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ד

d"lyz'd ,xc` yceg y`xc '` ,'c meil xe` .c"qa

(dben izla dgpd)

ÂÁ˜ÈÂ1אשר התרומה וזאת תרומתי, את תקחו לבו ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי
גו' מאת� הי"ג2תקחו את ומונה פעמי�3, ג' שאומר מה בזה הדיוק וידוע דברי�.

זהב לבו ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי ויקחו למימר ליה הוה דלכאורה תרומה,
בירושלמי זה על ואיתא וגו'. התורה4וכס� על רש"י בפירוש והובא בג'5, מדבר שהכתוב ,

אומר ולכ� תרומות, ב' לעוד מרמז הוא אחת, תרומה על רק מדבר שבפירוש דא� תרומות.
מאת אדני�, תרומת זו וגו' תרומה לי ויקחו בירושלמי, שמפרש וכמו תרומה. פעמי� ג'
צבור., קרבנות קנו [שמה� שקלי� תרומת זו תרומתי את תקחו לבו ידבנו אשר איש כל

שאיתא מה וזהו המשכ�. תרומת זו מאת� תקחו אשר התרומה י"ג6וזאת כא� שמונה
וכלי המשכ� למלאכת השייכי� הדברי� כי דברי�, ט"ו כא� יש שלכאורה א� דברי�,
ולכ� שבמשכ�, הקרבנות עלֿדר� ה� וכו' למאור שמ� מהֿשאי�ֿכ� י"ג, רק ה� המשכ�

החשבו� מ� מדבר7אינ� בפרטיות מדוע תרומות, בג' מדבר שהכתוב מכיו� להבי�, וצרי� .
תרומות שבג' הלשונות שינויי להבי� צרי� וג� וגו'). כס� (זהב המשכ� לתרומת בנוגע רק
עני� וג� (לי) הקב"ה את שמזכיר היינו תרומה, לי הלשו� נאמר האדני� שבתרומת אלו,
לא הוא כא� דתרומה שהעני� היינו תרומתי, נאמר השקלי� בתרומת עצמו, בפני התרומה
התרומה, וזאת נאמר המשכ� ובתרומת הקב"ה, תרומת תרומתי, א� כי עצמו בפני עני�

במדרש דאיתא הא להבי� צרי� ג� הקב"ה). בה נזכר (ולא סת� מלכות8תרומה כנגד זהב
כנגד מאדמי� אלי� ועורות כו' יו� מלכות כנגד נחושת כו' מדי מלכות כנגד כס� כו' בבל
מקדש לי דועשו להעני� הגלויות עני� של השייכות מהו פלא, דבר שזהו כו', אדו� מלכות

בתוכ�. ושכנתי

Ô·ÂÈÂנשיאנו רבותינו בדרושי המבואר עלֿפי שג'9זה מדבר), שהכתוב תרומות ג' (בעני�
עבודה תורה העמודי� ג' שה� ומצוות, תפלה דתורה העניני� ג' ה� תרומות
כללות היא חסדי� וגמילות התפלה, עני� הוא הקרבנות) (עבודת שעבודה חסדי�, וגמילות
של השייכות יוב� ועלֿפיֿזה החסד. מידת בימי�, ה� המצוות שכל כידוע המצוות, כל
וגמילות עבודה (תורה, העניני� ג' שבי� ההפרש דהנה המשכ�. לתרומת הגלויות עני�

שנאמר וכמו למטה, מלמעלה המשכה היא שתורה הוא, כאש,10חסדי�) דברי כה הלא
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ואיל�.
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dnexzו il egwie

טומאה מקבל אינו אש מה שלכ� הקב"ה, דברי דברי, היא למטה שהיא כמו ג� שהתורה
טומאה מקבלי� אינ� תורה דברי הקרבנות11א� שהרי למעלה, מלמטה העלאה היא עבודה .

כמו העול� זה שאי� היינו לקרבנות), נעשי� דווקא (שאז אות� שמקדישי� לאחרי ה�
שתכלית בתפלה, ג� הוא דכמוֿכ� למעלה. שנתעלה כמו א� כי עצמו מצד שהוא

השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סול� שהיא הוא דתפלה חסדי�,12השלימות וגמילות .
הגשמיי� בדברי� דווקא הוא המצוות, בקל�13קיו� תפילי� למטה, נמצאי� שה� כמו

הקודש באגרת דאיתא מה וזהו המצוות. בכל ועלֿדר�ֿזה גשמי בצמר וציצית 14גשמי

כתיב בתורה מהֿשאי�ֿכ� והגבלה, במדידה שה� דווקא למצוות מאר�15בנוגע ארוכה
באופ� כשהיא הוא דתפלה שהשלימות בעבודה, ג� ועלֿדר�ֿזה י�, מני ורחבה מדה
שבשמונה מריה קמי כעבדא או שמע שבקריאת מאד� בכל עני� השמימה, מגיע דוראשו

הי16עשרה שהוא ביטול, או היש ביטול הביטול, עני� הוא ואדרבא, דעול�, המציאות פ�
הוא הגלות בזמ� כי המשכ�, לתרומת הגלויות עני� של השייכות יוב� ועלֿפיֿזה במציאות.
יתבר� לו לעשות האד� עבודת היא ובזה הגשמיות, עני� ועלֿכלֿפני� החומריות עני�
שהוא המשכ� לתרומת שיי� זה ולכ� ממנו, למטה תחתו� שאי� בתחתו� בתחתוני� דירה
וא� דוקא. בגשמיות הוא הבית. בזמ� [ג� המצוות דקיו� העני� ג� כי כנ"ל, המצוות עני�
נשיאנו רבינו בדרושי ובפרט מקומות בכמה מבואר הרי הלבבות, דחובת מצוות שישנ�

אדמו"ר מו"ח בהבשר17כ"ק ניכר שיהיה כזה באופ� להיות צריכות ה' ויראת ה' שאהבת ,

במוח ניכר שזה והשגה להבנה בנוגע הוא ועלֿדר�ֿזה ההתפשטות, או הכיוו� הגשמי דלב
בהמוח, שנעשי� בהקמטי� או בהגידול ניכר שזה ועד השכל, כלי שהוא כמו הגשמי

מקומות בכמה .18כמבואר

‰ÊŒÈÙŒÏÚÂנאמר שבתחילה התרומות). (שבג' הלשונות שינויי ג� תרומה,egwieיוב� לי
נאמר ומדוע תרומה לי ויתנו למימר ליה הוה דלכאורה בזה, הדיוק וידוע

ז"ל חכמינו שאמרו וא� תרומה. לי לוקחי�,19ויקחו את� אותי תרומה לי ויקחו שעלֿידי
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התורה בקו שהיא כמו העבודה לי20על דודי למטה, מלמעלה המשכה נאמר21שהיא לכ� ,
מלמטה העלאה היינו ויתנו לא היא התורה דקו העבודה כי ויתנו), (ולא לי ויקחו כא�
לוקחי� את� שאותי מה למטה, מלמעלה המשכה לי, דויקחו העני� כיֿא�, ,22למעלה,
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d"lyz'd ,xc` yceg y`xc '` ,'c meil xe`

חד כולא וקודשאֿברי�ֿהוא לי23דאורייתא לי, ויקחו הלשו� בזה ואומר עצמות24. היינו
ז"ל רבותינו אמרו ולכ� אי�ֿסו�, שזהו25אור לפי לעול�, זז אינו לי שנאמר מקו� כל

שניתי לא הוי' אני "עצמות",26בחינת שהוא דהג� מטה, למטה עד נמש� שזה והג� .
העני� שלכ� מצרי�, בגלות ג� עד מטה, למטה עד נמש� זה הרי מכלֿמקו� עתיק, בחינת

את� לזרי� ואי� לבד� ל� החודש27דיהיו קידוש מצות גבי ג� בגלות28נאמר שניתנה
נמש� שהוא כמו ג� לעול� זז אינו לכ� העצמות המשכת שהוא מכיו� מכלֿמקו�, מצרי�,
ומכיו� למטה, שנמש� זה מצד הוא לעול� זז שאינו לומר שצרי� מה גופא דזה למטה.
לעול�, זז שאינו אומרי� זה על הנה לזוז, צרי� היה בו שנמש� והמקו� הדרגא שמצד

העצמות. המשכת שהוא לפי

¯ÓÂ‡Âתרומה פירושי�, ב' יש תרומה שבתיבת וידוע תרומה, לי ויקחו הלשו� בזה
הרמה הפרשה29מלשו� מלשו� מלשו�30ותרומה דתרומה הפכי�. עניני� ב' שה� .

לאחרי ג� הרי הפרשה, מלשו� תרומה מהֿשאי�ֿכ� כו', ברוממות שהתרומה הוא הרמה
דברי� שני בי� להפריש הוא ההפרשה עני� וכל המקו� באותו הדבר נמצא שמפרישי�
להידוע דנוס� העניני�. ב' ישנ� בתורה כי תרומה, לי ויקחו עני� וזהו לזה. זה שדומי�

מ' תורה אותיות הוא תרומה כי תורה, על מרמזת תרומה שהתורה31שתיבת מה והוא ,
הפירושי� ב' ישנ� שבתורה זה מצד ג� הוא לתורה דתרומה השייכות הנה יו�, למ' ניתנה
שכאשר הוא, שבתורה הרמה מלשו� תרומה דעני� והפרשה. הרמה תרומה, שבתיבת
התורה, לש� לשמה, התורה דלימוד להעני� מגיע הוא סו� סו� הנה כדבעי הוא הלימוד

הבהיר בספר דאיתא מה בזהר32ועלֿדר� בחסידות33(הובא מקומות בכמה )34ומבואר

בתחילת הוא שבתורה הפרשה מלשו� תרומה ועני� בהקב"ה. תורה מחבר היה שדוד
דנפשיה אדעתא להיות צרי� הלימוד שתחילת שהתורה35הלימוד, ג� אחרֿכ� בא ומזה

שמו על כמו36נקראת שלו והדרגא בהמקו� פועל דנפשיה אדעתא שהוא הלימוד הנה ,

עני� ובדוגמת עילוי. בו נעשה גופא זה שבמקו� אלא הלימוד, קוד� נמצא שהוא
חטה כשאומר ג� שהרי קוד�, שהיה המקו� באותו נמצא הוא המופרש שהדבר ההפרשה,
המקו� באותו שנמצאת א�ֿעלֿפי לתרומה, נעשית תרומה תהיה בדרו� או שבצפו� זו
מכל והבדלה בהפרשה והיא מוקדשת היא החטה שא�ֿעלֿפיֿכ� אלא קוד�, שהיתה
תרומה שהיא דהג� תרומה, לי ויקחו וזהו לה. בסמיכות הנמצאות הכרי של החטי� שארי
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התורה עני� ובפרט דוקא, למטה המשכה הוא התורה שעני� מכיו� כי תרומתי, ולא סת�
(תרומת דתרומתי העני� הרי הלימוד, בתחילת שהוא מכלֿמקו�d"awdכמו בגילוי, אינו (

היא התורה כי לעול�, זז שאינו דלי ובאופ� לוקחי�, את� אותי לי, ויקחו זה על נאמר
הזק� אדמו"ר כ"ק שמביא וכמו מטה, למטה שנמשכה כמו ג� (שהתורה37נצחית זה עני�

(וואס הבינוני� ממדריגת למטה שה� לאלו בנוגע ואפילו לבינוני�, בנוגע ג� נצחית) היא
אלי� קרוב דכי העני� שיקויי�) לדאוג צריכי� (שאצל� באווארענע� מע� דאר� זיי ַַָביי

לעשותו ובלבב� בפי� מאוד ובכל38הדבר זמ� ובכל מקו� בכל נצחית היא שהתורה ,(

ישראל. שבבני ודרגא דרגא

ÍÎŒ¯Á‡Âקו על כנ"ל קאי שזה תרומתי, את תקחו לבו ידבנו אשר איש כל מאת נאמר
צבור קרבנות מה� קנו השקלי� תרומת שהרי ותפלה. קרבנות וא�39העבודה, ,

בירושלמי כדאיתא הבית לבדק ג� היה הוא4שזה השקלי� דתרומת העני� עיקר הנה ,

התורה על רש"י בפירוש שכתוב כמו צבור, קרבנות ידבנו39עבור אשר שכתוב מה ג� וזהו .
תפלה זו שבלב עבודה שאיזוהי שבלב, דעבודה העני� על קאי לבו ידבנו שהלשו� .40לבו,

התורה" ב"אור צדק הצמח אדמו"ר כ"ק ומביא איש, כל מאת שכתוב מה ג� את41וזהו
המגיד הרב היא42תורת בזה שהכוונה איש. שכולו הוא איש כל שפירוש יש43, שבאד�

רוח שהיא לפי בהמה בש� נקראת הבהמית דנפש הבהמית, ונפש אלקית נפש נפשות שתי
למטה היא היורדת נכללת44הבהמה הבהמית נפש שג� הוא איש שכולו איש כל ופירוש ,

כל מאת דזהו התפלה, עבודת עלֿידי נעשה איש) דכולו (הבחינה זה ועני� אד�. בבחינת
עלֿידיֿזה (כנ"ל), התפלה עבודת עני� שהוא לבו ידבנו שעלֿידי לבו, ידבנו אשר איש
פירושי� ב' יש תרומה שבתיבת תרומתי, את תקחו בזה ומסיי� איש. שכולו איש, כל נעשה
העניני� שני (עלֿדר� אלו עניני� שני ישנ� התפלה בעבודת ג� כי (כנ"ל), והפרשה הרמה

דרושי�. בכמה כמבואר התורה), בלימוד לעיל שנתבארו

ÍÎŒ¯Á‡Â�דברי י"ג כא� ומונה מאת� תקחו אשר התרומה וזאת בתחילת45נאמר (כנ"ל
דברי� ט"ו למנות מקו� שיש דא� אחת46המאמר), (כדיעה מקו� יש וג� ,

לאחד,47במדרש נחשבי� שני ותולעת ארגמ� תכלת המיני� ג' כי דברי� י"א למנות (

אחר במקו� והנה דברי�. י"ג דוקא כא� מונה כנגד48מכלֿמקו� ה� דברי� שהי"ג מבואר
עת"ר ובהמש� מהשתלשלות. למעלה ה� שכללות� דיקנא, תקוני שהי"ג49י"ג מבואר
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יז.37) פרק תניא

יד.38) ל, נצבי�

רמב"�39) רפ"ד. שקלי� טו. ל, תשא פרשתנו. ריש פרש"י

רפ"ד. שקלי� הל'

סע"א.40) ב, תענית

א'שסג.41) ע' פרשתנו אוה"ת

גֿד.42) לה, להה"מ תורה אור

ש�.43) אוה"ת

כא.44) ג, קהלת

(45.7 בהערה בהמצויי� וראה .3 שבהערה מקומות ראה

ג.46) ש�, יקר כלי ז. כה, פרשתנו בחיי

רמז47) פקודי שמעוני בילקוט הובא מדות. דמ"ט ברייתא

תכד.

אשפג.48) ע' פרשתנו אוה"ת

קנח).49) ע' עת"ר (סה"מ התרומה וזאת סד"ה

d"lyz'd ,xc` yceg y`xc '` ,'c meil xe`

ה שעלֿדר�ֿזהדברי� מהשתלשלות, למעלה שה� ראשי� ראשי וג' ספירות העשר כנגד �
אי�ֿסו� ועולמות אצילות בריאהֿיצירהֿעשיה, עלמי�, תלת עני� הוא בעולמות ג�
מהשתלשלות, שלמעלה בחינה על שמורה דברי�, י"ג המספר הנה מאצילות. שלמעלה
דוקא, בגשמיות המצוות דקיו� שבהקו העבודה על (כנ"ל) שקאי הג' בתרומה דוקא היא
וכ� עד�, בג� ג� יש התורה לימוד דהנה ממנו. למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה בעול�

שכתוב וכמו למטה, ירידת� קוד� למעלה שה� כמו בהנשמות ג� יש התפלה חי50עבודת
תפלה אלא עמידה ואי� לפניו עמדתי אשר ישראל אלקי הנשמה51הוי' על קאי זה דפסוק ,

למטה ירידתה במלאכי�52קוד� וג� מהגו�, צאתה לאחרי בהנשמה התפלה עבודת יש וכ� ,
קיו� מהֿשאי�ֿכ� התפלה, עני� שהוא שירה באמירת הוא המלאכי� עבודת עיקר שהרי
השייכות כ� ג� דזהו ממנו. למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה בעול� דוקא הוא המצוות
עני� על שמורי� וכו' ונחשת כס� זהב דברי� להי"ג המצוות) דקיו� (הקו הג' דתרומה

במדרש וכדאיתא וכו'8הגלויות, בבל מלכות כנגד זהב המאמר) בתחילת לעיל ,53(הובא

(עול� עמיקתא לבירא הנשמה דירידת העני� דכללות מדריגות. כמה יש הגלות שבעני�
הדעת, ע� חטא עלֿידי שירד כמו גופא, הזה בעול� זה, ולאחרי הגלות, עני� הוא הזה)
ה� וכו') הדעת ע� (דחטא שהעניני� כמו לפניֿזה, וג� המקדש. בית משחרב ולאחריֿזה

דתהו הכלי� שבירת עני� לפניֿזה ועוד הירח מיעוט עני� אלו54בשרש�, ירידות כל הנה .

ההילולא דיו� בההמש� המבואר ועלֿדר� עליה. צור� ירידה בהתחתו�55ה� דוקא אשר
זה ביותר תחתו� תחתו� שהוא גופא זה ואדרבה, ביותר, גבוה הגבוה בא ביותר תחתו�
עלֿידי שדוקא בעבודה, ג� הוא ועלֿדר�ֿזה ביותר. גבוה גבוה הוא ששרשו מורה
מהבחינה יותר למעלה מגיעי� דוקא, התחתו� הזה בעול� שה� המצוות דקיו� העבודה
למעלה על שמורה י"ג, המספר שלכ� דתפלה. והקו התורה דקו העבודה עלֿידי שמגיעי�
אשר דא�ֿעלֿפי המצוות. דקיו� הקו הג', בתרומה דוקא הוא (כנ"ל), מהשתלשלות
יש ועלֿדר�ֿזה דתורה, הקו שהוא תרומה לי דויקחו העני� הוא נעלה הכי עני� לכאורה,
למעלה ג� שמתעלה עד מעלה, למעלה העלאה הוא שענינה התפלה בעבודת מעלה ג�
בער� אינ� אלו עילויי� כל הנה האד�), (של שמו על שנקראת שבתורה הוי' מהדבר
גדול דמעשה ההלכה תהיה (שלעתיד גדול דמעשה העני� המצוות, שבמעשה ).56להעילוי

יוס�, שבט על יהודה דשבט המעלה ובדוגמת דוקא. בהתחתו� שישנה המעלה מצד
בתוכ� ושכנתי מקדש לי שועשו שהג� לפניֿזה, שהיו העניני� על המקדש מעלת ובדוגמת

משכ� איקרי ומקדש מקדש איקרי דמשכ� המשכ�, את ג� השלימות57כולל מכלֿמקו� ,
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ה שעלֿדר�ֿזהדברי� מהשתלשלות, למעלה שה� ראשי� ראשי וג' ספירות העשר כנגד �
אי�ֿסו� ועולמות אצילות בריאהֿיצירהֿעשיה, עלמי�, תלת עני� הוא בעולמות ג�
מהשתלשלות, שלמעלה בחינה על שמורה דברי�, י"ג המספר הנה מאצילות. שלמעלה
דוקא, בגשמיות המצוות דקיו� שבהקו העבודה על (כנ"ל) שקאי הג' בתרומה דוקא היא
וכ� עד�, בג� ג� יש התורה לימוד דהנה ממנו. למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה בעול�

שכתוב וכמו למטה, ירידת� קוד� למעלה שה� כמו בהנשמות ג� יש התפלה חי50עבודת
תפלה אלא עמידה ואי� לפניו עמדתי אשר ישראל אלקי הנשמה51הוי' על קאי זה דפסוק ,

למטה ירידתה במלאכי�52קוד� וג� מהגו�, צאתה לאחרי בהנשמה התפלה עבודת יש וכ� ,
קיו� מהֿשאי�ֿכ� התפלה, עני� שהוא שירה באמירת הוא המלאכי� עבודת עיקר שהרי
השייכות כ� ג� דזהו ממנו. למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה בעול� דוקא הוא המצוות
עני� על שמורי� וכו' ונחשת כס� זהב דברי� להי"ג המצוות) דקיו� (הקו הג' דתרומה

במדרש וכדאיתא וכו'8הגלויות, בבל מלכות כנגד זהב המאמר) בתחילת לעיל ,53(הובא

(עול� עמיקתא לבירא הנשמה דירידת העני� דכללות מדריגות. כמה יש הגלות שבעני�
הדעת, ע� חטא עלֿידי שירד כמו גופא, הזה בעול� זה, ולאחרי הגלות, עני� הוא הזה)
ה� וכו') הדעת ע� (דחטא שהעניני� כמו לפניֿזה, וג� המקדש. בית משחרב ולאחריֿזה

דתהו הכלי� שבירת עני� לפניֿזה ועוד הירח מיעוט עני� אלו54בשרש�, ירידות כל הנה .

ההילולא דיו� בההמש� המבואר ועלֿדר� עליה. צור� ירידה בהתחתו�55ה� דוקא אשר
זה ביותר תחתו� תחתו� שהוא גופא זה ואדרבה, ביותר, גבוה הגבוה בא ביותר תחתו�
עלֿידי שדוקא בעבודה, ג� הוא ועלֿדר�ֿזה ביותר. גבוה גבוה הוא ששרשו מורה
מהבחינה יותר למעלה מגיעי� דוקא, התחתו� הזה בעול� שה� המצוות דקיו� העבודה
למעלה על שמורה י"ג, המספר שלכ� דתפלה. והקו התורה דקו העבודה עלֿידי שמגיעי�
אשר דא�ֿעלֿפי המצוות. דקיו� הקו הג', בתרומה דוקא הוא (כנ"ל), מהשתלשלות
יש ועלֿדר�ֿזה דתורה, הקו שהוא תרומה לי דויקחו העני� הוא נעלה הכי עני� לכאורה,
למעלה ג� שמתעלה עד מעלה, למעלה העלאה הוא שענינה התפלה בעבודת מעלה ג�
בער� אינ� אלו עילויי� כל הנה האד�), (של שמו על שנקראת שבתורה הוי' מהדבר
גדול דמעשה ההלכה תהיה (שלעתיד גדול דמעשה העני� המצוות, שבמעשה ).56להעילוי

יוס�, שבט על יהודה דשבט המעלה ובדוגמת דוקא. בהתחתו� שישנה המעלה מצד
בתוכ� ושכנתי מקדש לי שועשו שהג� לפניֿזה, שהיו העניני� על המקדש מעלת ובדוגמת

משכ� איקרי ומקדש מקדש איקרי דמשכ� המשכ�, את ג� השלימות57כולל מכלֿמקו� ,
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מוגה בלתי

חז"ל.‡ ומאמרי פסוקי� הי"ב את אמרו .

הפורי�.· לימי הכנה בתור בא � ובתֿמצוה ברֿמצוה שלפני ישראל ילדי � הש�" "צבאות של זה כנס .
לימי הכנה בתור לעשות שצריכי� הפעולות אודות ולהדגיש ולדבר להתבונ� צריכי� לראש לכל ולכ�,
ורישומ� המתאי�, באופ� הפורי� ימי את חוגגי� המתאי�, באופ� היא הפורי� לימי ההכנה כאשר כי � הפורי�

כולה. השנה כל במש� בפועל במעשה ובא מתבטא הפורי�) ימי (של

במגילת מפורש � כולה) השנה כל על � ועי"ז הפורי�, ימי על פועלת הפורי� לימי (שההכנה זה ועני�
אסתר:

שע"י אומרת, זאת (כדלקמ�), שלפנ"ז בימי� דבנ"י והעבודה ההכנה ע"י נפעל הפורי� בחג בנ"י של נצחונ�
ושמחה אורה היתה ש"ליהודי� ועד הוא", "ונהפו� ואדרבה: המ�, גזירת ביטול נפעל בנ"י של מצד� ההכנה

ויקר". וששו� ושמחה "אורה של שנה שהיתה � כולה השנה כל על פעל זה ועני� ויקר", וששו�

לימי ההכנה שכאשר � ונעשי�") נזכרי� האלה (ש"הימי� ושנה שנה בכל הפורי� לימי בנוגע מוב� ומזה
ב"אורה ג� הוא מוסי� הפורי�, לימי בהכנות המוסי� וכל כדבעי, הפורי� ימי את חוגגי� כדבעי, היא הפורי�
שתהי' � כולה השנה כל על נמשכת המתאימה) ההכנה (לאחרי הפורי� ימי ופעולת הפורי�, דימי ושמחה"

ויקר". וששו� ושמחה "אורה של שנה

ישראל:‚ ילדי ע� במיוחד קשורה � דפורי� לנצחו� בנ"י של מצד� ההכנה .

המ� גזירת את לבטל כדי פעולות לעשות צריכי� היו בנ"י שכאשר ד) פ"ט, (אסת"ר חז"ל במדרשי מסופר
(מגילה במדרז"ל (וכמודגש ביחד תורה וילמדו להקב"ה שיתפללו כדי ישראל ילדי אלפי היהודי מרדכי אס� �

פעולה וע"י � המקדש] לבית השייכות הלכות לימוד � העומר מצות בהלכות עוסקי� שהיו ד) פ"י, ש� א. טז,
כמסופר הגזירה, נתבטלה וקרע�".זו . . עליה� שגזר אגרות אות� הקב"ה נטל שעה ש"באותה במדרש

וששו� ושמחה אורה היתה ש"ליהודי� ועד הוא", "ונהפו� אדרבה: אלא הגזירה, שנתבטלה בלבד זו ולא
ויקר".

שאר משמחת יותר גדולה ישראל) ילדי של פעולת� ע"י (שנפעלה הפורי� דימי השמחה מזו: ויתירה
בפוריא לבסומי איניש "חייב ב) ז, (מגילה כמארז"ל שמחתנו"), "זמ� � סוכות ואפילו שבועות, (פסח, המועדי�
דוקא). והגבלה במדידה שהיא המועדי� שמחת (משא"כ והגבלה ממדידה שלמעלה שמחה � ידע" דלא עד

ולימוד תפלת� ידי שעל � עליה� המוטלת המיוחדת והשליחות ישראל, ילדי של כח� גודל מוב� ומזה
דפורי�. הנס כללות את פעלו הפורי�) לימי הכנה (בתור שלה� התורה

ושנה:„ שנה בכל הזה", "בזמ� הוא כ� הה�" "בימי� שהי' כפי � ונעשי�" נזכרי� האלה "והימי� .
להקב"ה שמתפללי� היינו, � ואסתר מרדכי בזמ� ישראל ילדי שהתנהגו כפי מתנהגי� ישראל ילדי כאשר

ס"ג)). (כנ"ל המקדש לבית השייכות הלכות לימוד וכ� פורי�, ודיני הלכות מלימוד (החל תורה ולומדי�

ישראל, ילדי ובמיוחד בנ"י, שכל היינו, בקודש", "מעלי� התורה לציווי בהתא� � בזה מוסיפי� לשנה ומשנה
הפורי�, לימי ההכנות ע� הקשורי� העניני� בכל מוסיפי�

כולה, השנה כל על נמשכת זו ושמחה ביותר, גדולה בשמחה הפורי� ימי את חוגגי� � זו הכנה ידי על הנה
ויקר". וששו� ושמחה "אורה של שנה שתהי'

הש�":‰ "צבאות ע� במיוחד קשור הפורי� דחג העני� כללות .

להתפעל לא אומרת: זאת היצר, במלחמת נצחו� � הוא הש�" "צבאות על המוטל שהתפקיד כמ"פ דובר
הש�". "צבאות של העליו�" ה"מפקד � הקב"ה של ההוראות ע"פ להתנהג אלא היצר, מדברי

פורי�: נס אודות המגילה בסיפור מודגש זה ועני�

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

dnexz il egwie

הנחלה ואל המנוחה אל דבאת� העני� ארזי�58דמקדש, בתינו קורות כאשר לא הוא ,59

יהודה ושבט דוד ב� דמשיח המעלה הוא דכמוֿכ� דוקא, מדומ� שהיה בהמקדש כיֿא�
בהדרושי� כמבואר בכלל, יוס� ושבט יוס� ב� משיח על .60בכלל

Â‰ÊÂ�השקלי על משמיעי� באדר קנו61באחד שממנה הב' תרומה הוא שהשקלי� דא� ,

אפשר שיהיה בכדי כי והג', הא' תרומה ג� בזה נכלל מכלֿמקו� צבור, קרבנות
לבני� צרי� וג� העניני�, כל יסוד שה� הא') (תרומה להאדני� צרי� צבור קרבנות להקריב
הקרבת להיות אפשר דוקא שאז משכ�, דאיקרי המקדש לבני� ועלֿדר�ֿזה המשכ�,
בשלימות. אינ� קטנה ובמה גדולה שבבמה הקרבנות מהֿשאי�ֿכ� בשלימות, הקרבנות
תקחו אשר התרומה בוזאת המקדש), בבני� (ובפרט המשכ� בבני� הוא השלימות דתכלית
ועשו דוקא) הג' לתרומה (בנוגע בכתוב שמסיי� וכמו דוקא, גשמיי� דברי� בי"ג מאת�
השקלי� ותרומת האדני� תרומת ג� ברמז נכלל שבזה אלא בתוכ�. ושכנתי מקדש לי
הפעולה שעלֿידי מקדש, לי ועשו עלֿידי בתוכ� ושכנתי אחרֿכ� שיהיה בכדי באי� שה�

מע דוקאוואס עלֿידיֿזה ממנו, למטה תחתו� שאי� בהתחתו� (שפועלי�) אוי� טוט � ָ
השלימות אשר צבור, (דקרבנות זה עני� והתחלת בתוכ�. ושכנתי יתבר�, לו דירה עושי�
השקלי�. על משמיעי� שבו באדר, באחד הוא כנ"ל) דוקא, המקדש בבני� הוא דקרבנות

בנגלה (כמבואר הוא לזה שהטע� עתידי�62וא� ובו נגאלו [שבו ניס� חדש בשביל שהוא (

כמו63להגאל החדשה התרומה מ� צבור קרבנות להביא צרי� בניס� שבאחד דלהיות ,[

ומכריזי�64שכתוב משמיעי� ניס� חדש ראש קוד� יו� שלשי� לכ� בחדשו, חדש עולת זאת
בא ומזה בדיבור, ההתחלה כבר זהו באדר שבאחד ההכרזה מכלֿמקו�, השקלי�, על
משיח עלֿידי ממש בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה בפועל, מעשה לידי אחרֿכ�

במקומו המקדש בית שיבנה רצונ�65צדקנו, כמצות לפני� נקריב וש� דיד�.66, בעגלא ,
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ט.58) יב, ראה פ'

טו.59) כו, תרומה פרש"י וראה יז. א, שה"ש

ויגש.60) ר"פ ואוה"ת תו"ח תו"א,

מ"א.61) פ"א שקלי�

ש�.62) שקלי� ירושלמי ב. כט, מגילה

יא.63) פט"ו, שמו"ר א. יא, ר"ה

יד.64) כח, פינחס

ספי"א.65) מלכי� הל' רמב"�

ואיל�.66) פי"ז תרל"ז וככה המש� ויחי. ר"פ תו"ח ראה

ועוד.
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מוגה בלתי

חז"ל.‡ ומאמרי פסוקי� הי"ב את אמרו .

הפורי�.· לימי הכנה בתור בא � ובתֿמצוה ברֿמצוה שלפני ישראל ילדי � הש�" "צבאות של זה כנס .
לימי הכנה בתור לעשות שצריכי� הפעולות אודות ולהדגיש ולדבר להתבונ� צריכי� לראש לכל ולכ�,
ורישומ� המתאי�, באופ� הפורי� ימי את חוגגי� המתאי�, באופ� היא הפורי� לימי ההכנה כאשר כי � הפורי�

כולה. השנה כל במש� בפועל במעשה ובא מתבטא הפורי�) ימי (של

במגילת מפורש � כולה) השנה כל על � ועי"ז הפורי�, ימי על פועלת הפורי� לימי (שההכנה זה ועני�
אסתר:

שע"י אומרת, זאת (כדלקמ�), שלפנ"ז בימי� דבנ"י והעבודה ההכנה ע"י נפעל הפורי� בחג בנ"י של נצחונ�
ושמחה אורה היתה ש"ליהודי� ועד הוא", "ונהפו� ואדרבה: המ�, גזירת ביטול נפעל בנ"י של מצד� ההכנה

ויקר". וששו� ושמחה "אורה של שנה שהיתה � כולה השנה כל על פעל זה ועני� ויקר", וששו�

לימי ההכנה שכאשר � ונעשי�") נזכרי� האלה (ש"הימי� ושנה שנה בכל הפורי� לימי בנוגע מוב� ומזה
ב"אורה ג� הוא מוסי� הפורי�, לימי בהכנות המוסי� וכל כדבעי, הפורי� ימי את חוגגי� כדבעי, היא הפורי�
שתהי' � כולה השנה כל על נמשכת המתאימה) ההכנה (לאחרי הפורי� ימי ופעולת הפורי�, דימי ושמחה"

ויקר". וששו� ושמחה "אורה של שנה

ישראל:‚ ילדי ע� במיוחד קשורה � דפורי� לנצחו� בנ"י של מצד� ההכנה .

המ� גזירת את לבטל כדי פעולות לעשות צריכי� היו בנ"י שכאשר ד) פ"ט, (אסת"ר חז"ל במדרשי מסופר
(מגילה במדרז"ל (וכמודגש ביחד תורה וילמדו להקב"ה שיתפללו כדי ישראל ילדי אלפי היהודי מרדכי אס� �

פעולה וע"י � המקדש] לבית השייכות הלכות לימוד � העומר מצות בהלכות עוסקי� שהיו ד) פ"י, ש� א. טז,
כמסופר הגזירה, נתבטלה וקרע�".זו . . עליה� שגזר אגרות אות� הקב"ה נטל שעה ש"באותה במדרש

וששו� ושמחה אורה היתה ש"ליהודי� ועד הוא", "ונהפו� אדרבה: אלא הגזירה, שנתבטלה בלבד זו ולא
ויקר".

שאר משמחת יותר גדולה ישראל) ילדי של פעולת� ע"י (שנפעלה הפורי� דימי השמחה מזו: ויתירה
בפוריא לבסומי איניש "חייב ב) ז, (מגילה כמארז"ל שמחתנו"), "זמ� � סוכות ואפילו שבועות, (פסח, המועדי�
דוקא). והגבלה במדידה שהיא המועדי� שמחת (משא"כ והגבלה ממדידה שלמעלה שמחה � ידע" דלא עד

ולימוד תפלת� ידי שעל � עליה� המוטלת המיוחדת והשליחות ישראל, ילדי של כח� גודל מוב� ומזה
דפורי�. הנס כללות את פעלו הפורי�) לימי הכנה (בתור שלה� התורה

ושנה:„ שנה בכל הזה", "בזמ� הוא כ� הה�" "בימי� שהי' כפי � ונעשי�" נזכרי� האלה "והימי� .
להקב"ה שמתפללי� היינו, � ואסתר מרדכי בזמ� ישראל ילדי שהתנהגו כפי מתנהגי� ישראל ילדי כאשר

ס"ג)). (כנ"ל המקדש לבית השייכות הלכות לימוד וכ� פורי�, ודיני הלכות מלימוד (החל תורה ולומדי�

ישראל, ילדי ובמיוחד בנ"י, שכל היינו, בקודש", "מעלי� התורה לציווי בהתא� � בזה מוסיפי� לשנה ומשנה
הפורי�, לימי ההכנות ע� הקשורי� העניני� בכל מוסיפי�

כולה, השנה כל על נמשכת זו ושמחה ביותר, גדולה בשמחה הפורי� ימי את חוגגי� � זו הכנה ידי על הנה
ויקר". וששו� ושמחה "אורה של שנה שתהי'

הש�":‰ "צבאות ע� במיוחד קשור הפורי� דחג העני� כללות .

להתפעל לא אומרת: זאת היצר, במלחמת נצחו� � הוא הש�" "צבאות על המוטל שהתפקיד כמ"פ דובר
הש�". "צבאות של העליו�" ה"מפקד � הקב"ה של ההוראות ע"פ להתנהג אלא היצר, מדברי

פורי�: נס אודות המגילה בסיפור מודגש זה ועני�

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



a"nyz'dיב ,xc` a"i ,`yz ik zyxt '` mei zgiy

ישתחוה", ולא יכרע לא "ומרדכי � היא פורי�, לנס כהכנה בנ"י של בהנהגת� המודגשת הכללית הנקודה
אודות מדובר שכאשר כול� ידעו ואדירה, תקיפה מדינה בתוככי קט�" "ע� היו שבנ"י למרות אומרת: זאת
היצר מפיתויי להתפעל מבלי ישתחוה", ולא יכרע ד"לא באופ� היא בנ"י של הנהגת� הרי יהדות, עניני

ח"ו. רצוי בלתי באופ� תהי' בנ"י שהנהגת והשתדלותו

כידו � היהודי) מרדכי של רק (לא בנ"י כל של הנהגת� אופ� בש�[וזהו בנ"י נקראי� אסתר מגילת שבכל ע
ולא יכרע ד"לא באופ� הנהגת� ש� על השבטי�), מי"ב למוצא� ביחס שביניה� החילוקי� (למרות "יהודי�"
התורה בכל כמודה הוא בה "והכופר יהודי", נקרא בע"ז הכופר "כל רע"א) יג, (מגילה כמרז"ל � ישתחוה"

א)]. מ, (קידושי� כולה"

ישראל: ילדי של להנהגת� בקשר � ולדוגמא

כשרה שה"סוכרי'" ומוחלט ברור באופ� יודע אינו כאשר ג� "סוכרי'" לאכול הילד את לפתות מנסה היצר
התורה פסוקי חזרת מאשר (ח"ו) יותר חשוב ב"כדור" שמשחק הילד את לפתות היצר מנסה וכ� למאכל.

(להבדיל).

ועאכו"כ בר�, כורע לא הוא ישתחוה": ולא יכרע ש"לא באופ� היא יהודי ילד כל של הנהגתו � זאת ולמרות
לילד המתאימה להנהגה הקשור בכל תקפו בכל זקו� עומד הוא אלא היצר, אל קומתו, מלוא משתחוה שאינו
הוא התומ"צ) (קיו� זה שדבר ידיעה כדי תו� בהידור, מצוות ולקיי� ושקידה, בהתמדה תורה ללמוד � יהודי

העול�! עניני מכל ויקר חשוב הכי

על � (וילדה חבריו כל על משפיע הוא אלא ישתחוה", ולא יכרע ד"לא באופ� היא שהנהגתו בלבד זו ולא
כפי � ישתחוה" ולא יכרע ד"לא באופ� ג� תהי' שהנהגת� מסביבו, הנמצאי� כל ועל הספר, שבבית חברותי')
כאו"א צרי� זה שמשו� בתורה", גדול כלל זה כמו� לרע� "ואהבת ומאמרז"ל) פסוקי� (בי"ב עתה זה שאמרת�

מגעת. שידו מקו� בכל חבריו, על להשפיע מכ�

בנוגע וה� לעצמו בנוגע ה� ישתחוה", ולא יכרע ד"לא באופ� היצר, במלחמת הנצחו� � לעיל וכאמור
הש�". "צבאות על המוטל הכללי התפקיד זה הרי � החברי� על להשפעה

Âב"צבאות "חייל" מה� כאו"א היות מפני � הוא היצר במלחמת לנצח ישראל ילדי של שכח� כמ"פ דובר .
ל"צבאות השיי� "חייל" כל ע� ביחד נמצא הש�", "צבאות של העליו�" ה"מפקד שהקב"ה, מאחר היינו, הש�",

היצר. במלחמת בקלות לנצח ביכלתו לכ� שנמצא), ומקו� מקו� (בכל הש�"
יכרע "לא � דפורי� הכללית שהנקודה (ס"ה) לעיל להאמור [בהתא� המגילה בסיפור ג� מתבטא זה ועני�
בשוש�": הנמצאי� היהודי� כל את כנוס "ל� � הש�"] ד"צבאות הכללי והתפקיד הנקודה היא � ישתחוה" ולא

(מא מארז"ל וידוע אחשורוש. המל� של הבירה") ("שוש� הבירה" "עיר היא קפב)"שוש�" א, ו"א
הקב"ה. של הבירה" "עיר על קאי ש"שוש�" מוב� ועפ"ז שלו. וראשית שאחרית הקב"ה, על קאי ש"אחשורוש"

(ה"מפקד הקב"ה עמו הול� שנמצא מקו� ובכל הש�", ב"צבאות "חייל" הוא יהודי ילד שכל מאחר והנה,
בדוגמת הוא הש�") ב"צבאות ("חייל" יהודי ילד נמצא שבו מקו� שכל מוב�, � הש�") "צבאות של העליו�"

הקב"ה. של הבירה" "עיר � הבירה" "שוש�

לפעול � הוא יהודי) (וכל יהודי ילד כל של תפקידו בשוש�": הנמצאי� היהודי� כל את כנוס "ל� וזהו
ל"צבאות שייכי� שיהיו היינו, הבירה", ב"שוש� יהיו עליה�) להשפיע שביכלתו חבריו (כל היהודי�" ש"כל
"חייל" כל ע� ביחד נמצא שהקב"ה (מאחר הקב"ה של הבירה" ב"עיר יהיו היות� מקו� בכל הנה ועי"ז הש�",

כנ"ל). שנמצא, ומקו� מקו� בכל הש�", "צבאות של

לנצח כאו"א של שבכחו מוב�, � הש�" ד"צבאות מה"חיילי�" כאו"א ע� ביחד נמצא שהקב"ה ומאחר
כאו"א של ובכחו ח"ו), לו להפריע ולא ה', בעבודת לו לסייע צרי� (היצר) שהוא ליצר (באמרו היצר במלחמת
כאו"א של ויכלתו שבכחו ועד היצר, במלחמת וינצחו הש�", ל"צבאות שייכי� יהיו ה� שג� חבריו על לפעול

כולו. העול� כל על לפעול ישראל מילדי

היינו, האר�", ואת השמי� את אלקי� ברא "בראשית ומאמרז"ל) הפסוקי� (בי"ב עתה זה שאמרת� וכפי
מכ� בכאו"א ובחר כולו, העול� כל על הבעה"ב והוא כולו, העול� כל את ברא העליו�") (ה"מפקד שהקב"ה
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העול� בכל המצוות, וקיו� התורה לימוד היהדות, אור את להפי� � הש�") ("צבאות בצבאו "חיילי�" להיות
כולו. העול� ובכל בביתכ�, בעצמכ�, מכ� החל כולו,

Ê�ע (ביחד הפורי� ימי את לחגוג תזכו � לעיל) האמור (ע"פ הפורי� לימי המתאימה ההכנה ע"י והנה, .
ידע". דלא "עד � ביותר גדולה בשמחה והמדריכות) המדריכי� והמורות, המורי� הוריכ�,

היינו, � תורה" זו ב"אורה המוארת שנה ויקר", וששו� ושמחה "אורה של שנה כולה השנה כל תהי' ועי"ז
טוב". יו� זה "שמחה � מצוה של שמחה ומתו� ויותר, יותר התורה בלימוד שמוסיפי�

� כולל הפורי�), לחג בסמיכות (הבא הפסח דחג לגאולה באי� פורי� מגאולת � לגאולה" גאולה ו"מיסמ�
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה � להגאל" עתידי� ובניס� נגאלו "בניס� כמרז"ל העתידה, הגאולה

ממש.ש בימינו במהרה "נאו", � נפלאות" אראנו מצרי� מאר� צאת� "כימי נאמר עלי'

***

Á,�פורי ודיני בהלכות התורה לימוד על נוס� הנה � הפורי� ימי לקראת לעשות שצריכי� להכנות בקשר .

במגילת מסופר � רבה בהצלחה יהיו הפורי� ימי לקראת שההכנות הקב"ה מאת מיוחדת ובקשה תפלה על ונוס�
הנמצאי� היהודי� כל את כנוס "ל� היהודי למרדכי אסתר באמירת התבטאה הפורי� לימי שההכנה אסתר

היהודי�. כל את לאחד � בשוש�"
שבטי� (י"ב חוגי� לכמה מחולקי� היו הבירה) בשוש� (שהיו שהיהודי� זה על הבט מבלי אומרת: זאת
היותו במיוחד והודגש התבטא מה� כאו"א ואצל היהודי�"), כל את ("כנוס ביחד כול� התאחדו � וכיו"ב)

ס"ה). (כנ"ל כולה" התורה בכל ומודה בע"ז "כופר � "יהודי"

� הדבר וטע� העמי�", בי� ומפורד "מפוזר היותו למרות אחד", "ע� ה� שבנ"י אסתר במגילת וכמודגש
אחד". "ע� להיות אות� המאחדת אחת" "תורה יש לבנ"י כי

היות� מקו� בכל הרי העמי�", בי� ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד נמצאי� שבנ"י למרות � ובפשטות
ע�": מכל שונות "דתיה�

אודות מברר הוא אלא יהודי�, שאינ� הילדי� כמו מתנהג אינו � מאכל דבר לאכול נגש יהודי ילד כאשר
מנות" "משלוח בתור לחבירו זאת לשלוח או זה, מאכל לאכול מותר הא� השו"ע, ע"פ המאכל של כשרותו

הפורי�. ביו�

שונות ("דתיה� יהודי� שאינ� הילדי� מהנהגת שונה באופ� מתנהג הוא הרי � הנהגתו לכללות בנוגע ועד"ז
התורה. הוראות ע"פ מתנהג הוא הרי עני� בכל כי ע�"), מכל

בדר� ובלכת� בבית� בשבת� ב� ודברת לבני� "ושננת� ומאמרז"ל) פסוקי� (בי"ב עתה זה שאמרת� וכפי
למקו� נוסע או הול� כאשר � בדר�" "בלכת� אפילו הזדמנות, בכל תורה לומד יהודי ילד ובקומ�": ובשכב�
שלומד ועאכו"כ בדר�, בלכתו בו ללמוד שיוכל כדי וכיו"ב) "קונטרס" (או "ספר" עמו לוקח הוא הרי מסויי�,
ב"בית � (והילדות "ישיבה" או תורה" "תלמוד ב"חדר", לימודיו את סיי� כאשר ג� � בבית�" "בשבת� תורה

וכיו"ב). רבקה"

� האמור באופ� להתנהג היהודי�") כל את ("כנוס מסביבו הנמצאי� כל על שמשפיע באופ� היא והנהגתו
שמראה האישית.עי"ז מהנהגתו חי'" "דוגמא

הבט מבלי אחד", "ע� ה� לכ� ע�"), מכל שונות ("דתיה� אחת" "תורה יש שלבנ"י היות לעיל וכאמור
העמי�". בי� ומפורד ד"מפוזר ומצב המעמד על

Ë,היינו � הפורי� לימי המתאימה ההכנה היתה היהודי�") כל את כנוס ("ל� בנ"י של אחדות� והנה, .
ויקר". וששו� ושמחה אורה היתה ש"ליהודי� ועד הוא", ד"ונהפו� ובאופ� המ�, גזירת ביטול נפעל שעי"ז

בנ"י כל את לאחד היהודי�", כל את כנוס "ל� � היא ושנה שנה בכל הפורי� לימי ההכנה שג� מוב� ומזה
אחת". ד"תורה ההוראות ע"פ ההנהגה ע"י אחד", ל"ע�

במעמד בנ"י נמצאי� האחרוני� הגלות בימי ג� היינו, � גו'" ושמחה אורה היתה ש"ליהודי� פועלי� ועי"ז
בגאולה שתהי' האמיתית ל"אורה" ההכנה וזוהי הגלות), בזמ� ששיי� האפשרי (באופ� "אורה" של ומצב
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העול� בכל המצוות, וקיו� התורה לימוד היהדות, אור את להפי� � הש�") ("צבאות בצבאו "חיילי�" להיות
כולו. העול� ובכל בביתכ�, בעצמכ�, מכ� החל כולו,

Ê�ע (ביחד הפורי� ימי את לחגוג תזכו � לעיל) האמור (ע"פ הפורי� לימי המתאימה ההכנה ע"י והנה, .
ידע". דלא "עד � ביותר גדולה בשמחה והמדריכות) המדריכי� והמורות, המורי� הוריכ�,

היינו, � תורה" זו ב"אורה המוארת שנה ויקר", וששו� ושמחה "אורה של שנה כולה השנה כל תהי' ועי"ז
טוב". יו� זה "שמחה � מצוה של שמחה ומתו� ויותר, יותר התורה בלימוד שמוסיפי�

� כולל הפורי�), לחג בסמיכות (הבא הפסח דחג לגאולה באי� פורי� מגאולת � לגאולה" גאולה ו"מיסמ�
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה � להגאל" עתידי� ובניס� נגאלו "בניס� כמרז"ל העתידה, הגאולה

ממש.ש בימינו במהרה "נאו", � נפלאות" אראנו מצרי� מאר� צאת� "כימי נאמר עלי'

***

Á,�פורי ודיני בהלכות התורה לימוד על נוס� הנה � הפורי� ימי לקראת לעשות שצריכי� להכנות בקשר .

במגילת מסופר � רבה בהצלחה יהיו הפורי� ימי לקראת שההכנות הקב"ה מאת מיוחדת ובקשה תפלה על ונוס�
הנמצאי� היהודי� כל את כנוס "ל� היהודי למרדכי אסתר באמירת התבטאה הפורי� לימי שההכנה אסתר

היהודי�. כל את לאחד � בשוש�"
שבטי� (י"ב חוגי� לכמה מחולקי� היו הבירה) בשוש� (שהיו שהיהודי� זה על הבט מבלי אומרת: זאת
היותו במיוחד והודגש התבטא מה� כאו"א ואצל היהודי�"), כל את ("כנוס ביחד כול� התאחדו � וכיו"ב)

ס"ה). (כנ"ל כולה" התורה בכל ומודה בע"ז "כופר � "יהודי"

� הדבר וטע� העמי�", בי� ומפורד "מפוזר היותו למרות אחד", "ע� ה� שבנ"י אסתר במגילת וכמודגש
אחד". "ע� להיות אות� המאחדת אחת" "תורה יש לבנ"י כי

היות� מקו� בכל הרי העמי�", בי� ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד נמצאי� שבנ"י למרות � ובפשטות
ע�": מכל שונות "דתיה�

אודות מברר הוא אלא יהודי�, שאינ� הילדי� כמו מתנהג אינו � מאכל דבר לאכול נגש יהודי ילד כאשר
מנות" "משלוח בתור לחבירו זאת לשלוח או זה, מאכל לאכול מותר הא� השו"ע, ע"פ המאכל של כשרותו

הפורי�. ביו�

שונות ("דתיה� יהודי� שאינ� הילדי� מהנהגת שונה באופ� מתנהג הוא הרי � הנהגתו לכללות בנוגע ועד"ז
התורה. הוראות ע"פ מתנהג הוא הרי עני� בכל כי ע�"), מכל

בדר� ובלכת� בבית� בשבת� ב� ודברת לבני� "ושננת� ומאמרז"ל) פסוקי� (בי"ב עתה זה שאמרת� וכפי
למקו� נוסע או הול� כאשר � בדר�" "בלכת� אפילו הזדמנות, בכל תורה לומד יהודי ילד ובקומ�": ובשכב�
שלומד ועאכו"כ בדר�, בלכתו בו ללמוד שיוכל כדי וכיו"ב) "קונטרס" (או "ספר" עמו לוקח הוא הרי מסויי�,
ב"בית � (והילדות "ישיבה" או תורה" "תלמוד ב"חדר", לימודיו את סיי� כאשר ג� � בבית�" "בשבת� תורה

וכיו"ב). רבקה"

� האמור באופ� להתנהג היהודי�") כל את ("כנוס מסביבו הנמצאי� כל על שמשפיע באופ� היא והנהגתו
שמראה האישית.עי"ז מהנהגתו חי'" "דוגמא

הבט מבלי אחד", "ע� ה� לכ� ע�"), מכל שונות ("דתיה� אחת" "תורה יש שלבנ"י היות לעיל וכאמור
העמי�". בי� ומפורד ד"מפוזר ומצב המעמד על

Ë,היינו � הפורי� לימי המתאימה ההכנה היתה היהודי�") כל את כנוס ("ל� בנ"י של אחדות� והנה, .
ויקר". וששו� ושמחה אורה היתה ש"ליהודי� ועד הוא", ד"ונהפו� ובאופ� המ�, גזירת ביטול נפעל שעי"ז

בנ"י כל את לאחד היהודי�", כל את כנוס "ל� � היא ושנה שנה בכל הפורי� לימי ההכנה שג� מוב� ומזה
אחת". ד"תורה ההוראות ע"פ ההנהגה ע"י אחד", ל"ע�

במעמד בנ"י נמצאי� האחרוני� הגלות בימי ג� היינו, � גו'" ושמחה אורה היתה ש"ליהודי� פועלי� ועי"ז
בגאולה שתהי' האמיתית ל"אורה" ההכנה וזוהי הגלות), בזמ� ששיי� האפשרי (באופ� "אורה" של ומצב
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(באופ� "שמחה" של ומצב במעמד בנ"י נמצאי� האחרוני� הגלות בימי ג� � ה"שמחה" לעני� בנוגע ועד"ז
המשפחה, מבני לכאו"א בריאות המצטר�, בכל ברכותיו כל את נות� הקב"ה כי הגלות), בזמ� ששיי� האפשרי
של (שמחה ל"שמחה" ההכנה וזוהי השלימות. בתכלית כ"יהודי�" להתנהג שיוכלו כדי � בהרחבה ופרנסה

והשלימה. האמיתית בגאולה � האמיתית מצוה)

È:היומי חומש בשיעור ג� מודגש � היהודי�") כל את ("כנוס בנ"י של אחדות� אודות לעיל האמור .

בנ"י. מני� � גו'" ישראל בני ראש את תשא "כי נאמר: היומי חומש השיעור בהתחלת

לא שוה, באופ� נמנה מבנ"י כאו"א כי � בנ"י כל של אחדות� מודגשת ה"מני�" שבעני� כמ"פ דובר והנה,
מה� וא' שבגדולי� גדול הוא מה� שא' בנ"י, שבי� החילוקי� על הבט מבלי אחד, ממספר פחות ולא יותר

שבקטני�. קט� הוא

יותר (לא שוה באופ� העשרה כל נימני� � יהודי� של "מני�" לאסו� צריכי� שכאשר בפועל שרואי� וכפי
קט� נער הוא מה� וא' שני�, הרבה תורה שלמד מבוגר יהודי הוא מה� שא' למרות אחד), ממספר פחות ולא

עתה. זה לברֿמצוה שנעשה

‡Èבנוגע במיוחד מודגש � שביניה� החילוקי� על הבט מבלי שוה, באופ� נימני� בנ"י שכל לעיל האמור .

מל�": של "לגיו� הש�", ל"צבאות
"לגיו� � לוי דשבט ימי�המני� חודש ב� קט� שילד אומרת, זאת ומעלה", חודש "מב� הי' � מל�" של

אחד)! ממספר פחות ולא יותר (לא הכה� אהר� שנמנה כמו אופ� באותו נמנה

נדבה אשר . . ואיש איש כל אלא בלבד, לוי שבט "לא ויובל) שמיטה הל' (סו� הרמב"� מ"ש ידוע והרי
יהודי ילד וכל) (יהודי שכל אומרת, זאת � כו'" ונחלתו חלקו ה' ויהי' . . לשרתו ה' לפני לעמוד . . אותו רוחו
ל"לגיו� שיי� הוא הרי הש�", "צבאות של התפקיד שזהו מצוות, ולקיי� תורה ללמוד ה', לעבודת שמתמסר

מל�". של

ומיד תיכ� כי � כו' הרבה ללמוד עוד שצרי� קט� ילד היותו למרות � יהודי ילד כל של כחו מוב� ומזה
במני� של�) אחד מספר (בתור נמנה הוא הרי נפלי�") מכלל "שיצא � חודש (ב� בריא ילד בתור הוולדו ע�

הש�". "צבאות מל�", של "לגיו� � ה' את לעבוד שתפקידו השבט

ומודה בע"ז "כופר אמיתי, "יהודי" נעשה הוא הרי � כדבעי ה' את לעבוד מחליט יהודי ילד כאשר ולכ�,
ופועל ובקומ�", ובשכב� בדר� ובלכת� בבית� "בשבת� � כולו היו� כל במש� כ� ומתנהג כולה", התורה בכל

אחד". "ע� כול� שיהיו היהודי�", כל את "כנוס � מסביבו הנמצאי� היהודי� כל על

·Èמספרי בא' אות קונה מבנ"י כאו"א כאשר יותר עוד מודגשת אחד" ד"ע� באופ� בנ"י של אחדות� .

כמ"פ). (כמדובר הכלליי� התורה
הכלליי� התורה מספרי א' כתיבת סיו� נער� היו� כי � אדר) י"ב א' (יו� זה ביו� ביותר מודגש זה ועני�

בקליפורני'. שנכתבה הס"ת �

העמי�": בי� ומפורד "מפוזר היותו למרות אחד", ד"ע� העני� מודגש בזה וג�

העמי�") בי� ומפורד ("מפוזר בניוֿיורק נמצאי� ואנו קליפורני', במדינת נער� הס"ת כתיבת שסיו� אע"פ
אחד". "ע� ונעשי� ע�"), מכל שונות ("דתיה� אחת" "תורה ע"י יחד כול� מתאחדי� �

היהודי� של שמחת� ג� זו הרי הנ"ל, הס"ת כתיבת בסיו� המשתתפי� יהודי� אות� שמחי� כאשר ולכ�,
האר�, כדור כל פני על יהודי� שנמצאי� מקו� בכל היהודי, הע� כל של שמחתו וזוהי כא�, הנמצאי�

ילדי� בנ"י, שכל בראות� השרת, ומלאכי הקב"ה אצל � בשמי� ג� אלא) באר�, רק (לא היא זו ושמחה
ט זק� ועד "מנער המגילה: ובלשו� ע"יומבוגרי�, היהודי�") כל את ("כנוס אחד" ל"ע� מתאחדי� ונשי�", �

אחת". "תורה

‚È,"אחד ד"ע� באופ� בנ"י של אחדות� � היא הפורי� דחג הכללית שהנקודה מוב�, לעיל האמור ע"פ .

התורה". "שלימות ידי) (ועל ביחד ונשי�", ט� זק� ועד "מנער הע�", "שלימות היינו, אחת", "תורה ע"י
העליו�" (ה"מפקד הקב"ה ע"י שניתנה האר�", "שלימות � הקדושה לארצנו לבוא ממש בקרוב זוכי� ועי"ז

הדורות. כל סו� עד ישראל, ע� ולכללות ישראל) מילדי (החל מבנ"י לכאו"א הש�") "צבאות של
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במעמד בנ"י עומדי� � האר� ושלימות התורה, שלימות הע�, שלימות � לעיל האמורי� העניני� לכל ובנוגע
ישתחוה": ולא יכרע ד"לא ומצב

שלא ובודאי הזולת, שאצל מה"גוי'שקייט" מתפעלי� ולא הפנימית, מה"גוי'שקייט" מתפעלי� לא יהודי�
דברו ותופר עצה "עוצו � וכו' מלחצי� מתפעלי� ולא מאיומי� מתפעלי� לא (כפשוט�); מגויי� מתפעלי�

אֿל"! עמנו כי יקו� ולא דבר

בכל ומודי� בע"ז שכופרי� היינו, כ"יהודי�", מתנהגי� בנ"י כאשר עליה�": היהודי� פחד ש"נפל ובודאי
ח"ו. מלחמה של לעני� זקוקי� ולא סביב�, הנמצאי� העמי� כל על פחד� נופל � כולה התורה

ובאופ� באר�", שלו� "ונתתי כמ"ש הקודש, באר� ה� � אמיתי שלו� להשכנת היחידה הדר� זוהי ואדרבה:
גוי אל גוי ישא "לא כמ"ש כולו, העול� לכל בנוגע וה� שלו�, של חרב אפילו בארצכ�", תעבור לא ד"חרב

וגו'". חרב

קיו� ע� הקשורי� העניני� לכל בנוגע בתוק� עומדי� שבנ"י רואי� העול� אומות שכאשר בפשטות וכמוב�
מרדכי", "ע� לבנ"י, ויקר כבוד שיתנו עליה� פועל זה הרי � ישתחוה" ולא יכרע ד"לא באופ� התומ"צ,

ישתחוה". ולא יכרע "לא � היהודי מרדכי של הנהגתו בדוגמת היא שהנהגת�

"שלימות העמי�"), בי� ומפורד "מפוזר היות� (למרות אחד" ד"ע� ומצב במעמד יהיו שבנ"י כדי ולכ�,
יכרע ד"לא באופ� העמידה � היא לזה היחידה הדר� הרי � האר�" "שלימות ישראל, אר� בכל ויחזיקו הע�",

ישתחוה"! ולא

היינו, כולה", התורה בכל ומודה בע"ז "כופר � "יהודי" הוא מה� שכאו"א בפשטות להכריז צריכי� יהודי�
דיפלומטי' עניני חשבונות, שו� שיי� לא ובזה התורה"), ("שלימות התורה הוראות ע"פ היא שהנהגתו

ו"חותמו אמת", "אלקי� � מהקב"ה שניתנה אמת", "תורת אודות מדובר כי � �ופוליטיקה אמת" הקב"ה של
אמיתי. קיו� לו יש שאז אמת", "תורת ע"פ מתנהג כאשר רק יהי' שקיומו בעול� שברא דבר כל "חת�" הקב"ה

העני� כללות נפעל � כולה") התורה בכל ("מודה התורה" "שלימות ע"פ מתנהגי� בנ"י שכאשר מוב� ומזה
בכל � ועי"ז הקודש, באר� תחילה אמיתי, שלו� ומתו� האר�", ו"שלימות אחד"), ("ע� הע�" ד"שלימות

כולו. העול�

„Èהחל � התורה הוראות ע"פ האישית מהנהגת� חי'" "דוגמא מראי� ישראל שילדי עי"ז נפעל זה וכל .
כולו. העול� בכל ישראל ילדי ועד"ז מכ�,

הפורי� ימי את לחגוג עדיי� אפשרות לה� אי� שלדאבוננו כאלו במדינות הנמצאי� ישראל ילדי ובפרט
ישראל ע� היות ביותר מודגש שבזה � כדבעי דפורי� המצוות כל את ה� מקיימי� ואעפ"כ, חוצות, כל בראש

הדורות. כל סו� עד � אחד" "אלקי� ע"י שניתנה אחת", "תורה ע� הקשור אחד", "ע�

יכרע ד"לא באופ� התורה הוראות ע"פ להנהגה הנוגע בכל חי'" "דוגמא מראי� ישראל ילדי � לעיל וכאמור
ונשי�". ט� זק� ועד "מנער � המגילה ובלשו� ישראל, ע� לכללות בנוגע זאת פועלי� ועי"ז ישתחוה", ולא

ÂË,"�היהודי כל את ("כנוס הע�" "שלימות ע� קשור דפורי� העני� שכללות לעיל האמור על נוס� והנה, .
(שאז המקדש בית בני� ע� ג� קשור זה הרי � כולה") התורה בכל ("מודה התורה" "שלימות וע� אחד"), "ע�

האר�"): "שלימות � השלימות בתכלית ישראל אר� תהי'
וירושלי�" יהודה יושבי על שטנה כתבו מלכותו בתחלת אחשורוש ש"במלכות ו) ד, (עזרא בתנ"� מסופר

שעה. לפי ביהמ"ק בני� את לעכב המל� צוה מזה וכתוצאה ש�), (פרש"י המקדש" בית לבנות "שלא �

(כנ"ל המקדש בית ע� הקשורות הלכות תלמידיו ע� ולמד זה, מכל התפעל לא היהודי מרדכי ואעפ"כ,
השני. ביהמ"ק בני� את וישלימו הגזירות, כל יתבטלו שבודאי בידעו ס"ג),

אלו: לימינו בנוגע מוב� ועד"ז

"נאו", צדקנו, משיח ביאת את ממהרי� � התורה הוראות ע"פ ומתנהגי� תורה לומדי� ישראל ילדי כאשר
בשלימותו. השלישי ביהמ"ק בני� � במקומו" מקדש "יבנה שהוא

וגא דגאולה אתחלתא ותהי' הגלות, זמ� יסתיי� שה�ואז מקו� בכל ישראל", נדחי "יקב� � בשלימותה ולה
הקב"ה). של הבירה" "עיר � הבירה" "שוש� זה הרי יהודי נמצא שבו מקו� שבכל (ס"ו) לעיל (כאמור
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במעמד בנ"י עומדי� � האר� ושלימות התורה, שלימות הע�, שלימות � לעיל האמורי� העניני� לכל ובנוגע
ישתחוה": ולא יכרע ד"לא ומצב

שלא ובודאי הזולת, שאצל מה"גוי'שקייט" מתפעלי� ולא הפנימית, מה"גוי'שקייט" מתפעלי� לא יהודי�
דברו ותופר עצה "עוצו � וכו' מלחצי� מתפעלי� ולא מאיומי� מתפעלי� לא (כפשוט�); מגויי� מתפעלי�

אֿל"! עמנו כי יקו� ולא דבר

בכל ומודי� בע"ז שכופרי� היינו, כ"יהודי�", מתנהגי� בנ"י כאשר עליה�": היהודי� פחד ש"נפל ובודאי
ח"ו. מלחמה של לעני� זקוקי� ולא סביב�, הנמצאי� העמי� כל על פחד� נופל � כולה התורה

ובאופ� באר�", שלו� "ונתתי כמ"ש הקודש, באר� ה� � אמיתי שלו� להשכנת היחידה הדר� זוהי ואדרבה:
גוי אל גוי ישא "לא כמ"ש כולו, העול� לכל בנוגע וה� שלו�, של חרב אפילו בארצכ�", תעבור לא ד"חרב

וגו'". חרב

קיו� ע� הקשורי� העניני� לכל בנוגע בתוק� עומדי� שבנ"י רואי� העול� אומות שכאשר בפשטות וכמוב�
מרדכי", "ע� לבנ"י, ויקר כבוד שיתנו עליה� פועל זה הרי � ישתחוה" ולא יכרע ד"לא באופ� התומ"צ,

ישתחוה". ולא יכרע "לא � היהודי מרדכי של הנהגתו בדוגמת היא שהנהגת�

"שלימות העמי�"), בי� ומפורד "מפוזר היות� (למרות אחד" ד"ע� ומצב במעמד יהיו שבנ"י כדי ולכ�,
יכרע ד"לא באופ� העמידה � היא לזה היחידה הדר� הרי � האר�" "שלימות ישראל, אר� בכל ויחזיקו הע�",

ישתחוה"! ולא

היינו, כולה", התורה בכל ומודה בע"ז "כופר � "יהודי" הוא מה� שכאו"א בפשטות להכריז צריכי� יהודי�
דיפלומטי' עניני חשבונות, שו� שיי� לא ובזה התורה"), ("שלימות התורה הוראות ע"פ היא שהנהגתו

ו"חותמו אמת", "אלקי� � מהקב"ה שניתנה אמת", "תורת אודות מדובר כי � �ופוליטיקה אמת" הקב"ה של
אמיתי. קיו� לו יש שאז אמת", "תורת ע"פ מתנהג כאשר רק יהי' שקיומו בעול� שברא דבר כל "חת�" הקב"ה

העני� כללות נפעל � כולה") התורה בכל ("מודה התורה" "שלימות ע"פ מתנהגי� בנ"י שכאשר מוב� ומזה
בכל � ועי"ז הקודש, באר� תחילה אמיתי, שלו� ומתו� האר�", ו"שלימות אחד"), ("ע� הע�" ד"שלימות

כולו. העול�

„Èהחל � התורה הוראות ע"פ האישית מהנהגת� חי'" "דוגמא מראי� ישראל שילדי עי"ז נפעל זה וכל .
כולו. העול� בכל ישראל ילדי ועד"ז מכ�,

הפורי� ימי את לחגוג עדיי� אפשרות לה� אי� שלדאבוננו כאלו במדינות הנמצאי� ישראל ילדי ובפרט
ישראל ע� היות ביותר מודגש שבזה � כדבעי דפורי� המצוות כל את ה� מקיימי� ואעפ"כ, חוצות, כל בראש

הדורות. כל סו� עד � אחד" "אלקי� ע"י שניתנה אחת", "תורה ע� הקשור אחד", "ע�

יכרע ד"לא באופ� התורה הוראות ע"פ להנהגה הנוגע בכל חי'" "דוגמא מראי� ישראל ילדי � לעיל וכאמור
ונשי�". ט� זק� ועד "מנער � המגילה ובלשו� ישראל, ע� לכללות בנוגע זאת פועלי� ועי"ז ישתחוה", ולא

ÂË,"�היהודי כל את ("כנוס הע�" "שלימות ע� קשור דפורי� העני� שכללות לעיל האמור על נוס� והנה, .
(שאז המקדש בית בני� ע� ג� קשור זה הרי � כולה") התורה בכל ("מודה התורה" "שלימות וע� אחד"), "ע�

האר�"): "שלימות � השלימות בתכלית ישראל אר� תהי'
וירושלי�" יהודה יושבי על שטנה כתבו מלכותו בתחלת אחשורוש ש"במלכות ו) ד, (עזרא בתנ"� מסופר

שעה. לפי ביהמ"ק בני� את לעכב המל� צוה מזה וכתוצאה ש�), (פרש"י המקדש" בית לבנות "שלא �

(כנ"ל המקדש בית ע� הקשורות הלכות תלמידיו ע� ולמד זה, מכל התפעל לא היהודי מרדכי ואעפ"כ,
השני. ביהמ"ק בני� את וישלימו הגזירות, כל יתבטלו שבודאי בידעו ס"ג),

אלו: לימינו בנוגע מוב� ועד"ז

"נאו", צדקנו, משיח ביאת את ממהרי� � התורה הוראות ע"פ ומתנהגי� תורה לומדי� ישראל ילדי כאשר
בשלימותו. השלישי ביהמ"ק בני� � במקומו" מקדש "יבנה שהוא

וגא דגאולה אתחלתא ותהי' הגלות, זמ� יסתיי� שה�ואז מקו� בכל ישראל", נדחי "יקב� � בשלימותה ולה
הקב"ה). של הבירה" "עיר � הבירה" "שוש� זה הרי יהודי נמצא שבו מקו� שבכל (ס"ו) לעיל (כאמור
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כולל שנמצא, מקו� בכל מבנ"י כאו"א � ישראל" נדחי "יקב� שהוא "נאו", צדקנו משיח ביאת ובפשטות:
"על ויביא� מדינה", ושבע ועשרי� "מאה � העול� מדינות ובכל הברזל", מס� "מאחורי הנמצאי� היהודי�

הפרטי�. בכל יהדות בעניני חדורה שהיא כפי הקדושה, לארצנו נשרי�" כנפי

באופ� הוא ומצב� מעמד� הרי � צדקנו משיח ביאת קוד� האחרוני�, הגלות בימי נמצאי� בנ"י כאשר וג�
ויקר". וששו� ושמחה אורה היתה ד"ליהודי�

יוצא הוא (שג� הקב"ה ע� וביחד עמו, יחד והולכי� ממש, בימינו במהרה צדקנו משיח לביאת וזוכי�
הקדושה, לארצנו � בגלותא") "שכינתא כי מהגלות,

והשלימה, האמיתית בגאולה "נאו", � שמיא" ענני ע� "וארו יג) (ז, דניאל בנבואת כמ"ש � רבה ובמהירות
ממש. בימינו במהרה

***

ÊË:בפועל מעשה ע� לעיל האמור כל את לקשר צריכי� ולכ�, � העיקר" הוא "המעשה .
ההשפעה � (כולל מכ� ואחת אחד כל יקיי� הפורי�, ימי יגיעו שכאשר � היא הפורי� לימי ההכנה מטרת

הפורי�: לימי השייכות המצוות כל את מסביבכ�) הנמצאי� אלו כל על

ומנחה), (שחרית היו� בתפלות וכ� פורי�, דליל מעריב בתפלת הנסי�" "ועל אמירת � (בזמ�) לראש לכל
לאכילה הראויי� מדברי� מנות (ב' לרעהו איש מנות משלוח התורה, וקריאת המגילה, קריאת המזו�, ובברכת

פורי�. וסעודת הפחות), לכל � עניי� (לב' לאביוני� מתנות מיד),

מצוה. של שמחה מתו� � זה וכל

ÊÈ,(העבודה (קו מנחה לתפלת נוס� הנה � הכנס) (בעת ומיד תיכ� בפועל מעשה ע� הנ"ל כל את לקשר כדי .
("דיימ'ס") מטבעות מכ� ואחד אחד כל עבור את� � חז"ל) ומאמרי פסוקי� י"ב (אמירת התורה ללימוד ונוס�

חסדי�. גמילות � השלישי העמוד שזהו צדקה, לנתינת
מרדכי ש"ראה יג) פ"ז, (אסת"ר המדרש סיפור ע"פ הנה � הפורי� חג ע� זה כנס יותר עוד לקשר וכדי
פתאו� מפחד תירא אל א"ל פסוקי�, לי פסוק מה� לאחד שאל . . הספר מבית באי� שהיו תינוקות שלשה

דב דברו ותופר עצה עוצו . . ואמר השני פתח תבוא. כי רשעי� השלישיומשואת פתח אֿל. עמנו כי יקו� ולא ר
גו'", ותופר עצה "עוצו גו'", תירא "אל הנ"ל: פסוקי� ג' על ניגו� עתה ינגנו � גו'" הוא אני זקנה ועד ואמר

גו'". זקנה ועד

"ישבו" בנ"י שכל היינו, פני�", את ישרי� ישבו לשמ� יודו צדיקי� "א� היעוד יקויי� "נאו", ממש, ובקרוב
המקדש. בבית ה'" האדו� "פני את שיראו � פני�" ד"את ובאופ� הקודש, באר� � האמיתי בישוב

פני�". את ישרי� ישבו לשמ� יודו צדיקי� "א� התיבות על בניגו� ג� יסיימו ולכ�,

גו'". צדיקי� "א� גו'", זקנה "ועד גו'", ותופר עצה "עוצו גו'", תירא "אל הפסוקי�: [ניגנו

שיחיו והילדות מהילדי� לכאו"א לחלק כדי שיחיו, ולמדריכות למדריכי� מטבעות נת� שליט"א אדמו"ר כ"ק
בעיניה�]. כטוב בה לעשות � והב' לצדקה, � א' מטבע סענט): עשר (של מטבעות ב'

***

•
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
"...ÔÈ¯Â˘˜ Â‡ ...ÔÈ·ÂÁ˙ Ì‡" ˙Â„˙È‰

היתדות אודות רש"י מסביר פרשתנו כיצד1בסו� (א)

"עשויי� – שימשו למה (ב) נחושת", נגרי "כמי� – נראו

סביב סביב במיתרי� קשורי� החצר ולקלעי האהל ליריעות

מגביהת�". הרוח תהא שלא כדי בשיפוליה�

יודע "ואיני ואומר: רש"י ממשי� מכ� א�2לאחר

שיפולי מכביד וכובד� ותלויי� קשורי� או באר� תחובי�

עליה� מוכיח ששמ� אני ואומר ברוח. ינועו שלא היריעות

זה ומקרא יתדות. נקראו לכ� באר�, תקועי� 3שה�

לנצח". יתדותיו יסע בל יצע�, בל אהל מסייעני:

מוב�: אי� בכ�

תקועי� שה� עליה� מוכיח "ששמ� רש"י דברי א)

"תקועי� שה� "יתדות" מהש� מוכח כיצד באר�".

בודאות4באר�" מוכיח "יתדות" שהש� סובר, רש"י וא� ?

כ� לפני עצמו הוא אומר כיצד באר�", "תקועי� שה�

"rcei ipi`eשהדבר באר�", תחובי� ידוע?`epiא�

מ"ואומר החל זו, תוספת הרי מסויימות, נוסחאות לפי

אלא עצמו, רש"י לשו� אינה הפירוש, לסו� ועד אני"

תלמידו ידי על נוסחאות5נוספה לפי ג� א� .el`�אי

תקועות6ידוע`oiאכ�i"yxlyלתר�, היו היתדות א�

כיו�באר�, שהרי הוא, שכ� בפשטות ברור לתלמידו ואילו

עליה�..." מוכיח ששמ� אני "ואומר המלי� שבהוספת

" רש"י דברי את להבהיר התלמיד rceiהתכוו� ipi`e,"...

להסביר באופ�cvikעליו לציי� ולא מ"שמ�", הדבר מוכח

הוכחה. בכ� שיש סתמי,

מוכיח "ששמ� אומר תלמידו) (או שרש"י לאחר ב)

זה "ומקרא מוסי�: הוא באר�", תקועי� שה� עליה�

שהיתד מ"שמ�", הוכחה כבר יש א� לכאורה, מסייעני...".

בסיוע צור� אי� באדמה, ?8מפסוק7תקועה

היתדות א� מלכתחילה ספק לרש"י יש אכ� מדוע ג)

אלו שמלי� הגירסא לפי (ובמיוחד באר�" "תחובי� היו

עצמו, רש"י של ה� אני..." ספק)elv`y"ואומר בכ� יש

בל "אהל המובא מהפסוק מפורשת הוכחה יש כאשר –

יצע�..."?

רואי� אנו "תקועי�"yxetnaד) של באופ� ה� שיתדות

היתד" את "ותתקע רבי� יתד9מפסוקי� "ותקעתיו ;

נאמ�" (או10במקו� רש"י לכאורה, היה, צרי� כ�, וא� .

שה� מפני ראשית, אלו, מפסוקי� הוכחה להביא תלמידו)

בתנ"� יצע�...";iptlמופיעי� בל "אהל המצוטט הפסוק

נאמר שבה� מפני "yxetna"rwzzeושנית, ,"eizrwze"

יתדותיו יסע בל "אהל... הפסוק מ� כאשר ל"יתד", בקשר

במלי� באר�" "תקועי� שהיתדות לכ� הוכחה אי� לנצח"

שנאמר שמכ� הפסוק, משמעות ידי על אלא מפורשות,

מוכח ממקומ�, זזות אינ� שהיתדות יתדותיו", יסע "בל

"תקועי�"? שה�
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"יתדות"1) התיבה שהדפיסו – שראיתי הדפוסי� כדעת לומר אי�

מ� מעתיק� שרש"י התיבות שמדפיסי� ובאופ� ד"הaezkdבאותיות שזהו –

שבקרא "יתדות" תיבת על חדש

נ"ל: ולכ� ל"יתדות". שקדמה "יתדותיו" להעתיק לרש"י הו"ל דא"כ –

שרש"י הא'x`anא) בדפוס וכ"מ יתדות". "לתקוע ד"ה באותו עצמו* דברי

תיבת שבו לאחרי'**zecziדפרש"י ולא לפני' לא בנקודה מובדלת אינה

מהכתוב. שנעתקו תיבות כבשאר

בפרש"י שהרי – "בשיפוליה�" "נחושת" ההמש� יוקשה שעפ"ז אלא

לומר יותר נ"ל ולכ� ולמעלה. מכס�, שהיו העמודי� ל"ווי" ג� "יתדות" קורא

ל"יתדותיו" (וכוונתו "יתדות'" כתוב הי' דפרש"י הראשוני� דבכת"י ב)

`xwcואחד וכיו"ב)), קו ר"ת, ע"י מלאכת� לקצר כת"י מעתיקי (וכרגילות –

לבו ש� ולא יתדות, בקרא כתוב שהרי מיותר, שהקו החליט המעתיקי�

על. דעל כיו� ושבשתא לה, קד� ש"יתדותיו"

שגירסא2) וכנראה באר�. היתדות נועצי� שהיו יט) (פי"ב, בבמדב"ר

יתדות היו לב) ד, (נשא לרש"י שהרי כ�, צ"ל ובלאה"כ לרש"י. הייתה אחרת

(נשא הרמב"� כדעת שהיא בבמדב"ר לגירסתנו משא"כ גרשו�, בני במשא ג�

ש�).

כ.3) לג, ישעי'

(4– דלכאורה יתדות", נקראו "לכ� מסיי� מה בשביל מוב�: אינו וג�

מיותר?

שמעו�.5) בר יוס�

ס"ג.6) לקמ� ג"כ ראה

יתדותיו7) יסע "בל מהתיבות הוא תקועי� ה� שיתדות הוכחתו הרי וג�:

יצע�"? בל "אהל ג� מעתיק ולמה לנצח",

בל8) "אהל הפסוק את שמביא שמה הנ"ל, קושיות לתר� אפשר לכאורה

עליה�". מוכיח ב"שמ� כוונתו את לבאר הוא לנצח" יתדותיו יסע בל יצע�

ומקרא באר� ה� שתקועי� אני "ואומר לכתוב הוצר� לפי"ז (א) כי אינו. – אבל

"ומקרא בא� (ב) מיותרי�. עליה�" מוכיח "ששמ� והתיבות כו'", מסייעני זה

שיתדות להוכיח בזה וכוונתו עליה�", מוכיח ל"שמ� בהמש� בא מסייעני" זה

llkaמוכיח ל"ששמ� בסמיכות מסייעני" זה "ומקרא לכתוב הו"ל תקועי�, ה�

שיתדות להוכיח בכדי "לכ�llkaעליה�" לסיי� זה לאחרי ורק תקועי�, ה�

(אלו יתדות"okynayנקראו נקראו "לכ� שכותב ומזה יתדות". iptlבש�)

סיוע הוא מסייעני" זה ש"ומקרא משמע מסייעני" זה ל"ואומרsqep"ומקרא

אני".

כא.9) ד, שופטי�

כג.10) כב, ישעי'

.e ,e opgz`e i"yxt c"r (*
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היתדות אודות רש"י מסביר פרשתנו כיצד1בסו� (א)

"עשויי� – שימשו למה (ב) נחושת", נגרי "כמי� – נראו

סביב סביב במיתרי� קשורי� החצר ולקלעי האהל ליריעות

מגביהת�". הרוח תהא שלא כדי בשיפוליה�

יודע "ואיני ואומר: רש"י ממשי� מכ� א�2לאחר

שיפולי מכביד וכובד� ותלויי� קשורי� או באר� תחובי�

עליה� מוכיח ששמ� אני ואומר ברוח. ינועו שלא היריעות

זה ומקרא יתדות. נקראו לכ� באר�, תקועי� 3שה�

לנצח". יתדותיו יסע בל יצע�, בל אהל מסייעני:

מוב�: אי� בכ�

תקועי� שה� עליה� מוכיח "ששמ� רש"י דברי א)

"תקועי� שה� "יתדות" מהש� מוכח כיצד באר�".

בודאות4באר�" מוכיח "יתדות" שהש� סובר, רש"י וא� ?

כ� לפני עצמו הוא אומר כיצד באר�", "תקועי� שה�

"rcei ipi`eשהדבר באר�", תחובי� ידוע?`epiא�

מ"ואומר החל זו, תוספת הרי מסויימות, נוסחאות לפי

אלא עצמו, רש"י לשו� אינה הפירוש, לסו� ועד אני"

תלמידו ידי על נוסחאות5נוספה לפי ג� א� .el`�אי

תקועות6ידוע`oiאכ�i"yxlyלתר�, היו היתדות א�

כיו�באר�, שהרי הוא, שכ� בפשטות ברור לתלמידו ואילו

עליה�..." מוכיח ששמ� אני "ואומר המלי� שבהוספת

" רש"י דברי את להבהיר התלמיד rceiהתכוו� ipi`e,"...

להסביר באופ�cvikעליו לציי� ולא מ"שמ�", הדבר מוכח

הוכחה. בכ� שיש סתמי,

מוכיח "ששמ� אומר תלמידו) (או שרש"י לאחר ב)

זה "ומקרא מוסי�: הוא באר�", תקועי� שה� עליה�

שהיתד מ"שמ�", הוכחה כבר יש א� לכאורה, מסייעני...".

בסיוע צור� אי� באדמה, ?8מפסוק7תקועה

היתדות א� מלכתחילה ספק לרש"י יש אכ� מדוע ג)

אלו שמלי� הגירסא לפי (ובמיוחד באר�" "תחובי� היו

עצמו, רש"י של ה� אני..." ספק)elv`y"ואומר בכ� יש

בל "אהל המובא מהפסוק מפורשת הוכחה יש כאשר –

יצע�..."?

רואי� אנו "תקועי�"yxetnaד) של באופ� ה� שיתדות

היתד" את "ותתקע רבי� יתד9מפסוקי� "ותקעתיו ;

נאמ�" (או10במקו� רש"י לכאורה, היה, צרי� כ�, וא� .

שה� מפני ראשית, אלו, מפסוקי� הוכחה להביא תלמידו)

בתנ"� יצע�...";iptlמופיעי� בל "אהל המצוטט הפסוק

נאמר שבה� מפני "yxetna"rwzzeושנית, ,"eizrwze"

יתדותיו יסע בל "אהל... הפסוק מ� כאשר ל"יתד", בקשר

במלי� באר�" "תקועי� שהיתדות לכ� הוכחה אי� לנצח"

שנאמר שמכ� הפסוק, משמעות ידי על אלא מפורשות,

מוכח ממקומ�, זזות אינ� שהיתדות יתדותיו", יסע "בל

"תקועי�"? שה�

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

"יתדות"1) התיבה שהדפיסו – שראיתי הדפוסי� כדעת לומר אי�

מ� מעתיק� שרש"י התיבות שמדפיסי� ובאופ� ד"הaezkdבאותיות שזהו –

שבקרא "יתדות" תיבת על חדש

נ"ל: ולכ� ל"יתדות". שקדמה "יתדותיו" להעתיק לרש"י הו"ל דא"כ –

שרש"י הא'x`anא) בדפוס וכ"מ יתדות". "לתקוע ד"ה באותו עצמו* דברי

תיבת שבו לאחרי'**zecziדפרש"י ולא לפני' לא בנקודה מובדלת אינה

מהכתוב. שנעתקו תיבות כבשאר

בפרש"י שהרי – "בשיפוליה�" "נחושת" ההמש� יוקשה שעפ"ז אלא

לומר יותר נ"ל ולכ� ולמעלה. מכס�, שהיו העמודי� ל"ווי" ג� "יתדות" קורא

ל"יתדותיו" (וכוונתו "יתדות'" כתוב הי' דפרש"י הראשוני� דבכת"י ב)

`xwcואחד וכיו"ב)), קו ר"ת, ע"י מלאכת� לקצר כת"י מעתיקי (וכרגילות –

לבו ש� ולא יתדות, בקרא כתוב שהרי מיותר, שהקו החליט המעתיקי�

על. דעל כיו� ושבשתא לה, קד� ש"יתדותיו"

שגירסא2) וכנראה באר�. היתדות נועצי� שהיו יט) (פי"ב, בבמדב"ר

יתדות היו לב) ד, (נשא לרש"י שהרי כ�, צ"ל ובלאה"כ לרש"י. הייתה אחרת

(נשא הרמב"� כדעת שהיא בבמדב"ר לגירסתנו משא"כ גרשו�, בני במשא ג�

ש�).

כ.3) לג, ישעי'

(4– דלכאורה יתדות", נקראו "לכ� מסיי� מה בשביל מוב�: אינו וג�

מיותר?

שמעו�.5) בר יוס�

ס"ג.6) לקמ� ג"כ ראה

יתדותיו7) יסע "בל מהתיבות הוא תקועי� ה� שיתדות הוכחתו הרי וג�:

יצע�"? בל "אהל ג� מעתיק ולמה לנצח",

בל8) "אהל הפסוק את שמביא שמה הנ"ל, קושיות לתר� אפשר לכאורה

עליה�". מוכיח ב"שמ� כוונתו את לבאר הוא לנצח" יתדותיו יסע בל יצע�

ומקרא באר� ה� שתקועי� אני "ואומר לכתוב הוצר� לפי"ז (א) כי אינו. – אבל

"ומקרא בא� (ב) מיותרי�. עליה�" מוכיח "ששמ� והתיבות כו'", מסייעני זה

שיתדות להוכיח בזה וכוונתו עליה�", מוכיח ל"שמ� בהמש� בא מסייעני" זה

llkaמוכיח ל"ששמ� בסמיכות מסייעני" זה "ומקרא לכתוב הו"ל תקועי�, ה�

שיתדות להוכיח בכדי "לכ�llkaעליה�" לסיי� זה לאחרי ורק תקועי�, ה�

(אלו יתדות"okynayנקראו נקראו "לכ� שכותב ומזה יתדות". iptlבש�)

סיוע הוא מסייעני" זה ש"ומקרא משמע מסייעני" זה ל"ואומרsqep"ומקרא

אני".

כא.9) ד, שופטי�

כג.10) כב, ישעי'

.e ,e opgz`e i"yxt c"r (*
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אומר (א) שרש"י מוכיחzehytaמכ� "ששמ�

היתד" את מ"ותתקע הוכחה מביא אינו (ב) וכ� עליה�",

לגבי ספק רש"י אצל שאי� מוב�, יתד", מ"ותקעתיו או

שהיתד ידוע, בכללות כלומר, כללי. באופ� היתדות הגדרת

נועצי� או לחפור), (כדי כלשהו במקו� שתוקעי� דבר היא

אותו ,11ומחזקי�

קובע הוא וא�zehytaולכ�, המשכ�, יתדות לגבי ג�

שיתדות הפירוש l`לפי dl`היו שה� באר�, תחובי� היו

היאixbp"כמי� הקודש בלשו� כשהמשמעות נחושת",

כלשהו במקו� אות� שתוקעי� ההסבר12דברי� זהו כי ,

יתדות. המלה של

באר�" "תחובי� היו ה� במשכ� א� רק, הוא הספק א�

כ�,lretaג� היו לא שה� לומר אפשרות וקיימת לאו. א�

"נגרי", כמי� היו המשכ� יתדות שג� אצלו שברור למרות

אות�: לתקוע שאפשר צורה, לה� שהיתה כלומר,

במקו� בקביעות עמד לא במדבר שהמשכ� כיו�

לפרקו13אחד היה וצרי� למנוע14, שכדי לומר, סביר ,

ידי על הקלעי� ואת היריעות את מחזקי� היו רבה, טרחה

היו שהיתדות ידי על ולא התלויות, היתדות של הכובד

אות� להוציא צרי� הפירוק, שלצור� כ� באר�", "תחובי�

בשנית. בהקמה שוב אות� ולנעו� האדמה מ�

מוב�: אי� זה לפי א�

ידי על חוזקו המשכ� שיריעות סוברי�, א� caekא)

דוקא זו למטרה להשתמש צור� היה לא היתדות,

תקועות היות� ידי על זה תפקיד שממלאות ב"יתדות",

שהיא? צורה בכל כבדי�, דברי� ידי על אלא באר�,

שהספק כיו� לגבי`epiב) אלא היתדות, צורת לגבי

באר� מ�lretaנעיצת� או מ"שמ�", ההוכחה תועיל מה ,

שאי� לנצח", יתדותיו יסע בל יצע� בל "אהל הפסוק

המשכ�? אודות כלל בו מדובר

.‚
˙Â„˙È È‚ÂÒ È�˘

רש"י, של הקודמי� דבריו ידי על יובנו הדברי�

בפסוקנו הקוד� המתחיל" "מקבות15ב"דיבור :rewzl

zecziרש"י אצל מוחלט אי� עדיי� לכאורה, ועמודי�".

אומר הוא וכיצד "תלויי�", או "תחובי�" היו היתדות א�

ok iptl" יתדות"?rewzlבפשטות

במשכ� שהיו לומר, הכרחי "יתדות",16לכ� סוגי שני

נשא בפרשת במפורש עצמו רש"י שמציי� "ויתדות17כפי :

לגביה� (אשר מלמטה... ולקלעי� ליריעות היו ומיתרי�

היו ומיתרי� ויתדות כא�), רש"י בפירוש הספק קיי�

– העליונה" בשפת� הקלעי� בה� לתלות סביב לעמודי�

יתדות היו`zepexgולגבי שה� ספק לרש"י אי� אלו,

המתחיל" ב"דיבור מתכוו� הוא ואליה� .mcewd"תקועי�",

באמצעות תלו, שעליה� העמודי�, שיתדות ברור, כי

וקונדסי�" הקצה18"הכלונסות את ,oeilrd– הקלעי� של

" אתoirewzהיו החזיקו ה� כזה ובאופ� בעמודי�, "

לכובד קשר כל בכ� שאי� ומוב�, התלויי�. הקלעי�

בפרשתנו עצמו רש"י שמתאר כפי ומסיק19היתדות. ,

לומר הכרחי העני� משמעות לפי אשר שה"אונקליות",

ל היא דר�zeczi20שהכוונה ה"קונדס תלוי היה שעליה� ,

היו בעמוד.zerewzטבעתו",

היריעות של התחתונות שהיתדות לומר, אפשר זה ולפי

אכ� בפרשתנו, המוזכרות הקלעי�, תחובותl`ושל היו

ידי על הקלעי� ואת היריעות את החזיקו אלא באר�,

ומדוע ב'. בסעי� כדלעיל לומר, יותר שמסתבר כפי כובד�,

ב דוקא כ� לש� כבדי�zecziהשתמשו בדברי� ולא

בשפת� השתמשו הקלעי� שלאות� מפני זאת – אחרי�

כדלעיל, יתדות, דוקא הכרחיות היו וש� ביתדות, העליונה
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מפרש11) רש"י אי� (שלכ� לה"ק בפשטות – חד דבר הוא שיתד מכיו� כי

גו' ל� תהי' "ויתד יד) כג, (תצא ממ"ש – עה"ת) בפי' והריzxtgeזה – בה"

(בנוגע עשוי שהוא מוב� הרי לחפור, א"א חד שאינו .oipal(erwzlבדבר

ובנגר12) ד"ה כו'. שתוקעי� יתד א): קכו, (שבת נגר ד"ה רש"י ראה

שקבעה א): לג, (מנחות נגר כמי� עשאה ד"ה כו'. אותו ותוחבי� ב): קא, (ב"מ

ועוד. בכותל. הנגרי� שתוחבי� כנגר בס� ותחבה

הוא נחשת" נגרי "כמי� הפירוש שהרי – גופא דיד� מפירש"י מוכרח וכ�

היו שהיתדות להדיעה .oiaegzג�

זה13) בפסוק וג� ועוד. ש�. ופרש"י נא א, במדבר פקודי. ס"פ ראה

להקמתו צריכי� "שהיו המשכ�) כלי לכל (ד"ה רש"י כותב ".ezcxedleעצמו

ואיל�.14) יז ט, בהעלות� ראה

(15.1 הערה לעיל ראה

ועוד.16) שמשו� דבמעשה יתד לחפור, יתד ג� יש – בכלל אבל

לב.17) ד,

שיהיו נשנה "לא (פ"ה) המשכ� דמלאכת שבברייתא מקשה, ש� ברמב"�

אבל – לעמודי�" "zehytnיתדות מקרא) של (פשוטו הכתוב גו'icenreלשו�

לעמודי�. יתדות שהיו משמע ויתדות�"

שהיו18) ל"קונדסי�" הכוונה ש"יתדות" ש� רש"י miielzבמפרשי

יתדות"], "לתקוע רש"י מ"ש מוב� אינו שלפי"ז [נוס� אבל העמודי�. באונקלי

כו' בה� לתלות כו' "ויתדות רש"י oiqcpeweמלשו� zeqpelkaשהיתדות משמע "

mpi`את מחבר "הי' ש�: המשכ� דמלאכת ברייתא ג� וראה הקונדסי�.

יתדות". בתו� הקונדסי�..

י.19) כז,

ובפירש"י20) האונקליות" ה� – העמודי� "ווי ש�: פירש"י ג� ראה

– העמודי� "ווי א: כב, כו'".zecziסנהדרי� אונקליות כמי� העשויי� כס�
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לשיפולי וא� הקלעי�, לשיפולי ג� ביתדות השתמשו ולכ�

ג�21היריעות כ� לצור� להשתמש היה שנית� למרות ,

אחרי�. בדברי�

.„
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ברור, הדבר אי� העני� שמצד מסביר, שרש"י ולאחר

תחובות היו שהיתדות אני", "ואומר מסיי�: עצמו הוא

הוכחות: שתי לכ� ומביא באר�,

לכ� באר�, תקועי� שה� עליה� מוכיח "ששמ� א)

כא� אות� מכנה התורה זאת שבכל כיו� יתדות": נקראו

ואי�zecziבש� צורת� מפני רק זה שאי� מכ�, מוב� ,

אלא – לצורה השתמשוcaeklחשיבות שאכ� אלא בלבד,

לשמ� בהתא� .22בה�

ברור אי� (שהרי מספקת הוכחה זו שאי� כיו� א�

בפועל ששימשו מפני "יתדות" בש� אות� מכנה שהתורה

אפשרות קיימת המשכ� עני� לפי כאשר ובמיוחד – כיתדות)

היה אפשר כי באר�, תקועות היו לא שה� כדלעיל, הפוכה,

הוכחה: עוד רש"י מביא לכ� – אחר באופ� להסתדר

יתדותיו יסע בל יצע� בל אהל מסייעני: זה "ומקרא ב)

מפסוק – שהיהdfלנצח" לחזקרואי�, ,`ldנהוג

למקו� ממקו� נייד הוא שאי23שבמהותו יתדות ידי על ,

ולכ� באר�. תחובות שה� כלומר, ממקומ�, להזיז� אפשר

ביתדות שהסתפקו שלעיל, האפשרות מתקבלת אי�

אלא זה`daxcתלויות, "ומקרא –ipriiqn�מכ :"

לחזק שנהוג מלמדנו, יצע�)`ldשהפסוק בל (אהל חשוב

באר� התחובות יתדות ידי של24על לדעתו הוכחה קיימת ,

שהיתדות ביותר, החשוב האהל המשכ�, אהל לגבי רש"י

באר�. תקועות היו שלו

מוחלטת, הוכחה זאת אי� שעדיי� מוב�, זאת בכל א�

מיוחד, באופ� שבמשכ� הנמנע, מ� זה אי� דבר של ובסופו

היחודיי� ולתנאיו למהותו ולכ�,25בהתא� אחרת. היה ,

" מלכתחילה העני� בהצגת רש"י rceiמציי� ipi`eאת וג� ."

שכ� אני", "ואומר במלי� פותח הוא מכ� לאחר הסברו

ברורי�`elvמתקבל אינ� שהדברי� להבהיר כשבכוונתו ,

לחלוטי�.

.‰
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התורה, על רש"י שבפירוש רבות, פעמי� הוסבר כבר

את רק לפרש מתכוו� שהוא במקו� ג�hytdא� נכללי� ,

ובודאי הלכה, של התורה,26עניני� פנימיות של עניני� ג�

רבותינו תורה".27ובלשו� של "יינה –

בני� מלאכת לגבי התורה מ� שהאיסור קובעת, ההלכה

ארעי בני� של המלאכה א� קבע, בני� לגבי רק הוא בשבת

מדרבנ� רק .28אסורה

וכרו� קשור הדבר – קבוע? בני� של ההגדרה מהי

"יתדות", המושג בפירוש האפשרויות שתי בי� זה בהבדל

לפרשתנו: בפירושו רש"י שמשמיענו כפי

היריעות את חיזקו שהיתדות האפשרות, את נקבל א�

שכל כיו� – מכ� מוב� כובד�, ידי על הקלעי� ואת

המשכ� ממלאכת נלמדות השבת כאשר29מלאכות שא� –

אהל ידיepi`yבוני� על "תקועי�", של באופ� מחוזק

ונד "נע שאינו כ� דיו חזק שהוא אלא וכדומה, יתדות

מצויה" התורה.30ברוח מ� שאסור קבוע בני� כבר זה הרי ,

באדמה, נעוצות היו שהיתדות הפירוש, את נקבל א� א�

לגבי דוקא חל התורה מ� בשבת בונה של שהאיסור יוצא,

"תקועי�". של באופ� אהל בניית

.Â
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תורה". של "יינה ג� רש"י פירוש מכיל לעיל, כאמור

זה: רש"י בפירוש הנרמזי� התורה פנימיות של מהעניני�

החסידות בתורת בעיקר31מוסבר נבנה המקדש שבית ,

שהשראת ברור, אמנ� ומחי. מצומח – והמשכ� מדומ�,

בתוכ�" "ושכנתי – העפר,32השכינה על ג� היתה –

המשכ� שבקרקע דומה33הדומ�, אינה זאת בכל א� ,
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כיו�21) זל"ז, אות� לדמות אי� ספק סברת בתור דאפילו להקשות ואי�

וקלעי� היריעות של והיתדות כס�, של היו (היתדות) העמודי� שווי

הכתוב שצמצ� דכמו לומר מסתבר אדרבא: כי – נחשת של – בשיפוליה�

מדות ז' כו' מדות ב' רפ"י מנחות עיי� – (ומשכ�) שבמקדש הכלי� מיני מספר

מספר מצומצ� כ� – וויzexevכו' ליציקת הדפוס – ועוד וכיו"ב. הכלי�

הקלעי� שיפולי לצור� ג� בו להשתמש אפשר הרי העמודי� (יתדות)

נוס�?! דפוס יעשו ולמה והיריעות,

דלכאורה22) – יתדות" נקראו "לכ� מסיי� שרש"י מה מוב� ועפי"ז

ממה הוא הוכחתו עיקר כל כי – יתדות.df(בכתובe`xwpyמיותר (

אהלו.23) ופירש"י: מש�" "ויעתק ח) (יב, ל� עיי�

(24" הכתוב תחלת ג� רש"י מביא יצע�".`ldשלכ� בל

מש�25) כל אחד במקו� להיות האוהל בעל ביכולת הרי – בכלל אוהל

לעבר שיבואו עד למקו� ממקו� שנוסעי� שידעו – במשכ� משא"כ חייו, ימי

מערבה. הירד�

(26.3 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה

כד.27) ע' יו� היו�

שט"ו.28) ר"ס אדה"ז שו"ע ובכ"מ. סע"ב. לב, ביצה

ש"א.29) ר"ס אדה"ז שו"ע ב. מט, שבת

ז'.30) סעי� סשט"ו אדה"ז שו"ע ראה

(31,17 ע' לעיל וראה ואיל�. ד' צט, ברכה לקו"ת ויגש. ר"פ תו"א

.21ֿ20

ח.32) כה, פרשתנו

המשכ�33) בקרקע יהי' אשר העפר ומ� יז) ה, (נשא מהדי� ג� וכדמוכח

גו'. הכה� יקח
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לשיפולי וא� הקלעי�, לשיפולי ג� ביתדות השתמשו ולכ�

ג�21היריעות כ� לצור� להשתמש היה שנית� למרות ,

אחרי�. בדברי�
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ברור, הדבר אי� העני� שמצד מסביר, שרש"י ולאחר

תחובות היו שהיתדות אני", "ואומר מסיי�: עצמו הוא

הוכחות: שתי לכ� ומביא באר�,

לכ� באר�, תקועי� שה� עליה� מוכיח "ששמ� א)

כא� אות� מכנה התורה זאת שבכל כיו� יתדות": נקראו

ואי�zecziבש� צורת� מפני רק זה שאי� מכ�, מוב� ,

אלא – לצורה השתמשוcaeklחשיבות שאכ� אלא בלבד,

לשמ� בהתא� .22בה�

ברור אי� (שהרי מספקת הוכחה זו שאי� כיו� א�

בפועל ששימשו מפני "יתדות" בש� אות� מכנה שהתורה

אפשרות קיימת המשכ� עני� לפי כאשר ובמיוחד – כיתדות)

היה אפשר כי באר�, תקועות היו לא שה� כדלעיל, הפוכה,

הוכחה: עוד רש"י מביא לכ� – אחר באופ� להסתדר

יתדותיו יסע בל יצע� בל אהל מסייעני: זה "ומקרא ב)

מפסוק – שהיהdfלנצח" לחזקרואי�, ,`ldנהוג

למקו� ממקו� נייד הוא שאי23שבמהותו יתדות ידי על ,

ולכ� באר�. תחובות שה� כלומר, ממקומ�, להזיז� אפשר

ביתדות שהסתפקו שלעיל, האפשרות מתקבלת אי�

אלא זה`daxcתלויות, "ומקרא –ipriiqn�מכ :"

לחזק שנהוג מלמדנו, יצע�)`ldשהפסוק בל (אהל חשוב

באר� התחובות יתדות ידי של24על לדעתו הוכחה קיימת ,

שהיתדות ביותר, החשוב האהל המשכ�, אהל לגבי רש"י

באר�. תקועות היו שלו

מוחלטת, הוכחה זאת אי� שעדיי� מוב�, זאת בכל א�

מיוחד, באופ� שבמשכ� הנמנע, מ� זה אי� דבר של ובסופו

היחודיי� ולתנאיו למהותו ולכ�,25בהתא� אחרת. היה ,

" מלכתחילה העני� בהצגת רש"י rceiמציי� ipi`eאת וג� ."

שכ� אני", "ואומר במלי� פותח הוא מכ� לאחר הסברו

ברורי�`elvמתקבל אינ� שהדברי� להבהיר כשבכוונתו ,

לחלוטי�.
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התורה, על רש"י שבפירוש רבות, פעמי� הוסבר כבר

את רק לפרש מתכוו� שהוא במקו� ג�hytdא� נכללי� ,

ובודאי הלכה, של התורה,26עניני� פנימיות של עניני� ג�

רבותינו תורה".27ובלשו� של "יינה –

בני� מלאכת לגבי התורה מ� שהאיסור קובעת, ההלכה

ארעי בני� של המלאכה א� קבע, בני� לגבי רק הוא בשבת

מדרבנ� רק .28אסורה

וכרו� קשור הדבר – קבוע? בני� של ההגדרה מהי

"יתדות", המושג בפירוש האפשרויות שתי בי� זה בהבדל

לפרשתנו: בפירושו רש"י שמשמיענו כפי

היריעות את חיזקו שהיתדות האפשרות, את נקבל א�

שכל כיו� – מכ� מוב� כובד�, ידי על הקלעי� ואת

המשכ� ממלאכת נלמדות השבת כאשר29מלאכות שא� –

אהל ידיepi`yבוני� על "תקועי�", של באופ� מחוזק

ונד "נע שאינו כ� דיו חזק שהוא אלא וכדומה, יתדות

מצויה" התורה.30ברוח מ� שאסור קבוע בני� כבר זה הרי ,

באדמה, נעוצות היו שהיתדות הפירוש, את נקבל א� א�

לגבי דוקא חל התורה מ� בשבת בונה של שהאיסור יוצא,

"תקועי�". של באופ� אהל בניית

.Â
˘„˜Ó·Â ÔÎ˘Ó· ÌÓÂ„· ‰˘Â„˜‰

תורה". של "יינה ג� רש"י פירוש מכיל לעיל, כאמור

זה: רש"י בפירוש הנרמזי� התורה פנימיות של מהעניני�

החסידות בתורת בעיקר31מוסבר נבנה המקדש שבית ,

שהשראת ברור, אמנ� ומחי. מצומח – והמשכ� מדומ�,

בתוכ�" "ושכנתי – העפר,32השכינה על ג� היתה –

המשכ� שבקרקע דומה33הדומ�, אינה זאת בכל א� ,
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כיו�21) זל"ז, אות� לדמות אי� ספק סברת בתור דאפילו להקשות ואי�

וקלעי� היריעות של והיתדות כס�, של היו (היתדות) העמודי� שווי

הכתוב שצמצ� דכמו לומר מסתבר אדרבא: כי – נחשת של – בשיפוליה�

מדות ז' כו' מדות ב' רפ"י מנחות עיי� – (ומשכ�) שבמקדש הכלי� מיני מספר

מספר מצומצ� כ� – וויzexevכו' ליציקת הדפוס – ועוד וכיו"ב. הכלי�

הקלעי� שיפולי לצור� ג� בו להשתמש אפשר הרי העמודי� (יתדות)

נוס�?! דפוס יעשו ולמה והיריעות,

דלכאורה22) – יתדות" נקראו "לכ� מסיי� שרש"י מה מוב� ועפי"ז

ממה הוא הוכחתו עיקר כל כי – יתדות.df(בכתובe`xwpyמיותר (

אהלו.23) ופירש"י: מש�" "ויעתק ח) (יב, ל� עיי�

(24" הכתוב תחלת ג� רש"י מביא יצע�".`ldשלכ� בל

מש�25) כל אחד במקו� להיות האוהל בעל ביכולת הרי – בכלל אוהל

לעבר שיבואו עד למקו� ממקו� שנוסעי� שידעו – במשכ� משא"כ חייו, ימי

מערבה. הירד�

(26.3 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה

כד.27) ע' יו� היו�

שט"ו.28) ר"ס אדה"ז שו"ע ובכ"מ. סע"ב. לב, ביצה

ש"א.29) ר"ס אדה"ז שו"ע ב. מט, שבת

ז'.30) סעי� סשט"ו אדה"ז שו"ע ראה

(31,17 ע' לעיל וראה ואיל�. ד' צט, ברכה לקו"ת ויגש. ר"פ תו"א

.21ֿ20

ח.32) כה, פרשתנו

המשכ�33) בקרקע יהי' אשר העפר ומ� יז) ה, (נשא מהדי� ג� וכדמוכח

גו'. הכה� יקח
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והקרשי�: היריעות לקדושת המשכ� קרקע קדושת

קדושתו ואילו עצמ�, מצד קדושי� היו והקרשי� היריעות

מהיריעות מהמשכ�, רק נבעה המשכ� קרקע עפר של

המשכ� את שפירקו ולאחר עליו. עמד אשר ומהקרשי�,

המשכ� כ� לפני עמד שעליה בקרקע קדושה נותרה .34לא

בבית המשכ�. לעומת המקדש בית מעלת וזוהי

אפילו – בדומ� הקדושה היתה ביתrwxwaהמקדש

לאחר – החורב� לאחר וא� עצמו. מצד קדושה – המקדש

הראשו� הבית שהיה35חורב� השני, הבית חורב� לאחר או ,

בה" היסוד עד ערו "ערו של החריבו36באופ� ,cr

ג�37היסודות או היסודות38, מספר39את לפי נותרה, –

המקדש במקו� קדושה .40דעות,

.Ê
"˙Â„˙È"‰ ˙ÂÚÓ˘Ó· ÈÂÏ˙ Y Ú˜¯˜‰ ˙˘Â„˜ ˜ÓÂÚ
קדושת היתה ותקפה עמוקה כמה עד היא: השאלה א�

בשתי תלוי והדבר המשכ�. עליה עמד כאשר המשכ� קרקע

רש"י: כא� שמציי� כפי "יתדות", המלה לביאור האפשרויות

ידי על רק המשכ� את חיזקו שהיתדות ההסבר לפי

המשכ� בקרקע המשכ� שמשפיע שהקדושה יוצא, כובד�,

ואינה בחיצוניות, רק לעפר וחודרת בלבד, תוצאה היא

לקרקע ג�hxtkקשורה כי וחיצוני, סתמי באופ� אלא ,

היה לא עמד, המשכ� אלאxeaigכאשר בקרקע, ונעיצה

הוחזק כובדlrnהוא – אחר גור� ידי על הקרקע

.41היתדות

" היו שהיתדות הפירוש לפי ux`aואילו oiaegzהרי ,"

המשכ� jezקדושת l` dxcgיותר בפנימיות. הקרקע שטח

– יצע�",ezeriawמכ� בל "אהל במקומו, המשכ� של

מ miieqndהמשכ�.rwxwנבעה ghydהוא המשכ�, קרקע ,

zeriawl mxebdשאז מאשרezyecwהמשכ�, יותר, רבה

הלכות מספר לגבי השלכה לכ� ויש נודד. .42כשהמשכ�

.Á
˙˘Â„˜ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· Y ˘„˜Ó‰ ˙È·

לכל האירה המקדש ו)בית (המשכ� שקדושת ידוע,

לכל43העול� נית� המקדש בית בני� ידי שעל מוב�, מכ� .

בנפש� מקדש" לי (ב"ועשו הכוח, להשפיע44יהודי ,(

כקדושת – וקבוע פנימי ובאופ� כולו, העול� לכל קדושה

המקדש. בית

שהוא, מקו� בכל יהודי, שכל הוראה, נלמדת מכ�

אשר העמי�, באר� בהיותו שאוירהdxezdאפילו קובעת

טמאי� בעול�45וגושה חלקו את ולזכ� לברר בכוחו –

לקדושה בדומה וקבוע, פנימי באופ� קדושה ש� ולהשפיע

המקדש. בית של

חז"ל למאמר ההסבר ובתי46זהו כנסיות שבתי ,

יעבירו לבוא ולעתיד מעט" "מקדש ה� שבחו"ל מדרשות

משפיעי� ותורת� תפילת� ידי על כי ישראל, לאר� אות�

מאבני� העשויי� עצמ�, בבניני� ג� קדושה היהודי�

ועפר בה�47ועצי� נותרת זו וקדושה בחו"ל. והנמצאי� ,

ישראל. לאר� אות� יעבירו דבר של שבסופו עד

קדושה משפיע יהודי שכל ידי על גיסא: לאיד� וכ�,

ירושלי� ל"עתידה ההכנה נעשית בעול�, בחלקו

ישראל אר� בכל ישראל48שתתפשט אר� ועתידה ,

הארצות" בכל העול�,49להתפשט בכל מקו�, ובכל ,
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הנוגע34) "כל דבתחלה סיני מהר מ"תxdaולהעיר ולאחר יומת" מות

יט, (יתרו בהר" יעלו "המה ב)), כח, ראה לקו"ת (ראה מלמעלה הי' (שהגילוי

יבֿיג).

ה35) את רק נז,dxwzהחריבו גיטי� ג� וראה ה"א. פ"א יומא ירושלמי –

ה. פל"ה, שמו"ר ב.

ז.36) קלז, תהלי�

רפ"ה.37) באיכ"ר א' דיעה לפי

ג�38) וראה א. פט, זח"ג ש�. שמו"ר ש�. באיכ"ר הב' דיעה לפי

קה"ע). (עפ"י ש� ירושלמי

שתעשה39) עד חוזרת שכינה "שאי� ספ"א: ברכות בתוספתא מ"ש ועפ"י

שהחורב� עי"ז דוקא שאדרבה: – י"ל ממנה", יסודותי' משנעקרו מאימתי הר..

– בה" היסוד עד ערו ד"ערו באופ� המקו�xzeiהי' "נשאר – ראשו� מבבית

קמא). ע' צפונות" ב"מפענח הובא – להרגוצובי פענח (צפנת בקדושתו"

של נבואתו הכתוב "תלה מכות) מס' (סו� ר"ע שאמר מה ג� יוב� ובזה

שדה ציו� בגללכ� לכ� יב) ג, (מיכה כתיב באורי' אורי', של בנבואתו זכרי'

הרי דלכאורה, – כו'" כתיב בזכרי' וגו' אודותk"ekתחרש מדברי� פסוקי�

– דוקא זה בפסוק בחר ולמה החורב�,

ואופנו החורב� גודל (א) העניני�: ב' מרומזי� תחרש" שדה ב"ציו� כי

(ב) היסודות. לא ג� בני� שו� בה שאי� שדה וכמו מאומה, נשאר שלא –

(ראה להצמיחה הכנה היא השדה חרישת כי הגאולה, תהי' דוקא שעי"ז

מעידה תחרש" שדה "ציו� הנבואה קיו� ולכ� א), קלט, שבת מהרש"א חדא"ג

ירושלי�" ברחובות וזקנות זקני� ישבו "עוד ד) ח, (זכרי' היעוד קיו� על

ג� וראה בארוכה. עיי"ש תשכ"ה. – ההילולא יו� – שבט יו"ד (משיחת

ואיל�). 72 ע' חי"ט לקו"ש

ספ"ו.40) ש� רמב"� וש"נ. א. י, מגילה

הכהני�41) רגלי בי� חציצה אסורה במשכ� הא� דנפק"מ י"ל ואולי

לקרקע.

הדעות42) מב' להעיר יש – המשכ� קרקע קדושת דגדר הסברות לב'

ב. טז, סוטה – (דסוטה) למי� המשכ�) (קרקע עפר בהקדי�

במשכ�. קאי קרא הרי – הוא כ� במקדש ג� דש� וא�

הוא בקרא דהסדר ידעינ� ובמילא עפר בהקדי� פסול דכא� הא' ולסברא

ואכ"מ. לעכב.

וראה43) ב. פט"ו, במדב"ר ז. פל"א, ויק"ר ב. בהעלות� מתנחומא להעיר

ואטומי�. ד"ה ש� כת"י רש"י שקופי�. ד"ה ש� וברש"י ב פו, מנחות ג�

אלא44) נאמר לא בתוכו (160 ע' ח"ג המתורג� בלקו"ש (נסמ� וכמרז"ל

מישראל. כאו"א בתו� בתוכ�

מת.45) טומאת מהל' רפי"א רמב"� ב. טו, שבת

א.46) כט, מגילה

מ"ב.47) פי"ב, נגעי� ראה

ילקו"ש48) ור"ח. שבת פ' פס"ר (ג). ד פ"ז, שהש"ר א. דברי� ספרי ראה

תקג. רמז ישעי'

ש�.49) וילקו"ש פס"ר ספרי, ראה
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המקדש בית קדושת מעי� זבול50תתפשט "בית הוא הרי .

יתבר�,51ל�" לה' דירה הוא כולו שהעול� יראו ואז ,

בתחתוני� – הדירה עיקר .52ואדרבה,

ככתבו הש� את קוראי� היו המקדש שבבית 53וכש�

בכל יהיה כ� – בגלוי קריאה של באופ� היה הוי' שש� –

(כמו) ה"י ביו"ד נקרא – אחד ושמו אחד "הוי' העול�

ה"י" ביו"ד על54ונכתב והשלימה, האמיתית הגאולה –

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ידי

(d"kyz dnexz t"y zgiyn)
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וראה50) סטרי�. בכל דביתא אתפשטותא למהוי א: רלד, זח"ב ראה

ש�. זהר בניצוצי הובא – אוהח"מ

דירתו".51) "עיקר יזבלני ד"ה כ) (ל, ויצא פירש"י וראה יג. ח, א מלכי�

בתחלתו.52) תש"י לגני באתי – ההילולא דיו� מאמר רפל"ו. תניא ראה

ואיל�. 21 ע' לעיל ג� וראה ובכ"מ.

לט.53) נשא ספרי ש�. בגמרא וראה ואיל�. סע"ב לז, סוטה משנה

הכ"י54) נוסחת (וכ"ה א רל, ובזח"ג ספ"ג. פסחי� ט. יד, לפסחי�זכרי'

ה"י. ביו"ד ונקרא ה"י ביו"ד נכתב הגירסא: בדק"ס) הובא – ש�

•
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המקדש בית קדושת מעי� זבול50תתפשט "בית הוא הרי .

יתבר�,51ל�" לה' דירה הוא כולו שהעול� יראו ואז ,

בתחתוני� – הדירה עיקר .52ואדרבה,

ככתבו הש� את קוראי� היו המקדש שבבית 53וכש�

בכל יהיה כ� – בגלוי קריאה של באופ� היה הוי' שש� –

(כמו) ה"י ביו"ד נקרא – אחד ושמו אחד "הוי' העול�

ה"י" ביו"ד על54ונכתב והשלימה, האמיתית הגאולה –

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ידי

(d"kyz dnexz t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

וראה50) סטרי�. בכל דביתא אתפשטותא למהוי א: רלד, זח"ב ראה

ש�. זהר בניצוצי הובא – אוהח"מ

דירתו".51) "עיקר יזבלני ד"ה כ) (ל, ויצא פירש"י וראה יג. ח, א מלכי�

בתחלתו.52) תש"י לגני באתי – ההילולא דיו� מאמר רפל"ו. תניא ראה

ואיל�. 21 ע' לעיל ג� וראה ובכ"מ.

לט.53) נשא ספרי ש�. בגמרא וראה ואיל�. סע"ב לז, סוטה משנה

הכ"י54) נוסחת (וכ"ה א רל, ובזח"ג ספ"ג. פסחי� ט. יד, לפסחי�זכרי'

ה"י. ביו"ד ונקרא ה"י ביו"ד נכתב הגירסא: בדק"ס) הובא – ש�

•

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר, תש"כ

ברוקלין.

ועד נשי חב"ד בכפר חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

במענה למכתבן מי"ט שבט,

בכלל נכונה ההצעה להו"ל חוברת של נשי חב"ד באה"ק ת"ו, ומובן שצריכה להיות באותה השפה 

המדוברת ע"י רוב נשי ובנות ישראל אשר באה"ק ת"ו, שהרי תכלית ארגון נשי ובנות חב"ד היא לקרב נשי 

ובנות ישראל מכל החוגים ובאופן דמוסיף והולך.

אלא שכדאי הי' גם כן - מדור בשפה אידית וכן בשפה ערבית זו המדוברת ע"י נשי אחינו ובנות 

ישראל הספרדיות שעלו ממרוקו וכו'.

אלא שתנאי כפול הוא - שהחומר בשביל החוברת יערך בישוב הדעת ולא בחפזון כלל וכלל, וכיון 

התכנית  עליהן  זה  יוקיל  הרי  אצלן,  נמצאות  שבודאי  דכאן,  חב"ד  נשי  חוברות,  איזו  כאן  הו"ל  שכבר 

וההכנה וההוצאה לאור, אף שבודאי ישנם פרטים שצריכים לשנות מהחוברת דכאן מתאים לתנאי אה"ק 

ת"ו וכו'.

ויהי רצון שחפץ ה' יצליח בידן, להרחיב ארגון נשי ובנות חב"ד, בשתוף פעולה עם שאר מוסדות 

חב"ד אשר באה"ק ת"ו, ויהי' זה מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב.

וגודל ערך וחשיבות השתתפות נשי ובנות ישראל, הרי מודגש הוא ג"כ בענין דימי הפורים הבע"ל 

שהי' נס ע"י אסתר המלכה ומרדכי היהודי, וכסיפורי חז"ל בזה.

בברכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור.
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שבט כ"ח ראשו� יו�
פרקכט ,70 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êà èë ÷øô,el 'nr cr.íé÷éãöá
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כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניה�, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסות�, חומריות� מחמת מסיי�, הוא כא� ואילו בלבד,

כפי הלב. על ישפיע שזה ההכרח מ� כראויֿ ההתבוננות את מקבל המוח א� כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח שג� הוכחה להיות, שצרי�

השכל ביכולת אי� א� � ולכ� ממילא. בדר� המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה ה� ומדות ששכל הידוע, הכלל

� אלה דברי� על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מ� הלב, על Î"˜להשפיע ¯ÈÚ‰
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דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כא� משא"כ פי"ז). בנדו"ז)".‚Ì(עיי� הביאו שלכ� קאי, בבינוני� שג� � (א� ברשעי�
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,dtilwd.Bîöò íãàä- ¨¨¨©§
xaey `edyke ."ipepia"a

jka xaey `ed ,envr z`

."`xg` `xhq"d z`ìòå§©
BaL úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¤

øîàð6éa zúpL äîLð" : ¤¡©§¨¨¤¨©¨¦
"éa zúpL" ,"àéä äøBäè§¨¦¤¨©¨¦

,à÷éc-ia,`wec ,ììkî ©§¨¦§¨
,o`kn -,äøBähä äîLpä epðéà Bîöò íãàäLf` ,ixdy - ¤¨¨¨©§¥¤©§¨¨©§¨

,"ia zzpy" xne` mc`dy drya ."ia zzpy" xne` did `l

lekiy mc` eppi` envrlyk sebd ik ,etebe eytp z`f mixne`

zindad ytpd `ed envr mc`dy `id mixacd zernyn .xnel

zzpy" ziwl`d ytpd lr zxne` `ide ,sebd z` dignd"ia.ék¦
,íé÷écöa íà;envr mc`d - zindad ytpd oi` ,mda -íäaL ¦§©¦¦¤¨¤

àeä ¯ úéäìàä Lôð àéäL äøBähä äîLpL ,Côäì àeä§¥¤¤§¨¨©§¨¤¦¤¤¨¡Ÿ¦
,íãàämzeig lk ,oky - ¨¨¨

ziwl`d ytpdn d`a

ytpdn ig sebd mb ,cala

,ziwl`dàø÷ð íôeâå7 §¨¦§¨
,"íãà øNa"lth - §©¨¨

.envr mc`lìlä øîàîëe§©£©¦¥
åéãéîìúì ï÷fä8äéäLk , ©¨¥§©§¦¨§¤¨¨

øîBà äéä ,ìëàì CìBä¥¤¡Ÿ¨¨¥
ãñç ìîâì CìBä àeäL¤¥¦§Ÿ¤¤
àeä ¯ äiðòå äáeìòä íò¦¨£¨©£¦¨

ék ,Bôeb,sebd -øæ Bîk ¦§¨
øîà ïëìå ,Bìöà áLçð¤¡¨¤§§¨¥¨©
Bnò ãñç ìîBb àeäL¤¥¤¤¦

,BìéëànM äîaenk - §©¤©£¦
mipzepyk cqg miyery

.zlefl lek`làeä ék¦
Lôð ÷ø Bðéà Bîöò©§¥©¤¤
àéä ék ,ãáì úéäìàä̈¡Ÿ¦§©¦¦

dcáì,ziwl`d ytpd - §©¨
òøäL ,BøNáe Bôeb äiçî§©¨§¨¤¨©
,áBèì Ctäúð ¯ BøNáe Bîãa úLaìîä úéðeiçä Lôpa äéäL¤¨¨©¤¤©¦¦©§ª¤¤§¨§¨¦§©¥§

.íé÷écva ,Lnî úéäìàä Lôð úMã÷a ììëðåytpd ,`linne - §¦§¨¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©¨©©¦¦
.miwicva envr mc`d `id ziwl`d

úéðeiçä Lôð ìL dúeîöòå dúeänL øçàî ,éðBðéáa ìáà£¨§¥¦¥©©¤¨¨§©§¨¤¤¤©¦¦
Ctäð àì ,BøNáe Bîãa úLaìîä ,àøçà àøèqnL úéîäaä©§¥¦¤¦¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨§¨Ÿ¤§©

àéä àéä éøä ¯ áBèì,dtilwd ony zindad ytpd -íãàä §£¥¦¦¨¨¨
.Bîöòz` xaey mc`yke - ©§

z` jka xaey `ed ,envr

,oldl ."`xg` `xhq"d

ly epeayg owfd epax dyer

all ribi cvik ,"ipepia"d

,dnvr ef dcaern - xayp

mc`dy`xhq"n epd eay

:"`xg`ïk íàåm` - §¦¥
ytpdn `ed eay "mc`"d

,"`xg` `xhq" lyàeä
úéìëúa 'äî ÷Bçø̈¥§©§¦

ïk íb ìBëé úéîäaä BLôðaL äeàúnä çk éøäL ,÷eçøä̈¦¤£¥Ÿ©©¦§©¤¤§©§©§¥¦¨©¥
BðéàL óà ,Cøaúé BðBöø ãâð íäL íéøeñàä íéøáãì úBeàúäì§¦§©¦§¨¦¨£¦¤¥¤¤§¦§¨¥©¤¥

íéñeàî íðéàL ÷ø ,íBìLå ñç Lnî ìòôa íúBNòì äeàúî¦§©¤©£¨§Ÿ©©¨©§¨©¤¥¨§¦
,íé÷écvák ,úîàa Bìöàmixacd zn`a miqe`n miwicva - ¤§¤¡¤§©©¦¦

okzie miqe`n md oi` "ipepia"a eli`e ,d"awd ly epevx cbp mdy

,mdl de`zi mbyBîk§
.[áé ÷øt] ìéòì øàaúpL¤¦§¨¥§¥¤¤
ixg`l "ipepia"dy -

dppi` 'd zad`yk ,ezlitz

okzi ,eala zelbzda

mixacd lkl de`ziy

mb ,dfd mleray miinybd

,`l` ,xeqi`a mbe xzida

de`zd ,my xaqeny itk

dpi` xeqi` ly xacl

dvxiy jk lk dlecb

.dxiar ixedxda wx lykp `ed ,lreta dynnläæáeezee`zda - ¨¤
,d"awd ly epevx cbp mdy mixacláòúîe õwLîe òeøb àeä¨©§ª¨§Ÿ¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äùèáì êéøöíéúò òåá÷ì åðééäã øôòì äìéôùäìå
áìå áåúëë ñàîð åéðéòá äæáð úåéäì åîöò ìéôùäì
åîöò íãàä àéä àéäù à"ñä àéä äøáùð çåø øáùð

àéä óåâä äéçîä úéðåéçä ùôðù íéðåðéááäô÷úá
ìòå .åîöò íãàä àéä àéä àöîð åáìá äúãìåúë

éá úúðù äîùð øîàð åáù úéäìàä ùôðàéä äøåäè
äîùðä åððéà åîöò íãàäù ììëî à÷ééã éá úúðù

íäáù íé÷éãöá íà éë äøåäèääîùðù êôäì àåä
àø÷ð íôåâå íãàä àåä úéäìàä ùôð àéäù äøåäèä

.íãà øùáììä øîàîëåêìåä äéäùë åéãéîìúì ï÷æä
äáåìòä íò ãñç ìåîâì êìåä àåäù øîåà äéä ìåëàì

àåä äéðòåàåäù øîà ïëìå åìöà áùçð øæ åîë éë åôåâ
åðéà åîöò àåä éë åìéëàîù äîá åîò ãñç ìîåâ÷ø

åøùáå åôåâ äéçî äãáì àéä éë ãáì úéäìàä ùôð
úùáåìîä úéðåéçä ùôðá äéäù òøäùåøùáå åîãá

ùîî úéäìàä ùôð úùåã÷á ììëðå áåèì êôäúð
.íé÷éãöá

øçàî éðåðéáá ìáàìù äúåîöòå äúåäîù
åîãá úùáåìîä à"ñîù úéîäáä úéðåéçä ùôð

éøä áåèì êôäð àì åøùáåë"àå åîöò íãàä àéä àéä
äåàúîä çë éøäù ÷åçéøä úéìëúá 'äî ÷åçø àåä

úéîäáä åùôðáùíéøåñàä 'éøáãì úååàúäì ë"â ìåëé
ìòåôá íúåùòì äåàúî åðéàù óà 'úé åðåöø ãâð íäù
íé÷éãöáë úîàá åìöà íéñåàî íðéàù ÷ø å"ç ùîî

õ÷åùîå òåøâ àåä äæáå .[áé 'ô] ì"ùîëøúåé áòåúîå
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ד.4. טו, נשבר.5.תהלי� לב נשברה רוח יט: נא, ב.6.תהלי� ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא
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שבט ל' שלישי יו�

,72 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...é÷ð àåäù éî íâå,fl 'nr cr.úåëéøàá

,ìéòì økæpk íéNîøe íéö÷Le íéàîhä íéiç éìòaî øúBé- ¥¦©£¥©¦©§¥¦§¨¦§¨¦©¦§¨§¥
cbp `edy xac miyer mpi` mi`nhd miigd ilray ,c"k wxta

,mdn rexb `ed ,dfk xac dyery mc`d eli`e ,d"awd ly epevx

áeúkL Bîëe9"'Bâå Léà àìå úòìBú éëðàå" :lynp mc`yke - §¤¨§¨Ÿ¦©©§Ÿ¦§
`linn `ed ixd ,zrlezl

dl oi`y ,zrlezn rexb

dnvr z` zepyl dxiga

lk lr .dze` e`xay itkn

deedn xen`d lk ,mipt

z` `iadl ,ytp oeayg

.envr zxiayl "ipepia"d

oi` mda mipnf ixd yi ,mxa

enk ,zee`zl xyw "ipepia"l

dad`dyk ,dlitzd zrya

zelbzda `id d"awdl

wxta xaqedy itk ,eala

epax xne` jk lre - a"i

:owfdBa úøabúnLk íâå]§©§¤¦§©¤¤
øøBòì úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§¥
úòLa 'äì äáäàä̈©£¨©¦§©
úîàa dðéà ¯ älôzä©§¦¨¥¨¤¡¤

økæpk ,älôzä øçà úøáBòå úôìBçL øçàî ,éøîâì Bzîàì©£¦§©§¥¥©©¤¤¤§¤¤©©©§¦¨©¦§¨
.[âé ÷øt óBñ ìéòìlre ,cinzl zx`yp `idyk wx `id "zn`" - §¥¤¤

"crl oekz zn` zty" :xn`p jk10onfl zniiwzn `id m` ,eli`e .

wxt eze`ay s` .ixnbl zizin`d zn`d ef oi` - cala aevw

cinz ekeza xxerl ezlekiay xg`n ,"ipepia"ay ,xaqedz`

ef ixd ,"crl oekz zn` zty" `xwp df mb - ycgn 'dl dad`d

zn`d ef oi` la` ,(mipepiad ly) "mdly" ezin`l zn`d wx

eilr ,"xayp al"l ribdl "ipepia"d lryk .ixnbl zizin`d

,ixnbl zizin`d zn`d ef oi` ok`y ,eytp oeayg z` zeyrl

dlitzd ixg` zxaere ztleg 'dl ezad`y xg`n.èøôáe¦§¨
,íéðBéìòa äNòL íâtäå ,íéøeòð úàhça BLôð úàîè økæiLk§¤¦§Ÿª§©©§§©¨§¦§©§¨¤¨¨¨¤§¦

my -yxeys`e ,eytpmeikydl` ,mi`hg mze`l jiiy `ed oi`

:owfd epax jk lr xne` - "ipepia" dyrpy iptl elv` eygxzdíLå§¨
,mipeilrd zenlera -àîèðå íât elàëe ,ïîfäî äìòîì àeä§©§¨¥©§©§¦¨©§¦§¨

,äðBëð äáeLz äNò øákL óàå .Lnî íBìLå ñç íBiälr - ©©§¨©¨§©¤§¨¨¨§¨§¨
,mbtd z` dxiqn ixd daeyze ,ei`hg,ála äáeLzä øwò éøä- £¥¦©©§¨©¥

,mbtd z` dxiqn - dxiard lr ala dwenrd dhxgdyLé áläå§©¥¥
,úBaø úBâøãîe úBðéça Barecid itk -11xn`py dn lr12: §¦©§¥©

- "jiz`xw miwnrnn"

wner epyi mc`d alay

,wnerd on miptlìkäå- §©Ÿ
ielz,íãà àeäM äî éôì§¦©¤¨¨

`vnp mc`y drya -

- xzei dpeilr dbixcna

dlecb daeyz epnn zyxcp

xzei dwenr dhxge xzei

,eala,íB÷näå ïîfä éôìe§¦©§©§©¨
mewnae miieqn onfay -

yxcizy xyt` miieqn

xzei dwenr daeyz epnn

,xg` onfae mewna xy`n

m` :lynleze`aonf

eze`aeeiptl miniiw mewn

- miieqn oipra zepeiqp zegt

daeyzdy epnn f` yxcp

wa`idl eilry onfae mewna xy`n xzei dlecb didz oipr eze` lr

,zepeiqp mze`a xzei.íéòãBiì òeãikdaeyzdy okzi ,okl - ©¨©©§¦
dyrymrt i``vnp `ed ea avnl da ic didi `l ,meikmeide ,

;xzei dlecb daeyz epnn zyxcpäàBøL ,Bæ äòLa åLëò ïëìå§¨¥©§¨§¨¨¤¤
,"àúîLðc àøBäð déa ÷éìñ àìc" Bîöòaepi` dnypd xe`y - §©§§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨

,ea "qtzp"ììkî,o`kn -åéúBðBòå ,BúáeLz äìa÷úð àì íBiäL ¦§¨¤©Ÿ¦§©§¨§¨©£¨
,íéìécáîdnypd xe`l mixyt`n mpi`e ,minyay eia` oial epia - ©§¦¦
,ea xi`dl,øúBé äàlò äáeLúì BúBìòäì íéöBøL Bàdaeyzl - ¤¦§©£¦§¨¦¨¨¥

,xzei dpeilr.øúBé àaìc à÷îòî,alay xzei wenr wnern - ¥¨§¨§¦¨¥
,zlaewn ezaeyz oi` meidy `l :xnelk .zncewd daeyzd xy`n

mivex dlrnln ,daxc`axwlxzei dpeilr dbxcl e`iadle eze`

ick ,'d zceara zerxtde zeaiq eiptl minixrn okle ,daeyz ly

.xzei dpeilr daeyzl e`iadle xzei miwenr zegek ea xxerlïëìå§¨¥
ãåc øîà13"ãéîú écâð éúàhçå" :14. ¨©¨¦§©¨¦¤§¦¨¦

é÷ð àeäL éî íâå§©¦¤¨¦
íéøeîçä íéøeòð úàhçî¥©Ÿ§¦©£¦
al"l ribdl ick ixd -

,"xaypBaì ìà íéNé̈¦¤¦
øäæ øîàî íi÷ì§©¥©£©Ÿ©

LBãwä15éøàn"î úBéäì , ©¨¦§¦¨¥
,"àðaLçcilran - §ª§§¨

wqr lray enk ,oeaygd

eigeex oeayg jxer

rbep df oeaygy ,eicqtde
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íéøîà éèå÷éì

ù"îëå ì"ðë íéùîøå íéö÷ùå íéàîèä íééç éìòáî
åùôð åá úøáâúîùë íâå] 'åâå ùéà àìå úòìåú éëðàå
úîàá äðéà äìôúä úòùá 'äì äáäàä øøåòì úéäìàä

éøîâì åúéîàìäìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî
úàèçá åùôð úàîåè øåëæéùë èøôáå [â"éôñ ì"ðë
ïîæäî äìòîì àåä íùå 'éðåéìòá äùòù íâôäå íéøåòð
äùò øáëù óàå ùîî å"ç íåéä àîèðå íâô åìàëå
åá ùé áìäå áìá äáåùúä ø÷éò éøä äðåëð äáåùú
ïîæä éôìå íãà àåäù äî éôì ìëäå úåáø úåâøãîå 'éçá
äàåøù åæ äòùá åéùëò ïëìå íéòãåéì òåãéë íå÷îäå
íåéäù ììëî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ àìã åîöòá
íéöåøù åà íéìéãáî åéúåðåòå åúáåùú äìá÷úð àì
øúåé àáìã à÷îåòî øúåé äàìéò äáåùúì åúåìòäì

.ãéîú éãâð éúàèçå ãåã øîà ïëìå

é÷ð àåäù éî íâå
øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé íéøåîçä íéøåòð úåàèçî
íò ïåáùç 'åùòì åðééäã àðáùåçã éøàîî úåéäì ÷"äæ
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ז.9. כב, יט.10.תהלי� יב, ד.11.משלי מה, דברי� תורה א.12.לקוטי קל, ה.13.תהלי� נא, ˘Ú‰:‡"ËÈÏ¯14.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙

דוד אמר ולכ� מהכתוב זה מכריח ולכ� בהגו�. דנשמתא נהורא סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוו�) דבר שאי� � פלא זהו לכאורה "והנה

אצלו להיות תמיד צרי� מדוע וא"כ � פ"א כדלעיל צדיק, מדרי' � ועו� רע יצה"ר לו שאי� � חלל ולבי שאמר לאחר ג� תמיד, נגדי וחטאתי

כו"'. יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' בשביל שזהו לומר ומוכרח פע�? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד א.15.בזכרו� קעח, זח"ג ראה

hay 'l iyily mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,jk lk el rbep epi` xacdy ,xiky enk `l ;xzeia elúBNòì eðéäc§©§©£
eôìçL íéNònäå íéøeacäå úBáLçnä ìkî ,BLôð íò ïBaLç¤§¦©§¦¨©©£¨§©¦¦§©©£¦¤¨§
,äMãwä ãvî ílk eéä íà ,äfä íBiä ãò BúBéä íBiî eøáòå§¨§¦¡©©©¤¦¨ª¨¦©©§ª¨

eðéäc ,ïìvì àðîçø äàîhä ãvî Bàernyn oi` d`nehd cv - ¦©©ª§¨©£¨¨¦§¨§©§
`l` ,`wec zexiarìk̈

íéøeacäå úBáLçnä©©£¨§©¦¦
'äì àì øLà íéNònäå§©©£¦£¤Ÿ©
,BúãBáòìå BðBöøìå änä¥¨§¦§§©£¨
mipipr md oi` m` mb ,oky -

dcaerd mvr ,dxiar ly

mixeaic ,zeaygn oi`y

mipipr myl dl` miyrne

cvn md ixd - dyecw ly

.d`nehdì Leøt eäfLïBL ¤¤¥§
økæpk ,"àøçà àøèñ"¦§¨¨¢¨©¦§¨

.[å ÷øôa] ìéòì- §¥§¤¤
`xhq" iehiad zernyny

`l ,xg` cv - `id "`xg`

zeaygnd m` :dyecwd cv

mixeaicd ,ayeg `edy

miyrnde xacn `edy

oipr mda oi` ,dyer `edy

cv md ixd - dyecw ly

m` mb) ,dtilwde d`nehd

.(ynn zexiar mpi`,úàæ úòãeîe,xacd recie -úò ìk ék ©©Ÿ¦¨¥
áMçî íãàäL,ayeg -äákøî äNòð ¯ úBLBã÷ úBáLçî ¤¨¨¨§©¥©£¨§©£¤¤§¨¨

.eìlä úBáLçî úBòtLî ïänL ,äMãwä úBìëéäì Bæ úòa- §¥§¥¨©§ª¨¤¥¤ª§¨©£¨©¨
f` lawn `ed ,'d zad`l dwif odl yiy zeaygn ayeg mc`yk

yiy zeaygn ayeg `edyk ;dlrnly "dad`d lkid"n drtyd

odl"d`xid lkid"n drtyd f` lawn `ed ,'d z`xil zekiiy

;d`ld jke ,dlrnlyCôäì ïëåzeaygn ayeg `edyk -`ly §¥§¥¤
,dyecwd on,äàîhä úBìëéäì Bæ úòa äàîè äákøî äNòð©£¤¤§¨¨§¥¨§¥§¥¨©ª§¨

úBòtLî ïänL,zeig zelawne -ïëå ,úBòø úBáLçî ìk ¤¥¤ª§¨¨©£¨¨§¥
.äNòîe øeaãaly miyrn dyer e` xacn `edy dryay - §¦©£¤

zelkidn zeige drtyd lawne "dakxn" dyrp `ed ,dyecw
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ב.14. יט, ז.15.ויקרא כ, מ"ג.16.ויקרא פי"א א.17.סנהדרי� יח, זרה ב.18.עבודה פו, יומא
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במד19. הפסוק כח.לשו� יז, ש�.20.בר הב"ח הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג, מציעא יג.22.בבא משנה ד פרק אבות

. . .mei meid

iriax meihay gkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,mihtyn :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.l"pk d"a ÎalÎ . . . `veike :`ipz

:h"yrad zexezn zg`

תרא -חמורהכי d`xz ,sebd `edy jly xnegda aeh oeira lkzqz xy`k -שונא�-
- `edy d`xz cere ,zeipgexe zewel`l zrbrbznd dnypd z` `pey `edyמשאו תחת רוב�

- jaala dlri ile`e .mneiwa lvrzn sebde v"nez i"r jkcfiy sebdl d"awd ozpy וחדלת-

לו efaמעזוב `l dpd ,zeixnegd z` xeayl mitebiqa ligzz m` ik ,ezegily miiwl lkeiy -
- m` ik ,dxezd xe` oekyi jxcdעמו תעזוב exaylעזוב `le ekkfle sebd z` xxal -

.mitebiqa

iying meihay hkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,mihtyn :yneg
.cnwÎnw :mildz

.`"na y"nk ÎalÎ . . . cegie :`ipz

:hb`frb l`n` h`d iax xrhl` xrc[:mrt xn` owfd x"enc`]sie` i"yxit[lr]fi` yneg[`ed] ¨©¨¨
sie` i"yxit ,zeinvr d`xie dad` dlbne ald gzet ,dxez ly dpii[lr]fi` `xnb[`ed]gzet

.invr lky dlbne gend

iyy meig"x ,hay lb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,mihtyn :yneg
.pwÎdnw :mildz

.l"pk dry . . . dfae :`ipz

mrta `a u"ayxd ixen .mdly zcled meil yhiee`aeill m`ea mei eayg miciqg dnke dnk
lk xr 'id dpye dpy lkae ,g"xz zpy mihtyn zyxt iyy meil xe` yhiee`aeill dpey`xd

.dpey`xd mrta v"vdl qpkp xy` drya da oilitz gipdl oeekne ,dlild eze`

zayg"xy ,` xc` `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,mihtyn :yneg
.hÎ` :mildz

.l"pk mvrd . . . mxa .ek wxt :`ipz

`ed z"xd 'it ,"r"ta ytp zxiqna" :xg` dpde ligznd sirq dlkyn 'idz `l d"c `"ez
."ezenvr zinipta"

zek`ln dl yi ,dhnl dzcixia dnyp lk dpd .axr icr ezcearle elrtl mc` `vi :aizk
,zenypd xve`a mex inya dzcinrn dnypd z`ivic ,elrtl mc` `vi edfe .zeihxte zeillk
elrtl mc` liaya `ed ,zindade h"dpe seba yalzdl d`ea cr `bxcl `bxcn dzcixie

íåé
ïåùàø
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nw wxtn

cnw wxt cr
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:mildz

dnw wxtn

pw wxt cr

íåé
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:mildz

` wxtn

h wxt cr

אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון בנתינת צדקה ביום ההולדת לפני תפלת שחרית ומנחה או 

ביום שלפניו - כשחל יום ההולדת בש"ק או ביום טוב - לימוד שיעור נוסף הן בתורת הנגלה והן בתורת 

החסידות. עלי' לתורה ביום ההולדת או בשבת שלפניו ולימוד שלשת השיעורים הקבועים ליום זה - בחומש 

תהלים ותניא - ביום ההולדת.

ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

בטח יודע הוא משלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא בכל יום, וישמור עליהם 

מכאן ולהבא.

במש"כ עצה לביטול זמן - ילמוד בע"פ כל הסעיף הראשון בשו"ע או"ח סימן א.

עם  ויתייעץ  תניא.  פ"א  ועכ"פ  פרקים משניות  איזה  בע"פ  בקי  יהי'  כן  עליו,  יחזור  לזמן  ומזמן 

המשפיע איזה פרקים.



לג . . .mei meid

iriax meihay gkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,mihtyn :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.l"pk d"a ÎalÎ . . . `veike :`ipz

:h"yrad zexezn zg`

תרא -חמורהכי d`xz ,sebd `edy jly xnegda aeh oeira lkzqz xy`k -שונא�-
- `edy d`xz cere ,zeipgexe zewel`l zrbrbznd dnypd z` `pey `edyמשאו תחת רוב�

- jaala dlri ile`e .mneiwa lvrzn sebde v"nez i"r jkcfiy sebdl d"awd ozpy וחדלת-

לו efaמעזוב `l dpd ,zeixnegd z` xeayl mitebiqa ligzz m` ik ,ezegily miiwl lkeiy -
- m` ik ,dxezd xe` oekyi jxcdעמו תעזוב exaylעזוב `le ekkfle sebd z` xxal -

.mitebiqa

iying meihay hkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,mihtyn :yneg
.cnwÎnw :mildz

.`"na y"nk ÎalÎ . . . cegie :`ipz

:hb`frb l`n` h`d iax xrhl` xrc[:mrt xn` owfd x"enc`]sie` i"yxit[lr]fi` yneg[`ed] ¨©¨¨
sie` i"yxit ,zeinvr d`xie dad` dlbne ald gzet ,dxez ly dpii[lr]fi` `xnb[`ed]gzet

.invr lky dlbne gend

iyy meig"x ,hay lb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,mihtyn :yneg
.pwÎdnw :mildz

.l"pk dry . . . dfae :`ipz

mrta `a u"ayxd ixen .mdly zcled meil yhiee`aeill m`ea mei eayg miciqg dnke dnk
lk xr 'id dpye dpy lkae ,g"xz zpy mihtyn zyxt iyy meil xe` yhiee`aeill dpey`xd

.dpey`xd mrta v"vdl qpkp xy` drya da oilitz gipdl oeekne ,dlild eze`

zayg"xy ,` xc` `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,mihtyn :yneg
.hÎ` :mildz

.l"pk mvrd . . . mxa .ek wxt :`ipz

`ed z"xd 'it ,"r"ta ytp zxiqna" :xg` dpde ligznd sirq dlkyn 'idz `l d"c `"ez
."ezenvr zinipta"

zek`ln dl yi ,dhnl dzcixia dnyp lk dpd .axr icr ezcearle elrtl mc` `vi :aizk
,zenypd xve`a mex inya dzcinrn dnypd z`ivic ,elrtl mc` `vi edfe .zeihxte zeillk
elrtl mc` liaya `ed ,zindade h"dpe seba yalzdl d`ea cr `bxcl `bxcn dzcixie
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.לד . .mei meid

ezcearle .devn xpe dxez xe`a mlerd z` xi`dl ,xnegd lr dxevd xiabdl zeillkd zek`lna
. . dpipre drah itk zecnae oigena zihxt dcear dl yi dnyp lkc ,zihxtd dk`ln `idy
lr i`wc . . aezkd xe`ia oiprd wnerae .mzeyrl meid y"nk zeyrl onf yi cera axr icr
dhnl dzeidn dnypd zelrac ,mc` `vic dhnl dnypd zcixi i"r dyrpy 'ilrd oipr zellk
,dxezl mizr raew 'id m`e ,f"dera dzewqrzd ote`a a"dera zwqer `id elrtl ,seba zyaeln

arle ,dxez ild`a eze` miqipkn my mbaxr icr ezilr dpd f` ie`xk ezceara wqr m` ,ezce
.d"a q"` zenvrc zeaixrde mrepd cr ielir xg` ielira dlery

ipy meig"x ,ipy xc` `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,icewt :yneg
.hÎ` :mildz

.el 'd Î86Î . . . axgyne :`ipz

רפוי'. בית � בו ופקדנו � דגושה בית � בו ה"א זכרנו ויבוא: ביעלה

oey`x mei` xc` ab"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,dnexz :yneg
.fiÎi :mildz

.ynn dyr ÎclÎ . . . m`e .fk wxt :`ipz

,drepz lk xwal ,zn`d z` ytgle gena dceard y"p` iptl xciq - owfd - lecbd epiax
.dcear i"r d`ae zn`d itk wx 'idzy

,mirlq xayle mixd wxtl jixvy aeygl xenb zerh dfa mirehy enk dpi` ef dceare
hlree ic orxrwxrai`[mlerd z` jetdl],eidiy dfi` ,lrete dcear lk xy` ,`ed xenbd zn`d .

irack orpree`c oi` hx`ee mrc ,dpeeka dkxa ` :witqne ic zizin` dpeeka[ie`xk dltza dln]

,mildz weqt ` ,'d xac `edy dricia yneg weqt ` ,cner dz` in iptl driciae ald zpkda
.dage dad`a exag ly eal axwl daeh dcne

oe` ieax ` orpxrl heyt ,dnevre dax zribi mikixv dfl ribdl icka xy` ,xacd zn`
oiihyx`t[oiadle daxd cenll].zn`d itk 'idiy exfra 'd f`e - ekxr itl cg` lk -

iyily meiipy xc` ab"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,icewt :yneg
.fiÎi :mildz

.onwl y"nk Î86Î . . . aigxi m`e :`ipz

yewlne dxeid e` ,drexfe dyexg dcy lr xhnd enke ,ea fg`zy xac dfi`l dkixv dkxad
mi`ian yewlne dxei xhnd oi` ,drexf `le dyexg `l xea dcya la` .mxkde dcyd z`eaz lr

.zlrez
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. . .mei meid

ipy mei` xc` bb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,dnexz :yneg
.akÎgi :mildz

.l"pk mici ÎclÎ . . . daxc`e :`ipz

lkne ,eze` d`x `l mlern xy` l`xyi mr cilil `ed l`xyi zad` zevn :xn` owfd epiax
.ezcr za e` oa `edy ,exebn mewna xy` l`xyi zcr xagl oky

iriax meiipy xc` bb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,icewt :yneg
.akÎgi :mildz

.`c `xhqn Î86Î . . . lka dpde :`ipz

.zedn mrc dpyn fi` ler zlaw :zeciqga lecb likyne 'ek q"ya iwa ciqgl v"vd dprn
zecard ler xrc xkip jie` fi` ht`ly xr zrya q`ee ,heyt car ` oet ler zlaw jxec¨¨
` oet zeaiyg oe` dlrn xrc ev ornew jie` oe`b ` oe` ocnl ` elit` orw ,xrpiif

.ci` ytpÎzxiqn orwic'zeninzÎhq`xR¨

iytg mebxz

ler zlaw iciÎlr .zednd z` dpyn ler zlaw :zeciqga lecb likyne 'ek q"ya iwa ciqgl wcv gnvd dprn

ly icedi ly ezeaiyge ezlrnl ribdl oe`be ocnl mb leki ,ezecar ler eilr xkip ezpya mby ,heyt car ly

.minze heyt ytpÎzexiqn

iyily mei` xc` cb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,dnexz :yneg
.gkÎbk :mildz

.miwicv ÎclÎ . . . 'igc lkae :`ipz

xiqdl xya zribi (` `ed ,hxta iwel` lkyae ,miipeir milkya zewqrzdl dpkdd ziy`x
.hxta zewl` ipiprae ,llka zelkyena mrh aehd xxerl ytp zribi (a .mler ipiprn mrh aehd

iying meiipy xc` cb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,icewt :yneg
.gkÎbk :mildz

.mzceare ÎcnÎ . . . dpde .dl wxt :`ipz

zeciqg zrya xr hbrlt j`c ,lihy xriif oreerb fi` ,o'iax orlrhin miia zeciqg ev¨
.`y ,`y :orb`f¨

h`d oe` .oigend zriap hiwydl sie` oreerb fi` q`c f` ,hxrlwxr qr h`d rh`h xrc¨¨¨
.jikye hiwyc mizq idezrc `aq xdfd xn`n mrc oreerb x`an mrc hin

iytg mebxz

:zeciqg zxin` ick jez xnel bdp z`f zexnl ,hlgen hwy xxy irvn`d x"enc` lv` zeciqgd zxin` zra

jkae ,zexzeqe zecbep zexaq daygna dlrnd] oigend zriap z` ribxdl ick dyrp xacdy xiaqd `a` !`y !`y

(meyn) d`lten ezrc owf] "jikye hiwyc mizq idezrc `aq" xdfd xn`n x`ia jkae ,[oecpd oipra drxkd xyt`l

.[ayeine hweyy
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.mixeriy.i"yxit mr ipy ,dnexz :yneg
.akÎgi :mildz

.l"pk mici ÎclÎ . . . daxc`e :`ipz

lkne ,eze` d`x `l mlern xy` l`xyi mr cilil `ed l`xyi zad` zevn :xn` owfd epiax
.ezcr za e` oa `edy ,exebn mewna xy` l`xyi zcr xagl oky

iriax meiipy xc` bb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,icewt :yneg
.akÎgi :mildz

.`c `xhqn Î86Î . . . lka dpde :`ipz

.zedn mrc dpyn fi` ler zlaw :zeciqga lecb likyne 'ek q"ya iwa ciqgl v"vd dprn
zecard ler xrc xkip jie` fi` ht`ly xr zrya q`ee ,heyt car ` oet ler zlaw jxec¨¨
` oet zeaiyg oe` dlrn xrc ev ornew jie` oe`b ` oe` ocnl ` elit` orw ,xrpiif

.ci` ytpÎzxiqn orwic'zeninzÎhq`xR¨

iytg mebxz

ler zlaw iciÎlr .zednd z` dpyn ler zlaw :zeciqga lecb likyne 'ek q"ya iwa ciqgl wcv gnvd dprn

ly icedi ly ezeaiyge ezlrnl ribdl oe`be ocnl mb leki ,ezecar ler eilr xkip ezpya mby ,heyt car ly

.minze heyt ytpÎzexiqn

iyily mei` xc` cb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,dnexz :yneg
.gkÎbk :mildz

.miwicv ÎclÎ . . . 'igc lkae :`ipz

xiqdl xya zribi (` `ed ,hxta iwel` lkyae ,miipeir milkya zewqrzdl dpkdd ziy`x
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v"ndqeלו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט שבט כ"ח ראשו� יו� נגזלת אינה קרקע

:‡ ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bøáçî ò÷ø÷ ìæBbä©¥©§©¥£¥

éðôì ElL éøä' :Bì øîBà ...äéìàî äúçLð íà ..dãéñôäå;'E §¦§¦¨¦¦§£¨¥¥¤¨¥£¥¤§§¨¤
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בגמרא ב)ומבואר קיז, שבפסוקי�(ב"ק מכ� זו הלכה שלמדי�

הגזילה בהשבת כא�כד)המדברי� ה, דברי�(ויקרא בה� נזכרו

קרקעות. ולא המיטלטלי�

התוס' א)אמנ� סא, סברא(ב"מ נגזלת" אינה ש"קרקע כתבו,

יהושע' ה'פני וכתב ממקומה". להזיזה אפשר שאי "משו� היא

די� בקרקע שאי� רק הוא מהפסוקי� הלימוד התוס' שלדעת

תגזול" "לא על עובר אינו קרקע שבגזילת זה א� גזילה, השבת

מפורש ברמב"� אבל קרקע. לגזול שיי� שלא מסברא, למדי�

הי"א) פ"ז גניבה ו"קרקע(הל' תגזול" "לא על עובר כ� קרקע שהגוזל

הגזל�. לרשות עוברת שאינה רק היינו נגזלת" אינה

קרקע שהגוזל מצינו בעליה, ברשות תמיד היא שהקרקע וא�

הגזל� בחזקת שאינה סוכה הגוזל לעני� כשואל, זכות בה לו יש

בידו כשאולה היא אבל נגזלת, אינה לקרקע מחוברת בהיותה כי

כשרה שאולה ש�)וסוכה ורש"י א לא, בדיעבד,(סוכה רק שזהו אלא .

השואל, כשל היא ברשות שאולה סוכה כי לכתחילה, לא אבל

גזולה סוכה כ� שאי� וי"א)מה ד תרל"ז, א"ח אדה"ז .(שו"ע

ה'תשס"ט שבט כ"ט שני יו� אביו ואבדת רבו אבדת
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קודמת רבו אבידת – לרבו שקול אינו אביו שא� מכא�

תורה תלמוד בהלכות לדבריו סותר זה והרי אביו, (פ"הלאבידת

פיה"א) על א� חכ� אביו היה "א� �lewy epi`yרבו כנגד

רבו"! אבידת משיב כ� ואחר אבידתו משיב

משנה' ה'לח� הסתירה את מיישב ש�)וכ� ת"ת :(הל'

להשיב שנית� במקרה הרמב"� מדבר תורה תלמוד בהלכות

השבת היא והשאלה רבו, אבידת את וה� אביו אבידת את ה�

של את להקדי� שיש פסק ובזה להקדי�, מהשניי� מי אבידת

שיש מדובר כא� ואילו לרבו. בחוכמתו שקול שאינו א� אביו,

שקול אינו אביו א� ולכ� אחת, אבידה רק להשיב אפשרות

רבו כ� לא א� כי רבו, של את להחזיר צרי� � לרבו בחוכמתו

לגמרי. אבידתו את יפסיד

נוס�: הסבר

רוב שאת א� הרי מעט, ולו תורה, אותו לימד אביו א�

אביו של אבידתו השבת את להקדי� יש – מרבו קיבל חוכמתו

לימדו לא אביו א� א� לרבו, בחוכמתו שקול אביו שאי� א�

א� לרבו, בחוכמתו שקול הוא א� רק קודמת אביו אבידת כלל,

קודמת רבו אבידת מאביו, גדול רבו הל'א� לרמב"� אב� טורי (ארבעה

ה"א) פ"ה .ת"ת

ה'תשס"ט שבט ל' שלישי יו� ? מדעת' שלא 'יאוש מועיל מתי
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ב)בגמרא כה, או(ב"מ הונח א� לגביו ספק שיש שחפ� מובא

יחזיר". לא – נטל וא� יטול, לא "לכתחילה – נאבד

זוכה סימ�, בו ואי� הונח החפ� א� שבספק הרמב"� וכתב

את לזהות אפשרות למוצא אי� אחד מצד כי בחפ�, המוצא

שבו למקו� להחזיר חייב אינו שנטל לאחר שני ומצד הבעלי�,

כס"מ)מצא מונח(ראה יהא זה כעי� שבספק סובר הראב"ד אבל .

אליהו. שיבוא עד

שבעל א� כי הראב"ד, כדעת שהלכה כתב משנה' וה'מגיד

מדעת". שלא "יאוש זה הרי לבסו�, מתייאש החפ�

הרמב"�: את מיישב מבריסק והגר"ח

גזל�, בעצ� הוא הבעלי� ידי על הונח כי שניכר חפ� הנוטל

גזילה. ספק הוא נאבד או הונח החפ� הא� ספק כ� וא�

סימ� בחפ� היה לא שא� הרמב"� דעת זו, לקביעה בהתא�

'וודאי מול אל גזילה' ש'ספק שיטתו את תואמת המוצא, בו זכה

הגמרא דברי על הנשענת פסיקה מותרת. א)ייאוש' קיד, (ב"ק

אותו אחר, חמור לו ונתנו חמורו את מאד� שנטלו שהמוכסי�

הראשוני�: ושואלי� התייאש. החמור בעל כי שלו, יהיה חמור

קונה! אינו למשל) (גזילה, מאיסור הנובע בעלי� יאוש הלוא

שגר� והאיסור ודאי שהייאוש מאחר כי סובר הרמב"� אבל

� בדי�) המוכסי� של היה חמור אותו שמא (כי ספק לייאוש

ודאי. מידי מוציא הספק אי�

או הונח א� שספק בחפ� שמדובר מאחר כא�: הדי� והוא

סימ� בו אי� שהרי ודאי ייאוש מול גזילה ספק זו הרי נאבד

יחזיר. לא ולכ�

קב) עמ' ב"מ, הש"ס, בסוגיות הגר"ח (חידושי

ה'תשס"ט אדר א' רביעי יו� עדים? בנוכחות – לכלה הכתובה מסירת
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לתת הבעל של התחייבות עומדת הכתובה של בעיקרה

לפני הבעל מות או גירושי� של במקרה כס� סכו� לאישה

� הכרחיי� שאינ� גירושי� למנוע נועדה הכתובה וכ� האישה.

להוציאה" בעיניו קלה תהא שלא ב)"כדי לט, .(כתובות

הדבר הא� דני� והפוסקי� בחופה, לכלה ניתנת הכתובה

עדי�. בפני להיות צרי�

כתב סש"א)התשב"� ונת�(ח"ג עדי� בפני תהיה שמסירה נהוג כי

לידי שנמסר עד לשטר תוק� שאי� כא� הרמב"� מדברי לכ� טע�

שבכתובה. ההתחייבויות לגבי הדי� והוא שא)הקונה סי' ח"ג, (תשב"�,

האישה את לקדש נוהגי� שהיו כתבו בבל גאוני מזו, יתירה

שהאישה גאו� סעדיה רבי בסידור כמבואר הכתובה, באמצעות

ברור זה ולפי הכתובה ומסירת יי� כוס נתינת ידי על מתקדשת

דבר 'אי� מדי� מסירה, עדי בפני להיות צריכה הכתובה שמסירת

משני�'. פחות שבערווה

בפני תהיה הכתובה שמסירת צור� אי� שבימינו פוסקי� ויש

ושטר הטבעת נתינת ידי על מתבצעי� הקידושי� כי עדי�,

ושעבודיה. הכתובה התחייבות על ראיה אלא אינו הכתובה

קניי�, שטר מדי� ההתחייבות את פועל אינו השטר ולדעת�,

שהמתחייב העובדה מכוח eytpאלא z` caryne eaila xneb

עדי�. בפני השטר את למסור צור� אי� ולכ� בשטר

ח) סי' אש, שביבי כהלכתה, (כתובה

ה'תשס"ט אדר ב' חמישי יו� פנים להלבין האיסור חומר
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כבש� לתו� עצמו את שיפיל לאד� לו "נוח חז"ל: אמרו

ברבי�..." חברו פני ילבי� ואל ב)האש מג, .(ברכות

התוספות נוח)והקשו בד"ה י, הנפש(סוטה את למסור יש זה, לפי :

היא הלכה והרי פני�, הלבנת למנוע א�ב)כדי כה, יהרג(פסחי� שדי�

דמי�! ושפיכות עריות גילוי כוכבי�, עבודת רק אמור יעבור ואל

פני� הלבנת דעבירת "משו� dxezaותירצו: zyxetn dpi`,

המפורשות". עבירות אלא נקט ולא

יונה רבנו לדעת ראשוני�. בכ� נחלקו תשובה,למעשה, (שערי

קלט) ג', 'יהרגשער כדי� פני� להלבי� לא כדי הנפש את למסור יש

כש� רציחה, אבק משו� דמי�, בשפיכות שנאמר יעבור' ואל

זרה עבודה אבק על הנפש את למסור אשירה,שחובה בעצי (כריפוי

קעב) סי' ציו�, בני� וראה

הרשב"� ג� כותב מי"א)וכ� פ"ג אבות, אבות, "תולדות(מג� :

ההלבנה". היא יעבור ואל ביהרג שהיא רציחה

ציו�' ה'בני� דייק פני(ש�)מאיד� המלבי� "כל הגמרא מלשו�

ברבי� רציחהeli`kחברו איסור זה שאי� דמי�", ynnשופ�

הגמרא ממאמר ראיה א)והביא קיח, את(פסחי� המבזה "כל

ואלeli`kהמועדות יהרג די� מצינו לא והרי זרה", עבודה עובד

המועדות. בביזוי יעבור

מקומות בשלושה כי ימצא הרמב"� בדברי (כא�,והמדקדק

הי"ד) פ"ג תשובה ובהלכות ה"ח, פ"ו דעות להלבי�בהלכות האיסור את הביא

הנפש את למסור כלשהי חובה על הזכיר לא ובכול� פני�,

יונה כרבינו סובר שאינו שו"תומכא� וראה א. מג, ברכות למשפט (עיניי�

ב) סי' או"ח ח, נת�, .להורות

ה'תשס"ט אדר ג' שישי יו� גופו על אדון אינו האדם
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עדי� ש� היו ולא בחברו שחבל שהמודה הרמב"� פסק על

נושאי תמהו וריפוי, ובושת בשבת רק וחייב הנזק מ� פטור –

בגמרא כמבואר קנס, ולא ממו� הוא נזק הרי מא,כליו: קמא (בבא

די�א) בעל "הודאת שבממו� בעוד פטור, בקנס המודה ורק

דמי"! עדי� כמאה

זוי�: הגרש"י וביאר

מנסח בעצמו לחבול רשאי האד� שאי� ההלכה את א)

הוא אפילו חברו את להכות "אסור זו: בלשו� הזק� אדמו"ר

להכותו, רשות לו ezekdlנות� llk eteb lr zeyx mc`l oi` ik."

