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d"lyz'd ,oqip `"i .c"qa

(dben izla dgpd)

˙„‚‰Â�ממצרי בצאתי לי הוי' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביו� עיקרי1לבנ� עני� שזהו ,

בש� הסדר בסימני (ונקרא הגדה בש� שנקרא פסח בלילי מצרי� יציאת בסיפור
באבודרה� שכתוב (כמו לבנ� והגדת עלֿש� דעות2מגיד), שלכמה ועד מעיקרי3). זה הרי

השנה בכל מצרי� יציאת זכירת לגבי פסח בלילי מצרי� יציאת סיפור שבי� החילוקי�
ובלילה ביו� יו�, בכל מצרי� יציאת להזכיר חייבי� (שהרי מצרי�4כולה יציאת שסיפור ,(

והגדת הלשו� נאמר (שבו זה פסוק אמנ�, לבנ�. והגדת של באופ� להיות צרי� פסח בלילי
בפני בפסוק נאמר עלֿזה [שהרי הב� של שאלתו על מענה אינו ההגדה) נקראת שמו שעל

ולא5עצמו גו', ואמרת בלשו� הוא והמענה זאת, מה לאמר מחר בנ� ישאל� כי והיה
ז"ל חכמינו פירשו ולכ� והגדת], התורה6בלשו� על רש"י בפירוש ג� שאינו7(הובא בב� (

לבנ� והגדת לו), פתח (את אתה לו שתפתח מלמד� והכתוב מדבר, הכתוב לשאול יודע
מהב� עיקר שעושי� הטע� מהו להבי� וצרי� ממצרי�. בצאתי לי הוי' עשה זה בעבור גו'

להיות צרי� מצרי� יציאת שסיפור אמת דה� לשאול, יודע יודעmbשאינו שאינו להב�
אבל החכ�,xwirלשאול, להב� לכאורה להיות צרי� היה מצרי� יציאת דסיפור העני�
נאמר הוי'8שעלֿזה צוה אשר והמשפטי� והחוקי� העדות מה לאמר מחר בנ� ישאל� כי

אלא המדובר, העני� כללות שיודע בלבד זו שלא מדבר, הכתוב חכ� שבב� אתכ�, אלקינו
ומשפטי� חוקי� דעדות החילוקי� פרטי ג� יודע ישראל9הוא של ומעלת� ענינ� ג� ויודע ,

אתכ�), גו' צוה אשר גו' העדות (מה כו' ביניה� והשייכות הקשר אודות ושואל (אתכ�),
בנ� ישאל� כי הפסוק ע� שקשור בלשו� (לא מצרי� יציאת סיפור נקרא וא�ֿעלֿפיֿכ�,
ג� דוקא. לשאול יודע שאינו בב� שנאמר לבנ� והגדת עלֿש� הגדה בלשו� אלא) גו',
בעבור מדייק שהפסוק כיו� דלכאורה, זה, בעבור גו' ההוא ביו� שכתוב מה להבי� צרי�

לפני� מונחי� ומרור מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור הפירוש10זה, (שזהו
זה ואומר באצבעו מורה זה, אומרו11בעבור מהו דוקא, ומיוחד קבוע יו� שזהו היינו, ,(

צרי� ממצרי� בצאתי דלכאורה ממצרי�, בצאתי הכתוב סיו� להבי� צרי� וג� ההוא. ביו�
ע� הקשורה והתשובה השאלה ישנה הסדר בהתחלת כבר שהרי העני�, התחלת להיות

גו'. זה דבעבור להעני� טע� אלא זה אי� זה ובפסוק מצרי�, דיציאת העני� כללות
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ח.1) יג, בא

וכו'2) טעמי� לקוטי ע� פסח של בהגדה (הובא במקומו

ה). ע'

וש"נ.3) טו. ע' הנ"ל הגש"פ ראה

(במשנה).4) ב יב, ברכות

יד.5) ש�, בא

ש�.6) בא עה"פ מכילתא

ה.7) ש�,

כ.8) ו, ואתחנ�

(943 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ישאל� כי רד"ה ג� ראה

ואיל�).

עה"פ.10) ממכילתא מר"ח", "יכול פיסקא פסח של הגדה

בסופה.11) תענית ראה
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ידועÂ‡È·Â¯ב) דהנה העני�, משתווית12כללות (שבזה ממצרי� שבגאולה שהחידוש
יהודי שא� הוא, הגלויות משאר הגאולות לגבי האחרו�) זה מגלותנו להגאולה
עצמ� ישראל לבני בנוגע כלֿכ� לא הוא החידוש עיקר גופא ובזה במצרי�. נשאר לא
גאולה להיות שצריכה הזמ� שהגיע בשעה במצרי� להשאר יהודי יצטר� טע� [דמאיזה
עני� איזה במצרי� נשאר שלא ישראל, לבני השייכי� להעניני� בנוגע אלא ממצרי�],

בגמרא וכדאיתא לישראל. וקשור הפסוק13השיי� כמצולה14על שעשאוה מצרי� את וינצלו
שהיו העניני� כל את ממצרי� שהוציאו היינו, דג�, בה שאי� וכמצודה דגי� בה שאי�

הבעלֿש�ֿטוב תורת ועלֿדר� ישראל. לבני ושייכי� המגיד15קשורי� בפירוש16והרב
ז"ל רבותינו הקדושה17מאמר ניצוצות בגלל שזהו ישראל, של ממונ� על חסה התורה

דא� מצרי�, שבגאולת החידוש וזהו זה. ממו� שיי� שאליו האד� של לנשמתו השייכי�
קדושה, ניצוצות ש� ישארו וא�ֿעלֿפיֿכ� ממצרי� יצאו ישראל בני שכל אפשרות שיש
באופ� עלֿכלֿפני�) אלא גלות, של באופ� (לא למצרי� לשוב ישראל בני יצטרכו ואחרֿכ�
ג� ש� שנשארו ויו�, פרס מדי בבל גלות הגליות, בשאר [כמו לברר� כדי חירות של
לדבר, וראיה הקודש, לאר� ובאו מש� שנגאלו ליהודי� השייכי� קדושה ניצוצות

להת� ומהכא להכא מהת� נחותי לש�, חזרו העבודה18שלאחריֿזה את להשלי� בכדי ,

היתה מכלֿמקו�, הקודש], לאר� ובאו זו מגלות יצאו שכבר א�ֿעלֿפי הניצוצות, דבירור
נאמר שלכ� קדושה, ניצוצות ש� נשארו שלא באופ� ממצרי� לראות�19הגאולה תוסיפו לא

מצרי� לאר� לשוב שלא ישראל הוזהרו מקומות בג' לאיזה20גו', יהודי של הליכתו כי ,

כבר נפעלו מצרי� שבאר� וכיו� ומטרה, תכלית לש� הקב"ה של בשליחותו היא מקו�
מצרי�, את וינצלו בפירוש כנ"ל הניצוצות, בבירור לפעול ישראל בני שיכולי� העניני� כל

האריז"ל בכתבי (כמבואר חירות של באופ� אפילו מצרי� לאר� לשוב אסור וכ�21לכ� .(
נאמר עליה האחרו�, מגלות בהגאולה ג� נפלאות,22יהיה אראנו מצרי� מאר� צאת� כימי

שכתוב כמו יתבטלו, רצויי� הבלתי העניני� האר�,23שכל מ� אעביר הטומאה רוח ואת
נאמר עליה� ישראל, בני עלֿידי ילוקטו הקדושה ניצוצות אחד24וכל לאחד תלוקטו ואת�

גאולה תהיה ועלֿידיֿזה אליו, השייכי� הקדושה ניצוצות כל ע� איש איש ישראל, בני
ויזדככו יתבררו כול� אלא במקומו, שלא קדושה ניצו� ישאר שלא כיו� בשלימות, שלימה

דקדושה. ומצב במעמד ויהיו
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ב.13) ט, ברכות

לו.14) יב, בא

סרי"ח.15) כש"ט סק"ט. הריב"ש צוואת

ד.16) קא, או"ת

א.17) כז, ר"ה

א.18) ה, סנהדרי� ראה

יג.19) יד, בשלח

ה"א.20) פ"ה סוכה ירושלמי

תצא.21) ר"פ ל"ת ראה. פ' המצוות שער

טו.22) ז, מיכה

ב.23) יג, זכרי'

יב.24) כז, ישעי'
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מבניÂ‰�‰ג) ואחד אחד כל של בהגאולה הוא מצרי� שביציאת החידושי� שאחד כיו�
ג� הרי בגלות, נשאר לא ביותר) תחתונה בדרגא שהוא מי (ג� אחד שא� ישראל,
להב� רק (לא מצרי� דיציאת השייכות את שמדגישי� באופ� הוא מצרי� יציאת סיפור
הבני� ארבעת סדר לפי הרביעי הב� שהוא לשאול, יודע שאינו להב� ג�) אלא החכ�,

המכילתא (עלֿפי שבעלֿפה בתורה חלק [שהיא בתורה26והירושלמי25בהגדה סדר ג� והרי ,(
הוא הימנו27תורה למטה שאי� במדריגה למטה שהוא והב� החכ�, הוא נעלה היותר שהב� ,[

אחר, באופ� הוא העולמות ד' לסדר בהתא� הבני� ד' שסדר [א� לשאול יודע שאינו הוא
האריז"ל בכתבי כללות28כמבואר נקרא זה ש� שעל ועד וגו', לבנ� והגדת נאמר עליו שג� ,[

לבנ� והגדת לשאול, יודע שאינו לב� שבהגדה זאת, ועוד הגדה. בש� מצרי� יציאת סיפור
שעלֿידי היינו, ו), סעי� (כדלקמ� החכ� הב� שאלת על המענה ג� מרומז וגו', זה בעבור גו'
אצל ג� ממצרי� הגאולה נעשית הימנו, למטה שאי� לשאול יודע שאינו הב� של הגאולה
מוכח שאלה, לו שיש גופא מזה שהרי בנ�), ישאל� (כי שאלתו את שמתרצי� – החכ� הב�
שבאי� ומחלוקת דקושיא העניני� לבטל צור� יש שאז גלות, של ומצב במעמד שנמצאי�

בזוהר (כדאיתא ד"לעומתֿזה", באגרתֿהקודש29מסטרא ).30ומבואר

אשרÈÂ˘ד) והמשפטי� והחוקי� העדות מה החכ� הב� שאלת ביאור תחילה להקדי�
בהדרוש [ובפרט נשיאינו רבותינו בדרושי המבואר עלֿפי אתכ�, אלקינו הוי' צוה

(בעל ה"צמחֿצדק" אדמו"ר כ"ק ב"אורֿהתורה"של ניס�) די"ג על31ההילולא מיוסד
הזק� אדמו"ר כ"ק (או32מאמר אתכ� ישראל, דבני העילוי גודל יודע החכ� שהב� שכיו� ,[

והחוקי�33כהגירסא העדות מה שואל לכ� וכו', האלקית נפש יש אחד שלכל אותנו),
שזהו הקב"ה, ע� וחיבור דצוותא העני� יהיה יד� על שדווקא גשמיות, מצוות והמשפטי�,

צוותא לשו� מצוה אלקינו, ה' צוה אשר הצור�34עני� מהו היא החכ� הב� ששאלת והיינו, .
ועלֿדר� ברוחניות. ומצוות התורה עני� שישנו א� דוקא, בגשמיות ומצוות התורה בקיו�

המלאכי� היינו,35טענת וד�, לבשר ליתנה מבקש אתה כו' ל� שגנוזה גנוזה חמודה
דוקא, בגשמיות וד�, בשר אצל שה� כפי ומצוות התורה בקיו� הצור� מהו היא שהשאלה
מזה (במכלֿשכ� שלה בהעילוי שהיא כפי הנשמה מעלת מצד שה� כפי ברוחניות, ולא

יתבר� אתו באמנה היתה החטא בשעת בדרגא36שג� כשעומדי� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
בעבור לאמר ההוא ביו� לבנ� והגדת בפסוק ג� מרומז לזה שהמענה לומר, ויש נעלית).
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ב).

פ"ז.28) המצות) חג (שער שכ"א פע"ח

(ברע"מ).29) ב קכד, ח"ג

סכ"ו.30)

ח"ו31) דברי� ואיל�. תשנח ע' ח"ג) (ויקרא לפסח דרושי�

ואיל�. ב'רצה ע'

ואיל�.32) ג יב, במדבר שבלקו"ת שהקדימו בשעה ד"ה

תשעד. תשע. ע' ח"ב פרשיות אדה"ז במאמרי ישאל� כי ד"ה

ש�.33) ומכילתא ירושלמי

ובכ"מ.34) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת

ב.35) פח, שבת

ספכ"ד.36) תניא
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מבניÂ‰�‰ג) ואחד אחד כל של בהגאולה הוא מצרי� שביציאת החידושי� שאחד כיו�
ג� הרי בגלות, נשאר לא ביותר) תחתונה בדרגא שהוא מי (ג� אחד שא� ישראל,
להב� רק (לא מצרי� דיציאת השייכות את שמדגישי� באופ� הוא מצרי� יציאת סיפור
הבני� ארבעת סדר לפי הרביעי הב� שהוא לשאול, יודע שאינו להב� ג�) אלא החכ�,

המכילתא (עלֿפי שבעלֿפה בתורה חלק [שהיא בתורה26והירושלמי25בהגדה סדר ג� והרי ,(
הוא הימנו27תורה למטה שאי� במדריגה למטה שהוא והב� החכ�, הוא נעלה היותר שהב� ,[

אחר, באופ� הוא העולמות ד' לסדר בהתא� הבני� ד' שסדר [א� לשאול יודע שאינו הוא
האריז"ל בכתבי כללות28כמבואר נקרא זה ש� שעל ועד וגו', לבנ� והגדת נאמר עליו שג� ,[

לבנ� והגדת לשאול, יודע שאינו לב� שבהגדה זאת, ועוד הגדה. בש� מצרי� יציאת סיפור
שעלֿידי היינו, ו), סעי� (כדלקמ� החכ� הב� שאלת על המענה ג� מרומז וגו', זה בעבור גו'
אצל ג� ממצרי� הגאולה נעשית הימנו, למטה שאי� לשאול יודע שאינו הב� של הגאולה
מוכח שאלה, לו שיש גופא מזה שהרי בנ�), ישאל� (כי שאלתו את שמתרצי� – החכ� הב�
שבאי� ומחלוקת דקושיא העניני� לבטל צור� יש שאז גלות, של ומצב במעמד שנמצאי�

בזוהר (כדאיתא ד"לעומתֿזה", באגרתֿהקודש29מסטרא ).30ומבואר

אשרÈÂ˘ד) והמשפטי� והחוקי� העדות מה החכ� הב� שאלת ביאור תחילה להקדי�
בהדרוש [ובפרט נשיאינו רבותינו בדרושי המבואר עלֿפי אתכ�, אלקינו הוי' צוה

(בעל ה"צמחֿצדק" אדמו"ר כ"ק ב"אורֿהתורה"של ניס�) די"ג על31ההילולא מיוסד
הזק� אדמו"ר כ"ק (או32מאמר אתכ� ישראל, דבני העילוי גודל יודע החכ� שהב� שכיו� ,[

והחוקי�33כהגירסא העדות מה שואל לכ� וכו', האלקית נפש יש אחד שלכל אותנו),
שזהו הקב"ה, ע� וחיבור דצוותא העני� יהיה יד� על שדווקא גשמיות, מצוות והמשפטי�,

צוותא לשו� מצוה אלקינו, ה' צוה אשר הצור�34עני� מהו היא החכ� הב� ששאלת והיינו, .
ועלֿדר� ברוחניות. ומצוות התורה עני� שישנו א� דוקא, בגשמיות ומצוות התורה בקיו�

המלאכי� היינו,35טענת וד�, לבשר ליתנה מבקש אתה כו' ל� שגנוזה גנוזה חמודה
דוקא, בגשמיות וד�, בשר אצל שה� כפי ומצוות התורה בקיו� הצור� מהו היא שהשאלה
מזה (במכלֿשכ� שלה בהעילוי שהיא כפי הנשמה מעלת מצד שה� כפי ברוחניות, ולא

יתבר� אתו באמנה היתה החטא בשעת בדרגא36שג� כשעומדי� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
בעבור לאמר ההוא ביו� לבנ� והגדת בפסוק ג� מרומז לזה שהמענה לומר, ויש נעלית).
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מונחי� ומרור מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור ממצרי�, בצאתי לי ה' עשה זה
בשאר ועלֿדר�ֿזה דוקא, גשמי ומרור גשמית מצה על היא בזה שההדגשה לפני�,

דוקא. בגשמיות להיות שצריכי� ומשפטי�, חוקי� עדות המצוות,

ישראלÔ·ÂÈÂה) זמירות נעי� שאומר הכתוב פירוש מישראל,37עלֿפי ואחת אחד כל בש�
האר� בקרב ישועות פועל מקד� מלכי צרי�38ואלקי� שכאשר בזה, והעני� .

טפחי�, מעשרה למעלה לא בשמי�, (לא להיות צריכה הישועות ופעולת ישועות, לפעול
טוב של עני� רק (לא יומש� האר� בקרב שג� היינו, האר�, בקרב אלא) סת�, באר� ולא
מקד� מקד�, מלכי ואלקי� מבחינת להמשי� צרי� לזה הנה ישועה, של עני� אלא) סת�,

לפעול הפועל שנברא מקד� נסוכה39דייקא, מקד� מראש הלשו� ובדוגמת בסדר40, שקאי ,

בספירות וענינו (נסוכה), מקד� ג� אלא (נסוכה), מראש רק לא היינו, למעלה, דמלמטה
ראש בש� נקראת חכמה ספירת שהרי הספירות, השתלשלות מגדר שלמעלה הבחינה הוא

נאמר שעלֿזה ההשתלשלות, סדר מכל ולמעלה לזה קוד� עני� וישנו מגיד41וראשית,
של ומחשבתה ישראל של מחשבת� עני� שהוא נעשו, לא אשר ומקד� אחרית מראשית

דבר לכל שקדמו האר�.42תורה בקרב ישועות פועל להיות נמש� דוקא זו מבחינה הנה ,

הידוע ממקו�43ובלשו� לבוא צריכה הישועה) ש� (לפעול ביותר מטה למטה שההמשכה ,

ולא שר� עלֿידי לא מלא� עלֿידי לא שהיתה מצרי� ביציאת וכמו ביותר. גבוה גבוה
שר� ולא אני כו' מלא� ולא אני כו' שנאמר ובעצמו, בכבודו הקב"ה אלא שליח עלֿידי

אחר ולא ה' אני כו' שליח ולא אני בלקוטיֿתורה44כו' דאחר),45(כמבואר הדרגא גודל
וגאל� ובעצמו) (בכבודו הקב"ה המלכי� מלכי מל� עליה� מפני46נגלה הוא זה שכל ,

האר� בקרב שהוא ממקו� להוציא� צריכי� .47שהיו

שבמעמדÂ‰ÊÂו) ממצרי�, בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביו� לבנ� והגדת
נאמר שעלֿזה ההוא, דביו� היינו,48ומצב ההוא, ביו� פני אסתיר הסתר ואנכי

אסתיר) (הסתר הסתר של באופ� הוא עצמו הסתר49שההסתר שזהו ההוא, שנקרא ועד ,
לפני�, מונחי� ומרור שמצה זה, דבעבור באופ� יהודי של עבודתו עלֿידי הנה כמוהו, מאי�
היינו, ממצרי�, בצאתי הוא פועל הגשמית, באצבעו עליה� שמורה גשמיי� ומרור מצה
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(בתחלתו).37) ד פ"ד, שהש"ר וראה א. כג, שמואלֿב

ניס�38) בי"א לומר שהתחילו הקא�יטל – יב. עד, ַתהלי�

ואיל�). 1 ע' ח"א ניס� י"א סה"מ (ראה השתא

ג.39) פט"ו, לב"ר מהרז"ו פי'

דודי".40) "לכה פיוט

מו,41) יו"ד.ישעי'

פסח42) של דאחרו� צאת� כימי ד"ה ג� ראה ד. פ"א, ב"ר

.(358 ע' תשל"ה (סה"מ זו שנה

בספר43) אחרי ד"ה ג. יט, ראה פ' לקו"ת ב. יג, צו לקו"ת

פר"ת הנ"ל ד"ה א). קפו, (דרמ"צ פ"ב בסופו להצ"צ המצוות

ובכ"מ. קז). ע' פר"ת (סה"מ

הגש"פ.44) נוסח

ג.45) יב, צו

ובראשי46) בד"ה נתבאר "ויוציאנו". פיסקא הגש"פ

370 ע' תשל"ה (סה"מ זו שנה אייר דר"ח א' דליל חדשיכ�

ואיל�).

ובכ"מ.47) ש�. לקו"ת ראה

יח.48) לא, ויל�

סמ"ב.49) בהוספות תשנ"ט) קה"ת, (הוצאת טוב ש� כתר

וש"נ.

d"lyz'd ,oqip `"i

האר� ערות במצרי�, היותו על הבט שבני50שמבלי באופ� מש� (בצאתי) היציאה נעשית ,
רמה ביד יוצאי� בגשמיות51ישראל המצוות מעלת ביותר שגדלה בזה, העני� וכללות .

הידועה באגרתֿהקודש כמבואר שבכחו52דוקא, ה"עצמות" כח ישנו גשמי בדבר שדוקא
קודמת אחרת וסיבה עילה שו� בלי ממש המוחלט ואפס מאי� יש ולברוא להוות ויכלתו
ובזה ח"ו. לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו כיו� הזה, ליש
[ועד המצוות מעלת יש גשמיות במצוות שדוקא – החכ� הב� שאלת על המענה ג� מרומז

גדול מעשה יהיה שאז לבוא לעתיד דמצוות וחיבור53להשלימות הצוותא נעשה יד� שעל [

דעדות הדרגות בחילוקי ג� צור� יש ולכ� אלקינו, הוי' ע� אותנו) (או דאתכ� צוה) (אשר
דביו� ומצב בהמעמד דוקא, הפירוד בעול� היא המצוות שפעולת כיו� ומשפטי�, חוקי�
ומדייק ממצרי�. בצאתי להיות זה) בעבור בגשמיות, מצוות (עלֿידי פועלי� וש� ההוא,

במדרש כדאיתא לי, הוי' עשה זה בעבור לעול�,54בכתוב זז אינו לי שנאמר מקו� כל
בחינה השתלשלות, מסדר ולמעלה קוד� מקד�, ביותר, גבוה ממקו� היא שההמשכה דכיו�

כאחד ויהיה הוה היה וזמ�, ממקו� אינו55שלמעלה שינויי�, בו שיי� שלא באופ� הריֿזה ,

עול�. עד עוד לראות� תוסיפו לא שלכ� ממצרי�, היציאה היא כזה ובאופ� לעול�, זז
נאמר שאז נפלאות), אראנו מצרי� מאר� צאת� (דכימי העתידה בגאולה ועלֿדר�ֿזה

זכר לשו� חדש, שיר ח"ו.56לפניו גלות אחריה שאי� גאולה ,

È„ÈŒÏÚÂתורה דברה בני� ארבעה כנגד לבנ�, דוהגדת העני� כל57כללות את שמקבצי� ,

מזכירי� הבני� מד' אחד שבכל שזהו תורה, עלֿפי הסדר לעריכת ישראל בני
מה� אחד בכל כי לשאול, יודע שאינו ואחד ת� ואחד רשע ואחד חכ� אחד אחד, הלשו�

דאחד העני� אחד58ישנו ושמו אחד הוי' בגילוי59, יהיה זה שעני� לפעול שצריכי� אלא ,

נפלאות, אראנו מצרי� מאר� צאת� כימי העתידה, לגאולה הכנה נעשה זה הרי – אצל�
היעוד יקויי� ואחד60שאז אחד וכל דיבר, הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד ונגלה

לו קוינו הוי' זה גו' זה אלקינו הנה ואומר באצבעו מראה לבב.61יהיה וטוב שמחה ומתו� ,
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יב.50) מב, מק�

ח.51) יד, בשלח

ואיל�).52) סע"א (קל, ס"כ

וש"נ.53) .263 ע' חכ"ה לקו"ש ויגש. ר"פ אוה"ת

ונתבאר54) הובא פי"ט. שמואל טוב שוחר ב. פ"ב, ויק"ר

ואיל�. ג ט, במדבר בלקו"ת

פ"ז.55) שעהיוה"א תניא ראה

קטז,56) פסחי� – ונאמר ה"ג תוד"ה א. טו, בשלח מכילתא

ב.

מירושלמי57) המקו�", "ברו� פיסקא פסח של הגדה

הנ"ל. ומכילתא

תרח"�58) דחה"פ א' ליל שיחת וראה .74 ע' תש"ג סה"ש

.(262 ס"ע תרח"� (סה"ש

ט.59) יד, זכרי'

ה.60) מ, ישעי'

בשלח61) עה"פ פרש"י ספכ"ג. שמו"ר וראה ט. כה, ש�

ש�. ובפרש"י בסופה תענית ב. ש�,
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האר� ערות במצרי�, היותו על הבט שבני50שמבלי באופ� מש� (בצאתי) היציאה נעשית ,
רמה ביד יוצאי� בגשמיות51ישראל המצוות מעלת ביותר שגדלה בזה, העני� וכללות .

הידועה באגרתֿהקודש כמבואר שבכחו52דוקא, ה"עצמות" כח ישנו גשמי בדבר שדוקא
קודמת אחרת וסיבה עילה שו� בלי ממש המוחלט ואפס מאי� יש ולברוא להוות ויכלתו
ובזה ח"ו. לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו כיו� הזה, ליש
[ועד המצוות מעלת יש גשמיות במצוות שדוקא – החכ� הב� שאלת על המענה ג� מרומז

גדול מעשה יהיה שאז לבוא לעתיד דמצוות וחיבור53להשלימות הצוותא נעשה יד� שעל [

דעדות הדרגות בחילוקי ג� צור� יש ולכ� אלקינו, הוי' ע� אותנו) (או דאתכ� צוה) (אשר
דביו� ומצב בהמעמד דוקא, הפירוד בעול� היא המצוות שפעולת כיו� ומשפטי�, חוקי�
ומדייק ממצרי�. בצאתי להיות זה) בעבור בגשמיות, מצוות (עלֿידי פועלי� וש� ההוא,

במדרש כדאיתא לי, הוי' עשה זה בעבור לעול�,54בכתוב זז אינו לי שנאמר מקו� כל
בחינה השתלשלות, מסדר ולמעלה קוד� מקד�, ביותר, גבוה ממקו� היא שההמשכה דכיו�

כאחד ויהיה הוה היה וזמ�, ממקו� אינו55שלמעלה שינויי�, בו שיי� שלא באופ� הריֿזה ,

עול�. עד עוד לראות� תוסיפו לא שלכ� ממצרי�, היציאה היא כזה ובאופ� לעול�, זז
נאמר שאז נפלאות), אראנו מצרי� מאר� צאת� (דכימי העתידה בגאולה ועלֿדר�ֿזה

זכר לשו� חדש, שיר ח"ו.56לפניו גלות אחריה שאי� גאולה ,

È„ÈŒÏÚÂתורה דברה בני� ארבעה כנגד לבנ�, דוהגדת העני� כל57כללות את שמקבצי� ,

מזכירי� הבני� מד' אחד שבכל שזהו תורה, עלֿפי הסדר לעריכת ישראל בני
מה� אחד בכל כי לשאול, יודע שאינו ואחד ת� ואחד רשע ואחד חכ� אחד אחד, הלשו�

דאחד העני� אחד58ישנו ושמו אחד הוי' בגילוי59, יהיה זה שעני� לפעול שצריכי� אלא ,

נפלאות, אראנו מצרי� מאר� צאת� כימי העתידה, לגאולה הכנה נעשה זה הרי – אצל�
היעוד יקויי� ואחד60שאז אחד וכל דיבר, הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד ונגלה

לו קוינו הוי' זה גו' זה אלקינו הנה ואומר באצבעו מראה לבב.61יהיה וטוב שמחה ומתו� ,
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מוגה בלתי

ויקחו‡ הזה לחודש "בעשור � ג) יב, (בא בתושב"כ מפורש בניס�) (עשירי הזה" לחודש "בעשור אודות .

וגו'". אבות לבית שה איש לה�
עול�". ד"חוקת באופ� "לדורותיכ�", נמש� זה הרי � מ"ת וקוד� יצי"מ, קוד� הי' זה שציווי ואע"פ

הגלות לזמ� בנוגע אפילו אלא פסח), קרב� מקריבי� היו (שאז קיי� הי' המקדש שבית לזמ� בנוגע רק ולא
הגלות), בזמ� ג� מיוחדי� ודיני� (מנהגי� הגדול" ל"שבת בנוגע סת"ל) (או"ח בשו"ע של� סימ� ישנו שהרי �

הזה": לחודש ד"בעשור מהציווי כתוצאה � זה וכל

מבעשור מקחו הי' מצרי� שפסח גדול, נס בו שנעשה לפי הגדול, שבת אותו קורי� הפסח שלפני "שבת
שנה (כקביעות הי' שבת היו� ואותו וגו', אבות לבית שה איש לה� ויקחו הזה לחודש בעשור כמ"ש לחודש,
וכשלקחו בשבת. הי' בניס� עשרה א"כ בשבת, בה' הי' בניס� שט"ו וכיו� . . ממצרי� יצאו בשבת בה' שהרי זו),
לה�, אמרו כ�, עושי� ה� זה למה ושאלו� ישראל אצל מצרי� בכורי נתקבצו שבת, באותו פסחיה� ישראל
את שישלחו מה� לבקש פרעה ואל אבותיה� אצל בכוריה� הלכו מצרי�. בכורי שיהרוג לה' הוא פסח זבח
זה נס וקבעו בבכוריה�. מצרי� למכה וז"ש מה�. הרבה והרגו מלחמה עמה� הבכורות ועשו רצו, ולא ישראל

הגדול". שבת וקראוהו בשבת, לדורות לזכרו�

בחול, שחל בי� בשבת שחל בי� סת�, לחודש בעשירי קבעוהו "לא לחודש", "בעשור הי' זה שנס ואע"פ
הדבר. טע� בשו"ע שמבאר כפי � הפסח שלפני בשבת קבעוהו אלא המועדי�", שנקבעו כדר�

כקביעות לחודש", "בעשור חל הגדול שבת שכאשר מוב�, לחודש", "בעשור הי' זה שנס מאחר � לאיד� אבל
הראשונה. בפע� הי' שכ� מאחר יתירה, בהדגשה העני� כללות מודגש זו, שנה

ושנה.· שנה בכל מחדש ונפעל נמש� � לחודש" "בעשור שהי' גדול" ד"נס העני� כללות והנה, .
זכרו ידי שעל .� ונעשי�" נזכרי� האלה "והימי� עה"פ האריז"ל תורת כדבעי,וכידוע ("נזכרי�") הדברי� �

הראשונה. בפע� שהיו העניני� כל מחדש ונפעלי� "נעשי�" חיי�", ו"תורת אמת" "תורת ע"פ

חוקיו ליעקב דבריו "מגיד כמ"ש לעשות, לישראל מצווה שהוא מה כל עושה שהקב"ה מאחר מזו: ויתירה
הקב"ה ומעלה מוסי� כ� כמו בקודש"), ("מעלי� בקודש להעלות נצטוו שבנ"י שכש� מוב�, לישראל", ומשפטיו
שה"פתיחה" אע"פ הראשונה, בפע� שהי' מכפי יותר נעלה באופ� � בשנה שנה מידי גדול" ד"נס העני� בכללות

הראשונה. בפע� היתה זה בעני�

הגדול":‚ ב"שבת שהי' גדול" ד"נס העני� בכללות הביאור .

הגדול", "שבת אותו קורי� ולכ� גדול", נס בו שנעשה לפי הגדול, שבת אותו קורי� הפסח שלפני "שבת
גדול". "נס אלא סת�, נס שאינו זה, בנס מיוחד עילוי שישנו אומרת, זאת הידיעה, בה"א

נעשו נסי� "עשרה וכמ"ש נסי�. וכמה כמה היו בבכוריה�", מצרי� ד"למכה הנס שאירע לפני ג� דהנה,
והנס מצרי�". . . ובי� ישראל . . בי� ה' ד"והפלה העני� הי' שבכול� המכות, עשר כל � במצרי�" לאבותינו

גדול". "נס מיוחד, נס זהו כי � הנ"ל נסי�" "עשרה בי� נכלל אינו בבכוריה�" מצרי� ד"למכה

בזה: והביאור

בנס והשבירה הביטול אבל ואהר�. ומשה הקב"ה ע"י נעשתה המכות עשר ע"י מצרי� ושבירת ביטול
והמובחר התוק� על מורה מצרי�" ש"בכורי וכידוע עצמ�, מצרי� בכורי ע"י נפעל בבכוריה�" מצרי� ד"למכה
ולכ�, מצרי�, את הכו מצרי� שבכורי בבכוריה�", מצרי� ד"למכה העני� נפעל יד� ועל דמצרי�, העתיד שבדור

גדול". "נס זה הרי

מפרעה לתבוע כדי שלה� התוק� את מנצלי� עצמ� מצרי� שבכורי בזה מתבטא גדול" ה"נס אומרת: זאת
זה עני� על בסכנה עצמ� את שמעמידי� ועד ממצרי�, בנ"י את ולשלוח הקב"ה ציווי את לקיי� מצרי� ומכל
ממצרי�, רק (לא הצדדי� מב' חללי� שנופלי� היא המלחמה שדר� בידע� מלחמה", עמה� הבכורות "ועשו �

מצרי�). מבכורי ג� אלא
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בספרי�):„ זאת מצאתי לא שלע"ע (אע"פ בזה להוסי� ויש .
גדול"), "נס (בדוגמת הגדול" "הלל הנקרא (קל"ו) בפרק � בתהלי� נאמר בבכוריה�" מצרי� "למכה הפסוק

לחודש". "בעשור הי' זה נס כי לחודש", ד"בעשור העני� מרומז שבזה העשירי, בפסוק � גופא זה ובפרק

נפש לכל השוה סידור � הזק� אדמו"ר של בסידורו ג� מודגש זה ובהקדי�:ועני� .

כוונות עניני בסידורו הזק� אדמו"ר הביא לא � האריז"ל נוסח ע"פ הוא הזק� אדמו"ר של שסידורו אע"פ
נפש. לכל השוה דבר הוא הסידור כי � האמת חכמת הקבלה, בחכמת שעוסקי� לאלו השייכי� האריז"ל,

נפש. לכל שוי� אלו שכוונות מאחר � כוונות עניני הזק� אדמו"ר מביא ספורי� במקומות ורק

לכוי� צריכי� המכות עשר באמירת היי� שפיכת שבעת הזק� אדמו"ר כותב פסח" של ב"הגדה ולדוגמא:
מסויי�. עני�

דמזמור הראשוני� הפסוקי� שעשר הזק� אדמו"ר מביא � שבת כל בתפלת שאומרי� הגדול" ב"הלל ועד"ז
שלאח"ז פסוקי� ששה הוי', דש� ראשונה ה"א כנגד ה� שלאח"ז הפסוקי� חמשה הוי', דש� יו"ד כנגד ה� זה

הוי'. דש� אחרונה ה"א כנגד ה� האחרוני� פסוקי� וחמשה הוי', דש� וא"ו כנגד ה�

כו'"), "ויכוי� � ב"הגדה" שכותב (כפי כו' כוונה של עני� שזהו הזק� אדמו"ר כותב לא זה שבעני� � ולהעיר
מאחר � הוי') דש� האותיות בשאר (וכיו"ב הראשוני� הפסוקי� עשר לאחרי יו"ד האות את מציי� רק אלא

כוונה. של עני� שזהו כלל מדגישי� שלא כ� כדי עד נפש לכל השוה דבר שזהו

יו"ד האות כי � זה שבמזמור העשירי הפסוק הוא בבכוריה�" מצרי� "למכה שהפסוק ביותר מודגש ובזה
העשירי). (הפסוק בבכוריה�" מצרי� "למכה הפסוק מול כתובה הראשוני�) פסוקי� עשר (שכנגד הוי' דש�

הזק� אדמו"ר ע"י (ולא וכיו"ב המדפיס ע"י זה במזמור הוכנסו הוי' דש� אותיות שהד' נאמר א� (ואפילו
ישראל, של תפלת� ע� הקשור עני� שזהו ובפרט פרטית. בהשגחה הסידורי� בכל נדפס כ� הרי � בעצמו)

קודש"]. "מקרא � יו"ט תפלת ועד"ז התפלה), עני� הוא ענינו (שכל השבת יו� תפלת ובפרט

הוי':‰ דש� העני� כללות ע� בבכוריה�" מצרי� ד"למכה השייכות ביאור .

את ידעתי "לא פרעה אמר עמי", את שלח . . הוי' אמר "כה אליו ואמרו פרעה אל באו ואהר� משה כאשר
פרעה". שלו� את יענה "אלקי� כמ"ש אלקי�, לש� רק היא שייכותו כי הוי'",

בלבד זו לא היינו, עמי", את "שלח הוי' ציווי את לקיי� מפרעה ודורשי� מצרי� בכורי באי� � זאת ולעומת
וי אות� ישלח עצמו שפרעה אדרבה, אלא ממצרי�, לצאת בנ"י את יעכב ממצרי�.שלא לצאת לה� סייע

מנע ולא התערב, לא שפרעה בלבד זו לא היינו, הע�", את פרעה "בשלח כמ"ש � בפועל אמנ� הי' וכ�
במהירות ממצרי� לצאת לה� וסייע ממצרי�, בנ"י את שלח עצמו פרעה אדרבה: אלא ממצרי�, לצאת מבנ"י
מארצו"! יגרש� חזקה וביד ישלח� חזקה "ביד הנה � ממצרי� לצאת רצו שלא "טפשי�" היו וכאשר האפשרית,

"למהר הזדרז לכ�, הוא, ג� שימות ופחד בכור, הי' עצמו שפרעה היות כי � בכורות מכת ע"י נפעל זה וכל
ע� מלחמה עשו מצרי� שבכורי בבכוריה�", מצרי� ד"למכה העני� הי' � לזה ובהקדמה האר�". מ� לשלח�

הוי'). ציווי את (לקיי� ממצרי� בנ"י את לשלח להכריחו כדי פרעה,

Âכבר התחיל מהגלות) לצאת לבנ"י מסייע עצמו (שפרעה הע�" את פרעה ד"בשלח העני� כללות והנה, .
הגאולה: קוד�

ממצרי�. יצאו כבר ואז עי�", כהר� המקו� עיכב� "לא � הזה" היו� "בעצ� ניס�, בט"ו הק�", "הגיע כאשר
הלילה", בחצי "ויהי � לפנ"ז התחיל ממצרי�) שיצאו (קוד� הע�" את פרעה ד"בשלח שהעני� מוב� ומזה
העיר פתחי על מחזר ("שהי' לילה ולאהר� למשה ויקרא . . לילה פרעה "ויק� כמ"ש בכורות, מכת היתה כאשר

גו'". צאו קומו ויאמר כו'") משה היכ� וצועק

ובאופ� זהב", וכלי כס� כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש "וישאלו הציווי שקיו� מוב� ועד"ז
וכלי כס� כלי לבנ"י המצרי� כבר השאילו הגאולה שקוד� היינו, הגאולה, קוד� הי' � מצרי�" את ד"ונצלת�
זהב וכלי כס� כלי לבנ"י נתנו שהמצרי� היינו, מתנה, של באופ� היתה זו ששאילה הפירוש ע"פ ובפרט זהב,

לו). יב, בא פרש"י (ראה ממצרי� שיצאו כדי
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בספרי�):„ זאת מצאתי לא שלע"ע (אע"פ בזה להוסי� ויש .
גדול"), "נס (בדוגמת הגדול" "הלל הנקרא (קל"ו) בפרק � בתהלי� נאמר בבכוריה�" מצרי� "למכה הפסוק

לחודש". "בעשור הי' זה נס כי לחודש", ד"בעשור העני� מרומז שבזה העשירי, בפסוק � גופא זה ובפרק

נפש לכל השוה סידור � הזק� אדמו"ר של בסידורו ג� מודגש זה ובהקדי�:ועני� .

כוונות עניני בסידורו הזק� אדמו"ר הביא לא � האריז"ל נוסח ע"פ הוא הזק� אדמו"ר של שסידורו אע"פ
נפש. לכל השוה דבר הוא הסידור כי � האמת חכמת הקבלה, בחכמת שעוסקי� לאלו השייכי� האריז"ל,

נפש. לכל שוי� אלו שכוונות מאחר � כוונות עניני הזק� אדמו"ר מביא ספורי� במקומות ורק

לכוי� צריכי� המכות עשר באמירת היי� שפיכת שבעת הזק� אדמו"ר כותב פסח" של ב"הגדה ולדוגמא:
מסויי�. עני�

דמזמור הראשוני� הפסוקי� שעשר הזק� אדמו"ר מביא � שבת כל בתפלת שאומרי� הגדול" ב"הלל ועד"ז
שלאח"ז פסוקי� ששה הוי', דש� ראשונה ה"א כנגד ה� שלאח"ז הפסוקי� חמשה הוי', דש� יו"ד כנגד ה� זה

הוי'. דש� אחרונה ה"א כנגד ה� האחרוני� פסוקי� וחמשה הוי', דש� וא"ו כנגד ה�

כו'"), "ויכוי� � ב"הגדה" שכותב (כפי כו' כוונה של עני� שזהו הזק� אדמו"ר כותב לא זה שבעני� � ולהעיר
מאחר � הוי') דש� האותיות בשאר (וכיו"ב הראשוני� הפסוקי� עשר לאחרי יו"ד האות את מציי� רק אלא

כוונה. של עני� שזהו כלל מדגישי� שלא כ� כדי עד נפש לכל השוה דבר שזהו

יו"ד האות כי � זה שבמזמור העשירי הפסוק הוא בבכוריה�" מצרי� "למכה שהפסוק ביותר מודגש ובזה
העשירי). (הפסוק בבכוריה�" מצרי� "למכה הפסוק מול כתובה הראשוני�) פסוקי� עשר (שכנגד הוי' דש�

הזק� אדמו"ר ע"י (ולא וכיו"ב המדפיס ע"י זה במזמור הוכנסו הוי' דש� אותיות שהד' נאמר א� (ואפילו
ישראל, של תפלת� ע� הקשור עני� שזהו ובפרט פרטית. בהשגחה הסידורי� בכל נדפס כ� הרי � בעצמו)

קודש"]. "מקרא � יו"ט תפלת ועד"ז התפלה), עני� הוא ענינו (שכל השבת יו� תפלת ובפרט

הוי':‰ דש� העני� כללות ע� בבכוריה�" מצרי� ד"למכה השייכות ביאור .

את ידעתי "לא פרעה אמר עמי", את שלח . . הוי' אמר "כה אליו ואמרו פרעה אל באו ואהר� משה כאשר
פרעה". שלו� את יענה "אלקי� כמ"ש אלקי�, לש� רק היא שייכותו כי הוי'",

בלבד זו לא היינו, עמי", את "שלח הוי' ציווי את לקיי� מפרעה ודורשי� מצרי� בכורי באי� � זאת ולעומת
וי אות� ישלח עצמו שפרעה אדרבה, אלא ממצרי�, לצאת בנ"י את יעכב ממצרי�.שלא לצאת לה� סייע

מנע ולא התערב, לא שפרעה בלבד זו לא היינו, הע�", את פרעה "בשלח כמ"ש � בפועל אמנ� הי' וכ�
במהירות ממצרי� לצאת לה� וסייע ממצרי�, בנ"י את שלח עצמו פרעה אדרבה: אלא ממצרי�, לצאת מבנ"י
מארצו"! יגרש� חזקה וביד ישלח� חזקה "ביד הנה � ממצרי� לצאת רצו שלא "טפשי�" היו וכאשר האפשרית,

"למהר הזדרז לכ�, הוא, ג� שימות ופחד בכור, הי' עצמו שפרעה היות כי � בכורות מכת ע"י נפעל זה וכל
ע� מלחמה עשו מצרי� שבכורי בבכוריה�", מצרי� ד"למכה העני� הי' � לזה ובהקדמה האר�". מ� לשלח�

הוי'). ציווי את (לקיי� ממצרי� בנ"י את לשלח להכריחו כדי פרעה,

Âכבר התחיל מהגלות) לצאת לבנ"י מסייע עצמו (שפרעה הע�" את פרעה ד"בשלח העני� כללות והנה, .
הגאולה: קוד�

ממצרי�. יצאו כבר ואז עי�", כהר� המקו� עיכב� "לא � הזה" היו� "בעצ� ניס�, בט"ו הק�", "הגיע כאשר
הלילה", בחצי "ויהי � לפנ"ז התחיל ממצרי�) שיצאו (קוד� הע�" את פרעה ד"בשלח שהעני� מוב� ומזה
העיר פתחי על מחזר ("שהי' לילה ולאהר� למשה ויקרא . . לילה פרעה "ויק� כמ"ש בכורות, מכת היתה כאשר

גו'". צאו קומו ויאמר כו'") משה היכ� וצועק

ובאופ� זהב", וכלי כס� כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש "וישאלו הציווי שקיו� מוב� ועד"ז
וכלי כס� כלי לבנ"י המצרי� כבר השאילו הגאולה שקוד� היינו, הגאולה, קוד� הי' � מצרי�" את ד"ונצלת�
זהב וכלי כס� כלי לבנ"י נתנו שהמצרי� היינו, מתנה, של באופ� היתה זו ששאילה הפירוש ע"פ ובפרט זהב,

לו). יב, בא פרש"י (ראה ממצרי� שיצאו כדי
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מצרי�, בגלות היו בנ"י כאשר ג� היינו, � הגאולה קוד� נפעל בבכוריה�" מצרי� ד"למכה שהנס מוב� ועד"ז
ממצרי�. לצאת לבנ"י לסייע מפרעה דרשו שה� "בכוריה�", ע"י מצרי�" ד"למכה העני� כבר נפעל

לבנ"י שיסייע שני גוי על לפעול ושליחותו שתפקידו יודע עצמו שהגוי � גדול" ד"נס העני� כללות וזהו
הגאולה. קוד� הגלות, בזמ� עדיי� נמצאי� בנ"י כאשר נפעל זה עני� � וכאמור מהגלות! לצאת

הגאולה שהרי � העתידה הגאולה קוד� כבר נפעלי� האמורי� שהעניני� זה, לגלותנו בנוגע מוב� ועד"ז
מצרי�". מאר� צאת� "כימי תהי' העתידה

Êהה לדעת. צרי� שכאו"א כמ"פ (וכמדובר האד� בעבודת � בבכוריה�" מצרי� ד"למכה העני� מכללות וראה
אליו): היא שהכוונה

מלשו� "מצרי�" � מזה ולמטה וגבולי�. מיצרי� � והגבלה מדידה של באופ� עבודה על מורה "מצרי�"
לישראל". "מצירי� ה� עצמ� שמצד בעניני� התעסקות היינו, לישראל", "מצירי�

בזה: והביאור

תורה, ללמוד יכול שהי' זה תמורת אומרת, זאת העול�. בעניני יהודי עוסק שבה� היו� במש� זמני� ישנ�
העול�, בעניני לעסוק כדי היו� משעות מסויי� חלק לוקח הוא הרי � התפלה בעבודת ולעסוק מצוות, לקיי�

ו"דרכי�". "מעשי�"

עבור מזמנו להקדיש לו מתירה שהתורה היינו, התורה, ע"פ היא העול� בעניני שהתעסקותו אע"פ והנה,
ועונתה כסותה "שארה בתורה ציווי שישנו ועד ביתו, ובני אשתו את לפרנס שיוכל כדי העול�, בעניני התעסקות
כאו"א של האמיתי מקומו כי לישראל", "מצירי� בבחי' היא העול� עניני ע� ההתעסקות אעפ"כ, � יגרע" לא
האמיתי ממקומו שיוצא באופ� היא העול� בעניני ההתעסקות ואילו ותפלה, תורה של אמות בד' � הוא מישראל
מתו� התורה ללימוד להתמסר יכול אינו העול�, בעניני עסקו שבעת בפשטות וכמוב� בצאת�". "זבולו� � לחו�

ונבו�". חכ� ל"ע� ששיי� ליהודי המתאי� באופ� והשגה, הבנה

יש ולכ� הגו�, דטבע ההגבלות ע� בגו�, נשמה של באופ� הקב"ה ע"י נברא שיהודי אע"פ אומרת: זאת
"מצירי� אדרבה: אלא שמחה, אצלו גור� הדבר אי� אעפ"כ, � הטבע דרכי ע"פ פרנסה בעניני לעסוק רשות לו
לעסוק שהצור� בידעו בלבד, בפי�" ד"יגיע ובאופ� ולב, לב בלא בלבד, הכרח מתו� זאת עושה והוא לישראל"
ורעו זרי� "ועמדו היעוד יקויי� לבוא לעתיד כי הגלות, בזמ� עדיי� שנמצאי� מפני ורק א� הוא העול� בעניני

צאנכ�".

