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e"hyz'd ,mixet .c"qa

(dben izla dgpd)

˙È˘‡¯אובד עדי ואחריתו עמלק אינו1גוי� שעמלק הוא, בזה הפשוט הפירוש הנה ,

נאמר שבה� האומות גו'2כשאר כול� לקרוא ברורה שפה עמי� אל אהפו� אז
לפי הדבר, טע� הכתוב ומפרש אובד. עדי שאחריתו עמלק מהֿשאי�ֿכ� אחד, שכ� לעבדו
ישראל בני מפני יראי� היו הגוי� שכל שבשעה היינו, גוי�, ראשית הוא שעמלק
הנסי� האר� בכל נשמע שהיה מצרי� ביציאת שהיה כפי זיי), מיט זי� ַ(פארטשע�ע�

שכתוב כמו לישראל, שאירעו רעד3הגלויי� יאחזמו מואב אילי אדו� אלופי נבהלו אז
כנע�), אר� ישראל, באר� אז שהיו אומות השבעה כללות הוא (דכנע� כנע� יושבי כל נמוגו
מזה, ויתירה ישראל, ע� להלח� ובראשונה בראש שהל� גוי�", ה"ראשית היה עמלק הנה

שכתוב היו4כמו לא ישראל שבני שא�ֿעלֿפי היינו, ישראל, ע� וילח� עמלק ויבא
תנועה פעל ועלֿידיֿזה עמ�, להלח� ישראל מחנה לגבול עמלק בא מכלֿמקו�, בגבולו,

במדרש כדאיתא הגוי�, שאר אצל היראה היפ� בריה5של כל שאי� רותחת לאמבטי משל
אותה הקרה שנכוה, א�ֿעלֿפי לתוכה, וירד קפ� אחד בליעל ב� בא בתוכה, לירד יכולה
שבא כיו� האומות, כל על פחד� נפל ממצרי� ישראל כשיצאו כ� אחרי�, בפני (ציננה)
העול�. אומות לפני הקיר� ידיה�, מתחת שלו את שנטל א�ֿעלֿפי לה�, ונזדווג עמלק
לכ� גוי�, שאר בכל ההתנגדות תנועת ומקור ראשית גוי�, ראשית הוא שעמלק וכיו�
אצל� להיות שיוכל בירורי�, של עני� יהיה גוי� שאר שאצל א�ֿעלֿפי אובד, עדי אחריתו

אחד. שכ� לעבדו

‰�‰Âנצחית היא שהתורה ו6כיו� זמ� שישנ�בכל העניני� שכל ג� ומה מקו�, בכל
ישנו הנ"ל שעני� מוב� הרי הרוחניי�, מהעניני� השתלשלות עלֿידי באי� בגשמיות
וגאוה, חוצפה ענינו שעמלק הוא, העני� וכללות הרוחנית. בעבודה מקו� ובכל זמ� בכל
ראשית ולהיותו הלאֿטובות, המדות שבע לכל ומקור ראשית גוי�, ראשית הוא זה ועני�

אובד. עדי אחריתו לכ� גוי�,

האד�Ô·ÂÈÂב) בנפש שישנ� הדרגות אופ� לפי שהיא האד� עבודת עני� כללות ,7בהקד�

יחידה חיה נשמה רוח נפש דרגות, חמשה העבודה8שכללות� עיקר א� ,
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כ.)1 כד, בלק

ט.)2 ג, צפני'

טו.)3 טו, בשלח

ח.)4 יז, ש�

יח.)5 כה, תצא פרש"י ט. תצא תנחומא

רפי"ז.)6 תניא ראה

פר"ת)7 ירי� כאשר והי' וד"ה זכור ד"ה ראה לקמ� בהבא

הערות איזה בתוספת – תש"ל* קה"ת – בפ"ע בקונטרס (י"ל

ואיל�. רעח ע' פר"ת בסה"מ ואח"כ שליט"א, אדמו"ר מכ"ק

ואיל�). רפז ע'

וראה)8 – ועוד. ב. קנח, זח"ב ספ"ב. דב"ר ספי"ד. ב"ר

שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת ה"ח פ"ד יסוה"ת הל' רמב"�

ש�). פר"ת בסה"מ

ואיל�). 174 ע' תש"ל (סה"מ תש"ל ירי� כאשר והי' וד"ה זכור ד"ה ג� וראה (*
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רוח בנפש העבודה סדר וכללות ונשמה. רוח נפש שה� פנימיי� בהכחות היא בתמידות
בכבד ונפש בלב, רוח במוח, היא שנשמה באופ� הוא .9ונשמה

¯Â‡È·Âהבנה שענינה בינה, ובפרט השכל, עני� כללות הוא במוח נשמה דהנה, העני�,
את להסביר וכ� בפרטיות, ולפרטו שכלי עני� כל ולהשיג להבי� היינו, והשגה,
שאי� וכהאיֿגוונא ומשלי� הצעות כמו להשכל, מחו� שה� עניני� עלֿידי אפילו העני�
שנפש וכיו� השכל). של בגופו שזהו העניני� כשמפרט (מהֿשאי�ֿכ� השכל גו� זה
אלקיי�, ובעניני� באלקות וההשגה ההבנה הוא בשכל ענינה כל עצמה מצד האלקית
ולהסביר לבאר הוא האלקית בנפש הבינה עני� הרי אחרות, להשגות כלל שייכת ואינה
(פאנאנדערקלייב�) לפרט וג� להשגה, מחו� שה� עניני� עלֿידי ג� האלקיי� העניני� ַַאת
דהתהוות העני� את לעצמו שמסביר ולדוגמא, לפרטיה�. וההשגה וההבנה השכל את
בהנפעל שמתלבש הפועל כח שישנו היות דע� ערו�, אי� בדר� שהוא מהאי�, היש
בחינת לגבי מכלֿמקו�, עמו, ער� קצת לו יש ובמילא ומחייהו, ומקיימו אותו ומהווה
הוא וכ� לגמרי. באי�ֿערו� זה הרי עלמי�, כל סובב בחינת היינו יותר, שלמעלה האלקות
דבעולמות אצילות, לגבי בריאהֿיצירהֿעשיה דעולמות הבלתיֿער� וכמו בעולמות, ג�
וחיוהי איהו האצילות ובעול� ממש, יש עד הישות מאפשרות נכלל בריאהֿיצירהֿעשיה

בריאהֿיצירהֿעשיה10חד עולמות הרי האצילות עול� לגבי ולכ� שבאי�ֿערו�, עני� שזהו ,

העולמות בכללות וכ� מאצילות, למעלה לגבי האצילות בעול� הוא וכמוֿכ� חשיבי. כלא
לעצמו להסביר יכול זה ועני� אי�ֿסו�. אור לגבי מאצילות) שלמעלה העולמות (ג�
הגו� את ממלאה הנשמה מה ההסברה ועלֿדר� זה, לשכל מחו� שה� עניני� עלֿידי

העול� את ממלא הקב"ה אלא11כ� עצמו, האלקי שבשכל העניני� פירוט זה שאי� ,

שהנשמה העני� מהבנת אצלו שיוב� העול� את ממלא שהקב"ה העני� לעצמו שמסביר
שג� ההבנה עלֿידי עלמי� כל דסובב העני� לעצמו מסביר כ� וכמו הגו�, את ממלאה

הגו� על מקי� בדר� שהוא עני� ישנו עלֿידי12בנפש היא האלקי השכל שהסברת והיינו, ,
עני� שהוא בבינה, יותר נעלה עני� ישנו לזה ונוס� הימנו. שחו� מעניני� ומשל דוגמא
עלֿידי היא שההתחלה דא� והיינו, גופא. האלקי שבשכל בהפרטי� וההשגה ההבנה
ג� שיוכל אחרֿכ� מגיע עלֿידיֿזה הנה זה, לשכל שחו� מעני� ומשל ודוגמא הסברה
ועד הימנו), שחו� עני� עלֿידי (לא גופא זה שבשכל הפרטי� ולפרט ולהשיג להבי�
הבינה שעני� היות דע� והיינו, השכל. עיקר שזהו התמצית, נקודת המושג, לעומק שמגיע
הנה גופא, שבשכל העניני� ופירוט להשכל, שמחו� עניני� עלֿידי והשגה הבנה הוא
השכל פנימיות ג� ולהשיג להבי� שיוכל צוטריט) (א גישה אצלו נעשה ַעלֿידיֿזה

ההשגה. מלבושי שלמעלה
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‰�‰Âאלא דאצילות, בינה מבחינת היא נשמה, בחינת דבינה, והשגה ההבנה עני� שורש
והשגה דהבנה העני� שיהיה היינו, בעול�, הבינה מציאות ממנה נמצא שיהיה שכדי
וממלכות דאצילות, במלכות ההתלבשות להיות צריכה למטה, שהיא כמו בהנשמה
עני� שזהו בג�ֿעד�, הנשמות השגת נעשה שעלֿידיֿזה דבריאה, ומלכות בבינה דאצילות

השכינה מזיו ונהני� יושבי� נמש�13שהנשמות ואחרֿכ� דוקא, פנימית השגה עלֿידי ,

העשיה. בעול� ואפילו היצירה, בעול� יותר, למטה

Í‡(נשמה בחינת דבינה, וההשגה (ההבנה הנשמות השגת להבי� צרי� זה ביאור לפי
דאצילות, מלכות בחינת עד רק להשיג יוכלו דבריאהֿיצירהֿעשיה שנשמות באופ�
דאצילות, נשמות הגבוהות, נשמות ואפילו למטה, וההשגה ההבנה ומקור שורש שהיא
שנשמות אנו רואי� ומכלֿמקו� דאצילות. בינה בחינת עד רק ולהשיג להבי� יוכלו
בעניני� דיברו שלאחריה� הנשיאי� וכ� והאריז"ל יוחאי בר שמעו� רבי כמו הגבוהות
ועד מאצילות, שלמעלה מהעולמות אפילו ולמעלה דאצילות, מבינה למעלה מאד, גבוהי�

זה על שמבואר וא� מהצמצו�. למעלה שה� בעניני� ג� רק14שדיברו היתה שהשגת�
בש� נקראת המציאות השגת שג� כיו� מכלֿמקו�, המהות, השגת ולא המציאות השגת
היותר לכל היא שלה וההשגה שההבנה שנשמה להיות אפשר אי� מוב� אינו הרי השגה,
יותר, נעלות דרגות בלבד) המציאות בהשגת (אפילו להשיג תוכל דאצילות, בינה מבחינת
ההבנה עני� שהרי יפלא, וביותר אלו. בעניני� (ולהתמצא) זי� פאנאנדערקלייב� או� ַַלדבר
יחודא רק ולא העליוני�, ביחודי� לכוי� ביכולת שיהיה כ� לידי להביא צרי� וההשגה
נשמה רק לא ואחד, אחד כל אצל תובעי� זה ועני� עילאה, יחודא אפילו אלא תתאה,
בההקדמה שכתוב וכמו דעשיה, נשמות ג� אלא ויצירה, דבריאה נשמה רק ולא דאצילות,
בפועל) בעבודה זה ולהביא בהיחודי�, (לכוו� בזה משתדלי� שאינ� שאלו בינה" ד"אמרי
הנשמה יכולה כיצד מוב�, אינו ולכאורה רחמנאֿליצל�, בנשמת� ישראל פושעי בגדר ה�
מעני� להוכיח ואי� כו'. יחודי� של בעני� שיומש� כזו והשגה הבנה ע� כזו לדרגא להגיע
ודעת, מטע� למעלה הוא נפש המסירות עני� כי, ואחד, אחד מכל שתובעי� נפש המסירות
ובמילא למעלה, שהיא כמו הבינה בחינת ע� קשור זה אי� ודעת מטע� למעלה ולהיותו
להגיע יכולה הישראלי איש של האלקית בנפש שהיא כמו הבינה שבחינת פלא זה אי�
כחות של ההשתלשלות בסדר ולא למעלה, ההשתלשלות בסדר שאינו עני� שזהו כיו� לש�,
הבנה ע� קשור להיותו בה�, והכוונה עליוני� דיחודי� העני� מהֿשאי�ֿכ� למטה. האד�
של עני� הנשמה אצל שיהיה שיי� אי� מוב� אינו המציאות), השגת הפחות (לכל והשגה
העני� א� דאצילות. בינה בבחינת וההשגה ההבנה משרש שלמעלה בדרגות והשגה הבנה

ו ברו�ֿהוא, אי�ֿסו� ומהות בעצמ�ת מושרשת הנשמה עצ� דהנה שלמעלההוא, כש� לכ�, ְַ
לספירת עד הימנו, שלמטה בהעניני� ונתלבש ברו�ֿהוא אי�ֿסו� ומהות עצמ�ת ְַנשתלשל
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‰�‰Âאלא דאצילות, בינה מבחינת היא נשמה, בחינת דבינה, והשגה ההבנה עני� שורש
והשגה דהבנה העני� שיהיה היינו, בעול�, הבינה מציאות ממנה נמצא שיהיה שכדי
וממלכות דאצילות, במלכות ההתלבשות להיות צריכה למטה, שהיא כמו בהנשמה
עני� שזהו בג�ֿעד�, הנשמות השגת נעשה שעלֿידיֿזה דבריאה, ומלכות בבינה דאצילות

השכינה מזיו ונהני� יושבי� נמש�13שהנשמות ואחרֿכ� דוקא, פנימית השגה עלֿידי ,

העשיה. בעול� ואפילו היצירה, בעול� יותר, למטה

Í‡(נשמה בחינת דבינה, וההשגה (ההבנה הנשמות השגת להבי� צרי� זה ביאור לפי
דאצילות, מלכות בחינת עד רק להשיג יוכלו דבריאהֿיצירהֿעשיה שנשמות באופ�
דאצילות, נשמות הגבוהות, נשמות ואפילו למטה, וההשגה ההבנה ומקור שורש שהיא
שנשמות אנו רואי� ומכלֿמקו� דאצילות. בינה בחינת עד רק ולהשיג להבי� יוכלו
בעניני� דיברו שלאחריה� הנשיאי� וכ� והאריז"ל יוחאי בר שמעו� רבי כמו הגבוהות
ועד מאצילות, שלמעלה מהעולמות אפילו ולמעלה דאצילות, מבינה למעלה מאד, גבוהי�

זה על שמבואר וא� מהצמצו�. למעלה שה� בעניני� ג� רק14שדיברו היתה שהשגת�
בש� נקראת המציאות השגת שג� כיו� מכלֿמקו�, המהות, השגת ולא המציאות השגת
היותר לכל היא שלה וההשגה שההבנה שנשמה להיות אפשר אי� מוב� אינו הרי השגה,
יותר, נעלות דרגות בלבד) המציאות בהשגת (אפילו להשיג תוכל דאצילות, בינה מבחינת
ההבנה עני� שהרי יפלא, וביותר אלו. בעניני� (ולהתמצא) זי� פאנאנדערקלייב� או� ַַלדבר
יחודא רק ולא העליוני�, ביחודי� לכוי� ביכולת שיהיה כ� לידי להביא צרי� וההשגה
נשמה רק לא ואחד, אחד כל אצל תובעי� זה ועני� עילאה, יחודא אפילו אלא תתאה,
בההקדמה שכתוב וכמו דעשיה, נשמות ג� אלא ויצירה, דבריאה נשמה רק ולא דאצילות,
בפועל) בעבודה זה ולהביא בהיחודי�, (לכוו� בזה משתדלי� שאינ� שאלו בינה" ד"אמרי
הנשמה יכולה כיצד מוב�, אינו ולכאורה רחמנאֿליצל�, בנשמת� ישראל פושעי בגדר ה�
מעני� להוכיח ואי� כו'. יחודי� של בעני� שיומש� כזו והשגה הבנה ע� כזו לדרגא להגיע
ודעת, מטע� למעלה הוא נפש המסירות עני� כי, ואחד, אחד מכל שתובעי� נפש המסירות
ובמילא למעלה, שהיא כמו הבינה בחינת ע� קשור זה אי� ודעת מטע� למעלה ולהיותו
להגיע יכולה הישראלי איש של האלקית בנפש שהיא כמו הבינה שבחינת פלא זה אי�
כחות של ההשתלשלות בסדר ולא למעלה, ההשתלשלות בסדר שאינו עני� שזהו כיו� לש�,
הבנה ע� קשור להיותו בה�, והכוונה עליוני� דיחודי� העני� מהֿשאי�ֿכ� למטה. האד�
של עני� הנשמה אצל שיהיה שיי� אי� מוב� אינו המציאות), השגת הפחות (לכל והשגה
העני� א� דאצילות. בינה בבחינת וההשגה ההבנה משרש שלמעלה בדרגות והשגה הבנה

ו ברו�ֿהוא, אי�ֿסו� ומהות בעצמ�ת מושרשת הנשמה עצ� דהנה שלמעלההוא, כש� לכ�, ְַ
לספירת עד הימנו, שלמטה בהעניני� ונתלבש ברו�ֿהוא אי�ֿסו� ומהות עצמ�ת ְַנשתלשל
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עצ� ג� כ� העשיה, לעול� ועד יותר, למטה נמש� הבינה ספירת ועלֿידי דאצילות, הבינה
ולכ�, שבנשמה, והשגה בהבנה ובאה נמשכת למעלה, העצמ�ת ע� שמקושרת ְַהנשמה
והשגה, מהבנה לגמרי שלמעלה להעניני� שייכות להנשמה יש והשגה הבנה עלֿידי אפילו
תובעי� ולכ� ברו�ֿהוא. אי�ֿסו� ועצמ�ת למהות ועד השתלשלות, סדר מכל למעלה ְַאפילו
הוי' ישראל שמע עני� שזהו בה�, ולכוי� העליוני� ליחודי� יבוא והשגה הבנה שעלֿידי

אחד הוי' בהוי'15אלקינו מגעת זו והשגה והבנה והשגה, הבנה מלשו� ג� הוא דשמע ,

והשגה. הבנה הוא ועיקרה שכללותה שבמוח, דנשמה העבודה כללות וזהו אחד.

שענינוÁÂ¯Âג) מיוחד כח בה שיש האלקית, בנפש וענינו המדות. עני� כללות הוא שבלב
דכש� והיינו, והיראה. האהבה ענפי שה� המדות ושאר ויראה אהבה להיות הוא
בהנשמה יש כמוֿכ� נעלות, היותר לדרגות עד באלקות ולהשיג להבי� כח בהנשמה שיש

אלקי� הוי' את לאהבה ביראה, ולהתעורר באהבה להתעורר אלקי�16כח הוי' את ,17וליראה

אהבה לידי בא וההשגה ההתבוננות שמצד רק אינו זה ועני� מזה. שמסתעפי� הענפי� וכל
לזה והראיה עצמו. בפני כח הוא המדות שהתעוררות הוא כא� המבואר העני� אלא ויראה,
עני� ישנו התפלה בעבודת שנכללת האד� עבודת בכללות דהנה, הא', עני� עניני�. מב'

ז"ל רבותינו כמאמר דזמרה, יתפלל,18פסוקי ואחרֿכ� הקב"ה של שבחו אד� יסדר לעול�
אינו מקו� של שבחו סיפור והרי ויראה. באהבה מתעורר מקו� של שבחו סיפור שעלֿידי
ב� ועלֿדר� לו, שסיפרו ממה שיודע מה שמספר א� כי גמורה, והשגה הבנה של עני�

המל� את שראה כר� ב� אפילו או שאי�ומ19כפר גדולתו, תפארת יקר את אחרֿכ� ספר
זאת כשמספר וג� שראה, מה שמספר א� כי זאת, ומשיג שמבי� באופ� להיות מוכרח זה
והשגה הבנה בזה לו שאי� א�ֿעלֿפי ויראה, אהבה של רגש בו פועל זה הרי זמ� לאחרי
עלֿידי נמשכי� כשאינ� ג� המדות להתעוררות מיוחד כח שיש מוכרח ומזה גמורה.
האהבה עני� על ולהזכיר המעכב הדבר את להסיר אלא אינו השכל ועני� בשכל, ההתבוננות
אינו לכאורה הרי ממילא, בדר� כמו השכל מ� הנמשכות במדות שג� הב', ועני� והיראה.
ויתירה שוני�, עניני� ב' ה� ומדות ששכל בשעה בה השכל, מ� המדות נמשכות כיצד מוב�
ועני� למטה, מלמעלה והמשכה התיישבות הוא המוחי� עני� שהרי הפכיי�, עניני� מזה,
שאיֿאפשר וכיו� למעלה, מלמטה בדר� ומרוצה ועליה והתרגשות התפעלות הוא המדות
אי� מוב� אינו נמש�, שממנו העני� לגבי אחר מהות שהוא עני� ממילא בדר� שיומש�
המדות המשכת שג� הוא, העני� א� המדות. עני� ממילא בדר� יומש� שמהשכל אפשר
ע� קשור (שאינו עצמו בפני כח האלקית בנפש יש שבלאוֿהכי זה מצד היא השכל מ�
בזה ניתוס� כאשר ולכ� ויראה, אהבה להתעוררות האלקית) שבנפש וההשגה ההבנה כח
עני� ע� מתקשר זה הרי דערוי�), אי� צו נא� טוט שכל דער (בשעת השכל פעולת ָג�
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בדר� באות השכליות המדות שג� וזהו עצמו. בפני כח שהוא כפי המדות התעוררות
ומשכנו והתרגשות, התפעלות הוא שענינו רוח, בש� הנקרא הכח עלֿידי שזהו ממילא,

המדות. משכ� מקו� בלב,

רקÛÒÂ�Âד) הנפש התפעלות עני� והוא נפש, בש� הנקראת הג' המדריגה היא לזה
וג� מרע. דסור בהקו וה� טוב דעשה בהקו ה� בפועל, מעשה להפועל, בהנוגע
לעשות הוא מוכרח האלקית נפש טבע שמצד האלקית, בנפש עצמו בפני כח הוא זה עני�
שימנע הקב"ה של שרצונו עני� לעשות יכול ואינו אותו, שיעשה רוצה שהקב"ה עני�
מבחינת יוצא ופועל המשכה זו שאי� רוח בבחינת לעיל שנתבאר דכש� והיינו, מלעשותו.
המדות, עני� האלקית, שבנפש הרוח מבחינת שנמש� עני� אינו נפש בחינת ג� כ� נשמה,
וא� עצמו. בפני כח הוא אלא השכל, עני� האלקית, שבנפש הנשמה מבחינת לא וג�

בתניא ובלעדה20שמבואר נמשכות ה� וממנה מצוותֿעשה רמ"ח כל שורש היא שהאהבה
ק לה� באמתאי� בו לדבקה וחפ� ה' ש� את האוהב הוא באמת המקיימ� כי אמיתי יו�

חיות ומתו� באמיתיות הקיו� שיהיה כדי רק היא והיראה האהבה התעוררות הנה כו',
הרוח בחינת שמצד ויראה אהבה התעוררות ללא ג� להיות יכול בפועל הקיו� אבל כו',
הוא שענינו נפש, בש� הנקרא האלקית דנפש הכח ג� מספיק אלא האלקית, שבנפש

להפועל. בהנוגע

שבכלÂ‰�‰ה) התכללות, של באופ� ה� הרי קדושה, של עניני� להיות� אלו, מדריגות ג'
שהוא נשמה שבבחינת והיינו, האחרות. המדרגות שתי ג� נכללות מה� אחת
כלפי נטיה בשכל שיש והיינו שבשכל, המדות עני� ג� יש שבמוח, וההשגה ההבנה עני�
עני� שזהו שכליי�, מדות מזה, ויתירה שכלית, התפעלות מזה, ויתירה די�, כלפי או חסד
אלא שבמוחי�, מוחי� זה אי� ומכלֿמקו�, במוחי�, עדיי� ה� שהמדות אלא מדות, של
הפועל, עני� ג� הנשמה בבחינת יש ההתכללות עני� שמצד זאת, ועוד שבמוחי�. מדות
בחינות ג� כלולי� הנשמה שבבחינת ונמצא, לפועל. בנוגע השכל של הבכ� עני� שזהו
בזה יש המדות, עני� הוא ועיקרו שכללותו האלקית, שבנפש הרוח בבחינת וכ� ונפש. רוח
שידיעה ה', את וירא ה' את אוהב להיות שצרי� בשכלו שיודע וההשגה, ההבנה עני� ג�
באהבה הלב התפעלות שהרי דפועל, העני� ג� בזה ויש הלב. בהרגש ובאה נמשכת זו
ידו שעל טוב דבר ולעשות מה', נפרד נעשה ידו שעל טוב לא מדבר להזהר דורשת ויראה
ויראה דאהבה העני� ג� נכלל נפש) (בחינת בפועל בהקיו� וכמוֿכ� לה'. מקושר יהיה
יתבר� מלכותו עליו שמקבל שיודע וההשגה הידיעה שזוהי (נשמה), והשגה וידיעה (רוח)
בכל ולעבדו בו למרוד שלא לירא שמי� מלכות עול ומקבל רצונו, לעשות ואהבה ברצו�
פנימיי� הכחות שה� ונפש, רוח נשמה הכחות ג' עני� כללות וזהו כו'. עבד עבודת מיני
האד� צרי� יד� ועל האד�, בגו� ואחרֿכ� הבהמית בנפש שמתלבשי� האלקית דנפש
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בדר� באות השכליות המדות שג� וזהו עצמו. בפני כח שהוא כפי המדות התעוררות
ומשכנו והתרגשות, התפעלות הוא שענינו רוח, בש� הנקרא הכח עלֿידי שזהו ממילא,

המדות. משכ� מקו� בלב,

רקÛÒÂ�Âד) הנפש התפעלות עני� והוא נפש, בש� הנקראת הג' המדריגה היא לזה
וג� מרע. דסור בהקו וה� טוב דעשה בהקו ה� בפועל, מעשה להפועל, בהנוגע
לעשות הוא מוכרח האלקית נפש טבע שמצד האלקית, בנפש עצמו בפני כח הוא זה עני�
שימנע הקב"ה של שרצונו עני� לעשות יכול ואינו אותו, שיעשה רוצה שהקב"ה עני�
מבחינת יוצא ופועל המשכה זו שאי� רוח בבחינת לעיל שנתבאר דכש� והיינו, מלעשותו.
המדות, עני� האלקית, שבנפש הרוח מבחינת שנמש� עני� אינו נפש בחינת ג� כ� נשמה,
וא� עצמו. בפני כח הוא אלא השכל, עני� האלקית, שבנפש הנשמה מבחינת לא וג�

בתניא ובלעדה20שמבואר נמשכות ה� וממנה מצוותֿעשה רמ"ח כל שורש היא שהאהבה
ק לה� באמתאי� בו לדבקה וחפ� ה' ש� את האוהב הוא באמת המקיימ� כי אמיתי יו�

חיות ומתו� באמיתיות הקיו� שיהיה כדי רק היא והיראה האהבה התעוררות הנה כו',
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הוא שענינו נפש, בש� הנקרא האלקית דנפש הכח ג� מספיק אלא האלקית, שבנפש

להפועל. בהנוגע

שבכלÂ‰�‰ה) התכללות, של באופ� ה� הרי קדושה, של עניני� להיות� אלו, מדריגות ג'
שהוא נשמה שבבחינת והיינו, האחרות. המדרגות שתי ג� נכללות מה� אחת
כלפי נטיה בשכל שיש והיינו שבשכל, המדות עני� ג� יש שבמוח, וההשגה ההבנה עני�
עני� שזהו שכליי�, מדות מזה, ויתירה שכלית, התפעלות מזה, ויתירה די�, כלפי או חסד
אלא שבמוחי�, מוחי� זה אי� ומכלֿמקו�, במוחי�, עדיי� ה� שהמדות אלא מדות, של
הפועל, עני� ג� הנשמה בבחינת יש ההתכללות עני� שמצד זאת, ועוד שבמוחי�. מדות
בחינות ג� כלולי� הנשמה שבבחינת ונמצא, לפועל. בנוגע השכל של הבכ� עני� שזהו
בזה יש המדות, עני� הוא ועיקרו שכללותו האלקית, שבנפש הרוח בבחינת וכ� ונפש. רוח
שידיעה ה', את וירא ה' את אוהב להיות שצרי� בשכלו שיודע וההשגה, ההבנה עני� ג�
באהבה הלב התפעלות שהרי דפועל, העני� ג� בזה ויש הלב. בהרגש ובאה נמשכת זו
ידו שעל טוב דבר ולעשות מה', נפרד נעשה ידו שעל טוב לא מדבר להזהר דורשת ויראה
ויראה דאהבה העני� ג� נכלל נפש) (בחינת בפועל בהקיו� וכמוֿכ� לה'. מקושר יהיה
יתבר� מלכותו עליו שמקבל שיודע וההשגה הידיעה שזוהי (נשמה), והשגה וידיעה (רוח)
בכל ולעבדו בו למרוד שלא לירא שמי� מלכות עול ומקבל רצונו, לעשות ואהבה ברצו�
פנימיי� הכחות שה� ונפש, רוח נשמה הכחות ג' עני� כללות וזהו כו'. עבד עבודת מיני
האד� צרי� יד� ועל האד�, בגו� ואחרֿכ� הבהמית בנפש שמתלבשי� האלקית דנפש
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ומשכנו והתרגשות, התפעלות הוא שענינו רוח, בש� הנקרא הכח עלֿידי שזהו ממילא,

המדות. משכ� מקו� בלב,

רקÛÒÂ�Âד) הנפש התפעלות עני� והוא נפש, בש� הנקראת הג' המדריגה היא לזה
וג� מרע. דסור בהקו וה� טוב דעשה בהקו ה� בפועל, מעשה להפועל, בהנוגע
לעשות הוא מוכרח האלקית נפש טבע שמצד האלקית, בנפש עצמו בפני כח הוא זה עני�
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שבכלÂ‰�‰ה) התכללות, של באופ� ה� הרי קדושה, של עניני� להיות� אלו, מדריגות ג'
שהוא נשמה שבבחינת והיינו, האחרות. המדרגות שתי ג� נכללות מה� אחת
כלפי נטיה בשכל שיש והיינו שבשכל, המדות עני� ג� יש שבמוח, וההשגה ההבנה עני�
עני� שזהו שכליי�, מדות מזה, ויתירה שכלית, התפעלות מזה, ויתירה די�, כלפי או חסד
אלא שבמוחי�, מוחי� זה אי� ומכלֿמקו�, במוחי�, עדיי� ה� שהמדות אלא מדות, של
הפועל, עני� ג� הנשמה בבחינת יש ההתכללות עני� שמצד זאת, ועוד שבמוחי�. מדות
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שידיעה ה', את וירא ה' את אוהב להיות שצרי� בשכלו שיודע וההשגה, ההבנה עני� ג�
באהבה הלב התפעלות שהרי דפועל, העני� ג� בזה ויש הלב. בהרגש ובאה נמשכת זו
ידו שעל טוב דבר ולעשות מה', נפרד נעשה ידו שעל טוב לא מדבר להזהר דורשת ויראה
ויראה דאהבה העני� ג� נכלל נפש) (בחינת בפועל בהקיו� וכמוֿכ� לה'. מקושר יהיה
יתבר� מלכותו עליו שמקבל שיודע וההשגה הידיעה שזוהי (נשמה), והשגה וידיעה (רוח)
בכל ולעבדו בו למרוד שלא לירא שמי� מלכות עול ומקבל רצונו, לעשות ואהבה ברצו�
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האלקי�‡Íו) עשה זה לעומת זה דנשמה21את הבחינות ג' ישנ� הבהמית, בנפש שג� ,

ובודאי שכל, ג� בה יש מכלֿמקו�, מדות, עיקרה הבהמית שנפש דא� ונפש, רוח
(בחינת הבהמית דנפש וההשגה ההבנה הנה יותר, ובפרטיות ממש. פועל של העני� בה שיש
והשגה להבנה א� כי ונעלי�, רוחניי� והשגות להבנות שייכת שאינה באופ� היא נשמה)
זה ובשביל כלל, שייכת אינה אלקית והשגה להבנה ואילו וחומריי�, גשמיי� בעניני�
להבי� תתחיל הבהמית הנפש שג� כדי ועצומה רבה ביגיעה להתייגע האלקית נפש צריכה
בפנימיות עני� לה� מסבירי� שכאשר אד� בני כמה שרואי� מה ג� וזהו אלקית. השגה
שזהו כלל, והשגה הבנה בזה לה� שאי� כ�, כדי ועד געשמאק, שו� בזה לה� אי� ַהתורה,
שאינ� בעניני� והשגות להבנות שייכת אינה עצמה שמצד הבהמית, נפש התגברות מצד
אינו אלקית, השגה התורה, פנימיות של עני� ולכ�, גשמיי�, אינ� הפחות לכל או חומריי�,
הכח וישנו קלע�). קיי� או� א�לייג קיי� זיי בא ניט האט (עס אצל� מונח ואינו ַָָמתקבל
שאוהב הבהמית נפש המשכת הוא שענינו הבהמית, דנפש הרוח בחינת שהוא מזה, שלמטה
אי�) (א�רייס� אותו ולנתק לבלבל שיכולי� העניני� מכל וירא הגשמיי�, העניני� כל ָאת
בעניני� ה� והיראה שהאהבה הבהמית, דנפש המדות עני� כללות וזהו גשמי. מעני�
בנפש ג� הוא כ� טבעיות, ומדות שכליות מדות ישנ� שבקדושה וכש� וחומריי�. גשמיי�
המדה ג� ובמילא גשמיי�, בהדברי� וההשגה ההבנה מצד שבאות מדות שיש הבהמית,
באופ� הפחות לכל גשמי, בהטוב מעמיק אינו כאשר ולכ� וההשגה, ההבנה אופ� לפי היא
הרגש להיות יכול לפעמי� א� זה. לדבר שייכות לו אי� אזי והשגה, בהבנה זאת שיבי�
שכל, בעל אינו שעדיי� או השכל עני� את מנצל שאינו שא�ֿעלֿפי כזה באופ� הלב
מונחת והשגתו שהבנתו זה ומצד הלב. הרגש מצד להדבר המשכה אצלו יש מכלֿמקו�,
אטו� לבו נעשה זה, אחר נמש� ולבו בזה מושקע שנעשה ועד וחומריי�, גשמיי� בעניני�

בגמרא כדאיתא ומצב22לגמרי, מעמד נעשה דדיומסת ומיא דפרוגייתא חמרא שעלֿידי
גשמיי� לעניני� רק שייכות לו שיש לפועל, בנוגע ג� נמש� שמזה ועד לב�, היה דהחרש
והשגה, הבנה לו שאי� בלבד זו לא הנה דקדושה, עני� אלקי, לעני� בנוגע ואילו וחומריי�,

ממש. בפועל הקיו� אפילו אצלו שאי� אלא מדות, של עני� הרגש, לא ואפילו

Ì�Ó‡כחות להיות� נשמה, רוח נפש בבחינת שה� הבהמית דנפש העניני� לכל בנוגע
מבחינת החל האלקית, דנפש בהאור להרבות היא והעצה עצה, זה על יש פנימיי�,
בעניני� והשגה בהבנה יתירה בהעמקה שיתעמק היינו, וההשגה, ההבנה עני� שהוא נשמה,
אותו יוציא זה ועני� הבהמית, לנפש ג� יסביר� השכלית דנפש הממוצע ועלֿידי אלקיי�,
העניני� את ויעלה שיברר הפכי, ומצב למעמד שיבוא ועד בו, שנמצא ומצב מהמעמד
שתעבוד עלֿידיֿזה ולהעלות� ולזככ� לברר� לנשמה כח שנית� מפני שזהו הגשמיי�,

בה�. עבודתה
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פ"ו.)21 תניא וראה יד. ז, קהלת

כ"ק)22 (הערת תרכ"ו הזה, החודש בד"ה נת' ב. קמז, שבת

ש�). פר"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר

e"hyz'd ,mixet

Â‰ÊÂשכתוב השבעה23מה כל בכתוב (ומונה וגו' הכנעני אר� את לתת הברית עמו וכרות
מהו מוב�, אינו ולכאורה אתה. צדיק כי דברי� את ותק� ומסיי� מדות), שבע עממי�,
לקיי� צרי� שהקב"ה בפשיטות מוב� בלאוֿהכי ג� הרי אתה, צדיק דכי בהעילוי הצור�
אתה לבד� הוי' הוא אתה שלפניֿזה, לפסוקי� בהמש� בא זה דפסוק הוא, העני� א� דבריו.

גו' הימי� גו' האר� גו' השמי� שמי השמי� את הוי'24עשית הוא אתה ממשי� ולאחריֿזה ,
גו' אברה� שמו ושמת כשדי� מאור והוצאתו באבר� בחרת אשר וכרות25האלקי� ומסיי� ,

עד ההשתלשלות וסדר הבריאה סדר כללות נתבאר אלה שבפסוקי� וגו', הברית עמו
לבד� הוי' הוא אתה בכתוב ומתחיל האד�. עבודת שעלֿידי על26להפעולה קאי אתה, ,

מקומות בכמה כמבואר ומהות", בלשו�27"עצמ�ת אתה לומר אפשר ה"עצמ�ת" על שדוקא ְְַַ
מיניה פנוי אתר דלית מקו�, בכל שנמצא כיו� שהוא28נוכח, כמו האור על קאי הוא, .

הצמצו�. לפני שהוא כמו ההשתלשלות סדר על קאי הוי', לעצמו. שהוא כמו היינו בהעל�,
מציאות שו� ש� שאי� לפי לבד�, ה� הוי') הוא (אתה אלו עניני� שהריוכל עולמות, של

על דקאי השמי�, שמי השמי� את עשית אתה ממשי� ולאחריֿזה הצמצו�. קוד� זה
האצילות, מעול� למעלה שה� תתאה, וטהירו עילאה טהירו בחינת העליוני�, המקיפי�
עני� שזהו גו', הימי� גו' האר� וממשי� הצמצו�. לאחר שה� כפי המקיפי� עני� שזהו
דאתגליא ועלמא דאתכסיא עלמא שה� (אר�), ויבשה לי� שנחלק השתלשלות ,29סדר

ועד העול� מ� ישראל אלקי הוי' ברו� בעני� כידוע המלכות, וספירת הבינה ספירת
סדר30העול� כל נכלל שבזה דאתגליא, ובעלמא דאתכסיא בעלמא האלקי האור שנמש� ,

האלקי� הוי' הוא אתה בכתוב, וממשי� דרגי�. כל סו� עד דרגי� כל מריש ההשתלשלות
לפניֿזה) (שנתבאר ההשתלשלות סדר שכל בזה ההתבוננות שזוהי באבר�, בחרת אשר

אברה� היה אחד באברה�, הבחירה הוא ענינו קוד�31תכלית באבר�, היתה זו דבחירה ,

זו עבודתו שעלֿידי הנסיונות, בכל ועמד בוראו את הכיר אז שכבר ה"א, אות לו שנתוס�
ההעלמות ומכל ההגבלות מכל היציאה עני� שהוא כשדי�, מאור (הוצאתו) היציאה נעשית
המו� אב ה"א, בתוספת אברה�, שמו ושמת השתלשלות, ודסדר ד"לעומתֿזה" וההסתרי�

נתתי� אומות,32גוי� שבעה ה� שכללות� הגויי� דכל הבירורי� עני� את להתחיל כדי ,

השבעה כל לו שניתנו לזרעו, לתת וגו' הכנעני אר� את לתת הברית עמו וכרות אומרו שזהו
צדיק כי דברי� את ותק� בכתוב וממשי� הבירורי�. עני� כללות בה� לפעול כדי אומות
לגמרי, שיתבטל באופ� להיות יכול הבירור עני� דהנה, הבירור. לאופ� נוגע זה שעני� אתה,

שכתוב כמו הוא צדיק של וענינו אתה, שצדיק שכיו� אומר זה ועל אובד. צדיק33עדי אמרו
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Â‰ÊÂשכתוב השבעה23מה כל בכתוב (ומונה וגו' הכנעני אר� את לתת הברית עמו וכרות
מהו מוב�, אינו ולכאורה אתה. צדיק כי דברי� את ותק� ומסיי� מדות), שבע עממי�,
לקיי� צרי� שהקב"ה בפשיטות מוב� בלאוֿהכי ג� הרי אתה, צדיק דכי בהעילוי הצור�
אתה לבד� הוי' הוא אתה שלפניֿזה, לפסוקי� בהמש� בא זה דפסוק הוא, העני� א� דבריו.

גו' הימי� גו' האר� גו' השמי� שמי השמי� את הוי'24עשית הוא אתה ממשי� ולאחריֿזה ,
גו' אברה� שמו ושמת כשדי� מאור והוצאתו באבר� בחרת אשר וכרות25האלקי� ומסיי� ,

עד ההשתלשלות וסדר הבריאה סדר כללות נתבאר אלה שבפסוקי� וגו', הברית עמו
לבד� הוי' הוא אתה בכתוב ומתחיל האד�. עבודת שעלֿידי על26להפעולה קאי אתה, ,

מקומות בכמה כמבואר ומהות", בלשו�27"עצמ�ת אתה לומר אפשר ה"עצמ�ת" על שדוקא ְְַַ
מיניה פנוי אתר דלית מקו�, בכל שנמצא כיו� שהוא28נוכח, כמו האור על קאי הוא, .

הצמצו�. לפני שהוא כמו ההשתלשלות סדר על קאי הוי', לעצמו. שהוא כמו היינו בהעל�,
מציאות שו� ש� שאי� לפי לבד�, ה� הוי') הוא (אתה אלו עניני� שהריוכל עולמות, של

על דקאי השמי�, שמי השמי� את עשית אתה ממשי� ולאחריֿזה הצמצו�. קוד� זה
האצילות, מעול� למעלה שה� תתאה, וטהירו עילאה טהירו בחינת העליוני�, המקיפי�
עני� שזהו גו', הימי� גו' האר� וממשי� הצמצו�. לאחר שה� כפי המקיפי� עני� שזהו
דאתגליא ועלמא דאתכסיא עלמא שה� (אר�), ויבשה לי� שנחלק השתלשלות ,29סדר

ועד העול� מ� ישראל אלקי הוי' ברו� בעני� כידוע המלכות, וספירת הבינה ספירת
סדר30העול� כל נכלל שבזה דאתגליא, ובעלמא דאתכסיא בעלמא האלקי האור שנמש� ,

האלקי� הוי' הוא אתה בכתוב, וממשי� דרגי�. כל סו� עד דרגי� כל מריש ההשתלשלות
לפניֿזה) (שנתבאר ההשתלשלות סדר שכל בזה ההתבוננות שזוהי באבר�, בחרת אשר

אברה� היה אחד באברה�, הבחירה הוא ענינו קוד�31תכלית באבר�, היתה זו דבחירה ,

זו עבודתו שעלֿידי הנסיונות, בכל ועמד בוראו את הכיר אז שכבר ה"א, אות לו שנתוס�
ההעלמות ומכל ההגבלות מכל היציאה עני� שהוא כשדי�, מאור (הוצאתו) היציאה נעשית
המו� אב ה"א, בתוספת אברה�, שמו ושמת השתלשלות, ודסדר ד"לעומתֿזה" וההסתרי�

נתתי� אומות,32גוי� שבעה ה� שכללות� הגויי� דכל הבירורי� עני� את להתחיל כדי ,

השבעה כל לו שניתנו לזרעו, לתת וגו' הכנעני אר� את לתת הברית עמו וכרות אומרו שזהו
צדיק כי דברי� את ותק� בכתוב וממשי� הבירורי�. עני� כללות בה� לפעול כדי אומות
לגמרי, שיתבטל באופ� להיות יכול הבירור עני� דהנה, הבירור. לאופ� נוגע זה שעני� אתה,

שכתוב כמו הוא צדיק של וענינו אתה, שצדיק שכיו� אומר זה ועל אובד. צדיק33עדי אמרו
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ש�. פר"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת – ואיל�].
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ובכ"מ.)29 ואיל�. ב יד, בשלח לקו"ת
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להטיב הטוב טבע הנה טוב, עני�34כי שזהו הקדושה, ניצוצות כל את ולהעלות להציל ,

וזהו ב"לעומתֿזה". שנמצאי� הקדושה ניצוצות כל את ולהעלות להקי� דברי�, את ותק�
ולהעלות להקי� דברי�, את ותק� שיהיה כדי גו', הכנעני אר� את לתת הברית עמו וכרות
ישראל של בכח� יש הנ"ל ברית הכריתת ומצד עממי�. השבעה שבכל הקדושה ניצוצות את

ד"לעומתֿזה הבירורי� שבנפשלברר דנפשֿרוחֿנשמה הפנימית העבודה עלֿידי ,"

והטבעית. הבהמית שבנפש והבהמי האנושי שכל באמצעות האלקית,

שכללות�‡Ì�Óז) נשמה, רוח דנפש הדרגות שמצד לעבודה בנוגע הוא לעיל האמור כל
ישנו א� ומדידה. הגבלה בה� יש ובמילא בהתלבשות, שבאי� פנימיי� כחות
עני� שהוא דקדושה, האלקית בנפש יותר עמוק עני� מצד שבא בעבודה יותר נעלה אופ�

יחידה. חיה בש� בכללות שנקראי� המקיפי�, כחות

Ô·ÂÈÂ�עני דהנה, וראיה. ההכרה לעני� נשמה) (בחינת בשכל השגה שבי� החילוק עלֿפי
באופ� זה שאי� והיינו והסברה, שכל מצד העני� את שיודע באופ� הוא ההשגה
עלֿדר� זה והרי כ�, שהוא ומחייב מסביר שהשכל אלא הדבר, את יודע בעצמו שהוא
הדבר. את ראה בעצמו שהוא באופ� ולא עני�, איזה לו מספר הימנו שמחו� שאד� דוגמא
קושיות כמה ולשאול יותר גדול חכ� לבוא יכול בשכלו, הדבר שהבי� לאחרי ג� ולכ�,
בשכלו, שהבי� העני� באמיתיות ספק אצלו יתעורר ועלֿידיֿזה להיפ�, ראיות כמה ולהביא
ישנו א� העני�. כללות על לחלוק לבוא יכול והסתרי� וההעלמות הקושיות שמצד ועד
עד חזק, בדעת בו מעמיק העני�, את והשיג שהבי� שלאחרי יותר, נעלה אופ�
כפי לזה, והדוגמא כ�. הוא שהעני� בעצמו ומכיר שיודע הכרה, לידי בא שסו�ֿכלֿסו�

אבא לקרוא יודע שהתינוק היא35שרואי� התינוק הכרת והרי שכל, בעל שנעשה לפני עוד
השכל. מצד אינה שהכרתו כיו� בשכל, קושיות עלֿידי זאת לסתור אפשר שאי כזה באופ�
ההבנה עלֿידי זה לעני� שבא שא�ֿעלֿפי בשכל, גדול אצל ג� להיות אפשר ועלֿדר�ֿזה
ומכיר שיודע הכרה, לידי לבוא יכול גופא בהשכל ההעמקה עלֿידי הנה בשכל, והשגה
עי� ראיית אצלו שנעשה יותר, נעלה לאופ� בא זו שמהכרה ועד כ�. הוא שהעני� בעצמו
ההתאמתות את אצלו לסתור איֿאפשר שאז בשר, בעיני מוחשית בראיה רואה כאילו השכל
העני� את רואה בעצמו שהוא כיו� והשגה, הבנה שמצד וסתירות קושיות עלֿידי שבדבר
ומעלי�, מסתיר המנגד, דבר כשישנו הנה שהוא, כמו העני� את רואה וכאשר שהוא. כמו
עני� וזהו לבררו. או לבטלו אי�), (דורכארבעט� והסתר בההעל� עבודתו לעבוד בכחו ַאזי
עני� והוא חיה, בש� נקראת הנשמה שבמדריגות שבנפש, החכמה כח שמצד העבודה
שבא ביטול זה שאי� היינו, עצמי, ביטול הוא ידה על שנעשה שהביטול דחכמה, הראיה
שמחו� דבר מבי� שהשכל והשגה הבנה עלֿידי שבא היש ביטול שזהו הימנו, מבחו�

במציאות. ביטול עצמי, ביטול זהו אלא הימנו,
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ובכ"מ.)35 ב. יב, צו לקו"ת א. מ, ברכות ראה
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Ì�Ó‡מנגד של מציאות שיש באופ� הוא חיה) (בחינת החכמה שמצד הביטול ג�
בינה באמרי המבואר עלֿדר� זה והרי כו', ולבררה לבטלה בחינת36שצריכי� שיש

גופא שמזה הימנו, שמחו� עני� לבטל מתעסק שהאי� והיינו, היש, את לבטל שנמש� האי�
שמצד העבודה היא מזה ולמעלה האי�. לגבי ער� איזה לו יש וג� לו, קוד� שהיש מוכח

ב� ודבוקה שחבוקה שבנפש, אחרת37יחידה מציאות מלכתחילה אי� זו בחינה ומצד ,
וכללות אי�ֿסו�. ומהות" "עצמ�ת מלבד כלל מציאות שו� שאי� כיו� לבטלה, ְַשצריכי�
אפשר שאי כאלה עניני� ג� לבטל יכולי� יד� שעל באופ� היא חיהֿיחידה שמצד העבודה

(כדלקמ�). השכל עלֿידי לבטל�

לנגדÂ‰�‰ח) ה"לעומתֿזה" שישנו כש� הרי האלקי�, עשה זה לעומת דזה העני� מצד
הבחינות כנגד ה"לעומתֿזה" ג� ישנו כ� כמו נשמה, רוח נפש הבחינות

תגא בלא וגאוה חוצפה עמלק, של ענינו שזהו אופני�38דחיהֿיחידה, ב' שיש בזה, והעני� .
גאה (גאה טע�39בגאוה ללא וגאוה בשכל, הבנה לה שיש גאוה הבנה40), לה שיש גאוה .

שכתוב כמו היא עשיר,41בשכל שלהיותו היינו, בעשרו, עשיר גו' בחכמתו חכ� יתהלל אל
הזה החיל את לי עשה ידי ועוצ� כחי אשר והכרה42וחושב להשגה כשמגיע אפילו או ,

בזרוע לתבוע ויכול לו מגיע שזה חושב א�ֿעלֿפיֿכ� אבל מלמעלה, לו שנית� מה ,43שזהו

כנגדה המלחמה אזי השכל, מ� נמשכת זו שגאוה וכיו� וגאוה. ישות לידי בא מזה הנה
(כדאיתא גאה דל של באופ� שהיא גאוה יש א� השכל. עלֿידי לבוא כ� ג� יכולי� וביטולה

גאה,44בגמרא הוא הרי מכלֿמקו� חכ�, ואינו עשיר שאינו יודע עצמו שהוא דא�ֿעלֿפי ,(
בא שאינו כיו� השכל, עלֿידי לבטל אפשר אי זה ועני� טע�. בלי חוצפה של עני� שזהו

דעמלק העני� כללות וזהו לשכל. שיי� ואינו השכל מעמד45עלֿידי שהיה שא�ֿעלֿפי ,

מקו�, מכל ופחד, אימתה עליה� שנפל גו', נמוגו גו' נבהלו אז רותחת, דאמבטי ומצב
לא זה ובשביל טע�. בלי וגאוה חוצפה של עני� שזהו ישראל, ע� וילח� עמלק ויבא
ע� הקשורי� פנימיי� כוחות להיות� כי, בלבד, נשמה רוח נפש שמצד העבודה מספיקה
מדידה ע� הקשורי� בעניני� רק לפעול יכולי� והגבלה, במדידה וה� והשגה, הבנה
בעמלק להלח� וכדי כו'. וטעמי� הגבלות בו שאי� לעני� בנוגע מהֿשאי�ֿכ� והגבלה,

חיהֿיחידה. האלקית, נפש של המקיפי� כחות התעוררות להיות צריכה
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Ì�Ó‡מנגד של מציאות שיש באופ� הוא חיה) (בחינת החכמה שמצד הביטול ג�
בינה באמרי המבואר עלֿדר� זה והרי כו', ולבררה לבטלה בחינת36שצריכי� שיש

גופא שמזה הימנו, שמחו� עני� לבטל מתעסק שהאי� והיינו, היש, את לבטל שנמש� האי�
שמצד העבודה היא מזה ולמעלה האי�. לגבי ער� איזה לו יש וג� לו, קוד� שהיש מוכח

ב� ודבוקה שחבוקה שבנפש, אחרת37יחידה מציאות מלכתחילה אי� זו בחינה ומצד ,
וכללות אי�ֿסו�. ומהות" "עצמ�ת מלבד כלל מציאות שו� שאי� כיו� לבטלה, ְַשצריכי�
אפשר שאי כאלה עניני� ג� לבטל יכולי� יד� שעל באופ� היא חיהֿיחידה שמצד העבודה

(כדלקמ�). השכל עלֿידי לבטל�

לנגדÂ‰�‰ח) ה"לעומתֿזה" שישנו כש� הרי האלקי�, עשה זה לעומת דזה העני� מצד
הבחינות כנגד ה"לעומתֿזה" ג� ישנו כ� כמו נשמה, רוח נפש הבחינות

תגא בלא וגאוה חוצפה עמלק, של ענינו שזהו אופני�38דחיהֿיחידה, ב' שיש בזה, והעני� .
גאה (גאה טע�39בגאוה ללא וגאוה בשכל, הבנה לה שיש גאוה הבנה40), לה שיש גאוה .

שכתוב כמו היא עשיר,41בשכל שלהיותו היינו, בעשרו, עשיר גו' בחכמתו חכ� יתהלל אל
הזה החיל את לי עשה ידי ועוצ� כחי אשר והכרה42וחושב להשגה כשמגיע אפילו או ,

בזרוע לתבוע ויכול לו מגיע שזה חושב א�ֿעלֿפיֿכ� אבל מלמעלה, לו שנית� מה ,43שזהו

כנגדה המלחמה אזי השכל, מ� נמשכת זו שגאוה וכיו� וגאוה. ישות לידי בא מזה הנה
(כדאיתא גאה דל של באופ� שהיא גאוה יש א� השכל. עלֿידי לבוא כ� ג� יכולי� וביטולה

גאה,44בגמרא הוא הרי מכלֿמקו� חכ�, ואינו עשיר שאינו יודע עצמו שהוא דא�ֿעלֿפי ,(
בא שאינו כיו� השכל, עלֿידי לבטל אפשר אי זה ועני� טע�. בלי חוצפה של עני� שזהו

דעמלק העני� כללות וזהו לשכל. שיי� ואינו השכל מעמד45עלֿידי שהיה שא�ֿעלֿפי ,

מקו�, מכל ופחד, אימתה עליה� שנפל גו', נמוגו גו' נבהלו אז רותחת, דאמבטי ומצב
לא זה ובשביל טע�. בלי וגאוה חוצפה של עני� שזהו ישראל, ע� וילח� עמלק ויבא
ע� הקשורי� פנימיי� כוחות להיות� כי, בלבד, נשמה רוח נפש שמצד העבודה מספיקה
מדידה ע� הקשורי� בעניני� רק לפעול יכולי� והגבלה, במדידה וה� והשגה, הבנה
בעמלק להלח� וכדי כו'. וטעמי� הגבלות בו שאי� לעני� בנוגע מהֿשאי�ֿכ� והגבלה,

חיהֿיחידה. האלקית, נפש של המקיפי� כחות התעוררות להיות צריכה
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בעמלקÊŒÏÚÂ‰ט) הלח� וצא אנשי� לנו בחר יהושע אל משה להלח�46אמר שכדי ,

משה אנשי להיות צריכי� שכתוב47בעמלק כמו הוא משה של שענינו כי48,
החכמה מי משיתיהו, המי� בחינת49מ� רק (לא ובהתלבשות בפנימיות נמש� שבו היינו, ,

נמשכת ידו על שדוקא משה, אנשי עלֿידי ולכ� חיה, בחינת ג� אלא) נפשֿרוחֿנשמה,
הלח� צא עני� להיות יכול המקיפי�), (כחות חיה בחינת ג� ובהתלבשות בפנימיות
באי� שאינ� מקיפי� כחות ה� שחיהֿיחידה מה מוב� אינו דלכאורה בזה, והעני� בעמלק.
כחות שיהיו כדי הנה נפשֿרוחֿנשמה, לבחינת בנוגע ג� שהרי ובהתלבשות, בפנימיות
המפליא בכח דוקא זה הרי בהגו�, ג� ולאחריֿזה הבהמית בנפש להתלבש ויוכלו פנימיי�

בגשמיות רוחניות שמקשר בחינות50לעשות ג� הרי לעשות המפליא הכח ולולי ,

המפליא הכח מצד וא"כ, ובהתלבשות. בפנימיות לבוא יכולי� היו לא נפשֿרוחֿנשמה
התלבשות בדר� יהיו ה� שג� חיהֿיחידה הבחינות ג� בהגו� לקשר ביכלתו הרי לעשות,
בגשמיות, רוחניות לקשר כדי רק נתגלה לעשות המפליא שהכח הוא, העני� א� ופנימיות.
ויש ורע, טוב תערובת שיש במקו� ג� להתלבש שיכולי� עניני� יש גופא ברוחניות אבל
כחות ה� ויחידה וחיה ורע, טוב תערובת שיש במקו� להתלבש יכולי� שאינ� עניני�
עניני� שיש שמצינו ועלֿדר� ורע. טוב תערובת בו שיש במקו� לבוא יכולי� שאינ� כאלה
שנמש� האצילות, עול� בחינת וכמו בבריאהֿיצירהֿעשיה, ג� לבוא שיכולי� נעלי�
הקדש" ב"אגרת כמבואר העשיה, בעול� ג� אלא ויצירה, בריאה בעולמות רק לא ומתלבש

וחיוהי איהו דמלכות51דיבורֿהמתחיל ספירות דיו"ד בכלי� מאיר שהיה הקו שהארת
ונעשי� ונוצרי� הנבראי� בכל הוא דהארה דהארה והארה כו' עמה� הפרסא בקע דאצילות
נמצא שהנביא מאצילות, שהוא הנבואה בעני� מצינו ועלֿדר�ֿזה העשיה). בעול� (ג�
מאצילות. שהוא הנבואה עני� אצלו ומתגלה נמש� העשיה בעול� ובהיותו העשיה, בעול�
בו שיש במקו� ג� בפנימיות בהתלבשות אפילו לבוא יכול דאצילות שהגילוי והיינו,
בו שיש במקו� לבוא יכולי� שאינ� יותר נעלי� גילויי� ישנ� א� ורע. טוב תערובת

המילה בעני� שמצינו וכפי ורע, טוב עבודתו52תערובות עבד אבינו שאברה� שלאחרי ,

דוהי' העני� נעשה יד� שעל ביותר נעלי� אורות שיתגלו כדי הנה נסיונות, בכו"כ ועמד
לגילוי53תמי� הפריע שלא כזה והסתר העל� ג� להסיר היינו, הערלה, הסרת להיות הוצר� ,

ונפש נפש בכל ועלֿדר�ֿזה המילה. קוד� אברה� אצל שהיו וההמשכות האורות כל
ובגו� הבהמית בנפש כאשר ג� פנימי בדר� להתלבש שיכולי� בנפש כחות שיש מישראל,

תערובת עדיי� בהתלבשותיש לבוא יכולי� אינ� חיהֿיחידה הכחות מהֿשאי�ֿכ� ורע, טוב
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.66 ע' ;51

יו"ד.)48 ב, שמות

ושער)49 לקו"ת וראה ג. לז, שה"ש א. יז, עקב לקו"ת ראה

וש"נ. .247 ע' ח"ו לקו"ש עה"פ. להאריז"ל הפסוקי�

סוס"א.)50 ס"ו או"ח רמ"א ראה

ב).)51 (קלא, ס"כ

א.)52 כא, תזריע לקו"ת ראה

א.)53 יז, ל� ל�
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כתיב במשה והנה, ורע. טוב תערובת ובגו� הבהמית בנפש שיש זמ� כי54כל אותו ותרא
אורה כולו הבית נתמלא שכשנולד הוא, שלא55טוב טוב, כולו היה גופו שאפילו היינו, ,

בפנימיות לבוא יכול היה שאצלו (יחידה), חיה בחינת הוא ענינו ולכ� רע, תערובת בו היה
ד"חיה" הכח אפילו מישראל,56ובהתלבשות ואחד אחד בכל זה כח להמשי� וביכלתו ,

(ומגלה) בוחר מישראל ואחד אחד שכל משה, אנשי אנשי�, לנו דבחר העני� עלֿידי
שבו משה הניצו� את ע�57בעצמו להלח� בעמלק, הלח� צא להיות יכול ועלֿידיֿזה ,

אותה. ולבטל טע�, עליה שאי� גאוה תגא, בלי דחוצפה העני�

תגא,Â‰ÊÂי) בלא חוצפא שענינו עמלק הוא גוי� דכל שהמקור גו', עמלק גוי� ראשית
אי� השכל מצד ג� הרי טע�, בלי דגאוה העני� שלולי והיינו, טע�. בלי גאוה
ראשית שהוא טע� בלי הגאוה עני� שישנו אלא תורה, עלֿפי שאינו לעני� מקו� נתינת
לא מדות יומש� שמזה דשכל והשגה בהבנה מקו� להיות שיוכל ומקור שורש גוי�,
הלח� דצא בעבודה ומתחיל עבודתו, עובד האד� כאשר אמנ�, רעות. מדות טובות,
פועל אזי משה, דאנשי העני� את בעצמו (ומגלה) שבוחר אנשי�, לנו בחר עלֿידי בעמלק
בלי וגאוה חוצפה של עני� שזהו דכיו� לגמרי, שיתבטל אובד, עדי אחריתו שיהיה בעמלק
רעות, מדות שבע אומות, לשבע בנוגע מהֿשאי�ֿכ� להתברר. שיוכל עני� כא� אי� טע�,
שיוכל עוזרו, הקב"ה מלמעלה, הכח לו שנית� לזרעו, לתת גו' הברית עמו וכרות הנה
ע� ג� מתקשר שבזה עול, דקבלת עני� הוא ויסודה שהתחלתה עבודתו, עלֿידי לברר�

בסופ� תחלת� שנעו� דכיו� ב�, ודבוקה שחבוקה חיהֿיחידה, שמצד העבודה לכ�58עני� ,

השבעה את מברר ועלֿידיֿזה ממש, דפועל העבודה ע� חיהֿיחידה שמצד העבודה קשורה
לרשתה נחלה ל� שנות� ישראל,59עממי�, אר� ממנה ועושה כנע� אר� את שיורש ,

עמלק, זכר את תמחה אזי גו', אויב� מכל ל� אלקי� ה' בהניח והיה ולאחריֿזה:
עמלק זכר את אמחה מחה יותר, נעלה באופ� שמלחמה60ולאחריֿזה היות דע� ,'iedl

דר מדר בתרגו�61בעמלק שכתוב (כמו כו' דמשיחא ומדרא די� דעלמא מדרא הנה62, ,(

ודרא דרא בכל שאתפשטותי' משה, ע� ההתקשרות העבודה63עלֿידי את ממשי� שהוא ,

נעשית אזי נפשֿרוחֿנשמה, שמצד בעבודה ותפעל שתומש� נפש eciדמסירות lrער)
בימינו. במהרה צדקנו משיח בביאת דר, מדר בעמלק להוי' המלחמה דור�) פירט
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כתיב במשה והנה, ורע. טוב תערובת ובגו� הבהמית בנפש שיש זמ� כי54כל אותו ותרא
אורה כולו הבית נתמלא שכשנולד הוא, שלא55טוב טוב, כולו היה גופו שאפילו היינו, ,

בפנימיות לבוא יכול היה שאצלו (יחידה), חיה בחינת הוא ענינו ולכ� רע, תערובת בו היה
ד"חיה" הכח אפילו מישראל,56ובהתלבשות ואחד אחד בכל זה כח להמשי� וביכלתו ,

(ומגלה) בוחר מישראל ואחד אחד שכל משה, אנשי אנשי�, לנו דבחר העני� עלֿידי
שבו משה הניצו� את ע�57בעצמו להלח� בעמלק, הלח� צא להיות יכול ועלֿידיֿזה ,

אותה. ולבטל טע�, עליה שאי� גאוה תגא, בלי דחוצפה העני�

תגא,Â‰ÊÂי) בלא חוצפא שענינו עמלק הוא גוי� דכל שהמקור גו', עמלק גוי� ראשית
אי� השכל מצד ג� הרי טע�, בלי דגאוה העני� שלולי והיינו, טע�. בלי גאוה
ראשית שהוא טע� בלי הגאוה עני� שישנו אלא תורה, עלֿפי שאינו לעני� מקו� נתינת
לא מדות יומש� שמזה דשכל והשגה בהבנה מקו� להיות שיוכל ומקור שורש גוי�,
הלח� דצא בעבודה ומתחיל עבודתו, עובד האד� כאשר אמנ�, רעות. מדות טובות,
פועל אזי משה, דאנשי העני� את בעצמו (ומגלה) שבוחר אנשי�, לנו בחר עלֿידי בעמלק
בלי וגאוה חוצפה של עני� שזהו דכיו� לגמרי, שיתבטל אובד, עדי אחריתו שיהיה בעמלק
רעות, מדות שבע אומות, לשבע בנוגע מהֿשאי�ֿכ� להתברר. שיוכל עני� כא� אי� טע�,
שיוכל עוזרו, הקב"ה מלמעלה, הכח לו שנית� לזרעו, לתת גו' הברית עמו וכרות הנה
ע� ג� מתקשר שבזה עול, דקבלת עני� הוא ויסודה שהתחלתה עבודתו, עלֿידי לברר�

בסופ� תחלת� שנעו� דכיו� ב�, ודבוקה שחבוקה חיהֿיחידה, שמצד העבודה לכ�58עני� ,

השבעה את מברר ועלֿידיֿזה ממש, דפועל העבודה ע� חיהֿיחידה שמצד העבודה קשורה
לרשתה נחלה ל� שנות� ישראל,59עממי�, אר� ממנה ועושה כנע� אר� את שיורש ,

עמלק, זכר את תמחה אזי גו', אויב� מכל ל� אלקי� ה' בהניח והיה ולאחריֿזה:
עמלק זכר את אמחה מחה יותר, נעלה באופ� שמלחמה60ולאחריֿזה היות דע� ,'iedl

דר מדר בתרגו�61בעמלק שכתוב (כמו כו' דמשיחא ומדרא די� דעלמא מדרא הנה62, ,(

ודרא דרא בכל שאתפשטותי' משה, ע� ההתקשרות העבודה63עלֿידי את ממשי� שהוא ,

נעשית אזי נפשֿרוחֿנשמה, שמצד בעבודה ותפעל שתומש� נפש eciדמסירות lrער)
בימינו. במהרה צדקנו משיח בביאת דר, מדר בעמלק להוי' המלחמה דור�) פירט
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מוגה בלתי

.‰Îבהמאמר לעיל להמדובר להוסי�168...בהמש� יש – מקיפי� ועניני� פנימיי� עניני� שבי� החילוק אודות
פשוטות: באותיות ג� זאת ולבאר

בה� מתנהגי� א� שג� עניני� יש אבל בלתיֿרצוי; דבר זה הרי בה� נכשלי� שא� מודי� שהכל עניני� יש
רק מדובר כ�: כל נוגע זה שאי� כיו� עצמו, את להאשי� שלא המוכ� מ� טע� להיצה"ר יש בלתיֿרצוי, באופ�
בלבד, הדקות מ� בדקות שה� עניני� אודות שמדובר או למעשה, שייכות ללא ב"דעות", שה� עניני� אודות
העניני� שבכל בשעה בה – כדבעי שאינו קט� פרט אצלו שיש בטענה לבוא אפשר כיצד ובמילא, וכיו"ב,

כדבעי. היא הנהגתו קטני�, עניני� ואפילו המיצוע, שע"ד העניני� הגדולי�,

כפרת ג� אזי בלתיֿרצוי), עני� שהוא מודי� (שהכל פנימיי� בעניני� הוא ועו� החטא שכאשר – בזה והכלל
בעניני� הוא ועו� החטא כאשר אבל בו; שנכשל העני� ער� לפי והגבלה, שבמדידה עניני� ידי על היא העו�

והגבלה. ממדידה שלמעלה באופ� הכפרה ג� להיות צריכה אזי מקיפי�,

.ÂÎ:דתורה בנגלה ג� משתקפי� התורה דפנימיות העניני� שכל כידוע – דתורה בנגלה ולדוגמא
והמשקה שהמאכל ושתי', אכילה בעניני כמו פנימיי�, בעניני� הבורא רצו� כפי שאינו דבר עושי� כאשר
הכפרה אזי תורה, ע"פ אינה האד� ושתיית אכילת כאשר הנה כבשרו, ובשר ד� ונעשי� האד� בתו� נכנסי�

והגבלה. מדידה לה� שיש בעניני� וכיו"ב מלקות, כמו העני�, ער� לפי ומוגבל המדוד באופ� היא זה על

האט – זיי ("אנטא�� למשש שאפשר דבר כא� אי� אבל הבורא, כרצו� שאינ� רק שיודעי� עניני� ישנ� ַָָא�
הרמב"� כמ"ש וטהרה, דטומאה העני� כללות וכמו וואס"), ניט הכתוב169ער גזירות והטהרות ש"הטומאות ָ

א של שדעתו מדברי� ואינ� הבנהה�, טע�, בו שיש עני� זה שאי� והיינו, החוקי�", מכלל ה� והרי מכרעתו, ד�
כדי – שבקטני� קט� באבר קט�, לרגע קלה, בנגיעה מספיק שהרי והגבלה, מדידה בו אי� כ� וכמו והשגה,

והלב; המוח ג� כולל הגו�, כל את רח"ל לטמא

שהרי הטבילה, מלבד נוספי� עניני� ג� אמנ� [יש דוקא הטבילה עני� ע"י נעשה הטומאה ביטול ג� ולכ�,
וטהר" גו' יובא "במי� – הטבילה] עני� צ"ל לראש לכל אבל קרב�, ג� צ"ל שבה� עניני� שצרי�170יש –

eteb"שיטבול lk"בטומאתו הוא עדיי� קטנה אצבע מראש חו� כולו טבל א� . ראשו"). שער "כל ג� ,171(כולל

הטבילה. קוד� כמו בטומאתו נשאר במי� שטבל החלק שג� היינו,

. . עליו מקפיד אינו א� . . האד� רוב את חופה החוצ� דבר הי' א� תורה ש"דבר שאע"פ – זאת [ועוד
דבר שכל סופרי� "מדברי מ"מ, עליו", מקפיד שהוא אע"פ חוצ� אינו מיעוטו חופה הי' א� וכ� . . חוצ� אינו
עלתה לא רובו את חופה הי' (ו)א� . . מיעוטו על שהוא אע"פ טבילה לו עלתה לא עליו מקפיד הי' א� החוצ�

עליו" מקפיד שאינו אע"פ טבילה ].172לו

ואילו המי�; בתו� שנמצא הגו� לכל טבילה עלתה לא למי�, מחו� נמצאת אחת שערה שכאשר ונמצא,
שערה שטבילת היינו, קדקדו, ועד מרגלו הגו�, לכל טהרה של עני� נעשה זו, שערה ג� ומטביל משתדל כאשר
גידי�, ושס"ה אברי� רמ"ח כל הגו�, כל טהרת ג� תלוי' בה אלא עצמה, זו שערה לטהרת רק לא נוגעת זו
הפסק ביניה� יש שלכ� שבראש, למוח השערה שבי� והאי�ֿערו� הער� ריחוק (למרות שבראש המוח ג� כולל

והגבלה. ממדידה למעלה ה� מקיפי� של באופ� שה� שהעניני� מודגש שבזה – הגולגולת)

.ÊÎ:�הזמ לעני� ביחס ג� הוא כ� – המקו� לעני� וביחס האד� לגו� בנוגע אמורי� שהדברי� וכש�
גופו כל את להטביל עצמו על יפעל שבו רצו�, עת מיוחד, זמ� לכלֿהפחות להיות צרי� כאו"א אצל
אותיות "טבילה" – ביטול של עני� לפעול היינו, למי�, מחו� תשאר לא אחת שערה שאפילו באופ� ושערותיו

זי173הביטל "פארליר� מציאותו, בכל אינגאנצ�";– � ַַ
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עוו. נאסטראנד ב824ֿ אשר הגדול באול� נערכה ההתוועדות (*ַָ
�ארקוויי. איסטער� ַפינת

ואיל�).168) י' ע' (לעיל ואיל� פ"ו
מקוואות.169) הל' סו�

לב.170) יא, שמיני
(ה"ז).171) ה"ב פ"א ש� רמב"�
הט"ו).172) פ"ב ג� (וראה הי"ב ש�
(ע�173) סידור סע"ד).ראה (קנט, בסופו המקוה בכוונת דא"ח)

e"hyz'd ,mixetd bg zgiy

שכליי�, בעניני� ה� עניניו, בכל עילוי אצלו שנעשה – כולה השנה כל על שלאח"ז, לזמני� ג� נוגע זה ועני�
בפועל. מעשה של פשוטי� בעניני� וה�

.ÁÎ:יותר ובפרטיות
להפשיט שיוכל מיוחד רגע לכלֿהפחות אצלו שתהי' – העיקרי� ובעיקר בעיקר לאד� שנוגע עני� ישנו
ולזכור ולחשוב בעבודה, שנוגעי� לו שנדמה עניני� אפילו הצדדיי�, העניני� מכל אויסטא�") ("זי� עצמו ָאת

סכ"א). (כנ"ל באר�" חפצתי לא ועמ� בשמי� לי "מי הזק�: אדמו"ר כדברי – בעצמו הקב"ה אודות רק

הוא לזה המתאי� הזמ� xetikולכאורה, mei�ואינ אוכלי� שאינ� השרת, מלאכי דוגמת ה� ישראל בני שבו ,

בדי�" לבוש אחד "איש – מלאכי� כמו לבני�, לבושי� ה� שלה� הלבושי� שאפילו ועד כו', 174שותי�

במדרש בשו"ע175(כדאיתא ).176והובא

אלא אינו הכיפורי� שיו� ומבארת מגלה החסידות תורת לפעולkאמנ�, יכולי� ובפורי� ס"ח), (כנ"ל פורי�
הכפורי�: ביו� מאשר אפילו יותר נעלה באופ� זה עני�

מכל הוא מנותק מעשה ובשעת ופשע, עו� חטא על ובוכה זועק בתפלה, עומד יהודי כאשר הכפורי�, ביו�
שמתענה העניני� בכל עוה"ז, לעניני וירד שיחזור לאחרי ומצבו מעמדו יהי' כיצד יודעי� לא – דלעו"ז העניני�

ביוהכ"פ. מה�

של בעניני� לרעהו", איש מנות "משלוח להיות צרי� שאז הפורי�, דימי ומצב המעמד הוא מזה ולמעלה
'izye dlik`ומשקה מאכל דבר ע"י א� כי מעות, ידי על מנות משלוח חובת ידי יוצאי� אי� (שלכ� דוקא

ישראל177דוקא בני שכל הה�", "בימי� שהי' כפי ומצב במעמד להיות עצמו על לפעול יהודי יכול ואעפ"כ, ,(
נקרא זרה בעבודה הכופר "כל – "יהודי�" שה� רק וזכרו עניניה�, מכל שכחו ונשי�", ט� זק� ועד "מנער

כולה"109יהודי" התורה בכל כמודה בה הכופר ש"כל לאר�,178, ובחו� חול, בעניני ובהתעסקות חול ביו� ג� –
המקדש. לבית בסמיכות שלא

ממשי� נוספת, שערה שמטביל שעי"ז האמור, עני� עצמו על לפעול יהודי יכול – הפורי� בימי – זה ובזמ�
טהור. כולו שנעשה כולו, הגו� כל ועל השערות על טהרה

.ËÎ:לפועל ובנוגע
כל על זאת ולהמשי� אלקות ע� להתקשר זאת לנצל ויכולי� רצו�, בעת יחדיו מתאספי� יהודי� כאשר
על ישכח ופלוני ("קראנק�ֿבעט"), "ערשֿדוי" על ישכח שפלוני עצמ� על לפעול יכולי� לא – כולה ַהשנה
צרי� שעה באיזה ישכח והרביעי בתקציב, הגרעו� על ישכח והשלישי ה"שקדי�"), הסרת (ניתוח ַ"טאנסעלס"
לאחרי – המתאי� בזמ� לביתו לחזור צרי� ובמילא שלפנ"ז, בלילה ליש� צרי� ובמילא משנתו, מחר לקו�

בזה. התלויי� החשבונות שאר כל ע� במכונית, הנסיעה זמ� מש� את ג� שיחשב

הגשמיי�, העניני� כל על לשכוח חדא, וברגעא חדא בשעתא קט�, לרגע עצמ� על פועלי� היו אילו מוטב
פלוני, במקו� הנמצא חתנו אודות פלוני חושב זה שמצד רוחניי�, שה� שנדמה העניני� על אפילו ולשכוח
אויפ� ("דא אתר על הבהמית נפשו את שיתקנו רוצה והשלישי פלוני, במקו� שנמצא בנו על חושב ָופלוני
("א אדמוני שהוא היצה"ר נתהפ� כיצד טיש") דע� ("אוי� זה בשולח� בשר בעיני שיראה ַָארט"),

ישעי' כדברי – ללב�179רויטשינקער") שנתהפ� זהורית של הלשו� כמו אותו180– מבלבל זה הרי – לאו וא� ,
שכ�, הוא", "ונהפו� שיהי' לו להבטיח צריכי� "לחיי�" שיאמר וכדי רח"ל, פורי� אינו שהפורי� כ� כדי עד

בעול�?!... פורי� ישנו מה לש� – זה בשביל לא א�

ומה היצה"ר. על ג� שוכח שהי' נוספת, טובה ג� מרויח הי' ממילא בדר� הרי – עצמו על שוכח הי' אילו
ריבוי שישנ� באופ� זה הרי מישראל, כו"כ עוד שנמצאי� שכיו� אחת,ג� בהמית נפש כנגד אלקיות נפשות

האמצעי אדמו"ר .181כדברי
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ה.174) יו"ד, דניאל
פמ"ו.175) פדר"א
ס"ט.176) ש� אדה"ז שו"ע סוסתר"י. או"ח רמ"א
סק"ד.177) סתרצ"ה או"ח בט"ז הובא סקי"א. הדש� תרומת ראה
א.178) מ, קידושי�

גו'").179) יאדימו גו' כשני� חטאיכ� יהיו ("א� יח א, ישעי' ראה
ב.180) סח, א. סז, יומא
ריש181) ט חוברת "רשימות" וש"נ. .210 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

זו שנה אדר כ"ט מכתב טבת). כ יו�" ב"היו� (נעתק 11 ע'
ועוד. תיא). ע' ח"י (אגרותֿקודש



יז e"hyz'd ,mixetd bg zgiy

שכליי�, בעניני� ה� עניניו, בכל עילוי אצלו שנעשה – כולה השנה כל על שלאח"ז, לזמני� ג� נוגע זה ועני�
בפועל. מעשה של פשוטי� בעניני� וה�

.ÁÎ:יותר ובפרטיות
להפשיט שיוכל מיוחד רגע לכלֿהפחות אצלו שתהי' – העיקרי� ובעיקר בעיקר לאד� שנוגע עני� ישנו
ולזכור ולחשוב בעבודה, שנוגעי� לו שנדמה עניני� אפילו הצדדיי�, העניני� מכל אויסטא�") ("זי� עצמו ָאת

סכ"א). (כנ"ל באר�" חפצתי לא ועמ� בשמי� לי "מי הזק�: אדמו"ר כדברי – בעצמו הקב"ה אודות רק

הוא לזה המתאי� הזמ� xetikולכאורה, mei�ואינ אוכלי� שאינ� השרת, מלאכי דוגמת ה� ישראל בני שבו ,

בדי�" לבוש אחד "איש – מלאכי� כמו לבני�, לבושי� ה� שלה� הלבושי� שאפילו ועד כו', 174שותי�

במדרש בשו"ע175(כדאיתא ).176והובא

אלא אינו הכיפורי� שיו� ומבארת מגלה החסידות תורת לפעולkאמנ�, יכולי� ובפורי� ס"ח), (כנ"ל פורי�
הכפורי�: ביו� מאשר אפילו יותר נעלה באופ� זה עני�

מכל הוא מנותק מעשה ובשעת ופשע, עו� חטא על ובוכה זועק בתפלה, עומד יהודי כאשר הכפורי�, ביו�
שמתענה העניני� בכל עוה"ז, לעניני וירד שיחזור לאחרי ומצבו מעמדו יהי' כיצד יודעי� לא – דלעו"ז העניני�

ביוהכ"פ. מה�

של בעניני� לרעהו", איש מנות "משלוח להיות צרי� שאז הפורי�, דימי ומצב המעמד הוא מזה ולמעלה
'izye dlik`ומשקה מאכל דבר ע"י א� כי מעות, ידי על מנות משלוח חובת ידי יוצאי� אי� (שלכ� דוקא

ישראל177דוקא בני שכל הה�", "בימי� שהי' כפי ומצב במעמד להיות עצמו על לפעול יהודי יכול ואעפ"כ, ,(
נקרא זרה בעבודה הכופר "כל – "יהודי�" שה� רק וזכרו עניניה�, מכל שכחו ונשי�", ט� זק� ועד "מנער

כולה"109יהודי" התורה בכל כמודה בה הכופר ש"כל לאר�,178, ובחו� חול, בעניני ובהתעסקות חול ביו� ג� –
המקדש. לבית בסמיכות שלא

ממשי� נוספת, שערה שמטביל שעי"ז האמור, עני� עצמו על לפעול יהודי יכול – הפורי� בימי – זה ובזמ�
טהור. כולו שנעשה כולו, הגו� כל ועל השערות על טהרה

.ËÎ:לפועל ובנוגע
כל על זאת ולהמשי� אלקות ע� להתקשר זאת לנצל ויכולי� רצו�, בעת יחדיו מתאספי� יהודי� כאשר
על ישכח ופלוני ("קראנק�ֿבעט"), "ערשֿדוי" על ישכח שפלוני עצמ� על לפעול יכולי� לא – כולה ַהשנה
צרי� שעה באיזה ישכח והרביעי בתקציב, הגרעו� על ישכח והשלישי ה"שקדי�"), הסרת (ניתוח ַ"טאנסעלס"
לאחרי – המתאי� בזמ� לביתו לחזור צרי� ובמילא שלפנ"ז, בלילה ליש� צרי� ובמילא משנתו, מחר לקו�

בזה. התלויי� החשבונות שאר כל ע� במכונית, הנסיעה זמ� מש� את ג� שיחשב

הגשמיי�, העניני� כל על לשכוח חדא, וברגעא חדא בשעתא קט�, לרגע עצמ� על פועלי� היו אילו מוטב
פלוני, במקו� הנמצא חתנו אודות פלוני חושב זה שמצד רוחניי�, שה� שנדמה העניני� על אפילו ולשכוח
אויפ� ("דא אתר על הבהמית נפשו את שיתקנו רוצה והשלישי פלוני, במקו� שנמצא בנו על חושב ָופלוני
("א אדמוני שהוא היצה"ר נתהפ� כיצד טיש") דע� ("אוי� זה בשולח� בשר בעיני שיראה ַָארט"),

ישעי' כדברי – ללב�179רויטשינקער") שנתהפ� זהורית של הלשו� כמו אותו180– מבלבל זה הרי – לאו וא� ,
שכ�, הוא", "ונהפו� שיהי' לו להבטיח צריכי� "לחיי�" שיאמר וכדי רח"ל, פורי� אינו שהפורי� כ� כדי עד

בעול�?!... פורי� ישנו מה לש� – זה בשביל לא א�

ומה היצה"ר. על ג� שוכח שהי' נוספת, טובה ג� מרויח הי' ממילא בדר� הרי – עצמו על שוכח הי' אילו
ריבוי שישנ� באופ� זה הרי מישראל, כו"כ עוד שנמצאי� שכיו� אחת,ג� בהמית נפש כנגד אלקיות נפשות
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ישכח אחד שכל – הביטל אותיות טבילה – הטהור הדעת במי ולטבול זו, רצו� עת לנצל לא למה וא"כ,
ונכדיו, וחתנו בתו אודות פרנסה, אודות הבעליֿבתי�, אודות ידאג לא ובמילא, עצמו, על

ממ"ש שלמדי� כפי דורות, שלשה עד הב� על האב רחמי תורה ע"פ אמנ� ש"עד182– ולנכדי" ולניני "לי
עדיי� אבל קדושה, של חשבו� אמנ� חשבונות; של עניני� ה� אלו עניני� כל אבל, הב�", על האב רחמי כא�

ודעת. טע� חשבו�, של בסדר

דלא ד"עד חיוב אי� נעילה בעת ביוהכ"פ אפילו אשר, פורי�, – בשנה מיוחד יו� ליהודי� נות� הקב"ה
נות� ואז ידע", דלא ד"עד ומצב במעמד להיות יהודי חייב שבו פורי� בשנה, ויחיד אחד יו� רק וישנו ידע",

ידע"; דלא ד"עד ומצב מעמד עבור שמגיע כל הקב"ה

הקשורי� עניני� אבל רוחניי�, עניני� ע� מתקשר ופלוני גשמיי�, עניני� ע� פלוני מתקשר – זה ותמורת
חשבו�! ע�

נאמר כגו�ֿדא יזע�183על הוי' "על שלמחרתו, ביו� או פורי� בשוש� כ�, ולאחרי דרכו", תסל� אד� "אולת
ג� פרט חסר לאח"ז ובמילא פרט, לו חסר המצוות בקיו� ג� ובמילא, זה, פרט בעבודתו שחסר היתכ� – לבו"

הגשמיי�. בעניני�

בפוריא ה"לבסומי את תקיי� א� איי�"), זי� ("הער הקשב לו: ואומרי� ברירה ליהודי שנותני� לידע ַצרי�
טוב, לא בודאי או טוב, בודאי הרי – שיכור הוא א� בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק ידע" דלא עד

משתל� שאינו או משתל� הדבר א� חשבו�, שע"פ עני� גופא זהו אבל, יודע... את184אינני הקב"ה לוקח אזי ,[

הדברי� היפ� אלא ברוחניות, יזיק שלא בלבד זו ולא בגשמיות, יזיק שלא בלבד זו שלא עצמו, על האחריות
ידע", דלא ד"עד באופ� הקב"ה של רצונו את ממלאי� ועי"ז המ�", "בית את ג� שמטהרי� – הוא" "ונהפו� –

ז להמשי� שיוכל – כזה במצב עצמו את יעמיד רק א� – הכחות את לו נותני� כולה:ואז השנה כל על את

ח"ו, לאו א� בי� בשכל מקו� לזה יש א� בי� – בגשמיות הצלחה לו שתהי'

עניני� ואיזה להגיע יכול עניני� לאיזה ומצבו, מעמדו איניש שידע שאע"פ – רוחנית לעבודה בנוגע ועד"ז
כבר" שקיבלו מה "קיימו הפורי� שבימי כיו� מ"מ, בערכו, שלא במ"ת,185ה� אמנ� ניתנו לזה שהכחות [היינו,

הזה" "בזמ� ג� ונמש� הה�], בימי� הפורי� דימי העני� כללות ע"י בגלוי נמש� ולאח"ז בהעל�, שנשאר אלא
העילוי. לתכלית להגיע יכולי� – ידע" דלא ד"עד העני� ע"י

שעות הכ"ד שבמש� קטנות"), א ווי ("מערניט קט� דבר רק עצמכ� על תפעלו הקב"ה: של בקשתו ַוזוהי
ובמילא עצמכ�, על תשכחו שבה� אחדי� רגעי� לכלֿהפחות יהיו עליה�) שמוסיפי� הזמ� מש� (וכ� דפורי�
באופ� ודוקא ברוחניות, לכ� שחסר ומה בגשמיות לכ� שחסר מה על תשכחו ובמילא בניֿהבית, על תשכחו
גבול, בלי שמחה תהי' ואז רו�, לעומק תחת מעומק ארויסשלע��") איי� וועט ("דאס היציאה אצלכ� תהי' ַַָכזה

כולה. השנה כל על תומש� זו ושמחה

היעוד קיו� – העניני� כל תכלית שפועלי� הנביא186ועד [אליהו הנביא" אליהו את לכ� שולח אנכי "הנה
במגילה מ"ש ע� שקשור לטוב, כמארז"ל187זכור גו'", חרבונה וזהו188"ויאמר כחרבונא", נדמה ז"ל "שאליהו

לטוב"189שאומרי� "זכור בש� בכ"מ בירושלמי נקרא שאליהו כיו� לטוב", זכור חרבונה לב190"וג� "והשיב [
מבשר" רגלי ההרי� על נאוו ו"מה אבות�", על בני� ולב בני� על צדקנו,191אבות משיח דביאת טוב מבשר –

בימינו. במהרה

***
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ב.182) פנ"ד, מב"ר – ובפרש"י כג כא, וירא
בתחלתו.183) תרל"ו רבי� מי� המש� וראה ג. יט, משלי
ש"בדיחה"184) כנראה ואמר: לרגע הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

נ�, המסובי�); א' של שמו את (בהזכירו פלוני בעיני ח� מוצאת זו
מעי"... בני "שישו

א.185) פח, שבת

בסופו.186) מלאכי
ט.187) ז, אסתר
פ"נ.188) פרדר"א
יעקב".189) "שושנת פיוט
קלא.190) אות ש� לפרדר"א רד"ל ראה
ז.191) נב, ישעי'
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.Ïכבר להתנדב192דובר אדמו"ר, מו"ח כ"ק של אביו נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שקבע המנהג אודות
זו. לקופה להגיע שזקוקי� עניני� וכ� אנשי� סיוע מקבלי� שממנה קופה עבור בפורי�

הוא זה שעני� "מוסי�וכיו� להיות צרי� קדושה עניני בכל הרי זה, ע� וביחד שעברו, להשני� בהמש�
בקודש" "מעלי� באגה"ק193והול�", וכמ"ש שלא194, יותר עליו� חדש אור . . ומאיר יורד ושנה שנה ש"בכל

אחד א� יהי' לא ובודאי זו, לקופה יתנדבו שכול� בודאי הרי – כזה" עליו� אור עול� מימי מאיר עדיי� הי'
ח"ו. הציבור מ� פורש

שירשו� ומי מעטפה, בתו� נדבתו לית� אחד כל יכול ובמילא, הפירסו�, נוגע לא זה שבעני� כמ"פ וכמדובר
אדמו"ר. מו"ח כ"ק של הציו� על יזכירוהו אמו, וש� שמו

הסיבה מהי יודע אינני זאת. עשו לא השנה אבל זו, מגבית ע"ד מכתב לשלוח הקדימו שעברה בשנה –

כא� הנוכחי� ולכ�, לפועל, בנוגע לגרוע צרי� זה אי� אופ� בכל אבל ידע"... דלא ד"עד העני� מצד אולי לכ�,
טובה" "עי� אחד כל ינהג כ� ולאחרי עתה, זאת שכל195יעשו זו, בקופה בהשתתפות אחרי� ג� ולזכות להודיע

אמו. וש� שמו בצירו� נדבתו, ישלח מה� אחד

העניני� וה� והגבלה, מדידה שע"פ העניני� ה� – צדקה ע"י הנמשכי� העניני� כל יומשכו שעי"ז ויה"ר
באגה"ק וכמבואר כולה, השנה כל על – והגבלה ממדידה למעלה הצלחה בדר� היא196שנמשכי� שההמשכה

ממש. בפועל גשמיי�, בעניני� הגשמי, בעוה"ז אפילו

כו']. המעטפות את שיחלקו הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‡Ïדוקא מהגג לקפו� במסירתֿנפש הכוונה שאי� המס"נ, לעני� בנוגע פע� הסביר אדמו"ר מו"ח ;197כ"ק

ורק בכ�, להבחי� יכול אינו שהזולת באופ� אפילו להיות יכולה envraמסירתֿנפש `ed'הי כמה עד יודע
שאינו לו נדמה שהי' מפני או לעשותו, רצה שלא מפני א� – מסויי� עני� לעשות עצמו על לפעול לו קשה

הקדושה, מצד אפילו אלא הקדושה, מצד שלא חשבונותיו מצד רק ולא לעשותו, שהציעצרי� לאחר ואעפ"כ,
הול� אזי וכ�, כ� לעשות עליו שאעפ"כ לו אמר והלה הימנו, למעלה שהוא שיודע יהודי בפני טענותיו כל
מסירתֿנפש זוהי הנה – התענוג בכח ג� להשתמש צרי� זה שבשביל בהידור, ועוד בשלימות, הדבר את ועושה

הכל. עיקר היא שהיא

אבינו אברה� של להמס"נ עקיבא רבי של המס"נ שבי� החילוק בחסידות המבואר :198וע"ד

ואקיימנו" לידי יבוא "מתי באמרו דמס"נ, העני� לקיו� לזכות רצה עקיבא המעלה199רבי גודל מצד –

שמצינו כפי על200דמס"נ, "לאיתוקדא בפועל, למסירתֿנפש שיזכה לו הובטח שבתחילה לה"ביתֿיוס�", בנוגע
הוסי� שלאח"ז בשני� הנה מזה, וכתוצאה זו, זכות ממנו נטלו סיבה, איזה מצד כ�, ולאחרי קדישא", שמא
בפועל דמס"נ העני� ואעפ"כ, אחריו, ולדורותיו בדורו ישראל כל של "פוסק" שנעשה עד התורה בלימוד ונתעלה

מזה! יותר עוד נעלה הוא

העובד שהאד� מס"נ של עני� זהו שהואytgnאמנ�, מס"נ של עני� עוד ישנו א� עצמו; מצד זה עני�
אבינו: דאברה� המס"נ שזוהי – יותר נעלה

עול�" אֿל ה' בש� ש� "ויקרא – הבורא רצו� לקיי� הל� אבינו ויקריא,201אברה� אלא ויקרא תקרי "אל ,
שעל לאבק שמשתחווי� ערביי� (אפילו ושב עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו אברה� שהקריא מלמד

רגליה� העול�"202גבי והי' שאמר למי וברכו ושבחו הודו . . לה� אמר . הי'203). זו עבודה בשביל וכאשר ;
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ועוד.198) .94 ע' תש"ג סה"ש .30 ע' טו. ע' ו. ע' ה'ש"ת סה"מ
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וש"נ.200) ובהערות. 176 ע' חכ"א לקו"ש ראה
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ד.202) יח, וירא פרש"י ב. פו, ב"מ ראה
ואיל�.203) סע"א יו"ד, סוטה
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.Ïכבר להתנדב192דובר אדמו"ר, מו"ח כ"ק של אביו נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שקבע המנהג אודות
זו. לקופה להגיע שזקוקי� עניני� וכ� אנשי� סיוע מקבלי� שממנה קופה עבור בפורי�

הוא זה שעני� "מוסי�וכיו� להיות צרי� קדושה עניני בכל הרי זה, ע� וביחד שעברו, להשני� בהמש�
בקודש" "מעלי� באגה"ק193והול�", וכמ"ש שלא194, יותר עליו� חדש אור . . ומאיר יורד ושנה שנה ש"בכל

אחד א� יהי' לא ובודאי זו, לקופה יתנדבו שכול� בודאי הרי – כזה" עליו� אור עול� מימי מאיר עדיי� הי'
ח"ו. הציבור מ� פורש

שירשו� ומי מעטפה, בתו� נדבתו לית� אחד כל יכול ובמילא, הפירסו�, נוגע לא זה שבעני� כמ"פ וכמדובר
אדמו"ר. מו"ח כ"ק של הציו� על יזכירוהו אמו, וש� שמו

הסיבה מהי יודע אינני זאת. עשו לא השנה אבל זו, מגבית ע"ד מכתב לשלוח הקדימו שעברה בשנה –

כא� הנוכחי� ולכ�, לפועל, בנוגע לגרוע צרי� זה אי� אופ� בכל אבל ידע"... דלא ד"עד העני� מצד אולי לכ�,
טובה" "עי� אחד כל ינהג כ� ולאחרי עתה, זאת שכל195יעשו זו, בקופה בהשתתפות אחרי� ג� ולזכות להודיע

אמו. וש� שמו בצירו� נדבתו, ישלח מה� אחד

העניני� וה� והגבלה, מדידה שע"פ העניני� ה� – צדקה ע"י הנמשכי� העניני� כל יומשכו שעי"ז ויה"ר
באגה"ק וכמבואר כולה, השנה כל על – והגבלה ממדידה למעלה הצלחה בדר� היא196שנמשכי� שההמשכה

ממש. בפועל גשמיי�, בעניני� הגשמי, בעוה"ז אפילו

כו']. המעטפות את שיחלקו הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‡Ïדוקא מהגג לקפו� במסירתֿנפש הכוונה שאי� המס"נ, לעני� בנוגע פע� הסביר אדמו"ר מו"ח ;197כ"ק

ורק בכ�, להבחי� יכול אינו שהזולת באופ� אפילו להיות יכולה envraמסירתֿנפש `ed'הי כמה עד יודע
שאינו לו נדמה שהי' מפני או לעשותו, רצה שלא מפני א� – מסויי� עני� לעשות עצמו על לפעול לו קשה

הקדושה, מצד אפילו אלא הקדושה, מצד שלא חשבונותיו מצד רק ולא לעשותו, שהציעצרי� לאחר ואעפ"כ,
הול� אזי וכ�, כ� לעשות עליו שאעפ"כ לו אמר והלה הימנו, למעלה שהוא שיודע יהודי בפני טענותיו כל
מסירתֿנפש זוהי הנה – התענוג בכח ג� להשתמש צרי� זה שבשביל בהידור, ועוד בשלימות, הדבר את ועושה

הכל. עיקר היא שהיא

אבינו אברה� של להמס"נ עקיבא רבי של המס"נ שבי� החילוק בחסידות המבואר :198וע"ד

ואקיימנו" לידי יבוא "מתי באמרו דמס"נ, העני� לקיו� לזכות רצה עקיבא המעלה199רבי גודל מצד –

שמצינו כפי על200דמס"נ, "לאיתוקדא בפועל, למסירתֿנפש שיזכה לו הובטח שבתחילה לה"ביתֿיוס�", בנוגע
הוסי� שלאח"ז בשני� הנה מזה, וכתוצאה זו, זכות ממנו נטלו סיבה, איזה מצד כ�, ולאחרי קדישא", שמא
בפועל דמס"נ העני� ואעפ"כ, אחריו, ולדורותיו בדורו ישראל כל של "פוסק" שנעשה עד התורה בלימוד ונתעלה

מזה! יותר עוד נעלה הוא

העובד שהאד� מס"נ של עני� זהו שהואytgnאמנ�, מס"נ של עני� עוד ישנו א� עצמו; מצד זה עני�
אבינו: דאברה� המס"נ שזוהי – יותר נעלה

עול�" אֿל ה' בש� ש� "ויקרא – הבורא רצו� לקיי� הל� אבינו ויקריא,201אברה� אלא ויקרא תקרי "אל ,
שעל לאבק שמשתחווי� ערביי� (אפילו ושב עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו אברה� שהקריא מלמד

רגליה� העול�"202גבי והי' שאמר למי וברכו ושבחו הודו . . לה� אמר . הי'203). זו עבודה בשביל וכאשר ;
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מה אבל המוכ�; מ� (מסירתֿנפש) זה עני� ג� לו והי' אותו, הדבר הרתיע לא – במסירתֿנפש אברה�ytigצור�
נאמ�" "עבד של העבודה ע"ד הקב"ה, רצו� למלאות ורק א� – רצו�204אבינו? למלא אלא אינו ענינו שכל ,

ואי רצו� לו אי� עצמו ומצד –האדו�, זה בשביל שיצטרכו ומה האדו�, ותענוג האדו� רצו� א� כי תענוג, לו �
מסירתֿנפש. של עני� אודות מדובר כאשר ג� המוכ�, מ� לו יש

.·Ï:�הה בימי� בנ"י אצל ארויסֿגעמאנט") האט ("פורי� הפורי� יו� שעורר המסירתֿנפש תנועת ַָָוזוהי
כאו"א עמד – הגזירה להתבצע צריכה היתה שבו הזמ� שהגיע לפני חדשי� כו"כ – כולה השנה כל במש�
בעבודה ש"כופר "יהודי", להיות שעליו רק יודע הוא כלל; מציאות אינו לעצמו שהוא כזו בתנועה מישראל
עני� זהו א� בי� זה, על ומסתיר מעלי� או שמעכב עני� איזה ישנו וא� כולה"; התורה בכל ו"מודה זרה"

כלל! מקו� תופס זה אי� – שבנפש עני� או שבגו� עני� שבממו�,

בהמאמר לעיל המבואר המנגד205וע"ד דבר שישנו באופ� זה שאי� – היחידה בחי' שמצד לעבודה בנוגע
הוא, ברו� סו� אי� ומהות עצמות האדו�, מלבד אחרי� עניני� אי� שמלכתחילה באופ� אלא לבטלו, וצריכי�

שליחותו. את למלא צרי� שהוא

כי, – נפשו מסירת על עצמו בפני להתגאות שיוכל הישות, הרגש מזה לו שיהי' שיי� לא הרי שכ�, וכיו�
ברמ"ח שהתלבש האדו� ותענוג רצו� רק יש נפשו; שמוסר מי כא� אי� לבטלו, שצריכי� מנגד של עני� כא� אי�
באופ� ולפעמי� האברי�, לרמ"ח להו שניחא באופ� לפעמי� – רצונו מתמלא יד� שעל גידי� ושס"ה אברי�
לעצמו מציאות שאינו כיו� וועז�"), ("קיי� "עני�" לעשות ממה לו אי� אבל האברי�; רמ"ח של מס"נ ע� הקשור

בתחתוני�. הגשמי, בעוה"ז זאת לייש� הנאמ� עבדו שהוא האדו�, ותענוג רצו� הוא מציאותו כל כלל;

היא" לי� מעבר ולא גו' היא בשמי� לא היא רחוקה ולא ממ� היא נפלאת "לא ליהודי: אומרי� זה 206ועל

אחרי'" לעבור צרי� אתה היא לי� מעבר וא� אחרי', לעלות צרי� אתה היא בשמי� "א� שג� אע"פ אלא207– ,

לעשותו" ובלבב� בפי� מאד הדבר אלי� קרוב "כי – יותר נוח באופ� לית� רצה הטוב עצ� שהוא ,208שהקב"ה

וה� "בלבב�", שבלב, בעבודה העסק בשעת ה� "בפי�", התורה, לימוד בשעת ה� העבודה, אופני שבכל היינו,
"לעשותו" מעשיות, מצוות קיו� מסירתֿנפש.209בשעת בש� שנקראת בתנועה לעמוד יהודי כל של בכחו יהי' ,

לא השכר עני� שג� כזה ומצב במעמד הוא שהרי שכר, קבלת בדר� לא אמנ� – לו מבטיחי� זה ובשביל
מצוה" גוררת ד"מצוה העני� אצלו שיהי' – מצוה" מצוה ד"שכר העני� ישנו אעפ"כ, אבל לו, שעבודתו140נוגע ,

בחיי בקדש בעבודתו והול� דמוסי� באופ� ויצליח וימשי� זו, תנועה מתו� נוספת עבודה תגרור זו תנועה מתו�
חול. של ובעני� חול ביו� ג� היו�ֿיו�,

.‚Ïישראל לנשי מיוחדת הוראה יש זה :210ובעני�

החסידות בתורת שהובאה הקושיא כיו�211ובהקד� דלכאורה, – אסתר ע"י שהי' דפורי� הנס לכללות בנוגע
עושה" אסתר מרדכי מאמר ש"את באופ� היתה אסתר של הנהגתה של212שכללות בענינו שדוקא יתכ� אי� ,

הסדר הי' אתjtidlפורי� כנוס "ל� למרדכי שאמרה זו היא טוער'�"); ("די העסקנית היתה היא שאסתר –

היהודי�" ידה?213כל על באו וכו') הגזירה (ביטול העניני� שכל כ� וכו', המשתה את וערכה שסידרה זו והיא ,

עול�" ש"קרקע שאסתר – בזה המשכ�"214והעני� בקרקע יהי' אשר "העפר ע"ד בדוגמת215היתה, היא ,

אותו ומעמידי� מעלה, למעלה – היהודי מרדכי ע� יחד – הבני� כל את מגביהי� ידו שעל תחת" ה"עומק
הראוי. באופ�

להיות צריכה ובמילא יכולה זו שעבודה דפורי�, העני� לכללות בנוגע לעיל שנתבאר miineiÎmeidוכש� iiga,

המ אסתר של ועבודתה לפעולתה בנוגע ג� הוא "שא�כ� – ישראל נשי של לעבודת� ושיי� נוגע זה שעני� לכה,
הנס" באותו היו שלאח"ז,216ה� הדורות בכל –
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ובכ"מ.204) שיח. ע' תרס"ו המש� ראה
יג).205) ע' (ריש ז פרק סו�
יאֿיג.206) ל, נצבי�
יב.207) ש�, עה"פ בפרש"י הובא א. נה, עירובי�
יד.208) ש�, נצבי�
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ובכ"מ.211) ד. צג, מג"א תו"א ראה
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ב.214) עד, סנהדרי�
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וש"נ.216) א. ד, מגילה

e"hyz'd ,mixetd bg zgiy

האריז"ל בכתבי כדאיתא דמשיחא, דעקבתא שבדרא ישראל נשי ובפרט ישראל217– נשי של הגלגול שה�
חודש לראש בנוגע שכר� הקב"ה לה� נת� זה ובגלל בו, נכשלו שאחרי� בשעה העגל עבור נזמיה� נתנו ,218שלא

– לגמרי והסתר בהעל� שהיתה לאחרי הלבנה וחידוש מולד נעשה יד� שעל היינו,

את ישראל נשי מעמידות יו"ט), של ועני� זמ� אודות רק (לא היו�ֿיומיי� חיי אודות מדובר כאשר שג�
היהודי, ומרדכי המלכה אסתר של בית להראות שצרי� כפי נראה שיהי' – שבו ופרט פרט כל – היהודי הבית

בכיפה" "מושל ע� שמתעסקי� למרות טהרת219אשר, ושתי', האכילה כשרות של באופ� היהודי הבית מתנהל ,

בדורו כמרדכי – הסנהדרי� הוראת ע"פ שנעשי� העניני� שאר לכל בנוגע ועד"ז –220המשפחה, אלה ובימינו ,
השלח�ֿערו�.

בו שהיו הקדושה ניצוצות וכל המ�", "בית מתבטל אזי – כזה באופ� היהודי הבית את מעמידי� וכאשר
דקדושה, לבית מתעלי�

כמ"ש – בישראל בתי� מלכות221ובוני� ובתי כהונה בתי – בתי�" לה� ברוחניות,222"ויעש לראש לכל ,

בכל – מלכות דהיינו – גשמיי� בעניני� הרחבה וממשיכי� ישראל, בכל – קדושה דהיינו – כהונה שממשיכי�
ישראל,

כש"יבוא – בימינו במהרה בישראל המלכות עני� את להמשי� וכלי צינור והקדמה, הכנה נעשה זה ועני�
שלו" שהמלוכה המשיח "מל� בית223שילה", לכשיבנה – בישראל הכהונה עני� וכ� צדק, מורה יבוא שאז ,

בימינו. במהרה צדקנו משיח ע"י המקדש

אדמו"ר ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר ג"פ].[כ"ק – הד' בבא ולכפול הבבות, ד' ב� הזק�

***

.„Ïחז"ל ובלשו� לאו, א� בתקפה היא הקליפה א� חילוק ישנו – קליפה ע� למלחמה "השעה224בנוגע א�
יכול אזי לו", משחקת השעה "אי� בתקפה, אינה הקליפה שכאשר לו", משחקת השעה ש"אי� או לו" משחקת
נאמר וע"ז ית', ביכלתו רק היא שבירתה אזי בתקפה, היא הקליפה כאשר משא"כ עמה, להתמודד אחד 225כל

תחת�". רשעי� והדו� הכניעהו גאה כל ראה גו' וגובה גאו� נא עדה גו' ל� כאֿל זרוע "א�
שאפילו בתקפה, אז היתה מצרי� שקליפת לפי פרעה, אל ליל� התיירא רבינו משה שכאשר שמצינו וזהו

מש� לברוח יכול הי' לא אחד פרעה"226עבד אל "בא מיוחד ציווי להיות הוצר� אזי כיו�227– יתיירא, שלא ,

מ� הוא", "ונהפו� להיות שיוכל בתקפה, בעודה הקליפה את לשבור הקב"ה) של (כחו מיוחד כח לו שנותני�
הקצה. אל הקצה

לו") משחקת כש"השעה (ג� ברשעי�" להתגרות ש"מותר רשב"י סובר שלכ� – תורה מת� לאחר ,224ועאכו"כ

משה ניצו� הוא שרשב"י פרעה".228כיו� אל "בא הציווי נאמר שאליו ,

.‰Ïיהודי הוא לבטלו שצריכי� המנגד שכאשר אע"פ לו229והנה, שיש כיו� יותר, קשה לכאורה זה הרי ,

דבבואה" "בבואה ג� אלא "בבואה", רק "אתפשטותא230לא נגד שהוא עני� אודות מדובר כאשר מ"מ, ,

זה;231דמשה" עני� בלי נעשה זה הרי – גו'" הכניעהו עדה גו' כאֿל ב"זרוע צור� אי� א� ממהֿנפש�: אזי –

שרק (או לרשע שנדמה אע"פ תחת�", רשעי� "הדו� להיות יכול אז וג� מניעה, אי� – בכ� צור� יש וא�
בתקפו. שהוא פני�) מעמיד
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ועוד.217) ד. ג, שמות וסה"ל ל"ת
דרכי218) ג� (וראה סתי"ז בטואו"ח הובא פמ"ה. פרדר"א ראה

ש�). משה
סע"א.219) יא, מגילה ראה
ב.220) טז, ב. יג, ש� ראה
כא.221) א, שמות
עה"פ.222) פרש"י
ובפרש"י.223) יו"ד מט, ויחי
ב.224) ו, מגילה ב. ז, ברכות

טֿיב.225) מ, איוב
רסט.226) רמז יתרו יל"ש ט. יח, יתרו ופרש"י מכילתא
א.227) לד, זח"ב וראה בא. ר"פ
בעומר228) הל"ג שער דא"ח) (ע� סידור ד. סב, עמה"מ ראה

רע"ב. שז, סע"ב. דש,
לאחד229) להתנכל שניסה מישהו הי' תקופה שבאותה כנראה

) מהורש"ב אדמו"ר כ"ק ע"י שנתייסד התורניי� ).l"endהמוסדות

ובכ"מ.230) ואיל�. ג לו, תצא לקו"ת וראה וש"נ. א. קכב, יבמות
רע"א).231) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
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בכיפה" "מושל ע� שמתעסקי� למרות טהרת219אשר, ושתי', האכילה כשרות של באופ� היהודי הבית מתנהל ,
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שלו" שהמלוכה המשיח "מל� בית223שילה", לכשיבנה – בישראל הכהונה עני� וכ� צדק, מורה יבוא שאז ,
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בגמרא אמנ� מצינו טוב"232– לא לצדיק ענוש "ג� כי עליו, להצטער שיש עני� הוא ענישתי'" ,233ש"אנא

להיות יכול בהגו�, האחיזה שמצד הגשמי, בעוה"ז בגו� נשמה הוא הצדיק כאשר אמורי�, דברי� במה אבל,
עצמו, הצדיק עבור ג� טוב לא עני� יגרו� ידו על שבא שהעונש

ברור" "עול� האמת, בעול� נמצא הצדיק כאשר יפלא234משא"כ הממנו – טוב" "לא שה� עניני� בו שאי� ,

קידוש של ובעניני� תורה של בעניני� יפריע שלא גמור, ובנצחו� גדול בנצחו� העני� שיוגמר דבר?!... כל
דתורה נסתר והפצת דתורה נגלה דהפצת העני� להיות יוכל שאז תחת�", רשעי� "הדו� יתקיי� ואעפ"כ הש�,

מפריע, בלי

ויראו" ש"ישמעו ג� יפעל זה כאלה,235ועני� והסתרי� העלמות עוד יהיו לא ולהבא שמכא� –

אתפשטותי' אדמו"ר, מו"ח כ"ק של והכוונה והרצו� נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של והכוונה והרצו�
של ובאופ� במעשה, ועאכו"כ ודיבור, במחשבה אפילו עגמתֿנפש, וללא במילואו, יושל� – שבדורנו דמשה

גלוי. נצחו�

שלה�; פרטי עני� זהו לנו, נפק"מ ולמאי הקב"ה, של ענינו זה הרי רשעי�", ל"הדו� בקשר שיהי' מה –

צרי� – אדמו"ר מו"ח וכ"ק נ"ע אדמו"ר לכ"ק ולהתקשרות התורה ללימוד שנוגע מה להמוסד, שנוגע מה אבל
טע� בלי חוצפה היא שההתנגדות שאע"פ גאה"236לידע "דל של גאוה ד"עשיר237, העני� לא אצלו שיי� שלא ,

בחכמתו" ד"חכ� העני� ולא "בהדי71בעשרו" ועז"נ להו", אית דבבואה ש"בבואה זה מצד אלא זה ואי� –
גדול נצחו� גלוי, נצחו� של באופ� תחת�", רשעי� "הדו� יהי' הפועל אל בנוגע הרי – כו'" דרחמנא כבשא
מקומו וממלא נ"ע אדמו"ר כ"ק של והכוונה להרצו� בהתא� ולגדול להמשי� יוכל שהמוסד כ�, גמור, ונצחו�

שבדורנו. משה אדמו"ר, מו"ח כ"ק

הלח� "צא שיהי' הכח ישנו אזי המוסד, להנהגת הרבי של השלוחי� שה� משה", "אנשי ישנ� וכאשר
שצריכי�57בעמלק" העניני� כל את ופועלי� בנ"י, בי� אריי�") זי� כא�ט ("וואס שמתגנב ה"עמלק" ע� ג� ,ַַָ

של�" "הש� ג� ועי"ז של�" "הכסא שיהי' כדי ולימוד238לפעול הנגלה לימוד ע"י ית' לו הדירה ופועלי� ,
בהידור. המצוות וקיו� התפלה עבודת וע"י החסידות

לבב. ובטוב ובשמחה עגמתֿנפש, ללא דיד�, בעגלא העני� א�טא�") זי� ("ס'זאל שיוגמר לפעול רק ָָָוצריכי�

אמר:) (ואח"כ

רק לא שוואכינקע"), נע�א� זיינע� ("זיי חלשי� אמנ� ה� עצמ� מצד העני�, את לבצע שצריכי� ַַהשלוחי�
עתה; עד הנסיו� הוכיח שלדאבוננו כפי בגשמיות, ג� אלא ברוחניות,

א אי� ("גיט עליו מצלי� לאשעק"), ("א "סיח" לוקח שהוא אומרי� היו אדמו"ר מו"ח כ"ק על ַַָאבל,
לעשות יכולי� בודאי "אד�", מ"סיח" לעשות יכולי� א� ובמילא, "אד�"... נעשה ומזה – רו� ואומר שמייס")

גיבור .239מחלש

שיושל� אופ�, ובכל לה�, להתוס� שצרי� מה כל לה� יתוס� אזי – חלשי� ה� הנ"ל השלוחי� א� ג� ולכ�,
דוקא. ובמילואו כדבעי העני�

***

.ÂÏתכלת מלכות בלבוש המל� מלפני יצא "מרדכי אזי והנצחו� הגזירה ביטול שלאחרי במגילה מסופר
וארגמ�" בו� ותכרי� גדולה זהב ועטרת .240וחור

אור בתורה ג� (כמובא שבזה הפנימיי� והפירושי� הרמזי� כל על נוס� משנה)241והנה, סדרי ששה על דקאי
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אנא.232) ובתוד"ה א כב, ב"ב
כו.233) יז, משלי
וש"נ.234) א. נ, פסחי�
ועוד.235) יג. יז, שופטי� פ'
יג).236) ע' (לעיל פ"ח בהמאמר ראה
ב.237) קיג, פסחי�

בשלח.238) ס"פ פרש"י
תורת239) קיט. ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

.64 ע' ח"ב התוועדויות – מנח�
טו.240) ח, אסתר
א.241) צג, מג"א
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פשוטו" מידי יוצא מקרא "אי� הרי שהיתה242– גדולה עטרת גדולה", זהב "עטרת ממש בפועל לו שהיתה ,

אמיתי. מזהב עשוי'

זהב?! צרי� היהודי מרדכי הי' מה לש�

רב� בית של תינוקות אל� כ"ב ע� תורה למד היהודי מרדכי ארוחתֿצהריי�243ובכ�: ג� לה� נת� ובודאי ,
יגדלו244("לאנטש") שמה� וישיבות, חדרי� ה"תלמודֿתורה'ס", את להחזיק כדי רב ממו� צרי� שהי' כ� , ָ

בעצמו מרדכי (כמו בסנהדרי� לישב שיוכלו רשכבה"ג, דחוק,220גאוני�, הי' בישיבות הכספי המצב וכאשר .(
להשיג כדי משכו� בתור בה השתמש גדולה", זהב "עטרת – עול� של מלכו – המל�" "מלפני שקיבל כיו� הנה

הישיבות... להחזקת גדולה הלואה

סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק הי'245– מהר"ש אדמו"ר שכאשר מהר"ש, אדמו"ר של הרבנית זקנתו, אמו אודות
שהיתה העניני� עבור רובל כמה עוד להשיג כדי שלה התכשיטי� את למשכ� נוהגת היתה לחו�ֿלאר�, נוסע

וכיו"ב. לרעבי�, לח� חכמי�, תלמידי החזקת כלה, הכנסת בה�: עוסקת

להתלוות להרבנית מציע הי' לפעמי� וכאשר קרובות, לעתי� לחו"ל נוסע הי' מהר"ש שאדמו"ר הי' הסדר
לעשות מה תדע כבר והיא הנסיעה, הוצאות סכו� את לה ית� נסיעתה שתמורת מבקשת היתה בנסיעתו, אליו
וכיו"ב. לעניי�, "ווארעניע" לית� ויתומה, יתו� להשיא ומתעסקת בליובאוויטש נשארת והיתה הכס�... ַע�

שהיתה – מחו"ל בשובו מהר"ש, אדמו"ר מבעלה, שקיבלה מתנות – תכשיטי� הרבה לה היו כ� וכמו
פעולותי'. עבור רובל כמה עוד להלוות כדי אות� ממשכנת

והי' תכשיטי', את הפע� מישכנה מי אצל אותה שואל הי' מחו"ל, שב הי' מהר"ש שאדמו"ר פע� ובכל
נסיעתו. בעת למשכ� הרבנית שהספיקה התכשיטי� את לפדות המעות סכו� את שולח

.ÊÏ:לעניננו בנוגע – אופ� ובכל
שיהי' השי"ת יעזור – הישיבות להחזקת הלואה להשיג כדי זהב" ה"עטרת את למשכ� הוצר� מרדכי א� ג�
למשכ� מבלי ג� הישיבות להחזקת כס� ויהי' בעלי', אצל להשאר תוכל זהב" שה"עטרת כזו בדר� כס� הרבה

זהב"! ה"עטרת את

להרשות יכולי� בגלות, כשנמצאי� עתה, אבל מרדכי; בשביל טובה היתה זהב" ה"עטרת את למשכ� הדר�
יותר: נעלה אופ� פארגינע�") זי� ("מ'קע� ַלעצמנו

אומר הי' אדמו"ר מו"ח הראשונה.246כ"ק במחלקה שנוסע זה הוא עני שדוקא

עבור מיועדת היתה השני' מחלקה ביותר, הזולה היתה השלישית במחלקה שהנסיעה הסדר הי' ברוסיא –

הגבירי�. עבור מיועדת היתה הראשונה מחלקה ואילו הבינוני, המעמד אנשי

לנסוע, לו מתאי� לא – השלישית במחלקה השני'; במחלקה נוסע – גביר אומר: אדמו"ר מו"ח כ"ק והי'
מכספו להוציא לו חבל – הראשונה במחלקה בבנק; הלואה לקבל יוכל לא ובמילא ל"קבצ�", יחשב אז שהרי
הנסיעה שהוצאות כיו� – העני משא"כ הצדדי�. כל י"ח לצאת כדי השני', במחלקה נוסע ולכ� רובל; כמה עוד
להרשות יכול אזי הנסיעה, הוצאות בשביל להלוות צרי� שהרי הזולת, של מכספו אלא מכספו לא בלאה"כ ה�

הראשונה! במחלקה ברחבות, ולנסוע יותר גדולה הלואה ליקח לעצמו

בנדו"ד: ועד"ז

"זכור לבקשה זקוקי� הגלות שבזמ� וזכרתי247כיו� אמרת כאשר אבות ברית וא�248לנו יעקוב בריתי את
הקב"ה ע"י הברית שזכרו� לנו איכפת מה אזי – אזכור" והאר� אזכור אברה� בריתי את וא� יצחק בריתי את
גדולה" זהב ה"עטרת את למשכ� יצטרכו שלא כ� גדולה, בהרחבה המצטר� כל וית� האחוזי�, מאת בכל יהי'
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וש"נ.242) א. סג, שבת
ד.243) פ"ט, אסת"ר ראה
נתנו244) מה יודע אינני שחוק: בבתֿ אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

יותר חלב א� טעי�: יותר מה תלוי כנראה תפוזי�, מי� או חלב ש�,
מי� לה� נתנו – טעי� יותר תפוזי� מי� וא� חלב, לה� נתנו – טעי�

שניה�. לה� נתנו ואולי תפוזי�,

(245.6 ע' קלא חוברת "רשימות" ג� ראה
(246– מנח� (תורת סכ"ט תשי"ב פורי� שיחת ג� ראה

.(48 ע' ח"ה התוועדויות
הסליחות.247) נוסח
מב.248) כו, בחוקותי
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העניני� כל את לנהל ויוכלו מישראל, לכאו"א שיש ברוחניות גדולה" זהב ה"עטרת את לא וג� בגשמיות,
ברחבות,

– ניהל או יסד אדמו"ר מו"ח שכ"ק העניני� שאר וכל לנערות חינו� מוסדות והישיבות, שהחדרי� היינו,
העלמות, כל בלי להתנהל יוכלו – גדולה ובהרחבה להתנהל שימשיכו ובהכרח

המרחיבי�, וועדי� אלא המצמצמי�, וועדי� כל ובלי בבתֿשחוק:) הוסי� שליט"א אדמו"ר (כ"ק –

בבנק ההלואה סכו� א� ורק א� לחשב שיצטרכו כיו� – כו' ויכוחי� וללא רגוע בלב בזה לעסוק ויוכלו
והותר" "די – לזה והסימ� מאומה, יחסר לא לפועל בנוגע אבל יותר, קט� או יותר גדול יודעי�249הוא מתי :

"והותר". כשישנו – "די" שזהו

.ÁÏ,ומיד תיכ� תתחיל כולה השנה כל על זו שהנהגה רצו� ויהי
עי�, כהר� אחד, שברגע סכ"ט) (סי"ג; לעיל כמדובר אלא שוש�ֿפורי�, למחרת עד להמתי� יצטרכו שלא –

ר לעומק תחת מעומק ידע"יוצאי� דלא "עד ביותר גדולה לשמחה אסתר דתענית וזעקת�" הצומות מ"דברי ו�,
– דפורי�

יוכלו הכלליי� והעניני� המוסדות וכל רויחא, ומזונא חיי בני יהיו פרטי איש בתור מישראל שלכאו"א
– שבזה הרוחני הצד על להתייגע רק ויצטרכו הגשמיי�, בהדברי� המצטר� כל שיהי' כיו� בהרחבה, להתנהל

דכיסופא" "נהמא יהי' שלא כדי ביגיעה צור� יש זה ישראל250שבשביל ש"כל כיו� הרי – גופא היגיעה ובעני� ,
ה�" מלכי� ואינו251בני כבודו לפי אינו ריר") א ע�עס זי� גיט ער ("אז קט� הכי דבר ג� הרי מל� ב� ואצל ,ַַ

קלה ביגיעה י"ח יצאו – לאיתנו שיחזור ("טרא�נס") המחזק דבר לו לית� מיד וצריכי� בריאותו, .252לפי ָ

ויאדיר" תורה "יגדיל של באופ� ובהתפשטות בהתרחבות תהי' המוסדות שהנהגת – העיקרי� כל ,112ועיקר

עומד העול� שעליה� וגמ"ח עבודה דתורה הקוי� ג' האד�253בכל זה קט� עול� ה� בכללותו,254, העול� וה� ,
מעלה. למעלה עד ההשתלשלות, סדר בכל המצטרכי� העניני� כל יומשכו ועי"ז גדול, עול�

***

.ËÏ,אחרונה ברכה יברכו – אחרונה בברכה ונתחייבו כשיעור שאכלו שאלה אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אמר:] ואח"כ סידור. לו שיתנו יבקש בעלֿפה, יודע שאינו ומי

בעניני� רק לא גלוי נצחו� – הה� בימי� כמו – ויהי' כולה, השנה כל על הפורי� עניני כל שיומשכו יה"ר
טובות ובשורות ברוחניות טובות בשורות רעהו את איש לבשר ויוכלו גשמיי�, בעניני� ג� אלא רוחניי�,

בגשמיות.

– ההליכה את שמעכבי� – והגבעות" "ההרי� הוא": "ונהפו� יקויי� – וההסתרי� ההעלמות לכל ובנוגע
כ�" "ימחאו – פירות מוציאי� שאי� סרק אילני – השדה" עצי "וכל רנה", לפניכ� יעזרו255"יפצחו ה� שג� ,

אֿל. בית העולה במסילה בדר� בלכת� ישראל לבני

לגאולה" גאולה נאמר256ו"מיסמ� שעלי' להגאולה דפורי� מהגאולה אראנו257– מצרי� מאר� צאת� "כימי
צדקנו. משיח ע"י נפלאות"

תובלו�" ובשלו� תצאו "בשמחה וברחמי�, בחסד יהי' זה .255וכל
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ז.249) לו, ויקהל – הכתוב לשו� ע"פ
ובכ"מ.250) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
וש"נ.251) .215 ע' חי"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
וש"נ.252) א. סז, שבת
מ"ב.253) פ"א אבות

ועוד.254) ג. פקודי תנחומא
יב.255) נה, ישעי'
סע"ב.256) ו, מגילה
טו.257) ז, מיכה

`yz ik zyxt zegiy ihewl'e jxk

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
"È„‚ Ï˘·˙ ‡Ï"

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

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

בחלב לבשר "אזהרה ומפרש: גדי", תבשל "לא המלי�

בישול על איסור זהו אלא "גדי", לגבי רק אינה (שהאזהרה

"בחלב" בשר כתוב2כל פעמי� ושלושה רש"י:) וממשי� .

בישול"3בתורה לאיסור ואחד להנאה ואחד לאכילה אחד .4.

בזה: להבי� וצרי�

שנאמר שלמרות מפרש, שרש"י שהסיבה לומר, אי� א)

תבשל "לא היאicbבפסוק לבשר", "אזהרה היא הכוונה ,"

"גדי" בשר בי� להבדיל סיבה שאי� משו� ההגיו�, לפי

זאת אומר רש"י היה הוא, כ� א� שהרי, אחר. בשר לבי�

"לא האיסור מופיע שבה משפטי�, בפרשת כ�, לפני

גדי" משפטי�dpey`xlתבשל שבפרשת מכ� א� .oi`

נית� ההגיו�, שלפי מוכח, לבשר", "אזהרה אומר רש"י

אחר בשר לבי� "גדי" בי� ולהבדיל .5להבחי�

מכ� נובעת רש"י של שההוכחה לומר, אפוא צרי�

ובכ� בשנית, בפרשתנו מופיע גדי" תבשל "לא שהאיסור

בלאוי�" "להרבות רק מתכוונת התורה להוסי�6אי� אלא ,

"אזהרה – זה בלאו הכלול עני� ".xyalעוד

שהחידוש פירוש, באותו מציי� בעצמו רש"י א�,

האיסור לעומת כא� בכ�,שבפסוק הוא משפטי�, בפרשת

אפוא לומד הוא מני� הנאה. לאיסור היא הכוונה שכא�

כא� לחדש לבשר"?mbשיש "אזהרה

הפעמי� ששלוש פעמי�...", "ושלושה הפירוש את ב)

לגבי אחת פע� ה�: תבשל..." "לא האיסור בתורה שמופיע

אחת ופע� הנאה, איסור לגבי אחת פע� אכילה, איסור

בפע� כ� לפני רש"י אמר כבר בישול, איסור לגבי

dpey`xd�משפטי בפרשת הפעמי�, שלוש מדוע7של .

כא�? שוב זאת לפרש רש"י צרי�

.·
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"כל ומפרש: "גדי", המלה את רש"י מצטט מכ� לאחר

בכמה לפרש שהוצר� ממה וכבש. עגל וא� במשמע, ר� ולד

במשמע" יונקי� כל סת� שגדי למדת, עזי�, גדי .8מקומות

בזה: להבי� וצרי�

ר�", ולד ל"כל היא הכוונה שב"גדי" זה, הסבר א)

מקומות שבמספר מכ� ההוכחה וא� וכבש, עגל כולל

"גדי להדגיש התורה לפניmifrצריכה רש"י אמר כבר ,"

משפטי� בפרשת שוב?7כ�, זאת לבאר עליו מדוע .

כא� בפסוק אשר9רש"יsiqenב) iptlעני�, exiaqd `l

okאלא גדי "שאי� רש"י אומר ש� משפטי�: בפרשת ,

הוא כא� בפסוק ואילו ר�", ולד שלsiqenלשו� העני� את

"miwpei:�מוב לא כ�, א� ביותר. צעיר לולד שכוונתו ,"

משפטי�, בפרשת רש"יiptlyמפירושו אי� שבו פרשתנו,

"גדי", במושג נכלל ר� ולד שכל מוב�, "יונקי�", אומר

כא�, בפסוק ההוכחה ומני� יונק. אינו שכבר ולד א�

ל"יונקי�"? דוקא היא הכוונה זה שבמושג

ביונק, או ר� בולד מדובר א� ההבדל בכלל מה וכ�:

מקרא?ובמיוחד של בפשוטו
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אמו", "בחלב המלי� את רש"י מצטט מכ� לאחר

מ� איסורו שאי� א�, חלב לו שאי� לעו� "פרט ומפרש:
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כו.1) לד, פרשתנו

חלב2) כל.. אלא דוקא אמו בחלב לא "ג� בש"ח): (וכ"ה כא� ברא"�

כא� לפרש היא רש"י כוונת בא� אבל כו'". עצמו של בחלב ואפילו במשמע

ומזה אמו", "בחלב התיבות ג� להעתיק הו"ל דוקא, לאו הוא אמו" ש"בחלב

כבפסוקiptlש( – "וגו'" לא (ואפילו גדי" תבשל "לא רק מעתיק פירושו)

שבאי� ומבאר – גדי" תבשל "לא התיבות רק לפרש שבא מוכח שלפניו),

"אזהרה שמפרש לאחר ורק ל"גדי". רק ולא בשר לכל היא שהאזהרה לחדש

"בחלב" תיבת ג� הוא מעתיק "אזהרהweqtayלבשר" שהתיבות לפי ,*

דוקא בחלב בשר על היא האזהרה כי – מוב� לה� אי� עצמ� בפני לבשר"

עצמו). בשר על (ולא

(3143 ע' ח"ו לקו"ש וראה כא. יד, ראה כא�. פרשתנו יט. כג, משפטי�

ואיל�.

אבל4) וכו'. ברא"� הראשו�), דפוס (כולל שראיתי רש"י דפוסי בכל כ"ה

בישול. לאיסור וא' הנאה לאיסור וא' אכילה לאיסור אחד ב): (קטו, בחולי�

ש�. משפטי� ברש"י וכ"ה

ואיל�.5) 149 ע' ח"ו לקו"ש ג� וראה ז. סעי� וכדלקמ�

(6.28 הערה 148 ע' ש� ראה

ש�.7)

"עגל8) כא� וברש"י ורחל" "פרה ש� שבחולי� אלא ב. קיג, בחולי� וכ"ה

.5 הערה 143 ע' ש� וראה וכבש".

ואינו9) סת� מקומות" "בכמה כותב כא� שרש"י מה להקשות אי� אבל

כבר שפירש מה על עצמו סומ� כי – משפטי�) (כבפ' בפ'f"ptlמפרט�

אחד עני� טע�) איזה (מצד כשמפרש שג� בכ"מ, רש"י של (וכדרכו משפטי�

הוא השני' בפע� – פעמי� ).xvwnב'

.n"kae (c ,dl) ldwie i"yx f"cr d`x (*

."alga" zaiz (xeacd zlgza) aezkdn wizrdl 'il ied ok m`c ± aezkd 'ita i"yx ixacn `id "alga" zaizc l"t` i`
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סופרי�" מדברי אלא "בחלב10התורה, שבמלי� –en`"

oi`באיזה (לבאר התורה אתalgכוונת לבשל אסור

איזה להסביר אלא בחלב,xyaהבשר), לבשל אסור

לו יש אשר חיי� בעל של בשרו על דוקא חל שהאיסור

ובשר א�, בחלבdfחלב א� חלב, בשו� לבשל אסור

אמו חלב חלב11שאינו לו שאי� עו�, בשר לגבי ואילו .

סופרי�. מדברי אלא חל תבשל" "לא האיסור אי� א�,

גדי תבשל "לא של הפשוטה המשמעות מוב�: ואינו

למלה קשורה "אמו" הנוספת שהמלה היא, אמו" בחלב

"algaשמלה רש"י, מסביר ומדוע בשר. לבשל אסור שבו ,"

אותו? מבשלי� חלב באיזה הבדל ואי� הבשר, את מתארת זו

משפטי� בפרשת ג� יותר: קשה א� זו נאמר7שאלה

וש�`en"בחלב ,"oi`,"...�לעו "פרט מפרש רש"י

]mye"אמו "בחלב שבמלי� לומר אפשר אי א�

תבשל "לא האזהרה כי "עו�", למעט התורה מתכוונת

ר�" "ולד "גדי", לגבי רק היא משפטי� שבפרשת גדי"

"לאdnda12של בשנית נאמר כאשר בפרשתנו, (ורק

ז גדי", "אזהרהתבשל לגבי הוספה בשר),xyalוהי כל ,"

על למעטו צור� ואי� באיסור, נכלל עו� בשר אי� ממילא

אמו"], "בחלב המלי� ידי

שבפרשת אמו" "בחלב המלי� שאת מוב�, מכ�

רש"י מסביר רקoheytkמשפטי� ש� נאמר שהאיסור ,

מסביר הוא אי� ומדוע אחר. חלב על ולא אמו, חלב לגבי

שבפרשתנו אמו" "בחלב המלי� לגבי ג� ?13כ�

מ� איסורו "שאי� בסיו� רש"י דברי את להבי� יש כ�

בהסברת לציי� חשוב מדוע סופרי�": מדברי אלא התורה,

מדרבנ�dxezaהפסוק אסור בחלב עו� שבשר ,14?

בראותו יודע, שהתלמיד כיו� זאת: לתר� אפשר בדוחק

הוא בחלב, לאכול אסור עו� בשר שא� הוריו, הנהגת את

שבשר לעו�...", "פרט רש"י אומר כיצד להתפלא: יכול

הדבר שאכ�, רש"י, מציי� לכ� בחלב? לאכול מותר עו�

מדרבנ�. אסור

איסור מוסי� שרש"י לבאר, ביותר דחוק iccvא�

הפסוק למשמעות קשור לומר,15שאינו פשוט יותר הרבה .

התורה מ� איסורו "שאי� פירושו, בסיו� רש"י דברי שא�

הפסוק. משמעות לעצ� קשורי� סופרי�", מדברי אלא

.„
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הוא: לכ� ההסבר

שאותו שבפרשתנו, גדי" תבשל "לא בפסוק הקושי

"אזהרה בפירושו רש"י הואxyalמבאר כיו�16...", :

אכילה, איננה כא� בפסוק "תבשל" המלה שמשמעות

רש"י הסביר שכבר כפי הנאה, אלא משפטי�, כבפרשת

ok iptlבשתי בתורה מופיעה מדוע – משפטי� בפרשת ,

מלה? אותה הפעמי�

"לא הניסוח היה מופיlyazאילו לא" בפרשתנו, רק ע

"לא הביטוי מופיע מדוע השאלה מתעוררת ",lyazהיתה

ולפיכ� להנאה, הגור� הראשו� האמצעי הוא שבישול כיו�

"לא הביטוי מדוע לרש"י קשה לא שבפרשתlyazג� "

אכילה לגבי הוא משפטי�17משפטי� שבפרשת כיו� א� .

צריכה להנאה, – בפרשתנו ואילו לאכילה, התורה מתכוונת

שוני�. בביטויי� אלו מקומות בשני להתבטא התורה היתה

תבשל" "לא הביטוי המקומות בשני מופיע ?18ומדוע

כא�, בפסוק משתמשת שהתורה רש"י, מסביר לכ�

"לא בביטוי הנאה, איסור כבשניlyazלגבי בדיוק – "

כא� בפסוק כי – ובישול אכילה האחרי�: האיסורי�

אלא הנאה, איסור לגבי רק אינו עני�sqepהחידוש כא�

תבשל" "לא האיסור שלושתllkaלגבי לכל הקשור ,

ובישול. הנאה אכילה, הפרטי�:

האיסור לגבי בו להוסי� שאפשר היחיד שהדבר וכיו�
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סע"א.10) ש�, בחולי� הגלילי ר"י כדעת

(באו"א).11) 35 הערה 42 ע' חכ"ז לקו"ש ראה

(12.17 ובהערה 144ֿ5 ע' ש� ראה

לבשר13) "אזהרה לפנ"ז רש"י למ"ש בהמש� בא שזה כא�, וגו"א ברא"�

ראה אבל אמו"]. "בחלב מ"ש לי' הוקשה אסור, חלב שכל [שמכיו� בחלב"

"אזהרה רק הוא רש"י שחידוש ,2 הערה ".xyalלעיל

(דעת14) הפירוש לפי א), (קטז, שבחולי� אימא" ה"איבעית שלפי ובפרט,

אסור". לא נמי מדרבנ� אפילו "עו� – כו'" לעו� פרט אמו "בחלב הגלילי) ר"י

עו� בשר אוכלי� היו ריה"ג של במקומו כו' הכי נמי "תניא ש� שאמרו וממה

ריה"ג). (לפי' המסקנא שכ"ה מוכח – בחלב"

ידעינ�15) – ש� רש"י לפירוש – משפטי� בפרשת הרי לזה: ונוס�

בשר [וג� עו� [חי',] בשר ששולל ב"גדי" רק –dndaהאיסור "גדי שאינה

) משפטי� בפ' לפרש לרש"י הו"ל וא"כ בפני�, כנ"ל ר�"], פרשתנו)iptlyולד

הוא האיסור בשר.lkaש(מד"ס)

האזהרה16) כללות הפע� עוד כא� לומר הכתוב שהוזקק מה הטע� אבל

לעיל כבר פירש"י – משפטי� בפ' זה נאמר שכבר א� – גדי" תבשל ד"לא

הנ"ל. בפ'

ש�.17) לעיל ראה

ללמדנו18) רק הוא המקומות בשני תבשל" "לא שהלשו� לומר ואי�

– (8* הערה ש� לעיל (ראה דוקא בישול דר� הוא וההנאה האכילה שאיסור

מכיו� "לאxwiryכי בלשו� והנאה אכילה איסור הכתוב שהוציא למה הטע�

lyaz] הוא "`lהוא וההנאה האכילה שאיסור פשטותjxcלפי שהרי – בישול

עני� על ולא עצמו הבישול על היא שהאזהרה מורה תבשל" "לא ,`xgהלשו�

וההנאהjxcהבא להאכילה שיי� שהבישול לפי א�] כי – מכיו�mnvrבישול

שמ"ש לומר מוכרח במילא הרי הנ"ל), בהערה (כמבואר אליה� הכנה שהיא

(לא הוא אכילה, באיסור שנאמר הלשו� אותו – הנאה איסור גבי תבשל" "לא

הוא בשניה� שהאיסור לפי תבשל"jxcרק "לא שבהלשו� לפי כ"א) בישול,

בפני�. כדלהל� והבישול, וההנאה האכילה איסור ג� מרמז

`yz ik zyxt zegiyÎihewl

ezellkaרש"י מסביר לכ� עצמו, המבושל במאכל הוא

שבפסוקxyal"אזהרה גדי" תבשל "לא שהביטוי בחלב",

כל לגבי אזהרה ומהווה מוסי� בשרbeqכא� כל19של ,

ועו� חיה הפסוק20בהמה כא� שולל העו� שאת אלא ,

כא�.21מיד רש"י זאת שמפרש כפי אמו", "בחלב במלי�

ואחד לאכילה "אחד ואומר: רש"י ממשי� כ� ועל

זאת פירש שכבר למרות – בישול" לאיסור ואחד להנאה

שה"אזהרה לבאר, כדי – משפטי� שנוספהxyalבפרשת "

האיסור לגבי אלא הנאה, איסור לגבי רק אינה כא�, בפסוק

תבשל" הנאהezellka"לא אכילה, פרטיו: שלושת בכל ,

בשר. סוג כל לגבי חלי� האיסורי� שלושת שכל – ובישול
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עני� בפסוק כא� נוס� אמנ�, לשאול: אפשר לכאורה

וה� להנאה ה� לאכילה, ה� הקשור המבושל, המאכל לגבי

"גדי" מרכיבי�: שני יש המבושל במאכל א� – לבישול

לגבי דוקא היא שהתוספת רש"י מסיק מני� אמו". ו"בחלב

אזהרה – "גדי של הפסוקxyalהמרכיב כוונת אולי ?"

"אזהרה וזוהי אמו", "בחלב לגבי להוסי� ",alglהיא

החלב? סוגי כל לגבי חל שהאיסור

"בחלב רש"י של מפירושו יותר: קשה א� והשאלה

שהאיסור מסביר, הוא שאכ� רואי�, לעו�..." פרט – אמו

משפטי�, כבפרשת שלא חלב, כל לגבי הוא כא� שבפסוק

רש"י כ�, וא� אמו. חלב לגבי האיסור רק נלמד שמש�

האיסור לגבי והתוספת החידוש שזהו להסביר, יכול כבר

בכללותו תבשל" ?22"לא

" והפעולה המלי� הוא: לכ� lyazההסבר `l�אינ "...

" המלי� שהרי ל"גדי", אלא אמו", ל"חלב חלבaקשורות

רק מבהירות "בחלבjezaאמו" – "גדי" לבשל אסור מה

ולא לבשר" "אזהרה כא� שיש רש"י מסביר לכ� אמו".

אשר באיסור, שהתוספת לומר, סביר כי לחלב", "אזהרה

"לא במלי� לה רומז למרכיבlyazהפסוק קשורה ,"

תבשל" "לא באזהרה .23העיקרי

.Â
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ב"לא כא� נכללת לבשר" ה"אזהרה לעיל, כאמור

"גדי"icbתבשל שבמלה משו� ,"o`kדוקא הכוונה אי�

oinl"ל"בשר המושאל ש� זהו אלא בשר24גדי, כי בכלל,

הגו� של האחרי� לחלקי� יחסית "ר�", .25הוא

מדוע מקרא: של פשוטו לפי ובמיוחד קשה, עדיי� א�
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שהחידוש19) לפרש מוכרח שרש"י מכיו� להקשות: אפשר לכאורה

"אזהרה (ג�) הוא שבפרשתנו תבשל" (היינוxyalשב"לא "lkרק ולא בשר

הנאה? איסור ג� זה בפסוק לחדש שבא לפרש מנ"ל "גדי"),

תבשל "לא הוא הפסוק שלשו� מכיו� כי אינו. – לומרicbאבל א"א ,"

xwir lkyאזהרה" לחדש היא הכתוב היינוxyalכוונת – "`l."גדי" (רק)

ורק הנאה, איסור לחדש היא הכתוב כוונת שעיקר לומר, מוכרח jxcayולכ�

ab`."לבשר "אזהרה ג� משמיענו

(20" נאמר שבכתוב מכיו� להקשות: אפשר הרי`enבחלבicbלכאורה "

רק כא� מוסי� שהכתוב לכאורה jxמסתבר cleיותר קרוב (א) [כי חי' של

אמו"], "בחלב לבשלו שיי� (ב) דאכזריות), הטע� קצת בו שיי� (וג� ל"גדי"

וחי' בהמה (א) הכולל "בשר" מוסי� שהכתוב לרש"י וג�mpi`yומנ"ל ר�, ולד

(אלא כלל א� חלב לו שאי� עו� ע"ז(ב) אמו"cenilשיש לעו�)?hxt"בחלב

יותר קרובה היא רכה, כשאינה ג� הבהמה מי� אדרבה: כי אינו. – אבל

של ר� מולד דוקא) הבהמה מי� של ר� ולד (שהוא ומכיו�ig'ל"גדי" .

שיי�dpi`yשבבהמה אי� – דפרשתנו מהכתוב נלמד בודאי שאיסורה – רכה

ג� הוא שהאיסור הכתוב מלמדנו הרי ז'), סעי� להל� (ראה דאכזריות הטע�

(ומ"ש וחי' בהמה כל בי� א) לחלק: אי� – ובמילא זה, לטע� מקו� כשאי�

פרש"י (וע"ד ו' סעי� כדלקמ� בהוה הכתוב שדיבר לפי רק הוא "גדי"

ובמילא ז'), סעי� (כדלקמ� סת� וחלב אמו חלב בי� ב) כח)). כא, משפטי�

אסור. עו� בשר ג�

כא).21) (יד, ש� כפרש"י ראה דפ' מהכתוב ילפינ� – וכו' חי' ולמעט

ועיי"ש.

(22– לחלב" ו"אזהרה לבשר" "אזהרה – אלו עניני� ששני והג�

זה את זה מכריחי�

ב" רק שיי� האכזריות שעני� הפירוש`enבחלבicb[דמכיו� במילא הרי ,"

(ראה דוקא לאו ג"כ הוא אמו" ש"בחלב מכריח – גדי דוקא לאו לבשר" "אזהרה

היא הכתוב שכוונת נפרש בא� גיסא: לאיד� וכ� ז'), סעי� לקמ� .20 הערה לעיל

"אזהרה דוקא],alglלחדש לאו הוא ש"גדי" מוכרח יהי' – שיהי' איזה "

"לא התיבות על בחלב" לבשר "אזהרה פירושו כותב שרש"י ממה מ"מ,

גדי" שמפרשepi`eתבשל מוכח אמו", "בחלב aezkdמעתיק zpeekyהיא

"אזהרה שמה"אזהרהxyal"`leלחדש [ורק 2 הערה כנ"ל לחלב" "אזהרה

שמעינ� הקושיאlinn`לבשר" באה זה ועל חלב]. בכל ג� הוא שהאיסור

"אזהרה היא הכתוב שכוונת לפרש לרש"י מנ"ל (ומזהxyalבהשיחה: "

ג"כ איזהlkyalgיודעי� לחלב" "אזהרה היא הכתוב שכוונת ולא אסור)

פירושי� שב' שיכתוב או בשר)? בכל ג� הוא שהאיסור ידעו (ומזה שיהי'

רש"י בחר – בכתוב קוד� שבשר שכיו� יל"פ שבדוחק א� – כא�. יש שקולי�

לבשר". "אזהרה בפי'

– גדי) (שאינו לבשר" "אזהרה – הא' לפי' האופני�: ב' בי� ונפק"מ

דפרשתנוyxetnכאיסור תבשל" "לא – (דכנ"ל איסורazkpבתורה ללמדנו

df.'הב לפי' – והפכו אמו. חלב שאינו חלב משא"כ ,(

וכ� (ובנ"כ, ה"ג פ"ה שחיטה הל' רמב"� (ראה בדבר נפק"מ וכמה

ועוד). סקי"ד) זהב משבצות סנ"ז ליו"ד בפרמ"ג

על23) כו'" לבשר "אזהרה פירושו את כותב שרש"י מה יומתק ועפי"ז

תבשל "לא היאicbהתיבות שהאזהרה שמפרש א� – "xya lkl�נוס) כי –

– דוקא לאו הוא ש(גדי) שמפרש מכיו� – זו תיבה ג� להעתיק שצרי� לזה

"לא שהאיסור זה מצד הוא לבשר" "אזהרה פירושו מקומות) בכמה וכדרכו

" על הוא ".icbתבשל"

"אזהרה24) מפרש שרש"י מה ה') סעי� להנ"ל (נוס� לתר� אפשר ועפי"ז

ל"גדי", סותר אינו לבשר" "אזהרה הפירוש כי – לחלב" "אזהרה ולא לבשר"

לחלב" "אזהרה הפירוש משא"כ המושאל. ש� (ג�) הוא כא� ש"גדי" מכיו�

בחלב הוא תבשל לא שהאיסור היא כפשוטו (שהכוונה אמו" ל"בחלב סותר

עו�). למעט בא ש"אמו" ולא – דוקא אמו

לאו הוא אמו" "בחלב שג� מכריח לבשר" "אזהרה הפירוש שג� וא�

חלב שאינו בחלב האיסור לבשר", "אזהרה הפירוש שלפי מכיו� מ"מ, – דוקא

וכנ"לyxetnכאיסור`epiאמו לבשר") מ"אזהרה זה שלומדי� (ורק בכתוב

מלמדנו אמו בתיבת שהרי אמו", "בחלב הלשו� על להקשות אי� – 22 הערה

נפרש בא� משא"כ כו'. לעו� איזהaezkdyפרט לחלב" "אזהרה מלמדנו

ה"ז zehytשיהי', jtidבחלב" ".`enהלשו�

שוה"ג25) 143 ע' ח"ו לקו"ש נעתק – צב מצוה החינו� מ"ש וע"ד

.5 להערה
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ezellkaרש"י מסביר לכ� עצמו, המבושל במאכל הוא

שבפסוקxyal"אזהרה גדי" תבשל "לא שהביטוי בחלב",

כל לגבי אזהרה ומהווה מוסי� בשרbeqכא� כל19של ,

ועו� חיה הפסוק20בהמה כא� שולל העו� שאת אלא ,

כא�.21מיד רש"י זאת שמפרש כפי אמו", "בחלב במלי�

ואחד לאכילה "אחד ואומר: רש"י ממשי� כ� ועל

זאת פירש שכבר למרות – בישול" לאיסור ואחד להנאה

שה"אזהרה לבאר, כדי – משפטי� שנוספהxyalבפרשת "

האיסור לגבי אלא הנאה, איסור לגבי רק אינה כא�, בפסוק

תבשל" הנאהezellka"לא אכילה, פרטיו: שלושת בכל ,

בשר. סוג כל לגבי חלי� האיסורי� שלושת שכל – ובישול

.‰
¯˘·‰ È·‚Ï ‡˜Â„ ‡Â‰ ˘Â„ÈÁ‰

עני� בפסוק כא� נוס� אמנ�, לשאול: אפשר לכאורה

וה� להנאה ה� לאכילה, ה� הקשור המבושל, המאכל לגבי

"גדי" מרכיבי�: שני יש המבושל במאכל א� – לבישול

לגבי דוקא היא שהתוספת רש"י מסיק מני� אמו". ו"בחלב

אזהרה – "גדי של הפסוקxyalהמרכיב כוונת אולי ?"