אלא עי�", תחת "עי� היא אד� בנזקי החיוב מהות ב)

ככופר. ממו� בתשלו� המזיק עי� את החליפה עצמה שהתורה

היו ולא בחברו שחבל שהמודה הרמב"� דברי יובנו מעתה

הנזק: מ� פטור עדי� ש�

החיו שבעצ� "עי�",מכיו� אלא ממו� לא הוא חובל של ב

מאחר עדי�, כמאה די� בעל הודאת של הגדר כא� שיי� לא

הקב"ה מאת לו ניתנו ולא ואיבריו, גופו על אדו� אינו שהאד�

אי� כאילו זה ולעני� בה�, לחבול לא א� בה�, להשתמש אלא

המודה. די� בעל כא�

תל) עמ' תשס"ד, מהדו' ההלכה, (לאור

ה'תשס"ט אדר ד' קודש, שבת ל'מוסר' 'רודף' בין

:‡ ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ,˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰Bøáç ïBîî øñBnä©¥¨£¥
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להקשות: ויש

שימסור... "קוד� ואפילו להורגו, שמצוה כ'רוד�' דינו 'מוסר'

עצמו התיר בממונו... או בגופו פלוני מוסר הריני כשאמר

י')למיתה" הל' האנס,(להל� שלקח מה לשל� חייב מדוע כ�, וא� .

מיתה חובת שיש במקו� תשלומי� אי� ב)הרי קיז, ב"ק יהושע ?(פני

שמח': ה'אור בעל ומבאר

שמצוה עבירה לדבר רוד� או להורגו חברו אחר רוד�

כדי ולא מעבירה להציל או נפש להציל כדי זה הרי – להורגו
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לתת הבעל של התחייבות עומדת הכתובה של בעיקרה

לפני הבעל מות או גירושי� של במקרה כס� סכו� לאישה

� הכרחיי� שאינ� גירושי� למנוע נועדה הכתובה וכ� האישה.

להוציאה" בעיניו קלה תהא שלא ב)"כדי לט, .(כתובות

הדבר הא� דני� והפוסקי� בחופה, לכלה ניתנת הכתובה

עדי�. בפני להיות צרי�

כתב סש"א)התשב"� ונת�(ח"ג עדי� בפני תהיה שמסירה נהוג כי

לידי שנמסר עד לשטר תוק� שאי� כא� הרמב"� מדברי לכ� טע�

שבכתובה. ההתחייבויות לגבי הדי� והוא שא)הקונה סי' ח"ג, (תשב"�,

האישה את לקדש נוהגי� שהיו כתבו בבל גאוני מזו, יתירה

שהאישה גאו� סעדיה רבי בסידור כמבואר הכתובה, באמצעות

ברור זה ולפי הכתובה ומסירת יי� כוס נתינת ידי על מתקדשת

דבר 'אי� מדי� מסירה, עדי בפני להיות צריכה הכתובה שמסירת

משני�'. פחות שבערווה

בפני תהיה הכתובה שמסירת צור� אי� שבימינו פוסקי� ויש

ושטר הטבעת נתינת ידי על מתבצעי� הקידושי� כי עדי�,

ושעבודיה. הכתובה התחייבות על ראיה אלא אינו הכתובה

קניי�, שטר מדי� ההתחייבות את פועל אינו השטר ולדעת�,

שהמתחייב העובדה מכוח eytpאלא z` caryne eaila xneb

עדי�. בפני השטר את למסור צור� אי� ולכ� בשטר

ח) סי' אש, שביבי כהלכתה, (כתובה

ה'תשס"ט אדר ב' חמישי יו� פנים להלבין האיסור חומר
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כבש� לתו� עצמו את שיפיל לאד� לו "נוח חז"ל: אמרו

ברבי�..." חברו פני ילבי� ואל ב)האש מג, .(ברכות

התוספות נוח)והקשו בד"ה י, הנפש(סוטה את למסור יש זה, לפי :

היא הלכה והרי פני�, הלבנת למנוע א�ב)כדי כה, יהרג(פסחי� שדי�

דמי�! ושפיכות עריות גילוי כוכבי�, עבודת רק אמור יעבור ואל

פני� הלבנת דעבירת "משו� dxezaותירצו: zyxetn dpi`,

המפורשות". עבירות אלא נקט ולא

יונה רבנו לדעת ראשוני�. בכ� נחלקו תשובה,למעשה, (שערי

קלט) ג', 'יהרגשער כדי� פני� להלבי� לא כדי הנפש את למסור יש

כש� רציחה, אבק משו� דמי�, בשפיכות שנאמר יעבור' ואל

זרה עבודה אבק על הנפש את למסור אשירה,שחובה בעצי (כריפוי

קעב) סי' ציו�, בני� וראה

הרשב"� ג� כותב מי"א)וכ� פ"ג אבות, אבות, "תולדות(מג� :

ההלבנה". היא יעבור ואל ביהרג שהיא רציחה

ציו�' ה'בני� דייק פני(ש�)מאיד� המלבי� "כל הגמרא מלשו�

ברבי� רציחהeli`kחברו איסור זה שאי� דמי�", ynnשופ�

הגמרא ממאמר ראיה א)והביא קיח, את(פסחי� המבזה "כל

ואלeli`kהמועדות יהרג די� מצינו לא והרי זרה", עבודה עובד

המועדות. בביזוי יעבור

מקומות בשלושה כי ימצא הרמב"� בדברי (כא�,והמדקדק

הי"ד) פ"ג תשובה ובהלכות ה"ח, פ"ו דעות להלבי�בהלכות האיסור את הביא

הנפש את למסור כלשהי חובה על הזכיר לא ובכול� פני�,

יונה כרבינו סובר שאינו שו"תומכא� וראה א. מג, ברכות למשפט (עיניי�

ב) סי' או"ח ח, נת�, .להורות

ה'תשס"ט אדר ג' שישי יו� גופו על אדון אינו האדם
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עדי� ש� היו ולא בחברו שחבל שהמודה הרמב"� פסק על

נושאי תמהו וריפוי, ובושת בשבת רק וחייב הנזק מ� פטור –

בגמרא כמבואר קנס, ולא ממו� הוא נזק הרי מא,כליו: קמא (בבא

די�א) בעל "הודאת שבממו� בעוד פטור, בקנס המודה ורק

דמי"! עדי� כמאה

זוי�: הגרש"י וביאר

מנסח בעצמו לחבול רשאי האד� שאי� ההלכה את א)

הוא אפילו חברו את להכות "אסור זו: בלשו� הזק� אדמו"ר

להכותו, רשות לו ezekdlנות� llk eteb lr zeyx mc`l oi` ik."

אלא עי�", תחת "עי� היא אד� בנזקי החיוב מהות ב)

ככופר. ממו� בתשלו� המזיק עי� את החליפה עצמה שהתורה

היו ולא בחברו שחבל שהמודה הרמב"� דברי יובנו מעתה

הנזק: מ� פטור עדי� ש�

החיו שבעצ� "עי�",מכיו� אלא ממו� לא הוא חובל של ב

מאחר עדי�, כמאה די� בעל הודאת של הגדר כא� שיי� לא

הקב"ה מאת לו ניתנו ולא ואיבריו, גופו על אדו� אינו שהאד�

אי� כאילו זה ולעני� בה�, לחבול לא א� בה�, להשתמש אלא

המודה. די� בעל כא�

תל) עמ' תשס"ד, מהדו' ההלכה, (לאור

ה'תשס"ט אדר ד' קודש, שבת ל'מוסר' 'רודף' בין

:‡ ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ,˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰Bøáç ïBîî øñBnä©¥¨£¥
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להקשות: ויש

שימסור... "קוד� ואפילו להורגו, שמצוה כ'רוד�' דינו 'מוסר'

עצמו התיר בממונו... או בגופו פלוני מוסר הריני כשאמר

י')למיתה" הל' האנס,(להל� שלקח מה לשל� חייב מדוע כ�, וא� .

מיתה חובת שיש במקו� תשלומי� אי� ב)הרי קיז, ב"ק יהושע ?(פני

שמח': ה'אור בעל ומבאר

שמצוה עבירה לדבר רוד� או להורגו חברו אחר רוד�

כדי ולא מעבירה להציל או נפש להציל כדי זה הרי – להורגו



v"ndqeלח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כשיש תשלומי� חיוב שאי� הדי� נאמר זה ועל ממו�, להציל

ב'מוסר'. הדבר כ� לא מיניה"). בדרבה ליה ("קי� מיתה חיוב

העברתו ידי על ישראל ממו� של נזק למנוע כדי להרגו צרי�

שהרי מתשלו�, ה'מוסר' את לפטור שאי� פשיטא כ�, וא� לגוי.

ההפסד את מלשל� ייפטר ואי� הפסד, למנוע נועדה הריגתו

ש�)שגר� ב"ק רמ"ש ?!(חידושי

מיישב: גרודזינסקי והגרח"ע

לגוי, נמסר שהממו� בשעה ה'מוסר' על חל הממו� חיוב

להל� הרמב"� כדברי המיתה, חיוב כבר נפקע העת ובאותה

יא) כאחד,(בהל' באי� אינ� והתשלומי� המיתה שחיוב ונמצא ,

הרמב"� פסק ה"א)וכבר פ"ג גניבה חיוב(הל' כזה שבאופ�

המיתה חיוב מפני בטל לא ב)התשלומי� יח, ח"א, .(אחיעזר

hay g"k - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎh"qyz'd xc` 'c

ה'תשס"ט שבט כ"ח ראשו� יו�

ז ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

.‡�� וכפר ה��ראלי, לחבר� ממ�� ��תח�ב מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ל
,�� ��פר ה�ר� ל� להחזיר ח�ב זה הרי � �קר על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָונ��ע
�זל�ת'. 'א�� ה�קרא וה�א �קר��, וח�ב חמ�; ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוה�ספת

א�·. �הלוה�, א� ה��נב, א� הע��ק, א� ה��זל, ְִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
�היתה א� ,�� וכח� אבדה מצא א� אצל�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�הפקיד
ל� �ע�ה א� ממ��, אצל� ל� ונ�אר ��פ�ת ְְְִֶֶַָָָָ�ֵֵֶ�יניה�
ה�דה �א�� �ל �בר: �ל �לל� �כר�. ל� נת� ולא ְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמלאכה
וחמ�, קר� מ��� � ונ��ע וכפר ��י�, ל��� ח�ב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

וכ�'". �פ�ד�� �עמית� "וכח� ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָ��אמר:

מחמת‚. ל��� ח�ב ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ה
מ��� אינ� אביו, מחמת ל��� ח�ב היה א� אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָעצמ�;
ח�ב �היה א� �נב א� אביו ��זל �ג�� �יצד? ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחמ�.
� ה�דה �� ואחר ונ��ע, ה�� וכפר י�דע, וה�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָלאחרי�,
ה�א �זל� על � �זל" "א�ר ��אמר: �לבד, ה�ר� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ���

אביו. �זל על חמ� מ�סי� ואינ� חמ�, ְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמ�סי�

א�„. אבל ק�מת; ה�זלה ��אי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ה
ונ��ע, ה��ר� וכפר ק�מת, ה�זלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�זל

וחמ�. קר� מ��� � ה�דה �� ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

ה��ר�‰. הרי � מת �� ואחר וה�דה, ונ��ע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָ�זל
וחמ�; קר� ְֵֶֶֶַָֹמ���

.Â.לבד� ה�ר� מ��� � ה��ר� וה�דה ומת, ונ��ע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�זל
הא��. מ� �ט�ר ה��ר� ,�� �בי� �� ִֵֵֵַָָָָָָ�בי�

.Ê,�חמ� ח�ב ואינ� ה�ר�, את מ��� � לג�י ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה���ע
�ר�טה, מ�וה �ח�ת ה��זל וכ� �עמית�". "וכח� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��אמר:
�ר�טה מ�וה �ח�ת �אי� �חמ�, ח�ב אינ� � ונ��ע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
�זל �א� ��ר�; מאר�עה אחד החמ�? ה�א ��ה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממ��.
ה�זלה היתה וא� חמ�ה; מ��� ונ��ע, אר�עה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�וה

.��� רביע �מי ונ�ת� א�ת�, מחזיר � ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָק�מת

.Áדה��� עד חמ�, מ��� ממ�� �פירת על ה���ע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאי�
� �כפירת� ע�מד וה�א עדי�, �א� א� אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמעצמ�;
החמ�; את מ��� ואינ� עדי�, �י על �לבד ה�ר� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמ���
א�ת� מביא ואינ� �אי�, ה� לכ�רה ה�ר�� ע� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�החמ�

עצמ�. �י על ְִֶַַָא�א

.Ëולא ה�איל ,�� ��פר �י על א� � חבר� את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹה��זל
עד ה�עלי� אחר לר�� ח�ב אינ� וה�דה, חזר א� ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנ��ע,
עד ה�זל�, �יד יהי א�א ��יד�; ממ�� לה� ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��חזיר
�וה על נ��ע א� אבל ��ה�. וי�ל� ה�עלי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ��ב�א�
לה�, ��חזיר עד ה�עלי� אחר לר�� ח�ב � ומעלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ�ר�טה
����ע, אחר נתיא�� ��בר מ�ני ה��; �א�י ה� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפ��

לתבע�. ע�ד �אי� ְְְִֵָָָואינ�

.Èח�ב �ר�טה, מ�וה ח�� ��� ה�זלה החזיר ְִֶַָָָָ�ְְֲִִֵֶַָאפ��
לב לא י�� ולא ה�עלי�; אחר ולאלה�ליכ� נגזל, �ל נ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹ

וא� �עדי�. ה�ליח ה�גזל ע�ה �� א� א�א ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָל�ל�ח�,
זה הרי � ��עיר� �י� לבית החמ� ואת ה�זלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
���יע עד ,�� מט�לי� �י� �בית ל�; �מת��ר א��, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא
ה�זל ה��ת� וכל �י�. �ית ל�ליח ה�א נ�ת� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָלבעל�.

יצא. �י�, לבית �� ְְִֵֵַָָוכ��צא

.‡È�ל ��חל א� החמ�, את ל� נת� ולא ה�ר� את ל� ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנת�
ועל זה על ל� ��חל א� החמ�, על ל� מחל ולא ה�ר� ְְֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹעל
לה�לי� צרי� אינ� � ��ר� �ר�טה מ�וה מ�ח�ת ח�� ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָזה
�י על וא� ה�אר. את וי�ל ה�גזל יב�א א�א ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאחריו,
ונמצא �יקר ��א ח���י� אי� ק�מת, עצמ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�זלה
ל� נת� ולא החמ� את ל� נת� א� אבל �ר�טה. �וה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה��אר
ה�ר�, על ל� מחל ולא החמ� על ל� ��חל א� ה�ר�, ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
ח�ב � ��ר� �ר�טה מ�וה ח�� זה, ועל זה על ל� ��חל ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָא�
��ארנ�. �מ� ��עיר� �י� לבית י�� א� אחריו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלה�ליכ�

.·È�חמ� �נ�ה �ע� וכפר ל�עלי�, ה�ר� את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה�חזיר
עליו �מ��� �בר, לכל �קר� החמ� נע�ה � עליו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹונ��ע
�ה�א מל�ד � עליו" י�ס� "וחמ�תיו ��אמר: אחר, ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחמ�
�� ��כ�ר החמ� ��תמעט עד חמ�, על חמ� ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמ�סי�

�ר�טה. מ�וה עליו ְְְִִֶַָָָָונ��ע

.‚Èוחזר ונ��ע, �אבד וטע� ��ד��, אצל� �היה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמי
וה�דה וחזר ונ��ע, �אבד וטע� וחזר אצל�, �ה�א ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוה�דה
ה�ר� ע� ��ב�עה �ב�עה לכל חמ� מ��� � אצל� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ה�א
�ה�א מל�ד עליו", י�ס� "וחמ�תיו ��אמר: ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאחד,

אחד. קר� על חמ�י� ��ה ְֳִֵֶֶֶַַַָָָמ���

ח ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

ל��ר�י�;‡. ה�זלה יחזיר � ה�גזל �מת חבר�, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה��זל
ל�, נ��ע וא� �מיה. לה� נ�ת� נ���ת, א� אבדה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָוא�

ל��ר�י�. והחמ� ה�ר� נ�ת� � מת �� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר

ה�זלה·. אי� א� � האב �מת ל�, ונ��ע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
ועל ה�ר� על אחיו ע� ח���� ע��ה נ���ת, א� ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָק�מת
עצמ� ה�זלה לה�ציא ח�ב ק�מת, ה�זלה וא� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחמ�;
לאחיו, החמ� ואת ה�זלה את נ�ת� לפיכ�, יד�. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�חת

ח����. ע�ה� ְְִֶֶֶָוע��ה

ה��ר�‚. ה�א לב�� ה�זל� זה ��מצא אחי�, ל� אי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
לזה �ני� ל� אי� וא� לבניו; יד� מ�חת ה�זלה מ�ציא �ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לצדקה. א� �הלואת�, א� ח�ב�, לבעל נ�תנ� � ה�זל� ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָה��
�י על א� נפטר, � יד� מ�חת עצמ� ה�זלה ויצאה ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָה�איל
ויאמר: ���דיע� וה�א, �ח�ב�; �רע� א� מ�נה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ��תנ�

א�א'. �זל ֵֶֶַָ'זה

וזק�„. ל�, וה�דה וחזר ל�, ונ��ע ה�ר את ה��זל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכ�
��כה �י על א� � ה�ר מת �� ואחר מלוה, ה�ל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו

יד�. מ�חת לה�ציא� ח�ב ְְִִֵַַַַָָָָ��זלה,

�זל‰. א� אבל �ינתי�. ��ה�דה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
זה הרי � ה�ר �מת ל�, ונ��ע י�ר�י�, ל� �אי� ה�ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת

אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חדש אדר ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

כבוד המשתתפים בשיעור גפ"ת

הנלמד בבית הכנסת עדת יעקב בברוקלין

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נודעתי ע"י הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מרץ וכו' מו"ה משה פנחס שי' הכהן, אשר 

ימים אלו מסיימים בלימודם ברבים - מסכת מגילה.

ובודאי כמנהג ישראל אשר תורה היא, תיכף יתחילו לימוד מסכת אחרת, וכנוסח הנקבע מקדמונים, 

יהי רצון מלפניך ה"א כשם שעזרתני לסיים כו' כן תעזרני להתחיל כו'.

אשר גם בזה יש לפרש ע"ד המבואר בדא"ח, אשר לשון ציווי התורה פירושו גם הבטחה לעתיד, 

וכמו "שיהיו קורין כאו"א בזמנו" דפירושו ציווי וגם הבטחה )שהרי לא ידח ממנו נדח(, ועד"ז בהאמור, 

בקשה מלפניך )אשר עי"ז באה( גם הבטחה מלפניך, כשם שעזרתני כן תעזרני בודאי.

ויהא כל הנ"ל כסיום יהי רצון האמור וחותמו, ה' יברך את עמו בשלום, כלי המחזיק ברכתו של 

הקב"ה בכל המצטרך לאדם ולביתו.

ויהי רצון אשר יקוימו גם התחלת וסוף מסכת זו שמסיימים, מסכת מגלה: מגלה נקראת בי"א כו' 

בט"ו, וידוע שרומז בזה לשם הוי' - שסיומו יא )ו' ה'( והתחלתו טו )י' ה'(, וסכום הכולל של כל ימי קריאת 

המגלה, י"א עד ט"ו, הוא ס"ה כמספר שם אדנ"י, שם הוי' כמו שהוא נקרא כשנתעלם, ז. א. כשאלקות 

מסתתר בלבושי עולם, ומודגש זה ביותר במגלה - שלא נזכר בה השם כי אם רמוז בר"ת וסופי תיבות. ולכן 

נצטוינו שתהי' המגלה נקראת ופרסומי ניסא. וכמו כן הוא בכלל ע"י לימוד התורה, המברר עניני העולם 

ופוסק זה מותר וטהור וכשר להעשות בו רצון ה' ומצותו וזה לא הותר למלאכת שמים,

השנה ותכליתם, כי  בעולם - מגלים ג"כ תוכנם האמתי של כל ימי  דנפש האדם  זו  וע"י פעולה 

כל יומא ויומא צ"ל עביד עבידתי', ובפרט - הוא ע"י לימוד המיוחד שתקן משה לישראל שיהיו שואלים 

ודורשים בענינו של יום, ובאופן כפירוש רש"י שם - לקבל ולקיים עליהם ועל בניהם בזה ובבא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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.‡�� וכפר ה��ראלי, לחבר� ממ�� ��תח�ב מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ל
,�� ��פר ה�ר� ל� להחזיר ח�ב זה הרי � �קר על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָונ��ע
�זל�ת'. 'א�� ה�קרא וה�א �קר��, וח�ב חמ�; ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוה�ספת

א�·. �הלוה�, א� ה��נב, א� הע��ק, א� ה��זל, ְִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
�היתה א� ,�� וכח� אבדה מצא א� אצל�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�הפקיד
ל� �ע�ה א� ממ��, אצל� ל� ונ�אר ��פ�ת ְְְִֶֶַָָָָ�ֵֵֶ�יניה�
ה�דה �א�� �ל �בר: �ל �לל� �כר�. ל� נת� ולא ְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמלאכה
וחמ�, קר� מ��� � ונ��ע וכפר ��י�, ל��� ח�ב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

וכ�'". �פ�ד�� �עמית� "וכח� ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָ��אמר:

מחמת‚. ל��� ח�ב ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ה
מ��� אינ� אביו, מחמת ל��� ח�ב היה א� אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָעצמ�;
ח�ב �היה א� �נב א� אביו ��זל �ג�� �יצד? ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחמ�.
� ה�דה �� ואחר ונ��ע, ה�� וכפר י�דע, וה�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָלאחרי�,
ה�א �זל� על � �זל" "א�ר ��אמר: �לבד, ה�ר� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ���

אביו. �זל על חמ� מ�סי� ואינ� חמ�, ְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמ�סי�

א�„. אבל ק�מת; ה�זלה ��אי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ה
ונ��ע, ה��ר� וכפר ק�מת, ה�זלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�זל

וחמ�. קר� מ��� � ה�דה �� ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

ה��ר�‰. הרי � מת �� ואחר וה�דה, ונ��ע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָ�זל
וחמ�; קר� ְֵֶֶֶַָֹמ���

.Â.לבד� ה�ר� מ��� � ה��ר� וה�דה ומת, ונ��ע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�זל
הא��. מ� �ט�ר ה��ר� ,�� �בי� �� ִֵֵֵַָָָָָָ�בי�

.Ê,�חמ� ח�ב ואינ� ה�ר�, את מ��� � לג�י ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה���ע
�ר�טה, מ�וה �ח�ת ה��זל וכ� �עמית�". "וכח� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��אמר:
�ר�טה מ�וה �ח�ת �אי� �חמ�, ח�ב אינ� � ונ��ע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
�זל �א� ��ר�; מאר�עה אחד החמ�? ה�א ��ה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממ��.
ה�זלה היתה וא� חמ�ה; מ��� ונ��ע, אר�עה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�וה

.��� רביע �מי ונ�ת� א�ת�, מחזיר � ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָק�מת

.Áדה��� עד חמ�, מ��� ממ�� �פירת על ה���ע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאי�
� �כפירת� ע�מד וה�א עדי�, �א� א� אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמעצמ�;
החמ�; את מ��� ואינ� עדי�, �י על �לבד ה�ר� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמ���
א�ת� מביא ואינ� �אי�, ה� לכ�רה ה�ר�� ע� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�החמ�

עצמ�. �י על ְִֶַַָא�א

.Ëולא ה�איל ,�� ��פר �י על א� � חבר� את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹה��זל
עד ה�עלי� אחר לר�� ח�ב אינ� וה�דה, חזר א� ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנ��ע,
עד ה�זל�, �יד יהי א�א ��יד�; ממ�� לה� ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��חזיר
�וה על נ��ע א� אבל ��ה�. וי�ל� ה�עלי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ��ב�א�
לה�, ��חזיר עד ה�עלי� אחר לר�� ח�ב � ומעלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ�ר�טה
����ע, אחר נתיא�� ��בר מ�ני ה��; �א�י ה� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפ��

לתבע�. ע�ד �אי� ְְְִֵָָָואינ�

.Èח�ב �ר�טה, מ�וה ח�� ��� ה�זלה החזיר ְִֶַָָָָ�ְְֲִִֵֶַָאפ��
לב לא י�� ולא ה�עלי�; אחר ולאלה�ליכ� נגזל, �ל נ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹ

וא� �עדי�. ה�ליח ה�גזל ע�ה �� א� א�א ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָל�ל�ח�,
זה הרי � ��עיר� �י� לבית החמ� ואת ה�זלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
���יע עד ,�� מט�לי� �י� �בית ל�; �מת��ר א��, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא
ה�זל ה��ת� וכל �י�. �ית ל�ליח ה�א נ�ת� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָלבעל�.

יצא. �י�, לבית �� ְְִֵֵַָָוכ��צא

.‡È�ל ��חל א� החמ�, את ל� נת� ולא ה�ר� את ל� ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנת�
ועל זה על ל� ��חל א� החמ�, על ל� מחל ולא ה�ר� ְְֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹעל
לה�לי� צרי� אינ� � ��ר� �ר�טה מ�וה מ�ח�ת ח�� ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָזה
�י על וא� ה�אר. את וי�ל ה�גזל יב�א א�א ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאחריו,
ונמצא �יקר ��א ח���י� אי� ק�מת, עצמ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�זלה
ל� נת� ולא החמ� את ל� נת� א� אבל �ר�טה. �וה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה��אר
ה�ר�, על ל� מחל ולא החמ� על ל� ��חל א� ה�ר�, ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
ח�ב � ��ר� �ר�טה מ�וה ח�� זה, ועל זה על ל� ��חל ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָא�
��ארנ�. �מ� ��עיר� �י� לבית י�� א� אחריו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלה�ליכ�

.·È�חמ� �נ�ה �ע� וכפר ל�עלי�, ה�ר� את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה�חזיר
עליו �מ��� �בר, לכל �קר� החמ� נע�ה � עליו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹונ��ע
�ה�א מל�ד � עליו" י�ס� "וחמ�תיו ��אמר: אחר, ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחמ�
�� ��כ�ר החמ� ��תמעט עד חמ�, על חמ� ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמ�סי�

�ר�טה. מ�וה עליו ְְְִִֶַָָָָונ��ע

.‚Èוחזר ונ��ע, �אבד וטע� ��ד��, אצל� �היה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמי
וה�דה וחזר ונ��ע, �אבד וטע� וחזר אצל�, �ה�א ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוה�דה
ה�ר� ע� ��ב�עה �ב�עה לכל חמ� מ��� � אצל� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ה�א
�ה�א מל�ד עליו", י�ס� "וחמ�תיו ��אמר: ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאחד,

אחד. קר� על חמ�י� ��ה ְֳִֵֶֶֶַַַָָָמ���
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ל��ר�י�;‡. ה�זלה יחזיר � ה�גזל �מת חבר�, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה��זל
ל�, נ��ע וא� �מיה. לה� נ�ת� נ���ת, א� אבדה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָוא�

ל��ר�י�. והחמ� ה�ר� נ�ת� � מת �� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר

ה�זלה·. אי� א� � האב �מת ל�, ונ��ע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
ועל ה�ר� על אחיו ע� ח���� ע��ה נ���ת, א� ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָק�מת
עצמ� ה�זלה לה�ציא ח�ב ק�מת, ה�זלה וא� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחמ�;
לאחיו, החמ� ואת ה�זלה את נ�ת� לפיכ�, יד�. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�חת

ח����. ע�ה� ְְִֶֶֶָוע��ה

ה��ר�‚. ה�א לב�� ה�זל� זה ��מצא אחי�, ל� אי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
לזה �ני� ל� אי� וא� לבניו; יד� מ�חת ה�זלה מ�ציא �ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לצדקה. א� �הלואת�, א� ח�ב�, לבעל נ�תנ� � ה�זל� ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָה��
�י על א� נפטר, � יד� מ�חת עצמ� ה�זלה ויצאה ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָה�איל
ויאמר: ���דיע� וה�א, �ח�ב�; �רע� א� מ�נה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ��תנ�

א�א'. �זל ֵֶֶַָ'זה

וזק�„. ל�, וה�דה וחזר ל�, ונ��ע ה�ר את ה��זל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכ�
��כה �י על א� � ה�ר מת �� ואחר מלוה, ה�ל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו

יד�. מ�חת לה�ציא� ח�ב ְְִִֵַַַַָָָָ��זלה,

�זל‰. א� אבל �ינתי�. ��ה�דה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
זה הרי � ה�ר �מת ל�, ונ��ע י�ר�י�, ל� �אי� ה�ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
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מ�מר א�ת� �ל ל�הני� והחמ� ה�ר� ל��� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹח�ב
ה'אש�'] ��.[שיקריב ית��ר �� ואחר א�מ�; �מביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ

.Â�אי "וא� ���רה: ��אמר ��ה למד�, ה�מ�עה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמ�י
מד�ר. ה�ת�ב י�ר�י� ל� ואי� ��ת �גר � �אל" ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלאי�
לפיכ�, ה�זלה. �מי א� ה�זלה ה�א �א�, האמ�ר זה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוא��
קרא� א�� �הרי יצא, לא ��ילה, ה�ר �זל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה�חזיר
�זל ח�לקי� ה�הני� ואי� ��ילה. מקריבי� ואי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ת�ב,

ה�ר �זל �נגד לאלו]ה�ר ופע� לאלו �אי�[פע� �דר� , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
אחר. א�� ��ר �נגד זה א�� ��ר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָח�לקי�

.Êמאנ�י וכה� �ה� לכל �ר�טה �וה �� �אי� ה�ר �זל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ל
"ה���ב ��אמר: � ה�בה ידי ה�חזיר� יצא לא ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ�מר,
�גזל נאמר ול�ה �ה�. לכל ה�בה ��היה עד ל�ה�", ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה',
י� א� עליו, ולחזר לחקר צרי� א�ה �האי� "אי�"? ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹה�ר
א�ה אי � קט� ה�ר היה א� אבל ל�; אי� א� א� י�ר�י� ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָל�

י�ר�י�. ל� �אי� חזקת� א�א עליו, לחזר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹצרי�

.Áה��זל לפיכ�, ה�. מ�נ�ת �מק�לי ה�ר, �גזל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹה�הני�
ח�ב � ה�סח עליו ועבר י�ר�י�, ל� �אי� ה�ר מ� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמ�
לה� י�נ�� �א� ה�זלה; ��עת �מיו את ל�הני� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹל��
היה וא�� �הניה. אס�ר ה�א �הרי � מ�נה אינ� ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעכ�ו,
��ארנ�. �מ� לפני�', ��� 'הרי ל�: א�מר היה ק��, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה�ר

.Ëה�ר �מת ל�, ונ��ע י�ר�י�, ל� �אי� �ר ��זל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�ה�
יד� מ�חת י�ציא א�א יד�, ��חת ��זלה זה זכה לא �ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ה��מרה. �ני ה�הני� אחיו ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹלכל

.È�א�מ והפרי� ה�ר, �מת ל�, ונ��ע ה�ר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָה��זל
הרי � ��רה קד� ה�זל� �מת ל�הני�, להעל�ת� ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�גזלת�
עצמ�; ה�זלה א� ה�זלה �ס� את י�ר�י� ה�זל� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ני
�מק�מ�. ��ארנ� �מ� מ��, �� ���ל עד ירעה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹוהא��

.‡Èרה�� קד� �מת מ�מר, לאנ�י ה�ס� את ה�זל� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנת�
ה�הני�,[הקרב�] מ�ד לה�ציא יכ�לי� ה�זל� י�ר�י אי� �ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

ה�זל� היה ואפ�� יהיה"; ל� ל�ה�, י�� א�ר "אי� ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
ה�הני�. מ�ד מ�ציאי� י�ר�יו אי� � מ�נה מ�נת� �אי� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹקט�,

.·È��הא ואת ה��מר�ת, מ� לאחת ה�ס� את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנת�
ז� השבוע]למ�מרה אצל[של ה�ס� יחזר � ��ת� �היא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

��קחה �ה��מרה ה�ב�עה; ה��מרה לאנ�י ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהא��,
מ�ד�. �מ�ציאי� זכת, לא ��ת� �לא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹ�ס�

.‚È�ה�ר ה�זל� ��חזיר עד הא�� את מקריבי� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאי�
נת� י�ר�י�. ל� �אי� �ר �זל היה א� ל�הני� א� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹל�עלי�,
מע�ב החמ� ואי� ל�, נת��ר � א�מ� והקריב ה�ר� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

��רה. אחר החמ� את ל�� וח�ב ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹה��רה;

.„Èספת�� �ה� אי� וה�רקע�ת, וה�טר�ת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהעבדי�
האמ�ר �ל � וכ�'" �פ�ד�� �עמית� "וכח� ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחמ�,
ויצא� ה�רקע�ת, יצא� ממ��; וג�פ� ה�א מ�לטלי� ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָ�עני�,
ממ��. ��פ� �אי� �טר�ת ויצא� לקרקע�ת, �ה��� ְְְְְְֵֶַָָָָָ�ֲִֶָעבדי�
ל�הני�. ח�זרי� אינ� י�ר�י�, ל� �אי� �ר �זל הי� א� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוכ�
�עליה �ר��ת א�א לע�ל�, ל�זל� נקנית אינ� ה�רקע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכ�

נמ� ואפ�� ה�עלי�ק�מת; ונתיא�� זה, אחר זה לאל�, רה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מ�חת ��צאה מי וכל �מי�. �לא ל�גזל ח�זרת ז� הרי �ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
על ה�ני ה��כר וח�זר ל�, ��כר� זה על ח�זר � ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיד�

ה�זל� על ה�זל� מ� ה��קח ��חזר עד הרא���, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹה��כר
��ת�אר. �מ� מ���, ְְְִִִֵֶֶָֹוי�ל

ט ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

והפסיד�‡. מחבר� קרקע נזק]ה��זל לה �ג��[גר� , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ
האילנ�ת, את ��צ� א� �מער�ת, �יחי� ��ר�ת �� ְִִִֶֶֶַַָָָָָָ�חפר
א� �דה ל� להעמיד ח�ב � ה�ני� והרס ה�עינ�ת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָו�חת
�הפסיד. מה �מי י��� א� ה�זלה, ��עת ��הי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ית
נ�רפה א� נהר ��טפ� �ג�� מאליה, נ�חתה א� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאבל
לפני�'; ��� 'הרי ל�: א�מר � ה�מי� מ� ��רדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�א�
הפסד� אחרי�ת ואי� ק�מת; �עליה �חזקת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�ה�רקע
�� ה�י� �אי� מה � �יד� הפסיד �� א� א�א ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו,

��ארנ�. �מ� �עבדי�, א� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָ�מ�לטלי�

מציקי�·. �נטל�ה מ���, ונגזלה �דה, �כח[אנסי�]�זל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
א� �ד�ת ה�ל� ��קח �ג�� היא, מדינה מ�ת א� � ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ל�
לפני�'; ��� 'הרי ל�: א�מר � ה�דינה אנ�י �ל �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��י�
אחרת. �דה ל� להעמיד ח�ב � נלקחה ה�זל� מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוא�

.‚��� מה �ל לנ� 'הראה ל�: ואמר ה�זל�, את ה�ל� ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס
ה�ל� �נטל� �ד�תיו, �כלל ��זל ז� �דה ל� והראה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל�',
�מיה. נ�ת� א� �מ�ת�, אחרת �דה ל� להעמיד ח�ב �ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

את„. ��בה ה�דה ���על � �יד� והפסיד� �דה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�זל
ח�רי� �ני מ�כסי� א�ת� ��בה ה�זל�, �הפסיד מה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מי

בידו] עמד[שנמצאי� וא� �ה; על �מלוה �ה�א מ�ני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ
מ�כסי� ��בה � מכר �� ואחר ל���, ונתח�ב ��י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָה�זל�

הגזל�] בדי�]מ�ע�די�[של העמדה אחר .[שנמכרו ְ�ְִָ

�אכל‰. ה�ר�ת �ל מ��� � �ר�תיה ואכל �דה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�זל
על ויד� ל�, �מי� � וה��יח �זל ח�רי�. �ני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָמ�כסי�
הה�צאה נ�טל הה�צאה, על יתר ה�בח א� ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ח��נה:
ל� אי� ה�בח, על יתרה הה�צאה וא� ה�גזל; מ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�לבד

ה�בח. �ע�ר א�א הה�צאה ִִֶֶַַַָָָמ�

.Âיתר ה�בח א� � ה��קח וה��יח� �מכר�, �דה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�זל
ה�ר� ונ�טל ה�דה, �על מ� הה�צאה נ�טל � הה�צאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל
מ�ע�די�, מ�כסי� � ה�ר� (ז.) ה�זל�; מ� ה�בח �אר ְִָ�ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָע�
�ז�לה �היא �� ה�יר וא� ח�רי�. מ�ני � ה�בח ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ��אר
�מפסיד �לבד, ה�ר� א�א ה�זל� מ� נ�טל אינ� � ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ���קח�
על יתרה הה�צאה היתה הה�צאה. על ה�תר ה�בח ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ�אר
�� ה�יר ��א �י� �ז�לה, �היא �� �ה�יר �י� � ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�בח
�על מ� נ�טל� ה�בח; �ע�ר א�א הה�צאה מ� ל� אי� �ְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מ�ע�די�. מ�כסי� ה�זל� מ� ה�ר� ונ�טל ְִָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�דה,

.Á�מח�בי � �ר�תיה ה��קח ואכל �מכר�, �דה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��זל
וח�זר ה�דה; לבעל �מ��� �אכל, ה�ר�ת �ל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעליו
�� ה�יר וא� ח�רי�. �ני מ�כסי� ה�זל� מ� א�ת� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָוג�בה

א � �ז�לה א�א�היא ה�זל� מ� ��בה ואינ� �ר�ת, ל� י� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
�לבד. ְִֶֶַַה�ר�

.Ëולא ממ�ר, ממ�ר� אי� � ��� �אינ� �דה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹה��כר
��כר�, אחר ה�זל� חזר ��ארנ�. �מ� �ל��, ל�קח ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָקנה
ואפ�� ה�זל�. מ� ה��קח �יד נתק�מה � מ�עליה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ�לקח�
�חזר �יו� � �יד� �ז�לה ��היתה מ�נה ה�זל� ל� ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָנתנ�
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טרח זה ���ני ה��נה; ���ל זה �יד נתק�מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�לקח�,
�נאמנ�ת�. לעמד �די ��ני�, עד ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹה�זל�

.Èדה� ל� ��כר מ�ני ה�זל� את ה��קח �בע א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ�,
על להכריז �י� �ית והתחיל� ל���, ונתח�ב ,��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�אינ�

ואחר[מכירת] ל��קח, מה� להג��ת �די ה�זל� ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי
נתק�מה לא � ה�עלי� מ� ה�זל� לקח� ההכרז�ת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ�התחיל�
�אינ� נגלה נכסיו, על �הכריז� ��אחר ה��קח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�יד
ה��קח. �יד להעמיד� �די ה�עלי� מ� לקח� ולא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנאמ�,

.‡Èהיא�� ��כר� אחר ה�עלי� מ� ה�זל� ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָלקח�
ה�רי�� א� �מ�נה, נתנ� א� לאחר, �מכר� וחזר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ�ז�לה,
��קח� זה �יד להעמיד� ר�צה �אינ� �ע�� ��ה הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לא �יר�ה, ל�זל� נפלה א� וכ� �ז�לה. ��היתה ָֹ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמ���

ה��קח. �יד ְְְִֵַַַַָנתק�מה

.·Èקרקע ל�גזל י� א� � �ח�ב� ה�זל� א�ת� ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�בה
זה הרי � �ח�בי' ��בה אני 'ז� ה�זל�: ל� ואמר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחרת,
א�א קרקע ל�גזל אי� וא� ה��קח; �יד להעמיד� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנת���

��ת���. ה�א ח�ב� את לג��ת ְְִִֵֶֶַז�,

.‚È;ה��קח א�ת� קנה מ�נה, ל�זל� ה�עלי� ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתנ�ה
�מ�ני מ�נה, ל� נ�תני� הי� לא ל�עלי�, טרח לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�א��
ותתק�� �נאמנ�ת� ויעמד �די�, �� ��ז�ה �די טרח, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

ה��קח. ְֵַַַ�יד

.„Èחזר עליה �זל� והחזק ��זל� ואחר �דה, ְְֶַַַָָָָ�ְְְֵֶֶַַַָָָה��זל
'אנ�ס ואמר: ה�גזל וטע� הרא��ני�, מ�עלי� ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ�לקח�
מחמת מכר�י לדע�י ו��א ל�, ��כר�י ��עה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהייתי
עדי� ל� ��� �י על א� ה�זל�, זכה לא � ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�זלנ�ת�'
ל�זל� �מחזירי� לבעליה, ה�דה ותחזר �פניה�; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��קח�

��ת�. ִֶַַָָה�מי�

.ÂËנה�� העדי� ��העיד� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��ה
מכר ה�רקע ��על העיד� א� אבל ה�ע�ת. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�פניה�
וה�גזל וכ�, �� �מי� ל� ��ת� �פניה� ל� וה�דה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָל�זל�,
אי� � ל� ה�דה יראה �מחמת �ל��, ל� נת� ��א ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹט�ע�
מ�ני �מי�, �לא ה�דה מ��� מ�ציאי� א�א �ל��, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�זל�
והחזק ה�איל ���ע�, ה�חד מ�ני א�א ל� ה�דה ְַ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א

עליה. ְֶַָָָ�זל�

.ÊËמ�דעה לע��ת צרי� ה�דה �על לעדי�]אי� [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ
זה מכר באונס]על �דה[שהוא על �זל� זה והחזק ה�איל ; ְִֶֶֶַ�ְְֶֶַַַָָ

ואי� מ�דעה. למסר צרי� אינ� ראיה, �� ראית� ואי� ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹז�
ל�; ��מ�ר עד א�ת� ותלה חבר� הא�נס �די� ה�זל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�י�
לפיכ�, �ל��; עדי� �זל� ולא לגזל, ר�צה אינ� הא�נס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��ה

ק��. ממ�ר� � מ�דעה האנ�ס ה��כר מסר לא ְִִֵַַַָָָָָָָֹא�

ה'תשס"ט שבט כ"ט שני יו�
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�אנס‡. זר�ע �על לת��[בכח]��י וירד י�ראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
מחמת א� ה�דה, �על על ח�ב ל� �היה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�דה�
�הפסיד מחמת א� ה��ראלי, זה �יד נזקי� ל� ���ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אי� � אחר לי�ראל מכר� ה�דה על ��ק� ואחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָממ�נ�,

ה��קח. מ�ד לה�ציא יכ�לי� ְְְִִִִֵַַַַָה�עלי�

טע�·. �אמת ה�עלי� ��ה�ד� אמ�רי�? �ברי� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ��ה
וכ� ה��י. טע� �אמת י�ראל עדי יעיד� א� ה��כר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��י
את לכ� ��כל ה�ק�� �א�ת� �ר א� מל� �� היה ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹא�
אינ� � ה��י את ה�עלי� �בע� ולא לדי�, ��כר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��י
�אינ� �י על א� ה��י, מ� ה��קח מ�ד לה�ציא ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָיכ�לי�
ה��י; טע� �אמת עדי� �� �אי� �י על וא� ל��י, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ�די�
לא ל�ה ה��י, ה�א �זל� 'א� ל�עלי�: א�מר ה��קח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�הרי

�דיניה�'?. א�ת� ְְְִֵֶֶַ�בע��

עד‚. א�ת� להרג �מב��י� לי�ראל ה�ציקי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹה��יי�
ל�ציק וי�נ�ה �בית�, א� ��דה� ה��י מ�ד עצמ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�ה
� ה�רקע א�ת� למ�ר ה�ציק ���רצה � י�יח�� �� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אד�. לכל ק�דמי� ה� ה�ציק, מ� ל�ח ה�עלי� �יד י� ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָא�
ה�ציק �יד ה�רקע ��הת א� ל�ח, ה�עלי� �יד אי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוא�
זכה; ה�ציק, מ� ולקח ה��ד� �ל � חד� ע�ר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ני�
�לי� א� ה�רקע, רביע הרא��ני� ל�עלי� ���� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ�בלבד
וקרקע ה�איל �ז�ל; מ�כר ה�ציק ��ה מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָה�ע�ת,
א� רביע �פח�ת מ�כר זה הרי � מ�כר ה�א ��� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�אינ�
�היא מחמת �הרי �עלי�, �ל הרביע וזה ל�, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָקר�ב
� ��ל�י� ה�ציק מ� ה��קח לפיכ�, �ז�ל. מ�כר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ��ה�
�� ואחר ה�רקע, רביע לה� נ�ת� א� ע�רה, ל�עלי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָנ�ת�
�יד�. �גזל ה�רקע רביע הרי נת�, לא וא� ה�ל. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹיקנה

א�„. � �נטע� �ר��ת, ��א חבר� �דה לת�� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹה��רד
ל�� ר�צה אד� ��ה א�מדי� ל�ע, הע��יה �דה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
ע��יה אינ� וא� ה�דה; מ�על ונ�טל ל�ע�, ז� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��דה

ה�ח��נה. על ויד� ל�, �מי� � ְְִִַַַַָָָל�ע

ל�.‰. ��מעי� � ול�' אילנ� 'עקר ה�דה: �על ל� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
מ�ני ל�, ��מעי� אי� � אילני' ע�קר 'הריני ה��טע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר

ה�רקע. את ְְִֶֶַַַַ��כחי�

.Â�י�� �ה� �לה�סי� לבני�, רא�יי� ה� הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצר�ת
��א חבר� �חצר �ה��נה ה�א�ני�, ה�ר� לפיכ� ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועל��ת;
��ה ל� ו�מי� ל�ע, הע��יה �דה �נ�טע זה הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�ע��
ה��עיל �ני� ��בנה וה�א, לבנ�ת�; זה �בני� ל�� ר�צה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאד�

תועלת] מק��.[מביא א�ת� �מנהג חצר לא�ת� ְְְִֵַָָָָָהרא�י

.Ê�אינ� �דה נטע אפ�� � �ר��ת חבר� ל�דה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה��רד
היתה �א� העלי�נה; על ויד� ל�, �מי� � ל�ע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָע��יה
יתר ה�בח וא� הה�צאה; נ�טל ה�בח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהה�צאה
וה��� א���, �נכסי �בעל ה�בח. נ�טל הה�צאה, ָ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָעל
לה� ו�מי� ה�, �ר��ת �י�רד � �� חלק ל� ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��דה

העלי�נה. על ְְֶַָָָָויד�

.Áואחר �נה, א� ונטע �ר��ת, ��א חבר� ל�דה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹה��רד
ה�טיע ��מר א� ה�ני� וה�לי� ה�דה �על �א �ת,�� ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

נ�טה ��ע�� ��ראי� ה�ברי� �א�� למה[מסכימה]וכ��צא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העלי�נה. על ויד� ל�, �מי� � ה�בר �א וכרצ�נ� זה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ�ע�ה

.Ë� �ר��ת ��א �בנא� חבר�, �ל חר�ת� לת�� ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹה��רד
'עצי ה�ני�: �על אמר וא� ה�ח��נה. על ויד� ל�, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ�מי�
��מעי� אי� ��דה, ל�; ��מעי� �בית, � נ�טל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני
'טל ה�רקע: �על ל� אמר ה�רקע. את ��כחי� מ�ני ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹל�,

ל�. ��מעי� � ��נית' ְִִֶַָָמה
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טרח זה ���ני ה��נה; ���ל זה �יד נתק�מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�לקח�,
�נאמנ�ת�. לעמד �די ��ני�, עד ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹה�זל�

.Èדה� ל� ��כר מ�ני ה�זל� את ה��קח �בע א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ�,
על להכריז �י� �ית והתחיל� ל���, ונתח�ב ,��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�אינ�

ואחר[מכירת] ל��קח, מה� להג��ת �די ה�זל� ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי
נתק�מה לא � ה�עלי� מ� ה�זל� לקח� ההכרז�ת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ�התחיל�
�אינ� נגלה נכסיו, על �הכריז� ��אחר ה��קח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�יד
ה��קח. �יד להעמיד� �די ה�עלי� מ� לקח� ולא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנאמ�,

.‡Èהיא�� ��כר� אחר ה�עלי� מ� ה�זל� ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָלקח�
ה�רי�� א� �מ�נה, נתנ� א� לאחר, �מכר� וחזר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ�ז�לה,
��קח� זה �יד להעמיד� ר�צה �אינ� �ע�� ��ה הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לא �יר�ה, ל�זל� נפלה א� וכ� �ז�לה. ��היתה ָֹ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמ���

ה��קח. �יד ְְְִֵַַַַָנתק�מה

.·Èקרקע ל�גזל י� א� � �ח�ב� ה�זל� א�ת� ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�בה
זה הרי � �ח�בי' ��בה אני 'ז� ה�זל�: ל� ואמר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחרת,
א�א קרקע ל�גזל אי� וא� ה��קח; �יד להעמיד� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנת���

��ת���. ה�א ח�ב� את לג��ת ְְִִֵֶֶַז�,

.‚È;ה��קח א�ת� קנה מ�נה, ל�זל� ה�עלי� ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתנ�ה
�מ�ני מ�נה, ל� נ�תני� הי� לא ל�עלי�, טרח לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�א��
ותתק�� �נאמנ�ת� ויעמד �די�, �� ��ז�ה �די טרח, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

ה��קח. ְֵַַַ�יד

.„Èחזר עליה �זל� והחזק ��זל� ואחר �דה, ְְֶַַַָָָָ�ְְְֵֶֶַַַָָָה��זל
'אנ�ס ואמר: ה�גזל וטע� הרא��ני�, מ�עלי� ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ�לקח�
מחמת מכר�י לדע�י ו��א ל�, ��כר�י ��עה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהייתי
עדי� ל� ��� �י על א� ה�זל�, זכה לא � ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�זלנ�ת�'
ל�זל� �מחזירי� לבעליה, ה�דה ותחזר �פניה�; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��קח�

��ת�. ִֶַַָָה�מי�

.ÂËנה�� העדי� ��העיד� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��ה
מכר ה�רקע ��על העיד� א� אבל ה�ע�ת. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�פניה�
וה�גזל וכ�, �� �מי� ל� ��ת� �פניה� ל� וה�דה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָל�זל�,
אי� � ל� ה�דה יראה �מחמת �ל��, ל� נת� ��א ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹט�ע�
מ�ני �מי�, �לא ה�דה מ��� מ�ציאי� א�א �ל��, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�זל�
והחזק ה�איל ���ע�, ה�חד מ�ני א�א ל� ה�דה ְַ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א

עליה. ְֶַָָָ�זל�

.ÊËמ�דעה לע��ת צרי� ה�דה �על לעדי�]אי� [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ
זה מכר באונס]על �דה[שהוא על �זל� זה והחזק ה�איל ; ְִֶֶֶַ�ְְֶֶַַַָָ

ואי� מ�דעה. למסר צרי� אינ� ראיה, �� ראית� ואי� ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹז�
ל�; ��מ�ר עד א�ת� ותלה חבר� הא�נס �די� ה�זל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�י�
לפיכ�, �ל��; עדי� �זל� ולא לגזל, ר�צה אינ� הא�נס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��ה

ק��. ממ�ר� � מ�דעה האנ�ס ה��כר מסר לא ְִִֵַַַָָָָָָָֹא�
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�אנס‡. זר�ע �על לת��[בכח]��י וירד י�ראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
מחמת א� ה�דה, �על על ח�ב ל� �היה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�דה�
�הפסיד מחמת א� ה��ראלי, זה �יד נזקי� ל� ���ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אי� � אחר לי�ראל מכר� ה�דה על ��ק� ואחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָממ�נ�,

ה��קח. מ�ד לה�ציא יכ�לי� ְְְִִִִֵַַַַָה�עלי�

טע�·. �אמת ה�עלי� ��ה�ד� אמ�רי�? �ברי� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ��ה
וכ� ה��י. טע� �אמת י�ראל עדי יעיד� א� ה��כר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��י
את לכ� ��כל ה�ק�� �א�ת� �ר א� מל� �� היה ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹא�
אינ� � ה��י את ה�עלי� �בע� ולא לדי�, ��כר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��י
�אינ� �י על א� ה��י, מ� ה��קח מ�ד לה�ציא ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָיכ�לי�
ה��י; טע� �אמת עדי� �� �אי� �י על וא� ל��י, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ�די�
לא ל�ה ה��י, ה�א �זל� 'א� ל�עלי�: א�מר ה��קח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�הרי

�דיניה�'?. א�ת� ְְְִֵֶֶַ�בע��

עד‚. א�ת� להרג �מב��י� לי�ראל ה�ציקי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹה��יי�
ל�ציק וי�נ�ה �בית�, א� ��דה� ה��י מ�ד עצמ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�ה
� ה�רקע א�ת� למ�ר ה�ציק ���רצה � י�יח�� �� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אד�. לכל ק�דמי� ה� ה�ציק, מ� ל�ח ה�עלי� �יד י� ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָא�
ה�ציק �יד ה�רקע ��הת א� ל�ח, ה�עלי� �יד אי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוא�
זכה; ה�ציק, מ� ולקח ה��ד� �ל � חד� ע�ר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ני�
�לי� א� ה�רקע, רביע הרא��ני� ל�עלי� ���� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ�בלבד
וקרקע ה�איל �ז�ל; מ�כר ה�ציק ��ה מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָה�ע�ת,
א� רביע �פח�ת מ�כר זה הרי � מ�כר ה�א ��� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�אינ�
�היא מחמת �הרי �עלי�, �ל הרביע וזה ל�, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָקר�ב
� ��ל�י� ה�ציק מ� ה��קח לפיכ�, �ז�ל. מ�כר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ��ה�
�� ואחר ה�רקע, רביע לה� נ�ת� א� ע�רה, ל�עלי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָנ�ת�
�יד�. �גזל ה�רקע רביע הרי נת�, לא וא� ה�ל. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹיקנה

א�„. � �נטע� �ר��ת, ��א חבר� �דה לת�� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹה��רד
ל�� ר�צה אד� ��ה א�מדי� ל�ע, הע��יה �דה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
ע��יה אינ� וא� ה�דה; מ�על ונ�טל ל�ע�, ז� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��דה

ה�ח��נה. על ויד� ל�, �מי� � ְְִִַַַַָָָל�ע

ל�.‰. ��מעי� � ול�' אילנ� 'עקר ה�דה: �על ל� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
מ�ני ל�, ��מעי� אי� � אילני' ע�קר 'הריני ה��טע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר

ה�רקע. את ְְִֶֶַַַַ��כחי�

.Â�י�� �ה� �לה�סי� לבני�, רא�יי� ה� הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצר�ת
��א חבר� �חצר �ה��נה ה�א�ני�, ה�ר� לפיכ� ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועל��ת;
��ה ל� ו�מי� ל�ע, הע��יה �דה �נ�טע זה הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�ע��
ה��עיל �ני� ��בנה וה�א, לבנ�ת�; זה �בני� ל�� ר�צה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאד�

תועלת] מק��.[מביא א�ת� �מנהג חצר לא�ת� ְְְִֵַָָָָָהרא�י

.Ê�אינ� �דה נטע אפ�� � �ר��ת חבר� ל�דה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה��רד
היתה �א� העלי�נה; על ויד� ל�, �מי� � ל�ע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָע��יה
יתר ה�בח וא� הה�צאה; נ�טל ה�בח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהה�צאה
וה��� א���, �נכסי �בעל ה�בח. נ�טל הה�צאה, ָ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָעל
לה� ו�מי� ה�, �ר��ת �י�רד � �� חלק ל� ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��דה

העלי�נה. על ְְֶַָָָָויד�

.Áואחר �נה, א� ונטע �ר��ת, ��א חבר� ל�דה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹה��רד
ה�טיע ��מר א� ה�ני� וה�לי� ה�דה �על �א �ת,�� ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

נ�טה ��ע�� ��ראי� ה�ברי� �א�� למה[מסכימה]וכ��צא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העלי�נה. על ויד� ל�, �מי� � ה�בר �א וכרצ�נ� זה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ�ע�ה

.Ë� �ר��ת ��א �בנא� חבר�, �ל חר�ת� לת�� ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹה��רד
'עצי ה�ני�: �על אמר וא� ה�ח��נה. על ויד� ל�, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ�מי�
��מעי� אי� ��דה, ל�; ��מעי� �בית, � נ�טל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני
'טל ה�רקע: �על ל� אמר ה�רקע. את ��כחי� מ�ני ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹל�,

ל�. ��מעי� � ��נית' ְִִֶַָָמה
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.È�י� העלי�נה, על יד� �היתה �י� � ל� ��מי� מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
���בע עד �ל��, נ�טל אינ� � ה�ח��נה על יד� ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�היתה
ה��ני�, 'יב�א� אמר: וא� ה�ציא. ��ה חפ� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ�נקיטת
וי�ער� לעיניה�, �ל�יה היא והרי הה�צאה, ��מת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָויע��
���ערי�' ��ח�ת הא�ני� ��כר וה�יד והאבני� ְִִֶַַָָָ�ְְְֲִִִֵַַָָָָהעצי�
ה�בח ���טל זה וכ� �ב�עה. �לא ונ�טל ל�, ��מעי� �ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
�ב�עה. צרי� אינ� � העלי�נה על יד� והיתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ�לבד,

.‡Èואמר ה�דה �על ��ע� ונ�טל, ל� ��מי� ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ל
נאמ�, ה��רד � נטל�י' 'לא א�מר ל�דה וה��רד ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'נת�י',
לבעל א�מרי� �הרי ונ�טל; �ל�� ל� נת� ��א ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹונ��ע
ל��, ח�ב א�ה ��ה ידע� ולא ל� �מ� לא 'עדי� ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹה�דה:
ל�', ��' ה�דה לבעל ואמר� ל� �מ� א� אבל נת�'? ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָהיא�
הרי ה��רד, נ��ע לא �עדי� �י על א� � 'נת�י' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹואמר
וי�טר; ��ת�, ה�ת �ב�עת וי�בע נאמ�, ה�דה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ�על

�עליה. �חזקת ְְְְֶֶֶַַַַָָ�ה�רקע

.·È�אריסי �ה�ריד ביבול]�על חלק תמורת [עובדי� ֲִִִֶַַ
אריס עצמ� ה�על היה א� � �ר�� �� ואחר א���, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�נכסי

ל�[במקצועו] ירד� ��א אריסי�; נס��ק� �על, נס��ק �ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
וא� ה�ח��נה. על ויד� לה�, ו�מי� ה�על; �עת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָא�א
�אריס. לה� ו�מי� ירד�, ה�רקע �עת על � אריס ה�על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָאי�

יא ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

"ה�ב‡. ��אמר: ע�ה, מצות � לי�ראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָה�ב
מ��ה ונתע�� י�ראל, אבדת והר�אה לאחי�". ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��יב�
��ר את תראה "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוה�יח�
ע�ה. מצות ק�� ה�יב�, וא� ע�ה. מצות �ב�ל ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי�";

ע�ה,·. מצות ��ל � ה�יב� ולא האבדה את ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלקח
"לא ועל להתע��", ת�כל "לא על לאוי�: �ני על ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹֹועבר
לתאב�� נבלה וא�כל ר�ע האבדה �על היה אפ�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹתגזל".

א�כל[לתאוותו] אבל אבדת�. לה�יב מצוה � �� ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכ��צא
להכעיס הקב"ה]נבלה וה�יני�[את מי�; ה�א הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ

��ת �מח�לי זרה, עב�דה וע�בדי והא�יק�רסי�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ��ראל,
�ג�י. אבדה, לה� להחזיר אס�ר � ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ�פרהסיה

אחי�".‚. "אבדת ��אמר: מ�רת, � ה��י ֱֲִֵֶֶֶֶַַָ�ֲֵַַאבדת
ידי מחזיק �ה�א מ�ני עברה, ע�בר זה הרי � ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוה�חזיר�
��פאר� �די ה��, את לק�� החזיר� וא� ע�ל�. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָר�עי
מ��ח. זה הרי � אמ�נה �עלי �ה� וידע� י�ראל ָ�ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאת

אס�רה, אבדת� � ה�� ח��ל ��� להחזיר�.�במק�� וח�ב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
�ליה� מכניסי� מק�� הבית]�בכל ה��בי�[לתו� מ�ני ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

�ל��. �רכי מ�ני י�ראל, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָ�כלי

ה��י„. כספו]טע�ת וה�א[בחשבו� �מ�רת; �אבדת�, � ֲֵַַָָ�ְֶֶ
אס�ר. � להטע�ת� אבל מעצמ�, ְְְֲֵֶַַָָָָ��עה

וצרי�‰. מאליו. וטעה ח����, ה��י �ע�ה �ג�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�יצד?
ואיני ס�מ�, אני ח���נ� �על 'ראה, י�ראל: ל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ��אמר
מ�ר. זה �ג�� ל�', נ�ת� אני א�מר �א�ה מה א�א ָ�ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָי�דע,
לבדק�, ה�כרי ית��� ��א אס�ר, � �� ל� אמר לא א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתח�ל. �מי� �� ְְְִִִֵֵַַָָונמצא

.Âמחצה� ��יי� �מחצה ,�� �רי� וג�יי� ���ראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר

י�ראל �א וא� �מכריז; נ�טל � אבדה �� �מצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָי�ראל,
להחזיר. ח�ב סימניה, ְְְִִֶַַַָָָָונת�

.Êרב� העיר מ� �מק�� מצא א� � ��יי� העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
�סרטיה מצא א� אבל להכריז. ח�ב י�ראל, �� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָה�צ�יי�

גדולה] �כב�י[רחבה]�פלטיה[דר� כנס��ת �ב�י �ד�לי� ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
�מיד �� מצ�יי� �ה��יי� �בכל[כשומרי�]מדר��ת , ְְְִִִִֶַָָָָ

�א ואפ�� ,��� ה�ציאה הרי � �� מצ�יי� �הר�י� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָמק��
מ�ני ���פלה, מ��ה נתיא� �הרי סימניה; ונת� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָי�ראל
הר�צה � ��� �היא �י על א� מצא�'. '��י א�מר: ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ה�א
� ה�י� מ��רת לפני� וע��ה וה��ר, ה��ב �דר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָליל�

סימניה. את ����� לי�ראל האבדה את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחזיר

.Áאס�ר יינ� � יי� �ל חבית ��יי� �ר�� ז� �עיר ִִִֵֶַָָָָ�ְִֶָָמצא
ונת� י�ראל �א וא� אבדה; מ��� מ�ר וקנק�� ְְְֲִִִֵֵַָָָָָ�ְְֲַַַָָָ�הניה,

��צא�. לזה ��ת�ה מ�רת ְְְִִֶֶֶֶָָָ�ִֶָָסימניה,

.Ëי� על א� � אחרת �חצר וה�ליכ� ��ר �חט� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָע��
�הרי אבדה, מ��� מ�ר זה הרי � י�ראל העיר ֲֲִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵֶֶָָֹ�רב

מ���. ה�עלי� ְְֲִִִֶַָָנתיא��

.È�ז�ט� אבדה �ב�ל�לית�[התפשטותו]ה��צא י�, �ל ְְֲִִֵֵֶַָָ
��סק �אינ� נהר גדותיו]�ל על ���[שעלה �י על א� � ִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מ���, �אבד "א�ר ��אמר: מ�צא�, �ל ז� הרי סימ�, ��ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
יצאת אד�; �ל אצל �מצ�אה מ��� �אב�דה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָ�מצאת�",
מ��ה. נתיא� ו�אי ��ה אד�, �מ�ל מ��� �אב�דה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָז�

.‡Èלדעת ממ�נ� ל�.[במודעות]המא�ד נזקקי� אי� , ְְְִִֵֵַַַַָָ
והל� ק�ר� ולא �לת ל� �אי� �רפת �רת� ה�יח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�יצד?

�יס� ה�לי� וכל[ארנקו]ל�, ל�, והל� הר�י� �ר��ת ְְְְִִִִִַַָָָ
�אס�ר �י על וא� לדע��. ממ�נ� א�ד זה הרי � �זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ���צא
��אמר: � להחזיר זק�ק אינ� לעצמ�, ל�ל זה �בר ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלר�אה

לדע��. למא�ד �רט �מצאת�", מ��� �אבד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ"א�ר

.·È,�� לה��ל ח�ב אינ� � �ר�טה �וה �� �אי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה
להחזיר�. ְְְִַָֹולא

.‚Èק�ה א� �ק גדול]מצא זק�[סל א� חכ� היה א� � ַָָ�ִֵָָָָָָ
לה��ל ח�ב אינ� �יד�, א�� �לי� ל�ל �ר�� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�ְמכ�ד
מחזיר� היה א� � ��� הי� א�� �ע��: את וא�מד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�;
היה לא וא� חבר�; �ל להחזיר ח�ב היה �� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלעצמ�,
ח�ב אינ� חבר� ��ל �� � ��� הי� אפ�� �ב�ד� על ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָמ�חל
�ר�� ואי� ��דה, הא�� �לי� להחזיר �ר�� היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלהחזיר.
מצא� להחזיר; ח�ב אינ� � �עיר מצא� �עיר, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהחזיר�
וא� ה�עלי�, לר��ת ���יע� עד להחזיר� ח�ב � ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ��דה

�כ�. �ר�� ואי� לעיר �ה� נכנס �הרי �י ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעל

.„È�� לה��ל נתח�ב � וה�י�� �המה מצא א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכ�
התחיל �הרי כב�ד�; לפי �אינ� �י על א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�להחזיר�,
ח�ב � �עמי� מאה אפ�� �ברחה, החזיר� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ��צוה.
מאה אפ�� "ה�ב", � ��יב�" "ה�ב ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהחזיר,
עד ,�� לה��ל ח�ב ה�א לע�ל� מ�מע�. ְְְְִִֵַַַַָָָָָ�עמי�
א� אבל ה����ר; למק�� �עליה לר��ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��חזיר�ה
ואבדה וחר�ה, ��ה �ג�� מ���ר, �אי� למק�� ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהחזיר�

�אחרי�ת�. ח�ב � ְֲִַַָָָָמ��

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay h"k ipy mei -

.ÂË�ה�עלי� למק�� ��חרית האבדה את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
�הרי ,�� לה��ל ח�ב אינ� � ��חרית �� וי�צאי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנכנסי�
�אינ� מק�� �ה�א �י על א� א�ת�, ר�אי� ְִִִֵֶֶַַַָָָה�עלי�
ח�י�; ר�ח �� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ���ר.
��כניס� עד �� לה��ל ח�ב לע�ל� � ח�י� �בעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה����רת; ה�עלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלר��ת

.ÊË� למק�מ� והחזיר� ה�יר, מ� ��רחה �המה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ה�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה�צוה, ק�� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהרי

.ÊÈמ��רת לפני� וע��ה וה��ר, ה��ב �דר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהה�ל�
�אינ� �י על וא� מק��, �כל האבדה את מחזיר � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�י�

כב�ד�. ְְִלפי

.ÁÈמ��א אינ� � ה�בר�ת �בית האבדה �ראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ה�
אבדה, ה�ב �ל ע�ה מצות ��ק�� ��עת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלהחזיר�;
�ל תע�ה לא על וע�בר יהי�", "קד�י� �ל ע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹמב�ל
תע�ה לא את ��חה ע�ה ואי� �ע�יו", �על י��א ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"לא

ֲֵַוע�ה.

.ËÈ� �חזיר�' 'אל אביו: ל� ואמר האבדה, את ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָראה
�עת נמצא מאביו, יק�ל �א� מ���; יק�ל ואל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיחזיר,
ע�ה מצות ��ל אבי�", את "��ד �ל ע�ה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ��ק��
להתע��". ת�כל "לא על ועבר ��יב�", "ה�ב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ל

.Î�א חבר�, �ני� לה�חית �באי� ��טפי� מי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהר�אה
��אמר: �למנע�, �פניה� לג�ר ח�ב � �דה� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלה�חית

קרקע�. אבדת לר��ת אחי�", אבדת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ"לכל

יב ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

.‡� חבר� ואבדת �אבדת� �פגע אבדה, ל� �אבדה ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
וא� ��יה�. להחזיר ח�ב ��יה�, את להחזיר יכ�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�
ואפ�� ק�דמת, אבדת� � מה� אחת א�א להחזיר יכ�ל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינ�

אד�. לכל ק�ד� ��� ר��; א� אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת

אביו·. היה א� � אביו אבדת ע� ר�� �אבדת ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�גע
�ל[בתורתו]�ק�ל לאו, וא� ק�דמת; אביו �ל ר��, �נגד ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

�ל חכמת� �רב מבהק, ר�� ��היה וה�א ק�דמת; ְְֶֶָָָֹ�ְְִֶֶֶֶַַר��
מ���. ִֶָ��רה

�כר�‚. א�א ל� אי� � חבר� אבדת והחזיר אבדת�, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה�יח
ל� טרחתו]הרא�י וחמ�ר[על חמ�ר� נהר �ט� �יצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ

,��� את ה�יח � מאתי� חבר� ו�ל מנה יפה ��� ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחבר�,
וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � חבר� �ל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוה�יל
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ל�: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
�י על וא� .��� �מי ל� ל�� ח�ב � �י� �ית �פני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�התנה
זכה ,�� נתע�ק ולא ה�איל � מאליו ��� חמ�ר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�עלה

ע��. �התנה ְְִִֶַָ�מה

ל�.„. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ה�יל ולא לה�יל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹירד
�ינר, ��וה מ�לאכ�� �בטל �מלאכה, ע�סק היה א� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
לי ��' ל�: יאמר לא � �ינרי� מאה ��וה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
��בטל �טל �פ�על �כר� ל� נ�ת� א�א �הפסד�י', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ינר
ה�עלי� ע� התנה וא� .�� ע�סק �היה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמא�ת�
זה הרי � והר��ה� �הפסיד, מה ���ל �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹא�
ק�ד�. ��� �י�, �ית ולא �עלי� �� אי� וא� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנ�טל.

וזה‰. יי� �ל �חבית זה ��ר�, �אי� �הי� �ני� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוכ�
���פ� וקד� �ב�, �ל ה�ד ונס�קה �ב�, �ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�כד
לת�� ה�ב� את וה�יל יינ� את זה �פ� לאר�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�

ל� הרא�י �כר� א�א ל� אי� � טרחתו]החבית וא�[על ; ְְִִֵֶֶָָָָָ
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר:
נ��� וא� ל�. ל�� ח�ב זה הרי � �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�התנה
מ�יל. לעצמ� ה��יל, וכל הפקר; זה הרי � לאר� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�ב�

.Â,�ריקני �קנק�י� �א וזה �ב� �ל �כד �א זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ�יל 'איני ה�נק�י�: �על ל� ואמר ה�ב�, �ד ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָונס�קה
�� א� �לי�� א� חצי� לי ���� עד �קנק�י זה �ב� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָל�
הרי � 'ה�' ל� ואמר ה�ב� �על עליו וק�ל �ינרי�', ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוכ�

�� צחק עליו]זה הרא�י[הערי� �כר� א�א ל� נ�ת� ואינ� , ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
�ל��. הפסיד� לא �הרי ְְֲִִֵֶֹל�;

.Êמע�רת והיתה האס�רי�, מ�ית ��רח מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
�ינר',[רפסודה] ל� נ�ת� ואני 'העבירני, ל�: ואמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלפניו,

צ�ד, היה וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָוהעביר�
�התנה מה ל� נ�ת� � והעבירני' מצ�דת� '��ל ל�: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָֹע��.

.Áיס� עליה ועבר ��ד�ר, מה�כת �היתה [צבא]��רה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ועמד[שדדה]�טרפ� מ�ד�, לה�יל יכ�לי� אינ� א� � ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

לה�יל ה� יכ�לי� וא� לעצמ�; ה�יל � וה�יל מה� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָאחד
'לעצמי �אמר �י על א� � וה�יל מה� אחד וקד� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�ד�,

לאמצע ה�יל מ�יל', שלו]אני את אחד .[לכל ְֲִִִִֶַַָ

.Ëמ�יל ה��יל, �ל � ה�חק ידי על לה�יל יכ�לי� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהי�
זה הרי מ�יל', אני 'לעצמי אמר �� א� א�א ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאמצע;

' א�מר ��מע�ה� ��יו� לעצמ�; מ�יל',מ�יל אני לעצמי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ה�יל� ולא ���ב� וכיו� �לה�יל, עצמ� לדחק לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

ה�ל. מ� נתיא�� הרי �ְֲֲִִֵַָֹ

.Èלאמצע ה�יל � מה� אחד וה�יל ��פי�, �ני ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�ְֵָהי�
חלק[לשניה�] זה הרי � מ�יל' אני 'לעצמי אמר: וא� ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

� לה�יל ה��על את ה��כר וכ� לעצמ�. וה�יל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמחבר�,
אני 'לעצמי אמר: וא� ל���יר; ה�א הרי ���יל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ�ל
�אמר אחר ���יל וכל ה�כיר�ת, מ� �� חזר הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמ�יל'

.��� ה�א הרי ,��ֲֵֵֶ

.‡È�פסק� לטרפ�, �יס עליה ועמד ��ד�ר, �חנת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ��רה
ואי� ממ�נ�, לפי מח�בי� � ל� ונתנ� ממ��, ה�יס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָע�
לה�דיע� לפניה� ��ר �כר� וא� נפ��ת. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמח�בי�
י��� ואל נפ��ת. �לפי ממ�� לפי �כר� מח�בי� ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָה�ר�,

הח�רי�. ְִִִַַַָמ�נהג

.·Èאבד�� מי '�ל �יניה�: להתנ�ת הח�רי� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹר�אי�
וא� אחרת'; חמ�ר ל� מעמידי� ה��רה, מ�ני חמ�ר ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמ���

ל�. להעמיד ח�בי� אינ� ואבדה, ה�א �� ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ��ע

.‚Èל�ח ר�צה ואיני �מיה, לי '�נ� ואמר: חמ�ר�, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
א�א ל�, ��מעי� אי� � ע�כ�' ��מר והריני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָחמ�ר,
�המ��. וי�מר עצמ� ��זרז �די אחרת חמ�ר ל� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעמידי�
��מר ��מה אינ� ���רה, אחרת �המה ל� היתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואפ��

��י�. ל��מר ְְִֵַַַאחת
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.ÂË�ה�עלי� למק�� ��חרית האבדה את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
�הרי ,�� לה��ל ח�ב אינ� � ��חרית �� וי�צאי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנכנסי�
�אינ� מק�� �ה�א �י על א� א�ת�, ר�אי� ְִִִֵֶֶַַַָָָה�עלי�
ח�י�; ר�ח �� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ���ר.
��כניס� עד �� לה��ל ח�ב לע�ל� � ח�י� �בעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה����רת; ה�עלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלר��ת

.ÊË� למק�מ� והחזיר� ה�יר, מ� ��רחה �המה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ה�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה�צוה, ק�� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהרי

.ÊÈמ��רת לפני� וע��ה וה��ר, ה��ב �דר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהה�ל�
�אינ� �י על וא� מק��, �כל האבדה את מחזיר � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�י�

כב�ד�. ְְִלפי

.ÁÈמ��א אינ� � ה�בר�ת �בית האבדה �ראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ה�
אבדה, ה�ב �ל ע�ה מצות ��ק�� ��עת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלהחזיר�;
�ל תע�ה לא על וע�בר יהי�", "קד�י� �ל ע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹמב�ל
תע�ה לא את ��חה ע�ה ואי� �ע�יו", �על י��א ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"לא

ֲֵַוע�ה.

.ËÈ� �חזיר�' 'אל אביו: ל� ואמר האבדה, את ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָראה
�עת נמצא מאביו, יק�ל �א� מ���; יק�ל ואל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיחזיר,
ע�ה מצות ��ל אבי�", את "��ד �ל ע�ה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ��ק��
להתע��". ת�כל "לא על ועבר ��יב�", "ה�ב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ל

.Î�א חבר�, �ני� לה�חית �באי� ��טפי� מי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהר�אה
��אמר: �למנע�, �פניה� לג�ר ח�ב � �דה� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלה�חית

קרקע�. אבדת לר��ת אחי�", אבדת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ"לכל

יב ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

.‡� חבר� ואבדת �אבדת� �פגע אבדה, ל� �אבדה ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
וא� ��יה�. להחזיר ח�ב ��יה�, את להחזיר יכ�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�
ואפ�� ק�דמת, אבדת� � מה� אחת א�א להחזיר יכ�ל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינ�

אד�. לכל ק�ד� ��� ר��; א� אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת

אביו·. היה א� � אביו אבדת ע� ר�� �אבדת ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�גע
�ל[בתורתו]�ק�ל לאו, וא� ק�דמת; אביו �ל ר��, �נגד ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

�ל חכמת� �רב מבהק, ר�� ��היה וה�א ק�דמת; ְְֶֶָָָֹ�ְְִֶֶֶֶַַר��
מ���. ִֶָ��רה

�כר�‚. א�א ל� אי� � חבר� אבדת והחזיר אבדת�, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה�יח
ל� טרחתו]הרא�י וחמ�ר[על חמ�ר� נהר �ט� �יצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ

,��� את ה�יח � מאתי� חבר� ו�ל מנה יפה ��� ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחבר�,
וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � חבר� �ל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוה�יל
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ל�: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
�י על וא� .��� �מי ל� ל�� ח�ב � �י� �ית �פני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�התנה
זכה ,�� נתע�ק ולא ה�איל � מאליו ��� חמ�ר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�עלה

ע��. �התנה ְְִִֶַָ�מה

ל�.„. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ה�יל ולא לה�יל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹירד
�ינר, ��וה מ�לאכ�� �בטל �מלאכה, ע�סק היה א� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
לי ��' ל�: יאמר לא � �ינרי� מאה ��וה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
��בטל �טל �פ�על �כר� ל� נ�ת� א�א �הפסד�י', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ינר
ה�עלי� ע� התנה וא� .�� ע�סק �היה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמא�ת�
זה הרי � והר��ה� �הפסיד, מה ���ל �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹא�
ק�ד�. ��� �י�, �ית ולא �עלי� �� אי� וא� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנ�טל.

וזה‰. יי� �ל �חבית זה ��ר�, �אי� �הי� �ני� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוכ�
���פ� וקד� �ב�, �ל ה�ד ונס�קה �ב�, �ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�כד
לת�� ה�ב� את וה�יל יינ� את זה �פ� לאר�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�

ל� הרא�י �כר� א�א ל� אי� � טרחתו]החבית וא�[על ; ְְִִֵֶֶָָָָָ
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר:
נ��� וא� ל�. ל�� ח�ב זה הרי � �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�התנה
מ�יל. לעצמ� ה��יל, וכל הפקר; זה הרי � לאר� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�ב�

.Â,�ריקני �קנק�י� �א וזה �ב� �ל �כד �א זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ�יל 'איני ה�נק�י�: �על ל� ואמר ה�ב�, �ד ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָונס�קה
�� א� �לי�� א� חצי� לי ���� עד �קנק�י זה �ב� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָל�
הרי � 'ה�' ל� ואמר ה�ב� �על עליו וק�ל �ינרי�', ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוכ�

�� צחק עליו]זה הרא�י[הערי� �כר� א�א ל� נ�ת� ואינ� , ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
�ל��. הפסיד� לא �הרי ְְֲִִֵֶֹל�;

.Êמע�רת והיתה האס�רי�, מ�ית ��רח מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
�ינר',[רפסודה] ל� נ�ת� ואני 'העבירני, ל�: ואמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלפניו,

צ�ד, היה וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָוהעביר�
�התנה מה ל� נ�ת� � והעבירני' מצ�דת� '��ל ל�: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָֹע��.

.Áיס� עליה ועבר ��ד�ר, מה�כת �היתה [צבא]��רה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ועמד[שדדה]�טרפ� מ�ד�, לה�יל יכ�לי� אינ� א� � ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

לה�יל ה� יכ�לי� וא� לעצמ�; ה�יל � וה�יל מה� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָאחד
'לעצמי �אמר �י על א� � וה�יל מה� אחד וקד� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�ד�,

לאמצע ה�יל מ�יל', שלו]אני את אחד .[לכל ְֲִִִִֶַַָ

.Ëמ�יל ה��יל, �ל � ה�חק ידי על לה�יל יכ�לי� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהי�
זה הרי מ�יל', אני 'לעצמי אמר �� א� א�א ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאמצע;

' א�מר ��מע�ה� ��יו� לעצמ�; מ�יל',מ�יל אני לעצמי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ה�יל� ולא ���ב� וכיו� �לה�יל, עצמ� לדחק לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

ה�ל. מ� נתיא�� הרי �ְֲֲִִֵַָֹ

.Èלאמצע ה�יל � מה� אחד וה�יל ��פי�, �ני ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�ְֵָהי�
חלק[לשניה�] זה הרי � מ�יל' אני 'לעצמי אמר: וא� ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

� לה�יל ה��על את ה��כר וכ� לעצמ�. וה�יל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמחבר�,
אני 'לעצמי אמר: וא� ל���יר; ה�א הרי ���יל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ�ל
�אמר אחר ���יל וכל ה�כיר�ת, מ� �� חזר הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמ�יל'

.��� ה�א הרי ,��ֲֵֵֶ

.‡È�פסק� לטרפ�, �יס עליה ועמד ��ד�ר, �חנת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ��רה
ואי� ממ�נ�, לפי מח�בי� � ל� ונתנ� ממ��, ה�יס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָע�
לה�דיע� לפניה� ��ר �כר� וא� נפ��ת. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמח�בי�
י��� ואל נפ��ת. �לפי ממ�� לפי �כר� מח�בי� ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָה�ר�,

הח�רי�. ְִִִַַַָמ�נהג

.·Èאבד�� מי '�ל �יניה�: להתנ�ת הח�רי� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹר�אי�
וא� אחרת'; חמ�ר ל� מעמידי� ה��רה, מ�ני חמ�ר ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמ���

ל�. להעמיד ח�בי� אינ� ואבדה, ה�א �� ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ��ע

.‚Èל�ח ר�צה ואיני �מיה, לי '�נ� ואמר: חמ�ר�, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
א�א ל�, ��מעי� אי� � ע�כ�' ��מר והריני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָחמ�ר,
�המ��. וי�מר עצמ� ��זרז �די אחרת חמ�ר ל� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעמידי�
��מר ��מה אינ� ���רה, אחרת �המה ל� היתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואפ��

��י�. ל��מר ְְִֵַַַאחת
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.„Èנח��ל עליה ועמד ,��� מה�כת �היתה [גל]ספינה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ואי� מ�א�י, לפי מח�בי� � מ��א� והק�� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלט�ע�,

ה��ני�. מ�נהג י��� ואל ממ��. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמח�בי�

.ÂË�ל ��אבד מי '�ל �יניה�: להתנ�ת ה��ני� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹר�אי�
א� ואבדה, �� ��ע אחרת'; ספינה ל� מעמידי� ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה,
� ה�מ� �א�ת� �� ה�לכ�ת ה�פינ�ת �אי� למק�� ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ��ר�

ל�. להעמיד ח�בי� ְֲִִֵַַָָאינ�

ה'תשס"ט שבט ל' שלישי יו�
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להכריז‡. ח�ב � להחזיר� ח�ב �ה�א אבדה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָה��צא
יב�א �ל�ני, מי� ל� �אבד 'מי ול�מר: �לה�דיע� ְְְִִִִֶֶַַָָָָָעליה
�עת �ר�טה �וה היתה אפ�� וי�ל'. סימני�, ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֹוי��
היתה �ב�הה ואב� עליה. להכריז ח�ב � וה�זלה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָה�ציאה,

מכריזי�. הי� �עליה ליר��לי�, ְִִִִֶֶַַָָָָח��

ל�·. �אבד 'מי מכריז: מע�ת, מצא א� מכריז? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�יצד
א� '�המה', א� �ס�ת', ל� �אבד 'מי מכריז: וכ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָמט�ע';
מ�ני ח��� ואינ� וי�ל'. סימני�, וי�� 'יב�א � ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹ'�טר�ת'
סימני� ���� עד מחזיר� �אינ� לפי האבדה, מי� ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ה�דיע

ְִָ�מבהקי�.

אי�‚. � מבהקי� �אי� סימני� ונת� האבדה, �על ְִֵָ�ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ�א
על א� והר�אי, מבהקי�. סימני� ��אמר עד ל�; ְְִַַַַָָ�ֲִִִִֶַַַָֹמחזירי�
��ביא עד ל�, מחזירי� אי� � מבהקי� סימני� �אמר ְֲִִִִֵֶַַָָ�ִִִֶַָָ�י
�ר� עד ע�� "והיה חכמי�: אמר� .��� �היא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹעדי�
לא. א� ה�א ר�אי א� אחי�, אחר ��חקר עד � ְִִִִֶַַַַַַָָֹֹאחי�"

�אבד„. מי �ל את�רא��נה, ונת� �בא אבדה, ל� ה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ר�אי. מחזק �� א� א�א ל�, א�ת� מחזירי� � ְַַָ�ֲִִִִֵֶֶַָָָָסימניה
'הבא ל�: א�מרי� ��ה� �י� �ית התקינ� הר�אי�, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ�ר��

וטל'. ר�אי, א�ה �אי� ְִֵֵֶַַַָֹעדי�

�יה�‰. על ודני� עליה� ס�מכי� � ה�בהקי� ְְְֲִִִִֵֶֶַָָ�ִִַַָה�ימני�
א� ה�ני� א� ה��קל א� וה��ה ��רה. �י� מק��, ְְְְִִִִַַַָָָָָָ�כל

ה�. מבהקי� סימני� האבדה, ְִֵָ�ְֲִִֵָָָמק��

.Â�מ� סימניה נת� וזה האבדה, סימני נת� זה �ני�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�א�
מ�חת �היה א�א לזה; ולא לזה לא י�� לא � האחר ַַ�ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��ת�
נת� �יניה�. ��רה יע�� א� לחבר�, האחד ���דה ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעד
לבעל י�� � עדי� הביא וה�ני ה�ימני�, את ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהאחד
הרי � אחד ועד סימני� נת� וזה סימני�, נת� זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעדי�;

וי�יח. �אינ�, �מ� האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָהעד

.Ê�ארג� אריגה עדי הביא וזה ,�� וכ��צא �מלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמצא
נפילה. לעדי י�� � מ��� ��פלה עדי� הביא וזה ל�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָא�ת�
��ת� למי י�� � רח�� מ�ת נת� וזה אר��, מ�ת נת� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
��היה רח�� מ�ת הר�אי ���ער �אפ�ר אר��; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמ�ת
��� וזה ורח��, אר�� מ�ת נת� זה .�� מת��ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�על�
אר�� מ�ת נת� זה מ�קל�. ���� למי י�� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�קל�תיה

האמרי�ת מ�ת נת� וזה הבגד]ורח��, י��[קצות � ��� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ורח��. אר�� מ�ת ��ת� ְְְְִִֶַַָָָָָלמי

.Áעליה מכריז היה אבדה ��צא מי �ל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ�רא��נה,
א�מר �ני 'רא���', א�מר רא��� רגל רגלי�: ְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹ�ל�ה

�ני ל� יתח�� ��א �די � סת� מכריז �לי�י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ'�ני',
�ע� מכריז ימי� ��בעת האחר�� רגל ואחר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָ��לי�י.
וימ�� ימי� ��ל�ה לבית� ה��מע ��ל� �די ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹרביעית,

ה�כריז[יבדוק] זה וימצא ה�מי�, ��ל�ה ויחזר �ליו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹאת
��ביעי. ְְִִִַַמכריז

.Ëב�י� מכריזי� ��ה� התקינ� ה�ק��, �ית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�חרב
הא�סי� מ�ר�� מדר��ת; �בב�י ואמר�[גנבי�]כנס��ת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ל�כניו מ�דיע ��הא התקינ� היא', מל� �ל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ'ה�ציאה
וד��. ְַָָ�ְְִולמי�עיו,

.Èה�ציאה �היה � ה�עלי� �א� ולא ה�דיע, א� ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹהכריז
� אצל� �האבדה זמ� וכל אל�ה�. ��ב�א עד אצל�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מ�חת
�ט�ר; נאנסה, וא� �אחרי�ת�; ח�ב אבדה, א� נגנבה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָא�
�מצוה, ע�סק �ה�א מ�ני ה�א, �כר ���מר אבדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ���מר
��מירת�. ע�סק �ה�א זמ� �ל ע�ה מצו�ת מ��ה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונפטר

.‡Èד��� ��א �די �לבדק�, האבדה את לב�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי�
היא� ראה ל�", "וה�בת� ��אמר: � מאליה ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹותאבד
אחת מנער� צמר, �ל �ס�ת מצא �יצד? ל�. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��יב��
אד�. בני ��ני ולא �מ�ל, ינער� ולא י��; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹל�ל�י�
לצר�� לא אבל �לבד, לצר�� מ�ה ��י על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹו��טח�

י�טח�ה[לתשמישו]�לצר�� לא � א�רחי� ל� נז��נ� . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ
��נב. ��א לצר��, ואפ�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�פניה�

.·Èלי� ירקב�. ��א �די �ה�, מ���� � ע� �לי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
ע לא אבל �ח�י�, �ה� מ���� � מ�נינח�ת הא�ר, ידי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

לא אבל �צ�נ�, �ה� מ���� � כס� �לי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ���חיק�.
� וקר���ת מגרפ�ת מצא ���חיר�. מ�ני �ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ח�י�,
��פחית� מ�ני �ק�ה, לא אבל �ר�, �ה� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי����

�[פוגמ�] ���� �ל �כס�ת זכ�כית �כלי זהב �לי מצא .ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
�אמר� �כדר� אל�ה�. ��ב�א עד �ה� י�ע לא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
ה��. למדינת �עליו �הלכ� �פ�ד�� אמר� �� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ�אבדה,

.‚È�וא י��; ל�ל�י� אחת �ה� ק�רא ספרי�, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמצא
לא �לע�ל� י��. �ל�י� �ל ��לל� לקר�ת, י�דע ְְְְִִֵֵַָָָֹֹאינ�

לכ�ח�ה �ה� ראשו�]ילמד �ר�ה[לימוד יקרא ולא , ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ
על יתר �� יפ�ח ולא ויתר��, �ר�ה יקרא ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוי�נה,
��א ענינ�ת, ��ני ק�ראי� �ני� יהי� ולא ��י�. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹ�ל�ה
�עני� ה� ק�ראי� אבל ה�פר; ויבלה זה וימ�� זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹימ��
אחד. �עני� ואפ�� אחד, �כר� �ל�ה יקרא� ולא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאחד.

.„È�� � �פ�י� עליו;[מערי�]מצא �מניח� �מיה� ְְְִִִֵֶָָָָָָ
�לבד. למצוה א�א ע��יי� ואי� ה�ל, �יד ה�א מצ�י ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��בר

.ÂË�להאכיל צרי� �הרי ח�י�, ר�ח �� ��� �בר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא
מ��ל � וחמ�ר �רה �ג�� וא�כל, �ע��ה �בר היה א� �ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
�כר� ול�קח ו��כר� ה�ציאה, מ��� חד� ע�ר �ני� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ה�
ה�תר הרי אכילת�, על יתר �כר� היה וא� ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ�מאכיל�;
�ני� �ל �מאכיל� �יציה�, מ�כר � ה�רנג�לי� וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָל�עלי�.
��� ה� והרי עליו, �מיה� �� � ואיל� מ�א� חד�; ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹע�ר
מחבר�. �המה ה�� �ל �די� ���פ�ת, �עלי� ְְֲִֵֵֵַָָָָ�ְְְִֶָו�ל

.ÊËרעי �ל �סיחי� עגלי� �ה�[מרעה]מצא מ��ל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
�ריאה ו�ל חד�י�; להאכיל��ל�ה שצרי� � [מפוטמי� ְְְֳִִֶָָָֹ

�ה��] מ��ל �ד�לי�, ותרנג�לי� א�זי� י��. �ל�י� ,ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
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מ�כר�, מר�ה ����ל� �בר וכל קט�י� מצא י��. ְִֶָ�ְְְְִִִֶַָָָָָֹ�ל�י�
�י�. �בית מ�כר� ואיל�, מ�א� ימי�; �ל�ה �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמ��ל
�י�. �בית מ�כר� �ה�, וכ��צא להרקיב �התחיל� �ר�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�

.ÊÈר��ת ל� וי� ל��צא, י�תנ� ��מי�? �ע�� ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה
א� �יס ��רפ� �ג�� � נאנס� א� לפיכ�, �ה�; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלה����
�ה�; נ���� ��א �י על וא� ל���, ח�ב � ��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבע�
��אלה. אצל� ה� הרי �ה�, לה���� ר��ת ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��יו�

.ÁÈונ��ל ה�איל האבדה �דמי אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ��ה
אבד� א� לפיכ� �ה�. י���� לא אבדה, מע�ת אבל ;��ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

��ארנ�. �מ� �כר, ��מר ה�א �הרי �ט�ר, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�אנס

.ËÈמ�ר�ה�� קד� �אבדה ����ל ה�מי� א�ת� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל
ויראה ה�עלי�; מ� נ�טל מ���, האכיל� א� � �י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�בית

הע�ל�. ���� מ�ני �ב�עה, �לא נ�טל �ה�א ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי

.Î�א� הע�ל�; ���� מ�ני י�בע, לא � מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹה��צא
י�בע. ��א �די וה�ל� ה�ציאה מ�יח י�בע, א�מר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא�ה
ק��רי� �יסי� ��ני ה�ציאה �על וטע� �יס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפ��

א�א האחד ���צא אפ�ר ואי האחרהי�, נמצא א� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
י�בע. לא זה הרי � ע�� ֲִִֵֶַַָָֹה���ר
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ה��ר‡. וכ� היתה, אחי�" אבדת "�ל �כלל � ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�מלה
�סימני להחזיר� חמ�ר? ה�ת�ב �רט ול�ה והחמ�ר. ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוה�ה
ול�ה יחזיר. ל�, ה�פל �דבר �ה�ימ� �י על א� ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמר�עת;
ה��ר, זנב �ז א� ה�ה, ���ת אפ�� להחזיר ו�ה? ��ר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ�רט
ללמד ה�מלה? �רט ול�ה מ�עט. �בר �ה�א �י על ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹא�
��� וחזקת� סימני�, ל� ��� מיחדת ה�מלה מה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְְִִֶַָָָמ��ה:

��בעי� ל�[הבעלי�]ל� ��� �בר �ל א� � להחזיר וח�ב , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
להחזיר. וח�ב ��בעי�, ל� ��� �חזקת ה�א הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָסימני�,
� מ��� ה�עלי� נתיא�� א�א ��בעי�, ל� �אי� �בר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל

סימ�. �� ��� �י על א� מ�צא�, �ל ה�א ְֲִִֵֵֶֶַַָהרי

�יו�·. � סימ� �� �אי� �בר �ל �אבדה: ה�לל ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
��תיא�� �חזקת זה הרי �אבד, ה�עלי� �� וידע� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אבד
מט�ע א� אחת מחט א� אחד מסמר �ג�� �עליו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמ���
�לפיכ� לה�; להחזיר� סימ� ל�� יכ�לי� אינ� �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד,

��צא�. לזה ה�א ְֲֵֶֶָָהרי

זה‚. הרי � �בהמה �מלה �ג�� סימ�, �� ��� �בר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָוכל
ל�� �ל�יה �ע�� �הרי �עליו; מ��� נתיא�� ��א ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�חזקת
ח�ב א�ת� ה��צא לפיכ�, לה�. ויחזר ,�� ��� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימני�
��מע �ג�� ה�עלי�, ��תיא�� ידע �� א� א�א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי א�מרי�: �דברי�[אוי]א�ת� וכ��צא ה�יס', לחסר�� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מ�צא�. �ל האבדה א�ת� הרי � ��תיא�� ��ראי� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָא��

וכ��צא„. ��הר א� ��� סימ� �� ��� �בר מצא א� ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכ�
��תיא�� �חזקת זה הרי � ��יי� �ר�� �מק�� א� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָ�ְֶֶָָ�ה�,
מ�צא�, �ל ה�א הרי �לפיכ� ��פל; מ�עה �עליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמ���

מ���. ��תיא�� ה�עלי� �מע� ��א �י על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹוא�

מ�עת‰. ��א לאבדה]יא�� מודע �דבר[כשאינו אפ�� , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא �ינר, מ��� נפל �יצד? יא��. אינ� � סימ� �� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�אי�
� יתיא� ��פל, �� ����דע �י על א� � ��פל �� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע

אבל ��פל. ה�עלי� ��דע� עד ע�ה, יא�� אינ� זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
א� לפל�ני', נת�יו '��א ה�עלי�: א�מרי� עדי� ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָא�

��ג�ל טעיתי[בארו�]'��א '��א א� מ�ח', ה�א ְִֶַָָ�ִִֶָָָ
יא��. זה אי� � א�� �דברי� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ח����',

.Â,�� ידע ולא האר�, על �ינר מ��� ��פל חבר� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהר�אה
ע�ה על ע�בר � יא�� קד� ה�ינר תשיב�"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוי� �ני תגזול"]ועל ו"לא להתעל�" תוכל �מ�["לא , ְְְִֵַָ
מ�נה ז� � ��תיא� לאחר �ינר ל� החזיר ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ארנ�.

הא��רי�. על עבר �כבר ְִִִַַָָָהיא,

.Ê��יא �לאחר להחזיר�, מנת על יא�� לפני ה�ינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל
המ�י� ��יב�". "ה�ב מ��� ע�בר � א�ת� לגזל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹנת���
��פל, ��דע� עד ה�ינר נטל ולא ל�עלי�, ה�דיע ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹל�,
מעל ה�ינר נטל �� ואחר ��ארנ�, �מ� נתיא�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�הרי

א ע�בר אינ� � וכ�האר� להתע��". ת�כל "לא מ��� �א ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Á,�אד �ני מ�ל�ה אפ�� ��פל מט�ע א� סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹראה
ח�ב � ואחד אחד לכל �ר�טה �וה �� �אי� �י על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוא�
לחבר�, חלק� מה� אחד �מחל ה�, ��פי� ��א ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶַָלהחזיר;

�ר�טה. �וה זה �ל אבדת� ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת

.Ë��ת� א� הח�ל �ת�� �ינר מ��� ��פל חבר� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה
והרי לנהר, א� לי� �נ�פל זה הרי � מ��� ונתע�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימ�. �� �אי� מ�ני מ���, נתיא� �הרי מ�צא�, �ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָה�א

�ברה הביא א�ת� ראה �דעת[נפה]ואפ�� � אחריו לח�� ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רע�עה �עפר[לא ��ח��י� �דר� מח��, ה�א ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

מה ימצא� ��א �ל��, מה� נפל ��א ה���י� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�אר
נתיא�. ��א מ�ני לא מח��, זה ה�א �� לאחרי�; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��פל

.È,היא '��י ל�: ואמר חבר� מצא� ���ק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָה��צא
�ל�ני מל� ו�ל היא, �ל�נית מדינה ו�ל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחד�ה
ואינ� �ל��, אמר לא � עליה' �ת�ב '�מי אמר אפ�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
�חזקת� מ�ני סימ�, ה�ט�ע סימני �אי� להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָח�ב

וה�ציא�[לשימוש]לה�צאה היתה, ���' אנ�: א�מרי� ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו ���מכי� סימ� ואינ� וה�איל אחר'; מ�ד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמ�ד�,

מ�צא�. �ל ה�א והרי נתיא�, נפילה מ�עת �ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

.‡È�סימ �� ��� �בר �צד סימ�, �� �אי� �בר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָה��צא
��ה ואמר ,��� את ונטל ה�ימ�, �על �א להכריז. ח�ב �ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
סימ�. �� �אי� ��בר ה��צא זכה � מ��� נפל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�לבד

.·È��� ���רת מ�לי� �ה� וכ��צא חר� �לי ָ�ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָה��צא
�מ� ה� �הרי ;��� א�� הרי ה�, חד�י� �לי� א� � ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ�וה
מ�ירי� ה�עלי� ואי� סימ� ל� �אי� �ינרי�, מ�אר ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ינר
א� ��� ז� צל�חית א� זה �� א� י�דע אינ� �הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָא�ת�,

העי� ��בעת� י�ני� �לי� הי� וא� אחר. [שהעי��ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בה�] חכמי�הורגלה �למיד יב�א �א� להכריז; ח�ב ,ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

ל� י� סימ�, �זה �כלי ל�� יכ�ל �אינ� �י על א� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויאמר:
עי� טביע�ת במראהו]�� א�[מכירו ל�; להרא�ת� ח�ב � ְְְִִִַַַָ

ל�. מחזירי� ה�א', '��י ואמר: ְֲִִִִִֶַַָה�יר�

.‚Èמ��ה �אינ� ותיק �תלמיד אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ה
�מ�ה, א� �מ�כ�א, א� �ל��, �דברי א�א � �לל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ד��ר�
נ�ה �מ�כת ע�סק היה �יצד? .�� מתארח �ה�א �בית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�
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מ�כר�, מר�ה ����ל� �בר וכל קט�י� מצא י��. ְִֶָ�ְְְְִִִֶַָָָָָֹ�ל�י�
�י�. �בית מ�כר� ואיל�, מ�א� ימי�; �ל�ה �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמ��ל
�י�. �בית מ�כר� �ה�, וכ��צא להרקיב �התחיל� �ר�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�

.ÊÈר��ת ל� וי� ל��צא, י�תנ� ��מי�? �ע�� ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה
א� �יס ��רפ� �ג�� � נאנס� א� לפיכ�, �ה�; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלה����
�ה�; נ���� ��א �י על וא� ל���, ח�ב � ��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבע�
��אלה. אצל� ה� הרי �ה�, לה���� ר��ת ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��יו�

.ÁÈונ��ל ה�איל האבדה �דמי אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ��ה
אבד� א� לפיכ� �ה�. י���� לא אבדה, מע�ת אבל ;��ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

��ארנ�. �מ� �כר, ��מר ה�א �הרי �ט�ר, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�אנס

.ËÈמ�ר�ה�� קד� �אבדה ����ל ה�מי� א�ת� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל
ויראה ה�עלי�; מ� נ�טל מ���, האכיל� א� � �י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�בית

הע�ל�. ���� מ�ני �ב�עה, �לא נ�טל �ה�א ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי

.Î�א� הע�ל�; ���� מ�ני י�בע, לא � מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹה��צא
י�בע. ��א �די וה�ל� ה�ציאה מ�יח י�בע, א�מר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא�ה
ק��רי� �יסי� ��ני ה�ציאה �על וטע� �יס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפ��

א�א האחד ���צא אפ�ר ואי האחרהי�, נמצא א� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
י�בע. לא זה הרי � ע�� ֲִִֵֶַַָָֹה���ר
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ה��ר‡. וכ� היתה, אחי�" אבדת "�ל �כלל � ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�מלה
�סימני להחזיר� חמ�ר? ה�ת�ב �רט ול�ה והחמ�ר. ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוה�ה
ול�ה יחזיר. ל�, ה�פל �דבר �ה�ימ� �י על א� ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמר�עת;
ה��ר, זנב �ז א� ה�ה, ���ת אפ�� להחזיר ו�ה? ��ר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ�רט
ללמד ה�מלה? �רט ול�ה מ�עט. �בר �ה�א �י על ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹא�
��� וחזקת� סימני�, ל� ��� מיחדת ה�מלה מה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְְִִֶַָָָמ��ה:

��בעי� ל�[הבעלי�]ל� ��� �בר �ל א� � להחזיר וח�ב , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
להחזיר. וח�ב ��בעי�, ל� ��� �חזקת ה�א הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָסימני�,
� מ��� ה�עלי� נתיא�� א�א ��בעי�, ל� �אי� �בר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל

סימ�. �� ��� �י על א� מ�צא�, �ל ה�א ְֲִִֵֵֶֶַַָהרי

�יו�·. � סימ� �� �אי� �בר �ל �אבדה: ה�לל ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
��תיא�� �חזקת זה הרי �אבד, ה�עלי� �� וידע� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אבד
מט�ע א� אחת מחט א� אחד מסמר �ג�� �עליו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמ���
�לפיכ� לה�; להחזיר� סימ� ל�� יכ�לי� אינ� �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד,

��צא�. לזה ה�א ְֲֵֶֶָָהרי

זה‚. הרי � �בהמה �מלה �ג�� סימ�, �� ��� �בר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָוכל
ל�� �ל�יה �ע�� �הרי �עליו; מ��� נתיא�� ��א ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�חזקת
ח�ב א�ת� ה��צא לפיכ�, לה�. ויחזר ,�� ��� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימני�
��מע �ג�� ה�עלי�, ��תיא�� ידע �� א� א�א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי א�מרי�: �דברי�[אוי]א�ת� וכ��צא ה�יס', לחסר�� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מ�צא�. �ל האבדה א�ת� הרי � ��תיא�� ��ראי� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָא��

וכ��צא„. ��הר א� ��� סימ� �� ��� �בר מצא א� ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכ�
��תיא�� �חזקת זה הרי � ��יי� �ר�� �מק�� א� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָ�ְֶֶָָ�ה�,
מ�צא�, �ל ה�א הרי �לפיכ� ��פל; מ�עה �עליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמ���

מ���. ��תיא�� ה�עלי� �מע� ��א �י על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹוא�

מ�עת‰. ��א לאבדה]יא�� מודע �דבר[כשאינו אפ�� , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא �ינר, מ��� נפל �יצד? יא��. אינ� � סימ� �� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�אי�
� יתיא� ��פל, �� ����דע �י על א� � ��פל �� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע

אבל ��פל. ה�עלי� ��דע� עד ע�ה, יא�� אינ� זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
א� לפל�ני', נת�יו '��א ה�עלי�: א�מרי� עדי� ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָא�

��ג�ל טעיתי[בארו�]'��א '��א א� מ�ח', ה�א ְִֶַָָ�ִִֶָָָ
יא��. זה אי� � א�� �דברי� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ח����',

.Â,�� ידע ולא האר�, על �ינר מ��� ��פל חבר� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהר�אה
ע�ה על ע�בר � יא�� קד� ה�ינר תשיב�"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוי� �ני תגזול"]ועל ו"לא להתעל�" תוכל �מ�["לא , ְְְִֵַָ
מ�נה ז� � ��תיא� לאחר �ינר ל� החזיר ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ארנ�.

הא��רי�. על עבר �כבר ְִִִַַָָָהיא,

.Ê��יא �לאחר להחזיר�, מנת על יא�� לפני ה�ינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל
המ�י� ��יב�". "ה�ב מ��� ע�בר � א�ת� לגזל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹנת���
��פל, ��דע� עד ה�ינר נטל ולא ל�עלי�, ה�דיע ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹל�,
מעל ה�ינר נטל �� ואחר ��ארנ�, �מ� נתיא�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�הרי

א ע�בר אינ� � וכ�האר� להתע��". ת�כל "לא מ��� �א ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Á,�אד �ני מ�ל�ה אפ�� ��פל מט�ע א� סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹראה
ח�ב � ואחד אחד לכל �ר�טה �וה �� �אי� �י על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוא�
לחבר�, חלק� מה� אחד �מחל ה�, ��פי� ��א ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶַָלהחזיר;

�ר�טה. �וה זה �ל אבדת� ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת

.Ë��ת� א� הח�ל �ת�� �ינר מ��� ��פל חבר� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה
והרי לנהר, א� לי� �נ�פל זה הרי � מ��� ונתע�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימ�. �� �אי� מ�ני מ���, נתיא� �הרי מ�צא�, �ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָה�א

�ברה הביא א�ת� ראה �דעת[נפה]ואפ�� � אחריו לח�� ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רע�עה �עפר[לא ��ח��י� �דר� מח��, ה�א ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

מה ימצא� ��א �ל��, מה� נפל ��א ה���י� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�אר
נתיא�. ��א מ�ני לא מח��, זה ה�א �� לאחרי�; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��פל

.È,היא '��י ל�: ואמר חבר� מצא� ���ק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָה��צא
�ל�ני מל� ו�ל היא, �ל�נית מדינה ו�ל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחד�ה
ואינ� �ל��, אמר לא � עליה' �ת�ב '�מי אמר אפ�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
�חזקת� מ�ני סימ�, ה�ט�ע סימני �אי� להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָח�ב

וה�ציא�[לשימוש]לה�צאה היתה, ���' אנ�: א�מרי� ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו ���מכי� סימ� ואינ� וה�איל אחר'; מ�ד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמ�ד�,

מ�צא�. �ל ה�א והרי נתיא�, נפילה מ�עת �ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

.‡È�סימ �� ��� �בר �צד סימ�, �� �אי� �בר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָה��צא
��ה ואמר ,��� את ונטל ה�ימ�, �על �א להכריז. ח�ב �ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
סימ�. �� �אי� ��בר ה��צא זכה � מ��� נפל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�לבד

.·È��� ���רת מ�לי� �ה� וכ��צא חר� �לי ָ�ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָה��צא
�מ� ה� �הרי ;��� א�� הרי ה�, חד�י� �לי� א� � ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ�וה
מ�ירי� ה�עלי� ואי� סימ� ל� �אי� �ינרי�, מ�אר ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ינר
א� ��� ז� צל�חית א� זה �� א� י�דע אינ� �הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָא�ת�,

העי� ��בעת� י�ני� �לי� הי� וא� אחר. [שהעי��ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בה�] חכמי�הורגלה �למיד יב�א �א� להכריז; ח�ב ,ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

ל� י� סימ�, �זה �כלי ל�� יכ�ל �אינ� �י על א� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויאמר:
עי� טביע�ת במראהו]�� א�[מכירו ל�; להרא�ת� ח�ב � ְְְִִִַַַָ

ל�. מחזירי� ה�א', '��י ואמר: ְֲִִִִִֶַַָה�יר�

.‚Èמ��ה �אינ� ותיק �תלמיד אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ה
�מ�ה, א� �מ�כ�א, א� �ל��, �דברי א�א � �לל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ד��ר�
נ�ה �מ�כת ע�סק היה �יצד? .�� מתארח �ה�א �בית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�
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�אל�ת א�ת� י�אל� ��א �די ��נה', אני '�מקו�ת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹואמר
��א י��', אני '�ז� ואמר: ז� �מ�ה ���� א� נ�ה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�עני�
'אצל ואמר: �מע�� אצל ��תארח א� קרי, �� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָי�צא
��תארח זה על יטריח� ��א �די מתארח', אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹרא�ב�
�די וגרע וה�סי� לחבר� אד� �י� �ל�� �הביא א� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאצל�,
���ה עדי� �א� א� אבל מ�ר; זה הרי � לזה זה ֲִִִֵֶָָָָ�ְְֲֵֶֶֶַָָלח�ב�
עי�. �טביע�ת ל� מחזירי� אי� א��, מ�ברי� ח�� ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָ�ד��ר�

טו ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

.‡�� �אי� �י� סימ�, �� ��� �י� � אבדה ה��צא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ל
ל� אס�ר ה�חה, �ר� מצא� א� � �עליהסימ� ��א ;�� ע ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

והיה א�ת�, ל�ל יב�א וא� ל�, ��חזר� עד �� ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹה�יח�ה
�הרי �יד�, חבר� ממ�� א�ד הרי � סימ� �� �אי� ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ�בר
�� ל� ��� �בר היה וא� .�� להחזיר� סימ� �� ל� ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָאי�
סימניה. ול�� אחריה, לר�� הטריח� זה הרי � ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹסימ�
נפילה. �ר� א�ת� ��מצא עד ,�� ���ע ל� אס�ר ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ�לפיכ�
מ�ח א� אב�ד זה �בר א� ידע ולא ה�בר, ל� נס��ק ָ�ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹאפ��
להחזיר� ל� אס�ר �נטל�, עבר וא� ;�� י�ע לא זה הרי �ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
ח�ב ואינ� ,�� זכה � סימ� �� �אי� �בר היה ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָל��;
�י� ה�חה �ר� �י� � סימ� �� ��� �בר וכל ב. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהחזיר�.
ח�ב � הר�י� �ר��ת �י� ה�חיד �ר��ת �י� נפילה, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ר�
�רה א� חמ�ר ��צא �ג�� ה�חה? �ר� �יצד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהכריז.
הרי � �א��ה מכ�ה �לי ��צא א� ,���� ��ר� ְֲֵֶַָָ�ְְִִֶֶֶַַָָר�עי�
חמ�ר מצא א� אבל "נ�חי�". ��אמר: �ה�, י�ע לא ֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹזה
מג�ה �לי א� ה�רמי�, �י� רצה �פרה הפ�כי�, ֶ�ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָוכליו

�מכריז. ונ�טל אבדה, ז� הרי � ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָ�א��ה

ז�‚. הרי ��ילה, �דר�� ר�עי� �רה א� חמ�ר ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָראה
�ב��� ה��� �פנ�ת השחר]אבדה. עלות ראה[קוד� א� � ְֲִִֵֶֶַַָָָ

ונ�טל אבדה, ז� הרי � זה אחר זה ימי� �ל�ה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�ת�
אי� העיר, �ל�י �ניה א� � ��ר� רצה �רה ראה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�מכריז.

אבדה. ז� הרי ל�דה, �ניה הי� אבדה; ֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָז�

אבדת„. מ��� להחזיר, ח�ב � ה�רמי� �י� ר�עה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצא�
ואינ� אבדה, אינ� � ��י �ל ה�רמי� הי� א� לפיכ�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה�רקע.
���מצא�ה, ה��י א�ת� יהרג ��א ח�� וא� להחזיר; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹח�ב
�מכריז. ונ�טל אבדה, ז� הרי � ה�ר� �הפסידה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמ�ני

ל�ח��‰. ח�� ע�מדת א� � הר�י� �ר��ת �רה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא
אמה] אלפיי� �ע�בי�,[העיר, ר�עה היתה להחזיר. ח�ב ,ְְְֲִִַַָָָָָָ

י�ע לא � מא�דת ואינ� מ��רת �אינ� �רפת �היתה ְְִֵֶֶֶֶַַָֹ�ְְְֵֶֶֶֶָָָא�
הרי ה�דר, �צד ט�ית א� קר�� מצא אבדה. ז� �אי� ,��ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

�סרטיה �ה�; י�ע לא גדולה]זה אבדה,[דר� ז� הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� �מכריז. ְְְִֵֵֵֶַַָֹונ�טל

.Â�א ה�דר, אחר �מד�י� �כנפיה�, מק�רי� ��זל�ת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ�ְָָָמצא
ה��ה מקני�]אחר לא[קיר הרי � ���ד�ת ��בילי� א� , ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

א�� הרי נטל�, וא� .�� ה�יח�� �עליה� ��א �ה�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי�ע
וכ� להכריז. ח�ב סימ�, �ה�א ק�ר ק��רי� הי� וא� ;���ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
סימ�. �ה�ק�� להכריז, ח�ב � �מק�מ� קב�עי� מצא� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָא�

.Ê�מ� ,�� י�ע לא זה הרי מכ�ה, �לי �א��ה ְֲִֵֶֶַֹ�ְְְִַָָָָמצא
ונמל� היא, להת���ת ע��יה �אי� א��ה וא� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ��ארנ�.

�מכריז. נ�טל מכ�ה, ��צא� �י על א� � לפ��ת� ְִֵֶַ�ְְְִֶֶַַַָָָָעליה
�ה� וכ��צא ו���ד ס�י� �ג�� קט�י�, �לי� הי� א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכ�

�מכריז. נ�טל ה�ב�עה, �א��ה מכ�י� הי� אפ�� �ְֲִָ�ְְְִִֵַַַָָָ

.Á�ר� �ה�; י�ע לא ה�חה, �ר� � מפ�רי� �ר�ת ִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ְֵָָמצא
�ל קט��ת �ריכ�ת מצא א� וכ� .��� ה� הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
��צא א� סימ�, �ה� אי� �הרי הר�י�, �ר��ת ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��לי�

�בלה �ל[תאני�]ע��לי �מחר�ז�ת נח���, �ל וכ�ר�ת , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ה� צמר וג�י ��ר, �ל וחתיכ�ת מ�דינת��גי�, [ללאא�ת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מיוחדת] ואניציצורה �ל[חבילות], �ל��נ�ת ,���� ְְֲִִֵֶַָ
י� וא� סימ�. �ה� �אי� מ�ני ,��� א�� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאר�מ�

ל�רס הע��י ��ימ� �מכריז; נ�טל � סימ� ,[להעל�]�ה� ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
סימ�. ה�א ֲִֵָהרי

.Ëר�ת�� מצא א� וג�י[ביתיות]אבל ה�ית, �על �ל ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ח�ב � �מ� וכ�י יי� ��י הא��, מ�ית ה�ק�ח�ת ְִֵֵֶֶַַַַָָ�ְִֵֶֶַָצמר
נפ�ח� וא� מבהקי�. סימני� לה� י� א�� ��ל ְְְְִִִָ�ְְִִִֵֵֶֶַָָָלהכריז;
�י על וא� ,��� א�� הרי � �מ� ו�ל יי� �ל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהא�צר�ת

ר��מי� בטיט]�ה� ר��מ�ת,[חתומי� הי� �� ה��י� ��ל ; ְְִִֵֶֶַַָָָ
אחת צ�רה ��� נח���, �ל �כ�ר�ת ה��י� א�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצא�

לכ��. אחד �מ�קל ָ�ְְִֶָָָ�ְלכ��

.È��א הרי נפילה, �ר� א� � ה�חיד �ר��ת �ריכ�ת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא
�אי� �י על �א� להכריז; ח�ב ה�חה, �ר� וא� ;���ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מבהק. סימ� �אינ� �י על א� סימ�, ה�ק�� � סימ� ְָ�ִִִִֵֶֶַַַָָָָָלה�

אל��ת גדולות]מצא �י�[כריכות ה�חיד �ר��ת �י� , ֲָָ�ְִִֵֵַָ
�מכריז. נ�טל � הר�י� ְְִִִֵַַָ�ר��ת

.‡Èע��ל תאני�]מצא ��ר[חתיכת]�בת�כ�[של חר�, ְִִֶֶָָָ
�חתיכת�, מ��ה �היא ��ר �ל חתיכה מע�ת, ֲִַָָָ�ְְֲִִֶֶָָָָ�בת�כ�
ח�ב � ���י �ה� וי� ה�איל � �א�� ���צא וכל נ���, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ג

לסימ�. א�א �עליה� ע�א�� ��א ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלהכריז;

.·Èקב �מ� הי� א� � ה�רנ�ת �מק�� מפ�רי� �ר�ת ְְְִִִַַָָָ�ְֵָָמצא
א�� הרי � א��ת אר�ע על �יתר א� א��ת אר�ע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָ�ת��

מ��לי� ה�עלי� �אי� מ�ני הי�[טורחי�]���, �אספת�. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
��א �ה�, י�ע לא � א��ת מאר�ע �פח�ת ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ְמפ�רי�
א� א��ת, ���י קב חצי �מ� הי� .�� ה�יח�� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָה�עלי�
מיני�, �ל�ה מ�ני� ה�ב �היה א� א��ת, ��מ�נה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹק�י�
לא לפיכ� ספק; א�� �ל � ור��ני� �מרי� �מ�מי� ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹ�ְ�מ�

להכריז. ח�ב אינ� � נטל וא� ְְְִִִֵַַַָָֹי�ל,

.‚Èמ�ת� �לי א� �כלי, �ר�ת א� פר�ת, צ��רי ְְְִִִִֵֵֵֵַה��צא
א�� הרי � �ר�ת �לפניו �לי מצא להכריז. ח�ב � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ה�א
�ל 'ה�ר�ת א�מר: �אני �מכריז; נ�טל וה�לי ה�ר�ת, ���ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
מראי� וא� סימ�'. �� אי� והרי אחד; �ל וה�לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחד,

להכריז. ח�ב אחד, אד� �ל �ה� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�ברי�

.„Èאח�רי הי� הרי[תחתית]�יצד? ה�ר�ת, לפני ה�לי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
מ� ��א ח���י� ה�ר�ת, לפני ה�לי �ני הי� ;��� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָא��

אגני� ל�לי הי� וא� נ��כ�. פנימה]ה�לי כפופה �[שפה ְְְְְֳִִִִִַַָָ
נ��כ� �א�� ,��� א�� הרי ה�ר�ת, �ל�י ��ניו �י על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�
מקצת הי� האגני�. מ�ני �ת�כ� מה� נ�אר היה ה�לי, ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמ�

להכריז. ח�ב � �אר� �מקצת� ��לי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָה�ר�ת
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.ÂËקציצ�ת מיובשי�]ה��צא �צד[תאני� ואפ�� ��ר�, ְְֲִִֵֶֶַַַַ
ו .��� א�� הרי � קציצ�ת נ�טה�דה �היא �אנה כ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָ

�זל, מ��� מ�ר�ת � �ח�יה �אני� ונמצא� ִֵָָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַָל�ר�,
מ��� �פט�ר�ת נמאסת; נפילת� ע� �� וכ��צא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�אנה

אס�רי�. �ה�, וכ��צא וחר�בי� זיתי� אבל ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָמע�ר.

.ÊË�ה�עלי� מ�ר�ת, � הר�ח א�ת� ���יר ְִֶַָָ�ְִִֶַַָָָ�מרי�
�ל הי� וא� חזקת�. היא וז� אד�; לכל א�ת� ְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָמחל�
�על הק�יד א� וכ� אס�רי�; � מחילה �ני �אינ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָית�מי�,
�� ���ל� ה�ק�� ��� א� האילנ�ת, מק�� וה�י� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָה�דה,

אס�ר�ת,[הנופלות]ה��בל�ת א�� הרי � א�ת� ��ל�ט עד ְְֲֲֵֵֵֶַַַָ
מחל. ��א �ע�� ��ה ְֲִֵֶֶַַָָֹ�הרי

.ÊÈ�� ואי� לק�מ�; אס�ר ה�ט�י�, את �ה�רג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחת�ל
�ע�ר� �י על א� אבדה, ה�ב מ��� ולא �זל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמ���
.��� והע�ר וה�רג� ,�� ז�כה � ה��צא� �ל א�א ְְְְִֶֶֶַָָָמ�עיל;

.ÁÈהרי א�ה, חמ�י� �ת�� � ל��ב� קר�ב ה�מצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ��זל
�ל ה�א הרי א�ה, לחמ�י� ח�� ה��ב�; �על �ל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָה�א
נמצא א�ה. חמ�י� על יתר מד�ה ה��זל �אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�צא�,
למחצה, מחצה קר�ב; �ל ה�א הרי ��בכ�ת, �ני ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶָָָָ�י�
ה��בכ�ת �ני י�ני ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹיחלק�.
אחר הל� � ר�י� האחד י�ני הי� א� אבל �מנינ�; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�וי�

רח�ק. �ה�א �י על א� ִֶַַָָֹהרב,

ה'תשס"ט אדר א' רביעי יו�

טז ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

א�‡. � �ה� וכ��צא �מסמרי� וצ��ר�ת מחטי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה��צא
יתר א� �ני� �ני� מצא ;��� א�� הרי אחת, אחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמצא�

סימ�. �ה�ני� להכריז; ח�ב �ְְְִִִֶַַַָָָ

הי�·. אפ�� ;��� א�� הרי מפ�רי�, מע�ת ה��צא ֲֲִִֵֵֶָָ�ְְֵֵַָוכ�
א� אבל �מפ�רי�. ה� הרי זה, ��י על זה מט�ע ֲִִָָ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמקצת
זה מט�ע�ת �ל�ה מצא להכריז. ח�ב מע�ת, צ��ר ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹמצא
מ�א� אחד �הי� א� �מג�ל, ע��יי� וה� זה, מט�ע ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
מקצת על זה מקצת �הי� א� ��יה�, על ואחד מ�א� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
ח�ב � אחת �בת י�טל� �יניה� קיס� יכניס �א� �די ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,

��יר ע��יי� הי� ���רה[עיגול]להכריז. א� זה], בצד ,[זה ְְְְֲִִֵַָָ
�חצ�בה �ס��[כסגול]א� א� באלכסו�], זה על הרי[זה � ְֲַָ�ֲֵָ

י�ל. ולא ספק, ְִֵֶָֹֹזה

ח�ב‚. � �ה�א �מ�ת �יס א� �כיס, מע�ת ְְִִֵֶַַָָה��צא
;��� א�� הרי � מפ�רי� מע�ת �לפניו �יס, מצא ֲִֵֵֶָ�ְְְְִִַָָָָָלהכריז.
�מ� אחד, אד� �ל וה�ע�ת �ה�יס ה�ברי� מראי� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָוא�

להכריז. ח�ב � נפל� ְְְִִַַַָָה�יס

הרי„. לחנוני, �בה �י� הי� א� � �חנ�ת מע�ת ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��צא
ל�מר צרי� ואי� ה�בה, על מצא� וא� החנ�ת; �על �ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָה�
החנ�ת תקנה לא ול�ה מ�צא�. �ל ה� הרי � ולח�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמ�בה
�י על וא� ה����רת; חצר �אינ� לפי החנ�ת? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעל
�מ� חנ�תי', לי '�קנה ל�מר: צרי� �ת�כ�, החנ�ת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָ��על

ְִֵֶָ��ת�אר.

ה�לחני‰. �חנ�ת מע�ת כספי�]מצא ��א[חלפ� �י� � ֲַַָָָ�ְִִֵֵָ
על מצא� �לחני. �ל א�� הרי לפניל�לחני, ה��א ַ�ְֲִֵֵֶָ�ְְְִִִֵֵַַָָָ

�ל א�� הרי ה�לח�, על �מ�חי� צר�רי� הי� אפ�� � ְֲֵֵֶָ�ִַַָ�ְְֲִִִָָ�ַה�לחני
הי� א� אבל ��ארנ�. �מ� ��יי�, רב ��הי� וה�א ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמ�צא�;
סימ�. לה� י� צר�רי�, �ה� מ�ני להכריז; ח�ב י�ראל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹרב

.Âמצא� �ר�ת, חבר� ל� ��לח א� מחבר�, �ר�ת ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָה��קח
הרי מפ�רי�, מצא� �מכריז. נ�טל � צר�ר�ת מע�ת ֲִֵָ�ְְְְְִֵַָָָָ�ת�כ�
ה��ר, מ� ה�ר�ת ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה .��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא��
�� ה�ית �על א� אבל ה��ר; מ� ��קח� ה�ית מ�על ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָא�
� ה�נענ�י� ו�פח�תיו עבדיו ידי על א� �עצמ�, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָה�ר�ת

להכריז. ח�ב זה ְְֲִֵֶַַָהרי

.Êגל� מטמ�� אבני�]ה��צא הרי[של � י�� �כתל א� , ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ
וה�א, ה�'; ה�דמ�נ�י� ��יי� '�ל א�מר: �אני ;��� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַא��
הי�נ�ת; ה�טמ�נ��ת �ל �דר� מ�ה מ�ה א�ת� ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ��מצא
נס��ק אפ�� חד�, מטמ�� �ה� ה�ברי� מראי� א� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאבל
.�� ה� מ�חי� ��א �ה�, י�ע לא זה הרי � ה�בר ִֵָָ�ֲִֵֶֶֶַַָָָָֹל�

.Á�מ� מ�ע��, ��א ל� ק�נה אד� �ל וחצר� ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹה�איל
��ת�� ה�טמ�� זה החצר �על יקנה לא ל�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��ת�אר,
מציאה ותהיה אמ�רי�, �ל �ה�א �י על א� ה���, ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹה�תל
והרי לאחרי�, ולא ל� יד�עה �אינ� מ�ני החצר? לבעל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹז�
�ל ה�א �לפיכ� אד�; �מ�ל מ��� אב�ד ה�טמ�� ְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה
�אבד "א�ר ��רה אמרה אד� �ל אבדה �מה ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹמ�צא�.
אד�, �ל אצל �מצ�יה מ��� �אב�דה מי �מצאת�", ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמ���,
קל � אד� �מ�ל מ��� �אב�דה ל��, ��פלה ז� ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיצאת
אב�ד וה�א מע�ל�, ��� היה ��א קדמ�ני למטמ�� ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמר

מ�צא�. �ל ה�א לפיכ� אד�; �מ�ל ְְִִִֶֶָָָָמ���

.Ëה�א� מ�כיח ה�טמ�� א� � חד� �כתל מטמ�� ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹמצא
אחד �ל �ה�א מ�כיח וא� ;��� ה�א הרי ה�ית, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל
ה��ב הרי ה��י�, �יצד? מ�צא�. �ל ה�א הרי ה��ק, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמ�

���[הקת] נמצא וא� מ�כיח. �יו וה�יס, מ�כיח; ���ְְְִִִִִִֶַַַָ
ח�לקי�. מה�, מלא ְִֵֵֶֶַָֹה�תל

.È�� �אי� זהב, �ל ל��נ�ת א� מע�ת ה�תל �ת�� ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהי�
�ל ולפני�, מחצי� מ�צא; �ל ולח��, מחצי� � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמ�כיח

ה�ית. ִַַַַ�על

.‡Èעל� ���ע� א�א אמ�רי�, ה�ברי� �אי� לי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויראה
ל� ט�עני� �אנ� י�ר�, �היה א� ,��� �ה�טמ�� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ית
ה� הרי מציאה, �ה� ה�דה א� אבל ה�; אביו �ל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ��א
הרי � לאחרי� ה�ית מ��יר היה א� לפיכ�, מ�צא�. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ל
�אחת ��יי� ל�ל�ה ה��יר� וא� האחר��; ��כר �ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹה�

�נ�ק ע�אה� הרי �ת��[אכסניה]� אפ�� �� ה�מצא וכל , ֲֲֵָָ�ְְְְֲִִַָָָ
לטע� יכ�ל אחד �אי� מ�ני מ�צא�; �ל ה�א הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�ית,

�נ�ק. ע�אה� �הרי טמ�, �ה�א א� ��� ְָ�ֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�

יז ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

ז�כה‡. אינ� � מ�צא� �ל �היא �� �אמרנ� מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�ל
את ראה א� אבל לר��ת�; א� ליד� ���יע עד ��ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
זה � �� והחזיק אחר �בא עליה, נפל אפ�� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ציאה,

.�� זכה �� ְִֶֶָָָָ�החזיק

ואמר·. ה�ציאה, את וראה �המה, ��י על ר�כב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
לי 'זכה וא�לחבר�: הר�כב, קנה � ל� �הג�יה� �יו� � '�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
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.ÂËקציצ�ת מיובשי�]ה��צא �צד[תאני� ואפ�� ��ר�, ְְֲִִֵֶֶַַַַ
ו .��� א�� הרי � קציצ�ת נ�טה�דה �היא �אנה כ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָ

�זל, מ��� מ�ר�ת � �ח�יה �אני� ונמצא� ִֵָָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַָל�ר�,
מ��� �פט�ר�ת נמאסת; נפילת� ע� �� וכ��צא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�אנה

אס�רי�. �ה�, וכ��צא וחר�בי� זיתי� אבל ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָמע�ר.

.ÊË�ה�עלי� מ�ר�ת, � הר�ח א�ת� ���יר ְִֶַָָ�ְִִֶַַָָָ�מרי�
�ל הי� וא� חזקת�. היא וז� אד�; לכל א�ת� ְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָמחל�
�על הק�יד א� וכ� אס�רי�; � מחילה �ני �אינ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָית�מי�,
�� ���ל� ה�ק�� ��� א� האילנ�ת, מק�� וה�י� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָה�דה,

אס�ר�ת,[הנופלות]ה��בל�ת א�� הרי � א�ת� ��ל�ט עד ְְֲֲֵֵֵֶַַַָ
מחל. ��א �ע�� ��ה ְֲִֵֶֶַַָָֹ�הרי

.ÊÈ�� ואי� לק�מ�; אס�ר ה�ט�י�, את �ה�רג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחת�ל
�ע�ר� �י על א� אבדה, ה�ב מ��� ולא �זל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמ���
.��� והע�ר וה�רג� ,�� ז�כה � ה��צא� �ל א�א ְְְְִֶֶֶַָָָמ�עיל;

.ÁÈהרי א�ה, חמ�י� �ת�� � ל��ב� קר�ב ה�מצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ��זל
�ל ה�א הרי א�ה, לחמ�י� ח�� ה��ב�; �על �ל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָה�א
נמצא א�ה. חמ�י� על יתר מד�ה ה��זל �אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�צא�,
למחצה, מחצה קר�ב; �ל ה�א הרי ��בכ�ת, �ני ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶָָָָ�י�
ה��בכ�ת �ני י�ני ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹיחלק�.
אחר הל� � ר�י� האחד י�ני הי� א� אבל �מנינ�; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�וי�

רח�ק. �ה�א �י על א� ִֶַַָָֹהרב,

ה'תשס"ט אדר א' רביעי יו�

טז ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

א�‡. � �ה� וכ��צא �מסמרי� וצ��ר�ת מחטי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה��צא
יתר א� �ני� �ני� מצא ;��� א�� הרי אחת, אחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמצא�

סימ�. �ה�ני� להכריז; ח�ב �ְְְִִִֶַַַָָָ

הי�·. אפ�� ;��� א�� הרי מפ�רי�, מע�ת ה��צא ֲֲִִֵֵֶָָ�ְְֵֵַָוכ�
א� אבל �מפ�רי�. ה� הרי זה, ��י על זה מט�ע ֲִִָָ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמקצת
זה מט�ע�ת �ל�ה מצא להכריז. ח�ב מע�ת, צ��ר ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹמצא
מ�א� אחד �הי� א� �מג�ל, ע��יי� וה� זה, מט�ע ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
מקצת על זה מקצת �הי� א� ��יה�, על ואחד מ�א� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
ח�ב � אחת �בת י�טל� �יניה� קיס� יכניס �א� �די ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,

��יר ע��יי� הי� ���רה[עיגול]להכריז. א� זה], בצד ,[זה ְְְְֲִִֵַָָ
�חצ�בה �ס��[כסגול]א� א� באלכסו�], זה על הרי[זה � ְֲַָ�ֲֵָ

י�ל. ולא ספק, ְִֵֶָֹֹזה

ח�ב‚. � �ה�א �מ�ת �יס א� �כיס, מע�ת ְְִִֵֶַַָָה��צא
;��� א�� הרי � מפ�רי� מע�ת �לפניו �יס, מצא ֲִֵֵֶָ�ְְְְִִַָָָָָלהכריז.
�מ� אחד, אד� �ל וה�ע�ת �ה�יס ה�ברי� מראי� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָוא�

להכריז. ח�ב � נפל� ְְְִִַַַָָה�יס

הרי„. לחנוני, �בה �י� הי� א� � �חנ�ת מע�ת ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��צא
ל�מר צרי� ואי� ה�בה, על מצא� וא� החנ�ת; �על �ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָה�
החנ�ת תקנה לא ול�ה מ�צא�. �ל ה� הרי � ולח�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמ�בה
�י על וא� ה����רת; חצר �אינ� לפי החנ�ת? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעל
�מ� חנ�תי', לי '�קנה ל�מר: צרי� �ת�כ�, החנ�ת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָ��על

ְִֵֶָ��ת�אר.

ה�לחני‰. �חנ�ת מע�ת כספי�]מצא ��א[חלפ� �י� � ֲַַָָָ�ְִִֵֵָ
על מצא� �לחני. �ל א�� הרי לפניל�לחני, ה��א ַ�ְֲִֵֵֶָ�ְְְִִִֵֵַַָָָ

�ל א�� הרי ה�לח�, על �מ�חי� צר�רי� הי� אפ�� � ְֲֵֵֶָ�ִַַָ�ְְֲִִִָָ�ַה�לחני
הי� א� אבל ��ארנ�. �מ� ��יי�, רב ��הי� וה�א ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמ�צא�;
סימ�. לה� י� צר�רי�, �ה� מ�ני להכריז; ח�ב י�ראל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹרב

.Âמצא� �ר�ת, חבר� ל� ��לח א� מחבר�, �ר�ת ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָה��קח
הרי מפ�רי�, מצא� �מכריז. נ�טל � צר�ר�ת מע�ת ֲִֵָ�ְְְְְִֵַָָָָ�ת�כ�
ה��ר, מ� ה�ר�ת ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה .��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא��
�� ה�ית �על א� אבל ה��ר; מ� ��קח� ה�ית מ�על ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָא�
� ה�נענ�י� ו�פח�תיו עבדיו ידי על א� �עצמ�, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָה�ר�ת

להכריז. ח�ב זה ְְֲִֵֶַַָהרי

.Êגל� מטמ�� אבני�]ה��צא הרי[של � י�� �כתל א� , ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ
וה�א, ה�'; ה�דמ�נ�י� ��יי� '�ל א�מר: �אני ;��� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַא��
הי�נ�ת; ה�טמ�נ��ת �ל �דר� מ�ה מ�ה א�ת� ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ��מצא
נס��ק אפ�� חד�, מטמ�� �ה� ה�ברי� מראי� א� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאבל
.�� ה� מ�חי� ��א �ה�, י�ע לא זה הרי � ה�בר ִֵָָ�ֲִֵֶֶֶַַָָָָֹל�

.Á�מ� מ�ע��, ��א ל� ק�נה אד� �ל וחצר� ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹה�איל
��ת�� ה�טמ�� זה החצר �על יקנה לא ל�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��ת�אר,
מציאה ותהיה אמ�רי�, �ל �ה�א �י על א� ה���, ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹה�תל
והרי לאחרי�, ולא ל� יד�עה �אינ� מ�ני החצר? לבעל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹז�
�ל ה�א �לפיכ� אד�; �מ�ל מ��� אב�ד ה�טמ�� ְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה
�אבד "א�ר ��רה אמרה אד� �ל אבדה �מה ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹמ�צא�.
אד�, �ל אצל �מצ�יה מ��� �אב�דה מי �מצאת�", ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמ���,
קל � אד� �מ�ל מ��� �אב�דה ל��, ��פלה ז� ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיצאת
אב�ד וה�א מע�ל�, ��� היה ��א קדמ�ני למטמ�� ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמר

מ�צא�. �ל ה�א לפיכ� אד�; �מ�ל ְְִִִֶֶָָָָמ���

.Ëה�א� מ�כיח ה�טמ�� א� � חד� �כתל מטמ�� ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹמצא
אחד �ל �ה�א מ�כיח וא� ;��� ה�א הרי ה�ית, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל
ה��ב הרי ה��י�, �יצד? מ�צא�. �ל ה�א הרי ה��ק, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמ�

���[הקת] נמצא וא� מ�כיח. �יו וה�יס, מ�כיח; ���ְְְִִִִִִֶַַַָ
ח�לקי�. מה�, מלא ְִֵֵֶֶַָֹה�תל

.È�� �אי� זהב, �ל ל��נ�ת א� מע�ת ה�תל �ת�� ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהי�
�ל ולפני�, מחצי� מ�צא; �ל ולח��, מחצי� � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמ�כיח

ה�ית. ִַַַַ�על

.‡Èעל� ���ע� א�א אמ�רי�, ה�ברי� �אי� לי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויראה
ל� ט�עני� �אנ� י�ר�, �היה א� ,��� �ה�טמ�� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ית
ה� הרי מציאה, �ה� ה�דה א� אבל ה�; אביו �ל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ��א
הרי � לאחרי� ה�ית מ��יר היה א� לפיכ�, מ�צא�. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ל
�אחת ��יי� ל�ל�ה ה��יר� וא� האחר��; ��כר �ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹה�

�נ�ק ע�אה� הרי �ת��[אכסניה]� אפ�� �� ה�מצא וכל , ֲֲֵָָ�ְְְְֲִִַָָָ
לטע� יכ�ל אחד �אי� מ�ני מ�צא�; �ל ה�א הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�ית,

�נ�ק. ע�אה� �הרי טמ�, �ה�א א� ��� ְָ�ֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�
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ז�כה‡. אינ� � מ�צא� �ל �היא �� �אמרנ� מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�ל
את ראה א� אבל לר��ת�; א� ליד� ���יע עד ��ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
זה � �� והחזיק אחר �בא עליה, נפל אפ�� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ציאה,

.�� זכה �� ְִֶֶָָָָ�החזיק

ואמר·. ה�ציאה, את וראה �המה, ��י על ר�כב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
לי 'זכה וא�לחבר�: הר�כב, קנה � ל� �הג�יה� �יו� � '�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
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�נטל� לי', '�נה ל�: אמר וא� ליד�. ה�יעה ��א �י ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹעל
מ��תנ� וא� ה��טל; �� זכה � '�� זכיתי 'אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָואמר:

�ל��. אמר לא �ח�ה', �� זכיתי 'אני אמר: ְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹלר�כב

��א‚. �י על וא� חבר�, קנה � לחבר� מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹה�ג�י�
ל� ביקש]אמר לא ה�ציאה[=חברו את הג�יה� �ל��. ְְְִִִֶַַָָ

�ניה�. קנא�ה ְְְִֵֶַָָ�ני�,

ה��ח,„. קנה לא � קט� א� ��טה א� חר� ל� ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהג�יה�
מ��� � �אחד �פ�ח חר� הג�יה� �עת. לה� �אי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלפי
קנ� חר�י�, �ניה� הי� חר�. קנה לא ��ח, קנה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ��א
לה�צ�ת יב�א� ��א �די ��קנ�, חכמי� לה� ��נ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ�ניה�;

מה�] הלוקחי� ע� .[לריב

�ניה�‰. וקדמ� מציאה, �ל חמ�ר א� �מל �רא� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָ�ני�
� מ��� ואחד מנהיג אחד �היה א� מ�כ�ה�, א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיג�ה�,
א� � �גמל אבל �חמ�ר. אמ�רי�? �ברי� ��ה �ניה�. ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָקנ�
ה�נהיג. לא אבל קנה, ה���� � מ��� ואחד מנהיג אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה

.Âסרה��� ואחז אחד ��ד� מציאה לא[חבל]�המת � ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קנה אבל ה�ר. �נכסי וכ� ינהיג; א� ��מ�� עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקנה,

לב��. ְֵַַָָה��סרה

.Êקנה הר�כב � ���סרה א�חז ואחד ר�כב, אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה
�אחז וזה �לבד; ה�המה לחיי �על וה��סרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה�המה,
לא ה��סרה, ��אר �יד�. �אחז מה מ��ה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹה��סרה,

מה�. אחד ֵֶֶָָָקנה�

.Á�� נפלה וא� מ�ע��; ��א ל� ק�נה אד� �ל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצר�
אמ�רי�? �ברי� ��ה החצר. �על �ל היא הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה,
היה א� � �ה� וכ��צא וג�ה ��דה אבל ה����רת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�חצר
אינ� וא� ;�� זכה �די', לי 'זכת ואמר �דה� �צד ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָע�מד
�ל � �די' לי 'זכת אמר ולא ע�מד �היה א� ,�� ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹע�מד
�צ��, ע�מד �ה�א אד� �ל א��ת אר�ע וכ� זכה. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה��ד�
א��ת אר�ע לת�� ה�ציאה ה�יעה וא� ל�; ק�ני� א�� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהרי

.�� זכה ,���ֶָָָ

.Ëזה �בר ��נ� אמות]חכמי� ארבע ��א[קני� �די , ְְֲִִֵֶֶָָָֹ
�סמטא אמ�רי�? �ברי� ��ה זה. ע� זה ה��צאי� ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָי�צ�

הרבי�] ברשות הר�י�[פינה �אי� הר�י�, ר��ת �צ�י ְְִִִֵֵֶַַָָא�
הע�מד אבל �עלי�. ל� �אי� ��דה א� �ה�, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ��חקי�
א��ת אר�ע אי� � חבר� �דה �ת�� א� הר�י�, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ�ר��ת

ליד�. מציאה ���יע עד �� ק�נה ואינ� ל�, ְְְִִֵֶֶַַַָָָק�נ�ת

.È�אי � וקט� א��ת; אר�ע ל� וי� חצר, ל� י� � ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקט�ה
קט�ה, �ל �חצר מ�ני א��ת. אר�ע ל� ואי� חצר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָל�
ליד�, ה��יע �גט מת�ר�ת �היא ��דר� � למדנ�ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמ�ד�
חצר ל� ��� �כ�� לחצר�; ה��יע �גט מת�ר�ת ��ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
�ל א��ת ואר�ע מציאה. לעני� ל� י� �� ה�ט, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָלעני�
�חצר� למדנ� האי�, אבל מציאה. לעני� �חצר� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאד�,
ל� �קנה �� �ל�ח�, ל� ���נה �דר� � מ�ל�ח� ל� ְְְְִִֶֶֶֶֶָָק�נה
חצר� אי� �� �ליח, ע��ה ואינ� ה�איל � וה�ט� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצר�.

ק� ��� א��ת אר�ע ליד�.ולא מציאה ���יע עד ל�, ני� ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹ

.‡Èצבי ה�א והרי ה�ציאה, אחר רצי� אחרי� �ראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי
�צד[פצוע]�ב�ר ע�מד היה א� � �רח� ��א ��זל�ת א� ְְִֵֶַָָָָָֹ

לי 'זכת ואמר: מ�יע�, היה ר� וא�� �ת�כ�, �ה� ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ�דה�

א�� הרי � לה�יע� יכ�ל אינ� וא� �דה�. ל� זכת � ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ�די'
אמר ולא ה�פריחי�, �כג�זל�ת �דר�� ר� �ה�א ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ�צבי
� ל� נ�נ� �מ�נה וא� זכה. �ה�, ה��ד� �ל א�א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ�ל��;

מת�ל�לי� ה� והרי ל�, א�ת� הקנה ואחר [עוברי�]ה�איל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
�דר�� ר� צבי היה וא� �דה�; ל� קנת �דה�, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָ�ת��

�דה�. ל� קנת לא מפריחי�, ְְִִֵַָָָָֹוג�זל�ת

.·Èרכי� מ�ני �זל, �� י� � וקט� ��טה חר� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת
י�צאה אינ� מ�ד�, �גזל� אחר �א א� לפיכ�, ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָ�ל��.

�חמ�. ח�ב אינ� ונ��ע, �� �פר וא� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ד�ני�;

.‚Èי� על א� �לחנ�, על ה�מ�כי� �ב�� �נ� ְִַַָ�ְְְִִִַַַמציאת
�אינ� �י על א� ה�ערה, ��� �מציאת �ד�לי�, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�ה�

אמה מכ�רה היתה ואפ�� �לחנ�, על ,[כשפחה]ס�מכת ֶֶַ�ְְְֲִַָָָָָָ
הרי � ה�נענ�י� ו�פחת� עב�� �מציאת א���, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָ�מציאת
א� �לחנ�, על ס�מ� �אינ� �נ� מציאת אבל .��� ְַָ�ְְֲִֵֵֵֶֶַַָא��
העבר�י�, ו�פחת� עב�� �מציאת קט�, �ה�א �י ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָעל

מגר�ת ואינ� מגר�ת �היא א��� מגורשת]�מציאת [ספק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
.��� אינ� ה�ציא�ת א�� �ל �ְִֵֵֶַָָ
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אחרי�ת‡. �� �ר� ��א �י על א� � ח�ב �טר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹה��צא
ימכרו]נכסי� א� א� מנכסיו �הח�ב[שיגבה �י על וא� , ְְִִֶַַַַָָ

מק�� �ה�א �י על וא� בבי"ד]מ�דה, זה[מאומת הרי � ְְִֶֶַַ�ֲֵֶָ
�� לטר� �די ע��י�, ה� �קנ�ניה �רע�, ��א יחזיר; ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלא
ל� י� �הרי � ל� ה�דה לפיכ� ��י�, ��א ה�ק�ח�ת ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ�
��א �האחרי�ת אחרי�ת, �� �ר� ��א ��טר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלטר�

טע�ת �י�[שכחת]נת�ר�ה הלואה, ��טרי �י� היא, ס�פר ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ
�ה�א זה ��טר �ר� א� לפיכ�, �ממ�ר. מ�ח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ��טרי
� לאו וא� יחזיר; מ�דה, הח�ב היה א� � �אחרי�ת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ��א

�רע�. ��א יחזיר, ְֲִֶַָָֹלא

והח�ב·. מק�� והיה ,���� �� ��מ�� �טר מצא א� ְַַָָ�ְְְְְִֵֶַַָָָָָוכ�
�תב ��א יחזיר, לא � מק�� אינ� וא� יחזיר; � ֲִֶַַָָָֹ�ְְֲִִֵֶַמ�דה

לוה. לא ועדי� ְֲִִַַָָֹללו�ת

�חמת‚. �טר עור]מצא �ה�,[נוד וכ��צא ע� �כלי א� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�ר�כי� �טר�ת �ל�ה מצא סימ�. ��ת� למי יחזיר זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
� אחד אגד אג�די� א� זה, על זה מ�חי� א� אחד, ֲִִֶֶֶֶֶַָָ�ְֶֶֶָ�כר�

סימ�. ��ת� למי ְֲִִִֶַַָָיחזיר

ה�,„. מק�מי� א� � �ל�ה וה�לוי� אחד, ה�וה ִֵָ�ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹהיה
סימ�; ��ת� למי יחזיר מק�מי�, אינ� וא� ל�וה; ְֲִִִִֶַַָָָ�ְְֲִִֵֶַַָֹיחזיר
ה���. מ�ד ונפל� לק�מ�, לס�פר �טריה� נתנ� ה�לוי� ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ��א
הי� וא� ל�לוה; יחזיר � �ל�ה וה��וי� אחד, ה�לוה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

למ יחזיר אחד, ס�פר ידי �כתב ��א�ל��� סימ�; ��ת� י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ה��פר. מ�ד ונפל� לכ�ב, ל��פר �טריה� ה�ליכ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ל���

יחזיר.‰. לא � �יניה� ח�ב ��טר קר�עי�, �טר�ת ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצא
הח�ב �טר י�� � עדי� �לא אפ�� ��בר, ע�ה� י� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹוא�
�טר�ת �י� ה�ליכ� לא �ר�ע, היה לא �א�� ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹל�וה;

�ר�ע. �ה�א �תב ע�� י� והרי ְְֲִִֵֵֶַַָָקר�עי�;

.Â�אי לא�ה. יחזיר מ�דה, �ה�על �זמ� � נ�י� ��י ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמצא
וא� ל�; י�ת� מבהק, סימ� הא�ה נתנה א� � מ�דה ְְִִֵָָָ�ְִִִֶַַַָָָָָה�על

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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נפל', 'מ�די ה�על: אמר לזה. ולא לזה לא יחזיר לא ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹלאו,
� סימניו ונתנה נפל', 'מ�די א�מרת: והא�ה סימניו, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָונת�
�� י� 'נקב �אמרה: �ג�� מבהק, סימ� ���� וה�א ל�; ְְְֵֶֶֶָָָ�ְִִִֵֵֶָָָי�ת�
י�דעת. היתה לא ליד�, ה�יע לא �א�� � �ל�נית' א�ת ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ�צד

.Êא�מרת והיא ה�ט, �� ���ר הח�ט סימני א�מר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָה�א
�ג�� מבהק, סימ� ��אמר וה�א ל�; י�ת� � הח�ט ְְָ�ְִִִֵֵֶַַָָָָֹסימני
אי� ה�א', '�חר א� 'אד�' אמרה: א� אבל הח�ט; אר� ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹמ�ת
א�מרת: והיא מ�ח', היה '�חמת א�מר: ה�א מבהק. סימ� ְִֶֶָ�ְְֵֵֶָָָ�ִֶָזה

עור]'�חמת מבהק.[נוד סימ� זה �אי� ל�, י�ת� � מ�ח' היה ְֵֶָָ�ִִֵֵֶֶָָָ�ְָ

.Áחר�ר� �ט כנעני]מצא מ�דה,[עבד �הרב �זמ� � ְְִִֵֶֶַַָָָ
לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מ�דה, הרב אי� לעבד; ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹיחזיר

.Ëי� על א� � היא �ריא מ�נת א� � מ�נה �טר ְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא
�תב ��א לזה; ולא לזה לא יחזיר לא מ�די�, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ��ניה�
נתנ� א� ז� �דה מכר זה �טר ��תב ואחר נת�, ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹל��
לע��ת �די לזה, ���דה וזה ;�� וחזר לאחר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�מ�נה
מ�נת וא� ל�. ��כר א� ל� ��ת� האחר�� על ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָקנ�ניה

מרע למות]�כיב לאו,[הנוטה וא� י��; ה�דה, א� � היא ְְְִִִִִֵַָָ
האחר�� � זה אחר זה ל�ני� ��ת� מרע ��כיב י��; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

��ת�אר. �מ� ְְִֵֶָָָקנה,

.È�ה��ר� �י על א� � �מ�נה ��תנ� מרע �כיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמת
לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי נתנ�, ���רי�� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמ�דה
,�� וחזר נתנ� א� ה��ר� �מכר� נת�, ולא ל�� �תב ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ��א
נכסי להפקיע �די זה ע� קנ�ניה לע��ת ר�צה ה�א ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי

האחר��. ֲֶַָזה

.‡Èבר�� פרעו�]מצא מ�דה[שטר ה�טר ��על �זמ� � ְְִֵֶֶַַַַָָָ
אי� ה��בר; לבעל י�� מחל�, א� �פרע� �טר� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ����ר

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מ�די�, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹ�ניה�

.·Èיחזיר לא מ�די�, ��ניה� �י על א� � �ת�ה ְֲִִִֵֶֶַַַָֹ�ְָָמצא
מכר �� ואחר נמחלה, א� ז� �ת�ה נפרעה ��א ְְֲִַַַָָָָ�ְְְִִֶָָָָלא�ה;
ה�ק�ח�ת. על קנ�ניה לע��ת ר�צה ה�א והרי נכסיו, ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָה�על

.‚Èא�ר�ת נכסי���[שטרות]מצא בי"ד מעריכי� [בה� ְִָָ
למלווה] מז��לווה וא�ר�ת במזונות, בעל מחייבי� [בה� ְְִָ

���תבי�אשתו] ה�ענ�ת ו�טרי �מא�ני�, חליצה �טרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
טענ�תיו ��צאה��ני� א� חבר�, ו�ל זה �י� �על �ל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

את דיני� �עלי �ה� ��רר� ה�טר�ת וה� � �ר�רי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�טרי
�ל�ני לה� ��ד�נ� עליה� וק�ל� לה�, ��ני� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה��ני�

מע�ה �ל ��צא א� � של]�פל�ני ממונית בית[החלטה ְֲִֵֵֶַָָָ
�ח���י� �טר �ל �בר: �ל �לל� יחזיר. זה הרי � ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ�י�
הח�ב היה וא� הח�ב; נפרע ��א יחזיר, לא � לפרע�� ��ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
את ��פסיד עד קנ�ניה לע��ת �די �ה�דה ואפ�ר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמ�דה,
�די ה�טר, זמ� אחר ��קח� מ�נה מק�ל א� ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָה��קח
�י על א� יחזיר, לא זה הרי � ��י� ��א מ�ד� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ��טרפ�
לא לח��, צד �� �אי� �טר וכל מ�די�. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ניה�

לבעליו. יחזיר � לקנ�ניה ולא ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹלפרע��

.„È�א � יחזיר ��א ��ינ� ה�מצא�ת ה�טר�ת ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ�ל
א�ת� מ�ציאי� ואי� �ה�, וג�בי� ��רי� א�� הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָהחזיר,
לה�. ח���י� ואי� �חזקת�, ה� והרי �עליה�; יד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�חת

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט אדר ב' חמישי יו�
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ממ�נ�. מ�יק א� �חבר� ח�בל �י� והיא אחת, ע�ה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

א ּפרק ּומּזיק חֹובל ¤¤¦©¥§¦הלכֹות

נזק,‡. דברי�: חמ�ה ל� ל��� ח�ב �חבר�, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהח�בל
��� � א�� דברי� וחמ�ה �ב�ת. ו�בת, ור��י, ָ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹוצער,

ה��יקי�. �ל �די� ��נכסיו, ה�פה מ� ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָמ���מי�

א�ת�·. ר�אי� � רגל� א� חבר�, יד קטע �א� �יצד? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנזק
יפה ה�א וכ�ה יפה היה ��ה ���ק, נמ�ר עבד ה�א ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�א��
�חת "עי� ��אמר: מ�מיו, �הפחית ה�חת �מ��� ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָע�ה,
��אמר ��ה למד�, ה�מ�עה מ�י � "�� �חת �� ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעי�,

ה�א. ממ�� ל��� ְֵַַַָ"�חת",

י�ת�‚. �� �אד�, מ�� י�� "�א�ר ���רה: ��אמר ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
רא�י �ה�א א�א �חבר�, �חבל �מ� �זה לח�ל אינ� � "��ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
נזק�. מ��� �לפיכ� �ע�ה; �מ� �� לח�ל א� אבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלח�ר�
לר�צח ר�צח", לנפ� �פר ת�ח� "ולא א�מר: ה�א ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹוהרי
לחבל�ת, א� אברי� לחסר�� אבל �פר, �אי� ה�א ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�לבד

�פר. ֵֶֹי�

עינ�",„. תח�ס "לא �מ�יק�: �חבר� �ח�בל ��אמר זה ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוכ�
ו��א זה, ה�א 'עני תאמר: ��א ���ל�מי�; תח�ס ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
עינ�". תח�ס "לא נאמר: לכ� � ארחמ��' ,�� חבל ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�כ�נה

��ל�מי�‰. עי�", �חת "עי� �אברי� ��אמר ��ה ְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ�מ�י�
"וכי נאמר: �בפר�� ח��רה", �חת "ח��רה ��אמר: ְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָה�א?
ור�א י��, �ב�� רק �אגר��... א� �אב� רעה� את אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹי�ה
��ל�מי�, � �ח��רה האמ�רה �"�חת" למד�, הא ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָיר�א".

אברי�. �ב�אר �עי� האמ�ר ל"תחת" ה�י� ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוה�א

.Â,כתב�� ��רה מעני� נראי� א�� ��ברי� �י על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָא�
למע�ה הלכה וכ�� סיני, מהר מ�ה מ�י ה� מפר�י� ����ְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ�ְֲֲֶַָָָ
יה��ע, �ל �ינ� �בית �ני� אב�תינ� רא� וכזה �ידינ�; ַ�ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָה�
�י� �בית �י� �ית �בכל הרמתי, �מ�אל �ל �ינ� ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ�בבית

עכ�ו. ועד מ�ה מימ�ת ְְְִֶֶַַָָֹ�עמד�

.Êהרי� עצמ�? �פני �צער ח�ב חבר� ���יק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�מ�י�
המצער לכל ה�י� וה�א ; ע��" א�ר "�חת �א�נס: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנאמר

ה�ער. �מי ל��� ח�ב �ה�א �ג�פ�, חבר� ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָאת

.Áפני� ור��י עצמ�, �פני ��בת ח�ב �ה�א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�מ�י�
יר�א". ור�א י��, �ב�� "רק ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹעצמ�?

.Ë:נאמר �הרי עצמ�? �פני �ב�ת ח�ב �ה�א ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�מ�י�
�כלל ;"��� את וק�תה �מב�יו, והחזיקה יד� ְְִֶַַַָָָֹ�ְְְְֱִִֶָָָָָ"ו�לחה

המב��. קנס זה, ְְִֵֶַַַ�י�

.È:אמר�� מת���, ��היה עד ה��ת על ח�ב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאינ�
�ט�ר; כ�נה, �לא חבר� המב�� אבל יד�". ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹ"ו�לחה

�ט�ר. ,���� ב� וכ��צא י�� ְְִִֵֵֵֶַָָָלפיכ�,

.‡È�י� ער �י� מזיד, �י� ��גג �י� � לע�ל� מ�עד ְִֵֵֵֵֵֵֵָָָָאד�
חבר�, ממ�� ה�יק א� �חבר�, חבל א� � ���ר �י� ֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָי��,
�ה��� אמ�רי� �ברי� ��ה ��נכסיו. ה�פה מ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמ���
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נפל', 'מ�די ה�על: אמר לזה. ולא לזה לא יחזיר לא ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹלאו,
� סימניו ונתנה נפל', 'מ�די א�מרת: והא�ה סימניו, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָונת�
�� י� 'נקב �אמרה: �ג�� מבהק, סימ� ���� וה�א ל�; ְְְֵֶֶֶָָָ�ְִִִֵֵֶָָָי�ת�
י�דעת. היתה לא ליד�, ה�יע לא �א�� � �ל�נית' א�ת ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ�צד

.Êא�מרת והיא ה�ט, �� ���ר הח�ט סימני א�מר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָה�א
�ג�� מבהק, סימ� ��אמר וה�א ל�; י�ת� � הח�ט ְְָ�ְִִִֵֵֶַַָָָָֹסימני
אי� ה�א', '�חר א� 'אד�' אמרה: א� אבל הח�ט; אר� ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹמ�ת
א�מרת: והיא מ�ח', היה '�חמת א�מר: ה�א מבהק. סימ� ְִֶֶָ�ְְֵֵֶָָָ�ִֶָזה

עור]'�חמת מבהק.[נוד סימ� זה �אי� ל�, י�ת� � מ�ח' היה ְֵֶָָ�ִִֵֵֶֶָָָ�ְָ

.Áחר�ר� �ט כנעני]מצא מ�דה,[עבד �הרב �זמ� � ְְִִֵֶֶַַָָָ
לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מ�דה, הרב אי� לעבד; ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹיחזיר

.Ëי� על א� � היא �ריא מ�נת א� � מ�נה �טר ְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא
�תב ��א לזה; ולא לזה לא יחזיר לא מ�די�, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ��ניה�
נתנ� א� ז� �דה מכר זה �טר ��תב ואחר נת�, ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹל��
לע��ת �די לזה, ���דה וזה ;�� וחזר לאחר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�מ�נה
מ�נת וא� ל�. ��כר א� ל� ��ת� האחר�� על ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָקנ�ניה

מרע למות]�כיב לאו,[הנוטה וא� י��; ה�דה, א� � היא ְְְִִִִִֵַָָ
האחר�� � זה אחר זה ל�ני� ��ת� מרע ��כיב י��; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

��ת�אר. �מ� ְְִֵֶָָָקנה,

.È�ה��ר� �י על א� � �מ�נה ��תנ� מרע �כיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמת
לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי נתנ�, ���רי�� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמ�דה
,�� וחזר נתנ� א� ה��ר� �מכר� נת�, ולא ל�� �תב ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ��א
נכסי להפקיע �די זה ע� קנ�ניה לע��ת ר�צה ה�א ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי

האחר��. ֲֶַָזה

.‡Èבר�� פרעו�]מצא מ�דה[שטר ה�טר ��על �זמ� � ְְִֵֶֶַַַַָָָ
אי� ה��בר; לבעל י�� מחל�, א� �פרע� �טר� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ����ר

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מ�די�, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹ�ניה�

.·Èיחזיר לא מ�די�, ��ניה� �י על א� � �ת�ה ְֲִִִֵֶֶַַַָֹ�ְָָמצא
מכר �� ואחר נמחלה, א� ז� �ת�ה נפרעה ��א ְְֲִַַַָָָָ�ְְְִִֶָָָָלא�ה;
ה�ק�ח�ת. על קנ�ניה לע��ת ר�צה ה�א והרי נכסיו, ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָה�על

.‚Èא�ר�ת נכסי���[שטרות]מצא בי"ד מעריכי� [בה� ְִָָ
למלווה] מז��לווה וא�ר�ת במזונות, בעל מחייבי� [בה� ְְִָ

���תבי�אשתו] ה�ענ�ת ו�טרי �מא�ני�, חליצה �טרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
טענ�תיו ��צאה��ני� א� חבר�, ו�ל זה �י� �על �ל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

את דיני� �עלי �ה� ��רר� ה�טר�ת וה� � �ר�רי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�טרי
�ל�ני לה� ��ד�נ� עליה� וק�ל� לה�, ��ני� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה��ני�

מע�ה �ל ��צא א� � של]�פל�ני ממונית בית[החלטה ְֲִֵֵֶַָָָ
�ח���י� �טר �ל �בר: �ל �לל� יחזיר. זה הרי � ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ�י�
הח�ב היה וא� הח�ב; נפרע ��א יחזיר, לא � לפרע�� ��ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
את ��פסיד עד קנ�ניה לע��ת �די �ה�דה ואפ�ר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמ�דה,
�די ה�טר, זמ� אחר ��קח� מ�נה מק�ל א� ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָה��קח
�י על א� יחזיר, לא זה הרי � ��י� ��א מ�ד� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ��טרפ�
לא לח��, צד �� �אי� �טר וכל מ�די�. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ניה�

לבעליו. יחזיר � לקנ�ניה ולא ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹלפרע��

.„È�א � יחזיר ��א ��ינ� ה�מצא�ת ה�טר�ת ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ�ל
א�ת� מ�ציאי� ואי� �ה�, וג�בי� ��רי� א�� הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָהחזיר,
לה�. ח���י� ואי� �חזקת�, ה� והרי �עליה�; יד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�חת

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט אדר ב' חמישי יו�

wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦
ממ�נ�. מ�יק א� �חבר� ח�בל �י� והיא אחת, ע�ה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

א ּפרק ּומּזיק חֹובל ¤¤¦©¥§¦הלכֹות

נזק,‡. דברי�: חמ�ה ל� ל��� ח�ב �חבר�, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהח�בל
��� � א�� דברי� וחמ�ה �ב�ת. ו�בת, ור��י, ָ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹוצער,

ה��יקי�. �ל �די� ��נכסיו, ה�פה מ� ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָמ���מי�

א�ת�·. ר�אי� � רגל� א� חבר�, יד קטע �א� �יצד? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנזק
יפה ה�א וכ�ה יפה היה ��ה ���ק, נמ�ר עבד ה�א ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�א��
�חת "עי� ��אמר: מ�מיו, �הפחית ה�חת �מ��� ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָע�ה,
��אמר ��ה למד�, ה�מ�עה מ�י � "�� �חת �� ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעי�,

ה�א. ממ�� ל��� ְֵַַַָ"�חת",

י�ת�‚. �� �אד�, מ�� י�� "�א�ר ���רה: ��אמר ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
רא�י �ה�א א�א �חבר�, �חבל �מ� �זה לח�ל אינ� � "��ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
נזק�. מ��� �לפיכ� �ע�ה; �מ� �� לח�ל א� אבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלח�ר�
לר�צח ר�צח", לנפ� �פר ת�ח� "ולא א�מר: ה�א ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹוהרי
לחבל�ת, א� אברי� לחסר�� אבל �פר, �אי� ה�א ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�לבד

�פר. ֵֶֹי�

עינ�",„. תח�ס "לא �מ�יק�: �חבר� �ח�בל ��אמר זה ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוכ�
ו��א זה, ה�א 'עני תאמר: ��א ���ל�מי�; תח�ס ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
עינ�". תח�ס "לא נאמר: לכ� � ארחמ��' ,�� חבל ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�כ�נה

��ל�מי�‰. עי�", �חת "עי� �אברי� ��אמר ��ה ְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ�מ�י�
"וכי נאמר: �בפר�� ח��רה", �חת "ח��רה ��אמר: ְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָה�א?
ור�א י��, �ב�� רק �אגר��... א� �אב� רעה� את אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹי�ה
��ל�מי�, � �ח��רה האמ�רה �"�חת" למד�, הא ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָיר�א".