מדוע "כאבֿלב" כדי תו� נעשית היא כי לישראל", "מצירי� בבחינת היא העול� בעניני ההתעסקות ולכ�,
בעצמ�! זאת לעשות בנ"י עדיי� צריכי� שלכ� צאנכ�", ורעו זרי� "ועמדו היעוד, לקיו� עדיי� זכינו לא

Á:"�בבכוריה מצרי� ד"למכה ההוראה באה זה ועל .
באופ� עבודתו להיות צריכה � לישראל" "מצירי� מצרי�, בבחי' שה� העול�, בעניני עוסק יהודי כאשר ג�

שמנצל היינו, בבכוריה�", מצרי� שמי�",ד"למכה לש� יהיו מעשי� ("כל ה' עבודת לצור� העול� עניני את
דעהו"). דרכי� ו"בכל

באופ� היא ("מצרי�") העול� בעניני התעסקותו כאשר ג� בבכוריה�": מצרי� ד"למכה העני� כללות וזהו
אדרבה: אלא יותר, מרובה במדה בעסקיו עצמו את שישקיע עליו פועל זה אי� � מצרי�) (בכורי רבה הצלחה של

בבכוריה�". מצרי� "למכה � ה' בעבודת להוספה מנוצל גופא מצרי� דבכורי העני�

ולכ�, בלבד, כפי�" ד"יגיע באופ� ולב, לב בלא הכרח, של באופ� היא העול� בעניני התעסקותו ובפשטות:
החסידות, תורת התורה, פנימיות או דתורה נגלה תורה, בדברי מהרהר הוא הרי העול� בעניני עסקו בעת ג�

דילי'. שיעורא לפו� וחד חד כל

וכאשר וכו') (טליתות מסחר בעניני עוסק הי' נחמי' ר' מדובראוונא: נחמי' ר' אודות החסידי� סיפור וכידוע
כתב � זה דחשבו� ה"ס�ֿהכל" להופיע צרי� שבה התחתונה לשורה והגיע המסחר, בעניני חשבו� פע� ער�

מלבדו"! עוד "אי�

באמת וחש הרגיש כ� אלא ח"ו, כו', עצמו את להראות כדי זאת עשה לא נחמי' שר' בפשטות מוב� והנה,
מלבדו"! עוד "אי� � הוא שלו המסחר בעניני החשבו� דכל שה"ס�ֿהכל" �
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אותיות לא היינו, מספרי�, רשימת המסחר, בעניני חשבו� עשיית אודות כא� שמדובר אע"פ אומרת: זאת
שעשיית ומוב� וע�, ע� כל אצל המקובל באופ� ממש, מספרי� אלא למספרי�) (המכווני� הקודש בלשו�
לדעת כדי היא החשבו� עשיית � ובפשטות באמונה", ומתנו "משאו כו', מדוייק באופ� להיות צריכה החשבו�
העני� כללות כי מלבדו", עוד "אי� בס�ֿהכל כתב אעפ"כ, וכיו"ב, לו, לשל� צריכי� כמה או לשל�, צרי� כמה
הוא שלה� והס�ֿהכל שתוכנ� המסחר, בעניני ג� התבטא שזה עד כ�, כל אצלו חדור הי' מלבדו" עוד ד"אי�

מלבדו". עוד "אי� �

לצור� העול� בעניני העסק את שמנצל � האד� בעבודת בבכוריה�" מצרי� ד"למכה העני� כללות וזהו
העסק דכללות שהס�ֿהכל ומרגישי� חשי� ביתו, בני ועאכו"כ שלו, בעסק העובדי� שכל ובאופ� ה', עבודת

מלבדו"! עוד "אי� � הוא

Ë:וכיו"ב ושתי' אכילה � הגו� עניני לכללות בנוגע מוב� עד"ז .

חלישות פועל שזה מאחר בתעניות, להרבות אסור אלו שבדורותינו (פ"ג) באגה"ת מבאר הזק� אדמו"ר
ול כדבעי. בתומ"צ לעסוק יכול אינו ובמילא הגו�, בריאבבריאות יהי' שהגו� כדי ולשתות לאכול צריכי� כ�,

כמבואר הצדקה, ע"י זאת לפדות צרי� � התענית לעני� ובנוגע המתאי�. באופ� ה' את לעבוד יוכל ואז ושל�,
בארוכה. ש�

הקשור בכל (להזהר בפועל כ� ומתנהג מציית הוא הרי � הנ"ל הזק� אדמו"ר דברי אודות שיודע מאחר והנה,
(כי לישראל" "מצירי� בבחי' היא הגו� עניני ע� ההתעסקות שכללות הוא יודע לאיד�, אבל גופו), לבריאות
עניני את שמנצל היינו, בבכוריה�", מצרי� ד"למכה באופ� היא עבודתו ולכ�, כו'), הגו� הגבלת מצד רק זהו

ה'. עבודת לצור� גופא מצרי�) (ובכורי מצרי�

וכמ"ש ד"רויחי", באופ� אמנ� שזהו כו'), בפרנסה (ההתעסקות ד"מזוני" העני� לכללות בנוגע ועד"ז
ד"למכה באופ� נעשה זה כל אבל � מצרי�) דבכורי העני� (ע"ד אשביע�" דבש ומצור חטה מחלב "ויאכילהו

ה'. עבודת לצור� אלו עניני� שמנצל בבכוריה�", מצרי�

ההתעסקות את (לנצל זו שהנהגה היינו, � בבכוריה�") מצרי� ("למכה מצרי� בכורי ע"י נפעל זה ועני�
ג� אלא ישראל", בכורי "בני האלקית, נפש מצד רק לא היא ה') עבודת לצור� העול� וכללות הגו� בעניני

מצרי�. בכורי � הבהמית דנפש השכל מצד

È�מצרי ד"למכה העבודה לכללות בנוגע כח נתינת ישנה בשנה שנה שמידי מוב� לעיל האמור ע"פ .

הראשונה. בפע� הקביעות שהיתה כפי השבת, ביו� חל לחודש" ש"בעשור זו שנה בקביעות ובפרט בבכוריה�".
התענוג. עני� הוא השבת שכללות מאחר � תענוג מתו� נעשית זו ועבודה

עבודתו שכאשר מוב�, אחרי�, קשוט ואח"כ תחילה, עצמ� דקשוט באופ� הוא העבודה שסדר מאחר והנה,
בנוגע בבכוריה�" מצרי� ד"למכה העני� נפעל עי"ז הרי בבכוריה�", מצרי� ד"למכה באופ� נעשית בעצמו

העול�. לכללות

מצרי� ד"למכה העני� כבר נפעל � הק� שמגיע קוד� הגלות, בזמ� נמצאי� בנ"י כאשר ג� אומרת: זאת
עניניה�. בכל לבנ"י לסייע ושליחות� שתפקיד� יודעי� העול� שאומות היינו, בבכוריה�",

בני ד"לכל ומצב במעמד נמצאי� ה� הרי זה), (דגלותנו האחרוני� הגלות בימי נמצאי� בנ"י כאשר וג�
כאשר מצרי�, באר� "במושבות�" הגלות, בזמ� עדיי� היות� שלמרות היינו, � במושבות�" אור הי' ישראל

אר יכסה במושבות�"."החוש� אור הי' ישראל בני "לכל הרי ,"�

ומצב במעמד הפסח חג את חוגגי� ממילא ובדר� הפסח, ימי קוד� מהגלות, בנ"י כל יוצאי� ממש ובקרוב
"בנערינו צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה הפסחי�", ומ� הזבחי� מ� ש� "ונאכל � גאולה של

ובבנותינו". בבנינו ובזקנינו

***

‡È�ג בשנה, שנה מידי הגדול" ב"שבת נפעל בבכוריה�" מצרי� ד"למכה העני� שכללות לעיל נתבאר .
אלא החודש, בימי סת�", לחודש בעשירי קבעוהו ש"לא מאחר � לחודש" "בעשור חל אינו הגדול שבת כאשר

השבוע. בימי הפסח", שלפני "בשבת
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אותיות לא היינו, מספרי�, רשימת המסחר, בעניני חשבו� עשיית אודות כא� שמדובר אע"פ אומרת: זאת
שעשיית ומוב� וע�, ע� כל אצל המקובל באופ� ממש, מספרי� אלא למספרי�) (המכווני� הקודש בלשו�
לדעת כדי היא החשבו� עשיית � ובפשטות באמונה", ומתנו "משאו כו', מדוייק באופ� להיות צריכה החשבו�
העני� כללות כי מלבדו", עוד "אי� בס�ֿהכל כתב אעפ"כ, וכיו"ב, לו, לשל� צריכי� כמה או לשל�, צרי� כמה
הוא שלה� והס�ֿהכל שתוכנ� המסחר, בעניני ג� התבטא שזה עד כ�, כל אצלו חדור הי' מלבדו" עוד ד"אי�

מלבדו". עוד "אי� �

לצור� העול� בעניני העסק את שמנצל � האד� בעבודת בבכוריה�" מצרי� ד"למכה העני� כללות וזהו
העסק דכללות שהס�ֿהכל ומרגישי� חשי� ביתו, בני ועאכו"כ שלו, בעסק העובדי� שכל ובאופ� ה', עבודת

מלבדו"! עוד "אי� � הוא

Ë:וכיו"ב ושתי' אכילה � הגו� עניני לכללות בנוגע מוב� עד"ז .

חלישות פועל שזה מאחר בתעניות, להרבות אסור אלו שבדורותינו (פ"ג) באגה"ת מבאר הזק� אדמו"ר
ול כדבעי. בתומ"צ לעסוק יכול אינו ובמילא הגו�, בריאבבריאות יהי' שהגו� כדי ולשתות לאכול צריכי� כ�,

כמבואר הצדקה, ע"י זאת לפדות צרי� � התענית לעני� ובנוגע המתאי�. באופ� ה' את לעבוד יוכל ואז ושל�,
בארוכה. ש�

הקשור בכל (להזהר בפועל כ� ומתנהג מציית הוא הרי � הנ"ל הזק� אדמו"ר דברי אודות שיודע מאחר והנה,
(כי לישראל" "מצירי� בבחי' היא הגו� עניני ע� ההתעסקות שכללות הוא יודע לאיד�, אבל גופו), לבריאות
עניני את שמנצל היינו, בבכוריה�", מצרי� ד"למכה באופ� היא עבודתו ולכ�, כו'), הגו� הגבלת מצד רק זהו

ה'. עבודת לצור� גופא מצרי�) (ובכורי מצרי�

וכמ"ש ד"רויחי", באופ� אמנ� שזהו כו'), בפרנסה (ההתעסקות ד"מזוני" העני� לכללות בנוגע ועד"ז
ד"למכה באופ� נעשה זה כל אבל � מצרי�) דבכורי העני� (ע"ד אשביע�" דבש ומצור חטה מחלב "ויאכילהו

ה'. עבודת לצור� אלו עניני� שמנצל בבכוריה�", מצרי�

ההתעסקות את (לנצל זו שהנהגה היינו, � בבכוריה�") מצרי� ("למכה מצרי� בכורי ע"י נפעל זה ועני�
ג� אלא ישראל", בכורי "בני האלקית, נפש מצד רק לא היא ה') עבודת לצור� העול� וכללות הגו� בעניני

מצרי�. בכורי � הבהמית דנפש השכל מצד

È�מצרי ד"למכה העבודה לכללות בנוגע כח נתינת ישנה בשנה שנה שמידי מוב� לעיל האמור ע"פ .

הראשונה. בפע� הקביעות שהיתה כפי השבת, ביו� חל לחודש" ש"בעשור זו שנה בקביעות ובפרט בבכוריה�".
התענוג. עני� הוא השבת שכללות מאחר � תענוג מתו� נעשית זו ועבודה

עבודתו שכאשר מוב�, אחרי�, קשוט ואח"כ תחילה, עצמ� דקשוט באופ� הוא העבודה שסדר מאחר והנה,
בנוגע בבכוריה�" מצרי� ד"למכה העני� נפעל עי"ז הרי בבכוריה�", מצרי� ד"למכה באופ� נעשית בעצמו

העול�. לכללות

מצרי� ד"למכה העני� כבר נפעל � הק� שמגיע קוד� הגלות, בזמ� נמצאי� בנ"י כאשר ג� אומרת: זאת
עניניה�. בכל לבנ"י לסייע ושליחות� שתפקיד� יודעי� העול� שאומות היינו, בבכוריה�",

בני ד"לכל ומצב במעמד נמצאי� ה� הרי זה), (דגלותנו האחרוני� הגלות בימי נמצאי� בנ"י כאשר וג�
כאשר מצרי�, באר� "במושבות�" הגלות, בזמ� עדיי� היות� שלמרות היינו, � במושבות�" אור הי' ישראל

אר יכסה במושבות�"."החוש� אור הי' ישראל בני "לכל הרי ,"�

ומצב במעמד הפסח חג את חוגגי� ממילא ובדר� הפסח, ימי קוד� מהגלות, בנ"י כל יוצאי� ממש ובקרוב
"בנערינו צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה הפסחי�", ומ� הזבחי� מ� ש� "ונאכל � גאולה של

ובבנותינו". בבנינו ובזקנינו

***

‡È�ג בשנה, שנה מידי הגדול" ב"שבת נפעל בבכוריה�" מצרי� ד"למכה העני� שכללות לעיל נתבאר .
אלא החודש, בימי סת�", לחודש בעשירי קבעוהו ש"לא מאחר � לחודש" "בעשור חל אינו הגדול שבת כאשר

השבוע. בימי הפסח", שלפני "בשבת
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מצרי� ד"למכה העני� כללות מודגש לחודש", "בעשור חל הגדול שבת שכאשר מוב�, אעפ"כ, אבל
אלא הפסח), שלפני (שבת השבוע בימי רק לא השייכות מתבטאת כזו בקביעות כי � יותר בתוק� בבכוריה�"

הראשונה. בפע� שהי' כפי אופ� באותו לחודש"), ("בעשור החודש בימי ג�

כמדובר � נפרדי�) עניני� ה� שלכאורה (אע"פ החודש דימי לקביעות שייכת השבוע דימי שהקביעות וכידוע
בשבת. להיות שחל ר"ה של מיו"ט לדבר הראי' אודות כמ"פ

העני� כללות נפעל שאז � לחודש" "בעשור חל הגדול ששבת זו, שנה שבקביעות המיוחד העילוי וזהו
יתירה. בהדגשה בבכוריה�" מצרי� ד"למכה

·È�בעני � לראש לכל � להתבטא צרי� לחודש") "בעשור הגדול (שבת זו שנה שבקביעות העילוי והנה, .
בנ"י. כל שוי� המעשה שבעני� מאחר בפועל, מעשה של

כמו ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו שוה, באופ� בנ"י כל אצל הי' דיצי"מ העני� שכללות כש� דהנה,
בנ"י לכל השיי� באופ� ג� ה� הגדול) דשבת העני� כללות � (ובעניננו ליצי"מ השייכי� שהעניני� מוב� כ�

בנ"י. כל שוי� שבזה בפועל, מעשה של בעני� להתבטא הדבר צרי� לראש לכל ולכ�, בשוה,

שנולד תינוק אודות מדובר כאשר ובפרט דרגות, חילוקי ישנ� ומחשבה לדיבור שבנוגע בפשטות וכמוב�
ליצי"מ, הקשורי� עניני� אודות מדובר כאשר ולכ�, ומחשבה. דיבור לעניני כלל שיי� אינו שעדיי� עתה, זה

ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו מישראל, לכאו"א השייכות מודגש שבזה

בנ"י. לכל השיי� עני� שזהו בפועל, דמעשה העני� נוגע לראש לכל הרי � יומו ב� תינוק ג� נכלל שבזה

‚È:בזה והביאור .
מצרי� ד"למכה הנס לכללות בנוגע רק לא מיוחדת הדגשה ישנה � לחודש" "בעשור חל הגדול שבת כאשר

לחודש". "בעשור שהיו העניני� לפרטי בנוגע ג� אלא השבת), ליו� נקבע הדבר (שזכרו� בבכוריה�"

לחודש"): "בעשור היתה זו (שפעולה לכ�" וקחו "משכו � לראש ולכל

זאת מצוה. עניני לכ� וקחו מע"ז ידיכ� דמשכו העבודה כללות על מרמז וקחו" ש"משכו במדרז"ל מבואר
כללות באה ואח"כ ("משכו"), דלעו"ז לעניני� השייכי� הרצונות כל ביטול להיות צרי� לראש לכל אומרת:

("קחו"). קדושה בעניני העבודה

זה הרי ולכ� הע"ז), עני� ושלילת (היפ� האמונה עני� ע� קשור מע"ז ידיכ� דמשכו העני� כללות והנה,
ב� תינוק אודות מדובר כאשר ג� היינו, מאמיני�", בני "מאמיני� ה� בנ"י כל כי בשוה, מבנ"י לכאו"א שיי�

יומו. ב� תינוק היותו למרות עצמו, מצד ג� "מאמי�" הוא אלא מאמי�, ב� שהוא בלבד זו לא הנה יומו,

להתייחס צריכי� אופ� באיזה מוב�, מאמי�", ב� "מאמי� הוא הרי יומו ב� תינוק בהיותו שאפילו [ומאחר
ב� "מאמי� בהיותו � אליו הקשורי� העניני� כל להעשות צריכי� אופ� ובאיזה מסביבו, העומדי� כל אליו

מאמי�"].

העבודה לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה � לחודש" "בעשור חל הגדול שבת שכאשר מוב� ועפ"ז
מצוות. עניני לכ� וקחו מע"ז ידיכ� משכו וקחו", ד"משכו

„È"וקחו ד"משכו העבודה שכללות מוב�, השבת, ביו� שחל לחודש" "בעשור אודות שמדובר מאחר והנה, .
תענוג. � ענינו שבת כי תענוג, של באופ� נעשית לחודש") ד"בעשור (העבודה

תאמי�" אל ומצאתי יגעתי "לא כמרז"ל דוקא, יגיעה של באופ� להיות צרי� העבודה עני� שכללות ואע"פ
טובות אבני� של כבד משא הנושא מאד� עד"מ שזהו ס"ט) תשא ש"פ שיחת ג� (ראה כמ"פ דובר הרי �

זו עבודה נעשית אעפ"כ, רבה, יגיעה ע� הכרו� כבד למשא הדבר נראה חיצוני שבאופ� שאע"פ ומרגליות,
בפשטות. כמוב� גדול, הכי תענוג מתו�

בנ"י, של טבע� אודות מדובר כאשר ועאכו"כ אינ�ֿיהודי�, אפילו האד�, בני כל אצל בטבע הוא זה ועני�
ונבו�". חכ� "ע�

ÂË�ועני) הגדול לשבת בנוגע בשו"ע מובא אינו זה שעני� אע"פ � בניס� עשירי ע� הקשור נוס� עני� ישנו .
כדלקמ�): בבכוריה�", מצרי� ד"למכה העבודה בכללות ועילוי הוספה פועל זה
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שהי' מאורע בתנ"� מוצאי� � ודור" דור שנות "בינו � הראשוני� בדורות שהיו במאורעות מתבונני� כאשר
יט). ד, (יהושע הראשו�" לחודש בעשור הירד� מ� עלו "והע� בניס�: בעשירי

בזה: והביאור

ורחבה, טובה לאר� הכניסה שתהי' וכדי ורחבה", טובה ל"אר� העמי�" "מדבר שבי� הגבול הוא "ירד�"
שבי� הגבול זהו אלא ורחבה, טובה באר� נכלל אינו עצמו ה"ירד�" כי הירד�", מ� ד"עלו העני� להיות צרי�

ורחבה". טובה ל"אר� העמי�" "מדבר

ונות� מזה שנוטל באופ� הוא ה"ירד�" עני� שכללות א) צד, (מסעי בלקו"ת שמבואר אע"פ אומרת: זאת
מ� ד"עלו העני� להיות צרי� ולכ�, ורחבה", טובה מ"אר� למטה זה הרי � העמי�") מ"מדבר (למעלה כו' לזה

ורחבה". טובה ל"אר� להכנס כדי הירד�"

ועוברי� העמי�" מ"מדבר שבאי� (לאחרי ורחבה" טובה ל"אר� הכניסה הירד�": מ� "עלו � הוא בזה והדיוק
החוש� מ� האור דיתרו� העילוי כללות שזהו דוקא, עלי' של באופ� הירד�", מ� ד"עלו באופ� היא ה"ירד�") את

הסכלות. מ� החכמה ויתרו�

ה"ירד�" את ועברו העמי�" ב"מדבר שהיו לאחרי ורחבה" טובה ל"אר� שבאי� העובדה עצ� אומרת: זאת
מ� האור כיתרו� הירד�"), ידי) (ועל מ� ("עלו ורחבה" טובה ד"אר� ומצב במעמד מיוחד עילוי פועל זה הרי �

כו'. החוש�

ÊË:�ובהקדי האד�. בעבודת � בזה והביאור .
רבי�, לשו� "כימי" מצרי�", מאר� צאת� "כימי מ"ש על הזהר קושיית מובא אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמרי
ג� ולכ�, דרגות, ריבוי ישנ� דיצי"מ העני� שבכללות � בזה והביאור נפקו"? זמנא בחד דהא לי', מבעי "כיו�
העבודה ממנו נדרשת ואז ב"מצרי�", עדיי� הוא נמצא יותר נעלית דרגא לגבי הרי אחת, בדרגא יצי"מ לאחרי

יותר. נעלה באופ� דיצי"מ

בעניננו: ועד"ז � בהלכה ג� ישנו עני� כל והרי

ב"שש � נפש לכל השוה � בסידורו הזק� אדמו"ר שמביא וכפי ויו�. יו� בכל הוא יצי"מ דזכירת החיוב
חיי�". ימי כל מצרי� מאר� צאת� יו� את תזכור "למע� זכירות":

ומ למעמדו בער� רק זה הרי ממצרי� כבר יצא שאתמול אע"פ אומרת: הקב"הזאת כאשר אבל דאתמול. צבו
ג� כי יותר, נעלה באופ� דיצי"מ העבודה ממנו נדרשת � ושני� וחדשי� ושבועות וימי� שעות עוד לו נות�

יותר. נעלית דרגא לגבי ב"מצרי�" עדיי� הוא נמצא ממצרי�, שיצא לאחרי

העני� לאחרי הנה דעה", "דור רבינו, משה של בדורו הראשונה, בפע� יצי"מ אודות מדובר כאשר ג� ולכ�,
וצריכי� ורחבה", טובה ב"אר� נמצאי� לא עדיי� שנה ארבעי� במש� בנ"י עבודת כללות ולאחרי דיצי"מ,

הירד�. מ� לעלות

לגמרי, והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� העבודה כללות על מורה ורחבה" טובה "אר� כי � הדבר וטע�
הרחבה שישנה מאחר הרי והגבלה, שבמדידה עבודה אודות מדובר כאשר [משא"כ ההרחבה עני� אמיתית שזהו
עדיי� נמצא אינו ממצרי� שיצא לאחרי ג� ולכ�, ורחבה"], טובה ד"אר� העני� אמיתית זה אי� יותר, נעלית

והגבלה. במדידה היא עבודתו הרי יותר, נעלית דרגא לגבי כי ורחבה", טובה ב"אר�

מצרי� ד"למכה העבודה כולל דיצי"מ, העבודה לאחרי שג� � הירד�" מ� ד"עלו ההוראה כללות וזוהי
שלגבי אע"פ כי � והגבלה ממדידה למעלה השלימות, בתכלית כבר היא שעבודתו לחשוב יכול אינו בבכוריה�",
מדידה של באופ� זה הרי ממנה שלמעלה דרגא לגבי הנה והגבלה, ממדידה למעלה זה הרי ממנה שלמטה דרגא

הירד�". מ� ד"עלו העבודה ממנו נדרשת ועדיי� והגבלה,

ÊÈ:לפועל בנוגע .

והגבלה, ממדידה שלמעלה באופ� היא שעבודתו ורואה עבודתו, לכללות בנוגע חשבו� עושה יהודי כאשר
איד"). ופרצת ("א ד"ופרצת" באופ�
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שהי' מאורע בתנ"� מוצאי� � ודור" דור שנות "בינו � הראשוני� בדורות שהיו במאורעות מתבונני� כאשר
יט). ד, (יהושע הראשו�" לחודש בעשור הירד� מ� עלו "והע� בניס�: בעשירי

בזה: והביאור

ורחבה, טובה לאר� הכניסה שתהי' וכדי ורחבה", טובה ל"אר� העמי�" "מדבר שבי� הגבול הוא "ירד�"
שבי� הגבול זהו אלא ורחבה, טובה באר� נכלל אינו עצמו ה"ירד�" כי הירד�", מ� ד"עלו העני� להיות צרי�

ורחבה". טובה ל"אר� העמי�" "מדבר

ונות� מזה שנוטל באופ� הוא ה"ירד�" עני� שכללות א) צד, (מסעי בלקו"ת שמבואר אע"פ אומרת: זאת
מ� ד"עלו העני� להיות צרי� ולכ�, ורחבה", טובה מ"אר� למטה זה הרי � העמי�") מ"מדבר (למעלה כו' לזה

ורחבה". טובה ל"אר� להכנס כדי הירד�"

ועוברי� העמי�" מ"מדבר שבאי� (לאחרי ורחבה" טובה ל"אר� הכניסה הירד�": מ� "עלו � הוא בזה והדיוק
החוש� מ� האור דיתרו� העילוי כללות שזהו דוקא, עלי' של באופ� הירד�", מ� ד"עלו באופ� היא ה"ירד�") את

הסכלות. מ� החכמה ויתרו�

ה"ירד�" את ועברו העמי�" ב"מדבר שהיו לאחרי ורחבה" טובה ל"אר� שבאי� העובדה עצ� אומרת: זאת
מ� האור כיתרו� הירד�"), ידי) (ועל מ� ("עלו ורחבה" טובה ד"אר� ומצב במעמד מיוחד עילוי פועל זה הרי �

כו'. החוש�

ÊË:�ובהקדי האד�. בעבודת � בזה והביאור .
רבי�, לשו� "כימי" מצרי�", מאר� צאת� "כימי מ"ש על הזהר קושיית מובא אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמרי
ג� ולכ�, דרגות, ריבוי ישנ� דיצי"מ העני� שבכללות � בזה והביאור נפקו"? זמנא בחד דהא לי', מבעי "כיו�
העבודה ממנו נדרשת ואז ב"מצרי�", עדיי� הוא נמצא יותר נעלית דרגא לגבי הרי אחת, בדרגא יצי"מ לאחרי

יותר. נעלה באופ� דיצי"מ

בעניננו: ועד"ז � בהלכה ג� ישנו עני� כל והרי

ב"שש � נפש לכל השוה � בסידורו הזק� אדמו"ר שמביא וכפי ויו�. יו� בכל הוא יצי"מ דזכירת החיוב
חיי�". ימי כל מצרי� מאר� צאת� יו� את תזכור "למע� זכירות":

ומ למעמדו בער� רק זה הרי ממצרי� כבר יצא שאתמול אע"פ אומרת: הקב"הזאת כאשר אבל דאתמול. צבו
ג� כי יותר, נעלה באופ� דיצי"מ העבודה ממנו נדרשת � ושני� וחדשי� ושבועות וימי� שעות עוד לו נות�

יותר. נעלית דרגא לגבי ב"מצרי�" עדיי� הוא נמצא ממצרי�, שיצא לאחרי

העני� לאחרי הנה דעה", "דור רבינו, משה של בדורו הראשונה, בפע� יצי"מ אודות מדובר כאשר ג� ולכ�,
וצריכי� ורחבה", טובה ב"אר� נמצאי� לא עדיי� שנה ארבעי� במש� בנ"י עבודת כללות ולאחרי דיצי"מ,

הירד�. מ� לעלות

לגמרי, והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� העבודה כללות על מורה ורחבה" טובה "אר� כי � הדבר וטע�
הרחבה שישנה מאחר הרי והגבלה, שבמדידה עבודה אודות מדובר כאשר [משא"כ ההרחבה עני� אמיתית שזהו
עדיי� נמצא אינו ממצרי� שיצא לאחרי ג� ולכ�, ורחבה"], טובה ד"אר� העני� אמיתית זה אי� יותר, נעלית

והגבלה. במדידה היא עבודתו הרי יותר, נעלית דרגא לגבי כי ורחבה", טובה ב"אר�

מצרי� ד"למכה העבודה כולל דיצי"מ, העבודה לאחרי שג� � הירד�" מ� ד"עלו ההוראה כללות וזוהי
שלגבי אע"פ כי � והגבלה ממדידה למעלה השלימות, בתכלית כבר היא שעבודתו לחשוב יכול אינו בבכוריה�",
מדידה של באופ� זה הרי ממנה שלמעלה דרגא לגבי הנה והגבלה, ממדידה למעלה זה הרי ממנה שלמטה דרגא

הירד�". מ� ד"עלו העבודה ממנו נדרשת ועדיי� והגבלה,

ÊÈ:לפועל בנוגע .

והגבלה, ממדידה שלמעלה באופ� היא שעבודתו ורואה עבודתו, לכללות בנוגע חשבו� עושה יהודי כאשר
איד"). ופרצת ("א ד"ופרצת" באופ�
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כי עצמו, על לסמו� יכול שאינו (בידעו עבודתו אופ� אודות חבירו אצל ומברר שואל כאשר מזו: ויתירה
ופרצת ("א ד"ופרצת" באופ� היא שעבודתו באמרו שכמו על טפיחה חבירו לו נות� � עצמו") אצל קרוב "אד�

והגבלה, ממדידה למעלה איד"),

עבודתו באופ� להסתפק יכול ואינו הירד�", מ� "עלו � יותר נעלית עבודה ממנו שנדרשת לדעת, עליו
דרגא לגבי הרי והגבלה, ממדידה שלמעלה באופ� זו עבודה היתה הקודמת לדרגתו שבער� אע"פ כי הקודמת,
ממנו נדרשת ולכ�, וגבולי�, מיצרי� של באופ� והגבלה, שבמדידה לעבודה זו עבודה נחשבת יותר נעלית

ד למעלההעבודה ורחבה", טובה "אר� ע� הקשורה לעבודה ולהגיע זו, והגבלה ממדידה ג� לצאת � יצי"מ
והגבלה. ממדידה

הירד�" מ� "עלו שאז לחודש" "בעשור חל הגדול ששבת זו, שנה מקביעות הנלמדת המיוחדת ההוראה וזוהי
עבודה ממנו נדרשת והגבלה, ממדידה למעלה בבכוריה�", מצרי� ד"למכה באופ� היא עבודתו כאשר שג� �

יוצא כאשר הנה "מצרי�", בבחינת הי' הקוד� ומצבו שמעמדו מאחר � ולאיד� הירד�". מ� "עלו � יותר נעלית
כו'. החוש� מ� האור כיתרו� הירד�", ידי) (ועל מ� ד"עלו העני� כללות נפעל ממצרי�,

התענוג. עני� הוא השבת שכללות לעיל כאמור � תענוג של באופ� נעשית זו עבודה שכללות ומוב�

ÁÈהשבת ביו� שמחליטי� הטובות שההחלטות מוב�, יומי�", כולהו "מתברכי� השבת שמיו� מאחר והנה, .
הימי� כל על ופועלי� נמשכי� � והגבלה) ממדידה שלמעלה באופ� העבודה לכללות (בנוגע לחודש דעשור

שלאח"ז.
העבר: ושלימות לתיקו� בנוגע ג� מוב� ועד"ז

היו שלא "תירו�" הי' ובמילא לחודש, בעשור הגדול דשבת הקביעות היתה לא שעברה שבשנה אע"פ
עילוי ג� נפעל השבת שביו� מאחר הרי � בשו"ע) מפורש אינו שהדבר (ובפרט הנ"ל הוראה ללמוד יכולי�
[נוס� ד"ויכולו" באופ� יותר, נעלית בדרגא ונכללי� עולי� שכול� השבוע, במש� שהיו העניני� בכל ושלימות
שלפנ"ז העבודה לכללות בנוגע ושלימות עילוי נפעל שעי"ז מוב�, יומי�"], כולהו מתברכי� ד"מיני' העני� על

שעברה). (בשנה

נעשית השבת דיו� העבודה שכללות כש� � תענוג של באופ� נעשית העבר עניני והשלמת תיקו� שג� ומוב�,
תענוג. מתו�

ËÈהגדול דשבת הקביעות ע� הקשורי� המיוחדי� העניני� � [כולל הגדול דשבת העבודה כללות והנה, .
הפסח. דחג הכללית בעבודה עילוי פועלת לחודש"] "בעשור

היא זו ששבת לפי זה הרי הגדול" "שבת בש� זו שבת לקריאת הטעמי� שאחד בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט
ראשו� יו"ט על דקאי השבת", ממחרת לכ� "וספרת� כמ"ש "שבת", בש� הוא ג� שנקרא הפסח חג לפני
וא"כ, � הגדול" "שבת בש� נקרא הפסח שלפני ושבת סת�, שבת בש� נקרא הפסח שחג אומרת, זאת דחגה"פ,

(חגה"פ). סת� בשבת עילוי פועל הגדול" ש"שבת בפשטות מוב�

דיצי"מ העבודה לכללות בנוגע נוספת כח נתינת שישנה � זו שנה שבקביעות המיוחדת המעלה וזוהי
דח בארוכה.(העבודה כנ"ל הירד�", מ� "עלו שאז לחודש", "בעשור מהקביעות הנלמדת להוראה בהתא� גה"פ),

העבודה כללות ע� במיוחד קשור זה שזמ� � דרעוי�" ד"רעוא בזמ� חצות, לאחרי השבת ביו� בעמדנו ובפרט
שכתוב כיעקב . . מצרי� בלי נחלה לו נותני� השבת את המענג "כל כמרז"ל והגבלה, ממדידה שלמעלה באופ�

דרעוי�". ד"רעוא בזמ� הוא השבת דיו� בתענוג השלימות תכלית והרי גו'", ופרצת בו

[שאומרי� בבכוריה�" מצרי� ד"למכה העבודה לאחרי שאפילו � עצמו השבת ליו� בנוגע ג� מוב� ומזה
עבודה נדרשת דרעוי�", ד"רעוא הזמ� מגיע כאשר הנה הגדול], בשבת � ובמיוחד שבת, דכל שחרית בתפלות

לגמרי. והגבלה ממדידה למעלה מצרי�", בלי "נחלה � יותר נעלה באופ�

לפנינו", הפור� "יעלה היעוד לקיו� זוכי� � והגבלה ממדידה למעלה ד"ופרצת", באופ� העבודה כללות וע"י
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת

ידי�". כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בבית � הפסחי�" ומ� הזבחי� מ� ש� "ונאכל
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***

Î.הזה לחודש בעשור ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***

‡Îמקרא של בפשוטו מוקשה עני� לבאר או רש"י, פירוש ע� השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד נהוג .
הדבר. ביאור על מתעכב אינו שרש"י

נאמר לא בפרשתנו המובאי� קרבנות בכמה מדוע מקרא: של בפשוטו ביאור הדורש עני� ישנו � ובפרשתנו
לה'"? ניחוח "ריח

שהכתוב צור� אי� שוב לה'", ניחוח ד"ריח העני� ישנו שבקרבנות לפנ"ז נאמר שכבר שמאחר לומר ואי�
(אע"פ לה'" ניחוח "ריח נאמר שבה� קרבנות כמה ישנ� גופא בפרשתנו כי � קרב� בכל זאת ויפרש יחזור

לה'"). ניחוח ד"ריח העני� ישנו שבקרבנות לפנ"ז נאמר שכבר

ניחוח "ריח נאמר שכא� ואע"פ זֿח). ו, (פרשתנו לה'" אזכרתה ניחוח ריח . . המנחה תורת "וזאת ולדוגמא:
יד). (ש�, לה'" ניחוח "ריח כה� במנחת מפורש הרי � לה'") ניחוח "ריח (ולא לה'" אזכרתה

זה עני� נאמר שכבר אע"פ לה'", ניחוח ד"ריח העני� ישנו במנחה שג� לפרש שצריכי� הטע� אגב: [דר�
עני�בנו אי� (במנחה) סולת שבהקרבת לומר סברא שיש משו� זה הרי � ויקרא) (בפ' ועו� בהמה לעולת גע

לה'"]. ניחוח ד"ריח העני� ישנו במנחה שג� מיוחדת הדגשה צריכי� ולכ� ועו�), בהמה בקרב� (כמו "ריח" של

זאת! לבאר נעמד אינו ורש"י � לה'" ניחוח "ריח נאמר לא שבה� קרבנות בפרשתנו ישנ� ואעפ"כ,

·Îדוקא מדוע � ויקרא) (דש"פ הקודמת בהתוועדות שנתבאר הביאור ע"פ יותר עוד מתחזקת הנ"ל קושיא .
ד"אמרתי העני� ישנו כול� המצוות שבכל אע"פ רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת העני� ישנו בקרבנות

רצוני": ונעשה
ונעשה ד"אמרתי העני� ישנו המצוות שבכל שאע"פ נתבאר סמ"ה) ויקרא ש"פ (שיחת הנ"ל בהתוועדות
ציוויי את מקיי� יהודי כאשר � ובפשטות בדבר. גדול חידוש אי� כי � מיוחדת רוח" "נחת גור� זה אי� רצוני",
נחת גור� הדבר אי� ולכ�, � קמ"ל?! מאי גדול, חידוש בזה אי� ונבו�" חכ� ל"ע� שיי� בהיותו הנה הקב"ה,

מיוחדת. רוח

באופ� שהתנהג יהודי אודות שמדובר אומרת, זאת כפרה, � הוא שענינ� קרבנות אודות מדובר כאשר אבל
אצל מיוחדת רוח" "נחת פועל זה דבר הרי � להקב"ה קרב� ומביא בתשובה, וחזר התחרט ואח"כ רצוי, בלתי

הקב"ה.

עניני� שעל לעשה, הניתק ולאו עשה � קרב� להביא מחוייב שאינו קל חטא אודות מדובר כאשר ובפרט
עשה על . . מרצה הוא מה "על ד), א, (ויקרא עליו" לכפר לו "ונרצה עה"פ כפרש"י עולה, קרב� מכפר אלו
זאת העני�"), דיבר נדבה "בקרבנות ב) (ש�, (כפרש"י נדבה עולת אודות והמדובר לעשה", שניתק לאו ועל
עולה, קרב� ומביא מתנדב הוא הרי אלו, עניני� על לכפר כדי קרב� להביא מחוייב שאינו שאע"פ אומרת,
להתנדב דרכו "מי ובפרש"י: א), ב, (ש� תקריב" כי "ונפש נאמר זה שעל עני, מנחת אודות מדובר כאשר ובפרט
אצל מיוחדת רוח נחת פועל זה שכל מוב�, � נפשו" הקריב כאילו עליו אני מעלה הקב"ה אמר עני, מנחה,

הקב"ה.

העני� כללות הרי � דפרשתנו ואש� חטאת בקרב� לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע ביותר: תמוה ועפ"ז
(עשה קל עני� על וכפרה תשובה א� וא"כ, רצויי�, בלתי עניני� על הכפרה עני� ע� קשור לה'" ניחוח ד"ריח
שזדונו (לאו חמורי� עניני� על וכפרה שתשובה עאכו"כ הרי מיוחדת, רוח" "נחת פועלת לעשה) הניתק ולאו

חמו בעניני� שנכשל שלמרות רואה הקב"ה כאשר מיוחדת, רוח" "נחת לפעול צריכה ושבכרת) התחרט רי�,
לה'"?! ניחוח "ריח נאמר לא דפרשתנו ואש� חטאת בקרב� מדוע וא"כ, להקב"ה. קרב� ומביא בתשובה,

לקמ�. שיתבאר וכפי

‚Î. . אזיל הוה אלעזר "ר' הזהר מאמר מביא ריג) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות .

. . ואמר פתח תו כו', דאורייתא במלי דאשתדל נש בר כל ואמר.. חזקי' ר' פתח חזקי', ור' ייסא ר' עמי' והוו
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***

Î.הזה לחודש בעשור ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***

‡Îמקרא של בפשוטו מוקשה עני� לבאר או רש"י, פירוש ע� השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד נהוג .
הדבר. ביאור על מתעכב אינו שרש"י

נאמר לא בפרשתנו המובאי� קרבנות בכמה מדוע מקרא: של בפשוטו ביאור הדורש עני� ישנו � ובפרשתנו
לה'"? ניחוח "ריח

שהכתוב צור� אי� שוב לה'", ניחוח ד"ריח העני� ישנו שבקרבנות לפנ"ז נאמר שכבר שמאחר לומר ואי�
(אע"פ לה'" ניחוח "ריח נאמר שבה� קרבנות כמה ישנ� גופא בפרשתנו כי � קרב� בכל זאת ויפרש יחזור

לה'"). ניחוח ד"ריח העני� ישנו שבקרבנות לפנ"ז נאמר שכבר

ניחוח "ריח נאמר שכא� ואע"פ זֿח). ו, (פרשתנו לה'" אזכרתה ניחוח ריח . . המנחה תורת "וזאת ולדוגמא:
יד). (ש�, לה'" ניחוח "ריח כה� במנחת מפורש הרי � לה'") ניחוח "ריח (ולא לה'" אזכרתה

זה עני� נאמר שכבר אע"פ לה'", ניחוח ד"ריח העני� ישנו במנחה שג� לפרש שצריכי� הטע� אגב: [דר�
עני�בנו אי� (במנחה) סולת שבהקרבת לומר סברא שיש משו� זה הרי � ויקרא) (בפ' ועו� בהמה לעולת גע

לה'"]. ניחוח ד"ריח העני� ישנו במנחה שג� מיוחדת הדגשה צריכי� ולכ� ועו�), בהמה בקרב� (כמו "ריח" של

זאת! לבאר נעמד אינו ורש"י � לה'" ניחוח "ריח נאמר לא שבה� קרבנות בפרשתנו ישנ� ואעפ"כ,

·Îדוקא מדוע � ויקרא) (דש"פ הקודמת בהתוועדות שנתבאר הביאור ע"פ יותר עוד מתחזקת הנ"ל קושיא .
ד"אמרתי העני� ישנו כול� המצוות שבכל אע"פ רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת העני� ישנו בקרבנות

רצוני": ונעשה
ונעשה ד"אמרתי העני� ישנו המצוות שבכל שאע"פ נתבאר סמ"ה) ויקרא ש"פ (שיחת הנ"ל בהתוועדות
ציוויי את מקיי� יהודי כאשר � ובפשטות בדבר. גדול חידוש אי� כי � מיוחדת רוח" "נחת גור� זה אי� רצוני",
נחת גור� הדבר אי� ולכ�, � קמ"ל?! מאי גדול, חידוש בזה אי� ונבו�" חכ� ל"ע� שיי� בהיותו הנה הקב"ה,

מיוחדת. רוח

באופ� שהתנהג יהודי אודות שמדובר אומרת, זאת כפרה, � הוא שענינ� קרבנות אודות מדובר כאשר אבל
אצל מיוחדת רוח" "נחת פועל זה דבר הרי � להקב"ה קרב� ומביא בתשובה, וחזר התחרט ואח"כ רצוי, בלתי

הקב"ה.

עניני� שעל לעשה, הניתק ולאו עשה � קרב� להביא מחוייב שאינו קל חטא אודות מדובר כאשר ובפרט
עשה על . . מרצה הוא מה "על ד), א, (ויקרא עליו" לכפר לו "ונרצה עה"פ כפרש"י עולה, קרב� מכפר אלו
זאת העני�"), דיבר נדבה "בקרבנות ב) (ש�, (כפרש"י נדבה עולת אודות והמדובר לעשה", שניתק לאו ועל
עולה, קרב� ומביא מתנדב הוא הרי אלו, עניני� על לכפר כדי קרב� להביא מחוייב שאינו שאע"פ אומרת,
להתנדב דרכו "מי ובפרש"י: א), ב, (ש� תקריב" כי "ונפש נאמר זה שעל עני, מנחת אודות מדובר כאשר ובפרט
אצל מיוחדת רוח נחת פועל זה שכל מוב�, � נפשו" הקריב כאילו עליו אני מעלה הקב"ה אמר עני, מנחה,

הקב"ה.

העני� כללות הרי � דפרשתנו ואש� חטאת בקרב� לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע ביותר: תמוה ועפ"ז
(עשה קל עני� על וכפרה תשובה א� וא"כ, רצויי�, בלתי עניני� על הכפרה עני� ע� קשור לה'" ניחוח ד"ריח
שזדונו (לאו חמורי� עניני� על וכפרה שתשובה עאכו"כ הרי מיוחדת, רוח" "נחת פועלת לעשה) הניתק ולאו

חמו בעניני� שנכשל שלמרות רואה הקב"ה כאשר מיוחדת, רוח" "נחת לפעול צריכה ושבכרת) התחרט רי�,
לה'"?! ניחוח "ריח נאמר לא דפרשתנו ואש� חטאת בקרב� מדוע וא"כ, להקב"ה. קרב� ומביא בתשובה,

לקמ�. שיתבאר וכפי

‚Î. . אזיל הוה אלעזר "ר' הזהר מאמר מביא ריג) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות .

. . ואמר פתח תו כו', דאורייתא במלי דאשתדל נש בר כל ואמר.. חזקי' ר' פתח חזקי', ור' ייסא ר' עמי' והוו
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וכו'". מכלא עדי� אורייתא דהא לעלוו�, ולא לקרבני� לא אצטרי� לא באורייתא דלעי מא�
(שבעני� התורה מעלת ע� זאת ומקשר קבלה, ע"פ התנאי� שמות את מבאר ואיל�) רס (ע' אאמו"ר ובהערות

וכו'. התפארת ספירת � ר"א) דיבר זה

בנוגע ועד"ז במק"א. המבואר על בהסתמכו � אאמו"ר ע"י נתבארו שלא עניני� שישנ� כמ"פ וכמדובר
הזהר: במפרשי המבואר כללי עני� מבאר אינו � לעניננו

אודות בתורה ציווי ישנו הרי � כו'" לקרבני� לא אצטרי� "לא הזהר מאמר על הקשה (באוה"ח) הרמ"ק
שא� ספק "אי� � כו'" לקרבני� לא אצטרי� "לא בתורה עוסק שכאשר לומר אפשר אי� וא"כ, הקרבנות, הקרבת

קרב�"?! שמקריב חטא

שלא עליו מגינה שהתורה היינו, התורה" זכות מפני חוטא שאינו אצטרי�, לא דה"ק, "אפשר בזה: ומבאר
כו'". לקרבני� לא אצטרי� "לא ממילא ובדר� חטא, לידי יבוא

מטהרת�". שתורת� אצטרי�, לא שמקריב, היות ע� לומר "ואפשר � נוס� פירוש ומביא

נתיבותי' וכ� עו�, מכשול, למו "ואי� הפירושי�: ב' ע"פ � מכשול" למו "ואי� הפסוק את מבאר ועפ"ז
שלו�, נתיבותי' וכ� ממכשול�, שמתכפרי� מכשול, למו אי� פי' ולאיד� הראשו�. כפי' וזהו חטא, בלא שלו�,

ונטהרו". שנתכפרו

הראשו�: שבפירוש הקושי מפני זה הרי � הראשו� בפירוש מסתפק ואינו נוס�, פירוש שמביא הטע� והנה,
כל ולאש�, ולחטאת למנחה לעולה התורה זאת לז) ז, (פרשתנו דכתיב "מאי א): קי, (מנחות בגמרא איתא
וכל חטאת, הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק כל . . ואש� חטאת מנחה עולה הקריב כאילו בתורה העוסק

אש�". הקריב כאילו אש� בתורת העוסק

בתורת העוסק כל חכמי� "אמרו סי"א): ס"א (או"ח קמא במהדורא ה� � הזק� אדמו"ר בשו"ע מובא וכ�
ו עולה, הקריב כאילו העולהעולה פ' יו� בכל לומר טוב לפיכ� חטאת, הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק כל

וכמו וכו' עולה שה� הקרבנות, פ' יו�) (בכל לומר מאד "טוב ס"ט): (ש� בתרא במהדורא ועד"ז וכו'", ומנחה
כו'". עולה בתורת העוסק כל וגו', ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת ע"פ חכמי� שאמרו

בתורת העוסק "כל בגמרא מפורש הרי � התורה" זכות מפני חוטא "שאינו הראשו� שבפירוש הקושי וזהו
שהעסק ולא הקריב"), ("כאילו הקרב� פעולת את פועל בתורה שהעסק היינו, חטאת", הקריב כאילו חטאת

הקרב�?! לפעולת כלל זקוק יהי' ולא יחטא שלא פועל בתורה

חטאת פ' תחלה יאמר חטאת, שנתחייב יודע "א� סי"ב) ש� (מהדו"ק הזק� אדמו"ר הדגשת ע"פ ובפרט
שהעסק (ולא כפשוטה החטאת הקרבת תמורת חטאת בפרשת ועוסק שחטא אד� אודות שמדובר היינו, � כו'"

כלל). יחטא שלא פועל בתורה

העסק שע"י היינו, מטהרת�", שתורת� אצטרי�, לא שמקריב, היות "ע� � נוס� פירוש הרמ"ק מביא ולכ�
� בתורה) העסק על (נוס� בפועל קרב� שמקריב ומה הקרב�), הקרבת (בדוגמת הכפרה עני� כבר נפעל בתורה

וכו'. בפ"ע ציווי בפ"ע, עני� זה הרי

עדיי� ישנו בתורה, העסק ע"י הכפרה עני� שנפעל לאחרי שג� בדבר ההסבר מהו � מוב� אינו עדיי� אבל
לקמ�. שיתבאר וכפי בפועל. קרב� דהקרבת העני� כללות

„Î�לשו אלא צו "אי� פרשתנו) (ריש רש"י כפירוש הזריזות, עני� על מורה � "צו" דפרשת העני� כללות .