"אזהרה וזוהי אמו", "בחלב לגבי להוסי� ",alglהיא

החלב? סוגי כל לגבי חל שהאיסור

"בחלב רש"י של מפירושו יותר: קשה א� והשאלה

שהאיסור מסביר, הוא שאכ� רואי�, לעו�..." פרט – אמו

משפטי�, כבפרשת שלא חלב, כל לגבי הוא כא� שבפסוק

רש"י כ�, וא� אמו. חלב לגבי האיסור רק נלמד שמש�

האיסור לגבי והתוספת החידוש שזהו להסביר, יכול כבר

בכללותו תבשל" ?22"לא

" והפעולה המלי� הוא: לכ� lyazההסבר `l�אינ "...

" המלי� שהרי ל"גדי", אלא אמו", ל"חלב חלבaקשורות

רק מבהירות "בחלבjezaאמו" – "גדי" לבשל אסור מה

ולא לבשר" "אזהרה כא� שיש רש"י מסביר לכ� אמו".

אשר באיסור, שהתוספת לומר, סביר כי לחלב", "אזהרה

"לא במלי� לה רומז למרכיבlyazהפסוק קשורה ,"

תבשל" "לא באזהרה .23העיקרי
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ב"לא כא� נכללת לבשר" ה"אזהרה לעיל, כאמור

"גדי"icbתבשל שבמלה משו� ,"o`kדוקא הכוונה אי�

oinl"ל"בשר המושאל ש� זהו אלא בשר24גדי, כי בכלל,

הגו� של האחרי� לחלקי� יחסית "ר�", .25הוא

מדוע מקרא: של פשוטו לפי ובמיוחד קשה, עדיי� א�
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שהחידוש19) לפרש מוכרח שרש"י מכיו� להקשות: אפשר לכאורה

"אזהרה (ג�) הוא שבפרשתנו תבשל" (היינוxyalשב"לא "lkרק ולא בשר

הנאה? איסור ג� זה בפסוק לחדש שבא לפרש מנ"ל "גדי"),

תבשל "לא הוא הפסוק שלשו� מכיו� כי אינו. – לומרicbאבל א"א ,"

xwir lkyאזהרה" לחדש היא הכתוב היינוxyalכוונת – "`l."גדי" (רק)

ורק הנאה, איסור לחדש היא הכתוב כוונת שעיקר לומר, מוכרח jxcayולכ�

ab`."לבשר "אזהרה ג� משמיענו

(20" נאמר שבכתוב מכיו� להקשות: אפשר הרי`enבחלבicbלכאורה "

רק כא� מוסי� שהכתוב לכאורה jxמסתבר cleיותר קרוב (א) [כי חי' של

אמו"], "בחלב לבשלו שיי� (ב) דאכזריות), הטע� קצת בו שיי� (וג� ל"גדי"

וחי' בהמה (א) הכולל "בשר" מוסי� שהכתוב לרש"י וג�mpi`yומנ"ל ר�, ולד

(אלא כלל א� חלב לו שאי� עו� ע"ז(ב) אמו"cenilשיש לעו�)?hxt"בחלב

יותר קרובה היא רכה, כשאינה ג� הבהמה מי� אדרבה: כי אינו. – אבל

של ר� מולד דוקא) הבהמה מי� של ר� ולד (שהוא ומכיו�ig'ל"גדי" .

שיי�dpi`yשבבהמה אי� – דפרשתנו מהכתוב נלמד בודאי שאיסורה – רכה

ג� הוא שהאיסור הכתוב מלמדנו הרי ז'), סעי� להל� (ראה דאכזריות הטע�

(ומ"ש וחי' בהמה כל בי� א) לחלק: אי� – ובמילא זה, לטע� מקו� כשאי�

פרש"י (וע"ד ו' סעי� כדלקמ� בהוה הכתוב שדיבר לפי רק הוא "גדי"

ובמילא ז'), סעי� (כדלקמ� סת� וחלב אמו חלב בי� ב) כח)). כא, משפטי�

אסור. עו� בשר ג�

כא).21) (יד, ש� כפרש"י ראה דפ' מהכתוב ילפינ� – וכו' חי' ולמעט

ועיי"ש.

(22– לחלב" ו"אזהרה לבשר" "אזהרה – אלו עניני� ששני והג�

זה את זה מכריחי�

ב" רק שיי� האכזריות שעני� הפירוש`enבחלבicb[דמכיו� במילא הרי ,"

(ראה דוקא לאו ג"כ הוא אמו" ש"בחלב מכריח – גדי דוקא לאו לבשר" "אזהרה

היא הכתוב שכוונת נפרש בא� גיסא: לאיד� וכ� ז'), סעי� לקמ� .20 הערה לעיל

"אזהרה דוקא],alglלחדש לאו הוא ש"גדי" מוכרח יהי' – שיהי' איזה "

"לא התיבות על בחלב" לבשר "אזהרה פירושו כותב שרש"י ממה מ"מ,

גדי" שמפרשepi`eתבשל מוכח אמו", "בחלב aezkdמעתיק zpeekyהיא

"אזהרה שמה"אזהרהxyal"`leלחדש [ורק 2 הערה כנ"ל לחלב" "אזהרה

שמעינ� הקושיאlinn`לבשר" באה זה ועל חלב]. בכל ג� הוא שהאיסור

"אזהרה היא הכתוב שכוונת לפרש לרש"י מנ"ל (ומזהxyalבהשיחה: "

ג"כ איזהlkyalgיודעי� לחלב" "אזהרה היא הכתוב שכוונת ולא אסור)

פירושי� שב' שיכתוב או בשר)? בכל ג� הוא שהאיסור ידעו (ומזה שיהי'

רש"י בחר – בכתוב קוד� שבשר שכיו� יל"פ שבדוחק א� – כא�. יש שקולי�

לבשר". "אזהרה בפי'

– גדי) (שאינו לבשר" "אזהרה – הא' לפי' האופני�: ב' בי� ונפק"מ

דפרשתנוyxetnכאיסור תבשל" "לא – (דכנ"ל איסורazkpבתורה ללמדנו

df.'הב לפי' – והפכו אמו. חלב שאינו חלב משא"כ ,(

וכ� (ובנ"כ, ה"ג פ"ה שחיטה הל' רמב"� (ראה בדבר נפק"מ וכמה

ועוד). סקי"ד) זהב משבצות סנ"ז ליו"ד בפרמ"ג

על23) כו'" לבשר "אזהרה פירושו את כותב שרש"י מה יומתק ועפי"ז

תבשל "לא היאicbהתיבות שהאזהרה שמפרש א� – "xya lkl�נוס) כי –

– דוקא לאו הוא ש(גדי) שמפרש מכיו� – זו תיבה ג� להעתיק שצרי� לזה

"לא שהאיסור זה מצד הוא לבשר" "אזהרה פירושו מקומות) בכמה וכדרכו

" על הוא ".icbתבשל"

"אזהרה24) מפרש שרש"י מה ה') סעי� להנ"ל (נוס� לתר� אפשר ועפי"ז

ל"גדי", סותר אינו לבשר" "אזהרה הפירוש כי – לחלב" "אזהרה ולא לבשר"

לחלב" "אזהרה הפירוש משא"כ המושאל. ש� (ג�) הוא כא� ש"גדי" מכיו�

בחלב הוא תבשל לא שהאיסור היא כפשוטו (שהכוונה אמו" ל"בחלב סותר

עו�). למעט בא ש"אמו" ולא – דוקא אמו

לאו הוא אמו" "בחלב שג� מכריח לבשר" "אזהרה הפירוש שג� וא�

חלב שאינו בחלב האיסור לבשר", "אזהרה הפירוש שלפי מכיו� מ"מ, – דוקא

וכנ"לyxetnכאיסור`epiאמו לבשר") מ"אזהרה זה שלומדי� (ורק בכתוב

מלמדנו אמו בתיבת שהרי אמו", "בחלב הלשו� על להקשות אי� – 22 הערה

נפרש בא� משא"כ כו'. לעו� איזהaezkdyפרט לחלב" "אזהרה מלמדנו

ה"ז zehytשיהי', jtidבחלב" ".`enהלשו�

שוה"ג25) 143 ע' ח"ו לקו"ש נעתק – צב מצוה החינו� מ"ש וע"ד

.5 להערה
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ה"אזהרה בפסוק תבשלxyalמופיעה "לא במלי� דוקא "

icb�המי היא כשלעצמו "גדי" המלה משמעות כאשר ,"

כא� נכללות "גדי" שבמלה לומר, אפוא הכרחי "גדי"? של

המשמעויות ר�",26שתי ל"דבר היא הכוונה זו במלה :

המושאל ג�27כש� היא הכוונה ובעיקר, וכ�, ;eheytk–

המלה את להסביר נית� כיצד קשה: א� גדי. של המי�

הבשר? סוגי כל על היא האזהרה כאשר כפשוטה, "גדי"

וא� במשמע, ר� ולד כל – "גדי רש"י מפרש כ� על

עוסק שהפסוק כיו� במשמע": יונקי� כל – וכבש... עגל

ב"חלב להשתמש יותר ונפו� אמו", "בחלב בבישול כא�

לבשל רוצי� (שכאשר "יונקי�", של לבישול בעיקר אמו"

טבעי בחלב, – יונק ולד – ביותר צעירה בהמה של בשר

אחר חלב יחפשו ולא אמה, בחלב זאת שיבשלו ),28יותר

איננו אשר יונק, איננו שכבר ר� ולד של לבישול ולא

משתמשת לכ� – "אמו" ע� ביחד כלל, בדר� נמצא,

"כל אשר "גדי", במלה דוקא כיmiwpeiהתורה במשמע",

בהווה"29"דיבר .30הכתוב

"ולד המושג של ההסבר את רש"י כא� מוסי� לפיכ�

"יונקי�" – מסתפק31ר�" ואינו ר�",, "ולד במלי�

"יונקי�" המושג ידי על דוקא כי משפטי�, כבפרשת

בפסוק "גדי" הביטוי משמעות שמרבי�dfמובנת למרות ,

ה" סוגי כל את כדלעיל.xyaכא� ,"

.Ê
È·‚Ï ‡ÏÂ ,¯˘·‰ È·‚Ï ˘Â„ÈÁ Y "ÂÓ‡ ·ÏÁ·"

·ÏÁ‰
אמו": "בחלב – הפסוק סיו� מוב� לא עדיי� א�

"גדי לגבי רק היא האזהרה כאשר משפטי�, בפרשת

הוא (אכילה) ה"בישול" איסור מדוע מוב� ר�", ולד –

ולד בישול כי אמו: בחלב מעשהjxדוקא הוא אמו בחלב

תבשל",32אכזרי "לא בשנית התורה מזהירה כאשר א� .

יותר, בוגרת בהמה של בשר כולל בשר, כל לגבי – והפע�

בשר של הבישול שאיסור לומר, חלב,lkaהואdfkהכרחי

אמו"? "בחלב התורה אומרת ומדוע

שניסוח אמו", "בחלב לגבי לתר� אפשר אי כבר הפע�

בהווה" הכתוב "דיבר מפני הוא כא�33זה היתה אילו :

חל לגביו שרק שלעצמה, שהיא כפי "גדי" המלה משמעות

"בחלב שהביטוי לומר, היה אפשר תבשל", "לא האיסור

הוא בחלב גדי של הנפו� שהבישול משו� מופיע אמו"

"גדי" שהמלה מכיו� א� בהווה, הכתוב דיבר – אמו בחלב

"בחלב נאמר שבהמש� מפני רק כא� ",`enמופיעה

השימוש את לבאר אפשרות אי� – ו' בסעי� כדלעיל

"גדי". – הקודמת המלה לפי אמו" "בחלב בביטוי

לו שאי� לעו� פרט – אמו "בחלב רש"י מסביר לכ�

בשר התורה ממעטת "אמו" המלה שבהוספת א�", חלב
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(26) תבשל" "לא הלשו� סעי�eayובדוגמת כנ"ל לבשר" "אזהרה נרמז

קאי שכא� ד"לאexwiraד'), הכללי עני� על ג� שמרמז ורק הנאה; איסור על

ובישול. אכילה ג� הכולל תבשל"

הכתוב27) שדיבר לפי הוא "גדי" כא� שמ"ש להל� המבואר לפי וג�

מכיו� כי המושאל. ש� בתור ג� בא כא� ש"גדי" צ"ל aezkdבהוה, zpeeky

"לא הפירוש ג� סובל גדי" תבשל ש"לא מוכרח לבשר", "אזהרה לחדש היא

יגח וכי כח) כא, (משפטי� לעיל למ"ש דומה (ואי"ז בשר". כיxeyתבשל –

ש"לא בנדו"ד משא"כ ועו�. חי' בהמה לשאר שור בי� לחלק סברא אי� ש�

כא� והכתוב לגדי רק הוא משפטי� שבפ' גדי" לבשר").ycgnתבשל "אזהרה

סק"ג.28) פז סי' ביו"ד פרישה יט. כג, משפטי� רשב"� עד"ז ראה

כא,29) משפטי� פעמי�: כמה רש"י הודיעו כבר הכתובי� בפי' זה שכלל

ל. כא, יז, כב, כח.

בפ'30) כבר שכתבה א� – וכבש" עגל "א� עוה"פ כא� כותב ולכ�

"גדי רק הוא "גדי" הפירוש בא� כי – הכתובmifrמשפטי� שנקט לומר אי� ,"

בישול שג� מכיו� – בהוה" הכתוב "דיבר מטע� wpei"גדי" lkעגל של (ג�

אמו. בחלב הוא וכבש)

(וכדמוכח31) יונק* מכלל כשיצא ג� ר�, ולד כל כולל ש"גדי" וא�

הכתוב אומר מ"מ, – עמו) אמו שלח שלא – יהודא ששלח עזי� מגדי לכאורה

"יו כי "גדי", בלשו� "גדי"."יונקי�" ונקראי� ה� רכי� עדיי� בודאי הרי נקי�"

מזו הוא`xytיתירה – רש"י פירוש לפי – חיי�** בבעלי ש"ר�" לומר,

יונק שהוא זמ� כל דוקא

לדעת י"ל אחר וסימ� קצבה איזה (ב) במוחש. זה נראה לכאורה (א) [כי

הבע"ח בשר שרכות פשוט וג� מוב� (ג) וממכר). למקח (ונפק"מ הוא שר�

(ד) המאכלי�. באיכות ממש"נoirkתלוי' לדבר עלות"f"ptlראי' גו' "רכי�

יג)]. לג, (וישלח

אינו ולכ� (וכבפני�) הכתוב לפירוש נוגע זה אי� – משפטי� שבפ' אלא

כא�. משא"כ ש�, מבארו

ואיל�.32) 149 ע' ח"ו לקו"ש כמבואר

כשג�33) דוקא הוא בהוה" הכתוב "דבר שהכלל לומר אפשר לכאורה

(משפטי� שור" יגח "וכי [וכמו תיבה איזו להוסי� הכתוב מוכרח בלאה"כ

מצוי' שהנגיחה ומכיו� יגח", "וכי אחרי תיבה איזו לכתוב שבהכרח כח) כא,

שהכתוב שיי� אי� אבל שור"], יגח "וכי נאמר לכ� בשור תיבהsiqeiיותר

zxzeinבשדה ב"ובשר ג� כי אינו, אבל – ב"הוה" לדבר בכדי ("אמו")

– בהוה" הכתוב שדבר אלא כ� בבית "א� רש"י מפרש ל) כב, (ש� טריפה"

"שדה" שתיבת ***.zxzeinא�

.mizy oa jx :f ,gi `xie dnily dxeza `aed ± d"nt a"ep p"xc`a (*

mixac k"b d`xe .[aezka llk exkfed `l ixdy ± awri icar icli lr i`wc xnel wgecc] yy oa (sqei) miclida xirvde ± (bi ,bl glyie) mikx xn`pc `"paa k"`yn (**

.a"eike wfegl rbepa ± `"paae ;dlik`l rbepa (exwira) `ed ± "jx" x`ezd g"raa ik ± dfa weligd mrh l"ie .cere (cp ,gk)

`iadl mbe ,(jli`e 130 'r e"g y"ewl ± dkex`a ± d`xe ± f"ptl minrt 'b xak df yxity s`) "deda aezkd xac" my yxtl i"yx jxvedy dn oaen df welig i"tre (***

oeike ,"deda aezkd xac" llkdl epyi `c oebka mby ycgl jxved ,zxzein "dcy" zaizy oeikn ik ± (`i ,bk) `vz zyxtay "dlil dxwn xedh 'idi `l xy`"n `nbec

.deda aezkd xacy `l` zexzein k"b "dlil dxwn" zeaizdy "dlil dxwn xedh 'idi `l xy`"n ± "xag el iz`vn" ± dgked `ian ± `ed yecigy

`yz ik zyxt zegiyÎihewl

חל תבשל" "לא והאיסור הבדל, אי� החלב לגבי א� עו�.

חלב. כל על
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קשה: עדיי� א�

המלה הוספת שע"י הפסוק, בהמש� הדברי� ניסוח א)

למלה סוג"אמו" את לבאר התורה מתכוונת "בחלב"

החלב?le`הבשר, סוג את

באמצעות לעו�" "פרט למיעוט התורה רומזת מדוע ב)

שהמלה שמשו� לטעות, מקו� הנותנת "אמו", המלה

ממעטת היא אי� ל"בחלב", לכאורה,xyaקשורה עו�.

מלה הוספת ידי על לעו�" "פרט למיעוט לרמוז צרי� היה

וכדומה? ל"גדי"

התורה, מ� איסורו "שאי� ואומר רש"י מוסי� לפיכ�

עו� בשר בישול סופרי�, שמדברי סופרי�", מדברי אלא

הוא "פרט`okבחלב למיעוט התורה רומזת ולכ� איסור.

"אמו" המלה ידי על מקו�34לעו�" יש שכ� מפני דוקא ,

שהיא בכ�`dpiלהסיק לרמוז כדי עו�, בשר ממעטת

עו� לגבי ג� סופרי� מדברי .35לאיסור

.Ë
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של עניני� וכ� הלכה, של עניני� ישנ� רש"י בפירוש

ההלכה מעניני התורה. זה:36פנימיות רש"י בפירוש אשר ,

דעות: שתי יש מדרבנ�, בחלב עו� בשר איסור לגבי

באכילה רק בחלב עו� בשר חכמי� אסרו אחת דעה ,37לפי

ובבישול בהנאה א� זאת אסרו האחרת הדעה .38ולפי

עו� בשר לאיסור רומזת שהתורה רש"י, פירוש לפי

גדי..." תבשל "לא באזהרה סופרי� שמדברי בחלב

באיסורyz`שבפרשת העוסקת ,d`pdפירוש שלפי מוב�, ,

אכילה. לגבי רק ולא הנאה, לגבי א� זה איסור חל רש"י,

דבר של לאמיתו רש"יא� פירוש לפי – מכ� יותר ,

בבישול: א� בחלב עו� בשר אסור

רומזת סופרי� שמדברי בחלב עו� בשר שלאיסור כיו�

"אזהרה המחדש בפסוק שבאזהרהxyalהתורה יוצא, ,"

אמו" "בחלב שבמלי� מהתורה, האיסור עניני�: שני יש זו

לבשר", שב"אזהרה הפסוק עו�;l`מגלה בשר נכלל

בשר ג� נכלל לבשר" שב"אזהרה סופרי�, מדברי והאיסור

המלי� סופרי�, שמדברי רומז, עצמו שהפסוק (כפי עו�

אמו" עו�),`opi"בחלב בשר ממעטות

כא� שבפסוק לבשר" שה"אזהרה שכש� מוב�, מכ�

כולל כללי, באופ� תבשל" "לא האיסור לגבי אמורה

אוסרת והתורה ובישול, הנאה אכילה, הפרטי�: שלושת

ה"אזהרה ג� כ� – בבישול א� מעו�) (חו� בשר כל

שהיא כפי mixteqלבשר", ixacnאשרzxqe`,�עו בשר

עו� בשר בישול וג� הפרטי�, שלושת בכל חלה היא א�

סופרי�. מדברי אסור בחלב
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זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהעניני�

התורה מביעה שבפרשתנו בחלב" לבשר ה"אזהרה את

הפשט בדר� אמנ�, אמו". בחלב גדי תבשל "לא במלי�

שכל כשיודעי� א� עו�, בשר למעט "אמו": המלה באה

לומר, הכרחי לחלוטי�, מדויקי� שבתורה העניני�

" העניני� והגור�`enבחלבicbשבפנימיות השורש הוא "

lkl.האכזריות מפני שהוא בחלב, בשר

יותר מדגיש מפני39הדבר להישמר עלינו כמה עד

כמה עד ללמוד נית� ומכ� חיי�. בעלי צער ומפני אכזריות

ועלֿ אד�, של צערו לגבי הזהירות להיות צריכה גדולה

שמפני רואי�, שהרי יהודי, של צערו לגבי אחתֿכמהֿוכמה

אסרה ובהנאתו, אמו" בחלב "גדי שבאכילת כלשהי אכזריות

לא בשרהתורה כל א� אלא בלבד, אמו" בחלב "גדי רק

כדי – בבישול א� אלא ובהנאה, באכילה רק ולא בחלב,

ר"ל. אכזריות לידי להביאנו העלולי� ממעשי� להרחיקנו

הבריות אהבת יקרה כמה עד מכ� לומדי� שני מצד

אלקיכ�" לה' את� "בני� – ישראל ואהבת –40בכלל,

עלֿאחתֿכמהֿוכמה.
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רש"י34) שפירש –lirlוכמו ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (בשלח

אמה.. אלפי� ixacnexwireאלו mixteq."נאמר המ� לוקטי על מקרא של

עני� לרמז ג� בא ממקומו" איש יצא ש"אל ש� לפרש רש"י של ההכרח
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(35) ס"ל עה"ת) (בפירושו דרש"י כלי�c"rונ"ל פיהמ"ש הרמב"� דעת

שאי� אלא התורה, מ� ה� – סופרי�" "דברי דג� ב') שרש סהמ"צ מי"ב. פי"ז

"מדבריxwirזה ש�) (בשלח רש"י ל' יומתק (ועפי"ז מקרא של (פשוטו)

בפרש"י – שבכ"מ ע"ד והוא "חכמי�"). כותב שלפניו שבד"ה א� סופרי�",

ע"ד פי' רש"י מוסי� כ"כ מתיישב אינו הפשט דר� ע"פ שהפירוש – עה"ת

לאמרו שיי� ג"כ זה שדרש (היינו וכו' שאינוeheytaהדרש אלא מקרא, של

שיש שבכתוב, להלכות בנוגע ג"כ הוא כ� – זה) לפני שהביאו הפשט עיקר

שמדברי – ויש מקרא של) (פשוטו של עיקרו שה� בפי'mixteqבה� כ� שלמדו

xtq.הזה התורה

(36.22 הערה לעיל ג"כ ראה

פ"ז.37) סי' יו"ד טושו"ע

ש�.38) ב"ח
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חל תבשל" "לא והאיסור הבדל, אי� החלב לגבי א� עו�.

חלב. כל על
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קשה: עדיי� א�

המלה הוספת שע"י הפסוק, בהמש� הדברי� ניסוח א)

למלה סוג"אמו" את לבאר התורה מתכוונת "בחלב"

החלב?le`הבשר, סוג את

באמצעות לעו�" "פרט למיעוט התורה רומזת מדוע ב)

שהמלה שמשו� לטעות, מקו� הנותנת "אמו", המלה

ממעטת היא אי� ל"בחלב", לכאורה,xyaקשורה עו�.

מלה הוספת ידי על לעו�" "פרט למיעוט לרמוז צרי� היה

וכדומה? ל"גדי"

התורה, מ� איסורו "שאי� ואומר רש"י מוסי� לפיכ�

עו� בשר בישול סופרי�, שמדברי סופרי�", מדברי אלא

הוא "פרט`okבחלב למיעוט התורה רומזת ולכ� איסור.

"אמו" המלה ידי על מקו�34לעו�" יש שכ� מפני דוקא ,

שהיא בכ�`dpiלהסיק לרמוז כדי עו�, בשר ממעטת

עו� לגבי ג� סופרי� מדברי .35לאיסור
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של עניני� וכ� הלכה, של עניני� ישנ� רש"י בפירוש

ההלכה מעניני התורה. זה:36פנימיות רש"י בפירוש אשר ,

דעות: שתי יש מדרבנ�, בחלב עו� בשר איסור לגבי

באכילה רק בחלב עו� בשר חכמי� אסרו אחת דעה ,37לפי

ובבישול בהנאה א� זאת אסרו האחרת הדעה .38ולפי

עו� בשר לאיסור רומזת שהתורה רש"י, פירוש לפי

גדי..." תבשל "לא באזהרה סופרי� שמדברי בחלב

באיסורyz`שבפרשת העוסקת ,d`pdפירוש שלפי מוב�, ,

אכילה. לגבי רק ולא הנאה, לגבי א� זה איסור חל רש"י,

דבר של לאמיתו רש"יא� פירוש לפי – מכ� יותר ,

בבישול: א� בחלב עו� בשר אסור

רומזת סופרי� שמדברי בחלב עו� בשר שלאיסור כיו�

"אזהרה המחדש בפסוק שבאזהרהxyalהתורה יוצא, ,"

אמו" "בחלב שבמלי� מהתורה, האיסור עניני�: שני יש זו

לבשר", שב"אזהרה הפסוק עו�;l`מגלה בשר נכלל

בשר ג� נכלל לבשר" שב"אזהרה סופרי�, מדברי והאיסור

המלי� סופרי�, שמדברי רומז, עצמו שהפסוק (כפי עו�

אמו" עו�),`opi"בחלב בשר ממעטות

כא� שבפסוק לבשר" שה"אזהרה שכש� מוב�, מכ�

כולל כללי, באופ� תבשל" "לא האיסור לגבי אמורה

אוסרת והתורה ובישול, הנאה אכילה, הפרטי�: שלושת

ה"אזהרה ג� כ� – בבישול א� מעו�) (חו� בשר כל

שהיא כפי mixteqלבשר", ixacnאשרzxqe`,�עו בשר

עו� בשר בישול וג� הפרטי�, שלושת בכל חלה היא א�

סופרי�. מדברי אסור בחלב
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זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהעניני�

התורה מביעה שבפרשתנו בחלב" לבשר ה"אזהרה את

הפשט בדר� אמנ�, אמו". בחלב גדי תבשל "לא במלי�

שכל כשיודעי� א� עו�, בשר למעט "אמו": המלה באה

לומר, הכרחי לחלוטי�, מדויקי� שבתורה העניני�

" העניני� והגור�`enבחלבicbשבפנימיות השורש הוא "

lkl.האכזריות מפני שהוא בחלב, בשר

יותר מדגיש מפני39הדבר להישמר עלינו כמה עד

כמה עד ללמוד נית� ומכ� חיי�. בעלי צער ומפני אכזריות

ועלֿ אד�, של צערו לגבי הזהירות להיות צריכה גדולה

שמפני רואי�, שהרי יהודי, של צערו לגבי אחתֿכמהֿוכמה

אסרה ובהנאתו, אמו" בחלב "גדי שבאכילת כלשהי אכזריות

לא בשרהתורה כל א� אלא בלבד, אמו" בחלב "גדי רק

כדי – בבישול א� אלא ובהנאה, באכילה רק ולא בחלב,

ר"ל. אכזריות לידי להביאנו העלולי� ממעשי� להרחיקנו

הבריות אהבת יקרה כמה עד מכ� לומדי� שני מצד

אלקיכ�" לה' את� "בני� – ישראל ואהבת –40בכלל,

עלֿאחתֿכמהֿוכמה.
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אמה.. אלפי� ixacnexwireאלו mixteq."נאמר המ� לוקטי על מקרא של

עני� לרמז ג� בא ממקומו" איש יצא ש"אל ש� לפרש רש"י של ההכרח

.38 להערה שוה"ג 6 ע' חי"ג לקו"ש ראה – שמד"ס

(35) ס"ל עה"ת) (בפירושו דרש"י כלי�c"rונ"ל פיהמ"ש הרמב"� דעת

שאי� אלא התורה, מ� ה� – סופרי�" "דברי דג� ב') שרש סהמ"צ מי"ב. פי"ז

"מדבריxwirזה ש�) (בשלח רש"י ל' יומתק (ועפי"ז מקרא של (פשוטו)

בפרש"י – שבכ"מ ע"ד והוא "חכמי�"). כותב שלפניו שבד"ה א� סופרי�",

ע"ד פי' רש"י מוסי� כ"כ מתיישב אינו הפשט דר� ע"פ שהפירוש – עה"ת

לאמרו שיי� ג"כ זה שדרש (היינו וכו' שאינוeheytaהדרש אלא מקרא, של

שיש שבכתוב, להלכות בנוגע ג"כ הוא כ� – זה) לפני שהביאו הפשט עיקר

שמדברי – ויש מקרא של) (פשוטו של עיקרו שה� בפי'mixteqבה� כ� שלמדו

xtq.הזה התורה

(36.22 הערה לעיל ג"כ ראה

פ"ז.37) סי' יו"ד טושו"ע

ש�.38) ב"ח
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ìëù 'éô åéùåòá ìàøùé çîùé ù"æå .à÷ééã êùçä ïî
øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî

âîúééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
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ה.10. מ, ל"ו.11.ישעי' פרק ב.12.סו� קמט, כג.1.תהלי� פרק לעיל סו�2.ראה רבה שמות על רד"ל א; רלב, ד� פנחס פרשת זהר ראה

ג. פרשה
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zea`d ly ze`ivna zelhazdl edylk oeinca ,d"awdl ze`ivna

.mi`iapde,ìañì eìëé àlL ÷ø,dfk ax lehia -ì"æø øîàîk3 ©¤Ÿ¨§¦§Ÿ§©£©©©
øeac ìk ìòLzxyr ly - ¤©¨¦

,zexaicdïúîLð äçøẗ§¨¦§¨¨
,'eëxifgd d"awdy `l` -

ly "lh"a zenypd z` mdl

miznd ziigz4,àeäL- ¤
,"oznyp dgxt"ìeha ïéðò¦§©¦

.ìéòì økæpä úeàéöna- ©§¦©¦§¨§¥
.lirl xaqendïëìiptn - ¨¥

ielib z` "leaql" elki `ly

cr ,iteqÎoi`d xe`d

lehia"d mdilr ritydy

`l dnypdy ,"ze`ivna

,seba x`yidl lkezãiî¦¨
Bì úBNòì íäì øîà̈©¨¤©£

Báe ïkLî- ,okyna - ¦§¨
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,BúðéëL úàøLäì- §©§¨©§¦¨
ly miycwd iycway

,dpikyd dxyz ,okynd

àeäLdpikyd z`xyd - ¤
:`id,Cøaúé Bãeçé éelb- ¦¦¦§¨¥

,d"awd lyøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì5.d`hazd dnay - §©¨

okyna dpikyd z`xyd

`ln ixde - ycwnaeux`d lk,mda 'd cegi zelbzda - ?eceak

`le ,zelbzda my xi`d ,ecaln cer oi` d"awdy df oipr :xnelk

'd cegi" zelbzdy ,ixd .mlera `ed xacdy itk zxzqen dxeva

.ycwnde okynd iciÎlr dzid ,l`xyi ipal "izin`dáøçMîe¦¤¨©
a-LBãwäì ïéà ¯ Lc÷nä úéaïBëîe ïkLî BîìBòa àeä-êeø ¥©¦§¨¥§©¨¨§¨¦§¨¨

ì,Cøaúé Bãeçé àeä ,BzáLze`hazd icil `eai ea mewn - §¦§¦¦§¨¥
oi` ,ycwnd zia oaxeg ixg` .jxazi myd ly ecegi ,zelbzde
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:Baì:mi`ad mixaca opeazi -LøLå éìëN ïè÷ úBéäî ék ¦¦¦§¨¨¦§¦§Ÿ¤
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ïkLîe äákøî úBéäì¦§¤§¨¨¦§¨
úîàa Cøaúé Bãeçéì§¦¦§¨¥¤¡¤
úéìc øçàî ,Bzîàì©£¦¥©©§¥
àñéôz élc äáLçî©£¨¨¦¦§¦¨
ììk Cøaúé Ba úâOîe©¤¤¦§¨¥§¨

ììëeilky geka oi` - §¨
,llke llk izaygne

z` biydle "qetzl"

,d"awdäâOä íeL©¨¨
eäpî õîL àìå ,íìBòa- ¨¨§Ÿ¤¤¦§

,edyn `leúBáàä úâOäî¥©¨©¨¨
,íéàéápäåiciÎlr - §©§¦¦

geka did ,zewl`a mzbyd

zeidl mi`iapde zea`d

zelbzdl "okyn"e "dakxn"

ia oi`yk ,ip` eli`e ;'d cegi

i` ,mzbydn uny elit`

iciÎlr ,ribdl il xyt`

ly ze`ivnl ,izbyd

;"okyn"e "dakxn"éà¦
úàæì,jky oeikn -äNòà ¨Ÿ¤¡¤

Bì,d"awdl -ïBëîe ïkLî¦§¨¨
ì,BzáLdxev dze`a - §¦§

,izlkia `idy÷ñòä àeä¨¥¤
äøBz ãeîìúaezayl oekne okyn" ixd `id dxez ,xen`ky - §©§¨

,"jxaziíézò úeòéá÷a ,élL éàðtä éôk,dxezd cenill - §¦©§©¤¦¦§¦¦¦
ãeîìz úBëìäa ãçàå ãçà ìëì äðzpä úãk ,äìéláe íBia©©©§¨§¨©¦§¨§¨¤¨§¤¨§¦§©§

,äøBzit lr aiiegn ,eavne ezbyd itl cg` lky dnk cr - ¨
,dxez cenll dklddì"æø øîàîëe6úéøçL ãçà ÷øt elôà" : §©£©©©£¦¤¤¤¨©£¦

."'eëipyn xzei cenll ezexyt`a oi` m` ,ziaxr cg` wxte -

`ede ,cinz elv` zkynpy ely dxez cenlz zevn ef ixd - miwxt

.jxazi ezayl oekne okyn jk ici lr dyrpBaì çîNé äæáe¨¤¦§©¦
äëfL ìò ,ááì áeèáe äçîNa B÷ìç ìò äàãBä ïzéå ,ìéâéå§¨¦§¦¥¨¨©¤§§¦§¨§¥¨©¤¨¨

ïëéætLà úBéäì,gx`n -äøeábìdxezd iciÎlr ,d"awdl - ¦§ª§©¦¨©§¨
itn "dpzip"y"dxeabd,éàðtäå úòä éôk ,íBé ìëa íéîòt©£©¦§¨§¦¨¥§©§©

,BlL,dxez cenll el yiy -Bãé úqîkdpzipy zexyt`d itk - ¤§¦©¨
,el:Bì 'ä áéçøä øLà.dxez cenll onfd z` - £¤¦§¦
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íéøîà éèå÷éì
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå
ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä
÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá

86äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä
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ב.3. פח, לו.4.שבת בפרק להל� שיוסבר נג.5.כפי ב.6.פרק צט, מנחות

xc` e"h iriax mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ט"ו רביעי יו�

,86 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åì 'ä áéçøé íàå,86 'nr cr.àã àøèñî
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,dxez cenill epnfn xzeie xzei yicwi ,hilgnäáBè äáLçî"e©£¨¨¨
."'eë"aigxiykl"y ,ezaygna hilgdy ,daeh daygn dze` -

cr) xzeie xzei dxez cnli

zaygp ,(elek meid lkl

ok` eli`kdyrjk

l"f epinkg xn`nk)8:

d"awd daeh daygn"

("dyrnl dtxvn9,íâå§©
÷ñBòL Blk íBiä øàL§¨©ª¤¥
ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa§©¨©¨¦§¤¨

ì,Cøaúé BzáL,ici-lr - §¦§¦§¨¥
ïziL ä÷ãvä úðéúða¦§¦©©§¨¨¤¦¥

,Bòéâéî,ezqpxtn -àéäL ¦¦¤¦
,dwcvd zpizp -åéúBcnî¦¦¨

àeä¯Ceøa¯LBãwä ìL- ¤©¨¨
,waczdl icedi jixv oda

,zeyrl jixv `ed oze`e

"'eëå íeçø àeä äî"10,- ©©§
,megx dz` s`Bîëe§
íéðewza áeúkL11ãñç" : ¤¨©¦¦¤¤

."àðéîé àòBøc`id cqg - §¨§¦¨
zcna zebdpzdd ici-lr :xnelk ,lekiak d"awd ly "zipnid ci"d

ly ecqgl ,"`pini `rexc"l "oekn"e ilk mc`d dyrp ,cqgd

.d"awdLîç àlà ïúBð BðéàL óàåxeriyd edf ,ezqpxtn - §©¤¥¥¤¨Ÿ¤
iyingd wlgd wx dwcvl ycwen `linn - dwcv zpizpl iaxind

zrax` x`ya leki `ed ,`eti` ,cvik ,meid jyna ezcear zeryn

- ?"jxazi ezayl oekn" zeidl ,eikxvl yicwn `edy ,meid iwlg
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zexixny s` ,oky ;zindad eytpe eteb avn llba xayp alae
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.mc`d ly eytpa cgi leynl dl`úçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥¦§©
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,"ñàîð,el eidiye -áì"åúòLa ¯ äëeîð çeøå ,"øaLð ¦§¨§¥¦§¨§©§¨¦§©
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.dnecke xayp ale zexixn mb el didzyäæáð BúBéä ék øçàî¥©©¦¡¦§¤
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íéøîà éèå÷éì
íàå

éñåé íéãé øåäè éæà ãåò åì 'ä áéçøéäáùçîå õîåà ó
ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
ù"îëå 'åëå íåçø àåä äî ä"á÷ä ìù åéúåãîî àéäù
ùîåç àìà ïúåð åðéàù óàå àðéîé àòåøã ãñç íéðå÷éúá
úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò
éðéî éèøô ìëá äðäå .ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
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ט.7. יז, א.8.איוב מ, שיחליט9.קידושי� שמוסי� במה הכוונה הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתא�

רק לא לשבתו, ומכו� משכ� היו� כל במש� שיהיה כדי היא: � למעשה זו טובה מחשבה מצר� והקב"ה יותר, ילמד � זמ� יותר לו יהיה בא�

יותר, ילמד פנוי, זמ� יותר לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על�ידי זה הרי � ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה

כל ללמוד זמ� לו ויהיה אחרי� על�ידי נעשית מלאכתו שתהיה היו�", "כל זה שיהיה ולהתבר� לקוות הרי יכול הוא � יותר הרב הפנוי בזמ�

היו� כל שבמש� היו�, כל למש� אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת � מחשבה אותה � כשהיא היו�. כל ילמד שאז זו, החלטה היו�.

לכ� שיש ולהראות זה עני� להפריד כדי ירחיב", "וא� המלי� לפני (:) נקודותיי� הזק� רבנו הכניס ולכ� יתבר�; לשבתו ומכו� משכ� יהיה

הזמ� על עצות להל� מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכו� משכ� היו� כל להיות אי� עצות מחפש שהוא להל�, אומר שהוא למה שייכות יותר

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי � הצדקה עני� על�ידי � בו לומד הוא שאי� מהיו� נעשהÂÏ‡Îהנותר לא הרי הדבר בר�. עשאה",

הצדקה. עני� על�ידי בפועל במעשה לשבתו ומכו� משכ� להיות שביכלתו ואומר הזק� רבנו בא � ב.10.בפועל קלג, זהר,11.שבת תיקוני

א. א.12.תיקו� ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה



לג xc` e"h iriax mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ט"ו רביעי יו�

,86 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åì 'ä áéçøé íàå,86 'nr cr.àã àøèñî

íàå:hilgne envrl ayeg `ed -ãBò Bì 'ä áéçøéel didie - §¦©§¦
,dxez cenll i`pt xzeiéñBé íéãé øBäè" éæà"õîà ó7,`ed ,f` - £©§¨©¦¦Ÿ¤

,dxez cenill epnfn xzeie xzei yicwi ,hilgnäáBè äáLçî"e©£¨¨¨
."'eë"aigxiykl"y ,ezaygna hilgdy ,daeh daygn dze` -

cr) xzeie xzei dxez cnli

zaygp ,(elek meid lkl

ok` eli`kdyrjk

l"f epinkg xn`nk)8:

d"awd daeh daygn"

("dyrnl dtxvn9,íâå§©
÷ñBòL Blk íBiä øàL§¨©ª¤¥
ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa§©¨©¨¦§¤¨

ì,Cøaúé BzáL,ici-lr - §¦§¦§¨¥
ïziL ä÷ãvä úðéúða¦§¦©©§¨¨¤¦¥

,Bòéâéî,ezqpxtn -àéäL ¦¦¤¦
,dwcvd zpizp -åéúBcnî¦¦¨

àeä¯Ceøa¯LBãwä ìL- ¤©¨¨
,waczdl icedi jixv oda

,zeyrl jixv `ed oze`e

"'eëå íeçø àeä äî"10,- ©©§
,megx dz` s`Bîëe§
íéðewza áeúkL11ãñç" : ¤¨©¦¦¤¤

."àðéîé àòBøc`id cqg - §¨§¦¨
zcna zebdpzdd ici-lr :xnelk ,lekiak d"awd ly "zipnid ci"d

ly ecqgl ,"`pini `rexc"l "oekn"e ilk mc`d dyrp ,cqgd

.d"awdLîç àlà ïúBð BðéàL óàåxeriyd edf ,ezqpxtn - §©¤¥¥¤¨Ÿ¤
iyingd wlgd wx dwcvl ycwen `linn - dwcv zpizpl iaxind

zrax` x`ya leki `ed ,`eti` ,cvik ,meid jyna ezcear zeryn

- ?"jxazi ezayl oekn" zeidl ,eikxvl yicwn `edy ,meid iwlg

:`id daeyzdLîçä éøä,dwcvl ozep `edy -ìk Bnò äìòî £¥©Ÿ¤©£¤¦¨
,x`y -ì ïBëî úBéäì ,'äì úBãé òaøàäòãBpk ,Cøaúé BzáL ¨©§©¨©¦§¨§¦§¦§¨¥©©

àîì"æø øî12,úBðaøwä ìk ãâðk äìe÷L ä÷ãö úåönL ©£©©©¤¦§©§¨¨§¨§¤¤¨©¨§¨
éçä ìk äéä úBðaø÷áe,miigd ilra lk -éãé ìò 'äì äìBò §¨§¨¨¨¨©©¤©©§¥

,úçà äîäa,oaxwl e`iady -çîBvä ìëå,dler did -éãé ìò §¥¨©©§¨©¥©©§¥
.'eë "ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOò"oaxwl mi`ian eidy - ¦¨Ÿ¤¤¨¨©¤¤

ezqpxtn cg` wlg zpizp ici-lr :dwcv ozna mb jk .dgpn

.miwlgd x`y z` mb dlrn - dwcvlúòLa éøä ,äæ ãálîe¦§©¤£¥¦§©
òaøàî äðäðå äúLå ìëàM äî ìk 'äì äìBò älôzäå äøBzä©¨§©§¦¨¤©¨©¤¨©§¨¨§¤¡¨¥©§©

.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,Bôeb úeàéøáì úBãiäx`y mby ixd - ©¨¦§¦§¤¦§¨¥§©¨
mze` yicwdy ,epnf

zrax` z` gieexdl

eikxvl miwlgd`ed-

oeknle okynl miyrp

ici-lr ,jxazi ezayl

xen`a .ezlitze ezxez

mc`y ixg`y xaqed lirl

al"le zexixnl ribn

eavn oeayg ici-lr ,"xayp

jixvy enk epi`y ,ipgexd

mc`d lczyi - zeidl

dgnyl okn xg`l ribdl

mipey mihxte ;zizin`

lr dgnyd - :ef dgnya

zelbn ziwl`d eytp z`ivi

,zindad ytpde sebd

xewnl eaeye ezelrzde

dxez ici-lr iwl`d

lr dgnyd - :zeevne

- ;"izin`d 'd cegi" oipra ezewnrzd zrya miwl`d zaxw

xay `edy ici-lr ,dlrnl zxxeyd dgnyd on dlecbd ezeecge

dl`d mihxtd lky ,xaqei oldl ;"`xg` `xhq"d z` ripkde

zexixna oezp didi jk mr cgiy ,dcaerl mixzeq mpi` ,dgnya

zexixny s` ,oky ;zindad eytpe eteb avn llba xayp alae

ody xg`n ,ixd - dipyd z` zg` zecbepd zerepz izy od dgnye

micbepn gex ikld ipy zexyt`a yi ,mipey minxeb ipyn zeraep

.mc`d ly eytpa cgi leynl dl`úçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥¦§©
åéðéòa äæáð" úBéäì äòéðî ïäî ïéà ¯ ìéòì íéøkæpä Lôpä©¤¤©¦§¨¦§¥¥¥¤§¦¨¦§¦§¤§¥¨

,"ñàîð,el eidiye -áì"åúòLa ¯ äëeîð çeøå ,"øaLð ¦§¨§¥¦§¨§©§¨¦§©
,Lnî äçîOäleki ,dgnya iexy `edy ynn onf eze`a - ©¦§¨©¨

.dnecke xayp ale zexixn mb el didzyäæáð BúBéä ék øçàî¥©©¦¡¦§¤
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íéøîà éèå÷éì
íàå

éñåé íéãé øåäè éæà ãåò åì 'ä áéçøéäáùçîå õîåà ó
ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
ù"îëå 'åëå íåçø àåä äî ä"á÷ä ìù åéúåãîî àéäù
ùîåç àìà ïúåð åðéàù óàå àðéîé àòåøã ãñç íéðå÷éúá
úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò
éðéî éèøô ìëá äðäå .ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
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ט.7. יז, א.8.איוב מ, שיחליט9.קידושי� שמוסי� במה הכוונה הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתא�

רק לא לשבתו, ומכו� משכ� היו� כל במש� שיהיה כדי היא: � למעשה זו טובה מחשבה מצר� והקב"ה יותר, ילמד � זמ� יותר לו יהיה בא�

יותר, ילמד פנוי, זמ� יותר לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על�ידי זה הרי � ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה

כל ללמוד זמ� לו ויהיה אחרי� על�ידי נעשית מלאכתו שתהיה היו�", "כל זה שיהיה ולהתבר� לקוות הרי יכול הוא � יותר הרב הפנוי בזמ�

היו� כל שבמש� היו�, כל למש� אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת � מחשבה אותה � כשהיא היו�. כל ילמד שאז זו, החלטה היו�.

לכ� שיש ולהראות זה עני� להפריד כדי ירחיב", "וא� המלי� לפני (:) נקודותיי� הזק� רבנו הכניס ולכ� יתבר�; לשבתו ומכו� משכ� יהיה

הזמ� על עצות להל� מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכו� משכ� היו� כל להיות אי� עצות מחפש שהוא להל�, אומר שהוא למה שייכות יותר

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי � הצדקה עני� על�ידי � בו לומד הוא שאי� מהיו� נעשהÂÏ‡Îהנותר לא הרי הדבר בר�. עשאה",

הצדקה. עני� על�ידי בפועל במעשה לשבתו ומכו� משכ� להיות שביכלתו ואומר הזק� רבנו בא � ב.10.בפועל קלג, זהר,11.שבת תיקוני

א. א.12.תיקו� ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה



`xcלד f"h iying mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ט"ז חמישי יו�
פרקלה ,86 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.ì"ëò

,úéîäaä Lôðå óebä ãvî àeä ¯ 'eëå åéðéòazepeaygdn - §¥¨§¦©©§¤¤©§¥¦
,zindad eytpe eteb zelty z` el mi`xnd¯ äçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨

úéäìàä Lôð ãvî àeä¦©¤¤¨¡Ÿ¦
Laìîä úeäìà õBöéðå§¦¡Ÿ©§ª¨

da,ziwl`d ytpa - ¨
ìéòì økæpk ,dúBéçäì§©£¨©¦§¨§¥

.[àì ÷øôa]oi` ,okle - §¤¤
zexzeq dgnyde zexixnd

ik ,dipyl zg` zerixtne

daiqn zraep odn zg` lk

.zxg`øäfa àúéà àðåb éàäëe13::"xdef"a xn`p dfl dneca - §©©§¨¦¨©Ÿ©
éàaìa àòé÷z äåãçå ,àc àøèqî éàaìa àòé÷z äiëa"§¦¨§¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨§¤§¨§¦¨§¦¨¥

:"àc àøèqîiala drewz decge ,cg` cvn iala drewz dika - ¦¦§¨¨
oerny iax ,eia`n ernya ,oerny iaxa xfrl` iax - .xg` cvn

dxezd zeceq ,(i`gei xa)

- ycwnd zia oaxeg oipra

did dyrn zryay ,xn`

zia oaxegn - aevr mb eal

el rcep dzr wxy ,ycwnd

,gny mbe ,oaxegd lceb

zeceqn ,eal ly ipyd cva

,ixd .el elbzpy dxezd

enk ,zecbepn "zerepz" izy zeleki - zecxtp zeaiq izy opyiyk

.onf eze`a iehia icil `eal ,dgnye dika

.äì ÷øtitk - aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
cqein (xryd-sca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py

c`n lwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr

mi`xwpd reviad zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl

geka - "jita" ;"miyeal"

geka - "jaala" ,xeaicd

geka "ezeyrl"e ,daygnd

;dyrnd,xzei wenr oaenae

lr mb "jaala" dlnd zfnex

dad` - miiniptd ald iybx

l`y jk lr .d"awdl d`xie

cbp edf dxe`kly ,f"i wxta

lw xacd oi` ,oky ,eply yegd

ly `ln ybxl ribdl jk lk

,cvik - zexecd lk itlk zxacn ixd dxezde - epnn d`xi lye 'dl dad`

zad`a ,"jaala" ly ote`a zeevne dxez miiwl "c`n xacd aexw" ,`eti`

,"jaala" ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy ,my xiaqde !?'d z`xiae 'd

meiwl ,"ezeyrl"l d`iand ,efk dad` ,"jaala" ly dfk beqa xaecn ,xnelk

zeevne dxezdyrnawnrziy ixg` ,xnelk ."c`n aexw" `ed dfk ybx -

xacd `iai ,ald lr eraha hley ixd gende ,d"awd ly ezelcba egena

hley ixd alde ;zeevn miiwle dxez cenll dhlgde oevx eala xxerziy

.ezhlgde epevx z` mc`d rvan mci lry milk mdy ,mixa`d x`y lk lr

oi`e d"awd ly ezelcba drici el oi`y in mby ,owfd epax xiaqd okn xg`l

lr ,'d z`xile 'd zad`l ribdl ezlkia `ed mb - jka opeazdl ezexyt`a

al lka z`vnpd ,d"awd l` "zxzeqnd dad`"d z` ekeza xxeriy ici

`ed mb ,d"awdn wzpidl `ly cgtd ,d`xi mb dkeza zllekde ,icedi

.'d z`xiae 'd dad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl ezlkia

z` wigxdl cvik mikxcd z` mixiaqnd miwxt xtqn mi`a jynda

z"iyd z` cearl cinz lkei cvike ;'d zceara zerxtdd ly zeiexyt`d

ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d zceara lecb xwir `idy ,dgnya

.dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze xwiry ,gken ,"ezeyrl" dlna "aexw

dpyiy zilrpde zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta ,xaqez jkl m`zda

xar `ly in `xwp "ipepia"y ,epcnly dn xekfl oiprd on] .zeiyrn zeevna

zegeka wxe ;daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,einin dxiar

oiicr wfg ,ealay miiniptd

dpiidzy xyt` okle rxd xvid

- mixeq` mixacl mb zee`z el

mb ea zelrl mileki jkn

"ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd

epi`e ,rxd exvi mr cin mgel

z` revial `iadl el xyt`n

aeygl `l s`e eizepeirx

.[mda xdxdle

øeàa úôñBzì ,äpäå§¦¥§¤¤¥
,"BúBNòì" úázjita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtay - ¥©©£

dlrn lr "ezeyrl" dlnd dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae

,dyrna zeevn meiwa zcgeine dlecbøéòfî èòî ïéáäì íâå- §©§¨¦§©¦§¥
z` ,zvwna zegtl ,oiadl okeíéðBðéaä úàéøa úéìëz- ©§¦§¦©©¥¦

"e`xapyote`aex`yiyjk lk dfa dxigad mc`l oi`y ,mipepia

zilkz" idn :xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "(c"it) 'ek

dlnd zybcda - "mipepiad z`ixaz`ixa-e`xapyote`a

x`yidl- efk dcina dxigad el yi cg` lk `ly ,mipepia

cinz x`yidl mdilre ,mipepiad zbxcn dlrnl zelrzdl

,c"i wxta xaqedy itk ,mipepiad zbixcnaíäéúBîLð úãéøéå¦¦©¦§¥¤
,äfä íìBòìote`a ,dfd mlerl mdizenyp zcixi zilkz idne - ¨¨©¤

ly,àøçà àøèñå ätìwänL úéîäaä Lôpa Laìúäì- §¦§©¥©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨
;dnypdn jtidd `idyì eìëeé àlL øçàîdçlLxxgzydl - ¥©©¤Ÿ§§©§¨

,zindad ytpd on,íäéîé ìk,`l s`e -dîB÷nî dúBçãìå ¨§¥¤§¦§¨¦§¨
álaL éìàîOä ììçîote`a -äpnî eìòé àlLytpdn - ¥¨¨©§¨¦¤©¥¤Ÿ©£¦¤¨

,zindad,çnä ìà íéøeäøä,rval mcia didi `l df xac mb - ¦§¦¤©Ÿ©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú

äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì
úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá

ãîåìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
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א.13. עה, ד� ג. חלק א; קנה, ד� ב. חלק

xc` f"i iyiy mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר י"ז שישי יו�

,cn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìùî øåàéá äðäå,88 'nr cr.øåîâ ãåçéá

àéä ätìwänL úéîäaä Lôð ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¦
,dzãìBúk íìöà dúøeáâáe dt÷úaytpa mznglne - §¨§¨¦§¨¨¤§¨§©§¨

,zindad ytpd mvr lr drtyd dl oi` zindad÷ø`edy lke - ©
wx `id eznglna biydl gilvníéLaìúî íðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨¦§©§¦

òì økæpk íôeâa,ìé- §¨©¦§¨§¥
"ipepia"d oi`y ,(a"i wxta)

ytpd iyeall xyt`n

- eteba yalzdl zindad

dna aeygle xacl ,zeyrl

;xeq`yïk íàåxg`n - §¦¥
zindad ytpd mvry

zl`yp ,etweza ea x`yp

:dl`ydeãøé äæ änì̈¨¤¨§
íäéúBîLðly - ¦§¥¤
,"mipepia"däfä íìBòì̈¨©¤

òâéì,rbizdl -ñç ÷éøì ¦©¨¦©
íäéîé ìk íçläì ,íBìLå§¨§¦¨¥¨§¥¤
?Bì eìëé àìå ,øöiä íò¦©¥¤§Ÿ¨§
mincewd miwxtay s`e -

,owfd epax xiaqd

"ipepia"d ly ef eznglny

`ly - zindad ytpa

dzehlzyd zeyxdl

- dyrne xeaic ,daygna

it lr s` - !"wixl" df oi` ok m`e ,dax gex zgp dlrnl znxeb

zeidl oiicr dkixv `l jk myl" okzeyalzdd,zindad ytpa
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ici lr ,oeilrdãøBiL,oeilrd oevxd -íéîeöîö éãé ìò íäéìà ¤¥£¥¤©§¥¦§¦
àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñäå íéaøepiid "mipt" - ©¦§¤§¥¨¦¤§¨¤§¨

oevxd ly ezeinipt ,zeinipt

dxi`ne ,zxzzqn oeilrd

pevig wxoevxd ly ezei

,úBâøãnä úãéøéå- ¦¦©©©§¥
dpezgzl dpeilr dbixcnn

,dpnneìëeiL ãò©¤§
Lé úBàøaäìe úBeäúäì§¦§©§¦¨§¥

ïéàîzeidl elkeiye - ¥©¦
,Bîöò éðôa ãøôð øáãå§¨¨¦§¨¦§¥©§

úeàéöna eìèaé àìå- §Ÿ¦¨§©§¦
oevxdn mzeedzd eli` ,oky

ici lr `ly dzid oeilrd

zxzqd"e miaxd minevnvd

md eid `l - 'eke "mipt

xac"e "yi" ly xeiva

milha eid `l` ,"cxtp

`wec .ixnbl ze`ivna

oeilrd oevxd zeiniptyk

zeipevig mbe "zxzzqn"

icil d`a oeilrd oevxd

zexyt` zniiw - zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr ielib

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdlìéòì økæpk17ïk ïéàM äî , ©¦§¨§¥©¤¥¥
ììk íéðt øzñä íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥§¥¨¤§¥¨¦§¨
:lynl .d`ixad lka d"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky -

- ezgtyn z` qpxtn `ed df geexae ,gieexne xgqna wqer mc`

oevxd ;cala ipevig oevx epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd

`ed ,df oevx llbae - ezgtyn z` qpxtl `ed izin`de iniptd

mixacd .xgqna weqrl dvex `ed jk myle ,gieexdl mb dvex xak

zenler ly mneiwa d"awd ly epevx :eppiprl xywda mb jk epaei

z` eniiwiy micedi eidiy ick wx `ed (oevxd zeipevig) mi`xape

mler epyiyk wx ize`ivn df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd

epi` xac meye ,izin`de iniptd oevxd od zeevndy oeikne .`xapy

:`lina ixd ,odilr xizqníäaL úeiçä ïéà,zeevnay -øác ¥©©¤¨¤¨¨
,Cøaúé BðBöøa ììëðå ãçéî àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§¨¤¨§ª¨§¦§¨¦§¦§¨¥

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäåzeevnd wxy ,xacd oaen okle - §¨©£¨¦©¨§¦¨
ynn zektdp od ,oky ,dpikyd xe`l "ony" ynyl zeleki

y`a bfnzne jtdpy onyd enk ,oeilrd oevxd ly exe`a zebfnzne

ilrd oevxa llkp jk ici lr] xpdziwl`d ytpd ly gekd wx `l oe

d ly dyrnd gek mb m` ik ,devnd z` miiwndsebz` miiwnd

z` wifgny e` ,oilitzd z` gipny gekd enk ,ziyrnd devnd

itk ,oeilrd oevxd ly 'd xe`a llkp `ed ixd ,dnecke bexz`d

.[jynda owfd epax xiaqiy
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íéøîà éèå÷éì
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà

88÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà

.øåîâ ãåçéá
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כב.17. כא, י, פרק

xc` g"i ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר י"ח קודש שבת יו�

,88 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàøùä ïéðò äðäå,dn 'nr cr.('åëå

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå

íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú

úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

mc`d lr dpikyd z`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl

ici lr `l` ,zewl`l dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr

:zeevn ly oneiwéelb àeä ,äðéëMä úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©©§¦¨¦
,øác äæéàa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBàå Cøaúé Búeäìà,oky - ¡Ÿ¦§¨¥§¥¨§¥¤¨¨

d"awd `vnp ixd mvra

mixne`yke ,mewn lka

,dpikyd dxey df xac lry

`id dpeekdzelbzdl

,xac eze` lr ziwl`d

,øîBì eðéäå:xnelk - §©§©
øBàa ììëð øác BúBàL¤¨¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe 'ä¨¥©§¦
äøBML àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨¤¤

.ãçà 'ä Ba älbúîe- ¦§©¤¤¨
- dyexit dpikyd z`xyd

,dpikyd zelbzd

okid wx d`a zelbzdde

.zelhazd dpyiyìk ìáà£¨¨
åéìà ìèa àlM äî©¤Ÿ¨¥¥¨
ïéà ¯ éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥¥
.Ba älbúîe äøBL 'ä øBà¤¦§©¤
÷acúnL øeîb ÷écö óàå§©©¦¨¤¦§©¥

Ba,d"awda -äáäàa§©£¨
äaødlrp dbixcn `idy - ©¨

dad`d zebxca xzeia

lka ,d"awdl zewacde

:z`fäáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨
,úîàa ììk déa àñéôz(biydl) "qetzl" lkezy daygn oi` - §¦¨¥§¨¤¡¤

.zn`a d"awd z`úzîà ékly oiprd -¯ "úîà íéäìà 'ä" ¦£¦©¡Ÿ¦¡¤
,Búecçàå Bãeçé àeä,d"awd ly -ñôàå àeä Bcáì àeäL ¦§©§¤§©§¤¤

,Lnî Bãòìa'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly itk - ¦§¨©¨
,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` l-` `edy jka wx z`hazn dpi`

.d"awdl lha lkd ik - miiw xac mey oi` ecrlaeäæ ïk íàå§¦¥¤
,áäBàä,d"awd z` ade` `edy mixne` ep` eilr ,wicvd -àeäL ¨¥¤

Lédf o`k ybxeny jka ,ezybxda -in,ade`yúéì ¯ ñôà àìå ¥§Ÿ¤¤¥
,ììk déa àñéôz déìéc äáLçî`ed) ezaygn oi`y ixd - ©£¨¨¦¥§¦¨¥§¨

zegekeei,llk d"awd z` dbiyne "zqtez" (äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤
Búîëçå BðBöø ïäL ,úBönä íei÷ éãé ìò àlà ,Ba älbúîe¦§©¤¤¨©§¥¦©¦§¤¥§§¨§¨

.íéðt øzñä íeL éìa Lnî Cøaúély eznkge epevx zeinipt - ¦§¨¥©¨§¦¤§¥¨¦
ici lr ,`wec ,okle ,zeevnd meiwa llk zxzzqn dppi` d"awd

,'ied xe` ly zelbzde d`xyd mc`a zeidl dleki zeevnd meiw

.zhyten zipgex dcear ici lr `leddbd,o`k xn`py dnl qgia

`wec d`a ,xaca `ed jexa seq oi` xe`e zewl` ly zelbzddy

mb ,jk meyne - 'd xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha xacdyk

,zewl`l ("dax dad`") daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb wicv

,ely "daygn"d oi`

z` llk dbiyne "zqtez"

ici lr `wec `l` ,d"awd

ody zeevnd ly oneiw

- d"awd ly eznkge epevx

:ddbda owfd epax xne`

éøBnî ézòîL øLàëå)*§©£¤¨©§¦¦¦
,íBìMä åéìòcibnd axd - ¨¨©¨

,yhixfnníòèå Leøt¥§©©
,íéiç õòa áeúkM äîì§©¤¨§¥©¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàL¤¥¨
íìBòa elôà ãçéúî Bðéà¥¦§©¥£¦§¨
éãé ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`

d"awd cgiizn ,"dnkg"d

.zeliv`d mler ipipr mr

cibnd axd xn` jk lre

:"mrh"e "yexit" yhixfnn

zernyn idn - "yexit"

d"awd ly ezeyalzd

- "mrh"e ;dnkgd zxitqa

zxitqa ezeyalzd ixg` wx xac meya cgiizn `ed oi` recn

.dnkgd,úîàä ãçà àeä ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéàL íeMî eðéäå§©§¦¤¥¨¤¨¨¡¤
:xnelk ,izin`d "cg`"d -àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦

:('eëå äîëçä úâøãî`edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - ©§¥©©¨§¨§
seq oi` xe`y zernynd edf .miiw xac oi` ecrlae ,`vnp ecal

oi`e ecal `ed"y enk dlbzn seq oi` xe` :dnkgd zxitqa yalzn

yalzn `edy ixg` wx ,xac meya cgiizn `ed oi` okle ,"ezlef

xe` ,oky .dnkgd zxitqa dligz`edy xaca wx cgiizn seq oi`

dybxd ."ezlef oi`e ecal `ed"y enk ea "ybxp" `ede ze`ivna lha

wenr oipr `ed ,ef ddbd ly dpkez .dnkgd zbixcn ,xen`k ,`id ef

oaei 'd zxfrae ,zeciqgadnn .mixeriyd jynda xzei dagxda

xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd recn oaen ,dzr cr epcnly

zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr dnypd `le ,dpikyd
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íéøîà éèå÷éì
éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà

*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù

äîä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå
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לז xc` g"i ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר י"ח קודש שבת יו�

,88 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàøùä ïéðò äðäå,dn 'nr cr.('åëå

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå

íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú

úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

mc`d lr dpikyd z`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl

ici lr `l` ,zewl`l dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr

:zeevn ly oneiwéelb àeä ,äðéëMä úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©©§¦¨¦
,øác äæéàa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBàå Cøaúé Búeäìà,oky - ¡Ÿ¦§¨¥§¥¨§¥¤¨¨

d"awd `vnp ixd mvra

mixne`yke ,mewn lka

,dpikyd dxey df xac lry

`id dpeekdzelbzdl

,xac eze` lr ziwl`d

,øîBì eðéäå:xnelk - §©§©
øBàa ììëð øác BúBàL¤¨¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe 'ä¨¥©§¦
äøBML àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨¤¤

.ãçà 'ä Ba älbúîe- ¦§©¤¤¨
- dyexit dpikyd z`xyd

,dpikyd zelbzd

okid wx d`a zelbzdde

.zelhazd dpyiyìk ìáà£¨¨
åéìà ìèa àlM äî©¤Ÿ¨¥¥¨
ïéà ¯ éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥¥
.Ba älbúîe äøBL 'ä øBà¤¦§©¤
÷acúnL øeîb ÷écö óàå§©©¦¨¤¦§©¥

Ba,d"awda -äáäàa§©£¨
äaødlrp dbixcn `idy - ©¨

dad`d zebxca xzeia

lka ,d"awdl zewacde

:z`fäáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨
,úîàa ììk déa àñéôz(biydl) "qetzl" lkezy daygn oi` - §¦¨¥§¨¤¡¤

.zn`a d"awd z`úzîà ékly oiprd -¯ "úîà íéäìà 'ä" ¦£¦©¡Ÿ¦¡¤
,Búecçàå Bãeçé àeä,d"awd ly -ñôàå àeä Bcáì àeäL ¦§©§¤§©§¤¤

,Lnî Bãòìa'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly itk - ¦§¨©¨
,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` l-` `edy jka wx z`hazn dpi`

.d"awdl lha lkd ik - miiw xac mey oi` ecrlaeäæ ïk íàå§¦¥¤
,áäBàä,d"awd z` ade` `edy mixne` ep` eilr ,wicvd -àeäL ¨¥¤

Lédf o`k ybxeny jka ,ezybxda -in,ade`yúéì ¯ ñôà àìå ¥§Ÿ¤¤¥
,ììk déa àñéôz déìéc äáLçî`ed) ezaygn oi`y ixd - ©£¨¨¦¥§¦¨¥§¨

zegekeei,llk d"awd z` dbiyne "zqtez" (äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤
Búîëçå BðBöø ïäL ,úBönä íei÷ éãé ìò àlà ,Ba älbúîe¦§©¤¤¨©§¥¦©¦§¤¥§§¨§¨

.íéðt øzñä íeL éìa Lnî Cøaúély eznkge epevx zeinipt - ¦§¨¥©¨§¦¤§¥¨¦
ici lr ,`wec ,okle ,zeevnd meiwa llk zxzzqn dppi` d"awd

,'ied xe` ly zelbzde d`xyd mc`a zeidl dleki zeevnd meiw

.zhyten zipgex dcear ici lr `leddbd,o`k xn`py dnl qgia

`wec d`a ,xaca `ed jexa seq oi` xe`e zewl` ly zelbzddy

mb ,jk meyne - 'd xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha xacdyk

,zewl`l ("dax dad`") daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb wicv

,ely "daygn"d oi`

z` llk dbiyne "zqtez"

ici lr `wec `l` ,d"awd

ody zeevnd ly oneiw

- d"awd ly eznkge epevx

:ddbda owfd epax xne`

éøBnî ézòîL øLàëå)*§©£¤¨©§¦¦¦
,íBìMä åéìòcibnd axd - ¨¨©¨

,yhixfnníòèå Leøt¥§©©
,íéiç õòa áeúkM äîì§©¤¨§¥©¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàL¤¥¨
íìBòa elôà ãçéúî Bðéà¥¦§©¥£¦§¨
éãé ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`

d"awd cgiizn ,"dnkg"d

.zeliv`d mler ipipr mr

cibnd axd xn` jk lre

:"mrh"e "yexit" yhixfnn

zernyn idn - "yexit"

d"awd ly ezeyalzd

- "mrh"e ;dnkgd zxitqa

zxitqa ezeyalzd ixg` wx xac meya cgiizn `ed oi` recn

.dnkgd,úîàä ãçà àeä ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéàL íeMî eðéäå§©§¦¤¥¨¤¨¨¡¤
:xnelk ,izin`d "cg`"d -àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦

:('eëå äîëçä úâøãî`edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - ©§¥©©¨§¨§
seq oi` xe`y zernynd edf .miiw xac oi` ecrlae ,`vnp ecal

oi`e ecal `ed"y enk dlbzn seq oi` xe` :dnkgd zxitqa yalzn

yalzn `edy ixg` wx ,xac meya cgiizn `ed oi` okle ,"ezlef

xe` ,oky .dnkgd zxitqa dligz`edy xaca wx cgiizn seq oi`

dybxd ."ezlef oi`e ecal `ed"y enk ea "ybxp" `ede ze`ivna lha

wenr oipr `ed ,ef ddbd ly dpkez .dnkgd zbixcn ,xen`k ,`id ef

oaei 'd zxfrae ,zeciqgadnn .mixeriyd jynda xzei dagxda

xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd recn oaen ,dzr cr epcnly

zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr dnypd `le ,dpikyd
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.לח . .mei meid

iriax mei` xc` aib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,devz :yneg
.gqÎeq :mildz

.b"itq Î72Î . . . `ed k"`e :`ipz

e` mznkga myd ilecb mdy miyp` jl yi .epgpi milecb iptle el aigxi mc` ozn aizk
la` ,mxyra�אד dykefמת� `l dpd ,zcd zwfgda zewqrzd dfi`a ely mc`d z` ozep mc`

ik z`f cer `l` ,el aigxi ik calaלפני.epgpi milecb

iyy meiipy xc` aib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,`xwie :yneg
.gqÎeq :mildz

.e"g dxiara . . . dpde .fl wxt :`ipz

htx`crb j`c h`d qr .'dl oaxw mkn aixwi ik mc` :fi` zepaxwd zyxt oet aiedp` xrc¨¨¨
l`f yprn ` f` icka ,aixwi ik mc` :iax xrhl` xrc hb`f ,'eb aixwi ik mkn mc` oiihy¨¨

fi` z"iyd ev xrhpdrp orxree�מכoiif aixwn ,oaxw xrc oiif sx`c oiil` jii` oet ,'dl oaxw
.zindad ytp ortexrbp` hxree q`ee rxd xvi mrc ,dnda rprbii` oiif¨¨

iytg mebxz

?"'eb aixwi ik mkn mc`" aezk zeidl 'id jixv ."'dl oaxw mkn aixwi ik mc`" :`id zepaxwd zyxt zlgzd

zeidl jixv mknvr mkn - ''dl oaxw mkn' ixd ,z"iydl axwzi mc`y ick - 'aixwi ik mc`' :owfd x"enc` xne`

.zindad ytp `xwpy rxd xvid z` - zihxtd "dnda"d z` aixwdl ,oaxwd

iying mei` xc` bib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,devz :yneg
.`rÎhq :mildz

.cinz icbp Î72Î . . . hxtae :`ipz

תחנו�. אומרי� אי� במנחה

hprxrl oe` ,yxcnd zia oi` hvif ci` xryiciqg ` f` ,xexa fi` xin `a :xn` x"en``
x`t witqn fi` dgny xriif oe` ,qrciif ic `a dgny ` fi` ,miaxa zeciqg ` h'xfg xrc`

.zeipgexae zeinyba aeh aex xrcpiw q'cpiw oe` xrcpiw ,mdi`

iytg mebxz

lv` dgny ef ixd ,miaxa zeciqg xfeg e` cnele yxcnd ziaa ayei iciqg icedi xy`k ,il xexa :xn` x"en``

.zeipgexe zeinyba aeh aex - eipa ipale eipal ,exear zwtqn mzgnye ,iipiwf

zayxekf zyxt ,ipy xc` bib"yz'd

צדקת�. אומרי� אי� הרחמי�, אב אומרי� ה'. אמר כה הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`xwie :yneg
.`rÎhq :mildz

.dltzd ÎfnÎ . . . zerne :`ipz

oi` j`eey hxree'n f` .dxez ixacn mdici etxy ,micitxa l`xyi mr mglie wlnr `eaie

íåé
ïåùàø
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr

íåé
éðù
:mildz

hq wxtn

`r wxt cr

. . .mei meid

mrc R` hldiw oe` wlnr hnew ,miiwle zeyrl zpn lr j`c fi` dxezd cenil xrc q`ee ,dxez¨¨¨
ze` el yi l`xyin cg` lkc - ,dxezl zeize` `eax miyy yi z"x ,l`xyi mr mglie ,orci`
.dxezd zyecw hl`w hk`n wlnr oe` - ,dxeza ze` aezkl l`xyi lk ebdp okle ,dxeza zg`
itl` iy`x yi xec lkay ,`xc lka dync `zehytz`e ,dyn iyp` ,miyp` epl xga dfl dvrde
.deya mewn lkae onf lkae xec lka zigvp `id dxezdy itl ,cigi 'l wlnra mgld `ve .l`xyi

iytg mebxz

dxezd cenily ,dxeza mitxznyk ."dxez ixacn mdici etxy" - "micitxa l`xyi mr mglie wlnr `aie"

`eax miyy yi z"x - "l`xyi mr mglie" ;icedi ly ezeadlzd opvne wlnr `a - miiwle zeyrl zpn lr ixd `id

opvn wlnre - dxeza ze` aezkl l`xyi lk ebdp okle ,dxeza zg` ze` el yi l`xyin cg` lkc - ,dxezl zeize`

iy`x yi xec lkay ,`xc lka dync `zehytz`e ,dyn iyp` ,"miyp` epl xga" :dfl dvrde .dxezd zyecw z`

.deya mewn lkae onf lkae xec lka zigvp `id dxezdy itl ,cigi oeyla - "wlnra mgld `ve" .l`xyi itl`

iyy meiohw mixet ,` xc` cib"yz'd

תחנו�. אומרי� אי�

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,devz :yneg
.erÎar :mildz

.dyrne ÎflÎ . . . in mbe :`ipz

rh`h xrc h`d ,dxez ihewl oi` hwexcrb orpiif q`ee mixn`n ic :x"en``l xtiq x"enf``©
.mixn`n hprfieh iieev oet orailwrbqie` (v"vd)

iytg mebxz

.mixn`n miitl` jezn mxxa (v"vd) `a` ,dxez ihewla eqtcpy mixn`nd :x"en``l xtiq x"enf``

oey`x meimixet ,ipy xc` cib"yz'd

ולאבד. ולהרג ולאבד, להרג יא) (ח, קוראי�: המגילה בקריאת

לפניה�. עמד לא ואיש בפניה�, עמד לא ואיש ב) (ט.

המגילה. את מנענעי� השנית", הזאת הפורי� "אגרת הזאת", "האגרת באמירת

ביו�. ג� � שהחינו הצדיקי�. כל ברוכי� יעקב: שושנת נוסח

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,ev :yneg
.erÎar :mildz

.ixnegde Î94Î . . . cere z`f :`ipz

miligzn micenrd lk `l oke .r"ta cenra ond ipa zxyr eazkp `l x"enf`` azky dlbna
."jlnd" zaiza

`id efe ipt 'iga `ide" :l"v ,yeal 'iga dpde ligznd sirq yeal e`iai d"c xe`ia `"eza
"q"kcq 'iga wizr 'iga `idy ..zxzzqndinizq lkc `nizq][o`edd meia 'iga dpde" :`"p yie ,

d`ixal wizr dyrp zeliv`c 'ln ok` `iqxeka d`ixaa zppwnd d`lir `ni` dpia 'iga `ed
'igaa `ed `edd meia 'igan elit`y d`ixad mlera zelbzda d`a dpi`e d`ixan deabe wzrpy

q"id lkn zlawny itl 'iv`c 'ln `xwp oky ipt xizq` xn`py dne .xzqde mlrd[zexitq 'i]

."'ek 'lnay 'kg dyrp 'kgay 'lnne 'ln xzk dyrp 'iv`c xzkc 'lnn

íåé
éùéìù
:mildz

ar wxtn

er wxt cr



לט . . .mei meid

mrc R` hldiw oe` wlnr hnew ,miiwle zeyrl zpn lr j`c fi` dxezd cenil xrc q`ee ,dxez¨¨¨
ze` el yi l`xyin cg` lkc - ,dxezl zeize` `eax miyy yi z"x ,l`xyi mr mglie ,orci`
.dxezd zyecw hl`w hk`n wlnr oe` - ,dxeza ze` aezkl l`xyi lk ebdp okle ,dxeza zg`
itl` iy`x yi xec lkay ,`xc lka dync `zehytz`e ,dyn iyp` ,miyp` epl xga dfl dvrde
.deya mewn lkae onf lkae xec lka zigvp `id dxezdy itl ,cigi 'l wlnra mgld `ve .l`xyi

iytg mebxz

dxezd cenily ,dxeza mitxznyk ."dxez ixacn mdici etxy" - "micitxa l`xyi mr mglie wlnr `aie"

`eax miyy yi z"x - "l`xyi mr mglie" ;icedi ly ezeadlzd opvne wlnr `a - miiwle zeyrl zpn lr ixd `id

opvn wlnre - dxeza ze` aezkl l`xyi lk ebdp okle ,dxeza zg` ze` el yi l`xyin cg` lkc - ,dxezl zeize`

iy`x yi xec lkay ,`xc lka dync `zehytz`e ,dyn iyp` ,"miyp` epl xga" :dfl dvrde .dxezd zyecw z`

.deya mewn lkae onf lkae xec lka zigvp `id dxezdy itl ,cigi oeyla - "wlnra mgld `ve" .l`xyi itl`

iyy meiohw mixet ,` xc` cib"yz'd

תחנו�. אומרי� אי�

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,devz :yneg
.erÎar :mildz

.dyrne ÎflÎ . . . in mbe :`ipz

rh`h xrc h`d ,dxez ihewl oi` hwexcrb orpiif q`ee mixn`n ic :x"en``l xtiq x"enf``©
.mixn`n hprfieh iieev oet orailwrbqie` (v"vd)

iytg mebxz

.mixn`n miitl` jezn mxxa (v"vd) `a` ,dxez ihewla eqtcpy mixn`nd :x"en``l xtiq x"enf``

oey`x meimixet ,ipy xc` cib"yz'd

ולאבד. ולהרג ולאבד, להרג יא) (ח, קוראי�: המגילה בקריאת

לפניה�. עמד לא ואיש בפניה�, עמד לא ואיש ב) (ט.

המגילה. את מנענעי� השנית", הזאת הפורי� "אגרת הזאת", "האגרת באמירת

ביו�. ג� � שהחינו הצדיקי�. כל ברוכי� יעקב: שושנת נוסח

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,ev :yneg
.erÎar :mildz

.ixnegde Î94Î . . . cere z`f :`ipz

miligzn micenrd lk `l oke .r"ta cenra ond ipa zxyr eazkp `l x"enf`` azky dlbna
."jlnd" zaiza

`id efe ipt 'iga `ide" :l"v ,yeal 'iga dpde ligznd sirq yeal e`iai d"c xe`ia `"eza
"q"kcq 'iga wizr 'iga `idy ..zxzzqndinizq lkc `nizq][o`edd meia 'iga dpde" :`"p yie ,

d`ixal wizr dyrp zeliv`c 'ln ok` `iqxeka d`ixaa zppwnd d`lir `ni` dpia 'iga `ed
'igaa `ed `edd meia 'igan elit`y d`ixad mlera zelbzda d`a dpi`e d`ixan deabe wzrpy

q"id lkn zlawny itl 'iv`c 'ln `xwp oky ipt xizq` xn`py dne .xzqde mlrd[zexitq 'i]

."'ek 'lnay 'kg dyrp 'kgay 'lnne 'ln xzk dyrp 'iv`c xzkc 'lnn

íåé
éùéìù
:mildz

ar wxtn

er wxt cr



.מ . .mei meid

zayohw t"ey ,` xc` ehb"yz'd

וצדקת�. הרחמי� אב אומרי� אי�

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,devz :yneg
.grÎfr :mildz

.w"dfa y"nk . . . miyi cer :`ipz

לחתו�. שלא נזהרי� אבל המוציא, ברכת קוד� הלח� על רושמי�

מרנ�. סברי אומרי� הפת על בקדוש ג�

,mnec xrc hbiieey xrhvi` .dppri urn qitke wrfz xiwn oa` :hdrhy `eal cizrl sie`
,cizrl oet ielib mrc oi` hiiv ` ornew hree qr xra` .hbiieey xr oe` mdi` sie` hrxh'n¨
bicpriib h`d orn aie` ,orp`n hree xr oe` ,orliivxrc ,orciix oraiedp` hree mnec xrc q`ee¨¨¨¨

.orh`xhrb mdi` sie` orn h`d q`ee x`t ,dxez ixac hcrxrb xrc` hk`xhrb hip©¨¨¨¨

oe` ,ziy`xa ini zyy oet ,orxd`i xrhprfieh hx`ee ,xdi` sie` hrxh orn q`ee cxr ic¨¨
,ci` ` orhrxh hx`c hree qr fia ,'ek miig ilra mi`exa dnk liieexrc xdi` sie` orhrxh qr¨
` iee jie` j`c hfia ec :if hb`f - e`l m`ae .dxez xac ` orciix orlree oe` ,orci` iieev¨

.dnda

iytg mebxz

`ede - eilr mikxec ."mnec"d yixgn zrk ."dppri urn qitke wrfz xiwn oa`" :aezk "`al cizrl" zece`

ey e` exdxd `l dkild ick jez m` ,razie ,xtql ,xacl ligzi mnecdy ,cizrly ieliba onf `ai j` .wzeyegg

!?eilr ekxc recn ,dxez ixaca

,mi`exa dnk dilr mikxec miizpia xy`k ,ziy`xa ini zyy f`n ,mipy itl` dpiznn ,mikxec dilr dnc`d

enk mb dz` ixd :`id zxne` - e`l m`ae .dxez ixaca eggeyie ,micedi ipy ,icedi my crviy cr 'ek miig ilra

!dnda

ipy meimixet oyey ,ipy xc` ehb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,ev :yneg
.grÎfr :mildz

.zea`d Î94Î . . . lk xy`k :`ipz

xy` micaerde milikyndn beqe beq lk liaya azk irvn`d x"enc` xy` ,xn` x"enf``
xear eazkpe ,miillk mdy dxe` ixrye cegid xry cal ,cgein xtqe mixn`n miciqgd zcra
zxezc ziaÎsl` - dxe` ixrye ,zeciqgd zxezc gztnd `ed cegid xry :miciqgd lk

.zeciqgd

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

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,`yz ik :yneg
.atÎhr :mildz

.`"na y"nk Î76Î . . . cer .l wxt :`ipz

ze`xn zlef wixand xac 'id `le .zyegpe sqke adf eid okynd znexza :xn` owfd epiax
mi`ad md epke xeikd .epke xeikd eyrp odny ze`aevd[dxeza],okynd ilk lka dpexg`a

y`xa `ed eyinyze[zlgzd].oteqa ozlgz uerp ik ,okynd zecear lk

íåé
éòéáø
:mildz

fr wxtn

gr wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

hr wxtn

at wxt cr

. . .mei meid

iyily meiipy xc` fhb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,ev :yneg
.atÎhr :mildz

.odipia zrvennd ÎgnÎ . . . xg`ne :`ipz

'zi `ed ik ,xya lkl qpxtne ofda xenb oeghae dpen`d envra xxerl :wqr lra zcearn
.eiptl zpnefn xak ezqpxt el`k zn`a aal aehe dgnya zeidl jixve ,geixa ezqpxt el ozi

ipy mei` xc` fib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`yz ik :yneg
.ftÎbt :mildz

.ezcleza Î76Î . . . zn`a dpde :`ipz

l`n` iax xrhl` xrc fi` ,(h"pwz zpya my xq`nd) bxeaxrhrR x`t j`p orxd`i jq `¨¨©¨
`l .dfd mler oet hiiwxriih ic orn hxrdxrc ocr ob oi` :hb`frb h`d oe` mler mev qiex`¨¨
`di on` ` x`t orarbrbwree` ul` orhl`ee mipey`xd milv`p elit` ,zxyd ik`ln irain¨
orvp`bpi` fi` xr f` epiid ,ezpeek lka eyexitk egk lka hb`f xr f` ,orci` ` oet `ax 'iny¨©

.mrc oi`

ic `a zehdlzde zeadlzd `f` hlretrb h`d xr oe` ,xn`n xrvp`b xrc oreerb fi` q`c¨¨
.orxa ` hin x"yi` hb`frb orn h`d xd`i up`b ` f` ,xrxrd©¨¨¨

iytg mebxz

ocrÎoba :xn`e ldwd l` owfd epiax mrt `vi (h"pwz zpya xq`nd did my) bxeaxhrt iptl cer zeax mipy

on`" xeara lkd lr mixzeen eid - mipey`xd milv`p mb (`l`) ,zxyd ik`ln wx `l ;dfd mler ly exweia miyg

.dfa gpen eleky xnelk - ezpeek lka ,eyexitk ,egk lka exne`y icedi ly "`ax 'iny `di

'`axÎdinyÎ`diÎon`' exn` dpyd lky ,efk zehdlzde zeadlzd eirney lv` lrt `ede .xn`nd lk 'id df

.hdla

iriax meiipy xc` fib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,ev :yneg
.ftÎbt :mildz

.dicib ÎgnÎ . . . ik `vnpe :`ipz

.mlega s"kd - oefnd zkxa xcqa ,unwa s"kd - ipirn lk mixne` (f .ft) mildz zxin`a

iyily mei` xc` gib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`yz ik :yneg
.htÎgt :mildz

.zekix`a Î76Î . . . zn`a dpde :`ipz

ועל הגפ� פרי ועל חות�: המיני�, מז' פירות ואכל יי� שתה א� שלש מעי� בברכה

בא"י d']הפירות, dz` jexa].(הפירות "ועל" (ולא והפירות הגפ� פרי על

íåé
éùéù
:mildz

bt wxtn

ft wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

gt wxtn

ht wxt cr



מי . . .mei meid

iyily meiipy xc` fhb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,ev :yneg
.atÎhr :mildz

.odipia zrvennd ÎgnÎ . . . xg`ne :`ipz

'zi `ed ik ,xya lkl qpxtne ofda xenb oeghae dpen`d envra xxerl :wqr lra zcearn
.eiptl zpnefn xak ezqpxt el`k zn`a aal aehe dgnya zeidl jixve ,geixa ezqpxt el ozi

ipy mei` xc` fib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`yz ik :yneg
.ftÎbt :mildz

.ezcleza Î76Î . . . zn`a dpde :`ipz

l`n` iax xrhl` xrc fi` ,(h"pwz zpya my xq`nd) bxeaxrhrR x`t j`p orxd`i jq `¨¨©¨
`l .dfd mler oet hiiwxriih ic orn hxrdxrc ocr ob oi` :hb`frb h`d oe` mler mev qiex`¨¨
`di on` ` x`t orarbrbwree` ul` orhl`ee mipey`xd milv`p elit` ,zxyd ik`ln irain¨
orvp`bpi` fi` xr f` epiid ,ezpeek lka eyexitk egk lka hb`f xr f` ,orci` ` oet `ax 'iny¨©

.mrc oi`

ic `a zehdlzde zeadlzd `f` hlretrb h`d xr oe` ,xn`n xrvp`b xrc oreerb fi` q`c¨¨
.orxa ` hin x"yi` hb`frb orn h`d xd`i up`b ` f` ,xrxrd©¨¨¨

iytg mebxz

ocrÎoba :xn`e ldwd l` owfd epiax mrt `vi (h"pwz zpya xq`nd did my) bxeaxhrt iptl cer zeax mipy

on`" xeara lkd lr mixzeen eid - mipey`xd milv`p mb (`l`) ,zxyd ik`ln wx `l ;dfd mler ly exweia miyg

.dfa gpen eleky xnelk - ezpeek lka ,eyexitk ,egk lka exne`y icedi ly "`ax 'iny `di

'`axÎdinyÎ`diÎon`' exn` dpyd lky ,efk zehdlzde zeadlzd eirney lv` lrt `ede .xn`nd lk 'id df

.hdla

iriax meiipy xc` fib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,ev :yneg
.ftÎbt :mildz

.dicib ÎgnÎ . . . ik `vnpe :`ipz

.mlega s"kd - oefnd zkxa xcqa ,unwa s"kd - ipirn lk mixne` (f .ft) mildz zxin`a

iyily mei` xc` gib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`yz ik :yneg
.htÎgt :mildz

.zekix`a Î76Î . . . zn`a dpde :`ipz

ועל הגפ� פרי ועל חות�: המיני�, מז' פירות ואכל יי� שתה א� שלש מעי� בברכה

בא"י d']הפירות, dz` jexa].(הפירות "ועל" (ולא והפירות הגפ� פרי על

íåé
éùéù
:mildz

bt wxtn

ft wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

gt wxtn

ht wxt cr



.מב . .mei meid

iying meiipy xc` gib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,ev :yneg
.htÎgt :mildz

.diyr dxivi ÎgnÎ . . . zellk ik :`ipz

zenexz edfy i"yxit mr k"ayez mei lka cenll mikixv :eixn`nn cg`a azek x"enf``
.dpya `xnb zkqn cenll cg` lk jixv zegtd lkle ...l"fx iyxcn

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אדר י"ב ראשו� יו� אסמכתא

:‚ ‰ÎÏ‰ ‡"È ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ìò ..Bøáçì úéa øëBnä©¥©¦©£¥©

¯ äzòî úéaa äæ ÷éæçäå ,éðBìt íBéa íéìLeøéì Bnò CìiL éàðz§©¤¥¥¦¦¨©¦§§¦§¤§¦¤©©¦¥©¨

BúBà øáò íàå ;íBiä BúBàa íéìLeøéì Bnò CìiLk äð÷ äæ éøä£¥¤¨¨§¤¥¥¦¦¨©¦§©§¦¨©

énò Cìz íà' :Bì øîàå äðúä íà ìáà |.äð÷ àì ,Cìä àìå íBiä©§Ÿ¨©Ÿ¨¨£¨¦¦§¨§¨©¦¥¥¦¦

BúBàa Bnò Cìäå ,'Cëå Cëa Eì epøkîà ..éðBìt íBéa íéìLeøéì¦¨©¦§§¦¤§§¤§§¨§¨§¨©¦§

BfL ,äð÷ àì ¯ éàðzä íiwL øçà úéaa ÷éæçäL ét ìò óà ..íBiä©©©¦¤¤§¦©©¦©©¤¦¥©§©Ÿ¨¨¤

.àzëîñàä àéä¦¨©§©§¨

לסיפא? הרישא בי� ההבדל טע� ומה

מדובר ברישא משנה', וה'כס� משנה' ה'מגיד לדעת

את מקיי� אח"כ ורק בו, שהחזיק במה הבית את קנה שתחילה

שתחילה מדובר בסיפא ואילו אסמכתא. זו אי� ולכ� התנאי

זו הרי כי קנה ולא בבית, החזיק אח"כ ורק התנאי נעשה

להקנותו בלבו גמר ולא וכ� כ� לעשיית קנייתו שסמ� אסמכתא

ב). בהלכה הרמב"� (כלשו�

הסמ"ע סק"ו)לדעת רז סי' "על(חו"מ שאמר מדובר ברישא ,

ולכ� תנאי שהוסי� אלא הקני�, לקיי� כוונתו שעיקר היינו מנת"

עמי", תל� "א� לו אמר בסיפא ואילו וקנה. אסמכתא זו אי�

רצה שלא כיו� אלא התנאי, שיקיי� המוכר כוונת שעיקר היינו

לומר המוכר הסכי� הבית, לו שימכור עד התנאי לקיי� הלוקח

אסמכתא. זו שהרי קנה לא אבל לו, שמוכר

משפט' ה'נתיבות סק"ב)ולדעת היא(ש� "הרי לו אמר ברישא ,

אתו שיל� בתנאי עכשיו לו שמוכר היינו ל�", מכורה

לו שימכור היינו ל�", "אמכור לו אמר בסיפא ואילו לירושלי�,

קנה. ולא אסמכתא זו והרי לירושלי�, אתו שיל� בתנאי בעתיד

ה'תשס"ט אדר י"ג שני, יו� טעות'? 'מקח הוא מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ÂË ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰...ò÷ø÷ Bøáçì øëBnä©¥©£¥©§©

Bøéæçî ¯ ç÷Blä Ba òãé àlL íeî çwna àöîðå ,ïéìèìhî øàL Bà§¨¦©§§¦§¦§¨©¦¨¤Ÿ¨©©¥©©§¦

LnzLé àlL ,àeäå ;àeä úeòè çwî äfL ,íéðL änk øçà elôà£¦©©©¨¨¦¤¤¦©¨§¤Ÿ¦§©¥

.íena òãiL øçà çwna©¦¨©©¤¨©©

לראות היה שנית� כ� שקופה באריזה פגו� מוצר קנה אד�

"מו� שזהו בטענה המקח את לבטל יכול הקונה הא� הפג�. את

בו"? ידע שלא

המוצר את לבדוק יכול היה הקונה א� משנה', ה'מגיד לדעת

את לבטל יכול איננו – כ� עשה לא מה ומשו� בפג�, ולהבחי�

טעות. מקח זה שהיה ולטעו� המקח

תשובה' ה'פתחי א)א� רלב, כמה(חו"מ לדעת כי הביא

רשאי בפג�, להבחי� אפשרות לקונה היתה א� ג� אחרוני�

כא� הרמב"� מדברי זאת והוכיח טעות. מקח בטענת בו לחזור

במו�". שידע אחר הלוקח השתמש "לא כאשר רק בטל שהמקח

הביע ולא במו�") ("ידע בפג� הבחי� הקונה א� א� כלומר,

במוצר. השתמש שלא זמ� כל בו לחזור יכול � כ� על מחאה

יעקב' ה'שבות בש� קס"ט)ומסכ� סי' כא�(ח"ג אי� שלמעשה

יכול היה הקונה א� תלוי: הדבר בכ� אלא חלוקות, דעות שתי

מחאתו הביע לא זאת ולמרות המקח גמר קוד� בפג� להבחי�

ה'מגיד אומר כ� ועל שהוא כמות המוצר את קיבל הרי כ�, על

רק התאפשר הפג� גילוי א� א� בו. לחזור יכול שאינו משנה'

הסכמה מהווה לא המחאה הבעת אי – המקח גמר לאחר

לחזור רשאי במוצר השתמש לא עוד וכל הפגו�, המוצר לקבלת

בו.

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אדר י"ד שלישי יו� הרכישה בעת התאמה חוסר

:‡ ‰ÎÏ‰ ÊÈ ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰:ïéøëBna úBcî òaøà©§©¦©§¦

ìå ,Ba øæçì ìBëé ç÷Blä ¯ úBòø eàöîðå úBôé íéhç Bì øëîà ¨©¦¦¨§¦§§¨©¥©¨©£Ÿ§Ÿ

.ç÷Blä àìå ,Ba øæçì ìBëé øëBnä ¯ úBôé eàöîðå úBòø .øëBnä©¥¨§¦§§¨©¥¨©£Ÿ§Ÿ©¥©

úBôé ïðéàL ét ìò óà ¯ úBôé eàöîðå úBôé ,úBòø eàöîðå úBòø̈§¦§§¨¨§¦§§¨©©¦¤¥¨¨

ìBëé ïäî ãçà ïéà ...ïäî ähîì ïéàL úBòø àìå ,ïäî äìòîì ïéàL¤¥§©§¨¥¤§Ÿ¨¤¥§©¨¥¤¥¤¨¥¤¨

.äéðBà øéæçîe äð÷ àlà ,Ba øæçì©£Ÿ¤¨¨¨©§¦¨¨

ההלכה: פי על במכירה ההתאמה אי סוגי ארבעת ה� אלה

utga zedf i` חפ�`. קיבל והקונה א' חפ� קניית על הוסכ� :

לחזור יכולי� הקונה וג� המוכר וג� טעות מקח זה הרי – ב'

ש�)בה� ובסמ"ע א רלג, .(חו"מ,

dpekz e` aiha dn`zd i` .a�טוע המוכר או הקונה כאשר :

אי הא� היא השאלה מהמוסכ�, במוצר תכונה שינוי או לפג�

המוצר מחיר א� וג� המקח. ביטול את מצדיקה אכ� ההתאמה

הצדדי� אחד א� בפועל– שקיבל למחיר זהה רצה שהקונה

א� בו לחזור יכול המתלונ� הצד ההתאמה, אי על מקפיד

שו"ת ש�. שו"ע כא�. משנה מגיד (ראה: לשבח הוא השינוי

קכא). סי' אפרי� שער

dlw dn`zd i` .bלמוצר הנדרש המוצר בי� התאמה באי :

ויש קנה לא כ� דעת שעל טוע� הוא הרי הקונה לידי שהגיע

את לבקש יכול אינו בלבד קל בשינוי אול� המקח, את לבטל

או החסר השלמת או הפג� תיקו� את רק אלא המקח ביטול

עוד� 343).החזרת עמ' ג, תחומי�, (ראה:

zxken dpi`y dn`zd i` .cהוא ההתאמה חוסר כאשר :

את ג� כולל הצדדי� בי� שהמוסכ� או שתות), (עד מזערי

ונמצאו כ"רעות מגדיר שהרמב"� המצב זה העכשווי, השינוי

והרשב"� ב)רעות". פג, כי(ב"ב היא הקונה טענת מסביר:

דר� אלא שקיבל, כפי ממש לרעות התכוו� לא "רעות" כשאמר

ולכ� המחיר את להוריד כדי המקח של מערכו להמעיט הקונה

קיי� ש�)המקח שו"ע ש�. .(משנה

ה'תשס"ט אדר ט"ו רביעי יו� המכירה בשטר החמץ סוגי פירוט

:‚ ‰ÎÏ‰ ‡"Î ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰äî ìk' :Bøáçì øîBàä̈¥©£¥¨©

ïéà ¯ CLîe ç÷Blä äöøå ...'Cëå Cëa Eì øëBî éðà äfä úéaa LiM¤¥©©¦©¤£¦¥§§¨§¨§¨¨©¥©¨©¥

Li äî òãBé Bðéà éøäL ;ç÷Blä úòc äëîñ àlL ,ììk ïéð÷ ïàk̈¦§¨§¨¤Ÿ¨§¨©©©¥©¤£¥¥¥©©¥

."...áäæ Bà ïáz íà Ba¦¤¤¨¨

חיי�' ב'מקור כתב כא� הרמב"� דברי פי תמחעל סי' (או"ח

הריסקי"א) כ� לא שא� שמוכר, חמ� מי� כל יפרש חמ� המוכר :

"כל שאומר וא� הגוי. קנה ולא מסוי� שאינו דבר כמוכר זה

ידוע". כ"מינו נקרא זה אי� חמצי",

צדק' ה'צמח ד�ה)א� אות תה סי' או"ח שטר(שו"ת שמנוסח כתב,

נראה החמ�, סוגי את מפרט שאינו אדה"ז של חמ� מכירת

הזק� רבנו שבנוסח וכיו� חיי�', ה'מקור לדברי חושש שאינו

מועיל זה הרי זו", שבעיר השוה ומקח השער "כפי כתוב

קנה שלא אמר הרמב"� א� כי גמורה, מכירה תהיה שהמכירה

קצובי� שהמעות היינו וכ�", בכ� ל� מוכר "אני כשאומר

אבל דעתו, סמכה ולא זהב או תב� הוא א� ידוע אינו והמקח

השוה המקח כפי ל� מוכר אני זה בבית שיש מה "כל אמר א�

אי� זהב, או תב� הוא א� יודע אינו שהקונה א� הרי – שבעיר"

תב�, של כמקח ישל� תב� הוא א� נפש�: ממה כי אונאה כא�

הלוקח. של דעתו וסמכה זהב, של כמקח ישל� זהב הוא וא�

מיני ה� הכל שהרי ידוע", "מינו חמ� במכירת שבאמת ובפרט

לזהב.. תב� בי� להבדל כלל דומה ואינו חמ�

בשטר החמ� סוגי את לפרט שנהגו צדק' ה'צמח כתב אמנ�,

מכירת בשטרי הוא וכ� חיי� המקור לדעת לחשוש המכירה,

מוסיפי� עתה הנהוגי� בשטרות וג� נשיאנו, רבותינו של החמ�

המקח שווי לפירוט באשר א� בזמנינו. הנהוגי� חמ� מיני פרטי

שבעיר השוה ומקח השער "כפי הזק� אדמו"ר כנוסח כותבי�

"פ נקרא זה שג� דמי�"זו", תקנתיסוק לפי חמ� מכירת סדר (ע"פ

.רבותינו)

ה'תשס"ט אדר ט"ז חמישי יו� המוכר? כוונת מה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,Bøáçì äãN øëBnä©¥¨¤©£¥

çaLîe áBè ì÷c íà ¯ 'éðBìt ì÷cî õeç' :Bì øîàå ,íéì÷c dá eéäå§¨¨§¨¦§¨©¦¤¤§¦¦¤¤§ª¨

òø ì÷c íàå ;ç÷Blì øàMäå ,øiML àeä Bcáì ì÷cä BúBà ,àeä©¤¤§©¤¦¥§©§¨©¥©§¦¤¤©

.íeìk íéì÷cä ïî äð÷ àì ¯ øàMä ïkL ìëå ,àeä§¨¤¥©§¨Ÿ¨¨¦©§¨¦§

פריט המקח מ� ממעיט המוכר כאשר כי קובע הרמב"�

הוא א� לפריט: בהתא� שונה תהיה התוצאה – gaeynמסוי�

aeheהכל קנה והקונה בלבד הפריט את הכולל 'צר', המיעוט –

המקח מ� ממעיט המוכר כאשר זאת, לעומת פריט. אותו מלבד

lwelweפריט rx�הפריטי כל את הכולל 'רחב', המיעוט –

ולא הקלוקל הפריט את לא מאומה, קונה לא והקונה זה במקח

הפריטי�. יתר את

המכירה את מגביל המוכר כאשר מדוע השאלה: ונשאלת

ואילו מתקיימת, המכירה � ומשובח טוב פריט תכלול שלא

המכירה – ורע קלוקל בפריט המכירה את מגביל הוא כאשר

מתבטלת?

והביאור:

ע� לעצמו להותיר מבקש א� למשל, שדה, מוכר כשאד�

בגלל הזה, הע� את אלא מבקש הוא אי� – ביותר משובח אחד

ה� ג� ששייר, הע� מאותו יותר טובי� עצי� היו וא� טיבו,

בידו להשאיר שרצונו דעתו גילה שהרי המוכר ברשות יישארו

והמשובחי� הטובי� העצי� ב)את סט, ב"ב, רשב"�, פי .(על

מסתבר ורע, רקוב ע� לעצמו מותיר אד� כאשר זאת, לעומת

מבקש אני הזה הרע הע� את 'אפילו לומר: רצונו שבעצ�

לעצמי' ש�)להשאיר .(רשב"�,



מג
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ה'תשס"ט אדר י"ב ראשו� יו� אסמכתא

:‚ ‰ÎÏ‰ ‡"È ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ìò ..Bøáçì úéa øëBnä©¥©¦©£¥©

¯ äzòî úéaa äæ ÷éæçäå ,éðBìt íBéa íéìLeøéì Bnò CìiL éàðz§©¤¥¥¦¦¨©¦§§¦§¤§¦¤©©¦¥©¨

BúBà øáò íàå ;íBiä BúBàa íéìLeøéì Bnò CìiLk äð÷ äæ éøä£¥¤¨¨§¤¥¥¦¦¨©¦§©§¦¨©

énò Cìz íà' :Bì øîàå äðúä íà ìáà |.äð÷ àì ,Cìä àìå íBiä©§Ÿ¨©Ÿ¨¨£¨¦¦§¨§¨©¦¥¥¦¦

BúBàa Bnò Cìäå ,'Cëå Cëa Eì epøkîà ..éðBìt íBéa íéìLeøéì¦¨©¦§§¦¤§§¤§§¨§¨§¨©¦§

BfL ,äð÷ àì ¯ éàðzä íiwL øçà úéaa ÷éæçäL ét ìò óà ..íBiä©©©¦¤¤§¦©©¦©©¤¦¥©§©Ÿ¨¨¤

.àzëîñàä àéä¦¨©§©§¨

לסיפא? הרישא בי� ההבדל טע� ומה

מדובר ברישא משנה', וה'כס� משנה' ה'מגיד לדעת

את מקיי� אח"כ ורק בו, שהחזיק במה הבית את קנה שתחילה

שתחילה מדובר בסיפא ואילו אסמכתא. זו אי� ולכ� התנאי

זו הרי כי קנה ולא בבית, החזיק אח"כ ורק התנאי נעשה

להקנותו בלבו גמר ולא וכ� כ� לעשיית קנייתו שסמ� אסמכתא

ב). בהלכה הרמב"� (כלשו�

הסמ"ע סק"ו)לדעת רז סי' "על(חו"מ שאמר מדובר ברישא ,

ולכ� תנאי שהוסי� אלא הקני�, לקיי� כוונתו שעיקר היינו מנת"

עמי", תל� "א� לו אמר בסיפא ואילו וקנה. אסמכתא זו אי�

רצה שלא כיו� אלא התנאי, שיקיי� המוכר כוונת שעיקר היינו

לומר המוכר הסכי� הבית, לו שימכור עד התנאי לקיי� הלוקח

אסמכתא. זו שהרי קנה לא אבל לו, שמוכר

משפט' ה'נתיבות סק"ב)ולדעת היא(ש� "הרי לו אמר ברישא ,

אתו שיל� בתנאי עכשיו לו שמוכר היינו ל�", מכורה

לו שימכור היינו ל�", "אמכור לו אמר בסיפא ואילו לירושלי�,

קנה. ולא אסמכתא זו והרי לירושלי�, אתו שיל� בתנאי בעתיד

ה'תשס"ט אדר י"ג שני, יו� טעות'? 'מקח הוא מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ÂË ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰...ò÷ø÷ Bøáçì øëBnä©¥©£¥©§©

Bøéæçî ¯ ç÷Blä Ba òãé àlL íeî çwna àöîðå ,ïéìèìhî øàL Bà§¨¦©§§¦§¦§¨©¦¨¤Ÿ¨©©¥©©§¦

LnzLé àlL ,àeäå ;àeä úeòè çwî äfL ,íéðL änk øçà elôà£¦©©©¨¨¦¤¤¦©¨§¤Ÿ¦§©¥

.íena òãiL øçà çwna©¦¨©©¤¨©©

לראות היה שנית� כ� שקופה באריזה פגו� מוצר קנה אד�

"מו� שזהו בטענה המקח את לבטל יכול הקונה הא� הפג�. את

בו"? ידע שלא

המוצר את לבדוק יכול היה הקונה א� משנה', ה'מגיד לדעת

את לבטל יכול איננו – כ� עשה לא מה ומשו� בפג�, ולהבחי�

טעות. מקח זה שהיה ולטעו� המקח

תשובה' ה'פתחי א)א� רלב, כמה(חו"מ לדעת כי הביא

רשאי בפג�, להבחי� אפשרות לקונה היתה א� ג� אחרוני�

כא� הרמב"� מדברי זאת והוכיח טעות. מקח בטענת בו לחזור

במו�". שידע אחר הלוקח השתמש "לא כאשר רק בטל שהמקח

הביע ולא במו�") ("ידע בפג� הבחי� הקונה א� א� כלומר,

במוצר. השתמש שלא זמ� כל בו לחזור יכול � כ� על מחאה

יעקב' ה'שבות בש� קס"ט)ומסכ� סי' כא�(ח"ג אי� שלמעשה

יכול היה הקונה א� תלוי: הדבר בכ� אלא חלוקות, דעות שתי

מחאתו הביע לא זאת ולמרות המקח גמר קוד� בפג� להבחי�

ה'מגיד אומר כ� ועל שהוא כמות המוצר את קיבל הרי כ�, על

רק התאפשר הפג� גילוי א� א� בו. לחזור יכול שאינו משנה'

הסכמה מהווה לא המחאה הבעת אי – המקח גמר לאחר

לחזור רשאי במוצר השתמש לא עוד וכל הפגו�, המוצר לקבלת

בו.

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אדר י"ד שלישי יו� הרכישה בעת התאמה חוסר

:‡ ‰ÎÏ‰ ÊÈ ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰:ïéøëBna úBcî òaøà©§©¦©§¦

ìå ,Ba øæçì ìBëé ç÷Blä ¯ úBòø eàöîðå úBôé íéhç Bì øëîà ¨©¦¦¨§¦§§¨©¥©¨©£Ÿ§Ÿ

.ç÷Blä àìå ,Ba øæçì ìBëé øëBnä ¯ úBôé eàöîðå úBòø .øëBnä©¥¨§¦§§¨©¥¨©£Ÿ§Ÿ©¥©

úBôé ïðéàL ét ìò óà ¯ úBôé eàöîðå úBôé ,úBòø eàöîðå úBòø̈§¦§§¨¨§¦§§¨©©¦¤¥¨¨

ìBëé ïäî ãçà ïéà ...ïäî ähîì ïéàL úBòø àìå ,ïäî äìòîì ïéàL¤¥§©§¨¥¤§Ÿ¨¤¥§©¨¥¤¥¤¨¥¤¨

.äéðBà øéæçîe äð÷ àlà ,Ba øæçì©£Ÿ¤¨¨¨©§¦¨¨

ההלכה: פי על במכירה ההתאמה אי סוגי ארבעת ה� אלה

utga zedf i` חפ�`. קיבל והקונה א' חפ� קניית על הוסכ� :

לחזור יכולי� הקונה וג� המוכר וג� טעות מקח זה הרי – ב'

ש�)בה� ובסמ"ע א רלג, .(חו"מ,

dpekz e` aiha dn`zd i` .a�טוע המוכר או הקונה כאשר :

אי הא� היא השאלה מהמוסכ�, במוצר תכונה שינוי או לפג�

המוצר מחיר א� וג� המקח. ביטול את מצדיקה אכ� ההתאמה

הצדדי� אחד א� בפועל– שקיבל למחיר זהה רצה שהקונה

א� בו לחזור יכול המתלונ� הצד ההתאמה, אי על מקפיד

שו"ת ש�. שו"ע כא�. משנה מגיד (ראה: לשבח הוא השינוי

קכא). סי' אפרי� שער

dlw dn`zd i` .bלמוצר הנדרש המוצר בי� התאמה באי :

ויש קנה לא כ� דעת שעל טוע� הוא הרי הקונה לידי שהגיע

את לבקש יכול אינו בלבד קל בשינוי אול� המקח, את לבטל

או החסר השלמת או הפג� תיקו� את רק אלא המקח ביטול

עוד� 343).החזרת עמ' ג, תחומי�, (ראה:

zxken dpi`y dn`zd i` .cהוא ההתאמה חוסר כאשר :

את ג� כולל הצדדי� בי� שהמוסכ� או שתות), (עד מזערי

ונמצאו כ"רעות מגדיר שהרמב"� המצב זה העכשווי, השינוי

והרשב"� ב)רעות". פג, כי(ב"ב היא הקונה טענת מסביר:

דר� אלא שקיבל, כפי ממש לרעות התכוו� לא "רעות" כשאמר

ולכ� המחיר את להוריד כדי המקח של מערכו להמעיט הקונה

קיי� ש�)המקח שו"ע ש�. .(משנה

ה'תשס"ט אדר ט"ו רביעי יו� המכירה בשטר החמץ סוגי פירוט

:‚ ‰ÎÏ‰ ‡"Î ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰äî ìk' :Bøáçì øîBàä̈¥©£¥¨©

ïéà ¯ CLîe ç÷Blä äöøå ...'Cëå Cëa Eì øëBî éðà äfä úéaa LiM¤¥©©¦©¤£¦¥§§¨§¨§¨¨©¥©¨©¥

Li äî òãBé Bðéà éøäL ;ç÷Blä úòc äëîñ àlL ,ììk ïéð÷ ïàk̈¦§¨§¨¤Ÿ¨§¨©©©¥©¤£¥¥¥©©¥

."...áäæ Bà ïáz íà Ba¦¤¤¨¨

חיי�' ב'מקור כתב כא� הרמב"� דברי פי תמחעל סי' (או"ח

הריסקי"א) כ� לא שא� שמוכר, חמ� מי� כל יפרש חמ� המוכר :

"כל שאומר וא� הגוי. קנה ולא מסוי� שאינו דבר כמוכר זה

ידוע". כ"מינו נקרא זה אי� חמצי",

צדק' ה'צמח ד�ה)א� אות תה סי' או"ח שטר(שו"ת שמנוסח כתב,

נראה החמ�, סוגי את מפרט שאינו אדה"ז של חמ� מכירת

הזק� רבנו שבנוסח וכיו� חיי�', ה'מקור לדברי חושש שאינו

מועיל זה הרי זו", שבעיר השוה ומקח השער "כפי כתוב

קנה שלא אמר הרמב"� א� כי גמורה, מכירה תהיה שהמכירה

קצובי� שהמעות היינו וכ�", בכ� ל� מוכר "אני כשאומר

אבל דעתו, סמכה ולא זהב או תב� הוא א� ידוע אינו והמקח

השוה המקח כפי ל� מוכר אני זה בבית שיש מה "כל אמר א�

אי� זהב, או תב� הוא א� יודע אינו שהקונה א� הרי – שבעיר"

תב�, של כמקח ישל� תב� הוא א� נפש�: ממה כי אונאה כא�

הלוקח. של דעתו וסמכה זהב, של כמקח ישל� זהב הוא וא�

מיני ה� הכל שהרי ידוע", "מינו חמ� במכירת שבאמת ובפרט

לזהב.. תב� בי� להבדל כלל דומה ואינו חמ�

בשטר החמ� סוגי את לפרט שנהגו צדק' ה'צמח כתב אמנ�,

מכירת בשטרי הוא וכ� חיי� המקור לדעת לחשוש המכירה,

מוסיפי� עתה הנהוגי� בשטרות וג� נשיאנו, רבותינו של החמ�

המקח שווי לפירוט באשר א� בזמנינו. הנהוגי� חמ� מיני פרטי

שבעיר השוה ומקח השער "כפי הזק� אדמו"ר כנוסח כותבי�

"פ נקרא זה שג� דמי�"זו", תקנתיסוק לפי חמ� מכירת סדר (ע"פ

.רבותינו)

ה'תשס"ט אדר ט"ז חמישי יו� המוכר? כוונת מה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,Bøáçì äãN øëBnä©¥¨¤©£¥

çaLîe áBè ì÷c íà ¯ 'éðBìt ì÷cî õeç' :Bì øîàå ,íéì÷c dá eéäå§¨¨§¨¦§¨©¦¤¤§¦¦¤¤§ª¨

òø ì÷c íàå ;ç÷Blì øàMäå ,øiML àeä Bcáì ì÷cä BúBà ,àeä©¤¤§©¤¦¥§©§¨©¥©§¦¤¤©

.íeìk íéì÷cä ïî äð÷ àì ¯ øàMä ïkL ìëå ,àeä§¨¤¥©§¨Ÿ¨¨¦©§¨¦§

פריט המקח מ� ממעיט המוכר כאשר כי קובע הרמב"�

הוא א� לפריט: בהתא� שונה תהיה התוצאה – gaeynמסוי�

aeheהכל קנה והקונה בלבד הפריט את הכולל 'צר', המיעוט –

המקח מ� ממעיט המוכר כאשר זאת, לעומת פריט. אותו מלבד

lwelweפריט rx�הפריטי כל את הכולל 'רחב', המיעוט –

ולא הקלוקל הפריט את לא מאומה, קונה לא והקונה זה במקח

הפריטי�. יתר את

המכירה את מגביל המוכר כאשר מדוע השאלה: ונשאלת

ואילו מתקיימת, המכירה � ומשובח טוב פריט תכלול שלא

המכירה – ורע קלוקל בפריט המכירה את מגביל הוא כאשר

מתבטלת?

והביאור:

ע� לעצמו להותיר מבקש א� למשל, שדה, מוכר כשאד�

בגלל הזה, הע� את אלא מבקש הוא אי� – ביותר משובח אחד

ה� ג� ששייר, הע� מאותו יותר טובי� עצי� היו וא� טיבו,

בידו להשאיר שרצונו דעתו גילה שהרי המוכר ברשות יישארו

והמשובחי� הטובי� העצי� ב)את סט, ב"ב, רשב"�, פי .(על

מסתבר ורע, רקוב ע� לעצמו מותיר אד� כאשר זאת, לעומת

מבקש אני הזה הרע הע� את 'אפילו לומר: רצונו שבעצ�

לעצמי' ש�)להשאיר .(רשב"�,



מד
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ה'תשס"ט אדר י"ב ראשו� יו�

י ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אפ��‡. ה��ח, �מי את ולקח ��כר עד �אנס�ה� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמי
�י� �מ�לטלי� �י� ממ�ר, ממ�ר� � ��כר עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל�ה�
לקח ��א �י על וא� �מקנה, �מר אנס� ���ני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת;
��מ�ר קד� מ�דעה מסר א� לפיכ�, העדי�. �פני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹה�מי�
א� �ל�ני חפ� מ�כר �אני ��ה '�ע� עדי�: ל�ני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָואמר
ה�מ�ר הרי � אנ�ס' �אני מ�ני לפל�ני, �ל�נית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ�דה
מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� �ני�, ��ה החזיק ואפ�� ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ�טל;

ה�מי�. את ְִִֶַַָ�מחזיר

ו�ה�א·. האנס, מ�ני מ�כר �ה�א לידע העדי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�צריכי�
�ת�ב �אי� מ�דעה וכל �יו. על ��סמכ� לא � ו�אי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנ�ס
מ�דעה. אינ� היה', אנ�ס זה ��ל�ני ידענ� העדי� 'ואנ� :��ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אבל‚. ��רה. �ע��ה א� �מ�כר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ��ה
א� � ה��נה קד� מ�דעה מסר א� � �מחילה א� ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ�מ�נה
ה�לכי� �אי� �טלה; ה��נה הרי אנ�ס, �אינ� �י ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ר�צה אינ� �א� � ה��ת� �עת ���י אחר א�א ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�מ�נה
וה�חילה, מ�נה; המק�ל קנה לא ל��, �כל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹלהקנ�ת

היא. ִַָָמ�נה

��כר,„. עד �לה� א� ��ה�ה� חבר� את הא�נס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
��יי� �יד �י� לע��ת�, ל� �אפ�ר �דבר �הפחיד� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָא�
�ר�ס ��כר �אחד �מע�ה אנס. זה הרי � �יד� ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�י�
ואחר ה���יר, �יד �טר היה ולא �ני�, לע�ר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמחבר�
לי, �מ�ר�� לא 'א� ל�: אמר �ני�, �ל� ה��כר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�אכל�
ואמר� �ידי'; לק�ח �ה�א ואטע� �כיר�ת� �טר ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹאכ��
�בע� א� לפיכ� �זה. ���צא �ל וכ� אנס. ��ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחכמי�
ואחר �ל�, �ה�ר�ס וטע� �� וכפר �י�, �בית ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָה���יר
�� ��פר ל��כר מכר �� ואחר מ�דעה, ה���יר מסר ��ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ
וה� אנ�ס, �ה�א עדי� ל� י� �הרי �טל; ה�מ�ר הרי �ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וכ� ה��דעה. עדי וה� �פניה�, �י� �בית �� ��פר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעדי�

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

מ�ני‰. חמס�, ה�א �הרי �א�ס, אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
והחזק ה��זל אבל לרצ�נ�. ��א למ�ר ה��כר את ְַ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ���פה
למסר צרי� ה��כר אי� � ��זל �דה לקח �� ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ�זל�,

�זלה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָָָמ�דעה,

.Âה�מ�ר �א�ת� עצמ� ה� לח�� לה� י� � ה��דעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי
אמר ואפ�� �ל��. �כ� ואי� עליו, ה��דעה לה� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ��מסרה
ה��דעה הרי אנס', �לא מכר�י, '�רצ�ני הא�ס: �פני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלה�
עד אנס� �� רצ��, �לא ��מ�ר �אנס� ��� ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹק�מת;

מ�כר'. אני '�רצ�ני ְֲִִִֵֶַָ�אמר:

.Êסר�� אחר ה�מי� ��קח �פניה� ה�דה א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�
אנס� �הא�ס �ל��; להחזיר ח�ב אינ� ,�� על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָה��דעה
מנה א� אבל אנ�ס. �ה�א ידע� �בר והעדי� ���דה, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָעד

להחזיר. ח�ב �פניה�, ְְְִִִֵֶַַַָָה�מי�

.Áהרי ה��דעה, ���ל ה�מ�ר עדי עליו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעיד�
י�דעי�, 'הי� ה��דעה: לעדי אמר וא� �טלה; ְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָָָה��דעה

ה לב�ל ל�קח �אני קני� �מ�דעה��ל �מ�דעה ��דעה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
�א�� האנס מ�ני א�א �� א�מר ואיני �טל, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�ל
הרי � לע�ל�' הא�נס לזה להקנ�ת �דע�י ואי� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָי�דעי�,
על ה��דעה לב�ל מ�ד� ��נ� �י על וא� �טל, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה�מ�ר

��ארנ�. ְֵֶֶֶַַה�ר�

יא ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�אפ�ר‡. �נאי� והתנה מ�לטלי�, �י� קרקע �י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�קנה,
נתק�מ� א� � ה��נה �התנה �י� ה�קנה �התנה �י� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלק�מ�,
לא ה�נאי, נתק�� לא וא� �הקנה; ה�בר נקנה ְְְְִִֵַַַָֹֹ�ְְִִֶַַָָָָה�נאי�,

אי��ת. �הלכ�ת ה�נאי� מ��טי �ארנ� �כבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.

ה�רכי�·. מ� �דר� ���נה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָ��ה
לא א� אבל ה�נאי. את לק�� עליו י� והרי �ה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ���ני�
וא� יקנה, זה �נאי יתק�� �א� ע�� והתנה ע�ה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָקנה
קנה; לא ה�נאי, ��תק�� �י על א� � יקנה לא יתק�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא

היא אסמכ�א אחר]��� זמ� סמ� קנ�ת�[על סמ� �הרי , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
�מר לא �הרי ק�נה, אינ� אסמכ�א וכל וכ�; �� ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלע��ת

להקנ�ת�. ְְְִַ�ל��

�נאי‚. על �מ�נה ל� נתנ� א� לחבר� �ית ה��כר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ�יצד?
מע�ה ��ית זה והחזיק �ל�ני, �י�� ליר��לי� ע�� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ל�
וא� ה���; �א�ת� ליר��לי� ע�� ���ל� קנה זה הרי �ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ואמר התנה א� אבל קנה. לא הל�, ולא ה��� א�ת� ְְְֲִִַַַַָָָָָָָֹֹעבר
לי �ביא א� א� �ל�ני, �י�� ליר��לי� ע�י �ל� 'א� ְְִִִִִִִִִֵֵַָָל�:
וכ�', �כ� ל� אמ�ר�� א� זה, �ית ל� א�� �ל�ני, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ�בר
�החזיק �י על א� � ל� הביא א� ה���, �א�ת� ע�� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָוהל�
האסמכ�א. היא ��� קנה, לא � ה�נאי ���� אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ��ית

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

�י,„. אחזר אני 'א� ל�: ואמר לחבר� ערב�� ה��ת� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלפיכ�,
ל� אכ�ל �י, אחזר אני 'וא� א�מר: וה�ה ל�', מח�ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹערב�ני
�הרי הערב��, את זה קנה � ה��קח �� חזר א� � ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָערב�נ�'
לכ�ל א�ת� מח�בי� אי� � ה��כר �� חזר וא� יד�; �חת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹה�א

קנה. לא ועדי� היא אסמכ�א ��� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהערב��,

ואמר‰. ה�טר את וה�לי� ח�ב�, מקצת ��רע מי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכ�
�טר�', את �� �ל�ני, י�� ועד מ�א� ל� נת�י לא 'א� ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹל�:
��� ה�טר, את ה�לי� י�� לא � נת� ולא זמ�, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוה�יע

היא. ְְִַַָאסמכ�א

.Âי� על א� �יניה�, אד� �ני ��תני� ה�נאי� �ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
א�� �� �ע�ה א� א� �� יהיה 'א� �ב�טר, �עדי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�
תע�ה לא א� יהיה לא וא� זה, �ית ל� אקנה א� מנה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹל�
�היה א� �ע�ה �י על א� � ל�' א�� ולא ל� אקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלא
יהיה' לא 'א� א� יהיה' 'א� הא�מר ��ל קנה; לא ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹה�בר,
א� יהיה ��א ס�מכת עדי� �ע�� �הרי והקנה, �מר לא �ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

יהיה. לא ְִֶֶָֹ��א
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כאשר הרמב"�, לפי והרשב"�: הרמב"� נחלקו זו ובנקודה

המכירה כל את ביטל למעשה הרי רע, ע� לעצמו מותיר המוכר

לא הקונה המוכר, ציי� אותו מהע� גרועי� עצי� נמצא א� וג�

הרשב"� אבל כלו�. ההסתייגות(ש�)קנה לפי הולכי� אומר:

את שציי� וכיוו� המוכר dfdשל urdלהסתייגותו הגבול הוא ,

הקונה. אות� קנה – ממנו גרועי� אחרי� עצי� יש וא�

ה'תשס"ט אדר י"ז שישי, יו� ? הרוב אחר בממון הולכים מתי
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הט"ו)להל� לשו�(פכ"ח "אחר אפילו שהולכי� הרמב"� כתב

aex."�לה הידועי� המקו� אנשי

הרוב אחר בממו� הולכי� שאי� היא הלכה הרי להבי�: (ב"בויש

א) הרשב"�צב, של לשחיטה),וכהסברו ד"ה אחר(ש�, הולכי� אי� שא�

הראיה? עליו מחברו והמוציא מחצה על כמחצה זה הרי הרוב

לבאר: ויש

עמדת כאשר רק אמור הרוב אחר בממו� הולכי� שאי� הכלל

שהרוב מאחר חבית. לחבירו המוכר ולדוגמה: ידועה. המיעוט

חבית לכד ג� קורא המיעוט ורק כד ולכד חבית לחבית קורא

בטענה כד לקונה נות� המוכר א� הרי ידועה), זה מיעוט (ודעת

חבית לתבוע יכול הקונה אי� 'חבית', באומרו נתכוי� שלכ�

ממו� להוציא טענה זו אי� כי חבית, לחבית קורא שהרוב בנימוק

א)מבעליו כז, .(ב"ק

הרוב דעת � ידועה לא המיעוט דעת המכירה בעת א� אמנ�,

המיע שדעת כ� אחר יתברר א� וא� אפשרקובעת, אי שונה, וט

אי� כי הרוב", אחר בממו� הולכי� "אי� בטענת המקח את לבטל

היתה לא זו דעה שהרי המיעוט כדעת היתה המוכר שדעת לומר

המקח. בשעת ידועה

הרמב"� שהדגיש כח)וזהו אחר(בפרק ללכת שיש וכתב

המקו� אנשי רוב הרובmirecid"לשו� דעת כאשר כי לה�",

הרוב. אחר הולכי� בממו� ג� המקח, בעת ידועה בלבד

.(c spr ,`q 'iq wgvi lgp)

ה'תשס"ט אדר י"ח קודש, שבת דין בעל שאינו תובע
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(בעל חברו בש� תביעה להגיש יכול אד� כי באשכנז נהגו

בלתי לנזק חשש של במקרה כשלוחו, נתמנה שלא א� העניי�),

נית� ולא העיר את יעזוב שהנתבע חשש כשיש לדוגמה, הפי�.

אותו. לתבוע עוד יהיה

דינו בעל שאינו מי ע� להתדיי� לסרב יכול היה הנתבע

שא� וכ� התובע, של כוחו את ייפה לא העניי� שבעל בטענה

התשלו� כלשהי מסיבה א� התביעה, את וישל� בדי� יתחייב

נהגו לכ� שנית. להיתבע עלול הוא העניי�, בעל לידי יגיע לא

מבעל הרשאה יביא לא שא� ערבות עצמו על מקבל שהתובע

לנתבע, שייגר� נזק לכל אישית באחריות הוא יישא הדבר,

ובעל תידחה זו שתביעה במקרה הנתבע כלפי אחריות זה ובכלל

בעצמו. אותו לתבוע ירצה העניי�

"זכי� הכלל סמ� על המנהג את מצדיק הדש�' ה'תרומת

א. בדבר: תנאי� שני שיש מדגיש אול� בפניו". שלא לאד�

לא וא� אחר, למקו� לעבור עומד שהנתבע כגו� דחו�, העניי�

ב. להגישה. נוספת הזדמנות תהיה לא מיד, התביעה תוגש

ולא מהפסד, העניי� בעל הצלת להיות צרי� התובע של המניע

"מנהג ואז כספי�. ממנו לסחוט ניסיו� או הנתבע כלפי נקמנות

תורה ודי� לנתבע. להכריח לתובע יד לתת די� לבית הוא יפה

עושקו". מיד העשוק להציל הוא

(fix 'iq oycd znexz)
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ה'תשס"ט אדר י"ב ראשו� יו�

י ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אפ��‡. ה��ח, �מי את ולקח ��כר עד �אנס�ה� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמי
�י� �מ�לטלי� �י� ממ�ר, ממ�ר� � ��כר עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל�ה�
לקח ��א �י על וא� �מקנה, �מר אנס� ���ני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת;
��מ�ר קד� מ�דעה מסר א� לפיכ�, העדי�. �פני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹה�מי�
א� �ל�ני חפ� מ�כר �אני ��ה '�ע� עדי�: ל�ני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָואמר
ה�מ�ר הרי � אנ�ס' �אני מ�ני לפל�ני, �ל�נית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ�דה
מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� �ני�, ��ה החזיק ואפ�� ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ�טל;

ה�מי�. את ְִִֶַַָ�מחזיר

ו�ה�א·. האנס, מ�ני מ�כר �ה�א לידע העדי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�צריכי�
�ת�ב �אי� מ�דעה וכל �יו. על ��סמכ� לא � ו�אי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנ�ס
מ�דעה. אינ� היה', אנ�ס זה ��ל�ני ידענ� העדי� 'ואנ� :��ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אבל‚. ��רה. �ע��ה א� �מ�כר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ��ה
א� � ה��נה קד� מ�דעה מסר א� � �מחילה א� ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ�מ�נה
ה�לכי� �אי� �טלה; ה��נה הרי אנ�ס, �אינ� �י ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ר�צה אינ� �א� � ה��ת� �עת ���י אחר א�א ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�מ�נה
וה�חילה, מ�נה; המק�ל קנה לא ל��, �כל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹלהקנ�ת

היא. ִַָָמ�נה

��כר,„. עד �לה� א� ��ה�ה� חבר� את הא�נס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
��יי� �יד �י� לע��ת�, ל� �אפ�ר �דבר �הפחיד� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָא�
�ר�ס ��כר �אחד �מע�ה אנס. זה הרי � �יד� ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�י�
ואחר ה���יר, �יד �טר היה ולא �ני�, לע�ר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמחבר�
לי, �מ�ר�� לא 'א� ל�: אמר �ני�, �ל� ה��כר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�אכל�
ואמר� �ידי'; לק�ח �ה�א ואטע� �כיר�ת� �טר ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹאכ��
�בע� א� לפיכ� �זה. ���צא �ל וכ� אנס. ��ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחכמי�
ואחר �ל�, �ה�ר�ס וטע� �� וכפר �י�, �בית ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָה���יר
�� ��פר ל��כר מכר �� ואחר מ�דעה, ה���יר מסר ��ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ
וה� אנ�ס, �ה�א עדי� ל� י� �הרי �טל; ה�מ�ר הרי �ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וכ� ה��דעה. עדי וה� �פניה�, �י� �בית �� ��פר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעדי�

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

מ�ני‰. חמס�, ה�א �הרי �א�ס, אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
והחזק ה��זל אבל לרצ�נ�. ��א למ�ר ה��כר את ְַ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ���פה
למסר צרי� ה��כר אי� � ��זל �דה לקח �� ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ�זל�,

�זלה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָָָמ�דעה,

.Âה�מ�ר �א�ת� עצמ� ה� לח�� לה� י� � ה��דעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי
אמר ואפ�� �ל��. �כ� ואי� עליו, ה��דעה לה� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ��מסרה
ה��דעה הרי אנס', �לא מכר�י, '�רצ�ני הא�ס: �פני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלה�
עד אנס� �� רצ��, �לא ��מ�ר �אנס� ��� ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹק�מת;

מ�כר'. אני '�רצ�ני ְֲִִִֵֶַָ�אמר:

.Êסר�� אחר ה�מי� ��קח �פניה� ה�דה א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�
אנס� �הא�ס �ל��; להחזיר ח�ב אינ� ,�� על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָה��דעה
מנה א� אבל אנ�ס. �ה�א ידע� �בר והעדי� ���דה, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָעד

להחזיר. ח�ב �פניה�, ְְְִִִֵֶַַַָָה�מי�

.Áהרי ה��דעה, ���ל ה�מ�ר עדי עליו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעיד�
י�דעי�, 'הי� ה��דעה: לעדי אמר וא� �טלה; ְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָָָה��דעה

ה לב�ל ל�קח �אני קני� �מ�דעה��ל �מ�דעה ��דעה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
�א�� האנס מ�ני א�א �� א�מר ואיני �טל, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�ל
הרי � לע�ל�' הא�נס לזה להקנ�ת �דע�י ואי� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָי�דעי�,
על ה��דעה לב�ל מ�ד� ��נ� �י על וא� �טל, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה�מ�ר

��ארנ�. ְֵֶֶֶַַה�ר�

יא ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�אפ�ר‡. �נאי� והתנה מ�לטלי�, �י� קרקע �י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�קנה,
נתק�מ� א� � ה��נה �התנה �י� ה�קנה �התנה �י� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלק�מ�,
לא ה�נאי, נתק�� לא וא� �הקנה; ה�בר נקנה ְְְְִִֵַַַָֹֹ�ְְִִֶַַָָָָה�נאי�,

אי��ת. �הלכ�ת ה�נאי� מ��טי �ארנ� �כבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.

ה�רכי�·. מ� �דר� ���נה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָ��ה
לא א� אבל ה�נאי. את לק�� עליו י� והרי �ה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ���ני�
וא� יקנה, זה �נאי יתק�� �א� ע�� והתנה ע�ה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָקנה
קנה; לא ה�נאי, ��תק�� �י על א� � יקנה לא יתק�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא

היא אסמכ�א אחר]��� זמ� סמ� קנ�ת�[על סמ� �הרי , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
�מר לא �הרי ק�נה, אינ� אסמכ�א וכל וכ�; �� ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלע��ת

להקנ�ת�. ְְְִַ�ל��

�נאי‚. על �מ�נה ל� נתנ� א� לחבר� �ית ה��כר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ�יצד?
מע�ה ��ית זה והחזיק �ל�ני, �י�� ליר��לי� ע�� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ל�
וא� ה���; �א�ת� ליר��לי� ע�� ���ל� קנה זה הרי �ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ואמר התנה א� אבל קנה. לא הל�, ולא ה��� א�ת� ְְְֲִִַַַַָָָָָָָֹֹעבר
לי �ביא א� א� �ל�ני, �י�� ליר��לי� ע�י �ל� 'א� ְְִִִִִִִִִֵֵַָָל�:
וכ�', �כ� ל� אמ�ר�� א� זה, �ית ל� א�� �ל�ני, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ�בר
�החזיק �י על א� � ל� הביא א� ה���, �א�ת� ע�� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָוהל�
האסמכ�א. היא ��� קנה, לא � ה�נאי ���� אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ��ית

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

�י,„. אחזר אני 'א� ל�: ואמר לחבר� ערב�� ה��ת� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלפיכ�,
ל� אכ�ל �י, אחזר אני 'וא� א�מר: וה�ה ל�', מח�ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹערב�ני
�הרי הערב��, את זה קנה � ה��קח �� חזר א� � ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָערב�נ�'
לכ�ל א�ת� מח�בי� אי� � ה��כר �� חזר וא� יד�; �חת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹה�א

קנה. לא ועדי� היא אסמכ�א ��� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהערב��,

ואמר‰. ה�טר את וה�לי� ח�ב�, מקצת ��רע מי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכ�
�טר�', את �� �ל�ני, י�� ועד מ�א� ל� נת�י לא 'א� ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹל�:
��� ה�טר, את ה�לי� י�� לא � נת� ולא זמ�, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוה�יע

היא. ְְִַַָאסמכ�א

.Âי� על א� �יניה�, אד� �ני ��תני� ה�נאי� �ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
א�� �� �ע�ה א� א� �� יהיה 'א� �ב�טר, �עדי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�
תע�ה לא א� יהיה לא וא� זה, �ית ל� אקנה א� מנה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹל�
�היה א� �ע�ה �י על א� � ל�' א�� ולא ל� אקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלא
יהיה' לא 'א� א� יהיה' 'א� הא�מר ��ל קנה; לא ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹה�בר,
א� יהיה ��א ס�מכת עדי� �ע�� �הרי והקנה, �מר לא �ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

יהיה. לא ְִֶֶָֹ��א
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.Ê,לל� אסמכ�א �א� אי� � מעכ�ו' 'קנה הא�מר: ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָ�ל
�יצד? מעכ�ו. הקנה� לא להקנ�ת�, �מר לא �א�� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוקנה;
וקנ� מעכ�ו', זה �ית קנה �ל�ני, י�� ועד מ�א� �אתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ'א�
��בע. ה�מ� �ת�� �א א� קנה, זה הרי � �� על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמ�ד�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Áה�א� מכירה ��עת �פר� �דה�, א� חצר� ��כר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי
�ד �דימ�כר ��מנע, ה�טר מ�ני א� �ל�ני, למק�� ליל� י ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ

�נאי. על �מ�כר זה הרי � חצר� �דמי ח�י� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַלקנ�ת
וה�זל�, ח�י� �א� א� ��כר, אחר ה�טר ירד א� ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָלפיכ�,
ל� נס��ע ��א א� האר�, לא�ת� ליל� ה�ר� נמנע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹא�
ה�מי�, א�ת� מחזיר זה הרי � הח�י� לקנ�ת א� ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָלעל�ת
לע��ת א�א מ�כר �אינ� �ר� �הרי קרקע�; ל� ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹותחזר

�זה. ���צא �ל וכ� נע�ה. לא והרי �ל�ני, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ�בר

.Ë�� ���ני �ל�� �היה �י על א� � סת� ה��כר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
מ�כר �אינ� ה�ברי� ��ראי� �י על וא� מ�כר, ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
לא �הרי ח�זר; אינ� � נע�ה ולא וכ�, �� לע��ת ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹא�א

�ברי�. אינ� ���ב �דברי� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָ�ר�,

.Èמ�ח ���� מנת 'על עליו: והתנה לחבר�, �הקנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמי
�ל�ני, לא�ת� מכר� א� נתנ� א� � לפל�ני' �מ�ר�� א� ְְְְְְְִִִִִֶֶָָזה
ולא מכר� ��א א� לאחר, �מכר� ה�נאי ק�� לא וא� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹקנה;
ה��קח א� ה��כר וכ� קנה. לא � ל� ��בע ��מ� ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנ�
ל� ����� א� �ל�ני, �זמ� ה��ח ל� ��חזיר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�התנה

��התנה. ויחזיר ק��, ה�כר הרי � ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָה�ע�ת

.‡È:ל��קח ואמר ה��כר והתנה לחבר�, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר
�ל ה�ר�ת הרי � ז�' קרקע לי �חזיר מע�ת, לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ'���הי�
ל� '���הי� מ�ע��: ה��קח ל� ואמר סת�, ל� מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמ�כר.
ה�נאי הרי � ז�' קרקע ל� אחזיר ואני לי �ביא� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָמע�ת,
�הרי ר�ית, אבק �זה ואי� �ר�ת; א�כל וה��קח ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָק��,

זה. �תנאי עצמ� ח�ב ְְְִִִֵֶַַַמ�ע��

.·Èחצר ל� לקנ�ת רא�ב� ��לחה �א�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמע�ה
לרא�ב� ה��כר �מע�� ואמר קר�ב�, �היה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמ�מע��
קר�בתי �ל�נית לי �חזיר מע�ת, לי יהי� 'א� ְְְְִִִִִִִִַַַָָָה�ליח:
קר�בי� �פל�נית 'א�ה ל�: ואמר רא�ב� וה�יב� ז�', ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָקרקע
ואינ� ל�, �חזיר �היא קר�ב ה�בר �ל�מר: אחי�', ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ�מ�
הרי ואמר�: חכמי�, לפני זה מע�ה �בא זה. על ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמק�דת
קר�ב �ל �ע�� סמכה לא �הרי �ל��, קנה לא ה�ליח ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזה
�ר�רה; ���בה ה�יב� ��א מ�ני ה�ליח, �ברי על ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה

�זה. ���צא �ל וכ� הקנה. ולא �מר ��א ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹונמצא

.‚Èזה הרי ח��ב, �י� �בית עליה מ�ד� ��נ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכ�א
יהיה ��א וה�א �י�, �בית זכ��תיו ��ת�יס וה�א ְְְִִֵֶֶָֹ�ְְְִֶֶַק�נה;

ָאנ�ס.

.„È�וקנ �י�, �בית ��בר� א� �טר� �הת�יס הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ�יצד?
�ינ�, לבעל זה �טר י�ת� �ל�ני �י�� �א לא �א� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמ�ד�
נהר ע�ב� וא� נ�תני�; א�� הרי � �א ולא ה���, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוה�יע
��היה וה�א �זה; ���צא �ל וכ� י�נ�. לא מ�ב�א, חלי ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹא�

ח��ב. �י� ְִֵָ�בית

.ÂËעל א� � �לל �נאי �לא לאחר �ממ�� עצמ� ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹהמח�ב
�מ� זה ��בר ח�ב; זה הרי �ל��, ל� ח�ב היה ��א ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�י

'הו� לעדי�: הא�מר �יצד? אסמכ�א. ואינ� ה�א, ְְְְֱִֵֵֵֵַַַַָָָָמ�נה
��טר: ל� ��תב א� מנה', לפל�ני ח�ב �אני עדי� ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעלי
�אמר א� עדי�, �� �אי� �י על א� מנה', ל� ח�ב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'הריני
�י על א� ��טר', מנה ל� ח�ב 'הריני עדי�: �פני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָל�
�מי זה הרי ��טר, ואמר ה�איל � עדי' 'א�� אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א
��ניה� �י על א� ל���, וח�ב עדי�', עלי 'הו� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�אמר
�הרי �ל��; אצל� ל� היה ��א י�דעי� והעדי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמ�די�

� עצמ� ו�ע�ד וגמר עצמ�, הערב.ח�ב ����ע�ד מ� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ה�א�ני�. רב ה�ר� ְְִֶַָֹוכזה

.ÊËהריני' �אמר: �ג�� קצ�ב, �אינ� �דבר עצמ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָח�ב
��נ� �י על א� � �ני�' חמ� לכ��ת� א� א�ת� לז�� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָח�ב
�בר �א� ואי� היא, מ�נה �מ� ��� נ��ע�ד; לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�ד�,

ר��תי. ה�ר� וכ� �מ�נה. �נתנ� �מצ�י ְְְֵֶַַַַָָָָָיד�ע

.ÊÈח�ב ,��� את ז� ��היה א��� ע� ה��סק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�ני
לדברי� ��מה וה�בר נ��אי�, ��עת ��סק מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלז�נ�?

�אמירה. ְֲִִִַַָה�קני�

.ÁÈ�� �אסמכ�א, להקנ�ת ר�צי� ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ��הי�
ואחר דינרי�, מאה לזה ח�ב �ה�א מ�ה ק�ני� ע��י�: ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהי�
א� �� ��היה זמ� ��ל ח�ב� מ�על ק�ני� עצמ�, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�ח�ב
לא וא� מעכ�ו, ל� מח�ל ה�ה הח�ב הרי ,�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��ע�ה
.�� עצמ� �ח�ב ��מ�� ��בע� הריני יע�ה, לא א� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיהיה
לא��� אד� ��י� ה�נאי� �כל ע��י� היינ� זה �ר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועל

לה�. ה��מי� ה�ברי� �בכל ְְְִִִִֶַַָָָ����כי�,
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��אמר:‡. חבר�, את לה�נ�ת ל��נה א� ל��כר ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָאס�ר
��נ� אל � עמית� מ�ד קנה א� לעמית�, ממ�ר תמ�ר� ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹ"וכי
תע�ה, לא על ע�בר �ה�א �י על וא� אחיו". את ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹאי�

לה�ב�� ���� מ�ני ל�קה, �ה�נה[להשיב]אינ� �בי� ; ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לה�יב. ח�ב � ה�ניה זה �ממ�ר ��� ידע ��א �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�מזיד,

�ת�ת·. לה�יב? ח�ב ויהיה הה�ניה �היה [ששית]��ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
א�[בדיוק]��וה �חמ�ה, ��ה �וה ��כר הרי �יצד? . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�וה א� ���ה, חמ�ה �וה א� ��בעה, ��ה ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָ�וה
ה��נה וח�ב ה��ח, ונקנה ה�ניה; ז� הרי � ���ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�בעה

ל�תא�ה. ��� הה�ניה את ְִֶַַָ�ְְִֶַַָָלהחזיר

�וה‚. ��כר �ג�� �ה�א, �כל מ�ה �ח�ת הה�ניה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה
�ל��; להחזיר ח�ב אינ� � �פר�טה �חמ�י� �ינר ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ��י�

.�� למחל ה�ל �ר� מ�ת�ת, �ח�ת ְְִִֶֶֶַָָֹֹ��ל

�ג��„. �ה�א, �כל ה�ת�ת על יתרה הה�ניה ְְְְְֵֶַַַָָָָָָהיתה
ה��ח, �טל � �ר�טה �ח�ת �חמ�י� ��י� �וה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ��כר
ה��נה אבל �לל; יקנה ולא החפ� להחזיר יכ�ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוה�תא�ה
��טל �י על א� וק�ל, זה רצה א� לחזר יכ�ל אינ� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�ת�
יתר הה�ניה ��היה עד להחזיר, ח�ב ה��נה אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה��ח.
�אי� מחזיר, אינ� � ��וה �ר�טה היתה �ר�טה; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָעל

לפר�ט�ת. ְִָָה�ניה

לב�ל‰. א� הה�ניה, ולת�ע לחזר ל� יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹעד
יתר �הה וא� לקר�ב�. א� לת�ר ��ראה �די עד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��ח?
ח�זר. אינ� �מאתי�, מאה �וה לקח אפ�� � זה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` b"i ipy mei -

.Â�יד� ה��ח �הרי �ל�קח, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
צרי� ואי� לע�ל�; �ה�ניה ח�זר ה��כר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָ�מראה�.
��ראה עד ��כר זה �מי י�דע �אינ� מ�ח, �ב��ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָל�מר
�מינ� �אי� �בר ה��ח היה א� לפיכ�, ��מ�ר. ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ�מ�ת�
זה הרי � �ה� וכ��צא ה�ל�לי� �ג�� �וה, ��� וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְִ���י

���� �ער על ���אל �די עד א�א ח�זר, �לבד.אינ� ק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

.Êולא ��עה וידע �ממ�ר�, ליד� ��א נ�דע א� ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכ�
מחל. �הרי ולת�ע, לחזר יכ�ל אינ� � ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�בע

.Áי� על א� לת�ר, ה�ניה �� � להדי�ט �ה�ניה ���ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�ניה י� �� �בבהמה, �פר�ת �ה�ניה �כ�� �קי. ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ�ה�א

ְְְַ�מט�ע�ת.