אברי�. �ב�אר �עי� האמ�ר ל"תחת" ה�י� ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוה�א

.Â,כתב�� ��רה מעני� נראי� א�� ��ברי� �י על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָא�
למע�ה הלכה וכ�� סיני, מהר מ�ה מ�י ה� מפר�י� ����ְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ�ְֲֲֶַָָָ
יה��ע, �ל �ינ� �בית �ני� אב�תינ� רא� וכזה �ידינ�; ַ�ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָה�
�י� �בית �י� �ית �בכל הרמתי, �מ�אל �ל �ינ� ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ�בבית

עכ�ו. ועד מ�ה מימ�ת ְְְִֶֶַַָָֹ�עמד�

.Êהרי� עצמ�? �פני �צער ח�ב חבר� ���יק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�מ�י�
המצער לכל ה�י� וה�א ; ע��" א�ר "�חת �א�נס: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנאמר

ה�ער. �מי ל��� ח�ב �ה�א �ג�פ�, חבר� ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָאת

.Áפני� ור��י עצמ�, �פני ��בת ח�ב �ה�א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�מ�י�
יר�א". ור�א י��, �ב�� "רק ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹעצמ�?

.Ë:נאמר �הרי עצמ�? �פני �ב�ת ח�ב �ה�א ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�מ�י�
�כלל ;"��� את וק�תה �מב�יו, והחזיקה יד� ְְִֶַַַָָָֹ�ְְְְֱִִֶָָָָָ"ו�לחה

המב��. קנס זה, ְְִֵֶַַַ�י�

.È:אמר�� מת���, ��היה עד ה��ת על ח�ב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאינ�
�ט�ר; כ�נה, �לא חבר� המב�� אבל יד�". ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹ"ו�לחה

�ט�ר. ,���� ב� וכ��צא י�� ְְִִֵֵֵֶַָָָלפיכ�,

.‡È�י� ער �י� מזיד, �י� ��גג �י� � לע�ל� מ�עד ְִֵֵֵֵֵֵֵָָָָאד�
חבר�, ממ�� ה�יק א� �חבר�, חבל א� � ���ר �י� ֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָי��,
�ה��� אמ�רי� �ברי� ��ה ��נכסיו. ה�פה מ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמ���
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מה� אחד ונתה�� �אחד, ���נ� ��ני� ל���? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָח�ב
י��, אחד היה א� אבל �ג��. קרע א� חבר� את ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוה�יק
ה��עד, ה�א באחר�נה, ��א זה � �צ�� ו�כב אחד ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָ�בא
ה���, �צד �לי ה�יח א� וכ� �ט�ר. � ה��� ה�יק� ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָוא�
���ע. ה��עד ה�א �ה�יח�, ��ה �ט�ר; � ה��� ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��בר�

.·Èמצ�יה �ר�ח ה�ג מ� ��פל ח�ב[רגילה]מי � וה�יק ְְְִִִִֶַַַַַָָָ
�אינ� �ר�ח נפל ה��ת. מ� �פט�ר דברי�, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�אר�עה
וא� דברי�. מאר�עה �פט�ר �לבד, �נזק ח�ב � ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמצ�יה

עליו]נתה�� ליפול ��ל[כיו� �ב�ת; א� ��ל, ח�ב � ְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ
�ב�ת. ח�ב לב��, נת��� ��א �י על א� � לה�יק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹה�ת���

.‚È�מ���י� ח�בי�, �ניה� � �אחת �אחד �חבל� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ני�
�[מתחלקי�] מת��� �אינ� ואחד מת��� אחד היה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�יניה�.

ה��ת. מ� �ט�ר מת��� �אינ� ְִִֵֵֶֶֶַַָֹזה

.„È�נ�ת � ה�ד�ל את �ב�� ה�ט� את לב�� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָה�ת���
�ב�� העבד את לב�� נת��� קט�; �ל ב��� �מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָל�ד�ל
עבד. �ל ב��� �מי ח�רי� לב� נ�ת� � ח�רי� �� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָאת

.ÂË�� ה�יר ��א �י� �חיק�, ל� מ�חת אב� ְִִֵֵֶַַָֹ�ְֶֶָָהיתה
� וה�יקה ונפלה ועמד ��כח�, �� �ה�יר �י� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמע�ל�,
נת��� א� וכ� דברי�. מאר�עה �פט�ר �לבד, �נזק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ב

��י� ��ה�א[אמות]לזרק �ה�יק א� וה�יק, אר�ע וזרק ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹ
דברי�. מאר�עה �פט�ר �לבד, �נזק ח�ב � ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָי��

.ÊËחמ�ה� ח�ב מק��, �כל �כ�נה חבר� את ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָה��יק
וה�יק� �ר��ת, ��א חבר� לר��ת נכנס ואפ�� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָֹדברי�.
ר��ת ל� ואי� לה�ציא�, ר��ת ל� ��� ח�ב; � ה�ית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָ�על
�על הרי ה�ית, �בעל ה�כנס זה ה�ק א� אבל ְְֲִִֵֶַַַַַַַַָ�ְֲִִַָלה�יק�.
��כנס מ�ני ח�ב, � ה�ית �על �� ה�ק וא� �ט�ר; ְְִִִֵֶַַַַַַַָ�ְִִַַָה�ית
בר��ת, ��א �ניה� א� �ר��ת, �ניה� הי� בר��ת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ��א

�ט�רי�. �ניה� � �זה זה �ניה� ְְְְִֵֵֶֶֶֶָ�ְוה�ק�

.ÊÈוה�יק מה� ע� �פרח הר�י�, �ר��ת עצי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמב�ע
�ר��ת וה�יק ה�חיד �ר��ת ��קע א� ה�חיד, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָ�ר��ת
ה�חיד �ר��ת וה�יק ה�חיד �ר��ת ��קע א� ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהר�י�,
��א �י� �ר��ת �י� נ�ר �ל לחנ�ת� ה�כנס א� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחרת,
ח�ב א�� �כל � �ניו על וטפחה בקעת ונ�זה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָבר��ת,

ה��ת. מ� �פט�ר דברי�, ְְְִִֶַַָָָָֹ�אר�עה

.ÁÈ?יצד� לנזקי�. א�מדי� �� למיתה, �א�מדי� ���ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
א� לה�יק, �די �� �אי� קט� �צר�ר חבר� �ה�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
רא�י זה חפ� �אי� חבל �� וחבל קט�, ע� �ל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�קיס�
�בר �אגר��", א� "�אב� ��אמר: �ט�ר, זה הרי � ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלע��ת�
רקק �אפ�� � �לבד �ב�ת ה�א ח�ב אבל לה�יק. ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהרא�י
לידע העדי� צריכי� לפיכ�, �ב�ת. ח�ב חבר�, �ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ג�פ�
עד �י�, לבית �� �ה�יק החפ� �מביאי� ה�יק, ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַ��ה
הח�בל: ואמר החפ�, אבד וא� עליו. ודני� א�ת�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�א�מדי�
א�מר: וה�ח�ל אני', אנ�ס �כמ� לה�יק, �די �� היה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ'לא
��ת�אר. �מ� וי�ל, ה�ח�ל י�בע � לה�יק' �די �� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'היה

.ËÈהיא רא�יה � קט�ה מחט אפ�� א�מד; ל� אי� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָה�רזל,
�לאחר אב�, ה��רק לה�יק. ל�מר צרי� ואי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהמית,
וק�ל� הח��� מ� רא�� את ה�ה ה�ציא יד� מ�חת ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ��צאת

ל�מציא �רט רעה�", את "�מצא ��אמר: מ�ל��, �ט�ר �ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עצמ�. ְֶַאת

ב ּפרק ּומּזיק חֹובל ¤¤¦©¥§¦הלכֹות

החמ�ה‡. ל��� רא�י �ה�א חבל �חבר� ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָהח�בל
א�א �� �אי� נזק ה�יק� חמ�ה; מ��� ,��� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְִָדברי�
�ני�, �ל�ה; מ��� �ל�ה, אר�עה; מ��� ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹאר�עה,

אחד. מ��� אחד, �ני�; ְְְִֵֵֶֶַַַָָמ���

עינ�·. ���ה א� מה�, אצ�ע א� רגל� א� יד� קטע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�יצד?
על ה�ה� �ב�ת. ו�בת ור��י וצער נזק חמ�ה: מ��� �ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

וצבתה �מרדה[התנפחה]יד� עינ� על לחזר, [יצאה]וס�פ� ְְְְֲֵַַָָָָָָֹ
�ב�ת. ו�בת ור��י צער אר�עה: מ��� � לחי�ת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוס�פ�
�ב�ת. ור��י צער �ל�ה: מ��� � וצבה רא�� על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹה�ה�
�ג�� א� �ר�יו על �ה�ה� �ג�� נראה, �אינ� �מק�� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָה�ה�
א� ��יד�, ב�ט�חת ה�ה� ור��י. צער �ני�: מ��� �ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ
�לבד. ה��ת והיא אחת, נ�ת� � בא�� וכ��צא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹב�טר

�אינ�‚. �מק�� צ�רניו, על �מסמר א� ����ד ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ�וה�
�לבד. ה�ער מ��� � מלאכה מע�ב ולא ח��רה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹע��ה
ל� מ��� � ע�ר� מראה ו��ה ס�, סכ� א� ס� ְְְְִִֵֵַַַַָָָה�קה�
�חדר, אסר� �היה. �מ�ת מראה� ��חזר עד �לבד, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹר��י

בא��. ���צא �ל וכ� �לבד. �בת �מי ל� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָנ�ת�

�לבד,„. ב��� �מי ל� נ�ת� � חבר� רא� �ער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמג�ח
ס�� �אי� עד ��וה�, א� �ס� ��ח� לחזר. ���פ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמ�ני
� ור��י וצער �נזק דברי�: �חמ�ה ח�ב � לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�ער
ח� ונמצא ה��, מ� א� ה�ו�ה מ� יתח�� רא�� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�הרי
�לנדנד לרקד רא�י ה�א �הרי � �בת ל� �מ��� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ�רא��;

ז�;[פאת]��ת מ�לאכה בטל ונמצא ר��ד, ��עת רא�� ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
מ��. �ד�לה ��ת ל� �אי� ְְִֵֶֶֶָֹֹ�ב�ת,

.‰� ח�זר �אינ� אבר חבר� המח�ר ��ל למד�, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָה�ה
�כל ��ל,ח�ב ח�ב � ��� ה�יל אפ�� דברי�. החמ�ה ְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָֹ

�ה�� �י על א� אחת; �עה �יו יחלה ��א אפ�ר ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�אי
רפ�אה. צרי� ה��י� ��ר רפ�אה, ל� ְְְִִִֵַַַָָָאי�

.Âחמ�ה� ח�ב � ��ר� מע�ר ��ערה ח�ר� ְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָאפ��
א�א ח�זר אינ� �הע�ר בו]דברי�, לפיכ�,[נשארת צ�קת. ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ח�ב � �� מ��� וה�ציא הע�ר וקרע �חבר� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהח�בל
דברי�. ְֲִִַָָ�חמ�ה

.Êמ�[מבהיל]ה�בעית �חלה �י על א� � חבר� את ְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
וה�א �מי�; �דיני וח�ב אד� מ�יני �ט�ר זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה�חד,
ל� נתראה א� מאח�ריו ��עק �ג�� א�א ,�� נגע ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��א
�ט�ר � וחר�� �אזנ� צעק א� וכ� בזה. וכ��צא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�אפלה
וחר��, �אזנ� ותקע אחז�, �מי�. �דיני וח�ב אד� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמ�יני
�בגדיו �אחז א� �הבעית�, �עת �דחפ� ,�� ��גע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�

�ת�ל�מי�. ח�ב � א�� ב�ברי� ְְְְִִִֵֵַַַָָוכ��צא

.Áנס��ת' א� 'נתחר��י', �אמר: �ה�ח�ל לי, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיראה
נאמ�; אינ� � ��מע' אני ואי� ר�אה אני אי� והרי ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעיני,
נ�טל ואינ� יערי�. ��א ה�בר, את מ�ירי� אנ� אי� ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�הרי
מא�ר �אבד מחזק ויהיה מר�ה זמ� ���דק עד ְְֶַָָ�ְְִֶֶ�ְְִֵֶֶֶַַַָה�זק,

זה. י��� �� ואחר נתחר�, א� ְְְִֵֵֵֶַַַָָָעיניו

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Ë�ר �ה�א אד� י� ה��ק: לפי ה�ל ה�ער? ה�א ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ��ה
היה לא הר�ה, ממ�� ל� נתנ� וא�� ממ��, �בעל �י�תר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹוענג
ז�ז �מ�ני ועני, וחזק עמל �ה�א אד� וי� מעט. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמצטער
א�מדי�, הא�ה ה�ברי� �י ועל הר�ה. צער מצטער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד

ה�ער. ְִַַַ�פ�סקי�

.Èטע�� הרי אבר? �ח�ר� �מק�� ה�ער מ�ערי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�יצד
�י� ל��, ר�צה �זה אד� '��ה וא�מרי�: א�מדי� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצ�ע�
עליו �זר א� �ס�, א�ת� לקטע א� �סי� זה אבר ל� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלקטע
לזה, זה �י� י� ��ה וא�מדי� רגל�'; א� יד� לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ל�

ה��יק. ְִֵַַַ�מ���

.‡Èחלה א�א אבר, ח�ר� לא א� ה�בת? מ�ערי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�יצד
�מי ל� נ�ת� � לחזר וס�פ� יד� ��בתה א� למ��ב, ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹונפל
מלאכה א�ת� �ל �טל �פ�על וי�� י�� �ל �ל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ב��

מ��ה ממנה]��טל מתבטל א� לקבל מוכ� ח�ר�[כמה וא� . ְְִִִֶֶַָָ
ו�בת ה�זק, �ה�א יד� �מי ל� נ�ת� � יד� קטע א� ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאבר,
וע��י� י��, �כל ק��אי� ��מר ה�א �א�� א�ת� ר�אי� �ְְְִִִִִֵָ
רגל�, קטע א� וכ� ל�. ונ�ת� זה, �ל חלי� ימי �ל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָח����
ר�אי� עינ�, ס�ה ה�תח; על ��מר ה�א �א�� א�ת� ְִִִִֵֵֶַַַָר�אי�
בזה. ���צא �ל וכ� �רחי�. מטחינ� ה�א �א�� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָא�ת�

.·È��וחר �אזנ�, ותקע אחז� א� אזנ�, על חבר� את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָה�ה
�לל. למלאכה רא�י אינ� �הרי כ��; �מי ל� נ�ת� �ְֵֵ�ְְֲִֵֵֶָָָָ

.‚Èולא יד�, את וקטע אמד�ה�, ולא עינ�, את ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹס�ה
� חר�� �� ואחר אמד�ה�; ולא רגל�, את וקטע ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹאמד�ה�,
כ��. �מי ל� נ�ת� ונזק, נזק �כל אמד�ה� ולא �ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹה�איל
��בי� אי� � לכ�� אמד�ה� �� ואחר ונזק, נזק לכל ִֵ�ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָאמד�ה�
אבר �ל נזק ה��ק �פ� וא� �לבד; כ�� �מי א�א ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְִֵֶֶָמ���

מ�ד�. מ�ציאי� אי� � כ�� �דמי ִִִֵָ�ְֵֵֶָואבר,

.„Èיחיה ימי� �כ�ה א�מדי� הר��י? מ�ערי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�יצד
וכ�ה[ירפא] זה, מחלי מ�ד[כס�]זה ל� ונ�ת� צרי�, ה�א ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָ
זה,[הכל] ודבר �י�מ�; י�� �בר ל�� א�ת� מח�בי� ואי� .ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

ל��יק. היא ִִַַַָָ��נה

.ÂËהיה א� מ�ד. ה�ל ונ�ת� א�ת�, א�מדי� � ה�בת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
מה על יתר החלי �� ואר� וה�ל�, �חלי� ְְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָָמת�ל�ל
אי� מ�ד, הבריא א� וכ� �ל��; ל� מ�סי� אינ� � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָ�אמד�ה�

�אמד�ה�. מ�ה ל� ֲֲִִֶַָ��חתי�

.ÊËנה�� ��� � ה��יק ��רצה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ��ה
א�א ז�, �ת�נה רצ�ני 'אי� ה��יק: אמר א� אבל ל�. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהיא

ל�. ��מעי� � �י�מ�' י�� �בר ְְְְִֶֶַָאר�א��

.ÊÈע�י '�סק ה��ק: ל� ריפוי]אמר ידי,[דמי על ות� , ְְִִִִֵַַַָָָֹ
ל�: א�מר �הרי ל�; ��מעי� אי� � עצמי' אר�א ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַואני
א�א �מ�יקי�'; עצמי אני ואחזיק עצמ�, �ר�א לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ'��א
הר��י �מי ונ�ת� ה�ל על ��סק א� �י�מ�, י�� �בר ל� ְְְְִֵֵֵֵַַַָֹנ�ת�

�י�. בית ידי ְִֵֵַעל

.ÁÈר�פא לי 'י� א� א�ת�', אר�א 'אני ה��יק: ל� ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר
א��, ר�פא מביא א�א ל�; ��מעי� אי� � �ח��' ָ�ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ��ר�א

��כר. ְְְֵַָָ�מר�אה�

.ËÈ��ע פסק ��א ריפיו]הרי י��[דמי מר�א היה א�א , ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
צמחי� ב� ועל� נס�רה[פריחות]וי��, א� ה��ה, מחמת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

�מי[חזרה] ל� ול�� לר�את� ח�ב � �חית אחר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה��ה
לר�את�, ח�ב � ה��ה מחמת ��א צמחי� על� ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�ב��.
והכ�יד ר�פא, �ברי על עבר �ב��. �מי ל� נ�ת� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָואינ�

לר�את�. ח�ב אינ� � החלי ְִֵַַַָָָֹֹעליו

.Î���ל א�ת� �מח�בי� ה��יק, על �י� �ית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַ����סקי�
וא� �לל. זמ� ל� ק�בעי� ואי� מ�ד, ה�ל מ��� ��בי� �ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ
לא �הרי ל���, זמ� ל� ק�בעי� � נתח�ב �לבד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ�ב�ת

ממ��. ְִָח�ר�

ג ּפרק ּומּזיק חֹובל ¤¤¦©¥§¦הלכֹות

וה�ת���;‡. המב�� לפי ה�ל ה��ת? מ�ערי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹ�יצד
�ד�ל מאד� למת��� ה�ט�, מ� ה�ת��� ��מה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינ�

מר�ה. ���� ה�ל, זה ����� ��ה ָ�ְְְִֶֶֶֶַַָָ�ְ�מכ�ד,

�ט�ר.·. � ב�רח� �ה�א מי את א� הער�, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמב��
��ליו והפכה הר�ח, בגדו]נ�בה ה�א[שולי והרי �ניו, על ְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

ד�מה ואינ� ���ת; ח�ב � �הפ�טת� מזה וה�סי� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹער�,
וכ� ער�. �אינ� את למב�� ער�, ��ע�ה זה את ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמב��
� �ב��� ה�הר מ� �עלה א� ל�הר, לירד �גדיו הג�י� ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָא�
�בגדיו. המכ�ה את למב�� זה, מב�� ד�מה ואינ� ְִֶָָ�ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָח�ב;

�נת�,‚. �ת�� מת וא� ���ת. ח�ב ה���, את ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהמב��
ז� ��ת ��בי� אי� � ����� �זה הר�י� ולא הקי�, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹולא
מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה��ר�י�, �פ�� וא� המב��; ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמ�

ח�ב.„. החר�, את והמב�� �ט�ר; ה��טה, את ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהמב��
� ה�ט� את המב�� ח�ב. העבד, את א� ה�ר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמב��
�ט�ר. נכל�, אינ� וא� ח�ב; נכל�, א�ת� ���כלימי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָא�
את למב�� ה�ט� את המב�� ד�מה אינ� מק��, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�מ�ל
ולא ח�רי�, �� את למב�� העבד את המב�� ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹה�ד�ל,

��ח. למב�� חר� ְְִִֵֵֵֵֵַַַמב��

.‰� �גדיו על �רקק א� �דברי�, חבר� את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמב��
מק�� �כל ��בר לג�ר �י� לבית וי� ה��ל�מי�. מ� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ�ט�ר
ח�ב � חכמי� �למיד ��� וא� ��רא�. �מ� זמ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�בכל
א�א ב��� ��א �י על א� �למה, ��ת ל� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹל���
חכמי�, �למיד המב�� ��ל ה�י�, נפסק �בר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָבדברי�.
חמ�ה מ�קל מ��� וג�בי� א�ת�, ק�נסי� � בדברי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַָָאפ��
�ח�ת סלעי� ��עה מ�קל �ה�א ה�הב, מ� �ינר ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹ��ל�י�
�י� מק��, �כל זה קנס ���בי� �ידינ�, היא וק�לה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָרביע.

לאר�. �ח�צה �י� ְֵֶֶָָָָָ�אר�

.Âלמידי� וי� �ספרד; �כ� �מיד אצלנ� הי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמע�י�
���בע, וי� לה�. נאה וכ� זה, על מ�חלי� �הי� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמי�
למב��: א�מרי� הי� ה��ני� אבל ביניה�. ��רה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוע��י�

זהב'. ליטרה ל� ל�� א�ה ְִִֵַַָָָָָ'ח�ב

.Ê�מ �ט�ר �דברי� הע� �אר �המב�� �י על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָא�
לע� �מג�� מחר� ואינ� ה�א; �ד�ל ע�� ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָה��ל�מי�,

א�א שהוא]�מב���, חכמי�[מי ואמר� ��טה. ר�ע ְְְְֲִֶֶַָָָָָָ
�ר�י�, מ��ראל ��ר אד� �ני ה�ל�י� ��ל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרא��ני�,

ה�א. לע�ל� חלק ל� ֵֵֶַָָָאי�

.Á�ה� ואי� מעט, וצער ���י �ה� ��� ר��ת ה�א�ת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָי�
ה��ה וכל קצ�בי�. �מי� חכמי� לה� �סק� �כבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק;
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.Ë�ר �ה�א אד� י� ה��ק: לפי ה�ל ה�ער? ה�א ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ��ה
היה לא הר�ה, ממ�� ל� נתנ� וא�� ממ��, �בעל �י�תר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹוענג
ז�ז �מ�ני ועני, וחזק עמל �ה�א אד� וי� מעט. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמצטער
א�מדי�, הא�ה ה�ברי� �י ועל הר�ה. צער מצטער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד

ה�ער. ְִַַַ�פ�סקי�

.Èטע�� הרי אבר? �ח�ר� �מק�� ה�ער מ�ערי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�יצד
�י� ל��, ר�צה �זה אד� '��ה וא�מרי�: א�מדי� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצ�ע�
עליו �זר א� �ס�, א�ת� לקטע א� �סי� זה אבר ל� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלקטע
לזה, זה �י� י� ��ה וא�מדי� רגל�'; א� יד� לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ל�

ה��יק. ְִֵַַַ�מ���

.‡Èחלה א�א אבר, ח�ר� לא א� ה�בת? מ�ערי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�יצד
�מי ל� נ�ת� � לחזר וס�פ� יד� ��בתה א� למ��ב, ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹונפל
מלאכה א�ת� �ל �טל �פ�על וי�� י�� �ל �ל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ב��

מ��ה ממנה]��טל מתבטל א� לקבל מוכ� ח�ר�[כמה וא� . ְְִִִֶֶַָָ
ו�בת ה�זק, �ה�א יד� �מי ל� נ�ת� � יד� קטע א� ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאבר,
וע��י� י��, �כל ק��אי� ��מר ה�א �א�� א�ת� ר�אי� �ְְְִִִִִֵָ
רגל�, קטע א� וכ� ל�. ונ�ת� זה, �ל חלי� ימי �ל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָח����
ר�אי� עינ�, ס�ה ה�תח; על ��מר ה�א �א�� א�ת� ְִִִִֵֵֶַַַָר�אי�
בזה. ���צא �ל וכ� �רחי�. מטחינ� ה�א �א�� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָא�ת�

.·È��וחר �אזנ�, ותקע אחז� א� אזנ�, על חבר� את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָה�ה
�לל. למלאכה רא�י אינ� �הרי כ��; �מי ל� נ�ת� �ְֵֵ�ְְֲִֵֵֶָָָָ

.‚Èולא יד�, את וקטע אמד�ה�, ולא עינ�, את ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹס�ה
� חר�� �� ואחר אמד�ה�; ולא רגל�, את וקטע ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹאמד�ה�,
כ��. �מי ל� נ�ת� ונזק, נזק �כל אמד�ה� ולא �ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹה�איל
��בי� אי� � לכ�� אמד�ה� �� ואחר ונזק, נזק לכל ִֵ�ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָאמד�ה�
אבר �ל נזק ה��ק �פ� וא� �לבד; כ�� �מי א�א ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְִֵֶֶָמ���

מ�ד�. מ�ציאי� אי� � כ�� �דמי ִִִֵָ�ְֵֵֶָואבר,

.„Èיחיה ימי� �כ�ה א�מדי� הר��י? מ�ערי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�יצד
וכ�ה[ירפא] זה, מחלי מ�ד[כס�]זה ל� ונ�ת� צרי�, ה�א ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָ
זה,[הכל] ודבר �י�מ�; י�� �בר ל�� א�ת� מח�בי� ואי� .ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

ל��יק. היא ִִַַַָָ��נה

.ÂËהיה א� מ�ד. ה�ל ונ�ת� א�ת�, א�מדי� � ה�בת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
מה על יתר החלי �� ואר� וה�ל�, �חלי� ְְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָָמת�ל�ל
אי� מ�ד, הבריא א� וכ� �ל��; ל� מ�סי� אינ� � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָ�אמד�ה�

�אמד�ה�. מ�ה ל� ֲֲִִֶַָ��חתי�

.ÊËנה�� ��� � ה��יק ��רצה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ��ה
א�א ז�, �ת�נה רצ�ני 'אי� ה��יק: אמר א� אבל ל�. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהיא

ל�. ��מעי� � �י�מ�' י�� �בר ְְְְִֶֶַָאר�א��

.ÊÈע�י '�סק ה��ק: ל� ריפוי]אמר ידי,[דמי על ות� , ְְִִִִֵַַַָָָֹ
ל�: א�מר �הרי ל�; ��מעי� אי� � עצמי' אר�א ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַואני
א�א �מ�יקי�'; עצמי אני ואחזיק עצמ�, �ר�א לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ'��א
הר��י �מי ונ�ת� ה�ל על ��סק א� �י�מ�, י�� �בר ל� ְְְְִֵֵֵֵַַַָֹנ�ת�

�י�. בית ידי ְִֵֵַעל

.ÁÈר�פא לי 'י� א� א�ת�', אר�א 'אני ה��יק: ל� ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר
א��, ר�פא מביא א�א ל�; ��מעי� אי� � �ח��' ָ�ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ��ר�א

��כר. ְְְֵַָָ�מר�אה�

.ËÈ��ע פסק ��א ריפיו]הרי י��[דמי מר�א היה א�א , ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
צמחי� ב� ועל� נס�רה[פריחות]וי��, א� ה��ה, מחמת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

�מי[חזרה] ל� ול�� לר�את� ח�ב � �חית אחר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה��ה
לר�את�, ח�ב � ה��ה מחמת ��א צמחי� על� ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�ב��.
והכ�יד ר�פא, �ברי על עבר �ב��. �מי ל� נ�ת� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָואינ�

לר�את�. ח�ב אינ� � החלי ְִֵַַַָָָֹֹעליו

.Î���ל א�ת� �מח�בי� ה��יק, על �י� �ית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַ����סקי�
וא� �לל. זמ� ל� ק�בעי� ואי� מ�ד, ה�ל מ��� ��בי� �ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ
לא �הרי ל���, זמ� ל� ק�בעי� � נתח�ב �לבד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ�ב�ת

ממ��. ְִָח�ר�
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וה�ת���;‡. המב�� לפי ה�ל ה��ת? מ�ערי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹ�יצד
�ד�ל מאד� למת��� ה�ט�, מ� ה�ת��� ��מה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינ�

מר�ה. ���� ה�ל, זה ����� ��ה ָ�ְְְִֶֶֶֶַַָָ�ְ�מכ�ד,

�ט�ר.·. � ב�רח� �ה�א מי את א� הער�, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמב��
��ליו והפכה הר�ח, בגדו]נ�בה ה�א[שולי והרי �ניו, על ְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

ד�מה ואינ� ���ת; ח�ב � �הפ�טת� מזה וה�סי� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹער�,
וכ� ער�. �אינ� את למב�� ער�, ��ע�ה זה את ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמב��
� �ב��� ה�הר מ� �עלה א� ל�הר, לירד �גדיו הג�י� ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָא�
�בגדיו. המכ�ה את למב�� זה, מב�� ד�מה ואינ� ְִֶָָ�ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָח�ב;

�נת�,‚. �ת�� מת וא� ���ת. ח�ב ה���, את ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהמב��
ז� ��ת ��בי� אי� � ����� �זה הר�י� ולא הקי�, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹולא
מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה��ר�י�, �פ�� וא� המב��; ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמ�

ח�ב.„. החר�, את והמב�� �ט�ר; ה��טה, את ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהמב��
� ה�ט� את המב�� ח�ב. העבד, את א� ה�ר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמב��
�ט�ר. נכל�, אינ� וא� ח�ב; נכל�, א�ת� ���כלימי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָא�
את למב�� ה�ט� את המב�� ד�מה אינ� מק��, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�מ�ל
ולא ח�רי�, �� את למב�� העבד את המב�� ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹה�ד�ל,

��ח. למב�� חר� ְְִִֵֵֵֵֵַַַמב��

.‰� �גדיו על �רקק א� �דברי�, חבר� את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמב��
מק�� �כל ��בר לג�ר �י� לבית וי� ה��ל�מי�. מ� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ�ט�ר
ח�ב � חכמי� �למיד ��� וא� ��רא�. �מ� זמ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�בכל
א�א ב��� ��א �י על א� �למה, ��ת ל� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹל���
חכמי�, �למיד המב�� ��ל ה�י�, נפסק �בר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָבדברי�.
חמ�ה מ�קל מ��� וג�בי� א�ת�, ק�נסי� � בדברי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַָָאפ��
�ח�ת סלעי� ��עה מ�קל �ה�א ה�הב, מ� �ינר ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹ��ל�י�
�י� מק��, �כל זה קנס ���בי� �ידינ�, היא וק�לה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָרביע.

לאר�. �ח�צה �י� ְֵֶֶָָָָָ�אר�

.Âלמידי� וי� �ספרד; �כ� �מיד אצלנ� הי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמע�י�
���בע, וי� לה�. נאה וכ� זה, על מ�חלי� �הי� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמי�
למב��: א�מרי� הי� ה��ני� אבל ביניה�. ��רה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוע��י�

זהב'. ליטרה ל� ל�� א�ה ְִִֵַַָָָָָ'ח�ב

.Ê�מ �ט�ר �דברי� הע� �אר �המב�� �י על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָא�
לע� �מג�� מחר� ואינ� ה�א; �ד�ל ע�� ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָה��ל�מי�,

א�א שהוא]�מב���, חכמי�[מי ואמר� ��טה. ר�ע ְְְְֲִֶֶַָָָָָָ
�ר�י�, מ��ראל ��ר אד� �ני ה�ל�י� ��ל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרא��ני�,

ה�א. לע�ל� חלק ל� ֵֵֶַָָָאי�

.Á�ה� ואי� מעט, וצער ���י �ה� ��� ר��ת ה�א�ת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָי�
ה��ה וכל קצ�בי�. �מי� חכמי� לה� �סק� �כבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק;
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קנס�ת וכ�� ה�צ�ב; ה�מ�� א�ת� מ��� מה�, ה�אה ְָָ�ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָחבר�
והר��י וה��ת ה�ער �מי ה�א ה�צ�ב, ה�מ�� וא�ת� ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹה�.
�זה � צרי� לא �י� ו�בת, לרפ�אה צרי� �י� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוה�בת;

מ���. ְֵַה�א

.Ë���מ �רגל�, �חבר� ה��עט מ���? ה�א ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָוכ�ה
באר��ת� ה�ה� סלעי�. �ל�ה[ברכו]חמ�ה מ��� , ְְְֲִִִַָָָ�ְְֵַָָֹ

ביד� וה�ה� אג�ה, א�גד �מ� אצ�ע�תיו קב� ְְִָָָ�ְְְְֲִֵֶַָָָסלעי�.
אג�דה �קע[אגרו�]��היא סלעי�. ע�ר �ל�ה מ��� � ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ

חבר� �ניו,[בעורפו]את על סטר� סלע. מ��� �כ��, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ
סלע. מאה מ��� יד�, �אחר סטר� סלע; חמ�י� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמ���

צר� א� �רקק[פג�]וכ� א� ��ער�, �ל� א� �אזנ�, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
��רע א� מעליו, ט�ית� �העביר א� �ב�ר�, הרק ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוה�יע
�ל על מ��� ה�א וכזה סלע. מאה מ��� � הא�ה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹרא�
�עיט�ת, אר�ע �חבר� ��עט �ג�� �יצד? �מע�ה. ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמע�ה
��י �ניו על סטר� סלע. ע�רי� מ��� � ז� אחר ז� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָאפ��

��אר�. וכ� סלע. מאה מ��� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָסטיר�ת,

.È,�ה�מ �א�ת� י�ראל אר� מ�ס� ה� � ה�לעי� א�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל
�מחצה דינרי� ��ל�ה �ס� דינר חצי סלע �כל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�היה
מאה ל��� א�� �ה�א�ת ��תח�ב מי לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנח�ת;
נקי. �ס� �מחצה סלע ע�ר �ני� מ��� זה הרי ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָסלע,

.‡È� �ה�א��ה אד� אבל �מכ�ד. אמ�רי�? ברי� ְְֲִִִֶַָ�ֲֶָָָָ
אינ� � בה� וכ��צא ה�ברי� א�� �כל מק�יד ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ְמב�ה,
�ה�א ה��ני� ��רא� �כמ� ל�, �רא�י מה �פי א�א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנ�טל

�ע�רי� אד� �ני ��� לפי ל�ל; �אינ�[נבזי�]רא�י ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
���י מיני �כל עצמ� מב�י� ה��� וכל ,���� על ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָמק�ידי�
מ� אחת �ר�טה ל�ל �די א� רא�, וק��ת �ח�ק ְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ�ר�

ע�ה�. המ�חקי� ְֲִִִֵֶַַַָה�צי�
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הא�ה[מכה]ה��ג�‡. א�[בהריו�]את � ילדיה ויצא� , ְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ונזק ל�על, ולד�ת �מי ל��� ח�ב � נת��� ��א �י ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל

לא�ה. ִַַָָָוצער

היתה·. ��ה הא�ה �מי� ולד�ת? �מי מ�ערי� ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
מ��לדה;[שווה]יפה יפה היא וכ�ה ילדה, ��א עד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

נגפ� וא� לי�ר�יו. נ�תני� ה�על, מת א� ל�על. ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָונ�תני�
לא�ה. ולד�ת �מי א� נ�תני� ה�על, מיתת ְְְִִִֵַַַַַַַָָָאחר

�מי‚. נ�ת� � ה�ר �ח�י �� וחבל לגר, נ��אה ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָהיתה
מיתת אחר �� חבל וא� �ט�ר. ה�ר, מת ל�על; ְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָולד�ת

ולד�ת. �דמי היא זכת ְְִִֵֵַָָָה�ר,

נגיפה„. �ב�עת הרי��, ��עת ��יה א� �פחה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיתה
.��� ולד�ת �מי הרי � נת��רה א� ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָנ��חררה

�י‰. על א� � �מתה ילדיה ויצא� הא�ה, את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה��ג�
מ��� ואינ� ה��ל�מי�, מ� �ט�ר זה הרי � ��גג ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�היה
ח�ק לא � יענ�" ענ�� � אס�� יהיה "ולא ��אמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�ל��,
�י�, �ית מיתת �� ��� �דבר למזיד ��גג �י� ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָה�ת�ב

ה��ל�מי�. מ� ְְְִִַַָלפטר�

.Â�א אבל לא�ה; ���ת��� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ��ה

ה�איל ��תה, �י על א� � הא�ה את ונג� לחבר�, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנת���
מיתת �� �אי� �דבר זה הרי לה��ת�, כ�נה �לא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהמית�

ולד�ת. �מי �מ��� �י�, ְְְִֵֵֵַָ�ית

.Êח�ב � ח��רה �ה� ע�ה ולא וא��, אביו ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹה��ה
�חבל א� ח��רה, בה� ע�ה א� אבל דברי�. ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�חמ�ה
ה��ל�מי�; מ� �ט�ר � ��גג היה אפ�� ���ת, ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ�חבר�
ח�ק ��א �ארנ� �כבר �י�, �ית מיתת ע�� �ה�א ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמ�ני
למזיד, ��גג �י� �י� �ית מיתת �� ��� �דבר ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָה�ת�ב

ה��ל�מי�. מ� ְְְִִַַָלפטר�

.Áת��� המקלקלי� וכל ה�א, מקלקל הח�בל ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹוהלא
�� ��� ע�� הח�בל זה נח�ב ול�ה ה�יתה, מ� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ט�רי�
�עת הרע ליצר� ע�ה ר�ח ונחת ה�איל �י�? �ית ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמיתת
מיתה; ע�� ונמצא �מת��, ה�א הרי � �חבר� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ�חבל

ה��ל�מי�. מ� �ט�ר ְְִִִַַָָ�לפיכ�

.Ëח�ב � �מזיד אפ�� ה���רי�, �י�� �חבר� ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהח�בל
עליה ח�ב �ה�א עברה �עבר �י על א� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ת�ל�מי�,
ואינ� ל�קה � ות�ל�מי� מלק�ת המח�ב �ל והלא ְְְְִֵֶַַָ�ְְֲַַַָֹמלק�ת.
� ��ל ה�ברי� ה� �� �מ���? ל�קה אד� �אי� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ���,
ר�תה �פר�� �הרי מ���; �ה�א �חבר�, מח�בל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָח��

��אמ לת�ל�מי�, �חבר� ח�בל י��,��רה �ב�� "רק ר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
יר�א". ְְֵַַֹור�א

.È��� עברי �עבד חבל �ט�ר. ,��� �נעני �עבד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהח�בל
�ל �נעני �עבד הח�בל ה�בת. מ� ח�� �כ��, ח�ב �ְַָ�ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
צער� ואפ�� דברי�; חמ�ה נ�טל עבד �ל ר�� ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחבר�,

ר��. �ל רפ�את� �ל הרי � במהרה ונתר�א ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ�ס�,

.‡Èחר�ר� �ט ה�יע לא ועדי� לחר�ת, ��צא עבד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ל
קנס ל� אי� � עבד]ליד� של ��[שלושי� �חבל� ואחרי� . ְְְֲִֵֵֶַָָָ

�חר�ר�; �מר לא �עדי� לעצמ�, מה� לה�ציא יכ�ל אינ� �ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
קני�. �� ל� נ�אר לא �הרי מה�, לה�ציא יכ�ל האד�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹולא
,���� י�צא � עינ� ס�ה �� ואחר עב��, �� ה��יל ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלפיכ�,
מ�ד�. מ�ציאי� אי� �פ�, וא� עינ�; �מי ל� נ�ת� ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָואינ�

.·È�א אד�, ����� ח�רי�, �� וחצי� עבד �חצי� ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָמי
זה ארע� א� ח�ב. � בא�� וכ��צא ��ר, ��גח� א� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָצער�,

לעצמ�. עצמ�, �ל �י�� לר��; ר��, �ל ְְְְְְֶֶַַַַ�י��

.‚È;�דברי �חמ�ה ח�ב חבר�, �ל עברי �עבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהח�בל
העבד ולכ��צא �ר�תיה; א�כל ור�� קרקע, �ה� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוי�קח
�אינ� ה�ק ה�יק� ר��. ידי מ�חת ה�דה �צא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחר�ת,
חטמ� רא� א� אזנ� רא� ��טע �ג�� �לל, מלאכה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹמע�ב

�ר�ת. �ה� לר�� ואי� לעבד, ה�ל �ְְֵֵֶֶֶַַָָֹ

.„Èה��חת נזק א� � אחרי� �ל קט�ה �בת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהח�בל
מ�ס�� �ב��,[שוויה]א�ת� וכ� אב; �ל ה�א הרי ה�א, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

ה�א. אביה �ל מכירת� וכס� ידיה מע�ה �הרי � אב ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ל
�אינ� נזק וכ� ;��� ה�א הרי ור��י, וב�ת צער ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאבל
�ב��, הח�בל וכ� .��� ה�א הרי מ�ס��, א�ת� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ��חת

וב�ת. ור��י צער ל� ְְִֵֶַַַָָֹמ���

.ÂËוה�ער לבעל�, והר��י ה�בת � אי� �א�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהח�בל
�פניה �חבל �ג�� ה�א, �גל�י א� � וה�זק וה��ת .���ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
��ני ,��� ה�לי� � �זר�ע�תיה �ידיה א� ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ�בצ�אר�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'b iyiy mei -

ל�על, ה�לי� � ה�זק ה�א �סתר וא� ל�על; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַ�לי�י�
א�ה, ו�ל מ�ד; ל� נ�תני� �על, �ל לא�ה. �לי�י� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ��ני

�ר�ת. א�כל וה�על קרקע, �ה� ְְִֵֵֶַַַַַַָָי�קח

.ÊËאבל אחרי�. �� ��חבל� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָ��ה
ה�זק �ל מ�ד ל� ל��� ח�ב � �א��� �חבל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָה�על
�ר�ת. �ה� ל�על ואי� ,��� וה�ל ה��ת; וכל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹוה�ער,
ה�א�ני�. ה�ר� וכזה נ�תנת. לאחר, ה�מי� ל�� רצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוא�

חלי�. �ל ��ר�א �דר� א�ת�, מר�א ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוה�על

.ÊÈ.נזקיה� ח�ב ה��ה, �ת�מי� א��� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוה��יק

.ÁÈספת�� ל� היה א� � �בעל� �חבלה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָהא�ה
�ט�בת לבעל� ה��ספת למ�ר א�ת� מח�בי� � ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�ְִ�כת�ת�

מהתוספת]הניה שנפטר הנאתו רצה[בדמי א� מ��ה וג�בה , ְֲִִֶֶָָָָָ
לא וא� ��בה. ה�ל, מ� ולג��ת לגר�� רצה וא� ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹה�על;
�ת�ת�; ע�ר ל� למ�ר יכ�לה אינ� ��ספת, ל� ָָ�ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹהיה
�ת�ה, �לא אחת �עה א��� ע� ל�ה�ת לאד� ל� ָ�ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹ�אס�ר
רצה א� א�א לה�ציא�. �עיניו ק�ה תהיה ��א ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�די

�טר עליה ��תב חבל�[חוב]ה�על, הזקו]�דמי א�[שווי , ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ל�. הרא�י מ�ת�ת� ונ�טל ָָָָ�ְְְְִֵָָמגר��

.ËÈ,�לחנ� על סמ�כי� אי� א� � ה�ד�לי� �בניו ְָ�ְְְִִִֵֵַַַָָהח�בל
וה� �נזק�, קרקע לה� י�קח � וה�ט�י� מ�ד; לה� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנ�ת�
הי� וא� �ה�. �חבל� �אחרי� ה�י� וכ� �ר�תיו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�כלי�
�ד�לי� �הי� �י� �ט�ר, � �ה� וחבל �לחנ�, על ְְְִֵֶֶַָָָָָ�ְִַסמ�כי�
י�ת� ��ד�לי�, � אחרי� �ה� חבל� וא� קט�י�. �הי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�י�
א�כלי� וה� קרקע, �ה� י�קח � �ב�ט�י� מ�ד; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלה�

��ג�יל�. עד ְִֵֶֶַַָ�ר�תיה

.Î�גיעת� � וקט� ��טה הח�בל[חבלת�]חר� רעה: ְְִֵֵֵֶַָָָָָָ
�י על א� �ט�רי�. באחרי� �חבל� וה� ח�ב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�
אינ� � ה�ט� והג�יל ה��טה, ונ���ה החר�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��ת��ח

דעה. �ני אינ� �ה� �חבל� ���עה ל���; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָח�בי�

.‡Î�וה ח�ב, �ה� הח�בל רעה: �גיעת� � והא�ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד
א� � זמ� לאחר מ��מי� אבל �ט�רי�; באחרי�, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ�חבל�
�הרי העבד; נ��חרר א� �על�, מת א� הא�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנת�ר�ה
�א� � �פרע מה ל� �אי� ח�ב �בעל ה� והרי ה�, דעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�ני

ל���. ח�ב ְֱִֵֶַַָהע�יר,

.·Îהרי �יצד? �ממ�נ�. �בהמ�� �ג�פ�, אד� �ל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָעב��
ל�� ��חפ� א� �מת, חבר�, �ל עב�� לב על �חלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ה�יח
�ט�ר � �מת עלה ולא מ��, לעל�ת יכ�ל וה�א לא� ְְֲִֵֵַָָָָָָֹא�
�כא�� ח�ב, חבר�, לבהמת �� ע�ה וא� ה��ל�מי�. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�
�ל וכ� ל���. ח�ב �ה�א ונ�ר�, �ג�� על ה�חלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹה�יח

בזה. ֵֶַָ���צא

ה ּפרק ּומּזיק חֹובל ¤¤¦©¥§¦הלכֹות

ולא‡. �חבר�. �י� �עצמ� �י� לח�ל, לאד� ְְְְְֲֵֵֵַַַָָָֹֹאס�ר
�י� � מ��ראל ��ר אד� ה��ה �ל א�א �לבד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהח�בל

נ�י�� �ר� א�ה, �י� אי� �י� �ד�ל, �י� �[מריבה]קט� ִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
י�סי�... "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַֹֹהרי
הח�טא, �ה�ית לה�סי� ��א ��רה הזהירה א� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלה��ת�";

ה��יק. את ל��ה וחמר ִֶֶֶַַַַַָֹקל

יד�·. ה�ג�י� וכל אס�ר; חבר�, על יד� להג�י� ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָאפ��
ר�ע. זה הרי � ה�ה� ��א �י על א� חבר�, ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעל

ל�קה,‚. � פר�טה �וה �� �אי� ה�אה חבר� את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה��ה
נ�� זה לאו ��היה �די ��ל�מי� �א� אי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�הרי
�וה �� �אי� ה�אה חבר� עבד ה�ה ואפ�� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלת�ל�מי�.
�ה�ה וג�י מצו�ת. �מקצת י�נ� �הרי ל�קה, � ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָפר�טה
את ו�� וכה... �ה "ו�פ� ��אמר: מיתה, ח�ב � י�ראל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאת

בח�ל". ו�טמנה� ְְְִִִֵַַַה�צרי

��היה„. זר�ע, �עלי ה��טי� לא�� חכמי� קנס� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָקנס
חפ� �נקיטת ונ��ע נאמ�, חבל[קדוש]ה�ח�ל �� חבל ��ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

עדי�.[מכה] �� ��הי� וה�א ל�; �רא�י מה ונ�טל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָזה,
�ל� יד� לת�� ��כנס א�ת� מעידי� עדי� �ני הי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�יצד?
'לא א�מר: וה�א ,�� �חבל �עת רא�ה� ולא חב�ל, ְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹויצא
ונ�טל. נ��ע זה הרי � �י' חבל� 'א�ה א�מר: וה�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחבל�י',

�מק��‰. ה��ה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ��ה
�לי�י, ע�ה� �היה א� לעצמ�, לה��ת� ל� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�אפ�ר
על �להתרע� �� לח�ל ל� אמר ה�ח�ל ��ה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�אפ�ר
�מק�� ה��ה והיתה אחר, ע�ה� אי� א� אבל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר;
�י� נ�יכה �היתה �ג�� �עצמ�, לע��ת� יכ�ל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ�אינ�

�ב�עה. �לא נ�טל זה הרי � בזה וכ��צא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�תפיו

.Âהרי� דברי�, חמ�ה מ��� חבל, �ה�א הח�בל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�דה
ה�ריבה ��עת �ל� יד� לת�� ��כנס �� הי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעדי�
א�מר: וה�א �לל, עדי� �� הי� לא א� אבל חב�ל. ְְְֲִִֵֵָָָָָָָֹויצא
ה�ער, �מ� ה�זק מ� �ט�ר � מעצמ� וה�דה �י', ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ'חבל�
�פר א� לפיכ�, עצמ�; �י על ור��י �ב�ת ��בת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוח�ב

ה�ת �ב�עת נ��ע חבל�י', 'לא .[מדרבנ�]ואמר: ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

.Ê?�עצמ �י על א�� דברי� �ל�ה אד� מ��� ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹול�ה
ל�, י�� לא �א� � קנס ואינ� ה�א, ממ�� והר��י ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ה�בת
מ�לאכ��. �בטל �� מתר�א �ה�א ממ�� ח�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי
�ה�א �פנינ� �ה�דה ב�עה א�א ל� ה�יעה לא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוה��ת
��ת, ל� אי� אד�, �� חבל ��א �ה�ח�ל � �� ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחבל

א�ת�. ����ה היא �י� �בית ְְְִִִֵֶָָָוה�דאת�

.Áה��יעה ��ת �י� �ב�ת הפר� �אי� למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנמצאת
�עת ל� ה��יעה ��ת �בי� אחרי�, �פני �� חבל א� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹל�
��ת אד� מ��� לפיכ� ;�� �חבל אחרי� �פני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�דה

עצמ�. �י ְִַַעל

.Ëה��יק� ממ�נ�; למ�יק �ג�פ�, חבר� מ�יק ד�מה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינ�
נת��ר ל���, ח�ב �ה�א מה ���� �יו� � חבר� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממ��
החמ�ה �ל ל� ��ת� �י על א� � �חבר� ח�בל אבל ֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָל�.
נבי�ת אילי �ל הקריב ואפ�� ל�; מת��ר אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָדברי�,

��ב��[המובחרי�] עד ע�נ�, נמחל ולא ל� מת��ר אי� ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ
ל�. וימחל ה�ח�ל ְְְִִֶַָֹמ�

.È�ר� ז� ואי� ימחל; ולא אכזרי להי�ת ל�ח�ל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואס�ר
ל� ונתח�� הח�בל, מ��� ���� �יו� א�א י�ראל. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזרע
ונח� מחטא�, �ב �ה�א וידע ��נ�ה, רא��נה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ע�

הרי[התחרט] � למחל הממהר וכל ל�. ימחל � רעת� ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹעל
הימ��. נ�חה חכמי� ור�ח מ��ח, ְֲִֵֶַָָָ�ְה�א
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ל�על, ה�לי� � ה�זק ה�א �סתר וא� ל�על; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַ�לי�י�
א�ה, ו�ל מ�ד; ל� נ�תני� �על, �ל לא�ה. �לי�י� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ��ני

�ר�ת. א�כל וה�על קרקע, �ה� ְְִֵֵֶַַַַַַָָי�קח

.ÊËאבל אחרי�. �� ��חבל� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָ��ה
ה�זק �ל מ�ד ל� ל��� ח�ב � �א��� �חבל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָה�על
�ר�ת. �ה� ל�על ואי� ,��� וה�ל ה��ת; וכל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹוה�ער,
ה�א�ני�. ה�ר� וכזה נ�תנת. לאחר, ה�מי� ל�� רצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוא�

חלי�. �ל ��ר�א �דר� א�ת�, מר�א ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוה�על

.ÊÈ.נזקיה� ח�ב ה��ה, �ת�מי� א��� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוה��יק

.ÁÈספת�� ל� היה א� � �בעל� �חבלה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָהא�ה
�ט�בת לבעל� ה��ספת למ�ר א�ת� מח�בי� � ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�ְִ�כת�ת�

מהתוספת]הניה שנפטר הנאתו רצה[בדמי א� מ��ה וג�בה , ְֲִִֶֶָָָָָ
לא וא� ��בה. ה�ל, מ� ולג��ת לגר�� רצה וא� ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹה�על;
�ת�ת�; ע�ר ל� למ�ר יכ�לה אינ� ��ספת, ל� ָָ�ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹהיה
�ת�ה, �לא אחת �עה א��� ע� ל�ה�ת לאד� ל� ָ�ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹ�אס�ר
רצה א� א�א לה�ציא�. �עיניו ק�ה תהיה ��א ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�די

�טר עליה ��תב חבל�[חוב]ה�על, הזקו]�דמי א�[שווי , ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ל�. הרא�י מ�ת�ת� ונ�טל ָָָָ�ְְְְִֵָָמגר��

.ËÈ,�לחנ� על סמ�כי� אי� א� � ה�ד�לי� �בניו ְָ�ְְְִִִֵֵַַַָָהח�בל
וה� �נזק�, קרקע לה� י�קח � וה�ט�י� מ�ד; לה� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנ�ת�
הי� וא� �ה�. �חבל� �אחרי� ה�י� וכ� �ר�תיו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�כלי�
�ד�לי� �הי� �י� �ט�ר, � �ה� וחבל �לחנ�, על ְְְִֵֶֶַָָָָָ�ְִַסמ�כי�
י�ת� ��ד�לי�, � אחרי� �ה� חבל� וא� קט�י�. �הי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�י�
א�כלי� וה� קרקע, �ה� י�קח � �ב�ט�י� מ�ד; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלה�

��ג�יל�. עד ְִֵֶֶַַָ�ר�תיה

.Î�גיעת� � וקט� ��טה הח�בל[חבלת�]חר� רעה: ְְִֵֵֵֶַָָָָָָ
�י על א� �ט�רי�. באחרי� �חבל� וה� ח�ב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�
אינ� � ה�ט� והג�יל ה��טה, ונ���ה החר�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��ת��ח

דעה. �ני אינ� �ה� �חבל� ���עה ל���; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָח�בי�

.‡Î�וה ח�ב, �ה� הח�בל רעה: �גיעת� � והא�ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד
א� � זמ� לאחר מ��מי� אבל �ט�רי�; באחרי�, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָ�חבל�
�הרי העבד; נ��חרר א� �על�, מת א� הא�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנת�ר�ה
�א� � �פרע מה ל� �אי� ח�ב �בעל ה� והרי ה�, דעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�ני

ל���. ח�ב ְֱִֵֶַַָהע�יר,

.·Îהרי �יצד? �ממ�נ�. �בהמ�� �ג�פ�, אד� �ל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָעב��
ל�� ��חפ� א� �מת, חבר�, �ל עב�� לב על �חלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ה�יח
�ט�ר � �מת עלה ולא מ��, לעל�ת יכ�ל וה�א לא� ְְֲִֵֵַָָָָָָֹא�
�כא�� ח�ב, חבר�, לבהמת �� ע�ה וא� ה��ל�מי�. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�
�ל וכ� ל���. ח�ב �ה�א ונ�ר�, �ג�� על ה�חלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹה�יח

בזה. ֵֶַָ���צא

ה ּפרק ּומּזיק חֹובל ¤¤¦©¥§¦הלכֹות

ולא‡. �חבר�. �י� �עצמ� �י� לח�ל, לאד� ְְְְְֲֵֵֵַַַָָָֹֹאס�ר
�י� � מ��ראל ��ר אד� ה��ה �ל א�א �לבד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהח�בל

נ�י�� �ר� א�ה, �י� אי� �י� �ד�ל, �י� �[מריבה]קט� ִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
י�סי�... "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַֹֹהרי
הח�טא, �ה�ית לה�סי� ��א ��רה הזהירה א� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלה��ת�";

ה��יק. את ל��ה וחמר ִֶֶֶַַַַַָֹקל

יד�·. ה�ג�י� וכל אס�ר; חבר�, על יד� להג�י� ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָאפ��
ר�ע. זה הרי � ה�ה� ��א �י על א� חבר�, ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעל

ל�קה,‚. � פר�טה �וה �� �אי� ה�אה חבר� את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה��ה
נ�� זה לאו ��היה �די ��ל�מי� �א� אי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�הרי
�וה �� �אי� ה�אה חבר� עבד ה�ה ואפ�� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלת�ל�מי�.
�ה�ה וג�י מצו�ת. �מקצת י�נ� �הרי ל�קה, � ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָפר�טה
את ו�� וכה... �ה "ו�פ� ��אמר: מיתה, ח�ב � י�ראל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאת

בח�ל". ו�טמנה� ְְְִִִֵַַַה�צרי

��היה„. זר�ע, �עלי ה��טי� לא�� חכמי� קנס� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָקנס
חפ� �נקיטת ונ��ע נאמ�, חבל[קדוש]ה�ח�ל �� חבל ��ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

עדי�.[מכה] �� ��הי� וה�א ל�; �רא�י מה ונ�טל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָזה,
�ל� יד� לת�� ��כנס א�ת� מעידי� עדי� �ני הי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�יצד?
'לא א�מר: וה�א ,�� �חבל �עת רא�ה� ולא חב�ל, ְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹויצא
ונ�טל. נ��ע זה הרי � �י' חבל� 'א�ה א�מר: וה�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחבל�י',

�מק��‰. ה��ה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ��ה
�לי�י, ע�ה� �היה א� לעצמ�, לה��ת� ל� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�אפ�ר
על �להתרע� �� לח�ל ל� אמר ה�ח�ל ��ה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�אפ�ר
�מק�� ה��ה והיתה אחר, ע�ה� אי� א� אבל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר;
�י� נ�יכה �היתה �ג�� �עצמ�, לע��ת� יכ�ל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ�אינ�

�ב�עה. �לא נ�טל זה הרי � בזה וכ��צא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�תפיו

.Âהרי� דברי�, חמ�ה מ��� חבל, �ה�א הח�בל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�דה
ה�ריבה ��עת �ל� יד� לת�� ��כנס �� הי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעדי�
א�מר: וה�א �לל, עדי� �� הי� לא א� אבל חב�ל. ְְְֲִִֵֵָָָָָָָֹויצא
ה�ער, �מ� ה�זק מ� �ט�ר � מעצמ� וה�דה �י', ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ'חבל�
�פר א� לפיכ�, עצמ�; �י על ור��י �ב�ת ��בת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוח�ב

ה�ת �ב�עת נ��ע חבל�י', 'לא .[מדרבנ�]ואמר: ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

.Ê?�עצמ �י על א�� דברי� �ל�ה אד� מ��� ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹול�ה
ל�, י�� לא �א� � קנס ואינ� ה�א, ממ�� והר��י ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ה�בת
מ�לאכ��. �בטל �� מתר�א �ה�א ממ�� ח�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי
�ה�א �פנינ� �ה�דה ב�עה א�א ל� ה�יעה לא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוה��ת
��ת, ל� אי� אד�, �� חבל ��א �ה�ח�ל � �� ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחבל

א�ת�. ����ה היא �י� �בית ְְְִִִֵֶָָָוה�דאת�

.Áה��יעה ��ת �י� �ב�ת הפר� �אי� למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנמצאת
�עת ל� ה��יעה ��ת �בי� אחרי�, �פני �� חבל א� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹל�
��ת אד� מ��� לפיכ� ;�� �חבל אחרי� �פני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�דה

עצמ�. �י ְִַַעל

.Ëה��יק� ממ�נ�; למ�יק �ג�פ�, חבר� מ�יק ד�מה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינ�
נת��ר ל���, ח�ב �ה�א מה ���� �יו� � חבר� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממ��
החמ�ה �ל ל� ��ת� �י על א� � �חבר� ח�בל אבל ֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָל�.
נבי�ת אילי �ל הקריב ואפ�� ל�; מת��ר אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָדברי�,

��ב��[המובחרי�] עד ע�נ�, נמחל ולא ל� מת��ר אי� ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ
ל�. וימחל ה�ח�ל ְְְִִֶַָֹמ�

.È�ר� ז� ואי� ימחל; ולא אכזרי להי�ת ל�ח�ל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואס�ר
ל� ונתח�� הח�בל, מ��� ���� �יו� א�א י�ראל. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזרע
ונח� מחטא�, �ב �ה�א וידע ��נ�ה, רא��נה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ע�

הרי[התחרט] � למחל הממהר וכל ל�. ימחל � רעת� ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹעל
הימ��. נ�חה חכמי� ור�ח מ��ח, ְֲִֵֶַָָָ�ְה�א
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.‡Èהא�מר� ממ�נ�, לנזקי ג�פ� נזקי �י� הפר� י� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָוע�ד
�ט�ר' �א�ה מנת על ידי, את קטע עיני, 'ס�ה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחבר�:
אד� �אי� יד�ע, �ה�בר דברי�; �חמ�ה ח�ב זה הרי �ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
את ��ר �ס�תי, את 'קרע לחבר�: הא�מר אבל �כ�. ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָר�צה
אמר לא וא� �ט�ר; זה הרי � �ט�ר' �א�ה מנת על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��י,
על א� ל���, ח�ב זה הרי � �ט�ר' �א�ה מנת 'על ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָל�

לה�חית. �הר�ה� ְְְִִִֶַָ�י

.·Èח�ה� ליד� ה�לי� ���א� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ��ה
מפקדי� א� אצל� �א�לי� �הי� �ג�� �מירה, ְִָ�ְְְְְִִֶֶַָָ�ת�רת
עד ל���, ח�ב � �� וע�ה �קרע', '��ר ל�: ואמר ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָאצל�,
'קח ל�: אמר א� אבל �ט�ר'; �א�ה מנת 'על ל� ְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ��אמר
�ט�ר. זה הרי � כ� וע�ה �קרע�', זה '�גד ו��ר�', זה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�לי

.‚Èא�ה� מנת על �ל�ני �ל �ליו '��ר לחבר�: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהא�מר
הרי � כ� וע�ה ל��ט�ר', אמר �כא�� ל���, ח�ב זה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

�י על וא� �ט�ר'. �א�ה מנת על �ל�ני �ל עינ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ'ס�ה
��פ� ל� הא�מר זה הרי � ל��� הח�ב ה�א ָ�ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�הע��ה
עברה. ע�ברי ידי וח�ק ע�ר הכ�יל �הרי ה�א, ור�ע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָ�ע��

ו ּפרק ּומּזיק חֹובל ¤¤¦©¥§¦הלכֹות

�היה‡. �י� �ל�; נזק ל��� ח�ב חבר�, ממ�� ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��יק
מ� נפל �יצד? �מזיד. ה�א הרי � אנ�ס �היה �י� ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ��גג,
על ונפל מה�� ��ה�א ��תקל א� ה�לי�, את ו�בר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָה�ג
�המה "�מ�ה ��אמר: �ל�, נזק ח�ב � ��בר� ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�לי

למזיד. ��גג �י� �א� ה�ת�ב ח�ק ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹי�למ�ה",

א�·. �ליו, ה��בר א� חבר�, �ל �המ�� הה�רג ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד
ה�א. אחד �י� ה�ל � נטיע�תיו ק�צ� א� �גדיו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֹק�רע

�ר��ת‚. אבל ה��ק. �ר��ת אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָ��ה
��גגה אבל �זד��; ה�יק א� א�א ל��� ח�ב אינ� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָה��יק,
��א �ניה� א� �ר��ת, �ניה� הי� א� וכ� �ט�ר. �אנס, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹא�
�ט�ר. � �כ�נה ��א חבר� ממ�� מה� אחד וה�יק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ר��ת,

�ליבה„. ונ�מטה ב���, ע�לה מ�ח�יו,[מדריגה]היה ֶַָָ�ְְְְְִִִַָָָָ
וא� ח�ב; וחזקה, מה�קת היתה לא א� � וה�יקה ְֲִֶֶַַָָָ�ְְְְְִִִָָָָָֹונפלה
זה הרי � �התליעה א� ונ�מטה, �מה�קת, חזקה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָ�ְְֲָָָָהיתה
וכל בזה. ���צא �ל וכ� היא. �מי� �ידי מ�ה ��� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ט�ר,
�ט�ר, � ה��יק �ר��ת אבל ה��ק; �ר��ת ה�ברי� ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָא��

��ארנ�. �מ� לה�יק, ��ת��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַעד

הכניס�‰. אפ�� ו�מ�, יי� ��י חבר� חצר ���א ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי
זה הרי ל�מר, החצר �על עליו ק�ל ולא ה�איל � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ�ר��ת
�כניסת� ה��י� מ� �����ר וכל �דר��, וי�צא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנכנס
אפ�� �כ�נה, �בר� וא� עליה�. �ט�ר ה�א הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ�ביציאת�,
ל���. ח�ב זה הרי � �ר��ת ��א ה��י� �על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניס�

בזה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

.Âה�א� ה��יק �ר��ת להרג�, חבר� ��י על �עלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ר
�על �בא מ�עד, �היה �י� ,�� �היה �י� ה�ח���, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ�על
הרי � �מת עלי�� ונפל לה�יל�, ��ר� את ו�מט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָה�ח���

�ט�ר. ֶָזה

.Ê�ל�מט יכ�ל היה א� � �מת לעלי�� [לתחתו�]�חפ� ְְְְִֵֶָָָָָָ
הרי ל�מט�, יכ�ל היה לא וא� ח�ב; זה הרי �מט�, ְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹֹולא

�ט�ר. ֶָזה

.Á�בחבית �א זה הר�י�, �ר��ת מה�כי� �הי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ�ני�
� זה �ל �ק�רת� זה �ל ��� ונ��רה בק�רת�, �א ְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָוזה
�על היה לה��. ר��ת ולזה לה��, ר��ת ��זה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ט�ר;
���רה חבית ונ��רה אחר��, החבית �בעל רא���, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָה��רה
ח�ב; מ�א�, מ�בד לנ�ח ה��רה �על עמד וא� �ט�ר. �ְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לת�� עמד �ט�ר. 'עמד', ל� ואמר החבית �על הזהיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹוא�
�על הזהיר ��א �י על וא� �פט�ר, �מה�� זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמ�א�,
רא���, החבית �על היה �דר��. טר�ד ה�א �הרי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהחבית,
��ה ח�ב; � ���רה חבית ונ��רה אחר��, ה��רה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ�בעל
לנ�ח, החבית �על עמד וא� �כ�נה. �יד� ��בר� ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ�מ�
זה הרי 'עמד', ל� ואמר ה��רה �על הזהיר וא� ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ�ט�ר;

הזהיר ��א �י על א� מ�א�, לת�� עמד וא� לבעלח�ב. ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ
�פ��נ� �א וזה �נר� �א זה וכ� ח�ב. ה�א הרי � ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָה��רה

בזה.[ונשר�] ���צא �ל וכ� ;ְֵֵֶַָָ

.Ëואחד ר� אחד הר�י�, �ר��ת מה�כי� �הי� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ני�
ח�ב, הר� זה � �כ�נה ��א �חבר� מה� אחד וה�ק ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ְְֵַמה��,
ה�מ��ת, �י� ��ת ערב היה וא� מ��ה; �ה�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמ�ני
ה��ת ��נס ��א �די �ר��ת, ר� �ה�א מ�ני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ט�ר,

פנ�י אינ� �[מוכ�]וה�א �זה זה וה�ק� רצי�, �ניה� הי� . ְְְִֵֵֶָָָ�ְֶֶָ
ה�מי�. ��אר ואפ�� �ט�רי�, ְְְֲִִִִֵֶַַָָ�ניה�

.È,�� וה�יק ח� ירה א� אב�, ��רק א� �יד�, ה��יק ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחד
��טר זר�]א� וה�יק,[הפנה ה�לי� על א� חבר� על מי� ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

נע א� �רק וניע�[באפו]א� �כיח� הגרו�וה�יק [ליחת ְְְִִִִֶָָ
וה�והא�] �יד�, �מ�יק זה הרי � מ�ח� �הלכ� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ�עת

האר�, על וה�יח הרק נח א� אבל אד�. �ל ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ��לד�ת
��ל ��ר�; מ��� ח�ב זה הרי � אד� �ה� נתקל �� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואחר

��ארנ�. �מ� היא, ��ר ��לדת ְְִֵֶֶֶַַָָ��לה,

.‡È�במתכת]ל�ט ��[עובד ויצא ���י�, מ�ה �היה ְִֵֵֶֶַַַָָָָ
זרק א� ח� ��רק �מי ח�ב זה הרי � וה�יק ה��י� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמ�חת
את ו��ר לסתר�, ה�תל את עליו ���ל ה��אי וכ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאב�.

ה�יק א� ונפל[אחרי�]האבני� זה, מ�ד ס�תר היה ח�ב. � ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
�ז�רק ��ה ח�ב, � ה��ה מחמת וא� �ט�ר; � אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמ�ד

ה�א. �� וה�יק ְִִֵח�

.·È�על]ה��ב ��פלה[לוח� א� ��י�, חבר� �המת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ
�ח�ה �ה�יח� א� ��י�, ��תה עד מ�על�ת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�מנע�

עד[דחק]וצמצ� צל, תמצא ��א �די ה�ק�� עליה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
בזה. ���צא �ל וכ� ל���. ח�ב � הח�ה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�הרג�ה

.‚Èה�לי את �בר� א� �אחת, ה�המה את �המית� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ני�
מ���י� � �יניה�.[מחלקי�]�אחת ְְְִֵֵֶַַַ

.„È,מתה ולא ה�המה על חביל�ת חמ� �ה�יח� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמ�ה
היתה א� � �מתה עליה חבילת� וה�יח האחר�� זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�בא
עמדה חבילת� זה �מ�ה�סי� החביל�ת, �א�ת� ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָמה�כת
מה�כת, היתה לא מ�ח�ה וא� ח�ב; האחר�� � הלכה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹולא

��וה. מ��מי� ��� יד�ע, אי� וא� �ט�ר. ְְְִֶַָָ�ְֲִֵַַָָָהאחר��

.ÂËבא� נ��ר, ולא ה��א על ���ב� חמ�ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹוכ�
לה�בר רא�י �היה �י על א� � ונ��ר עליו וי�ב ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהאחר��
ח�ב; האחר�� �בירת�, את וקרב ה�איל � ���ב קד� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�
ע�מדי� היינ� עליו, נסמכ� לא 'א�� ל�: א�מרי� ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ�הרי
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�ל וכ� ח�בי�. ��� ונ��ר, �אחת י�ב� וא� ���בר'. ְִֵַָָָ�ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹקד�
בזה. ֵֶַָ���צא

.ÊË�א אד�, א� כלי�, א� בהמה, ��חפ� ו��ר ְְֲִֵֵֶָָָָָָאד�
מת, א� ���ר, ה�דח� וה�ק ל��ר; ה�ק��י�, �ס�לי ְִֵַַַָ�ְְִַָ�ְֱֵֶַַבהמת
� �המה ה�ק א� אד� נזקי לעני� ה�לי�: נ���ר� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָא�
ה��ר; �בעל ה��ר �בעל ה��ח� האד� ח�בי�, ְְִֵַַַַַַַַָָָָָָ�ל���

ואר�עה[מחלקי�]�מ���י� ולד�ת �מי לעני� �יניה�. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
לעני� �ט�רי�. ה��ר �בעל ה��ר �בעל ח�ב, אד� � ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָדברי�

האד�]�פר מות ח�ב,[על ה��ר �על � עבד �ל ��ל�י� ְִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
� ה�ק��י� �פס�לי �לי� לעני� �ט�רי�. ה��ר �בעל ְִָ�ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָואד�

�ט�ר. ה��ר �בעל ח�בי�, ה��ר �בעל ִַַַַַַַָָָָאד�
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נ���ה‡. ולא ה�איל � נ�ר �אינ� ה�ק חבר� ממ�� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה��יק
�י� ה��ל�מי�, מ� �ט�ר זה הרי � צ�רת� נפסדה ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹה�בר
�מיה�, והפחית ה�איל אמר�, ס�פרי� מ�ברי אבל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָ��רה;

מ�מיה�. �הפחית מה �מ��� ח�ב, זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

א�·. חבר�, �ל טה�רי� אכלי� ���א הרי ְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָ�יצד?
בחולי�]���ע תרומה יי�[עירב ט�ת ל� ערב א� �ר�תיו, ִִֵֵֵֶַַַָ

�זה ���צא �ל וכ� ה�ל, עליו אסר �הרי יינ� �ת�� ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנס�
��נכסיו, ה�פה מ� �ל� נזק �מ��� �הפסיד, מה �מי� �ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ה��יקי�. �ל ְִִֶֶַַָ�דר�

��א‚. �די חכמי�, א�ת� ��נס� ה�א קנס זה, ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹודבר
טהר�תיו �מט�א ה�ל� ה��חיתי� מ� ואחד אחד �ל ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיהיה
�ה�יק זה מת א� לפיכ�, אני'. '�ט�ר וא�מר: חבר�, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ�ל
קנס� ��א מ�כסיו; ה�זק ��בי� אי� � נ�ר �אינ� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה�ק
ע�ה ��א ה��ר� אבל וה�יק, �עבר זה א�א ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחכמי�
��גגה נ�ר �אינ� ה�ק ה��יק וכ� א�ת�. קנס� לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ל��,
מ�ע��. לה�יק ה�ת��� א�א קנס� ��א �ט�ר, � �אנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹא�

���ל�„. ח�בי�[פסלו]ה�הני� �מזיד, � ה�בח את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ח�את �פרת מלאכה הע��ה וכ� �ט�רי�. ���גג, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָל���;

ח�את אדומה]�במי פרה – ל���;["חטאת" ח�ב �מזיד, � ְְְִֵֵֵַַַָָ
�ט�ר. ְֵָ���גג,

למר�ק‰. �רה הדיש]הכניס ותד��,[מקו� ��ינק �די ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
�דיני וח�ב אד�, מ�יני �ט�ר � ח�את מ�י �ע�� ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוה�יח

ִַָ�מי�.

.Â�אי� ה�י�; נאסר לא � זרה לעב�דה חבר� יי� ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנ��
�� ל� היה וא� .��� �אינ� �בר א�סר מ��ראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאד�
�� �התר� א� �ג�י, ה�א �הרי מ��ד �היה א� ְְֲִֵֶֶָ�ְֶָָָ���פ�ת,

ה�א �הרי ההתראה, כעת]וק�ל זה[נעשה הרי � מ��ד ְְְֲִֵֵֶַַָָ�ֲֵֶָ
והרי ל���, זה יתח�ב והיא� ל���. וח�ב ה�י�, את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָא�סר
ל���, נתח�ב �הג�יה� ��עת מ�ני �נפ��? מתח�ב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַה�א

��נ��. עד �נפ�� מתח�ב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַואינ�

.Ê�מ �ל� נזק ל��� ח�ב חבר�, ממ�� לה�יק ה��ר� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל
ה�א �אינ� �י על א� ה��יקי�. ��אר ��נכסיו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�פה
ה��ר� וה�א ה�איל �אחר�נה, עצמ� ה�זק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָה��יק
��י על ה�ג מרא� ��� �לי ה��רק �יצד? ח�ב. ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהרא���,

מעל ה�רי� את וס�ק וקד� אחר �בא �כסת�ת, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָכרי�
�א�� �ל� נזק ח�ב � ונ��ר �אר� ה�לי ונח�ט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאר�,

ו ה�רי� ����ק �יד�; וכ���ר� ���בר. ל� �ר� ה�סת�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

.Áכסת�ת� כרי� ��י על ה�ג מרא� חבר� �ל �לי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹה��רק
ה��רק � ה�רי� והסיר ה�לי �על וקד� ה�לי, �על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ�ל
וא� ה�לי. ל�בירת הרא��� ה��ר� היא ��ריקת�, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָח�ב;
��ניה� והמס�ק; ה��רק ח�בי�, �ניה� � וס�ק� אחר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָקד�

זה. �ל ממ�נ� לא�ד ְְֵֶֶַָָ�רמ�

.Ëהח�ב �ל ל��� ח�ב חבר�, �ל �טר�תיו ה��ר� ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכ�
הרי ממ��, ה�טר ��� �אי� �י על �א� ��טר; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�היה
מק�� ��טר ה��יק ל� ���דה �בלבד ה�מ��; לא�ד ָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ר�

בבי"ד] �מחמת[מאומת ,�� כת�ב היה וכ� וכ� ְֲֵַָָָָָָָָהיה,
לא א� אבל הח�ב; לג��ת יכ�ל �אינ� ה�א ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ��רפ�

�לבד. ה�יר דמי א�א ל� מ��� אינ� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָהאמינ�,

.È,ללוי ה�טר �מכר ��מע��, נ��ה �היה רא�ב� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
�מע��, נפטר הרי � ל�מע�� �מחל� ��כר� אחר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוחזר
מה �ל ללוי ל��� רא�ב� ונתח�ב �מק�מ�, ��ת�אר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ�מ�
�מ� ה�א והרי ה�טר, לא�ד ל� �ר� �הרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָ���טר;
מ� ה��חל מ��� רא�ב�, י�ר� מחל� א� וכ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ��רפ�.

��נכסיו. ְִֶֶַָָָה�פה

.‡Èאי��תיקי עב�� הע��ה לחובו]וכ� וחזר[שעבדו , ְְְִֵֵֵֶַַָָ
הפקיע �הרי הח�ב; לבעל ל��� המ�חרר ח�ב � ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָו�חרר�
ה�א �� הח�ב �על את וכ�פי� ממ�נ�. לא�ד וגר� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָ�ע��ד�,
וכ� א�ה'. 'עב�י ל� ויאמר �� יפ�ע ��א �די העבד, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹל�חרר
וכ� ל���. ח�ב � ל�� וירד ונת�ל�ל חבר�, מט�ע ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָה��ח�

לפחת[פוג�]ה��ר� גר� �הרי ל���, ח�ב � ה�רה אז� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
המר�ע וכ� ח�ב[כותש]�מיה. � צ�רת� והעביר חבר�, �ינרי ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

א��. �דברי� ���צא �ל וכ� ��ר�. מ��� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָל���

.·È�לי� �ח�יו היה ולא לאר�, ה�ג מרא� �לי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹה��רק
וכסתות] �אויר,[כרי� ��ה�א �מ�ל ��בר� אחר וקד� ,ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

א�א �בר ��א �ט�ר; האחר זה הרי � לאר� ���יע ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקד�
�ב�ר, �לי ���בר ונמצא �ו�אי; מ�ד לה�בר ���פ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�לי

�ט�ר. �זה, ���צא �ל וכ� �ג�ר�. זה ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָואי�

.‚Èאת מ�יק �ה�א מ�ני להריגה ע�מד �היה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ר
את מ�יק �ה�א מ�ני לקציצה ע�מד �ה�א ואיל� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָה�ר��ת,
מ�עת ��א זה איל� וק�� זה ��ר ו�חט אחד וקד� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהר�י�,
�הרי ה��ני�, ��רא� �מ� ל�עלי� ל��� ח�ב � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�עלי�
לי אמר� 'א�ה ואמר: טע� וא� מצוה. מ�ע��ת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָהפקיע�
�ט�ר. זה הרי לכ�, ע�מד וה�א ה�איל �לקצצ�', ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָלהרג�

.„È��ה וכ�ה אחר �בא ע��, א� ח�ה ��חט מי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוכ�
ה��ני�. ��רא� �מ� ל� ל�� ח�ב � ה��חט מ�עת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ��א
ע�רה וה�א קצ�ב, קנס נ�ת� �ה�א �ה�רה מי ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָוי�
מ�ע��ת ה�עלי� ה��נע ��ל ה�א�ני�, ה�ר� וכ� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָזה�בי�;
� וע�י� אחר וקד� לע��ת�, רא�יי� �ה� ע�ה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמצות

זה�בי�. ע�רה ל�עלי� ְְְֲִִֵַַָָָמ���

.ÂË�יד� ל��יק א�[בעצמו]�מי� ל� ��מי� �דר� , ְְִִִִֶֶֶַַָָָ
�ליו ��ר א� חבר�, �המת �הרג הרי �יצד? ממ�נ�. ֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָה�יק
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�ל וכ� ח�בי�. ��� ונ��ר, �אחת י�ב� וא� ���בר'. ְִֵַָָָ�ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹקד�
בזה. ֵֶַָ���צא

.ÊË�א אד�, א� כלי�, א� בהמה, ��חפ� ו��ר ְְֲִֵֵֶָָָָָָאד�
מת, א� ���ר, ה�דח� וה�ק ל��ר; ה�ק��י�, �ס�לי ְִֵַַַָ�ְְִַָ�ְֱֵֶַַבהמת
� �המה ה�ק א� אד� נזקי לעני� ה�לי�: נ���ר� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָא�
ה��ר; �בעל ה��ר �בעל ה��ח� האד� ח�בי�, ְְִֵַַַַַַַַָָָָָָ�ל���

ואר�עה[מחלקי�]�מ���י� ולד�ת �מי לעני� �יניה�. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
לעני� �ט�רי�. ה��ר �בעל ה��ר �בעל ח�ב, אד� � ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָדברי�

האד�]�פר מות ח�ב,[על ה��ר �על � עבד �ל ��ל�י� ְִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
� ה�ק��י� �פס�לי �לי� לעני� �ט�רי�. ה��ר �בעל ְִָ�ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָואד�

�ט�ר. ה��ר �בעל ח�בי�, ה��ר �בעל ִַַַַַַַָָָָאד�

ה'תשס"ט אדר ד' קודש שבת
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נ���ה‡. ולא ה�איל � נ�ר �אינ� ה�ק חבר� ממ�� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה��יק
�י� ה��ל�מי�, מ� �ט�ר זה הרי � צ�רת� נפסדה ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹה�בר
�מיה�, והפחית ה�איל אמר�, ס�פרי� מ�ברי אבל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָ��רה;

מ�מיה�. �הפחית מה �מ��� ח�ב, זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

א�·. חבר�, �ל טה�רי� אכלי� ���א הרי ְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָ�יצד?
בחולי�]���ע תרומה יי�[עירב ט�ת ל� ערב א� �ר�תיו, ִִֵֵֵֶַַַָ

�זה ���צא �ל וכ� ה�ל, עליו אסר �הרי יינ� �ת�� ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנס�
��נכסיו, ה�פה מ� �ל� נזק �מ��� �הפסיד, מה �מי� �ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ה��יקי�. �ל ְִִֶֶַַָ�דר�

��א‚. �די חכמי�, א�ת� ��נס� ה�א קנס זה, ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹודבר
טהר�תיו �מט�א ה�ל� ה��חיתי� מ� ואחד אחד �ל ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיהיה
�ה�יק זה מת א� לפיכ�, אני'. '�ט�ר וא�מר: חבר�, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ�ל
קנס� ��א מ�כסיו; ה�זק ��בי� אי� � נ�ר �אינ� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה�ק
ע�ה ��א ה��ר� אבל וה�יק, �עבר זה א�א ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחכמי�
��גגה נ�ר �אינ� ה�ק ה��יק וכ� א�ת�. קנס� לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ל��,
מ�ע��. לה�יק ה�ת��� א�א קנס� ��א �ט�ר, � �אנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹא�

���ל�„. ח�בי�[פסלו]ה�הני� �מזיד, � ה�בח את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ח�את �פרת מלאכה הע��ה וכ� �ט�רי�. ���גג, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָל���;

ח�את אדומה]�במי פרה – ל���;["חטאת" ח�ב �מזיד, � ְְְִֵֵֵַַַָָ
�ט�ר. ְֵָ���גג,

למר�ק‰. �רה הדיש]הכניס ותד��,[מקו� ��ינק �די ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
�דיני וח�ב אד�, מ�יני �ט�ר � ח�את מ�י �ע�� ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוה�יח

ִַָ�מי�.

.Â�אי� ה�י�; נאסר לא � זרה לעב�דה חבר� יי� ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנ��
�� ל� היה וא� .��� �אינ� �בר א�סר מ��ראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאד�
�� �התר� א� �ג�י, ה�א �הרי מ��ד �היה א� ְְֲִֵֶֶָ�ְֶָָָ���פ�ת,

ה�א �הרי ההתראה, כעת]וק�ל זה[נעשה הרי � מ��ד ְְְֲִֵֵֶַַָָ�ֲֵֶָ
והרי ל���, זה יתח�ב והיא� ל���. וח�ב ה�י�, את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָא�סר
ל���, נתח�ב �הג�יה� ��עת מ�ני �נפ��? מתח�ב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַה�א

��נ��. עד �נפ�� מתח�ב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַואינ�

.Ê�מ �ל� נזק ל��� ח�ב חבר�, ממ�� לה�יק ה��ר� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל
ה�א �אינ� �י על א� ה��יקי�. ��אר ��נכסיו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�פה
ה��ר� וה�א ה�איל �אחר�נה, עצמ� ה�זק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָה��יק
��י על ה�ג מרא� ��� �לי ה��רק �יצד? ח�ב. ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהרא���,

מעל ה�רי� את וס�ק וקד� אחר �בא �כסת�ת, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָכרי�
�א�� �ל� נזק ח�ב � ונ��ר �אר� ה�לי ונח�ט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאר�,

ו ה�רי� ����ק �יד�; וכ���ר� ���בר. ל� �ר� ה�סת�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

.Áכסת�ת� כרי� ��י על ה�ג מרא� חבר� �ל �לי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹה��רק
ה��רק � ה�רי� והסיר ה�לי �על וקד� ה�לי, �על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ�ל
וא� ה�לי. ל�בירת הרא��� ה��ר� היא ��ריקת�, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָח�ב;
��ניה� והמס�ק; ה��רק ח�בי�, �ניה� � וס�ק� אחר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָקד�

זה. �ל ממ�נ� לא�ד ְְֵֶֶַָָ�רמ�

.Ëהח�ב �ל ל��� ח�ב חבר�, �ל �טר�תיו ה��ר� ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכ�
הרי ממ��, ה�טר ��� �אי� �י על �א� ��טר; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�היה
מק�� ��טר ה��יק ל� ���דה �בלבד ה�מ��; לא�ד ָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ר�

בבי"ד] �מחמת[מאומת ,�� כת�ב היה וכ� וכ� ְֲֵַָָָָָָָָהיה,
לא א� אבל הח�ב; לג��ת יכ�ל �אינ� ה�א ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ��רפ�

�לבד. ה�יר דמי א�א ל� מ��� אינ� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָהאמינ�,

.È,ללוי ה�טר �מכר ��מע��, נ��ה �היה רא�ב� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
�מע��, נפטר הרי � ל�מע�� �מחל� ��כר� אחר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוחזר
מה �ל ללוי ל��� רא�ב� ונתח�ב �מק�מ�, ��ת�אר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ�מ�
�מ� ה�א והרי ה�טר, לא�ד ל� �ר� �הרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָ���טר;
מ� ה��חל מ��� רא�ב�, י�ר� מחל� א� וכ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ��רפ�.

��נכסיו. ְִֶֶַָָָה�פה

.‡Èאי��תיקי עב�� הע��ה לחובו]וכ� וחזר[שעבדו , ְְְִֵֵֵֶַַָָ
הפקיע �הרי הח�ב; לבעל ל��� המ�חרר ח�ב � ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָו�חרר�
ה�א �� הח�ב �על את וכ�פי� ממ�נ�. לא�ד וגר� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָ�ע��ד�,
וכ� א�ה'. 'עב�י ל� ויאמר �� יפ�ע ��א �די העבד, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹל�חרר
וכ� ל���. ח�ב � ל�� וירד ונת�ל�ל חבר�, מט�ע ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָה��ח�

לפחת[פוג�]ה��ר� גר� �הרי ל���, ח�ב � ה�רה אז� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
המר�ע וכ� ח�ב[כותש]�מיה. � צ�רת� והעביר חבר�, �ינרי ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

א��. �דברי� ���צא �ל וכ� ��ר�. מ��� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָל���

.·È�לי� �ח�יו היה ולא לאר�, ה�ג מרא� �לי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹה��רק
וכסתות] �אויר,[כרי� ��ה�א �מ�ל ��בר� אחר וקד� ,ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

א�א �בר ��א �ט�ר; האחר זה הרי � לאר� ���יע ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקד�
�ב�ר, �לי ���בר ונמצא �ו�אי; מ�ד לה�בר ���פ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�לי

�ט�ר. �זה, ���צא �ל וכ� �ג�ר�. זה ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָואי�

.‚Èאת מ�יק �ה�א מ�ני להריגה ע�מד �היה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ר
את מ�יק �ה�א מ�ני לקציצה ע�מד �ה�א ואיל� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָה�ר��ת,
מ�עת ��א זה איל� וק�� זה ��ר ו�חט אחד וקד� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהר�י�,
�הרי ה��ני�, ��רא� �מ� ל�עלי� ל��� ח�ב � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�עלי�
לי אמר� 'א�ה ואמר: טע� וא� מצוה. מ�ע��ת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָהפקיע�
�ט�ר. זה הרי לכ�, ע�מד וה�א ה�איל �לקצצ�', ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָלהרג�

.„È��ה וכ�ה אחר �בא ע��, א� ח�ה ��חט מי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוכ�
ה��ני�. ��רא� �מ� ל� ל�� ח�ב � ה��חט מ�עת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ��א
ע�רה וה�א קצ�ב, קנס נ�ת� �ה�א �ה�רה מי ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָוי�
מ�ע��ת ה�עלי� ה��נע ��ל ה�א�ני�, ה�ר� וכ� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָזה�בי�;
� וע�י� אחר וקד� לע��ת�, רא�יי� �ה� ע�ה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמצות

זה�בי�. ע�רה ל�עלי� ְְְֲִִֵַַָָָמ���

.ÂË�יד� ל��יק א�[בעצמו]�מי� ל� ��מי� �דר� , ְְִִִִֶֶֶַַָָָ
�ליו ��ר א� חבר�, �המת �הרג הרי �יצד? ממ�נ�. ֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָה�יק
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וכ�ה �וה, ה�בלה וכ�ה �וה ה�המה היתה ��ה �מי� �ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ
�מ��� ע�ה; �וה וכ�ה �ל� וה�א �וה ה�לי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
��ארנ� �דר� ה�ב�ר, ה�לי א� ה�בלה ע� ל��ק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�חת
חבר� �ל ענבי� �ר� ה�א. אחד ��י� �ה�יק; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ���ר�

יי�] �זה.[ונעשו ���צא �ל וכ� ה�ק�. ל� �מי� ,ְִֵֵֵֶֶַָָָ

.ÊË�ה��לטלי מ� ��בי� ה��יק, מ� ה�חת ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ����בי�
וכ� ��נכסיו. ה�פה מ� ��בי� מ�לטלי�, ל� אי� א� ;���ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
��נכסיו ה�פה מ� ��� רע, �� וה��ציא והמפ�ה ְִִֶֶַָָָָ�ְְְִֵֵֶַַַַָהא�נס

מה�. ִֵֶ��בי�

.ÊÈהרי � ה�יק מה י�דע ואינ� חבר�, ממ�� ה��יק ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ�ל
�מ� ונ�טל. חכמי�, �ת�נת נ��ע כ]ה��ק הדי� [שמצינו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

�ה� אמ�ד �ה�א �ברי� ��טע� וה�א ה�גזל; ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ�יטע��
לו] שיש �נגזל.[משוער ��ארנ� �מ� ,ְְְְִֵֶַָ

.ÁÈ�א לא�, א� ל�� וה�ליכ� חבר� �יס לקח ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ�יצד?
היה 'זה�בי� א�מר: ה�יס �על � ואבד א�ס �יד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ��סר�
עפר ��א ,�� היה מה י�דע 'איני א�מר: וה��יק ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמלא',
ונ�טל; חפ�, �נקיטת נ��ע ה��ק הרי � מלא' היה �ב� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא�
להפקיד� אמ�ד א� �ה�, אמ�ד �ה�א �ברי� ��טע� ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָוה�א
�ר�� אי� א� אבל ;�� וכ��צא �כיס לה�יח� ודר�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל�,
�חט� הרי �יצד? �עצמ�. ��ע ה�א זה, �כלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלה�יח�

עור]חמת א�[נוד ל�� וה�ליכ� �מח�י�, מלאי� סל א� ְְִֵֵֶַ�ְְִִִַָָ
נאמ�, אינ� � �ת�כ� הי� ��ר�ל��ת ה��ק וטע� ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�רפ�,
לה�יח אד� �ני �ר� �אי� ;�� על א�ת� מ��יעי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואי�
מ�ד�, מ�ציאי� אי� �פ�, וא� �בחמת�ת. �ס�י� ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמר�ל��ת
אצל�. ��� מ�ה ונ�טל ב�, הי� ��ר�ל��ת נ��ע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�א

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

.ËÈי�דע אינ� אבל זה�בי�, ב� היה �ה�יס ה��יק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע
�לא אל� נ�טל � הי�' 'אל� א�מר: וה��ק הי�, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��ה
מח�ב ה��יק זה �הרי אמ�ד; ��היה וה�א ָ�ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ�ב�עה,
ה��ד��. �עני� ��ת�אר �מ� לה�בע, יכ�ל ואינ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ב�עה

ח ּפרק ּומּזיק חֹובל ¤¤¦©¥§¦הלכֹות

א�ס‡. �יד חבר� ממ�� ה�פה[גוי]ה��סר מ� ל��� ח�ב , ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
�י� ה��יקי�. �ל ��אר מ��ר�יו ��בי� מת, וא� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ��נכסיו;
ח�ב ה��סר זה הרי � י�ראל �היה �י� ��י, הא�ס ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�היה

נ�א ��א �י על א� הא�ס, ��קח מה �ל [לקח]ל��� ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הר�יל א�א �יד�, נת� ולא �לבד.[הלשי�]ה��סר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מעצמ�·. ה��סר ��הראה אמ�רי�? �ברי� [את��ה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הממו�] א�סמקו� י�ראל א� ��יי� אנס�ה� א� אבל .ְֲֲִִִֵַָָָָ

נ�א וא� ה��ל�מי�. מ� �ט�ר זה הרי � והראה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלהרא�ת,
ל���; ח�ב זה הרי אנ�ס, �ה�א �י על א� � ��ד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָונת�

ל���. ח�ב חבר�, �ממ�� עצמ� ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ�ה��יל

.‚�� הרי וכ��צא�יצד? �ב� א� יי� ל� להביא ה�ל� זר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
יי� א�צר לפל�ני י� 'הרי ואמר: מ�סר ועמד א��, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�דברי�
אנס� ל���. ח�ב � �לקח�ה� והלכ� �ל�ני', �מק�� �ב� ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָא�
א� �ב�, א� יי� א�צר�ת ל� ��ראה עד זה למ�סר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַה�ל�

מ�פניו ��רח �ה�א �ל�ני ממ�� ל� ��ראה ,[מהמל�]עד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ל�, יראה לא �א� �ט�ר; זה הרי � האנס מ�ני ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוהראה

ימיתה�. א� ְִֵֵַי�ה�

מ�ל„. ל��� ח�ב � לא�ס �נתנ� �יד� חבר� ממ�� ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנ�א
�ברי� ��ה להביא. אנס� �ה�ל� �י על א� ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמק��,
ה�יע ���א ח�ב? והביא להביא אנס� �א� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאמ�רי�
עד י�ראל �אנס א�ס אבל הא�ס. לר��ת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָה�מ��
ואנס �ר��ת�, ונע�ה ה�מ�� על הא�ס ועמד ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָ�הראה�,
זה ה�ליכ� ואפ�� אחר, למק�� ל� לה�ליכ� י�ראל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאת
�עמד ��יו� מ����; �ט�ר זה הרי � �הראה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה��סר
נ�ר�. �כא�� �� ��� מה �ל אבד �בר הא�צר, �צד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהא�ס

על‰. א� ה�רקע על מריבה �יניה� �היתה די� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�עלי
מה� אחד ועמד '��י', א�מר וזה '��י' א�מר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמ�לטלי�,
לכמ�ת ה�בר ��חזיר עד א�ת� מנ�י� � ��יי� �יד ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ�מסר�
�י�ראל. �י� ויע�� מ�יניה�, הא�ס יד ויס�ק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�היה

.Âעל ��ת�� של]מי חוב מ���[מפני ג�יי� ולקח� חבר�, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
מי ל� ואי� ל���. ח�ב חבר� אי� � חבר� �גלל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָממ��
מ� ח�� ל�, ל��� ח�ב חבר� ויהיה חבר� על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ��ת��
�נה, �כל ואי� אי� �ל על ה�צ�ב ה�ס מ�ני ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָה�ת��

ה���רה על ה�ת�� ואי�[מתנה]א� אי� �ל ���ת� ְְִִִֵֶַַַָָָָ
ל��� ח�ב זה הרי � חיל�תיו א� ה�א עליה� �עבר� ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָל�ל�
עדי�. �פני �ל�ני �גלל �פר�� מ��� ���ח� וה�א, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַל�.

.Êהראה� �ג�� חבר�, ממ�� ��סר עדי� עליו ��� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי
��ה העדי� ידע� ולא ��ד, ונת� ונ�א ��אנס א� ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמעצמ�,
הפסידני', וכ� ��' ט�ע� וה�מסר �מסירת�, ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָהפסיד�
אי� ה�מסר, �פ� א� � ��ענ� �מה ��פר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוה��סר

חפ� �נקיטת נ��ע א�א מ�ד�, וז�כה[קדוש]מ�ציאי� , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
א�א ה��סר מ� מ�ציאי� אי� �פ�, לא וא� ��פ�; ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מה

�ר�רה. ְְִָָָ�ראיה

.Áלא מעצמ�, �הראה ה��סר את מ��יעי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹואי�
ה�ת �ב�עת ולא חמ�רה �ה�א[דרבנ�]�ב�עה מ�ני , ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

�אנס�ה� ה��סר אבל מ�ה. יתר �ס�ל ל� ואי� ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָר�ע,
�ה�א �י על א� � ��ד ונת� ונ�א להביא, א� ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלהרא�ת
�לבד, ה�א ��ל�מי� �� א�א ר�ע, אינ� ל���, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָח�ב

ה��רי�. �לל ��אר א�ת� ְְְְִִִִֵַַַָ�מ��יעי�

.Ë,�ממ�נ� �י� �ג�פ� �י� ��יי�, �יד י�ראל למסר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאס�ר
ל� מצר היה ואפ�� עבר�ת, �בעל ר�ע היה ֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָואפ��
� �ממ�נ� �י� �ג�פ� �י� ��יי�, �יד ה��סר� וכל ְְְְְְֲִֵֵַַַָָ�מצער�.

ה�א. לע�ל� חלק ל� ֵֵֶַָָָאי�

.È�אי� ה�ה ��מ� ואפ�� מק��, �כל ה��סר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�מ�ר
��אמר א�א ��מסר, קד� להרג� �מ�ר נפ��ת. �יני ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ְִִֵָָ�ני�
� קל ממ�� ואפ�� �ממ�נ�', א� �ג�פ� �ל�ני מ�סר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ'הריני

'אלהרי ל�: וא�מרי� �� �מתרי� למיתה, עצמ� ה�יר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָ
מצוה � אמסר��' א�א כי, 'לא ואמר: �ניו העז א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�מסר'.

זכה. להרג�, ה��ד� וכל ְְְְְֵַָָָָָלהרג�;

.‡Èאס�ר� לי יראה � �מסר זמ� א�ר ה��סר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָע�ה
החזק �� א� א�א יהרג,[ג"פ]להרג�; זה הרי � למסר ְְִֵֶָָ�ְְֲִֵֵֵֶַָֹ

להרג ה�ערב �ערי זמ� �כל �מע�י� אחרי�. ימסר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ��א
את ולמסר י�ראל, ממ�� למסר �החזק� ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ�ְִֶַה��סרי�
ר�ע�. �פי �לאסר� �לה��ת� להרג� ה��יי� �יד ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָה��סרי�
��יי� �יד למסר� מ�ר א�ת�, �מצער ל���ר ה�צר �ל ְְְִַָָ�ְְִֵֵֵֵַַַָָוכ�
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אס�ר יחיד, צער מ�ני אבל �לקנס�; �לאסר� ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָלה��ת�
���ר �י על וא� מ�סר, �ל ממ�נ� לא�ד ואס�ר ָ�ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלמסר�.

לי�ר�יו. רא�י ממ�נ� �הרי ��פ�, ְְְֲֵֵֶַָָָלא�ד

.·È,עברה לדבר א� להרג�, חבר� אחר ר�ד� �היה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָר�ד�
�ט�ר � אד� �ל �ל �י� נר�� �ל �י� ה�לי�, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָו��ר
�רד�, ��יו� �נפ��; מתח�ב �ה�א מ�ני ה��ל�מי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמ�

למיתה. עצמ� ְְִִִַָה�יר

.‚È�ממ�נ יהא לא �ט�ר; ר�ד�, �ל �לי� ���ר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹנר��
עצמ� �ה��יל ח�ב; � אחרי� �לי ��ר וא� מ��פ�. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב

ח�ב. חבר�, ְֲֵַָָ�ממ��

.„Èאת ו��ר ה�ר��, לה��יע הר�ד� אחר �רד� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מ� ולא �ט�ר; � אד� �ל �ל �י� ר�ד� �ל �י� ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹה�לי�
יתמהמ� א� מ�ה�יל, י�נע ��א היא ��נה א�א ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�י�,

מלהזיק]ויע�� ��ר��.[להיזהר �עת ְְִִֵֵֶַֹ

.ÂËאחד ועמד ה��א�י, מ�בד לה�בר �ח�בה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹספינה
��� �ה��א �ט�ר; � ��� וה�לי� מ��א� והקל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמה�
�ה�לי� ע�ה ר�ה �מצוה להרג�, אחריה� ר�ד� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מ�

ְִָוה��יע�.

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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וע�ר ע�ה, מצו�ת �בע � מצו�ת ע�רה �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָי�
(ב) לרצח; ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹמצו�ת
להגל�ת (ג) י�מת; א�א ר�צח, לנפ� �פר ל�ח ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
��א (ה) �ל�ת; למח�ב �פר ל�ח ��א (ד) ��גגה; ֶַָֹ�ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹהר�צח
ה�ר�� לה�יל (ו) ��י�; עמידה קד� ���רצח, הר�צח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹי�מת
��א (ח) הר�ד�; על לח�ס ��א (ז) ר�ד�; �ל ְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�נפ��
ה�ר�; לה� �לכ�� מקלט, ערי להפרי� (ט) ;�� על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלעמד
קרקע �א�ת� יעבד ��א (יא) ��חל; העגלה את לער� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ(י)
מעקה; לע��ת (יג) �מי�; ל��� ��א (יב) ת�רע; ְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹולא
��כ�ל מי ע� לפרק (טו) ��ר�; �מי� יכ�יל ��א ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ(יד)
נבהל ��ר� י�יח�� ��א (יז) ע��; לטע� (טז) ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��ר�;

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ל�. ויל� ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָ�מ�א�

א ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

תע�ה,‡. �לא ע�בר � מ��ראל אד� נפ� ה�רג ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ל
מיתת� � עדי� �פני �זד�� רצח וא� תרצח". "לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ��אמר:

למד�,[בחרב]�סי� ה�מ�עה מ�י י�ק�"; "נק� ��אמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
��רפ� �י� �ברזל, חבר� את �הרג �י� סי�; מיתת ���ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

�סי�. מיתת� � ְִִֵַָָ�א�

.·� ימיתמצוה ה�א ה��, "�אל ��אמר: ה��, ��אל יד ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רצה לא ה��. ג�אל ה�א ליר�ה, הרא�י וכל הרצח"; ֵַָָָָֹ�ְִֵֶַָָָָֹאת
��אל ל� �אי� א� להמית�, יכ�ל היה ��א א� ה��, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��אל

�סי�. הר�צח את ממיתי� �י� �ית � ��ְְִִִִֵֵֶַַָָ

זה‚. הרי � �� ל�הרג היה א� � �נ� את �הרג ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב
� �� ל� אי� וא� ה��; ג�אל �ה�א מ�ני אביו, אבי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָה�רג
אביו, את להמית ה�� ��אל נע�ה האחי� מ� אחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאי�

ה�קבה ואחד ה�כר ואחד א�ת�. ממיתי� �י� �ית ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא�א
ה��. ַַָ�ְִ�גא�ת

�פר„. ל�ח ��א �י� �ית נפשו]�מזהרי� מ�[פדיו� �ְִִִִֵֶֶַָֹֹ
��אל רצה ואפ�� ��ע�ל�, ממ�� �ל נת� ואפ�� ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהר�צח,
ה��, ��אל קני� ה�הרג זה �ל נפ�� �אי� לפטר�; ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה��
כפר ת�ח� "ולא ��אמר: � ה�א �ר�� ה�ד�� קני� ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹא�א
עליו ��רה �הק�ידה דבר ל� ואי� ר�צח". ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלנפ�
א�ר האר� את תחניפ� "ולא ��אמר: �מי�, ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ��פיכ�ת

וג�'". האר� את יחני� ה�א ה�� �י �ה, ְֲִִֶֶֶַַַָָָָא��

ולא‰. העדי� א�ת� ממיתי� אי� � �זד�� �הרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹר�צח
למיתה, וידינ�ה� �י� לבית ��ב�א� עד א�ת�, ְְִִִִִֵֶַָָָהר�אי�
העדה לפני עמד� עד הרצח, ימ�ת "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��אמר:
�עבר� �י� �ית מיתת מח�בי לכל ה�י� וה�א ְְִִֵֵֶַָ�ְְְְִִַַָָל���ט".
�י�. �בית �ינ� ���מר עד א�ת� ממיתי� �אי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוע��,

.Âעליו �ח�ב הע�� וע�ה ��עבר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ��ה
היה אפ�� להרג�, חבר� אחר הר�ד� אבל �י�; �ית ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמיתת
מ�ד ה�ר�� לה�יל מצ�י� י�ראל �ל הרי � קט� ְְִִִִַַַָ�ְְֲִֵֵֵָָָָָהר�ד�

ר�ד�. �ל �נפ�� ואפ�� ְְֲִֵֵֶַַָהר�ד�,

.Êעל א� � אחריו ר�ד� ה�א והרי הזהיר�ה�, א� ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָ�יצד?
הרי � ר�ד� ה�א �עדי� �יו� התראה, עליו ק�ל ��א ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�י
�ג�� � הר�ד� מאברי �אבר לה�יל� יכ�לי� וא� נהרג. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
א� יד� את ויקטע� �סי�, א� �אב� א� �ח� א�ת� ����ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ
אינ� וא� ע��י�. � עינ� את יס�� א� רגל� את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָי��ר�
הרי � לר�ד� הרג�ה� �� א� א�א לה�יל� ולא לכ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיכ�לי�
��אמר: הרג, לא �עדי� �י על וא� א�ת�, ה�רגי� ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹא��

עינ�". תח�ס לא ,��� את ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וק�תה

.Áמב��יו ס�נת[ביציו]אחד �� ��� �בר �ל ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ
�אחז האי� ואחד האי� את �אחזה הא�ה אחד ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנפ��ת,
חבר� לה��ת הח��ב ��ל ה�ת�ב, עני� � הא�ה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
ר�ד�; �ל �כ�� ה�ר�� את מ�ילי� א�ת�, ה�מיתה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה�אה
"לא ��אמר: �נפ��, א� א�ת� מ�ילי� � יכ�לי� אינ� ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹוא�

עינ�"; ֵֶָתח�ס

.Ë.�הר�ד נפ� על לח�ס ��א תע�ה, לא מצות ז� ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהרי
מ�ר � לילד מק�ה �היא �הע�רה חכמי�, ה�ר� ָ�ְִֵֵֶַָָָ�ְֲִִֶָָָלפיכ�
�ר�ד� �ה�א מ�ני ��ד; �י� �ס� �י� �מעיה, הע�ר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְַָֹלח��
�אי� ,�� נ�געי� אי� רא��, מ�ה�ציא וא� להרג�. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחריה

ע�ל�. �ל טבע� ה�א וזה נפ�, מ�ני נפ� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ��חי�

.Èנערה אחר ר�ד� א� להרג�, חבר� אחר הר�ד� ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד
רעה� על אי� יק�� �א�ר "�י ��אמר: � לאנס� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמאר�ה
"צעקה א�מר: ה�א והרי ה�ה". ה�בר �� נפ�, ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�רצח�

י� הא ל�"; מ��יע ואי� המאר�ה, מ��יעה�ערה ל� ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ואפ��[מציל] לה��יע�, �יכ�ל �בר �כל מ��יע� �ְְֲִִִֶַָָָָָָ

הר�ד�. ֲִֵַַָ�הריגת

.‡Èאבל ה�המה; מ� ח�� הערי�ת, �ל ל�אר ה�י� ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוה�א
אבל ערי�ת. ��אר הר�ד� �נפ� א�ת� מ�ילי� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָה�כ�ר,

לרבע� ה�המה אחר עמה]הר�ד� �רד�[להזדווג א� , ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ
�י על א� � זרה עב�דה לעבד א� ���ת, מלאכה ְְֲֲֲִַַַַַָָָָָָֹלע��ת
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אס�ר יחיד, צער מ�ני אבל �לקנס�; �לאסר� ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָלה��ת�
���ר �י על וא� מ�סר, �ל ממ�נ� לא�ד ואס�ר ָ�ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָלמסר�.

לי�ר�יו. רא�י ממ�נ� �הרי ��פ�, ְְְֲֵֵֶַָָָלא�ד

.·È,עברה לדבר א� להרג�, חבר� אחר ר�ד� �היה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָר�ד�
�ט�ר � אד� �ל �ל �י� נר�� �ל �י� ה�לי�, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָו��ר
�רד�, ��יו� �נפ��; מתח�ב �ה�א מ�ני ה��ל�מי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמ�

למיתה. עצמ� ְְִִִַָה�יר

.‚È�ממ�נ יהא לא �ט�ר; ר�ד�, �ל �לי� ���ר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹנר��
עצמ� �ה��יל ח�ב; � אחרי� �לי ��ר וא� מ��פ�. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב

ח�ב. חבר�, ְֲֵַָָ�ממ��

.„Èאת ו��ר ה�ר��, לה��יע הר�ד� אחר �רד� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מ� ולא �ט�ר; � אד� �ל �ל �י� ר�ד� �ל �י� ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹה�לי�
יתמהמ� א� מ�ה�יל, י�נע ��א היא ��נה א�א ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�י�,

מלהזיק]ויע�� ��ר��.[להיזהר �עת ְְִִֵֵֶַֹ

.ÂËאחד ועמד ה��א�י, מ�בד לה�בר �ח�בה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹספינה
��� �ה��א �ט�ר; � ��� וה�לי� מ��א� והקל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמה�
�ה�לי� ע�ה ר�ה �מצוה להרג�, אחריה� ר�ד� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מ�

ְִָוה��יע�.

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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וע�ר ע�ה, מצו�ת �בע � מצו�ת ע�רה �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָי�
(ב) לרצח; ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹמצו�ת
להגל�ת (ג) י�מת; א�א ר�צח, לנפ� �פר ל�ח ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
��א (ה) �ל�ת; למח�ב �פר ל�ח ��א (ד) ��גגה; ֶַָֹ�ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹהר�צח
ה�ר�� לה�יל (ו) ��י�; עמידה קד� ���רצח, הר�צח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹי�מת
��א (ח) הר�ד�; על לח�ס ��א (ז) ר�ד�; �ל ְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�נפ��
ה�ר�; לה� �לכ�� מקלט, ערי להפרי� (ט) ;�� על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלעמד
קרקע �א�ת� יעבד ��א (יא) ��חל; העגלה את לער� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ(י)
מעקה; לע��ת (יג) �מי�; ל��� ��א (יב) ת�רע; ְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹולא
��כ�ל מי ע� לפרק (טו) ��ר�; �מי� יכ�יל ��א ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ(יד)
נבהל ��ר� י�יח�� ��א (יז) ע��; לטע� (טז) ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��ר�;

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ל�. ויל� ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָ�מ�א�

א ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

תע�ה,‡. �לא ע�בר � מ��ראל אד� נפ� ה�רג ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ל
מיתת� � עדי� �פני �זד�� רצח וא� תרצח". "לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ��אמר:

למד�,[בחרב]�סי� ה�מ�עה מ�י י�ק�"; "נק� ��אמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
��רפ� �י� �ברזל, חבר� את �הרג �י� סי�; מיתת ���ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

�סי�. מיתת� � ְִִֵַָָ�א�

.·� ימיתמצוה ה�א ה��, "�אל ��אמר: ה��, ��אל יד ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רצה לא ה��. ג�אל ה�א ליר�ה, הרא�י וכל הרצח"; ֵַָָָָֹ�ְִֵֶַָָָָֹאת
��אל ל� �אי� א� להמית�, יכ�ל היה ��א א� ה��, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��אל

�סי�. הר�צח את ממיתי� �י� �ית � ��ְְִִִִֵֵֶַַָָ

זה‚. הרי � �� ל�הרג היה א� � �נ� את �הרג ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב
� �� ל� אי� וא� ה��; ג�אל �ה�א מ�ני אביו, אבי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָה�רג
אביו, את להמית ה�� ��אל נע�ה האחי� מ� אחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאי�

ה�קבה ואחד ה�כר ואחד א�ת�. ממיתי� �י� �ית ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא�א
ה��. ַַָ�ְִ�גא�ת

�פר„. ל�ח ��א �י� �ית נפשו]�מזהרי� מ�[פדיו� �ְִִִִֵֶֶַָֹֹ
��אל רצה ואפ�� ��ע�ל�, ממ�� �ל נת� ואפ�� ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהר�צח,
ה��, ��אל קני� ה�הרג זה �ל נפ�� �אי� לפטר�; ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה��
כפר ת�ח� "ולא ��אמר: � ה�א �ר�� ה�ד�� קני� ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹא�א
עליו ��רה �הק�ידה דבר ל� ואי� ר�צח". ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלנפ�
א�ר האר� את תחניפ� "ולא ��אמר: �מי�, ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ��פיכ�ת

וג�'". האר� את יחני� ה�א ה�� �י �ה, ְֲִִֶֶֶַַַָָָָא��

ולא‰. העדי� א�ת� ממיתי� אי� � �זד�� �הרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹר�צח
למיתה, וידינ�ה� �י� לבית ��ב�א� עד א�ת�, ְְִִִִִֵֶַָָָהר�אי�
העדה לפני עמד� עד הרצח, ימ�ת "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��אמר:
�עבר� �י� �ית מיתת מח�בי לכל ה�י� וה�א ְְִִֵֵֶַָ�ְְְְִִַַָָל���ט".
�י�. �בית �ינ� ���מר עד א�ת� ממיתי� �אי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוע��,

.Âעליו �ח�ב הע�� וע�ה ��עבר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ��ה
היה אפ�� להרג�, חבר� אחר הר�ד� אבל �י�; �ית ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמיתת
מ�ד ה�ר�� לה�יל מצ�י� י�ראל �ל הרי � קט� ְְִִִִַַַָ�ְְֲִֵֵֵָָָָָהר�ד�

ר�ד�. �ל �נפ�� ואפ�� ְְֲִֵֵֶַַָהר�ד�,

.Êעל א� � אחריו ר�ד� ה�א והרי הזהיר�ה�, א� ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָ�יצד?
הרי � ר�ד� ה�א �עדי� �יו� התראה, עליו ק�ל ��א ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�י
�ג�� � הר�ד� מאברי �אבר לה�יל� יכ�לי� וא� נהרג. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
א� יד� את ויקטע� �סי�, א� �אב� א� �ח� א�ת� ����ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ
אינ� וא� ע��י�. � עינ� את יס�� א� רגל� את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָי��ר�
הרי � לר�ד� הרג�ה� �� א� א�א לה�יל� ולא לכ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיכ�לי�
��אמר: הרג, לא �עדי� �י על וא� א�ת�, ה�רגי� ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹא��

עינ�". תח�ס לא ,��� את ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וק�תה

.Áמב��יו ס�נת[ביציו]אחד �� ��� �בר �ל ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ
�אחז האי� ואחד האי� את �אחזה הא�ה אחד ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנפ��ת,
חבר� לה��ת הח��ב ��ל ה�ת�ב, עני� � הא�ה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
ר�ד�; �ל �כ�� ה�ר�� את מ�ילי� א�ת�, ה�מיתה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה�אה
"לא ��אמר: �נפ��, א� א�ת� מ�ילי� � יכ�לי� אינ� ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹוא�

עינ�"; ֵֶָתח�ס

.Ë.�הר�ד נפ� על לח�ס ��א תע�ה, לא מצות ז� ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהרי
מ�ר � לילד מק�ה �היא �הע�רה חכמי�, ה�ר� ָ�ְִֵֵֶַָָָ�ְֲִִֶָָָלפיכ�
�ר�ד� �ה�א מ�ני ��ד; �י� �ס� �י� �מעיה, הע�ר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְַָֹלח��
�אי� ,�� נ�געי� אי� רא��, מ�ה�ציא וא� להרג�. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחריה

ע�ל�. �ל טבע� ה�א וזה נפ�, מ�ני נפ� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ��חי�

.Èנערה אחר ר�ד� א� להרג�, חבר� אחר הר�ד� ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד
רעה� על אי� יק�� �א�ר "�י ��אמר: � לאנס� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמאר�ה
"צעקה א�מר: ה�א והרי ה�ה". ה�בר �� נפ�, ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�רצח�

י� הא ל�"; מ��יע ואי� המאר�ה, מ��יעה�ערה ל� ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ואפ��[מציל] לה��יע�, �יכ�ל �בר �כל מ��יע� �ְְֲִִִֶַָָָָָָ

הר�ד�. ֲִֵַַָ�הריגת

.‡Èאבל ה�המה; מ� ח�� הערי�ת, �ל ל�אר ה�י� ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוה�א
אבל ערי�ת. ��אר הר�ד� �נפ� א�ת� מ�ילי� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָה�כ�ר,

לרבע� ה�המה אחר עמה]הר�ד� �רד�[להזדווג א� , ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ
�י על א� � זרה עב�דה לעבד א� ���ת, מלאכה ְְֲֲֲִַַַַַָָָָָָֹלע��ת
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עד א�ת� ממיתי� אי� � ה�ת ע�רי זרה ועב�דה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�ה��ת
וימ�ת. וידינ�ה�, �י� לבית ויביא�ה� ְְֲִִִִִֵֶֶַָ��ע�ה,

.·Èי� על א� � והערה ו�כב �תפ�� ערוה, אחר ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָרד�
רד� ��י�. עמד� עד א�ת� ממיתי� אי� �יאת�, �מר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ��א
ואמרה לה�יל�, אחריו ר�דפי� אחרי� והי� ערוה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר
א�א ל�, ��מעי� אי� � יהרגני' ��א �די 'ה�יח�ה�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלה�:
אינ� וא� �אבריו; מ�בעל א�ת� �מ�נעי� א�ת� ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹמבהילי�
��ארנ�. �מ� �נפ��, אפ�� � �אבריו למנע� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָיכ�לי�

.‚Èא�א �כ�, טרח ולא מאבריו, �אבר לה�יל ה�כ�ל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל
וח�ב �מי�, ��פ� זה הרי � והרג� ר�ד�, �ל �נפ�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָה�יל

א�ת�. ממיתי� �י� �ית אי� אבל ְֲִִִִֵֵָָמיתה;

.„Èתעמד "לא על ע�בר � ה�יל ולא לה�יל, ה�כ�ל ְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹ�ל
לסטי� א� ,��� ט�בע חבר� את הר�אה וכ� רע�". �� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
ה�א לה�יל� ויכ�ל עליו, �אה רעה ח�ה א� עליו, ְְִִַַָָָָָָָָָָָ�אי�

��מע א� ה�יל, ולא לה�יל�, אחרי� ����ר א� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ�עצמ�,
מ�סר א� �ח,��י� ל� ט�מני� א� רעה עליו מח�בי� י� ְְְְִִִִַַָָָָ

�א�נס א� �ג�י ��דע א� וה�דיע�, חבר� אז� ג�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹולא
�להסיר חבר� �גלל לפ�ס� ויכ�ל חבר�, על ק�בל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ�ה�א
הע��ה � א�� �דברי� ���צא וכל ��ס�, ולא ��ל�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמה

רע�". �� על תעמד "לא על ע�בר ֲֵֵֶַַַַָֹֹא�ת�

.ÂËערוה אחר א� להרג�, חבר� אחר ר�ד� ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָהר�אה
מצות ��ל זה הרי � ה�יל ולא לה�יל, ויכ�ל ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַָָָֹלבעל�,
על לאוי�, �ני על ועבר ;"��� את "וק�תה �היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹע�ה,

רע�". �� על תעמד "לא ועל עינ�" תח�ס ְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא

.ÊË�אי� מ�ני א��, לאוי� על ל�קי� �אי� �י על ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָא�
אחת נפ� המא�ד ��ל ה�; חמ�רי� מע�ה, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ה�
נפ� המק�� וכל ;��� הע�ל� את א�ד �א�� ְְֵֶֶַַָ�ְְִִִִֵֵֶָָָמ��ראל,

.��� הע�ל� �ל ק�� �א�� מ��ראל, �ְְִִִִֵֵַַָָָָאחת

�
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י�ר�‡. מה� �אחד י�ר�י�, �ני �ל �י�ר�י�: ה�לל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
�ניה� הי� וא� �ל��; ל�פק אי� � ספק וה�ני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָו�אי,
��וה. ח�לקי� � זה ��א א� ה��ר� ה�א זה ��א ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָספק,

אנ�ר�גינ�ס א� וטמט�� �� וה�יח ��ת מי [ספקילפיכ�, ְְְִִִִֵֵֶַָ�ְְְִַ
נקבה] או �ה�מט��זכר ה�ל; י�ר� ה�� הרי �ֲֵֵֵֶַַַֹ�ְ

� ואנ�ר�גינ�ס וטמט�� �נ�ת ה�יח ספק. ְְְְִַ�ְְְְִִִֵַַָָָוהאנ�ר�גינ�ס
ה�נ�ת. מ� �אחת ה�א והרי ��וה, ְְְֲִֵֶַַַַָָי�ר��ת

ה�ני��ב·. ע� ה�נ�ת �י� אי��ת �הלכ�ת �ארנ� ר ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
�ה�ז�נ�ת �ארנ� ו�� �בפרנסת�, הבנות�מז�נ�תיה� [של ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

חתונת�] אי�עד מר�י�, �ה�כסי� �בזמ� �ת�ה. ִֵ�ְְְִִֶַַָָ�ְְִֵָמ�נאי
וית�רנס� ה�ל; ייר�� וה�ני� מז�נ�תיה�, א�א ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹל�נ�ת

�ע��ר לבעלי�.[עשירית]ה�נ�ת �� ����א� �די נכסי�, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
ה�ל א�א �ל��, ל�ני� אי� מ�עטי�, �ה�כסי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�בזמ�
וטמט�� �בנ�ת �ני� וה�יח ��ת מי לפיכ�, ה�נ�ת. ְ�ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלמז��
י�ר�י�, ה�ני� � מר�י� �ה�כסי� �זמ� � אנ�ר�גינ�ס ְִִִַָ�ְְְְְִִִֶַַַָא�
�ה�כסי� �בזמ� �מ�ת�; ונ��� ה�נ�ת אצל ה�מט�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�ְִַוד�חי�
וא�מר�ת ה�ני� אצל ה�מט�� את ��ח�ת ה�נ�ת � ְְְִֵֶַָ�ִֶַַָָמ�עטי�

מז�נ�ת'. ע�נ� ל� ואי� א�ה, 'זכר ְְְִֵַָָָָל�:

ונ�את‚. חד�י�, �ל�ה �על� אחר �הת ��א ְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי
לרא��� ��עה �� א� יד�ע ואי� ,�� ��[המת]וילדה א� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

מ�ני מ�ניה�, אחד את י�ר� ה�� זה אי� � לאחר�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�בעה
וח�לקי� א�ת� י�ר�י� �ניה� � ה�� מת וא� ספק. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ�ה�א
אביו. זה א� אביו זה ��א ספק, ��ניה� מ�ני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ��וה,

�הת„. ��א בעלה]יבמה מות חד�י�,[אחר �ל�ה ְְֳִֶָָָָָָֹֹ
��עה �� א� יד�ע ואי� חד�י�, �ל�ה �ת�� ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֹונתי�מה

'��א א�מר: ה�פק זה � לאחר�� �בעה �� א� ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלרא���
לי��, רא�י א�ה ואי� ,��� אבי נכסי ואיר� אני, ה�ת ��ְְֲִִִִֵֵֶַַָ�ְְֵֵַַָָָ
וא�� א�ה, �ני '��א א�מר: וה�ב� י���', �ת א�י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�
זה וג� ה�איל � �ל��' אחי �נכסי ל� ואי� לי���, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָרא�יה
��וה. ח�לקי� � יב� אינ� א� ה�א יב� ��א ספק, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָה�ב�

�נכסי ה�ב�, �ני ע� ה�פק זה �י� ה�ת[אחיו]וכ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
�בני מחצה, ה�פק ��וה: ח�לקי� � א��� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��תי�מה

ה��יי� ע�[וודאיי�]ה�ב� �חלק אחר ה�ב� מת מחצה. ֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
על א� � אביה� ליר� ה��יי� ה�ב� �ני �בא� ה�פק, ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָזה
לי �נ� אני, אחיכ� 'א� לה�: ל�מר ה�פק לזה ��� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�י
החצי לי החזיר� אחיכ�, אני אי� וא� ז�; �יר�ה ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָ�ִֵֶחלק
אביה� �נכסי ע�ה� ה�פק לזה אי� � אביכ�' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��קח

מ�ד�. מ�ציא ואינ� ְְִִֵָָ�ל��,

אביה�‰. �נכסי לחלק ��א� וה�ב� היב�ספק [של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
��ואחיו] ה�א א� � ה�פק וזה ו�אי; י�ר� ה�ב� הרי �ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

�� ה�א וא� חצי�, ה�ב� �לזה ה�מ�� חצי ל� י� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה�ת,
ה�פק. וי�חה ה�ב�, ייר� לפיכ�, �ל��; ל� אי� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָה�ב�,
הרי � ה�ב� אבי מת �� ואחר ו�אי�, �ני� �ני ה�ב� ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָה�יח
מחצה', ול�ניכ� מחצה לי וי� ה�ת, �� 'אני א�מר: ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָה�פק
ל� ואי� א�ה, ה�ב� �ב� א�ה, 'אחינ� א�מרי�: ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוה�ני�
נ�טלי�, �� לה� ���דה החצי � ה�ק�' �נכסי �לי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָא�א

וה�ת�ת נ�טל�; ל� �� ה� ���די� [שישית]וה�לי� ְְְְְִִֵֶַַ
��ניה� חצי� נ�טל ה�א ��וה, א�ת� ח�לקי� � ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָה��אר
ואני ה�א, �ני '��א א�מר: ה�ב� הרי � ה�פק מת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחצי�.
ואני ה�א, ה�ת �ני �� '��א א�מר: ה�ב� ואבי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיר���',
א�מר: ה�פק הרי � ה�ב� מת ��וה. ח�לקי� � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאיר���'
האחר �ני �� '��א א�מר: ה�ב� ואבי ואיר���', אני, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'�נ�
��וה. ח�לקי� � איר���' ואני ה�א, אבי� אחי וזה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָא�ה,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay h"k ipy mei -

.Âהא�ה א� יד�ע ואי� א���, ועל עליו ה�ית ��פל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי
א� נכסיה, �ל י�ר�י� ה�על י�ר�י ונמצא� �ח�ה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה �ל י�ר�י� הא�ה י�ר�י ונמצא� �ח�ה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�על

מל�ג נכסי מעמידי� �ינ�? �יצד שאי�� האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בה�] חלק ע�רלבעלה וה�ת�ה הא�ה, י�ר�י ִָָ�ְְְְְִֵֶַַָָ�חזקת

�רזל צא� �נכסי וח�לקי� ה�על; י�ר�י �חזקת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹות�ספת
חצי�.[נדוניה] ה�על וי�ר�י חצי�, נ�טלי� הא�ה י�ר�י �ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נכסי את מעמידי� � א�� ועל עליו ה�ית נפל א� ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
י�ר�י אבל ו�אי�; י�ר�י� �ה� הא�, י�ר�י �חזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא�
מאביו לאחיו אי� �ח�ה, ה�� מת �א� � ה� ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה��

��ארנ�. �מ� �ל��, א�� ְְְְְִִֵֵֶַ�נכסי

.Ê� �ח�ה מת האב א� � ��� �� ועל עליו ה�ית ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפל
�� וא� ה��; י�ר�י �ל ה�כסי� ונמצא� ייר���, ��� ��ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
�מ� ��בר א�� את י�ר� ה�� אי� � �ח�ה מת ���ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
יחלק� לפיכ�, האב. י�ר�י �ל ה�כסי� ונמצא� ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ארנ�,

נ��ה א� וכ� ה�ת. �� י�ר�י ע� האב האב,[בשבי]י�ר�י ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
א�� אבי �מת ה��, ����ה א� ��דינה, ��� �� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�מת

ה�ת. �� י�ר�י ע� האב י�ר�י יחלק� � ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ��דינה

.Á�מ�רי�י �אר א� אביו ועל ה�ית עליו הב�]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
י�ר�י[מוטלת]והיתה � ח�ב�ת �בעלי א�ה �ת�ת עליו ְְְָָָָ�ְֲִֵֵַַָ

ואבד �ל�� ה�יח ולא �ח�ה, ה�� 'מת א�מרי�: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
ה�� וזכה �ח�ה, מת 'האב א�מרי�: ח�ב�ת �בעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהח�ב',
�חזקת ה�כסי� הרי � מחלק�' לג��ת לנ� וי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ִ�יר�ת�
ילכ� א� ראיה, להביא ח�ב�ת �בעלי הא�ה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָה��ר�י�;

�ל��. �לא ְְֶָֹלה�

.Ë�א ,��� ��בע� א� ה��לת, �חת ��ת� א�� ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�י�
והאחר ��דינה וזה אחד, �י�� ��ת� א� לא�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��פל�
�ה�, וכ��צא א�� ��כל ה�א; אחד �י� � אחרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�מדינה

�ח�ה. ��ת ה�א מי י�דעי� ְְִִִֵֵֶָאי�

ה'תשס"ט שבט כ"ט שני יו�

ו ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ולא‡. ליר��, רא�י �אינ� מי לה�רי� יכ�ל אד� ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹאי�
לפי ה�א; ממ�� ��ה �י על א� ה��ר�, מ� היר�ה ְִִִֵֶֶַַַָָ�ְֲַַֹלעקר
לח�ת י�ראל לבני "והיתה נחל�ת: �פר�ת ַ�ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��אמר
מ�עיל ה�נאי ואי� ����ה, לא ז� �ח�ה ל�מר � ְְְִִֵֶַַַָֹ�ְִֶַָמ��ט"

מרע �כיב �היה �י� �ריא וה�א ���ה �י� [נוטה��; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מ�עיל.למות] אינ� � �כתב �י� �ה על �י� ,ְִִֵֵֵֶַָ

�י·. י�ל לא �כ�רי �ני �ל�ני 'אי� הא�מר: ְְְְִִִִִִִֵָָֹֹלפיכ�,
אמר לא � אחיו' ע� ייר� לא �ני �ל�ני 'אי� ְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ�ני�',
א� �ת, ל� ��� �מק�� ייר�ני', �ל�ני 'אי� ְְְִִִִֵֵֶַָָ�ל��;
אמר לא � �� ל� ��� �מק�� �יר�ני', '��י ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�אמר:
ר�י�, י�ר�י� ל� הי� א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ�ל��.
�כיב ��ה�א ואמר אחי�, א� �נ�ת א� ר�י� �ני� ְְְְִִִִֶַַַָָָ�ג��
�ל�נית '��י א� אחי', מ�לל ייר�ני אחי '�ל�ני ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָמרע:
�ה על �אמר �י� ק�מי�, �בריו � �נ�תי' מ�לל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�יר�ני
לב��' ייר�ני �ני '�ל�ני אמר: א� אבל �כתב. ��תב ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�י�

ק�מי�; �בריו �ה, על אמר א� נכסיו� �ל �תב א� אבל ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
א��טר��א א�א ע�ה� לא � ��ארנ�.[אחראי]לבנ� �מ� , ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

.‚� החצי' �ני ��אר נכסי, חצי ייר� �ני '�ל�ני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:
�פ��ט ��יר� ה�כ�ר על אמר א� אבל ק�מי�. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָ�בריו

האחי�] �[כאחד אחיו ע� �ני� �י ייר� לא �אמר א� ,ְִִִִֶֶַַַָָֹ
האה�בה... �� את לב�ר י�כל "לא ��אמר: �ל��, אמר ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלא

י�יר". ה�נ�אה �� ה�כר את ְְִִֶֶַַַָֹ�י

לא„. לגרע, ולא לה�סי� יכ�ל אינ� � �ריא היה ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹוא�
ה��ר�י�. מ�אר לאחד ולא ְְְְְִִֶַַָָֹל�כ�ר

א�‰. אבל יר�ה; �ל��� ��אמר אמ�רי�? �ברי� ֲִָָ�ְְְְֲִִִֶֶַַָָ��ה
�יו על נכסיו המח�ק לפיכ�, ק�מי�. �בריו מ�נה, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָנת�
לאחד, �מעט לאחד, ר�ה מרע, �כיב ��ה�א ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלבניו
מ��� אמר וא� ק�מי�; �בריו � ה�כ�ר את לה� ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוה�וה

�ל��. אמר לא ְַָָֹ�ְיר�ה,

.Âמ�נה מ��� ���� �י� �אמצע �י� ��ח�ה �י� ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�תב
�יצד? ק�מי�. �בריו יר�ה, ל��� �הז�יר �י על א� �ְְְִִִֶַַ�ְִֵַַָָָָ
'ייר� �אמר: א� וייר��ה', �ני לפל�ני �ל�ני �דה ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'��ת�
ל� ות�ת� 'ייר��ה �אמר: א� ל�', ות�ת� �ל�ני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�דה
�י על א� � מ�נה ל��� �� וי� ה�איל � ְְְִִִֵֶַַַָָָָָוייר��ה'
א� וכ� ק�מי�. �בריו �ב���, ��ח�ה יר�ה ל��� ְְְִִִֵַַַָָָָָ�ְְְִִֶ�הז�יר
�דה �ל�ני 'ייר� ואמר: י�ר�י�, ל�ל�ה �ד�ת �ל� ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹהי�
�דה �ל�ני וייר� �ל�נית, �דה לפל�ני ות�ת� ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָ�ל�נית,
�ל��� ל� �אמר ��ה �י על א� �ל���; קנ� � ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ�ל�נית'
י�הה ��א וה�א, �מ�נה. חלק� ל� ��ת� זה אינ� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ְיר�ה,
צרי� �הה, א� אבל ���ר; �די לאמירה אמירה ְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָ�י�

��ל���. מערב ה��נה ל��� ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ��היה

.Êל�ני�' � �אמצע ה��נה ל��� היה א� יאמר? ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�יצד
��ת�י� �פל�ני �פל�ני �ל�ני �דה ייר�� �פל�ני ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָ�פל�ני
� ��ח�ה ה��נה ל��� היה וא� וייר���'. �מ�נה, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָלה�
�פל�ני לפל�ני �פל�ני �פל�ני �ל�ני �דה '��ת� ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹיאמר:
יאמר: � ���� מ�נה ל��� היה וא� וייר���'. ְְְְִִִַַַָָָָָֹ�פל�ני,
�פל�ני, �פל�ני �ל�ני �דה �פל�ני �פל�ני �ל�ני ְְְְְְִִִִִִִֶַָ'ייר�

�מ�נה'. לה� ְְִֶֶַַָָָ��ת�י�

.Á�מ�בריה �היא �י על א� � ה�על ,[מדרבנ�]יר�ת ְ�ְִִִִֵֶֶַַַַַַ
�� מ�עיל ה�נאי ואי� ��רה; ��ל לדבריה� ח��ק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָע��
��ארנ� �מ� אר�סה, ��היא ע�� התנה �� א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�א

אי��ת. ְְִִ�הלכ�ת

.Ë,�יר��תיה �אר אבל ה��רה; מ� אביו את י�ר� ֵֶ�ְְֲִִֵֶַַָָָָה��י
מנהג�. לפי א�ת� ְְִִִִַָָָמ�יחי�

.È�נ�� מ�בריה�; א�א ה��י, אביו את י�ר� אינ� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוה�ר
למר�� יחזר ��א ��היה, ��יר� לי[לגיותו]ל� ויראה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

לעמד מח�ב ה��י ואי� ה�איל ז�, �יר�ה מ�עיל ֲַָֹ�ְְִֵַָ�ְִִֶַַ�ה�נאי
�ר ולא ה�ר, אביו את י�ר� ה��י ואי� חכמי�. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ�ת�נת
ס�פרי�. מ�ברי ולא ��רה, מ�ברי לא ה�ר, את ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹי�ר�

.‡È�א � ה��ר�י� את וה�יח לאחרי�, נכסיו ה��ת� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�ל
ה��ר �אי� �י חכמי�על ר�ח אי� � ���רה �� נ�הגי� �י� ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

�מ�ת לה�. ��ת� מה �כל האחרי� וזכ� הימ��, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנ�חה
�� ��עבירי� �צ�אה חסיד אד� יעיד ��א היא, ְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹחסיד�ת
לאחיו ���רה, נ�הג �אינ� מ�� אפ�� ה��ר�, מ� ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ְַהיר�ה

���רה. ונ�הג חכ� ְֵֶַָָָ�ה�א
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.Âהא�ה א� יד�ע ואי� א���, ועל עליו ה�ית ��פל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי
א� נכסיה, �ל י�ר�י� ה�על י�ר�י ונמצא� �ח�ה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה �ל י�ר�י� הא�ה י�ר�י ונמצא� �ח�ה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�על

מל�ג נכסי מעמידי� �ינ�? �יצד שאי�� האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בה�] חלק ע�רלבעלה וה�ת�ה הא�ה, י�ר�י ִָָ�ְְְְְִֵֶַַָָ�חזקת

�רזל צא� �נכסי וח�לקי� ה�על; י�ר�י �חזקת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹות�ספת
חצי�.[נדוניה] ה�על וי�ר�י חצי�, נ�טלי� הא�ה י�ר�י �ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נכסי את מעמידי� � א�� ועל עליו ה�ית נפל א� ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
י�ר�י אבל ו�אי�; י�ר�י� �ה� הא�, י�ר�י �חזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא�
מאביו לאחיו אי� �ח�ה, ה�� מת �א� � ה� ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה��

��ארנ�. �מ� �ל��, א�� ְְְְְִִֵֵֶַ�נכסי

.Ê� �ח�ה מת האב א� � ��� �� ועל עליו ה�ית ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפל
�� וא� ה��; י�ר�י �ל ה�כסי� ונמצא� ייר���, ��� ��ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
�מ� ��בר א�� את י�ר� ה�� אי� � �ח�ה מת ���ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
יחלק� לפיכ�, האב. י�ר�י �ל ה�כסי� ונמצא� ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ארנ�,

נ��ה א� וכ� ה�ת. �� י�ר�י ע� האב האב,[בשבי]י�ר�י ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
א�� אבי �מת ה��, ����ה א� ��דינה, ��� �� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�מת

ה�ת. �� י�ר�י ע� האב י�ר�י יחלק� � ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ��דינה

.Á�מ�רי�י �אר א� אביו ועל ה�ית עליו הב�]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
י�ר�י[מוטלת]והיתה � ח�ב�ת �בעלי א�ה �ת�ת עליו ְְְָָָָ�ְֲִֵֵַַָ

ואבד �ל�� ה�יח ולא �ח�ה, ה�� 'מת א�מרי�: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
ה�� וזכה �ח�ה, מת 'האב א�מרי�: ח�ב�ת �בעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהח�ב',
�חזקת ה�כסי� הרי � מחלק�' לג��ת לנ� וי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ִ�יר�ת�
ילכ� א� ראיה, להביא ח�ב�ת �בעלי הא�ה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָה��ר�י�;

�ל��. �לא ְְֶָֹלה�

.Ë�א ,��� ��בע� א� ה��לת, �חת ��ת� א�� ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�י�
והאחר ��דינה וזה אחד, �י�� ��ת� א� לא�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��פל�
�ה�, וכ��צא א�� ��כל ה�א; אחד �י� � אחרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�מדינה

�ח�ה. ��ת ה�א מי י�דעי� ְְִִִֵֵֶָאי�

ה'תשס"ט שבט כ"ט שני יו�

ו ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ולא‡. ליר��, רא�י �אינ� מי לה�רי� יכ�ל אד� ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹאי�
לפי ה�א; ממ�� ��ה �י על א� ה��ר�, מ� היר�ה ְִִִֵֶֶַַַָָ�ְֲַַֹלעקר
לח�ת י�ראל לבני "והיתה נחל�ת: �פר�ת ַ�ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��אמר
מ�עיל ה�נאי ואי� ����ה, לא ז� �ח�ה ל�מר � ְְְִִֵֶַַַָֹ�ְִֶַָמ��ט"

מרע �כיב �היה �י� �ריא וה�א ���ה �י� [נוטה��; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מ�עיל.למות] אינ� � �כתב �י� �ה על �י� ,ְִִֵֵֵֶַָ

�י·. י�ל לא �כ�רי �ני �ל�ני 'אי� הא�מר: ְְְְִִִִִִִֵָָֹֹלפיכ�,
אמר לא � אחיו' ע� ייר� לא �ני �ל�ני 'אי� ְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ�ני�',
א� �ת, ל� ��� �מק�� ייר�ני', �ל�ני 'אי� ְְְִִִִֵֵֶַָָ�ל��;
אמר לא � �� ל� ��� �מק�� �יר�ני', '��י ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�אמר:
ר�י�, י�ר�י� ל� הי� א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ�ל��.
�כיב ��ה�א ואמר אחי�, א� �נ�ת א� ר�י� �ני� ְְְְִִִִֶַַַָָָ�ג��
�ל�נית '��י א� אחי', מ�לל ייר�ני אחי '�ל�ני ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָמרע:
�ה על �אמר �י� ק�מי�, �בריו � �נ�תי' מ�לל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�יר�ני
לב��' ייר�ני �ני '�ל�ני אמר: א� אבל �כתב. ��תב ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�י�

ק�מי�; �בריו �ה, על אמר א� נכסיו� �ל �תב א� אבל ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
א��טר��א א�א ע�ה� לא � ��ארנ�.[אחראי]לבנ� �מ� , ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

.‚� החצי' �ני ��אר נכסי, חצי ייר� �ני '�ל�ני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:
�פ��ט ��יר� ה�כ�ר על אמר א� אבל ק�מי�. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָ�בריו

האחי�] �[כאחד אחיו ע� �ני� �י ייר� לא �אמר א� ,ְִִִִֶֶַַַָָֹ
האה�בה... �� את לב�ר י�כל "לא ��אמר: �ל��, אמר ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלא

י�יר". ה�נ�אה �� ה�כר את ְְִִֶֶַַַָֹ�י

לא„. לגרע, ולא לה�סי� יכ�ל אינ� � �ריא היה ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹוא�
ה��ר�י�. מ�אר לאחד ולא ְְְְְִִֶַַָָֹל�כ�ר

א�‰. אבל יר�ה; �ל��� ��אמר אמ�רי�? �ברי� ֲִָָ�ְְְְֲִִִֶֶַַָָ��ה
�יו על נכסיו המח�ק לפיכ�, ק�מי�. �בריו מ�נה, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָנת�
לאחד, �מעט לאחד, ר�ה מרע, �כיב ��ה�א ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלבניו
מ��� אמר וא� ק�מי�; �בריו � ה�כ�ר את לה� ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוה�וה

�ל��. אמר לא ְַָָֹ�ְיר�ה,

.Âמ�נה מ��� ���� �י� �אמצע �י� ��ח�ה �י� ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�תב
�יצד? ק�מי�. �בריו יר�ה, ל��� �הז�יר �י על א� �ְְְִִִֶַַ�ְִֵַַָָָָ
'ייר� �אמר: א� וייר��ה', �ני לפל�ני �ל�ני �דה ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'��ת�
ל� ות�ת� 'ייר��ה �אמר: א� ל�', ות�ת� �ל�ני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�דה
�י על א� � מ�נה ל��� �� וי� ה�איל � ְְְִִִֵֶַַַָָָָָוייר��ה'
א� וכ� ק�מי�. �בריו �ב���, ��ח�ה יר�ה ל��� ְְְִִִֵַַַָָָָָ�ְְְִִֶ�הז�יר
�דה �ל�ני 'ייר� ואמר: י�ר�י�, ל�ל�ה �ד�ת �ל� ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹהי�
�דה �ל�ני וייר� �ל�נית, �דה לפל�ני ות�ת� ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָ�ל�נית,
�ל��� ל� �אמר ��ה �י על א� �ל���; קנ� � ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ�ל�נית'
י�הה ��א וה�א, �מ�נה. חלק� ל� ��ת� זה אינ� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ְיר�ה,
צרי� �הה, א� אבל ���ר; �די לאמירה אמירה ְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָ�י�

��ל���. מערב ה��נה ל��� ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ��היה

.Êל�ני�' � �אמצע ה��נה ל��� היה א� יאמר? ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�יצד
��ת�י� �פל�ני �פל�ני �ל�ני �דה ייר�� �פל�ני ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָ�פל�ני
� ��ח�ה ה��נה ל��� היה וא� וייר���'. �מ�נה, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָלה�
�פל�ני לפל�ני �פל�ני �פל�ני �ל�ני �דה '��ת� ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹיאמר:
יאמר: � ���� מ�נה ל��� היה וא� וייר���'. ְְְְִִִַַַָָָָָֹ�פל�ני,
�פל�ני, �פל�ני �ל�ני �דה �פל�ני �פל�ני �ל�ני ְְְְְְִִִִִִִֶַָ'ייר�

�מ�נה'. לה� ְְִֶֶַַָָָ��ת�י�

.Á�מ�בריה �היא �י על א� � ה�על ,[מדרבנ�]יר�ת ְ�ְִִִִֵֶֶַַַַַַ
�� מ�עיל ה�נאי ואי� ��רה; ��ל לדבריה� ח��ק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָע��
��ארנ� �מ� אר�סה, ��היא ע�� התנה �� א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�א

אי��ת. ְְִִ�הלכ�ת

.Ë,�יר��תיה �אר אבל ה��רה; מ� אביו את י�ר� ֵֶ�ְְֲִִֵֶַַָָָָה��י
מנהג�. לפי א�ת� ְְִִִִַָָָמ�יחי�

.È�נ�� מ�בריה�; א�א ה��י, אביו את י�ר� אינ� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוה�ר
למר�� יחזר ��א ��היה, ��יר� לי[לגיותו]ל� ויראה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

לעמד מח�ב ה��י ואי� ה�איל ז�, �יר�ה מ�עיל ֲַָֹ�ְְִֵַָ�ְִִֶַַ�ה�נאי
�ר ולא ה�ר, אביו את י�ר� ה��י ואי� חכמי�. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ�ת�נת
ס�פרי�. מ�ברי ולא ��רה, מ�ברי לא ה�ר, את ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹי�ר�

.‡È�א � ה��ר�י� את וה�יח לאחרי�, נכסיו ה��ת� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�ל
ה��ר �אי� �י חכמי�על ר�ח אי� � ���רה �� נ�הגי� �י� ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

�מ�ת לה�. ��ת� מה �כל האחרי� וזכ� הימ��, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנ�חה
�� ��עבירי� �צ�אה חסיד אד� יעיד ��א היא, ְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹחסיד�ת
לאחיו ���רה, נ�הג �אינ� מ�� אפ�� ה��ר�, מ� ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ְַהיר�ה

���רה. ונ�הג חכ� ְֵֶַָָָ�ה�א
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.·È�ה��ראל�י קר�ביו את י�ר� �����ד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָי�ראל
�י� �ית רא� וא� �לקנס�[לנכו�]��היה. ממ�נ� לא�ד ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

�יד�. הר��ת � הר�עי� ידי לח�ק ��א �די ייר�, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ��א
המ��ד אביה� יר�ת ��ת� �י�ראל, �ני� ל� י� ָ�ְֲִֶַַ�ְְְְִִִִֵֵֵָָָוא�

��ערב. �מיד ה�נהג וכ� ְְֲִִֵֶַַַָָָָלה�.

.‚È,ח�יו� ה�ני� �י� �� אד� י��ה ��א חכמי�, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹצ��
�אחי וקנאה, �חר�ת לידי יב�א� ��א מ�עט, �דבר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאפ��

י�ס�. ע� ִֵֵי�ס�

ה'תשס"ט שבט ל' שלישי יו�

ז ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

��ת‡. �ר�רה ראיה ��ביא� עד נ�חלי�, ה��ר�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאי�
מ�יחי� ��יי� ��א� א� ��ת, �� �מע� א� אבל ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָמ�רי��.
�יה�, על א��� את ���יאי� �י על א� � ת�� ְִִִִִֶֶֶַַַַָ�ְִלפי

�יה�. על נ�חלי� ה��ר�י� אי� � �ת�ת� ְֲִִִֵֶַַָָ�ְְֶֶונ�טלת

�היא·. �י על א� � �עלי' 'מת ואמרה: ��את ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהא�ה
ל�חלה נכנסי� ה��ר�י� אי� � �ת�ת� ות�ל ות��א ְְֲִִִֵַַַָָָָ�ְְְֱִִֵֶֶֶָֹנאמנת,
נכנס יבמ� הרי � ונתי�מה �עלי', 'מת אמרה: �יה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָעל
והרי ה�ת", אחיו �� על "יק�� ��אמר: �יה, על ֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָל�חלה

ָק�.

ס��‚. לה� �אי� �מי� ��בע אתמי רואי� [שלא ְִִֵֶֶֶַַָָ
זכר�סופ�] ואבד �פניה�, ��בע עדי� �בא� שמעו, [לא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הריממנו] לכ�ח�ה, א��� את מ�יאי� �אי� �י על א� �ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

�רא�ה� עדי� �א� א� וכ� �יה�. על נ�חלי� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָה��ר�י�
א�כל והע�� צל�ב �רא�ה� א� �נמרי�, ארי�ת לגב ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ��פל
�ניו. ה�יר� ולא ��הרג א� �מת, �מלחמה ��דקר א� ,��ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
�כל � א�ת� וה�יר� �ג�פ� מבהקי� סימני� ל� הי� א� ְְְְִִִָָָ�ֲִִִָָָאבל
י�רדי� ,�� אחר זכר� אבד א� � �ה� וכ��צא ה�ברי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָא��
א���; את מ�יאי� �אי� �י על א� ז�, �עד�ת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָל�חלה
א��ר מ�ני א�א א��, �דברי� החמיר� ��א א�מר, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�אני
�דברי� העדי� העיד� א� � ממ�� לעני� אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ�רת,
ו�אבד ה�ברי� א�ת� �רא� והעיד� למיתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�חזקת�
�יה�. על נ�חלי� א�� הרי � ��ת ונ�מע �� אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָזכר�
�מי �מענ� ולא �יני�, ��י �כל י�� �כל מע�י� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹוכזה

זה. �דבר ְֵֶֶָָ�ח�לק

ל�חלה,„. י�ר�יו וירד� ��ת, �� ו�מע� ����ה, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ�ב�י
וכ� מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� אי� � �יניה� א�ת� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָוחלק�

ס�נה מחמת מות]ה��רח לדעת[של ה��צא אבל [מרצונו]. ְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָ
מ�ציאי� � וחלק�� לנכסיו, י�ר�י� וירד� ��ת, �� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ��מע�

מ�רי��. ��ת ראיה ��ביא� עד ְִִִֵֶֶַָָָָָָמ�ד�,

�ית‰. ח�בי� � נפ��ת ס�נת מחמת �ב�רח ����ה, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�ב�י
יהי� ה��לטלי� �ל ע��י�? �יצד �נכסיה�. להתע�ק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ�י�
ה�רקע�ת לת�� �מ�רידי� �י�, �ית �י על נאמ� �יד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָ�מפקדי�

�להתע�קק ה�רקע את לעבד �די ליר�ה הרא�יי� ר�בי� ְְִִִָ�ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹ
ה�ב�י ולכ��ב�א� ��ב�א�. עד א� ��ת�, ���דע עד ,��ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
�מה �ע�� מה �ה�רד� ה�ר�בי� לא�� �מי� � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוה��רח
לא ול�ה ה�דינה. א�ת� �ל האריסי� �ל �מנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�אכל�,

א�יטר���ס �י� �ית בחינ�]יעמיד� �י�[שהוא ה�ל, על ְֲִִִֵֵֶַַַֹ

עד א� ה�עלי�, ��ב�א� עד ��רקע�ת, �י� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ���לטלי�
להעמיד ח�בי� �י� �ית �אי� לפי ��ת�? �ו�אי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ���דע

דעת. �ני �ה� לגד�לי� ְְְִִִֵֵֶֶַַא�יטר���ס

.Â�ענבי לקצר, קמה וה�יח המס��, �ברח ה�ב�י, ְְֲִִִִַָָָָֹ�ְְִַַַָָָנ��ה
לנכסיו י�רדי� �י� �ית � למסק זיתי� לג�ר, �מרי� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,
�מ�סק וג�דר �ב�צר וק�צר א�יטר���ס, לה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ�מעמידי�
�בית ה��לטלי� �אר ע� �מיה� �מ�יחי� ה�ר�ת; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ�מ�כר
� �ח�ה ירד �א� לנכסיו; ה�ר�ב מ�רידי� �� ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�י�,
וה�א א�ת�. ויאכל �תל��י�, �ה� ה�ר�ת א�� יתל� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ��א

�פ�נ�ק��ת �חצר�ת ל�כר[אכסניות]ה�י� הע��י�ת וחנ��ת ְְֲֲִִֵַַַ�ְֲָָָ
נ�ת�[להשכיר�] אד� ואי� טרח, ולא עב�דה צריכי� ואינ� ,ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹֹ

�אריס�ת יבול]א�ת� תמורת בה� מ�רידי�[שיעבדו אי� � ֲִִִֵַָ
ע��י�? �יצד א�א וא�כל. ה�כר ��בה �הרי י�ר�, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלה�
�י�, �בית מ�ח ה�כר ויהיה ��אי, לה� מעמידי� �י� ְִֵָ�ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ית

.��� וי�ל ��ב�א עד א� ��ת, ראיה ��ב�א ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעד

.Êה�ר�ב מ�רידי� שבוי]ואי� ל�ד�ת[של א�א לע�ל� ְְְִִֵֶַָָָָ
��א �די �אריס, �ה� ��היה �ה�, וכ��צא �כרמי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוג��ת

�נ��י� ��רי� ונמצא� .[שוממי�]יפסד�, ְְְְְְִִִִַ

.Á�הל לאי� יד�ע ואי� נכסיו, וה�יח לדעת ��צא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמי
ירד, וא� לנכסיו; קר�ב מ�רידי� אי� � ל� ארע מה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא
�להעמיד �� לה��ל צריכי� �י� �ית ואי� א�ת�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמס�קי�
לדע�� �הרי ל��לטלי�, ולא ל�רקע לא א�יטר���ס, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַֹֹל�
� ה��לטלי� זה? נכסי �י� יהיה וכיצד נכסיו. וה�יח ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיצא
��מ�ת עד א� וית�ע, ��ב�א עד יד� �חת �ה� �יד ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיעמד�

ה��ר�י�; ְְְְִִַוית�ע�

.Ë�כ� �ה�יח� מי � בקרקעוה�רקע�ת שדר [אד� ְְִִִֵֶַַָָ
�ה�ברשות] �היה �ר� א� ו�דה �כר, מ��� ל�קחי� אי� ,ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

�ה�יח� �ר� א� ו�דה ��ב�א, עד ��ה�יח� י�אר� ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאריס,
ממ�נ�; א�ד �רצ�נ� ה�א �הרי ��רי�; י�אר� ְֲֲִִִִִֵֵֶָָ��רי�,

להחזיר�. מצ�י� אנ� אי� לדעת, ְֲִִַָ�ְְֲֵֵַַַָָואבדה

.È,�ה��לטלי �ל מ�ציאי� �י� �ית הרי � ��ת �� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ�מע�
ל�ד�ת ה�ר�ב �מ�רידי� �יה�, על נאמ� אצל א�ת� ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�מ�יחי�
�ר�רה ראיה ��ב�א עד �אריס, �ה� ויהיה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָול�רמי�,

��ב�א. עד א� ֵֶֶַָ��ת,

ה'תשס"ט אדר א' רביעי יו�

ח ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

לנכסי‡. א� ה��רח, א� ה�ב�י לנכסי ה�ר�ב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ����רידי�
��א קט�, י�ריד� לא � ��ת �� ��מע� לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה��צא
��א � קט� לנכסי קר�ב מ�רידי� ואי� ה�כסי�. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָיפסיד

�יר�תי'. לי ה��יע חלקי 'זה ויאמר: קר�ביטע� ואפ�� ְְְִִִִִֶֶַַַַֹֹ�ֲִִַָָ
אחד אחי�, �ני הי� �יצד? מ�רידי�. אי� קר�ב, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמחמת
מ�רידי� אי� � �רח א� ה�ט� ונ��ה קט�, ואחד ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ�ד�ל
ו��א למח�ת, יכ�ל אינ� �ה�ט� מ�ני �דה�, לת�� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָה�ד�ל
�ה�יע חלקי ה�א 'זה יאמר: �ני� �לאחר האח, זה ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹיחזיק
זה �ל אחיו �� ואפ�� �אתי'. יר�ה �מחמת �יר�תי, ֲִִִֶֶֶַָָָ�ְֲִֵַָ�ִִלי
יאמר: ��א לנכסיו, א�ת� מ�רידי� אי� � ה���ה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹה�ט�

זה'. חלק יר��י אבי ְֲִִֵֵֶֶַַָָ'מחמת

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'a iying mei -

אחי·. מחמת קר�ב אפ�� קט�, לנכסי מ�רידי� אי� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָלע�ל�
ואפ�� ז�; היא יתרה הרחקה ליר�; רא�יי� �אינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהא�
ירד. לא � ��ד�ת �י� ���י� �י� חל�ה, �טר �יניה� ִֵֵֵֵַַָָָֹ�ְֲֵֵֶַָָהיה
��א ירד; לא � אריס�ת' �טר עלי '�תב� אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפ��
�א יר�ה חלק ��ה ויטע�, ה�מי�, ויארכ� ה�טר�ת, ָָ�ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיאבד�
�הי� אחת �א�ה מע�ה מ�רי�יו. מחמת א� מחמת� ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָל�

ה�קנה ונ��ת �נ�ת, �ל� אחת,[האמא]ל� �בת היא ְְְִִֵַַַַָָָָָ
'אי� חכמי�: ואמר� קט�. �� וה�יחה �נ�ה, �ת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָ�מתה
ה�קנה, מתה ��א ל�כסי�, ה��ארה ה�ת ז� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמ�רידי�
לנכסי קר�ב מ�רידי� ואי� ל�ט�, א�� נכסי� �לי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָונמצא�
עדי� ��א � ��כסי� ה�ט� לזה מ�רידי� אי� וכ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקט�'.
�יצד א�א �ב�י. לנכסי קט� מ�רידי� ואי� �ח�י�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה�קנה
�ל ל�לי� א�יטר���ס להעמיד ��רי� מ��� ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָע��י�?
זמ�, אחר ה�קנה. נכסי �ל על א�יטר���ס מעמידי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָקט�,
ה��ארה ה�ת '�רד חכמי�: אמר� ה�קנה. ��תה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ�מע�
�ה�א ל�לי�, ה�ט� וירד חלק�, �ה�א ה�כסי�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָל�לי�
ל� מעמידי� ה�ב�יה, �ת �ל וה�לי� ה�קנה, מ�כסי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחלק�
ה�ב�יה, ה�ת �� מתה ��א ה�ט�; חלק מ�ני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�יטר���ס
�זה. ���צא �ל וכ� .'��� ה�לי� חצי ה�ט� לזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוי�

ה'תשס"ט אדר ב' חמישי יו�
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.‡��� א�א אביה�, יר�ת חלק� לא �עדי� ָ�ֲִֶֶַָ�ְְֲִִֶַַָָֹהאחי�
ה� הרי � אביה� לה� �ה�יח �מה �יחד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ����י�

ה��ר�י� ��אר וכ� �בר. לכל אחי�]���פי� הרי[שאינ� , ְ�ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ
מה� אחד �ל ונת� ���א וכל מ�רי��; �נכסי ��פי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�ֵה�

זה לאמצע[והרויח]�ממ�� ה�כר בשווה], .[מתחלק ְְֶֶַַָָָָ

את·. ה�ד�לי� וה��יח� �קט�י�, �ד�לי� ה��ר�י� ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהי�
לאמצע ה��יח� � אמר�[לכול�]ה�כסי� [הגדולי�. ְְְְִִִֶַַָָָ

ע��י�לקטני�] אנ� והרי א�א, לנ� �ה�יח מה 'רא� :ְֲִִִֵֶַַַַָָָ
בלבד]וא�כלי�' עצמנו וה�א,[בשביל מ��יח; �ל ה�בח � ְְְְִִֶֶַַַַ

א� אבל ה���יח; �ה�ציא ה�צאה מחמת ה�בח ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ��היה
לאמצע. ה�בח עצמ�, מחמת נכסי� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ�בח�

�כלל‚. ה��ר�ת היא מת, �ל א��� היתה א� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוכ�
� ה�כסי� וה��יחה ��דיה, �נ�ת �כלל א� ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאחי�תיה
�עלי, ה�יח מה 'רא� אמרה: וא� לאמצע. ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָה��יחה
ה�צאה מחמת ה�כסי� וה��יחה וא�כלת', ע��ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהריני

.��� ה�בח הרי �ֲֵֶֶַַָ

�בנה,„. ונטע ה�כסי� וה��יח אביו, את ��ר� ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָמי
� אחי� ל� ��� נ�דע �� קט�י�ואחר א� � אחרת מדינה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ידע ולא ה�איל � �ד�לי� הי� וא� לאמצע; ה�בח ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹה�,
קט� לנכסי ��רד אח וכ� �אריס. ל� �מי� אחי�, ל� ���ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לאמצע; ה�בח א�א �אריס, ל� �מי� אי� � ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוה��יח

�ר��ת. ��א ירד ְֲִֵֶֶַָֹ�הרי

א�‰. � סח�רה �ה� וע�ה מע�ת, ��קח האחי� מ� ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
אחת, �עה ��רת� מ�יח �אינ� �ד�ל חכמי� �למיד ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
לאחיו �מתע�ק ��רת�, מ�יח זה �אי� ;��� ה�כר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

לעצמו] שהתכוו� .[וברור

.Âאי�� ה�ל� ���ה� האחי� מ� מס]אחד ס�פר[גובה א� ִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מעב�דת �זה ���צא �ל וכ� ה�ל�, �ממ�� �מ�ציא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��כניס
אביה� �היה �ג�� מ�ה�, האחי� מחמת א� � ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�לכי�
לע��ת �די �ח�יו, �נ� 'נעמיד ואמר�: זה, �דבר ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָיד�ע
�����ר ה�כר וכל ���ל ה�רס � הית�מי�' ע� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחסד
ורא�י �י�תר, נב�� היה ואפ�� האחי�, לכל ז�, ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָ�עב�דה

לעצמ�. זה הרי מ��ה�, עצמ� מחמת וא� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַלמ��ת�.