זירוז".
שאז בניס�, י"ד ליו� עד ממתי� שאינו היינו, לחודש", "בעשור פסח דקרב� השה לקיחת ע� קשור זה ועני�
ובכל ההקרבה, קוד� ימי� ד' לחודש", "בעשור השה את לקחת מזדרז הוא אלא הפסח, דהקרבת החיוב חל
והזהירות הזריזות על מורה זה שכל � מו� בו שאי� בטוח להיות השה את מבקר הוא הרי אלו ימי� מד' יו�

פסח. קרב� להקרבת הקשור בכל הזריזות) עני� ע� (הקשורה

שהזמ� המבצע שזהו פסח", ב"מבצע להתעסקות בנוגע הפע� עוד ולזרז לעורר המקו� כא� � לזה ובהמש�
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לערו� יוכל מבנ"י שכאו"א עוז וביתר שאת ביתר להשתדל צריכי� הפסח, חג לפני ספורי� ימי� בעמדנו
להזמינו (שצריכי� ו"דצרי�" "דכפי�" של מציאות יהי' לא הסדר" "ליל שבבוא ועד המתאי�, באופ� ה"סדר" את

ה" את לערו� ויוכל בהרחבה, החג צרכי כל יהיו מישראל לכאו"א כי ה"סדר"), כמל�לשולח� בביתו סדר"
וכו'. ושמחה הרחבה מתו� כסאה, על היושבת כמלכה � הבית ועקרת כסאו, על היושב

‰Î:"�ה"מבצעי שאר אודות ג� לעורר המקו� וכא� .
במיוחד קשור זה ועני� ממנה". יסור לא יזקי� כי ג� דרכו פי על לנער "חנו� חינו�, מבצע � לראש לכל

ואוהבהו". ישראל נער ד"כי העני� כללות התחיל (יצי"מ) בחגה"פ כי � חגה"פ ע�

נרות וחכמי', יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה, ישראל, אהבת ה"מבצעי�": שאר ועד"ז
המשפחה. וטהרת ושתי' האכילה כשרות "שהחיינו"), בברכת � (ובחגה"פ ויו"ט קודש שבת

"זכר ה� כול� המצוות שכל בחינו� המבואר ע"ד � פסח" "מבצע ע� קשורי� ה"מבצעי�" שכל ומוב�
היא "כדאי � מצרי�" מאר� הוצאתי� אשר אלקי� ה' "אנכי הדברות: בעשרת מפורש והדבר מצרי�". ליציאת

לי". משועבדי� שתהיו ההוצאה

"בעשור השה ללקיחת בנוגע לעיל (כאמור זריזות של באופ� נעשית הפסח בעניני שההתעסקות כש� והנה,
של באופ� להיות צריכה היהדות, דהפצת העני� ובכללות המבצעי�, בכל שההתעסקות מוב� כ� כמו לחודש"),

למצוות". מקדימי� "זריזי� וכמרז"ל זריזות,

להחליט מיוחדת כח נתינת ישנה � מיצרי�" בלי "נחלה ע� הקשור דרעוי�", ד"רעוא בזמ� בעמדנו ובפרט
בלי "נחלה � והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� הנ"ל פעולות בכל לעסוק בפועל ולקיימ� � טובות החלטות

מיצרי�".

� והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� והמעיינות היהדות דהפצת העניני� בכל והזריזות ההוספה שע"י ויה"ר
ע"י "היו�", נגאלי�", ה� "מיד � זריזות של ובאופ� לפנינו", הפור� "יעלה היעוד לקיו� ממש בקרוב נזכה
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה תשמעו", ד"בקולו באופ� ההנהגה כללות

***

ÂÎ�עני לבאר המקו� כא� הרי � השמוני�" "שנת ע� הקשור למאורע בקשר אורחי� כמה שהגיעו היות .

לומר שמתחילי� תהלי� בפרק עני� וכ� שבתהלי�, פ' פרק � השמוני� בשנת לומר שמסיימי� תהלי� בפרק
שבתהלי�. פ"א פרק � ואחת השמוני� בשנת

ג וכידוע שנותיו. למספר המתאי� תהלי� הקאפיטל לומר הבעש"ט תקנת הזק�וכידוע אדמו"ר מאמר �
השמוני�"). שנת � ניס� י"א (ב"קוב� אלו לימי� בקשר עתה שנדפס כפי � זו תקנה לביאור בנוגע

בזמ� ובפרט ואחת, השמוני� לשנת ונכנסי� השמוני�, שנת בסיו� אנו שנמצאי� מאחר � לעניננו ובנוגע
לפרקי� בנוגע מסויי� עני� לבאר הראוי מ� � ואחת) השמוני� (שנת ראשו� ליו� כבר השיי� דרעוי�", ד"רעוא

שבתהלי�. ופ"א פ'

ובהקדמה:

צריכה זה שבעני� שאע"פ התניא, בספר פירושי� לאמירת בנוגע נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב ידוע
לומר וצרי� מותר ה', ועבודת שמי� יראת בעניני המוסי� פירוש אודות מדובר כאשר הרי כו', זהירות להיות

לאמיתו. אמת הוא זה שפירוש בטוחי� לא כאשר ג� זה, פירוש ולבאר

תביא הביאור ששמיעת מאחר אעפ"כ, דלקמ�, הביאור את בספרי� מצאתי שלא אע"פ לעניננו: בנוגע ועד"ז
דבר זה הרי � ובהשומעי�) בי הדברי� שיפעלו (ובאופ� הגאולה לתקוות בנוגע ובמיוחד ה', בעבודת להוספה

וכו'. ונכו� טוב

ÊÎ�הפסוקי ומספר פ', דפרק הפסוקי� מספר � אלו בפרקי� שישנו כללי עני� על נתעכב � לראש לכל .
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לערו� יוכל מבנ"י שכאו"א עוז וביתר שאת ביתר להשתדל צריכי� הפסח, חג לפני ספורי� ימי� בעמדנו
להזמינו (שצריכי� ו"דצרי�" "דכפי�" של מציאות יהי' לא הסדר" "ליל שבבוא ועד המתאי�, באופ� ה"סדר" את

ה" את לערו� ויוכל בהרחבה, החג צרכי כל יהיו מישראל לכאו"א כי ה"סדר"), כמל�לשולח� בביתו סדר"
וכו'. ושמחה הרחבה מתו� כסאה, על היושבת כמלכה � הבית ועקרת כסאו, על היושב

‰Î:"�ה"מבצעי שאר אודות ג� לעורר המקו� וכא� .
במיוחד קשור זה ועני� ממנה". יסור לא יזקי� כי ג� דרכו פי על לנער "חנו� חינו�, מבצע � לראש לכל

ואוהבהו". ישראל נער ד"כי העני� כללות התחיל (יצי"מ) בחגה"פ כי � חגה"פ ע�

נרות וחכמי', יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה, ישראל, אהבת ה"מבצעי�": שאר ועד"ז
המשפחה. וטהרת ושתי' האכילה כשרות "שהחיינו"), בברכת � (ובחגה"פ ויו"ט קודש שבת

"זכר ה� כול� המצוות שכל בחינו� המבואר ע"ד � פסח" "מבצע ע� קשורי� ה"מבצעי�" שכל ומוב�
היא "כדאי � מצרי�" מאר� הוצאתי� אשר אלקי� ה' "אנכי הדברות: בעשרת מפורש והדבר מצרי�". ליציאת

לי". משועבדי� שתהיו ההוצאה

"בעשור השה ללקיחת בנוגע לעיל (כאמור זריזות של באופ� נעשית הפסח בעניני שההתעסקות כש� והנה,
של באופ� להיות צריכה היהדות, דהפצת העני� ובכללות המבצעי�, בכל שההתעסקות מוב� כ� כמו לחודש"),

למצוות". מקדימי� "זריזי� וכמרז"ל זריזות,

להחליט מיוחדת כח נתינת ישנה � מיצרי�" בלי "נחלה ע� הקשור דרעוי�", ד"רעוא בזמ� בעמדנו ובפרט
בלי "נחלה � והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� הנ"ל פעולות בכל לעסוק בפועל ולקיימ� � טובות החלטות

מיצרי�".

� והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� והמעיינות היהדות דהפצת העניני� בכל והזריזות ההוספה שע"י ויה"ר
ע"י "היו�", נגאלי�", ה� "מיד � זריזות של ובאופ� לפנינו", הפור� "יעלה היעוד לקיו� ממש בקרוב נזכה
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה תשמעו", ד"בקולו באופ� ההנהגה כללות

***

ÂÎ�עני לבאר המקו� כא� הרי � השמוני�" "שנת ע� הקשור למאורע בקשר אורחי� כמה שהגיעו היות .

לומר שמתחילי� תהלי� בפרק עני� וכ� שבתהלי�, פ' פרק � השמוני� בשנת לומר שמסיימי� תהלי� בפרק
שבתהלי�. פ"א פרק � ואחת השמוני� בשנת

ג וכידוע שנותיו. למספר המתאי� תהלי� הקאפיטל לומר הבעש"ט תקנת הזק�וכידוע אדמו"ר מאמר �
השמוני�"). שנת � ניס� י"א (ב"קוב� אלו לימי� בקשר עתה שנדפס כפי � זו תקנה לביאור בנוגע

בזמ� ובפרט ואחת, השמוני� לשנת ונכנסי� השמוני�, שנת בסיו� אנו שנמצאי� מאחר � לעניננו ובנוגע
לפרקי� בנוגע מסויי� עני� לבאר הראוי מ� � ואחת) השמוני� (שנת ראשו� ליו� כבר השיי� דרעוי�", ד"רעוא

שבתהלי�. ופ"א פ'

ובהקדמה:

צריכה זה שבעני� שאע"פ התניא, בספר פירושי� לאמירת בנוגע נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב ידוע
לומר וצרי� מותר ה', ועבודת שמי� יראת בעניני המוסי� פירוש אודות מדובר כאשר הרי כו', זהירות להיות

לאמיתו. אמת הוא זה שפירוש בטוחי� לא כאשר ג� זה, פירוש ולבאר

תביא הביאור ששמיעת מאחר אעפ"כ, דלקמ�, הביאור את בספרי� מצאתי שלא אע"פ לעניננו: בנוגע ועד"ז
דבר זה הרי � ובהשומעי�) בי הדברי� שיפעלו (ובאופ� הגאולה לתקוות בנוגע ובמיוחד ה', בעבודת להוספה

וכו'. ונכו� טוב

ÊÎ�הפסוקי ומספר פ', דפרק הפסוקי� מספר � אלו בפרקי� שישנו כללי עני� על נתעכב � לראש לכל .
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על מורה ש"החשבו� (פ"ז) בשעהיוה"א שמבואר אע"פ דהנה, � התורה אותיות שבמספר העני� גודל ידוע
מצינו הרי � כו'" ומספר החשבו� בחי' שהוא אחרונה בחי' אלא ממנו נשאר שלא עד . . והחיות האור מיעוט

המספר. מעני� שלמדי� דתורה) (בנגלה הלכות וכמה כמה בתורה

עני� שכללות � ולהעיר תלתי�". בגימטריא יהי', קרא אמר מנל�, יו�, שלושי� נזירות "סת� [ולדוגמא:
אחיו"]. "נזיר נקרא "יוס�" שהרי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ענינו ע� קשור הנזירות

וכו'. גימטריא של עניני� ריבוי שישנ� � והחסידות הקבלה דתורת הלימוד לדר� בנוגע ועאכו"כ

שבתורה, האותיות מספר את למנות כדי מזמנו הקדיש שהרס"ג סמ"ד) ויק"פ ש"פ (שיחת לעיל וכמדובר
אל"� אותיות (מספר בפ"ע אות דכל למספר בנוגע ג� אלא התורה, דאותיות הכללי למספר בנוגע רק ולא

האותיות). בשאר וכיו"ב בי"ת, אותיות מספר שבתורה,

שהיו שבתורה, האותיות כל סופרי� שהיו סופרי�, ראשוני� נקראו "לפיכ� א): ל, (קידושי� בגמרא ומפורש
יכרסמנה פסוקי�, של והתגלח תיבות, של חציי� דרש דרש ס"ת, של אותיות של חציי� דגחו� וא"ו אומרי�

וכו'".חז תהלי� של חציי� דיער עי"� מיער, יר

משו� זה הרי � בגמרא כבר זאת שמצינו אע"פ לרס"ג, בקשר זה עני� הנ"ל) (בהתוועדות שהודגש ומה
זה: בעני� מיוחד חידוש ישנו הרס"ג שאצל

ישנה שאצל� "סופרי�", אודות מדובר � שבתורה האותיות כל סופרי� שהיו אלו אודות בגמרא המבואר
את ספרו שכול� מצינו לא � ל"סופרי�" בנוגע ואפילו שבתורה. האותיות עני� לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה
האותיות את ספר מאיר שר' בפירוש מצינו לא אעפ"כ, אבל סופר, הי' מאיר ר' ולדוגמא: שבתורה. האותיות

שבתורה.

הקדיש אעפ"כ, וכו', בישראל ופוסק ישיבה, ראש הי' אלא סופר, הי' לא שהוא אע"פ הנה � לרס"ג ובנוגע
שבעי� בה� שנותינו "ימי מאשר פחות היו חייו שימי למרות � [וזאת שבתורה האותיות את לספור כדי מזמנו
כל בספריו שנדפסו וכפי � שבזה)] דעות החילוקי (כפי שנה ששי� או חמישי� היו חייו שימי כידוע שנה",

שבתורה. האותיות מספר ע� הקשורי� העניני�

הקדיש שהרס"ג מזכירי� התורה, דאותיות המספר שבעני� ההפלאה גודל את להדגיש רוצי� כאשר ולכ�,
של באופ� התורה בלימוד הי' עסקו ועיקר סופר, הי' שלא למרות שבתורה, האותיות מספר את למנות מזמנו
ובעניננו תהלי�, שבפרקי האותיות) רק (לא הפסוקי� שבמספר העני� לגודל בנוגע מוב� ועד"ז כו'. והשגה הבנה

כדלקמ�. ופ"א, פ' דפרק הפסוקי� מספר �

ÁÎ.י"ז � מספר� שבתהלי� פ"א פרק ופסוקי כ'. � מספר� שבתהלי� פ' פרק פסוקי .

בזה: והביאור

המלכות. דספירת העני� כללות שזהו "זה"), לבחי' (בניגוד "כדמותינו" "כה", בחי' על מורה כ' מספר

"כה" בחי' ע� קשורה הכתר בחי' וג� מלכות". כתר איהו עליו� "כתר � הכתר בחי' על ג� מורה כ' ומספר
חוש� "ישת ועז"נ העילות", עילת קד� הוא אוכ� ומצוחצח, צח אור דאיהו אע"ג עליו�, "כתר המאמר כידוע �

סתרו".

ההשתלשלות, דסדר העני� כללות על מורה � כ' במספר ה� שפסוקיו שבתהלי�, פ' שפרק מוב� ועפ"ז
עולמי�". כל מלכות "מלכות� כמ"ש המלכות, ספירת ע� הקשור

מיוחדת, כה נתינת נמשכת � שנה" שמוני� בגבורות "וא� השמוני�, לשנת מגיעי� שכאשר מוב�, ומזה
דאיפליג ד"כיו� ובאופ� "גבורות", של ההשתלשלות.באופ� סדר כללות ע� הקשורות לפעולות בנוגע איפליג",

י"ז: � פסוקיו שמספר שבתהלי�, פ"א פרק ואחת, השמוני� דשנת העבודה מתחילה � ולאח"ז

הראת" "אתה פסוקי לאמירת בנוגע דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מאמר וכידוע "טוב". בגימטריא י"ז
תורה". אלא טוב "אי� � התורה לעני� הקשר וזהו "טוב", בגימטריא פסוקי�, י"ז שאומרי� "הקפות", קוד�
על שההוספה רסרס"ג) (או"ח הזק� אדמו"ר בשו"ע המבואר ע"ד זה הרי � ג"פ אלו פסוקי� י"ז שאומרי� ומה

כו'. השיעור את מבטלת אינה מכוו�, שיעור
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"יסוד" כי � השמוני� שנת ע� הקשר וזהו "טוב". שנקרא היסוד, ספירת על קאי בספירות "טוב" בחי' והנה,
שמוני�. בגימטריא

שבתהלי� פ' שפרק לעיל האמור וע"פ ויסוד. מלכות בדוגמת ה� שבתהלי� ופ"א פ' שהפרקי� מוב� ועפ"ז
היסוד, ספירת שבתהלי�, פ"א שפרק מוב�, ההשתלשלות, סדר כללות על מורה מלכות") כתר איהו עליו� ("כתר

ההשתלשלות. סדר מכללות שלמעלה בחי' על מורה (פ'), המלכות לספירת המשפיע שהוא

סדר כללות ע� הקשורה השמוני� דשנת העבודה כללות שלאחרי � ופ"א פ' הפרקי� בסדר הביאור וזהו
ההשתלשלות. סדר מכל למעלה שהיא העבודה לבחי' באי� כו', גבורות של באופ� ההשתלשלות,

ËÎ�צריכי � הכללי) הפסוקי� במספר מתבטא שזה (כפי ופ"א פ' הפרקי� לכללות בנוגע הביאור על נוס� .
שאי� האמצעי, לאדמו"ר היחוד בשער המבואר וע"ד אלו. דפרקי� העניני� לפרטי השיי� מסויי� עני� לבאר

פרטית. ועבודה התבוננות ג� דרושה אלא כללית, ועבודה בהתבוננות להסתפק
מאחר ולכ�, הפ"ב! לשנת עד ימש� זה הרי אלו, שבפרקי� ותיבה תיבה כל לבאר נתחיל שא� ומוב�,
ועני� פ', דפרק פסוק בכל אחת תיבה בביאור נסתפק הפ"א, לשנת הכניסה קוד� הביאור את לסיי� שרוצי�

כדלקמ�. פ"א, בפרק אחד

Ï."מזמור לאס� עדות שושני� אל "למנצח נאמר: דתהלי� פ' פרק בהתחלת .

בליווי נאמר זה ומזמור עה"פ) (מצו"צ שושנה" בצורת עשוי ניגו� "כלי � פירושה "שושני�" תיבת והנה,
"שושני�". ניגו�" ה"כלי

החוחי�". בי� "כשושנה � גלות של ומצב במעמד בהיות� בנ"י על קאי "שושני�" לזה: ונוס�

(פל"ז בתניא מבואר עני�דהנה, הוא עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא בגו�, הנשמה דירידת העני� שכללות (

היינו, הגלות, בזמ� ועאכו"כ הקדושה. היפ� � הבור עני� בדוגמת עמיקתא", "בירא הלשו� דיוק וזהו גלות. של
במעמד נמצאי� שבנ"י יותר מודגש שאז � כפשוטו הגלות עני� ג� ישנו בגו�, הנשמה דירידת הגלות על שנוס�

החוחי�". בי� ד"שושנה ומצב

המבואר וע"ד הגלות. בעני� אופני� כמה שישנ� משו� זה הרי � רבי� לשו� החוחי�", בי� "כשושנה ומ"ש
אעפ"כ, גלויות, ד' ישנ� שבפרטיות שאע"פ כידוע הגלות. עני� שבכללות הירידות ב' ירדנו", "ירוד בעני�

כו'. אחר באופ� או הגלויות, ושאר מצרי� גלות גלויות: לב' ה� נחלקי� יותר בכללות

� הגאולה לעני� בנוגע נאמר כ� כמו ירידה, אופני ב' ירדנו", "ירוד נאמר הגלות לירידת שבנוגע וכש�
גאולה. של כלליי� אופני� ב' עלה", ג� אעל� "ואנכי

ג� שתהי' צריכי� אלא ופרס, מדי יו�, בבל, גלות לאחרי שהיתה בגאולה להסתפק אפשר אי אומרת: זאת
גלות. אחרי' שאי� גאולה של באופ� אדו�, גלות זה, מגלותנו הגאולה

דיצי"מ הגאולה את יזכירו לבוא לעתיד ג� ולכ�, מיוחד. עילוי ישנו גאולה של אופ� שבכל מוב� � ולאיד�
זו. שבגאולה המיוחדת המעלה מצד �

‡Ï�יוס כצא� נוהג האזינה ישראל "רועה � בכתוב ממשי� גו'", שושני� אל ד"למנצח ההקדמה לאחרי .

הופיעה": הכרובי� יושב
לכ�, זאבי�, שבעי� בי� אחת כבשה � החוחי�" בי� ד"שושנה ומצב במעמד בגלות, נמצאי� שבנ"י היות
ד"רועה והשמירה הזאבי�. שבעי� מפני האחת הכבשה על שומר שהוא ישראל", ל"רועה ביותר ה� זקוקי�

וקביעות. גילוי של באופ� � הופיעה" הכרובי� ד"יושב באופ� היא ישראל"

לנו": לישועתה ולכה גבורת� את עוררה ומנשה ובנימי� אפרי� "לפני � בכתוב וממשי�

יהודי� ישנ� הרי דוקא, ומנשה" ובנימי� "אפרי� בכתוב מדגיש מדוע מוב�, אינו לכאורה ובהקדי�:
כהלכה?! שנתגיירו גרי� ועד"ז ולוי�, כהני� אודות מדובר כאשר ובפרט השבטי�, לשאר ששייכי�

לישועה זקוקי� שאז גופא, הגלות בזמ� יותר קשה ומצב מעמד אודות מדובר זה בפסוק בזה: והביאור
בפ כמבואר ומנשה", ובנימי� "אפרי� בכתוב מדגיש ולכ� זקוקי�מיוחדת. שהיו מסויי� זמ� הי' שאצל� רש"י

ואסתר מרדכי שהיו אחשורוש, בימי בנימי� . . יהואש בימי מנשה . . אר� במלחמת "אפרי� � מיוחדת לישועה
לנו". לישועתה ולכה גבורת� את "עוררה ועז"נ בה�". תלוי הדור וכל בסכנה,
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"יסוד" כי � השמוני� שנת ע� הקשר וזהו "טוב". שנקרא היסוד, ספירת על קאי בספירות "טוב" בחי' והנה,
שמוני�. בגימטריא

שבתהלי� פ' שפרק לעיל האמור וע"פ ויסוד. מלכות בדוגמת ה� שבתהלי� ופ"א פ' שהפרקי� מוב� ועפ"ז
היסוד, ספירת שבתהלי�, פ"א שפרק מוב�, ההשתלשלות, סדר כללות על מורה מלכות") כתר איהו עליו� ("כתר

ההשתלשלות. סדר מכללות שלמעלה בחי' על מורה (פ'), המלכות לספירת המשפיע שהוא

סדר כללות ע� הקשורה השמוני� דשנת העבודה כללות שלאחרי � ופ"א פ' הפרקי� בסדר הביאור וזהו
ההשתלשלות. סדר מכל למעלה שהיא העבודה לבחי' באי� כו', גבורות של באופ� ההשתלשלות,

ËÎ�צריכי � הכללי) הפסוקי� במספר מתבטא שזה (כפי ופ"א פ' הפרקי� לכללות בנוגע הביאור על נוס� .
שאי� האמצעי, לאדמו"ר היחוד בשער המבואר וע"ד אלו. דפרקי� העניני� לפרטי השיי� מסויי� עני� לבאר

פרטית. ועבודה התבוננות ג� דרושה אלא כללית, ועבודה בהתבוננות להסתפק
מאחר ולכ�, הפ"ב! לשנת עד ימש� זה הרי אלו, שבפרקי� ותיבה תיבה כל לבאר נתחיל שא� ומוב�,
ועני� פ', דפרק פסוק בכל אחת תיבה בביאור נסתפק הפ"א, לשנת הכניסה קוד� הביאור את לסיי� שרוצי�

כדלקמ�. פ"א, בפרק אחד

Ï."מזמור לאס� עדות שושני� אל "למנצח נאמר: דתהלי� פ' פרק בהתחלת .

בליווי נאמר זה ומזמור עה"פ) (מצו"צ שושנה" בצורת עשוי ניגו� "כלי � פירושה "שושני�" תיבת והנה,
"שושני�". ניגו�" ה"כלי

החוחי�". בי� "כשושנה � גלות של ומצב במעמד בהיות� בנ"י על קאי "שושני�" לזה: ונוס�

(פל"ז בתניא מבואר עני�דהנה, הוא עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא בגו�, הנשמה דירידת העני� שכללות (

היינו, הגלות, בזמ� ועאכו"כ הקדושה. היפ� � הבור עני� בדוגמת עמיקתא", "בירא הלשו� דיוק וזהו גלות. של
במעמד נמצאי� שבנ"י יותר מודגש שאז � כפשוטו הגלות עני� ג� ישנו בגו�, הנשמה דירידת הגלות על שנוס�

החוחי�". בי� ד"שושנה ומצב

המבואר וע"ד הגלות. בעני� אופני� כמה שישנ� משו� זה הרי � רבי� לשו� החוחי�", בי� "כשושנה ומ"ש
אעפ"כ, גלויות, ד' ישנ� שבפרטיות שאע"פ כידוע הגלות. עני� שבכללות הירידות ב' ירדנו", "ירוד בעני�

כו'. אחר באופ� או הגלויות, ושאר מצרי� גלות גלויות: לב' ה� נחלקי� יותר בכללות

� הגאולה לעני� בנוגע נאמר כ� כמו ירידה, אופני ב' ירדנו", "ירוד נאמר הגלות לירידת שבנוגע וכש�
גאולה. של כלליי� אופני� ב' עלה", ג� אעל� "ואנכי

ג� שתהי' צריכי� אלא ופרס, מדי יו�, בבל, גלות לאחרי שהיתה בגאולה להסתפק אפשר אי אומרת: זאת
גלות. אחרי' שאי� גאולה של באופ� אדו�, גלות זה, מגלותנו הגאולה

דיצי"מ הגאולה את יזכירו לבוא לעתיד ג� ולכ�, מיוחד. עילוי ישנו גאולה של אופ� שבכל מוב� � ולאיד�
זו. שבגאולה המיוחדת המעלה מצד �

‡Ï�יוס כצא� נוהג האזינה ישראל "רועה � בכתוב ממשי� גו'", שושני� אל ד"למנצח ההקדמה לאחרי .

הופיעה": הכרובי� יושב
לכ�, זאבי�, שבעי� בי� אחת כבשה � החוחי�" בי� ד"שושנה ומצב במעמד בגלות, נמצאי� שבנ"י היות
ד"רועה והשמירה הזאבי�. שבעי� מפני האחת הכבשה על שומר שהוא ישראל", ל"רועה ביותר ה� זקוקי�

וקביעות. גילוי של באופ� � הופיעה" הכרובי� ד"יושב באופ� היא ישראל"

לנו": לישועתה ולכה גבורת� את עוררה ומנשה ובנימי� אפרי� "לפני � בכתוב וממשי�

יהודי� ישנ� הרי דוקא, ומנשה" ובנימי� "אפרי� בכתוב מדגיש מדוע מוב�, אינו לכאורה ובהקדי�:
כהלכה?! שנתגיירו גרי� ועד"ז ולוי�, כהני� אודות מדובר כאשר ובפרט השבטי�, לשאר ששייכי�

לישועה זקוקי� שאז גופא, הגלות בזמ� יותר קשה ומצב מעמד אודות מדובר זה בפסוק בזה: והביאור
בפ כמבואר ומנשה", ובנימי� "אפרי� בכתוב מדגיש ולכ� זקוקי�מיוחדת. שהיו מסויי� זמ� הי' שאצל� רש"י

ואסתר מרדכי שהיו אחשורוש, בימי בנימי� . . יהואש בימי מנשה . . אר� במלחמת "אפרי� � מיוחדת לישועה
לנו". לישועתה ולכה גבורת� את "עוררה ועז"נ בה�". תלוי הדור וכל בסכנה,
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הגלות), זמ� ער� (לפי כתיקונ� בשני� רגיל, ומצב במעמד הגלות בזמ� נמצאי� בנ"י כאשר אומרת: זאת
� העתי�" "צוק יותר, גרוע ומצב מעמד ישנו כאשר אבל הופיעה". . . ישראל ד"רועה הגילוי מספיק אזי
העני� כללות על (נוס� ד"גבורת�" מיוחדת והתגלות המשכה היינו, גבורת�", את "עוררה בנ"י מבקשי�

לבנ"י. והצלה ישועה � לנו" לישועתה "לכה שיהי' כדי ד"גבורות"),

העני� הי' ומנשה" ובנימי� אפרי� ש"לפני שכש� מהקב"ה מבקשי� שבנ"י � זה לגלותנו בנוגע מוב� ועד"ז
כאו"א על קאי לנו", לישועתה "לכה שהרי לנו", לישועתה "לכה עתה יהי' כ� כמו גבורת�", את ד"עוררה

אלו! בימינו ג� תהלי� שאומר מישראל

ונושעה": פני� והאר השיבנו "אלקי� � ומסיי�

עצמותו פני�", "האר � מהקב"ה בנ"י מבקשי� ולכ�, כו', ואופני� דרגות כמה ישנ� אלקות בהמשכת
ומהותו!

מזה", תעלנו אל הולכי� פני� אי� "א� בנ"י: אומרי� לפני�", יל� מלאכי "הנה אומר הקב"ה כאשר דהנה,
רוצי� אינ� ולכ� האדמה", פני על אשר הע� מכל ועמ� אני ד"ונפלינו באופ� הוא בנ"י של ומצב� מעמד� כי

ומהותו. עצמותו פני�", "האר ילכו", ש"פני ופועלי� וכו', מלאכי� ע"י לקבל

בגימטריא "אלקי�", דש� הפנימיות את שמגלי� בזה הכוונה � ונושעה" פני� האר השיבנו "אלקי� ומ"ש
הרי � אלקי� דש� הפנימיות גילוי אודות שמדובר ומאחר "פני�". הוא שפנימיותו � כו' והסתר העל� הטבע,

כו'. האור דיתרו� באופ� זה

הפסוקי�. בהמש� הביאור לקמ� שיתבאר וכפי והגאולה, הגלות שבעני� הא' סדר מסתיי� ובזה

·Ï:בפרש"י הביאור .

הוא הדבר שטע� מבי� לה'", ניחוח "ריח נאמר לא שבה� קרבנות שישנ� רואה למקרא חמש הב� כאשר
בפירוש) זאת לומר צרי� לא שרש"י כ� כדי (ועד בפשטות וכמוב� לה'". ניחוח "ריח אי� אלו שבקרבנות לפי �
בה� נאמר שלא אלו בקרבנות אבל בכתוב, כ� שמפורש היכ� רק לה'" ניחוח ד"ריח העני� ישנו פשש"מ שע"פ

לה'". ניחוח "ריח נפעל לא יד� שעל משו� זה הרי � לה'" ניחוח "ריח

אינ�וע אלו קרבנות כי � שבפרשתנו ואש� חטאת בקרבנות לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע יוב� פ"ז
לה'". ניחוח "ריח פועלי�

בזה: והביאור

בתשובה שב כאשר ג� הנה כרת), (שזדונו כו' חמורה עבירה אודות מדובר שכאשר מבי� למקרא חמש הב�
הקרב� כי � הקב"ה אצל מיוחדת רוח נחת לה'", ניחוח "ריח יפעל זה שקרב� יתכ� לא להקב"ה, קרב� ומביא
שזהו לומר אפשר אי לו, מכפר שהקרב� אע"פ אומרת: זאת חמורה. עבירה על כפרה של עני� ע� בקשר בא

לפני". רוח "נחת ע� הקשור עני�

מאחר הנה � לעשה הניתק ולאו עשה קלי�, דברי� על שמכפר עולה קרב� אודות מדובר כאשר משא"כ
קרב� להביא מרצונו מתנדב ואעפ"כ קלי�), דברי� (בהיות� אלו עניני� על קרב� להביא מחוייב אינו די� שע"פ

לפני". רוח "נחת הגור� דבר זהו כי לה'", ניחוח ד"ריח באופ� הוא זה קרב� לכ�, לה',

לדבר: דוגמא

יו� בארבעי� רבינו משה של תפלתו אודות יא) (לג, תשא בפ' בפרש"י כבר למד למקרא חמש הב�
בכעס". היו אמצעיי� מעתה אמור ברצו�, האחרוני� א� ברצו� הראשוני� "מה � האמצעיי�

מדות י"ג � גופא ובתפלה רבינו משה של תפלתו ובפרט התפלה, עני� אודות שמדובר אע"פ אומרת: זאת
לעמו" לעשות דבר אשר הרעה על ה' "וינח� הכפרה, עני� נפעל כאשר ג� הנה ריק�, חוזרות שאינ� הרחמי�
מפני "כעס", של באופ� הדבר הי' ברצו�"], ד"אחרוני� באופ� האחרונות, דלוחות העני� נפעל שסוכ"ס [ועד

כו'. החטא וחומר גודל

שזהו לומר אפשר אי ואש�, חטאת קרב� ע"י הכפרה עני� נפעל כאשר שג� � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז
הקרב�. מכפר שעליו העני� חומר מפני לפני") רוח ("נחת לה'" ניחוח "ריח שפועל עני�
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בלבד "כעס" של באופ� כפרה של עני� פעלה יו� ארבעי� במש� רבינו משה של תפלתו א� וק"ו: ובמכ"ש
קרב� מקריב מישראל כאו"א שכאשר לומר יתכ� שלא בודאי הרי ברצו�"], ד"אחרוני� העני� הי' לאח"ז [ורק

לפני"! רוח "נחת לה'", ניחוח "ריח הדבר יפעל חמור) עני� (על חטאת

‚Ï.*תודה בקרב� לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע � להבי� צרי� עדיי� אבל .

מד אדרבה: אלא ח"ו, רצוי בלתי עני� על כפרה ע� קשור אינו תודה קרב� אד�דהנה, אודות כא� ובר
שחייבי� (ד' לו" שנעשה נס על הודאה דבר "על בא תודה שקרב� יב) ז, (פרשתנו כפרש"י נס, לו שנעשה

נס. לו יעשה שהקב"ה שזכה עד ביותר נעלה ומצב במעמד שנמצא היינו, להודות),

(פרש"י חלות" י' ומי� מי� וכל . . לח� מיני "ד' חלות, ארבעי� ע� ביחד תודה, קרב� מקריב כאשר וא"כ,
לה'"?! ניחוח "ריח פועל לא כזה נעלה קרב� מדוע � הקרבנות בשאר זאת מצינו שלא � ש�)

לקמ�. שיתבאר וכפי

„Ï:אאמו"ר להערות בנוגע הביאור .

ובהקדי�: לעול�. בנוגע הפעולה (ב) לעצמו, בנוגע הפעולה (א) עניני�: ב' ישנ� הקרבנות עני� בכללות

היא למטה וירידתה כלל, תיקו� צריכה אינה עצמה שהנשמה כ"ו) (שער בע"ח מ"ש (פל"ז) בתניא מבואר
לנשמה בנוגע ג� עילוי אמנ� נפעל למטה הירידה ע"י אומרת: זאת בעול�. וחלקו ונה"ב הגו� את לתק� כדי רק
כדי אלא למטה, הנשמה ירדה זה בשביל לא אבל ירידתה), קוד� שהיתה מכפי יותר נעלית לדרגא (שמגיעה

בעול�. וחלקו ונה"ב הגו� את לתק�

לנשמתו, בנוגע הכפרה עני� על נוס� הנה � רצוי בלתי עני� על לכפר קרב� מביא אד� שכאשר מוב� ועפ"ז
בעול�. לחלקו ביחס ג� הכפרה עני� להיות צרי�

חטאת") הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק ("כל בתורה העסק שע"י הכפרה פעולת שבי� החילוק וזהו
הקרבת וע"י לנשמתו, בנוגע הכפרה עני� נפעל בתורה העסק ע"י כפשוטו: הקרב� הקרבת שע"י הכפרה לפעולת

בעול�. לחלקו בנוגע הכפרה עני� נפעל כפשוטו הקרב�

בזה: והביאור

שאלו לו, ויתכפר אש� יביא א"ל עונשו, מה חוטא לתורה "שאלו תשב): רמז תהלי� (יל"ש במדרש איתא
לו". ויתכפר תשובה יעשה א"ל עונשו, מה להקב"ה

מדובר שכאשר יתכ� אי� וא"כ, הקב"ה, של ורצונו חכמתו ה'", "תורת היא התורה הרי מוב�: אינו ולכאורה
תשובה?! שיעשה אומר והקב"ה קרב�, שיביא התורה אומרת אחד, אד� אודות

של בחי' על מורה הקב"ה בזה: ויתכפרוהביאור תשובה "יעשה הקב"ה אומר ולכ� העול�, ממציאות מעלה
על הנה בעול�, לחלקו בנוגע ג� הכפרה אודות מדובר כאשר אבל עצמה. לנשמה בנוגע הכפרה שזוהי � לו"
בעול�, לחלקו בנוגע הכפרה עני� את לפעול שכדי היינו, כו'", אש� "יביא לעול�, ששייכת התורה, אומרת זה

גשמי. קרב� להקריב צריכי�

המערכה עצי הדומ�; מסוג הוא שבקרב� המלח דדצח"מ: הסוגי� ד' כל ישנ� שבקרב� בכ"מ וכמבואר
עצמה הבהמה למערכה; עצי� מנדבי� כאשר � עצי�" "קרב� שישנו ועד הצומח, מסוג ה� המזבח שעל
את שמקריבי� הכהני� וכ� המדבר. מסוג הוא הקרב� את שמביא והאד� החי; מסוג היא לקרב� שמקריבי�

המדבר. מסוג ה� � דרחמנא") "שלוחי ה� שהכהני� הדעה לפי (משא"כ דיד�" "שלוחי בתור הקרב�

בנוגע הכפרה על (נוס� בעול� לחלקו בנוגע הכפרה עני� נפעל גשמי קרב� הקרבת שע"י מוב� ועפ"ז
כללות מורכב שמה� דדצח"מ הסוגי� ד' כל כלולי� בקרב� כי � הקרב�) בתורת העסק ע"י הנפעלת לנשמתו

העול�.
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(ז,*) וגו'" יקריבנו תודה על "א� � כא� הפסוקי� שבהמש� וא�
לומר לכאורה שיי� לא וא"כ, למזבח, הקרבה אודות מוזכר לא � יב)

מדובר יד) ש�, רש"י (לשו� "למטה" בהמש� הרי � לה'" ניחוח "ריח
לא). (ש�, המזבחה בהקרבה



כג a"nyz'd ,oqip 'i ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy

בלבד "כעס" של באופ� כפרה של עני� פעלה יו� ארבעי� במש� רבינו משה של תפלתו א� וק"ו: ובמכ"ש
קרב� מקריב מישראל כאו"א שכאשר לומר יתכ� שלא בודאי הרי ברצו�"], ד"אחרוני� העני� הי' לאח"ז [ורק

לפני"! רוח "נחת לה'", ניחוח "ריח הדבר יפעל חמור) עני� (על חטאת

‚Ï.*תודה בקרב� לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע � להבי� צרי� עדיי� אבל .

מד אדרבה: אלא ח"ו, רצוי בלתי עני� על כפרה ע� קשור אינו תודה קרב� אד�דהנה, אודות כא� ובר
שחייבי� (ד' לו" שנעשה נס על הודאה דבר "על בא תודה שקרב� יב) ז, (פרשתנו כפרש"י נס, לו שנעשה

נס. לו יעשה שהקב"ה שזכה עד ביותר נעלה ומצב במעמד שנמצא היינו, להודות),

(פרש"י חלות" י' ומי� מי� וכל . . לח� מיני "ד' חלות, ארבעי� ע� ביחד תודה, קרב� מקריב כאשר וא"כ,
לה'"?! ניחוח "ריח פועל לא כזה נעלה קרב� מדוע � הקרבנות בשאר זאת מצינו שלא � ש�)

לקמ�. שיתבאר וכפי

„Ï:אאמו"ר להערות בנוגע הביאור .

ובהקדי�: לעול�. בנוגע הפעולה (ב) לעצמו, בנוגע הפעולה (א) עניני�: ב' ישנ� הקרבנות עני� בכללות

היא למטה וירידתה כלל, תיקו� צריכה אינה עצמה שהנשמה כ"ו) (שער בע"ח מ"ש (פל"ז) בתניא מבואר
לנשמה בנוגע ג� עילוי אמנ� נפעל למטה הירידה ע"י אומרת: זאת בעול�. וחלקו ונה"ב הגו� את לתק� כדי רק
כדי אלא למטה, הנשמה ירדה זה בשביל לא אבל ירידתה), קוד� שהיתה מכפי יותר נעלית לדרגא (שמגיעה

בעול�. וחלקו ונה"ב הגו� את לתק�

לנשמתו, בנוגע הכפרה עני� על נוס� הנה � רצוי בלתי עני� על לכפר קרב� מביא אד� שכאשר מוב� ועפ"ז
בעול�. לחלקו ביחס ג� הכפרה עני� להיות צרי�

חטאת") הקריב כאילו חטאת בתורת העוסק ("כל בתורה העסק שע"י הכפרה פעולת שבי� החילוק וזהו
הקרבת וע"י לנשמתו, בנוגע הכפרה עני� נפעל בתורה העסק ע"י כפשוטו: הקרב� הקרבת שע"י הכפרה לפעולת

בעול�. לחלקו בנוגע הכפרה עני� נפעל כפשוטו הקרב�

בזה: והביאור

שאלו לו, ויתכפר אש� יביא א"ל עונשו, מה חוטא לתורה "שאלו תשב): רמז תהלי� (יל"ש במדרש איתא
לו". ויתכפר תשובה יעשה א"ל עונשו, מה להקב"ה

מדובר שכאשר יתכ� אי� וא"כ, הקב"ה, של ורצונו חכמתו ה'", "תורת היא התורה הרי מוב�: אינו ולכאורה
תשובה?! שיעשה אומר והקב"ה קרב�, שיביא התורה אומרת אחד, אד� אודות

של בחי' על מורה הקב"ה בזה: ויתכפרוהביאור תשובה "יעשה הקב"ה אומר ולכ� העול�, ממציאות מעלה
על הנה בעול�, לחלקו בנוגע ג� הכפרה אודות מדובר כאשר אבל עצמה. לנשמה בנוגע הכפרה שזוהי � לו"
בעול�, לחלקו בנוגע הכפרה עני� את לפעול שכדי היינו, כו'", אש� "יביא לעול�, ששייכת התורה, אומרת זה

גשמי. קרב� להקריב צריכי�

המערכה עצי הדומ�; מסוג הוא שבקרב� המלח דדצח"מ: הסוגי� ד' כל ישנ� שבקרב� בכ"מ וכמבואר
עצמה הבהמה למערכה; עצי� מנדבי� כאשר � עצי�" "קרב� שישנו ועד הצומח, מסוג ה� המזבח שעל
את שמקריבי� הכהני� וכ� המדבר. מסוג הוא הקרב� את שמביא והאד� החי; מסוג היא לקרב� שמקריבי�

המדבר. מסוג ה� � דרחמנא") "שלוחי ה� שהכהני� הדעה לפי (משא"כ דיד�" "שלוחי בתור הקרב�

בנוגע הכפרה על (נוס� בעול� לחלקו בנוגע הכפרה עני� נפעל גשמי קרב� הקרבת שע"י מוב� ועפ"ז
כללות מורכב שמה� דדצח"מ הסוגי� ד' כל כלולי� בקרב� כי � הקרב�) בתורת העסק ע"י הנפעלת לנשמתו

העול�.
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(ז,*) וגו'" יקריבנו תודה על "א� � כא� הפסוקי� שבהמש� וא�
לומר לכאורה שיי� לא וא"כ, למזבח, הקרבה אודות מוזכר לא � יב)

מדובר יד) ש�, רש"י (לשו� "למטה" בהמש� הרי � לה'" ניחוח "ריח
לא). (ש�, המזבחה בהקרבה
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‰Ï(�בעול לחלקו בנוגע ג� הכפרה עני� להיות צרי� לנשמתו, בנוגע הכפרה על (שנוס� לעיל האמור .

בשעה עולמו קונה "יש דורדיא ב� אלעזר ר' על רבי מאמר אודות האריז"ל בכתבי המבואר ע� ג� מתאי�
כו'). ולבסו� גדולה בכהונה שנה פ' (ששימש כה"ג יוחנ� של עולמו את קנה שראב"ד � אחת"

בזה: והביאור

רק הוא זה כל אבל ביותר, גדולה אמנ� היא נשמתו") שיצתה עד בבכי' (ש"געה דראב"ד התשובה עבודת
לבנות כדי � עולמו" "קונה עי"ז נפעל כיצד השאלה: נשאלת וא"כ, לנשמתו. בנוגע האור להמשכת בנוגע

וכו'?! ולבושי� אורות) רק (לא "כלי�" ג� צריכי� של�, "עול�"

מאחר דהנה, כה"ג. יוחנ� של "עולמו" את קיבל שראב"ד האריז"ל בכתבי מבואר � זו קושיא לתר� וכדי
כללות ע"י שנבנה ב"עול�" שהי' העילוי גודל בפשטות מוב� הרי גדולה, בכהונה שנה פ' שימש שיוחנ�

שלו. התשובה בעבודת העילוי גודל ע"י ראב"ד קנה זה ו"עול�" עבודתו.

ה בעבודת להסתפק אפשר שאי לעיל האמור ע� מתאי� בתורתוזהו העסק (ע"י בלבד לנשמתו בנוגע תשובה
שראב"ד ע"ד � גשמי) קרב� הקרבת (ע"י בעול� לחלקו בנוגע ג� הכפרה עני� את לפעול צריכי� כי כו'), חטאת

בלבד. לנשמתו בנוגע האורות המשכת מספיק הי' ולא כו'), ולבושי� (כלי� "עולמו" את לקנות צרי� הי'

ג� שפועל באופ� היא התשובה שעבודת היינו, � כו' עומדי� תשובה שבעלי דבמקו� העני� כללות וזהו
בלבד. לנשמתו בנוגע ולא העול�, מציאות המקו�, לעני� בנוגע

ÂÏ:לפועל בנוגע מזה ההוראה .

ויתכ� חבירו, של בלבו נעשה מה יודע אד� אי� כי הזולת, של מראהו" אל תבט "אל ליהודי אומרי� כאשר
עני� אודות מדובר כאשר בשלמא ולטעו�: לבוא הוא יכול � כו' ביותר נעלה באופ� היא שלו התשובה שעבודת
"כלי�" של עני� אודות מדברי� כאשר אבל "אורות"; של בעני� ומבי� יודע אחד כל לא הרי � "אורות" של
לגלות כדי הוא ה"כלי�" עני� כל כי כו'), זאת למשש שיכולי� (עד לכל וניכר גלוי באופ� להיות צרי� זה הרי �

"כלי�"?! לו שאי� רואה בנפשו, צדק" "חשבו� עושה וכאשר וכו', הזולת אל

אעפ"כ, אבל כו', רצוי בלתי באופ� עצמו על לדבר צרי� לא שיהודי אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� אמנ� ידוע
"כלי�"! לו שאי� רואה בנפשו, צדק" "חשבו� עושה כאשר

ועי"ז עבורו, תהלי� קאפיטל יאמר חבירו כאשר ועד"ז תהלי�, קאפיטל שיאמר � לו אומרי� זה על הנה
ה"אורות". את לקבל "כלי�" לו יהיו

שקיבל ה"כלי�" בדוגמת ביותר, נעלי� "כלי�" לקבל שיזכה יתכ� כדבעי, תהלי� קאפיטל יאמר וכאשר
כה"ג! יוחנ� של עולמו � ראב"ד

בפע� הקדשי� לקודש נכנס שכאשר מוב�, גדולה, בכהונה שנה שמוני� שימש כה"ג שיוחנ� מאחר דהנה,
העילוי גודל בפשטות מוב� וא"כ, כו'. מש� יוצא הי' לא דאל"כ, המתאי�, באופ� עבודתו היתה האחרונה,

כו'). ביותר מבהיל עני� הי' שאח"כ (אלא שנה שמוני� במש� כזו נעלית עבודה ע"י שנבנה ב"עול�"

ה"עול�" בדוגמת "עול�" לקבל שיזכה יתכ� � כדבעי תהלי� קאפיטל יאמר שכאשר ליהודי אומרי� זה ועל
אחת"! בשעה עולמו קונה יש ואמר רבי ש"בכה ועד בו, נתקנא רבי שאפילו "עול�" שזהו ראב"ד, שקיבל

הקב"ה על דקאי ל"אחשורוש", בנוגע שנאמר כפי � שוני�" מכלי� "כלי� ישנ� הקב"ה של באוצרו דהנה,
כו'. דביהמ"ק לכלי� עד שוני�", מכלי� "כלי� ישנ� הקב"ה של שבאוצרו ומוב� שלו, וראשית שאחרית

ישר של פניה� ד"הושחרו ומצב במעמד הגלות, בזמ� נמצאי� בנ"י כאשר שג� מוב� קדירה"ועפ"ז כשולי אל
קאפיטל אומר יהודי כאשר הרי � א)] יא, (מגילה "אחשורוש" נקרא זה וע"ש אחשורוש, בזמ� שהי' [כפי

ביותר. נעלי� "כלי�" לקבל הוא זוכה כדבעי, תהלי�

ÊÏהעבודה סדר זה ואי� כו', מיוחדת עבודה היא הנפש דכלות באופ� דראב"ד העבודה כללות והנה, .
שעה והוראת מקרה "דר� שזהו � ליראה אהבה להקדמת בנוגע (פמ"ג) בתניא המבואר וע"ד מישראל. דכאו"א

דורדיא". ב� דר"א כמעשה שעה, לצור� ה' מאת פרטית בהשגחה
"היות הרמב"� וכמ"ש הגו�, בריאות ומתו� דוקא, בגו� דנשמה באופ� הוא מישראל דכאו"א העבודה וסדר

הוא". ה' עבודת מדרכי ושל� בריא הגו�
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האמיתית לגאולה זוכי� � התשובה עבודת ע"י ובפרט האחרוני�, הגלות בימי בנ"י של עבודת� כללות וע"י
נגאלי�". ה� ומיד . . תשובה לעשות ישראל שסו� תורה "הבטיחה הרמב"� כפס"ד צדקנו, משיח ע"י והשלימה

העול� כל ואת עצמו את "הכריע אחת", "מצוה שע"י הרמב"� כפס"ד � מישראל כאו"א ע"י נפעל זה ועני�
בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה � והצלה" תשועה ולה� לו וגר� זכות, לכ� כולו

ממש.