.Ë�וע�רי �אר�עה זהב �ל דינר �היה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�יצד?
וצרפ� �ס�, �ל א�[והחליפה]�ינר �ינר, �ע�רי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

יתר היה הה�ניה; את מחזיר זה הרי � וע�רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��מ�נה
זה מששית]על ה�ר��[יותר �טל מ�א�[ההחלפה], �ח�ת ; ִֵֵֶַַָָָ

מששית] מחילה.[פחות ,ְִָ

.È�מ�ציאי והי� �ת�ת, חסרה ה�לע היתה א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוכ�
הה�ניה. מחזיר � �מ�קל לא �מני� ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹה�לעי�

.‡È�ה�לע���ר�י א� ה�ינר להחזיר ל� י� מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד
ה�לחני[בערי�] �אי� ��פרי� ל�לחני. ��ראה �די עד ?ְְְֵֶֶַַ�ְְִִֵֶַַָָ�ְִָ

מ�יר �אי� ��ת�ת; ערבי עד להחזיר ל� י� ,�� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצ�י
למ�כר ה�י� וה�א ה�לחני. א�א ודמיה וחסר�נ� ְְְִִֵַָ�ְְְֶֶֶֶַַַָָָָה�לע
לחזר, ל��קח ��� � �מר�ל��ת ט�ב�ת אבני� א� ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹספרי�,
מק�� �כל �ה� ה�קיאי� ל��רי� א�ת� ��ראה �די ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
היה לא א� לפיכ�, א��. �דברי� �קיאי� ה�ל �אי� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ה�;
��א א� אחר, למק�� ה��ח וה�לי� ה�דינה, �א�ת� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָמ�יר
ח�זר. זה הרי � ��עה וה�דיע� מר�ה, זמ� לאחר ְֲִֵֵֶֶֶָָ�ְְְִַַַַָה�קי

.·È��אפ מ�יר�, היה א� � לחבר� חסרה סלע ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
אפ�ר היה וא� מחזיר�; זה הרי � חד� ע�ר �ני� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחר
זמ�, לאחר להחזיר� יכ�ל אינ� � ה�חק ידי על ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָלה�ציא�

חסיד�ת. �מ�ת מ��� ק�ל� �� א� ְְֲִִִִִֵֶֶַָָא�א

.‚Èטל� ה��ח �הרי �חמ�, אר�ע �וה לחבר� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��כר
עד לקר�ב�, א� לת�ר להרא�ת� הס�יק ולא ��ארנ�, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ�מ�
ה��כר; ולא ,�� לחזר יכ�ל ל�קח � ��בע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ�ה�קר
היית לא ה�ניתני, לא 'א�� ל��כר: א�מר ה��קח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ�הרי
הח�טא יהיה היא� �חזר?! �ה�ניתני וע�ה לחזר, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיכ�ל

ְִָנ��ר'?!.

.„È�ל�� ועמד וזל �אר�ע, חמ� �וה ��כר מ�כר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ�
ה��כר ל� א�מר �הרי ל�קח; ולא ,�� לחזר יכ�ל מ�כר �ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

�י'. �חזר �ה�ניתני מ�ני 'לא ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹל��קח:

.ÂËעד להרא�ת� הס�יק ולא ,��� חמ� �וה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹה��כר
האחת להחזיר ח�ב ה��כר הרי � ��מ�נה ועמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�ה�קר
�כ�ה�קיר, להחזיר; וח�ב ה��ח, נקנה �הרי ה�ניה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
וה�זל� �חמ�, �� �וה מכר א� וכ� ה�קיר. ל�קח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ר��ת
�ל אחת סלע להחזיר ח�ב ה��קח הרי � �ל� על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹועמד�

ה�זל. ה��קח �בר��ת ה��ח, נקנה �הרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָה�ניה;

ה'תשס"ט אדר י"ג שני יו�
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�כלי‡. �לי� מחטה�חלי� אפ�� �בהמה, �המה א� � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
��חט ר�צה ��ה ה�ניה, ל� אי� � �ס�ס טלה א� ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ��רי��,
��מ� �י� �פר�ת, �ר�ת ה�חלי� אבל ה�רי��; מ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָי�תר
י� � ה�כירה אחר א�ת� ��מ� �י� ה�כירה קד� ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹא�ת�

ה�ניה. ֶָָָלה�

אכסרה·. �דמי� מדה]ה��קח �מע�ת[ללא �חפ� �ג�� , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
�חליפי�, ���נה �י על א� � �א��' �רת� לי 'מכר ל�: ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר
�ר�ת לל�קח ה�י� וה�א ��ארנ�. �מ� א�ניה �מחזיר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָקנה
ה�ית �על א�ניה. �מחזיר ��נה ���י�, א� �סלע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָאכסרה
ל� הר�� לא �א�� ה�ניה, ל� אי� � ת�מי�� �לי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��כר

��מי��. �לי את ל� מ�כר היה לא ְְְִִֵֵֶַָָָֹ�דמי�,

ל�‚. י� א�ניה', עלי ל� �אי� מנת 'על לחבר�: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהא�מר
י�דע �אינ� �סת�, אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ניה. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָעליו
אמר א� ל�מר צרי� ואי� ��מחל. �די �� י� ה�ניה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ��ה
�מפר� אבל .�� י� �הרי ה�ניה', �� �אי� מנת 'על ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָל�:

ק��. ��ממ�� �נאי ��ל ה�ניה, ל� אי� �ְְֵֶֶַַָָָָָ

נ�ת�„. �אני זה 'חפ� ל��קח: �אמר מ�כר ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�יצד?
�אי� מנת על מנה, א�א �וה �אינ� אני י�דע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�מאתי�,
ל�קח וכ� ה�ניה. עליו ל� אי� � ל�' מ�כר אני ה�ניה, ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָל�
אני י�דע �מאה, מ�� ל�קח �אני זה 'חפ� ל��כר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�אמר
ל�קח אני ה�ניה, עלי ל� �אי� מנת על מאתי�, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��וה

ה�ניה. עליו ל� אי� � ְִֵָָָָמ��'

�יצד?‰. א�ניה. עליו ל� אי� �אמ�נה, ונ�ת� ְֱֵֵֵֵֶַַָָָָָה���א
� '�� מ���ר אני וכ� וכ� לקח�יו, וכ� �כ� זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ'חפ�

ה�ניה. עליו ל� ֵָָָָאי�

.Â�א ר�י� �לי� לקח א� �אמ�נה, ונ�ת� ה���א ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
ואת �אמ�נה הרע את יח�ב לא � אחד �ממ�ר ר�י� ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�גדי�
וי� ��וי�. וזה זה א� �אמ�נה וזה זה א� א�א ��וי�, ְְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָה�פה

ה��� �כר ה��ח על להעל�ת הח�ר[סבל]ל� ��כר [בעל, ְְְֲִַַַַַַַַַָָָ
ה�נ�קהחמור] ��כר מעלה[מלו�], אינ� עצמ� �כר אבל . ְַַ�ְְְֲֲֵֶַַַָָ

א�א ה��ח, על א�ת� מ�סי� אינ� � �פ�על �ה�א מ�ני ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָל�,
מ���ר'. אני וכ� ��' ל�: וא�מר ְְְְֲִִֵֵֵַָָָמפר�

.Êוג�י אחיו". את "אי� ��אמר: ה�ניה, ל� אי� � ְֱִִֵֶֶֶַַָָָה��י
יהיה לא ��נ�; ��יני� הה�ניה מחזיר י�ראל, את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�נה

מ��ראל. חמ�ר ְִִֵֶָָזה

.Á,�והעבדי ה�רקע�ת, ה�ניה: לה� �אי� דברי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָא��
א� �דינר, אל� �וה מכר אפ�� וההק���ת; ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�טר�ת,
מ�ד קנה "א� ��אמר: ה�ניה; �ה� אי� � �אל� �ינר ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�וה
ויצא� הקרקע�ת, יצא� ליד; מ�ד ה�קנה �בר � ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָעמית�"
קנ�י ��פ� �אי� �טר�ת ויצא� לקרקע�ת, �הק�� ְְְְְְֵֶַָָָָָ�ֲִֶָעבדי�
"עמית�", �נאמר: הק���ת, ויצא� ��ה�, לראיה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָא�א

הק��. ְְֵֶֹולא

.Ëאבל עצמ�. נכסי �מ�כר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ��ה
�קרקע�ת �י� �מ�לטלי� �י� �ה�א, �כל ��עה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ליח
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.Â�יד� ה��ח �הרי �ל�קח, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
צרי� ואי� לע�ל�; �ה�ניה ח�זר ה��כר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָ�מראה�.
��ראה עד ��כר זה �מי י�דע �אינ� מ�ח, �ב��ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָל�מר
�מינ� �אי� �בר ה��ח היה א� לפיכ�, ��מ�ר. ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ�מ�ת�
זה הרי � �ה� וכ��צא ה�ל�לי� �ג�� �וה, ��� וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְִ���י

���� �ער על ���אל �די עד א�א ח�זר, �לבד.אינ� ק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

.Êולא ��עה וידע �ממ�ר�, ליד� ��א נ�דע א� ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכ�
מחל. �הרי ולת�ע, לחזר יכ�ל אינ� � ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�בע

.Áי� על א� לת�ר, ה�ניה �� � להדי�ט �ה�ניה ���ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�ניה י� �� �בבהמה, �פר�ת �ה�ניה �כ�� �קי. ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ�ה�א

ְְְַ�מט�ע�ת.

.Ë�וע�רי �אר�עה זהב �ל דינר �היה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�יצד?
וצרפ� �ס�, �ל א�[והחליפה]�ינר �ינר, �ע�רי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

יתר היה הה�ניה; את מחזיר זה הרי � וע�רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��מ�נה
זה מששית]על ה�ר��[יותר �טל מ�א�[ההחלפה], �ח�ת ; ִֵֵֶַַָָָ

מששית] מחילה.[פחות ,ְִָ

.È�מ�ציאי והי� �ת�ת, חסרה ה�לע היתה א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוכ�
הה�ניה. מחזיר � �מ�קל לא �מני� ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹה�לעי�

.‡È�ה�לע���ר�י א� ה�ינר להחזיר ל� י� מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד
ה�לחני[בערי�] �אי� ��פרי� ל�לחני. ��ראה �די עד ?ְְְֵֶֶַַ�ְְִִֵֶַַָָ�ְִָ

מ�יר �אי� ��ת�ת; ערבי עד להחזיר ל� י� ,�� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצ�י
למ�כר ה�י� וה�א ה�לחני. א�א ודמיה וחסר�נ� ְְְִִֵַָ�ְְְֶֶֶֶַַַָָָָה�לע
לחזר, ל��קח ��� � �מר�ל��ת ט�ב�ת אבני� א� ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹספרי�,
מק�� �כל �ה� ה�קיאי� ל��רי� א�ת� ��ראה �די ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
היה לא א� לפיכ�, א��. �דברי� �קיאי� ה�ל �אי� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ה�;
��א א� אחר, למק�� ה��ח וה�לי� ה�דינה, �א�ת� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָמ�יר
ח�זר. זה הרי � ��עה וה�דיע� מר�ה, זמ� לאחר ְֲִֵֵֶֶֶָָ�ְְְִַַַַָה�קי

.·È��אפ מ�יר�, היה א� � לחבר� חסרה סלע ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
אפ�ר היה וא� מחזיר�; זה הרי � חד� ע�ר �ני� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחר
זמ�, לאחר להחזיר� יכ�ל אינ� � ה�חק ידי על ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָלה�ציא�

חסיד�ת. �מ�ת מ��� ק�ל� �� א� ְְֲִִִִִֵֶֶַָָא�א

.‚Èטל� ה��ח �הרי �חמ�, אר�ע �וה לחבר� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��כר
עד לקר�ב�, א� לת�ר להרא�ת� הס�יק ולא ��ארנ�, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ�מ�
ה��כר; ולא ,�� לחזר יכ�ל ל�קח � ��בע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ�ה�קר
היית לא ה�ניתני, לא 'א�� ל��כר: א�מר ה��קח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ�הרי
הח�טא יהיה היא� �חזר?! �ה�ניתני וע�ה לחזר, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיכ�ל

ְִָנ��ר'?!.

.„È�ל�� ועמד וזל �אר�ע, חמ� �וה ��כר מ�כר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ�
ה��כר ל� א�מר �הרי ל�קח; ולא ,�� לחזר יכ�ל מ�כר �ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

�י'. �חזר �ה�ניתני מ�ני 'לא ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹל��קח:

.ÂËעד להרא�ת� הס�יק ולא ,��� חמ� �וה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹה��כר
האחת להחזיר ח�ב ה��כר הרי � ��מ�נה ועמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�ה�קר
�כ�ה�קיר, להחזיר; וח�ב ה��ח, נקנה �הרי ה�ניה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
וה�זל� �חמ�, �� �וה מכר א� וכ� ה�קיר. ל�קח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ר��ת
�ל אחת סלע להחזיר ח�ב ה��קח הרי � �ל� על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹועמד�

ה�זל. ה��קח �בר��ת ה��ח, נקנה �הרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָה�ניה;

ה'תשס"ט אדר י"ג שני יו�

יג ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�כלי‡. �לי� מחטה�חלי� אפ�� �בהמה, �המה א� � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
��חט ר�צה ��ה ה�ניה, ל� אי� � �ס�ס טלה א� ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ��רי��,
��מ� �י� �פר�ת, �ר�ת ה�חלי� אבל ה�רי��; מ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָי�תר
י� � ה�כירה אחר א�ת� ��מ� �י� ה�כירה קד� ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹא�ת�

ה�ניה. ֶָָָלה�

אכסרה·. �דמי� מדה]ה��קח �מע�ת[ללא �חפ� �ג�� , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
�חליפי�, ���נה �י על א� � �א��' �רת� לי 'מכר ל�: ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר
�ר�ת לל�קח ה�י� וה�א ��ארנ�. �מ� א�ניה �מחזיר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָקנה
ה�ית �על א�ניה. �מחזיר ��נה ���י�, א� �סלע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָאכסרה
ל� הר�� לא �א�� ה�ניה, ל� אי� � ת�מי�� �לי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��כר

��מי��. �לי את ל� מ�כר היה לא ְְְִִֵֵֶַָָָֹ�דמי�,

ל�‚. י� א�ניה', עלי ל� �אי� מנת 'על לחבר�: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהא�מר
י�דע �אינ� �סת�, אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ניה. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָעליו
אמר א� ל�מר צרי� ואי� ��מחל. �די �� י� ה�ניה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ��ה
�מפר� אבל .�� י� �הרי ה�ניה', �� �אי� מנת 'על ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָל�:

ק��. ��ממ�� �נאי ��ל ה�ניה, ל� אי� �ְְֵֶֶַַָָָָָ

נ�ת�„. �אני זה 'חפ� ל��קח: �אמר מ�כר ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�יצד?
�אי� מנת על מנה, א�א �וה �אינ� אני י�דע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�מאתי�,
ל�קח וכ� ה�ניה. עליו ל� אי� � ל�' מ�כר אני ה�ניה, ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָל�
אני י�דע �מאה, מ�� ל�קח �אני זה 'חפ� ל��כר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�אמר
ל�קח אני ה�ניה, עלי ל� �אי� מנת על מאתי�, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��וה

ה�ניה. עליו ל� אי� � ְִֵָָָָמ��'

�יצד?‰. א�ניה. עליו ל� אי� �אמ�נה, ונ�ת� ְֱֵֵֵֵֶַַָָָָָה���א
� '�� מ���ר אני וכ� וכ� לקח�יו, וכ� �כ� זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ'חפ�

ה�ניה. עליו ל� ֵָָָָאי�

.Â�א ר�י� �לי� לקח א� �אמ�נה, ונ�ת� ה���א ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
ואת �אמ�נה הרע את יח�ב לא � אחד �ממ�ר ר�י� ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�גדי�
וי� ��וי�. וזה זה א� �אמ�נה וזה זה א� א�א ��וי�, ְְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָה�פה

ה��� �כר ה��ח על להעל�ת הח�ר[סבל]ל� ��כר [בעל, ְְְֲִַַַַַַַַַָָָ
ה�נ�קהחמור] ��כר מעלה[מלו�], אינ� עצמ� �כר אבל . ְַַ�ְְְֲֲֵֶַַַָָ

א�א ה��ח, על א�ת� מ�סי� אינ� � �פ�על �ה�א מ�ני ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָל�,
מ���ר'. אני וכ� ��' ל�: וא�מר ְְְְֲִִֵֵֵַָָָמפר�

.Êוג�י אחיו". את "אי� ��אמר: ה�ניה, ל� אי� � ְֱִִֵֶֶֶַַָָָה��י
יהיה לא ��נ�; ��יני� הה�ניה מחזיר י�ראל, את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�נה

מ��ראל. חמ�ר ְִִֵֶָָזה

.Á,�והעבדי ה�רקע�ת, ה�ניה: לה� �אי� דברי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָא��
א� �דינר, אל� �וה מכר אפ�� וההק���ת; ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�טר�ת,
מ�ד קנה "א� ��אמר: ה�ניה; �ה� אי� � �אל� �ינר ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�וה
ויצא� הקרקע�ת, יצא� ליד; מ�ד ה�קנה �בר � ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָעמית�"
קנ�י ��פ� �אי� �טר�ת ויצא� לקרקע�ת, �הק�� ְְְְְְֵֶַָָָָָ�ֲִֶָעבדי�
"עמית�", �נאמר: הק���ת, ויצא� ��ה�, לראיה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָא�א

הק��. ְְֵֶֹולא

.Ëאבל עצמ�. נכסי �מ�כר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ��ה
�קרקע�ת �י� �מ�לטלי� �י� �ה�א, �כל ��עה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ליח
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�א��טר���ס ה�י� ��� לי ויראה ח�זר. נכסי� על [ממונה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
�קרקע�יתומי�] �י� �מ�לטלי� �י� �ה�א, �כל ת��עה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

יחיד. �ה�א מ�ני �י�, לבית ��מה ואינ� ח�זר; �ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

.È�י� �קרקע�ת �י� וטע�, ית�מי� נכסי ��כר� �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ית
מחילה ז� הרי מ�ת�ת, �פח�ת טע� א� � ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָ�מ�לטלי�
לב�ל ��א רצ� וא� ה��ח. �טל ��ת�ת, טע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�הדי�ט;
הדי�ט �ח יהיה לא מחזירי�; � הה�ניה ויחזיר� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹה�מ�ר,

מה�. ֵֶָחמ�ר

.‡Èל� עבדי� א� קרקע ��כר� �י� ��ית לי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
�ה�; לחזר יכ�ל ה��קח אי� �מאתי�, מנה �וה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹית�מי�
ה�י� וכ� ה�ת�מי�. מ�ח חמ�ר ההדי�ט �ח יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹלא
יכ�ל ה��קח �אי� � ועבדי� קרקע ��כר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�א��טר���ס

ההדי�ט. �די� �ה�ניה, ְְְֲִֶַַָָֹלחזר

.·È�ה הרי מ�לטלי�, �חלק� וה��פי� ְְְֲִִִֵֵֶַָָ�ְִַַָהאחי�
�ל��; מחזיר ואי� מ�ח נקנה מ�ת�ת, �ח�ת ְְְְְְִִִִֵַָָָָ�לק�ח�ת:
וא� א�ניה. �מחזיר קנה �ת�ת, מ�ח; �טל �ת�ת, על ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָיתר
�טלה � ��ת�ת וטע� ה��ני�, ���� ��חלק� �יניה� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהתנ�
� �ת�ת ה�תיר� א� �ת�ת �פחת� ��מ� �ה��ני� ְְֲֲִִִֶֶַַָָָחל�קה;

�טל. ְִֵָָמכר�

.‚È�וה�י וה�ר�ל��ת, �[חרב]ה�המה, ה��רה וספר , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
�בר ל� אי� ה�ניה. �ה� וי� מ�לטלי�, ��אר ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי
וה�א, חכמי�. ��נ� דברי� מאר�עה ח�� ה�ניה, �� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�אי�

��ארנ�. �מ� עצמ� �נכסי ק�נה א� מ�כר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ��היה

.„È�אי קרקע �כיר�ת �� � ה�ניה לקרקע�ת �אי� ���ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
רפת א� ��נה, �דינר �ד�ל טרקלי� �כר אפ�� ה�ניה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל�

ה�ניה. ל� אי� � י�� �כל �דינר ְְְִֵַָָָָָקט�ה

.ÂË�י� �קרקע �י� ע��, לע��ת ה��על את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַה��כר
לזמ�. א�ת� �ק�נה �ה�א מ�ני ה�ניה, ל� אי� � ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�מ�לטלי�

ה�ניה. �ה� אי� ֲִֵֶַָָָָועבדי�,

.ÊËהרא�י זרע �ה 'זרע�י וא�מר: קרקע, ל� לזרע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�כר�
� ל� הרא�י מ� �ח�ת �� ��רע והעיד� עדי� �בא� ְִִִֵֵֶַָָָָָָָָל�',
ל� אי� א� ה�רע, מ�ני ה�ניה, ל� י� א� ספק זה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
וכ� נת�ע; מ�ד מ�ציאי� אי� לפיכ�, ה�רקע. מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�ניה,
ה�רקע צד מ�ני ה�ת, �ב�עת א�א א�ת� מ��יעי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאי�

�א�. ���ֵֶָ

.ÊÈ;א�ניה לה� י� ה�המה, את א� ה�לי את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
ה�ניה �� י� וא� היא. י�מ� �ת מכירה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ�ה�כיר�ת,
� מ��יר �התא�ה �י� ��כר �התא�ה �י� יתר, א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ת�ת

מר�ה. זמ� לאחר ואפ�� ה�ניה, מחזיר זה ֶ�ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָהרי

.ÁÈל��� �ג�� �יצד? ה�ניה. ל� י� �ה��ל� לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנראה
��ני זה חל�ק לת�ר א� ז�זי�, �ע�רה זה �גד לארג ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעליו
ק�ל� �י� מ�ניה�, אחד וכל ה�ניה; ל� י� זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָז�זי�

�מ�כר. לע�ל� ח�זר � ה�גד �על ְְֵֵֵֶֶַַַָ�י�

יד ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וכ�‡. ��' ואמר: �אמ�נה, ונ�ת� �ה���א �ארנ�, ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
לקח�י 'זה אמר: אפ�� ה�ניה. ל� אי� � מ���ר' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאני
לפסק ח�בי� �י� �ית אבל מ�ר. מ�כר', אני �בע�ר ְֲִִִֵַָָָֹ�ְְֲִֵֶֶֶַ�סלע

מחיר]ה�ערי� לכ[לקבוע ��טרי� �להעמיד יהיה, ולא ;� ְְְְְְֲִִִִֶַַָָֹ
�לבד �ת�ת א�א ��רצה, מה �ל מ���ר ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ל
�ת�ת. על יתר ה��כר י���ר ולא ��כר�, לה� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיפסק�

נפ�,·. ח�י �ה� ��� �דברי� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ה
הע�רי� אבל �סלת�ת. �מני� יינ�ת �ג��[שורשי�]�ג�� , ְְְְֲִִִֵָָָָָ

לה� ��סקי� אי� � �ה� וכ��צא וה�ב�נה וה�שט ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהחמס
��רצה. מה �ל ה����ר י���ר א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�ער,

הרא���‚. ה��ר א�א �ביצי�; �עמי� מ���רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואי�
�לבד. ��ר� מ�כר� מ��� וה��קח ��כר, מ�כר� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�א

�ה�„. ��� �דברי� י�ראל �אר� סח�רה לע��ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאס�ר
מ�רנ� מביא וזה �מ�כר מ�רנ� מביא זה א�א נפ�; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָח�י
מ�ר מר�ה, �ה�מ� �במק�� �ז�ל. ��מ�ר� �די ָ�ֶ�ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָ�מ�כר,

��מ�. ְְְִֵֶֶַלה���ר

א�צרי�‰. �אר�[אוגרי�]אי� נפ� ח�י �ה� ��� �ר�ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
זה מ�בר מ�יע �הרי י�ראל; �ר�� מק�� �כל וכ� ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְְִֵֵֶָָָי�ראל,
אבל ה��ק; מ� �ל�קח אמ�רי�? �ברי� ��ה לי�ראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָצער

ק�� לע��ת מ�ר מ���, לו]ה�כניס שיש א�צר.[המעט ְִִֶַַ�ֲַַָָ

.Âביעית�� �ביעית ערב �ני�, �ל� �ר�ת לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ�מ�ר
לא חר�בי� קב אפ�� � ��רת �ב�ני �ביעית. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹ�מ�צאי

מארה ��כניס מ�ני ה�פקיע[קללה]יאצר, וכל ��ערי�. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
�ר�� �מק�� א� י�ראל, �אר� �ר�ת �אצר א� �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ערי�,

�ר�ית. �מלוה זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָי�ראל

.Êאבל נפ�. ח�י �ה� ��� �פר�ת אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ה
�אר� א�ת� לאצר מ�ר � �פל�לי� ���� �ג�� ְֱֶֶֶָָֹ�ְְְְִִִַַַה�בלי�,
הע�רי�. ��אר למק��, מ�ק�� א�ת� �לה�ציא ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָי�ראל

.Áיינ�ת �ג�� נפ�, ח�י �ה� ��� �ר�ת מ�ציאי� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאי�
לס�ריה, ולא לאר� לח�צה י�ראל מאר� �סלת�ת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�מני�
י�ראל. �אר� אחר מל� לר��ת זה מל� מר��ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹולא

.Ë,�רצ�� �בר לכל �ער לה� לק� העיר �ני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹר�אי�
על ��עבר מי לכל �יניה� �להתנ�ת �ללח�, לב�ר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואפ��

וכ�. �� א�ת� יענ�� ְְְַַַַָָה�נאי,

.Èיע�ה ��א �יניה� לפסק א�נ��ת אנ�י ר�אי� ְֲִֵֵֶֶֶַֹֹ�ָ�ְְִֵֵַַָוכ�
על ��עבר מי וכל �זה, וכ��צא חבר�, ��ע�ה �י�� ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

וכ�. �� א�ת� יענ�� ְְְַַַַָָה�נאי,

.‡Èח��ב חכ� �� �אי� �מדינה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ��ה
י� א� אבל י��ביה. �רכי �להצליח ה�דינה מע�ה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלת��
ואי� �ל��; מ�עיל ��ה� ה�נאי אי� ח��ב, חכ� ��ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
א�א ה�נאי, מ� ק�ל ��א מי על �להפסיד לענש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיכ�לי�
�הפסיד מי וכל החכ�. מ�עת וע�� ע�ה� התנה �� ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָא�

מ���. החכ�, מ�עת �אינ� ה�נאי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָלפי

.·È� �דברי� ה�ניה �� �ממ�ר, �מ�ח �ה�ניה ���ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָ
וירא עמית�, את אי� ת�נ� "ולא אני��אמר: מאלהי�, ת ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
�ברי�. ה�נית ז� ְִַָָה'",

.‚È�מע�י 'זכר ל�: יאמר לא ���בה, �על היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹ�יצד?
מע�ה 'זכר ל�: יאמר לא �רי�, �� היה וא� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהרא��ני�'.
'�ה ל�: יאמר לא ��רה, ללמד �בא גר היה ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאב�תי�'.
מ�י ���נה ��רה וילמד יב�א �טרפ�ת, נבל�ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�א�כל
מק�ר �היה א� עליו, �אי� וי��רי� חלאי� הי� ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָה�ב�רה'?!

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` b"i ipy mei -

א��ב: �ל חבריו �אמר� �דר� ל� יאמר לא � �ניו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
�סלת� יראת� אבד".[בטחונ�]"הלא נקי ה�א מי נא זכר , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָֹ

.„È�לכ' לה�: יאמר לא � �ב�אה מב��י� ח�רי� ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹהי�
מ�כר �אינ� �� י�דע וה�א �ב�אה', ���כר �ל�ני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָאצל
יאמר לא � חכמה �בר �ל �אלה נ�אלה מע�ל�. ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�ב�אה
א�: זה'? �דבר ��יב 'מה חכמה: א�ת� י�דע �אינ� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמי
ה�ברי�. �א�� ���צא �ל וכ� זה'? �דבר �ע�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ'מה

.ÂËע�בר � �דברי� �י� �ממ�� �י� ה�ר, את ה��נה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל
ה�נית זה ת�נה", לא "וגר ��אמר: לאוי�, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��ל�ה
למד�, הא ממ��. ה�נית זה �לחצ��", "ולא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ�ברי�;
ת�נ� "לא מ��� לאוי�: ��ל�ה ע�בר ה�ר את ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�ה��נה
עמית�", את אי� ��נ� "אל �מ��� אחיו", את ֲִִִִִֶֶַָאי�

ת�נה". לא "וגר ְִֵֶֹ�מ���

.ÊË���מ ��ל�ה: ע�בר �ממ��, וה�נה� לחצ� א� ְְְְְִִִֵֵָָָָֹוכ�
את אי� ת�נ� "ולא �מ��� אחיו", את אי� ��נ� ְִִִִֶֶַָֹ"אל

תלחצ��". "ולא �מ��� ְְֲִִִֶָֹעמית�",

.ÊÈ�א דברי�, ה�נית �ל לאו על �גר ע�בר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�ני
�ה�נית א� ממ��, ה�נית �ל לאו ועל ממ��, ְְְֶַַַַַָָָָָָ�ה�נית
ה�ניה �ל��� �ניה� את ה�ת�ב �ה�ציא מ�ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ברי�?
"לא �פר��: ה�ברי� ��ני �גר ה�אוי� וכפל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹסת�,

תלח�". ו"לא ְְִֶָֹת�נה",

.ÁÈנ�נה ��� � ממ�� מה�נית �ברי� ה�נית ְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ד�לה
�ג�פ�; וזה �ממ�נ�, וזה לה�ב��, נ�נה לא וז� ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָֹלה�ב��,
לפי מאלהי�", "ויראת �ברי�: �ה�נית א�מר ה�א ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהרי
נאמר ל�ב, מס�ר �ה�א �בר �ל הא ל�ב. מס�ר ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ה�בר
נענה � �ברי� מה�נית ה��עק וכל מאלהי�". "ויראת :��ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'". אני "�י ��אמר: ֱֲִִִֶֶַָמ�ד,

טו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וטעה‡. �מני�, א� �מ�קל, א� �מ�ה, לחבר� ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָה��כר
אבל �דמי�; א�א ה�ניה �אי� לע�ל�; ח�זר � �ה�א ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ�כל

ח�זר. ְְֵֶ�ח����,

מאה·. ונמצא� �דינר, אג�זי� מאה ל� מכר ְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָ�יצד?
את �מחזיר ה��ח נקנה � ות�עי� ��עה א� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָואחד
ה�ע�ת נמצא� א� וכ� �ני�. ��ה אחר ואפ�� ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָה�ע�ת,
��נ� אחר ואפ�� ח�זר; ��סק, ה�ני� מ� חסר א� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיתר
��ני� ח�זר, � �ל�� חבר� אצל ל� נ�אר ��א ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹמ�ד�

�זה. ���צא �ל וכ� ה�א. ְְֵֵֶַָָָ�טע�ת

�אר‚. א� �המה, א� עבד, א� קרקע, לחבר� ה��כר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
מחזיר� � ה��קח �� ידע ��א מ�� ���ח ונמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמ�לטלי�,
��א וה�א, ה�א; טע�ת מ�ח ��ה �ני�, ��ה אחר ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹאפ��
אחר �� נ���� א� אבל ;���� ��דע אחר ���ח ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָי����

להחזיר. יכ�ל ואינ� מחל, זה הרי � ה��� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ�ראה

�וה„. �לי ל� מכר אפ�� ה���. �חת מח�בי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאי�
� א�ר מ�מיו ה�פחית� מ�� �� ונמצא דינרי�, ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָע�רה
�חת א�ר ל� 'הא ל�: ל�מר יכ�ל ואינ� ה�לי, את ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמחזיר
א� וכ� ר�צה'. אני �ל� '�חפ� א�מר: �ה��קח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָה���';
�ה�א ה��כר; �יד הר��ת ה���, �חת ל�ח ה��קח ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָרצה

�מי� טל א� �ה�א, �מ�ת א�ת� �קנה 'א� ל�: ְְִִֵֶֶָֹא�מר
ול�'. ���ְֵֶָ

��חזירי�‰. מ�� �ה�א ה�דינה �ני עליו �הס�ימ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ל
מ��, �אינ� עליו �הס�ימ� וכל ;�� מחזירי� זה, מ�ח ��ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ונ�ת� ה���א ��ל �ר�; א� א�א �� מחזיר אינ� זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

ס�מ�. ה�א ה�דינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסת�,

.Â.��מ מ�ל ה�ל� �בר א�א ל�קח אינ� סת�, ה��קח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ל
עלי ח�זר א�ה �אי� מנת 'על ואמר: ה��כר �ר� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוא�
�ממ�ר� ��� ה��� ��פר� עד ח�זר, זה הרי � ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מ��'
זה �מ�ח ���צא מ�� '�ל ל�: ��אמר עד א� ה��קח, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוימחל
לידע צרי� �ה��חל א�ת�'; ק�ל�י וכ�, �� עד �מיו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��חת
�ה�ניה. המפר� �מ� א�ת�, ויפר� �� ל� ��מחל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָה�בר

.Ê�מ�מי� �ל�יי� מ�מי� ב� �מנה לחבר�, �רה ְֲִִִֵֵַַָָָָָה��כר
ה�ל�יי� ה��מי� מא�ת� מ�� ב� היה ולא נ�רי�, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�אי�
מ�ח זה הרי � נ�רי� �אינ� מא�ת� מ�� �� ונמצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��נה,
�הרי ��מצא; ה��� ��ר� �י על א� וח�זר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטע�ת,
ה�ראי� ה��מי� א�� �� �אי� '��ראיתי א�מר: ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה��קח
ואינ� ��נה, נראי� �אינ� א�� �� אי� �� אמר�י: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ��נה,

�ע�י'. לה��יח �די א�א א�� מ�מי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמפר�

.Áח�רת היא, ע�רת ז� '�רה היא,[צולעת]�יצד? ִִִִֵֶֶֶֶַָָ
� רבצנית א� נ�כנית ונמצאת היא', רבצנית היא, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָנ�כנית
זה אי� ��נה, ה��מי� �ל �� הי� טע�ת. מ�ח זה ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי
א� � נ�כנית ונמצאת ח�רת היתה א� וכ� טע�ת. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמ�ח

טע�ת. מ�ח זה אי� ע�רת, �אינ� �י ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעל

.Ë,�� י� זה 'מ�� ל�: ואמר ,�� ��� ה��� ל� ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
��נה ה��מי� �א�ת� �י על א� � �ל�ני' �מ�� �ל�ני ְְִִִִֶֶַַַָָָ�מ��
טע�ת. מ�ח זה אי� � מקצת� א� ��ל� ב� ונמצא� נראי�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָאינ�

.Èמת�� היא, 'ח�רת ל�: ואמר לחבר�, �פחה ה��כר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכ�
אחת] יד נכ�ית[בעלת היא, ��טה היא, ס�מה ְִִִִֵָָהיא,

נפילה] ממחלת מא��[סובלת מ�� ב� היה ולא ְִֵֵָָָֹהיא',
וכ� טע�ת. מ�ח זה הרי � נכ�ית ונמצאת ��נה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה��מי�

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

.‡È,�דינרי �מאה חפ� לחבר� �ה��כר א�מר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמ�א�
�אי� מנת על אחד, ז�ז א�א �וה אינ� זה 'חפ� ל�: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
זה �הרי א�ניה; עליו ל� י� זה הרי � א�ניה' עלי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָל�
מת��� �אינ� ידע�י ז�ז, �וה �אינ� �ראיתי '�יו� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�מר:
�מ�ח� ��� הה�ניה �די ��פר� עד �ע�י'. לה��יח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�א
ידע זה �הרי נ�טה, �ה�עת �כדי ל� קר�ב א� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ו�אי

לד��. רא�י וכזה .�� ��חל ה�בר ְְֶֶַַַַָָָָָָ�ו�אי

.·È�להחזיר יכ�ל ה��קח אי� � �פחה א� עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��כר
מ�לאכ� א�ת� מב�לי� �אי� ה��אי מ�מי וה�מ�ני ,� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַ

ראה�; �בר �ל�י, סמ��� זה היה �א� 'סמ���'; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָה�קראי�
א� �לב, נ�יכת א� ���ר, ��מא �ג�� נראה, אינ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוא�
מב�ל� ואינ� ה�איל � �� וכ��צא החט� א� ה�ה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַֹריח
ה��ה, לת�מי� העבדי� �אי� מחזיר, אינ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�לאכ��,

למלאכה. ְִֶָָָא�א

.‚Èהיה� א� �ח�, את ה�ת� חלי א� רע, �חי� �� ְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצא
מ�עמ� א� ��ב�ל�[משוגע]נכ�ה, מ�ני מ��, זה הרי � ְְִֶ�ְְְֲֲִֵֵֶֶַָ
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א��ב: �ל חבריו �אמר� �דר� ל� יאמר לא � �ניו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
�סלת� יראת� אבד".[בטחונ�]"הלא נקי ה�א מי נא זכר , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָֹ

.„È�לכ' לה�: יאמר לא � �ב�אה מב��י� ח�רי� ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹהי�
מ�כר �אינ� �� י�דע וה�א �ב�אה', ���כר �ל�ני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָאצל
יאמר לא � חכמה �בר �ל �אלה נ�אלה מע�ל�. ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�ב�אה
א�: זה'? �דבר ��יב 'מה חכמה: א�ת� י�דע �אינ� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמי
ה�ברי�. �א�� ���צא �ל וכ� זה'? �דבר �ע�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ'מה

.ÂËע�בר � �דברי� �י� �ממ�� �י� ה�ר, את ה��נה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל
ה�נית זה ת�נה", לא "וגר ��אמר: לאוי�, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��ל�ה
למד�, הא ממ��. ה�נית זה �לחצ��", "ולא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ�ברי�;
ת�נ� "לא מ��� לאוי�: ��ל�ה ע�בר ה�ר את ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�ה��נה
עמית�", את אי� ��נ� "אל �מ��� אחיו", את ֲִִִִִֶֶַָאי�

ת�נה". לא "וגר ְִֵֶֹ�מ���

.ÊË���מ ��ל�ה: ע�בר �ממ��, וה�נה� לחצ� א� ְְְְְִִִֵֵָָָָֹוכ�
את אי� ת�נ� "ולא �מ��� אחיו", את אי� ��נ� ְִִִִֶֶַָֹ"אל

תלחצ��". "ולא �מ��� ְְֲִִִֶָֹעמית�",

.ÊÈ�א דברי�, ה�נית �ל לאו על �גר ע�בר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�ני
�ה�נית א� ממ��, ה�נית �ל לאו ועל ממ��, ְְְֶַַַַַָָָָָָ�ה�נית
ה�ניה �ל��� �ניה� את ה�ת�ב �ה�ציא מ�ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ברי�?
"לא �פר��: ה�ברי� ��ני �גר ה�אוי� וכפל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹסת�,

תלח�". ו"לא ְְִֶָֹת�נה",

.ÁÈנ�נה ��� � ממ�� מה�נית �ברי� ה�נית ְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ד�לה
�ג�פ�; וזה �ממ�נ�, וזה לה�ב��, נ�נה לא וז� ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָֹלה�ב��,
לפי מאלהי�", "ויראת �ברי�: �ה�נית א�מר ה�א ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהרי
נאמר ל�ב, מס�ר �ה�א �בר �ל הא ל�ב. מס�ר ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ה�בר
נענה � �ברי� מה�נית ה��עק וכל מאלהי�". "ויראת :��ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'". אני "�י ��אמר: ֱֲִִִֶֶַָמ�ד,

טו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וטעה‡. �מני�, א� �מ�קל, א� �מ�ה, לחבר� ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָה��כר
אבל �דמי�; א�א ה�ניה �אי� לע�ל�; ח�זר � �ה�א ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ�כל

ח�זר. ְְֵֶ�ח����,

מאה·. ונמצא� �דינר, אג�זי� מאה ל� מכר ְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָ�יצד?
את �מחזיר ה��ח נקנה � ות�עי� ��עה א� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָואחד
ה�ע�ת נמצא� א� וכ� �ני�. ��ה אחר ואפ�� ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָה�ע�ת,
��נ� אחר ואפ�� ח�זר; ��סק, ה�ני� מ� חסר א� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיתר
��ני� ח�זר, � �ל�� חבר� אצל ל� נ�אר ��א ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹמ�ד�

�זה. ���צא �ל וכ� ה�א. ְְֵֵֶַָָָ�טע�ת

�אר‚. א� �המה, א� עבד, א� קרקע, לחבר� ה��כר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
מחזיר� � ה��קח �� ידע ��א מ�� ���ח ונמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמ�לטלי�,
��א וה�א, ה�א; טע�ת מ�ח ��ה �ני�, ��ה אחר ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹאפ��
אחר �� נ���� א� אבל ;���� ��דע אחר ���ח ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָי����

להחזיר. יכ�ל ואינ� מחל, זה הרי � ה��� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ�ראה

�וה„. �לי ל� מכר אפ�� ה���. �חת מח�בי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאי�
� א�ר מ�מיו ה�פחית� מ�� �� ונמצא דינרי�, ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָע�רה
�חת א�ר ל� 'הא ל�: ל�מר יכ�ל ואינ� ה�לי, את ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמחזיר
א� וכ� ר�צה'. אני �ל� '�חפ� א�מר: �ה��קח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָה���';
�ה�א ה��כר; �יד הר��ת ה���, �חת ל�ח ה��קח ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָרצה

�מי� טל א� �ה�א, �מ�ת א�ת� �קנה 'א� ל�: ְְִִֵֶֶָֹא�מר
ול�'. ���ְֵֶָ

��חזירי�‰. מ�� �ה�א ה�דינה �ני עליו �הס�ימ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ל
מ��, �אינ� עליו �הס�ימ� וכל ;�� מחזירי� זה, מ�ח ��ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ונ�ת� ה���א ��ל �ר�; א� א�א �� מחזיר אינ� זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

ס�מ�. ה�א ה�דינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסת�,

.Â.��מ מ�ל ה�ל� �בר א�א ל�קח אינ� סת�, ה��קח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ל
עלי ח�זר א�ה �אי� מנת 'על ואמר: ה��כר �ר� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוא�
�ממ�ר� ��� ה��� ��פר� עד ח�זר, זה הרי � ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מ��'
זה �מ�ח ���צא מ�� '�ל ל�: ��אמר עד א� ה��קח, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוימחל
לידע צרי� �ה��חל א�ת�'; ק�ל�י וכ�, �� עד �מיו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��חת
�ה�ניה. המפר� �מ� א�ת�, ויפר� �� ל� ��מחל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָה�בר

.Ê�מ�מי� �ל�יי� מ�מי� ב� �מנה לחבר�, �רה ְֲִִִֵֵַַָָָָָה��כר
ה�ל�יי� ה��מי� מא�ת� מ�� ב� היה ולא נ�רי�, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�אי�
מ�ח זה הרי � נ�רי� �אינ� מא�ת� מ�� �� ונמצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��נה,
�הרי ��מצא; ה��� ��ר� �י על א� וח�זר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטע�ת,
ה�ראי� ה��מי� א�� �� �אי� '��ראיתי א�מר: ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה��קח
ואינ� ��נה, נראי� �אינ� א�� �� אי� �� אמר�י: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ��נה,

�ע�י'. לה��יח �די א�א א�� מ�מי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמפר�

.Áח�רת היא, ע�רת ז� '�רה היא,[צולעת]�יצד? ִִִִֵֶֶֶֶַָָ
� רבצנית א� נ�כנית ונמצאת היא', רבצנית היא, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָנ�כנית
זה אי� ��נה, ה��מי� �ל �� הי� טע�ת. מ�ח זה ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי
א� � נ�כנית ונמצאת ח�רת היתה א� וכ� טע�ת. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמ�ח

טע�ת. מ�ח זה אי� ע�רת, �אינ� �י ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעל

.Ë,�� י� זה 'מ�� ל�: ואמר ,�� ��� ה��� ל� ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
��נה ה��מי� �א�ת� �י על א� � �ל�ני' �מ�� �ל�ני ְְִִִִֶֶַַַָָָ�מ��
טע�ת. מ�ח זה אי� � מקצת� א� ��ל� ב� ונמצא� נראי�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָאינ�

.Èמת�� היא, 'ח�רת ל�: ואמר לחבר�, �פחה ה��כר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכ�
אחת] יד נכ�ית[בעלת היא, ��טה היא, ס�מה ְִִִִֵָָהיא,

נפילה] ממחלת מא��[סובלת מ�� ב� היה ולא ְִֵֵָָָֹהיא',
וכ� טע�ת. מ�ח זה הרי � נכ�ית ונמצאת ��נה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה��מי�

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

.‡È,�דינרי �מאה חפ� לחבר� �ה��כר א�מר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמ�א�
�אי� מנת על אחד, ז�ז א�א �וה אינ� זה 'חפ� ל�: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
זה �הרי א�ניה; עליו ל� י� זה הרי � א�ניה' עלי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָל�
מת��� �אינ� ידע�י ז�ז, �וה �אינ� �ראיתי '�יו� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�מר:
�מ�ח� ��� הה�ניה �די ��פר� עד �ע�י'. לה��יח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�א
ידע זה �הרי נ�טה, �ה�עת �כדי ל� קר�ב א� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ו�אי

לד��. רא�י וכזה .�� ��חל ה�בר ְְֶֶַַַַָָָָָָ�ו�אי

.·È�להחזיר יכ�ל ה��קח אי� � �פחה א� עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��כר
מ�לאכ� א�ת� מב�לי� �אי� ה��אי מ�מי וה�מ�ני ,� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַ

ראה�; �בר �ל�י, סמ��� זה היה �א� 'סמ���'; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָה�קראי�
א� �לב, נ�יכת א� ���ר, ��מא �ג�� נראה, אינ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוא�
מב�ל� ואינ� ה�איל � �� וכ��צא החט� א� ה�ה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַֹריח
ה��ה, לת�מי� העבדי� �אי� מחזיר, אינ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�לאכ��,

למלאכה. ְִֶָָָא�א

.‚Èהיה� א� �ח�, את ה�ת� חלי א� רע, �חי� �� ְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצא
מ�עמ� א� ��ב�ל�[משוגע]נכ�ה, מ�ני מ��, זה הרי � ְְִֶ�ְְְֲֲִֵֵֶֶַָ
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מ�ברי� �� וכ��צא צרעת �� נמצא א� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמ�לאכ��.
א�ננת אד� �ל ��פ�� מ�ני מ��, זה הרי � ה�גאלי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא��
��ת�ה. אכילה �מלאכת ל� מתע�ק �אינ� ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמה�;
,��� את המא�ד מ�� זה הרי � מז�� ליסטיס נמצא א� �ְֲֵֵֶֶַַָ�ְְְְִִִִֵָוכ�
מכ�ב נמצא א� וכ� וה�רג�. א�ת� ��פ� �ה�ל� ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָמ�ני
��פ�� �ה�ל� מ�ני �מחזיר�, מ�� זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַל�לכ�ת
ח�ט� א� ��ב נמצא א� אבל ��רצה. עת �כל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלמלאכ��
וכ��צא וס�בא, ז�לל א� �מיד, ��רח א� נפ��ת, ��נב ְְְִֵֵֵֵֵַַָָא�
�חזקת העבדי� ��ל להחזיר, יכ�ל אינ� � א�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�דברי�

�ר�. �� א� א�א הרע�ת, ה�ע�ת �ל �ה� ���ִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ה'תשס"ט אדר י"ד שלישי יו�

טז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

נאכל,‡. זרע�ני� �ל עצמ� �אי� ��ה, זרע�ני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה��כר
ה�מי� את ל� �מחזיר �אחרי�ת� ח�ב � צמח� ולא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹלחבר�,
מחמת צמח� ��א וה�א, לזריעה; �חזקת� מ���, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��קח
ח�ב אינ� � �� וכ��צא �ברד האר� לקת א� אבל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעצמ�;
�זה. ���צא �ל וכ� צמח�. לא ה�רד מחמת ��א ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�אחרי�ת�,

�זרע�,·. ��ע�רי�, ח�י� �ג�� ה�אכלי�, זרעי� ל� ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָמכר
,���� זרע הי� אפ�� �אחרי�ת�; ח�ב אינ� � צמח� ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
א�ת�, וא�כלי� ה�איל � לזריעה א�ת� ק�ני� אד� �ני ְְְְִִִִִֵֶָָָֹ�רב
לזרע, ק�נה �ה�א ה�דיע� וא� זריעת�. �אחרי�ת ח�ב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאינ�
לרפ�אה ה�מ�רי� לדברי� ה�י� וה�א �אחרי�ת�. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָח�ב

�זה. ���צא �ל וכ� ְְְִִֵֵֶַָָָולצביעה.

וה�דיע�‚. מחבר�, מ�ח ה��קח ��ל למד, א�ה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמ�א�
�ה�ליכ� ואחר ,�� למכר� �ל�נית למדינה מ�ליכ� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�ה�א
מ�חי לי 'החזר ל�: ל�מר יכ�ל אינ� � מ�� �� נמצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָל��
להביא מט�ל וה��כר ה�מי�, את ל� מחזיר א�א ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכא�';
�ה�דיע�, אחר נגנב א� אבד ואפ�� .�� למכר� א� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָממ�ר�
���ליכ� ה�דיע� לא א� אבל מ�כר. �ר��ת ה�א ְֲֲִִִִֵֵֶָֹהרי
זה הרי � מ�� �� �� ונמצא וה�ליכ� אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

ל��כר. �מ�מ� ה��ח ��חזיר עד ה��קח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ�ר��ת

נגנב„. א� �� אחר ואבד מ��, �� ונמצא מ�ח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָה��קח
התליע וא� ל��כר; ��חזיר� עד ל�קח, �ר��ת זה הרי �ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
ל� היה וא� מ�כר. �ר��ת זה הרי ה�מ�, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָונפסד
ל�קח. �ר��ת זה הרי � ה�דיע� ולא ל��כר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹלה�דיע

ל�:‰. ל�מר יכ�ל � נ�ח ונמצא לחבר�, ��ר ְְֲִֵֵַַַַָָָה��כר
��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ל�'. מכר�יו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ'ל�חיטה
יד�ע היה א� אבל ולחרי�ה; ל�חיטה ק�נה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָה��קח
וח�זר. טע�ת, מ�ח זה הרי � �לבד לחרי�ה ק�נה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�א

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

.Â�א � טרפה ונמצאת ��חט� ל��ח, �המה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָה��כר
��� טרפה �היתה �ו�אי אתנ�דע ל� מחזיר זה הרי קח�, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

למד, א�ה מ�א� ה�מי�. את ה��כר ויחזיר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�ח�טה
אחר מ�� ה��קח �� וע�ה �ממ�ר�, מ�� �היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��כר
��ר�� �בר ע�ה א� � הרא��� ה��� ל� ���דע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקד�
��ה, וא� �ט�ר; � ה�רפה את ��חט זה �ג�� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלע��ת�,

ה��ח מחזיר � ה��� ל� ���דע קד� אחר מ�� ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוע�ה
�ע�ה. ה��� �מי �מ��� ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,

.Êנ�דע �� ואחר חל�ק, מ��� לע��ת �קרע� �גד ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָקנה
�פר�, ה�רעי�. את ל� מחזיר � ה�ריעה מחמת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה���
ה�פירה �בח נ�טל ה��יח, א� � ה��� נ�דע �� ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָואחר

�זה. ���צא �ל וכ� ה��כר. ְִֵֵֵֶַַָָמ�

.Áנראה זמ� �לאחר �ר�תיה, ואכל לחבר�, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָה��כר
�ל מחזיר ל�עלי�, קרקע להחזיר רצה א� � מ�� �� ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָל�
ל� להעל�ת צרי� ,�� ודר חצר היתה וא� �אכל; ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָה�ר�ת

ָָ�כר.

Ëה��ח ואבד נראה, �אינ� מ�� �� ��� �בר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
ה�מי�. את מחזיר זה הרי � ה��� א�ת� ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָמחמת

.Èט�חנ�ת ל� �אי� לחבר� ��ר ה��כר ,[שיני�]�יצד? ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
לפני ה�אכל מ�יח והיה ,��� ה�קר ע� ה��קח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוה�יח�
��ת עד א�כל אינ� ��ה י�דע היה ולא וא�כלי�, ����ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
את ל� ויחזיר ה�בלה, את ל� מחזיר זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�רעב

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַַָָָה�מי�.

.‡È�ואינ לזה, �מ�כר מ�ה ���קח ספסר ה��כר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
נ��ע ה�פסר הרי � זה �מ�� ידע ולא ע��, ה��ח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ�הה
על �היה מ�ני ונפטר; זה, �מ�� ידע ��א ה�ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ב�עת
��מ�ת, קד� ל� �להחזיר� עצמ� �פני ה��ר לב�ק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹה��קח
ולא ה�איל הרא���. ה��כר על מחזיר� ה�פסר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹוהיה

�זה. ���צא �ל וכ� עצמ�. על הפסיד ה�א ְְְִִֵֵֶַַַָָָָע�ה,

.·È�הראה ��א ונ�דע �מכר�, ה�כ�ר את ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹה��חט
וה��אר ה�מי�; את ל� ויחזיר אכל, �אכל מה � ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ�ְלממחה
ה�מי�. את לה� ויחזיר י�בר, � ה�ק�ח�ת �יד ה��ר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמ�
מה � טרפה �היא ונ�דע �מכר�, ה�רה את ה��חט ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ�
יחזיר � אכל ��א �מה ה�מי�; את ל� ויחזיר אכל, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ�אכל

ה�מי�. את ל� ויחזיר ל��ח, ְְִִֶַַַַַָָָָה��ר

.‚È�האכיל� א� ל��יי�, טרפה �ל זה ��ר ה��קח ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמכר
ל� ויחזיר ה�רפה, �מי על ה��ח ע� יח�ב � ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָל�לבי�

�זה. ���צא �ל וכ� ה��תר. את ְֵֵֶֶַַַַָָָָה��ח

.„È,ר�ת� �כ�ר; ��ר ונמצא לחבר�, ��ר ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָה��כר
אכל�, �אכל� מה � נס� יי� ונמצא יי�, טבלי�; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָונמצא�
לאכל� �אס�ר �בר ה��כר �ל וכ� ה�מי�. את לה� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָויחזיר
�י� �כרת, א��ר� �היה �י� � �ינ� ה�א �� ה��רה, ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמ�

�לבד. �לאו א��ר� ְְִִֶַָָָ�היה

.ÂË� ס�פרי� מ�ברי אכילת� �א��ר �בר ה��כר ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאבל
�מיו; את ונ�טל ה�ר�ת את מחזיר ק�מי�, ה�ר�ת הי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�
א��רי וכל �ל��. ל� מחזיר ה��כר ואי� אכל�, אכל� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָוא�
ה�מי�, את מחזיר � מ�בריה� �י� ה��רה מ� �י� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהניה,

�לל. מכירה �י� �ה� ְְְִִֵֶָָָואי�

יז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ונמצא�‡. יפ�ת ח�י� ל� מכר ���כרי�: מ��ת ְְְְְִִִִִַַַַָָאר�ע
ונמצא� רע�ת ה��כר. ולא ,�� לחזר יכ�ל ה��קח � ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹרע�ת
ונמצא� רע�ת ה��קח. ולא ,�� לחזר יכ�ל ה��כר � ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹיפ�ת
�אי� יפ�ת �אינ� �י על א� � יפ�ת ונמצא� יפ�ת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָרע�ת,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` c"i iyily mei -

�� י� והרי מה�, למ�ה �אי� רע�ת ולא מה�, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמעלה
קנה א�א ,�� לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � �ת�ת ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹה�ניה

א�ניה. ְִַָָ�מחזיר

�חממית·. ח�י� ה��כר א�[אדומה]אבל לבנה, ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
�קמה �ל ונמצא� זית �ל עצי� �חממית, ונמצאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלבנה

מדברית] ונמצא[תאנה יי� זית, �ל ונמצא� �קמה �ל ,ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
�חבר�, לחזר יכ�ל מ�ניה� אחד �ל � יי� ונמצא חמ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמ�,

�זה. ���צא �ל וכ� ל�. ��מ�ר �אמר ה�י� זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�אי�

מ�ד‚. והחמי� �קנק�יו ה��קח �נתנ� לחבר�, יי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה��כר
'לתב�יל ל�: �אמר �י על וא� �אחרי�ת�, ח�ב אינ� �ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
טע�ת. מ�ח זה הרי מחמי�, ��ינ� יד�ע וא� ל�'; צרי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאני
אמר א� � והחמי� ה��כר �קנק�י ה�א והרי יי�, ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמכר

'למק�ה 'הרי[לתבשיל]ל�: ל�: וא�מר מחזיר � צרי�' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
מעט לב�ל א�א ל���ת� קניתי לא �אני וקנק��, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיינ�
להחזיר, יכ�ל אינ� � ה�א' 'למק�ה ל� אמר לא וא� ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹמעט'.
ל� היה ולא א�ת�? �תית לא 'ל�ה ל�: א�מר ְְֲִֵֵֶָָָָָָֹֹ�הרי

��חמי�'. עד ְְִִֶַַל�ה�ת�

מ�כר,„. �ל והחבית לחבר�, �כר �ל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה��כר
�ר��ת זה הרי � הרא��ני� ימי� �ל�ה �ת�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
ל�קח. �ר��ת ואיל�, מ�א� ה�מי�; את �מחזיר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��כר,

מעט,‰. מעט למכר� �די לחבר� יי� �ל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��כר
וא� ל��כר; ח�זרת � ��לי�� א� �מחצית� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא ו�הה ה��ק י�� �ה�יע א� ,��� ה�קב ה��קח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��ה
יי� �ל חבית המק�ל וכ� ה��קח. �ר��ת היא הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמכר
וקד� ,�� �למכר� �ל�ני למק�� לה�ליכ� �די ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחבר�
�ר��ת ז� הרי � החמיצה א� ה�י� ה�זל ל�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ���יע
�זה. ���צא �ל וכ� .��� וה�י� �החבית מ�ני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה��כר,

.Â��מב 'יי� לחבר�: ח�ב[עמיד]הא�מר ל�', מ�כר אני ְֲִֵֵַַָ�ְֲִֵַָָ
ל�', מ�כר אני י�� 'יי� ל�: אמר העצרת. עד ל� ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
�ני�; �ל� מ�ל 'מי��', �עברה; �נה מ�ל ל� ִִֶָָָֹ�ְְִֵֶֶָָָָנ�ת�
�� ��� �במק�� החג. עד יחמי� ולא ��עמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוצרי�

ה�דינה. �מנהג ה�ל יד�ע, ְְְְִִִַַַַָָָֹמנהג

.Ê,'למק�ה ל� מ�כר אני יי� �ל זה 'מר�� לחבר�: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהא�מר
עליו מק�ל ה��קח הרי � סת� יי� �ל מר�� ל� ��כר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�
�בר א�א ט�ב, יינ� יהיה ��א מאה �כל קנק�י� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹע�רה

לה����ת יק�ל.[להחמי�]התחיל לא � זה על יתר ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ

.Á�א ל�', מ�כר אני למק�ה יי� �ל 'מר�� ל�: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר
���� יי� ל� נ�ת� � ל�' מ�כר אני יי� �ל 'חבית ל�: �ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�אמר
נ�ת� � יי�' �ל זה 'מר�� ל�: אמר לתב�יל. ורא�י ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה

�הרי �חנ�ת, ה�מ�ר יי� יפה.ל� ולא רע לא �ינ�ני, ה�א ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
אפ�� � יי� הז�יר ולא ל�', מ�כר אני זה 'מר�� ל�: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹאמר

�זה. ���צא �ל וכ� ה�יע�. חמ�, ����ְִִֵֵֶֶַָָֹ

.Ëק�רת' א�: ל�', מ�כר אני ע� �ל 'ערבה לחבר�: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָהא�מר
�� לח�ר �רא�י ע� ל� נ�ת� אינ� � ל�' מ�כר אני ה�ד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ�ית
ערבה א�א ה�ד, �ית לק�רת �רא�יה ק�רה א� ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָערבה,
'ז� א�מר: הר�אה ��ל �צ�רת�, ה�ד �ית ק�רת א� ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ�צ�רת�,

�זה. ���צא �ל וכ� ה�ד'. �ית ק�רת 'ז� א�: ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָערבה',

יח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. לגנב א� �ממ�ר, �מ�ח אד� �ני את לר��ת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאס�ר
��� י�דע היה זה. �דבר י�ראל ואחד ��יי� ואחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ע��;
ה�ר��ת �עת לגנב ואפ�� ל��קח. י�דיע� מ��, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹ�ממ�ר�

אס�ר. ְִִָָ�דברי�,

מפר�סי�·. את[מייפי�]אי� ולא האד�, את לא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
�חד�י�. ��רא� �די הי�ני� ה�לי� את ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�המה,
צר��. �ל ויי�ה ויגה� ����� �ג�� החד�י�, מפר�ס ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאבל

חזרי�‚. �ל �מי� האד� את מ�ר�טי� סובי�]אי� [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צ�בעי� ולא �מני�, פניו וירא� ��ת�ח �די �ה� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכ��צא

��רק ה�ני� את[אוד�]את נ�פחי� ולא ,�� וכ��צא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
���צא �ל וכ� �מי�; ה��ר את ��רי� ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹה�רבי�,
�כלל לג�י נבלה ��ר מ�כרי� ואי� אס�רי�. א�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ�דברי�

��ח�טה. אצל� �ה�בלה �י על א� �ח�טה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ��ר

לבר„. �י[לברר]מ�ר על לא אבל ה�ריסי�, [בשטחאת �ְֲִִִֶַַָָָֹֹ
התבואה]ה�ג�רההעליו�] את[אוצר �ג�נב א�א �אינ� , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קלי�ת לח�ק לחנוני �מ�ר �ר�ר. �ה�ל ויד�ה ְְְְִֵֶַָָָ�ִִֶֶַַַָָֹהעי�,
אצל�; לב�א להר�יל� �די ול�פח�ת ל�ינ�ק�ת ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואג�זי�
ואי� מ���, �מ�יפי� להר��ת �די ����ק מ�ער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ�פ�חת
ה�עת. �נבת �זה ואי� עליו, לע�ב יכ�לי� ה��ק ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ני

�חד�י�,‰. חד�י� אפ�� �פר�ת, �ר�ת מערבי� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָאי�
�יקר הי�ני� ואפ�� �חד�י�, י�ני� ל�מר צרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואי�
ה�יר� �יי� לי�נ�. ר�צה �ה��קח מ�ני �ז�ל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהחד�י�

ה���ת �י� �ר� ק�ה התסיסה]לערב תהלי� [באמצע ְְִֵֵֶַַָָ
לערב מ�ר נ�ר, טעמ� היה וא� ����יח�. מ�ני ְֵָָ�ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�לבד,
;�� מר�י� ה��קח טעמ�, ה��ר �בר ��ל מק��; ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ�כל

א�ת�. לערב מ�ר ְֵָָ�ְִָ�לפיכ�

.Â� �יינ� מי� ל� ��תערב �מי �יי�. מי� מערבי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאי�
על א� לת�ר ולא מ�דיע�; �� א� א�א �חנ�ת, ימ�ר�� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹלא
לה�יל ��הג� �מק�� אחרי�. �� יר�ה ��א ���דיע�, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�י

ה���ת. �י� ��היה וה�א, י�יל; �יי�, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַמי�

.Êיטס� לת�� ונ�ת� ���ת, מחמ� נ�טל [גיגית]ה��ר ְְִִֵֵֵֵַַָָָ
�רנ�ת מחמ� תבואה]אחד; שדשי� לת��[מקומות ונ�ת� , ְְְֵֵֵֶָָָ
א לערב.מג�רה ית��� ��א �בלבד חת; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

.Áל� ואפ�� ��מ�, �י� �יי� �י� �מרי�, לערב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאס�ר
אס�ר. י��, �ל ��מרי� אמ� �ל �מרי� ואפ�� ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָ�ה�א;
לת�כ�. �מריו נ�ת� לכלי, מ�לי ה�י� ערה א� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל

.Ëמכר �מרי�. מק�ל אינ� מז�ק, �מ� לחבר� ְְִֵֵַַָָָ�ְֲֵֵֶֶַַה��כר
לג; מאה לכל �מרי� �מחצה לג מק�ל סת�, �מ� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹל�
�ני על למעלה הע�לה עכ�ר �מ� �מרי� ��אר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מק�ל

מק��. �א�ת� ה�ד�עי� ה�מרי� על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָה�מ�,

.È�ה�מ� �ת�רי מע�ת ל� ���ת� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה
מ�ני �ד�לה �היא ��רי, �מ�ת �ניס� ה�מ� ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכ�ר,
ניס�, �מ�ת לקח א� אבל למעלה. ה��פה ה�מ� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָא�ת�
א�א מק�ל אינ� � ה�מ� צלל ��בר מ�ני קט�ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�היא

�לבד. ְְִִַַָה�מרי�
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�� י� והרי מה�, למ�ה �אי� רע�ת ולא מה�, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמעלה
קנה א�א ,�� לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � �ת�ת ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹה�ניה

א�ניה. ְִַָָ�מחזיר

�חממית·. ח�י� ה��כר א�[אדומה]אבל לבנה, ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
�קמה �ל ונמצא� זית �ל עצי� �חממית, ונמצאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלבנה

מדברית] ונמצא[תאנה יי� זית, �ל ונמצא� �קמה �ל ,ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
�חבר�, לחזר יכ�ל מ�ניה� אחד �ל � יי� ונמצא חמ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמ�,

�זה. ���צא �ל וכ� ל�. ��מ�ר �אמר ה�י� זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�אי�

מ�ד‚. והחמי� �קנק�יו ה��קח �נתנ� לחבר�, יי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה��כר
'לתב�יל ל�: �אמר �י על וא� �אחרי�ת�, ח�ב אינ� �ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
טע�ת. מ�ח זה הרי מחמי�, ��ינ� יד�ע וא� ל�'; צרי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאני
אמר א� � והחמי� ה��כר �קנק�י ה�א והרי יי�, ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמכר

'למק�ה 'הרי[לתבשיל]ל�: ל�: וא�מר מחזיר � צרי�' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
מעט לב�ל א�א ל���ת� קניתי לא �אני וקנק��, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיינ�
להחזיר, יכ�ל אינ� � ה�א' 'למק�ה ל� אמר לא וא� ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹמעט'.
ל� היה ולא א�ת�? �תית לא 'ל�ה ל�: א�מר ְְֲִֵֵֶָָָָָָֹֹ�הרי

��חמי�'. עד ְְִִֶַַל�ה�ת�

מ�כר,„. �ל והחבית לחבר�, �כר �ל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה��כר
�ר��ת זה הרי � הרא��ני� ימי� �ל�ה �ת�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
ל�קח. �ר��ת ואיל�, מ�א� ה�מי�; את �מחזיר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��כר,

מעט,‰. מעט למכר� �די לחבר� יי� �ל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��כר
וא� ל��כר; ח�זרת � ��לי�� א� �מחצית� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא ו�הה ה��ק י�� �ה�יע א� ,��� ה�קב ה��קח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��ה
יי� �ל חבית המק�ל וכ� ה��קח. �ר��ת היא הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמכר
וקד� ,�� �למכר� �ל�ני למק�� לה�ליכ� �די ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחבר�
�ר��ת ז� הרי � החמיצה א� ה�י� ה�זל ל�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ���יע
�זה. ���צא �ל וכ� .��� וה�י� �החבית מ�ני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה��כר,

.Â��מב 'יי� לחבר�: ח�ב[עמיד]הא�מר ל�', מ�כר אני ְֲִֵֵַַָ�ְֲִֵַָָ
ל�', מ�כר אני י�� 'יי� ל�: אמר העצרת. עד ל� ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
�ני�; �ל� מ�ל 'מי��', �עברה; �נה מ�ל ל� ִִֶָָָֹ�ְְִֵֶֶָָָָנ�ת�
�� ��� �במק�� החג. עד יחמי� ולא ��עמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוצרי�

ה�דינה. �מנהג ה�ל יד�ע, ְְְְִִִַַַַָָָֹמנהג

.Ê,'למק�ה ל� מ�כר אני יי� �ל זה 'מר�� לחבר�: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהא�מר
עליו מק�ל ה��קח הרי � סת� יי� �ל מר�� ל� ��כר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�
�בר א�א ט�ב, יינ� יהיה ��א מאה �כל קנק�י� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹע�רה

לה����ת יק�ל.[להחמי�]התחיל לא � זה על יתר ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ

.Á�א ל�', מ�כר אני למק�ה יי� �ל 'מר�� ל�: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר
���� יי� ל� נ�ת� � ל�' מ�כר אני יי� �ל 'חבית ל�: �ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�אמר
נ�ת� � יי�' �ל זה 'מר�� ל�: אמר לתב�יל. ורא�י ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה

�הרי �חנ�ת, ה�מ�ר יי� יפה.ל� ולא רע לא �ינ�ני, ה�א ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
אפ�� � יי� הז�יר ולא ל�', מ�כר אני זה 'מר�� ל�: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹאמר

�זה. ���צא �ל וכ� ה�יע�. חמ�, ����ְִִֵֵֶֶַָָֹ

.Ëק�רת' א�: ל�', מ�כר אני ע� �ל 'ערבה לחבר�: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָהא�מר
�� לח�ר �רא�י ע� ל� נ�ת� אינ� � ל�' מ�כר אני ה�ד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ�ית
ערבה א�א ה�ד, �ית לק�רת �רא�יה ק�רה א� ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָערבה,
'ז� א�מר: הר�אה ��ל �צ�רת�, ה�ד �ית ק�רת א� ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ�צ�רת�,

�זה. ���צא �ל וכ� ה�ד'. �ית ק�רת 'ז� א�: ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָערבה',

יח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. לגנב א� �ממ�ר, �מ�ח אד� �ני את לר��ת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאס�ר
��� י�דע היה זה. �דבר י�ראל ואחד ��יי� ואחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ע��;
ה�ר��ת �עת לגנב ואפ�� ל��קח. י�דיע� מ��, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹ�ממ�ר�

אס�ר. ְִִָָ�דברי�,

מפר�סי�·. את[מייפי�]אי� ולא האד�, את לא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
�חד�י�. ��רא� �די הי�ני� ה�לי� את ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�המה,
צר��. �ל ויי�ה ויגה� ����� �ג�� החד�י�, מפר�ס ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאבל

חזרי�‚. �ל �מי� האד� את מ�ר�טי� סובי�]אי� [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צ�בעי� ולא �מני�, פניו וירא� ��ת�ח �די �ה� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכ��צא

��רק ה�ני� את[אוד�]את נ�פחי� ולא ,�� וכ��צא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
���צא �ל וכ� �מי�; ה��ר את ��רי� ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹה�רבי�,
�כלל לג�י נבלה ��ר מ�כרי� ואי� אס�רי�. א�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ�דברי�

��ח�טה. אצל� �ה�בלה �י על א� �ח�טה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ��ר

לבר„. �י[לברר]מ�ר על לא אבל ה�ריסי�, [בשטחאת �ְֲִִִֶַַָָָֹֹ
התבואה]ה�ג�רההעליו�] את[אוצר �ג�נב א�א �אינ� , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קלי�ת לח�ק לחנוני �מ�ר �ר�ר. �ה�ל ויד�ה ְְְְִֵֶַָָָ�ִִֶֶַַַָָֹהעי�,
אצל�; לב�א להר�יל� �די ול�פח�ת ל�ינ�ק�ת ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואג�זי�
ואי� מ���, �מ�יפי� להר��ת �די ����ק מ�ער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ�פ�חת
ה�עת. �נבת �זה ואי� עליו, לע�ב יכ�לי� ה��ק ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ני

�חד�י�,‰. חד�י� אפ�� �פר�ת, �ר�ת מערבי� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָאי�
�יקר הי�ני� ואפ�� �חד�י�, י�ני� ל�מר צרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואי�
ה�יר� �יי� לי�נ�. ר�צה �ה��קח מ�ני �ז�ל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהחד�י�

ה���ת �י� �ר� ק�ה התסיסה]לערב תהלי� [באמצע ְְִֵֵֶַַָָ
לערב מ�ר נ�ר, טעמ� היה וא� ����יח�. מ�ני ְֵָָ�ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�לבד,
;�� מר�י� ה��קח טעמ�, ה��ר �בר ��ל מק��; ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ�כל

א�ת�. לערב מ�ר ְֵָָ�ְִָ�לפיכ�

.Â� �יינ� מי� ל� ��תערב �מי �יי�. מי� מערבי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאי�
על א� לת�ר ולא מ�דיע�; �� א� א�א �חנ�ת, ימ�ר�� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹלא
לה�יל ��הג� �מק�� אחרי�. �� יר�ה ��א ���דיע�, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�י

ה���ת. �י� ��היה וה�א, י�יל; �יי�, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַמי�

.Êיטס� לת�� ונ�ת� ���ת, מחמ� נ�טל [גיגית]ה��ר ְְִִֵֵֵֵַַָָָ
�רנ�ת מחמ� תבואה]אחד; שדשי� לת��[מקומות ונ�ת� , ְְְֵֵֵֶָָָ
א לערב.מג�רה ית��� ��א �בלבד חת; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

.Áל� ואפ�� ��מ�, �י� �יי� �י� �מרי�, לערב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאס�ר
אס�ר. י��, �ל ��מרי� אמ� �ל �מרי� ואפ�� ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָ�ה�א;
לת�כ�. �מריו נ�ת� לכלי, מ�לי ה�י� ערה א� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל

.Ëמכר �מרי�. מק�ל אינ� מז�ק, �מ� לחבר� ְְִֵֵַַָָָ�ְֲֵֵֶֶַַה��כר
לג; מאה לכל �מרי� �מחצה לג מק�ל סת�, �מ� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹל�
�ני על למעלה הע�לה עכ�ר �מ� �מרי� ��אר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מק�ל

מק��. �א�ת� ה�ד�עי� ה�מרי� על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָה�מ�,

.È�ה�מ� �ת�רי מע�ת ל� ���ת� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה
מ�ני �ד�לה �היא ��רי, �מ�ת �ניס� ה�מ� ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכ�ר,
ניס�, �מ�ת לקח א� אבל למעלה. ה��פה ה�מ� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָא�ת�
א�א מק�ל אינ� � ה�מ� צלל ��בר מ�ני קט�ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�היא

�לבד. ְְִִַַָה�מרי�
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.‡Èלכל קיטנית רבע עליו מק�ל לחבר�, ח�י� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹה��כר
סאה. לכל נ��ב�ת רבע עליו מק�ל �ע�רי�, ְְְְְִִֵַַָָָָָֹסאה.

עפר�רית רבע עליו מק�ל קטנות]עד�י�, ואבני� [עפר ְְֲִִֵַַַָָָֹ
מכר מאה. לכל מתליע�ת ע�ר עליו מק�ל �אני�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלסאה.
נמצא סאה. לכל ט��פ�ת רבע עליו מק�ל �ר�ת, �אר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹל�
ה�ל, את ינ�ה � �ה�א �ל הא�� ה�ע�רי� על יתר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ה�

�ל��. �ה� �אי� �בר�רי� מנ�י� �ר�ת ל� ְְִִֵֶֶָ�ְְִֵֵוי��

.·È�אי� �מק�� א�א אמ�רי�, ה�ברי� א�� �ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָואי�
�מנהג ה�ל מנהג, לה� ��� �מק�� אבל מנהג; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלה�

ְִַָה�דינה.

.‚È�מנ�י� �ר�רי� ה�ר�ת �ל ��הי� ��הג� מק�מ�ת ִ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָי�
י�כר� ולא צל�לי�, וה�מני� ה�ינ�ת ו��הי� �בר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמ�ל
מחצה �ה� הי� אפ�� ��הג� מק�מ�ת וי� �לל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָ�מרי�
אחר, מי� א� �ב� א� עפר מחצה ��ר�ת �היה א� ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�מרי�,
�ל �רנ� מ��� צר�ר ה��רר לפיכ� �ה�א. �מ�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָי�כר
�א�� ��רר; צר�ר ��ע�ר ח�י� �מי ל� נ�ת� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶחבר�,
� 'יחזיר��' �אמר: וא� הח�י�; �מ�ת נמ�ר היה ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָֹה�יח�,

�ה�א'. �ל לערב 'אס�ר אמר�: ְְֲֵֵֶָָָָהרי

.„È�קנק�י מנהג,[כדי�]ה��כר �אי� �מק�� ��ר�� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
�יטס�ת ע�רה מאה לכל רעי�]מק�ל ��הי�[כדי� וה�א : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

�גפרית. וע��י�ת ְְֲִַָָנא�ת

ה'תשס"ט אדר ט"ו רביעי יו�
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.‡��� מ�לטלי� א� קרקע לחבר� למ�ר ל��כר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאס�ר
עסקי� �י�[עוררי�]�ה �ה� משפטי]וי� עד[ברור , ְֲִִֵֶַָָָ

ר�צה אד� אי� עליו, �האחרי�ת �י על �א� ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ���דיע�;
מאחרי�. נת�ע ויהיה ל�י� וירד מע�תיו, ����ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

מ�·. �אחד ה��קח ��נה ואחר לחבר�, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָה��כר
עליה יצא� ,�� ������ וקד� �ה�, ���ני� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹה�רכי�
�ד�ל מ�� ל� �אי� ;�� לחזר יכ�ל זה הרי � ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹמערערי�
יבטל לפיכ� ה��בעי�. �בא� �ה נהנה לא �עדי� ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמ�ה,

ו ה�מי�, את ה��כר ויחזיר ע�ה��ח, �י� יע�ה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
�� ואפ�� �ה�א, �ל ה��קח �� נ���� וא� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהמערערי�.
א�א ,�� לחזר יכ�ל אינ� � האר� ע� וערב� ��� ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹה�צר
יחזר ��י�, מ�ד� ה�ציא�ה וא� המערערי�; ע� �י� ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָֹע��ה

ה�טרפי�. �ל �די� ה��כר ְְִִִֵַַַָָעל

זה‚. הרי מ�לטלי�, �אר א� עבד א� קרקע ה��כר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ל
ה��קח מ�ד ה��ח ה�ציא� א� �יצד? �אחרי�ת�. ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָח�ב
מ� ��ת� ה�מי� �ל ונ�טל ה��קח ח�זר � ה��כר ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמחמת
�כל ה�י� ה�א �� מחמת�. ה��ח נלקח �הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��כר,
קנה א�א זה �בר ה��קח �ר� ��א �י על א� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹממ�ר,
האחרי�ת �� הז�יר ולא ��טר, ה�רקע מכר אפ�� ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָֹסת�.
טע�ת הז�רה, ��א �האחרי�ת �אחרי�ת�; ח�ב זה הרי �ְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ְְָָ

היא. ִֵס�פר

ה��קח„. מ�ד ה��ח ��ה�ציא� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ��ה
והי� מ�לטלי� ה��ח �היה �ג�� י�ראל, �ל �י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ית

�על ��א א� �ז�לה, ה�רקע �היתה א� �ז�לי�, א� ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ�נ�בי�
�ל �י� �בית וה�ל ה��קח; מ�ד �טרפ� מ�כר �ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹח�ב
� ה��קח מ�ד ה��ח �ה�ציא ה�א ה��י א� אבל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָי�ראל.
ח�ב ה��כר אי� � ��ה� �ער���ת �י� ה�ל�, �די� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�י�
זה חפ� �נב �ה��כר ט�ע� �ה��י �י על וא� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�אחרי�ת�;
ח�ב ה��כר אי� � �� על ��יי� עדי� והביא מ���, �זל� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָא�
האנס. �אחרי�ת ח�ב ה��כר ואי� ה�א, אנס ��ה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל��;

���לד‰. אנס ��ל ע�� והתנה לחבר�, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה��כר
מחמת �גזל� ��י �א אפ�� � ל��� ח�ב יהיה ז� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ�קרקע
מ�קה �היה ה�הר נפסק א� אבל ל���. ח�ב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה��כר,
א� �רכה, ונע�ית �ת�כ� לעבר ה�הר �חזר א� ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹא�ת�,

זועה אדמה]��אה זה[רעידת הרי � א�ת� וה�חיתה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
עלה ולא ה�א, מצ�י �אינ� אנס �ה� וכ��צא �א�� ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�ט�ר;
אנס וכל �התנה; �עת ה�לא זה �בר ה��כר לב ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעל

זה. �נאי �כלל אינ� מצ�י, ְְִֵֵֶֶַַָ�אינ�

.Â,ה�תנה �עת �א�מדי� ��ממ��, �נאי לכל ה�י� ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוה�א
��גלל� היד�עי� ה�ברי� א�א ה�נאי �א�ת� ��ללי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואי�
�התנה. ��עה ה�תנה �דעת �הי� וה� ה�נאי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה

.Ê��למק �מ�מי� להעביר מ�חי� ��כר �אחד ְְְִָ�ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָמע�ה
עד לה� ��ארע אנס �כל ח�בי� �ה� ע�ה� והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל�ני,
�הי� ה�הר ונפסק �ל�ני, למק�� ה�מ�מי� ְְְְְְִִִֶַַָָָָ�ִֶַַ���יע�
ואי� מצ�י, �אינ� אנס זה חכמי�: ואמר� ;�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמ�ליכי�
א�ת� עד בהמה ��י על א�� �מ�מי� לה�לי� ְְְִֵֵֵַַַָ�ְִִַָח�בי�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָָה�ק��.

.Áעליו יהיה ��א ה��כר והתנה לחבר�, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה��כר
מ�ד ויצאת �ז�לה, האר� ��� �ו�אי נ�דע אפ�� � ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחרי�ת
�א א� ל�מר צרי� ואי� �ל��; ח�ב ה��כר אי� � ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָה��קח
�נאי ��ל �ל��; ל� מחזיר �אינ� �טרפ�, ח�ב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ�על

ק��. ְֶַָָ��ממ��

.Ëלוי �בא �אחרי�ת, ��א ל�מע�� �דה ��כר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�ב�
ע� �י� לע��ת רא�ב� רצה א� � �מע�� מ�ד ְְְֲִִִִִִֵַָָָָלה�ציא�
אי� והרי �ל�, �י 'מה ל�: ל�מר יכ�ל לוי ואי� ע��ה; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלוי,
�יהיה רצ�ני 'אי� ל�: א�מר רא�ב� �הרי � אחרי�ת' ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעלי�

�גללי'. הפסיד �הרי עלי, �רעמת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹל�מע��

.Èוחזר �אחרי�ת, ��א ל�מע�� �דה ��כר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹרא�ב�
לטר� רא�ב� �ל ח�ב �על �בא �אחרי�ת, מ�מע�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�לקח�
�י על �א� �מע��; על לחזר יכ�ל אינ� � מ��� ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹא�ת�
ק�ל, עצמ� אחרי�ת ל�מע��, אחרי�ת עליו ק�ל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ��א
�א א� אבל לעצמ�. ה��ציא וה�א ה��כר ה�א יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ��א
�כל ח�זר � רא�ב� מ�ד �טרפ� אביה� יעקב �ל ח�ב ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�על
האחרי�ת, עליו ק�ל ��מע�� מ�ני �מע��; על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָה�מי�

�לל. אחרי� אחרי�ת ל�מע�� ק�ל לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹ�רא�ב�

כ ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

'�מאתי�‡. א�מר: מ�כר מחבר�, מ�ח לקנ�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָה�ב��
�מנה', א�א ק�נה 'איני א�מר: וה��קח ל�', מ�כר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאני
זה �מ�� נתק�צ�, �� ואחר לבית�, וזה לבית� זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהל�
ל� ונת� ה��קח ��בע ה�א ה��כר א� � סת� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהחפ�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` e"h iriax mei -

�מ�� ��א ה�א ה��קח וא� מנה; א�א נ�ת� אינ� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחפ�,
מאתי�. ל�� ח�ב סת�, ְִִֵֵֶַַַָָָהחפ�

מה�·. אחד וכל אד�, �ני מחמ�ה מאחד מ�ח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָה��קח
י�דע אינ� וה�א ה��ח', �על ה�א 'אני וא�מר: א�ת� ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָ��בע
ויהי� �מס��ק; �יניה�, ה��ח �מי מ�יח � לקח מה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמ�י
היה וא� אל�ה�. ��ב�א עד א� ���ד�, עד מ�חי� ְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ִַָה�מי�
�מי�. ידי לצאת �די ואחד אחד לכל �מי� נ�ת� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחסיד,

�קר,‚. על ונ��ע �� וכפר מה�, מאחד מ�ח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלקח
ואחד אחד וכל ל���, ר�צה ה�א והרי ���בה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָוע�ה
לי', ונ��ע� �י ��פר� ה�א 'אני וא�מר: א�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ��בע
ואחד, אחד לכל ל��� ח�ב � י�דע' 'איני א�מר: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוה�א

עברה. �עבר ְֲִֵֵֶַָָמ�ני

לא„. ולזה מכר�י, 'לזה ל�מר: ה��ח �על ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנאמ�
א� אבל יד�. מ�חת י�צא �ה��ח �זמ� אימתי? ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמכר�י'.
ודינ� �לבד, אחד עד ה�א הרי יד�, מ�חת י�צא ה��ח ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאי�
לפיכ� �עד�ת�. נ�גע אינ� �הרי אד�, �ל �די� ז� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�עד�ת
�על �מאחד מ�ע�� מאחד ונטל מ�ני�, ה�מי� נטל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא�
� �רח� �על נטל �מ�י מ�ע�� נטל מ�י ידע ולא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ�רח�,
אי� � �� ��פ�י� �ניה� �הי� �י� �יד�, ה��ח �היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�י�
חכמי� �ת�נת נ��ע מ�ניה� אחד וכל �לל, עד�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�א�

ה�מי�. וחצי ה��ח חצי ונ�טל חפ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�נקיטת

א�מר:‰. וזה לי', 'מכר� ואמר: חבר� על ��ע� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
��ע� א� דמי�'; לי נת� ולא 'מכר�י, א� מכר�י', ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ'לא
'מ�כ�י �אמר: א� מ��, לא ועדי� ה�מי� ��ת� ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹה��קח
א� ל�'; 'ה�דע�יו ל�: א�מר וה��כר זה', מ�� ראיתי ְְְְִִִֵֵֶַַָֹולא
והאחד �ינינ�', �נאי היה וכ� ��' מה�: האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�אמר
וכ��צא ה�ענ�ת א�� �כל � �נאי' �� היה 'לא ְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹא�מר:

הראיה. עליו מחבר�, ה��ציא � ְֲִֵֵֶַָָָָָָ�ה�

.Âלה�ציא ��ב��י� ה��פר נ��ע � ראיה �� היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא
עד עליו ��� א� �מקצת ה�דה וא� ה�ת; �ב�עת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ד�

.��� ה�ענ�ת ��אר ה��רה, �ב�עת נ��ע � ָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָאחד

.Êוהרי ל�, ונת� �ר�ת', �דינר לי ��' לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאמר
�בעל ה�ינר, ��בע והחנוני הר�י�, �ר��ת מ�חי� ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�ֵַה�ר�ת
� �יס�' לת�� א�ת� וה�לכ� ל� 'נת�יו ל�: א�מר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָה�ית
ונ�טל חפ�, �נקיטת חכמי� �ת�נת נ��ע ה��קח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי

ה� מר��ת יצא� �כבר ה�איל �ר��תה�ר�ת, ה� והרי �כר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָ
ונפטר; ה�ת נ��ע היה � ה��קח �ר��ת הי� וא�� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהר�י�.
וי�אר� ה�ת, נ��ע היה � החנוני �ר��ת עדי� הי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוא��

אצל�. ְֵֶָ�ר�תיו

.Á�ה��חי �ר�ת ל�ל �בא לחנוני, �ינר ה��קח ִָ�ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹנת�
עכ�ו, לי ��ת� זה '�ינר החנוני: ל� ואמר הר�י�, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ר��ת
אבל �ית�, לת�� וה�לכ�� ל� נת�י� ��בר �ר�ת דמי ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָה�א
ל�' מכר�י� לא מע�ל� הר�י� �ר��ת ה��חי� א�� ְְְְִִִִֵַַָָָֹ�ֵֵַ�ר�ת
היה ��� חפ� �נקיטת חכמי� �ת�נת נ��ע החנוני הרי �ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
��כר� ל� ה�דה לא �הרי לחנוני; �ר�תיו �מחזיר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹה�בר,
��ארנ�. �מ� ה�ת נ��ע היה �חנ�ת�, הי� וא�� מע�ל�. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָל�

.Ë�זמ� מע�ת, ל�ל ל�לחני �ינר �נ�ת� ה�י� ְְִִִַָָֹ�ְְִִֵֵַַָוכ�
ה�לחני ה�דה א� � הר�י� �ר��ת צב�רי� ְִָ�ְְִִִִֶַַַָָָ�ה�ע�ת

חפ� �נקיטת ה��קח נ��ע � ה�ינר נטל לא ועדי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ��כר�,
�י על א� ��כר�, ה�דה לא וא� ה�ע�ת; ונ�טל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ת�,
�מי זה ��ינר וט�ע� ע�ה, �ינר מ��� ��קח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ���דה
ה�לחני הרי � �ית� לת�� ה��קח ה�ליכ� ��בר ְִָ�ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָה�ע�ת

לחנ�ת�. מע�תיו ויחזיר חפ�, �נקיטת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָנ��ע

.Èוילדה �פחת�, ה��כר וכ� וילדה, �חמ�ר, �רה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָה�חלי�
'מ��קח�י א�מר: וזה ילדה', מכר�י ��א 'עד א�מר: זה �ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
להביא ה��קח על � י�דע' 'איני ה��כר: אמר אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
ע�מדת וה�פחה �אג�, ע�מדת �ה�רה �י על א� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה. ה��קח ��ביא עד ה��כר, �חזקת ה� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�סמטה
ה�רה. ולד על חפ� �נקיטת ה��כר י�בע � ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נ��עי� �אי� ה�ת, א�א נ��ע אינ� ה�פחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
�מ� ה�רקע�ת, על ולא העבדי� על לא חפ� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�נקיטת

ונטע�. ט�ע� �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶָָ��ת�אר

.‡È�ואינ י�דע', 'איני א�מר: וזה י�דע', 'איני א�מר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה', '�ר��תי א�מר: זה יחלק�; � מה� אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ר��ת

��לד. ה��ע� זכה � ��תק ְֵֵֶַַָָָָָָוהאחד

.·Èד�ת� ��י א� וגד�ל, קט� עבדי� �ני ל� �הי� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָמי
וה��כר לקח�י', '�ד�לי� א�מר: ה��קח �קט�ה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ�ד�לה
ראיה, להביא ה��קח על � ��כר�י' ה�א 'קט�י� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�מר:

קט�. א�א מכר ��א ה�ת ה��כר י�בע ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹא�

.‚Èזכה � ��תק וה��כר לקח�י', '�ד�ל ה��קח: ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר
להביא ה��קח על � י�דע' 'איני ה��כר: אמר וא� ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ��ד�ל.
א�א לזה ואי� י�דע, �אינ� ה�ת ה��כר י�בע א� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה,

ַָָה�ט�.

.„È.ראיה להביא עליו �ר��ת�, ה�פק ���לד מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ�ל
את החמ�ר �על �מ�� �חמ�ר, �רה ה�חלי� ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָ�יצד?
��ת עד החמ�ר את למ�� ה�רה �על הס�יק ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹה�רה,
חמ�ר� �היתה ראיה להביא החמ�ר �על על � ְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָהחמ�ר

�זה. ���צא �ל וכ� ה�רה. מ�יכת �עת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָק�מת

.ÂËנקב א�ת� ונ�בה ה��ס�ת, �ית �עבי ��מצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט
קד� נטרפה ��� �יד�ע ,�� קרט עליה נמצא א� � ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�ְמפ��
היתה �היא �יד�ע ה��ה, �י ה�גלד א� לפיכ� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָ�חיטה;
� ה��ה �י ה�גלד לא �חיטה. קד� ימי� �ל�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחת� ��ד� ראיה להביא ה��ח ועל ספק, ה�בר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי

� �הרי ראיה,נטרפה, הביא לא וא� ה�פק. נ�לד ר��ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
��ארנ�. �מ� ל��כר ה�מי� ְְְִֵֵֵֶַַַַָי���

כא ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מס��‡. �אינ� �בר לחבר� היה[מוגדר]ה�קנה א� � ְְֲֵֵֶֶַַַָָ�ִָָָ
יד�ע מנינ� א� מ�קל� א� מ�ת� �אי� �י על א� יד�ע, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמינ�

קנה. לא יד�ע, מינ� אי� וא� קנה; זה הרי �ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

וכ�',·. �כ� ל� מ�כר אני ח�י� �ל ז� 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָ�יצד?
�ל זה 'מר�� וכ�', �כ� ל� מ�כר אני �אני� �ל זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'�ק
הערמה מ�ת �אי� �י על א� � וכ�' �כ� ל� מ�כר אני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיי�
הרי � יד�ע ה�נק�י� מני� ולא ה�אני� מ�קל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹיד�עה,
�היה האמד על יתר א� חסר ��צא �י על א� ק��, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹממ�ר�
��ארנ�. �מ� ����ק, ה�ער לפי ה�ניה לה� וי� ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�דע��;
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�מ�� ��א ה�א ה��קח וא� מנה; א�א נ�ת� אינ� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחפ�,
מאתי�. ל�� ח�ב סת�, ְִִֵֵֶַַַָָָהחפ�

מה�·. אחד וכל אד�, �ני מחמ�ה מאחד מ�ח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָה��קח
י�דע אינ� וה�א ה��ח', �על ה�א 'אני וא�מר: א�ת� ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָ��בע
ויהי� �מס��ק; �יניה�, ה��ח �מי מ�יח � לקח מה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמ�י
היה וא� אל�ה�. ��ב�א עד א� ���ד�, עד מ�חי� ְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ִַָה�מי�
�מי�. ידי לצאת �די ואחד אחד לכל �מי� נ�ת� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחסיד,

�קר,‚. על ונ��ע �� וכפר מה�, מאחד מ�ח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלקח
ואחד אחד וכל ל���, ר�צה ה�א והרי ���בה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָוע�ה
לי', ונ��ע� �י ��פר� ה�א 'אני וא�מר: א�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ��בע
ואחד, אחד לכל ל��� ח�ב � י�דע' 'איני א�מר: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוה�א

עברה. �עבר ְֲִֵֵֶַָָמ�ני

לא„. ולזה מכר�י, 'לזה ל�מר: ה��ח �על ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנאמ�
א� אבל יד�. מ�חת י�צא �ה��ח �זמ� אימתי? ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמכר�י'.
ודינ� �לבד, אחד עד ה�א הרי יד�, מ�חת י�צא ה��ח ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאי�
לפיכ� �עד�ת�. נ�גע אינ� �הרי אד�, �ל �די� ז� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�עד�ת
�על �מאחד מ�ע�� מאחד ונטל מ�ני�, ה�מי� נטל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא�
� �רח� �על נטל �מ�י מ�ע�� נטל מ�י ידע ולא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ�רח�,
אי� � �� ��פ�י� �ניה� �הי� �י� �יד�, ה��ח �היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�י�
חכמי� �ת�נת נ��ע מ�ניה� אחד וכל �לל, עד�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�א�

ה�מי�. וחצי ה��ח חצי ונ�טל חפ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�נקיטת

א�מר:‰. וזה לי', 'מכר� ואמר: חבר� על ��ע� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
��ע� א� דמי�'; לי נת� ולא 'מכר�י, א� מכר�י', ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ'לא
'מ�כ�י �אמר: א� מ��, לא ועדי� ה�מי� ��ת� ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹה��קח
א� ל�'; 'ה�דע�יו ל�: א�מר וה��כר זה', מ�� ראיתי ְְְְִִִֵֵֶַַָֹולא
והאחד �ינינ�', �נאי היה וכ� ��' מה�: האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�אמר
וכ��צא ה�ענ�ת א�� �כל � �נאי' �� היה 'לא ְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹא�מר:

הראיה. עליו מחבר�, ה��ציא � ְֲִֵֵֶַָָָָָָ�ה�

.Âלה�ציא ��ב��י� ה��פר נ��ע � ראיה �� היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא
עד עליו ��� א� �מקצת ה�דה וא� ה�ת; �ב�עת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ד�

.��� ה�ענ�ת ��אר ה��רה, �ב�עת נ��ע � ָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָאחד

.Êוהרי ל�, ונת� �ר�ת', �דינר לי ��' לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאמר
�בעל ה�ינר, ��בע והחנוני הר�י�, �ר��ת מ�חי� ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�ֵַה�ר�ת
� �יס�' לת�� א�ת� וה�לכ� ל� 'נת�יו ל�: א�מר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָה�ית
ונ�טל חפ�, �נקיטת חכמי� �ת�נת נ��ע ה��קח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי

ה� מר��ת יצא� �כבר ה�איל �ר��תה�ר�ת, ה� והרי �כר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָ
ונפטר; ה�ת נ��ע היה � ה��קח �ר��ת הי� וא�� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהר�י�.
וי�אר� ה�ת, נ��ע היה � החנוני �ר��ת עדי� הי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוא��

אצל�. ְֵֶָ�ר�תיו

.Á�ה��חי �ר�ת ל�ל �בא לחנוני, �ינר ה��קח ִָ�ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹנת�
עכ�ו, לי ��ת� זה '�ינר החנוני: ל� ואמר הר�י�, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ר��ת
אבל �ית�, לת�� וה�לכ�� ל� נת�י� ��בר �ר�ת דמי ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָה�א
ל�' מכר�י� לא מע�ל� הר�י� �ר��ת ה��חי� א�� ְְְְִִִִֵַַָָָֹ�ֵֵַ�ר�ת
היה ��� חפ� �נקיטת חכמי� �ת�נת נ��ע החנוני הרי �ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
��כר� ל� ה�דה לא �הרי לחנוני; �ר�תיו �מחזיר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹה�בר,
��ארנ�. �מ� ה�ת נ��ע היה �חנ�ת�, הי� וא�� מע�ל�. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָל�

.Ë�זמ� מע�ת, ל�ל ל�לחני �ינר �נ�ת� ה�י� ְְִִִַָָֹ�ְְִִֵֵַַָוכ�
ה�לחני ה�דה א� � הר�י� �ר��ת צב�רי� ְִָ�ְְִִִִֶַַַָָָ�ה�ע�ת

חפ� �נקיטת ה��קח נ��ע � ה�ינר נטל לא ועדי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ��כר�,
�י על א� ��כר�, ה�דה לא וא� ה�ע�ת; ונ�טל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ת�,
�מי זה ��ינר וט�ע� ע�ה, �ינר מ��� ��קח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ���דה
ה�לחני הרי � �ית� לת�� ה��קח ה�ליכ� ��בר ְִָ�ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָה�ע�ת

לחנ�ת�. מע�תיו ויחזיר חפ�, �נקיטת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָנ��ע

.Èוילדה �פחת�, ה��כר וכ� וילדה, �חמ�ר, �רה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָה�חלי�
'מ��קח�י א�מר: וזה ילדה', מכר�י ��א 'עד א�מר: זה �ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
להביא ה��קח על � י�דע' 'איני ה��כר: אמר אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
ע�מדת וה�פחה �אג�, ע�מדת �ה�רה �י על א� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה. ה��קח ��ביא עד ה��כר, �חזקת ה� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�סמטה
ה�רה. ולד על חפ� �נקיטת ה��כר י�בע � ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נ��עי� �אי� ה�ת, א�א נ��ע אינ� ה�פחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
�מ� ה�רקע�ת, על ולא העבדי� על לא חפ� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�נקיטת

ונטע�. ט�ע� �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶָָ��ת�אר

.‡È�ואינ י�דע', 'איני א�מר: וזה י�דע', 'איני א�מר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה', '�ר��תי א�מר: זה יחלק�; � מה� אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ר��ת

��לד. ה��ע� זכה � ��תק ְֵֵֶַַָָָָָָוהאחד

.·Èד�ת� ��י א� וגד�ל, קט� עבדי� �ני ל� �הי� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָמי
וה��כר לקח�י', '�ד�לי� א�מר: ה��קח �קט�ה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ�ד�לה
ראיה, להביא ה��קח על � ��כר�י' ה�א 'קט�י� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�מר:

קט�. א�א מכר ��א ה�ת ה��כר י�בע ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹא�

.‚Èזכה � ��תק וה��כר לקח�י', '�ד�ל ה��קח: ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר
להביא ה��קח על � י�דע' 'איני ה��כר: אמר וא� ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ��ד�ל.
א�א לזה ואי� י�דע, �אינ� ה�ת ה��כר י�בע א� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה,

ַָָה�ט�.

.„È.ראיה להביא עליו �ר��ת�, ה�פק ���לד מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ�ל
את החמ�ר �על �מ�� �חמ�ר, �רה ה�חלי� ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָ�יצד?
��ת עד החמ�ר את למ�� ה�רה �על הס�יק ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹה�רה,
חמ�ר� �היתה ראיה להביא החמ�ר �על על � ְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָהחמ�ר

�זה. ���צא �ל וכ� ה�רה. מ�יכת �עת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָק�מת

.ÂËנקב א�ת� ונ�בה ה��ס�ת, �ית �עבי ��מצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט
קד� נטרפה ��� �יד�ע ,�� קרט עליה נמצא א� � ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�ְמפ��
היתה �היא �יד�ע ה��ה, �י ה�גלד א� לפיכ� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָ�חיטה;
� ה��ה �י ה�גלד לא �חיטה. קד� ימי� �ל�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחת� ��ד� ראיה להביא ה��ח ועל ספק, ה�בר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי

� �הרי ראיה,נטרפה, הביא לא וא� ה�פק. נ�לד ר��ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
��ארנ�. �מ� ל��כר ה�מי� ְְְִֵֵֵֶַַַַָי���

כא ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מס��‡. �אינ� �בר לחבר� היה[מוגדר]ה�קנה א� � ְְֲֵֵֶֶַַַָָ�ִָָָ
יד�ע מנינ� א� מ�קל� א� מ�ת� �אי� �י על א� יד�ע, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמינ�

קנה. לא יד�ע, מינ� אי� וא� קנה; זה הרי �ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

וכ�',·. �כ� ל� מ�כר אני ח�י� �ל ז� 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָ�יצד?
�ל זה 'מר�� וכ�', �כ� ל� מ�כר אני �אני� �ל זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'�ק
הערמה מ�ת �אי� �י על א� � וכ�' �כ� ל� מ�כר אני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיי�
הרי � יד�ע ה�נק�י� מני� ולא ה�אני� מ�קל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹיד�עה,
�היה האמד על יתר א� חסר ��צא �י על א� ק��, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹממ�ר�
��ארנ�. �מ� ����ק, ה�ער לפי ה�ניה לה� וי� ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�דע��;
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אני‚. ה�ה ��ית ��� מה '�ל לחבר�: הא�מר ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
��ק א� ה�את ��בה ��� מה '�ל וכ�', �כ� ל� ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמ�כר
אי� � �מ�� ה��קח ורצה וכ�', �כ� ל� מ�כר אני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָה�ה
י�דע אינ� �הרי ה��קח; �עת סמכה ��א �לל, קני� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�א�
�ק��ה. �מ�חק א�א זה ואי� זהב, א� �ב� א� �� �� ִָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

�סק„. ולא ח�י�, דינרי� �ע�רה לחבר� ה��כר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוכ�
��עת ����ק ��ער ל� נ�ת� � ל� מכר סאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָ��ה
רצה ולא ה�מי�, נתינת מאחר �� הח�זר וכל ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹה�כירה.
'מי מק�ל � ה�ע�ת נתינת ��עת ���ק �היה ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ��ער

��ארנ�. �מ� ְְֵֶֶַַָ��רע'

וכ�‰. �קר, רפת א� �ית, ל� לע��ת לחבר� מק�� ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָה��כר
אלמנ�ת �ית א� לבנ�, חתנ�ת �ית ל� לע��ת מחבר� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַהמק�ל
�ד�ל, �ית מק�� ל� מכר .�� על א��ת אר�ע ע��ה � ְְְִִֵֶַַַַַַָָלב��
ע�ר ע��ה טרקלי�, מק�� ל� מכר ע�ר. על �מ�נה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָע��ה

�ר�� ע�ר. ��י�[גינה]על על ע�רה ��י� חצר, �ל ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
רח��. וכחצי אר�� �חצי �בית, �ית �ל ור�� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָע�רה.

.Âהמק�ל א� קב�רה, ל� לע��ת לחבר� מק�� ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָה��כר
�פ�תח מערה, ע��ה � קב�רה ל� לע��ת מחבר� ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמק��
��ני� מ�א�, ��ל�ה מ�א� �ל�ה קבר�ת, �מ�נה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹלת�כ�
,�� על א��ת אר�ע ה�ערה מ�ת ל�ערה; ה�כנס ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמ�נגד
ור�� טפחי� ��ה ורחב א��ת אר�ע אר� וקבר קבר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכל
א�ה � ה�דדי� ��� וקבר קבר �ל �י� נמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�בעה;

א��ת. ��י � האמצע�י� ה�ני� �בי� ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מחצה,

.Êא�ת מק�� �דה� �ת�� לחבר� ה�י�[תעלת]ה��כר ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ
א�ה �דה� �ת�� ל� נ�ת� � ה�להי� �ית �� ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלה�ק�ת
לאג�יה מ�א� וא�ה מ�א� וא�ה א��ת, ��י ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�רח��

התעלה] ��[לגדות לה�ק�ת ה�י� א�ת ל� מכר וא� .ְְְִִַַַַַַָָ
א�ה[צינור]��יל�� וחצי א�ה, �רח�� א�ה ל� נ�ת� � ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

לאג�יה. מ�א� א�ה וחצי ֲֲִִִֶַַַַָָָָמ�א�

.Á;�ז�רע אינ� אבל נ�טע�, ה�דה �על � האג�י� ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָא��
א�ת את �מקלקלי� ה�רקע, את מחלחלי� ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָ�ה�רעי�

� ה�את ה�י� וא�ת הא�הה�י�. �על � אג�יה �ל� ְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ
עליו ק�ל �� מנת �על ה�דה, א�ת� מעפר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמת�נ�

�דה�. �ת�� ה�י� א�ת להי�ת ְְִִֵֵַַַַַָה��כר

.Ëמכר יחיד �ר� א� � �דה� �ת�� �ר� לחבר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה��כר
חמ�ר ��עמד �די �מחצה א��ת ��י רחב ל� נ�ת� ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹל�,
נ�ת� לעיר, עיר �י� �ר� ל� מכר ה�ר�. אר� על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�מ�א�
הר�י�, �ר� ל� מכר ה�ר�. �אר� א��ת �מ�נה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹל�

א�ה. ע�רה �� רחב ל� ְֵֵֵֶַַָֹנ�ת�

.Èה�בר ודר� ה�ל� לקבר]�ר� ל�[המובילה אי� , ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
יד�ע. מינ� �אי� �בר �מ�כר ��ה לי, ויראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ע�ר;

.‡Èלמעמד מק�� ל� אבלי�]מכר �ית[לניחו� ל� נ�ת� , ְֲֵֵַַָָָ
ק�י�. ְִַַַַאר�עת

.·È�ל נ�תנ� ל�', מ�כר אני �כתליה '��ר לחבר�: ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָהא�מר
טפחי�. �ל�ה ה�תל ְְִֶַַָָֹֹֹרחב

.‚Èמצר� אר� אחד מצר ל� �מסר לחבר�, �דה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה��כר
מ� קנה לא אחד, אי� �ל האר� היה א� � קצר ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד

�נגד יקנה �ני�, �ל היה וא� קצר; �נגד א�א ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר�
��ר. ֹרא�

.„È��צפ �מע�� �מצר �מערב, מזרח רא�ב� מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
�מצר ר�ח�ת, מ��י רא�ב� מצר ל� ��כ�ב צרי� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודר��

ר�ח�ת. מ��י ְְִִֵ�מע��

.ÂËולא �לי�י, �מצר �ני �מצר רא��� מצר ל� ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹמצר
הרביעי ה�צר אבל .��� ה�דה קנה � רביעי מצר ל� ְֲִִֶֶַָָָ�ְִִֶֶֶַַָָָָמצר

רכב עליו ואי� ה�צרי�, �י� מבלע היה א� �ל[שורה]� ִָָ�ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
וא� הרביעי; ה�צר א� קנה � ק�י� ��עת �� ואי� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�קלי�,
�� ��� א� �קלי�, �ל רכב עליו וי� מבלע, היה ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ�ָָֹלא
�קלי� רכב עליו וי� מבלע היה קנה�. לא � ק�י� ְְְִֵֶֶָָָָ�ְִִַַָָָָֹ��עת
עליו ואי� מבלע היה ��א א� ק�י�, ��עת �� �י� ְְֵָָָ�ְִִֵֶֶַַָָֹא�
לבית מס�ר ה�בר הרי � ק�י� ��עת �� ואי� �קלי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרכב
יע��. � נ�טה ��ע�� �ר� �לאיזה ��רא�, מה �פי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�י�:

.ÊËה�צר את ל� ס�� ולא �לבד, ה�ו��ת את ל� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹס��
���� א� ,�� �מי� מצרי� �ני ל� ���� א� הר�ח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��כל
א�א ,��� את קנה לא זה הרי � ור�ח ר�ח מ�ל חלק ֶָָ�ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�
ה��ני�. ��רא� �כמ� ל�, ��סר מה �פי מ��ה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָיקנה

.ÊÈסר�� �י על א� � �ד�לה �בירה לחבר� �ית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָה��כר
���ראי� מעט �� ��� �י על וא� החיצ�ני�, מצרי� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָל�
ה�א �ה�צרי� �לבד; ה�ית א�א קנה לא � '�ית' ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
'ולא ל�: ��תב היה ה�ירה, �ל ל� מכר וא�� ל�, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ�הרחיב
�בקעה �דה ה��כר וכ� �ל��'. זה �מכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ח�י
ל�. �הרחיב ה� מצרי� � ה�קעה מצרי ל� �מסר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ד�לה,

.ÁÈד�ת� מע�ט ל�', מ�כר אני '�ד�ת לחבר�: ְֲֲִִֵֵֵַָָָהא�מר
ח�� ואר�ע, �ל� אפ�� � �ד�ת' '�ל ל�: אמר ְְְֲִִַַַַָָָָֹ��י�.
�פר�סי�, ���ת אפ�� � 'נכסי' ל�: אמר �פר�סי�. ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמ���ת
אפ�� � נכסי' '�ל ל�: אמר וא� ועבדי�. מ��י� ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָח��
�פ�י� ואפ�� ל�, היד�עי� ה��לטלי� וכל �ב�י� ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָעבדי�

ה�כר.�� �כלל רא�� ְְִֶֶֶַַֹ

.ËÈו��ר ל�, מ�כר אני מ��י '�ית לחבר�: ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהא�מר
מ� אחד מת ��ה�. ה�ט� ל� נ�ת� � ל�' מ�כר אני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��ורי
זה את ל� מראה � ה��י� מ� אחד ��פל א� ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�ורי�,

ה�ח��נה. על ה�טר �על ��ד ��פל; א� ְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ��ת

.Î�והי ל�', מ�כר אני ח�א �בי '�דה לחבר�: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהא�מר
ה�ח�ת א�א ק�נה אינ� � זה ��� ה�קראי� �ד�ת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��י

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶֶֶַָָָ��ה�.

.‡Î�וכיו ל�', מ�כר אני רא�ב� '�דה לחבר�: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָהא�מר
אינ� 'ז� ה��כר: ל� אמר ,�� לה���� ה��קח ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ��א
לא �לע�ל� קר�יה, היא �� א�א רא�ב�, �ל �היתה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ�דה
והיא מ���, �לקח�יה רא�ב� �ל היא ז� א�א ל�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה
הביא, לא וא� ראיה; להביא ה��כר על � ל�' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ��כר�י
וכ� רא�ב�'. '�ל ל� ק�ראי� הע� ��ל �ז� ה��קח ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָז�כה
ה�ל. �פי ה���ט ה�� אחר הל�� �זה, ���צא ְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ�ל

.·Î�מי� � ל�' מ�כר אני �די 'חצי לחבר�: ְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָהא�מר
��וה מה ��� ה�ח�� מ� ל� ונ�ת� ה�דה, �ל �וה ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ��ה
��ר�� 'חצי� ל�: אמר א� וכ� ה�דה. �ל �ל ה�מי� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחצי
�חצי �דר�מ� ל� ונ�ת� ,��� �מי �מי� � ל�' מ�כר ְְֲִִֵַָָ�ְְֲִִֵֵָאני

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` f"h iying mei -

מק�� �חלק� לע��ת ה��קח עליו �מק�ל ה�מי�. ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
�ל�ה רחב קט� חרי� ל�דר סמ�� ה�דר �מאח�רי ְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹה�דר,
טפחי�, ��עה רחב �ד�ל אחר חרי� ל� וח�צה ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹטפחי�,
�ק�� ��א �די זה �ל טפח. רחב החריצי� �ני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ�בי�

.�� וכ��צא ְְִֵַַָָה�מ�ה

.‚Îלי ��� 'חצי לחבר�: ואמר �דה, חצי ל� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהיתה
��דה 'חצי ל�: אמר .��� החצי קנה � ל�' מכר�י ֲִֶַַָָ�ְְִִֵֶַַַָָָָ��דה
����ה �דה 'מצר ל�: אמר רביע. א�א קנה לא לי', ���ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
א� � נחצית' '����ה א� נפסקת', '����ה א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
ל� מסר לא וא� חצי�; קנה מצריה', 'וא�� ל�: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

�לבד. ק�י� ��עת �ית א�א קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,

ה'תשס"ט אדר ט"ז חמישי יו�

כב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�י�‡. לע�ל�, �א ��א �בר לחבר� מקנה אד� ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאי�
'מה �יצד? מרע. �כיב �מ�נת �י� �מ�נה �י� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�מכר
ל�', נת�� זה איל� ���ציא 'מה ל�', מכ�ר ז� �דה ְְִִִֶֶֶֶַָָָָ���ציא
�ל וכ� �ל��. קנה לא � לפל�ני' ז� �המה ��לד מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ'�נ�

�זה. ֵֶַָ���צא

לאחר·. א� �� לחזר יכ�ל לחבר�, �קל �ר�ת ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה��כר
�מט וא� לע�ל�; ה�ר�ת אי�[הוריד]��א� ואכל, ה��קח ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

לק�ל ח�ב אינ� מ�ניה�, �� הח�זר וכל מ�ד�. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמ�ציאי�
��רע'. ִֶַָ'מי

ה�י�‚. א�ת� היה ולא ����ק, �ער על ה��סק ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹאבל
ול�� לקנ�ת ה��כר ח�ב � ה��כר �ר��ת עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��סק

��רע'. 'מי מק�ל חזר, וא� ��סק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָל��קח

�סלע„. סאי� אר�ע ל� ���� ����ק �ער על ��סק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
ח�ב מ�ניה�, הח�זר וכל קנה; זה הרי ��לי�, הי� א� �ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ל� ��אמר א� ��ר�, ל� ��ראה וה�א ��רע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלק�ל
��ר� ל� נראה לא א� אבל עלי�'. ס�מ� 'הריני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ���ק:

אמר 'מיולא מק�ל ואינ� מ�כר, �ל �ע�� סמכה לא � ל� ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
צרי� ואי� אחר, ע� �סק '��א א�מר: ה�א �הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רע';

א��'. ְִִֵלח�י�

ה�א‰. והרי מקנה�, אינ� � מקנה �ל �ר��ת� �אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בר
מכ�ר מאבי �איר� 'מה �יצד? לע�ל�. �א ��א ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�דבר
ז� '�דה ל�', נת�� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה 'מה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָל�',
�זה. ���צא �ל וכ� �ל��. קנה לא � ל�' קנ�יה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלכ�א�ח�ה

.Âלמ�ר ורצה למ�ת, ונ�טה ��סס מ�רי�� �היה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹמי
ה�איל � קב�רה �צרכי ה�מי� לה�ציא �די מעט ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמ�כסיו
ה�ת י��הה וימ�ר, ��מ�ת עד ימ�י� וא� עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוה��
�איר� 'מה ואמר: מכר �א� חכמי� �קנ� � ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָוית��ה
ל� �אי� עני צ�ד וכ� ק��. ממ�ר� ל�', מכ�ר ה��� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאבי
ה��� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה 'מה �אמר: ��אכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה

ח�יו. �די מ��� ק��, ממ�ר� � ל�' ְְְִִֵַַָָָָמכ�ר

.Ê,האב �ח�י ה�� �מת אביו, �ח�י אביו �נכסי ��כר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��
אביו �הרי ה��קח; מ�ד מ�ציא ה�� �� � האב מת �� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָואחר
�ר��ת ה�כסי� ונמצא� לר��ת�, עדי� �א ��א �בר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹמכר

�זה. ���צא �ל וכ� אביו. אבי י�ר� וזה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאב;

.Áמאה ��� על ל� ונת� לחבר�, מ�נה קרקע ��ת� ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
��כה �יו� � �ר��ת� מצ�יי� ה�ינרי� הי� א� � ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרי�
את מח�בי� אי� � דינרי� ל� אי� וא� ��ינרי�; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��דה,
�היה ראיה ה��כה ��ביא עד דינרי�, מאה ל� ל�� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��ת�
מ�לטלי� ל�אר ה�י� וה�א ה��נה. �עת דינרי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָלזה
�ר��ת אינ� א� � ה�רקע �ב על א�ת� אד� ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ��קנה
�בר לחבר� מקנה אד� �אי� קנה; לא ה��ת�, א� ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹה��כר

�ר��ת�. �אינ� ודבר לע�ל� �א ְְִֵֶֶָָָָָֹ��א

.Ë�י� מקנה�, זה הרי � אחר �יד ��ד�� ל� �היה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי
והרי ה�א, �עליו �ר��ת �ה��ד�� לפי �מ�נה; �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מכר
� אצל� �הפקד זה �� �פר וא� ק��. �ה�א �חזקת ְְֶַ�ְְְִֶֶֶֶַַַָָה�א
אבל �ר��ת�. �אינ� �אבד �מי ��ה להקנ�ת�, יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
אד� ואי� �ע�ל�; אינ� נ�נה, �לה�צאה ה�איל � ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָה�לוה
ל� �אי� דבר וה�א �ל���, �מעמד א�א להקנ�ת� ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכ�ל
את מקנה � ��טר ה�לוה היתה וא� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטע�,
לקנ�ת ה�מסר �בר �א� י� �הרי �מסירה, �כתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָה�טר

.��� ְִֶ�ע��ד

.È�אינ �� לע�ל�, �א ��א �בר מקנה אד� �אי� ���ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
�מי ה�א הרי ע�ר, ואפ�� לע�ל�. �א ��א למי ְֲִֵָ�ְְֲִִֶֶַַָָָֹמקנה
� �נ� היה וא� קנה; לא לע�ר, וה�ז�ה לע�ל�, �א ְְִָָָָָֹ�ְְְְֶֶַַָָֹ��א

קנה. �נ�, אצל קר�בה אד� �ל ודע�� ְְְְִֵֶֶַָָָָָה�איל

.‡È��א הרי מ��י', ��לדי ל�ני� 'נכסי לא���: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהא�מר
ה��נה, ��עת �ה� נתע�רה ��א ��יו� �ל��; יקנ� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

לה�. קר�בה �ע�� להי�ת �די �א� לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדי�

.·Èמקצת הקנה �ל��. הקנה לא ח�ה, מ�יני למי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹה�קנה
לחבר�: ואמר וחזר לע�ל�, �א ��א למי א� לבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
ל�: אמר �ל��. קנה לא � זה' '�ע�ר א� ז�', �בהמה ְֶַָָָָֹ�ְְְִֵֵָ'קנה
מחצה. קנה � זה' וע�ר 'א� א� ז�', �בהמה א� ֱֶֶָָָָ�ְְְְְֵֵַַָ'קנה

.‚Èמק אד� ���אי� �בר א�א �מ�נה, ולא �מכר לא נה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נקנה. אינ� מ��, �� �אי� �בר אבל מ��; ��ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

.„È�טע א� ה�ה, ה���ח ריח מקנה אד� אי� ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ�יצד?
ה�דלח עי� א� ה�ה, טובה]ה�ב� ���צא[אב� �ל וכ� ה�ה. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

�ר�ת אכילת א� זה, �ית �ירת לחבר� ה�קנה לפיכ� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�זה.
וג�� �� לד�ר ה�ית ��� ל� ��קנה עד קנה; לא � זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�קל

��ת�אר. �מ� �ר�תיו, לאכל ְְֱִִֵֵֶֶָָָָֹהאיל�

.ÂË�די� אינ� ה�דרי�, ודי� הענ�י� ודי� ההק�� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ�י�
�המ�י ��לד מה '�ל אד�: אמר �א�� �קנ�ת�; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדי�ט
'א�נ�� א� עלי', אס�ר 'יהיה א� ה�ית', לבדק הק�� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
� �ע�ל� �אינ� לפי מתק��, �אינ� �י על א� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
יע�ה". מ�יו, ה�צא "�כל ��אמר: �בר�, לק�� ח�ב זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

.ÊËמרע �כיב ��ה�א אד� צ�ה א� ,�� וה�בר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוה�איל
'�ל א�: לענ�י�', י�ת� זה איל� ���ציא מה '�ל ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואמר:

הענ�י�. �ה� זכ� � לענ�י�' י�ת� זה �ית ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�כר

.ÊÈ�הענ�י �אי� וא�מרי� זה, �בר על �ח�לקי� �א�ני� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָי�
יז�� לא �לפיכ� �ה�; ק�נה �ההדי�ט �דרכי� א�א ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹז�כי�
�אי� א��, לדברי� נ�טה �ע�י ואי� לע�ל�. �א ��א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�דבר
א� �צדקה �בריו לק�� מצ�ה וה�א להקנ�ת, מצ�ה ְְְִֵֶַָָָָ�ְְְְֶַ�ְָָאד�
�ערכי�. ��ארנ� �מ� ה�דר, לק�� מצ�ה �ה�א �מ� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ְְְְֵֶֶ�הק��
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מק�� �חלק� לע��ת ה��קח עליו �מק�ל ה�מי�. ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
�ל�ה רחב קט� חרי� ל�דר סמ�� ה�דר �מאח�רי ְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹה�דר,
טפחי�, ��עה רחב �ד�ל אחר חרי� ל� וח�צה ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹטפחי�,
�ק�� ��א �די זה �ל טפח. רחב החריצי� �ני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ�בי�

.�� וכ��צא ְְִֵַַָָה�מ�ה

.‚Îלי ��� 'חצי לחבר�: ואמר �דה, חצי ל� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהיתה
��דה 'חצי ל�: אמר .��� החצי קנה � ל�' מכר�י ֲִֶַַָָ�ְְִִֵֶַַַָָָָ��דה
����ה �דה 'מצר ל�: אמר רביע. א�א קנה לא לי', ���ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
א� � נחצית' '����ה א� נפסקת', '����ה א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
ל� מסר לא וא� חצי�; קנה מצריה', 'וא�� ל�: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

�לבד. ק�י� ��עת �ית א�א קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,

ה'תשס"ט אדר ט"ז חמישי יו�

כב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�י�‡. לע�ל�, �א ��א �בר לחבר� מקנה אד� ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאי�
'מה �יצד? מרע. �כיב �מ�נת �י� �מ�נה �י� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�מכר
ל�', נת�� זה איל� ���ציא 'מה ל�', מכ�ר ז� �דה ְְִִִֶֶֶֶַָָָָ���ציא
�ל וכ� �ל��. קנה לא � לפל�ני' ז� �המה ��לד מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ'�נ�

�זה. ֵֶַָ���צא

לאחר·. א� �� לחזר יכ�ל לחבר�, �קל �ר�ת ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה��כר
�מט וא� לע�ל�; ה�ר�ת אי�[הוריד]��א� ואכל, ה��קח ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

לק�ל ח�ב אינ� מ�ניה�, �� הח�זר וכל מ�ד�. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמ�ציאי�
��רע'. ִֶַָ'מי

ה�י�‚. א�ת� היה ולא ����ק, �ער על ה��סק ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹאבל
ול�� לקנ�ת ה��כר ח�ב � ה��כר �ר��ת עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��סק

��רע'. 'מי מק�ל חזר, וא� ��סק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָל��קח

�סלע„. סאי� אר�ע ל� ���� ����ק �ער על ��סק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
ח�ב מ�ניה�, הח�זר וכל קנה; זה הרי ��לי�, הי� א� �ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ל� ��אמר א� ��ר�, ל� ��ראה וה�א ��רע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלק�ל
��ר� ל� נראה לא א� אבל עלי�'. ס�מ� 'הריני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ���ק:

אמר 'מיולא מק�ל ואינ� מ�כר, �ל �ע�� סמכה לא � ל� ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
צרי� ואי� אחר, ע� �סק '��א א�מר: ה�א �הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רע';

א��'. ְִִֵלח�י�

ה�א‰. והרי מקנה�, אינ� � מקנה �ל �ר��ת� �אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בר
מכ�ר מאבי �איר� 'מה �יצד? לע�ל�. �א ��א ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�דבר
ז� '�דה ל�', נת�� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה 'מה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָל�',
�זה. ���צא �ל וכ� �ל��. קנה לא � ל�' קנ�יה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלכ�א�ח�ה

.Âלמ�ר ורצה למ�ת, ונ�טה ��סס מ�רי�� �היה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹמי
ה�איל � קב�רה �צרכי ה�מי� לה�ציא �די מעט ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמ�כסיו
ה�ת י��הה וימ�ר, ��מ�ת עד ימ�י� וא� עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוה��
�איר� 'מה ואמר: מכר �א� חכמי� �קנ� � ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָוית��ה
ל� �אי� עני צ�ד וכ� ק��. ממ�ר� ל�', מכ�ר ה��� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאבי
ה��� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה 'מה �אמר: ��אכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה

ח�יו. �די מ��� ק��, ממ�ר� � ל�' ְְְִִֵַַָָָָמכ�ר

.Ê,האב �ח�י ה�� �מת אביו, �ח�י אביו �נכסי ��כר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��
אביו �הרי ה��קח; מ�ד מ�ציא ה�� �� � האב מת �� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָואחר
�ר��ת ה�כסי� ונמצא� לר��ת�, עדי� �א ��א �בר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹמכר

�זה. ���צא �ל וכ� אביו. אבי י�ר� וזה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאב;

.Áמאה ��� על ל� ונת� לחבר�, מ�נה קרקע ��ת� ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
��כה �יו� � �ר��ת� מצ�יי� ה�ינרי� הי� א� � ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרי�
את מח�בי� אי� � דינרי� ל� אי� וא� ��ינרי�; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��דה,
�היה ראיה ה��כה ��ביא עד דינרי�, מאה ל� ל�� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��ת�
מ�לטלי� ל�אר ה�י� וה�א ה��נה. �עת דינרי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָלזה
�ר��ת אינ� א� � ה�רקע �ב על א�ת� אד� ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ��קנה
�בר לחבר� מקנה אד� �אי� קנה; לא ה��ת�, א� ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹה��כר

�ר��ת�. �אינ� ודבר לע�ל� �א ְְִֵֶֶָָָָָֹ��א

.Ë�י� מקנה�, זה הרי � אחר �יד ��ד�� ל� �היה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי
והרי ה�א, �עליו �ר��ת �ה��ד�� לפי �מ�נה; �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מכר
� אצל� �הפקד זה �� �פר וא� ק��. �ה�א �חזקת ְְֶַ�ְְְִֶֶֶֶַַַָָה�א
אבל �ר��ת�. �אינ� �אבד �מי ��ה להקנ�ת�, יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
אד� ואי� �ע�ל�; אינ� נ�נה, �לה�צאה ה�איל � ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָה�לוה
ל� �אי� דבר וה�א �ל���, �מעמד א�א להקנ�ת� ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכ�ל
את מקנה � ��טר ה�לוה היתה וא� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטע�,
לקנ�ת ה�מסר �בר �א� י� �הרי �מסירה, �כתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָה�טר

.��� ְִֶ�ע��ד

.È�אינ �� לע�ל�, �א ��א �בר מקנה אד� �אי� ���ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
�מי ה�א הרי ע�ר, ואפ�� לע�ל�. �א ��א למי ְֲִֵָ�ְְֲִִֶֶַַָָָֹמקנה
� �נ� היה וא� קנה; לא לע�ר, וה�ז�ה לע�ל�, �א ְְִָָָָָֹ�ְְְְֶֶַַָָֹ��א

קנה. �נ�, אצל קר�בה אד� �ל ודע�� ְְְְִֵֶֶַָָָָָה�איל

.‡È��א הרי מ��י', ��לדי ל�ני� 'נכסי לא���: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהא�מר
ה��נה, ��עת �ה� נתע�רה ��א ��יו� �ל��; יקנ� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

לה�. קר�בה �ע�� להי�ת �די �א� לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדי�

.·Èמקצת הקנה �ל��. הקנה לא ח�ה, מ�יני למי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹה�קנה
לחבר�: ואמר וחזר לע�ל�, �א ��א למי א� לבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
ל�: אמר �ל��. קנה לא � זה' '�ע�ר א� ז�', �בהמה ְֶַָָָָֹ�ְְְִֵֵָ'קנה
מחצה. קנה � זה' וע�ר 'א� א� ז�', �בהמה א� ֱֶֶָָָָ�ְְְְְֵֵַַָ'קנה

.‚Èמק אד� ���אי� �בר א�א �מ�נה, ולא �מכר לא נה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נקנה. אינ� מ��, �� �אי� �בר אבל מ��; ��ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

.„È�טע א� ה�ה, ה���ח ריח מקנה אד� אי� ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ�יצד?
ה�דלח עי� א� ה�ה, טובה]ה�ב� ���צא[אב� �ל וכ� ה�ה. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

�ר�ת אכילת א� זה, �ית �ירת לחבר� ה�קנה לפיכ� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�זה.
וג�� �� לד�ר ה�ית ��� ל� ��קנה עד קנה; לא � זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�קל

��ת�אר. �מ� �ר�תיו, לאכל ְְֱִִֵֵֶֶָָָָֹהאיל�

.ÂË�די� אינ� ה�דרי�, ודי� הענ�י� ודי� ההק�� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ�י�
�המ�י ��לד מה '�ל אד�: אמר �א�� �קנ�ת�; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדי�ט
'א�נ�� א� עלי', אס�ר 'יהיה א� ה�ית', לבדק הק�� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
� �ע�ל� �אינ� לפי מתק��, �אינ� �י על א� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
יע�ה". מ�יו, ה�צא "�כל ��אמר: �בר�, לק�� ח�ב זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

.ÊËמרע �כיב ��ה�א אד� צ�ה א� ,�� וה�בר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוה�איל
'�ל א�: לענ�י�', י�ת� זה איל� ���ציא מה '�ל ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואמר:

הענ�י�. �ה� זכ� � לענ�י�' י�ת� זה �ית ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�כר

.ÊÈ�הענ�י �אי� וא�מרי� זה, �בר על �ח�לקי� �א�ני� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָי�
יז�� לא �לפיכ� �ה�; ק�נה �ההדי�ט �דרכי� א�א ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹז�כי�
�אי� א��, לדברי� נ�טה �ע�י ואי� לע�ל�. �א ��א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�דבר
א� �צדקה �בריו לק�� מצ�ה וה�א להקנ�ת, מצ�ה ְְְִֵֶַָָָָ�ְְְְֶַ�ְָָאד�
�ערכי�. ��ארנ� �מ� ה�דר, לק�� מצ�ה �ה�א �מ� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ְְְְֵֶֶ�הק��



wfgנו - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` f"h iying mei -

כג ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�מ�נה,‡. �י� �מכר, �י� � לפר�תיו ה��� אד� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה
�א ��א �בר מקנה זה ואי� מרע; �כיב �מ�נת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�י�
זה למה הא ל�ר�ת. �מ�קנה מצ�י ה��� �הרי ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָלע�ל�,
ה���, ל� הקנה ��א � לחבר� �דה א� �ית ל��כר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹד�מה?

ה���. הנאת ֲֶַַָָא�א

לזמ�·. �י� לפר�תיה, �דה נת� א� ��כר �ג�� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יצד?
ה�י� וה�א ל�קח. �ל א� מ�כר, �ל ח�יו ימי �ל �י� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקצ�ב,
�המה א� לג�ת�, רחל א� לפר�תיו, איל� נ�ת� א� ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמ�כר
א� ממ�ר� ��ל, ידיו; למע�ה עבד א� לולד�תיה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹו�פחה

ק�מי�. ְִַַָָמ�נת�

�ל‚. ה�נס יהיה וימ�ת י�ח �א� לקנס, עב�� ְְְִֶֶַַָָ�ְְִִֶַַָָמכר
אי� ה�נס, �פ� א� קנה; לא לפיכ� ספק, זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹל�קח

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

מק��„. ��ר לא � לאחר �פר�תיו לזה, איל� ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹמכר
ו��ר איל�, מכר א� אבל �ל��. לאחר ואי� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָה�ר�ת,
��א �י על א� ה�ר�ת; מק�� ��ר הרי � לעצמ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ�ר�תיו

מ��ר. יפה �עי� עצמ�, לג�י � ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָ�ר�

מכ�רה,‰. ז� הרי � קצ�ב לזמ� ה�רקע ��� ְְְֲִֵֵַַַַַָָה��כר
זמ� �ל ה�ר�ת וא�כל �חפצ�, ���� ה��קח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָ�מ����

לבעליה. �חזר �ב��� ְְְִִֶַַַָָָֹה�כירה,

.Â�בי� קצ�ב, לזמ� קרקע ה��כר �י� י� הפר� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�מה
יכ�ל אינ� � לפר�ת �ה��נה לפר�תיה? א�ת� ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�קנה
ה��נה אבל יהרס; ולא יבנה ולא ה�רקע, צ�רת ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹֹֹל���ת
זמ�� �כל וע��ה ה�רס, א� ��נה ה�א הרי � קצ�ב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָלזמ�

לע� ע�ל� קני� ה��נה �ע��ה �מ� ל�.ה�צ�ב ְְְִֶֶֶַַַָָָ

.Ê�בי� לפר�תיה, ז� �דה ה��כר �י� י� הפר� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�מה
��ארנ�? �מ� קנה ��א לחבר� �דה �ר�ת ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה��כר
ז� ��דה לה���� ל��קח אי� � ה�דה �ר�ת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ה��כר
לבעל וי� ה�ר�ת, ה�צאת ��עת א�א לה�נס אפ�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�לל
לפר�תיה �דה ה��כר אבל �חפצ�; �� לה���� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָה�דה
וי� ה��קח, מ�עת א�א �� לה�נס יכ�ל ה�דה �על אי� �ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

�חפצ�. �� לה���� ְְְְִֵֵֶַַַָל��קח

.Á�בי� לפר�תיה, ז� �דה ק�נה �י� י� הפר� ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ�מה
ל� י� � לפר�תיה �דה �ה��נה מחבר�? ז� �דה ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה��כר

לה�ביר� א� ��רצה, מי� �ל לנטע� א� [להשאירהלזרע� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָ
�כיר�ת.במנוחה] �עני� ��ת�אר �מ� ,�� אינ� � וה��כר ;ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ

לאחרי� מקנה ה��נה, אבל לה��יר; ר�אי ה��כר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָואי�
��נה. ֶָָָ�ל

.Ë�ואי קנה. � לחבר� ��רת �פר�ת ��ב�, �ר�ת ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��כר
י�ני� מ�כר �אינ� לפי לע�ל�, �א ��א �בר מ�כר ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹזה
ה��ב� מ�כר א�א ל��רת, ��ב�א �ב� א� ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ���לד�
ה�י� א�ת ���כר ה�א �הרי לדב��; וה��רת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלפר�תיו
ל� הקנה זה �� ;�� ��צ�ד מה �כל נהנה �ה�א ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלחבר�,
��� ודי� לפר�תיו. איל� ���כר �מי לפר�תיו, זה ָ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ��ב�
�כל נהנה �ה�א ��ארנ�, �מ� מחבר� �ית ה��כר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�די�

�זה. ���צא �ל וכ� .�� ��� ְֲֵֵֵֶֶַָָָהני�ת

.È�א�ת קנה לא ���ב�, ��� עצמ� והאפר�חי� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה�יצי�
חכמי� �זרת זה ודבר �רח�. ��א זמ� �ל ה��ב� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�על
לפיכ�, ב�. נגע� ה�ני�" על הא� ת�ח "לא �מ��� ְְִִִִֵַַַָָָָָֹה�א,
ה��ב� על מט�ח � לחבר� א�� אפר�חי� להקנ�ת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהר�צה
לחבר� א�ת� יקנה �� ואחר האר�, מעל ויג�ה� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��פרח�
�ה��לטלי� �ברי� ��אר א� קרקע, �ב על א� ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ�קני�

�ה�. ְִִֶָנקני�

.‡Èל� ל�ל יכ�ל אינ� מחבר�, ��ב� �ר�ת ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹה��קח
ונמצא ��רח�ת, �הא�ה�ת מ�ני מע�ה, �� ���לד� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָה��זל�ת
ה��ב�. לי�ב �די מה�, מ�יח א�א ה��ב�; �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�החריב

.·Èמכירת �עת �בנ�ת א�ה�ת �� הי� א� מ�יח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכ�ה
�ריכה מ�יח � �די[זוג]ה�ר�ת הא�ה�ת, ���ליד� רא��נה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ה�נ�ת וע� הרא��נה ה�ריכה ע� הא�ה�ת ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ��צט�ת�
�די בריכ�ת, ��י ה�נ�ת ���ליד� מ�ה �מ�יח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ע�ה�,
ה��לד וכל �ה�ליד�. ה�ריכ�ת ��י ע� ה�נ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ��צט�ת�
�ל הרא��נה וה�ריכה �נ�ת �ל בריכ�ת ��י ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

.��� א�� הרי ֲִֵֵֶָא�ה�ת,

.‚Èזה נחילי� �ל�ה נ�טל מחבר�, ��רת �ר�ת ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹה��קח
לי�ב �די נחיל, �מ�יח נחיל נ�טל ואיל� מ�א� זה; ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחר

ֶֶַַה��רת.

.„È,ח��ת ��י ���רת מ�יח � מחבר� �ב� ח��ת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַה��קח
לה�. וילכ� ה�ב�רי� יפרח� ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ�די

.ÂË�לק מחבר� זיתי� האיל�[לקצ�]ה��קח מ� מ�יח � ֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
גר�פ��ת ��י לאר� טפחי�]סמ�� �ת�לת[שני לקח וק�צ�. , ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

מדברית]�קמה ס��[תאנה וק�צ�; טפחי�, �ל�ה מג�י� � ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
וק�צ�. טפח, � האילנ�ת �ב�אר טפחי�. �ני �קמה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ל
� �בארזי� �דקלי� �למעלה. ה�קק מ� �בגפני�, ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָ�קני�

�מ�ר� מהשורש]ח�פר מחלי�.[קוצ� �זע� �אי� לפי , ְְְְִִִֵֵֵֶַָ

כד פרק מכירה הלכות

�ל�‡. הי� אפיל� � �דה� �ת�� אילנ�ת �ל�ה ְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹה��כר
ל��קח י� הרי � אילנ�ת ב�י �ל�ה א� קט��ת, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹנטיע�ת
י� � נקצצ� א� האילנ�ת, יב�� ואפ�� לה�. הרא�יה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָקרקע
��יניה�. האילנ�ת �ל וקנה לה�, הרא�יה קרקע ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָל�

�ביניה�,·. �ח�יה�, לה�? הרא�יה ה�רקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�ה
הא�רה מלא לה� הפירות]וח�צה ה�ק��[מלקט וזה וס��. ְְְְֶֶֶַַָָָָֹ

לזרע� יכ�ל מ�ניה� אחד אי� וס��, הא�רה מלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�א
חבר�. מ�עת ֲִֵֶַַָא�א

ע�מדי�‚. האילנ�ת �ל�ה ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ��ה
�ט��טי �ל�ה ���פתי�[רגלי]�מ� [שמעמידי�]�ירה ְְְְִִִֵֶָָֹ

מכ�� וה�לי�י זה, �נגד זה �ני� ה� �הרי ה�דרה, ָ�ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָעליה�
ואיל� איל� �ל �י� ��הי� וה�א, מה�; �מרחק ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ�ְֵֵֶ�יניה�

א�ה. ע�רה �� ועד א��ת ְְְֵֵֵֶַַַַַָמאר�ע

אבל„. אילנ�ת. �ל הרחב הע�ר מ� מ�דד? ה�א ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�מהיכ�
�ח�ת מקרבי� �הי� א� ה�את, ���רה ע�מדי� הי� לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹא�
א� א�ה, ע�רה �� על יתר מרחקי� א� א��ת, ְִֵֵֵֶַַָָָ�ְְֵַַַמאר�ע
ואחד �דה� �ת�� �ני� ל� ��כר א� זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��קח�
א� חבר�, �ל �ת�� ואחד ��� �ת�� �ני� א� ה�צר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
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� �יניה� הר�י� ר��ת א� ה�י� א�ת א� ��ר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ�הפסיק
האילנ�ת את קנה לא לפיכ� קרקע. ל� אי� זה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ל�. יל� � נקצ� א� האיל� יב� וא� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ��יניה�;

א�‰. � קרקע ל� וי� אילנ�ת, �ל�ה ��נה מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ�ל
חטר וה�ציא� ימעט[ענ�]הג�יל� ��א �די א�ת� יק� , ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֹ

ה�ריגי� וכל ה�דה. �על על גפ�]ה�ר� והאמירי�[ענפי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
האיל�] שבראש �[ענפי� ה�ר�י� מ� ואפ�� מה�, ְֲִִִִֵֶַַַָָה��צאי�

קרקע. ל� י� �הרי האילנ�ת, �על �ל ה� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

.Â;קרקע ל� אי� חבר�, �דה �ת�� אילנ�ת �ני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָה��נה
הג�יל� �ל��. ל� אי� � נקצ� א� האיל� מת א� ְְְְִִִִִִֵֵַָָָלפיכ�,
��א יק�, � ואמירי� �ריגי� וה�ציא� האילנ�ת, ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ�ני
לי, מכר� אילנ�ת '�ל�ה ל��כר: ויאמר באר�, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹי��כ�

קרקע'. לי ְְִֵַַוי�

.Êהע�לה � מה� האילנ�ת �ני �על ���צ� העצי� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
�על �ל ה�א הרי הח�ה, �ני הר�אה וה�א ה�זע, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמ�
�ני ר�אי� �אינ� וה� ה�ר�י�, מ� והע�לה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהאילנ�ת;
לבעל אי� � �בדקלי� ה�דה. �על �ל ה�א הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהח�ה,

�זע. לה� �אי� לפי �ל��, הע�לה מ� ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָה�קל

.Áחצי ל� י� זה הרי � האילנ�ת את ו��ר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה��כר
ל� א�מר היה � ��רקע ��ר לא �א�� ;��� ְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְַַַה�רקע

וכ� אילנ�'. 'עקר י�ה��קח: �לבד, אילנ�ת �ני ��ר א� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
א�מר היה � קרקע ��ר לא �א�� לה�; הרא�יה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹל�

ול�'. אילנ� 'עקר ה��קח: ְֲִֵֵַַָָֹל�

.Ëלבעל י� � ה�רקע את ו��ר האילנ�ת, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��כר
את מכר ��ארנ�. �מ� לה�, הרא�יה קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאילנ�ת
�אילנ�ת, זה והחזיק לאחד, האילנ�ת ואת לאחד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�רקע
ה�רקע, חצי ע� האילנ�ת קנה זה � ��רקע זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהחזיק

�לבד. ה�רקע חצי קנה ��רקע �החזיק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָוזה

.Èדה� נטל ואחד �ר�ס, �דה נטל אחד �חלק�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחי�
ה�ב� �דה �ת�� א��ת אר�ע ה�ר�ס לבעל י� � ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלב�
חלק�; �� מנת �על �ר�ס, �ל האילנ�ת לס�� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסמ�כ�ת

יד�ע. �בר �ה�א מ�ני זה, �בר לפר� צרי� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואי�

.‡È��ח' ל�: ואמר �קלי�, ב� והי� לחבר�, �דה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה��כר
ה�קל א�ת� ה�א, �מ��ח ט�ב �קל א� � �ל�ני' ֶֶַָ�ְְִִִֶֶֶֶמ�קל
וכל ה�א, רע �קל וא� ל��קח; וה�אר ���ר, ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלב��

�ל��. ה�קלי� מ� קנה לא � ה�אר ���ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

.·È�י א� � האילנ�ת' מ� 'ח�� ל�: ואמר �דה, ל� ְִִִֵֶַַָָָָָמכר
�לבד, �פני� �� י� וא� ה�קלי�; ��ר �לבד, �קלי� ��ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ
�דקלי�, �פני� �� הי� האילנ�ת. �אר וכ� ה�פני�. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָ��ר
אלא ��ר לא �גפני�, אילנ�ת ה�פני�. א�א ��ר ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
מ�כר, ��ל אילנ�ת; ��ר �דקלי�, אילנ�ת וכ� ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאילנ�ת.
�קל �ל א�א ��ר לא ��ר, ה�קלי� וא� מ�כר. יפה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�עי�
וא� ל�קח. �ל ה�א הרי וה�אר, �חבל; ל� �ע�לי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ב��
העל �אי� �ל א�א מה� ��ר לא ���ר, ה�א אילנ�ת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ�אר

הבהמה] הע�]��ב��[למשיכת את �העל[מכופ� וכל ; ְְֶָָֹ
נח�ב. ה�דה �בכלל ל�קח, �ל ה�א הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ��ב��,

.‚È��אפ � ל�' מ�כר אני �דקלי� 'קרקע לחבר�: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהא�מר
הרי דקלי�, �ני ל� לקנ�ת רצה א� �קלי�, ל� הי� ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹלא

א�א ל�קח 'איני ל�: ל�מר יכ�ל ה��קח ואי� ה��ח; ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנקנה
אני �דקלי� 'קרקע אמר: וא� �קלי�'. �� ��� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָקרקע
מ�ח לאו, וא� קנה; דקלי�, �ני ב� הי� א� � ל�' ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָמ�כר
אי� � �קלי�' �ל 'קרקע ל�: אמר וא� וח�זר. ה�א ְְְְִִֵֵֶַַַָָָטע�ת
לדקלי�. הרא�יה קרקע א�א ה�ה ����� �אי� �קלי�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָל�

.„È�ל 'קנה ל�: ��כ�ב צרי� לחבר�, �ר�ס ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹה��כר
וה�צי� �תמרי� �ל[לולבי�]�קלי� ��נה �י על וא� ;' ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

וכ� ה�. ה�טר נ�יי א�ת�, �ר� ��א �י על א� ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹא��,
לפני ה�ח�י 'ולא ל�: לכ�ב צרי� לחבר�, קרקע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹה��כר
ה�יני�. �מ� ה�ענ�ת מ� להס��ק �די �ל��', זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ�ממ�ר

.ÂËוהקניתי' ל�: ��תב �י על א� � לחבר� �ית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָה��כר
ה�ה�� מ�רקע ל� 'קנה ל�: לכ�ב צרי� ור�מ�', עמק� ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹל�
וכיו� �סת�; נקנה אינ� והר�� �העמק הרקיע'; ר�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעד
�לבד, האויר �ה�א הר�� קנה והר��, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�הקנה�
��עמקי� ה�נינ�ת קנה לא אבל האר�, עבי �ה�א ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק
הרקיע' ר�� עד ה�ה�� 'מ�רקע ל� ��תב וכיו� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָו��אויר.