.Êוקנה ה�ית, �ת�� ונ�ת� נ��א �היה האחי� מ� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
לב�� ��מ� בשטר]עבדי� רשו� הוא והלוה[או],[רק ְְְְֲִִִַָָ

א�� 'מע�ת ואמר: לב��, ��מ� הח�ב �טר והיה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי�,
ה� לב�י ��י א�� עבדי�, �ה� ��ניתי א� ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�הלויתי
'מ�נה א� מצאתי', 'מציאה א� א�י', אבי מ�ית לי ְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָ��פל�
א� אחרת, יר�ה ל� ��פלה ראיה להביא עליו � לי' ֶֶַָ�ְְְְְִִֶָָָָָָָָנתנ�
נ��אה �היתה הא�ה וכ� �מ�נה. וזכה מציאה, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָָמצא
ממ�ר �טרי �ה� � א�נ�ת והי� ה�ית, �ת�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָונ�תנת
'��י ואמרה: �מ�, על י�צא�ת � ח�ב�ת ו�טרי ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָעבדי�,
��פלה ראיה להביא עליה אב�תי', מ�ית לי ��פל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָה�,
�נכסי ונ�תנת נ��אה �היתה אלמנה וכ� יר�ה. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ְָל�
ואמרה: �מ�, על י�צאי� ��טר�ת א�נ�ת והי� ְְְְְְְִִַָָָָָית�מי�,
לי' נ�נה 'מ�נה א� מצאתי', 'מציאה א� לי', נפל� ְְְִִִִִַָָָָָָָָ�ִ'מיר�ה

נד�ניא ל� י� וא� ראיה. להביא עליה מבית� [שהביאה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָ
אי�אביה] א� אבל נאמנת; � לקח�י' 'מ�ד�ניתי ואמרה: ,ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ה��ר�י�. �חזקת ה�ל הרי � ראיה הביאה ולא נד�ניא, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹל�

.Á�חל�קי �אי� �באלמנה �אחי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ��ה
יחד]�ע�ת� אוכלי� מזונותיה� חל�קי�[אפילו הי� א� אבל . ְֲֲִִִָָָָ

קמ� מע�ת� ��א � מאוכלו]�ע�ת� האחי�[קיצ� ועל , ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
אמצע מ�ל �ה� ראיה זה[כול�]להביא מת א� וכ� . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

א� ראיה, להביא האחי� על � ה�ית �ת�� ונ�ת� ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָה���א
�ע�ת�. חל�קי� הי� ��א �י ְֲִִִֶַָָָֹעל

.Ëעליו � יד� מ�חת יצא ח�ב ��טר האחי� מ� ְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחד
נתנ� �אביו ראיה א�[רק]להביא �מסירה, �כתיבה ל� ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָ

מרע �כיב ��ה�א �� ל� למות]���ה לא[נוטה וא� ; ְְְְִִִֶֶַָֹ
לאמצע. ה�א הרי ראיה, ְְֲִֵֵֶַָָָהביא

.È�מטי�� �חזקת� מ�ני �אחי�, אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ��ה
לקחת] לעצמ� אחר[מתירי� אבל מ�ה. יורש]זה [שאינו ֲִֵֶֶַָ

צרי� ואינ� ,�� ��בה � מ�עליו ��נה� א� ל� ��ת� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��ע�
ראיה. ְְִָָָלהביא

.‡È�א ��רה ללמד ז�ז מאתי� ��טל האחי� מ� ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹאחד
א�נ�ת אחר]ללמד 'א�[במקו� ל�: ל�מר האחי� יכ�לי� � ְִֹ�ְִִִַַָָ

ה�ית �ר�ת לפי א�א מז�נ�ת ל� אי� אצלנ�, א�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאי�
בבית] מזו� לב��,[הוצאת אחד מז�נ�ת ה�צאת �אי� ;ְְֵֶֶַַָָ

ר�י�'. �י� מז�נ�תיו ְְִֵַַָָ�ה�צאת

.·È�ה�ד�לי אי� � �קט�י� �ד�לי� �ני� וה�יח ��ת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָמי
חשבו�]מת�רנסי� על ולא[לבושי� ה�ט�י�, �רנסת ְְְְְְִִִַַַַַָֹ

ה�ד�לי� מז�נ�ת נ��ני� יקרי�]ה�ט�י� הקטני� ,[מזונות ְְְִִִִַַַ
�ד�לי� נ�א� ��וה. ח�לקי� הירושה]א�א בכס� [נשי� ְְְְִִֶֶָָָ

ה�כסי�, מ�לל �� קט�י� י�א� � אביה� מיתת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָלאחר
ואמר� אביה�, �ח�י ה�ד�לי� נ�א� יחלק�. �� ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹואחר
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אחי·. מחמת קר�ב אפ�� קט�, לנכסי מ�רידי� אי� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָלע�ל�
ואפ�� ז�; היא יתרה הרחקה ליר�; רא�יי� �אינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהא�
ירד. לא � ��ד�ת �י� ���י� �י� חל�ה, �טר �יניה� ִֵֵֵֵַַָָָֹ�ְֲֵֵֶַָָהיה
��א ירד; לא � אריס�ת' �טר עלי '�תב� אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפ��
�א יר�ה חלק ��ה ויטע�, ה�מי�, ויארכ� ה�טר�ת, ָָ�ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיאבד�
�הי� אחת �א�ה מע�ה מ�רי�יו. מחמת א� מחמת� ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָל�

ה�קנה ונ��ת �נ�ת, �ל� אחת,[האמא]ל� �בת היא ְְְִִֵַַַַָָָָָ
'אי� חכמי�: ואמר� קט�. �� וה�יחה �נ�ה, �ת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָ�מתה
ה�קנה, מתה ��א ל�כסי�, ה��ארה ה�ת ז� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמ�רידי�
לנכסי קר�ב מ�רידי� ואי� ל�ט�, א�� נכסי� �לי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָונמצא�
עדי� ��א � ��כסי� ה�ט� לזה מ�רידי� אי� וכ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקט�'.
�יצד א�א �ב�י. לנכסי קט� מ�רידי� ואי� �ח�י�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה�קנה
�ל ל�לי� א�יטר���ס להעמיד ��רי� מ��� ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָע��י�?
זמ�, אחר ה�קנה. נכסי �ל על א�יטר���ס מעמידי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָקט�,
ה��ארה ה�ת '�רד חכמי�: אמר� ה�קנה. ��תה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ�מע�
�ה�א ל�לי�, ה�ט� וירד חלק�, �ה�א ה�כסי�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָל�לי�
ל� מעמידי� ה�ב�יה, �ת �ל וה�לי� ה�קנה, מ�כסי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחלק�
ה�ב�יה, ה�ת �� מתה ��א ה�ט�; חלק מ�ני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�יטר���ס
�זה. ���צא �ל וכ� .'��� ה�לי� חצי ה�ט� לזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוי�

ה'תשס"ט אדר ב' חמישי יו�

ט ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

.‡��� א�א אביה�, יר�ת חלק� לא �עדי� ָ�ֲִֶֶַָ�ְְֲִִֶַַָָֹהאחי�
ה� הרי � אביה� לה� �ה�יח �מה �יחד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ����י�

ה��ר�י� ��אר וכ� �בר. לכל אחי�]���פי� הרי[שאינ� , ְ�ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ
מה� אחד �ל ונת� ���א וכל מ�רי��; �נכסי ��פי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�ֵה�

זה לאמצע[והרויח]�ממ�� ה�כר בשווה], .[מתחלק ְְֶֶַַָָָָ

את·. ה�ד�לי� וה��יח� �קט�י�, �ד�לי� ה��ר�י� ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהי�
לאמצע ה��יח� � אמר�[לכול�]ה�כסי� [הגדולי�. ְְְְִִִֶַַָָָ

ע��י�לקטני�] אנ� והרי א�א, לנ� �ה�יח מה 'רא� :ְֲִִִֵֶַַַַָָָ
בלבד]וא�כלי�' עצמנו וה�א,[בשביל מ��יח; �ל ה�בח � ְְְְִִֶֶַַַַ

א� אבל ה���יח; �ה�ציא ה�צאה מחמת ה�בח ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ��היה
לאמצע. ה�בח עצמ�, מחמת נכסי� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ�בח�

�כלל‚. ה��ר�ת היא מת, �ל א��� היתה א� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוכ�
� ה�כסי� וה��יחה ��דיה, �נ�ת �כלל א� ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאחי�תיה
�עלי, ה�יח מה 'רא� אמרה: וא� לאמצע. ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָה��יחה
ה�צאה מחמת ה�כסי� וה��יחה וא�כלת', ע��ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהריני

.��� ה�בח הרי �ֲֵֶֶַַָ

�בנה,„. ונטע ה�כסי� וה��יח אביו, את ��ר� ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָמי
� אחי� ל� ��� נ�דע �� קט�י�ואחר א� � אחרת מדינה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ידע ולא ה�איל � �ד�לי� הי� וא� לאמצע; ה�בח ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹה�,
קט� לנכסי ��רד אח וכ� �אריס. ל� �מי� אחי�, ל� ���ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לאמצע; ה�בח א�א �אריס, ל� �מי� אי� � ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוה��יח

�ר��ת. ��א ירד ְֲִֵֶֶַָֹ�הרי

א�‰. � סח�רה �ה� וע�ה מע�ת, ��קח האחי� מ� ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
אחת, �עה ��רת� מ�יח �אינ� �ד�ל חכמי� �למיד ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
לאחיו �מתע�ק ��רת�, מ�יח זה �אי� ;��� ה�כר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

לעצמו] שהתכוו� .[וברור

.Âאי�� ה�ל� ���ה� האחי� מ� מס]אחד ס�פר[גובה א� ִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מעב�דת �זה ���צא �ל וכ� ה�ל�, �ממ�� �מ�ציא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��כניס
אביה� �היה �ג�� מ�ה�, האחי� מחמת א� � ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�לכי�
לע��ת �די �ח�יו, �נ� 'נעמיד ואמר�: זה, �דבר ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָיד�ע
�����ר ה�כר וכל ���ל ה�רס � הית�מי�' ע� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחסד
ורא�י �י�תר, נב�� היה ואפ�� האחי�, לכל ז�, ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָ�עב�דה

לעצמ�. זה הרי מ��ה�, עצמ� מחמת וא� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַלמ��ת�.

.Êוקנה ה�ית, �ת�� ונ�ת� נ��א �היה האחי� מ� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
לב�� ��מ� בשטר]עבדי� רשו� הוא והלוה[או],[רק ְְְְֲִִִַָָ

א�� 'מע�ת ואמר: לב��, ��מ� הח�ב �טר והיה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרי�,
ה� לב�י ��י א�� עבדי�, �ה� ��ניתי א� ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�הלויתי
'מ�נה א� מצאתי', 'מציאה א� א�י', אבי מ�ית לי ְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָ��פל�
א� אחרת, יר�ה ל� ��פלה ראיה להביא עליו � לי' ֶֶַָ�ְְְְְִִֶָָָָָָָָנתנ�
נ��אה �היתה הא�ה וכ� �מ�נה. וזכה מציאה, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָָמצא
ממ�ר �טרי �ה� � א�נ�ת והי� ה�ית, �ת�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָונ�תנת
'��י ואמרה: �מ�, על י�צא�ת � ח�ב�ת ו�טרי ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָעבדי�,
��פלה ראיה להביא עליה אב�תי', מ�ית לי ��פל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָה�,
�נכסי ונ�תנת נ��אה �היתה אלמנה וכ� יר�ה. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ְָל�
ואמרה: �מ�, על י�צאי� ��טר�ת א�נ�ת והי� ְְְְְְְִִַָָָָָית�מי�,
לי' נ�נה 'מ�נה א� מצאתי', 'מציאה א� לי', נפל� ְְְִִִִִַָָָָָָָָ�ִ'מיר�ה

נד�ניא ל� י� וא� ראיה. להביא עליה מבית� [שהביאה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָ
אי�אביה] א� אבל נאמנת; � לקח�י' 'מ�ד�ניתי ואמרה: ,ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ה��ר�י�. �חזקת ה�ל הרי � ראיה הביאה ולא נד�ניא, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹל�

.Á�חל�קי �אי� �באלמנה �אחי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ��ה
יחד]�ע�ת� אוכלי� מזונותיה� חל�קי�[אפילו הי� א� אבל . ְֲֲִִִָָָָ

קמ� מע�ת� ��א � מאוכלו]�ע�ת� האחי�[קיצ� ועל , ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
אמצע מ�ל �ה� ראיה זה[כול�]להביא מת א� וכ� . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

א� ראיה, להביא האחי� על � ה�ית �ת�� ונ�ת� ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָה���א
�ע�ת�. חל�קי� הי� ��א �י ְֲִִִֶַָָָֹעל

.Ëעליו � יד� מ�חת יצא ח�ב ��טר האחי� מ� ְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחד
נתנ� �אביו ראיה א�[רק]להביא �מסירה, �כתיבה ל� ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָ

מרע �כיב ��ה�א �� ל� למות]���ה לא[נוטה וא� ; ְְְְִִִֶֶַָֹ
לאמצע. ה�א הרי ראיה, ְְֲִֵֵֶַָָָהביא

.È�מטי�� �חזקת� מ�ני �אחי�, אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ��ה
לקחת] לעצמ� אחר[מתירי� אבל מ�ה. יורש]זה [שאינו ֲִֵֶֶַָ

צרי� ואינ� ,�� ��בה � מ�עליו ��נה� א� ל� ��ת� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��ע�
ראיה. ְְִָָָלהביא

.‡È�א ��רה ללמד ז�ז מאתי� ��טל האחי� מ� ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹאחד
א�נ�ת אחר]ללמד 'א�[במקו� ל�: ל�מר האחי� יכ�לי� � ְִֹ�ְִִִַַָָ

ה�ית �ר�ת לפי א�א מז�נ�ת ל� אי� אצלנ�, א�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאי�
בבית] מזו� לב��,[הוצאת אחד מז�נ�ת ה�צאת �אי� ;ְְֵֶֶַַָָ

ר�י�'. �י� מז�נ�תיו ְְִֵַַָָ�ה�צאת

.·È�ה�ד�לי אי� � �קט�י� �ד�לי� �ני� וה�יח ��ת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָמי
חשבו�]מת�רנסי� על ולא[לבושי� ה�ט�י�, �רנסת ְְְְְְִִִַַַַַָֹ

ה�ד�לי� מז�נ�ת נ��ני� יקרי�]ה�ט�י� הקטני� ,[מזונות ְְְִִִִַַַ
�ד�לי� נ�א� ��וה. ח�לקי� הירושה]א�א בכס� [נשי� ְְְְִִֶֶָָָ

ה�כסי�, מ�לל �� קט�י� י�א� � אביה� מיתת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָלאחר
ואמר� אביה�, �ח�י ה�ד�לי� נ�א� יחלק�. �� ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹואחר
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�דר� נ��אי� אנ� 'הרי אביה�: מיתת לאחר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָה�ט�י�
לה� ��ת� מה א�א לה�, ��מעי� אי� � א��' ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ���את�

נת�. ֲִֶַָאביה�

.‚Èוהיתה מ��ה ל� וע�ה אב, מ�ל �נ� את האב ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָה�יא
���בינ�ת ונ���חה אב, מ�ל חתונה]הה�צאה [מתנות ְְְְִִִֶַַָָָָ

ח�זרת ��היא � האב �ח�י ה�� השושבינותלזה [לנות� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
לאמצעבחתונתו] ח�זרת האב, מיתת כול�]לאחר .[בי� ְְִֶֶֶַַַַָָָ

ה�ציא ����ה[שיל�]אבל [ולקחמ���[חתונתו]ה�� ְֲִִִֵֶֶַַָ
לעצמו] ה��השושבינות מחלק א�א ח�זרת אינ� �ֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

�לבד. ל� ְְְִִֶַַָ�����חה

.„Èחזר��� � מ�ניו אחד ��� ���בינ�ת ��לח ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאב
�לח� א� אבל .��� היא הרי ה��, לא�ת� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָה���בינ�ת

לאמצע �חזר ���חזר, � סת� �ניו ��� בניו]האב .[לכל ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ע�� ���מח� עד להחזיר�, ח�ב ל� �����חה זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואי�

��� כול�]ה�ני� ����[שיתחתנו ���ביני�, ��� �הרי , ִַָ�ֲֵֶָ�ְְִִֵֶָ
מקצת� ע� �מח א� לפיכ�, נ���חה; התחתנו]��� [חלק� �ְְְְִִִִִַַָָָָָָ

לאמצע. ה�א והרי �לבד, ע�� ��מח זה חלק מחזיר �ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

.ÂË� נאי� מל���י� �מת��ה ל�ב� �היה האחי� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ד�ל
נ�מעי� �בריו ��הי� �די מ���, הנאה לאחי� י� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָא�

ומתנו] ה�ית[במשאו מ�פ�סת ל�ב� זה הרי .[מהירושה]� ְֲִִֵֵֶַַַ

אדר ג' שישי יו�
�

ה'תשס"ט

י ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

וכ�‡. ה��, מ�דינת אח לה� �בא �חלק�, אחי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ני
אחד �ל חלק� ונטל ח�ב �על �בא �חלק�, אחי� ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ל�ה
מחלקת �טלה � �ספי� וזה קרקע זה נטל אפ�� � ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמה�

��וה.[החלוקה] ה�אר וח�לקי� וח�זרי� ,ְְְְְְִִֶַָָ

�דה·. א� �קל לפל�ני ���נ� חלי� ��עת ���ה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָמי
ה�חלקת הרי � �ל�� ל� נתנ� ולא האחי� וחלק� ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹמ�כסיו,
�� ואחר מ�רי��, ���ה מה נ�תני� ע��י�? וכיצד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�טלה.

��ח�ה. וח�לקי� ְְְְִִִַָח�זרי�

�עליה�‚. מה �מי� �חלק�, מכספיהאחי� [בגדיה� ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
לה�הירושה] ��נ� �בנ�תיה�, �ניה� �על מה אבל .ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ה�ית נ��תיה�,[ירושה]מ�פ�סת �על מה וכ� �מי�; אי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
לעצמ� �ה� זכ� לה�]��בר אמ�רי�?[מחלו �ברי� ��ה . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

�עליה�. מה �מי� �מ�עד, ��ת �בגדי אבל חל. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�בגדי

קט�י�,„. �מקצת� �ד�לי� מקצת� ית�מי�, �ה�יח ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָמי
� חלק� ה�ד�לי� ���ל� �די אביה�, �נכסי לחלק ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹורצ�
החלק לה� �ב�רר ל�ט�י�, א�יטר���ס �י� �ית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמעמידי�

למח�ת יכ�לי� אינ� � הג�יל� וא� החלוקה]ה�פה. ,[נגד ְְְְִִִִִֵֶַָָ
�י� �ית טע� וא� לה�. חלק� �י� �ית �י על ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�הרי

�ת�ת[הערכה]���מה �פחת� למח�ת,[שישית], יכ�לי� � ְְְֲִִַָָ
�הג�יל�. אחר אחרת חל�ה וח�לקי� ְִִֶֶֶַַַָ�ְְְְֲִִוח�זרי�

למ��ת‰. צרי� � �קט�י� �ד�לי� י�ר�י� וה�יח ��ת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָמי
שמת] עד[לפני ה�ט�, �חלק מתע�ק ��היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא�יטר���ס

לה� להעמיד �י� �ית ח�בי� � מ�ה לא וא� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ��ג�יל.
ית�מי�. �ל אביה� ה�א �י� ��ית ��ג�יל�; עד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַא�יטר���ס,

.Âמה� ל�ט�, ה�ט� חלק 'י�ת� ואמר: ה��רי� ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָצ�ה
ה��רי� מ�ה א� וכ� �יד�. הר��ת � '�� יע�ה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ��רצה
הר��ת � עבד א� א�ה א� קט� ה�ט�י�, על ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָא�יטר���ס
ולא א�ה, לא א�יטר���ס, ממ�י� �י� �ית אי� אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹ�יד�.
על ח��ד �חזקת �ה�א האר�, ע� ולא קט�; ולא ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעבד,
וי�דע חיל, ואי� נאמ�, אד� על ��דקי� א�א ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעבר�ת.
�עסקי �ח ל� וי� טענ�ת�, וט�ע� הית�מי�, �זכ�ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָֹלה��
�מעמידי� �בח�; �להרויח נכסיה� ל�מר �די ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהע�ל�,
קר�ב ��היה �י� רח�ק ��היה �י� ה�ט�י�, על ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא�ת�

ל�רקע�ת. ירד לא קר�ב, היה �א� א�א ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹל�ט�,

.Êה�א� עליו ו�מע� א�יטר���ס, �העמיד� �י� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ�ית
�� אמ�ד ��היה מ�בר יתר ה�צא�ת �מ�ציא ו��תה ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָא�כל

לו] שיש ית�מי�[משוער מ�כסי ��א ל�, לח�� לה� י� �ְְִִִֵֵֶֶָָָ
מ�ה� א� אבל אחר. �מעמידי� א�ת�, �מס�קי� א�כל; ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָה�א
א�א מצא; מציאה ��א א�ת�, מס�קי� אי� � ית�מי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָאבי
א�ת�. מס�קי� ית�מי�, נכסי מפסיד �ה�א עדי� �א� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָא�
והפסיד. ה�איל א�ת�, ����יעי� ה�א�ני� הס�ימ� ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָ�כבר
והיתה ית�מי�, אבי ���ה� לא�יטר���ס ה�י� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָוה�א
ז�לל להי�ת וחזר מצ�ת, ור�ד� י�ר והיה ט�בה, ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָ�מ�עת�
�זל �באבק �נדרי� ��ר� א� הח�ד, �דרכי וה�ל� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוס�בא
לה� �למ��ת �לה��יע�, א�ת� לס�ק ח�בי� �י� �ית �ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
��ראה מה �פי הא��, ה�ברי� וכל ��ר. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא�יטר���ס

� ��ל ית�מי�.ל���; �ל אביה� ה�א �י�, �בית �י� ית ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.Áמ�י י�תר ו��תה א�כל היה אפ�� �הג�יל, ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָקט�
מ��� מ�נעי� �י� �ית אי� � רעה �דר� וה�ל� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�מפסיד
צ�ה �� א� א�א א�יטר���ס, ל� מעמידי� ואי� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָממ�נ�,
��ר היה �� א� א�א ל� י�נ� ��א מ�רי�� א� ְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאביו
והחר� וה��טה �ל�ני. זמ� עד ל� י�נ� ��א א� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ�מצליח,

א�יטר���ס. לה� �מעמידי� �קט�י�, ה� הרי �ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
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צריכי�‡. אינ� � אביה� לה� �ה�יח ית�מי� �ל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמע�ת
ל� ��� מי על ��דקי� �ה�? ע��י� �יצד א�א ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָא�יטר���ס,

אחרי�ת לה� ��� ע�ית[קרקעות]נכסי� ויהי� ,[משובחי�], ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
עליו ק�ל לא �מע�ל� ��רה, �יני ו��מע נאמ� אי� ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹויהיה

�י�, �בית ה�ע�ת ל� ונ�תני� ש]נ��י; בעסק קר�ב[ויעסוק ְְְִִִֵַָָ
מ�כר נהני� הית�מי� ונמצא� להפסד, ורח�ק ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָל�כר
מ��ר זהב מ���� לה� ונת� קרקע, ל� אי� א� וכ� ָ�ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָה�ע�ת.

ונ�תני�[שבור] ה�����, �י� �ית נ�טלי� � סימ� ל� ְְְְִִִִֵֵֶַַָ�אי�
יקח� לא ול�ה להפסד. ורח�ק ל�כר קר�ב ה�ע�ת ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹל�

זהב �ל �לי� חלי[שלמי�]מ���� זהב?[תכשיט]א� �ל ְֲִִֵֶֶַָָָָ
א� מ�ת�, אחר וי�ל�ה� סימ�, וי�נ� ה�א, אחרי� �ל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ��א

זה �אי� ה��� הכס�]ידע אמיד]אמ�ד[מקבל וכ�ה[איש . ְֵֶֶַַַַָָָָ
ה�כר, �לי� א� � ה��ני� ��רא� מה �פי ��כר? ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָיפסק�
��נה ��� רא� א� � לית�מי� ה�כר רביע אפ�� חצי�; ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָא�

ה�ע�ת[תועלת] ל� ���נ� אד� מצא� לא ע��י�. ְְִִֶֶַָָָָָֹלה�,
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מז�נ�ת מה� מ�ציאי� א�� הרי � ל�כר וקר�ב להפסד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָרח�ק
�יד א�ת� וימסר� קרקע, ��ע�ת לה� ��קנ� עד מעט, ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָמעט

לה�. ��עמיד� ְֲִִֶֶֶַָא�יטר���ס

�מ�כרי�·. א�ת�, �מי� � ית�מי� �ל ה��לטלי� ְְְְִִִִִֶַַָָָ�ל
מ�ליכי� � ל�דינה קר�ב ה��ק היה וא� �י�. �בית ְְְִִִִִֵַַָָָָָא�ת�

ל��ק כס�]א�ת� ביותר ויצטרפ�[נמכר א�ת�, �מ�כרי� ְְְְִִַָָָ
ית�מי�. �ל ה�ע�ת ע� ְְִִֵֶֶַָ�מיה�

�כר‚. �יד� �היה חרי�]מי א�[משקה � ית�מי� �ל ְְִִִֵֶֶָָָָ
ל��ק, י�ליכ� וא� יחמי�, ��א ���כר, עד �א� ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָי�יח�
�ה�א �דר� �� ע��ה זה הרי � ��ר� אנס יארע� ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹ��א

�זה. ���צא �ל וכ� .���� ְְֵֵֶֶֶַָֹע��ה

נכסי„. �ל ל� מ�סרי� הא�יטר��י�, �י� �ית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָ���עמידי�
מ�ציא וה�א נמ�ר�; ��א וה��לטלי� ה�רקע ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹה�ט�,
מה �פי וע��ה וז�רע, ונ�טע ו��כר וס�תר, �ב�נה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַ�מכניס,
�ל לה� ונ�ת� �מ�ק� �מאכיל� לית�מי�. ט�ב ��ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��ראה

ירויח� ולא לה�; הרא�י �כפי ה�מ�� �פי [יפזרו]ה�צאת�, ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ
מ�י. יתר עליה� יצמצ� ולא מ�י, יתר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלה�

הית�מי‰. ואינ����ג�ל� מ�רי��; ממ�� לה� נ�ת� ,� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
א�א ה�ציא, �מה �הכניס מה ח���נ�ת לע��ת ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָצרי�
��א חפ� �נקיטת ונ��ע ה��אר', ה�א 'זה לה�: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹא�מר
אבל �י�. �ית �����ה� אמ�רי�? �ברי� ��ה �ל��. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ�זל�
� ה��רי�י� �אר וכ� ית�מי�, אבי ���ה� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָא�יטר���ס

ספק טענת על נ��ע גזל]אינ� לא�יטר���ס[שלא י� . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
ויהי� מכ�ד ��היה �די ית�מי�, מ�כסי �להת���ת ְְִָ�ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַלל��
�נכסיה� הנאה לית�מי� ��היה וה�א נ�מעי�; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�בריו

נ�מעי�. �בריו ְְְִִִָָָ�הי�ת

.Âד�ת� ��פח�ת ועבדי� �המה למ�ר לא�יטר���ס ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹי�
�מ�יחי� מ�כרי�, אי� אבל לית�מי�; להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָ�כרמי�,
ל�ח עבדי� ולא עבדי�, ל�ח �ד�ת מ�כרי� ואי� ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹה�ע�ת.

יצליח� לא ��א ל�ח[קניית�]�ד�ת, �דה מ�כרי� אבל ; ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ
נכסי �ל ע�ר ה� �ה�ורי� אחר�ת, �ד�ת לעב�דת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ורי�

ָ�ד�ת.

.Êרח�ק� למ�ר ר�אי� הא�יטר��י� ולגאל[מהעיר]אי� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ

יצליח[לעיר]�קר�ב לא ��א �יפה, ולגאל �רע למ�ר , ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
ולח�ב לד�� ר�אי� ואי� ��נ�. בטענותזה בבי"ד [להתדיי� ְְִֵֶֶַָָָָ

ונמצאשנגד�] יז��, לא ��א לית�מי�; לז��ת מנת ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹעל
ק��. ַַָהח�ב

.Á,לחר�ת עבדי� לה�ציא ר�אי� הא�יטר��י� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָאי�
מ�כרי� אבל לחר�ת. ��צא �מיו העבד מ� ל�ח ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואפ��
לחר�ת, ���ציא�� מנת על ה�מי� מה� ול�קחי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלאחרי�

���חררי�. ה� האחרי� ְְְְֲִִֵֵֶַָָוא�ת�

.Ëדי� ית�מי� נכסי �מע�רי� ��רמי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָהא�יטר��י�
אבל האס�ר; �בר הית�מי� את מאכילי� �אי� ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכיל�,
א�א מת�ני�, ה�ר�ת ���יח� �די ויתרמ�, יע�ר� ִֶָָ�ְְְְְְִִֵֵֶַַַֹֹלא

טבל א�ת� מופרשי�]ימ�ר� ית��.[לא לת�� והר�צה , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

.È,וציצית ול�לב, ס�ה, ל�ט�י� ע��י� ְְִִָָ�ְְִִִִֶַַָהא�יטר��י�
�בר: �ל �לל� �מג�ה. �מז�ז�ת, �פ�י� ��רה וספר ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָו��פר,

קצבה ל� ��� ע�ה מצות ומוגבלת]�ל מדודה ,[הוצאה ְְֲִִֵֵֶַָָָ
ע��י� � ס�פרי� מ�ברי �היא �י� ��רה מ�ברי �היא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָ�י�
א�א ה�צו�ת מ�ל �מצוה ח�בי� �אינ� �י על א� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלה�,
לפדי�� ואפ�� צדקה, עליה� ��סקי� אי� אבל לח�כ�. ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�די

קצבה. לה� אי� א�� ��צו�ת מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ�ב�יי�,

.‡Èעליו ��סקי� �י� �ית � ��תחר� א� �����ה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�מי
רא�י. היה א� ְִָָָָָצדקה,

.·Èלע��ת צרי� הא�יטר���ס �אי� �י על ְֲִִִֵֶֶַַַָָא�
הוצאותיו]ח����[ליתומי�] צרי�[על ��ארנ�, �מ� , ְְְִֵֶֶַָ

מאביה� הר�ה �לה�הר �לדק�ק, עצמ� לבי� �ינ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָלח�ב
ערב�ת ר�כב �ה�א הית�מי� א�� בשמי�]�ל יושב �], ְֲִֵֵֶֶַָ

וד�� ית�מי� אבי �מ�, �י� �ערב�ת, לרכב "ס�� ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ��אמר:
קד��". �מע�� אלהי� ְְְֱִִַָָֹאלמנ�ת,

ספר�רי� וה�א ע�ר �ל�ה ספר נגמר �ס�יע�. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
חמ�ה זה, ספר �ל �רקיו �מני� ��י. �עזרת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ��טי�,
הלכ�ת �רקי�; ע�ר �ל�ה �כיר�ת, הלכ�ת ְְְְְְְִִִִִִָָָָֹו�בעי�:
�בעה הלואה, הלכ�ת �רקי�; �מ�נה �פ�ד��, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ�אלה
�רקי�; ע�ר ��ה ונטע�, ט�ע� הלכ�ת �רקי�; ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָוע�רי�

�רקי�. ע�ר אחד נחל�ת, ְְְִִַַָָָָהלכ�ת

�
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ה'תשס"ט שבט כ"ח ראשו� יו�

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרס"ה �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ

לר��� אי� �תח��ל�ת מח�ב�תינ� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַמ�העסיק
"לא יתע�ה: אמר� וזה� מאחינ�, ז�לתנ� �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקני�

רע�" �ית fi)תחמד ,k zeny)ה�כל�א �ל��� . ְְְְִֵֵֶַַָֹ
(my exzi zyxt)�א � תחמד "לא :(ile` jkÎm`) ְַֹֹ

"לאֿתחמד ל�מר: �למ�ד �ד��ר? ח��ד ְְְֲִִִַַַֹֹאפ��
ל�" ולקח� עליה� וזהב dk)�ס� ,f mixac)מה , ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָ

�ע��ה עד נ�י �א� א� מע�ה, ��ע�ה עד ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ�ה��
מזהיר זה ��או ל� נת�אר ה�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמע�ה",
�בר לעצמנ� ���יג �די �ח��ל�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמ�ע��ת
�מי� �מ�� �קנ�ה ואפ�� אחינ�, מרכ�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�חמדנ�
תחמד". "לא על עברה ��לֿזה � ְֲִֵֶֶַַָָֹֹ�ְמר�י�
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מז�נ�ת מה� מ�ציאי� א�� הרי � ל�כר וקר�ב להפסד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָרח�ק
�יד א�ת� וימסר� קרקע, ��ע�ת לה� ��קנ� עד מעט, ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָמעט

לה�. ��עמיד� ְֲִִֶֶֶַָא�יטר���ס

�מ�כרי�·. א�ת�, �מי� � ית�מי� �ל ה��לטלי� ְְְְִִִִִֶַַָָָ�ל
מ�ליכי� � ל�דינה קר�ב ה��ק היה וא� �י�. �בית ְְְִִִִִֵַַָָָָָא�ת�

ל��ק כס�]א�ת� ביותר ויצטרפ�[נמכר א�ת�, �מ�כרי� ְְְְִִַָָָ
ית�מי�. �ל ה�ע�ת ע� ְְִִֵֶֶַָ�מיה�

�כר‚. �יד� �היה חרי�]מי א�[משקה � ית�מי� �ל ְְִִִֵֶֶָָָָ
ל��ק, י�ליכ� וא� יחמי�, ��א ���כר, עד �א� ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָי�יח�
�ה�א �דר� �� ע��ה זה הרי � ��ר� אנס יארע� ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹ��א

�זה. ���צא �ל וכ� .���� ְְֵֵֶֶֶַָֹע��ה

נכסי„. �ל ל� מ�סרי� הא�יטר��י�, �י� �ית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָ���עמידי�
מ�ציא וה�א נמ�ר�; ��א וה��לטלי� ה�רקע ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹה�ט�,
מה �פי וע��ה וז�רע, ונ�טע ו��כר וס�תר, �ב�נה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַ�מכניס,
�ל לה� ונ�ת� �מ�ק� �מאכיל� לית�מי�. ט�ב ��ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��ראה

ירויח� ולא לה�; הרא�י �כפי ה�מ�� �פי [יפזרו]ה�צאת�, ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ
מ�י. יתר עליה� יצמצ� ולא מ�י, יתר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלה�

הית�מי‰. ואינ����ג�ל� מ�רי��; ממ�� לה� נ�ת� ,� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
א�א ה�ציא, �מה �הכניס מה ח���נ�ת לע��ת ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָצרי�
��א חפ� �נקיטת ונ��ע ה��אר', ה�א 'זה לה�: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹא�מר
אבל �י�. �ית �����ה� אמ�רי�? �ברי� ��ה �ל��. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ�זל�
� ה��רי�י� �אר וכ� ית�מי�, אבי ���ה� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָא�יטר���ס

ספק טענת על נ��ע גזל]אינ� לא�יטר���ס[שלא י� . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
ויהי� מכ�ד ��היה �די ית�מי�, מ�כסי �להת���ת ְְִָ�ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַלל��
�נכסיה� הנאה לית�מי� ��היה וה�א נ�מעי�; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�בריו

נ�מעי�. �בריו ְְְִִִָָָ�הי�ת

.Âד�ת� ��פח�ת ועבדי� �המה למ�ר לא�יטר���ס ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹי�
�מ�יחי� מ�כרי�, אי� אבל לית�מי�; להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָ�כרמי�,
ל�ח עבדי� ולא עבדי�, ל�ח �ד�ת מ�כרי� ואי� ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹה�ע�ת.

יצליח� לא ��א ל�ח[קניית�]�ד�ת, �דה מ�כרי� אבל ; ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ
נכסי �ל ע�ר ה� �ה�ורי� אחר�ת, �ד�ת לעב�דת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ורי�

ָ�ד�ת.

.Êרח�ק� למ�ר ר�אי� הא�יטר��י� ולגאל[מהעיר]אי� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ

יצליח[לעיר]�קר�ב לא ��א �יפה, ולגאל �רע למ�ר , ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
ולח�ב לד�� ר�אי� ואי� ��נ�. בטענותזה בבי"ד [להתדיי� ְְִֵֶֶַָָָָ

ונמצאשנגד�] יז��, לא ��א לית�מי�; לז��ת מנת ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹעל
ק��. ַַָהח�ב

.Á,לחר�ת עבדי� לה�ציא ר�אי� הא�יטר��י� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָאי�
מ�כרי� אבל לחר�ת. ��צא �מיו העבד מ� ל�ח ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואפ��
לחר�ת, ���ציא�� מנת על ה�מי� מה� ול�קחי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלאחרי�

���חררי�. ה� האחרי� ְְְְֲִִֵֵֶַָָוא�ת�

.Ëדי� ית�מי� נכסי �מע�רי� ��רמי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָהא�יטר��י�
אבל האס�ר; �בר הית�מי� את מאכילי� �אי� ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכיל�,
א�א מת�ני�, ה�ר�ת ���יח� �די ויתרמ�, יע�ר� ִֶָָ�ְְְְְְִִֵֵֶַַַֹֹלא

טבל א�ת� מופרשי�]ימ�ר� ית��.[לא לת�� והר�צה , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

.È,וציצית ול�לב, ס�ה, ל�ט�י� ע��י� ְְִִָָ�ְְִִִִֶַַָהא�יטר��י�
�בר: �ל �לל� �מג�ה. �מז�ז�ת, �פ�י� ��רה וספר ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָו��פר,

קצבה ל� ��� ע�ה מצות ומוגבלת]�ל מדודה ,[הוצאה ְְֲִִֵֵֶַָָָ
ע��י� � ס�פרי� מ�ברי �היא �י� ��רה מ�ברי �היא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָ�י�
א�א ה�צו�ת מ�ל �מצוה ח�בי� �אינ� �י על א� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלה�,
לפדי�� ואפ�� צדקה, עליה� ��סקי� אי� אבל לח�כ�. ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�די

קצבה. לה� אי� א�� ��צו�ת מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ�ב�יי�,

.‡Èעליו ��סקי� �י� �ית � ��תחר� א� �����ה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�מי
רא�י. היה א� ְִָָָָָצדקה,

.·Èלע��ת צרי� הא�יטר���ס �אי� �י על ְֲִִִֵֶֶַַַָָא�
הוצאותיו]ח����[ליתומי�] צרי�[על ��ארנ�, �מ� , ְְְִֵֶֶַָ

מאביה� הר�ה �לה�הר �לדק�ק, עצמ� לבי� �ינ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָלח�ב
ערב�ת ר�כב �ה�א הית�מי� א�� בשמי�]�ל יושב �], ְֲִֵֵֶֶַָ

וד�� ית�מי� אבי �מ�, �י� �ערב�ת, לרכב "ס�� ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ��אמר:
קד��". �מע�� אלהי� ְְְֱִִַָָֹאלמנ�ת,

ספר�רי� וה�א ע�ר �ל�ה ספר נגמר �ס�יע�. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
חמ�ה זה, ספר �ל �רקיו �מני� ��י. �עזרת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ��טי�,
הלכ�ת �רקי�; ע�ר �ל�ה �כיר�ת, הלכ�ת ְְְְְְְִִִִִִָָָָֹו�בעי�:
�בעה הלואה, הלכ�ת �רקי�; �מ�נה �פ�ד��, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ�אלה
�רקי�; ע�ר ��ה ונטע�, ט�ע� הלכ�ת �רקי�; ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָוע�רי�

�רקי�. ע�ר אחד נחל�ת, ְְְִִַַָָָָהלכ�ת

�

zay g"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd xc` 'c

ה'תשס"ט שבט כ"ח ראשו� יו�

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרס"ה �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ

לר��� אי� �תח��ל�ת מח�ב�תינ� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַמ�העסיק
"לא יתע�ה: אמר� וזה� מאחינ�, ז�לתנ� �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקני�

רע�" �ית fi)תחמד ,k zeny)ה�כל�א �ל��� . ְְְְִֵֵֶַַָֹ
(my exzi zyxt)�א � תחמד "לא :(ile` jkÎm`) ְַֹֹ

"לאֿתחמד ל�מר: �למ�ד �ד��ר? ח��ד ְְְֲִִִַַַֹֹאפ��
ל�" ולקח� עליה� וזהב dk)�ס� ,f mixac)מה , ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָ

�ע��ה עד נ�י �א� א� מע�ה, ��ע�ה עד ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ�ה��
מזהיר זה ��או ל� נת�אר ה�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמע�ה",
�בר לעצמנ� ���יג �די �ח��ל�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמ�ע��ת
�מי� �מ�� �קנ�ה ואפ�� אחינ�, מרכ�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�חמדנ�
תחמד". "לא על עברה ��לֿזה � ְֲִֵֶֶַַָָֹֹ�ְמר�י�



wfgסד - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'b iyiy mei - hay h"k ipy mei -

שבט כ"ט שני יו�
�

ה'תשס"ט

.ÂÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרס"ו �הה�צוה מ�תל�תהאזהרה זהרנ� ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ

(xeywl)�ז�לתנ רכ�� �ח��ד ְְְְִֵֵַָמח�ב�תינ�
�ח��לה ע��ת לידי יביא ��ה לפי ל�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ�להתא�ת
אמר: זה, �עני� ��א ה�או ל��� וזה� ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלרכי�ת�,

רע�" �ית תתא�ה gi)"ולא ,d mixac)ני� ואי� . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹ
"לא וה�א הרא��� ה�או א�א אחד, עני� ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹה�אוי�

ז�לתנ� קני� מ�ר��� מזהיר iciתחמד", lr) ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(zeleagzה�אוה על אפ�� מזהיר ה�ני וה�או ,ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ

ה�כל�א �ל��� �לבד. exzi)והח��ד zyxt): ְְְְְִִִַַָָ
"לא א�מר: ה�א �לה�� רע�" �ית תחמד ְְֵֵֵֶַַָֹֹֹ"לא

ה�אוה על לח�ב � רע�" �ית (daygnaתתא�ה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָ
(aleהח��ד ועל עצמ� �פני(dyrna)�פני ְְְְִִִֵֵַַַָ

ס�פ� אד� התא�ה �א� "מ�י� אמר�: ו�� ְְְְִִִִֶַַַָָָָָעצמ�".
zeiyrn)לחמ�ד zelert zhiwpa):ל�מר �למ�ד ? ְְַַַ

אד� חמד �א� מ�י� תחמד". ולא תתא�ה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ"לא
וגזל�" �ד�ת "וחמד� ל�מר: �למ�ד לגז�ל? ְְְְְִַַָָָָס�פ�

(a ,a dkin)יפה �בר ראה �א� זה: �בר �ר�� .ִֵֶֶֶָָָָָָָ
ל� ונתא�ה עליו מח�ב�� ה�ליט א� אחיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָאצל
תתא�ה". "לא יתע�ה: אמר� על עבר הרי �ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
��ע�ה עד ה�בר א�ת� אהבת �� ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָותתח�ק
�להכ�יד מ�פ�ס� יח�ל ולא לה�יג�, ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָֹ�ח��לה
מ��� ט�ב י�תר �ה�א להחליפ� א� למכר� ְְְֲִִֵֶֶַָָָעליו
�� עבר הרי � זה �בר �יד� עלה א� יקר. ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָוי�תר
�ל �היה ה�בר א�ת� ���ר�� תחמד" "לא ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹעל
�הכ�יד א�א �מכירת�, עני� ל� היה ��א ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹחבר�
�עבר ונמצא �ה�יג�. עד �ח��לה וע�ה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָעליו

��ארנ� �מ� לאוי�, �ני mxeb)על df lky)�וא . ְְְְִִֵֵֶַַָ
ח�ת� מחמת חליפי� �לק�ל מ�מ��ר זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָנמנע
מחמת �באנס �חזקה ל�קח� אז הרי ה�בר, ְְְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָֹלא�ת�
עבר אז והרי �נפ��, ה�בר א�ת� אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָהתחזק�ת
�מע�ה זה �עני� והת��נ� תגזל". "לא על ��ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ונב�ת k`)אחאב ,`Îmikln)ל נת�אר ה�ה .� ְְְְִִֵֵַָָָ
תחמד". "לא �בי� תתא�ה" "לא אמר� �י� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹההב�ל

ה'תשס"ט שבט ל' שלישי יו�

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקצ"ד לה�יבה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָָ

ע� �עינ�, ק�מת היא א� עצמ� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאתֿה�זלה

חמ� dreaya)��ספת dzlfb lr xtk m`)��ל א� ִֵֶֶֶֹ
"וה�יב יתע�ה: אמר� וה�א נ���תה, א� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ�מיה

וג�'" �זל א�ר bk)אתֿה�זלה ,d `xwie)כבר� . ְְְֲֵֶֶַָָָָ
מ��ת �מ�כת לאו(fh.)�אר� ה�א �גזל ��או , ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמר�: לע�ה (my���ק ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
(bi ,hiיני� נת�אר� �כבר וג�'". אתֿה�זלה וה�יב ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

מ האחר�ני� ��רקי� ז� ק�א.(aa`)מצוה ְְֲִִִִַַַָָָָ

ה'תשס"ט אדר א' רביעי יו�

.ËÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרס"ט �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
ונחזיר�ה נ�ח�ה א�א מ�ֿהאבדה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�התע��
ת�כל "לא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִִֶֶַַָָָֹלבעליה,

b)להתע��" ,ak mixac)�ארנ� �כבר .dyr zevn) ְְְְִֵֵַַָ
(xc�נמצאנ" האבדה: �עני� ��כל�א ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאמר�

לאֿתע�ה". ועל ע�ה על ע�בר �ה�א ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדי�
ה�מרא l.)�ל��� `rivn `aa)אבדה "ה�ב : ְְֲֵֵֶַָָָ

�פל ��רה �במ�נה ה�א". ולאֿתע�ה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָֹע�ה
וה�א מיחד לאו �� ונאמר זה �עני� ְָ�ְְְְֱִֶֶֶַַָָָאתֿה�או
א� אחי� אתֿ��ר "לאֿתראה יתע�ה: ְְְִִִֶֶֶַָָֹאמר�

וג�'" נ�חי� `)אתֿ�י� ,my)בספרי� .`vz zyxt) ְְְִִִֵֵֶָ
(myמצות � אחי�" אתֿ��ר "לאֿתראה :ְְִִִֶֶַָֹ

תפ�ע" "�י א�מר: ה�א �לה�� (zenyלאֿתע�ה ְְֲִִֵֶַַַָֹ
(c ,bkמצוה �יני נת�אר� �כבר ע�ה" מצות �ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ

מציעא. מ�בא �פ"ב ְְִִָָָז�

� הד"ר לה�יבה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָָ
(xifgdl)ה�ב" אמר�: וה�א לבעליה, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָאתֿהאבדה

ל�" c)��יב�� ,bk zeny)"�לאחי ��יב� "ה�ב ; ְְְִִִֵֵֶָָ
(` ,ak mixac)�אמר �בפר�� .(.al `rivn `aa): ְְֵָ

ואמר� ה�א". �ע�ה אבדה zyxt"ה�בת ixtq) ְְֲֲֲֵֵַָָָ
(`vzÎikה�א� למדי� "נמצאנ� האבדה: על ְְֲִִֵֵֵֶַָָע�ד

לאֿ נבאר וע�ד לאֿתע�ה", ועל ע�ה על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹֹע�בר
�מק�מ� אבדה �ל hqx)תע�ה dyrz `l)כבר� . ְְֲֲִֵֶֶַָָ

מ ב' �פרק ז� מצוה �יני מציעא.(aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשס"ט אדר ב' חמישי יו�

ה'תשס"ט אדר ג' שישי יו�

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרל"ו ח�בלה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'c ycew zay -

אנ�י� "וכיֿיריב� יתע�ה: אמר� וה�א ֲִָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַָ�חבר�,
אתֿרעה�" gi)וה�הֿאי� ,`k zeny)�ה וא�� . ְְִִֵֵֵֵֶָ

�יני ה��לל �ת�ב וי� קנס�ת. �יני ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָה�קראי�:
�� ע�ה "�א�ר יתע�ה: אמר� וה�א ,��� ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ�ְָקנס�ת

ל�" hi)יע�ה ,ck `xwie)�קחי��� �זה ה��נה . ְִֵֶֶֶַַָָָָ
el)מ�מ�נ� wifdy dn)א�� �מ� �ה�יק, מה �די ְְִִִֵֶֶַָָ

��בי� א�� הרי � �לבד ���� אפ�� ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ���לה:
א�� קנס�ת ��יני ודע ה�ע�ר. א�ת� �די ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמ�מ�נ�
�המה ה�יקה א� וכ� �אד�. אד� נזקי ����ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָ
�לֿה�יני� הרי � אתֿה�המה א� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאד�
�י� �ית א�א יפס�ק ולא �ה� יד�� לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהא�ה

�אר� py)Ðה�מ�כי� cere dl` zeieknql eknq ְִֶַָָ
(xecl xecnפרק� זה �י� הלכ�ת נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ק�א.(aa`)ח' ִַָ

ה'תשס"ט אדר ד' קודש שבת

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ¯ .ËÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרל"ו ח�בלה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אנ�י� "וכיֿיריב� יתע�ה: אמר� וה�א ֲִָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַָ�חבר�,

אתֿרעה�" gi)וה�הֿאי� ,`k zeny)�ה וא�� . ְְִִֵֵֵֵֶָ
�יני ה��לל �ת�ב וי� קנס�ת. �יני ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָה�קראי�:
�� ע�ה "�א�ר יתע�ה: אמר� וה�א ,��� ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ�ְָקנס�ת

ל�" hi)יע�ה ,ck `xwie)�קחי��� �זה ה��נה . ְִֵֶֶֶַַָָָָ
el)מ�מ�נ� wifdy dn)א�� �מ� �ה�יק, מה �די ְְִִִֵֶֶַָָ

��בי� א�� הרי � �לבד ���� אפ�� ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ���לה:
א�� קנס�ת ��יני ודע ה�ע�ר. א�ת� �די ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמ�מ�נ�
�המה ה�יקה א� וכ� �אד�. אד� נזקי ����ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָ
�לֿה�יני� הרי � אתֿה�המה א� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאד�
�י� �ית א�א יפס�ק ולא �ה� יד�� לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהא�ה

�אר� Ðה�מ�כי� cere dl` zeieknql eknqpy) ְִֶַָָ
(xecl xecnפרק� זה �י� הלכ�ת נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ק�א.(aa`)ח' ִַָ

� הרפ"ט מ�רצ�חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַַ
תרצח" "לא אמר�: וה�א bi;זהֿאתֿזה, ,k zeny) ְְְִֶֶֶָָֹ

(fi ,d mixacה�אה� נהרג � זה לאו על והע�בר .ְְֱֵֶֶַַָָָָָ
(ey`x zfzda)�מע" יתע�ה: אמר ה��אר. ְִִִֵֶַַַַָָמ�

למ�ת" ��ח�� ci)מז�חי ,`k zeny)כבר� . ְְְִִִֶָָָ
מ�נהדרי� ט' �פרק ז� מצוה �יני (er:)נת�אר� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

מ���ת. ב' ְִֶֶַ�בפרק

� הרצ"ו מ�קחתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְִַַַָ
וה�א �הכרח, יהרג א�א �מזיד, לר�צח ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�פר
א�רֿ רצח לנפ� כפר "ולאֿת�ח� יתע�ה: ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאמר�

למ�ת" ר�ע l`)ה�א ,dl xacna)�נת�אר �כבר . ְְֲִָָָָָ
�מ��ת ז� מצוה fl:)�יני zeaezk). ְְִִֵַָ
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íúà eìrä ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ïBøàä-úà¤¨«¨Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤¤«¡´Ÿ½̈
i"yx

(‡).È˘„˜ ˙‡ ‰ÓÏ˘ ‡·ÈÂשבפסוק מה כל
הקדשות מ� לו שנשאר מה פשוטו לפי
הקדיש אות� ג� למעלה כדכתיב דוד שהקדיש
מכל נשא אשר והזהב הכס� ע� לה' דוד המל�
בית באוצרות נת� לו שהותיר ומה וגו' הגוי�
אומרי� מחכמי� יש אגדה ומדרש האלהי�,
יהו ושלא ליחרב שסופו יודע שהיה לפי
שלקחה יראתנו קשה כוכבי� העובדי אומרי�
הגזילות מ� שנבנה הזה הבית מ� נקמתה
שלה כוכבי� עבודת מבתי דוד שגזל וחמסי�

אמר כ� אומרי� שלמה](הקב"ה)ויש [צ"ל
דוד בימי היה אחר(אבי)רעב שנה שני� שלש

להחיות הללו ההקדשו' לבזבז לו והיה שנה
בכל שהרי סיוע מביא ואני ישראל עניי בה�
למעלה שכתוב כמו הקדיש שדוד ההקדשות

זה(ש�) פלוני דבר שלמה עשה בה� נאמר לא
שנאמר בנחשת נאמר ומטבחת(ש�)כאשר

מאד רבה נחשת דוד לקח הדדעזר ערי ומכו�
מכס� אבל וגו' הנחשת י� את שלמה עשה בה

שו� מה� שלמה עשה בו נאמר שלא ומזהב
כא� כתיב שאי� וזהו עשה שלא מכלל דבר
נראה פשוטו ולפי וזהב כס� א� כי נחשת שו�
בזול שהנחשת לפי נחשת אמר שלא מה לי
באוצרות נחשת להביא והגו� וכדי ראוי ואינו

ה': È�˜Ê(·)בית ˙‡ ‰ÓÏ˘ Ï‰˜È Ê‡
.Ï‡¯˘È�הזקני שהקהיל חכמה במדת נהג

א� הוא שהקהיל מדוד יותר הבחורי� ולא
ישראל כל את דוד ויקהל כדכתיב הבחורי�

וגומר כ"ח)ירושלי� חג·Á‚.(‚):(לעיל הוא
ÚÂÓ„.(‰)הסכות: Ï‰‡ גנזו‡˙ משה שעשה

כלי� שאר ע� האלהי� אוצרות בבית שלמה
אמרו ורבותינו לו הוצר� שלא לפי וההקדשות

·‡‰Ï.שנגנזו: ¯˘‡ ˘„˜‰ ÈÏÎ ÏÎ ˙‡Âאשר
נטע)נת� לארו�:(ס"א ‰ÌÈ�‰Îדוד Ì˙Â‡ ÂÏÚ‰

.ÌÈÂÏ‰וישאו שאמר למעלה מוסב פתרונו
הלוי� אות� היו מי ומפרש הארו� את הלוי�
שא� הלוי' הכהני� למעלה ל� שאמרתי
וכ� היו ממש לוי� ולא ה� לוי מבני הכהני�

cec zcevn
(‡).È˘„˜ עשה‡˙ נחושת כלי (לבד הוא שקב� ממה משלו שלמה עשה וכליו הבני� כל כי אביו דוד שהקדיש מה

יח): בדה"א כמ"ש הדדעזר מערי אביו שלקח ÂÎÂ'.ממה ÛÒÎ‰ ˙‡Â:יתירה והוי"ו אביו קדשי ה� מה �˙Ô.יפרש
ה': בבית העשויות באוצרות אות� ונת� אביו קדשי שהביא ר"ל ונת� במ"א‰ÌÈÂÏ.(„)כמו כי לוי מבני הכהני�

הכהני�: ÚÂÓ„.(‰)נאמר Ï‰‡ ˙‡Â:'ה בית באוצרות וגנזוהו העלוהו ומש� היה ‰ÌÈÂÏ.בגבעו� ÌÈ�‰Î‰'הכהני



סז d wxt aÎminid ixac - miaezk

:åéçà íéráL-úà âøäì åéáàì äNræðáéLä íëL éLðà úrø-ìk úàå ¨¨Æ§¨¦½©«£−Ÿ¤¦§¦¬¤¨«§¥À¨¨©Æ©§¥´§¤½¥¦¬
:ìraøé-ïa íúBé úìì÷ íäéìà àázå íLàøa íéýìû¡Ÿ¦−§Ÿ¨®©¨´Ÿ£¥¤½¦§©−¨¬¤§ª©«©

d aÎminid ixacciÎ`

äàäîìL àáiå ýåýé úéáì äîìL äNr-øLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¨¨¬§Ÿ−Ÿ§¥´§Ÿ̈®©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ
úBøöàa ïúð íéìkä-ìk-úàå áäfä-úàå óñkä-úàå åéáà ãéåc | éLã÷-úà¤¨§¥´¨¦´¨¦À§¤©¤³¤§¤©¨¨Æ§¤¨©¥¦½¨©¾§«Ÿ§−

:íéýìûä úéaáúBhnä éLàø-ìk-úàå ìûøNé éð÷æ-úà äîìL ìéä÷é æà ¥¬¨«¡Ÿ¦«¨Á©§¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¦§¥´¦§¨¥À§¤¨¨¥̧©©¹
øérî ýåýé-úéøa ïBøà-úà úBìräì íìLeøé-ìà ìûøNé éðáì úBáàä éàéNð§¦¥¯¨«¨²¦§¥¬¦§¨¥−¤§«¨¨®¦§©«£º¤£¯§¦«§Ÿ̈²¥¦¬

:ïBiö àéä ãéåcâLãçä àeä âça ìûøNé Léà-ìk Cìnä-ìà eìäwiå ¨¦−¦¬¦«©¦¨«£¯¤©¤²¤¨¦¬¦§¨¥−¤¨®−©¬Ÿ¤
:éráMäã:ïBøàä-úà íiåìä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiåäeìriå ©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«§¦¦−¤¨«¨«©©«£³

íúà eìrä ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ïBøàä-úà¤¨«¨Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤¤«¡´Ÿ½̈
i"yx

(‡).È˘„˜ ˙‡ ‰ÓÏ˘ ‡·ÈÂשבפסוק מה כל
הקדשות מ� לו שנשאר מה פשוטו לפי
הקדיש אות� ג� למעלה כדכתיב דוד שהקדיש
מכל נשא אשר והזהב הכס� ע� לה' דוד המל�
בית באוצרות נת� לו שהותיר ומה וגו' הגוי�
אומרי� מחכמי� יש אגדה ומדרש האלהי�,
יהו ושלא ליחרב שסופו יודע שהיה לפי
שלקחה יראתנו קשה כוכבי� העובדי אומרי�
הגזילות מ� שנבנה הזה הבית מ� נקמתה
שלה כוכבי� עבודת מבתי דוד שגזל וחמסי�

אמר כ� אומרי� שלמה](הקב"ה)ויש [צ"ל
דוד בימי היה אחר(אבי)רעב שנה שני� שלש

להחיות הללו ההקדשו' לבזבז לו והיה שנה
בכל שהרי סיוע מביא ואני ישראל עניי בה�
למעלה שכתוב כמו הקדיש שדוד ההקדשות

זה(ש�) פלוני דבר שלמה עשה בה� נאמר לא
שנאמר בנחשת נאמר ומטבחת(ש�)כאשר

מאד רבה נחשת דוד לקח הדדעזר ערי ומכו�
מכס� אבל וגו' הנחשת י� את שלמה עשה בה

שו� מה� שלמה עשה בו נאמר שלא ומזהב
כא� כתיב שאי� וזהו עשה שלא מכלל דבר
נראה פשוטו ולפי וזהב כס� א� כי נחשת שו�
בזול שהנחשת לפי נחשת אמר שלא מה לי
באוצרות נחשת להביא והגו� וכדי ראוי ואינו

ה': È�˜Ê(·)בית ˙‡ ‰ÓÏ˘ Ï‰˜È Ê‡
.Ï‡¯˘È�הזקני שהקהיל חכמה במדת נהג

א� הוא שהקהיל מדוד יותר הבחורי� ולא
ישראל כל את דוד ויקהל כדכתיב הבחורי�

וגומר כ"ח)ירושלי� חג·Á‚.(‚):(לעיל הוא
ÚÂÓ„.(‰)הסכות: Ï‰‡ גנזו‡˙ משה שעשה

כלי� שאר ע� האלהי� אוצרות בבית שלמה
אמרו ורבותינו לו הוצר� שלא לפי וההקדשות

·‡‰Ï.שנגנזו: ¯˘‡ ˘„˜‰ ÈÏÎ ÏÎ ˙‡Âאשר
נטע)נת� לארו�:(ס"א ‰ÌÈ�‰Îדוד Ì˙Â‡ ÂÏÚ‰

.ÌÈÂÏ‰וישאו שאמר למעלה מוסב פתרונו
הלוי� אות� היו מי ומפרש הארו� את הלוי�
שא� הלוי' הכהני� למעלה ל� שאמרתי
וכ� היו ממש לוי� ולא ה� לוי מבני הכהני�

cec zcevn
(‡).È˘„˜ עשה‡˙ נחושת כלי (לבד הוא שקב� ממה משלו שלמה עשה וכליו הבני� כל כי אביו דוד שהקדיש מה

יח): בדה"א כמ"ש הדדעזר מערי אביו שלקח ÂÎÂ'.ממה ÛÒÎ‰ ˙‡Â:יתירה והוי"ו אביו קדשי ה� מה �˙Ô.יפרש
ה': בבית העשויות באוצרות אות� ונת� אביו קדשי שהביא ר"ל ונת� במ"א‰ÌÈÂÏ.(„)כמו כי לוי מבני הכהני�

הכהני�: ÚÂÓ„.(‰)נאמר Ï‰‡ ˙‡Â:'ה בית באוצרות וגנזוהו העלוהו ומש� היה ‰ÌÈÂÏ.בגבעו� ÌÈ�‰Î‰'הכהני



dסח wxt aÎminid ixac - miaezk

:íiåìä íéðäkäåéðôì åéìr íéãrBpä ìûøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå ©«Ÿ£¦−©«§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©¯¦§¨¥²©«¨¦¬¨−̈¦§¥´
:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàäæíéðäkä eàéáiå ¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨«§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦

úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©
:íéáeøkä éôðkçeqëéå ïBøàä íB÷î-ìr íéôðk íéNøt íéáeøkä eéäiå ©§¥¬©§¦«©¦«§³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦©§−¨«¨®©§©¯

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáeøkäèéLàø eàøiå íécaä eëéøàiå ©§¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧
:äfä íBiä ãr íL-éäéå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìr ïBøàä-ïî íécaä©©¦³¦¨«¨Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−©®¨©§¦½̈©−©¬©¤«

ééða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî ïúð-øLà úBçlä éðL ÷ø ïBøàa ïéà¥µ¨«¨½©µ§¥´©ª½£¤¨©¬Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´
:íéøönî íúàöa ìàøNéàéíéðäkä-ìk ék Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéå ¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤¦Â¨©«Ÿ£¦³

i"yx

במלכי� ח')כתוב הארו�(א' את הכהני� וישאו
הלוי� עמה� העלו מועד ואהל הכלי� וג�

ÌÈÙ�Î(Á)כמשפט�: ÌÈ˘¯Ù ÌÈ·Â¯Î‰ ÂÈ‰ÈÂ
.ÔÂ¯‡‰ ÌÂ˜Ó ÏÚ�ש עומד שהארו� במקו�

הארו�: על הכרובי� ויכסו ·„ÂÈלפיכ� ÏÚÂ
.‰ÏÚÓÏÓ�עומדי היו כ� לארו� למעלה

שהיה מזרח כלפי לחו� כ"כ ונמשכו הבדי�
בלא ממש הכרובי� תחת לעמוד הארו� יכול
הארו� על הכרובי� ויכסו ולפיכ� הבדי� עכוב
כול� ולא הארו� אצל קצת כסו הבדי� את וג�
לפרש יכול ואינ� המזרח עד מגיעי� שהיו
דבר משו� וג� הבדי� כל על הכרובי' שכסו
מ� הבדי� ראשי ויראו הבדי� ויאריכו זה
כאחד אלא כ� לא שא� הדביר פני על הארו�
הבדי� והלא מזה זה מושכי� היו אחת מדה
עומדי� וה� ש� היו ה� עדיי� משה שעשה
כי היה שלא מועד אהל של הקדשי� בקדש
אל מקיר מגיע והיה עשרי� היה וזה עשר א�
בה� א� שנאמר משה של והכרובי� קיר

הבדי� מ� כלל לזוז צרי� אי� וסככי� פורשי�
היו עומדי� משה של הכרובי� שהרי ממקומ�
שנאמר וכרובי� הכפורת על לארו� למעלה
רגליה� על עומדי� שלמה שעשה אות� כא�
היו עדיי� משה של אות� ואעפ"כ בקרקע

נת� ר' פי' כ� הכפורת על פי')אדוקי� (ורבי

ולא בדביר בדיו ע� הארו� להכניס רצו הכהני�
יכלו ולא ה' בית את מלא הענ� כי הספיקו
ועל ממש מערבי כותל עד הכרובי� את להביא
ויהי דכתיב לי קשה א� בפרוכת בולטי� היו כ�
בית את ה' כבוד מלא כ� ואחר הכהני� בצאת

פי')אלהי� זצ"ל יוס� נאמר(ור' לא ויתארכו
ויאריכו אלא עצמ� ה� ויתארכו דמשמע
האומני� ומפרש אות� מאריכי� אחרי� דמשמע
שתי נוגעי� והיו לעשרי� עד הבדי� האריכו
לכותל קצות� ושתי מזרחי לכותל קצות�
כנפיה� לפרוש יכול והיא� יש ותימא מערבי
מה�: אמות עשר שהיה הארו� ולכסות

(‡È).˘„˜‰ ÔÓ ÌÈ�‰Î‰ ˙‡ˆ· È‰ÈÂהיה מיד

cec zcevn
מועד: אוהל את והלוי� הארו� את È�ÙÏ(Â)העלו

.ÔÂ¯‡‰:�הארו לפני ÂÓÂ˜Ó.ללכת Ï‡העשוי המקו� אל
‰ÌÈ·Â¯Î.לו: ÈÙ�Î ˙Á˙ Ï‡ועמדו שלמה שעשה ה�

‰ÌÈ·Â¯Î.(Á)באר�: ÂÈ‰ÈÂאל הארו� בהכנס ולזה הארו� עמידת מקו� על כנפיה� שיפרשו נעשו מתחלה ר"ל
עליו: מסככי� הכרובי� א"כ היו ‰·„ÌÈ.(Ë)מקומו ÂÎÈ¯‡ÈÂלפני נראי� והיו המזרח כלפי לחו� הבדי� משכו ר"ל

לצאת בפרוכת מקרעי� להיות החוצה נראי� היו לא אבל הפתח מול שהיה לפרוכת ובולטי� דוחקי� בהיות� הדביר
לה: ˘Ì.חוצה È‰ÈÂ:ומצב הנחה באותה ש� היה שכ"א יאמר הבדי� ‰Ê‰.על ÌÂÈ‰ „Ú�הארו נגנז אשר עד ר"ל

יאשיהו: Î¯˙.(È)בימי שנתנ�:‡˘¯ ‰˜„˘.(È‡)בעת ÔÓ:�הארו את ש� שהניחו ‰ÌÈ�‰Î.אחר ÏÎ ÈÎלית �בא
היה ולא לעבודה טהרו בירושלי� אז הנמצאי� הכהני� כל כי ואמר אז ששמשו הכהני� ה� מי יזכיר לא למה טע�

oeiv zcevn
(Â).ÌÈ„ÚÂ�‰'ה על הנועדי� כמו ואסיפה וועד מל'

טז) אליו:ÂÈÏÚ.:(במדבר עשויי�·„ÂÈ.(Á)כמו מוטות

d wxt aÎminid ixac - miaezk

ì ïéà eLc÷úä íéàöîpä:úB÷ìçîì øBîLáéílëì íéøøLîä íiåìäå ©¦§§¦Æ¦§©½̈¥−¦§¬§©§§«§©«§¦¦´©§«Ÿ§¦´§ª¿̈
íéìáðáe íézìöîa õea íéLaìî íäéçàìå íäéðáìå ïeúãéì ïîéäì óñàì§¨¿̈§¥¨´¦Âª§¦§¥¤̧§©«£¥¤¹§ª¨¦´À¦§¦§©Æ¦Æ¦§¨¦´
íéøøöçî íéøNrå äàîì íéðäk íänrå çaænì çøæî íéãîò úBøpëå§¦Ÿ½Ÿ§¦−¦§¨´©¦§¥®©§¦¨¤³«Ÿ£¦Æ§¥¨´§¤§¦½©§§¦−

(éø÷ íéøöçî):úBøööçaâéíéøööçîì ãçàë éäéå(éø÷ íéøöçîì)íéøøLîìå ©§§¦−©«£«Ÿ§«©§¦´§Â¤¨©«§©§¦¸©«§©§¦¸§©«§«Ÿ§¦¹
íézìöîáe úBøööça ìB÷ íéøäëe ýåýéì úBãäìe ìläì ãçà-ìB÷ réîLäì§©§¦´©¤À̈§©¥´§Ÿ»©«Ÿ̈¼§¨¦´Â©«£«Ÿ§¸¦§¦§©¹¦
úéa ïðr àìî úéaäå Bcñç íìBòì ék áBè ék ýåýéì ìläáe øéMä éìëáe¦§¥´©¦À§©¥³©«Ÿ̈Æ¦´½¦¬§¨−©§®§©©²¦¨¥¬¨−̈¥¬

:ýåýéãéì ãBîrì íéðäkä eìëé-àìåýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøL §Ÿ̈«§«Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−
:íéýìûä úéa-úà¤¥¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx

אלא ה' בית ענ� מלא והבית לסמו� לו
במלכי� וכ� בינתי� ח')שמפסיק כצאת(א' ויהי

ה': בית את מלא והענ� הקדש מ� ÈÎהכהני�
.Â˘„˜˙‰ ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÌÈ�‰Î‰ ÏÎ:זה לדבר

.˙Â˜ÏÁÓÏ ¯ÂÓ˘Ï ÔÈ‡של וכ"ד לוי� של כ"ד

התקדשו: הנמצאי� כל אלא È‰ÈÂ(È‚)כהני�
.„Á‡Î.ÌÈ¯ˆÁÓÏיחד אחודי� ויהיו פתרו�

לדבר אחודי� היו וממה יחד כול� המחצרי�
ולהודות להלל כאחד אחד קול להשמיע זה

לה':

cec zcevn
משמר שיעבדו המשמרות חלוק קביעת לשמור מקו� אז
הספיקו ולא רבי� הזבחי� שהיו לפי וזהו לבד הקבוע

לבד�: כול� את לעשות המשמר וכו':ÌÏÂÎÏ.(È·)בני אס� את ומפרש וחוזר העמידו כול� כול�ÌÈ˘·ÏÓ.את
וכו': מצלתי� וביד� בו� בגדי מלובשי� בחצוצרותÌÈ¯ˆÁÓ.היו אמר ביאור ולתוספות בחצוצרות מנגני� היו

במקרא: רבי� Á‡Î„.(È‚)וכמוהו È‰ÈÂולא וכו' להלל אחד קול הוא כאלו להשמיע אחת באחדות נגנו כול� ר"ל
לחברו: אחד ˜ÏÂ.הקדי� ÌÈ¯‰ÎÂ:'וכו בחצוצרות הקול את הרימו Ï‰'.וכאשר ÏÏ‰·Âכי בו האמור בההלול ר"ל

הגדול: הלל הנקרא והוא וכו' וכו'È·‰Â˙.טוב בקול הרימו וכול� הקדשי� קדש מבית הכהני� שיצאו בעת אז ר"ל
הש�: בבית להיות הרגיל ענ� הבית נתמלא ‰Ô�Ú.(È„)אז È�ÙÓ:�הענ חשכת ‰'.מפני „Â·Î:שנזכר הענ� הוא

oeiv zcevn
הארו�: את בה� עש�:Ô�Ú.(È‚)לשאת כעי� הוא
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט שבט, תשכ"א

ברוקלין.

במענה למכתבו מכ"ח שבט.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

מוכרחני להביע תמיהתי ופליאתי על שעד עתה לא נשמע ע"ד להו"ל בפועל מאמריו ע"ד הבעש"ט 

ז"ל, אף שמלפני כמה שבועות נדבר עד"ז בהנוגע לפועל, והרי שהמעשה הוא העיקר - רואים לא רק נדפס 

במשנה, כי אם גם במעשה רב, נוסף על שכגון הנ"ל - הוא גם סברא פשוטה. ופשוט שאין כוונתי להטפת 

רצון שתקדים  ויהי  הבפועל אחר מחרתים,  להיות  יכול  להבא, שהרי  בהנוגע  עכ"פ  זירוז  כי אם  מוסר, 

הכתיבה דלעיל - שיהי' עכ"פ למחר, אבל לא למחר לאחר זמן.

והרי נכנסים אנו בחדש אדר, שבו בריא מזלא דבני ישראל ועניניהם.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.
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ä÷éìcä éðôa Bøéáç ìL Búî÷ óôBkä ,øî øîàaiige mc` ipicn xeht ¨©©©¥¨¨¤£¥¦§¥©§¥¨

:`xnbd zxxan .miny ipicaéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a ±àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨
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`ld ,el ribn oi`y oenn exiagn `ived mzecr ici lre ,oenn el aiig
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cg`A 'ipznA gkEncM oFr zE`iUp `Mi ¦̀¨§¦¨¦§©§©§¦§¤¨

zFpFnn ipiC(:fl sc oixcdpq)c"aA `wece ¦¥¨§©§¨§
aEW cirdl mircFi Ep` oi` mixnF`WkC¦§¤§¦¥¨§¦§¨¦
Fpi` aEW ciBdW oeikC cirdl oilFki mpi ¥̀¨§¦§¨¦§¥¨¤¦¦¥
la` `xwC ciBi `l m` Epiide ciBnE xfFg¥©¦§©§¦Ÿ©¦¦§¨£¨
:cirdlE xFfgl lFkIW WEgl oi` c"al uEg§¥¨¤¨©£§¨¦

äNBòä`NW cr .z`Hg inA dk`ln ¨¤§¨¨§¥©¨©¤Ÿ
dxR 'QnA `ipzcM xt`d ozp̈©¨¥¤¦§©§¨§©¤¨¨

(c"n c"t)dUrYW cr dk`lnA zlqtp dxR̈¨¦§¤¤¦§¨¨©¤¥¨¤
miUIW cr minA zlqFR dk`lOde xt ¥̀¤§©§¨¨¤¤§©¦©¤¨¦
s` lFki `xTn sili ixtqaE DkFzl xt`d̈¥¤§¨§¦§¦¨¦¦§¨¨©
xaMW `le dCp inl zxnWnl l"z oWcẅ§¨§¦§¤¤§¥¦¨§Ÿ¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc `nw `aa(oey`x meil)

`xnbd dywnàèéLt ,c ,dndad iwfpa miaiig mihqildyäe÷tàc ïåék §¦¨¥¨§©§¨
,dlfebl zpn lr milrad zeyxn dkiyna de`ivedy ±Y dì àîéé÷©§¨¨

,dndad zcnerY eäééúeLøa,mihqld zeyxa,éléî ìëì,oipr lkl - ¦§©§§¨¦¥
,`xnbd zvxzn .diwfpa aiigzdl oiae oiqpe`a aiigzdl oia,àëéøö àìŸ§¦¨

dekyny ote`a epi` ,diwfpa miaiig mihqildy dpynd ly yecigd
`l` ,milrad zeyxndtàa dì eî÷ccr cv lkn dipta ecnry ± §¨¨§©¨

zcner dndad oi`y s`y `ed yecigde ,lek`l dnwl jlil dgxkedy

mdy oeik df wfpa miaiig mewn lkn ,milrak diwfp lka aiigzdl mzeyxa
wifdl dl enxbY àä ék ,,enk,áø øîà äðúî áø øîà äaø øîàc ¦¨§¨©©¨¨©©©§¨¨©©

ãéîònäz`Bøáç úîäadkilene,Bøéáç úî÷ ìòon dndad dlk`e ©©£¦¤¡©£¥©¨©£¥
dnwdáéiç`edy dpeekd m`y ,dywe .dnwd iwfp z` mlyl cinrnd ©¨
ãéîòî,dnwl dkilede dfg`y ,eicia ynn dze`àèéLt`le ,aiigy ©£¦§¦¨

`l` ,df oic eprinydl ax jxveddtàa dì í÷c àëéøö àìcnry - Ÿ§¦¨§¨¨§©¨
xe`iad mb `ed oke .lek`l dnwl jlil dgxked jk jezne cv lkn dipta
maeig oi`e ,micia decinrd `le dt`a dl enw mihqildy ,epizpyna

.wifdl dl enxby meyn `l` lfb meyn

:ax ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbd
óñBé áøì éiaà déì øîàa ixddLékälwnaïì zøîàz` epl zyxit ± ¨©¥©©¥§©¥¦¦¨¨©§§¨

,exiag znwa zlke`e zkled elwna da dkny ici lry xaecny ,ax ixac

,dci lr olfb zeidl dkiynk `id mb lwna dykdy did ax ly yecigde
,wfidd z` mxby meyn `le ,diwfp zxinya jka aiigzpeeyxtp df itl

d de`ivedyky epizpyna xen`d z`íéèñì,diwfpa miaiigénðxaecn ± ¦§¦©¦
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ryty `vnpe ,xg` cia ipecwt `diy ipevx oi` xnel ciwtnd lekiy
dz`y ciwtnd el xne`y meyn e` ,xg`l oecwtd z` xqny dna xneyd

.ipyd xneyd `le dreaya ilr on`p jcal

:dpynd xe`iaa dpc `xnbdéøîàxn`py dn ,minkg df oipra epc - ¨§¥
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,ef dxiqna dzxinyaàîéìéàl `id dpeekdy ,xn`p m` ±ìòác åézçz ¦¥¨©§¨§©©
äîäac dyw ,diwfpa aiigzdl milrad zgz xneyd qpkpy epiide ,àðéðz §¥¨¨¦¨

àðîæ àãç(:cn) lirl opzc ,df oic zg` mrt epipy xak ixdy ±Bøñî± £¨¦§¨§¨
,milradììe ípç øîBLøëN àNBðì ìàBL[xky xney ±]ïlek ,øëBNìe §¥¦¨§¥§¥¨¨§¥¨

íéìòaä úçz eñðëðdf oic aey `pzd dpy recne ,diwfpa aiigzdl ¦§§©©©§¨¦
:`xnbd zvxzn .epizpynaàlàdrexd qpkpy dpynd zpeekåézçz ¤¨©§¨

øîBLc,xg` xneyl exqn xneyde ,xneyl milrad xqny ,åepzrinyd §¥§
y dpyndéøîâì déì øètà àn÷ øîBLmileki milrade ,diwfp zxinyn ¥©¨¦§©¥§©§¥

.ipyd xneyd on wx wfpd z` reazl:`xnbd dywnàîéì,xn`p `ny ± ¥¨
ef dpynyàáøc àzáeéz éåäéz,`ax ixacl `kxite daeyz didz ± ¤¡¥§§¨§¨¨

ì øñnL øîBL àáø øîàcáéiç øîBLmilral mlyl oey`xd xneyd §¨©¨¨¥¤¨©§¥©¨

oey`xd xneyd xhtp epizpyna recn ok m`e ,qpe` ly dxwna elit`

y meyn ,`iyew ef oi` :`xnbd zvxzn .dndad iwfpnéàî ,àáø Cì øîà̈©¨¨¨©
dpyna ipzwcäòBøì Bøñîxneyd exqny dpeekd ,déìéæøáìdrexl ± §¨§¤§©§¦¥

oeik ,xehty `ax dcen df ote`ae ,ecinlz `edy¯ äòBøc déçøBàcekxc §§¥§¤
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.mixneyd jxc edfy oeik ,exneyl
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meyn diwfpn xeht drexde ,ecinlzlY äòBøc déçøBàcjxc oky §§¥§¤
drexddéìéæøáì øñîéîì ,`edy drexl ,lawny zendad z` xeqnl ± §¦§©§©§¦¥

,dligzn dndad el dxqnp ok zrc lre ,ecinlzìáàdrexd exqn m` £¨
øçàìecinlz epi`yàì ,`xnbd dqpn df gqep itl .eaeign drexd xhtp §©¥Ÿ

:`ax ixack gikedlàîéìdf xacy xn`p `ny ±øîàc ,àáøì déì òéiñî ¥¨§©©¥§¨¨§¨©
ì øñnL øîBL àáøáéiç øîBLxg`l exqn m`y dpyndn rnyny enke , ¨¨¥¤¨©§¥©¨
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,daiyidàì,`axk epizpynn gikedl oi` ,àîìcazky mrhdy xyt` ± Ÿ¦§¨

`l` ,xeht ecinlzl exqnyk `weecy wiicl ick df oi` 'drex' `pzd

éðz÷ àúléîc àçøBà`ed oky ,dpynd dzpyp ok zeidl zelibxd itk ± §¨§¦§¨¨¨¥
oia welig oi` dkldl la` ,xenyl ick ecinlzl xqen drexdy jxcd

,xney lkl drexïécä àeäåxqny xney lkaìxneyøçàxneyd xehty , §©¦§©¥
:diwfp inelyzn oey`xd

zeidl eilr lgy aeigd m`d ,dcia` xney ly epic zxcbda dpc `xnbd
: xky xney oick e` mpig xney oick `ed ,xneykäãéáà øîBL ,øîzéà¦§©¥£¥¨

e`eaiy cr dxneyl aiigzpe ezial dqipkde dcia` diabdy mc` ±
,dilraøîà äaø,,éîc ípç øîBLkdriyta aiigy mpig xneyk epicy ©¨¨©§¥¦¨¨¥

,dcia`e daipbn xehteéîc øëN øîBLk ,øîà óñBé áøxneyk epicy , ©¥¨©§¥¨¨¨¥
:mzwelgn inrh z` `xnbd zx`an .dcia`e daipba s` aiigy xkyäaø©¨

éîc ípç øîBLk øîàc meyn ,déì éèî à÷ äàðä éàîd`pdd idn ± ¨©§¥¦¨¨¥©£¨¨¨¨¥¥
cra xky lhep epi`y mpig xneyk epic jkitle ,ef dxinyn el yiy

.dxinydäàðä àéääa ,éîc øëN øîBLk øîà óñBé áødpdpy oeik ± ©¥¨©§¥¨¨¨¥§©¦£¨¨
a dcia`d zngnef d`pdàéòa àìc,jixv epi`y ±àzôéø déì éáúéîì §Ÿ¨£¨§¥§¥¥¦§¨

àéðòìdevna wqery meyn ,dcia`a letiha weqr ecera iprl mgl zzl §©§¨
,mdipy miiwl leki epi`yk devnd on xehtøëN øîBLk éåä.àkéà ¨¥§¥¨¨¦¨

éëä éLøôîcly enrhy eyxity yi -óñBé áøyøîàdcia` xneyy ¦§¨§¥¨¦©¥¨©
éîc øëN øîBLkn `ed ,déãaòL àðîçøc ïåékdaiig dxezdy oeikn ± §¥¨¨¨¥¥¨§©§¨¨©§§¥

dcia`d z` xenyl dcia` diabnd z`déçøBk ìòa,epevxn `ly ± §©§¥
,dcia` zayd ly dyr zevn dfa miiwneCkìä,devn dfa miiwny oeik ± ¦§¨

e d`pd aygp envr df.éîc øëN øîBLk§¥¨¨¨¥
ïîéñ)daxk gikedl ,oldl d`ian `xnbdy zexninde zeziixad zrayl ¦¨

,sqei axk e`.(øëN øaLð zøîà àéiç áLä íìBòì døéæçä¤¡¦¨§¨¨¥¦¨¨§©§¦§¨¨¨
oipra zegkede zeiyew d`ian `xnbd (:fp) `ibeqd seq cre o`kn
e` mpig xneyk dcia` xney ly epic m`d sqei axe dax ly zwelgnd
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עג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc `nw `aa(oey`x meil)

`xnbd dywnàèéLt ,c ,dndad iwfpa miaiig mihqildyäe÷tàc ïåék §¦¨¥¨§©§¨
,dlfebl zpn lr milrad zeyxn dkiyna de`ivedy ±Y dì àîéé÷©§¨¨

,dndad zcnerY eäééúeLøa,mihqld zeyxa,éléî ìëì,oipr lkl - ¦§©§§¨¦¥
,`xnbd zvxzn .diwfpa aiigzdl oiae oiqpe`a aiigzdl oia,àëéøö àìŸ§¦¨

dekyny ote`a epi` ,diwfpa miaiig mihqildy dpynd ly yecigd
`l` ,milrad zeyxndtàa dì eî÷ccr cv lkn dipta ecnry ± §¨¨§©¨

zcner dndad oi`y s`y `ed yecigde ,lek`l dnwl jlil dgxkedy

mdy oeik df wfpa miaiig mewn lkn ,milrak diwfp lka aiigzdl mzeyxa
wifdl dl enxbY àä ék ,,enk,áø øîà äðúî áø øîà äaø øîàc ¦¨§¨©©¨¨©©©§¨¨©©

ãéîònäz`Bøáç úîäadkilene,Bøéáç úî÷ ìòon dndad dlk`e ©©£¦¤¡©£¥©¨©£¥
dnwdáéiç`edy dpeekd m`y ,dywe .dnwd iwfp z` mlyl cinrnd ©¨
ãéîòî,dnwl dkilede dfg`y ,eicia ynn dze`àèéLt`le ,aiigy ©£¦§¦¨

`l` ,df oic eprinydl ax jxveddtàa dì í÷c àëéøö àìcnry - Ÿ§¦¨§¨¨§©¨
xe`iad mb `ed oke .lek`l dnwl jlil dgxked jk jezne cv lkn dipta
maeig oi`e ,micia decinrd `le dt`a dl enw mihqildy ,epizpyna

.wifdl dl enxby meyn `l` lfb meyn

:ax ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbd
óñBé áøì éiaà déì øîàa ixddLékälwnaïì zøîàz` epl zyxit ± ¨©¥©©¥§©¥¦¦¨¨©§§¨

,exiag znwa zlke`e zkled elwna da dkny ici lry xaecny ,ax ixac

,dci lr olfb zeidl dkiynk `id mb lwna dykdy did ax ly yecigde
,wfidd z` mxby meyn `le ,diwfp zxinya jka aiigzpeeyxtp df itl

d de`ivedyky epizpyna xen`d z`íéèñì,diwfpa miaiigénðxaecn ± ¦§¦©¦
ok mbäeLékäcdf itle ,wfidd z` enxby meyn `le lfb meyn maeige , §¦¦¨

dkiyn oipwk ok mb liren lwna dykdy `ed dpyna yecigd:
m`y epzpyna epipydøñî,dndad z` ±äòBøä ñðëð ,äòBøì,eizgz §¨¨§¤¦§¨¨¤

diwfp zxinya aiigzdl:'åëå
xqny xney oicl epzpynn di`x `iadl yi m`d jynda dpc `xnbd
xqn xneyyk `ed oecipde (:-.el) `rivn `aaa ef `ibeq xwire .xneyl

,xg` xneyl,ipyl xqny mcew aiig didy dnn oey`xd xneyd xhtp m`
ax oia zwelgn d`aed `xnba .ote` lka milral mlyl aiigzny e`
meyn e` ,mlyl oey`xd xneyd z` aiigl minrh ipy exn`pe ,opgei iaxl

ryty `vnpe ,xg` cia ipecwt `diy ipevx oi` xnel ciwtnd lekiy
dz`y ciwtnd el xne`y meyn e` ,xg`l oecwtd z` xqny dna xneyd

.ipyd xneyd `le dreaya ilr on`p jcal

:dpynd xe`iaa dpc `xnbdéøîàxn`py dn ,minkg df oipra epc - ¨§¥
xxal yi ,eizgz rexd qpkpy dpynaïàîc åézçzaiigzp in ,xnelk , ©§¨§©

,ef dxiqna dzxinyaàîéìéàl `id dpeekdy ,xn`p m` ±ìòác åézçz ¦¥¨©§¨§©©
äîäac dyw ,diwfpa aiigzdl milrad zgz xneyd qpkpy epiide ,àðéðz §¥¨¨¦¨

àðîæ àãç(:cn) lirl opzc ,df oic zg` mrt epipy xak ixdy ±Bøñî± £¨¦§¨§¨
,milradììe ípç øîBLøëN àNBðì ìàBL[xky xney ±]ïlek ,øëBNìe §¥¦¨§¥§¥¨¨§¥¨

íéìòaä úçz eñðëðdf oic aey `pzd dpy recne ,diwfpa aiigzdl ¦§§©©©§¨¦
:`xnbd zvxzn .epizpynaàlàdrexd qpkpy dpynd zpeekåézçz ¤¨©§¨

øîBLc,xg` xneyl exqn xneyde ,xneyl milrad xqny ,åepzrinyd §¥§
y dpyndéøîâì déì øètà àn÷ øîBLmileki milrade ,diwfp zxinyn ¥©¨¦§©¥§©§¥

.ipyd xneyd on wx wfpd z` reazl:`xnbd dywnàîéì,xn`p `ny ± ¥¨
ef dpynyàáøc àzáeéz éåäéz,`ax ixacl `kxite daeyz didz ± ¤¡¥§§¨§¨¨

ì øñnL øîBL àáø øîàcáéiç øîBLmilral mlyl oey`xd xneyd §¨©¨¨¥¤¨©§¥©¨

oey`xd xneyd xhtp epizpyna recn ok m`e ,qpe` ly dxwna elit`

y meyn ,`iyew ef oi` :`xnbd zvxzn .dndad iwfpnéàî ,àáø Cì øîà̈©¨¨¨©
dpyna ipzwcäòBøì Bøñîxneyd exqny dpeekd ,déìéæøáìdrexl ± §¨§¤§©§¦¥

oeik ,xehty `ax dcen df ote`ae ,ecinlz `edy¯ äòBøc déçøBàcekxc §§¥§¤
,drexd lyøñîéîìzendaddéìéæøáìmeyn ,oey`xd xneyd xeht okle , §¦§©§©§¦¥

ecinlzl epxqni dvxi m`y dligzn milrad el exqn ok zrc lry
.mixneyd jxc edfy oeik ,exneyl

:el` mixaca xg` gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéà,exn`y yi - ¦¨§¨§¥
céðz÷cîdpyna'äòBøì døñî',éðz÷ àìåydpéî òîL ,øçàì døñî ¦§¨¨¥§¨¨§¤§Ÿ¨¨¥§¨¨§©¥§©¦¨
céàîipzwc'äòBøì døñî'y `id dpeekd ,øñîddéìéæøáì äòBø- ©§¨¨§¤¨©¤§©§¦¥

meyn diwfpn xeht drexde ,ecinlzlY äòBøc déçøBàcjxc oky §§¥§¤
drexddéìéæøáì øñîéîì ,`edy drexl ,lawny zendad z` xeqnl ± §¦§©§©§¦¥

,dligzn dndad el dxqnp ok zrc lre ,ecinlzìáàdrexd exqn m` £¨
øçàìecinlz epi`yàì ,`xnbd dqpn df gqep itl .eaeign drexd xhtp §©¥Ÿ

:`ax ixack gikedlàîéìdf xacy xn`p `ny ±øîàc ,àáøì déì òéiñî ¥¨§©©¥§¨¨§¨©
ì øñnL øîBL àáøáéiç øîBLxg`l exqn m`y dpyndn rnyny enke , ¨¨¥¤¨©§¥©¨

:`xnbd dgec .oey`xd xneyd aiig ecinlz epi`yéøîàipa exn` ± ¨§¥
,daiyidàì,`axk epizpynn gikedl oi` ,àîìcazky mrhdy xyt` ± Ÿ¦§¨

`l` ,xeht ecinlzl exqnyk `weecy wiicl ick df oi` 'drex' `pzd

éðz÷ àúléîc àçøBà`ed oky ,dpynd dzpyp ok zeidl zelibxd itk ± §¨§¦§¨¨¨¥
oia welig oi` dkldl la` ,xenyl ick ecinlzl xqen drexdy jxcd

,xney lkl drexïécä àeäåxqny xney lkaìxneyøçàxneyd xehty , §©¦§©¥
:diwfp inelyzn oey`xd

zeidl eilr lgy aeigd m`d ,dcia` xney ly epic zxcbda dpc `xnbd
: xky xney oick e` mpig xney oick `ed ,xneykäãéáà øîBL ,øîzéà¦§©¥£¥¨

e`eaiy cr dxneyl aiigzpe ezial dqipkde dcia` diabdy mc` ±
,dilraøîà äaø,,éîc ípç øîBLkdriyta aiigy mpig xneyk epicy ©¨¨©§¥¦¨¨¥

,dcia`e daipbn xehteéîc øëN øîBLk ,øîà óñBé áøxneyk epicy , ©¥¨©§¥¨¨¨¥
:mzwelgn inrh z` `xnbd zx`an .dcia`e daipba s` aiigy xkyäaø©¨

éîc ípç øîBLk øîàc meyn ,déì éèî à÷ äàðä éàîd`pdd idn ± ¨©§¥¦¨¨¥©£¨¨¨¨¥¥
cra xky lhep epi`y mpig xneyk epic jkitle ,ef dxinyn el yiy

.dxinydäàðä àéääa ,éîc øëN øîBLk øîà óñBé áødpdpy oeik ± ©¥¨©§¥¨¨¨¥§©¦£¨¨
a dcia`d zngnef d`pdàéòa àìc,jixv epi`y ±àzôéø déì éáúéîì §Ÿ¨£¨§¥§¥¥¦§¨

àéðòìdevna wqery meyn ,dcia`a letiha weqr ecera iprl mgl zzl §©§¨
,mdipy miiwl leki epi`yk devnd on xehtøëN øîBLk éåä.àkéà ¨¥§¥¨¨¦¨

éëä éLøôîcly enrhy eyxity yi -óñBé áøyøîàdcia` xneyy ¦§¨§¥¨¦©¥¨©
éîc øëN øîBLkn `ed ,déãaòL àðîçøc ïåékdaiig dxezdy oeikn ± §¥¨¨¨¥¥¨§©§¨¨©§§¥

dcia`d z` xenyl dcia` diabnd z`déçøBk ìòa,epevxn `ly ± §©§¥
,dcia` zayd ly dyr zevn dfa miiwneCkìä,devn dfa miiwny oeik ± ¦§¨

e d`pd aygp envr df.éîc øëN øîBLk§¥¨¨¨¥
ïîéñ)daxk gikedl ,oldl d`ian `xnbdy zexninde zeziixad zrayl ¦¨

,sqei axk e`.(øëN øaLð zøîà àéiç áLä íìBòì døéæçä¤¡¦¨§¨¨¥¦¨¨§©§¦§¨¨¨
oipra zegkede zeiyew d`ian `xnbd (:fp) `ibeqd seq cre o`kn
e` mpig xneyk dcia` xney ly epic m`d sqei axe dax ly zwelgnd

.xky xneyk
déáéúéàdywd ±äaøì óñBé áø ¥¦¥©¥§©¨
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xcde"עד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc `nw `aa(ipy meil)

m`y ,dcia` `ven iabl `ziixaa xn`päpàøéL íB÷îì døéæçämilrad ¤¡¦¨§¨¤¦§¤¨
,ezial qpkie `vi xy`káéiç Bðéàdzrnda ìtèì`ven x`y oick ¥©¨§©¥¨

m`e ,dilral dayed xaky xacd aygpy iptn ,dcia`äãáà Bà äáðâð¦§§¨¨§¨
dcia`dáéiç`vend.dúeéøçàa:`iyewd z` `xnbd zx`anéàî'äáðâð ©¨§©£¨¨©¦§§¨
äãáà Bà,'dzeixg`a aiigåàìyäáðâðdcia`dBúéaîxneyd lyåok ¨§¨©¦§§¨¦¥§

yBúéaî äãáà.dcia`e daipba mb aiig dcia` xneyy o`kn x`eane , ¨§¨¦¥
:`xnbd zvxzn,àìdca` e` dapbpy xaecndøéæçäL íB÷nîdaydy , Ÿ¦¨¤¤¡¦¨

`xnbd zxfeg .dilr aiig mpig xney mby driytk zaygp dfk mewnl
:dywneéðz÷ àäåaey dp`xiy mewnl dxifgd m`y `yixaáéiç Bðéà §¨¨¨¥¥©¨

,da ìthéì:`xnbd zvxzn .df mewnn dca` e` dapbp m` aiig recne ¦©¥¨
déì øîà,sqei axl daxíéøäva døéæçäL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä ¨©¥¨¨§©©§¦¨§¤¤¡¦¨©¨¢©¦

,df mewnn dca` e` dapbpyk aiig df ote`ae ,milrad dp`xiy mewnl
.oldl `xnba x`eaiy mrhdneéðz÷ ézøúå`ziixaa exn`p mipic ipy ± §©§¥¨¨¥

,dze`xl milrad milekiy mewnl daydaéðz÷ éëäåzxne` jk - §¨¦¨¨¥
m` ,`ed oey`xd oicd ,`ziixaddøéæçäa,äpàøéL íB÷îì úéøçL ¤¡¦¨©£¦§¨¤¦§¤¨

çéëLåxacd ievne -÷éôðå ìééòcezian `veie qpkp milrady -åici lr §¨¦©§¨¥§¨¦§
okdì éæçaey ,dcia`d z` d`ex `ed ±da ìthéì áéiç Bðéàoeik , ¨¦¨¥©¨¦©¥¨

m`y ,`ed ipyd oicde .milrad dze` e`xi i`ceayíéøäva døéæçä¤¡¦¨©¨¢©¦
äpàøéL íB÷îìoeik ,÷éôðå ìééòc çéëL àìcqpkp `edy ievn oi`y ± §¨¤¦§¤¨§Ÿ§¦©§¨¥§¨¦

,dcya ezk`lna wqer `ed `ldy ezial `veiedì éæç àìccizr epi`y ± §Ÿ¨¦¨
,jenqd onfa dcia`d z` ze`xl,dúeéøçàa áéiç ,äãáà Bà äáðâðå§¦§§¨¨§¨©¨§©£¨¨

apbz `ly dxneyl zeixg` aeig oiicr eilr lhene dayd aygp df oi`y

dcia`d zgpdy oeik dcia`e daipba aiig daxl elit`e ,ca`z `lye
.driyt zaygp dfk mewna

déáéúéà,`ziixad ly `tiqdn ,daxl sqei ax¯ àeä íìBòì`ven ¥¦¥§¨
,dcia`dáéiç,dcia`d zeixg`aBúeLøì äpøéæçiL ãò.éàî','íìBòì ©¨©¤©£¦¤¨¦§©§¨
Y åàìy dpeekd oi` m`deléôàdapbp m`Búéaîaiig `vend ly ©£¦¦¥

,dzeixg`adpéî òîLdcia` xneyc,éîc øëN øîBLkdaipba aiig okle §©¦¨§¥¨¨¨¥
.dcia`edéì øîà,sqei axl daxa Cì àðéãBîzcia`íéiç éìòámday ¨©¥¦¨¨§©£¥©¦

daipba mb `vend aiig,driytk zaygp mlv` dcia`e daipby ,dcia`e
àúééøa àøâéð eäì éè÷ðc ïåéëcz`vl micneln mdy d`xy oeik - §¥¨§¨§¥§¦§¨¨©§¨

ok lr ,mdilran eca` jkly ,dvegdàúøéúé àúeøéèð éòamikixv ± ¨¥§¦¨§¥§¨
x`yn mpic dpeye ,aiig dcia`e daipbn mxny `l m`e ,dxizi dxiny

.dcia`e daipb lr xeht mday oilhlhn

óñBé áøì äaø déáéúéà(` ak mixac) weqtd z` zyxecd `ziixan ¥¦¥©¨§©¥
' ,'Lig`l maiWY aWd' dcia` zayd zevna xn`pdéì ïéà ,'áLäxnel ¨¥§¦¥§¨¦¨¥¥¦

dayd zaeg ici `veiyàlàdaiydykBúéáam` la` ,milrad ly ¤¨§¥
daiydBúáøeçìe Búpéâìmilrad lyïépî,dayd zaeg ici dfa `veiy §¦¨§§¨¦©¦

,'íáéLz' øîBì ãeîìzdayda `veiy cnll.íB÷î ìkî:`xnbd zx`an ©§©§¦¥¦¨¨
éàîdaiyn `ed xy`k dayd zaeg ici `veiy yecigd edn ±Búpéâì ©§¦¨

Búáøeçìe,àîéìéàdaiydy xaecny xn`p m` ±úønzLnä Búpéâì §§¨¦¥¨§¦¨©¦§©¤¤
,úønzLnä Búáøeçìeok m`eðééäl daiydy enk,Búéayecig dfa oi`e §§¨©¦§©¤¤©§¥

,weqtdn df oic zeaxl epkxved dnle ,dayd aeign jka xhtpy llkàlà¤¨
àèéLtdayd zeaxl `ziixad zpeekyúønzLî dðéàL Búpéâìgexa §¦¨§¦¨¤¥¨¦§©¤¤

dievn dpi`yúønzLî dðéàL Búáøeçìegexn wxe ,dievn dpi`y gexn §§¨¤¥¨¦§©¤¤
,zxnzyn `id dievndpéî òîLdcia` xneyyéîc ípç øîBLkjkle , §©¦¨§¥¦¨¨¥

mewnl daiydl eilr did xky xneyk did m`y ,efk dayda xhtp
.dievn dpi`y gexn mb xnzynddéì øîà,daxl sqei axíìBòìxaecn ¨©¥§¨

daiydyúønzLnä BúpéâìixnblúønzLnä Búáøeçìeepicy ,ixnbl §¦¨©¦§©¤¤§§¨©¦§©¤¤
,dievn dpi`y gex ici lr mi`ad miwfidn mb xenyl eilry xky xneyk

Cì àéL÷ à÷ãeok m`eðééäl daiydy enk,Búéaxhtpy yecigd dne §¨©§¨¨©§¥
,ef daydaïì òîLî à÷ àäweqtd eprinyd ±íéìòa úòc ïðéòa àìc ¨¨©§©¨§Ÿ§¦¨©©§¨¦

ici da `vi ef dayda milrad erci `l m` elit` `l` ,dcia` zayda
,ezaeg¯ ìkä øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøãkådrax` oiae olfbe apb oia ¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨©Ÿ

,mixney,íéìòa úòc ïéëéøöutgd z` aiydy milrad erciy ,xnelk §¦¦©©§¨¦
,mzeyxl,äãéáà úáLäî õeç`ly aiyn m` elit` ezaeg ici `veiy ¥£¨©£¥¨

,milra zrcnäaøä úBáLä äøBz Ba äúaéø éøäLayd' xn`py , ¤£¥¦§¨¨£¨©§¥
.minrt izy ,'maiyz

Y àøañz àì zàå ,óñBé áøì éiaà déì øîà,xaeq jpi` m`d ,dinza ¨©¥©©¥§©¥§©§Ÿ¦§§¨
éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà àäå ,éîc ípç øîBLk äãéáà øîBLc§¥£¥¨§¥¦¨¨¥§¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦

¯ äãéáàa ápb úðòè ïòBhä ïðçBédcia`d lra `ae dcia` `vny mc` ¨¨©¥©£©©¨©£¥¨
ziaa jk lr raype ,epnn dapbpy `vend orhe ,el dpaiyiy eze` raze

e apbk epic ,dapb envr `edy ecirde micr e`a okn xg`le ,oicílLî§©¥
ìôk éîeìLz.milralY Czòc à÷ìñ éàåxnel jzrc lr dler m`e ©§¥¤¤§¦©§¨©§¨
dcia` xneyy,ìôk éîeìLz ílLî éànà ,éåä øëN øîBL`vnpyk ¥¨¨¨¥©©§©¥©§¥¤¤

,epnn dapbpy xneyd orhyk dligzkln `lde ,dapb `edyéòa àðø÷©§¨¨¥
éîelL,dcia`e daipba aiigy xky xney oick ,oxwd z` mlyl eilr ± ©¥

apb zprh oreha ltk aeig oi`y itl ,ltka eze` aiigl jiiy `l `linne
xneye ,oic ziaa jk lr raype eze` zxhetd dprh oreh ok m` `l`
jiiy oi` epnn dapbpy orehyk oxwd z` mlyl aiigzny oeik df dcia`

.ltka aiigzn epi`e ,apb zprh oreh oic eadéì øîà,iia`l sqei axàëä ¨©¥¨¨
ïðé÷ñò éàîaxaecn o`k ±ïéieæî íéèñì úðòè ïòBhL ïBâkmihqly , §©©§¦¨§¤¥©£©¦§¦§¨

xky xney elit`y qpe`k zaygp oiiefn mihqil zaipby ,epnn dapb oiiefn

oreh x`yk ltk aiig dapb envr `ede xwy orhy `vnpy oeike ,eilr xeht
jiiy oi`e ,oxw mlyn dcia` xneya daipb zprh x`ya zn`ae ,apb zprh

.llk 'apb zprh oreh' oic mydéì øîà,sqei axl iia`ïéieæî íéèñì éøäå ¨©¥¦§¦§¨
àeä ïìæbm`e ,mdn `agzn epi`e milrad zrcn lefbl `ay oeik ,apb `le ©§¨

zprh orehyk `ed dcia` xneya apb zprh oreh oicy xnel jiiy `l ok
`l` apb zprh oreh epi` aey ,`ed olfb oiiefn mihqly oeiky ,oiiefn mihql

.llk ltk oic ea oi`e ,dlifb zprhdéì øîà,iia`l sqei axøîBà éðàL ¨©¥¤£¦¥
yïéieæî íéèñìmewn lkn ,milrad cin dwfga lefbl oiekzny it lr s` ¦§¦§¨

ønhéîã ïåék,`agp ±àeä ápb ,éLðéàî.olfb `le ¥¨§¦©©¥¦§¥©¨
déáéúéàdywd , ¥¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc `nw `aa(iying meil)

ozne `yn d`ian:zeprxetl miwicvd znicw xe`iaaéëadka ±óñBé áø ¨¥©¥
xn`eénð éàä élek ,miwicvd mb ±ïéàìladle,ïéîBcmdy s` xnelk ¥©©¦§©¦¦

.`ed jexa yecwd iptl llk miaeyg md oi` ike ,zeprxetl mincew miwicv
,éiaà déì øîàzeprxetl mincew mdy dneäééaâì àeä àúeáéèdaeh ± ¨©¥©©¥¦¨§©©§

,mxear `idáéúëc(` fp diryi),'÷écvä óñàð äòøä éðtî ék'`ly ick ¦§¦¦¦§¥¨¨¨¤¡©©©¦
.zeprxetde drxd mcew wlzqdl mdl `ed aehy `vnpe ,drxa d`xi

:zexeka zkna xen`d weqtdn cnlpd sqep oipr,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

1

2
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4

5

6

7

המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום חמישי עמ' א

zea` drax`` cenr fp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.døéæçä:dcia`l.äpàøiL íB÷îìdcia`e daipBn xEhR mPg xnFW :dilrA ¤¡¦¨¨£¥¨§¨¤¦§¤¨§¨¤¨¥¦¨¨¦§¥¨©£¥¨
l`FXd 'tA aiIg xkU xnFWe(:cv sc n"a):.úéøçLla` DiziaA Wipi` gikW §¥¨¨©¨§©¥©£¦§¦©¦¦§¥¥£¨
:dcVA FYk`lnA iEvn mixdSA.BúeLøì epøéæçiL ãò:milrA lWíìBòì éàî ©¨¢©¦¨¦§©§©¨¤©¤©£¦¤¦§¤§¨¦©§¨

.eléôà åàì:aiIg ipYwe FziaA `vFn DgiPd.Cì àðéãBîmiIg ilrA zcia`A ©£¦¦¦¨¥§¥§¨¨¥©¨¦¨¨©£¥©©£¥©¦
mEXn e`le dcia`e daipbA `vFOd aiIgC§©¨©¥¦§¥¨©£¥¨§©¦
dcia`e daipbC mEXn `N` devn xkU§©¦§¨¤¨¦¦§¥¨©£¥¨

:`id `zEriWR EdciCéøâð eè÷ðc ïåéëc ¦§§¦¨¦§¥¨§¨§¦§¥
.àúééøaz`vl od zFcOElOW d`xW oeiM §©§¨¥¨¤¨¨¤§¨¥¨¥

mPg xnFW ied 'it`e `zxizi `zExihp irÄ¥§¦¨§¥§¨©£¦£¥¥¦¨
xEhR ilhlhnC dcia` xnFW la` aiIg©¨£¨¥£¥¨¦§©§§¥¨

:dcia`e daipBn.éøâð:zFriqR.áLä ¦§¥¨©£¥¨¦§¥§¦¨¥
:rnWn `ziiNrn daWdBúpéâì £¨¨§©§¨¨©§©§¦¨

.ïépî Búáøeçìe`vFnl Dil iBqC §§¨¦©¦§©¦¥§¥
:milraC ozPibl FzaWdAïéëéøö ìkä ©£¨¨§¦¨¨¦§¨¦©Ÿ§¦¦

.íéìòa úòcdrAx`n cg` F` lfFbe apFB ©©§¨¦¥§¥¤¨¥©§¨¨
milrAl FricFdl Kixv xifgdW oixnFW§¦¤¤¡¦¨¦§¦©§¨¦
:ozEIxg`A xifgOd aiIg FricFd `l m`e§¦Ÿ¦©¨©©£¦§©§©¨

.ápb úðòèorFHW aPB i"r Fnvr xFhtl ©£©©¨¦§©§©¨¤¥
`vnpe iz`vOW dcia`d EPnid dapbp¦§§¨¥¤¨£¥¨¤¨¨¦§¦§¨
Fnvr aPBM ltM inElWY mNWn `Ed FciAW¤§¨§©¥©§¥¥¤©©¨©§

dAExn wxRA opiWxcC(:bq sc onwl)`l m`e §©§¦¨§¤¤§¨§¦Ÿ
`N` xn`W FnM `vOi `l m` aPBd `vOi¦¨¥©©¨¦Ÿ¦¨¥§¤¨©¤¨
mipW mNWi DixzA aizkE FapB Fnvr `Ed©§¨§§¦©§¥§©¥§¨¦
xnFWM dcia` xnFW `nlWA zxn` i ¦̀©§¨¦§¨¨¥£¥¨§¥
irA iedC ltM mNWn ikd mEXn inC mPg¦¨¨¥¦¨¥§©¥¥¤©£¥¨¥

:aPB zprhA DiWtp xhtnléòa àðø÷ §¦§©©§¥§©£©©¨©§¨¨¥
.éîeìLaiIgn ded dapbp oirh iM `xTirn §¥¥¦¨¨¦¨¦¦§§¨£¨§©¥

:`pxw inElWl DiWtpíéèñì úðòè ©§¥¦§¥©§¨©£©¦§¦
.ïéieæî`wC dwfgA EPnid lhp oiIEfn aPB §¨©¨§¨¨©¥¤©£¨¨§¨

:qpF` zprhA DiWtp xhRieæî íéèñìïé ¨©©§¥§©£©¤¦§¦§¨
.àeä ïìæbltMe DiWtp xhR qpF` zprhaE ©§¨§©£©¤¨©©§¥§¥¤

`pngx DiA azkC `Ed aPB zprh orFhA§¥©£©©¨§¨©¥©§¨¨
Wi`d ziAn aPEbe (aizkC)(ak zeny):ápb ¦§¦§©¦¥¨¦©¨

.àeäzprhA Fnvr xhFRd oke ltM mNWnE§©¥¥¤§¥©¥©§§©£©
xnFW aiIgin `l aEIg oiprlE oiIEfn mihql¦§¦§¨§¦§©¦Ÿ¦©¥¥

:qip` `dC Ez` zn` m` Dilr xkÜ¨£¥¦¡¤¨§¨¨¦
àì
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axe dAxcA EdiiYbElR `nwF`l iraC `de xkU xnFWM ied lMle ciarw devn¦§¨¨¨¦§©Ÿ£¥§¥¨¨§¨§¨¥§§¨§§©§¦§©¨§©
`id i`PY sqFi axC `nil xn`w cFre izEOW `EdW `"xM dAx iede sqFi¥©£¥©¨§¤©¦§¨¨©¥¨§©¥©¨¥¦
lFki Fpi`e `id i`PY i`Ce dAxC rnWnE `nlr iNEkM sqFi axC wiQnE©¦§©¥§¥©§¨©§©§©¨©©©¨¥¦§¥¨
xkU xnFW ied i`Ce `aiwr iAxl i`C `aiwr iAxM `le `"xM `N` cinrdl§©£¦¤¨§§Ÿ§©¦£¦¨§¦§©¦£¦¨©©£¥¥¨¨
'it` dAxl KgxM lrC oM xnFl xWt` i ¦̀¤§¨©¥§©¨§¨§©¨£¦
EN`aC ied mPg xnFW `aiwr iAxl§©¦£¦¨¥¦¨£¥¦§¥

zF`ivn(mye .hk sc n"a)iAxl ied `l dAxl §¦§©¨Ÿ£¥§©¦
xkU xnFW `N` WOYWdl xiYnC oFtxh©§§©¦§¦§©¥¤¨¥¨¨
Kkl mPg xnFW `N` ied `l r"xl k"`§Ÿ£¥¤¨¥¦¨§©
EdiiYbElR llM cinri `l dAxC d`xp¦§¤§©¨Ÿ©£¦§¨§§©§
`nlr iNEklC xn`i `N` dcia` xnFWA§¥£¥¨¤¨Ÿ©¦§¥©§¨
l`EnWcA EdiiYbEltE ied mPg xnFW¥¦¨£¥§§©§§¦§¥
`lBnC `Yw ca` l`EnWC Dil zi` r"xC§¦¥¦§¥¨©©¨§©¨¨
l`EnWC Dil zil `"xe ifEf `tl` ca`̈©©§¨¥§¥¥¦§¥
`l l`EnWcA EdiiYbElR iwFn iM sqFi axe§©¥¦¥§§©§§¦§¥Ÿ
z` xhFR `EdW DizeEM xfril` iAx i`ẅ¥©¦¡¦¤¤©¨¥¤¥¤
KklE oFMWOd inCn s` dcia`A delOd©©§¤©£¥¨©¦§¥©©§§©
r"xM iede dcia` xnFWA EdiiYbElR iwFn¥§§©§§¥£¥¨©£¥§
dAxC `id i`PY sqFi axC `nil xn`we§¨¨©¥¨§©¥©¨¥¦§©¨
EdiiYbElR iwFnC i`PY e`l i`Ce©©©©¨¥§¥§§©§
Edl zi` `nlr iNEkC wiQnE l`EnWcA§¦§¥©¦§¥©§¨¦§

zFrEaWA opzC `de 'Ek sqFi axC(mye .bn 'c) §©¥§¨¦§©¦§
deW did miYWE eilr ipzield rlq¤©¦§¦©¦¨¨§©¦¨¨¨¤
ca`WM oFMWOd mNWl aiIgW rnWnC§©§©¤©¨§©¥©©§§¤¨©
xnFW xn`C dAxl driWtA ca`W ixiin©§¥¤¨©¦§¦¨§©¨§¨©¥

:ied mPg¦¨£¥
àìmPg xnFW ENit`e .DxifgdW mFwOn¦¨¤¤¡¦¨©£¦¥¦¨

:`Ed rWFtC aiIg©¨§¥©
íìBòì`id .'Ek dPxifgIW cr aiIg `Ed §¨©¨©¤©£¦¤¨¦

lirlC `ziixaC `tiq¥¨¦§©§¨¦§¥
n"aC `YtqFYA(y"r a"t)DPin wiIC ikdlE ©¤§¨§§¨¥©¥¦¨

:xn`w dcia`e daipbA aiIgC xiRWøîà ©¦§©¨¦§¥¨©£¥¨¨¨©¨©

ihwpC oeikC miIg ilraA Kl `picFn Dil¥¦¨¨§©£¥©¦§¥¨§©§¥
FzF`A dapbPW oFbkE .'Ek `ziixA ixbp Edl§¦§¥§©§¨§¤¦§§¨§
lirlE apBdl Dl EnxB `ziixA ixbPW oipr¦§¨¤¦§¥§©§¨¨§¨§¦¨¥§¥
`YWdC `iEPiW i`d DiYrC` wiQ` `lŸ©¦©©§¥©¦¨§©§¨
lirlC dca`W F` dapbpC xninl ivn̈¥§¥©§¦§§¨¤¨§¨¦§¥
dcia`` `tiq Kd iOp i` xn`w FziAn¦¥¨¨©¦©¦©¥¨©£¥¨
Dl EnxB `ziixA ixbiPW i`w `weC©§¨¨¥¤¦§¥§©§¨¨§¨
oi`W xEhR daipB oiprl la` ca`dl§¥¨¥£¨§¦§©§¥¨¨¤¥

:ikd iiEpWl ivn `l dapbp `icdA ipYwC `WixA ikd mEXnE apBil Dl oinxFB§¦¨¦¨¥¦¨¥§¥¨§¨¨¥§¤§¨¦§§¨Ÿ¨¥¦§¥¨¥
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Bà äáðâð da ìtèì áéiç Bðéà äpàøiL íB÷îì døéæçä¤¡¦¨§¨¤¦§¤¨¥©¨§©¥¨¦§§¨
äáðâð åàì äãáà Bà äáðâð éàî dúeéøçàa áéiç äãáà̈§¨©¨§©§¨¨©¦§§¨¨§¨©¦§§¨
éðz÷ àäå døéæçäL íB÷nî àì Búéaî äãáàå Búéaî¦¥§¨§¨¦¥Ÿ¦¨¤¤¡¦¨§¨¨¨¥
ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä ì"à da ìthéì áéiç Bðéà¥©¨¦©¥¨¨¨§©©§¦¨§
døéæçä éðz÷ éëäå éðz÷ ézøúå íéøäva døéæçäL¤¤¡¦¨©¨¢©¦§©§¥¨¨¥§¨¥¨¨¥¤¡¦¨
dì éæçå ÷éôðå ìéiòc çéëLe )à) äpàøiL íB÷îì úéøçL©£¦§¨¤¦§¤¨§¦©§©¥§¨¦§¨¥¨
äpàøiL íB÷îì íéøäva døéæçä da ìthéì áéiç Bðéà¥©¨¦©¥¨¤¡¦¨©¨¢©¦§¨¤¦§¤¨
äãáà Bà äáðâðå dì éæç àìc ÷éôðå ìéiòc çéëL àìc§Ÿ§¦©§©¥§¨¦§Ÿ¨¥¨§¦§§¨¨§¨
äpøéæçiL ãò áéiç àeä íìBòì déáéúéà dúeéøçàa áéiç©¨§©§¨¨¥¦¥§¨©¨©¤©£¦¤¨
øîBLk î"ù Búéaî eléôà åàì íìBòì éàî BúeLøì¦§©§¨©£¦¦¥§¥
eäì éè÷ðc ïåéëc íéiç éìòáa Cì àðéãBî ì"à éîc øëN̈¨¨¥¦¨¨§©£¥©¦§¥¨§©§¥§
áøì äaø déáéúéà àúøéúé àúeøéèð éòa àúééøa àøâéð¦§¨§©§¨¨¥§¦¨§¥§¨¥¦¥©¨§©
ïépî Búáøeçìe Búpéâì Búéáa àlà éì ïéà áLä óñBé¥¨¥¥¦¤¨§¥§¦¨§§¨¦©¦
àîéìéà Búáøeçìe Búpéâì éàî íB÷î ìkî íáéLz ì"ú§¦¥¦¨¨©§¦¨§§¨¦¥¨
Búéa eðééä úønzLnä Búáøeçìe úønzLnä Búpéâì§¦¨©¦§©¤¤§§¨©¦§©¤¤©§¥
dðéàL Búáøeçìe úønzLî dðéàL Búpéâì àèéLt àlà¤¨§¦¨§¦¨¤¥¨¦§©¤¤§§¨¤¥¨
Búpéâì íìBòì ì"à éîc ípç øîBLk î"ù úønzLî¦§©¤¤§¥¦¨¨¥§¨§¦¨
eðééä Cì àéL÷ à÷ãe úønzLnä Búáøeçìe úønzLnä©¦§©¤¤§§¨©¦§©¤¤§¨©§¨¨©§
éaøãk íéìòa úòc ïðéòa àìc ïì òîLî à÷ àä Búéa¥¨¨©§©¨§Ÿ§¦¨©©§¨¦¦§©¦
õeç íéìòa úòc ïéëéøö ìkä øæòìà ø"àc øæòìà¤§¨¨§¤§¨¨©Ÿ§¦¦©©§¨¦
äaøä úBáLä äøBz Ba äúaéø éøäL äãéáà úáLäî¥£¨©£¥¨¤£¥¦§¨¨£¨©§¥
äãéáà øîBLc àøañz àì zàå óñBé áøì éiaà ì"à©©¥§©¥§©§Ÿ¦§§¨§¥£¥¨
éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà àäå éîc ípç øîBLk§¥¦¨¨¥§¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
ìôk éîeìLz ílLî äãéáàa ápb úðòè ïòBhä ïðçBé¨¨©¥©£©©¨©£¥¨§©¥©§¥¥¤
ìôk éîeìLz ílLî éànà éåä øëN øîBL ã"ñ éàå§¦¥¨¨£¥©©§©¥©§¥¥¤
ïéieæî íéèñéì ì"à ïéieæî íéèñì úðòè ïòBhL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä ì"à éîeìL éòa àðø÷©§¨¨¥§¥¨¨§©©§¦¨§¤¥©£©¦§¦§¨¦§¦§¨
déáéúéà àeä ápb éLðéàî øîèéîc ïåék ïéieæî íéèñì øîBà éðàL ì"à àeä ïìæb©§¨¤£¦¥¦§¦§¨¥¨§¦§©¥¦§¥©¨¥¦¥
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,mxear `idáéúëc(` fp diryi),'÷écvä óñàð äòøä éðtî ék'`ly ick ¦§¦¦¦§¥¨¨¨¤¡©©©¦
.zeprxetde drxd mcew wlzqdl mdl `ed aehy `vnpe ,drxa d`xi
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום חמישי עמ' א

zea` drax`` cenr fp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.døéæçä:dcia`l.äpàøiL íB÷îìdcia`e daipBn xEhR mPg xnFW :dilrA ¤¡¦¨¨£¥¨§¨¤¦§¤¨§¨¤¨¥¦¨¨¦§¥¨©£¥¨
l`FXd 'tA aiIg xkU xnFWe(:cv sc n"a):.úéøçLla` DiziaA Wipi` gikW §¥¨¨©¨§©¥©£¦§¦©¦¦§¥¥£¨
:dcVA FYk`lnA iEvn mixdSA.BúeLøì epøéæçiL ãò:milrA lWíìBòì éàî ©¨¢©¦¨¦§©§©¨¤©¤©£¦¤¦§¤§¨¦©§¨

.eléôà åàì:aiIg ipYwe FziaA `vFn DgiPd.Cì àðéãBîmiIg ilrA zcia`A ©£¦¦¦¨¥§¥§¨¨¥©¨¦¨¨©£¥©©£¥©¦
mEXn e`le dcia`e daipbA `vFOd aiIgC§©¨©¥¦§¥¨©£¥¨§©¦
dcia`e daipbC mEXn `N` devn xkU§©¦§¨¤¨¦¦§¥¨©£¥¨

:`id `zEriWR EdciCéøâð eè÷ðc ïåéëc ¦§§¦¨¦§¥¨§¨§¦§¥
.àúééøaz`vl od zFcOElOW d`xW oeiM §©§¨¥¨¤¨¨¤§¨¥¨¥

mPg xnFW ied 'it`e `zxizi `zExihp irÄ¥§¦¨§¥§¨©£¦£¥¥¦¨
xEhR ilhlhnC dcia` xnFW la` aiIg©¨£¨¥£¥¨¦§©§§¥¨

:dcia`e daipBn.éøâð:zFriqR.áLä ¦§¥¨©£¥¨¦§¥§¦¨¥
:rnWn `ziiNrn daWdBúpéâì £¨¨§©§¨¨©§©§¦¨

.ïépî Búáøeçìe`vFnl Dil iBqC §§¨¦©¦§©¦¥§¥
:milraC ozPibl FzaWdAïéëéøö ìkä ©£¨¨§¦¨¨¦§¨¦©Ÿ§¦¦

.íéìòa úòcdrAx`n cg` F` lfFbe apFB ©©§¨¦¥§¥¤¨¥©§¨¨
milrAl FricFdl Kixv xifgdW oixnFW§¦¤¤¡¦¨¦§¦©§¨¦
:ozEIxg`A xifgOd aiIg FricFd `l m`e§¦Ÿ¦©¨©©£¦§©§©¨

.ápb úðòèorFHW aPB i"r Fnvr xFhtl ©£©©¨¦§©§©¨¤¥
`vnpe iz`vOW dcia`d EPnid dapbp¦§§¨¥¤¨£¥¨¤¨¨¦§¦§¨
Fnvr aPBM ltM inElWY mNWn `Ed FciAW¤§¨§©¥©§¥¥¤©©¨©§

dAExn wxRA opiWxcC(:bq sc onwl)`l m`e §©§¦¨§¤¤§¨§¦Ÿ
`N` xn`W FnM `vOi `l m` aPBd `vOi¦¨¥©©¨¦Ÿ¦¨¥§¤¨©¤¨
mipW mNWi DixzA aizkE FapB Fnvr `Ed©§¨§§¦©§¥§©¥§¨¦
xnFWM dcia` xnFW `nlWA zxn` i ¦̀©§¨¦§¨¨¥£¥¨§¥
irA iedC ltM mNWn ikd mEXn inC mPg¦¨¨¥¦¨¥§©¥¥¤©£¥¨¥

:aPB zprhA DiWtp xhtnléòa àðø÷ §¦§©©§¥§©£©©¨©§¨¨¥
.éîeìLaiIgn ded dapbp oirh iM `xTirn §¥¥¦¨¨¦¨¦¦§§¨£¨§©¥

:`pxw inElWl DiWtpíéèñì úðòè ©§¥¦§¥©§¨©£©¦§¦
.ïéieæî`wC dwfgA EPnid lhp oiIEfn aPB §¨©¨§¨¨©¥¤©£¨¨§¨

:qpF` zprhA DiWtp xhRieæî íéèñìïé ¨©©§¥§©£©¤¦§¦§¨
.àeä ïìæbltMe DiWtp xhR qpF` zprhaE ©§¨§©£©¤¨©©§¥§¥¤

`pngx DiA azkC `Ed aPB zprh orFhA§¥©£©©¨§¨©¥©§¨¨
Wi`d ziAn aPEbe (aizkC)(ak zeny):ápb ¦§¦§©¦¥¨¦©¨

.àeäzprhA Fnvr xhFRd oke ltM mNWnE§©¥¥¤§¥©¥©§§©£©
xnFW aiIgin `l aEIg oiprlE oiIEfn mihql¦§¦§¨§¦§©¦Ÿ¦©¥¥

:qip` `dC Ez` zn` m` Dilr xkÜ¨£¥¦¡¤¨§¨¨¦
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axe dAxcA EdiiYbElR `nwF`l iraC `de xkU xnFWM ied lMle ciarw devn¦§¨¨¨¦§©Ÿ£¥§¥¨¨§¨§¨¥§§¨§§©§¦§©¨§©
`id i`PY sqFi axC `nil xn`w cFre izEOW `EdW `"xM dAx iede sqFi¥©£¥©¨§¤©¦§¨¨©¥¨§©¥©¨¥¦
lFki Fpi`e `id i`PY i`Ce dAxC rnWnE `nlr iNEkM sqFi axC wiQnE©¦§©¥§¥©§¨©§©§©¨©©©¨¥¦§¥¨
xkU xnFW ied i`Ce `aiwr iAxl i`C `aiwr iAxM `le `"xM `N` cinrdl§©£¦¤¨§§Ÿ§©¦£¦¨§¦§©¦£¦¨©©£¥¥¨¨
'it` dAxl KgxM lrC oM xnFl xWt` i ¦̀¤§¨©¥§©¨§¨§©¨£¦
EN`aC ied mPg xnFW `aiwr iAxl§©¦£¦¨¥¦¨£¥¦§¥

zF`ivn(mye .hk sc n"a)iAxl ied `l dAxl §¦§©¨Ÿ£¥§©¦
xkU xnFW `N` WOYWdl xiYnC oFtxh©§§©¦§¦§©¥¤¨¥¨¨
Kkl mPg xnFW `N` ied `l r"xl k"`§Ÿ£¥¤¨¥¦¨§©
EdiiYbElR llM cinri `l dAxC d`xp¦§¤§©¨Ÿ©£¦§¨§§©§
`nlr iNEklC xn`i `N` dcia` xnFWA§¥£¥¨¤¨Ÿ©¦§¥©§¨
l`EnWcA EdiiYbEltE ied mPg xnFW¥¦¨£¥§§©§§¦§¥
`lBnC `Yw ca` l`EnWC Dil zi` r"xC§¦¥¦§¥¨©©¨§©¨¨
l`EnWC Dil zil `"xe ifEf `tl` ca`̈©©§¨¥§¥¥¦§¥
`l l`EnWcA EdiiYbElR iwFn iM sqFi axe§©¥¦¥§§©§§¦§¥Ÿ
z` xhFR `EdW DizeEM xfril` iAx i`ẅ¥©¦¡¦¤¤©¨¥¤¥¤
KklE oFMWOd inCn s` dcia`A delOd©©§¤©£¥¨©¦§¥©©§§©
r"xM iede dcia` xnFWA EdiiYbElR iwFn¥§§©§§¥£¥¨©£¥§
dAxC `id i`PY sqFi axC `nil xn`we§¨¨©¥¨§©¥©¨¥¦§©¨
EdiiYbElR iwFnC i`PY e`l i`Ce©©©©¨¥§¥§§©§
Edl zi` `nlr iNEkC wiQnE l`EnWcA§¦§¥©¦§¥©§¨¦§

zFrEaWA opzC `de 'Ek sqFi axC(mye .bn 'c) §©¥§¨¦§©¦§
deW did miYWE eilr ipzield rlq¤©¦§¦©¦¨¨§©¦¨¨¨¤
ca`WM oFMWOd mNWl aiIgW rnWnC§©§©¤©¨§©¥©©§§¤¨©
xnFW xn`C dAxl driWtA ca`W ixiin©§¥¤¨©¦§¦¨§©¨§¨©¥

:ied mPg¦¨£¥
àìmPg xnFW ENit`e .DxifgdW mFwOn¦¨¤¤¡¦¨©£¦¥¦¨

:`Ed rWFtC aiIg©¨§¥©
íìBòì`id .'Ek dPxifgIW cr aiIg `Ed §¨©¨©¤©£¦¤¨¦

lirlC `ziixaC `tiq¥¨¦§©§¨¦§¥
n"aC `YtqFYA(y"r a"t)DPin wiIC ikdlE ©¤§¨§§¨¥©¥¦¨

:xn`w dcia`e daipbA aiIgC xiRWøîà ©¦§©¨¦§¥¨©£¥¨¨¨©¨©

ihwpC oeikC miIg ilraA Kl `picFn Dil¥¦¨¨§©£¥©¦§¥¨§©§¥
FzF`A dapbPW oFbkE .'Ek `ziixA ixbp Edl§¦§¥§©§¨§¤¦§§¨§
lirlE apBdl Dl EnxB `ziixA ixbPW oipr¦§¨¤¦§¥§©§¨¨§¨§¦¨¥§¥
`YWdC `iEPiW i`d DiYrC` wiQ` `lŸ©¦©©§¥©¦¨§©§¨
lirlC dca`W F` dapbpC xninl ivn̈¥§¥©§¦§§¨¤¨§¨¦§¥
dcia`` `tiq Kd iOp i` xn`w FziAn¦¥¨¨©¦©¦©¥¨©£¥¨
Dl EnxB `ziixA ixbiPW i`w `weC©§¨¨¥¤¦§¥§©§¨¨§¨
oi`W xEhR daipB oiprl la` ca`dl§¥¨¥£¨§¦§©§¥¨¨¤¥

:ikd iiEpWl ivn `l dapbp `icdA ipYwC `WixA ikd mEXnE apBil Dl oinxFB§¦¨¦¨¥¦¨¥§¥¨§¨¨¥§¤§¨¦§§¨Ÿ¨¥¦§¥¨¥
àlà'iR .zxOYWn Dpi`W FzPibl:FzxinW dzlkC inC mPg xnFWM n"yE diEvn gExA `N`àðø÷ENit` FieWA inElWl Fnvr aiIgW oeike .inElWl irA ¤¨§¦¨¤¥¨¦§©¤¤¦¤¨§©§¨§¥¦¨¨¥§¨§¨§¦¨©§¨¨¥¦§¥§¥¨¤©¨©§¦§¥§¨§£¦

:ltMn xEhR FapBW `vnpïBâkzprh FprHW oFbM DinwFl `Ed aPbC xninl wigce oiIEfn mihqlA Dl iwFn i`O` DniY .oiIEfn mihql zprh FprHW ¦§¨¤¨§¨¦¥¤§¤¨£©£©¦§¦§¨¥©©©¥¨§¦§¦§¨§¨¦§¥©§©¨§¥§¤¨¢©£©
m` F` oiIEfn mihqilM qpF` iedC rwxTd zgY zFNignA `N` mapbl xWt` i`W rwxwA dxitgA mitqM xnXW oFbM lFcB qpF`A EPOn dapbPW qpF`A daipB§¥¨§¤¤¦§§¨¦¤§¤¨§¤¨©§¨¦©£¦¨§©§©¤¦¤§¨§¨§¨¤¨¦§¦©©©©§©©£¥¤§¦§¦§¨¦

l lFki Fpi`W xg` qpF` F` qpF`A eilr dltp dpiW F` zrCd sExih lW ilFg eilr `AmilrFRd sFqA xhtC dAxlE xFnW(:bv sc n"a)iWpi` iliirC `pcirA lr ¨¨¨¦¤¦©©©¥¨¨§¨¨¨§¤¤©¥¤¥¨¦§§©¨§¨©§©£¦©§¦§¨§©§¥¦§¥
ziWixtcM zgMWn n"n mzd Dilr ibiltC i`xFn` EdpdlE iWpi` iniipC `pcirA F` iliirC `pcirA aPB zprh orFHW ltM zgMWn iWpi` iniipC `pcirA mpC F`§¨§¦§¨§©§¥¦§¥©§©©¥¤¤¥©£©©¨§¦§¨§©§¥§¦§¨§©§¥¦§¥§©§¨¨¥¦§¦¥£¥¨¨©§©©§¦§¦¦
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îeìLz ílLî ïkL ípç øîBLa zøîà íà àììôk é Ÿ¦¨©§¨§¥¦¨¤¥§©¥©§¥¥¤
ã"ñ éàå ìôk éîeìLz ílLî BðéàL øëN øîBLa øîàzŸ©§¥¨¨¤¥§©¥©§¥¥¤§¦
éîeìLz ílLî øëN øîBLa àöîð àeä ápb ïéieæî íéèñì¦§¦§¨©¨¦§¨§¥¨¨§©¥©§¥
íà àì øîà÷ éëä ì"à ïéieæî íéèñì úðòè ïòBèa ìôk¥¤§¥©£©¦§¦§¨¨¥¨¨©Ÿ¦
åéúBðòè ìëa ìôk éîeìLz ílLî ïkL ípç øîBLa zøîà̈©§¨§¥¦¨¤¥§©¥©§¥¥¤§¨©£¨
àlà ìôk éîeìLz ílLî BðéàL øëN øîBLa øîàzŸ©§¥¨¨¤¥§©¥©§¥¥¤¤¨
éì ïéà úî Bà øaLðå déáéúéà ïéieæî íéèñì úðòè ïòBèa§¥©£©¦§¦§¨¥¦¥§¦§©¥¥¦
äîe å"÷ zøîà ïépî äãéáàå äáéðb äúîe äøeáL àlà¤¨§¨¥¨§¥¨©£¥¨¦©¦¨©§¨©
äãéáàå äáéðâa áéiç äúîe äøeáL Ba øètL øëN øîBM¥¨¨¤¨©§¨¥¨©¨¦§¥¨©£¥¨
äáéðâa áéiçL ïéc Bðéà äúîe äøeáLa áéiçL ìàBL¥¤©¨¦§¨¥¨¥¦¤©¨¦§¥¨
ïéieæî íéèñì ã"ñ éàå äáeLz åéìò ïéàL å"÷ eäæå äãéáàå©£¥¨§¤¤¥¨¨§¨§¦¦§¦§¨

l äî Cøôîì àkéà äáeLz åéìò ïéà éànà àeä ápbøîBL ©¨©©¥¨¨§¨¦¨§¦§©©§¥
ïéieæî íéèñì úðòè ïòBèa ìôk éîeìLz ílLî ïkL øëN̈¨¤¥§©¥©§¥¥¤§¥©£©¦§¦§¨
àìéôkî àôéãò äòeáL àìa àðø÷ àpz éàä øáñ÷ ì"à¨¨©©©¨©§¨§Ÿ§¨£¦¨¦§¥¨
äáðâðå Bøéáçî äøt øëBOä déì òéiñî àîéì äòeáLa¦§¨¥¨§©¥©¥©¥¨¨¥£¥§¦§§¨
ápbä àöîð ë"çàå òaLð éðéàå ílLî éðéøä älä øîàå§¨©©¨£¥¦§©¥§¥¦¦§¨§¦§¨©©¨
øîàc äãeäé éaøk äeøáñ øëBOì ìôk éîeìLz ílLî§©¥©§¥¥¤©¥©§¨§©¦§¨§¨©
éðéàå ílLî éðéøä øîàå éðz÷cîe éîc øëN àNBðk øëBN¥§¥¨¨¨¥¦§¨¨¥§¨©£¥¦§©¥§¥¦
ã"ä äòeáLa déLôð déì øèt éòa éàc ììkî òaLð¦§¨¦§©§¦¨¥¨©¥©§¥¦§¨
àöîð ë"çàå éðz÷å ïéieæî íéèñì úðòè ïéòè à÷c ïBâk§§¨¨¦©£©¦§¦§¨§¨¨¥§¦§¨
ïéieæî íéèñì î"ù øëBNì ìôk éîeìLz ílLî ápbä©©¨§©¥©§¥¥¤§¥¦§¦§¨
øëN àNBðk øëBN øîàc é"øk úøáñ éî éøîà àeä ápb©¨©§¥¦©§¨§§¨©¥§¥¨¨
éîc ípç øîBLk øëBN øîàc ì"ñ î"øk àîìc éîc̈¥¦§¨§§¨©¥§¥¦¨¨¥

éìçîãk àîéà úéòaéàãöék øëBN éðúå deáà øa äaø ó ¦¨¦¥¨¦§©£¦©¨©£©§¨¥¥¥©
ípç øîBLk øîBà é"ø øëN øîBLk øîBà î"ø ílLî§©¥¥§¥¨¨¥§¥¦¨
íéèñì úðòè ïòBèa ïðé÷ñò éàîa àëä øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©¨¨§©©§¦¨§¥©£©¦§¦
úéðäðå äpéâì äìôð :ïéieæî BðéàL íéèñì àöîðå ïéieæî§¨§¦§¨¦§¦¤¥§¨¨§¨§¦¨§¤¡¥
äìëà ìáà äèaçða áø øîà :úéðäpM äî úîlLî§©¤¤©¤¤¡¥¨©©§¤§§¨£¨¨§¨
déîòèì áø àîéì úîlLî dðéà úéðäpM äî eléôà£¦©¤¤¡¥¥¨§©¤¤¥¨©§©§¥
øeîéà àzLä éëä éøîà ìëàz àlL dì äéä áø øîàc§¨©©¨¨¨¤ŸŸ©©§¥¨¥©§¨¥
à÷æúéàc àëéä ìëàz àlL dì äéä íúä áø øîàc§¨©©¨¨¨¨¨¤ŸŸ©¥¨§¦§§¨
àlL dì äéä àðîlLî àì éøéôc déøî ì"à éöîc àéä¦§¨¥¨¥§¥¥Ÿ§©©§¨¨¨¨¤Ÿ

ì äøéèôc éðéøçà àéä é÷efàì ìëàzàlà øîà éî éîeìL Ÿ©§©¥¦©£¦¥¦§¦¨¦§¥¦¨©¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc `nw `aa(ipy meil)

zeny) mpig xneya oia ci zegily oic dxeza xn`p recn dpc `ziixad

mpig xneyn xnege lwa cenll xyt` ixdy ,(i my) xky xneya oiae (f ak
dgec .oda aiigd xengd xky xneyl dcia`e daipbn xehtd lwd

:`ziixadàì,z`f cenll oi` ±ípç øîBLa zøîà íàzegilya aiigy Ÿ¦¨©§¨§¥¦¨
`xneg ea yiy iptn edf ixd ,ciìôk éîeìLz ílLî ïkLorehyk ¤¥§©¥©§¥¤¤

,dapb envr `edy `vnp aeye xhtpe jk lr raype epnn apbp oecwtdy
ok iptn m`deøîàzmb ci zegily aeig yiyøëN øîBLaepnn lw `edy Ÿ©§¥¨¨

jkaìôk éîeìLz ílLî BðéàLixd ,dcia`e daipba aiigy oeiky , ¤¥§©¥©§¥¤¤
jk xg` s` jkitle ,oxwd z` mlyl aiigzn `ed cin dapbp oreh `edyk
ixdy ,ltka aiigzn epi` ,dapb envr `edy `l` ,eixack `ly `vnpyk

oi` ,mpig xneyn dfa lw xky xneyy xg`ne .minelyzn envr xht `l
ixac o`k cr .epnn xengd mpig xneyn ci zegilya aiigzdl ecnell

,dyw dzrne .`ziixadCzòc à÷ìñ éàåyàöîð ,àeä ápb ïéieæî íéèñì §¦©§¨©§¨¦§¦§¨©¨¦§¨
yiyøëN øîBLa`edy dxwn,ìôk éîeìLz ílLîdfeay ote`ïòBè §¥¨¨§©¥©§¥¤¤§¥
úðòèici lr oecwtd zaipb,ïéieæî íéèñì,xeht xky xney mb dfae ©£©¦§¦§¨

envr z` xhty oeik ,ltka aiigzn ,xwyl raypy `vnp m`e ,`ed qpe`y

envr xehti m` jkle `ed olfb oiiefn mihqly jgxk lre .daipb zprha
zprha envr z` xhetyk `l` ltk aeig oi`y ,ltka aiigzi `l ef dprha

.daipbdéì øîà,sqei axøîà÷ éëä,,àìxneya ci zegily cenll oi` ¨©¥¨¦¨¨©Ÿ
y ,mpig xneyn xkyípç øîBLa zøîà íàea yiy iptn edf ,aiigy ¦¨©§¨§¥¦¨

`xneg,åéúBðòè ìëa ìôk éîeìLz ílLî ïkLdaipb zprh lka epiidc ¤¥§©¥©§¥¤¤§¨©£¨
m`de ,`idyøîàzmb ci zegily aeig yiyílLî BðéàL øëN øîBLa Ÿ©§¥¨¨¤¥§©¥

ïéieæî íéèñì úðòè ïòBèa àlà ìôk éîeìLz.daipb zprh x`ya `le ©§¥¤¤¤¨§¥©£©¦§¦§¨
ea yiy mpig xney epnid xeng oiicr ,xky xneya ltk yiy s` dzrne

.xky xneyan ltk ixwn xzei

:sqei ax lr ztqep `iyewdéáéúéàl`ey zyxta dxeza xn`p ,iia` ¥¦¥
(bi ak zeny),úî Bà øaLðå'mNWi mNW FOr oi` eilrAéì ïéà ,'cenll §¦§©¥§¨¨¥¦©¥§©¥¥¦
mlyl aiigyàlàa,äúîe äøeáLa la`ïépî ,äãéáàå äáéðb,ì÷ zøîà ¤¨§¨¥¨§¥¨©£¥¨¦©¦¨©§¨©

Ba øètL øëN øîBM äîe ,øîBçåa mlyln aezkd,äúîe äøeáLs`e ¨¤©¥¨¨¤¨©§¨¥¨
ok it lráéiçmlyläãéáàå äáéðâa,áéiçL ìàBLmlyl,äúîe äøeáLa ©¨¦§¥¨©£¥¨¥¤©¨¦§¨¥¨

,äáeLz åéìò ïéàL øîBçå ì÷ eäæå ,äãéáàå äáéðâa áéiçL ïéc Bðéài`y ¥¦¤©¨¦§¥¨©£¥¨§¤©¨¤¤¥¨¨§¨
,`iyewd z` zx`an `xnbd .eze` jextl xyt`Czòc à÷ìñ éàå§¦©§¨©§¨

yY éànà ,àeä ápb ïéieæî íéèñìy exn` recn,äáeLz åéìò ïéàixde ¦§¦§¨©¨©©¥¨¨§¨
¯ Cøôîì àkéàxnele xnege lwd lr aiydl xyt`l äîøëN øîBL ¦¨§¦§©©§¥¨¨

,l`eyn `ed xengy meyn edf ixd dcia`e daipba aiig `edy dnyïkL¤¥
,ïéieæî íéèñì úðòè ïòBèa ìôk éîeìLz ílLîepi` l`eyd eli`e §©¥©§¥¤¤§¥©£©¦§¦§¨

dapbpyk mb oxwd z` mlyl aiig l`eydy itl ,ef dprha ltka aiigzn
oiiefn mihql ici lr epnn,xky xneyn lw `edy l`eyd z` cenll oi`e

.xengddéì øîà,sqei axàpz éàä øáñ÷y meyn `kxit ef oi`yàðø÷ ¨©¥¨¨©©©¨©§¨
äòeáL àìadreaya xhtdl leki epi`e oxw l`eyd mlyny dn ± §Ÿ§¨

,oiiefn mihql ici lr dapbpy xne`ykY àôéãòxzei dxengàìéôkî £¦¨¦§¥¨
äòeáLalr raypy xg`l wx xky xneyd aiigzny ltk inelyzn ± ¦§¨

xney oica `xneg epi` ltkd aeigy ,xacd mrhe ,ecia d`vnpe ef dprh
`ed aeigd ok m`e ,xwyl raypy xg`l wx ea aiigzn epi`y xg`n ,xky

ly epicn xeng xky xney ly epicy iptn `le ,xwyl raypy jk lr
.l`ey

:sqei axl di`x `iadl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéì,`ziixaa epipy , ¥¨§©©¥
Y älä øîàå ,äáðâðå Bøéáçî äøt øëBOäxkeydéðéàå ílLî éðéøä , ©¥¨¨¥£¥§¦§§¨§¨©©¨£¥¦§©¥§¥¦

,òaLð,mlyln xhtdle dapbpy jk lr raydl iziid lekiy s`Ck øçàå ¦§©§©©¨
ílLî ,ápbä àöîðz` apbdéîeìLzdøëBOì ìôkäeøáñ .exaq ± ¦§¨©©¨§©¥©§¥¤¤©¥©§¨

`ziixady ,sqei axl ef `ziixan di`x `iadl evxy minkgdkzhiyéaø §©¦
øîàc äãeäéyøëN àNBðk øëBN[xky xney]éîcdaipba aiigzne , §¨§¨©¥§¥¨¨¨¥

oda xehte mpig xneyk epicy xi`n iax zrck `le ,dcia`eéðz÷cîe ,¦§¨¨¥
`ziixaaY ììkî ,òaLð éðéàå ílLî éðéøä øîàådfn wiicl yiéòa éàc §¨©£¥¦§©¥§¥¦¦§©¦§¨§¦¨¥

,xkeyd dvex did m`y ±déLôð déì øètenvr z` xhet did ±äòeáLa ¨©¥©§¥¦§¨
,le`yl yi dzrne .mlyln xhtpeY éîc éëéä,xaecn daipb efi`a ¥¦¨¥

y xnel yi zehytaïéòè à÷c ïBâkxkeydúðòè ,epnid dapbpy daipb §§¨¨¦©£©
ici lr,ïéieæî íéèñìleki xkeyd did `l ,dlibx daipba xaecn did m`y ¦§¦§¨

aiigy xky xneyk xkeyd oicy oeik ,eixack rayp did m` elit` xhtdl
,dlibx daipb lréðz÷å,`ziixaa cerílLî ápbä àöîð Ck øçàå' §¨¨¥§©©¨¦§¨©©¨§©¥

dpéî òîL ,'øëBOì ìôk éîeìLzy,àeä ápb ïéieæî íéèñìdid m`y ©§¥¤¤©¥§©¦¨¦§¦§¨©¨
ltk inelyz oic ea bdep did `l ,olfbk epic.:`xnbd dgec¯ éøîàexn` ¨§¥

,daiyid ipaY zøáñ éî`id ef `ziixay ,xaeq jpd m`dkzhiyéaø ¦¨§©§§©¦
Y àîìc ,éîc øëN àNBðk øëBN øîàc äãeäé`ny,`ziixa ly `pzd §¨§¨©¥§¥¨¨¨¥¦§¨

eføîàc ,déì àøéáñ øéàî éaøkyéîc ípç øîBLk øëBNmb xehte §©¦¥¦§¦¨¥§¨©¥§¥¦¨¨¥
dgked oi`e dlibx daipba xaecny xnel xyt` jkitle ,dlibx daipba

:`xnbd dgec ztqep diigc .`ed apb oiiefn mihqlyàîéà úéòaéàmby , ¦¨¦¥¨
,sqei axl o`kn di`x oi` oiicr ,dcedi iaxk xaeq `ziixad ly `pzd m`

xnel yiyéìçîãkäeáà øa äaø ó`ziixaa mi`pzd zeny oiaY éðúå ¦§©£¦©¨©£¨§¨¥
,`ziixaa qxebeéaø øëN øîBLk øîBà øéàî éaø ,ílLî ãöék øëBN¥¥©§©¥©¦¥¦¥§¥¨¨©¦

,ípç øîBLk øîBà äãeäéxyt` dcedi iaxk `ziixad m` mby `vnpe §¨¥§¥¦¨
rayi m` mlyln xkeyd xeht mewn lkne dlibx daipba xaecny xnel

diigc .mpig xneyk epic xkeyy dcedi iax zrc ixdy ,dapbpy eixack
:`xnbd zii`xl ztqepïòBèa ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,øîà àøéæ éaøxkeyd ©¦¥¨¨©¨¨§©©§¦¨§¥

àöîðå ,ïéieæî íéèñì úðòèici lr apbpy,ïéieæî BðéàL íéèñìaiig okle ©£©¦§¦§¨§¦§¨¦§¦¤¥§¨
xkeydy oeike ,dlibx daipb zn`d itl ef dzidy oeikn ,ltk mlyl apbd

:ltkd z` lawn ,oiiefn mihqil df didy ezprhk rayp `le mliy
,dpyna epipyäìôðdndadúéðäpM äî úîlLî ,úéðäðå äpébìdn `le ¨§¨©¦¨§¤¡¥§©¤¤©¤¤¡¥

dwifdy:
:dpibl dzlitpa dz`pd dzid dna zyxtn `xnbd,áø øîàdxn`y dn ¨©©

`ed xaecnd ,dzpdpy dpyndäèaçðad`eazd lr dltpy ,ef dlitpa §¤§§¨
dzwl `l dici lry itl d`eazdn dzpdpe ,dlwlwzpe dze` dqnxe
dzid dlitpdy oeik ,dwfid itk `le dz`pd itk znlyn ok lre ,rwxwdn
dpynd dxn`y dny eixacn wiicl yi m`d :`xnbd zl`ey .qpe`a

,dhagpa wx edf dzpdpy dn znlynyìáàe dpibl dltp m`äìëà £¨¨§¨
y ,da dz`pd dzid efe ,dz`eazn,úîlLî dðéà úéðäpM äî eléôàm`e £¦©¤¤¡¥¥¨§©¤¤

,`ed okàîéìydéîòèì áø,jled `ed ezhiyl ±,áø øîàcqipkd m` ¥¨©§©§¥§¨©©
ziad lra ly eznda mze` dlk`e zeyxa `ly ziad lra xvgl eizexit

y ,qipknd xeht ,mda dwfede,ìëàz àlL dì äéälra oreh ok mb o`ke ¨¨¨¤ŸŸ©
dlk`y dne ,qpe`a dltpy itl ,eraezl oi` dltpy dn lry dndad

:`xnbd dgec .lk`z `ly dl didy ,mlyi `l ok mb jk xg`éøîà± ¨§¥
,daiyid ipa exn`àzLä éëä,mdipia zencl xacd `ed jk m`d ±øeîéà ¨¦©§¨¥
íúä áø øîàcy my ax xn`y dn lk ±,ìëàz àlL dì äéäwx edf §¨©©¨¨¨¨¨¤ŸŸ©

àéä à÷fzéàc àëéä,dndad dwefipy okid ±éøéôc déøî déì øîà éöîc ¥¨§¦©§¨¦§¨¥¨©¥¨¥§¥¥
àðîlLî àìmlyl utg epi`y dndad lral zexitd lra xnel lekiy ± Ÿ§©©§¨

y itl ,dwefipy dn lr,ìëàz àlL dì äéäla`éðéøçà àéä é÷efàì ¨¨¨¤ŸŸ©§©¥¦©£¦¥
ì äøéèôcøîà éî éîelLm`d ,mixg` dwifdy dn lr mlyl dxhetl ± ¦§¦¨§©¥¦¨©

.ok xnel oi`e ,my eixaca lelk df oi`e ,ax xn` z`f mb
:ax ixac z` zx`an `xnbdàlà¤¨
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עז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc `nw `aa(ipy meil)

zeny) mpig xneya oia ci zegily oic dxeza xn`p recn dpc `ziixad

mpig xneyn xnege lwa cenll xyt` ixdy ,(i my) xky xneya oiae (f ak
dgec .oda aiigd xengd xky xneyl dcia`e daipbn xehtd lwd

:`ziixadàì,z`f cenll oi` ±ípç øîBLa zøîà íàzegilya aiigy Ÿ¦¨©§¨§¥¦¨
`xneg ea yiy iptn edf ixd ,ciìôk éîeìLz ílLî ïkLorehyk ¤¥§©¥©§¥¤¤

,dapb envr `edy `vnp aeye xhtpe jk lr raype epnn apbp oecwtdy
ok iptn m`deøîàzmb ci zegily aeig yiyøëN øîBLaepnn lw `edy Ÿ©§¥¨¨

jkaìôk éîeìLz ílLî BðéàLixd ,dcia`e daipba aiigy oeiky , ¤¥§©¥©§¥¤¤
jk xg` s` jkitle ,oxwd z` mlyl aiigzn `ed cin dapbp oreh `edyk
ixdy ,ltka aiigzn epi` ,dapb envr `edy `l` ,eixack `ly `vnpyk

oi` ,mpig xneyn dfa lw xky xneyy xg`ne .minelyzn envr xht `l
ixac o`k cr .epnn xengd mpig xneyn ci zegilya aiigzdl ecnell

,dyw dzrne .`ziixadCzòc à÷ìñ éàåyàöîð ,àeä ápb ïéieæî íéèñì §¦©§¨©§¨¦§¦§¨©¨¦§¨
yiyøëN øîBLa`edy dxwn,ìôk éîeìLz ílLîdfeay ote`ïòBè §¥¨¨§©¥©§¥¤¤§¥
úðòèici lr oecwtd zaipb,ïéieæî íéèñì,xeht xky xney mb dfae ©£©¦§¦§¨

envr z` xhty oeik ,ltka aiigzn ,xwyl raypy `vnp m`e ,`ed qpe`y

envr xehti m` jkle `ed olfb oiiefn mihqly jgxk lre .daipb zprha
zprha envr z` xhetyk `l` ltk aeig oi`y ,ltka aiigzi `l ef dprha

.daipbdéì øîà,sqei axøîà÷ éëä,,àìxneya ci zegily cenll oi` ¨©¥¨¦¨¨©Ÿ
y ,mpig xneyn xkyípç øîBLa zøîà íàea yiy iptn edf ,aiigy ¦¨©§¨§¥¦¨

`xneg,åéúBðòè ìëa ìôk éîeìLz ílLî ïkLdaipb zprh lka epiidc ¤¥§©¥©§¥¤¤§¨©£¨
m`de ,`idyøîàzmb ci zegily aeig yiyílLî BðéàL øëN øîBLa Ÿ©§¥¨¨¤¥§©¥

ïéieæî íéèñì úðòè ïòBèa àlà ìôk éîeìLz.daipb zprh x`ya `le ©§¥¤¤¤¨§¥©£©¦§¦§¨
ea yiy mpig xney epnid xeng oiicr ,xky xneya ltk yiy s` dzrne

.xky xneyan ltk ixwn xzei

:sqei ax lr ztqep `iyewdéáéúéàl`ey zyxta dxeza xn`p ,iia` ¥¦¥
(bi ak zeny),úî Bà øaLðå'mNWi mNW FOr oi` eilrAéì ïéà ,'cenll §¦§©¥§¨¨¥¦©¥§©¥¥¦
mlyl aiigyàlàa,äúîe äøeáLa la`ïépî ,äãéáàå äáéðb,ì÷ zøîà ¤¨§¨¥¨§¥¨©£¥¨¦©¦¨©§¨©

Ba øètL øëN øîBM äîe ,øîBçåa mlyln aezkd,äúîe äøeáLs`e ¨¤©¥¨¨¤¨©§¨¥¨
ok it lráéiçmlyläãéáàå äáéðâa,áéiçL ìàBLmlyl,äúîe äøeáLa ©¨¦§¥¨©£¥¨¥¤©¨¦§¨¥¨

,äáeLz åéìò ïéàL øîBçå ì÷ eäæå ,äãéáàå äáéðâa áéiçL ïéc Bðéài`y ¥¦¤©¨¦§¥¨©£¥¨§¤©¨¤¤¥¨¨§¨
,`iyewd z` zx`an `xnbd .eze` jextl xyt`Czòc à÷ìñ éàå§¦©§¨©§¨

yY éànà ,àeä ápb ïéieæî íéèñìy exn` recn,äáeLz åéìò ïéàixde ¦§¦§¨©¨©©¥¨¨§¨
¯ Cøôîì àkéàxnele xnege lwd lr aiydl xyt`l äîøëN øîBL ¦¨§¦§©©§¥¨¨

,l`eyn `ed xengy meyn edf ixd dcia`e daipba aiig `edy dnyïkL¤¥
,ïéieæî íéèñì úðòè ïòBèa ìôk éîeìLz ílLîepi` l`eyd eli`e §©¥©§¥¤¤§¥©£©¦§¦§¨

dapbpyk mb oxwd z` mlyl aiig l`eydy itl ,ef dprha ltka aiigzn
oiiefn mihql ici lr epnn,xky xneyn lw `edy l`eyd z` cenll oi`e

.xengddéì øîà,sqei axàpz éàä øáñ÷y meyn `kxit ef oi`yàðø÷ ¨©¥¨¨©©©¨©§¨
äòeáL àìadreaya xhtdl leki epi`e oxw l`eyd mlyny dn ± §Ÿ§¨

,oiiefn mihql ici lr dapbpy xne`ykY àôéãòxzei dxengàìéôkî £¦¨¦§¥¨
äòeáLalr raypy xg`l wx xky xneyd aiigzny ltk inelyzn ± ¦§¨

xney oica `xneg epi` ltkd aeigy ,xacd mrhe ,ecia d`vnpe ef dprh
`ed aeigd ok m`e ,xwyl raypy xg`l wx ea aiigzn epi`y xg`n ,xky

ly epicn xeng xky xney ly epicy iptn `le ,xwyl raypy jk lr
.l`ey

:sqei axl di`x `iadl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéì,`ziixaa epipy , ¥¨§©©¥
Y älä øîàå ,äáðâðå Bøéáçî äøt øëBOäxkeydéðéàå ílLî éðéøä , ©¥¨¨¥£¥§¦§§¨§¨©©¨£¥¦§©¥§¥¦

,òaLð,mlyln xhtdle dapbpy jk lr raydl iziid lekiy s`Ck øçàå ¦§©§©©¨
ílLî ,ápbä àöîðz` apbdéîeìLzdøëBOì ìôkäeøáñ .exaq ± ¦§¨©©¨§©¥©§¥¤¤©¥©§¨

`ziixady ,sqei axl ef `ziixan di`x `iadl evxy minkgdkzhiyéaø §©¦
øîàc äãeäéyøëN àNBðk øëBN[xky xney]éîcdaipba aiigzne , §¨§¨©¥§¥¨¨¨¥

oda xehte mpig xneyk epicy xi`n iax zrck `le ,dcia`eéðz÷cîe ,¦§¨¨¥
`ziixaaY ììkî ,òaLð éðéàå ílLî éðéøä øîàådfn wiicl yiéòa éàc §¨©£¥¦§©¥§¥¦¦§©¦§¨§¦¨¥

,xkeyd dvex did m`y ±déLôð déì øètenvr z` xhet did ±äòeáLa ¨©¥©§¥¦§¨
,le`yl yi dzrne .mlyln xhtpeY éîc éëéä,xaecn daipb efi`a ¥¦¨¥

y xnel yi zehytaïéòè à÷c ïBâkxkeydúðòè ,epnid dapbpy daipb §§¨¨¦©£©
ici lr,ïéieæî íéèñìleki xkeyd did `l ,dlibx daipba xaecn did m`y ¦§¦§¨

aiigy xky xneyk xkeyd oicy oeik ,eixack rayp did m` elit` xhtdl
,dlibx daipb lréðz÷å,`ziixaa cerílLî ápbä àöîð Ck øçàå' §¨¨¥§©©¨¦§¨©©¨§©¥

dpéî òîL ,'øëBOì ìôk éîeìLzy,àeä ápb ïéieæî íéèñìdid m`y ©§¥¤¤©¥§©¦¨¦§¦§¨©¨
ltk inelyz oic ea bdep did `l ,olfbk epic.:`xnbd dgec¯ éøîàexn` ¨§¥

,daiyid ipaY zøáñ éî`id ef `ziixay ,xaeq jpd m`dkzhiyéaø ¦¨§©§§©¦
Y àîìc ,éîc øëN àNBðk øëBN øîàc äãeäé`ny,`ziixa ly `pzd §¨§¨©¥§¥¨¨¨¥¦§¨

eføîàc ,déì àøéáñ øéàî éaøkyéîc ípç øîBLk øëBNmb xehte §©¦¥¦§¦¨¥§¨©¥§¥¦¨¨¥
dgked oi`e dlibx daipba xaecny xnel xyt` jkitle ,dlibx daipba

:`xnbd dgec ztqep diigc .`ed apb oiiefn mihqlyàîéà úéòaéàmby , ¦¨¦¥¨
,sqei axl o`kn di`x oi` oiicr ,dcedi iaxk xaeq `ziixad ly `pzd m`

xnel yiyéìçîãkäeáà øa äaø ó`ziixaa mi`pzd zeny oiaY éðúå ¦§©£¦©¨©£¨§¨¥
,`ziixaa qxebeéaø øëN øîBLk øîBà øéàî éaø ,ílLî ãöék øëBN¥¥©§©¥©¦¥¦¥§¥¨¨©¦

,ípç øîBLk øîBà äãeäéxyt` dcedi iaxk `ziixad m` mby `vnpe §¨¥§¥¦¨
rayi m` mlyln xkeyd xeht mewn lkne dlibx daipba xaecny xnel

diigc .mpig xneyk epic xkeyy dcedi iax zrc ixdy ,dapbpy eixack
:`xnbd zii`xl ztqepïòBèa ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,øîà àøéæ éaøxkeyd ©¦¥¨¨©¨¨§©©§¦¨§¥

àöîðå ,ïéieæî íéèñì úðòèici lr apbpy,ïéieæî BðéàL íéèñìaiig okle ©£©¦§¦§¨§¦§¨¦§¦¤¥§¨
xkeydy oeike ,dlibx daipb zn`d itl ef dzidy oeikn ,ltk mlyl apbd

:ltkd z` lawn ,oiiefn mihqil df didy ezprhk rayp `le mliy
,dpyna epipyäìôðdndadúéðäpM äî úîlLî ,úéðäðå äpébìdn `le ¨§¨©¦¨§¤¡¥§©¤¤©¤¤¡¥

dwifdy:
:dpibl dzlitpa dz`pd dzid dna zyxtn `xnbd,áø øîàdxn`y dn ¨©©

`ed xaecnd ,dzpdpy dpyndäèaçðad`eazd lr dltpy ,ef dlitpa §¤§§¨
dzwl `l dici lry itl d`eazdn dzpdpe ,dlwlwzpe dze` dqnxe
dzid dlitpdy oeik ,dwfid itk `le dz`pd itk znlyn ok lre ,rwxwdn
dpynd dxn`y dny eixacn wiicl yi m`d :`xnbd zl`ey .qpe`a

,dhagpa wx edf dzpdpy dn znlynyìáàe dpibl dltp m`äìëà £¨¨§¨
y ,da dz`pd dzid efe ,dz`eazn,úîlLî dðéà úéðäpM äî eléôàm`e £¦©¤¤¡¥¥¨§©¤¤

,`ed okàîéìydéîòèì áø,jled `ed ezhiyl ±,áø øîàcqipkd m` ¥¨©§©§¥§¨©©
ziad lra ly eznda mze` dlk`e zeyxa `ly ziad lra xvgl eizexit

y ,qipknd xeht ,mda dwfede,ìëàz àlL dì äéälra oreh ok mb o`ke ¨¨¨¤ŸŸ©
dlk`y dne ,qpe`a dltpy itl ,eraezl oi` dltpy dn lry dndad

:`xnbd dgec .lk`z `ly dl didy ,mlyi `l ok mb jk xg`éøîà± ¨§¥
,daiyid ipa exn`àzLä éëä,mdipia zencl xacd `ed jk m`d ±øeîéà ¨¦©§¨¥
íúä áø øîàcy my ax xn`y dn lk ±,ìëàz àlL dì äéäwx edf §¨©©¨¨¨¨¨¤ŸŸ©

àéä à÷fzéàc àëéä,dndad dwefipy okid ±éøéôc déøî déì øîà éöîc ¥¨§¦©§¨¦§¨¥¨©¥¨¥§¥¥
àðîlLî àìmlyl utg epi`y dndad lral zexitd lra xnel lekiy ± Ÿ§©©§¨

y itl ,dwefipy dn lr,ìëàz àlL dì äéäla`éðéøçà àéä é÷efàì ¨¨¨¤ŸŸ©§©¥¦©£¦¥
ì äøéèôcøîà éî éîelLm`d ,mixg` dwifdy dn lr mlyl dxhetl ± ¦§¦¨§©¥¦¨©

.ok xnel oi`e ,my eixaca lelk df oi`e ,ax xn` z`f mb
:ax ixac z` zx`an `xnbdàlà¤¨
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xcde"עח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc `nw `aa(iyily meil)

axøîà÷ àéòaî àì,epiidc .xnel jixv oi` ly jxca eixac z` xn` ± Ÿ¦©§¨¨¨©
àéòaî àìm`y xnel jixv oi` ±äìëàdpibd z`eaznäî úîlLîc Ÿ¦©§¨¨§¨¦§©¤¤©

úéðäpM,zipdp seq seq ixdy ,llk dzxinya ryt `ly s` ,ef dzlik`a ¤¤¡¥
,dzlik`a `le dqep` dzid dlitpa wx dfaeìáàe dltp m`äèaçð £¨¤§§¨

dz`pda mb dfay ,lagz `ly d`eazd dilr dpbdy dna wx dzpdpe
,llk ef d`pdl dpeekzd `le ,dqep` dzidàîéàlray xne` iziid dfa ± ¥¨

k dcyd,àeä Bøéáç éñëpî éøà çéøáîmlyl jixv miqkpd lra oi`y ©§¦©£¦¦¦§¥£¥
z` d`eazd dlivd o`k oke ,dyr devny oeik ,egixady mc` eze`l

,wfp dpnn drpne dndadénð úéðäpM äîeok mb ±òîLî à÷ ,ílLî àì ©¤¤¡¥©¦Ÿ§©¥¨©§©
ïìdndad z`pd z` mlyl eilr df dxwnay ax eprinyn ±.zl`ey ¨

:`xnbdénð éëä àîéàåd`eazd lray ,`ed jk ok`y xn`p `l recne ± §¥¨¨¦©¦
miwelg :`xnbd daiyn .xac mlyi `le `ed exiag iqkpn ix` gixank

y ,mdipia mixwndàeä Bzòcî Bøéáç éñëpî éøà çéøáîlre ,ok dyry ©§¦©£¦¦¦§¥£¥¦©§
eli`e ,xky jk lr lawl el oi` okéàäxy`k ez`eaz dcqtedy df ± ©