***

ÁÏ:"�עמ בתפלת עשנת מתי עד צבאות אלקי� "ה' � נאמר שבתהלי� פ' דפרק הכתובי� בהמש� .

ד"עשנת והפירוש באפו". עש� "עלה כמו הכעס, עני� על מורה ש"עשנת" ומצו"צ) (מצו"ד במפרשי� מבואר
מתי "עד � בנ"י של טענת� וזוהי (מצו"ד). עמ�" תפלת למאס "כעסת הגלות שבזמ� � הוא עמ�" בתפלת

עמ�"! בתפלת עשנת

(כדלקמ�). כפשוטו ד"עש�" הפירוש ג� ישנו הכעס, עני� על מורה ש"עשנת" הפירוש על נוס� והנה,
ושייכות קשר שישנו לומר בהכרח אחת, בתיבה פירושי� כמה ישנ� שכאשר הצ"צ בדרושי בכ"מ וכמבואר
שמזה העני�, ותוכ� חיות על מורה בלה"ק" לו יקראו אשר ש"שמו הבעש"ט תורת ע"פ � לזה והמקור ביניה�.
וציור למראה בנוגע חילוקי� ביניה� שיש אע"פ אומרת: זאת זל"ז. שייכי� אחת דתיבה פירושי� שב' מוב�

בשניה�. שוה כללי תוכ� שישנו לומר בהכרח כו',

בזה: והביאור

הקר משריפת המערכה עש� ולדוגמא: מסויי�, דבר משריפת נעשה המערכה."עש�" עצי ע"ג ב�

בנוגע עש�. ריבוי ולא בלבד, מועט באופ� הי' זה הרי � "עש�" של עני� הי' הקרבנות שבכל אע"פ והנה,
שבה� הקרבנות לשאר בנוגע משא"כ עש�", "מעלה � העש� לעני� בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה הקטורת לעני�

בלבד. עש� מעט הי'

והעצי� חמה", של כחה "תשש אז כי למערכה, עצי� כורתי� היו לא ואיל� באב עשר מחמשה ולכ�,
עש�. הרבה ומעלי� צרכ�, די יבשי� אינ� זה זמ� לאחרי שכורתי�

האד�: בעבודת � בזה והביאור

רוח אש יסודות מד' כלול דבר שכל מאחר היינו, האש, אל הנשר� הדבר וביטול משריפת נעשה "עש�"
(סט"ו)). באגה"ק (כמבואר כו' בעש� כלה וחלק� אלו, יסודות ד' מתפרדי� השריפה ע"י הנה עפר, מי�

האש אל הביטול בעני� חסרו� שישנו היינו, הנשר�, בדבר יתירה המי�) (מיסוד לחלוחית ישנה כאשר והנה,
עש�. הרבה עי"ז נעשה � זל"ז) ומנגדי� הפכיי� דברי� ה� ומי� אש (כי

עמ�": בתפלת "עשנת וזהו

הרי אעפ"כ, אבל עש�. של מציאות אי� אש ללא כי האש, עני� � התפלה דעבודת העני� כללות אמנ� ישנו
נעשה הביטול שמהעדר לעיל כאמור כו', החומר התגברות מפני עש�, ריבוי � עמ�" בתפלת ד"עשנת באופ� זה

הגלות. עני� כללות מצד הוא עש�) (ריבוי זה רצוי בלתי עני� שג� ומוב� עש�. ריבוי

ËÏ:"שליש בדמעות ותשקמו דמעה לח� "האכלת� � בכתוב וממשי� .
להיות צרי� אלא בלבד, אכילה מספיק אי� ולכ�, ד�", אכילתו שתה ולא "אכל א) מא, (שבת מארז"ל ידוע

הגו�. אברי בכל המזו� את מוליכה השתי' כי � שתי' ג�

שה� היינו, שליש", בדמעות ותשקמו דמעה לח� ד"האכלת� ומצב במעמד בנ"י נמצאי� הגלות בזמ� והנה,
"דמעה". של עני� ע� קשורה השתי' וה� האכילה

(מצו"צ), גדולה" מדה "ש� הוא "שליש" כי הדמעות, ריבוי על המורה שליש", בדמעות "ותשקמו ומדגיש
הגו�. בכל המזו� את שמוליכה השתי' בדוגמת ד"ותשקמו", באופ� הוא הגלות תלאות שריבוי היינו,

היינו, תרגיע", לא הה� "ובגוי� וכמ"ש האמיתי, מקומ� אינו שהגלות ומרגישי� יודעי� בנ"י אומרת: זאת
מקומו אינו שהגלות בידעו מנוחה, של ומצב במעמד עצמו את שירגיש יתכ� לא בגלות נמצא יהודי שכאשר

האמיתי!

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



כה a"nyz'd ,oqip 'i ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy

האמיתית לגאולה זוכי� � התשובה עבודת ע"י ובפרט האחרוני�, הגלות בימי בנ"י של עבודת� כללות וע"י
נגאלי�". ה� ומיד . . תשובה לעשות ישראל שסו� תורה "הבטיחה הרמב"� כפס"ד צדקנו, משיח ע"י והשלימה

העול� כל ואת עצמו את "הכריע אחת", "מצוה שע"י הרמב"� כפס"ד � מישראל כאו"א ע"י נפעל זה ועני�
בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה � והצלה" תשועה ולה� לו וגר� זכות, לכ� כולו

ממש.

***

ÁÏ:"�עמ בתפלת עשנת מתי עד צבאות אלקי� "ה' � נאמר שבתהלי� פ' דפרק הכתובי� בהמש� .

ד"עשנת והפירוש באפו". עש� "עלה כמו הכעס, עני� על מורה ש"עשנת" ומצו"צ) (מצו"ד במפרשי� מבואר
מתי "עד � בנ"י של טענת� וזוהי (מצו"ד). עמ�" תפלת למאס "כעסת הגלות שבזמ� � הוא עמ�" בתפלת

עמ�"! בתפלת עשנת

(כדלקמ�). כפשוטו ד"עש�" הפירוש ג� ישנו הכעס, עני� על מורה ש"עשנת" הפירוש על נוס� והנה,
ושייכות קשר שישנו לומר בהכרח אחת, בתיבה פירושי� כמה ישנ� שכאשר הצ"צ בדרושי בכ"מ וכמבואר
שמזה העני�, ותוכ� חיות על מורה בלה"ק" לו יקראו אשר ש"שמו הבעש"ט תורת ע"פ � לזה והמקור ביניה�.
וציור למראה בנוגע חילוקי� ביניה� שיש אע"פ אומרת: זאת זל"ז. שייכי� אחת דתיבה פירושי� שב' מוב�

בשניה�. שוה כללי תוכ� שישנו לומר בהכרח כו',

בזה: והביאור

הקר משריפת המערכה עש� ולדוגמא: מסויי�, דבר משריפת נעשה המערכה."עש�" עצי ע"ג ב�

בנוגע עש�. ריבוי ולא בלבד, מועט באופ� הי' זה הרי � "עש�" של עני� הי' הקרבנות שבכל אע"פ והנה,
שבה� הקרבנות לשאר בנוגע משא"כ עש�", "מעלה � העש� לעני� בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה הקטורת לעני�

בלבד. עש� מעט הי'

והעצי� חמה", של כחה "תשש אז כי למערכה, עצי� כורתי� היו לא ואיל� באב עשר מחמשה ולכ�,
עש�. הרבה ומעלי� צרכ�, די יבשי� אינ� זה זמ� לאחרי שכורתי�

האד�: בעבודת � בזה והביאור

רוח אש יסודות מד' כלול דבר שכל מאחר היינו, האש, אל הנשר� הדבר וביטול משריפת נעשה "עש�"
(סט"ו)). באגה"ק (כמבואר כו' בעש� כלה וחלק� אלו, יסודות ד' מתפרדי� השריפה ע"י הנה עפר, מי�

האש אל הביטול בעני� חסרו� שישנו היינו, הנשר�, בדבר יתירה המי�) (מיסוד לחלוחית ישנה כאשר והנה,
עש�. הרבה עי"ז נעשה � זל"ז) ומנגדי� הפכיי� דברי� ה� ומי� אש (כי

עמ�": בתפלת "עשנת וזהו

הרי אעפ"כ, אבל עש�. של מציאות אי� אש ללא כי האש, עני� � התפלה דעבודת העני� כללות אמנ� ישנו
נעשה הביטול שמהעדר לעיל כאמור כו', החומר התגברות מפני עש�, ריבוי � עמ�" בתפלת ד"עשנת באופ� זה

הגלות. עני� כללות מצד הוא עש�) (ריבוי זה רצוי בלתי עני� שג� ומוב� עש�. ריבוי

ËÏ:"שליש בדמעות ותשקמו דמעה לח� "האכלת� � בכתוב וממשי� .
להיות צרי� אלא בלבד, אכילה מספיק אי� ולכ�, ד�", אכילתו שתה ולא "אכל א) מא, (שבת מארז"ל ידוע

הגו�. אברי בכל המזו� את מוליכה השתי' כי � שתי' ג�

שה� היינו, שליש", בדמעות ותשקמו דמעה לח� ד"האכלת� ומצב במעמד בנ"י נמצאי� הגלות בזמ� והנה,
"דמעה". של עני� ע� קשורה השתי' וה� האכילה

(מצו"צ), גדולה" מדה "ש� הוא "שליש" כי הדמעות, ריבוי על המורה שליש", בדמעות "ותשקמו ומדגיש
הגו�. בכל המזו� את שמוליכה השתי' בדוגמת ד"ותשקמו", באופ� הוא הגלות תלאות שריבוי היינו,

היינו, תרגיע", לא הה� "ובגוי� וכמ"ש האמיתי, מקומ� אינו שהגלות ומרגישי� יודעי� בנ"י אומרת: זאת
מקומו אינו שהגלות בידעו מנוחה, של ומצב במעמד עצמו את שירגיש יתכ� לא בגלות נמצא יהודי שכאשר

האמיתי!
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ה עני� כללות בנ"י אצל שיי� לא יצי"מ שמזמ� המהר"ל מ"ש ב"הגדה"וכידוע שאומרי� ומה עבדות.
האמיתי. ומצב� מעמד� ער� לפי דמיו�, של באופ� רק זה הרי � עבדי�" "השתא

שעבודת יהודי טוע� � הקדושה ניצוצות את לברר כדי בגלות להיות צריכי� שבנ"י בכ"מ שמבואר ואע"פ
הי' שהוא הוי'", כסא על שלמה "וישב נאמר שעליו המל�, שלמה אצל שהי' כפי להיות יכולה הבירורי�
כאו"א טוע� ולכ� כו', שבמקומה הקדושה ניצוצות את אליו הביאה שבא ומלכת הוי'"), כסא ("על במקומו

הוי'"! כסא "על � הוא שמקומו מישראל

וכאו"א ותלמידו", מבנו חו� אד� מתקנא "בכל מארז"ל ידוע הרי � המל� כסא על לישב שאסור ואע"פ
ער� לפי עצמו את המצמצ� מאב המשל ספריו, בהתחלת המגיד שמבאר [וכפי הקב"ה של בנו הוא מישראל
תורה. בספר אות לו יש כאשר ובפרט ה'", לימודי בני� "וכל כמ"ש הקב"ה, של תלמידו וג� כו'], הב� קטנות

הוי'". כסא "על � הוא מישראל כאו"א של מקומו ולכ�,

דמעה לח� "האכלת� וזהו, שליש", "בדמעות ובוכה מצטער הוא הרי בגלות, נמצא יהודי כאשר ולכ�,
שליש". בדמעות ותשקמו

שאז הגלות, בזמ� נמצאי� כאשר משא"כ גו'", בי אנפת כי ה' "אוד� בנ"י יאמרו לבוא לעתיד שרק וכמוב�
גו'". דמעה לח� ש"האכלת� זה על ומצטערי� בוכי�

Ó:�ובהקדי למעליותא. עני� ג� ישנו � זה ובפסוק .
שבנ"י � חזו�" "שבת בהפטרת שאומרי� עו�" כבד "ע� הפסוק על מברדיטשוב יצחק לוי ר' פירוש ידוע

"עו�". לעשות לה� ש"כבד" היינו, מאוד, "כבד" דבר אצל� היא "עו�" שעשיית ומצב במעמד נמצאי�

העני� היפ� הוא שענינ� השבתות מג' באחד שאומרי� הפטרה אודות מדברי� כאשר אפילו אומרת: זאת
הפסוקי� לשאר בנוגע ועד"ז דלמעליותא. באופ� הנ"ל הפסוק את לבאר משתדלי� אעפ"כ, � דנחמתא" ד"שבעה

הנ"ל. דהפטרה

למעליותא: עני� ג� ישנו גו'") דמעה לח� ("האכלת� הנ"ל שבפסוק � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז

� ועכ"פ באהבה, הגלות יסורי את ה� מקבלי� אעפ"כ, האמיתי, מקומ� אינו שהגלות יודעי� שבנ"י אע"פ
הגלות עני� כללות את מנצלי� בנ"י מזו: ויתירה ומצוותי', התורה מקיו� אות� מבלבלי� אינ� הגלות יסורי

"האכ � ה"לח�" עני� בדוגמת אצל� נעשה שהגלות ועד ה', שנעשהלעבודת הלח� בדוגמת דמעה", לח� לת�
כבשרו. ובשר ד�

‡Ó:"למו ילעגו ואויבנו לשכנינו מדו� "תשימנו � בכתוב וממשי� .
עה"פ הזק� אדמו"ר מאמר וכידוע למו". ילעגו "אויבנו כאשר � יותר קשי� נסיונות ישנ� גופא הגלות בזמ�
הדור לגבי במיוחד היא רבינו משה של שענוותנותו האדמה", פני על אשר האד� מכל מאוד עניו משה "והאיש

התומ"צ. עניני על המלעיגי� ריבוי מצד יותר, גדולי� נסיונות ישנ� זה שבדור מאחר דמשיחא, דעקבתא

הראשו� בחלק נאמר זה שציווי � המלעיגי�" מפני יבוש "אל השו"ע בציווי ההדגשה גודל את שרואי� וכפי
ביותר! קשה נסיו� שזהו מפני � זה וכל ערו�", ה"שולח� כל של הראשו� ובסעי� הראשו� ובסימ�

זה: לדורנו בנוגע מוב� ועד"ז

וכיו"ב נאו", משיח וואנט "ווי גלות", "דאלאי ה� צועקי� ולכ� הגלות, קושי מרוב כבר עייפי� יהודי�
ועד רח"ל! בגלות להשאר לה� איכפת לא למו"! ש"ילעגו כאלו ישנ� � זאת ולעומת שתהי'. שפה באיזה

תורה"!! "דעת של בלבוש זאת להלביש שמנסי�

כללות ע� הקשורה מיוחדת כח נתינת ישנה כאשר ובפרט אלו, מקשיי� להתפעל שאי� לדעת צריכי� ולכ�,
ד"גבורות". העני�

בית למלחמת היוצא ("כל דוד" בית "חיילי של עבודת� אודות נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שיחת וכידוע
משיח�". עקבות חרפו ד"אשר ומצב במעמד נמצאי� כאשר � דוד")

ונושעה": פני� והאר השיבנו צבאות "אלקי� � הפרק) של זה (בחלק ומסיי�
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ללא המתאי�, באופ� עבודת� את ועבדו ה'", "צבאות בנ"י העמידו הנ"ל הגלות קשיי כל שלאחרי היות
ונושעה". פני� והאר השיבנו צבאות ד"אלקי� העני� להיות צרי� לכ� הגלות, מקשיי התפעלות

·Ó:תודה בקרב� לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע � בפרש"י הביאור .

הרי לכ� מיוחד, נס לו עשה שהקב"ה היות אומרת, זאת לו", שנעשה נס על "הודאה � ענינו תודה קרב�
תודה. קרב� הקרבת ע"י להקב"ה הודאתו את מבטא הוא

"על רש"י: ומפרש ז), יב, (ל� מזבח" ש� "ויב� � אבינו אברה� אודות למקרא חמש הב� למד שכבר וכפי
ישראל". אר� בשורת ועל הזרע בשורת

ויתירה המתנה, לנות� הוא מודה מתנה לו נותני� שכאשר � היו�ֿיומיי� בחייו זאת רואה למקרא חמש והב�
כאש אפילו בפועל.מזו: המתנה את קיבל לא שעדיי� אע"פ מודה, כבר הוא הרי מתנה, לו מבטיחי� ר

מודה שהאד� בזה כלל חידוש אי� כי � מיוחדת רוח" "נחת לה'", ניחוח "ריח שפועל קרב� זה אי� ולכ�,
לו". שנעשה נס "על קרב�) הבאת (ע"י להקב"ה

‚Óכאשר אבל � לו" שנעשה "נס נעלה, ומצב מעמד אודות מדובר כאשר רק שיי� לעיל האמור והנה, .
� לעיל האמורי� הגלות ונסיונות הקשיי� לאחרי ובפרט אר�", יכסה "החוש� כאשר הגלות, בזמ� נמצאי�

הקב"ה! אצל מיוחדת רוח" "נחת גורמת בנ"י, ע"י שנעשית ופעולה עבודה שכל מוב�,
שבנ"י היינו, עמ�", בתפלת עשנת מתי "עד באמר� ישראל של תפלת� את שומע שהקב"ה בודאי ולכ�,
גו'", דמעה לח� "האכלת� � הגלות קשיי אודות זה בפרק בארוכה וכמבואר הגלות, קשיי מכל כבר עייפי�

הגלות! את כבר שיבטל מהקב"ה ה� מבקשי� ולכ�, למו", ילעגו ואויבנו לשכנינו מדו� "תשימנו

עבור תירו� זה אי� � לראש לכל הרי: � הקב"ה גזירת מצד ה� הגלות עניני שכל שאע"פ בפשטות ומוב�
ספ"ו) תשובה (הל' הרמב"� מ"ש ע"ד � למו" ילעגו "אויבנו בפועל, והנסיונות הקשיי� את שגורמי� אלו
הי' זה שעני� אע"פ שנה", מאות ארבע אות� וענו ד"ועבדו� העני� על ג� שיישפטו האומות, למשפט בנוגע
ע"י שנגזר ממה יותר שהוסיפו מה על רק שיישפטו שס"ל הראב"ד דברי על חולק (ובזה הקב"ה גזירת ע"פ
השמי�", מ� נגזר כבר הניזק ש"על שאע"פ קלל", לו אמר "ה' בעני� (סכ"ה) באגה"ק המבואר וע"ד הקב"ה).

בחירתו". רוע על שמי� ובדיני אד� בדיני "מתחייב אעפ"כ,

הגלות את מהפכי� ה� אלא זו, לגזירה מצייתי� בנ"י אי� הגלות, גזירת את גזר שהקב"ה למרות והעיקר:
"גאולה". � מ"גולה" עושי� עול�, של אלופו אל"�, אות הוספת שע"י וכידוע לגאולה,

לגלות רוצה שהקב"ה הגלות, עני� לכללות בנוגע שישנ� והביאורי� ההסברי� כל לאחרי אומרת: זאת
א איז "וויפל מתי", "עד בנ"י: טועני� � וכו' מישראל כאו"א אצל שנמצאי� הנעלי� הכחות את ולהראות

שנה!! מ1900ֿ למעלה בגלות כבר נמצאי� הרי � שיעור"

כאשר ועאכו"כ בלבד, שנה י"ג בגיל אפילו � זה וכל !! הגדול.... בנו את להכות אסור � התורה פי ועל
ומ"ת יצי"מ שמאז בנ"י, כללות אודות רבמדובר זמ� במש� הגלות עני� נמש� ואעפ"כ גדול", ל"גוי נעשו

שנה!! מ1900ֿ למעלה � ביותר

תלוי הדבר "ואי� ומ"ש אלו! בימינו ועאכו"כ הגמרא, בזמ� נאמר זה והרי � הקיצי�"! כל "כלו וכמרז"ל
של ש"אנחה" הרגצ'ובי פס"ד וכידוע כו', שלימה בתשובה שב מישראל שכאו"א בודאי הרי � בתשובה" אלא

התשובה! עבודת היא יהודי

האמיתית לגאולה ממש בקרוב נזכה � הגלות ואריכות קושי אודות בנ"י של טענותיה� שתמורת ויה"ר
הגשמי העשי' ובעול� טפחי�, מעשרה למטה "נאו", נגאלי�", ה� ד"מיד ובאופ� צדקנו, משיח ע"י והשלימה

ממש. בימינו במהרה � הגשמי) העשי' בעול� הוא הגלות עני� שג� (מאחר

***

„Óע"פ � כו' הבעש"ט ע� ושייכותו אודותיו, ההפלאה גודל [וכידוע הקדוש החיי� האור מ"ש ידוע .
מוקדה על העולה היא העולה תורת "זאת צו, פרשת להתחלת בפירושו מקיטוב] גרשו� ר' של במכתביו המבואר

וכו'". נפשנו מעצבו� לנחמנו בו שאנו האחרו� גלות על הפרשה כל תרמוז רמז ש"בדר� � גו'"
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ללא המתאי�, באופ� עבודת� את ועבדו ה'", "צבאות בנ"י העמידו הנ"ל הגלות קשיי כל שלאחרי היות
ונושעה". פני� והאר השיבנו צבאות ד"אלקי� העני� להיות צרי� לכ� הגלות, מקשיי התפעלות

·Ó:תודה בקרב� לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע � בפרש"י הביאור .

הרי לכ� מיוחד, נס לו עשה שהקב"ה היות אומרת, זאת לו", שנעשה נס על "הודאה � ענינו תודה קרב�
תודה. קרב� הקרבת ע"י להקב"ה הודאתו את מבטא הוא

"על רש"י: ומפרש ז), יב, (ל� מזבח" ש� "ויב� � אבינו אברה� אודות למקרא חמש הב� למד שכבר וכפי
ישראל". אר� בשורת ועל הזרע בשורת

ויתירה המתנה, לנות� הוא מודה מתנה לו נותני� שכאשר � היו�ֿיומיי� בחייו זאת רואה למקרא חמש והב�
כאש אפילו בפועל.מזו: המתנה את קיבל לא שעדיי� אע"פ מודה, כבר הוא הרי מתנה, לו מבטיחי� ר

מודה שהאד� בזה כלל חידוש אי� כי � מיוחדת רוח" "נחת לה'", ניחוח "ריח שפועל קרב� זה אי� ולכ�,
לו". שנעשה נס "על קרב�) הבאת (ע"י להקב"ה

‚Óכאשר אבל � לו" שנעשה "נס נעלה, ומצב מעמד אודות מדובר כאשר רק שיי� לעיל האמור והנה, .
� לעיל האמורי� הגלות ונסיונות הקשיי� לאחרי ובפרט אר�", יכסה "החוש� כאשר הגלות, בזמ� נמצאי�

הקב"ה! אצל מיוחדת רוח" "נחת גורמת בנ"י, ע"י שנעשית ופעולה עבודה שכל מוב�,
שבנ"י היינו, עמ�", בתפלת עשנת מתי "עד באמר� ישראל של תפלת� את שומע שהקב"ה בודאי ולכ�,
גו'", דמעה לח� "האכלת� � הגלות קשיי אודות זה בפרק בארוכה וכמבואר הגלות, קשיי מכל כבר עייפי�

הגלות! את כבר שיבטל מהקב"ה ה� מבקשי� ולכ�, למו", ילעגו ואויבנו לשכנינו מדו� "תשימנו

עבור תירו� זה אי� � לראש לכל הרי: � הקב"ה גזירת מצד ה� הגלות עניני שכל שאע"פ בפשטות ומוב�
ספ"ו) תשובה (הל' הרמב"� מ"ש ע"ד � למו" ילעגו "אויבנו בפועל, והנסיונות הקשיי� את שגורמי� אלו
הי' זה שעני� אע"פ שנה", מאות ארבע אות� וענו ד"ועבדו� העני� על ג� שיישפטו האומות, למשפט בנוגע
ע"י שנגזר ממה יותר שהוסיפו מה על רק שיישפטו שס"ל הראב"ד דברי על חולק (ובזה הקב"ה גזירת ע"פ
השמי�", מ� נגזר כבר הניזק ש"על שאע"פ קלל", לו אמר "ה' בעני� (סכ"ה) באגה"ק המבואר וע"ד הקב"ה).

בחירתו". רוע על שמי� ובדיני אד� בדיני "מתחייב אעפ"כ,

הגלות את מהפכי� ה� אלא זו, לגזירה מצייתי� בנ"י אי� הגלות, גזירת את גזר שהקב"ה למרות והעיקר:
"גאולה". � מ"גולה" עושי� עול�, של אלופו אל"�, אות הוספת שע"י וכידוע לגאולה,

לגלות רוצה שהקב"ה הגלות, עני� לכללות בנוגע שישנ� והביאורי� ההסברי� כל לאחרי אומרת: זאת
א איז "וויפל מתי", "עד בנ"י: טועני� � וכו' מישראל כאו"א אצל שנמצאי� הנעלי� הכחות את ולהראות

שנה!! מ1900ֿ למעלה בגלות כבר נמצאי� הרי � שיעור"

כאשר ועאכו"כ בלבד, שנה י"ג בגיל אפילו � זה וכל !! הגדול.... בנו את להכות אסור � התורה פי ועל
ומ"ת יצי"מ שמאז בנ"י, כללות אודות רבמדובר זמ� במש� הגלות עני� נמש� ואעפ"כ גדול", ל"גוי נעשו

שנה!! מ1900ֿ למעלה � ביותר

תלוי הדבר "ואי� ומ"ש אלו! בימינו ועאכו"כ הגמרא, בזמ� נאמר זה והרי � הקיצי�"! כל "כלו וכמרז"ל
של ש"אנחה" הרגצ'ובי פס"ד וכידוע כו', שלימה בתשובה שב מישראל שכאו"א בודאי הרי � בתשובה" אלא

התשובה! עבודת היא יהודי

האמיתית לגאולה ממש בקרוב נזכה � הגלות ואריכות קושי אודות בנ"י של טענותיה� שתמורת ויה"ר
הגשמי העשי' ובעול� טפחי�, מעשרה למטה "נאו", נגאלי�", ה� ד"מיד ובאופ� צדקנו, משיח ע"י והשלימה

ממש. בימינו במהרה � הגשמי) העשי' בעול� הוא הגלות עני� שג� (מאחר

***

„Óע"פ � כו' הבעש"ט ע� ושייכותו אודותיו, ההפלאה גודל [וכידוע הקדוש החיי� האור מ"ש ידוע .
מוקדה על העולה היא העולה תורת "זאת צו, פרשת להתחלת בפירושו מקיטוב] גרשו� ר' של במכתביו המבואר

וכו'". נפשנו מעצבו� לנחמנו בו שאנו האחרו� גלות על הפרשה כל תרמוז רמז ש"בדר� � גו'"
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עולה בני עינונו "אשר בגלות, בנ"י יסורי על קאי � המזבח" על מוקדה על העולה "היא שמ"ש ש� ומבאר
הקדוש שהאוה"ח וכידוע תמיד". הטעימו שלא מר כוס ל� אי� הפנימי מערב בני ובפרט נקמה, ביסורי ויסרונו

ביותר. מאוה"ע בנ"י של והיסורי� הרדיפות היו שש� באפריקה, חי

אות� משעבדי� היו מצרי� גלות כי מצרי�, מגלות יותר הוא לראות, באת "וא� � ש� שממשי� וכפי
חנ� וגו', הקישואי� את וגו' את זכרנו בפי' רז"ל שאמרו ממה ולמד וצא אות�, ומלבישי� אות� ומאכילי�
וממררי� משעבדי� רא� שלא מי אשרי � הקדוש] האוה"ח חי [שש� ישמעאלי� גלות וה� הכל. אוכלי� היו
וה� לו שיש במה נגזל אד� ועוד והבא, מדוד ממנו שואלי� עוד אלא שכר, יתנו שלא די ולא ישראל, חיי

כו'". לו שאי� מה ממו� תובעי�

"שהיא הלילה", "כל רק יהי' המזבח", על מוקדה על העולה "היא הגלות, עני� שכללות בכתוב נאמר זה ועל
הגאולה. בוקר � הבוקר" עד . . ללילה הנמשל הגלות זמ�

הקב"ה של יומו כי ז"ל מדבריה� לנו שקד� מה לפי הששי, לאל� ת"ק עבור אחר הוא "והזמ� ש�: וממשי�
ת"ק כשיגמור הבוקר, עד כי ה' והודיע יו�. מדת שני ות"ק לילה, מדת ראשונה ת"ק יהיו ומהשכל שנה, אל�

בגלו העלי'".שנה שיהי' הבוקר עד ת,

ביד סודו ה' גילה . . הג' אל� של בוקרו או הה' אל� של בוקר א� יודע אני אי� זה "ובוקר ש�: וממשי�
לזה א'. לבוקר לא א� ב' לבוקר בקרי�, לב' לבקרי�, זרוע� הי' אומרו והוא ב', לבוקר הוא כי הנביאי� עבדיו

בגלות". ראשו� הבא בוקר ולא ב', שהוא הידוע, הבוקר עד אמר

הרי � הקדוש] האוה"ח של בזמנו כבר הי' [שזה הששי" לאל� ת"ק עבור אחר הוא ש"הזמ� היות והנה,
הזמ� כבר שהגיע בודאי הששי, דאל� הבוקר מהתחלת שני� וכמה כמה עוד שעברו שלאחרי בפשטות מוב�

הגאולה! שתבוא

קידוש על מישראל האומות שהרגו נפש כל כי ז"ל אומר� "ע"ד בד", מדו הכה� "ולבש � בכתוב וממשי�
כו'". בלבו נק� יו� ילבוש ואותו במלבוש, ההוא הנהרג צורת מדמו רוש� הקב"ה ית', שמו

הרמב"� מחלוקת את באוה"ח שמביא וכפי דבנ"י, הגלות בקושי יותר עוד והרעו הוסיפו שאוה"ע ובפרט
המעני� כוונת שא� העיקר, אל ראי' יקח ש"מהתוס' ומסיק סמ"ג), (כנ"ל האומות למשפט בנוגע והראב"ד
המזבח, על אומרו והוא יכוונו. למצוה לא כי דעת� גילו שהוסיפו וממה להוסי�, שלא לה� הי' ה', מצות לקיי�

וכו'". לה� ה' שקצב לכפרה שהוא השיעור על ביתר פי'

משפט לעשות ה� הראשוני� שבגדי� "להיות אחרי�", בגדי� ולבש בגדיו את "ופשט � בכתוב ומסיי�
יעכב לא כי ההטבה, בחי' בגדי ילבש לזה אותנו, ולהטיב מהגלות להוציאנו להטיב בא ועכשיו רעתינו, בעושי

כו'". נפוצותינו יקב� ומיד תיכ� אלא גליות, קיבו�

‰Óפרק שבפסוקי השלישי לחלק הקשר וזהו � מצרי�" מאר� צאת� "כימי תהי' העתידה הגאולה והנה, .
הגאולה: עני� כללות אודות מדובר שש� שבתהלי�, פ'

כו'", מצרי� ע"ש נקראו המלכיות "כל כמרז"ל הגלות, עני� כללות על קאי "מצרי�" תסיע": ממצרי� "גפ�
צאת� "כימי שעז"נ האחרו�, זה מגלות היציאה ובפרט מצרי�, מגלות היציאה על קאי � תסיע" ממצרי� ו"גפ�

נפלאות". אראנו מצרי� מאר�

ד"תגרש בעני� מתעסק בעצמו שהקב"ה היינו, � שרשי'" ותשרש לפני' "פנית ותטעה", גוי� ד"תגרש ובאופ�
באופ � שרשי'" ד"ותשרש ובאופ� ד"תטעה", העני� להיות שיוכל כדי לפני'", ו"פנית ונצחי.גוי�", קבוע �

ומקי� צל מלשו� צלה", הרי� "כסו אלא � בלבד זו ולא הממכ"ע. דאור ההמשכה על קאי � אר�" "ותמלא
הסוכ"ע. אור המשכת �

וקטנות לקטני� בנוגע ג� אלא וגדולות, לגדולי� בנוגע רק לא יהיו הגאולה עניני כל אֿל": ארזי "וענפי'
תחלה". הכירוהו "ה� ואדרבה: אֿל". "ארזי בבחי' יהיו ה� שג� "ענפי'", �

בלבד, לעצמ� בנוגע לא היא דבנ"י והעבודה הפעולה כללות יונקותי'": נהר ואל י� עד קצירי' "תשלח
ע"ד ו"נהר", "י�" בחי' � דלעו"ז בעניני� ועלי' בירור פועלי� שבנ"י ועד העול�, לכללות בנוגע ג� אלא
העניני� על קאי רבי�" ש"מי� האהבה", את לכבות יוכלו לא רבי� "מי� בעני� נח) (ר"פ בתו"א המבואר
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היינו, � יונקותי'" נהר ואל י� עד קצירי' "תשלח וזהו ה'. לעבודת ומעכבי� ומונעי� המבלבלי� דלעו"ז
ו"נהר". "י�" � דלעו"ז בעניני� אפילו שפועלי�

ע"י ובמיוחד המעיינות, והפצת היהדות דהפצת העבודה כללות על קאי גדרי'" "פרצת גדרי'": פרצת "למה
והגבלה. ממדידה למעלה ד"ופרצת", באופ� � הידועי� המבצעי�

הרי � והגבלה?! ממדידה שלמעלה באופ� הנ"ל עבודה תובעי� מדוע גדרי'", פרצת "למה שואלי� וכאשר
שלמעלה לעבודה זקוקי� לכ� ביותר, נמו� באופ� היא דלעו"ז בעניני� שהירידה לפי היא, לדבר התשובה

גדרי'". "פרצת � והגבלה ממדידה

ביותר, קשה הוא "חזיר" דקליפת שהבירור בכ"מ מבואר מיער": חזיר "יכרסמנה � בכתוב שממשי� מה וזהו
שיכולי� ומאחר פרסה"), ("מפריס טהרה סימ� לו שיש ומראה טלפיו את שפושט ה"חזיר" של שדרכו לפי
הטהרה, עני� על והוכחה בירור רק אינ� טהרה שסימני הידוע ע"פ [ובפרט טהרה הסימ� מצד בדבר לטעות
בפירוש כמ"פ המדובר וע"ד ביותר. קשה זו קליפה בירור לכ�, הטהרה], עני� את פועלי� אלו סימני� אלא
ה"דבר בדוגמת כו', טוב דבר לעשות לו אומר עצמו שהיצה"ר היינו, כו'", כ� עשה לו אומר "היו� מארז"ל

כו'. טלפיו את שפושט אחר"

ÂÓ:"זאת גפ� ופקוד וראה משמי� הבט נא שוב צבאות "אלקי� � בכתוב וממשי� .
בנ"י מבקשי� לכ�, הגלות, שבזמ� והנסיונות הקשיי� גודל על הבט מבלי עבודת� את עבדו שבנ"י היות

יצי"מ. בעת � תסיע" ממצרי� ד"גפ� העני� הי' שכבר אע"פ זאת", גפ� ופקוד גו' נא "שוב מהקב"ה

"כנה גו'": ימינ� נטעה אשר האמיתית"וכנה לדירה בנ"י את יביא שהקב"ה היינו, ודירה, מכו� מלשו� "

הקודש. באר� � שלה�

וזוהי ביהמ"ק). חורב� (לאחרי הגלות בזמ� המקדש דבית ומצב המעמד על קאי � כסוחה" באש "שרופה
שביהמ"ק בראותו הגאולה את להביא צרי� שהקב"ה היינו, למעננו", לא א� למענ� "עשה � בנ"י של טענת�

כסוחה"! באש ד"שרופה ומצב במעמד נמצא

עני� לכללות ה� ראויי� זכויותיה� מצד שג� בודאי הרי הגלות בזמ� בנ"י שעברו מה כל שלאחרי ובפרט
הגאולה!

כבר צרי� שהקב"ה היינו, ל�", אמצת אד� ב� על ימינ� איש על יד� "תהי � בכתוב שממשי� מה וזהו
במעמד שאינו מישהו ישנו א� ואפילו ימינ�". ד"איש ומצב במעמד נמצאי� שה� היות מהגלות בנ"י את לגאול

לעליו�. אדמה מלשו� "אד�", של בנו אד�", ד"ב� בסוג עכ"פ נכלל הוא הרי � זה ומצב

תורת וכידוע מהקב"ה. נפרד להיות יכול אינו יהודי ממ�": נסוג "ולא � היא דבנ"י העילוי גודל על והראי'
מאלקות", נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו ש"יהודי אחד", ה' אלקינו ה' ישראל "שמע עה"פ הזק� אדמו"ר
בנוגע ג� מתבטא זה ועני� שבקלי�! קל אודות מדובר כאשר ג� כו', ומצבו מעמדו על הבט מבלי � זה וכל

נקרא". ובשמ� "תחיינו � ממש בפועל להנהגה

נפעל ד"נושעה" שהעני� בלבד זו לא ונושעה": פני� האר השיבנו צבאות אלקי� "הוי' � בכתוב ומסיי�
"אלקי�", ש� מצד נפעל זה שעני� בלבד זו ולא דקדושה, ירכי� הנצח, מדת ע� הקשור "צבאות", ש� מצד
ג� נמש� הוי' דש� הגילוי הרי � ולאיד� "הוי'". ש� מצד נפעל ד"נושעה" העני� כללות אלא הגבורה, מדת

ו"צבאות". "אלקי�" השמות ע"י למטה,

בית ע� הקשור המשולש", ד"חוט באופ� � פעמי� ג' זה בפרק נאמר ונושעה" פני� ד"האר העני� וכללות
תליתאי". ו"ע� תליתאי" "אוריא� וכללות השלישי, המקדש

ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו מצרי�", מאר� ה' צבאות כל "יצאו היעוד לקיו� זוכי� ממש ובקרוב
נמשכת שהגאולה ובפרט נגאלי�", ה� "מיד הרמב"� וכפס"ד אחד", ד"ביו� ובאופ� ונשי�", ט� זק� ועד "מנער

מהזמ�. למעלה כאחד, ויהי' הוה הי' "הוי'", ש� ע"י ובאה

בימ במהרה והשלימה, האמיתית בגאולה � שמיא" ענני ע� "וארו גו'", תעופינה ד"כעב ממש.ובאופ� ינו
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היינו, � יונקותי'" נהר ואל י� עד קצירי' "תשלח וזהו ה'. לעבודת ומעכבי� ומונעי� המבלבלי� דלעו"ז
ו"נהר". "י�" � דלעו"ז בעניני� אפילו שפועלי�

ע"י ובמיוחד המעיינות, והפצת היהדות דהפצת העבודה כללות על קאי גדרי'" "פרצת גדרי'": פרצת "למה
והגבלה. ממדידה למעלה ד"ופרצת", באופ� � הידועי� המבצעי�

הרי � והגבלה?! ממדידה שלמעלה באופ� הנ"ל עבודה תובעי� מדוע גדרי'", פרצת "למה שואלי� וכאשר
שלמעלה לעבודה זקוקי� לכ� ביותר, נמו� באופ� היא דלעו"ז בעניני� שהירידה לפי היא, לדבר התשובה

גדרי'". "פרצת � והגבלה ממדידה

ביותר, קשה הוא "חזיר" דקליפת שהבירור בכ"מ מבואר מיער": חזיר "יכרסמנה � בכתוב שממשי� מה וזהו
שיכולי� ומאחר פרסה"), ("מפריס טהרה סימ� לו שיש ומראה טלפיו את שפושט ה"חזיר" של שדרכו לפי
הטהרה, עני� על והוכחה בירור רק אינ� טהרה שסימני הידוע ע"פ [ובפרט טהרה הסימ� מצד בדבר לטעות
בפירוש כמ"פ המדובר וע"ד ביותר. קשה זו קליפה בירור לכ�, הטהרה], עני� את פועלי� אלו סימני� אלא
ה"דבר בדוגמת כו', טוב דבר לעשות לו אומר עצמו שהיצה"ר היינו, כו'", כ� עשה לו אומר "היו� מארז"ל

כו'. טלפיו את שפושט אחר"

ÂÓ:"זאת גפ� ופקוד וראה משמי� הבט נא שוב צבאות "אלקי� � בכתוב וממשי� .
בנ"י מבקשי� לכ�, הגלות, שבזמ� והנסיונות הקשיי� גודל על הבט מבלי עבודת� את עבדו שבנ"י היות

יצי"מ. בעת � תסיע" ממצרי� ד"גפ� העני� הי' שכבר אע"פ זאת", גפ� ופקוד גו' נא "שוב מהקב"ה

"כנה גו'": ימינ� נטעה אשר האמיתית"וכנה לדירה בנ"י את יביא שהקב"ה היינו, ודירה, מכו� מלשו� "

הקודש. באר� � שלה�

וזוהי ביהמ"ק). חורב� (לאחרי הגלות בזמ� המקדש דבית ומצב המעמד על קאי � כסוחה" באש "שרופה
שביהמ"ק בראותו הגאולה את להביא צרי� שהקב"ה היינו, למעננו", לא א� למענ� "עשה � בנ"י של טענת�

כסוחה"! באש ד"שרופה ומצב במעמד נמצא

עני� לכללות ה� ראויי� זכויותיה� מצד שג� בודאי הרי הגלות בזמ� בנ"י שעברו מה כל שלאחרי ובפרט
הגאולה!

כבר צרי� שהקב"ה היינו, ל�", אמצת אד� ב� על ימינ� איש על יד� "תהי � בכתוב שממשי� מה וזהו
במעמד שאינו מישהו ישנו א� ואפילו ימינ�". ד"איש ומצב במעמד נמצאי� שה� היות מהגלות בנ"י את לגאול

לעליו�. אדמה מלשו� "אד�", של בנו אד�", ד"ב� בסוג עכ"פ נכלל הוא הרי � זה ומצב

תורת וכידוע מהקב"ה. נפרד להיות יכול אינו יהודי ממ�": נסוג "ולא � היא דבנ"י העילוי גודל על והראי'
מאלקות", נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו ש"יהודי אחד", ה' אלקינו ה' ישראל "שמע עה"פ הזק� אדמו"ר
בנוגע ג� מתבטא זה ועני� שבקלי�! קל אודות מדובר כאשר ג� כו', ומצבו מעמדו על הבט מבלי � זה וכל

נקרא". ובשמ� "תחיינו � ממש בפועל להנהגה

נפעל ד"נושעה" שהעני� בלבד זו לא ונושעה": פני� האר השיבנו צבאות אלקי� "הוי' � בכתוב ומסיי�
"אלקי�", ש� מצד נפעל זה שעני� בלבד זו ולא דקדושה, ירכי� הנצח, מדת ע� הקשור "צבאות", ש� מצד
ג� נמש� הוי' דש� הגילוי הרי � ולאיד� "הוי'". ש� מצד נפעל ד"נושעה" העני� כללות אלא הגבורה, מדת

ו"צבאות". "אלקי�" השמות ע"י למטה,

בית ע� הקשור המשולש", ד"חוט באופ� � פעמי� ג' זה בפרק נאמר ונושעה" פני� ד"האר העני� וכללות
תליתאי". ו"ע� תליתאי" "אוריא� וכללות השלישי, המקדש

ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו מצרי�", מאר� ה' צבאות כל "יצאו היעוד לקיו� זוכי� ממש ובקרוב
נמשכת שהגאולה ובפרט נגאלי�", ה� "מיד הרמב"� וכפס"ד אחד", ד"ביו� ובאופ� ונשי�", ט� זק� ועד "מנער

מהזמ�. למעלה כאחד, ויהי' הוה הי' "הוי'", ש� ע"י ובאה

בימ במהרה והשלימה, האמיתית בגאולה � שמיא" ענני ע� "וארו גו'", תעופינה ד"כעב ממש.ובאופ� ינו
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ÊÓהתורה מספרי באחד מישראל כאו"א דרישו� המבצע ג� ישנו � לעיל האמורי� המבצעי� על נוס� .
בספר". כתוב הנמצא כל עמ� ימלט ההיא "ובעת א) (יב, בדניאל מ"ש אודות כמ"פ כמדובר הכלליי�,

אחדות, של ומצב במעמד נמצאי� בנ"י וכאשר ישראל, דאחדות העני� כללות נפעל שעי"ז כמ"פ וכמדובר
"אי� גו'", כולכ� היו� נצבי� "את� עה"פ נצבי�) ר"פ (תנחומא כמרז"ל � הגאולה עני� לכללות ה� זוכי� אזי

אחת". אגודה כול� שיהיו עד נגאלי� ישראל

הגאולה לקראת כהכנה של�") בלבב רצונ� לעשות אחת אגודה כול� ("ויעשו בנ"י כל של אחדות� והנה,
ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביו� כמ"ש כולו, העול� בכל לבוא לעתיד שיהי' האחדות עני� כללות ע� קשורה �

נקרא". אני כ� נכתב שאני "כש� אחד",

ÁÓבתפלת � ותפלה תפלה כל בסיו� אומרי� � אחד" ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביו� � הנ"ל פסוק והנה, .
לשבח". "עלינו

למל� ה' "והי' � הקב"ה של דמלכותו העני� כללות ביותר מודגש שבו בשנה מיוחד זמ� ישנו אעפ"כ, אבל
דהמשכת העני� כללות נפעל שאז השנה", "ראש שזהו � אחד" ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביו� האר� כל על
וגואלו". ישראל ד"מל� ההקדמה לאחרי בכבוד�", כולו העול� על "מלו� כולו העול� בכל המלכות (ובני�)

בגמרא כמבואר � גו'" שופר בחודש תקעו גו' עוזנו לאלקי� "הרנינו � שבתהלי� פ"א פרק ע� הקשר וזהו
ר"ה. מוספי הקרבת בעת אומרי� הלוי� היו זה שמזמור ב) ל, (ר"ה

עבודת כללות על דקאי � יעקב" לאלקי הריעו עוזנו לאלקי� "הרנינו נאמר (פ"א) המזמור בהתחלת והנה,
בשמחה. להיות שצריכה ה',

בנ"י של ומצב� מעמד� על דקאי � אשביע�" דבש ומצור חטה מחלב "ויאכילהו נאמר המזמור ובסיו�
"חלב נאמר ולכ� כעפר". מצויי� המעדני� "כל לבוא שלעתיד מלכי�) הל' (סו� הרמב"� וכפס"ד לבוא, לעתיד
דבש", "ומצור ועד"ז כו', ומובחר ד"חלב" באופ� תהי' המוכרח, דבר שהיא ה"חטה", שאפילו היינו, חטה",

ותענוג. מתיקות של עני� על המורה

"הרנינו המזמור � כולל השלישי, המקדש בבית הלוי� שישירו השיר את לשמוע נזכה ממש שבקרוב ויה"ר
גו'". עוזנו לאלקי�

אשביע דבש ומצור חטה מחלב ד"ויאכילהו היעוד יקויי� ש"כלואז הרמב"� פס"ד לעיל וכאמור ,"�
. בלבד ה' את לדעת אלא העול� כל עסק יהי' "ולא דבריו בהמש� הרמב"� וכמ"ש כעפר", מצויי� המעדני�
כח כפי בורא� דעת ש"ישיגו בלבד זו לא היינו, מכסי�", לי� כמי� ה' את דעה האר� מלאה כי שנאמר .

לי� ד"כמי� העני� בדוגמת האד�, משכל שלמעלה המקי�, בחי' מכסי�", לי� ד"כמי� באופ� אלא האד�",
מכסי�".

תשובה בהל' משא"כ מכסי�", לי� "כמי� הפסוק סיו� את הרמב"� מביא מלכי� הל' בסו� שרק � [ולהעיר
הרמב"� דברי ע� קשור זה ועני� ה'". את דעה האר� מלאה "כי הפסוק התחלת את רק מביא שש� ה"ב) (פ"ט

ניס�)]. די"א (בהתוועדות מחר אי"ה שיתבאר וכפי � החזקה" "יד ספרו בהתחלת

כמבואר השמיני", ביו� "ויהי � מנחה בתפלת לקרוא שהולכי� הקריאה ע� קשור הגאולה עני� וכללות
הדברי�. קשר בכ"מ

לבב. וטוב שמחה ומתו� ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו נגאלי�", ה� "מיד ממש, בקרוב � לזה ונזכה

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

וכמה" כמה אחת "על לנג� התחיל � היינו" "עבדי� ואמירת מנחה אחרי
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
"Âˆ"

שימסר� כדי למשה הקדושֿברו�ֿהוא שציוה במצוות

"אמור" "דבר", ביטויי�: שלושה מוצאי� אנו לישראל,

או1ו"צו" "דבר" הביטוי מופיע שלגביה� אלו ג� אמנ�, .