וה��ת ה��ר קנה אבני�]� למ�ה,[קיר ה�רקע ��עבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ
ה�עז ��י� למעלה.וה�חיל�ת יב�ת ְְְְֲִִֵֶַַַַָ

.ÊË,'י�� העלי�נה ��י�טה מנת 'על לחבר� �ית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��כר
וא� מ�ציא. זיזי�, �� לה�ציא רצה וא� ;��� ז� ְְְֲִִִִִִֵֶָָָהרי
��נה ,��� על לבנ�ת רצה וא� א�ת�; �ב�נה ח�זר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנפלה,

מ�ד�. ְִֶֶָָֹ��היה

.ÊÈ�קבר משפחתי]ה��כר קברות קבר�[בית �ר� א� , ְְִִֵֶֶַ
לקבר] מעמד�[המובילה מק�� א� האבלי�], את ,[שמנחמי� ְֲַָ

�על �� וק�ברי� מ��חה, �ני �אי� � הס�ד� �ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָא�
�� ��בר� ה�בר �מי ונ�תני� מ��חה; �ג� מ��� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�רה�,

�ר�. ��א �י על א� ִֵֵֵֶַַַַֹל��קח,

ה'תשס"ט אדר י"ז שישי יו�

כה ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. מכר לא � ��מי�י� ל� ��� �בר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה��כר
� ה�ית את ה��כר �יצד? �ר�. �� א� א�א ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָה��מי�י�,
�היא �י על א� ה�ית, ��סביב�ת ה�ציע את מכר ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹלא
ה�ציע רחב ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה לת�כ�. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�ת�חה
�כלל ה�א הרי מ�ה, �ח�ת אבל יתר; א� א��ת ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאר�ע
�אר�ה לת�כ� ה�ת�חה ה�ית �ב �על העל�ה וכ� ָ�ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָה�ית.

ה�ית. �כלל היא הרי ה�ית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַ�מעזיבת

מ���,·. ��פני� החדר את מכר לא � ה�ית את ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹה��כר
�זמ� ה�ג, את ולא החיצ�ני�; מצרי� ל� ��סר �י על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹא�
ולא א��ת; אר�ע רחב �� וי� טפחי� ע�רה מעקה ל� ���ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ה��ת את ולא ��רקע, החפ�ר ה��ר אבני�]את ה�נ�י[קיר ְְֶֶֶַַַַַַָָֹ
��ארנ�. �מ� והר��, העמק ל� ��כר �י על א� ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ���ר,

לה�נס‚. �די ה��קח, מ� �ר� ל� לקנ�ת ה��כר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי�
מ�כר. יפה �עי� ה��כר, ��ל ���ר; ��ת א� זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלב�ר
ה��ת' א� ה��ר מ� ח�� ה�ית, ל� 'מכר�י ל�: אמר ְְְִִִִַַַַַַָָוא�
�לבד ��ת א� ��ר ה��כר וכ� �ר�. ל� לקנ�ת צרי� אינ� �ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
�ית� �ת�� נכנס א�א �ר�, ל� לקנ�ת צרי� ה��קח אי� �ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�ממ�א. ה��ר עד מ�כר ְֵֵֶַַַ�ל
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� �יניה� הר�י� ר��ת א� ה�י� א�ת א� ��ר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ�הפסיק
האילנ�ת את קנה לא לפיכ� קרקע. ל� אי� זה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ל�. יל� � נקצ� א� האיל� יב� וא� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ��יניה�;

א�‰. � קרקע ל� וי� אילנ�ת, �ל�ה ��נה מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ�ל
חטר וה�ציא� ימעט[ענ�]הג�יל� ��א �די א�ת� יק� , ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֹ

ה�ריגי� וכל ה�דה. �על על גפ�]ה�ר� והאמירי�[ענפי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
האיל�] שבראש �[ענפי� ה�ר�י� מ� ואפ�� מה�, ְֲִִִִֵֶַַַָָה��צאי�

קרקע. ל� י� �הרי האילנ�ת, �על �ל ה� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

.Â;קרקע ל� אי� חבר�, �דה �ת�� אילנ�ת �ני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָה��נה
הג�יל� �ל��. ל� אי� � נקצ� א� האיל� מת א� ְְְְִִִִִִֵֵַָָָלפיכ�,
��א יק�, � ואמירי� �ריגי� וה�ציא� האילנ�ת, ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ�ני
לי, מכר� אילנ�ת '�ל�ה ל��כר: ויאמר באר�, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹי��כ�

קרקע'. לי ְְִֵַַוי�

.Êהע�לה � מה� האילנ�ת �ני �על ���צ� העצי� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
�על �ל ה�א הרי הח�ה, �ני הר�אה וה�א ה�זע, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמ�
�ני ר�אי� �אינ� וה� ה�ר�י�, מ� והע�לה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהאילנ�ת;
לבעל אי� � �בדקלי� ה�דה. �על �ל ה�א הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהח�ה,

�זע. לה� �אי� לפי �ל��, הע�לה מ� ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָה�קל

.Áחצי ל� י� זה הרי � האילנ�ת את ו��ר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה��כר
ל� א�מר היה � ��רקע ��ר לא �א�� ;��� ְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְַַַה�רקע

וכ� אילנ�'. 'עקר י�ה��קח: �לבד, אילנ�ת �ני ��ר א� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
א�מר היה � קרקע ��ר לא �א�� לה�; הרא�יה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹל�

ול�'. אילנ� 'עקר ה��קח: ְֲִֵֵַַָָֹל�

.Ëלבעל י� � ה�רקע את ו��ר האילנ�ת, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��כר
את מכר ��ארנ�. �מ� לה�, הרא�יה קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאילנ�ת
�אילנ�ת, זה והחזיק לאחד, האילנ�ת ואת לאחד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�רקע
ה�רקע, חצי ע� האילנ�ת קנה זה � ��רקע זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהחזיק

�לבד. ה�רקע חצי קנה ��רקע �החזיק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָוזה

.Èדה� נטל ואחד �ר�ס, �דה נטל אחד �חלק�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחי�
ה�ב� �דה �ת�� א��ת אר�ע ה�ר�ס לבעל י� � ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלב�
חלק�; �� מנת �על �ר�ס, �ל האילנ�ת לס�� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסמ�כ�ת

יד�ע. �בר �ה�א מ�ני זה, �בר לפר� צרי� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואי�

.‡È��ח' ל�: ואמר �קלי�, ב� והי� לחבר�, �דה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה��כר
ה�קל א�ת� ה�א, �מ��ח ט�ב �קל א� � �ל�ני' ֶֶַָ�ְְִִִֶֶֶֶמ�קל
וכל ה�א, רע �קל וא� ל��קח; וה�אר ���ר, ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלב��

�ל��. ה�קלי� מ� קנה לא � ה�אר ���ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

.·È�י א� � האילנ�ת' מ� 'ח�� ל�: ואמר �דה, ל� ְִִִֵֶַַָָָָָמכר
�לבד, �פני� �� י� וא� ה�קלי�; ��ר �לבד, �קלי� ��ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ
�דקלי�, �פני� �� הי� האילנ�ת. �אר וכ� ה�פני�. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָ��ר
אלא ��ר לא �גפני�, אילנ�ת ה�פני�. א�א ��ר ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
מ�כר, ��ל אילנ�ת; ��ר �דקלי�, אילנ�ת וכ� ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאילנ�ת.
�קל �ל א�א ��ר לא ��ר, ה�קלי� וא� מ�כר. יפה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�עי�
וא� ל�קח. �ל ה�א הרי וה�אר, �חבל; ל� �ע�לי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ב��
העל �אי� �ל א�א מה� ��ר לא ���ר, ה�א אילנ�ת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ�אר

הבהמה] הע�]��ב��[למשיכת את �העל[מכופ� וכל ; ְְֶָָֹ
נח�ב. ה�דה �בכלל ל�קח, �ל ה�א הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ��ב��,

.‚È��אפ � ל�' מ�כר אני �דקלי� 'קרקע לחבר�: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהא�מר
הרי דקלי�, �ני ל� לקנ�ת רצה א� �קלי�, ל� הי� ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹלא

א�א ל�קח 'איני ל�: ל�מר יכ�ל ה��קח ואי� ה��ח; ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנקנה
אני �דקלי� 'קרקע אמר: וא� �קלי�'. �� ��� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָקרקע
מ�ח לאו, וא� קנה; דקלי�, �ני ב� הי� א� � ל�' ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָמ�כר
אי� � �קלי�' �ל 'קרקע ל�: אמר וא� וח�זר. ה�א ְְְְִִֵֵֶַַַָָָטע�ת
לדקלי�. הרא�יה קרקע א�א ה�ה ����� �אי� �קלי�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָל�

.„È�ל 'קנה ל�: ��כ�ב צרי� לחבר�, �ר�ס ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹה��כר
וה�צי� �תמרי� �ל[לולבי�]�קלי� ��נה �י על וא� ;' ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

וכ� ה�. ה�טר נ�יי א�ת�, �ר� ��א �י על א� ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹא��,
לפני ה�ח�י 'ולא ל�: לכ�ב צרי� לחבר�, קרקע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹה��כר
ה�יני�. �מ� ה�ענ�ת מ� להס��ק �די �ל��', זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ�ממ�ר

.ÂËוהקניתי' ל�: ��תב �י על א� � לחבר� �ית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָה��כר
ה�ה�� מ�רקע ל� 'קנה ל�: לכ�ב צרי� ור�מ�', עמק� ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹל�
וכיו� �סת�; נקנה אינ� והר�� �העמק הרקיע'; ר�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעד
�לבד, האויר �ה�א הר�� קנה והר��, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�הקנה�
��עמקי� ה�נינ�ת קנה לא אבל האר�, עבי �ה�א ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק
הרקיע' ר�� עד ה�ה�� 'מ�רקע ל� ��תב וכיו� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָו��אויר.

וה��ת ה��ר קנה אבני�]� למ�ה,[קיר ה�רקע ��עבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ
ה�עז ��י� למעלה.וה�חיל�ת יב�ת ְְְְֲִִֵֶַַַַָ

.ÊË,'י�� העלי�נה ��י�טה מנת 'על לחבר� �ית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��כר
וא� מ�ציא. זיזי�, �� לה�ציא רצה וא� ;��� ז� ְְְֲִִִִִִֵֶָָָהרי
��נה ,��� על לבנ�ת רצה וא� א�ת�; �ב�נה ח�זר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנפלה,

מ�ד�. ְִֶֶָָֹ��היה

.ÊÈ�קבר משפחתי]ה��כר קברות קבר�[בית �ר� א� , ְְִִֵֶֶַ
לקבר] מעמד�[המובילה מק�� א� האבלי�], את ,[שמנחמי� ְֲַָ

�על �� וק�ברי� מ��חה, �ני �אי� � הס�ד� �ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָא�
�� ��בר� ה�בר �מי ונ�תני� מ��חה; �ג� מ��� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�רה�,

�ר�. ��א �י על א� ִֵֵֵֶַַַַֹל��קח,

ה'תשס"ט אדר י"ז שישי יו�

כה ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. מכר לא � ��מי�י� ל� ��� �בר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה��כר
� ה�ית את ה��כר �יצד? �ר�. �� א� א�א ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָה��מי�י�,
�היא �י על א� ה�ית, ��סביב�ת ה�ציע את מכר ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹלא
ה�ציע רחב ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה לת�כ�. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�ת�חה
�כלל ה�א הרי מ�ה, �ח�ת אבל יתר; א� א��ת ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאר�ע
�אר�ה לת�כ� ה�ת�חה ה�ית �ב �על העל�ה וכ� ָ�ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָה�ית.

ה�ית. �כלל היא הרי ה�ית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַ�מעזיבת

מ���,·. ��פני� החדר את מכר לא � ה�ית את ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹה��כר
�זמ� ה�ג, את ולא החיצ�ני�; מצרי� ל� ��סר �י על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹא�
ולא א��ת; אר�ע רחב �� וי� טפחי� ע�רה מעקה ל� ���ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ה��ת את ולא ��רקע, החפ�ר ה��ר אבני�]את ה�נ�י[קיר ְְֶֶֶַַַַַַָָֹ
��ארנ�. �מ� והר��, העמק ל� ��כר �י על א� ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ���ר,

לה�נס‚. �די ה��קח, מ� �ר� ל� לקנ�ת ה��כר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי�
מ�כר. יפה �עי� ה��כר, ��ל ���ר; ��ת א� זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלב�ר
ה��ת' א� ה��ר מ� ח�� ה�ית, ל� 'מכר�י ל�: אמר ְְְִִִִַַַַַַָָוא�
�לבד ��ת א� ��ר ה��כר וכ� �ר�. ל� לקנ�ת צרי� אינ� �ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
�ית� �ת�� נכנס א�א �ר�, ל� לקנ�ת צרי� ה��קח אי� �ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�ממ�א. ה��ר עד מ�כר ְֵֵֶַַַ�ל
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א�„. ל�ני�, �ניה� מכר � מ�ה לפני� זה ב�י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ני
צרי� ואי� זה; על זה �ר� לה� אי� ל�ני�, �ניה� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָנת�
את מכר א� אבל ה�נימי. �מכר החיצ�� נת� א� ְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָל�מר
�עי� ה��ת�, ��ל �ר�; ל� י� � ה�נימי את ונת� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהחיצ��

ה��כר. מ� יתר נ�ת�, ִֵֵֵַָָָיפה

ואת‰. ה�ירי�, ואת ה���ר, את מכר � ה�ית את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָה��כר
ה�גר ואת ה�לת, ואת �טיט, המח�רי� ה�תחי� ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָ�ְְְְִַַַָמל�נ�ת

את[בריח] �מכר ה�פ�ח. את לא אבל ה�נע�ל; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ה�ב�עה המט�לטלת.[�בקרקע]ה�כ��ת את לא אבל , ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האצטר�יל את הריחיי�]�מכר ה�לי[בסיס את לא אבל , ְְִֶַָָ�ְֲִִֶַָֹ
קפיפה �מ� �ה�א לת�כ� י�רד ולא[סל]�ה�מח ע�. �ל ְְְֵֵֶֶֶֶַַֹ

מל�נ�ת את של]מכר ע� ולא[רגלי]�רעי[חתיכות ה��ה, ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
מ�ני �טיט, מח�רי� �ה� �י על א� הח��נ�ת, מל�נ�ת ְְִִִֵָ�ְְְִֵֶֶַַַַַאת

ל�: �אמר �בזמ� לנ�אי. הרי�ה� ��ת�כ�', מה וכל 'ה�א ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
מכ�רי�. ����ְִָ

.Â�יחי� ��ר�ת מכר � החצר את וצר]ה��כר ארו� [בור ִִֵֵֶֶַַָָ
בתקרה]�מער�ת מכוסה ה��י�[בור וכל ��ת�כ�, ְְְִֶַָָָָ

הח�ל �ה� ��� �ב�י� וה�נימ�י�, [לתעשייתהחיצ�ני� ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ
�ת�ח�תהזכוכית] �אינ� אבל לת�כ�; ה�ת�ח�ת והחנ��ת ,ְֲַ�ְְְֲֵֶַָָָ

רב א� � �לכא� לכא� �ת�ח�ת הי� ע��. נמ�ר�ת אי� ְְְְִִִֵָָָָָָֹל�,
נמ�ר�ת אי� לאו, וא� ע��; נמ�ר�ת לת�כ�, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ��מי��
�אמר: �בזמ� ��ת�כ�. ה��לטלי� את מכר ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹע��.
�בי� �� �בי� מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�', מה וכל ְִֵֵָָ�ְְֲִֵֶַָָ'היא
��ת�כ�. ה�ד �ית את ולא ה�רח� את מכר לא ,��ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.Êה�נ�יה ה�ד�לה האב� את מכר � ה�ד �ית את ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה��כר
ה�ל�נס�ת ואת ה�יתי�, עליה ���חני� �ל[עמודי�]�אר� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ואת היקבי�, ואת ה�יתי�, טחינת �עת �ה� ���מכי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָארז
אבל ה�פרכ�ת; וה� ה�ת��י� ה�יתי� �ה� ���תני� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָה�לי�
מה וכל 'ה�א �אמר: �בזמ� העלי�נה. הרחי� את מכר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
את מכר לא ,�� �בי� �� �בי� מכ�רי�. ��� הרי ְִֵֵֶַָָָָֹ�ְֲֵֶ��ת�כ�',
את ולא ה�ל�ל, את ולא ה�יתי�, �ה� ��כ��י� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹה��ב�י�

ה�רצ�פי� את ולא ה��י�, את ולא עור]ה��רה, .[שקי ְְְִִֶֶַַַַַָֹֹ

.Áקנה ל�', מ�כר אני ��מי�יו וכל ה�ד '�ית ל�: ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאמר
א� ה�יתי� �ה� ���טחי� חנ��ת ל� ח�צה הי� .����ֲָָָָ�ְִִֵֶֶַָ
וא� ה�ל; קנה ��ה�, ה�צרי� ל� מצר א� � ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ�ַה�מ�מי�

��ת�כ�. מה א�א קנה לא ְֶֶַָָָָֹלאו,

.Ë�בי���� ה�סרי� �ית את מכר � ה�רח� את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה��כר
�ה� ���טלי� היקמי� �ית ואת ער�י�, ��ה� ְְְִִִֵֶֶֶַָָ�ְֲֲֵֵֶֶעליה�
ה�רח� �חצר עליה� ����בי� ה�פסלי� �ית ואת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָה�י�,

ה�ילא�ת �ית ואת לב��י�, ��ס��גי�[מגבות]��ה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
היקמי� את ולא עצמ�, ה�סרי� את מכר לא אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ה�.
עצמ�. ה�ילא�ת את ולא עצמ�, ה�פסלי� את ולא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעצמ�,
מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�', מה וכל 'ה�א ל�: �אמר ְִָ�ְְְֲִֵֶֶַַַָָ�בזמ�
מי� ל� המס�ק�ת ה�רכ�ת את מכר לא ,�� �בי� �� ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�י�
���ס �ית את ולא ה��מי�, �ימ�ת �י� הח�ה �ימ�ת ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�י�
ל�' מ�כר אני ��מי�יו וכל 'מרח� ל�: אמר וא� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצי�.

ל�. ח�צה �ה� �י על א� מכ�רי�, ��� ה� הרי �ֲֵֵ�ְִִֵֶַַָָ

כו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�מער�ת‡. ו�יחי� ��ר�ת ��י� מכר � העיר את ְְִִִִֵֶַַָָָָה��כר
ה�להי� �בית ה��י� �בית ו��בכ�ת [גינות]�מרחצא�ת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

החר�י� ואת ל�, וה�מ�כי� ל�,[יערות]��� ה�קצי� ְְְֳִִֶֶֶַַָָָ�ְִָ
ה�יברי� ואת ל�, ה�ד�ע�ת ה�ד�ת חיות]ואת ח�ה[ג� �ל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

��ניה� ודגי� שלה�]ע�פ�ת �י[שהפתח על א� �נגד�, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
ה��לטלי� את מכר לא אבל מ��ה; רח�קי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ה�
אני ��ת�כ� מה וכל 'היא ל�: �אמר �בזמ� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ��ת�כ�.
לא מכר לא ,�� �בי� �� �בי� מכ�רי�. ��� הרי ל�', ְִֵֵַָָָָֹֹ�ְֲֵֵמ�כר

�יריה לעיר]את שייכות� ברור שלא שדות את[חלקי ולא , ְְֶֶֶָָֹ
סמוכי�]�נ�תיה ה�קצי�[כפרי� החר�י� את ולא , ְְֳִֶֶֶַָָֹ�ְִ

את[רחוקי�] ולא ,��� ל� ��� החלק את ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ��ה,
ודגי� וע�פ�ת ח�ה �יברי את ולא ����ה, ל� ��� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחלק

�נגד�. �ניה� ְְְֵֵֶֶֶָ�אי�

לגדר·. ה�ד�ר�ת האבני� את מכר � ה�דה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��כר
לצר��; �ה� מ�ני העמרי�, על ���ח�ת האבני� ְְְֳִִֵֵֶַָָָָָ�ְֲִֶֶָָואת
�די ה�פני� �חת ה��חי� החלקי� ה�ני� את ְְִִֵַַַָָ�ֲִִֶַַַַָָָ�מכר
ה�ב�אה את �מכר לצר��. �ה� מ�ני ה�ר�, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את �מכר לה�צר. �ה�יעה �י על א� ל�רקע, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ְַהמח�רת
�י על א� רבע, מ�ית �ח�תה �היא ה�ני� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹמחיצת

ה��מרה את �מכר וחזקי�; עבי� ��� [סוכת�ה�ני� ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
�מכרהשומרי�] קב�עה. �אינ� �י על וא� �טיט, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהע��יה

�י על א� ה�קמה, �ת�לת ואת מר�ב, �אינ� החר�ב ְְְְִִֶַַַַָָ�ֵֶֶֶָאת
את מכר לא אבל .��� ה�קלי� �ל את �מכר עבי�; ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
�אינ� האבני� את ולא לגדר, סד�ר�ת �אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהאבני�
ולא לכ�, מ�כנ�ת �ה� �י על א� העמרי�, ��י על ְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�מ�ח�ת
�י על א� ה�פני�, �חת מ�חי� �אינ� ���ר� ה�ני� ְִִִַַַַַָָ�ִֵֶֶֶֶֶַַָָאת
ה�ב�אה את ולא לכ�, �מ�כני� וחלקי� מ��י� ְְְֲִִִֶַַָָָָֹ�ְֵֶ�ה�
�בזמ� ל�דה. צריכה �היא �י על א� ה�רקע, מ� ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהעק�רה
מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�', מה וכל 'היא ל�: ְִָ�ְְֲִֵֶֶַַָָָ�אמר

�היא‚. ה�ני� מחיצת את מכר לא ,�� �בי� �� ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�בי�
ולא �קט�י�. ��י� ��� �ה�ני� �י על א� רבע, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ�ית
עצמ�, �פני �� ל� ��� ��מי� �ל קט�ה ער�גה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכר
ה��מרה את ולא �ל�ני', �ל ורד '�י ל� ���רי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ�ג��
ולא �אר�; קב�עה �היא �י על א� �טיט, ע��יה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אינ�
ואפ�� �קמה, �ל ה��� את ולא ה�ר�ב, החר�ב את ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ�ֶֶַַָָמכר
את ולא ה�ת, את ולא ,��� ה��ר את מכר ולא ��י�; ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹה�

�למי�. �י� חרבי� �י� ְֲִִֵֵֵֵַָה��ב�,

.„�� ��ל� �די ה��קח, מ� �ר� ל� לקנ�ת ה��כר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי�
�ת�� ל� ���אר� ה��ב� א� ה�ת א� ה��ר א�ת� ְְֲִֶַַַַַָעד
ל�ח צרי� אינ� מא��', 'ח�� ל�: ואמר �ר� וא� ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�דה;

�ר�. ֶֶל�

ל��קח‰. �היה מ�ני �מ�כר; אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ה
מ�נה ה��ת� אבל א��. את א�א ל� אי� �ר�, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפר�
�בית �י� �חצר, �י� �בית, �י� ��דה, �י� ,��� את קנה �ֶָָ�ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
�ל המק�ל קנה � קרקע ה��ת� �בר: �ל �לל� ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ד.

��פר�. עד ל�, ְֵֶַָָָ�ְַהמח�ר

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` g"i ycew zay -

.Â.��כ� זכה � ��דה מה� אחד וזכה �חלק�, האחי� ָ�ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכ�
וה�ק�י� �כ��. זכה ��דה, החזיק � ה�ר �נכסי ְְִַַָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�חזיק

.��� את הק�י� ה�דה, ָ�ְִִֶֶֶַָאת

.Ê�ה� וכ��צא ה�ברי� א�� �ל אי� ול�קח, �מ�כר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָא�
�מ�ת ולא מנהג, �� �אי� �מק�� א�א אמ�רי�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמעניני�
��הג� �מק�� אבל עצמ�. �פני ודבר �בר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָיד�עי�
ה�נהג. על וס�מכי� מכ�ר, זה הרי � �� מכר �� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��כר
���רי� א� לב��, ל�ית א�א '�ית' ק�רי� �אי� מק�� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכ�
ה�לכי� � ��יו �על �לכל ��ביב�תיו �לכל ל�ית ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ'�ית'
�דה, א� חצר, �מ�כר ה�י� וכ� ה�ק��. אנ�י ל��� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאחר
הער�כ�ת ה�מ�ת אחר ה�לכי� ��ל � מ�לטלי� א� עיר, ְְְֲִִִִֵַַַַַָֹא�

ה�ל. ְִַֹ�פי

.Á���ל אחר ה�לכי� �מ��: מ�א �ברי �כל �ד�ל ע�ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
�� �אי� מק�� אבל ה�נהג. ואחר ה�ק��, �א�ת� אד� ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ני
וי� �� ���רי� י� א�א מיחדי�, �מ�ת ולא יד�ע, ְִִֵֵֶֶָָָ�ְְְִֵַָָֹמנהג
א��. �פרקי� חכמי� ��ר�� �מ� ע��י� � �� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ���רי�

כז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ואת‡. ה�ס, ואת ה�ר�, את מכר � ה�פינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה��כר
ואת א�ת�, ה�נהיגי� ה���טי� �ל ואת ,��� ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגני�
ואת עליה, וי�רדי� ל�פינה �ה� �ע�לי� והאס�לה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָה�ב�
והיא ה��ית, את מכר לא אבל ��ת�כ�. ה�י� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ית
ל���ה; ה�ר�בי� ה�י� על �� �ה�לכי� ה�ט�ה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָה�פינה
�� ��די� ה�ט�ה ה�פינה והיא ה��גית, מכר ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹולא
�ה�, הע��י� העבדי� את מכר ולא ה�גי�; את ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹה��חי�

ה�רצ�פי� את הסחורה]ולא ה�ח�רה[שקי את ולא , ְְְְִֶֶַַַָֹֹ
הרי ��ת�כ�', מה וכל 'היא ל�: �אמר �בזמ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ��ת�כ�.

מכ�רי�. ����ְִָ

�אינ�·. �זמ� ה�רד�ת, את מכר לא � ה�ר�� את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
מכר ה�ר��. את מכר לא ה�רד�ת, את מכר ע��; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹק��ר�ת

ה�מד השור]את שבצוואר מכר[העול ה�קר; את מכר לא , ֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
���רי� �מק�� ואפ�� ה�מד, את מכר לא ה�קר, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

'�קר'. ל�מד ְִֶֶַָָָָמקצת�

לא‚. ה�רה, את מכר ה�רה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹה��כר
את מכר ה�קר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
א�� �כל ראיה ה�מי� ואי� העגלה. את מכר לא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹה�קר,

�ה�. וכ��צא ְְִֵֶַַָָה�ברי�

ה�ר�עת„. את מכר � החמ�ר את ה��כר ואת[כר]וכ� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ה�ק, את מכר לא אבל עליו; �אינ� �י על א� ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ָהא��,
ה�מ�ר. ��עת עליו הי� אפ�� ה��י�, מר�בת את ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

נ�טה,‰. �ה�עת �כדי טעה �א� � ראיה ה�מי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואי�
וא� ול�קח; מ�כר �ל �די� מ�ח ���ל א� א�ניה ל� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָי�
מ�נה ��� ה��ח, �טל לא ט�עה, ה�עת �אי� �כדי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹטעה
���צא �ל וכ� ��י�. �לא החמ�ר א�א ל� ואי� ל�, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹנת�

ה�מי�. מ� ראיה �� מביאי� אי� ְְִִִִֵֶַָָָָ�זה,

.Â�לי� מכר � ה�פחה את �עליה,[בגדי�]ה��כר ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את ולא ה�ירי�, את לא מכר לא אבל מאה; ה� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאפ��
��צ�אר�. ה�טלא�ת את ולא ה��ע�ת, את ולא ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹה�זמי�,

א� � ל�' מ�כר אני �עליה מה וכל '�פחה ל�: אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָוא�
מכ�רי�. ��� הרי מנה, מאה �ל �לי� עליה ��� �י ְִָ�ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעל

.Êרה�' ל�', מ�כר אני מע�רת '�פחה לחבר�: ְֲִֵֶֶָָ�ְְֲִֵֵַָָהא�מר
אני מניקה '�פחה ה�לד. את מכר � ל�' מ�כר אני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְמע�רת
ה�לד; את מכר לא � ל�' מ�כר אני מניקה '�רה ל�', ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�כר
אד� �אי� ה�יח, את מכר � ל�' מ�כר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמ�ר

לחלב�. חמ�רה ֲֲֶַָָָק�נה

.Áזה חמ�ר 'רא� א� זה', עבד 'רא� לחבר�: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָֹֹהא�מר
�ה��מה אבר �כל ה�י� וכ� חצי�; מכר זה הרי � ל�' ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמכ�ר

'יד א� זה', עבד 'יד ל�: אמר .�� ל�'�ל�יה מכ�ר זה חמ�ר ְְֲֶֶֶֶַַַָָָ
�ל�יה ה��מה �אי� אבר �כל ה�י� וכ� �יניה�; מ��ני� �ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
א�א מכר לא � ל�' מ�כר אני ז� �רה 'רא� ל�: אמר .��ְֲִֵֶַַָָָָָֹֹ

��ט�חי�. �מיד נמ�ר רא�� �הרי �לבד, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהרא�

.Ë;�הרגלי את מכר לא ��ה, �בהמה הרא� את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
לא ה�נה, את מכר הרא�. את מכר לא הרגלי�, את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹמכר
אבל ה�נה. את מכר לא ה�בד, את מכר ה�בד; את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמכר
מכר הרגלי�; את מכר הרא�, את מכר � ��ה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ�בהמה
את מכר ה�נה, את מכר הרא�. את מכר לא הרגלי�, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאת

ה�נה. את מכר לא ה�בד, את מכר ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�בד;

.È,א��ה מכר מימיו; את מכר לא ה��ר, את ְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
��ב�, מכר ה�ב�רי�; את מכר ��רת, מכר זבל�. את ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמכר

ה��ני�. את ִֶַַָמכר

.‡Èה�א� � א�� �דברי� ה�ד�ל הע�ר מעיני� יל�ז ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאל
ודבר. �בר לכל �יח�ד היד�עי� וה�מ�ת ה�דינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
�יח�ד א�ת� א�מרי� �ה�ל �� ולא מנהג, �אי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ�במק��
חכמי�, ��אר� ה�לל�ת א�� אחר ה�לכי� � ���� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹ�לא

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

ה'תשס"ט אדר י"ח קודש שבת

כח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

והי�‡. ל�', מ�כר אני עפר ��ר '�ית לחבר�: ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
על א� טפחי�, ע�רה עמ�י� קט�י� �אי�ת ה�דה ְֲִִַַָָָ�ְְֲִֵֶַַָָ�ת��
אי� � טפחי� ע�רה �ב�הי� סלעי� א� מי�, �ה� �אי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�י
מע�תיו ל�� ר�צה אד� �אי� ��ר; ה�ית �כלל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנמ�די�
ול�קח מק�מ�ת. ��ל�ה ��ני� ל� ויראה אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�מק��
הי� דמי�. �לא ��ר, ה�ית �כלל וה�לעי� ה�אי�ת ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹא��

ע��. נמ�די� מ�א�, ְִִִִָָָָ�ח�ת

�ית·. א�א �ה� היה ���א אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��ה
חמ�ת �ת�� מבלעי� ק�י� האר�עת והי� ק�י�, ְְֲִֵֶָ�ְְְִִַַַַַַַַָָאר�עת
�ית על יתר היה א� אבל �דה. �ל �ר�� �מבלעי� ֲִֵֵֶֶַָָָָָָ�ְְִָ�ִַק�י�
� מבלעי� אינ� א� הר�ה, מפ�רי� �הי� א� ק�י�, ְִָ�ְִֵֵַָָ�ְְִֶַַַַָאר�עת
מבלעי� הי� ע��. נמ�די� אי� ע�רה, �ה� �אי� �י על ְִָ�ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָא�
ח�ט �מ� מחלקי� �הי� א� �ר��, מע�ט� א� �מע�ט�, ְְִָ�ֶָָ�ְְִִָָָ�ר��
א� ��דדי�, �הי� א� מ���, �מ� א� ע��ל, �מ� א� ְִֶַָָָ�ְְְִֶָ�וה,
עליו מחבר�, וה��ציא ספק; א�� �ל � עק�ת�� �ר� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�הי�
סלע א� מ�מ�ה, וסלע מ�מעלה עפר היה א� וכ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהראיה.

ספק. זה הרי � מ�מ�ה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמ�מעלה
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.Â.��כ� זכה � ��דה מה� אחד וזכה �חלק�, האחי� ָ�ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכ�
וה�ק�י� �כ��. זכה ��דה, החזיק � ה�ר �נכסי ְְִַַָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�חזיק

.��� את הק�י� ה�דה, ָ�ְִִֶֶֶַָאת

.Ê�ה� וכ��צא ה�ברי� א�� �ל אי� ול�קח, �מ�כר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָא�
�מ�ת ולא מנהג, �� �אי� �מק�� א�א אמ�רי�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמעניני�
��הג� �מק�� אבל עצמ�. �פני ודבר �בר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָיד�עי�
ה�נהג. על וס�מכי� מכ�ר, זה הרי � �� מכר �� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��כר
���רי� א� לב��, ל�ית א�א '�ית' ק�רי� �אי� מק�� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכ�
ה�לכי� � ��יו �על �לכל ��ביב�תיו �לכל ל�ית ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ'�ית'
�דה, א� חצר, �מ�כר ה�י� וכ� ה�ק��. אנ�י ל��� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאחר
הער�כ�ת ה�מ�ת אחר ה�לכי� ��ל � מ�לטלי� א� עיר, ְְְֲִִִִֵַַַַַָֹא�

ה�ל. ְִַֹ�פי

.Á���ל אחר ה�לכי� �מ��: מ�א �ברי �כל �ד�ל ע�ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
�� �אי� מק�� אבל ה�נהג. ואחר ה�ק��, �א�ת� אד� ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ני
וי� �� ���רי� י� א�א מיחדי�, �מ�ת ולא יד�ע, ְִִֵֵֶֶָָָ�ְְְִֵַָָֹמנהג
א��. �פרקי� חכמי� ��ר�� �מ� ע��י� � �� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ���רי�

כז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ואת‡. ה�ס, ואת ה�ר�, את מכר � ה�פינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה��כר
ואת א�ת�, ה�נהיגי� ה���טי� �ל ואת ,��� ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגני�
ואת עליה, וי�רדי� ל�פינה �ה� �ע�לי� והאס�לה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָה�ב�
והיא ה��ית, את מכר לא אבל ��ת�כ�. ה�י� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ית
ל���ה; ה�ר�בי� ה�י� על �� �ה�לכי� ה�ט�ה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָה�פינה
�� ��די� ה�ט�ה ה�פינה והיא ה��גית, מכר ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹולא
�ה�, הע��י� העבדי� את מכר ולא ה�גי�; את ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹה��חי�

ה�רצ�פי� את הסחורה]ולא ה�ח�רה[שקי את ולא , ְְְְִֶֶַַַָֹֹ
הרי ��ת�כ�', מה וכל 'היא ל�: �אמר �בזמ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ��ת�כ�.

מכ�רי�. ����ְִָ

�אינ�·. �זמ� ה�רד�ת, את מכר לא � ה�ר�� את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
מכר ה�ר��. את מכר לא ה�רד�ת, את מכר ע��; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹק��ר�ת

ה�מד השור]את שבצוואר מכר[העול ה�קר; את מכר לא , ֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
���רי� �מק�� ואפ�� ה�מד, את מכר לא ה�קר, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

'�קר'. ל�מד ְִֶֶַָָָָמקצת�

לא‚. ה�רה, את מכר ה�רה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹה��כר
את מכר ה�קר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
א�� �כל ראיה ה�מי� ואי� העגלה. את מכר לא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹה�קר,

�ה�. וכ��צא ְְִֵֶַַָָה�ברי�

ה�ר�עת„. את מכר � החמ�ר את ה��כר ואת[כר]וכ� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ה�ק, את מכר לא אבל עליו; �אינ� �י על א� ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ָהא��,
ה�מ�ר. ��עת עליו הי� אפ�� ה��י�, מר�בת את ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

נ�טה,‰. �ה�עת �כדי טעה �א� � ראיה ה�מי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואי�
וא� ול�קח; מ�כר �ל �די� מ�ח ���ל א� א�ניה ל� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָי�
מ�נה ��� ה��ח, �טל לא ט�עה, ה�עת �אי� �כדי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹטעה
���צא �ל וכ� ��י�. �לא החמ�ר א�א ל� ואי� ל�, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹנת�

ה�מי�. מ� ראיה �� מביאי� אי� ְְִִִִֵֶַָָָָ�זה,

.Â�לי� מכר � ה�פחה את �עליה,[בגדי�]ה��כר ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את ולא ה�ירי�, את לא מכר לא אבל מאה; ה� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאפ��
��צ�אר�. ה�טלא�ת את ולא ה��ע�ת, את ולא ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹה�זמי�,

א� � ל�' מ�כר אני �עליה מה וכל '�פחה ל�: אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָוא�
מכ�רי�. ��� הרי מנה, מאה �ל �לי� עליה ��� �י ְִָ�ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעל

.Êרה�' ל�', מ�כר אני מע�רת '�פחה לחבר�: ְֲִֵֶֶָָ�ְְֲִֵֵַָָהא�מר
אני מניקה '�פחה ה�לד. את מכר � ל�' מ�כר אני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְמע�רת
ה�לד; את מכר לא � ל�' מ�כר אני מניקה '�רה ל�', ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�כר
אד� �אי� ה�יח, את מכר � ל�' מ�כר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמ�ר

לחלב�. חמ�רה ֲֲֶַָָָק�נה

.Áזה חמ�ר 'רא� א� זה', עבד 'רא� לחבר�: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָֹֹהא�מר
�ה��מה אבר �כל ה�י� וכ� חצי�; מכר זה הרי � ל�' ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמכ�ר

'יד א� זה', עבד 'יד ל�: אמר .�� ל�'�ל�יה מכ�ר זה חמ�ר ְְֲֶֶֶֶַַַָָָ
�ל�יה ה��מה �אי� אבר �כל ה�י� וכ� �יניה�; מ��ני� �ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
א�א מכר לא � ל�' מ�כר אני ז� �רה 'רא� ל�: אמר .��ְֲִֵֶַַָָָָָֹֹ

��ט�חי�. �מיד נמ�ר רא�� �הרי �לבד, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהרא�

.Ë;�הרגלי את מכר לא ��ה, �בהמה הרא� את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
לא ה�נה, את מכר הרא�. את מכר לא הרגלי�, את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹמכר
אבל ה�נה. את מכר לא ה�בד, את מכר ה�בד; את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמכר
מכר הרגלי�; את מכר הרא�, את מכר � ��ה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ�בהמה
את מכר ה�נה, את מכר הרא�. את מכר לא הרגלי�, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאת

ה�נה. את מכר לא ה�בד, את מכר ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�בד;

.È,א��ה מכר מימיו; את מכר לא ה��ר, את ְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
��ב�, מכר ה�ב�רי�; את מכר ��רת, מכר זבל�. את ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמכר

ה��ני�. את ִֶַַָמכר

.‡Èה�א� � א�� �דברי� ה�ד�ל הע�ר מעיני� יל�ז ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאל
ודבר. �בר לכל �יח�ד היד�עי� וה�מ�ת ה�דינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
�יח�ד א�ת� א�מרי� �ה�ל �� ולא מנהג, �אי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ�במק��
חכמי�, ��אר� ה�לל�ת א�� אחר ה�לכי� � ���� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹ�לא

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

ה'תשס"ט אדר י"ח קודש שבת

כח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

והי�‡. ל�', מ�כר אני עפר ��ר '�ית לחבר�: ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
על א� טפחי�, ע�רה עמ�י� קט�י� �אי�ת ה�דה ְֲִִַַָָָ�ְְֲִֵֶַַָָ�ת��
אי� � טפחי� ע�רה �ב�הי� סלעי� א� מי�, �ה� �אי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�י
מע�תיו ל�� ר�צה אד� �אי� ��ר; ה�ית �כלל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנמ�די�
ול�קח מק�מ�ת. ��ל�ה ��ני� ל� ויראה אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�מק��
הי� דמי�. �לא ��ר, ה�ית �כלל וה�לעי� ה�אי�ת ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹא��

ע��. נמ�די� מ�א�, ְִִִִָָָָ�ח�ת

�ית·. א�א �ה� היה ���א אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��ה
חמ�ת �ת�� מבלעי� ק�י� האר�עת והי� ק�י�, ְְֲִֵֶָ�ְְְִִַַַַַַַַָָאר�עת
�ית על יתר היה א� אבל �דה. �ל �ר�� �מבלעי� ֲִֵֵֶֶַָָָָָָ�ְְִָ�ִַק�י�
� מבלעי� אינ� א� הר�ה, מפ�רי� �הי� א� ק�י�, ְִָ�ְִֵֵַָָ�ְְִֶַַַַָאר�עת
מבלעי� הי� ע��. נמ�די� אי� ע�רה, �ה� �אי� �י על ְִָ�ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָא�
ח�ט �מ� מחלקי� �הי� א� �ר��, מע�ט� א� �מע�ט�, ְְִָ�ֶָָ�ְְִִָָָ�ר��
א� ��דדי�, �הי� א� מ���, �מ� א� ע��ל, �מ� א� ְִֶַָָָ�ְְְִֶָ�וה,
עליו מחבר�, וה��ציא ספק; א�� �ל � עק�ת�� �ר� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�הי�
סלע א� מ�מ�ה, וסלע מ�מעלה עפר היה א� וכ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהראיה.

ספק. זה הרי � מ�מ�ה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמ�מעלה
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נמ�ד‚. אי� � לכ�ר רבע �ית אפ�� יחידי, סלע �� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהיה
זה אי� � �ה�א �ל אפ�� ל�צר סמ�� היה וא� ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָע��;
ספק. זה הרי ל�צר, סלע �י� עפר הפסיק ע��. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנמ�ד

הי�„. אפ�� � ל�' מ�כר אני עפר ��ר '�בית ל�: ְְֲֲִִֵֵַָָָָאמר
סלעי� א� יתר, א� טפחי� ע�רה עמ��ת �אי�ת ��ֲֵָָ�ְְֲִִֵָָָָָ
ע��. נמ�די� א�� הרי � יתר א� טפחי� ע�רה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָָָ�ב�הי�

מ�ה‰. ל� מ�כר אני עפר ��ר '�ית לחבר�: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
וא� ה�מי�; מ� ל� ינ�ה �ה�א, �ל �חת א� � ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָבחבל'

ל�. יחזיר �ה�א, �ל ֲִִֶַָה�תיר

.Âמי� זה הרי � ל�' מ�כר אני עפר ��ר '�ית ל�: ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
�חת וא� יתר'; �י� חסר �י� עפר, ��ר '�ית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ��ר�

וע�רי�, מאר�עה אחד ה��ה סאה,מ� לכל רבע �ה�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
יח�ב ,�� על יתר ה�יע�. � סאה לכל רבע �� ה�תיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹא�
��חת וכל ה�סיפ�; א� �חסר� ��� הרבעי� �ל על ְְִִֵֶֶָָָ�ְִִַָָָע��
��ר, �ית על �ה�סי� וכל ה�מי�, מ� ל� ינ�ה ��ר, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�ית

ל�. ֲִַיחזיר

.Êח�תה� ה��ספת היתה א� ל�? מחזיר ה�א ְְְִִֶֶַַַָָָ�מה
�ח לי��ת ה�כירה, ��עת דמי� ל� מחזיר � ק�י� ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַָָֹמ��עת
מ�כר, �ל אחרת ל�דה סמ�כה ה��ספת היתה וא� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה��כר;
ל�אר א�ת� ס�מ� �הרי קרקע, ה��ספת א�ת� ל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחזיר
על יתרה ה��ספת היתה �ל��. מפסיד ואינ� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�ד�תיו,
על יתר וה��אר �סאה, סאה לכל רבע נ�תני� ק�י�, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹ��עת
הרבעי� �ל ל� נ�ת� ק�י�, ��עת �� י� א� � הרבעי� ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָ�ל
מ���. �לקח ��עה ל� ונ�תנ� ה�רקע, מ� ה�תר ע� ����ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Áממ�ר ��עת �ז�ל ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ��ה
וה�זלה �יקר היתה א� אבל ה�תר. החזרת ��עת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוה�קירה
,��� ה��ספת �מי ל� ל�� רצית 'א� ל��קח: א�מרי� �ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ָ
ל� �� קרקע, ל� ל�� רצית וא� ה�מ�ר; לפי דמי� ל� ��ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ע�ה'. ��וה מה ְִֶַַָָָ�פי

.Ë�א� ��דה: ק�י� ��עת �די� �ג�ה, קב חצי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָודי�
ל� מחזיר אינ� הרבעי�, על קב מחצי �ח�ת �ג�ה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָה�תיר
ע� הרבעי� �ל את ל� מחזיר קב, חצי ה�תיר �מי�; ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָא�א
החזרה. עת �ל ה��ל ��ער קרקע א� �מי�, ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָה�תר,

.Èונע�ית ��ה א� ל�קח, �יד ��ה ונע�ית �דה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמכר
�היתה �די� ל� מח�ב א� ספק זה הרי � ל�קח �יד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�דה

ע�ה. �היא ��י� א� ה�כר, ְִִֵֶֶֶַַַָ�עת

.‡Èמ�ה ל� מ�כר אני עפר ��ר '�ית לחבר�: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
אני עפר ��ר '�ית ל�: �אמר א� יתר', �י� חסר �י� ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבחבל
ה�ח�ת אחר ה�� � בחבל' מ�ה יתר �י� חסר �י� ל� ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמ�כר

��י� א�א ל� ואי� מחבירו"]�����נ�ת, "מוציא א�[של , ְְִִֵֶֶַַָ
יתר.[או]חסר א� ִֵֵָָ

.·È� �במצריו' '�סימניו ל�: ואמר ��ר, �ית ל� ְְְִִֵַַָָָָָָמכר
�ת�ת, על יתר �חת ה�יע�; �ת�ת, ה�תיר א� �ת�ת ְְְִִִִִֵֵֵַָ�חת
�מי� ל� י�� �ת�ת, על יתר ה�סי� ה�מי�; מ� ל� ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָינ�ה
�ח�ת ��דה ה��אר היה א� ה���ר. לפי ה�ל קרקע, ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹא�
סמ�� היה ולא קב, מחצי �ח�ת �בג�ה ק�י�, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹמ��עת

�מי�. ל� מחזיר � ה��כר ְְִִִֵֵַַָל�דה

.‚È,מצריה ואת א�ת� י�דע �ה��קח �דה לחבר� ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה��כר
מאתי�', �מ�יחת� 'י� ל�: אמר אפ�� � �� הר�ל ְְֲִִִִֵַַַָָָָָ�ְָ�כבר
עליו. וק�ל ידע� �הרי ה�יע��, � וחמ�י� מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
�דה �מ� יפה �היא �ל�מר הח����, ל� �הז�יר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוזה

מאתי�. �מ�יחת� ��� ְִִִֵֶֶֶַַָָָאחרת

.„È�א � ל�' מ�כר אני �ל�ני ��ר '�ית לחבר�: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָהא�מר
לת� א�א �מ�יחת� �אי� �י כור]על ��א[חצי ה�יע�; , ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ה��כר צרי� לפיכ� ��ר'. '�ית ה�קרא מק�� א�א ל� ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמכר
לחבר�: הא�מר וכ� ��ר'. '�ית נקרא �ה�א ראיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָלהביא
�אי� �י על א� � ל�' מ�כר אני �ל�ני �מק�� ��י ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ'�ר�
וכ� '�ר�'. א�ת� ק�ראי� ��הי� וה�א, ה�יע�; �פני�, ��ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָ

מ�כ אני '�ר�ס לחבר�: ��הא�מר אי� אפ�� � ל�' ר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָ
�זה. ���צא �ל וכ� '�ר�ס'. ���רא וה�א ה�יע�; ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹר��ני�,

.ÂË�מ� מנהג, �אי� �מק�� הא��, ה�ברי� ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכל
מנהג אחר הל�� � מנהג ��� �מק�� אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ארנ�;
לה�. היד�עה ה�ק�� אנ�י רב ל��� ואחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹה�דינה,

כט ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�י�‡. ממ�ר, ממ�ר� ואי� מ�ח מ�ח� אי� � ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֹ�ל�ה
��היה ��נ� חכמי� אבל וה�ט�. ה��טה, החר�, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��רה:
ק�מי�, �מע�יו �מ�לטלי� ונ�ת� נ��א וה�ט� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהחר�

ח�יו. �די ְִֵַָמ���

ולא·. ��מע �אינ� חר� ונ�ת�? נ��א �יצד ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹהחר�
�רמיזה ול�קח מ�כר � �ל�� ��מע ואינ� מד�ר א� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָמד�ר,
יתק�מ� לא �מ�לטלי�, א� �קרקע. לא אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ�מ�לטלי�,
��בר. �מתי�בי� ר��ת, �דיק�ת א�ת� ���דקי� עד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמע�יו,

מ�ח�‚. � �����ק מי א� מד�ר, ואינ� ���מע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָא��
�י� ��ל, ק�מ�ת �מ�נ�תיו ממ�ר, �ממ�ר� ְְְִִִֵַַַָָָָָֹמ�ח,
���דקי� �דר� ���דק וה�א �קרקע; �י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מ�לטלי�

יד�. �כתב יכ�ב א� ְְְִִִִַָֹלגיטי�,

ואי�„. ממ�ר, ממ�ר� ואי� מ�ח, מ�ח� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָה��טה
א��טר���ס מעמידי� �י� �בית ק�מת. מ��נ�תיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמ�נה

לקט�י�. ��עמידי� �דר� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַל��טי�,

.‰� ה�כ�י� א�� �ג�� �פ�י, ועת ��טה עת �ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶַָמי
לעצמ� וז�כה ק�מי�, מע�יו �ל �פ�י, �ה�א ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ�עת
היטב, ה�בר לחקר העדי� �צריכי� �עת. �� �כל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולאחרי�,
�ע�ה. מה ע�ה �ט�ת� �בתח�ת �פ��ת� �ס�� ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ��א

.Â��מ� �ל��. לאחרי� הקנית� אי� �ני�, �� עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָקט�
�מ�� מ�א �טיב י�דע א� א�ת�: ��דקי� ��ג�יל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ�ני�
�דבר �י� מ�נה, �מ�נת� ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� �ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ
�כיב מ�נת �י� �ריא מ�נת �י� מ�עט, �דבר �י� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ְמר�ה
��א �די ��ארנ�, �מ� חכמי�, מ�ברי זה ודבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמרע.
וה�ל מ���. י�ח ולא ל� ��מ�ר מי י�צא ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹי�טל
��ג�יל. עד נ�ת� ולא מ�כר אינ� � �קרקע אבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ�מ�לטלי�;

.Ê;א��טר���ס ל� �אי� �קט� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ��ה
אפ�� �ל�� מע�יו אי� � א��טר���ס ל� היה א� ְְֲֲֲִִֵַַָָָָאבל
לק�� רצה �א� הא��טר���ס; מ�עת א�א ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�מ�לטלי�,

מק��. �מ�לטלי�, �מ�נת� �ממ�ר� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמ�ח�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` g"i ycew zay -

.Á�א �מ�� מ�א טיב י�דע א� לידע ה�ט� את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ��דקי�
י�דע �ה�א נב�� קט� �� ��� לפי ��ג�יל; עד י�דע, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינ�
� ע�רה �ל� �� ה�א �אפ�� אחר, וי� �בע, �� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוה�א
�מ�� מ�א �טיב ה��דע קט� �מ��. מ�א טיב י�דע ְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָאינ�
�ינ� � וטעה �מ�לטלי�, ונת� ���א א��טר���ס, ל� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ�אי�
ותחזר קנה �ת�ת, מחילה; מ�ת�ת, �ח�ת ה�ד�ל: ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ�די�
אני ��ארנ�. �מ� ה��ח, �טל �ת�ת, על יתר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהה�ניה;
א�א �מ�לטלי�, ק�מי� �ממ�ר� ה�ט� מ�ח �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�מר,
וחזר ה��ח, על מע�ת נת� א� אבל המ�י�. א� �����ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ע�מדי� ,�� �חזר� ואחרי� ��רע'; 'מי מק�ל אינ� � ��ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

��רע'. ְִֶַָ�'מי

.Ë,�ה��לטלי מק�� ה��יר א� ה�ט�, מ�ד קנה א� ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוכ�
ה�ט� מידי מ�ציאי� �אי� ה��קח: קנה לא � �� ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוחזר
ואי� ��טר, �ה�ני� � �ל�� ה�ט� מ�ד ה�ני� ואי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ��י�,

�ד�ל. אד� �טר על א�א ח�תמי� ְְִִֵֶַַָָָָָהעדי�

.Èכר� א� מ�ד�, וקנ� מאחרי�, מ�לטלי� ��נה קט� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
ז�כה �אינ� לפי ��מ��, עד קנה לא � ה�ק�� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמה�
חצר� �אי� � ל�בר ראיה ה�ד�לי�. �ה� ���כי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��רכי�
��תר�� מ�ני ל�, ק�ני� ��� א��ת אר�ע ולא קט� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ל
ה�ני� יהיה ולא ��ת�אר, �מ� יד� מ�י� ולא �ליח�ת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמ�י�
��תר�ת ה�ט�ה אבל מחצר�. �ד�ל ה�ק�� �כיר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָא�
א� מ�ד�, קנ� א� מאחרי�, ה��לטלי� �קנה מ�ד�, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחצר�

מק��. ְִִָ��כיר�ת

.‡È� והחזיק �מי� ונת� קרקע ��נה ��ט� לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
�ל��; �קרקע ממ�ר� �אי� �י על א� �יד�, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ�עמד
�פניו, ��א לאד� וזכי� ה�א; �פנינ� �אינ� �מי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�ה�ט�

�פניו. א�א ל� חבי� ְְִֵֶָָָָואי�

.·È�ל� אחר �ער�ת ��י ה�כר והביא �הג�יל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקט�
�י על א� � �נה ע�רה ��י� אחר וה�ת �נה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָע�רה
ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � �מ�� מ�א �טיב י�דע ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�אינ�
ק�מי�, מע�יו אי� �קרקע, אבל �מ�לטלי�; מ�נה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָ�מ�נת�

��ג�יל. אחר �מ�� מ�א �טיב י�דע ��היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעד

.‚Èקרקע� אבל .��� �קרקע אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָ��ה
ממ�ר, ממ�ר� אי� � מ�רי�יו מ�אר א� מאב�תיו, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ��ר�
��י �הביא �י על א� �נה, ע�רי� �� ��היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעד
ימ�ר ��א �מ��; מ�א �טיב ���דע �י על וא� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ער�ת,
נתי�בה לא ועדי� ה�ע�ת, אחר נ�טה ��ע�� מ�ני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�ז�ל,

הע�ל�. �דרכי ְְְֵַַָָ�ע��

.„Èריא� מ�נת �י� � ע�רי� מ�� �ח�ת ��ה�א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמ�נת�
ל� ה�יעה לא �א�� ק�מת; ז� הרי מרע, �כיב מ�נת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�י�
ואמר� �מיד. מצ�י �אינ� �בר וה�א נת�; לא �ד�לה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹהניה
נ�מעי�'. �בריו ��הי� �די מ�נת�, '�תק�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָחכמי�:

.ÂËאביו �קרקע מ�כר �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ��ה
ל� ����לד� א� �ער�ת, ��י ��הביא ע�רי�? �� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ��ה�א
עדי� � סריס נע�ה ולא הביא, לא א� אבל סריס. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹסימני
עד �נכסיו, ואפ�� ממ�ר �קרקע ממ�ר� ואי� ה�א, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקט�

�נ�תיו. לרב ְְִֶַַָֹ���יע

.ÊË�בא� ומת, אביו, �נכסי �י� �נכסיו �י� ��כר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמי
� לבדק� �ב��� ��כר, �עת קט� �היה וערער� ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקר�ביו
לה����ת ע��יי� �ה�ימני� וע�ד, לנ�ל�; לה� ��מעי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָאי�
א�א ה�טר, על ח�תמי� העדי� �אי� היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��יתה.

�ד�ל. �ה��כר �ו�אי ידע� �� ְְִֵֵֶַַַָָא�

.ÊÈמ�ציא� ח�זר � אביו קרקע ��כר ע�רי� מ�� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ח�ת
מ� �מ�ציא ע�רי�; אחר �י� ע�רי� קד� �י� ה��קח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמ�ד
��טע א� ה�צא�ת, ה�ציא וא� �אכל. ה�ר�ת �ל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��קח
ר��תי. ה�ר� זה �די� ה�אר. את �מחזיר ל�, �מי� � ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
�כ��ע�ה אביו, מ�כסי קרקע ��כר קט� �אפ�� א�מר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואני
ה�ע�ת, ��קח ��יו� לחזר; יכ�ל אינ� � מחה לא ע�רי� ��ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ולא ע�רי� �� ��ה�א �פניו ז� �קרקע ה��קח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹונ����

נתק� � �ממ�ר�.מחה רצה �הרי ה��קח, �יד מה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

.ÁÈמ�נ�תיו� ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � ְְְִִִִִַַָָָָָה���ר
�ע��ה ה���ר וה�א ל�ט, �ל ל�כר�ת� ה�יע וא� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָק�מי�.
ה�א והרי �ל��, מע�יו אי� � �ע�ה מה י�דע ְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָואינ�

.�� מ�� �ח�ת �קט� א� ְְִֵֶֶָָָ���טה

ל ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ל��קח‡. �ה� וזכה מ�לטלי�, א� קרקע ��כר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��כר
ל�ח, רצה וא� העלי�נה: על ה��קח יד � מ�ע�� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ��א
לבעליה. �חזר רצה, לא וא� ;�� לחזר יכ�ל ה��כר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹאי�
ע��; ה��קח �אי� �י על א� ל��כר, �טר ��תבי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�,

ה��פר �כר נ�ת� ה��קח שטר�לע�ל� את [שכותב ְְֵֵֵַַַַָ
רעת�.המכירה] מ�ני �דה� מכר ואפ�� ,ְֲִִֵֵַַָָָָָ

ל�·. נ�נה א� מ�נה, נת� א� קנה א� ��כר העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכ�
א�� הרי מע�יו, לק�� רצה א� העלי�נה: על האד�� יד �ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
�בדברי� מע�יו. �ל �טל� רצה, לא וא� וקנ�; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹק�מי�
לקנ�ת צרי� ואינ� מב�ל, א� האד�� ��ק�� ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�לבד

�ל��. ְִֶמ���

�על�,‚. �נכסי �י� מ�נה, נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכ�
ל� ��חד �דברי� �י� ל�, �הכניסה �רזל צא� �נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�י�
�מ�לטלי�, �י� �קרקע�ת, �י� מל�ג, �נכסי �י� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ�ְִ�כת�ת�,
העלי�נה: על ה�על יד � מ�נה ל� נ�נה א� לקחה א� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכ�
��ת� א� ��כר ה�על אבל ה�ל. לב�ל רצה, לק��; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
�הכניס קרקע א� �כת�ת�, א��� ל� �הכניסה קרקע �י� �ְְְְִִִִֵֶַַָ�ְְִִֶַַָָ
�י על א� � �כת�ת� ל� ��חד קרקע א� מ���, ��� ִַַָָ�ְְִִִֵֶֶַַָָל�
�ע�ה מה �ל הרי מע�יו, ���מה אחר הא�ה מ�ד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ��נ�
לבעלי'. ע�יתי ר�ח 'נחת א�מרת: �היא מ�ני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�טל;

.„� מ�לטלי� �י� מקרקעי� �י� מל�ג, נכסי נת� א� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר
ק�מה וא� מב�לת; לב�ל, רצתה העלי�נה: על הא�ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד

ה��קחי�. קנ� ְֲִַַָָמע�יו,

א�‰. �רזל, צא� נכסי �ל מ�לטלי� ��כר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�על
א� ר�אי, �אינ� �י על א� � מ��� ל� ��ת� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמ�לטלי�
יכ�לה הא�ה ואי� ה�ק�ח�ת, קנ� � נת� א� �מכר ְְִֵַַַַָָָָָָָָעבר
על א� נכסיו, �ל למ�ר ל�על ל� י� וכ� מ�ד�. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹלה�ציא

לטר� �ב�א וא� ה�ת�ה; �ע��ד �חת �ה� ,[לגבות]�י ְְִִֵֶַַַ�ְְִִָָֹ
מ�ד�. וקנ� �ח�ה, ל��קח �תבה א� א�א ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָט�רפת,



סי wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` g"i ycew zay -

.Á�א �מ�� מ�א טיב י�דע א� לידע ה�ט� את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ��דקי�
י�דע �ה�א נב�� קט� �� ��� לפי ��ג�יל; עד י�דע, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינ�
� ע�רה �ל� �� ה�א �אפ�� אחר, וי� �בע, �� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוה�א
�מ�� מ�א �טיב ה��דע קט� �מ��. מ�א טיב י�דע ְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָאינ�
�ינ� � וטעה �מ�לטלי�, ונת� ���א א��טר���ס, ל� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ�אי�
ותחזר קנה �ת�ת, מחילה; מ�ת�ת, �ח�ת ה�ד�ל: ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ�די�
אני ��ארנ�. �מ� ה��ח, �טל �ת�ת, על יתר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהה�ניה;
א�א �מ�לטלי�, ק�מי� �ממ�ר� ה�ט� מ�ח �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�מר,
וחזר ה��ח, על מע�ת נת� א� אבל המ�י�. א� �����ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ע�מדי� ,�� �חזר� ואחרי� ��רע'; 'מי מק�ל אינ� � ��ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

��רע'. ְִֶַָ�'מי

.Ë,�ה��לטלי מק�� ה��יר א� ה�ט�, מ�ד קנה א� ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוכ�
ה�ט� מידי מ�ציאי� �אי� ה��קח: קנה לא � �� ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוחזר
ואי� ��טר, �ה�ני� � �ל�� ה�ט� מ�ד ה�ני� ואי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ��י�,

�ד�ל. אד� �טר על א�א ח�תמי� ְְִִֵֶַַָָָָָהעדי�

.Èכר� א� מ�ד�, וקנ� מאחרי�, מ�לטלי� ��נה קט� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
ז�כה �אינ� לפי ��מ��, עד קנה לא � ה�ק�� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמה�
חצר� �אי� � ל�בר ראיה ה�ד�לי�. �ה� ���כי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��רכי�
��תר�� מ�ני ל�, ק�ני� ��� א��ת אר�ע ולא קט� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ל
ה�ני� יהיה ולא ��ת�אר, �מ� יד� מ�י� ולא �ליח�ת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמ�י�
��תר�ת ה�ט�ה אבל מחצר�. �ד�ל ה�ק�� �כיר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָא�
א� מ�ד�, קנ� א� מאחרי�, ה��לטלי� �קנה מ�ד�, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחצר�

מק��. ְִִָ��כיר�ת

.‡È� והחזיק �מי� ונת� קרקע ��נה ��ט� לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
�ל��; �קרקע ממ�ר� �אי� �י על א� �יד�, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ�עמד
�פניו, ��א לאד� וזכי� ה�א; �פנינ� �אינ� �מי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�ה�ט�

�פניו. א�א ל� חבי� ְְִֵֶָָָָואי�

.·È�ל� אחר �ער�ת ��י ה�כר והביא �הג�יל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקט�
�י על א� � �נה ע�רה ��י� אחר וה�ת �נה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָע�רה
ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � �מ�� מ�א �טיב י�דע ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�אינ�
ק�מי�, מע�יו אי� �קרקע, אבל �מ�לטלי�; מ�נה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָ�מ�נת�

��ג�יל. אחר �מ�� מ�א �טיב י�דע ��היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעד

.‚Èקרקע� אבל .��� �קרקע אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָ��ה
ממ�ר, ממ�ר� אי� � מ�רי�יו מ�אר א� מאב�תיו, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ��ר�
��י �הביא �י על א� �נה, ע�רי� �� ��היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעד
ימ�ר ��א �מ��; מ�א �טיב ���דע �י על וא� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ער�ת,
נתי�בה לא ועדי� ה�ע�ת, אחר נ�טה ��ע�� מ�ני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�ז�ל,

הע�ל�. �דרכי ְְְֵַַָָ�ע��

.„Èריא� מ�נת �י� � ע�רי� מ�� �ח�ת ��ה�א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמ�נת�
ל� ה�יעה לא �א�� ק�מת; ז� הרי מרע, �כיב מ�נת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�י�
ואמר� �מיד. מצ�י �אינ� �בר וה�א נת�; לא �ד�לה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹהניה
נ�מעי�'. �בריו ��הי� �די מ�נת�, '�תק�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָחכמי�:

.ÂËאביו �קרקע מ�כר �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ��ה
ל� ����לד� א� �ער�ת, ��י ��הביא ע�רי�? �� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ��ה�א
עדי� � סריס נע�ה ולא הביא, לא א� אבל סריס. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹסימני
עד �נכסיו, ואפ�� ממ�ר �קרקע ממ�ר� ואי� ה�א, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקט�

�נ�תיו. לרב ְְִֶַַָֹ���יע

.ÊË�בא� ומת, אביו, �נכסי �י� �נכסיו �י� ��כר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמי
� לבדק� �ב��� ��כר, �עת קט� �היה וערער� ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקר�ביו
לה����ת ע��יי� �ה�ימני� וע�ד, לנ�ל�; לה� ��מעי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָאי�
א�א ה�טר, על ח�תמי� העדי� �אי� היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��יתה.

�ד�ל. �ה��כר �ו�אי ידע� �� ְְִֵֵֶַַַָָא�

.ÊÈמ�ציא� ח�זר � אביו קרקע ��כר ע�רי� מ�� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ח�ת
מ� �מ�ציא ע�רי�; אחר �י� ע�רי� קד� �י� ה��קח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמ�ד
��טע א� ה�צא�ת, ה�ציא וא� �אכל. ה�ר�ת �ל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��קח
ר��תי. ה�ר� זה �די� ה�אר. את �מחזיר ל�, �מי� � ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
�כ��ע�ה אביו, מ�כסי קרקע ��כר קט� �אפ�� א�מר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואני
ה�ע�ת, ��קח ��יו� לחזר; יכ�ל אינ� � מחה לא ע�רי� ��ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ולא ע�רי� �� ��ה�א �פניו ז� �קרקע ה��קח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹונ����

נתק� � �ממ�ר�.מחה רצה �הרי ה��קח, �יד מה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

.ÁÈמ�נ�תיו� ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � ְְְִִִִִַַָָָָָה���ר
�ע��ה ה���ר וה�א ל�ט, �ל ל�כר�ת� ה�יע וא� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָק�מי�.
ה�א והרי �ל��, מע�יו אי� � �ע�ה מה י�דע ְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָואינ�

.�� מ�� �ח�ת �קט� א� ְְִֵֶֶָָָ���טה

ל ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ל��קח‡. �ה� וזכה מ�לטלי�, א� קרקע ��כר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��כר
ל�ח, רצה וא� העלי�נה: על ה��קח יד � מ�ע�� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ��א
לבעליה. �חזר רצה, לא וא� ;�� לחזר יכ�ל ה��כר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹאי�
ע��; ה��קח �אי� �י על א� ל��כר, �טר ��תבי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�,

ה��פר �כר נ�ת� ה��קח שטר�לע�ל� את [שכותב ְְֵֵֵַַַַָ
רעת�.המכירה] מ�ני �דה� מכר ואפ�� ,ְֲִִֵֵַַָָָָָ

ל�·. נ�נה א� מ�נה, נת� א� קנה א� ��כר העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכ�
א�� הרי מע�יו, לק�� רצה א� העלי�נה: על האד�� יד �ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
�בדברי� מע�יו. �ל �טל� רצה, לא וא� וקנ�; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹק�מי�
לקנ�ת צרי� ואינ� מב�ל, א� האד�� ��ק�� ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�לבד

�ל��. ְִֶמ���

�על�,‚. �נכסי �י� מ�נה, נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכ�
ל� ��חד �דברי� �י� ל�, �הכניסה �רזל צא� �נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�י�
�מ�לטלי�, �י� �קרקע�ת, �י� מל�ג, �נכסי �י� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ�ְִ�כת�ת�,
העלי�נה: על ה�על יד � מ�נה ל� נ�נה א� לקחה א� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכ�
��ת� א� ��כר ה�על אבל ה�ל. לב�ל רצה, לק��; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
�הכניס קרקע א� �כת�ת�, א��� ל� �הכניסה קרקע �י� �ְְְְִִִִֵֶַַָ�ְְִִֶַַָָ
�י על א� � �כת�ת� ל� ��חד קרקע א� מ���, ��� ִַַָָ�ְְִִִֵֶֶַַָָל�
�ע�ה מה �ל הרי מע�יו, ���מה אחר הא�ה מ�ד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ��נ�
לבעלי'. ע�יתי ר�ח 'נחת א�מרת: �היא מ�ני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�טל;

.„� מ�לטלי� �י� מקרקעי� �י� מל�ג, נכסי נת� א� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר
ק�מה וא� מב�לת; לב�ל, רצתה העלי�נה: על הא�ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד

ה��קחי�. קנ� ְֲִַַָָמע�יו,

א�‰. �רזל, צא� נכסי �ל מ�לטלי� ��כר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�על
א� ר�אי, �אינ� �י על א� � מ��� ל� ��ת� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמ�לטלי�
יכ�לה הא�ה ואי� ה�ק�ח�ת, קנ� � נת� א� �מכר ְְִֵַַַַָָָָָָָָעבר
על א� נכסיו, �ל למ�ר ל�על ל� י� וכ� מ�ד�. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹלה�ציא

לטר� �ב�א וא� ה�ת�ה; �ע��ד �חת �ה� ,[לגבות]�י ְְִִֵֶַַַ�ְְִִָָֹ
מ�ד�. וקנ� �ח�ה, ל��קח �תבה א� א�א ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָט�רפת,



wfgסב - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` b"iÎa"i ipyÎoey`x mei -

.Âלא לבעל�, �רזל צא� נכסי נתנה א� ��כרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהא�ה
�הלכ�ת ��ארנ� �מ� מ�ד�, �לה�ציא לחזר ל� וי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹקנה;
�י� ית�מי�, �נכסי ��קח� א� ��כר� �י� �ית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאי��ת.
א�ת� ���� �י� הא�יטר��סי�, וכ� �מ�לטלי�, �י� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�קרקע
מ�ח, מ�ח� � ית�מי� אבי א�ת� ���ה �י� �י� ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָ�ית
נ�ת� אד� �אי� �ל��, אינ� מ�נת� אבל ממ�ר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ�ממ�ר�

.��� �אינ� ֵֶֶָָ�בר

.Ê� ט�ב �י�� ל�מר צרי� ואי� ���ת, ה��ת� א� ְְְִֵֵֵַַַַָָה��כר
��נ� מי �ל וכ� ק�מי�. מע�יו א�ת�, ���י� �י על ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָא�
ונ�תני�. ה��ת לאחר וכ�תבי� ק��, ה�ני� � ���ת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמ�ד�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�

a"i - meil cg` wxt m"anx ixeriyÎh"qyz'd xc` g"i

ה'תשס"ט אדר י"ב ראשו� יו�
�

ח ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

�מקצת�‡. 'ז�אי' א�מרי� מקצת� ��חלק�, �י� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ�ית
�ל ע�ה מצות וז� הרב; אחר ה�לכי� � 'ח�ב' ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹא�מרי�
�ברי� ��ה לה��ת". � ר�י� "אחרי ��אמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ��רה,
וטמא וה�ר, א��ר �יני �ב�אר ממ�נ�ת, �דיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָאמ�רי�?
�זה נחלק� א� � נפ��ת �דיני אבל �ה�. וכ��צא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָוטה�ר,
מז�י�, הרב הי� א� � יהרג לא א� יהרג א� ְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹהח�טא,
��הי� עד נהרג, אינ� � מח�בי� הרב הי� וא� ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹז�אי;
�על למד�, ה�מ�עה מ�י �ני�. ה�ז�י� על יתר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהמח�בי�
לרעת"; ר�י� אחרי תהיה "לא ואמר: ���רה הזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹזה
�היה לא � להרג לרעה, נ�טי� הרב הי� א� ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹ�ל�מר,
�ני�, המח�בי� וי�סיפ� �ד�לה ה�יה ���� עד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחריה�,
לט�בה, ה��ת� � לה��ת" � ר�י� אחרי "לנט�ת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָ��אמר:
ק�לה ה�ברי�, א�� וכל �ני�. �י על �לרעה, אחד; �י ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעל

רבינו]ה� .[ממשה ֵ

'ז�אי'·. א�מרי� �ני� � ��חלק� �ל�ה �ל �י� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ�ית
'ח�ב' א�מרי� �ני� ז�אי; זה הרי 'ח�ב', א�מר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחד
ואחד 'ז�אי' א�מר אחד ח�ב; זה הרי 'ז�אי', א�מר ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואחד
�ני� �אמר� א� י�דע', 'איני א�מר ואחד 'ח�ב' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא�מר
�ני�. י�סיפ� � י�דע' 'איני א�מר וה�לי�י 'ח�ב' א� ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ'ז�אי'
מה� �ל�ה אמר� ��בר: ונ�תני� נ��אי� חמ�ה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹנמצא�
'ח�ב' �ל�ה אמר� ז�אי; זה הרי 'ח�ב', ��ני� ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹ'ז�אי'
��ני� 'ז�אי' �ני� אמר� ח�ב; זה הרי 'ז�אי', ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָ��ני�
א� אבל �ני�. מ�סיפי� � י�דע' 'איני א�מר ואחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'ח�ב',
א� י�דע', 'איני א�מר ואחד 'ח�ב' א� 'ז�אי' אר�עה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאמר�
י�דע' 'איני אחד ואמר 'ח�ב' ואחד 'ז�אי' �ל�ה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�אמר�
י�דע' 'איני �אמר ה�א י�דע' 'איני �אמר זה �היה �י� �ִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מחצה הי� הרב. אחר ה�לכי� � אחר �אמר �י� ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ��ח�ה,
�ני� מ�סיפי� א�� הרי � י�דע' 'איני א�מר ואחד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָלמחצה,

ה�בר נס��ק א� וכ� ואחדאחרי�; חצי חצי נעשו שוב �] ְְֲִִִֵֵֵַַָָ
יודע] ה�יע�אינו ואחד. �בעי� עד וה�לכי�, מ�סיפי� �ְְְְִִִִִִִֶַָ

וחמ�ה 'ח�ב' ��ל�י� חמ�ה אמר� � ואחד ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹל�בעי�
ונ�תני� נ��אי� � י�דע' 'איני א�מר ואחד 'ז�אי', ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ��ל�י�
��ל�י� ��ה ונמצא� האחד, ה�ד לדברי ��חזר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹע��
� מה� אחד ולא ה�א לא חזר, לא וא� מח�בי�. א� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמז�י�
�עליו. �חזקת ה�מ�� את �מעמידי� ספק, ה�בר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

לדבריו,‚. טע� ל�� צרי� � י�דע' 'איני �אמר מי ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�ל
המז�ה ��ראה �דר� ה�פק, ל� �א טע� מאיזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ�לה�דיע

מח�ב. טע� מאיזה והמח�ב מז�ה, טע� מאיזה
יו�ראשו�ֿשניי"בֿי"גאדר

ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ

ה'תשס"ט אדר י"ג שני יו�

ט ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

.‡��� ��תח� הדיו�]ס�דרי �ח�ה,[את נפ��ת �דיני ְְֵֶֶַָ�ְְְִִֵָָָ
מקצת �� ��הי� עד �ט�ר; זה הרי � 'ח�ב' ��� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ְְָואמר�
יהרג. �� ואחר המח�בי�; ויר�� �זכ�ת�, ��הפכ� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמז�י�

קט�הס�ד·. כ"ג]רי של �ני�[� � נפ��ת �דיני ��חלק� ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
זה הרי � 'ח�ב' א�מרי� ע�ר ואחד 'ז�אי' א�מרי� ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָע�ר
א�מרי� ע�ר ואחד 'ח�ב' א�מרי� ע�ר �ני� ְְְְִִֵַַַַַָָָָָז�אי.
'ח�ב' ע�ר ואחד 'ז�אי' ע�ר אחד �אמר� א� ְְֶַַַַַַַַַָָָָָָ'ז�אי',
א� מז�י� ��ני� ע�רי� אפ�� י�דע', 'איני א�מר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָואחד
�אמר זה �ני�. י�סיפ� � י�דע' 'איני א�מר והאחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמח�בי�
�מל�ד ח�זר אינ� �הרי �אינ�, �מי ה�א הרי � י�דע' ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַ'איני
מ�ה ח�� וע�רי�, אר�עה ה��ספת אחר ונמצא� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָח�בה,
� 'ח�ב' ע�ר ��ני� 'ז�אי', ע�ר �ני� אמר� ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָה�ס��ק.
ע�ר ��ל�ה 'ז�אי', א�מרי� ע�ר אחד ז�אי. זה ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹהרי
אמר הרא��ני� מ� �האחד �י על א� � 'ח�ב' ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָא�מרי�
��ני�. המח�בי� ר�� �הרי ח�ב, זה הרי � י�דע' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ'איני
א�מר ואחד 'ח�ב', ע�ר ��ני� 'ז�אי' ע�ר �ני� ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָאמר�
וה�לכי�, מ�סיפי� וכ� אחרי�. �ני� מ�סיפי� � י�דע' ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַ'איני
המח�בי� יר�� א� ז�אי, ויהיה אחד המז�י� ��ר�� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָעד
א�מר ואחד א�� �נגד א�� הי� ח�ב. ויהיה יתר א� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ני�
מ�סיפי� � �לבד אחד יתר המח�בי� �הי� א� י�דע', ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ'איני
��ה � ואחד ל�בעי� ה�יע� ואחד. �בעי� עד ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָוה�לכי�,
'ח�ב' א�מרי� ��ל�י� וחמ�ה 'ז�אי', א�מרי� ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹֹ��ל�י�
וחמ�ה 'ח�ב', א�מרי� ��ל�י� ��ה ז�אי. זה הרי �ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
��ראה עד א�� �נגד א�� �ני� � 'ז�אי' א�מרי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��ל�י�
וא� א�ת�. מח�בי� א� א�ת� �מז�י� חבר�, �ברי מה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחד

ה�י�' 'נז��� א�מר: ����ני� �ד�ל � ראה הואלא [קשה ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
'ח�ב'הדי�] א�מרי� ��ל�י� חמ�ה א�ת�. �פ�טרי� ,ְְְֲִִִִַָָֹ

��טרי� � י�דע' 'איני א�מר ואחד 'ז�אי', ��ל�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוחמ�ה
��ל�י� ו��ה 'ז�אי', א�מרי� ��ל�י� אר�עה ְְְְְִִִִַַַָָָֹֹא�ת�.

'א א�מר ואחד 'ח�ב', ר��א�מרי� �הרי ח�ב, � י�דע' יני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
�ני�. ְְְִִַַַהמח�בי�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` e"hÎc"i iriaxÎiyily mei -

נפ��ת‚. �דיני �י� מחלקת, לה� ��א ה�ד�ל �י� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ית
מ�סיפי� אי� � ��רה מ�יני �די� �י� ממ�נ�ת, �דיני ְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָ�י�
הרב אחר וה�לכי� א��, �נגד א�� �ני� א�א ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעליה�,
�ני� � נחלק� �פניה� ה�הרגי� מ� אחד �די� וא� ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��ה�.

יתח�ב. א� א�ת� ��פטר� עד א��, �נגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַא��

ה'תשס"ט אדר י"ד שלישי יו�
�

י ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

מ�‡. א� המז�י� מ� �היה נפ��ת �דיני ה��ני� מ� ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד
א�א �דע��, ל� ה�ראה �בר �אמר מ�ני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהמח�בי�,
זה ועל תע�ה, �לא ע�בר זה הרי � חבר� �ברי אחר ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנטה

ה�מ�עה מ�י לנטת"; רב, על תענה "לא ממשהנאמר: �] ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ
�אי�רבינו] �אהיה '�י מני�: ��עת �אמר ��א ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאמר�,

��פני�. מה אמר א�א ְְֱִֶֶֶַָָֹ�ל�ני',

נפ��ת·. �דיני זכ�ת המל�ד יחזר ��א זה, לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ�בכלל
��ה לנטת". רב, על תענה "לא ��אמר: ח�בה, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלל�ד
�י�, �מר ��עת אבל �מ��; מ�א ��עת אמ�רי�? ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָ�ברי�

המח�בי�. ע� �לה�נ�ת לחזר זכ�ת למל�ד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹי�

ה�א‚. �א�� א�ת� ר�אי� � ומת מז�ה, �היה ְְְִִִֵֶֶַַָָָ�למיד
�מק�מ�.[ועומד]מז�ה

„̄‡Â"ËŒ„"ÈÈÚÈ·̄ŒÈ̆ÈÏ̆ÌÂÈ
ְְִֶַ

קד�„. מת א� ונ���ק זכ�ת', לל�ד לי 'י� אחד: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאמר
זכ� �אינ�.��ל�ד �מי זה הרי � מז�ה טע� מאיזה ויאמר ת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ

אי�‰. מקרא�ת, מ�ני אפ�� � אחד טע� �אמר� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ני�
�אחד. א�א ְְִִֶֶָָנמני�

.Â�מ נפ��ת �דיני מתחילי� �אי� למד�, ה�מ�עה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ�מ�י
�דאי עצמ� ירא� ולא �ע��, על ה�אר יסמכ� ��א � ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹה�ד�ל
�דע��. ל� ה�ראה �בר אחד �ל יאמר א�א עליו; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלחלק

.Ê.לזכ�ת א�א לח�בה, נפ��ת �דיני ��תחי� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכ�
זה �בר ע�ית לא 'א� �חטא: לזה א�מרי� ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�יצד?

מ�בריה�'. �ירא אל עלי�, �� ְִִִִֵֵֶֶֶַָָ�העיד�

.Áלל�ד לי 'י� נפ��ת: �דיני ה�למידי� מ� אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
עליו לל�ד לי 'י� אמר: א�ת�. מ��קי� � ח�בה' ְְְִִֵֵַַַָָָָָָעליו
מ�� י� א� ל�נהדרי�: ע�ה� א�ת� מעלי� � ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָזכ�ת'
אי� וא� לע�ל�; מ�� י�רד ואינ� ל�, ��מעי� � ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָ�דבריו
אמר אפ�� .��� ה��� �ל מ�� י�רד אינ� �דבריו, ֲִַָ�ְִִֵֵַַָָָָָמ��
ל�, ��מעי� � זכ�ת' עצמי על לל�ד לי 'י� עצמ�: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַה����

מ��. �דבריו ��היה וה�א, ל�ני�; ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוע�לה

.Ë�וגמר ה�ט�ר את וח�ב� נפ��ת, �דיני ��ע� �י� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�ית
�די �ינ�, את �� ��ס�ר� ה�ע� לה� ונראה להריגה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ינ�
�פטר� טע�, א� אבל א�ת�. ודני� וח�זרי� ס�תרי�, � ְְְְְְֲִִִִַָָָָלז��ת�
מחזירי� ואי� �ינ�, את ס�תרי� אי� � הריגה המח�ב ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָ�ְֶַאת
ה�ד�קי� �אי� �דבר ���ע� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָא�ת�.

�� פה]מ�די� שבעל תורה �דבר[� טע� א� אבל . ְֲִִָָָָ
�� מ�די� שבכתב]�ה�ד�קי� תורה א�ת�[� מחזירי� , ְֲִִִִֶַַ

�דר�� ��א הערוה על 'ה�א אמר�: �יצד? ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹלח�בה.
א� אבל א�ת�; �ממיתי� א�ת�, מחזירי� � �פטר�ה� ְְֲֲִִִִִַָָָ�ט�ר',
אי� � �פטר�ה� �ט�ר', �דר�� ��א 'המערה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָֹאמר�:

�זה. ���צא �ל וכ� א�ת�. ְֲִִֵֵֶַַָֹמחזירי�

ה'תשס"ט אדר ט"ו רביעי יו�
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ממ�נ�ת,‡. �יני נפ��ת? לדיני ממ�נ�ת �יני �י� ְְִִִֵֵֵֵַָָָמה
ממ�נ�ת, �יני ��ל�ה. �ע�רי� נפ��ת, ודיני ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹ��ל�ה;

הדיוני�]��תחי� נפ��ת,[את ודיני לח�בה; �י� לזכ�ת �י� ְְְְְִִִֵֵֵָָ
�יני לח�בה. ��תחי� ואי� ��ארנ�, �מ� לזכ�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָ��תחי�
ודיני לח�בה; �י� לזכ�ת �י� אחד, �י על מ�י� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָממ�נ�ת,
לח�בה. �ני� �י ועל לזכ�ת, אחד �י על מ�י� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָנפ��ת,

מחזירי� ממ�נ�ת, טעו]�יני א� שוב �י�[דני� לזכ�ת �י� ְֲִִִִֵֵֵַָ
מחזירי� ואי� לזכ�ת, מחזירי� נפ��ת, ודיני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָלח�בה;
לל�ד רא�יי� ה�ל ממ�נ�ת, �יני ��ארנ�. �מ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹלח�בה,
נפ��ת, ודיני ה�למידי�; �י� ה��ני� �י� ח�בה, א� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָזכ�ת
ח�בה מל�ד ואי� �למידי�, ואפ�� זכ�ת, מל�די� ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹה�ל
ח�זר ח�בה המל�ד ה��� ממ�נ�ת, �יני ה��ני�. ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָא�א
ודיני ח�בה; �מל�ד ח�זר זכ�ת והמל�ד זכ�ת, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָ�מל�ד
המל�ד אבל זכ�ת, �מל�ד ח�זר ח�ב� המל�ד ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָנפ��ת,
�י� �מר ��עת א�א ח�בה, �לל�ד לחזר יכ�ל אינ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹזכ�ת
�יני ��ארנ�. �מ� המח�בי�, ע� �לה�נ�ת לחזר ל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹי�
�ני� נפ��ת, ודיני ��ילה; וג�מרי� ���� �ני� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָממ�נ�ת,
�י� ,���� �� ��מרי� ממ�נ�ת, �יני .���� וג�מרי� ����ְְְִִִֵֵַַַָ

� �� ��מרי� נפ��ת, ודיני לח�בה; �י� לזכ�ת,לזכ�ת ��� ְְְְְְִִִִֵֵַָָ
לח�בה. ��אחריו ְְֲֶַַָָ�ב���

ערב·. ולא ��ת ערב לא נפ��ת �יני �ני� אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ�,
ואס�ר למחר, להרג� אפ�ר ואי יתח�ב, ��א � ט�ב ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָי��
א�ת� א�סרי� א�א ה��ת; לאחר �לה�יח� �ינ� את ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָלע��ת

�דינ�. �מתחילי� ���ת, אחד ְְְִִִֶַַַָָעד

מ�‚. י�� �כל א�ת� ��ני� �י על א� ממ�נ�ת, ְִִִִֵֶַַָָָָ�יני
מ�בריה� עת", �כל הע� את "ו�פט� ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה��רה,

[� ��ת.[מדרבנ� �ערב �ני� ְִֵֶֶֶַָָ�אי�

�יני„. ואחד מלק��ת, �יני ואחד נפ��ת, �יני ְִֵֶָ�ְְְִִֵֵֶֶַָָָאחד
ה�רכי� �ל � נפשות]הא��[הדיני�]�ל��ת �וה[שבדיני ָ�ְִֵֶַָָָָ

מה� אחד ואי� ��ל�ה. �ה�לק�ת א�א [מהדיני��ה�, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
[� נפשות ��יניושבדיני אחד, מ�בר ח�� ה�סקל, ְְִִִֶֶַָָָָָ���ר

��ל�ה. ְְְִֶָֹ�ע�רי�

זרה]ה�סית‰. לעבודה חברו �יני[� ��אר �יניו אי� , ְִִִִֵֵֵַָָ
מכ�ני� מחביאי�]נפ��ת: העדי�[� דבריו]ל� ,[לשמוע ְְְִִֵַָָ

�י� מ�ית יצא וא� ה�הרגי�. ��אר התראה צרי� ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינ�
מחזירי� � ח�בה' עליו לל�ד לי 'י� אחד: ואמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָז�אי,
� זכ�ת' עליו לל�ד לי 'י� אחד: ואמר ח�ב, יצא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָא�ת�;

ואי� א�ת�. מחזירי� �מ��יבי�[בי"ד]אי� למסית. ט�עני� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַ
עליו; ירחמ� ��א �די �ני�, ל� �אי� �מי וזק� סריס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�דינ�
� ההבל אחר הע� את ��טעי� א�� על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�האכזר��ת
א��". מחר�� ה' י��ב "למע� ��אמר: �ע�ל�, היא ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָרחמי�

.Â�מ מתחילי� � וה�הר�ת ה�מא�ת וכ� ממ�נ�ת, ְְְְִִִַַָ�ְִֵֵַָ�יני
� נפ��ת ודיני �בריו; את ו��מעי� ����ני�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה�ד�ל

ה�ד מ� ה�ד�ל[מהקטני�]מתחילי� �ברי ��מעי� ואי� , ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ
�אחר�נה. ֲֶַָָָא�א
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נפ��ת‚. �דיני �י� מחלקת, לה� ��א ה�ד�ל �י� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ית
מ�סיפי� אי� � ��רה מ�יני �די� �י� ממ�נ�ת, �דיני ְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָ�י�
הרב אחר וה�לכי� א��, �נגד א�� �ני� א�א ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעליה�,
�ני� � נחלק� �פניה� ה�הרגי� מ� אחד �די� וא� ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��ה�.

יתח�ב. א� א�ת� ��פטר� עד א��, �נגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַא��

ה'תשס"ט אדר י"ד שלישי יו�
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מ�‡. א� המז�י� מ� �היה נפ��ת �דיני ה��ני� מ� ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד
א�א �דע��, ל� ה�ראה �בר �אמר מ�ני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהמח�בי�,
זה ועל תע�ה, �לא ע�בר זה הרי � חבר� �ברי אחר ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנטה

ה�מ�עה מ�י לנטת"; רב, על תענה "לא ממשהנאמר: �] ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ
�אי�רבינו] �אהיה '�י מני�: ��עת �אמר ��א ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאמר�,

��פני�. מה אמר א�א ְְֱִֶֶֶַָָֹ�ל�ני',

נפ��ת·. �דיני זכ�ת המל�ד יחזר ��א זה, לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ�בכלל
��ה לנטת". רב, על תענה "לא ��אמר: ח�בה, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלל�ד
�י�, �מר ��עת אבל �מ��; מ�א ��עת אמ�רי�? ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָ�ברי�

המח�בי�. ע� �לה�נ�ת לחזר זכ�ת למל�ד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹי�

ה�א‚. �א�� א�ת� ר�אי� � ומת מז�ה, �היה ְְְִִִֵֶֶַַָָָ�למיד
�מק�מ�.[ועומד]מז�ה
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קד�„. מת א� ונ���ק זכ�ת', לל�ד לי 'י� אחד: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאמר
זכ� �אינ�.��ל�ד �מי זה הרי � מז�ה טע� מאיזה ויאמר ת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ

אי�‰. מקרא�ת, מ�ני אפ�� � אחד טע� �אמר� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ני�
�אחד. א�א ְְִִֶֶָָנמני�

.Â�מ נפ��ת �דיני מתחילי� �אי� למד�, ה�מ�עה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ�מ�י
�דאי עצמ� ירא� ולא �ע��, על ה�אר יסמכ� ��א � ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹה�ד�ל
�דע��. ל� ה�ראה �בר אחד �ל יאמר א�א עליו; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלחלק

.Ê.לזכ�ת א�א לח�בה, נפ��ת �דיני ��תחי� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכ�
זה �בר ע�ית לא 'א� �חטא: לזה א�מרי� ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�יצד?

מ�בריה�'. �ירא אל עלי�, �� ְִִִִֵֵֶֶֶַָָ�העיד�

.Áלל�ד לי 'י� נפ��ת: �דיני ה�למידי� מ� אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
עליו לל�ד לי 'י� אמר: א�ת�. מ��קי� � ח�בה' ְְְִִֵֵַַַָָָָָָעליו
מ�� י� א� ל�נהדרי�: ע�ה� א�ת� מעלי� � ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָזכ�ת'
אי� וא� לע�ל�; מ�� י�רד ואינ� ל�, ��מעי� � ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָ�דבריו
אמר אפ�� .��� ה��� �ל מ�� י�רד אינ� �דבריו, ֲִַָ�ְִִֵֵַַָָָָָמ��
ל�, ��מעי� � זכ�ת' עצמי על לל�ד לי 'י� עצמ�: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַה����

מ��. �דבריו ��היה וה�א, ל�ני�; ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוע�לה

.Ë�וגמר ה�ט�ר את וח�ב� נפ��ת, �דיני ��ע� �י� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�ית
�די �ינ�, את �� ��ס�ר� ה�ע� לה� ונראה להריגה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ינ�
�פטר� טע�, א� אבל א�ת�. ודני� וח�זרי� ס�תרי�, � ְְְְְְֲִִִִַָָָָלז��ת�
מחזירי� ואי� �ינ�, את ס�תרי� אי� � הריגה המח�ב ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָ�ְֶַאת
ה�ד�קי� �אי� �דבר ���ע� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָא�ת�.

�� פה]מ�די� שבעל תורה �דבר[� טע� א� אבל . ְֲִִָָָָ
�� מ�די� שבכתב]�ה�ד�קי� תורה א�ת�[� מחזירי� , ְֲִִִִֶַַ

�דר�� ��א הערוה על 'ה�א אמר�: �יצד? ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹלח�בה.
א� אבל א�ת�; �ממיתי� א�ת�, מחזירי� � �פטר�ה� ְְֲֲִִִִִַָָָ�ט�ר',
אי� � �פטר�ה� �ט�ר', �דר�� ��א 'המערה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָֹאמר�:

�זה. ���צא �ל וכ� א�ת�. ְֲִִֵֵֶַַָֹמחזירי�

ה'תשס"ט אדר ט"ו רביעי יו�

יא ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

ממ�נ�ת,‡. �יני נפ��ת? לדיני ממ�נ�ת �יני �י� ְְִִִֵֵֵֵַָָָמה
ממ�נ�ת, �יני ��ל�ה. �ע�רי� נפ��ת, ודיני ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹ��ל�ה;

הדיוני�]��תחי� נפ��ת,[את ודיני לח�בה; �י� לזכ�ת �י� ְְְְְִִִֵֵֵָָ
�יני לח�בה. ��תחי� ואי� ��ארנ�, �מ� לזכ�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָ��תחי�
ודיני לח�בה; �י� לזכ�ת �י� אחד, �י על מ�י� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָממ�נ�ת,
לח�בה. �ני� �י ועל לזכ�ת, אחד �י על מ�י� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָנפ��ת,

מחזירי� ממ�נ�ת, טעו]�יני א� שוב �י�[דני� לזכ�ת �י� ְֲִִִִֵֵֵַָ
מחזירי� ואי� לזכ�ת, מחזירי� נפ��ת, ודיני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָלח�בה;
לל�ד רא�יי� ה�ל ממ�נ�ת, �יני ��ארנ�. �מ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹלח�בה,
נפ��ת, ודיני ה�למידי�; �י� ה��ני� �י� ח�בה, א� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָזכ�ת
ח�בה מל�ד ואי� �למידי�, ואפ�� זכ�ת, מל�די� ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹה�ל
ח�זר ח�בה המל�ד ה��� ממ�נ�ת, �יני ה��ני�. ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָא�א
ודיני ח�בה; �מל�ד ח�זר זכ�ת והמל�ד זכ�ת, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָ�מל�ד
המל�ד אבל זכ�ת, �מל�ד ח�זר ח�ב� המל�ד ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָנפ��ת,
�י� �מר ��עת א�א ח�בה, �לל�ד לחזר יכ�ל אינ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹזכ�ת
�יני ��ארנ�. �מ� המח�בי�, ע� �לה�נ�ת לחזר ל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹי�
�ני� נפ��ת, ודיני ��ילה; וג�מרי� ���� �ני� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָממ�נ�ת,
�י� ,���� �� ��מרי� ממ�נ�ת, �יני .���� וג�מרי� ����ְְְִִִֵֵַַַָ

� �� ��מרי� נפ��ת, ודיני לח�בה; �י� לזכ�ת,לזכ�ת ��� ְְְְְְִִִִֵֵַָָ
לח�בה. ��אחריו ְְֲֶַַָָ�ב���

ערב·. ולא ��ת ערב לא נפ��ת �יני �ני� אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ�,
ואס�ר למחר, להרג� אפ�ר ואי יתח�ב, ��א � ט�ב ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָי��
א�ת� א�סרי� א�א ה��ת; לאחר �לה�יח� �ינ� את ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָלע��ת

�דינ�. �מתחילי� ���ת, אחד ְְְִִִֶַַַָָעד

מ�‚. י�� �כל א�ת� ��ני� �י על א� ממ�נ�ת, ְִִִִֵֶַַָָָָ�יני
מ�בריה� עת", �כל הע� את "ו�פט� ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה��רה,

[� ��ת.[מדרבנ� �ערב �ני� ְִֵֶֶֶַָָ�אי�

�יני„. ואחד מלק��ת, �יני ואחד נפ��ת, �יני ְִֵֶָ�ְְְִִֵֵֶֶַָָָאחד
ה�רכי� �ל � נפשות]הא��[הדיני�]�ל��ת �וה[שבדיני ָ�ְִֵֶַָָָָ

מה� אחד ואי� ��ל�ה. �ה�לק�ת א�א [מהדיני��ה�, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
[� נפשות ��יניושבדיני אחד, מ�בר ח�� ה�סקל, ְְִִִֶֶַָָָָָ���ר

��ל�ה. ְְְִֶָֹ�ע�רי�

זרה]ה�סית‰. לעבודה חברו �יני[� ��אר �יניו אי� , ְִִִִֵֵֵַָָ
מכ�ני� מחביאי�]נפ��ת: העדי�[� דבריו]ל� ,[לשמוע ְְְִִֵַָָ

�י� מ�ית יצא וא� ה�הרגי�. ��אר התראה צרי� ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינ�
מחזירי� � ח�בה' עליו לל�ד לי 'י� אחד: ואמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָז�אי,
� זכ�ת' עליו לל�ד לי 'י� אחד: ואמר ח�ב, יצא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָא�ת�;

ואי� א�ת�. מחזירי� �מ��יבי�[בי"ד]אי� למסית. ט�עני� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַ
עליו; ירחמ� ��א �די �ני�, ל� �אי� �מי וזק� סריס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�דינ�
� ההבל אחר הע� את ��טעי� א�� על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�האכזר��ת
א��". מחר�� ה' י��ב "למע� ��אמר: �ע�ל�, היא ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָרחמי�

.Â�מ מתחילי� � וה�הר�ת ה�מא�ת וכ� ממ�נ�ת, ְְְְִִִַַָ�ְִֵֵַָ�יני
� נפ��ת ודיני �בריו; את ו��מעי� ����ני�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה�ד�ל

ה�ד מ� ה�ד�ל[מהקטני�]מתחילי� �ברי ��מעי� ואי� , ְְְְִִִִִֵֵַַַַָ
�אחר�נה. ֲֶַָָָא�א
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.Êהרב �בנ�, אב � וה�הר�ת ה�מא�ת וכ� ממ�נ�ת, ְְְְַַָָָ�ְִֵֵַָ�יני
��ני� א�ת� מ�ני� � כשני�]ותלמיד� נחשבי� ודיני[� . ְְְְִִִִִֵַַָ

�בנ�, אב � ה�נה וע��ר החד�, וק��� �מ��ת, ְְְְִִֶַַַָָָָֹנפ��ת,
�אחד. א�ת� מ�ני� � ותלמיד� הרב ְְְִִֶַַָָָא�

.Á�ני�� �י� �אחד �י� ה��, ע� האב מ�ני� �אנ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
מ� היה וה�ני ��נהדרי�, מה� האחד �היה �ג�� �ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
��מעי� � ח�בה' א� זכ�ת לל�ד לי 'י� �אמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�למידי�

ע��. ונמני� ונ�תני� ונ��אי� ְְְְְְְִִִִִָָ�בריו,

.Ë�קר�בי� �ינ� את ��מרי� אי� �י�, �מר [��ב�עת ְְְְִִִִִִֵֶַַ
��ת�אר.הדייני�] �מ� לדי�, �ס�לי� ה�ר�בי� �ה��ני� ;ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

.È�מבי� חכ� �היה ק�לה[בתורה]�למיד מח�ר והיה , ְְְִִֵֶַָָָָָָ�ַַָָ
מרבותיו] מסורת �ה[� ה��לה ל� מ�סר ר�� הרי צרי�� �א ֲִֵֵֶַַַָָָ

נפ��ת. �דיני ע�� �� וה�א זה, �די� ְְְְִִִֵֶָָָל�

.‡Èר� אפ�� ממ�נ�ת, �יני לד�� ��רי� גוי]ה�ל [אביו ְֲִִִֵֵֵַָָֹ
א� ה�ר, חבר� את �� וגר מ��ראל; א�� ��היה וה�א, �ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
�אחת וה��מה ה�מזר, וכ� מ��ראל. א�� �אי� �י ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָעל
אי� � נפ��ת �דיני אבל ממ�נ�ת. �יני לד�� ��ר � ְְֲִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָמעיניו
לכה�ה, ה��יאי� וי�ראלי� לו�י� �הני� א�א א�ת� ָ�ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ�ני�
��ארנ�. �מ� �אחת, אפ�� ס�מה מה� אחד יהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

אדר ט"ז חמישי ה'תשס"טיו�
�
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�י�,‡. לבית עדי� ���ב�א� נפ��ת? �יני �ני� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ�יצד
א�מרי� � �ל�נית' עברה �עבר �ל�ני זה 'ראינ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָוא�מרי�:
'אי� אמר�: א� '?�� התרית� א�ת�? א�� 'מ�ירי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָלה�:
� �� התר� ��א א� לנ�', 'נס��ק א� א�ת�', מ�ירי� ְְִִִִֵֶַַָָֹאנ�

�ט�ר. זה הרי
„̄‡Ê"ÈŒÊ"ËÈ̆È̆ŒÈ̆ÈÓÁÌÂÈ

ֲֵֶָ

התראה;·. צרי� � האר� ע� ואחד חכמי�, �למיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
��א למזיד, ��גג �י� להבחי� א�א התראה נ�נה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ��א
'אל א� '�ר�'! ל�: א�מרי� ?�� מתרי� וכיצד היה. ְְְְִִֵֵַַַָָֹ��גג
�י�', �ית מיתת עליה א�ה וח�ב היא, עברה ��� ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ע�ה!
הר�י� א� �תק, א� וכ� �ט�ר. �ר�, א� 'מלק�ת'. ְְְִִִִֵֵֵַַָָא�
���יר עד �ט�ר; אני', 'י�דע אמר: אפ�� �ט�ר; � ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ�רא��
�� ואחר ע��ה'; אני �� מנת 'על ויאמר: למיתה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹעצמ�

ויע�ה ��עבר וצרי� �דייהרג. �ת�� להתראה, �כ� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
�בי� אחרת. התראה צרי� ���ר, �די אחר אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ���ר;
�פני אחר �� �התרה �בי� העדי�, מ� אחד �� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�התרה
ולא ה�תרה ק�ל �מע אפ�� עבד, א� א�ה אפ�� � ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעדי�

נהרג. זה הרי � �עצמ� התרה ואפ�� ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָראה�,

א�ת�'‚. אנ� �מ�ירי� התראה, ל� 'היתה העדי�: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמר�
מא�מי� אימה]� מא�מי�[מטילי� וכיצד עליה�. �י� �ית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

מאמד �אמר� '��א לה�: א�מרי� נפ��ת? עדי [�על ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
�מענ�,השערה] נאמ� אד� מ�י עד, מ�י עד ְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָ�מ�מ�עה,

�דרי�ה אתכ� לב�ק ���פנ� י�דעי� א�� אי� ��א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹא�
�יני נפ��ת: �יני ממ�נ�ת, �דיני ��א י�דעי� הי� ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹוחקירה,
�מ� נפ��ת, �יני ל�; �מת��ר ממ�נ� נ�ת� אד� ְְִִֵֵֵַָָָָָָממ�נ�ת,
נאמר: לקי� �הרי הע�ל�, ס�� עד �� �ל�יי� זרע�תיו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָוד�
לפיכ� זרע�תיו; וד� �מ� אלי", צעקי� אחי� �מי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ"ק�ל

אחת נפ� המא�ד ��ל לל�ד � �ע�ל� יחידי אד� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנברא
המק�� וכל מלא, ע�ל� א�ד �א�� עליו מעלי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמ��ראל,
מלא. ע�ל� ק�� �א�� עליו מעלי� מ��ראל, אחת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפ�
ואי� נבראי�, ה� הרא��� אד� �צ�רת הע�ל�, �אי �ל ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָהרי
ואחד אחד �ל לפיכ�, חבר�; לפני ��מי� מה� אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�ני
'מה �אמר�: ��א הע�ל�'. נברא '��בילי ל�מר: ְְְִִִִֶַַָָָָָֹיכ�ל

ז�' �לצרה ולהעיד]�נ� לבוא "וה�א[� נאמר: �בר הלא � ? ְְְֱֲֶַָָָָֹ
ולח�ב �נ� 'מה �אמר�: ��א א� ידע"; א� ראה א� ְְֵֶַָָָָָָָֹעד,
ר�עי�, "�באבד נאמר: �בר והלא � זה'? �ל ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ�דמ�
��עדי�, ה�ד�ל את מכניסי� � �דבריה� עמד� א� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָר�ה"'.
�הלכ�ת ��ת�אר �מ� �בחקירה, �דרי�ה א�ת� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָ�ב�דקי�
ה�ני, את מכניסי� � מכ�נת עד�ת� נמצאת א� ְִִִֵֶֶֶַַ�ְְִִֵֵֵעד�ת.
��דקי� מאה, העדי� הי� ואפ�� �רא���; א�ת� ְְֲִִִִִֵֵַָָָָ�ב�דקי�

הע �ל �ברי נמצא� וחקירה. �דרי�ה ואחד אחד די��ל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
'א� ל�: וא�מרי� ��ארנ�, �מ� �זכ�ת ��תחי� � ְְְְְְִִִִִֵֶַָ�ְמכ�ני�
ל� מצא� א� א�ת�. ודני� מ�בריה�'; �ירא אל חטאת, ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלא
א�ת� א�סרי� זכ�ת, ל� מצא� לא וא� א�ת�; ��טרי� ְְְְְְִִִָֹזכ�ת,

ז�ג�ת ז�ג�ת ה�נהדרי� מז��גי� ���� �ב� למחר. [צוותיעד ְְְְְִִִֶַַַַַָָ
�לדיו�] יי� ��תי� ואי� �מאכל, �ממעטי� �דינ�; לע�� ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָ

ע� ואחד אחד �ל ה�ילה, �ל ��בר ונ��אי� ה���, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָא�ת�
�י�, לבית מ��ימי� �למחרת �בית�. עצמ� ע� א� ��� ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָז�ג
�מק�מי'; אני �מז�ה המז�ה, ה�א 'אני א�מר: ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַהמז�ה
א� �מק�מי', אני �מח�ב המח�ב, ה�א 'אני א�מר: ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַוהמח�ב
ה� מי ידע� ולא ��בר, טע� וא� מז�ה'. ואני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ'חזר�י,
�אחד, א�א נח�בי� �אינ� אחד מ�ע� ז�� א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ח�ב�
ה� �הרי א�ת�, מז�ירי� ה��ני� ס�פרי הרי � ��ארנ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�מ�
א� �דינ�: �מתחילי� ואחד. אחד �ל �ל טע� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ��תבי�

לה�סי� הצרכ� וא� �טר�ה�; זכ�ת, ל� דייני�]מצא� �], ְְְְִָָ�ְְְִ
להרג�. א�ת� מ�ציאי� � ונתח�ב המח�בי�, ר�� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמ�סיפי�.
ורח�ק �י�, לבית ח�� יהיה � �י� �ית �� �ה�רגי� ְְְְִִִִֵֵֶֶָָ�מק��
ל�חנה". מח�� אל המק�ל את "ה�צא ��אמר: �י�, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמ�ית
�י� �היה �מה מילי�, ��ה �מ� רח�ק ��היה לי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
ס�� �בי� מ�עד, אהל לפני �היה ר�נ� מ�ה �ל �ינ� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ�ית

י�ראל. ְֲִֵֵַָמחנה

�י�מ�.„. יהרג א�א א�ת�, מ�הי� אי� � �ינ� ��גמר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָמי
�מ�י� ��לד; עד ל� ממ�יני� אי� � ע�רה היתה ְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ְֲִָָאפ��
א� אבל �ח�ה. ה�לד ��מ�ת עד ההרי��, �ית �נגד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�ת�
א�ה וכל ��לד. עד ל� ממ�יני� � ה���ר על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָי�בה

��ער�. להנ�ת מ�ר ְִֵָָָָ�ֵֵֶָ��הרג,

זב�ח‰. זבח� והיה להרג, י�צא �היה שחוט]מי קרבנו �] ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
וא�מ�. ח�את� מ�� עליו ���י� עד א�ת�, ה�רגי� אי� �ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
ל� ממ�יני� אי� � ה�בח נ�חט לא ועדי� �ינ�, נגמר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹוא�

ה�י�. את מע�י� �אי� קר�נ�; עליו ��קריב� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעד

ה'תשס"ט אדר י"ז שישי יו�

יג ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

�י�,‡. מ�ית א�ת� מ�ציאי� � למיתה �ינ� ��גמר ְְִִִִִִִִֵֶַָמי
וה��דרי� �י� �ית �תח על ע�מד �יד�,[מטפחות]ואחד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` g"i ycew zay -

להרג י�צא '�ל�ני לפניו: י�צא וה�ר�ז מ���, רח�ק ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוה��ס
�ל�ני �מק�� �ל�נית עברה על �עבר על �ל�נית, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ�מיתה
יב�א זכ�ת, ל� ���דע מי � עדיו �פל�ני �פל�ני �ל�ני, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ�זמ�
זה � זכ�ת' עליו לל�ד לי 'י� אחד: אמר עליו'. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָויל�ד
ה���� את �מחזיר ר� ה��ס על הר�כב וזה ���דרי�, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמני�
לאו, וא� א�ת�; ��טרי� זכ�ת, ל� נמצא א� �י�. ְְְְְִִִִִֵָָלבית
על לל�ד לי 'י� עצמ�: ה�א אמר להריגה. ויצא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹיחזר
מחזירי� �דבריו, מ�� �אי� �י על א� � זכ�ת' ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָעצמי
נס��מ� ה�חד מ�ני ��א ��נ�ה; רא��נה �ע� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָא�ת�
טע�. ויאמר �ע�� �תי�ב �י� לבית �כ��חזר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹטענ�תיו,
�ע� א�ת� מ�ציאי� � �דבריו מ�� נמצא ולא ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹהחזיר�ה�,
� זכ�ת' עצמי על לל�ד לי 'י� ��לי�ית: אמר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ�לי�ית.
�עמי�. ��ה אפ�� א�ת�, מחזירי� � �דבריו מ�� י� ְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָא�
�בריו ���מעי� חכמי�, �למידי �ני ל� מ�סרי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָלפיכ�,
אי� לאו, וא� א�ת�; מחזירי� �דבריו, מ�� י� א� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ר�:
א�ת�; מ�ציאי� זכ�ת, ל� נמצא לא א� א�ת�. ְְֲִִִִִִַָֹמחזירי�

ו .�� ��תח�ב מיתה �כל א�ת�, הה�רגי� ה� � ר�צחועדיו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
אד�. �ל �יד להמית� �י� �ית ח�בי� � עדיו הרג�ה� ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ��א
'התו�ה! ל�: א�מרי� א��ת, �ע�ר ההריגה מ�ק�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָרח�ק
חלק ל� י� ה�תו�ה, וכל מתו�י�; ה��מתי�, �ל �ר� ���ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ל�: א�מרי� � להתו��ת י�דע אינ� א� ה�א'. ְְְִִִֵֵַַַָָָ�ע�ל�
ידע אפ�� ע�נ�תי'. �ל על ��רה מיתתי �היה ְֱֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ'אמר:

מתו�ה. ה�א �� עליו, העיד� ��קר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�עצמ�

קרט·. א�ת� מ�קי� ��תו�ה, לב�נה[גרגיר]ואחר �ל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ
�� ואחר וי���ר, עליו �ע�� ���ר� �די יי�, �ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�כ�ס

.�� ח�ב �ה�א ��יתה ִֵֵֶַַָָָָיהרג

וה�י�‚. ה�סקל, �� ���קל והאב� וה�ב�נה, ה�י� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
והע� ה�חנק, �� �ח�נקי� וה��דר ה�הרג, �� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��הרג
�ית הר�גי לפני �� ��ניפי� וה��דר ה�תלה, עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ���לי�

מ�ל �אי� ה�ל � לה�יל� עליו �ר� וה��ס ה]�י�, [כס� ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יתנ�ב. להתנ�ב, ��רצה �מי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַצ��ר;

ה�הרג„. אחר י�צאי� �י� �ית הריגתו]אי� וכל[למקו� . ְְֱִִֵֵֶַַַָָ
הרי � ה��� א�ת� �ל לאכל אס�רי� נפ�, �הרג� �י� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ�ית

מברי� ואי� ה��". על תאכל� "לא �כלל מאכילי�זה �] ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
�י�את] �ית הר�גי על שאחרה�ר�בי� ראשונה [סעודה ְֲִִֵֵַַ

אס�רי�,מיתתו] א�� �דברי� ה��". על תאכל� "לא מ��� ,ְְֲִִִֵַַָָֹֹ
מלק�ת. �ה� ְְֵֶַָואי�

�דינ�,‰. מע�ני� � מ�עד �ל �ח�� מיתה ��תח�ב ְְְִִֵֶַ�ְְִִִֵֶַָמי
סמ�� �ינ� ��מרי� �� ואחר ו��תי�; �י� �ית ְְְְְִִִִִֵַַָָוא�כלי�

א�ת�. וה�רגי� הח�ה, ְְְִִִַַַָל�קיעת

.Â�קר�ביה �באי� עליה�; מתא�לי� אי� � �י� �ית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהר�גי
לה�דיע ה��ני�, �ל�� ואת העדי� �ל�� את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָו��אלי�
�י על וא� �נ�. אמת ��י� �ל��, עליה� �ל�� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�אי�

א�נני� ה� הרי � אבל נ�הגי� �אי�[מצטערי�]�אי� עליה�, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶ
��ב. א�א ֲִֵֶַָאנינ�ת

.Ê�ס�תרי אי� � אחר �י� לבית �בא �ברח, �ינ� ��גמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
'מעידי� ויאמר�: �ני� ��עמד� מק�� �ל א�א �ינ�; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
�פל�ני �ל�ני, �י� �בית �ינ� ��גמר �ל�ני, אי� את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנ�

אמ�רי�? �ברי� ��ה יהרג. זה הרי � עדיו' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�פל�ני
עדיו ��ב�א� עד � מית�ת ח�בי �אר אבל ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ר�צח.
וה�א, �יד�; ויהרג�ה� �ינ�, ��גמר ויעיד� ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהרא��ני�,

��ל�ה. ע�רי� �ל �י� �בית ְְְִִִֵֶֶֶָָֹ��עיד�

.Áברח� לאר�, �ח�צה �הי� �י� �בית �ינ� ��גמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי
�ני�. �ל על �ינ� את ס�תרי� � י�ראל ��אר� �י� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אי� � �פניה� �ינ� ��גמר עצמ� �י� �ית א�ת� הי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוא�
וה� לאר�, �ח�צה ��מר�ה� �י על א� �ינ�, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָס�תרי�

י�ראל. �אר� ְְִֵֶֶַָָע�ה

ה'תשס"ט אדר י"ח קודש שבת
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��רפה,‡. סקילה, � �י� לבית נמסר� מית�ת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאר�ע
���רה. ה� מפר�י� ��רפה, סקילה וחנק. �סי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהריגה

ה מיתה ��ל למד�, ר�נ� מ�ה סת�,�מ�י ���רה אמ�רה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
עיר אנ�י וכ� �סי�; מיתת� חבר�, את והה�רג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק.

�סי�. מיתת� ְִִִַַַַָָה��חת,

.·�� להרג �י�, לבית היא ע�ה מצות � מה� מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ל
א�א מה�, �אחת להרג ל�ל� ר��ת ואי� .�� ��תח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמי

�לבד. ְְִִַַ�סי�

.‚� �י� �ית א�ת� המית� ��א �י� �ית מיתת מח�ב ִִִִֵֵֵֶַַֹ�ְָ�ל
ח�� תע�ה; לא מצות על עבר� ולא ע�ה, מצות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹ��ל�
לא מצות על עבר� � המית�ה� לא �א� המכ��, ְְְֱִִִִֵֶַַַַָֹֹמ�

תח�ה". לא "מכ�פה ��אמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָֹתע�ה,

ה�י�,„. מ� חמ�רה ��רפה ה�רפה, מ� חמ�רה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָסקילה
נ��� מית�ת, ���י ��תח�ב מי וכל החנק. מ� חמ�רה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוה�י�
עברה �עבר �י� ז�, אחר ז� עבר�ת ��י �עבר �י� ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�חמ�רה;
ואחר ל��ה, �ינ� נגמר אפ�� מית�ת; ��י עליה �ח�ב ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאחת

�חמ�רה. נ��� � �ינ� ונגמר החמ�רה על עבר ��ְְֲֲִִִַַַַַָָָָ

ה�ית�ת.‰. �אר�ע א�ת� �ני� הא�ה, ואחד האי� ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָואחד

.Â�מה אחד �ל י��� �זה, זה ��תערב� מית�ת ח�בי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ל
��ה�. ֶֶַַָָ���ה

.Ê�ינ� ��גמר ולא[למיתה]מי הע�, �אר ע� ��תערב ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
�מי ��תערב �ינ�, נגמר ��א מי א� מא��, ה�א מי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנ�דע
�אי� לפי �ט�רי�, ��� � ה�א מי נ�דע ולא �ינ� ְְִִֵֶָ�ְְִִִֶַַֹ��גמר

�פניו. א�א אד� �ל �ינ� ְְִִֶֶָָָָָ��מרי�

.Áעד א�ת� לאסר �י� �ית יכל� ולא נפ��, על �עמד ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי
�כל עדיו א�ת� ה�רגי� � �� ח�ב �ה�א ��יתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ��מית�ה�
ואי� �ינ�; ��גמר מאחר ,�� א�ת� להמית ��כ�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמיתה
נקטעה א� לפיכ�, �ח�ה. א�ת� להמית הע� ל�אר ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָָר��ת
יהרג מ�ח�ה, ��מי� העדי� הי� וא� �ט�ר; העדי�, ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָיד
מית�ת מח�בי ��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה אחרי�. ְִֵ�ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָ�יד
� �ינ� ��גמר נפ� ה�רג אבל הר�צח. מ� ח�� �י�, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ית
א�ת�. ��מיתי� עד אד�, �ל �ביד �בר �כל אחריו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָר�דפי�

.Ë�אב�תיה �קברי א�ת� ק�ברי� אי� � �י� �ית הר�גי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָ�ל
��י א�א י�ראל, �י�:[בתי]�כלל �ית לה� מת�ני� קבר�ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

זה, ודבר ול�חנקי�. ל�הרגי� ואחת ול��רפי�, ל�סקלי� ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאחת
ה�מ�עה מ�י רבינו]הלכה ממשה הי�[� � ה��ר נתא�ל . ְְֲִִִֵַַַָָָָָָ
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להרג י�צא '�ל�ני לפניו: י�צא וה�ר�ז מ���, רח�ק ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוה��ס
�ל�ני �מק�� �ל�נית עברה על �עבר על �ל�נית, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ�מיתה
יב�א זכ�ת, ל� ���דע מי � עדיו �פל�ני �פל�ני �ל�ני, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ�זמ�
זה � זכ�ת' עליו לל�ד לי 'י� אחד: אמר עליו'. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָויל�ד
ה���� את �מחזיר ר� ה��ס על הר�כב וזה ���דרי�, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמני�
לאו, וא� א�ת�; ��טרי� זכ�ת, ל� נמצא א� �י�. ְְְְְִִִִִֵָָלבית
על לל�ד לי 'י� עצמ�: ה�א אמר להריגה. ויצא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹיחזר
מחזירי� �דבריו, מ�� �אי� �י על א� � זכ�ת' ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָעצמי
נס��מ� ה�חד מ�ני ��א ��נ�ה; רא��נה �ע� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָא�ת�
טע�. ויאמר �ע�� �תי�ב �י� לבית �כ��חזר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹטענ�תיו,
�ע� א�ת� מ�ציאי� � �דבריו מ�� נמצא ולא ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹהחזיר�ה�,
� זכ�ת' עצמי על לל�ד לי 'י� ��לי�ית: אמר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ�לי�ית.
�עמי�. ��ה אפ�� א�ת�, מחזירי� � �דבריו מ�� י� ְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָא�
�בריו ���מעי� חכמי�, �למידי �ני ל� מ�סרי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָלפיכ�,
אי� לאו, וא� א�ת�; מחזירי� �דבריו, מ�� י� א� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ר�:
א�ת�; מ�ציאי� זכ�ת, ל� נמצא לא א� א�ת�. ְְֲִִִִִִַָֹמחזירי�

ו .�� ��תח�ב מיתה �כל א�ת�, הה�רגי� ה� � ר�צחועדיו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
אד�. �ל �יד להמית� �י� �ית ח�בי� � עדיו הרג�ה� ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ��א
'התו�ה! ל�: א�מרי� א��ת, �ע�ר ההריגה מ�ק�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָרח�ק
חלק ל� י� ה�תו�ה, וכל מתו�י�; ה��מתי�, �ל �ר� ���ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ל�: א�מרי� � להתו��ת י�דע אינ� א� ה�א'. ְְְִִִֵֵַַַָָָ�ע�ל�
ידע אפ�� ע�נ�תי'. �ל על ��רה מיתתי �היה ְֱֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹ'אמר:

מתו�ה. ה�א �� עליו, העיד� ��קר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�עצמ�

קרט·. א�ת� מ�קי� ��תו�ה, לב�נה[גרגיר]ואחר �ל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ
�� ואחר וי���ר, עליו �ע�� ���ר� �די יי�, �ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�כ�ס

.�� ח�ב �ה�א ��יתה ִֵֵֶַַָָָָיהרג

וה�י�‚. ה�סקל, �� ���קל והאב� וה�ב�נה, ה�י� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
והע� ה�חנק, �� �ח�נקי� וה��דר ה�הרג, �� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��הרג
�ית הר�גי לפני �� ��ניפי� וה��דר ה�תלה, עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ���לי�

מ�ל �אי� ה�ל � לה�יל� עליו �ר� וה��ס ה]�י�, [כס� ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יתנ�ב. להתנ�ב, ��רצה �מי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַצ��ר;

ה�הרג„. אחר י�צאי� �י� �ית הריגתו]אי� וכל[למקו� . ְְֱִִֵֵֶַַַָָ
הרי � ה��� א�ת� �ל לאכל אס�רי� נפ�, �הרג� �י� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ�ית

מברי� ואי� ה��". על תאכל� "לא �כלל מאכילי�זה �] ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
�י�את] �ית הר�גי על שאחרה�ר�בי� ראשונה [סעודה ְֲִִֵֵַַ

אס�רי�,מיתתו] א�� �דברי� ה��". על תאכל� "לא מ��� ,ְְֲִִִֵַַָָֹֹ
מלק�ת. �ה� ְְֵֶַָואי�

�דינ�,‰. מע�ני� � מ�עד �ל �ח�� מיתה ��תח�ב ְְְִִֵֶַ�ְְִִִֵֶַָמי
סמ�� �ינ� ��מרי� �� ואחר ו��תי�; �י� �ית ְְְְְִִִִִֵַַָָוא�כלי�

א�ת�. וה�רגי� הח�ה, ְְְִִִַַַָל�קיעת

.Â�קר�ביה �באי� עליה�; מתא�לי� אי� � �י� �ית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהר�גי
לה�דיע ה��ני�, �ל�� ואת העדי� �ל�� את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָו��אלי�
�י על וא� �נ�. אמת ��י� �ל��, עליה� �ל�� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�אי�

א�נני� ה� הרי � אבל נ�הגי� �אי�[מצטערי�]�אי� עליה�, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶ
��ב. א�א ֲִֵֶַָאנינ�ת

.Ê�ס�תרי אי� � אחר �י� לבית �בא �ברח, �ינ� ��גמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
'מעידי� ויאמר�: �ני� ��עמד� מק�� �ל א�א �ינ�; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
�פל�ני �ל�ני, �י� �בית �ינ� ��גמר �ל�ני, אי� את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנ�

אמ�רי�? �ברי� ��ה יהרג. זה הרי � עדיו' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�פל�ני
עדיו ��ב�א� עד � מית�ת ח�בי �אר אבל ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ר�צח.
וה�א, �יד�; ויהרג�ה� �ינ�, ��גמר ויעיד� ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהרא��ני�,

��ל�ה. ע�רי� �ל �י� �בית ְְְִִִֵֶֶֶָָֹ��עיד�

.Áברח� לאר�, �ח�צה �הי� �י� �בית �ינ� ��גמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי
�ני�. �ל על �ינ� את ס�תרי� � י�ראל ��אר� �י� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אי� � �פניה� �ינ� ��גמר עצמ� �י� �ית א�ת� הי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוא�
וה� לאר�, �ח�צה ��מר�ה� �י על א� �ינ�, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָס�תרי�

י�ראל. �אר� ְְִֵֶֶַָָע�ה

ה'תשס"ט אדר י"ח קודש שבת

יד ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

��רפה,‡. סקילה, � �י� לבית נמסר� מית�ת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאר�ע
���רה. ה� מפר�י� ��רפה, סקילה וחנק. �סי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהריגה

ה מיתה ��ל למד�, ר�נ� מ�ה סת�,�מ�י ���רה אמ�רה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
עיר אנ�י וכ� �סי�; מיתת� חבר�, את והה�רג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק.

�סי�. מיתת� ְִִִַַַַָָה��חת,

.·�� להרג �י�, לבית היא ע�ה מצות � מה� מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ל
א�א מה�, �אחת להרג ל�ל� ר��ת ואי� .�� ��תח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמי

�לבד. ְְִִַַ�סי�

.‚� �י� �ית א�ת� המית� ��א �י� �ית מיתת מח�ב ִִִִֵֵֵֶַַֹ�ְָ�ל
ח�� תע�ה; לא מצות על עבר� ולא ע�ה, מצות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹ��ל�
לא מצות על עבר� � המית�ה� לא �א� המכ��, ְְְֱִִִִֵֶַַַַָֹֹמ�

תח�ה". לא "מכ�פה ��אמר: ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָֹתע�ה,

ה�י�,„. מ� חמ�רה ��רפה ה�רפה, מ� חמ�רה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָסקילה
נ��� מית�ת, ���י ��תח�ב מי וכל החנק. מ� חמ�רה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוה�י�
עברה �עבר �י� ז�, אחר ז� עבר�ת ��י �עבר �י� ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�חמ�רה;
ואחר ל��ה, �ינ� נגמר אפ�� מית�ת; ��י עליה �ח�ב ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאחת

�חמ�רה. נ��� � �ינ� ונגמר החמ�רה על עבר ��ְְֲֲִִִַַַַַָָָָ

ה�ית�ת.‰. �אר�ע א�ת� �ני� הא�ה, ואחד האי� ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָואחד

.Â�מה אחד �ל י��� �זה, זה ��תערב� מית�ת ח�בי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ל
��ה�. ֶֶַַָָ���ה

.Ê�ינ� ��גמר ולא[למיתה]מי הע�, �אר ע� ��תערב ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
�מי ��תערב �ינ�, נגמר ��א מי א� מא��, ה�א מי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנ�דע
�אי� לפי �ט�רי�, ��� � ה�א מי נ�דע ולא �ינ� ְְִִֵֶָ�ְְִִִֶַַֹ��גמר

�פניו. א�א אד� �ל �ינ� ְְִִֶֶָָָָָ��מרי�

.Áעד א�ת� לאסר �י� �ית יכל� ולא נפ��, על �עמד ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי
�כל עדיו א�ת� ה�רגי� � �� ח�ב �ה�א ��יתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ��מית�ה�
ואי� �ינ�; ��גמר מאחר ,�� א�ת� להמית ��כ�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמיתה
נקטעה א� לפיכ�, �ח�ה. א�ת� להמית הע� ל�אר ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָָר��ת
יהרג מ�ח�ה, ��מי� העדי� הי� וא� �ט�ר; העדי�, ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָיד
מית�ת מח�בי ��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה אחרי�. ְִֵ�ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָ�יד
� �ינ� ��גמר נפ� ה�רג אבל הר�צח. מ� ח�� �י�, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ית
א�ת�. ��מיתי� עד אד�, �ל �ביד �בר �כל אחריו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָר�דפי�

.Ë�אב�תיה �קברי א�ת� ק�ברי� אי� � �י� �ית הר�גי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָ�ל
��י א�א י�ראל, �י�:[בתי]�כלל �ית לה� מת�ני� קבר�ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

זה, ודבר ול�חנקי�. ל�הרגי� ואחת ול��רפי�, ל�סקלי� ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאחת
ה�מ�עה מ�י רבינו]הלכה ממשה הי�[� � ה��ר נתא�ל . ְְֲִִִֵַַַָָָָָָ
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אב�תיה�. �קבר�ת א�ת� וק�ברי� העצמ�ת, את ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָמל�טי�
לה� לע��ת לקר�ביה� ותכריכי�.[לעצמותיה�]וי� אר�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.Èולא �להמ�י�, נפ��ת �דיני להתי�ב �י� �ית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכי�
א�� הרי �ני�, ��בע נפ� �הרג� �י� �ית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצ�.
וי�� י�� �כל להרג לה� ארע א� כ�, �י על וא� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹח�לני�.
�ני� א�א אחד, �י�� �ני� לע�ל� �ני� אי� אבל ה�רגי�; �ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
�מיתה אחת �עברה �ניה� הי� למחר. וה�ני ה��� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
אחד. �י�� �ניה� �ני� � נ�אפת ע� נ�א� �ג�� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחת,
�חנק וה�א ה�איל � �ה� �ת ��על ה��א� היה א� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ�,

אחד. �י�� �ניה� ה�רגי� אי� ��רפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא

.‡È,וה�א � ה�ית �פני א�א נפ��ת, �יני �ני� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאי�
��אמר ���ק��; ����ה �� ה�ד�ל �י� �ית ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ��היה
ה�מ�עה מ�י � ה�ה�..." אל �מע "לבל�י ממרא: ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ�זק�
�יני י� ה�ז�ח, ��י על מקריב �ה� ��� ��זמ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלמד�,

�מק�מ�. ה�ד�ל �י� �ית ��היה וה�א ְְְְִִִֵֶֶַָָנפ��ת,

.·È�י��בי ה�ד�ל �י� �ית הי� ה�ק��, ���בנה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ��ח�ה
�הי� וה�ק�� י�ראל; �עזרת �היתה ה�זית ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל��ת
�ית למלכי א�א �עזרה י�יבה �אי� היה, חל �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹי��בי�

ה��רה �כ��תקלקלה והרוצחי�]�וד. העוונות �ל�[ורבו , ְְְְִִֶַַָָָָ
לטבריא; וס�פ� �ל�, מק�מ�ת ולע�רה למק��. ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָמ�ק��
היא, וק�לה ע�ה. עד �ד�ל, �י� �ית עמד לא ְִִִֵַַַַָָָָָָֹ�מ��
ל�ק��. נע�קי� �מ�� �ח�ה, לחזר עתידי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ��טבריא

.‚Èנפ��ת �יני �טל� �ני �ית חר�� קד� �נה ְְְִִִֵֵַַָָ�ְִֶַָָָֹאר�עי�
��ל� מ�ני ק��; ה�ק�� �היה �י על א� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמ��ראל,

��ק��. �מק�מ� �� הי� ולא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹה�נהדרי�,

.„Èיני� �ני� י�ראל, �אר� נפ��ת �יני ��ני� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�זמ�
סמ�כי� ה�נהדרי� ��הי� וה�א � לאר� �ח�צה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָנפ��ת

�אר�[מוסמכי�] נ�הגת �ה�נהדרי� ��ארנ�; �מ� ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�אר�,
לאר�. ְֶָָָ�בח�צה

�
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אדר י"ב ראשו� ה'תשס"טיו�
�

.�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� וחמ�י� מאתי� ה��לימה ְְֲִִִִִַַַַַָָָה�צוה
מ�ה�נ�ת �הזהרנ� זהֿאתֿזה(zenxl)האזהרה ְֶַָָָ�ְְְִֶֶֶַ

יתע�ה: אמר� וה�א �ממ�ר, מ�ח ��עת ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ�מסחר
עמית� מ�ד קנה א� לעמית� ממ�ר ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָֹ"וכיֿתמ�ר�

אתֿאחיו" אי� ci)אלֿ��נ� ,dk `xwie)בספרא� . ְְִִִֶַָָ
(xda zyxt)� אתֿאחיו אי� "אלֿ��נ� ְִִֶַָָאמר�:

ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ממ��". א�נאת ְְְֲִִִֵַָָָָָז�
מציעא מ�בא ד' jli`e)�פרק :hn). ְְִִֶֶָָָ

ה'תשס"ט אדר י"ג שני יו�

ה'תשס"ט אדר י"ד שלישי יו�

.‡�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
„̄‡Ê"ËŒ·"ÈÈ̆ÈÓÁŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

� הרנ"א מ�ה�נ�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַ
�ברי� ל� ��אמר וה�א �דברי�, ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹזהֿאתֿזה
לעמ�ד י�כל ולא א�ת� �מעליבי� א�ת� ְְֲֲֲִִִַַַַַֹה�צערי�
מע�י ל� ��דמ� �ג�� מה�, ��ת��� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמ�ני
לה' ��דה ל�: ונאמר מה�, ו�ב ְְְִֵֶַַָָֹנע�רי�
וכ��צא ז�, ט�בה �ר� אל �ל�נית מ�ר� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�העביר�
וה�א מכאיבי�, מ�מי� �ל ��געת מאמירה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ�כ�
ויראת אתֿעמית� אי� ת�נ� "ולא יתע�ה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמר�

dk.)מאלהי�" `xwie)�אמר(:gp `rivn `aa)�ז : ְֱֵֶָֹ
ספרא �ל��� �ברי�. my)א�נאת xda zyxt): ְְְִִַָָָ

� אתֿעמית�" אי� ת�נ� "ולא א�מר ְְֲִִֵֶֶֹ"��ה�א

�על היה א� �יצד? אמ�רה. �ברי� א�נאת ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהרי
הרא��ני� מע�י� זכ�ר ל�: יאמר לא ְְֲִִֶַַָָֹֹ���בה

וכ�' חלאי� הי� Ðוג�', eilr mi`a zexv Ð) ְְֲִָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne�ח�רי ִַָָָראה

epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)

(llk jiiyח �כ�ה ל� יאמר לא זהוכ�', פ� ְְֵֶֶַַָֹֹ
(eykxl utg epi`e Ð exign lr el`ey)."'�ְוג

my)ואמר� `rivn `aa)�ברי� א�נאת "�ד�לה : ְְְְִַָָָָ
א�מר: ה�א �ברי� ��א�נאת ממ��, ְְִֵֵֶַַָָָָמא�נאת
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מאלהי�'". ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ'ויראת

מציעא. מ�בא ד' ְְִִֶֶָָָ�פרק

ה'תשס"ט אדר ט"ו רביעי יו�

ה'תשס"ט אדר ט"ז חמישי יו�

.‚�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרנ"ג מ�ה�נ�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַ
אמר�: וה�א �ממ�ר� �מ�ח� �מ�ה�יק� צדק ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ�ר

תלחצ��" k)"ולא ,ak zeny)ה�כל�א �ל��� ְְְְְִִֶַָָֹ
(my mihtyn zyxt)"��ממ� � תלחצ�� "ולא :ְְְִֶָָֹ

מציעא �בא �גמרא נת�אר �המא�ה(hk:)�כבר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
אתֿ אי� ת�נ� "לא מ��� ע�בר � ִִֵֵֶֶַאתֿה�ר

לאֿת�נה" "וגר �מ��� ה��חצ�(my)אחיו", וכ� . ְְֲִִֵֵֶַָֹ
תלחצ��" "[ו]לא מ��� ע�בר �(my)על נ�ס� , ְְִִֵֶַָָֹ

fx)ה�או dyrz `l),לֿי�ראל� ע� ה��לל� ְְִִֵַַָָָ
ממ��. א�נאת ְַַָָ�ל�מר:

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` g"iÎf"i ycew zayÎiyiy mei -

אדר י"ז שישי ה'תשס"טיו�
�

ה'תשס"ט אדר י"ח קודש שבת

.·�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
„̄‡Á"ÈŒÊ"È̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ

� הרנ"ב הזהרנ�ה�צוה ��� האזהרה ְְִֶַַַָָָָָ�ְְַ
יתע�ה: אמר� וה�א �דברי�, אתֿה�ר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָמ�ה�נ�ת

לאֿת�נה" ה�כל�א(my)"וגר (zyxt�ל��� ְְְְִֵֶַָֹ

(my mihtynונכ�ל �דברי�. � לאֿת�נה" "וגר :ְְְְִִִֵֶַָֹ
את�" ת�נ� "לא ואמר: bl)ה�או ,hi `xwie). ְַַָָֹֹ

miyecw)�בספרא zyxt)�אמ ל�: �אמר "��א : ְְִֶֶֶַָֹֹ
�נפי �חת נכנס� ועכ�ו זרה עב�דה ע�בד ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָהיית

ְִַָה�כינה".

�

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



סז wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` g"iÎf"i ycew zayÎiyiy mei -

אדר י"ז שישי ה'תשס"טיו�
�

ה'תשס"ט אדר י"ח קודש שבת

.·�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
„̄‡Á"ÈŒÊ"È̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ

� הרנ"ב הזהרנ�ה�צוה ��� האזהרה ְְִֶַַַָָָָָ�ְְַ
יתע�ה: אמר� וה�א �דברי�, אתֿה�ר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָמ�ה�נ�ת

לאֿת�נה" ה�כל�א(my)"וגר (zyxt�ל��� ְְְְִֵֶַָֹ

(my mihtynונכ�ל �דברי�. � לאֿת�נה" "וגר :ְְְְִִִֵֶַָֹ
את�" ת�נ� "לא ואמר: bl)ה�או ,hi `xwie). ְַַָָֹֹ

miyecw)�בספרא zyxt)�אמ ל�: �אמר "��א : ְְִֶֶֶַָֹֹ
�נפי �חת נכנס� ועכ�ו זרה עב�דה ע�בד ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָהיית

ְִַָה�כינה".

�

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר א', תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' אד"ר, בו כותבת אשר נפגשה כמה פעמים עם בחור, והחליטה שהוא מתאים 

לה וכו' ושואלת דעתי בזה.

ומסגנון מכתבה ניכר, אשר כל אחד מהם החליט לייסד ביתם על יסודי התורה והמצוה, בית יהודי 

מסורתי, הבחור וגם היא.

ועפ"י זה - נכונה ההצעה, ותהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסון

מזכיר

נ. ב. מובנת הפליאה לכתבה, שהבחור הוא בן ישיבה אבל בלי זקן ועובד בעשיית תפילין.

והרי ידוע עד כמה הפליגו חכמינו ז"ל ובפרט בזהר הק' - בענין גידול הזקן, ובפרט שהמדובר בבן 

ישיבה ועוסק בעשיית תפילין, ז. א. מלאכת הקדש מקודש ביותר, וכלשון חכמינו ז"ל, הוקשה כל התורה 

כולה לתפילין, ועשרים ואחד פעמים נזכר בהם שם הקדוש, שם הנכבד, וכל הלובשים תפילין במשך הזמן, 

תלוים בהיראת שמים של זה העוסק ועובד בעשיית התפילין.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא - יגדל זקנו האברך הנ"ל, וע"פ המבואר בזהר הק', תתגדל עי"ז גם 

ברכת השי"ת בהמצטרך.