,dilr dndad dltpBzòcî åàì.jk lr exky z` lawi ok lre ,xacd did ©¦©§
énð éày ,sqep welig ±àãéñt déì úéì Bøéáç éñëpî éøà çéøáî`l ± ¦©¦©§¦©£¦¦¦§¥£¥¥¥§¥¨

eli`e ,xky lawi `l ok lre ,ef dgxada wefipéàälr dndad dltpy df ± ©
ez`eazàãéñt déì úéà.dqnxpe d`eazd dkrnzpy ,jka cqtd el yi ± ¦¥§¥¨

lr `l` aiig epi`e wfidd lr da xehty qpe` zlitp idn zxxan `xnbd

:dz`pdéëéäote` dfi`a ±ìôð:xaca zwelgn `xnbd d`ian .dpibláø ¥¦¨©©
,øîà àðäko`k xaecnä÷ìçeäLdndadäéìâø éîéîadzid xy`k ©£¨¨©¤§§¨§¥¥©§¤¨

xnydle zrcd lr ezelrdl oi`y qpe` edfy ,miaxd zeyxa zkldn

.epnn,øîà àáøo`k xaecn.dzøáç dúôçcLdz` zx`an `xnb ¨¨¨©¤§¨¨¨£¤§¨
:zwelgndøîàc ïàîxaecndy xn`y `ax ±ìk ,dzøáç dúôçcL ©§¨©¤§¨¨£¤§¨¨

äéìâø éîéîa ä÷ìçeäL ïkLlr dndad lra xehte ,qpe` ezrcl aygp ¤¥¤§§¨§¥¥©§¤¨
.ef dlitpøîàc ïàîexaecny xn`y `pdk axe ±éîéîa ä÷ìçeäL ©§¨©¤§§¨§¥¥
,äéìâø,qpe` aygp df wx ezrcly meynìáàm`,dzøáç dúôçc ©§¤¨£¨§¨¨¨£¤§¨

úîlLîe ,äòLtlk,ä÷éfäM äîdlik`a dlitpa dzpdpy dn wx `le ¨§¨§©¤¤©¤¦¦¨
`ed xacl mrhde .dhaga e`déì øîàc,zendad lral d`eazd lra §¨©¥

àãç àãç éøeaò Cì éòaéàrx`i `ly icka ,zg` zg` oxiardl jl did ± ¦¨¥¨©¥£¨£¨

.wifze letze dzxag z` zg` segczy ok

inelyzn ef dlitpa xehtd ixcb zece` ztqep zwelgn d`ian `xnbd
:wfiddeðL àì ,àðäk áø øîàdlk`y dn z` mlyln dxehty ¨©©©£¨Ÿ¨

,dzlitpaàlàdlk`y dn lräâeøò dúBàadz`xe dltpy oeiky ,cin ¤¨§¨£¨
,`id dqep`e ,dlke`l `ly dnvra xevrl dlki `l dizgz d`eazìáà£¨

dkld m`äâeøòì äâeøòî,zxg` dbexrn dlk`eúîlLîdbexra ¥£¨©£¨§©¤¤
lk dipydeléôà ,øîà ïðçBé éaøå .ä÷éfäM äîdkld,äâeøòì äâeøòî ©¤¦¦¨§©¦¨¨¨©£¦¥£¨©£¨

Blek íBiä ìk eléôàå,dxeht ,zlke`e dpiba zkldn `idàözL ãò ©£¦¨©©¤¥¥
úòãì øBæçúå:el` mixacl xe`ia `xnbd d`ian .milradéaø øîà §©£§©©¨©©¦

àîéz àì ,àtt`id dpeekdy xn`z l` ±úòãì àözL ãò,milrad ¨¨Ÿ¥¨©¤¥¥§©©
,dpibdn d`viy erciyúòãì øBæçúå,ie`xk dipta lrp `ly milrad §©£§©©
úòãì äúöiL ïåék àlàdpibdn milradúòãì àlL äøæçL ét ìò óà ¤¨¥¨¤¨§¨§©©©©¦¤¨§¨¤Ÿ§©©

,aiig ,d`vie ie`xk dipta lrpy ,milradàîòè éàîaiig `ed dn iptn ± ©©§¨
,ie`xk xny elit`déì øîàc,d`eazd lraàôìéc ïåéklek`l dcnly ± §¨©¥¥¨§¨§¨

,myàèäø íúäì àèîzLîc úîéà ìkhnydl dleki `idy onf lk ± ¨¥©§¦§©§¨§¨¨¨£¨
dlern dxiny dxneyl jilr dide ,zkled `id myl:

,dpyna epipyäãøédndaddkøãk,dltp `lyä÷éfäådbexr zlik`a ¨§¨§©§¨§¦¦¨
,dcya:ä÷éfäM äî úîlLî§©¤¤©¤¦¦¨

:wfidd jxc zece` wtq d`ian `xnbdéòawtzqp ±äãøé ,äéîøé éaø ¨¥©¦¦§§¨¨§¨
dndaddkøãk,my dclie ,dcylä÷éfäåmy lcbd z`äãéì éîae`viy §©§¨§¦¦¨§¥¥¨
,dpnneäî,diwfpa dilra aiigziyøîàc ïàîc àaélàlky xaeqd itl ± ©©¦¨§©§¨©
y wfpCì éòaéz àì ,áéiç ñðBàa BôBñå äòéLôa Búlçzjl oi` ± §¦¨¦§¦¨§§¤©¨Ÿ¦¨¥¨

el didy ,'driyta ezligz' ixdy ,diwfpa aiig `ed i`cey ,wtzqdl
mbe ,my clzy rcei did `ly 'qpe`a eteq'e ,lk`ze cxz `ly dxneyl

.aiig df ote`aCì éòaéz ék`ed wtzqdl yiy dn ±øîàc ïàîc àaélà ¦¦¨¥¨©¦¨§©§¨©
y xaeqd itl ±,øeèt ñðBàa BôBñå äòéLôa Búlçzexhetl yi df cvne §¦¨¦§¦¨§§¤¨

,o`kéàî,dfa oicd edn ±ïðéøîà éîy mixne` ep` m`d ±Búlçúc ïåék ©¦©§¦©¥¨¦§¦¨
àîìc Bà ,øeèt ,ñðBàa BôBñå äòéLôaxn`p `ny e` ±àëädpey o`k ± ¦§¦¨§§¤¨¦§¨¨¨

y ,eaiigl yie ,xacddì äáéø÷c éæç à÷c ïåéëc ,àeä äòéLôa dlek¨¦§¦¨§¥¨§¨¨¥¦§¦¨¨
äøehðì déì éòaéà ãìéîì§¥©¦¨¥¥§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc `nw `aa(iying meil)

,eilr aiig m`éàdkldäãeäé éaøk,y`a oenh lr aiigndéà`ny e` ± ¦§©¦§¨¦
dkldïðaøkly yicb eiyp` etxyy iptn ef dl`yl wwfpe ,dfa mixhetd §©¨¨

milkd lr mb mlyl miaiig m` wtzqpe ,milk mkeza mipenh eidy l`xyi
,mipenhddéì eèLôe,mixeaibd ici lr dfa el`ypy oixcdpqdéàî ¨§¥©

déì eèLôc,dipy drc .ehyt dn mircei eppi`e ,,øîà àðeä áødl`ya §¨§¥©¨¨©
miYWlRde' (bi `i '` minid ixac) miweqt mze`a xn`py ,wtzqp zxg`§©§¦§¦
dfn cenll yie ,'mixFrU d`ln dcVd zwlg idYe dnglOl mW Etq`p¤¡§¨©¦§¨¨©§¦¤§©©¨¤§¥¨§¦

mizylt mr cec mglp myy zecyayeåä ìàøNéc íéøBòNc íéLéãb± §¦¦¦§¦§¦§¨¥¨
,my eidìt éønhî eåäceäa íézLsexyl dvxe ,mizylt mda e`agpy ± ©£¦©§¥§¦§¦§

,mizyltd mday miyicb mze` z`déì àéòaéî à÷åwtzqpe ±eäîoicd §¨¦©§¨¥©
xzen m`a Bîöò ìéväìz` wifiy jk,Bøéáç ïBîîly miyicbd ixdy §©¦©§§¨£¥

e ,eid l`xyidéì eçìLok` ,exear mel`yy mixeaibd icia oixcdpqd ¨§¥
øeñàmc`la Bîöò ìéväìceai`,äzà Cìî äzà ìáà ,Bøéáç ïBîî ¨§©¦©§§¨£¥£¨©¨¤¤©¨

e]l[Cìîzeidl xzenõøBticka zecyd zexcbBì úBNòìeiyp`leCøc ¤¤¥©£¤¤
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oiwGPdA 'iR i"Xx la` mPgA milrAl xifgi `NW EPOn Fgwle xg` l`xUi `aE(:gp sc oihib)oFwixwiq mEXn FA oi` zFxRp` zngnE aFg zngn `Ad m"EMr iAB ¨¦§¨¥©¥§¨§¦¤¤Ÿ©£¦©§¨¦§¦¨£¨©¦¦§©¦¨¦©¥©©¨¥£©¥£©©§§¥¦¦§¦
C FA oi` Fbxdl FciA xEqn Fpi`e `nlrA lfbA zFxRp` zngn F` eilr Fl didW aFg zngn l`xUi lW rwxwA m"EMr wifgd m`WdzdW m` ENit` oFwixwiq oi ¤¦¤¡¦©§©§©¤¦§¨¥¥£©¤¨¨¨¨¥£©©§§§¤¤§©§¨§¥¨§¨§¨§¥¦¦§¦£¦¦¨£¨

drW Fl `A `l Wcg a"i dzdWC b"r`e icin ipwnE xnB `l oFwixwiq o`M oi`C oeikC mPgA rwxTd Fl xifgn `N` minkg oETizM milrAl riax zzl Wcg a"iŸ¤¨¥§¦©©§¨¦§¦£¨¦¤¨©£¦©©§©§¦¨§¥¨§¥©¦§¦Ÿ¨©©§¥¦¥§§¨£¨Ÿ¤Ÿ¨¨¨
m"EMrl FpzFp F` FxkFn didW mlFrl milrAl xfFg did `l l`xUi F`pw `l m`W mFwnA `irAn `lC xn` i"xe llM dxikn m"EMrd zxikn oi` KMld FtEkl§¦§¨¥§¦©¨©§¦¨§¨§¦¨©§Ÿ¦¨§¨§¨¤¦Ÿ¨§¦§¨¥Ÿ¨¨¥©§¨¦§¨¤¨¨§§§©
xkUA zFlwnaE mirFxA miCwn FnM `Ed cqtdn FliSn FieWA F`pw 'it`e cqtdd on FliSOW oeiM ix` gixan aiWg `lC ixnbl milrAd on cEa` dide xg ©̀¥§¨¨¨¦©§¨¦§©§¥§Ÿ¨¦©§¦©£¦¥¨¤©¦¦©¤§¥©£¦¨§§¨§©¦¥¤§¥§©§¦§¦§©§§¨¨
ElNd mincA milrAl xfFg did zFpwl df xCdn `l m`W i`Ce rcFi 'it` `N` `zxizi `gxhl F` `zeigC `xWEkl n"pe mdinC icM cr xkU ozFPW opixn`C§©§¦¨¤¥¨¨©§¥§¥¤§§§¨§¥§¨§¦§¨§¥§¨¤¨£¦¥©©©¤¦Ÿ§©¥¤¦§¨¨¥©§¨¦§¨¦©¨
ixkPd cIn F`ivFn dfe ixkPd cil `aE l`xUi zwfgn ziAd `vIW oeikC ix` gixanl llM FzFOcl oi` k"tr` cqtdd on FliSn oi` `YWdC EvxIW drW lM̈¨¨¤¦§§©§¨¥©¦¦©¤§¥¥§©§¨§©§¦©£¦§¥¨¤¨¨©©¦¥¤§©¦§¨¥¨§©©¨§¦§¤¦¦©©¨§¦
`wqh odA Wi 'it`e zF`wqh odA oi`W mdizFrwxw wifgn xVde mxirn migxFAd micEdId mzF`e EdpddX dn lhFpe ix` gixanl inC `l l`xUi cil FxifgnE©£¦§©¦§¨¥Ÿ¨¥§©§¦©£¦§¥©¤¤¡¨§¨©§¦©§¦¥¦¨§©©©£¦©§§¥¤¤¥¨¤©§¨©£¦¥¨¤©§¨
`N` `zEklnC `piC df oi`C EdpddX dn lhFpe milrAl mxifgn xVd cIn F`pwe l`xUi `A m`W i"x xnF` `wqh odn rFxtl mixg` ciA zFrwxTd gipd m ¦̀¥¦©©©§¨§©£¥¦¦§©¥¤©§¨¥¦¤¦¨¦§¨¥§¨§¦©©©©§¦¨©§¨¦§¥©¤¤¡¨§¥¤¦¨§©§¨¤¨
micEdId zlgpA lWFOd wifgi `NW oiqtFY Eid `zEkln oicaE EvxIW mFwn lkA miWxR FnM cFnrl micEdId hRWOW EpizFaiaQW dpicnA Epi`x iM dlifB§¥¨¦¨¦¦§¦¨¤§¦¥¤¦§©©§¦©£§¨¨¦§¨¨¤¦§§¦©§¨¨§¦¤Ÿ©£¦©¥§©£©©§¦
llM oEbd oi` oiCd df ixdW `zEklnC `piC df oi` Fnvrl oiC zFUrle oiCd z` zFPWl `AW xU Wi m`e `"ipebxea ux` lkA oibdFp Eid oke Fxirn E`vIWM§¤¥§¥¦§¥¨£¦§¨¤¤§¦¥©¤¨§©¤©¦§©£¦§©§¥¤¦¨§©§¨¤£¥¤©¦¥¨§¨

dAvw Fl oi`W qkFnl `ince(.biw sc onwl)z` siTnE zEWxA `NW Frhpe Fxiag dcU KFzl cxFi oFbM ix` gixanl llM dnFC oi` Fxiag iqkp giAWOW `kide §©§¨§¥¤¥¦§¨§¥¨¤©§¦©¦§¥£¥¥¤§¨§©§¦©£¦§¥§§¥£¥§¨§¤Ÿ¦§©¦¤
oipOE`dC `Edd oFbkE dizFgEx WlXn Fxiag(.er sc n"a)zFWwdl oi`e EdpddX dn ziAd lrAn lhFpC Fxiag lWA Ed`xde FNWA zFUrl lrFRd z` xkFVd £¥¦§Ÿ¤¨§©§¨§¦©¥¤©¥©£§¤§¤§¨§¤£¥§¥¦©©©©¦©¤¤¡¨§¥§©§

dpzi dvxi m` FYrCn `NW dpTY Fl zFUrl EpN dn mW cnFr xFng lraC oeikC Fcqtd lM Fl oi` dOl FxkU `N` Fl oi` dOl Fxiag xFng xdp shWA§¨©¨¨££¥¨¨¥¤¨§¨¨¨¥¨¤§¥§¥¨§©©£¥¨©¨©£©¨¨¤Ÿ¦©§¦¦§¤©§¤
ozFp FxkU n"nE WaC lW ziag lr mzd opixn`cM `pikfw xwtdn Dil `nil k"l`C wgCd ici lr liSdl lFkiA ixiin k"rC cFre FxFng mNWl liSOd (mr)¦©©¦§©¥£§§©§¥§¨§©¦©§¥©§¨§¥¨¥¥¤§¥¨¨¦¨¦§©§¦¨¨¨©¨¦¤§©§¨¥

:wgCd i"r `N` liSdl lFki oi`W oeiM FciA dgni `NW onf lM xkU lFHi liSIW in lMW Dil `gip `nYqnC FlàìzNgYW oeikC .dbExr DzF`A `N` EpW §¦§¨¨¦¨¥¤¨¦¤©¦¦¨¨¨§©¤Ÿ¦§¤§¨¥¨¤¥¨§©¦¤¨©§¨¨¤¨§¨£¨§¥¨¤§¦©
:xg` dcUM ied dbExrl dbExrn la` dbExr DzF`n DzFlrdl aiIg Fpi` qpF`A dbExr DzF`A Dzlitp§¦¨¨§¨£¨§¤¥©¨§©£¨¥¨£¨£¨¥£¨©£¨£¥¦§¥©¥

oiny

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

äî úîlLîc äìëà àéòaî àì øîà÷ àéòaî àìŸ¦¨§¨¨¨©Ÿ¦¨§¨¨§¨¦§©¤¤©
Bøéáç éñëpî éøà çéøáî àîéà äèaçð ìáà úéðäpM¤¤¡¥£¨¤§§¨¥¨©§¦©£¦¦¦§¥£¥
ð"ä àîéàå ì"î÷ ílLî àì énð úéðäpM äîe àeä©¤¤¡¥©¦Ÿ§©¥§¥¨
Bzòcî åàì éàä àeä Bzòcî Bøéáç éñëpî éøà çéøáî©§¦©£¦¦¦§¥£¥¦©§©©¦©§
éàä àãéñt déì úéì Bøéáç éñëpî éøà çéøáî énð éà¦©¦©§¦©£¦¦¦§¥£¥¥¥§¥¨©
ä÷ìçeäL øîà àðäk áø ìôð éëéä àãéñt déì úéà¦¥§¥¨¥¥¨©©©£¨¨©¤§§¨
dzôçcL ã"î dzøáç dzôçcL øîà àáø äéìâø éîéîa§¥¥©§¤¨¨¨¨©¤§©§¨£¤§¨¤§©§¨
øîàc ïàîe äéìâø éîéîa ä÷ìçeäL ïkL ìk dzøáç£¤§¨¨¤¥¤§§¨§¥¥©§¤¨©§¨©
äòLt dzøáç dúôçc ìáà äéìâø éîéîa ä÷ìçeäL¤§§¨§¥¥©§¤¨£¨§©§¨£¤§¨¨§¨
àãç àãç éøeáò Cì éòaéà ì"àc ä÷éfäM äî úîlLîe§©¤¤©¤¦¦¨§¦¨¥¨£¥¨¨¨¨
äâeøòî ìáà äâeøò dúBàa àlà eðL àì àðäk áø øîà̈©©©£¨Ÿ¨¤¨§¨£¨£¨¥£¨
'éôà øîà ïðçBé éaøå ä÷éfäM äî úîlLî äâeøòì©£¨§©¤¤©¤¦¦¨§©¦¨¨¨©£¦
øBæçúå àözL ãò Blek íBiä ìk eléôàå äâeøòì äâeøòî¥£¨©£¨©£¦¨©©¤¥¥§©£
ô"òà úòãì äúöiL ïåék àlà úòãì øBæçúå úòãì àözL ãò àîéz àì àtt ø"à úòãì§©©¨¨Ÿ¥¨©¤¥¥§©©§©£§©©¤¨¥¨¤¨§¨§©©
dkøãk äãøé :àèäø íúäì àènzLîc úîéà ìk àôìéc ïåék ì"àc è"î úòãì àlL äøæçL¤¨§¨¤Ÿ§©©§¥¨§©§¨¨¥©§¦§©§¨§¨¨©£¨¨§¨§©§¨
ïàîc àaélà eäî äãéì éîa ä÷éfäå dkøãk äãøé äéîøé éaø éòa :ä÷éfäM äî úîlLî ä÷éfäå§¦¦¨§©¤¤©¤¦¦¨¨¥©¦¦§§¨¨§¨§©§¨§¦¦¨§¥¥¨©©¦¨§©
øîàc ïàîc àaélà Cì éòaéz ék Cì éòaéz àì áéiç ñðBàa BôBñå äòéLôa Búlçz øîàc§¨©§¦¨¦§¦¨§§¤©¨Ÿ¦¨¥¨¦¦¨¥¨©¦¨§©§¨©
øeèt ñðBàa BôBñå äòéLôa Búlçúc ïåék ïðéøîà éî éàî øeèt ñðBàa BôBñå äòéLôa Búlçz§¦¨¦§¦¨§§¤¨©¦©§¦¨¥¨¦§¦¨¦§¦¨§§¤¨
døeèðì déì éòaéà ãìéîì dì äáéø÷c éæç à÷c ïåéëc àeä äòéLôa dlek àëä àîìc Bà¦§¨¨¨¨¦§¦¨§¥¨§¨¨¥¦§¦¨¨§¥©¦¨¥¥¦§¨

éøåîèñàìå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



עט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc `nw `aa(iying meil)

,eilr aiig m`éàdkldäãeäé éaøk,y`a oenh lr aiigndéà`ny e` ± ¦§©¦§¨¦
dkldïðaøkly yicb eiyp` etxyy iptn ef dl`yl wwfpe ,dfa mixhetd §©¨¨

milkd lr mb mlyl miaiig m` wtzqpe ,milk mkeza mipenh eidy l`xyi
,mipenhddéì eèLôe,mixeaibd ici lr dfa el`ypy oixcdpqdéàî ¨§¥©

déì eèLôc,dipy drc .ehyt dn mircei eppi`e ,,øîà àðeä áødl`ya §¨§¥©¨¨©
miYWlRde' (bi `i '` minid ixac) miweqt mze`a xn`py ,wtzqp zxg`§©§¦§¦
dfn cenll yie ,'mixFrU d`ln dcVd zwlg idYe dnglOl mW Etq`p¤¡§¨©¦§¨¨©§¦¤§©©¨¤§¥¨§¦

mizylt mr cec mglp myy zecyayeåä ìàøNéc íéøBòNc íéLéãb± §¦¦¦§¦§¦§¨¥¨
,my eidìt éønhî eåäceäa íézLsexyl dvxe ,mizylt mda e`agpy ± ©£¦©§¥§¦§¦§

,mizyltd mday miyicb mze` z`déì àéòaéî à÷åwtzqpe ±eäîoicd §¨¦©§¨¥©
xzen m`a Bîöò ìéväìz` wifiy jk,Bøéáç ïBîîly miyicbd ixdy §©¦©§§¨£¥

e ,eid l`xyidéì eçìLok` ,exear mel`yy mixeaibd icia oixcdpqd ¨§¥
øeñàmc`la Bîöò ìéväìceai`,äzà Cìî äzà ìáà ,Bøéáç ïBîî ¨§©¦©§§¨£¥£¨©¨¤¤©¨

e]l[Cìîzeidl xzenõøBticka zecyd zexcbBì úBNòìeiyp`leCøc ¤¤¥©£¤¤
,zkllBãéa ïéçBî ïéàå,dagexl xeriy oi` jlnd jxcy ,z`f ezeyra §¥¦§¨

jl xzen okle .dlabd `ll mixg` zecy oeayg lr dpaigxdl lekie

,ziyily drc .mtxeylàîéúéàå ,ïðaøå[mixne` yie ±],éøî øa äaø §©¨¨§¦¥¨©¨©¨¦
eøîày ,x`aleåä ìàøNéc ïéøBòNc íéLéãbmy eid ±eeid ok enkïéLéãâ ¨§§¦¦¦§¦§¦§¨¥£§¦¦

ìôc íéLãòceäì àéòaéî à÷å ,íézLcec wtzqpe ±eäîxzen m`d ± ©£¨¦¦§¦§¦§¨¦©§¨§©
ìàøNéc ïéøBòN ìL ïéLéãb ìBhéìeïzéìmze`Bzîäa éðôì,mlk`zy ¦§¦¦¤§¦§¦§¨¥¦¥¦§¥§¤§

ì úðî ìòílLeixery iyicb z` elhpy l`xyil mzgzìL ïéLéãb ©§¨§©¥§¦¦¤
ìôc íéLãòdéì eçìL .íézL(eh bl l`wfgi) xn`p ,oixcdpqdáéLé ìáç' £¨¦¦§¦§¦¨§¥£Ÿ¨¦

,'ílLé äìæb òLøy dpeekde,ílLî äìéæbL ét ìò óàz`f lkaòLø ¨¨§¥¨§©¥©©¦¤§¥¨§©¥¨¨
,àeä,ok zeyrl mc` lkl oi` okleõøBt Cìîe ,äzà Cìî äzà ìáà£¨©¨¤¤©¨¤¤¥

,Bãéa ïéçBî ïéàå Cøc Bì úBNòìmz`eaz z` riwtdl leki dz` o`k oke ©£¤¤§¥¦§¨
.dndad iptl dze` ozil

:`xnbd zl`ey .el` zercl miweqtd yexit z` zxxan `xnbdàîìLa¦§¨¨

oaen mpn` ±øîàc ïàîìdvx cecy iyilyd xe`iad itl ±éôeìçàì± §©§¨©§©§¥
,dfa df mixerye miycr silgdleðééädn edfy ±àø÷ ãç áéúëc± ©§¦§¦©§¨

(`i bk 'a) l`eny xtqa ,cg` weqtaäàìî äãOä ú÷ìç íL éäzå'©§¦¨¤§©©¨¤§¥¨
àø÷ ãç áéúëe ,'íéLãò,(bi `i '`) minid ixac xtqa ,xg` weqta ±éäzå' £¨¦§¦©§¨©§¦

,'íéøBòN äàìî äãOä ú÷ìçmb eidy `l` ,miaezkd ipy eniiwzi ji`e ¤§©©¨¤§¥¨§¦
.dfa df mtilgdl dvxe el` mbe el`øîàc ïàîì àlàipyd xe`iad itl ± ¤¨§©§¨©

cec dvxyéì÷îì,mizylt da e`agpy d`eaz dze` z` sexyl ±éàî §¦§¥©
éàø÷ éøz éðäì eäì àéòaéàmiweqt ipy ly mzernyne mzekixv idn ± ¦©§¨§§¨¥§¥§¨¥

:`xnbd zayiin .df dyrna el`Cì øîàxnel ef dhiy lra `ed leki ± ¨©¨
,ayiileénð eåäcmb eidy ±eäa eønhéî eåäc ìàøNéc íéLãòc íéLéãb ©£©¦§¦¦©£¨¦§¦§¨¥§¨¦©§§

mda e`agpy ±ìt,íézL,mda e`agpy mixery iyicb mze` caln §¦§¦
.mtxeyl xzen m` miyicbd ipy lr cec l`yy ,miweqtd ipy miniiwzne

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLautg cecy ipyd xe`iad itl ± ¦§¨¨§©§¨©
éì÷îì,d`eazd z` sexyl ±áéúëc eðééäbk 'a l`eny) my xn`p okl ± §¦§¥©§¦§¦

'ebe miWcr d`ln dcVd zwlg mW idYe' (ai-`iä÷ìçä CBúa ávéúiå ©§¦¨¤§©©¨¤§¥¨£¨¦©¦§©¥§©¤§¨
,'äìéviå,exiag oenna envr livdl xeq`y dtxeyl mdl ozp `lyàlà ©©¦¤¨¤¨

øîàc ïàîìcec dvxy iyilyd xe`iad itl ±éôeìçàìdtilgdl ± §©§¨©§©§¥
,zxg` d`eaza,'äìéviå' éàî:`xnbd zayiin .dca`l epeekzd `l ixd ©©©¦¤¨

éôeìçàì eäì ÷áL àìcxn`pd iptn ,efa ef silgdl mdl ozp `ly ± §Ÿ¨©§§©§¥
:`xnbd zl`ey .'mlyi dlifb ryx aiyi leag'ézøz éðä àîìLampn` ± ¦§¨¨¨¥©§¥

ze`eaz z` sexyl utgy ipyd xe`ial od ,mixe`iad ipy itl oaen
mixeryd z` silgdl dvxy iyilyd xe`ial ode mixeryde miycrd

,miycraéàø÷ éøz áéúëc eðééäixaca cg`d ,miweqtd ipy exn`p okl ± ©§¦§¦§¥§¨¥
dzidy ,l`eny xtqa xg`de ,mixery d`ln dcy my dzidy ,minid
,zg`d dhiyl zecyd izy ztixy lr el`yy ,mixery d`ln dcy my

,efa ef silgdl dvxy zxg`d dhiyle
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום חמישי עמ' ב

zea` drax`` cenr gp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úîlLîc äìëà àéòaî àìDzxinWA rWR `lC b"r` zipdPX dn `din Ÿ¦¨§¨¨§¨¦§©¤¤¦¨©¤¤¡¥§Ÿ¨©¦§¦¨¨
:zipdp `dC.äèaçð ìáà:i`ed dqEp` `wiGd `iddA 'it`C.àîéàlrA i`d §¨¤¡¥£¨¤§§¨©£¦§©¦¤¥¨£¨£¨¦¥¨©©©

dhAgp `NW Fxiag zndA z` liSdW `Ed Fxiag iqkPn ix` gixan dcVd©¨¤©§¦©£¦¦¦§¥£¥¤¦¦¤¤¡©£¥¤Ÿ¤§§¨
d devnE rwxTA:l"nw lFwWl `l icinE carC `E.äéìâø éîéîa ä÷ìçeäL ©©§©¦§¨§¨©¦¥Ÿ¦§¤§§¨§¥¥©§¤¨

DiYrC` `wlq `lC `qpE`C dPibl x"dxn¥§¦¨§§¨§Ÿ©§¨©©§¥
:`Ed.eðL àìznNWnC `Ed zipdPX dnC Ÿ¨§©¤¤¡¥¦§©¤¤

:dwiGdX dn `le.àlàcIn dlk`W §Ÿ©¤¦¦¨¤¨¤¨§¨¦¨
dqEp`C oeikC mW dltPW dbExr DzF`A§¨£¨¤¨§¨¨§¥¨©£¨
Dzlik`A iOp `id dqEp` dlitpA `id¦¦§¦¨£¨¦©¦©£¦¨¨
DnwFn `l DzEY d`Eazl `ifgC oeikC§¥¨§©§¨¦§¨¨Ÿ§¨

:DWtP`.ìáàdbExrl dbExrn dkld ©©§¨£¨¨§¨¥£¨©£¨
:dwiGdX dn znNWn dlk`eàîéz àì §¨§¨§©¤¤©¤¦¦¨Ÿ¥¨

.úòãì àözL ãòmilrAd ErcIW ©¤¥¥§©©¤¥§©§¨¦
:z`vIW.úòãì øBæçúådiptA lrp `NW ¤¨¨§©£§©©¤Ÿ¨©§¨¤¨
:iE`xM.úòãì úàöiL ïåék àlàErcIW ¨¨¤¨¥¨¤¨¨§©©¤¨§

:Dz`iviA.úòãì àlL äøæçL áb ìò óà ¦¦¨¨©©©¤¨§¨¤Ÿ§©©
xn`C dzEgR dxinWA Dl iBq `l `YWdC§©§¨Ÿ©¦¨¦§¦¨§¨§¨©

:'Ek `tliC oeiM Dil.äòéLôa Búlçz ¥¥¨§©§¨§¦¨¦§¦¨
qpMY `NW DxnFWl Fl did dcil e`lA§©¥¨¨¨§§¨¤Ÿ¦¨¥

:lk`ze.ñðBàa BôBñårcFi did `l §Ÿ©§§¤Ÿ¨¨¥©
:clYW¤¥¥
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ð"àFaFg rxFR ixde z"`e .`ciqR Dil zil Fxiag iqkPn ix` gixan©§¦©£¦¦¦§¥£¥¥¥§¥¨§©£¥¥©
xCEOd oiA oi` WixA ix` gixan Dil opiaWgC(.bl sc mixcp)zi`C b"r` §©§¦¨¥©§¦©£¦§¥¥¥©¨§¦

'it` FYrCnC oeike FYrCn Fxiag iqkPn ix` gixan 'iR ikdC l"ie `ciqR Dil¥§¥¨§§¨¥¦©§¦©£¦¦¦§¥£¥¦©§§¥¨§¦©§£¦
p"` FYrCn `NW i`d ix` gixan aiWg FaFg rxFR FnM `ciqR Dil zi ¦̀¥§¥¨§¥©¨¦©§¦©£¦©¤Ÿ¦©§
Fpi`WM 'it` Fxiag iqkPn ix` gixan©§¦©£¦¦¦§¥£¥£¦§¤¥
ix` gixadl Fgixkn Fxiag `N` FYrCn¦©§¤¨£¥©§¦§©§¦©£¦
zi` i`d gixanl `ciqR Dil zil Fxcrn¥¤§¥¥§¥¨§©§¦©©¦
`NW iYxY `Mi`C oeike `ciqR Dil¥§¥¨§¥¨§¦¨©§¥¤Ÿ
gixan aiWg `l `ciqR Dil zi`e FYrCn¦©§§¦¥§¥¨Ÿ¨¦©§¦©
F` `ciqR Dil zi` 'it` FYrCn la` ix £̀¦£¨¦©§£¦¦¥§¥¨
aiWg `ciqR Dil zile FYrCn `NW¤Ÿ¦©§§¥¥§¥¨¨¦

gixanz"`e FxkU 'it` Fl ozFp oi`e ix` ©§¦©£¦§¥¥£¦§¨§
milrFRd [z`] xkFVd sFqaC(:bv n"a)xn` ¦§©¥¤©£¦¨©

mirFxA mCwl Fl didW mPg xnFWC§¥¦¨¤¨¨§©¥§¦
mPg xnFW WxtnE aiIg mCw `le zFlwnE©§§Ÿ¦¥©¨§¨¥¥¦¨
lhFpe xfFgC wiQnE xkUA y"ye mPgA§¦¨§§¨¨©¦§¥§¥
aiIgn `l mPg xnFWC rnWnE d"an¦©§©§¥¦¨Ÿ¦©¥
xkUA mCw m` y"k la` xkUA mCwl§©¥§¨¨£¨¦¦¥§¨¨
`ivFdX dn Fl mipzFpe car xiRWC§©¦¨©§§¦©¤¦
Fpi`W `nlrC Wipi` d"dC `xAYqnE¦§©§¨§¦¦§©§¨¤¥
`xaq oi`e lhFp Fnvr xkU mbe xnFW¥§©§©©§¥§¥§¨¨
eilr lhEOW Fnvr drFx oiA wNgl§©¥¥¤©§¤¨¨¨
cFre `nlrC Wipi`l xFnWle wQrzdl§¦§©¥§¦§§¦¦§©§¨§

`xzA lfFBdA opixn`(:ehw sc onwl)shW ©§¦¨§©¥©§¨¨©
liSde FNW giPde Fxiag xFnge FxFng xdp̈¨£©££¥§¦¦©¤§¦¦
`din FxkUE FxkU `N` Fl oi` Fxiag lW¤£¥¥¤¨§¨§¨¦¨
`nlrA ix` gixan opixn` `le liwẄ¦§Ÿ©§¦¨©§¦©£¦§©§¨
xkU Fl oipzFPW dcia` aiWn oke `Ed§¥¥¦£¥¨¤§¦¨¨

lhA lrFtM(mye :`l sc n"a)iedilC xn` `l §¥¨¥Ÿ¨©§¤¡¥
oi`e mElM lFHi `le `nlrA ix` gixanM§©§¦©£¦§©§¨§Ÿ¦§§¥
df i"r dpTY zFUrl Epl oi` FaFg rxFR la` Fxiag lW Fzcia` aiWIW icM Fl mNWIW `Ed minkg zpTY n"n xEhR did oiCd onC b"r` Edpd lkaC xnFl©¦§¨©§§¦©¦¨¨¨©¨©£¨¦¤§©¥§¥¤¨¦£¥¨¤£¥£¨¥©¥¨©£©¨¨¤
i"xl d`xpe dpTY EUr `l cqtdd on Fxiag liSn `EdW i"tr` mElM lhFp did `le ix` gixan aiWg ded FYrCn ded i`C rnWn oiYrnWA `kd `dC§¨¨¨¦§©§¦©§©§¦£¨¦©§£¨¨¦©§¦©£¦§Ÿ¨¨¥§¤©¦£¥¦©¤§¥Ÿ¨©¨¨§¦§¤§¦
onE db`Cn `N` FliSn oi`e e`l m` ix`d o`M `ai m` rcFi oi`e wFgx ix`dW oFbM cqtd icil `aIW xExA xaCd oi`WM Epiid xkU lhFp Fpi`W ix` gixanC§©§¦©£¦¤¥¥¨¨©§§¤¥©¨¨¨¤¨Ÿ¦¥¤§¥§¤¨£¦¨§¥¥©¦¨Ÿ©¨£¦¦©§¥©¦¤¨¦§¨¨¦
Fxiag xFng xdp shW FnM FxkU lhFp i`Ce f` Fnvr ix`d iRn liSn F` ix`d zqixC icile cqtd icil `aIW xExA xaCd m` la` `ai `OW b`FCW cgRd©©©¤¥¤¨¨Ÿ£¨¦©¨¨¨¤¨Ÿ¦¥¤§¥§¦¥§¦©¨£¦©¦¦¦¨£¦©§¨©©¥§¨§¨©¨¨££¥
aWgp did KklE KkA oizgtp dinC Eid `NW t"r` xrhvze ux`A FYndA hagYW dvFx dndAd lrA oi`W `nlrA xrSn zFwxi EliSdW ixiin oiYrnWC Kde§©¦§©§¦©§¥¤¦¦§¨¦©©§©§¨¤¥©©©§¥¨¤¤¥¨¥§¤§¨¨¤§¦§©¥¤Ÿ¨¨¤¨¦§¨¦§©§©¨¨¤§¨
aiWge `nlrA xrSn `N` FliSn Fpi`e Fl aiIgzp ixdW cqtd df oi` Frxtl wEwf deNd didX dnC cqtdn FliSn oi` FaFg rxFtE FYrCn ded i` ix` gixan©§¦©£¦¦£¨¦©§¥©¥©¦¥¤§¥§©¤¨¨©Ÿ¤¨§¨§¥¤¤§¥¤£¥¦§©¥§¥©¦¤¨¦©©§©§¨§¨¦

zFAEzkC inlWExiA `nrh WxtncM p"` ix` gixan(b"it)mixcpaE(c"t)g"aA 'it`e ipFMWn il aidie Dil `pied qiItn oFMWnA 'it`e il lignE Dil `pied `qiItn ©§¦©£¦§¦§¨¥©§¨¦©§¦¦§¦§¨¦§©§¨£¦¨¥¨¦¦©£¦§©§§©¥£¦¨¥§¨¦¦©§¦©£¦§
mdiaEd` lr mingxOW miaEd` KxC iM ixEar oirxFR EidW mc` ipA dAxd `vFn iziid Fl xnFl lFkIW mEXn mrHdC d`xpe inlWExiA Dl wiQn Fnvr wgFC¥©§©¦¨¦©§¦§¦§¤§©©©¦¤¨©¨¦¦¥©§¥§¥¨¨¤¨§¦£¦¦¤¤£¦¤§©£¦©£¥¤

miYAd zwfgA ixwC `de mrh FzF` oirn EpiidC dGd xrSd on liSdl(.bp sc a"a)DPin `ivFde `In DPin xkqC lirFde xFxv lhp lirFde xFxv ozp ix` gixan §©¦¦©©©©¤§©§¥¥©©§¨§¨¥§¤§©©©¦©§¦©£¦¨©§§¦¨©§§¦§¨©¦¨©¨§¦¦¨
FnM oETiY df oi`C dwfg df oi`C xnFlM `N` Fzgxad xkVn Fxiag xhRIW oiprl ix` gixan oFWl hwp `l DthFW xdp didW cqtdn DliSOW t"r` `In©¨¤©¦¨¥¤§¥¤¨¨¨¨§¨Ÿ¨©§©§¦©£¦§¦§©¤¦¨¥£¥¦§©©§¨¨¤¨§©§¥¤£¨¨§¥¤¦§
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`xEriWl `l i`Pi iAxl dcU DzF`A§¨¨¤§©¦©©Ÿ§¦¨
awxzA `N` llM FA oixrWn oi`W opihwp©§¦¨¤¥§©£¦§¨¤¨§©§©
xnl oixrWn ikC i"xl d`xpe oixrWn§©£¦§¦§¤§¦§¦§©£¦§©
rxf d`q ziaA e`l d`qA xnlE awxzA§©§©§©¦§¨©§¥§¨¤©
dxACW dnFC oi`C 'p lr 'p iedC xn`ẅ¨©©£¥©§¥¤¤¦§¨
iznE ixii` zg` dndaAC dfA EpizpWn¦§¨¥§¤§¦§¥¨©©©§¥¨©
xn`w zFxiR d`qA `N` df lM dlk`̈§¨¨¤¤¨¦§¨¥¨¨©
oi`e d`q d`q m` ipYwcM oixrWnC¦§©£¦¦§¨¨¥¦§¨§¨§¥
ipYwC d`q ziA oFWl lr DFnzl¦§©©§¥§¨§¨¨¥

xiRdW oeikC oizipznArwxwl oixAEgn zF §©§¦¦§¥¨¤©¥§¨¦§©§©
lk`Pd zFxiR d`ql zFxwl xiRW KiIW©¨©¦¦§¦§¨¥©¤¡¨

ziAaC opiWxtn ded i` EdinE xEM ziA `tiqaE aw ipYw `WixaC mEXn Epiid Dil irAn xEM `le xEM ziA `le i`d `ziixA` `xnBA KixRC `de d`q ziA¥§¨§¨§¨¦©§¨¨©§©§¨©§Ÿ¥§Ÿ¦¨¥¥©§¦¦§¥¨¨¨¥©§¥¨¥¦¦£¨§¨§¦¨¦§¥
rxf xEM zial iOp ixw minrtlC ciRwdl oi` xEke aw awxY d`q xn`wcM ziA `lA EdNEkl hwp `xnBaC b"r` ith `gip ied 'p lr 'p oFbM xn`w rxf d`q§¨¤©¨¨©§©£¥¦¨§¥§©§¨¨¨©§§§Ÿ©¦¦§¨¨©§¨©§©©§¥§©§¦§¦§¨¦¨¥©¦§¥¤©

lAwOd wxRA ogMW`cM mYq xEM(:dw sc n"a):xn`w rxf xEkl oiAw drAx`C wiQnE xEkl oiAw drAx` ozFp §©¦§©§§¨§¤¤©§©¥¥©§¨¨©¦§©¦§©§¨¨©¦§¤©¨¨©
àaL÷laFgdA gkEncM milwC md il`Ye iniiw Eed `PiwA `zl`Y `zlzE xn`wC rnWn oke lwC qxhpETA 'iR(.av sc onwl)iptEB xn`we iptEB iA il`Y `fg ©§¨¦©§§¥¤¤§¥©§©§¨¨©§¨¨©§¨¨§¦¨£©§¥§©¥¥§¨¦¦§©§©¥¨¨©¥¥§¥§¨¨©§¥

f"rC w"taC dWwe ilwC Epw(:ci sc)iExw cg`e mYq lwC iExw cg`W dAxd milwC ipin Wi `OWe `AWw avg 'nBA WxtnE `AlwpE avge ah lwC opY ¨¦§¥§¨¤¦§§§©¤¤©§¨¨§©§¨§¨¥©§¨¨¨©§¨§¤¨¥¦¥§¨¦©§¥¤¤¨¨¤¤§©§¤¨¨
:d`qxR `lwC `Ed `AWwC WxiR KExraE `AWw EpiidC avg̈¨§©§©§¨¤¨¦¥§©§¨¦§¨©§¨¨

ïéàãcxWt` i` d`qxR `lwC `AWwC KExrA WxiRX dn itlE d`qxR `lwcA `zElB WixC DizeEM `zkld oOwl xn`C i`qxR lwC lW n"i .d`qxtC `piC §¨¦¦¨§©§¨¨¤¤¤©§¨¥§¨©§©¨¦§§¨©¨¥§¥¨¨§¦§¨©§¨¨§¦©¤¦¥¤¨§©§¨¦§¨©§¨¨¦¤§¨
:oM Wxtl§¨¥¥
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:'eëå ä÷éfäM äî úîlLî ãöék :e÷éz deâa éøenèñàìe§¦§©¥§©¨¥¥©§©¤¤©¤¦¦¨§
Na øòáe àø÷ øîàc äðúî áø øîà î"äðîøçà äã ¨©©©§¨§¨©§¨¦¥¦§¥©¥

äãNa øòáe éàä øçà äãN áb ìò ïéîML ãnìî§©¥¤¨¦©©§¥©¥©¦¥¦§¥
àðîçø áBzëì ë"à ø"äø é÷eôàì déì éòaî øçà©¥¦¨¥¥©£¥¦§©§¨¨
øçà äãNa éàî øçà äãN ð"à Bøéáç äãNa øòáe¦¥¦§¥£¥§¥©¥©¦§¥©¥
àeä éëäì délek àîéàå øçà äãN áb ìò ïéîML¤¨¦©©§¥©¥§¥¨¥§¨¥
éab àðîçø déázëì ïk íà ïìðî ø"äø é÷eôàì àúàc§¨¨©£¥§¨¨¦¥¦§§¥©§¨¨©¥
øçà äãNa ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî ïéîeìLz©§¦¥©¨¥¥©©§§©¥¦§¥©¥
ïðéîééL éëéä ézøz î"ù øòáe éab àðîçø déáúëc ì"ì§©§¥©§¨¨©¥¦¥©§¥¥¥©§¦¨
øîà éàpé 'ø ïéàñ íéMLa äàñ àðéðç øa éñBé ø"à¥©£¦¨§¨§¦¦§¦©©¨©
íéçì÷ íéMLa çì÷ øîà äi÷æç íéa÷øz íéMLa á÷øz©§©§¦¦©§©¦¦§¦¨¨©¤©§¦¦§¨¦
ïäéîc ílLz íéøîBà ïéà íééa÷ Bà á÷ äìëà éáéúéî¥¦¥¨§¨©©©¦¥§¦§©¥§¥¤
íéøòLîe äpè÷ äâeøò àéä eléàk dúBà ïéàBø àlà¤¨¦¨§¦¦£¨§©¨§©£¦
ïéîL ïéà ø"ú íéMLa àì dîöò éðôa åàì éàî dúBà¨©©¦§¥©§¨Ÿ§¦¦¥¨¦
éàî BîâBtL éðtî øek úéa àìå BçéaLnL éðtî á÷©¦§¥¤©§¦§Ÿ¥¦§¥¤§©
éðtî íéa÷ íéMLa á÷ ïéîL ïéà ÷"ä àtt ø"à øîà÷̈¨©¨¨¥¨¦©§¦¦©¦¦§¥
íâBtL éðtî ïéøek íéMLa øek àìå ÷éfî çéaLnL¤©§¦©©¦§Ÿ§¦¦¦¦§¥¤¥

é÷úî ÷éfîúéa àìå éàä çBðî øa àðeä áø dì ó ©¦©§¦¨©¨©¨©©§Ÿ¥
çBðî øa àðeä áø øîà àlà déì éòaî øek àìå øek§Ÿ¦¨¥¥¤¨¨©©¨©¨©
ïéà éðz÷ éëä à÷éà áøc déøa àçà áøc déîMî¦§¥§©©¨§¥§©¦¨¨¥¨¨¥¥
úéáa á÷ àìå ÷féð çéaLnL éðtî Bîöò éðôa á÷ ïéîL̈¦©¦§¥©§¦§¥¤©§¦©¦¨§Ÿ©§¥
õ÷c àøáb àeää íéMLa àlà ÷féð íâBtL éðtî øek¦§¥¤¥¦¨¤¨§¦¦©©§¨§¨
éãéãì ì"à àúeìb Léøc dén÷ì àúà déøáçî àaL÷©§¨¥©§¥¨¨§©¥§¥¨¨§¦¦
eåL eåäå éîéé÷ eåä àpé÷a àúìàz àúìúe éì éæç̈¥¦§¨¨©§¨¨§¦¨£©§¥©£¨
éab øîà àzìéúå àúìúe ïéúìz déì áä ìéæ éæeæ äàî¥¨¥¦©¥§¨¦§¨¨§¦§¨¨©©¥
dén÷ì àúà éì änì äàñøôc àðéc ïéàãc àúeìb Léø¥¨¨§¨¦¦¨§©§¨¨¨¨¦¨¨§©¥
BðBîî é÷æða eøîà íà àáø ì"à íéMLa ì"à ð"øc§§¦¦¨¨¦¨§§¦§¥¨
éàî Bôeb é÷æða àáøì éiaà déì øîà Bôeb é÷æða eøîàéŸ§§¦§¥¨©¥©©¥§¨¨§¦§¥©

ézòcïéàBø øãîñ Bøéáç ìL Bîøk øékánä àéðúc C ©§¥§©§¨©©§¦©§¤£¥§¨©¦
øçàì äôé àéä änëå ïëì íãB÷ äôé äúéä änk BúBà©¨¨§¨¨¨¤¨¥§©¨¦¨¨§©©

ab eèà éðz÷ àì íéMLa eléàå ïàkîénð Bzîäa é ¦¥§¦§¦¦Ÿ¨¨¥¨©¥§¤§©¦
éaø äòéèð äîè÷ àéðúc àðååb éàä ék àéðz àì éî¦Ÿ©§¨¦©©§¨§©§¨¨§¨§¦¨©¦
úa äòéèð íéøîBà íéìLeøéaL úBøéæb éøæBb øîBà éñBé¥¥§¥§¥¤¦¨©¦§¦§¦¨©
äìëà óñk äòaøà íéðL ézL úa óñk ézL dúðL§¨¨§¥¤¤©§¥¨¦©§¨¨¤¤¨§¨
íéîëçå BaL øéieLîa ïBcéð øîBà éìéìbä éñBé éaø æéæç£¦©¦¥©§¦¦¥¦¦§¨¤©£¨¦
äôé àéä änëå äôé äúéä änk dúBà ïéàBø íéøîBà§¦¦¨©¨¨§¨¨¨§©¨¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc `nw `aa(iyily meil)

deâa éøeîèñàìedxneyl el did zcll daexw `idy `ed d`exy oeik ± §¦§§¥§©¨
:`xnbd zxne` .dxny `ly dna ryte ,dzcila wifz `ny ,da xdfdle

e÷ézrxked `ly ,`edy zenk wtqd cenri ±: ¥
dpyna epipyä÷éfäM äî úîlLî ãöék'','eëådbexr dlk` m`y ¥©§©¤¤©¤¦¦¨§

oi`y ,'dti `id dnke dti dzid dnk dcy dze`a d`q zia oiny' ,dcya
,ax mekq mlyi f`y ,dinca dcqtp dnk dlk`y dbexrd z` wx miny
wfp llba ekxr cxi dnka ,dbexrd eay d`q zia ghy miny `l`

dkxr oi` d`q zia ziipway xg`n ,zegt mlyn `ed df ote`ae ,dbexrd
zg` dbexr wx da dxqg m` daxd zgtp:

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.`neyd `id jkyîàc ,äðúî áø øîàø §¨¨¥¦¥¨©©©§¨§¨©
àø÷,dcya dnda zlik` ly wfp iabl (c ak zeny)'øçà äãNa øòáe', §¨¦¥¦§¥©¥

ïéîML ãnìîwfpd z`áb ìòab` ±,øçà äãNdze` ly dwfp itl `le §©¥¤¨¦©©¨¤©¥
:`xnbd zl`ey .dcal dzlk`y dbexréòaî 'øçà äãNa øòáe' éàä©¦¥¦§¥©¥¦¨¥

é÷etàì déìdkelid ab` e` ['oy'-] dzlik`a dwifdy dnda hrnl ± ¥§©¥
a ['lbx'-]íéaøä úeLøzayiin .ef dyxc mb yexcl ozip ji`e ,dxehty §¨©¦
:`xnbdïk íà,dyxc dze`l `l` cnll weqtd `a `lyàðîçø áBzëì ¦¥¦§©£¨¨

énð éà ,'Bøéáç äãNa øòáe'xrae'éàî ,'øçà äãNxrae' dazk dnl ± ¦¥¦§¥£¥¦©¦¨¤©¥©
'øçà äãNacnll `a df ixd ,ïéîMLwfpd z`øçà äãN áb ìòzl`ey . ¦§¥©¥¤¨¦©©¨¤©¥

:`xnbdàúàc àeä éëäì délek àîéàå`a weqtd lky xn`p `nye ± §¥¨¥§¨¦§¨¨
ok m`e ,miaxd zeyxa el` miwfp xehtl `le ,z`f wx cnllé÷etàì± §©¥

a el` miwfp xehtle `ivedlïìðî íéaøä úeLøzayiin .cnlp okidn ± §¨©¦§¨¨
:`xnbdïk íà,xg` dcy ab` `neydy cnll `l` aezkd `a `ly ¦¥

àðîçø déázëìdf weqt aezkz dxezdy ±éabd oic lv` ±ïéîeìLz ¦§§¥©£¨¨©¥©§¦
,dxezd xn`z jky ,weqta oldlcílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî'¥©¨¥¥©©§§©¥

,'øçà äãNadcy znerl ekxr itl wfpd xear eiqkpa aehdn mlyiy §¨¤©¥
,xg`àðîçø déáúëc él änì`neyd ly df oicéablv` ±'øòáe'wqery ¨¨¦§©§¥©£¨¨©¥¦¥

,envr wfpd xe`izadpéî òîLweqtdn cenll yiyézøzxehty cg`d , §©¦¨©§¥
,oinelyzd oipr jeza oldl `le o`k 'xg` dcy' azkp okle miaxd zeyxa

`le 'xg` dcya' xn`p okle xg` dcy ab` ziyrp `neydy ipyde
.'xg` dcy' e` 'exiag dcya'

:`xnbd zxxan .ef `ney `id cvik dpc `xnbdïðéîééL éëéäcvik ± ¥¦©§¦¨
.dbexrd wfp z` miaygn day ,dpynay d`q zia dze` z` miny

:xaca zwelgn d`ian `xnbd,àðéðç øa éñBé éaø øîàminyzia z` ¨©©¦¥©£¦¨
däàñ`edyk ekxr itl,ïéàñ íéMLa,envrl d`q zia eneyi m`y §¨§¦¦§¦

,xkndl ievn epi`e hren ghy `ed d`q ziay meyn ,wifnd ciqti
oi` okle .ekxrn xzeia xknp `ed dlecb rwxwl zbyn mci oi`y miiprle
z` wlgle ,mi`q miyiy ly dlecb rwxw xign aygl yi `l` ,ok aygl
cxei dnk aygl yi aeye ,d`q ly dxign z` zrcl ick miyiyl dxign

.dbexrd wfpa df xignn,øîà éàpé éaømiaygná÷øz,d`q ivg ± ©¦©©¨©©§©
,íéa÷øz íéMLa,mi`q miyiya mixryn oi`y ,mi`q miyelya epiidc §¦¦©§©¦

liaya icn dphwe ipepia mc` dze` dpwiy ickn icn dlecb dcy `idy

da eaygi m`e jenp dkxre dl miievn mipew oi` okle ,miqkpa rteynd
mc`l dcy lceb edfy mi`q miyelya d`q miaygn `l` ,wfipd ciqti

.ipepia,øîà äi÷æçmiaygnçì÷,dbexrd z` epiidc ,dlk`yíéMLa ¦§¦¨¨©¤©§¦¦
íéçì÷`xnbd dywn .miyiy it epnn lecbd ghya wfpd jxr dnk ,ezenk §¨¦

:`ziixanïäéîc ílLz íéøîBà ïéà ,íééa÷ Bà á÷ äìëà ,éáéúéîitl ¥¦¥¨§¨©©©¦¥§¦§©¥§¥¤
,weya miiaw e` aw ly jxrdúBà ïéàBø àlà,dbexrd z` ±àéä eléàk ¤¨¦¨§¦¦

åàì éàî .dúBà íéøòLîe äpè÷ äâeøòmixryny dpeekd oi` m`d ± £¨§©¨§©£¦¨©©
dze`äîöò éðôazercd lk lr dywe ,xzei dlecb zenk ab` `le ¦§¥©§¨

:`xnbd dgec .miyiya minyy zexen`d,àìdze` mixryny dpeekd Ÿ
íéMLa.zexkfpd zercdn zg`k §¦¦

:ef `neya mitqep mipic d`ian `xnbdïðaø eðzzia e` aw dlk` m` , ¨©¨¨
,xekïéîL ïéàd ieey z`á÷,dlk`yL éðtî`ed jkaBçéaLnel mxeb ± ¥¨¦©¦§¥¤©§¦

,giexdlàìåieey z` minyøBk úéa,dlk`yBîâBtL éðtîel mxeb ± §Ÿ¥¦§¥¤§
:`xnbd zxxan .ciqtdløîà÷ éàî,`ziixad zpeek idn ±áø øîà ©¨¨©¨©©

øîà÷ éëä ,àtt,á÷ ïéîL ïéàeieey dn dlk`yaly zenk jezíéML ¨¨¨¦¨¨©¥¨¦©§¦¦
íéa÷cg` mlyie miaw miyiy jxr dnk miaygn oi`y -miyiy iwlg ©¦
,epnnçéaLnL éðtîd giexn ±÷éfîmiyiy ly zenk ik ,hrn wx mlyny ¦§¥¤©§¦©©¦

mc` liaya icn zhrene ipr liaya icn dlecb `idy ,zxknp dpi` miaw
.hren didi wfpd aeyige jenp dxign ok lre ,xiyr mc` oky lke ipepia

,d`qa aw miny `l` .miaw miyiy zenka xkip aw ly oexqg oi`y ,cere
.mlyi jke ,mi`q miyiya d`qeåokàìminyøBkeieey dn dlk`y §Ÿ
íâBtL éðtî ,ïéøBk íéMLad ciqtn ±÷éfîmc`y ,daxd mlyny §¦¦¦¦§¥¤¥©¦

dilr mlyl oken xek miyiy ly dlecb rwxw dvexe miqkpa rteynd
xek ly oexqgy ,cere .xzei xwi didi xekd xign ok lre ,dkxrn xzei
miny xek dlk`y ote`a ok lre .ce`n xkip `ed mixek miyiy ly ghya

.mlyi jke ,mi`q miyiya dlk`y dnn d`q lk
:df xe`ial diigc d`ian `xnbdé÷úîéàä ,çBðî øa àðeä áø dì ó± ©§¦¨©¨©¨©©

`ziixaa xn`py dndéì éòaî 'øBk àìå' ,'øBk úéa àìå'dzid dkixv ± §Ÿ¥§Ÿ¦¨¥¥
`xnbd .'aw zia' dxn` `le 'aw miny oi`' dligzn dxn`y itk ,xnel

:xg` yexit d`iandéøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø øîà àlà¤¨¨©©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥
éðz÷ éëä ,à÷éà áøc,á÷ ïéîL ïéàdlk`y,Bîöò éðôa,weya eiey dnk §©¦¨¨¦¨¨¥¥¨¦©¦§¥©§

çéaLnL éðtîd giexny ±÷féðmeyip eli`n ax ekxry ,wifnd ciqtne ¦§¥¤©§¦©¦¨
,xzei lecb ghy ab`àìåminyá÷dfaly lecb ghyøBk úéáeiey dnk §Ÿ©§¥

,xek zia jezníâBtL éðtîd ciqtn ±÷féðepi` ekxry ,wifnd giexne ¦§¥¤¥¦¨
,dfk lecb ghya zxkip aw ly zgxw oi`y ,melkàlàminyíéMLa. ¤¨§¦¦

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéøáçî àaL÷ õ÷c àøáb àeääuvwy ± ©©§¨§¨©§¨¥©§¥
,exiag ly lwcàúàwfipd `a ±àúeìb Léøc dén÷ì`zelb y`x iptl ± ¨¨§©¥§¥¨¨

,[micedid lr dpennd ,dlebd y`x -]déì øîà,`zelb yixéì éæç éãéãì ¨©¥§¦¦£¦¦
,lwc eze` z` eizi`x ip` ±éîéé÷ eåä àpé÷a àúìàz àúìúemy eid ± §¨¨¨¨¨§¦¨£¨§¥

,eicgi milwc dyelyeåL eåäådid cgi mzyly ieeye ±,éæeæ äàîok lr ©£¨¥¨¥
déì áä ìéæel oze jl ±àzìéúå àúìúe ïéúìzmifef dyelye miyely ± ¦©¥§¨¦§¨¨§¦§¨

.yilyeøîà,wifn eze`él änì äàñøôc àðéc ïéàãc àúeìb Léø éab± ¨©©¥¥¨¨§¨¥¦¨§©§¨¨¨¨¦
.dxez oic epi`y ,miqxt ly mpic ocd `zelb yix lv` zkll il dnàúà̈¨

dén÷ìeiptl `a ±déì øîà ,ïîçð áøclwcd ieey z` meyiy ongp ax §©¥§©©§¨¨©¥
`edyk ekxr dníéMLa.mlyi jke ,milwcàáø déì øîà,ongp axlíà §¦¦¨©¥¨¨¦

,BðBîî é÷æða eøîàminye miliwny ,eznda oebk ,wifd epennyk epiidc ¨§§¦§¥¨
y dfn gikedl yi m`d ,miyiya ewfp z`eøîàémb ok eliwie,Bôeb é÷æða Ÿ§§¦§¥

.eicia envra wifdyk epiidcBôeb é÷æða ,àáøì éiaà déì øîàzxn`y ¨©¥©©¥§¨¨§¦§¥
,miyiya meyl miliwn oi` mda `nyyêézòc éàîxnel zcnl okidn ± ©©§¦

,z`fàéðúc,øékánädlkne zigynd ±Bøéáç ìL Bîøkoiicr eizexityk §©§¨©©§¦©§¤£¥
øãîñ,mixenb mpi`eBúBà ïéàBøwifdy dn z` ±äôé äúéä änkdey ± §¨©¦©¨¨§¨¨¨

ïëì íãB÷,wifdy iptl ±äôé àéä änëådzrïàkî øçàìxg`l ± ¤¨¥§©¨¦¨¨§©©¦¨
.`ziixad ixac o`k cr ,wifdyeléàåewfp z` minyyéðz÷ àì íéMLa §¦§¦¦Ÿ¨¨¥

,dyw mpn` .eteb iwfpa ef `lew oi`y cenll zivx dfne ,`ziixaaéab eèà̈©¥
àðååb éàä ék àéðz àì éî énð Bzîäadnda iabl mb epipy `l m`d ± §¤§©¦¦Ÿ©§¨¦©©§¨

,miyiya minyy da xn`p `le dwifd dnday df ote`a zxacny `ziixa

àéðúcy dnda ,äîè÷dzlike dkzg ±äòéèð,xirv ur ±øîBà éñBé éaø, §©§¨¨§¨§¦¨©¦¥¥
úBøéæb éøæBbzeqpw ilihn ±,íéìLeøéaL,melyia` oa oenc`e opg mde §¥§¥¤¦¨©¦

,íéøîBàwifd m`dúðL úa äòéèðmlyn,óñk ézL`id m`eézL úa §¦§¦¨©§¨¨§¥¤¤©§¥
íéðLmlynæéæç äìëà .óñk äòaøàdgnv `l oiicry epiidc ,zgy ± ¨¦©§¨¨¤¤¨§¨¨¦
,dicïBcéð ,øîBà éìéìbä éñBé éaøwfpd aygpeBaL øéieLîadn itl ± ©¦¥©§¦¦¥¦¦§¨¤

didy eciqtd dnk exryi xivwd inia dbexra x`ypy dn jxr didiy

.lecble siqedl lekiäôé äúéä änk dúBà ïéàBø ,íéøîBà íéîëçådeye ©£¨¦§¦¦¨©¨¨§¨¨¨
zgyd mr rwxwdäôé àéä änëåehrnzpy dne ,zgyd `ll dzr deye §©¨¦¨¨
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פי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc `nw `aa(iyily meil)

deâa éøeîèñàìedxneyl el did zcll daexw `idy `ed d`exy oeik ± §¦§§¥§©¨
:`xnbd zxne` .dxny `ly dna ryte ,dzcila wifz `ny ,da xdfdle

e÷ézrxked `ly ,`edy zenk wtqd cenri ±: ¥
dpyna epipyä÷éfäM äî úîlLî ãöék'','eëådbexr dlk` m`y ¥©§©¤¤©¤¦¦¨§

oi`y ,'dti `id dnke dti dzid dnk dcy dze`a d`q zia oiny' ,dcya
,ax mekq mlyi f`y ,dinca dcqtp dnk dlk`y dbexrd z` wx miny
wfp llba ekxr cxi dnka ,dbexrd eay d`q zia ghy miny `l`

dkxr oi` d`q zia ziipway xg`n ,zegt mlyn `ed df ote`ae ,dbexrd
zg` dbexr wx da dxqg m` daxd zgtp:

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.`neyd `id jkyîàc ,äðúî áø øîàø §¨¨¥¦¥¨©©©§¨§¨©
àø÷,dcya dnda zlik` ly wfp iabl (c ak zeny)'øçà äãNa øòáe', §¨¦¥¦§¥©¥

ïéîML ãnìîwfpd z`áb ìòab` ±,øçà äãNdze` ly dwfp itl `le §©¥¤¨¦©©¨¤©¥
:`xnbd zl`ey .dcal dzlk`y dbexréòaî 'øçà äãNa øòáe' éàä©¦¥¦§¥©¥¦¨¥

é÷etàì déìdkelid ab` e` ['oy'-] dzlik`a dwifdy dnda hrnl ± ¥§©¥
a ['lbx'-]íéaøä úeLøzayiin .ef dyxc mb yexcl ozip ji`e ,dxehty §¨©¦
:`xnbdïk íà,dyxc dze`l `l` cnll weqtd `a `lyàðîçø áBzëì ¦¥¦§©£¨¨

énð éà ,'Bøéáç äãNa øòáe'xrae'éàî ,'øçà äãNxrae' dazk dnl ± ¦¥¦§¥£¥¦©¦¨¤©¥©
'øçà äãNacnll `a df ixd ,ïéîMLwfpd z`øçà äãN áb ìòzl`ey . ¦§¥©¥¤¨¦©©¨¤©¥

:`xnbdàúàc àeä éëäì délek àîéàå`a weqtd lky xn`p `nye ± §¥¨¥§¨¦§¨¨
ok m`e ,miaxd zeyxa el` miwfp xehtl `le ,z`f wx cnllé÷etàì± §©¥

a el` miwfp xehtle `ivedlïìðî íéaøä úeLøzayiin .cnlp okidn ± §¨©¦§¨¨
:`xnbdïk íà,xg` dcy ab` `neydy cnll `l` aezkd `a `ly ¦¥

àðîçø déázëìdf weqt aezkz dxezdy ±éabd oic lv` ±ïéîeìLz ¦§§¥©£¨¨©¥©§¦
,dxezd xn`z jky ,weqta oldlcílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî'¥©¨¥¥©©§§©¥

,'øçà äãNadcy znerl ekxr itl wfpd xear eiqkpa aehdn mlyiy §¨¤©¥
,xg`àðîçø déáúëc él änì`neyd ly df oicéablv` ±'øòáe'wqery ¨¨¦§©§¥©£¨¨©¥¦¥

,envr wfpd xe`izadpéî òîLweqtdn cenll yiyézøzxehty cg`d , §©¦¨©§¥
,oinelyzd oipr jeza oldl `le o`k 'xg` dcy' azkp okle miaxd zeyxa

`le 'xg` dcya' xn`p okle xg` dcy ab` ziyrp `neydy ipyde
.'xg` dcy' e` 'exiag dcya'

:`xnbd zxxan .ef `ney `id cvik dpc `xnbdïðéîééL éëéäcvik ± ¥¦©§¦¨
.dbexrd wfp z` miaygn day ,dpynay d`q zia dze` z` miny

:xaca zwelgn d`ian `xnbd,àðéðç øa éñBé éaø øîàminyzia z` ¨©©¦¥©£¦¨
däàñ`edyk ekxr itl,ïéàñ íéMLa,envrl d`q zia eneyi m`y §¨§¦¦§¦

,xkndl ievn epi`e hren ghy `ed d`q ziay meyn ,wifnd ciqti
oi` okle .ekxrn xzeia xknp `ed dlecb rwxwl zbyn mci oi`y miiprle
z` wlgle ,mi`q miyiy ly dlecb rwxw xign aygl yi `l` ,ok aygl
cxei dnk aygl yi aeye ,d`q ly dxign z` zrcl ick miyiyl dxign

.dbexrd wfpa df xignn,øîà éàpé éaømiaygná÷øz,d`q ivg ± ©¦©©¨©©§©
,íéa÷øz íéMLa,mi`q miyiya mixryn oi`y ,mi`q miyelya epiidc §¦¦©§©¦

liaya icn dphwe ipepia mc` dze` dpwiy ickn icn dlecb dcy `idy

da eaygi m`e jenp dkxre dl miievn mipew oi` okle ,miqkpa rteynd
mc`l dcy lceb edfy mi`q miyelya d`q miaygn `l` ,wfipd ciqti

.ipepia,øîà äi÷æçmiaygnçì÷,dbexrd z` epiidc ,dlk`yíéMLa ¦§¦¨¨©¤©§¦¦
íéçì÷`xnbd dywn .miyiy it epnn lecbd ghya wfpd jxr dnk ,ezenk §¨¦

:`ziixanïäéîc ílLz íéøîBà ïéà ,íééa÷ Bà á÷ äìëà ,éáéúéîitl ¥¦¥¨§¨©©©¦¥§¦§©¥§¥¤
,weya miiaw e` aw ly jxrdúBà ïéàBø àlà,dbexrd z` ±àéä eléàk ¤¨¦¨§¦¦

åàì éàî .dúBà íéøòLîe äpè÷ äâeøòmixryny dpeekd oi` m`d ± £¨§©¨§©£¦¨©©
dze`äîöò éðôazercd lk lr dywe ,xzei dlecb zenk ab` `le ¦§¥©§¨

:`xnbd dgec .miyiya minyy zexen`d,àìdze` mixryny dpeekd Ÿ
íéMLa.zexkfpd zercdn zg`k §¦¦

:ef `neya mitqep mipic d`ian `xnbdïðaø eðzzia e` aw dlk` m` , ¨©¨¨
,xekïéîL ïéàd ieey z`á÷,dlk`yL éðtî`ed jkaBçéaLnel mxeb ± ¥¨¦©¦§¥¤©§¦

,giexdlàìåieey z` minyøBk úéa,dlk`yBîâBtL éðtîel mxeb ± §Ÿ¥¦§¥¤§
:`xnbd zxxan .ciqtdløîà÷ éàî,`ziixad zpeek idn ±áø øîà ©¨¨©¨©©

øîà÷ éëä ,àtt,á÷ ïéîL ïéàeieey dn dlk`yaly zenk jezíéML ¨¨¨¦¨¨©¥¨¦©§¦¦
íéa÷cg` mlyie miaw miyiy jxr dnk miaygn oi`y -miyiy iwlg ©¦
,epnnçéaLnL éðtîd giexn ±÷éfîmiyiy ly zenk ik ,hrn wx mlyny ¦§¥¤©§¦©©¦

mc` liaya icn zhrene ipr liaya icn dlecb `idy ,zxknp dpi` miaw
.hren didi wfpd aeyige jenp dxign ok lre ,xiyr mc` oky lke ipepia

,d`qa aw miny `l` .miaw miyiy zenka xkip aw ly oexqg oi`y ,cere
.mlyi jke ,mi`q miyiya d`qeåokàìminyøBkeieey dn dlk`y §Ÿ
íâBtL éðtî ,ïéøBk íéMLad ciqtn ±÷éfîmc`y ,daxd mlyny §¦¦¦¦§¥¤¥©¦

dilr mlyl oken xek miyiy ly dlecb rwxw dvexe miqkpa rteynd
xek ly oexqgy ,cere .xzei xwi didi xekd xign ok lre ,dkxrn xzei
miny xek dlk`y ote`a ok lre .ce`n xkip `ed mixek miyiy ly ghya

.mlyi jke ,mi`q miyiya dlk`y dnn d`q lk
:df xe`ial diigc d`ian `xnbdé÷úîéàä ,çBðî øa àðeä áø dì ó± ©§¦¨©¨©¨©©

`ziixaa xn`py dndéì éòaî 'øBk àìå' ,'øBk úéa àìå'dzid dkixv ± §Ÿ¥§Ÿ¦¨¥¥
`xnbd .'aw zia' dxn` `le 'aw miny oi`' dligzn dxn`y itk ,xnel

:xg` yexit d`iandéøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø øîà àlà¤¨¨©©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥
éðz÷ éëä ,à÷éà áøc,á÷ ïéîL ïéàdlk`y,Bîöò éðôa,weya eiey dnk §©¦¨¨¦¨¨¥¥¨¦©¦§¥©§

çéaLnL éðtîd giexny ±÷féðmeyip eli`n ax ekxry ,wifnd ciqtne ¦§¥¤©§¦©¦¨
,xzei lecb ghy ab`àìåminyá÷dfaly lecb ghyøBk úéáeiey dnk §Ÿ©§¥

,xek zia jezníâBtL éðtîd ciqtn ±÷féðepi` ekxry ,wifnd giexne ¦§¥¤¥¦¨
,dfk lecb ghya zxkip aw ly zgxw oi`y ,melkàlàminyíéMLa. ¤¨§¦¦

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéøáçî àaL÷ õ÷c àøáb àeääuvwy ± ©©§¨§¨©§¨¥©§¥
,exiag ly lwcàúàwfipd `a ±àúeìb Léøc dén÷ì`zelb y`x iptl ± ¨¨§©¥§¥¨¨

,[micedid lr dpennd ,dlebd y`x -]déì øîà,`zelb yixéì éæç éãéãì ¨©¥§¦¦£¦¦
,lwc eze` z` eizi`x ip` ±éîéé÷ eåä àpé÷a àúìàz àúìúemy eid ± §¨¨¨¨¨§¦¨£¨§¥

,eicgi milwc dyelyeåL eåäådid cgi mzyly ieeye ±,éæeæ äàîok lr ©£¨¥¨¥
déì áä ìéæel oze jl ±àzìéúå àúìúe ïéúìzmifef dyelye miyely ± ¦©¥§¨¦§¨¨§¦§¨

.yilyeøîà,wifn eze`él änì äàñøôc àðéc ïéàãc àúeìb Léø éab± ¨©©¥¥¨¨§¨¥¦¨§©§¨¨¨¨¦
.dxez oic epi`y ,miqxt ly mpic ocd `zelb yix lv` zkll il dnàúà̈¨

dén÷ìeiptl `a ±déì øîà ,ïîçð áøclwcd ieey z` meyiy ongp ax §©¥§©©§¨¨©¥
`edyk ekxr dníéMLa.mlyi jke ,milwcàáø déì øîà,ongp axlíà §¦¦¨©¥¨¨¦

,BðBîî é÷æða eøîàminye miliwny ,eznda oebk ,wifd epennyk epiidc ¨§§¦§¥¨
y dfn gikedl yi m`d ,miyiya ewfp z`eøîàémb ok eliwie,Bôeb é÷æða Ÿ§§¦§¥

.eicia envra wifdyk epiidcBôeb é÷æða ,àáøì éiaà déì øîàzxn`y ¨©¥©©¥§¨¨§¦§¥
,miyiya meyl miliwn oi` mda `nyyêézòc éàîxnel zcnl okidn ± ©©§¦

,z`fàéðúc,øékánädlkne zigynd ±Bøéáç ìL Bîøkoiicr eizexityk §©§¨©©§¦©§¤£¥
øãîñ,mixenb mpi`eBúBà ïéàBøwifdy dn z` ±äôé äúéä änkdey ± §¨©¦©¨¨§¨¨¨

ïëì íãB÷,wifdy iptl ±äôé àéä änëådzrïàkî øçàìxg`l ± ¤¨¥§©¨¦¨¨§©©¦¨
.`ziixad ixac o`k cr ,wifdyeléàåewfp z` minyyéðz÷ àì íéMLa §¦§¦¦Ÿ¨¨¥

,dyw mpn` .eteb iwfpa ef `lew oi`y cenll zivx dfne ,`ziixaaéab eèà̈©¥
àðååb éàä ék àéðz àì éî énð Bzîäadnda iabl mb epipy `l m`d ± §¤§©¦¦Ÿ©§¨¦©©§¨

,miyiya minyy da xn`p `le dwifd dnday df ote`a zxacny `ziixa

àéðúcy dnda ,äîè÷dzlike dkzg ±äòéèð,xirv ur ±øîBà éñBé éaø, §©§¨¨§¨§¦¨©¦¥¥
úBøéæb éøæBbzeqpw ilihn ±,íéìLeøéaL,melyia` oa oenc`e opg mde §¥§¥¤¦¨©¦

,íéøîBàwifd m`dúðL úa äòéèðmlyn,óñk ézL`id m`eézL úa §¦§¦¨©§¨¨§¥¤¤©§¥
íéðLmlynæéæç äìëà .óñk äòaøàdgnv `l oiicry epiidc ,zgy ± ¨¦©§¨¨¤¤¨§¨¨¦
,dicïBcéð ,øîBà éìéìbä éñBé éaøwfpd aygpeBaL øéieLîadn itl ± ©¦¥©§¦¦¥¦¦§¨¤

didy eciqtd dnk exryi xivwd inia dbexra x`ypy dn jxr didiy

.lecble siqedl lekiäôé äúéä änk dúBà ïéàBø ,íéøîBà íéîëçådeye ©£¨¦§¦¦¨©¨¨§¨¨¨
zgyd mr rwxwdäôé àéä änëåehrnzpy dne ,zgyd `ll dzr deye §©¨¦¨¨
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xcde"פב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc `nw `aa(iriax meil)

m`eäìëàmdyk miaprøãîñ,egxty xg`l cin mlecib zligza miwc ± ¨§¨§¨©
øîBà òLBäé éaø,ïéàBømincneíéáðò ïä eléàk ïúBày zelecbúBãîBò ©¦§ª©¥¦¨§¦¥£¨¦§

,øöaéì.mlyn ok milecb miapr jxr itkeänk ïéàBø ,íéøîBà íéîëçå ¦¨¥©£¨¦§¦¦©¨
äôé äúéämiaprd mr rwxwdäôé àéä änëådne ,mdicrla dzr ¨§¨¨¨§©¨¦¨¨

.zegt mlyny ,wifnl `lewl `ed df aeyige ,mlyn dinc ehrnzpyéaø©¦
íéøeîà íéøác äna ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîLminyy ¦§¤§¨¥¦©¦¦§©¤§¨¦£¦

,dinca rwxwd dzgtpy dnk itl mlyne rwxwd ab` wfpd z`ïîæa¦§©
íéðàz éøeçéå íéðôb éáìeì äìëàLmi`xpd mip`zde miptbd zeleky` ± ¤¨§¨§¥§¨¦§¦¥§¥¦

,egxt `l oiicry mixkip mpi` mle` dhpgd zraäìëà ìáàmip`z £¨¨§¨
mzeidaBà íébtmzeida miaprøñBamiaygpe oald let lceba mde ©¦¤

,mixenb zexitkïéàBømincneeléàk ïúBàmdíéáðòd,øöaéì úBãîBò ¦¨§¦£¨¦§¦¨¥
itl cqtdd z` miaygne ,zexenb mip`z md eli`k mibtd z` mi`ex oke

.mixenbd mip`zde miaprd xignúäéî éðz÷xn`p mipt lk lr ± ¨¨¥¦©
`ziixaa,'äôé àéä änëå äôé äúéä änk ïúBà ïéàBø íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦¦¨©¨¨§¨¨¨§©¨¦¨¨
éðz÷ àìåminyy,íéMLamineyip i`cey eznda iwfp lr xaecny s`e §Ÿ¨¨¥§¦¦
,miyiyaøîéîì Cì úéà éàî àlàminy ,ok xn`p `ly s`y,íéMLa ¤¨©¦¨§¥©§¦¦
énð àëämineyip mdy xnel yi ,lirlc `ziixaa xaecn mda ,eteb iwfpa ¨¨©¦
íéMLa.ok xkfp `ly s` §¦¦

:eay xiieyna dlk`y dn aeyig zece` zercd z` `ian iia`,éiaà øîà̈©©©¥
ãçà øác eøîà ìàòîLé éaøå éìéìbä éñBé éaø.àä éìéìbä éñBé éaø ©¦¥©§¦¦§©¦¦§¨¥¨§¨¨¤¨©¦¥©§¦¦¨

ïøîàc.eay xiieyna fifgd oecipy ,enyn (:gp) lirl `aedy dn ±éaø ©£¨¨©¦
àéðúc ,ìàòîLéoenn eznda dwifdy in iabl (c ak zeny) dxeza xn`p , ¦§¨¥§©§¨

,xg` ly,'ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî'epiide÷féð ìL eäãN áèéî ¥©¨¥¥©©§§©¥¥©¨¥¤¦¨
,÷féð ìL Bîøk áèéîe,x`eai xy`keàáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ¥©©§¤¦¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨
áeúkä àa àì ,øîBàdflàlàyiy cnll `aïé÷æéðì úBaâìdn z` ¥Ÿ¨©¨¤¨¦§§¦¨¦

,mlyl wifnd lr elihde enyyïîrwxwdúécéòä,ieey eze` itl el yiy ¦¨¦¦
Lc÷äì øîBçå ì÷å.zicird on daebyiax ixaca dpeekd zehytae §©¨¤§¤§¥

epywzde ,dyegk wx dlk`y s` dpiny dbexr ly ieey mlyiy l`rnyi

,wifdy dnn xzei mlyi recn (:e) lirl dfak àîéz àìåly eyexitáø §Ÿ¥¨§©
,ïéáà øa éãéà áø øîàc ,ïéáà øa éãéàxaic l`rnyi iaxyïBâk ¦¦©¨¦§¨©©¦¦©¨¦§

éàåä äLeçk éà ïðéòãé àìå úBâeøòä ïéa äâeøò äìëàLdbexr dze` ¤¨§¨£¨¥¨£§Ÿ©§¦¨¦§¨£©
éàåä äðéîL éà,íéìL íe÷ øîàcdbexr ly ieey mlye cenr ±äðéîL ¦§¥¨£©§¨©§¦§¥¨

àzLä àkéàc áèéîadzr dcya zepnyd zebexrd ly oieey itk ±,efe §¥©§¦¨©§¨
zexg`d zebexra ahind itk 'wfip ly edcy ahin' l`rnyi iax zpeek

,dzràì éëäcïðéøîàe ,jk xnel oi`y ±àîòè éàîxn`y eixac migcp §¨¦Ÿ©§¦©©©§¨
y oenn wtqa `id dkldy meyn ,dpiny mlyi wtqnyBøéáçî àéöBnä, ©¦¥£¥

,exagn oenn reazl `ay iny epiidcåéìòzaegäéàøä,eixack gikedl ¨¨¨§¨¨
.xac el zzl aiiegn exag oi` gikei `l m`eàlàl`rnyi iax zpeek ¤¨

mlyiydén÷ìc áèéîa,jk xg` ribiy ±eäéð éàîe,df ahin edne ±ék §¥©¦§©¥©¦¦
÷éìñc Càéämircei ep` df itly ,xivwd zenia zebexra dlriy dn itk ± ¥©§¨¦

ixd .enlyl eilre eciqtd df mekqe ,dlk` ilel o`k lecbl jixv did dnk

.eay xiieynd itl minyy ililbd iqei iaxk xaq l`rnyi iax s`y
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc `nw `aa(iriax meil)

éîëeà éðàñî íééñ äåäbdpnk ,zexegy miilrp eilbxl zelerp eid ± £¨¨¥§¨¥§¥
,mila`à÷eLa éà÷åweya cner dide ±àòcøäðc.Léø éác eäeçkLà §¨¥§¨¦§©§§¨©§§§¥¥
àúeìbdlebd y`x ly eiyp` ede`vn ±déì eøîàå,edel`ye ±àðL éàî ¨¨§¨§¥©§¨

éðàñî éðä.`weec el` miilrp yael jpd recn ±eäì øîà,`xirf xfril` ¨¥§¨¥¨©§
meyn myael ipixdíéìLeøià àðìéaàî à÷coaxeg lr ip` la`zny ± §¨¦©¦§¨©§¨©¦

.milyexidéì eøîàm`díéìLeøià éìeaàúéàì záéLç zàdz` aeyg ± ¨§¥©§£¦©§§¦§©¥©§¨©¦
.milyexi oaxeg lr la`zdläåä àøäBé øeáñdlebd y`x icar eayg ± ¨£¨£¨

ok lre ,ea yiy de`b meyn ok dyer `edyäeLáçå deéúàedegwl ± ©§©§©§¨
,`xirf xfril` z`f d`x xy`k .edexq`eàðà äaø àøáb ,eäì øîà± ¨©§©§¨©¨£¨

.milyexi lr la`zdl il ie`xe ,ippd lecb mc`ïðéòãé àðî ,déì eøîà± ¨§¥§¨©§¦¨
.dz` lecb mc` ok`y rcp okidn,eäì øîàz` oegal mz` mileki ¨©§

ok lre ,izericieëéépéî éòaéà àðà Bà àúléî éàpéî eòa ïezà Bà©¨¦©¦§¨£¨¦¨¥¦©§
àúléîmkz` l`y`y e` ,mkl aiy`e dkld xac ipel`yz mz`y e` - ¦§¨

.dkld xaczà éòa ,déì eøîà.dz` l`y ±õ÷c ïàî éàä ,eäì øîà ¨§¥¨¥©§¨©§©©§¨
àøôek,miapra xqea oirk ,zexenb opi`y mixnz uvwy in ±ílLî éàî §¨©§©¥

.ewfp inca,àøôek éîc ílLî ,déì eøîà,jxr mey dzr mdl oi`y oeike ¨§¥§©¥§¥§¨
,`xirf xfril` mze` l`y .melk mlyn oi`eåä àäåzeidl mteq `lde ± §¨¨

éøîz.onf xg`l,déì eøîàok m`.éøîz éîc ílLî`xirf xfril` xfg ©§¥¨§¥§©¥§¥©§¥
edépéî ì÷L éøîz åàì àäå ,eäì øîà,mixnz epnid gwl `l `ld ± ¨©§§¨©©§¥¨©¦¥

.mnlyi dnle,déì eøîà,ok m`zà ïì àîéà.epic dn dz` xen` ±øîà ¨§¥¥¨¨©§¨©
,eäìewfid z` meyl yiíéMLadpewdy ,rwxwd mr mixknpd milwc §§¦¦

`vnpe ,onf xg`l e`eaiy zexitd z` mb ezrca aygn zexit mr rwxw

.xkndl dkxr cxi `xtekd z` uvwykyéúååk øîà ïàî ,déì eøîàC± ¨§¥©¨©§¨¥
.jenk xne`d edin,íéi÷ Bðéc úéáe éç ìàeîL àä ,eäì øîàmilekie ¨©§¨§¥©¥¦©¨

.dfa oicd edn el`eyl mz`ìàeîLc dén÷ eøcLmixacd z` egly ± ©©©¥¦§¥
.l`eny iptl `xirf xfril` xn`yeäì øîà,l`enyeëì øîà÷ øétL± ¨©§©¦¨¨©§

meyl yi oky mkl xn` dti.íéMLamc` ok`y dlebd y`x iyp` e`xe §¦¦
milyexi lr la`zdl ie`xe `ed lecbeäe÷áLeedegipd ±: §¨

,dpyna epipy'eë íéøeîb úBøét äìëà øîBà ïBòîL éaøzexit znlyn ©¦¦§¥¨§¨¥§¦
llk dcyd ab` miny oi`y ,miiz`q miiz`q m` d`q d`q m` mixenb:

:dpyna oerny iax zrc z` zx`an `xnbd

àîòè éàîc xaeqy itl ,àðîçø øîàc àädxezd dxn`y dny - ©©§¨¨§¨©©£¨¨
(c ak zeny)'øçà äãNa øòáe'weqtdy (:gp) lirl epyxc dfnyãnìî ¦¥¦§¥©¥§©¥

ïéîMLwfpd z`äãOä áb ìò,dlekéléî éðämixen` el` mixac oi` ± ¤¨¦©©©¨¤¨¥¦¥
a `l`éãéîxac ±éøöc,äãNì Celi`e ,mixenb mpi`y zexit oebkéðä± ¦¦§¨¦§¨¤¨¥

,mixenb mdy el` zexitéîelL éòa eäééðéòa ,äãNì éëéøö àìc ïåék± ¥¨§Ÿ§¦¥§¨¤§¥©§¨¥©¥
.zenilya mnlyl eilr

:oipra dkld wqt d`ian `xnbd

,àaà øa äéîøé éaø øîà ,àéiç øa àðeä áø øîàmya zereny izy ¨©©¨©¦¨¨©©¦¦§§¨©©¨
,axáø ïceiptl didy dyrna,øéàî éaøk,oldl x`eaiy dxwnae÷ñôe ¨©§©¦¥¦¨©

àúëìäzexecl dweqt dkld micinlzl cnil ±.ïBòîL éaøkdn ¦§§¨§©¦¦§
y epxn`y,øéàî éaøk áø ïc,ef `ziixaa xi`n iax `edáúk ,àéðúc ¨©§©¦¥¦§©§¨¨©

mc`ïBLàøìjlde ,ezy` zaezkl zcgeind dcyd z` el xken `edy ¨¦
ixd dznkqd `lly itl ef dxikn lr ok mb mezgzy dy`l mc` eze`

dae ,dzaezk razzykl epnn dabze xefgze dzaezkl zcareyn `id
,ef dcy lr xzeezy dnizgdl.Bì äîúç àìådcyd z` lrad xkn aeye §Ÿ¨§¨

éðMìdxiknl dnikqde dy`l jldeBì äîúçå,dilr,dúaeúk äãáà ©¥¦§¨§¨¨§¨§¨¨
zn`a dpeekzd `ly xnel dleki dpi`e ,ef dxikna dilr dlgny itl
xak mezgl dl did ok m`y ,dlral dzyr gex zgp `l` dxiknl
zn`a ,ipyl dnzgy dne ,ely gex zgpa dvtg dpi`y gkene ,oey`xl

,dnzg,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácdnzg `ly df ote`a mb ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
oey`xlàéä äìBëéoiicríël äî ízà éìòáì éúéNò çeø úçð øîàzL §¨¦¤Ÿ©©©©¨¦¦§©§¦©¤©¨¤

,éìò.xi`n iaxk ax oc dfae÷ñôeaxïðúc àä ék ,ïBòîL éaøk àúëìä ¨©¨©¦§§¨§©¦¦§¦¨¦§©
(:dp) lirl dpynaúîlLî ïéøeîb úBøét äìëà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§¨¥§¦§©¤¤
íà ,ïéøeîb úBøétdlk`äàñmlynäàñeíàdlk`íéúàñznlyn ¥§¦¦§¨§¨¦¨©¦

,íéúàñdcyl mikixvd zexita `l` dcyd ab` miny oi`e: ¨©¦

äðùî
ici lr dlk`pe xg` ly dcyl dqpkedy d`eaz oica zwqer dpynd
zxiny zaeg zlhen dzid in lr ,mci lr dwefip e` dcyd lra zenda

.dcqtda dzr `yiy d`eazd

Lécânäyicb dpnn zeyrl d`eaz qipknd -äãN CBúalyàlL Bøéáç ©©§¦§§¥£¥¤Ÿ
azlihpúeLød`ae ,dcyd lran,äãOä ìòa ìL Bzîäa ïúìëàålra ¦§©£¨¨©§¤§¤©©©¨¤

dcydøeèt.dwefipy d`eazd lr mlylníàådcyd lra znda ¨§¦
jk ici lre d`eazd lr dwilgd,ïäa ä÷feäixdáéiç Léãbä ìòa §¨¨¤©©©¨¦©¨

.dwfp inelyzaíàåd`eazd lraLécâäyicb zeyrl ez`eaz qipkd ± §¦¦§¦
úeLøaixd ,dcyd lra znkqdaeáéiç äãOä ìòad`eazd lr mlyl ¦§©©©¨¤©¨

qipkdy oeik qipknd xeht ,d`eazd ici lr eznda dwfed m` oke ,dwefipy
.zeyxaoeik mewn lkn ,dxiny eilr lawny yexita xn` `ly s`e

.dilr dxiny zlawk df ixd d`eazd z` qipkiy mikqdy

.àøîâ
minkg zrcy ,df oica minkgl iax oia zwelgn epipy (.fn) mcewd wxta
eilr law eli`k df ixd ,dnda e` utg ezeyxl qipkdl dyxdyky `id

cr dxiny zaeg eilr oi`e qipkdl zeyx `l` ezeyx oi` iaxle ,mxneyl
:`xnbd zxxan .yexita eilr dze` lawiyïðz àîéìdpyna,éaøk àìc ¥¨§©§Ÿ§©¦

øîàä éaøk éàczeixg`a aiig epi`yúéaä ìòa åéìò ìa÷iL ãò §¦§©¦¨¨©©¤§©¥¨¨©©©©¦
yexitaìøBîL:`xnbd dgec .ezeyxl dqpkdl eznkqda ic oi`eáø øîà ¦§¨©©

Y àëä ,àtt,epizpynaïðé÷ñò éøc éa øèða,zepxbd xneya xaecn - ¨¨¨¨§¨©¥¨¥©§¦¨
lr xenyl xney mipnne zg` dcya myicb z` miyer drwad ipa lky

iax dcen dfay ,zepxbd lkLBãâe ìéiò déì øîàc ïåéëcxn`y oeiky - §¥¨§¨©¥©¥§
lkn ,xenyl yexita eilr laiw `ly s` ,yicb dyre jz`eaz qpkd el

mewnàeä Cì øèðàå ìéiòitl ,jl xeny`e jz`eaz qpkd xnel ezpeek - ©¥§¤§©¨
.d`eazd z` xenyl xneyd zcear idefy

.dwifdy y` ipiipra zewqer ze`ad zeipynd

äðùî
äøòaä úà çìBMäzwlec y` gipnd ±ãéazeyxa -Løçrney epi`y ©¥©¤©§¥¨§©¥¥

e` ,zrc ea oi`y xacn epi`e,ïè÷å äèBLmze` ,ewifde y`d mr eklde ¤§¨¨
glynd mb mewn lkne ,zrc ipa mpi`y itl aiigl oi`íãà éðéãa øeèẗ§¦¥¨¨

,dcal ey` `le ewifde ekld mdy itlåmewn lknáéiçglyndéðéãa §©¨§¦¥
.íéîLm`eçìLz`y`dãéamc`çwtixd ,zrc xa ±áéiç çwtä ¨©¦¨©§©¦¥©©¦¥©©¨

ixnbl xeht glynde ,wfidd melyza.
m` :dilr aiig in ,miyp` dnk ici lr dzyrpy y` oic zx`an dpynd

øeàä úà àéáä ãçà,dgipde ,dnvr y`d ±å`a okn xg`lãçàeàéáä ¤¨¥¦¤¨§¤¨¥¦
,íéöòä úàoexg`díéöòä úà àéánäd `ed,áéiçz` `iady oey`xde ¤¨¥¦©¥¦¤¨¥¦©¨

dzid `l mivrd icrlay ,melk dyr `l oey`xdy itl .xeht dadld

y`d z` dyerk ecal ipyd aygp okl ,wifdle xeral dleki y`d
dligza m` ,jtidl oke .dwifndå íéöòä úà àéáä ãçà`a jk xg`ãçà ¤¨¥¦¤¨¥¦§¤¨

e,øeàä úà àéáä`edy oexg`dáéiç øeàä úà àéánä`ed df lk . ¥¦¤¨©¥¦¤¨©¨
,dievn gex oi` m` j` ,mivrd z` xiradle zeall dievn gexdy mewna

e ,zkrec dzid y`deäaéìå øçà àa,gex dilr aiydy ici lr dxirad ± ¨©¥§¦¨
e mixeht mdipy,áéiç äaìîäm`e .dwifnl y`d dzyrp eieail ici lry ©§©¤©¨

`l` ,y`d z` xiradl icka did `l eieaila mbçeøä äúaéìdpi`y ¦§¨¨©
,dievnïéøeèt ïlekgex `azy mzrc lr zelrdl mdl did `ly itl ¨§¦

.dievn dpi`y

àøîâ
`xnbd .xeht ,dwifde ,ohwe dhey yxg cia y` gleydy dpyna epipy

:df xeht xn`p izni` zepey zerc d`ian

,äi÷æçc déîMî Lé÷ì Léø øîàcia y` gleydy dpyna epipyy dn ¨©¥¨¦¦§¥§¦§¦¨
,glynd xehty ohwe dhey yxgeðL àìexac `l ±úìçb Bì øñnL àlà Ÿ¨¤¨¤¨©©¤¤

,ieail `la llk meiw mdl oi`y ,milgb ±äaéìåe` dheyd e` yxgd §¦¨
ohwdìáà ,m`úáäìL Bì øñî,xak daeln `idy zxrea y` zadl - £¨¨©©§¤¤
áéiçglyndY àîòè éàî ,y meyn ,xacl mrhd ednåéNòîly ©¨©©§¨©£¨

glyndBì eîøb à÷z`f enxb md ±Bì øñî eléôà ,øîà ïðçBé éaøå . ¨¨§§©¦¨¨¨©£¦¨©
úáäìLok mb ,xak daeln `idyàîòè éàî ,øeèt,xacl mrhd edn ± ©§¤¤¨©©§¨
y meynLøçc àúáö`id dnr wifdl jlde dlhpy yxgd ly ezfig` ± §¨¨§¥¥

yBì äîøbwfidláéiçî àìå ,aiigzn epi`e ±àæååb Bì øBñîiL ãòmivr ± ¨§¨§Ÿ¦©©©¤¦§©§¨
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פה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc `nw `aa(iriax meil)

éîëeà éðàñî íééñ äåäbdpnk ,zexegy miilrp eilbxl zelerp eid ± £¨¨¥§¨¥§¥
,mila`à÷eLa éà÷åweya cner dide ±àòcøäðc.Léø éác eäeçkLà §¨¥§¨¦§©§§¨©§§§¥¥
àúeìbdlebd y`x ly eiyp` ede`vn ±déì eøîàå,edel`ye ±àðL éàî ¨¨§¨§¥©§¨

éðàñî éðä.`weec el` miilrp yael jpd recn ±eäì øîà,`xirf xfril` ¨¥§¨¥¨©§
meyn myael ipixdíéìLeøià àðìéaàî à÷coaxeg lr ip` la`zny ± §¨¦©¦§¨©§¨©¦

.milyexidéì eøîàm`díéìLeøià éìeaàúéàì záéLç zàdz` aeyg ± ¨§¥©§£¦©§§¦§©¥©§¨©¦
.milyexi oaxeg lr la`zdläåä àøäBé øeáñdlebd y`x icar eayg ± ¨£¨£¨

ok lre ,ea yiy de`b meyn ok dyer `edyäeLáçå deéúàedegwl ± ©§©§©§¨
,`xirf xfril` z`f d`x xy`k .edexq`eàðà äaø àøáb ,eäì øîà± ¨©§©§¨©¨£¨

.milyexi lr la`zdl il ie`xe ,ippd lecb mc`ïðéòãé àðî ,déì eøîà± ¨§¥§¨©§¦¨
.dz` lecb mc` ok`y rcp okidn,eäì øîàz` oegal mz` mileki ¨©§

ok lre ,izericieëéépéî éòaéà àðà Bà àúléî éàpéî eòa ïezà Bà©¨¦©¦§¨£¨¦¨¥¦©§
àúléîmkz` l`y`y e` ,mkl aiy`e dkld xac ipel`yz mz`y e` - ¦§¨

.dkld xaczà éòa ,déì eøîà.dz` l`y ±õ÷c ïàî éàä ,eäì øîà ¨§¥¨¥©§¨©§©©§¨
àøôek,miapra xqea oirk ,zexenb opi`y mixnz uvwy in ±ílLî éàî §¨©§©¥

.ewfp inca,àøôek éîc ílLî ,déì eøîà,jxr mey dzr mdl oi`y oeike ¨§¥§©¥§¥§¨
,`xirf xfril` mze` l`y .melk mlyn oi`eåä àäåzeidl mteq `lde ± §¨¨

éøîz.onf xg`l,déì eøîàok m`.éøîz éîc ílLî`xirf xfril` xfg ©§¥¨§¥§©¥§¥©§¥
edépéî ì÷L éøîz åàì àäå ,eäì øîà,mixnz epnid gwl `l `ld ± ¨©§§¨©©§¥¨©¦¥

.mnlyi dnle,déì eøîà,ok m`zà ïì àîéà.epic dn dz` xen` ±øîà ¨§¥¥¨¨©§¨©
,eäìewfid z` meyl yiíéMLadpewdy ,rwxwd mr mixknpd milwc §§¦¦

`vnpe ,onf xg`l e`eaiy zexitd z` mb ezrca aygn zexit mr rwxw

.xkndl dkxr cxi `xtekd z` uvwykyéúååk øîà ïàî ,déì eøîàC± ¨§¥©¨©§¨¥
.jenk xne`d edin,íéi÷ Bðéc úéáe éç ìàeîL àä ,eäì øîàmilekie ¨©§¨§¥©¥¦©¨

.dfa oicd edn el`eyl mz`ìàeîLc dén÷ eøcLmixacd z` egly ± ©©©¥¦§¥
.l`eny iptl `xirf xfril` xn`yeäì øîà,l`enyeëì øîà÷ øétL± ¨©§©¦¨¨©§

meyl yi oky mkl xn` dti.íéMLamc` ok`y dlebd y`x iyp` e`xe §¦¦
milyexi lr la`zdl ie`xe `ed lecbeäe÷áLeedegipd ±: §¨

,dpyna epipy'eë íéøeîb úBøét äìëà øîBà ïBòîL éaøzexit znlyn ©¦¦§¥¨§¨¥§¦
llk dcyd ab` miny oi`y ,miiz`q miiz`q m` d`q d`q m` mixenb:

:dpyna oerny iax zrc z` zx`an `xnbd

àîòè éàîc xaeqy itl ,àðîçø øîàc àädxezd dxn`y dny - ©©§¨¨§¨©©£¨¨
(c ak zeny)'øçà äãNa øòáe'weqtdy (:gp) lirl epyxc dfnyãnìî ¦¥¦§¥©¥§©¥

ïéîMLwfpd z`äãOä áb ìò,dlekéléî éðämixen` el` mixac oi` ± ¤¨¦©©©¨¤¨¥¦¥
a `l`éãéîxac ±éøöc,äãNì Celi`e ,mixenb mpi`y zexit oebkéðä± ¦¦§¨¦§¨¤¨¥

,mixenb mdy el` zexitéîelL éòa eäééðéòa ,äãNì éëéøö àìc ïåék± ¥¨§Ÿ§¦¥§¨¤§¥©§¨¥©¥
.zenilya mnlyl eilr

:oipra dkld wqt d`ian `xnbd

,àaà øa äéîøé éaø øîà ,àéiç øa àðeä áø øîàmya zereny izy ¨©©¨©¦¨¨©©¦¦§§¨©©¨
,axáø ïceiptl didy dyrna,øéàî éaøk,oldl x`eaiy dxwnae÷ñôe ¨©§©¦¥¦¨©

àúëìäzexecl dweqt dkld micinlzl cnil ±.ïBòîL éaøkdn ¦§§¨§©¦¦§
y epxn`y,øéàî éaøk áø ïc,ef `ziixaa xi`n iax `edáúk ,àéðúc ¨©§©¦¥¦§©§¨¨©

mc`ïBLàøìjlde ,ezy` zaezkl zcgeind dcyd z` el xken `edy ¨¦
ixd dznkqd `lly itl ef dxikn lr ok mb mezgzy dy`l mc` eze`

dae ,dzaezk razzykl epnn dabze xefgze dzaezkl zcareyn `id
,ef dcy lr xzeezy dnizgdl.Bì äîúç àìådcyd z` lrad xkn aeye §Ÿ¨§¨

éðMìdxiknl dnikqde dy`l jldeBì äîúçå,dilr,dúaeúk äãáà ©¥¦§¨§¨¨§¨§¨¨
zn`a dpeekzd `ly xnel dleki dpi`e ,ef dxikna dilr dlgny itl
xak mezgl dl did ok m`y ,dlral dzyr gex zgp `l` dxiknl
zn`a ,ipyl dnzgy dne ,ely gex zgpa dvtg dpi`y gkene ,oey`xl

,dnzg,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácdnzg `ly df ote`a mb ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
oey`xlàéä äìBëéoiicríël äî ízà éìòáì éúéNò çeø úçð øîàzL §¨¦¤Ÿ©©©©¨¦¦§©§¦©¤©¨¤

,éìò.xi`n iaxk ax oc dfae÷ñôeaxïðúc àä ék ,ïBòîL éaøk àúëìä ¨©¨©¦§§¨§©¦¦§¦¨¦§©
(:dp) lirl dpynaúîlLî ïéøeîb úBøét äìëà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§¨¥§¦§©¤¤
íà ,ïéøeîb úBøétdlk`äàñmlynäàñeíàdlk`íéúàñznlyn ¥§¦¦§¨§¨¦¨©¦

,íéúàñdcyl mikixvd zexita `l` dcyd ab` miny oi`e: ¨©¦

äðùî
ici lr dlk`pe xg` ly dcyl dqpkedy d`eaz oica zwqer dpynd
zxiny zaeg zlhen dzid in lr ,mci lr dwefip e` dcyd lra zenda

.dcqtda dzr `yiy d`eazd

Lécânäyicb dpnn zeyrl d`eaz qipknd -äãN CBúalyàlL Bøéáç ©©§¦§§¥£¥¤Ÿ
azlihpúeLød`ae ,dcyd lran,äãOä ìòa ìL Bzîäa ïúìëàålra ¦§©£¨¨©§¤§¤©©©¨¤

dcydøeèt.dwefipy d`eazd lr mlylníàådcyd lra znda ¨§¦
jk ici lre d`eazd lr dwilgd,ïäa ä÷feäixdáéiç Léãbä ìòa §¨¨¤©©©¨¦©¨

.dwfp inelyzaíàåd`eazd lraLécâäyicb zeyrl ez`eaz qipkd ± §¦¦§¦
úeLøaixd ,dcyd lra znkqdaeáéiç äãOä ìòad`eazd lr mlyl ¦§©©©¨¤©¨

qipkdy oeik qipknd xeht ,d`eazd ici lr eznda dwfed m` oke ,dwefipy
.zeyxaoeik mewn lkn ,dxiny eilr lawny yexita xn` `ly s`e

.dilr dxiny zlawk df ixd d`eazd z` qipkiy mikqdy

.àøîâ
minkg zrcy ,df oica minkgl iax oia zwelgn epipy (.fn) mcewd wxta
eilr law eli`k df ixd ,dnda e` utg ezeyxl qipkdl dyxdyky `id

cr dxiny zaeg eilr oi`e qipkdl zeyx `l` ezeyx oi` iaxle ,mxneyl
:`xnbd zxxan .yexita eilr dze` lawiyïðz àîéìdpyna,éaøk àìc ¥¨§©§Ÿ§©¦

øîàä éaøk éàczeixg`a aiig epi`yúéaä ìòa åéìò ìa÷iL ãò §¦§©¦¨¨©©¤§©¥¨¨©©©©¦
yexitaìøBîL:`xnbd dgec .ezeyxl dqpkdl eznkqda ic oi`eáø øîà ¦§¨©©

Y àëä ,àtt,epizpynaïðé÷ñò éøc éa øèða,zepxbd xneya xaecn - ¨¨¨¨§¨©¥¨¥©§¦¨
lr xenyl xney mipnne zg` dcya myicb z` miyer drwad ipa lky

iax dcen dfay ,zepxbd lkLBãâe ìéiò déì øîàc ïåéëcxn`y oeiky - §¥¨§¨©¥©¥§
lkn ,xenyl yexita eilr laiw `ly s` ,yicb dyre jz`eaz qpkd el

mewnàeä Cì øèðàå ìéiòitl ,jl xeny`e jz`eaz qpkd xnel ezpeek - ©¥§¤§©¨
.d`eazd z` xenyl xneyd zcear idefy

.dwifdy y` ipiipra zewqer ze`ad zeipynd

äðùî
äøòaä úà çìBMäzwlec y` gipnd ±ãéazeyxa -Løçrney epi`y ©¥©¤©§¥¨§©¥¥

e` ,zrc ea oi`y xacn epi`e,ïè÷å äèBLmze` ,ewifde y`d mr eklde ¤§¨¨
glynd mb mewn lkne ,zrc ipa mpi`y itl aiigl oi`íãà éðéãa øeèẗ§¦¥¨¨

,dcal ey` `le ewifde ekld mdy itlåmewn lknáéiçglyndéðéãa §©¨§¦¥
.íéîLm`eçìLz`y`dãéamc`çwtixd ,zrc xa ±áéiç çwtä ¨©¦¨©§©¦¥©©¦¥©©¨

ixnbl xeht glynde ,wfidd melyza.
m` :dilr aiig in ,miyp` dnk ici lr dzyrpy y` oic zx`an dpynd

øeàä úà àéáä ãçà,dgipde ,dnvr y`d ±å`a okn xg`lãçàeàéáä ¤¨¥¦¤¨§¤¨¥¦
,íéöòä úàoexg`díéöòä úà àéánäd `ed,áéiçz` `iady oey`xde ¤¨¥¦©¥¦¤¨¥¦©¨

dzid `l mivrd icrlay ,melk dyr `l oey`xdy itl .xeht dadld

y`d z` dyerk ecal ipyd aygp okl ,wifdle xeral dleki y`d
dligza m` ,jtidl oke .dwifndå íéöòä úà àéáä ãçà`a jk xg`ãçà ¤¨¥¦¤¨¥¦§¤¨

e,øeàä úà àéáä`edy oexg`dáéiç øeàä úà àéánä`ed df lk . ¥¦¤¨©¥¦¤¨©¨
,dievn gex oi` m` j` ,mivrd z` xiradle zeall dievn gexdy mewna

e ,zkrec dzid y`deäaéìå øçà àa,gex dilr aiydy ici lr dxirad ± ¨©¥§¦¨
e mixeht mdipy,áéiç äaìîäm`e .dwifnl y`d dzyrp eieail ici lry ©§©¤©¨

`l` ,y`d z` xiradl icka did `l eieaila mbçeøä äúaéìdpi`y ¦§¨¨©
,dievnïéøeèt ïlekgex `azy mzrc lr zelrdl mdl did `ly itl ¨§¦

.dievn dpi`y

àøîâ
`xnbd .xeht ,dwifde ,ohwe dhey yxg cia y` gleydy dpyna epipy

:df xeht xn`p izni` zepey zerc d`ian

,äi÷æçc déîMî Lé÷ì Léø øîàcia y` gleydy dpyna epipyy dn ¨©¥¨¦¦§¥§¦§¦¨
,glynd xehty ohwe dhey yxgeðL àìexac `l ±úìçb Bì øñnL àlà Ÿ¨¤¨¤¨©©¤¤

,ieail `la llk meiw mdl oi`y ,milgb ±äaéìåe` dheyd e` yxgd §¦¨
ohwdìáà ,m`úáäìL Bì øñî,xak daeln `idy zxrea y` zadl - £¨¨©©§¤¤
áéiçglyndY àîòè éàî ,y meyn ,xacl mrhd ednåéNòîly ©¨©©§¨©£¨

glyndBì eîøb à÷z`f enxb md ±Bì øñî eléôà ,øîà ïðçBé éaøå . ¨¨§§©¦¨¨¨©£¦¨©
úáäìLok mb ,xak daeln `idyàîòè éàî ,øeèt,xacl mrhd edn ± ©§¤¤¨©©§¨
y meynLøçc àúáö`id dnr wifdl jlde dlhpy yxgd ly ezfig` ± §¨¨§¥¥

yBì äîøbwfidláéiçî àìå ,aiigzn epi`e ±àæååb Bì øBñîiL ãòmivr ± ¨§¨§Ÿ¦©©©¤¦§©§¨
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xcde"פו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc `nw `aa(iying meil)

e`¯ àzìñe miwc mivrY àâøLwlec xpàeääc ,dfay -äNòî éàcå ¦§¨§¨¨§©©©©£¥
¯ déãécelyeîøbwfidl. ¦¥¨§

,dpyna epipy'eëå áéiç çwtä çwt ãéa çìLdalnd daile xg` `a ¨©§©¦¥©©¦¥©©¨§
aiig:

:dpyna `qxibd z` zxxan `xnbdéðúc ïàî ÷çöé øa ïîçð áø øîà± ¨©©©§¨©¦§¨©§¨¥
e xg` `a' dpeyy inLazLî àì 'äaéì,dreh eppi` -åokéðúc ïàîin - ¦¨Ÿ¦§©¥§©§¨¥

e xg` `a' dpeyyLazLî àì ,'äaéð.dreh epi` -àì 'äaéì' éðúc ïàî ¦¨Ÿ¦§©¥©§¨¥¦¨Ÿ
LazLî,áéúëceil` 'd j`ln `xie' (a b zeny)'Là úaìaeyexite ¦§©¥¦§¦§©©¥

dieail my lr dal z`xwp dadly ixd ,y` zadlàì 'äaéð' éðúc ïàîe .©§¨¥¦¨Ÿ
LazLî,áéúëc(hi fp diryi)íéúôN áéð àøBa'wFgxl mFlW mFlW ¦§©¥¦§¦¥¦§¨¨¦¨¨¨¨

ly xeaic zxev l`xyil ycgie `xai `ed jexa yecwdy ,''d xn` aFxTle§©¨¨©
`veie eizty rprpn xacn mc`yke ,xeaic ly iehia `ed aipy ixd ,mely
oeyla y`d z` xiradl icka gex zaydl `exwl ozip okl ,gex mdn

.'daipe xg` `a' xnele ,ieaip
,dpyna epipy:ïéøeèt ïlek çeøä äúaì¦§¨¨©¨§¦

:zg` y`a gexe mc` ieail ipica `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzm` ¨©¨¨
mc`äaéìy`äúaìåmbçeøä,y` dze` z` dievnda Lé íàgkBéeaì ¦¨§¦§¨¨©¦¥§¦

a ecal elydúBaìì éãk,zeall icka oi` dcal gexae ,y`láéiç,dalnd §¥§©¨©¨
åàì íàåa mb m`e ±,zeall icka oi` ecal ely ieail.øeèt`xnbd §¦©¨

:`xnbd dywn .`ziixad ixac seq z` zxxanéànà,xeht `ed recn - ©©
éåäéìaiig `diy ±ka ep`vny enäøBæzaya,Bzòéiñî çeøå`edy epiide ¤¡¥§¤§©§©©§

jk lr aiigy ,gexa d`eazd ztpd ici lr d`eazdn uend z` cixtn

z`f lka ,diixfd ziyrp gexd sexiva wxy s`y ixd ,dxef zk`ln meyn
aiigzi y`d iwfp oiprl ok enke ,aiige elek dyrnd dyerk `ed aygp
`xnbd d`ian .gexd sexiva `l` ecal xirad `ly s` y`d xirank

:ef dl`yl zeaeyz rax`ïðé÷ñò éàîa àëä ,éiaà øîà-äaélL ïBâk ¨©©©¥¨¨§©©§¦¨§¤¦¨
`edå ãçà ãvî`l` ,llk dalzp `l df cva,øçà ãvî çeøä ezaìokl ¦©¤¨§¦©¨©¦©©¥

cg`k mdipy eeily xaecnd oi`e ,melk lired `l eieaily itl xeht `ed

.mewn eze`aøîà àáø`ziixaa xaecn ,äéeöî çeøa äaélL ïBâkdfae ¨¨¨©§¤¦¨§©§¨
d`a okn xg`le ,y`d dzalzp `l oiicrdðéàL çeøa çeøä ezaìå§¦©¨©§©¤¥¨

,äéeöîxiraze dievn dpi`y gex `azy ezrc lr zelrdl el did `le §¨
,dievn gexa dxfy meyn `ed ,gexa diixf lr aiig dxefy dne .y`d z`

.mipirxbdn uend z` cixtdl icka dwitqn `id mbyøîà àøéæ éaø,ïBâk ©¦¥¨¨©§
Y éøenö äønöc`ived `l` gex zaiyp ici lr dail `ly mewna xaecn §©§¨©¥

m` ,el` mi`xen` zrcl .llk ieail df oi`e ,ezniyp ici lr eit lad meg
.gexa dxefk ,aiig ,zeall icka dievn gex ly ieaild sexiva eieaila yi

:jk lr wleg iy` ax,øîà éMà áø,y` oicn zaya dxef oic welg ©©¦¨©
,ef y` lr aiigzn eppi` gexd ly dreiql jxvp eieaily oeik mlerle

e ,y`d dyerk aygp epi`yïðéøîà éky epxn`y dne ±äøBæzayaçeøå ¦©§¦©¤§©
Bzòéiñî,aiigyéléî éðäwx edf -ïéðòìixeqi`,úaLitlúëàìîc §©©§¨¥¦¥§¦§©©¨¦§¤¤

,äøBz äøñà úáLçîoeeike aygy dk`ln lk dxq` dxezdy epiidc ©£¤¤¨§¨¨
dniiwzpe d`eazd dxfz gexd ici lry dzid ezpeek dxefae ,dzeyrl

.aiig okle ,ezaygnàëä ìáàoiwifp iabl,àeä àîìòa àîøb`ly oeik £¨¨¨§¨¨§¨§¨
,gexd sexiva dl mxb wx `l` ,y`d z` ecal dyr.øeèt ïé÷æða àîøâe§¨¨¦§¨¦¨

äðùî
:y`d iwfpa miaiig dn lr zx`an epizpynäìëàå äøòaä úà çìBMä©¥©¤©§¥¨§¨§¨

íéöò,Bàdkqkiq wx elit`íéðáà,Bàdkgiløôòdyixg xip - ¥¦£¨¦¨¨
,lwlwzdeáéiç,mlyl xirandøîàpL(d ak zeny)Là àöú ék' ©¨¤¤¡©¦¥¥¥

íéö÷ äàöîe,äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå,úà øòánä ílLé ílL ¨§¨Ÿ¦§¤¡©¨¦©¨¨©¨¤©¥§©¥©©§¦¤
:'äøòaä©§¥¨

àøîâ
:weqtd z` zyxec `xnbdàðîçø áúëc él änì ,àáø øîàmb aiigy ¨©¨¨¨¨¦§¨©©£¨¨

lríéöB÷lr mbLéãblr mbå äî÷lr mb,äãNmdn cg` azkiy ic oi`e ¦¨¦¨¨§¨¤
.mdilr aiigy mixac x`yl cnlp epnneéëéøö,àðîçø áúk éàcwx §¦¥§¦¨©©£¨¨

àðéîà äåä ,íéöB÷lr wxyàðîçø áééçc àeä íéöB÷,mwifd m`íeMî ¦£¨£¦¨¦§¦¥©£¨¨¦
òLôc çéëLe eäééab Là çéëLcoi`y ievne y`a lk`idl mivew jxcy ± ¦§¦©¥©©§§¦©§¨©

mxbe ryt `ed s`y zelzl yi jkle ,mztixyl mexbl `ly mixdfp

,mztixylìáày`d dlk` m`Léãboeik ,d`eaz lyLà çéëL àìc £¨¨¦§Ÿ§¦©¥
òLôc çéëL àìå eäééabzxinya miyp` mixdfpe yicb sexyl jxc oi` - ©©§§Ÿ§¦©§¨©
,yicb sexyz `ly myi`àì àîéàyi ixdy ,dztixy lr dxez ezaiig ¥¨Ÿ

.yicb lr mb aiigy dxez dazk ok lr ,jka did qep`y zelzláúk éàå§¦¨©
àðîçøwxàðéîà äåä ,Léãblr wxy xne` iziid ±àðîçø áééç Léãb, ©£¨¨¨¦£¨£¦¨¨¦¦¥©£¨¨

àeä äaeøî ãñôäc íeMî,sxyp `ed xy`k ,eilralìáàiwfp lríéöB÷ ¦§¤§¥§¤£¨¦
èòeî ãñôäc,`edàì àîéàxnel dxezd dkxved jkl ,dxez ezaiig §¤§¥¨¥¨Ÿ

:x`al `xnbd dkiynn .mivew lr mb aiigy'äî÷'aiigy dxez dxn`y ¨¨
,dztixy lr,él änìepcnlléeìâa äîw äîd`eazdy myk ± ¨¨¦©¨¨§¨

dielb `id ,rwxwa zcnere zxaegndóà ,aìkdaiig `l y` iwfp x`y ©¨
`ed wfipd xacd xy`k `l` dxez,éeìâaoenhd xac eyi` dtxy m` j` §¨

:`xnbd zl`ey .jk lr aiig epi` ,ieageäãeäé éaøìe(:`q oldl)áéiçîc §©¦§¨¦§©©
Làa ïeîè é÷æpà,aiig oenhd xac dtxy m` mby xaeqd ±äî÷dxikfdy ©¦§¥¨¨¥¨¨

,dilr aiigy dxez.él änìweqtd `a :`xnbd daiynéìòa ìk úBaøì ¨¨¦§©¨©£¥
äîB÷aiigy micnl o`kne ,mipa`e dcy wx `le ,deab cnery xac lk ± ¨

:`xnbd zl`ey .zepli`e miig ilra ztixy lr mbïðaøå'dnw'n micnly §©¨¨
,y`a oenh xehtleäì àðî äîB÷ éìòa ìk úBaøìieaix mdl okidn ± §©¨©£¥¨§¨§

:`xnbd daiyn .dfleäì à÷ôðz`f md micnl ±,'äîwä Bà'îzaizy ©§¨§¥©¨¨
:`xnbd zl`ey .dnew ilra lk zeaxl d`a 'e`'äãeäé éaøådaxnd §©¦§¨
zaizn micnl dn ,dnew ilra lk 'dnw' zaizn.'Bà':`xnbd daiyn

÷lçì déì éòaéîdlk` m` wx aiigy xn`z `ly ,dnwl yicb oia wlgl ¦¨¥¥§©¥
.dnw e` yicb e` mdn cg` wx dlk` m` s` aiig `l` ,yicb mbe dnw mb

:`xnbd zl`eyïðaøå,dnew ilra lk zeaxl 'e`'n micnlyàðî ÷lçì §©¨¨§©¥§¨
eäì:`xnbd daiyn .cala el`n cg` lr mb aiigy wlgl mdl oipn ± §

eäì à÷ôðz`f md micnl ±,'äãOä Bà'î`id zxzein ef 'e`' zaizy ©§¨§¥©¨¤
:`xnbd zl`ey .ef dyxcläãeäé éaøå`ed dn ,wlgl 'dnwd e`'n cnly §©¦§¨

:`xnbd daiyn .dcya dazkpy 'e`' zaizn yxecàðîçø áúëc éãéià©§¥§¨©©£¨¨
'äîwä Bà',wlgl cnll dnw iabl 'e`' zaiz dxez dazky ab` ±áúk ©¨¨¨©

mb'äãOä Bà'dkiynn .dyxc meyl zkxvp dpi` ef 'e`' zaizyy s` ©¨¤
:x`al `xnbd'äãN'dztixy lr aiigy dxez dxn`yééezàì ,él änì ¨¤¨¨¦§©¥

y`d m` s`y zeaxl ±äëçìz`Bøéðoiicr drxfp `ly exiag zyixg ± ¦£¨¦
äëñëñåz` dgkig -åéðáà:`xnbd zl`ey .aiig ,ewefipeàðîçø áBzëìå §¦§§¨£¨¨§¦§©£¨¨
'äãN',eipa` dkqkqe exip dkgilyk epiidc ,diwfp lr aiigyðä éòa àìåC ¨¤§Ÿ¨¥¨¨

lr m` ixdy ,dnwe yicb mivew ,mixg`d z` xikfdl aezkd jxhvi `le ±

:`xnbd daiyn .mdilr mb aiigy heyt aiig eipa`e exipáúk éàc àëéøö§¦¨§¦¨©
àðîçøwxàðéîà äåä ,äãNxnel `l` ,dnvr dcyl aezkd zpeek oi`y ©£¨¨¨¤£¨£¦¨

y`d dtxy m` wxy,äãOaM äî,d`eaz epiidcïéàm` la` ,aiig ok ± ©¤©¨¤¥
dtxyàðéøçà éãéî,eipa`e exip ,dnvr dcyd z` epiidc ,xg` xac ±àì ¦¦©£¦¨Ÿ
,aiigziïì òîLî à÷lr aiigy 'dnw' zaiza dxezd eprinyd jkl ± ¨©§©¨

,dnvr dcyd lr mb aiigy dpnid cenll zxzein 'dcy' zaize ,d`eazd
.dcy dxezd dazk dnl mb x`azpe .eipa` dkqkqe exip dkgila

:dcb` ixaca weqtd z` zyxec `xnbdøîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©
úeðòøet ïéà ,ïúðBé éaødrx dxifb ±íéòLøäL ïîæa àlà ,íìBòì äàa ©¦¨¨¥§¨¨¨¨¨¤¨¦§©¤¨§¨¦
úìçúî dðéàå ,íìBòarxtdløîàpL ,älçz íé÷écvä ïî àlàzeny) ¨¨§¥¨©§¤¤¤¨¦©©¦¦§¦¨¤¤¡©

(d ak,'íéö÷ äàöîe Là àöú ék',fnx jxca weqtd z` yxtl yie ¦¥¥¥¨§¨Ÿ¦
yLà éúîéà,zeprxet epiidcäàöBé,mlerl d`aeíéöBwL ïîæamdy ¥¨©¥§¨¦§©¤¦

,miryxd,dì ïéeöî,mlera miryx yiy onfa epiidcúìçúî dðéàå §¦¨§¥¨©§¤¤
rxtdløîàpL ,älçz íé÷écvä ïî àlà(my)'Léãb ìëàðå'mdy ¤¨¦©©¦¦§¦¨¤¤¡©§¤¡©¨¦

y oeike ,miwicvdøîàð àì 'Léãb ìëàå'weqtaàlà ,xn`p,'Léãb ìëàðå' §¨©¨¦Ÿ¤¡©¤¨§¤¡©¨¦
rnynøák Léãb ìëàpLmivewl mcew,yiyk z`vei y`dy epiide ¤¤¡©¨¦§¨

xaky ,yicbd lk`p xak mzlke` `idyk mle` ,mze` zlke`e miryx
miwicvdn erxtp:

:df oipra ceréðàz[dpy-]óñBé áø,áéúëc éàîzkn onfa (ak ai zeny) ¨¥©¥©¦§¦
,zexeka,'ø÷a ãò Búéa çútî Léà eàöú àì ízàå'wx yper edf `lde §©¤Ÿ¥§¦¦¤©¥©Ÿ¤

`l` ,mixvnd lrúéçLnì úeLø ïzépL ïåékrxtdlïéa ïéçáî Bðéà ¥¨¤¦©§©©§¦¥©§¦¥
,íéòLøì íé÷écöoaxw mc ea yiy mdizal qpkdl l`xyi exdfed jkle ©¦¦¦§¨¦

.mdn erxti `ly ick sewynd lr gqtãBò àìå,àlàepivnìéçúnLmi §Ÿ¤¨¤©§¦
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e`¯ àzìñe miwc mivrY àâøLwlec xpàeääc ,dfay -äNòî éàcå ¦§¨§¨¨§©©©©£¥
¯ déãécelyeîøbwfidl. ¦¥¨§

,dpyna epipy'eëå áéiç çwtä çwt ãéa çìLdalnd daile xg` `a ¨©§©¦¥©©¦¥©©¨§
aiig:

:dpyna `qxibd z` zxxan `xnbdéðúc ïàî ÷çöé øa ïîçð áø øîà± ¨©©©§¨©¦§¨©§¨¥
e xg` `a' dpeyy inLazLî àì 'äaéì,dreh eppi` -åokéðúc ïàîin - ¦¨Ÿ¦§©¥§©§¨¥

e xg` `a' dpeyyLazLî àì ,'äaéð.dreh epi` -àì 'äaéì' éðúc ïàî ¦¨Ÿ¦§©¥©§¨¥¦¨Ÿ
LazLî,áéúëceil` 'd j`ln `xie' (a b zeny)'Là úaìaeyexite ¦§©¥¦§¦§©©¥

dieail my lr dal z`xwp dadly ixd ,y` zadlàì 'äaéð' éðúc ïàîe .©§¨¥¦¨Ÿ
LazLî,áéúëc(hi fp diryi)íéúôN áéð àøBa'wFgxl mFlW mFlW ¦§©¥¦§¦¥¦§¨¨¦¨¨¨¨

ly xeaic zxev l`xyil ycgie `xai `ed jexa yecwdy ,''d xn` aFxTle§©¨¨©
`veie eizty rprpn xacn mc`yke ,xeaic ly iehia `ed aipy ixd ,mely
oeyla y`d z` xiradl icka gex zaydl `exwl ozip okl ,gex mdn

.'daipe xg` `a' xnele ,ieaip
,dpyna epipy:ïéøeèt ïlek çeøä äúaì¦§¨¨©¨§¦

:zg` y`a gexe mc` ieail ipica `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzm` ¨©¨¨
mc`äaéìy`äúaìåmbçeøä,y` dze` z` dievnda Lé íàgkBéeaì ¦¨§¦§¨¨©¦¥§¦

a ecal elydúBaìì éãk,zeall icka oi` dcal gexae ,y`láéiç,dalnd §¥§©¨©¨
åàì íàåa mb m`e ±,zeall icka oi` ecal ely ieail.øeèt`xnbd §¦©¨

:`xnbd dywn .`ziixad ixac seq z` zxxanéànà,xeht `ed recn - ©©
éåäéìaiig `diy ±ka ep`vny enäøBæzaya,Bzòéiñî çeøå`edy epiide ¤¡¥§¤§©§©©§

jk lr aiigy ,gexa d`eazd ztpd ici lr d`eazdn uend z` cixtn

z`f lka ,diixfd ziyrp gexd sexiva wxy s`y ixd ,dxef zk`ln meyn
aiigzi y`d iwfp oiprl ok enke ,aiige elek dyrnd dyerk `ed aygp
`xnbd d`ian .gexd sexiva `l` ecal xirad `ly s` y`d xirank
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.gexa dxefk ,aiig ,zeall icka dievn gex ly ieaild sexiva eieaila yi

:jk lr wleg iy` ax,øîà éMà áø,y` oicn zaya dxef oic welg ©©¦¨©
,ef y` lr aiigzn eppi` gexd ly dreiql jxvp eieaily oeik mlerle
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,äøBz äøñà úáLçîoeeike aygy dk`ln lk dxq` dxezdy epiidc ©£¤¤¨§¨¨
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äðùî
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:'äøòaä©§¥¨

àøîâ
:weqtd z` zyxec `xnbdàðîçø áúëc él änì ,àáø øîàmb aiigy ¨©¨¨¨¨¦§¨©©£¨¨

lríéöB÷lr mbLéãblr mbå äî÷lr mb,äãNmdn cg` azkiy ic oi`e ¦¨¦¨¨§¨¤
.mdilr aiigy mixac x`yl cnlp epnneéëéøö,àðîçø áúk éàcwx §¦¥§¦¨©©£¨¨

àðéîà äåä ,íéöB÷lr wxyàðîçø áééçc àeä íéöB÷,mwifd m`íeMî ¦£¨£¦¨¦§¦¥©£¨¨¦
òLôc çéëLe eäééab Là çéëLcoi`y ievne y`a lk`idl mivew jxcy ± ¦§¦©¥©©§§¦©§¨©

mxbe ryt `ed s`y zelzl yi jkle ,mztixyl mexbl `ly mixdfp

,mztixylìáày`d dlk` m`Léãboeik ,d`eaz lyLà çéëL àìc £¨¨¦§Ÿ§¦©¥
òLôc çéëL àìå eäééabzxinya miyp` mixdfpe yicb sexyl jxc oi` - ©©§§Ÿ§¦©§¨©
,yicb sexyz `ly myi`àì àîéàyi ixdy ,dztixy lr dxez ezaiig ¥¨Ÿ

.yicb lr mb aiigy dxez dazk ok lr ,jka did qep`y zelzláúk éàå§¦¨©
àðîçøwxàðéîà äåä ,Léãblr wxy xne` iziid ±àðîçø áééç Léãb, ©£¨¨¨¦£¨£¦¨¨¦¦¥©£¨¨

àeä äaeøî ãñôäc íeMî,sxyp `ed xy`k ,eilralìáàiwfp lríéöB÷ ¦§¤§¥§¤£¨¦
èòeî ãñôäc,`edàì àîéàxnel dxezd dkxved jkl ,dxez ezaiig §¤§¥¨¥¨Ÿ

:x`al `xnbd dkiynn .mivew lr mb aiigy'äî÷'aiigy dxez dxn`y ¨¨
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dielb `id ,rwxwa zcnere zxaegndóà ,aìkdaiig `l y` iwfp x`y ©¨
`ed wfipd xacd xy`k `l` dxez,éeìâaoenhd xac eyi` dtxy m` j` §¨

:`xnbd zl`ey .jk lr aiig epi` ,ieageäãeäé éaøìe(:`q oldl)áéiçîc §©¦§¨¦§©©
Làa ïeîè é÷æpà,aiig oenhd xac dtxy m` mby xaeqd ±äî÷dxikfdy ©¦§¥¨¨¥¨¨

,dilr aiigy dxez.él änìweqtd `a :`xnbd daiynéìòa ìk úBaøì ¨¨¦§©¨©£¥
äîB÷aiigy micnl o`kne ,mipa`e dcy wx `le ,deab cnery xac lk ± ¨

:`xnbd zl`ey .zepli`e miig ilra ztixy lr mbïðaøå'dnw'n micnly §©¨¨
,y`a oenh xehtleäì àðî äîB÷ éìòa ìk úBaøìieaix mdl okidn ± §©¨©£¥¨§¨§

:`xnbd daiyn .dfleäì à÷ôðz`f md micnl ±,'äîwä Bà'îzaizy ©§¨§¥©¨¨
:`xnbd zl`ey .dnew ilra lk zeaxl d`a 'e`'äãeäé éaøådaxnd §©¦§¨
zaizn micnl dn ,dnew ilra lk 'dnw' zaizn.'Bà':`xnbd daiyn

÷lçì déì éòaéîdlk` m` wx aiigy xn`z `ly ,dnwl yicb oia wlgl ¦¨¥¥§©¥
.dnw e` yicb e` mdn cg` wx dlk` m` s` aiig `l` ,yicb mbe dnw mb

:`xnbd zl`eyïðaøå,dnew ilra lk zeaxl 'e`'n micnlyàðî ÷lçì §©¨¨§©¥§¨
eäì:`xnbd daiyn .cala el`n cg` lr mb aiigy wlgl mdl oipn ± §

eäì à÷ôðz`f md micnl ±,'äãOä Bà'î`id zxzein ef 'e`' zaizy ©§¨§¥©¨¤
:`xnbd zl`ey .ef dyxcläãeäé éaøå`ed dn ,wlgl 'dnwd e`'n cnly §©¦§¨

:`xnbd daiyn .dcya dazkpy 'e`' zaizn yxecàðîçø áúëc éãéià©§¥§¨©©£¨¨
'äîwä Bà',wlgl cnll dnw iabl 'e`' zaiz dxez dazky ab` ±áúk ©¨¨¨©

mb'äãOä Bà'dkiynn .dyxc meyl zkxvp dpi` ef 'e`' zaizyy s` ©¨¤
:x`al `xnbd'äãN'dztixy lr aiigy dxez dxn`yééezàì ,él änì ¨¤¨¨¦§©¥

y`d m` s`y zeaxl ±äëçìz`Bøéðoiicr drxfp `ly exiag zyixg ± ¦£¨¦
äëñëñåz` dgkig -åéðáà:`xnbd zl`ey .aiig ,ewefipeàðîçø áBzëìå §¦§§¨£¨¨§¦§©£¨¨
'äãN',eipa` dkqkqe exip dkgilyk epiidc ,diwfp lr aiigyðä éòa àìåC ¨¤§Ÿ¨¥¨¨

lr m` ixdy ,dnwe yicb mivew ,mixg`d z` xikfdl aezkd jxhvi `le ±

:`xnbd daiyn .mdilr mb aiigy heyt aiig eipa`e exipáúk éàc àëéøö§¦¨§¦¨©
àðîçøwxàðéîà äåä ,äãNxnel `l` ,dnvr dcyl aezkd zpeek oi`y ©£¨¨¨¤£¨£¦¨

y`d dtxy m` wxy,äãOaM äî,d`eaz epiidcïéàm` la` ,aiig ok ± ©¤©¨¤¥
dtxyàðéøçà éãéî,eipa`e exip ,dnvr dcyd z` epiidc ,xg` xac ±àì ¦¦©£¦¨Ÿ
,aiigziïì òîLî à÷lr aiigy 'dnw' zaiza dxezd eprinyd jkl ± ¨©§©¨

,dnvr dcyd lr mb aiigy dpnid cenll zxzein 'dcy' zaize ,d`eazd
.dcy dxezd dazk dnl mb x`azpe .eipa` dkqkqe exip dkgila

:dcb` ixaca weqtd z` zyxec `xnbdøîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©
úeðòøet ïéà ,ïúðBé éaødrx dxifb ±íéòLøäL ïîæa àlà ,íìBòì äàa ©¦¨¨¥§¨¨¨¨¨¤¨¦§©¤¨§¨¦
úìçúî dðéàå ,íìBòarxtdløîàpL ,älçz íé÷écvä ïî àlàzeny) ¨¨§¥¨©§¤¤¤¨¦©©¦¦§¦¨¤¤¡©

(d ak,'íéö÷ äàöîe Là àöú ék',fnx jxca weqtd z` yxtl yie ¦¥¥¥¨§¨Ÿ¦
yLà éúîéà,zeprxet epiidcäàöBé,mlerl d`aeíéöBwL ïîæamdy ¥¨©¥§¨¦§©¤¦

,miryxd,dì ïéeöî,mlera miryx yiy onfa epiidcúìçúî dðéàå §¦¨§¥¨©§¤¤
rxtdløîàpL ,älçz íé÷écvä ïî àlà(my)'Léãb ìëàðå'mdy ¤¨¦©©¦¦§¦¨¤¤¡©§¤¡©¨¦

y oeike ,miwicvdøîàð àì 'Léãb ìëàå'weqtaàlà ,xn`p,'Léãb ìëàðå' §¨©¨¦Ÿ¤¡©¤¨§¤¡©¨¦
rnynøák Léãb ìëàpLmivewl mcew,yiyk z`vei y`dy epiide ¤¤¡©¨¦§¨

xaky ,yicbd lk`p xak mzlke` `idyk mle` ,mze` zlke`e miryx
miwicvdn erxtp:

:df oipra ceréðàz[dpy-]óñBé áø,áéúëc éàîzkn onfa (ak ai zeny) ¨¥©¥©¦§¦
,zexeka,'ø÷a ãò Búéa çútî Léà eàöú àì ízàå'wx yper edf `lde §©¤Ÿ¥§¦¦¤©¥©Ÿ¤

`l` ,mixvnd lrúéçLnì úeLø ïzépL ïåékrxtdlïéa ïéçáî Bðéà ¥¨¤¦©§©©§¦¥©§¦¥
,íéòLøì íé÷écöoaxw mc ea yiy mdizal qpkdl l`xyi exdfed jkle ©¦¦¦§¨¦

.mdn erxti `ly ick sewynd lr gqtãBò àìå,àlàepivnìéçúnLmi §Ÿ¤¨¤©§¦
rxtdløîàpL ,älçz íé÷écvä ïî(g `k l`wfgi)÷écö Cnî ézøëäå' ¦©©¦¦§¦¨¤¤¡©§¦§©¦¦¥©¦
,'òLøå`xnbd .dligz mirxtp epnny xnel ryxl mcew wicvd xkfede §¨¨
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mipa`A KiIW KEqkq .rxfp `NW dWixg£¦¨¤Ÿ¦§©¦§©¨©£¨¦
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Dil dedC lMd dUr `Ed iM dAlOd aiIg©¨©§©¤¦¨¨©Ÿ©£¨¥
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ripvOd wxRA WOn FA oi`W riIqn lFkï§©¥©¤¥©¨§¤¤©©§¦©

(mye .bv 'c zay)zFAll icM FiEAilA oi` m`e§¦¥§¦§¥§©
xEhR zFAll icM oi` gExA mBW t"r`¤©§©¥§¥§©¨
dUr oM m` `N` FX` mEXn aiIgin `lC§Ÿ¦©¥¦¦¤¨¦¥¨¨
xaC F` gExd rEIq `lA Fnvr iptA KM lM̈©¦§¥©§§Ÿ¦©¨©¨¨
xnB xg` diEvn gExA wiGdl lkEIW xg ©̀¥¤©§©¦§©§¨©©§©
z` xiraOd rnWn ikdC FNW dUrOd©©£¤¤§¨¥©§©©©§¦¤
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gExd rEIq i"r iEAiNd dUFrWM iedil¤¡¥§¤¤©¦¦©¨©
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øéòa øác ø"ú ø÷a ãò Búéa çútî Léà eàöú àìŸ¥§¦¦¤©¥©Ÿ¤¤¤¨¦

éìâø ñpkBúéa çútî Léà eàöú àì ízàå øîàpL E ©¥©§¤¤¤¡©§©¤Ÿ¥§¦¦¤©¥
éøãçá àa énò Cì øîBàå ø÷a ãòéúìc øBâñe EEãòa E ©Ÿ¤§¥¥©¦Ÿ©£¨¤§§¨§©£¤

øîBàå éàî äîéà íéøãçîe áøç ìkLz õeçî øîBàå§¥¦§©¤¤¤¥£¨¦¥¨©§¥
Cì òîL àz àì àîîéa ìáà àéìéìa î"ä àîéz éëå§¦¥¨§¥§¨£¨¦¨¨Ÿ¨§©¥

éøãçá àa énòéúìc øBâñe E[àëéä] î"ä àîéz éëå E ©¦Ÿ©£¨¤§§¨§§¦¥¨¥¨
éàebî äîéà àkéàc àëéä ìáà éàåbî äîéà àkéìc§¥¨¥¨¦©¨¦£¨¥¨§¦¨¥¨¦©¨¦
éìòî éôè àîìòa àzååöa éLðéà éðéa áéúé ÷éôð ék¦¨¦¨¦¥¥¦§¥§©§¨§©§¨§¥©£¥
íéøãçîc â"òà äîéà íéøãçîe áøç ìkLz õeçî ù"ú¦§©¤¤¤¥£¨¦¥¨§¥£¨¦
øëñ éåä àçúø ïcéòa àáø áøç ìkLz õeçî äîéà¥¨¦§©¤¤¤¨¨§¦¨¦§¨£¥¨©
øft øéòa áòø ø"ú eðéðBlça úåî äìò ék 'éúëc éek©¥¦§¦¦¨¨¨¤§©¥¨¨¨¦©¥

éìâø[øeâì] äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå 'àpL E ©§¤¤¤¡©§¦¨¨¨¨¤©¥¤©§¨¦§©§¨¨
øäå øéòä àáð eðøîà íà øîBàå íL (øâiå)øéòa áò ©¨¨¨§¥¦¨©§¨Ÿ¨¦§¨¨¨¨¦

àkéìc àëéä î"ä àîéz éëå øîBàå éàî íL eðúîå̈©§¨©§¥§¦¥¨¥¨§¥¨
ù"ú àì úBLôð ÷ôñ àkéàc àëéä ìáà úBLôð ÷ôñ̈¥§¨£¨¥¨§¦¨¨¥§¨Ÿ
øác ø"ú äéçð eðeiçé íà íøà äðçî ìà äìtðå eëì§§¦§¨¤©£¥£¨¦§©¦§¤¤¤
úånä CàìnL éðtî Cøcä òöîàa íãà Cläé ìà øéòä¦©§©¥¨¨§¤§©©¤¤¦§¥¤©§©©¨¤
ébñî àúeLø déì àáéäéc ïåéëc íéëøcä òöîàa Cläî§©¥§¤§©©§¨¦§¥¨¦¦¨¥§¨©§¥
úéìc ïåéëc íéëøc écöa Cläé ìà øéòa íBìL àéãäì§¤§¨¨¨¦©§©¥§¦¥§¨¦§¥¨§¥
ñðké ìà øéòa øác ø"ú ébñîe ééeáç éáçî àúeLø déì¥§¨©§¥£¥©§¥¤¤¨¦©¦¨¥
é÷cøc déa eø÷ àìc àëéä î"äå åéìk íL ãé÷ôî úånä CàìnL úñðkä úéáì ãéçé íãà̈¨¨¦§¥©§¤¤¤©§©©¨¤©§¦¨¥¨§¥¨§Ÿ¨¥©§§¥
eäiìà íé÷çNî íéáìk øéòì àa úånä Càìî íéëBa íéáìk ø"ú äøNò déa eìöî àìå§Ÿ©§¥£¨¨§¨¦¦©§©©¨¤¨¨¦§¨¦§©£¦¥¦¨
øî àçôð ÷çöé 'øc dén÷ éqà áøå énà áø áéúé :äá÷ð eäa úéìc î"äå øéòì àa àéápä©¨¦¨¨¦§§¥§§¥¨¨¦©©¥§©©¥©¥§¦§¨©§¨©

øî ÷éáL àìå àúzòîL øîéîì çút øî ÷éáL àìå àzãbà øîéîì çút àzãbà øî àîéì ì"à øîe àúzòîL øî àîéì ì"à¥¨©§©§§¨©¥¨©©©§¨¨©§¥©©©§¨§Ÿ¨¦©¨©§¥©§©§§¨§Ÿ¨¦©
úBðáì Bì úèwìî äcìé äðé÷æ úçàå äcìé úçà íéLð ézL Bì LiL íãàì äîBc øácä äîì ìLî íëì ìBLîà íäì øîà̈©¨¤¤§¨¤¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¥§¥¨¦©©©§¨§©©§¥¨©§¨§©¤¤§¨
äàöîe Là àöú ék eëééåøúì àéåLc àúlî eëì àîéà éëä éà ïäì øîà ïàkîe ïàkî çø÷ àöîð úBøBçL Bì úèwìî äðé÷æ§¥¨§©¤¤§¦§¨¥¥©¦©¦©¨©¨¤¦¨¥¥¨§¦§¨§©§¨§©§©§¦¥¥¥¨§¨

ì éìò ä"á÷ä øîà äøòaä úà øéòánä ílLé ílL dîöòî àöz íéöB÷ïBiöa Là éúévä éðà ézøòáäL äøòaä úà ílL ¦¥¥¥©§¨©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨¨©©¨©§©¥¤©§¥¨¤¦§©§¦£¦©¦¦¥§¦
dëBúa äéäà ãBáëìe áéáñ Là úîBç dì äéäà éðàå øîàpL Làa dúBðáì ãéúò éðàå äéúBãBñé ìëàzå ïBiöa Là úviå øîàpL¤¤¡©©©¤¥§¦©Ÿ©§¤¨©£¦¨¦¦§¨§¥¤¤¡©©£¦¤§¤¨©¥¨¦§¨¤§¤§¨
úéa øBaî íéî éð÷Lé éî øîàiå ãåã äeàúiå :åévç íeMî BMà Cì øîBì Bôeb é÷æða íéiñå BðBîî é÷æða áeúkä çút àúzòîL§©§§¨¨©©¨§¦§¥¨§¦¥§¦§¥©¨¦¦¦¨©¦§©¤¨¦©Ÿ©¦©§¥¦©¦¦¥

ìL eò÷áiå øòMa øLà íçììô äðçîa íéøBabä úLòaéî à÷ éàî ['Bâå] øòMa øLà íçì úéa øBaî íéî eáàLiå íézLàé ¤¤£¤©¨©©¦§§§Ÿ¤©¦¦§©£¥§¦§¦©¦§£©¦¦¥¤¤£¤©©©§©¨¦¨§¨
íéLéãb øîà àðeä áø déì eèLôc éàî déì eèLôe ïðaøk éà äãeäé 'øk éà déì àéòaéî÷ Làa ïeîè ð"ø øîà àáø øîà déì¥¨©¨¨¨©¨§¥¨¦¨§¨¥¦§§¨¦§©¨¨¨§¥©§¨§¥©¨¨©§¦¦

ìt éøîhî eåäc eåä ìàøNéc íéøBòNcBîöò ìéväì øeñà déì eçìL Bøéáç ïBîîa Bîöò ìéväì eäî déì àéòaéî à÷å eäa íézL ¦§¦§¦§¨¥£©£¦©§¥§¦§¦§§¨¦¨§¨¥©§©¦©§§¨£¥¨§¥¨§©¦©§
íéLéãb eøîà éøî øa äaø àîézéàå ïðaøå Bãéa ïéçBî ïéàå Cøc Bì úBNòì õøBt [Cìîe] äzà Cìî äzà ìáà Bøéáç ïBîîa§¨£¥£¨©¨¤¤©¨¤¤¥©£¤¤§¥¦§¨§©¨¨§¦¥¨©¨©¨¦¨§§¦¦

ìôc íéLãòc ïéLéãâe eåä ìàøNéc ïéøBòNcBzîäa éðôì ïzéì ìàøNéc ïéøBòN ìL ïéLéãb ìBhéì eäî eäì àéòaéî à÷å íézL ¦§¦§¦§¨¥£§¦¦©£¨¦¦§¦§¦§¨¦¨§¨§©¦§¦¦¤§¦§¦§¨¥¦¥¦§¥§¤§
ì úðî ìòìôc íéLãò ìL ïéLéãb ílLìáà àeä òLø ílLî äìéæbL ô"òà ílLé äìéæb òLø áéLé ìBáç déì eçìL íézL ©§¨§©¥§¦¦¤£¨¦¦§¦§¦¨§¥£¨¦¨¨§¥¨§©¥¤§¥¨§©¥¨¨£¨

íL éäzå àø÷ ãç áéúëc eðééä éôelçàì øîàc ïàîì àîìLa Bãéa ïéçBî ïéàå Cøc Bì úBNòì õøBt Cìîe äzà Cìî äzà©¨¤¤©¨¤¤¥©£¤¤§¥¦§¨¦§¨¨§©§¨©§¦©¥©§¦§¦©§¨©§¦¨
épäì eäì àéòaéà éàî éì÷îì øîàc ïàîì àlà íéøBòN äàìî äãOä ú÷ìç éäzå àø÷ ãç áéúëe íéLãò äàìî äãOä ú÷ìç¤§©©¨¤§¥¨£¨¦§¦©§¨©§¦¤§©©¨¤§¥¨§¦¤¨§©§¨©§¦§¥©¦¨§¨§§©¥

ìt eäa eøîhéî eåäc ìàøNéc íéLãòc íéLéãb énð eåäc Cì øîà éàø÷ éøzáéúëc eðééä éì÷îì øîàc ïàîì àîìLa íézL §¥§¨¥¨©¨©£©¦§¦¦©£¨¦§¦§¨¥©£¦¨§§§¦§¦¦§¨¨§©§¨©§¦§¥©§¦§¦
éàø÷ éøz áéúëc eðééä ézøz épä àîìLa éôelçàì eäì ÷áL àìc äìéviå éàî éôelçàì ã"îì àlà äìéviå ä÷ìçä CBúa ávéúiå©¦§©¥§©¤§¨©©¦¤¨¤¨§§¦©¥©©©¦¤¨§Ÿ¨©§§¦©¥¦§¨¨©¥©§¥©§¦§¦§¥§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc `nw `aa(iying meil)

ñðké íìBòìxirlíãàdipqk`a oilie ,jxca jldndáBè éëacera ± §¨¦¨¥¨¨§¦
,meid xi`ne zgxef dngdàöéåjxcl xirdnáBè éëameid xi`dy zra ± §¥¥§¦

,xweaaøîàpL(ak ai zeny)ãò Búéa çútî Léà eàöú àì ízàå' ¤¤¡©§©¤Ÿ¥§¦¦¤©¥©
,'ø÷amihqilde oiwifnd iptn ea qpkdle z`vl aehd onfd `ed meidy Ÿ¤

.zelila miievnd
:dpkq zezira bedpl cvik miweqtn zyxec `xnbdïðaø eðzm` ,`ziixaa ¨©¨¨

ztbn yiéìâø ñpk ,øéòa øácE,uegl `vz l`e jziaa xbzqd ±øîàpL ¤¤¨¦©¥©§¤¤¤¡©
(my),'ø÷a ãò Búéa çútî Léà eàöú àì ízàå'yi dtbn zray ixd §©¤Ÿ¥§¦¦¤©¥©Ÿ¤

,ziaa xbzqdløîBàå(k ek diryi) sqep weqtéøãçá àa énò Cì'øâñe E §¥¥©¦Ÿ©£¨¤§Ÿ
Eãòa Eúìcmrfd zra `agdl yiy ixd ,'mrf xari cr rbx hrnk iag §¨§©£¤£¦¦§©¤©©©£¨¨©

,selgie xeariy crøîBàå(dk al mixac) xg` weqtáøç ìkLz õeçî' §¥¦§©¤¤¤
,'äîéà íéøãçîeyi zevega zend j`ln ly eaxg zpkq yi xy`ky ixd ¥£¨¦¥¨

:miweqtd zyelya jxevd z` `xnbd zyxtn .mixcga xbzqdléàî©
'øîBàå'weqtd caln mitqep miweqt `iadl `ziixad dkxvedy mrhd ± §¥

,'xwA cr FziA gzRn Wi` E`vz `l mY`e' oey`xdàîéz éëåm`y ± §©¤Ÿ¥§¦¦¤©¥©Ÿ¤§¦¥¨
,dtbn zra ziaa xbzqdl yiy oey`xd weqtdn cenildy xn`zéðä̈¥

éléîwx edf ±àéìéìa,dlila ±àîîéa ìáàmeia ±àìweqtdn epcnl ¦¥§¥§¨£¨¦¨¨Ÿ
okl .eilbx qpkl yiyòîL àzweqtdn dfl mb di`x rnye `a ±énò Cì' ¨§©¥©¦

éøãçá àa,'Eúìc øâñe E.ok meia mby micnl epnnyåokàîéz éëm` ± Ÿ©£¨¤§Ÿ§¨§§¦¥¨
,dtbn zra ziaa xbzqdl yiy el` miweqtn cenildy xn`zéléî éðä± ¨¥¦¥

wx `edéàebî äîéà àkéìc [àëéä],envr ziaa cgte dni` oi`y ote`a ± ¥¨§¥¨¥¨¦©¨
éàebî äîéà àkéàc àëéä ìáà,cgte dni` dpyi mizaa mby ote`a ± £¨¥¨§¦¨¥¨¦©¨

c xn`z `nyélòî éôè àîìòa àzååöa éLðéà éðéa áéúé ÷éôð ék± ¦¨¦¨¦¥¥¦§¥§©§¨§¨§¨§¥§©¥
okl ,`zeevl el eidie miyp` oia ayie `viy sicryòîL àzrnye `a ± ¨§©
xn`py ,eziaa xbzqdl el yi df ote`a mby di`xáøç ìkLz õeçî'¦§©¤¤¤

,'äîéà íéøãçîeyíéøãçîc áb ìò óàyiäîéàz`f lka ,cgteõeçî ¥£¨¦¥¨©©©§¥£¨¦¥¨¦
áøç ìkLzoiprn dyrn d`ian `xnbd .ziaa xbzqiy ahene ,ziaa `le §©¤¤¤

:dfàçúø ïcéòa ,àáøztbn dzide ,`ed jexa yecwdn qrk didy onfa ± ¨¨§¦¨¦§¨
,xacéek øëñ éåä,zepelgd z` mzeq did ±áéúëc(k h edinxi)äìò ék' ¨¥¨©©¥¦§¦¦¨¨

,'eðéðBlça úåîlvpdl xyt` xebq `ed m`e ,oelgd jxc `a zeendy ¨¤§©¥
.epnid

:arx onfa zebdpzd zece` `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
yiy zraéìâø øft ,øéòa áòøE,jnewna x`yz l`e ,oefn ytgl jl ± ¨¨¨¦©¥©§¤
øîàpL(i ai ziy`xa)[øeâì] äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå' ¤¤¡©©§¦¨¨¨¨¤©¥¤©§¨¦§©§¨¨

,'íL (øâéå),xg` mewnl arxd iptn mdxa` jldy ixdøîBàåxg` weqt ¨§¥
exn`e ,dpgnl uegn eayiy mirxevn miyp` drax` iabl (c f 'a mikln)

dfl dfíL eðúîå øéòa áòøäå øéòä àáð eðøîà íà'dt EpaWi m`e ¦¨©§¨Ÿ¨¦§¨¨¨¨¦¨©§¨§¦¨©§Ÿ
,'Epzne Epzini m`e digp EpIgi m` mx` dpgn l` dlRpe Ekl dYre Epznë¨§§©¨§§¦§¨¤©£¥£¨¦§©ª¦§¤§¦§¦ª¨¨§

.oefn my biydl mixg` zenewnl zkll yi arx zray dfn epcnle
:miweqtd ipya jxevd z` zyxtn `xnbdøîBàå éàîjxvedy mrhd ± ©§¥

,ipyd weqtdàîéz éëåxg` xezl yi arx zray cenildy xn`z m`y ± §¦¥¨
,oefnéléî éðäwx edf ±àkéìc àëéäoi`yk ±÷ôñzpkqúBLôðdkilda ¨¥¦¥¥¨§¥¨¨¥§¨

,xg` mewnlàkéàc àëéä ìáàyiyk ±÷ôñzpkqàì ,úBLôðjli £¨¥¨§¦¨¨¥§¨Ÿ
okl ,xg` mewnlòîL àzxn`py ,xg` weqtn jkl mb di`x rnye `a ± ¨§©

xira arxd iptny dfl df mirxevnd exn`y ipyd weqtaìà äìtðå eëì'§§¦§¨¤
,'äéçð eðiçé íà íøà äðçîdpkq mewna mb zkll yi arx zray ixd ©£¥£¨¦§©ª¦§¤

.oefn biydl

zece`e xac onfa die`xd dbdpdd zece` zepey zeziixa d`ian `xnbd
:zend j`ln ly epnfe enewn,ïðaø eðzyiy zraCläé ìà ,øéòa øác ¨©¨¨¤¤¨¦©§©¥

.íéëøcä òöîàa Cläî úånä CàìnL éðtî ,Cøcä òöîàa íãà̈¨§¤§©©¤¤¦§¥¤©§©©¨¤§©¥§¤§©©§¨¦
:`xnbd zx`anàúeLø déì àáéäéc ïåéëczeyx el dpzipy oeiky ± §¥¨¦¦¨¥§¨

,bexdlàéãäì ébñî,jxc ly drvn`a ,xexae ielb ote`a jled ±z` wifne ©§¥§¤§¨
yiy zrae .my mikledd,íéëøc écöa Cläé ìà ,øéòa íBìLiptn ¨¨¦©§©¥§¦¥§¨¦

,mikxcd ileya jldn zend j`lnyàúeLø déì úéìc ïåéëcoeiky ± §¥¨§¥¥§¨
,bexdl zeyx el oi`yébñîe ééeaç éaçî,mikxcd iciva `agda jldn ± ¦©¥©¥©§¥

.my mikledd z` wifne,ïðaø eðzyiy zraíãà ñðké ìà ,øéòa øác ¨©¨¨¤¤¨¦©¦¨¥¨¨
úñðkä úéáì ãéçéiptnãé÷ôî úånä CàìnLxneye gipn ±íLz` ¨¦§¥©§¤¤¤©§©©¨¤©§¦¨

.åéìk:`xnbd dtiqenéléî éðäå`l` epi` df lke ±déa eø÷ àìc àëéä ¥¨§¨¥¦¥¥¨§Ÿ¨¥
äøNò déa elöî àìå é÷cøcmy milltzn oi`e micli my micnel oi`y ± ©§§¥§Ÿ§©¥£¨¨

.dxyr,ïðaø eðzd m`íéáìkxiray,íéëBay `ed oniqúånä Càìî ¨©¨¨§¨¦¦©§©©¨¤
.øéòì àad m`eíéáìkxirayíé÷çNîy `ed oniq ,miwgev ±eäiìà ¨¨¦§¨¦§©£¦¥¦¨

.øéòì àa àéápä:`xnbd dtiqenéléî éðäåoniq wegvdy df lke ± ©¨¦¨¨¦§¨¥¦¥
ote`a `l` epi` ,xirl `ay `iapd edil`läá÷ð eäa úéìcmdipia oi`y ± §¥§§¥¨

iptn `le dzngn ewgyy okzi dawp mdipia yi m`y ,dawp dalk
xirl `a `iapd edil`y:

:y` iwfpl mikiiyd dcb`e dkld ixacl zxfeg `xnbdáéúéeayi ±áø ¨¦©
dén÷ éqà áøå énàiptl ±àçôð ÷çöé éaøc,epnid cenlløîcg` ± ©¦§©©¦©¥§©¦¦§¨©§¨©

mdndéì øîà,`gtp wgvi iaxlàúzòîL øî àîéìepixen epcnli ± ¨©¥¥¨©§©§§¨
,dkld ixacøîeipyde ±déì øîà,`gtp wgvi iaxlàzãbà øî àîéì± ©¨©¥¥¨©©©§¨

.dcb` ixac epixen epcnliçút`gtp wgvi iaxàzãbà øîéîìxnel ± ¨©§¥©©©§¨
,dcb` ixacøî ÷éáL àìåxn`iy dvxy itl ,mxne`l ipyd epzp `le ± §Ÿ¨¦©
.dkld ixacçút`gtp wgvi iaxàúzòîL øîéîì,dkld ixac xnel ± ¨©§¥©§©§§¨

øî ÷éáL àìåixac xn`iy dvxy itl ,mxne`l oey`xd epzp `le ± §Ÿ¨¦©
.dcb`íäì øîà,iq` axe in` axl `gtp wgvi iax,ìLî íëì ìBLîà ¨©¨¤¤§¨¤¨¨

äcìé úçà ,íéLð ézL Bì LiL íãàì ,äîBc øácä äîì,dxirv ±úçàå §©©¨¨¤§¨¨¤¥§¥¨¦©©©§¨§©©
,äðé÷æd ezy` ,zepal zexrye zexegy zexry ey`xa el eideäcìédzid §¥¨©§¨

Bì úèwìîd zexryd z`úBðáìdy`d eli`e ,xirv d`xiy dzvxy itl §©¤¤§¨
däðé÷ædzidBì úèwìîd zexryd z`úBøBçL,owf d`xiy dzvxy itl §¥¨§©¤¤§

,ïàkîe ïàkî çø÷ àöîðipi` ip` s` .llk zexry el exzep `ly itl ¦§¨¥¥©¦¨¦¨
epi` xg`de dkld ixac xnel il ozep epi` mkn cg`y itl ,xac xnel leki

.melk `la epxzepe ,dcb` ixac xnel il ozepïäì øîà,`gtp wgvi iaxéà ¨©¨¤¦
éëädkld ixac xne`y dvex cg`de mkzrc lr mz` micnery ,jk m` ± ¨¦

,dcb` ixac xg`deeëééåøúì àéåLc àúlî eëì àîéàxac mkl xne` ± ¥¨§¦§¨§©§¨§©§©§
(d ak zeny) xn`p .cg` oipra dcb`e dkld ,mkipyl mi`zndàöú ék'¦¥¥

,'íéö÷ äàöîe Lày`dy rnyne,dîöòî àözaezkd meiq eli`e ¥¨§¨Ÿ¦¥¥¥©§¨
,'äøòaä úà øòánä ílLé ílL'`le xiran ici lr dxraedy rnyn ©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨

,`ed dcb` xac .dkld xace dcb` xac jkn yexcl yie ,dnvrn

`ed jexa yecwd `ly s` lry ,ycwnd zia ztixy zece` xaecndy
z`f lka ,miaxd epizepeera dfl epnxby ep` `l` dxiradLBãwä øîà̈©©¨

ì éìò ,àeä CeøaézøòáäL äøòaä úà ílLdxirad eli`k ,oeiva ¨¨©§©¥¤©§¥¨¤¦§©§¦
xne` `ed jexa yecwdy ,envraøîàpL ,ïBiöa Là éúévä éðàc dki`) £¦¦¦¦¥§¦¤¤¡©

(`i,'äéúãBñé ìëàzå ïBiöa Là úviå',xne`e jiynn `edeãéúò éðàå ©©¤¥§¦©Ÿ©§Ÿ¤¨©£¦¨¦
øîàpL ,Làa dúBðáì(h a dixkf)áéáñ Là úîBç dì äéäà éðàå' ¦§¨¨¥¤¤¡©©£¦¤§¤¨©¥¨¦
.'dëBúá äéäà ãBáëìexace .dcb` xac edfàúzòîLyiy dkld ± §¨¤§¤§¨§©§§¨

y ,jkn yexcl,BðBîî é÷æða áeúkä çútdnvrn 'y` `vz ik' ixdy ¨©©¨§¦§¥¨
exiag dcyl y`d dklde ,dxny `le ely jeza y` xirady epiid

,wifdy exey oebke ,wifde jlde exny `ly epenn lkk edfy ,dwifdeíéiñå§¦¥
,Bôeb é÷æðaexiag dcya xirad envr `ed eli`k 'xiran' aezkd e`xwy §¦§¥

,etebae eicia wifdeEì øîBìlr aiigyBMàdwifdyíeMîzaygpy ©§¦¦
kåévçjk ,ynn eicia wifd eli`k aiig wifde ug wxf m`y myky ,ewifdy ¦¨

exiag dcyl dkiled envr `ed eli`k ely jeza wilcdy eyi` lr aiig
mc` oick mpic y` iwfpy oeike .'xiran' aezkd e`xw okly ,eicia wifde
,xrv mb wfp caln wfipl mlyl aiig envra wifd m`y myk ,envra wifnd

did eli` j` .eyi`a wfed m` el mlyl aiig mb jk ,zyeae zay ,ietix
m`y myk ,cala wfp `l` mlyn did `l ,wifnd oenn oick y` lr aiig
wfipd ly einc ezgty dn z` `l` mlyn xeyd lra oi` ,mc` exey gbp:
xn`p :y` iwfp ipicl jiiyd jlnd cec lv` didy rxe`n d`ian `xnbd
,mizylt mr cec zngln zra rxi`y dn zece` (eh bk 'a l`eny) weqta

,'øòMa øLà íçì úéa øBaî íéî éð÷Lé éî øîàiå ãåã äeàúiå'yexite ©¦§©¤¨¦©Ÿ¤¦©§¥¦©¦¦¥¤¤£¤©¨©
miayeid oixcdpqd lv` xxal jli in l`ye dklda wtzqdy `ed weqtd

(fh bk my) eixg`ly weqta xn`pe .mgl zia xryaìL eò÷áiå'úL ©¦§§§Ÿ¤
ìô äðçîa íéøabäà íçì úéa øBaî íéî eáàLiå íézL['Bâå] øòMa øL ©¦Ÿ¦§©£¥§¦§¦©¦§£©¦¦¥¤¤£¤©©©§

df weqt yexite ,'dedil mz` KQIe mzFYWl da` `le ceC l` E`aIe E`UIe©¦§©¨¦¤¨¦§Ÿ¨¨¦§¨©©¥Ÿ¨©¨
.mdixac z` lawl o`n cec j` ,ef dl`y xxal ekld cec ixeaiby `ed
zxxan .mdixac z` lawl o`n dnle wtzqd dna zx`an `xnbd