בש� נקראות הואdevn"אמור" זו מלה שורש אשר –

או דיבור סת� אינ� ה� ג� כי – מ"� בתוספת "צוה",

וציווי הוראה אלא ,2אמירה,

רק "צו" במלה מתבטאת שהתורה מזה זאת, בכל א�

שבמצוות מוב�, מסויימות, מצוות הציווי`elלגבי עני�

אוxzeiמהותי "דבר" כתוב שלגביה� במצוות מאשר

ה� שג� א� על .miieeiv"אמור",

בתחילת רש"י, ובפירוש כהני�", ב"תורת נאמר לפיכ�

כאשר3פרשתנו כי ולדורות", מיד זירוז אלא צו "אי� :

מתבטא ולדורות", מיד ב"זירוז מסויי� מעשה על מצוי�

הציווי. עני� בגלוי יותר

.·
"¯Â·ÈÁÂ ‡˙ÂÂˆ" È„ÈÏ ‡È·Ó "ÈÂÂÈˆ"

מוסבר החסידות מלשו�4בתורת היא ש"מצוה" ,

שבאמצעות� היא, ה"מצוות" מהות כי וחיבור", "צוותא

הקדושֿברו�ֿהוא. ע� כביכול, ומתאחדי�, "מתחברי�"

לזה זה קשורי� התורה פירושי שכל מוב�,5וכיו� ,

ופקודה, ציווי מלשו� – "מצוה" למלה אלו פירושי� ששני

התחברותו כי ביניה�: קשורי� – וחיבור צוותא ומלשו�

ה המצוותשל קיו� באמצעות הקדושֿברו�ֿהוא ע� יהודי

של באופ� אות� בקיימו דוקא ידיieeivהיא על כלומר, .

מפני מצוות מקיי� הקדושֿברו�ֿהוא,eieeivשהוא של

שמי�, מלכות עול קבלת שכלית,le`מתו� הכרה מתו�

וכדומה שבמצוה,6רגש וחיבור" ה"צוותא נוצר אז הרי –

המצוות. מצווה הקדושֿברו�ֿהוא, ע� אותו המחברת

יותר קיי� "צו", בלשו� שנאמרו שבמצוות מוב�, מכ�

עני� יותר בה� שגלוי כיו� וחיבור", "צוותא של העני�

הציווי.

.‚
‡¯Â·‰ È·‚Ï ÌÈÈ˜ Â�È‡ ‡¯·�‰

ה"צוותא מהות את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� כדי

בתורת שמוסבר כפי המצוות, ידי שעל וחיבור"

:7החסידות

הבורא בי� יחסי וקשר השוואה שו� אי� המצוות, ללא

הרי הבורא, "מציאות" לעומת אשר עד כשלעצמ�, לנברא

החסידות בתורת כמוסבר כלל. מציאות אינ� הנבראי�

חכמתו שמשו� גדול, חכ� אודות משל ידי על בהרחבה

השכלית ההבנה היא לגביו האד� מציאות כל העצומה,

אינו שכליי�, רעיונות מבי� שאינו פשוט, ואיש בלבד.

החכ�. אצל למציאות נחשב

שאי� כזה, הוא הבורא לבי� הנברא בי� היחס העדר

הכוונה אי� כלומר, שלילה: של קשר אפילו ביניה�

שלגבי אלא, הנברא, מציאות את שוללת הבורא שמציאות

מבהירה זאת את כלל. קיי� אינו הנברא – הבורא

והאיש הגדול החכ� על המשל באמצעות החסידות

בעיני הפשוט האיש של לאיֿקיומו דומה הדבר הפשוט:

האיש החכ�, של והבנתו שכלו מעלת לגבי הגדול: החכ�

כלל קיי� אינו .8הפשוט
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
"Âˆ"

שימסר� כדי למשה הקדושֿברו�ֿהוא שציוה במצוות

"אמור" "דבר", ביטויי�: שלושה מוצאי� אנו לישראל,

או1ו"צו" "דבר" הביטוי מופיע שלגביה� אלו ג� אמנ�, .

בש� נקראות הואdevn"אמור" זו מלה שורש אשר –

או דיבור סת� אינ� ה� ג� כי – מ"� בתוספת "צוה",

וציווי הוראה אלא ,2אמירה,

רק "צו" במלה מתבטאת שהתורה מזה זאת, בכל א�

שבמצוות מוב�, מסויימות, מצוות הציווי`elלגבי עני�

אוxzeiמהותי "דבר" כתוב שלגביה� במצוות מאשר

ה� שג� א� על .miieeiv"אמור",

בתחילת רש"י, ובפירוש כהני�", ב"תורת נאמר לפיכ�

כאשר3פרשתנו כי ולדורות", מיד זירוז אלא צו "אי� :

מתבטא ולדורות", מיד ב"זירוז מסויי� מעשה על מצוי�

הציווי. עני� בגלוי יותר

.·
"¯Â·ÈÁÂ ‡˙ÂÂˆ" È„ÈÏ ‡È·Ó "ÈÂÂÈˆ"

מוסבר החסידות מלשו�4בתורת היא ש"מצוה" ,

שבאמצעות� היא, ה"מצוות" מהות כי וחיבור", "צוותא

הקדושֿברו�ֿהוא. ע� כביכול, ומתאחדי�, "מתחברי�"

לזה זה קשורי� התורה פירושי שכל מוב�,5וכיו� ,

ופקודה, ציווי מלשו� – "מצוה" למלה אלו פירושי� ששני

התחברותו כי ביניה�: קשורי� – וחיבור צוותא ומלשו�

ה המצוותשל קיו� באמצעות הקדושֿברו�ֿהוא ע� יהודי

של באופ� אות� בקיימו דוקא ידיieeivהיא על כלומר, .

מפני מצוות מקיי� הקדושֿברו�ֿהוא,eieeivשהוא של

שמי�, מלכות עול קבלת שכלית,le`מתו� הכרה מתו�

וכדומה שבמצוה,6רגש וחיבור" ה"צוותא נוצר אז הרי –

המצוות. מצווה הקדושֿברו�ֿהוא, ע� אותו המחברת

יותר קיי� "צו", בלשו� שנאמרו שבמצוות מוב�, מכ�

עני� יותר בה� שגלוי כיו� וחיבור", "צוותא של העני�

הציווי.

.‚
‡¯Â·‰ È·‚Ï ÌÈÈ˜ Â�È‡ ‡¯·�‰

ה"צוותא מהות את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� כדי

בתורת שמוסבר כפי המצוות, ידי שעל וחיבור"

:7החסידות

הבורא בי� יחסי וקשר השוואה שו� אי� המצוות, ללא

הרי הבורא, "מציאות" לעומת אשר עד כשלעצמ�, לנברא

החסידות בתורת כמוסבר כלל. מציאות אינ� הנבראי�

חכמתו שמשו� גדול, חכ� אודות משל ידי על בהרחבה

השכלית ההבנה היא לגביו האד� מציאות כל העצומה,

אינו שכליי�, רעיונות מבי� שאינו פשוט, ואיש בלבד.

החכ�. אצל למציאות נחשב

שאי� כזה, הוא הבורא לבי� הנברא בי� היחס העדר

הכוונה אי� כלומר, שלילה: של קשר אפילו ביניה�

שלגבי אלא, הנברא, מציאות את שוללת הבורא שמציאות

מבהירה זאת את כלל. קיי� אינו הנברא – הבורא

והאיש הגדול החכ� על המשל באמצעות החסידות
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בעול� כלל קיי� הוא אי� ולכ� גשמיי�, קצוות ששה
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מהדברי� בכ� נבדלת (הרוחניות) השכל מציאות כי

אשר וריח, מראה קול, כגו�: שבגשמיות, הרוחניות שה�

מעילה" משו� בה� בחוש10"אי� למשש� אי� אמנ�, :

למישוש הניתנת לגשמיות "קשר" לה� יש א� המישוש,

כלומר, השלילה. בדר� המישוש אל קשר לה יש וממילא

דקות� משו� למשש� אפשר שאי לומר אפשר לגביה�

שונה כשכל, אמיתית, רוחנית מציאות א� ו"עדינות�".

של שהרעיו� כפי המישוש. לעני� כלל קשורה ואינה מכ�,

שבועה" חייב במקצת כלל11"מודה קיי� אינו לדוגמא, ,

המישוש. בעול�

ג� כ� המישוש, בעול� קיי� אינו שהשכל וכש�

לא – ולעניניו למישוש מקו� אי� השכל בעול� להיפ�:

של גסותו מפני למישוש להתקשר יכול אינו שהשכל

הקשורה מציאות קיימת לא השכל שבעול� אלא המישוש,

הפשוט האיש שבי� הקשר העדר מוב� מכ� למישוש.

מציאות של הרוחנית המעלה שלעומת הגדול, לחכ�

כלל קיי� הפשוט האיש אי� – הגדול החכ� של השכל

אצלו. השכל מעלת העדר מפני במציאות,

לחכ� הפשוט האיש שבי� בהשוואה הוא כ� וא�

עלֿאחתֿ הרי "נבראי�", בגדר ששניה� למרות הגדול,

מציאות שלעומת לבורא, הנברא שבי� היחס כמהֿוכמה

שהמעלה השלמות, בשיא בהיותו ג� הנברא, הרי הבורא,

החכמה היא הנבראי� אצל ביותר קיי�12הגבוהה אינו ,

במציאות וגס13כלל נחות הנברא של ששכלו מפני ולא –

אלא הבורא, אצל מקו� לתפוס ביכולתו אי� ולפיכ� מדי,

הנברא הרי הבורא, כלל.`epiשלגבי מציאות

.„
¯·ÁÓ ÈÂÂÈˆ‰ ÌˆÚ

צוותא (מלשו� ש"מצוה מוב�, לעיל האמור לפי

רק לא הקדושֿברו�ֿהוא ע� ישראל את מאחדת וחיבור)"

ידי הציוויdneiwעל מצד א� אלא כלומר,14, עצמו.

לבי� המצווה בי� קשר יוצרת כבר המצוה על ההוראה

עליה. המצוה הקדושֿברו�ֿהוא,

כי הציווי, על עובר הנברא כאשר א� קיי� זה קשר

הרי במצוה, ח"ו ומורד הציווי על עובר הנברא כאשר

zllyp�ההיפ את בעשותו הבורא, ע� ה"צוותא" אצלו

עליו, לומר שאפשר העובדה, עצ� א� הבורא. מרצו�

קשר לו שיש מוכיחה, ה', מרצו� ההיפ� את עושה שהוא

שלילי. באופ� כי א� הבורא, לרצו�

חז"ל למאמר ההסברי� אחד שחטא15זהו "א�ֿעלֿפי

העול�: מאומות בהרבה נעלה עדיי� והוא הוא", ישראל

"חטא" בביטוי להתבטא כלל ייתכ� לא הגוי� ,16על

לה� אי� הרצו�. xywהיפ� meyקשר אפילו הבורא, לרצו�

מצוותיו קיו� על כלל נצטוו לא ה� שהרי השלילה, בדר�

icedid ly– נח בני מצוות ozedn17oihelgl(שבע dpey18,(

את עושי� שה� לומר, ייתכ� לא –jtiddולכ� מהרצו�

שלילי. באופ� לפחות קשר,

מצוות, בתרי"ג וצווה קיבל אשר יהודי, זאת לעומת

" זאת בכל הוא הרי שחטא" ראשיl`xyi"א�ֿעלֿפי :"

לו19תורהlותיות`בואxשי�yשiתיבות יש עדיי� –

ומצוהבעצ� התורה לנות� וא� ולמצוות, לתורה קשר

השלילה.20המצוה בדר� הוא הקשר כי א� ,

.‰
È„ÈÈÓ ¯Â·ÈÁ‰ Y "Âˆ" Ï˘ ˙ÂÂˆÓ·

"צוותא יש המצוות בכל שאמנ�, מוב�, זה לפי

עליה� ההוראה ע� מיד א�21וחיבור" ,xwirהמצוות מהות

"צו": בלשו� שנאמרו במצוות הוא – וחיבור צוותא –

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

א.10) כו, פסחי�

לפי היינו מעילה, משו� בו יש ש� הגמרא שלמסקנת לריח בנוגע וג�

ממש בו עצמו.oipnnqa"ש"יש בהריח לא אבל ש�), (פרש"י

ואיל�.11) סע"א ג, ב"מ

ב).12) (פה, פ"ח ח"ב תניא

רוממות13) מדריגות רבבות ריבוא והמתנשא המרומ� פ"ט: ש� ראה

חמש רוממות שהיא שבעשי' חיות בחי' על החכמה מדריגת מרוממות יותר

בארוכה. עיי"ש לבד. מדריגות

חצר"ת14) שופר ד"ה ג� וראה ש�. ובהתמי� ש� אומר רבי בד"ה עיי�

הציווי שע"י פ"ח, תרצ"ט) הציוויxagzn(בסה"מ מילוי וע"י החכ�, ע� הוא

ש�. ביוהשמע"צ ד"ה ג� וראה אצלו. חשוב נעשה

רע"א.15) מד, סנה'

אעפ"י16) כו' אוה"ע ירושלי�: חטאה חטא ח) (א, עה"פ איכ"ר ראה

ע' ח"ב נ"� (אוה"ת ש� לאיכה הצ"צ רשימות וראה כלו�. אינ� שחוטאי�

.187 ע' [המתורג�] ח"ד לקו"ש א'סב).

(17.159ֿ60 ע' ח"ה [המתורג�] לקו"ש בארוכה ראה

מצוות18) כבתרי"ג [ולא ית' מלכותו קבלת לקדימת א"צ קיומ� שלכ�,

ציווי בדר� הקיו� ע"י דוקא נעשה וחיבור" שה"צוותא ג), כ, יתרו (מכילתא

(סנה' מיתה עונש – העונש אותו הוא המצות ז' כל על עול]; קבלת – ס"ב) (כנ"ל

ועוד. ש�); לקו"ש בארוכה וראה ה"י. פ"ט מלכי� הל' רמב"� סע"ב. נח, א. נז,

בילקוט19) בראשית. ר"פ ראובני בילקוט (הובא קפו אופ� עמוקות מגלה

לפני� וזאת עה"פ רות מז"ח שהעירו ויש ועוד). קעח. סימ� תורה ער� חדש

בישראל.

שמספר א), (מח, פל"ז תניא ראה – בבנ"י רבוא דששי� המספר בעני� –

מספר הוא אותיותmiyxydזה רבוא ס' המספר בעני� כו'. מתחלק שרש וכל

המש� אותיות בצירו� שהוא ובכ"מ) ב. (מא, בהר בלקו"ת מבואר – שבתורה

ג� מישראל, שבכ"א המעלה יותר עוד נראה (ומזה עיי"ש. במחשבה. שישנ�

– הקב"ה של מחשבתו באותי' הוא קשור החטא אחרי ג� אשר שחטא, במי

המ בארוכה וראה המלאכי�. שרש הדיבור, מאותיות תרס"ושלמעלה ר"ה ש�

ואיל�). תמז ע'

ורצונו20) ית' הוא והרי ית', ורצונו חכמתו ה� והמצוות התורה שהרי

פכ"ג). תניא וראה פ"ח. (שעהיוה"א אחד וחכמתו

וחיבור21) דהצוותא העני� על (נוס� "מצוות" בש� ה� ג� נקראי� שלכ�

ע"י ).mneiwשנעשה

ev zyxt zegiyÎihewl

המשמעות הוא: "צו" לבי� ו"דבר" "אמור" בי� ההבדל

כאשר ואמירה. דיבור רק ולא פקודה, מלשו� היא "צו" של

מותירי� עמו, מדברי� או משהו, לעשות למישהו אומרי�

את כאשרlkלו א� כרצונו, לפעול עליוmieevnהברירה

כלשהו שלטו� למצוה יש כאשר רק אפשרי וזה – דברֿמה

יוצא, הרי המצווה, לבחירתoi`yעל הדבר את מותירי�

zlefdאלא לציווי.lekiakאותוmigixknלחלוטי�, לציית

ו"אמור", "דבר" בלשו� שנאמרו שמצוות יוצא, זה לפי

הבחירה את השאירו בנתינת� היהודי,oihelglאשר בידי

ידי על שנוצר וחיבור" ה"צוותא ה"מצוה", עני� הרי

עצמ�, והאמירות חיבורiptlהדיבורי� רק הוא – קיומ�

df�הוראת בעצ� שנוצר ,22.

מיד אשר "צו", בלשו� שנאמרו המצוות זאת, לעומת

הריoz`xedע� ,i`ceיקיימו שישראל יותר, קרוב או ,

בציוויי� – וחיבור"iptlנוצר`elאות� ה"צוותא קיומ�,

dneca ± aeigd jxcaבשעת הנוצר וחיבור meiwל"צוותא

המצוה.

.Â
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להבי�: יש א�

קיו� לגבי חפשית בחירה יש המצוות,lkלישראל

מצוות על א� ולכ� "צו", בלשו� שנאמרו המצוות כולל

el`עקב ניתני� ועונש שכר והרי עונש, או מלא, שכר נית�

לאד� שיש החפשית לומר,23הבחירה אפוא, ייתכ�, כיצד .

מצוות תקויימנה?`elשלגבי שה� ודאות יש

הוא: לכ� ההסבר

יש קוי�: לשלשה כללי, באופ� נחלקות, המצוות

השמאל, לקו השייכות מצוות הימי�, לקו השייכות מצוות

המופיע הלשוני הביטוי האמצע. לקו השייכות ומצוות

משה באמצעות הקדושֿברו�ֿהוא ידי על המצוה במסירת

המצוה: לסוג בהתא� הוא

הקדושֿברו�ֿ הורה הימי� לקו השייכות המצוות את

רכה לשו� שזוהי "אמור", בלשו� שבקו24הוא המצוות .

קשה לשו� – "דבר" בלשו� ניתנו המצוות25השמאל .

עני� ג� המביע "צו", בלשו� ניתנו האמצעי שבוdfשבקו ,

השמאל ומקו הימי� מקו האמצעי הקו .26שונה

ימי� – הקוי� שני את כולל אמנ� האמצעי שקו כש�

מהות הוא אלא העיקרית, מהותו זוהי לא א� – ושמאל

עצמה אלו27בפני מצוות ניתנו שבו הלשוני הביטוי ג� כ� ,

ממוצ לשוני ביטוי אינו האמצעי רכהשבקו לשו� בי� ע

אלא הביטויי�, שני את הכולל ביטוי או קשה, לשו� לבי�

הקושי. או הרכות עני� לגבי קשר לו שאי� ביטוי – "צו"

האמצעי.efלשו� הקו של העיקרית מהותו את מבטאת

.Ê
ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰ ˙ÂÏÚÓ

מקו בשונה האמצעי, הקו של וממעלתו מיחודיותו

השמאל: ומקו הימי�

קו ואילו הכתר, פנימיות של לדרגה עד עולה הוא א)

הכתר חיצוניות לדרגת רק מגיעי� השמאל וקו .28הימי�

לאור� כלומר, הקצה". אל הקצה מ� "מבריח הוא ב)

ועד ביותר העליו� מה"קצה" – והשפעתו המשכתו כל

האור ואילו ישר. הוא הקו אור ביותר, התחתו� ל"קצה"

רק מגיע שהוא לכ� בנוס� השמאל, קו ושל הימי� קו של

מטה כלפי נמש� שהקו ככל הרי הכתר, לחיצוניות עד

עוצמה, אותה יש האמצעי בקו יותר. מתמעט האור יותר,

בתחילתו כמו בדיוק בסופו הכתר, פנימיות כידוע29של .30

לדעת" אלא קישוי "אי� של היסוד31בעני� שבספירת ,

פנימיות בה שיש הדעת, פנימיות מתבטאת האמצעי) (הקו

.32הכתר

.Á
È„Â‰È‰ ˘Ù� ˙ÂÈÓÈ�Ù Ï‡ '‰ ÔÂˆ¯ ˙ÂÈÓÈ�ÙÓ

לדרגת עד עולה אשר האמצעי, קו מעלת ביאור

הוא: המצוות לגבי יותר, פשוטות במלי� הכתר, פנימיות

אכ� השמאל ולקו הימי� לקו השייכות המצוות

רק א� נובעות, ה� שמש� העליו�, ברצו� "נוגעות"

הכתר. חיצוניות – הקבלה תורת ובלשו� הרצו�, בחיצוניות

"מגיעות" האמצעי לקו השייכות המצוות זאת, לעומת

הרצו�. לבעל ועד העליו�, רצו� לפנימיות עד וחודרות
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ידחxexayוא�22) לא שהרי המצות, כל את מישראל כ"א יקיי� שסוכ"ס

ידח ד"לא ההבטחה מצד זהו הרי – ג) יג, במדבר מלקו"ת (ולהעיר נדח ממנו

ו"אמור" "דבר" בל' שנאמרו אלו במצות – עצמו הציווי מצד אבל `epiגו'".

והאמירות בהדברות כי "צו", בל' נאמרו לא ולכ� אות�, שיקיימו `oiמוכרח

כבפני�. חיוב, בדר� וחיבור דצוותא העני�

ה"ד.23) פ"ה תשובה הל' רמב"�

א.24) יב, בהעלות� ורש"י ספרי ג. יט, יתרו ורש"י מכילתא

ש�.25) בהעלות� ורש"י ספרי רע"א. יא, מכות

במצות26) שיש מפני הוא – מהנ"ל לשונות ב' נאמרו מצות שבכמה ומה

קווי�. משני אלו

תרס"ה.27) רקיע יהי אלקי� ויאמר בסד"ה ונתבאר פ"ב. ש"א פרדס

פי"א. תש"ז מיומי� יחיינו ח"א). תער"ב (בהמש� תרע"ג בשלו� פדה בד"ה

פי"ב.28) ש� יחיינו ש�. בשלו� פדה

ש�.29) זח"ב ב. א, זח"א ג� וראה ש�. יחיינו ש�. בשלו� פדה

ועוד.30) ב. שצח, ויחי אוה"ת ואיל�. ג קה, תו"א

סע"ב.31) נג, יבמות

כב,32) תזריע לקו"ת ב. קעה, זח"ב ג� וראה ובכ"מ. א. נ, שלח לקו"ת

ג.
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המשמעות הוא: "צו" לבי� ו"דבר" "אמור" בי� ההבדל

כאשר ואמירה. דיבור רק ולא פקודה, מלשו� היא "צו" של

מותירי� עמו, מדברי� או משהו, לעשות למישהו אומרי�

את כאשרlkלו א� כרצונו, לפעול עליוmieevnהברירה

כלשהו שלטו� למצוה יש כאשר רק אפשרי וזה – דברֿמה

יוצא, הרי המצווה, לבחירתoi`yעל הדבר את מותירי�

zlefdאלא לציווי.lekiakאותוmigixknלחלוטי�, לציית

ו"אמור", "דבר" בלשו� שנאמרו שמצוות יוצא, זה לפי

הבחירה את השאירו בנתינת� היהודי,oihelglאשר בידי

ידי על שנוצר וחיבור" ה"צוותא ה"מצוה", עני� הרי

עצמ�, והאמירות חיבורiptlהדיבורי� רק הוא – קיומ�

df�הוראת בעצ� שנוצר ,22.

מיד אשר "צו", בלשו� שנאמרו המצוות זאת, לעומת

הריoz`xedע� ,i`ceיקיימו שישראל יותר, קרוב או ,

בציוויי� – וחיבור"iptlנוצר`elאות� ה"צוותא קיומ�,

dneca ± aeigd jxcaבשעת הנוצר וחיבור meiwל"צוותא

המצוה.

.Â
˙ÂÂˆÓ· ÌÈÂ˜ ‰˘Ï˘

להבי�: יש א�

קיו� לגבי חפשית בחירה יש המצוות,lkלישראל

מצוות על א� ולכ� "צו", בלשו� שנאמרו המצוות כולל

el`עקב ניתני� ועונש שכר והרי עונש, או מלא, שכר נית�

לאד� שיש החפשית לומר,23הבחירה אפוא, ייתכ�, כיצד .

מצוות תקויימנה?`elשלגבי שה� ודאות יש

הוא: לכ� ההסבר

יש קוי�: לשלשה כללי, באופ� נחלקות, המצוות

השמאל, לקו השייכות מצוות הימי�, לקו השייכות מצוות

המופיע הלשוני הביטוי האמצע. לקו השייכות ומצוות

משה באמצעות הקדושֿברו�ֿהוא ידי על המצוה במסירת

המצוה: לסוג בהתא� הוא

הקדושֿברו�ֿ הורה הימי� לקו השייכות המצוות את

רכה לשו� שזוהי "אמור", בלשו� שבקו24הוא המצוות .

קשה לשו� – "דבר" בלשו� ניתנו המצוות25השמאל .

עני� ג� המביע "צו", בלשו� ניתנו האמצעי שבוdfשבקו ,

השמאל ומקו הימי� מקו האמצעי הקו .26שונה

ימי� – הקוי� שני את כולל אמנ� האמצעי שקו כש�

מהות הוא אלא העיקרית, מהותו זוהי לא א� – ושמאל

עצמה אלו27בפני מצוות ניתנו שבו הלשוני הביטוי ג� כ� ,

ממוצ לשוני ביטוי אינו האמצעי רכהשבקו לשו� בי� ע

אלא הביטויי�, שני את הכולל ביטוי או קשה, לשו� לבי�

הקושי. או הרכות עני� לגבי קשר לו שאי� ביטוי – "צו"

האמצעי.efלשו� הקו של העיקרית מהותו את מבטאת

.Ê
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מקו בשונה האמצעי, הקו של וממעלתו מיחודיותו

השמאל: ומקו הימי�

קו ואילו הכתר, פנימיות של לדרגה עד עולה הוא א)

הכתר חיצוניות לדרגת רק מגיעי� השמאל וקו .28הימי�

לאור� כלומר, הקצה". אל הקצה מ� "מבריח הוא ב)

ועד ביותר העליו� מה"קצה" – והשפעתו המשכתו כל

האור ואילו ישר. הוא הקו אור ביותר, התחתו� ל"קצה"

רק מגיע שהוא לכ� בנוס� השמאל, קו ושל הימי� קו של

מטה כלפי נמש� שהקו ככל הרי הכתר, לחיצוניות עד

עוצמה, אותה יש האמצעי בקו יותר. מתמעט האור יותר,

בתחילתו כמו בדיוק בסופו הכתר, פנימיות כידוע29של .30

לדעת" אלא קישוי "אי� של היסוד31בעני� שבספירת ,

פנימיות בה שיש הדעת, פנימיות מתבטאת האמצעי) (הקו

.32הכתר
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לדרגת עד עולה אשר האמצעי, קו מעלת ביאור

הוא: המצוות לגבי יותר, פשוטות במלי� הכתר, פנימיות

אכ� השמאל ולקו הימי� לקו השייכות המצוות

רק א� נובעות, ה� שמש� העליו�, ברצו� "נוגעות"

הכתר. חיצוניות – הקבלה תורת ובלשו� הרצו�, בחיצוניות

"מגיעות" האמצעי לקו השייכות המצוות זאת, לעומת

הרצו�. לבעל ועד העליו�, רצו� לפנימיות עד וחודרות
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ידחxexayוא�22) לא שהרי המצות, כל את מישראל כ"א יקיי� שסוכ"ס

ידח ד"לא ההבטחה מצד זהו הרי – ג) יג, במדבר מלקו"ת (ולהעיר נדח ממנו

ו"אמור" "דבר" בל' שנאמרו אלו במצות – עצמו הציווי מצד אבל `epiגו'".

והאמירות בהדברות כי "צו", בל' נאמרו לא ולכ� אות�, שיקיימו `oiמוכרח

כבפני�. חיוב, בדר� וחיבור דצוותא העני�

ה"ד.23) פ"ה תשובה הל' רמב"�

א.24) יב, בהעלות� ורש"י ספרי ג. יט, יתרו ורש"י מכילתא

ש�.25) בהעלות� ורש"י ספרי רע"א. יא, מכות

במצות26) שיש מפני הוא – מהנ"ל לשונות ב' נאמרו מצות שבכמה ומה

קווי�. משני אלו

תרס"ה.27) רקיע יהי אלקי� ויאמר בסד"ה ונתבאר פ"ב. ש"א פרדס

פי"א. תש"ז מיומי� יחיינו ח"א). תער"ב (בהמש� תרע"ג בשלו� פדה בד"ה

פי"ב.28) ש� יחיינו ש�. בשלו� פדה

ש�.29) זח"ב ב. א, זח"א ג� וראה ש�. יחיינו ש�. בשלו� פדה

ועוד.30) ב. שצח, ויחי אוה"ת ואיל�. ג קה, תו"א

סע"ב.31) נג, יבמות

כב,32) תזריע לקו"ת ב. קעה, זח"ב ג� וראה ובכ"מ. א. נ, שלח לקו"ת

ג.
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" בלשו� האמצעי, הקו של אלו, מצוות ניתנו ",evלכ�

די אי� הרצו�, בפנימיות "נוגעות" שה� כיו� שהרי,

הכרח יש אלא דיבור, או אמירה בלשו� לגביה� להתבטא

עמוקהieeivaלגביה� לדרגה מגיעות ה� כי לקיומ�, זירוז ,

יותר. ונעלית יותר

הימי� שבקו אלו, מצוות בי� הבדל שיש כש�

המצוה, מצד האמצעי, שבקו המצוות לבי� והשמאל,

ישראל: – המצווה לגבי הבדלי� ביניה� יש כ� כדלעיל,

"נוגעות" שה� כש� השמאל, ובקו הימי� שבקו המצוות

ג� "נוגעות" ה� כ� בלבד, הרצו� בחיצוניות המצוה אצל

המצוות זאת, לעומת בלבד. נפשו בחיצוניות המצווה אצל

פנימיות אל וחודרות "נוגעות" שה� כש� האמצעי, שבקו

אל ג� וחודרות "נוגעות" ה� כ� המצוה, של הרצו�

אחיד האמצעי שקו כיו� שהרי, המצווה. של נפשו פנימיות

המצווה לבי� המצוה בי� הבדל בכ� אי� סופו, ועד מראשו

שלמטה. הפנימיות אל יורדת שלמעלה הפנימיות –

.Ë
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ספכ"ד.33) תניא

ספ"ב.34) גירושי� הל'

רפ"ה.35) תשובה הל'

ע"ב.36) ריש ה, במדבר לקו"ת ב. קצה, זח"א וראה יא. ג, קהלת

ev zyxt zegiyÎihewl

שתי37כידוע ולכ� מאד�", "בכל נעשית שצדקה ,

"בכל העבודה גבול): (בלי ו"מאד" ממו�, משמעויות:

"בכל של הדרגה לעומת מוגבלת היא נפש�" ובכל לבב�

זקוקי� כיס", חסרו� בו שיש "במקו� ובצדקה, מאד�".

מאד�". ל"בכל

.·È
˙È�ÂÈÁ‰ Â˘Ù� ˙¯ÈÒÓ Y ‰˜„ˆ
בתניא המבואר לפי יותר, יובנו מעלת38הדברי� על

המצוות ואפילו המצוות, שאר כל לעומת הצדקה מצות

המצוות כל כנגד שקולה שהיא האמצעי, ,39שבקו

ויותר40ונקראת המצוות, כל עיקר היא כי סת�", "מצוה

" היא כולנה"dlerמכ�: "נוגעת"41על היא כי ,zellkl

חיי לקנות יכול היה אלו "במעות שהרי הבהמית, נפשו

לקדושֿ זה ממו� נות� הוא כאשר ולכ�, החיונית", נפשו

לה'". נפשו חיי "נות� הוא הרי ברו�ֿהוא,

המצוות לעומת נוספת מעלה יש הצדקה במצות

אלא הבהמית, לנפשו רק קשורה אינה הצדקה האחרות:

מחו� הוא לצדקה הנית� הממו� כי בעול�". ל"חלקו א�

מהעול�. חלק זהו – הנות� של לגופו

כוח נחו� ביותר הנחות את לזכ� שכדי הידוע, ולפי

כלל את מקיפה שהצדקה שמשו� מוב�, ביותר, ותנעלה

לכ� – לו שמחוצה בעול� חלקו את וא� הבהמית, נפשו

הנשמה. פנימיות אל יותר עמוק "להגיע" צור� יש

– לזרז הכתוב צרי� "ביותר בניסוח הרמז יוב� זה לפי

ea yiy mewna:אחת במלה זירוזyiyk(ולא כיס": חסרו� (

xzeiaדרושה – הנשמה פנימיות אל יותר פנימה חדירה –

לשטח למקו�, קשור הדבר כאשר – "במקו�" (א) דוקא

בו "שיש (ב) המצוה. את המקיי� לאד� שמחו� בעול�

הדבר "נוגע" עצמו באד� ג� – כיס" נפשוzellklחסרו�

שהוא בכ� יכולzigtnהחיונית, "היה אשר דבר מעצמו

החיונית". נפשו חיי לקנות

.‚È
˙Â¯˘˜˙‰‰ ‡È˘ Y ÔÂÚÓ˘ È·¯

המאמר של המיוחד הקשר יוב� לעיל האמור כל לפי

שמעו�: רבי – המאמר לבעל כיס" חסרו� צרי�... "ביותר

הנשמה מפנימיות להמשי� שמעו� רבי של בכוחו רק

מטה, למטה עד האמצעי) בקו יותר (עמוק "ביותר"

בעול�: לחלקו וא� הבהמית, נפש לכללות

סת�" שמעו� "רבי שהוא – יוחאי בר שמעו� –42רבי

אתקטרנא" קטירא "בחד של ביותר נעלית לדרגה ,43הגיע

מוחלטת לעול�44התקשרות למטה הוריד הוא זאת ואת ,

כידוע למטה45הזה, כא� – גשמי� לירידת הביא שהוא ,

ה"מעלה" – תורה דברי אמירת ידי על – הזה בעול�

שווי� מ"ביותר...46וה"מטה" להמשי� בכוחו יש לכ� .

כיס" חסרו� בו שיש "במקו� אל הנשמה, מפנימיות לזרז",

אל תחת" ה"עומק חיבור – בעול�) וחלקו הבהמית (נפש

רו�". ה"עומק

(d"kyz ev t"y zgiyn)
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ובכ"מ.37) א. כה, ראה ג. צא, מסעי לקו"ת במשנה. – א נד, ברכות

ב).38) (מח, פל"ז

א.39) ט, ב"ב

ש�).40) (תניא ירושלמי" תלמוד "בכל

ש�.41) תניא

– ושמאל ימי� הקוי� ב' כוללת אלו: עניני� ב' – האמצעי בקו ג�

העצמי ומהותה כולנה".dlrnly"שקולה", על "עולה – הקוי� משאר

ת"ת אלו: עניני� ב' דוגמת מצינו – האמצעי קו – בתורה שג� cvn[ולהעיר,

dlecb ± dnvr– מעשה לידי שמביאה מצד מצות; כנגד�dlewyמשאר היא

ה"ג)]. פ"ד לאדה"ז ת"ת (הל'

א).42) קב, (ב"ב משו� ד"ה רשב"� ב). ב, (שבועות משמו ד"ה רש"י

ובכ"מ.

א.43) רפח, בזח"ג אד"ז

ובכ"מ.44) ואיל�. מד ס"ע תרס"ו ר"ה המש� ראה

ב.45) נט, זח"ג

[המת46) לקו"ש ג� 266.ראה ע' ח"ג ורג�]
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ניס� ד' ראשו� יו�
פרקלח ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

ïñéð'ä-'ãéðùåïåùàøíåé

ניס� ה' שני יו�
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¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"ae¯ øôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
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¯ BaL úeiçäå`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae sebaìk úèòeî §©©¤¤¤¨

çk elôà Ba ïéàL ãò ,Ck©©¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãbgneva ,oky ¨¨©
drepz mipt lk lr zi`xp

jka ,zeig ly zniieqn

oi`e ,lecbl ohwn lcb `edy

.mnec enk inzq xneg `ed

¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd

,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBö"mnec" ¥©©§©¥

`le miig mda oi`y mixacÎ

"gnev" ,heaple genvl gek

,haepe gnevy xac lk -

"xacn" ,miig mi`exa - "ig"

ea yiy mc`d z` oiivnd -

:ode ,lkyúBiúBà 'ã ãâðk§¤¤¦
,àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨

¯ .íéòtLî epnnLlk ¤¦¤ª§¨¦
,mi`xapd ibeq zrax`

mzeige mzrtyd milawn

'ied my zeize` rax`n

.zxg` ze`n beq lk ,`ed jexaäøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨
úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL úeiçä úëLîäå§©§¨©©©¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©

¯ ,øaãîe éça úLaìîäcg` lkay dx`dd dnec dpi`y myke ©§ª¤¤§©§©¥
,efl ef dl`d mibeqd on¯ ïlëaL óàmibeqd zrax` lka ©¤§ª¨

,mixen`d¯ äåL ãçà øBà,z`hazn d`eeyddeøzñä úðéçáa ¤¨¨¤¦§¦©¤§¥
¯ ,íéðt,mleka zxzqen xe`d zeiniptyãçà Leáìa Laìîe ¨¦§ª¨¦§¤¨

¯ dâð Leáì àeäL ïlëazeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae §ª¨¤§Ÿ©
,xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl deey ,gneve mnecay

zeigdy xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky

dx`dde zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id

gnevae mnecay ziwl`d

llk oeince jxr odl oi`

ziwl`d dx`ddle zeigl

- xacnae igayïéà Ck̈¥
ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥
ïéà-øBà úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©¥
àeäL ,àeä-Ceøa óBñ¨¤
éìa Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥§¦
,ììk Leáìe íéðt øzñä¤§¥¨¦§§¨
úBöîa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§¦§
ïëå ,Lnî úBiNòî©£¦©¨§¥
øeaãa úBéeìzä úBöîa§¦§©§§¦
,äðek éìa íéúôN éeháå§¦§¨©¦§¦©¨¨

¯ àeäL,xeaicdáLçð ¤¤§¨
økæpk Lnî äNòîk§©£¤©¨©¦§¨

¯ ,ìéòì,ef dkynde dx`d §¥
,oeilrd oevx zeiniptn

zeiyrnd zeevna zkynpd

odyk ,xeaicay zeevnae

odl oi` ,dpeek ila zeyrp

,llk oeince jxréaâì§©¥
ïéà-øBà úëLîäå äøàää©¤¨¨§©§¨©¥
äøéànä àeä-Ceøa óBñ¨©§¦¨
éãk ïúiNòa ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa úLaìîe§ª¤¤§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥©£¦¨¨§¥
ïëå .ãçà BðBöøe àeäL ,BðBöø íei÷ éãé ìò Cøaúé Ba ä÷áãì§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤§¤¨§¥

úàéø÷e älôzä úðeëa,úBëøa øàLe äéúBëøáe òîL §©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨§¨§¨
¯ .Cøaúé Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaLefy ¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§¦§¨¥

eli`e sebl aygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd

.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
,Lnî ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©©¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
eytpa ,d"awda zewiacdy

meiw ici lr ,icedi ly

zewiac `id ,zeiyrn zeevn

" dilr mixne`y efkepycw

,lynl ,dfy ,"eizeevna

ecegi `ed jk - xenb cegia dz` cg`zdl dy` miycwnyk enk

egeka dyrp epi` df cegi .zeevn meiw ici lr d"awd mr icedi ly

did `l ,cala zinvrd ezceara ,oky ,cala icedi ly ezceare

dwcv meyn jka yi `l` ;d"awda efk zewiacl ribn mrt s`

epeeivy d"awdn cqge

ozp `teb jkae ,zeevn miiwl

cgiizdl gekd epa

lr jxazi ez` cg`zdle

,oaen ,ixd .devnd ici

,zewiac ly dceardy

i` ,mixkfpd mipipr x`ya e` zeevnd zpeeka ,lkye daygna

,zeevnd meiwa zewiacdn xzei dpeilr dlrn dl didzy xyt`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
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ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå

'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

zeevnd zpeeka zeticrd j` .d"awdn gek zpizpa ,xen`k ,d`ad

(m` ik ,zewiacd mvra `l) z`hazn ,dpeek ila oneiw iabl

a enk ,oky) oeilrd oevxd zx`dadyrna mb jk ,zeevndzpeek

oeilrd oevxd ly dx`dd - (d"awd ly epevx miiw ,zeevnd

(ly zewiac)a dxi`nd

zpeekdlrnl `id ,zeevnd

oevxd zx`d xy`n daxda

a dxi`nd oeilrdmeiw

ila) envrlyk zeevnd

dnec ef zepeilr .(dpeek

.sebd lr dnypd zepeilrl

ïk íb eäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤©¥
¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöømr §¦§¨¥§¨§¨

,d"awdäáLçîe ìëNa§¥¤©£¨¨
úBiNòî úBönä úðeëå§©¨©©¦§©£¦
òîL úàéø÷ úðeëáe§©¨©§¦©§©
¯ ,úBëøa øàLe älôúe§¦¨§¨§¨
,ef dpeeka mb ,ixd ,zkynp

- oeilrd oevxdn dx`d

äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤
äðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨¨
õ÷ ïéàì äìBãb àéä ,Bæ¦§¨§¥¥
úøàäî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¥¤¨©

øäøéànä ïBéìòä ïBö ¨¨¤§©§¦¨
úBönä íei÷a úLaìîe§ª¤¤§¦©¦§

¯ ïîöòmiiwn `edy ©§¨
éìa øeaãáe äNòîa§©£¤§¦§¦

¯ ,äðekzepeilrde ©¨¨
oeilrd oevxd zx`day

dx`dd iabl ,"dpeek"ay

:`id ,cala dyrnayàeäL ,óebä ìò äîLpä øBà úìòî ìãâk§Ÿ¤©£©©§¨¨©©¤
éìk àeäL dîöò äåönä óeb Bîk ,äîLpä Leaìîe éìk§¦©§©§¨¨§©¦§¨©§¨¤§¦

¯ .dúðeëì Leaìîemincn ,okldyrnde ,"seb"l - devnddpeek ©§§©¨¨¨
."dnyp `la sebk `id dpeek `la devn"y mixne`e ,"dnyp"l -

¯ ãçà ïBöø Laìî ,dúðeëáe äåöna ,ïäézLaL óàåoevxd §©¤¦§¥¤©¦§¨§©¨¨¨§ª¨¨¤¨
,oeilrdñç éeaøå éepL íeL éìa ,úeèéLtä úéìëúa èeLẗ§©§¦©§¦§¦¦§¦©

¯ ,íBìLåzegt e` xzei epyi jkay xnel ,ixd ,jiiy `l ok m`e §¨
,oeilrd oevxdn¯ ãçéîe,oevxdCøaúé Búeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§¦§¨¥

¯ äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯ ãeçiä úéìëúa,ytpa zelbzdde §©§¦©¦©©¦¥©¤¨¨
¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa äåL dðéà,devnd meiwl qgiay ¥¨¨¨¦§¦©¦§§¦§©§

ytp zewiaca ielb ote`a z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd

zehytzda `id dx`dd ,zeevnd zpeeka ,eli`e ,d"awda mc`d

.jxazi ez` elkye ezaygn zewiaca ,xzi zelbzdaeääâä
,zepeilrd zexitqa ,yxeyay ,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda)

zpeekeli`e ,"xe`" zbixcna `id zeevndsebzpigaa - zeevnd

heyt `ed xe`d ,milke zexe` ixd mpyi zexitqa ,oky ."milk"

ecqg e` dnkg ly xcba xcben xak `edy ,ilkd iabl leab ila

oipra jxev yi - 'eke cqge dnkg xcba zeidl ick .dnecke

zpigaa "ilk"e ,zehytzd zpigaa `ed "xe`"y ,ixd .mevnvd

l qgia mb jk .mevnvzpeek

le zeevndseb- zeevnd

:ddbda xaqen jkeBîëe)*§
úðekL ,íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦¤©¨©
äøBz ãeîìúå úBönä©¦§§©§¨
óeâå ,øBà úâøãîa àéä¦§©§¥©§
úBâøãî ïä úBöîä©¦§¥©§¥
íäL ,íéìk úBðéçáe§¦¥¦¤¥
éãé ìòL ,íeöîö úðéça§¦©¦§¤©§¥
eeäúð øBàä íeöîö¦§¨¦§©
éòãBéì òeãik ,íéìkä©¥¦©¨©§§¥

¯ :(ï"çjk ,dxzqp dnkg ¥
oia lcadd mbzpeek

oial zeevndseb,zeevnd

.(zehytzde mevnvl qgia

myky epcnl ,mipt lk lr

zeigd dnec dpi`y

igay zeigl gneve mnecay

dnec dpi` jk ,xacnae

oeilrd oevxd zx`d

a dxi`ndseb,devnd

oeilrd oevxd zx`dl

a dxi`ndzpeek.devnd

lynay myky cnlp dzr

,mnec :mibeq drax` mpyi

drax`e ,xacne ig ,gnev

ig (a gneve mnec (` :miillk miwlg ipyl miwlegn dl` mibeq

:oldlck - zeevnd zpeeke zeevn ly lynpa mb jk - xacne

¯ ú÷ìçðå,zeevnd zpeeke zeevnóeâ ék ,úBâøãî òaøàì ïk íb §¤§¤¤©¥§©§©©§¥¦
úBiNòî úBöî ïäL ,úBâøãî ézL ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä©¦§©§¨©¨¥§¥©§¥¤¥¦§©£¦

¯ Lnîwx xeaicd ixdy ,xeaic ici lr `lyaygp,dyrnk ©¨
¯ úBieìzä úBöîe,oneiwaäøBz ãeîìz Bîk ,äáLçîe øeaãa ¦§©§§¦©£¨¨§©§¨

¯ ïBænä úkøáe älôúe òîL úàéø÷e,dxezd onyøàLe §¦©§©§¦¨¦§©©¨§¨
¯ ;úBëøacgn dyrn - zeevna el` zebixcn izy ,opaxcny §¨

ly beqa odizy od - jci`n daygne xeaiceseb;zeevndúðeëå§©¨©
¯ ,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL ©¦§§¨§¨¦§¨¥¤¦

,dpeekd¯ ,óebì äîLðk,devnd lyì ïk íb ú÷ìçðézL ¦§¨¨©¤§¤¤©¥¦§¥
:ïäL ,éøîçä óeba ïäL äîLpä úBâøãî ézL Bîk ,úBâøãî©§¥§§¥©§¥©§¨¨¤¥©©¨§¦¤¥

¯ .øaãîe éça mb jkzpeek,lynl ,`idy dpeek dpyi ,zeevnd ©§©¥
ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek dpyie ,ig lra ly dnypk

:oldl x`aziy itke - lkyÎxa `edy xacn
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íéøîà éèå÷éì
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù
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ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå

'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

zeevnd zpeeka zeticrd j` .d"awdn gek zpizpa ,xen`k ,d`ad

(m` ik ,zewiacd mvra `l) z`hazn ,dpeek ila oneiw iabl

a enk ,oky) oeilrd oevxd zx`dadyrna mb jk ,zeevndzpeek

oeilrd oevxd ly dx`dd - (d"awd ly epevx miiw ,zeevnd

(ly zewiac)a dxi`nd

zpeekdlrnl `id ,zeevnd

oevxd zx`d xy`n daxda

a dxi`nd oeilrdmeiw

ila) envrlyk zeevnd

dnec ef zepeilr .(dpeek

.sebd lr dnypd zepeilrl

ïk íb eäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤©¥
¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöømr §¦§¨¥§¨§¨

,d"awdäáLçîe ìëNa§¥¤©£¨¨
úBiNòî úBönä úðeëå§©¨©©¦§©£¦
òîL úàéø÷ úðeëáe§©¨©§¦©§©
¯ ,úBëøa øàLe älôúe§¦¨§¨§¨
,ef dpeeka mb ,ixd ,zkynp

- oeilrd oevxdn dx`d

äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤
äðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨¨
õ÷ ïéàì äìBãb àéä ,Bæ¦§¨§¥¥
úøàäî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¥¤¨©

øäøéànä ïBéìòä ïBö ¨¨¤§©§¦¨
úBönä íei÷a úLaìîe§ª¤¤§¦©¦§

¯ ïîöòmiiwn `edy ©§¨
éìa øeaãáe äNòîa§©£¤§¦§¦

¯ ,äðekzepeilrde ©¨¨
oeilrd oevxd zx`day

dx`dd iabl ,"dpeek"ay

:`id ,cala dyrnayàeäL ,óebä ìò äîLpä øBà úìòî ìãâk§Ÿ¤©£©©§¨¨©©¤
éìk àeäL dîöò äåönä óeb Bîk ,äîLpä Leaìîe éìk§¦©§©§¨¨§©¦§¨©§¨¤§¦

¯ .dúðeëì Leaìîemincn ,okldyrnde ,"seb"l - devnddpeek ©§§©¨¨¨
."dnyp `la sebk `id dpeek `la devn"y mixne`e ,"dnyp"l -

¯ ãçà ïBöø Laìî ,dúðeëáe äåöna ,ïäézLaL óàåoevxd §©¤¦§¥¤©¦§¨§©¨¨¨§ª¨¨¤¨
,oeilrdñç éeaøå éepL íeL éìa ,úeèéLtä úéìëúa èeLẗ§©§¦©§¦§¦¦§¦©

¯ ,íBìLåzegt e` xzei epyi jkay xnel ,ixd ,jiiy `l ok m`e §¨
,oeilrd oevxdn¯ ãçéîe,oevxdCøaúé Búeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§¦§¨¥

¯ äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯ ãeçiä úéìëúa,ytpa zelbzdde §©§¦©¦©©¦¥©¤¨¨
¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa äåL dðéà,devnd meiwl qgiay ¥¨¨¨¦§¦©¦§§¦§©§

ytp zewiaca ielb ote`a z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd

zehytzda `id dx`dd ,zeevnd zpeeka ,eli`e ,d"awda mc`d

.jxazi ez` elkye ezaygn zewiaca ,xzi zelbzdaeääâä
,zepeilrd zexitqa ,yxeyay ,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda)

zpeekeli`e ,"xe`" zbixcna `id zeevndsebzpigaa - zeevnd

heyt `ed xe`d ,milke zexe` ixd mpyi zexitqa ,oky ."milk"

ecqg e` dnkg ly xcba xcben xak `edy ,ilkd iabl leab ila

oipra jxev yi - 'eke cqge dnkg xcba zeidl ick .dnecke

zpigaa "ilk"e ,zehytzd zpigaa `ed "xe`"y ,ixd .mevnvd

l qgia mb jk .mevnvzpeek

le zeevndseb- zeevnd

:ddbda xaqen jkeBîëe)*§
úðekL ,íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦¤©¨©
äøBz ãeîìúå úBönä©¦§§©§¨
óeâå ,øBà úâøãîa àéä¦§©§¥©§
úBâøãî ïä úBöîä©¦§¥©§¥
íäL ,íéìk úBðéçáe§¦¥¦¤¥
éãé ìòL ,íeöîö úðéça§¦©¦§¤©§¥
eeäúð øBàä íeöîö¦§¨¦§©
éòãBéì òeãik ,íéìkä©¥¦©¨©§§¥