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
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� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד
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� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה
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ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז
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� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח
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� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה
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(„).ÔÂÓÚ È�· ÂÓÁÏÈÂלמעלה האמורה היא
ט) „·¯ÂÈ.(È‡):(י ÏÎ שביניה�:‡˙ התנאי

.‰ÙˆÓ· '‰ È�ÙÏ,�כול שנאספו למקו�
צבור: רוב על שורה שהשכינה

cec zcevn
(‡).„ÚÏ‚ „ÏÂÈÂמכל זונה, היתה שאמו ע� לומר, רצה

אחר ולא יפתח, את הוליד שגלעד ברור הדבר היה מקו�
הנשואהÏ˙Â„.(·)הולידו: אשתו לו ילדה זה אחרי
ובאלימות:Â˘¯‚ÈÂ.אליו: ‡Á¯˙.בחזקה ‰˘‡ Ô·:זונה ש� זכרו ולא אביה�, כבוד על ממקומותÂË˜Ï˙ÈÂ.(‚)חסו

ÂÓÚ.מחולפות: Â‡ˆÈÂ:הוא יצא אשר Â‚Â'.(„)בכל ÂÓÁÏÈÂ ÌÈÓÈÓ È‰ÈÂ�ע עמו� בני שלחמו מה לומר, רצה
יפתח: שנתגרש אחר רבי� ימי� מסו� היה גלעד:Á˜Ï˙.(‰)ישראל, אל לגרשÈ�Â˘¯‚˙Â.(Ê)להשיבו לאחי עזרת�

Â‚Â'.אותי: ÚÂ„ÓÂ�באת ומדוע כה, עד איחרת� למה כ� א� הרעה, על נחמת� שבאמת תאמרו וא� לומר, רצה
באת�: הדחק ומפני עומדת, במקומה האיבה שעדיי� מזה ונראה מקוד�, ולא לכ�' צר כאשר רצהÔÎÏ.(Á)'עתה

הדחק, מפני היה א� כי יתירה, וחיבה גדולה הכנעה להראות בעצמנו אלי� עתה שבאנו כזאת, תחשוב לבל לומר,
אחרי�: לשלוח די עמנו:ÎÏ‰Â˙.היה תל� ‚ÚÏ„.וכאשר È·˘È ÏÎÏ:�לכול א� כי לבד, הבאי� לנו לא לומר, רצה

(Ë).ÌÈ·È˘Ó Ì‡'לראש לכ� 'אהיה מעצמי 'אנכי', אז וכו', ה'' 'ונת� למלחמה ואל� הדבר יוגמר א� לומר, רצה
אהיה א� בודאי כי המלחמה, אחר אותי להמשיל שתאמרו במה וחיבה הכנעה זה אי� עדיי� לומר, ורצה הדי�. מצד
כי הוא, כ� לא אמר וכאלו הממשלה, לי ראוי הדי� מ� הנה אני, אנצח וא� אותי, להמשיל עוד תאבו לא מנוצח,

אותי: תמשילו המלחמה קוד� מיד ˘ÚÓ.(È)א� ‰È‰È לעד:‰' הוא מיד:Í¯·„Î.ויהיה אות� ÂÓÈ˘ÈÂ(È‡)להמשיל
.'Â‚Â:למלחמה צאת� טר� לראש עשאוהו „·¯ÂÈ.מיד ÏÎ ותחנוניו:‡˙ תפלתו ‰'.דברי È�ÙÏ�רבי נקבצו ש� כי

צבור רוב על שורה והשכינה א)מישראל לט עליו(סנהדרי� הנאספי� המלכי� כל יהושע נצח שבמצפה (ועל יא. (יהושע

בגבעהד) בפילגש שמה נקבצו כ� קבו�. למקו� קבעוה לזה א), כ שמואל(לקמ� בימי וכ� יז), י א כשהמלי�(שמואל ,

oeiv zcevn
(‚).·ÂËמצינו וכ� האר�, אדו� יג)ש� ג יגאל�(רות א�

וכ�ÔÈˆ˜Ï.(Â)טוב: שררה, ו)עני� ג תהיה(ישעיהו קצי�
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:àéää õøàä áLBé éøîàä õøà-ìk úà¥µ¨¤´¤¨«¡Ÿ¦½¥−¨¨¬¤©¦«
i"yx

(ÊË).ÛÂÒ ÌÈ „Ú�ואר אדו�, אר� של בדרומה
כנע�: אר� של בדרומה �‡(ÊÈ)אדו� ‰¯·Ú‡

.Íˆ¯‡·:�כנע לאר� ליכנס לצפו�, Ì‚Âמדרו�
.·‡ÂÓ ÍÏÓ Ï‡,�אדו אר� בסו� ארצו שהיתה

ישראל: אר� של ובדרומה אדו� של במזרחה
.‰·‡ ‡ÏÂבתורה רמזה כט)משה ב :(דברי�

בשעיר היושבי� עשו בני לי עשו כאשר
לא שאדו� כש� בער, היושבי� והמואבי�
לעבור: נתנו� לא מואב כ� לעבור, נתנו�

(ÁÈ).¯·„Ó· ÍÏÈÂבמיצר למזרח, המערב מ�
ומואב: אדו� של ‡„ÌÂ.דרומי ı¯‡ ˙‡ ·ÒÈÂ

דרומה: ÂÓ‡·.כל ı¯‡ ˙‡Â,דרומה כל
אל פנה מזרחית, דרומית למקצוע וכשהגיע

לס המזרחי:הצפו� מיצר את Á¯ÊÓÓבוב ‡·ÈÂ
.ÔÂ�¯‡ ¯·Ú· ÔÂ�ÁÈÂ ·‡ÂÓ ı¯‡Ï ˘Ó˘�לסו

סיחו� אר� התחילה וש� מואב, אר� של מזרחה
ועברו כנע� אר� במזרח הירד� עבר וכבשו ועוג,
המזרח: דר� כנע� לאר� לה ונכנסו הירד�,

cec zcevn
שאול: ÍÏÂ.(È·)את ÈÏ ‰Óהאיבה מה לומר, רצה

ולפי עלי, ל� ומה עלי� לי מה בינינו, אשר והשנאה
בעצמו: הדבר תלה לראש, מבלי·˘ÌÂÏ.(È‚)שמנוהו

ומלחמה: Â‚Â'.(ÂË)מריבה ·‡ÂÓ ı¯‡ לומר,‡˙ רצה
במקראות יפרש כאשר ארצ�, עוד היתה לא ישראל שלקחה בעת הנה ועמו�, מואב של מאז היתה (ההיה) המחוז א�

�‡.(ÊÈ)שלאחריו: ‰¯·Ú‡:�כנע אר� אל ˘Ó˘.(ÁÈ)לבוא Á¯ÊÓÓ:מואב של Â‚Â'.במזרחה ÔÂ�¯‡ ÈÎהוא ארנו�
מזה: בהעבר חנו והמה מואב, גבול ÈÓÂ˜Ó.(ËÈ)התחלת „Ú:'ה לי נת� אשר מקו� כנע�, ‰‡ÔÈÓ.(Î)אר� ‡ÏÂכי

ארצו: ויכבשו באו, לרמותו חשב

oeiv zcevn
כמו‡·‰.(ÊÈ)לנו: ז)רצה, כה יבמי:(דברי� אבה לא
(ÁÈ).ÔÂ�ÁÈÂכמו נוספת, והנו"� ויחנו, יז)כמו ו (דברי�

ירושה:ÈÈÂ¯˘.(Î‡)תשמרו�: מלשו�
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áëEçaæî éðôì äìà àáe Búìàäì äìà Bá-àNðå eäòøì Léà àèçé-íà¦¤«¡¨¬¦Æ§¥¥½§¨«¨¬¨−̈§©«£Ÿ®À̈¨¨²¦§¥¬¦§©«£−
:äfä úéaaâëéãáò-úà zèôLå úéNòå íéîMä-ïî òîLz | äzàåE ©©¬¦©¤«§©¨´¦§©´¦©¨©À¦§¨¦Æ¨Æ§¨«©§¨´¤£¨¤½

:Bú÷ãök Bì úúì ÷écö ÷écöäìe BLàøa Bkøc úúì òLøì áéLäì§¨¦´§¨½̈¨¥¬©§−§Ÿ®§©§¦´©¦½¨¬¤−§¦§¨«
ãëâpé-íàå-úà eãBäå eáLå Cì-eàèçé ék áéBà éðôì ìàøNé Enò ó §¦¦¨¥º©§¯¦§¨¥²¦§¥¬¥−¦´¤«¤§¨®§Æ̈Æ§´¤

éðôì eðpçúäå eììtúäå EîL:äfä úéaa EäëíéîMä-ïî òîLz äzàå §¤½§¦§©§¯§¦§©§²§¨¤−©©¬¦©¤«§©¨Æ¦§©´¦©¨©½¦
íäì äzúð-øLà äîãàä-ìà íúBáéLäå ìàøNé Enò úàhçì zçìñå§¨´©§½̈§©©−©§´¦§¨¥®©«£¥«¨Æ¤¨´£¨½̈£¤¨©¬¨¨¤−

:íäéúáàìååëeììtúäå Cì-eàèçé ék øèî äéäé-àìå íéîMä øöòäa §©«£«Ÿ¥¤«§¥«¨¥¯©¨©²¦§«Ÿ¦«§¤¬¨−̈¦´¤«¤§¨®§¦§©«§º
:íðòú ék ïeáeLé íúàhçî EîL-úà eãBäå äfä íB÷nä-ìàæë| äzàå ¤©¨³©¤Æ§´¤§¤½¥«©¨¨¬§−¦¬©«£¥«§©¨´

hçì zçìñå íéîMä òîLzéãáò úàCøcä-ìà íøBú ék ìàøNé Enòå E ¦§©´©¨©À¦§¨̧©§¹̈§©©³£¨¤ÆÆ§©§´¦§¨¥½¦¬¥²¤©¤¬¤
:äìçðì Enòì äzúð-øLà Eöøà-ìò øèî äzúðå dá-eëìé øLà äáBhä©−̈£¤´¥«§¨®§¨«©¨³¨¨Æ©©§§½£¤¨©¬¨§©§−§©«£¨«

i"yx

(·Î).˘È‡ ‡ËÁÈ Ì‡ישראל כל על זה מקרא
משביעו הוא באמת א� שבועה חברו המחייב
וא� השמי� תשמע אתה לשקר נשבע והנשבע
על מזקיקו הדי� שבעל הנשבע ע� הדי�
רשע: קרוי המשביעו א� חנ� של שבועה

(‚Î).˜È„ˆ ˜È„ˆ‰ÏÂעל לענשו שלא
ותוספתא נשבע. הוא באמת שהרי השבועה
איש, אשת בועל יחטא, אשר את מפרש דסוטה
שהמי� כש� אלה בו ויחייב אלה, בו ונשא
לפני אותו, בודקי� המי� כ� אותה בודקי�

כדכתיב ה')מזבח�, את(במדבר הכה� והעמיד
·¯‡˘Â.האשה: ÂÎ¯„ ˙˙Ïוצבתה כדכתיב
ˆ„È˜.:(ש�)בטנה ˜È„ˆ‰ÏÂונקתה דכתיב

זרע ÍÓÚ.(Î„):(ש�)ונזרעה Û‚�È Ì‡Âולא
גור� זה דבר אלא מלהושיע קצרה שיד� מפני

ל�: יחטאו ˘ÍÓ.כי ˙‡ Â„Â‰Â Â·˘Â�פתרו
את והודו מוכיח והאחרו� עונ� את והתוודו
תענ�: כי ישובו� ומחטאת� שמ�

(‰Î).Ì˙Â·È˘‰Âכי האדמה אל אות� והשב
מה תופשי� אויביה� לפני ונגפי� כשנופלי�
אר� אל בשביה אות� ומביאי� שיכולי�

‰˘ÌÈÓ.(ÂÎ)אחרת: ¯ˆÚ‰·ועצר כדכתיב
מטר יהיה ולא השמי� יא)את ÈÎ(ÊÎ):(דברי�

.Í¯„‰ Ï‡ Ì¯Â˙רעב כשהיה שעשית כמו
שני� ג' דוד כ"א)בימי ב' והורית(שמואל

כ� כמו הדמי� בית ואל שאול אל לה� ואמרת

cec zcevn
(·Î).Â‰Ú¯Ï ˘È‡:�ממו ‡Ï‰.בדבר Â· ‡˘�Âויחויב

להשביעו: שבועה חוב ‡Ï‰.בו ‡·Âלפני וישבע ר"ל
Ú˘¯Ï.(Î‚)המזבח: ·È˘‰Ïדרכו ולהשיב כגמולו

שאמר ולפי בחנ� המשביע א� לשקר הנשבע א� בראשו
הואיל תסלח לא זה על אמר וסלחת ושמעת למעלה

השבועה: ע� הבית ˆ„È˜.וחלל ˜È„ˆ‰ÏÂ:בצדק המשביע א� באמת הנשבע Â‡ËÁÈ.(Î„)א� ÈÎ:יחטאו כאשר
(‰Î).Ì˙Â·È˘‰Â:�לארצ ישובו אבל בשבי ללכת נגפי� עוד יהיו לא למלחמה עוד יצאו כאשר ˙Ì�Ú.(ÂÎ)ר"ל ÈÎ

המקו�: מאהבת ולא הצרה בעת תענ� אשר למע� מחטאת� ˙˘ÚÓ.(ÊÎ)ישובו ‰˙‡Â:מאהבה שבו שלא ÈÎע�
.Ì¯Â˙:�המקו חסדי בראות� מאהבה לעשות הטובה דר� תלמד� המטר:Â�˙˙‰.בזה ות� משאלות� מלא ולזה

oeiv zcevn
(·Î).‡˘�Âבו נושא כאשר כמו חוב כד)עני� :(ישעיה

.‰Ï‡האלה בשבועת כמו השבועה ה)קללת :(במדבר

(ÂÎ).¯ˆÚ‰·:מניעה והשבה:˙Ì�Ú.עני� עניה מל'
(ÊÎ).Ì¯Â˙דעה יורה כמו כח)תלמד� :(ישעיה
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נעצרו מה על לה� גור� חטא איזה תור�
�‚Ú.(ÁÎ)השמי�: ÏÎ�ל זכרתי הרי פתרו�

בעצי א� נגיפה וירקו� שדפו� גשמי�דבר רת
כי מחלה וכל נגע כל אלא להרבות עוד ומה

והתפלל: ‰·È˙(ËÎ)יהיה Ï‡ ÂÈÙÎ ˘¯ÙÂ
.‰Ê‰שיתפלל תחנה וכל תפלה כל שאמר וזה

האלה: הדברי� אחד מכל זאת על ‡˘¯ויתחנ�
.ÂÚ‚� ˘È‡ ÂÚ„Èנגעו על יתפלל א� כלומר

ממנו: להסירו מכאובו Â�˙˙‰(Ï)ועל ˙ÁÏÒÂ
.'Â‚Â ÂÈÎ¯„ ÏÎÎ ˘È‡Ïולצדיק כרשעתו לרשע

מעלליו רוע כפי לרשע ישל� לא שא� כצדקתו
אלהי� אי� ויאמר מעלה כלפי דברי� (אז)יטיח

תעשה כ� כמו הש� חילול ויהיה לבבו יודע

לפני�: כשיתפלל לו שתעשה כצדקתו לצדיק
(‡Ï).ÍÂ‡¯ÈÈ ÔÚÓÏ�ולכ מדרכו הרשע וישוב

כדרכיו: לאיש לו לתת מתפלל אני
(‚Ï).È¯Î�‰ ÍÈÏ‡ ‡¯˜È ¯˘‡ ÏÎÎ ˙È˘ÚÂ

אבל כדרכיו לו לתת מתפלל אני בישראל
מכירי� שישראל לפי ל� יקרא אשר ככל לעו"ג
אי� א� לעשות בידו שהיכולת ויודעי� בהקב"ה
ומפשפש בחטאיו בעצמו תולה נשמעת תפלתו
שמעתי ואומר תגר קורא העו"ג אבל במעשיו
עד הרבה בדרכי� ונתיגעתי העול� בכל שמעו
בו מצאתי ולא הזה במקו� והתפללתי שבאתי
אשר ככל ועשית לפיכ� אלהות כשאר ממש

הנכרי: אלי� יקרא

cec zcevn
(ÁÎ).‰È‰È ÈÎ ·Ú¯:המטר מעצירת לא אחרות מסיבות

.'ÂÎÂ ÔÂÙ„˘:לבוא מוכ� ÂÏ.והרעב ¯ˆÈ ÈÎאויב כשיבא
ובשעריו: בארצו עליו �‚Ú.לצור ÏÎנגע מיני כל או

בו: יבוא אשר ‰‡„Ì.(ËÎ)ומחלה ÏÎÏיחידי לאיש בי�
עמ�: לכל ÂÚ„È.בי� לדעת‡˘¯ לבבו בנגע יכיר אשר

העו�: נגע בעבור המכאוב „¯ÂÈÎ.(Ï)שבא ÏÎÎ:ששאל הדרכי� כל ˙„Ú.כפי לבבו‡˘¯ את תדע אשר לאיש וזה
עמ�: ÍÂ‡¯ÈÈ.(Ï‡)של� ÔÚÓÏ:עשתה ה' שיד ידעו הצרה לה הלכה והתשובה התפלה שע� ÔÚÓÏ(Ï·)בראות�

.ÍÓ˘:�שמ פרסו� בעבור

oeiv zcevn
(ÁÎ).ÔÂÙ„˘:הבשול נגמר לא עד הזרע לקות עני�
.ÔÂ˜¯È:�ירקו למראה ונהפ� התבואה פני ÏÈÒÁÂ.הכספת

ארבה: מצור:Èˆ¯.מי� חולי:ÏÁÓ‰.מל' מל'
(·Ï).‰ÈÂË�‰:הטיה מלשו�
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף ע עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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,dwfg efyøáca ÷ìBç àáé÷ò éaøL àlà,dwfg dpi` ezrcleéaø äéäL ¤¨¤©¦£¦¨¥©¨¨¤¨¨©¦
,øîBà àáé÷òmewi micr mipy it lr',øác éöç àìå 'øáczk lk ixde £¦¨¥¨¨§Ÿ£¦¨¨
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,àéðúäåzaya xkne apbøeèt.dipin daxca dil mwy iptn llk mlyln §¨©§¨¨

:`xnbd zvxzn,øeèôc àéää àéðz ék ,àîç øa éîø øîà`ziixad ¨©¨¦©¨¨¦©§¨©¦§¨
zxacnay ote`Bì øîBà,apbdn daepbd dndad z` dpewd(Eì) õB÷ò §¥£§

éúðéàzî äðéàz,ily mip`zd urn mip`z hewl -éúeáéðb éì éðwéúåC- §¥¨¦§¥¨¦§¦§¥¦§¥¦
.mip`zd inca sqk oipwa daipbd il dpwiz dfae.zaya mip`zd hwl ok`e

,dzin df ici lr aiigzp ,dxiknd dlg f`y mip`zd hwly dryay `vnp
,minelyzd on xhtp dzin aiigznd lky ,'de 'c inelyzn xhtp jkle
ote`a dxaic ,'de 'ca daiigy dpynde .'dipin daxca dil miw' oicn

:`xnbd dywn .dzin aiigzn epi`y ote`a zaya xknyéëc ïåéëå ,éøîà̈§¥§¥¨§¦
àðéãa ïn÷ déì òázz` oica razi [dp`zd lra-] dpewd m` ixd - ¨©¥©¨§¦¨

,mip`zd z` el xifgiy e` dndad z` el oziy ,[apbd-] xkendïðéøîà àìŸ©§¦©
íéìL ìéæ déì,mlyl apbd z` miaiign epiid `l -àeä BLôða áéiçîc ¥¦§¦§¦©©§©§

dlert ici lr eytpa aiigznd lke ,mip`zd zvivwa dzin aiigzp oky ±
ok m`e ,dlert dze` ici lr eilr milgd miaeigd lkn xhtp ,znieqn

e ,mxeara dndad ozil aiigzp `l mip`zd hwlykåàì énð äøéëî àä̈§¦¨©¦©
àéä äøéëî`vnp -,apbd ly oiicr dndade ,dxikn llk o`k dzid `ly §¦¨¦

.dlg dxikndy rnyn 'xkne apb' `ziixad oeyln j`

:dpynl `ziixadn dxizql xg` uexiz,àtt áø øîà àlà`ziixad ¤¨¨©©¨¨
zxacn ,zaya xkend z` dxhtyBì øîBàaapbl gweldéúeáéðb ÷BøæC §¥§§¥¦

éúeáéðb éì éðwéúå ,éøöçìCdze` dpw`e ixvgl dndad z` wexf -oipwa ©£¥¦§¦§¥¦§¥¦
`vnpe ,zaya gweld xvgl dndad z` apbd wxfe .dcra jl mly`e ,xvg
,zaya zeyxl zeyxn d`ved lr dzin xkend aiigzp ,gweld dpwyky

.'dipin daxca dil mw'y ,'de 'cn xhtpe

:`xnbd zl`eyïàîkxvgl daipb wxefdy `tt ax uxiz in zhiyk - §©
:`xnbd daiyn .xvgl daipbd dqpkpyk cin dzin aiigzn,àáé÷ò éaøk§©¦£¦¨

øîàc(.ev zay)àéîc äçðeäL éîk äèeì÷xie`a dhelw `idyk cin - §¨©§¨§¦¤§¨¨§¨
cin `ed dzind aeig okle ,dnvr zeyxa dgpedy enk `id ixd zeyxd
xhtp jkle ,dpewl dndad zipwp mb f`e ,zeyxd xie`l dndad dqpkpyk

,minelyznéàc`ed evexizkzhiyïðaøixd ,(my)àéèîc ïåékdaipbd §¦§©¨¨¥¨§¨§¨
ìxie`Búéa øöçmpn` ,gweld lyäð÷j` ,gweldàì úaL ïéðòì ©£©¥¨¨§¦§©©¨Ÿ

áéiçîapbdàéèîc ãòdaipbdàòøàì,opax zrcl oky ,xvgd rwxwl - ¦©©©§¨§¨§©§¨
lreta gepiy cr gpedy ink aygp epi` oiicr zeyxd xie`a helwd utg

dxiknd dlgyky meyn 'de 'cn xeht apbd oi`e .zay iaeig iabl ,xvga
`tt ax uexiz z` cinrdl xyt` :`xnbd dgec .dzin aiigzp `l oiicr

epiide ,opax zhiyk elit`ay ote`øîBà,apbl dpewdéì éðwéz àì §¥Ÿ¦§¥¦
éúeáéðbçeðzL ãò Cmilg dxiknd oipwe zay aeig f`y ,xvgd rwxwa §¥¦©¤¨©

.rwxwa dndad dgpyk ,cgi
:`ng xa inx ly evexiz ayiil `xnbd zxfegíìBòì ,øîà àáøuxzl yi ¨¨¨©§¨

kmya lirl `aend,àîç øa éîø,zaya xkend z` dxhty `ziixady §¨¦©¨¨
.'dndad il dpwize ,izp`z urn dp`z hewl' dpewd xn`yk zxacnz`e

z` zzl apbd z` miaiign `l oic zia oky ,dxikn ef oi`y `xnbd ziiyew
dy`l ozipd dlh ixdy ,uxzl yi ,mip`zd z` xifgdl e` dpewl dndad

aïðúà,zepf xear ±äøBz äøñà,oaxwl ycwnl e`iadlìò àa eléôàå ¤§¨¨§¨¨©£¦¨©
,Bnà,xq`p df ixd opz`a dlh dl ozp m` ,dfa dzin aiigzpyäòáz éàå ¦§¦¨§¨

ïðúà dì áä íe÷ déì ïðéøîà éî ,àðéãa ïn÷ déìezraz m`y s`e - ¥©¨§¦¨¦©§¦©¥©¨¤§¨
`ayk oky ,eze` miaiign oi` ,dnr dpzdy opz`d z` dl oziy oica en`
ozepyk mewn lkn ,onf eze`ay oenn iaeig lkn xhtpe dzin aiigzp dilr

,xq`p df ixd opz`d dlàlày ,jkn gkendéì äòáz à÷ éëc áb ìò óà ¤¨©©©§¦¨¨§¨¥
,dì áä ìéæ déì ïðéøîà àì àðéãamewn lknïðúà éåä dì áéäé éëc ïåék §¦¨Ÿ©§¦©¥¦©¨¥¨§¦¨¦¨¨¥¤§¨

,xq`p df ixd opz`d dl ozepe e`pz miiwny oeik -énð àëäepziibeqa ¨¨©¦
,exknn zxenz zaya mip`z uvwykéà ,ïéîeìLz ïéðòìc áb ìò óà©©©¦§¦§©©§¦¦

,íéìL ìéæ déì ïðéøîà àì ,ïn÷ àðéãa òáz,dzin aiigzp oky ¨©§¦¨©¨Ÿ©§¦©¥¦§¦
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éëäa déì éð÷î à÷c ïåék ,éëä eléôàz` gwell dpwn apbdy oeik - £¦¨¦¥¨§¨©§¥¥§¨¦
,daipbd,äøéëî àéåäiptn wx xhtpe ,'de 'c inelyza dilr aiigzne ©§¨§¦¨

.zaya mip`z hwily lr eilry dzind aeiga ,'dipin daxca dil mw'y
,dpyna epipy'eëå íéøetkä íBéa çáèå áðbdywn .'de 'c inelyz mlyn ¨©§¨©§©¦¦§

:`xnbdéànà ,éøîà,'de 'c mlyn recn -àkéì àìè÷c éäðoi`y s` ± ¨§¥©©§¦¦§¨¨¥¨
aeig ixd ,xetik meia dk`ln lr dzin aeigàäéî úe÷ìî[mewn lkn -] ©§¦¨

àkéà,e`l lr xare hgyy meynílLîe ä÷Bì Bðéàc ïì àîéé÷åixde - ¦¨§©§¨¨§¥¤§©¥
eze` ici lr aiigzpy oenn mlyn epi` zewln aiigzndy ,(.c zekn) epipy
.'de 'c inelyzn xhtdl jixv ,ok m`e .minelyzdn xhtp `l` ,dyrn

:`xnbd zvxzn,éøîàdwel oi`y mixaeqd minkg zhiyk dpi` epizpyn ¨§¥
`l` ,mlyneépî àäzhiyk epizpyn -ä÷Bì øîàc ,àéä øéàî éaø ¨©¦©¦¥¦¦§¨©¤

.ílLîe§©¥
epi`y meyn `ed ,mlyne dwely xi`n iax ly enrhy `xnbd dxaq

:`xnbd dywn okle ,llk 'dipin daxca dil miw' ly xehtd z` xaeqéà¦
zhiyk `id epizpynøéàî éaøif` ,úaMa çáè eléôà,dzin aiigzpe ©¦¥¦£¦¨©©©¨

.'dipin daxca dil miw' meyn xhti `le ,'de 'c inelyza aiig zeidl jixv

epi`e ltk inelyz mlyn ,zaya gahe apb' (:cr oldl) epipy recn ,ok m`e
oic z` xaeq ok` xi`n iaxy uxzl drivn `xnbd .''de 'c inelyz mlyn
zewln aeiga `le oinelyze dzin aeiga wx j` ,'dipin daxca dil miw'

:minelyzeàîéz éëåxi`n iaxyílLîe úî ,déì úéà ílLîe ä÷Bì §¦¥¨¤§©¥¦¥¥§©¥
,déì úéì:`xnbd dgec ,minelyzdn xhtp dzin aeigay xaeqeàìå- ¥¥§Ÿ

,minelyza aiig dzin aiigyk mby xaeq epi` xi`n iax ikeàéðúäå§¨©§¨
,`ziixaa,úaMa çáèå ,áðây e`,äøæ äãBáòì çáèå ,áðby e`øBL áðb ¨©§¨©©©¨¨©§¨©©£¨¨¨¨©
ì÷ñpä,d`pda xeq`y epice lwqil epic xnbpe mc` zindy xey -,Bçáèe ©¦§¨§¨
el` lka.ïéøèBt íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äMîçå äòaøà ílLîixd §©¥©§¨¨©£¦¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

elit` minelyz xi`n iax aiigny,dxf dcearl e` zaya gahyk
gaehd z` minelyzn zxhetd epizpyn ,ok m`e .dgiaha dzin aiigzpy

.xi`n iaxk dpi` ,zaya

:`xnbd zvxznàéääc dpéî øa ,éøîà`idd `ziixadn gikedl oi` - ¨§¥©¦©§©¦
,zaya gaehd z` minelyza aiign xi`n iaxydìò øîzà àäcxn`p - §¨¦§©£¨

,dilrdì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîàl z`f eqgiiy yie -øîà ¨©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨§¨§¥¨¨©
,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà äéîøé éaøyàòlà éaøå ïéáà éaøìëå ©¦¦§§¨¨©©¦¦§¤¨¦©¦¨¦§©¦¦¨¨§¨

àúøeáçdxeagd ipa -,éøîà ïðçBé éaøc déîMîiax aiigny `ziixady £¨¨¦§¥§©¦¨¨¨§¥
xaecn ,dxf dcearle zaya gaha xi`nøçà éãé ìò çáBèaglyy - §¥©©§¥©¥

miw' oicn minelyzdn xhtp epi` f`y ,apby dndad z` el geahl gily
'de 'c inelyz j` ,gilyd lr `ed dzind aeig oky ,'dipin daxca dil

.eglyy apbd lr md`ede ,xi`n iax zhiyk mpn` `id epizpyn ,ok m`e
.mlyne dwel mpn` mc` j` ,mlyne zn mc` oi`y xaeq

:`xnbd dywnéëåy okziäægilyd -àèBç,daipbd z` gaehy jka §¦¤¥
åeli`äægleyd -áéiçúîdxiar xacl gily oi` ixd ,minelyza §¤¦§©¥

:`xnbd zvxzn .(:an oiyeciw)àëä éðàL ,àáø øîàly aeig dpey - ¨©¨¨©¦¨¨
meyn ,dxiar xacl gily yi mpn` eay ,dgiahàø÷ øîàc`k zeny) §¨©§¨

(fl,Bøëîe Bçáèe,xnel ,dxiknl dgiah aezkd jnqe yiwdyäøéën äî §¨§¨©§¦¨
øçà éãé ìò,gwele xken ,mipya `l` dxikn oi`y myk ±äçéáè óà ©§¥©¥©§¦¨

gah m` s` apbd aiigzn.øçà éãé ìò©§¥©¥
gily ici lr gah m` s` apbd aiigy ,mitqep micenil `xnbd d`ian:

àðz ìàòîLé éaø éácdxeza xn`p ,epy l`rnyi iax ly eyxcn ziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨
(fl `k zeny)Bà''Fxkn,d`a 'e`' dlindeéác .çéìMä úà úBaøì §¨§©¤©¨¦©§¥
,àðz äi÷æçmlWi xwa dWng' (my) xn`púçz'zgz' ,'xFWdúBaøì ¦§¦¨¨¨£¦¨¨¨§©¥©©©§©
.çéìMä úà¤©¨¦©

gah egily xy`k 'de 'ca aiigzn glyndy oicd lr dywn `xnbd
:zayaé÷úî,àøèeæ øî dì óe` zaya gaeh did envr apbd m` ixd ©§¦¨©§¨

mb ok m`e ,'dipin daxca dil mw'y meyn ,aiigzn did `l ,dxf dcearl

ike ,aiigzn ji` ,gah egelyykàì eäéà ãéáò eléàc éãéî àkéà éî¦¦¨¦¦§¦¨¦¦Ÿ

áéiçéîe çéìL ãéáòå ,áéiçéîenvra eze` dyer eli`y xac yi m`d - ¦©©§¨¦¨¦©¦©©
:`xnbd zvxzn .glynd aiigzi egely ici lr dyrpyke ,aiigzn epi`

éMà áø déì øîà,`xhef xnlíúämpn` `ed ,zaya gah envr apbdyk ¨©¥©©¦¨¨
j` ,mlyln xehtàìc íeMî åàìàeä áéiçéîepi`y meyn df oi` - ©¦§Ÿ¦©©
,melyza aiigznàlàoicn xhtp `ed.dépéî äaøãa déì í÷coeike ¤¨§¨¥¦§©¨¦¥

glynd lv` oi` f`y ,gah egelyyk okl ,mlyl aiigzn `edy aygpy
.mlyl apbd aiig ,'dipin daxca dil miw'

:`xnbd zl`eyéàådgiah lr apbd z` xi`n iax aiigny `ziixaa §¦
xaecn ,zaya,øçà éãé ìò çáBèaif` ,dzin apbd aiigzn `l f`yéàî §¥©©§¥©¥©

éøèôc ïðaøc àîòè.'de 'cn apbd z` minkg exht recn -daiyn ©§¨§©¨¨§¨§¥
:`xnbdíéîëç ïàî ,éøîàedf ,xi`n iax lr ewlgy,øîàc ,ïBòîL éaø ¨§¥©£¨¦©¦¦§§¨©

lkäéeàø dðéàL äèéçL,dlik`a dndad z` zxzn dpi`y -dîL àì §¦¨¤¥¨§¨Ÿ§¨
zaygp dpi` -,äèéçL.df ote`a 'de 'c aeig oi`e §¦¨
:`xnbd dywn,éøîàdhigy `id [`ziixaa xkfeny] zaya hgeyd recn ¨§¥

mpn` .die`x dpi`yàîìLal hgeydäøæ äãBáòdndad zxq`py ¦§¨¨£¨¨¨
,d`pdaåhgeydì÷ñpä øBLy oaen ,d`pda xeq` `edydðéàL äèéçL §©¦§¨§¦¨¤¥¨

,àéä äéeàø,'de 'cn oerny iax exht okleàlàa hgeyd la` ±,úaL §¨¦¤¨©¨
ixdïðúc ,àéä äéeàø äèéçL,(.ci oileg),íéøetkä íBéáe úaLa èçBMä §¦¨§¨¦¦§©©¥§©¨§©¦¦

,äøéLk BúèéçL ,BLôða áéiçúnL ét ìò óàiax exht ok m` recne ©©¦¤¦§©¥§©§§¦¨§¥¨
.'de 'cn oerny:`xnbd zvxzn,éøîàoerny iaxïðçBé éaøk dì øáñ ¨§¥¨©¨§©¦¨¨

,øìcðqäokle ,zaya dk`ln ici lr dyrpy lk`n dlik`a xqe`y ©©§§¨
.'de 'ca aiigzn epi`e ,dlik`l die`xd dhigy ef oi` zaya gahyk

:xlcpqd opgei iax zhiy zxkfen da `ziixad z` `xnbd d`ianïðúc¦§©
,(.gl zay)ìMánälyia m` -ìëàé ,ââBLa úaLalek`l el xzen - ©§©¥§©¨§¥Ÿ©

elyia m` la` ,meia ea elit` liyazd z`ìëàé àì ,ãéæîa,meia ea eze` §¥¦ŸŸ©
,mixg` `le `ed `lìëàé ,ââBLa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácoia ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥Ÿ©
wx mixg` oiae `ed,úaL éàöBîae ,zaya `l la`,ãéæîa`edìëàé àì §¨¥©¨§¥¦ŸŸ©

,úéîìBò.zay i`vena milke` mixg` la`,øîBà øìcðqä ïðçBé éaø ¨¦©¦¨¨©©§§¨¥
Bì àìå ,íéøçàì úaL éàöBîì ìëàé ,ââBLa,mlerl ea xeq` `edy , §¥¥¨¥§¨¥©¨©£¥¦§Ÿ

e.íéøçàì àìå Bì àì ,úéîìBò ìëàé àì ,ãéæîa§¥¦Ÿ¥¨¥¨¦Ÿ§Ÿ©£¥¦
:`xnbd zl`eyøìcðqä ïðçBé éaøc àîòè éàîdyrpy liyaz xq`y ©©§¨§©¦¨¨©©§§¨

`ed enrh :`xnbd daiyn .cifna zayaéác àçzétà àéiç éaø Léøããk¦§¨¦©¦¦¨©¦§¨§¥
äàéNð`l zeny) dxeza aezk ,`iypd zia gzta `iig iax yxcy enk - §¦¨

(ci,'íëì àéä Lã÷ ék úaMä úà ízøîLe'zayd z` dxezd dznicy §©§¤¤©©¨¦Ÿ¤¦¨¤
y ,ycwdl jiiyd xac xnelk ,ycewläîy enk -,äìéëàa øeñà Lãw ©Ÿ¤¨©£¦¨

úaL äNòî óàzaya xeqi`a miyrpd mixac -.äìéëàa ïéøeñà ©©£¥©¨£¦©£¦¨
y cnlp ok m`e ,ycwl zayd z` dxezd dznic ixd ,`iig iax jiynnéà¦
øîBì ãeîìz ,äàðäa øeñà úaL äNòî óà ,äàðäa øeñà Lãw äî± ©Ÿ¤¨©£¨¨©©£¥©¨¨©£¨¨©§©

(my) xn`p jkl,'íëì'y cnllàäé íëlLxq`p epi`e ,epnn zepdil ¨¤¤¨¤§¥
.d`pdaeìBëéyeléôàdyrp xeq`d xacd m`ââBLaxq`i zaya ¨£¦§¥
,dlik`aøîBì ãeîìz(my),'úîeé úBî äéìlçî'wxy cnllãéæîayiy ©§©§©§¤¨¨§¥¦

dzin aeig eaCì ézøîà,dlik`a xq`py.ââBLa àìå`id ef dyxce ¨©§¦¨§Ÿ§¥
.zaya dyrpy liyaz dlik`a xq`y ,xlcpqd opgei iax ly enrh

mixeq` zay dyrn xlcpqd opgei 'x zrcl m`d ,zwelgn d`ian `xnbd

:`ziixe`cn dlik`aøîà ãç ,àðéáøå àçà áø da éâéìtyúaL äNòî §¦¥¨©©¨§¨¦¨©¨©©£¥©¨
n xeq`øîà ãçå ,àúééøBàcyúaL äNòîn xeq`.ïðaøczx`an §©§¨§©¨©©£¥©¨§©¨¨

:mnrh `xnbdøîàc ïàîn xeq` zay dyrny,àúééøBàcxaqïøîàãk ©§¨©§©§¨§©£¨¨
.'ebe 'mzxnye' weqtdn z`f micnly ,lirløîàc ïàîen xeq`y,ïðaøc ©§¨©§©¨¨

y xaqàø÷ øîà(my),'àeä Lã÷'wxy hrnl'àeä'envr zayd -Lã÷ ¨©§¨Ÿ¤Ÿ¤
,dk`lna xeq`eLã÷ åéNòî ïéàå.dlik`a xq`idl §¥©£¨Ÿ¤

e` zaya gahe apba 'de 'c inelyzn zxhetd `ziixady ,x`azd lirl
dhigyy ,oerny iax zhiyk `id ,egahe lwqpd xey apb e` ,dxf dcearl

:`xnbd zl`ey .dhigy zaygp dpi` dlik`l die`x dpi`yàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîìn xeq` zay dyrnyeèîà ,àúééøBàc §©§¨©§©§¨©§
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.éëä 'éôà:'Ek iOp `kd opz` xEQi` dlhC Dilr liIg Dl aidi iM.àkéà úB÷ìî £¦¨¥¦¨¦¨©¥£¥§¨¤¦¤§¨¨¨©¦©§¦¨
:e`l mEXn.àéä øéàî 'øzFMn zkQnA(.c sc)Fxiagl aiIgW ipFltA Ep` micirn ¦©¥¦¦§©¤¤©§¦¦¨¦§¦¤©¨©£¥
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DpWi c"nl ENit`e 'de 'c inElWzA aiIgn `l `YxER `Edd`e Dxq` dUrn©£¤¨§¨§©©§¨Ÿ¦©¥§©§¥§©£¦§¤§¨

opixn`cM sFq cre dNigYn dhigWl¦§¦¨¦§¦¨§©¦§©§¦¨
:`xEQi`A DiNEM FgahE opiraC oOwl§©¨¦§¦¨§¨¥§¦¨

éøeqéàz"`e .higWw DixnC `le d`pd ¦¥£¨¨§Ÿ§¨¥¨¨¦§
wERiY higWw DixnC `lC `nrh il dOle§¨¨¦©§¨§Ÿ§¨¥¨¨¦¥
xtrA KYgnC dgiah df oi`C Dil¥§¥¤§¦¨¦§©¥§¨¨

hgFXdA opixn`cM `Ed `nlrA(my)iAB §©§¨¦§©§¦¨§©¥©¥
aiIg f"rl uEgA zAWA z`Hg hgFXd©¥©¨§©¨©©©¨
`l uEg ihEgX` KixtE zF`Hg dWlW§Ÿ¨©¨¨¦©§¥Ÿ
dhigWA Dxq`C `Ed xtrA KYgn aiIgil¦©¥§©¥§¨¨§¨§¨¦§¦¨
`l iOp mzdC xnFl Wie f"rl `YxER§¨©§¥©§¨¨©¦Ÿ
ld` gztl diE`x iraC mEXn `N` KixR̈¦¤¨¦§¨¥§¨§¤©Ÿ¤
Ez `YxER dhigWA dxq`pC oeike crFn¥§¥¨§¤¤§¨¦§¦¨§¨
dnE xn`Y m`e crFn ld` gztl ifg `lŸ¨¥§¤©Ÿ¤¥§¦Ÿ©©
iOp gaFh lM `d gahw DxnC e`lC KkA§©§©§¨¨¨¨©¨¨¥©©¦
`YxER DA hgW iknC gahw DixnC e`l©§¨¥¨¨©¦§¦¨©¨§¨
aiWg `lC xnFl Wie dUrn iEPiWA Diipw©§©§¦©£¤§¥©§Ÿ¨¦
h"nE xn`Y m`e KkA zFpwl dUrn iEPiW¦©£¤¦§§©§¦Ÿ©
iEQiM wxRA `de `kd aiIgnC xi`n iAxC§©¦¥¦¦§©¥¨¨§¨§¤¤¦

mCd(mye .dt sc oileg)xi`n 'xC `nrh Wxtn ©©§¨¥©§¨§¥¦
xnbC mEXn diE`x dhigW irA `lC§Ÿ¨¥§¦¨§¨¦§¨©
dhigW oipcC uEg ihEgXn dhigW§¦¨¦§¥§¨¦§¦¨
dgiaHn dhigW oipC oi`e dhigXn¦§¦¨§¥¨¦§¦¨¦§¦¨
FgahE aizkC `kd la` okde gah gFaHn¦§©¤©§¨¥£¨¨¨¦§¦§¨
dgiah ith slinl ol zi` dAxC ©̀§©¨¦¨§¥©§¥§¦¨
dhigXn dgiah slipC i`On dgiaHn¦§¦¨¦©§¥©§¦¨¦§¦¨
dhigW oipC xninl `Mi` `kdC l"ie§§¨¨¦¨§¥©¨¦§¦¨
Fl xEq`W dxiarC dhigXn dxiarC©£¥¨¦§¦¨©£¥¨¤¨
oipC oi`e uEg ihEgXn hFgWle aFpbl¦§§¦§¦§¥§¥¨¦
zhigW `idW okde gah gFaHn dgiah§¦¨¦§©¤©§¨¥¤¦§¦©
iEQiM wxRA ikd iPWn `lC `de xYid¤¥§¨§Ÿ§©¥¨¥§¤¤¦

mCd(my)FpA z`e FzF` hgFWaC mEXn ©©¦¦§¥§¤§
`EdW mcFw dtixHd z` hgFXW minrR§¨¦¤¥¤©§¥¨¤¤
oipcC l"ire xYid zhigW (zipXd hgFW)¥©¥¦§¦©¤¥§§¨¦
ipiqA xn`Pd xaCn ipiqA xn`Pd xaC̈¨©¤¡©§¦©¦¨¨©¤¡©§¦©
`de ipiqA xn`p `l gah gFahE la £̀¨§©¤©Ÿ¤¡©§¦©§¨
Dil zi`C mEXn ikd mzd iPWn `lC§Ÿ§©¥¨¨¨¥¦§¦¥
a"t WixA dWw EdinE ipixg` iiEPiW¦¥©£¦¥¦¨¤§¥

zFnaiC(:fi sc)oi`e mig`n mig` oipC xn` ¦¨¨©¨¦©¦¥©¦§¥
xUr mipWC b"r` Lig`n mig` oipC̈¦©¦¥©¤¦§¥¨¨
l"ie ipiqA xn`p `l Epgp` mig` Licar£¨¤©¦£©§Ÿ¤¡©§¦©§

iC oeiMdrAx` inElWzA ikdlE mFwn lkA xnFl Epl Wi xi`n iAx xaqw dhigXn dhigW iedC mEXn FpA z`e FzF`A oFbM dhigW DnWC `YkEC cgA xaM opitl ¥¨§©§¦¨§¨§©§¨¦§¨§¦¨§§§¤§¦©£¥§¦¨¦§¦¨¨¨©©¦¥¦¥¨©§¨¨§¨¥§©§¥©§¨¨
FzF`A oiCd `Ed `nipe dhigW DnW `l diE`x oi`W dhigWC dgiaHn dgiah dXnge drAx` inElWzA slip dAxC`C xninl `Mile dhigW DnW iOp dXnge©£¦¨©¦§¨§¦¨§¥¨§¥©§©§©¨¥©§©§¥©§¨¨©£¦¨§¦¨¦§¦¨¦§¦¨¤¥§¨Ÿ§¨§¦¨§¥¨©¦§

:ipiqA xn`Pd xaCn ipiqA xn`Pd xaC oipcC `xaq ikde ikd xninl `Mi`C oeiM `dC FpA z`e§¤§§¨¥¨§¦¨§¥©¨¥§¨¥§¨¨§¨¦¨¨©¤¡©§¦©¦¨¨©¤¡©§¦©
øáñåoMW lkC inxbC `piC oi`cC Dinrhl xi`n 'xC `nil oFrnW iAxM xaqC xninl l"lC DniY .inC oFnnM oFnnl mxFBd xaC xn`C oFrnW iAxM Dl §¨©¨§©¦¦§§¨©¨¨©¥§¨§¨¨¥¥©§§¥©§¨©§©¦¦§¥¨§¥¦§©§¥§¨¦¦¨§©§¦§¨¤¥

`Ow lfFBdA xn` `dC oFnnl mxFBd xacA aiIgnC(:gv sc onwl)sxFU oFbM oFnn FxTir oi`W xaC oFnn FxTirW xaC inC oFnnkC oFrnW 'x xn`C xEni` ¦§©¥§¨¨©¥§¨§¨¨©§©¥©¨¥§¨©¦§¦§¨¨¥¨¨¤¦¨¨¨¨¤¥¦¨¨§¥
mzd opixn`cM eizFxhW sxFUA aiIgnC xi`n iAx oM m` Dil zrnW in Fxiag lW eizFxhW(mye :gv sc onwl)`iNrn `xhW inC DiA iAbn inxbC `piC oi`cC o`nC §¨¨¤£¥¦©§¨¥¦¥©¦¥¦¦§©¥§¥§¨¨¦§©§¦¨¨¨§©§¨¦¦¨§©§¦©§¥¥§¥§¨¨§©§¨

FA `vFIke Fxiag lW zFxhW sxFUA oFbM inxbC `picA `N` xi`n iAx aiIgn `l k"rC `kRi` xninl `xaq iOp `Mi`C l"ie oFnnl mxFBd xacA aiIgnC y"k¦§©¥§¨¨©¥§¨§§¦¨©¦§¨¨§¥©¦§¨§Ÿ§©¥©¦¥¦¤¨§¦¨§©§¦§§¥§¨¤£¥§©¥
lwqPd xFW FnM oFnnl mxFBd xaC la` mlFrd lkl d`EaYd diE`x Fxiag lW Fz`EaY iAB lr FptB KMqnA oke FA zFAble xFMnl mlFrd lkl xhXd iE`xW¤¨©§¨§¨¨¨¦§§¦§§¥¦§©¥©§©©¥§¨¤£¥§¨©§¨§¨¨¨£¨¨¨©¥§¨§©¦§¨
oFrnW iAxM Dl xaqC xn`w ikdlC n"ie oFrnW iAxM Dl xaqC xn`w ikdl xi`n iAx aiIgi `l Fnvr FA xhRIW dfl `N` iE`x Fpi` ozEIxg`A aiIgW miWcwe§¨¨¦¤©¨§©§©¨¥¨¤¨§¤¤¦¨¥©§Ÿ§©¥©¦¥¦§¨¥¨¨©§¨©¨§©¦¦§§¦§¨¥¨¨©§¨©¨§©¦¦§
dXnge drAx` aiIgIW gikFdl oi` inxbC `picA xi`n iAx aiIgnC i`On la` oFnnl mxFBd xacA dXnge drAx` aiIgC `icdA xn`w oFrnW iAxC mEXn¦§©¦¦§¨¨©§¤§¨§©¨©§¨¨©£¦¨§¨¨©¥§¨£¨¦©¦§©¥©¦¥¦§¦¨§©§¦¥§¦©¤§©¥©§¨¨©£¦¨

qpFMd sFqA gkEncM opAxCn `N` xi`n iAx aiIgn `l inxbC `picaC Wxtn `"aixe oFnnl mxFBd xacA(.aq sc lirl):[xeng d"c .cp lirl 'qez 'r]ììkî §¨¨©¥§¨§¦¨§¨¥¦§¦¨§©§¦Ÿ§©¥©¦¥¦¤¨¦§©¨¨¦§©§©¥¦§©
:df `Ed wEIC dnC dWw zvw .dcFn oizipzn DNEkaCçáèc"nC `AiN` .Edn mdn cg`l dcFde(.dr sc onwl)Dil irAin xEhR micr E`A KM xg`e qpwA dcFn ¦§¨©§¦¦¤§¨¨¤§©¦¤¨©§¨§¤¨¥¤©©¦¨§¤¦§¨§©©©¨¥¦¨¦¨¥¥

:oipr mEWA aiIgzi `l d`cFdA micr oi`A i`C ixiin xaCA micr WIWM k"rC§§¤¥¥¦©¨¨©§¥§¦§¥¥¦§¨¨Ÿ¦§©¥§¦§¨
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ïðaø éøèt éànà ïðaøc ã"îì àlà ïðaø éøèt éëäì§¨¥©§¥©¨¨¤¨§§©¨¨©©©§¥©¨¨
áéiçî éànà øéàî éaøå ì÷ñpä øBLå æ"òà àøàMà©§¨¨©§©¦§¨§©¦¥¦©©§©¥
éøeqéà Cãéà døñà àzøet da èçLc ïåék æ"òì èçBL¥©¥¨§¨©¨§¨¨§¨¦¨¦¥
(çáè à÷ déãéc àìå) çáè à÷ déøîc àìå àeä äàðä£¨¨§Ÿ§¨¥¨¨©§Ÿ¦¥¨¨©
ì÷ñpä øBL dãáBò àeä äçéáæ øîâa øîBàa àáø øîà̈©¨¨§¥¦§©§¦¨§¨©¦§¨
déãéc åàìå) çáè à÷ déøîc åàì eäðéð äàðä éøeqéà¦¥£¨¨¦§©§¨¥¨¨©§©¦¥
BøñnL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä àáø øîà (çáè à÷̈¨©¨©¨¨¨¨§©©§¦¨§¤¨§

ìøîâðå øîBL úéáa ãòeäå øîBL úéáa ÷éfäå øîBL §¥§¦¦§¥¥§©§¥¥§¦§©
'øk ì"ñe á÷òé éaøk dì øáñ î"øå øîBL úéáa Bðéc¦§¥¥§¨©¨§©¦©£Ÿ§
Bðéc øîâpMî óà øîàc á÷òé éaøk dì øáñ ïBòîL¦§¨©¨§©¦©£Ÿ§¨©©¦¤¦§©¦
ïBòîL éaøk dì øáñå øæçeî íéìòaì øîBL Bøéæçä¤¡¦¥©§¨¦§¨§¨©¨§©¦¦§
øîBà ù"ø ïðúc éîc ïBîîk ïBîîì íøBbä øác øîàc§¨©¨¨©¥§¨§¨¨¥¦§©¥
ïBîîì íøBbä øác àîìà áéiç ïúeiøçàa áéiçL íéLã÷̈¨¦¤©¨§©§©¨©¨©§¨¨¨©¥§¨

ì àzéøîà àðäk áø øîà éîc ïBîîkdén÷ àzòîL §¨¨¥¨©©©£¨©§¦¨¦§©§¨©¥
î"øk ïéúéðúî úî÷Bî úéöî éî àòcøäpî ãéáæ áøc§©§¦¦§©§¨¨¦¨¦§¨©§¦¦§

àôéñ éðz÷ àäå ù"øk àìåelà éðLa øèBt ïBòîL éaø §Ÿ§§¨¨¨¥¥¨©¦¦§¥¦§¥¥
äãBîc ììkî àì ì"à äãBî ïéúéðúî dleëác ììkî¦§©¦§¨©§¦¦¤Ÿ¦§©§¤
çáèå åéáà ìMî áðb :íéáìëìå äàeôøì øëîe çáèa§¨©¨©¦§¨§¦§¨¦¨©¦¤¨¦§¨©
ìL øBL áðb ïîçð áøî àáø dépéî àòa :'eëå øëîe¨©§¨¨¦¥¨¨¥©©§¨¨©¤
ø÷a äMîç eäî ïäî ãçàì äãBäå Bçáèå ïéôzeL éðL§¥§¦§¨§§¨§¤¨¥¤©£¦¨¨¨
äMîç àîìc Bà ø÷a éàöç äMîç àìå àðîçø øîà̈©©§¨¨§Ÿ£¦¨£¨¥¨¨¦§¨£¦¨

éàöç äMîç àìå àðîçø øîà ø÷a äMîç ì"à ø÷a éàöç äMîç eléôàå àðîçø øîà ø÷ä¨¨©©§¨¨©£¦£¦¨£¨¥¨¨£¦¨¨¨¨©©§¨¨§Ÿ£¦¨£¨¥
äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî åéáà úî ë"çàå øëîe çáèå åéáà ìMî áðb déáéúéà ø÷ä¨¥¦¥¨©¦¤¨¦§¨©¨©§¥¨¦§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨
äòaøà éîeìLz ílLî éðz÷å éîc ïäî ãçàì äãBäå íãwL Bîk åéáà úîc ïåék àëä àäå§¨¨¨¥¨§¥¨¦§¤¨©§¨§¤¨¥¤¨¥§¨¨¥§©¥©§¥©§¨¨
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Bðéà øëîe çáè ë"çàå úîe åéáà ìMî áðb àôéñ éðúcà éëä éà äMîçå äòaøà éîeìLz©§¥©§¨¨©£¦¨¦¨¥©§¨¥¥¨¨©¦¤¨¦¥§¨©¨©¥
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc `nw `aa(ipy meil)

éëäìzaya gahyk okl ±éøèteze` exht -ïðaødxezdn oky ,'de 'cn §¨¦¨§¥©¨¨
,dhigyk zaygp dpi`e ,dlik`l die`x dpi`y dhigy efïàîì àlà¤¨§©

øîàcn wx dlik`a xeq` zay dyrnyïðaø éøèt éànà ,ïðaøc'cn §¨©§©¨¨©©¨§¥©¨¨
die`xd dhigy ef ok m`e ,dlik`a dndad zxzen dxezdn ixd ,'de

wx 'de 'cn exht opax :`xnbd daiyn .'de 'ca aiigzdl jixve ,dlik`l
àøàMà,`ziixaa mixkfend mipte`d x`y lr -øBLå äøæ äãBáòà ©§¨¨©£¨¨¨§
,ì÷ñpäoky dhigy zaygp `l ozhigye ,d`pda zexeq` el` zenday ©¦§¨

,'de 'ca aiig minkg zrcl mb ,zaya gaehd la` .dlik`a zxzn dpi`
.opaxc zay dyrny xaeqd zrcl

,dxf dcearl gahe apb m`y ,(`"r) xi`n iax zrc lr dywn `xnbd

:'de 'c mlynéànà ,øéàî éaøårecn -äøæ äãBáòì èçBL áéiçî'ca §©¦¥¦©©§©¥¥©£¨¨¨
ixd ,'deàzøet da èçLc ïåékhegyl ligzdy cin xnelk ,hrn - ¥¨§¨©¨§¨

,dhigy xeriyn zvwndøñàdhgypy meyn ,d`pda dndad z` £¨¨
,ok m`e ,dxf dcearlCãéàdf lry dhigyd z` milydl jiynny dn - ¦¨

,'de 'ca aiigznxakå ,àeä äàðä éøeqéà`vnp ,d`pda dxq`py oeik ¦¥£¨¨§
dhgyyky(çáè à÷ déãéc àìå) çáè à÷ déøîc àìdnda hgy `l - Ÿ§¨¥¨¨©§Ÿ¦¥¨¨©

z` jilyd eli`k `ed ixd d`pda dze` xq`yk oky ,milrad ly
ltke oxw mlyn `l` ,'de 'ca aiig epi`y ,dhgyy iptl y`l dndad

:`xnbd zvxzn .cala,àáø øîàhgeye apebd z` aiigny xi`n iax ¨©¨¨
xacn ,dxf dcearlay ote`øîBàwxy ,hgeyddãáBò àeä äçéáæ øîâa §¥¦§©§¦¨§¨

zxq`p `l dhigyd seq cr okle ,dgiafd zligza `le ,dxfd dceard z`
,milrad ly dnda hgey `ed dhgeyyke ,dcarp `l cer oky ,dndad

.'de 'c inelyza aiigzn okle
,egahe lwqpd xey apb m`y ,(`"r) xi`n iax ixac lr dywn `xnbd

hgeye apebd aiig j`id :'d inelyz mlyn,ì÷ñpä øBLixdéøeqéà ©¦§¨¦¥
,eäðéð äàðädhigy zrya ,ok m`edéãéc åàìå) çáè à÷ déøîc åàì £¨¨¦§©§¨¥¨¨©§©¦¥
(çáè à÷.milrad ly xeyd did `l -:`xnbd zvxznàëä ,àáø øîà ¨¨©¨©¨¨¨¨

,ïðé÷ñò éàîaxaecnBøñnL ïBâkzindy mcew xeyd z` milrad §©©§¦¨§¤§¨
ì÷éfäå ,øîBLdidyk mc` zind xeyd -úéáadãòeäå ,øîBLeilr §¥§¦¦§¥¥§©

didyk cer ,zindy oic ziaaúéáadøîBL,eilral xfgedy mxhåok §¥¥§
Bðéc øîâðdidyk cer lwqilúéáad,øîBL.xneyd zian apbd eapb f`e ¦§©¦§¥¥

.ïBòîL éaøk déì àøéáñe ,á÷òé éaøk dì øáñ ,øéàî éaøåzx`ane §©¦¥¦¨©¨§©¦©£Ÿ§¦¨¥§©¦¦§
:`xnbddì øáñxi`n iaxøîàc ,á÷òé éaøkxeydyky (.dn lirl) ¨©¨§©¦©£Ÿ§¨©

xey el xifgiy xneyd z` reazl milrad leki oi` ,xneyd ziaa zind

`l` ,xg`óàm`Bðéc øîâpMîdliwql xeyd lyBøéæçädøîBL ©¦¤¦§©¦¤¡¦¥
,íéìòaìxeyd ixd,øæçeîs` ,'jiptl jly ixd' milral xneyd xne`e ©§¨¦§¨

xeq` `ed ixdy ,oenn dey xeyd oi`y s`y `vnp .d`pda xeq` df xeyy
lr envr xehtl xneyd lekiy dfa oennl mxeb `ed mewn lkn ,d`pda

.exifgny ici
dì øáñåmb xi`n iaxïBîîk ,ïBîîì íøBbä øác øîàc ,ïBòîL éaøk §¨©¨§©¦¦§§¨©¨¨©¥§¨§¨

éîc.aygp ±ïðúc,(:cr),øîBà ïBòîL éaøzendaáéiçL íéLã÷ ¨¥¦§©©¦¦§¥¨¨¦¤©¨
myicwnd,ïúeéøçàa,yicwnd zian eapbpeáéiç'de 'c mlyl apbd §©£¨¨©¨

,milrad lv` oennl mxeb `ed oky ,ycwdl jiiy oaxwdy s` ,milral
mcew znyke ,mzaeg ici ea mixhtp milrad ,`vnp `edy onf lk ixdy

.xg` oaxw `iadl md miaiig ,ede`iadyàîìàezrclyíøBbä øác ©§¨¨¨©¥
.éîc ïBîîk ,ïBîîìokl ,oerny iaxke awri iaxk xaeq xi`n iaxy oeikne §¨§¨¨¥

,'d inelyz xneyl mlyn ,egahe xneyd zian lwqpd xey apebdy xn`

milral exifgdl did leki xneyd ixdy ,d`pda xeq` xeydy s`
.oennk aygp oennl mxebe ,oennl mxeb did xeydy ,`vnp ,xhtile

ì àzéøîà ,àðäk áø øîààzòîLecinrdy ,(`"r) lirl `ibeqd z` - ¨©©©£¨©§¦¨¦§©§¨
dwely xaeqy xi`n iaxk ,'de 'c mlyn xetik meia gaehdy dpynd z`

izxn` ,mlyne,àòcøäpî ãéáæ áøc dén÷,dywdezî÷Bî úéöî éî- ©¥§©§¦¦§©§§¨¦¨¦§©§
cinrdl jiiy ikeïBòîL éaøk àìå ,øéàî éaøk ïéúéðúîxaeq epi`y ©§¦¦§©¦¥¦§Ÿ§©¦¦§
,mlyne dwelyéðz÷ àäåa,'elà éðLa øèBt ïBòîL éaø' àôéñwiiecne §¨¨¨¥¥¨©¦¦§¥¦§¥¥

y jknììkîmipicd x`yayäãBî ,ïéúéðúî dleëácoi` ,ok m`e ,y"x ¦§¨¦§¨©§¦¦¤
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,qpw md 'de 'c inelyz oky ,el mlyln xhtp ok m`e ,egahe eapb `edy

ok m`e ,gahe apby micr e`a jk xg` j` ,xeht qpwa dceneeäî,oicd ©
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rnyne ,gahe apby xeyd zgz,ø÷a éàöç äMîç àìåoeikn o`ke §Ÿ£¦¨£¨¥¨¨
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עט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc `nw `aa(ipy meil)

éëäìzaya gahyk okl ±éøèteze` exht -ïðaødxezdn oky ,'de 'cn §¨¦¨§¥©¨¨
,dhigyk zaygp dpi`e ,dlik`l die`x dpi`y dhigy efïàîì àlà¤¨§©

øîàcn wx dlik`a xeq` zay dyrnyïðaø éøèt éànà ,ïðaøc'cn §¨©§©¨¨©©¨§¥©¨¨
die`xd dhigy ef ok m`e ,dlik`a dndad zxzen dxezdn ixd ,'de

wx 'de 'cn exht opax :`xnbd daiyn .'de 'ca aiigzdl jixve ,dlik`l
àøàMà,`ziixaa mixkfend mipte`d x`y lr -øBLå äøæ äãBáòà ©§¨¨©£¨¨¨§
,ì÷ñpäoky dhigy zaygp `l ozhigye ,d`pda zexeq` el` zenday ©¦§¨

,'de 'ca aiig minkg zrcl mb ,zaya gaehd la` .dlik`a zxzn dpi`
.opaxc zay dyrny xaeqd zrcl
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dhgyyky(çáè à÷ déãéc àìå) çáè à÷ déøîc àìdnda hgy `l - Ÿ§¨¥¨¨©§Ÿ¦¥¨¨©
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zxq`p `l dhigyd seq cr okle ,dgiafd zligza `le ,dxfd dceard z`
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.'de 'c inelyza aiigzn okle
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didyk cer ,zindy oic ziaaúéáadøîBL,eilral xfgedy mxhåok §¥¥§
Bðéc øîâðdidyk cer lwqilúéáad,øîBL.xneyd zian apbd eapb f`e ¦§©¦§¥¥

.ïBòîL éaøk déì àøéáñe ,á÷òé éaøk dì øáñ ,øéàî éaøåzx`ane §©¦¥¦¨©¨§©¦©£Ÿ§¦¨¥§©¦¦§
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xeq` `ed ixdy ,oenn dey xeyd oi`y s`y `vnp .d`pda xeq` df xeyy
lr envr xehtl xneyd lekiy dfa oennl mxeb `ed mewn lkn ,d`pda
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milral exifgdl did leki xneyd ixdy ,d`pda xeq` xeydy s`
.oennk aygp oennl mxebe ,oennl mxeb did xeydy ,`vnp ,xhtile
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zzin xg`l eyrp dxiknde dgiahdy dfa `yixdn ixnbl dpey ote`
,a`ddéãéãa âBìôéð,xnelk ,`yixa xkfpy ote` eze`a wlgl `pzl did ± ¦§§¦¥
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áéñðca dpyy ab`±úî Ck øçàå ,øëîe çáèå ,åéáà ìMî áðb' àLéø §¨¦¥¨¨©¦¤¨¦§¨©¨©§©©¨¥
,'åéáàokláéñðaçáè Ck øçàå ,åéáà úîe ,åéáà ìMî áðb' énð àôéñ ¨¦¨¦¥¨©¦¨©¦¤¨¦¥¨¦§©©¨¨©
.'øëîe¨©
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meyn `edàøBúc àøNa éìëà àìc`l xnelk ,xey xya izlk` `ly - §Ÿ¨§¥¦§¨§¨
.xac ly enrh izwcwc
:ongp axl `ax dywdàlàå,xwa i`vg dyng elit` aiigy df itléàî §¤¨©

àôéñ àðL éàîe àLéø àðL,eia` zny mcew gahyk ,`yixay oeik - §¨¥¨©§¨¥¨
xwa dyngy meyn ,oica eia` cnr `lyk elit` mwlg z` eig`l mlyn
gahyk ,`tiqa recn ok m` ,xwa i`vg dyng elit`e dxezd dxn`

:`xnbd zvxzn .eig`l mlyn epi` ,eia` zzin xg`ldéì øîàongp ax ¨©¥
okle ,xeqi`a dzid dhigyd lky rnyn 'egahe' dxezd oeyln ,`axl

a,àLéø,eia` ly dndad lk dzid ceryk gahy'Bçáèe' déa àðéø÷ ¥¨¨¦¨¥§¨
àøeqéàa Bleki`a dlek dgiahd dzidy -a la` ,aiig okle ,xeq,àôéñ §¦¨¥¨

,da wlg el mb did xakyk ,eia` zzin xg`l gahydéa àðéø÷ àìŸ¨¦¨¥
àøeqéàa Blek 'Bçáèe'ewlg z` ixdy ,xeqi`a dlek dgiahd dzid `l ± §¨§¦¨

.mwlg z` hgyy dn lr llk aiigzn epi` okle ,hegyl el xzen

,(.r) dpyna epipy,'eëå äôéøè úàöîðå èçBMä,dxfra oileg hgeyd ©¥§¦§¥§¥¨§
.dynge drax` inelyz mlyn

m`d oecl yie ,(.gk oileg) hyede dpwd aex hegyiy `id dhigy xeriy

dhigyd dyrn lr dhigy my oi` xnelk ,seqal `l` dhigyl dpi`
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xnba `l` dxfra oileg meyn dndad zxq`p `l okle ,dhigyd
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.milrad ly dnda hgy ixdy ,dhigyd lr 'de 'ca aiig okleéàcdid §¦
y oicdì dðLéóBñ ãòå äléçzî äèéçLyi dhigydn wlge wlg lky ± ¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§©
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y,äøæòa eèçLpL ïéleçd`pda mxeqi`åàìnàúééøBàc,`ed ¦¤¦§£¨£¨¨©§©§¨

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

zea` drax`` cenr ar sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àøBúc àøNa éìëà àìc:xaC lW Fnrh iYwCwC `l.àôéñ àðL éàîeoeiM §Ÿ©§¦¦§¨§¨Ÿ¦§©§¦©§¤¨¨©§¨¥¨¥¨
xwA i`vg dXng 'it`e xwa dXngC [`pngx xn`w] oicA cnr `l 'it` `WixC§¥¨£¦Ÿ¨©§¦¨¨©©§¨¨©£¦¨¨¨©£¦£¦¨£¨¥¨¨

:mwlg z` eig`l mNWi `l dOl xknE gah KM xg`e eia` zOWM `tiq.Bçáèe ¥¨§¤¥¨¦§©©©¨©¨©¨¨Ÿ§©¥§¤¨¤¤§¨§¨
:rnWn FNEM.î"ù:aiIg dxfrA oiNEg hgFXd oizipzn ipYwCnì dðéàäèéçL ©§©¦§¨¨¥©§¦¦©¥¦¨£¨¨©¨¥¨¦§¦¨

.óBqáì àlàDixnC gahC dOM lM KMld ¤¨§©¦§¨¨©¨§¨©§¨¥
xqYinC `Ed dhigW xnbaE gah `ẅ¨©¦§©§¦¨§¦§©
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שהגיעה לכאן שמועה, אשר גדלה העזובה אצלו בכו"כ ענינים ועד שפועל על הבריאות ולא 

עוד אלא שהפעולה ניכרת במבט ראשון גם להזולת, וסיבת הפליאה הנ"ל מובנת ע"פ הידוע דרישת רבותינו 

נשיאנו בנוגע לסדר הנהגה לשמירת הבריאות וכו' ובפרט שרואים במוחש כפתגם הרב המגיד, א לעכעל 

בגוף גשמי איז א גרויסע לאך בנשמה, ולרוב פשיטות הענין אין צורך לאריכות, ואחכה למענה טוב ממנו 

בכל הנ"ל בדואר החוזר.

והרי נמצאים אנו בחדש שנקודתו פורים עניני הגוף כמבואר בכ"מ מיוסד על דברי הט"ז או"ח סי' 

עת"ר ס"ק ג' וק"ל.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל וכן בנוגע למילוי השליחות.
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à÷ ék àáøc déøa àçà áø ì"à çáè à÷ døîc åàì©§¨¨¨¨©©©¨§¥§¨¨¦¨
déçãéz àì éMà áø ì"à àzøet àeääà énð áéiçî¦©¥©¦©©§¨©©¥Ÿ¦§§¥
øîà éëä ì"à àéL÷ àlà àkéìå ïðéòa Blek Bçáèe§¨§¦¨§¥¨¤¨©§¨¨¥¨©
èçML ïBâk áéiçî à÷ ék àáøc déîMî àcîb áø©©§¨¦§¥§¨¨¦¨¦©¥§¤¨©

:íéðôa ïøîâå õeça ïéðîéñ úö÷î'éðúîét ìò áðb ¦§©¦¨¦©§¨§¨¦§¦¨©©¦
ïéîlLî íéîîBæ eàöîðå ïäét ìò øëîe çáèå íéðL§©¦§¨©¨©©¦¤§¦§§§¦§©§¦
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc `nw `aa(iyily meil)

Czòc à÷ìñ éàcd`pda mixeq` dxfra ehgypy oilegy xaeq opgei iaxy §¦©§¨©§¨
n,àúééøBàcdnda apebd z` daiigy dpynd z` uxzi ji` ok m` §©§¨

ixd ,'de 'c inelyza dxfra oileg dhgeyedøñà ,àzøet dì èéçL ékî¦¦¨¦¨§¨£¨¨
z` hgey `ed xy`ky `vnp ,ok m`e ,dxfra oileg oicnCãéàznlyd - ¦¨

,'de 'ca aiigzn df lry ,dhigyd xeriyçáè à÷ døîc åàìepi` - ©§¨¨¨¨©
ieey da milral oi`e d`pda dxq`p ixdy ,milrad ly dnda hgey
mixeq` mpi` dxfra oileg m` la` .'de 'c dzhigya aiigzn epi`e ,oenn

dnda hgey ixdy ,dhigyd lr 'de 'ca aiigziy jiiy if` ,`ziixe`cn
.milrad ly
:`xnbd dgecàáøc déøa àçà áø déì øîàmpn`y okzi ,iaiag axl ¨©¥©©¨§¥§¨¨

e ,`ziixe`cn mixeq` dxfra ehgypy oilegy opgei iax xaeqáéiçî à÷ ék¦¨¦©©
edf ,'de 'c inelyzàzøet àeääà énðenky ,dhigyd zlgzd lr ± ©¦©©§¨

`id jk ,dxfra oileg zhigy oiprl dhigyl zaygp dhigyd zlgzdy

.'de 'c inelyz oiprl dhigyl zaygp:`g` ax ziigc z` `xnbd dgec
éMà áø déì øîà,`g` axldéçãéz àì,iaiag ax ixac z` dgcz l` - ¨©¥©©¦Ÿ¦§¥

dxeza aezky dn ixdy'Bçáèe'y rnyn ,'de 'ca dfa aiigznyBlek §¨
ïðéòa,aiigzdl ick dnily dhigy jixv `l` dhigy zligza ic `l ± §¦¨
àkéìå.dhigy zligz `l` oi` o`ke ± §¥¨
àlàok m`y,àéL÷ehgypy oilegy xaeq ok` opgei iaxy xnel jixvy ¤¨©§¨

.`ziixe`cn mixeq` mpi` dxfra
:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` ax,àáøc déîMî àãîb áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©©§¨¦§¥§¨¨
áéiçî à÷ ékdaepb oileg znda hgeya 'de 'c daiigy epizpyn z` ± ¦¨¦©©

xaecne ,seq cre dligzn dhigyl dpyi m` mb cinrdl xyt` ,dxfra
õeça ïéðîéñ úö÷î èçML ïBâk,dxfrl uegn ±ïøîâeaexl mnilyd e` §¤¨©¦§¨¦¨¦©§¨¨

ydhigíéðôaxnbyk lg dxfra ehgypy oileg xeqi`y `vnpe ,dxfrd ¦§¦
dhigyd xnb cr oky ,'de 'c aeig mb lg onf eze`ae ,mipta dhigyd z`
xaeq opgei iaxy okzi ,ok m`e .elek 'egahe' miiwzne ,milrad ly dndad
xaeq `edy s` ,`ziixe`cn d`pda mixeq` dxfra ehgypy oilegy

.seq cre dligzn dhigyl dpyiy

äðùî

mc` aiigl ecirdy oinnef micr ly mipicd ihxt z` ,zx`an dpynd
miaiegn md dnke ,mzecr zlhazn cvike izn ,dynge drax` inelyza

.mlyl

áðbdy e` xeyïäét ìò øëîe çáèå íéðL ét ìòipelt lr ecirdy mipy - ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦¤
,xkn e` gahy ecird oke ,apbyíéîîBæ eàöîðåexn`e mixg` micr e`ae - §¦§§§¦

eze`a ixd ,gahe apby ipelt z` mzi`x ipelt meiay micirn mz` cvik

,xg` mewna mziid epnr meidïéîlLîxwya eilr ecirdy ipeltl micrd §©§¦
,ìkäinelyz oiae ,apby eilr ecirdy ici lr eaiigl evxyltk inelyz oia ©Ÿ

micr ly mpic edfy ,xkn e` gahy eilr ecirdy ici lr eaiigl evxy 'de 'c

.'eig`l zFUrl mnf xW`M Fl mziUre' (hi hi mixac) xn`py ,oinnef©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦

íéøçà íéðL ét ìò øëîe çáèå ,íéðL ét ìò áðb,apby ecird mipy - ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦§©¦£¥¦
e ,xkn e` gahy ecird mixg` mipye,ïéîîBæ eàöîð elàå elàmicrd ¥¨¥¦§§§¦
,ìôk éîeìLz ïéîlLî íéðBLàøä,eaiigl evxy dn itkåmicrd ¨¦¦§©§¦©§¥¤¤§

d,'â éîeìLz ïéîlLî íéðBøçàeilr ecirdy dfa eaiigl e`ay dn itk ©£¦§©§¦©§¥
.apby xeyd z` xkny e` gahy

y ote`aeàöîðd micrd wx,ïéîîBæ íéðBøçàif`àeäapbd ±ílLî ¦§§©£¦§¦§©¥
ìôk éîeìLz,mipey`xd zecr meynïäåmipexg`d micrd ±ïéîlLî ©§¥¤¤§¥§©§¦
,'â éîeìLz.eaiigl ennfy dn itk ©§¥

`vnpy ote`aïî ãçàd micrdäìèa ,ïéîîBæ íéðBøçàd lkúeãò ¤¨¦©£¦§¦¨§¨¥
d,äiðLmicrde .cg` cr `l` dxiknd e` dgiahd lr oi`y itl §¦¨

m` `l` oenn minlyn oinnef micr oi`y ,minelyzn mixeht mipexg`d
.mipey`xd zecr meyn ,ltk inelyz mlyn apbde .mdipy enfed

`vnpy ote`aïî ãçàmicrd.úeãòä ìk äìèa ,ïéîîBæ íéðBLàøä ¤¨¦¨¦¦§¦¨§¨¨¨¥
s` ,dlha mipexg`d zecre ,mfed mdn cg` ixdy dlha mipey`xd zecr

meyn ,enfed `ly.äøéëî ïéàå äçéáè ïéà äáéðb ïéà íàLoiae apbd oiae ¤¦¥§¥¨¥§¦¨§¥§¦¨
.minelyzn mixeht micrd

àøîâ

zwelgn lr l`yz okn xg`le ,minnef micr oica zwelgn d`ian `xnbd
:epizpynn ef,øîzéàdyrpe edenifde micr e`a xii`ae ,oqipa zecr cird ¦§©

òøôîì ,øîà éiaà ,íîBæ ãò,oqipa ,cirdy dryn -ìñôð àeä,zecrl ¥¥©©¥¨©§©§¥©¦§¨
.dleqt ,jli`e f`n cirdy zecr lkeìñôð àeä àaäìe ïàkî ,øîà àáø̈¨¨©¦¨§©¨¦§¨

.jli`e mfedy dryn `l` lqtp epi` ±ewlgp dna `xnbd zx`anéiaà :©©¥
,ìñôð àeä òøôîì øîàokyãéäñàc àzòL àeääîdry dze`n ± ¨©§©§¥©¦§¨¥©©§¨§©§¦

,dilr mfedy zecrd z` cirdy,òLø déì äåä,xwy cird ixdyåryx £¨¥¨¨§
oky ,zecrl leqtäøîà äøBzärWx mr Lci zWY l`' (` bk zeny) ©¨¨§¨©¨¤¨§¦¨¨

l"fg eyxce ,ryx `edy xwy cr mr szzyi `ly xnelk ,'qng cr zidl¦§Ÿ¥¨¨

y weqtdn,'ãò òLø úLz ìà'.zecrl ryx lawz l` epiidcøîà àáø ©¨¤¨¨¥¨¨¨©
,ìñôð àeä àaäìe ïàkîoic oky,íîBæ ãòmicrd ipy milqtpy ¦¨§©¨¦§¨¥¥

,mziid epnr mixne`e mi`ay mipyd ici lr mipey`xdàeä Lecéç,àäc ¦§¨
eäðéð éøúe éøzcbpk mifdl mi`ay micrd ipy ,mipy cbpk mipy md ixd ± §¥§¥¦§

,ecirdy micrd ipyéðäì úééöc úéæç éàîz` lawl ztcrd dn iptn ± ©¨¦§¨¥§¨¥
,minifnd ly zecrdéðäì úééö`l` ,ecirdy micrd ly zecrd law ± ¨¥§¨¥

.aezkd zxifb efBa Eì ïéà ,Ckìämipey`xd micrd z` leqtlàlà ¦§¨¥§¤¨
Lecéç úòMîdnfdd zryn ±.Cìéàå ¦§©¦§¥¨

:lqtp `ed `adle o`kny `ax zhiy xe`iaa zxg` drc `xnbd d`ian

éøîàc àkéày mixne`e ,`ax zrca x`azpy dn lr miwleg yi ±àáø ¦¨§¨§¥¨¨
minnef micr oic xwiradéì àøéáñ éiaàk énð,iia`k xaeq `ed mb ± ©¦§©©¥§¦¨¥

àcàëäå ,ìñôð àeä òøôîì øîzryn `l` milqtp oi`y `ax xaeqy §¨©§©§¥©¦§¨§¨¨
,jli`e dnfdàáøc déîòè eðééä`ed `ax ly enrh ± ©§©§¥§¨¨
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פג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc `nw `aa(iyily meil)

Czòc à÷ìñ éàcd`pda mixeq` dxfra ehgypy oilegy xaeq opgei iaxy §¦©§¨©§¨
n,àúééøBàcdnda apebd z` daiigy dpynd z` uxzi ji` ok m` §©§¨

ixd ,'de 'c inelyza dxfra oileg dhgeyedøñà ,àzøet dì èéçL ékî¦¦¨¦¨§¨£¨¨
z` hgey `ed xy`ky `vnp ,ok m`e ,dxfra oileg oicnCãéàznlyd - ¦¨

,'de 'ca aiigzn df lry ,dhigyd xeriyçáè à÷ døîc åàìepi` - ©§¨¨¨¨©
ieey da milral oi`e d`pda dxq`p ixdy ,milrad ly dnda hgey
mixeq` mpi` dxfra oileg m` la` .'de 'c dzhigya aiigzn epi`e ,oenn

dnda hgey ixdy ,dhigyd lr 'de 'ca aiigziy jiiy if` ,`ziixe`cn
.milrad ly
:`xnbd dgecàáøc déøa àçà áø déì øîàmpn`y okzi ,iaiag axl ¨©¥©©¨§¥§¨¨

e ,`ziixe`cn mixeq` dxfra ehgypy oilegy opgei iax xaeqáéiçî à÷ ék¦¨¦©©
edf ,'de 'c inelyzàzøet àeääà énðenky ,dhigyd zlgzd lr ± ©¦©©§¨

`id jk ,dxfra oileg zhigy oiprl dhigyl zaygp dhigyd zlgzdy

.'de 'c inelyz oiprl dhigyl zaygp:`g` ax ziigc z` `xnbd dgec
éMà áø déì øîà,`g` axldéçãéz àì,iaiag ax ixac z` dgcz l` - ¨©¥©©¦Ÿ¦§¥

dxeza aezky dn ixdy'Bçáèe'y rnyn ,'de 'ca dfa aiigznyBlek §¨
ïðéòa,aiigzdl ick dnily dhigy jixv `l` dhigy zligza ic `l ± §¦¨
àkéìå.dhigy zligz `l` oi` o`ke ± §¥¨
àlàok m`y,àéL÷ehgypy oilegy xaeq ok` opgei iaxy xnel jixvy ¤¨©§¨

.`ziixe`cn mixeq` mpi` dxfra
:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` ax,àáøc déîMî àãîb áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©©§¨¦§¥§¨¨
áéiçî à÷ ékdaepb oileg znda hgeya 'de 'c daiigy epizpyn z` ± ¦¨¦©©

xaecne ,seq cre dligzn dhigyl dpyi m` mb cinrdl xyt` ,dxfra
õeça ïéðîéñ úö÷î èçML ïBâk,dxfrl uegn ±ïøîâeaexl mnilyd e` §¤¨©¦§¨¦¨¦©§¨¨

ydhigíéðôaxnbyk lg dxfra ehgypy oileg xeqi`y `vnpe ,dxfrd ¦§¦
dhigyd xnb cr oky ,'de 'c aeig mb lg onf eze`ae ,mipta dhigyd z`
xaeq opgei iaxy okzi ,ok m`e .elek 'egahe' miiwzne ,milrad ly dndad
xaeq `edy s` ,`ziixe`cn d`pda mixeq` dxfra ehgypy oilegy

.seq cre dligzn dhigyl dpyiy

äðùî

mc` aiigl ecirdy oinnef micr ly mipicd ihxt z` ,zx`an dpynd
miaiegn md dnke ,mzecr zlhazn cvike izn ,dynge drax` inelyza

.mlyl

áðbdy e` xeyïäét ìò øëîe çáèå íéðL ét ìòipelt lr ecirdy mipy - ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦¤
,xkn e` gahy ecird oke ,apbyíéîîBæ eàöîðåexn`e mixg` micr e`ae - §¦§§§¦

eze`a ixd ,gahe apby ipelt z` mzi`x ipelt meiay micirn mz` cvik

,xg` mewna mziid epnr meidïéîlLîxwya eilr ecirdy ipeltl micrd §©§¦
,ìkäinelyz oiae ,apby eilr ecirdy ici lr eaiigl evxyltk inelyz oia ©Ÿ

micr ly mpic edfy ,xkn e` gahy eilr ecirdy ici lr eaiigl evxy 'de 'c

.'eig`l zFUrl mnf xW`M Fl mziUre' (hi hi mixac) xn`py ,oinnef©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦

íéøçà íéðL ét ìò øëîe çáèå ,íéðL ét ìò áðb,apby ecird mipy - ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦§©¦£¥¦
e ,xkn e` gahy ecird mixg` mipye,ïéîîBæ eàöîð elàå elàmicrd ¥¨¥¦§§§¦
,ìôk éîeìLz ïéîlLî íéðBLàøä,eaiigl evxy dn itkåmicrd ¨¦¦§©§¦©§¥¤¤§

d,'â éîeìLz ïéîlLî íéðBøçàeilr ecirdy dfa eaiigl e`ay dn itk ©£¦§©§¦©§¥
.apby xeyd z` xkny e` gahy

y ote`aeàöîðd micrd wx,ïéîîBæ íéðBøçàif`àeäapbd ±ílLî ¦§§©£¦§¦§©¥
ìôk éîeìLz,mipey`xd zecr meynïäåmipexg`d micrd ±ïéîlLî ©§¥¤¤§¥§©§¦
,'â éîeìLz.eaiigl ennfy dn itk ©§¥

`vnpy ote`aïî ãçàd micrdäìèa ,ïéîîBæ íéðBøçàd lkúeãò ¤¨¦©£¦§¦¨§¨¥
d,äiðLmicrde .cg` cr `l` dxiknd e` dgiahd lr oi`y itl §¦¨

m` `l` oenn minlyn oinnef micr oi`y ,minelyzn mixeht mipexg`d
.mipey`xd zecr meyn ,ltk inelyz mlyn apbde .mdipy enfed

`vnpy ote`aïî ãçàmicrd.úeãòä ìk äìèa ,ïéîîBæ íéðBLàøä ¤¨¦¨¦¦§¦¨§¨¨¨¥
s` ,dlha mipexg`d zecre ,mfed mdn cg` ixdy dlha mipey`xd zecr

meyn ,enfed `ly.äøéëî ïéàå äçéáè ïéà äáéðb ïéà íàLoiae apbd oiae ¤¦¥§¥¨¥§¦¨§¥§¦¨
.minelyzn mixeht micrd

àøîâ

zwelgn lr l`yz okn xg`le ,minnef micr oica zwelgn d`ian `xnbd
:epizpynn ef,øîzéàdyrpe edenifde micr e`a xii`ae ,oqipa zecr cird ¦§©

òøôîì ,øîà éiaà ,íîBæ ãò,oqipa ,cirdy dryn -ìñôð àeä,zecrl ¥¥©©¥¨©§©§¥©¦§¨
.dleqt ,jli`e f`n cirdy zecr lkeìñôð àeä àaäìe ïàkî ,øîà àáø̈¨¨©¦¨§©¨¦§¨

.jli`e mfedy dryn `l` lqtp epi` ±ewlgp dna `xnbd zx`anéiaà :©©¥
,ìñôð àeä òøôîì øîàokyãéäñàc àzòL àeääîdry dze`n ± ¨©§©§¥©¦§¨¥©©§¨§©§¦

,dilr mfedy zecrd z` cirdy,òLø déì äåä,xwy cird ixdyåryx £¨¥¨¨§
oky ,zecrl leqtäøîà äøBzärWx mr Lci zWY l`' (` bk zeny) ©¨¨§¨©¨¤¨§¦¨¨

l"fg eyxce ,ryx `edy xwy cr mr szzyi `ly xnelk ,'qng cr zidl¦§Ÿ¥¨¨

y weqtdn,'ãò òLø úLz ìà'.zecrl ryx lawz l` epiidcøîà àáø ©¨¤¨¨¥¨¨¨©
,ìñôð àeä àaäìe ïàkîoic oky,íîBæ ãòmicrd ipy milqtpy ¦¨§©¨¦§¨¥¥

,mziid epnr mixne`e mi`ay mipyd ici lr mipey`xdàeä Lecéç,àäc ¦§¨
eäðéð éøúe éøzcbpk mifdl mi`ay micrd ipy ,mipy cbpk mipy md ixd ± §¥§¥¦§

,ecirdy micrd ipyéðäì úééöc úéæç éàîz` lawl ztcrd dn iptn ± ©¨¦§¨¥§¨¥
,minifnd ly zecrdéðäì úééö`l` ,ecirdy micrd ly zecrd law ± ¨¥§¨¥

.aezkd zxifb efBa Eì ïéà ,Ckìämipey`xd micrd z` leqtlàlà ¦§¨¥§¤¨
Lecéç úòMîdnfdd zryn ±.Cìéàå ¦§©¦§¥¨

:lqtp `ed `adle o`kny `ax zhiy xe`iaa zxg` drc `xnbd d`ian

éøîàc àkéày mixne`e ,`ax zrca x`azpy dn lr miwleg yi ±àáø ¦¨§¨§¥¨¨
minnef micr oic xwiradéì àøéáñ éiaàk énð,iia`k xaeq `ed mb ± ©¦§©©¥§¦¨¥

àcàëäå ,ìñôð àeä òøôîì øîzryn `l` milqtp oi`y `ax xaeqy §¨©§©§¥©¦§¨§¨¨
,jli`e dnfdàáøc déîòè eðééä`ed `ax ly enrh ± ©§©§¥§¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בעת רצון יזכירו כל אלה שכותבם עה"צ.

לכתבו ע"ד מדת הכעס - וראה אגה"ת פ"ב ואגה"ק סכ"ה - ומהעצות בזה להחליט בתוקף הדרוש 

שלכשיכעוס יתאפק מלדבר לכה"פ איזה דקות. ורואים במוחש שעי"ז פג הכעס.

אהבת  מצות  להצ"צ  בסהמ"צ  במאמר  בתוכן(  )עכ"פ  בקי  יהי   - כו'  ישראל  אהבת  ע"ד  לכתבו 

ישראל. ויחזור ע"ז מזמן לזמן אליבי' דנפשי'.

בברכה לבשו"ט.



xcde"פד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc `nw `aa(iriax meil)

úBçB÷ìc àãéñt íeMîenizgde zerwxw epwy ,zegewl ly cqtd - ¦§¥¨§¨
enifiykle ,xwy ecird micrdy erci `le ,gwnd ixhy lr el` micr
.zegewld eciqtie el` zexhy elhay `vnp rxtnl elqti md m` mze`
mdilr enzgy zexhyd elqti `ly ick ,rxtnl mze` milqet oi` okl

.miizpia
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîzepeyld izy oia yi dyrnl welig dfi` - ©¥©§

ote`a welig yi :`xnbd daiyn .`ax ly enrhaãçì éøz déa eãéäñàc§©§¦¥§¥§©
ãçì éøúedid mdnry minfend micrdn cg` lr micr ipy ecirdy - §¥§©

cg` lk cbpky `vnpe ,ipyd z` enifd mixg` micr ipye ,meid eze`a
.minifnd ly mzecr milawny yecig oi`e ,minifn ipy yi minfendnéà¦

énð,sqep welig -eäðéìñôcmipey`xd micrd z`àúeðìæâa`ly - ©¦§©§¦§§©§¨¨
mileqte miplfb mdy ecird `l` ,'mziid epnr' mipey`xd micrl exn`
mpi` oky ,mipey`xdn xzei mipexg`d mipn`py yecig oi` dfae ,zecrl

`vnp .miplfb mdy mnvr micrd lr micirn `l` ,mzecr z` miyigkn
yàðMéì Cäì,`ax zrca oey`xd oeyld ±zøîàcmilqtp `ly enrhy §©¦§¨§¨§©§

`ed rxtnlíeMî`ed minnef micr oicyàkéì ,Lecéçel` mipte` ipya ¦¦¥¨
.rxtnl milqtpy dcei `ax mbe ,x`azpy itk ,yecigeli`eàðMéì Cäì§©¦§¨

ipyd oeyld ±zøîàcenrhyàkéà ,úBçB÷ìc àãéñt íeMîmb §¨§©§¦§¥¨§¨¦¨
.`adle o`kn milqtp okle ,zegewl cqtd el` mipte`a

:dkldd ink zxxan `xnbdàtt áø ãáò ,ézôcî äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦¦§¦¨©©¨¨
,àáøc déúååk àãáeòiptl enzge ecirdy micr ly mzecr xiykde §¨§¨¥§¨¨

.enfedy,éiaàc déúååk àúëìä ,øîà éMà áø.rxtnl lqtpyzwqet ©©¦¨©¦§§¨§¨¥§©©¥
:`xnbdí"â÷ ì"òéá éiaàc déúååk àúëìäåmipic ly zeaiz iy`x - §¦§§¨§¨¥§©©¥

rxtnl lqtp m` ewlgpy 'mnef cr' `ed 'r ze`e ,`axe iia` mda ewlgpy
.iia`k dkld ,ok m`e .`adle o`kn e`

:iia` zhiy lr epizpynn dywn `xnbdïðz,(:ar lirl)ét ìò áðb' §©¨©©¦
îðå ,íäét ìò øëîe çáèå ,íéðLéàî .'ìkä úà ïéîlLî ,ïéîîBæ eàö §©¦§¨©¨©©¦¤§¦§§§¦§©§¦¤©Ÿ©

åàìxaecny xazqn -,äçéáhä ìò eãéòäå eøæçå ,äáéðbä ìò eãéòäL ©¤¥¦©©§¥¨§¨§§¥¦©©§¦¨
åjk xg`Czòc à÷ìñ éàå ,äçéáhä ìò eîæeäå eøæçå ,äáéðbä ìò eîæeä §§©©§¥¨§¨§§§©©§¦¨§¦©§¨©§¨

mnef cry ,iia` ixackòøôîìcirdy dryn -,ìñôð àeäok m`éðä- §©§¥©¦§¨¨¥
,minfend micrdäáéðbà eäì eîfzéàc ïåék,daipbd zecr lr enfedy - ¥¨§¦©§§©§¥¨

äçéáhà eãäñà éëc òøôîì àúléî éàìâéà,rxtnl dlbzd - ¦§©¦§¨§©§¥©§¦©§£©§¦¨
dgiahd lr ecirdykyïéìeñtzecrl,eåäok m`eïéîlLî éànà §¦£©©§©§¦

äçéáhàzvxzn .zecrl mileqt eid z`f ecirdyk ixdy ,dilr enfedy ©§¦¨
:`xnbd,ïðé÷ñò éàîa àëä ,éøîàxaecnäçéáhä ìò eîæeäL ïBâk ¨§¥¨¨§©©§¦¨§¤§©©§¦¨
,äléçz.eaiigzp okle ,zecrl elqtpe daipbd lr enfedy iptl §¦¨

:cer `xnbd dywnäáéðbà éîæzéî éøãä ék ,óBñ óBñ ,éøîàaeyyk ± ¨§¥¦©§¥¦©§¥©§¥¨
,daipbd lr enfedeåä ïéìeñt ,äçéáhà eãäñà éëc àúléî éàìâéà, ¦§©¦§¨§¦©§£©§¦¨§¦£

ok m`e ,daipbd lr ecirdy dryn rxtnl elqtp ixdyéîlLî éànà©©§©§¥
äçéáhà.:`xnbd zvxzn,àúëìäåote`a xaecnúçà úáa eãéòäL- ©§¦¨§¦§§¨¤¥¦§©©©

,dgiahd lr mb ecird daipbd zecrl xeaic ick jezaåjk xg`eîæeä §§
,mixyk eid dgiahd zecr zrya mewn lkn ,rxtnl milqtpy s`e ,odilr

.jli`e zecrd xg`ln wx milqtp md oky
:`axe iia` zwelgna mi`pz ewlgp xak m`d zxxan `xnbdàîéì¥¨

`id `axe iia` zwelgny,éàpúk,`ziixaa epipyyïéãéòî íéðL eéä §©¨¥¨§©¦§¦¦
BúBàeilr -áðbL,ltka aiige xeyïäåmicr mze` -mnvrBúBà ïéãéòî ¤¨©§¥§¦¦
çáhL,'b inelyza mb aiegneeîæeäåmicrd,äáéðbä ìòif`úeãò ¤¨©§§©©§¥¨¥

dlek äìèa dúö÷î äìèaLs` dlha daipbd zecr dlhay oeik - ¤¨§¨¦§¨¨¨§¨¨

micrde .dgiahd lr eaiigl oi` apb `ly xg`ny ,dgiahd zecr

.ixnbl xeht apbde ,minnef micr oick ltk minlynm`eeîæeäwxìò §©
àeä ,äçéáhäapbd ±,ìôk éîeìLz ílLî,apby ecird ixdyïäå- ©§¦¨§©¥©§¥¤¤§¥

micrdìL éîeìLz ïéîlLî,äLinelyz dgiahd lr eaiigl evx ixdy §©§¦©§¥§Ÿ¨
.enfede ,'bíéøeîà íéøác äna ,éñBé éaø øîàdgiahd lr enfedyky ¨©©¦¥©¤§¨¦£¦

dgiahde daipbd lr ecirdyk wx edf ,daipbd zecr dlhazp `lézLa¦§¥
ìáà ,úBiãòodilr ecirdyk,úçà úeãòaif`dúö÷î äìèaL úeãò ¥ª£¨§¥©©¥¤¨§¨¦§¨¨
,dlek äìèazecrd wlg mb lha dgiahd ly zecrd wlg lr enfedyke ¨§¨¨

.apbd xehte ,daipbd ly
:`xnbd zxxanéàîexn`a iqei iax zpeekéàîe ,'úBiãò ézLa'ezpeek ©¦§¥¥ª©

àîéìéà .'úçà úeãòa'y'úBiãò ézLa'dpeekd,Lnî úBiãò ézLa §¥©©¦¥¨¦§¥¥ª¦§¥¥ª©¨
epiidcúBzk ézLamixg` micr ipye daipbd lr ecird micr ipyy ,micr ¦§¥¦

e ,dgiahd lr ecird'úçà úeãòa'dpeekdúçà úëadcirdyøçà äæa §¥©©§©©©¨¤©©
äæ,zaya ipya gahy dcird xgnle ,zaya cg`a apby meid dcirdy - ¤
ådf lréñBé éaø øîày,úçà úeãòaxnelkúçà úëamicr ly §¨©©¦¥§¥©©§©©©

dcirdy,äæ øçà äæaepiidcäçéáhà éãäñî øãäå äáéðbà éãäñî ék ¨¤©©¤¦©§£¥©§¥¨©£©©§£¥©§¦¨
if` ,dgiahd lr jk xg`e daipbd lr micirn xy`k -éîæzî ékxy`k - ¦¦©§¥

enfeiäçéáhày oicd didieîfzéàå ,dlek äìèa dúö÷î äìèaL úeãò ©§¦¨¥¤¨§¨¦§¨¨¨§¨¨§¦©§
äáéðbà eäìdaipbd zecr lhazze -oky ,okzi `l df .apbd xhtieàëéäî §©§¥¨¥¥¨
Cä éúézizy el` ixd ,daipbd zecr mb dlhay ,df oic iqei iaxl el oipn ± ¥¥©

.zecxtp zeiecråàì àlàexn`a ezpeek'úBiãò ézLa'`idúçà úeãòa ¤¨©¦§¥¥ª§¥©©
eäðéð éàîe ,úBiãò ézL ïéòka ,df `ed cvike -úçà úkdcirdyäæa §¥§¥¥ª©¦§©©©¨¤

äæ øçà`l daipbd zecry ,dgiahd lr dnfede ,dgiahd lre daipbd lr ©©¤
,dlhazp,'úçà úeãòa' ìáàdcirdy zg` zka xnelkúçà úáalr £¨§¥©©§©©©

zecr mb dlqtp ,dgiahd lr wx dnfed jk xg`e ,dgiahde daipbd

e daipbdàìdlqtp dgiahd lr dnfedy dryay meyn ,ltk apbd mlyn Ÿ
`vnp ,cgi dgiahde daipbd lr dcirdy oeikne ,dcirdy dryn rxtnl
ote`a s`y ,mixaeq opax j` .eid mileqt dry dze`ae zg` zecr `idy

.ltk apbd mlyn df
:ewlgp dna `xnbd zxxanäeøáñåxnel `xnbd dxaq -àîìò éleëc §©§¨§¥¨§¨

y mixaeq,éîc øeaéãk øeaéc éãk CBzzecrde daipbd lr zecrd okle §¥¦§¦¨¥
zg` zecr od dgiahd lr,e,éøáñ ïðaøc ,éâìôéî÷ àäa åàì éàîcr ©©§¨¨¦§§¥§©¨¨¨§¥

mnefàaäìe ïàkîmfedy onfn wx ±c ïåéëå ,ìñôð àeäwxàzòL àéääî ¦¨§©¨¦§¨§¥¨§¥©¦©§¨
md enfedyéîæzéî à÷ok m` ,ecirdy dryn rxtnl `le ,milqtp - ¨¦©§¥

íefzéà àì énæzéî àìc äáéðbà ,íefzéà éîæzéî à÷c äçéáhàlr - ©§¦¨§¨¦©§¥¦©©§¥¨§Ÿ¦©§¥Ÿ¦©
dlhazp `l enfed `ly daipbd lr j` ,mzecr dlhazp enfedy dgiahd

e .mzecr,øáñ éñBé éaømnef cròøôîìcirdy dryn -,ìñôð àeä ©¦¥¨©§©§¥©¦§¨
eãéäñà ék ãiîc ïåéëådgiahd lr,éìñtéîc àeälr enfed seqal ixdy §¥¨§¦¨¦©§¦§¦©§¥

if` ,rxtnl milqtpe ,ef zecrénð eäì eîfzéà ,äçéáhà eäì eîfzéà ék¦¦©§§©§¦¨¦©§§©¦
äáéðbàixdy ,daipbd lr mzecr mb dlqtp dgiahd lr enfedyk ± ©§¥¨

,zg` zecr `id dgiahd lre daipbd lr zecrdøeaéc éãk CBz àäc§¨§¥¦
éîc øeaéãk.,iqei iaxk xaeq iia`e ,`axe iia` zwelgna ewlgpy `vnp §¦¨¥

,opaxk xaeq `axe ,lqtp `ed rxtnl mnef cry.lqtp `ed `adle o`kny
:`xnbd dgecéà ,éøîày iqei iaxe opax mixaeq eidøeaéc éãk CBz ¨§¥¦§¥¦
,éîc øeaéãkzg` zecr `id dgiahde daipbd lr zecrde,if`éleëc §¦¨¥§¥

àîìòmnef cry mixaeq,ìñôð àeä òøôîìdlha dgiahd lr enfedyke ¨§¨§©§¥©¦§¨
.daipbd zecr mb,àëä àlàiqei iaxe opaxaoicøeaéãk øeaéc éãk CBz' ¤¨¨¨§§¥¦§¦
,éâìôéî à÷ 'éîcyøeaéc éãk CBz ,éøáñ ïðaø ¨¥¨¦§§¥©¨¨¨§¥§¥¦
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zea` drax`` cenr br sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úBçe÷ìc àãéñt:miYpiA dxikn xhW lr EdEnzgW.eäééðéa éàîiPd oiA §¥¨¦§¤¨§©§¨§¦¨¥§©¦©¥©§¥©¥
:`axC `pWil iYxY.ãçì éøz:`WECig `MilC cgl ipixg` ixzE mziid EpOr ©§¥¦§¨§¨¨§¥§©¦¨¡¦¤§¥©£¦¥§©§¥¨¦¨

.àúeðìæâa`Mil `kde oiplfB odW EN` lr mipW Ecird `N` EdEnifd `NW §©§¨¨¤Ÿ¡¦¤¨¥¦§©¦©¥¤¥©§¨¦§¨¨¥¨
xg` `zNin `dC ipd` KFnq xninl:`id `zi.í"â÷ ì"òéEfe od zFrEnW ipniq §¥©§©©¥§¨¦§¨©£¦¨¦©©§©¦¨¥§¥§

:mnFf cr odn cg`.eåä ïéìeñtozEcr oi`e ¤¨¥¤¥¥§¦£§¥¥¨
:zEcr. éànà:dgiaHd lr inNWnék ¥©©§©§¥©©§¦¨¦

.äáéðbà éîæzéî éøãäoinFGipe oixfFgWM ©§¥¦§§¥©§¥¨§¤§¦§¦¦
:'Ek `zNin i`lBi` daipBd lrâ"ä ©©§¥¨¦§¨¦¦§¨

.eîæeäå úçà úáa eãéòäL àúëìäå§¦§§¨¤¥¦§©©©§§
EcirdC oeikC zg` zaA EnfEde opiqxB `le§Ÿ©§¦¨§§§©©©§¥¨§¥¦
zEcr zrWA xninl `Mil zg` zaA§©©©¥¨§¥©¦§©¥
opixn` i` ENit`e Eed oilEqR dgiah§¦¨§¦£©£¦¦©§¦¨
ded xEAiC icM KFY `dC lqtp rxtnl§©§¥©¦§¨§¨§¥¦£¨
dfA i` zg` zaA i` ol zRki` `l dnfde©£¨¨Ÿ¦§©¨¦§©©©¦§¤
:dNigY dgiaHd lr EnFGIW calaE df xg ©̀©¤¦§©¤¦©©§¦¨§¦¨

.ïäå áðbL BúBà íéãéòî íéðL eéämnvr ¨§©¦§¦¦¤¨©§¥©§¨
:gaHW FzF` micirn.dlek äìèa §¦¦¤¨©¨§¨¨

`l apB `lC oeikC xEhR `Ede ltM inNWnE§©§¥¥¤§¨§¥¨§Ÿ¨©Ÿ
dgiaHd lr EnfEde Exfg ENit`e gaḧ©©£¦¨§§§©©§¦¨

:oixEhR.äçéáhä ìò eîæeälr `le §¦§©©§¦¨§Ÿ©
:daipBd.íéøeîà íéøác äna`EdC ©§¥¨©¤§¨¦£¦§

iYWA daipB zEcr lhA `le ltM mNWn§©¥¥¤§Ÿ¨¥¥§¥¨¦§¥
:zFIcr.äæ øçà äæa úçà úëaEcirdW ¥ª§©©©§¤©©¤¤¥¦

apB zAWA cg`A Exn`e daipBd lr mFId©©©§¥¨§¨§§¤¨§©¨¨©
zAWA ipWA Exn`e dgiaHd lr xgnlE§¨¨©©§¦¨§¨§§¥¦§©¨

:gah.éñBé ø"àåEpOr icdq Edl ixn` ikC ¨©§¥§¦©§¥§©£¥¦¨
daipBd lr s` EnfEd ipW mFiA mziid¡¦¤§¥¦§©©©§¥¨

:i`d iziY `kidn oFW`x mFiAWéàîe ¤§¦¥¥¨¥¥©©
.úçà úáa úçà úeãòa ìáà 'eë eäðéð¦§£¨§¥©©§©©©
lW xEAiC icM KFzA Ef odiYW lr EcirdW¤¥¦©§¥¤§§¥¦¤
zAWA ipWaE apB zAWA cg`A Exn`e Ef§¨§§¤¨§©¨¨©§¥¦§©¨
cg``C b"r`e zAWA ipW lr EnfEde gaḧ©§§©¥¦§©¨§§©¤¨
ikC `zNn i`lBi` Edin mEfYi` `l zAWA§©¨Ÿ¦§¦¦§¨¦¦§¨§¦
rxtnl iqFi 'x xaqC Eed oilEqR cEdq ©̀§§¦£§¨©¥§©§¥©
drW DzF` zEcr lM dlhaE lqtp `Ed¦§¨¨§¨¨¥¨¨¨

:`id zg` zEcr DNEMW.øeaéc éãkoOwl ¤¨¥©©¦§¥¦§©¨
:Wxtn.àaäìe ïàkî`le EnfEdW mFIn §¨¥¦©§©¨¦¤§§Ÿ

:EcirdW mFInàì éîæzéî àìc äáéðbà ¦¤¥¦©§¥¨§Ÿ¦§§¥Ÿ
.íeæzéà`d Dil Ecidq` iccdaC b"r`e ¦§§§©£¨¥©§¦¥¨

`nipC `YrW `iddn EdiilEqR ligz` `lŸ©§¦§©§¥©¦©§¨§¥¨
zrW Edin mEfYi` `l zAWA cg``C b"r`§©¤¨§©¨Ÿ¦§¦§©

:dzid zElqR zrW ozEcreäì eîæzéàc ¥¨§©©§¨§¨§¦§§§
.äáéðbà [énð]dnfd e`l EnfYi`C i`d ©¦©§¥¨©§¦§§©£¨¨

Edl ElqRi` `N` oFnn mNWl (hwp) `weC©§¨¨©§©¥¨¤¨¦©§§
:zEcr lEqR mEXn daipB ©̀§¥¨¦§¥
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íeMî`weC Epiid zFgEwlC `ciqtl opiWiigC `dC n"i .zFgEwlC `ciqR ¦§¥¨¦§§¨§©§¦¨¦§¥¨¦§©§©§¨
k"`C d`xp oi`e zn` xhXdW irciC dxiqn icr `Mi`C `kid¥¨§¦¨¥¥§¦¨§©§¥¤©§¨¡¤§¥¦§¤§

:xhXd lr minEzgd `N` micr oi`C `kid `aEh EdiipiA `Mi`eãéäñàc ¦¨¥©§¨¥¨§¥¥¦¤¨©£¦©©§¨§©§¦
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Fxiag rnWe xifp ipixd xn`W inC `ziixaM Dl xaqC l"ie inC xEAicM e`lC icFn axl cinlzM iOp iqFi 'xe ohw xEAiC icM 'it` xEAiC icM llM Edl zil¥§§¨§¥¦£¦§¥¦¨¨§¥©¦§©§¦¨©¥§©§¦¨¥§§¨©¨¦§©§¨§¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©£¥

ip`e xn`e(mye .`k sc xifp)`xzA wxRA mixcpA `zkld opiwqR ikde inC xEAicM xEAiC icM KFzC `zkld oke(.ft sc)caFre sCbOn uEg inC xEAicM xEAC icM KFzC §¨©©£¦§¥¦§§¨§§¥¦§¦¨¥§¨¥©§¦¨¦§§¨¦§¨¦§¤¤©§¨§§¥¦§¦¨¥¦§©¥§¥
zFMnC `g` axkE Wiwl WixM axl cinlY zli`W ickA 'it`e WxbnE WCwnE f"r(.e sc)zEcrd zrEaWce(.al sc zereay)axl cinlY mFlW zli`W icM xEriWe §©¥§¨¥©£¦¦§¥§¦©©§¦¨©§¥¨¦§©©¨§©§¦§©¨¥§¦§¥§¦©¨©§¦¨©

zFkxA xn`cM wiqtdlE aiWdl Wi k"r FAx F` mFlW Fl ozFp Fxiage xMnnE gTnA wqFr F` zEcr cirn mc`WkC `nrh EpiidC z"x Wxtn(:e 'c)mFlW ozFPd §¨¥§©§©§¨¦§¤¨¨¥¦¥¥§¤¨¤§¨©£¥¥¨©¥§¨¦§©§¦¦§¨©§¨©¥¨
xifpA gkEn oke wqtd aEWg df didi `NW minkg EpTiY KklE mkiYaA iprd zlifB xn`PW olfB `xwp xifgn oi`e Fxiagl(:k 'c)`geex zwaW `l aEY xn`wC ©£¥§¥©£¦¦§¨©§¨¤¤¡©§¥©¤¨¦§¨¥¤§©¦§£¨¦¤Ÿ¦§¤¤¨¤§¥§¥©§¨¦§¨¨©Ÿ©§¨©§¨

mixcpC `xzA 'tA EdinE cinlzl(.ft 'c)`l e`l m`e drixw ici `vi xEAiC icM KFY zn m` zn k"g`e rxwe zOW xEaqkC drixw oiprl df mrh aXiizn oi` §©§¦¦§©§¨¦§¨¦¥¦§©¥©©¤§¦§©§¦¨¦§¨¤¥§¨©§¥¦¥§¥¦¨¨§¥§¦¨§¦©Ÿ
:ENiwd drixw oiprl `OWe df xEriW KiIW i`n mzde drixw ici `viøîàitM Ef `ibEq lkC i"xl d`xp .'Ek `tiqCn i`On Edpinf`e Edpikt`C `l iIA` Dil ¨¨§¥§¦¨§¨¨©©¨¦¤§¤¨§¦§©§¦¨¥¥¨©¥©©¥Ÿ§©§¦§§©§¦§¦©¦§¥¨¦§¤§¦§¨§¨§¦

DiAiN` oM mivxYn Eid daiWId ipA `N` mlFrn df iIA` xn` `le `tiQn `axC `wEIcC `pwQn zn`d itl la` `Wixn ied `axC `wEIcC `YWd c"qC i`n©§©§¨§¦¨§¨¨£¥¥¥¨£¨§¦¨¡¤©§¨¨§¦¨§¨¨¦¥¨§Ÿ¨©©©¥¤¥¨¤¨§¥©§¦¨¨§©§¦¥©¦¥
`pwQOd itl la` `Wixn `axC `wEIcC mixaFq EidX dn itl iIA`CKRinA miYWA `tiqaE dnfde KRin `lA `ax `nwF`cM zFYM WlWA `WixC iIA` xn`C §©©¥§¦©¤¨§¦§¦¨§¨¨¥¥¨£¨§¦©©§¨¨§¨©©©¥§¥¨§¨Ÿ¦¦§§¨¨¨§Ÿ¥©©£¨¨§¥¨¦§©¦§¥©

xEAiC icM KFY Edpinf`e Edpikt` `xTirn p"` Edpikt` xcde Edpinf` `xTirn `N` Edl EWgMzi` oM m`C dNigY Edpikt` iIA` hwp `weC e`le dnfdaE©£¨¨§©©§¨¨©©©¥©§¦§§¦¨§¦¥¦§©§§¤¨¥¦¨¨©§¦§§¨©©§¦§¥¦¨¨©§¦§§©§¦§§¥¦
i`rivnC ixii`e oM xnF` axd ixdW ipYwC zFYM 'b `lA iBq `l `Wix `nlWA Kl xn` iIA`e xn`wC oOwl gkEncM zFYM 'bA Dl iwFn iIA`C i"xl d`xpe§¦§¤§¦§©©¥¥¨§¦¦§©§©¨§¨¨©§©©¥¨©¨¦§¨¨¥¨Ÿ©¦§Ÿ¦§¨¨¥¤£¥¨©¥¥§©§¥¦§¦¨¥
i`rivn oinnFf E`vnp ipYw ike inNWnC `id dnfd zNigY dWgMdC DPin wcinl `Mile llM i`rivn iWgMzi` `l `YWdC i`Owl Edpinf`e Edpikt` iOp©¦©§¦§§©§¦§§©¨¥§©§¨Ÿ¦§©§¥§¦¨¥§¨§¥¨§¥©¦¨§©§¨¨§¦©£¨¨¦¦§©§¥§¦¨¨¥¦§§§¦§¦¨¥
ipzinl Wg `l `ziixAA mipFW`x ExMfEd `NW itl `N` mnf xW`M mEXn axl oir inC mzF` oiaiIgn Eid ixdW i`Owl oir inC d"d carl oir inC oinNWn§©§¦§¥©¦¨¤¤§¥©¦§©¨¥¤£¥¨§©§¦¨§¥©¦¨©¦©£¤¨©¤¨§¦¤Ÿ§§¦¦©§©§¨Ÿ¨§¦§¥
`d aXiil Wie `tiq FnM zFYM 'aA `Wix iwFn iIA`C 'iR 'hpETaE i`Ow zEcr `niiw `liOn EnfEdC oeikC i`rivnl i`xzA KERidl llM oikixv Ep` oi` EdinE¦¥¨§¦¦§¨§¦©§¨¥¦§¦¨¥§¥¨§§¦¥¨©§¨¥©¨¥©§§¦§©©¥¥¥¨§¦§¥¨§¥§©¥¨
oi`W EN` lW ozEcrA axd gnU Edpikt`C `YWd la` oM xnF` axdW i`n ol dWw dede Edpikt`C opirci `lC i`Ce `xTirnC oM xnF` axd ixdW ipYwC§¨¨¥¤£¥¨©¥¥§¥¦¨¨©©§Ÿ©§¦¨§©§¦§©£¨¨¤¨©¤¨©¥¥£¨©§¨§©§¦§¨©¨©§¥¨¤¥¤¥
wCwcl `N` `Wixd `iad `l `axC zn`d itl Ef `ibEq lM inwF`l `Mi` df itlE oir inC FzF` EaiIgIW micr E`aIW rcFIW itl oW inC `"k FzF` miaiIgn§©§¦§¥¥§¦¤¥©¤¨Ÿ¥¦¤§©§§¥©¦§¦¤¦¨§§¥¨§¨§¦¨¡¤§¨¨Ÿ¥¦¨¥¨¤¨§©§¥
di`x Ll oi`e zFYiM 'aA iBq iOp `Wix dnfde KRinaE zFYM 'aA iBq `tiqCn `qiB Kci`l wFC Dil xCdn iIA`e `Wix FnM zFYM WlWA ixii` `tiqC dPnid¥¤¨§¥¨©§¥§¨Ÿ¦§¥¨§©©¥§©¥¥§¦¨¦¨¦§¥¨©¦§¦§¥©©£¨¨¥¨©¦©¦§¦§¥§§¨¨
xnF` axd ixdW Ll aXiizY `l iOp i` w"d zFYM WlW `lA iBq `l `Wix `nlWA oOwl xn`wC `de zFYM 'aA DNEM inwF`l `Mi`C `Wix gMn `tiQn¦¥¨¦Ÿ©¥¨§¦¨§§¥¨§¦§¨§¨¨©§©¨¦§¨¨¥¨Ÿ©¦§Ÿ¨Ÿ¦¦©¦Ÿ¦§©¥§¤£¥¨©¥
Dil dWwY carl oir inC inNWn i`O` `Wixl Dl znwFn zFYM 'aA i` xn`Y m`e zFYM 'aA ixii` `tiq mFwn lMn zFYM WlWA Dl znwFn `l i` oM¥¦Ÿ§¨¨§¨Ÿ¦¦¨¨¥¨©§¥§¦§¦Ÿ©¦§¦§¨¨§¥¨©©§©§¥§¥©¦¨¤¤¦§¤¥

opikxtck

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

øeaéãk øeaéc éãk CBz øáñ éñBé éaøå éîc øeaéãk åàì©§¦¨¥§©¦¥¨©§¥¦§¦
ïðúäå éîc øeaéãk øeaéc éãk CBz éñBé 'ø øáñå éîc̈¥§¨©¥§¥¦§¦¨¥§¨§©
úøeîz eæ éøä íéîìL úøeîz äìBò úøeîz eæ éøä£¥§©¨§©§¨¦£¥§©
äléçzî ïåekúð Cëì íà øîBà éñBé 'ø î"ø éøác äìBò¨¦§¥¥¥¦§©¦§©¥¦§¦¨
ïéîéi÷ åéøác ãçàk úBîL éðL úBø÷ì øLôà éàå ìéàBä¦§¦¤§¨¦§§¥¥§¤¨§¨¨©¨¦
íéîìL úøeîz øîàå Cìîðå äìBò úøeîz øîà íàå§¦¨©§©¨§¦§©§¨©§©§¨¦
áø øîàå àèéLt Cìîð da ïðéåäå äìBò úøeîz eæ éøä£¥§©¨©£¦¨¨¦§¨§¦¨§¨©©
CBz éøz éøîà ïðéøîà÷ øeaéc éãk CBúa Cìîð àtẗ¨¦§©§§¥¦¨©§¦¨©§¥§¥
éãk ãçå áøì ãéîìz úìéàL éãk ãç éåä øeaéc éãk§¥¦£¥©§¥§¦©©§¦¨©§©§¥
úìéàL éãk éñBé éaøì déì úéì ék ãéîìzì áøä úìéàL§¦©¨©©©§¦¦¥¥§©¦¥§¥§¦©

éìò íBìL áøì ãéîìzúìéàL éãk Léôðc éøBîe éaø E ©§¦¨©¨¨¤©¦¦§¨¦§¥§¦©
éìò íBìL ãéîìzì áøäíéãò àáø øîà :déì úéà E ¨©©©§¦¨¨¤¦¥¨©¨¨¥¦

äîæä úléçz äLçkäc ïéâøäð eîæeä óBqáìe eLçkeäL¤§£§©§¤¡¨¦§©§¨¨§¦©£¨¨
àéðúc dì àðéîà àðî àáø øîà äøîâð àlL àlà àéä¦¤¨¤Ÿ¦§§¨¨©¨¨§¨£¦¨¨§©§¨
úà ìétäå Bcáò ïéò úà ànéqL éðBìt Léàa éðãéòî§¦¥¦§¦§¦¤¦¥¤¥©§§¦¦¤
éîc ïéîlLî ïéîîBæ eàöîðå ïk øîBà áøä éøäL BpéL¦¤£¥¨©¥¥§¦§§§¦§©§¦§¥
àðéøçà úk àkéìc éðz÷ãk àîéìéà éîc éëéä ãáòì ïéò©¦¨¤¤¥¥¨¥¦¥¨¦§¨¨¥§¥¨©©£¦¨
Bðéò éîc úeøéçì déì é÷ôîc øúa ãáòì ïéò éîc ïéîlLî§©§¦§¥©¦¨¤¤¨©§©§¥¥§¥§¥¥

ì éòa áøì ãáò délek éîc ãBòå éîeìL éòa÷ãBòå éîeìL ¨¨¥§¥§§¥¥¤¤¨©¨¥¦§¥§
ì àlà déì àçéð éî áøä ïk øîBà áøä éøäLïBâk åà ¤£¥¨©¥¥¨©¦¦¨¥¤¨©§

éòác Bðéò úà ànéñ BpéL úà ìétä éøîàå éøz éa eúàc§¨¥§¥§©§¥¦¦¤¦¦¥¤¥§¨¥
éøîàå éàòéöî éøz éa eúàå Bðéò éîc áøä déì áéúéî¥¦¥¨¨§¥¥§¨¥§¥§¦¨¥§©§¥
à÷c BpéL éîc àlà déì áúéîì éòa àìc BpéL øãäå Bðéò¥§¨©¦§Ÿ¨¥§¥©¥¤¨§¥¦§¨
ïk øîBà áøä éøäL eðééäå éàòéöîì éàn÷ déì éLçkî©§§¥¥©¨¥¦§¦¨¥§©§¤£¥¨©¥¥
éàòéöî ïéîîBæ eàöîðå éðz÷å éøîà÷c éàîa déì àçéðc§¦¨¥§©§¨©§¥§¨¨¥§¦§§§¦§¦¨¥
úléçz äLçkä dpéî òîL ãáòì ïéò éîc ïéîlLî§©§¦§¥©¦¨¤¤§©¦¨©§¨¨§¦©
éànî eäðéîæàå eäðéëôàc àì éiaà øîà àéä äîæä£¨¨¦¨©©©¥Ÿ§©§¦§§©§¦§¦©
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc `nw `aa(iriax meil)

,éîc øeaéãk åàì`l` zg` zecr opi` dgiahd zecre daipbd zecr okle ©§¦¨¥
zecr dlhazp `l ,dgiahd zecr dlhazpy s` okle ,zecxtp zeicr izy

.ltk aiig apbde ,daipbd,éîc øeaéãk øeaéc éãk CBz ,øáñ éñBé éaøå§©¦¥¨©§¥¦§¦¨¥
lr enfedy oeikne ,zg` zecrl dgiahde daipbd lr zecrd zaygp okle

,eid mileqt daipbd lr ecirdy dryay `vnp ,rxtnl milqtpe dgiahd
.ltk aiig apbd oi`e

:`xnbd dywnåmpn` m`déñBé éaø øáñy,éîc øeaéãk øeaéc éãk CBz §¨©©¦¥§¥¦§¦¨¥
,ïðúäåxn`e ,minly zndae dler znda lv` oileg znda cinrndéøä' §¨§©£¥

oileg zndaéøä ,'íéîìL úøeîz äìBò úøeîz ,Bæd oilegd zndaBæ §©¨§©§¨¦£¥
ziidp.øéàî éaø éøác ,äìBò úøeîzmipic ipy ligdl `a mc`yk oky §©¨¦§¥©¦¥¦

,`l m`e ,ahen ,mdipy elegiy xyt` m`y `id ezrc ,mieqn utg lr
minly zyecw oi`e ,dler zyecw dilr dlg okle ,'oey`x oeyl qetz'

.dler zyecw lr legl dlekiäléçzî ïåekúð Cëì íà ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¦§¨¦§©¥¦§¦¨
if` ,odizy zxenz dndad didzy ,ezxin`aúBø÷ì øLôà éàå ìéàBä¦§¦¤§¨¦§

,ãçàk úBîL éðL,df xg` dfa mze` xnel gxkedeïéîéi÷ åéøácdndade §¥¥§¤¨§¨¨©¨¦
da letiy cr drxze ,minly zyecwa divge dler zyecwa dyecw divg

j` .minly divg incae dler divg inca `iaie xknz f`e ,meníàå§¦
dligznå 'äìBò úøeîz' øîàf`éøä ,'íéîìL úøeîz' øîàå Cìîð ¨©§©¨§¦§©§¨©§©§¨¦£¥
dndada ïðéeäå .äìBò úøeîz Bæqei iax ixaca daiyid ipa epc -m` .i §©¨§©¦¨¨
ok`,Cìîðif`àèéLt,minly `le dler `id ixde ea xefgl leki epi`y ¦§©§¦¨

.iqei iax ixaca yecig lk oi`e,àtt áø øîàå,jlnpy iqei iax xn`y dn §¨©©¨¨
,ïðéøîà÷ øeaéc éãk CBúa Cìîðxefgl leki epi`y iqei iax ycgn dfay ¦§©§§¥¦¨©§¦©

`vnp .inc xeaick e`l xeaic ick jezy meyn ,xeaic ick jez elit` ea
dx`iay itk `le ,inc xeaick e`l xeaic ick jezy `id iqei iax zhiyy

.inc xeaick xeaic ick jezy xaeq iqei iaxy lirl `xnbd

:`xnbd zvxznéøz ,éøîàly mixeriy ipy ±éåä øeaéc éãk CBz- ¨§¥§¥§¥¦¨¥
,mpyiéãk ,ãçly onf jynúìéàLly melyéãk ,ãçå ,áøì ãéîìz ©§¥§¥©©§¦§©§©§¥

ly onf jynúìéàLly melyéñBé éaøì déì úéì ék .ãéîìúì áøä §¥©¨©§©§¦¦¥¥§©¦¥
ly xeriya edf ,inc xeaick xeaic ick jezyáøì ãéîìz úìéàL éãk§¥§¥©©§¦§©

' `edyéìò íBìLLéôðc ,'éøBîe éaø Ela` ,jex` `edy -xeriyd z` ¨¨¤©¦¦§¨¦
ly,ãéîìúì áøä úìéàL éãkwx `edyéìò íBìL''E,`ed xvweúéà §¥§¥©¨©§©§¦¨¨¤¦
déì,dxenz iabl iqei iax xaeqy dn okle .inc xeaick xeaic ick jezy ¥

axl cinlz ly mely zli`yl dpeekd ,inc xeaick e`l xeaic ick jezy
zli`ya epiid ,inc xeaicky ,zeicr sexiv iabl xaeqy dne ,jex` `edy

.xvw `edy cinlzl ax ly mely
oebk ,zecra `id dygkdy ,`ed zecr znfdl zecr zygkd oia weligd
j` .gvx `l ipelty ecirde mixg` e`ae ,gvx ipelty micr ecirdy
meia gvx ok` `edy okzi ,mdl exn`y oebk ,mnvr micra `id dnfdd

epnr mziid mknvr mz`y micirn ep` `l` ,mkixack milyexia ipelt
zFUrl mnf xW`M' (hi hi mixac) mze` miyiprn df ote`ae .laaa df meia©£¤¨©©£

.'eig`l§¨¦

eîæeä óBqáìe eLçëeäL íéãò ,àáø øîà,bxd ipelty ecirdy micr ± ¨©¨¨¥¦¤§£§©§
ziyily zk d`ae ,meyigkde mixg` micr e`ae ,mdit lr oicd xnbpe

mipey`xd if` ,mipey`xd z` dnifdeïéâøäðs` ,'mnf xy`k' oicn ¤¡¨¦
oia zwqtn dygkdd oi` oky ,enfedy iptl mzecr dlqtpe eygkedy

meyn ,dnfdl zecrdäøîâð àlL àlà ,àéä äîæä úléçz äLçëäc§©§¨¨§¦©£¨¨¦¤¨¤Ÿ¦§§¨
dnfdd zligz cry `vnp .'mziid epnr' mixne`e micr mi`ay cr dnfdd

xy`k'a miaiigzn okle ,dxyk minfend zecr dzid [eygkedy xg`l s`]
.'mnf

:eixacl xewn `ax `ian,àéðúc ,dì àðéîà àðî ,àáø øîàmicr ¨©¨¨§¨£¦¨¨§©§¨

exn`yépãéòîep` micirn ±,Bcáò ïéò úà ànéqL ,éðBìt Léàa`vie ¥¦©¦§¦§¦¤¦¥¤¥©§
,zexigl cardåjk xg`ìétäoec`dBpéL úàinca aiigzde ,card ly §¦¦¤¦

,oixeg oaa laegd oick oydïk øîBà áøä éøäLmzecra utg oec`de ± ¤£¥¨©¥¥
,[oldl x`aziy itk]eàöîðåmicrd,ïéîîBæif` ,mixg` micr menifdy §¦§§§¦

ïéîlLîminnefd.ãáòì ïéò éîc:`ax xxanéîc éëéäote` dfi`a ± §©§¦§¥©¦¨¤¤¥¦¨¥
.xaecnàîéìéàxaecnyéðz÷ãk,`ziixaa aezkk ±úk àkéìcmicr ¦¥¨¦§¨¨¥§¥¨©
àðéøçàminfend zecr it lr wx `l` ,dligz dcird xaky [zxg` -] ©£¦¨

recn ,ok m`y meyn ,okzi `l df ,zexgl card `viy oicd wqtpïéîlLî§©§¦
minfend,ãáòì ïéò éîcikeéòa÷ Bðéò éîc ,úeøéçì déì é÷tîc øúa §¥©¦¨¤¤¨©§©§¥¥§¥§¥¥¨¨¥
éîelLmlyl aiegn oec`d oi`e ,zexigl card `vei mzecr it lr ixd - ©¥

.oird inca maiigl oi` micrd enfedyk s` ,ok m`e ,oird cra cer elãBòå§
y `ziixaa llk xkfp `ly ,dywì éòa áøì ãáò délek éîcéîelLz` ± §¥¥¤¤§©¨¥§©¥

`ivedl evx mzecra ixdy ,oec`l mlyl minfend miaiig card inc lk

.zexigl card z` epnnãBòådyw' oeyld'ïk øîBà áøä éøäL± §¤£¥¨©¥¥
ike ,mzecra utg oec`dydéì àçéð éî áøämi`iven md ixd ,mzecra ¨©¦¦¨¥
.xwya zexigl ecar z`

:`ziixaa `ax x`an oklåàì àlàxaecnyéøîàå éøz éa eúàc ïBâk± ¤¨©§§¨¥§¥§¨§¥
oec`dy ecirde micr ipy e`a dligzyBpéL úà ìétäjk xg`eànéñ ¦¦¤¦¦¥

c ,Bðéò úàmdixac itldéì áéúéî éòamlyl jixv ±áøäcarléîc ¤¥§¨¥¥¥¥¨©§¥
,Bðéòepir z` oec`d `niqyke ,zexigl card `vi epiy zltda oky ¥

,epir inc el aiigzpéàòéöî éøz éa eúàåmirvn` micr -éøîàådidy §¨¥§¥§¦¨¥§¨§¥
z` oec`d `niq dligzy ,zxg` dyrnd,Bðéò,zexigl `vieøãäå- ¥©£©

z` litd jk xg`ec ,BpéL,mdixac itléòa àìoec`ddéì áúéîìcarl ¦§Ÿ¨¥§¥©¥
.BpéL éîc àlà`vnp df ote`aeéàòéöîì éàn÷ déì éLçëî à÷c- ¤¨§¥¦§¨©§£¥¥©¨¥¦§¦¨¥

mirvn`d z` miyigkn [oir inca oec`d miaiigny] mipey`xd micrdy

.[oy inca wx edeaiigy]åy ,oaen df itleðééäzecr iabl `ziixad dhwpy §©§
mirvn`d,'ïk øîBà áøä éøäL'rnynydéì àçéðcoec`léàîa ¤£¥¨©¥¥§¦¨¥§©
éøîà÷c,zexigl card `vei mipey`xd zecr it lr xak oky ,el` micr §¨¨§¥

`ed mirvn`d it lr eli`e ,oir inc mlyl s` aiig `ed mzecr itly `l`
mirvn`d zecra el gep okle .oir incn mizegt mdy ,oy inca wx aiig

crn xzei.mipey`xd ze

:dgkedd z` `ax miiqnéðz÷å,`ziixaaéàòéöî ïéîîBæ eàöîðå± §¨¨¥§¦§§§¦§¦¨¥
mirvn`d enfedyky,ãáòì ïéò éîc ïéîlLîaiig oec`dy ecird ixdy §©§¦§¥©¦¨¤¤

.el aiig zn`ay epir inc z` card z` ciqtdl evxe ,oy inc wx carl

zecrn eygkedy s` ,'mnf xy`k' oicn mirvn`d minlyny `vnp
.enfedy iptl mipey`xd,àéä äîæä úléçz äLçëä ,dpéî òîLm`y §©¦¨©§¨¨§¦©£¨¨¦

miyrp eid `l ,dygkedyk mirvn`d zecr dlhay xg`n if` ,ok `l
.minnef

:`xnbd dgecàì ,éiaà øîàjk xg`e eygkedy micr `l` ,oicd jk ¨©©©¥Ÿ
zk dligza dzidy `ziixaa xaecn oi`e .minnef miyrp mpi` ,enfed
zkde ,'litde `niq' dcirdy zkd] zezik izy wx eid `l` ,ztqep

meyn edf ,card lk inc oec`l minlyn minfend oi`y dne ,[dnifnd
ote`a xaecnyeäðéîæàå eäðéëtàcmeiay exn`e etiqed minifndy ± §©§¦§§©§¦§

,epir z` `niq jk xg`e epiy z` oec`d litdy ,jetd dyrn did xg`

zexigl `vei card oky ,card lk inc oec`l minlyn minfend oi` okle
wx `le oir inca oec`d aiig mzecr itly `l` ,mipexg`d zecr itl mb
el gep did okl ,oir inca eaiigl micr e`eaiy oec`d rciy oeike .oy inca

minlyn okle .oy inc wx carl aiig mdixacly ,mipey`xd zecra
.eciqtdl evxy epir inc carl minnefd
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פז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc `nw `aa(iriax meil)

,éîc øeaéãk åàì`l` zg` zecr opi` dgiahd zecre daipbd zecr okle ©§¦¨¥
zecr dlhazp `l ,dgiahd zecr dlhazpy s` okle ,zecxtp zeicr izy

.ltk aiig apbde ,daipbd,éîc øeaéãk øeaéc éãk CBz ,øáñ éñBé éaøå§©¦¥¨©§¥¦§¦¨¥
lr enfedy oeikne ,zg` zecrl dgiahde daipbd lr zecrd zaygp okle

,eid mileqt daipbd lr ecirdy dryay `vnp ,rxtnl milqtpe dgiahd
.ltk aiig apbd oi`e

:`xnbd dywnåmpn` m`déñBé éaø øáñy,éîc øeaéãk øeaéc éãk CBz §¨©©¦¥§¥¦§¦¨¥
,ïðúäåxn`e ,minly zndae dler znda lv` oileg znda cinrndéøä' §¨§©£¥

oileg zndaéøä ,'íéîìL úøeîz äìBò úøeîz ,Bæd oilegd zndaBæ §©¨§©§¨¦£¥
ziidp.øéàî éaø éøác ,äìBò úøeîzmipic ipy ligdl `a mc`yk oky §©¨¦§¥©¦¥¦

,`l m`e ,ahen ,mdipy elegiy xyt` m`y `id ezrc ,mieqn utg lr
minly zyecw oi`e ,dler zyecw dilr dlg okle ,'oey`x oeyl qetz'

.dler zyecw lr legl dlekiäléçzî ïåekúð Cëì íà ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¦§¨¦§©¥¦§¦¨
if` ,odizy zxenz dndad didzy ,ezxin`aúBø÷ì øLôà éàå ìéàBä¦§¦¤§¨¦§

,ãçàk úBîL éðL,df xg` dfa mze` xnel gxkedeïéîéi÷ åéøácdndade §¥¥§¤¨§¨¨©¨¦
da letiy cr drxze ,minly zyecwa divge dler zyecwa dyecw divg

j` .minly divg incae dler divg inca `iaie xknz f`e ,meníàå§¦
dligznå 'äìBò úøeîz' øîàf`éøä ,'íéîìL úøeîz' øîàå Cìîð ¨©§©¨§¦§©§¨©§©§¨¦£¥
dndada ïðéeäå .äìBò úøeîz Bæqei iax ixaca daiyid ipa epc -m` .i §©¨§©¦¨¨
ok`,Cìîðif`àèéLt,minly `le dler `id ixde ea xefgl leki epi`y ¦§©§¦¨

.iqei iax ixaca yecig lk oi`e,àtt áø øîàå,jlnpy iqei iax xn`y dn §¨©©¨¨
,ïðéøîà÷ øeaéc éãk CBúa Cìîðxefgl leki epi`y iqei iax ycgn dfay ¦§©§§¥¦¨©§¦©

`vnp .inc xeaick e`l xeaic ick jezy meyn ,xeaic ick jez elit` ea
dx`iay itk `le ,inc xeaick e`l xeaic ick jezy `id iqei iax zhiyy

.inc xeaick xeaic ick jezy xaeq iqei iaxy lirl `xnbd

:`xnbd zvxznéøz ,éøîàly mixeriy ipy ±éåä øeaéc éãk CBz- ¨§¥§¥§¥¦¨¥
,mpyiéãk ,ãçly onf jynúìéàLly melyéãk ,ãçå ,áøì ãéîìz ©§¥§¥©©§¦§©§©§¥

ly onf jynúìéàLly melyéñBé éaøì déì úéì ék .ãéîìúì áøä §¥©¨©§©§¦¦¥¥§©¦¥
ly xeriya edf ,inc xeaick xeaic ick jezyáøì ãéîìz úìéàL éãk§¥§¥©©§¦§©

' `edyéìò íBìLLéôðc ,'éøBîe éaø Ela` ,jex` `edy -xeriyd z` ¨¨¤©¦¦§¨¦
ly,ãéîìúì áøä úìéàL éãkwx `edyéìò íBìL''E,`ed xvweúéà §¥§¥©¨©§©§¦¨¨¤¦
déì,dxenz iabl iqei iax xaeqy dn okle .inc xeaick xeaic ick jezy ¥

axl cinlz ly mely zli`yl dpeekd ,inc xeaick e`l xeaic ick jezy
zli`ya epiid ,inc xeaicky ,zeicr sexiv iabl xaeqy dne ,jex` `edy

.xvw `edy cinlzl ax ly mely
oebk ,zecra `id dygkdy ,`ed zecr znfdl zecr zygkd oia weligd
j` .gvx `l ipelty ecirde mixg` e`ae ,gvx ipelty micr ecirdy
meia gvx ok` `edy okzi ,mdl exn`y oebk ,mnvr micra `id dnfdd

epnr mziid mknvr mz`y micirn ep` `l` ,mkixack milyexia ipelt
zFUrl mnf xW`M' (hi hi mixac) mze` miyiprn df ote`ae .laaa df meia©£¤¨©©£

.'eig`l§¨¦

eîæeä óBqáìe eLçëeäL íéãò ,àáø øîà,bxd ipelty ecirdy micr ± ¨©¨¨¥¦¤§£§©§
ziyily zk d`ae ,meyigkde mixg` micr e`ae ,mdit lr oicd xnbpe

mipey`xd if` ,mipey`xd z` dnifdeïéâøäðs` ,'mnf xy`k' oicn ¤¡¨¦
oia zwqtn dygkdd oi` oky ,enfedy iptl mzecr dlqtpe eygkedy

meyn ,dnfdl zecrdäøîâð àlL àlà ,àéä äîæä úléçz äLçëäc§©§¨¨§¦©£¨¨¦¤¨¤Ÿ¦§§¨
dnfdd zligz cry `vnp .'mziid epnr' mixne`e micr mi`ay cr dnfdd

xy`k'a miaiigzn okle ,dxyk minfend zecr dzid [eygkedy xg`l s`]
.'mnf

:eixacl xewn `ax `ian,àéðúc ,dì àðéîà àðî ,àáø øîàmicr ¨©¨¨§¨£¦¨¨§©§¨

exn`yépãéòîep` micirn ±,Bcáò ïéò úà ànéqL ,éðBìt Léàa`vie ¥¦©¦§¦§¦¤¦¥¤¥©§
,zexigl cardåjk xg`ìétäoec`dBpéL úàinca aiigzde ,card ly §¦¦¤¦

,oixeg oaa laegd oick oydïk øîBà áøä éøäLmzecra utg oec`de ± ¤£¥¨©¥¥
,[oldl x`aziy itk]eàöîðåmicrd,ïéîîBæif` ,mixg` micr menifdy §¦§§§¦

ïéîlLîminnefd.ãáòì ïéò éîc:`ax xxanéîc éëéäote` dfi`a ± §©§¦§¥©¦¨¤¤¥¦¨¥
.xaecnàîéìéàxaecnyéðz÷ãk,`ziixaa aezkk ±úk àkéìcmicr ¦¥¨¦§¨¨¥§¥¨©
àðéøçàminfend zecr it lr wx `l` ,dligz dcird xaky [zxg` -] ©£¦¨

recn ,ok m`y meyn ,okzi `l df ,zexgl card `viy oicd wqtpïéîlLî§©§¦
minfend,ãáòì ïéò éîcikeéòa÷ Bðéò éîc ,úeøéçì déì é÷tîc øúa §¥©¦¨¤¤¨©§©§¥¥§¥§¥¥¨¨¥
éîelLmlyl aiegn oec`d oi`e ,zexigl card `vei mzecr it lr ixd - ©¥

.oird inca maiigl oi` micrd enfedyk s` ,ok m`e ,oird cra cer elãBòå§
y `ziixaa llk xkfp `ly ,dywì éòa áøì ãáò délek éîcéîelLz` ± §¥¥¤¤§©¨¥§©¥

`ivedl evx mzecra ixdy ,oec`l mlyl minfend miaiig card inc lk

.zexigl card z` epnnãBòådyw' oeyld'ïk øîBà áøä éøäL± §¤£¥¨©¥¥
ike ,mzecra utg oec`dydéì àçéð éî áøämi`iven md ixd ,mzecra ¨©¦¦¨¥
.xwya zexigl ecar z`

:`ziixaa `ax x`an oklåàì àlàxaecnyéøîàå éøz éa eúàc ïBâk± ¤¨©§§¨¥§¥§¨§¥
oec`dy ecirde micr ipy e`a dligzyBpéL úà ìétäjk xg`eànéñ ¦¦¤¦¦¥

c ,Bðéò úàmdixac itldéì áéúéî éòamlyl jixv ±áøäcarléîc ¤¥§¨¥¥¥¥¨©§¥
,Bðéòepir z` oec`d `niqyke ,zexigl card `vi epiy zltda oky ¥

,epir inc el aiigzpéàòéöî éøz éa eúàåmirvn` micr -éøîàådidy §¨¥§¥§¦¨¥§¨§¥
z` oec`d `niq dligzy ,zxg` dyrnd,Bðéò,zexigl `vieøãäå- ¥©£©

z` litd jk xg`ec ,BpéL,mdixac itléòa àìoec`ddéì áúéîìcarl ¦§Ÿ¨¥§¥©¥
.BpéL éîc àlà`vnp df ote`aeéàòéöîì éàn÷ déì éLçëî à÷c- ¤¨§¥¦§¨©§£¥¥©¨¥¦§¦¨¥

mirvn`d z` miyigkn [oir inca oec`d miaiigny] mipey`xd micrdy

.[oy inca wx edeaiigy]åy ,oaen df itleðééäzecr iabl `ziixad dhwpy §©§
mirvn`d,'ïk øîBà áøä éøäL'rnynydéì àçéðcoec`léàîa ¤£¥¨©¥¥§¦¨¥§©
éøîà÷c,zexigl card `vei mipey`xd zecr it lr xak oky ,el` micr §¨¨§¥

`ed mirvn`d it lr eli`e ,oir inc mlyl s` aiig `ed mzecr itly `l`
mirvn`d zecra el gep okle .oir incn mizegt mdy ,oy inca wx aiig

crn xzei.mipey`xd ze

:dgkedd z` `ax miiqnéðz÷å,`ziixaaéàòéöî ïéîîBæ eàöîðå± §¨¨¥§¦§§§¦§¦¨¥
mirvn`d enfedyky,ãáòì ïéò éîc ïéîlLîaiig oec`dy ecird ixdy §©§¦§¥©¦¨¤¤

.el aiig zn`ay epir inc z` card z` ciqtdl evxe ,oy inc wx carl

zecrn eygkedy s` ,'mnf xy`k' oicn mirvn`d minlyny `vnp
.enfedy iptl mipey`xd,àéä äîæä úléçz äLçëä ,dpéî òîLm`y §©¦¨©§¨¨§¦©£¨¨¦

miyrp eid `l ,dygkedyk mirvn`d zecr dlhay xg`n if` ,ok `l
.minnef

:`xnbd dgecàì ,éiaà øîàjk xg`e eygkedy micr `l` ,oicd jk ¨©©©¥Ÿ
zk dligza dzidy `ziixaa xaecn oi`e .minnef miyrp mpi` ,enfed
zkde ,'litde `niq' dcirdy zkd] zezik izy wx eid `l` ,ztqep

meyn edf ,card lk inc oec`l minlyn minfend oi`y dne ,[dnifnd
ote`a xaecnyeäðéîæàå eäðéëtàcmeiay exn`e etiqed minifndy ± §©§¦§§©§¦§

,epir z` `niq jk xg`e epiy z` oec`d litdy ,jetd dyrn did xg`

zexigl `vei card oky ,card lk inc oec`l minlyn minfend oi` okle
wx `le oir inca oec`d aiig mzecr itly `l` ,mipexg`d zecr itl mb
el gep did okl ,oir inca eaiigl micr e`eaiy oec`d rciy oeike .oy inca

minlyn okle .oy inc wx carl aiig mdixacly ,mipey`xd zecra
.eciqtdl evxy epir inc carl minnefd
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xcde"פח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc `nw `aa(iying meil)

îoeikcaàôéñxaecn jgxk lr `ziixad lyäîæäå Ctéîaote`a ± ¦§¥¨§¥©©£¨¨
iia` x`aiy itk] mdixacn jetd ecird mbe mipey`xd z` enifd micrdy

d z` okl ,[oldlénð àLéøcinrdl yi.äîæäå Ctéîa ¥¨©¦§¥©©£¨¨
:dnfde jtina yxtl jixv `tiqa recn iia` x`anéðz÷caàôéñly §¨¨¥¥¨

,micr exn` m`y ,`ziixa dze`úà epãéòî[lr -]ìétäL ,éðBìt Léà ¥¦©¤¦§¦¤¦¦
Bcáò ïL úà,zexigl card `vi df ici lreåjk xg`Bðéò úà ànéñ ¤¥©§§¦¥¤¥

,oixeg oaa laegd oick epir inca aiigzdeïk øîBà ãáòä éøäLel gepe - ¤£¥¨¤¤¥¥
,oir inc lawne xxgzyny ,mzecra carleàöîðåmicrd,ïéîîBæ §¦§§§¦

áøì ïéò éîc ïéîlLî.oec`l ±:iia` l`eyéîc éëéä,xaecn cvik ±éà §©§¦§¥©¦§©¥¦¨¥¦
ote`a xaecnììk àìáça éàøúa eäì eãBî à÷ àìcmicrdy ± §Ÿ¨§©§¨¥©£¨¨§¨

minifn wx `l` ,cara lag oec`dy llk micen mpi` ,minifnd ,mipexg`d
minlyn mipey`xd recn ok m`y meyn ,okzi `l df ,mipey`xd z`

ixd ,oir inc wx oec`ldéì éîelL éòa áøì ,ãáò délek éîclk z` - §¥¥¤¤§©¨¥©¥¥
.xwya ecar xxgyle eciqtdl evxy ,axl mlyl md mikixv card inc

:iia` x`an oklàèéLt àlàxaecnyàìáça eälek eãBî à÷cmby ± ¤¨§¦¨§¨§©£¨¨
oi` okle] zexigl `vie ,cara lag oec`dy micen mipexg`d micrd

,[card lk inc z` oec`l minlyn mipey`xdeäðéîæàå ïðéëtà à÷ãe± §¨©§¦¨§©§¦§
dyrn did xg` meiay ecirde etiqed ,mipey`xd z` enifdy ,mipexg`de
mlyl mipey`xd miaiigzn okle ,epiy litd jk xg`e epir `niqy ,jetd

oyd inc mewna oir inc mlyiy eciqtdl evxy ,oir inc wx oec`l
,dnfde jtine zezik izya xaecn `yixa mb ,ok m`e .carl aiig zn`ay
zecr oiba] mirvn`d eygkede zezik 'ba cinrdy `ax ixack `le

zligz dygkdy ,`ax ixacl `ziixadn di`x oi` ok m` .[mipey`xd
.dnfd

:`ziixad z` `xnbd zx`anéîc éëéäå,iia` zhiy itl xaecn cvik - §¥¦¨¥
.micr izik izy wx eid `tiqa oiae `yixa oiayéøeçà éøçàî à÷c éà¦§¨§©£¥©¥

éàøúa éðämipey`xdy oebk ,xzei xge`n dcird dipyd zkd m` - ¨¥©§¨¥
dyrnd did ipy meiay ecird miipyde ,dyrnd did oey`x meiay ecird

etdeok m`y ,okzi `l df ,did jéîelL éòa áøì ãáò éîc ézkàoiicr - ©©¦§¥¤¤§©¨¥©¥
meyn ,card lk inc oec`l mlyl ekxhvi mipey`xddéì éáéiçî éëc§¦§©§¥¥

àeä àáeiç øa åàì àøáb ézkà ,àøáâìaiigzp '` meiay ecirdyky - §©§¨©©¦©§¨©©¦¨
,aiigzp 'a meia wx ixdy ,f` ea aiigzp `l cery xaca edeaiig ,exxgyl
zx`an .card lk inc mlyl miaiige ,xwya ecar xxgyl ennfy `vnpe

:`xnbdàlàxaecn i`ceéàøúa éðä éîec÷ éîc÷î à÷cmiipydy - ¤¨§¨§©§¥©¥¨¥©§¨¥
.mipey`xd ecirdy iptl cer ea lagy micen

:x`al `xnbd dkiynnéàåxaecncmipey`xd ecirdy mcewãîò àì §¦§Ÿ¨©
oec`d mr cardïécaok m`y meyn ,okzi `l df ,epxxgyiy eraezl ©¦

,déì éîelL éòa áøì ãáò délek éîc ézkàxexgiya eaiigl evx oky ©©¦§¥¥¤¤§©¨¥©¥¥
onfa cardáéiçéî àì àøáb ézkàc,exxgyl oec`d aiigzp `l oiicry ± §©©¦©§¨Ÿ¦©©

ok m`e ,xeht qpwa dcene ,qpw `id oire oya zexigl car z`ivi ixdy
.xhtdle zecedl ,oic zial `eal oec`d did lekiàlàxaecn i`ceãîòc ¤¨§¨©

oec`d,ïécaoec`d did leki `l jli`e o`kne ,el mlyle exxgyl aiege ©¦
oic ziaa card eraze ,card mr oec`d gxay `l` ,xhtidle zecedl
md] micr `iade ,wqtpy itk epir inc el mlyie epxxgyiy ,xg`

md] mixg` micr e`ae ,epic wqtp jky ecirdy [`ziixaa mipey`xd
e`ay mcew ,xg` meiay cer ecirde ,menifde [`ziixaa mipexg`d
oi` okl .epiy inc lawle xxgzydl epic wqtp xak ,cirdl minfend

ea wifgd oec`de ,xxgey xak oky ,card inc oec`l minlyn minfend
.minlyn ,oec`l ciqtdl evxy oird inc z` j` ,oick `ly

:`ax zii`x lr dywn `xnbdáøì à÷éà áøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©¦¨§©
àáøc àé÷ec ,éMà,`id dnfd zligz dygkdy ,`ax ly eweic ±àëéäî ©¦§¨§¨¨¥¥¨

.jk wiic `ziixaa wlg dfi`n ±àîéìéàwiicyîd,àLéødcinrdy enke ¦¥¨¥¥¨
dyigkn [epire epiy dxn`y] dpey`xdy ,micr zezik 'ba (:br) lirl `ax

,dipyd z` ziyily zk dnifd jk xg`e ,[epiye epir dxn`y] dipyd z`
jk xg`e eygkedyky gkene ,carl oir inc inelyza dipyd zaiige

,ezgked lr dyw ok m` ,miaiig enfedéàòéöî éLçkúî à÷ éî àLéø- ¥¨¦¨¦§©£¥§¦¨¥
ixd ,mzecr dlhae dygked dipyd zkd `yixa ikeéîfzî àì éàc ïåék¥¨§¦Ÿ¦©§¥

eygkedy s` ixd ,minfen eid `l m` -àîéé÷ à÷ eäééúååk àúeãäñ- ¨£¨§¨©§¨©§¨
meyn ,zniiw mzecràðéãcïðé÷ñt eäééúååkwqtp did oicdy - §¦¨§¨©§©§¦¨

meyn ,oy inc wx oec`d mlyny ,mdixack,äðî íéúàî ììëa Léc§¥¦§¨¨©¦¨¤
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Bðéò úà éúénñL ì"à änì Bì øîà úeøéçì àöé écáò éáhL òãBé äzà éà Bì øîà òLBäé§ª©¨©¦©¨¥©¤¨¦©§¦¨¨§¥¨©¨¨¤¦¥¦¤¥

éøáãa ïéà Bì øîàñð÷a äãBî dpéî ïðéòîLå áéiç íéãò Bì Lé àä íéãò Bì ïéà øákL íeìk E ¨©¥¦§¨¤§¤§¨¥¥¦¨¥¥¦©¨§©§¦¨¦¨¤¦§¨
äåä ïéc úéa áà òLBäé 'ø àäå éãBà ã"á éðôa àìc â"ø éðàL ì"à áéiç íéãò eàa ë"çàå§¨¥¦©¨©¦§Ÿ¦§¥¥§¨§ª©©¥¦£¨
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc `nw `aa(iying meil)

÷etéðzexigl card `vii ±,Bðéòam`e,BpéLa ÷etéð ,BpéL úà ìétä ¥§¥¦¦¤¦¥§¦
y ote`aeBðéò úà ànéñoica oiicr cnr `leåjk xg`,BpéL úà ìétä ¦¥¤¥§¦¦¤¦

÷etéðzexigl,BpéLå Bðéòazvxzn .llk mlyl oec`d aiigzi `le ¥§¥§¦
:`xnbdéìò ,éiaà øîàE,jk xn`p lal ,jzl`y lr ±àø÷ øîàzeny) ¨©©©¥¨¤¨©§¨

`k(ek,'Bðéò úçz',xxgzyn cala epir zzgyd lry cnllúçz àìå ©©¥§Ÿ©©
,BpéLå Bðéòxn` oke .epiy inc lhepe epira `vei ,epiye epira lagyk okle ¥§¦

(fk `k my) aezkd,'BpéL úçz',xxgzyn cala epiy lry cnllàìå ©©¦§Ÿ
,Bðéòå BpéL úçz.epir inc lhepe epiya `vei ,epire epiya lagyk okle ©©¦§¥

:`id dnfd zligz dygkdy epizpynn di`x d`ian `xnbdáø øîà̈©©
àðéðz énð ïðà óà ,ïéáà øa éãéàzligz dygkdy ,`ax ixack [epipy ±] ¦¦©¨¦©£©©¦¨¦¨