:`xnbddéì àéòaéî à÷ éàîd`ian .da wtzqpy dkld dze` idn ± ©¨¦©§¨¥
,dpey`x drc :ef dkld idn zerc yely `xnbdáø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©

déì àéòaéî÷ Làa ïeîè ,ïîçð,exiag ly oenh xac sxey oica wtzqp ± ©§¨¨¨¥¨¦©§¨¥
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פט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc `nw `aa(iying meil)

ñðké íìBòìxirlíãàdipqk`a oilie ,jxca jldndáBè éëacera ± §¨¦¨¥¨¨§¦
,meid xi`ne zgxef dngdàöéåjxcl xirdnáBè éëameid xi`dy zra ± §¥¥§¦

,xweaaøîàpL(ak ai zeny)ãò Búéa çútî Léà eàöú àì ízàå' ¤¤¡©§©¤Ÿ¥§¦¦¤©¥©
,'ø÷amihqilde oiwifnd iptn ea qpkdle z`vl aehd onfd `ed meidy Ÿ¤

.zelila miievnd
:dpkq zezira bedpl cvik miweqtn zyxec `xnbdïðaø eðzm` ,`ziixaa ¨©¨¨

ztbn yiéìâø ñpk ,øéòa øácE,uegl `vz l`e jziaa xbzqd ±øîàpL ¤¤¨¦©¥©§¤¤¤¡©
(my),'ø÷a ãò Búéa çútî Léà eàöú àì ízàå'yi dtbn zray ixd §©¤Ÿ¥§¦¦¤©¥©Ÿ¤

,ziaa xbzqdløîBàå(k ek diryi) sqep weqtéøãçá àa énò Cì'øâñe E §¥¥©¦Ÿ©£¨¤§Ÿ
Eãòa Eúìcmrfd zra `agdl yiy ixd ,'mrf xari cr rbx hrnk iag §¨§©£¤£¦¦§©¤©©©£¨¨©

,selgie xeariy crøîBàå(dk al mixac) xg` weqtáøç ìkLz õeçî' §¥¦§©¤¤¤
,'äîéà íéøãçîeyi zevega zend j`ln ly eaxg zpkq yi xy`ky ixd ¥£¨¦¥¨

:miweqtd zyelya jxevd z` `xnbd zyxtn .mixcga xbzqdléàî©
'øîBàå'weqtd caln mitqep miweqt `iadl `ziixad dkxvedy mrhd ± §¥

,'xwA cr FziA gzRn Wi` E`vz `l mY`e' oey`xdàîéz éëåm`y ± §©¤Ÿ¥§¦¦¤©¥©Ÿ¤§¦¥¨
,dtbn zra ziaa xbzqdl yiy oey`xd weqtdn cenildy xn`zéðä̈¥

éléîwx edf ±àéìéìa,dlila ±àîîéa ìáàmeia ±àìweqtdn epcnl ¦¥§¥§¨£¨¦¨¨Ÿ
okl .eilbx qpkl yiyòîL àzweqtdn dfl mb di`x rnye `a ±énò Cì' ¨§©¥©¦

éøãçá àa,'Eúìc øâñe E.ok meia mby micnl epnnyåokàîéz éëm` ± Ÿ©£¨¤§Ÿ§¨§§¦¥¨
,dtbn zra ziaa xbzqdl yiy el` miweqtn cenildy xn`zéléî éðä± ¨¥¦¥

wx `edéàebî äîéà àkéìc [àëéä],envr ziaa cgte dni` oi`y ote`a ± ¥¨§¥¨¥¨¦©¨
éàebî äîéà àkéàc àëéä ìáà,cgte dni` dpyi mizaa mby ote`a ± £¨¥¨§¦¨¥¨¦©¨

c xn`z `nyélòî éôè àîìòa àzååöa éLðéà éðéa áéúé ÷éôð ék± ¦¨¦¨¦¥¥¦§¥§©§¨§¨§¨§¥§©¥
okl ,`zeevl el eidie miyp` oia ayie `viy sicryòîL àzrnye `a ± ¨§©
xn`py ,eziaa xbzqdl el yi df ote`a mby di`xáøç ìkLz õeçî'¦§©¤¤¤

,'äîéà íéøãçîeyíéøãçîc áb ìò óàyiäîéàz`f lka ,cgteõeçî ¥£¨¦¥¨©©©§¥£¨¦¥¨¦
áøç ìkLzoiprn dyrn d`ian `xnbd .ziaa xbzqiy ahene ,ziaa `le §©¤¤¤

:dfàçúø ïcéòa ,àáøztbn dzide ,`ed jexa yecwdn qrk didy onfa ± ¨¨§¦¨¦§¨
,xacéek øëñ éåä,zepelgd z` mzeq did ±áéúëc(k h edinxi)äìò ék' ¨¥¨©©¥¦§¦¦¨¨

,'eðéðBlça úåîlvpdl xyt` xebq `ed m`e ,oelgd jxc `a zeendy ¨¤§©¥
.epnid

:arx onfa zebdpzd zece` `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
yiy zraéìâø øft ,øéòa áòøE,jnewna x`yz l`e ,oefn ytgl jl ± ¨¨¨¦©¥©§¤
øîàpL(i ai ziy`xa)[øeâì] äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå' ¤¤¡©©§¦¨¨¨¨¤©¥¤©§¨¦§©§¨¨

,'íL (øâéå),xg` mewnl arxd iptn mdxa` jldy ixdøîBàåxg` weqt ¨§¥
exn`e ,dpgnl uegn eayiy mirxevn miyp` drax` iabl (c f 'a mikln)

dfl dfíL eðúîå øéòa áòøäå øéòä àáð eðøîà íà'dt EpaWi m`e ¦¨©§¨Ÿ¨¦§¨¨¨¨¦¨©§¨§¦¨©§Ÿ
,'Epzne Epzini m`e digp EpIgi m` mx` dpgn l` dlRpe Ekl dYre Epznë¨§§©¨§§¦§¨¤©£¥£¨¦§©ª¦§¤§¦§¦ª¨¨§

.oefn my biydl mixg` zenewnl zkll yi arx zray dfn epcnle
:miweqtd ipya jxevd z` zyxtn `xnbdøîBàå éàîjxvedy mrhd ± ©§¥

,ipyd weqtdàîéz éëåxg` xezl yi arx zray cenildy xn`z m`y ± §¦¥¨
,oefnéléî éðäwx edf ±àkéìc àëéäoi`yk ±÷ôñzpkqúBLôðdkilda ¨¥¦¥¥¨§¥¨¨¥§¨

,xg` mewnlàkéàc àëéä ìáàyiyk ±÷ôñzpkqàì ,úBLôðjli £¨¥¨§¦¨¨¥§¨Ÿ
okl ,xg` mewnlòîL àzxn`py ,xg` weqtn jkl mb di`x rnye `a ± ¨§©

xira arxd iptny dfl df mirxevnd exn`y ipyd weqtaìà äìtðå eëì'§§¦§¨¤
,'äéçð eðiçé íà íøà äðçîdpkq mewna mb zkll yi arx zray ixd ©£¥£¨¦§©ª¦§¤

.oefn biydl

zece`e xac onfa die`xd dbdpdd zece` zepey zeziixa d`ian `xnbd
:zend j`ln ly epnfe enewn,ïðaø eðzyiy zraCläé ìà ,øéòa øác ¨©¨¨¤¤¨¦©§©¥

.íéëøcä òöîàa Cläî úånä CàìnL éðtî ,Cøcä òöîàa íãà̈¨§¤§©©¤¤¦§¥¤©§©©¨¤§©¥§¤§©©§¨¦
:`xnbd zx`anàúeLø déì àáéäéc ïåéëczeyx el dpzipy oeiky ± §¥¨¦¦¨¥§¨

,bexdlàéãäì ébñî,jxc ly drvn`a ,xexae ielb ote`a jled ±z` wifne ©§¥§¤§¨
yiy zrae .my mikledd,íéëøc écöa Cläé ìà ,øéòa íBìLiptn ¨¨¦©§©¥§¦¥§¨¦

,mikxcd ileya jldn zend j`lnyàúeLø déì úéìc ïåéëcoeiky ± §¥¨§¥¥§¨
,bexdl zeyx el oi`yébñîe ééeaç éaçî,mikxcd iciva `agda jldn ± ¦©¥©¥©§¥

.my mikledd z` wifne,ïðaø eðzyiy zraíãà ñðké ìà ,øéòa øác ¨©¨¨¤¤¨¦©¦¨¥¨¨
úñðkä úéáì ãéçéiptnãé÷ôî úånä CàìnLxneye gipn ±íLz` ¨¦§¥©§¤¤¤©§©©¨¤©§¦¨

.åéìk:`xnbd dtiqenéléî éðäå`l` epi` df lke ±déa eø÷ àìc àëéä ¥¨§¨¥¦¥¥¨§Ÿ¨¥
äøNò déa elöî àìå é÷cøcmy milltzn oi`e micli my micnel oi`y ± ©§§¥§Ÿ§©¥£¨¨

.dxyr,ïðaø eðzd m`íéáìkxiray,íéëBay `ed oniqúånä Càìî ¨©¨¨§¨¦¦©§©©¨¤
.øéòì àad m`eíéáìkxirayíé÷çNîy `ed oniq ,miwgev ±eäiìà ¨¨¦§¨¦§©£¦¥¦¨

.øéòì àa àéápä:`xnbd dtiqenéléî éðäåoniq wegvdy df lke ± ©¨¦¨¨¦§¨¥¦¥
ote`a `l` epi` ,xirl `ay `iapd edil`läá÷ð eäa úéìcmdipia oi`y ± §¥§§¥¨

iptn `le dzngn ewgyy okzi dawp mdipia yi m`y ,dawp dalk
xirl `a `iapd edil`y:

:y` iwfpl mikiiyd dcb`e dkld ixacl zxfeg `xnbdáéúéeayi ±áø ¨¦©
dén÷ éqà áøå énàiptl ±àçôð ÷çöé éaøc,epnid cenlløîcg` ± ©¦§©©¦©¥§©¦¦§¨©§¨©

mdndéì øîà,`gtp wgvi iaxlàúzòîL øî àîéìepixen epcnli ± ¨©¥¥¨©§©§§¨
,dkld ixacøîeipyde ±déì øîà,`gtp wgvi iaxlàzãbà øî àîéì± ©¨©¥¥¨©©©§¨

.dcb` ixac epixen epcnliçút`gtp wgvi iaxàzãbà øîéîìxnel ± ¨©§¥©©©§¨
,dcb` ixacøî ÷éáL àìåxn`iy dvxy itl ,mxne`l ipyd epzp `le ± §Ÿ¨¦©
.dkld ixacçút`gtp wgvi iaxàúzòîL øîéîì,dkld ixac xnel ± ¨©§¥©§©§§¨

øî ÷éáL àìåixac xn`iy dvxy itl ,mxne`l oey`xd epzp `le ± §Ÿ¨¦©
.dcb`íäì øîà,iq` axe in` axl `gtp wgvi iax,ìLî íëì ìBLîà ¨©¨¤¤§¨¤¨¨

äcìé úçà ,íéLð ézL Bì LiL íãàì ,äîBc øácä äîì,dxirv ±úçàå §©©¨¨¤§¨¨¤¥§¥¨¦©©©§¨§©©
,äðé÷æd ezy` ,zepal zexrye zexegy zexry ey`xa el eideäcìédzid §¥¨©§¨

Bì úèwìîd zexryd z`úBðáìdy`d eli`e ,xirv d`xiy dzvxy itl §©¤¤§¨
däðé÷ædzidBì úèwìîd zexryd z`úBøBçL,owf d`xiy dzvxy itl §¥¨§©¤¤§

,ïàkîe ïàkî çø÷ àöîðipi` ip` s` .llk zexry el exzep `ly itl ¦§¨¥¥©¦¨¦¨
epi` xg`de dkld ixac xnel il ozep epi` mkn cg`y itl ,xac xnel leki

.melk `la epxzepe ,dcb` ixac xnel il ozepïäì øîà,`gtp wgvi iaxéà ¨©¨¤¦
éëädkld ixac xne`y dvex cg`de mkzrc lr mz` micnery ,jk m` ± ¨¦

,dcb` ixac xg`deeëééåøúì àéåLc àúlî eëì àîéàxac mkl xne` ± ¥¨§¦§¨§©§¨§©§©§
(d ak zeny) xn`p .cg` oipra dcb`e dkld ,mkipyl mi`zndàöú ék'¦¥¥

,'íéö÷ äàöîe Lày`dy rnyne,dîöòî àözaezkd meiq eli`e ¥¨§¨Ÿ¦¥¥¥©§¨
,'äøòaä úà øòánä ílLé ílL'`le xiran ici lr dxraedy rnyn ©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨

,`ed dcb` xac .dkld xace dcb` xac jkn yexcl yie ,dnvrn

`ed jexa yecwd `ly s` lry ,ycwnd zia ztixy zece` xaecndy
z`f lka ,miaxd epizepeera dfl epnxby ep` `l` dxiradLBãwä øîà̈©©¨

ì éìò ,àeä CeøaézøòáäL äøòaä úà ílLdxirad eli`k ,oeiva ¨¨©§©¥¤©§¥¨¤¦§©§¦
xne` `ed jexa yecwdy ,envraøîàpL ,ïBiöa Là éúévä éðàc dki`) £¦¦¦¦¥§¦¤¤¡©

(`i,'äéúãBñé ìëàzå ïBiöa Là úviå',xne`e jiynn `edeãéúò éðàå ©©¤¥§¦©Ÿ©§Ÿ¤¨©£¦¨¦
øîàpL ,Làa dúBðáì(h a dixkf)áéáñ Là úîBç dì äéäà éðàå' ¦§¨¨¥¤¤¡©©£¦¤§¤¨©¥¨¦
.'dëBúá äéäà ãBáëìexace .dcb` xac edfàúzòîLyiy dkld ± §¨¤§¤§¨§©§§¨

y ,jkn yexcl,BðBîî é÷æða áeúkä çútdnvrn 'y` `vz ik' ixdy ¨©©¨§¦§¥¨
exiag dcyl y`d dklde ,dxny `le ely jeza y` xirady epiid

,wifdy exey oebke ,wifde jlde exny `ly epenn lkk edfy ,dwifdeíéiñå§¦¥
,Bôeb é÷æðaexiag dcya xirad envr `ed eli`k 'xiran' aezkd e`xwy §¦§¥

,etebae eicia wifdeEì øîBìlr aiigyBMàdwifdyíeMîzaygpy ©§¦¦
kåévçjk ,ynn eicia wifd eli`k aiig wifde ug wxf m`y myky ,ewifdy ¦¨

exiag dcyl dkiled envr `ed eli`k ely jeza wilcdy eyi` lr aiig
mc` oick mpic y` iwfpy oeike .'xiran' aezkd e`xw okly ,eicia wifde
,xrv mb wfp caln wfipl mlyl aiig envra wifd m`y myk ,envra wifnd

did eli` j` .eyi`a wfed m` el mlyl aiig mb jk ,zyeae zay ,ietix
m`y myk ,cala wfp `l` mlyn did `l ,wifnd oenn oick y` lr aiig
wfipd ly einc ezgty dn z` `l` mlyn xeyd lra oi` ,mc` exey gbp:
xn`p :y` iwfp ipicl jiiyd jlnd cec lv` didy rxe`n d`ian `xnbd
,mizylt mr cec zngln zra rxi`y dn zece` (eh bk 'a l`eny) weqta

,'øòMa øLà íçì úéa øBaî íéî éð÷Lé éî øîàiå ãåã äeàúiå'yexite ©¦§©¤¨¦©Ÿ¤¦©§¥¦©¦¦¥¤¤£¤©¨©
miayeid oixcdpqd lv` xxal jli in l`ye dklda wtzqdy `ed weqtd

(fh bk my) eixg`ly weqta xn`pe .mgl zia xryaìL eò÷áiå'úL ©¦§§§Ÿ¤
ìô äðçîa íéøabäà íçì úéa øBaî íéî eáàLiå íézL['Bâå] øòMa øL ©¦Ÿ¦§©£¥§¦§¦©¦§£©¦¦¥¤¤£¤©©©§

df weqt yexite ,'dedil mz` KQIe mzFYWl da` `le ceC l` E`aIe E`UIe©¦§©¨¦¤¨¦§Ÿ¨¨¦§¨©©¥Ÿ¨©¨
.mdixac z` lawl o`n cec j` ,ef dl`y xxal ekld cec ixeaiby `ed
zxxan .mdixac z` lawl o`n dnle wtzqd dna zx`an `xnbd

:`xnbddéì àéòaéî à÷ éàîd`ian .da wtzqpy dkld dze` idn ± ©¨¦©§¨¥
,dpey`x drc :ef dkld idn zerc yely `xnbdáø øîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©©

déì àéòaéî÷ Làa ïeîè ,ïîçð,exiag ly oenh xac sxey oica wtzqp ± ©§¨¨¨¥¨¦©§¨¥
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המשך בעמוע עח



xcde"צ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc `nw `aa(iyiy meil)

øîàc ïàîì àlày dx`iay dpey`xd drcl ±déì àéòaéî÷ Làa ïeîè ¤¨§©§¨©¨¨¥¨¦©§¨¥
,etxyy yicba mipenh eidy milk lr mlyl md miaiig m` cec wtzqpy ±

éàø÷ déì éòaéà éàîzwlg my dzidy weqtd ,el` miweqt ekxvp dnl ± ©¦¨¥¥§¨¥
zayiin .mixery d`ln dwlg dzidy weqtde ,miycr d`ln dcy

:`xnbdCì øîày jl xnel `ed leki ±ðäî àãçå ïeîèdéì àéòaéî÷ C ¨©¨¨©£¨¥¨¨¨¦©§¨¥
ilra exikfdy el`n cg` ,sqep oecipa mb cec wtzqd oenha oecipd caln ±
silgdl xzen m` e` d`eazd z` sexyl xzen m` e` ,zexg`d zercd

.miweqtd ipy ekxved ipyd oecipd meyne ,d`eaza d`eaz
:`xnbd zl`eyàîìLaxacd oaen ±ézøz éðä øîàc ïàîìizy el`l ± ¦§¨¨§©§¨©¨¥©§¥

mixeryde miycrd ze`eaz z` sexyl utgy dipyd dhiyl od ,zehiyd

,miycra mixeryd z` silgdl dvxy ziyilyd dhiyl odeáéúëc eðééä©§¦§¦
miweqtd jynda my xn`p okl ±ì (ãåc) äáà àìå','íúBzL`ly epiide §Ÿ¨¨¨¦¦§¨

e ,xaca lwdl cec utgøîà,éì àçéð àì àøeqéà àkéàc ïåékyiy oeik ± ¨©¥¨§¦¨¦¨Ÿ¦¨¦
,ok zeyrl il xzene ip` jlny s` ,dfa lwdl dvex ipi` xaca xeqi`àlà¤¨

øîàc ïàîìy xaeql ±déì àéòaî à÷ Làa ïeîèmiaiig m` wtzqpy ± §©§¨©¨¨¥¨¦©§¨¥
,etxyy yicba mipenh eidy milkd z` mlyl mdàeä àøîb éãkî¦§¦§¨¨

déì eçìLc,el egly dkld wqty oeik `ld ±(ãåc) äáà àì' éàî §¨§¥©Ÿ¨¨¨¦
ì'íúBzLoi` :`xnbd zayiin .mdixac z` laiw `ly xnel jiiy dn - ¦§¨

`l` ,mdixac laiw `ly dpeekdeäééîMî eäðéøîà àìcxn` `ly ± §Ÿ©§¦§¦§©§
,oixcdpqd z` le`yl ekldy mixeaibd mya ef dkldøîà,cecCk ¨©¨

éúîøä ìàeîL ìL Bðéc úéaî épìae÷îy ,`iapd l`eny -øñBnä ìk §§©¦¦¥¦¤§¥¨¨¨¦¨©¥
,BîMî äëìä øác íéøîBà ïéà ,äøBz éøác ìò úeîì Bîöòdid `ly ©§¨©¦§¥¨¥§¦§©£¨¨¦§

.jk lr eytp xeqnl el
weqtd jynda xn`py dn :`xnbd zl`ey''äì íúà Cqiå',àîìLa± ©©¥Ÿ¨©¦§¨¨

xacd oaenézøz éðä øîàc ïàîìdipyd dhiyl od ,zehiyd izy el`l ± §©§¨©¨¥©§¥
ziyilyd dhiyl ode mixeryde miycrd ze`eaz z` sexyl utgy
lr lwdl jenql dvx `ly oeiky ,miycra mixeryd z` silgdl dvxy
okl ,xaca xeqi` yi mixg`ly zngn xingd `l` ,`ed jlny s` envr

,'dl mind z` jqipy z`f dpkn weqtdãáòc íeMîz`f dyry ±ìíL ¦§¨©§¥
íéîL.c ïàîì àlàøîàlr aiig m` l`yy xaeql ±éàî ,Làa ïeîè ¨©¦¤¨§©§¨©¨¨¥©

aezkd zpeek.''äì íúà Cqiå'`id dpeekd :`xnbd zayiineäðéøîàc ©©¥Ÿ¨©§©§¦§
àøîâc àîMîmya `le ,`nzqa epiid ,`xnbd mya ef dkld xn` cecy ± ¦§¨¦§¨¨

aezkd zernyn idefe ,df lr mytp xeqnl mdl did `ly meyn ,mixeaibd
mce xya mya exn`p `ly ,'dl mkqipy:

äðùî
lr aiig didie xg` mewnl eyi` blcze xearz okid cr ,zx`an epizpyn

e dxny `le y` gipd :diwfpúBnà òaøà dBáb àeäL øãb äøáòdklde ¨§¨¨¥¤¨©©§©©
xcbd ly ipyd ecivn eidy mixac dwifdeBà ,y`d dblice dxary

ly agex xeriyk,íéaøä Cøc,my dwifde ,dn` dxyr yy agex epiidc ¤¤¨©¦
Bàdxaryøäð,ipyd eciva dwifde:øeèt ¨¨¨

àøîâ
dywn .xeht zen` rax` deabd xcb y`d dxar m`y ,epizpyna epipy

:`xnbdàéðúäåm`y ,jtidl `ziixaa epipy `ld ±äøáòy`døãb §¨©§¨¨§¨¨¥
áéiç ,úBnà òaøà dBáb àeäL:`xnbd zvxzn .,àtt áø øîàzpeek ¤¨©©§©©©¨¨©©¨¨

zen` rax` 'cr'y `ziixad zpeeke ,xeht zen` rax` 'cr'y epizpyn
c `l` ,aiigáéLç à÷ ïãéc àpzzepyl oiekzp epizpyn z` dpyy `pzd ± ©¨¦¨¨¨¦

zexcbd ipic z`ähîì äìòîlîm` ,xn` jke ,jenp xcbl deab xcbn ± ¦§©§¨§©¨
deab dxary xcbd,øeèt ,úBnà LLokeòaøà ãò ,øeèt ,úBnà Lîç ¥©¨¨¥©¨©©§©

úBnà,llka cre,øeèteli`eàøa àpz`ziixad z` dpyy `pzd ± ©¨©¨¨¨
áéLç à÷ äìòîì ähîlîdid dxary xcbd m` ,xaic deabl jenpd on ± ¦§©¨§©§¨¨¨¦

deab,áéiç ,úBnà ézLdeab did m` okeìL,áéiç ,úBnà Lokeãòdaeb §¥©©¨¨Ÿ©©¨©
úBnà òaøà,llka cr `le.áéiçxcb dxar m` lkd zrcly `vnpe ©§©©©¨

cr jenp daebny ezpeek aiigy xn`y ine ,xeht zen` rax` deab `edy

.aiig ,llka cr `le ,zen` rax` ly daeb
:zen` rax` ly xeriyd xn`p ote` dfi`a dpc `xnbd,àáø øîàdxar ¨©¨¨

daeba xcbeøîàL úBnà òaøàepizpyna,øeèôcxen` xacdeléôà ©§©©¤¨§§¨£¦
adxarlíéöB÷ äãNdfa mby ,mdil` blcle mda fg`idl y`l gpy §§¥¦

.xeht,`xnbd dtiqene ,àtt áø øîàyi xy`k wx xeht df ote`a ¨©©¨¨
äìòîìe íéöB÷ úôOîly xcb daeb.úBnà òaøà ¦§©¦§©§¨©§©©

:xaecn y` efi`a zwelgn d`ian `xnbdeðL àì ,áø øîàdpyna ¨©©Ÿ¨
,dwifde zen` rax` deabd xcb dxary y` lr xehtya àlày` ¤¨§

dúçìB÷,dlrn itlk dlere zxnznd ±a ìáàd y`úôtëðgexdy - ©©¦£¨§¦§¤¤
,zblcne y`d on zwqtp zadlyde miccvl dztteke dze` dhneléôà£¦

elit`e ,daxd deab xcb dxar,øîà ìàeîLe .áéiç ,änà äàî ãò©¥¨©¨©¨§¥¨©
ïéúéðúîxaecn ,zen` rax`n zegt epi`y xcb dxary ote`a wx dxhty ©§¦¦

daad y`a ìáà ,úôtëðd y`eléôà úçìB÷deab xcb dxar,àeäL ìk §¦§¤¤£¨§©©£¦¨¤
.øeètepizpyna exn`py mixeriydy ax zrck di`x d`ian `xnbd ¨

:zglewd y`a `weec epiidáøc déúååk àéðz,ax zrck `ziixaa epipy ± ©§¨§¨¥§©
íéøeîà íéøác änadxyr yy dagexy miaxd jxc xeriyk dxaray ©¤§¨¦£¦

`weec epiid ,xehty ,dn`ad y`úçìB÷iab lry miayra zkxqp dpi`e §©©
rwxwa ìáà ,d y`å úôtëða zkxqpíéöòddì ïéieöî,rwxw iab lr £¨§¦§¤¤§¥¦§¦¨
eléôàdxar.áéiç ,ìéî äàî ãòipyd oicdy ,`ziixaa x`ean `vnpe £¦©¥¨¦©¨

oicy myke ,'zglew'a `l` epi` xeht miaxd jxc dxary epizpyna iepyd
ef `ziixa dtiqen .ax zhiyk edfe ,'zglew'a `yixd oic jk 'zglew'a df

:xg` oicúéìeìL Bà øäð äøáò:øeèt ,úBnà äðîL íéáçø íäL ¨§¨¨¨§¦¤¥§¨¦§Ÿ¤©¨
agex xeriyk wgxn eyi` dxar m`y ,dpyna epipyíéaøä Cøc,dwifde ¤¤¨©¦

xeht:
:`xnbd zx`anàpz ïàîwx dxar m` s`y ok xaeqd `pzd edin ± ©©¨

,xehty miaxd jxc xeriykïðúc ,àéä øæòéìà éaø ,àáø øîàdpyna ¨©¨¨©¦¡¦¤¤¦¦§©
(a"r onwl) dkenqddidie dwilcd xearz wgxn dn mi`pz ewlgpy

,xeht,øîBà øæòéìà éaøagex dxar m` s`yk úBnà äøNò LLxeriy ©¦¡¦¤¤¥¥¤§¥©§
,(øeèt) íéaøä úeLø Cøãagex dxar m` wx xne` `aiwr iax eli`e ¤¤§¨©¦¨

ccnp lkd `l` ,xeriy jkl oi`y xne` oerny iaxe ,xeht dn` miying

`id xfril` iax zrck epizpyny `vnpe .dwilcd lceb itl:
'eke xcb dxar ,dpyna epipyøäð Bàzwelgn `xnbd d`iane ,xeht ¨¨

:df oic yexita,øîà áø,y`d eze` dxar m` xehty dpyna exn`y xdp ©¨©
l dpeekdLnî øäð.`ed,øîà ìàeîLea dpyna xaecnéàlãc àúéøà± ¨¨©¨§¥¨©£¦¨§©¨¥

,`xnbd zx`an .zecyd z` epnn miwyne milecy ohw xe`iøîàc ïàî©§¨©
a dpyna xaecny xn`y ax ±,Lnî øäðxeht ezrclàkéìc áb ìò óà ¨¨©¨©©©§¥¨

àiîdxar m`y miaxd jxck aygp agx `edy oeiky ,xdpa min oi`y ± ©¨
.xeht eze`øîàc ïàîea dpyna xaecny xn`y l`enye ±éàlãc àúéøà ©§¨©£¦¨§©¨¥

ezrcl ,epnid milecy ohw xe`ia ±àiî déa úéà éà,min ea yi m` ±ïéà §¦¦¥©¨¥
,xeht ok` ±ìáàm`àiî déa úéì,xe`ia min ea oi` ±àìlr xeht didi £¨¥¥©¨§Ÿ

oi` m` zelwa eze` xearl dleki y`de daxd agx epi`y oeik ,y`d iwfp
.min ea

dpnny ,d`t oiprl dcya miwiqtnd mixacd zece` `ibeq d`ian `xnbd

:y`d iwfp oiprl dwiqtny lirl `ziixad da dxacy zilely idn cnlp
íúä ïðzzzl yiy ,d`t zpizp oic iabl ,(`"n a"t) d`t zkqna epipy ± §©¨¨

,cxtpa dcye dcy lkn miiprl d`täàôì ïé÷éñôî elàådcy aiygdl §¥©§¦¦§¥¨
,cxtpa wlg lkn d`t jixvdle mizyk zg`Cøãå ,úéìeìMäå ìçpä©©©§©§¦§¤¤

ãéçiä,zen` rax` dagxdíéaøä Cøãåm`y ,dn` dxyr yy dagxd ©¨¦§¤¤¨©¦
o`kn d`t zzl yie ,zecy izyk zaygp `id dcyd rvn`a mixaer md

:`xnbd zx`an .cxtpa o`kne,'úéìeìL' éàî.xaca zwelgn d`iane ©§¦
,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà`id zilelyïéììBL íéîLb éîL íB÷î± ¨©©§¨¨©§¥¨§¥§¨¦§¦

mitq`pe mivawznøîà éáéa áø .íLmya,ïðçBé éaø`id 'zilely'únà ¨©¦¦¨©©¦¨¨©©
äétâàì ììL ú÷lçnL íénäz` dpnn miwyny epiidc ,diccvl ± ©©¦¤§©¤¤¨¨©£©¤¨

:`xnbd zx`an .dicivny zecydøîàc ïàîzilelyy xn`y l`eny ± ©§¨©
`id d`tl zwqtndïéììBL íéîLb éîL íB÷îmivawzneïkL ìk ,íL ¨§¥§¨¦§¦¨¨¤¥

ezrclyíénä únà,d`tl zwqtnøîàc ïàîexn`y opgei iaxe ± ©©©©¦©§¨©
`id zwqtnd zilelyy,íénä únàmewn `edy mind zn`a `weec edf ©©©©¦

,envr ipta aeygïéììBL íéîLb éîL íB÷î ìáàmivawzneàì íN £¨¨§¥§¨¦§¦¨Ÿ
é÷ñôîoeik ,d`tlc`l` ,mnvr ipta miaeyg mpi`eäðä ©§§¥§©§
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zea` drax`` cenr `q sc ± oey`x wxt`nw `aa

:ixY opiqxB `le il dOl i`xw b"d.déì eçìL àøîb écëî`N` Kxvp `l §¨¥¨¨¦§Ÿ©§¦¨§¥¦§¥§¨¨¨§¥Ÿ¦§©¤¨
:da` `le i`nE Fl EglXW FnM dkld cFnllì ãáòc.íéîL íL`Mi`C oeiM ¦§£¨¨§¤¨§©§Ÿ¨¨§¨©§¥¨©¦¥¨§¦¨

:`nlrC Wipi` iAB `xEQi`'éðúî.íéaøä CøcxAcn ilbcC zFlBrn zFO` e"i ¦¨©¥¦¦§©§¨¤¤¨©¦©§ª¨§¦§¥¦§¨
zAW zkQnA opitli(.gv 'c):'îâLL ähîì äìòîlî áéLç à÷ ïãéc àpz ©§¦¨§©¤¤©¨©¨¦©¨¨¦¦§©§¨§©¨¥

úBnà 'ã Bà úBnà Lîç Bà úBnà©¨¥©©
.øeèt:llkA cre cr l"qCàøa àpúå ¨¦©§©¦§¨§©¨§¨

Bà úBnà ézL äìòîì ähîlî áéLç÷̈¨¦¦§©¨§©§¨§¥©
ìL.áéiç úBnà Ll"qC xEhR zFO` 'ce ¨Ÿ©©¨§©¨¦

zFO` 'cA oieW oNEke llkA cr `le cr©§Ÿ©¦§¨§¨¨¦§©
`xA `Pzl llkA cre cr ociC `Pzl xEhRC§¨§©¨¦©©§©¦§¨§©¨§¨

:llkA cr `le cr.íéöB÷ äãNa eléôàå ©§Ÿ©¦§¨©£¦¦§¥¦
xE`d [mWl] zvtFTW dcU dzid ENit £̀¦¨§¨¨¤¤¤¤§¨¨
xral W`d gFPW mivFw d`ln xcbl lrn¥©§¨¥§¥¨¦¤©¨¥¦§Ÿ

:xEhR bNclE DA.eðL àì:xEhRCàlà ¨§©¥¨Ÿ¨§¨¤¨
.úçìB÷adlFre xOYn glFTW W` §©©¥¤¥©¦©¥§¤
:dlrnl.úôtëð ìáàDzF` dHn gExdW §©§¨£¨¦§¤¤¤¨©©¨¨

zblFce zadlXd wiqtnE oiccvl DtFke§¨¦§¨¦©§¦©©§¤¤§¤¤
W` ztRkp `pixg` `pWil .ixFn oFWl§¦¦§¨©£¦¨¦§¤¤¥
minqwaE miaUrA zkxqpe zklFd dkEnp§¨¤¤§¦§¤¤©£¨¦§¦§¦
KxC dxar ENit` KMld rwxw iAB lrW¤©©¥©§©¦§¨£¦¨§¨¤¤

:aiIg c`n agx x"dxíéøác äna ¨¨§Ÿ©¨©¤§¨¦
.íéøeîà:xEhR x"dx KxC dxar m`C £¦§¦¨§¨¤¤¨
.úéìeìL:Wxtn DiOwl.à"ø:oizipznA §¦§©¥§¨¥§©§¦¦

.éàlãc àúéøàEPOn oilFCW ohw xF`i £¦¨§©¨¥§¨¨¤¦¦¤
:zFcU oiwWnELnî øäð øîàc ïàî ©§¦¨©§¨©¨¨©¨

.àiî déa úéìc â"òàied agxe li`FdC §¥¥©¨§¦§¨¨£¥
:miAxd KxcM.äàôì ïé÷éñôîgipdl §¤¤¨©¦©§¦¦§¥¨§¨¦©

:cg`e cg` lMn d`R.ìçpäo`Mn dcU ¥¨¦¨¤¨§¤¨©©©¨¤¦©
aiIg rvn`A wFnr lgpe o`Mn dcUe§¨¤¦©§©©¨¨¤§©©¨

:cg`e cg` lMn d`R gipdl.ãéçiä Cøc §¨¦©¥¨¦¨¤¨§¤¨¤¤©¨¦
:zFO` rAx`.ïéììBLon FnM oivAwzn ©§©©§¦¦§©§¦§¦

miviA lW llXd(.f sc dvia)oFWl xg` xaC ©¨¨¤¥¦¨¨©¥§
gFwlnE llW(`l xacna):uAEwOd xaC ¨¨©§©¨¨©§¨

.äétâàì ììL ú÷lçnLozF` oiwWOW ¤§©¤¤¨¨©£©¤¨¤©§¦¨
:zFxiR oiUFr ode dPOn¦¤¨§¥¦¥
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â"äirA `l `d la` .il dOl i`xw iYxY W`A oEnh xn`C o`nl `N ¤̀¨§©§¨©¨§¥©§¥§¨¥¨¨¦£¨¨Ÿ¨¥
oEnhC `irA mEXn zFgRd lkl Kixhv` `xw cgC i`xw llM il dOlC§¨¨¦§¨§¨¥§©§¨¦§§¦§¨©¨¦©§¨§¨
oEnhA aiIgzi `NW icM sFxUl gipd `NW DliSd i"xl dliSIe aizkC `de§¨¦§¦©©¦¤¨§¦¦¨¤Ÿ¥¦©¦§§¥¤Ÿ¦§©¥§¨
c"nlC il dOl i`xw ixY la` mNWl aiIgzp `NW wiGOd z` liSdW opAxlE§©¨¨¤¦¦¤©©¦¤Ÿ¦§©¥§©¥£¨§¥§¨¥¨¨¦¦§
Eid miWcr Eid `l m`W t"r` itENg`l§¦©¥¤¦Ÿ¨£¨¦¨
mixFrU lFHil xYEn m` l`Xil mikixv§¦¦¦¨¥¦¨¦§¦
miWcr xiMfd n"n minC mNWl zpn lr©§¨§©¥¨¦¦§¦£¨¦
mrxtl mivFx Eide mW mipOEfn EidW itl§¦¤¨§¨¦¨§¨¦§¨§¨
Fxiag oFnnA Fnvr liSdl c"nlE odiYgY©§¥¤§§©¦©§§¨£¥
KM lM iaiWg `lC oixFrUA Dil `irAin¦¨§¨¥¦§¦§Ÿ£¦¥¨©
oEnh c"nl `N` `aEh iaiWgC miWcraE©£¨¦©£¦¥¨¤¨§¨
dOl i`xw qxB qxhpETaE il dOl EdiiexY©§©§¨¨¦©§§¥¨©§¨¥¨¨

:iléàîded .mzFYWl cec da` `le ¦©§Ÿ¨¨¨¦¦§¨£¨
mr Dil `irAinC KPdn cg` xninl ivn̈¥§¥©¤¨¥©¨§¦¨§¨¥¦
`zNin lM`C Dil rnWn `N` oEnḧ¤¨©§©¥§©¨¦§¨
WExiR itl dWw o`MnE i`w Dil `irAi`C§¦¨§¨¥¨¥¦©¨¤§¦¦
eiWp` EtxVW eiptl `A dUrnC qxhpETd©§§¥§©£¤¨§¨¨¤¨§£¨¨
FWExiRlC mipEnh milM DA Eide WicB̈¦§¨¨¥¦§¦¦§¦
zFYWl ceC da` `NW xninl Dil ded£¨¥§¥©¤Ÿ¨¨¨¦¦§
`EdW zngn xhRdl dvx `NW Epiid©§¤Ÿ¨¨§¦¨¥¥£©¤

:Kln¤¤
äøáò.zFO` rAx` DFaB `EdW xcB ¨§¨¨¥¤¨©©§©©

zFO` rAx` Wxtn `xnBA©§¨¨§¨¥©§©©
ixii`C i"xl d`xpe dlrnlE mivFw ztVn¦§©¦§©§¨§¦§¤§¦§©§¥
did m`W zadlXd on DFaB xcBd oi`W¤¥©¨¥¨©¦©©§¤¤¤¦¨¨
zglFw oiA biltnw i`n xzFi DFaB̈©¥©¨©§¦¥©©
xcBdW oeiM df iN dnE df iN dn ztRkpl§¦§¤¤©¦¤©¦¤¥¨¤©¨¥
`N` wiGdl dlFkI dn zadlXd on DFaB̈©¦©©§¤¤©§¨§©¦¤¨
ixii` zadlXd on DFaB oi`WA i`Ce©©§¤¥¨©¦©©§¤¤©§¥
on oidFaB dwilCd ivr oi`WM EdinE¦§¤¥£¥©§¥¨§¦¦
dn xcBd on oidFaB Eid m`W ixii` xcBd©¨¥©§¥¤¦¨§¦¦©¨¥©
`Ed ixd mivFTd on DFaB xcBdW lirFO¦¤©¨¥¨©¦©¦£¥
`N` xcBd lr dxEcOd dzid ENi`M§¦¨§¨©§¨©©¨¥¤¨
F` ixii` xcBl mieW dwilCd ivrWM§¤£¥©§¥¨¨¦©¨¥©§¥

cBd on mikEnp'c DFaBC d`xp cFre x §¦¦©¨¥§¦§¤§¨©
xcBdW i`w dwilCd ivr` ipYwC zFO ©̀§¨¨¥©£¥©§¥¨¨¥¤©¨¥
`RR axe zFO` rAx` dwilCd ivrn DFaB̈©¥£¥©§¥¨©§©©§©¨¨
dlrnlE mivFw ztVOW 'nBA siqFdl `Ä§¦©§¨¤¦§©¦§©§¨
`hiWR la` zFO` rAx` opirA iOp©¦§¦¨©§©©£¨§¦¨
xar oFWlE i`w dwilCd ivr` oizipznC§©§¦¦©£¥©§¥¨¨¥§¨¨
ivrn DFaB xcBd did `l m` KiIW `lŸ©¨¦Ÿ¨¨©¨¥¨©¥£¥
dlrnl dlFr zadlXdW t"r` dwilCd©§¥¨¤©©§¤¤¨§©§¨

:xcBd on¦©¨¥
àéðúäåi`C i"x xnF` .'Ek xcB dxar §¨©§¨¨§¨¨¥¥¦§¦

oizipznaE cr `ziixaA 'iqxB©§¦¦§©§¨©§©§¦¦
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:crA `Wxtin iOp Kd crA `Wxtin KdC ikid ikC `Ed `xaq o`M `le o`M `l cr ipYw `lC oeikC l"ie crA `Wxtin `ziixaE cr `lA `weC zFO ©̀©§¨§Ÿ©§©§¨¦¨§¨§©§§¥¨§Ÿ¨¨¥©Ÿ©§Ÿ©§¨¨§¦¥¥§©¦¨§¨§©©©¦¦¨§¨§©
àìi`wC l"v lin d`n iqxbC mixtQd itlE DaFbA KiIW `l linC lin d`n qxB `le dO` d`n cr 'it` ztRkpA la` qxbe i`w xcB` .zglFwA `N` EpẄ¤¨§©©©¨¥¨¥§¨©£¨§¦§¤¤£¦©¥¨©¨§Ÿ¨©¥¨¦§¦Ÿ©¨§©§¦©§¨¦§©§¥¥¨¦§¨¥
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:crA `Wxtin iOp Kd crA `Wxtin KdC ikid ikC `Ed `xaq o`M `le o`M `l cr ipYw `lC oeikC l"ie crA `Wxtin `ziixaE cr `lA `weC zFO ©̀©§¨§Ÿ©§©§¨¦¨§¨§©§§¥¨§Ÿ¨¨¥©Ÿ©§Ÿ©§¨¨§¦¥¥§©¦¨§¨§©©©¦¦¨§¨§©
àìi`wC l"v lin d`n iqxbC mixtQd itlE DaFbA KiIW `l linC lin d`n qxB `le dO` d`n cr 'it` ztRkpA la` qxbe i`w xcB` .zglFwA `N` EpẄ¤¨§©©©¨¥¨¥§¨©£¨§¦§¤¤£¦©¥¨©¨§Ÿ¨©¥¨¦§¦Ÿ©¨§©§¦©§¨¦§©§¥¥¨¦§¨¥
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:WicbA iwpx` mc` giPIW DiYrC` iwEq`l Dil irA` `lC `xaQn ixhR FMxC oi`W xacaE oEnh `xw DiA xhtC ogMW` `lC§Ÿ©§§¨§¨©¥§¨¨§¨¨¤¥©§©§¥¦§¨¨§Ÿ¦¨¥¥©£¥©©§¥¤©¦©¨¨©§§¥§¨¦
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:eøwî àòøàc éðâàa'éðúîãò BlL CBúa ÷éìãnä §©§¥§©§¨¦§©©§¦§¤©
ïéàBø øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø ä÷éìcä øBáòz änk©¨©£©§¥¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦
úBnà æ"è øîBà à"ø øek úéa òöîàa àeä eléàk BúBà§¦§¤§©¥¥©
øîBà ù"ø änà íéMîç øîBà àáé÷ò éaø ø"äø Cøãk§¤¤©¦£¦¨¥£¦¦©¨¥
:ä÷éìcä éôì ìkä äøòaä úà øéòánä ílLé ílL©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨©Ÿ§¦©§¥¨

'îâãéîòé àì ïðúäå ä÷éìãa àøeòéL ù"øì déì úéìå§¥¥§¦¨¦§¥¨§¨§©Ÿ©£¦
'ã dáBb Bab ìò Lé ïk íà àlà úéaä CBúa øepz íãà̈¨©§©©¦¤¨¦¥¥©©©
äáéæòî åézçz àäiL ãò äéiìòa Bãéîòî äéä úBnà©¨¨©£¦¨£¦¨©¤§¥©§¨©£¦¨

ìLäî ílLî ÷éfä íàå çôè äøéëáe íéçôè äL §Ÿ¨§¨¦§¦¨¤©§¦¦¦§©¥©
àlà eìlä ïéøeòéL eøîàð àì øîBà ïBòîL 'ø ÷éfäM¤¦¦¦§¥Ÿ¤¤§¦¦©¨¤¨

lî øeèt ÷éfä íàLäaø øîà ïîçð áø øîà ílL ¤¦¦¦¨¦§©¥¨©©©§¨¨©©¨
øîà óñBé áø øîà ä÷éìcä dáBb éôì ìkä deáà øa©£©©Ÿ§¦©©§¥¨¨©©¥¨©
øîà ïëå ïBòîL 'øk äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥£¨¨§¦§§¥¨©

:ù"øk äëìä ìàeîL øîà ïîçð áø'éðúî÷éìãnä ©©§¨¨©§¥£¨¨§©©§¦
äî ílLî øîBà é"ø e÷ìãå íéìk Ba eéäå Léãbä úà¤©¨¦§¨¥¦§¨§¥§©¥©
Bà ïéhç ìL Léãb àlà ílLî Bðéà à"ëçå BëBúaM¤§©¥§©¥¤¨¨¦¤¦¦
óøNðå Bì Ceîñ ãáòå Bì úeôk éãb äéä ïéøBòN ìL¤§¦¨¨§¦¨§¤¤¨§¦§©
øeèt Bnò óøNðå Bì Ceîñ éãâe Bì úeôk ãáò áéiç Bnò¦©¨¤¤¨§¦¨§¦§©¦¨
ílLî àeäL äøéaä úà ÷éìãîa é"øì íéîëç íéãBîe¦£¨¦§§©§¦¤©¦¨¤§©¥
:íézáa çépäì íãà éða Cøc ïkL dëBúaM äî ìk̈©¤§¨¤¥¤¤§¥¨¨§©¦©§©¦

'îâäëìäå BlL CBúa ÷éìãîa ú÷Bìçî àðäk áø øîà̈©©©£¨©§¤§©§¦§¤§¨§¨
Làa ïeîè é÷æpà áéiçî é"øc Bøéáç ìL CBúa äìëàå§¨§¨§¤£¥§§©¥©¦§¥¨§¥
ìkä éøác Bøéáç ìL CBúa ÷éìãîa ìáà éøèt ïðaøå§©¨¨©§¥£¨§©§¦§¤£¥¦§¥©Ÿ
àôéñ éðúcà éëä éà àáø ì"à BëBúaM äî ìk ílLî§©¥¨©¤§¨¨¦¨¥©§¨¥¥¨
ìk ílLnL äøéaä úà ÷éìãîa é"øì íéîëç íéãBî¦£¨¦§§©§¦¤©¦¨¤§©¥¨
âeìôì íézáa çépäì íãà éða Cøc ïkL dëBúaM äî©¤§¨¤¥¤¤§¥¨¨§©¦©§©¦¦§
äìëàå äëìäå BlL CBúa ÷éìãîa à"ãá dãéãa éðúéìå§¦§¥§¦¨§©§¦§¤§¨§¨§¨§¨
ìkä éøác Bøéáç ìL CBúa ÷éìãî ìáà Bøéáç ìL CBúa§¤£¥£¨©§¦§¤£¥¦§¥©Ÿ
ézøúa àáø øîà àlà BëBúa äéäM äî ìk ílLî§©¥¨©¤¨¨§¤¨¨©¨¨§©§¥
ìL CBúa äìëàå äëìäå BlL CBúa ÷éìãîa éâéìt éâéìt§¦¥§¦¥§©§¦§¤§¨§¨§¨§¨§¤

àa ïeîhà áéiçî é"øc Bøéáçáéiçî àì éøáñ ïðaøå L £¥§§©¥©¨§¥§©¨¨©§¥Ÿ§©¥
ìk ílLî øáñ é"øc Bøéáç ìLa ÷éìãîa énð éâéìôe§¦¥©¦§©§¦§¤£¥§¨©§©¥¨

ø÷a éìëe ïéâéøBî ïBâk Léãâa ïéîèäì ïkøcL íéìk éøáñ ïðaøå é÷ðøà eléôàå BëBúaM äî©¤§©£¦©§§¥§©¨¨©§¥¥¦¤©§¨§©§¦§¨¦§¦¦§¥¨¨
Léãbä úà ÷éìãnä ïðaø eðz ílLî àì Léãâa ïéîèäì ïkøc ïéàL íéìk ílLîc àeä¦§©¥¥¦¤¥©§¨§©§¦§¨¦Ÿ§©¥¨©¨¨©©§¦¤©¨¦
ílLî Bðéà íéøîBà íéîëçå BëBúa äéäM äî ìk ílLî øîBà é"ø e÷ìãå íéìk Ba eéäå§¨¥¦§¨§¥§©¥¨©¤¨¨§©£¨¦§¦¥§©¥
äàeáz àìî àeä eléàk íéìk íB÷î ïéàBøå ïéøBòN ìL Léãb Bà ïéhç ìL Léãb àlà¤¨¨¦¤¦¦¨¦¤§¦§¦§¥¦§¦¨¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc `nw `aa(iyiy meil)

eø÷î àòøàc éðâàawlgk miaygpe ,rwxwd zexea mi`xwp el` ± ¨§¥§©§¨¦§
cvn d`t zzl leki jkle ,zecy izyk dze` miyer md oi`e ,dcydn

ipyd dciva lcby dn lr zilelyd ly cg`:

äðùî
lr aiig `die eyi` blcze xearzy wgxnd xeriya oecl dtiqen epizpyn

:diwfp÷éìãnäy`BlL CBúa,xg` mewna dwifde dklde ,dxny `leãò ©©§¦§¤©
änky wgxnd xeriyøBáòzblczeä÷éìcälr aiig didie xg` mewnl ©¨©£©§¥¨
,diwfp,BúBà ïéàBø ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøz` wilcd ea mewnd z` ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦
,y`døBk úéa òöîàa àeä eléàkrax`e miray miiz`n ly ghy -] §¦§¤§©¥

[dn` rax`e miray miiz`n lr dn`,wifze y`d jlzy dn lk lr aiige

ivg xeriy epiidc ,df mewnl ueg y`d dwigxd m` j` ,xek ziad jeza
.xeht ,dwifde ,cv lkl [dn` raye miyely d`n] xek ziaøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

,øîBàcr `ed aiigzie xearzy wgxnd xeriyk ,úBnà æ"èagex xeriy ¥©§
,øîBà àáé÷ò éaø .íéaøä úeLø Cøãcr `ed aiigzdl wgxnd xeriy ¤¤§¨©¦©¦£¦¨¥

,øîBà ïBòîL éaø .änà íéMîç(d ak zeny) y`d iwfpa xn`pílL' £¦¦©¨©¦¦§¥©¥
,'äøòaä úà øòánä ílLémlyl eilr okleéôì ,ìkäjlzy dn §©¥©©§¦¤©§¥¨©Ÿ§¦

:ä÷éìcä©§¥¨

àøîâ
,ezpeeky `xnbd dxaq .'dwilcd itl lkd' xne` oerny iax ,dpyna epipy
dzid `ly wegx mewna s` ,mlyl eilr dwilcd dtxyy dn lk z`y

:`xnbd dywn .myl ribdl die`x y`dàøeòéL ïBòîL éaøì déì úéìå§¥¥§©¦¦§¦¨
ä÷éìãalr aiigzi wgxn dfi` cr xeriy yiy xaeq epi` oerny iax ike ± ¦§¥¨

,dwifde dkldy eyi`ïðúäåakrl xird ipa mileki ,(:k a"a) dpyna §¨§©
y repnleBab ìò Lé ïk íà àlà ,úéaä CBúa øepz íãà ãéîòé àìly Ÿ©£¦¨¨©§©©¦¤¨¦¥¥©©

dxwzd cr xepzddáBblyúBnà òaøàdxwzd cr,fg`z `ly icka ©©§©©
m`e .dxwza y`däéiìòa Bãéîòî äéä,ziad ly dpeilrd dxica ± ¨¨©£¦©£¦¨

ecinrdln epnn repnle akrl milekiåézçz àäiL ãòlr ,xepzd zgz ± ©¤§¥©§¨
,ziad zxwz `idy dilrd ztvxäáéæòîxeriya ,ciq ly gih zaky ± ©£¦¨

ly iaerìL,íéçôè äL.dwilcd iptn xeny ziad df ote`ayáåywan §Ÿ¨§¨¦©
cinrdläøéky` dkeza mixiran oi`e xepzn dphw `idy ,diilra ¦¨

daeba daifrn dizgz didzy cr epnn repnl mileki ,dlecb.çôè¤©
:dpynd dtiqenåmewn lkn ,el` mixeriya wigxdy s`íàok it lr s` §¦

÷éfä,eìlä ïéøeòéL eøîàð àì ,øîBà ïBòîL éaø .÷éfäM äî ílLî ¦¦§©¥©¤¦¦©¦¦§¥Ÿ¤¤§¦¦©¨
àlàxnellî øeèt ,÷éfä íàL,ílLdpynn epcnle .oick wigxdy oeik ¤¨¤¦¦¦¨¦§©¥

ji`e ,oick dwigxd m` ,dilr xehty dwilc yi oerny iax itl mby ,ef

eyi`y dxwn lka mlyny rnyny ,'dwilcd itl lkd' epizpyna xn`
` zx`an `xnbd .dwifde dkld:xg` ote`a oerny iax zrc záø øîà̈©©

,äeáà øa äaø øîà ,ïîçðy ,`id oerny iax zpeekdáBb éôì ìkä ©§¨¨©©¨©£¨©Ÿ§¦©
,ä÷éìcäielz xacd `l` ,zewilcd lkl reaw wgxn xeriy zzl oi`y ©§¥¨

mewn eze`l xearl die`x dzid m` mixryn eitly dwilcd daeba
zvtew `idy ,xzei ax wgxn xearl die`x `id ddeab y`dyky ,dwifdy

.wegxnl
:dpyna zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbdáø øîà óñBé áø øîà̈©©¥¨©©

øîà ïîçð áø øîà ïëå .ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§§¥¨©©©§¨¨©
:ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL§¥£¨¨§©¦¦§

äðùî
:icbe car enr etxype yicb wilcna oke ,y`a oenh ipica dpc epizpyn

Léãbä úà ÷éìãnä,oixery ly e` oihig lyeéäåmipenh,e÷ìãå íéìk Ba ©©§¦¤©¨¦§¨¥¦§¨§
,BëBúaM äî ílLî ,øîBà äãeäé éaøepiide ,milkd lr xeht epi`e ©¦§¨¥§©¥©¤§

.'oenh'd xac lr s` dxez daiigyílLî Bðéà ,íéøîBà íéîëçålr ©£¨¦§¦¥§©¥
,y`a 'oenh' iwfp lr dxez daiig `ly oeik ,llk milkdàlàmlynLéãb ¤¨¨¦

ïéøBòN ìL Bà ïéhç ìLm`e .Bì úeôk éãb äéä,yicbl xeyw -ãáòå ¤¦¦¤§¦¨¨§¦¨§¤¤
Bì Ceîñyicbd sxype ,zetk card did `le ,yicbl -Bnò óøNðåicbd ¨§¦§©¦

,cardeáéiçel didy ,aiig epi` card lr la` ,icbd lre yicbd lr ©¨
did m`e .gexalBì Ceîñ éãâe Bì úeôk ãáòyicbd sxype ,zetk epi`e ¤¤¨§¦¨

Bnò óøNðålki `le zetk didy card zbixd lr dzin aiig ,carde icbd §¦§©¦
`ed ixd ,dzin aiigzpy oeike ,gexaløeètdkldy ,icbd lre yicbd lr ¨

,oennd aeign xeht ,cg`k oenn aeige dzin aeig eilr e`ay iny `id
.cala lecbd aeiga eze` micinrny

:mcewd oecipl zxfeg dpyndíéîëç íéãBîoenha mixhetdäãeäé éaøì ¦£¨¦§©¦§¨
,jk lr aiigndäøéaä úà ÷éìãîa,miza ly lecb lcbn ±ílLî àeäL §©§¦¤©¦¨¤§©¥

M äî ìkdiddëBúa,sxypeçépäì íãà éða Cøc ïkLmivtg,íézaa ¨©¤§¨¤¥¤¤§¥¨¨§©¦©©¨¦
gipdl jxc oi`y ,yicba mipenhd milka wxy ,oenh xeht xn`p `l dfae

df xeht xn`p ,milk ea:

àøîâ
h iwfp lr aiig m` minkge dcedi iax ewlgpy dpyna epipy.y`a oen

:`xnbd zx`anú÷Bìçî ,àðäk áø øîàm` minkge dcedi iax ly ef ¨©©©£¨©£¤
wx `id ,y`a oenh iwfp lr aiig÷éìãîay`CBúazeyxd,BlL`le §©§¦§¤

dxnyCBúa äìëàå äëìäåezeyxáéiçî äãeäé éaøc ,Bøéáç ìLz` §¨§¨§¨§¨§¤£¥§©¦§¨§©¥
mb mlyl wilcndé÷æpàdidy dnïeîèsxypeìáà éøèt ïðaøå ,Làa ©¦§¥¨¨¥§©¨¨¨§¥£¨

÷éìãîay`CBúaezeyx,Bøéáç ìLdfaäî ìk ílLî ìkä éøác §©§¦§¤£¥¦§¥©Ÿ§©¥¨©
Moenh,BëBúadf ixd ,exiag zeyxa wilcdl zeyx el oi`y oeiky meyn ¤§

d`ian `xnbd .oenhd lr xehty ea xn`p `ly ,micia ca`ne wifnk
:`pdk ax ixacl diigcàáø déì øîà,`pdk axlàôéñ éðúcà éëä éà- ¨©¥¨¨¦¨¦©§¨¥¥¨

y dpynd jynda `pzd dpy recn÷éìãîa äãeäé éaøì íéîëç íéãBî¦£¨¦§©¦§¨§©§¦
,íézaa çépäì íãà éða Cøc ïkL dëBúaM äî ìk ílLnL äøéaä úà¤©¦¨¤§©¥¨©¤§¨¤¥¤¤§¥¨¨§©¦©©¨¦
didi ,mivtg my gipdl mc` ipa jxc oi`y yicba eli`y ezernyny

`pzl el did `lde ,exiag ly ezeyxa wilcdy s`e ,xehtéðúéìå âeìôì¦§§¦§¥
dãéãa,xnele ,envr yicba welig zepyl ±íéøeîà íéøác änaxehty §¦¨¦©¤§¨¦£¦

wx ,minkg zrcl yicba mipenhd milk lräëìäå BlL CBúa ÷éìãîa§©§¦§¤§¨§¨
ìáà ,Bøéáç ìL CBúa äìëàådCBúa ÷éìãîeyicbBøéáç ìLl ,éøác §¨§¨§¤£¥£¨©§¦§¤£¥¦§¥

,BëBúa äéäM äî ìk ílLî ìkädid jka ixdy ,ea oenhd lr s`e ©Ÿ§©¥¨©¤¨¨§
lya wilcd m` ,mivtg my gipdl jxc oi`y yicba elit`y eprinyn
gipdl jxcy exiag ly ezxia wilcna aiig didiy oky lke ,aiig exiag

.mivtg my

`ax:zxg` jxca zwelgnd z` x`an,àáø øîà àlàdcedi iax ¤¨¨©¨¨
minkgeéâéìt ézøúa,mixac ipya miwleg -éâéìteay cg` xac ± §©§¥§¦¥§¦¥

`ed ,miwleg÷éìãîay`CBúaezeyxäëìäå BlLdwlceCBúa äìëàå §©§¦§¤§¨§¨§¨§¨§
ezeyxáéiçî äãeäé éaøc ,Bøéáç ìLmbïeîhàoenh didy dn lr ± ¤£¥§©¦§¨§©¥©¨

sxype zeyx dze`aLàa,éøáñ ïðaøåyáéiçî àìoenh didy dn lr ¨¥§©¨¨¨§¥Ÿ¦©¥
m` oiae my eze` oinhdl jxc m` oia ,oenhd lr dxht dxezdy oeik ,my

.my eze` oinhdl jxc oi`énð éâéìôe,miwleg md eay ipy xace ±÷éìãîa §¦¥©¦§©§¦
y`aeyicb,Bøéáç ìL,oenh lr xehtl aezkd zxifb oi` df ote`ayéaøc §¤£¥§©¦

M äî ìk ílLî øáñ äãeäédidBëBúa,sxypeeléôàåmy didé÷ðøà §¨¨©§©¥¨©¤§©£¦©§§¦
,yicba egipdl jxc oi`y zern ly qik -éøáñ ïðaøålr wxy ,íéìk §©¨¨¨§¥¥¦

ïéîèäì ïkøcLmze`ïébéøBî ïBâk ,Léãâa[zenibt mdae miaewp miyxw] ¤©§¨§©§¦§¨¦§¦¦
d`eazd z` mda miycyéìëedø÷amdilr wx ,dcya yxegdàeä §¥¨¨

,ílLîcla`ïéîèäì ïkøc ïéàL íéìkmze`,Léãba,wpx` oebkàì ¦§©¥¥¦¤¥©§¨§©§¦©¨¦Ÿ
ílLîjkitle .mdiwfpa aiig epi` ,my eidiy jxcd oi`y oeiky ,etxyp m` §©¥

minkg miceny dpy `le ,dxiaa minkg miceny epizpyna `pzd dpy

my gipdl jxcy dxiaa wx ixdy ,exiag lya wilcdy ote`a envr yicba
`l` aiig epi` yicba la` ,lkd lr aiigy minkg micen ,mivtgd lk z`

.xwa ilke oibixen lr

:y`a oenh xeht zece` `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
eéäå Léãbä úà ÷éìãnämipenh,øîBà äãeäé éaø ,e÷ìãå íéìk Ba ©©§¦¤©¨¦§¨¥¦§¨§©¦§¨¥

Léãb àlà ílLî Bðéà ,íéøîBà íéîëçå ,BëBúa äéäM äî ìk ílLî§©¥¨©¤¨¨§©£¨¦§¦¥§©¥¤¨¨¦
,ïéøBòN ìL Léãb Bà ïéhç ìLmipenh eidy milkd lr xeht `edy itl ¤¦¦¨¦¤§¦

,yicbaïéàBøåz` mipc -íB÷îdíéìkyicbay,äàeáz àìî àeä eléàk §¦§¥¦§¦¨¥§¨
.milkd jxr itk `le d`eaz jxr itk mlyne
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בבא קמא. פרק שישי - הכונס דף סא עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
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צג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc `nw `aa(iyiy meil)

eø÷î àòøàc éðâàawlgk miaygpe ,rwxwd zexea mi`xwp el` ± ¨§¥§©§¨¦§
cvn d`t zzl leki jkle ,zecy izyk dze` miyer md oi`e ,dcydn

ipyd dciva lcby dn lr zilelyd ly cg`:

äðùî
lr aiig `die eyi` blcze xearzy wgxnd xeriya oecl dtiqen epizpyn

:diwfp÷éìãnäy`BlL CBúa,xg` mewna dwifde dklde ,dxny `leãò ©©§¦§¤©
änky wgxnd xeriyøBáòzblczeä÷éìcälr aiig didie xg` mewnl ©¨©£©§¥¨
,diwfp,BúBà ïéàBø ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøz` wilcd ea mewnd z` ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦
,y`døBk úéa òöîàa àeä eléàkrax`e miray miiz`n ly ghy -] §¦§¤§©¥

[dn` rax`e miray miiz`n lr dn`,wifze y`d jlzy dn lk lr aiige

ivg xeriy epiidc ,df mewnl ueg y`d dwigxd m` j` ,xek ziad jeza
.xeht ,dwifde ,cv lkl [dn` raye miyely d`n] xek ziaøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

,øîBàcr `ed aiigzie xearzy wgxnd xeriyk ,úBnà æ"èagex xeriy ¥©§
,øîBà àáé÷ò éaø .íéaøä úeLø Cøãcr `ed aiigzdl wgxnd xeriy ¤¤§¨©¦©¦£¦¨¥

,øîBà ïBòîL éaø .änà íéMîç(d ak zeny) y`d iwfpa xn`pílL' £¦¦©¨©¦¦§¥©¥
,'äøòaä úà øòánä ílLémlyl eilr okleéôì ,ìkäjlzy dn §©¥©©§¦¤©§¥¨©Ÿ§¦

:ä÷éìcä©§¥¨

àøîâ
,ezpeeky `xnbd dxaq .'dwilcd itl lkd' xne` oerny iax ,dpyna epipy
dzid `ly wegx mewna s` ,mlyl eilr dwilcd dtxyy dn lk z`y

:`xnbd dywn .myl ribdl die`x y`dàøeòéL ïBòîL éaøì déì úéìå§¥¥§©¦¦§¦¨
ä÷éìãalr aiigzi wgxn dfi` cr xeriy yiy xaeq epi` oerny iax ike ± ¦§¥¨

,dwifde dkldy eyi`ïðúäåakrl xird ipa mileki ,(:k a"a) dpyna §¨§©
y repnleBab ìò Lé ïk íà àlà ,úéaä CBúa øepz íãà ãéîòé àìly Ÿ©£¦¨¨©§©©¦¤¨¦¥¥©©

dxwzd cr xepzddáBblyúBnà òaøàdxwzd cr,fg`z `ly icka ©©§©©
m`e .dxwza y`däéiìòa Bãéîòî äéä,ziad ly dpeilrd dxica ± ¨¨©£¦©£¦¨

ecinrdln epnn repnle akrl milekiåézçz àäiL ãòlr ,xepzd zgz ± ©¤§¥©§¨
,ziad zxwz `idy dilrd ztvxäáéæòîxeriya ,ciq ly gih zaky ± ©£¦¨

ly iaerìL,íéçôè äL.dwilcd iptn xeny ziad df ote`ayáåywan §Ÿ¨§¨¦©
cinrdläøéky` dkeza mixiran oi`e xepzn dphw `idy ,diilra ¦¨

daeba daifrn dizgz didzy cr epnn repnl mileki ,dlecb.çôè¤©
:dpynd dtiqenåmewn lkn ,el` mixeriya wigxdy s`íàok it lr s` §¦

÷éfä,eìlä ïéøeòéL eøîàð àì ,øîBà ïBòîL éaø .÷éfäM äî ílLî ¦¦§©¥©¤¦¦©¦¦§¥Ÿ¤¤§¦¦©¨
àlàxnellî øeèt ,÷éfä íàL,ílLdpynn epcnle .oick wigxdy oeik ¤¨¤¦¦¦¨¦§©¥

ji`e ,oick dwigxd m` ,dilr xehty dwilc yi oerny iax itl mby ,ef

eyi`y dxwn lka mlyny rnyny ,'dwilcd itl lkd' epizpyna xn`
` zx`an `xnbd .dwifde dkld:xg` ote`a oerny iax zrc záø øîà̈©©

,äeáà øa äaø øîà ,ïîçðy ,`id oerny iax zpeekdáBb éôì ìkä ©§¨¨©©¨©£¨©Ÿ§¦©
,ä÷éìcäielz xacd `l` ,zewilcd lkl reaw wgxn xeriy zzl oi`y ©§¥¨

mewn eze`l xearl die`x dzid m` mixryn eitly dwilcd daeba
zvtew `idy ,xzei ax wgxn xearl die`x `id ddeab y`dyky ,dwifdy

.wegxnl
:dpyna zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbdáø øîà óñBé áø øîà̈©©¥¨©©

øîà ïîçð áø øîà ïëå .ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§§¥¨©©©§¨¨©
:ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL§¥£¨¨§©¦¦§

äðùî
:icbe car enr etxype yicb wilcna oke ,y`a oenh ipica dpc epizpyn

Léãbä úà ÷éìãnä,oixery ly e` oihig lyeéäåmipenh,e÷ìãå íéìk Ba ©©§¦¤©¨¦§¨¥¦§¨§
,BëBúaM äî ílLî ,øîBà äãeäé éaøepiide ,milkd lr xeht epi`e ©¦§¨¥§©¥©¤§

.'oenh'd xac lr s` dxez daiigyílLî Bðéà ,íéøîBà íéîëçålr ©£¨¦§¦¥§©¥
,y`a 'oenh' iwfp lr dxez daiig `ly oeik ,llk milkdàlàmlynLéãb ¤¨¨¦

ïéøBòN ìL Bà ïéhç ìLm`e .Bì úeôk éãb äéä,yicbl xeyw -ãáòå ¤¦¦¤§¦¨¨§¦¨§¤¤
Bì Ceîñyicbd sxype ,zetk card did `le ,yicbl -Bnò óøNðåicbd ¨§¦§©¦

,cardeáéiçel didy ,aiig epi` card lr la` ,icbd lre yicbd lr ©¨
did m`e .gexalBì Ceîñ éãâe Bì úeôk ãáòyicbd sxype ,zetk epi`e ¤¤¨§¦¨

Bnò óøNðålki `le zetk didy card zbixd lr dzin aiig ,carde icbd §¦§©¦
`ed ixd ,dzin aiigzpy oeike ,gexaløeètdkldy ,icbd lre yicbd lr ¨

,oennd aeign xeht ,cg`k oenn aeige dzin aeig eilr e`ay iny `id
.cala lecbd aeiga eze` micinrny

:mcewd oecipl zxfeg dpyndíéîëç íéãBîoenha mixhetdäãeäé éaøì ¦£¨¦§©¦§¨
,jk lr aiigndäøéaä úà ÷éìãîa,miza ly lecb lcbn ±ílLî àeäL §©§¦¤©¦¨¤§©¥

M äî ìkdiddëBúa,sxypeçépäì íãà éða Cøc ïkLmivtg,íézaa ¨©¤§¨¤¥¤¤§¥¨¨§©¦©©¨¦
gipdl jxc oi`y ,yicba mipenhd milka wxy ,oenh xeht xn`p `l dfae

df xeht xn`p ,milk ea:

àøîâ
h iwfp lr aiig m` minkge dcedi iax ewlgpy dpyna epipy.y`a oen

:`xnbd zx`anú÷Bìçî ,àðäk áø øîàm` minkge dcedi iax ly ef ¨©©©£¨©£¤
wx `id ,y`a oenh iwfp lr aiig÷éìãîay`CBúazeyxd,BlL`le §©§¦§¤

dxnyCBúa äìëàå äëìäåezeyxáéiçî äãeäé éaøc ,Bøéáç ìLz` §¨§¨§¨§¨§¤£¥§©¦§¨§©¥
mb mlyl wilcndé÷æpàdidy dnïeîèsxypeìáà éøèt ïðaøå ,Làa ©¦§¥¨¨¥§©¨¨¨§¥£¨

÷éìãîay`CBúaezeyx,Bøéáç ìLdfaäî ìk ílLî ìkä éøác §©§¦§¤£¥¦§¥©Ÿ§©¥¨©
Moenh,BëBúadf ixd ,exiag zeyxa wilcdl zeyx el oi`y oeiky meyn ¤§

d`ian `xnbd .oenhd lr xehty ea xn`p `ly ,micia ca`ne wifnk
:`pdk ax ixacl diigcàáø déì øîà,`pdk axlàôéñ éðúcà éëä éà- ¨©¥¨¨¦¨¦©§¨¥¥¨

y dpynd jynda `pzd dpy recn÷éìãîa äãeäé éaøì íéîëç íéãBî¦£¨¦§©¦§¨§©§¦
,íézaa çépäì íãà éða Cøc ïkL dëBúaM äî ìk ílLnL äøéaä úà¤©¦¨¤§©¥¨©¤§¨¤¥¤¤§¥¨¨§©¦©©¨¦
didi ,mivtg my gipdl mc` ipa jxc oi`y yicba eli`y ezernyny

`pzl el did `lde ,exiag ly ezeyxa wilcdy s`e ,xehtéðúéìå âeìôì¦§§¦§¥
dãéãa,xnele ,envr yicba welig zepyl ±íéøeîà íéøác änaxehty §¦¨¦©¤§¨¦£¦

wx ,minkg zrcl yicba mipenhd milk lräëìäå BlL CBúa ÷éìãîa§©§¦§¤§¨§¨
ìáà ,Bøéáç ìL CBúa äìëàådCBúa ÷éìãîeyicbBøéáç ìLl ,éøác §¨§¨§¤£¥£¨©§¦§¤£¥¦§¥

,BëBúa äéäM äî ìk ílLî ìkädid jka ixdy ,ea oenhd lr s`e ©Ÿ§©¥¨©¤¨¨§
lya wilcd m` ,mivtg my gipdl jxc oi`y yicba elit`y eprinyn
gipdl jxcy exiag ly ezxia wilcna aiig didiy oky lke ,aiig exiag

.mivtg my

`ax:zxg` jxca zwelgnd z` x`an,àáø øîà àlàdcedi iax ¤¨¨©¨¨
minkgeéâéìt ézøúa,mixac ipya miwleg -éâéìteay cg` xac ± §©§¥§¦¥§¦¥

`ed ,miwleg÷éìãîay`CBúaezeyxäëìäå BlLdwlceCBúa äìëàå §©§¦§¤§¨§¨§¨§¨§
ezeyxáéiçî äãeäé éaøc ,Bøéáç ìLmbïeîhàoenh didy dn lr ± ¤£¥§©¦§¨§©¥©¨

sxype zeyx dze`aLàa,éøáñ ïðaøåyáéiçî àìoenh didy dn lr ¨¥§©¨¨¨§¥Ÿ¦©¥
m` oiae my eze` oinhdl jxc m` oia ,oenhd lr dxht dxezdy oeik ,my

.my eze` oinhdl jxc oi`énð éâéìôe,miwleg md eay ipy xace ±÷éìãîa §¦¥©¦§©§¦
y`aeyicb,Bøéáç ìL,oenh lr xehtl aezkd zxifb oi` df ote`ayéaøc §¤£¥§©¦

M äî ìk ílLî øáñ äãeäédidBëBúa,sxypeeléôàåmy didé÷ðøà §¨¨©§©¥¨©¤§©£¦©§§¦
,yicba egipdl jxc oi`y zern ly qik -éøáñ ïðaøålr wxy ,íéìk §©¨¨¨§¥¥¦

ïéîèäì ïkøcLmze`ïébéøBî ïBâk ,Léãâa[zenibt mdae miaewp miyxw] ¤©§¨§©§¦§¨¦§¦¦
d`eazd z` mda miycyéìëedø÷amdilr wx ,dcya yxegdàeä §¥¨¨

,ílLîcla`ïéîèäì ïkøc ïéàL íéìkmze`,Léãba,wpx` oebkàì ¦§©¥¥¦¤¥©§¨§©§¦©¨¦Ÿ
ílLîjkitle .mdiwfpa aiig epi` ,my eidiy jxcd oi`y oeiky ,etxyp m` §©¥

minkg miceny dpy `le ,dxiaa minkg miceny epizpyna `pzd dpy

my gipdl jxcy dxiaa wx ixdy ,exiag lya wilcdy ote`a envr yicba
`l` aiig epi` yicba la` ,lkd lr aiigy minkg micen ,mivtgd lk z`

.xwa ilke oibixen lr

:y`a oenh xeht zece` `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
eéäå Léãbä úà ÷éìãnämipenh,øîBà äãeäé éaø ,e÷ìãå íéìk Ba ©©§¦¤©¨¦§¨¥¦§¨§©¦§¨¥

Léãb àlà ílLî Bðéà ,íéøîBà íéîëçå ,BëBúa äéäM äî ìk ílLî§©¥¨©¤¨¨§©£¨¦§¦¥§©¥¤¨¨¦
,ïéøBòN ìL Léãb Bà ïéhç ìLmipenh eidy milkd lr xeht `edy itl ¤¦¦¨¦¤§¦

,yicbaïéàBøåz` mipc -íB÷îdíéìkyicbay,äàeáz àìî àeä eléàk §¦§¥¦§¦¨¥§¨
.milkd jxr itk `le d`eaz jxr itk mlyne
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xcde"צד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc `nw `aa(ycew zay meil)

,`ziixad dtiqeníéøeîà íéøác äna,y`a oenh lr minkg mixhety ©¤§¨¦£¦
÷éìãîay`d z`CBúaezeyxCBúa ä÷ìãå äëìäå BlLezeyxìL §©§¦§¤§¨§¨§¨§¨§¤
Bøéáç,eyicb z` dtxyeìáàdid m`÷éìãîy`CBúaezeyxBøéáç ìL £¥£¨©§¦§¤£¥

,BëBúa äéäM äî ìk ílLî (ìkä éøác)mpinhdl jxcy milk md m` ¦§¥©Ÿ§©¥¨©¤¨¨§
oenh lr xeht epi` exiag lya wilcndy oeik ,xwad ilke oibixen oebk ,ea

.y`aíéîëçì äãeäé éaø äãBîedn lr `l` ,eyi` oenhd lr xehty ¤©¦§¨©£¨¦
epic jkle ,mxneyl eilr laiwe qipkdl zeyx exiagl ozpyílLî ïéàL¤¥§©¥

àlàz`éîcdãáìa Léãblaiw `l mdilry ,oinhdy milkd inc z` `le ¤¨§¥¨¦¦§¨
edcya mewn el li`yd m` oke .dxiny,ïéøBòN Lécâäå ,ïéhç Lécâäì§©§¦¦¦§¦§¦§¦

yicbdl mewn el li`ydy e`,ïéhç Lécâäå ïéøBòNxear eli`ydy e` §¦§¦§¦¦¦
yicbiyïéhç,åy `l` oihig yicbdy dyr okïtéçoze` dqik ±,ïéøBòNa ¦¦§¦¨¦§¦

xear eli`ydy e`ïéøBòNoixery yicbde,íéhça ïtéçålka oicd §¦§¦¨§¦¦
elld mixwnd zrax`.ãáìa ïéøBòN éîc àlà ílLî BðéàLote`ay ¤¥§©¥¤¨§¥§¦¦§¨

`l` wefip `l ,oixery yicbde oihig ly yicb xear eli`ydy ,oey`xd
eilr laiw `l ,oihig yicbde oixeryl eli`ydy ,ipyd ote`ae .oixerya
otige oihigl eli`ydy ,iyilyd ote`ae .oixery ly jxra `l` dxiny

mewn lkn oihiga wefipy s` ,oixeryaa ,y ote`íB÷î ìéàLîedcya §©§¦¨
BøéáçìickLécâäå ,Léãb Lécâäìyicb exiag eaïéîèäåeze`a milk ©£¥§©§¦¨¦§¦§¦§¦§¦

np yicbdy oeiky ,ziad lra ly eyi`a etxype ,yicb,ezeyx jeza `v

`l oixerya oze` zitigy oeik el xne` `ed ixd iwfp oicn eaiigl oi`
ote`ae .`ed oixery ly yicbd lky iziid xeaqy ,jk lk oda izxdfp
oixerya `l` wefip `l ok mb ,oihiga otige oixeryl eli`ydy ,iriaxd

.cala
:df oiprn mitqep mipic d`ian `xnbd
äMàì áäæ øðéc ïúBpä ,àáø øîà,exneylBa éøäfä ,dì øîàå ¨©¨¨©¥¦¨¨¨§¦¨§¨©¨¦¨£¦

xpicy meyn ,ezxinya,àeä óñk ìLm`ez÷éfäeztxyy oebk ,micia ¤¤¤¦¦©
,mil ezkilyd e`,áäæ øðéc úîlLî,`ed adf ly xpicy drci `ly s`e §©¤¤¦¨¨¨
dì øîàc íeMî,ozepdéì äåä éàîdéz÷fàc déab Czi`x daiq dn ± ¦§¨©¨©£¨¥©¥§©©§¥

m` j` .zEgt ekxry ayg elit` xacd ly eiey z` mlyn wifne ,ewifdl
Ba äòLt,wefipe ie`xk ezxny `leúîlLîxpic inc,óñk ìL`le ¨§¨§©¤¤¤¤¤

meyn ,izin`d ekxrkdéì äøîàc,ozepléìò éìéa÷ àôñëc àúeøéèð §¨§¨¥§¦¨§©§¨©¦¦¨©
éìò éìéa÷ àì àáäãc àúeøéèð`le sqk xpic zxiny ilr izlaw ± §¦¨§©£¨Ÿ©¦¦¨©

.sqk xpic jxra `l` adf xpic jxra zaiiegn ipi` okle ,adf xpic zxiny
:`ziixaa dxn`p ef `xaqy d`ian `xnbd

dì eúéðúî àáøãa ïezà ,éMà áøì éëcøî áø déì øîàmya mz` ± ¨©¥©¨§§©§©©¦©¦§¨¨©§¦¨
dpi` ,sqk ly xpicdy dl xn` m`y ,xen`d oicd z` mzxn` `ax

eli`e ,sqk xpic jxr lr `l` dxinya zaiiegnïì àèéLt àúéðúnî ïðà£©¦©§¦¨§¦¨¨
eli`yd m`y da xn`py ,lirl dxen`d `ziixadn z`f epgked ep` ±

yicbdl edcya mewnïéhç,å`ed,ïéøBòNa ïtéçl eli`ydy e`ïéøBòN ¦¦§¦¨¦§¦§¦
,ãáìa ïéøBòN éîc àlà ílLî Bðéà ,ïéhça ïtéçåoey`xd ote`a s`e §¦¨§¦¦¥§©¥¤¨§¥§¦¦§¨

,mixerya oze` dtige oihig yicbdyàîìày gken ±déì øîàleki ± ©§¨¨©¥
yicbnl xnel dcyd lraéìò éìéa÷ éøòNc àúeøéèðly dxiny wx ± §¦¨§©£¥©¦¦¨©

,oihig ly dxiny `le ,ilr izlaw oixeryàúeøéèð déì äøîà énð àëä̈¨©¦¨§¨¥§¦¨
éìò éìéa÷ àì àáäãcdlaw `ly ciwtnl xnel `id dleki o`k mb jk ± §©£¨Ÿ©¦¦¨©

.sqk ly rahn inc `l` mlyz `le ,adf ly rahn zxiny dilr
:etxype epnhedy milkd jxr mixxan cvik zx`an `xnbd

àúléî úéòîL ,áø øîàdkld dxn`py izrny ±ìyzhiäãeäé éaø ¨©©§©¦¦§¨§©¦§¨
,y`a oenh lr aiignd ,dpynaàéä éàî àðòãé àìå.ef dkldøîà §Ÿ¨©§¨©¦¨©

å ,ìàeîLikàaà òãé àì[`a` did enyy] ax ±déì òéîL éàîidn ± §¥§Ÿ¨©©¨©§¦©¥
y ,dkldd `id efe .dinza ,rnyy dklddé÷æð ìò áéiçîc äãeäé éaøì§©¦§¨¦§©¥©¦§¥

'ìæâð úðwz' eNò ,Làa ïeîèraydl leki edelfby iny minkg epwzy] ¨¨¥¨©¨©¦§¨
[raypy dn itk lehie edelfb dnk,BMàawefipy iny epwiz ok enky §¦

.wifnd el mlyiemda oenh did dn raydl leki exiag ly ey`a

:mitqep miwifna mb xen` df oic m` dpc `xnbdéòawtzqp ±,øîéîà ¨¥£¥©
m`døeñîa 'ìæâð úðwz' eNò,zeklnl exiag ly epenn z` xqny ina ± ¨©¨©¦§¨§¨

,el mlyie dey did dnk exiag rayiyàì Bàzx`an .dfa ok epwiz Ÿ
:`xnbdøîàc ïàîc àaélày (:fiw oldl) mixaeqd zrcl ±ïðéðééc àì ©¦¨§©§¨©Ÿ©§¦¨

éîøâc àðécaaiqy miwfp lr aiig mc` oi`y epiidc ,'inxb' oic mipc oi`y ± ¦¨§©§¦
,egeka e` eteba dyry dn lr wx `l` mxbeCì éòaz àìwtzqdl oi` ± Ÿ¦¨¥¨

,llkcixdïðéðééc àì énð úeøéñîexiag ly epenn xqny in mb ± §§¦©¦Ÿ©§¦¨
,inxb `l` epi` df mby ,eaiigl mipc oi` zeklnlCì éòaz ék àlàdn ± ¤¨¦¦¨¥¨

`ed wtzqdl yiyøîàc ïàîc àaélày zxaeqd drcl ±àðéc ïðéðééc ©¦¨§©§¨©©§¦¨¦¨
éîøâãly epenn z` xqny ine ,inxba eyrpy miwfpa miaiigne mipcy ± §©§¦

m` oecl yiy ,mlyl aiig zeklnl exiagøeñîa 'ìæâð úðwz' eNò, ¨©¨©¦§¨§¨
ìé÷Lå òazLîc,wifndn lhepe ewfid edn rayp ±àì Bà,ef dpwz eyr §¦§©©§¨¦Ÿ

:`xnbd zxne` .ewifdy dcen `edy dna `l` mlyn xqend oi`ee÷éz± ¥
.rxked `ly ,df wtq cenri

:df oipra sqep wtq eae dyrn `xnbd d`ianLèác àøáb àeää©©§¨§¨©
àøäða dééãL déøáçc àútñëafbx`] ztqka hray mc`a dyrn ± §©§§¨§©§¥©§¥§©£¨

,dkeza did dn rcei epi`e ,xdpa dwxfe exiag ly [mitqk ea migipny
.ewifd dnkaedéøî àúàztqkd ly dilra `a ±äåä éëäå éëä øîàå ¨¨¨¥§¨©¨¦§¨¦£¨

deâa éì.dkeza il did oenn jke jk ±áéúéayi ±déa ïéiòî à÷å éMà áø ¦§©¨¨¦©©¦§¨§©¥¥
wtzqpy ,xaca opeazde ±éàî àðååb éàä ékm`d ,df dxwna oicd edn ± ¦©©§¨©

.`l e` ,dlikd dn oerhl dilra on`pdéøa àçà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¨§¥
dì éøîàå ,àáøcz`f xn`y mixne` yie ±áøì àáøc déøa àçà áø §¨¨§¨§¥¨©©¨§¥§¨¨§©

ïéúéðúî eðééä åàì ,éMà,epizpynn z`f cenll oi` m`d ±íéãBîe ïðúc ©¦©©§©§¦¦¦§©¦
ïkL ,BëBúaM äî ìk ílLnL äøéaä úà ÷éìãîa äãeäé éaøì íéîëç£¨¦§©¦§¨§©§¦¤©¦¨¤§©¥¨©¤§¤¥

íézaa çépäì íãà éða Cøcwfipd on`py epizpyna x`ean gxkdae . ¤¤§¥¨¨§©¦©©¨¦
,`xnbd dgec .dxiaa did dnk xnelàëä éæeæ ïéòè à÷c éà ,déì øîà̈©¥¦§¨¨¦¥¨¨

énðx`eand itke ,on`p `ed ok` ,zern my eidy oreh wfipd m` ± ©¦
la` ,epizpyna(ïðé÷ñò éàîa) àëäiy` ax iptl `ay df dyrna ± ¨¨§©©§¦¨

did xaecnàúéðbøî ïéòè à÷cjkle ,zilbxn my dzidy oreh wfipdy ± §¨¨¦©§¨¦¨
wtzqdl yiéàî,dfa oicd edn ±àútñëa àúéðbøî éLðéà éçðî éî± ©¦©§¥¦§¥©§¨¦¨§©§§¨

.`l e` ,jk lr `ed on`pe ,ztqka zilbxn gipdl mc` ipa jxc m`d
:`xnbd zxne`e÷éz.rxked `ly ,df wtq cenri ± ¥

:df oipra sqep wtq `xnbd zwtzqn,éMà áøì øîéé áø déì øîàote`a ¨©¥©¥©§©©¦
m` ,dpyna xen`k ,ekezay dn lk wifnd mlyny ,dxiad dtxypyïéòè̈¦

didy wfipdàtñëc àñksqk qek ±äøéáa,dtxypyéàîon`p m`d ± ¨¨§©§¨§¦¨©
.mlyl wifnd z` aiigl dfaàðéæç ,déì øîà,ep` mi`ex ±ãéîà Léðéà éà ¨©¥£¦¨¦¦¦¨¦

àeäeze` cen`l yiy xiyr mc` `ed wfipd m` ±àtñëc àñk déì úéàc§¦¥¨¨§©§¨
,sqk qek el yiy ±énð éàm` e` ±éLðéà éã÷ôîã àeä àðîéäî Léðéà ¦©¦¦¦§¥§¨§©§§¥¦§¥

déab`ed on`p mc` ±okzi jkle ,mdivtg z` elv` miciwtn miyp`y ©¥
e ,sqk qek elv` eciwtdyìé÷Lå òazLîlhepe dxiad lra rayp ± ¦§©©§¨¦

,qekd inc z` wifndnàì éàåon`p mc` epi` s`e xiyr mc` epi` m`e ± §¦Ÿ
,elv` miciwtnydéðéîk ìk åàì.ok oerhl ezlekia oi` ± ©¨§¦¥

:oqngl olfb oia lcadd zece` oecip d`ian `xnbdàcà áø déì øîà̈©¥©©¨
äî ,éMà áøì àéåà áøc déøaweligddéì øîà .ïñîçì ïìæb ïéaax §¥§©©§¨§©©¦©¥©§¨§©§¨¨©¥

,iy`ïñîçmle` egxek lra exiagn lhepy in `edéîc áéäéz` mlyn ± ©§¨¨¦§¥
eli`e ,lhpy dn incïìæbe lhepy in `edéîc áéäé àì.mlyn epi` ± ©§¨Ÿ¨¦¨¥

:`xnbd zl`eydéì øîà,`c` axéîc áéäé éàdn lr mlyn `ed m` ± ¨©¥¦¨¦§¥
,lhpydéì úéø÷ ïñîç,oqng edxew dz` m`d ±åixd,àðeä áø øîàä ©§¨¨¦¥§¨¨©©¨

m`deìz,ely utg xeknl ,edegixkd xnelk ,ur lrïéaæåok zngne ± ¨©§©¦
,utgd z` xknéðéáæ déðéáæyi einc laiwy oeiky ,dxikn ezxikn ± §¦¥§¦¥

zngny oeik qng df oi` o`k s`e ,exkenl xac ly eteqa dvxzdy zelzl
:`xnbd zayiin .dxikna dvxzp mincdàä ,àéL÷ àìax xn`y dn ± Ÿ©§¨¨

ote`a epiid dxikn ezxikny `pedcseqaléðà äöBø øîà,ef dxikna §¨©¤£¦
dvxzp xac ly eteqa mewn lkn ,egxek lra dzid dligzny s` okle

eli`e ,daàäxaecn ,oqng `ed utgd inc mliyy s`y iy` ax xn`y ¨
øîà àìcseqal,éðà äöBø`ed qnge llk dxikna dvxzd `l jkle: §Ÿ¨©¤£¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

zea` drax`` cenr aq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.BëBúaM äî ílLî ä"ãoinhdl oMxCW milkA Dinrhl Dl uxYn `ax §©¥©¤§¨¨§©¥¨§©§¥§¥¦¤©§¨§©§¦
:WicbA.Léãb éîc àlà`zExihp `N` Dilr liAw `lC dcVd lrA Fxirad m` §¨¦¤¨§¥¨¦¦¦§¦©©©¨¤§Ÿ©¦£¥¤¨§¦¨
:WicbC.íéøBòNa ïtéçå ïéhç`N` mNWn Fpi` oiHgl zEWx Fl ozFPW t"r` §¨¦¦¦§¦¨¦§¦¤¥§§¦¦¥§©¥¤¨

:KM lM odA iYxdfp `l Kkitl oixFrU `N` izi`x `l Dil xn`C oixFrUéàî §¦§¨©¥Ÿ¨¦¦¤¨§¦§¦¨Ÿ¦§©§¦¨¤¨©©
éì äåä.déz÷fàc déab CFYtxUW miciA £¨¦©¥§©¥§¥§¨©¦¤§©§

mFwn li`Wnl inC `le mIl FYklWdW F`¤¦§©§©©§Ÿ¨¥§©§¦¨
miHg WiCbde oixFrU WiCbdl Fxiagl©£¥§©§¦§¦§¦§¦¦¦
oixFrU inC `N` mNWn Fpi` lirl oxn`C©£¨¨§¥¥§©¥¤¨§¥§¦
rWFR `N` `Ed miciA wiGn `l xiranC§©§¦Ÿ©¦§¨©¦¤¨¥©
:dxFOd iRn Dnvrn W` `vz iM aizkcM§¦§¦¦¥¥¥¥©§¨¦¦©¤

.Ba äòLtmixnFXd KxcM FYxnW `l ¨§¨Ÿ§©§§¤¤©§¦
:ca`e.dì eúéðúî [àáøãa[DinXn §¨©¦§¨¨©§¦¨¦§¥

:Dl Ezixn` `axC.ïéhça ïtéçå ïéøBòN §¨¨©§¦¨§¦§¦¨§¦¦
xFrU WiCbdl zEWx Fl ozFp:oiHg `le oi ¥§§©§¦§¦§Ÿ¦¦
.äãeäé 'øì àúléî úéòîL'xC `AiN` §¨¦¦§¨§§¨©¦¨§

:'ipznC dcEdi.BMàa ìæâð úðwz eNòiM §¨§©§¦¨©¨©¦§¨§¦¦
FlfB dOM raXil lfbpl opAx EpTzC ikid¥¥§¦§©¨¨§¦§¨¦¨©©¨¨§

zFrEaW zkQnA opzC lFHie(:cn sc)EN` §¦¦§©§©¤¤§¥
EpTY KM lfbPde xikVd oilhFpe oirAWp¦§¨¦§§¦©¨¦§©¦§¨©¦§

:lFHie oinhd dn raXIW FX`Aàaélà §¦¤¦¨©©¦§¦§¦©¦¨
.éîøâc àðéc ïðéðééc àì ã"îcwxRA §Ÿ©§¦¨¦¨§©§¦§¤¤

lik`nE lfFBd(:fiw sc onwl):.àúôqëafBx` ©¥©£¦§©¤§¨©§¨
:mitqM FA oigiPOW.ãéîàoicnF`W xiWr ¤©¦¦§¨¦¨¦¨¦¤§¦

:sqM ilkl FzF`¦§¥¤¤
'éðúî
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änala` Fxag lW KFzA dwlce dklde FNW KFzA wilcnA mixEn` mixaC ©¤§¨¦£¦§©§¦§¤§¨§¨§¨§¨§¤£¥£¨
FMxCW xacA xnFlM .FkFzAX dn lM mNWn Fxiag lW KFzA wilcnA§©§¦§¤£¥§©¥¨©¤§§©§¨¨¤©§

` xwA ilkE mibixFn oFbMEpwCwCW t"r` opAx iaiIgn `l WicbA iwpx` la §¦¦§¥¨¨£¨©§§¥§¨¦Ÿ§©§¥©¨¨¤¦§©§
iNin iPd dcEdi 'xl FnM opAxl FkFzAX dn lM mNWn `dIW lirlC iPd lkA§¨©¥¦§¥¤§¥§©¥¨©¤§§©¨¨§§§¨©¥¦¥
ixaC ipYwC `kid F` micFnE ipYwC `kid¥¨§¨¨¥¦¥¨§¨¨¥¦§¥
ipYw mixEn` mixaC dOA `kd la` lMd©Ÿ£¨¨¨©¤§¨¦£¦¨¨¥
`zNiO` e`le iWxtn EdiizNin opAxe§©¨¨¦§©§§¨§¥§©©¦§¨

:iniiw dcEdi iAxC§©¦§¨©§¥
BðéàL.mixFrU inC `N` mNWn ¤¥§©¥¤¨§¥§¦

i`C ixii` FNW KFzA wilcnA§©§¦§¤©§¥§¦
WiCbde oixFrU Fxiag lW KFzA wilcnA§©§¦§¤£¥§¦§¦§¦
Edl ifgC oeiM oiHg mNWi `l dOl oiHg¦¦¨¨Ÿ§©¥¦¦¥¨§¨¥§
adf xpiC ozFpl iOp Edl iOcn KEnqaE§¨§©¥§©¦§¥¦¨¨¨
wilcn EpiidC rnWn FA drWtE dX`l§¦¨¨§¨©§©§©§©§¦

:Fxag lW KFzA dklde FNW KFzA§¤§¨§¨§¤£¥
éaøìW`A oEnh iwfp lr aiIgnC dcEdi §©¦§¨¦§©¥©¦§¥¨§¥

xninl ivn ded iOp opAxl .'Ek§©¨¨©¦£¨¨¥§¥©
WicbaE xaC lkA dxiaA dpTY EUrC§¨©¨¨§¦¨§¨¨¨§¨¦
iAxlC 'irEnW` `zEax `N` oibixFnA§¦¦¤¨§¨©§¦¦§©¦
:lfbp zpTY EUr WicbA iwpx` 'it` dcEdi§¨£¦©§§¥§¨¦¨©¨©¦§¨

eNòax azM .`l F` xEqnA lfbp zpTY ¨©¨©¦§¨§¨Ÿ¨©©
FxqOW micr WIW oFbM qtl ©̀§©§¤¥¥¦¤¨§
lke EwiY dOM oircFi oi`e FpFnn cAi`e§¦¥¨§¥§¦©¨¥§¨
oF`B i`d ax mWaE `NEwl `pFnnC EwiY¥§¨¨§¨§¥©©¨
EwiY lMW dvgn lFHie raXIW aEzM̈¤¦¨©§¦¤§¨¤¨¥
aiIgl i"xl d`xp oi`e oiwlFg `pFnnC§¨¨§¦§¥¦§¤§¦§©¥
`irA KdC Wxtn z"xe EwiY mEXn llM§¨¦¥§§¨¥§©©§¨
`inEC xqnPd z` WigMn xqFOdWM§¤©¥©§¦¤©¦§¨§¨
m` la` FWigMn olfbC zFrEaWA lfbpC§¦§¨¦§§©§¨©§¦£¨¦
xqnp raXi dOM rcFi Fpi` Fnvr xqFOd©¥©§¥¥©©¨¦¨©¦§¨
`irA KdC d`xp i"xlE lFHie ciqtd dOM©¨¦§¦§¦§¦¦§¤§©©§¨
lfbp zpTzC `inEC rcFi xqFOd oi` ENit £̀¦¥©¥¥©§¨§©¨©¦§¨
ciqtd dOM rcFi xiraOd oi`W FX`A§¦¤¥©©§¦¥©©¨¦§¦
`YpTY EUr i` xEqnA Dil irAnC wGiPd©¦¨§¦¨¥¥§¨¦¨©©§¨

:`l F`Ÿ
éîF` `YtQkA `zipBxn iWpi` igpn ¦©§¥¦§¥©§¨¦¨§©¤§¨

FA didW micr Wi ENit` .`lŸ£¦¥¥¦¤¨¨
irA` `l `OWC Dil `irAn `zipBxn©§¨¦¨¦¨§¨¥§¤¨Ÿ¦¨¥
opixn` `le i`dl DiYrC` iwEq`l Dil¥©£¥©©§¥§©§Ÿ©§¦¨
`lC oeiM DiwG`C DiAB Dil ded i`n©£¨¥©¥§©§¥¥¨§Ÿ
xpicl inC `le llM igEp`l iWpi` ilibx§¦¥¦§¥©£¥§¨§Ÿ¨¥§¦¨
`YrC` iwEq`l Dl irA`C lirlC adf̈¨¦§¥§¦¨¥¨©£¥©©§¨
dzid m`W `xiC oM xnF`W minrtC ith§¥¦§¨¦¤¥¥§¨¥¤¦¨§¨
FYxnFW dzid `l adf lW `EdW zrcFi©©¤¤¨¨Ÿ¨§¨©§
`zipBxn FA didW xnFl on`p `die lfbp zpTY EUr i` Dil `irAn drEaW oiprlC Wxtl oi`e `YtQkA `zipBxn igPnC ith oilibxC WicbA iwpx`l iOp inC `le§Ÿ¨¥©¦§©§§¥§¨¦¦§¦¦§¥§©§¥©§¨¦¨§©¤§¨§¥§¨¥¦§¦§©§¨¦¨§¨¥¦¨©¨©¦§¨¦¥¤¡¨©¤¨¨©§¨¦¨

:EpizpWnl df oipr dn 'ipzn Epiid e`l iX` axl xnF` did dn k"`C§¤¨¨¥§©©¥©©§©§¦¨¦§¨¤§¦§¨¥
äîxxFA df 'tA `ipzC opAxC oqngl opAxC olfB oiA dn irAw `kde mdipiA wENig oi` `xwC `pWilA .oqngl olfB oiA(:dk sc oixcdpq)miplfBd mdilr EtiqFd ©¥©§¨§©§¨§¦§¨¦§¨¥¦¥¥¤§¨¨¨¨¥©¥©§¨§©¨¨§©§¨§©¨¨§©§¨§¤¥¦£¥¤©©§¨¦

:mFlW ikxC mEXn `N` dxFYd on lEqR oi`C mzd Dil iwFncM ohwe dhFW Wxg z`ivnaE inC aidi `l olfB WxtnE mipqngdeïñîç`NWkE .inC aidi §©©§¨¦§¨¥©§¨Ÿ¨¦¨¥¦§¦©¥¥¤§¨¨¦§¥¥¨¨§¥¨¦©¨¤¨¦©§¥¨©§¨¨¦¨¥§¤Ÿ
e`l lr xaFrW t"r` ip` dvFx xn` `lC b"r` xWM inC aidiC `kid la` inC aidi `lC `kid `N` lEqR Fpi` dxFYd on la` WxtncM ip` dvFx xn`̈©¤£¦§¦§¨¥£¨¦©¨¥¨¤¨¥¨§Ÿ¨¦¨¥£¨¥¨§¨¦¨¥¨¥§Ÿ¨©¤£¦¤¥©©

oifgF` mipW wxRA 'ixn` `d cFngz `lC(`la d"c mye :d sc n"a)oiYlikn sFqC `idde Edl rnWn inC `lA iWpi`l cFngz `l(.hiw sc)dcEdi ipA qngn iziinC §Ÿ©§¨©§¦§¤¤§©¦£¦Ÿ©§§¦§¥§Ÿ¨¥©§©§§©¦§§¦§¦§©§¥¥£©§¥§¨
d `xwC oqngC `nlrA `Yknq` `N` `id dxEnB dWxC e`l FznWp lhFp EN`M ded inC aidiC `kid ENit`CaidiC oqngC oeiM z"`e inC aidi `lC olfB Epii ©£¦¥¨§¨¦¨¥£¨§¦¥¦§¨©§¨¨§¨¦¤¨©§©§¨§©§¨§©§¨¦§¨©§©§¨§Ÿ¨¦¨¥§¥¨§©§¨§¨¦

oifgF` mipW 'tA 'ixn` iM k"` opAxCn lEqR inC(`la d"c mye :d 'c n"a)'Ek ciWgC FBin `nip FzEWxA Dpi`W drEaW FzF` miriAWn `pEd ax xn`C `d `N` ¨¥¨¦§©¨¨¦©§¦§§©¦£¦¤¨¨§¨©©¨©§¦¦§¨¤¥¨¦§¥¨¦©£¦
drEaWl lEqtE oqng `Ed ixd milrA lW FgxM lrA mincA xhRil dvFxe FciA oFcTRd aMrn `Ed m` KkA uxiY dn n"n `paidiw inC xnF`e dxFn iPWnE§©¥¤§¥¨¥¨¨¦§¨©¦¥§©¦§©¥©¦¨§¨§¤¦¨¥§¨¦§©¨§¤§¨¦£¥©§¨¨¦§¨
EfixkIW cr lEqR Fpi`e `Ed xWM opAxC oqngC cFre FzrEaX` cEWg `di `NW gikFdl oi` `ziixF`C olfbA n"nC l"ie 'Ek ciWgC FBin `nip iYM`e opAxCn¦§©¨¨§©©¦¥¨¦©£¦§§§©§¨§©§¨¥§¦©¤Ÿ§¥¨©§¨§§©§¨§©¨¨¨¥§¥¨©¤©§¦

xxFA df 'tA xn`cM eilr(:Ek 'c oixcdpq)liwW iM `weC `N` fixkdl `l mbe KkA FlqFtl minkg E`x `l `OW df oiprA oqng dUrPW rEci `Ed m` ENit`e ¨¨¦§¨©§¤¥©£¦¦¨©¤©£¨©§¨§¦§¨¤¤¨Ÿ¨£¨¦§§§©§©Ÿ§©§¦¤¨©§¨¦¨¦
lM dfxkd xg` cr lqtp Fpi`e dfxkd irA opAxC olfbC ol miw i`Ce `dC b"r` 'Ek ciWgC FBin `nip KixR `wC dWwOde milraC EdiigxM lrA rFxfA sihge§¨¦¦§©§©¨§©§¦§¨¦§©©§¤§¨¨¦¥¨¦©£¦§¨©©¦¨§©§¨§©¨¨¨¥©§¨¨§¥¦§¨©©©©§¨¨¨
minC mNWn Fpi`e Eca`p F` Eapbp orHX dnA Fnvr xhRW oeiM dWwn ikd p"` cFngz `lA xarw `de dWwnC mEXn `N` `pEd ax ixaC `iad `l xTir¦¨Ÿ¥¦¦§¥©¨¤¨¦§©§¤§¨¨¨©§Ÿ©§¨¥©§¤¥¨¤¨©©§§©¤¨©¦§§¤¤§§¥§©¥¨¦
drEaXd on FxhFR did m` mbe 'Ek xnF`e dxFn iPWnE 'Ek FBin `nip k"` mElM mNWn did `l drEaXd on FxhFR did m`e raXil dvFx Fpi`W itl `N ¤̀¨§¦¤¥¤¦¨©§¦¨¨§¦©§¨Ÿ¨¨§©¥§¥¨¦§©¥¤§¥§©¦¨¨§¦©§¨

:`pFnO` ciWg `l ikdlE FciA oFcTRd aMrOW itl minC mNWn did ok FnM `OW¤¨§¥¨¨§©¥¨¦§¦¤§©¥©¦¨§¨§¨¥Ÿ¨¦©¨¨
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ä÷ìãå äëìäå BlL CBúa ÷éìãîa íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§©§¦§¤§¨§¨§¨§¨
éøác) Bøéáç ìL CBúa ÷éìãî ìáà Bøéáç ìL CBúa§¤£¥£¨©§¦§¤£¥¦§¥
äãeäé 'ø äãBîe BëBúa äéäM äî ìk ílLî (ìkä©Ÿ§©¥¨©¤¨¨§¤§¨
Lécâäå Léãb Lécâäì Bøéáçì íB÷î ìéàLîa íéîëçì©£¨¦§©§¦¨©£¥§©§¦¨¦§¦§¦
ïéhç Lécâäì ãáìa Léãb éîc àlà ílLî ïéàL ïéîèäå§¦§¦¤¥§©¥¤¨§¥¨¦¦§©§©§¦¦¦
ïéøBòNa ïtéçå ïéhç ïéhç Lécâäå ïéøBòN ïéøBòN Lécâäå§¦§¦§¦§¦§¦§¦¦¦¦¦§¦¨¦§¦
ïéøBòN éîc àlà ílLî BðéàL íéhça ïtéçå ïéøBòN§¦§¦¨§¦¦¤¥§©¥¤¨§¥§¦
éøäfä dì øîàå äMàì áäæ øðéc ïúBpä àáø øîà ãáìa¦§©¨©¨¨©¥¦¨¨¨§¦¨§¨©¨¦¨£¦
øîàc íeMî áäæ øðéc úîlLî Bú÷éfä àeä óñk ìL Ba¤¤¤¦¦¨§©¤¤¦¨¨¨¦§¨©

éì äåä éàî dììL úîlLî Ba äòLt déz÷fàc déab C ¨©£¨¦©¥§©¥§¥¨§¨§©¤¤¤
àúeøéèð éìò éìéa÷ àtñëc àúeøéèð déì äøîàc óñk¤¤§¨§¨¥§¦¨§©§¨©¦¦¨©§¦¨
ïezà éMà áøì éëcøî áø ì"à éìò éìéa÷ àì àáäãc§©£¨Ÿ©¦¦¨©©¨§§©§©©¥©
ïtéçå ïéhç ïì àèéLt àúéðúnî ïðà dì eúéðúî àáøãa¦§¨¨©§¦¨£©¦©§¦¨§¦¨¨¦¦§¦¨
éîc àlà ílLî Bðéà ïéhça ïtéçå ïéøBòN ïéøBòNa¦§¦§¦§¦¨§¦¦¥§©¥¤¨§¥
éìéa÷ éøòNc àúeøéèð déì øîà àîìà ãáìa ïéøBòN§¦¦§©©§¨¨©¥§¦¨§©£¥©¦¦
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,jkn dlrnl `leCzòc à÷ìñ éàcxyt`y xnel jzrc lr dler m`y ± §¦©§¨©§¨
mb xpd z` gipdläøNòî äìòîì,dyw ,rwxwdn migthéànàdnl ± §©§¨¥£¨¨©©
äãeäé éaø øîàa ozytd wlc m`yøeèt äkeðç øðlr `lde ,xpd lra ¨©©¦§¨¥£¨¨

oiicr ,miaxd zeyxa dgipdl eilr devny s`déì àîéìlra el xn`i ± ¥¨¥
c dxiaddçepàì déì äåädeab xpd z` gipdl el didy ±î äìòîìxeriy £¨¥§©¨§©§¨¦

daebly,BáëBøå ìîb,xpa lnbd `yn wlci `ly ickòîL åàì àlà ¨¨§§¤¨©§©
dpéîy dfn cenll oi` m`d ±dçépäì äåöîxpd z`äøNò CBúamigth ¦¨¦§¨§©¦¨§£¨¨

dgec .xzei deab egipdl lki `ly itl xpd lra xeht okle ,rwxwdn

:`xnbdéøîà,daiyid ipa exn` ±,àìmeyn ,epizpynn di`x oi` ¨§¥Ÿ
càîéà íìBòìxne` ±Cìxpd z` gipdl xyt`yäøNòî äìòîì eléôà §¨¥¨¨£¦§©§¨¥£¨¨

,migthzøîà éàî,xpd lra cbpk oerhl yi ok m`y ,xn`z dn ±éòaà ©¨§©§¦¨¥
dçepàì Cìegipdl jl did ±î äìòîìdaeb,BáëBøå ìîbyi jk lr ¨§©¨§©§¨¦¨¨§§

y zeprl÷éñò à÷ äåöîác ïåék,devna `ed weqr ±àì éàä élek ¥¨¦§¦§¨¨¨¦¥©Ÿ
ïðaø deçøèàzegt mb gipdl el exizde ,jk lk minkg edegixhd `l ± ©§§©©¨¨

.migth dxyrn
:dkepg xp zgpd daeba sqep oic d`ian `xnbdáø Løc ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©

dçépäL äkeðç øð ,íeçðz éaøc déîMî éîeéðî øa ïúðddeabäìòîì ¨¨©©§¥¦§¥§©¦©§¥£¨¤¦¦¨§©§¨
k ,äìeñt ,änà íéøNòîoicäkeñmixyrn dlrnl dkkq m` dleqty ¥¤§¦©¨§¨§¨

,dn`keoicéBáî,dn` mixyrn ddeabd dxew jnq lr ea lhlhl oi`y §¨
jez zeidl eilr ,qpd z` mqxtl ezevny oeik ,dkepg xpa s` xaca `veike

qpd mqxtzi `le ede`xi `l ok `l m`y ,dn` mixyr:

:ñðåëä êìò ïøãä

äðùî
inelyz ea mibdep izne ,apba ltk inelyz mibdep izn zcnln dpynd

:apby xg`l minieqn mixac xkn e` gah m` dynge drax`úcî äaeøî§¨¦©
mlyl aeig yiy mipte`d miaexn ±úcnî ìôk éîeìLzmipte`dn ± ©§¥¤¤¦¦©

mlyl aeig yiyL ,äMîçå äòaøà éîeìLzokìôk éîeìLz úcn ©§¥©§¨¨©£¦¨¤¦©©§¥¤¤
íéiç çeø Ba ïéàL øáãa ïéáe íéiç çeø Ba LiL øáãa ïéa úâäBðoia ± ¤¤¥§¨¨¤¥©©¦¥§¨¨¤¥©©¦

,oilhlhn x`y apb m` oiae miig ilra apb m`äòaøà éîeìLz úcîe¦©©§¥©§¨¨
ãáìa äNå øBLa àlà úâäBð dðéà äMîçå`l s`e milhlhna `l , ©£¦¨¥¨¤¤¤¨§¨¤¦§¨

,miig ilra x`yaøîàpL(fl `k zeny) dynge drax` inelyz oiprl ¤¤¡©
''åâå Bøëî Bà Bçáèe äN Bà øBL Léà áðâé ékzgY mNWi xwa dXng ¦¦§Ÿ¦¤§¨§¨£¦¨¨¨§©¥©©

.cala el` lr `l` dxezd daiig `ly ixd ,'dVd zgY o`v rAx`e xFXd©§©§©Ÿ©©©¤
:dynge drax`e ltk aeiga sqep oic d`ian dpyndápbä øçà áðBbä ïéà¥©¥©©©©¨

epi` ,mixg`n `ed apby utg apbn apebd ±ìôk éîeìLz ílLîlral `l §©¥©§¥¤¤
.apbl `le utgdápbä øçà øëBnä àìå çáBhä àìåxey apbdn apb m` ± §Ÿ©¥©§Ÿ©¥©©©©¨

epi` ,mxkn e` mgahe ,mixg`n `ed mapby dy e`éîeìLz ílLî§©¥©§¥
äMîçå äòaøà.oey`xd apbl `le daipbd lral `l ©§¨¨©£¦¨

àøîâ
cad wx hwp `pzd :sqep oic mdn zcnele `pzd ixaca zwiicn `xnbdl

,dynge rax`l ltk oia cg` oiceléàåyïéa úâäBð ìôk éîeìLz úcî §¦¦©©§¥¤¤¤¤¥
ápâae envrápb úðòè ïòBèa ïéaoecwtdy dprha envr xhetd xney ± §©¨¥§¥©£©©¨

,ltk inelyz mlyne apbk epicy ,eapb `edy `vnpe epnn apbpúcîe¦©
ãáìa ápâa àlà úâäBð dðéà äMîçå äòaøà éîeìLzzprh oreha `le ©§¥©§¨¨©£¦¨¥¨¤¤¤¨§©¨¦§¨

apbéðz÷ àìdf xac ,`pzd dpy `l df welig ±àéiç éaøì déì òéiñî Ÿ¨¨¥§©©¥§©¦¦¨
àaà øa.ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc,ápb úðòè ïòBhä ©©¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¥©£©©¨

ìôk éîeìLz ílLî ïBãwôam`e ,øëîe çáè,oecwtd z`ílLî §¦¨§©¥©§¥¤¤¨©¨©§©¥
äMîçå äòaøà éîeìLz. ©§¥©§¨¨©£¦¨

:dpyndn di`xd z` dgecd zxg` drc d`ian `xnbdéøîàc àkéà± ¦¨§¨§¥
`l `pzde xg`n ,dpynd ixac lr cenlzd inkg exn` jky mixne` yi
drax` aeig eli`e ,apb zprh oreha s` bdep ltk aeigy] sqep welig dpy

[envr apba `l` bdep epi` dyngedéì òéiñî àîéìo`kn yiy xn`p ± ¥¨§©©¥
di`xe reiqàaà øa àéiç éaøìltk oia df oipra welig oi`y xaeqd §©¦¦¨©©¨

,dynge drax`lïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc,úðòè ïòBhä §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¥©£©
ìôk éîeìLz ílLî ïBãwôa ápb,äòaøà éîeìLz ílLî øëîe çáè ©¨§¦¨§©¥©§¥¤¤¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨

äMîçå:`xnbd dgec .éðz÷ éî' epeyla `pzd hwp m`d ±ïéa ïéàzcin ©£¦¨¦¨¨¥¥¥
sqep welig oi`y ok` mixne` epiid f`y ,'dynge drax` zcinl ltk

oeyl `ld ,xen`d weligd caln'äaeøî'éðz÷mipte`dy xnelk ,`pzd §¨¨¨¥
,dynge drax` mda aiig `edy mipte`d lr miax ltk mdilr aiigy

eøéiLå àðzdf welig s`y okzie ,ozvwn xiiye mipte`dn zvwn dpy ± ¨¨§¦¥
.`pzd exikfd `l

,dpyna epipy'eë úâäBð ìôk éîeìLz úcnLmiig gex ea yiy xaca oia , ¤¦©©§¥¤¤¤¤
:`xnbd zxxan .miig gex ea oi`y xaca oiaeéléî éðä àðîzcny oipn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .xac lka zbdep ltkïðaø eðúc' ,òLt øác ìk ìò' §¨©¨¨©¨§©¤©
en`d (g ak zeny)lk lr ltka aiigl rnyne ,ltk inelyz aeig oiprl x

df ixd ,xacììkxn`pyk weqtd jyndae ,'äN ìò øBîç ìò øBL ìò §¨©©£©¤
äîìN ìò(å)df ixd ,el` mixaca `l` ltk eaiigl oi`y rnyny 'èøt, §©©§¨§¨
aey xn`pyke'äãéáà ìk ìòxac lka `ed ltk aeigy aey rnyne 'øæç ©¨£¥¨¨©

aezkdììëådxeza `id dcine .ïc äzà éà ììëå èøôe ììkzeaxlàlà §¨©§¨§¨§¨©¦©¨¨¤¨
èøtä ïéòkjkitl ,äî[y myk-]èøtädLøBôî'xeng' 'xey'] weqta §¥©§¨¨©§¨§¨

`ed ['dnly' 'dy'Bôeâå ìèìhnä øácdeeyïBîîltk aeig bdep jk ,óà ¨¨©¦©§¥§¨©
aïBîî Bôeâå ìèìhnä øác ìk,úBò÷ø÷ eàöéltk mdilr miaiig oi`y ¨§©©¦©§¥§¨¨§©§¨

itlïéìèìhî ïðéàLoke .íéãáò eàöéoeikúBò÷ø÷ì eL÷eäLdxezd ± ¤¥¨¦©§§¦¨§£¨¦¤§§©§¨
jk lirl xen`k rwxw lr ltk aeig oi`y myke ,rwxwl mpic z` dzeeyd

oke .car lr ltk aeig oi`úBøèL eàöé,L ét ìò óàLmdïéìèìhn,ïéà ¨§§¨¤©©¦¤¦©§§¦¥
ïôebdeeyïBîîoke .aeg ly eneiw lr di`x wx od `l`àöéapebdLc÷ä ¨¨¨¨¤§¥

' ltk aeigay oeik ,ltk aiig epi`yeäòø'áéúkoYi iM' (e ak my) xn`py , ¥¥§¦¦¦¥

.edrx llka epi` ycwde ,'ebe 'xnWl milk F` sqM Edrx l` Wi ¦̀¤¥¥¤¤¥¦¦§Ÿ
,jk mb yexcp ok m` :`xnbd dywnèøtä äî éàdLøBôî`edøác ¦¨©§¨§¨¨¨

ànèî BúìápLmc`àOîáe òbîaz`nhn dye xeng xey zlap oky , ¤¦§¨§©¥§©¨§©¨
,lehlhe dribpa mc`d z`àOîáe òbîa ànèî BúìápL øác ìk óà©¨¨¨¤¦§¨§©¥§©¨§©¨

,ltk inelyza epyiúBôBò ìáà`ynae rbna z`nhn mzlap oi`yàì £¨Ÿ
:dziiyew lr ddnz `xnbd j` .ltk mdilr miaiig eidizøîà úéöî éîe¦¨¦¨§©§

éëäz`nhn ezlapy xac `l` hxta yxetn oi`y xnel dz` leki ike ± ¨¦
,`ynae rbnaàäå'äîìN'áéúk.`ynae rbna z`nhn dpi` `ide ,my §¨©§¨§¦

:xg` ote`a `iyewd z` zx`an `xnbdéøîàz` daiyid ipa ex`ia ± ¨§¥
,`iyewdïðà,ef `iyew epiywdyïðéøîà÷ íéiç éìòáacala mdae , £©§©£¥©¦¨©§¦©

,`iyewd `id jke .epiywdàîéày xne` ±íéiç éìòáawxBúìápL øác ¥¨§©£¥©¦¨¨¤¦§¨
ïéà ,àOîáe òbîa ànèîla` ,ltk eilr miaiig ok` ±øácmiigd ilran §©¥§©¨§©¨¥¨¨

àì àOîáe òbîa ànèî Búìáð ïéàL,ltk eilr miaiig ¤¥¦§¨§©¥§©¨§©¨Ÿ
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צז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc `nw `aa(ycew zay meil)

äðùî
:y` iwfp ly mipey mixwna zwqer dpyndõbuevip ±úçzî àöiL ¥¤¨¨¦©©

Léhtämipey mivtga xrae jlde ,ocqd lr gtpd ea dkdyk÷éfäå,mze` ©©¦§¦¦
áéiç.mlyl gtpdïeòè äéäL ìîbly `yn eab lrúeLøa øáòå ,ïzLt ©¨¨¨¤¨¨¨¦§¨§¨©¦§

e÷ìãå ,úeðçä CBúì BðzLt ñðëðå íéaøäozytd zeliagéðåðç ìL Bøða ¨©¦§¦§©¦§¨§©£§¨§§¥¤¤§¨¦
,zepga didy÷éìãäåjkaäøéaä úà,lecb zia ±áéiç ìîb ìòamlyl §¦§¦¤©¦¨©©¨¨©¨

m`e .wifie ozytd wlci `ly xny `le ryty lrõeçaî Bøð éðåðç çépä¦¦©¤§¨¦¥¦©
miaxd zeyxa ezepgl uegn ±áéiç éðåðçä ,.my exp gipdl el did `ly , ©¤§¨¦©¨

,øîBà äãeäé éaøozytd wlc m`äkeðç øða,uegan mc` egipdyøeèt ©¦§¨¥§¥£¨¨
qpd z` mqxtl ick miaxd zeyxa dgipdl devny oeik ,xpd gipn:

àøîâ
miaxd zeyxa dkepg xp wilcnd ipepg ,dcedi iax itly ,epizpyna epipy
xp zeklda oic dcedi iax ixacn cenll yi m` `xnbd dpce .eiwfpn xeht

:dkepgdéîMî àðéáø øîà[enya ±]dpéî òîL ,àáøccenll yi ± ¨©¨¦¨¦§¥§¨¨§©¦¨
äãeäé éaøcîyäøNò CBúa dçépäì äåöî äkeðç øð,rwxwdn migth ¦§©¦§¨¥£¨¦§¨§©¦¨§£¨¨

,jkn dlrnl `leCzòc à÷ìñ éàcxyt`y xnel jzrc lr dler m`y ± §¦©§¨©§¨
mb xpd z` gipdläøNòî äìòîì,dyw ,rwxwdn migthéànàdnl ± §©§¨¥£¨¨©©
äãeäé éaø øîàa ozytd wlc m`yøeèt äkeðç øðlr `lde ,xpd lra ¨©©¦§¨¥£¨¨

oiicr ,miaxd zeyxa dgipdl eilr devny s`déì àîéìlra el xn`i ± ¥¨¥
c dxiaddçepàì déì äåädeab xpd z` gipdl el didy ±î äìòîìxeriy £¨¥§©¨§©§¨¦

daebly,BáëBøå ìîb,xpa lnbd `yn wlci `ly ickòîL åàì àlà ¨¨§§¤¨©§©
dpéîy dfn cenll oi` m`d ±dçépäì äåöîxpd z`äøNò CBúamigth ¦¨¦§¨§©¦¨§£¨¨

dgec .xzei deab egipdl lki `ly itl xpd lra xeht okle ,rwxwdn

:`xnbdéøîà,daiyid ipa exn` ±,àìmeyn ,epizpynn di`x oi` ¨§¥Ÿ
càîéà íìBòìxne` ±Cìxpd z` gipdl xyt`yäøNòî äìòîì eléôà §¨¥¨¨£¦§©§¨¥£¨¨

,migthzøîà éàî,xpd lra cbpk oerhl yi ok m`y ,xn`z dn ±éòaà ©¨§©§¦¨¥
dçepàì Cìegipdl jl did ±î äìòîìdaeb,BáëBøå ìîbyi jk lr ¨§©¨§©§¨¦¨¨§§

y zeprl÷éñò à÷ äåöîác ïåék,devna `ed weqr ±àì éàä élek ¥¨¦§¦§¨¨¨¦¥©Ÿ
ïðaø deçøèàzegt mb gipdl el exizde ,jk lk minkg edegixhd `l ± ©§§©©¨¨

.migth dxyrn
:dkepg xp zgpd daeba sqep oic d`ian `xnbdáø Løc ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©

dçépäL äkeðç øð ,íeçðz éaøc déîMî éîeéðî øa ïúðddeabäìòîì ¨¨©©§¥¦§¥§©¦©§¥£¨¤¦¦¨§©§¨
k ,äìeñt ,änà íéøNòîoicäkeñmixyrn dlrnl dkkq m` dleqty ¥¤§¦©¨§¨§¨

,dn`keoicéBáî,dn` mixyrn ddeabd dxew jnq lr ea lhlhl oi`y §¨
jez zeidl eilr ,qpd z` mqxtl ezevny oeik ,dkepg xpa s` xaca `veike

qpd mqxtzi `le ede`xi `l ok `l m`y ,dn` mixyr:

:ñðåëä êìò ïøãä

äðùî
inelyz ea mibdep izne ,apba ltk inelyz mibdep izn zcnln dpynd

:apby xg`l minieqn mixac xkn e` gah m` dynge drax`úcî äaeøî§¨¦©
mlyl aeig yiy mipte`d miaexn ±úcnî ìôk éîeìLzmipte`dn ± ©§¥¤¤¦¦©

mlyl aeig yiyL ,äMîçå äòaøà éîeìLzokìôk éîeìLz úcn ©§¥©§¨¨©£¦¨¤¦©©§¥¤¤
íéiç çeø Ba ïéàL øáãa ïéáe íéiç çeø Ba LiL øáãa ïéa úâäBðoia ± ¤¤¥§¨¨¤¥©©¦¥§¨¨¤¥©©¦

,oilhlhn x`y apb m` oiae miig ilra apb m`äòaøà éîeìLz úcîe¦©©§¥©§¨¨
ãáìa äNå øBLa àlà úâäBð dðéà äMîçå`l s`e milhlhna `l , ©£¦¨¥¨¤¤¤¨§¨¤¦§¨

,miig ilra x`yaøîàpL(fl `k zeny) dynge drax` inelyz oiprl ¤¤¡©
''åâå Bøëî Bà Bçáèe äN Bà øBL Léà áðâé ékzgY mNWi xwa dXng ¦¦§Ÿ¦¤§¨§¨£¦¨¨¨§©¥©©

.cala el` lr `l` dxezd daiig `ly ixd ,'dVd zgY o`v rAx`e xFXd©§©§©Ÿ©©©¤
:dynge drax`e ltk aeiga sqep oic d`ian dpyndápbä øçà áðBbä ïéà¥©¥©©©©¨

epi` ,mixg`n `ed apby utg apbn apebd ±ìôk éîeìLz ílLîlral `l §©¥©§¥¤¤
.apbl `le utgdápbä øçà øëBnä àìå çáBhä àìåxey apbdn apb m` ± §Ÿ©¥©§Ÿ©¥©©©©¨

epi` ,mxkn e` mgahe ,mixg`n `ed mapby dy e`éîeìLz ílLî§©¥©§¥
äMîçå äòaøà.oey`xd apbl `le daipbd lral `l ©§¨¨©£¦¨

àøîâ
cad wx hwp `pzd :sqep oic mdn zcnele `pzd ixaca zwiicn `xnbdl

,dynge rax`l ltk oia cg` oiceléàåyïéa úâäBð ìôk éîeìLz úcî §¦¦©©§¥¤¤¤¤¥
ápâae envrápb úðòè ïòBèa ïéaoecwtdy dprha envr xhetd xney ± §©¨¥§¥©£©©¨

,ltk inelyz mlyne apbk epicy ,eapb `edy `vnpe epnn apbpúcîe¦©
ãáìa ápâa àlà úâäBð dðéà äMîçå äòaøà éîeìLzzprh oreha `le ©§¥©§¨¨©£¦¨¥¨¤¤¤¨§©¨¦§¨

apbéðz÷ àìdf xac ,`pzd dpy `l df welig ±àéiç éaøì déì òéiñî Ÿ¨¨¥§©©¥§©¦¦¨
àaà øa.ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc,ápb úðòè ïòBhä ©©¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¥©£©©¨

ìôk éîeìLz ílLî ïBãwôam`e ,øëîe çáè,oecwtd z`ílLî §¦¨§©¥©§¥¤¤¨©¨©§©¥
äMîçå äòaøà éîeìLz. ©§¥©§¨¨©£¦¨

:dpyndn di`xd z` dgecd zxg` drc d`ian `xnbdéøîàc àkéà± ¦¨§¨§¥
`l `pzde xg`n ,dpynd ixac lr cenlzd inkg exn` jky mixne` yi
drax` aeig eli`e ,apb zprh oreha s` bdep ltk aeigy] sqep welig dpy

[envr apba `l` bdep epi` dyngedéì òéiñî àîéìo`kn yiy xn`p ± ¥¨§©©¥
di`xe reiqàaà øa àéiç éaøìltk oia df oipra welig oi`y xaeqd §©¦¦¨©©¨

,dynge drax`lïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc,úðòè ïòBhä §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¥©£©
ìôk éîeìLz ílLî ïBãwôa ápb,äòaøà éîeìLz ílLî øëîe çáè ©¨§¦¨§©¥©§¥¤¤¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨

äMîçå:`xnbd dgec .éðz÷ éî' epeyla `pzd hwp m`d ±ïéa ïéàzcin ©£¦¨¦¨¨¥¥¥
sqep welig oi`y ok` mixne` epiid f`y ,'dynge drax` zcinl ltk

oeyl `ld ,xen`d weligd caln'äaeøî'éðz÷mipte`dy xnelk ,`pzd §¨¨¨¥
,dynge drax` mda aiig `edy mipte`d lr miax ltk mdilr aiigy

eøéiLå àðzdf welig s`y okzie ,ozvwn xiiye mipte`dn zvwn dpy ± ¨¨§¦¥
.`pzd exikfd `l

,dpyna epipy'eë úâäBð ìôk éîeìLz úcnLmiig gex ea yiy xaca oia , ¤¦©©§¥¤¤¤¤
:`xnbd zxxan .miig gex ea oi`y xaca oiaeéléî éðä àðîzcny oipn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .xac lka zbdep ltkïðaø eðúc' ,òLt øác ìk ìò' §¨©¨¨©¨§©¤©
en`d (g ak zeny)lk lr ltka aiigl rnyne ,ltk inelyz aeig oiprl x

df ixd ,xacììkxn`pyk weqtd jyndae ,'äN ìò øBîç ìò øBL ìò §¨©©£©¤
äîìN ìò(å)df ixd ,el` mixaca `l` ltk eaiigl oi`y rnyny 'èøt, §©©§¨§¨
aey xn`pyke'äãéáà ìk ìòxac lka `ed ltk aeigy aey rnyne 'øæç ©¨£¥¨¨©

aezkdììëådxeza `id dcine .ïc äzà éà ììëå èøôe ììkzeaxlàlà §¨©§¨§¨§¨©¦©¨¨¤¨
èøtä ïéòkjkitl ,äî[y myk-]èøtädLøBôî'xeng' 'xey'] weqta §¥©§¨¨©§¨§¨

`ed ['dnly' 'dy'Bôeâå ìèìhnä øácdeeyïBîîltk aeig bdep jk ,óà ¨¨©¦©§¥§¨©
aïBîî Bôeâå ìèìhnä øác ìk,úBò÷ø÷ eàöéltk mdilr miaiig oi`y ¨§©©¦©§¥§¨¨§©§¨

itlïéìèìhî ïðéàLoke .íéãáò eàöéoeikúBò÷ø÷ì eL÷eäLdxezd ± ¤¥¨¦©§§¦¨§£¨¦¤§§©§¨
jk lirl xen`k rwxw lr ltk aeig oi`y myke ,rwxwl mpic z` dzeeyd

oke .car lr ltk aeig oi`úBøèL eàöé,L ét ìò óàLmdïéìèìhn,ïéà ¨§§¨¤©©¦¤¦©§§¦¥
ïôebdeeyïBîîoke .aeg ly eneiw lr di`x wx od `l`àöéapebdLc÷ä ¨¨¨¨¤§¥

' ltk aeigay oeik ,ltk aiig epi`yeäòø'áéúkoYi iM' (e ak my) xn`py , ¥¥§¦¦¦¥

.edrx llka epi` ycwde ,'ebe 'xnWl milk F` sqM Edrx l` Wi ¦̀¤¥¥¤¤¥¦¦§Ÿ
,jk mb yexcp ok m` :`xnbd dywnèøtä äî éàdLøBôî`edøác ¦¨©§¨§¨¨¨

ànèî BúìápLmc`àOîáe òbîaz`nhn dye xeng xey zlap oky , ¤¦§¨§©¥§©¨§©¨
,lehlhe dribpa mc`d z`àOîáe òbîa ànèî BúìápL øác ìk óà©¨¨¨¤¦§¨§©¥§©¨§©¨

,ltk inelyza epyiúBôBò ìáà`ynae rbna z`nhn mzlap oi`yàì £¨Ÿ
:dziiyew lr ddnz `xnbd j` .ltk mdilr miaiig eidizøîà úéöî éîe¦¨¦¨§©§

éëäz`nhn ezlapy xac `l` hxta yxetn oi`y xnel dz` leki ike ± ¨¦
,`ynae rbnaàäå'äîìN'áéúk.`ynae rbna z`nhn dpi` `ide ,my §¨©§¨§¦

:xg` ote`a `iyewd z` zx`an `xnbdéøîàz` daiyid ipa ex`ia ± ¨§¥
,`iyewdïðà,ef `iyew epiywdyïðéøîà÷ íéiç éìòáacala mdae , £©§©£¥©¦¨©§¦©

,`iyewd `id jke .epiywdàîéày xne` ±íéiç éìòáawxBúìápL øác ¥¨§©£¥©¦¨¨¤¦§¨
ïéà ,àOîáe òbîa ànèîla` ,ltk eilr miaiig ok` ±øácmiigd ilran §©¥§©¨§©¨¥¨¨

àì àOîáe òbîa ànèî Búìáð ïéàL,ltk eilr miaiig ¤¥¦§¨§©¥§©¨§©¨Ÿ
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5

mixe`ia

Y äøéë éáâ ìòî äøã÷ [àשבשל בתבשיל אפילו זה איסור
דרוסאי ב� .1כמאכל

Y ïðèöú àìù éãë [á�שאי צונ� בתבשיל הדי� והוא
להפיג רק כוונתו א� ואפילו זו, הטמנה ידי על לחממו

יותר יצטנ� שלא או .2צינתו

éñåîä øáãá äðéîèäì [âìáä ó�הנחשבי האופני� מה� –

אופני� באיזה וכ� ל'שהיה', נחשב אופ� ובאיזה כ'הטמנה'
בדבר הטמנה ומתי הבל, המוסי� בדבר הטמנה נקרא

י. סעי� להל� נתבאר הבל מוסי� שאינו
íåé ãåòáî åìéôà [ã�קוד שבת ערב בבוקר הטמינה –ואפילו

השמשות בי� כששוהה איסור הוא עושה מקו� מכל .3חצות,

úáù éàöåîì ãò [äבדיעבד ואפילו –4.

úáù éàöåîì ãò [åבכדי להמתי� צרי� שבת ובמוצאי –
להמתי�5שיעשו שצרי� הוזכר שלא הדברי� מפשטות אמנ� ,

שבת במוצאי מיד לאכלו שמותר משמע – שייעשו .6בכדי

åì äôéå ÷îèöî [æשהתבשיל במה ושמח לאד� לו שיפה –

למעשה7מצטמק א� אפילו זה: באיסור פרטי� ושני .

ויפה מצטמק שהוא בכ� די אלא כלל, נצטמק לא התבשיל
ולכ� – לכתחילה כ� לעשות יבוא שמא שנחשוש כדי לו
האיסור מ� שנהנה היכ� שכ� וכל שבת, למוצאי עד אסור

שבת למוצאי עד שאסור ונתחמ�, צונ� שהיה .8כגו�

íîçúðå ïðåö äéäù [çכש הנאכל תבשיל ואפילו הוא–
אסור – נתחמ� א� מקו� מכל .9צונ�,

åì òøå ÷îèöîù [èבזה הוא ועצב לאד� לו שרע –

מצטמק .10שהתבשיל

øåñéàä ïî ììë äðäð åðéà [éעל שמר שהתבשיל וא� –
לטומנו יכול שהיה כיו� להנאה, נחשב אינו חמימותו,
בדבר לטומנו לו עדי� ואדרבה הבל, מוסי� שאינו בדבר

לו'. ורע ה'מצטמק התבשיל שהרי הבל מוסי� שאינו
øåñéàä ïî ììë äðäð åðéà [àé�מ נהנה שאינו שכיו� –

הבאה, בשבת כ� לעשות יבוא שמא חוששי� אי� ההטמנה
לו נתיר א� אבל לו, ורע מצטמק שהתבשיל בתנאי והוא

zexewn

בהמש�1) המובאת זה תבשיל המתירה מהדעה מוב� כ�
תבשיל בי� לחילוק מקו� יש שבדיעבד ש� וראה הסעי�,

דרוסאי. ב� כמאכל לא או שהתבשל
ט.2) סעי� ולהל� הסעי� מהמש� כמבואר
סק"ו.3) במשנ"ב הובא ואפילו, ד"ה ג ס"ק א"א פמ"ג
אות4) סו� לדוד בתהלה הבי� וכ� הלשו�, פשטות משמע כ�

לדייק אפשרות שישנה כתב ד* ביאור פי"א כהלכה ובשבת ב,
ללמוד שאי� הוסי� אבל לכתחילה, רק הוא שהאיסור וללמוד

כאלו. מדיוקי� הלכה
שיח5) סימ� פי על כח, ס"ק השלח� בדי עא סי' השלח� קצות

על בשוגג או במזיד העובר בי� החילוק ש� וראה א, סעי�
ד. ביאור פי"א כהלכה שבת וראה מדרבנ�, או דאורייתא מלאכות

בכמה6) ליישב שמנסה ד ביאור פי"א כהלכה בשבת ראה
הפשט בדר� אמנ� שייעשו' 'בכדי הזכיר לא רבינו מדוע אופני�
וכפי שייעשו, בכדי בהטמנה להמתי� צרי� שאי� ללמוד נית�
המשהה בי� והחילוק יעקב', ב'ישועות פסק שכ� ש� שהביא
בפשטות הוא בע"ש המטמי� לבי� שייעשו בכדי שאסור בע"ש
אסור – צרכו כל בשל שלא תבשיל שבת בערב דבמשהה
שבת במוצאי לו נתיר שא� כיו� שיעשו בכדי עד שבת במוצאי
לעשות ויבוא – בשבת התבשיל מבישול שנהנה נמצא – מיד
המבושל בתבשיל ג� הוא שהאיסור דיד� בנדו� אבל להבא, כ�
כלל נהנה שלא נמצא בשבת התבשיל לו נאסור א� צרכו, כל
למוצאי עד יצטנ� כבר התבשיל כלל שבדר� השבת ממעשה
הרי שבת, במוצאי בתבשיל חמימות מעט תשאר א� וא� שבת,

עדיי� בשל שלא בתבשיל מדובר וא� במהירות, לחממו יכול
בזה – צרכו כל שיתבשל כדי הוא התבשיל בהשהיית ומטרתו
בתנור או גרופה שאינה כירה גבי על התבשיל להשהות לו די

צרכו. כל שבשל בתבשיל המותרי� אופני� שה�
ט.7) סעי� רנג סימ�
מצטמק,8) התבשיל שבפועל היינו לו' ויפה 'מצטמק לפרש ואי�

הראשונה כשעה בחמימותו 'עומד נכתב הסעי� שבהמש� כיו�
דבר עומדוהוא שהתבשיל בכ� די שלא משמע לו', ורע שמצטמק

מצטמק שהוא כיו� – להתירו כדי הראשונה כשעה בחמימותו
תבשיל בשבת המחזיר לגבי כד סעי� רנג בסימ� (עד"ז לו. ויפה
בשבת, להחזיר שאסור למקו� לו ויפה המצטמק צרכו כל שבשל

מעשיו. הועילו שלא מותר – לו ורע המצטמק בתבשיל אבל
המצטמק בתבשיל אפילו להתיר מסתפקי� שיש הוסי� וש�
כא� אבל צרכו, כל מבושל שהיה כיו� בשוגג שהחזירו לו ויפה
שבהטמנה משו� (ולכאורה בשוגג אפילו בזה הסתפק לא
סק"ז), ומחה"ש סק"ז א"א בפמ"ג כמבואר מחזרה יותר החמירו

ג. ביאור פי"א כהלכה בשבת זה בעני� שהסתפק מה וראה
שד�9) טז הערה פי"א כהלכה שבת וראה א, אות לדוד תהלה

ח"א שלמה' ה'מנחת דברי פי שעל הוסי� הדיו� ובסו� בדבריו,
כשהוא שנאכל א� צונ� בדבר רק הוא זה שאיסור משמע ה סי'
מותר, – יותר ונתחממו קצת חמי� היו שכבר מי� אבל צונ�,
בחמימותו 'בעומד רבינו דברי ע� זה מתאי� הא� וצ"ע ע"כ.

ראשונה'. כשעה
י.10) סעי� רנג סימ�

c"ag i`iyp epizeax zxezn

‰L‰Ï ¯zenL ‰Èi‰L‰Ï ‰ÓBc B�È‡ÂÔa ÏÎ‡Ók ÏLa˙� ÏÈL·z‰L Ïk ‰ÓeË˜e ‰Ùe¯‚ d�È‡L ‰¯Èk Èab ÏÚ ˙B §¥¤§©§¦¨¤©§©§©©¥¦¨¤¥¨§¨§¨¨¤©©§¦¦§©¥§©£¨¤

‰ÎÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏe ¯ÁÓÏ „Ú ¯¯w˙z ‡lL dqÎÓe d�ÈÓËnL ¯ÁÓ Í¯BˆÏ ‡È‰ ‰�ÓË‰ ÌzÒL ÈÙÏ ÌBÈ „BÚaÓ È‡ÒB¯„§©¦¦§§¦¤§©©§¨¨¦§¤§¨¨¤©§¦¨§©¨¤Ÿ¦§¨¥©§¨¨§¦¨§§¦¨

‰ÏÈl‰ ÏÎa ÏÈL·z‰ ¯¯w˙È ‡lL È„k ÈezÈÁÏ ¯˙BÈ[ai‰ÏebÓ dÁÈpÓ È¯‰L ‰ÏÈl‰ Í¯BˆÏ ‡È‰ ‰Èi‰L ÌzÒ Ï·‡ ¥§¦§¥¤Ÿ¦§¨¥©©§¦§¨©©§¨£¨§¨§¦¨¦§¤§©©§¨¤£¥©¦¨§¨

¯ÁÓÏ „Ú d˙B‡ ‰‰LÓ Ì‡ elÈÙ‡Â ÌBÈ „BÚaÓ È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ók ‰ÏLa˙�L Ïk ÈezÈÁÏ Ík Ïk ‰ÎÈ¯ˆ d�È‡ ÍÎÏe§¨§¥¨§¦¨¨©§§¦¨¤¦§©§¨§©£¨¤§©¦¦§©£¦¦©§¤¨©§¨¨

Ï dÏ ÏÈÚBÓ ÈezÈÁ ËÚÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ÈezÈÁÏ LeÁÏ ÔÈ‡‰ÏebÓ ‡È‰L ÔÂÈk ¯ÁÓÏ „Ú dÓeÁ ¯BÓL[bi‰peÓË ‡È‰Lk Ï·‡ ¥¨§¦§¦¤¥§©¦¦¨¦§¨©§¨¨¥¨¤¦§¨£¨§¤¦§¨
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יבוא נהנה, שלא מחמת – לו ויפה המצטמק בתבשיל
לא ולכ� הבל, יותר המוסי� בדבר אחרת בשבת להטמי�
סו� לקראת (כגו� התבשיל שנצטנ� לאחר ג� התירו
עדיי� שחוששי� כיו� האיסור מ� נהנה שלא למרות השבת)

הבאה בשבת כ� לעשות .11שיבוא

äìéìä ìëá ìéùáúä øø÷úé àìù [áéאפילו אסור ולכ� –
ואינו בגחלי� לחתות עשוי שאד� כיו� לו, ורע במצטמק
לאכול יוכל לא כ� לא שא� התבשיל להצטמקות חש
ובזמ� הלילה לצור� כשהוא אבל קרירותו, מחמת התבשיל
יחתה למה החיתוי, בלא ג� ח� ישאר התבשיל כזה קצר

להפסידו? .12כדי

äìåâî àéäù ïåéë [âé�בי לחילוק כא� ישנ� טעמי� ב' –

לצור� והטמנה הלילה, לצור� שהייה א. להטמנה: שהייה
שיישמר שרוצה דעתו מגלה הקדרה שמטמי� (שבכ� מחר
מחר, לצור� שניה� א� אפילו ב. למחר). עד החו�

משא"כ מגולה, שהקדרה כיו� מועיל החיתוי אי� בשהייה
לחיתוי יותר חוששי� .13בהטמנה

øçî êøåöì åðéîèäì [ãéלאכלו ימל� שמא חיישינ� ולא –
מסיח ודאי הבל, המוסי� בדבר שמטמי� דכיו� בלילה,

למחר עד .15דעתו

êøåöì úáù áøòá äðîèä Y åæ àøáñ ìò êåîñì ïéàå [åè
:úáù éàöåîשבת מוצאי לצור� שבת מערב להטמי� מותר

נחלקו הבל המוסי� בדבר אבל הבל, מוסי� שאינו בדבר
.16הפוסקי�

ì ìéâø àäé àìù [æèïë úåùòשבת בערב שיזהר היינו –

מבושל להטמי� שחפ� הבשר כל שיהיה גדול היו� בעוד
סברא על לסמו� יצטר� לא וכ� דרוסאי, ב� כמאכל לפחות

בדיעבד .17זו

¯ ïë úåùòì ìéâø àäé àìù [æéכתב בכ�: עצמו הרגיל וא�
בדיעבד.18המשנ"ב אפילו שאסור

zexewn

חצי11) או משליש יותר שנתבשל תבשיל להשהות מותר
שאוכל ליסטי� שהיה דרוסאי ב� מאכל שיעור (שזהו בישולו
גבי על שבת בערב צרכו) כל נתבשל לא שעדיי� א� תבשילו
רנג (סימ� בתבשיל. חו� שמוסיפה א� על וקטומה גרופה כירה

יג). וסעי� ט, סעי� א, סעי�
ש�12) וראה להרשב"א, והנה ד"ה רנט לסימ� בתרא מהדורא

מתחר� התבשיל א� אבל לו, ורע במצטמק רק הוא שהאיסור
יחתה'. ל'שמא לחשוש אי� לגמרי ונשר�

כל13) בלבד, הא' כטע� ננקוט א� הטעמי�: בי� מינה נפקא
ורע כשמצטמק לאסור אי� מחר לצור� שהוא ניכר שלא מקו�

להרשב"א). והנה ד"ה רנט לסימ� בתרא (מהדורא לו,
התנור14) בתו� אפילו ליתנו מותר לגמרי חי הוא א� ח: סעי�

הוא חי הוא שעכשיו דכיו� בשבת, יחתה שמא חוששי� ואי� . .
יוכל למחר עד הלילה ובכל . . למחר עד ממנו דעתו מסיח

הטמנה די� זו שלדיעה (והיינו כלל. חיתוי בלא א� להתבשל
לחשכה סמו� כשנותנו דוקא שהוא ש� עוד וראה שהיה, כדי�

חי). בירק ולא חי בבשר ודוקא ממש,
שהוא15) כתב סק"ח השקל ובמחצית סק"ח, א"א פמ"ג

כא הערה פי"א כהלכה ובשבת לגזירה, גזירה שהוא מטע�
זה. היתר השמיט עא סי' השלח� שבקצות העיר

דיוקי�16) פי על כתב טז) ביאור (פי"א כהלכה ובשבת
הדי�. מ� שאסור שיתכ� והוכחות

ולפי17) ובלבד, ד"ה ע"ב כ ד� תענית מהרש"א חדא"ג ע"פ
ולא לגמרי חי שאינו הבשר ע� המתי� אחת פע� אפילו א� זה
בדיעבד, אפילו שאסור בכ�' כ'רגיל נחשב יו� מבעוד בישלו
לזה מצא שלא כתב כא) הערה (פי"א כהלכה בשבת אמנ�

פעמי�. ג' או פעמי� ב' הוא הא� ומסתפק ברורה הגדרה
י"ב.18) ס"ק

א סעי� החמי� הטמנת דיני רנז, סימ� ב' חלק
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יבוא נהנה, שלא מחמת – לו ויפה המצטמק בתבשיל
לא ולכ� הבל, יותר המוסי� בדבר אחרת בשבת להטמי�
סו� לקראת (כגו� התבשיל שנצטנ� לאחר ג� התירו
עדיי� שחוששי� כיו� האיסור מ� נהנה שלא למרות השבת)

הבאה בשבת כ� לעשות .11שיבוא

äìéìä ìëá ìéùáúä øø÷úé àìù [áéאפילו אסור ולכ� –
ואינו בגחלי� לחתות עשוי שאד� כיו� לו, ורע במצטמק
לאכול יוכל לא כ� לא שא� התבשיל להצטמקות חש
ובזמ� הלילה לצור� כשהוא אבל קרירותו, מחמת התבשיל
יחתה למה החיתוי, בלא ג� ח� ישאר התבשיל כזה קצר

להפסידו? .12כדי

äìåâî àéäù ïåéë [âé�בי לחילוק כא� ישנ� טעמי� ב' –

לצור� והטמנה הלילה, לצור� שהייה א. להטמנה: שהייה
שיישמר שרוצה דעתו מגלה הקדרה שמטמי� (שבכ� מחר
מחר, לצור� שניה� א� אפילו ב. למחר). עד החו�

משא"כ מגולה, שהקדרה כיו� מועיל החיתוי אי� בשהייה
לחיתוי יותר חוששי� .13בהטמנה

øçî êøåöì åðéîèäì [ãéלאכלו ימל� שמא חיישינ� ולא –
מסיח ודאי הבל, המוסי� בדבר שמטמי� דכיו� בלילה,

למחר עד .15דעתו

êøåöì úáù áøòá äðîèä Y åæ àøáñ ìò êåîñì ïéàå [åè
:úáù éàöåîשבת מוצאי לצור� שבת מערב להטמי� מותר

נחלקו הבל המוסי� בדבר אבל הבל, מוסי� שאינו בדבר
.16הפוסקי�

ì ìéâø àäé àìù [æèïë úåùòשבת בערב שיזהר היינו –

מבושל להטמי� שחפ� הבשר כל שיהיה גדול היו� בעוד
סברא על לסמו� יצטר� לא וכ� דרוסאי, ב� כמאכל לפחות

בדיעבד .17זו

¯ ïë úåùòì ìéâø àäé àìù [æéכתב בכ�: עצמו הרגיל וא�
בדיעבד.18המשנ"ב אפילו שאסור

zexewn

חצי11) או משליש יותר שנתבשל תבשיל להשהות מותר
שאוכל ליסטי� שהיה דרוסאי ב� מאכל שיעור (שזהו בישולו
גבי על שבת בערב צרכו) כל נתבשל לא שעדיי� א� תבשילו
רנג (סימ� בתבשיל. חו� שמוסיפה א� על וקטומה גרופה כירה

יג). וסעי� ט, סעי� א, סעי�
ש�12) וראה להרשב"א, והנה ד"ה רנט לסימ� בתרא מהדורא

מתחר� התבשיל א� אבל לו, ורע במצטמק רק הוא שהאיסור
יחתה'. ל'שמא לחשוש אי� לגמרי ונשר�

כל13) בלבד, הא' כטע� ננקוט א� הטעמי�: בי� מינה נפקא
ורע כשמצטמק לאסור אי� מחר לצור� שהוא ניכר שלא מקו�

להרשב"א). והנה ד"ה רנט לסימ� בתרא (מהדורא לו,
התנור14) בתו� אפילו ליתנו מותר לגמרי חי הוא א� ח: סעי�

הוא חי הוא שעכשיו דכיו� בשבת, יחתה שמא חוששי� ואי� . .
יוכל למחר עד הלילה ובכל . . למחר עד ממנו דעתו מסיח

הטמנה די� זו שלדיעה (והיינו כלל. חיתוי בלא א� להתבשל
לחשכה סמו� כשנותנו דוקא שהוא ש� עוד וראה שהיה, כדי�

חי). בירק ולא חי בבשר ודוקא ממש,
שהוא15) כתב סק"ח השקל ובמחצית סק"ח, א"א פמ"ג

כא הערה פי"א כהלכה ובשבת לגזירה, גזירה שהוא מטע�
זה. היתר השמיט עא סי' השלח� שבקצות העיר

דיוקי�16) פי על כתב טז) ביאור (פי"א כהלכה ובשבת
הדי�. מ� שאסור שיתכ� והוכחות

ולפי17) ובלבד, ד"ה ע"ב כ ד� תענית מהרש"א חדא"ג ע"פ
ולא לגמרי חי שאינו הבשר ע� המתי� אחת פע� אפילו א� זה
בדיעבד, אפילו שאסור בכ�' כ'רגיל נחשב יו� מבעוד בישלו
לזה מצא שלא כתב כא) הערה (פי"א כהלכה בשבת אמנ�

פעמי�. ג' או פעמי� ב' הוא הא� ומסתפק ברורה הגדרה
י"ב.18) ס"ק

א סעי� החמי� הטמנת דיני רנז, סימ� ב' חלק



c"agק i`iyp epizeax zxezn

rny z`ixw zekld

Áכנגדה לקרות אסור דפנותיה דר� ונראית בעששית ערוה
לפי שבחלו� עששית דר� ונראית אחר בבית היא ואפילו
היא והרי וגו' ב� יראה ולא שנאמר הכתוב תלה שבראיה

נראית:

Ëעד גופו כל ע� ממנה פניו והחזיר כנגדו ערוה היתה
תו� הצד מ� לה בסמו� שעומד אע"פ הצד מ� לו שנעשית
מחני� והיה שנאמר פי על וא� אצלה לקרות מותר אמות ד'
מכל אמות ד' הוא אד� של ומחנהו וגו' ב� יראה ולא קדוש
יראה ולא תורה שאמרה כיו� מקו� מכל ע"ט בסי' כמ"ש צד
מקו� ומכל הנראית ערוה אלא אסר ולא בראיה הכתוב תלה ב�
או ברע מראות עיניו עוצ� שהוא אלא נראית להיות יכולה א�
לא נאמר לא שהרי כלו� מועיל זה אי� בלילה או סומא שהוא
לפי בזה מתירי� ויש ע"ד בסימ� כמ"ש יראה לא אלא תראה
שכשערותו עצמו לערות אלא ללמוד אי� וגו' ב� יראה שמלא

בלילהמגול או סומא או עיניו עצ� אפילו לקרות אסור ה
כסברא והעיקר חבירו לערות לא אבל וגו' ב� יראה ולא שנאמר

הראשונה:

Èכנגד לומר וא"צ ערו� כשהוא תורה בדברי להרהר מותר
מותר הרהור אסור דיבור דבר ערות שנאמר אחרת ערוה
חובתו) ידי (ולצאת מחבירו ברכה לשמוע לו אי� מקו� ומכל
לענות): לו אפשר שאי (כיו� כעונה שומע לומר) אפשר אי (כי

שמע קריאת בשעת אשה] [וקול ושער מגלוי להזהר עה, סימ� א חלק

חֿי סעיפי� הערוה כנגד לקרותה שלא וכ�

דר�‡ אותה שרואה אע"פ כנגדה לקרות מותר בעששית צואה
ושבת שנאמר בכיסוי הכתוב תלה שבצואה לפי דפנותיה

מכוסה: היא והרי צאת� את וכסית

כ�· ידי שעל וקורא הגומא גבי על סנדל מניח בגומא צואה
שיתבאר כמו אליו מגיע רע ריח שאי� והוא כמכוסה חשובה
חשוב ואינו רגלו לגבי בטל שהסנדל אומרי� ואי� ע"ט בסי'
שתחתיה צואה לכסות מועלת אינה עצמה שהרגל כמו כיסוי
בי� כיסוי הפסק שאי� כיו� קדוש מחני� זה דאי� משו� בגומא
והפסק כיסוי חשוב הוא הסנדל אלא שבגומא לצואה האד� גו�

ביניה�.

נוגע יהיה שלא שצרי� לעני� רגלו לגבי הוא בטל מקו� ומכל
שהרי ולומר להסתפק יש בה נוגע הוא שא� שבגומא בצואה
לרגלו ומשמש טפל הוא שהסנדל מפני ברגלו נוגע כאלו זה
מעמידה שהיא הסנדל ידי על בצואה נוגע שהרגל זו בנגיעה
בצואה. נוגעת עצמה היא כאלו וחשובה הצואה על הסנדל את

הסנדל אי� בבגדו ומכוסה בשרו על בצואה להמתירי� וא�
של וספיקא קדוש מחני� זה ואי� שעליו לצואה כיסוי נחשב

לחומרא. תורה

הרי בבגדיו מכוסה שהוא כיו� מבפני� בגדיו שעל צואה אבל
גו לגבי בטל שהבגד אומרי� ואי� קדוש מחני� גופוזה וכאלו פו

בנגיעה לגו� משמש הבגד שאי� כיו� הבגד ידי על בצואה נוגע
מותר אליו מגיע רע ריח שאי� כיו� בצואה נוגע שהבגד זו
מדת מקו� ומכל אלה בבגדי� לבוש כשהוא ולהתפלל לקרות
(צ"א) בסימ� שיתבאר כמו התפלה בשעת להחליפ� חסידות

[צ"ח]:

שאחד‚ או המי� פני על שצפה כגו� עוברת היא אפילו צואה
צרי� המתפלל או הקורא לפני ומעבירו רעי של גר� נושא
לפניו או לצדדי� אמות ד' פניו מכנגד שתעבור עד להפסיק
לפיכ� ע"ט בסי' שיתבאר כמו מונחת בצואה כמו עיניו כמלא
מפני עובר שהוא אע"פ כנגדו שמע קריאת לקרות אסור חזיר פי
הרחיצה אי� הנהר מ� עולה הוא ואפילו עוברת כצואה שהוא
אע"פ כנגדו לקרות שאסור רעי של כגר� שהוא מפני לו מועלת
פ"ז: בסי' שיתבאר כמו לכ� מיוחד והוא הואיל רעי בו שאי�

בה„ נוגע הבגד אפילו בבגדיו ומכוסה בשרו על צואה היתה
וכגו� רע ריח מריח ואינו הכסא לבית ידו הכניס א� וכ�
לבית ידו והכניס הכסא בית מחיצות לבי� בינו מחיצה שיש
הכסא בית משו� אסור כ� לא דא� שבמחיצות חור דר� הכסא
אבל פ"ג בסי' שיתבאר כמו מחיצות לו שיש פי על א� עצמו
הכסא בבית שהיא בלבדה היד משו� אלא לאסור שאי� עכשיו
בגדיו תחת עליו מונחת שהצואה בבשרו מקו� אותו משו� או
(ו)יש וגו' קדוש מחני� והיה בו קורא אני אי� מקו� שאותו
כל שנאמר ולהתפלל לקרות בשביל� לאסור שאי� אומרי�
שאר ולא ההילול בכלל ה� והחוט� הפה יה תהלל הנשמה
משו� אוסרי� ויש מותר נקיי� שאינ� פי על וא� איברי�
שלא אומרי� ויש כמו� מי ה' תאמרנה עצמותי כל שנאמר
נכסית שהיא במקו� אלא בשרו שעל בצואה המתירי� התירו
נכו� מעשה ולעני� ידיו אצילי בי� כגו� מלבוש בלא מאליה

עני�. בכל האוסרי� כדברי לעשות

בצואה כמו בה להחמיר נכו� בשרו שעל זרע בשכבת ואפילו
כצואה אינה הדי� שמעיקר אע"פ בבגדו מכוסה שהיא אע"פ
כבר יבשה היא א"כ אלא במי� לרחו� א"צ מקו� ומכל כלל
אמורי� דברי� במה ודיו במפה מקנחה לחה היא עדיי� א� אבל
בצואה אפילו שמותר ומכוסה בגדו על אבל בשרו על כשהיא
הדי� מ� כלל כצואה שאינו זרע בשכבת כ"ש לעיל שנתבאר כמו
מטותיה� משמשי� היו הראשוני� חסידי� מקצת מקו� ומכל
מכוסה שהוא אע"פ בחלוקיה� זרע שכבת תדבק שלא ערומי�

על יהיה שלא עצמ� על מחמירי� היו וכ� בגדיה�מלמעלה
צואה: טיפות וכ"ש רגלי� מימי טיפי אפילו

אֿד סעיפי� שמע קריאת בשעת מצואה להזהר עו, סימ� א חלק
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

הפרק: מלאכתותוכ� מכל גו' "וישבות בי� ההבדל

ברא" אשר מלאכתו מכל שבת בו ל"כי עשה", אשר

åðééäå ,ïéàì ùéä ìåèéá ïéðò àåä äæ ìë íðîàå
úáù ìáà ,äàúú úáù úâøãîå úðéçá ïéðòë

.åæ äðéçáî äìòîì àåä äàìéò
בפרק (שנתבארה שבשביעית הביטול מדריגת
הכנה והיא תתאה, שבת בחינת כעני� היא הקוד�)

עילאה. שבת בחינת יותר, נעלה לביטול

כלומר:

מצוה", מצוה "שכר בעני� לעיל שנתבאר כש�
של עני� רק הוא גשמית) (בעשי' המצוה שקיו�
ומבטל מכניע שהאד� מה היינו לאי�", היש "ביטול

" עני� א� ומציאותו, ישותו דלעת"לשכראת מצוה"
עלמי�" כל ה"סובב אור למטה יתגלה שאז הוא,
(שיורגש אמיתי ביטול יהי' שעי"ז האמיתי), ("אי�"
של כהביטול אלקות, מלבד מציאות שו� שאי� בפועל

האצילות), עול�

היש "ביטול רק הוא תתאה" "שבת עני� עד"ז
ממלאכתו ש"שובת בכ� ביטוי לידי הבא לאי�",
דר� (על שלו הגשמיי� בצרכי� עוסק שאינו הגשמי",

דשביעית); השביתה בעני� לעיל שנתבאר מה

הסובב "גילוי � ענינה עילאה שבת משא"כ
�האמיתי ממש" א' בהשוואה העולמות לכל שסובב ..