¯ :(ï"çjk ,dxzqp dnkg ¥
oia lcadd mbzpeek

oial zeevndseb,zeevnd

.(zehytzde mevnvl qgia

myky epcnl ,mipt lk lr

zeigd dnec dpi`y

igay zeigl gneve mnecay

dnec dpi` jk ,xacnae

oeilrd oevxd zx`d

a dxi`ndseb,devnd

oeilrd oevxd zx`dl

a dxi`ndzpeek.devnd

lynay myky cnlp dzr

,mnec :mibeq drax` mpyi

drax`e ,xacne ig ,gnev

ig (a gneve mnec (` :miillk miwlg ipyl miwlegn dl` mibeq

:oldlck - zeevnd zpeeke zeevn ly lynpa mb jk - xacne

¯ ú÷ìçðå,zeevnd zpeeke zeevnóeâ ék ,úBâøãî òaøàì ïk íb §¤§¤¤©¥§©§©©§¥¦
úBiNòî úBöî ïäL ,úBâøãî ézL ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä©¦§©§¨©¨¥§¥©§¥¤¥¦§©£¦

¯ Lnîwx xeaicd ixdy ,xeaic ici lr `lyaygp,dyrnk ©¨
¯ úBieìzä úBöîe,oneiwaäøBz ãeîìz Bîk ,äáLçîe øeaãa ¦§©§§¦©£¨¨§©§¨

¯ ïBænä úkøáe älôúe òîL úàéø÷e,dxezd onyøàLe §¦©§©§¦¨¦§©©¨§¨
¯ ;úBëøacgn dyrn - zeevna el` zebixcn izy ,opaxcny §¨

ly beqa odizy od - jci`n daygne xeaiceseb;zeevndúðeëå§©¨©
¯ ,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL ©¦§§¨§¨¦§¨¥¤¦

,dpeekd¯ ,óebì äîLðk,devnd lyì ïk íb ú÷ìçðézL ¦§¨¨©¤§¤¤©¥¦§¥
:ïäL ,éøîçä óeba ïäL äîLpä úBâøãî ézL Bîk ,úBâøãî©§¥§§¥©§¥©§¨¨¤¥©©¨§¦¤¥

¯ .øaãîe éça mb jkzpeek,lynl ,`idy dpeek dpyi ,zeevnd ©§©¥
ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek dpyie ,ig lra ly dnypk

:oldl x`aziy itke - lkyÎxa `edy xacn
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íéøîà éèå÷éì
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù
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oqipלח 'e iyily mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניס� ו' שלישי יו�

,`p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äôé åúòãù éî éë,102 'nr cr.ì"æðë

,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©©£©©§¨¦

,BaìaL,d"awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúøàäå úëLîä©§¨©§¤¨©

àeä-Ceøa óBñ ïéà-øBà¥¨
,Ba ä÷áãì ¯ BLôð ìò- ©©§§¨§¨

zevxl ezpeek :xnelk

ici lr ,d"awda waczdl

,zeevn meiwe dxez cenil

dligz opeazdy ,jkn d`a

ef zeppeazd .'d zelcba

- dad`e d`xi ea dxvi

;d"awda weac zeidl oe`nv

zewaczdl jxcdy oeeikne

cenil ici lr wx `id 'da

okl - zeevn meiwe dxez

dxez cenll dvex `ed

dpeek jezn zeevn miiwle

,d"awd mr waczdl

ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥
äðeëa ïëå ,úBönä íi÷îe§©¥©¦§§¥§©¨¨
éøä ¯ Cøáîe ìltúî Bæ¦§©¥§¨¥£¥
,ìLî Cøc ìò ,Bæ äðek©¨¨©¤¤¨¨
àeäL ,øaãnä úîLð Bîk§¦§©©§©¥¤

,"xacn"d -ìëN ìòa©©¥¤
.øaãé úòãáe äøéçáe- §¦¨§©©§©¥

.ezxigae ezrcn d`a - d"awda weac zeidl ,ely "dpeek"d mb jk

weac zeidl dweyzde oevxd z` eytpa xvi `ed elkya ixd ,oky

.d"awdaóBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì äøö÷ BzòcL éîe¦¤©§§¨¨¥©§¦§¥¦§ª©¥
,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàä ãéìBäì ,àeä-Ceøaepi`y in - ¨§¦¨©£¨¦¦¨§¦§©¦

ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad` ciledl lbeqn

;jk myl dxvw ezrc oky ,jxaziïëåz` xevil leki `ed oi` - §¥
,Baìa 'ä ãçôe Bçîa äàøiälr xxerl ickn xvw elky ,ik - ©¦§¨§Ÿ©©§¦

ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd ici,cvik - (egena d`xie) e

ly dneiw zenily ,ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti`

zexnyidd zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn

epax xiaqn - ?'d z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln

zxzeqnd dad`dn dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd

daxwa zllek ,ef zxzeqn dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay

miiwn `ed :xnelk .(h"i wxtae g"i wxta epcnly itk) d`xi mb

.zxzeqnd dad`d z` ekeza xxern `edy ici lr ,zeevne dxez

dktdle zxzeqnd dad`d z` `iadl leki `ed oi`y zexnle

xacd yexite ,egena dlbzn ,la` ,`id - eala dielb dad`l

eze` `ian df xac .d"awda waczdl ielb oevx miiw egenay

zewiac ,jk ici lr ,el didzy ick ,zeevn miiwle dxez cenll

elkyn elv` mi`a mpi` ef dpeeke df oevxy oeeikne .d"awda

(zxzeqnd) zirahd dad`d zexxerzd ici lr m` ik ,ezeppeazde

lra epi`y ,ig lra znypk ,lynl ,jk meyn ,df ixd - eznypay

idef - (elkyn "zeclep" `le) zeirah od ez`xie ezad`e ,lky

dzr dfy mixacd zernyn

dxvw ezrcy iny - epcnl

ici lr ,ekeza ciledl

dad` ,ezeppeazd

d`xi"e "eal zelbzda"

- "eala 'd cgte egena÷ø©
úà øøBòîe øëBfL¤¥§¥¤
úéòáhä äáäàä̈©£¨©¦§¦
dàéöBîe ,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦¦¨
ìà álä øzñäå íìòääî¥©¤§¥§¤§¥©¥¤
,íéðt ìk ìò Bçîa éelbä©¦§Ÿ©¨¨¦
`iadl egeka oi` m` -

dielb dad` zybxdl

lk lr ,ixd ,eala d"awdl

dlbn `ed egena ,mipt

,ef dad`BðBöø äéäiL¤¦§¤§
Baì úBnìòúå BçîaL¤§Ÿ§©£ª¦
éevøa ävøúîe íékñî©§¦¦§©¤§¦
,Bzîàì úîàa øeîb̈¤¡¤©£¦
Lnî ìòôa BLôð øñîì¦§Ÿ©§§Ÿ©©¨

,'ä ãeçé ìò,xnelk - ©¦
,egena ely dgpdd zpigan

zenelrz ly dpigad on oke

zxzeqnd dad`d ly ,eal

- z`fe .'d cegi lr eytp xeqnl izin`e ok oevx xvep ,alayéãk§¥
,äéLeáìe úéäìàä BLôð Ba d÷áãì,dyrne xeaic ,daygn - §¨§¨©§¨¡Ÿ¦§¤¨

ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöø àeäL ,Búeãçàå Bãeçéa ïììëìe§¨§¨§¦§©§¤¨¨¤§©§ª¨§©§
,úBöîä íei÷áe äøBz- zeevn meiwe dxez cenil ici lr ik - ¨§¦©¦§

,d"awd mr diyeale ziwl`d ytpd micg`zn;ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
evxe zeidycxtp zeidl `le ,d"awda weac zeidl `ed dnypd o

`id ,zxzeqnd dad`d z` milbne mixxerny drya ixd ,epnn

zeidl ,epevx z` rval ick ,zeevnd meiwle dxezd cenill d`ian

;d"awda weacäàøiä íâålr xearln xnyidl ick zyxcpd - §©©¦§¨
,dyrzÎ`lÎzevn,da äìeìk,ef zxzeqn dad`a -ìa÷ìlr - §¨¨§©¥

ler ,envr;íBìLå ñç Ba ãøîì àlL Búeëìîdxiar ici lr - ©§¤Ÿ¦§Ÿ©§¨
;dyrzÎ`lÎzevn lyBæ äðeëáed`xide dad`dn d`ad - §©¨¨

,icedi lk znypay zeirahdòøî øeñ àeäenvr xney `ed - ¥¨
,dxiar xearln,áBè äNBòå,dyr zevn meiwa -ìltúîe ãîBìå §¤§¥¦§©¥

eîéçøe eìéçc àìa ,Bcáì úBlnä Leøôa Cøáîedidzy ila - §¨¥§¥©¦§©§Ÿ§¦§¦
,dad`e d`xi elBçîe Baì úelbúäad`xi el eid m` ,oky - §¦§©¦Ÿ

,zelnd yexita wx `l ezlitze ecenil f` eid ,egenae eala dad`e

- d`xie dad` ly zeigd ybxda mb m` ikBæ äðek éøäyiy - £¥©¨¨
,d"awd mr waczdl ick ,zeevnd meiwe dxezd cenil zrya el
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íéøîà éèå÷éì
çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë

äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
åîë î"ãò åæ äðååë éøä åçåîå åáì úåìâúäá åîéçøå
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oqip 'f iriax mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניס� ז' רביעי יו�
פרקלט ,102 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðôîå èì ÷øô,ap 'nr cr.ìä÷éå

d`xie dad` jezn ,xen`k ,elv` mi`a mpi` ef dpeeke df oevxy

df ixd ,zxzeqnd dad`d on m` ik ,zeppeazdde lkyd cvnyìò©
ìëå ,äøéçáe ìëN ìòa BðéàL éçä úîLð Bîk ìLî Cøc¤¤¨¨§¦§©©©¤¥©©¥¤§¦¨§¨

,åéúBcî,ig lrad ly -BúBà íé÷éfnä íéøácî Búàøé ïäL ¦¨¤¥¦§¨¦§¨¦©©¦¦
íéáäàpä íéøácì Búáäàå§©£¨©§¨¦©¤¡¨¦

ïä ,Bìöà,elld zecnd - ¤§¥
Bìöà íéiòáè ÷ølv` - ©¦§¦¦¤§

,ig lraàìåze`a opi`e - §Ÿ
ìò ïä ïëå ;Bzòãå Búðéaî¦¦¨§©§§¥¥©
äáäàäå äàøiä ìLî Cøc¤¤¨¨©¦§¨§¨©£¨
áìa úBøzñnä úBiòáhä©¦§¦©§ª¨§¥

,ìàøNé ìkopi` od mb - ¨¦§¨¥
,dxigae lky ly "xvez"

,l`xyin cg` lk ly eznypa irah ote`a zeniiw `l`ïä ék¦¥
:ìéòì økæpk ,eðéúBLôða òáè Bîëe ,eðéúBáàî eðì äMøé- §ª¨¨¥£¥§¤©§©§¥©¦§¨§¥

- ("mler cr") mdiclin cg` lkl eyixed zea`dy ,g"i wxta

zxzeqnd) dad`d dpyi dnyp dze`ae ,dyecw ly dnyp

dpi` ef dad`y oeeikne .d"awdl (d`xi mb dkeza zllekde

,ixd .ig lra ly dnypl zlynp `id okl ,zirah m` ik ,zilky

aysebizy opyi ,zeevnd

zeiyrn zeevn :zebixcn

,daygne xeaicay zeevne

;gnevle mnecl zeleynd

ipy ok mb zeevnd zpeekae

dpeekd .xacne ig :mipipr

lkyd on d`ad

enk `id zeppeazdde

`edy ,"xacn" ly eznyp

dae) zxzeqnd dad`d on d`ad dpeekde ,dxigae lky lra

.ig lra ly eznyp enk ,lyn jxc lr ,`id - (d`xi mb dlelk

.èì ÷øtmincn ,l"f epinkg recn ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
z`ziiyrz`e ,"seb"l devndzpeekxiaqd ok ."dnyp"l - devnd

ly zebixcn izy opyiy myk ,zeevnd zpeeka zebixcn izy opyiy

dpeekdyk .mc`ay dnypde ig lraay dnypd :miig minvra dnyp

weac zeidl ,devna oevxde

ziiyr ici lr d"awda

ici lr mc`a exvep ,devnd

,'d zelcba ezeppeazde elky

ieliba dad`d z` ea mxxera

mr cg`zdl oevxe ,eala

- zeevne dxez ici lr d"awd

,md ,df oevxe ef dpeek ixd

,mc` ly dnypk ,lynl

geka oi`e i`cn xvw elky m` ,eli`e ;dxigae lky lra `edy ,"xacn"

:xnelk) ezpeeke epevxe - dfk oevxe efk dad` xxerl ,ely "zeppeazd"d

"zxzeqn dad`"d zexxerzdn mi`a ,(ely zeevnd meiway "dnyp"d

lka zea`dn dyexiay d"awdl zxzeqne zirah dad` dze` ,eay

a ly dnypk ,lynl ,md ,ef dpeeke df oevx ixd - l`xyin cg`lr
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י.1. א, ˘ËÈÏ"‡2.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז � למלאכי� בנוגע כא� מבאר "לכאורה :ÏÏÎמעלת גודל להדגיש בכדי � סש"ב מעני�

[שזה טבעיי� בדו"ר העובדי� במעלת � למדנו עני� שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכי� אפילו גדולי� שה� שכליי� בדו"ר העובדי�

� אלי� שקרוב אי� לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוק� אינ� ג�‰„Â"¯שלה� [ובמילא שכליי�

ארי' דפני דהמרכבה המלאכי� מדרי' ה"ז טבעיי� שדו"ר מבאר ולזה � וכו'] בתוק� אינו פ"ד) כנ"ל � מהדו"ר (שנמשכת שלה� ה"לעשותו"

שבכאו"א רק לא הוא � (דו"ר) בלבב� לכאו"א אלי� דקרוב מוב� ומזה כו'. דמוחי�) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודת� תוק� ומוב� כו'.

בעני� הזק� רבנו כא� מתעכב מדוע מוב�: אינו לכאורה כלומר: כו"'. בתוק� לעשותו וג� כו' בתוק� דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש

זה אי� הרי המלאכי�? הואÏÏÎעבודת ה"תניא" ספר של ענינו המלאכי�. עבודת עני� להסביר בינוני�", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו

קיו� עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, העני� אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר

ואילו בפשטות. הדברי� מובני� כ� הקודש. וחיות המלאכי� מעבודת א� למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתו� והמצוות התורה



לט oqip 'f iriax mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניס� ז' רביעי יו�
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ìò ïä ïëå ;Bzòãå Búðéaî¦¦¨§©§§¥¥©
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,ixd .ig lra ly dnypl zlynp `id okl ,zirah m` ik ,zilky

aysebizy opyi ,zeevnd

zeiyrn zeevn :zebixcn

,daygne xeaicay zeevne
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geka oi`e i`cn xvw elky m` ,eli`e ;dxigae lky lra `edy ,"xacn"

:xnelk) ezpeeke epevxe - dfk oevxe efk dad` xxerl ,ely "zeppeazd"d
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ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî

íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

.äøéöéä íìBòa,"dxivid mler"n dlrnl `ed "d`ixad mler"e - §¨©§¦¨
zekiiy ,lkyd on ze`ad d`xide dad`dy ,oldl xaqeiy itk

d`xie dad` eli`e :dpadde dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l

"ddbd"a .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l zekiiy zeirah

,owfd epax xiaqn ,d`ad

mik`lndy epcnly dny

,"dxivid mler"a md

.mzq mik`lna xaecnd

mik`ln mb mpyi ,j`

,"d`ixad mler"a mnewny

`ed ,mzcear ote` ,oky

ze`ad d`xie dad`a

zelcba dlecbd mzpadn

.'deðéäå)* ääâädn - §©§
md mik`lndy epcnly

xaecnd ,"dxivid mler"a

:`edìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨
íéðBéìò íéëàìî Lé¥©§¨¦¤§¦

äàéøaä íìBòaepiid - §¨©§¦¨
dl`neìéçãa íúãBáòL¤£¨¨¦§¦

,íéiìëN eîéçøed`xi - §¦¦§¦¦
,zeilky dad`eBîk§

"àðîéäî àéòø"a áeúkL¤¨§©§¨§¥¨¨
úBiç éðéî éðL LiL ,íL̈¤¥§¥¦¥©

íéiòáè :Lãwä- ©Ÿ¤¦§¦¦
dad` jezn `id mzceary

,zeirah d`xie,íéiìëNåd`xie dad` jezn `id mzceary - §¦§¦¦
,zeilky:(íéiç õòa áeúkL Bîëely onewny ,epcnl o`k cr - §¤¨§¥©¦

mler"a `ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary ,miwicvd zenyp

`ed ,"zeirah" mz`xie mzad`y ,mik`lnd mewne ;"d`ixad

d`xie dad` ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid mler"a

mler"l ,zeirah d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky

:"dxividíäéðéaL ìcáääåmler"l "d`ixad mler" oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,"dxividìL åéúBcî íL úBøéàî äøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨§¦¨¦¨¤

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéàoi` ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga `le - ¥¨§©¨
,`ed jexa seqïäL:zecnd -,'eë Búàøéå Bãçôe Búáäà- ¤¥©£¨©£§¦§¨

my zexi`n jk ."dxeab"e "cqg" ly zecn od ,d`xie cgt ,dad`

.d"a seqÎoi` ly zecnd x`y mbíéðewúa] áeúkL Bîëe- §¤¨§¦¦
,"xdef ipewiz"aðp÷î ïéøéôñ úéLc [íéiç õòå.äøéöéa ïéyy - §¥©¦§¦§¦¦§©§¦¦¦¨

,"dxivid mler"a ,zexi`n ,zeppwn "ceqi" cr "cqg"n ,zexitqd

xyr ,xnelk ,"zeliv`d mler" ly mitevxtd drax` ,oky

,dnkg (`) - miillk miwlg drax`l zewlgzn ody itk zexitqd

zrax`a mixi`n - zekln (c) ,(zecn=) "oitp` xirf" (b) ,dpia (a)

mieedn mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" ,"zeliv`" :zenlerd

"dnkg"d zxitq dxi`n "zeliv`d mler"a :mler lkay zewl`d

my ,oky ,"zeliv`d mler"a `id ,zewl`l lehiad zilkz ,okle -

d`a ef dybxd .ezlef oi`e ecal `ed ,`ed jexa seq oi`y ybxen

,"d`ixad mler"a ;d"l wxta ddbda epcnly itk ,"dnkg"n

mler `ed okle ,"dpia"d zxitq dxi`n ,"`qkd mler" `xwpd

ay mik`lnde zenypdy ,dbyddeze`dbyd ilra md mler

,"dxivid mler"a ;milecb

ly zexitqd yy zexi`n

xirf" ,"zeliv`d mler"

zcear okle ,"oitp`

mler" ly mi`xapd

zcear `id - "dxivid

,"diyrd mler"a ;zecnd

,"zekln"d zxitq dxi`n

jezn d`a my dcearde

- .miny zekln ler zlaw

"dxivid mler"ay ,ixd

seq oi` ly zecnd zexi`n

.`ed jexaàéä úàæ ,ïëìå§¨¥Ÿ¦
íéëàìnä úãBáò- £©©©§¨¦

:"dxivid mler"a mnewny

àì äìéìå íîBé ,ãéîz̈¦¨¨©§¨Ÿ
äàøéa ãîòì ,eè÷Lé¦§Ÿ©£Ÿ§¦§¨
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שאד� ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבב�", ומצוות תורה לקיי� מישראל אחד לכל קרוב כיצד אלי�", "קרוב כיצד להסביר

ש לחשוב יטעה Â˙‡¯ÈÂלא Â˙·‰‡,כלומר שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוק� באותו אינ� טבעיות, ויראה אהבה �

זו שעבודה ומדגיש הזק� רבנו כא� מסביר לכ� � תוק� באותו כ� ג� אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבב�", הבא ומצוות, תורה קיומו

של עבודה זוהי � אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מוב� שמכא� המרכבה. וחיות המלאכי� של עבודת� היא טבעיות ויראה אהבה של

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא � ויראה אהבה של העני� קרוב אחד שלכל בלבב�", � אלי� ש"קרוב מוב�, וממילא מוחי�, של ולא Ô�˘Èמדות

ב תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) בבני˙Û˜Âאהבה הטבעיות והיראה האהבה שכ�, ,

מישראל אחד שכל בתוק�, להיות ה"לעשותו" ג� יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכי� של והיראה האהבה דר� על ה� ישראל

ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה ח.3.יקיי� לב, ˘ËÈÏ"‡4.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אפשרית אי� "דלכאורה :

דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שה� דא� דעכצ"ל ראי' ג� (ומזה עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בי� שייכות

(ג� ל"מדבר" התחתו�) עד� (ג� מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה, להקשות שיש קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזק� רבנו

אפשרית � מדריגות שתי ה� כי שא� לומר ההכרח שמ� ראיה ג� ומכא� ה"עמוד"; ידי על היא שהעליה הזק� רבנו ואומר � העליו�) עד�

לשניה. מאחת העליה
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íìåò àåäù ïåéìòä ò"âì ïåúçúä ò"âîù ãåîòä êøã
úåðäéìå 'ä ìò âðòúäì ïåéìòä ò"â àø÷ðä äàéøáä
àìà àøáð ìëùì âåðòúå äàðä ïéà éë äðéëùä åéæî
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שאד� ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבב�", ומצוות תורה לקיי� מישראל אחד לכל קרוב כיצד אלי�", "קרוב כיצד להסביר

ש לחשוב יטעה Â˙‡¯ÈÂלא Â˙·‰‡,כלומר שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוק� באותו אינ� טבעיות, ויראה אהבה �

זו שעבודה ומדגיש הזק� רבנו כא� מסביר לכ� � תוק� באותו כ� ג� אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבב�", הבא ומצוות, תורה קיומו

של עבודה זוהי � אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מוב� שמכא� המרכבה. וחיות המלאכי� של עבודת� היא טבעיות ויראה אהבה של

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא � ויראה אהבה של העני� קרוב אחד שלכל בלבב�", � אלי� ש"קרוב מוב�, וממילא מוחי�, של ולא Ô�˘Èמדות

ב תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) בבני˙Û˜Âאהבה הטבעיות והיראה האהבה שכ�, ,

מישראל אחד שכל בתוק�, להיות ה"לעשותו" ג� יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכי� של והיראה האהבה דר� על ה� ישראל

ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה ח.3.יקיי� לב, ˘ËÈÏ"‡4.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אפשרית אי� "דלכאורה :

דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שה� דא� דעכצ"ל ראי' ג� (ומזה עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בי� שייכות

(ג� ל"מדבר" התחתו�) עד� (ג� מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה, להקשות שיש קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזק� רבנו

אפשרית � מדריגות שתי ה� כי שא� לומר ההכרח שמ� ראיה ג� ומכא� ה"עמוד"; ידי על היא שהעליה הזק� רבנו ואומר � העליו�) עד�

לשניה. מאחת העליה
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Cøaúé Búðéáe Búîëçly "dpia"de "dnkg"d zexitq ici lr - ¨§¨¦¨¦§¨¥
znkg ze`xwpd ,"zeliv`d mler"ezpiaee,íìBòa íL úBøéànä©§¦¨§¨

.äàéøaä"dnkg" zexitq ,xen`k ,zexi`n "d`ixad mler"a - ©§¦¨
,"zeliv`"c "dpia"ezepian "oeilrd ocr ob"ay zenypd okle

jexa seq oi` xe` zebiyne

"beprz"d `a dfne ,`ed

yceg y`xe zayae .odly

zenypd x`y mb zeler

mby ick ,"oeilrd ocr ob"l

`ad beprzd odl didi od

.dbydnúBëBfM äîe©¤
elà úBîLðz` ecary - §¨¥

dad` zecn jezn z"iyd

,zeirah d`xieúBìòì©£
,íéëàìnäî äìòîì- §©§¨¥©©§¨¦

,`ed mik`lnd ly mnewn

,"dxivid mler"a ,xen`k

zecna mzcear llba

mixne` ep` oi`e ,zeirah

mler"l miler md mrtÎi`y

- "d`ixadeãáòL óà- ©¤¨§
,zenyp oze`eìéçãa¦§¦

eîéçøe,dad`e d`xia - §¦
,ãáì íéiòáè- mik`lnd enk zeirah d`xie dad` beq eze`a - ¦§¦¦§©

mipnfa zeler ody mixne` ep` ,el` zenypl qgia ,`eti` ,recn

- `l` ?"d`ixad mler"l micgeineìéçc éãé ìòL éðtî ,eðéä©§¦§¥¤©§¥§¦
íälL eîéçøe,zenyp oze` ly dad`e d`xi -àéôkúà- §¦¤¨¤¦§©§¨

,dztkp"òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,íôeâa úLaìîä àøçà àøèñ¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨¥¦§¦©¥¨
,jk ici lre ,rx zeyrln rpnidl -ìe úBåàzä Laëì,ïøaL- ¦§Ÿ©©£§©§¨

xeaica ,dyrna lret icil `eal dl mipzep `lyk zxayp de`zd

d`xidn d`vezk `ay xac - dxiar ly daygna elit` e`

,odly"áBè äNòå" úðéçáa ïéáemiaeh miyrne zeevn zeyrl - ¥¦§¦©©£¥
`xhq" ly ytp `idy ,zindad ytpd ly oevxde rahd cbpk

,d"awdl ozad`n xwira odl `a "aeh dyre"d oipr ."`xg`økæpk©¦§¨
íäå ,ìéòì,dfd mlera ozeida zenypd -øçáì äøéça éìòa eéä §¥§¥¨©£¥§¦¨¦§Ÿ

àøçà àøèñì àéôkàì ,áBèa eøçáe íBìLå ñç òøazetkl - §©©§¨¨£§§©©§¨§¦§¨¨¢¨
,"`xg` `xhq"d z`éøa àLã÷c àø÷é à÷lzñàì,'eë àeä-C §¦§©§¨§¨¨§ª§¨§¦

,zenlerd lka ,lekiak ,d"awd ly eceak mnexziy -ïBøúék§¦§
,'eë øBàäici lr oky ,`wec jyegd on `ad xe`d oexzik - ¨

xe`a oexzi ekiynd ,"`xg` `xhq"d ly jyegd z` ozxiay

,dyecwd.ìéòì økæpkoze`a ,d`xie dad`dy zexnl ,ixd - ©¦§¨§¥
zeevne dxez oneiwy oeik ,j` ,zeilky `le zeirah eid ,zenyp

dlrnl `id ozcear okl ,dxiga ici lr odl `a ,oz`xie ozad`a

,zelrl ozekf o`kne .dxiga ilra mpi`y mik`lnd ly mzcearn

.el mikef mik`lnd oi`y xac ,"oeilrd ocr ob"a ,miniieqn mipnfa

zelra zenypd ly onewny epcnly dny ,owfd epax xiaqi ,oldl

a `ed ,zeilkyd d`xide dad`dmlerly onewne ,d`ixad

a `ed ,zeirahd d`xide dad`d zelra zenypdmler- dxivid

,zenypd ly dcearde dxezd ,eli`e .onvr zenypl qgia xaecn

d xyra zellkpzexitqdze`e dxez dze` elr ea mlerd ly ,

zexitqd xyra dilrd ici lre ,zewl` od zexitqd xyr .dcear

ly onewn eli`e .ynn d"a seqÎoi`a zecg`zn od - mlerd ly

`le "mler" ly oipr mdy ,zenlerd ly "zelkid"a `ed zenypd

`ed obeprze ,zewl` ly

eze` ly cala dpikyd eifn

dlbzn :xnelk - mler

dxezdn "eif" zenyp oze`l

ody zeevndne ecnl ody

mlera dhnl ozeida eniiw

"eif" eze` zepian ode .dfd

zepian od ,zizin` dbyda

xvei dfe ,dx`dd zedn z`

ly `ltpd beprzd z` oda

:"`ipz"d oeylae ."ocr ob"

øBãîa àeä äæ ìk ,äpäå§¦¥¨¤¦§
,ïúãéîò íB÷îe úBîLpä©§¨§£¦¨¨
dlrnly mewna minrtl -

- reawd ozcinr mewnn

mler"a oziilr zrya enk

zezay inia "d`ixad

.miycg iy`xew"k oeylae

:`"hily x"enc`mewn'"

zelerc g"xe zaya enke) oxecna `l minrtl edfy - ozcinr

."(dxivia oxecny s` d`ixalàLnî úBììëð ïúãBáòå ïúøBz C ©¨¨©£¨¨¦§¨©¨
ïäL ,úBøéôñ 'éa,zexitqd xyr --ïéà-øBàå ,úeäìà úðéça §§¦¤¥§¦©¡¨§¥
ïäa ãçéúî óBñ,zexitqd xyra -;ãeçiä úéìëúaxe`d - ¦§©¥¨¤§©§¦©¦

mler eze` ly zexitqd mr cg`zn ,mlera xi`nd iteq oi`d

;cegid zilkzaeðéäådcearde dxezdy mixne` ep`y dn - §©§
df ixd ,zexitqd xyra zellkpe zelerìò äàéøác úBøéôñ 'éa§§¦¦§¦¨©

,íéiìëN eîéçøe eìéçc éãédxezdyk .zeilky dad`e d`xi - §¥§¦§¦¦§¦¦
xyra f` zellkp od ,zeilky d`xie dad` jezn zeyrp dcearde

,"d`ixad mler" ly zexitqdeìéçc éãé ìò äøéöéc úBøéôñ 'éáe§§¦¦¦¨©§¥§¦
;íéiòáè eîéçøedcearde dxezdyk ,zeirah dad`e d`xi - §¦¦§¦¦

zexitqd xyra f` zellkp od ,zeirah d`xie dad` jezn zeyrp

,"dxivid mler" lyúeìéöàc úBøéôñ 'é úBLaìî ïëBúáe§¨§ª¨§¦©£¦
,úéìëúa ïäa úBãçéîe,"zeliv`d mler" ly zexitqd xyr - §ª¨¨¤§©§¦

,"d`ixad mler" zexitq xyra ,zilkza zecg`zne zeyalzn

,"dxivid mler" zexitq xyra mb oci lreúeìéöàc úBøéôñ 'éå§§¦©£¦
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa úéìëúa úBãçéîliv`dy - §ª¨§©§¦§©£¦¨¥¨

iabl mixne`y enk - "zeliv`d mler" zexitq xyr z` dlibe

xyry - mliv`ne milv`p iabl mixne` jk ,m`xeae mi`xap

,ixd ,oliv`n mr zilkza zecge`n "zeliv`d mler" zexitq

ody ici lr ,dfd mlera ozeida zenypd ly dcearde dxezdy

od - "d`ixad mler" e` ,"dxivid mler" zexitq xyra zellkp

.`ed jexa seqÎoi`d mr zecg`zn,úBîLpä ïk ïéàM äî- ©¤¥¥©§¨
,ozceare ozxez `le ,onvrlyk'éc úeäìàa úBììëð ïðéà¥¨¦§¨¤¡¨§

,äøéöé Bà äàéøác ïéøBãîe úBìëéäa úBãîBò àlà ,úBøéôñ§¦¤¨§§¥¨§¦¦§¦¨§¦¨
zpigaa mpi`e ,"yi"e "mler" ly oipr md "mixecn"e "zelkid" -
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åãáòù óà íéëàìîäî äìòîì úåìòì åìà úåîùð
åìéçã é"òù éðôî åðééä ãáì íééòáè åîéçøå åìéçãá
ïéá íôåâá úùáåìîä à"ñ àéôëúà íäìù åîéçøå
'éçáá ïéáå ïøáùìå úååàúä ùåáëì òøî øåñ 'éçáá
å"ç òøá øåçáì äøéçá éìòá åéä íäå ì"ðë áåè äùòå
ä"á÷ã àø÷é à÷ìúñàì à"ñì àéôëàì áåèá åøçáå

àåä äæ ìë äðäå ì"ðë 'åë øåàä ïåøúéë 'åëøåãîá
úåììëð ïúãåáòå ïúøåú êà ïúãéîò íå÷îå úåîùðä
ïäá ãçééúî ñ"à øåàå úåäìà 'éçá ïäù ñ"éá ùîî
åîéçøå åìéçã é"ò äàéøáã ñ"éá åðééäå ãåçéä úéìëúá
ïëåúáå 'ééòáè åîéçøå åìéçã é"ò äøéöéã ñ"éáå íééìëù
'éöàã ñ"éå úéìëúá ïäá úåãçåéîå 'éöàã ñ"é úåùáåìî
'åîùðä ë"àùî ä"á ñ"à ïìéöàîá úéìëúá úåãçåéî
úåìëéäá úåãîåò àìà ñ"éã úåäìàá úåììëð ïðéà
àåä äðéëùä åéæî ïéðäðå äøéöé åà äàéøáã ïéøåãîå
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ניס� ט' שישי יו�

,104 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù úåìéöàä íìåòå,bp 'nr cr.[ç"éì

,zexitqd enk zecg`zde lehiaïéðäðå,zenypd -,äðéëMä åéfî §¤¡¦¦¦©§¦¨
Bà äàéøác úBøéôñ 'éa ãçéîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà àeä¥¨©§ª¨§§¦¦§¦¨

,äøéöécjexa seq oi` xe` `ed - "oipdp" od epnn "dpikyd eif" - ¦¦¨
zexitq xyra e` "d`ixad mler" zexitq xyra cge`nd `ed

,"dxivid mler"åéæ àeäå§¦
Lnî ïúãBáòå ïúøBz- ¨¨©£¨¨©¨

zxez ly eifdozceareoly

,zenyp oze`øäæ ïiò]©¥Ÿ©
øëN ék ,[éø óc ìä÷iå©©§¥©¦§©
:dîöò äåöî àéä ¯ äåöî¦§¨¦¦§¨©§¨
zeevnde dxezdny -

,"eif" dlbzne jynp ,`ed jexa seq oi` mr zecge`nye ,miiw mc`y

.zeevnde dxezd meiw ly xkyd `ed beprzde - ocr oba dnypl

mlera miiwn icediy devn ly dzexwie dzelcb oiadl xyt` o`kn

cala dx`de eifn m` - d"awd z` ezceare dxez ecenil lye ,dfd

zelcb !ocr oba dfk `ltp beprz dnypl yi ,dceare dxez ly

,"xg`"l rbepa mixne` l"f epinkgy dnn micnl ep` beprzd

,"iz`c `nlr"l `eal lkeiy ick ,mepdiba eze` epeciy aheny

mepdib ixeqi lk mi`ck :xnelk ."ocr ob" ly xkyl - `ad mlerl

mdl oi` ,dpy miray jyna aei` ixeqi lky o"anxd xne` mdilr)

zxb`" onwlcke) zg` dry elit` mepdiba ytpd ixeqil llk jxr

beprzl ribdl okn xg`l elkeiy calae ,((a"i wxt "daeyzd

zipdp dnypdy ,jka df beprz `hazn ,xen`ke ."ocr ob"ay `ltpd

devnde dxezd mvr z` ,oky .dcearde dxezd ly "dx`d"e "eif"n

ixnbl zlhazn dzid `id ,"ocr ob"a helwl dnypd geka did `l

,dfd mlera dniiw dnypdy zeevnde dxezd ly "mvr"d .oznerl

.cala dx`de eif ,xen`k ,xi`n "ocr ob"a .`eal cizrl wx dlbzi

l"f epinkg xn`n oaen jka5miyrne daeyza zg` dry dti" :

iig lkn dfd mlera miaehob"a ,`ad mlera oky ,"`ad mlerd

eifn dnypd zipdp ,"ocr

dzxez ly cala dx`de

dzeida ,eli`e ,dzceare

z` dl yi ,dfd mlera

dxezd ly "mvr"d

`id eci lry ,dcearde

.envr d"awd mr zcg`zn

"eif"d z` zhlew `id myy jka wx z`hazn ocr obay dlrnd

zbyde - eifd ly ezedn z` my dbiyn `id ,zizin` dbyda

epinkg xn`n yexit edf .`ltp beprz znxeb ,zewl` ly zednd

ly zg` dry dti" :l"fgex zxew"dfd mler iig lkn `ad mlera

zxew ,oky - dfd mlera dcearde dxezdn gexd zxew ,llek -

dbiyn dnypd my ,`wec "ocr ob"a miiw izin`d beprzde gexd

mler"y ,xiaqd owfd epaxy ixg` .zednd zbyda zewl` dpiane

d`xie dad` jezn `id ozceary zenypd mewn `ed "d`ixad

jezn `id ozceary zenypd mewn - "dxivid mler"e ,zeilky

"zeliv`d mler"y xiaqdl jiynn `ed - zeirah d`xie dad`

mb dlrnl mzceary milecb miwicv ly zenypd mewn `ed

zpigaa `id miwicv mze` ly mzcear .zeilky d`xie dad`n

miiw did `le ,d"awdl lehiad zilkza eid mdipipr lky ,"dakxn"

.cala oeilrd oevx `edy dn m` ik ,llk xg` oevx mda

äðáäå äâOääå ìëOäî äìòîì àeäL úeìéöàä íìBòå§¨¨£¦¤§©§¨¥©¥¤§©©¨¨©£¨¨
,àøáð ìëNìmler" ly dnyp lynl enk ,ipgex `xap mb ,oky - §¥¤¦§¨

z`f lka `ed ,"d`ixad

"zeliv`d mler"e ,"`xap"

.ezbydn mb dlrnl `ed

:xac ly enrhBúîëç ék¦¨§¨
-ïéà ìL Bzòãå Búðéáe¦¨§©§¤¥
úBãçéî àeä-Ceøa óBñ¨§ª¨
,ãeçiä úéìëúa Ba íL̈§©§¦©¦
øúéa ,àìôðå íeöò ãeçéa§¦¨§¦§¨§¤¤
õ÷ ïéàì æò øúéå úàN§¥§¤¤Ÿ§¥¥
íL ék .äàéøaä íìBòaî¦§¨©§¦¨¦¨

,"d`ixad mler"aeãøé̈§
,íeöîö úðéçáa øéàäì- §¨¦¦§¦©¦§

mler" ly zrcÎdpiaÎdnkg

jexa seq oi` ly ezrce ezpiae eznkg" ze`xwpd ,"zeliv`d

,efk dcna envnhvdy ixg` wx ,"d`ixad mler"a zexi`n ,"`ed

íéàøáð íéìëN eìëeiL éãkmik`lnde zenypd ly lkyd - §¥¤§§¨¦¦§¨¦
,"d`ixad mler" lyïäî ìa÷ì,ly oipr -,úòc-äðéa-äîëç §©¥¥¤¨§¨¦¨©©

ïéáäìe ,'ä úà òãéì¥©¤§¨¦
-øBàa äâOä Bæéà âéOäìe§©¦¥©¨¨§
éôk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦
,íéàøápä íéìëN çkŸ©§¨¦©¦§¨¦
,úéìëúå ìeáb éìòa íäL¤¥©£¥§§©§¦
,íúeàéöîa eìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§¦§¦¨
,xen`d mevnvd ila -

efn dxizie6:eéäé àìå§Ÿ¦§
÷ø ,ììk íéàøáð øãâa§¤¤¦§¨¦§¨©
íLøLå íøB÷îì eøæçé©§§¦§¨§¨§¨
úeäìà úðéça àeäL¤§¦©¡¨

.Lnîzexitq eli` - ©¨
mler" ly zrcÎdpiaÎdnkg

mi`xapde ,mevnv ila ,"d`ixad mler"a zexi`n eid ,"zeliv`d

itk zewl` oiadl dbyd odn milawn eid "d`ixad mler" ly
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ניס� ט' שישי יו�

,104 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù úåìéöàä íìåòå,bp 'nr cr.[ç"éì

,zexitqd enk zecg`zde lehiaïéðäðå,zenypd -,äðéëMä åéfî §¤¡¦¦¦©§¦¨
Bà äàéøác úBøéôñ 'éa ãçéîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà àeä¥¨©§ª¨§§¦¦§¦¨
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,"dxivid mler"åéæ àeäå§¦
Lnî ïúãBáòå ïúøBz- ¨¨©£¨¨©¨

zxez ly eifdozceareoly

,zenyp oze`øäæ ïiò]©¥Ÿ©
øëN ék ,[éø óc ìä÷iå©©§¥©¦§©
:dîöò äåöî àéä ¯ äåöî¦§¨¦¦§¨©§¨
zeevnde dxezdny -

,"eif" dlbzne jynp ,`ed jexa seq oi` mr zecge`nye ,miiw mc`y

.zeevnde dxezd meiw ly xkyd `ed beprzde - ocr oba dnypl

mlera miiwn icediy devn ly dzexwie dzelcb oiadl xyt` o`kn

cala dx`de eifn m` - d"awd z` ezceare dxez ecenil lye ,dfd

zelcb !ocr oba dfk `ltp beprz dnypl yi ,dceare dxez ly

,"xg`"l rbepa mixne` l"f epinkgy dnn micnl ep` beprzd

,"iz`c `nlr"l `eal lkeiy ick ,mepdiba eze` epeciy aheny

mepdib ixeqi lk mi`ck :xnelk ."ocr ob" ly xkyl - `ad mlerl

mdl oi` ,dpy miray jyna aei` ixeqi lky o"anxd xne` mdilr)

zxb`" onwlcke) zg` dry elit` mepdiba ytpd ixeqil llk jxr

beprzl ribdl okn xg`l elkeiy calae ,((a"i wxt "daeyzd

zipdp dnypdy ,jka df beprz `hazn ,xen`ke ."ocr ob"ay `ltpd

devnde dxezd mvr z` ,oky .dcearde dxezd ly "dx`d"e "eif"n

ixnbl zlhazn dzid `id ,"ocr ob"a helwl dnypd geka did `l

,dfd mlera dniiw dnypdy zeevnde dxezd ly "mvr"d .oznerl

.cala dx`de eif ,xen`k ,xi`n "ocr ob"a .`eal cizrl wx dlbzi

l"f epinkg xn`n oaen jka5miyrne daeyza zg` dry dti" :
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d`xie dad` jezn `id ozceary zenypd mewn `ed "d`ixad
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"zeliv`d mler"y xiaqdl jiynn `ed - zeirah d`xie dad`
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f` eid - mvra ody enk "zeliv`d mler" zexitq cvn `idy

xe` "helwl" mzbyd geka oi` ik ,ze`ivna milha mi`xap mze`

ÎdpiaÎdnkg zx`de zcixi jildza mevnvd did okl .dfk dlrp

yi ,mevnvd ici lr wxe ."d`ixad mler"a ,"zeliv`" ly zrc

,`xapd ly elky geka

dpade lky helwle lawl

cr ,`ed jexa seq oi` xe`a

leki `xap ly lkyy dnk

.seq oi` xe` oiadle biydl

ea ,"zeliv`d mler"a ,j`

zrcÎdpiaÎdnkg zexitq

oi` - mvra ody enk ,od

mi`xap ly mlky geka

oi` xe`a dbyd odn lawl

oeylae - `ed jexa seq

:owfd epaxíeöîö ,äpäå§¦¥¦§
äæÎdnkg zexitqy dn - ¤
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,"d`ixad mler"aàéä¦
úBøéànL äøàää úañ¦©©¤¨¨¤§¦
ìL úòc-äðéa-äîëç íL̈¨§¨¦¨©©¤

àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
mler" ly zrcÎdpiaÎdnkg

,"zeliv`delà úBîLðì¦§¨¥
,äàéøaä íìBòa,oky - §¨©§¦¨

ici lr `a xe`dy llba

zenypd zeleki - mevnv

odl didzy ,epnn lawl

.`ed jexa seq oi` xe`a dbydíðéàL ,úeìéöàa ïk ïéàM äî- ©¤¥¥©£¦¤¥¨
opi` ,"zeliv`"ay zrcÎdpiaÎdnkg zexitqìk íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§¨

Ckoipr ozeida ,z`f lka ,ixdy ."d`ixad mler"a xacdy itk - ©
mevnv `l `l` ,miieqn mevnv meyn jka xak yi ,"zexitq" ly

okle ,"d`ixad mler"a `edy enk dfkíéìëNì øLôà éà¦¤§¨¦§¨¦
,ïäî ìa÷ì íéàøáð."zeliv`"ay zexitqdn -úéì ïëìå ¦§¨¦§©¥¥¤§¨¥¥
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mi`xap ly dbydde daygnd .llk my (dbyd) "dqitz" mi`xapd
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,"zeliv`d mler" -àéä íúãBáòL ,íéìBãbä íé÷écvì øBãî̈©©¦¦©§¦¤£¨¨¦

eîéçøe eìéçc úðéçaî elôà äìòî äìòîì,dad`e d`xi - §©§¨©§¨£¦¦§¦©§¦§¦
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on ze`ad d`xide dad`dn dlrnl daxd `id mzcear mb jk -

;lkydäúéä íúãBáò àlà7óBñ-ïéàì Lnî äákøî úðéçáa ¤¨£¨¨¨§¨¦§¦©¤§¨¨©¨§¥
íä ,Cøaúé BøBàa ììkäìe ,úeàéöîa åéìà ìèaìå ,àeä-Ceøä§¦¨¥¥¨¦§¦§¦¨¥§¦§¨¥¥
:eøîàL Cøc ìò ,úBönäå äøBzä íei÷ éãé ìò ,íäì øLà ìëå§¨£¤¨¤©§¥¦©¨§©¦§©¤¤¤¨§

l"f epinkg -8:eðéäå ,"äákønä ïä ïä úBáàä"zea`dy dn - ¨¨¥¥©¤§¨¨§©§
:`ed ,"dakxn"k mix`ezn.íúãBáò úàæ äúéä íäéîé ìkL éôì§¦¤¨§¥¤¨§¨Ÿ£¨¨

dxez mneiw ici lr :"dakxn" ly zelhazda cinz eid zea`d -

zbxc z` mdipipr lk lre mnvr lr ,mixvei md ,zeevne

xzeia dpeilrd zelhazdd

oevx mdl oi`y jk ,d"awdl

dn wx m` ik ,llk xg`

mnewn okle - 'd oevx `edy

`ed dl` miwicv ly

ea ,"zeliv`d mler"a

.lehia ly beq eze` ybxen

ïè÷ BúîLð LøML éî Cà©¦¤Ÿ¤¦§¨¨¨
,Bæ änz äãBáò ìéëäî- ¥¨¦£¨©¨
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cenrlcinzlehiaa
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úaL úìa÷a íéiç õò éøôazpigaa od ze`eegzyddy - ¦§¦¥©¦§©¨©©¨
"zeliv`"àéä ék ,[,`id d`eegzydd -,Cøaúé BøBàa ìeha ïéðò ¦¦¦§©¦§¦§¨¥
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,"d`ixad mler"l `id dzekiiyy ,dnypl xywa o`k xaecn÷ø]©

ïééî" úðéçáa úeìéöàì BúîLð äìòz ïBöø úòa íé÷øôì¦§¨¦§¥¨©£¤¦§¨©£¦¦§¦©©¦
:[ï"ç éòãBéì òeãik ,"ïéá÷eðeznyp dlrz ,oevx zrya wx - §¦©¨©§§¥¥

icnell recid itk ,dhnln zexxerzd ici lr ,"zeliv`d mler"l

ly onewnl xywa milcad dyly lr epcnl o`k cr .dlawd zxez

,owfd epax xiaqn ,oldl .ozcear xky z` zelawn od mda ,zenypd
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íéøîà éèå÷éì
íù úåøéàîù äøàää úáñ àéä äæ íåöîö äðäå
.äàéøáä íìåòá åìà úåîùðì ä"á ñ"à ìù ã"áç
à"à ë"ë íåöîö 'éçáá íðéàù úåìéöàá ë"àùî
àúáùçî úéì ïëìå ïäî ìá÷ì íéàøáð íéìëùì
íéìåãâä 'é÷éãöì øåãî àåä ïëì ììë íù àñéôú ïåäìéã
åîéçøå åìéçã 'éçáî 'éôà äìòî äìòîì àéä íúãåáòù
íìåòù åîë 'úé åúìåãâá úòãå äðéáä ïî úåëùîðä
ìëùì úòãå äðéá 'éçáî äìòî äìòîì àåä úåìéöàä
ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
äúéä íäéîé ìëù éôì åðééäå äáëøîä ïä ïä úåáàä

.íúãåáò úàæìéëäî ïè÷ åúîùð ùøùù éî êà
åúãåáòá 'úé åøåàá ììëéìå ìèáéì åæ äîú äãåáò
äìòîì ïåöø úò íäù íéúòå íé÷øôì ÷ø úåòéá÷á
èøôáå úåìéöàá àéäù äøùò äðåîù úìôúá åîëå
úåìéöà 'éçáá àéä äàååçúùä ìëù äáù 'åàååçúùäá
åøåàá ìåèéá ïéðò àéä éë [úáù 'ìá÷á ç"òøôá ù"îë]
úåòéá÷ ø÷éò ë"â éæà ùîî àìë äéî÷ áéùç úåéäì 'úé
ïåöø úòá íé÷øôì ÷ø] äàéøáä íìåòá àåä åúîùð
:[ç"éì òåãéë ð"î 'éçáá úåìéöàì åúîùð äìòú
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oqip 'i ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניס� י' קודש שבת יו�

,bp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî øëù äðäå,106 'nr cr.'ä íã÷

,"äåöî ¯ äåöî øëN" ,äpäålr sqepe cxtp xac epi` xkyd - §¦¥§©¦§¨¦§¨
sqk ,lynl ,enk - devnd xear lenbk zlawn dnypdy ,devnd

mileki ep` oi` ,f`y - rviay zniieqn dcear xear lawn mc`y

,ixd `ed devnd xky `l` ;dceard zedn z` ,xkydn zrcl

devnd ly dx`dd ,xen`k

,"ocr ob"a dnypl dlbznd

døëNnL Leøtly - ¥¤¦§¨¨
,devnddúeäî òãð¥©¨¨

dúâøãîe.devnd ly - ©§¥¨¨
xkyd ote` itly

devndny zelbzdde

zrcl xyt` - dnypl

.devnd zbixcne zednïéàå§¥
úBøzñða ÷ñò eðì- ¨¥¤©¦§¨

mipiprd z` xiaqdl

,mixzqpdíé÷écö íäL¤¥©¦¦
íäL ,íéìBãbä- ©§¦¤¥

,`id mzcearyúðéçáa¦§¦©
,äákøîdcear - ¤§¨¨

xy`e ,lkyn dlrnly

z`xwp `id jk meyn

,"zexzqp",eðì úBìâpä ÷ø©©¦§¨
,CLîé íãà ìk íäéøçàL¤©£¥¤¨¨¨¦§Ÿ

jynidl cg` lk lr ,miielbd mipipra ,dl` dcear ipte` l` wx -

,mdil` ribdle se`yleäðîàð òãéì,zn`a zrcl -úeäî ¥©¤¡¨¨¨
eîéçøe eìéçãa 'ä úãBáò úâøãîe,dad`e d`xia -úelbúäa ©§¥©£©¦§¦§¦§¦§©

àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úòãå äðéaä ïî úBëLîpä ,Baì- ¦©¦§¨¦©¦¨¨©©¦§ª©¥¨
mlera dxky l"pky" :`"hily x"enc` w"k zxrdddfn ,d`ixa

rcpdcear xky :xnelk ."d`ixac q"ia dnewn (devn) dceardy

dceardy ,jkn rcpy ixd ,"d`ixad mler"a ,xen`k ,`ed ,ef

- (devnd)eîéçøe eìéçãa äãBáòå ,äàéøác úBøéôñ 'éa dîB÷î§¨§§¦¦§¦¨©£¨¦§¦§¦
,dad`e d`xia -BçîaL íéiòáhäzeielb opi`y d`xie dad` - ©¦§¦¦¤§Ÿ

egena xxerne xkef mc`dy ,gena xwira od `l` ,ala zeybxene

.zxzeqn dad`:`"hily x"enc` w"k zxrddxivia dxky l"pky"

,ef dcear xky :xnelk ."dxivic q"ia dnewn dceardy rcp dfn

dcear ly dnewny jkn rcpy ixd ,"dxivid mler"a ,xen`k ,`ed

`ed efeìéçc úeøøBòúä éìa äãBáò ìáà .äøéöéc úBøéôñ 'éa§§¦¦¦¨£¨£¨§¦¦§§§¦
eîéçøe,dad`e d`xi -,éelb úðéçáa Bçîa elôàegena mby - §¦£¦§Ÿ¦§¦©¦

,zelbzda d`xide dad`d oi`úéòáhä äáäàä øøBòì eðéäc§©§§¥¨©£¨©¦§¦
,éelbä ìà álä øzñäå íìòääî dàéöBäì ,ála úøzñîä©§ª¤¤©¥§¦¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦

Bçîa elôà,íéðt ìk ìò Baì úBîeìòúåcala ef `l :xnelk - £¦§Ÿ§©£¦©¨¨¦
epi` mb `ed `l` ,eala zybxene dielb dad` xxerl egeka oi`y

dad`d z` xxerl lekizirahdzegtl ybxezy ,zxzeqnd

a zelbzdaegen`iand xac ,eal zenelrza zexxerzda didze ,

miiwl ,egena oevx zxivil

,wacidl ick ,zeevne dxez

,d"awd mr ,oci lràéä ÷ø©¦
,dad`d -úøàLð¦§¤¤

dúãìBúk ála úøzñî§ª¤¤©¥§§¨¨
äãBáòä íã÷ äúéäL Bîk§¤¨§¨Ÿ¤¨£¨
d"awdl dad`dyk -

dpi`e ,ixnbl zxzqen

- dceard oipr zxxernéøä£¥
Bæ äãBáòcaer `edy - £¨

dad` iybx zexxerzd ila

,d`xieähîì úøàLð¦§¤¤§©¨
ãeøtä íìBòa9àø÷pä , §¨©¥©¦§¨

"úBîìBòä úeiðBöéç"10,- ¦¦¨¨
`id "zenlerd zeinipt"

zewl`d ody ,"zexitq"d

dbxcd eli`e .zenlerd ly

`id dzr da miwqer ep`y

`xwpy dnl xywa

,"zenlerd zeipevig"da ïéàå,ef dceara -ììkéìå úBìòì çk §¥¨Ÿ©©£§¦¨¥
áeúkL Bîëe ,úBLBãwä úBøéôñ øNò ïäL ,Cøaúé Bãeçéa§¦¦§¨¥¤¥¤¤§¦©§§¤¨

,àìéòì àçøt àì ¯ eîéçøe eìéçc àìác íéðewzaenke - ©¦¦¦§¨§¦§¦¨¨§¨§¥¨
.dlrnl zegxet od oi` ,dad`e d`xi ilay ,"xdef ipewiz"a aezky

dtr oda ,miitpkl d`xie dad` zelynp ,oldl xaqeiy itk ,oky

od d`xide dad`d ,lyn jxc lr ,mb jk - dlrnl xetivd

,eli`e .dlrnl dcearde dxezd zeler oci lry ,"miitpk"d

dze` elriy "miitpk"d ixd zexqg ,d`xie dad` ila dceara

,dlrnl.'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëé àìåef dcear oi`e - §¨¨§¨§©§¨§¥©¨¨
jezn `id dceardyk wx .d"awd iptl cenrle zelrl dleki

,owfd epax xiaqn ,oldl .'d iptl dlrnl dler `id - d`xie dad`

dceard geka oi` ,d`xie dad` zexxerzd ilay epcnly dny

myl dceara wqer `ed m` wx df oi` ,'"d mcw" dlrnl zelrl

m` ik ,dipt mey ila dceara wqer `ed m` mb `l` ;zinvr dipt

libx `edy iptn - "dcneln miyp` zeevnk" ,inzq ote`a

`ly" z`xwp ef dcear mb ixd - zeevnd z` miiwl ezephwn

.d`xie dad` ly "dnyl"d da xqg ik ,"dnyl
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íéøîà éèå÷éì
äúåäî òãð äøëùîù 'éô äåöî äåöî øëù äðäå
íéìåãâä 'é÷éãö íäù úåøúñðá ÷ñò åðì ïéàå äúâøãîå
íãà ìë íäéøçàù åðì 'åìâðä ÷ø äáëøî 'éçáá íäù
åìéçãá 'ä úãåáò úâøãîå úåäî äðîàð òãéì êåùîé
úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åáì úåìâúäá åîéçøå
äãåáòå äàéøáã ñ"éá äîå÷î ä"á ñ"à úìåãâá
ìáà äøéöéã ñ"éá åçåîáù íééòáèä åîéçøå åìéçãá
'éçáá åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã úåøøåòúä éìá äãåáò

106áìá úøúåñîä úéòáèä äáäàä øøåòì åðééäã éåìéâ
åçåîá 'éôà éåìéâä ìà áìä øúñäå íìòääî äàéöåäì
áìá úøúåñî úøàùð àéä ÷ø ô"ëò åáì úåîåìòúå
åæ äãåáò éøä äãåáòä íãå÷ äúéäù åîë äúãìåúë
úåîìåòä úåéðåöéç '÷ðä ãåøéôä íìåòá äèîì úøàùð
'éôñ øùò ïäù 'úé åãåçéá ììëéìå úåìòì çë äá ïéàå
àì åîéçøå åìéçã àìáã íéðå÷éúá ù"îëå úåùåã÷ä

.'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àìå àìéòì àçøô
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מה oqip 'i ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניס� י' קודש שבת יו�

,bp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî øëù äðäå,106 'nr cr.'ä íã÷

,"äåöî ¯ äåöî øëN" ,äpäålr sqepe cxtp xac epi` xkyd - §¦¥§©¦§¨¦§¨
sqk ,lynl ,enk - devnd xear lenbk zlawn dnypdy ,devnd

mileki ep` oi` ,f`y - rviay zniieqn dcear xear lawn mc`y

,ixd `ed devnd xky `l` ;dceard zedn z` ,xkydn zrcl

devnd ly dx`dd ,xen`k

,"ocr ob"a dnypl dlbznd

døëNnL Leøtly - ¥¤¦§¨¨
,devnddúeäî òãð¥©¨¨

dúâøãîe.devnd ly - ©§¥¨¨
xkyd ote` itly

devndny zelbzdde

zrcl xyt` - dnypl

.devnd zbixcne zednïéàå§¥
úBøzñða ÷ñò eðì- ¨¥¤©¦§¨

mipiprd z` xiaqdl

,mixzqpdíé÷écö íäL¤¥©¦¦
íäL ,íéìBãbä- ©§¦¤¥

,`id mzcearyúðéçáa¦§¦©
,äákøîdcear - ¤§¨¨

xy`e ,lkyn dlrnly

z`xwp `id jk meyn

,"zexzqp",eðì úBìâpä ÷ø©©¦§¨
,CLîé íãà ìk íäéøçàL¤©£¥¤¨¨¨¦§Ÿ

jynidl cg` lk lr ,miielbd mipipra ,dl` dcear ipte` l` wx -

,mdil` ribdle se`yleäðîàð òãéì,zn`a zrcl -úeäî ¥©¤¡¨¨¨
eîéçøe eìéçãa 'ä úãBáò úâøãîe,dad`e d`xia -úelbúäa ©§¥©£©¦§¦§¦§¦§©

àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úòãå äðéaä ïî úBëLîpä ,Baì- ¦©¦§¨¦©¦¨¨©©¦§ª©¥¨
mlera dxky l"pky" :`"hily x"enc` w"k zxrdddfn ,d`ixa

rcpdcear xky :xnelk ."d`ixac q"ia dnewn (devn) dceardy

dceardy ,jkn rcpy ixd ,"d`ixad mler"a ,xen`k ,`ed ,ef

- (devnd)eîéçøe eìéçãa äãBáòå ,äàéøác úBøéôñ 'éa dîB÷î§¨§§¦¦§¦¨©£¨¦§¦§¦
,dad`e d`xia -BçîaL íéiòáhäzeielb opi`y d`xie dad` - ©¦§¦¦¤§Ÿ

egena xxerne xkef mc`dy ,gena xwira od `l` ,ala zeybxene

.zxzeqn dad`:`"hily x"enc` w"k zxrddxivia dxky l"pky"

,ef dcear xky :xnelk ."dxivic q"ia dnewn dceardy rcp dfn

dcear ly dnewny jkn rcpy ixd ,"dxivid mler"a ,xen`k ,`ed

`ed efeìéçc úeøøBòúä éìa äãBáò ìáà .äøéöéc úBøéôñ 'éa§§¦¦¦¨£¨£¨§¦¦§§§¦
eîéçøe,dad`e d`xi -,éelb úðéçáa Bçîa elôàegena mby - §¦£¦§Ÿ¦§¦©¦

,zelbzda d`xide dad`d oi`úéòáhä äáäàä øøBòì eðéäc§©§§¥¨©£¨©¦§¦
,éelbä ìà álä øzñäå íìòääî dàéöBäì ,ála úøzñîä©§ª¤¤©¥§¦¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦

Bçîa elôà,íéðt ìk ìò Baì úBîeìòúåcala ef `l :xnelk - £¦§Ÿ§©£¦©¨¨¦
epi` mb `ed `l` ,eala zybxene dielb dad` xxerl egeka oi`y

dad`d z` xxerl lekizirahdzegtl ybxezy ,zxzeqnd

a zelbzdaegen`iand xac ,eal zenelrza zexxerzda didze ,

miiwl ,egena oevx zxivil

,wacidl ick ,zeevne dxez

,d"awd mr ,oci lràéä ÷ø©¦
,dad`d -úøàLð¦§¤¤

dúãìBúk ála úøzñî§ª¤¤©¥§§¨¨
äãBáòä íã÷ äúéäL Bîk§¤¨§¨Ÿ¤¨£¨
d"awdl dad`dyk -

dpi`e ,ixnbl zxzqen

- dceard oipr zxxernéøä£¥
Bæ äãBáòcaer `edy - £¨

dad` iybx zexxerzd ila

,d`xieähîì úøàLð¦§¤¤§©¨
ãeøtä íìBòa9àø÷pä , §¨©¥©¦§¨

"úBîìBòä úeiðBöéç"10,- ¦¦¨¨
`id "zenlerd zeinipt"

zewl`d ody ,"zexitq"d

dbxcd eli`e .zenlerd ly

`id dzr da miwqer ep`y

`xwpy dnl xywa

,"zenlerd zeipevig"da ïéàå,ef dceara -ììkéìå úBìòì çk §¥¨Ÿ©©£§¦¨¥
áeúkL Bîëe ,úBLBãwä úBøéôñ øNò ïäL ,Cøaúé Bãeçéa§¦¦§¨¥¤¥¤¤§¦©§§¤¨

,àìéòì àçøt àì ¯ eîéçøe eìéçc àìác íéðewzaenke - ©¦¦¦§¨§¦§¦¨¨§¨§¥¨
.dlrnl zegxet od oi` ,dad`e d`xi ilay ,"xdef ipewiz"a aezky

dtr oda ,miitpkl d`xie dad` zelynp ,oldl xaqeiy itk ,oky

od d`xide dad`d ,lyn jxc lr ,mb jk - dlrnl xetivd

,eli`e .dlrnl dcearde dxezd zeler oci lry ,"miitpk"d

dze` elriy "miitpk"d ixd zexqg ,d`xie dad` ila dceara

,dlrnl.'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëé àìåef dcear oi`e - §¨¨§¨§©§¨§¥©¨¨
jezn `id dceardyk wx .d"awd iptl cenrle zelrl dleki

,owfd epax xiaqn ,oldl .'d iptl dlrnl dler `id - d`xie dad`

dceard geka oi` ,d`xie dad` zexxerzd ilay epcnly dny

myl dceara wqer `ed m` wx df oi` ,'"d mcw" dlrnl zelrl

m` ik ,dipt mey ila dceara wqer `ed m` mb `l` ;zinvr dipt

libx `edy iptn - "dcneln miyp` zeevnk" ,inzq ote`a

`ly" z`xwp ef dcear mb ixd - zeevnd z` miiwl ezephwn

.d`xie dad` ly "dnyl"d da xqg ik ,"dnyl
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íéøîà éèå÷éì
äúåäî òãð äøëùîù 'éô äåöî äåöî øëù äðäå
íéìåãâä 'é÷éãö íäù úåøúñðá ÷ñò åðì ïéàå äúâøãîå
íãà ìë íäéøçàù åðì 'åìâðä ÷ø äáëøî 'éçáá íäù
åìéçãá 'ä úãåáò úâøãîå úåäî äðîàð òãéì êåùîé
úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åáì úåìâúäá åîéçøå
äãåáòå äàéøáã ñ"éá äîå÷î ä"á ñ"à úìåãâá
ìáà äøéöéã ñ"éá åçåîáù íééòáèä åîéçøå åìéçãá
'éçáá åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã úåøøåòúä éìá äãåáò

106áìá úøúåñîä úéòáèä äáäàä øøåòì åðééäã éåìéâ
åçåîá 'éôà éåìéâä ìà áìä øúñäå íìòääî äàéöåäì
áìá úøúåñî úøàùð àéä ÷ø ô"ëò åáì úåîåìòúå
åæ äãåáò éøä äãåáòä íãå÷ äúéäù åîë äúãìåúë
úåîìåòä úåéðåöéç '÷ðä ãåøéôä íìåòá äèîì úøàùð
'éôñ øùò ïäù 'úé åãåçéá ììëéìå úåìòì çë äá ïéàå
àì åîéçøå åìéçã àìáã íéðå÷éúá ù"îëå úåùåã÷ä

.'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àìå àìéòì àçøô
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oqipמו yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæ.

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ù øçàåïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'ã ,ïåùàø íåé

éðáì àéNð éréáøä íBiaïáeàøìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìàäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

ïñéð 'ä ,éðù íåé

éðáì àéNð éLéîçä íBiaïBòîLìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLéøeö-ïa ìûéîìLäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéìù íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàdì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניס� ד' ראשו� ליו�

ïáeàø§¥

ניס� ה' שני ליו�

ïBòîL¦§

ניס� ו' שלישי ליו�

ãâ̈

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'æ ,éòéáø íåé

àéNð éréáMä íBiaéðáìíéøôàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ïñéð 'ç ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

ïñéð 'è ,éùéù íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניס� ז' רביעי ליו�

íéøôà¤§¨¦

ניס� ח' חמישי ליו�

äLðî§©¤

ניס� ט' שישי ליו�

ïéîéðá¦§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



מז oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'æ ,éòéáø íåé

àéNð éréáMä íBiaéðáìíéøôàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ïñéð 'ç ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

ïñéð 'è ,éùéù íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניס� ז' רביעי ליו�

íéøôà¤§¨¦

ניס� ח' חמישי ליו�

äLðî§©¤

ניס� ט' שישי ליו�

ïéîéðá¦§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



oqipמח yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'é ,ùãå÷ úáù

éðáì àéNð éøéNrä íBiaïãìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçàäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLénr-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניס� י' קודש לשבת

ïã̈

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ג אד"ר, בו כותבת מצבה בנוגע לדבור וכו'.

ולפעמים הכי קרובות קורה זה מפני מאורע שהי' קשור בעצבים ומתיחותם, שלכן נוסף על מילוי 

הוראת הרופאים שתשאל בעצתם, תתחזק בבטחונה בהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, 

ואז הרי נאמר, ה' לי לא אירא, וכשתתמעט מדת היראה, בדרך ממילא יתמעט גם הגמגום וכו'.

ועוד מהעצות בזה, שכשנתקלת במלה שמגמגמה, לא תתעקש לבטא דוקא מלה זו, אלא תשתדל 

להחליפה במלה אחרת ומה טוב לאחרי איזה שניות שתעבור המתיחות.

והעיקר בכל האמור והרי כל דבר תלוי בברכת השי"ת יוצר האדם ומנהיגו, לכן הרי הנהגה בחיי 

וכלי לקבלת ברכת  צנור  גם  זה  ובקיום מצותי' הרי  יומים מתאימה להוראת תורתנו תורת חיים  היום 

השי"ת בהמצטרך, ובפרט שכל אחת מבנות ישראל נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



מט

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבֹוַדת ּבַ
ָנה  ִמׁשְ ִיְלֹמד  ְוַכּדֹוֶמה,  ֲחנּות  ּבַ בֹו  ָיׁשְ ּבְ נּוָיה,  ַהּפְ ָעה  ּשָׁ ּבַ ׁש  ַמּמָ ִעְסקֹו  ֵעת  ּבְ ַעְצמֹו.  ִעם  ָהֲעבֹוָדה  א( 
ֶהם  ִקי ּבָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ְנָיא, ׁשֶ ים ּתַ ִהּלִ ָניֹות ּתְ ׁש ִמׁשְ מֹו ֻחּמָ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכְ ְנָיא, ְוִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ּדִ ֶרק ּתַ ָניֹות, ּפֶ ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה. ְרחֹוב, ּבַ ָהְלכֹו ּבָ ּיּוַכל ַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ
ְכִני, ְוִלְמֹצא  ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תֹו. ּבְ ב( ָהֲעבֹוָדה ִעם ֻזּלָ

ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ְלעֹוֵרר ַעל ּדְ ה ְוִסּבָ ִעּלָ

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ
ל ָאָדם  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ֹלא ְמקֹומֹו ׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ְבָדא,  ּכַ ְלׁשֹון  ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ּבֹו  ֵיׁש  בֹוד  ּכָ ְמקֹומֹו",  ד ֶאת  ְמַכּבֵ ָאָדם  א  ֶאּלָ דֹו,  ְמַכּבְ
ְוֶזהּו  יף ַנֲעֶלה.  ּלּוי אֹור ַמּקִ ּגִ בֹוד,  ּכָ ּוְלׁשֹון  ָכֵבד",  ּכְ ה ִלּבֹו  ְרֹעה – ַנֲעׂשָ ּפַ ֵבד ֵלב  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ּכָ
ָוֹעז  ּכַֹח  ן לֹו  ּתָ ּנִ ׁשֶ ְמקֹומֹו",  ד ֶאת  ְמַכּבֵ א "ָאָדם  ֶאּלָ ְמָקְררֹו,  לֹוַמר  ּכְ דֹו",  ְמַכּבְ ָאָדם  ל  ׁשֶ "ֹלא ְמקֹומֹו 
יק",  ֵהא ַצּדִ יִעים אֹותֹו ּתְ ּבִ ּגּוף "ַמׁשְ ָמה ּבַ ׁשָ ִביִריַדת ַהּנְ ם ּדְ ׁשֵ אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ּכְ ְלָהִאיר ֶאת ְמקֹומֹו ּבְ
ָכל ָאָדם  ן הּוא ּבְ ה ּכֵ ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ ֹכחֹות ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ בּוָעה זֹו הּוא ִעְנַין ַהּשׂ ׁשְ ּדִ

הּוא. קֹום ׁשֶ ּמָ ְוָאָדם ּבַ

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ל ּתֹוָרה,  ִעימּות ׁשֶ י ַהּנְ ֵסֶדר ּוְבֹתֶקף ַעל ּפִ ֲחִקירֹות, ְועֹוְבִדים ּבְ ַמֲעִטים ּבַ ּמְ ׁשֶ ר ּכְ יֹון ֶהְרָאה, ֲאׁשֶ ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ ֹמאל ּדֹוָחה, ֲאַזי ּפֹוֲעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ
רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוִרי. נֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ
ֵניאֹוְרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח

יום 
שני
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג

היום יום
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ה'תש"גח ניסןיום שלישי

חומש: מצורע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: כי כמו . . . נו בפע"ח.

ֵמִני",  ַחּכְ ּתְ "ֵמֹאְיַבי  ּוְכִתיב  ְוִעְנָיָנּה.  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּוִמּדֹות  ֹמִחין  ּבְ ָרִטית  ּפְ ֲעבֹוָדה  ָלּה  ֵיׁש  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ
ְעּבּוד  ּקּון ִמּדֹוָתיו ְוׁשִ ל ּתִ ם ְויֹוֵדַע ֵאיְך ְלַכְלּכֵ ה ִמְתַחּכֵ ְבִעּיֹות, ִמּזֶ ִמּדֹוָתיו ַהּטִ יׁש ּבְ ְרּגִ ּמַ יֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ֵמַהַהּטָ

ֵרְך. ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ּלֹו ּבַ ַהּכֹחֹות ׁשֶ

ה'תש"גט ניסןיום רביעי

חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה אף דדחילו . . . באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום 
איז, אז מען איז אידען ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות, און מ'בריינגט אויף דער וועלט 

קינדער און אייניקלאך ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות.

ֹוְמִרים ּתֹוָרה  ַהּשׁ ְיהּוִדים  ָאנּו  ׁשֶ ְצִחי הּוא,  ַהּנִ ַהְיהּוִדי  ר  ָהֹעׁשֶ ַהְיהּוִדי,  ר  ָהֹעׁשֶ ּוָממֹון ֵהם  ים  ּתִ ּבָ ֹלא 
ֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ִנים ּוְנָכִדים ַהּשׁ ּוִמְצֹות, ּוֵמִביִאים ָלעֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי ניסןיום חמישי

חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מא. ברם . . . עבודת עבד.

ְלָידֹו  ה  ִאּנָ ה'  ר  ֲאׁשֶ ר,  ְיֻצּיָ ִאּלּו  ֶזה:  ּבָ ִיְתּבֹוֵנן  בֹו,  מֹוׁשָ ּבְ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ֲעמּוָלה  ַהּתַ ְדַבר  ּבִ
ַח  ּבֵ ל ּוְמׁשַ ַטח ָהָיה מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ַעל ֶזה, ְוָהָיה ְמַהּלֵ ה ּבֶ ָלן, ִהּנֵ יֹון, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ּלָ ב ְיהּוִדים ִמּכִ יל מֹוׁשַ ְלַהּצִ
ִהיא  ׁשֶ זֹו,  ֲעמּוָלה  ּתַ ן ִהיא  ִמּכֵ ְויֹוֵתר  ן  ּכֵ ֶזה.  ּכָ דֹול  ּגָ ְזכּות  ּבִ ְלַזּכֹותֹו  ַהֶחֶסד  ֶדל  ּגֹ ֵרְך, ַעל  ִיְתּבָ ֶאת ה' 

ׁש. ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ַהּצָ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח

יום 
שישי
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט
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ה'תשס"ט ניס� ד' ראשו� יו� כנעני עבד כלפי הרחמנות מידת

:Á ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰,eðéáà íäøáà ìL Bòøæ©§¤©§¨¨¨¦

íeöå äøBzä úáBè àeä Ceøa LBãwä íäì òétLäL ìàøNé íäå§¥¦§¨¥¤¦§¦©¨¤©¨¨©©¨§¦¨

ìL åéúBcîa ïëå .ìkä ìò íä íéðîçø ¯ íé÷écö íéètLîe íéwça§ª¦¦§¨¦©¦¦©§¨¦¥©©Ÿ§¥§¦¨¤

.íäa úBncäì eðevL àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¦¨§¦©¨¤

מקומות בכמה מוזכרת ישראל ע� של הרחמנות מידת

– כנעני לעבד הראויה ההתייחסות לעניי� – כא� א� ברמב"�,

אחר במקו� פרטי�. בשינוי הרמב"� אותה פי"טמביא (איסו"ב

לה�ה"ז) גומל ואינו פני�... עזות בו שיש מי "כל כתב: למשל ,

ישראל שסימני הוא, גבעוני שמא ביותר לו חוששי� חסד,

חסדי�". וגומלי רחמני� ביישני� הקדושה האומה

החסד מידת באזכור מסתפק לא הרמב"� זו בהלכה ואילו

משפיע שהקב"ה מוסי� אלא ישראל, בע� הטבועה והרחמי�

ויתירה צדיקי�". ומשפטי� בחוקי� וציו� התורה "טובת לה�

הקב"ה של "ממידותיו נובעת העבד כלפי הרחמנות שמידת מזו,

בה�". להידמות שציוונו

מותר וא� עבודה, בכל לעבוד צרי� שעבד משו� זאת,

הרמב"�, כא� ומחדש ענינו. זה סו� סו� שהרי בפר�, להעבידו

מידת פי על להיות צריכה העבד ע� הרצויה ההנהגה זאת, שע�

א� ג� כלומר: התורה". טובת הקב"ה לה� "שהשפיע הרחמי�

העבד את מלהעביד למנוע כדי בה� אי� הטבעיי� הרחמי�

בהתא� לפעול יש החסידות ממידת – ומבזה קשה עבודה

צדיקי�". ומשפטי� "חוקי� שה� התורה לחוקי

הקב"ה של למידותיו להידמות נצטווינו לכ�: בנוס�

יהיו העבד כלפי האדו� רחמי ולכ�, מעשיו". כל על ש"רחמיו

על אותו שיעדי� כ� כדי עד הטבעית, הרחמי� ממידת יותר

עצמו. לסעודת מזונו את ויקדי� פניו

(72 'nr ,fl wlg zegiy ihewil t"r)

ה'תשס"ט ניס� ה' שני יו� אונס ואינו כאונס

:· ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰íàL ,äæ øáãa eðwz ãBòå§¦§§¨¨¤¤¦

ìéàBä ;äéîc éöç ïéîlLî ¯ äøaLðå ,èBîa íéðL dúBà eàNð̈§¨§©¦§§¦§§¨§©§¦£¦¨¤¨¦

Bðéàå ñðàk àeä éøä ,íéðL éaâì ì÷å ãçà éaâì ìBãb äæ éBàOîe©Ÿ¤¨§©¥¤¨§©§©¥§©¦£¥§Ÿ¤§¥

äéä àì éøäL ..da eòLt àlL íéãò Lé íà ,äöçî ïéîlLîe ,ñðàŸ¤§©§¦¤¡¨¦¥¥¦¤Ÿ¨§¨¤£¥Ÿ¨¨

.Bîöò éðôa Bøéáòäì ìBëiL éBàOî àlà ,øéáòäì ãçà ìëì§¨¤¨§©£¦¤¨©Ÿ¤¨§©£¦¦§¥©§

משא לשאת לה� היה שלא משנה' ה'מגיד כתב ההלכה בטע�

שמשא וכיו� לבדו. יכול אחד שכל משא לשאת אלא בשניי�, זה

כיו� ומאיד� הכל, שישלמו היה בדי� מה� אחד לכל כבד זה

חצי. משלמי� ולכ� – פטורי� שיהיו בדי� היה לשניה� קל שהוא

סק"ה)הסמ"ע דש סי' כבד(חו"מ שהמשא כיו� וביאר: הוסי�

שסייע שני אליו שציר� וא� בו, פשע לבד אותו הנושא לאחד,

בלבד, אחד נשא כאילו זה הרי כ�, לשאת הדר� שאי� כיו� לו,

חצי. רק חייב שני�, נשאו סו� שסו� כיו� אלא

ס"ב)והלבוש לומר(ש� אפשר לאחד כבד שהמשא כיו� כתב:

והיה פשע, והרי משאו מעליו להקל חברו על סמ� אחד שכל

שיהיו בדי� היה לשניה� קל שהוא כיו� א� הכל, שישלמו בדי�

חצי. משלמי� � אונס' ואינו כ'אונס שזה ומאחר פטורי�.

ונשאו אד� בני לשני מתאי� היה המשא כובד א� זה, ולפי

דר� כ� כי � הראשוני� לטעמי� פטורי�. ונשבר, שני� אותו

לא אנשי�, שני צרי� שהמשא כיו� � הלבוש ולטע� המשא,

משאו. ממנו להקל חברו על סמ� אחד שכל חוששי�

שהוא הרמב"� כתב בידו, ונשבר המשא את נשא אחד וא�

אומרי� יש א� הכל לשל� וחייב א)פושע פג, ב"מ אמנ�(רש"י כי

שניי�, מצרי� כובדו שאי� כיו� א� לבדו, להטעינו לו היה לא

ואינו אונס הוא והרי לבד אותו ולטעו� להתחזק אד� בני דר�

חצי. ומשל� אונס

א הדי�, מ� זה לפני�וכל לו למחול הבית בעל על מצוה בל

שכרו לו ולתת הדי� סי"ט)משורת שאלה הל' חו"מ אדה"ז ושו"ע ש� .(ב"מ

ה'תשס"ט ניס� ו' שלישי יו� לאחרים דירתו שהשכיר שוכר

:‰ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ãò Bøáçì úéa øékNnä©©§¦©¦©£¥©

¯ Bpîæ óBñ ãò øçàì úéaä øékNäì øëBOä äöøå ,áeö÷ ïîæ§©¨§¨¨©¥§©§¦©©¦§©¥©§©

.Búéa éða ïéðîk íäL íéøçàì ìáà ,øékNî©§¦£¨©£¥¦¤¥§¦§©§¥¥

בעל רשות ללא להשכיר רשאי השוכר אי� הראב"ד לדעת

לבית. נזק יגרו� השני שהשוכר מחשש להתנגד שעשוי הבית,

ערו� א)ובשלח� שטז, השוכר(חו"מ שרשאי הרמב"� כדעת נפסק

עמו התנה הבית בעל כ� א� אלא לאחר, הבית את להשכיר

נהוג ובזמננו לאחר. ישכיר שלא בתנאי לו שמשכיר במפורש

א� וא� לאחר. להשכיר לשוכר שאסור השכירות בחוזי לכתוב

השכירות הסכ� נעשה המקובל המנהג דעת על – כתבו לא

שכז). עמ' התורה (משפטי

מדמי גבוה במחיר לאחר הבית את השכיר השוכר וא�

הרמ"א כתב לו, שנקבעו י)השכירות שס"ג, 'נימוקי(חו"מ בש�

א� א� לשוכר, ההפרש – בהיתר נעשתה ההשכרה שא� יוס�'

הבית. לבעל ההפרש – להשכיר לו היה אסור

להקשות: ויש

פרה השוכר והרי לבעלי�, ולא לשוכר נית� הריווח מדוע

לבעלי� נית� התשלו� – השואל בידי ומתה לאחר והשאילה

חבירו"? של בפרתו סחורה עושה אד� "אי� כי לשוכר ולא

החוש�' ה'קצות ח)ומבאר ס"ק :(ש�

הבעלי� של היא והפרה שמתה, הפרה גו� על משל� השואל

בה, השימוש זכות את רק קנה השוכר כי ההשכרה, לאחר ג�

'בעלי�' נעשה בית השוכר אבל הפרה. לבעל הוא התשלו� ולכ�

זכות את � לאחרי� וכשמשכירו (המגורי�), השימוש זכות על

ונמצא הבית, בעל של ולא שלו הרי וזו משכיר הוא השימוש

בשלו. אלא חברו של ב'פרה' סוחר שאינו

אגרות קודש

]ז' ניסן תשכ"א[

...בטח יודע הוראת כ"קח מו"ח אדמו"ר ש"עד שתכנס לחודש החמישי לא תפרסם עד"ז. וכמובן 

הדיוק בהנוגע לפרסום, משא"כ באמירה לקרובים ביותר ולא דרך פרסום...



ני v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט ניס� ד' ראשו� יו� כנעני עבד כלפי הרחמנות מידת

:Á ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰,eðéáà íäøáà ìL Bòøæ©§¤©§¨¨¨¦

íeöå äøBzä úáBè àeä Ceøa LBãwä íäì òétLäL ìàøNé íäå§¥¦§¨¥¤¦§¦©¨¤©¨¨©©¨§¦¨

ìL åéúBcîa ïëå .ìkä ìò íä íéðîçø ¯ íé÷écö íéètLîe íéwça§ª¦¦§¨¦©¦¦©§¨¦¥©©Ÿ§¥§¦¨¤

.íäa úBncäì eðevL àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¦¨§¦©¨¤

מקומות בכמה מוזכרת ישראל ע� של הרחמנות מידת

– כנעני לעבד הראויה ההתייחסות לעניי� – כא� א� ברמב"�,

אחר במקו� פרטי�. בשינוי הרמב"� אותה פי"טמביא (איסו"ב

לה�ה"ז) גומל ואינו פני�... עזות בו שיש מי "כל כתב: למשל ,

ישראל שסימני הוא, גבעוני שמא ביותר לו חוששי� חסד,

חסדי�". וגומלי רחמני� ביישני� הקדושה האומה

החסד מידת באזכור מסתפק לא הרמב"� זו בהלכה ואילו

משפיע שהקב"ה מוסי� אלא ישראל, בע� הטבועה והרחמי�

ויתירה צדיקי�". ומשפטי� בחוקי� וציו� התורה "טובת לה�

הקב"ה של "ממידותיו נובעת העבד כלפי הרחמנות שמידת מזו,

בה�". להידמות שציוונו

מותר וא� עבודה, בכל לעבוד צרי� שעבד משו� זאת,

הרמב"�, כא� ומחדש ענינו. זה סו� סו� שהרי בפר�, להעבידו

מידת פי על להיות צריכה העבד ע� הרצויה ההנהגה זאת, שע�

א� ג� כלומר: התורה". טובת הקב"ה לה� "שהשפיע הרחמי�

העבד את מלהעביד למנוע כדי בה� אי� הטבעיי� הרחמי�

בהתא� לפעול יש החסידות ממידת – ומבזה קשה עבודה

צדיקי�". ומשפטי� "חוקי� שה� התורה לחוקי

הקב"ה של למידותיו להידמות נצטווינו לכ�: בנוס�

יהיו העבד כלפי האדו� רחמי ולכ�, מעשיו". כל על ש"רחמיו

על אותו שיעדי� כ� כדי עד הטבעית, הרחמי� ממידת יותר

עצמו. לסעודת מזונו את ויקדי� פניו

(72 'nr ,fl wlg zegiy ihewil t"r)

ה'תשס"ט ניס� ה' שני יו� אונס ואינו כאונס

:· ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰íàL ,äæ øáãa eðwz ãBòå§¦§§¨¨¤¤¦

ìéàBä ;äéîc éöç ïéîlLî ¯ äøaLðå ,èBîa íéðL dúBà eàNð̈§¨§©¦§§¦§§¨§©§¦£¦¨¤¨¦

Bðéàå ñðàk àeä éøä ,íéðL éaâì ì÷å ãçà éaâì ìBãb äæ éBàOîe©Ÿ¤¨§©¥¤¨§©§©¥§©¦£¥§Ÿ¤§¥

äéä àì éøäL ..da eòLt àlL íéãò Lé íà ,äöçî ïéîlLîe ,ñðàŸ¤§©§¦¤¡¨¦¥¥¦¤Ÿ¨§¨¤£¥Ÿ¨¨

.Bîöò éðôa Bøéáòäì ìBëiL éBàOî àlà ,øéáòäì ãçà ìëì§¨¤¨§©£¦¤¨©Ÿ¤¨§©£¦¦§¥©§

משא לשאת לה� היה שלא משנה' ה'מגיד כתב ההלכה בטע�

שמשא וכיו� לבדו. יכול אחד שכל משא לשאת אלא בשניי�, זה

כיו� ומאיד� הכל, שישלמו היה בדי� מה� אחד לכל כבד זה

חצי. משלמי� ולכ� – פטורי� שיהיו בדי� היה לשניה� קל שהוא

סק"ה)הסמ"ע דש סי' כבד(חו"מ שהמשא כיו� וביאר: הוסי�

שסייע שני אליו שציר� וא� בו, פשע לבד אותו הנושא לאחד,

בלבד, אחד נשא כאילו זה הרי כ�, לשאת הדר� שאי� כיו� לו,

חצי. רק חייב שני�, נשאו סו� שסו� כיו� אלא

ס"ב)והלבוש לומר(ש� אפשר לאחד כבד שהמשא כיו� כתב:

והיה פשע, והרי משאו מעליו להקל חברו על סמ� אחד שכל

שיהיו בדי� היה לשניה� קל שהוא כיו� א� הכל, שישלמו בדי�

חצי. משלמי� � אונס' ואינו כ'אונס שזה ומאחר פטורי�.

ונשאו אד� בני לשני מתאי� היה המשא כובד א� זה, ולפי

דר� כ� כי � הראשוני� לטעמי� פטורי�. ונשבר, שני� אותו

לא אנשי�, שני צרי� שהמשא כיו� � הלבוש ולטע� המשא,

משאו. ממנו להקל חברו על סמ� אחד שכל חוששי�

שהוא הרמב"� כתב בידו, ונשבר המשא את נשא אחד וא�

אומרי� יש א� הכל לשל� וחייב א)פושע פג, ב"מ אמנ�(רש"י כי

שניי�, מצרי� כובדו שאי� כיו� א� לבדו, להטעינו לו היה לא

ואינו אונס הוא והרי לבד אותו ולטעו� להתחזק אד� בני דר�

חצי. ומשל� אונס

א הדי�, מ� זה לפני�וכל לו למחול הבית בעל על מצוה בל

שכרו לו ולתת הדי� סי"ט)משורת שאלה הל' חו"מ אדה"ז ושו"ע ש� .(ב"מ

ה'תשס"ט ניס� ו' שלישי יו� לאחרים דירתו שהשכיר שוכר

:‰ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ãò Bøáçì úéa øékNnä©©§¦©¦©£¥©

¯ Bpîæ óBñ ãò øçàì úéaä øékNäì øëBOä äöøå ,áeö÷ ïîæ§©¨§¨¨©¥§©§¦©©¦§©¥©§©

.Búéa éða ïéðîk íäL íéøçàì ìáà ,øékNî©§¦£¨©£¥¦¤¥§¦§©§¥¥

בעל רשות ללא להשכיר רשאי השוכר אי� הראב"ד לדעת

לבית. נזק יגרו� השני שהשוכר מחשש להתנגד שעשוי הבית,

ערו� א)ובשלח� שטז, השוכר(חו"מ שרשאי הרמב"� כדעת נפסק

עמו התנה הבית בעל כ� א� אלא לאחר, הבית את להשכיר

נהוג ובזמננו לאחר. ישכיר שלא בתנאי לו שמשכיר במפורש

א� וא� לאחר. להשכיר לשוכר שאסור השכירות בחוזי לכתוב

השכירות הסכ� נעשה המקובל המנהג דעת על – כתבו לא

שכז). עמ' התורה (משפטי

מדמי גבוה במחיר לאחר הבית את השכיר השוכר וא�

הרמ"א כתב לו, שנקבעו י)השכירות שס"ג, 'נימוקי(חו"מ בש�

א� א� לשוכר, ההפרש – בהיתר נעשתה ההשכרה שא� יוס�'

הבית. לבעל ההפרש – להשכיר לו היה אסור

להקשות: ויש

פרה השוכר והרי לבעלי�, ולא לשוכר נית� הריווח מדוע

לבעלי� נית� התשלו� – השואל בידי ומתה לאחר והשאילה

חבירו"? של בפרתו סחורה עושה אד� "אי� כי לשוכר ולא

החוש�' ה'קצות ח)ומבאר ס"ק :(ש�

הבעלי� של היא והפרה שמתה, הפרה גו� על משל� השואל

בה, השימוש זכות את רק קנה השוכר כי ההשכרה, לאחר ג�

'בעלי�' נעשה בית השוכר אבל הפרה. לבעל הוא התשלו� ולכ�

זכות את � לאחרי� וכשמשכירו (המגורי�), השימוש זכות על

ונמצא הבית, בעל של ולא שלו הרי וזו משכיר הוא השימוש

בשלו. אלא חברו של ב'פרה' סוחר שאינו



v"ndqeנב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט ניס� ז' רביעי, יו� 'אסמכתא' מסוג התחייבות

:‚È ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ,˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰,Bøáçî äãN ìa÷îä©§©¥¨¤¥£¥

,úBNòì äéeàø àéä änk dúBà ïéîL ¯ døéáBä da äëfL øçàå§©©¤¨¨¨¦¨¨¦¨©¨¦§¨©£

øéáBà íà' :ò÷øwä ìòáì áúBk CkL ;Bì òébî äéäL B÷ìç Bì ïúBðå§¥¤§¤¨¨©¦©¤¨¥§©©©©§©¦¦

ì áiçúð äî éðtîe ...'dáèéîa ílLà ,ãáòà àìåàlL éðtî ?ílL §Ÿ¤¡Ÿ£©¥§¥¨¨¦§¥¨¦§©¥§©¥¦§¥¤Ÿ

àlà ,'àzëîñà àéä éøä' øîàpL éãk áeö÷ øác Bîöò ìò ÷ñẗ©©©§¨¨¨§¥¤Ÿ©£¥¦©§©§¨¤¨

.Bîöò ãaòLå øîb Cëéôìe ;dáèéîa ílLiL äðúä¦§¨¤§©¥§¥¨¨§¦¨¨©§¦§¥©§

הרמב"� ביאר ה"ו)כבר פי"א חלה(מכירה שאינה שהתחייבות

� דעת' 'גמירות בו שאי� קניי� היינו אסמכתא, היא 'מעכשיו'

קני�. אינו ולכ� מה�, אחד או הצדדי� שני מצד � מוחלטת הסכמה

שא� השדה בעל ע� להתנות רשאי שדה השוכר זאת, וע�

אי� שלכאורה א� ישל�, מכ� תינזק והקרקע ויזרע יחרוש לא

להיגר� שעלולי� ההפסדי� את לשל� מעכשיו מתחייב האריס

שנאמר כדי קצוב דבר עצמו על פסק "לא כי יעבוד, לא א�

גמר ולפיכ� במיטבה שישל� התנה אלא כאסמכתא היא הרי

עצמו". ושיעבד

חכמי� תקנו שבשדה ש�) מכירה (הל' משנה הכס� ומבאר

הקרקע בעל כי הנזקי� את הקרקע לבעל לשל� האריס שיתחייב

בקרקע. שיעבוד עליו סמ�

כפי השדה לבעל לשל� מתחייב השכיר לבאר: יש ועוד

בתבואת חובו את יפרע יעבוד, א� לעשות. אמורה שהשדה

חלה אכ� זו והתחייבות בכספו. יפרע � לא וא� השדה,

'מעכשיו'.

יש א� שרק כתבו ראשו�) ד"ה א (כה, בסנהדרי� והתוס'

הסתירה את ליישב נית� זה ולפי אסמכתא זו הרי בתנאי, גוזמא

יעבד לא השוכר שא� הוא סביר תנאי בשדה, ברמב"�: לכאורה

א זו אי� ולכ� בתוצאות, לשאת עליו יהיה הקרקע סמכתא.את

ה'תשס"ט ניס� ח' חמישי יו� בשדה היבול לאכול לפועל ההיתר

:‡ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ,˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰íøëa àáú ék" :øîàpL¤¤¡©¦¨Ÿ§¤¤

áeúkä ïéàL ,eãîì äòeîMä étî ."Eòø úî÷a àáú ék 'eëå Eòø¥¤§¦¨Ÿ§¨©¥¤¦¦©§¨¨§¤¥©¨

íøëa àBáiL Bì øézä éî ,BøëN àì elà éëå ;øéëNa àlà øaãî§©¥¤¨§¨¦§¦¦Ÿ§¨¦¦¦¤¨§¤¤

àáú ék :øîBà àeä Ck àlà ?Bzòcî àlL ,BlL äîwa Bà eäòø¥¥©¨¨¤¤Ÿ¦©§¤¨¨¥¦¨Ÿ

.ìëàz ,äãBáòì íéìòaä úeLøa¦§©§¨¦©£¨Ÿ©

כנפש� ענבי� ואכלת רע� בכר� תבוא "כי בתורה: נאמר

א) פז, מציעא (בבא חז"ל ואמרו תית�". לא כלי� ואל שבע�.