(:ar) epipyy ,`id dnfdíäét ìò øëîe çáèå íéðL ét ìò áðbmipy ± ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦¤
,exkn e` egahy ecirde exfge ,dy e` xey apby ipelt lr ecirdyeàöîðå§¦§§

ìkä úà Bì ïéîlLî ,ïéîîBæ.eaiigl ennfy 'de 'ce ltk inelyz±xne`e §¦§©§¦¤©Ÿ
,ici` axåàì éàîxaecn dxe`kl -eãéòäcoey`x meia,äáéðbä ìò ©©§¥¦©©§¥¨
eøæçåipy meiaeîæeäå ,äçéáhä ìò eãéòäåiyily meia,äáéðbä ìò §¨§§¥¦©©§¦¨§§©©§¥¨
eøæçåiriax meia.äçéáhä ìò eîæeäå,ici` ax jiynneîæeäL ïåék àäå §¨§§§©©§¦¨§¨¥¨¤§

iyily meia,äáéðbä ìòy `vnpéaâìd lr mzecreäì äåä ,äçéáè ©©§¥¨§©¥§¦¨£¨§
ïéLçëeî`l daipb dzid `l m` ixdy ,zxgnl enfedy iptl cer ,f` xak §¨¦

,dgiah lr aiigl jiiyå,dygked dgiahd zecry s`éðz÷enfedyky §¨¨¥
dgiahd lr,ìkä úà Bì ïéîlLî,dgiahd lr 'de 'c epiidcà÷ìñ éàå §©§¦¤©Ÿ§¦©§¨

Czòcy xn`z m`e ±,àéä äîæä úléçz åàì äLçëäeygkedy micre ©§¨©§¨¨©§¦©£¨¨¦
iptl dlqtp mzecry meyn ennf xy`k mlyl miaiig mpi` enfed seqale

ok m` ,dnfddäçéáhàdgiahd lr -,ïéîlLî éànàlr mzecr ixd ©§¦¨©©§©§¦
,enfedy iptl dygked dgiahddpéî òîL åàì àlàyúléçz äLçëä ¤¨©§©¦¨©§¨¨§¦©

.àéä äîæä£¨¨¦
:di`xd z` `xnbd dgec,ïðé÷ñò éàîa àëä ,éøîàxaecneîæeäL ïBâk ¨§¥¨¨§©©§¦¨§¤§

äléçz äçéáhä ìòmipy inelyza eaiigzp f`e ,dygked `idy iptl ©©§¦¨§¦¨
inelyza mb eaiigzpe daipbd lr enfed jk xg` wxe ,dgiahd lr dyelye

.'de 'c minlyn okle ,ltkd
:mi`xen` cer ewlgp iia`e `ax zwelgnay `xnbd d`ianàzâeìôáe± ¦§§¨

,xn`p jky .xfrl` iaxe opgei iax mb ewlgp ,zwelgn dze`aíéãò¥¦
,bxd ipelty ecirdyeLçëeäL`l ipelty ecirdy mixg` micr ici lr ¤§£

,bxdeîæeä óBqáìeepnr' mipey`xd lr ecirdy mixg` micr ici lr §©§
ewlgp ,'xg` mewna dry dze`a mziidøæòìà éaøå ïðçBé éaøoic dn ©¦¨¨§©¦¤§¨¨

,minfendïéâøäð øîà ãç,ennfy itk.ïéâøäð ïéà øîà ãçå ©¨©¤¡¨¦§©¨©¥¤¡¨¦
:`xnbd zx`aníéizñzheytz -,ïéâøäð ïéà øîàc àeä øæòìà éaøc ¦§©¥§©¦¤§¨¨§¨©¥¤¡¨¦

epivn ixdyLôða eLçëeäL íéãò ,øæòìà éaø øîàcipelty ecirdy - §¨©©¦¤§¨¨¥¦¤§£§¤¤
,eygked wx `l` enfed `le ,dzin aiig,ïé÷Bì(bi k zeny) lr exar oky ¦

.'xwW cr Lrxa dprz `l'Czòc à÷ìñ éàåy xn`z m`e ±øæòìà éaø Ÿ©£¤§¥£¥¨¤§¦©§¨©§¨©¦¤§¨¨
øîàc àeäjk xg` enfed m`y,ïéâøäðok m`éànàmdïé÷Bìzecr lr §¨©¤¡¨¦©©¦

ixd ,efïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì déì äåämileki ef zecr lr ± £¨¥©¤¦©§©§¨©¦©¥¦
,menifie micr e`eai m` ,dzin aiigzdl mdúøäæàì ïzépL åàì ìëå§¨©¤¦©§©§¨©

ïéc úéa úúéîzia edezini `ly ick ezeyrl `ly dxezd dxidfdy ± ¦©¥¦
,oic,åéìò ïé÷Bì ïéà.e`ld ly eyper `id cala dzinyòîL åàì àlà ¥¦¨¨¤¨©§©
dpéîyøîàc àeä øæòìà éaøenfed seqale eygkedy micry.ïéâøäð ïéà ¦¨©¦¤§¨¨§¨©¥¤¡¨¦

ok` :`xnbd dwiqníéizñz.jk ¦§©¥
okzid :miwel ytpa eygkedy micry ,xfrl` iax ixac lr zl`ey `xnbd

mdy,ïé÷Bìixdeäðéð éøúe éøzmicirnd micrd ,mipy len mipy md ± ¦§¥§¥¦§
ok m`e ,bxd `ly micirnd micrd len ,bxd ipeltyzëîñc úéæç éàî©¨¦§¨§©§

éðäà,miyigknl oin`dl zi`x dn ±éðäà CBîñ.bxdy micirnd lr ± ©¨¥§©¨¥
:`xnbd daiyn,éiaà øîàmicrd eygked `ly ote`a xacn xfrl` iax ¨©©©¥

`l` ,mixg` micr ici lråéìâøa âeøä àáaeilr ecirdy mc`dy ± §¨¨§©§¨
.miwele ,xwy ecirdy xexa ok m`e ,ig epiptl `a ,bxdpy

äðùî

:dynge drax`n xehte ,ltk aiig apby mipte` zx`an epizpynáðbxey ¨©

dy e`íéðL ét ìò,jk lr ecird mipyy ±øëîe çáèåãçà ãò ét ìò, ©¦§©¦§¨©¨©©¦¥¤¨
,oenn aiign epi` cg` creBàdcedyBîöò ét ìò,xkn e` gahy ©¦©§

qpw od dynge drax` inelyze,xeht qpwa dceneílLîéîeìLzìôk §©¥©§¥¤¤
,jk lr ecird mipy ixdy ,daipbd lrílLî Bðéàåäòaøà éîeìLz §¥§©¥©§¥©§¨¨

äMîçå,oke .dxikne dgiahd lrúaLa çáèå áðbzaya hgeyde ,cifna ©£¦¨¨©§¨©§©¨
y e` ,dzin aiigáðb,äøæ äãBáòì çáèå,dzin aiig dxf dcearl gaehde ¨©§¨©©£¨¨¨

dze`a milgd minelyza aiig epi` dyrn zngn dzin aiigzny in lke

y e` .dryCk øçàå ,åéáà úîe ,åéáà ìMî áðbeia` z` yxiy xg`l ± ¨©¦¤¨¦¥¨¦§©©¨
eig` mrøëîe çáèyi el mb ixdy xeqi`a elek z` gah `ly `vnpe , ¨©¨©

y e` .ea wlgLéc÷äå áðbxg`l yicwdy oebk] lg ycwddy ote`a oaxwl ¨©§¦§¦
,[zeyx iepiye ye`i ycwdd mr o`k yiy ,milrad ye`içáè Ck øçàå§©©¨¨©

øëîebdep dynge drax`e ltk inelyz aeig oi`y ,yicwdy dn z` ¨©
,el` lka .ycwdaìôk éîeìLz ílLîäòaøà éîeìLz ílLî Bðéàå §©¥©§¥¤¤§¥§©¥©§¥©§¨¨

äMîçå.ex`azdy minrhdn , ©£¦¨
øîBà ïBòîL éaøycwd znda apebdy ,xg` mewna minkg exn`y dn , ©¦¦§¥

`l` ,ok epi` ,dynge drax`e ltk inelyzn xeht milrad zianíéLã÷̈¨¦
áéiçLíúeéøçàaxg` yixtdl milrad miaiig eca`p e` eapbp m`y ± ¤©¨§©£¨¨

,'oaxw ilr ixd' exn`y oebke ,mdizgzílLîapbdäòaøà éîeìLz §©¥©§¥©§¨¨
äMîçåe .mze` gah m`íúeéøçàa áéiç ïéàLoi`y miycw la` ± ©£¦¨¤¥©¨§©£¨¨

exn`y oebke ,eapbp e` eca`pyk mdizgz xg` yixtdl miaiig milrad
,'oaxw ef ixd'øeètdynge drax` inelyzn apbd: ¨

àøîâ

xkn e` gah m`y ,dpyna epipyy oicd :`xnbd dywnãçà ãò ét ìò©¦¥¤¨
`ed ixd ,dynge drax` mlyn epi`àèéLtjxved dnle ,heyt oic ± §¦¨

:`xnbd zvxzn .ezepyl `pzdéøîà,daiyid ipa exn` ±òîLî à÷ àä ¨§¥¨¨©§©
ïìdcendy ,`pzd eprinyd df oic dpyyk ±Bîöò ét ìòmlyln xehty ¨©¦©§

`edàéîec[dnec-]ãçà ãò ét ìòccg` cry in xehty ote` eze`a ± §¨§©¦¥¤¨
.ea cirnãçà [ãò] ét ìò äî,ea cirn cg` cry ote`a xehtdy myk ± ©©¦¥¤¨
éúà ékãçà ãò`ed ,jk xg` sqep cr `eai xy`k ±déãäa óøèöîmr ± ¦¨¥¥¤¨¦§¨¥©£¥

e oey`xd crdáéiçéîdcen xy`k jk ,mlyl apbd aiigzne ±Bîöò ét ìò ¦©©©¦©§
mlyln xehteáéiçéî íéãò eúà ék énðxg` micr e`eai xy`k ob mb ± ©¦¦¨¥¦¦©©

,dfa dpynd zpeeke .mdit lr mlyl aiigzi ,jkøîà àðeä áøcî é÷etàì§©¥¦§©¨¨©
áø,jk xaeq epi`y ,ax mya `ped ax ly epicn `ivedl ±àðeä áø øîàc ©§¨©©¨

áø øîàd:øeèt íéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî ¨©©¤¦§¨§©©¨¨¥¦¨
:xeht micr e`a jk xg`e qpwa dcendy ,ax ixaca dpc `xnbd,àôeb¨

:øeèt ,íéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¤¦§¨§©©¨¨¥¦¨
déáéúéàdywd ±àðeä áøì àcñç áø,`ziixaa epipy ,ïaøa äNòî ¥¦¥©¦§¨§©¨©£¤§©¨

ïéò úà ànéqL ìàéìîbéáè[card my-]Bcáò,iprpkdäéäål`ilnb oax ©§¦¥¤¦¥¤¥¨¦©§§¨¨
,äìBãb äçîN çîNjkn rpnpe ,did xyk care xg`n exxgyl utgy itl ¨¥©¦§¨§¨

,'EcarY mdA mlrl' (en dk `xwie) dyra xaer ecar xxgyndy meyn§Ÿ¨¨¤©£Ÿ
.mixa` iy`xa `veid car oick zexigl iah `vi epir z` `niqy eiykre¥

Bàöîl`ilnb oax ybt ±òLBäé éaøì,éà Bì øîàoi`d ±òãBé äzà §¨§©¦§ª©¨©¦©¨¥©
úeøéçì àöé écáò éáhL.Bì øîà,ryedi iaxänì.zexigl `vi `ed ¤¨¦©§¦¨¨§¥¨©¨¨

déì øîàiptn ,l`ilnb oaxBì øîà .Bðéò úà éúénqL,ryedi iaxïéà ¨©¥¤¦¥¦¤¥¨©¥
éøáãaEel`íeìkiptn ,zexigl iah `viy mdit lr weqtlBì ïéà øákL ¦§¨¤§¤§¨¥
[jl-]íéãòiy`xa car z`iviy oeike ,z`f mircei ep` jitn `l` ,jk lr ¥¦

it lr zexigl `vei card oi` jkitl ,xeht qpwa dcende ,qpw `ed mixa`

,`ziixad ixacn `cqg ax wiicn .jz`cedíéãò Bì Lé àäe`a m` la` ± ¨¥¥¦
,l`ilnb oax dced xaky xg`l micráéiç,exxgyldpéî ïðéòîLå± ©¨§©§¦¨¦¨

dy dfn eprnyeáéiç ,íéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBîax lr dywe , ¤¦§¨§©©¨¨¥¦©¨
.`pedY déì øîàaiyd,`cqg axl `ped axéðàLdidy dyrnd dpey ± ¨©¥©¦
mr,ìàéìîb ïaøoeikéãBà ïéc úéa éðôa àìc,oic zia iptl dced `l ± ©¨©§¦¥§Ÿ¦§¥¥¦¥

:`xnbd dywn .xeht oic zia ipta qpwa dcend wxeáà òLBäé éaø àäå§¨©¦§ª©©
äåä ïéc úéa.eipta dced l`ilnb oax ixde , ¥¦£¨
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צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc `nw `aa(iying meil)

÷etéðzexigl card `vii ±,Bðéòam`e,BpéLa ÷etéð ,BpéL úà ìétä ¥§¥¦¦¤¦¥§¦
y ote`aeBðéò úà ànéñoica oiicr cnr `leåjk xg`,BpéL úà ìétä ¦¥¤¥§¦¦¤¦

÷etéðzexigl,BpéLå Bðéòazvxzn .llk mlyl oec`d aiigzi `le ¥§¥§¦
:`xnbdéìò ,éiaà øîàE,jk xn`p lal ,jzl`y lr ±àø÷ øîàzeny) ¨©©©¥¨¤¨©§¨

`k(ek,'Bðéò úçz',xxgzyn cala epir zzgyd lry cnllúçz àìå ©©¥§Ÿ©©
,BpéLå Bðéòxn` oke .epiy inc lhepe epira `vei ,epiye epira lagyk okle ¥§¦

(fk `k my) aezkd,'BpéL úçz',xxgzyn cala epiy lry cnllàìå ©©¦§Ÿ
,Bðéòå BpéL úçz.epir inc lhepe epiya `vei ,epire epiya lagyk okle ©©¦§¥

:`id dnfd zligz dygkdy epizpynn di`x d`ian `xnbdáø øîà̈©©
àðéðz énð ïðà óà ,ïéáà øa éãéàzligz dygkdy ,`ax ixack [epipy ±] ¦¦©¨¦©£©©¦¨¦¨

(:ar) epipyy ,`id dnfdíäét ìò øëîe çáèå íéðL ét ìò áðbmipy ± ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦¤
,exkn e` egahy ecirde exfge ,dy e` xey apby ipelt lr ecirdyeàöîðå§¦§§

ìkä úà Bì ïéîlLî ,ïéîîBæ.eaiigl ennfy 'de 'ce ltk inelyz±xne`e §¦§©§¦¤©Ÿ
,ici` axåàì éàîxaecn dxe`kl -eãéòäcoey`x meia,äáéðbä ìò ©©§¥¦©©§¥¨
eøæçåipy meiaeîæeäå ,äçéáhä ìò eãéòäåiyily meia,äáéðbä ìò §¨§§¥¦©©§¦¨§§©©§¥¨
eøæçåiriax meia.äçéáhä ìò eîæeäå,ici` ax jiynneîæeäL ïåék àäå §¨§§§©©§¦¨§¨¥¨¤§

iyily meia,äáéðbä ìòy `vnpéaâìd lr mzecreäì äåä ,äçéáè ©©§¥¨§©¥§¦¨£¨§
ïéLçëeî`l daipb dzid `l m` ixdy ,zxgnl enfedy iptl cer ,f` xak §¨¦

,dgiah lr aiigl jiiyå,dygked dgiahd zecry s`éðz÷enfedyky §¨¨¥
dgiahd lr,ìkä úà Bì ïéîlLî,dgiahd lr 'de 'c epiidcà÷ìñ éàå §©§¦¤©Ÿ§¦©§¨

Czòcy xn`z m`e ±,àéä äîæä úléçz åàì äLçëäeygkedy micre ©§¨©§¨¨©§¦©£¨¨¦
iptl dlqtp mzecry meyn ennf xy`k mlyl miaiig mpi` enfed seqale

ok m` ,dnfddäçéáhàdgiahd lr -,ïéîlLî éànàlr mzecr ixd ©§¦¨©©§©§¦
,enfedy iptl dygked dgiahddpéî òîL åàì àlàyúléçz äLçëä ¤¨©§©¦¨©§¨¨§¦©

.àéä äîæä£¨¨¦
:di`xd z` `xnbd dgec,ïðé÷ñò éàîa àëä ,éøîàxaecneîæeäL ïBâk ¨§¥¨¨§©©§¦¨§¤§

äléçz äçéáhä ìòmipy inelyza eaiigzp f`e ,dygked `idy iptl ©©§¦¨§¦¨
inelyza mb eaiigzpe daipbd lr enfed jk xg` wxe ,dgiahd lr dyelye

.'de 'c minlyn okle ,ltkd
:mi`xen` cer ewlgp iia`e `ax zwelgnay `xnbd d`ianàzâeìôáe± ¦§§¨

,xn`p jky .xfrl` iaxe opgei iax mb ewlgp ,zwelgn dze`aíéãò¥¦
,bxd ipelty ecirdyeLçëeäL`l ipelty ecirdy mixg` micr ici lr ¤§£

,bxdeîæeä óBqáìeepnr' mipey`xd lr ecirdy mixg` micr ici lr §©§
ewlgp ,'xg` mewna dry dze`a mziidøæòìà éaøå ïðçBé éaøoic dn ©¦¨¨§©¦¤§¨¨

,minfendïéâøäð øîà ãç,ennfy itk.ïéâøäð ïéà øîà ãçå ©¨©¤¡¨¦§©¨©¥¤¡¨¦
:`xnbd zx`aníéizñzheytz -,ïéâøäð ïéà øîàc àeä øæòìà éaøc ¦§©¥§©¦¤§¨¨§¨©¥¤¡¨¦

epivn ixdyLôða eLçëeäL íéãò ,øæòìà éaø øîàcipelty ecirdy - §¨©©¦¤§¨¨¥¦¤§£§¤¤
,eygked wx `l` enfed `le ,dzin aiig,ïé÷Bì(bi k zeny) lr exar oky ¦

.'xwW cr Lrxa dprz `l'Czòc à÷ìñ éàåy xn`z m`e ±øæòìà éaø Ÿ©£¤§¥£¥¨¤§¦©§¨©§¨©¦¤§¨¨
øîàc àeäjk xg` enfed m`y,ïéâøäðok m`éànàmdïé÷Bìzecr lr §¨©¤¡¨¦©©¦

ixd ,efïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì déì äåämileki ef zecr lr ± £¨¥©¤¦©§©§¨©¦©¥¦
,menifie micr e`eai m` ,dzin aiigzdl mdúøäæàì ïzépL åàì ìëå§¨©¤¦©§©§¨©

ïéc úéa úúéîzia edezini `ly ick ezeyrl `ly dxezd dxidfdy ± ¦©¥¦
,oic,åéìò ïé÷Bì ïéà.e`ld ly eyper `id cala dzinyòîL åàì àlà ¥¦¨¨¤¨©§©
dpéîyøîàc àeä øæòìà éaøenfed seqale eygkedy micry.ïéâøäð ïéà ¦¨©¦¤§¨¨§¨©¥¤¡¨¦

ok` :`xnbd dwiqníéizñz.jk ¦§©¥
okzid :miwel ytpa eygkedy micry ,xfrl` iax ixac lr zl`ey `xnbd

mdy,ïé÷Bìixdeäðéð éøúe éøzmicirnd micrd ,mipy len mipy md ± ¦§¥§¥¦§
ok m`e ,bxd `ly micirnd micrd len ,bxd ipeltyzëîñc úéæç éàî©¨¦§¨§©§

éðäà,miyigknl oin`dl zi`x dn ±éðäà CBîñ.bxdy micirnd lr ± ©¨¥§©¨¥
:`xnbd daiyn,éiaà øîàmicrd eygked `ly ote`a xacn xfrl` iax ¨©©©¥

`l` ,mixg` micr ici lråéìâøa âeøä àáaeilr ecirdy mc`dy ± §¨¨§©§¨
.miwele ,xwy ecirdy xexa ok m`e ,ig epiptl `a ,bxdpy

äðùî

:dynge drax`n xehte ,ltk aiig apby mipte` zx`an epizpynáðbxey ¨©

dy e`íéðL ét ìò,jk lr ecird mipyy ±øëîe çáèåãçà ãò ét ìò, ©¦§©¦§¨©¨©©¦¥¤¨
,oenn aiign epi` cg` creBàdcedyBîöò ét ìò,xkn e` gahy ©¦©§

qpw od dynge drax` inelyze,xeht qpwa dceneílLîéîeìLzìôk §©¥©§¥¤¤
,jk lr ecird mipy ixdy ,daipbd lrílLî Bðéàåäòaøà éîeìLz §¥§©¥©§¥©§¨¨

äMîçå,oke .dxikne dgiahd lrúaLa çáèå áðbzaya hgeyde ,cifna ©£¦¨¨©§¨©§©¨
y e` ,dzin aiigáðb,äøæ äãBáòì çáèå,dzin aiig dxf dcearl gaehde ¨©§¨©©£¨¨¨

dze`a milgd minelyza aiig epi` dyrn zngn dzin aiigzny in lke

y e` .dryCk øçàå ,åéáà úîe ,åéáà ìMî áðbeia` z` yxiy xg`l ± ¨©¦¤¨¦¥¨¦§©©¨
eig` mrøëîe çáèyi el mb ixdy xeqi`a elek z` gah `ly `vnpe , ¨©¨©

y e` .ea wlgLéc÷äå áðbxg`l yicwdy oebk] lg ycwddy ote`a oaxwl ¨©§¦§¦
,[zeyx iepiye ye`i ycwdd mr o`k yiy ,milrad ye`içáè Ck øçàå§©©¨¨©

øëîebdep dynge drax`e ltk inelyz aeig oi`y ,yicwdy dn z` ¨©
,el` lka .ycwdaìôk éîeìLz ílLîäòaøà éîeìLz ílLî Bðéàå §©¥©§¥¤¤§¥§©¥©§¥©§¨¨

äMîçå.ex`azdy minrhdn , ©£¦¨
øîBà ïBòîL éaøycwd znda apebdy ,xg` mewna minkg exn`y dn , ©¦¦§¥

`l` ,ok epi` ,dynge drax`e ltk inelyzn xeht milrad zianíéLã÷̈¨¦
áéiçLíúeéøçàaxg` yixtdl milrad miaiig eca`p e` eapbp m`y ± ¤©¨§©£¨¨

,'oaxw ilr ixd' exn`y oebke ,mdizgzílLîapbdäòaøà éîeìLz §©¥©§¥©§¨¨
äMîçåe .mze` gah m`íúeéøçàa áéiç ïéàLoi`y miycw la` ± ©£¦¨¤¥©¨§©£¨¨

exn`y oebke ,eapbp e` eca`pyk mdizgz xg` yixtdl miaiig milrad
,'oaxw ef ixd'øeètdynge drax` inelyzn apbd: ¨

àøîâ

xkn e` gah m`y ,dpyna epipyy oicd :`xnbd dywnãçà ãò ét ìò©¦¥¤¨
`ed ixd ,dynge drax` mlyn epi`àèéLtjxved dnle ,heyt oic ± §¦¨

:`xnbd zvxzn .ezepyl `pzdéøîà,daiyid ipa exn` ±òîLî à÷ àä ¨§¥¨¨©§©
ïìdcendy ,`pzd eprinyd df oic dpyyk ±Bîöò ét ìòmlyln xehty ¨©¦©§

`edàéîec[dnec-]ãçà ãò ét ìòccg` cry in xehty ote` eze`a ± §¨§©¦¥¤¨
.ea cirnãçà [ãò] ét ìò äî,ea cirn cg` cry ote`a xehtdy myk ± ©©¦¥¤¨
éúà ékãçà ãò`ed ,jk xg` sqep cr `eai xy`k ±déãäa óøèöîmr ± ¦¨¥¥¤¨¦§¨¥©£¥

e oey`xd crdáéiçéîdcen xy`k jk ,mlyl apbd aiigzne ±Bîöò ét ìò ¦©©©¦©§
mlyln xehteáéiçéî íéãò eúà ék énðxg` micr e`eai xy`k ob mb ± ©¦¦¨¥¦¦©©

,dfa dpynd zpeeke .mdit lr mlyl aiigzi ,jkøîà àðeä áøcî é÷etàì§©¥¦§©¨¨©
áø,jk xaeq epi`y ,ax mya `ped ax ly epicn `ivedl ±àðeä áø øîàc ©§¨©©¨

áø øîàd:øeèt íéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî ¨©©¤¦§¨§©©¨¨¥¦¨
:xeht micr e`a jk xg`e qpwa dcendy ,ax ixaca dpc `xnbd,àôeb¨

:øeèt ,íéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¤¦§¨§©©¨¨¥¦¨
déáéúéàdywd ±àðeä áøì àcñç áø,`ziixaa epipy ,ïaøa äNòî ¥¦¥©¦§¨§©¨©£¤§©¨

ïéò úà ànéqL ìàéìîbéáè[card my-]Bcáò,iprpkdäéäål`ilnb oax ©§¦¥¤¦¥¤¥¨¦©§§¨¨
,äìBãb äçîN çîNjkn rpnpe ,did xyk care xg`n exxgyl utgy itl ¨¥©¦§¨§¨

,'EcarY mdA mlrl' (en dk `xwie) dyra xaer ecar xxgyndy meyn§Ÿ¨¨¤©£Ÿ
.mixa` iy`xa `veid car oick zexigl iah `vi epir z` `niqy eiykre¥

Bàöîl`ilnb oax ybt ±òLBäé éaøì,éà Bì øîàoi`d ±òãBé äzà §¨§©¦§ª©¨©¦©¨¥©
úeøéçì àöé écáò éáhL.Bì øîà,ryedi iaxänì.zexigl `vi `ed ¤¨¦©§¦¨¨§¥¨©¨¨

déì øîàiptn ,l`ilnb oaxBì øîà .Bðéò úà éúénqL,ryedi iaxïéà ¨©¥¤¦¥¦¤¥¨©¥
éøáãaEel`íeìkiptn ,zexigl iah `viy mdit lr weqtlBì ïéà øákL ¦§¨¤§¤§¨¥
[jl-]íéãòiy`xa car z`iviy oeike ,z`f mircei ep` jitn `l` ,jk lr ¥¦

it lr zexigl `vei card oi` jkitl ,xeht qpwa dcende ,qpw `ed mixa`

,`ziixad ixacn `cqg ax wiicn .jz`cedíéãò Bì Lé àäe`a m` la` ± ¨¥¥¦
,l`ilnb oax dced xaky xg`l micráéiç,exxgyldpéî ïðéòîLå± ©¨§©§¦¨¦¨

dy dfn eprnyeáéiç ,íéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBîax lr dywe , ¤¦§¨§©©¨¨¥¦©¨
.`pedY déì øîàaiyd,`cqg axl `ped axéðàLdidy dyrnd dpey ± ¨©¥©¦
mr,ìàéìîb ïaøoeikéãBà ïéc úéa éðôa àìc,oic zia iptl dced `l ± ©¨©§¦¥§Ÿ¦§¥¥¦¥

:`xnbd dywn .xeht oic zia ipta qpwa dcend wxeáà òLBäé éaø àäå§¨©¦§ª©©
äåä ïéc úéa.eipta dced l`ilnb oax ixde , ¥¦£¨
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xcde"צב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc `nw `aa(iyiy meil)

:`xnbd zvxznéà÷ äåä ïéc úéáa àlLoicd ziaa did `l ryedi iax ± ¤Ÿ§¥¦£¨¨¥
.xeht oic ziaa dcend wxe ,eiptl dced l`ilnb oaxy drya

zwleg dpey`xd `ziixady rnyn dpnn ,zxg` `ziixan dywn `xnbd
:`ped ax lràéðúäåe ,l`ilnb oaxl ryedi iax aiyd jky ,Bì øîà,ïéà §¨©§¨¨©¥

éøáãaEzexigl `vi iahy zxn`yíeìkiptnúéãBä øákLdcende , ¦§¨¤§¤§¨¥¨
elit`e] eaiigl aey xyt` i` xak dcedy xg`ly rnyn .xeht qpwa

.[micr e`eaiàéä éàpz åàì éàîdcend oica zeziixad ewlgpy xazqn ± ©©©¨¥¦
.micr e`a jk xg`e qpwaàpz éàä,dpey`xd `ziixaa `pzd ±øîàc ©©¨§¨©

iptn melk jixaca oi` aiyd ryedi iaxy,íéãò Eì ïéà øákLrnyne ¤§¨¥§¥¦
,aiig dcedy xg`l micr e`a m`yíéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî øáñ̈©¤¦§¨§©©¨¨¥¦

àpz éàäå .áéiç,dipyd `ziixaayøîàcjixaca oi` aiyd ryedi iaxy ©¨§©©¨§¨©
iptn melk,úéãBä øákL,xeht `ed micr e`eai elit`y rnyneøáñ ¤§¨¥¨¨©

.øeèt íéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî¤¦§¨§©©¨¨¥¦¨
:`xnbd daiynàì`l` ,ewlgp df oicaàîìò éleëczeziixad izy ± Ÿ§¥¨§¨

zexaeqøeèt íéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî,éâìôéî÷ àäáedfae ± ¤¦§¨§©©¨¨¥¦¨§¨¨¦§§¥
,ewlgpàpz éàädpey`xd `ziixaayøáñ ,íéãò Eì ïéà øákL øîàc ©©¨§¨©¤§¨¥§¥¦¨©

ryedi iaxyäåä ïéc úéáì õeçez`ced oi`e ,l`ilnb oax dcedy drya §¥¦£¨
.aiig `di jk xg` micr e`eai m` jkitl ,dlirenàpz Cäå`ziixaay §©©¨

dipydøáñ ,úéãBä øákL øîàcryedi iaxyäåä ïéc úéáadze`a §¨©¤§¨¥¨¨©§¥¦£¨
.xeht ,jk xg` micr e`eai elit` jkitl ,ez`ced dlirede ,dry

:micr e`a jk xg`e qpwa dcen oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
øîzéàd ,øeèt øîà áø ,íéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî,øîà ìàeîLe ¦§©¤¦§¨§©©¨¨¥¦©¨©¨§¥¨©
áéiç.áøc àîòè éàî ,éàìéäà øa àáø øîàmeyn ,ax ly enrh dn ± ©¨¨©¨¨©£¦©©©§¨§©

Fcia `vOz `vOd m`' (b ak zeny) [qpw `edy] ltk aeig oipra xn`py¦¦¨¥¦¨¥§¨
ax yxce ,'mNWi mipW 'ebe dapBd'àönä íà'xacd xxaed m` ±íéãòa, ©§¥¨§©¦§©¥¦¦¨¥§¥¦

f`ïéðéiãa 'àönz',ltk eze` eaiigi mipiicd ±Bîöò úà òéLøîì èøt ¦¨¥§©¨¦§¨§©§¦©¤©§
±`l` .envr z` riyxde apbd dcedy ici lr xxaed xacdy ote`n hrnl

,zeywdl yiyél änìixde ,'`vOY `vOd' weqtdn ok yexcløLà'î ¨¨¦¦¨¥¦¨¥¥£¤
ïòéLøémidl`'Edrxl mipW mNWi(g ak my)à÷ôðoky ,df oic cnlp ± ©§¦ª¡Ÿ¦§©¥§©¦§¥¥©§¨

`ed [micrd it lr epiidc] mipiicd ici lr apbd ryxed xy`k wx rnyn
envr z` riyxnd la` ,ltk aiig.xeht mcewnàlàipy exn`py dnn ¤¨

,oipra miweqtdpéî òîLd s`y xnel cnl dz` ±Ck øçàå ñð÷a äãBî §©¦¨¤¦§¨§©©¨
øeèt íéãò eàa.ìàeîLe,aiig micr e`a jk xg`e qpwa dcendy xaeqd ¨¥¦¨§¥

Cì øîà,àeää,'`vOY `vOd' weqtd ±déì éòaîcnll ,ezrcl jxvp ± ¨©¨©¦¨¥¦¨¥¦¨¥¥
Bîöò ápâìe ,apby xac lk lr ltk aiigyäi÷æç éác àðúãkok yxcy §©¨©§¦§¨¨§¥¦§¦¨

xehtl micnl ep` 'midl` oriWxi xW`' weqtdn wxe .df weqtn (:bq lirl)£¤©§¦ª¡Ÿ¦
.jk xg` micr e`a `lyk xeht epi` jkitl ,qpwa dcend z`

ì áø déáéúéà,ìàeîLm` ,`ziixaa epipyäàøapbdíéLîLînL íéãò ¥¦¥©¦§¥¨¨¥¦¤§©§§¦
íéàáemcwe ,eilr cirdl oic zial miaxwzn ±øîàåok` ,oic zialézáðb, ¨¦§¨©¨©§¦

ézøëî àìå ézçáè àì ìáà,ïø÷ àlà ílLî Bðéàdcendy itl ,cala £¨Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¥§©¥¤¨¤¤
jk xg` e`a elit`y ,rnyne .micrd zngn dcedy it lr s` xeht qpwa

.xeht `ed ,apby micrddéì øîà,axl l`eny aiyd ±àëä`ziixaa ± ¨©¥¨¨
efïðé÷ñò éàîa,xaecn ±íäéøBçàì íéãò eøæçL ïBâk,cirdl e`a `le §©©§¦¨§¤¨§¥¦©£¥¤

,dywne ax xfeg .aiig `ed ecirde e`a m` la` ,xeht `ed okleàäå§¨
àôéñ éðúcî,`ziixad seqa epipyy dfn ±éaøa øæòìà éaø[iax oa-] ¦§¨¥¥¨©¦¤§¨¨§©¦

ïBòîLe wlegøîBàxhtpe apbd dcedy xg`l s` ,eàBáédeãéòéå íéãò ¦§¥¨¥¦§¨¦
,edeaigieììkîcnl dz` eixac jezn ±øáñ àn÷ àpúcyàìe`eai ¦§¨§©¨©¨¨©Ÿ

.xeht qpwa dcendy itl ,apbd dcedy xg`l cirdl micrddéì øîà± ¨©¥
aiydìàeîLla` ,ipenk xaeq epi` `nw `pz ok` ,axlàkéà åàìike ± §¥©¦¨

zhiy z` oi`éúååk éà÷c ïBòîL éaøa øæòìà éaøm` ,ipenk xaeqy ± ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨¥§¨¦

okéøîàc àðà,aiig `ed dcedy xg`l micr e`a m`y izxn`y ip` ± £¨§¨§¦
ïBòîL éaøa øæòìà éaøk.jk izxn` §©¦¤§¨¨§©¦¦§

:`ziixaa zwelgnd z` ax yxti cvik zxxan `xnbdì,ìàeîLaéàcå §§¥©©
àéä éàpzzrcly ,df oica oerny iaxa xfrl` iaxe `nw `pz ewlgp ± ©¨¥¦

iaxa xfrl` iax zrcle ,xeht micr e`a jk xg`e qpwa dcend `nw `pz
la` .aiig oernyàîéì éî áøìxn`p m`d ±àéä éàpzmi`pzd ewlgpy ± §©¦¥¨©¨¥¦

itl micr e`a jk xg`e qpwa dcend eli`e xg` oipra ewlgpy e` ,df oica

:`xnbd daiyn .xeht `ed mlekéøîàc àðà ,áø Cì øîàqpwa dcendy ¨©¨©£¨§¨§¦
,xeht micr e`a jk xg`eì eléôàzhiyïBòîL éaøa øæòìà éaøizxn` £¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§

e li`ed .okøîà÷ àì ïàk ãòwlgp `l ±íúä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ©¨Ÿ¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨
,'ecirie micr e`eai' apbd dcedy xg`l s`y `ziixaa ±à÷c íeMî àlà¤¨¦§¨

íéãòc àúeúòéa úîçî éãBîeaxwy ,micrdn eyygn wx dced apbdy ± ¥¥£©¦£¨§¥¦
.zxhet dpi` ef d`cede ,eilr cirdl oic zialàëä ìáàxacy ote`a ± £¨¨¨

,axBîöòî äãBîc,micrd zngn `leïBòîL éaøa øæòìà éaø eléôà §¤¥©§£¦©¦¤§¨¨§©¦¦§
äãBî.xeht jk xg` micr e`a elit`y ¤

:ax zhiy z` liabn `pepnd axáøc déúléî àøazñî ,àðeðîä áø øîà̈©©©§¨¦§©§¨¦§¥§©
wx exn`p ax ixacy xazqn ±ay apbáðbL íéãò eàaå ézáðb øîBàf`e , §¥¨©§¦§¨¥¦¤¨©

`edøeèt,éøäL`ed ef d`cedaáéiçz`ïø÷a Bîöòoenna dcendy] ¨¤£¥¦¥©§§¤¤
.ltkd on xeht `ed jkitl ,[aiigìáàm`íéãò eàaå ,ézáðb àì øîà £¨¨©Ÿ¨©§¦§¨¥¦

áðbL,ltke oxw edeaiigeøæçåapbdíéãò eàaå ,ézøëîe ézçáè øîàå ¤¨©§¨©§¨©¨©§¦¨©§¦§¨¥¦
,øëîe çáhL`ed df ote`aáéiç,dxikne dgiahd lréøäLez`ceda ¤¨©¨©©¨¤£¥

`edøètz`íeìkî Bîöòrci oky] aiigzdl oeekzd `le ,melyz lkn ± ¨©©§¦§
.aiig jk xg` micr e`a m` jkitl ,[xeht qpwa dcendy

:`pepnd ax ixac z` dgec `axøîàelàáø] ,`pepnd axléúçô÷[zçt÷ ¨©¨¨¦©§¨
zxriv ±áø éác éáñìax zrca zxn`y jka yxcnd zia icinlz z` ± §¨¥§¥©

`ly gken ,jnn lecb dide ax ixac rciy `ped axn oky ,oekp epi`y xac
.jixackàäcixdy ±ìàéìîb ïaø,ecar iah oir z` `niqy dcedyøèBt §¨©¨©§¦¥¥

äåä íeìkî Bîöòecar oir z` `nqnd ixdy] ixnbl envr z` xht ± ©§¦§£¨
,[cala qpw `l` aiig epi`déì øîà÷ådywd ok it lr s`e ±àcñç áø §¨¨©¥©¦§¨

àðeä áøìe`a m`y rnyn ,'micr jl oi` ixdy' ryedi iax ixacny ± §©¨
,aiig jk xg` micrdéì épLî à÷ àìå`cqg axl `ped ax uxiz `le ± §Ÿ¨§©¥¥

ote` dfka mby ,gkene .lkdn envr z` xhty itl zxhet ef ez`ced oi`y
.ax zrcl xeht `ed

:`pepnd ax ixacl zei`x d`ian `xnbdøa àéiç éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¦¨©
ïðçBé éaø øîà àaàxn`e dcedy apb ,eàaå ,ézáðbjk xg`,áðbL íéãò ©¨¨©©¦¨¨¨©§¦§¨¥¦¤¨©

øeèt,ltknáéiç éøäLz` apbd,ïø÷a Bîöòez`ced dliren jkitl ¨¤£¥¦¥©§§¤¤
.ltkn exhtlìáàm`øîà`edyáðb àì,áðbL íéãò eàaå,øæçåapbd £¨¨©Ÿ¨©§¨¥¦¤¨©§¨©

áéiç ,øëîe çáhL íéãò eàaå ,ézøëîe ézçáè øîàåinelyza s` §¨©¨©§¦¨©§¦§¨¥¦¤¨©¨©©¨
,dynge drax`éøäL`ed dcedykøètz`íeìkî Bîöòefk d`cede , ¤£¥¨©©§¦§
.zxhet dpi`à÷éc énð àúééøáe ïéúéðúî ,éMà áø øîàyi mdn s` ± ¨©©©¦©§¦¦¨©§¨©¦©§¨

.`pepnd ax ixack wiiclïðúc ïéúéðúî,ét ìò áðbzecríéðL,çáèå ©§¦¦¦§©¨©©¦§©¦§¨©
Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò øëîe,envra dcedy ±éîeìLz ílLî ¨©©¦¥¤¨©¦©§§©¥©§¥

ìôk,micr ipy jk lr yi ixdy daipbd lräòaøà éîeìLz ílLî Bðéàå ¤¤§¥§©¥©§¥©§¨¨
äMîçådxikne dgiahd lrqpwa dcende ,micr ipy jk lr oi`y itl ©£¦¨

qpwa dcendy epcnll `pzd dvxe xg`n ,dpynd ixaca wiicl yie .xeht
xehtéðúc él änìdpy recn ±'íéðL ét ìò áðb'eprinydeoic z` ¨¨¦§¨¥¨©©¦§©¦

,dxikne dgiaha wx qpwa d`cedéðúéìdpyiy ±ìò [øëîe] çáèå áðb' ¦§¥¨©§¨©¨©©
ílLî Bðéà Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò étqpwàlàz`'ïøwädapba mby , ¦¥¤¨©¦©§¥§©¥¤¨©¤¤

.ltkn s` xehte apbd dced
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icrC dgiah mEXn dWlW mNWn `Ede§§©¥§Ÿ¨¦§¦¨§¥¥

:EnfEd `l dgiah.'eë ñeëîeñì déì úéìå §¦¨Ÿ§§¥¥§§
:gah `l apB `lC oeiM i`Ce `dåàì àlà ¨©©¥¨§Ÿ¨©Ÿ¨©¤¨©

éçøk ìò.éúéøçà àúléî CopAx xEn` ©¨§¨¦§¨©£¦¦¨©¨¨
EwizC zgMWn `le Dlr qEknEq i`wC§¨¥§£¨§Ÿ©§©©§¥
`N` xiRW `Ow `PY` qEknEqC `zNin¦§¨§§©©¨©¨©¦¤¨

:'Ek Ez`C oFbM ikd.ézáðb ïéàd`cFd Kde ¨¥§§¨¥¨©§¦§©¨¨
iPd zngn `dC `id d`cFd e`l apbC§¨©©¨¨¦§¨¥£©©¥

`wC micrla` dcFnC `Ed YapB Dil ixn ¥¦§¨©§¥¥¨©§¨§¤£¨
zngn e`l dxiknE dgiahC d`cFd¨¨¦§¦¨§¦¨©¥£©
Dil ixn` `l `dC icF` EdiizEzriA¦£©§¥§¨Ÿ©§¥¥

:YapB `N` [Ygah]úéaä ìòa éúééàå ¨©§¨¤¨¨©§¨§©§¥©©©©¦
.éãäñixn`we xknE gahe apbC ipixg` ©£¥©£¦¥§¨©§¨©¨©§¨©§¥

aPBde aPBl ltM inElWY oinNWn odC opAx©¨¨§¥§©§¦©§¥¥¤©©¨§©©¨
icF` `dC 'de 'cn xEhR `Ede milrAl©§¨¦§¨¦§§¨¥
lrA izii`C b"r`e `id d`cFde dgiaH ©̀§¦¨§¨¨¦§§©§¥©©
`id dxEnB d`cFdC xEhR apbC icdq ziAd©©¦©£¥§¨©¨§¨¨§¨¦
Edl xn`we oxwA Fnvr aiIg `NW t"r s ©̀¤Ÿ¦¥©§§¤¤§¨¨©§
mNWn `Ede ltM oinNWn od qEknEq§¥§©§¦¥¤§§©¥
e`l dgiahC d`cFdC dWlW inElWY©§¥§Ÿ¨§¨¨¦§¦¨©

:mElMn Fnvr xhR ixdW `id d`cFdïðaø ¨¨¦¤£¥¨©©§¦§©¨¨
à÷ íéãò úîçî äáéðâc â"òà éøáñ©§¥¦§¥¨¥£©¥¦¨

.äãBîmlrAl mNWl aiIge d`cFd Dpi`e ¤§¥¨¨¨§©¨§©¥©§¨¦
:EN`n lhFPW ltM FzF`.äçéáèc äàãBä ¥¤¤¥¥¥¨¨¦§¦¨

d`cFd `din icF` `zEzriA zngn e`lC§©¥£©¦£¨¥¦¨¨¨
Fnvr xhtC b"r` 'de 'cn xEhtE `id¦¨¦§§¨©©§
iYapBW d`cFd `dC Ef d`cFdA mElMn¦§§¨¨§¨¨¨¤¨©§¦
i`Ow zngnC inC iYapB `l xn`C o`nM§©§¨©Ÿ¨©§¦¨¥§¥£©©¨¥
zEcr mEXn ltMe oxwA aiIgnC dnE icF`¥©§¦©¥§¤¤§¥¤¦¥

:Fz`cFd mEXn e`le `Ed mipFxg`dàì ¨©£¦§©¦¨¨Ÿ
.äçéáèc äàãBä àîìò éleëc`lA §¥©§¨¨¨¦§¦¨§Ÿ

FxhFtl `id mElM e`l daipbC d`cFd¨¨¦§¥¨©§¦§§
icdq iPd i`e opgFi iAxM micr mFwnA¦§¥¦§©¦¨¨§¦©¥©£¥
ied `l `ied `zEiNrn `zEcdq i`xzA©§¨¥©£¨§©§¨©§¨Ÿ£¥
dY` i`W zEcrA `kd `N` opAx Dil ixhR©§¥¥©¨¨¤¨¨¨§¥¤¦©¨
micr iPdC oFbkE opiwqr DOifdl lFkï©£¦¨©§¦¨§§©¥¥¦
ziAd lrA `iadW mixWMd mipFxg ©̀£¦©§¥¦¤¥¦©©©©¦
aPBd iR lr xknE gahe apBW cirdl§¨¦¤¨©§¨©¨©©¦©©¨
ipFlR iptA oiC ziaA aPBd xn`W m`iad¡¦¨¤¨©©©¨§¥¦¦§¥§¦
ipFlR Ez`e lif`e WxtncM iYapB ipFltE§¦¨©§¦§¦§¨¥§¨¦§¨§¦
drAx`n aPbl Dil ixhR opAx :'Ek ipFltE§¦©¨¨©§¥¥§©¨¥©§¨¨
FCal oxw milrAl mNWn `N` dXnge©£¦¨¤¨§©¥©§¨¦¤¤§©
ixdW dnfd oiC Ef zEcrA miIwlE mnifdl lFki Lpi`C micr opi` i`xzA icdq iPdC `nrh i`n mNWn `l `qpwE ltM Fciqtdl EvxW mipFW`xd on ltM lhFp `Ede§¥¥¤¦¨¦¦¤¨§©§¦¥¤§¨¨Ÿ§©¥©©§¨§©¥©£¥©§¨¥¥¨¥¦§¥§¨©£¦¨§©¥§¥¦£¨¨¤£¥
qEknEq i`w `zNin `d`e qpw mNWi `l Fnvr iR lr eiR z`cFd` Dil zaiIgn i`O` KMld `id zEcr e`le cirdl E`A eiR lre apB mdiptAW dNigY dcFd `Ed¨§¦¨¤¦§¥¤¨©§©¦¨§¨¦§©¥¦¦§¨©©§©§¨¥©¨©¦©¦©§Ÿ§©¥§¨§©¨¦§¨¨¥§

:xknE gahC icdq Ez` `dC xtl dWlW mNWn `Ede aPB mFwnA milrAl ltM inElWY oinNWn oinfEOd micre `id zEcr DOifdl lFki dY` i`W zEcr xaqeépä §¨©¥¤¦©¨¨©£¦¨¥¦§¥¦©¨¦§©§¦©§¥¥¤©§¨¦¦§©¨§§©¥§Ÿ¨§©§¨¨©£¥§¨©¨©©¥
.éléî:zEcr `ied `lC.äòL eæéàa íBé eæéàa ïðéòãé àì éøîàc àëéäEpOr drW DzF`A `lde EdpinflC icdq Ezil `lC EtYqnC icar ikdlC xninl `Mi`C ¦¥§Ÿ©§¨¥¥¨§©§¥Ÿ©§¦¨§¥§¥¨¨§¦¨§¥©¦§¨¥©§¥§¦§§§Ÿ¥©£¥§¦§¦§©£Ÿ§¨¨¨¦¨

:md mipxwW micre mziid.àëä ìáàmipFW`x Kd KMld Edl iriIqn `w irEIqC zEcr ozEcrC oMW lMn icdqn `w `hWEwC mEXn Epiid DOifdl lFki dY` oi`C `dC ¡¦¤§¥¦©§¨¦¥£¨¨¨§¨§¥©¨¨©£¦¨©§¦§§¨¨©§£¥¦¨¤¥§¥¨¥§¦¥¨§©§¥§¦§¨©¦¦
icF` i`OwC `zEzriA zngn daipbC d`cFdC `Mil d`cFde `Mi` zEcrC li`l mipWE xtC dXng inElWzl dWlW mNWn `Ede ltM FliaWA minNWn EnfEdW¤§§©§¦¦§¦¥¤§§©¥§Ÿ¨§©§¥£¦¨§©§©¦§©¦§¥¦¨§¨¨¥¨§¨¨¦§¥¨¥£©¦£¨§©¨¥¥

:ded mElMn Fnvr xhFR dgiahC d`cFde.ìôk éîeìLzEdi` iYapB xn`e icFn `wC oeiM i`O`e ltMe oxw rnWnC ltM oinNWn i`OwC `peeB i`d ikA qEknEq xn` §¨¨¦§¦¨¥©§¦§£¨©§¥¥¤¨©§§¦©©§¨§©¨¥§©§¦¥¤§©§©¤¤§¥¤§©©¥¨§¨¥§¨©¨©§¦¦
i`we aiIEgn `Ed oxw `N` xhtinE dcFnC xninl `Mi`e oicA cnr `l iYM`C EdciC xwW zEcrA icEqt`l irA `w Eed ltMC `qpw `nlWaC inElWl irA `w oxw¤¤¨¨¥¦§¥§¦§¨¨§¨¨§¥¤£¨¨¥§©§¥§¥¤¤¦§§©©¦Ÿ¨©§¦§¦¨§¥©§¤¦§©¤¨¤¤§¨§¨¥

:icin Dil icqtn `le§Ÿ©§§¥¥¦¥
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àúééøaDniY .'Ek micr d`x `ipzC §©§¨§©§¨¨¨¥¦¥©
oizipzn `iad `l i`O`C§©©Ÿ¥¦©§¦¦

zFrEaWC `xzA wxRC(mye .hn sc)lirlC §¤¤©§¨¦§¦§¥
KixSW itl `ziixA `iaOW `gip i`Ce©©¦¨¤¥¦§©§¨§¦¤¨¦
`lC oFrnW 'xA `"xC `tiQn wCwcl§©§¥¦¥¨§§¦§§Ÿ
oi` `kd la` zFrEaWC 'ipznA `ipYn¦©§¨§©§¦¦§£¨¨¨¥
'ipzO`C l"ie `tiQn llM wCwcl Kixv̈¦§©§¥§¨¦¥¨§§©©§¦
`idC iiEgcl `Mi`C xiRW rci zFrEaWC¦§¨©©¦§¦¨¦§¥§¦
`ziixA la` KEnqA xn`wcM l"nw DtEB¨¦§¨¨©§¨£¨§©§¨
l"nwC xEaq dpWOd lr ztqFOW¤¤¤©©¦§¨¨§

:`id d`cFd e`l dgiahC d`cFdC§¨¨¦§¦¨©¨¨¦
melyz
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ãò ét ìò çáèå íéðL ét ìò áðb ì"î÷ àä åàì àlà¤¨©¨¨©©¦§©¦§¨©©¦¥
àeä ïø÷a Bîöò áéiçî àìc àeä Bîöò ét ìò Bà ãçà¤¨©¦©§§Ÿ§©¥©§§¤¤
ãò ô"ò äî ãçà ãò ô"òc àéîec Bîöò ô"ò ïðéøîàc§©§¦¨©§§¨§¥¤¨¨¥
ét ìò áéiçî déãäa óøèöî ãçà ãò éúà ék ãçà¤¨¦¨¥¥¤¨¦§¨¥©£¥¦©¥©¦
øëîe çáèå áðb ìáà áéiçî íéãò eúà ék énð Bîöò©§©¦¦¨¥¦¦©¥£¨¨©§¨©¨©
àì ïø÷a Bîöò áéiçc Bîöò ô"ò Bà ãçà ãò ô"ò¥¤¨©§§¦¥©§§¤¤Ÿ
àúééøa ãçà ãò ét ìòc àéîec Bîöò ét ìò ïðéøîà©§¦¨©¦©§§¨§©¦¥¤¨§©§¨
ìáà ézáðb øîàå ïéàáe ïéLîLînL íéãò äàø àéðúc§©§¨¨¨¥¦¤§©§§¦¨¦§¨©¨©§¦£¨
éì änì ïø÷ àlà ílLî Bðéà ézøëî àìå ézçáè àìŸ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¥§©¥¤¨¤¤¨¨¦
éðúéð ézøëî àìå ézçáè àì ìáà ézáðb øîàå àðúéîì§¦§¨§¨©¨©§¦£¨Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¦§¥
ïø÷a Bîöò áéiçc àeä ézáðb øîàc àîòè ì"î÷ àä àlà ézøëîe ézçáè Bà ézáðb Bà¨©§¦¨©§¦¨©§¦¤¨¨©§¨§¨©¨©§¦§¦¥©§§¤¤
çáhL íéãò eàáe ézøëîe ézçáè øîàå øæçå áðbL íéãò eàáe ézáðb àì øîà ìáà øeètc§¨£¨¨©Ÿ¨©§¦¨¥¦¤¨©§¨©§¨©¨©§¦¨©§¦¨¥¦¤¨©
àéä àì éøîà àéä äàãBä åàì äçéáèc äàãBä àîìà áéiç ïø÷a Bîöò áéiç àìc øëîe¨©§Ÿ¦¥©§§¤¤©¨©§¨¨¨¦§¦¨©¨¨¦©§¥Ÿ¦
øëîe çáhL íéãò eàáe ézøëî àìå ézçáè àì øîàc â"òà ézáðb øîàc ïåéëc ì"î÷ dôeb¨§¥¨§¨©¨©§¦§¨©Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¨¥¦¤¨©¨©
éîeìLz àìå äòaøà éîeìLz àìå àðîçø øîà äMîç (òaøà) éîeìLz àîòè éàî øeèẗ©©§¨©§¥©§©£¦¨¨©©§¨¨§Ÿ©§¥©§¨¨§Ÿ©§¥

ìLeîæeä øëîe çáhL BúBà íéãéòî íéðL eéäå áðbL ïéãéòî íéðL eéä éàpúk àîéì äL §Ÿ¨¥¨§©¨¥¨§©¦§¦¦¤¨©§¨§©¦§¦¦¤¨©¨©§
ìôk éîeìLz ílLî àeä äçéáè éãò eîæeä dlek äìèa dúö÷î äìèaL úeãò äáéðb éãò¥¥§¥¨¥¤¨§¨¦§¨¨¨§¨¨§¥¥§¦¨§©¥©§¥¥¤

ìL éîeìLz ïéîlLî ïäåílLî àeäå ìôk éîeìLz ïéîlLî ïä eøîà ñeëîeñ íeMî äL §¥§©§¦©§¥§Ÿ¨¦§¨§¥§©§¦©§¥¥¤§§©¥
ìL éîeìLzñeëîeñì déì úéì àLéøà àîéìéà ñeëîeñ éà÷ àééäà ìéàì íéðLe øôì äL ©§¥§Ÿ¨§©§©¦§©¦©¥¨¥§¦¥¨©¥¨¥¥§§

éqà àlàå dlek äìèa dúö÷î äìèaL úeãòéîeìLz ílLî àeä ïðaø éøîà÷ øétL àô ¥¤¨§¨¦§¨¨¨§¨¨§¤¨©¥¨©¦¨©§¥©¨¨§©¥©§¥
ìL éîeìLz ïéîlLî íäå ìôkéøz éa eúàc ïBâk eäééðéa àkéà éúéøçà àúléî àlà äL ¥¤§¥§©§¦©§¥§Ÿ¨¤¨¦§¨©£¦¦¦¨¥©§§§¨¥§¥

éãäñ éúééàå ézáðb íëéðôa àì eäéî ézøëîe ézçáèå ézáðb ïéà eäì øîà záðb déì éøîà©§¥¥¨©§¨¨©§¥¨©§¦§¨©§¦¨©§¦¦Ÿ¦§¥¤¨©§¦§©§¥©£¥
úàãBäáe øëîe çáèå áðâc déa eãéäñàå éãäñ úéaä ìòa éúééàå áðb eäéétàa àìc eäðéîæàå§©§¦§§Ÿ§©©§¨©§©§¥©©©©¦©£¥§©§¦¥§¨©§¨©¨©§¨©
äàãBä äãBî à÷c àeä íéãò úîçî äáéðâc äàãBäc â"òà éøáñ ïðaøc éâìôéî÷ äçéáè§¦¨¨¦§§¥§©¨¨©§¥§¨¨¦§¥¨¥£©¥¦§¨¤¨¨
à÷c àeä íéãò úîçî äáéðâc äàãBäc ïåék øáñ ñeëîeñå øeèôe àéä äàãBä äçéáèc¦§¦¨¨¨¦¨§§¨©¥¨§¨¨¦§¥¨¥£©¥¦§¨

päå äàãBä åàì äçéáèc äãBîílLî àeäå ìôk éîeìLz ïéîlLî eäðéîæàc éàn÷ íéãò C ¤¦§¦¨©¨¨§©¨¥¦©¨¥§©§¦§§©§¦©§¥¥¤§§©¥
ìLäçéáèc äàãBä àîìò éleëc àì à÷éà áøc déøa àçà áø øîà ìéàì íéðLe øôì äL §Ÿ¨§©§©¦§©¦¨©©©¨§¥§©¦¨Ÿ§¥©§¨¨¨¦§¦¨

déì éøîàå éãäñ eúàc ïBâk éâìôéî÷ dnéæäì ìBëé äzà éàL úeãòa àlà àéä äàãBä åàì©¨¨¦¤¨§¥¤¦©¨¨©£¦¨¨¦§§¥§§¨©£¥§©§¥¥
éðBìôe éðBìt éðôa àlà ézáðb íëéðôa àì eäéî ézøëîe ézçáèå ézáðb eäì øîàå záðb̈©§¨§¨©§¨©§¦§¨©§¦¨©§¦¦Ÿ¦§¥¤¨©§¦¤¨¦§¥§¦§¦
øëîe çáèå áðâc déa eãéäñàå éðBìôe éðBìt eúàå áðb eäéétàa àìc eäðéîæàå éãäñ éúééàå§©§¥©£¥§©§¦§§Ÿ§©©§¨©§¨§¦§¦§©§¦¥§¨©§¨©¨©
äzà éàL úeãò ìëå dnéæäì ìBëé äzà éàL úeãò dì àéåä éøáñ ïðaøc éâìôéî÷ àäáe§¨¨¦§§¥§©¨¨©§¥©§¨¨¥¤¦©¨¨©£¦¨§¨¥¤¦©¨
àäå úeãò àéåä dnéæäì ìBëé äzà éàL úeãò øáñ ñeëîeñå úeãò àéåä àì dnéæäì ìBëé̈©£¦¨Ÿ©§¨¥§§¨©¥¤¦©¨¨©£¦¨©§¨¥§¨
äæéàa éòãé àìc àëéä éléî épä úeãò àéåä àì dnéæäì ìBëé äzà éàL úeãòc ïì àîéé÷©§¨¨§¥¤¦©¨¨©£¦¨Ÿ©§¨¥©¥¦¥¥¨§Ÿ©§¥§¥¤
ïä øî øîà déì éòéiñî à÷c àeä éòeiñ àëä ìáà ììk úeãòì àkéìc äòL äæéàa íBé§¥¤¨¨§¥¨§¥§¨£¨¨¨¦¥§¨§©§¥¥¨©©¥
éðz áøc déîMî øæòìà éaø øîà éîeìL éòa ïø÷ áðâc äãBî à÷cî ìôk éîeìLz ïéîlLî§©§¦©§¥¥¤¦§¨¤§¨©¤¤¨¥§¥¨©©¦¤§¨¨¦§¥§©¨¥
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף עה עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc `nw `aa(iyiy meil)

àlàåàì,i`cea ±àäà÷òîLîïìm` wxy ,dpynd epzcnl df oic ± ¤¨©¨¨©§©¨
áðb'ìòétçáèå ,íéðLìòétãòãçàBàìòét'Bîöòdf ote`ay ,àeä ¨©©¦§©¦§¨©©¦¥¤¨©¦©§
àìcáéiçîz`Bîöòïø÷a,apby eilr ecird xak ixdy ,àeäïðéøîàc± §Ÿ§©¥©§§¤¤§©§¦©

dcedyky mixne` ep` f`ìòétBîöò`edàéîecdnec epic ±ìòcétãò ©¦©§§¨§©¦¥
ãçàokle ,eaiign cg` cry dfl ±äîaiigzndy myk ±ìòétãòãçà ¤¨©©¦¥¤¨
ékéúà`eaiyk ±ãòãçàe sqepóøèöîdéãäa,oey`xd crd mr ±áéiçî ¦¨¥¥¤¨¦§¨¥©£¥¦©©

jk ,mzecr it lr dynge drax` mlyl apbd aiigzn ±ìòétBîöòénð ©¦©§©¦
ékeúàíéãòáéiçîr s`e.melka envr aiig `ly oeik ,dced xaky it l ¦¨¥¦¦©©

ìáàm`áðbçáèåøëîeìòétãòãçàBàìòétBîöòdapbd lr mby , £¨¨©§¨©¨©©¦¥¤¨©¦©§
,micr ipy oi`áéiçcz` apbdBîöòïø÷a,àìïðéøîàdcedykyìòét §¦¥©§§¤¤Ÿ©§¦©©¦

Bîöò`edàéîecìòcétãòãçàelit` ,envr z` aiige li`ed `l` . ©§§¨§©¦¥¤¨
.aiig xg` eil` sxhvi m` cg` cra eli`e ,xhtp jk xg` micr e`eai

dn opgei iaxl di`xd z` x`an iy` axàúééøa.àéðúcm` ,äàøapbd §©§¨§©§¨¨¨
íéãòïéLîLînLmiaxwzn ±ïéàáemcwe ,eilr cirdløîàåoic zial ¥¦¤§©§§¦¨¦§¨©
ézáðb,ìáààìézçáèàìåézøëî,BðéàílLîàlàïø÷qpwa dcendy , ¨©§¦£¨Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¥§©¥¤¨¤¤

,dywe .jk xg` micr e`a elit` xehtänìélàðúéîì`pzd dpey recn ± ¨¨¦§¦§¨
øîàå'ézáðbìáààìézçáèàìå'ézøëî`le dapba wx dcedy xnelk , §¨©¨©§¦£¨Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

,dxikne dgiahaéðúéðdpyiy ±BàézáðbBàézçáèézøëîeoia epiidc , ¦§¥¨©§¦¨©§¦¨©§¦
xeht `ed dxikne dgiahd lr wx dcedy oiae dapbd lr wx dcedy

.qpwdnàlàik ,jk `pzd dpy `l oklàäà÷òîLîïìly epic z` ± ¤¨¨¨©§©¨
,jkitl .eprinydl `a `ed opgei iaxàîòèøîàcézáðbef d`ceday , ©§¨§¨©¨©§¦

àeäáéiçcBîöòïø÷a`ed f` ,øeèôc.qpwa dcedy oeik ltknìáàm` §¦¥©§§¤¤§¨£¨
øîààìeàaå ,ézáðbíéãòáðbL,ltke oxw mlyl edeaiigeøæçåapbd ¨©Ÿ¨©§¦§¨¥¦¤¨©§¨©
øîàåézçáèeàáe ,ézøëîeíéãòçáhLøëîe,àìcáéiçBîöòez`ceda §¨©¨©§¦¨©§¦¨¥¦¤¨©¨©§Ÿ¦¥©§
ïø÷a,jk lr edeaiig xak mipey`xd micrd ixdy ,áéiç,dynge drax` §¤¤©¨

.qpwa dcen meyn xhtp epi`eàîìày ,opgei iaxk o`kn gken ±äàãBä ©§¨¨¨
äçéáècceglåàìäàãBäàéä`ly itl ,exhtl d`ced zaygp dpi` ± ¦§¦¨©¨¨¦

.melk envr z` aiig

:`ziixadn iy` ax zi`x z` dgec `xnbdéøîà,daiyid ipaàìz` ¨§¥Ÿ
`l` ,eprinydl `ziixad zpeek opgei iax ixacàéädôebenvr df oic ± ¦¨

da xen`dà÷òîLîïì,ïåéëcøîàcapbdézáðb,ltkn xhtpeóàìòáb ¨©§©¨§¥¨§¨©¨©§¦©©©
øîàcàìézçáèàìåézøëîåjk xg`eàáíéãòçáhLøeèt ,øëîes` §¨©Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©§¦§¨¥¦¤¨©¨©¨

.dxikne dgiahd lréàîàîòèy meyn ,éîeìLz(òáøà)äòaøà] ©©§¨©§¥©§¨¨
äMîç[åøîààðîçø,mlyl dxezd daiig ±àìåéîeìLzäòaøààìå ©£¦¨¨©©£¨¨§Ÿ©§¥©§¨¨§Ÿ
éîeìLzìLäLe` drax` `l` mlyi `l ltkn xhtpe dcedy dfe . ©§¥§Ÿ¨

.ixnbl xeht `ed jkitl ,dyly
àîéìéàpúkepipy oky .opgei iax xn`y df oica mi`pz ewlgpy xn`p ± ¥¨§©¨¥

m` ,`ziixaaeéäíéðLïéãéòîcg` lráðbL,dy e` xeyeéäåíéðL ¨§©¦§¦¦¤¨©§¨§©¦
mixg`íéãéòîBúBàeilr ±çáhLøëîee ,mze`eîæeäéãòdäáéðboeik , §¦¦¤¨©¨©§¥¥§¥¨

ixd daipbd zecr dlhayúeãòäìèaLdúö÷îäìèadlekmb dlhae ¥¤¨§¨¦§¨¨¨§¨¨
daipbd icre ,[xkne gah `l s` apb `l m` ixdy] dxikne dgiahd zecr

m`e .ixnbl xeht `ede ltk apbl minlyneîæeäwxéãòdäçéáè,àeä± §¥¥§¦¨
apbdílLîmilraléîeìLzìôk,daipbd icr it lrïäådgiahd icr ± §©¥©§¥¤¤§¥

ïéîlLîéîeìLzìLäL.dgiahd lr eaiigl evxy oeik ,apblíeMî± §©§¦©§¥§Ÿ¨¦
myañBëîeñeøîày ,ïädaipbd icr ±ïéîlLîapbléîeìLzìôk,àeäå §¨§¥§©§¦©§¥¤¤§

apbd ±ílLîmilraléîeìLzìLäLøtìåinelyzíéðLìéàìlr §©¥©§¥§Ÿ¨¦¨§§©¦¦©¦
.dgiahd

mi`pzd zwelgn z` dgikene ,qekneq ixac z` dligz zx`an `xnbd
:opgei iax ixacaàéiäàéà÷ñBëîeñ.qekneq wlg `ziixaa oic dfi` lr ± ©©¨¨¥§

àîéìéàwleg `edy xn`p m` ±àLéøàdaipbd icr enfed m`y xne`e , ¦¥¨©¥¨
ike ,dgiahd icr enfed `ly oeik dgiahd lr apbd aiigúéìdéì ¥¥

ñBëîeñìyúeãòäìèaLdúö÷îäìèadlek`l s` apb `l m` ixde , §§¥¤¨§¨¦§¨¨¨§¨¨
.xkne gahàlàåxac qekneqy xn`zôéqààixd ,dgiahd icr enfedy , §¤¨©¥¨

øétLéøîà÷ïðaøyàeäapbd ±ílLîéîeìLzìôk,daipbd icr it lr ©¦¨¨§¥©¨¨§©¥©§¥¤¤

íäådgiahd icr ±ïéîlLîapbléîeìLzìLäL.eaiigl evxy §¥§©§¦©§¥§Ÿ¨
àlài`ceaàúléîéúéøçààkéàeäééðéa`ly minkg exn` sqep xac ± ¤¨¦§¨©£¦¦¦¨¥©§

e .qekneq wlg eilre ,`ziixaa xn`pïBâkeúàcéaéøzmicr ipy e`ay ± §§¨¥§¥
eéøîàdéìapblzáðbe ,øîàeäìapbdïéà,ok ±ézáðb,ås`ézçáè ¨§¥¥¨©§¨¨©§¥¨©§¦§¨©§¦

ézøëîe,eze`eäéîla` ±àìíëéðôaézáðb.éúééàåéãäñeäðéîfàå± ¨©§¦¦Ÿ¦§¥¤¨©§¦§©§¥©£¥§©§¦§
ecirde ,daipbd icr z` enifdy micr apbd `iadeàìceäéétàaáðb± §Ÿ§©©§¨©

.dry dze`a xg` mewna eid md `l` ,apb mdipta `lyéúééàåìòa §©§¥©©
úéaäéãäñ,mixg` micr `iade xeyd lra xfge ±eãéäñàådéaecirde ± ©©¦©£¥§©§¦¥
eaáðâcçáèåøëîe,úàãBäáeäçéáèéâìôéî÷m`d ,qekneqe minkg §¨©§¨©¨©§¨©§¦¨¨¦§§¥

.dynge drax` inelyzn exhtl ick zaygp dgiahd lr d`ceddïðaøc§©¨¨
éøáñ,óàìòábäàãBäcäáéðâcúîçîíéãòàeäà÷cäãBîdpi`e ¨§¥©©©§¨¨¦§¥¨¥£©¥¦§¨¤

mewn lkn ,ltkn eze` zxhetäàãBääçéáècäàãBäàéäepi` ixdy ¨¨¦§¦¨¨¨¦
,micrd zngn dcenøeètåenvr aiig `ly it lr s` dynge drax`n §¨

,eaiigl evxy itk apbl ltk minlyn mipey`xd micrd jkitl .melka
.dynge drax`n xehte milral eze` ozep apbdeñBëîeñåøáñ,ïåék §§¨©¥¨

äàãBäcäáéðâcúîçîíéãòàeäà÷cäãBî,zxhet dpi`eäçéáècåàì §¨¨¦§¥¨¥£©¥¦§¨¤¦§¦¨©
äàãBäenvr z` aiign epi` ixdy zaygp dpi` dgiahd lr d`cedd mb ± ¨¨

.edeaiigi jk xg` micr e`eaiyke ,melke,jkitlðäCíéãòéàn÷ ©¨¥¦©¨¥
eäðéîfàc,enfedy daipbd icr ±ïéîlLîéîeìLzìôk,àeäå,apbd ± §©§¦§§©§¦©§¥¤¤§
ílLîìLäLøtìíéðLeìéàìdrax` inelyzl milyne ,dgiahd lr §©¥§Ÿ¨¦¨§©¦¦©¦

micr e`ae melkn envr xhty qpwa dcen oica ewlgpy `vnp .dynge
.opgei iaxk aiig `ed qekneqle ,`ped axke xeht `ed minkgly ,jk xg`

:`xnbd dgecøîàáøàçàdéøaáøcàì ,à÷éàminkg ewlgp df oipra ¨©©©¨§¥§©¦¨Ÿ
`l` ,qekneqeéleëcàîìòy micen lkd ±äàãBääçéáècåàìäàãBä §¥¨§¨¨¨¦§¦¨©¨¨

àéä.opgei iaxke ,melka envr aiig `ly itlàlàaoicúeãòéàL[oi`y±] ¦¤¨§¥¤¦
äzàìBëédîéfäìdnfd oic da miiwl ±éâìôéî÷e .ïBâkeúàcéãäñéøîàå ©¨¨§©¦¨¨¦§§¥§§¨©£¥§¨§¥
déìapbl ±øîàå ,záðbeäìok` apbdézáðbézçáèåeäéî ,ézøëîe± ¥¨©§¨§¨©§¨©§¦§¨©§¦¨©§¦¦
la`àìíëéðôaézáðbàlàéðôaéðBìtéðBìôe.éúééàåéãäñapbd `iade ± Ÿ¦§¥¤¨©§¦¤¨¦§¥§¦§¦§©§¥©£¥
,micreäðéîfàåàìceäéétàaáðbmdipta `ly daipbd icr z` enifde ± §©§¦§§Ÿ§©©§¨©

.dry dze`a xg` mewna eid md `l` apbeúàåmze` e`ae ±éðBìtéðBìôe §¨§¦§¦
,apbd xn`yeãéäñàådéaapbd lr ecirde ±áðâcçáèåøëîe.àäáe §©§¦¥§¨©§¨©¨©§¨

éâìôéî÷,qekneqe minkg ewlgp dfae ±ïðaøcdrax` inelyzn exhty ¨¦§§¥§©¨¨
dyngeéøáñmipexg`d ly mzecra dligz apbd dcedy oeikn ,àéåädì ¨§¥©§¨¨

mipexg`d zecrúeãòéàLäzàìBëédîéfäìapby dcen apbd ixdy , ¥¤¦©¨¨§©¦¨
,mdipta xkne gaheìëåúeãòéàLäzàìBëédîéfäìàìàéåäúeãò, §¨¥¤¦©¨¨§©¦¨Ÿ©§¨¥

.qpwa dcen oick ixnbl xeht `ed jkitlñBëîeñåøáñúeãòéàLäzà §§¨©¥¤¦©¨
ìBëédîéfäìàéåäúeãòltk minlyn enfedy mipey`xd micrd jkitl , ¨§©¦¨©§¨¥

zecr it lr dynge drax`l milyn `ede ,[apbd xeara] milral

.mipexg`d
:`xnbd dywnàäåàîéé÷ïìepicia dkld ±úeãòcéàLäzàìBëé §¨©§¨¨§¥¤¦©¨¨

dîéfäìàìàéåäúeãò:`xnbd zvxzn .jk lr qekneq wleg cvike ,éðä §©¦¨Ÿ©§¨¥¨¥
éléî,zecr dpi`y ±àëéä`id dnifdl xyt` i`y daiqd xy`k wx ± ¦¥¥¨
meynàìcéòãémicrdäæéàaíBéeäæéàaäòL,daipbd dzidàkéìcoi` ± §Ÿ¨§¥§¥¤§¥¤¨¨§¥¨
meiwúeãòìììkdryde meid z` xneln erpnpe exwy `ny yeygl yie , §¥§¨

.mnifdl elkei `ly ickìáààëämeyn `id mnifdl xyt` i`y daiqd , £¨¨¨
envr apbdyéòeiñàeäà÷céòéiñîdéì,mdipta xkne gahe apby dcene ©¥§¨§©§¥¥

.`id dxyk zecry qekneq xaeq jkitl ,micr d`nk oic lra z`cede

:qekneq ixac lr dywn `xnbdøîàøî,qekneq ixaca lirl `ziixaa ¨©©
yïäenfedy micrd ±ïéîlLîéîeìLzìôkoxw minlyn mdy rnyne , ¥§©§¦©§¥¤¤

,dywe .ltkeà÷cîäãBîáðâcïø÷éòaéîelL,apby dcen `ede xg`n ± ¦§¨¤§¨©¤¤¨¥©¥
xg`n ,mzecra dne`n el miciqtn micrd oi`e .oxwd z` mlyl aiig `ed

,`xnbd zvxzn .apby dryn xak aiig `edeøîàéaøøæòìàdéîMî ¨©©¦¤§¨¨¦§¥
éðz ,áøcqekneq ixaca dpyz ± §©§¥
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צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc `nw `aa(iyiy meil)

àlàåàì,i`cea ±àäà÷òîLîïìm` wxy ,dpynd epzcnl df oic ± ¤¨©¨¨©§©¨
áðb'ìòétçáèå ,íéðLìòétãòãçàBàìòét'Bîöòdf ote`ay ,àeä ¨©©¦§©¦§¨©©¦¥¤¨©¦©§
àìcáéiçîz`Bîöòïø÷a,apby eilr ecird xak ixdy ,àeäïðéøîàc± §Ÿ§©¥©§§¤¤§©§¦©

dcedyky mixne` ep` f`ìòétBîöò`edàéîecdnec epic ±ìòcétãò ©¦©§§¨§©¦¥
ãçàokle ,eaiign cg` cry dfl ±äîaiigzndy myk ±ìòétãòãçà ¤¨©©¦¥¤¨
ékéúà`eaiyk ±ãòãçàe sqepóøèöîdéãäa,oey`xd crd mr ±áéiçî ¦¨¥¥¤¨¦§¨¥©£¥¦©©

jk ,mzecr it lr dynge drax` mlyl apbd aiigzn ±ìòétBîöòénð ©¦©§©¦
ékeúàíéãòáéiçîr s`e.melka envr aiig `ly oeik ,dced xaky it l ¦¨¥¦¦©©

ìáàm`áðbçáèåøëîeìòétãòãçàBàìòétBîöòdapbd lr mby , £¨¨©§¨©¨©©¦¥¤¨©¦©§
,micr ipy oi`áéiçcz` apbdBîöòïø÷a,àìïðéøîàdcedykyìòét §¦¥©§§¤¤Ÿ©§¦©©¦

Bîöò`edàéîecìòcétãòãçàelit` ,envr z` aiige li`ed `l` . ©§§¨§©¦¥¤¨
.aiig xg` eil` sxhvi m` cg` cra eli`e ,xhtp jk xg` micr e`eai

dn opgei iaxl di`xd z` x`an iy` axàúééøa.àéðúcm` ,äàøapbd §©§¨§©§¨¨¨
íéãòïéLîLînLmiaxwzn ±ïéàáemcwe ,eilr cirdløîàåoic zial ¥¦¤§©§§¦¨¦§¨©
ézáðb,ìáààìézçáèàìåézøëî,BðéàílLîàlàïø÷qpwa dcendy , ¨©§¦£¨Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¥§©¥¤¨¤¤

,dywe .jk xg` micr e`a elit` xehtänìélàðúéîì`pzd dpey recn ± ¨¨¦§¦§¨
øîàå'ézáðbìáààìézçáèàìå'ézøëî`le dapba wx dcedy xnelk , §¨©¨©§¦£¨Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

,dxikne dgiahaéðúéðdpyiy ±BàézáðbBàézçáèézøëîeoia epiidc , ¦§¥¨©§¦¨©§¦¨©§¦
xeht `ed dxikne dgiahd lr wx dcedy oiae dapbd lr wx dcedy

.qpwdnàlàik ,jk `pzd dpy `l oklàäà÷òîLîïìly epic z` ± ¤¨¨¨©§©¨
,jkitl .eprinydl `a `ed opgei iaxàîòèøîàcézáðbef d`ceday , ©§¨§¨©¨©§¦

àeäáéiçcBîöòïø÷a`ed f` ,øeèôc.qpwa dcedy oeik ltknìáàm` §¦¥©§§¤¤§¨£¨
øîààìeàaå ,ézáðbíéãòáðbL,ltke oxw mlyl edeaiigeøæçåapbd ¨©Ÿ¨©§¦§¨¥¦¤¨©§¨©
øîàåézçáèeàáe ,ézøëîeíéãòçáhLøëîe,àìcáéiçBîöòez`ceda §¨©¨©§¦¨©§¦¨¥¦¤¨©¨©§Ÿ¦¥©§
ïø÷a,jk lr edeaiig xak mipey`xd micrd ixdy ,áéiç,dynge drax` §¤¤©¨

.qpwa dcen meyn xhtp epi`eàîìày ,opgei iaxk o`kn gken ±äàãBä ©§¨¨¨
äçéáècceglåàìäàãBäàéä`ly itl ,exhtl d`ced zaygp dpi` ± ¦§¦¨©¨¨¦

.melk envr z` aiig

:`ziixadn iy` ax zi`x z` dgec `xnbdéøîà,daiyid ipaàìz` ¨§¥Ÿ
`l` ,eprinydl `ziixad zpeek opgei iax ixacàéädôebenvr df oic ± ¦¨

da xen`dà÷òîLîïì,ïåéëcøîàcapbdézáðb,ltkn xhtpeóàìòáb ¨©§©¨§¥¨§¨©¨©§¦©©©
øîàcàìézçáèàìåézøëîåjk xg`eàáíéãòçáhLøeèt ,øëîes` §¨©Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©§¦§¨¥¦¤¨©¨©¨

.dxikne dgiahd lréàîàîòèy meyn ,éîeìLz(òáøà)äòaøà] ©©§¨©§¥©§¨¨
äMîç[åøîààðîçø,mlyl dxezd daiig ±àìåéîeìLzäòaøààìå ©£¦¨¨©©£¨¨§Ÿ©§¥©§¨¨§Ÿ
éîeìLzìLäLe` drax` `l` mlyi `l ltkn xhtpe dcedy dfe . ©§¥§Ÿ¨

.ixnbl xeht `ed jkitl ,dyly
àîéìéàpúkepipy oky .opgei iax xn`y df oica mi`pz ewlgpy xn`p ± ¥¨§©¨¥

m` ,`ziixaaeéäíéðLïéãéòîcg` lráðbL,dy e` xeyeéäåíéðL ¨§©¦§¦¦¤¨©§¨§©¦
mixg`íéãéòîBúBàeilr ±çáhLøëîee ,mze`eîæeäéãòdäáéðboeik , §¦¦¤¨©¨©§¥¥§¥¨

ixd daipbd zecr dlhayúeãòäìèaLdúö÷îäìèadlekmb dlhae ¥¤¨§¨¦§¨¨¨§¨¨
daipbd icre ,[xkne gah `l s` apb `l m` ixdy] dxikne dgiahd zecr

m`e .ixnbl xeht `ede ltk apbl minlyneîæeäwxéãòdäçéáè,àeä± §¥¥§¦¨
apbdílLîmilraléîeìLzìôk,daipbd icr it lrïäådgiahd icr ± §©¥©§¥¤¤§¥

ïéîlLîéîeìLzìLäL.dgiahd lr eaiigl evxy oeik ,apblíeMî± §©§¦©§¥§Ÿ¨¦
myañBëîeñeøîày ,ïädaipbd icr ±ïéîlLîapbléîeìLzìôk,àeäå §¨§¥§©§¦©§¥¤¤§

apbd ±ílLîmilraléîeìLzìLäLøtìåinelyzíéðLìéàìlr §©¥©§¥§Ÿ¨¦¨§§©¦¦©¦
.dgiahd

mi`pzd zwelgn z` dgikene ,qekneq ixac z` dligz zx`an `xnbd
:opgei iax ixacaàéiäàéà÷ñBëîeñ.qekneq wlg `ziixaa oic dfi` lr ± ©©¨¨¥§

àîéìéàwleg `edy xn`p m` ±àLéøàdaipbd icr enfed m`y xne`e , ¦¥¨©¥¨
ike ,dgiahd icr enfed `ly oeik dgiahd lr apbd aiigúéìdéì ¥¥

ñBëîeñìyúeãòäìèaLdúö÷îäìèadlek`l s` apb `l m` ixde , §§¥¤¨§¨¦§¨¨¨§¨¨
.xkne gahàlàåxac qekneqy xn`zôéqààixd ,dgiahd icr enfedy , §¤¨©¥¨

øétLéøîà÷ïðaøyàeäapbd ±ílLîéîeìLzìôk,daipbd icr it lr ©¦¨¨§¥©¨¨§©¥©§¥¤¤

íäådgiahd icr ±ïéîlLîapbléîeìLzìLäL.eaiigl evxy §¥§©§¦©§¥§Ÿ¨
àlài`ceaàúléîéúéøçààkéàeäééðéa`ly minkg exn` sqep xac ± ¤¨¦§¨©£¦¦¦¨¥©§

e .qekneq wlg eilre ,`ziixaa xn`pïBâkeúàcéaéøzmicr ipy e`ay ± §§¨¥§¥
eéøîàdéìapblzáðbe ,øîàeäìapbdïéà,ok ±ézáðb,ås`ézçáè ¨§¥¥¨©§¨¨©§¥¨©§¦§¨©§¦

ézøëîe,eze`eäéîla` ±àìíëéðôaézáðb.éúééàåéãäñeäðéîfàå± ¨©§¦¦Ÿ¦§¥¤¨©§¦§©§¥©£¥§©§¦§
ecirde ,daipbd icr z` enifdy micr apbd `iadeàìceäéétàaáðb± §Ÿ§©©§¨©

.dry dze`a xg` mewna eid md `l` ,apb mdipta `lyéúééàåìòa §©§¥©©
úéaäéãäñ,mixg` micr `iade xeyd lra xfge ±eãéäñàådéaecirde ± ©©¦©£¥§©§¦¥
eaáðâcçáèåøëîe,úàãBäáeäçéáèéâìôéî÷m`d ,qekneqe minkg §¨©§¨©¨©§¨©§¦¨¨¦§§¥

.dynge drax` inelyzn exhtl ick zaygp dgiahd lr d`ceddïðaøc§©¨¨
éøáñ,óàìòábäàãBäcäáéðâcúîçîíéãòàeäà÷cäãBîdpi`e ¨§¥©©©§¨¨¦§¥¨¥£©¥¦§¨¤

mewn lkn ,ltkn eze` zxhetäàãBääçéáècäàãBäàéäepi` ixdy ¨¨¦§¦¨¨¨¦
,micrd zngn dcenøeètåenvr aiig `ly it lr s` dynge drax`n §¨

,eaiigl evxy itk apbl ltk minlyn mipey`xd micrd jkitl .melka
.dynge drax`n xehte milral eze` ozep apbdeñBëîeñåøáñ,ïåék §§¨©¥¨

äàãBäcäáéðâcúîçîíéãòàeäà÷cäãBî,zxhet dpi`eäçéáècåàì §¨¨¦§¥¨¥£©¥¦§¨¤¦§¦¨©
äàãBäenvr z` aiign epi` ixdy zaygp dpi` dgiahd lr d`cedd mb ± ¨¨

.edeaiigi jk xg` micr e`eaiyke ,melke,jkitlðäCíéãòéàn÷ ©¨¥¦©¨¥
eäðéîfàc,enfedy daipbd icr ±ïéîlLîéîeìLzìôk,àeäå,apbd ± §©§¦§§©§¦©§¥¤¤§
ílLîìLäLøtìíéðLeìéàìdrax` inelyzl milyne ,dgiahd lr §©¥§Ÿ¨¦¨§©¦¦©¦

micr e`ae melkn envr xhty qpwa dcen oica ewlgpy `vnp .dynge
.opgei iaxk aiig `ed qekneqle ,`ped axke xeht `ed minkgly ,jk xg`

:`xnbd dgecøîàáøàçàdéøaáøcàì ,à÷éàminkg ewlgp df oipra ¨©©©¨§¥§©¦¨Ÿ
`l` ,qekneqeéleëcàîìòy micen lkd ±äàãBääçéáècåàìäàãBä §¥¨§¨¨¨¦§¦¨©¨¨

àéä.opgei iaxke ,melka envr aiig `ly itlàlàaoicúeãòéàL[oi`y±] ¦¤¨§¥¤¦
äzàìBëédîéfäìdnfd oic da miiwl ±éâìôéî÷e .ïBâkeúàcéãäñéøîàå ©¨¨§©¦¨¨¦§§¥§§¨©£¥§¨§¥
déìapbl ±øîàå ,záðbeäìok` apbdézáðbézçáèåeäéî ,ézøëîe± ¥¨©§¨§¨©§¨©§¦§¨©§¦¨©§¦¦
la`àìíëéðôaézáðbàlàéðôaéðBìtéðBìôe.éúééàåéãäñapbd `iade ± Ÿ¦§¥¤¨©§¦¤¨¦§¥§¦§¦§©§¥©£¥
,micreäðéîfàåàìceäéétàaáðbmdipta `ly daipbd icr z` enifde ± §©§¦§§Ÿ§©©§¨©

.dry dze`a xg` mewna eid md `l` apbeúàåmze` e`ae ±éðBìtéðBìôe §¨§¦§¦
,apbd xn`yeãéäñàådéaapbd lr ecirde ±áðâcçáèåøëîe.àäáe §©§¦¥§¨©§¨©¨©§¨

éâìôéî÷,qekneqe minkg ewlgp dfae ±ïðaøcdrax` inelyzn exhty ¨¦§§¥§©¨¨
dyngeéøáñmipexg`d ly mzecra dligz apbd dcedy oeikn ,àéåädì ¨§¥©§¨¨

mipexg`d zecrúeãòéàLäzàìBëédîéfäìapby dcen apbd ixdy , ¥¤¦©¨¨§©¦¨
,mdipta xkne gaheìëåúeãòéàLäzàìBëédîéfäìàìàéåäúeãò, §¨¥¤¦©¨¨§©¦¨Ÿ©§¨¥

.qpwa dcen oick ixnbl xeht `ed jkitlñBëîeñåøáñúeãòéàLäzà §§¨©¥¤¦©¨
ìBëédîéfäìàéåäúeãòltk minlyn enfedy mipey`xd micrd jkitl , ¨§©¦¨©§¨¥

zecr it lr dynge drax`l milyn `ede ,[apbd xeara] milral

.mipexg`d
:`xnbd dywnàäåàîéé÷ïìepicia dkld ±úeãòcéàLäzàìBëé §¨©§¨¨§¥¤¦©¨¨

dîéfäìàìàéåäúeãò:`xnbd zvxzn .jk lr qekneq wleg cvike ,éðä §©¦¨Ÿ©§¨¥¨¥
éléî,zecr dpi`y ±àëéä`id dnifdl xyt` i`y daiqd xy`k wx ± ¦¥¥¨
meynàìcéòãémicrdäæéàaíBéeäæéàaäòL,daipbd dzidàkéìcoi` ± §Ÿ¨§¥§¥¤§¥¤¨¨§¥¨
meiwúeãòìììkdryde meid z` xneln erpnpe exwy `ny yeygl yie , §¥§¨

.mnifdl elkei `ly ickìáààëämeyn `id mnifdl xyt` i`y daiqd , £¨¨¨
envr apbdyéòeiñàeäà÷céòéiñîdéì,mdipta xkne gahe apby dcene ©¥§¨§©§¥¥

.`id dxyk zecry qekneq xaeq jkitl ,micr d`nk oic lra z`cede

:qekneq ixac lr dywn `xnbdøîàøî,qekneq ixaca lirl `ziixaa ¨©©
yïäenfedy micrd ±ïéîlLîéîeìLzìôkoxw minlyn mdy rnyne , ¥§©§¦©§¥¤¤

,dywe .ltkeà÷cîäãBîáðâcïø÷éòaéîelL,apby dcen `ede xg`n ± ¦§¨¤§¨©¤¤¨¥©¥
xg`n ,mzecra dne`n el miciqtn micrd oi`e .oxwd z` mlyl aiig `ed

,`xnbd zvxzn .apby dryn xak aiig `edeøîàéaøøæòìàdéîMî ¨©©¦¤§¨¨¦§¥
éðz ,áøcqekneq ixaca dpyz ± §©§¥
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xcde"צו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc `nw `aa(ycew zay meil)

ìôëc íeìLzmlyn oxwd z` la` ,minlyn md cala ltkd melyz ± ©§§¤¤
.apbd

:dpyna epipy,'eë øëîe çáè Ck øçàå Léc÷äå áðb'mlyn epi`e ¨©§¦§¦§©©¨¨©¨©
'dynge drax` inelyz:

éøîà,daiyid ipa eywd ±äçéáhà àîìLay oaenáéiçî àì,mlyl ¨§¥¦§¨¨©§¦¨Ÿ¦©©
meynçáè à÷ déøîc àìå çáè à÷ Lc÷äc çáè à÷ éëcdryay ± §¦¨¨©§¤§¥¨¨©§Ÿ§¨¥¨¨©

xehte ,milrad ly xey gah `ly `vnpe ,ycwd ly xeyd did gahy

dgiahd lr mlylnàlà ,,dywiáéiçéì Lc÷äàyicwdy dn mvr lr ± ¤¨©¤§¥¦©©
aiigzdl el yi ,ycwdd zeyxl milrad zeyxn e`ivede xeyd z`

e ,xg` mc`l xeyd xken did m` enk dynge drax`él äîm`Bøëî ©¦§¨
èBéãäìeél äîm`íéîMì Bøëîdxikn `ed mdipya `ld ,ycwdl ± §¤§©¦§¨©¨©¦

.dynge drax`a zaiignd
:`xnbd zvxznépî àä,dze` dpy in ef dpyn ±øîàc ,àéä ïBòîL éaø ¨©¦©¦¦§¦§¨©

éîéé÷ déøîc déúeLøa ïúeéøçàa áéiçL íéLã÷miaiigy miycwy ± ¨¨¦¤©¨§©£¨¨¦§¥§¨¥¨§¥
ixdy ,'oennl mxeb' mdy meyn epennk md ixd ,zeixg` milrad mdilr
ef dndae dapbp `ly dzre zxg` `iadl miaiig eid dndad dapbp m`

mxeb'd xac lky oerny iax xaeqe ,zxg` dnda `iadln exhtp daxw
`vi `l ,excpl eyicwde apbd eapby df xey jkle ,epennk `ed ixd 'oennl
dilr aiigzdl dxenb dxiknk epi`e ,ycwdd zeyxl milrad zeyxn

.dynge drax`
:df uexiz lr dywn `xnbdàôéñcî àädpynd ly `tiqdy dnn ixd ± ¨¦§¥¨

,éåä ïBòîL éaøaiigy miycw xne` oerny iax' `tiqa epipy ixdy ©¦¦§¨¥
,'xeht mzeixg`a aiig epi`ye dyinge drax` inelyz mlyn mzeixg`a

dy x`eaneïBòîL éaø åàì àLéøs`y mixaeqd opax zrck `l` `id ¥¨©©¦¦§
apbd oi` recn dywi aeye ,milrad oenn mpi` mzeixg`a aiigy miycw

.dxiknk `edy ycwdd mvr lr dynge drax` mlyn
:xg` ote`a zvxzn `xnbdíél÷ íéLã÷a ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,àlà± ¤¨¨¨§©©§¦¨§¨¨¦©¦

,minly oaxwl oebk ,milw miycwl xeyd z` yicwd apbdy ote`a

éìéìbä éñBé éaøc àaélàå,`id ililbd iqei iax zrck dpynde -øîàc §©¦¨§©¦¥©§¦¦§¨©
àeä íéìòa ïBîî íél÷ íéLã÷cr ,dy` da ycwl s`e ,xac lkl ¨¨¦©¦¨§¨¦

,hgyzyejkléîéé÷ déúeLøá,milw miycwl xeyd yicwdy apbd s` ± ¦§¥¨§¥
eilr aiigzdl dxiknk df ycwd oi`e ,jka milrad zeyxn `vi `l

.dynge drax`
:`xnbd dywnìáàl dyicwd ok` m`íéLã÷ éLã÷,dlerl oebkeéàî £¨¨§¥¨¨¦©

y rnyn ,epic didiäMîçå 'ã éîeìLz ílLîs`y ,ycwdd mvr lr §©¥©§¥©£¦¨
k m`e ,md deab oenn miycw iycw ililbd iqei iaxl,dywi oàLéø éðúcà©§¨¥¥¨

m`y ,lirl dpyna epipyy cr ±ílLî Léc÷ä Ck øçàå çáèå áðb̈©§¨©§©©¨¦§¦§©¥
'äå 'ã éîeìLziptl dgiahd lr aiigzp xaky meyn ,dgiahd lr ©§¥§

iptl dgiahd dzid m` oia wlgl dpynd dkxved recn ,yicwdy
,dixg`l e` ycwdddãéãa éðúéìå âBìôéìote`a s` wlgl dleki dzid ± ¦§§¦§¥§¦¨

,jk wlgle ,ycwdd xg`l dzid dgiahdy `tiqd ly dfíéøác äna©¤§¨¦
íéøeîà,dyinge drax` mlyn epi` ycwdd xg`l gah m`yíéLã÷a £¦§¨¨¦
íél÷,md milra oenny ililbd iqei iaxke ,ílLî ,íéLã÷ éLã÷a ìáà ©¦£¨§¨§¥¨¨¦§©¥

.äMîçå äòaøà éîeìLzepi` ote` lkay rnyn ,ok dwlig `ly dnne ©§¥©§¨¨©£¦¨
.aiig epi` ok` recn dywi aeye ,miycw iycwa s`e ycwdd lr aiig

:xg` ote`a zvxzne da zxfeg `xnbdéLã÷ àðL àì íìBòì àlà¤¨§¨Ÿ§¨¨§¥
íél÷ íéLã÷ àðL àìå íéLã÷mvr lr dyinge drax` aiig epi` ¨¨¦§Ÿ§¨¨¨¦©¦

,ycwddCì àéL÷ãeixdy ,dxiknk aygp epi` recnél äîm`Bøëî §©§¨¨©¦§¨
èBéãäìeél äîm`,íéîMì Bøëîa oky ,mdipia wlgl yi,èBéãäì Bøëî §¤§©¦§¨©¨©¦§¨§¤§

Y àøwéòî' `xwp xeyd did exkny mcew dligzn'ïáeàøc àøBzexey ± ¥¦¨¨¨¦§¥
,eyicwdy apbd xnelk ,oae`x lyàzLäåxeyd `xwp ,exkny xg`l ± §©§¨

''ïBòîLc àøBzdf ixd eny dpzypy oeike ,gweld oerny ly exey ± ¨§¦§
a j` ,dyinge drax` aiige dxenb dxikníéîMì Bøëîxnelk - §¨©¨©¦

oky ,jka xeyd my dpzyp `l ,eyicwdykàøwéòîdid ycwdd mcew ± ¥¦¨¨
' `xwpàzLäå ,'ïáeàøc àøBz`xwp oiicr ycwdd xg`l dzr s`e ± ¨¦§¥§©§¨

,'ïáeàøc àøBz'xey' `xwp epi` mewn lkne ,'oae`x zler' `xwpy `l` ¨¦§¥
,ixnbl ezeyxn z`veiy dxenb dxiknk ycwdd oi` jkle ,'ycwd ly

dynge drax` ycwdd lr aiig epi`e:
:dpyna epipy'eëå øîBà ïBòîL éaø'mlyn mzeixg`a aiigy miycw ©¦¦§¥§

'xeht mzeixg`a aiig epi`ye ,dyinge drax` inelyz:
lr aiig ozeixg`a aiigy miycway oerny iax zpeek oi`y `xnbd dpiane
epi`e ,mipey`xd milrad zeyxn xeyd `vi mewn lkn ixdy ,dgiahd
mvr lry oerny iax xaeqy `l` ,eilr aiigzdl milrad xey z` gaeh

lre .dxiknk aeyg ycwddy itl ,dynge drax` eaiigl yi ycwdd
df xe`iaîàéø,daiyid ipa eywd ±éäð,xn`p m` s` -ïBòîL éaø øáñc ¨§¥§¦§¨©©¦¦§

,'íéîMì Bøëî él äî èBéãäì Bøëî él äî',ycwdd mvr lr aiig jkle ©¦§¨§¤§©¦§¨©¨©¦
oiicrdéì éòaéî àëtéày ,jtidl oicd xnel el did ±áéiçL íéLã÷ ¦§¨¦¨¥¥¨¨¦¤©¨

ïúeéøçàaøeètmeyn ,dyinge drax` inelyzn÷ôð àì ézkàc §©£¨¨¨§©©¦Ÿ¨©
déúeLøîj` ,'`ed oennl mxeby itl ,ezeyxn dndad d`vi `ly ± ¥§¥

a,áéiç ïúeéøçàa áéiç BðéàL íéLã÷meyndéúeLøî déì é÷tîc± ¨¨¦¤¥©¨§©£¨¨©¨§©§¥¥¥§¥
,'oennl mxeb' epi` s` oky ,milrad zeyxn ixnbl d`vi df ycwday

.jtidl oerny iax xn` dpyna eli`e

éøîàz` yicwd apbdy `yixa x`eand ote`a ok` ,daiyid ipa evxiz ± ¨§¥
miycwa s`e ycwdd mvr lr llk eaiigl oi`y oerny iax xaeq ,xeyd
lr milrad my oiicry lirl x`azpy enke ,mzeixg`a aiig epi`y

e .ycwddéà÷ éúéøçà àúléîà ïBòîL éaøazkpy xg` ote` lr xacn ± ©¦¦§©¦§¨©£¦¥¨¥
,lirl dpyna,éðz÷ éëäå,(:aq) lirl epipyyílLî ápbä øçà áðBbä ïéà §¨¦¨¨¥¥©¥©©©©¨§©¥
'äå 'ã éîeìLzmlyn epi` ,xkn e` gahe epnn eapbe xg` `ae xey apebd ± ©§¥§

,dynge drax` inelyzïëåd s`y ,df oicn x`aznáðBbzndaLc÷ä §¥¥¤§¥
úéaîdíéìòa`ed s` ,xkn e` gah okn xg`le deyicwdyøeètlr ¦¥§¨¦¨

e ,dxiknde dgiahd,àîòè éàîinelyz oiprl (e ak zeny) xn`py itl ©©§¨
ltkLéàä úéaî ápâå'mipW mNWi aPBd `vOi m`,'wxy yexcl yie §ª©¦¥¨¦¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦

,ltk inelyz mlyn ,milrad xnelk 'yi`d zian' apbykàìåapbyk §Ÿ
,Lc÷ä úéaî,dxikne dgiah lr s` aiig epi` ltka aiig epi`y oeike ¦¥¤§¥

,o`k xn`p df ote` lre .dynge drax` aeig oi` ltk oi`y mewnayéaø©¦
,øîBà ïBòîLy ,milradn ycwd znda apeb ly df oica wlgl yiíéLã÷ ¦§¥¨¨¦

áéiç ,ïúeéøçàa áéiçLe ,dynge drax`e ltk inelyz apbd,àîòè éàî ¤©¨§©£¨¨©¨©©§¨
oiicry meyndéa àðéø÷el` miycwa ±,'Léàä úéaî ápâå'mdy meyn ¨¦¨¥§ª©¦¥¨¦

.milrad oennk miaeyge 'oennl mxeb'åmiycw,ïúeéøçàa áéiç BðéàL §¤¥©¨§©£¨¨
øeètmeyn ,dynge drax`e ltkndéa ïðéø÷ àìcel` miycwaápâå' ¨§Ÿ§¦¨¥§ª©

,'Léàä úéaî.milral 'oennl mxeb' s` mpi` ixdy ,'ycwd zian' `l` ¦¥¨¦
:df xe`ia lr dywn `xnbdéãkîixd ±øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL ¦§¦©§¦¨¥§©¦¦§§¨©

inelyzn dilr xehty ,(.r lirl) dtixh z`vnpe dnda hgyy apb iabl

y meyn ,dyinge drax`äéeàø dðéàL äèéçLdlik`läèéçL dîL àì. §¦¨¤¥¨§¨Ÿ§¨§¦¨
ok m`eénð íéLã÷ixd ,miycw gahy apb s` ±äéeàø dðéàL äèéçL ¨¨¦©¦§¦¨¤¥¨§¨
dlik`l,àéä,dxfrl ueg epiidc ,mnewnl ueg ehgypy miycw ixdy ¦

.mzeixg`a aiigy miycw zgiah lr o`k aiign recne ,dlik`a mixeq`

:`xnbd zvxznàúà ék`ayk ±éîéc áø,l`xyi ux`nøîàmyaéaø ¦¨¨©¦¦¨©©¦
,ïðçBéxaecn o`ky ,uxzlì íéðôaî íéîéîz èçBLaíéìòa íL± ¨¨§¥§¦¦¦¦§¦§¥§¨¦

myl dxfrd jeza ,men `la dninz `idy enk dndad z` apbd hgyy

iax aiign jkle ,`id die`x dhigye oick axwed oaxwdy epiide ,milrad
.ef dhigy lr oerny

:df uexiz lr dywn `xnbdéøäå,df ote`a hgyykíéìòaì ïø÷ äøæç ©£¥¨§¨¤¤©§¨¦
,mnyl apbd daixwdy oeiky ,dilral daipbd z` xifgdy enk df ixd ±
epi` micr e`ay iptl daipbd z` xifgdy apbe ,mdl dxifgdy enk df ixd

.dynge drax`e ltk mlyn

,ïéáà øa ÷çöé éaø øîàxaecn o`kícä CtLpL`le ,dhigyd xg`l ¨©©¦¦§¨©¨¦¤¦§©©¨
`le ,mzaeg myl milral oaxwd dlr `ly `vnpe ,epick gafnd lr wxfp
dzidy oeik mewn lkne .mlyl apbd jixv jkle ,mdil` daipbd dxfg

.dynge drax` dilr aiige ,`id die`x dhigy oick dhigyd
:opgei iax mya sqep uexizïéáø àúà ék,l`xyi ux`nøîàmyaéaø ¦¨¨¨¦¨©©¦

ïðçBéxaecn o`ky ,uexzlì àlL íéðôa íéîéîz èçBLaíéìòa íL± ¨¨§¥§¦¦¦§¦¤Ÿ§¥§¨¦
,milrad myl mhgy `l j` ,mpick dxfrd jeza miycwd z` hgyy
,mzaeg myl milral dlr `l j` ,dlik`a xzene xyk oaxwd mpn`e

igafd lky' (.a migaf) dpyna x`eanke`l` mixyk onyl `ly egafpy m

dxfg `l j` `id die`x dhigy jkle ,'ozaeg myl milral elr `ly
mlyl aiig jkle ,mxcpl xg` oaxw `iadl mikixv ixdy milral daipbd

.dynge drax`e ltk
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zea` drax`` cenr er sc ± oey`x wxt`nw `aa

eìLz.ìôkc í:oxTd cal dWlW mNWn `Ede ltMd z` oinNWnçáè à÷ ék ©§§¥¤§©§¦¤©¥¤§§©¥§Ÿ¨§©©¤¤¦¨¨©
.çáè à÷ Lc÷äcoeike DWCw `l WE`i iptl i`C opiniiw WE`i xg`lA `dC §¤§¥¨¨©§¨¦§©©¥©§¦¨§¦¦§¥¥Ÿ¦§¨§¥¨

:gahw DixnC e`l KMld zEWx iEPiWe WE`iA WCwd Diipw WE`ii`C.àéä ù"ø §©§©§¥¤§¥§¥§¦§¦§¨©§¨¥¨¨©¦
xace FzEIxg`A aiIgC oeikC Fxcpl Ef daipB Wixtde dlFr ilr ixd xn`W oFbkE§¤¨©£¥¨©¨§¦§¦§¥¨§¦§§¥¨§©¨§©§©§¨¨

dxikn e`le inC oFnnM `Ed oFnnl mxFBd©¥§¨§¨¨¥§©§¦¨
b"r`C xEhR dgiah oiprl EdinE `id¦¦§¦§©§¦¨¨§
aiIg Eca` m`C `niiw aPB zEWxaC§¦§©¨©§¨§¦¨§©¨
mW `din Dilr lg WCwdl mzEixg`A§©§¨¨§¤§¥©£¥¦¨¥
e`le `Ow Dxn zEWxn iwEt`l WCwd¤§¥©£¥¥§¨¨©¨§©

:gah `w DxnC.íél÷ íéLã÷aFWiCwdW §¨¨¨¨©§¨¨¦©¦¤¦§¦
:minlWl.éìéìbä éñBé 'øcw"tA(:ai sc) ¦§¨¦§¥©§¦¦§

Dxn zEWxn EdinE `id dxikn e`l KMld¦§¨©§¦¨¦¦¥§¨¨
e`l gah `w ike WCwd mW Edpiwt` `Ow©¨©§¦§¥¤§¥§¦¨¨©©
`l ikd mEXn dgiahA `"l gah `w DxnC§¨¨¨¨©¦§¦¨¦¨¥Ÿ
xn`C Edpip WCwdC dgiah zrWaC aiIgn¦©¥§¦§©§¦¨§¤§¥¦§§¨©
milrA oFnn ililBd iqFi iAx xn` ikC w"tA§§¦¨©©¦¥©§¦¦¨§¨¦
oglXn `N` `l dgiah xg`l la` miIgn¥©¦£¨§©©§¦¨Ÿ¤¨¦ª§©
i`d ikaC il `xidp `le Ekf `w DFaB̈©¨¨§Ÿ§¦¨¦¦§¦©
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el`øæòìà éaø,dywdeìmya oiaxïðçBé éaøike ,dywäèéçLdcal ©¦¤§¨¨§©¦¨¨§¦¨
úøzî,dlik`a oaxwdä÷éøæ àìäåy ef `id ,oick mcd ly,úøzîiptle ©¤¤©£Ÿ§¦¨©¤¤

oiicr dhigyd zrya ok m`e ,oaxwd xyan lek`l oiicr xeq` dwixfd

e .`id die`x dpi`y dhigyLé÷ì Léøìd ike ,dywàìäå ,úøzî äèéçL §¥¨¦§¦¨©¤¤©£Ÿ
däéiãty ef `idúøzîoiicr ,oaxwd z` ecty mcew dhigyd zryae , §¦¨©¤¤
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,wxfp xak eli`k epic ,wxfidl'éîc éeãôk úBcôì ãîBòä ìëå'lke ± §¨¨¥¦§§¨¨¥
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.`id die`x dhigy ,dndad dzctp `le mcd wxfp
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ea rbi m`e `nh didi uxy ea rbi m`y ,oilke` z`neha `nhn `ed mewn
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,ïéìëBà úàîeèmiaeyg mpi`y oerny iax zrcl d`pd ixeqi` oick §©¨¦
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`ane:`ziixad zx,ãöékm`ä÷éøæ éðôì ïìmcew 'dpil'a xq`p m` ± ¥©¨¦§¥§¦¨

y d`pd xeqi` `ed ixd ,meia gafnd lr enc wxfpyúàîeè ànèî Bðéà¥§©¥§©

,ïéìëBà'dpil'a xq`p m` j`,ä÷éøæ øçàìdf ixdúàîeè ànèî ¨¦§©©§¦¨§©¥§©
,ïéìëBàlke` zxez eilr cxi ,dlik`a xzen dide enc wxfpy oeiky ¨¦

.epnn dler epi` okn xg`l xq`py s`e ,dry dze`aïì àîéé÷ålaewne ± §©§¨¨
y ,`ziixad xe`iaa epiciaéàîol','ä÷éøæ éðôìiptl oly dpeekd oi` ©¦§¥§¦¨

`l` ,ynn gafnd lr mcd zwixfä÷éøæì äàøpL íãB÷dzidy mcew ± ¤¤¦§¤¦§¦¨
z`neh `nhn epi` df ote`a `weecy ,mcd z` wexfl llk zexyt`

ol' xn`y dn oke ,oilke`,'ä÷éøæ øçàìlr mcd wxfp ok` m` `weec e`l §©©§¦¨
ol m` s` `l` ,gafndä÷éøæì äàøpL øçàìzexyt` dzidy xg`l ± §©©¤¦§¤¦§¦¨

z`neh `nhiy icka jka ic ,mcd wxfp `l lreta m` s` ,mcd z` wexfl
.oilke`

:`xnbd zx`aneàéä éàî ,ïì ä÷éøæì äàøpL íãB÷,df ote` edn ±àìc ¤¤¦§¤¦§¦¨¨©¦§Ÿ
dé÷øæîì íBia úeäL àéåäoaxwd hgyp eay meia onf ic did `ly ± ©§¨¨©§¦§§¥
meyn ,mcd z` wexfl witqdldéèçLcehgyy ±ì Ceîñ,änçä úòé÷L §©§¥¨¦§¦©©©¨

åjkl.ïéìëBà úàîeè ànèî Bðéàm`y xn`y dneäàøpL øçàì §¥§©¥§©¨¦§©©¤¦§¤
ïì ä÷éøæìote`a epiid ,oilke` z`neha `nhn `ed ixdúeäL àéåäc ¦§¦¨¨§©§¨¨

dé÷øæîì íBiaoebke ,mcd z` wexfl witqdl hgypy meia zedy dzidy ± ©§¦§§¥
jkle ,dngd zriwyl jenq jk lk hgyp `ly,ïéìëBà úàîeè ànèîs` §©¥§©¨¦

oeiky ,xyad xq`p jk meyne mei eze`a mcd wxfp `l xac ly eteqa m`
zxez jka eilr dcxi ,dlik`a xzen dide mcd z` wexfl ie`x didy

.lke`
àîìàoerny iax xaeqy ,o`kn x`ean,éîc ÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk ©§¨¨¨¥¦§§¨¨¥

lretay s` ,dlik`l ie`xe mcd eilr wxfp xaky enk xyad aygp jkle

.dlik`a xzed `le eilr wxfp `l
å','éîc éeãôk úBcôì ãîBòä ìën cenll yi,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc §¨¨¥¦§§¨¨¥§©§¨©¦¦§¥

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



צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc `nw `aa(ycew zay meil)

:'die`x dpi`y dhigy' dhigyd oi` recn sqep uexiz,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©
xaecn o`kõeça ïéîeî éìòa èçBLaapbd dhgyy men zlra dndaa ± §¥©£¥¦©

.dyinge drax` dilr aiige `id die`x dhigy jkle ,dpick dxfrl uegn
:lirl exkfedy mivexizd lr dywn xfrl` iaxda éäzmivexiza wiic ± ¨¥¨

el`øæòìà éaø,dywdeìmya oiaxïðçBé éaøike ,dywäèéçLdcal ©¦¤§¨¨§©¦¨¨§¦¨
úøzî,dlik`a oaxwdä÷éøæ àìäåy ef `id ,oick mcd ly,úøzîiptle ©¤¤©£Ÿ§¦¨©¤¤

oiicr dhigyd zrya ok m`e ,oaxwd xyan lek`l oiicr xeq` dwixfd

e .`id die`x dpi`y dhigyLé÷ì Léøìd ike ,dywàìäå ,úøzî äèéçL §¥¨¦§¦¨©¤¤©£Ÿ
däéiãty ef `idúøzîoiicr ,oaxwd z` ecty mcew dhigyd zryae , §¦¨©¤¤

.`id die`x dpi`y dhigy

:`xnbd zvxzndéúèéîzLéàxfrl` iaxn hnyp ±ïBòîL éaøc àä± ¦§§¦§¥¨§©¦¦§
oerny iax xn`y dnéîc ÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk' ,cnerd mc lk ± ' ¨¨¥¦§§¨¨¥

,wxfp xak eli`k epic ,wxfidl'éîc éeãôk úBcôì ãîBòä ìëå'lke ± §¨¨¥¦§§¨¨¥
`l oiicry s` jkle .dzctp xak eli`k dpic ,zectidl zcnerd dnda

.`id die`x dhigy ,dndad dzctp `le mcd wxfp
:ok oerny iax xn`y ep`vn okid d`ian `xnbd÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk'¨¨¥¦§§¨

,'éîcdnn cenll yiàéðúc,milke` z`neh iablLé ,øîBà ïBòîL éaø ¨¥§©§¨©¦¦§¥¥
ïéìëBà úàîeè ànèî àeäL øúBðdlik`a milqtpd zepaxw mze` ± ¨¤§©¥§©¨¦

lkn xyad xq`py s`y minrt yi ,zg` dlil mdilr xary xg` d`pdae

ea rbi m`e `nh didi uxy ea rbi m`y ,oilke` z`neha `nhn `ed mewn
.`nhi xg` lke` jk xg`L øúBð Léåd`pda xq`py oeikànèî Bðéà §¥¨¤¥§©¥

,ïéìëBà úàîeèmiaeyg mpi`y oerny iax zrcl d`pd ixeqi` oick §©¨¦
.lke`
`ane:`ziixad zx,ãöékm`ä÷éøæ éðôì ïìmcew 'dpil'a xq`p m` ± ¥©¨¦§¥§¦¨

y d`pd xeqi` `ed ixd ,meia gafnd lr enc wxfpyúàîeè ànèî Bðéà¥§©¥§©

,ïéìëBà'dpil'a xq`p m` j`,ä÷éøæ øçàìdf ixdúàîeè ànèî ¨¦§©©§¦¨§©¥§©
,ïéìëBàlke` zxez eilr cxi ,dlik`a xzen dide enc wxfpy oeiky ¨¦

.epnn dler epi` okn xg`l xq`py s`e ,dry dze`aïì àîéé÷ålaewne ± §©§¨¨
y ,`ziixad xe`iaa epiciaéàîol','ä÷éøæ éðôìiptl oly dpeekd oi` ©¦§¥§¦¨

`l` ,ynn gafnd lr mcd zwixfä÷éøæì äàøpL íãB÷dzidy mcew ± ¤¤¦§¤¦§¦¨
z`neh `nhn epi` df ote`a `weecy ,mcd z` wexfl llk zexyt`

ol' xn`y dn oke ,oilke`,'ä÷éøæ øçàìlr mcd wxfp ok` m` `weec e`l §©©§¦¨
ol m` s` `l` ,gafndä÷éøæì äàøpL øçàìzexyt` dzidy xg`l ± §©©¤¦§¤¦§¦¨

z`neh `nhiy icka jka ic ,mcd wxfp `l lreta m` s` ,mcd z` wexfl
.oilke`

:`xnbd zx`aneàéä éàî ,ïì ä÷éøæì äàøpL íãB÷,df ote` edn ±àìc ¤¤¦§¤¦§¦¨¨©¦§Ÿ
dé÷øæîì íBia úeäL àéåäoaxwd hgyp eay meia onf ic did `ly ± ©§¨¨©§¦§§¥
meyn ,mcd z` wexfl witqdldéèçLcehgyy ±ì Ceîñ,änçä úòé÷L §©§¥¨¦§¦©©©¨

åjkl.ïéìëBà úàîeè ànèî Bðéàm`y xn`y dneäàøpL øçàì §¥§©¥§©¨¦§©©¤¦§¤
ïì ä÷éøæìote`a epiid ,oilke` z`neha `nhn `ed ixdúeäL àéåäc ¦§¦¨¨§©§¨¨

dé÷øæîì íBiaoebke ,mcd z` wexfl witqdl hgypy meia zedy dzidy ± ©§¦§§¥
jkle ,dngd zriwyl jenq jk lk hgyp `ly,ïéìëBà úàîeè ànèîs` §©¥§©¨¦

oeiky ,xyad xq`p jk meyne mei eze`a mcd wxfp `l xac ly eteqa m`
zxez jka eilr dcxi ,dlik`a xzen dide mcd z` wexfl ie`x didy

.lke`
àîìàoerny iax xaeqy ,o`kn x`ean,éîc ÷eøæk ÷Bøæì ãîBòä ìk ©§¨¨¨¥¦§§¨¨¥

lretay s` ,dlik`l ie`xe mcd eilr wxfp xaky enk xyad aygp jkle

.dlik`a xzed `le eilr wxfp `l
å','éîc éeãôk úBcôì ãîBòä ìën cenll yi,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc §¨¨¥¦§§¨¨¥§©§¨©¦¦§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' אד"ר, בו כותבת ראשי פרקים מחיי', ומסיימת בבעיה העומדת עתה על הפרק, 

בעיית המשרה לאחרי החתונה בשעה טובה ומוצלחת, ומפרטת צדדי החיוב והשלילה בשתי האפשריות.

וכיון שהצלחת ההוראה מתמעטת ע"י עייפות המורה )מהליכה וכו'(, וקרוב לומר אשר ב... לבד 

המשרה של ממלאת מקום יזדמן בקרוב עוד מה עכ"פ בתור סניף לפרנסה )כפשוטה או לפרנסה רוחנית או 

גם שתיהן(, יש להעדיף המשרה אשר ב...

לסיומה במכתבה שהיתה סברתה שהחתונה תהי' דוקא ביום שמותר לצום בו,

ידוע הכתוב ופי' חכמינו ז"ל, ניתנו מרועה אחד, ז. א. שגם הענין דתענית ביום החופה, גם ההוראה 

שביום ראש חדש אין להתענות, כי אם ביום שלפני זה, ותקפו כמו שמתענה ביום החופה, מרועה אחד 

ניתנו, והיינו הך, שזהו שולל בהחלט הביטוי שבמכתבה, אשר לצערי לא עלה הדבר בידי.

וכנ"ל תהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד, אשר יחדיו יהלכו, שהרי 

ישראל גוי אחד בארץ הם וממשיכים האחדות בכל עניניהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



c"agק i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley
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ÏBÁÂ35Le¯Èt) ÔÈÎeÓe Ì�ÈÈ e‡ÈˆB‰L ¯Á‡Ï ÌÈ·�Ú ÏL ˙ÏBÒt e�ÈÈ‰c ÔÈbÊÂ Ô·zÂ ÌÈL·È Ì‰L ÔÈa ÌÈÁÏ Ì‰L ÔÈa §¥¤¥©¦¥¤¥§¥¦§¤¤§¨¦§©§§¤¤£¨¦§©©¤¦¥¨¦¥
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.Ì‰ÈÏÚ eÏÙpL ÌÈ��Bˆ ÌÈÓ ˙ÓÁÓ ÌÈÁÏ Ì‰ elÈÙ‡ ÌÈÁÏ©¦£¦¥©¦¥£©©¦§¦¤¨§£¥¤
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mixe`ia

Y åéúçú äðåîè äìåë íà [àëהאסורה שהטמנה משמע
את כשמכסה רק הוא הבל מוסי� שאינו בדבר בשבת
דפנותיה א� אבל פיה, ועל צדדיה מכל כולה הקדרה

מכוסה שפיה א� על להטמנה נחשב אינו אבל27מגולות ,

בתרא מלמעלה,28במהדורא פיה על הוא שהעיקר כתב
וגיזי� המוכי� כלו� יועיל לא למעלה פתוחה תהא שא�
בני דר� אי� קצת, מועילי� א� וג� וסביבותיה. שתחתיה
כלל גזרו ולא דעתו בטלה והעושה כלל, כ� לעשות אד�
השלח� בקצות וכתב ע"כ. כלל. מצוי שאינו דבר 29על

ואפילו בשבת הקדירה לכסות ולא זו בחומרא ליזהר שיש
בלבד פיה שצרי�על זה די� הובא בשו"ע שג� ובפרט ,

בחצע"גìëשתהא טמונה .30הקדרה

Y äøã÷ä éãéöá íéòâåð [áëבמהדורא המבואר פי ועל
הוא הבל מוסי� שאינו בדבר בהטמנה שהעיקר בתרא
ומטרתו הקדרה בפי נוגע שהכלי בכ� די הקדרה, פי כיסוי
כהטמנה, נחשב – החו� שימור לצור� היתה הכלי בנתינת

ידי על הקדרה חו� לשימור כוונתו אי� א� אבל ואסור.
שה� וכד' בשמיכות לכסותו כדי הכלי מניח אלא הכלי,
נוגע א� א� הכלי את להניח מותר הקדרה, חו� את ישמרו

הקדרה .31בפי

Y äøã÷ä ìò éåñéë ïúåðå [âë�כיו כלי, כשכופה ודוקא
וכסתות בכרי� אבל ההטמנה, מעשה כ� כל ניכר שאי�
להטמנה בעיקר הוא הקדרה על שהנחת� שניכר וכיו"ב,
כשמתכוי� א� בה�, להטמי� אסור – החו� והעמדת

וכדומה לכלו� מפני הקדרה .32לשמור

Y íéúéæ ìù úìåñô [ãë�שמ של הבד בית של פסולת הוא
מאוד וחמה יחד כנוסה .33שהיא

Y ïéîùîåù ìùå [äë�אינ הבל, מוסיפי� שהשומשמי� א�
מעליה� הנמצא לדבר הבל .34מעלי�

Y ïôâ øîö ïåâë [åë�שטומני בזמננו במצוי להיזהר יש
א� אבל יבישות, שיהיו וכד', גפ� צמר ממולאות בשמיכות

הבל המוסי� כדבר דינ� רטובות .36ה�

zexewn

בדבר27) בשבת אבל כתב: סק"ב אחרו� בקונטרס ועד"ז
כולו, כשמטמי� אלא מיתסר לא עלמא לכולי הבל, מוסי� שאינו
רנט: סימ� שבסו� בקצרה והטמנה שהייה בהלכות הוא וכ�
או וכסתות בכרי� ח� תבשיל ע� קדירה בשבת לכרו� ואסור
רנג בסימ� קצת משמע וכ� בה�, טמונה כולה א� בגדי�, בשאר
הבל: מוסי� שאינו בדבר בשבת הטמנה איסור לגבי יד סעי�
דופני סביב אלא כרוכי� וכסתות הכרי� אי� א� מקו� ומכל
דר� זה שאי� מותר, זה הרי מלמעלה, מגולה פיה אבל הקדרה
א (פרק כהלכתה שבת שמירת בספר פסק הנ"ל וע"פ הטמנה,
משו� כא� אי� צדדיה מכל אותה מכסה אינו שא� סו) סעי�

עצמה. בשבת אפילו כ� לעשות ומותר הטמנה
והנכו�.28) ד"ה רנט לסימ�
לד.29) ס"ק עא סימ�
דברי30) שביאר יט) ביאור י"א (פרק כהלכה בשבת וראה

בא שלא לעיל) שהוזכרו המקומות (ובשאר זה בסעי� רבינו
לא הטמנה, שמה במקצת שהטמנה הסוברי� שא� לומר אלא
הבל מוסי� שאינו בדבר אבל הבל, המוסי� בדבר אלא דיברו

ודאי אבל כולה. מוטמנת שתהיה שצרי� שהפירושמודי�
צרי� זה כיסוי הדיעות ולכל ע"כ. הקדירה. לפי הוא 'כולה'

הרגיל הקדרה כיסוי אבל הרגיל, הקדרה לכיסוי בנוס� שיהא
סק"ג). בקו"א (כמבואר כלל להטמנה נחשב אינו

כמכסה31) דינו הקדרה, חו� לשמור מנת על כיו� שלא שכיו�
באריכות מבואר זה די� וכד', העכברי� מפני כמג� או הקדרה

עז*. ובהערה יא ביאור פי"א כהלכה בשבת
דמי.32) ולא ד"ה בתרא מהדורא
גפת.33) ד"ה ב מז, שבת רש"י
יו"ד.34) סעי� להל�
על35) (הביצה) לגלגלה אסור וכ� ז: סעי� שיח בסימ� עד"ז

בה� להטמינה ואסור חמה מכח שהוחמו דרכי� ואבק חול גבי
גזירה יו� מבעוד אפילו א.ה.) חמה מכח הוחמו לא (אפילו
הטמנה בהלכות וביאורי� הערות (וראה ברמ� יטמי� שמא
המבואר פי שעל בהערה קלז עמוד התשס"ט) צדק צמח (כולל
המוסי� דבר בכלל אינ� חמה מכח שהוחמו דברי� במהדו"ב

הבל).
כשהצמר36) או עצמו גפ� בצמר טומ� א� חילוק אי� ולכאורה

(שבת ממש. בקדירה נוגעי� ואינ� השמיכה בתו� נתו� גפ�
ח*). ביאור פי"א כהלכה
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¯zen‰[gk: ©¨

1

2

3

4

5

mixe`ia

Y ïéðò ìëá [æë�יבישי בי� לחי� .37בי�

Y øúåîä øáãá äúéä [çëמוטמנת בו הדבר שרוב היינו
הבל מוסי� אינו .38הקדירה

zexewn

החדשה.37) מהדורה לשו"ע ציוני�
עיקר38) מיקרי לא ותחתיה הקדרה סביב מועטי� וגחלי�

התרומה). ספר וג� ד"ה רנט לסימ� בתרא (מהדורא

דֿו סעיפי� החמי� הטמנת דיני רנז, סימ� ב' חלק

•

rny z`ixw zekld

מדברי‡ אלא איסור� שאי� כיו� לאר� שנפלו לאחר רגלי� מי
מי� רביעית עליה� שישפו� ידי על לבטל� יכול סופרי�
תחלה ה� שהיו בי� מי� רביעית עליה� מטיל בכלי ה� ואפילו
בכלי המי� תחלה שנות� בי� מי� רביעית עליה� ונות� בכלי
בו אי� אפילו שאז רגלי� למי המיוחד כלי יהיה שלא ובלבד
המי� בנתינת מועיל ואי� כנגד� לקרות אסור כלל רגלי� מי

פ"ז: סימ� שיתבאר כמו עצמו הכלי להכשיר

הרבה· שהשתי� בי� אחד פע� של רגלי� למי שאמרו רביעית
וכ� ג' פעמי� ג' ולשל רביעית ב' פעמי� ב' ולשל מעט או
שהוא אע"פ בבגד נבלעו א� אבל בעי� כשה� זה וכל לעול�
ובשבת דיו במי� ומטפיחו חוזר א� להטפיח מנת על טופח

באר�: וכ� ש"ב בסי' כמ"ש ידיו בו מנגב

סעיפי� ב' ובו רגלי� מי כנגד לקרות שלא עז, סימ� א חלק

ברכיו‡ על שותתי� רגליו מי והתחילו שמע קריאת קורא היה
בגדיו על נפלו אפילו לקרות וחוזר לשתות שיכלו עד פוסק
העליו� בבגד מכוסי� שה� כיו� להטפיח מנת על טופח בה� ויש
ס"ה: בסי' כמ"ש לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה וא�

הוא· וא� אמות ד' מה� מרחיק באר� רגלי� מי נפלו וא�
עד להמתי� יכול במהרה בקרקע ליבלע שיכולי� מקו�
את לגמור כדי זו בהמתנה ישהה שמא חוששי� ואי� שיבלעו
איסור כא� אי� כ� יהיה א� שא� לפי לראש לחזור ויצטר� כולה
בתורה כקורא שהוא מפני פעמי� ב' שמע קריאת שקורא במה
אבל פ"ה) בסי' כמ"ש כ� כל לשהות אי� לכתחלה מקו� (ומכל
שמא כי שיבלעו עד ימתי� לא בתפלה כשעומד כ� אירע א�
ברכה ויגרו� לראש לחזור ויצטר� כולה את לגמור כדי ישהה
ויגמור אחר לחדר יצא או אמות ד' ירחיק אלא צריכה שאינה

תפלתו: ש�

מי‚ על ומכסה נקי העליו� כשבגדו אמורי� דברי� במה

רגלי� מי לכלו� א� אבל התחתוני� בגדי� על שנפלו רגלי�
בנקיות יתפלל לא אמות ד' ירחק א� שא� מגולה הוא שבבגדיו
אע"פ ש� שעומד במקו� גומרה אלא כלל תפלתו יפסיק לא
שכיו� לו יש אפילו בגדיו להחלי� וא"צ מגולי� רגליו שמי
סופרי� מדברי אלא איסור� אי� רגליו מי ממנו שנפלו שלאחר
שהוא כיו� אחרי� בגדי� וללבוש תפלתו להפסיק הטריחוהו לא
א� וג� הבגד בלבישת בה להפסיק שאסור בתפלתו כבר עומד
אמות ד' בהרחקת משא"כ רשאי אינו עצמו על להחמיר בא
הפסק חשובה אינה (וג� כלל טורח בה אי� נקי העליו� כשבגדו

בגד): לבישת כמו כ� כל

לא„ וא"כ לאונסו רגלי� מי תמיד שמטפט� חולי לו שיש מי
שבגדי� כדי איברו סביב בגד לו יעשה לעול� להתפלל יוכל
הטפת ובשעת ויתפלל הכנסת לבית ויכנס נקיי� יהיו העליוני�
שלא יזהר רק שפסק למקו� יחזור ואח"כ יפסוק רגלי� מי
שבתו� שיודע ואע"פ לטפט� כבר כשהוצר� להתפלל יתחיל
לו אפשר שאי כיו� כלו� בכ� אי� לטפט� יצטר� תפלתו

פ'): סי' (עי' שיטהר עד להמתי�

סעיפי� ד' ובו קריאה בשעת מי� להטיל שנצטר� מי עח, סימ� א חלק

להרחיק‡ צרי� ריח לה אי� אפילו מאחריו אד� צואת היתה
אד� של ומחנהו קדוש מחני� והיה שנאמר אמות ד' ממנה
אד� של מקומו (שזהו רוח לכל אמות ד' היינו חנייתו דהיינו
פניו מכנגד חו� שמ"ט) סי' כמ"ש ורגליו ידיו ויפשוט כשישכוב
עיניו כמלא קדוש מחנהו להיות וצרי� חנייתו עיקר שש�
להרחיק צרי� סומא שהוא או אותה רואה שאינו בלילה ואפילו
הרי שלפניו וצדדי� ביו� לראותה יוכל לא שהפיקח מקו� עד
בסימ� יתבאר ממש (וצדדי� כלאחריו ושלאחריו כלפניו ה�

פ"א):

א סעי� קריאה בשעת צואה לו שנזדמ� מי עט, סימ� א חלק
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1

2
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mixe`ia

Y ïéðò ìëá [æë�יבישי בי� לחי� .37בי�

Y øúåîä øáãá äúéä [çëמוטמנת בו הדבר שרוב היינו
הבל מוסי� אינו .38הקדירה

zexewn

החדשה.37) מהדורה לשו"ע ציוני�
עיקר38) מיקרי לא ותחתיה הקדרה סביב מועטי� וגחלי�

התרומה). ספר וג� ד"ה רנט לסימ� בתרא (מהדורא

דֿו סעיפי� החמי� הטמנת דיני רנז, סימ� ב' חלק

•

rny z`ixw zekld

מדברי‡ אלא איסור� שאי� כיו� לאר� שנפלו לאחר רגלי� מי
מי� רביעית עליה� שישפו� ידי על לבטל� יכול סופרי�
תחלה ה� שהיו בי� מי� רביעית עליה� מטיל בכלי ה� ואפילו
בכלי המי� תחלה שנות� בי� מי� רביעית עליה� ונות� בכלי
בו אי� אפילו שאז רגלי� למי המיוחד כלי יהיה שלא ובלבד
המי� בנתינת מועיל ואי� כנגד� לקרות אסור כלל רגלי� מי

פ"ז: סימ� שיתבאר כמו עצמו הכלי להכשיר

הרבה· שהשתי� בי� אחד פע� של רגלי� למי שאמרו רביעית
וכ� ג' פעמי� ג' ולשל רביעית ב' פעמי� ב' ולשל מעט או
שהוא אע"פ בבגד נבלעו א� אבל בעי� כשה� זה וכל לעול�
ובשבת דיו במי� ומטפיחו חוזר א� להטפיח מנת על טופח

באר�: וכ� ש"ב בסי' כמ"ש ידיו בו מנגב

סעיפי� ב' ובו רגלי� מי כנגד לקרות שלא עז, סימ� א חלק

ברכיו‡ על שותתי� רגליו מי והתחילו שמע קריאת קורא היה
בגדיו על נפלו אפילו לקרות וחוזר לשתות שיכלו עד פוסק
העליו� בבגד מכוסי� שה� כיו� להטפיח מנת על טופח בה� ויש
ס"ה: בסי' כמ"ש לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה וא�

הוא· וא� אמות ד' מה� מרחיק באר� רגלי� מי נפלו וא�
עד להמתי� יכול במהרה בקרקע ליבלע שיכולי� מקו�
את לגמור כדי זו בהמתנה ישהה שמא חוששי� ואי� שיבלעו
איסור כא� אי� כ� יהיה א� שא� לפי לראש לחזור ויצטר� כולה
בתורה כקורא שהוא מפני פעמי� ב' שמע קריאת שקורא במה
אבל פ"ה) בסי' כמ"ש כ� כל לשהות אי� לכתחלה מקו� (ומכל
שמא כי שיבלעו עד ימתי� לא בתפלה כשעומד כ� אירע א�
ברכה ויגרו� לראש לחזור ויצטר� כולה את לגמור כדי ישהה
ויגמור אחר לחדר יצא או אמות ד' ירחיק אלא צריכה שאינה

תפלתו: ש�

מי‚ על ומכסה נקי העליו� כשבגדו אמורי� דברי� במה

רגלי� מי לכלו� א� אבל התחתוני� בגדי� על שנפלו רגלי�
בנקיות יתפלל לא אמות ד' ירחק א� שא� מגולה הוא שבבגדיו
אע"פ ש� שעומד במקו� גומרה אלא כלל תפלתו יפסיק לא
שכיו� לו יש אפילו בגדיו להחלי� וא"צ מגולי� רגליו שמי
סופרי� מדברי אלא איסור� אי� רגליו מי ממנו שנפלו שלאחר
שהוא כיו� אחרי� בגדי� וללבוש תפלתו להפסיק הטריחוהו לא
א� וג� הבגד בלבישת בה להפסיק שאסור בתפלתו כבר עומד
אמות ד' בהרחקת משא"כ רשאי אינו עצמו על להחמיר בא
הפסק חשובה אינה (וג� כלל טורח בה אי� נקי העליו� כשבגדו

בגד): לבישת כמו כ� כל

לא„ וא"כ לאונסו רגלי� מי תמיד שמטפט� חולי לו שיש מי
שבגדי� כדי איברו סביב בגד לו יעשה לעול� להתפלל יוכל
הטפת ובשעת ויתפלל הכנסת לבית ויכנס נקיי� יהיו העליוני�
שלא יזהר רק שפסק למקו� יחזור ואח"כ יפסוק רגלי� מי
שבתו� שיודע ואע"פ לטפט� כבר כשהוצר� להתפלל יתחיל
לו אפשר שאי כיו� כלו� בכ� אי� לטפט� יצטר� תפלתו

פ'): סי' (עי' שיטהר עד להמתי�

סעיפי� ד' ובו קריאה בשעת מי� להטיל שנצטר� מי עח, סימ� א חלק

להרחיק‡ צרי� ריח לה אי� אפילו מאחריו אד� צואת היתה
אד� של ומחנהו קדוש מחני� והיה שנאמר אמות ד' ממנה
אד� של מקומו (שזהו רוח לכל אמות ד' היינו חנייתו דהיינו
פניו מכנגד חו� שמ"ט) סי' כמ"ש ורגליו ידיו ויפשוט כשישכוב
עיניו כמלא קדוש מחנהו להיות וצרי� חנייתו עיקר שש�
להרחיק צרי� סומא שהוא או אותה רואה שאינו בלילה ואפילו
הרי שלפניו וצדדי� ביו� לראותה יוכל לא שהפיקח מקו� עד
בסימ� יתבאר ממש (וצדדי� כלאחריו ושלאחריו כלפניו ה�

פ"א):

א סעי� קריאה בשעת צואה לו שנזדמ� מי עט, סימ� א חלק
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c"agקב i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

הפרק: בפסחתוכ� ישראל בני שאכלו מצה סוגי ב'

ממצרי� ובצאת� חצות, קוד� � מצרי�

'éåäì úøöò éòéáùä íåéáå úåöî ìëàú íéîé úùù
íéîé úùù 'úé åøîåà ïéáäì êéøöå .'åâå êé÷ìà
íéîé úòáù øîà 'éðéî ìéòì àìäå ,úåöî ìëàú

.úåöî åéìò ìëàú

úøäæà ìò øéäæäì äðååëä ïéà ïàëã ïéðòä êà
äöî úìéëàששת (ולא ימי� שבעת אכ� שהיא

æä'כ�ìòלהודיעàìàימי�), íåéáù,טוב יו� הוא
.'åë úøöò

,úåöî ìëàú íéîé úùù íéã÷äù äî êà
שיו� להודיע רק הכתוב כוונת א� דלכאורה,
להקדי� הכתוב הוצר� מה לש� יו"ט, הוי השביעי

אלא � מצות" תאכל ימי� "ששת úåòîùîכלל
æ"éò úåöî ìëàú íéîé úùùù æ"éòã ,àåä áåúëä

.'åë úøöò éòéáùä íåéáå ë"çà äéäé

íéîé úùù äöî úìéëàã úåëééùä ïéðò åäî ïéáäìå
.úøöò éòéáùä íåéáå æ"éò úåéäì

ãåòåפסח של דשביעי שהיו"ט אומרי� דאי� קשה,
ימי�, ששה מצה באכילת íåéáåתלוי ïéðò äðäã

ìù éòéáùáù éôì åðééä êé÷ìà 'éåäì úøöò éòéáùä
íéøöî çñô äðäå .óåñ íé úòéø÷ã ñðä äéä çñô
åëæ éøä ë"àå ,ãçà íåé ÷ø âäåð åöåîéç äéä
úùù ìë äöî úìéëà é"ò àìù óåñ íé úòéø÷ì

.íéîéä

å,חדא קשה, כ� íéîéא� úòáù øîàð úåøåãì òåãî
úåöî åéìò ìëàúמצה שאכלו מצרי� כביציאת (דלא

בלבד). אחד יו� אומרי�íâåרק é"òאי� à÷åãã
àåáì åìëåéù àåä æ"éò úåöî ìëàú íéîé úùùù
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.íëì äéäú úøöò øîàð úøöò éðéîùáå êé÷ìà
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מצות בטע� שאלות כמה ובהקד� � הפסח דחג מצה

מצה:] אכילת
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åùøåâ éë õîç àì éë úåöî úåâåò íéøöîî
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ìò ååèöð øáë éîð éëä åàìá éøäå ,íìàâå ä"á÷ä
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פסח בליל לדורות מצה אכילת שטע� בהגדה שמפורש
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

å"éåä éë ,åðééäåמלמעלה היורד קו היא שצורתה
� למטה,äëùîääעני�åäæלמטה אלקי אור וגילוי

מה זו התגלות על מורה הוי"ו מצות, גבי ובעניננו
.íéëìîä éëìî êìî íäéìò äìâðù

åìëàú áøòá ù"î ,'àä .äöî úåðéçá 'á äéä ë"àå
øñç úöî àéäå ,úåöç íãå÷ã äöî àéäù ,úöî

å"éåאור וגילוי "המשכה" היתה לא אלו שבמצות לפי
ממה"מ עליה� שנגלה קוד� הי' שזה (מאחר אלקי

äöîäכו') àåäå ,'åë úåöî 'åë åôàéå ù"î ,'áäå .
äìâðù øçà åðééäã ,å"éåá àìî àåäå ,úåöç øçàù

.'åë íäéìò
בנ שאכלו הגשמיות המצות ממצרי�"בתו� בצאת� י

ממה עליה� דנגלה אלקות התגלות (וכפי"שרתה כו' מ

מצות כתיב שלכ� המאמר), בהמש� באריכות שיבואר

וי ה"מלא על להורות המצותהמשכה"ו, שבתו� והגילוי "

הללו.

מצרי� יציאת בעת היו במצה אלה בחינות ב' [והנה

" ומהי הנהמדריגת� � לדורות? לאכול שנצטווינו המצה "

ממשי�:] זה על

íåù ìò íéìëåà åðàù åæ äöî äãâäá øîà ïë ìòå
åðéúåáà ìù ú÷öá ÷éôñä àìù íåù ìò äî

,'åë íéëìîä éëìî êìî íäéìò äìâðù ãò õéîçäì
úåöç øçà äéäù å"éåá àìî úåöî ïéðò àåäù
äðéçáî ë"â àåä íéìëåà åðàù åæ äöîäã ,à÷åã

.åæ
דאע לנו, מחדש ההגדה מצה"בעל אוכלי� שאנו פ

האלקות מדריגת בתוכה שורה מקו� מכל חצות, קוד�

בנ שאכלו וי"שבמצות מלא מצות ממצרי�, בצאת� ו,"י

המלכי� מלכי מל� עליה� דנגלה הגילוי שורה שבה�

ה."הקב

áéúëãî åðééäåלדורות הציווי ìëàúגבי íéîé úùù
úåöîמלא מצות נכתב כא� çëåîשג� äæîù ,å"éåá ,

äâøãîå äðéçáî ë"â àéä íéìëåà åðàù åæ äöîã
.åæ

:'åë úøöò éòéáùä íåéáå úåéäì êùîåé æ"éò ïëìå
מהי דלעיל, השאלה על התירו� נקודת ג� זוהי

השביעי לביו� מצות תאכל ימי� ששת בי� השייכות

ימי ששת במש� אוכלי� שאנו שהמצות לפי גו', עצרת

מלכי מל� עליה� דנגלה זאת התגלות בה� יש הפסח

" כו', בויהמלכי� מלא זו"ו"מצות התגלות מצד ורק ,

פסח. של דשביעי הגילויי� נמשכי�
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‰�‰Â'בחי הוא המל' שבחי' הנ"ל מכל עכ"פ מוב�
בגילוי או בלב בהיותה ה� מדה כל של הישות
דגילוי גילוי או העצ� גילוי בחי' רק הוא הכל הדיבור
שלה האי"� בחי' היינו המדה של אור בחי' אבל כנ"ל,
שלא והיולי בכח נטועה שהיא כמו שלה העצ� בחי' שהוא
נק' שבה ט"ס בכל והיינו כנ"ל עדיי� מדה במציא' נגלה
מצד והיינו כו', י"ש ולא אי"� הנק' שהוא כלי ולא אור
מש� שמקבל שלו בעילה בהעל� כלולי' שלה ט"ס שכל
מה ודבר יש במציא' להיו' למטה כלל מש� יוצא ואינו
המדה בהשתלשלו' דוגמא ע"ד לבד, שבו המל' בחי' רק
עילה נק' החכמ' הרי החכמ' ענ� שהחסד החכמ' מ� דחסד
והטע� השכל מצד בלב החסד התפעלו' כמו עלול והחסד
ודעת טע� בדבר התלוי' אהבה וכ� יעשהו למה שבמוח
גילוי שהוא שלו הישות בחי' רק בלב נגלה לא שבודאי
ונה"י וחג"ת חב"ד שהוא שבו ט"ס אבל בלב לבד שלו
אי"� בבחי' שבראש החכמה שהוא בעילתו כלול שבו

שלו הגילוי אי� מי"ס שכלולה החכמ' ג� ועד"ז ממש,
בלמעלה בהעל� כלול דחכמ' וט"ס המל' בחי' רק במוח
משכיל שנק' השכל במקור דהיינו אי"� בבחי' החכמ' מ�
המשכיל דכח מאי"� פי' תמצא מאי"� והחכמ' וכמ"ש
כידוע, לבד דחכמ' מל' שהוא יש בבחי' בגילוי תמצא
דעלול ט"ס כל לעלול מעילה שיורד ומדה ספי' בכל ועד"ז
יורד שבו המל' בחי' ורק ממש אי"� בבחי' בעילה כלולי'
ותענוג ברצו� ג� רואי' אנו (שהרי מה דבר במציא' בגילוי
תענוג או רצו� במציא' בגילוי בא אינו החכמ' מ� שלמעלה
לרצו� הכמוס וטע� ושכל המדו' אבל שבו המל' בחי' רק
ותענוג רצו� כל מקור שהוא שלו בעילה כלולי' זה ותענוג
שידוע וכמו ותענוג, רצו� כל גילוי לאור יוצא שמש� כו'
וכ� כו', דכ"ר רעוא מבחי' שנמש� כו' רצו"� ע"ת בעני�
הפשוט תענוג שנק' התענוג ממקור התענוג מציאת גילוי
כלול הוא ג� הדיבור שהוא האחרונה בבחי' ג� עד כו'
שבדיבור דיבור רק יש במציא' ממנו בגילוי בא ולא מי"ס
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וי ה"מלא על להורות המצותהמשכה"ו, שבתו� והגילוי "

הללו.