בעולמות אמיתי ביטול נמש� זו בחינה שמצד
"ב זה שאי� היינו (שבזהונבראי�, בלבד היש" יטול

שאי� אלא אותה), שמבטל ורק לישותו מקו� יש עדיי�
בלבד. אלקות אלא כא�

עילאה ושבת תתאה שבת בי� להבדל אחת דוגמא
השבת: ביו� האד� ברגש

ביטוי לידי בא תתאה דשבת היש" "ביטול
בהשגת יעסוק שהאד� זה שתמורת ממלאכה, בשביתה
(ואפילו ממלאכה עצמו את "מנתק" הוא הרי פרנסתו,

כלממחשבה "כאילו עצמו את ורואה מלאכה, בענייני
לה'). (שבת לה' היו� את ומקדיש עשוי'"), מלאכתו

גשמיי� צרכי� ב"עולמו" יש סו�ֿסו� א�
שהוא אלא שצרי�שובתועסקי�, שמרגיש היינו מה�,

ולעסוקלנתק חול, מענייני כפי') (בדר� עצמו את
בלבד. היש" "ביטול של עני� וזהו ועבודה, בתורה

עילאה דשבת אמיתי" "ביטול של ענינו משא"כ
שכולו עול� אחר, לעול� מתעלה כשאד� הוא,
בלבד, אחד" "ה' אלא ש� אי� שמעיקרא קדושה,

ממילא יתבר�ובדר� בעבודתו כולו כל שקוע האד�
עני� לאיזה מקו� נתינת כל בלי כו'), ותפלה (בתורה

אלקות. מלבד שהוא

ש לעיל, נתבאר דשבתעליית"[והנה העולמות "

" תתאה(אפילו אלא"שבת האד�, מעבודת תוצאה אינה (

ע מלמעלה, באה העול�."היא של החיות עליית י

בכל שוה להיות צריכה העלי' היתה זה ולפי

ומהו אחרי�, מעניני� ומושפע תלוי דאינו כיו� בחינותיו,

ביטול � בשבת בביטול בחינות שתי זאת בכל שמצאנו

לאלקות והתקרבות ומלאכה) מעשי' (שביתה בלבד היש

" אמיתיבבחינת ?"ביטול

ב הבחינות שתי דסיבת מוב�, מזה דיו�ביטול"אשר "

ב מדריגות שתי באמת שיש לפי היא, חיות"עליית"השבת

בשבת. ומקורה לשרשה הנבראי�

ומבאר:] שהול� וזהו

éáâ äøåúá øîàðù åðéöî äðäã ,àåä ïéðòä øåàéáå
.úåðåùì 'á úáù

øùà åúëàìî ìëî éòéáùä íåéá úáùéå ù"îë 'àä
,"äùò øùà" ìëî äééìòäå úáùä àåäù ,äùò

.äééùò úðéçáî åðééäã

øùà åúëàìî ìëî úáù åá éë ë"çà ù"î 'áä
úðéçáî íâ äééìòå úáù úðéçá àåäù ,àøá

.äàéøá
נאמר דתחילה הכתובי�, בשני הלשו� משינוי

אשר מלאכתו מכל גו' נאמרעשה"וישבות ואח"כ ,"
אשר מלאכתו מכל ברא"ברא"שבת ד"אשר מוכח, ,"

שוני�. עניני� שני ה� עשה" ו"אשר

יש בריאת הוא ד"ברא" בפשטות, ג� שהוא וכפי
תיקו� ל' � ו"עשה" ה"יש", עצ� בריאת היינו מאי�,
מתוק� שהוא עד ליש, מסויימת צורה נתינת הוא �

לגמרי. ונגמר

שני ה� ו"עשה" "ברא" העניני�, פנימיות פי ועל
ויש עשי' שנקראי� עולמות דיש עולמות, סוגי
השבת וביו� בסמו�), שימשי� (כפי בריאה שנקראי�

שביתה השביתהועלי'יש דישנה העולמות, סוגי בשני
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הפרק: מלאכתותוכ� מכל גו' "וישבות בי� ההבדל
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של עני� רק הוא גשמית) (בעשי' המצוה שקיו�
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גשמיי� צרכי� ב"עולמו" יש סו�ֿסו� א�
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ב מדריגות שתי באמת שיש לפי היא, חיות"עליית"השבת

בשבת. ומקורה לשרשה הנבראי�

ומבאר:] שהול� וזהו

éáâ äøåúá øîàðù åðéöî äðäã ,àåä ïéðòä øåàéáå
.úåðåùì 'á úáù

øùà åúëàìî ìëî éòéáùä íåéá úáùéå ù"îë 'àä
,"äùò øùà" ìëî äééìòäå úáùä àåäù ,äùò

.äééùò úðéçáî åðééäã

øùà åúëàìî ìëî úáù åá éë ë"çà ù"î 'áä
úðéçáî íâ äééìòå úáù úðéçá àåäù ,àøá

.äàéøá
נאמר דתחילה הכתובי�, בשני הלשו� משינוי

אשר מלאכתו מכל גו' נאמרעשה"וישבות ואח"כ ,"
אשר מלאכתו מכל ברא"ברא"שבת ד"אשר מוכח, ,"

שוני�. עניני� שני ה� עשה" ו"אשר

יש בריאת הוא ד"ברא" בפשטות, ג� שהוא וכפי
תיקו� ל' � ו"עשה" ה"יש", עצ� בריאת היינו מאי�,
מתוק� שהוא עד ליש, מסויימת צורה נתינת הוא �

לגמרי. ונגמר

שני ה� ו"עשה" "ברא" העניני�, פנימיות פי ועל
ויש עשי' שנקראי� עולמות דיש עולמות, סוגי
השבת וביו� בסמו�), שימשי� (כפי בריאה שנקראי�

שביתה השביתהועלי'יש דישנה העולמות, סוגי בשני
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c"agקב i`iyp epizeax zxezn

עשי' שבבחינת העולמות שעי"ז עשה" אשר "מכל
מבחינת למעלה "מכלעשי'עולי� השביתה וישנה ,

מבחינת למעלה שעולי� ברא", .בריאהאשר

åúåéä íò[בריאה äééùò,[בחינת úðéçáî äìòîì
àåä äàéøáäù ,úåùòì íé÷ìà àøá øùà ù"îëå
úáùáå ,äééùò úðéçá ë"çà äæî úåéäì øå÷î ÷ø

.'åë àøá øùà åúëàìî úðéçáî ë"â úáù
ברא" מ"אשר ג� שובת שהקב"ה בכ� החידוש
אלא ואינה מעשי' למעלה היא שבריאה לפי הוא,

לעשי'. מקור

� לעשות" אלקי� ברא "אשר הכתוב פירוש דזהו
ע"פ א� � לכאורה הבנה לה אי� כא� "לעשות" דתיבת
מקור רק היא הבריאה כי היטב, מוב� העניני� פנימיות

"אשר וזהו עשי', שאח"כבראלבחינת [כדי אלקי�
עשי']. [בחינת לעשות" מזה] ישתלשל

העשי' אינה ברא" ש"אשר דאע"פ הרבותא, וזוהי
מזה. ג� הקב"ה שובת מקו� מכל אלי', מקור רק אלא

.äàìéò úáùå äàúú úáù úåðéçá ïä ïäå
מבחי' והעלי' השביתה היא תתאה עשי'שבת

ביטול בחינת בנבראי� נמש� זו, שביתה (שמצד
מבחי'היש והעלי' השביתה היא עילאה ושבת ;(

בנבראי�).הבריאה אמיתי ביטול נמש� (שעי"ז

"äùò øùà" úðéçáî úáùéå äðä éëúåéìò åðééä
úðéçá ììëá íéàø÷ðù ,íéðåúçúä úåîìåò

'úé åìöà "äééùò"["עשה íä["אשר úáùáå ,
.äééùò úðéçáî äìòîì íéìòúî

"יש" מציאות שה� ועשי', יצירה בריאה העולמות
(בכללות) נקראי� מאלקות, נפרד דבר ה� ובהרגשת�
מלאכה העושה שבאד� דכמו הקב"ה, לגבי "עשי'"
מכל בו, שעוסק בחפ� מלובשי� שכוחותיו א� בידיו,
ממנו, נפרד שהוא בדבר עוסק שלו המעשה כח מקו�,
וה� מאלקות, נפרדי� א"ע מרגישי� אלה עולמות כ�

הקב"ה. לגבי עשי' בחינת

עשה", אשר "מכל (והעלי') השביתה עני� וזהו
האצילות עול� למדריגת מתעלי� אלה שעולמות
אלקות ע� שמיוחד "עשי'", מבחינת שלמעלה
עול� כמו באלקות בטלי� ה� ג� להיות בתכלית,

האצילות.

åäæå[�בכתובי הסמיכות רמז ãàî[ביאור áåè äðäå"
åë'".[גו'] íéîùä åìåëéå ,

יתבר� לפניו מאד טוב הי' גופא שזה דמשמע,
גו'". השמי� "ויכולו אשר

úåìùìúùää øãñ åéðéòá øùëåäå áèåäù ,ùåøéô
,[ùôðä úåìë ïåùì ,"åìåëéå" ïôåà ìò åùòðù
ùôðä úåìë úðéçáá úåéäì åìëåéù ïéðòá åùòðù

.äìòîì äèîìî
� בראשית ימי דששת השבת יו� בוא קוד� עוד

בבריאה שנמש� קוד� השביתהבפועלהיינו עני�
הנפש כלות � והאר�" השמי� (ד"ויכולו והביטול
ית' בעיניו הוטב כבר � העולמות) ועליית וביטול

זה באופ� נבראו לידישיכולי�שהעולמות לבוא
היינו שלה�), החיות עליית (ע"י הנפש" "כלות
יכולי� עצמו, בפני ודבר ל"יש" עשיית� ש"אחר

לקדמות�". אח"כ לחזור

.áåùå àåöø úðéçáá
רצוא "והחיות כתיב יחזקאל מרכבת במעשה
משמעו פשוטו לפי ושוב רצוא הבזק". כמראה ושוב
מבואר, העניני� ברוחניות ושוב. הלו� והנה, הנה
ה� העליוני�, המלאכי� שה� שבפסוק, שה"חיות"
משמעו, "רצוא" ושוב, רצוא של כפולה בתנועה תמיד

ומשתוקק למקור� נמשכי� במקור�שה� להתכלל י�
שה� משמעו, ו"שוב" הקב"ה, בגדלות השגת� מחמת

ושליחות�. פקודת� למלא כדי למקומ� שבי�

היא � ריצה מלשו� � "רצוא" האד�: בעבודת וכ�
והנפש הגו� ממיצר "לברוח" והתשוקה האהבה
בהקב"ה, ולהתכלל העול� הגדרות וכבלי הבהמית
ואילו הישות); וביטול (כליו� הנפש" "כלות בבחינת
יצרה", "לשבת הזה, העול� אל לשוב משמעו "שוב"
לעשות הבריאה כוונת תכלית את הזה בעול� לקיי�

דוקא. בתחתוני� דירה ית' לו

הוא השבת דביו� לחול, שבת בי� החילוק וזהו
"כלות ברגשי מתעורר כשאד� "רצוא", של זמ�
ימי ששת במש� ואח"כ לאלקות; ועלי' הנפש"
בענייני לעסוק ש"יורד" "שוב", בבחינת הוא המעשה
בעניניו הקב"ה את לעבוד � דחול עובדי� עוה"ז,

שמי�". לש� יהיו מעשי� "כל הגשמיי�,

שבשבת והברואי�, העולמות בכללות הוא [וכ�
"רצוא", בבחינת ה� הרי העולמות", "עליות שיש
ה� המעשה ימי ובששת לאלקות; והתקרבות ועלי'
"שוב"]. בבחינת הקודמת, למדריגת� וחוזרי� יורדי�

לפניו שהוטב גו'", ויכולו מאד, טוב "והנה וזהו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

יוכל המעשה, ימי דששת ה"שוב" אחרי שג� ית',
ביו� לאלקות ה"רצוא" בעצמו ולעורר לחזור האד�
"שוב" לבחינת חוזר דשבת ה"רצוא" ואחר השבת;
ית', בעבודתו מחודשת בחיות המעשה, ימי בששת
וחיות אור מקבלי� ה� [דשבת] זו עלי' ידי שעל "לפי

ב"הממקור החיי� הירידהחיי בימי אח"כ "להשפיע

החול]. [דימות

úðéçáá íúééìò ãò àåä åììä úåéìòä úåðéçá ìëå
.úåìùìúùää úéùàø àéäù ,äîëç

ההשתלשלות". "ראשית היא ה"חכמה"

פירוש:

ע� העולמות לכל תואר הוא "השתלשלות" הש�
המדריגה היא והחכמה שבה�, המדריגות פרטי כל
ה"ספירה" היא כי ההשתלשלות, סדר של הראשונה
האצילות שבעול� קדושות ספירות מעשר הראשונה
"סדר של נעלה והיותר הראשו� (העול�

ההשתלשלות").

רק ה� תתאה") "שבת (דבחינת הנ"ל העליות וכל
החכמה. בחינת עד

בי� ההבדל אודות כא� המבוארי� העניני� [להבנת

תתאה" לשבת עילאה"" להקדי�:שבת יש � "

" בי� ההבדל הישנקודת (אצלביטול האמיתי לביטול "

בהאד�) היש"היא: בא"ביטול שהאד� לאחרי ג� הרי ,

הוא ביטול שמבטלנשארלידי אלא ומציאות יש בגדר

להקב ישותו את משא"ומכניע הוא"ה; אמיתי ביטול כ

שו� אי� שמחמתו האלקי האור בנפשו מאיר כאשר

אלא אז בעולמו אי� ובמילא בלעדו, באמת מציאות

של הרגש שו� (בלי באלקות ודביקות יתבר� עבודתו

עצמו). מציאות

ב אלו בחינות שתי בדר�ביטול"וסיבת הנפעלות � "

ע השבת ביו� ""ממילא העולמותי (כנעליות תלוי'"" � ל)

העולמות: חיות של העלי' באופ�

בבחינת ומקורה שרשה עד עולה שהחיות ידי על

הנחכמה" (וכמשל דאצילות ממלאכת"" הנח מאד� ל

מלובשי� שהיו שכלו שכוחות חכמה, דבר כתיבת

" של בעני� ומצומצמי� ועולי�מעשהועסוקי� חוזרי� "

לאלקות.במוחולשרש� הנבראי� מתבטלי� ,(

מ חלק היא החכמה שג� להיות מקו�, מכל סדר"א�

""השתלשלות בחינת זוהי סו�ֿסו� הרי ואינה"מציאות, ,

החכמה (ואדרבה, הנבראי� מציאות את לגמרי שוללת

מראשיתהיא ולפיכ�, ההשתלשלות). � ומקור זועלי'"� "

" רק האד� ובנפש בעולמות נמש� השבת, ביטולדיו�

""היש שישנו היינו שמתבטליש, אלא ומציאות, "

תתאה; שבת הנקרא הוא זה וביטול � לאלקות

החיות"משא עליית מצד היא עילאה שבת בחינת כ

גדר מכל לגמרי למעלה שהוא כפי עלמי�, כל הסובב לאור

ל שיי� ולא בעולמות,התלבשות"ההשתלשלות כלל "

" בבחינת השינה,חכמהאפילו בעת המנוחה כמשל (והוא "

ל עד עולי� כול� ""הנפשעצמות"שהכוחות ומצד "עלי')).

" נפעל � אמיתיזו אינהביטול מציאות� שכל בנבראי�, "

אלקות. אלא

ומבאר:] שהול� וזהו

àáà éë[חכמה בחינת ֿ]àåäù ,úåìéöàá ïð÷î
ë"àùî .ä"î çë àéä äîëç ,ìåèéá úðéçá

'éùò äøéöé äàéøáá[יש מציאות äìâúî[שה� ïéà
äîëç úðéçá[דאצילות àîéà[ביטול øîàîëå ,
דאציל àééñøåëáות][בינה àðð÷î� הכסא [עול�

הבריאה] .עול�
שה� � האצילות דעול� עליונות ספירות עשר
העולמות את מחי' הקב"ה יד� שעל האלקיי� הכוחות

השפע מקור ה� � העולמותומנהיג� ועללכל כול�.
"אבא", (הנקראת החכמה שספירת בתיקוני� איתא זה
הבינה וספירת האצילות, בעול� ("מקנ�") שוכנת אב)
(מקננא) שוכנת א�) "אימא", (הנקראת דאצילות
השתלשלות", מ"סדר השני [העול� הבריאה בעול�
של מקומו שהוא ("כורסייא"), הכסא" "עול� הנקרא

הכבוד]. כסא

של השפע עיקר האצילותכללותכלומר: עול�
של החיות ושפע החכמה, מספירת עול�כללותהוא

הבינה מספירת (בעיקר) ומקורו שרשו הבריאה
משש חיות מקבל היצירה עול� � [וכ� דאצילות
� העשי' ועול� דאצילות, יסוד) עד (מחסד המדות

דאצילות]. המלכות מספירת

עשר יש ועול� עול� שבכל לכ� שנוס� ונמצא,
מעשר הוא שמקור� מלכות), עד (מחכמה ספירות
דאצילות החכמה מספירת לדוגמא: דאצילות, ספירות
ואח"כ הבריאה, בעול� חכמה של כח משתלשל �

מיוחד קשר יש זה, מלבד הנה והעשי', היצירה לעול�
עול� של מיוחדות לספירות ועול� עול� כל בי�

שהתכונה היינו ועול�הכלליתהאצילות, עול� כל של
עול� האצילות: דעול� מיוחדת לספירה שייכת

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



קג c"ag i`iyp epizeax zxezn

יוכל המעשה, ימי דששת ה"שוב" אחרי שג� ית',
ביו� לאלקות ה"רצוא" בעצמו ולעורר לחזור האד�
"שוב" לבחינת חוזר דשבת ה"רצוא" ואחר השבת;
ית', בעבודתו מחודשת בחיות המעשה, ימי בששת
וחיות אור מקבלי� ה� [דשבת] זו עלי' ידי שעל "לפי

ב"הממקור החיי� הירידהחיי בימי אח"כ "להשפיע

החול]. [דימות

úðéçáá íúééìò ãò àåä åììä úåéìòä úåðéçá ìëå
.úåìùìúùää úéùàø àéäù ,äîëç

ההשתלשלות". "ראשית היא ה"חכמה"

פירוש:

ע� העולמות לכל תואר הוא "השתלשלות" הש�
המדריגה היא והחכמה שבה�, המדריגות פרטי כל
ה"ספירה" היא כי ההשתלשלות, סדר של הראשונה
האצילות שבעול� קדושות ספירות מעשר הראשונה
"סדר של נעלה והיותר הראשו� (העול�

ההשתלשלות").

רק ה� תתאה") "שבת (דבחינת הנ"ל העליות וכל
החכמה. בחינת עד

בי� ההבדל אודות כא� המבוארי� העניני� [להבנת

תתאה" לשבת עילאה"" להקדי�:שבת יש � "

" בי� ההבדל הישנקודת (אצלביטול האמיתי לביטול "

בהאד�) היש"היא: בא"ביטול שהאד� לאחרי ג� הרי ,

הוא ביטול שמבטלנשארלידי אלא ומציאות יש בגדר

להקב ישותו את משא"ומכניע הוא"ה; אמיתי ביטול כ

שו� אי� שמחמתו האלקי האור בנפשו מאיר כאשר

אלא אז בעולמו אי� ובמילא בלעדו, באמת מציאות

של הרגש שו� (בלי באלקות ודביקות יתבר� עבודתו

עצמו). מציאות

ב אלו בחינות שתי בדר�ביטול"וסיבת הנפעלות � "

ע השבת ביו� ""ממילא העולמותי (כנעליות תלוי'"" � ל)

העולמות: חיות של העלי' באופ�

בבחינת ומקורה שרשה עד עולה שהחיות ידי על

הנחכמה" (וכמשל דאצילות ממלאכת"" הנח מאד� ל

מלובשי� שהיו שכלו שכוחות חכמה, דבר כתיבת

" של בעני� ומצומצמי� ועולי�מעשהועסוקי� חוזרי� "

לאלקות.במוחולשרש� הנבראי� מתבטלי� ,(

מ חלק היא החכמה שג� להיות מקו�, מכל סדר"א�

""השתלשלות בחינת זוהי סו�ֿסו� הרי ואינה"מציאות, ,

החכמה (ואדרבה, הנבראי� מציאות את לגמרי שוללת

מראשיתהיא ולפיכ�, ההשתלשלות). � ומקור זועלי'"� "

" רק האד� ובנפש בעולמות נמש� השבת, ביטולדיו�

""היש שישנו היינו שמתבטליש, אלא ומציאות, "

תתאה; שבת הנקרא הוא זה וביטול � לאלקות

החיות"משא עליית מצד היא עילאה שבת בחינת כ

גדר מכל לגמרי למעלה שהוא כפי עלמי�, כל הסובב לאור

ל שיי� ולא בעולמות,התלבשות"ההשתלשלות כלל "

" בבחינת השינה,חכמהאפילו בעת המנוחה כמשל (והוא "

ל עד עולי� כול� ""הנפשעצמות"שהכוחות ומצד "עלי')).

" נפעל � אמיתיזו אינהביטול מציאות� שכל בנבראי�, "

אלקות. אלא

ומבאר:] שהול� וזהו

àáà éë[חכמה בחינת ֿ]àåäù ,úåìéöàá ïð÷î
ë"àùî .ä"î çë àéä äîëç ,ìåèéá úðéçá

'éùò äøéöé äàéøáá[יש מציאות äìâúî[שה� ïéà
äîëç úðéçá[דאצילות àîéà[ביטול øîàîëå ,
דאציל àééñøåëáות][בינה àðð÷î� הכסא [עול�

הבריאה] .עול�
שה� � האצילות דעול� עליונות ספירות עשר
העולמות את מחי' הקב"ה יד� שעל האלקיי� הכוחות

השפע מקור ה� � העולמותומנהיג� ועללכל כול�.
"אבא", (הנקראת החכמה שספירת בתיקוני� איתא זה
הבינה וספירת האצילות, בעול� ("מקנ�") שוכנת אב)
(מקננא) שוכנת א�) "אימא", (הנקראת דאצילות
השתלשלות", מ"סדר השני [העול� הבריאה בעול�
של מקומו שהוא ("כורסייא"), הכסא" "עול� הנקרא

הכבוד]. כסא

של השפע עיקר האצילותכללותכלומר: עול�
של החיות ושפע החכמה, מספירת עול�כללותהוא

הבינה מספירת (בעיקר) ומקורו שרשו הבריאה
משש חיות מקבל היצירה עול� � [וכ� דאצילות
� העשי' ועול� דאצילות, יסוד) עד (מחסד המדות

דאצילות]. המלכות מספירת

עשר יש ועול� עול� שבכל לכ� שנוס� ונמצא,
מעשר הוא שמקור� מלכות), עד (מחכמה ספירות
דאצילות החכמה מספירת לדוגמא: דאצילות, ספירות
ואח"כ הבריאה, בעול� חכמה של כח משתלשל �

מיוחד קשר יש זה, מלבד הנה והעשי', היצירה לעול�
עול� של מיוחדות לספירות ועול� עול� כל בי�

שהתכונה היינו ועול�הכלליתהאצילות, עול� כל של
עול� האצילות: דעול� מיוחדת לספירה שייכת
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לבינה, הבריאה עול� החכמה; לספירת שיי� האצילות
לספירת העשי' ועול� המדות, לששת היצירה עול�

המלכות.

האצילות עול� כללות בי� השייכות הסברת
בקיצור: � החכמה לספירת

אלקות "הוא האצילות שעול� לעיל, הובא כבר
מיוחד שהוא לפי האחדות" "עול� ג"כ ונקרא ממש",
לשו� � "אצילות" לשו� ג� וזהו אלקות. ע� בתכלית
בריאה כא� אי� כי הרוח", מ� "ואצלתי כמו "האצלה"
(היינו האלקי האור מ� "האצלה" רק אלא נפרדת,
ב"ה); סו� האי� מ� אלקיי� כוחות והתגלות הפרשת

בפני ונפרד נברא עול� הוא הבריאה עול� משא"כ
עליוני� מלאכי� של מקומ� הוא ש� שלכ� עצמו,
בעל עצמו" בפני "דבר ה� שבהרגשת� ונשמות,

עצמאית. מציאות

החסידות) משנת (ע"פ "חכמה" של ענינה והנה
� "חכמה"ביטולהוא כח, היינו מ"ה", "כח אותיות

מה"). "ונחנו כמו ביטול, על מורה (מ"ה מ"ה של
המיוחד האצילות שבעול� האלקי השפע זה, ומטע�
שחכמה דכש� מ"חכמה", הוא אלקות ע� בתכלית
העול� כ� לאלקות, בתכלית ביטול ענינה עצמה
עול� הוא � אצילות � ממנה חיותו ומקבל המתהווה

אלקות. ע� בתכלית המיוחד

שה� ועשי' יצירה בריאה בעולמות משא"כ
ספירת של הביטול התגלות בה� אי� יש, מציאות
רק שוכנת הבריאה בעול� דאפילו דאצילות. החכמה

דאצילות). הבינה (ספירת "אימא"

ììëéì åðééä ,ìåèéáä éãé ìò úåîìåò úééìòå
ùáåìî åáù äàìéò äîëç éåìéâ íù øùà úåìéöàá

.óåñ ïéà øåà
ידי על בעולמות הנפעל שהביטול לעיל, הוסבר
האלקי לאור העלי' היא סיבתו העולמות, עליית

באמתשלמעלה בטל הכל שמחמתו העולמות, מ�
לאלקות.

החיות עליית � תתאה" "שבת עני� וזהו
הראשו� ומקורה לשרשה עד שבסדרשבנבראי�

במדריגתהשתלשלות נכללת הנבראי� שחיות דהיינו ,

בו כי לאלקות, בתכלית בטל שהוא האצילות עול�
היינו יתבר�, (חכמתו עילאה" "חכמה ומתגלית שוכנת
חכמה של שענינה דלהיות דאצילות), החכמה ספירת

היא כ� על מה") "ונחנו מ"ה, כח � (כנ"ל ביטול הוא
ב"ה. סו� אי� לאור כלי

העולמות, חיות של זו "עלי'" ידי על ולפיכ�,
לאלקות.באצילותשנכללת הביטול בנבראי� נפעל ,

.äùò øùà ìëî úáùéå øîàð äæ ìòå
חכמה במדריגת לשרשה עד הנבראי� חיות עליית
ד"אשר עשה", אשר מכל גו' "וישבות נק' דאצילות
עשי' יצירה בריאה עולמות התהוות משמעו עשה"
בש� בכללות, נקראי�, שכול� לעיל, (כמובא
למקורה אלה עולמות חיות דעליית ונמצא, "עשי'"),
העלי' (היינו ה"שביתה" היא דאצילות בחכמה

עשה". אשר "מכל והביטול)

אשר "מכל השביתה בכלל זו עלי' אי� עדיי� א�
בשביתתברא בחינות שתי שיש לעיל שהובא (וכפי "

עליונה ושביתה עשה", אשר "מכל האחת הקב"ה,
עליית� לאחרי שג� מפני ברא"), אשר "מכל � יותר

נ עדיי� דאצילות בריאהלחכמה בבחי' ה� מצאי�
שמדגיש וזהו בריאה, מבחינת שביתה כא� אי� ועדיי�

אשר מכל וישבת נאמר זה מכלעשהד"על ולא � "
ברא. אשר

הובא לעיל שהרי ביאור, צרי� זה דבר [ולכאורה

"אצילות"ד מלשו� הוא בריאה"האצלה" כא� אי� כי ,

" רק אלא הפרשתהאצלהנפרדת (היינו האלקי האור מ� "

ב סו� האי� מ� אלקיי� כוחות עול�"והתגלות לעומת ה),

הרי עצמו, בפני ונפרד נברא עול� שהוא הבריאה

בריאה. בבחינת אינו שאצילות

דמ ומפרש, הול� כ� ה"על לגבי ב"מ סו� "ה"אי�

החכמה ג� חכמה, מגדר ומנושא שמרומ� עצמו,

" נקראת מאי�דאצילות יש :]"בריאה

'÷ðù ,àöîú ïéàî äîëçäå áéúë äîëçá íâ éøäù
.ä"á óåñ ïéà øåà éáâì ïéàî ùé äàéøá

החכמה, בחינת האצלת ג� נכללת "בריאה" בלשו�
יצירה בריאה � ממנו שלמטה העולמות שלגבי ואע"פ
(מאחר "בריאה" נקרא אינו האצילות עול� הרי � עשי'
אי� אור לגבי מ"מ, מאלקות), נפרד ודבר יש שאינו
נאמר זה ועל מאי�". יש "בריאה נקרא ב"ה סו�

ספירתמאי�"והחכמה התהוות על דקאי תמצא",
שהתהוות הקב"ה), של חכמתו (היינו דאצילות חכמה
הקב"ה (היינו ב"ה" סו� ה"אי� מ� החכמה וגילוי

"יש בריאה היא תמצא")].מאי�עצמו) ("מאי� "
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(רק) תחתוני� עולמות של החיות עליית ולפיכ�,
מבחינתעד רק ועלי' שביתה היא החכמה, לספירת

מבחינת לא אבל � עשה) אשר מכל (וישבות "עשי'"
החכמה מדריגת שג� מאחר ברא), (אשר "בריאה"
עלי' כא� ואי� בריאה, בכלל עדיי� היא (דאצילות)

ברא".למעלה "אשר מבחינת

ùéä ìåèéá ïéðò àåäå ,äàúú úáù úðéçá åäæå
.úéòéáù ïéðòá àåä ïëå ,ïéàì

"מציאות" היא דאצילות חכמה בחינת שג� מאחר
יש "בריאה שנקראת עד ב"ה), סו� אי� אור (לגבי
בעולמות שנפעל הביטול לפיכ�, � (כנ"ל) מאי�"
האצילות, למדריגת חיות� עליית (מחמת ובנבראי�
"ביטול רק הוא עילאה"), "חכמה גילוי יש שבה
אלא וישותו במציאותו נשאר שהיש היינו היש",

(הב להקב"ה עצמו את בשביתהשמבטל ביטוי לידי א
האדמה ממלאכת בשביתה � בשביעית וכ� ממלאכה,

פירותי'). והפקרת

ìåèéá ë"â íäù ,úåöîä ïéðò ë"â àåä ïë äðäå
.ïéàì ùéä

(כמבואר המצות קיו� ע"י הנעשה הביטול ג�
מעשה שהוא שלמטה, היש ביטול "רק הוא לעיל)
דתפילי� קל� גשמיי�, בעניני� המלובשות המצות

הצדקה". ומעות

éåìéâ úðéçá åðééä ,ãéúòì æ"éò 'éäéù øëùä íðîà
úðéçá àåä ,ïéîìò ìë ááåñä óåñ ïéà øåà úåîöò

.äàìéò äîëçä "àöîú" åðîîù "ïéà"
המצות, קיו� ע"י הנגר� לעתיד, המצוה שכר אבל
עלמי�, כל הסובב סו� אי� אור עצמות גילוי הוא
למעלה היא זו ובחינה האמיתי. הביטול בחינת והיינו
"מאי� דהחכמה דאצילות, החכמה מ� א� לגמרי
שממנו ה"אי�" הוא הוא סו� אי� אור ואילו תמצא",

החכמה. ונבראה "נמצאה"

åá éë ù"î àåäå ,äàìéò úáù úâøãîå úðéçá åäæå
àø÷ð äîëçäù ,àøá øùà åúëàìî ìëî úáù

.ì"ðë äàéøá
לבא, דלעתיד מצוות שכר כעי� היא עילאה שבת
שהוא עלמי�" כל הסובב אור "עצמות יתגלה שאז
האמיתי". "אי� בחינת והוא העולמות, מכל למעלה

אשר מלאכתו מכל שבת בו "כי נאמר זה ועל
שלגביברא החכמה, ג� נכללת "ברא" דבלשו� � "

עילאה ושבת (כנ"ל), "בריאה" נק' עלמי� כל סובב
עלי' יש שעי"ז עלמי�, כל לסובב עד החיות עליית היא
ביטול נמש� זו ומעלי' עילאה, לחכמה א� ("שביתה")

בנבראי�. אמיתי

לבחינת העולמות חיות (של זו עלי' עני� [וביאור

יותר:]אי�"ה ובעומק בפרטיות החכמה) תמצא שממנו "

åîù úðéçáî ÷ø àåä äîëçä úååäúäå úåéç äðäå
äìòîì øàåáîëå ,ãáìá åéæå['ו àøåá[פרק ùåøéôá
.'åë êîù çáúùé íéùåã÷

מציאות להאציל עצמו מהקב"ה הנמשכת החיות
חיצונית", ו"הארה זיו רק היא דאצילות החכמה
השמש זיו (וכמשל כלל לעצמותו נוגעת שאינה
(ישתבח "שמו" זו הארה נקראת שלכ� לעיל), שנתבאר
שאינו להבדיל, אד� של שמו כמו שהיא לפי שמ�),
הוא הש� עני� כל (שהרי האד� לעצמיות כלל נוגע
לעיל בארוכה זה כל שנתבאר וכמו הזולת), בשביל רק

שמ�". ישתבח קדושי� "בורא בפירוש

.ïåöø àéøèîéâá åîùå
"רצו�", בגימטריא "שמו" שתיבת מה ג� זהו
כוחות משאר למעלה שהוא אע"פ האד�, שרצו� דכמו
האד�, של ומהותו עצמותו אינו מקו�, מכל הנפש,

רק באיזההתפשטותאלא אד� של (דרצונו הנפש של
לדבר ו"מתפשטת" נמשכת שנפשו מה היינו דבר
ממנו המתפשטת ב"ה סו� אי� מאור החיות כ� ההוא),

בש� נקראת ה"חכמה" מציאות להאציל כדי רצונוית'

ית'.

àø÷ðå ¯ "ïåöøä ìòá" àø÷ðä 'úé åúåîöò ìáà
äìòî äìòîì àåä ¯ øåàä øå÷î ùåøéô ,"øåàî"

.äîëçì øå÷î úåéäî
מגדר לגמרי מובדל הוא ב"ה סו� אי� אור
ולא כלל"), איהו מידות אלי� מכל ("לאו ה"ספירות"

ית' שהוא אפילו לומר תוארמקורשיי� שהרי לחכמה,
המתהווה לדבר ושייכות יחס איזה שיש מורה "מקור"

ממנו.

נקרא וכ� הרצו�". "בעל נקרא יתבר� הוא אלא
המתפשט לאור מקור הוא שהמאור דזה "מאור",
אלא האור, בהמצאת ועסוק טרוד שהוא זה אי� ממנו,
אלא שאינו (להיות ממילא בדר� ממנו נמש� ה"אור"
שינוי שו� פועל האור אי� שלכ� בעלמא), הארה
מאיר א� השמש בעצ� שינוי שו� שאי� וכנ"ל במאור,
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קה c"ag i`iyp epizeax zxezn

(רק) תחתוני� עולמות של החיות עליית ולפיכ�,
מבחינתעד רק ועלי' שביתה היא החכמה, לספירת

מבחינת לא אבל � עשה) אשר מכל (וישבות "עשי'"
החכמה מדריגת שג� מאחר ברא), (אשר "בריאה"
עלי' כא� ואי� בריאה, בכלל עדיי� היא (דאצילות)

ברא".למעלה "אשר מבחינת

ùéä ìåèéá ïéðò àåäå ,äàúú úáù úðéçá åäæå
.úéòéáù ïéðòá àåä ïëå ,ïéàì

"מציאות" היא דאצילות חכמה בחינת שג� מאחר
יש "בריאה שנקראת עד ב"ה), סו� אי� אור (לגבי
בעולמות שנפעל הביטול לפיכ�, � (כנ"ל) מאי�"
האצילות, למדריגת חיות� עליית (מחמת ובנבראי�
"ביטול רק הוא עילאה"), "חכמה גילוי יש שבה
אלא וישותו במציאותו נשאר שהיש היינו היש",

(הב להקב"ה עצמו את בשביתהשמבטל ביטוי לידי א
האדמה ממלאכת בשביתה � בשביעית וכ� ממלאכה,

פירותי'). והפקרת

ìåèéá ë"â íäù ,úåöîä ïéðò ë"â àåä ïë äðäå
.ïéàì ùéä

(כמבואר המצות קיו� ע"י הנעשה הביטול ג�
מעשה שהוא שלמטה, היש ביטול "רק הוא לעיל)
דתפילי� קל� גשמיי�, בעניני� המלובשות המצות

הצדקה". ומעות

éåìéâ úðéçá åðééä ,ãéúòì æ"éò 'éäéù øëùä íðîà
úðéçá àåä ,ïéîìò ìë ááåñä óåñ ïéà øåà úåîöò

.äàìéò äîëçä "àöîú" åðîîù "ïéà"
המצות, קיו� ע"י הנגר� לעתיד, המצוה שכר אבל
עלמי�, כל הסובב סו� אי� אור עצמות גילוי הוא
למעלה היא זו ובחינה האמיתי. הביטול בחינת והיינו
"מאי� דהחכמה דאצילות, החכמה מ� א� לגמרי
שממנו ה"אי�" הוא הוא סו� אי� אור ואילו תמצא",

החכמה. ונבראה "נמצאה"

åá éë ù"î àåäå ,äàìéò úáù úâøãîå úðéçá åäæå
àø÷ð äîëçäù ,àøá øùà åúëàìî ìëî úáù

.ì"ðë äàéøá
לבא, דלעתיד מצוות שכר כעי� היא עילאה שבת
שהוא עלמי�" כל הסובב אור "עצמות יתגלה שאז
האמיתי". "אי� בחינת והוא העולמות, מכל למעלה

אשר מלאכתו מכל שבת בו "כי נאמר זה ועל
שלגביברא החכמה, ג� נכללת "ברא" דבלשו� � "

עילאה ושבת (כנ"ל), "בריאה" נק' עלמי� כל סובב
עלי' יש שעי"ז עלמי�, כל לסובב עד החיות עליית היא
ביטול נמש� זו ומעלי' עילאה, לחכמה א� ("שביתה")

בנבראי�. אמיתי

לבחינת העולמות חיות (של זו עלי' עני� [וביאור

יותר:]אי�"ה ובעומק בפרטיות החכמה) תמצא שממנו "

åîù úðéçáî ÷ø àåä äîëçä úååäúäå úåéç äðäå
äìòîì øàåáîëå ,ãáìá åéæå['ו àøåá[פרק ùåøéôá
.'åë êîù çáúùé íéùåã÷

מציאות להאציל עצמו מהקב"ה הנמשכת החיות
חיצונית", ו"הארה זיו רק היא דאצילות החכמה
השמש זיו (וכמשל כלל לעצמותו נוגעת שאינה
(ישתבח "שמו" זו הארה נקראת שלכ� לעיל), שנתבאר
שאינו להבדיל, אד� של שמו כמו שהיא לפי שמ�),
הוא הש� עני� כל (שהרי האד� לעצמיות כלל נוגע
לעיל בארוכה זה כל שנתבאר וכמו הזולת), בשביל רק

שמ�". ישתבח קדושי� "בורא בפירוש

.ïåöø àéøèîéâá åîùå
"רצו�", בגימטריא "שמו" שתיבת מה ג� זהו
כוחות משאר למעלה שהוא אע"פ האד�, שרצו� דכמו
האד�, של ומהותו עצמותו אינו מקו�, מכל הנפש,

רק באיזההתפשטותאלא אד� של (דרצונו הנפש של
לדבר ו"מתפשטת" נמשכת שנפשו מה היינו דבר
ממנו המתפשטת ב"ה סו� אי� מאור החיות כ� ההוא),

בש� נקראת ה"חכמה" מציאות להאציל כדי רצונוית'

ית'.

àø÷ðå ¯ "ïåöøä ìòá" àø÷ðä 'úé åúåîöò ìáà
äìòî äìòîì àåä ¯ øåàä øå÷î ùåøéô ,"øåàî"

.äîëçì øå÷î úåéäî
מגדר לגמרי מובדל הוא ב"ה סו� אי� אור
ולא כלל"), איהו מידות אלי� מכל ("לאו ה"ספירות"

ית' שהוא אפילו לומר תוארמקורשיי� שהרי לחכמה,
המתהווה לדבר ושייכות יחס איזה שיש מורה "מקור"

ממנו.

נקרא וכ� הרצו�". "בעל נקרא יתבר� הוא אלא
המתפשט לאור מקור הוא שהמאור דזה "מאור",
אלא האור, בהמצאת ועסוק טרוד שהוא זה אי� ממנו,
אלא שאינו (להיות ממילא בדר� ממנו נמש� ה"אור"
שינוי שו� פועל האור אי� שלכ� בעלמא), הארה
מאיר א� השמש בעצ� שינוי שו� שאי� וכנ"ל במאור,
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c"agקו i`iyp epizeax zxezn

ש� יומש� ולא ענני� יחשיכו א� או האר� על אורה
האור.

נמצאת שהחכמה דאע"פ בנמשל, הוא וכ�
רק זה הרי תמצא"), ("מאי� סו� האי� מ� ונאצלת
נמצאה שהחכמה היינו המאור, מ� האור שנוצר כדר�
והתעסקות טירדא שו� מבלי ממילא בדר� ית' ממנו
מעלה "למעלה ית' שהוא מאחר ב"ה, סו� האי� מצד

לחכמה". מקור מהיות

ãò êë ìë úåîìåòä úåéìò úðéçá ùé úáùáå
,ïéîìò ìë ááåñä äìéöàîá ììëðå äìåò äîëçäù

.äàìéò úáù úðéçá åäæå
שממנו עלמי�, כל הסובב עצמו ב"ה סו� אי� אור

האצילות עול� ו"נאצל" "מאציל",נמצא נקרא �

העולמות כל חיות עליית הוא עילאה שבת של וענינה
עצמו ב"ה סו� אי� באור התכללותה כדי עד כול�

(ה"מאציל").

ביו� להגיע לאד� היכולת ניתנה זו עלי' ומצד
דבר שו� שאי� עד לאלקות, אמיתי" ל"ביטול השבת
הרגש שו� לו שאי� ועד הש"י, עבודת מלבד בעולמו

כלל. ("אני") עצמו מציאות

ïåùì àåäù ,øúë ïéðò åäæ äæ ìåèéá úðéçáå
èòî éì ïúîä åùåøéôã ,øéòæ éì øúë ,ä÷éúù

.ä÷éúù ïéðò àåäù ,íåãå
ב"ה סו� אי� דאור נקראהסובבידוע עלמי� כל

את וסובב שמקי� הכתר כמו � "כתר" בש� כ� ג�
"ביטול על ג� מורה ("כתר") זה ולשו� הראש.
אי� אור גילוי ע"י ונבראי� בעולמות שנפעל אמיתי"

עלמי�. כל הסובב ב"ה סו�

לי "כתר כמ"ש "שתיקה" משמעו "כתר" כי
אמר [דאליהוא ודו�" מעט לי "המת� שפירושו זעיר",
וימתי� ישתוק אלא דבריו על עדיי� ישיב שלא לאיוב,
על מורה השתיקה ועני� � דבריו] את שיגמור עד

הפהגמורההתבטלות את לפתוח יכולי� שאי� עד
כלל.

שהאד� עילאה, דשבת האמיתי הביטול הוא והוא

כעני� כזו גמורה התבטלות לידי להגיע צרי�
ה"שתיקה".

על מורה ששתיקה לכ� ראיות עוד ומביא [והול�

החכמה):] מ� (למעלה גמורה התבטלות

øãâ àåä âééñ , ä÷éúù äîëçì âééñ ïéðò àåäå
é÷îå.ìåèéáäå ä÷éúùä àåä ,äîëçäî äìòîìù ó

לחכמה "סיג רז"ל במאמר הפנימי הפירוש זהו
אותו המקי� דבר היינו גדר, פירושו ד"סיג" שתיקה",
דה"גדר" אמרו, זה ועל סביב), גדר (כמו צד מכל

וסובב הימנו)המקי� למעלה (והוא החכמה בחינת את
(שסובב הכתר בחינת גילוי ידי על כי שתיקה, הוא
המתבטא מוחלט, לביטול באי� החכמה) על ומקי�

שתיקה. של בעני�

.ùéøçî äì äàúùî ïéðòëå
"והאיש אברה�) עבד (באליעזר מ"ש ג� זהו

לה שלמחרישמשתאה במצב שהי' דהיות גו'",
ומ משתומ� � ("משתאה כו'"),השתוממות תבהל

על בשכלו, לקבל מאד שקשה מאד נפלא דבר שראה
לדבר. יכול הי' שלא באופ� שנתבטל "מחריש", הי' כ�

.'åë äùîã ïåùì ãáëå äô ãáë ïéðòá à"îá ù"îëå
הי' שמשה בזה הפנימי התוכ� מבואר אחר במקו�
ביטולו גודל מצד הי' שזה לשו�", וכבד פה "כבד
מוחלט, ביטול "שתיקה", לבחינת שהגיע עד לאלקות,

מפיו. דבר להוציא שיי� שלא

,êé÷ìà 'äì úáù áéúë éîìùåøéá ì"æøîàù åäæå
úåáù äúà óà øîàîî úáù àåä äî ,'äë úåáù
íåìù úìéàù åøéúä ÷çåãá àðéðç 'ø øîà ,øîàîî

:úáùá
ד"שבות דהעני� משמע, הירושלמי מדברי

בענייני מדיבורי� לשבות רק אינו אלאחולממאמר"
שאילת התירו בדוחק רק שלכ� דיבור, סוגי מכל
הוא, עילאה" "שבת של שענינה לפי והיינו, שלו�.
לבחינת עד לאלקות, מוחלט ביטול לידי בא שהאד�

.שתיקה

ci wxt exnyz izezay z` d"c
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Í‡יכינו אי� כו' דוקא עכשיו ולסעדה אותה להכי� מ"ש
שבני� אחר הנצחי' בבחי' להיו' עכשיו המל' בני�
וג� כנ"ל, לבד אבא דאור דחכמ' מז"ת רק עתה המל'
כו'. כלו� מגרמ' לה דלית אי� המל' בני� עני� שרש להבי�
שהוא אי� המל' בני� בעיקר הידוע עני� להקדי� יש הנה
חסד בחי' נבנה דז"א דחסד מל' מבחי' דהיינו דז"א מו"ק
גבורו' בחי' נבנה דז"א דגבור' מל' ומבחי' דאצי' שבמל'
דמל' מל' בחי' עד דז"א הספי' פרטי בכל ועד"ז כו' שבמל'
דחכמ' דמל' כחב"ד הוא וכ� דאצי', דמל' מל' נעשה דז"א
כו' לי' ספי' כל בהתחלקו' ועד"ז שבמל' חכמ' נבנה דז"א
דמל', ע"ס נבני� שמה� דז"א שבע"ס מלכיו' י' ה� וכללות�
בשביל ר"ה בכל שאומרי' כו' דוד שא' מלכיו' יו"ד והיינו
הנסירה בעני� כידוע מצלעותיו אחת (שהיא הנוק' בני�
וה� כו' דרכי' בג' נקנית האשה במשנה שא' וזהו כו'),
כלי� ל' שהוא בה� נקנה שהמל' מעלות ל' שה� לי' נחלקי'
חב"ד שהוא לדוד אשר הגבורי' ל' בחי' והיינו כו', דז"א
בעני� בזוהר כידוע כו' נה"י וכ� לי"ס נחלק א' שכל דז"א
שבמל' דו"ק באד"ר שא' וזהו כו', עלי' רובצי' צא� עדרי ג'
לי' נחלקת דז"א ספי' כל (כי ספירא� רבבו' אלפי' ו' היינו
ועוד ס"ר, שה� אל� ת"ר עולה הרי פעמי' ה' עד לי' וי'
נחלק ועוד רבבות, ת"ר ה� ס"ר י"פ הרי לי' הו' פע� נחלק
לפי רבבו' אלפי' ו' ה� רבות ת"ר י"פ הרי לי' הז' פע�
וד"ל). ספי' דכל מדו' ז' לנגד פעמי' ז' ה� לי' שההתחלקו'

ÔÈ·‰ÏÂהוא המל' בחי' דעיקר ידוע הנה הדברי' ביאור
ואינו לבד הדבר עצ� של ההתגלות בחי' רק
הישות בחי' הוא א� כלל הדבר ועצ� מהות בבחי' נחשב
ויש מציאת באיזה הדבר שנגלה מה דהיינו כו', לבד שלו
כו' הנגלה מה דבר בעני� ומתלבש נתפס אשר והוא עכ"פ
יש בבחי' נראה הי' לא ויש במציא' הגלותו טר� משא"כ
בהתפעלות שבא החסד מדת עד"מ וד"ל. כלל מה ודבר
בלבו גילוי לכלל שבא טר� דודאי בטבעו, החסד איש בלב

והוא בהעל� בלבו הי' כי כלל חסד מציא' ניכר הי' לא
החסד וכשיתעורר בפועל, ולא בכ"ח שזהו היול"י בבחי'
עני� באותו והוא מה ודבר יש במציאת גילוי לידי בא בלבו
כס� בנתינת כמו והטוב החסד אותו בו ומלובש שנתפס
שבממו� בדבר בגמ"ח או כו' ולבוש לח� או לעני צדקה
הרבה יש וכה"ג כו', חולי� כביקור שבגופו בחסד או
בכח כלולי' וכול� בלבו בגילוי חסד של עניני� חלוקי
ההעל� מ� ויצא כו' החסד איש שבטבע וטוב החסד מדת

בדב ולפעמי' זה בדבר לפעמי' לבד שאי�לגילוי אחר, ר
ומתלבש שנתפס החסד עצ� אור והתלבשות גילוי רק זה
הכל בגופו חסד דבר או לבוש או לח� או כממו� מה בדבר
לב בטבע הנטוע החסד מדת אור עצ� לגבי ממש שוה
טוב ממנו שיבקשו מה כל הרי כי כו' והחסד הטוב האיש
יוב� ולזאת כו', כלל עיכוב בלי מיד בלבו יתעורר וחסד
בבחי' ג"כ בו יש בלב חסד ההתעוררו' הוא הגילוי שזה
ובנו לאו"נ חסד התעוררו' לכלל יבא דכאשר ופרט כלל
כלל דר� רק בפרט עניני' חלוקי בו אי� עדיי� וכה"ג יחידו
ונמצא כו', שוני� חסד בעניני ומתלבש ובא מתחלק ואח"כ
בדבר מציא' גילוי הנק' הוא החסד מתלבש שבו שהעני�
של גופו אבל כנ"ל, העצ� לגבי לבוש רק שאינו בפרט מה
החסד עצ� גילוי נק' בכלל חסד התעוררו' הגילוי בחי'
בא שלא מאחר ממש חסד של העצ� כח כמו שנחשב
היולית צורה לגבי היולי כחומר הוא א� פרט, דר� עדיי�
כלי להיות שמוכ� השכל צורת לגבי המוח כחומר כו'
בכח שיש מה כל המוח בכלי להכילו חכמה דבר כל מקבל
חומר וכהכנת וסברא שכל כל ולהמציא להשכיל השכל
עני� הוא וכ� כו', יראה הראי' שאור כל להביט העי� כלי
החסד אור עצ� אור כללות להכיל הלב חומר כלי הכנת
בכלל בגילוי בו יבא הכל בהעל� בכ"ח שיש ההיולי
היולי חומר שנק' עניני' לפרטי שמתחלק טר� התעוררו'
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jizevn jxc

הואÚÂ˙‰ב) החיצו� מזבח הנה הכלי� פרטי להבי� יש
נוגה בירורי לברר בבי"ע שנשפלת מל' בחי'
וכמ"כ מ"� בסוד אות� ומעלית לביתה טר� ותת� כמ"ש
שהיא שהבהמה החיצו� במזבח נקרבי� הקרבנות עני� הי'

נדחה והפסולת ומתבררת באש נשרפת נוגה מבחי'
נכלל שנתברר ומה הדש� תרומת בעני� כמבואר לחיצוני�
למקו� חו� החיצו� מזבח הי' ולכ� שלמעלה באש באלהות
שייכי� לא והבירורי� רע יגור� לא באצי' כי קדש הנק'
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קז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Í‡יכינו אי� כו' דוקא עכשיו ולסעדה אותה להכי� מ"ש
שבני� אחר הנצחי' בבחי' להיו' עכשיו המל' בני�
וג� כנ"ל, לבד אבא דאור דחכמ' מז"ת רק עתה המל'
כו'. כלו� מגרמ' לה דלית אי� המל' בני� עני� שרש להבי�
שהוא אי� המל' בני� בעיקר הידוע עני� להקדי� יש הנה
חסד בחי' נבנה דז"א דחסד מל' מבחי' דהיינו דז"א מו"ק
גבורו' בחי' נבנה דז"א דגבור' מל' ומבחי' דאצי' שבמל'
דמל' מל' בחי' עד דז"א הספי' פרטי בכל ועד"ז כו' שבמל'
דחכמ' דמל' כחב"ד הוא וכ� דאצי', דמל' מל' נעשה דז"א
כו' לי' ספי' כל בהתחלקו' ועד"ז שבמל' חכמ' נבנה דז"א
דמל', ע"ס נבני� שמה� דז"א שבע"ס מלכיו' י' ה� וכללות�
בשביל ר"ה בכל שאומרי' כו' דוד שא' מלכיו' יו"ד והיינו
הנסירה בעני� כידוע מצלעותיו אחת (שהיא הנוק' בני�
וה� כו' דרכי' בג' נקנית האשה במשנה שא' וזהו כו'),
כלי� ל' שהוא בה� נקנה שהמל' מעלות ל' שה� לי' נחלקי'
חב"ד שהוא לדוד אשר הגבורי' ל' בחי' והיינו כו', דז"א
בעני� בזוהר כידוע כו' נה"י וכ� לי"ס נחלק א' שכל דז"א
שבמל' דו"ק באד"ר שא' וזהו כו', עלי' רובצי' צא� עדרי ג'
לי' נחלקת דז"א ספי' כל (כי ספירא� רבבו' אלפי' ו' היינו
ועוד ס"ר, שה� אל� ת"ר עולה הרי פעמי' ה' עד לי' וי'
נחלק ועוד רבבות, ת"ר ה� ס"ר י"פ הרי לי' הו' פע� נחלק
לפי רבבו' אלפי' ו' ה� רבות ת"ר י"פ הרי לי' הז' פע�
וד"ל). ספי' דכל מדו' ז' לנגד פעמי' ז' ה� לי' שההתחלקו'

ÔÈ·‰ÏÂהוא המל' בחי' דעיקר ידוע הנה הדברי' ביאור
ואינו לבד הדבר עצ� של ההתגלות בחי' רק
הישות בחי' הוא א� כלל הדבר ועצ� מהות בבחי' נחשב
ויש מציאת באיזה הדבר שנגלה מה דהיינו כו', לבד שלו
כו' הנגלה מה דבר בעני� ומתלבש נתפס אשר והוא עכ"פ
יש בבחי' נראה הי' לא ויש במציא' הגלותו טר� משא"כ
בהתפעלות שבא החסד מדת עד"מ וד"ל. כלל מה ודבר
בלבו גילוי לכלל שבא טר� דודאי בטבעו, החסד איש בלב

והוא בהעל� בלבו הי' כי כלל חסד מציא' ניכר הי' לא
החסד וכשיתעורר בפועל, ולא בכ"ח שזהו היול"י בבחי'
עני� באותו והוא מה ודבר יש במציאת גילוי לידי בא בלבו
כס� בנתינת כמו והטוב החסד אותו בו ומלובש שנתפס
שבממו� בדבר בגמ"ח או כו' ולבוש לח� או לעני צדקה
הרבה יש וכה"ג כו', חולי� כביקור שבגופו בחסד או
בכח כלולי' וכול� בלבו בגילוי חסד של עניני� חלוקי
ההעל� מ� ויצא כו' החסד איש שבטבע וטוב החסד מדת

בדב ולפעמי' זה בדבר לפעמי' לבד שאי�לגילוי אחר, ר
ומתלבש שנתפס החסד עצ� אור והתלבשות גילוי רק זה
הכל בגופו חסד דבר או לבוש או לח� או כממו� מה בדבר
לב בטבע הנטוע החסד מדת אור עצ� לגבי ממש שוה
טוב ממנו שיבקשו מה כל הרי כי כו' והחסד הטוב האיש
יוב� ולזאת כו', כלל עיכוב בלי מיד בלבו יתעורר וחסד
בבחי' ג"כ בו יש בלב חסד ההתעוררו' הוא הגילוי שזה
ובנו לאו"נ חסד התעוררו' לכלל יבא דכאשר ופרט כלל
כלל דר� רק בפרט עניני' חלוקי בו אי� עדיי� וכה"ג יחידו
ונמצא כו', שוני� חסד בעניני ומתלבש ובא מתחלק ואח"כ
בדבר מציא' גילוי הנק' הוא החסד מתלבש שבו שהעני�
של גופו אבל כנ"ל, העצ� לגבי לבוש רק שאינו בפרט מה
החסד עצ� גילוי נק' בכלל חסד התעוררו' הגילוי בחי'
בא שלא מאחר ממש חסד של העצ� כח כמו שנחשב
היולית צורה לגבי היולי כחומר הוא א� פרט, דר� עדיי�
כלי להיות שמוכ� השכל צורת לגבי המוח כחומר כו'
בכח שיש מה כל המוח בכלי להכילו חכמה דבר כל מקבל
חומר וכהכנת וסברא שכל כל ולהמציא להשכיל השכל
עני� הוא וכ� כו', יראה הראי' שאור כל להביט העי� כלי
החסד אור עצ� אור כללות להכיל הלב חומר כלי הכנת
בכלל בגילוי בו יבא הכל בהעל� בכ"ח שיש ההיולי
היולי חומר שנק' עניני' לפרטי שמתחלק טר� התעוררו'
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הואÚÂ˙‰ב) החיצו� מזבח הנה הכלי� פרטי להבי� יש
נוגה בירורי לברר בבי"ע שנשפלת מל' בחי'
וכמ"כ מ"� בסוד אות� ומעלית לביתה טר� ותת� כמ"ש
שהיא שהבהמה החיצו� במזבח נקרבי� הקרבנות עני� הי'

נדחה והפסולת ומתבררת באש נשרפת נוגה מבחי'
נכלל שנתברר ומה הדש� תרומת בעני� כמבואר לחיצוני�
למקו� חו� החיצו� מזבח הי' ולכ� שלמעלה באש באלהות
שייכי� לא והבירורי� רע יגור� לא באצי' כי קדש הנק'
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c"agקח i`iyp epizeax zxezn

כתיב אצי' שבבחי' הפנימי המזבח על ולכ� כו' בבי"ע כ"א
ל"ת והוא ט') ל' (שמות עליו תסכו לא ונס� ומנחה ועולה
הקטרת שעני� קטרת כ"א ק"ד) (סי' תצוה בסדר כמ"ש
זב"ז נקשרי� שהעולמות התקשרות מל' והוא בחשאי הוא
בקוב"ה בי' אתקטרנא קטירא בחד רשב"י מ"ש ע"ד והוא
אלא הרע להפריד בירור בבחי' ולא נפלאה התקשרות ר"ל
אומ� יוסי� רע תערובות כל הפריד שכבר אחר ג�
דאצילות ת"ת הפנימי במזבח ג� שיי� וזה בה' והתקשרות
עד מעלה מעלה שעולה ר"ל הקצה אל הקצה מ� שמבריח
הארו� נגד מכוו� מזה"פ הי' ולכ� כתר בחי' העליונה קצה
צדיקי� של נשמותיה� מקריב מיכאל משרז"ל הוא ועד"ז
אלא בירור זה ואי� ק"י) מנחות תוס' (עי' המזבח ע"ג
ושולח� דמלכא. בגופא לאשתאבא כנ"ל התקשרות תוספת
על הזהב כמעלת שהיא האהבה אש רשפי בחי' בצפו�
ההשפעות כל באי� ומש� דאצי' מגבורה שנמשכת הכס�
על הלח� מניחי� הי' ולכ� גשמי� גבורות בעני� כידוע
שבקדה"ק והארו� חסד, בחי' הוא בדרו� ומנורה השלח�,
הלוחות כי כח"ב ג"ר בחי' הוא להלוחות כלי בחי' הוא
ע"פ שע"ט במצוה כמ"ש הכתר פנימי' מבחי' ה�
ואי� פני� שכולו לפי צד מכל נקראי� שהיו הירושלמי
בארו� מונחת שהי' משה שכתב וס"ת אחוריי� מבחי' בה�
הוא והכפורת לכ"ז כלי הי' והארו� החכמה אור בחי'
באוצ"ח כמ"ש אבא ליסוד המלביש אימא יסוד מחיצת
ה') כ"ז (משלי מסותרת מאהבה מגולה תוכחת טובה ע"פ
מסותרת אהבה נק' אי' ביסוד המכוסי� חסדי� שבחי'
דר� שעוברת מהשכל שלמעלה רבה אהבה בחי' והוא
א' כרוב הכרובי� ושני בו. ומתלבשת השכל ע"י מעביר
בחי' ה� י"ט) כ"ה (שמות מזה מקצה א' וכרוב מזה מקצה
ונוק' מזה מקצה וזהו הא"ס עולמות סו� הוא ז"א כי זו"נ
מקצה וזהו תתאה אי' ונק' ושורש� הנבראי� מקור היא
מדות אינו� מכל לאו אא"ס הנה כרוב שנק' והטע� מזה
כי נאמר ועליו הפשיטות בתכלית פשוט הוא כי כלל איהו
להאיר והתלבשותו כ"ט) ט"ו (שמ"א להנח� הוא אד� לא
בגו� הנפש התלבשות במשל וכנ"ל י"ס ע"י הוא בעולמות
באצילות א� אד� נק' ועש"ז כבד לב במוח נר"נ בחי'
הגדול אד� נק' ואז המדות וכ� א"ס בבחי' היא החכמה
נק' לבי"ע להאיר ומתצמצ� כשמתלבש אבל הראשו� אד�
כרביא כרוב עני� וזהו צמצו� בבחי' שהחכמה זוטרי אנפי
למעלה כנפי� פורשי והכרובי� ב') י"ג (חגיגה בגמ' כדאי'
בג' אצילות בבחי' ומתייחדי� עולי� יו� בכל ג"פ כי
יסוד בחי' הכפרת מ� יוצאי� והכרובי� יו� שבכל תפלות
שניה� שכולל סוכ"ע בחי' והוא לזו"נ כתר שנעשה אי'
היכל של פתחו על עומדת שהי' זהב של (וגפ� בשוה,
פירי�, דעביד יסוד בחי' מ"ח) פ"ג (מדות עולמי� בבית
הבית פתח על מבפני� באול� שהיו שולחנות ושתי
ומשחרב וצ"ע). נו"ה שה� אפשר מ"ד) פ"ו (שקלי�

ומדריגות בחי' כל להמשי� האד� יוכל אעפ"כ בהמ"ק
ויוכל כתי' בתוכ� ושכנתי שהרי עבודתו ע"י הנ"ל
ובכליו בבהמ"ק שורי' שהיו האורות עבודתו ע"י להמשי�
ומזבח החיצו� מזבח וכלי�. יריעות בחי' יש בנפשו ג� כי
בחיצוני' והנה הלב ופנימי' הלב חיצוני' בחי' ה� הפנימי
נפש של הרעות המדות ר"ל הבהמה בירור הוא הלב
והוא לה' התשוקה ולעורר רעות התאוות להשלי� הבהמית
בחשאי קטרת בחי' מזה"פ ואח"כ ויוצר פסוד"ז בתפלה
ט"ו ויציב באמת והוא לה' נפלאה והתקשרות הלב פנימי'
ג� אחד, שהוי' אי� בק"ש הנאמר דבר חיזוק שה� ווי"�
ושולח� רבי�, רחמי� התעוררות בחי' הוא הפנימי מזבח
הנ"ל אה"ר בחי' בדרו� ומנורה יראה, בחי' בצפו�
אלא מסותרת אהבה ונק' מהשכל למעלה ששרשה
הוא הלוחות שבו והארו� השכל, אמצעות ע"י שמתגלי'
ודברי ביטול בבחי' כשלומד והיינו כול� שכנגד ת"ת בחי'
לב"י המגיד כמאמר כ"א) נ"ט (ישעי' בפי� שמתי אשר
שהיו המקיפי� המשכת ועני� בפי�. המדברת המשנה אני
רצונ� עשה לסט"א לאכפיי' רצו� ביטול ע"י היינו ביריעות
אעפ"כ בכ� חפיצי� אי� ומדותיו ששכלו הג� כרצונו
השכל שע"פ בחירה מבחי' למעלה והוא נגד� עושה
שורה שהי' העליו� רצו� בחי' מעורר ובזה והתאוה
יש ועוד כנ"ל, חו"ב מבחי' למעלה שהוא הנ"ל ביריעות
והוא ביריעות שורי� שהיו המקיפי� להתעוררות דר�
ותולעת וארגמ� תכלת דברי� מד' נעשו שהיריעות בהקדי�
הנ"ל כלי� ד' נגד והמה יחד שזורי� והיו משזר ושש שני
שה� וחיצו� ומזה"פ ושולח� מנורה שה� שבמקדש
וביריעות שבפנימי' חגת"� בחי' הוא שבכלי� אלא חגת"�
עד לי� דומה תכלת הנה העני� וביאור מקיפי� בבחי' הוא
מדת באה שממנה מל' בחי' הוא ב') מ"ג (מנחות לכה"כ
כמה שכולל ת"ת בחי' וארגמ� המל�, ואימת מורא היראה
הרחמי� מדת והוא חו"ג בי� מכריע הת"ת כי גווני�
בהתעוררות כ"ב) כ"ט (ישעי' אברה� את פדה אשר ליעקב
דקטרת פנימאה קלא הוא ג� האלהית נפשו על רח"ר
הי' שני ותולעת הפנימי, מזבח בחי' כנ"ל הלב פנימי'
השולח� שבבחי' אש ברשפי האהבה בחי' היינו אדו�
האהבה הוא יחידי שעולה פשת� בד הוא ושש כנ"ל,
למעלה להיות' דבר בשו� מורכבת שאינה מסותרת
כשבאתה היינו שהמנורה אלא המנורה בחי' והוא מהשכל
שהיא כמו גילוי' טר� אבל השכל באמצעות בלב לגילוי
המכוסי� שהחסדי� וכנז"ל הארו� בחי' הוא בשרשה
ג"כ בו יש האד� והנה כו'. מסותרת אהבה נק' אי' ביסוד
כי והעני� הללו בחי' ד' ימצא ובשניה� ופנימי' מקיפי�
אבל פנימיותו בחי' שהוא שבו המדות ה� האד� עיקר
ה"ז להיפו� נוטי� מדותיו אבל בשכלו רק אצלו כשהדבר
זרע בעני� מ"ב במצוה שנת' וכמו לבד מקי� בחי' נק'
כמו ה"ז ללבו נגע שלא כ"ז ה' גדולת שישכיל שג� בהמה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

דאצי' ז"א כי למעלה וכמ"כ פ"א ע"ש לבד אמונה דר�
תוספת בסוד בו ה� המוחי' אבל ו"ק הוא עיקרו אד� הנק'
ה' בגדולת המשכיל כשיתבונ� הנה ולכ� שרש, בסוד ולא
בשכלו וימצא בשכלו מאד שיתפעל ג� וממכ"ע הסוכ"ע
כידוע שבשכל חגת"� שה� שהזכרתי הנ"ל בחי' ד' אז
ובזה עליו מקיפי� בחי' ה� הרי כו' מדות יש בשכל שג�
מ� שיצאו ולאחר הנ"ל דיריעות המקיפי� אורות יעורר
יעוררו ואז בפנימיותו יהיו אז בלב הגילוי אל ההעל�
כנ"ל, שבכלי� פנימי' אורות בחי' שה� שבמקדש הכלי�
שזורי� הנ"ל דברי� שד' משזר ה� שביריעות הטע� וזהו
חלוקי� במקומות ה� בכלי� משא"כ לאחדי� והיו יחד
כלולי� ה� המקיפי� כי וכו' בדרו� ומנורה בצפו� שולח�
וכ� בפ"ע ומדור כלי א' לכל יש הרי בפנימיי' משא"כ כא'
ר"ל בפנימיותו כשה� ויראה אהבה ומרירות חדוה באד�

הפכי� שני להיות וא"א מיוחד כלי א' לכל יש בלב בגילוי
כשמתפעל הנה בשכלו אבל כו' ירא אינו אוהב וא� יחד
ג� לאהבה להתפעל בו שיש בשכלו המושכל א' מדבר
תחת חפ� לכל ועת וז"ש יחד שניה� ישכנו הנה ליראה
ותחתיה� מקיפי� בחי' ה� שמי� א') ג' (קהלת השמי�
הנ"ל ע"ד מיוחד וכלי עת חפ� לכל יש הפנימי' בבחי' ר"ל
וז"ש וד"ל, משזר וזהו יחד כלולי� הכל בהמקיפי� אבל
האלקי� הוא הוי' כי לבב� אל והשבות היו� וידעת
מצות ז"ס האלקי� הוא שהוי' עני� כי ל"ט) ד' (דברי�
הנ"ל במצוה כמ"ש ישראל בית אנחנו בו שנצטוינו היחוד
באד� צ"ל הזה והעני� ההתבוננות, ויסוד עיקר והוא פ"ג
ואח"כ וידעת וזהו כנ"ל מקיפי� בחי' בשכל ידיעה בבחי'
שניה� כי פנימי' בחי' הלב אל ההשבה עני� והשבות
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‰�‰Â�ל לפרשת ידידות מה ע"פ זה מאמר פי' שייכות
כמשארז"ל ה' ידיד ג"כ נק' אברה� הנה כי הוא, ל�
ב� ידידיה שנק' שלמה זה ידיד יבא ע"א דנ"ג במנחות
הקב"ה זה לידיד בהמ"ק זה ידיד ויבנה אברה� זה ידיד
ורצה לאלקות בידידות אהבה לו הי' אברה� כי ע"ש, כו'
אמר ולכ� כו' ה' בש� ויקרא כמ"ש בעול� ה' ש� להמשי�
ל�, ל� ב"פ מהו וג� זה ולהבי� מארצ�. ל� ל� ה' לו
נשמתו שרש בחי' בו שיתגלה היינו ל� ל� דפי' הוא העני�
וארז"ל במח' עלו ישראל הנה כי מאד גבוה שהיא
שלמעלה מח' ועני� לכול�, קדמה ישראל של מחשבת�

מחשבותיכ� מחשבותי לא כי כמ"ש גבוה בחי' כו',10הוא
שוה שאינו הקב"ה נשתבח במחשבה דוקא מהו ולהבי�

למחשב שלמעלה מדות,מחשבה בשארי ולא האד� ת
הנה באד� כי החילוק, יותר ניכר הוא דבמח' הוא העני�
רק כמה, האד� יחשוב ואפי' דבר נעשה אי� ממחשבתו
ממש להיפו� הוא ולמעלה כו', ומעשה דיבור ע"י אח"כ
תה"מ, אפי' כו', העולמות כל את הקב"ה ברא אחת במח'
עני� נעשו שמי� ה' בדבר כמ"ש או במח' כלולי' היו הכל

מאמרות יכול11עשרה הי' לא שממחשבתו מפני הוא
בחי' רק והי' נפרד יש בבחי' ונבראי� עולמות להתהוות
הנבראי' וכל הגשמי עוה"ז נעשה ומהדבור סתימי�, עלמי�
נש"י ששרש והיינו במח' עלו ישראל והנה כו', גשמי'

לבנו� מ� ונוזלי� בחי' מזל ונק' מח' מבחי' נמשכו
היא בגו� המלובשת הנשמה אבל חזי, מזלייהו וכמארז"ל
טהורה מדרגות ד' ע"י וירדה הנשמה של אחרונה בחי'

כו'. נפחת יצרת בראת
Â‰ÊÂבו שיתגלה דהיינו ל� ל� לאברה� הקב"ה שאמר

בכתבי כמבואר מאד גבוה בחי' שהוא נשמתו שרש
מהשגת אפי' גבוה הוא נשמתו דשרש זה שגילוי האריז"ל

אלי' וגילוי לשרש12רוה"ק לעצמ� דהיינו ל� ל� ב' ולכ� ,
כתרי� ב' בחי' הוא ל� דל� כפי� הב' ועני� נשמת�,
אא"ס מחבר הוא כתר כי כתרי�, שני לה� שקשר שבמ"ת
ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט הוא כתרי� ושני העולמות ע�
שרי� ע' השפעת הוא בחו"ל כי כו' וממולדת� מארצ�
וכדי יותר לא דיצי' מל' בו שנתלבש דעשי' ממל' שיניקת�
לעלות הוצר� נשמתו דשרש זה לגילוי אברה� שיזכה

כו'. דבריאה מל' גילוי הוא שבא"י לא"י מחו"ל
Â‰ÊÂע"פ רוחי� דכל דרוחא הזהר מאמר שייכות עני�

רוחא עני� כי ל�, ל� לפ' שייכות וזהו ידידות דמה
שבעול� אלקות גילוי בחי' כמו הוא רוחי� דכל ורוחא
גילוי שהי' במשכ� שהי' אלקות גילוי ובחי' בתמידיות
אלקות פנימי' גילוי ג"כ לו הי' ואברה� אלקות, פנימי'
שרש כל שיתגלה ל� ל� עני� ג"כ וזהו ג"כ, ידיד נק' ולכ�

מאד. גבוה שהוא נשמתו
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לקו"ת ג� וראה ואיל�. סע"ג יז, שה"ש לקו"ת בארוכה ראה לקמ�
ובכ"מ. רמ. ע' תרל"ד סה"מ ב. ב, ואתחנ�

(11zexn`n dxyr oipr ..`xa zg` 'gnaסה"מ בארוכה ראה :

המאמר]. בתחילת ש� [ובהנסמ� ואיל�. רפב ע' תרכ"ז
(12ielibe w"dex zbydn 'it` deab `ed eznyp yxyc df ieliby

'il`.מב ע' לעיל ע"ז בהנסמ� ראה :
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דאצי' ז"א כי למעלה וכמ"כ פ"א ע"ש לבד אמונה דר�
תוספת בסוד בו ה� המוחי' אבל ו"ק הוא עיקרו אד� הנק'
ה' בגדולת המשכיל כשיתבונ� הנה ולכ� שרש, בסוד ולא
בשכלו וימצא בשכלו מאד שיתפעל ג� וממכ"ע הסוכ"ע
כידוע שבשכל חגת"� שה� שהזכרתי הנ"ל בחי' ד' אז
ובזה עליו מקיפי� בחי' ה� הרי כו' מדות יש בשכל שג�
מ� שיצאו ולאחר הנ"ל דיריעות המקיפי� אורות יעורר
יעוררו ואז בפנימיותו יהיו אז בלב הגילוי אל ההעל�
כנ"ל, שבכלי� פנימי' אורות בחי' שה� שבמקדש הכלי�
שזורי� הנ"ל דברי� שד' משזר ה� שביריעות הטע� וזהו
חלוקי� במקומות ה� בכלי� משא"כ לאחדי� והיו יחד
כלולי� ה� המקיפי� כי וכו' בדרו� ומנורה בצפו� שולח�
וכ� בפ"ע ומדור כלי א' לכל יש הרי בפנימיי' משא"כ כא'
ר"ל בפנימיותו כשה� ויראה אהבה ומרירות חדוה באד�

הפכי� שני להיות וא"א מיוחד כלי א' לכל יש בלב בגילוי
כשמתפעל הנה בשכלו אבל כו' ירא אינו אוהב וא� יחד
ג� לאהבה להתפעל בו שיש בשכלו המושכל א' מדבר
תחת חפ� לכל ועת וז"ש יחד שניה� ישכנו הנה ליראה
ותחתיה� מקיפי� בחי' ה� שמי� א') ג' (קהלת השמי�
הנ"ל ע"ד מיוחד וכלי עת חפ� לכל יש הפנימי' בבחי' ר"ל
וז"ש וד"ל, משזר וזהו יחד כלולי� הכל בהמקיפי� אבל
האלקי� הוא הוי' כי לבב� אל והשבות היו� וידעת
מצות ז"ס האלקי� הוא שהוי' עני� כי ל"ט) ד' (דברי�
הנ"ל במצוה כמ"ש ישראל בית אנחנו בו שנצטוינו היחוד
באד� צ"ל הזה והעני� ההתבוננות, ויסוד עיקר והוא פ"ג
ואח"כ וידעת וזהו כנ"ל מקיפי� בחי' בשכל ידיעה בבחי'
שניה� כי פנימי' בחי' הלב אל ההשבה עני� והשבות
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‰�‰Â�ל לפרשת ידידות מה ע"פ זה מאמר פי' שייכות
כמשארז"ל ה' ידיד ג"כ נק' אברה� הנה כי הוא, ל�
ב� ידידיה שנק' שלמה זה ידיד יבא ע"א דנ"ג במנחות
הקב"ה זה לידיד בהמ"ק זה ידיד ויבנה אברה� זה ידיד
ורצה לאלקות בידידות אהבה לו הי' אברה� כי ע"ש, כו'
אמר ולכ� כו' ה' בש� ויקרא כמ"ש בעול� ה' ש� להמשי�
ל�, ל� ב"פ מהו וג� זה ולהבי� מארצ�. ל� ל� ה' לו
נשמתו שרש בחי' בו שיתגלה היינו ל� ל� דפי' הוא העני�
וארז"ל במח' עלו ישראל הנה כי מאד גבוה שהיא
שלמעלה מח' ועני� לכול�, קדמה ישראל של מחשבת�

מחשבותיכ� מחשבותי לא כי כמ"ש גבוה בחי' כו',10הוא
שוה שאינו הקב"ה נשתבח במחשבה דוקא מהו ולהבי�

למחשב שלמעלה מדות,מחשבה בשארי ולא האד� ת
הנה באד� כי החילוק, יותר ניכר הוא דבמח' הוא העני�
רק כמה, האד� יחשוב ואפי' דבר נעשה אי� ממחשבתו
ממש להיפו� הוא ולמעלה כו', ומעשה דיבור ע"י אח"כ
תה"מ, אפי' כו', העולמות כל את הקב"ה ברא אחת במח'
עני� נעשו שמי� ה' בדבר כמ"ש או במח' כלולי' היו הכל

מאמרות יכול11עשרה הי' לא שממחשבתו מפני הוא
בחי' רק והי' נפרד יש בבחי' ונבראי� עולמות להתהוות
הנבראי' וכל הגשמי עוה"ז נעשה ומהדבור סתימי�, עלמי�
נש"י ששרש והיינו במח' עלו ישראל והנה כו', גשמי'

לבנו� מ� ונוזלי� בחי' מזל ונק' מח' מבחי' נמשכו
היא בגו� המלובשת הנשמה אבל חזי, מזלייהו וכמארז"ל
טהורה מדרגות ד' ע"י וירדה הנשמה של אחרונה בחי'

כו'. נפחת יצרת בראת
Â‰ÊÂבו שיתגלה דהיינו ל� ל� לאברה� הקב"ה שאמר

בכתבי כמבואר מאד גבוה בחי' שהוא נשמתו שרש
מהשגת אפי' גבוה הוא נשמתו דשרש זה שגילוי האריז"ל

אלי' וגילוי לשרש12רוה"ק לעצמ� דהיינו ל� ל� ב' ולכ� ,
כתרי� ב' בחי' הוא ל� דל� כפי� הב' ועני� נשמת�,
אא"ס מחבר הוא כתר כי כתרי�, שני לה� שקשר שבמ"ת
ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט הוא כתרי� ושני העולמות ע�
שרי� ע' השפעת הוא בחו"ל כי כו' וממולדת� מארצ�
וכדי יותר לא דיצי' מל' בו שנתלבש דעשי' ממל' שיניקת�
לעלות הוצר� נשמתו דשרש זה לגילוי אברה� שיזכה

כו'. דבריאה מל' גילוי הוא שבא"י לא"י מחו"ל
Â‰ÊÂע"פ רוחי� דכל דרוחא הזהר מאמר שייכות עני�

רוחא עני� כי ל�, ל� לפ' שייכות וזהו ידידות דמה
שבעול� אלקות גילוי בחי' כמו הוא רוחי� דכל ורוחא
גילוי שהי' במשכ� שהי' אלקות גילוי ובחי' בתמידיות
אלקות פנימי' גילוי ג"כ לו הי' ואברה� אלקות, פנימי'
שרש כל שיתגלה ל� ל� עני� ג"כ וזהו ג"כ, ידיד נק' ולכ�

מאד. גבוה שהוא נשמתו
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הבאה(Â‡È·Â¯ו. הלב התפעלות יש הנה כי הוא העני�
והוא שבמוח ההתבוננות של מהבכ� רק
האלקות בעצ� אינו שבמוח הדעת התקשרות כאמור
מאיר האלקי האור עצ� ואי� לבד. בההשגה כ"א המושג
בכח אי� ולכ� לבד. ההשגה לבושי בחי' כ"א במוחו בגילוי
הלב שג� בלב ולימש� להתפשט זו והתבוננות ההשגה
שמתקצר לאחר אלא שבמוח. ההתבוננות מעצ� יתפעל
הוא שאלקות והוא מההשגה. לבד הבכ� רק ונשאר ההשגה
בגדולת מההתבוננו' הנשאר הבכ� שזהו ונפלא. טוב
כו'. באהבה בלבו נתפעל ומזה ב"ה. אוא"ס והפלאת
הלב שאי� עצמיות. התפעלות אינה הזאת והתפעלות
עלי' שפועלי' כ"א האלקות על מתפעל מצ"ע בעצ�
כ"א כ"כ בעומק ההתפעלות אי� (וממילא כו' שתתפעל
ג"כ יש גופא הלב בחיצוניות כי לבד חיצוניות בבחי'
בלבו. נרגש האלקי העני� שאי� לפי וחיצוניות) פנימיות
כא� ויש בלב. נרגש אינו שבו וההשגה ההתבוננו' ג� וא�
שאחר הלב להתפעלות המוח התפעלות בי� הפסק
מתפעל בהבכ� ההתבוננו' כשמתקצר אז במוחו שמתפעל
ונסתלק נתעל� כבר הלב התפעלות ובעת ע"ז. בלבו
בקטנות היא הלב התפעלות וממילא שבמוח. ההתבוננו'
כי כללית בדר� שבההתבוננות הקטנות כמו הכוונה (ואי�
ואי� שוא דמיו� רק כלל המדות התפעלות אי� באמת ש�
במדות ממש מתפעל ה"ה בכא� אבל כנ"ל. כלל עבודה זה
קיו� ומצד מצ"ע ה� באהוי"ר שבלב עבודה והיא שבלב.
אלא כו'. הנה"ב בבירור וכ� חיות בה� שנות� המצות
מאיר שאינו מפני וחיצוניות. קטנות בבחי' היא שבכללותה
נפסקת ובמהרה כנ"ל) כו' בלב וההתבוננות האלקי האור
מאיר אינו ג"כ שבמוחו מפני הוא וכ"ז כו'. ההתפעלות
הוא במוחו כשההתקשרות משא"כ בעצמו. האלקי האור
במוחו. עצמו האלקי האור ומאיר המושג האלקות בעצ�
הלבושי� אבל השגה. בלבושי מלובש ג"כ שהוא היות ע�
האור אז האלקי האור אצלו נרגש והעיקר מעבר כעי� ה�
האלקות שהעצ� והיינו בלב. ג� ממילא ומתפשט נמש�
הלב ממילא ואז ג"כ. בלבו שהוא כמו נרגש במוח המושג

עצמיות התפעלות בחי' והוא האלקות. עצ� על מתפעל
מצר האלקות עצ� על עצמה מצד ממילא מתפעל שהלב
קיו� יש וממילא כו'. בה הנרגש האלקי ההרגש
(ואל כו'). עצמיות התפעלות שהיא מאחר זאת להתפעלות
לא כאשר זהו הנה זו. עבודה לכלל יבוא אי� האד� יאמר
אשר אליו נדמה זו אמיתית לעבודה לגשת עדיי� נסה
תחבולות תערובות ג"כ בזה (ויש ממנו ונפלא רחוק הדבר
מרה טפה בו זורק ה"ה כזו בעבודה רוצה שאינו היצר
שאינו גדולה לעבודה תבוא אי� לאמר שקר של משפלות
באמת אבל מאת�) נעלה דבר על תייגע ולמה כלל מערכ�
הדבר קרוב אדרבה כלל היא רחוקה ולא היא נפלאת לא
א"ע ולקשר להעמיק שביכולתו ולב מוח לו שיש מי לכל
האלקות להעצ� א"ע לקשר ויכולתו בכחו ויש עני�. לאיזה
הוא הנה עליו� חסד בחסדו אשר (ובפרט במוחו המושג
א"ע וכשיקשר כו') באמת אותו הדורשי� לכל נדרש ית'
כו'. ולבו במוחו הנ"ל והתפעלות הרגש לבחי' יבוא בחוזק
ממנו היא נפלאת לא אבל רבה. יגיעה לזה צריכי� ובודאי
להבי� המוח ביגיעת א"ע לייגע יתרשל שלא רק וכלל. כלל
הרבה בנקל הוא המוח דיגיעת הוא (וידוע כו' א"ע ולקשר
כמ"ש כו' ברשותו מוחו דכאו"א הלב, מיגיעת יותר
והוא זו עבודה אופ� יותר בנקל ומשו"ז בסש"ב.
בנקל יגיעה וע"י כו') המושג האלקות בעצ� ההתקשרות
לזה והעצה כו') תאמי� ומצאת יגעת וכמא' לזה לבוא לו
שירגיל הוא הנ"ל. ע"ד להתבונ� בתפלה בנקל לו שיהי'
והיינו היו�. בשאר ג� עני� באיזה בעיו� לעסוק א"ע האד�
באיזה היטב דעתו ולהעמיק להתבודד וזמ� עת לו שיעשה
זמ� במש� ההרגל ובריבוי שתי�. או כשעה בדא"ח עני�
בהתבוננות ולהעמיק להארי� התפלה בשעת בנקל לו יבוא
ישועות ולפעול כנ"ל ולבו במוחו האור שיאיר הנ"ל ע"ד

כמשי"ת. כו' בנפשו
:¯ÂˆÈ˜.�הבכ מ� רק הבאה הלב התפעלות שישנה יבאר

אשר הוא והעיקר מהרה. ונפסקת בעומק ואיננה
והעצה יגיעה. ע"י בא וזה במוחו, מאיר האלקי אור עצ�

רב. בעיו� בלמוד להתעסק עצמו להרגיל
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הנשמה עצם היא "יחידה" עצמי, וביטול ראיה – החכמה מדריגת "חיה" מקיפים: כחות
מלמעלה. מתנה ח"י, מדרגות מקבל ואח"כ האדם, עבודת היא נר"ן א"ס. בעצמות המיוחדת

Ì�Ó‡,�נימ�י� א�ר�ת �ה� נפ�ֿר�חֿנ�מה ה�א זה �ל »¿»ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
יחידה ח�ה �חינת אבל �כלי�, ה�תל��י� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ�ח�ת
אי� �חינת וה�א ���פ�, מ�יפי� א�ר�ת ה� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ����מה

ח� �חינת היא חכמה "והחכמה����מה. ��ת�ב �כמ� ה, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
הרא�ה �ח וה�א רא�ה, �חינת ה�א �חכמה ויד�ע ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ�ח�ה",
�כמ� �אלק�ת, ה�כל �עי� לרא�ת ����מה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוההס��ל�ת
העני� וי�ב� א�ה", �רא מי �רא� עיניכ� מר�� "�א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ��ת�ב
�ה�ה העני�, ה�רת �ה�א ���פ� הה�רה מ�ח ז� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�רא�ה
העני� את ���דע והינ� לעצמ�, �ח�� מה ידיעה היא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�גה
את י�דע �עצמ� �ה�א לא והינ� וה�ברא, ה�כל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמ�ד
ה�ינה נקראת ולכ� ,�� �ה�א מח�ב �ה�כל מה רק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה�בר,
עצמ� �ה�א לא מה��לת, ���מע היא ��מיעה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�מיעה,
עני� כ� �מ� ל�, א�מר ���לת� מה רק ה�בר את �מ�יר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָי�דע
מה רק א� �י י�דע עצמ� �ה�א מה אינ� ה�א ְִִֵֵֶַַַַַַַָָהה�גה
לעצמ� �ח�� מה ידיעה ��ה� �מאחר ,�� מח�ב ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ�ה�כל
אבל ה�בר, �מציא�ת רק א� �י �העצ� ��פס זה אי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי
ה�רת ��ה� �� ה�א �העני� מ�יר �עצמ� �ה�א ה�א ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה�רה
ע�ר ולכ� ,�� �ה�א העני� את �עצמ� �מ�יר ���דע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעני�,
להי�ת יכ�ל �בה�גה חזק", "�עת ה�קרא �דעת ה�א ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹה�ק�
אחר, �אפ� והה�גה ה�כל את ��ס�ירי� וה�א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹה����ת,
מ�ני והינ� י���ה, לא �דעת �� �אי� מה ספק�ת, �� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹוי�
אצל� זה הרי ,�� �ה�א מ�יר �עצמ� ה�א ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָ��דעת
היא והה�רה �בר, מ��� י���ה ולא �ד�לה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ�התא���ת
וה�חה ההתא���ת עני� �י�תר י�ב� כ� �כמ� ה�בר. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�עצ�
�ר�אה והינ� �חכמה, מהרא�ה �כל אי� לייג �ער ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�כלית,
�עצ� ה�א והרא�ה וכ�, �� �ה�א העני� את �כל� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ�עי�
ה�גה �כל ויד�ע �ד�לה, �התא���ת ה�א �� ועל ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָה�בר
��מה ואינ� מה�ת�, עני� מעלת לפי ���ל מביא �רא�ה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָה�רה
ה���ל ה�א מ�ה וי�תר �ה�רה, לה���ל �ה�גה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָה���ל
�להי�ת עצמי, ���ל �בחינת ה�א �רא�ה �ה���ל ְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָ�רא�ה,
לגמרי, עצמ� �כל �זה מת��ל ה�בר �עצ� הרא�ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��ה�
מפאר �ני� א� נאה צ��ר �רא�ת �מ�ח� ר�אי� �אנ� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹ�כמ�
�דר� ה�א וההמ�כה וה���ל עצמ�, �כל לזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ��מ��

�ב מ�נימ�ילא, ההת�על�ת את להביא צרי� ה�גה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לעצמ�ת ח�� היא וההת�על�ת לעצמ�, ח�� היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָ�הה�גה
�בר אינ� וההת�על�ת ה���ל ה�ה �רא�ה אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהה�גה,

�� ועל �עצ� ���ל �חינת היא �חכמה לעצמ�, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�ח��
���ל ה�ה מק�� �מ�ל מ�ילא, �דר� ��א ה�א ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָה���ל
אינ� �לל �בר י� לא �כא�ר ��טל, מה ��� ה�א ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�חכמה
וג� ה�ת��ל, �בר י� הרי ���ל �מאחר ,�� �� ���ל ���ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ה��ר� �בר ידי על ה�א �� א� הרא�ה, ידי על ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�ה���ל
ה�א �החכמה ��צא", מאי� �"והחכמה והינ� ה���ל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאת
א� �י עצמי, אי� �חינת זה אי� מק�� �מ�ל אי�, �� ��ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
האי� �חינת ��ה� �מאחר ה��, את לב�ל מהאי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��מ��
עני� ��ה� ה��, אל ��כ�ת ל� י� הרי ה�� את ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ��ב�ל
לברר ��א מה ��ה� �חכמה, "מה" �בחינת �ה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�ר�רי�

את�ריר�" "�חכמה �כמאמר ה��, ה�אדאת �הע�ר , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
�ד�ל חכ� ה�ה �זה, וה��ל �חכמה. רא�ה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ�בחינת
ה��ב ע��� לאחר ה�ה עמק, מ��ל �בר �איזה ְְִִֵַַַָָֹ�ְְֵֵֶֶָָ��ע�סק
ה�א הרי אצל�, מצט�ר �ה���ל עניניו �רטי �כל ְְְֲִֵֵֶַָ�ְְְְִֵֶַָָָָָ�ְַ�ה���ל
�רטי �ל א� �ר�� אמת, ה�א א� �כל� �עי� �� אחר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָר�אה
נק�ה �כל הה�א, ה���ל נק�ת ע� מתאימי� הה�גה ָ�ְְְַָָ�ַַ�ְְְְִִִִֵַַַָָעניני
מיחדי� �רטי� ל� י� אפ� וכל ה�גה, אפני �כ�ה ִָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמתק�לת
מתיחס חלק �� �� י� �רט �בכל הה�א, לאפ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��כי�
�ב��ר ה�כל עי� רא�ת ה�א הרא�ה ה�ה אחר, �אפ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹל�רט
וה��ל הה�א. �אפ� הה��לה נק�ת ע� ה�רטי� ְְֶַַַַַָָָָָֹ�ְְֲִִִַַָאמ�ת
ה�לאכה ח�י �ל �י על �לי הע��ה �ד�ל א�� �ר� על ְֵַָָ�ְִִֶַָָָָ�ֶֶֶַָ�זה,
���מר ואחר ה���ר, ח�י �ל �י על �ה�א צ��ר מצ�ר ְִֵֵֶַַַ�ְִִֵֶַַָא�
�רא�י, �ט�ב ה�א א� ה���ר א� ה�לי על מ�יט ה�א ְְְְִִִִַַַַַָָמלאכ��
א�� צ� זי� ק�קט ער האמ�י, טע� ה��ב �� י� א� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָוהינ�

גע�מאק �ע� אי� זי� ה�ליהפארטיפט �ל ה�לאכה �ל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
�פי �ה� להי�ת ��רי� ה�פי א�ת� �ה� י� א� ה���ר, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹא�
�כח ה�א וכ� הה�, ��לאכ�ת חכמת� ועמק נפ�� ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹמהל�
עניניו �כל אצל� מצט�ר �ה���ל �ד�ל �חכ� ְְְְְִִֵֶַָָָָ�ְְֶַַָָָָָהחכמה
�חכמה �רא�ה ה�א כ� �כמ� �כל�, �עי� �� �מ�יט ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָור�אה
את ה�ברר האי� ה�א אבל ה�בר, אמ�ת �מא�ת מברר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ה
�ה�א �נ�מה אי� �חינת ה�א יחידה �חינת אמנ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָה��.
�מיחדת ����רה ה��מה עצ� וה�א מ��, אי� ֶֶ�ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ�בחינת
�� �דב�קה "חב�קה �כמאמר ס��, אי� עצמ�ת �בחינת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָמ��
"�חד י�חאי, �ר �מע�� ר�י �אמר �כמ� ליחד�", יחידה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָכ�'

להיטא" �י� אחידא �י� אתק�רנא, ח�הוק�ירא �בחינת , ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
נפ�ֿר�חֿנ�מה �בחינת מלמעלה, ���תני� ה�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָיחידה
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הנשמה עצם היא "יחידה" עצמי, וביטול ראיה – החכמה מדריגת "חיה" מקיפים: כחות
מלמעלה. מתנה ח"י, מדרגות מקבל ואח"כ האדם, עבודת היא נר"ן א"ס. בעצמות המיוחדת

Ì�Ó‡,�נימ�י� א�ר�ת �ה� נפ�ֿר�חֿנ�מה ה�א זה �ל »¿»ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
יחידה ח�ה �חינת אבל �כלי�, ה�תל��י� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ�ח�ת
אי� �חינת וה�א ���פ�, מ�יפי� א�ר�ת ה� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ����מה

ח� �חינת היא חכמה "והחכמה����מה. ��ת�ב �כמ� ה, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
הרא�ה �ח וה�א רא�ה, �חינת ה�א �חכמה ויד�ע ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ�ח�ה",
�כמ� �אלק�ת, ה�כל �עי� לרא�ת ����מה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוההס��ל�ת
העני� וי�ב� א�ה", �רא מי �רא� עיניכ� מר�� "�א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ��ת�ב
�ה�ה העני�, ה�רת �ה�א ���פ� הה�רה מ�ח ז� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�רא�ה
העני� את ���דע והינ� לעצמ�, �ח�� מה ידיעה היא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�גה
את י�דע �עצמ� �ה�א לא והינ� וה�ברא, ה�כל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמ�ד
ה�ינה נקראת ולכ� ,�� �ה�א מח�ב �ה�כל מה רק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה�בר,
עצמ� �ה�א לא מה��לת, ���מע היא ��מיעה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�מיעה,
עני� כ� �מ� ל�, א�מר ���לת� מה רק ה�בר את �מ�יר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָי�דע
מה רק א� �י י�דע עצמ� �ה�א מה אינ� ה�א ְִִֵֵֶַַַַַַַָָהה�גה
לעצמ� �ח�� מה ידיעה ��ה� �מאחר ,�� מח�ב ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ�ה�כל
אבל ה�בר, �מציא�ת רק א� �י �העצ� ��פס זה אי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי
ה�רת ��ה� �� ה�א �העני� מ�יר �עצמ� �ה�א ה�א ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה�רה
ע�ר ולכ� ,�� �ה�א העני� את �עצמ� �מ�יר ���דע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעני�,
להי�ת יכ�ל �בה�גה חזק", "�עת ה�קרא �דעת ה�א ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹה�ק�
אחר, �אפ� והה�גה ה�כל את ��ס�ירי� וה�א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹה����ת,
מ�ני והינ� י���ה, לא �דעת �� �אי� מה ספק�ת, �� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹוי�
אצל� זה הרי ,�� �ה�א מ�יר �עצמ� ה�א ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָ��דעת
היא והה�רה �בר, מ��� י���ה ולא �ד�לה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ�התא���ת
וה�חה ההתא���ת עני� �י�תר י�ב� כ� �כמ� ה�בר. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�עצ�
�ר�אה והינ� �חכמה, מהרא�ה �כל אי� לייג �ער ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�כלית,
�עצ� ה�א והרא�ה וכ�, �� �ה�א העני� את �כל� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ�עי�
ה�גה �כל ויד�ע �ד�לה, �התא���ת ה�א �� ועל ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָה�בר
��מה ואינ� מה�ת�, עני� מעלת לפי ���ל מביא �רא�ה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָה�רה
ה���ל ה�א מ�ה וי�תר �ה�רה, לה���ל �ה�גה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָה���ל
�להי�ת עצמי, ���ל �בחינת ה�א �רא�ה �ה���ל ְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָ�רא�ה,
לגמרי, עצמ� �כל �זה מת��ל ה�בר �עצ� הרא�ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��ה�
מפאר �ני� א� נאה צ��ר �רא�ת �מ�ח� ר�אי� �אנ� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹ�כמ�
�דר� ה�א וההמ�כה וה���ל עצמ�, �כל לזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ��מ��

�ב מ�נימ�ילא, ההת�על�ת את להביא צרי� ה�גה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לעצמ�ת ח�� היא וההת�על�ת לעצמ�, ח�� היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָ�הה�גה
�בר אינ� וההת�על�ת ה���ל ה�ה �רא�ה אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהה�גה,

�� ועל �עצ� ���ל �חינת היא �חכמה לעצמ�, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�ח��
���ל ה�ה מק�� �מ�ל מ�ילא, �דר� ��א ה�א ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָה���ל
אינ� �לל �בר י� לא �כא�ר ��טל, מה ��� ה�א ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�חכמה
וג� ה�ת��ל, �בר י� הרי ���ל �מאחר ,�� �� ���ל ���ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ה��ר� �בר ידי על ה�א �� א� הרא�ה, ידי על ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�ה���ל
ה�א �החכמה ��צא", מאי� �"והחכמה והינ� ה���ל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאת
א� �י עצמי, אי� �חינת זה אי� מק�� �מ�ל אי�, �� ��ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
האי� �חינת ��ה� �מאחר ה��, את לב�ל מהאי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��מ��
עני� ��ה� ה��, אל ��כ�ת ל� י� הרי ה�� את ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ��ב�ל
לברר ��א מה ��ה� �חכמה, "מה" �בחינת �ה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�ר�רי�

את�ריר�" "�חכמה �כמאמר ה��, ה�אדאת �הע�ר , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
�ד�ל חכ� ה�ה �זה, וה��ל �חכמה. רא�ה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ�בחינת
ה��ב ע��� לאחר ה�ה עמק, מ��ל �בר �איזה ְְִִֵַַַָָֹ�ְְֵֵֶֶָָ��ע�סק
ה�א הרי אצל�, מצט�ר �ה���ל עניניו �רטי �כל ְְְֲִֵֵֶַָ�ְְְְִֵֶַָָָָָ�ְַ�ה���ל
�רטי �ל א� �ר�� אמת, ה�א א� �כל� �עי� �� אחר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָר�אה
נק�ה �כל הה�א, ה���ל נק�ת ע� מתאימי� הה�גה ָ�ְְְַָָ�ַַ�ְְְְִִִִֵַַַָָעניני
מיחדי� �רטי� ל� י� אפ� וכל ה�גה, אפני �כ�ה ִָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמתק�לת
מתיחס חלק �� �� י� �רט �בכל הה�א, לאפ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��כי�
�ב��ר ה�כל עי� רא�ת ה�א הרא�ה ה�ה אחר, �אפ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹל�רט
וה��ל הה�א. �אפ� הה��לה נק�ת ע� ה�רטי� ְְֶַַַַַָָָָָֹ�ְְֲִִִַַָאמ�ת
ה�לאכה ח�י �ל �י על �לי הע��ה �ד�ל א�� �ר� על ְֵַָָ�ְִִֶַָָָָ�ֶֶֶַָ�זה,
���מר ואחר ה���ר, ח�י �ל �י על �ה�א צ��ר מצ�ר ְִֵֵֶַַַ�ְִִֵֶַַָא�
�רא�י, �ט�ב ה�א א� ה���ר א� ה�לי על מ�יט ה�א ְְְְִִִִַַַַַָָמלאכ��
א�� צ� זי� ק�קט ער האמ�י, טע� ה��ב �� י� א� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָוהינ�

גע�מאק �ע� אי� זי� ה�ליהפארטיפט �ל ה�לאכה �ל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
�פי �ה� להי�ת ��רי� ה�פי א�ת� �ה� י� א� ה���ר, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹא�
�כח ה�א וכ� הה�, ��לאכ�ת חכמת� ועמק נפ�� ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹמהל�
עניניו �כל אצל� מצט�ר �ה���ל �ד�ל �חכ� ְְְְְִִֵֶַָָָָ�ְְֶַַָָָָָהחכמה
�חכמה �רא�ה ה�א כ� �כמ� �כל�, �עי� �� �מ�יט ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָור�אה
את ה�ברר האי� ה�א אבל ה�בר, אמ�ת �מא�ת מברר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ה
�ה�א �נ�מה אי� �חינת ה�א יחידה �חינת אמנ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָה��.
�מיחדת ����רה ה��מה עצ� וה�א מ��, אי� ֶֶ�ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ�בחינת
�� �דב�קה "חב�קה �כמאמר ס��, אי� עצמ�ת �בחינת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָמ��
"�חד י�חאי, �ר �מע�� ר�י �אמר �כמ� ליחד�", יחידה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָכ�'

להיטא" �י� אחידא �י� אתק�רנא, ח�הוק�ירא �בחינת , ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
נפ�ֿר�חֿנ�מה �בחינת מלמעלה, ���תני� ה�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָיחידה

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

בעונג.ה.מתבררים.ד. ומתעמק מביט להוט.ו.הוא אני בו אחוז אני בו הוא), ברוך (בקדוש התקשרתי אחד בקשר



c"agקיב i`iyp epizeax zxezn

�� �אי� מה �עצמ�, לע�רר האד� ��כח ה�א ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�נ�מה
מ�ני והינ� עצמ�, האד� �כח זה אי� יחידה ח�ה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�חינת
�חינת �� ��היה אפ�ר אי �� על ורע, ט�ב מערב ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה���

�כח זה אי� �� ועל �נימי, התל���ת �בחינת יחידה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹח�ה
על ה�א א� מלמעלה, ל� ���תני� מה א� �י מעצמ� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהאד�
�נפ�ֿר�חֿנ�מה. �נימ�י� �ה�ח�ת העב�דה הק�מת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹידי

eci mixi xy`k dide d"c

dbix ,c"vxz ,dcerqa mixet

•
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6

mixeaic ihewl

ארבעים המאתים הזכרון יום הוא אלול, י"ח היום,

האור, ומלא הקדוש הכללי היהודי ליום ושלשה,

הגדול, הנח"ת את ישראל ולכלל לעצמו העניק שהשי"ת

האש, ובעמוד האור בעמוד היהודי העולם את בזכותו

כבוד האלקים איש מורנו של והקדושה הגדולה בנשמתו

אליעזר ב"ר ישראל ורבנא מרנא תפארתו שם קדושת

טוב. שם בעל � נ"ע

במלה הכללי החסידי בעולם המצויין � תנ"ח בשנת

יום הכללי, היהודי אור" ה"יהי הוא באלול, י"ח � "נח"ת"

טוב. שם הבעל מורנו של הולדתו

מחבבים שכולם גימטריא של מלה הוא אלול י"ח

וגימטריאות, תיבות ראשי נגד שהם אלה גם אותו.

.� חיים � ח"י שהיא י"ח, של הגימטריא את מחבבים

להשגתו. בהתאם זה בח"י�חיים משתמש אחד שכל אלא

אקופ, הקטן הספר בישוב נולד טוב שם הבעל מורנו

לוואלאחיע. טערקיי בין

את למסור הזמן הוא כעת ולא המקום כאן לא

ופעלו טוב שם הבעל מורנו תולדות על המלא הסיפור

היהודי. בעולם

טוב, שם הבעל מורנו הקדוש היובל חתן לכבוד אלא,

גדולה בשמחה להשתתף לנו שיש הגדולה הזכות ובגלל

פעלה טוב שם הבעל מורנו של הקדושה שנשמתו זו,

� כולו העולם פני על החסידים כל לנו, בהעניקו בעולם,

את � יחיו עליהם ה' ישראל מעם גדול חלק המהווים

החסידות. ודרכי החסידות תורת

שני על תורתו את וביסס יסד טוב שם הבעל מורנו �

גם והתאימם ישראל, ואהבת הבורא ידיעת � היסודות

זו וקדושה גדולה בחגיגה הרי, � פשוטים אנשים בשביל

הקשורים החסידיים, בחיינו התקופות כל בקצרה אסקור

חמשה כמעט של בתקופה שנעשתה הכללית בעבודה

יובלות.

*

יתום טוב שם הבעל מורנו נשאר חמש, בן בהיותו

הקצרה הצוואה לו בהשאירו שנפטר הקדוש, מאביו

הבאה:

È�·,אליעזר ר' הישיש הצדיק הגאון אמר כך � !

בעולם לחייו האחרונים ברגעים חליו, מטת על בשכבו

– החמש בן יחידו בנו אל ÌÂ˘ÓÂזה, „Á‡ Û‡Ó ‡¯È˙ Ï‡
˜ÓÂÚ ÏÎ· ·Â‰‡ ,„·Ï· ‰"·˜‰Ó Ì‡ ÈÎ ,ÌÏÂÚ· ¯·„

˘� ·‰Ï·Â Í·ÏÍÈ‡Â ‡Â‰ ÈÓ Ï„·‰ ÈÏ· ,È„Â‰È ÏÎ ,Í˙Ó
‡Â‰.

בן יחידו לבנו הקדוש האב מסר זו, קצרה בצוואה

החיים. לכל לדרך" ה"צידה את החמש,

ואהבת השם יראת שתכנה אביו, של הקצרה צוואתו

לוחות שני טוב, שם הבעל מורנו אצל מהווה ישראל,

תמיד, הקדושים. חייו של הדעת ועץ החיים ועץ הברית

ה' "שויתי של האור עמוד לו מאיר מקום, ובכל זמן בכל

תמיד" ישראל.1לנגדי אהבת של האש עמוד בו ובוער ,

ינחמנו" ה"זה הוא הבעש"ט תקופת2מורנו של

של ומעודדו מנחמו הוא טוב שם הבעל משיחא. עקבות

עד מזמנו המרה, הגלות של הקשה בתקופה ישראל עם

המשיח. ביאת של המאושר היום

טוב שם הבעל מורנו נכנס שנה, י"ד בן בהיותו

זה היה הנסתרים. הצדיקים של ישראל" ל"מחנה

הצדיק הגאון הקדוש, שם הבעל של מנהיגותו בתקופת

של דרכו וממשיך המובהק תלמידו מראפשיץ, אדם ר'

תלמידו מזאמושטש, שם בעל יואל ר' הצדיק הגאון

בעל אליהו ר' הצדיק הגאון של דרכו וממשיך המובהק

מווירמייזא. שם

*

הכללית החסידות ימי דברי להם מוכרים שלא אלה

שקבלה סוברים חב"ד, חסידות ימי דברי גם כמו

שונות. בצורות המתבטאות אחד דבר הם וחסידות

קצרות. במלים הדבר את להבהיר לכן מוכרחני

הענינים שבכל ה"נסתר" לימוד היא הקבלה תורת

העולם, בריאת תורה, הוא, ברוך בורא של הנעלים
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מדור נמסרת הקבלה תורת והדומה. ומלאכים נשמות

חכמי המשנה, חכמי הנביאים, רבנו, משה לדור,

דור. שבכל סגולה ויחידי הגאונים התלמוד,

השונות השאלות בין ישנן, הגאונים בתשובות

קבלה, בעניני ותשובות שאלות שונות, ממדינות שנשאלו

על הרחמים, מדות י"ג על הקב"ה, של שמותיו פירוש על

הקבלה. בתורת שונים ענינים עוד ועל הספירות עשר

נביאים תורה על בפירושיו � יצחקי שלמה ר' � רש"י

הפירוש הם דבריו כי אם הגמרא, אגדות על וכן וכתובים

פלאי באופן בהם גלום � הענינים של והברור הפשוט

הקבלה. תורת של פירושים

"יד ספרו את מתחיל � מיימון בן משה רבנו � הרמב"ם

החכמות", ועמוד היסודות "יסוד המלים בארבעת החזקה"

גם האותיות. ארבע בן הקדוש השם הוא שלהן שהר"ת

מוצנעים � עזרא ן' אברהם ר' � הראב"ע של בפירושו

ר � הרמב"ן הקבלה. תורת של �פירושים נחמן בן משה '

בספריהם כותבים � אשר בר בחיי רבנו � וה"בחיי"

תורת נלמדת וכך � הקבלה דרך לפי החומש על פירושים

שבדור. סגולה ליחידי לדור מדור ונמסרת הקבלה

*

תורת נלמדת העולם, לבריאת אלפים חמשת בתחילת

קבוצות בין שנה וחמשים מאתים במשך הקבלה

אמנם ואם � ובפורטוגל בספרד תורה בני של מסויימות

מוצנעת. בצורה

ר"נ� אלפים חמשת בשנים � ופורטוגל ספרד גלות

בכל הקבלה תורת לימוד להתפשטות רבות עזרה – רנ"ח

ופורטוגל. ספרד גולי הגיעו אליהן המדינות

שבין המקובלים מגדולי אחד השתקע פראג בעיר

בשם בן לו נולד זקנותו שלעת יוזפא, יוסף ר' ספרד, גולי

אליהו. ר'

הצדיק הגאון השתקע � וחמשים מאות שלש בשנת

בה בעיר � ווירמייזא בעיר יוזפא, יוסף ב"ר אליהו ר'

בה ויסד � המפורסמת ישיבתו את בשעתו רש"י קיים

ולמד החכמים, תלמידי לגדולי מיוחדת גדולה ישיבה

בקבלה. שיעור

מרפא בכוונה בתפלתו הביא אליהו, ר' הצדיק הגאון

בנים חשוכי מסוכנות, ממחלות לב שבורי להרבה

שם". "בעל בשם והוכתר והדומה,

שם בעל אליהו ר' הגאון מייסד שנים, כמה כעבור

קבוצת הנסתרים, הצדיקים מחנה את מווירמייזא

הקבלה לימוד את להפיץ היתה שעבודתם תלמידים

השונות. בקהילות

ולימוד שנה, למאה קרוב של תקופה עברה כך

ומנגדים. עוזרים של שונות תקופות זה בזמן עבר הקבלה

רבים, של ללימוד הקבלה לימוד היה זו בתקופה ברם,

הטבת בכיוון רבה השפעה לו אין הלימוד שבכללות

והמדות. הפועל

יואל ר' הצדיק הגאון של האחרונות נשיאותו בשנות

הגאון של הראשונות נשיאותו שנות ועשרות שם בעל

ידי על ביצוע, לידי באה � שם בעל אדם ר' הצדיק

לקרב חדשה דרך הנסתרים, הצדיקים מחנה תלמידיהם,

והאגדה. התורה סיפורי ידי על העם פשוטי את

לשנתו טוב שם הבעל מורנו כשהגיע תע"ו, בשנת

� הנסתרים בעבודת חדשה דרך מציע הוא הי"ח,

בכל מלמדים להושיב ולדאוג חינוך בעניני להתעסק

היהודיים. הישובים

שמחנה טוב שם הבעל מורנו שהציע החדשה הדרך

האחריות את עצמם על יקבלו הנסתרים הצדיקים

הצדיקים במחנה מתקבלת � ישראל ובנות בני לחינוך

ממלאים מלמד, שחסר ובמקום אתהנסתרים, הם

מקומו.

*

המאמר את מקיים טוב שם הבעל "קריינא3מורנו

יהיה האגרת (קריין פרוונקא" ליהוי איהו דאגרתא

מוליכה�מבצעה).

ילדים מוביל למלמד, עוזר נהיה טוב שם הבעל מורנו

על אתם מברך ברכות, אתם אומר ל"חדר", קטנים

משחק צוה", ו"תורה ישראל" "שמע אתם אומר הציצית,

מוביל תורה, ומתן רבנו משה אודות להם מספר אתם,

שמע קריאת אתם קורא הוריהם, לבית מה"חדר" אותם

רוחי". אפקיד ו"בידך

הקדושים לתלמידיו מספר טוב שם הבעל מורנו

בשעה לו היתה חייו, ימי בכל ביותר הגדולה רוח שהנחת

אני" "מודה � חטא בו שאין הבל � הילדים עם שאמר

בא. בית קמץ א, אלף קמץ אתם וחזר ישראל" ו"שמע

נחת את � טוב שם הבעל מורנו אמר � הרגשתי

שמלאכי הגדולה הקנאה ואת שבשמים הגדולה הרוח

הקדשים. בצאן קינאו מעלה

מלמטה ישראל עדת את בנה טוב שם הבעל מורנו

יסוד את מניחים בתחילה בנין, שבונים כפי למעלה,

חזק. הבנין גם בריא וכשהיסוד הבנין

הבנין כל עומד עליו יסוד לו יש ישראל עם בנין

רבן. בית של תינוקות חינוך והוא היהודי,

בדורות האמיתיים התורה ותלמודי החדרים

בלבבות הנוטעים השם יראי המלמדים עם הקודמים,

� שמים ויראת והמצוה התורה חיבת אמונה, הילדים,

הרוצחים מצפרני הפליטה שארית את ב"ה הצילו

ישראל. עם מחריבי הפוקרים הרוחניים,
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מדור נמסרת הקבלה תורת והדומה. ומלאכים נשמות

חכמי המשנה, חכמי הנביאים, רבנו, משה לדור,

דור. שבכל סגולה ויחידי הגאונים התלמוד,

השונות השאלות בין ישנן, הגאונים בתשובות

קבלה, בעניני ותשובות שאלות שונות, ממדינות שנשאלו

על הרחמים, מדות י"ג על הקב"ה, של שמותיו פירוש על

הקבלה. בתורת שונים ענינים עוד ועל הספירות עשר

נביאים תורה על בפירושיו � יצחקי שלמה ר' � רש"י

הפירוש הם דבריו כי אם הגמרא, אגדות על וכן וכתובים

פלאי באופן בהם גלום � הענינים של והברור הפשוט

הקבלה. תורת של פירושים

"יד ספרו את מתחיל � מיימון בן משה רבנו � הרמב"ם

החכמות", ועמוד היסודות "יסוד המלים בארבעת החזקה"

גם האותיות. ארבע בן הקדוש השם הוא שלהן שהר"ת

מוצנעים � עזרא ן' אברהם ר' � הראב"ע של בפירושו

ר � הרמב"ן הקבלה. תורת של �פירושים נחמן בן משה '

בספריהם כותבים � אשר בר בחיי רבנו � וה"בחיי"

תורת נלמדת וכך � הקבלה דרך לפי החומש על פירושים

שבדור. סגולה ליחידי לדור מדור ונמסרת הקבלה

*

תורת נלמדת העולם, לבריאת אלפים חמשת בתחילת

קבוצות בין שנה וחמשים מאתים במשך הקבלה

אמנם ואם � ובפורטוגל בספרד תורה בני של מסויימות

מוצנעת. בצורה

ר"נ� אלפים חמשת בשנים � ופורטוגל ספרד גלות

בכל הקבלה תורת לימוד להתפשטות רבות עזרה – רנ"ח

ופורטוגל. ספרד גולי הגיעו אליהן המדינות

שבין המקובלים מגדולי אחד השתקע פראג בעיר

בשם בן לו נולד זקנותו שלעת יוזפא, יוסף ר' ספרד, גולי

אליהו. ר'

הצדיק הגאון השתקע � וחמשים מאות שלש בשנת

בה בעיר � ווירמייזא בעיר יוזפא, יוסף ב"ר אליהו ר'

בה ויסד � המפורסמת ישיבתו את בשעתו רש"י קיים

ולמד החכמים, תלמידי לגדולי מיוחדת גדולה ישיבה

בקבלה. שיעור

מרפא בכוונה בתפלתו הביא אליהו, ר' הצדיק הגאון

בנים חשוכי מסוכנות, ממחלות לב שבורי להרבה

שם". "בעל בשם והוכתר והדומה,

שם בעל אליהו ר' הגאון מייסד שנים, כמה כעבור

קבוצת הנסתרים, הצדיקים מחנה את מווירמייזא

הקבלה לימוד את להפיץ היתה שעבודתם תלמידים

השונות. בקהילות

ולימוד שנה, למאה קרוב של תקופה עברה כך

ומנגדים. עוזרים של שונות תקופות זה בזמן עבר הקבלה

רבים, של ללימוד הקבלה לימוד היה זו בתקופה ברם,

הטבת בכיוון רבה השפעה לו אין הלימוד שבכללות

והמדות. הפועל

יואל ר' הצדיק הגאון של האחרונות נשיאותו בשנות

הגאון של הראשונות נשיאותו שנות ועשרות שם בעל

ידי על ביצוע, לידי באה � שם בעל אדם ר' הצדיק

לקרב חדשה דרך הנסתרים, הצדיקים מחנה תלמידיהם,

והאגדה. התורה סיפורי ידי על העם פשוטי את

לשנתו טוב שם הבעל מורנו כשהגיע תע"ו, בשנת

� הנסתרים בעבודת חדשה דרך מציע הוא הי"ח,

בכל מלמדים להושיב ולדאוג חינוך בעניני להתעסק

היהודיים. הישובים

שמחנה טוב שם הבעל מורנו שהציע החדשה הדרך

האחריות את עצמם על יקבלו הנסתרים הצדיקים

הצדיקים במחנה מתקבלת � ישראל ובנות בני לחינוך

ממלאים מלמד, שחסר ובמקום אתהנסתרים, הם

מקומו.

*

המאמר את מקיים טוב שם הבעל "קריינא3מורנו

יהיה האגרת (קריין פרוונקא" ליהוי איהו דאגרתא

מוליכה�מבצעה).

ילדים מוביל למלמד, עוזר נהיה טוב שם הבעל מורנו

על אתם מברך ברכות, אתם אומר ל"חדר", קטנים

משחק צוה", ו"תורה ישראל" "שמע אתם אומר הציצית,

מוביל תורה, ומתן רבנו משה אודות להם מספר אתם,

שמע קריאת אתם קורא הוריהם, לבית מה"חדר" אותם

רוחי". אפקיד ו"בידך

הקדושים לתלמידיו מספר טוב שם הבעל מורנו

בשעה לו היתה חייו, ימי בכל ביותר הגדולה רוח שהנחת

אני" "מודה � חטא בו שאין הבל � הילדים עם שאמר

בא. בית קמץ א, אלף קמץ אתם וחזר ישראל" ו"שמע

נחת את � טוב שם הבעל מורנו אמר � הרגשתי

שמלאכי הגדולה הקנאה ואת שבשמים הגדולה הרוח

הקדשים. בצאן קינאו מעלה

מלמטה ישראל עדת את בנה טוב שם הבעל מורנו

יסוד את מניחים בתחילה בנין, שבונים כפי למעלה,

חזק. הבנין גם בריא וכשהיסוד הבנין

הבנין כל עומד עליו יסוד לו יש ישראל עם בנין

רבן. בית של תינוקות חינוך והוא היהודי,

בדורות האמיתיים התורה ותלמודי החדרים

בלבבות הנוטעים השם יראי המלמדים עם הקודמים,

� שמים ויראת והמצוה התורה חיבת אמונה, הילדים,

הרוצחים מצפרני הפליטה שארית את ב"ה הצילו

ישראל. עם מחריבי הפוקרים הרוחניים,
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קיד

זו: במדינה הילדים הורי אל אני פונה זו בהזדמנות

ועל עצמכם על ריחמו ואחיות! אחים יהודים!

בתיבות האהובים ילדיכם את תשליכו נא ואל ילדיכם,

באשפתות. האשפה,

לאותם מתכוון הריני אשפה, תיבות אשפתות, במלה

המלמדים המנהלים, בהם זו, במדינה תורה תלמודי

אינם שבת, שומרי שאינם פוקרים הם והמלמדות

ושותים אוכלים ציצית, לובשים אינם תפילין, מניחים

ברכה. בלי

של זו, מרציחה שיזדעזע ההכרח מן היהודי הרחוב

התורה, בתלמודי כאלה אחראים בלתי אנשים העמדת

ילדי של גורלם מוסרים אלה רוחניים רוצחים ובידי

ישראל.

כאלה כשרים לא תורה ותלמודי כזה חינוך בגלל

מנהלים אותם וישראל, משה דת את ישראל ילדי עזבו

היהודי. הרגש את ממיתים ומורים

כאלה, כשרים לא תורה ותלמודי כזה חינוך בגלל

בבתי ונקלטים היהודי מהעם ישראל ילדי מתנתקים

מתוך היהודי בעם לוחמים מהם הגדול והחלק ר"ל, שמד

ביותר.שנ הגדולות ומשטמה אה

ואחיות! אחים יהודים,

� כשרות במקואות המשפחה טהרת על שימרו

ובריאים. טובים בילדים האהוב השי"ת לכם ויצליח

תורה תלמודי אותם של לחינוך ילדיכם את מיסרו

אחראים ואנשים שמים יראי הם ומוריהם שמנהליהם

אז � הקב"ה של כציוויו התורה מצוות על השומרים

ובגשם. ברוח מאושרים וילדיכם אתם תהיו
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תכופות מבקר שהיה הצהוב", "הכה� אודות נוספי� פרטי� לייב לדוד נודעו רב זמ� כעבור
כמלמד רבות שני� ששימש סנדר, ר' בש� יהודי היה הצהוב" "הכה� שמרל. ע� והתחבר באטינקה
פני על לנדוד והחל כמלמד עבודתו את עזב לפתע וצדקנותו. בלמדנותו מפורס� היה ש� בקליסק,

הבורא. לעבודת ולעורר� טובות מידות ישראל ילדי את ללמד במטרה יהודיות ועיירות ערי�

דוד חש עתה שני�. תשע לגיל הגיע יצחק, אברה� שבנו, עד באטינקה לגור המשי� לייב דוד
לייב דוד העביר כ� מהישיבות. באחת בנו את לחנ� כדי יותר, גדולה בעיר לדור לעבור בנחיצות לייב
שנתיי� במש� נפתלי. ר' עמד שבראשה לישיבה בנו את ושלח לקליסק, מגוריו את הסוכות לאחר מיד

אביו. אצל למד הערב ובשעות ישיבה, באותה יצחק אברה� למד

ראה לייב דוד ויתומי�. באלמנות לטיפול אביו של התמסרותו יצחק אברה� על עשתה רב רוש�
בנעליי� או יח� מתהל� עני ילד כשראה ואומללי�. עניי� לאנשי� לסייע מיוחד תפקיד בקליסק לעצמו
באי� שישאירו עלֿמנת יצחק אברה� ביד בלילה אותו ושולח נעליי� זוג עבורו מתקי� היה � קרועות
בנו ביד שלח עני, היה עצמו שהוא לייב, שדוד אירע רבות פעמי� הנצר�. של ביתו דלת ליד רואי�
עי� ישי� שאיש מבלי דווי ערש על מוטלי� שהיו עניי� וחולי� יולדות לאלמנות, אחר ומזו� לח�

עליה�.

לאיש. דבר לגלות לא מוזהר היה א� אביו, של צדקנותו מגיעה היכ� עד היטב ידע יצחק אברה�
שילדו בכ� רבי� הבחינו � הסנדלר לייב דוד של מהותו על ידע לא בקליסק שאיש בשעה בה בר�,
ובכל פשוט סנדלר של בנו הכול "בס� � לעברו מצביעי� אנשי� היו � נא" "ראו מצטיי�. ילד הוא

מצוי�". ילד זאת

מעריכי� שאי� כ� על בוכה היה בסתר מאוד. עליו העיקו יצחק אברה� לאוזני שהגיעו הדברי�
פשוט סנדלר אביו שאי� הבריות לפני להכריז השתוקק אחת לא יפה. הכיר טיבו שאת אביו, את כראוי
עליו. לו הידוע את בסוד לשמור אביו פקודת ליבו אל בשומו מכ� התאפק א� חושבי�, שה� כפי
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אביו שלחו מכ� לאחר נפתלי. ר' של בישיבתו גדולה בהתמדה יצחק אברה� למד שני� תשע
שלש יצחק אברה� למד סמרגו� בישיבת תקופה. באותה הגדולות הישיבות אחת נמצאה ש� לסמרגו�,
על מאד אותו המהללי� הישיבה מראשי ובמכתבי� לרבנות בסמיכה מצויד היה מש� כשחזר שני�.

הטובות. ומידותיו למדנותו

האישי� לאחד עתה היה הוא ובצדקנות. בלמדנות עצמו לייב דוד והתעלה גדל הזמ� במש�
היו הסודיות, בשליחויותיה� לקליסק, באי� היו כאשר הנודדי�. הנסתרי� הצדיקי� בי� הבולטי�

פשוט. סנדלר מאשר יותר הוא לייב שדוד בקליסק איש דעת על עלה לא א� בביתו, מתארחי�

שהיתה כיוו� פרנסה, אז חסרה לא לאביו ללמוד. והמשי� אביו בבית בינתיי� ישב יצחק אברה�
חיי�, זלמ� ר' את ג� הכיר הנסתרי�, ע� מגעיו מתו� לייב, דוד להתפרנס. כדי מספקת עבודה לו
לאברה� שדכני� שימשו הצהוב" "הכה� סנדר ר' ע� יחד והלה ינוביטש, בשוק הכנסת בית של השמש
של �י�� ע� שידכוהו לנו שידוע וכפי ועיירות, ערי� בשורת קשריה� את זה לצור� ניצלו ה� ִיצחק.
מופלא שמש כאשר חיי�, זלמ� ר' של מקומו את מעשית במידה מילא יצחק אברה� הטוח�. מרדכי

מש�. נעל� זה

לינוביטש שהגיע משה יוס� ר' בש� נודד יהודי היה חיי� זלמ� ר' של האמיתי המקו� ממלא בר�,
יוס� ר' לבי� חיי� זלמ� ר' בי� הקשרי� טיב על ידע לא איש מטרה. ולאיזו מני� ידע שאיש מבלי
סיפר כשמש, חיי� זלמ� ר' כיה� בו המדרש בבית ול� לומד שהיה זק� "פרוש" לייב, ר' א� משה,

עבודתו. לעזיבת להתכונ� חיי� זלמ� ר' החל לינוביטש משה יוס� ר' הגיע ע� שמיד

זונדל ר' בש� אחר פרוש ע� חיי� זלמ� ר' מאד התחבר שנה שבמש� פרוש אותו מפי נודע עוד
את מסר חיי� זלמ� שר' זמ� באותו א� לאיש, ידוע היה לא לימודיה� תוכ� בהסתר. למדו שיחד וול�,
שא� הפרוש וול� זונדל ר' ג� הודיע � ינוביטש את לעזוב בעמדו משה, יוס� לר' השמשות עבודת
נודדי� שה� עצמ� לבי� בינ� מדבריה� הוב� חיי�. זלמ� לר' מצטר� הוא וכי ינוביטש, את עוזב הוא

רבי�. חכמי� בתלמידי המוק� גדול גאו� נמצא ש� רחוקה לעיר

חיי� זלמ� ר' של דמותו ג� יותר לו התבהרה � יצחק אברה� של עברו לברו� כשנודע עתה
בינוביטש, לעשות מה לברו� היה לא שוב ש�. מצאו שלא אלא בינוביטש לפגוש חשב אותו השמש,

בדוברומיסל. ובמיוחד קודמות, בשני� בילה בה� נוספות בעיירות לבקר יצא ולכ�

שמ של יו� זה הקרקעהיה היתה פסח בערב וכרגיל השלג נמס עתה זה בוצית. היתה הדר� א� ש,
ינוביטש שבי� הגדולה הדר� את ברגל ללכת לברו� קל כלל היה לא לפיכ� בוציתֿטובענית.
הרי זאת, בכל הדר�. קושי את חש ולא שכמעט עד בהרהוריו שקוע כה היה הוא בר�, לדוברומיסל.
הדר� בצד מושל� איל� ומצא חיפש קט� ליער ובהגיעו קמעה התעיי� הליכה של שעות מספר כעבור

לנוח. ישב שעליו

עברה הסביבה מכפרי איכר נהג שבה עגלה העקור. הע� על לשבת ברו� המשי� רב לא זמ�
הכפר "נמצא � האיכר לו אמר � מכא�" הרחק "לא לעגלה. לעלות ברו� את הזמי� והאיכר במקו�,
הדרכי� לפרשת עד אות� ואולי� לזוויקנה נוסע אני ללו�. תוכל שאצלו יהודי גר שבה יוטינה

אלה". כפרי� לשני המסתעפת

המנוחה למרות הדרוש. לכיוו� בדרכו והמשי� ברו�, ממנה ירד דרכי� פרשת לאותה העגלה בהגיע
והנה ניכרת, דר� כברת לעבור הספיק לא הוא לאיטו. התנהל ולכ� עיי� די עדיי� ברו� היה הקצרה
סמו�. לפונדק להיכנס והזמינו ידידותי, עליכ�" ב"שלו� קידמו האבר� במרוצה. לקראתו אבר� מופיע
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אביו שלחו מכ� לאחר נפתלי. ר' של בישיבתו גדולה בהתמדה יצחק אברה� למד שני� תשע
שלש יצחק אברה� למד סמרגו� בישיבת תקופה. באותה הגדולות הישיבות אחת נמצאה ש� לסמרגו�,
על מאד אותו המהללי� הישיבה מראשי ובמכתבי� לרבנות בסמיכה מצויד היה מש� כשחזר שני�.

הטובות. ומידותיו למדנותו

האישי� לאחד עתה היה הוא ובצדקנות. בלמדנות עצמו לייב דוד והתעלה גדל הזמ� במש�
היו הסודיות, בשליחויותיה� לקליסק, באי� היו כאשר הנודדי�. הנסתרי� הצדיקי� בי� הבולטי�

פשוט. סנדלר מאשר יותר הוא לייב שדוד בקליסק איש דעת על עלה לא א� בביתו, מתארחי�

שהיתה כיוו� פרנסה, אז חסרה לא לאביו ללמוד. והמשי� אביו בבית בינתיי� ישב יצחק אברה�
חיי�, זלמ� ר' את ג� הכיר הנסתרי�, ע� מגעיו מתו� לייב, דוד להתפרנס. כדי מספקת עבודה לו
לאברה� שדכני� שימשו הצהוב" "הכה� סנדר ר' ע� יחד והלה ינוביטש, בשוק הכנסת בית של השמש
של �י�� ע� שידכוהו לנו שידוע וכפי ועיירות, ערי� בשורת קשריה� את זה לצור� ניצלו ה� ִיצחק.
מופלא שמש כאשר חיי�, זלמ� ר' של מקומו את מעשית במידה מילא יצחק אברה� הטוח�. מרדכי

מש�. נעל� זה

לינוביטש שהגיע משה יוס� ר' בש� נודד יהודי היה חיי� זלמ� ר' של האמיתי המקו� ממלא בר�,
יוס� ר' לבי� חיי� זלמ� ר' בי� הקשרי� טיב על ידע לא איש מטרה. ולאיזו מני� ידע שאיש מבלי
סיפר כשמש, חיי� זלמ� ר' כיה� בו המדרש בבית ול� לומד שהיה זק� "פרוש" לייב, ר' א� משה,

עבודתו. לעזיבת להתכונ� חיי� זלמ� ר' החל לינוביטש משה יוס� ר' הגיע ע� שמיד

זונדל ר' בש� אחר פרוש ע� חיי� זלמ� ר' מאד התחבר שנה שבמש� פרוש אותו מפי נודע עוד
את מסר חיי� זלמ� שר' זמ� באותו א� לאיש, ידוע היה לא לימודיה� תוכ� בהסתר. למדו שיחד וול�,
שא� הפרוש וול� זונדל ר' ג� הודיע � ינוביטש את לעזוב בעמדו משה, יוס� לר' השמשות עבודת
נודדי� שה� עצמ� לבי� בינ� מדבריה� הוב� חיי�. זלמ� לר' מצטר� הוא וכי ינוביטש, את עוזב הוא

רבי�. חכמי� בתלמידי המוק� גדול גאו� נמצא ש� רחוקה לעיר

חיי� זלמ� ר' של דמותו ג� יותר לו התבהרה � יצחק אברה� של עברו לברו� כשנודע עתה
בינוביטש, לעשות מה לברו� היה לא שוב ש�. מצאו שלא אלא בינוביטש לפגוש חשב אותו השמש,

בדוברומיסל. ובמיוחד קודמות, בשני� בילה בה� נוספות בעיירות לבקר יצא ולכ�

שמ של יו� זה הקרקעהיה היתה פסח בערב וכרגיל השלג נמס עתה זה בוצית. היתה הדר� א� ש,
ינוביטש שבי� הגדולה הדר� את ברגל ללכת לברו� קל כלל היה לא לפיכ� בוציתֿטובענית.
הרי זאת, בכל הדר�. קושי את חש ולא שכמעט עד בהרהוריו שקוע כה היה הוא בר�, לדוברומיסל.
הדר� בצד מושל� איל� ומצא חיפש קט� ליער ובהגיעו קמעה התעיי� הליכה של שעות מספר כעבור

לנוח. ישב שעליו

עברה הסביבה מכפרי איכר נהג שבה עגלה העקור. הע� על לשבת ברו� המשי� רב לא זמ�
הכפר "נמצא � האיכר לו אמר � מכא�" הרחק "לא לעגלה. לעלות ברו� את הזמי� והאיכר במקו�,
הדרכי� לפרשת עד אות� ואולי� לזוויקנה נוסע אני ללו�. תוכל שאצלו יהודי גר שבה יוטינה

אלה". כפרי� לשני המסתעפת

המנוחה למרות הדרוש. לכיוו� בדרכו והמשי� ברו�, ממנה ירד דרכי� פרשת לאותה העגלה בהגיע
והנה ניכרת, דר� כברת לעבור הספיק לא הוא לאיטו. התנהל ולכ� עיי� די עדיי� ברו� היה הקצרה
סמו�. לפונדק להיכנס והזמינו ידידותי, עליכ�" ב"שלו� קידמו האבר� במרוצה. לקראתו אבר� מופיע
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אביו שלחו מכ� לאחר נפתלי. ר' של בישיבתו גדולה בהתמדה יצחק אברה� למד שני� תשע
שלש יצחק אברה� למד סמרגו� בישיבת תקופה. באותה הגדולות הישיבות אחת נמצאה ש� לסמרגו�,
על מאד אותו המהללי� הישיבה מראשי ובמכתבי� לרבנות בסמיכה מצויד היה מש� כשחזר שני�.

הטובות. ומידותיו למדנותו

האישי� לאחד עתה היה הוא ובצדקנות. בלמדנות עצמו לייב דוד והתעלה גדל הזמ� במש�
היו הסודיות, בשליחויותיה� לקליסק, באי� היו כאשר הנודדי�. הנסתרי� הצדיקי� בי� הבולטי�

פשוט. סנדלר מאשר יותר הוא לייב שדוד בקליסק איש דעת על עלה לא א� בביתו, מתארחי�

שהיתה כיוו� פרנסה, אז חסרה לא לאביו ללמוד. והמשי� אביו בבית בינתיי� ישב יצחק אברה�
חיי�, זלמ� ר' את ג� הכיר הנסתרי�, ע� מגעיו מתו� לייב, דוד להתפרנס. כדי מספקת עבודה לו
לאברה� שדכני� שימשו הצהוב" "הכה� סנדר ר' ע� יחד והלה ינוביטש, בשוק הכנסת בית של השמש
של �י�� ע� שידכוהו לנו שידוע וכפי ועיירות, ערי� בשורת קשריה� את זה לצור� ניצלו ה� ִיצחק.
מופלא שמש כאשר חיי�, זלמ� ר' של מקומו את מעשית במידה מילא יצחק אברה� הטוח�. מרדכי

מש�. נעל� זה

לינוביטש שהגיע משה יוס� ר' בש� נודד יהודי היה חיי� זלמ� ר' של האמיתי המקו� ממלא בר�,
יוס� ר' לבי� חיי� זלמ� ר' בי� הקשרי� טיב על ידע לא איש מטרה. ולאיזו מני� ידע שאיש מבלי
סיפר כשמש, חיי� זלמ� ר' כיה� בו המדרש בבית ול� לומד שהיה זק� "פרוש" לייב, ר' א� משה,

עבודתו. לעזיבת להתכונ� חיי� זלמ� ר' החל לינוביטש משה יוס� ר' הגיע ע� שמיד

זונדל ר' בש� אחר פרוש ע� חיי� זלמ� ר' מאד התחבר שנה שבמש� פרוש אותו מפי נודע עוד
את מסר חיי� זלמ� שר' זמ� באותו א� לאיש, ידוע היה לא לימודיה� תוכ� בהסתר. למדו שיחד וול�,
שא� הפרוש וול� זונדל ר' ג� הודיע � ינוביטש את לעזוב בעמדו משה, יוס� לר' השמשות עבודת
נודדי� שה� עצמ� לבי� בינ� מדבריה� הוב� חיי�. זלמ� לר' מצטר� הוא וכי ינוביטש, את עוזב הוא

רבי�. חכמי� בתלמידי המוק� גדול גאו� נמצא ש� רחוקה לעיר

חיי� זלמ� ר' של דמותו ג� יותר לו התבהרה � יצחק אברה� של עברו לברו� כשנודע עתה
בינוביטש, לעשות מה לברו� היה לא שוב ש�. מצאו שלא אלא בינוביטש לפגוש חשב אותו השמש,

בדוברומיסל. ובמיוחד קודמות, בשני� בילה בה� נוספות בעיירות לבקר יצא ולכ�

שמ של יו� זה הקרקעהיה היתה פסח בערב וכרגיל השלג נמס עתה זה בוצית. היתה הדר� א� ש,
ינוביטש שבי� הגדולה הדר� את ברגל ללכת לברו� קל כלל היה לא לפיכ� בוציתֿטובענית.
הרי זאת, בכל הדר�. קושי את חש ולא שכמעט עד בהרהוריו שקוע כה היה הוא בר�, לדוברומיסל.
הדר� בצד מושל� איל� ומצא חיפש קט� ליער ובהגיעו קמעה התעיי� הליכה של שעות מספר כעבור

לנוח. ישב שעליו

עברה הסביבה מכפרי איכר נהג שבה עגלה העקור. הע� על לשבת ברו� המשי� רב לא זמ�
הכפר "נמצא � האיכר לו אמר � מכא�" הרחק "לא לעגלה. לעלות ברו� את הזמי� והאיכר במקו�,
הדרכי� לפרשת עד אות� ואולי� לזוויקנה נוסע אני ללו�. תוכל שאצלו יהודי גר שבה יוטינה

אלה". כפרי� לשני המסתעפת

המנוחה למרות הדרוש. לכיוו� בדרכו והמשי� ברו�, ממנה ירד דרכי� פרשת לאותה העגלה בהגיע
והנה ניכרת, דר� כברת לעבור הספיק לא הוא לאיטו. התנהל ולכ� עיי� די עדיי� ברו� היה הקצרה
סמו�. לפונדק להיכנס והזמינו ידידותי, עליכ�" ב"שלו� קידמו האבר� במרוצה. לקראתו אבר� מופיע
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אביו שלחו מכ� לאחר נפתלי. ר' של בישיבתו גדולה בהתמדה יצחק אברה� למד שני� תשע
שלש יצחק אברה� למד סמרגו� בישיבת תקופה. באותה הגדולות הישיבות אחת נמצאה ש� לסמרגו�,
על מאד אותו המהללי� הישיבה מראשי ובמכתבי� לרבנות בסמיכה מצויד היה מש� כשחזר שני�.

הטובות. ומידותיו למדנותו

האישי� לאחד עתה היה הוא ובצדקנות. בלמדנות עצמו לייב דוד והתעלה גדל הזמ� במש�
היו הסודיות, בשליחויותיה� לקליסק, באי� היו כאשר הנודדי�. הנסתרי� הצדיקי� בי� הבולטי�

פשוט. סנדלר מאשר יותר הוא לייב שדוד בקליסק איש דעת על עלה לא א� בביתו, מתארחי�

שהיתה כיוו� פרנסה, אז חסרה לא לאביו ללמוד. והמשי� אביו בבית בינתיי� ישב יצחק אברה�
חיי�, זלמ� ר' את ג� הכיר הנסתרי�, ע� מגעיו מתו� לייב, דוד להתפרנס. כדי מספקת עבודה לו
לאברה� שדכני� שימשו הצהוב" "הכה� סנדר ר' ע� יחד והלה ינוביטש, בשוק הכנסת בית של השמש
של �י�� ע� שידכוהו לנו שידוע וכפי ועיירות, ערי� בשורת קשריה� את זה לצור� ניצלו ה� ִיצחק.
מופלא שמש כאשר חיי�, זלמ� ר' של מקומו את מעשית במידה מילא יצחק אברה� הטוח�. מרדכי

מש�. נעל� זה

לינוביטש שהגיע משה יוס� ר' בש� נודד יהודי היה חיי� זלמ� ר' של האמיתי המקו� ממלא בר�,
יוס� ר' לבי� חיי� זלמ� ר' בי� הקשרי� טיב על ידע לא איש מטרה. ולאיזו מני� ידע שאיש מבלי
סיפר כשמש, חיי� זלמ� ר' כיה� בו המדרש בבית ול� לומד שהיה זק� "פרוש" לייב, ר' א� משה,

עבודתו. לעזיבת להתכונ� חיי� זלמ� ר' החל לינוביטש משה יוס� ר' הגיע ע� שמיד

זונדל ר' בש� אחר פרוש ע� חיי� זלמ� ר' מאד התחבר שנה שבמש� פרוש אותו מפי נודע עוד
את מסר חיי� זלמ� שר' זמ� באותו א� לאיש, ידוע היה לא לימודיה� תוכ� בהסתר. למדו שיחד וול�,
שא� הפרוש וול� זונדל ר' ג� הודיע � ינוביטש את לעזוב בעמדו משה, יוס� לר' השמשות עבודת
נודדי� שה� עצמ� לבי� בינ� מדבריה� הוב� חיי�. זלמ� לר' מצטר� הוא וכי ינוביטש, את עוזב הוא

רבי�. חכמי� בתלמידי המוק� גדול גאו� נמצא ש� רחוקה לעיר

חיי� זלמ� ר' של דמותו ג� יותר לו התבהרה � יצחק אברה� של עברו לברו� כשנודע עתה
בינוביטש, לעשות מה לברו� היה לא שוב ש�. מצאו שלא אלא בינוביטש לפגוש חשב אותו השמש,

בדוברומיסל. ובמיוחד קודמות, בשני� בילה בה� נוספות בעיירות לבקר יצא ולכ�

שמ של יו� זה הקרקעהיה היתה פסח בערב וכרגיל השלג נמס עתה זה בוצית. היתה הדר� א� ש,
ינוביטש שבי� הגדולה הדר� את ברגל ללכת לברו� קל כלל היה לא לפיכ� בוציתֿטובענית.
הרי זאת, בכל הדר�. קושי את חש ולא שכמעט עד בהרהוריו שקוע כה היה הוא בר�, לדוברומיסל.
הדר� בצד מושל� איל� ומצא חיפש קט� ליער ובהגיעו קמעה התעיי� הליכה של שעות מספר כעבור

לנוח. ישב שעליו

עברה הסביבה מכפרי איכר נהג שבה עגלה העקור. הע� על לשבת ברו� המשי� רב לא זמ�
הכפר "נמצא � האיכר לו אמר � מכא�" הרחק "לא לעגלה. לעלות ברו� את הזמי� והאיכר במקו�,
הדרכי� לפרשת עד אות� ואולי� לזוויקנה נוסע אני ללו�. תוכל שאצלו יהודי גר שבה יוטינה

אלה". כפרי� לשני המסתעפת

המנוחה למרות הדרוש. לכיוו� בדרכו והמשי� ברו�, ממנה ירד דרכי� פרשת לאותה העגלה בהגיע
והנה ניכרת, דר� כברת לעבור הספיק לא הוא לאיטו. התנהל ולכ� עיי� די עדיי� ברו� היה הקצרה
סמו�. לפונדק להיכנס והזמינו ידידותי, עליכ�" ב"שלו� קידמו האבר� במרוצה. לקראתו אבר� מופיע
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מיל חמישה במרחק הנמצא שהנהר, כיוו� לאכסניית�, אורח עוברי להנחות שתפקידו לו סיפר אגב,
שלש הגשר על היו � האבר� סיפר כ� � שעה אותה שעליו. הגשר את וסח� גדותיו על עלה מכא�,
הסביבה, כל מוצפת � האבר� ממשי� � עתה השיטפו�. עקב טבעו וכול� איכרי� בידי נהוגות עגלות
עליו הטיל כ� משו� יתוק�. והגשר הרגילה לזרימת� ישובו שהמי� עד ימי� כמה לעבור ועשויי�

לאכסניית�. האורח עוברי כל את ולהפנות הדר� א� על לעמוד חותנו

בטר� ועוד ברו�, של בלמדנותו הבחי� האבר� ג� ב�ֿתורה. הוא האבר� כי לדעת נוכח ברו�
בעל של חתנו האבר�, ש� כי נודע לברו� תורה. בדברי ידידותית בשיחה שקועי� היו לפונדק הגיעו
קבוע יומי שיעור ביניה� יש יהודיות. משפחות מספר מצויות בכפר וכי שלמה, נת� הוא הפונדק,

ב'). (כ"ז, שבועות במסכת ואכלה", אוכלנה, שלא "שבועה בסוגיא עסוקי� ה� ועתה בגמרא,

קידמוהו וכול� השיטפו�, בגלל ש� שהתעכבו אורחי�, של ניכר מספר ברו� פגש באכסניה
בעל בדרכו. להמשי� שיכל עד בפונדק לשהות ברו� נאל� יממות שלש ידידותי. עליכ�" ב"שלו�

היה לוהפונדק היו תורה. ב� שהוא עליו ניכר ישראל. נחמ� ר' ושמו בער� שנה חמישי� בגיל יהודי
ע� בתורה ועסק בבית ישב הבכור בנו ג� בתורה. ועסקו שולחנו על "מזונות" שאכלו חתני� שני

בישיבות. למדו הצעירי� הבני� גיסיו.

בנהר. הדיג ושל הקמח טחנת של חוכר היה וכ� בחכירה, האכסניה את החזיק ישראל נחמ� ר'
יהודי ישוב לאכסניה מסביב נוצר כ� תורה. בני ממכיריו, ליהודי� נחמ� ר' מסר דגי� לדוג הזכות את

משלו. ביתֿמדרש ג� לו שהיה קט�

באות� התור. לפי בגמרא, הקבוע השיעור את אחר אד� יאמר יו� שמידי נהוג היה זה בביתֿמדרש
באמירת האורחי� כובדו השיטפונות, עקב אורחי�, של ניכר מספר באכסניה התעכבו בה� ימי�
דברי בפירוש רש"י על התוספות בקושיות השיעור את להשמיע הגיע ברו� של תורו בתורנות. השיעור
היו בנושא. במר� התפלפלו השיעור שומעי זו". אוכל א� זו כיכר אוכל שלא "שבועה בעניי� רבא
רבנו דברי עלֿפי הדברי� את הסביר וברו� רש"י, על התוספות קושיות את לתר� שניסו מהאורחי�

בנידו�. ת�

נת� ישראל: נחמ� ר' של חתניו את מקרוב הכיר באכסניה ברו� שהה בה� היממות שלש במש�
מה� למדו. בה� הישיבות ועל מוצא� על לו סיפרו שניה� יהודה. ואריה בראשונה, פגש אותו שלמה,
בילה ישראל נחמ� ר' הרבה. מה� ולמד ברו� את מאד שעניינו חותנ�, של תולדותיו על לברו� נודע
בזלובי� נגיד יהודי של לחתנו נעשה יותר מאוחר בלמדנותו. ש� לו וקנה הגדולות בישיבות נעוריו את
נחמ� ר' הכיר הזמ� במש� בתורה. ועסק ישב בה� שנה, עשרי� ("מזונות") שולחנו על סמו� והיה

מטרה. לאיזו ידע שאיש מבלי הישובי� פני על נודד שהיה הנסתר, יעקב עזריאל ר' את ישראל

ידע לא ישראל נחמ� ר' גלות". "לערו� האמור הנסתר ע� ויצא ישראל נחמ� ר' ק� אחד יו�
היה. היכ� לאיש גילה לא יותר, מאוחר וכששב, פניה�, מועדות לא� תחילה

ר' א� ולהחזיקו, להמשי� רצונו את חותנו הביע ישראל נחמ� ר' של ה"מזונות" שנות כשנסתיימו
מהפרי�. והטחנה האכסניה לחכירת הגיע וכ� פרנסה, אחר בעצמו לתור החליט הוא סירב. ישראל נחמ�

בפרנסת�. הצליחו וכול� הפרי�, באחוזת איתו להשתקע אחרי� אברכי� שכנע זאת ע� יחד

התברר הקדוש. הבעלֿש�ֿטוב של שמו את לראשונה ברו� שמע האכסניה בעל של חתניו מפי
עזריאל ר' בפודוליה. הבעלֿש�ֿטוב את לבקר הלכו � הנסתר יעקב עזריאל ר' ע� חותנ� נדד שכאשר

הבעלֿש�ֿטו של תלמידו היה החסידות.יעקב תורת הבעלֿש�ֿטוב, תורת את הפי� בנדודיו אשר ב
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תרפ"ח שבט ט' ג' ב"ה

ריגא

שי' שמואל מוה"ר אי"א וו"ח ידידי

וברכה. שלו�

היא החסידות ושורש עיקר הנה מכתבו, על במענה

(בכל בכוונה תפלה של ממש שהפועל והיינו בפועל, העבודה

ולא הלב, ובעריכות המלות פירוש בידיעת ערכו, לפי אחד

בסול� לעלות לאט לאט א� כי ובנפלאות, בגדולות ליל�

המדות בתיקו� וכ� החסידות תורת כפי יהי' כו') ארצה המוצב

בידיעה או באמירה רק ולא ממש, בפועל וזיכוכ�, ובירור�

לבד.

לו יהי' כי יחיו, התמימי� ותלמידי באנ"ש האד� כל וזה

ילמוד יותר, האמת אל קרוב (והקרוב דא"ח, ללמוד קביעות

שלומדי� מה וכל כ�) כל כבדי� הבלתי בדרושי� עבודה עניני

שחושבי� כמו בו, לחשוב העני� את ידע אשר עד בו שגור יהי'

דא"ח, לימוד של העיקר זהו כי לעצמו, הנוגע גשמי בעני�

איי� ווערי� דאר� עס שלומדי�, מה זה ע� להתאחד שצריכי�

חסיד בלא לחסידות אפשר שאי כש� וחסידות, חסיד זא�,

חסידות. בלי לחסיד אפשר אי כ�

בשכל ושורה המתיישב אלקי שכל הוא החסידות תורת

נכונה ובשקידה לקבלו, יכול אנושי שהשכל מה כלומר אנושי,

בהעני� שנדבק הדביקות עני� שהוא ומשטר בסדר לאט לאט

עני� שהוא בהעניני� טובה בהתבוננות כ� אחרי הנה

השכל כלי ע� להתקשר מוחו כלי את שמרגיל ההתקשרות

זו. בידיעה להאיר שיכול חזק בבני� נבנה מוחו אז הנה

לקוטי סעי� תניא, פרק שלומד, מה בכל הוא, בזה והסדר

גדול בעיו� אותו ילמוד אל כתוב, או נדפס מאמר תורה,

שלומדי� כמו ילמדו א� כי בה�, ולפלפל באותיות לדקדק

סדרו. על העני� להבי� פרש"י ע� גמרא

הלימוד א) אופני�, בשתי ללמדה אפשר וסוגיא סוגיא כל

הסוגיא שילמוד לאחר אשר עד רב, דקדוק לדקדק רב, בעיו�

אלפס רא"ש תוספות רש"י כלי' נושאי כל ע� כולה

יכול בגמרא ההוא העני� את אח"כ בלמדו הרי והפוסקי�,

(וע"ד והרא"ש הרשב"א שלומדה באופ� ללמוד לכתחלה הוא

ללמוד יכולי� בפלפול, באריכות הגמרא את שלומדי� דלאחר

ידיעת רק שלומד הלימוד ב) כ�). באופ� המשנה את לכתחלה

סדרו. על העני� הוא יודע אבל פרטיו) ע� (ג� העני�

אפלערנע� הרבה, ללמוד ירבה (ואל הזה העני� שלמד אחר

צונעמי�, קא� ער ויפיל קבלתו, יכולת ער� לפי א� כי ריבוי, א

יחשוב עני�). דע� טראכטע� איבער קאנע� בכח זיי� זאל ער אז

מתחיל ואז אמורא, או תנא של מימרא שחושבי� ע"ד כמו בו

ליכטיקער עפעס אי� ווערט עס אור, של נוע� בו להרגיש

בכלל.

כמו אפ, זי� לעבט ער הנפש, התגלות התחלת והוא

יסעד אנוש לבב דלח� דכש� ר"ל, מהתעלפות, המתעורר

הוא כ� הנה כחו) מתחזק הלח� וע"י חלישות הוא (אנוש

אותה. וסועדי� הנפש את שמחזקי� תורה בדברי

ושלש, ושתי� פע� בזה מחשבתו להעמיק צרי� ואז

ותפילי� בטלית לבוש שהוא בעת דהמחשבה במ"א (ומבואר

וביאור בפירוש אינו מחשבתו ועני� כו') נוספת מעלה עוד הוא

הנכונה הזריעה וזהו העני�. של והאור בהחיות כ"א העני�

טובה. צמיחה ית' בעזרתו מזה, תהי' כי לקוות יש אשר

רחמי� ההתעוררות עני� והוא בדמעה הזורעי� וכתיב

מ"ה. פרק בתניא ענינו כמבואר נפשו, על רבי�

לחסידות, הכלי הוא החסיד כי הוא, האמור מכל המור�

ומושכל מושג המוב� את ממש בפועל המביא שהוא פירוש

אלקי. בשכל

מדריגת זהו כי בפועל, העבודה ע"י הוא ההבאה, ובאופ�

בזולתו וה� בעצמו ה� ממש, בפועל הטוב במעשה דעוסק חסיד

גמילות (תפלה) עבודה דתורה קוי� בהג' עבודה עניני בכל

מיט טא� או� טא�, זע� זאל עס אז ממש, בפועל דער חסדי�,

חסיד. א איז דאס חיות, א

בגו"ר... בעזרו יהי' והשי"ת ולעשות לפעול ואמ� חזק

ומברכ�. הדו"ש

מייטי� שי' לר"ה מיוחד פ"ש

[k 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]

לישוב ולעבור חותנו בית את לעזוב לו שהורה הוא שהבעלֿש�ֿטוב יותר מאוחר גילה ישראל נחמ� ר'

הבעלֿש�ֿטוב. של בכוחו זאת תלה � חדש יהודי ישוב נוצר כ� ועלֿידי בידו הדבר כשהצליח כפרי.

היה כנראה ממוש�. זמ� אית� יישאר שברו� מאד מעונייני� היו ישראל, נחמ� ר' חתני האברכי�,

וא� שבפיה� הדברי� בחשיבות הבחי� שלא מפני א� � ברו� בר�, איתו. לשוחח מה הרבה לה�

דוברומיסל. פניו, למגמת מועד בעוד להגיע כדי האכסניה את עזב � לדרכו שנחפז משו�
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תרפ"ח שבט ט' ג' ב"ה

ריגא

שי' שמואל מוה"ר אי"א וו"ח ידידי

וברכה. שלו�

היא החסידות ושורש עיקר הנה מכתבו, על במענה

(בכל בכוונה תפלה של ממש שהפועל והיינו בפועל, העבודה

ולא הלב, ובעריכות המלות פירוש בידיעת ערכו, לפי אחד

בסול� לעלות לאט לאט א� כי ובנפלאות, בגדולות ליל�

המדות בתיקו� וכ� החסידות תורת כפי יהי' כו') ארצה המוצב

בידיעה או באמירה רק ולא ממש, בפועל וזיכוכ�, ובירור�

לבד.

לו יהי' כי יחיו, התמימי� ותלמידי באנ"ש האד� כל וזה

ילמוד יותר, האמת אל קרוב (והקרוב דא"ח, ללמוד קביעות

שלומדי� מה וכל כ�) כל כבדי� הבלתי בדרושי� עבודה עניני

שחושבי� כמו בו, לחשוב העני� את ידע אשר עד בו שגור יהי'

דא"ח, לימוד של העיקר זהו כי לעצמו, הנוגע גשמי בעני�

איי� ווערי� דאר� עס שלומדי�, מה זה ע� להתאחד שצריכי�

חסיד בלא לחסידות אפשר שאי כש� וחסידות, חסיד זא�,

חסידות. בלי לחסיד אפשר אי כ�

בשכל ושורה המתיישב אלקי שכל הוא החסידות תורת

נכונה ובשקידה לקבלו, יכול אנושי שהשכל מה כלומר אנושי,

בהעני� שנדבק הדביקות עני� שהוא ומשטר בסדר לאט לאט

עני� שהוא בהעניני� טובה בהתבוננות כ� אחרי הנה

השכל כלי ע� להתקשר מוחו כלי את שמרגיל ההתקשרות

זו. בידיעה להאיר שיכול חזק בבני� נבנה מוחו אז הנה

לקוטי סעי� תניא, פרק שלומד, מה בכל הוא, בזה והסדר

גדול בעיו� אותו ילמוד אל כתוב, או נדפס מאמר תורה,

שלומדי� כמו ילמדו א� כי בה�, ולפלפל באותיות לדקדק

סדרו. על העני� להבי� פרש"י ע� גמרא

הלימוד א) אופני�, בשתי ללמדה אפשר וסוגיא סוגיא כל

הסוגיא שילמוד לאחר אשר עד רב, דקדוק לדקדק רב, בעיו�

אלפס רא"ש תוספות רש"י כלי' נושאי כל ע� כולה

יכול בגמרא ההוא העני� את אח"כ בלמדו הרי והפוסקי�,

(וע"ד והרא"ש הרשב"א שלומדה באופ� ללמוד לכתחלה הוא

ללמוד יכולי� בפלפול, באריכות הגמרא את שלומדי� דלאחר

ידיעת רק שלומד הלימוד ב) כ�). באופ� המשנה את לכתחלה

סדרו. על העני� הוא יודע אבל פרטיו) ע� (ג� העני�

אפלערנע� הרבה, ללמוד ירבה (ואל הזה העני� שלמד אחר

צונעמי�, קא� ער ויפיל קבלתו, יכולת ער� לפי א� כי ריבוי, א

יחשוב עני�). דע� טראכטע� איבער קאנע� בכח זיי� זאל ער אז

מתחיל ואז אמורא, או תנא של מימרא שחושבי� ע"ד כמו בו

ליכטיקער עפעס אי� ווערט עס אור, של נוע� בו להרגיש

בכלל.

כמו אפ, זי� לעבט ער הנפש, התגלות התחלת והוא

יסעד אנוש לבב דלח� דכש� ר"ל, מהתעלפות, המתעורר

הוא כ� הנה כחו) מתחזק הלח� וע"י חלישות הוא (אנוש

אותה. וסועדי� הנפש את שמחזקי� תורה בדברי

ושלש, ושתי� פע� בזה מחשבתו להעמיק צרי� ואז

ותפילי� בטלית לבוש שהוא בעת דהמחשבה במ"א (ומבואר

וביאור בפירוש אינו מחשבתו ועני� כו') נוספת מעלה עוד הוא

הנכונה הזריעה וזהו העני�. של והאור בהחיות כ"א העני�

טובה. צמיחה ית' בעזרתו מזה, תהי' כי לקוות יש אשר

רחמי� ההתעוררות עני� והוא בדמעה הזורעי� וכתיב

מ"ה. פרק בתניא ענינו כמבואר נפשו, על רבי�

לחסידות, הכלי הוא החסיד כי הוא, האמור מכל המור�

ומושכל מושג המוב� את ממש בפועל המביא שהוא פירוש

אלקי. בשכל

מדריגת זהו כי בפועל, העבודה ע"י הוא ההבאה, ובאופ�

בזולתו וה� בעצמו ה� ממש, בפועל הטוב במעשה דעוסק חסיד

גמילות (תפלה) עבודה דתורה קוי� בהג' עבודה עניני בכל

מיט טא� או� טא�, זע� זאל עס אז ממש, בפועל דער חסדי�,

חסיד. א איז דאס חיות, א

בגו"ר... בעזרו יהי' והשי"ת ולעשות לפעול ואמ� חזק

ומברכ�. הדו"ש

מייטי� שי' לר"ה מיוחד פ"ש

[k 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]

לישוב ולעבור חותנו בית את לעזוב לו שהורה הוא שהבעלֿש�ֿטוב יותר מאוחר גילה ישראל נחמ� ר'

הבעלֿש�ֿטוב. של בכוחו זאת תלה � חדש יהודי ישוב נוצר כ� ועלֿידי בידו הדבר כשהצליח כפרי.

היה כנראה ממוש�. זמ� אית� יישאר שברו� מאד מעונייני� היו ישראל, נחמ� ר' חתני האברכי�,

וא� שבפיה� הדברי� בחשיבות הבחי� שלא מפני א� � ברו� בר�, איתו. לשוחח מה הרבה לה�

דוברומיסל. פניו, למגמת מועד בעוד להגיע כדי האכסניה את עזב � לדרכו שנחפז משו�
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אגרות קודשקיח

 ב"ה,  א' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מנחם

זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א שבט...

אקוה שימצא אותיות מתאימות איך להסביר הצווי של חז"ל משנכנס אדר מרבים בשמחה, שצווי 

התורה הרי זה נותן גם כח שיוכלו לקיים הציווי במדה המלאה - עניני שמחה ורגש הלב, ושיש ממה להיות 

בשמחה ועד שיהי' ג"כ ברגש הלב.

לכתבו אודות התלמידים שהיו כאן ובקשר עם התוועדות דיו"ד שבט, והשאלה איך לפעול נח"ר 

ותענוג.

מוכרחני לאמר שלא שיערתי שעל זה צריך לשאול במדינה אחרת מעבר לגבול, בה בשעה שזהו 

- תוכן התומ"צ. ובפרט ע"פ המבואר ומואר בתורת דא"ח החסידות, והנקודה אשר אין טוב אלא תורה, 

ובביאור יותר שטוב האמיתי הוא טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות, שצ"ל ג' הענינים, ובהוספת 

פנימיות  נעשה  בעצמו  הוא  התענוג  פנימיות  אשר  עתיק,  פנימיות  אבא  פנימיות  המאמר  בי'  ע"פ  ביאור 

החכמה, שזהו בפנימיות התורה, הבנה והשגה ועד לשכל דנה"ב, ביחוד עם היותם רזי דרזין דאורייתא, 

וע"פ המבואר שהתענוג הוא הפיך ואתהפכא דהצער - הנה דוקא בדרא דעקבתא דמשיחא, ודוקא בעניני 

מעשה בפועל וקב"ע שייך תענוג האמיתי עד שיבוא הזמן המאושר דתענוג הפשוט שאינו מורכב בשום ענין, 

שבת ומנוחה לחי העולמים.

ובנוגע לתלמידי תו"ת ביחוד, הרי בזה לכל לראש - שמירת סדרי הישיבה בדיוק, ובהוספה ע"ז 

הגוף,  בבריאות  לנגוע  מבלי  זה  להעשות  צריך  וגם  אשר  פשוט  וגם  וכמובן  לרשותם,  העומדים  בזמנים 

אשר היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. גם די זמן פנוי לאח"ז להתעסק בהפצת המעיינות חוצה, 

לא רק בהחוצה דעצמו, אלא גם בהחוצה כפשוטו, ויהי רצון שיסביר וישפיע כל הנ"ל לכל אלו ששאלוהו 

בהאמור ולכל אלו שישאלוהו בעתיד ואפילו לאלו שצריכים היו לשאול אלא ש"הנחות - בע"ב" מעכבתם 

מלשאול.

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים גם יחד, וכנ"ל באופן דמרבים בשמחה.

 ב"ה,  ד' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מכ"ז שבט, ובהנוגע לשאלותיו:

א( בהנוגע להשתתף בארגוני תנועה מסוימת אשר בשעתה אסרה הרבנות לשתף פעולה עמהם, איך 

להתיחס להאמור.

הנה בכלל - כיון שרב מרא דאתרא פוסק בכח הסמיכות, ז. א. דעת תורה, מובן שהבא למקום 

דין  בית  ואין  במיוחד  רב  אחת  ולכל  קהלות  כמה  ישנן  באם  )מלבד  האמור  פסק  לשמור  צריך  האמור, 



קיט
שמקשרם ומאחדם(. אלא שכמובן שברשותו, ואולי גם מחובתו - לדבר עם הרבנים בשאלה הנ"ל, ולברר 

אצלם אם פס"ד האמור הוא גם בנוגע לבקשה מסוג זה שהופנית אליו או שזהו שונה.

ב( לשאלתו האם ירשום עצמו לבחינה ביוניברסיטה.

בהנוגע  אם  כי  בלא"ה,  זה  נעשה  כי  באוניברסיטה,  ילמוד  האם  השאלה  אין  ממכתבו  כנראה 

לבחינות - בכל אופן בכגון דא יש לבחון )לשער( תגובת הצבור על האמור, אם יתפרש זה כנתינת הכשר 

לענין בלתי רצוי, ובזה הרי יש לבחון המצב על אתר דוקא.

הדגשתי האמורה לעיל שאינו שואל בהנוגע ללימוד עצמו - מובנת ע"פ היחס המפורסם בהנוגע 

ללימודי חול, וק"ל.

ג( בהנוגע להצעה לחתוך את כל בשר החניכיים כו', ר"ל.

בכלל הצעה מוזרה היא, ובפרט שהחיתוך הוא על מנת שיקום בשר חדש וכו', ז. א.

ענין שאי אפשר להיות בטוח )במאה אחוז?( שכן יהי' במילואו. בכל זה כיון שכותב שקבל הצעת 

מומחה, יש לפנות למומחה אחר ולדעת דעתו בזה, ובמקום ספק ובכלל - הרי שב ואל תעשה עדיף.

ינעם לי להתבשר טוב מהכינוס אודותו כותב ובפרטיות, וכבר הודיעו לנו חז"ל מהו טוב האמיתי, 

ללב  שנכנסים  והובטחנו  הלב  מן  היוצאים  דברים  והרי  פירות,  העושה  וטוב  לבריות  טוב  לשמים  טוב 

השומע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מ. שניאורסאהן

נ. ב.

בטח השתתף בהתועדות דיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל - עשירי בשבט - ולקח 

מההתעוררות על כל השנה כולה, שזהו מטרת התועדות חסידותית.

]ג' אדר, תשכ"א[

במענה למכתבה ממוצש"ק מברכים חודש אדר, בו שואלת ע"ד התעסקותה בעתיד הקרוב,

כיון שנמצאת בקירוב והכנה לכל משך ימי החיים, ז. א. לעשיריות שנים, ורואים במוחש אשר 

הוספת יום וחודש ושנה לההכנה מוסיפה פי כמה וכמה בביסוס המעמד וההסתדרות בחיים בעתיד, יש 

לעשות כל האפשריות שביכולתה שתמשיך לימודי' בשנה הבע"ל, למען תשתלם ככל הדרוש.

ובטח, מיוסד על אהבת הורים לילדים, שהורי' שי' ישבעו רצון מההחלטה האמורה, ואשר גם עוד 

יעודדוה ויעזרוה ככל התלוי בהם, וההוספה ונח"ר שתגרום להם ע"י השלמה בהכנה - תשלם פי כמה העזר 

וההשתדלות ואפילו היגיעה של הורי' בהנ"ל.

מן הסתם עוסקת בהפצת תורתנו תורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

בברכה לבשורות טובות.

אגרות קודש



אגרות קודשקכ

 ב"ה,  כ"ט שבט, תשכ"א

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

שלום שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו ממוצש"ק עם המצורף אליו.