מצרי� יציאת בעת היו במצה אלה בחינות ב' [והנה

" ומהי הנהמדריגת� � לדורות? לאכול שנצטווינו המצה "

ממשי�:] זה על
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úåöîמלא מצות נכתב כא� çëåîשג� äæîù ,å"éåá ,

äâøãîå äðéçáî ë"â àéä íéìëåà åðàù åæ äöîã
.åæ

:'åë úøöò éòéáùä íåéáå úåéäì êùîåé æ"éò ïëìå
מהי דלעיל, השאלה על התירו� נקודת ג� זוהי

השביעי לביו� מצות תאכל ימי� ששת בי� השייכות

ימי ששת במש� אוכלי� שאנו שהמצות לפי גו', עצרת

מלכי מל� עליה� דנגלה זאת התגלות בה� יש הפסח

" כו', בויהמלכי� מלא זו"ו"מצות התגלות מצד ורק ,

פסח. של דשביעי הגילויי� נמשכי�
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בגילוי או בלב בהיותה ה� מדה כל של הישות
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שלה האי"� בחי' היינו המדה של אור בחי' אבל כנ"ל,
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עילה נק' החכמ' הרי החכמ' ענ� שהחסד החכמ' מ� דחסד
והטע� השכל מצד בלב החסד התפעלו' כמו עלול והחסד
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גילוי שהוא שלו הישות בחי' רק בלב נגלה לא שבודאי
ונה"י וחג"ת חב"ד שהוא שבו ט"ס אבל בלב לבד שלו
אי"� בבחי' שבראש החכמה שהוא בעילתו כלול שבו

שלו הגילוי אי� מי"ס שכלולה החכמ' ג� ועד"ז ממש,
בלמעלה בהעל� כלול דחכמ' וט"ס המל' בחי' רק במוח
משכיל שנק' השכל במקור דהיינו אי"� בבחי' החכמ' מ�
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יורד שבו המל' בחי' ורק ממש אי"� בבחי' בעילה כלולי'
ותענוג ברצו� ג� רואי' אנו (שהרי מה דבר במציא' בגילוי
תענוג או רצו� במציא' בגילוי בא אינו החכמ' מ� שלמעלה
לרצו� הכמוס וטע� ושכל המדו' אבל שבו המל' בחי' רק
ותענוג רצו� כל מקור שהוא שלו בעילה כלולי' זה ותענוג
שידוע וכמו ותענוג, רצו� כל גילוי לאור יוצא שמש� כו'
וכ� כו', דכ"ר רעוא מבחי' שנמש� כו' רצו"� ע"ת בעני�
הפשוט תענוג שנק' התענוג ממקור התענוג מציאת גילוי
כלול הוא ג� הדיבור שהוא האחרונה בבחי' ג� עד כו'
שבדיבור דיבור רק יש במציא' ממנו בגילוי בא ולא מי"ס
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מדו' בחי' אבל גשמיי', מאמ"ר מורכב הפה הבל שהוא
או שבמוח המחשבה שהוא בעילתו כלולי' שבו ושכל
בדיבור ושכל אוי"ר מדו' שנגלי� אע"פ כו' שבלב המדות

כלול דחכמ' מל' גילוי וכ� לבד, גילוי בבחי' רק הוא הכל
אי"� בבחי' שהוא כמו ולא הגילוי בבחי' רק הוא אבל מי'

כו'. בעילתו העצמי

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

∑

1

2

3

4

5

6

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

˙Â�·Ï�בתוכ ושכנתי מקדש לי ועשו שנאמר מקדש,
עיקר שה� הדברי� ה� ואלו ח'): כ"ה (שמות
לפני ויהי' הקדשי� וקדש קדש בו עושי� הבית בבניי�
היכל. נק' ושלשת� אול�, הנק' והוא אחר מקו� הקדש
קלעי כעי� ממנו רחוקה להיכל סביב א' מחיצה ועושי�
כעי� שהוא זו במחיצה המוק� וכל במדבר שהיו החצר
ועושי� מקדש, נק' והכל עזרה הוא מועד אהל חצר
ומנורה בקדה"ק הארו� בתורה הכתובי� הכלי� במקדש
בעזרה: החיצו� ומזבח בקדש, הפנימי ומזבח ושולח�

כוונתÔÈ·‰ÏÂא) עיקר כי בהיות והכלי�, המקדש עני� זה
אלהות גילוי להיות הוא המקדש עשיית
לעשותו נצטווינו לכ� בתוכ� ושכנתי כמ"ש בישראל
כי ב"ה א"ס מעצמות הנמש� ההשתלשלות סדר כדוגמת
אורו צמצ� אא"ס כיצד העול� בריאת דר� במ"ח מבואר
ומש� כו' עגול מקו� והוא צדדיו מכל שוה מקו� ופנה
עגול ההוא בחלל האיר ירידתו ובדר� דק אור קו בתוכו
עגול האיר עוד וברדתו מאא"ס מעט רחוק אור של אחר
י"ס באי� ואחריה� כו' כח"ב שה� עגולי� עשרה עד שני
וביאור ע"ש, זרעי� בסדר א"ב במסכת עכ"ד כו' דיושר
בכל אלהות גילוי בחי' הוא הפנימי דאור ידוע הדברי�
ולא בהעל� שנשאר מה הוא המקי� ואור ערכו לפי עול�
הקב"ה ורצה בשוה צד מכל סובב שהוא גילוי לידי בא
ההשתלשלות ראשית כדוגמת בתחתוני� דירה לו להיות
זה כדוגמת המשכ� לעשות ציוה לכ� אא"ס מעצמות
שבמשכ� והקרשי� היריעות והיינו עולמי�) בבית (ועד"ז
מאצי' שלמעלה עליוני� מקיפי� אורות דוגמת ה�
המשתלשלי� א"פ בחי' כמו ה� והכלי� שבאצי', ומקיפי�
בארו� וכ� עול� בכל ממש אלהות גילוי בחי' שה� הקו מ�
וכ� כ"ב) כ"ה (שמות הכרובי� שני מבי� כו' ונועדתי כתיב
היא עדות במנורה ג� ועד"ז שלמעלה אש יורד הי' במזבח
וכ� בישראל שורה שהשכינה ב') כ"ב (שבת עול� לבאי
כי שוי� המקיפי� כל לא ואמנ� כו' ח� שהלח� בשולח�
ממנו שיסתע� הפנימי אופ� לפי אלא המקי� תמונת אי�
יהי' כ� הגילוי רצו� אופ� לפי שכל גילוי השפעת עד"מ
בתמונה והקרשי� היריעות תמונת הי' לכ� בתחלה המקי�
לזה וכדומה וכ� כ� היריעה אור� כמו וכ� כ� פרטית

ע"י פנימי אור הגילוי הוא שהתכלית מפני בקרשי�
המקיפי� המשכת צ"ל כ� הגילוי רצו� אופ� ולפי הקרבנות
צ"ל ששניה� ופנימיי' המקיפי� עני� ולהבי� כנ"ל: בתחלה
מאחר דלכאורה אלהות המשכת ובכל העול� בבריאת
בהמקי� תועלת מה א"כ או"פ ע"י הוא הגילוי שעיקר
מיני ב' עני� פ"ב) (תי"ז היחוד במצות מבואר העני� אמנ�
לכל וכ� להעולמות חיות מגיע שמשניה� אלו המשכות
ו') קל"ה (תלי� עשה הוי' חפ� אשר כל וז"ש בפרט נברא
ל"ג (תלי� נעשו שמי� ה' בדבר וכתיב המקי� בחי' הוא
ג"כ המחי' הוא שהמקי� נת' וש� הפנימי. בחי' הוא ו')
והפנימי בהנברא מתגלה שאינו אלא העיקר הוא ואדרבה
מראש בשוה בכול� העלמו שהמקי� זאת ועוד בו, מתגלה
לרגל ראש בי� גילוייו אופ� ישונה הפנימי משא"כ לרגל
יתחלק והפנימי לחלקי� מתחלק אינו שהמקי� זאת ועוד
כמוב� תליא בהא והא שוני�, צמצומי� רבי� לחלקי�
מבשרי ע"ז משל ל� נוסי� כא� א� ש�, ענינ� ממשנ"ת
לגו� חיות מיני ב' ג"כ שמאירה שבגו� הנפש מהתלבשות
כבד לב במוח הנפש הארת כמו הוא הפנימי ופנימי, מקי�
המוח הכלי� חלוקי תכונת לפי מהנפש שונות הארות שה�
והרגל היד כמו האיברי� בכל ג� (ועד"ז הכבד ומ� הלב מ�
השכל כי בו) הנפש חיות מהות הוא כ� א' כל תכונת לפי
ע"י החיצוני� באיברי� והתנועה בלב והמדות במוח שורה
גילוי בבחי' הוא במוח השכל והנה שבכבד. הד�
ממש ממולא והמוח במוח מורגשת מהותה שההשכלה
של מזגו אופ� שלפי עד המי� מ� הכלי כהמלאות ממהותה
א� השכל מהות ישונה לחלוחית או יבישות א� המוח
מסוגל המוח גש� מזג כי והטע� כידוע לא או צח לשכל
הגשמי הפה הרי בפה הדבור ג� ועד"ז השכל לקבלת
המדות ועד"ז הרוחני' הדבור מאותיות ומורגש ממולא
גידי� שיש שידוע ברגלי� וההילו� בידי� והתנועה בלב
וכזה להילו� הרגל תנועת יהי' הרכבת� אופ� שלפי ברגל
מוב� וא"כ ההילו� כח הוא בה� המתלבש הנפש חיות הוא
עני� וזהו גמור בגילוי הוא באיברי� הנפש שחיות מזה
מסוגלת שהכלי לפי בגילוי שהוא בכלי או"פ התלבשות
יהל� לא שהרי ממש ודוגמתו האור מעי� היא כי לקבלו

והי יהל� הרגל אלא וכו' הרגל יכתוב ולא תכתובהיד ד
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הוא המתגלה זה חיות והרי ישכיל, והמוח יתפעל והלב
רבי� לחלקי� מתחלק וג� ורגל וליד ללב ממוח בשינויי�
הוא והמקי� הפנימי. וזהו דיבור והילו� תנועה ומדות שכל
בגו� הנפש מ� החיות התפשטות שיש רואי� שאנו מה
בגלוי איננו ואעפ"כ ממנו מתפעלי� האיברי� להיות
א' בסגנו� לכול� מאיר וג� אליה� גלוי מהות� להיות
ירצה כאשר רואי� אנו כי הרצו� והוא התחלקות, מבלי
יכוו� לכוו� ירצה וא� כרגע מיד יפשוט ורגלו ידו לפשוט
ברגל ונמצא מלובש שהרצו� מופת ומזה הרצו� בעלות מיד
שמהאיברי� ומה במוח רק מציאותו היה אילו כי ממש
דר� הוא הרגל כיוו� או התפשטות כמו לרצונו נשמעי�
בעלות כ� לעשות הרגל אל שבמוח מרצו� שנמש� המשכה
הרצו� מעלות זמ� שיהוי להיות צרי� הי' א"כ הרצו�
הילו� מש� כדי בפועל תתפשט שהרגל עד הרגל לפשוט
מיד להיות באפשרי הי' ולא ברגל מהמוח הרצו� והמשכת
הרצו� העלות ברגע שבו רואי� שאנו ומאחר כרגע
מוכרח ממש הרגל תתפשט וכדומה הרגל להפשיט
והאמת זמ�, לשהיית א"צ ולכ� ממש ברגל נמצא שהרצו�
בכל שמתפשטי� המוח וגידי עורקי� שיש כידוע הוא כ�
ממשלתו להיות הרצו� כלי ה� רק ד� בה� ואי� האיברי�
התנועה של גופה והנה כרצונו, להניעו אבר בכל יד� על
בהכנה ה� שכבר ושברגל שביד העצמי חיות ממזג הוא
אכילה ע"י המתרבה ההוא שבאבר בד� מלובש מקוד�
יבא לא וממנו לבד נפשי חיות הוא הרצו� משא"כ ושתיה
המניע שהכח ידי על הוא תנועתו שאופ� אלא התנועה גו�
כסוס תפקידו ישנה ולא הרצו� כפי מניעו הוא שבאבר
ינוע ולא ישבות להניע הרצו� יהי' לא וא� רוכבו לגבי
יניע להניע הרצו� שיהי' ומיד להניע היכולת בו שיש אע"פ
הגו� באיברי פעולותיו כל פועל שהרצו� נמצא המניע כח
מהנפש באבר כבר הממוזג החיות ע"י הוא הפעולה וגו�
ואע"פ בגלוי אינו הרצו� אבל בגלוי והוא בד� המלובש
הנק' וזוהי מרגישו האבר אי� כנ"ל האיברי� בכל שישנו
שאינו אלא ש� ממש נמצא שהדבר שר"ל העל� בחי'
להניע הרצו� כי בהתחלקות אינו ולכ� המקבל לגבי בגלוי
בהא והא א' רצו� מהות שניה� הרגל להניע ע� הראש
אלא וכלי אור בבחי' בגלוי מתלבש שאינו שלפי תליא
שמאיר ע"ד ברגל מאיר להיות יכול א"כ העל� בבחי'
שמאיר הנפש בהארת משא"כ להתחלק א"צ ולכ� בראש
בבחי' הוא כבד לב במוח נר"נ בחי' בפנימי' בהתלבשות
כנ"ל. פנימי בבחי' שמאיר לפי התחלקות ובבחי' צמצומי�
אי� ואעפ"כ ברגל שנמצא הרצו� עני� יותר קצת ולהבי�
הדבר עצמיות שהוא הלב� מראה כמו הוא נתפס מהותו
הוא הלב� דבר גו� והנה במ"א כמ"ש נוס� דבר ואינו
מקו� תופס אינו לב� המראה משא"כ בשטח ודבר מהות
יחתכוהו שא� הדבר חלקי בכל שישנו ואע"פ נתפס ואיננו
ותולדה עצמות שהוא מאחר לב� ימצאוהו דקי� לחלקי�

אינו אעפ"כ כמש"ש, הנצבעי� גווני� משא"כ טבעי',
אינו ועכ"ז דבר מציאת ל� הרי המלוב� דבר זולתי נתפס
נתפס אינו אבל ברגל שישנו הרצו� עני� וכמ"כ נתפס
הוא למעלה מכ"ז והנמשל כו': נתפס בפה הדבור משא"כ
האלהות חיות בחי' הוא ממכ"ע כי וסוכ"ע ממכ"ע בחי'
ג' ה� הנה בי"ע כלל ודר� ערכו לפי עול� בכל המתגלה
שבבריאה בנפש הנ"ל כבד לב מוח כמו מדריגות חילוקי
כמו שהוא ב"ה א"ס של ודעתו ובינתו חכמתו מאירי�
נהני� שהנשמות געה"ע עני� וזהו באד�. שבמוח השכל
א"ס של מדותיו מאירי� וביצי' הבריאה בעול� שהוא מזיו
שעבודת� המלאכי� עול� והוא בלב רוח כמו והוא ב"ה
עול� ובכל במעשה, שהעבודה נפש בחי' ובעשי' באהוי"ר
בבריאה החב"ד כמו ממש בגילוי היא זו הארה ערכו לפי
וכ� בבריאה ש� באא"ס מהשגת� נהני� שהנשמות עד
קדוש ואהבה ביראה אומרי� שהמלאכי� עד ביצי' המדות
נברא בכל אלהות חיות מתלבש בעשי' וכ� כידוע,
בבחי' וה"ז וכו' בחי וחיות במדבר שכל בפנימיותו
כל מ"ש הוא סוכ"ע אמנ� כנ"ל. והתחלקות צמצומי�
העליו� רצונו בחי' ו') קל"ה (תלי� עשה הוי' חפ� אשר
ומקי� העל� בבחי' הוא שהרצו� בפעולותיו שרוצה ית'
והוא יבואו פיו ועל יצאו פיו על ומ"מ האיברי� על
כסוס אצלו בטילי� וכול� האיברי� בכל ונמצא המתלבש
ב"ה א"ס של ומדותיו חב"ד בחי' למעלה והיינו לרוכבו,
לכל ההשפעה באה שמה� דבי"ע די"ס בכלי� המלובשי�
ששולט ית' רצונו לגבי בטילי� ה� בפנימיו' הנבראי�
מניע באד� שהרצו� כמו כרצונו ההשפעה להיות בה�
כ� כנ"ל יזיזו לא ובלעדו יטנו יחפו� לאשר ורגלו מוחו
ומנהיג בבריאה המאירי� בחב"ד מאיר עליו� הרצו�
מקי� בבחי' עצמו והוא כו' בעשי' וכ� כרצונו השפעת�
כו' בבריאה החב"ד כמו גילוי בבחי' אינו שהוא והעל�
באור� ג"כ וכמשנ"ת ידו ועל ממנו הפעולה עיקר ומ"מ
ופנימי' מקיפי� ג"כ הנק' וזהו פ"ב) (תי"ז היחוד במצות

שהר כא' העולמות כל מקיפי� המה עיגולי�שהמקיפי� י
בחי' והוא כא' דעשי' י"ס ע� דא"ק לי"ס מקיפי� דא"ק
כנ"ל עליו� הרצו� בחי' וגדול קט� ומשוה ששוה סוכ"ע
דיצי' אד� נק' וא"א וע"י דבריאה אד� א"ק נק' ובכלל
סובב והעיגולי� נר"נ בחי' והוא דעשי' אד� נק' ואצי'
בכלי� אח"כ המשתלשל היושר היינו והפנימי' כא', לכול�
ב' יוב� ובזה כנ"ל. נר"נ בחי' ואבי"ע א"ק שוני� מכלי�
מכה"כ אומר א' כתוב זא"ז כסותרי� הנראי� כתובי�
לבד והארה זיו בחי' יקרי' זיו תרגומו וכבודו ג') ו' (ישעי'
כ"ג (ירמי' מלא אני האר� ואת השמי� את אומר א' וכתוב
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קה c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא המתגלה זה חיות והרי ישכיל, והמוח יתפעל והלב
רבי� לחלקי� מתחלק וג� ורגל וליד ללב ממוח בשינויי�
הוא והמקי� הפנימי. וזהו דיבור והילו� תנועה ומדות שכל
בגו� הנפש מ� החיות התפשטות שיש רואי� שאנו מה
בגלוי איננו ואעפ"כ ממנו מתפעלי� האיברי� להיות
א' בסגנו� לכול� מאיר וג� אליה� גלוי מהות� להיות
ירצה כאשר רואי� אנו כי הרצו� והוא התחלקות, מבלי
יכוו� לכוו� ירצה וא� כרגע מיד יפשוט ורגלו ידו לפשוט
ברגל ונמצא מלובש שהרצו� מופת ומזה הרצו� בעלות מיד
שמהאיברי� ומה במוח רק מציאותו היה אילו כי ממש
דר� הוא הרגל כיוו� או התפשטות כמו לרצונו נשמעי�
בעלות כ� לעשות הרגל אל שבמוח מרצו� שנמש� המשכה
הרצו� מעלות זמ� שיהוי להיות צרי� הי' א"כ הרצו�
הילו� מש� כדי בפועל תתפשט שהרגל עד הרגל לפשוט
מיד להיות באפשרי הי' ולא ברגל מהמוח הרצו� והמשכת
הרצו� העלות ברגע שבו רואי� שאנו ומאחר כרגע
מוכרח ממש הרגל תתפשט וכדומה הרגל להפשיט
והאמת זמ�, לשהיית א"צ ולכ� ממש ברגל נמצא שהרצו�
בכל שמתפשטי� המוח וגידי עורקי� שיש כידוע הוא כ�
ממשלתו להיות הרצו� כלי ה� רק ד� בה� ואי� האיברי�
התנועה של גופה והנה כרצונו, להניעו אבר בכל יד� על
בהכנה ה� שכבר ושברגל שביד העצמי חיות ממזג הוא
אכילה ע"י המתרבה ההוא שבאבר בד� מלובש מקוד�
יבא לא וממנו לבד נפשי חיות הוא הרצו� משא"כ ושתיה
המניע שהכח ידי על הוא תנועתו שאופ� אלא התנועה גו�
כסוס תפקידו ישנה ולא הרצו� כפי מניעו הוא שבאבר
ינוע ולא ישבות להניע הרצו� יהי' לא וא� רוכבו לגבי
יניע להניע הרצו� שיהי' ומיד להניע היכולת בו שיש אע"פ
הגו� באיברי פעולותיו כל פועל שהרצו� נמצא המניע כח
מהנפש באבר כבר הממוזג החיות ע"י הוא הפעולה וגו�
ואע"פ בגלוי אינו הרצו� אבל בגלוי והוא בד� המלובש
הנק' וזוהי מרגישו האבר אי� כנ"ל האיברי� בכל שישנו
שאינו אלא ש� ממש נמצא שהדבר שר"ל העל� בחי'
להניע הרצו� כי בהתחלקות אינו ולכ� המקבל לגבי בגלוי
בהא והא א' רצו� מהות שניה� הרגל להניע ע� הראש
אלא וכלי אור בבחי' בגלוי מתלבש שאינו שלפי תליא
שמאיר ע"ד ברגל מאיר להיות יכול א"כ העל� בבחי'
שמאיר הנפש בהארת משא"כ להתחלק א"צ ולכ� בראש
בבחי' הוא כבד לב במוח נר"נ בחי' בפנימי' בהתלבשות
כנ"ל. פנימי בבחי' שמאיר לפי התחלקות ובבחי' צמצומי�
אי� ואעפ"כ ברגל שנמצא הרצו� עני� יותר קצת ולהבי�
הדבר עצמיות שהוא הלב� מראה כמו הוא נתפס מהותו
הוא הלב� דבר גו� והנה במ"א כמ"ש נוס� דבר ואינו
מקו� תופס אינו לב� המראה משא"כ בשטח ודבר מהות
יחתכוהו שא� הדבר חלקי בכל שישנו ואע"פ נתפס ואיננו
ותולדה עצמות שהוא מאחר לב� ימצאוהו דקי� לחלקי�

אינו אעפ"כ כמש"ש, הנצבעי� גווני� משא"כ טבעי',
אינו ועכ"ז דבר מציאת ל� הרי המלוב� דבר זולתי נתפס
נתפס אינו אבל ברגל שישנו הרצו� עני� וכמ"כ נתפס
הוא למעלה מכ"ז והנמשל כו': נתפס בפה הדבור משא"כ
האלהות חיות בחי' הוא ממכ"ע כי וסוכ"ע ממכ"ע בחי'
ג' ה� הנה בי"ע כלל ודר� ערכו לפי עול� בכל המתגלה
שבבריאה בנפש הנ"ל כבד לב מוח כמו מדריגות חילוקי
כמו שהוא ב"ה א"ס של ודעתו ובינתו חכמתו מאירי�
נהני� שהנשמות געה"ע עני� וזהו באד�. שבמוח השכל
א"ס של מדותיו מאירי� וביצי' הבריאה בעול� שהוא מזיו
שעבודת� המלאכי� עול� והוא בלב רוח כמו והוא ב"ה
עול� ובכל במעשה, שהעבודה נפש בחי' ובעשי' באהוי"ר
בבריאה החב"ד כמו ממש בגילוי היא זו הארה ערכו לפי
וכ� בבריאה ש� באא"ס מהשגת� נהני� שהנשמות עד
קדוש ואהבה ביראה אומרי� שהמלאכי� עד ביצי' המדות
נברא בכל אלהות חיות מתלבש בעשי' וכ� כידוע,
בבחי' וה"ז וכו' בחי וחיות במדבר שכל בפנימיותו
כל מ"ש הוא סוכ"ע אמנ� כנ"ל. והתחלקות צמצומי�
העליו� רצונו בחי' ו') קל"ה (תלי� עשה הוי' חפ� אשר
ומקי� העל� בבחי' הוא שהרצו� בפעולותיו שרוצה ית'
והוא יבואו פיו ועל יצאו פיו על ומ"מ האיברי� על
כסוס אצלו בטילי� וכול� האיברי� בכל ונמצא המתלבש
ב"ה א"ס של ומדותיו חב"ד בחי' למעלה והיינו לרוכבו,
לכל ההשפעה באה שמה� דבי"ע די"ס בכלי� המלובשי�
ששולט ית' רצונו לגבי בטילי� ה� בפנימיו' הנבראי�
מניע באד� שהרצו� כמו כרצונו ההשפעה להיות בה�
כ� כנ"ל יזיזו לא ובלעדו יטנו יחפו� לאשר ורגלו מוחו
ומנהיג בבריאה המאירי� בחב"ד מאיר עליו� הרצו�
מקי� בבחי' עצמו והוא כו' בעשי' וכ� כרצונו השפעת�
כו' בבריאה החב"ד כמו גילוי בבחי' אינו שהוא והעל�
באור� ג"כ וכמשנ"ת ידו ועל ממנו הפעולה עיקר ומ"מ
ופנימי' מקיפי� ג"כ הנק' וזהו פ"ב) (תי"ז היחוד במצות

שהר כא' העולמות כל מקיפי� המה עיגולי�שהמקיפי� י
בחי' והוא כא' דעשי' י"ס ע� דא"ק לי"ס מקיפי� דא"ק
כנ"ל עליו� הרצו� בחי' וגדול קט� ומשוה ששוה סוכ"ע
דיצי' אד� נק' וא"א וע"י דבריאה אד� א"ק נק' ובכלל
סובב והעיגולי� נר"נ בחי' והוא דעשי' אד� נק' ואצי'
בכלי� אח"כ המשתלשל היושר היינו והפנימי' כא', לכול�
ב' יוב� ובזה כנ"ל. נר"נ בחי' ואבי"ע א"ק שוני� מכלי�
מכה"כ אומר א' כתוב זא"ז כסותרי� הנראי� כתובי�
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c"agקו i`iyp epizeax zxezn

בע"ח וכדאי' המקיפי� השראת הי' שבה� המשכ� יריעות
בחי' ק"ק היכל והי' ע"ש בההיכלות השראת� שהעיגולי�
דחג"ת מקיפי� הוא קדש הנק' והמקו� דג"ר מקיפי�
במ"א ג"כ וכמשנ"ת כנז"ל י"ס יש בהמקיפי' שג� וכידוע
חכמה בחי' זהו חכמה להאציל הרצו� שברצו� ע"ס עני�
תשורי ע"פ שמות פ' זהר למאמר בביאור ע' כו' שברצו�
והמנורה הארו� כמו והכלי� ח'). ד' (שה"ש אמנה מראש

ח"א בלק"א כדאי' האו"פ גילוי הי' שבה� כלי� ה� כו'
כדר� שלא אלקות גילוי הי' שבארו� שבלוחות פנ"ג
דבריאה שחב"ד אלא ועשי' מיצי' העולמות השתלשלות
תופס הארו� הי' לא ולפיכ� שבארו� בלוחות ממש נתלבשו
אלהות גילוי לגבי במציאות בטל הי' המקו� כי כלל מקו�
ומזבח ושולח� במנורה ג� וכעד"ז מקו� מבחי' שלמעלה

וכנ"ל:

ycwn oipa zevn
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

È„Î·Âהתורה נתינת עני� להבי� צרי� כ"ז דהנה7להבי� ,

אלא למשה חתוכי� תורה דברי ניתנו לא ארז"ל
כי חו"ג, נגד שזהו טמא, פני� ומ"ט טהור פני� מ"ט
צח ואדו�, צח דודי וזהו עליונות, ממדות שרשה התורה
כי הוא ובעבודה חו"ג. ואדו� צח בזה ויש מ"ט, ב"פ הוא
היצה"ר את לאהפכא וכדי מחו"ג, ג"כ שרש� ויצה"ר יצ"ט
חלקת כתיב דהנה והעני� התורה. ע"י הוא מגבורה ששרשו

ספו� וע"י8מחוקק מ"ע, רמ"ח הוא רמ"ח בגימט' מחוקק ,

דהיינו ספינה, מלשו� הוא ספו� כי ספינה למדריגת מגיעי�
הי� ע� שביבשה ברואי� מחברת שהספינה כי9כמו ,

בתו� ומובלעי� מכוסי� המה הי� דגי היינו שבי� ברואי�
א"א הרי שביבשה ברואי� אבל וקיומ�, חיות� זהו כי הי�
שבעלמא ברואי� מחברת והספינה הי�, בתו� להיות לה�
המצות מעשה ה� כמו"כ דאתכסייא. עלמא ע� דאתגלייא
ונתלבש למטה ג"כ ירד והנה"א מטה, למטה שנשפלו
להשיג יוכל עי"ז בגשמיות מצוה שיקיי� וע"י בנה"ב,

דאתכסייא. בעלמא כמו השגות

‰Ê·Â,למ"ת והכנה כהקדמה קרי"ס נצר� שהיה מה יוב�
הי שבמצרי� ומופתי� אותות להוציא�כי כדי ה

דכדי והעני� למ"ת. הקדמה היה קרי"ס אבל ממצרי�,
עלמא יתחבר יד� ועל התומ"צ, לקבל נש"י שיוכלו
ולא מעול� ראו לא וה� דאתכסייא, בעלמא דאתגלייא
תחלה הי' לכ� דאתכסייא, דעלמא הגילוי זה מה ידעו
שזהו הי� לה� שנתגלה דהיינו ליבשה, י� הפ� קרי"ס
נית� ואח"כ דש�, הגדול הגילוי וראו דאתכסייא עלמא
א� עליוני�. גילויי� ג"כ מתגלה יד� ועל תומ"צ לישראל
רק האצי' אור ביבשה, הגילויי� הי' שבקרי"ס ההפרש זהו
היינו הי�, בתו� ביבשה הלכו ישראל ובני כמ"ש בבריאה
ע"י אבל האריז"ל, וכתבי הזהר לפי' הפירושי� שני לפי
כמו שבו ההשגות כל העשי' בעול� למטה משיגי� תומ"צ
הי' קרי"ס כי זאת ועוד דאתכסייא. בעלמא שמשיגי�
עת בכל משיגי� המצות קיו� ע"י אבל שעה לפי הגילוי
א"ע מתקשר הוא אז הרי מצוה איזו כשמקיי� שעה ובכל

עליוני�. גילויי� ע"י מתגלה ועי"ז להמצוה,

mixekiad meiae
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שיג. ואיל�. שב ס"ע תרכ"ז סה"מ תתצא�ב. ע' יתרו אוה"ת ראה
עטר"ת קיז�ח. ע' עת"ר מד. ע' קלא�ב.תרנ"ח ע' תרפ"ח תג�ד. ס"ע

(8oetq wwegn zwlg aizk dpdc oiprdeראה לקמ� בהבא :

תשעה�ו. ע' ש� להצ"צ ביאוה"ז
(9mid mr dyaiay mi`exa zxagn dpitqdy enkראה בכ"ז :

ואיל�. סע"ג מא, לאדהאמ"צ ביאוה"ז

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dltzd qxhpew

לה�ÌÈ·¯Âח. ויש למהוי כדבעי בדא"ח מהעוסקי� ג�
שמתרשלי� בתפלה מאד וממעטי� טוב. חוש
הרגילות כפי מתפללי� ה� הרוב ועפ"י בתפלה. א"ע לייגע

רק תפלת� הנה לבב� כשמתעורר ולפעמי� אד�. ככל
עבודה זה שאי� הנ"ל. קצרה ובדר� בכללית בהתבוננות
ח"ו. לריק הוא דא"ח בעסק יגיעת� ג� ועי"ז כנ"ל. כלל

1
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5

6

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ועסק התורה עסק וקיו� חיות כל אשר מלבד הנה כי
ה� דאהוי"ר בסש"ב וכמ"ש דוקא. התפלה הוא המצות
התורה בעסק וכמו"כ מל"ת. ושס"ה מ"ע הרמ"ח מקור
בעסק ואור חיות ושירגיש למהוי כדבעי הלימוד שיהי'
התפלה נמשלה דלכ� התפלה. הקדמת ע"י היא התורה
כמ"ש כו' הגו� כל שמעמידי� השדרה חוליות לח"י
הידיעה קיו� זאת לבד הנה כו'. או� הביט לא ד"ה בלק"ת
דוקא היא בדא"ח בלימודו באלקות שמשיג וההשגה
בלעדי אבל בתפילה. ולבו במוחו העני� ונרגש כשנחקק
בידיעת בלימוד יגיעתו וכל אצלו העני� ונאבד נשכח זאת
ביד מחיר זה למה י"ז) (משלי ועז"נ ח"ו. לריק הוא אלקות
לקנות א"ע מייגע א� שג� אי�. ולב חכמה לקנות כסיל
ולבו במוחו נחקקי� הדברי� אי� א� בלימוד וידיעה חכ'
במש� לגמרי העני� אצלו נאבד תפלה זו שבלב בעבודה
הוא מצ"ע הלימוד כי כו'). גיהנ� תרתי (וירתי מה זמ�
האלקי העני� עצ� נחקק אינו אבל לבד, וההשגה הידיעה
הזה בעני� אח"כ וכשמתפלל נפשו. ועומק בפנימיות
(וכ"ש בלבד הזה העני� ובקיצור כללית בדר� בהתבוננות
כזה בדר� הזמ� במש� הנה בתפלה) כלל מתבונ� כשאינו
עד מעט מעט ההשגה אריכות וישנה העני� אצלו יתקצר
פרט בכל האלקי העני� פרטי כאשר כ"א הי'. כלא שיהי'
עצמיות בבחי' תוכ� בתו� ולבו במוחו נחקקי� שבו ופרט
בנפשו מתקיי� הוא אז דתפלה. העבודה שזהו כנ"ל כו'
כו'. לאלקות קירוב בבחי' הוא ותמיד נצחי קיו� בבחי'
ונה"ב. בגו� הנשמה התלבשות מצד אחרת ועוד זאת
אשר הטבעי דנה"ב וגס חומרי בלבוש מלובש שהנה"א
כמה יש (ובזה מאד וחזקי� תקיפי� ה� הטבעי� מדותיו
הנק' בנה"ב כללית חלוקות ג' שיש וכידוע מדרי' חילוקי

ע הוא דעז ועז. כשב וחוזקשור תקיפות בבחי' שבבהמות ז
בבחי' ואינו דבר. משו� כלל ממקומו ניזוז שאינו ביותר
כ"א ותוק� עזות תנועת שו� בו ניכר ואינו כלל התפעלות
רק וניכר בעצמו. הזזה שו� בלי במקומו קיי� עומד
וחזקו תוקפו ניכר אז דבר. איזה בו לפעול בו כשנוגעי�
נגח שור הוא ושור כו'. כלל דבר משו� מתפעל שאינו
יותר נקל (ובזה כו' ולבעוט לנגח וחזקו תוקפו שמראה
שזהו התפעלות. תנועת בו שיש מפני לטוב הזזה לפעול
מתנענע הוא ולכ� כ"כ בתוק� שאינו הישות חלישות מצד
(ובפרטיות כו'. ולהפכו לכפותו ובקל ר� טבעו וכשב כו').
הוא ע"ז אשר מדרי') וחלוקי פרטי� וכמה כמה בזה יש
לזכ� הנה"ב את לברר בכדי בגו� הנשמה ירידת תכלית
לאד� נקצבו וכ� כו'. לסט"א ולאכפיי' טבעיי� המדות את
ימי וכמ"ש לברר שצרי� הבירורי� לפי בעוה"ז חייו ימי

כו' בהמה אותיות בה� כו' שנה שבעי� בה� שנותינו
העבודה ע"י הוא והבירור הזיכו� ועיקר במ"א. כמ"ש
השכל שג� בהענייני� היא העבודה א� דוקא. דתפלה
(ע"י בו פועל הנה"א הרי זאת להבי� יכול דנה"ב הטבעי
יבי� הוא שג� כנ"ל) הדעת ובהעמקת התבוננות אריכות
דנה"א האהוי"ר ובהתפעלות האלקי העני� את וירגיש
בעניני� היא העבודה וא� כו'. באהוי"ר הנה"ב ג� מתפעל
התפעלות בהתגברות הנה הטבעי. השכל מהשגת שלמעלה
דנה"ב טבעי� המדות על מתגבר ה"ה דנה"א המדות
לאלקות אמיתית באהבה כשמתפעל והיינו כו'. להכניע�
לתאוות דנה"ב זרה האהבה על מתגברת הזאת האהבה הרי
וכמ"ש כו'. בזה ירצה שלא להכניעה גשמיי� ותענוגי�
כו' בלבו בוערה כאש ה' ואהבת פ"ט ח"א בסש"ב
מלא אהבה רצו� תוכו שיהי' הימני שבחלל דלבא מעומקא
לסט"א לאכפיי' השמאלי לחלל ג� שתתפשט עד וגדוש
כו' בפרט מדה בכל וכמו"כ כו'. שבה הרעי� המי� יסוד
מדה באיזה הרעי� מדותיו בנפשי' אינש ידע אשר (וכפי
דקדושה המדה ביותר בתפלה לעורר צרי� ביותר. פרטיות
וג� כו'). ולשנותה להכניעה בכדי רעה המדה שלעומת
בי� מבחי� שהדעת הדעת. ע"י הוא הבירור דעיקר ידוע
ההבדלה דעיקר מני�. הבדלה דעה אי� א� וכמא' לרע. טוב
הוא הדעת עני� הנה כי הדעת. ע"י הוא לרע טוב בי�
טוב שזה מבחי� דוקא הדעת בכח ולזאת כנ"ל. ההרגשה
כאב באיזה מרגיש שהאד� בגשמיות וכמו כו'. רע וזה
גידי ע"י והיינו במוח. היא שההרגשה מאבריו בא' שיארע
מרגיש עי"ז האברי� לכל המוח מ� שנמשכי� ההרגשה
יוסי� וכמו דוקא. הדעת במוח והיינו ההוא שבאבר הכאב
יכאב יותר מרגיש ה"ה יותר דכשהדעת מכאוב יוסי� דעת

באי כ"כ מרגיש אינו והתינוק יותר. העדרלו מפני כאב זה
מרגשת אינה דעת לה שאי� הבהמה וכמו"כ שבו. הדעת
כה מפני קצת מרגשת (ומ"מ האד� כמו וכאב בהכאה כ"כ
של הטוב בהרגש וכמו"כ כו') שלה המוח שבגידי המדמה
במוח הוא ודלות דשפלות הלב הרגש ולהיפ� וגדולה ממו�
תלוי שאינו ורחמנות אכזריות בעני� וכנ"ל דוקא הדעת
מ"מ הזולת שפלות מבי� א� שג� השכל והבנת בהשגת
ה"ה הרגש לו וכשיש לרח�. מתפעל אינו הרגש לו כשאי�
מצד הוא טוב בדבר להתפעל וכמו"כ עליו. לרח� מתפעל
ברע ולמאוס בטוב לבחור דההבחנה נמצא דוקא. ההרגש

דוקא. הדעת הרגש ע"י הוא
:¯ÂˆÈ˜במה ובפרט בהשגה, חיות מביאה תפלה כי יבאר

כלליות מדרי' ג' בו אשר הנה"ב לבירור שנוגע
ומבדיל. המבחי� דעת ע"י הוא והבירור כשב. שור עז
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קז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ועסק התורה עסק וקיו� חיות כל אשר מלבד הנה כי
ה� דאהוי"ר בסש"ב וכמ"ש דוקא. התפלה הוא המצות
התורה בעסק וכמו"כ מל"ת. ושס"ה מ"ע הרמ"ח מקור
בעסק ואור חיות ושירגיש למהוי כדבעי הלימוד שיהי'
התפלה נמשלה דלכ� התפלה. הקדמת ע"י היא התורה
כמ"ש כו' הגו� כל שמעמידי� השדרה חוליות לח"י
הידיעה קיו� זאת לבד הנה כו'. או� הביט לא ד"ה בלק"ת
דוקא היא בדא"ח בלימודו באלקות שמשיג וההשגה
בלעדי אבל בתפילה. ולבו במוחו העני� ונרגש כשנחקק
בידיעת בלימוד יגיעתו וכל אצלו העני� ונאבד נשכח זאת
ביד מחיר זה למה י"ז) (משלי ועז"נ ח"ו. לריק הוא אלקות
לקנות א"ע מייגע א� שג� אי�. ולב חכמה לקנות כסיל
ולבו במוחו נחקקי� הדברי� אי� א� בלימוד וידיעה חכ'
במש� לגמרי העני� אצלו נאבד תפלה זו שבלב בעבודה
הוא מצ"ע הלימוד כי כו'). גיהנ� תרתי (וירתי מה זמ�
האלקי העני� עצ� נחקק אינו אבל לבד, וההשגה הידיעה
הזה בעני� אח"כ וכשמתפלל נפשו. ועומק בפנימיות
(וכ"ש בלבד הזה העני� ובקיצור כללית בדר� בהתבוננות
כזה בדר� הזמ� במש� הנה בתפלה) כלל מתבונ� כשאינו
עד מעט מעט ההשגה אריכות וישנה העני� אצלו יתקצר
פרט בכל האלקי העני� פרטי כאשר כ"א הי'. כלא שיהי'
עצמיות בבחי' תוכ� בתו� ולבו במוחו נחקקי� שבו ופרט
בנפשו מתקיי� הוא אז דתפלה. העבודה שזהו כנ"ל כו'
כו'. לאלקות קירוב בבחי' הוא ותמיד נצחי קיו� בבחי'
ונה"ב. בגו� הנשמה התלבשות מצד אחרת ועוד זאת
אשר הטבעי דנה"ב וגס חומרי בלבוש מלובש שהנה"א
כמה יש (ובזה מאד וחזקי� תקיפי� ה� הטבעי� מדותיו
הנק' בנה"ב כללית חלוקות ג' שיש וכידוע מדרי' חילוקי

ע הוא דעז ועז. כשב וחוזקשור תקיפות בבחי' שבבהמות ז
בבחי' ואינו דבר. משו� כלל ממקומו ניזוז שאינו ביותר
כ"א ותוק� עזות תנועת שו� בו ניכר ואינו כלל התפעלות
רק וניכר בעצמו. הזזה שו� בלי במקומו קיי� עומד
וחזקו תוקפו ניכר אז דבר. איזה בו לפעול בו כשנוגעי�
נגח שור הוא ושור כו'. כלל דבר משו� מתפעל שאינו
יותר נקל (ובזה כו' ולבעוט לנגח וחזקו תוקפו שמראה
שזהו התפעלות. תנועת בו שיש מפני לטוב הזזה לפעול
מתנענע הוא ולכ� כ"כ בתוק� שאינו הישות חלישות מצד
(ובפרטיות כו'. ולהפכו לכפותו ובקל ר� טבעו וכשב כו').
הוא ע"ז אשר מדרי') וחלוקי פרטי� וכמה כמה בזה יש
לזכ� הנה"ב את לברר בכדי בגו� הנשמה ירידת תכלית
לאד� נקצבו וכ� כו'. לסט"א ולאכפיי' טבעיי� המדות את
ימי וכמ"ש לברר שצרי� הבירורי� לפי בעוה"ז חייו ימי

כו' בהמה אותיות בה� כו' שנה שבעי� בה� שנותינו
העבודה ע"י הוא והבירור הזיכו� ועיקר במ"א. כמ"ש
השכל שג� בהענייני� היא העבודה א� דוקא. דתפלה
(ע"י בו פועל הנה"א הרי זאת להבי� יכול דנה"ב הטבעי
יבי� הוא שג� כנ"ל) הדעת ובהעמקת התבוננות אריכות
דנה"א האהוי"ר ובהתפעלות האלקי העני� את וירגיש
בעניני� היא העבודה וא� כו'. באהוי"ר הנה"ב ג� מתפעל
התפעלות בהתגברות הנה הטבעי. השכל מהשגת שלמעלה
דנה"ב טבעי� המדות על מתגבר ה"ה דנה"א המדות
לאלקות אמיתית באהבה כשמתפעל והיינו כו'. להכניע�
לתאוות דנה"ב זרה האהבה על מתגברת הזאת האהבה הרי
וכמ"ש כו'. בזה ירצה שלא להכניעה גשמיי� ותענוגי�
כו' בלבו בוערה כאש ה' ואהבת פ"ט ח"א בסש"ב
מלא אהבה רצו� תוכו שיהי' הימני שבחלל דלבא מעומקא
לסט"א לאכפיי' השמאלי לחלל ג� שתתפשט עד וגדוש
כו' בפרט מדה בכל וכמו"כ כו'. שבה הרעי� המי� יסוד
מדה באיזה הרעי� מדותיו בנפשי' אינש ידע אשר (וכפי
דקדושה המדה ביותר בתפלה לעורר צרי� ביותר. פרטיות
וג� כו'). ולשנותה להכניעה בכדי רעה המדה שלעומת
בי� מבחי� שהדעת הדעת. ע"י הוא הבירור דעיקר ידוע
ההבדלה דעיקר מני�. הבדלה דעה אי� א� וכמא' לרע. טוב
הוא הדעת עני� הנה כי הדעת. ע"י הוא לרע טוב בי�
טוב שזה מבחי� דוקא הדעת בכח ולזאת כנ"ל. ההרגשה
כאב באיזה מרגיש שהאד� בגשמיות וכמו כו'. רע וזה
גידי ע"י והיינו במוח. היא שההרגשה מאבריו בא' שיארע
מרגיש עי"ז האברי� לכל המוח מ� שנמשכי� ההרגשה
יוסי� וכמו דוקא. הדעת במוח והיינו ההוא שבאבר הכאב
יכאב יותר מרגיש ה"ה יותר דכשהדעת מכאוב יוסי� דעת

באי כ"כ מרגיש אינו והתינוק יותר. העדרלו מפני כאב זה
מרגשת אינה דעת לה שאי� הבהמה וכמו"כ שבו. הדעת
כה מפני קצת מרגשת (ומ"מ האד� כמו וכאב בהכאה כ"כ
של הטוב בהרגש וכמו"כ כו') שלה המוח שבגידי המדמה
במוח הוא ודלות דשפלות הלב הרגש ולהיפ� וגדולה ממו�
תלוי שאינו ורחמנות אכזריות בעני� וכנ"ל דוקא הדעת
מ"מ הזולת שפלות מבי� א� שג� השכל והבנת בהשגת
ה"ה הרגש לו וכשיש לרח�. מתפעל אינו הרגש לו כשאי�
מצד הוא טוב בדבר להתפעל וכמו"כ עליו. לרח� מתפעל
ברע ולמאוס בטוב לבחור דההבחנה נמצא דוקא. ההרגש

דוקא. הדעת הרגש ע"י הוא
:¯ÂˆÈ˜במה ובפרט בהשגה, חיות מביאה תפלה כי יבאר

כלליות מדרי' ג' בו אשר הנה"ב לבירור שנוגע
ומבדיל. המבחי� דעת ע"י הוא והבירור כשב. שור עז

•

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



c"agקח i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"yz'd mixn`n

‰vÓ"1א�� ��� על מה, ��� על א�כלי� �אנ� ז� «»ְִֶֶַַָָֹ
��גלה עד להחמי� אב�תינ� �ל �צקת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהס�יק
�גאל�, ה�א �ר�� ה�ד�� ה�לכי� מלכי מל� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה�
כ�'. חמ�" לא �י מ��ת עגת כ�' ה�צק את ו�אפ� ִֵַָֹֹ�ֱֵֶֶֶַַַָֹ��אמר:
��א מ��� מ�ה אכילת על טע� ���ת� מה להבי� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוצרי�
עני� היה לא זה טע� �ל�לא מ�מע להחמי�, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהס�יק
מ�ע��ר מ�ה אכילת על נצט�� הלא �באמת מ�ה, ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכילת

��אמר �כתיב2לחד�, מ�ת", �אכל� "��מר��3"�ערב ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
א� �� הלא �תח��, ��א ���ר ��ריכה ה���ת", ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאת
�תח��, ��א א�ת� ל�מר צריכי� להחמי� מס�יק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹהיה
אב�תינ� �ל �צקת הס�יק ��א ה�ע� מה� �� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹוא�
��צט�� מה עצמ� ��ה ל�מר אפ�ר אי וג� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָלהחמי�,
מלכי מל� ���י מ�ני �� אחר ה���ת" את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ"��מר��
ה�א וה�ל להחמי�, הס�יק לא ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹה�לכי�
�צקת הס�יק "��א �א�מר מה ה�ה זה �לפי אחת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמ�ה
אכילת על טע� נתינת זה אי� ה�ה להחמי�" אב�תינ� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַ�ל
�יציאת� אב�תינ� א�ר �לבד �ברי� �מס�ר א� �י ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָה��ה
�אמת אבל להחמי�, ��ה� �צקת הס�יק לא ה�ה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמ�צרי�
א�כלי� �אנ� ז� "מ�ה ��אל ה�א �הרי י�כ�, לא זה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹה�ה
הרי כ�', הס�יק" ��א ��� "על וע�נה מה" ��� ְְֲִִֵֶֶַַָֹעל
וה�ה מ�ה. לאכילת וה��ה ה�ע� לבאר �א זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ��ענה

�מה4�� �לבד, �ברי� �מס�ר רק ה�א �באמת נאמר א� ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
לילה סדר ה�א ��� לפי ה�א �מ�יב ��אל �סגנ�� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ��אמר

�ת��בה �אלה �סגנ�� "מה5זה ה���י�ת ��אלת �כמ� , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
�א� �� ולכ� היינ�", "עבדי� וה�ענה ה�ה" ה�ילה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ����ה
�מס�ר רק ה�א �אמת אבל �ת��בה, �אלה �סגנ�� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָה�א
ה�ה ��אמת הי�ת ע� העני� �אמ�ת אמנ� �עלמא, ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ברי�
�� ה�א �כ� �וקא, �מענה �אלה �דר� ה�א זה לילה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָסדר
ה�ה ה�ד��י�, �מ�ת ויח�ד העלי�נ�ת �ספיר�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ�ה��נ�ת
��אל �"� אמר� �זה� �מענה, �אלה �דר� �� �� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה�א

ה�ענה6מ"ה ה�ה זה �כל מ"ה, מ�� ��אל �"� ��� , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
�ה�א ל�מר אפ�ר אי הרי וג�' הס�יק" ��א ��� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ"על

"�ערב ��צט�� מה �הרי ז�, מ�ה לאכילת וס�ה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָטע�
�אז חצ�ת, קד� היה זה מח��� �ל�מר� מ��ת" ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�אכל�

�מחצ�ת מ�ה, אכילת מצות ח�בת זמ� רא��נה7ה�א לילה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָ
�ביעי "מה �מאמר ר��ת היא מ�ה אכילת ה�ה ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָוהלאה
�לילה רק ה�א מ�ה אכילת �ח�בת ר��ת", ��י א� ְְְְְֲִִִַַַַַַָָר��ת
"על �תיב �סח �קר�� �הרי לזה �ראיה חצ�ת, עד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרא��נה
חצ�ת, עד א�א נאכל אינ� וה�סח יאכלה�", �מררי� ְֱֲֵֶֶֶַַַָָ�ְְִַֹֹמ��ת
וה���י חצ�ת, עד �� �� היא מ�ה אכילת ח�בת הרי �� ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָא�

��ת�ב �מ� חצ�ת לאחר היה ה�לכי� מלכי "ויהי8�מל� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
"�חצ�ת כ�', ה�ה" והוי' ה�ילה י�צא9�חצי אני ה�ילה ְְֲֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

"ועבר�י" כ�', מצרי�" ועל10�ת�� ��אכ�', אמר זה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
ה�לכי� מלכי מל� עליה� ��גלה עד להחמי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהס�יק
לילה, חצ�ת אחר היה ��ה כ�', �גאל� ה�א �ר�� ְְֲֶֶַַַַָָָָָָָה�ד��

מ��ת ב' ��� ל�מר �הכרח והיא11א�א חצ�ת קד� אחת , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
��א חצ�ת �אחר מ�ה והב' מחמ�, ���ר ��ריכה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה��ה
ה�ד�� ה�לכי� מלכי מל� ���י מ�ני להחמי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהס�יקה
"מ�ה �א�מרי� מה להבי� צרי� זה לפי אמנ� ה�א. ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ�ר��
וג�', הס�יק" ��א ��� על מה, ��� על א�כלי� �אנ� ְְְִִִֶֶַַָָֹז�
קד� והינ� מצוה, ח�בת ל�� היא א�כלי� �אנ� מ�ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוהלא
מ��� �היא ז� מ�ה על א�מר אי� �� וא� �וקא, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחצ�ת
י� �באמת ה�א, העני� �לל�ת א� להחמי�. הס�יק ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ��א
�אחר �מ�ה ���ר, ��ריכה חצ�ת ��ד� מ�ה מ��ת, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹב'
ה�ת�ב, ל��� �קד�ק וזה� להחמי�. הס�יק ��א ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹחצ�ת
�בפס�ק ו', חסר מ�ת �תיב מ�ת" �אכל� "�ערב ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ�ב�ס�ק

ויד�ע ו', מלא �תיב מ��ת" עגת ה�צק את �וא"ו12"ו�אפ� ֵֶַַָֹ�ְְְִֵַַָָָֹ
��גלה מ��� ה�א חצ�ת �אחר �מ�ה והינ� ���י, ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָה�א
מ�ה אבל ה�א, �ר�� ה�ד�� ה�לכי� מלכי מל� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעליה�
�יציאת היה וזה ���ר, ��ריכה ו' חסר �תיב חצ�ת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ד�
ה�ה לנ�, ���נ� �מצו�ת ��רה ידי על עכ�ו אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמצרי�,
מלכי מל� ���י �� �� לנ� מאיר חצ�ת ��ד� ���ה ��ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
קד� א�כלי� �אנ� ז� מ�ה וזה� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�לכי�
ה�לכי� מלכי מל� עליה� ��גלה ��� על היא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחצ�ת,
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ההערות*) ואיל�. 170 עמ' תש"ד המאמרי� בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק ה� מקומות ומראי

(1– המאמרי� בספר כ� ג� נדפס זה מאמר � פסח. של הגדה
צא). (קונטרס [220 [עמ' תשי"א

יח.2) יב, שמות
יז.3) יב, ש�
להבי�4) המתחיל דיבור [מאמר] סו� צו פרשת תורה לקוטי ראה

זו. מצה כו'
שבח5) הגדה ש�, חינו� ובמנחת כא, מצוה החינו� ספר ראה

ב. סעי� כד, כלל הרא"ש שו"ת כ� ג� ועיי� פסח.

ה.6) אות תש"ג הפסח חג שיחת ראה
חיי�7) אורח ערו� ושולח� טור וש�. א. קכ, פסחי� זה בכל ראה

תעז. סימ� ריש
כט.8) יב, שמות
ד.9) יא, ש�
גילוי10) שהיה נלמד ממנו כי זה, כתוב ג� הובא � יב. יב, ש�

כו'. ולא אני ועברתי המלכי�: מלכי מל�
ש�.11) צו פרשת תורה לקוטי ראה
תולדות.12) ואלה המתחיל דיבור [מאמר] תולדות אור תורה ראה

לסידור). (הקדמה קול הקול המתחיל דיבור [מאמר]

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לנ� מאיר זה �ג��י להחמי�, הס�יק ולא ה�א �ר�� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹה�ד��
ז"ל ר��תינ� אמר� �ה�ה חצ�ת, ��ד� ��ר13���ה "�כל : ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מ�צרי�", יצא ה�א �א�� עצמ� את לרא�ת אד� ח�ב ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָוד�ר
מ��, וי�� י�� �בכל וד�ר ��ר �כל מצרי� יציאת ���ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
י� כ� �מ� �ג�מ��ת מצרי� ויציאת מצרי� ��� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�כ��

מצרי ויציאת ל���מצרי� ה�א �מצרי� והעני� �ר�חנ��ת, � ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַָָָ
�מס�יר מג�יל ה�המית �ה�פ� מה והינ� �גב�ל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַמצר
��פ� מל�� האלקית �ה�פ� האלקית, ה�פ� על ֶֶַָ�ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�מעלי�
האלקית �ה�פ� עד �פ�ה, צד מ�ל �מ�יפ� ֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹה�המית
א� ��� והעל�, קטנ�ת �בחינת ��ע�ה �� �ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמתצמצ�
�נפ�� �ח אי� מק�� מ�ל אלקית, �הת��ננ�ת ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָֹֹמת��נ�
�את�פיא להי�ת ה�המית ה�פ� �מאסר מ�ר�ק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלצאת

מ�ניאואתה�כא �ק��, על ע�מד ה��� א� �י , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
�פנימ��ת נ�גע ואינ� לבד מ�י� �בחינת היא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַ�ההת��ננ�ת

"��בא �ר� ועל קריא"14נפ��, רחמנא מח�ר�א ,בא��� ְְְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לה��יע� �ביד� �רט �ל על ����יח �ה' ��אמי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהרי
�פנימ��ת ��על זה אי� מק�� �מ�ל �פרנסת�, ל� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ה�ר��
�זה� לגמרי, האלקי הרצ�� הפ� �ע��ה עד מא�מה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנפ��
מה �גנבת� ��צליח ית�ר� מה' מב�� �ה�א וה��כ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�בר
�ההת��ננ�ת ה�א זה �ר� ועל ית�ר�, ה' רצ�� נגד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ�ה�א
��ה ה�המית ל�פ� �מס�יר ��באר הג� האלקית, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�נפ�
נפ� ידי על ה�המית �ה�פ� אלק�ת �ה�ג�ת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעניני�

מ�ד זה� אמנ� עליה�, �מס�י� �ט�ב מבינ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָה�כלית
מרגיל�ת�, לצאת הזזה ��על אינ� זה ע� אבל �לבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�כל
ה�מ�כי� אד� �ני �טבעי �מ�ח� ר�אי� �אנ� ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ�כמ�
וועלטלעכע �י הע�ל�, �הנח�ת ה�ריר�ת אחרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�עניניה�
�כ�ה אד� �ני והנהג�ת לב��י� �עניני �כמ� ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהנח�ת,
��ארי וכ� ער�� ה�לח� �דיני ה�פ�ה ודרכי �אפני ְְְִֵֵָָָ�ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָעניני�

העניני� את לה� ���ראי� ה�ה מצוה, �ה��ר הה�עניני� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
היטב ��ביני� הג� ה��רה, �יני �י על להי�ת ��רי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�מ�
זה �ל א� ה�צות, את לק�� ו��מרי� אלקי� יראי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוה�
��בארי� וכ�ה הע�ל�, הנח�ת �י ועל �קריר�ת ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָה�א
אי� אבל ��כל�, ה�ברי� את מביני� וה� לה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מס�ירי�
�ה�פ� ה�א וכ� מרגיל�ת�. לצאת הזזה ��� עליה� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ��על
אבל ל�, מס�יר האלקית �ה�פ� מה ���דע הג� ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹה�המית,

ותאו�תיו. ה��� מ�צר לצאת עליו ��על ְֲִֵֵֵֵַַַָָָָאינ�
.¯ev˜"�להחמי הס�יק ��א ��� "על �מאמר� יבאר ƒְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

לאכל �נצט�� ויק�ה מ�ה, אכילת על טע� ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַָֹה�א
מלכי �מל� וה���י חצ�ת, עד רק ה�אכל ה�סח ע� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָמ�ה
ועל חצ�ת, ואחר קד� מ��ת, ב' חצ�ת. אחר היה ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָֹה�לכי�
חצ�ת. �אחר ה���י חצ�ת �קד� ���ה מאיר ��רה מ�� ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹידי
�ל �ההת��ננ�ת ויס�יר ר�חנית. עב�דה – מצרי� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָיציאת
הע�ר �דגמת ה�המית, ��פ� ��עלת אינ� האלקית ְְֵֶַ�ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹה�פ�

הע�ל�. �הנח�ת ה�תנהגי� על �מי� יראת ְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָָ�ְ�ע�ת
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[מאמר]13) וארא אור תורה מז. פרק תניא ראה ב. קטז, פסחי�
המתחיל דיבור [מאמר] אמור תורה לקוטי אמור. לכ� המתחיל דיבור

וספרת�.
ואיל�.14) 189 עמ' ה'תשי"א פורי� קונטרס בזה ראה

הבהמית).א. הנפש בשינוי דרגות (שתי והתהפכות הואב.בהתכופפות ברוך לקדוש בתפילה קורא המחתרת, פי על - גנב

בגניבתו). (שיצליח

•

mixeaic ihewl

בתואר: החסידים זקני ידי על הוכתר נ"ע אבי

החסידות". ועבודת תורת של הלבבות" "ה"חובת

המוסר, ספרי משאר נבדל הלבבות" "חובת הספר

בחינה ישנה ביותר, העמוקים אף שעריו שבכל בכך

הענינים. נושא את המאמתת מוכחת וראיה

מה כל בחינה. בעל היה חב"ד, חסידי של נשיאם אבי,

היה הכלל, בעבודת והן שלו חסידות בדברי הן שאמר

ובהיר ברור היה שהענין אחרי ברורה בצורה מבטא

מסויימת. בחינה ידי על הבהירות, בתכלית אצלו

נתאספו דשא, בנאות אז חי אבי תרנ"ה, בקיץ זה היה

שקראו הזולים מהמשכילים לא � גדולים משכילים כמה

נעשו ובכך חלב עם עוגה ואכלו אפיקורסי ספר

אבי את ושאלו � אמיתיים משכילים אלא משכילים,

שונות. שאלות

השאלו היתה:אחת ת

– המשכילים אמרו � אחד מצד � מהי? החסידות תורת

עמוקה דתית פילוסופיה היא החסידות שתורת נראה

העניניםהעמוקיםשל על מקיפה הסברה ומוצאת העוסקת

תורת � גיסא ומאידך העולם. ובריאת הבורא מציאות

מצוות קיום בשעת להב�שלהבת האדם בלב מדליקה חב"ד

השתפכות של ביותר הגבוהה לדרגא האדם את ומביאה

לאהבת האדם את ומלהיבה מעודדת התפלה, בשעת הנפש

שני כוללת � המשכילים הטעימו � חב"ד תורת ישראל,

לוהט. ורגש קרה הבנה לכאורה: נוגדים קטבים
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לנ� מאיר זה �ג��י להחמי�, הס�יק ולא ה�א �ר�� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹה�ד��
ז"ל ר��תינ� אמר� �ה�ה חצ�ת, ��ד� ��ר13���ה "�כל : ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מ�צרי�", יצא ה�א �א�� עצמ� את לרא�ת אד� ח�ב ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָוד�ר
מ��, וי�� י�� �בכל וד�ר ��ר �כל מצרי� יציאת ���ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
י� כ� �מ� �ג�מ��ת מצרי� ויציאת מצרי� ��� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�כ��

מצרי ויציאת ל���מצרי� ה�א �מצרי� והעני� �ר�חנ��ת, � ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַָָָ
�מס�יר מג�יל ה�המית �ה�פ� מה והינ� �גב�ל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַמצר
��פ� מל�� האלקית �ה�פ� האלקית, ה�פ� על ֶֶַָ�ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�מעלי�
האלקית �ה�פ� עד �פ�ה, צד מ�ל �מ�יפ� ֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹה�המית
א� ��� והעל�, קטנ�ת �בחינת ��ע�ה �� �ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמתצמצ�
�נפ�� �ח אי� מק�� מ�ל אלקית, �הת��ננ�ת ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָֹֹמת��נ�
�את�פיא להי�ת ה�המית ה�פ� �מאסר מ�ר�ק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלצאת

מ�ניאואתה�כא �ק��, על ע�מד ה��� א� �י , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
�פנימ��ת נ�גע ואינ� לבד מ�י� �בחינת היא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַ�ההת��ננ�ת

"��בא �ר� ועל קריא"14נפ��, רחמנא מח�ר�א ,בא��� ְְְְְֲֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לה��יע� �ביד� �רט �ל על ����יח �ה' ��אמי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהרי
�פנימ��ת ��על זה אי� מק�� �מ�ל �פרנסת�, ל� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ה�ר��
�זה� לגמרי, האלקי הרצ�� הפ� �ע��ה עד מא�מה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנפ��
מה �גנבת� ��צליח ית�ר� מה' מב�� �ה�א וה��כ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�בר
�ההת��ננ�ת ה�א זה �ר� ועל ית�ר�, ה' רצ�� נגד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ�ה�א
��ה ה�המית ל�פ� �מס�יר ��באר הג� האלקית, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�נפ�
נפ� ידי על ה�המית �ה�פ� אלק�ת �ה�ג�ת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעניני�

מ�ד זה� אמנ� עליה�, �מס�י� �ט�ב מבינ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָה�כלית
מרגיל�ת�, לצאת הזזה ��על אינ� זה ע� אבל �לבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�כל
ה�מ�כי� אד� �ני �טבעי �מ�ח� ר�אי� �אנ� ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ�כמ�
וועלטלעכע �י הע�ל�, �הנח�ת ה�ריר�ת אחרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�עניניה�
�כ�ה אד� �ני והנהג�ת לב��י� �עניני �כמ� ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהנח�ת,
��ארי וכ� ער�� ה�לח� �דיני ה�פ�ה ודרכי �אפני ְְְִֵֵָָָ�ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָעניני�

העניני� את לה� ���ראי� ה�ה מצוה, �ה��ר הה�עניני� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
היטב ��ביני� הג� ה��רה, �יני �י על להי�ת ��רי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�מ�
זה �ל א� ה�צות, את לק�� ו��מרי� אלקי� יראי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוה�
��בארי� וכ�ה הע�ל�, הנח�ת �י ועל �קריר�ת ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָה�א
אי� אבל ��כל�, ה�ברי� את מביני� וה� לה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מס�ירי�
�ה�פ� ה�א וכ� מרגיל�ת�. לצאת הזזה ��� עליה� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ��על
אבל ל�, מס�יר האלקית �ה�פ� מה ���דע הג� ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹה�המית,

ותאו�תיו. ה��� מ�צר לצאת עליו ��על ְֲִֵֵֵֵַַַָָָָאינ�
.¯ev˜"�להחמי הס�יק ��א ��� "על �מאמר� יבאר ƒְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

לאכל �נצט�� ויק�ה מ�ה, אכילת על טע� ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַָֹה�א
מלכי �מל� וה���י חצ�ת, עד רק ה�אכל ה�סח ע� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָמ�ה
ועל חצ�ת, ואחר קד� מ��ת, ב' חצ�ת. אחר היה ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָֹה�לכי�
חצ�ת. �אחר ה���י חצ�ת �קד� ���ה מאיר ��רה מ�� ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹידי
�ל �ההת��ננ�ת ויס�יר ר�חנית. עב�דה – מצרי� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָיציאת
הע�ר �דגמת ה�המית, ��פ� ��עלת אינ� האלקית ְְֵֶַ�ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹה�פ�

הע�ל�. �הנח�ת ה�תנהגי� על �מי� יראת ְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָָ�ְ�ע�ת
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[מאמר]13) וארא אור תורה מז. פרק תניא ראה ב. קטז, פסחי�
המתחיל דיבור [מאמר] אמור תורה לקוטי אמור. לכ� המתחיל דיבור

וספרת�.
ואיל�.14) 189 עמ' ה'תשי"א פורי� קונטרס בזה ראה

הבהמית).א. הנפש בשינוי דרגות (שתי והתהפכות הואב.בהתכופפות ברוך לקדוש בתפילה קורא המחתרת, פי על - גנב

בגניבתו). (שיצליח

•

mixeaic ihewl

בתואר: החסידים זקני ידי על הוכתר נ"ע אבי

החסידות". ועבודת תורת של הלבבות" "ה"חובת

המוסר, ספרי משאר נבדל הלבבות" "חובת הספר

בחינה ישנה ביותר, העמוקים אף שעריו שבכל בכך

הענינים. נושא את המאמתת מוכחת וראיה

מה כל בחינה. בעל היה חב"ד, חסידי של נשיאם אבי,

היה הכלל, בעבודת והן שלו חסידות בדברי הן שאמר

ובהיר ברור היה שהענין אחרי ברורה בצורה מבטא

מסויימת. בחינה ידי על הבהירות, בתכלית אצלו

נתאספו דשא, בנאות אז חי אבי תרנ"ה, בקיץ זה היה

שקראו הזולים מהמשכילים לא � גדולים משכילים כמה

נעשו ובכך חלב עם עוגה ואכלו אפיקורסי ספר

אבי את ושאלו � אמיתיים משכילים אלא משכילים,

שונות. שאלות

השאלו היתה:אחת ת

– המשכילים אמרו � אחד מצד � מהי? החסידות תורת

עמוקה דתית פילוסופיה היא החסידות שתורת נראה

העניניםהעמוקיםשל על מקיפה הסברה ומוצאת העוסקת

תורת � גיסא ומאידך העולם. ובריאת הבורא מציאות

מצוות קיום בשעת להב�שלהבת האדם בלב מדליקה חב"ד

השתפכות של ביותר הגבוהה לדרגא האדם את ומביאה

לאהבת האדם את ומלהיבה מעודדת התפלה, בשעת הנפש

שני כוללת � המשכילים הטעימו � חב"ד תורת ישראל,

לוהט. ורגש קרה הבנה לכאורה: נוגדים קטבים
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c"agקי i`iyp epizeax zxezn

הלוהט הרגש חסידות, זוהי � אבי להם ענה � אכן

מסויימת. בחינה בלווית השכלית ההבנה בתוך והנלהב

מתפלל כשהמבין � אמיתית? החסידית ההבנה מתי

היא הנלהבת התפלה והשיג. שהבין הבנה אותה עם

� אמיתית? התפלה ומתי האמיתית, ההבנה של הבחינה

ההתנהגות טובות. במדות מתנהגים התפלה כשאחרי

שבלב העבודה של הבחינה היא היום כל במשך הטובה

תפלתו. בשעת האדם עבד בה

*

מאמתת. בחינה על מבוסס היה אבי, שעשה מה כל

המפורסמת, תמימים" "תומכי ישיבת את כשיסד גם

את תמלא זו ישיבה אם מאמתת, בחינה מתוך זאת עשה

שאיפותיו.

לייסד עומד שהוא אבי, הודיע תרנ"ז אלול בט"ו

למדנים ביותר, מובחרים תלמידים עשרים ובוחר ישיבה,

חסידי מלמד להדרכת אותם ומוסר אלקים, ויראי

או הגאון הרב בתואר מוכתר היה שלא מלמד מפורסם,

החסידית בהדרכה חדור טוב למדן אלא המוסר'ניק, הרב

ומוסר אסתרמן, ז"ל גרונם שמואל ר' העתיקה, החב"דית

ליהודים אותם ולהדריך לחנך מסויים, הדרכה סדר לו

ישראל. ואהבת מצוות תורה, על נפש מסירות בעלי

ר' המשפיע בא אלול, חודש בתחילת שנה, כעבור

ידו. על להיבחן אבי אל תלמידיו עם גרונם שמואל

תרנ"ח, אלול י"ח שני, וביום ימים, כמה ארכה הבחינה

אבי: הודיע חסידים, עדת בנוכחות

הבעל של להולדתו שנה מאתים אלול, ח"י היום �

ידה ועל בה � ישיבה לנו יש הבחינה, אחרי טוב, שם

על טוב שם הבעל של הנפש מסירות שיטת לפועל תבוא

הבאים חב"ד נשיאי וכל הזקן רבנו של הסבריהם פי

ישראל. ואהבת אלקות בידיעת אחריו,

ישיבת מתפרסמת הראשונות השנים בשלש

מחלקיה בחורים והרבה הישיבות, בעולם ליובאוויטש

החמש יובל ולקראת אליה באים רוסיה, של השונים

עם המלא צביונה את תמימים" "תומכי ישיבת מקבלת

תלמידים. מאות כמה

"תומכי ישיבת ויותר יותר מתפשטת לשנה משנה

של השונים בחלקיה סניפים בהקמת רוסיהתמימים",

סניף ובוכרה. קווקז ופולין, ליטא הקטנה, ורוסיה הלבנה

של הגדול בביתו ישראל בארץ מוקם הישיבה של גדול

אמת". "תורת בשם בחברון, אבי

כל בראש מקום תופסות תמימים" "תומכי ישיבות

המיוחדת וההדרכה החינוך בשיטת בעולם, הישיבות

בחלקיה הפזורים � ירבו כן � תלמידיהן ובמאות שלהן

והמשמשים המדינות, בשאר וכן רוסיה של השונים

חזנים, מלמדים, שוחטים, ישיבות, ראשי כרבנים,

מלאכות, בעלי חרושת, בתי בעלי סוחרים, סופרים,

מצויידים כאחד כולם אבל וכדומה, פנקסים מנהלי

טובות, ומדות וחסידות תורה ינק, אחד שכל לדרך בצידה

תמימים". "תומכי בישיבת בהיותו

תמימים", "תומכי ישיבות תלמידי של נפשם מסירות

בתחום האחרונות השנים בעשרות טוב ביצוע לידי באה

היהדות. וחיזוק החינוך

*

השפלות היבסקציה של הדת רדיפות כשפרצו

הדת נושאי על כבדים עונשים מלוות והאכזריות,

תמימים" "תומכי ישיבות תלמידי עשו ברוסיה, היהודית

במסירות היהדות בחיזוק ביותר הטובה העבודה את

ביותר. הגדולה הנפש

תמימים" "תומכי ישיבות תפסו ולטביה ליטא בפולין,

על והוכרו הישיבות, בעולם ביותר היפה הכבוד מקום

יחיו. עליהם ה' ישראל, גאוני גדולי ידי

*

אלא בה להשתקע לא זו למדינה אותנו הביא השי"ת

למצרים. בבואו אבינו ביעקב שהיה כפי בה, לגור

מכן ולאחר קצר לזמן לכאן אותנו הביא השי"ת

עם ללכת משפחותיכם, עם ישראל בני כל אתכם, לקחת

ישראל. לארץ משיח

בני אודות בחומש שכתוב מה לזכור עלינו אך,

והמשכן ה'6ישראל פי ועל ישראל בני יסעו ה' פי "על :

יחנו".

היו במדבר, בהלכם ישראל בני חנו בהם במקומות

הבוקר, אור עד מהערב יום, חצי שהו שבהם מקומות

אפילו או חודש יומיים, או יום שהו שבהם מקומות והיו

ויותר. שנה

הקצר בזמן גם ישראל, בני שהו בהם מקום בכל

הבדל מבלי המשכן, את ובראשונה בראש הקימו ביותר,

מקום. באותו לשהות עליהם זמן כמה

לארץ באנו כאמור, הישיבה. הוא שלנו הגלות משכן

ישראל. לארץ משיח עם אתכם ללכת כדי קצר, לזמן זו

א להקים זה קצר בזמן ההכרח מן המשכן.אך, ת

לי לעזור אמריקה, יהדות כל אל אליכם, אני פונה

וגדול יפה למקום בהכרח זקוקים המשכן. את להקים

האמצעים את להשיג תמימים", "תומכי ישיבת עבור

תמימים" "תומכי ישיבת החזקת על וגם כך על הדרושים

הדרושים האמצעים את ולגייס זו, במדינה שנוסדה

תמימים" "תומכי שלי הישיבות והעברת להחזקת

מאירופה.
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יח.6) ט, במדבר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הגאונים הרבנים וכבוד האדמו"רים כ"ק בהסכמת

דסליחות א' ביום עולמי ציבור תענית הוכרז שליט"א

השי"ת זאת. יקיימו כולם שבודאי א.), הוספה (ראה

בכל ישראל בני כל לנו וישלח ובקשותינו תפילותינו יקבל

הצדק. גואל את תבל מרחבי

*

לנו אומרים של7חז"ל בשלומה מתפלל "והוי :

בעלי העולם אומות חסידי ישנם כך על נוסף מלכות",

לבריאותם להתפלל שצריכים ביותר הגדולות הזכויות

וחיברתי � האנושיות לטובת הטובה בעבודתם והצלחתם

בבתי אותה שיתפללו לחוד), (נדפס מיוחדת תפלה

קריאת אחרי הבאים כיפור ויום השנה בראש הכנסת

רוזוולט, ד. פרנקלין המדינה נשיא של לבריאותו התורה

כל ידי ועל ידו על הנעשית הטובה העבודה ולהצלחת

האנושות. לטובת עוזריו

*

אמריקה יהדות אל ב.) הוספה (ראה בכתב פניתי

ובאמצעות שליט"א הגאונים הרבנים כבוד באמצעות

ראש לילות שבשני יחיו, עליהם ה' הכנסת בתי נשיאי

ולפני נדרי כל לפני כיפור וביום ערבית תפלת לפני השנה

כ"ב, כ', תהלים מזמורי שלשה בציבור יאמרו נעילה,

כלל לטובת רצון היהי תפלת לומר מכן ולאחר ס"ט,

לחוד). (נדפס שפירסמתי וברוח בגשם È˘‰Â"˙ישראל
ÁÈÏˆÈÂ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÏÚ ÂÈÓÁ¯ ¯¯ÂÚÈ ,Â�È˙ÂÏÙ˙ Ï·˜È

Â�˜„ˆ ÁÈ˘Ó È„È ÏÚ ‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚· Â�˙Â‡.
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ב.7) ג, אבות

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

wqahieea mipey`xd micedid - d"l wxt

מהנפחייה הרחק לא לו, מצא � ראוב� אליעזר ר' של בנפחייתו לפרנסתו ברו� השתכר בו בזמ� עוד
הייתה נעוריו. משחר שאהב כפי במחשבותיו, להתעמק � הפנוי בזמנו � היה יכול שבה מבודדת פינה

למרגלותיה. שפי�ה הנחל על שהשקיפה בעצי� מוסתרת גבעה ִֶָזו

לעבר סר היה ראוב�, אליעזר אצל ביקוריו בהזדמנויות בהתבודדות, מעוניי� היה שברו� פע� בכל
אי מאשר יותר רב למחשבה חומר לו היה שעתה אלא כ�, עשה עתה ג� ש�. ושוהה האמורה ֵהגבעה
החסידות דר� משו� רק לא זה היה עז. רוש� עליו השאיר הנפח, של הצעיר חתנו שאול, יצחק פע�.
בארבע רק ממנו מבוגר היה שאול שיצחק שלמרות העובדה בגלל ג� א� כי ממנו. לו נודע שעליה
בשלבי עדיי� אז היה שברו� בשעה ובהתנהגותו, בהשקפותיו לגמרי ועצמאי יציב כבר היה � שני�

הצמאה. נשמתו לרוות דר� וביקוש חיפושי�

אמנ� הנפח. של הבכירי� חתניו שני לבי� שאול יצחק בי� השוואה לערו� ברו� מסוגל היה עתה
כלבבו. איש היה שאול יצחק אבל רבי�, חידושיֿתורה מה� שמע וברו� גדולי�, למדני� היו הללו
פתג� או תורה דבר בדעתו כשעולה בנפחייה. בעבודתו וה� לפסח הבית בהכנת ה� לחותנו עזר הוא
השרויי� מגיסיו לגמרי שונה לב, וטוב שמח תמיד והוא עבודה, כדי תו� מיד משמיעו הריהו נאה

רצינות. של באווירה תמיד

בצעירות� למדו שניה� הישיבה. ראשי הגיסי�, לשני בקשר נוספי� לפרטי� ג� מתעניי� ברו�
הקטנה", (ב"גדה לנהר שמעבר בישיבה למד מאיר זלמ� ר' יותר, המבוגר החת� בוויטבסק. בישיבות
של בהנהגתו מכ� ולאחר מווילקומיר, יצחק ישראל רבי של בהנהגתו תחילה זו), גדה שנקראה כפי
נחו� ר' של נחמה "ישיבת בש� הנקראת בישיבה למד השני, החת� לייב, משה ר' ואילו פלטיאל, רבי

דבורה". של נחמה "ישיבת בש� ג� ידועה והייתה טעוויל", ב"ר
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קיי c"ag i`iyp epizeax zxezn

הגאונים הרבנים וכבוד האדמו"רים כ"ק בהסכמת

דסליחות א' ביום עולמי ציבור תענית הוכרז שליט"א

השי"ת זאת. יקיימו כולם שבודאי א.), הוספה (ראה

בכל ישראל בני כל לנו וישלח ובקשותינו תפילותינו יקבל

הצדק. גואל את תבל מרחבי

*

לנו אומרים של7חז"ל בשלומה מתפלל "והוי :

בעלי העולם אומות חסידי ישנם כך על נוסף מלכות",

לבריאותם להתפלל שצריכים ביותר הגדולות הזכויות

וחיברתי � האנושיות לטובת הטובה בעבודתם והצלחתם

בבתי אותה שיתפללו לחוד), (נדפס מיוחדת תפלה

קריאת אחרי הבאים כיפור ויום השנה בראש הכנסת

רוזוולט, ד. פרנקלין המדינה נשיא של לבריאותו התורה

כל ידי ועל ידו על הנעשית הטובה העבודה ולהצלחת

האנושות. לטובת עוזריו

*

אמריקה יהדות אל ב.) הוספה (ראה בכתב פניתי

ובאמצעות שליט"א הגאונים הרבנים כבוד באמצעות

ראש לילות שבשני יחיו, עליהם ה' הכנסת בתי נשיאי

ולפני נדרי כל לפני כיפור וביום ערבית תפלת לפני השנה

כ"ב, כ', תהלים מזמורי שלשה בציבור יאמרו נעילה,

כלל לטובת רצון היהי תפלת לומר מכן ולאחר ס"ט,

לחוד). (נדפס שפירסמתי וברוח בגשם È˘‰Â"˙ישראל
ÁÈÏˆÈÂ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÏÚ ÂÈÓÁ¯ ¯¯ÂÚÈ ,Â�È˙ÂÏÙ˙ Ï·˜È

Â�˜„ˆ ÁÈ˘Ó È„È ÏÚ ‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚· Â�˙Â‡.
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ב.7) ג, אבות

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

wqahieea mipey`xd micedid - d"l wxt

מהנפחייה הרחק לא לו, מצא � ראוב� אליעזר ר' של בנפחייתו לפרנסתו ברו� השתכר בו בזמ� עוד
הייתה נעוריו. משחר שאהב כפי במחשבותיו, להתעמק � הפנוי בזמנו � היה יכול שבה מבודדת פינה

למרגלותיה. שפי�ה הנחל על שהשקיפה בעצי� מוסתרת גבעה ִֶָזו

לעבר סר היה ראוב�, אליעזר אצל ביקוריו בהזדמנויות בהתבודדות, מעוניי� היה שברו� פע� בכל
אי מאשר יותר רב למחשבה חומר לו היה שעתה אלא כ�, עשה עתה ג� ש�. ושוהה האמורה ֵהגבעה
החסידות דר� משו� רק לא זה היה עז. רוש� עליו השאיר הנפח, של הצעיר חתנו שאול, יצחק פע�.
בארבע רק ממנו מבוגר היה שאול שיצחק שלמרות העובדה בגלל ג� א� כי ממנו. לו נודע שעליה
בשלבי עדיי� אז היה שברו� בשעה ובהתנהגותו, בהשקפותיו לגמרי ועצמאי יציב כבר היה � שני�

הצמאה. נשמתו לרוות דר� וביקוש חיפושי�

אמנ� הנפח. של הבכירי� חתניו שני לבי� שאול יצחק בי� השוואה לערו� ברו� מסוגל היה עתה
כלבבו. איש היה שאול יצחק אבל רבי�, חידושיֿתורה מה� שמע וברו� גדולי�, למדני� היו הללו
פתג� או תורה דבר בדעתו כשעולה בנפחייה. בעבודתו וה� לפסח הבית בהכנת ה� לחותנו עזר הוא
השרויי� מגיסיו לגמרי שונה לב, וטוב שמח תמיד והוא עבודה, כדי תו� מיד משמיעו הריהו נאה

רצינות. של באווירה תמיד

בצעירות� למדו שניה� הישיבה. ראשי הגיסי�, לשני בקשר נוספי� לפרטי� ג� מתעניי� ברו�
הקטנה", (ב"גדה לנהר שמעבר בישיבה למד מאיר זלמ� ר' יותר, המבוגר החת� בוויטבסק. בישיבות
של בהנהגתו מכ� ולאחר מווילקומיר, יצחק ישראל רבי של בהנהגתו תחילה זו), גדה שנקראה כפי
נחו� ר' של נחמה "ישיבת בש� הנקראת בישיבה למד השני, החת� לייב, משה ר' ואילו פלטיאל, רבי

דבורה". של נחמה "ישיבת בש� ג� ידועה והייתה טעוויל", ב"ר
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מעניי� פרק מהווה הישיבות, בתולדות נדיר דבר אשה, של שמה שנשאה זו ישיבה של תולדותיה
וא� לעיר אחרֿכ� שהייתה זו, בעיר וויטבסק. של היהודית ההיסטוריה כמעטשל נמצאו לא בישראל,

לאֿיהודיות. בידי� כולו שהיה מסחרי מרכז שימשה וויטבסק השישי. לאל� שי"א שנת עד יהודי�
בוויטבסק אז עד שגר היהודי� קומ� שוני�. פרי ופרדסי כרמי� תבואה, של בתוצרת עשירה הסביבה

רוחנית. מבחינה וה� גשמית מבחינה ה� ודל, עני היה

מיד בר�, בוויטבסק. להתיישב יהודי� סוחרי� החלו מספרנו, לפי השישי, לאל� שי"א בשנת עוד
שהורשה היהודי� מספר זו. בעיר היהודית ההתיישבות הרחבת המונעת מהממשלה, פקודה הגיעה
רוח בה שהכניס טעוול ר' בש� יהודי בעיר השתקע שס"ה בשנת רק ביותר. מוגבל היה בעיר לדור

חדשה.

במידה תורה חובבי היו נחמה ובת� דבורה אשתו נחו�, ר' נחו�. ר' בש� ב� היה טעוול ר' לאותו
לעיל. שסופר כפי הבת, ש� על שנקראה הישיבה את והחזיקו שפתחו וה� כבירה,

לחזור עלינו כ� משו� טעוול. ר' של המעניינת משפחתו ע� להכירנו כדי די אי� שבאמור אלא
היהודית. בהיסטוריה מפואר לפרק ג� נתוודע כ� טעוול. ר' של לתולדותיו

הגבול על שכנה זו עיירה לסגזש. מפראג דירתו העתיק נחו� ר' בש� יהודי ש"ל. בשנת זה היה
זינקוויטש. בנטש הפולני האציל של מאחוזתו חלק והיוותה שבדיה, לבי� תקופה אותה של פולי� שבי�
בסגזש היהודית והקהילה מפראג, שהגיעה למשפחה ובמיוחד סגזש, ליהודי בידידות התייחס זה אציל

והתרחבה. הלכה

מעוניי� והיה קראקא, שליד לאחוזותיו משכנו את להעביר זינקוויטש החליט מספר שני� כעבור
פנה הוא נפשות, כ600ֿ יחד שכללו והחוות הכפרי� כל על סגזש, בסביבת אחוזותיו את למכור לכ�

לאחוזותיו. קונה שימצא בבקשה בסגזש, היהודית הקהילה ראש שהיה נחו�, ר' אל אפוא,

השבדיי�, הנסיכי� לאחד שייכות היו אז, של שבדיה בתחו� מצויות שהיו הסמוכות, האחוזות
בדעתו ממוש�. זמ� בה� ולשהות אלו באחוזותיו לפע� מפע� לבקר נוהג היה והלה קומברי, יוה� בש�
אפוא, המתי�, זינקוויטש. הפולני האציל אחוזת את זה שבדי לנסי� להציע הרעיו� עלה נחו� ר' של

אליו. נכנס ואז באחוזותיו, הנסי� של לביקורו נחו� ר'

שוני�, נושאי� הנסי� העלה שהתנהלה בשיחה גדולה. בידידות נחו� ר' את קיבל קומברי הנסי�
שבועיי�ֿשלושה. כעבור אליו לבוא נחו� ר' את ביקש הוא השיב. לא הקנייה הצעת על א�

נחו� ר' התקבל הפע� קומברי. הנסי� אל שוב נסע מספר שבועות וכעבור לביתו. חזר נחו� ר'
מיו כשבית הקודמת, מהפע� ידידות התקבלביתר ביו� בו � הנוחיות במיטב מצויד עבורו, מוכ� היה חד

שר' הנסי� רצה זאת ע� יחד האחוזות. של הרכישה בפרטי ברצינות איתו שד� הנסי�, עלֿידי נחו� ר'
היהודי� על הרבה לשמוע מעוניי� שהנסי� ברור היה היהודי�. על פירוט ביתר לו יספר נחו�
אברה� למ� היהודית, ההיסטוריה כל את לו לספר החל נחו� ר' ביותר. קלושות היו אודות� שידיעותיו
� ימי�" כמה כא� שתשהה מאד מעוניי� "הייתי � גדולה. לב בתשומת והקשיב ישב והנסי� אבינו,
להודיע שתשלח כ� א� היה מוטב היהודי�. על יותר הרבה לשמוע רצוני "שכ� � נחו� לר' הנסי� אמר

ל�". ידאגו שלא כדי כ�, על למשפחת�

וחמאה לח� ולהביא כ� על להודיע ועוזרו, מלווהו שיל�, ר' את לביתו ושלח לנסי� נענה נחו� ר'
מספקת. כמות איתו לקח לא מלכתחילה שכ� הגוי, באחוזת לאכול רצה לא שכמות� אחרי� ומאכלי�

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ואורח אמונת� היהודי�, על בשאלות רבות שעות ועיכבו יו� מידי אליו נחו� ר' את הזמי� הנסי�
מסוגל היה לא נחו� ר' סקרנותו. את עדיי� סיפק לא � נחו� מר' ששמע מה שכל היה ניכר חייה�.

גוי. של מצידו ביהדות כזאת בהתעניינות נתקל לא מעול� הזאת, התופעה פשר את להבי�

את בחישוביו הביא הוא בגדי�. ג� א� כי מאכלי� רק לא איתו הביא משליחותו שיל� ר' כשחזר
בגדי את וא� שבת, ומאכלי יי� ג� איתו הביא ולכ� בשבת, ג� הנסי� במבצר ישהה נחו� שר' העובדה
המיוחדת הטלית ואת הקצוות, עשרה שלש בעל המיוחד, הזעיר הכובע את ובכלל� נחו�, ר' של השבת
ע� יחד בביתו, נחו� לר' שהיה הזעיר ספרֿהתורה את איתו הביא כ� זהב. של "עטרה" בעלת לשבת

ספרֿהתורה. הוחזק שבו הקט� ארו�ֿהקודש

וארו� ספרֿהתורה הגירוש. גזירת בשעת מספרד שגורשה יהודית משפחה מצאצאי היה נחו� ר'
נתו� היה ספרֿהתורה רבי�. דורות מש� לב� מאב ועברו הספרדי�, מזקניו בירושה אליו הגיעו הקודש
חמישי יו� בכל נוהג היה נחו� ר' חושב. מעשה מע�, באמנות עשוי היה וארו�ֿהקודש כס�, בנרתיק
שישי ביו� תרגו�" ואחד מקרא "שני� קריאת על נוס� זה, ספרֿתורה מתו� השבוע פרשת על לעבור

הצהריי�. אחר

נח לר' הגיע השבת ביו� לכ�. בהתא� והתנהג כבביתו, נחו� ר' חש השבת בוא שליחע� ו�
וחבוש שלו השבת בגדי לבוש כשהוא הנסי� אל הל� נחו� ר' המבצר. אל המזמינו השבדי מהנסי�
נחו� ר' מיוחדת. כבוד ביראת ממושבו הלה התרומ� � הנסי� של חדרו אל בהיכנסו המיוחד. בכובע
מיוחדת משמעות שטמונה הרגיש הוא כלֿכ�? הנסי� התרש� השבת בגדי בשל הא� � משתומ�. עמד
הנסי� החל השיחה במהל� כאשר יותר התחזקה זו הרגשתו ביהדות. הנסי� של הגדולה בהתעניינותו
נרגש היה נחו� ר' שבכ�. המשמעות ועל השבת את היהודי� שומרי� בה הדר� על שאלות להציג
הנקוות בדמעות הבחי� א� הוא עמוק. צער של ארשת לבשו קומברי הנסי� של שפניו חש הוא מאד:

בעיניו.

כדודתו, הציגה והנסי� קשישה, אשה נכנסה החדר אל נחו�. ר' לפני התבהר והכול רב זמ� עבר לא
היא ג� אותו. להכיר מיוחד באופ� המעוניינת נבונה אשה לפניו כי מיד נוכח נחו� ר' אימו. אחות
אלא לגלותו רוצה שהיא סוד לה שיש הרגיש נחו� ור' חייה�, אורח ועל היהודי� על הרבה חקרה
ודודתו הנסי� לו המתינו ש� המבצר, אל נחו� ר' שוב נקרא הבא שני ביו� אצלה. הדבר הוחלט שטר�
עתה התברר היסוסיה. כל נגוזו הנראה וכפי לב, גלוית הדודה הייתה הפע� קרוב. כאד� פניו שקידמו

ספרד. מגורשי מצאצאי ה� א� מהיהודי�, הוא ודודתו הנסי� של שמוצא� נחו� לר'

הנסי�, של סבו של תמונה ביד� הייתה מוצא�. על לה הידוע כל את נחו� לר' סיפרה הדודה
עשיר בספרד היה גבריאלי יוס� ספרד. ממגורשי והיה גבריאלי יוס� היה ששמו הדודה, של אביה
נדדו ה� לגלות. יצאו ספרד גירוש ע� עשירי�. לצעירי� רגינה, אחותה ואת אותה, השיא הוא גדול.
במדינה מגפה פרצה מכ� לאחר השתקעו. ש� בסלובקיה), (כיו� מער� למדינת שהגיעו עד לאר� מאר�
יהודה. שמו ונקרא ב� אז נולד שלה אחותה, לבית מגוריה העתיקה היא נפטר. הדודה) (של ובעלה זו,

רכוש�. כל את איבדו שכ� מאד, דחוק היה הגשמי מצב�

בינתיי� ללח�. ממש רעבו ה� יותר. הוחמר ומצב� רגינה, של בעלה ג� נפטר שנה כעבור
קומברי. משפחת היא אצילית, שבדית משפחה מבני היה הלה מעלה. ר� ממוצא לצעיר רגינה התוודעה

לו. להינשא וביקשה יהודי, היותו את בסוד לה גילה הוא
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ואורח אמונת� היהודי�, על בשאלות רבות שעות ועיכבו יו� מידי אליו נחו� ר' את הזמי� הנסי�
מסוגל היה לא נחו� ר' סקרנותו. את עדיי� סיפק לא � נחו� מר' ששמע מה שכל היה ניכר חייה�.

גוי. של מצידו ביהדות כזאת בהתעניינות נתקל לא מעול� הזאת, התופעה פשר את להבי�

את בחישוביו הביא הוא בגדי�. ג� א� כי מאכלי� רק לא איתו הביא משליחותו שיל� ר' כשחזר
בגדי את וא� שבת, ומאכלי יי� ג� איתו הביא ולכ� בשבת, ג� הנסי� במבצר ישהה נחו� שר' העובדה
המיוחדת הטלית ואת הקצוות, עשרה שלש בעל המיוחד, הזעיר הכובע את ובכלל� נחו�, ר' של השבת
ע� יחד בביתו, נחו� לר' שהיה הזעיר ספרֿהתורה את איתו הביא כ� זהב. של "עטרה" בעלת לשבת

ספרֿהתורה. הוחזק שבו הקט� ארו�ֿהקודש

וארו� ספרֿהתורה הגירוש. גזירת בשעת מספרד שגורשה יהודית משפחה מצאצאי היה נחו� ר'
נתו� היה ספרֿהתורה רבי�. דורות מש� לב� מאב ועברו הספרדי�, מזקניו בירושה אליו הגיעו הקודש
חמישי יו� בכל נוהג היה נחו� ר' חושב. מעשה מע�, באמנות עשוי היה וארו�ֿהקודש כס�, בנרתיק
שישי ביו� תרגו�" ואחד מקרא "שני� קריאת על נוס� זה, ספרֿתורה מתו� השבוע פרשת על לעבור

הצהריי�. אחר

נח לר' הגיע השבת ביו� לכ�. בהתא� והתנהג כבביתו, נחו� ר' חש השבת בוא שליחע� ו�
וחבוש שלו השבת בגדי לבוש כשהוא הנסי� אל הל� נחו� ר' המבצר. אל המזמינו השבדי מהנסי�
נחו� ר' מיוחדת. כבוד ביראת ממושבו הלה התרומ� � הנסי� של חדרו אל בהיכנסו המיוחד. בכובע
מיוחדת משמעות שטמונה הרגיש הוא כלֿכ�? הנסי� התרש� השבת בגדי בשל הא� � משתומ�. עמד
הנסי� החל השיחה במהל� כאשר יותר התחזקה זו הרגשתו ביהדות. הנסי� של הגדולה בהתעניינותו
נרגש היה נחו� ר' שבכ�. המשמעות ועל השבת את היהודי� שומרי� בה הדר� על שאלות להציג
הנקוות בדמעות הבחי� א� הוא עמוק. צער של ארשת לבשו קומברי הנסי� של שפניו חש הוא מאד:

בעיניו.

כדודתו, הציגה והנסי� קשישה, אשה נכנסה החדר אל נחו�. ר' לפני התבהר והכול רב זמ� עבר לא
היא ג� אותו. להכיר מיוחד באופ� המעוניינת נבונה אשה לפניו כי מיד נוכח נחו� ר' אימו. אחות
אלא לגלותו רוצה שהיא סוד לה שיש הרגיש נחו� ור' חייה�, אורח ועל היהודי� על הרבה חקרה
ודודתו הנסי� לו המתינו ש� המבצר, אל נחו� ר' שוב נקרא הבא שני ביו� אצלה. הדבר הוחלט שטר�
עתה התברר היסוסיה. כל נגוזו הנראה וכפי לב, גלוית הדודה הייתה הפע� קרוב. כאד� פניו שקידמו

ספרד. מגורשי מצאצאי ה� א� מהיהודי�, הוא ודודתו הנסי� של שמוצא� נחו� לר'

הנסי�, של סבו של תמונה ביד� הייתה מוצא�. על לה הידוע כל את נחו� לר' סיפרה הדודה
עשיר בספרד היה גבריאלי יוס� ספרד. ממגורשי והיה גבריאלי יוס� היה ששמו הדודה, של אביה
נדדו ה� לגלות. יצאו ספרד גירוש ע� עשירי�. לצעירי� רגינה, אחותה ואת אותה, השיא הוא גדול.
במדינה מגפה פרצה מכ� לאחר השתקעו. ש� בסלובקיה), (כיו� מער� למדינת שהגיעו עד לאר� מאר�
יהודה. שמו ונקרא ב� אז נולד שלה אחותה, לבית מגוריה העתיקה היא נפטר. הדודה) (של ובעלה זו,

רכוש�. כל את איבדו שכ� מאד, דחוק היה הגשמי מצב�

בינתיי� ללח�. ממש רעבו ה� יותר. הוחמר ומצב� רגינה, של בעלה ג� נפטר שנה כעבור
קומברי. משפחת היא אצילית, שבדית משפחה מבני היה הלה מעלה. ר� ממוצא לצעיר רגינה התוודעה

לו. להינשא וביקשה יהודי, היותו את בסוד לה גילה הוא
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תרפ"ח אייר ג' ב"ה

ריגא

אי"א וו"ח המפורס� הרב ידידי כבוד

שי' ליב ארי' מוהר"ר

וברכה. שלו�

ימי ולא ה�, עבודה ימי האלו הימי� מכתבו, על במענה

בכ�, מה של תביעות על אותו מלתת הזמ� יקר כי התאוננות

הגדולה והקושי' הכחות, גילוי גור� שמחה כי הדבר ומפורס�

בדא"ח מבואר ענינו הנה הנפש, שמחת תהי' וממה במה

אשר לעבודתו קרבנו ית' הוא אשר גופא מזה כי בארוכה

המצות ובקיו� התורה אותי' ג� פי' תורה, דברי בלימוד

בעולמות מהגילוי� יותר ב"ה אוא"ס עצמות ממשיכי�

והנחה וכו' האצי' שלפני הא"ס בעולמות ג� העליוני�

יארי� והשי"ת הפנימי', השמחה את ומגלה מעורר זו והחלטה

ימי השי"ת ויארי� תורה, אלא טוב ואי� בטוב ושנותיו ימיו

בריאותו. על להשגיח הטוב מפעלה בעד תי' זוגתו

בסדר זמ� לקבוע הדבר נכו� בפועל ג� בעבודה ובהנוגע

על לעורר� שה� מקו� באיזה מכיריו ע� בכתובי� לבא

וראשונה וראש תורה לומדי החזקת לתורה עתי� קביעות

יהי' והשי"ת באר, די אי� העני� וגודל יחיו, בני� ובני לבני�

בגו"ר. בעזרו

ומברכו. הדו"ש

יצחק יוס�

[p 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]
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לחזור תמיד ושאפו כיהודי� עצמ� חשו שניה� לשבדיה. נסעו נישואיה� ואחרי לכ�, ניאותה היא
ההשפעה. ורבת העשירה ממשפחת� להינתק ביד� עלה לא א� מחצבת�, לצור

לפני קומברי. לבית כנסי� וגדל יוה�, הש� את קיבל הקודמי�, מנישואיה רגינה של בנה יהודה,
אביו מת שנתיי� לפני יהודי. היותו סוד את לו תגלה בנה יגדל שכאשר אחותה את ביקשה רגינה מות
יוס� סבו תמונת את לו נתנה א� היא מוצאו. סוד את סו� סו� לו גילתה ודודתו יוה�, של חורגו

גבריאלי.

המשיכה: נחו�, לר' הארו� סיפורה את שסיפרה האשה

להתנהג נוכל שבו במקו� ולהשתקע הקוד� מגורינו מקו� את לעזוב שהחלטנו כשנה זה �

מתאי� אד� אחרי תרנו הזמ� כל במש� הפולני. הגבול לקרבת � לכא� לבואנו הסיבה זו כיהודי�.
נכבד יהודי שהכיר קצר זמ� לפני לי הודיע אחותי כשב� יהודי�. להיות לשוב לנו לסייע שיוכל
שהינ� "כפי הדרכתו. ולבקש לפניו להתגלות א� בינינו ולדו� אליו לבוא ידו על נתבקשתי מפולניה,

מלא". אימו� ב� לתת "החלטנו � דבריה את סיימה � רואה"

דרכי לה� ולהציע רעיונותיו את לרכז הצליח שבקושי כ� כביר, רוש� נחו� ר' על השאיר הסיפור
פעולה.

לעבור ודודתו הנסי� על היה זו תכנית לפי מושלמת. תכנית נחו� לר' הייתה מספר ימי� כעבור
לבוא הוא ג� שיוכל כדי הקהילה, ענייני ואת ענייניו את נחו� ר' יסדיר מספר חדשי� במש� לפראג.
בסוד. להישמר הדבר על יע�, הוא אז, עד יהודיי�. לחיי� במעבר� הדרוש כפי לה� ולסייע לפראג
המחירי� סיכו� רק חסרו לאחוזותיו. קונה לו שיש הפולני לאציל והודיע לביתו, נחו� ר' חזר כ� בתו�
הנסי� קומברי, של לרשותו עברו סגזש של והאחוזות קצר, זמ� תו� בוצעה והעסקה החוזי�. וחתימת
ליד אחוזה זינקוויטש האציל לו העניק מזומ� על נוס� תיוו�. כדמי הגו� סכו� קיבל נחו� ר' השבדי.

עגלי�. ו40ֿ סוסי�, ע� אורווה העיר,
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˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»

ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿«»»«

é"ùø

(·È)‡O˙ Èk.,ק�לה ���ח��ל��� �תר��מ�, ƒƒ»ְְְְְֶַַַָָֹ

�מנ� אל ה�, ��ה לדעת מנינ� סכ�� ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָלק�ל

ותמנהל�ל�לת, ה�קל, מחצית אחד �ל י�נ� א�א ַ�ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מנינ�: ותדע ה�קלי� �‚Ûאת Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ. ְְְִִֵֶַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
�מ� עליה�, �א וה�בר הרע, עי� �� ��לט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�ני�

�וד: �ימי e�zÈ(È‚)��צינ� ‰Ê.(רבה (שמות ִִִֵֶָָ∆ƒ¿
א� �ל מט�ע �מי� ל� מחציתהראה �מ�קל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

י�נ� �זה ל�: ואמר ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ:ה�קל, ¯·Ú‰. ְְִֶֶֶַַָָ»…≈««¿Àƒ
וכ� זה, אחר זה ה�מני� את מעבירי� ה��ני� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ�ר�

כז) וכ�(ויקרא ה�בט", �חת יעבר א�ר "�ל :ְֲֲֵֶֶַַַַָֹֹ

לג) מ�נה":(ירמיה ידי על ה�א� "�עברנה :˙ÈˆÁÓ ְְֲֵֶַַַָֹֹ«¬ƒ
L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰.�ל ��צב�י ה�קל �מ�קל «∆∆¿∆∆«…∆ְְְְִִֶֶֶַַַָ

האמ�רי� �קלי� �ג�� ה�ד�, �קלי �� ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹל�קל

אח�ה ��דה ערכי� ‰Ï˜M:�פר�ת ‰¯b ÌÈ¯NÚ. ְְֲֲִֵַָָָ�ָ∆¿ƒ≈»«∆∆
ה�א ��ה ל� �ר� וכ�.b¯‰:עכ�ו מעה, ל��� ְְֵַַַָָ≈»ְְֵָָ

ב) א ל�(שמואל לה��ח�ת "יב�א �ס�: לאג�רת ְְֲֲִֶֶַַַָ

‰Ï˜M":וכ�רֿלח� ‰¯b ÌÈ¯NÚ.�ה�ל �ה�קל ְִֶַָ∆¿ƒ≈»«∆∆ֵֶֶֶַַָ

א�א מע�ת, חמ� מ�ח�ת� וה��ז ז�זי�, �א�ד' ְְִִִֵֶַָָָָָ

�ת�ת, עליו �ס�,וה�סיפ� מעה ל�� והעל�ה� ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ

�ר�מה י�נ� ל�, �אמר�י ה�ה ה�קל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ�מחצית

ÏÚÓÂ‰(È„)לה': ‰�L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ.�א� ל�ד� ַƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְִֶָ

�כלל ונמנה ל�בא י�צא ע�רי� מ�� �ח�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�אי�

ÌÎÈ˙LÙ�ŒÏÚ(ÂË)אנ�י�: ¯tÎÏ.�גפ�� ��א ֲִָ¿«≈««¿…≈∆ְִֶָֹ

לפי נפ�תיכ�, על לכ�ר אחר: �בר מני�. ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

ה' �ר�מת �א� ��כ�ב �ר�מ�ת, ג' �א� לה� ְְְִֶֶֶַַַָָָָ�רמז

��נא� אדני�, �ר�מת אחת, �עמי�: ְְְֲִִֶַַַָָָָג'

ואחד אחד �ל ו�תנ� ה����, �נדבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ��התחיל�

��אמר ה��ר למאת ועלה ה�קל (לקמ�מחצית ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

נע��לח) �מה� ��ר", מאת העדה �ק�די "וכס� :ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

וג�'". ה�ס� ��ר מאת "ויהי ��אמר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהאדני�,

מ�ה�ק� ��נא� מני�, ידי על היא א� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוה�נית

ה�ק�די� ח�� �תח�ת האמ�ר ה�ני� ה�א ְִַַ�ְְְִִִִַַַָָָָה����,

א) ה�נית",(במדבר ��נה ה�ני לחד� "�אחד :ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מה� לקנ�ת וה� ה�קל, מחצית אחד �ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָונתנ�

ענ�י� �ה� וה�ו� ו�נה, �נה �ל �ל צ��ר ְֲִִֶָ�ְְְְִֶָָָָָָקר�נ�ת

על "לכ�ר נאמר: �ר�מה א�ת� ועל ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָוע�ירי�,

�אי�. ה� לכ�רה �ה�ר�נ�ת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפ�תיכ�",

��אמר �מ� ה����, �ר�מת היא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָוה�לי�ית,

לה) מ(לקמ� "�ל ולא: �נח�ת" �ס� �ר�מת רי� ְְְִֵֶֶֶַָֹֹ

��דב� מה אי� אי� א�א ,�� �וה ��� יד ְִִֶֶַָָָָָָ�ְַָָהיתה
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aÓ¯יד ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«

ÔzÈ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡טו¯ÈzÚc «¿»»√»¿»¿«ƒ

¯ÚÊÈ ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈

˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»

ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿«»»«

é"ùø

(·È)‡O˙ Èk.,ק�לה ���ח��ל��� �תר��מ�, ƒƒ»ְְְְְֶַַַָָֹ

�מנ� אל ה�, ��ה לדעת מנינ� סכ�� ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָלק�ל

ותמנהל�ל�לת, ה�קל, מחצית אחד �ל י�נ� א�א ַ�ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מנינ�: ותדע ה�קלי� �‚Ûאת Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ. ְְְִִֵֶַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
�מ� עליה�, �א וה�בר הרע, עי� �� ��לט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�ני�

�וד: �ימי e�zÈ(È‚)��צינ� ‰Ê.(רבה (שמות ִִִֵֶָָ∆ƒ¿
א� �ל מט�ע �מי� ל� מחציתהראה �מ�קל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

י�נ� �זה ל�: ואמר ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ:ה�קל, ¯·Ú‰. ְְִֶֶֶַַָָ»…≈««¿Àƒ
וכ� זה, אחר זה ה�מני� את מעבירי� ה��ני� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ�ר�

כז) וכ�(ויקרא ה�בט", �חת יעבר א�ר "�ל :ְֲֲֵֶֶַַַַָֹֹ

לג) מ�נה":(ירמיה ידי על ה�א� "�עברנה :˙ÈˆÁÓ ְְֲֵֶַַַָֹֹ«¬ƒ
L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰.�ל ��צב�י ה�קל �מ�קל «∆∆¿∆∆«…∆ְְְְִִֶֶֶַַַָ

האמ�רי� �קלי� �ג�� ה�ד�, �קלי �� ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹל�קל

אח�ה ��דה ערכי� ‰Ï˜M:�פר�ת ‰¯b ÌÈ¯NÚ. ְְֲֲִֵַָָָ�ָ∆¿ƒ≈»«∆∆
ה�א ��ה ל� �ר� וכ�.b¯‰:עכ�ו מעה, ל��� ְְֵַַַָָ≈»ְְֵָָ

ב) א ל�(שמואל לה��ח�ת "יב�א �ס�: לאג�רת ְְֲֲִֶֶַַַָ

‰Ï˜M":וכ�רֿלח� ‰¯b ÌÈ¯NÚ.�ה�ל �ה�קל ְִֶַָ∆¿ƒ≈»«∆∆ֵֶֶֶַַָ

א�א מע�ת, חמ� מ�ח�ת� וה��ז ז�זי�, �א�ד' ְְִִִֵֶַָָָָָ

�ת�ת, עליו �ס�,וה�סיפ� מעה ל�� והעל�ה� ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ

�ר�מה י�נ� ל�, �אמר�י ה�ה ה�קל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ�מחצית

ÏÚÓÂ‰(È„)לה': ‰�L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ.�א� ל�ד� ַƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְִֶָ

�כלל ונמנה ל�בא י�צא ע�רי� מ�� �ח�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�אי�

ÌÎÈ˙LÙ�ŒÏÚ(ÂË)אנ�י�: ¯tÎÏ.�גפ�� ��א ֲִָ¿«≈««¿…≈∆ְִֶָֹ

לפי נפ�תיכ�, על לכ�ר אחר: �בר מני�. ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

ה' �ר�מת �א� ��כ�ב �ר�מ�ת, ג' �א� לה� ְְְִֶֶֶַַַָָָָ�רמז

��נא� אדני�, �ר�מת אחת, �עמי�: ְְְֲִִֶַַַָָָָג'

ואחד אחד �ל ו�תנ� ה����, �נדבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ��התחיל�

��אמר ה��ר למאת ועלה ה�קל (לקמ�מחצית ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

נע��לח) �מה� ��ר", מאת העדה �ק�די "וכס� :ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

וג�'". ה�ס� ��ר מאת "ויהי ��אמר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהאדני�,

מ�ה�ק� ��נא� מני�, ידי על היא א� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוה�נית

ה�ק�די� ח�� �תח�ת האמ�ר ה�ני� ה�א ְִַַ�ְְְִִִִַַַָָָָה����,

א) ה�נית",(במדבר ��נה ה�ני לחד� "�אחד :ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מה� לקנ�ת וה� ה�קל, מחצית אחד �ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָונתנ�

ענ�י� �ה� וה�ו� ו�נה, �נה �ל �ל צ��ר ְֲִִֶָ�ְְְְִֶָָָָָָקר�נ�ת

על "לכ�ר נאמר: �ר�מה א�ת� ועל ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָוע�ירי�,

�אי�. ה� לכ�רה �ה�ר�נ�ת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפ�תיכ�",

��אמר �מ� ה����, �ר�מת היא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָוה�לי�ית,

לה) מ(לקמ� "�ל ולא: �נח�ת" �ס� �ר�מת רי� ְְְִֵֶֶֶַָֹֹ

��דב� מה אי� אי� א�א ,�� �וה ��� יד ְִִֶֶַָָָָָָ�ְַָָהיתה
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íëéúLôð-ìr øtëì ýåýé éðôìi''yx:ô(ìàøùé) ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«
æé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçéøBik úéùrå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§¨¦¹Ÿ¨¦¬

-ïéa Búà zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´ŸÀ¥«
íéî änL zúðå çaænä ïéáe ãrBî ìäài''yx: ³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

èé-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤

:ÔBÎÈ˙LÙ�טזÛÒk ˙È ·q˙Â «¿»≈¿ƒ«»¿«

d˙È Ôz˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ‡i¯etkƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈»≈

È�·Ï È‰ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈

‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡�¯Î„Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»

:ÔBÎÈ˙LÙ� ÏÚיזÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ««¿»≈«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓיח‡¯Bik „aÚ˙Â …∆¿≈»¿«¿≈ƒ»

Lec˜Ï ‡LÁ� dÒÈÒ·e ‡LÁ�„ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»¿ƒ

ÔÈ·e ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙יט dpÓ È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»

:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

é"ùø

ÚBÓ„(ÊË)ל��: Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙�Â. ִ¿»«»…«¬…«…∆≈
אחר ה���� נדבת �תח�ת למנ�ת� ��צטו� ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלמד�,

�מ� מ�פה, �ה� ��כנס מ�ני העגל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמע�ה

לב)��אמר לצא�(לקמ� מ�ל הע�", את ה' "ו��� : ְֱִֶֶֶַַָָָָֹֹ

אמר �מ��סק, �בר, �� ��פל �עליה, על ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהחביבה

��ה ודע צאני, את מנה מ��, �ב��ה לר�עה: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹל�

אפ�ר ואי עליו. חביבה �היא לה�דיע �ה�, ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָנ�תר�

ה�ק�די�, �ח�� האמ�ר ה�א ה�ה �ה�ני� ְִַַ�ְְִֶֶַַַָָָל�מר

�� נאמר א)�הרי ה�ני",(במדבר לחד� "�אחד : ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

��אמר הרא���, לחד� �אחד ה�ק� ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוה����

מ) לחד�(לקמ� �אחד הרא��� החד� "�י�� :ְְִֶֶֶַַָָֹֹ

מ�קלי� האדני�, נע�� ה�ה �מה�ני� וג�'", ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ�קי�

��אמר לח)���, ה�ס�(לקמ� ��ר מאת "ויהי : ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַ

�תח�ת אחת הי�: ���י� למד�, הא וג�'", ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָלצקת

ואחת הרא��נה, ��נה ה���רי� י�� אחר ְְִִִִַַַַַַָָָָָָנדבת�

�אמר: וא� ה����. מ�ה�ק� �א�ר, �נ�ה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ��נה

מא�ת �� �וי� י�ראל הי� ���ניה� אפ�ר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכי

�הרי וחמ�י�, מא�ת וחמ� אלפי� ��ל�ת ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאל�

א� ה�ק�די� �בח�� ,�� נאמר העדה �ק�די ְִַַַ�ְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָ�כס�

�� נאמר א)�� ��(במדבר ה�ק�די� �ל "ו�הי� : ְְֱִִֵֵֶַַַָ

וחמ�י�". מא�ת וחמ� אלפי� ��ל�ת אל� ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמא�ת

��עת הי� ��א אפ�ר ואי הי�, �ני� ���י ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹוהלא

�ב�נ�ה נמנ�, ��א �נה י"ט �ני הרא��� ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹמני�

האנ�י� �נ�ת אצל ל�בר, ���בה כ'? �ני ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָנע��

הי� מצרי� יציאת למני� אבל נמנ�, אחת ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָ��נה

�מ� מ�יס�, מ�ני� מצרי� ��יציאת לפי �ני�, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָ��י

�מ�כ ה������נינ� ונבנה ה�נה, רא� ת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

�אחד �נה ��תח��ה ��נ�ה וה�ק� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ�רא��נה

�נ�ת למני� מנ�יי� האנ�י� �נ�ת אבל ְְְְְְֲֲִִִִַָָָָ�ניס�,

ה�ניני� �ני נמצא� מ��רי, ה�תחילי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָע�ל�

אחת, י����נה לאחר �ת�רי, היה הרא��� ה�ני� ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

לה�, לסלח לי�ראל ה�ק�� ��תר�ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה���רי�

�א�ר �אחד וה�ני ה����, על ÚŒÏÚ·„˙:ונצט�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ«¬…«
„ÚBÓ Ï‰‡.:�� ��ע�� אדני� .Bik¯(ÁÈ)ה� …∆≈ֲֲִֵֶַָƒ

מי�: �פיה� ה�ריקי� ��י� ול� �ד�לה ��ד ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ�מי�

BpÎÂ.:לכ��ר מת�� מ��ב �בסיס�, �תר��מ�: ¿«ְְְְִֵַַ�ְִָ

‰ˆÁ¯Ï.:ה���ר על ‰ÁaÊnמ�סב ÔÈ·e.מז�ח ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְִַ

אהל מ��� �תח לפני �ה�א �� ��ת�ב ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהעלה,

אויר �נגד וע�מד קמעא מ��� ה���ר והיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָמ�עד,

�ינתי�, �לל מפסיק ואינ� וה����, ה�ז�ח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ��י�

��אמר מ)מ��� ��(לקמ� הע�לה מז�ח "ואת : ְְֱִִֶֶֶַַָָָ

אהל לפני מז�ח �ל�מר אהלֿמ�עד", מ��� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹ�תח

מ��� �יצד? הא מ�עד, אהל לפני ���ר ואי� ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמ�עד,

�זבחי�: �נ�יה �� ה�ר��, �ל�י ‡˙Œ(ËÈ)קמעא ְְְְִִִֵַַָָָָָ∆
Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„È.ידיו מק�� היה אחת �בת ¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְֵַַַַָָָָ

ידי� ק��� �יצד �זבחי�: �נינ� וכ� ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָורגליו,

הימנית, רגל� ��י על הימנית יד� מ�יח ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָורגלי�?

�מק���: ה�מאלית, רגל� ��י על ה�מאלית ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָויד�
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íúøãì Bòøæìei''yx:ô(ìåçá ë''ò)áëýåýé øaãéå §©§−§«ŸŸ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàâëíéîNa Eì-ç÷ äzàå ¤¤¬¥«Ÿ§©¨´©§»§¨¦´

íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî LàøŸ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤
íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬

íéúàîei''yx:ãëì÷La úBàî Lîç äc÷å ¨¨«¦§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤
ïéä úéæ ïîLå Lãwäi''yx:äëïîL Búà úéNrå ©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤

ïîL ç÷ø äNrî úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤
äéäé Lã÷-úçLîi''yx:åë-úà Bá zçLîe ¦§©−Ÿ¤¦«§¤«¨«©§¨¬−¤

ÓÊ�‡כ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»

B‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡iÓ ÔeLc˜È¿«¿«»¿»¿

‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó·¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

ÔB‰ÈÏ‚¯Âכא ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈

ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿¿≈¿¿»»»

:ÔB‰È¯„Ï È‰B�·ÏÂ dÏכבÏÈlÓe ≈¿ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈכג·Ò z‡Â ¿»ƒ…∆¿≈»¿«¿«

‡ÈÎ„ ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ»¿ƒ≈»≈»«¿»

ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆

ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó d˙ebÏt«¿≈«¿«»»¿«¿ƒ

Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰�˜e¿≈¿»«¿«»»

:ÔÈLÓÁÂכדÏ˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e ¿«¿ƒ¿ƒ»»«¿«

ÁLÓe ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‰‡Ó LÓÁ¬≈¿»¿ƒ¿≈¿»¿«

:‡�È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊכהd˙È „aÚ˙Â ≈»¿≈ƒ»¿«¿≈»≈

Ìq·Ó ÌÒa ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ¿«¿¿»…∆¿«»

‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ e�ÓÒea „·BÚ«¿»¿«¿¿»

:‡‰ÈכוÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e ¿≈¿«ƒ≈»«¿«

é"ùø

(Î)„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a.פרשת כהני�, (תורת ¿…»∆…∆≈
יט) זבחי� הער�י�שמיני, �בי� �חרית להקטיר :ְְְֲִִִֵַַַַָ

��עירי ה��יח �ה� �ר מ�� לה��ת א� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹקטרת,

אלילי�: e˙ÓÈעב�דת ‡ÏÂ.,�ירחצ לא א� הא ֱֲִִַ¿…»Àְֲִִָֹ

�לל�ת, נאמר� ����רה א�הימ�ת�, לאו �מ�לל ְְְֱִֶֶַַַָָָָָ

ה�: �יאתהחיצ��,.‡ÁaÊn‰ŒÏ��מע �א� �אי� ֵֵַ∆«ƒ¿≈«ִִֵֶַַָ

�חצר: א�א מ�עד, e˙ÓÈ(Î‡)אהל ‡ÏÂ.לח�ב ֵֵֶֶֶָָֹ¿…»Àְֵַ

ידי� רח�� ואינ� ��ז�ח המ��� על ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָמיתה

על א�א �מענ� לא הרא��נה ���יתה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹורגלי�,

להיכל: ¯‡L(Î‚)ה�כנס ÌÈÓNa.:�ח��בי ְִֵַַָָ¿»ƒ…ֲִ

ÌNaŒÔÓp˜Â.�י ה�א, ע� קל�ת �ה��מ�� לפי ¿ƒ¿»∆∆ְְִִִֵֵֶַַָ

א�א �אינ� וי� וטע�, ט�ב ריח �� וי� ט�ב ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�ה�א

ה��ב: מ� "ק�מ�ֿ���", ל�מר הצר� לכ� ְְִִֶֶַַַָ�ְְֵָ�ע�,

ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ.�הבאת �האמחצית «¬ƒ¬ƒƒ»»ƒְֲֲִֵַָָ

�מ� מא�ת, חמ� ��� נמצא �מאתי�, ְֲֵֵ�ְֲִִִִַָָחמ�י�

מרֿ�ר חצאי�?�ע�ר �� נאמר ל�ה ,�� א� �ר. ְֱֲִִִֵֶַָָָָ

ב' �� להר��ת לחצאי�, להביא� היא ה�ת�ב ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָ�זרת

�עי�, עי� ��קלי� �אי� �נ�יההכרע�ת, וכ� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ה)�כרית�ת לפי.ÌN·Œ‰�˜e:(ד� ,��� �ל קנה ְִִ¿≈…∆ְִֶֶֶָֹ

:��� ל�מר הצר� ,��� �ל �אינ� קני� ���ִֵֵֶֶֶֶָָֹ�ְֶַַֹ

ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ.מ�קל .c˜Â‰(Î„)���:ס� ¬ƒƒ»»ƒְִַַ�¿ƒ»
קציעה: חכמי�: �בל��� ע�ב, �ר� ��ÔÈ‰.י"ב ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒ

א�מר: מאיר ר�י י�ראל, חכמי �� ונחלק� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָל�גי�,

והלא יה�דה: ר�י ל� אמר הע�רי�. את �לק� ��ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

ס�ק? אינ� הע�רי� את �רא��לס�� �מי�א�א ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

עליה� הצי� �� ואחר ה�מ�, את יבלע� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ��א

וק�ח� הריח, ��לט עד מעלה�מ� ל�מ� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

Á˜¯Ó˙(Î‰)הע�רי�: Á˜¯.,ה�א �בר �� רקח, ִִָָ…«ƒ¿««ֵַָָֹ

למעלה �ה�א מ�כיח, רקע,וה�ע� �מ� ה�א והרי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָ

�מ�רגע, נא)ואינ� �כמ�(ישעיה ה��", "רגע (ש�: ְְְֵֶַַַָֹ

�ברמב) וכל למ�ה. �ה�ע� האר�", "רקע :ְְֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מ�ה, ק�פח ��ה עד �חבר� א�המערב ריח, א� ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

מרקחת: קר�י Á˜¯Ó˙טע�, Á˜¯.על הע��י רקח ְִַַַַָ…«ƒ¿««ֶַַָֹ

ותער�ב�ת: אמנ�ת ¯˜Áידי ‰NÚÓ.�האמ �� ְְֲֳֵַָ«¬≈…≈«ֳֵָָ

·B(ÂÎ)��בר: zÁLÓe.�"� �מי� ה��יח�ת �ל ַָָ»«¿»ְְִִַָָ

נזר:יונית, �מי� �ה� מלכי�, מ�ל ח�� ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָ



קיז `yz ikloey`x mei qelwpe`

íäéìâøi''yx:ë-eöçøé ãrBî ìäà-ìà íàáa ©§¥¤«§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£
ì çaænä-ìà ízLâá Bà eúîé àìå íéîúøL ©−¦§´Ÿ¨ª®´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½

ýåýéì äMà øéè÷äìi''yx:àëíäéãé eöçøå §©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«§¨«£²§¥¤¬
Bì íìBò-÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨¨²¬

íúøãì Bòøæìei''yx:ô(ìåçá ë''ò)áëýåýé øaãéå §©§−§«ŸŸ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàâëíéîNa Eì-ç÷ äzàå ¤¤¬¥«Ÿ§©¨´©§»§¨¦´

íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî LàøŸ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤
íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬

íéúàîei''yx:ãëì÷La úBàî Lîç äc÷å ¨¨«¦§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤
ïéä úéæ ïîLå Lãwäi''yx:äëïîL Búà úéNrå ©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤

ïîL ç÷ø äNrî úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤
äéäé Lã÷-úçLîi''yx:åë-úà Bá zçLîe ¦§©−Ÿ¤¦«§¤«¨«©§¨¬−¤

ÓÊ�‡כ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»

B‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡iÓ ÔeLc˜È¿«¿«»¿»¿

‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó·¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

ÔB‰ÈÏ‚¯Âכא ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈

ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿¿≈¿¿»»»

:ÔB‰È¯„Ï È‰B�·ÏÂ dÏכבÏÈlÓe ≈¿ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈכג·Ò z‡Â ¿»ƒ…∆¿≈»¿«¿«

‡ÈÎ„ ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ»¿ƒ≈»≈»«¿»

ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆

ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó d˙ebÏt«¿≈«¿«»»¿«¿ƒ

Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰�˜e¿≈¿»«¿«»»

:ÔÈLÓÁÂכדÏ˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e ¿«¿ƒ¿ƒ»»«¿«

ÁLÓe ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‰‡Ó LÓÁ¬≈¿»¿ƒ¿≈¿»¿«

:‡�È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊכהd˙È „aÚ˙Â ≈»¿≈ƒ»¿«¿≈»≈

Ìq·Ó ÌÒa ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ¿«¿¿»…∆¿«»

‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ e�ÓÒea „·BÚ«¿»¿«¿¿»

:‡‰ÈכוÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e ¿≈¿«ƒ≈»«¿«

é"ùø

(Î)„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a.פרשת כהני�, (תורת ¿…»∆…∆≈
יט) זבחי� הער�י�שמיני, �בי� �חרית להקטיר :ְְְֲִִִֵַַַַָ

��עירי ה��יח �ה� �ר מ�� לה��ת א� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹקטרת,

אלילי�: e˙ÓÈעב�דת ‡ÏÂ.,�ירחצ לא א� הא ֱֲִִַ¿…»Àְֲִִָֹ

�לל�ת, נאמר� ����רה א�הימ�ת�, לאו �מ�לל ְְְֱִֶֶַַַָָָָָ

ה�: �יאתהחיצ��,.‡ÁaÊn‰ŒÏ��מע �א� �אי� ֵֵַ∆«ƒ¿≈«ִִֵֶַַָ

�חצר: א�א מ�עד, e˙ÓÈ(Î‡)אהל ‡ÏÂ.לח�ב ֵֵֶֶֶָָֹ¿…»Àְֵַ

ידי� רח�� ואינ� ��ז�ח המ��� על ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָמיתה

על א�א �מענ� לא הרא��נה ���יתה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹורגלי�,

להיכל: ¯‡L(Î‚)ה�כנס ÌÈÓNa.:�ח��בי ְִֵַַָָ¿»ƒ…ֲִ

ÌNaŒÔÓp˜Â.�י ה�א, ע� קל�ת �ה��מ�� לפי ¿ƒ¿»∆∆ְְִִִֵֵֶַַָ

א�א �אינ� וי� וטע�, ט�ב ריח �� וי� ט�ב ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�ה�א

ה��ב: מ� "ק�מ�ֿ���", ל�מר הצר� לכ� ְְִִֶֶַַַָ�ְְֵָ�ע�,

ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ.�הבאת �האמחצית «¬ƒ¬ƒƒ»»ƒְֲֲִֵַָָ

�מ� מא�ת, חמ� ��� נמצא �מאתי�, ְֲֵֵ�ְֲִִִִַָָחמ�י�

מרֿ�ר חצאי�?�ע�ר �� נאמר ל�ה ,�� א� �ר. ְֱֲִִִֵֶַָָָָ

ב' �� להר��ת לחצאי�, להביא� היא ה�ת�ב ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָ�זרת

�עי�, עי� ��קלי� �אי� �נ�יההכרע�ת, וכ� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ה)�כרית�ת לפי.ÌN·Œ‰�˜e:(ד� ,��� �ל קנה ְִִ¿≈…∆ְִֶֶֶָֹ

:��� ל�מר הצר� ,��� �ל �אינ� קני� ���ִֵֵֶֶֶֶָָֹ�ְֶַַֹ

ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ.מ�קל .c˜Â‰(Î„)���:ס� ¬ƒƒ»»ƒְִַַ�¿ƒ»
קציעה: חכמי�: �בל��� ע�ב, �ר� ��ÔÈ‰.י"ב ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒ

א�מר: מאיר ר�י י�ראל, חכמי �� ונחלק� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָל�גי�,

והלא יה�דה: ר�י ל� אמר הע�רי�. את �לק� ��ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

ס�ק? אינ� הע�רי� את �רא��לס�� �מי�א�א ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

עליה� הצי� �� ואחר ה�מ�, את יבלע� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ��א

וק�ח� הריח, ��לט עד מעלה�מ� ל�מ� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

Á˜¯Ó˙(Î‰)הע�רי�: Á˜¯.,ה�א �בר �� רקח, ִִָָ…«ƒ¿««ֵַָָֹ

למעלה �ה�א מ�כיח, רקע,וה�ע� �מ� ה�א והרי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָ

�מ�רגע, נא)ואינ� �כמ�(ישעיה ה��", "רגע (ש�: ְְְֵֶַַַָֹ

�ברמב) וכל למ�ה. �ה�ע� האר�", "רקע :ְְֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מ�ה, ק�פח ��ה עד �חבר� א�המערב ריח, א� ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

מרקחת: קר�י Á˜¯Ó˙טע�, Á˜¯.על הע��י רקח ְִַַַַָ…«ƒ¿««ֶַַָֹ

ותער�ב�ת: אמנ�ת ¯˜Áידי ‰NÚÓ.�האמ �� ְְֲֳֵַָ«¬≈…≈«ֳֵָָ

·B(ÂÎ)��בר: zÁLÓe.�"� �מי� ה��יח�ת �ל ַָָ»«¿»ְְִִַָָ

נזר:יונית, �מי� �ה� מלכי�, מ�ל ח�� ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָ



yz`קיח ikloey`x meiqelwpe`

úãrä ïBøà úàå ãrBî ìäài''yx:æë-úàå ´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«§¤
-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤

:úøèwä çaæî úàå äéìkçëçaæî-úàå ¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤¦§©¬
:Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤©«

èërâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©
Lc÷é íäai''yx:ìåéða-úàå ïøäà-úàå ¨¤−¦§¨«§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈

ì ïäëì íúà zLc÷å çLîz:éàìéða-ìàå ¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤§¥¬
äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬

íëéúøãì éì äæi''yx:áìàì íãà øNa-ìr ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ
àeä Lã÷ eäîk eùrú àì Bzðkúîáe Cñéé¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−Ÿ¨®Ÿ´Ÿ¤½

íëì äéäé Lã÷i''yx:âìeäîk ç÷øé øLà Léà −Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ
åénrî úøëðå øæ-ìr epnî ïzé øLàåi''yx:ñ ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«

ãìóèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³

:‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙ÈÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿»¬»¿«¬»

ÈÂ˙כז È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»

‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰�Ó ˙ÈÂ ‡z¯�Ó¿«¿»¿»»»»¿»«¿¿»

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„כחÁa„Ó ˙ÈÂ ƒ¿…∆¿«»¿»«¿«

‡¯Bik ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc«¬»»¿»»»ƒ¿»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂכטÔB‰˙È Lc˜˙e ¿»¿ƒ≈¿«≈»¿

·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂƒ…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ÔB‰aל˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ¿ƒ¿«»¿»«¬…¿»

ÔB‰˙È Lc˜˙e Èa¯z È‰B�a¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏלאÈ�a ÌÚÂ ¿«»»√»»¿ƒ¿≈

˙e·¯ ÁLÓ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿

:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜¿»¿≈≈√»«¿»≈

Cq�˙Èלב ‡Ï ‡L�‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««

d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï d˙eÓ„·eƒ¿≈»«¿¿¿»≈

:ÔBÎÏ È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜¿»¿»¿≈¿

ÔzÈלג È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈

:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ È�BlÁ ÏÚ dpÓƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

CÏלד ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»

‡˙�aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ ‡ÙBË� ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿¿»¿∆¿¿≈»

é"ùø

(ËÎ)Ì˙‡ zLc˜Â.����מק ז� להי�תמ�יחה ¿ƒ«¿»…»ְְְְִִַַָָ

וג�", ה��גע "�ל קד�ת�? היא �מה קד�י�, ְֵַַָָָ�ְִִֶַָָֹקד�

קד�ת קד�� לת�כ�, מ��כנס �רת, לכלי הרא�י ַ�ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ�ל

נפ�ה ואינ� �טב�לֿי�� ולינה �י�צא, לה�סל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָה���

אי� – לה� רא�י �אינ� �בר אבל לח�י�, ֲִֵֵֶֶָָָָָ�ְֵָלצאת

מז�ח, אצל �למה מ�נה היא ��נ�יה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמק��י�,

��אמר כט)מ��� ��ז�ח(לעיל ה��גע "�ל : ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

רא�י? �אינ� �י� רא�י �י� אני ��מע ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָיק��",

א� רא�יי�, �ב�י� מה "�ב�י�", ל�מר: ְְְְִִִַַַַָָ�למ�ד

מתר�� �מלכי� וכהני� מ��� מ�יחת �ל רא�י. ְָ�ְְְְְֲִִִִַָָָָָֹ�ל

לגד�ה, א�א מ�יחת� צר� �אי� לפי 'ר��י', ָ�ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹל���

��אר �ד�ת�, ח��� ��ה ה�ל�" י�ד כ� ְָָָ�ְִִִֵֶֶֶֶַַ"�י

מ��חי�, רקיקי� �ג��: ו)מ�יח�ת "ורא�ית(עמוס ְְְְְִִִִִֵ

�ל�� �ה� אר�ית ל��� ימ�ח�", עברית:�מני� � ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ

(‡Ï)ÌÎÈ˙¯„Ï.(יא ר��תינ�(הוריות למד� מ�א� ¿……≈∆ְִֵַָָ

לבא לעתיד ק�� ���� �גימטר�א.Ê‰:ל�מר ֶַ�ִֶַָָָֹ∆ְְִִַָ

הו�: ל�גי� CÒÈÈ.(Ï·)�ריסר ‡Ï�"י�די ��ני ְֲִֵַ…ƒ»ְִִֵ

�מ� י�על, לא ו)ל��� ל�':(דברי� ייטב 'למע� : ְְְִִֵַַַָָֹ

CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ.:�עצמ ה�ה ה�מ� מ� «¿«»»…ƒ»ְִֶֶֶַַַ

e‰Ók eNÚ˙ ‡Ï Bz�k˙Ó·e.(ה �סכ��(כריתות ¿«¿À¿…«¬»…ְִ

סממני� �מ�קל �מ�ה� אחר תע�� לא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹסממניו,

�מ�, הי� מ�ת לפי ר�הה�ל�, א� �חת א� אבל ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ

הע��י וא� מ�ר, – �מ� הי� מ�ת לפי ְֶַָָ�ְְִִִִֶֶַַָסממני�

א�א ח�ב, מ��� ה�� אי� זה, �ל ְִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְְַ�מת�נ��

�מ�.Bz�k˙Ó·eהר�קח�: ח����, ה)ל��� :(לעיל ְָ¿«¿À¿ְְְֶ

קטרת: �ל "�מת�נ��" וכ� ה�בני�", ְְֶֶָֹ�ְְְְְִֵֵֶַַַֹ"מת�נת

(‚Ï)epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â.:מ�ה �ל Ê¯מא�ת� ÏÚ. «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»
�מלכ�ת: �ה�ה צר� צרי,.�ÛË(Ï„)�אינ� ה�א ְֵֶֶֹ�ְַָ»»ֳִ

קר�י ה�ט�, מעצי ה��ט� �ר� א�א �אינ� ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָועל

טריאק"ה ל� ק�רי� וה�רי גומ"י, �בלע"ז :נט�, ְְֳִִַַַָָ

.˙ÏÁLe���בל� ���ר�, �מצהיר חלק ��� �ר� ¿≈∆ְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ

א�נקל�ס: ��ר�� וזה� 'צ�ר�', קר�י ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹה��נה

ל�.aÏÁÂ�‰'וט�פרא': וק�רי� רע �ריח� ��� ְְָ¿∆¿¿»ְִֵֶֶַֹ

ה�טרת, סממני �י� ה�ת�ב �מנא� ְְְֵֵֶַַַָָָָֹגלבנ"א,

`yz ik`loey`x mei qelwpe`

ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−
äéäéi''yx:äìäNrî ç÷ø úøè÷ dúà úéNrå ¦«§¤«§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´

Lã÷ øBäè çlîî ç÷Bøi''yx:åìäpnî z÷çLå ¥®©§ª−̈¨¬«Ÿ¤§¨«©§¨´¦¤»¨»
ãrBî ìäàa úãrä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä̈¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤¥½
äéäz íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãreà øLà£¤²¦¨¥¬§−®̈¨¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬

íëìi''yx:æìdzðkúîa äùrz øLà úøèwäå ¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½Ÿ§©̧§ª§½̈
ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì eùrú àìi''yx: ¬Ÿ©«£−Ÿ¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

çìúøëðå da çéøäì äBîë äNré-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
åénrîi''yx:ñàìàäLî-ìà ýåýé øaãéå ¥«©¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàláéøeà-ïa ìûìöa íLá éúàø÷ äàø ¥«Ÿ§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬

äãeäé ähîì øeç-ïái''yx:âçeø Búà àlîàå ¤−§©¥¬§¨«¨«£©¥¬Ÿ−´©
-ìëáe úrãáe äðeáúáe äîëça íéýìû¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨

Ï˜˙Ó ‡˙ÈÎ„ ‡˙�e·Ïe ÔÈÓÒea¿ƒ¿¿»»ƒ»«¿«

:È‰È Ï˜˙Óaלהd˙È „aÚ˙Â ¿«¿«¿≈¿«¿≈»«

e�ÓÒea „·BÚ ÌÒa ÔÈÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿ƒ…∆«¿»

:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓלו˜BÁL˙Â ¿»«¿≈¿»¿ƒ¿

Ì„˜ dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»

c ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰ÒÔnÊ‡ È «¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈

È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz CÏ È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»«»…∆¿ƒ¿≈

:ÔBÎÏלזÈc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e ¿¿…∆¿ƒƒ

ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï d˙eÓ„a „aÚ«̇¿≈ƒ¿»»«¿¿¿

:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜לח¯·b ¿»¿≈»√»¿»¿«

d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«

:dnÚÓ ÈˆzLÈÂאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿≈≈≈«≈«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ˙Èa¯„ ÈÊÁ …∆¿≈»¬≈¿«≈ƒ

¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL·¿¿«¿≈«ƒ«

:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏג˙ÈÓÏL‡Â ¿ƒ¿»ƒ»¿«¿≈ƒ

‡˙ÓÎÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»

:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

é"ùø

�אג�ת ע�נ� לצר� �עינינ� יקל ��א ַ�ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלל�דנ�,

י�ראל ���עי את �תפ��תינ� ��הי��ענ��תינ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ע�נ�: kÊ‰אחרי�:.ÌÈnÒנמני� ‰�·Ïe.כריתות) ְִִִָ«ƒֲִֵ¿…»«»
ל�ו) נאמר� סממני� י"א ר��תינ�: למד� ְְְֱִִֵֶַַָָָמ�א�

��חלת נט� �ני�. "ס�י�", מע�ט �סיני: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלמ�ה

לר��ת "ס�י�", ה'. הרי ג', א��,וחל�נה �מ� ע�ד ְְְְְֲִֵֵֶַַָ

ה�רי ה�: וא�� י"א, הרי �לבנה, ע�ר. ְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶַָֹהרי

��לתֿ �קציעה, מ�ר וה�ב�נה, החל�נה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹוה��ר�,

�ה�ר� אחד, ונר� �ה��לת ח', הרי וכר��, ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹנר�

הרי וה��מ��, וה���פה, ה���ט ל��לת. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ��מה

את �פי� �� א�א נקטר, אינ� �ר�ינה ��רית ְְִִִִֵֶֶַָָָָי"א.

נאה: ��הא לל�נ�, È‰È‰ה��ר� „·a „a.��א ְְְִֵֶֶַַָָָֹ«¿«ƒ¿∆ֵ

�מ�קל, מ�קל �וי� יהי� �א� ה�ז�רי� ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָהאר�עה

�נינ�: וכ� זה, �ל מ�קל� �� זה �ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ�מ�קל�

�בעי� מ�קל וה�ב�נה, החל�נה וה��ר�, ְְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָֹה�רי

ל��� �ה�א �עיני נראה '�ד' �ל��� מנה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָ�בעי�

ז יהיה, �אחד אחד זה:יחיד, �מ� ה ְְְִִֶֶֶֶֶָָָ

(‰Ï)ÁlÓÓ.�חיקת� ��ערב 'מערב', �תר��מ�: ¿À»ְְְְְִֵֶַַָָָָ

ל� ���מה אני, וא�מר זה, ע� זה יפה (יונהיפה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

ה��חי�",א) "ו�ירא� כז): "מ�חי�(יחזקאל ְִִִַַַַַָָ

�מ��ט�ת ה�י� את ��ה�כי� �� על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹוחבלי�",

�כ� ה�ה�� �אד� ה�פינה, את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ���נהיגי�

�האד� �בר וכל ה�י�, ע� לערב� טר�פ�ת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ�יצי�

�בז�: א� �אצ�ע, מה�כ� יפה יפה לערב ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָר�צה

L„˜ ¯B‰Ë ÁlÓÓ.,יהיה וטה�ר יהיה, ממ�ח ¿À»»…∆ְ�ְְְִִֶֶָָ

יהיה: B‚Â'(ÂÏ)וקד� ‰pnÓ ‰z˙�Â.קטרת היא ְְִֶֶֹ¿»«»ƒ∆»¿ְִֶֹ

וי��, י�� �אהל��כל �ה�א ה�נימי ה�ז�ח �על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

nL‰:מ�עד EÏ „Úe‡ ¯L‡.ר��� מ�עדי �ל ֵ¬∆ƒ»≈¿»»ֲִֵָ

ל�, מק��:�אק�ע לא�ת� ק�בע� אני ְְְְֲִֶֶַָָ

(ÊÏ)dz�k˙Óa.:סממניה EÏ�מני� ‰È‰z L„˜ ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿
'‰Ï.:ל�מי א�א �ע��ה da(ÁÏ)��א ÁÈ¯‰Ï. «ְֲִִֶֶֶַָָֹ¿»ƒ«»

למסר� �די מ���, �מת�נ�� א�ה ע��ה ְְְְְִֵֶָָָ�ְְֲֶַַָָאבל

·ÌL(·)ל���ר: È˙‡¯˜.,מלאכ�י אתלע��ת ִַ»»ƒ¿≈ְְֲִֶַַ

�ברי�.ÓÎÁa‰(‚)�צלאל: ��מע �אד� מה ְְֵַ¿»¿»ְִֵֶַַָָָ



קיט `yz ik`loey`x mei qelwpe`
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çìúøëðå da çéøäì äBîë äNré-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
åénrîi''yx:ñàìàäLî-ìà ýåýé øaãéå ¥«©¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàláéøeà-ïa ìûìöa íLá éúàø÷ äàø ¥«Ÿ§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬

äãeäé ähîì øeç-ïái''yx:âçeø Búà àlîàå ¤−§©¥¬§¨«¨«£©¥¬Ÿ−´©
-ìëáe úrãáe äðeáúáe äîëça íéýìû¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨

Ï˜˙Ó ‡˙ÈÎ„ ‡˙�e·Ïe ÔÈÓÒea¿ƒ¿¿»»ƒ»«¿«

:È‰È Ï˜˙Óaלהd˙È „aÚ˙Â ¿«¿«¿≈¿«¿≈»«

e�ÓÒea „·BÚ ÌÒa ÔÈÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿ƒ…∆«¿»

:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓלו˜BÁL˙Â ¿»«¿≈¿»¿ƒ¿

Ì„˜ dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»

c ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰ÒÔnÊ‡ È «¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈

È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz CÏ È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»«»…∆¿ƒ¿≈

:ÔBÎÏלזÈc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e ¿¿…∆¿ƒƒ

ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï d˙eÓ„a „aÚ«̇¿≈ƒ¿»»«¿¿¿

:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜לח¯·b ¿»¿≈»√»¿»¿«

d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«

:dnÚÓ ÈˆzLÈÂאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿≈≈≈«≈«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ˙Èa¯„ ÈÊÁ …∆¿≈»¬≈¿«≈ƒ

¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL·¿¿«¿≈«ƒ«

:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏג˙ÈÓÏL‡Â ¿ƒ¿»ƒ»¿«¿≈ƒ

‡˙ÓÎÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»

:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

é"ùø

�אג�ת ע�נ� לצר� �עינינ� יקל ��א ַ�ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלל�דנ�,

י�ראל ���עי את �תפ��תינ� ��הי��ענ��תינ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ע�נ�: kÊ‰אחרי�:.ÌÈnÒנמני� ‰�·Ïe.כריתות) ְִִִָ«ƒֲִֵ¿…»«»
ל�ו) נאמר� סממני� י"א ר��תינ�: למד� ְְְֱִִֵֶַַָָָמ�א�

��חלת נט� �ני�. "ס�י�", מע�ט �סיני: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלמ�ה

לר��ת "ס�י�", ה'. הרי ג', א��,וחל�נה �מ� ע�ד ְְְְְֲִֵֵֶַַָ

ה�רי ה�: וא�� י"א, הרי �לבנה, ע�ר. ְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶַָֹהרי

��לתֿ �קציעה, מ�ר וה�ב�נה, החל�נה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹוה��ר�,

�ה�ר� אחד, ונר� �ה��לת ח', הרי וכר��, ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹנר�

הרי וה��מ��, וה���פה, ה���ט ל��לת. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ��מה

את �פי� �� א�א נקטר, אינ� �ר�ינה ��רית ְְִִִִֵֶֶַָָָָי"א.

נאה: ��הא לל�נ�, È‰È‰ה��ר� „·a „a.��א ְְְִֵֶֶַַָָָֹ«¿«ƒ¿∆ֵ

�מ�קל, מ�קל �וי� יהי� �א� ה�ז�רי� ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָהאר�עה

�נינ�: וכ� זה, �ל מ�קל� �� זה �ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ�מ�קל�

�בעי� מ�קל וה�ב�נה, החל�נה וה��ר�, ְְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָֹה�רי

ל��� �ה�א �עיני נראה '�ד' �ל��� מנה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָ�בעי�

ז יהיה, �אחד אחד זה:יחיד, �מ� ה ְְְִִֶֶֶֶֶָָָ

(‰Ï)ÁlÓÓ.�חיקת� ��ערב 'מערב', �תר��מ�: ¿À»ְְְְְִֵֶַַָָָָ

ל� ���מה אני, וא�מר זה, ע� זה יפה (יונהיפה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

ה��חי�",א) "ו�ירא� כז): "מ�חי�(יחזקאל ְִִִַַַַַָָ

�מ��ט�ת ה�י� את ��ה�כי� �� על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹוחבלי�",

�כ� ה�ה�� �אד� ה�פינה, את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ���נהיגי�

�האד� �בר וכל ה�י�, ע� לערב� טר�פ�ת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ�יצי�

�בז�: א� �אצ�ע, מה�כ� יפה יפה לערב ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָר�צה

L„˜ ¯B‰Ë ÁlÓÓ.,יהיה וטה�ר יהיה, ממ�ח ¿À»»…∆ְ�ְְְִִֶֶָָ

יהיה: B‚Â'(ÂÏ)וקד� ‰pnÓ ‰z˙�Â.קטרת היא ְְִֶֶֹ¿»«»ƒ∆»¿ְִֶֹ

וי��, י�� �אהל��כל �ה�א ה�נימי ה�ז�ח �על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

nL‰:מ�עד EÏ „Úe‡ ¯L‡.ר��� מ�עדי �ל ֵ¬∆ƒ»≈¿»»ֲִֵָ

ל�, מק��:�אק�ע לא�ת� ק�בע� אני ְְְְֲִֶֶַָָ

(ÊÏ)dz�k˙Óa.:סממניה EÏ�מני� ‰È‰z L„˜ ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿
'‰Ï.:ל�מי א�א �ע��ה da(ÁÏ)��א ÁÈ¯‰Ï. «ְֲִִֶֶֶַָָֹ¿»ƒ«»

למסר� �די מ���, �מת�נ�� א�ה ע��ה ְְְְְִֵֶָָָ�ְְֲֶַַָָאבל

·ÌL(·)ל���ר: È˙‡¯˜.,מלאכ�י אתלע��ת ִַ»»ƒ¿≈ְְֲִֶַַ

�ברי�.ÓÎÁa‰(‚)�צלאל: ��מע �אד� מה ְְֵַ¿»¿»ְִֵֶַַָָָ



yz`קכ ik`loey`x meiqelwpe`

äëàìîi''yx:ãáäfa úBùrì úáLçî áLçì §¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²Ÿ©¨¨¬
úLçpáe óñkáei''yx:äúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

äëàìî-ìëa úBùrì õr úLøçáei''yx:åéðàå ©«£´¤¥®©«£−Ÿ§¨§¨¨«©«£¦º
Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã-ähîì§©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®

Eúéeö øLà-ìk úà eùråi''yx:æúà|ìäà §¨¾Ÿ¥−¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤
øLà úøtkä-úàå úãrì ïøàä-úàå ãrBî¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´

ìäàä éìk-ìk úàå åéìri''yx:çïçìMä-úàå ¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ
-ìk-úàå äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−§¤¨

úøèwä çaæî úàå äéìki''yx:èçaæî-úàå ¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤¦§©¬
:Bpk-úàå øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−§¤©«

éïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkäi''yx:àéïîL úàå ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧¤¯¤

ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ

aÚÓÏ„ד ÔÂ�Óe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«

:‡LÁ�·e ‡tÒÎ·e ‡·‰„a¿«¬»¿«¿»ƒ¿»»

ÓÏL‡Ï‡ה ‡·Ë Ô·‡ ˙e�Ó‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»

ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡ ˙e¯b�·e¿«»»»¿∆¿«¿»

:‡„È·ÚוdnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡�‡Â ƒƒ»«¬»»¿»ƒƒ≈

‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ ˙È»»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»

‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„¿»¿ƒ»»«ƒ≈ƒ»

È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ùז˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È «≈ƒ»»«¿«ƒ¿»¿»

È„ ‡z¯tk ˙ÈÂ ‡˙e„‰ÒÏ ‡�B¯‡¬»¿«¬»¿»«À¿»ƒ

:‡�kLÓ È�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

ÈÂ˙ח È‰B�Ó ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»

˙ÈÂ ‡‰�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯�Ó¿«¿»»ƒ»¿»»»»»¿»

:‡ÈÓÒea ˙¯BË˜„ ‡Áa„Óט˙ÈÂ «¿¿»ƒ¿∆¿«»¿»

È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ

:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈk ˙ÈÂי˙ÈÂ ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈¿»

ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿»¿≈

ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B�·יא‡ÁLÓ ˙ÈÂ ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿»

‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ƒ¿»¿»¿…∆¿«»

:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

é"ùø

ולמד: מ���.e·˙·e�‰מאחרי� מ���, �בר מבי� ְֲִֵֵֵָƒ¿»ִִִִֵָָ

��מד: ה�ד�:.Ú„·e˙�ברי� LÁÏ·(„)ר�ח ְִֶַָָ¿««ֶַַֹ«¿…
˙·LÁÓ.:ח��ב מע�ה .L¯Á·e˙(‰)אריגת «¬»…ֲֲִֵֵַַ«¬…∆

�מ� אמנ�ת, מ)ל��� חכ�",(ישעיה "חר� : ְְֳָָָָָ

קר�י אבני� �אמ� �פר���, ו��ה �ר� ְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָוא�נקל�ס

נ�ר קר�י ע� וחר� לה��יב�.lÓÏ‡˙:אמ�, ְֳֵַַָָָָ¿«…ְִָ

למ�ת ה���צת לע��ת �מ��א� ��� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ����צת

ועבי�: האב� B‚Â'(Â)מ��ב ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e. ְְֶֶַָָָ¿≈»¬«≈¿
�� נת�י א�ר וכל ��כ� לב חכמי �אר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָוע�ד

צ�ית� א�ר �ל את "וע�� Â‡˙(Ê)":חכמה, ְְֲִִִֵֶָָָָ¿∆
˙„ÚÏ Ô¯‡‰.:העד�ת ל�ח�ת .‰h‰¯‰(Á)לצר� »»…»≈Àְֵֶָֹ«¿…»
זהב �� כט)טה�רעל È„‚a(È):(מנחות ˙‡Â ֵַָָָ¿≈ƒ¿≈

„¯O‰.אי� מקרא, �ל ���ט� לפי אני א�מר «¿»ְְְֲִִִִֵֶֶָ

��אמר לפי מד�ר, �ה�ה ��בגדי ל�מר ְְֱִֵֶֶַַָ�ְְְְִֵֶֶַָאפ�ר

ואתֿ�גדי ה�ה� לאהר� ה�ד� "ואתֿ�גדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹאצל�:

�גדי ה� ה�רד, �גדי א�� א�א לכה�", ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ�ניו

�פר�ת האמ�רי� �ני, ות�לעת והאר�מ� ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָה�כלת

ד)מ�ע�ת "ונתנ�(במדבר �כלת", �גד עליו "ונתנ� : ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

��לעת �גד עליה� "ונתנ� אר�מ�", �גד ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעליו

��אמר �ברי, ונראי� לט)�ני". "�מ�(לקמ� : ְְְֱִִִִֶֶַַָָ

�רד �גדי ע�� ה�ני ות�לעת והאר�מ� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָה�כלת

�בגדי וא� ע�ה�. �� הז�ר ולא ��ד�", ְְְְִִִֵֵֶַָ�ְְֵֶַָֹֹל�רת

א� אר�מ�, מה� �אחד מצינ� לא מד�ר, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ְ�ה�ה

:�� �לא �ני ‰O¯„��לעת È„‚a.�מפר�י י� ְִֵַַָֹƒ¿≈«¿»ְְִֵָ

����א', 'לב��י �תר��מ� ו�ר�ת, עב�דה ְְְְְֲִֵֵַָָל���

ל��� �ה�א א�מר ואני ��קרא, �מי�� ל� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָואי�

"מכ�ר", �ל ותר��� "קלעי�" �ל ��ר��� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָאר�י

נקבי�, נקבי� ע��יי� �מחט, אר�גי� ְְְֲֲִִִִֶַַָָָ�הי�

�לע"ז: ‰ÌÈnq(È‡)לצידי"� ˙¯Ë˜Œ˙‡Â ְַַ¿∆¿…∆««ƒ
L„wÏ.�קד�:לצר �ה�א ההיכל הקטרת «…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

`yz ik`lipy mei qelwpe`

eùré Eúéeö-øLài''yx:ôáé-ìà ýåýé øîàiå £¤¦¦¦−©«£«Ÿ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîâéìàøNé éða-ìà øac äzàå ¤¬¥«Ÿ§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ

àåä úBà ék eøîLz éúúaL-úà Cà øîàì¥½Ÿ©¬¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹
ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì íëéðéáe éðéa¥¦³¥«¥¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−

íëLc÷îi''yx:ãéék úaMä-úà ízøîLe §©¦§¤«§©§¤Æ¤©©½̈¦²
ék úîeé úBî äéììçî íëì àåä Lã÷¬Ÿ¤¦−¨¤®§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À
àåää Lôpä äúøëðå äëàìî dá äNòä-ìk̈¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

äénr áøwîi''yx:åèäëàìî äNré íéîé úLL ¦¤¬¤©¤«¨¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼
ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL éréáMä íBiáe©´©§¦¦À©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®
úBî úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk̈¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈¬

úîeéi''yx:æèúaMä-úà ìûøNé-éðá eøîLå ¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®
:íìBò úéøa íúøãì úaMä-úà úBùrì©«£¯Ÿ¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

æéíìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ®̈
-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé úLL-ék¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤

Lôpiå úáL éréáMä íBiáe õøàäi''yx:ñéðù ¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
çéúçì úãrä úçì éðL éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ

ÓÈÓÏ¯:יב ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיג È�a ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È Ì¯a ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«»≈««»ƒƒ

È¯ÓÈÓ ÔÈa ‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hzƒ¿¬≈«ƒ≈≈¿ƒ

‡�‡ È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ�È·e≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈¬»

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈיד˙È Ôe¯h˙Â ¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿»

ÔBÎÏ ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL«¿»¬≈¿»ƒ¿

È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈

ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da „aÚÈc Ïk»¿«¿∆«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡טו‡zL ¬»»«ƒ«≈ƒ»

‡ÓBÈ·e ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»

‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»

‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈ƒƒ¿»¿»

:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

aL˙‡טז ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»

ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿»¿»≈¿«

:ÌÏÚיזÈ�a ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa »»≈≈¿ƒ≈¿≈

‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ ‡È‰ ˙‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿»»¬≈ƒ»

‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈƒ¬«¿»»¿«»¿»«¿»

:Á�Â ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿«¿»

ÏlÓÏ‡יח ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»

ÈÁeÏ ÔÈ¯z È�ÈÒ„ ‡¯eËa dnÚƒ≈¿»¿ƒ«¿≈≈

é"ùø

(‚È)Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â.על א� וא�ה, ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

ה����, מלאכת על לצ��ת� �הפקד�י� אל�י ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

מלאכה: א�ת� מ�ני ה��ת את לדח�ת �עיני� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיקל

e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ C‡.�רד�פי ��הי� �י על א� «∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ

מ�ניה. ��חה אל ��ת ה�לאכה, �זריז�ת ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ�זריזי�

מ�לאכת ��ת למעט מע�טי�, ור�י� א�י� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ�ל

ÌÎÈ�È·eהמ���: È�Èa ‡Â‰ ˙B‡ Èk.גד�לה א�ת ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְָ

י�� את לכ� �הנחילי �כ� ��חר�י �ינינ�, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיא

למנ�חה: ה'.Ú„Ï˙מנ�חתי אני "�י ,�� הא��ת ְְִִָָ»««ָ�ֲִִָ

ÓeÈ˙(È„)":מק��כ� ˙BÓ.�עדי י� א� ְְִֶַ»ִִֵֵ

התראה:.Î�Â¯˙‰והתראה: ה��הג.ÈÏlÁÓ‰�לא ְְַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ֵַ

�קד�ת�: ח�ל ��(ÂË)ÔB˙aL ˙aL.מנ�חת ְִָ�ָָ«««»ְַ

עראי: מנ�חת ולא ÔB˙aL(מר��ע, ˙aL.�לכ ְְְֲַַַָֹ«««»ְָ

אפ�� מלאכה, �כל �אס�ר ל�מר ה�ת�ב, ְְְֲִֶַַָָָָָָ�פל�

:�� ��אמר ה���רי�, י�� וכ� נפ�, (ויקראאכל ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹ

מלאכה,כג) �כל אס�ר לכ�", היא ��ת�� "��ת :ְְִֶַַַָָָָָָ

הרא��� ����" א�: �י �� נאמר לא ט�ב י�� ֱֲִִִֶַַָָֹאבל

��ת��" ה�מיני �ב��� �כל(ש�)��ת�� אס�רי� , ְְֲִִִַַַַָָָ

נפ�): אכל �מלאכת �מ�רי� עב�דה, ְִִֶֶֶֶֶָֹ�ְֲֶֶָמלאכת

'‰Ï L„˜.:במצותי� ל�מי קד�ת� �מירת …∆«ְְִַ�ְְְִִִִָָָ

(ÊÈ)LÙpiÂ.ה�א נ�פ� ל��� וכל 'ונח', �תר��מ� «ƒ»«ְְְְְֶַָָ

מ�רח �הר�יע� �נ�ימת� נפ�� ���יב נפ�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹל���

�� ��ת�ב �מי מ)ה�לאכה, ולא(ישעיה ייע� "לא : ְְִִֶַַָָָֹֹ

�על� וכל מנ�חהייגע" הכ�יב לעצמ�,�מאמר, ְְְְְְֲֳִִִַַָָָָָ

ל�מע: יכלה �היא מה האז� ÔziÂ(ÁÈ)ל��ר ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ«ƒ≈
'B‚Â ‰LÓ Ï‡.מע�ה ���רה, �מאחר מק�� אי� ∆…∆¿ֵ�ְְָ�ֲֵַַָָ



קכי `yz ik`lipy mei qelwpe`

eùré Eúéeö-øLài''yx:ôáé-ìà ýåýé øîàiå £¤¦¦¦−©«£«Ÿ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîâéìàøNé éða-ìà øac äzàå ¤¬¥«Ÿ§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ

àåä úBà ék eøîLz éúúaL-úà Cà øîàì¥½Ÿ©¬¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹
ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì íëéðéáe éðéa¥¦³¥«¥¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−

íëLc÷îi''yx:ãéék úaMä-úà ízøîLe §©¦§¤«§©§¤Æ¤©©½̈¦²
ék úîeé úBî äéììçî íëì àåä Lã÷¬Ÿ¤¦−¨¤®§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À
àåää Lôpä äúøëðå äëàìî dá äNòä-ìk̈¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

äénr áøwîi''yx:åèäëàìî äNré íéîé úLL ¦¤¬¤©¤«¨¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼
ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL éréáMä íBiáe©´©§¦¦À©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®
úBî úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk̈¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈¬

úîeéi''yx:æèúaMä-úà ìûøNé-éðá eøîLå ¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®
:íìBò úéøa íúøãì úaMä-úà úBùrì©«£¯Ÿ¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

æéíìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ®̈
-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé úLL-ék¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤

Lôpiå úáL éréáMä íBiáe õøàäi''yx:ñéðù ¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
çéúçì úãrä úçì éðL éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ

ÓÈÓÏ¯:יב ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיג È�a ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È Ì¯a ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«»≈««»ƒƒ

È¯ÓÈÓ ÔÈa ‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hzƒ¿¬≈«ƒ≈≈¿ƒ

‡�‡ È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ�È·e≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈¬»

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈיד˙È Ôe¯h˙Â ¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿»

ÔBÎÏ ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL«¿»¬≈¿»ƒ¿

È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈

ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da „aÚÈc Ïk»¿«¿∆«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡טו‡zL ¬»»«ƒ«≈ƒ»

‡ÓBÈ·e ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»

‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»

‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈ƒƒ¿»¿»

:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

aL˙‡טז ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»

ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿»¿»≈¿«

:ÌÏÚיזÈ�a ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa »»≈≈¿ƒ≈¿≈

‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ ‡È‰ ˙‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿»»¬≈ƒ»

‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈƒ¬«¿»»¿«»¿»«¿»

:Á�Â ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿«¿»

ÏlÓÏ‡יח ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»

ÈÁeÏ ÔÈ¯z È�ÈÒ„ ‡¯eËa dnÚƒ≈¿»¿ƒ«¿≈≈

é"ùø

(‚È)Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â.על א� וא�ה, ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

ה����, מלאכת על לצ��ת� �הפקד�י� אל�י ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

מלאכה: א�ת� מ�ני ה��ת את לדח�ת �עיני� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיקל

e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ C‡.�רד�פי ��הי� �י על א� «∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ

מ�ניה. ��חה אל ��ת ה�לאכה, �זריז�ת ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ�זריזי�

מ�לאכת ��ת למעט מע�טי�, ור�י� א�י� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ�ל

ÌÎÈ�È·eהמ���: È�Èa ‡Â‰ ˙B‡ Èk.גד�לה א�ת ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְָ

י�� את לכ� �הנחילי �כ� ��חר�י �ינינ�, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיא

למנ�חה: ה'.Ú„Ï˙מנ�חתי אני "�י ,�� הא��ת ְְִִָָ»««ָ�ֲִִָ

ÓeÈ˙(È„)":מק��כ� ˙BÓ.�עדי י� א� ְְִֶַ»ִִֵֵ

התראה:.Î�Â¯˙‰והתראה: ה��הג.ÈÏlÁÓ‰�לא ְְַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ֵַ

�קד�ת�: ח�ל ��(ÂË)ÔB˙aL ˙aL.מנ�חת ְִָ�ָָ«««»ְַ

עראי: מנ�חת ולא ÔB˙aL(מר��ע, ˙aL.�לכ ְְְֲַַַָֹ«««»ְָ

אפ�� מלאכה, �כל �אס�ר ל�מר ה�ת�ב, ְְְֲִֶַַָָָָָָ�פל�

:�� ��אמר ה���רי�, י�� וכ� נפ�, (ויקראאכל ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹ

מלאכה,כג) �כל אס�ר לכ�", היא ��ת�� "��ת :ְְִֶַַַָָָָָָ

הרא��� ����" א�: �י �� נאמר לא ט�ב י�� ֱֲִִִֶַַָָֹאבל

��ת��" ה�מיני �ב��� �כל(ש�)��ת�� אס�רי� , ְְֲִִִַַַַָָָ

נפ�): אכל �מלאכת �מ�רי� עב�דה, ְִִֶֶֶֶֶָֹ�ְֲֶֶָמלאכת

'‰Ï L„˜.:במצותי� ל�מי קד�ת� �מירת …∆«ְְִַ�ְְְִִִִָָָ

(ÊÈ)LÙpiÂ.ה�א נ�פ� ל��� וכל 'ונח', �תר��מ� «ƒ»«ְְְְְֶַָָ

מ�רח �הר�יע� �נ�ימת� נפ�� ���יב נפ�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹל���

�� ��ת�ב �מי מ)ה�לאכה, ולא(ישעיה ייע� "לא : ְְִִֶַַָָָֹֹ

�על� וכל מנ�חהייגע" הכ�יב לעצמ�,�מאמר, ְְְְְְֲֳִִִַַָָָָָ

ל�מע: יכלה �היא מה האז� ÔziÂ(ÁÈ)ל��ר ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ«ƒ≈
'B‚Â ‰LÓ Ï‡.מע�ה ���רה, �מאחר מק�� אי� ∆…∆¿ֵ�ְְָ�ֲֵַַָָ



yz`קכב ikalipy meiqelwpe`

íéýìû òaöàa íéáúk ïáài''yx:áìààøiå ¤½¤§ª¦−§¤§©¬¡Ÿ¦«©©´§
ìäwiå øää-ïî úãøì äLî LLá ék írä̈½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧

íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìr írä|eðì-äNr ¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´
äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû|Léàä äLî ¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À

-äî eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLàäéä £¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨
Bìi''yx:áð e÷øt ïøäà íäìà øîàiåáäfä éîæ «©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈

eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð éðæàa øLà£¤Æ§¨§¥´§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−
éìài''yx:âéîæð-úà írä-ìk e÷øtúiå ¥¨«©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬

ÔÈ·È˙k ‡�·‡ ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò«¬»≈«¿»¿ƒƒ

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡aאÈ¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ ¿∆¿¿»«¿»«¬»«»¬≈

‡¯eË ÔÓ ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡«…∆¿≈«ƒ»

e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ L�k˙‡Â¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»

ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡�Ï „·Ú Ìe˜ dÏ≈ƒ∆»»«¬»ƒ¿»

Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡�Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ

‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡�˜q‡«¿»»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡�Ú„Èב¯Ó‡Â ¿«¿»»¬»≈«¬«

‡·‰„„ ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»

ÔBÎÈ�a ÔBÎÈL� È�„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈

:È˙ÂÏ ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙�·e¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ

˜„ÈLג ˙È ‡nÚ Ïk e˜È¯t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈

é"ùø

היה, ר�י� ימי� ה���� מלאכת לצ��י ק�ד� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעגל

�בי�� ה��ח�ת, נ���ר� �ת��ז �י"ז ְְְְְֲִֵֶַַַ�הרי

לי�ראל, ה�א �ר�� ה�ד�� נתר�ה ְְְִִִִֵַַַָָָָה���רי�

�אחד וה�ק� ה���� �נדבת התחיל� ְְְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָ�למחרת

וצ��י ��דר, ה�ל �למא ט�בא, ע��� (צרי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ�ניס�.

ימי� �אר�עי� היה למ�ה ה�א �ר�� ְְְִִֶַַָָָָָָֹה�ד��

מההר רד�� וקד� העגל, ע��ת� טר� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהרא��ני�,

צ��י לי�ראל ה�יד לא �מ�ה העגל, את ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹע��

י�ראל �הי� ה���רי�, י�� למחרת עד ְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָה����

�'זהר' �הדיא ה�א וכ� ה�א, �ר�� לה�ד�� ְְְְְִֵֶַַָָָֹ�ְמר�י�

ה�א �ר�� ה�ד�� �צ��י ,�� על א�ר ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"ו�קהל".

�מ� ערבֿרב, �� �הינ� אי�", �ל "מאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ�תיב:

אי�", "אי� לברכה: זכר�נ� ר��תינ� ְְְִִִִֵֶַָָָָ��ר��

"קח� לי�ראל אמר ����י �מ�ה וכ�'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמל�ד

�רמ� �ה� לפי מערבֿרב, ולא �יקא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמא�כ�"

להבי�): וקל חסר,.B˙lÎk�נזקי�, �תיב �כ�ת� ְְְִִִַָָ¿«…ְְִֵַָָ

היה ��א לחת�, �כ�ה �מ�נה ��רה ל� ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹ��מסרה

ללמד מהיכל אחר: �בר �זה. מ�עט �זמ� ��� ְִָֹֹ�ְִֵֶַַַָָָָָ

�ספר האמ�רי� ה� ק��טי�, בכ"ד מתק�טת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ��ה

�כ"ד �קי להי�ת צרי� חכ� �למיד א� ְְְְְִִִִַַַָָָָָי�עיה,

‡Bzספרי�: ¯a„Ï.וא�ה"�� וה���טי� הח�י� ְִָ¿«≈ƒַ�ְְְְִִִֵֶֶַָ

‡Bzה���טי�": ¯a„Ï.מע�� מ�ה �היה מל�ד ְִִַָ¿«≈ƒְֵֵֶֶַַָָֹ

ו��ני� וח�זרי� ה�ב�רה, �ניה�מ�י ההלכה את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

�תיב,.ÁÏ˙יחד: �ו�ת:לחת ��יה� �הי� ַַÀ…�ְְִֵֶֶַָָ

(‡)‰LÓ LL· Èk.:�וכ אח�ר, ל��� �תר��מ�, ƒ…≈…∆ְְְְִֵַ

רכ��" ה)"��� ���"(שופטי� עד "ו�חיל� (ש�, ְִִֵַַָֹ

לס��ג') לה�: אמר להר, מ�ה ��עלה �י ,ְְִֶֶֶַָָָָָָֹ

ה� �סב�רי� �ע�ת. ו' �ת�� �א, אני י�� ְְְֲִִִִֵַָָָאר�עי�

לה� אמר וה�א ה�א, ה�ני� מ� �עלה י�� ְְִִֶֶֶַַָָָָָ�א�ת�

ליל� אי� על�ת� וי�� ע��, וליל� י�� מ' ְְְֲִִִֵֵֵֵָ�למי�,

�י"ז מ' י�� נמצא עלה, �סיו� �ז' �הרי ְְְְֲִִִֵֶָָָָע��,

והראה הע�ל� את וער�ב ה�ט� �א �ט"ז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ�ת��ז,

מת ו�אי ל�מר: וער��ביא, ואפלה ח�� ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ�מ�ת

מת לה�: אמר לע�ל�. ער��ביא �א לכ� ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמ�ה,

�א� ��בר �דאיתאמ�ה, וכ�', �א ולא �ע�ת �� ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ

��ת פט)�מ�כת טע�.(ד� ��א ל�מר אפ�ר ואי ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ

חצ�ת, לאחר �י� חצ�ת קד� �י� ה�ע��, ���� ְֲֲֵֵֶַַָֹ�ְֶַַָא�א

��אמר ה�חרת, י�� עד מ�ה ירד לא ֱֲֳֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�הרי

ע�ל�ת": ו�על� מ�חרת eÎÏÈ"ו���ימ� ¯L‡ ְֲֳִִַַַַָָ¬∆≈¿
.e�È�ÙÏ�לה א�� הר�ה LÓ‰:אלה�ת ‰Ê Èk ¿»≈ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆
LÈ‡‰.�ה�ט לה� הראה מ�ה �מ�ת �מי� »ƒְְְִֶֶֶַָָָָֹ

ה�מי�: רקיע �אויר א�ת� ‰e�ÏÚ����אי� ¯L‡ ְְֲִִִִֶַַַַָ¬∆∆¡»
.ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Óנעלה א�ר ה�ר� לנ� מ�רה והיה ≈∆∆ƒ¿«ƒְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָ

לפנינ�: ילכ� א�ר לאלה�ת אנ� צריכי� ע�ה, .��ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

(·)ÌÎÈL� È�Ê‡a.�ה��י' �ל��: אהר� אמר ¿»¿≈¿≈∆ְֲִִַַַָָֹ

ה�בר יתע�ב ��א ה�, �תכ�יטיה� חסי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהילדי�

מעל �פרק� המ�ינ� לא וה� מ�ה', יבא �� ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹ�בת��

�מ�.e˜¯tעצמ�: ליחיד, '�רק' מ�זרת צ��י ל��� ְַָ»¿ְְְְִִִִֵַָָ

'�ר�': מ�זרת �ריקת.e˜¯t˙iÂ(‚)'�רכ�' ל��� ְְִִֵַָָ«ƒ¿»¿ְְִַ

ה� נמצא� מאזניה�, ���טל�� מפרקי�מ�א, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

`yz ikalipy mei qelwpe`

ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàa øLà áäfäi''yx: ©¨−̈£¤´§¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ
ãìâr eäNriå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤

éäìà älà eøîàiå äëqîøLà ìàøNé E ©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬
íéøöî õøàî Eeìräi''yx:äïáiå ïøäà àøiå ¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤

ýåýéì âç øîàiå ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−
øçîi''yx:åeLbiå úìò eìriå úøçnî eîékLiå ¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−

eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiå íéîìL§¨¦®©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−
÷çöìi''yx:ôæãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾

õøàî úéìrä øLà Enr úçL ék¦µ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤

ei˙È‡Â ÔB‰È�„e‡· Èc ‡·‰„„¿«¬»ƒ¿¿≈¿«¿ƒ

:Ô¯‰‡Ïד¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒ�e ¿«¬…¿ƒƒ≈¿«

‡ÎzÓ Ï‚Ú d„·ÚÂ ‡ÙÈÊa d˙È»≈¿ƒ»¿»¿≈≈««¿»

Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

Ce˜q‡:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó «¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Áa„Ó‡ה ‡�·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»

‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ‡¯˜e È‰BÓ„√̃»ƒ¿»«¬…«¬««»

:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ו‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â √»¿»¿»¿«¿ƒ¿»

e·È¯˜Â ÔÂÏÚ e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»¿»ƒ

ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ�ƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â ÈzLÓÏeזÏÈlÓe ¿ƒ¿≈¿»¿«»»«ƒ

ÏÈaÁ È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ

‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»

é"ùø

�לע"ז: די�קריי"ר �ÈÓÊמ�זמיה�, �מ�.‡˙ ְְִִֵֶַַ∆ƒ¿≈ְ

�מ� ט)מ�זמי, מ�(לעיל העיר", את "�צאתי : ְְְִִִִִֵֵֶָ

Ë¯Áa(„)העיר: B˙‡ ¯ˆiÂ.ני�� לתר�מ� י� ִָ«»«…«∆∆ְְְְִֵֵַ

ל��� � �חרט ק�ירה, ל��� ו�צר האחד: ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ�ני�,

�מ� ג)ס�דר, והחריטי�",(ישעיה "וה�ט�ח�ת : ְְְְֲִִִַָָָ

ה) ב חרטי�",(מלכי� ��ני �ס� ��רי� "ו�צר :ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

אמנ�ת �לי – �חרט צ�רה. ל��� 'ו�צר', ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָוה�ני:

�עט �זהב, צ�ר�ת �� וח�רטי� �ח�רצי� ְְְְְְִִִֵֶַָָה��רפי�

�מ� �פנקסי�, �ל�ח�ת א�ת��ת הח�רט (ישעיהס�פר ְְְִִִֵֵַָ

��ר��ח) וזה� אנ��", �חרט עליו "�כתב :ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

�לי ה�א ז���, ל��� �זיפא', ית� 'וצר ְְְְְְִִִֵַָָא�נקל�ס:

���רי� ��קדי�, א�תי�ת �זהב �� �ח�רצי� ְְְֳִִִִֵֶֶָָָאמנ�ת

יד� על �מז�פי� (גראבשטיכל), ניי"ל ְְְִַַַַָ�לע"ז

ÎqÓ‰ח�תמ�ת: Ï‚Ú.,ר��� לא�ר �ה�ליכ� �יו� ָ≈∆«≈»ְִִֵֶַָָ

מ�צרי� ע�ה� �על� ערבֿרב מכ�פי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�א�

�� היה מיכה א�מרי� וי� �כ�פי�. ְְְֲִִִִֵַָָָָָָוע�א�ה�

���סי מ��� �מצרי�,��צא �� ��תמע� �ני� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

��ר! "עלה מ�ה: �� ��תב וטס �� �יד� ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹוהיה

ניל�ס מ��� י�ס� �ל אר�נ� להעל�ת ��ר!" ְֲֲֲִִֵֵֶַעלה

ה��ר, לת�� העגלוה�ליכ� קא)ויצא :(סנהדרי� ְְְְִִֵֶַָָָ

‰ÎqÓ.זהב קנטרי� קכ"ה אחר: �בר מ�כת. ל��� «≈»ְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מ�כה: �ל �גימטר�א �� ‡EÈ‰Ïהי� ‰l‡.ולא ְְִִֵֶַַָָָ≈∆¡…∆ְֹ

מ�צרי�, �על� �ערבֿרב מ�א� 'אלהינ�', ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנאמר

וה� אהר� על ��קהל� ��ה� ואחר �ע�א�ה�, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אחריו: י�ראל את ‡‰¯Ô(‰)הטע� ‡¯iÂ.היה� ְְֲִִֵֶַָָ««¿«¬…ֶָָ

��אמר ח�י�, ר�ח קו)�� ��ר(תהלי� "�תבנית : ְְֱִִֶֶַַַַ

ע�ב", �ט�,א�כל מע�ה �הצליח היוראה הולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לגמרי: לדח�ת� �ה ÁaÊÓל� Ô·iÂ.�לדח�ת: ְְְִֵֶַָ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ

¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ.מ�ה יבא ��א ה���, ולא «…«««»»ְֶֶַָָֹֹֹ

�ו�קרא �מדר�� ���ט�. זה� ��עבד�ה�, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹקד�

אח�ת� �� ח�ר ראה אהר�, ראה הר�ה �ברי� ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹר�ה:

"ו�ב� וזה� והרג�ה�, מ�כיח� בינה)�היה (לשו� ְֲִִֶֶֶַַָָָָ

לפניו, מ�ב�ח ו�ב� לפניו", ואמר,מז�ח ראה וע�ד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ראה וע�ד �ה�, ולא ה�רח�� �י ���לה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹמ�טב

צר�ר מביא זה ה�ז�ח, את ��ני� ה� א� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָואמר,

�בת ע��יה מלאכ�� ונמצאת אב�, מביא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָוזה

�מלאכ�י, �מתע�ל א�ת� ��נה �אני מ��� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת.

�א: מ�ה �� �בי� �� Ï‰'�י� ‚Á.היה �ל�� ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ

את ויעבד� מ�ה ��בא היה �ט�ח ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹל�מי�,

��חטא�.eÓÈkLiÂ(Â)ה�ק��: �די זרז�, :ה�ט� ַָ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ

˜ÁˆÏ.אמר�� �מ� ערי�ת, �ל�י ה�ה ���מע י� ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

לט) �מ�(בראשית �מי�, ��פיכ�ת �י", "לצחק :ְְְִִִֶַָ

ב)��אמר ב וי�חק�(שמואל ה�ערי� נא "יק�מ� : ְֱֲִִֶֶַַַָָָ

ח�ר: נהרג �א� א� ל���.a„ÈÂ¯(Ê)לפנינ�", ְֱֵֶַַָָ«¿«≈ְ

�מ�ק�י מב)ה�א, ק��ת"(בראשית א�� "ויד�ר :: ְְִִֵַַָָֹ

„¯ŒCÏ.(לב �ד�ה(ברכות ל� נת�י לא מ�ד�ת�, רד ∆≈ְִֵ�ְְְִַָָֹ�ָ
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íéøöî õøàî Eeìräi''yx:äïáiå ïøäà àøiå ¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤

ýåýéì âç øîàiå ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−
øçîi''yx:åeLbiå úìò eìriå úøçnî eîékLiå ¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−

eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiå íéîìL§¨¦®©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−
÷çöìi''yx:ôæãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾

õøàî úéìrä øLà Enr úçL ék¦µ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤

ei˙È‡Â ÔB‰È�„e‡· Èc ‡·‰„„¿«¬»ƒ¿¿≈¿«¿ƒ

:Ô¯‰‡Ïד¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒ�e ¿«¬…¿ƒƒ≈¿«

‡ÎzÓ Ï‚Ú d„·ÚÂ ‡ÙÈÊa d˙È»≈¿ƒ»¿»¿≈≈««¿»

Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

Ce˜q‡:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó «¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Áa„Ó‡ה ‡�·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»

‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ‡¯˜e È‰BÓ„√̃»ƒ¿»«¬…«¬««»

:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ו‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â √»¿»¿»¿«¿ƒ¿»

e·È¯˜Â ÔÂÏÚ e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»¿»ƒ

ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ�ƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â ÈzLÓÏeזÏÈlÓe ¿ƒ¿≈¿»¿«»»«ƒ

ÏÈaÁ È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ

‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»

é"ùø

�לע"ז: די�קריי"ר �ÈÓÊמ�זמיה�, �מ�.‡˙ ְְִִֵֶַַ∆ƒ¿≈ְ

�מ� ט)מ�זמי, מ�(לעיל העיר", את "�צאתי : ְְְִִִִִֵֵֶָ

Ë¯Áa(„)העיר: B˙‡ ¯ˆiÂ.ני�� לתר�מ� י� ִָ«»«…«∆∆ְְְְִֵֵַ

ל��� � �חרט ק�ירה, ל��� ו�צר האחד: ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ�ני�,

�מ� ג)ס�דר, והחריטי�",(ישעיה "וה�ט�ח�ת : ְְְְֲִִִַָָָ

ה) ב חרטי�",(מלכי� ��ני �ס� ��רי� "ו�צר :ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

אמנ�ת �לי – �חרט צ�רה. ל��� 'ו�צר', ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָוה�ני:

�עט �זהב, צ�ר�ת �� וח�רטי� �ח�רצי� ְְְְְְִִִֵֶַָָה��רפי�

�מ� �פנקסי�, �ל�ח�ת א�ת��ת הח�רט (ישעיהס�פר ְְְִִִֵֵַָ

��ר��ח) וזה� אנ��", �חרט עליו "�כתב :ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

�לי ה�א ז���, ל��� �זיפא', ית� 'וצר ְְְְְְִִִֵַָָא�נקל�ס:

���רי� ��קדי�, א�תי�ת �זהב �� �ח�רצי� ְְְֳִִִִֵֶֶָָָאמנ�ת

יד� על �מז�פי� (גראבשטיכל), ניי"ל ְְְִַַַַָ�לע"ז

ÎqÓ‰ח�תמ�ת: Ï‚Ú.,ר��� לא�ר �ה�ליכ� �יו� ָ≈∆«≈»ְִִֵֶַָָ

מ�צרי� ע�ה� �על� ערבֿרב מכ�פי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�א�

�� היה מיכה א�מרי� וי� �כ�פי�. ְְְֲִִִִֵַָָָָָָוע�א�ה�

���סי מ��� �מצרי�,��צא �� ��תמע� �ני� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

��ר! "עלה מ�ה: �� ��תב וטס �� �יד� ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹוהיה

ניל�ס מ��� י�ס� �ל אר�נ� להעל�ת ��ר!" ְֲֲֲִִֵֵֶַעלה

ה��ר, לת�� העגלוה�ליכ� קא)ויצא :(סנהדרי� ְְְְִִֵֶַָָָ

‰ÎqÓ.זהב קנטרי� קכ"ה אחר: �בר מ�כת. ל��� «≈»ְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מ�כה: �ל �גימטר�א �� ‡EÈ‰Ïהי� ‰l‡.ולא ְְִִֵֶַַָָָ≈∆¡…∆ְֹ

מ�צרי�, �על� �ערבֿרב מ�א� 'אלהינ�', ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנאמר

וה� אהר� על ��קהל� ��ה� ואחר �ע�א�ה�, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אחריו: י�ראל את ‡‰¯Ô(‰)הטע� ‡¯iÂ.היה� ְְֲִִֵֶַָָ««¿«¬…ֶָָ

��אמר ח�י�, ר�ח קו)�� ��ר(תהלי� "�תבנית : ְְֱִִֶֶַַַַ

ע�ב", �ט�,א�כל מע�ה �הצליח היוראה הולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לגמרי: לדח�ת� �ה ÁaÊÓל� Ô·iÂ.�לדח�ת: ְְְִֵֶַָ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ

¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ.מ�ה יבא ��א ה���, ולא «…«««»»ְֶֶַָָֹֹֹ

�ו�קרא �מדר�� ���ט�. זה� ��עבד�ה�, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹקד�

אח�ת� �� ח�ר ראה אהר�, ראה הר�ה �ברי� ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹר�ה:

"ו�ב� וזה� והרג�ה�, מ�כיח� בינה)�היה (לשו� ְֲִִֶֶֶַַָָָָ

לפניו, מ�ב�ח ו�ב� לפניו", ואמר,מז�ח ראה וע�ד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ראה וע�ד �ה�, ולא ה�רח�� �י ���לה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹמ�טב

צר�ר מביא זה ה�ז�ח, את ��ני� ה� א� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָואמר,

�בת ע��יה מלאכ�� ונמצאת אב�, מביא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָוזה

�מלאכ�י, �מתע�ל א�ת� ��נה �אני מ��� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת.

�א: מ�ה �� �בי� �� Ï‰'�י� ‚Á.היה �ל�� ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ

את ויעבד� מ�ה ��בא היה �ט�ח ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹל�מי�,

��חטא�.eÓÈkLiÂ(Â)ה�ק��: �די זרז�, :ה�ט� ַָ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ

˜ÁˆÏ.אמר�� �מ� ערי�ת, �ל�י ה�ה ���מע י� ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

לט) �מ�(בראשית �מי�, ��פיכ�ת �י", "לצחק :ְְְִִִֶַָ

ב)��אמר ב וי�חק�(שמואל ה�ערי� נא "יק�מ� : ְֱֲִִֶֶַַַָָָ

ח�ר: נהרג �א� א� ל���.a„ÈÂ¯(Ê)לפנינ�", ְֱֵֶַַָָ«¿«≈ְ

�מ�ק�י מב)ה�א, ק��ת"(בראשית א�� "ויד�ר :: ְְִִֵַַָָֹ

„¯ŒCÏ.(לב �ד�ה(ברכות ל� נת�י לא מ�ד�ת�, רד ∆≈ְִֵ�ְְְִַָָֹ�ָ



yz`קכד ikalipy meiqelwpe`

íéøöîi''yx:çíúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ ¦§¨«¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½
Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâr íäì eùr̈´Ÿ¨¤½¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½

éäìà älà eøîàiåEeìrä øLà ìàøNé E ©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−
:íéøöî õøàîèäLî-ìà ýåýé øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®

óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤
àeäi''yx:éíäá étà-øçéå él äçépä äzrå «§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−

ìBãb éBâì EúBà äNràå ílëàåi''yx:àéìçéå ©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬¨«©§©´
ýåýé äîì øîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³§Ÿ̈Æ

úàöBä øLà Enra Età äøçéõøàî ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤
ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöîi''yx:áéänì ¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á

âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî eøîàé«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³Ÿ
áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe íéøäa íúàŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®µ

Enrì ärøä-ìr íçpäå Età ïBøçîi''yx: ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
âééãár ìûøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧

äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zraLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ

:ÌÈ¯ˆÓ„חÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ ¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ

ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿

dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈

Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

˜„ÈÓט ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»«

Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¿»«»¿≈¿«

:‡e‰יÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ

ÔB‰· ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ ÈÓ„√̃»«¿ƒ¿«¿ƒ¿

:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

‡d‰Ïיא ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈

CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙È ÈÈ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿≈¿»¿«»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Ècƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁaיב‡ÓÏ ¿≈«ƒ»«ƒ»¿»

‡zLÈ·a ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»

È�Èa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈

Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe ‡i¯eË«»¿≈»¿≈««≈

·È˙‡Â CÊ‚e¯ ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿¿»¿»≈

„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏיגÌ‰¯·‡Ï ¯k„‡ ¿«»ƒ¿«¿«¿»»

Èc CÈc·Ú Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»ƒ

‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi«̃∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»

é"ùø

�ית מ�י מ�ה נתנ�ה �עה, �א�ת� ��ביל�. ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹא�א

מעלה: �ל EnÚ�י� ˙ÁL.,נאמר לא הע� �חת ְִֶַָƒ≈«¿ֱִֵֶַָָֹ

ולא וג�ר�� מעצמ� ���ל� ערבֿרב ע��, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא�א

ה� ��כינה, �רי� ���בק� ט�ב ואמר� �י ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמלכ�

וה�חית�: ק�י.˜Û¯ÚŒ‰L(Ë)�חת� מחזירי� ְְֲִִִ¿≈…∆ְֲִִִַ

ל�מע: �ממאני� מ�כיחיה� לנגד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹער��

(È)Èl ‰ÁÈp‰.מ�ה �הת��ל �מענ� לא עדי� «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

�תח �א� א�א לי"? "ה�יחה א�מר: וה�א ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליה�

ית��ל �א� �� �ל�י �ה�בר וה�דיע� �תח ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָל�

יכ�� לא רבה)עליה� B‚Â'(È‡):(שמות '‰ ‰ÓÏ. ְֲֵֵֶַֹ»»¿
�ג��ר: ���ר �חכ�, חכ� א�א מתק�א ְְְְִִִֵֶַָָָָָ�ל��

(·È)ÌÁp‰Â.להטיב אחרת מח�בה התע�ת ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

לה�:.Ú¯‰ŒÏÚ‰לה�: ח�ב� ÎÊ¯(È‚)א�ר ֶָ«»»»ְֲֶֶַָָָ¿…
Ì‰¯·‡Ï.(רבה ע�רת(שמות על עבר� 'א� : ¿«¿»»ְֲִֶֶַָ

נסי�נ�ת �ע�ר נתנ�ה אביה� אברה� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָה��ר�ת,

�ע�ר: ע�ר ויצא� ל�, �נה� �כר�. ק�ל לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹועדי�

Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï.(רבה א�(שמות ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ִ

לאברה� זכר ה�, לה�ר�ל�רפה עצמ� ��סר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

���ט ליצחק זכר להרגה, א� ���י�. �א�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלי�

לחר�. ��לה ליעקב זכר לגל�ת, א� לעקדה. ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹצ�אר�

לי א�מר א�ה מה �זכ�ת�, נ��לי� אינ� ְְִִִִִֵֵַָָָָוא�

רגלי� ג' �ל ��א וא� �ד�ל"? לג�י א�ת� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"ואע�ה

לכ�א וחמר קל �עס�, ��עת לפני� ע�מד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאינ�

אחד רגל לב)�ל Ca:(ברכות Ì‰Ï zÚaL� ¯L‡. ֶֶֶֶָ¬∆ƒ¿«¿»»∆»
ולא ��מי� לא �לה, �ה�א �דבר לה� נ��ע� ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא

�א�ה ,�� א�א �גבע�ת, ולא בהרי� לא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ�אר�,

��אמר לע�ל�, ק�מת ��ב�עת� כבק�� (בראשית ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָ
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`yz ikalipy mei qelwpe`
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úçlä-ìr úeøç àeä íéýìû ázëîi''yx: ¦§©³¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ
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‡e‰ ÈÈ„ ‡·˙k ‡·˙Îe Ôep‡ƒ¿»»¿»»«¿»
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ÛLÂ ‡¯e�a „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Úƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»¿«

‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú««¬»«ƒ¿»««≈«»

é"ùø

לאברה�ג) נ��ע�י א�ר אתֿה�ב�עה "והקימתי :ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

נאמר �ליעקב יא)אבי�", לה ��י(ש� אל "אני : ְֱֲֲִִֵֶַַַַָֹ

��י: �אל ל� נ��ע �רבה", È�MÓ(ÂË)�רה ְְְְִֵֵֵַַַƒ¿≈
Ì‰È¯·Ú.�נ�י �מע�ה נקרא�ת, הא�ת��ת היההי� ∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

קד) ‰n‰(ÊË):(שבת ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ.,�מ�מע� «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ

הא�מר �אד� אחר: �בר ע�א�. �כב�ד� ְְֲִֵֵַָָָָָָָה�א

�� �ל�נית', �מלאכה �ל�ני �ל עסקיו '�ל ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָלחבר�:

���רה ה�א �ר�� ה�ד�� �ל �ע��עיו .e¯Á˙:�ל ֲֶַַַָָָָָ»
ח��ק, ל��� �ניה� ה�א, אחד וחרט חרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָל���

(איינ�ניידע�): �לע"ז .Ú¯a‰(ÊÈ)אנטליי"ר ְַַ¿≈…
וצ�חקי�: ��מחי� מריעי�, �הי� ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ�הריע�,

(ÁÈ)‰¯e·b ˙B�Ú ÏB˜ ÔÈ‡.נראה ה�ה ק�ל אי� ≈¬¿»ְִֵֶֶַ

ח��י� ק�ל ולא נ�ח��, ה��עקי� ���רי� ענ�ת ְֲֲִִִִִִַַַָָֹק�ל

ניסה: א� וי, BpÚ˙���עקי� ÏB˜.�חר�פי ק�ל ֲִִֶַָ«ִֵ

ל�: ���אמרי� ��מע� נפ� את המע�י� ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָוג��פי�

(ËÈ)'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ.(פז �סח(שבת מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

"�לֿ��ֿנכר ��רה: אמרה ה�צות, מ� אחד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ה�א

י�ראל וכל �א� ��� ה��רה ,"�� ְְִֵָָָָ�ַַָֹֹלאֿיאכל

לה�'?: וא�נ�� ‰‰¯מ�מרי�, ˙Áz.:ההר לרגלי ְְִֶֶֶָָָ««»»ְְֵַָָ

(Î)¯ÊiÂ.:�וכ נ���, יא)ל��� על(איוב "יזרה «ƒ∆ְְְִֵֶַֹ

וכ� �פרית", א)נוה� מזרה(משלי ח�� "�י : ְְְִִִֵֵָָָָֹ

וקטנ��ת: �ג� �� ���רי� ‡˙È�aŒהר�ת", ˜LiÂ ְְִִִֶֶָָָָָ««¿¿∆¿≈
Ï‡¯NÈ.(סז �ס�ט�ת.(יומא לבדק� �ל�נת��� ƒ¿»≈ְְְְִֵַָָָֹ

�סי�, והתראה, עדי� י� א� ,�� נ��נ� ְְְִִִִִֵֵַַָָָמית�ת



קכה `yz ikalipy mei qelwpe`
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yz`קכו ikalipy meiqelwpe`

ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäi''yx:àëøîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤
äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®

äìãâ äàèç åéìr úàáä-éki''yx:áëøîàiå ¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©´Ÿ¤
írä-úà zrãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈

àeä òøá éki''yx:âëeðì-äNr éì eøîàiå ¦¬§−̈«©´Ÿ§¦½£¥¨´
äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû|äLî ¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´¤´

eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä̈¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§
:Bì äéä-äîãëe÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå ¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈

äfä ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziåi''yx: ©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«
äë-ék àeä røô ék írä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«

ì ïøäà äòøôíäéî÷a äöîLi''yx:åëãîriå §¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

éåì éða-ìk åéìà eôñàiåi''yx:æëíäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©´Ÿ¤¨¤À
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ה��חת עיר אנ�י �לא�מ��ט עדי� מר�י�. �ה� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַ�ְִִֵֹ

לא הע�". את ה' "ו��� ��אמר: �מ�פה, ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהתראה,

וצב� ה�י� ��דק�� �הדר�ק�, התראה, ולא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹעדי�
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‰e‡(Î·)זה: Ú¯· Èk.�ה�לכי��דר ה� רע ֶƒ¿»ְְִֵֶֶַ

ה�ק��: לפני �בנסי�נ�ת Ì‰Ï(Î„)�מיד ¯Ó‡Â. ְְְִִִֵַָָ»…«»∆
לבד, זהב' 'למי אחד: והת�רק��בר מהר� וה� ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

לי: ·‡Lו��נ� e‰ÎÏL‡Â.העגל ��צא ידע�י ולא ְִִַ»«¿ƒ≈»≈ְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

�מצ�.Ú¯Ù(Î‰)ויצא:ה�ה, נת��ה מג�ה, ְֶַָָ»À«ְ�ְְִִֶַָ
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ÈÂÏאלי: È�a Ïk.(סו ה�בט(יומא ��ל מ�א� ֵַ»¿≈≈ƒִֵֶֶַָָ
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é"ùø

י�ראל:מא��, ÌÎ„È(ËÎ)וה�א e‡ÏÓ.��א ְְִִֵֵָƒ¿∆¿∆ֶַ

�תח�כ� זה ��בר א�ת�, �הני�הה�רגי� להי�ת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

קטו)ל�ק�� ‡LÈ:(זבחי� Èk.�בנ� יד� ימ�א מ�� ַָƒƒְְִִֵֶַָ

ÌÎ˙‡hÁ(Ï)�באחיו: „Úa ‰¯tÎ‡.פר� א�י� ְִָ¬«¿»¿«««¿∆ִֶָֹ

�יניכ� להב�יל ח�אתכ�, לנגד �סתימה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוק��ח

החטא: Ê‰·(Ï‡)�בי� È‰Ï‡.יומא לב; (ברכות ְֵֵַ¡…≈»»
לה�,פו) ��רמ� ה�א 'א�ה זהב: לה� �ה��ע� ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

למל� מ�ל יחטא�? ��א �ע�� מה חפצ�, ְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכל

ל� ות�לה �מק�ט� �נ� את �מ�קה מאכיל ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָ�היה

�ע�ה מה ז�נ�ת. �ית �פתח �מעמיד� �צ�אר�, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָ�יס

יחטא'?: ��א ‡OzŒÌ‡(Ï·)ה�� ‰zÚÂ ֱֵֶֶַָֹ¿«»ƒƒ»
Ì˙‡hÁ.�וא מחני! ל� א�מר 'איני ט�ב: הרי «»»ְְְֲִִִֵֵֵֵ

הר�ה: וכ� קצר, מקרא וזה מחני'! .E¯ÙqÓאי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָƒƒ¿¿
לב) עלי(ברכות יאמר� ��א ,��� ה��רה מ�ל :ִַָָ�ְֶַָָֹֹ

רחמי�: עליה� לב�� �דאי הייתי ‡Ï(Ï„)��א ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ∆
CÏ Èz¯ac ¯L‡.��מק� ���ר אצל 'ל�' �א� י� ¬∆ƒ«¿ƒ»ְִִֵֵֶָָ

וכ� ב)'אלי�', א אדנ�ה�"(מלכי� על ל� "לד�ר :: ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ

ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰.אני:ולא'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e.ע�ה ƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ַָ

תמיד, ותמיד יחד, מ�כ��ת� אלי� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�מע�י

מעט עליה�" "�פקד�י עונ�תיה�, עליה� ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ��אפקד

�אה �רענ�ת ואי� העונ�ת. �אר ע� ה�ה העו� ְָָָ�ְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹמ�

העגל: עו� מ�רע�� קצת �� �אי� י�ראל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹעל

(‰Ï)ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ.�לעדי �מי� �ידי מיתה «ƒ…∆»»ְִִִִֵֵַָָ

התראה: fÓ‰(‡)�לא ‰ÏÚ CÏ.י�ראל אר� ְְַָָֹ≈¬≈ƒ∆ְִֵֶֶָ
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„·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ e„aÚzL‡ Èc ÏÚ«ƒƒ¿«¿»¿∆¿»ƒ¬«

:Ô¯‰‡א‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «¬…«ƒ¿»ƒ…∆

‡nÚÂ z‡ ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ƒ≈«ƒ»«¿¿«»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

é"ùø

י�ראל:מא��, ÌÎ„È(ËÎ)וה�א e‡ÏÓ.��א ְְִִֵֵָƒ¿∆¿∆ֶַ

�תח�כ� זה ��בר א�ת�, �הני�הה�רגי� להי�ת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

קטו)ל�ק�� ‡LÈ:(זבחי� Èk.�בנ� יד� ימ�א מ�� ַָƒƒְְִִֵֶַָ

ÌÎ˙‡hÁ(Ï)�באחיו: „Úa ‰¯tÎ‡.פר� א�י� ְִָ¬«¿»¿«««¿∆ִֶָֹ

�יניכ� להב�יל ח�אתכ�, לנגד �סתימה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוק��ח

החטא: Ê‰·(Ï‡)�בי� È‰Ï‡.יומא לב; (ברכות ְֵֵַ¡…≈»»
לה�,פו) ��רמ� ה�א 'א�ה זהב: לה� �ה��ע� ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

למל� מ�ל יחטא�? ��א �ע�� מה חפצ�, ְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכל

ל� ות�לה �מק�ט� �נ� את �מ�קה מאכיל ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָ�היה

�ע�ה מה ז�נ�ת. �ית �פתח �מעמיד� �צ�אר�, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָ�יס

יחטא'?: ��א ‡OzŒÌ‡(Ï·)ה�� ‰zÚÂ ֱֵֶֶַָֹ¿«»ƒƒ»
Ì˙‡hÁ.�וא מחני! ל� א�מר 'איני ט�ב: הרי «»»ְְְֲִִִֵֵֵֵ

הר�ה: וכ� קצר, מקרא וזה מחני'! .E¯ÙqÓאי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָƒƒ¿¿
לב) עלי(ברכות יאמר� ��א ,��� ה��רה מ�ל :ִַָָ�ְֶַָָֹֹ

רחמי�: עליה� לב�� �דאי הייתי ‡Ï(Ï„)��א ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ∆
CÏ Èz¯ac ¯L‡.��מק� ���ר אצל 'ל�' �א� י� ¬∆ƒ«¿ƒ»ְִִֵֵֶָָ

וכ� ב)'אלי�', א אדנ�ה�"(מלכי� על ל� "לד�ר :: ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ

ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰.אני:ולא'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e.ע�ה ƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ַָ

תמיד, ותמיד יחד, מ�כ��ת� אלי� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�מע�י

מעט עליה�" "�פקד�י עונ�תיה�, עליה� ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ��אפקד

�אה �רענ�ת ואי� העונ�ת. �אר ע� ה�ה העו� ְָָָ�ְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹמ�

העגל: עו� מ�רע�� קצת �� �אי� י�ראל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹעל

(‰Ï)ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ.�לעדי �מי� �ידי מיתה «ƒ…∆»»ְִִִִֵֵַָָ

התראה: fÓ‰(‡)�לא ‰ÏÚ CÏ.י�ראל אר� ְְַָָֹ≈¬≈ƒ∆ְִֵֶֶָ



yz`קכח ikblipy meiqelwpe`

îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàìErøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−
äpðzài''yx:áéðôì ézçìLåézLøâå Càìî E ¤§¤«¨§¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À

éeçä éføtäå ézçäå éøîàä éðrðkä-úà¤©§©«£¦Æ¨«¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−
éñeáéäåi''yx:âék Láãe áìç úáæ õøà-ìà §©§¦«¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á

äzà óøò-äL÷-ír ék Eaø÷a äìrà àì̧Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨
Cøca Eìëà-ïti''yx:ãøácä-úà írä òîLiå ¤£¤§−©¨«¤©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬

Béãr Léà eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä̈¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²¦¬¤§−
åéìri''yx:ä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤

ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²
éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ

éìrîCl-äNrà äî ärãàå Ei''yx:åeìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯
áøBç øäî íéãr-úà ìûøNé-éðái''yx:æäLîe §¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á

Bì-äèðå ìäàä-úà çwé|äðçnì õeçî ¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ

Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

CÈ�·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»

:dp�z‡בCÓ„˜ ÁÏL‡Â ∆¿ƒ«¿∆¿«√»»

È‡�Ú�k ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈

ÁÂ È‡¯BÓ‡È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡z ¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂג·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï ƒ»≈¿«¿»«¿»¬»

Èz�ÎL ˜lÒ‡ ‡Ï È¯‡ L·„e¿»¬≈»¬«≈¿ƒ¿ƒ

z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ C�ÈaÓƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

·LÈ‡ד ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»

¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ d�ÈÊ ÔewzהÈÈ ¯Ó‡Â ƒ≈≈¬ƒ«¬«¿»

Ôez‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«

˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈

ÔÚÎe CpˆL‡Â C�ÈaÓ Èz�ÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¿≈≈ƒ»¿«

ÈÓ„˜ ÈÏb CpÓ C�ÈÊ Ôewz È„Ú‡«¿ƒƒ≈»ƒ»¿≈√»«

:CÏ „aÚ‡ ‰ÓוÈ�· e‡ÈcÚ‡Â »«¿≈»¿«¿ƒ¿≈

‡¯ehÓ ÔB‰È�ÈÊ Ôewz ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ≈≈ƒ»

:·¯BÁ„ז˙È ·ÈÒ� ‰LÓe ¿≈…∆¿ƒ»

‡¯aÓ dÏ dÒ¯Ùe ‡�kLÓ«¿¿»«¿≈≈ƒ»»

‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»

é"ùø

�בר "עלה!". נאמר: לכ� הארצ�ת, מ�ל ְְֱֲֲִֵֶַָָָָָָָֹ�בהה

"ל�ֿרד!" ה�עס: ��עת ל� �אמר �ל�י ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָאחר:

עלה!": "ל� רצ��: ��עת ל� ÌÚ‰Âאמר ‰z‡. ְֲִֵֵַַָָ«»¿»»
'וע��': אמר: לא ‰È�Ú�k(·)�א� ˙‡ ÈzL¯‚Â ְְַַָָֹ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ

'B‚Â.�מ�ניה �פנה עמד וה�ר��י ה�, א��ת ��ה ¿ִָ�ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

L·„e(‚)מאליו: ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡.א�מר אני ֵֵָ∆∆∆»«»»¿»ֲִֵ

Ea¯˜aלהעל�ת�:ל� ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk.אני לכ� ְְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִָ

ל�: מלא�":א�מר לפני� Œ‰L˜ŒÌÚ"ו�לח�י Èk ְְְְְִֵֶַַָָָƒ«¿≈
‰z‡ Û¯Ú.,י� ממרי� וא�� �קר�כ� �כ��כינתי …∆«»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ

זע�: עליכ� אני ��י��:.‡EÏÎמר�ה ל��� ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ

(„)Ú¯‰ ¯·c‰.מה�כת� ��רה ה�כינה �אי� «»»»»ְְִֵֶֶֶַַָָ

BÈ„Úע��: LÈ‡.(פח לה�(שבת ���נ� �תרי� ִָƒ∆¿ְְִִֶֶָָ

ונ�מע': 'נע�ה ��אמר�: ‡Á„(‰)�ח�רב Ú‚¯ ְְְְְֲִֵֶֶַַָ∆«∆»
EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡.��וא �קר�� אעלה א� ∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְֱִִֶֶֶַ

רגע עליכ� אזע� ער�כ�, �ק�י�ת �י ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹממרי�

��אמר זעמי, �ע�ר �ה�א כו)אחד, "חבי(ישעיה : ְֱֲִִִֶֶֶֶַַָ

לפיכ�, אתכ�. ואכ�ה זע�", יעבר עד רגע ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ�מעט

מלא� �א�לח לכ� �לק�.zÚÂ‰:ט�ב ז� �רענ�ת ְְֶֶֶַַָָ¿«»�ְְִָ

מעליכ�: עדיכ� ���ריד� Ó‰מ�ד, ‰Ú„‡Â ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָ¿≈¿»»
.ClŒ‰NÚ‡מה י�דע אני העו�, �אר �פק�ת ∆¡∆»ְִ�ְֲִֵֶַַַָָֹ

ל�: לע��ת BÁ¯·(Â)��ל�י ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡. ְֲִִֶַָ∆∆¿»≈«≈
ח�רב: מהר �יד� �היה העדי .LÓe‰(Ê)את ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ…∆

והלאה: עו� ‡˙Ï‰‡‰Œמא�ת� ÁwÈ.הוה ל��� ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְֶֹ

אמר: ל�חנה. מח�� ונ�טה� אהל� ל�קח ְֲֳִֵֵֶַַַַָָה�א,

לרב, ל�למידמנ�ה א�ה,.‰¯Á˜:מנ�ה אל�י� ְ�ְֶַָ�ְִֶַַ«¿≈ְִַַַָ

��אמר ג)�עני� �יניכ�(יהושע יהיה רח�ק "א� : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

א�ה �אל�י� BÏ:���ה"�בינו ‡¯˜Â.ק�רא והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְֵָָ

��רה: למבק�י ועד �ית ה�א מ�עד, אהל ְְִֵֵֵֶַַַָֹל�

'‰ Lw·ÓŒÏk.ני� �מק�ל זק�, �ני למב�� מ�א� »¿«≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ÚBÓ„�כינה: Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ.בר� י�צא. �מ� ְִָ≈≈∆…∆≈ְֵָָ

`yz ikblipy mei qelwpe`

øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−
äðçnì õeçîi''yx:ç-ìà äLî úàök äéäå ¦¬©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤

Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk eîe÷é ìäàä̈½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®
äìäàä Bàa-ãr äLî éøçà eèéaäåi''yx: §¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨

èïðrä ãenr ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
äLî-ír øaãå ìäàä çút ãîråi''yx: §¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

éçút ãîò ïðrä ãenr-úà írä-ìë äàøå§¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
çút Léà eåçzLäå írä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©

äàBìi''yx:àé-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå ¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤
-ìà áLå eärø-ìà Léà øaãé øLàk íéðẗ¦½©«£¤²§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤
Léîé àì ørð ïeð-ïa rLBäé BúøLîe äðçnä©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−

È‰ÈÂ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ dÏ È¯˜Â¿»≈≈«¿«≈¿»»ƒ≈

˜Ù� ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk»¿»«¿«ƒ√»¿»¿«

‡¯aÓ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏח˜Ù� „k ‰Â‰Â ¿«¿ƒ»«¬»«¿«

‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜ ‡�kLÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»«¿ƒ»«»

‡�kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»

ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡�kLÓÏט‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â ¿«¿¿»«¬»«»≈…∆

‡��Úc ‡„enÚ ˙ÈÁ� ‡�kLÓÏ¿«¿¿»»ƒ«»«¬»»

ÌÚ ÏlÓ˙Óe ‡�kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â¿»≈ƒ¿««¿¿»ƒ¿«≈ƒ

:‰LÓי˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ …∆«¬»»«»»

Ú¯˙a Ì‡˜ ‡��Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»»≈ƒ¿«

ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡�kLÓ«¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ

:d�kLÓ Ú¯˙a ¯·bיאÏlÓ˙Óe ¿«ƒ¿««¿¿≈ƒ¿«≈

ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«

d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈

é"ùø

ה�רת, מלאכי אפ�� ה'", �לֿמב�� "והיה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָאחר:

א�מרי� חבריה� �כינה, מק�� ��אלי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָ��הי�

מ�ה: �ל �אהל� ה�א הרי .‰È‰Â(Á)לה�: ְֲֳֵֶֶֶָָֹ¿»»
הוה: LÓ‰ל��� ˙‡ˆk.אל ללכת ה�חנה, מ� ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶַַָ

ÌÚ‰ŒÏkהאהל: eÓe˜È.�ואי מ�ניו ע�מדי� ֶָֹ»»»»ְְִִֵָָ

מה�: ��ת��ה עד LÓ‰י��בי� È¯Á‡ eËÈa‰Â. ְְִִֵֶֶַַָ¿ƒƒ«¬≈…∆
�ה�כינה מבטח, ��� א�ה יל�ד א�רי ְְִֶַָָ�ְְְִִֵֶַַָָל�בח:

אהל�: לפתח אחריו LÓŒÌÚ‰(Ë)��נס ¯a„Â. ְֲֳִֵֶַַָָָ¿ƒ∆ƒ…∆
ע� '�מתמ�ל �ר��מ�: מ�ה'. ע� '�מד�ר ְְְְִִִֵֵֶַַַֹ�מ�

�מ� �כינה, �ב�ד �ה�א ז)מ�ה', "ו��מע(במדבר : ְְְְִִֶֶַַָֹ

(��וא) 'מד�ר' ק�רא ואינ� אליו", מ��ר ה��ל ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאת

�תר�נ� (�חיריק), 'מ��ר' ק�רא ��ה�א ְְְִִִִֵֵֵֶַָאליו.

��מע וההדי�ט עצמ� לבי� �ינ� 'מ��ר' ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַה��ל

�ה�ל� מ�מע 'מד�ר' ק�רא �כ�ה�א ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאליו,

ההדי�ט: ע� ל�כינה:.eÂÁzL‰Â(È)מד�ר ְְִֵֶַַ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(‡È)ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â. ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒ
מ�ה: ע� ‡Án‰ŒÏ�‰�מתמ�ל ·LÂ.לאחר ְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְַַ

ע��, �מל�ד��ד�ר ה�חנה אל �ב מ�ה היה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה�ה וה�בר ��מד. מה מ���ל�קני� מ�ה נהג ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

�י"ז �הרי י�תר, ולא ה���� �ה�ק� עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹה���רי�

ה��ח�ת נ���ר� כח)�ת��ז �ר�(תענית �בי"ח , ְְְְִַַַַָ

��אמר עלה, �בי"ט הח�טאי�, את וד� העגל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

לב) הע�(לעיל אל מ�ה ו�אמר מ�חרת "ויהי :ְֳִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

רחמי�, �ב�� י�� אר�עי� �� וע�ה ְְְֲִִִֵַַָָָָוג�'",

ט)��אמר �ברא�(דברי� וג�'", ה' לפני "ואתנ�ל : ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹ

סיני" הר אל ב�קר "ועלית ל�: נאמר אל�ל ְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹחד�

��אמר י��, מ' �� וע�ה האחר�נ�ת, ל�ח�ת ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָלק�ל

י)�ה� הרא��ני�(ש� ��מי� �הר עמד�י "ואנכי : ְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹ

�רצ��. האחר�ני� א� �רצ��, הרא��ני� מה ְְְֲִִִַַָָָָָוג�'",

�ת�רי �י' �כעס. הי� אמצע�י� מע�ה, ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאמר

�בלב ��מחה לי�ראל ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָנתר�ה

ל� �מסר �דבר�" "סלח�י למ�ה: ל� ואמר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ל�,

מלאכת על לצ��ת� והתחיל וירד אחר�נ�ת, ְְְְְֲִִֶֶַַַַָל�ח�ת

לא �מ�ה�ק� �ניס�, אחד עד וע�א�ה� ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹה����,

מ�עד: מאהל א�א ע�ד, ע�� ‡Ïנד�ר ·LÂ ְִִֵֵֶֶַָֹ¿»∆
‰�Án‰.ה�א� לפי למ�ריתא', 'ותב �ר��מ�: ««¬∆ְְְְְִִֶַַָָ

וחז�. הע�", �ל "וראה העני�. �ל וכ� הוה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹל���

�מס��לי�. "וה�יט�", וקיימי�. ְְְְְְְִִִִִִַָ"ונ�ב�",

אל ה' "וד�ר �מדר��: וסגדי�. ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָ"וה��חו�",

�כעס 'אני ל�: אמר ה�חנה. אל ����ב ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹמ�ה",



קכט `yz ikblipy mei qelwpe`

øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−
äðçnì õeçîi''yx:ç-ìà äLî úàök äéäå ¦¬©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤

Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk eîe÷é ìäàä̈½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®
äìäàä Bàa-ãr äLî éøçà eèéaäåi''yx: §¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨

èïðrä ãenr ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
äLî-ír øaãå ìäàä çút ãîråi''yx: §¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

éçút ãîò ïðrä ãenr-úà írä-ìë äàøå§¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
çút Léà eåçzLäå írä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©

äàBìi''yx:àé-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå ¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤
-ìà áLå eärø-ìà Léà øaãé øLàk íéðẗ¦½©«£¤²§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤
Léîé àì ørð ïeð-ïa rLBäé BúøLîe äðçnä©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−

È‰ÈÂ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ dÏ È¯˜Â¿»≈≈«¿«≈¿»»ƒ≈

˜Ù� ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk»¿»«¿«ƒ√»¿»¿«

‡¯aÓ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏח˜Ù� „k ‰Â‰Â ¿«¿ƒ»«¬»«¿«

‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜ ‡�kLÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»«¿ƒ»«»

‡�kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»

ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡�kLÓÏט‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â ¿«¿¿»«¬»«»≈…∆

‡��Úc ‡„enÚ ˙ÈÁ� ‡�kLÓÏ¿«¿¿»»ƒ«»«¬»»

ÌÚ ÏlÓ˙Óe ‡�kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â¿»≈ƒ¿««¿¿»ƒ¿«≈ƒ

:‰LÓי˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ …∆«¬»»«»»

Ú¯˙a Ì‡˜ ‡��Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»»≈ƒ¿«

ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡�kLÓ«¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ

:d�kLÓ Ú¯˙a ¯·bיאÏlÓ˙Óe ¿«ƒ¿««¿¿≈ƒ¿«≈

ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«

d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈

é"ùø

ה�רת, מלאכי אפ�� ה'", �לֿמב�� "והיה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָאחר:

א�מרי� חבריה� �כינה, מק�� ��אלי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָ��הי�

מ�ה: �ל �אהל� ה�א הרי .‰È‰Â(Á)לה�: ְֲֳֵֶֶֶָָֹ¿»»
הוה: LÓ‰ל��� ˙‡ˆk.אל ללכת ה�חנה, מ� ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶַַָ

ÌÚ‰ŒÏkהאהל: eÓe˜È.�ואי מ�ניו ע�מדי� ֶָֹ»»»»ְְִִֵָָ

מה�: ��ת��ה עד LÓ‰י��בי� È¯Á‡ eËÈa‰Â. ְְִִֵֶֶַַָ¿ƒƒ«¬≈…∆
�ה�כינה מבטח, ��� א�ה יל�ד א�רי ְְִֶַָָ�ְְְִִֵֶַַָָל�בח:

אהל�: לפתח אחריו LÓŒÌÚ‰(Ë)��נס ¯a„Â. ְֲֳִֵֶַַָָָ¿ƒ∆ƒ…∆
ע� '�מתמ�ל �ר��מ�: מ�ה'. ע� '�מד�ר ְְְְִִִֵֵֶַַַֹ�מ�

�מ� �כינה, �ב�ד �ה�א ז)מ�ה', "ו��מע(במדבר : ְְְְִִֶֶַַָֹ

(��וא) 'מד�ר' ק�רא ואינ� אליו", מ��ר ה��ל ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאת

�תר�נ� (�חיריק), 'מ��ר' ק�רא ��ה�א ְְְִִִִֵֵֵֶַָאליו.

��מע וההדי�ט עצמ� לבי� �ינ� 'מ��ר' ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַה��ל

�ה�ל� מ�מע 'מד�ר' ק�רא �כ�ה�א ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאליו,

ההדי�ט: ע� ל�כינה:.eÂÁzL‰Â(È)מד�ר ְְִֵֶַַ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(‡È)ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â. ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒ
מ�ה: ע� ‡Án‰ŒÏ�‰�מתמ�ל ·LÂ.לאחר ְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְַַ

ע��, �מל�ד��ד�ר ה�חנה אל �ב מ�ה היה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה�ה וה�בר ��מד. מה מ���ל�קני� מ�ה נהג ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

�י"ז �הרי י�תר, ולא ה���� �ה�ק� עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹה���רי�

ה��ח�ת נ���ר� כח)�ת��ז �ר�(תענית �בי"ח , ְְְְִַַַַָ

��אמר עלה, �בי"ט הח�טאי�, את וד� העגל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

לב) הע�(לעיל אל מ�ה ו�אמר מ�חרת "ויהי :ְֳִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

רחמי�, �ב�� י�� אר�עי� �� וע�ה ְְְֲִִִֵַַָָָָוג�'",

ט)��אמר �ברא�(דברי� וג�'", ה' לפני "ואתנ�ל : ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹ

סיני" הר אל ב�קר "ועלית ל�: נאמר אל�ל ְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹחד�

��אמר י��, מ' �� וע�ה האחר�נ�ת, ל�ח�ת ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָלק�ל

י)�ה� הרא��ני�(ש� ��מי� �הר עמד�י "ואנכי : ְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹ

�רצ��. האחר�ני� א� �רצ��, הרא��ני� מה ְְְֲִִִַַָָָָָוג�'",

�ת�רי �י' �כעס. הי� אמצע�י� מע�ה, ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאמר

�בלב ��מחה לי�ראל ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָנתר�ה

ל� �מסר �דבר�" "סלח�י למ�ה: ל� ואמר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ל�,

מלאכת על לצ��ת� והתחיל וירד אחר�נ�ת, ְְְְְֲִִֶֶַַַַָל�ח�ת

לא �מ�ה�ק� �ניס�, אחד עד וע�א�ה� ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹה����,

מ�עד: מאהל א�א ע�ד, ע�� ‡Ïנד�ר ·LÂ ְִִֵֵֶֶַָֹ¿»∆
‰�Án‰.ה�א� לפי למ�ריתא', 'ותב �ר��מ�: ««¬∆ְְְְְִִֶַַָָ

וחז�. הע�", �ל "וראה העני�. �ל וכ� הוה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹל���

�מס��לי�. "וה�יט�", וקיימי�. ְְְְְְְִִִִִִַָ"ונ�ב�",

אל ה' "וד�ר �מדר��: וסגדי�. ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָ"וה��חו�",

�כעס 'אני ל�: אמר ה�חנה. אל ����ב ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹמ�ה",



yz`קל ikbliriax meie iyily meiqelwpe`

ìäàä CBzîi''yx:ôéùéìùáéäLî øîàiå ¦¬¨«Ÿ¤©¸Ÿ¤¤¹
írä-úà ìrä éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ©µ©¤¨¨´
çìLz-øLà úà éðzrãBä àì äzàå äfä©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬£¤¦§©−

ézrãé zøîà äzàå énrúàöî-íâå íLá E ¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½§©¨¨¬¨
éðéra ïçi''yx:âéïç éúàöî àð-íà äzrå ¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹

éðéraïrîì Erãàå Eëøc-úà àð éðrãBä E §¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©
éðéra ïç-àöîàéBbä Enr ék äàøe E ¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−©¬

äfäi''yx:ãéCì éúçðäå eëìé éðt øîàiåi''yx: ©¤«©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
åèéðt ïéà-íà åéìà øîàiå-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©

äfî eðìrzi''yx:æèänáe|-ék àBôà òãeé ©«£¥−¦¤«©¤´¦¨©´¥À¦«
éðéra ïç éúàöîEzëìa àBìä Enrå éðà E ¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−§¤§§´

øLà írä-ìkî Enrå éðà eðéìôðå eðnr¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−
äîãàä éðt-ìri''yx:ôéòéáøæéýåýé øîàiå ©§¥¬¨«£¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

zøac øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬¦©−§¨

d�LÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏ ·‡˙Â¿»≈¿«¿ƒ»¿¿»≈

È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ Ôe� ¯a ÚLB‰È¿À««≈»»¬≈

:‡�kLÓ BbÓיב‰LÓ ¯Ó‡Â ƒ«¿¿»«¬«…∆

˜Èq‡ ÈÏ ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„√̃»¿»¬≈¿«¿»«ƒ«≈

È�zÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ

z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏL˙ Èc ˙È»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿

‡zÁkL‡ Û‡Â ÌeLa C˙Èa«̄ƒ»¿¿««¿«¿»

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯יגÚk Ì‡ ÔÚÎeÔ «¬ƒ√»»¿«ƒ¿«

È�Ú„B‰ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»«¿ƒ

CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ¿«»«»¿ƒ««¬»

ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ È¯‡ CÓ„»̃»»¬≈«»«»»≈

CÏ:יד ÁÈ�‡Â C‰˙ Èz�ÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

ÈÏ˙טו Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈

‡Ï ‡��È· ‡Îl‰Ó Cz�ÎL¿ƒ¿»¿«¿»≈»»»

:‡kÓ ‡��È˜Ò˙טזÚcÈ˙È ‰n·e «¿ƒ»»ƒ»«∆ƒ¿««

CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ√»»

Cz�ÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡�‡¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»

ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡�Ï Ô„aÚ˙ÈÂ ‡�nÚƒ»»¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ

ÏÚ Èc ‡nÚ ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe¿«»¿«≈ƒ»«»ƒ«

:‡Ú¯‡ Èt‡יז‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â «≈«¿»«¬«¿»¿…∆

é"ùø

יקרב�'?: מי �� א� �כעס, ‡z‰(È·)וא�ה ‰‡¯ ְְְְִִֵֵַַַָָ¿≈«»
ÈÏ‡ ¯Ó‡.א�ה" �ברי�: על ול�� עיני� �� ראה, …≈≈«ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ

וא�ר וג�'". ה�דע�ני לא וא�ה וג�' אלי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹא�מר

לי כג)אמר� מלא�",(לעיל ��לח אנכי "ה�ה אי�: ְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

:�� חפ� אני �אי� ה�דעה, ‡z¯Óז� ‰z‡Â ֲִֵֵֶָָָָ¿«»»«¿»
ÌL· EÈzÚ„È.��� אד� �ני מ�אר ה�ר�י� ¿«¿ƒ¿≈ְְְְִִִֵֵַָָָ

ליח�יב�ת, אמר� יט)�הרי �א(לעיל אנכי "ה�ה : ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לע�ל� יאמינ� �� וג� וג�' הענ� �עב ":אלי� ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

(‚È)‰zÚÂ.,�עיני� ח� ��צאתי אמת א� ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נ�ת� א�ה �כר מה �רכ�", את ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ"ה�דיעניֿנא

�עיני�?: ח� ‡ÔÁŒ‡ˆÓלמ�צאי ÔÚÓÏ EÚ„‡Â ְְְֵֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈
EÈ�ÈÚa.מציאת היא מה �גמ�ל�, מ�ת �ז� ואדע ¿≈∆ְְְְְִִִֵַַַַַ

ח�",ח� אמצא "למע� �פתר�� �עיני�. ��צאתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

א�יר הח�:למע� מציאת �כר EnÚ��ה Èk ‰‡¯e ְְְִִֵַַַַַַַָ¿≈ƒ«¿
‰f‰ ÈBb‰."ד�ל� לג�י א�ת� "ואע�ה �אמר ��א ««∆ְְְֱֶֶֶַָֹֹ

�ה� וא� מ�ד�, ה� ע�� �י ראה �עזב, א�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹואת

��תק�מ�, מחלצי ה��צאי� על ס�מ� איני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ�מאס,

ה�ה �ע� ��י ה�כר ��ל�� ��דיעני.ואת ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

�רכ�ת �מ�כת �ר��ה� ז)ור��תינ� לי�ב(ד� ואני , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

�אתי: סדר� ועל אפניה� על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָה�קרא�ת

(„È)eÎÏÈ È�t ¯Ó‡iÂ.ע�ד א�לח לא �תר��מ�, «…«»«≈≈ְְְֶַַֹ

�מ�: אל�, �עצמי אני יז)מלא�, ב �פני�"(שמואל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ
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�ג�� עיני�", �גל�י ד)"נ�פל �בר(איוב "ואלי : ְְְִֵֵֵַָָָ
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����צרכ� �פ�ה, סדר לל�ד� וצרי� ר�צה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�אני

אב�ת, זכ�ת לי הז�ר� י�ראל, על רחמי� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָלב��

ע�ד אי� אב�ת, זכ�ת ��ה �א� א�ה ְְִֵֶַַָָָָ�סב�ר

ה��ר על לפני� ט�בי מ�ת �ל אעביר אני ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ�קוה?

��ערה: צפ�� EÈ�ÙÏוא�ה '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â. ְְַַָָָָ¿»»ƒ¿≈¿»∆
זכ�ת �כלה א� א� רחמי�, ����ת סדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָלל�ד�

יז)אב�ת השנה א�תי(ראש ר�אה �א�ה זה �כסדר , ְִֵֶֶֶֶַָָ

י�ראל את מל�ד הוי מ��ת, י"ג וק�רא ְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָ�ְמע��

וח���', 'רח�� לפני ��ז�יר� ידי ועל ,�� ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָלע��ת

רחמי �י נעני�, �לי�:יהי� ‡L¯לא ˙‡ È˙pÁÂ ְֲֲִִִִַַַָֹ¿«…ƒ∆¬∆
ÔÁ‡.�עמי� לח��א�ת� עת.ÈzÓÁ¯Â:�ארצה »…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒֵ

ע�י� א�א הבטיח� לא �א� עד לרח�. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ�אח��

אמר מע�ה ��עת אבל אענה, לא וע�י� ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאענה

�אינ� הבטיח� �רית", ��רת אנכי "ה�ה ְְִִִִִֵֵֵֶָָֹל�:

ריק� ש�)ח�זר�ת השנה Ï‡(Î):(ראש ¯Ó‡iÂ ְֵָ«…∆…
'B‚Â ÏÎe˙.איני �ני�, על ט�בי �ל ��אעביר א� «¿ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

�ני: את לרא�ת ר��ת ל� ÌB˜Ó(Î‡)נ�ת� ‰p‰ ְְְִֵֶַָƒ≈»
Èz‡.,��ע מד�ר אני א�ר מק��,�הר י� �מיד ƒƒְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ

�מ�� ��זק, ��א �� �אטמינ� לצר��, לי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹמ�כ�

מק�� על �מדר��, ���ט�. זה� ��ראה, מה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ�ראה

ואינ� א�י, ה�ק�� וא�מר: מד�ר, �� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ה�כינה

�ל מק�מ� ה�א �ר�� �ה�ד�� ��ק��, אני ְֲִֵֶֶַַָָָא�מר

מק�מ�: ע�למ� ואי� È„·k(Î·)ע�ל�, ¯·Úa. ְְֵָָ«¬…¿…ƒ
‰ev¯לפני�:��אעבר ˙¯˜�a.�טז)�מ :(במדבר ְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְ

�נ�ר", הה� האנ�י� ל)"העיני "י�ר�ה(משלי : ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ

נחל", לז)ע�רבי מי�",(ישעיה ו�תיתי קר�י "אני : ְְְֲִִִִִֵַַַַָ

�ר�ת ה��ר, נקרת לה�. אחת È˙kNÂה��ר:�זרה ְְְִִִֶַַַַַַָָ¿«…ƒ
ÈtÎ.(ויקרא פרשת כהני�, ר��ת(תורת ���נה מ�א� : «ƒְְִִֶָָ

���י �מימרי', 'ואגי� ותר��מ�: לח�ל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָל�ח�לי�

לס�כ� צרי� �אינ� מעלה, �ל �ב�ד לדר� ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָה�א

�כ� ‡˙ÈtkŒ(Î‚)מ��:עליו È˙¯Ò‰Â.ואעדי ְַַָָָ«¬ƒ…ƒ∆«ƒְְֵַ

דברת מ�נגדית �ב�די הנהגת ���ס��ק יקרי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
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ע�ד אי� אב�ת, זכ�ת ��ה �א� א�ה ְְִֵֶַַָָָָ�סב�ר

ה��ר על לפני� ט�בי מ�ת �ל אעביר אני ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ�קוה?

��ערה: צפ�� EÈ�ÙÏוא�ה '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â. ְְַַָָָָ¿»»ƒ¿≈¿»∆
זכ�ת �כלה א� א� רחמי�, ����ת סדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָלל�ד�

יז)אב�ת השנה א�תי(ראש ר�אה �א�ה זה �כסדר , ְִֵֶֶֶֶַָָ

י�ראל את מל�ד הוי מ��ת, י"ג וק�רא ְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָ�ְמע��

וח���', 'רח�� לפני ��ז�יר� ידי ועל ,�� ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָלע��ת

רחמי �י נעני�, �לי�:יהי� ‡L¯לא ˙‡ È˙pÁÂ ְֲֲִִִִַַַָֹ¿«…ƒ∆¬∆
ÔÁ‡.�עמי� לח��א�ת� עת.ÈzÓÁ¯Â:�ארצה »…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒֵ

ע�י� א�א הבטיח� לא �א� עד לרח�. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ�אח��

אמר מע�ה ��עת אבל אענה, לא וע�י� ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאענה

�אינ� הבטיח� �רית", ��רת אנכי "ה�ה ְְִִִִִֵֵֵֶָָֹל�:

ריק� ש�)ח�זר�ת השנה Ï‡(Î):(ראש ¯Ó‡iÂ ְֵָ«…∆…
'B‚Â ÏÎe˙.איני �ני�, על ט�בי �ל ��אעביר א� «¿ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

�ני: את לרא�ת ר��ת ל� ÌB˜Ó(Î‡)נ�ת� ‰p‰ ְְְִֵֶַָƒ≈»
Èz‡.,��ע מד�ר אני א�ר מק��,�הר י� �מיד ƒƒְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ

�מ�� ��זק, ��א �� �אטמינ� לצר��, לי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹמ�כ�

מק�� על �מדר��, ���ט�. זה� ��ראה, מה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ�ראה

ואינ� א�י, ה�ק�� וא�מר: מד�ר, �� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ה�כינה

�ל מק�מ� ה�א �ר�� �ה�ד�� ��ק��, אני ְֲִֵֶֶַַָָָא�מר

מק�מ�: ע�למ� ואי� È„·k(Î·)ע�ל�, ¯·Úa. ְְֵָָ«¬…¿…ƒ
‰ev¯לפני�:��אעבר ˙¯˜�a.�טז)�מ :(במדבר ְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְ

�נ�ר", הה� האנ�י� ל)"העיני "י�ר�ה(משלי : ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ

נחל", לז)ע�רבי מי�",(ישעיה ו�תיתי קר�י "אני : ְְְֲִִִִִֵַַַַָ

�ר�ת ה��ר, נקרת לה�. אחת È˙kNÂה��ר:�זרה ְְְִִִֶַַַַַַָָ¿«…ƒ
ÈtÎ.(ויקרא פרשת כהני�, ר��ת(תורת ���נה מ�א� : «ƒְְִִֶָָ

���י �מימרי', 'ואגי� ותר��מ�: לח�ל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָל�ח�לי�

לס�כ� צרי� �אינ� מעלה, �ל �ב�ד לדר� ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָה�א

�כ� ‡˙ÈtkŒ(Î‚)מ��:עליו È˙¯Ò‰Â.ואעדי ְַַָָָ«¬ƒ…ƒ∆«ƒְְֵַ

דברת מ�נגדית �ב�די הנהגת ���ס��ק יקרי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ



yz`קלב ikcliying meiqelwpe`

eàøéi''yx:ôéùéîçãìà-ìà ýåýé øîàiå ¥«̈«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤
íéðLàøk íéðáà úçì-éðL Eì-ìñt äLî¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®
eéä øLà íéøácä-úà úçlä-ìr ézáúëå§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½£¤¬¨²

zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìri''yx:áäéäå ©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨¤«§¥¬
závðå éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð̈−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½§¦©§¨¬

øää Làø-ìr íL éìi''yx:âäìré-àì Léàå ¦²−̈©¬Ÿ¨¨«§¦ÆŸ©«£¤´
ïàvä-íb øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨¨¨®©©³Ÿ

àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäåi''yx: §©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬©«
ãøk íéðáà úçì-éðL ìñôiåíkLiå íéðLà ©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧

äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìriå ø÷aá äLî¤³©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬
:íéðáà úçì éðL Bãéa çwiå Búà ýåýéäãøiå §Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«©¥³¤

íLá àø÷iå íL Bnr ávéúiå ïðra ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−
ýåýéi''yx:åýåýé øáriå|àø÷iå åéðt-ìr §Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼
ýåýé|íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé §Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦

:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â È¯˙·c ˙È»¿«¿»¿ƒ√»«»ƒ¿¬

ÔÈ¯zא CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈

ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿∆¿«

BÂ‰ È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏÏÚ «»»ƒ¿»«»ƒ¬«

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»

q˙Â˜ב ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«

„zÚ˙˙Â È�ÈÒ„ ‡¯eËÏ ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»¿ƒ«¿ƒ¿««

:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„√̃»««»«≈»

‡�Lג Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L�‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«

‡�Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa ÈÊÁ˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿»»«¬»

‡¯eË Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â¿»»ƒ¿»√≈»

:‡e‰‰ד‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe «¿«¿≈≈«¿«»

‡¯Ùˆ· ‰LÓ Ìc˜‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿«¿≈…∆¿«¿»

ÈÈ „wÙ„ ‡Ók È�ÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe¿≈¿»¿ƒ«¿»¿«≈¿»

ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Ò�e d˙È»≈¿≈ƒ≈¿≈≈

:‡i�·‡ה‡��Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â «¿«»¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»

‡ÓL· ‡¯˜e Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»ƒ¿»

:ÈÈcוÏÚ dz�ÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â «¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈«

‡�ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡«ƒ¿»¿»¿»¡»»«¬»»

„aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡�pÁÂ¿«»»«¿ƒ¿««¿≈¿∆¿«

é"ùø

�לה��: מ�� ללכת ‡˙È¯Á‡Œ�ני� ˙È‡¯Â.�הראה ְִֶֶֶַָָָָ¿»ƒ»∆¬…»ְֶָ

�פ�י�: �ל מחצב.EÏŒÏÒt(‡)ק�ר הראה� ְִִֶֶֶ¿»¿ְְֶַַָ

יהיה ה�סלת ל�: ואמר אהל� מ��� ְְְְֳִִִִֶֶַַַָָֹסנ�ירינ��

הר�ה: מ�ה נתע�ר �מ�� ,���EÏŒÏÒt.א�ה ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ¿»¿ַָ

מ�ל אחר�ת. ל� �סל א�ה הרא��נ�ת, ְְְֲִֵַַָָָָָָָ�בר�

ע� אר�סת� וה�יח ה�� למדינת �הל� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָלמל�

�� עליה יצא ה�פח�ת קלק�ל מ��� ְְְִִֵֶַַָָָָָָה�פח�ת.

יאמר "א� אמר: �ת�ת�. וקרע ���בינ� עמד ִַַָָָֹ�ְְְִַַַָָָרע,

�דק א���'". אינ� 'עדי� ל� אמר להרג�, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה�ל�

ה�פח�ת, מ� א�א ה�לק�ל היה ��א �מצא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ל�

�ת�ה ל� "�תב ���בינ�: ל� אמר ל�. ָ�ְְְְִִַַָָָָָֹנתר�ה

"א�ה ה�ל�: ל� אמר הרא��נה", ��קרעה ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחרת,

אכ�ב ואני אחר, ניר ל� קנה א�ה א�ת�, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹקרע�

ה�א, �ר�� ה�ד�� זה ה�ל�, ,�� ידי". �כתב ְִִֶֶֶַַַָָָָָל�

מ�ה, זה וה���בי�, ערבֿרב, א�� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹה�פח�ת,

לכ� י�ראל. א�� ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל ְְֲִֵֵֶַָָָָָאר�סת�

ל� "�סל LÈ‡Â(‚)מז��:.�ÔBÎ(·)":נאמר: ְְֱֶַָ»ְ�ָ¿ƒ
CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï.ת��א�ת� �הי� ידי על הרא��נ�ת …«¬∆ƒ»ְְִִֵֶַָָ

יפה ל� אי� רעה. עי� �ה� �לטה �קהל�ת, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָוק�ל�ת

ה�ניע�ת: ‰'(‰)מ� ÌLa ‡¯˜iÂ.:�מתר�מינ ְִִַ«ƒ¿»¿≈ְְְִַָ

�ה'': ��מא ‰'(Â)'�קרא יז).‰' :(ראשֿהשנה ְְִַָָ

קד� אחת היא, רחמי� לאחרמ�ת ואחת ��חטא, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹ

ה�א.‡Ïוי��ב:��חטא וכ� רחמי�, מ�ת ז� א� ְֱֶֶָָ≈ְֲִִֵַַַ

כב)א�מר עז(תהלי� למה אלי, "אלי, ואי�: ב�ני". ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מצאתי �� עזב�ני', 'למה ה�י� למ�ת ְְֲִִִִַַַַָָָָָָל�מר

‡ÌÈt��כילתא: C¯‡.(קיא א��(סנהדרי� מארי� : ְְִַָ∆∆««ƒֲִַַ

���בה: יע�ה ��א לה�רע, ממהר Œ·¯Âואינ� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ¿«
„ÒÁ.�לה �אי� חסד, ��ל�ריכי� �ל זכ��ת ∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַָ�ָָ

`yz ikcliyy mei qelwpe`

úîàå ãñç-áøåi''yx:æðàNð íéôìàì ãñç øö §©¤¬¤¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬
ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå òLôå ïår|ïår ¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ

lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr úBáàíéL ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−
íéraø-ìråi''yx:çäöøà ãwiå äLî øäîéå §©¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨

eçzLiåi''yx:èïç éúàöî àð-íà øîàiå ©¦§¨«©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³
éðéra-ír ék eðaø÷a éðãà àð-Cìé éðãà E §¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©

eðúàhçìe eððårì zçìñå àeä óøò-äL÷§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬§©¨¥−
eðzìçðei''yx:éùùéúøk éëðà äpä øîàiå §©§¨«©ÀŸ¤¦¥´¨Ÿ¦»Ÿ¥´

øLà úàìôð äNrà Enr-ìk ãâð úéøa§¦¼¤³¤¨©§Æ¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²
äàøå íéBbä-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨©¦®§¨¨´
ýåýé äNrî-úà Baø÷á äzà-øLà írä-ìë̈Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤©«£¥³§Ÿ̈Æ

Cnr äNò éðà øLà àeä àøBð-éki''yx: ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«
àééððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯

éðtî Løâå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ
éñeáéäå éeçäå éføtäåi''yx:áé-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤

:ËBL˜e ÔÂ·Ëזe·ÈË ¯Ë� «¿»¿»«ƒ

„B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿

d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈

¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«

ÔÈ�· È�a ÏÚÂ ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ≈¬»»«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ

¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¯חÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â ¿ƒ»¿ƒ…∆¿««

:„È‚Òe ‡Ú¯‡טÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â «¿»¿ƒ«¬«ƒ¿«

C‰z ÈÈ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»¿«

ÌÚ È¯‡ ‡��Èa ÈÈ„ ‡z�ÎL ÔÚk¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«

‡�·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„˜ ÈL¿̃≈¿«¿ƒ¿¿»»

:‡��ÒÁ˙Â ‡�‡ËÁÏÂי‡‰ ¯Ó‡Â ¿«¬»»»¿«¿¿»»«¬«»

„aÚ‡ CnÚ Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡�‡¬»¿«¿«√»»«»∆¿≈

ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»

ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e ‡Ú¯‡«¿»¿»«¿«»¿∆¡≈»

‡„·BÚ ˙È ÔB‰È�Èa z‡ Èc ‡nÚ«»ƒ«¿≈≈»»»

„·Ú ‡�‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚיא‡�‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë ƒ»»»»ƒ¬»

C¯˙Ó ‡�‡ ‡‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ¿«¿»»≈»¬»¿»≈

È‡�Ú�Îe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

˜ÌÈיב ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«

é"ùø

יז) לע��י.Ó‡Â˙:(ראשֿהשנה ט�ב �כר ל��� ∆¡∆ְְֵֵַָָ

ÒÁ„(Ê)רצ�נ�: ע��ה.�ˆ¯ לפניו:�האד� ְ…≈∆∆ְֶֶָָָָָ

ÌÈÙÏ‡Ï.:ר�ת�� אלפי� א��.B�ÂÚ˙ל�ני «¬»ƒְֲִִֵָ¬…ֵ

ע��ה �אד� ה�רדי� א�� ��עי�, ְְְִִֵֶֶַַָָָָה�ד�נ�ת.

w�È‰להכעיס: ‡Ï ‰w�Â.מ�מע ���ט� לפי ְְִַ¿«≈…¿«∆ְְְִַָ

מ��� נפרע א�א לגמרי, העו� על מו�ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�אינ�

ל�בי�, ה�א מנ�ה �ר��: ור��תינ� מעט. ְְְְְִֵֶַַַַַָָמעט

�בי� ל�אינ� ינ�ה פו)ולא ‡·B˙:(יומא ÔÂÚ „˜t ְְְִֵֶֶַָָֹ…≈¬…»
ÌÈ�aŒÏÚ.,�ידיה� אב�תיה� מע�ה ��א�חזי� «»ƒְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַ

ל��נאי: אחר, �מקרא �ר� ¯ÌÈÚa��בר ÏÚÂ. ְְְְְִֵֵֶַַָָָ¿«ƒ≈ƒ
מ�ת על מר�ה ט�בה מ�ה נמצאת רביעי. ִַַָ�ְְְִִִִֵָָ��ר

לחמ� אחת ה�א�רענ�ת ט�בה ��מ�ה מא�ת, �ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

לאלפי� חסד "נצר LÓ‰(Á)":א�מר: ¯‰ÓÈÂ. ֲִֵֵֶֶָָֹ«¿«≈…∆

ה�ריאה, ק�ל ו�מע ע�ברת �כינה מ�ה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ��ראה

"ו���ח� e�a¯˜a(Ë)":מ�ד: '‰ ‡�ŒCÏÈ.�מ� ְִִַָָ≈∆»¿ƒ¿≈ְ

"ע� וא� עו�, נ��א �א�ה מאחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�הבטח�נ�,

��" זאת: על ואמר� ,�� וימר� ה�א" ְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹק�הֿער�

'�י' י� וג�', לעונינ� �סלח א�ה ��ר�", ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאכל�

'א�': (ספרי�.e�zÏÁ�e�מק�� לנחלה ל� ות�ננ� ְִִ¿«¿»ְְְְְֲִִֵַָָ

���ת: היא ז� מיחדת, נחלה) לנ� ���� ִֶֶַַָ�ְֲֲִִֵֵֶַָָאחרי�:

וע��", אני על"ונפלינ� �כינת� ת�רה ��א ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ

אלילי�: ע�בדי È¯a˙(È)הא��ת ˙¯k.זאת:על ָ�ְֱִִֵ…≈¿ƒַֹ

˙‡ÏÙ� ‰NÚ‡.�ז� מב�לי� ��הי� ונפלינ�, ל��� ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְִִִֶ�ְְִָ

�כינתי ��רה ��א אלילי�, ע�בדי הא��ת ְְְֱִִִִִֵֶֶָֹ�ִָָמ�ל

B‚Â'(È‡)עליה�: È¯Ó‡‰ �א�,.‡˙ י� א��ת ו' ֲֵֶ∆»¡…ƒ¿�ֵָ

מ�ניה�: �פנה עמד ה�ר��י ְְִִִִֵֶַַָָָָ�י



קלג `yz ikcliyy mei qelwpe`

úîàå ãñç-áøåi''yx:æðàNð íéôìàì ãñç øö §©¤¬¤¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬
ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå òLôå ïår|ïår ¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ

lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr úBáàíéL ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−
íéraø-ìråi''yx:çäöøà ãwiå äLî øäîéå §©¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨

eçzLiåi''yx:èïç éúàöî àð-íà øîàiå ©¦§¨«©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³
éðéra-ír ék eðaø÷a éðãà àð-Cìé éðãà E §¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©

eðúàhçìe eððårì zçìñå àeä óøò-äL÷§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬§©¨¥−
eðzìçðei''yx:éùùéúøk éëðà äpä øîàiå §©§¨«©ÀŸ¤¦¥´¨Ÿ¦»Ÿ¥´

øLà úàìôð äNrà Enr-ìk ãâð úéøa§¦¼¤³¤¨©§Æ¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²
äàøå íéBbä-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨©¦®§¨¨´
ýåýé äNrî-úà Baø÷á äzà-øLà írä-ìë̈Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤©«£¥³§Ÿ̈Æ

Cnr äNò éðà øLà àeä àøBð-éki''yx: ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«
àééððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯

éðtî Løâå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ
éñeáéäå éeçäå éføtäåi''yx:áé-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤

:ËBL˜e ÔÂ·Ëזe·ÈË ¯Ë� «¿»¿»«ƒ

„B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿

d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈

¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«

ÔÈ�· È�a ÏÚÂ ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ≈¬»»«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ

¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¯חÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â ¿ƒ»¿ƒ…∆¿««

:„È‚Òe ‡Ú¯‡טÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â «¿»¿ƒ«¬«ƒ¿«

C‰z ÈÈ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»¿«

ÌÚ È¯‡ ‡��Èa ÈÈ„ ‡z�ÎL ÔÚk¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«

‡�·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„˜ ÈL¿̃≈¿«¿ƒ¿¿»»

:‡��ÒÁ˙Â ‡�‡ËÁÏÂי‡‰ ¯Ó‡Â ¿«¬»»»¿«¿¿»»«¬«»

„aÚ‡ CnÚ Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡�‡¬»¿«¿«√»»«»∆¿≈

ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»

ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e ‡Ú¯‡«¿»¿»«¿«»¿∆¡≈»

‡„·BÚ ˙È ÔB‰È�Èa z‡ Èc ‡nÚ«»ƒ«¿≈≈»»»

„·Ú ‡�‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚיא‡�‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë ƒ»»»»ƒ¬»

C¯˙Ó ‡�‡ ‡‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ¿«¿»»≈»¬»¿»≈

È‡�Ú�Îe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

˜ÌÈיב ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«

é"ùø

יז) לע��י.Ó‡Â˙:(ראשֿהשנה ט�ב �כר ל��� ∆¡∆ְְֵֵַָָ

ÒÁ„(Ê)רצ�נ�: ע��ה.�ˆ¯ לפניו:�האד� ְ…≈∆∆ְֶֶָָָָָ

ÌÈÙÏ‡Ï.:ר�ת�� אלפי� א��.B�ÂÚ˙ל�ני «¬»ƒְֲִִֵָ¬…ֵ

ע��ה �אד� ה�רדי� א�� ��עי�, ְְְִִֵֶֶַַָָָָה�ד�נ�ת.

w�È‰להכעיס: ‡Ï ‰w�Â.מ�מע ���ט� לפי ְְִַ¿«≈…¿«∆ְְְִַָ

מ��� נפרע א�א לגמרי, העו� על מו�ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�אינ�

ל�בי�, ה�א מנ�ה �ר��: ור��תינ� מעט. ְְְְְִֵֶַַַַַָָמעט

�בי� ל�אינ� ינ�ה פו)ולא ‡·B˙:(יומא ÔÂÚ „˜t ְְְִֵֶֶַָָֹ…≈¬…»
ÌÈ�aŒÏÚ.,�ידיה� אב�תיה� מע�ה ��א�חזי� «»ƒְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַ

ל��נאי: אחר, �מקרא �ר� ¯ÌÈÚa��בר ÏÚÂ. ְְְְְִֵֵֶַַָָָ¿«ƒ≈ƒ
מ�ת על מר�ה ט�בה מ�ה נמצאת רביעי. ִַַָ�ְְְִִִִֵָָ��ר

לחמ� אחת ה�א�רענ�ת ט�בה ��מ�ה מא�ת, �ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

לאלפי� חסד "נצר LÓ‰(Á)":א�מר: ¯‰ÓÈÂ. ֲִֵֵֶֶָָֹ«¿«≈…∆

ה�ריאה, ק�ל ו�מע ע�ברת �כינה מ�ה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ��ראה

"ו���ח� e�a¯˜a(Ë)":מ�ד: '‰ ‡�ŒCÏÈ.�מ� ְִִַָָ≈∆»¿ƒ¿≈ְ

"ע� וא� עו�, נ��א �א�ה מאחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�הבטח�נ�,

��" זאת: על ואמר� ,�� וימר� ה�א" ְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹק�הֿער�

'�י' י� וג�', לעונינ� �סלח א�ה ��ר�", ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאכל�

'א�': (ספרי�.e�zÏÁ�e�מק�� לנחלה ל� ות�ננ� ְִִ¿«¿»ְְְְְֲִִֵַָָ

���ת: היא ז� מיחדת, נחלה) לנ� ���� ִֶֶַַָ�ְֲֲִִֵֵֶַָָאחרי�:

וע��", אני על"ונפלינ� �כינת� ת�רה ��א ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ

אלילי�: ע�בדי È¯a˙(È)הא��ת ˙¯k.זאת:על ָ�ְֱִִֵ…≈¿ƒַֹ

˙‡ÏÙ� ‰NÚ‡.�ז� מב�לי� ��הי� ונפלינ�, ל��� ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְִִִֶ�ְְִָ

�כינתי ��רה ��א אלילי�, ע�בדי הא��ת ְְְֱִִִִִֵֶֶָֹ�ִָָמ�ל

B‚Â'(È‡)עליה�: È¯Ó‡‰ �א�,.‡˙ י� א��ת ו' ֲֵֶ∆»¡…ƒ¿�ֵָ

מ�ניה�: �פנה עמד ה�ר��י ְְִִִִֵֶַַָָָָ�י



yz`קלד ikcliyy meiqelwpe`

àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìrâé-úà ék ¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤

-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤
ïeúøëz åéøLài''yx:ãéìàì äåçzLú àì ék £¥−̈¦§Ÿ«¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´

çàøàeä àp÷ ìû BîL àp÷ ýåýé éki''yx: ©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬©−̈«
åèeðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´

zìëàå Eì àø÷å íäéäìàì eçáæå íäéäìà¡«Ÿ¥¤À§¨§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈
Bçáfîi''yx:æèéðáì åéúðaî zç÷ìåeðæå E ¦¦§«§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´

éða-úà eðæäå ïäéäìà éøçà åéúðáéøçà E §ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½©«£¥−
:ïäéäìàæé:Cl-äNrú àì äëqî éýìû ¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

çéìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ

íéøönî úàöé áéáàä Lãçai''yx:èéøèt-ìk §´Ÿ¤¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤
ð÷î-ìëå éì íçøäùå øBL øèt øëfz Ei''yx: ¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«Ÿ

ëäcôú àì-íàå äùá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½Ÿ§¦¬Ÿ¦§¤−

Ú ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏdÏ ¿»≈«¿»ƒ«¿»≈¬«

:C�Èa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈcיגÈ¯‡ ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»¬≈

ÔB‰˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È»¬≈¿«¿¿»»«¿

:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

iÓÓÚ‡יד ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»

:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p˜ ÈÈ È¯‡¬≈¿»«»¿≈≈«»

‡¯Ú‡טו ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»

ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a ÔeÚËÈÂ¿ƒ¿»««¬«¿¿ƒ¿¿

ÏeÎÈ˙Â CÏ Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬«¿¿ƒ¿»¿≈

:ÔB‰ÈÁ·cÓטזÔB‰˙�aÓ ·q˙Â ƒƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«¿

¯˙a ÔB‰˙�a ÔiÚËÈÂ CÈ�·Ïƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿»«

¯˙a C�a ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚËיז‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc «¬«¿«¬«¿«¿»»

:CÏ „aÚ˙יח‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È «¿≈»»«»¿«ƒ«»

‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ¯hzƒ«ƒ¿»ƒ≈«ƒ»

‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»

‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜Ù�יטÁ˙t Ïk ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ»»«

ÔÈ¯Îc C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ

:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

B¯Ùz˜כ ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿

dÙ˜�˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿«¿¿≈

é"ùø

(‚È)ÂÈ¯L‡.(מד זרה �ע�בדי�(עבודה איל� ה�א ¬≈»ְִִֶָ

BÓL(È„)א�ת�: ‡p˜.,מו�ר ואינ� לה�רע מק�א «»¿ְְְְִֵֵֵַַַָ

�פ�רע �נצח�נ� א�חז קנאה, ל��� �ל ְְְְְִִֵֵֶַָָוזה�

BÁ·fÓ(ÂË)מע�זביו: zÏÎ‡Â.�אי� א�ה �סב�ר ְֵָ¿»«¿»ƒƒ¿ְֵֶַָָ

�עב�דת�, �מ�דה עלי� מעלה ואני �אכילת�, ְֲֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹענ�

לבני� מ�נ�תיו ול�קח �א א�ה �� ה)����� :(ש� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

(ÁÈ)·È·‡‰ L„Á.ה�ב�אה� ה���ר, חד� …∆»»ƒְִֶֶַַָֹ

�ב��ל�: ÈÏ(ËÈ)מת��רת ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk. ְְִִֶֶַָ»∆∆∆∆ƒ
B‚Â'�אד�: ¯Îfz E�˜ÓŒÏÎÂ.א�ר מקנ� וכל ָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְֲִֶָ

ו�ה, ��ר �פטר רחמ�:��כר את זכר יפטר א�ר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

¯Ët.�וכ �תיחה, יז)ל��� מי�(משלי "��טר : ∆∆ְְְִִֵֵַָ

היא, נקבה ל��� ��כר, �ל �י"ו מד��". ְְִִִֵֵֶָָָָָרא�ית

ה��לדת: על BÓÁ¯(Î)מ�סב ¯ËÙe.אר� ולא ֶֶַַָ∆∆¬ְְָֹ
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ט) �ב���השנה �עבד ימי� "��ת מ�מע�: וכ� ,ְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ל�, �ה�ר�י ה�מי� ו' ועב�דת ���ת", ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹה�ביעי

ל�מר צרי� ואי� אס�ר, וה�ציר �החרי� �נה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי�

נאמר �בר �הרי �ביעית, �ל וקציר (ויקראחרי� ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

�אינ�כה) א�מרי� וי� וג�'". תזרע לא "�ד� :ְְְְְִִֵֵֶָָֹ

ל�מר ,�� �הז�ר וקציר וחרי� ���ת, א�א ְַַ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָָמד�ר

ר��ת, חרי�, מה קצירל�, יצא ר��ת, קציר, א� ְְְְִִִֶַָָָָ

ה��ת: את וד�חה מצוה �ה�א ְְִֶֶֶֶַַָָָֹהעמר

(·Î)ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka.י�� �� מביא �א�ה ƒ≈¿ƒƒƒְִֵֵֶַָ

הח�י�ה�ח� כא)מ� השנה �היא.È¯eka:(ראש ִִִֶֶַַƒ≈ִֶ

ח�י� �ל החד� מ� ה�אה רא��נה ְִִִִִֶֶַָָָָָָמנחה

מ� �פסח, ה�אה העמר מנחת �י ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹל�ק��,

היא: ‰‡ÛÈÒה�ע�רי� ‚ÁÂ.�א�ס �א�ה �זמ� ְִִַ¿«»»ƒְִֵֶַַָ

הכנסה ל��� ז� אסיפה ל�ית. ה�דה מ� ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ�ב�את�

�מ� כב)ל�ית, �ית�"(דברי� ��� אל "ואספ�� :: ְְֲִֵֶֶַַַַ

‰�M‰ ˙Ùe˜z.תח�ת� ה�נה, �חזרת �היא ¿««»»ְֲִִִֶַַַַָָָ

ה�אה: וה�פה:.Ùe˜z˙ה�נה מס�ה ל��� ַַָָָָ¿«ְְְִַָָָ

(‚Î)E¯eÎÊŒÏk.�ה�כרי מצו�ת�ל הר�ה .��� »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ

�עמי� �ל� מה� וי� ונכ�ל�, נאמר� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ���רה

ועל ��ה�, לאוי� מני� על ולענ� לח�ב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹואר�ע,

��ה�: ע�ה אתרי�,.‡LÈ¯B(Î„)מני� �תר��מ� ְֲִֵֶֶַָƒְְֲֵַָ

ב)וכ� וכ�(דברי� ר�", "החל לב): "ו�ר�(במדבר : ְְֵֵֵֶַָָֹ

�ר��י�: ל��� האמ�רי", EÏ·bאת ˙‡ Èz·Á¯‰Â. ְֱִִֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆
לפני לרא�ת יכ�ל ואינ� ה�חירה מ�ית רח�ק ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָוא�ה

ל� ק�בע אני לכ� ה�ל�:�מיד. רגלי� �ל�ה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

(‰Î)'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï.ה�סח את לאֿ��חט …ƒ¿«¿ְִֶֶַַַֹ

ק��, חמ� א�ועדי� ל��רק א� ל��חט, אזהרה ְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָ

חב�רהלאחד סג)מ�ני .ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ:(פסחי� ְְֲִֵֶָָ¿…»ƒ
מ�עלת לינה אי� ואי��תר��מ�. ה�ז�ח, �רא� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ה�חר: �ע��ד א�א ‰ÁÒtלינה ‚Á Á·Ê.,אמ�ריו ְִֶַַַַָָ∆«««»«ֵָ

ואברי�: חלבי� הקטר לכל למד א�ה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�מ�א�

(ÂÎ)E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯.�ה�יני מ�בעת ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ

ארצ� ��בח ח)האמ�רי� ח�ה(דברי� "אר� : ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
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ה�אה: וה�פה:.Ùe˜z˙ה�נה מס�ה ל��� ַַָָָָ¿«ְְְִַָָָ

(‚Î)E¯eÎÊŒÏk.�ה�כרי מצו�ת�ל הר�ה .��� »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ

�עמי� �ל� מה� וי� ונכ�ל�, נאמר� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ���רה

ועל ��ה�, לאוי� מני� על ולענ� לח�ב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹואר�ע,

��ה�: ע�ה אתרי�,.‡LÈ¯B(Î„)מני� �תר��מ� ְֲִֵֶֶַָƒְְֲֵַָ

ב)וכ� וכ�(דברי� ר�", "החל לב): "ו�ר�(במדבר : ְְֵֵֵֶַָָֹ

�ר��י�: ל��� האמ�רי", EÏ·bאת ˙‡ Èz·Á¯‰Â. ְֱִִֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆
לפני לרא�ת יכ�ל ואינ� ה�חירה מ�ית רח�ק ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָוא�ה

ל� ק�בע אני לכ� ה�ל�:�מיד. רגלי� �ל�ה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

(‰Î)'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï.ה�סח את לאֿ��חט …ƒ¿«¿ְִֶֶַַַֹ

ק��, חמ� א�ועדי� ל��רק א� ל��חט, אזהרה ְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָ

חב�רהלאחד סג)מ�ני .ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ:(פסחי� ְְֲִֵֶָָ¿…»ƒ
מ�עלת לינה אי� ואי��תר��מ�. ה�ז�ח, �רא� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ה�חר: �ע��ד א�א ‰ÁÒtלינה ‚Á Á·Ê.,אמ�ריו ְִֶַַַַָָ∆«««»«ֵָ

ואברי�: חלבי� הקטר לכל למד א�ה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�מ�א�

(ÂÎ)E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯.�ה�יני מ�בעת ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ

ארצ� ��בח ח)האמ�רי� ח�ה(דברי� "אר� : ְְְֲִִֶֶֶַַָָ



yz`קלו ikcliriay meiqelwpe`

éäìà ýåýé úéa àéázéãb ìMáú-àì E ¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
Bnà áìçai''yx:ôéòéáùæë-ìà ýåýé øîàiå ©«£¥¬¦«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

ék älàä íéøácä-úà Eì-áúk äLî¤½§¨§−¤©§¨¦´¨¥®¤¦º
ét-ìr|úéøa Ezà ézøk älàä íéøácä ©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²§¦−

ìàøNé-úàåi''yx:çëýåýé-ír íL-éäéå §¤¦§¨¥«©§¦¨´¦§Ÿ̈À
ìëà àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½
éøác úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì íéîe©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´

:íéøácä úøNr úéøaäèëäLî úãøa éäéå ©§¦½£¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤¤Æ
äLî-ãéa úãrä úçì éðLe éðéñ øäî¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

Bzà Bøaãa åéðti''yx:ìéða-ìëå ïøäà àøiå ¨−̈§©§¬¦«©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³
eàøéiå åéðt øBò ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−´¨¨®©¦«§−

åéìà úLbîi''yx:àìeáLiå äLî íäìà àø÷iå ¦¤¬¤¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯
äLî øaãéå äãra íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−

íäìài''yx:áìøac øLà-ìk úà íeöéå ìûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå £¥¤«§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á¨£¤̧¦¤¯

:·ÏÁa ¯Naכז‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿««¬»«¬«¿»¿…∆

È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È CÏ ·˙k¿«»»ƒ¿»«»»ƒ≈¬≈

˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚכח‰Â‰Â ƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈«¬»

ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn«̇»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ

ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬«

˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L ‡Ï ‡iÓe«»»¿≈¿«««»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»»«¿»ƒ¿»ƒ

ehÓ¯‡כט ‰LÓ ˙Á� „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»

‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e È�ÈÒ„¿ƒ«¿≈≈«¬»ƒ»

‰LÓe ‡¯eË ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„¿…∆¿≈¬≈ƒ»…∆

‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„ל‡ÊÁÂ ¿«ƒ¿«»≈ƒ≈«¬»

‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆

È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò ‡‰Â¿»¿≈ƒ¿»»¿«ƒ

:d˙ÂÏ ‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»¿»≈

d˙ÂÏלא e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈

‡zL�Îa ‡i·¯·¯ ÏÎÂ Ô¯‰‡«¬…¿»«¿¿«»ƒ¿ƒ¿»

:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓeלבÔk ¯˙·e «≈…∆ƒ¿»«≈

Ôep„wÙe Ï‡¯NÈ È�a Ïk e·È¯˜˙‡ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈«≈ƒ

é"ùø

ה�א �דב�, וג�'". וגפ� �מרי���ע�רה :�ב� ְְְְְְִֶֶַָָָ

È„b ÏM·˙Œ‡Ï.,חלב� לב�ר ו�ל�אזהרה …¿«≈¿ƒְְְֶַָָָָָָָֹ

להנאה ואחד לאכילה, אחד ���רה: �ת�ב ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ�עמי�

���ל לא��ר קטו)ואחד ר�.È„b:(חולי� ולד �ל ְְִִֶָ¿ƒַָָָ

לפר� �הצר� מ�ה וכב�, עגל וא� ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָ�מ�מע,

�ל סת� ��די למד�, ע�י�" "�די מק�מ�ת ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ�כ�ה

�מ�מע: ‡Bnי�נקי� ·ÏÁa.�ל �אי� לע��, �רט ְְְִַָ«¬≈ƒְְֵֶָ

ס�פרי�: מ�ברי א�א ה��רה מ� א��ר� �אי� ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָחלב,

(ÊÎ)‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡.לכ�ב ר�אי א�ה ולא ∆«¿»ƒ»≈∆ְְִַַַָֹֹ

�ה: ��על LÓ‰(ËÎ)��רה ˙„¯a È‰ÈÂ. ְֶֶַָ«¿ƒ¿∆∆…∆
ה���רי� �י�� אחר�נ�ת, ל�ח�ת ˜¯Ô:��הביא Èk. ְְֲִִִֵֶַַƒ»«

קר�. �מי� �ב�לט מבהיק �הא�ר קרני�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָל���

הה�ד? לקרני מ�ה זכה מ��מהיכ� אמר�: ר��תינ� ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

�ניו, על יד� ה�א �ר�� ה�ד�� ��ת� ְֶַַַַָָָָָָָָה�ערה,

לג)��אמר כ�י(לעיל "ו��תי ::"(Ï)e‡¯ÈiÂ ְֱִִֶֶַַַֹ«ƒ¿
ÂÈÏ‡ ˙LbÓ.�ל� �ח� �ד�לה ��ה �ראה א ƒ∆∆≈»ְְֵֶַָָָֹֹ

א�מר מה� �עברה ידיה� ��ט� ��א �עד ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעברה,

כד) �רא�(לעיל אכלת �א� ה' �ב�ד "�מראה :ְְְְֵֵֶֶַֹֹ

מז�עזעי�, ולא יראי� ולא י�ראל" �ני לעיני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹההר

הי� מ�ה �ל ה�ד� מקרני א� העגל, את ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�ע��

�מז�עזעי�: Úa„‰(Ï‡)מר�יעי� ÌÈ‡Np‰.�מ� ְְְְִִִִַַ«¿ƒƒ»≈»ְ

העדה: ‡Ì‰Ïנ�יאי ‰LÓ ¯a„ÈÂ.ל� �ליח�ת� ְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְִֶ

ה�א הוה �ל��� ה�ה:מק��, העני� �ל ְְִֶֶַָָָָֹ

(·Ï)eLb� ÔÎŒÈ¯Á‡Â.ח�זר ל�קני�, ���ד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְִִֵֵֵֶַַַ

ר�נ�: '�נ� לי�ראל: ההלכה א� ה�ר�ה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָ�מל�ד

ה�ב�רה, מ�י ל�מד היה מ�ה ה��נה? סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�יצד

וי�ב אהר� נס��ק �רק�, מ�ה ל� �נה אהר�, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹנכנס

מ�ה לה� �נה �ניו, נכנס� מ�ה, ל�מאל ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹֹל�

`yz ikcliriay mei qelwpe`

éðéñ øäa Bzà ýåýéi''yx:âìøacî äLî ìëéå §Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«©§©´¤½¦©¥−
äåñî åéðt-ìr ïziå ízài''yx:ãìäLî àááe ¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«§¸Ÿ¤¹

äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−

äeöé øLài''yx:äìéðt-úà ìàøNé-éðá eàøå £¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´
äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî¤½¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³

Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìr äåñnä-úài''yx: ¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
ñññ.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

(øéèôî) äøô úùøô éðù øôñá ïéàøå÷å

èéà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéåáäøBzä úwç úàæ ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«ŸµŸª©´©½̈
øac øîàì ýåýé äeö-øLà|éìà eç÷éå ìûøNé éða-ìàänãà äøô E £¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸£ª¹̈

:ìr äéìr äìr-àì øLà íeî da-ïéà øLà äîéîzâdúà ízúðe §¦À̈£¤³¥¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈

‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:È�ÈÒ„לג‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ ¿ƒ»¿≈≈…∆ƒ¿«»»

:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡ ÏÚ ·‰ÈÂ ÔB‰nÚƒ¿ƒ«««ƒ≈«≈

ÈÈלד Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»

È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡ dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈«¿ƒ»≈«ƒ

È�a ÌÚ ÏlÓÓe ˜Ù�Â d˜tÓ „Ú«ƒ¿≈¿»≈¿«≈ƒ¿≈

:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈלהÔÊÁÂ ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»«¬»

È‚Ò È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈

‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆

ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡ ˙Èa ˙È»≈«≈««ƒ«¿»≈

Ò Ò Ò :dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

é"ùø

מ�ה לימי� אלעזר י�ב ה�, נס��ק� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�רק�,

לה� �נה זקני�, נכנס� אהר�, ל�מאל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר

נכנס� לצדדי�, י�ב� זקני�, נס��ק� �רק�, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמ�ה

�ל �יד נמצא, �רק�. מ�ה לה� �נה הע�, ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹ�ל

�יד �ל�ה, אהר� �ני �יד ב', ה�קני� �יד א', ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהע�

�ער�בי� �דאיתא וכ�'', אר�עה :(נד)אהר� ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

(‚Ï)‰ÂÒÓ ÂÈ�tŒÏÚ ÔziÂ.,א�י �ית �תר��מ�: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ

��מרא ה�א אר�י סב)ל��� ל�א',(כתובות 'סוי : ְֲִִִַַָָָָָ

ה�טה, ל��� לא��', מסוה קא 'הוה �כת��ת: ְְְֲֵֶַַַָָָָ�ְְִוע�ד

�נגד ה��� �גד מסוה, �א�, א� .�� מס��ל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

��א הה�ד, קרני ולכב�ד העיני�, �בית ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹה�רצ��

ונ�טל� �נג�� ה�סוה נ�ת� היה מה�, ה�ל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיז�נ�

�ה�ק�� �ב�עה י�ראל ע� מד�ר �היה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ��עה

מסוה: �לא יצא �בצאת� צאת� עד ע�� ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹנד�ר

(„Ï)Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯a„Â.הה�ד קרני ורא� ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְֵַַָ

מה�: מס��ק �כ�ה�א LÓ‰(Ï‰)�פניו, ·ÈL‰Â ְְְִֵֵֶֶַָָ¿≈ƒ…∆
Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈ�tŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡.כ��א� ∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְֶָ

�ניו: מעל נ�טל� א��, תשאלד�ר כי 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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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קלז `yz ikcliriay mei qelwpe`

éðéñ øäa Bzà ýåýéi''yx:âìøacî äLî ìëéå §Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«©§©´¤½¦©¥−
äåñî åéðt-ìr ïziå ízài''yx:ãìäLî àááe ¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«§¸Ÿ¤¹

äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−

äeöé øLài''yx:äìéðt-úà ìàøNé-éðá eàøå £¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´
äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî¤½¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³

Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìr äåñnä-úài''yx: ¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
ñññ.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

(øéèôî) äøô úùøô éðù øôñá ïéàøå÷å

èéà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéåáäøBzä úwç úàæ ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«ŸµŸª©´©½̈
øac øîàì ýåýé äeö-øLà|éìà eç÷éå ìûøNé éða-ìàänãà äøô E £¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸£ª¹̈

:ìr äéìr äìr-àì øLà íeî da-ïéà øLà äîéîzâdúà ízúðe §¦À̈£¤³¥¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈

‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:È�ÈÒ„לג‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ ¿ƒ»¿≈≈…∆ƒ¿«»»

:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡ ÏÚ ·‰ÈÂ ÔB‰nÚƒ¿ƒ«««ƒ≈«≈

ÈÈלד Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»

È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡ dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈«¿ƒ»≈«ƒ

È�a ÌÚ ÏlÓÓe ˜Ù�Â d˜tÓ „Ú«ƒ¿≈¿»≈¿«≈ƒ¿≈

:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈלהÔÊÁÂ ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»«¬»

È‚Ò È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈

‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆

ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡ ˙Èa ˙È»≈«≈««ƒ«¿»≈

Ò Ò Ò :dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

é"ùø

מ�ה לימי� אלעזר י�ב ה�, נס��ק� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�רק�,

לה� �נה זקני�, נכנס� אהר�, ל�מאל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר

נכנס� לצדדי�, י�ב� זקני�, נס��ק� �רק�, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמ�ה

�ל �יד נמצא, �רק�. מ�ה לה� �נה הע�, ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹ�ל

�יד �ל�ה, אהר� �ני �יד ב', ה�קני� �יד א', ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהע�

�ער�בי� �דאיתא וכ�'', אר�עה :(נד)אהר� ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

(‚Ï)‰ÂÒÓ ÂÈ�tŒÏÚ ÔziÂ.,א�י �ית �תר��מ�: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ

��מרא ה�א אר�י סב)ל��� ל�א',(כתובות 'סוי : ְֲִִִַַָָָָָ

ה�טה, ל��� לא��', מסוה קא 'הוה �כת��ת: ְְְֲֵֶַַַָָָָ�ְְִוע�ד

�נגד ה��� �גד מסוה, �א�, א� .�� מס��ל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

��א הה�ד, קרני ולכב�ד העיני�, �בית ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹה�רצ��

ונ�טל� �נג�� ה�סוה נ�ת� היה מה�, ה�ל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיז�נ�

�ה�ק�� �ב�עה י�ראל ע� מד�ר �היה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ��עה

מסוה: �לא יצא �בצאת� צאת� עד ע�� ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹנד�ר

(„Ï)Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯a„Â.הה�ד קרני ורא� ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְֵַַָ

מה�: מס��ק �כ�ה�א LÓ‰(Ï‰)�פניו, ·ÈL‰Â ְְְִֵֵֶֶַָָ¿≈ƒ…∆
Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈ�tŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡.כ��א� ∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְֶָ

�ניו: מעל נ�טל� א��, תשאלד�ר כי 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
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: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



קלח

àéöBäå ïäkä øærìà-ìà:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìà dúà ¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«
ããrBî-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øærìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈¤¸Ÿ©§¥¯«Ÿ¤¥²

:íéîrt òáL dîcîädøNa-úàå døò-úà åéðérì äøtä-úà óøNå ¦¨−̈¤¬©§¨¦«§¨©¬¤©¨−̈§¥®̈¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
:óøNé dLøt-ìr dîc-úàååéðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå §¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´

éìLäå úrìBú:äøtä úôøN CBz-ìà Cæõçøå ïäkä åéãâa ñaëå ¨®©§¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³
:áørä-ãr ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé øçàå íéna BøNaçóøOäå §¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤§©Ÿ¥´

:áørä-ãr àîèå íéna BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúàŸ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤
èóñàå|íB÷îa äðçnì õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì ìûøNé-éða úãrì äúéäå øBäè̈®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
éäúéäå áørä-ãr àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©¨¨®¤§¨«§º̈

:íìBò úwçì íëBúa øbä øbìå ìûøNé éðáìàéLôð-ìëì úîa râpä ¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈§ª©¬¨«©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤
:íéîé úráL àîèå íãàáéíBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬

àì éréáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ
:øäèéâéàhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa râpä-ìk ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈

äcð éî ék ìûøNiî àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈
:Bá Búàîè ãBò äéäé àîè åéìr ÷øæ-àìãéíãà äøBzä úàæ «ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈

úráL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa úeîé-ék¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬
:íéîéåè:àeä àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëåæèìëå ¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«§¸Ÿ

Bà íãà íörá-Bà úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½«§¤¬¤¨−̈´
:íéîé úráL àîèé øá÷áæéúàhçä úôøN øôrî àîhì eç÷ìå §®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®

:éìk-ìà íéiç íéî åéìr ïúðåçéøBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå §¨©¬¨¨²©¬¦©¦−¤¤«¦§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼
-ìrå íL-eéä øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr äfäå§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«¨®§©

:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpäèéàîhä-ìr øähä äfäå ©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½
õçøå åéãâa ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe éLéìMä íBia©¬©§¦¦−©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøra øäèå íénaëLôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå ©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤

åéìr ÷øæ-àì äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈
:àeä àîèàëåéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå ¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈

ä éîa râpäå:áørä-ãr àîèé äcpáëàîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå §©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®
:áørä-ãr àîèz úrâpä Lôpäåô §©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©¨¨«¤

.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

ú"åîùì äøèôäçé à-íéëìîá

çéë:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iå ìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiåàëírä-ìk-ìà eäiìà Lbiå ©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«©¦©̧¥«¦¹̈¤¨¨À̈

åéøçà eëì ìraä-íàå åéøçà eëì íéýìûä ýåýé-íà íétrqä ézL-ìr íéçñt ízà éúî-ãr øîàiå©¸Ÿ¤Æ©¨©º©¤´«Ÿ§¦»©§¥´©§¦¦¼¦§Ÿ̈³¨«¡Ÿ¦Æ§´©«£½̈§¦©©−©§´©«£®̈

:øác Búà írä eðr-àìåáëìraä éàéáðe écáì ýåýéì àéáð ézøúBð éðà írä-ìà eäiìà øîàiå §«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤¨½̈£¦º©¯§¦¨¦²©«Ÿ̈−§©¦®§¦¥´©©½©

:Léà íéMîçå úBàî-òaøàâëeîéùéå eäçzðéå ãçàä øtä íäì eøçáéå íéøt íéðL eðì-eðzéå ©§©¥¬©«£¦¦−¦«§¦§¹̈§©¦́¨¦À§¦§£´¨¤Á©¨̧¨«¤¹̈¦«©§ªÀ§¨¦̧ŸÆ

äNrà éðàå eîéNé àì Làå íéörä-ìr|:íéNà àì Làå íéörä-ìr ézúðå ãçàä øtä-úà ©¨´¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈§¨«©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ¨¦«

ãëïriå íéýìûä àeä Làá äðré-øLà íéýìûä äéäå ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà íLa íúàø÷e§¨¤º§¥´¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´§¥«§Ÿ̈½§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²£¤©«£¤¬¨¥−´¨«¡Ÿ¦®©©¯©

:øácä áBè eøîàiå írä-ìkäëék äðLàø eùrå ãçàä øtä íëì eøça ìraä éàéáðì eäiìà øîàiå ¨¨¨²©«Ÿ§−¬©¨¨«©¸Ÿ¤¥«¦¹̈¦§¦¥´©©À©©«£¸¨¤¹©¨³¨«¤¨Æ©«£´Ÿ¦Ÿ½̈¦¬

:eîéNú àì Làå íëéäìà íLa eàø÷å íéaøä ízàåëeàø÷iå eNriå íäì ïúð-øLà øtä-úà eç÷iå ©¤−¨«©¦®§¦§Æ§¥´¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«©Â¦§Â¤©¨̧£¤¨©´¨¤»©©«£¼©¦§§´

:äNr øLà çaænä-ìr eçqôéå äðò ïéàå ìB÷ ïéàå eððr ìraä øîàì íéøävä-ãrå ø÷aäî ìraä-íLá§¥«©Â©Â©¥«©¸Ÿ¤§©©¨«¢©³¦¥ŸÆ©©´©£¥½§¥¬−§¥´Ÿ¤®©§©Æ§½©©¦§¥−©£¤¬¨¨«

æëå çéN-ék àeä íéýìû-ék ìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiå eäiìà íäa ìzäéå íéøävá éäéåCøã-éëå Bì âéN-éë ©§¦̧©¨«¢©¹¦©§©¥¯¨¤´¥«¦À̈©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ¦«¡Ÿ¦´½¦¦¯©§¦¦²−§¦¤´¤

:õ÷éå àeä ïLé éìeà Bìçëíc-CôL-ãr íéçîøáe úBáøça íètLîk eããbúiå ìBãb ìB÷a eàø÷iå ®©²¨¥¬−§¦¨«©¦§§Æ§´¨½©¦§«Ÿ§Æ§¦§¨½̈©«£¨−¨«§¨¦®©§¨−̈

:íäéìrèë:áL÷ ïéàå äðò-ïéàå ìB÷-ïéàå äçðnä úBìrì ãr eàaðúiå íéøävä øárk éäéåìøîàiå £¥¤«©§¦Æ©«£´Ÿ©¨«¢©½¦©¦§©§½©−©«£´©¦§¨®§¥«¬§¥«Ÿ¤−§¥¬¨«¤©¸Ÿ¤

:ñeøää ýåýé çaæî-úà àtøéå åéìà írä-ìë eLbiå éìà eLb írä-ìëì eäiìààìíézL eäiìà çwiå ¥«¦¨³§¨¨¨Æ§´¥©½©¦§¬¨¨−̈¥¨®©§©¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¤¨«©¦©´¥«¦À̈§¥³

:EîL äéäé ìûøNé øîàì åéìà ýåýé-øáã äéä øLà á÷ré-éðá éèáL øtñîk íéðáà äøNráìäðáiå ¤§¥Æ£¨¦½§¦§©−¦§¥´§¥©£®Ÿ£¤Á¨¨̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¦§¨¥−¦«§¤¬§¤«©¦§¤¯

:çaænì áéáñ òøæ íéúàñ úéák äìrz Nriå ýåýé íLa çaæî íéðáàä-úàâìíéörä-úà Cøriå ¤¨«£¨¦²¦§¥−©§¥´§Ÿ̈®©©´©§¨À̈§¥Æ¨©´¦¤½©¨¦−©¦§¥«©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®



קלט

åéìr ÷øæ-àì äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈
:àeä àîèàëåéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå ¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈

ä éîa râpäå:áørä-ãr àîèé äcpáëàîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå §©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®
:áørä-ãr àîèz úrâpä Lôpäåô §©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©¨¨«¤

.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

ú"åîùì äøèôäçé à-íéëìîá

çéë:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iå ìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiåàëírä-ìk-ìà eäiìà Lbiå ©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«©¦©̧¥«¦¹̈¤¨¨À̈

åéøçà eëì ìraä-íàå åéøçà eëì íéýìûä ýåýé-íà íétrqä ézL-ìr íéçñt ízà éúî-ãr øîàiå©¸Ÿ¤Æ©¨©º©¤´«Ÿ§¦»©§¥´©§¦¦¼¦§Ÿ̈³¨«¡Ÿ¦Æ§´©«£½̈§¦©©−©§´©«£®̈

:øác Búà írä eðr-àìåáëìraä éàéáðe écáì ýåýéì àéáð ézøúBð éðà írä-ìà eäiìà øîàiå §«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤¨½̈£¦º©¯§¦¨¦²©«Ÿ̈−§©¦®§¦¥´©©½©

:Léà íéMîçå úBàî-òaøàâëeîéùéå eäçzðéå ãçàä øtä íäì eøçáéå íéøt íéðL eðì-eðzéå ©§©¥¬©«£¦¦−¦«§¦§¹̈§©¦́¨¦À§¦§£´¨¤Á©¨̧¨«¤¹̈¦«©§ªÀ§¨¦̧ŸÆ

äNrà éðàå eîéNé àì Làå íéörä-ìr|:íéNà àì Làå íéörä-ìr ézúðå ãçàä øtä-úà ©¨´¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈§¨«©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ¨¦«

ãëïriå íéýìûä àeä Làá äðré-øLà íéýìûä äéäå ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà íLa íúàø÷e§¨¤º§¥´¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´§¥«§Ÿ̈½§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²£¤©«£¤¬¨¥−´¨«¡Ÿ¦®©©¯©

:øácä áBè eøîàiå írä-ìkäëék äðLàø eùrå ãçàä øtä íëì eøça ìraä éàéáðì eäiìà øîàiå ¨¨¨²©«Ÿ§−¬©¨¨«©¸Ÿ¤¥«¦¹̈¦§¦¥´©©À©©«£¸¨¤¹©¨³¨«¤¨Æ©«£´Ÿ¦Ÿ½̈¦¬

:eîéNú àì Làå íëéäìà íLa eàø÷å íéaøä ízàåëeàø÷iå eNriå íäì ïúð-øLà øtä-úà eç÷iå ©¤−¨«©¦®§¦§Æ§¥´¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«©Â¦§Â¤©¨̧£¤¨©´¨¤»©©«£¼©¦§§´

:äNr øLà çaænä-ìr eçqôéå äðò ïéàå ìB÷ ïéàå eððr ìraä øîàì íéøävä-ãrå ø÷aäî ìraä-íLá§¥«©Â©Â©¥«©¸Ÿ¤§©©¨«¢©³¦¥ŸÆ©©´©£¥½§¥¬−§¥´Ÿ¤®©§©Æ§½©©¦§¥−©£¤¬¨¨«

æëå çéN-ék àeä íéýìû-ék ìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiå eäiìà íäa ìzäéå íéøävá éäéåCøã-éëå Bì âéN-éë ©§¦̧©¨«¢©¹¦©§©¥¯¨¤´¥«¦À̈©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ¦«¡Ÿ¦´½¦¦¯©§¦¦²−§¦¤´¤

:õ÷éå àeä ïLé éìeà Bìçëíc-CôL-ãr íéçîøáe úBáøça íètLîk eããbúiå ìBãb ìB÷a eàø÷iå ®©²¨¥¬−§¦¨«©¦§§Æ§´¨½©¦§«Ÿ§Æ§¦§¨½̈©«£¨−¨«§¨¦®©§¨−̈

:íäéìrèë:áL÷ ïéàå äðò-ïéàå ìB÷-ïéàå äçðnä úBìrì ãr eàaðúiå íéøävä øárk éäéåìøîàiå £¥¤«©§¦Æ©«£´Ÿ©¨«¢©½¦©¦§©§½©−©«£´©¦§¨®§¥«¬§¥«Ÿ¤−§¥¬¨«¤©¸Ÿ¤

:ñeøää ýåýé çaæî-úà àtøéå åéìà írä-ìë eLbiå éìà eLb írä-ìëì eäiìààìíézL eäiìà çwiå ¥«¦¨³§¨¨¨Æ§´¥©½©¦§¬¨¨−̈¥¨®©§©¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¤¨«©¦©´¥«¦À̈§¥³

:EîL äéäé ìûøNé øîàì åéìà ýåýé-øáã äéä øLà á÷ré-éðá éèáL øtñîk íéðáà äøNráìäðáiå ¤§¥Æ£¨¦½§¦§©−¦§¥´§¥©£®Ÿ£¤Á¨¨̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¦§¨¥−¦«§¤¬§¤«©¦§¤¯

:çaænì áéáñ òøæ íéúàñ úéák äìrz Nriå ýåýé íLa çaæî íéðáàä-úàâìíéörä-úà Cøriå ¤¨«£¨¦²¦§¥−©§¥´§Ÿ̈®©©´©§¨À̈§¥Æ¨©´¦¤½©¨¦−©¦§¥«©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®



קמ

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

:íéörä-ìr íNiå øtä-úà çzðéåãìíéörä-ìrå äìòä-ìr e÷öéå íéî íécë äraøà eàìî øîàiå ©§©©Æ¤©½̈©−̈¤©¨«¥¦«©ÀŸ¤¦§¸©§¨¨³©¦Æ©½¦§¦§¬©¨«Ÿ−̈§©¨«¥¦®

lL øîàiå eðLiå eðL øîàiålLéå eL:eLäì:íéî-àlî äìrzä-úà íâå çaænì áéáñ íénä eëìiå ©³Ÿ¤§Æ©¦§½©¬Ÿ¤©¥−©§©¥«©¥«§´©©½¦¨¦−©¦§¥®©§©¬¤©§¨−̈¦¥¨«¦

åìéäéå|òãeé íBiä ìàøNéå ÷çöé íäøáà éýìû ýåýé øîàiå àéápä eäiìà Lbiå äçðnä úBìra ©§¦´©£´©¦§À̈©¦©º¥«¦¨´©¨¦»©Ÿ©¼§Ÿ̈À¡Ÿ¥³©§¨¨Æ¦§¨´§¦§¨¥½©´¦¨©À

:älàä íéøácä-ìk úà éúéùr Eøáãáe Ecár éðàå ìûøNéa íéýìû äzà-ékæìeòãéå éððr ýåýé éððr ¦«©¨¯¡Ÿ¦²§¦§¨¥−©«£¦´©§¤®¦§¨«§´¨¦½Ÿ¦¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤£¥³¦§Ÿ̈Æ£¥½¦§¥«§Æ

:úépøçà íaì-úà úañä äzàå íéýìûä ýåýé äzà-ék äfä íräçìzåìëàzå ýåýé-Là ìt ¨¨´©¤½¦«©¨¬§Ÿ̈−¨«¡Ÿ¦®§©¨²£¦¬Ÿ¨¤¦−̈£«Ÿ©¦«©¦´Ÿ¥§Ÿ̈À©³Ÿ©

:äëçì äìrza-øLà íénä-úàå øôrä-úàå íéðáàä-úàå íéörä-úàå äìòä-úàèìírä-ìk àøiå ¤¨«Ÿ¨Æ§¤¨«¥¦½§¤¨«£¨¦−§¤¤«¨®̈§¤©©¬¦£¤©§¨−̈¦¥«¨©©§Æ¨¨½̈

:íéýìûä àeä ýåýé íéýìûä àeä ýåýé eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå©¦§−©§¥¤®©´Ÿ§½§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½§Ÿ̈−¬¨«¡Ÿ¦«

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøô úùøô úøèôäåì ÷øô ìà÷æçéá

åìæè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæéeànèéå íúîãà-ìr íéáLé ìàøNé úéa íãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¥³¦§¨¥Æ«Ÿ§¦´©©§¨½̈©§©§´
:éðôì íkøã äúéä äcpä úàîèk íúBìéìráe íkøãa dúBàçéíäéìr éúîç CtLàå ½̈§©§−̈©«£¦«¨®§ª§©Æ©¦½̈¨«§¨¬©§−̈§¨¨«¨«¤§³Ÿ£¨¦Æ£¥¤½

:äeànè íäéìelâáe õøàä-ìr eëôL-øLà ícä-ìrèéúBöøàa eøfiå íéBba íúà õéôàå ©©−̈£¤¨«§´©¨¨®¤§¦«¥¤−¦§«¨¨«¨¦³Ÿ¨Æ©¦½©¦¨−¨«£¨®
:íézèôL íúBìéìrëå íkøãkëéLã÷ íL-úà eìlçéå íL eàa-øLà íéBbä-ìà àBáiå §©§¨¬§©«£¦«¨−§©§¦«©¨À¤©¦Æ£¤¨´½̈©§©§−¤¥´¨§¦®

:eàöé Böøàîe älà ýåýé-ír íäì øîàaàëúéa eäìlç øLà éLã÷ íL-ìr ìîçàå ¤«¡³Ÿ¨¤Æ©§Ÿ̈´¥½¤¥«©§−¨¨«¨«¤§−Ÿ©¥´¨§¦®£¤³¦§ª̧Æ¥´
:änL eàa-øLà íéBba ìàøNéáëàì ýåýé éðãà øîà äk ìûøNé-úéáì øîà ïëì ¦§¨¥½©¦−£¤¨¬¨«¨¨¥º¡´Ÿ§¥«¦§¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¯Ÿ

ì-íà ék ìûøNé úéa äNò éðà íëðrîìíúàa-øLà íéBba ízìlç øLà éLã÷-íL §©«©§¤²£¦¬Ÿ¤−¥´¦§¨¥®¦³¦§¥«¨§¦Æ£¤´¦©§¤½©¦−£¤¨¬¤
:íLâëéðà-ék íéBbä eòãéå íëBúa ízìlç øLà íéBba ìlçîä ìBãbä éîL-úà ézLc÷å ¨«§¦©§¦º¤§¦´©¨À©«§ª¨Æ©¦½£¤¬¦©§¤−§¨®§¨§¸©¦¹¦«£¦´

:íäéðérì íëá éLãwäa ýåýé éðãà íàð ýåýéãëíëúà ézöa÷å íéBbä-ïî íëúà ézç÷ìå §Ÿ̈À§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§¦¨«§¦¬¨¤−§¥«¥¤«§¨©§¦³¤§¤Æ¦©¦½§¦©§¦¬¤§¤−
:íëúîãà-ìà íëúà éúàáäå úBöøàä-ìkîäëízøäèe íéøBäè íéî íëéìr éz÷øæå ¦¨¨«£¨®§¥«¥¦¬¤§¤−¤©§©§¤«§¨«©§¦¯£¥¤²©¬¦§¦−§©§¤®
:íëúà øäèà íëéìelb-ìkîe íëéúBàîè ìkîåëïzà äLãç çeøå Lãç áì íëì ézúðå ¦¯Ÿª§«¥¤²¦¨¦¬¥¤−£©¥¬¤§¤«§¨©¦³¨¤Æ¥´¨½̈§¬©£¨−̈¤¥´

:øNa áì íëì ézúðå íëøNaî ïáàä áì-úà éúøñäå íëaø÷aæëïzà éçeø-úàå §¦§§¤®©£¦̧Ÿ¦¹¤¥³¨¤̧¤Æ¦§©§¤½§¨©¦¬¨¤−¥¬¨¨«§¤¦−¤¥´

:íúéNrå eøîLz éètLîe eëìz éwça-øLà úà éúéùrå íëaø÷açëõøàa ízáLéå §¦§§¤®§¨¦ÀŸ¦¥³£¤§ª©Æ¥¥½¦§¨©¬¦§§−©£¦¤«¦©§¤´¨½̈¤
:íéäìàì íëì äéäà éëðàå írì éì íúééäå íëéúáàì ézúð øLàèëíëúà ézrLBäå £¤¬¨©−¦©«£«Ÿ¥¤®¦«§¦³¤¦Æ§½̈§¨´Ÿ¦½¤«§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«§«©§¦´¤§¤½

:árø íëéìr ïzà-àìå Búà éúéaøäå ïâcä-ìà éúàø÷å íëéúBàîè ìkîìéúéaøäå ¦−Ÿª§«¥¤®§¨¨³¦¤©¨¨Æ§¦§¥¦´Ÿ½§«Ÿ¤¥¬£¥¤−¨¨«§¦§¥¦Æ
:íéBba árø útøç ãBò eç÷ú àì øLà ïrîì äãOä úáeðúe õrä éøt-úààìízøëæe ¤§¦´¨¥½§©−©¨¤®§©À©£Â¤Â´Ÿ¦§¬²¤§©¬¨¨−©¦«§©§¤Æ

ìrå íëéúðBr ìr íëéðôa íúè÷ðe íéáBè-àì øLà íëéììrîe íérøä íëéëøc-úà¤©§¥¤´¨«¨¦½©«©§¥¤−£¤´«Ÿ¦®§«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½©µ£´Ÿ¥¤½§©−
:íëéúBárBzáìíëéëøcî eîìkäå eLBa íëì òãåé ýåýé éðãà íàð äùò-éðà íëðrîì àì «£«¥¤«¯Ÿ§©«©§¤´£¦«Ÿ¤ÀŸ§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¨©−¨¤®¯§¦¨«§²¦©§¥¤−
:ìàøNé úéaâìézáLBäå íëéúBðBr ìkî íëúà éøäè íBéa ýåýé éðãà øîà äk ¥¬¦§¨¥«³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§Æ©«£¦´¤§¤½¦−Ÿ£«¥¤®§«©§¦Æ

:úBáøçä eðáðå íéørä-úàãìéðérì äîîL äúéä øLà úçz ãárz änLpä õøàäå ¤¤´¨¦½§¦§−¤«¢¨«§¨¨¬¤©§©−̈¥«¨¥®©µ©£¤´¨«§¨´§¨½̈§¥¥−
:øáBò-ìkäìúBnLpäå úBáøçä íéøräå ïãr-ïâk äúéä änLpä eælä õøàä eøîàå ¨¥«§¨§À¨¨³¤©¥̧Æ©§©½̈¨«§−̈§©¥®¤§¤«¨¦¯¤«¢¥²§©§©¬

:eáLé úBøeöa úBñøäpäååìék íëéúBáéáñ eøàMé øLà íéBbä eòãéå|éúéða ýåýé éðà §©¤«¡¨−§¬¨¨«§¨«§´©¦À£¤´¦¨«£»§¦«¥¤¼¦´£¦´§Ÿ̈À¨¦̧¦Æ
:éúéNrå ézøac ýåýé éðà änLpä ézrèð úBñøäpä©¤«¡¨½¨©−§¦©§©¨®£¦¬§Ÿ̈−¦©¬§¦§¨¦«¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא, פרה - בערים שונות בעולם קמב
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קייץ
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כי תשא, פרה -

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא, פרה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל רביעי ט"ו בו

לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא, פרה - 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)

כי תשא, פרה -

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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