ובהיותי היום ערב ראש חדש מרבין בשמחה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

לתורה  שי'  ילידי'  כל  עם  יגדלוהו  זוגתו  עם  רצון שביחד  ויהי  לרפו"ש.  שי'  בנו  זי"ע הזכרתי את  נבג"מ 

ולחופה ולמעשים טובים.

בנועם קראתי מפעולותיו, אבל מתאים לפתגם רבותינו נשיאינו, שגם פתגמיהם תורה היא, גוט 

איז גוט און בעסער איז בעסער, ומעתיק הנני לשון הכתוב, שמוני נוטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי, 

ז. א. שאף שגם התורה אומרת שכרם הוא, וצריך לשמור אותו, אין זה בערך לנטירת כרמי שלי.

וכמבואר כ"פ איך שהכל נרמז גם בנגלה דתורה ועד להלכה למעשה, הרי גם בזה כן הוא - שמובן 

גודל החילוק בהנ"ל - מפסק הדין אפילו כל חפצי שמים, ז. א. מצות, לא ישוו בה לדבר אחד מדברי תורה, 

אבל במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים )כרמי שלי( לא רק ישוו בה )מו"ק ט' סוף ע"א( אלא שגם 

מבטלין ת"ת ועוסק במצוה )עיי"ש ברש"י ותוספת(.

ופשיטא שכוונתי בזה לתורת החסידות ועניני' הדרכותי' והנהגותי', וכיון שנצטוינו על הנ"ל בודאי 

שישנה אפשריות מלאה, שהרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

לכתבו אודות הרמב"ם וחכמת הקבלה - עיין בזה ספר השיחות קיץ ת"ש עמוד מ"א ובהערה.

לכתבו בשאלתו באמירת סלח לנו, אף שלא שמעתי בזה, אבל מהענין נראה דתלוי רק בזמן אמירת 

סלח לנו, לא מה שיהי' לאחרי זה.

בברכה בבשו"ט בכל האמור.

מ. שניאורסאהן

מספר התיבות בועל הנסים - ראה סי' היעב"ץ: דחנוכה - ק"ח כו' )והוא - כנוסח אדה"ז( דפורים 

- ס"ח. והמובא מכלבו וכו' קכ"ד-קכ"ה י"ל שתלוי בשתי הדיעות שבשו"ע סו"ס תרפ"ב. וראה שה"ג להג' 

מרדכי פ"ב דשבת: בעה"נ יש קכ"ד תיבות כו' עם החתימה כשם שעשית כו'.

בהמצו"ב למכתבו: במאמרו ע"ד חיוב ת"ת כולל אנשים ונשים מבלי כל חילוק גם ברמז! ולא עוד 

אלא שחותם בל' הרמב"ם בזה! ולהעיר גם מהל' ת"ת לאדה"ז ספ"א.

ציורי הלוחות - כרגיל ב"עולם" - מעוגל למעלה! ומעולם נפלאתי ע"ז, דמל' הש"ס משמע שהיו 

מעוקבים. ומוכרח הוא ע"פ דרז"ל עה"כ מזה ומזה הם כתובים. - ומדויק הוא בשער ה"שמועסין".
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‡˙È˙Óe¯zŒ�לע"ז: eÁ˜z.'ג ר��תינ�: אמר� ְַַƒ¿∆¿»ƒְֵַָ

�א�: אמ�ר�ת ל�ל�לת,�ר�מ�ת �קע �ר�מת אחת, ְְֲֶַַַַַָ�ְֶֹ

�"א�ה ��פר� �מ� האדני�, מה� ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ��ע��

ל�ל�לת �קע ה�ז�ח �ר�מת ואחת, ְֶֹ�ְְְְִֵֵֶַַַַַַַפק�די",

�ר�מת ואחת, צ��ר, קר�נ�ת מה� לקנ�ת ְְְְְִִֵֶַַַָ�ַל���ת,

�ברי� י"ג ואחד. אחד �ל נדבת האמ�רי�ה����, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

לבגדי א� ה����, למלאכת ה�צרכ� ��� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָ�ְִָָ�עני�,

�ה�: ���דק�ק LÁ�e˙(‚)�ה�ה, ÛÒÎÂ ·‰Ê ְ�ְְְֵֶֶַָָ»»»∆∆¿…∆
'B‚Â.,��ל ��דב� מה אי� אי� �נדבה, �א� ��� ¿�ְְִִִִֶַָָָָָ

לכל ה�קל מחצית ��וה, ��א ה�ס� מ� ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָח��

�� �הצר� ה���� מלאכת �כל מצינ� ולא ְַָ�ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹאחד.

��אמר: י�תר, לח)�ס� העדה(לקמ� �ק�די "וכס� ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ה�ס� ��אר וג�'". ל�ל�לת �קע ��וג�' ה�א ְֶַַ�ְְְֶֶֶַַָָָֹ

�רת: לכלי ע�א�ה צמר.ÏÎ˙e˙(„)�נדבה, ְְֲִִֵֵָָָָָ¿≈∆ֶֶ

ירק וצבע� ח�ז�� �ד� מד)צב�ע מנחות ד. :(יבמות ְְְִִַַָָָֹ

ÔÓb¯‡Â.:�אר�מ ��מ� צבע מ�י� צב�ע צמר ¿«¿»»ְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

LLÂ.:���� ע�י�,.ÌÈfÚÂה�א �ל לכ�נ�צה ¿≈ְִָ¿ƒƒְִִֶָָ

ע�י� ולא הע�י� מ� ה�א �מע�י, א�נקל�ס: ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹ�ר��

ע�יא: ע�י� �ל ��ר��� .ÌÈÓc‡Ó(‰)עצמ�, ְְִִִֶֶַַַָָ¿»»ƒ

אד� הי� ע��ד�צב�ע�ת כח).ÌÈLÁz:לאחר (שבת ְְִַַָָָֹ¿»ƒ
ל�עה, א�א היתה ולא ח�ה, הי�מי� �וני� והר�ה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

�גוני� �מת�אר ��� סס��נא, מתר�� לכ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָל�,

:���ÌÈhL ÈˆÚÂ.?ד�ר�� לה� הי� �ר��מאי� ֶ«¬≈ƒƒְִִֵֵֶַַַָָָ

ה�ד� �ר�ח צפה אבינ� יעקב �נח�מא: ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹר�י

והביא ��ד�ר, מ��� לבנ�ת י�ראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָ�עתידי�

ע�ה� ל�ל� לבניו וצ�ה �נטע� למצרי� ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָארזי�

מ�צרי�: nÏ‡¯(Â)���צא� ÔÓL.�ז זית �מ� ְְְִִִֵֶַ∆∆«»…ִֶֶַָ

�מיד: נר ‰ÁLn‰להעל�ת ÔÓLÏ ÌÈÓNa. ְֲִֵַָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»
למ�ח לק���,��ע�ה וה���� ה���� �לי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ת�א": �"כי ��פר� �מ� ��מי�, ל� ְְְְְְְִִִֶָָָֹוה�צרכ�

ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜ÏÂ.,בקר� ערב �כל מקטירי� �הי� ¿ƒ¿…∆««ƒְְִִֶֶֶֶַָָֹ

קטרת, �ל��� �צ�ה". �"וא�ה ��פר� ְְְְְְְֶֶֶַַָָֹֹ�מ�

ע��: ותמר�ת קיט�ר .‡·�Ì‰LŒÈ(Ê)העלאת ְְֲִִַַָָָ«¿≈…«
�"וא�ה האמ�ר האפ�ד, לצר� �� ה�צרכ� ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ��י�

מ��ב.ÌÈ‡lÓ�צ�ה": ��הב לה� �ע��י� �� על ְֶַƒÀƒִֵֶֶַַָָָָ

ה��א, למ�א�ת �� האב� ונ�תני� ��א, ָ�ְְְְִֶֶַַָָָ�ְִ�מי�

קר�י ה���ב �מק�� מ�אי�, אבני ְִַָָ�ְְִִֵַקר�יי�

ÔLÁÏÂמ��צ�ת: „Ù‡Ï.לאפד ה�ה� ואבניאבני ְְִ»≈…¿«…∆ְְְֵֵֵַַַַָֹֹ

�"וא�ה מפר�י� ואפ�ד וח�� לח��. ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹ�ִַה��אי�

�כ�יט: מיני וה� ÈÏ(Á)�צ�ה", eNÚÂLc˜Ó. ְְְִִֵֵֶַַ¿»ƒƒ¿»
ל�מי קד�ה:וע�� ‡�È(Ë)�ית ¯L‡ ÏÎk ְְְִִֵָ�ָ¿…¬∆¬ƒ



קכי dnexzdkoey`x mei qelwpe`

äëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨

éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLà Léài''yx: ¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«
âäîeøzä úàæåïåùàøáäæ ízàî eç÷z øLà §ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬

úLçðe óñëåi''yx:ãúrìBúå ïîbøàå úìëúe ¨¤−¤§«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
íéfrå LLå éðLi''yx:äíéîcàî íìéà úøòå ¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²

íéhL éörå íéLçz úøòåi''yx:(éåì)åïîL §Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«¤−¤
ì íéîNa øànìúøè÷ìå äçLnä ïîL ©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤

íénqäi''yx:æãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà ©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ
ïLçìåi''yx:çézðëLå Lc÷î éì eNrå §©«¤§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−
íëBúai''yx:èúà EúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯ÙÈÂב Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿

¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡ ÈÓ„√̃»««¿»»ƒ»¿«

˙È Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈcƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»

:È˙eL¯Ù‡ג‡˙eL¯Ù‡ ‡„Â «¿»ƒ¿»«¿»»

‡tÒÎÂ ‡·‰c ÔB‰pÓ Ôe·q˙cƒƒ¿ƒ¿«¬»¿«¿»

:‡LÁ�eדÚ·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â ¿»»¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰ÊהÈÎLÓe ¿ƒ¿«≈«¿≈

‡�BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»

:ÔÈhL ÈÚ‡Âו‡˙e¯‰�‡Ï ‡ÁLÓ ¿»≈ƒƒƒ¿»¿«¿»»

‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏ ‡iÓÒea¿«»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂז‡Ï¯e· È�·‡ ¿ƒ¿…∆¿«»«¿≈¿»

‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È�·‡Â¿«¿≈«¿»»¿«»»

:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡·חÔe„aÚÈÂ ¿≈»¿¿»¿«¿¿

Èz�ÎL È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„√̃»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰È�ÈaטÈÊÁÓ ‡�‡ Èc ÏÎk ≈≈¿…ƒ¬»«¬≈

é"ùø

(·)‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ.,ל�מי:לי‰Óe¯z. ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»
נדבה:הפר�ה. מ�מ�נ� לי BaÏיפרי�� ep·cÈ. ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒ

פיישנ"ט ט�ב, רצ�� ל��� וה�א נדבה ְְְְָָָל���

‡˙È˙Óe¯zŒ�לע"ז: eÁ˜z.'ג ר��תינ�: אמר� ְַַƒ¿∆¿»ƒְֵַָ

�א�: אמ�ר�ת ל�ל�לת,�ר�מ�ת �קע �ר�מת אחת, ְְֲֶַַַַַָ�ְֶֹ

�"א�ה ��פר� �מ� האדני�, מה� ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ��ע��

ל�ל�לת �קע ה�ז�ח �ר�מת ואחת, ְֶֹ�ְְְְִֵֵֶַַַַַַַפק�די",

�ר�מת ואחת, צ��ר, קר�נ�ת מה� לקנ�ת ְְְְְִִֵֶַַַָ�ַל���ת,

�ברי� י"ג ואחד. אחד �ל נדבת האמ�רי�ה����, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

לבגדי א� ה����, למלאכת ה�צרכ� ��� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָ�ְִָָ�עני�,

�ה�: ���דק�ק LÁ�e˙(‚)�ה�ה, ÛÒÎÂ ·‰Ê ְ�ְְְֵֶֶַָָ»»»∆∆¿…∆
'B‚Â.,��ל ��דב� מה אי� אי� �נדבה, �א� ��� ¿�ְְִִִִֶַָָָָָ

לכל ה�קל מחצית ��וה, ��א ה�ס� מ� ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָח��

�� �הצר� ה���� מלאכת �כל מצינ� ולא ְַָ�ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹאחד.

��אמר: י�תר, לח)�ס� העדה(לקמ� �ק�די "וכס� ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ה�ס� ��אר וג�'". ל�ל�לת �קע ��וג�' ה�א ְֶַַ�ְְְֶֶֶַַָָָֹ

�רת: לכלי ע�א�ה צמר.ÏÎ˙e˙(„)�נדבה, ְְֲִִֵֵָָָָָ¿≈∆ֶֶ

ירק וצבע� ח�ז�� �ד� מד)צב�ע מנחות ד. :(יבמות ְְְִִַַָָָֹ

ÔÓb¯‡Â.:�אר�מ ��מ� צבע מ�י� צב�ע צמר ¿«¿»»ְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

LLÂ.:���� ע�י�,.ÌÈfÚÂה�א �ל לכ�נ�צה ¿≈ְִָ¿ƒƒְִִֶָָ

ע�י� ולא הע�י� מ� ה�א �מע�י, א�נקל�ס: ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹ�ר��

ע�יא: ע�י� �ל ��ר��� .ÌÈÓc‡Ó(‰)עצמ�, ְְִִִֶֶַַַָָ¿»»ƒ

אד� הי� ע��ד�צב�ע�ת כח).ÌÈLÁz:לאחר (שבת ְְִַַָָָֹ¿»ƒ
ל�עה, א�א היתה ולא ח�ה, הי�מי� �וני� והר�ה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

�גוני� �מת�אר ��� סס��נא, מתר�� לכ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָל�,

:���ÌÈhL ÈˆÚÂ.?ד�ר�� לה� הי� �ר��מאי� ֶ«¬≈ƒƒְִִֵֵֶַַַָָָ

ה�ד� �ר�ח צפה אבינ� יעקב �נח�מא: ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹר�י

והביא ��ד�ר, מ��� לבנ�ת י�ראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָ�עתידי�

ע�ה� ל�ל� לבניו וצ�ה �נטע� למצרי� ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָארזי�

מ�צרי�: nÏ‡¯(Â)���צא� ÔÓL.�ז זית �מ� ְְְִִִֵֶַ∆∆«»…ִֶֶַָ

�מיד: נר ‰ÁLn‰להעל�ת ÔÓLÏ ÌÈÓNa. ְֲִֵַָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»
למ�ח לק���,��ע�ה וה���� ה���� �לי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ת�א": �"כי ��פר� �מ� ��מי�, ל� ְְְְְְְִִִֶָָָֹוה�צרכ�

ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜ÏÂ.,בקר� ערב �כל מקטירי� �הי� ¿ƒ¿…∆««ƒְְִִֶֶֶֶַָָֹ

קטרת, �ל��� �צ�ה". �"וא�ה ��פר� ְְְְְְְֶֶֶַַָָֹֹ�מ�

ע��: ותמר�ת קיט�ר .‡·�Ì‰LŒÈ(Ê)העלאת ְְֲִִַַָָָ«¿≈…«
�"וא�ה האמ�ר האפ�ד, לצר� �� ה�צרכ� ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ��י�

מ��ב.ÌÈ‡lÓ�צ�ה": ��הב לה� �ע��י� �� על ְֶַƒÀƒִֵֶֶַַָָָָ

ה��א, למ�א�ת �� האב� ונ�תני� ��א, ָ�ְְְְִֶֶַַָָָ�ְִ�מי�

קר�י ה���ב �מק�� מ�אי�, אבני ְִַָָ�ְְִִֵַקר�יי�

ÔLÁÏÂמ��צ�ת: „Ù‡Ï.לאפד ה�ה� ואבניאבני ְְִ»≈…¿«…∆ְְְֵֵֵַַַַָֹֹ

�"וא�ה מפר�י� ואפ�ד וח�� לח��. ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹ�ִַה��אי�

�כ�יט: מיני וה� ÈÏ(Á)�צ�ה", eNÚÂLc˜Ó. ְְְִִֵֵֶַַ¿»ƒƒ¿»
ל�מי קד�ה:וע�� ‡�È(Ë)�ית ¯L‡ ÏÎk ְְְִִֵָ�ָ¿…¬∆¬ƒ



dnexzdkoey`xקכב meiqelwpe`
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eùrzi''yx:ñ(ìàøùé)éíéhL éör ïBøà eùrå ©«£«Ÿ§¨¬Ÿ£−£¥´¦¦®
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áäæ øæ åéìr úéNrå eptöz õeçîe úéaî¦©¬¦¦−§©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈
áéáñi''yx:áéáäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå ¨¦«§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈

úòaè ézLe åéúîrt òaøà ìr äzúðå§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

úéðMäi''yx:âéúétöå íéhL éör écá úéNrå ©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
áäæ íúài''yx:ãéúòaha íécaä-úà úàáäå Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ

:íäa ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«
åèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−

˙eÓc ˙ÈÂ ‡�kLÓ ˙eÓc ˙È C˙È»»»¿«¿¿»¿»¿

:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰B�Ó Ïk»»ƒ¿≈«¿¿

ÔÈhLי ÈÚ‡c ‡�B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ

‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»

‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe«¿»¿»≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯יאÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â ≈¿∆¡≈»≈¿«¿≈

È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz ‡¯aÓe ÂbÓƒ»ƒ»»«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊיבCÈz˙Â ≈ƒ¿«¿¿¿«ƒ

ÏÚ Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«

ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«

d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒƒ¿≈«¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈

:‡˙È�zיגÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â ƒ¿≈»¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈

:‡·‰c ÔB‰˙È ÈÙÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿«¬»

‡¯iÁÈיד ˙È ÏÚ˙ÂÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡ ¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«

‡�B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡�B¯‡ È¯ËÒƒ¿≈¬»¿ƒ«»¬»

:ÔB‰aטוÔB‰È ‡�B¯‡c ‡˙˜ÊÚa ¿¿ƒ¿¿»«¬»¿

é"ùø

E˙B‡ ‰‡¯Ó.(כט �בנית(מנחות את ה����.�א� «¿∆¿ְְִִֶַַָָ

הימ��: ��מעלה ל�קרא מח�ר ה�ה ְְְִֵֶֶַַָָָ�ְְִֶַַָה�קרא

א�ת�": מראה אני א�ר �כל מק�� לי ÔÎÂ"וע�� ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָֹ¿≈
eNÚz.(יד שבועות טז. יאבד(סנהדרי� א� לד�ר�ת, «¬ְִַֹ

ע�למי�, �ית �לי לי ���ע�� א� ה�לי�, מ� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחד

�ע�ה �מכ�נ�ת וכ��ר�ת �מנ�ר�ת �לחנ�ת ְְְְִֶָָָ�ְ�ג��

א�ת�. �ע�� א�� �תבנית שבת�למה, (תוספתא. ְְְֲִֵַַָֹֹ

��מעלהצח) ל�קרא מח�ר ה�קרא היה לא ְְְִֶַַָָָ�ְְְִִַָָָֹוא�

��' א�א �ע��", "וכ� לכ�ב ל� היה לא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהימ��,

וכליו: מ�עד אהל ע��ת על מד�ר והיה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�ע��',

(È)ÔB¯‡ eNÚÂ.לא� �ע��י� אר�נ�ת �מי� ¿»¬ְְֲִִֶֹ

אי�קרי"�, ���רי� אר�ז, �מי� ע��יי� ְְְֲִִִִֶַַַָרגלי�,

��ליו: על eptˆz(È‡)י��ב ıeÁÓe ˙ÈaÓ.יומא) ֵַָƒ«ƒƒ¿«∆
וא'�ל�העב) זהב �ל ב' �צלאל: ע�ה אר�נ�ת ְְְְֲֵֶַָָָָָֹ

�פת�חי� אחד, לכל ו��לי� �תלי� וד' ע�, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ�ל

זהב ו�ל זהב �ל �ת�� ע� �ל נת� ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָמלמעלה.

נמצא �זהב. העלי�נה �פת� וח�ה ע�, �ל ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָ�ת��

�מח�� מ�ית רבה)מצ�ה שמות תנחומא. Ê¯:(ש� ְ�ִִִֶַ≈

·‰Ê.,�מ�פת למעלה סביב ל� מ�� �תר �מי� »»ְִֶֶ�ְְְִִַָָָָ

�עלה עד ה�נימי, מ� �ב� החיצ�� האר�� ְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ע�ה

מ�ה�. הימ�� �למעלה ה��רת עבי ְְְֳִֵֶֶֶַַַַָֹלמ�ל

ה�ר ע�לה ה�תלי�, עבי על ��כב ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ�כ�ה��רת

סימ� וה�א �ה�א, �ל ה��רת עבי מ�ל ְְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלמעלה

��רה: �תר��מ�:.z˜ˆÈÂ(È·)לכתר ה�כה, ל��� ְֶֶָ¿»«¿»ְְְַַָָ

ÂÈ˙ÓÚt.העלי�נ�ת �ב�ו��ת זוית�, �תר��מ�: «¬…»ְְְְִִֵֶַַָָָ

���י� מ�א� ��י� נת�ני� הי� ל��רת, ְְְִִִִֶַַַַָָָֹסמ��

לרח�� �ה�,מ�א� נת�ני� וה��י� אר��, �ל ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

וחצי א�תי� ה��י� �י� מפסיק אר�� �ל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואר��

את ה���אי� אד� �ני �ני ��הי� לבד, �ד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ�י�

�פרק �מנח�ת מפר� וכ� �יניה�, מה�כי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהאר��

ה�ח�": ‰‡Á˙"��י BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe.�ה ְֵֶֶַ¿≈«»…««¿»∆»ֵ

היכ� ל� �פר� ה�קרא, ��תח�ת ט�ע�ת הד' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�

"��י �מ� �פתר�נ� היא, יתרה ז� וה�י"ו ְְְְְִִֵֵַָָָהי�,

ה��ע�ת מ� ���י :�� לי�ב� ל� וי� ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָט�ע�ת",

האחת: צלע� על .·Èc(È‚)צ��:.ˆBÚÏהא�� ְֵֶַַָָָ«¿ִ«≈
epnÓ(ÂË)מ�ט�ת: e¯ÒÈ ‡Ï.(�ש לע�ל�:(יומא …»Àƒ∆ְָ

dnexzdkipy mei qelwpe`

epnîi''yx:æèøLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬
éìà ïzàEi''yx:(ìåçá ë''ò)éðùæéáäæ úøtë úéNrå ¤¥−¥¤«§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´

éöçå änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè̈®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦
daçøi''yx:çéäL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNrå ¨§¨«§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ

úøtkä úBö÷ éðMî íúà äNrzi''yx: ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬©©«Ÿ¤
èéãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äùrå©«Â£¥ÂŸ§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§¤¨¬

íéáøkä-úà eùrz úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬Ÿ¤©§ª¦−
åéúBö÷ éðL-ìri''yx:ëéùøt íéáøkä eéäå ©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧Ÿ

úøtkä-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤
éðt eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬

íéáøkäi''yx:àëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå ©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§¨®§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬

éìà ïzàEi''yx:áëézøaãå íL Eì ézãrBðå ¤¥−¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧

:dpÓ ÔecÚÈ ‡Ï ‡iÁÈ¯‡טזÔz˙Â ¬ƒ«»»¿ƒƒ≈¿ƒ≈

:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡�B¯‡a«¬»»«¬»ƒ∆≈»

ÈÎcיז ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈

‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿«¿«¿»

:dÈ˙t ‡bÏÙeיחÔÈ¯z „aÚ˙Â «¿»¿»«¿«¿≈¿≈

ÔB‰˙È „aÚz „È‚� ·‰„c ÔÈ·e¯k¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈»¿

:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓיט„aÚÂ ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»¿ƒ≈

‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»

‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»

ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k ˙È Ôe„aÚz«¿¿»¿«»«¿≈

:È‰B¯ËÒכÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂ ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b«¿≈¿≈»¿«ƒ¿«¿≈

Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ««À¿»¿«≈«»√≈

Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯ÎכאÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â ¿«»¿ƒ≈»«À¿»«

˙È Ôzz ‡�B¯‡·e ‡lÚÏÓ ‡�B¯‡¬»ƒ¿≈»«¬»ƒ≈»

:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰ÒכבÔnÊ‡Â «¬»ƒ∆≈»∆¡«≈

CnÚ ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»

‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»

é"ùø

(ÊË)Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙�Â.:��אר� .‰Ú„˙�מ�: ¿»«»∆»»…ְָָ»≈À
אתכ�ה��רה, ���יתי �ביניכ�, �יני לעד�ת �היא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

:�� ה�ת�ב�ת האר��,.tÎ¯˙(ÊÈ)מצו�ת על ���י ְְִַָ«…∆ִַָָ

מלמ �ת�ח ��:�היה �מי� עליו �מ�יח� עלה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

dk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡.��ורח אר��, �ל �אר�� «»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְְְֶָָָָ

ה�תלי� עבי על �מ�חת אר��, �ל ְֳִִַַַַָ�ְְֶָָ�רח��

�ר�� לעבי�, �ע�ר נת� ��א �י על וא� ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹאר�ע��.

טפח עבי� �היה ה)ר��תינ� .ÌÈ·¯k(ÁÈ):(סוכה ְֵֶֶַַָָָָ¿Àƒ
�רצ�� לה�:�מ�ת NÚz‰�ינ�ק ‰L˜Ó.א�� ְְִֶַָƒ¿»«¬∆ֶֹ

לאחר ה��רת �רא�י �תח�ר� עצמ� �פני ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ�ע��

א�א �ולדרי"�, ���רי� צ�רפי�, �מע�ה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָע��ת�

וה�ה ה��רת ע��ת �תח�ת הר�ה זהב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹה�ל

למעלה, ��לטי� ורא�י� �אמצע, �בקרנס ְְְְְְִִֶַַָָָָ�ְְִַ�פ�י�

קצ�תיו: �בליטת ה�ר�בי� בטדי"�.L˜Ó‰וצ�ר ְְְְִִִֵַַַָƒ¿»
�מ� ו')�לע"ז, ה' נק��":(דניאל לדא ˜ˆB˙"�א ְְְְַַָָָָ¿

˙¯tk‰.:ה��רת ‡Á„(ËÈ)רא�י ·e¯k ‰NÚÂ ««…∆ֵֶַַָֹ«¬≈¿∆»
‰ˆwÓ..וקצה קצה לכל �ר�בי� �ני �אמר ��א ƒ»»ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

מ�ה": מ�צה אחד "�ר�ב לפר�: ה�צר� ÔÓלכ� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָƒ
˙¯tk‰.���ר� זה� ה�ר�בי�, את �ע�ה עצמ� ««…∆ְְֲִֵֶֶֶַַַָ

�פני �ע�� ��א א�ת�", �ע�ה "מק�ה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�ל

ל��רת: �תח�ר� ÌÈÙ�Î(Î)עצמ� ÈN¯t.א�� ְְְֵֶַַַַָֹ…¿≈¿»«ƒֶֹ

�ר��י� א�א ��כבי�, �נפיה� �גבהי��ע�ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

�חלל טפחי� י' ��הא רא�יה�, אצל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלמעלה

�ס�ה �דאיתא ל��רת, ה�נפי� ה)��י� :(ד� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ�ָ

(‡Î)˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â.ל�ה ידע�י לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְִַָָָֹ

את האר� אל "ונת� נאמר: �בר �הרי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנכ�ל,

לב�� אר�� ��ע�ד� לל�ד ��א ל�מר וי� ְְְְֵֵֶֶַַַָָ�ֵָהעדת"?

�� ואחר לת�כ�, העדת את �ח�ה י�� ��רת, ְְַַָ�ְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ�לא

את ��הקי� מצינ�, וכ� עליו. ה��רת את ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹי��

נאמר: מ)המ��� אל(לקמ� העד�ת את "ו��� ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ

האר�� על ה��רת את "ו��� :�� ואחר ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהאר��",

ל�.Èz„ÚB�Â(Î·)מלמעלה": מ�עד ��אק�ע ְְִָָ¿«¿ƒְְְֵֶֶַ

�� �אבא ל��עד אק�ע מק�� א�ת� ע��, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹלד�ר

אלי�: ‰tk¯˙לד�ר ÏÚÓ Ez‡ Èz¯a„Â.��במק� ְֵֵֶַ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈«««…∆ְָ



קכג dnexzdkipy mei qelwpe`
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íéáøkä-úà eùrz úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬Ÿ¤©§ª¦−
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éìà ïzàEi''yx:áëézøaãå íL Eì ézãrBðå ¤¥−¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧

:dpÓ ÔecÚÈ ‡Ï ‡iÁÈ¯‡טזÔz˙Â ¬ƒ«»»¿ƒƒ≈¿ƒ≈

:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡�B¯‡a«¬»»«¬»ƒ∆≈»

ÈÎcיז ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈

‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿«¿«¿»

:dÈ˙t ‡bÏÙeיחÔÈ¯z „aÚ˙Â «¿»¿»«¿«¿≈¿≈

ÔB‰˙È „aÚz „È‚� ·‰„c ÔÈ·e¯k¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈»¿

:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓיט„aÚÂ ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»¿ƒ≈

‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»

‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»

ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k ˙È Ôe„aÚz«¿¿»¿«»«¿≈

:È‰B¯ËÒכÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂ ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b«¿≈¿≈»¿«ƒ¿«¿≈

Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ««À¿»¿«≈«»√≈

Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯ÎכאÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â ¿«»¿ƒ≈»«À¿»«

˙È Ôzz ‡�B¯‡·e ‡lÚÏÓ ‡�B¯‡¬»ƒ¿≈»«¬»ƒ≈»

:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰ÒכבÔnÊ‡Â «¬»ƒ∆≈»∆¡«≈

CnÚ ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»

‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»

é"ùø

(ÊË)Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙�Â.:��אר� .‰Ú„˙�מ�: ¿»«»∆»»…ְָָ»≈À
אתכ�ה��רה, ���יתי �ביניכ�, �יני לעד�ת �היא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

:�� ה�ת�ב�ת האר��,.tÎ¯˙(ÊÈ)מצו�ת על ���י ְְִַָ«…∆ִַָָ

מלמ �ת�ח ��:�היה �מי� עליו �מ�יח� עלה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

dk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡.��ורח אר��, �ל �אר�� «»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְְְֶָָָָ

ה�תלי� עבי על �מ�חת אר��, �ל ְֳִִַַַַָ�ְְֶָָ�רח��

�ר�� לעבי�, �ע�ר נת� ��א �י על וא� ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹאר�ע��.

טפח עבי� �היה ה)ר��תינ� .ÌÈ·¯k(ÁÈ):(סוכה ְֵֶֶַַָָָָ¿Àƒ
�רצ�� לה�:�מ�ת NÚz‰�ינ�ק ‰L˜Ó.א�� ְְִֶַָƒ¿»«¬∆ֶֹ

לאחר ה��רת �רא�י �תח�ר� עצמ� �פני ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ�ע��

א�א �ולדרי"�, ���רי� צ�רפי�, �מע�ה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָע��ת�

וה�ה ה��רת ע��ת �תח�ת הר�ה זהב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹה�ל

למעלה, ��לטי� ורא�י� �אמצע, �בקרנס ְְְְְְִִֶַַָָָָ�ְְִַ�פ�י�

קצ�תיו: �בליטת ה�ר�בי� בטדי"�.L˜Ó‰וצ�ר ְְְְִִִֵַַַָƒ¿»
�מ� ו')�לע"ז, ה' נק��":(דניאל לדא ˜ˆB˙"�א ְְְְַַָָָָ¿

˙¯tk‰.:ה��רת ‡Á„(ËÈ)רא�י ·e¯k ‰NÚÂ ««…∆ֵֶַַָֹ«¬≈¿∆»
‰ˆwÓ..וקצה קצה לכל �ר�בי� �ני �אמר ��א ƒ»»ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

מ�ה": מ�צה אחד "�ר�ב לפר�: ה�צר� ÔÓלכ� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָƒ
˙¯tk‰.���ר� זה� ה�ר�בי�, את �ע�ה עצמ� ««…∆ְְֲִֵֶֶֶַַַָ

�פני �ע�� ��א א�ת�", �ע�ה "מק�ה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�ל

ל��רת: �תח�ר� ÌÈÙ�Î(Î)עצמ� ÈN¯t.א�� ְְְֵֶַַַַָֹ…¿≈¿»«ƒֶֹ

�ר��י� א�א ��כבי�, �נפיה� �גבהי��ע�ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

�חלל טפחי� י' ��הא רא�יה�, אצל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלמעלה

�ס�ה �דאיתא ל��רת, ה�נפי� ה)��י� :(ד� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ�ָ

(‡Î)˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â.ל�ה ידע�י לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְִַָָָֹ

את האר� אל "ונת� נאמר: �בר �הרי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנכ�ל,

לב�� אר�� ��ע�ד� לל�ד ��א ל�מר וי� ְְְְֵֵֶֶַַַָָ�ֵָהעדת"?

�� ואחר לת�כ�, העדת את �ח�ה י�� ��רת, ְְַַָ�ְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ�לא

את ��הקי� מצינ�, וכ� עליו. ה��רת את ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹי��

נאמר: מ)המ��� אל(לקמ� העד�ת את "ו��� ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ

האר�� על ה��רת את "ו��� :�� ואחר ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהאר��",

ל�.Èz„ÚB�Â(Î·)מלמעלה": מ�עד ��אק�ע ְְִָָ¿«¿ƒְְְֵֶֶַ

�� �אבא ל��עד אק�ע מק�� א�ת� ע��, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹלד�ר

אלי�: ‰tk¯˙לד�ר ÏÚÓ Ez‡ Èz¯a„Â.��במק� ְֵֵֶַ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈«««…∆ְָ



dnexzdkipyקכד meiqelwpe`

øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä ìrî Ezà¦§¹¥©´©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−
EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä ïBøà-ìr©£´¨«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−

ìàøNé éða-ìài''yx:ôâëéör ïçìL úéNrå ¤§¥¬¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´
éöçå änàå Baçø änàå Bkøà íéúnà íéhL¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦

Búî÷i''yx:ãëúéNrå øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨
áéáñ áäæ øæ Bli''yx:äëúøbñî Bl úéùrå ²¥¬¨−̈¨¦«§¨¦̧Ÿ¨¬¦§¤²¤

Bzøbñîì áäæ-øæ úéNrå áéáñ çôè−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²§¦§©§−
áéáñi''yx:åëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå ¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®

øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−
:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨

-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤
ïçìMäi''yx:çëíéhL éör íécaä-úà úéNrå ©ª§¨«§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½

ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ íúà úétöåi''yx: §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«
èëåéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúørw úéùrå§¨¦̧Ÿ¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈

Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ Ècƒ«¬»¿«¬»»»ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ C˙È „wÙ‡¡«≈»»¿»¿≈ƒ¿»≈

ÔÈhLכג ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ

dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒÀ¿≈¿«¿»¿»≈

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡ÂכדÈÙÁ˙Â ¿«¿»«¿»≈¿«¬≈

¯ÈÊ dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cכה„aÚ˙Â ƒ¿«¿¿¿«¿≈

¯BÁÒ ‡kLt dÓe¯ ‡Ù�„b dÏ≈¿«¿»≈À¿»¿

dÙ�„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒכוdÏ „aÚ˙Â ¿¿¿«¿≈≈

˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ

:È‰BÏ‚¯ Úa¯‡Ïכז‡Ù�„b Ï·˜Ï ¿«¿««¿ƒ»√≈¿«¿»

‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»«¬ƒ«»

:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏכח˙È „aÚ˙Â ¿ƒ«»»»¿«¿≈»

ÔB‰˙È ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿

˙È ÔB‰a ÔÈÏË� ÔB‰ÈÂ ‡·‰c«¬»ƒ»¿ƒ¿»

:‡¯B˙tכטÈ‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â »»¿«¿≈»ƒƒ

d˙ÏÈÎÓe d˙ÂÒ˜Â È‰BkÊ·e»ƒƒ¿«¿»≈¿ƒ»≈

„aÚz ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq�˙Ècƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈

é"ùø

א�מר: ה�א א)אחר מאהל(ויקרא אליו ה' "ויד�ר ְֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

נמצא� ל�רכת. מח�� ה���� זה לאמר", ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמ�עד

ה�ת�ב �א זה. את זה מכחי�י� �ת�בי� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ�ני

�יניה�: והכריע ז)ה�לי�י מ�ה(במדבר "�בבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַֹֹ

מעל אליו מ��ר ה��ל את ו��מע מ�עד אהל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאל

��א וכיו� ל����, נכנס היה מ�ה וג�'", ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה��רת

ה�ר�בי�, לבי� ה�מי� מ� י�רד ק�ל ה�תח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָ�ת��

מ�עד: �אהל למ�ה ונ�מע י�צא Â‡˙�מ�� ְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹ¿≈
Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ ¯L‡ŒÏk.וי"ו הרי »¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵָ

יתרה וכהז� ��קרא, הר�ה וכמ�ה� �טפלה, ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹ

אצ�ה �ל את ,"�� ע�� אד�ר א�ר "ואת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�פ�ר:

ה�א: י�ראל, �ני אל �ב�.˜B˙Ó(Î‚)א�ת� ְְְִֵֵֶָ…»ַֹ

ה�לח� עבי ע� קט)רגליו Ê‰(Î„):(פסחי� ¯Ê·. ְֳִִַַָ�ְָ≈»»
�גד�לה, ע�ר �� �ה�לח� מלכ�ת, לכתר ְְֵֶָָֹ�ְְִֶֶֶַַָסימ�

מלכי�': '�לח� �א�מרי�: .bÒÓ¯˙(Î‰)�מ� ְְִֶ�ְְִַָƒ¿∆∆

י� ��בר. י�ראל חכמי ונחלק� �דנפא, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ�תר��מ�:

�מ� ל�לח�, סביב היתה, למעלה ְְָ�ְְְְִִַַָָָָא�מרי�:

למ�ה א�מרי� וי� �רי�, �לח� ���פת ְְְְִִֵַַָָ�ְְְִִֶַַַלבז��י�

ה�לח�, ר�ח�ת �אר�ע לרגל, מרגל �ק�עה ְָ�ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָהיתה

מס�רת: א�ת� על ��כב ה�לח� ÈNÚÂ˙וד� ְַַ�ְְִֵֶֶַָָ¿»ƒ»
Bz¯bÒÓÏ ·‰ÊŒ¯Ê.�פר� למעלה, האמ�ר זר ה�א ≈»»¿ƒ¿«¿ְְֵֵַַָָָ

היתה: ה�ס�רת �על �א� nÚÏ˙(ÊÎ)ל� ְְְִֶֶֶַַָָָ¿À«
˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰.נגד� �ק�ע�ת �רגלי� «ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְִֶֶַַָ

ה�ס�רת: ÌÈc·Ïרא�י ÌÈz·Ï.�יהי ט�ע�ת א�ת� ְִֵֶֶַָ¿»ƒ¿«ƒְִַָָ

ה��י�: �ה� להכניס ��י�:לצר�.ÌÈz·Ï��י� ְְִִִֶַַַָָ¿»ƒְִֶָֹ

ÌÈc·Ï.:לאריח�א לאתרא Œ‡O�Â(ÁÎ)�תר��מ�: ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ¿ƒ»
Ì·.:�ה�לח את �� נ�א יהיה נפעל, ל��� »ְְְִִִֶֶַַָָ�ְָ

(ËÎ)ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ.,זהקער�תיו ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְֶָָ

היה וה�ח� ה�ח�, �דפ�ס ע��י �היה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�פ�ס,

ל� ��לי� ר�ח�תיה. מ��י �ר�צה �בה �מי� ְְְִִִֵֵֶַָָָָע��י

dnexzdkiyily mei qelwpe`

íúà äNrz øBäè áäæ ïäa Cqé øLài''yx: £¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«
ìéðôì íéðt íçì ïçìMä-ìr zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬

ãéîzi''yx:ôéùéìùàìøBäè áäæ úøðî úéNrå ¨¦«§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®
äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä äNréz äL÷î¦§º̈¥«¨¤³©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨

:ÔB‰˙ÈלÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â »¿¿ƒ≈«»»¿≈

:‡¯È„z ÈÓ„˜ ‡it‡לא„aÚ˙Â ««»√»«¿ƒ»¿«¿≈

„·Ú˙z „È‚� ÈÎc ·‰„c ‡z¯�Ó¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈

‡‰„Èlk d�˜e dcL ‡z¯�Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»ƒ«¿

é"ùø

�מ�א� מ�א� וק�פל �מי�למ�ה מעלה �ל�י ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

�ני� ל� ��� ה�ני�, לח� קר�י �לכ� ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ�תלי�,

נ�ת� �מ�ה, מ�ה ה�ית לצ�י �לכא�, לכא� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָר�אי�

�פת �נגד זק�פי� �כתליו �לח� �ל לרח�� ְְְְְִֶֶַָָָ�ְְְֶָָאר��

�רזל.ה�לח�, �דפ�ס זהב �פ�ס ל� ע��י והיה ַ�ְְְְְֶַָָָָָָ

נ�תנ� ה���ר, מ� �כ���ציא� נאפה, ה�א �רזל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָ��ל

ה�לח�, על ��ס�ר� ���ת למחר עד זהב ְָ�ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָ��ל

קערה: קר�י �פ�ס �זיכי�.ÂÈ˙tÎÂוא�ת� ה� ְְְָָָ¿«…»ִִֵָ

ק�מצי ל�ני הי� ���י� לב�נה. �ה� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ���תני�

��אמר: ה�ערכ�ת, ��י על ���תני� (ויקראלב�נה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ז�ה":כה) לב�נה ה�ערכת על ה�.ÂÈ˙BN˜e"ונת� ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ֵ

��גמת� לאר��. ה�ס�קי� חל�לי� קני� חצאי ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ�מי�

לח� �ל רא� על �ל�ה �מס�ר זהב �ל ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹע�ה

�מב�ילי� ה�ני�, א�ת� ��י על האחד לח� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ���ב

ולא �יניה� הר�ח ���נס �די ללח�, לח� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ�י�

קסו"א: קר�י חל�ל �בר �ל ערבי �בל��� ְְְְִִַַָָָָָָיתע���.

ÂÈ˙iw�Óe.�מי� סניפי� ה� �מכילת�, �ר��מ�: ¿«ƒ…»ְְְְִִִִֵֵַָ

מ� למעלה עד �גב�הי� �אר� ע�מדי� זהב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיתד�ת

�מפ�לי� ה�ח�, מערכת �ב� �נגד הר�ה, ִָ�ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�ַה�לח�

) גורס��ה מ�ה,חמ�ה)הרא"� למעלה זה ���לי� ְְֲִִִִִֶֶַָָָ

א�ת� על סמ�כי� ללח�, לח� ��י� ה�ני� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָורא�י

על העלי�ני� ה�ח� מ�א יכ�ד ��א �די ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ���לי�,

סבל�תיו, מכילת�, �ל��� וי�בר�. ְְְְְְִִִִֵַַָָָה�ח��ני�

איני מנ���ת, ל��� אבל הכיל", "נלאיתי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָ�מ�:

י�ראל מחכמי וי� סניפי�. על נ�פל אי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָי�דע

צו)א�מרי� ��ק�י�(מנחות סניפי� א�� ק��תיו, : ְְְְִִִִֵֶַָ

י�בר. ��א א�ת� �מחזיקי� א���מנ��תיו,א�ת� ְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

א�נקל�ס אבל יתע��, ��א א�ת� ��נ�י� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹה�ני�

הא�מר: �דברי ��נה היה מכילת�, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ��ר��:

סניפי�: ה� Ô‰aמנ���ת CqÈ ¯L‡.יכ�ה א�ר ְְִִִֵַ¬∆À«»≈ְֲֶ�ֶ

�הי� י��", "א�ר א�מר: ה�א ק��תיו ועל ֶַָ�ְְֲֵֶֶַָָ�ה�,

וכ��י. סכ� �מי� א�מר:עליו ה�א אחר �מק�� וכ� ְְְְְִִֵֵֵַָָָָ

ד) וה�ס�,(במדבר י�� וזה, וזה ה�ס�", ק��ת ְֶֶַַ�ְְְְֵֶֶֶַָ"ואת

ה�: וכ��י סכ� ÌÈ�t(Ï)ל��� ÌÁÏ.�ל �י� ְְְִֵָ∆∆»ƒֵֶ

מערכ�תיו וסדר ה�ח� �מני� ��ר��י, �מ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�ני�

ה�הני�": אל �"אמר L˜Ó‰(Ï‡)מפר�י� ְְֱֲִִֶַָֹֹֹƒ¿»
‰¯B�n‰ ‰NÚÈz.יע�ה ולא ח�לי�ת יע��ה ��א ≈»∆«¿»ְְֲֲֶֶֶַַָֹֹ

יד�יק� �� ואחר אברי�, אברי� ונר�תיה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקניה

�אה ��� א�א �ולדרי"�, ���רי� ה��רפי� ָָָ�ְְִִֶֶֶֶַָ�דר�

הא�נ�ת �כלי וח�ת� �קרנס �מ�י� אחת, ָ�ְְְִֵֵָָ�ְֲִִֵַַַָמחתיכה

ואיל� איל� ה�ני� נגיד,.L˜Ó‰:�מפריד �ר��מ� ְִִֵֵַַָָָָƒ¿»ְְִַ

הע�ת מ� האברי� את ��מ�י� המ�כה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָל���

מ�ת מק�ה, �ל��� ה�רנס. �ה��ת �לכא� ְְְִַַָָ�ְְְַַַָָָלכא�

�מ�: �לע"ז, בטדי"� ה)קרנס, לדא(דניאל "�א �ְְְְַַָָָ

‰B�n¯‰נק��": ‰NÚÈz.(תנחומא)לפי מאליה, ְָָ≈»∆«¿»ְִֵֵֶָ

,�� מתק�ה מ�ה �ר���היה ה�ד�� ל� אמר ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מ נע�ית והיא לא�ר, ה��ר את ה�ל� אליה.ה�א: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

'�ע�ה' נכ�ב לא כט)לכ� ה�א.dÎ¯È:(מנחות ְְֲִֶַַָֹ¿≈»
הרגלי� ��ל�ה �בה, �מי� הע��י מ�ה �ל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרגל

�למ�ה: הימ�ה ���.d�˜Âי�צאי� האמצעי ה�נה ְְִֵֶַָָ¿»»ְִֶֶֶַָָָָ

נר ועליו מעלה �ל�י זק�� ה�ר�, �אמצע ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהע�לה

ולתת לת�כ� ה�מ� לצ�ק �ז�, �מי� ע��י ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאמצעי

�ע��י�.ÈÚÈ·b‰:ה�תילה ��ס�ת �מי� ה� ְִַָ¿ƒ∆»ְִִֵֶ

מדירנ"ס, לה� וק�רי� �קצרי�, אר�י� ְְִִִֶָָ�ְֲִִמ�כ�כית,

וקנה קנה מ�ל וי�צאי� �ב�לטי� מ�הב ע��יי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָוא��

לנ�י: א�א ב� הי� ולא ה�ת�ב, �ה� ��ת� ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��ני�

‰È¯zÙk.�לטי�� סביב, עג�י� ���חי�, �מי� «¿…∆»ְֲִִַ�ְִִִָ

ל�נ�ר�ת �ע��י� �דר� האמצעי ה�נה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָסביב�ת

��ה� �מני� פימל"�, לה� וק�רי� ה�רי�, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ��פני

וכ�ה מ��ה ��לטי� �פ��רי� ��ה ��ר�ה: ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ�ת�ב

לכפ��ר: �פ��ר ��י� צ��רי�.ÈÁ¯Ùe‰חלק ְְְֵֶַַָָ¿»∆»ִִ

�רחי�: �מי� �� eÈ‰Èע��יי� ‰pnÓ.,מק�ה ה�ל ְְֲִִִָָƒ∆»ƒ¿ְִַָֹ
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�מ�א� מ�א� וק�פל �מי�למ�ה מעלה �ל�י ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

�ני� ל� ��� ה�ני�, לח� קר�י �לכ� ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ�תלי�,

נ�ת� �מ�ה, מ�ה ה�ית לצ�י �לכא�, לכא� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָר�אי�

�פת �נגד זק�פי� �כתליו �לח� �ל לרח�� ְְְְְִֶֶַָָָ�ְְְֶָָאר��

�רזל.ה�לח�, �דפ�ס זהב �פ�ס ל� ע��י והיה ַ�ְְְְְֶַָָָָָָ

נ�תנ� ה���ר, מ� �כ���ציא� נאפה, ה�א �רזל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָ��ל

ה�לח�, על ��ס�ר� ���ת למחר עד זהב ְָ�ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָ��ל

קערה: קר�י �פ�ס �זיכי�.ÂÈ˙tÎÂוא�ת� ה� ְְְָָָ¿«…»ִִֵָ

ק�מצי ל�ני הי� ���י� לב�נה. �ה� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ���תני�

��אמר: ה�ערכ�ת, ��י על ���תני� (ויקראלב�נה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ז�ה":כה) לב�נה ה�ערכת על ה�.ÂÈ˙BN˜e"ונת� ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ֵ

��גמת� לאר��. ה�ס�קי� חל�לי� קני� חצאי ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ�מי�

לח� �ל רא� על �ל�ה �מס�ר זהב �ל ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹע�ה

�מב�ילי� ה�ני�, א�ת� ��י על האחד לח� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ���ב

ולא �יניה� הר�ח ���נס �די ללח�, לח� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ�י�

קסו"א: קר�י חל�ל �בר �ל ערבי �בל��� ְְְְִִַַָָָָָָיתע���.

ÂÈ˙iw�Óe.�מי� סניפי� ה� �מכילת�, �ר��מ�: ¿«ƒ…»ְְְְִִִִֵֵַָ

מ� למעלה עד �גב�הי� �אר� ע�מדי� זהב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיתד�ת

�מפ�לי� ה�ח�, מערכת �ב� �נגד הר�ה, ִָ�ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�ַה�לח�

) גורס��ה מ�ה,חמ�ה)הרא"� למעלה זה ���לי� ְְֲִִִִִֶֶַָָָ

א�ת� על סמ�כי� ללח�, לח� ��י� ה�ני� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָורא�י

על העלי�ני� ה�ח� מ�א יכ�ד ��א �די ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ���לי�,

סבל�תיו, מכילת�, �ל��� וי�בר�. ְְְְְְִִִִֵַַָָָה�ח��ני�

איני מנ���ת, ל��� אבל הכיל", "נלאיתי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָ�מ�:

י�ראל מחכמי וי� סניפי�. על נ�פל אי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָי�דע

צו)א�מרי� ��ק�י�(מנחות סניפי� א�� ק��תיו, : ְְְְִִִִֵֶַָ

י�בר. ��א א�ת� �מחזיקי� א���מנ��תיו,א�ת� ְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

א�נקל�ס אבל יתע��, ��א א�ת� ��נ�י� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹה�ני�

הא�מר: �דברי ��נה היה מכילת�, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ��ר��:

סניפי�: ה� Ô‰aמנ���ת CqÈ ¯L‡.יכ�ה א�ר ְְִִִֵַ¬∆À«»≈ְֲֶ�ֶ

�הי� י��", "א�ר א�מר: ה�א ק��תיו ועל ֶַָ�ְְֲֵֶֶַָָ�ה�,

וכ��י. סכ� �מי� א�מר:עליו ה�א אחר �מק�� וכ� ְְְְְִִֵֵֵַָָָָ

ד) וה�ס�,(במדבר י�� וזה, וזה ה�ס�", ק��ת ְֶֶַַ�ְְְְֵֶֶֶַָ"ואת

ה�: וכ��י סכ� ÌÈ�t(Ï)ל��� ÌÁÏ.�ל �י� ְְְִֵָ∆∆»ƒֵֶ

מערכ�תיו וסדר ה�ח� �מני� ��ר��י, �מ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�ני�

ה�הני�": אל �"אמר L˜Ó‰(Ï‡)מפר�י� ְְֱֲִִֶַָֹֹֹƒ¿»
‰¯B�n‰ ‰NÚÈz.יע�ה ולא ח�לי�ת יע��ה ��א ≈»∆«¿»ְְֲֲֶֶֶַַָֹֹ

יד�יק� �� ואחר אברי�, אברי� ונר�תיה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקניה

�אה ��� א�א �ולדרי"�, ���רי� ה��רפי� ָָָ�ְְִִֶֶֶֶַָ�דר�

הא�נ�ת �כלי וח�ת� �קרנס �מ�י� אחת, ָ�ְְְִֵֵָָ�ְֲִִֵַַַָמחתיכה

ואיל� איל� ה�ני� נגיד,.L˜Ó‰:�מפריד �ר��מ� ְִִֵֵַַָָָָƒ¿»ְְִַ

הע�ת מ� האברי� את ��מ�י� המ�כה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָל���

מ�ת מק�ה, �ל��� ה�רנס. �ה��ת �לכא� ְְְִַַָָ�ְְְַַַָָָלכא�

�מ�: �לע"ז, בטדי"� ה)קרנס, לדא(דניאל "�א �ְְְְַַָָָ

‰B�n¯‰נק��": ‰NÚÈz.(תנחומא)לפי מאליה, ְָָ≈»∆«¿»ְִֵֵֶָ

,�� מתק�ה מ�ה �ר���היה ה�ד�� ל� אמר ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מ נע�ית והיא לא�ר, ה��ר את ה�ל� אליה.ה�א: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

'�ע�ה' נכ�ב לא כט)לכ� ה�א.dÎ¯È:(מנחות ְְֲִֶַַָֹ¿≈»
הרגלי� ��ל�ה �בה, �מי� הע��י מ�ה �ל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרגל

�למ�ה: הימ�ה ���.d�˜Âי�צאי� האמצעי ה�נה ְְִֵֶַָָ¿»»ְִֶֶֶַָָָָ

נר ועליו מעלה �ל�י זק�� ה�ר�, �אמצע ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהע�לה

ולתת לת�כ� ה�מ� לצ�ק �ז�, �מי� ע��י ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאמצעי

�ע��י�.ÈÚÈ·b‰:ה�תילה ��ס�ת �מי� ה� ְִַָ¿ƒ∆»ְִִֵֶ

מדירנ"ס, לה� וק�רי� �קצרי�, אר�י� ְְִִִֶָָ�ְֲִִמ�כ�כית,

וקנה קנה מ�ל וי�צאי� �ב�לטי� מ�הב ע��יי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָוא��

לנ�י: א�א ב� הי� ולא ה�ת�ב, �ה� ��ת� ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��ני�

‰È¯zÙk.�לטי�� סביב, עג�י� ���חי�, �מי� «¿…∆»ְֲִִַ�ְִִִָ

ל�נ�ר�ת �ע��י� �דר� האמצעי ה�נה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָסביב�ת

��ה� �מני� פימל"�, לה� וק�רי� ה�רי�, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ��פני

וכ�ה מ��ה ��לטי� �פ��רי� ��ה ��ר�ה: ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ�ת�ב

לכפ��ר: �פ��ר ��י� צ��רי�.ÈÁ¯Ùe‰חלק ְְְֵֶַַָָ¿»∆»ִִ

�רחי�: �מי� �� eÈ‰Èע��יי� ‰pnÓ.,מק�ה ה�ל ְְֲִִִָָƒ∆»ƒ¿ְִַָֹ
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ËqÓ¯‰‡לב ÔÈ˜Ù� ÔÈ�˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»

„Á d¯ËqÓ ‡z¯�Ó È�˜ ‡˙Ïz¿»»¿≈¿«¿»ƒƒ¿««

d¯ËqÓ ‡z¯�Ó È�˜ ‡˙Ï˙e¿»»¿≈¿«¿»ƒƒ¿«

:‡�È�zלגÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz ƒ¿»»¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ

‡˙Ï˙e ÔLBLÂ ¯eÊÁ „Á ‡È�˜a¿«¿»«≈¿«¿»»

¯eÊÁ „Á ‡È�˜a ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈

ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯�Óלד‡Úa¯‡ ‡z¯�Ó·e ¿«¿»ƒ¿«¿»«¿¿»

‡‰¯eÊÁ ÔÈ¯ÈˆÓ ÔÈ„ÈlÎ«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»

:‡‰pLBLÂלהÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ ¿«»»¿≈¿¿≈

ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�¿̃ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒ

dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:‡z¯�Ó ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»

é"ùø

לב�� יע�� ולא הע�ת, חתיכת מ��� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹי�צא

ÈcvÓ‰(Ï·)ויד�יק�: ÌÈ‡ˆÈ.,�לכא� לכא� ְְִֵַ…¿ƒƒƒ∆»ְְָָ

�ל �בה� �נגד עד וע�לי� נמ�כי� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ�אלכס��

קנה מ��� וי�צאי� האמצעי, קנה �ה�א ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָמנ�רה,

ו�ל אר� ה�ח��� מ�ה: למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאמצעי,

�היה לפי הימ��, קצר והעלי�� הימ�� קצר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמעלה

האמצעי קנה �ל לגבה� �וה רא�יה� ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ב�

קני�: ה��ה י�צאי� ����� ְְִִִִִִֶֶַַָָה�ביעי,

(‚Ï)ÌÈ„wLÓ.�דר� הי�, מצ�רי� �תר��מ�: ¿À»ƒְְְַ�ְִֶֶָָ

ניאל"ר: ���רי� וזהב, �ס� לכלי LÏLe‰�ע��י� ְְִִִֵֶֶֶֶָָ¿…»
ÌÈÚ·‚.קנ מ�ל וקנה��לטי� Á¯ÙÂ:ה ¯zÙk.היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ָָ

וקנה: קנה ‚·ÌÈÚ(Ï„)לכל ‰Úa¯‡ ‰¯�n·e. ְְֶֶָָָ«¿…»«¿»»¿ƒƒ
��לט אחד �ביעי�: אר�עה הי� מנ�רה �ל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ג�פ�

יציאת מ� למעלה והג' ה�ני�, מ� למ�ה ��ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

מ��יה ה��צאי� È¯zÙk‰:ה�ני� ÌÈ„wLÓ ְִִִִֶַַָָ¿À»ƒ«¿…∆»
‰ÈÁ¯Ùe.(נב �אי�(יומא מקרא�ת מחמ�ה אחד זה ¿»∆»ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ

א� מ��די�, �ביעי� א� יד�ע אי� הכרע: ִָ�ְְְִִִֵֵֶֶַַָָלה�

�פרחיה: �פ�ריה Áz˙(Ï‰)מ��די� ¯zÙÎÂ ְ�ְְִֶֶַָָָָֹ¿«¿…««
ÌÈ�w‰ È�L.�נמ�כי ה�ני� הי� ה�פ��ר מ��� ¿≈«»ƒְְִִִִַַַָָָ

�מלאכת �נינ� �� ואיל�, איל� צ�יה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמ�ני

כט)ה����: טפחי�,(מנחות י"ח מנ�רה �ל �בה� ְְְְִִֶַָָָָָ

האמ�ר ה�רח ה�א טפחי�, ג' וה�רח ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָהרגלי�

��אמר: ח)��ר�, �רח�",(במדבר עד ירכ� "עד ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָ

�ביעי� מהאר�עה �ביע ��� וטפח חלק, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�טפחי�

�רחי� ��ני �פ��רי� מ�ני ופרח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָוכפ��ר

"מ��די� ��אמר: עצמ�, ��נ�רה ִָ�ְְְֱֲִֶֶַַַָָָהאמ�רי�

�ני ��נה �הי� למדנ�, �פרחיה". ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�פ�ריה

�פ��רי� הג' מ� לבד �רחי�, ��ני ְְְְְִִִִֵַַַַָ�פ��רי�

�חת "וכפ�ר ��אמר: מ��כ�, נמ�כי� ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ�ה�ני�

��ני �פ�ר וטפח חלק, �טפחי� וג�'", ה�ני� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�ני

וע�לי� נמ�כי� ואיל�, איל� מ��� י�צאי� ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָקני�

�פ��ר וטפח חלק טפח מנ�רה �ל �בה� ְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�נגד

�פ��ר וטפח חלק וטפח מ���, י�צאי� קני� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ��ני

�נגד וע�לי� ונמ�כי� מ���, י�צאי� קני� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָ��ני

חלק. �טפחי� מנ�רה �ל ג'�בה� �� נ���ר� ְְְְְִִֶַַָָָָָָָ

נמצא� ופרח. וכפ��ר �ביעי� ג' ��ה� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָטפחי�

ואחד, אחד לכל ג' קני�, ל��ה י"ח כ"ב: ְְְְִִִִֶֶָָָָָ�ביעי�

ע�ר ואחד כ"ב, הרי מנ�רה, �ל �ג�פ� ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָואר�עה

מנ�רה �ל �ג�פ� וג' ה�ני� ���ת ו' ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ�פ��רי�:

��נ�רה, נאמר� ע�ד ��ני� מה�, י�צאי� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ�ה�ני�

�פ�רי�, �מע�ט �פ�ריה", "מ��די� ְְִִִֶַַָָֹֹ�ְֱֶֶַ��אמר:

�ג' והאחד, ה�ר�, אצל למ�ה האחד, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ני�:



קכז
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ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"� לשו� וזה
הציור וקוד� שלימה. המנורה צורת בכא� לצייר ראיתי
טפחי�. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורי� ושני גביעי� ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעי� ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחי�. ושלשה
לפיכ� שני�, רבי� ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדי�
השלישי והפרח פרחי�. ושני כפתורי� שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמו� הוא
לו הסמו� והפרח יר� אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלי�. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה וא�
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אור� בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העו� שוש�.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעי� הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאי� להצטייר,
הכוונה אבל ל�, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומות� והפרחי� והכפתורי� הגביעי� מספר בה להודיע
דבר שו� בו שאי� המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. אי� וכולה והכפתורי�, הפרחי� בה� שהיו והמקומות

והפרחי� שוי�. כול� הגביעי� וכ� לכול�. אחד שיעור הכפתורי� שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כ�. ג�

עשר. אחד הכפתורי� ומספר תשעה. הפרחי� ומספר ושני�, עשרי� הגביעי� שמספר הזאת מהצורה ל� ונתבאר
זה. את זה מעכבי� תשעה פרחי� עשר אחד כפתורי� ושתי� עשרי� גביעי� אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיי� שלשה, והפרח הרגלי� טפחי�, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכא� ואחד לכא� אחד ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיי� ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולי� ונמשכי�
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולי� ויוצאי� ממנו נמשכי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' ש� נשתיירו חלק, וטפחיי� מנורה. של גובהה כנגד ועולי� נמשכי� ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחי� כפתורי� גביעי� שבה� פירושו6טפחי� משוקדי� בתורה שנאמר ומה הזה. העני� כל ל� התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדי� שקדי� כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכי� שה� הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדי� מעשה
הרמב"�). לשו� כא� (עד לבאר. צרי� אי� מפורס� מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימ� ובקש"ע קמ"א סימ� דעה" יורה ערו� וב"שלח� בטור (וראה
קני�).

ושלשה1) תיבה, כמי� העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשו�
ולמטה. הימנה יוצאי� רגלי�

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"�, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, ד� חולי� במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כא�). (עד כדי�.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, ד� במנחות רש"י לשו� וזה

וכתב כא�). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליו� הגביע שא� אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני�גביעי� זה, בעני� העליו� בטפח היו והפרח והכפתור גביעי� מהשלושה
את מקי� מה� אחד וכל מזה למעלה זה האחרי� הטפחי� בשני היו האחרי�

סביב. הקנה

שכל הרמב"� שכתב מה מתאי� רש"י שיטת שלפי להעיר מקו� וכא�

טפח, היה שהכפתור יתכ� אי� יקשה ולא לכול�. אחד שיעור וכו' הכפתורי�
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלי� נו� יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורי� על יוצאי� שהקני� מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירי�) שציירו
וכו'. הקני� שני נגד כתב ולא וגו', הקני� שני תחת

הציור5) צייר הרמב"� אבל בעיגול", "ונמשכי� כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולי� נמשכי� "באלכסו� ל"ב בפסוק כא� רש"י כתב וכ� בשיפועי�,

מנורה". של גובהה
הקני�6) שבששת שהגביעי� הוכיח חפ�) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

ע� בשוה כול� למעלה, זה אצל זה היו אלא הקני�, באור� מפוזרי� היו לא
האמצעי.

מתוך חומש "שי למורא"
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äøðnä-ïî íéàöiä íéðwäi''yx:åìíäéøzôk ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèæìäìräå äráL äéúøð-úà úéNrå ¨«§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
äéðt øár-ìr øéàäå äéúøð-úài''yx: ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨

çìøBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîei''yx:èìøkk ©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦©²
íéìkä-ìk úà dúà äNré øBäè áäæ̈¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−

älàäi''yx:î-øLà íúéðáúa äNrå äàøe ¨¥«¤§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤
øäa äàøî äzài''yx:ñåëàïkLnä-úàå ©¨¬¨§¤−¨¨«§¤©¦§¨¬

íéáøk éðL úrìúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNr äNrz©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²

ÔB‰Èלו dpÓ ÔB‰È�˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿

:ÈÎc ·‰„c ‡„Á ‡„È‚� dlkÀ«¿ƒ»¬»ƒ¿«¿≈

Ú·L‡לז ‡‰�ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»

ÔÈ¯‰�Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰�ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿«¬ƒ

:‡‰t‡ Ï·˜ ÏÚלח‡‰˙·ˆÂ «√≈«»»¿ƒ¿»»

:ÈÎc ·‰„c ‡‰˙ÈzÁÓeלט‡¯kk «¿¿»»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»

‡i�Ó Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ·‰„cƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»

:ÔÈl‡‰מÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ »ƒ≈«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿

:‡¯eËa ÈÊÁ˙Ó z‡cא˙ÈÂ ƒ«¿ƒ¿¬ƒ¿»¿»

ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ „aÚz ‡�kLÓ«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿

Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

é"ùø

�רחי� ות�עה ה�ביעי�. ג' ע� העלי�ני� ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָטפחי�

האחד "��נה ��אמר: ה�ני�, ל��ת ו' ל�: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהי�

"מ��די� ��אמר: ל�נ�רה, וג' ופרח", ִָ�ְְְְֱֶֶֶַַַַָָֹ�פ�ר

ואחד �ני�, �רחי�, �מע�ט �פרחיה", ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ�פ�ריה

"�העל�ת� �פר�ת עד":האמ�ר ירכ� "עד ְְְְֲֵַַַַָָָָָ

למעלה, ה�ת�בה ז� �מ�נה �דק�ק וא� ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ�רח�".

�מק�מ�: אי� אי� �מנינ� ‡˙Œ(ÊÏ)�מצא� ְְְְִִִִִֵָָָ∆
‰È˙¯�.�ה�מ �ת�כ� ���תני� �זיכי� �מי� ≈…∆»ְְְִִִִֶֶֶַָָ

È�t‰וה�תיל�ת: ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â.ת�� �י ע�ה ְְִַ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ

מ�ס�י� מ��יה, ה��צאי� ה�ני� ��רא�י ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ר�ת

���דליק� ה�ר�ת ��הי� �די האמצעי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ל�י

�ני צד אל א�ר� מ�סב �ניה", עבר "אל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאירי�

ה�נ�רה:ה�נה ��� �ה�א האמצעי, ְְִֶֶֶַַָָָָ

(ÁÏ)‰ÈÁ˜ÏÓe.לי�ח הע��יי� ה�בתי� ה� «¿»∆»ְֲִִִֵַַָָ

�פי �למ�כ� לי�ב� ה�מ�, מ��� ה�תילה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ה�

מלקחי�, קר�יי� �ה� ���קחי� �� ועל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָה�ר�ת,

טוליי� צבת, ל��� א�נקל�ס, ��ר�� ְְְְְְְְִִֵֶָָָוצביתהא

�ח�תה.È˙zÁÓe‰�לע"ז: קט�י� �זיכי� �מי� ה� ְַַ«¿…∆»ְְִִִִֵֶֶַָ

מטיב ��ה�א ��קר, ��קר ���ר האפר את ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ה�

וכב�, ה�ילה ��לק� ה�תיל�ת מאפר ה�ר�ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת

�מ�: �לע"ז, פוי�די"א מח�ה, ל)�ל��� (ישעיה ְְְְַַַָ

מ�ק�ד": א� B‰Ë¯(ËÏ)"לח��ת ·‰Ê ¯kk. ְִֵַָƒ«»»»
לא ��ר, א�א �ליה �ל ע� מ�קל� יהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ��א

ו�ל מנה, ��י� ח�ל �ל וה��ר י�תר, ולא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ�ח�ת

ליטרא ה�א וה�נה מנה, ק"� �פ�ל, היה ְְִֶֶֶַָָָָָָֹקד�

ק' וה� ק�ל�ני"א, למ�קל �ס� �� ְְְְְִִֵֶֶֶָָָ���קלי�

זה�בי�: אר�עה וה�לע סלעי� כ"ה ְְְְְִִִֶַַַָָָזה�בי�,

(Ó)‰NÚÂ ‰‡¯e.הר� �א� �אניראה �בנית ¿≈«¬≈ְְֲִִֵֶַָָָ

�מע�ה מ�ה ��תק�ה מ�יד א�ת�. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמראה

מנ�רה ה�א �ר�� ה�ד�� ל� �הראה עד ְְְֶֶַַַָָָָָה�נ�רה,

א�: Ó¯‡‰�ל ‰z‡Œ¯L‡.�דא' �תר��מ�: ֵֶ¬∆«»»¿∆ְְְִַַ

היה �פ�"ח, מראה נק�ד היה א�� �ט�רא'. ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָמתחזי

חט� ��ק�ד עכ�ו לאחרי�. מראה א�ה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ�תר�נ�:

ל� מראי� �אחרי� מתחזי', 'דא� �תר�נ� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָקמ�,

לנע�ה): ע��ה �י� מפריד Œ˙‡Â(‡)(�ה���ד ְְֲִִֵֶֶֶַַַ¿∆
˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰.לגג ל� להי�ת «ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְִָ

�ל�י�ת �ה�ריע�ת ל�ר�י�, מח�� ְְְְְִִִִִֶַַָולמח��ת

לכ��ת�: ÔÓb¯‡Âמאח�ריה� ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»
È�L ˙ÚÏ˙Â.ח�ט �כל יחד מיני� אר�עה הרי ¿…««»ƒְְֲִִֵַַַָָָ

וח�טוח�ט, ח�ט וכל צמר, �ל וג' ���י� �ל א' ְְְְְִִֶֶֶֶָ

כ"ד יחד, �ז�רי� ��ה� מיני� ד' הרי ו', ְְֲִִִֵֵֶַַָ�פ�ל

לח�ט המשכ�)�פלי� דמלאכת ÌÈ·¯k:(ברייתא ְְִָ¿Àƒ
·LÁ ‰NÚÓ.,�אריגת� �ה� מצ�רי� הי� �ר�בי� «¬≈…≈ְְִָ�ֲִִֶַָָָָ

מחט, מע�ה �ה�א �רקימה �אריגהולא א�א ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אחד �פרצ�� מ�א� אחד �רצ�� �תלי�, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ��ני

זה, מ�ד ונ�ר זה מ�ד ארי �א�רגי�מ�א�: �מ� ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָ
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íúà äNrz áLç äNrîi''yx:áCøà| ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«´Ÿ¤
áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−

:úréøéä-ìëìâúøáç ïééäz úòéøéä Lîç §¨©§¦«Ÿ£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ
äMà úøáç úòéøé Lîçå dúçà-ìà äMà¦−̈¤£Ÿ®̈§¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈

dúçà-ìài''yx:ãìr úìëz úàìì úéùrå ¤£Ÿ¨«§¨¦¹Ÿ¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´
ïëå úøáça äöwî úçàä äréøéä úôN§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³
úøaçna äðBöéwä äréøéä úôNa äNrz©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤

úéðMäi''yx:ääréøéa äNrz úàìì íéMîç ©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´
äö÷a äNrz úàìì íéMîçå úçàä̈«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´

ÔÓ‡ „·BÚ ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê¿ƒ«¿ƒ«√»

:ÔB‰˙È „aÚzב‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡ «¿≈»¿À¿»ƒƒ¬»

‡È˙eÙe ÔÈn‡ È�Ó˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿»

‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á ‡zÁLÓ¿«¿»¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»

ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ ‡„Á ÌÚƒ¬»«¬≈¿ƒ»¿«¿»

:‡„Á ÌÚ ‡„ÁדÔÈ·e�Ú „aÚ˙Â ¬»ƒ¬»¿«¿≈¬ƒ

‡„Á ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»¬»

„aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈

˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNa¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈

:‡˙È�z ÈÙBÏהÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ ≈ƒ¿≈»«¿ƒ¬ƒ

ÔÈLÓÁÂ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz«¿≈ƒƒ¬»¬»¿«¿ƒ

‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·e�Ú¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»

‡i·e�Ú Ô�eÎÓ ‡�È�z ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»

é"ùø

פיי�י�"א: �לע"ז ���רי� מ�י, �ל ְֲִִֶֶֶַַחג�ר�ת

(‚)˙¯·Á ÔÈÈ‰z.�חמ ז�, �צד ז� �מחט ��פר� ƒ¿∆»…¿…ְְְֵַַַָָ

לבד: וחמ� ‡d˙Á‡ŒÏלבד ‰M‡.�ר� �� ְְְֵַַָƒ»∆¬…»ֶֶָ

�בדבר נקבה, ל��� �ה�א �דבר לד�ר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָה�קרא

�מ� אחיו", אל "אי� א�מר: זכר, ל��� ְְִִֵֶֶָָָ�ה�א

��ר�בי�: כה)��אמר אל(לעיל אי� "�פניה� ְְֱִִֵֶֶֶֶַַ

�ר��.ÏÏ‡˙(„)אחיו": וכ� �לע"ז, לצול"� ִָÀ¿…ְְְִֵֵַַ

עניבה: ל��� ענ�בי�, Áa·¯˙א�נקל�ס: ‰ˆwÓ. ְְְֲֲִִָƒ»»«…»∆
חמ�ת קב�צת הח��ר. ��ס�� יריעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ�א�ת�

ח�ברת: קר�יה ÙNa˙היריע�ת ‰NÚz ÔÎÂ ְְִֶֶַָ¿≈«¬∆ƒ¿«
˙È�M‰ ˙¯aÁna ‰�BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰.יריעה �א�ת� «¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆«≈ƒְְִָָ

הח�ברת: לס�� �ל�מר: קצה, ל��� קיצ�נה, ְְְִִֶֶֶֶַַָָ�היא

(‰)d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó.מר� «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְֹ

ז� הב�לת� מכ�נת אחת, �מ�ה ה�לאת ְֶֶַָָָ�ְְִַַָָֹ�ֲֶֶַַ��ע�ה

�חבר��, יהא �� ז� �יריעה �כמ�ת� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמ��,

�ל ה�לא�ת יהי� ח�ברת, אצל ח�ברת ֶָ�ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹ���פר�

ז�, �ל ל�לא�ת �נגד מכ�נ�ת ז� ל���יריעה וזה� ְְִָ�ְְְֶֶֶֶָָ

לקבל. �נגד �ל �ר��מ� ז�, �נגד ז� ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָמק�יל�ת,

�כ�ח�ר אר�ע, ורח�� כ"ח אר�� חמ�היריע�ת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה�נית. הח�ברת וכ� כ' רח�� נמצא יחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָיריע�ת

ל�ערב, ה�זרח מ� �ל�י� אר�� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹוה����,

וכ� �ימנה" נגב לפאת קר�י� "ע�רי� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��אמר:

�ל�י� הרי הא�ה, וחצי א�ה קר� וכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹל�פ��.

ל�ר�� ה�פ�� מ� ה���� רחב ל�ערב. ה�זרח ְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָֹמ�

וג�'" י�ה ה���� "�ליר�תי ��אמר: א��ת, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָע�ר

�במק�מ� ע�ר. הרי ל�קצע�ת, קר�י� ְְֲִֵֶֶָ�ְְְִֵַָ��ני

אר�� היריע�ת, נ�ת� ה�ל�. ל�קרא�ת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָאפר��

חלל לגג אמצע��ת א��ת ע�ר מ���: �ל ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָלרח��

רא�י לעבי מ�א� וא�ה מ�א� וא�ה ה����, ְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָָֹרחב

ח' א�ה: ט"ז נ���ר� א�ה. �עבי� ְְְְִִֶַַַַָָָָָה�ר�י�,

��בה� ה�ר�י� ק�מת מכ��ת ל�ר�� וח' ְְְְִֶַַַַַָָָָָל�פ��

רח�� מג��ת. ה�ח��נ�ת א��ת ��י נמצא� ְָָ�ְְְְְִֵֶֶַַַע�ר.

ע�רי� מח�ר�ת ��ה� א�ה, אר�עי� יריע�ת ְִֶָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָ�ל

ה���� חלל לגג מה� �ל�י� לח�ברת. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹא�ה

���ערב, ה�ר�י� רא�י עבי �נגד וא�ה ְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלאר��,

הי� ��א ���זרח, הע��די� עבי לכ��ת ְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָֹוא�ה

חמ�ה) י��: (�ר�"י ד' א�א ��זרח ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָקר�י�

�מי� ��ה� �ווי� ותל�י �ר�� �ה�ס� ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָע��די�,

ה���� אח�רי על ה�ל�יי� א��ת ח' נ���ר� ְְְְֲִִִִֵַַַַַָויל��.

מצאתי ז� מג��ת. ה�ח��נ�ת א��ת ���י ִָָ�ְְְֲֵֶַַַַַָ���ערב

��ת �מ�כת אבל מ��ת. דמ�כת (פרק�בריתא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

וט'הזורק) ה�זרח ע��די את מכ��ת היריע�ת אי� :ְְְְִִֵֵֶַַַַָ
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:ÔB‰˙È „aÚzב‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡ «¿≈»¿À¿»ƒƒ¬»

‡È˙eÙe ÔÈn‡ È�Ó˙Â ÔÈ¯NÚ ‡„Á¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿»

‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á ‡zÁLÓ¿«¿»¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»

ÔÙtÏÓ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ ‡„Á ÌÚƒ¬»«¬≈¿ƒ»¿«¿»

:‡„Á ÌÚ ‡„ÁדÔÈ·e�Ú „aÚ˙Â ¬»ƒ¬»¿«¿≈¬ƒ

‡„Á ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»¬»

„aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈

˙È·c ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNa¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈

:‡˙È�z ÈÙBÏהÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ ≈ƒ¿≈»«¿ƒ¬ƒ

ÔÈLÓÁÂ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èa „aÚz«¿≈ƒƒ¬»¬»¿«¿ƒ

‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „aÚz ÔÈ·e�Ú¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»

‡i·e�Ú Ô�eÎÓ ‡�È�z ÈÙBÏ ˙È·c¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»

é"ùø

פיי�י�"א: �לע"ז ���רי� מ�י, �ל ְֲִִֶֶֶַַחג�ר�ת

(‚)˙¯·Á ÔÈÈ‰z.�חמ ז�, �צד ז� �מחט ��פר� ƒ¿∆»…¿…ְְְֵַַַָָ

לבד: וחמ� ‡d˙Á‡ŒÏלבד ‰M‡.�ר� �� ְְְֵַַָƒ»∆¬…»ֶֶָ

�בדבר נקבה, ל��� �ה�א �דבר לד�ר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָה�קרא

�מ� אחיו", אל "אי� א�מר: זכר, ל��� ְְִִֵֶֶָָָ�ה�א

��ר�בי�: כה)��אמר אל(לעיל אי� "�פניה� ְְֱִִֵֶֶֶֶַַ

�ר��.ÏÏ‡˙(„)אחיו": וכ� �לע"ז, לצול"� ִָÀ¿…ְְְִֵֵַַ

עניבה: ל��� ענ�בי�, Áa·¯˙א�נקל�ס: ‰ˆwÓ. ְְְֲֲִִָƒ»»«…»∆
חמ�ת קב�צת הח��ר. ��ס�� יריעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ�א�ת�

ח�ברת: קר�יה ÙNa˙היריע�ת ‰NÚz ÔÎÂ ְְִֶֶַָ¿≈«¬∆ƒ¿«
˙È�M‰ ˙¯aÁna ‰�BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰.יריעה �א�ת� «¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆«≈ƒְְִָָ

הח�ברת: לס�� �ל�מר: קצה, ל��� קיצ�נה, ְְְִִֶֶֶֶַַָָ�היא

(‰)d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó.מר� «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְֹ

ז� הב�לת� מכ�נת אחת, �מ�ה ה�לאת ְֶֶַָָָ�ְְִַַָָֹ�ֲֶֶַַ��ע�ה

�חבר��, יהא �� ז� �יריעה �כמ�ת� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמ��,

�ל ה�לא�ת יהי� ח�ברת, אצל ח�ברת ֶָ�ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַֹ���פר�

ז�, �ל ל�לא�ת �נגד מכ�נ�ת ז� ל���יריעה וזה� ְְִָ�ְְְֶֶֶֶָָ

לקבל. �נגד �ל �ר��מ� ז�, �נגד ז� ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָמק�יל�ת,

�כ�ח�ר אר�ע, ורח�� כ"ח אר�� חמ�היריע�ת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה�נית. הח�ברת וכ� כ' רח�� נמצא יחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָיריע�ת

ל�ערב, ה�זרח מ� �ל�י� אר�� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹוה����,

וכ� �ימנה" נגב לפאת קר�י� "ע�רי� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��אמר:

�ל�י� הרי הא�ה, וחצי א�ה קר� וכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹל�פ��.

ל�ר�� ה�פ�� מ� ה���� רחב ל�ערב. ה�זרח ְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָֹמ�

וג�'" י�ה ה���� "�ליר�תי ��אמר: א��ת, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָע�ר

�במק�מ� ע�ר. הרי ל�קצע�ת, קר�י� ְְֲִֵֶֶָ�ְְְִֵַָ��ני

אר�� היריע�ת, נ�ת� ה�ל�. ל�קרא�ת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָאפר��

חלל לגג אמצע��ת א��ת ע�ר מ���: �ל ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָלרח��

רא�י לעבי מ�א� וא�ה מ�א� וא�ה ה����, ְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָָֹרחב

ח' א�ה: ט"ז נ���ר� א�ה. �עבי� ְְְְִִֶַַַַָָָָָה�ר�י�,

��בה� ה�ר�י� ק�מת מכ��ת ל�ר�� וח' ְְְְִֶַַַַַָָָָָל�פ��

רח�� מג��ת. ה�ח��נ�ת א��ת ��י נמצא� ְָָ�ְְְְְִֵֶֶַַַע�ר.

ע�רי� מח�ר�ת ��ה� א�ה, אר�עי� יריע�ת ְִֶָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָ�ל

ה���� חלל לגג מה� �ל�י� לח�ברת. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹא�ה

���ערב, ה�ר�י� רא�י עבי �נגד וא�ה ְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלאר��,

הי� ��א ���זרח, הע��די� עבי לכ��ת ְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָֹוא�ה

חמ�ה) י��: (�ר�"י ד' א�א ��זרח ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָקר�י�

�מי� ��ה� �ווי� ותל�י �ר�� �ה�ס� ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָע��די�,

ה���� אח�רי על ה�ל�יי� א��ת ח' נ���ר� ְְְְֲִִִִֵַַַַַָויל��.

מצאתי ז� מג��ת. ה�ח��נ�ת א��ת ���י ִָָ�ְְְֲֵֶַַַַַָ���ערב

��ת �מ�כת אבל מ��ת. דמ�כת (פרק�בריתא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

וט'הזורק) ה�זרח ע��די את מכ��ת היריע�ת אי� :ְְְְִִֵֵֶַַַַָ
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éäréøéä úôN ìr úàìì íéMîç úéùrå§¨¦¹Ÿ¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ

ìr úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä úçàä̈«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ
:úéðMä úøáçä äréøéä úôNàéúéNrå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦²¨

íéñøwä-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤©§¨¦Æ
:ãçà äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìlaáéìäàä úòéøéa óãòä çøñå ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤

:‡„Á Ï·˜Ï ‡„Áו„aÚ˙Â ¬»»√≈¬»¿«¿≈

˙È ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»

‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»

:„Á ‡�kLÓ È‰ÈÂזÔÚÈ¯È „aÚ˙Â ƒ≈«¿¿»»¿«¿≈¿ƒ»

‡„Á ‡�kLÓ ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»¬»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

ÔÈ˙Ïzח ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ

ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe ÔÈn‡«ƒ¿»«¿««ƒ

‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏט˙È ÛÙÏ˙e «¬»∆¿≈¿ƒ»¿»≈»

ÔÚÈ¯È ˙ÈL ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ»

‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ¿¿≈»¿ƒ¬»

:‡�kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡˙È˙È˙L¿ƒ≈»»√≈«≈«¿¿»

ÏÚי ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«

‡¯ËÒa ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿ƒ¿»

ÏÚ ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈

:‡˙È�zיאÔÈÙ¯et „aÚ˙Â ƒ¿≈»¿«¿≈¿ƒ

‡iÙ¯et ˙È ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁ�cƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»¿«»

È‰ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·e�Úa«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Áיב˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ »¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ«

‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È ˙ebÏt ‡�kLÓ«¿¿»«¿¿ƒ¬»¿«ƒ»

é"ùø

ז� �פר�ה וה�ת�ב ה����. אח�רי �ל�י�ת ְְְְֲִֵַַַָָָָָא��ת

וא� ה�רסי�". �חת ה�רכת את "ונת� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמס�ענ�:

מ��כה �רכת נמצאת ה�את, ה�ריתא מ��דברי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

א�ה: ול�ערב Ê‰·(Â)ה�רסי� ÈÒ¯˜. ְְֲִַַַַָָָ«¿≈»»
���לא�ת אחד רא�� �מכניסי� �לע"ז, ְְִִֶַַַַָָָֹפירמיל"�

���לא אחד ורא�� ז� ז�,��ח�ברת ��ח�ברת �ת ְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

�ה�: ÌÈfÚ(Ê)�מח�ר� ˙ÚÈ¯È.�ע�י �ל :מ��צה ְְֶַָָ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ

ÔkLn‰ŒÏÚ Ï‰‡Ï.היריע�ת על א�ת� לפר� ¿…∆««ƒ¿»ְְִִַַָֹ

n‡a‰(Á)ה�ח��נ�ת: ÌÈLÏL.��אר �����ת� ְַַ¿…ƒ»«»ְְֵֶֶָָ

נמצא� הרא��נ�ת, את ��ת� �מ� ה���� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלרחב

אחת לכ��ת מ�א�, וא�ה מ�א� א�ה ע�דפ�ת ְְְִִֵַַַַַָָָָא��

ה�ר�י�. מ� מג��ת ���אר� א��ת ְִִַָ�ְְְֲִֵֵֶַַמה��י

מכ�ה היריעה �אי� קר�, �ל ה�ח��נה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהא�ה

�האדני� האד�, �נקב ה�ח�בה הא�ה היא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָא�תה,

א�ה: ‰ÈMM˙(Ë)�בה� ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ. ְַָָָ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒ
ה�ח��נ�ת מ� י�תר העלי�נ�ת �א�� :הע�דפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

Ï‰‡‰ È�t ÏeÓŒÏ‡.ל�י� היה רח�� וכפ�לחצי ∆¿≈»…∆ְְֲִָָָָָָ

לכ�ה ��מה ה�תח, �נגד ���זרח ה�ס� ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל

�ניה: על �צעי� המכ�ה Á¯ÒÂ(È·)צנ�עה ְְַָ�ְִֶַָָָָ¿∆«
Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰.יריע�ת ה����. יריע�ת על »…≈ƒƒ…»…∆ְְְִִִַַָ

�מ� אהל, ��ר�יי� ע�י�, �ל העלי�נ�ת ה� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹהאהל

אהל וכל ה����". על "לאהל �ה�: ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר

��אהיל�ת �ג, ל��� א�א אינ� �א� ְֲִֵֶֶַָָָָָהאמ�ר

על ע�דפ�ת הי� וה� ה�ח��נ�ת, על ְְְְְֵַַַַַָ�מס�כ�ת
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é"ùø

יריעה �ל �החצי ל�ערב, היריעה חצי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�ח��נ�ת

האהל. �ני מ�ל אל נכ�ל היה היתרה, ע�רה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחת

רחב על ע�ד� חצי� רחב א��ת ��י ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹֹנ�אר�

‡Áה�ח��נ�ת: ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯.י�� לכ��ת ְַַƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְְֵַ

��ר�י�: מג��ת �הי� ‰ÔkLnא��ת È¯Á‡.ה�א ְֶַָ�ְִַָ¬…≈«ƒ¿»
וצפ�� �ניו, �ה� ��זרח �ה�תח לפי מערבי, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָצד

ול�מאל: לימי� צדדי� קר�יי� n‡‰Â‰(È‚)ודר�� ְְְְְְִִִִָָָֹ¿»«»
‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ.:��לדר� C¯‡aלצפ�� Û„Úa ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆

Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯È.יריע�ת אר� על ע�דפ�ת �ה� ¿ƒ…»…∆ְְִֵֶֶַֹ

א��ת: ��י ‰ÔkLnה���� ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È. ְְִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»
��רה ל�דה למעלה. ��ר��י �מ� �לדר��, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָלצפ��

ה�פה': על חס אד� '��הא אר�: ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�ר�

(„È)Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ.,�ע�י יריע�ת �ל �ג לא�ת� ƒ¿∆»…∆ְְִִִֶָ

מא�מי�, אילי� ע�ר�ת �ל אחד מכסה ע�ד ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָע�ה

מ��� למעלה וא�ת�וע�ד �ח�י�, ע�ר�ת מכסה ְְְְְְִִִֵֶַָָָ

ל' אר�� ה�ג: את א�א מכ�י� הי� לא ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמכסא�ת

ר�י �לדברי נחמיה, ר�י �ברי א�� י', ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָורח��

אילי� ע�ר�ת �ל חצי� היה. אחד מכסה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָיה�דה:

�ח�י�: ע�ר�ת �ל וחצי� ÈNÚÂ˙(ÂË)מא�מי� ְְְְִִֶֶָָָ¿»ƒ»
ÌÈL¯w‰Œ˙‡.�מ� קר�י�', 'וע�ית ל�מר: ל� היה ∆«¿»ƒְְְִִַָָָָָ

מא�ת� ה�ר�י�? מה� ודבר. �בר �כל ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָ��אמר

ארזי� נטע אבינ� יעקב לכ�. �מיחדי� ְֲֲִִִַַָָָָָֹ�ְְִָהע�מדי�

ע�ה��מ להעל�ת� לבניו צ�ה �כ��ת צרי�, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

�ר�� ה�ד�� �עתיד לה�, ואמר מ�צרי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ���צא�

מעצי ��ד�ר מ��� לע��ת א�ת� לצ��ת ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָה�א

�י�ד ה�א �ידכ�! מז�ני� ��הי� רא�, ְְִִֵֶֶֶָ�ְְְִִִֶ��י�:

��ינ� ק�ר�ת מזרזי�, מ�ע טס :��� ����ט ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹה�בלי

לכ� מ�ד� �יד� מ�כני� להי�ת ��ז�רז� :ארזי�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ.הא�� �לע"ז, אי�טנבי"� ¬≈ƒƒ…¿ƒְְִֵֶַַ

ולא ה����, �קיר�ת למעלה זק�� ה�ר�י� ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹאר�

רחב להי�ת ��כבי�, �קר�י� ה�תלי� ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹ�ע�ה

קר�: על קר� ה�תלי�, לגב� ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹה�ר�י�

(ÊË)L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ.ל� �בה� למדנ�: ∆∆«…∆«»∆ְְֶַָָ

א��ת: ע�ר ¯Á·מ��� ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â. ְִֶֶַָ¿«»«¬ƒ»«»…«
�הי� קר�י�, לע�רי� מ��� �ל אר�� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלמדנ�:

א�ה: ל' ל�ערב, ה�זרח מ� �ב�ר��, ְֲִִַַַַַַָָָָָ��פ��

(ÊÈ)„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL.את ח�ר� היה ¿≈»«∆∆»∆»ֵֶָָ

רביע �מ�יח א�ה, �גב� �אמצע� מ�מ�ה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹה�ר�

ה�ד�ת. ה� וה� מ�א�, רח�� �רביע מ�א� ְְְְִִִֵֵַַָָָָָרח��

ל�מר: (ר�צה �אמצע, ה�ר� רחב חצי ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהחרי�,

�מ�א�, מ�א� �חר� לאחר ���אר מה נקרא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָקר�,

ה�ר� רחב חצי נמצא, א�ה. רחב נ�אר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹואז
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ל' אר�� ה�ג: את א�א מכ�י� הי� לא ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמכסא�ת

ר�י �לדברי נחמיה, ר�י �ברי א�� י', ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָורח��

אילי� ע�ר�ת �ל חצי� היה. אחד מכסה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָיה�דה:

�ח�י�: ע�ר�ת �ל וחצי� ÈNÚÂ˙(ÂË)מא�מי� ְְְְִִֶֶָָָ¿»ƒ»
ÌÈL¯w‰Œ˙‡.�מ� קר�י�', 'וע�ית ל�מר: ל� היה ∆«¿»ƒְְְִִַָָָָָ

מא�ת� ה�ר�י�? מה� ודבר. �בר �כל ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָ��אמר

ארזי� נטע אבינ� יעקב לכ�. �מיחדי� ְֲֲִִִַַָָָָָֹ�ְְִָהע�מדי�

ע�ה��מ להעל�ת� לבניו צ�ה �כ��ת צרי�, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

�ר�� ה�ד�� �עתיד לה�, ואמר מ�צרי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ���צא�

מעצי ��ד�ר מ��� לע��ת א�ת� לצ��ת ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָה�א

�י�ד ה�א �ידכ�! מז�ני� ��הי� רא�, ְְִִֵֶֶֶָ�ְְְִִִֶ��י�:

��ינ� ק�ר�ת מזרזי�, מ�ע טס :��� ����ט ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹה�בלי

לכ� מ�ד� �יד� מ�כני� להי�ת ��ז�רז� :ארזי�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ.הא�� �לע"ז, אי�טנבי"� ¬≈ƒƒ…¿ƒְְִֵֶַַ

ולא ה����, �קיר�ת למעלה זק�� ה�ר�י� ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹאר�

רחב להי�ת ��כבי�, �קר�י� ה�תלי� ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹ�ע�ה

קר�: על קר� ה�תלי�, לגב� ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹה�ר�י�

(ÊË)L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ.ל� �בה� למדנ�: ∆∆«…∆«»∆ְְֶַָָ

א��ת: ע�ר ¯Á·מ��� ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â. ְִֶֶַָ¿«»«¬ƒ»«»…«
�הי� קר�י�, לע�רי� מ��� �ל אר�� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלמדנ�:

א�ה: ל' ל�ערב, ה�זרח מ� �ב�ר��, ְֲִִַַַַַַָָָָָ��פ��

(ÊÈ)„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL.את ח�ר� היה ¿≈»«∆∆»∆»ֵֶָָ

רביע �מ�יח א�ה, �גב� �אמצע� מ�מ�ה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹה�ר�

ה�ד�ת. ה� וה� מ�א�, רח�� �רביע מ�א� ְְְְִִִֵֵַַָָָָָרח��

ל�מר: (ר�צה �אמצע, ה�ר� רחב חצי ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהחרי�,

�מ�א�, מ�א� �חר� לאחר ���אר מה נקרא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָקר�,

ה�ר� רחב חצי נמצא, א�ה. רחב נ�אר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹואז



dnexzekiriaxקלב meiqelwpe`

ïkLnä éLø÷ ìëì äùrz ïki''yx:çéúéNrå ¥´©«£¤½Ÿ§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨
úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì íéLøwä-úà¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−

äðîéú äaâði''yx:èéóñë-éðãà íéraøàå ¤¬§¨¥¨«¨§©§¨¦Æ©§¥¤½¤
íéðãà éðL Løwä íéøNr úçz äùrz©«£¤¾Ÿ©−©¤§¦´©®̈¤§¥̧£¨¦¹

ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²
ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLëòìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©

:Lø÷ íéøNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤
àëúçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéraøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©

Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤
:ãçàäáëäML äNrz äné ïkLnä éúkøéìe ¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®¨©«£¤−¦¨¬
íéLø÷i''yx:âëúòö÷îì äùrz íéLø÷ éðLe §¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½Ÿ¦§ª§−Ÿ

íéúëøia ïkLnäi''yx:ãëähîlî íîàú eéäéå ©¦§®̈©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼

:‡�kLÓיח‡itc ˙È „aÚ˙Â «¿¿»¿«¿≈»««»

¯·Ú Áe¯Ï ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿«≈«

:‡ÓB¯cיטÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â »»¿«¿¿ƒ«¿ƒ

ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ ˙BÁz „aÚz ÛÒÎcƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ«ƒ

ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»

:È‰BcÈˆ ÔÈ¯˙Ï „Áכ¯ËÒÏÂ «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿«

‡�etˆ Áe¯Ï ‡˙È�z ‡�kLÓ«¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»

:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚכאÔÈÚa¯‡Â ∆¿ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ

ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ

ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ

:„Á ‡tc ˙BÁzכבÈÙÈÒÏÂ ¿«»»¿ƒ¿»≈

‡zL „aÚz ‡a¯ÚÓ ‡�kLÓ«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»

:ÔÈt„כג„aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e «ƒ¿≈«ƒ«¿≈

:ÔB‰ÈÙBÒa ‡�kLÓ ˙ÈÂÊÏ¿»¿««¿¿»¿≈

ÁÎÂ„‡כד Ú¯lÓ ÔÈ�eÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»

È‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ ÔÈ�eÎÓ ÔB‰¿¿«¿ƒ«≈≈¿ƒ¿¿»

é"ùø

�הדיא ר�"י �ר� וכ� א�ה. חצי ה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��אמצע

רחב �אמצע �החרי� צ"ח, �� "ה��רק", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�פרק

וכל צד, מ�ל א�ה רביעית ח�ר� והיה א�ה, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָחצי

היה אד� �פת �ל וכ� א�ה, רביעית רחב היה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיד

�ל�נת סרה ואז היטב. וד�ק א�ה, רביעית ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹרחב

מכניס ה�ד�ת, וא�ת� מס�קת). �תמיהת� ְְִֶֶַַָָ�ְְְִַָָָהרמ�"�

א�ה �בה� והאדני� חל�לי�, �הי� ְְֲֲֲִִִֶַָָָָָָָָ�אדני�

ה�ר� ויד�ת זה, אצל זה אר�עי� רצ�פי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָוי��בי�

צ�יה�, מ�ל��ה חר�צ�ת האדני�, �חלל ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָה�כנס�ת

ה�ר ��כ�ה האד�, �פת �עבי החרי� אתרחב � ְְֳִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

קר� �י� רוח נמצא ,�� לא �א� האד�, רא� ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ�ל

�יניה�, ��פסיק� האדני� �ני �פת �עבי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלקר�

את ��חר� מ�מ�ה" ת�אמי� "ויהי� ��אמר: ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹוזה�

זה אצל זה ה�ר�י� ��תח�ר� �די ה�ד�ת, :צ�י ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

˙·lLÓ.�ז מב�ל�ת ס��, �ליב�ת �מי� ע��י�ת ¿À»…ְְֲִִ�ָ�ְָ

האד�, חלל �ת�� לה�נס רא�יה� �מ��י� ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ�ְִמ��

ה���: ע��די �נקב ה�כנסת ‡ŒÏ��ליבה ‰M‡ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ�ָƒ»∆
d˙Á‡.�וי� חריציה� ��הי� ז�, �נגד ז� מכ�נ�ת ¬…»ְ�ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָ

מ��כה ז� יד�ת ��י יהי� ��א �די ז�, �מ�ת ְְְְְִִֵֵֶַָָֹז�

לצד מ��כה וז� �ני� �ה�אלצד ה�ר� �עבי ח�� ְְְְְֳִִֶֶֶַַַָָ

לצירי ���מ�ת לפי צירי�, יד�ת �ל ותר��� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָא�ה,

ה�פ��: �ח�רי ה�כנסי� �‚a‰(ÁÈ)ה�לת ˙‡ÙÏ ְְְִִִֵֶֶַַַָָƒ¿«∆¿»
‰�ÓÈ˙.הר�ח �ל א�א מקצ�ע, ל��� ז� �אה אי� ≈»»ְְִֵֵֶַַָָָָ

דר�מא': עבר 'לר�ח �תר��מ�: �אה, ְְְְֵֵַַַָָָָקר�יה

(·Î)È˙k¯ÈÏe..'ולסיפי' �תר��מ�: ס��, ל��� ¿«¿¿≈ְְְְְִֵַָ

וה�ערב �ני� מזרח קר�י ��זרח, �ה�תח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָ�לפי

הרא�: ה�א �ה�ני� ס��, וזה� NÚz‰אח�רי�. ְֲִִֶֶַַָָֹ«¬∆
ÌÈL¯˜ ‰ML.:רחב א��ת ט' È�Le(Î‚)הרי ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ¿≈

˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜.צפ�נית למקצ�ע אחד ¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְִִֶַָ

�מ�נה �ל �ר�מית. למערבית ואחד ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָמערבית,

אינ� ה��י� �א�� א�א ה�, אחד �סדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָקר�י�

מ�� א�ה וחצי מ�� א�ה חצי א�א ה���� ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָ�חלל

רח�� לה�לי� �חלל מ�הנרא�ת והא�ה לע�ר, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ה���� קר�י עבי אמ�ת �נגד �א�ת מ�ה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהא�ה

�וה: מ�ח�� המקצ�ע ��הא �די וה�ר��, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�פ��

(„Î)‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ.�אמי�� ה�ר�י� �ל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְֲִִַָָ

dnexzekiriax mei qelwpe`

úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé åcçéå§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©
ì äéäé ïk úçàäì íäéðLúòö÷nä éðL ¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ

eéäéi''yx:äëóñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå ¦«§«§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤
Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà øNr äML¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤

ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàäi''yx: ¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
åëøá úéNråéLø÷ì äMîç íéhL éör íçé §¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬

ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á¬»≈¿≈¿«¿≈ƒ¿≈»¿»

:ÔB‰ÈכהÔÈt„ ‡È�Óz ÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿«¿»«ƒ

¯NÚ ‡zL ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»¬«

‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á«¿≈«¿ƒ¿«»»

ÔÈhLכו ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ

:„Á ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ‡LÓÁ«¿»¿«≈¿««¿¿»»

é"ùø

�ני �פת עבי יפסיק ��א מ�מ�ה, לזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹזה

��ר��י, �מ� מ��, ז� להרחיק� �יניה�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאדני�

רחב ��הא מ��יה�, חר�צי� ה�ד�ת צירי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ��הי�

את לכ��ת ה�ר�, לידי ח�� לצ�יו, ��לט ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָה�ר�

��אמי� ונמצא� �אצל�, ה�ר� וכ� האד�, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ�פת

חר�� ה�ערב ��סדר ה�קצ�ע וקר� לזה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ה�פ�ני קר� צד �ל חרי� �נגד �עבי�, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָלרח��

�יניה� האדני� יפריד� ��א �די ÂcÁÈÂ:וה�ר�מי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ¿«¿»
ÌÈn˙ eÈ‰È.:�א�מי� ¯‡BL�מ� ÏÚ.:�קר �ל ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ

˙Á‡‰ ˙Úah‰ Ï‡.��חר היה וקר� קר� �ל ∆««««»∆»ְֶֶֶֶָָָָ

עבי �די צ�יו ��ני חריצי� �ני �רח�� ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַָָָמלמעלה

מתאי� נמצא, אחת. �ט�עת �מכניס� ְְְְִִִַַַַַַַַַַָט�עת,

א� ידע�י, לא ט�ע�ת א�ת� אבל �אצל�, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹל�ר�

ה�, היתהקב�ע�ת ���קצע �ב�ר� מטלטל�ת. א� ְְִֵ�ְְְִֶֶֶַַַָָָֹ

'ה�ר�מי מ��ת �י (נראה, ה�ר� �עבי ְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַָט�עת

�ה�ר�מי ל�מר ור�צה קאי, א�מ�ה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָוה�פ�ני'

��תב �מה לת�כ�, נכנס וכ�' �ר� ורא� ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹוה�פ�ני

קר� �עבי ל�מר ר�צה קר�, �עבי ט�עת ְֳֳִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיתה

קר� ורא� וה�פ�ני, ה�ר�מי וד�"ק) ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹה�ערבי.

נמצא�, לת�כ�. נכנס מערב ��סדר �ניה�קצ�ע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

מח�רי�: Ì‰È�LÏה�תלי� ‰È‰È Ôk.ל�ני ְְִַָ�ִָ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְִֵ

ול�ר� צפ�� ��ס�� ל�ר� ���קצ�ע, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה�ר�י�

ה�קצע�ת: ל�ני וכ� ÓL�‰(Î‰)ה�ערבי eÈ‰Â ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ¿»¿…»
ÌÈL¯˜.ה�� "�ע�ה למעלה: האמ�ר�ת ה� ¿»ƒְְֲֲִֵֶַַָָָ

נמצא�, למקצעת". �ע�ה קר�י� ��ני ְְְִֹ�ְְְְֲִִִֵֶַָָקר�י�,

���נה, �נ�יה �� מערבי. �סדר קר�י� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ�מ�נה

היה ה����': �מלאכת ה�ר�י� סדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'מע�ה

ה�ר� את וח�ר� חל�לי� האדני� את ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָע��ה

חצי� והחרי� מ�א�, ורביע מ�א� רביע ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָמ�מ�ה

(ולי�אמצע, ח��קי� �ני �מי� יד�ת ��י ל� וע�ה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

�ני �מי� חוקי�'), �ני '�מי� �ה�רסא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָנראה

לה�נס �מ���ת מ�� ז� ה�ב�ל�ת ס�� ְִֵָ�ְְִָ�ַָ�ְִ�ליב�ת

ה���, ע��די �נקב ה�כנסת ��ליבה האד� ָ�ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�חלל

�ליבה, �מי� ע��י�ת "מ��ב�ת", ל��� ְְֲִִָָ�ְְְוה�א

אדני�, "�ני ��אמר: אדני� �ני לת�� ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�מכניס�

אצ�ע מלמעלה ה�ר� את וח�ר� אדני�", ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ני

�ל אחת ט�עת לת�� ונ�תנ� מ�א�, ואצ�ע ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָמ�א�

��אמר: מ�ה, זה נפרדי� יהי� ��א �די ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹזהב,

ה��נה, היא �� וג�'". מ�מ�ה תאמ� ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹ"ויהי�

המקרא�ת: �סדר למעלה, ה�ע�י ��ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוה�ר��

(ÂÎ)ÌÁÈ¯·.�א�פרי �בלע"ז ע�רי�, :�תר��מ�: ¿ƒƒְְְְִַַַַ

ÔkLn‰ŒÚÏˆ ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ.א�א ה�, ג' ה', א�� ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

חתיכ�ת: מ��י ע��י וה�ח��� העלי�� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ�ה�ריח

חצי עד מבריח וזה ה�תל, חצי עד מבריח ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַֹזה

���עת נכנס וזה זה, מ�ד ���עת נכנס זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹה�תל,

�עלי�� נמצא, לזה. זה ���יעי� עד זה, ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָמ�ד

אר�� האמצעי אבל אר�ע, �ה� �ני� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָותח���,

קצה�, ועד ה�תל מ�צה �מבריח ה�תל �ל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�נגד

מ�ֿה�צה מברח וג�' ה�יכ�� "וה�ריח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָ��אמר:

לה� הי� וה�ח��ני� �העלי�ני� ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאלֿה�צה".

לכל ט�ע�ת ��י לת�כ�, לה�נס ��ר�י� ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָט�ע�ת

ה�ר�, �ב� �ל א��ת ע�ר �ת�� מ���י� ְִֶֶֶֶֶַַַָֹ�ְֶֶקר�,

וחלק �למעלה, העלי�נה ה��עת מ� אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחלק

רביע ה�א חלק וכל �למ�ה, ה�ח��נה מ� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָאחד

�די לט�עת, ט�עת �י� חלקי� ��ני ה�ר�, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאר�

ל�ריח אבל ז�, �נגד ז� מכ�נ�ת ה��ע�ת �ל ְְֲִֶֶַַָָ�ְְִֶַַָָ��הי�
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:ÔB‰ÈכהÔÈt„ ‡È�Óz ÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿«¿»«ƒ

¯NÚ ‡zL ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»¬«

‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á«¿≈«¿ƒ¿«»»
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é"ùø

�ני �פת עבי יפסיק ��א מ�מ�ה, לזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹזה

��ר��י, �מ� מ��, ז� להרחיק� �יניה�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאדני�

רחב ��הא מ��יה�, חר�צי� ה�ד�ת צירי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ��הי�

את לכ��ת ה�ר�, לידי ח�� לצ�יו, ��לט ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָה�ר�

��אמי� ונמצא� �אצל�, ה�ר� וכ� האד�, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ�פת

חר�� ה�ערב ��סדר ה�קצ�ע וקר� לזה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ה�פ�ני קר� צד �ל חרי� �נגד �עבי�, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָלרח��

�יניה� האדני� יפריד� ��א �די ÂcÁÈÂ:וה�ר�מי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ¿«¿»
ÌÈn˙ eÈ‰È.:�א�מי� ¯‡BL�מ� ÏÚ.:�קר �ל ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ

˙Á‡‰ ˙Úah‰ Ï‡.��חר היה וקר� קר� �ל ∆««««»∆»ְֶֶֶֶָָָָ

עבי �די צ�יו ��ני חריצי� �ני �רח�� ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַָָָמלמעלה

מתאי� נמצא, אחת. �ט�עת �מכניס� ְְְְִִִַַַַַַַַַַָט�עת,

א� ידע�י, לא ט�ע�ת א�ת� אבל �אצל�, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹל�ר�

ה�, היתהקב�ע�ת ���קצע �ב�ר� מטלטל�ת. א� ְְִֵ�ְְְִֶֶֶַַַָָָֹ

'ה�ר�מי מ��ת �י (נראה, ה�ר� �עבי ְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַָט�עת

�ה�ר�מי ל�מר ור�צה קאי, א�מ�ה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָוה�פ�ני'

��תב �מה לת�כ�, נכנס וכ�' �ר� ורא� ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹוה�פ�ני

קר� �עבי ל�מר ר�צה קר�, �עבי ט�עת ְֳֳִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיתה

קר� ורא� וה�פ�ני, ה�ר�מי וד�"ק) ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹה�ערבי.

נמצא�, לת�כ�. נכנס מערב ��סדר �ניה�קצ�ע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

מח�רי�: Ì‰È�LÏה�תלי� ‰È‰È Ôk.ל�ני ְְִַָ�ִָ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְִֵ

ול�ר� צפ�� ��ס�� ל�ר� ���קצ�ע, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה�ר�י�

ה�קצע�ת: ל�ני וכ� ÓL�‰(Î‰)ה�ערבי eÈ‰Â ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ¿»¿…»
ÌÈL¯˜.ה�� "�ע�ה למעלה: האמ�ר�ת ה� ¿»ƒְְֲֲִֵֶַַָָָ

נמצא�, למקצעת". �ע�ה קר�י� ��ני ְְְִֹ�ְְְְֲִִִֵֶַָָקר�י�,

���נה, �נ�יה �� מערבי. �סדר קר�י� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ�מ�נה

היה ה����': �מלאכת ה�ר�י� סדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'מע�ה

ה�ר� את וח�ר� חל�לי� האדני� את ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָע��ה

חצי� והחרי� מ�א�, ורביע מ�א� רביע ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָמ�מ�ה

(ולי�אמצע, ח��קי� �ני �מי� יד�ת ��י ל� וע�ה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

�ני �מי� חוקי�'), �ני '�מי� �ה�רסא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָנראה

לה�נס �מ���ת מ�� ז� ה�ב�ל�ת ס�� ְִֵָ�ְְִָ�ַָ�ְִ�ליב�ת

ה���, ע��די �נקב ה�כנסת ��ליבה האד� ָ�ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�חלל

�ליבה, �מי� ע��י�ת "מ��ב�ת", ל��� ְְֲִִָָ�ְְְוה�א

אדני�, "�ני ��אמר: אדני� �ני לת�� ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�מכניס�

אצ�ע מלמעלה ה�ר� את וח�ר� אדני�", ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ני

�ל אחת ט�עת לת�� ונ�תנ� מ�א�, ואצ�ע ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָמ�א�

��אמר: מ�ה, זה נפרדי� יהי� ��א �די ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹזהב,

ה��נה, היא �� וג�'". מ�מ�ה תאמ� ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹ"ויהי�

המקרא�ת: �סדר למעלה, ה�ע�י ��ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוה�ר��

(ÂÎ)ÌÁÈ¯·.�א�פרי �בלע"ז ע�רי�, :�תר��מ�: ¿ƒƒְְְְִַַַַ

ÔkLn‰ŒÚÏˆ ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ.א�א ה�, ג' ה', א�� ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

חתיכ�ת: מ��י ע��י וה�ח��� העלי�� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ�ה�ריח

חצי עד מבריח וזה ה�תל, חצי עד מבריח ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַֹזה

���עת נכנס וזה זה, מ�ד ���עת נכנס זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹה�תל,

�עלי�� נמצא, לזה. זה ���יעי� עד זה, ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָמ�ד

אר�� האמצעי אבל אר�ע, �ה� �ני� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָותח���,

קצה�, ועד ה�תל מ�צה �מבריח ה�תל �ל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�נגד

מ�ֿה�צה מברח וג�' ה�יכ�� "וה�ריח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָ��אמר:

לה� הי� וה�ח��ני� �העלי�ני� ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאלֿה�צה".

לכל ט�ע�ת ��י לת�כ�, לה�נס ��ר�י� ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָט�ע�ת

ה�ר�, �ב� �ל א��ת ע�ר �ת�� מ���י� ְִֶֶֶֶֶַַַָֹ�ְֶֶקר�,

וחלק �למעלה, העלי�נה ה��עת מ� אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחלק

רביע ה�א חלק וכל �למ�ה, ה�ח��נה מ� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָאחד

�די לט�עת, ט�עת �י� חלקי� ��ני ה�ר�, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאר�

ל�ריח אבל ז�, �נגד ז� מכ�נ�ת ה��ע�ת �ל ְְֲִֶֶַַָָ�ְְִֶַַָָ��הי�
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�עבי�, נק�בי� ה�ר�י� א�א ט�ע�ת, אי� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָה�יכ��

מ�ל זה מכ�ני� �ה� ה�קבי� �ר� �ה� נכנס ִֶָ�ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָוה�א

ה�ריחי� ה�ר�י�". "�ת�� ��אמר: וזה� ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָזה

�ל אר� �ב�ר�� ���פ�� וה�ח��ני� ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהעלי�ני�

"מ� וזה�: א�ה, ל' אר�� וה�יכ�� א�ה, ט"ו ְְְִִֶֶַַַָָָָאחד

וה' ה�ערב, ועד ה�זרח מ� ה�צה", אל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָה�צה

ו' וה�ח��ני� העלי�ני� אר� ���ערב, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�ריחי�

�� קר�י�. ח' רחב �נגד י"ב אר�� וה�יכ�� ְְְְִִֶֶַַַָָָֹא��ת,

ה���� �מלאכת מפר�ת צח)היא :(שבת ְְְִִִֶֶֶֶַָֹ

(ËÎ)ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza.�יהי �ה� ��ע�ה ה��ע�ת »ƒ«¿ƒƒְֲִֶֶֶַַַָָ

ה�ריחי�: �ה� להכניס ‰ÌÁÈ¯a��י� ˙‡ ˙ÈtˆÂ ְְְִִִִֶַַָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê.�אי� ה�ריחי�, על מד�ק ה�הב �היה לא »»ְֶַָָָָֹ�ְִִֵֶַַָ

��י �מי� ק�בע היה ��ר� א�א צ��י, ��� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליה�

וק�בע� חל�ל קנה סדקי �ני �מי� זהב, �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ�יפ��ת

�לכא�, לכא� ה��ע�ת רחבאצל את ממ�א אר�� ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

�מ��ה לכא� ה��עת מ� וה�ריחה�ר� לכא�, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ל�ה ה��עת �מ� ל��עת, �מ��� לת�כ�, ְְִִִֶֶַַַַַַַַַָנכנס

�ח�בי� ��ה� זהב מצ�י� ה�ריחי�, נמצא� ְְִִֵֶָָ�ְְְְִִִִֵַַה�ני.

��לט�ת, הי� מ�ח�� ה�ל� וה�ריחי� ְְְְִִִִִַַַָָָ�קר�י�,

ה����, �ת�� נרא�ת הי� לא וה�יפ��ת ְְְְְִִִִַַַַָָָֹוה��ע�ת

מ�פני�: חלק ה�תל �ל ‡˙(Ï)א�א ˙Ó˜‰Â ְִִִֶֶַָָָָֹ«¬≈…»∆

ÔkLn‰.,מר��� a‰¯הקימה�:לאחר ˙È‡¯‰. «ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»
סדר �להרא�ת� לל�ד� עתיד �אני לכ�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹקד�

�בל���.Î¯t˙(Ï‡)הקמת�: ה�א, מח�ה ל��� ֲָָ»…∆ְְְִִָ

�בי� ה�ל� �י� ה�ב�יל �בר '�ר��ד', ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמי�:

ÔÓb¯‡Âהע�: ˙ÏÎz.כל� �פ�ל, היה �מי� מי� �ל ָָ¿≈∆¿«¿»»ְִִָָָָָ

ח�טי�: ו' וח�ט LÁ·ח�ט ‰NÚÓ.ר��י� �בר ְִ«¬≈…≈ְְִֵַָ

���ני וה�י�רי� קיר�ת, ��י �ל אריגה היא ���ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

לזה: זה ��מי� אינ� �ל.ÌÈ·¯kעבריה צ��רי� ֲִֵֶֶֶָָָָ¿Àƒִִֶ

ד' �ת�� �ק�עי� ע��די� ד' :�� יע�ה ְְְִִִֵֶַָָ�ר��ת

למעלה, עק�י� �ה� קב�עי� וא�נקל��ת ְְִַָ�ְְְְֲֲִִִֶָָאדני�

,�� �ר�� ה�רכת �רא� �ל�נס, עליה� ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹלה��יב

ע��יי�, ה� ווי� �מי� �הרי ה�וי�, ה� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָוהא�נקל��ת

ורח�� מ���, �ל לרח�� א��ת י' אר�� ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹוה�רכת

קר�י�, �ל �גבה� א��ת �לי' ��לי� �ר�סה ְְְְְִִִֶֶַָָָָ

והימ�ה א��ת ע�ר ולפני� הימ�ה ��הא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמ���,

ע�ר ה�ד�י� קד�י �ית נמצא, א�ה. כ' ְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָ�לח��

�חת ה�רכת את "ונת� ��אמר: ע�ר, ְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל

יריע�ת �ל ח�בר�ת ��י את המח�רי� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָה�רסי�"

�ג על �כ��ר�� א�ה, כ' הח�בר�ת ורחב ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹהמ���

�לי�י ��ני �לתה ל�ערב, ה�תח מ� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה����

מ��� �ל �לי�� ��תה ה�נית והח�ברת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָה����,
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ה�ר�י�: את לכ��ת לאח�ריו, �ל�י ְְְֲִֶַַַַָָָָוה��תר

(‰Ï)ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ.�מ מ��� ��פ��, �לח� ¿«¿»∆«À¿»�ְִַָָָ

��ר��, �מנ�רה �מחצה, א��ת ��י ה�פ�ני ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹה�תל

�מחצה, א��ת ��י ה�ר�מי ה�תל מ� ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹמ��כה

למנ�רה, �לח� ��י� אויר �נגד נת�� ה�הב ְְִָָ�ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ�מז�ח

חצי מ� נת�ני� וכ�� ה�זרח, �ל�י קמעא ְֲִִִָ�ְְְְִִֵַַָָָמ���

ה�תח מ� ה���� אר� �יצד? ולפני�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה����

וה�נ�רה וה�לח� ה�ז�ח א�ה. ע�רי� ְְְַָָ�ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹל�רכת

א��ת: ע�ר מערב לצד ה�תח מ� ְְֲִִֶֶֶַַַַַָמ��כי�

(ÂÏ)CÒÓ ˙ÈNÚÂ.,ה�תח �נגד מס� �ה�א ויל�� ¿»ƒ»»»ְִֶֶֶֶַַָָ

א)�מ�: מגי�:(איוב ל��� �עד�", NÚÓ‰"�כ� ְְְֲִֵַַָ«¬≈
Ì˜¯.��פרצ� מחט, מע�ה �� ע��י�ת ה��ר�ת …≈ְְֲֲֵַַַַַ

זה: עבר �ל �רצ�� �� זה, עבר ��.¯˜Ì�ל ְֵֵֶֶֶֶֶֶַָ…≈ֵ

ולא צ�ר, ע�בד ותר��מ�: האמנ�ת, �� ולא ְְְְֳֳֵַַַָָָָָֹֹהאמ�

א��ת י' ה�רכת: �מ�ת ה�ס� מ�ת צ��ר. ְִִִֶַַַַַַָָָֹע�בד

א��ת: י' LÏLÂ(‡)על 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ַַ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…
B˙Ó˜ ˙Bn‡.(נט ר�י(זבחי� �ברי �כתב�, �ברי� «…»ְְְִִִִֵַָָָ

ונאמר רב�ע �א� נאמר א�מר: י�סי ר�י ְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָיה�דה.

א� �אר��, �ני� �י �בה� �ה�� מה רב�ע. ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָ��נימי

"�ל� מק��: אני �מה �אר��, �ני� �י �בה� ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ�א�
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ÂbÓ Ônz ÏÚ˙Â ‡iÙ¯et ˙BÁz¿¿«»¿»≈«»ƒ»

‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ¿»À¿»»¬»¿«¬»

‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»

:‡iL„e˜ L„˜ ÔÈ·eלד˙È Ôz˙Â ≈…∆¿«»¿ƒ≈»

‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk«À¿»«¬»¿«¬»

:‡iL„e˜ L„˜aלה˙È ÈeL˙e ¿…∆¿«»¿«ƒ»

˙ÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t»»ƒ»»¿»À¿»¿»

‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯�Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»

ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c ‡�kLÓ„¿«¿¿»»»»»ƒ≈«

:‡�etˆ ¯ËÒלו‡Ò¯t „aÚ˙Â ¿«ƒ»¿«¿≈¿»»

‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡�kLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿¿»ƒ¿»¿«¿¿»»

„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯iˆלזÏ „aÚ˙Â‡LÓÁ ‡Ò¯Ù «»¿«¿≈ƒ¿»»«¿»

‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhL È„enÚ«≈ƒƒ¿«¿≈»¿«¬»

‡LÓÁ ÔB‰Ï CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ»≈«¬»¿«ƒ¿«¿»

:‡LÁ� ÈÎÓÒא˙È „aÚ˙Â «¿≈¿»»¿«¿≈»

ÔÈn‡ LÓÁ ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈«ƒ

Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡À¿»«¬≈«ƒ¿»¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó È‰È¿≈«¿¿»¿««ƒ≈

é"ùø

ה�ר�י�: את לכ��ת לאח�ריו, �ל�י ְְְֲִֶַַַַָָָָוה��תר

(‰Ï)ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ.�מ מ��� ��פ��, �לח� ¿«¿»∆«À¿»�ְִַָָָ

��ר��, �מנ�רה �מחצה, א��ת ��י ה�פ�ני ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹה�תל

�מחצה, א��ת ��י ה�ר�מי ה�תל מ� ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹמ��כה

למנ�רה, �לח� ��י� אויר �נגד נת�� ה�הב ְְִָָ�ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ�מז�ח

חצי מ� נת�ני� וכ�� ה�זרח, �ל�י קמעא ְֲִִִָ�ְְְְִִֵַַָָָמ���

ה�תח מ� ה���� אר� �יצד? ולפני�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה����

וה�נ�רה וה�לח� ה�ז�ח א�ה. ע�רי� ְְְַָָ�ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹל�רכת

א��ת: ע�ר מערב לצד ה�תח מ� ְְֲִִֶֶֶַַַַַָמ��כי�

(ÂÏ)CÒÓ ˙ÈNÚÂ.,ה�תח �נגד מס� �ה�א ויל�� ¿»ƒ»»»ְִֶֶֶֶַַָָ

א)�מ�: מגי�:(איוב ל��� �עד�", NÚÓ‰"�כ� ְְְֲִֵַַָ«¬≈
Ì˜¯.��פרצ� מחט, מע�ה �� ע��י�ת ה��ר�ת …≈ְְֲֲֵַַַַַ

זה: עבר �ל �רצ�� �� זה, עבר ��.¯˜Ì�ל ְֵֵֶֶֶֶֶֶַָ…≈ֵ

ולא צ�ר, ע�בד ותר��מ�: האמנ�ת, �� ולא ְְְְֳֳֵַַַָָָָָֹֹהאמ�

א��ת י' ה�רכת: �מ�ת ה�ס� מ�ת צ��ר. ְִִִֶַַַַַַָָָֹע�בד

א��ת: י' LÏLÂ(‡)על 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ַַ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…
B˙Ó˜ ˙Bn‡.(נט ר�י(זבחי� �ברי �כתב�, �ברי� «…»ְְְִִִִֵַָָָ

ונאמר רב�ע �א� נאמר א�מר: י�סי ר�י ְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָיה�דה.

א� �אר��, �ני� �י �בה� �ה�� מה רב�ע. ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָ��נימי

"�ל� מק��: אני �מה �אר��, �ני� �י �בה� ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ�א�
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áïééäz epnî åéúpt òaøà ìr åéúðø÷ úéNrå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
úLçð Búà úétöå åéúðø÷i''yx:âúéNrå ©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤§¨¦³¨

åéúâìæîe åéú÷øæîe åéréå BðMãì åéúøéq¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
úLçð äNrz åéìk-ìëì åéúzçîei''yx: ©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

ãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

åéúBö÷ òaøài''yx:äákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

‡¯Úaב ÏÚ È‰B�¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«

ÈtÁ˙Â È‰B�¯˜ ÔÈÂ‰z dpÓ d˙ÈÂÊƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈

:‡LÁ� d˙Èגd˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â »≈¿»»¿«¿≈¿«¿¿»»≈

d˙ÈÙB¯‚Óe dÓË˜ ÈÙÒÓÏ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¿»≈

d˙ÈzÁÓe d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓeƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ� „aÚz È‰B�Ó ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

BÚ·„ד ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«

ÏÚ „aÚ˙Â ‡LÁ�„ ‡z„ˆÓ¿«¿»ƒ¿»»¿«¿≈«

ÏÚ ‡LÁ�c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡הd˙È Ôz˙Â «¿«ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«

È‰˙e Ú¯lÓ ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz¿»≈«¿¿»ƒ¿»¿≈

:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ¿«¿»««¿«¿¿»

é"ùø

�למעלה: ס�בב מ�פת קמת�"? epnÓ(·)א��ת ְְְִֵַַַָָֹƒ∆
ÂÈ˙�¯˜ ÔÈÈ‰z.:�� ויח�ר� לב�� יע�� ��א ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ

˙LÁ� B˙‡ ˙ÈtˆÂ.:אמר�� מצח, ע��ת על לכ�ר ¿ƒƒ»…¿…∆ְֱֵֵֶֶַַַַַ

מח) נח��ה":(ישעיה �מי�.ÂÈ˙¯ÈÒ(‚)"�מצח� ְְֲִָƒ…»ְִ

��ר��.B�M„Ïי�ר�ת: וה�א לת�כ�, ��נ� להסיר ¿«¿ְְְְְִִִֵֶָָ

�י לת�כ�, ה��� לס��ת קטמ�, למספי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָא�נקל�ס:

מתח�פת אחת מ�ה � עברית �ל��� מ��ת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָי�

�מ�: �סתירה, �ני� ל��� פ)��תר�� (תהלי� ְְְְְִִִֵַַָָ

�ר�יה", ה)"ו��ר� מ�רי�",(איוב "אויל ְְֱִִֵֶַַַָָָ

לא)וח��פ�: וכמ�ה�:(ש� ת�ר�". "�בכלֿ�ב�אתי ְְְְְִִֵַָָָ

יז) וח��פ�:(ישעיה �ר�ה" י)"�סעפיה "מסע�(ש� ְְְִִִִֵֶָָָֹ

וכמ�ה�: סעיפיה, מפ�ח נ)�ארה", "וזה(ירמיה �ְְְְִֵֶֶַַָָָ

וכמ�ה�: עצמ�תיו, ��ר ע�מ�" אהאחר�� (מלכי� ְְְֲִִַַַָָָ

וח��פ�:כא) באבני�" סב)"ו�סקלה� "ס�ל�(ישעיה ְְִַ�ְְֲִִַָָ

וכ�: אבניה, הסיר� ה)מאב�", "ויע�קה�(ש� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

�בלע"ז ��נ�, להסיר לד�נ�, �א� א� ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָויס�לה�".

���טל.ÂÈÚÈÂאד�צנדר"יר: מגרפ�ת �תר��מ�: ¿»»ְְְֵֵֶַַ

מ�כת �ל הקדרה ���י �מי� וה� ה���, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ה�

וודי"ל: �בלע"ז יד, �ית ול� לק�ל.ÂÈ˙˜¯ÊÓe�ק ְְֵַַַָƒ¿¿…»ְֵַ

ה�בחי�: �� א�נקל��ת.ÂÈ˙‚ÏÊÓe�ה� �מי� ְִֶַַָָƒ¿¿…»ְְְִִ

,�� ונתחבי� ���ר �ה� �מ�ה ְְְִִִֶֶַַָָָָָ�פ�פי�,

ממהר ��הא ה�ערכה �חלי על �ה� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מתה�כי�

חכמי� �בל��� קרוצינ"�, �בלע"ז ְְְֲִִֵַַָָָ�רפת�,

�ה�.ÂÈ˙zÁÓe:צ��ר��ת ל�ל לה� י� ק��ל �ית ִִ«¿…»ִִֵֵֶֶָָֹ

ה�נימי מז�ח על ל�את� ה�ז�ח מ� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ�חלי�

�מ�: מח��ת, קר�יי� חת�ת� �� ועל ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹל�טרת,

ל) א�(ישעיה �איבת ל��� מ�ק�ד", א� ְְְִִֵֵַַָֹ"לח�ת

וכ�: ו)מ�ק�מ�, א�(משלי אי� "היח�ה ְְְֲִִֵֵֶַָ

ÂÈÏk�חיק�?!": ÏÎÏ.:�ליו:�מ� �ל ְֵ¿»≈»ְֵָָ

(„)¯aÎÓ.�מי� קריבל"�, ���רי� �ברה, ל��� ƒ¿»ְְְִִֶָָ

�מי� ח�רי� ח�רי� ע��י ל�ז�ח, ל� ע��י ְְְִִִִֵַַָָלב��

ל� 'וע�ית �תר�נ�: וכה מסרס זה �מקרא ְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹר�ת,

ר�ת': מע�ה נח�ת ‰ÁaÊÓ(‰)מכ�ר ·k¯k. ְְֲִֵֶֶֶַַֹ«¿…«ƒ¿≈«
�ר�ב, קר�י �ע��ל סביב ה��י� �בר �ל ְְִִִֵַַַָָָָָֹס�בב.

��חטי� �"ה�ל ��נינ� �לי":�מ� �למי ה� 'א�� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

�מ� וה�א �לכר�ב', ל���... �עתיד �ל ְְְְִֵֵֶַָָָע�:

וספסלי ה�ב�ת �פני �קר�י עג�י� חריצי� ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָ�ֲֲִִִֶ�ע��י�

רח�� והיה סביב�, חרי� ע�ה ל�ז�ח א� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהע�.

�ל� לס�� וה�א לנ�י �דפנ� אחרי�א�ה (ספרי� ְְְְְַָָָֹ

�ישש) '�בה� הא�מר: �דברי �בה�, �ל ְְְְִִֵֵֶַָָָא��ת

א��ת "ו�ל� מק��: אני מה הא, �אר��'. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ�ני�

לה��� ס�בב אבל �למעלה, ס�בב מ�פת ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹקמת�"?

רא�� על א�א ה�ח�ת, למז�ח היה לא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹה�הני�

'איזה� �זבחי�: �נינ� וכ� מ�רנ�תיו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָלפני�

ולפני� א�ה, רחב והיה לקר�', קר� �י� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ר��ב?

א��ת ���י ה�הני�, רגלי ה��� �ל א�ה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמה�

"�חת וה�תיב: �� ודק�קנ� �ר�ב. קר�יי� ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹה�ל�

�דפנ� �ה�ר�ב למדנ�, מ�מ�ה" ה�ז�ח ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ�ר�ב
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çaænäi''yx:åéör éca çaænì íécá úéNrå ©¦§¥«©§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´
:úLçð íúà úétöå íéhLæåéca-úà àáeäå ¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤§¨¬¤©−̈

çaænä úòìö ézL-ìr íécaä eéäå úòaha©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©
Búà úàNai''yx:çBúà äNrz úçì áeáð ¦§¥¬Ÿ«§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®

eùré ïk øäa Eúà äàøä øLàki''yx:ñéòéáù ©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«Ÿ
èäðîéz-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéùrå§¨¦¾Ÿ¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨

Cøà änàá äàî øæLî LL øöçì íérì÷§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ½Ÿ¤
úçàä äàtìi''yx:éíäéðãàå íéøNr åéãnrå ©¥−̈¨«¤¨«§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬

íäé÷Lçå íéãnrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−
óñki''yx:àéíérì÷ Cøàa ïBôö úàôì ïëå ¨«¤§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−

Áa„ÓÏ‡ו ‡iÁÈ¯‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»

ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿

:‡LÁ�זÈ‰BÁÈ¯‡ ˙È ÏÚÈÂ ¿»»¿»≈»¬ƒƒ

ÔÈ¯z ÏÚ ‡iÁÈ¯‡ ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»«¿≈

:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó È¯ËÒƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

„Èח ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ

:Ôe„aÚÈ Ôk ‡¯eËa C˙È ÈÊÁ‡«¬ƒ»»¿»≈«¿¿

Áe¯Ïט ‡�kLÓ ˙¯c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«

ıe·c ‡z¯„Ï ÔÈ„¯Ò ‡ÓB¯c ¯·Ú≈«»»¿»ƒ¿»¿»¿

¯·ÚÏ ‡k¯‡ ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL¿ƒ¿»¿«ƒÀ¿»¿≈«

:„ÁיÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ »¿«ƒ∆¿ƒ

ÈÂÂ ‡LÁ� ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈

:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚיאÔÎÂ ««»¿ƒ≈¿«¿≈

‰‡Ó ÔÈ„¯Ò ‡k¯‡a ‡�etˆ Áe¯Ï¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»

ÔÈ¯NÚ È‰B„enÚÂ ‡k¯‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ

é"ùø

'�רי ה�תר�: ותר� �ח�יו? ה�כ�ר ולב�� ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָה�א

זה י��רג�'. �לא לכהני� וחד לנ�י חד ְְְְְְֲֲִִֶַַָָֹהו�,

וה�יע ה�כ�ר הל�י�� �מ�ח�יו היה, לנ�י ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ���פ�

א�ה, רחב �ה�כ�ר נמצא, ה�ז�ח. חצי עד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָרח��

�מי� �י� להב�יל �בה�, לחצי סימ� היה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוה�א

למז�ח ע��י �כנג�� ה�ח��ני�, לדמי� ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהעלי�ני�

וכב� �אמצע�, ה�קרא ח�ט �גמת ע�למי� ְְְְְִֶֶֶַַָָ�ִֵָ�ית

זה, �עני� �ר�� ��א �י על א� .�� ע�לי� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ�הי�

�ע�הֿ�י" אדמה "מז�ח �פר�ת �מענ� ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָ�בר

��ב� מעל�ת ל� �ע�ה לא �מעל�ת", תעלה ְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ולא

�� �ב�, ל� �היה למדנ�, חלק. �ב� א�א ,���ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ה�ח�ת מז�ח ה�א אדמה, �מז�ח �מכילתא. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ�נינ�

אדמה חלל� ממ�אי� וה�ב��הי� חנ�ת�, �מק�� ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ח�ט מלא ה�ז�ח מ� מב�ל ה�ז�ח, �דר�� ְְְִִֵַַָֹ�ְְִִֵַַָָהיה

החצר לקלעי סמ�� א�ה עד מ�יעי� ורגליו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה�ערה

�לדברי ק�מת�, א��ת י' הא�מר �דברי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ���ר��,

לא ק�מת�", א��ת "ו�ל� �כתב�: �ברי� ְְְִִֵַָָָָָָֹֹהא�מר:

�מ�נת מצאתי �� א��ת, י' א�א ה�ב� אר� ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מלא ה�ז�ח מ� מב�ל �היה וזה מ��ת, ְְְִִֵַַָֹ�ְִֶֶָָמ"ט

ה�קרא: מ� למדנ�ה זבחי� �מ�כת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהח�ט,

(Ê)˙Úaha.:ל�כ�ר ��ע�� ט�ע�ת �אר�ע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(Á)˙ÁÏ ·e·�.ל�ח�ת ל�חי. חליל �תר��מ�: ¿À…ְְֲִֵַ

��� יהא ולא �אמצע, והחלל צד, מ�ל ��י� �ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעצי

�מי� א��ת ה' על א��ת ה' עבי� ��הא אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָע�

ספינה,.˜ÌÈÚÏ(Ë)ס��: קלעי �מי� ע��יי� ַָ¿»ƒְְְֲִִִֵַָ

א�רג, מע�ה ולא קליעה מע�ה נקבי�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹנקבי�

סרדא, המתר�� מכ�ר, �ל �תר��� סרדי� ְְָָָ�ְְְְְְְִִֶַַַָָותר��מ�

�כברה: מנ�בי� �ה� ‰‡Á˙לפי ‰‡tÏ.הר�ח �ל ְְִֵֶ�ְִִָָָ«≈»»∆»ַָָ

�אה: ÌÈ¯NÚ(È)קר�י ÂÈ„nÚÂ.�י� א��ת חמ� ֵָָ¿«À»∆¿ƒֵֵַָ

הע��די�.Ì‰È�„‡Âלע��ד:ע��ד נח�ת.�ל ְַַ¿«¿≈∆ְִֶֶַָֹ

�ק�עי� והע��די� האר� על י��בי� ְְְֲִִִִֶַַָָָָָהאדני�

קנ�סי� �מי� ע��ה היה פלא"�,לת�כ�. ���רי� ְְִֶָָָ�ְִִֶָ

�� קב�עה נח�ת וט�עת ג' ורח�� טפחי� ו' ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹאר��

�נגד �מיתרי� סביביו ה�לע �פת וכ�ר� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�אמצע�,

ט�ע�� �ר� ה�נדס ות�לה וע��ד, ע��ד ְְֶֶַַָ�ְְֶַַַָ�ל

זק�� רא�� וי"ו, �מי� הע��י ��ע��ד ְְְְִִֶֶַָָָָֹ�א�נקל��ת

�ע��י� �א�ת� �ע��ד, �ק�ע אחד ורא�� ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹלמעלה

�ל�י ה�לע ורחב גונזי"�, ���רי� �לת�ת, ְְְִִֶֶַַַַָָֹלה�יב

החצר: מח��ת ק�מת והיא ‰ÌÈ„nÚמ�מ�ה ÈÂÂ. ְְְִִִֵֶַַָָ»≈»«Àƒ
הא�נקל��ת: הע��די�.Ì‰È˜LÁÂה� הי� מ�פי� ְְִֵָ«¬À≈∆�ִִַָָָ

א� ,��� �ני על א� י�דע, ואיני סביב, �ס� ִָ�ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ח�טי

ל��� �ח��ק אני י�דע א� �אמצע�, וא� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ�רא��
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'�רי ה�תר�: ותר� �ח�יו? ה�כ�ר ולב�� ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָה�א

זה י��רג�'. �לא לכהני� וחד לנ�י חד ְְְְְְֲֲִִֶַַָָֹהו�,

וה�יע ה�כ�ר הל�י�� �מ�ח�יו היה, לנ�י ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ���פ�

א�ה, רחב �ה�כ�ר נמצא, ה�ז�ח. חצי עד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָרח��

�מי� �י� להב�יל �בה�, לחצי סימ� היה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוה�א

למז�ח ע��י �כנג�� ה�ח��ני�, לדמי� ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהעלי�ני�

וכב� �אמצע�, ה�קרא ח�ט �גמת ע�למי� ְְְְְִֶֶֶַַָָ�ִֵָ�ית

זה, �עני� �ר�� ��א �י על א� .�� ע�לי� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ�הי�

�ע�הֿ�י" אדמה "מז�ח �פר�ת �מענ� ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָ�בר

��ב� מעל�ת ל� �ע�ה לא �מעל�ת", תעלה ְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ולא

�� �ב�, ל� �היה למדנ�, חלק. �ב� א�א ,���ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ה�ח�ת מז�ח ה�א אדמה, �מז�ח �מכילתא. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ�נינ�

אדמה חלל� ממ�אי� וה�ב��הי� חנ�ת�, �מק�� ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ח�ט מלא ה�ז�ח מ� מב�ל ה�ז�ח, �דר�� ְְְִִֵַַָֹ�ְְִִֵַַָָהיה

החצר לקלעי סמ�� א�ה עד מ�יעי� ורגליו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה�ערה

�לדברי ק�מת�, א��ת י' הא�מר �דברי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ���ר��,

לא ק�מת�", א��ת "ו�ל� �כתב�: �ברי� ְְְִִֵַָָָָָָֹֹהא�מר:

�מ�נת מצאתי �� א��ת, י' א�א ה�ב� אר� ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מלא ה�ז�ח מ� מב�ל �היה וזה מ��ת, ְְְִִֵַַָֹ�ְִֶֶָָמ"ט

ה�קרא: מ� למדנ�ה זבחי� �מ�כת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהח�ט,

(Ê)˙Úaha.:ל�כ�ר ��ע�� ט�ע�ת �אר�ע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(Á)˙ÁÏ ·e·�.ל�ח�ת ל�חי. חליל �תר��מ�: ¿À…ְְֲִֵַ

��� יהא ולא �אמצע, והחלל צד, מ�ל ��י� �ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעצי

�מי� א��ת ה' על א��ת ה' עבי� ��הא אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָע�

ספינה,.˜ÌÈÚÏ(Ë)ס��: קלעי �מי� ע��יי� ַָ¿»ƒְְְֲִִִֵַָ

א�רג, מע�ה ולא קליעה מע�ה נקבי�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹנקבי�

סרדא, המתר�� מכ�ר, �ל �תר��� סרדי� ְְָָָ�ְְְְְְְִִֶַַַָָותר��מ�

�כברה: מנ�בי� �ה� ‰‡Á˙לפי ‰‡tÏ.הר�ח �ל ְְִֵֶ�ְִִָָָ«≈»»∆»ַָָ

�אה: ÌÈ¯NÚ(È)קר�י ÂÈ„nÚÂ.�י� א��ת חמ� ֵָָ¿«À»∆¿ƒֵֵַָ

הע��די�.Ì‰È�„‡Âלע��ד:ע��ד נח�ת.�ל ְַַ¿«¿≈∆ְִֶֶַָֹ

�ק�עי� והע��די� האר� על י��בי� ְְְֲִִִִֶַַָָָָָהאדני�

קנ�סי� �מי� ע��ה היה פלא"�,לת�כ�. ���רי� ְְִֶָָָ�ְִִֶָ

�� קב�עה נח�ת וט�עת ג' ורח�� טפחי� ו' ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹאר��

�נגד �מיתרי� סביביו ה�לע �פת וכ�ר� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�אמצע�,

ט�ע�� �ר� ה�נדס ות�לה וע��ד, ע��ד ְְֶֶַַָ�ְְֶַַַָ�ל

זק�� רא�� וי"ו, �מי� הע��י ��ע��ד ְְְְִִֶֶַָָָָֹ�א�נקל��ת

�ע��י� �א�ת� �ע��ד, �ק�ע אחד ורא�� ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹלמעלה

�ל�י ה�לע ורחב גונזי"�, ���רי� �לת�ת, ְְְִִֶֶַַַַָָֹלה�יב

החצר: מח��ת ק�מת והיא ‰ÌÈ„nÚמ�מ�ה ÈÂÂ. ְְְִִִֵֶַַָָ»≈»«Àƒ
הא�נקל��ת: הע��די�.Ì‰È˜LÁÂה� הי� מ�פי� ְְִֵָ«¬À≈∆�ִִַָָָ

א� ,��� �ני על א� י�דע, ואיני סביב, �ס� ִָ�ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ח�טי

ל��� �ח��ק אני י�דע א� �אמצע�, וא� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ�רא��
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��בעה: �פ�ג� מצינ� ��� יט)חג�רה, (שופטי� ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ

ח��קי�: �ר��מ�: חב��י�", חמ�רי� צמד ְְֲֲֲִִִִֶֶַ"וע��

(‚È)‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ.קר�י ה�זרח �ני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְִֵַָָ

לפיכ�, אח�רי�. ל��� אח�ר, �ני�. ל��� ְְְֲִִִֶֶַָָָקד�,

אח�ר קר�י �מערב �ני�, �ה�א קד� קר�י ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָה�זרח

אמר: דא� יא)�מה י�א(דברי� האחר��", "ה�� ְְְֲֵַַַַָָָָָ

‡n‰מערבא: ÌÈMÓÁ.�הי לא א�ה חמ�י� א�ת� ַַָָ¬ƒƒ«»ֲִִַָָָֹ

ט"ו א�א ה�תח, ��� לפי �קלעי�, ��� ְְִִִֶֶֶַַָָָָ�ְִסת�מי�

ה�נית. ל�ת� וכ� מ�א� ה�תח לכת� קלעי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא�ה

וזה� א�ה, כ' �נתי� ה�תח חלל רחב ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹנ�אר

ויל����א א�ה", ע�רי� מס� החצר "�ל�ער מר: ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה�תח: �רחב אר�, א�ה כ' ה�תח �נגד ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלמס�

(„È)‰LÏL Ì‰È„nÚ.ע��ד �י� א��ת חמ� «À≈∆¿…»ֵֵַַָ

�מקצ�ע הע�מד ה�ר�� ��רא� ע��ד �י� ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹלע��ד,

���זרח הג' מ� �ה�א ע��ד עד מזרחית ְְְִִִִִֶֶַַַַָָ�ר�מית

ה�ני �מ� א��ת, חמ� ל�ני �מ��� א��ת, ִִִִֵֵֵֶַַַַָה'

ואר�עה ה�נית, ל�ת� וכ� א��ת, חמ� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָל�לי�י

י' �נגד ל�זרח ע��די� י' הרי ל�ס�, ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָע��די�

B‚Â'(ÊÈ)ל�ערב: ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk.לפי ֲַַָ»«≈∆»≈»ƒ¿ְִ

ל�פ�� א�א נח�ת ואדני וח��קי� ווי� �ר� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��א

ווי�, נאמר לא ול�ערב ל�זרח אבל ְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹול�ר��,

�א�: ול�ד �א לכ�, נח�ת. ואדני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹוח��קי�

(ÁÈ)¯ˆÁ‰ C¯‡.ה�זרח ��� וה�ר��, ה�פ�� …∆∆»≈ְְִִֶַַַָָָ

�א�ה: מאה ÌÈMÓÁaל�ערב ÌÈMÓÁ ·Á¯Â. ֲֵַַַָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒ
חמ�י� מר�עת היתה ���זרח חמ�י�,חצר על ְְְִֵֶַָָָָ�ֲֲִִִִַַַ

מזרח העמיד ע�ר. ורח�� �ל�י� אר�� ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ�ה����
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החצר. אר� �ל החיצ�ני� חמ�י� ��פת ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ�תח�

לס�� אר�� וכלה ה�נמ�י�, �חמ�י� ��� ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנמצא,

ה�לעי� �י� לאח�ריו רוח א�ה כ' נמצא�, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָל'.

ורחב ה����, אח�רי �ל ליריע�ת ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ���ערב

נמצא� החצר. רחב �אמצע א��ת ע�ר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה����

קלעי מ� �לדר�� לצפ�� רוח א�ה ע�רי� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָל�,

ה���� ליריע�ת עלהחצר וחמ�י� למערב, וכ� , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לפניו חצר כג)חמ�י�, LÓÁ:(עירובי� ‰Ó˜Â ְֲִִֵָָָ¿…»»≈
˙Bn‡.:�ה�לעי רחב וה�א החצר, מח��ת �ב� «ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

˙LÁ� Ì‰È�„‡Â.א�� ה�ס�, אדני להביא ¿«¿≈∆¿…∆ְְִֵֶַַָָָֹ

לע��די א�א נח�ת אדני נאמר� לא ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ�אמר:

�� הי�, אחר מי� �ל ה�ס� אדני אבל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָה�לעי�,

��נא�: חזר ��כ� �עיני, ÈÏk(ËÈ)נראה ÏÎÏ ְְְְִֵֶֶַַָָָָ¿…¿≈
ÔkLn‰.:��ג� �לה�רדת�, להקמת� צריכי� �הי� «ƒ¿»ְְְֲִִֶַָָָָָ

וע��די�מ�ב�ת יתד�ת נגרי.È˙„˙:לתקע �מי� ְְְִִֵַַַָֹƒ¿…ְְִִֵ

החצר, �לקלעי האהל ליריע�ת ע��יי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹנח�ת

�די ����ליה�, סביב סביב �מיתרי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָק��רי�

�ח�בי� א� י�דע ואיני מג�יהת�. הר�ח �הא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ��א

���לי מכ�יד וכבד� �תל�יי� ק��רי� א� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ�אר�,

��מ� אני, וא�מר �ר�ח. ינ�ע� ��א ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהיריע�ת

נקרא� לכ� �אר�, �ק�עי� �ה� עליה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָמ�כיח

מס�עני זה �מקרא לג)יתד�ת, "אהל(ישעיה ְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

לנצח": יתד�תיו �לֿי�ע ְְִִֵֶַַַַָָָ�לֿיצע�

תרומה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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החצר. אר� �ל החיצ�ני� חמ�י� ��פת ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ�תח�

לס�� אר�� וכלה ה�נמ�י�, �חמ�י� ��� ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנמצא,

ה�לעי� �י� לאח�ריו רוח א�ה כ' נמצא�, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָל'.

ורחב ה����, אח�רי �ל ליריע�ת ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ���ערב

נמצא� החצר. רחב �אמצע א��ת ע�ר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה����

קלעי מ� �לדר�� לצפ�� רוח א�ה ע�רי� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָל�,

ה���� ליריע�ת עלהחצר וחמ�י� למערב, וכ� , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לפניו חצר כג)חמ�י�, LÓÁ:(עירובי� ‰Ó˜Â ְֲִִֵָָָ¿…»»≈
˙Bn‡.:�ה�לעי רחב וה�א החצר, מח��ת �ב� «ְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

˙LÁ� Ì‰È�„‡Â.א�� ה�ס�, אדני להביא ¿«¿≈∆¿…∆ְְִֵֶַַָָָֹ

לע��די א�א נח�ת אדני נאמר� לא ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ�אמר:

�� הי�, אחר מי� �ל ה�ס� אדני אבל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָה�לעי�,

��נא�: חזר ��כ� �עיני, ÈÏk(ËÈ)נראה ÏÎÏ ְְְְִֵֶֶַַָָָָ¿…¿≈
ÔkLn‰.:��ג� �לה�רדת�, להקמת� צריכי� �הי� «ƒ¿»ְְְֲִִֶַָָָָָ

וע��די�מ�ב�ת יתד�ת נגרי.È˙„˙:לתקע �מי� ְְְִִֵַַַָֹƒ¿…ְְִִֵ

החצר, �לקלעי האהל ליריע�ת ע��יי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹנח�ת

�די ����ליה�, סביב סביב �מיתרי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָק��רי�

�ח�בי� א� י�דע ואיני מג�יהת�. הר�ח �הא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ��א

���לי מכ�יד וכבד� �תל�יי� ק��רי� א� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ�אר�,

��מ� אני, וא�מר �ר�ח. ינ�ע� ��א ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהיריע�ת

נקרא� לכ� �אר�, �ק�עי� �ה� עליה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָמ�כיח

מס�עני זה �מקרא לג)יתד�ת, "אהל(ישעיה ְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

לנצח": יתד�תיו �לֿי�ע ְְִִֵֶַַַַָָָ�לֿיצע�

תרומה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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éáà:Eâé:ìàøNé énr-úà áærà àìå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¨¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤©¦¬¦§¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמי

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג שבט והקודמו.

בהיותי אתמול על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כנוהג לפני כל ראש 

חדש, הזכרתי הענינים אודותם כותב וכן את זוג' תי'.

ויהי רצון שיבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בכל מה שכותב.

ובפרט אשר מתקרבים לחודש אדר, חודש ההצלחה לבני ישראל ועניניהם בטוב הנראה והנגלה, 

וכידוע המעלה דפורים לגבי חנוכה )ראה ט"ז לשו"ע או"ח סי' עת"ר סק"ג והקדמה לשערי אורה(, הרי גם 

בהנ"ל יהי' למטה מעשרה טפחים מנפש ועד בשר.

וזכות התעסקותו בחנוך על טהרת הקודש בודאי שתעמוד לו.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך שמחה וטוב לבב ולבשו"ט בכל האמור.



לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם קמב
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)

18:23מולדובה קישינב (ח)

18:14

18:13

18:13

18:14

18:50

18:27

18:03

19:10

19:12

18:44

18:23

18:37

18:29

18:56

19:10

18:11

19:11

19:11

19:33

18:21

18:23

18:56

18:26

18:56

19:03

18:27

18:27

21:05

20:09

19:02

18:53

17:48

18:16

18:22

17:59

18:17

19:42

18:13

17:23

17:31

17:21

17:00

17:09

18:01

17:38

17:11

18:26

18:28

17:50

17:27

17:29

17:23

18:10

18:24

17:13

18:06

18:04

18:50

17:26

17:25

18:06

17:34

18:04

18:06

17:30

17:31

17:41

19:55

19:17

18:20

17:53

16:56

17:22

17:28

17:06

17:25

18:47

17:11 08:47 08:53

06:03 06:09

06:44 06:55

06:07 06:14

06:06 06:13

06:06 06:12

06:55 07:03

06:37 06:46

06:23 06:34

06:51 06:55

06:57 07:01

07:06 07:18

06:52 07:05

06:56 07:09

06:44 06:56

05:43 05:40

07:26 07:38

05:57 05:54

06:45 06:59

07:27 07:39

06:23 06:21

06:22 06:31

06:25 06:34

06:42 06:48

06:19 06:26

06:45 06:51

07:05 07:14

06:28 06:37

06:28 06:36

06:38 06:46

07:20 07:12

06:38 06:32
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חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור
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18:54

18:55

18:40

18:57

18:10

18:24

18:48

18:42

19:20

19:10

18:58

17:53

19:48

18:37

19:50

19:15

18:11

17:55

17:48

17:47

17:22

17:24

17:50

18:00

18:17

18:10

18:15

16:58

19:05

17:51

19:02

18:31 06:49 06:53

07:18 07:33

06:15 06:22

06:32 06:36

07:03 07:14

07:01 07:12

06:52 07:01

06:31 06:41

06:00 06:02

07:31 07:42

07:17 07:28

06:08 06:07

06:20 06:33

06:24 06:29

07:12 07:13

06:05 05:57

09:17 09:20

08:57 08:59

09:18 09:24

09:13 09:19

09:27 09:35

08:31 08:36

09:07 09:12

08:45 08:50

08:32 08:34

09:43 09:49

09:31 09:37

08:40 08:40

08:31 08:38

09:40 09:41

08:47 08:50

08:48 08:45

09:47 09:50

09:03 09:09

09:29 09:32

09:49 09:55

09:45 09:51

09:58 10:06

09:05 09:09

09:39 09:44

09:17 09:22

09:03 09:04

10:15 10:21

10:03 10:09

09:13 09:12

10:12 10:14

09:18 09:21

09:21 09:18

10:48 10:50

10:30 10:32

10:46 10:50

10:42 10:46

10:53 10:59

10:03 10:06

10:36 10:40

10:14 10:18

10:05 10:06

11:11 11:16

11:00 11:04

10:15 10:16

09:58 10:03

11:14 11:15

10:18 10:20

10:28 10:26

19:11 19:09

18:50 18:49

18:43 18:34

18:36 18:27

18:41 18:29

18:06 18:01

18:36 18:29

18:12 18:04

18:38 18:39

19:06 18:57

18:58 18:50

18:54 18:57

17:49 17:39

19:44 19:44

18:33 18:29

19:46 19:57

18:49 18:47

18:17 18:18

18:29 18:28

18:14 18:05

18:07 17:58

18:07 17:55

17:41 17:36

18:09 18:01

17:44 17:35

18:36 18:27

18:30 18:21

18:33 18:36

17:18 17:07

19:23 19:23

18:09 18:06

19:19 19:29



קמג

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ח)

חיפה (ח)

ירושלים (ח)

תל אביב (ח)

אוסטריה וינה (ח)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ח)

אוק. דנייפרופטרובסק (ח)

אוק. ז'יטומיר (ח)

אוקראינה קייב (ח)

אוקראינה דונייצק (ח)

איטליה מילאנו (ח)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ח)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ח)

ארה“ב ג‘רסי (ח)

ארה"ב דטרויט (ח)

ארה"ב היוסטן (ח)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ח)

ארה"ב מיאמי (ח)

ארה"ב ניו הייבן (ח)

ארה"ב שיקאגו (ח)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ח)

בלגיה בריסל (ח)

בלרוס ליובאוויטש (ח)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ח)

בריטניה מנצ'סטר (ח)

גרמניה ברלין (ח)

גרמניה פרנקפורט (ח)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ח)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ח)

18:23מולדובה קישינב (ח)

18:14

18:13

18:13

18:14

18:50

18:27

18:03

19:10

19:12

18:44

18:23

18:37

18:29

18:56

19:10

18:11

19:11

19:11

19:33

18:21

18:23

18:56

18:26

18:56

19:03

18:27

18:27

21:05

20:09

19:02

18:53

17:48

18:16

18:22

17:59

18:17

19:42

18:13

17:23

17:31

17:21

17:00

17:09

18:01

17:38

17:11

18:26

18:28

17:50

17:27

17:29

17:23

18:10

18:24

17:13

18:06

18:04

18:50

17:26

17:25

18:06

17:34

18:04

18:06

17:30

17:31

17:41

19:55

19:17

18:20

17:53

16:56

17:22

17:28

17:06

17:25

18:47

17:11 08:47 08:53

06:03 06:09

06:44 06:55

06:07 06:14

06:06 06:13

06:06 06:12

06:55 07:03

06:37 06:46

06:23 06:34

06:51 06:55

06:57 07:01

07:06 07:18

06:52 07:05

06:56 07:09

06:44 06:56

05:43 05:40

07:26 07:38

05:57 05:54

06:45 06:59

07:27 07:39

06:23 06:21

06:22 06:31

06:25 06:34

06:42 06:48

06:19 06:26

06:45 06:51

07:05 07:14

06:28 06:37

06:28 06:36

06:38 06:46

07:20 07:12

06:38 06:32

06:15 06:16

07:00 07:11

06:08 06:20

06:40 06:53

06:49 07:01

06:22 06:34

06:36 06:46

06:00 05:54

06:34 06:45

08:56 09:02

08:26 08:30

08:24 08:28

08:25 08:29

08:25 08:29

09:12 09:17

08:53 08:58

08:36 08:42

09:15 09:17

09:19 09:22

09:19 09:25

09:01 09:08

09:05 09:12

08:55 09:01

08:21 08:20

08:53 09:00

08:34 08:33

09:36 09:43

09:36 09:43

09:03 09:02

08:39 08:44

08:40 08:45

09:03 09:06

08:38 08:42

09:05 09:09

09:21 09:26

08:44 08:49

08:44 08:49

08:54 08:59

10:05 10:02

09:17 09:15

08:49 08:50

09:14 09:20

08:21 08:27

08:52 08:58

08:59 09:05

08:33 08:39

08:48 08:54

08:42 08:39

תרומה

09:29 09:35

08:58 09:02

08:55 08:59

08:57 09:01

08:58 09:01

09:45 09:49

09:25 09:30

09:08 09:14

09:47 09:49

09:52 09:55

09:50 09:57

09:34 09:41

09:37 09:44

09:27 09:33

08:52 08:51

10:09 10:16

09:06 09:05

09:25 09:32

10:09 10:15

09:32 09:31

09:11 09:16

09:13 09:18

09:36 09:39

09:10 09:14

09:38 09:41

09:53 09:58

09:17 09:22

09:16 09:21

09:27 09:31

10:36 10:33

09:50 09:48

09:19 09:20

09:46 09:52

08:53 08:59

09:24 09:30

09:32 09:38

09:06 09:12

09:21 09:27

09:14 09:11

09:19 09:25

10:25 10:29

09:57 10:00

09:54 09:57

09:56 09:59

09:56 09:59

10:42 10:46

10:22 10:26

10:04 10:08

10:47 10:49

10:52 10:54

10:46 10:51

10:29 10:34

10:32 10:37

10:22 10:27

09:57 09:56

10:36 10:36

10:10 10:10

10:20 10:25

11:04 11:09

11:05 11:09

10:08 10:12

10:10 10:14

10:35 10:38

10:09 10:12

10:36 10:39

10:50 10:54

10:14 10:18

10:14 10:17

10:24 10:28

11:43 11:42

10:55 10:54

10:21 10:22

10:43 10:47

09:49 09:54

10:19 10:24

10:27 10:32

10:01 10:06

10:17 10:21

10:20 10:19

10:15 10:19

18:30

18:46 18:40

18:19 18:11

18:04 18:00

18:05 18:00

18:04 17:59

18:05 18:01

18:23 18:16

17:59 17:50

19:06 19:04

18:21 18:10

19:08 19:06

18:40 18:31

18:19 18:08

18:14 18:04

18:49 18:54

19:03 19:09

18:07 17:55

18:56 18:46

18:55 18:44

19:29 19:33

18:11 18:04

18:10 18:03

18:47 18:44

18:17 18:12

18:47 18:42

18:52 18:45

18:16 18:09

18:16 18:10

18:26 18:20

21:01 21:11

19:58 20:06

18:58 19:00

18:40 18:32

17:44 17:35

18:12 18:02

18:18 18:08

17:53 17:44

18:13 18:04

19:31 19:39

18:11 18:01

17:51 17:42

17:40 17:36

17:41 17:36

17:40 17:35

17:41 17:37

18:20 18:14

17:57 17:50

17:30 17:21

18:44 18:42

18:46 18:44

18:10 18:00

17:47 17:36

17:48 17:37

17:43 17:32

18:27 18:32

18:41 18:46

17:33 17:21

18:26 18:15

18:24 18:13

19:08 19:11

17:45 17:37

17:44 17:37

18:25 18:21

17:53 17:47

18:23 18:19

18:25 18:18

17:50 17:43

17:50 17:43

18:01 17:54

20:35 20:44

19:34 19:41

18:37 18:39

18:12 18:04

17:15 17:06

17:41 17:31

17:48 17:38

17:24 17:14

17:44 17:35

19:05 19:13

17:41 17:32

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קייץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ח)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ח)

צרפת פריז (ח)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ח)

קנדה מונטריאול (ח)

קפריסין לרנקה (ח)

רוסיה מוסקבה (ח)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ח)

שוייץ ציריך (ח)

תאילנד בנקוק (ח)

תרומה

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).

18:54

18:55

18:40

18:57

18:10

18:24

18:48

18:42

19:20

19:10

18:58

17:53

19:48

18:37

19:50

19:15

18:11

17:55

17:48

17:47

17:22

17:24

17:50

18:00

18:17

18:10

18:15

16:58

19:05

17:51

19:02

18:31 06:49 06:53

07:18 07:33

06:15 06:22

06:32 06:36

07:03 07:14

07:01 07:12

06:52 07:01

06:31 06:41

06:00 06:02

07:31 07:42

07:17 07:28

06:08 06:07

06:20 06:33

06:24 06:29

07:12 07:13

06:05 05:57

09:17 09:20

08:57 08:59

09:18 09:24

09:13 09:19

09:27 09:35

08:31 08:36

09:07 09:12

08:45 08:50

08:32 08:34

09:43 09:49

09:31 09:37

08:40 08:40

08:31 08:38

09:40 09:41

08:47 08:50

08:48 08:45

09:47 09:50

09:03 09:09

09:29 09:32

09:49 09:55

09:45 09:51

09:58 10:06

09:05 09:09

09:39 09:44

09:17 09:22

09:03 09:04

10:15 10:21

10:03 10:09

09:13 09:12

10:12 10:14

09:18 09:21

09:21 09:18

10:48 10:50

10:30 10:32

10:46 10:50

10:42 10:46

10:53 10:59

10:03 10:06

10:36 10:40

10:14 10:18

10:05 10:06

11:11 11:16

11:00 11:04

10:15 10:16

09:58 10:03

11:14 11:15

10:18 10:20

10:28 10:26

19:11 19:09

18:50 18:49

18:43 18:34

18:36 18:27

18:41 18:29

18:06 18:01

18:36 18:29

18:12 18:04

18:38 18:39

19:06 18:57

18:58 18:50

18:54 18:57

17:49 17:39

19:44 19:44

18:33 18:29

19:46 19:57

18:49 18:47

18:17 18:18

18:29 18:28

18:14 18:05

18:07 17:58

18:07 17:55

17:41 17:36

18:09 18:01

17:44 17:35

18:36 18:27

18:30 18:21

18:33 18:36

17:18 17:07

19:23 19:23

18:09 18:06

19:19 19:29



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLeðëîñúå íBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨§¦§§¥

ììe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúåókî eðìévúå ,(íBìL §¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨§©£¦¥§¨§©¦¥¦©

äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk̈¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦©¦§©§¨§¨§¦§©§¨¨

éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëaìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E §¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦¦§¦§©

:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¦¨¥¦©¨¥©§¦©¨¤¨©¨§¨¥©§¦¨

zekfl

iel'iyielddpg oa

ezbefe(dble`) gxyxnz za

mdivlg i`veie

'iavdlraeaexfril` ield cec

ield wgvi melyezbefeilxe`

zexdlraeaexfili ield mixt`

ield oeleafezbefezex

zibgdlraeaiiteq l`ixab

ield xpa` xe`e ield ryedi ,zli` ,ield 'irnyeigiy

aiial

אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג נית�

FAX: (972) 3 9606761

� ישראל 72915 חב"ד כפר 2 P.O.Bת.ד. 2 Kfar Chabad 72915 Israel

USA@DvarMalchus.OrgE-mail:Chish@DvarMalchus.Org

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com * www.lahak.org

� � � � � � �

ל: לשלוח נית� ותיקוני� הערות

www.chazak.co.il:פקסE-mail: chazak@zahav.net.il 08-8502772

Dvar Malchus

Issue # 00153

22/02/2009