ודאי אד� בני שאר ואילו השדה בעל של בפועל מדבר שהכתוב

השדה. בתו� ג� לאכול מותרי� אינ�

חז"ל? זאת למדו מני�

אל תית�": אל כלי� "ואל מהמילי� – הירושלמי לדעת

הבית. בעל של לכלי� ית� אבל ית�, לא שלו הכלי�

תבוא" "לא המילי� של שווה בגזירה – הבבלי לדעת

תבוא לא שכרו, תית� ("ביומו פועל של ובשכרו כא� שנאמרו

השמש"). עליו

יורשה זר שאד� יתכ� לא מההיגיו�: – הרמב"� לדעת

בפועל. מדובר ובוודאי פירותיה ולאכול רעהו לשדה להיכנס

הרבי: ומבאר

שעושה למלאכה מהרמז הוא הלימוד – הירושלמי לפי

המלאכה, על שכר כעי� הבית, לבעל lrtpdהפועל cvn,

הבעלי�. בשדה מהיבול לאכול לפועל מתירי�

שהפועל שמאחר הוא שכיר בשכר הפסוק תוכ� � הבבלי לפי

כעי� היינו במועד, שכרו את לו לשל� חייבי� קשה, עובד

על dlertdויגיעתוezcear'מענק' cvn�ג לו הותר ולכ� ,

בשדה. מהיבול לאכול

שכלול מצב אלא 'מענק' או 'שכר' זה אי� – הרמב"� ולפי

המושג בשדהlretבהגדרת מהיבול לאכול שההיתר היינו ,

"פועל". והתואר הש� מעצ� נובע

.(129 'nr ,c"lg ,zegiy ihewl)

ה'תשס"ט ניס� ט' שישי יו� לזה זה השאולים ותלמידיו רב

:„ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,ÔÂ„˜ÈÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰àø÷î àeäL áøä̈©¤©§¤

eéäå ,äöøiL àzëqî Bæéàå ,äöøiL úò ìëa íéãéîìzì BðBöøa¦§©©§¦¦§¨¥¤¦§¤§¥©¤§¨¤¦§¤§¨

ïä éøä ¯ àzëqîì àzëqnî íäì èîLðå ,ãéîz àBáì íéòeá÷§¦¨¨¦§¦§¨¨¤¦©¤§¨§©¤§¨£¥¥

ì ïéàa ìkäL ,÷øtä íBéáe .ïäì ìeàL àeä ïéàå ,Bìöà ïéìeàLòîL §¦¤§§¥¨¨¤§©¤¤¤©Ÿ¨¦¦§Ÿ©

.Bì ïéìeàL ïðéà ïäå ,íäì ìeàL àeä éøä ¯ ãòBî BúBà ïéðò¦§©¥£¥¨¨¤§¥¥¨§¦

והתלמידי� בהתנדבות, תלמידי� המלמד רב כלומר,

הוא ואי� אצלו 'שאולי�' ה� הרי בקביעות� אליו לבוא מחויבי�

זו הרי מתלמידיו כלשהו חפ� שאל א� ולכ� לה�, 'שאול'

שהרב קבוע יו� דהיינו, הפרק", "ביו� אבל בבעלי�, שאלה

וא� לו, 'שאולי�' אינ� וה� לה� 'שאול' הוא – בו מחויב

ופטורי�. בבעלי� שאלה זו הרי – חפ� ממנו שאלו

הרא"ש ז)וכתב סי' פ"ח לשנות(ב"מ יכול הרב אי� שא� ,

לשנות יכולי� התלמידי� ואי� התלמידי� הסכמת בלא המסכת

בבעלי�. שאלה זו ואי� לזה זה שאולי� אינ� הסכמתו, ללא

ללמוד רוצי� שה� כיו� האזל': ב'אב� כתב הדבר ובטע�

במלאכתו זה נמצאי� אינ� הלימוד ומבחינת ללמד, רוצה והוא

יכולי� אינ� ושניה� הלימוד, חומר על שהסכימו והיות זה. של

לזה. זה שאולי� ואינ� עצמו במלאכת עוסק אחד כל לשנות,

ה� הרי למסכתא ממסכתא לה� "ונשמט הרמב"� מלשו� א�

יכול אינו שא� משמע לה�", שאול הוא ואי� אצלו שאולי�

ה� שג� וכיו� לה� שאול הוא למסכת, ממסכת לה� להשמט

מזו יתרה לו. שאולי� ה� הלימוד, חומר את לשנות יכולי� לא

עת "בכל אינו הרב של הלימוד שא� הרמב"� מלשו� משמע

א� לה�, שאול נעשה הוא הרי קבועי�, בזמני� אלא שירצה",

ה חומר את לשנות ביכולתו ללמדא� חייב שהרב וכיו� לימוד

לא ששניה� (א� ממנו ללמוד חייבי� והתלמידי� זמני� באות�

לזה. זה שאולי� ה� הרי הלימוד), חומר את לשנות יכולי�

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט ניס� י' קודש שבת יודע' 'איני טוען אחד כשצד

:„ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰eãé÷ôäL íéðL§©¦¤¦§¦

àeä éðà' :øîBà íäéðMî ãçà ìëå ,íéúàî äæå äàî äæ ,ãçà ìöà¥¤¤¨¤¥¨§¤¨©¦§¨¤¨¦§¥¤¥£¦

ãçà ìk òáMé ¯ 'òãBé éðéà' :øîBà øîBMäå ,'íéúànä ézã÷ôäL¤¦§©§¦©¨©¦§©¥¥¥¦¥©¦¨©¨¤¨

äæì íéúàî ïzéå ,ìèBðå òaLð ìk ïéãk íéúàî ãé÷ôäL íäî¥¤¤¦§¦¨©¦§¦¨¦§¨§¥§¦¥¨©¦¨¤

.Búéaî äàî ãéñôéå ;äæì íéúàîe¨©¦¨¤§©§¦¥¨¦¥

יודע' 'איני טוע� אחד שכאשר קובע הרמב"� לכאורה,

שיי� הצדדי� משני למי ברור לא בו כס�wlgבמצב מסכו�

השני והצד הסכמה), שוררת האחר החלק שלגבי (בעוד מסוי�

שבועה, השני הצד את מחייבי� � הוא שלי בוודאות: טוע�

התחתונה. על וידו יוצא יודע" "איני והאומר

ונטע� טוע� בהלכות ה"ט)אמנ�, תובע(פ"ד, אד� בו במקרה

והחמישי� חייב, אני חמישי� אומר והנתבע מאה מחברו

מאה. לשל� חייב � יודע איני הנותרי�

אותו בעל מקרה על מדובר לכאורה, השאלה: ונשאלת

שונה? מהמקרי� אחד בכל ההלכה ומדוע עיקרו�

יחד ששניה� כללית הסכמה יש כא� משנה': ה'מגיד ומבאר

הוא והוויכוח מאות שלוש המאתיי�.inהפקידו את הפקיד

המפקידי� לזהות לב ש� שלא בכ� פשע שהשומר ומאחר

מפני היא מכיסו מאה עוד לשל� וחובתו ההפקדה, וסכו�

אותו מפסידי� ה� כי – שבועה התובעי� את חייבו פשיעתו,

לווה שאכ� ייתכ� ונטע�, טוע� בהלכות זאת, לעומת בוודאי.

(שאינו הנוספי� שהחמישי� ייתכ� כ� וא� זוכר, ואינו מאה

ובדי� עבורו הפסד אינ� לשל� נדרש הוא שעכשיו עליה�) יודע

אות�. לשל� צרי� הוא



נג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט ניס� י' קודש שבת יודע' 'איני טוען אחד כשצד

:„ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰eãé÷ôäL íéðL§©¦¤¦§¦

àeä éðà' :øîBà íäéðMî ãçà ìëå ,íéúàî äæå äàî äæ ,ãçà ìöà¥¤¤¨¤¥¨§¤¨©¦§¨¤¨¦§¥¤¥£¦

ãçà ìk òáMé ¯ 'òãBé éðéà' :øîBà øîBMäå ,'íéúànä ézã÷ôäL¤¦§©§¦©¨©¦§©¥¥¥¦¥©¦¨©¨¤¨

äæì íéúàî ïzéå ,ìèBðå òaLð ìk ïéãk íéúàî ãé÷ôäL íäî¥¤¤¦§¦¨©¦§¦¨¦§¨§¥§¦¥¨©¦¨¤

.Búéaî äàî ãéñôéå ;äæì íéúàîe¨©¦¨¤§©§¦¥¨¦¥

יודע' 'איני טוע� אחד שכאשר קובע הרמב"� לכאורה,

שיי� הצדדי� משני למי ברור לא בו כס�wlgבמצב מסכו�

השני והצד הסכמה), שוררת האחר החלק שלגבי (בעוד מסוי�

שבועה, השני הצד את מחייבי� � הוא שלי בוודאות: טוע�

התחתונה. על וידו יוצא יודע" "איני והאומר

ונטע� טוע� בהלכות ה"ט)אמנ�, תובע(פ"ד, אד� בו במקרה

והחמישי� חייב, אני חמישי� אומר והנתבע מאה מחברו

מאה. לשל� חייב � יודע איני הנותרי�

אותו בעל מקרה על מדובר לכאורה, השאלה: ונשאלת

שונה? מהמקרי� אחד בכל ההלכה ומדוע עיקרו�

יחד ששניה� כללית הסכמה יש כא� משנה': ה'מגיד ומבאר

הוא והוויכוח מאות שלוש המאתיי�.inהפקידו את הפקיד

המפקידי� לזהות לב ש� שלא בכ� פשע שהשומר ומאחר

מפני היא מכיסו מאה עוד לשל� וחובתו ההפקדה, וסכו�

אותו מפסידי� ה� כי – שבועה התובעי� את חייבו פשיעתו,

לווה שאכ� ייתכ� ונטע�, טוע� בהלכות זאת, לעומת בוודאי.

(שאינו הנוספי� שהחמישי� ייתכ� כ� וא� זוכר, ואינו מאה

ובדי� עבורו הפסד אינ� לשל� נדרש הוא שעכשיו עליה�) יודע

אות�. לשל� צרי� הוא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אשר עד עתה לא הצליח בעבודה ושענינים שניסה לעסוק בהם, ושואל 

דרך בזה.

וע"פ המבואר בתורתנו תורת חיים מהעצות היעוצות בהנוגע להאמור, אשר בכל יום חול בבקר 

קודם הנחת התפילין, יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ולאחרי כן יתפלל בלב שלם לבורא עולם יוצר האדם 

ומנהיגו.

כמובן הכוונה שיהי' זה בתוככי כללות הנהגה מתאימה בחיי היום יומי, כפי הוראות תורתנו תורת 

חיים, ולאחרי החלטה להתנהג כאמור והתחלה בזה, תקותי חזקה שישתנה מזלו לטובה אף שאין אתנו 

יודע עד מה, אם יהי' זה תומ"י או לאחר משך זמן קצר, וגם זה תלוי בתוקף אמונתו ובטחונו אשר השי"ת 

הוא הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים כנוסח הברכה שתקנו לנו אנשי כנסת הגולה, וככל 

שיוסיף בבטחונו תוקדם הברכה ויתוסף בה.

אלא שמתחלה צריך לבדוק התפילין שלו ולדעת ברור אשר כשרות הן.

ואחכה לבשורות טובות בהאמור והרי נמצאים אנו בחדש אדר, חדש הצלחה ליהודים בכל עניניהם 

וכמה שכתוב ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, ועיין פירוש כתוב זה במסכת מגילה דף ט"ז ע"ב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



נד

'c - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎh"qyz'd oqip 'i

ה'תשס"ט ניס� ד' ראשו� יו�

ז ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

�בי�‡. �ינ� ה��רת �בר ענינ� ��היה צרי� � �חר�ר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ט
לעב��: ה��תב לפיכ�, זכ�ת. �� לאד�� י�אר ולא ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹאד�ניו,
'ח�� א� �ל�ני', מ�ק�� ח�� ל�, קנ�יי� נכסי וכל ְְְְְְְִִִַַָָָ'עצמ�
�אינ� �מ��� �טל; וה�ט ��רת, זה אי� � �ל�נית' ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמ��ית
וכ� �ל��. ה�כסי� מ� קנה ולא העבד, נ��חרר לא � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ט

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

ל�'·. קנ�יי� �נכסי 'עצמ� :�� וכת�ב ,��� �הביא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעבד
קנה, לא ה�כסי� אבל ח�רי�; �� ה�א והרי קנה, עצמ� �ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
היה א� וכ� ה�טר�ת. ��אר �ח�תמיו ה�ט ��תק�� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעד
קנה ולא קנה, עצמ� � ל�' קנ�יי� נכסי '�ל :�� ְְְְְִַַָָָָָָָֹ�ת�ב
ה���ר �ח�לקי� �ח�תמיו; ה�ט ��תק�� עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָה�כסי�
גט להביא נאמ� �ה�א מ�ני קנה, עצמ� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָוא�מרי�:
אד� �אי� ה�כסי�, אבל לק�מ�; צרי� ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ�חר�ר�,
עד א�ת� יקנה לא � �ר�רה �ראיה א�א א�ת� ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹק�נה

ה�טר. ְְִֵֶַַָ��תק��

א�א‚. עצמ�; קנ� לא � אחד ��טר עבדי� �ני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמ�חרר
נכסיו �ל ה��תב לפיכ�, ואחד. אחד לכל �טר ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ��תבי�
�תב וא� קנ�. לא עצמ� א� � אחד ��טר עבדיו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹל�ני
�ברי� ��ה זה. את זה �מ�חררי� קנ�, � �טר�ת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ��ני
נת�ני� נכסי '�ל מ�ניה�: �טר �כל ���תב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמ�רי�?
לפל�ני נכסי 'חצי �תב: א� אבל עבדי'. �פל�ני ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָלפל�ני
קנ� לא �טר�ת, ��ני א� � עב�י' לפל�ני נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹעב�י
זה ואי� חצי�, �� ��ר והרי ה�כסי�, מ�לל �העבד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ל��;
�ל��. ה�כסי� מ� קנה לא נ��חרר, ��א וכיו� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ�חר�ר;

חצי�,„. העבד קנה לא � ��טר עב�� חצי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהמ�חרר
�ג�� �כס�, חצי� �חרר א� אבל ��היה. עבד ה�א ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהרי
חצי� ונמצא קנה, � חצי� ל�חרר מנת על �מיו חצי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��קח
���חרר אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�רי�. �� וחצי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָעבד
�מכר חצי� �חרר א� אבל חצי�; וה�יח ��טר, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָחצי�
��� ויצא ה�איל � מ�נה חצי� ונת� חצי� �חרר א� �ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָחצי�,
�� וחצי� עבד חצי� זה והרי חצי�, העבד קנה ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמר��ת�,
את מה� אחד ��חרר ��פי� �ני �ל עבד וכ� ְִִֵֵֶֶֶֶָָ�ְְִֵֵֶֶֶח�רי�.
חצי� והרי חצי�; העבד קנה � ��טר �י� �כס� �י� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָחלק�,

ח�רי�. �� וחצי� ְְִֶֶֶֶעבד

�ולד�‰. ח�רי�, �ת א� 'הרי המע�רת: ל�פחת� ְְֲִֵֵֶֶַַָ�ְְְִֵַַָה��תב
� ח�רי�' �� �ולד� �פחה, א� 'הרי ק�מי�. �בריו � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבד'

חצי�. ���חרר �מי ��ה �ל��; אמר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹלא

.Âחר�פה חלקו]�פחה את שחרר השותפי� א�[אחד � ְֲִִָָ
� �מ�רה אי� א�ת ותע�ה ה��אר, חצי� ל�חרר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָרצה
��מר ה�ס� �א� �כס�; �י� ��טר �י� מ�חרר, זה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהרי

ְִָ�חר�ר�.

.Êמ�ר ואינ� ה�איל � ח�רי� �� וחצי� עבד �חצי� ָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶמי

א�ת� וע��ה ר��, את ��פי� ח�רי�, �בת ולא ��פחה ְְְְְִִִֶֶַַָֹֹלא
�ברי� ��ה דמיו. �חצי עליו �טר וכ�תב ח�רי�, ��ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מ� �עבד, אבלאמ�רי�? �רב�ה. �ר�ה על מצ�ה �האי� ני ְְְֲִִִֵֶֶֶָ�ְְֲִִֶַָָָ
אחד י�� ר�� את וע�בדת �היא, �מ�ת ��אר � ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָה�פחה
� הפקר מנהג ח�אי� �� נהג� וא� אחד. י�� עצמ� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָואת
דמיה. �חצי �טר עליה וכ�תב ל�חרר�, ר�� את ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��פי�

.Á�חצי והקנה ר�� �עמד ח�רי�, �� וחצי� עבד �חצי� ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמי
מעמידי� � ל�חרר� �י� �ית א�ת� יכ�� ��א �די קט� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלבנ�
�ט הא��טר���ס ל� וכ�תב א��טר���ס; ל�ט� �י� ְְְִֵֵֵַַַָָָ�ית
ה�ט� נסר� וא� דמיו. �חצי ח�ב �טר עליו וכ�תב ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ�חר�ר,

מפליגי� � �ע��עי� עליו ל� וי� א�ת�[מרחיקי�]�עבד, ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ה�ע�ת. אצל קר�בה �ינ�ק �ל ��ע�� �מע�ת, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמ���

.Ëמרע למות]�כיב לעב��,[הנוטה נכסיו �ל ��תב ְְְְְִֶַַַָָָָ
עליו יצא �הרי �עבד; ח�זר ואינ� ��כסי�, ח�זר � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועמד

ח�רי�. �� ��ִֵֶ

ח ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

את‡. וכ�פי� ח�רי�, �� יצא � לג�יי� עב�� את ְְְִִִֵֶֶֶַַָָה��כר
ל� וכ�תב �דמיו, ע�רה עד ה��יי� מ� ולקנ�ת� לחזר ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹר��
עד אפ�� למכר�, ה��י רצה לא וא� וי�צא. �חר�ר, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹגט
��בי� אי� � זה �קנס יתר. א�ת� מח�בי� אי� � �דמיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָע�רה

ממחי�. �י� �ית א�א ,�� ודני� מת[סמוכי�]א�ת� וא� ְִִֵֶָָ�ְְִִֵ
�ל�חרר�. העבד את להחזיר ה��ר� את ק�נסי� אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה��כר,

על·. שעבוד]לוה זמ�[ידי ל� קבע א� � ה��י מ� עב�� ְְִִַַַַַָָָ
��� �קנה ל�, אחזיר ולא �ל�ני זמ� ה�יע 'א� ל�: ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואמר
'�קנה ל�: אמר וא� מ�ד; לחר�ת יצא זה הרי � זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעבד
��א� א� �ח�ב�, ה��י �בה� לחר�ת. יצא לא ידיו', ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹמע�ה
�עב�� מ�ד� עצמ� �פדה להרג� �ב��� מצרי� האד�� ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעל
�רצ�נ�. ��א מ��� ��לקח מ�ני לחר�ת, יצא לא �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

על‚. א� � מ�ד�ליו א� ה�ל� מעבדי לאחד עב�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר
�היה מ�ני לחר�ת; העבד יצא מה�, מתירא �ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ�י

אחר. �ממ�� לפ�ס� ְְְֵַַָָיכ�ל

מ�„. ח�� מ�לאכ��, ח�� מכר� י��, ל�ל�י� לג�י ְְְְְְִִִִַָָֹמכר�
א� ספק זה הרי � ט�בי� וימי� ה��ת�ת מ� ח�� ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָה�צו�ת,
דמיו �די העבד �פ� א� לפיכ�, נ��חרר; לא א� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנ��חרר
מ�ד�. מ�ציאי� אי� � ה��י מ�ד לחר�ת �ה� ��צא �די ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלר��,

��כר�‰. א� זרה, עב�דה ע�בד לג�י עב�� ה��כר ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָאחד
לי�ראל מכר� לחר�ת. יצא זה הרי � לכ�תי אפ�� ���ב, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָלגר
מר�� דמיו �די �פ� א� לפיכ�, ספק; זה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�ְמ��ד,
מ�ד�. מ�ציאי� אי� � המ��ד מ�ד �ה� לצאת �די ִִִֵָָ�ְְִִֵֵֶַַָָרא���,

.Âאת וכ�פי� ח�רי�; �� יצא לאר�, לח�צה עב�� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָה��כר
מה �מ�ני ה�מי�. ואבד� �חר�ר, גט ל� לכ�ב ה�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹר��
העבד יצא לא לקח�, לא �א�� לב��? ה��קח �א� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקנס�
� לע�� ואפ�� לס�ריה, עב�� וה��כר לאר�. ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלח�צה

לאר�. לח�צה ְְֵֶָָָ�מ�כר

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oqip 'c oey`x mei -

.Êלחזר ודע�� י�ראל, �אר� א�ה ���א �בל ��, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�מי ה� א� ספק א�� הרי � ��פח�ת עבדי� ל� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
א� ה�ר�ת, ל� וי� ה�איל לאר�, לח�צה א�ת� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ��כרה

.��� ה��� �הרי ל�, �מכ�רי� ְֲִִֵֵֶֶַָָאינ�

.Áאת א�ד � �� �מכר� לס�ריה, ר�� אחר ��צא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד
��א מנת על ר�� ���צא אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכ�ת�.
אחריו ויצא לחזר, ר�� �עת א� אבל י�ראל. לאר� ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר
ל�חרר�. ה��קח את וכ�פי� לחר�ת, יצא � �� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�מכר�

.Ë��ר את ��פי� � י�ראל לאר� לעל�ת �אמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
רצה ל��. ��עלה� למי א�ת� �ימ�ר א� ע��, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעל�ת
עב��, את לה�ציא יכ�ל אינ� � לאר� לח�צה לצאת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאד��
�האר� ה�ה, ��מ� אפ�� זמ�, �כל זה ודי� ��רצה. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָעד

��יי�. ְִַ�יד

.È�מחזירי אי� � י�ראל לאר� לאר� מח�צה ��רח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תס�יר "לא נאמר: ועליו לעבד�ת, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹא�ת�
ל� ��כ�ב לר�� וא�מרי� אדניו". מע� אלי� י�צל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹא�ר
יד� ���יג עד �דמיו, ח�ב �טר ל� ויכ�ב �חר�ר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹגט
�י� �ית מפקיעי� � ל�חרר� האד�� רצה לא וא� ל�. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹוי��

ל�. ויל� מעליו, �ע��ד� ְְִֵֵֵֶָָאת

.‡È�ל וה�סי� צדק; �ר ה�א הרי לאר�, ��רח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד
�פל �ה�א מ�ני א�ת�, ���נה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�ת�ב
�קר�� י�ב "ע�� ��אמר: עליו, וצ�ה ה�ר, מ� יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָר�ח
�ברי�. ה�נית א� ז� ��נ��", לא ל�, ���ב �ערי� ְְְִֶֶַַַַַָָָֹ�אחד
לאוי�: ��ל�ה ע�בר ה�ה, ה�ר את �ה��נה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ת�נה", לא "וגר �מ��� עמית�", את אי� ת�נ� "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמ���
�מ� תלחצ��", "לא מ��� ע�בר וכ� ��נ��". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ�מ���

ה�ניה. �עני� ְְְִֵֶַַָָ��ארנ�

.·Èלק�ל� למ�ל רצה ולא סת�, ה��י מ� עבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹה��נה
וא� חד�; ע�ר �ני� �ל ע�� מגל�לי� � העבדי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמצו�ת
וא� לאר�. לח�צה א� לג�יי�, �מ�כר� ח�זר � רצה ְְְְִִֵֶָָָָָֹלא
לק�מ� מ�ר זה הרי � ימ�ל ��א �תח�ה עליו העבד ְְַָ�ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹהתנה
לאר�. לח�צה א� לג�יי� �מ�כר� �ג��ת�, ��רצה זמ� ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ�ל
עצמ� ה�יל �� ואחר עבד�ת, ל�� וטבל ��ל עבד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכ�
ולא י�ראל �דיני לא לה�ציא� יכ�ל ר�� ואי� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹל�יס�ת,
מ� �מיו ל�ל ל� מ�ר זה הרי � הע�ל� א��ת ִִָָָֹ�ֲֵֶָָ�ְִֵ�דיני
�ה�א מ�ני ��יי�, �ל �ער�א�ת �מעלה וכ�תב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָה��יי�;

מ�ד�. ְִִַָָ�מ�יל

.‚È�וא �חר�ר; �ט וצרי� לחר�ת, יצא � עב�� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָה�פקיר
�חר�ר. גט ל� ��תב ה��ר� �הפקיר, האד�� ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„È,��ר מ��� נתיא� א� � האס�רי� מ�ית ��רח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
�חר�ר. גט ל� וכ�תב ר��, את וכ�פי� לחר�ת; ְְְְִִֵֵֵֶַָָיצא

.ÂËל� רא���, ר�� מ��� נתיא� א� � ����ה ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד
וא� ;��� ה�א והרי ,�� י��ע�ד עבד ל�� א�ת� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַה��דה
נתיא� לא וא� ח�רי�. �� זה הרי ח�רי�, �� ל�� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ�דה�
נ�טל עבד, ל�� א�ת� ה��דה הרי � רא��� ר�� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַמ���
ח�זר ח�רי�, �� ל�� �דה� וא� לר��; וח�זר מר��, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ�די�נ�

כל��. �לא הרא��� ְְְִַָֹלר��

.ÊËהי���יקי ר�� �ע�ה� לגביה]עבד לבעל[שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ח�ב לבעל וכ�פי� מ�חרר. זה הרי � ו�חרר� ְְְִַַָ�ְְְְֲִֵֶח�ב�,

לאחרל�חרר �� יפ�ע ��א הע�ל�; ���� מ�ני ה�א, �� � ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ
א�ה'. 'עב�י ל�: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמ�,

.ÊÈ�פ�י� ר�� ל� �ה�יח א� ח�רי�, �ת ר�� �ה�יא� ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד
�ספר �ס�קי� �ל�ה לקר�ת ר�� ל� �אמר א� ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ�רא��,
ח�ב �אי� ה�ברי� �א�� ���צא וכל ה���ר, �פני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ��רה
לכ�ב ר�� את וכ�פי� לחר�ת, יצא � ח�רי� �� א�א ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�
העבדי�, את עליו ���פי� נדר נדר א� וכ� �חר�ר. גט ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָל�
יצא � ל�' 'מ�פר ר��: ל� ואמר �נדרי�, ��ארנ� ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ�מ�
לכ��ת�, ל� ��� �מק�� א�ת� �פה ��א ��יו� ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלחר�ת;
�המ�חרר א�מר, אני מ�א� �ע��ד�. �הפקיע �ע�� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ��ה
��א ���מע� מ�יו דברי� וה�ציא ל���, �כל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹעב��
� זה לדבר �ל�� ו��מר �לל, �ע��ד עליו ל� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָנ�אר
�חר�ר, �ט ל� לכ�ב א�ת� וכ�פי� ;�� לחזר יכ�ל ְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ�אינ�
א� מעב��, לוה א� אבל �תב. לא �עדי� �י על ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹא�
קרא א� ר��, �פני �פ�י� �ה�יח א� א��טר���ס, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ע�ה�
לא � מחה ולא ר��, �פני ה�נסת �בית �ס�קי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ�ל�ה

לחר�ת. ְֵָָיצא

.ÁÈלא ל�ד�, וא� ��רה; עב�� את לל�ד לאד� ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואס�ר
לחר�ת. ְֵָָיצא

.ËÈ��ר �פני וטבל העבד וקד� ה��י, מ� עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה��קח
צרי� ר��, �פני ו��א לחר�ת; יצא � ח�רי� �� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹל��

��י�. לתקפ� ר�� צרי� לפיכ� ְְְְִִִֵַַַָָָָלפר�.

.Î,י�� �ינ�ק ��צא א� קט�, �ג�י ��ק� ְְִִֵֶֶַָָָָָָי�ראל
עבד; זה הרי עבד, ל�� �ר; זה הרי � �ר ל�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶוהט�יל�

ח�רי�. �� זה הרי ח�רי�, �� ְֲִִֵֵֶֶֶל��

.‡Î�קנ � �פניו וטבל� ועבדיו �פח�תיו ��דמ� ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָ�ר
ח�רי�. �ני ְְִֵַָעצמ�

ט ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

�היא‡. �י על א� � �נענית �פחה על ��א ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָי�ראל
ונקנה ונמ�ר �בר, לכל �נעני עבד ה�לד זה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�פחת�,

העבדי�. ��אר לע�ל�, �� ְְְְֲִִִִַָָָָ�מ����י�

מ�·. א� ���ב, �ר מ� א� מ��ראל, עבד ה��נה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
הא��ת. מ�אר מאחד א� ידינ�, �חת �ב�� �ה�א �ְִֵֵֶֶַַַָָָָָה��י
מ�אר אחד א� ידינ�, �חת �ב�� �ה�א ���ב �ר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכ�
ה�א והרי לעבד, לי�ראל עצמ� את למ�ר ל� י� � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�ָהא��ת
��אמר: �בנ�תיו, �ניו מ�כר וכ� �בר; לכל �נעני ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
ה�ליד� א�ר ע�כ�, א�ר �מ���ח�� ��נ�, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָ"מה�
�בר. לכל �נעני עבד ה�א הרי מא��, אחד וכל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ארצכ�".

הרי‚. � ��נ� �נענית �פחה על ��א הא��ת מ� ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ�ִֶָָאחד
אבל �ארצכ�". ה�ליד� "א�ר ��אמר: �נעני, עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה��
לפי עבד, ה�� אי� � הא��ת מ� אחת על ��א ��נ� ְִֵֵֶֶַ�ִֶֶֶֶַַַָָָעבד

חייס ל� אי� ועבד �ארצכ�", ה�ליד� "א�ר [אי���אמר: ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
אליו] .מייחסי�

א�„. וכ� �מכר�, �ביה והביא מלחמה, �ע�ה ��י ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמל�
ע��ה �היא מא�ה ויגנב ��ל� ��רצה מי לכל ִֶָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹהר�ה
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.Êלחזר ודע�� י�ראל, �אר� א�ה ���א �בל ��, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�מי ה� א� ספק א�� הרי � ��פח�ת עבדי� ל� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
א� ה�ר�ת, ל� וי� ה�איל לאר�, לח�צה א�ת� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ��כרה

.��� ה��� �הרי ל�, �מכ�רי� ְֲִִֵֵֶֶַָָאינ�

.Áאת א�ד � �� �מכר� לס�ריה, ר�� אחר ��צא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד
��א מנת על ר�� ���צא אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכ�ת�.
אחריו ויצא לחזר, ר�� �עת א� אבל י�ראל. לאר� ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר
ל�חרר�. ה��קח את וכ�פי� לחר�ת, יצא � �� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�מכר�

.Ë��ר את ��פי� � י�ראל לאר� לעל�ת �אמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
רצה ל��. ��עלה� למי א�ת� �ימ�ר א� ע��, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעל�ת
עב��, את לה�ציא יכ�ל אינ� � לאר� לח�צה לצאת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאד��
�האר� ה�ה, ��מ� אפ�� זמ�, �כל זה ודי� ��רצה. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָעד

��יי�. ְִַ�יד

.È�מחזירי אי� � י�ראל לאר� לאר� מח�צה ��רח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תס�יר "לא נאמר: ועליו לעבד�ת, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹא�ת�
ל� ��כ�ב לר�� וא�מרי� אדניו". מע� אלי� י�צל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹא�ר
יד� ���יג עד �דמיו, ח�ב �טר ל� ויכ�ב �חר�ר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹגט
�י� �ית מפקיעי� � ל�חרר� האד�� רצה לא וא� ל�. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹוי��

ל�. ויל� מעליו, �ע��ד� ְְִֵֵֵֶָָאת

.‡È�ל וה�סי� צדק; �ר ה�א הרי לאר�, ��רח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד
�פל �ה�א מ�ני א�ת�, ���נה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�ת�ב
�קר�� י�ב "ע�� ��אמר: עליו, וצ�ה ה�ר, מ� יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָר�ח
�ברי�. ה�נית א� ז� ��נ��", לא ל�, ���ב �ערי� ְְְִֶֶַַַַַָָָֹ�אחד
לאוי�: ��ל�ה ע�בר ה�ה, ה�ר את �ה��נה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ת�נה", לא "וגר �מ��� עמית�", את אי� ת�נ� "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמ���
�מ� תלחצ��", "לא מ��� ע�בר וכ� ��נ��". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ�מ���

ה�ניה. �עני� ְְְִֵֶַַָָ��ארנ�

.·Èלק�ל� למ�ל רצה ולא סת�, ה��י מ� עבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹה��נה
וא� חד�; ע�ר �ני� �ל ע�� מגל�לי� � העבדי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמצו�ת
וא� לאר�. לח�צה א� לג�יי�, �מ�כר� ח�זר � רצה ְְְְִִֵֶָָָָָֹלא
לק�מ� מ�ר זה הרי � ימ�ל ��א �תח�ה עליו העבד ְְַָ�ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹהתנה
לאר�. לח�צה א� לג�יי� �מ�כר� �ג��ת�, ��רצה זמ� ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ�ל
עצמ� ה�יל �� ואחר עבד�ת, ל�� וטבל ��ל עבד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכ�
ולא י�ראל �דיני לא לה�ציא� יכ�ל ר�� ואי� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹל�יס�ת,
מ� �מיו ל�ל ל� מ�ר זה הרי � הע�ל� א��ת ִִָָָֹ�ֲֵֶָָ�ְִֵ�דיני
�ה�א מ�ני ��יי�, �ל �ער�א�ת �מעלה וכ�תב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָה��יי�;

מ�ד�. ְִִַָָ�מ�יל

.‚È�וא �חר�ר; �ט וצרי� לחר�ת, יצא � עב�� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָה�פקיר
�חר�ר. גט ל� ��תב ה��ר� �הפקיר, האד�� ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„È,��ר מ��� נתיא� א� � האס�רי� מ�ית ��רח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
�חר�ר. גט ל� וכ�תב ר��, את וכ�פי� לחר�ת; ְְְְִִֵֵֵֶַָָיצא

.ÂËל� רא���, ר�� מ��� נתיא� א� � ����ה ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד
וא� ;��� ה�א והרי ,�� י��ע�ד עבד ל�� א�ת� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַה��דה
נתיא� לא וא� ח�רי�. �� זה הרי ח�רי�, �� ל�� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ�דה�
נ�טל עבד, ל�� א�ת� ה��דה הרי � רא��� ר�� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַמ���
ח�זר ח�רי�, �� ל�� �דה� וא� לר��; וח�זר מר��, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ�די�נ�

כל��. �לא הרא��� ְְְִַָֹלר��

.ÊËהי���יקי ר�� �ע�ה� לגביה]עבד לבעל[שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ח�ב לבעל וכ�פי� מ�חרר. זה הרי � ו�חרר� ְְְִַַָ�ְְְְֲִֵֶח�ב�,

לאחרל�חרר �� יפ�ע ��א הע�ל�; ���� מ�ני ה�א, �� � ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ
א�ה'. 'עב�י ל�: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמ�,

.ÊÈ�פ�י� ר�� ל� �ה�יח א� ח�רי�, �ת ר�� �ה�יא� ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד
�ספר �ס�קי� �ל�ה לקר�ת ר�� ל� �אמר א� ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ�רא��,
ח�ב �אי� ה�ברי� �א�� ���צא וכל ה���ר, �פני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ��רה
לכ�ב ר�� את וכ�פי� לחר�ת, יצא � ח�רי� �� א�א ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�
העבדי�, את עליו ���פי� נדר נדר א� וכ� �חר�ר. גט ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָל�
יצא � ל�' 'מ�פר ר��: ל� ואמר �נדרי�, ��ארנ� ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ�מ�
לכ��ת�, ל� ��� �מק�� א�ת� �פה ��א ��יו� ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלחר�ת;
�המ�חרר א�מר, אני מ�א� �ע��ד�. �הפקיע �ע�� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ��ה
��א ���מע� מ�יו דברי� וה�ציא ל���, �כל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹעב��
� זה לדבר �ל�� ו��מר �לל, �ע��ד עליו ל� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָנ�אר
�חר�ר, �ט ל� לכ�ב א�ת� וכ�פי� ;�� לחזר יכ�ל ְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ�אינ�
א� מעב��, לוה א� אבל �תב. לא �עדי� �י על ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹא�
קרא א� ר��, �פני �פ�י� �ה�יח א� א��טר���ס, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ע�ה�
לא � מחה ולא ר��, �פני ה�נסת �בית �ס�קי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ�ל�ה

לחר�ת. ְֵָָיצא

.ÁÈלא ל�ד�, וא� ��רה; עב�� את לל�ד לאד� ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואס�ר
לחר�ת. ְֵָָיצא

.ËÈ��ר �פני וטבל העבד וקד� ה��י, מ� עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה��קח
צרי� ר��, �פני ו��א לחר�ת; יצא � ח�רי� �� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹל��

��י�. לתקפ� ר�� צרי� לפיכ� ְְְְִִִֵַַַָָָָלפר�.

.Î,י�� �ינ�ק ��צא א� קט�, �ג�י ��ק� ְְִִֵֶֶַָָָָָָי�ראל
עבד; זה הרי עבד, ל�� �ר; זה הרי � �ר ל�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶוהט�יל�

ח�רי�. �� זה הרי ח�רי�, �� ְֲִִֵֵֶֶֶל��

.‡Î�קנ � �פניו וטבל� ועבדיו �פח�תיו ��דמ� ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָ�ר
ח�רי�. �ני ְְִֵַָעצמ�

ט ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

�היא‡. �י על א� � �נענית �פחה על ��א ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָי�ראל
ונקנה ונמ�ר �בר, לכל �נעני עבד ה�לד זה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�פחת�,

העבדי�. ��אר לע�ל�, �� ְְְְֲִִִִַָָָָ�מ����י�

מ�·. א� ���ב, �ר מ� א� מ��ראל, עבד ה��נה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
הא��ת. מ�אר מאחד א� ידינ�, �חת �ב�� �ה�א �ְִֵֵֶֶַַַָָָָָה��י
מ�אר אחד א� ידינ�, �חת �ב�� �ה�א ���ב �ר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכ�
ה�א והרי לעבד, לי�ראל עצמ� את למ�ר ל� י� � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�ָהא��ת
��אמר: �בנ�תיו, �ניו מ�כר וכ� �בר; לכל �נעני ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
ה�ליד� א�ר ע�כ�, א�ר �מ���ח�� ��נ�, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָ"מה�
�בר. לכל �נעני עבד ה�א הרי מא��, אחד וכל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ארצכ�".

הרי‚. � ��נ� �נענית �פחה על ��א הא��ת מ� ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ�ִֶָָאחד
אבל �ארצכ�". ה�ליד� "א�ר ��אמר: �נעני, עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה��
לפי עבד, ה�� אי� � הא��ת מ� אחת על ��א ��נ� ְִֵֵֶֶַ�ִֶֶֶֶַַַָָָעבד

חייס ל� אי� ועבד �ארצכ�", ה�ליד� "א�ר [אי���אמר: ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
אליו] .מייחסי�

א�„. וכ� �מכר�, �ביה והביא מלחמה, �ע�ה ��י ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמל�
ע��ה �היא מא�ה ויגנב ��ל� ��רצה מי לכל ִֶָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹהר�ה
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��ל �יניו הי� א� וכ� לעצמ�, וימ�ר יביא מלחמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹע��
לא א� וכ� �� �ע�ה מי א� י�כר, ה�ס י�� ��א ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמי
�דיני� ה�לקח ועבד �י�; �יניו הרי � י�כר וכ� �� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיע�ה

ה�א הרי �בר.א��, לכל �נעני �עבד ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָ

.‰�� ל� ואי� ��פ�, קנה לא � לעבד�ת ��י ��נה ְְְֵֶַָָָָֹ��י
הרי לי�ראל, מכר� א� כ�, �י על א� ידיו; מע�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָא�א

לי�ראל. קנ�י ְְִֵָָ��פ�

.Â��אפ עבדי�, ק�נה ואינ� �פח�ת; ק�נה ְְֲֲִִִֵָָָָָָָהא�ה
הח�ד מ�ני לזנות]קט�י�, ז�[שזהו הרי א�ת�, קנת וא� . ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

עבד לקנ�ת א�א אס�רה �אינ� לי, ויראה �אי�. ��פ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקנת
ל�חרר לאד� אס�ר וכ� �למעלה. �מ��ע �ני�, ��ע ��ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
"לעל� ��אמר: �ע�ה, ע�בר � המ�חרר� וכל �נעני; ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעבד
וכ�פי� ��ארנ�, �מ� מ�חרר �חרר�, וא� �עבד�". ְְְְִֵֶַָ�ְְְְֲִִֶַָֹ�ה�
ה�רכי� א�ת� �כל ��ארנ�, �מ� �חר�ר �ט לכ�ב ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹא�ת�
�ל למצוה אפ�� מצוה, לדבר ל�חרר� �מ�ר ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָ�ְֵֶַ��ארנ�.
זה הרי � ה�נסת �בית ע�רה �� הי� ��א �ג�� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�בריה�;
וכ� �זה. ���צא �ל וכ� ה�ני�; �� �מ�לי� עב��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמ�חרר
היא והרי הפקר, מנהג �� נ�הגי� הע� �הי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�פחה
����א �די �מ�חרר�, ר�� את ��פי� � לח�אי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמכ��ל

�זה. ���צא �ל וכ� ה�כ��ל. ְְְִֵֵֶַַָָֹויס�ר

.Ê,'�זנ ואיני ע�י 'ע�ה ה�נעני: לעב�� ל�מר הרב ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָיכ�ל
ה�דקה; מ� ית�רנס א� ה�תחי�, על ל� וי�אל יל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָא�א
�ברי� ��ה ��יניה�. עבדי� להחי�ת מצ�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְְִֵֶָ���ראל
ל�מר לגד�לי� נזקקי� �י� �ית �אי� �עבדיו; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאמ�רי�?
א� יברח� ה� �רא�י, וי�ק� עבדיו יאכיל לא וא� ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹממ�נ�,
אבל אד�. מ�ל יתר עצמ� ממ�� על חס ואד� ְְֲִֵַַָָָָָָָָָָימ�ת�,
ח�ב מל�ג, נכסי �ת�רת א��� ל� �הכניסה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעבדי�
�א� א�ת�; הכניסה �� מנת �על �י�, �בית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�מז�נ�תיה�
�אחרי�ת�. ח�ב אינ� והרי יברח�, א� ימ�ת� � א�ת� יז�� ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹלא

.Á,�� �ה�י� �י על וא� �פר�. �נעני �עבד לעבד ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ�מ�ר
ור�ד� רחמ� אד� ��היה החכמה ודרכי חסיד�ת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�ת
ויאכילה� ל�, יצר ולא עב�� על ע�� יכ�יד ולא ְְְֲִֵֵַַַָֹ�ְְִֶֶַֹצדק,
הי� הרא��ני� חכמי� מ�קה�. �מ�ל מאכל� מ�ל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָוי�קה�
�מק�ימי� א�כלי�, �הי� ותב�יל �ב�יל מ�ל לעבד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָנ�תני�
א�מר: ה�א הרי עצמ�. מז�נ�ת על והעבדי� ה�המ�ת ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָמז��
יד אל �פחה �עיני אד�ניה�, יד אל עבדי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ"�עיני
לעבד�ת �דברי�; ולא ��ד לא יב�ה�, לא וכ� ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹ�בר��".
וכעס, צעקה עליו יר�ה ולא לב��ה. לא ה�ת�ב, ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָֹֹמסר�
�דברי מפר� וכ� טענ�תיו. וי�מע �נחת, ע�� יד�ר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹא�א
עב�י מ��ט אמאס "א� �ה�: �ה���ח ה��בי� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָא��ב
�רח� ויכנ�� ע�ה�, ע�ני ב�ט� הלא ע�די, �רב� ֶֶֶָ�ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹואמתי
���יי� א�א מצ�יה והע��ת האכזר��ת ואי� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד".
י�ראל וה� אבינ�, אברה� �ל זרע� אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהערלי�,
וצ�� ה��רה ט�בת ה�א �ר�� ה�ד�� לה� ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ�ה��יע
וכ� ה�ל. על ה� רחמני� � צ�יקי� �מ��טי� ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹ�ְ�ח�י�
ה�א �ה�, לה���ת ���נ� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָ�מ��תיו
מרחמי� � המרח� וכל מע�יו". �ל על "ורחמיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָא�מר:

והר��". ורחמ� רחמי�, ל� "ונת� ��אמר: ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָעליו,

��י. �עזרת ע�ר, �ני� ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�רי�
�ל�י� מכירה, הלכ�ת וחמ�ה: �בעי� �רקיו, ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָֹ�מני�
הלכ�ת �רקי�; ע�ר �ני� �מ�נה, זכ�ה הלכ�ת ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ�רקי�;
ו��פי�, �ל�חי� הלכ�ת �רקי�; ע�ר אר�עה ִָ�ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ�כני�,

�רקי�. ��עה עבדי�, הלכ�ת �רקי�; ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָע�רה
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הלכ�ת �כיר�ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכ�תיו
ונטע�, ט�ע� הלכ�ת ולוה, מלוה הלכ�ת �פ�ד��, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�אלה

נחל�ת. ְְִָהלכ�ת

zExikU zFkld¦§§¦
מצו�ת ואר�ע ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹי�
�כר; ו��מר �כיר �י� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלא
אחר �כיר �כר יאחר ��א (ג) �י�מ�; �כיר �כר ל�� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(ב)
��א (ה) ;�� �ע��ה המח�ר מ� ה�כיר ��אכל (ד) ֶֶֶָֹ�ְְִִֶַַַַָֹזמ��;
��א (ו) מלאכה; ��עת ��א המח�ר מ� ה�כיר ְְִֶֶַָָָֹֹ�ְִִַַַָֹיאכל
��ר יחס� ��א (ז) �אכל; מה על יתר �יד� ה�כיר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹי�לי�
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר �המה. �אר וכ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָ�די��,

א ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

י�‡. �יני� ��ל�ה ���רה, נאמר� ��מרי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאר�עה
וה��אל, ח��, ��מר ��מרי�: האר�עה ה� וא�� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלה�;

וה��כר. �כר, ְְֵֵַָָונ��א

��גנב·. ח�� ��מר ��ה�: �יני� �ל�ה ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוא��
ה��ד�� נאנס א� ל�מר צרי� ואי� אבד, א� מ���, ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה��ד��

�ד�ל �[גמור]אנס נ��ת א� �מתה �המה �היתה �ג�� , ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹ
��אמר: �פט�ר, ה��מרי�, �דר� ��מר נ��ע זה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
האלהי�". אל ה�ית �על ונקרב האי�... מ�ית ְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ�ְ"וג�ב
נגנב, א� ה�א�ל, �בר �אבד �י� � ה�ל מ��� ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה��אל
ה�א�לה ה�המה ��תה �ג�� מ�ה, �ד�ל אנס ארע� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�י�
מת א� "ונ��ר ���אל: �ת�ב ��� נ��ת; א� נ��רה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָא�
ה��כר, א� �כר נ��א י���". ��� ע��, אי� �עליו �ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
ה�כ�ר, ה�בר אבד א� נגנב א� לה�: י� אחד �י� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ניה�
ארע� וא� מ��מי�. א�� הרי � �מירת� על �כר ��טל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָא�
נ��רה, א� �מתה, �המה �היתה �ג�� � מ�ה �ד�ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאנס
�פט�רי�, ��אנסה, נ��עי� א�� הרי � נטרפה א� נ��ת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָא�
ה'" �ב�עת � ראה אי� נ��ה, א� נ��ר א� "�מת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹ��אמר:
א�מר: נמצאת לבעליו". י��� � מע�� י�נב �נב "א� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹוג�',
ה�ל, את מ��� � וה��אל ה�ל; על נ��ע � ח�� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ��מר
�כר נ��א ��ת�אר; �מ� מלאכה ��עת ה�תה מ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָח��

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oqip 'd ipy mei -

על ונ��עי� ה�נבה, ואת האבדה את מ��מי� � ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה��כר
א� �טרפה, �מתה ��ב�יה �ב�רה �ג�� ה�ד�לי� ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָָהאנסי�
�ליסטיס נלקח א� ,��� ��בעה �ספינה ה�בר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�אבד

�ד�לי�. אנסי� מ�אר �א�� ���צא וכל ְְְְֳִִִֵֵַָָָֹ�ְמז��,

ה�איל�,‚. א� ��כר, �י� �ח�� �י� חבר� אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָה�פקיד
ה�עלי� את ה��מר �אל א� � ל� ה��יר החפ�]א� [של ְְִִִִֵֶַַַָָ

מ�ל��; �ט�ר ה��מר הרי � �כר� א� ��ה�, ה�בר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָע�
זה הרי � ה��יעה מחמת ואבד ��מר, ��בר ��ע ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאפ��
�כיר א� י���; לא ע��, �עליו "א� ��אמר: ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ט�ר,
ה�עלי� ���אל אמ�רי�? �ברי� ��ה ��כר�". �א ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָה�א,
ה�עלי� �אי� �י על וא� החפ�, ��טל �עת �כר� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא�
א� אבל ��אנס. �עת א� והאבדה, ה�נבה �עת ע�� ��ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לר��ת� ��א ואחר �ח�ה, ��מר עליו ונע�ה החפ�, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנטל
�� ע�מדי� �הי� �י על א� � �אל� א� ה�עלי� ְְְִִִֶַַַַָָָָָָ�כר
��אמר: מ���, זה הרי ה�מ�ר, ה�בר ��אנס ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�עת
היה למד�, ה�מ�עה מ�י י���". ��� ע��, אי� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ"�עליו

אצלו]ע�� ע��[עבד �אינ� �י על א� � ה�אלה �עת ְְִִִֵֵֵֶַַַָ
ה�אלה ��עת ע�� היה לא �ט�ר; וה�יתה, ה�נבה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ�עת
ח�ב. ה�ב�יה, א� ה�יתה �עת ע�� �היה �י על א� �ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
אפ�� �ט�רי�; ��עלי� ���� ה��מרי�, ל�אר ה�י� ְְֲִִִַָָ�ְְְִִִֶַַָוה�א

�ט�ר. ��עלי�, ְְִִַָָָ��יעה

�ס�פ�„. ��אנס �י על א� �תח�ת�, ���ע ��מר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
אפ�� לה�איל; ר�אי ה��אל ואי� ��ת�אר. �מ� ח�ב, �ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
לא � מצוה ע��ה �� ה��רא ��ל ��רה, ספר ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�אל
אפ�� לה��יר; ר�אי ה��כר אי� וכ� לאחר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַי�איל��
א�מר זה �הרי לאחר; י��יר�� לא ��רה, ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹה��יר�
ה��מר עבר אחר'. �יד �קד�ני ��היה רצ�ני 'אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָל�:
ה�ני ה��מר ��מר� עדי� י� א� � �ני ל��מר ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�מסר
י� �הרי הרא���, ה��מר �ט�ר � ונאנס ה��מרי�, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�דר�
הרא��� ה��מר ח�ב � עדי� �� אי� וא� ��אנס. ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדי�
�י� ה�א ויע�ה אחר, ל��מר ��סר מ�ני ל�עלי�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָל���
�מסר ח��, ��מר הרא��� היה אפ�� ה�ני. ה��מר ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָע�
ל�: ל�מר החפ� לבעל י� �הרי ח�ב; � �כר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָל��מר
א� לפיכ�, נאמ�'. אינ� וזה לה�בע, אצלי נאמ� ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'א�ה
ה��מר אצל זה �בר �מיד להפקיד ה�עלי� �ר� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה
ה�א �הרי � מ���� �ט�ר הרא��� ה��מר הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָה�ני,
'ה�אל��, א� אצלי' �הפקד�� ה�בר 'זה ל�עלי�: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�מר

�הפקד�י[אתמול]אמ� זה אצל א�ת� מפקידי� היית� ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
ימעט �יצד �מירת�. ימעט ��א וה�א, אצל�'; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹאני
אצל והפקיד� ��כר, אצל� מפקד �היה �ג�� ְְְְְִִֵֶֶָָָ�ְְִֶָָָ�מירת�?
אצל והפקיד� אצל�, �א�ל �היה א� �ח��, ה�ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�ת�
ה�א ���ע �מירת�, �מעט ה�איל � ��כר ה�ני ְְִִִִֵֵֵַַָָָא�ת�
ה�א �הרי ��עלי�, �כר א� ��אל �י על א� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מ���,

אחר. ��מר ליד מ�ד� ה�מ�ר ה�בר ְִִֵֵַַַַָָָָה�ציא

��מר‰. �� ���טר ראיה ה�ני ה��מר הביא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוא�
�כר ��מר �יצד? �ט�ר. זה הרי � �מירת� �די� ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָרא���
הביא א� � ח�� ל��מר אצל� ה�מ�רה ה�המה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ת�

ה��מר הרי �דר��, ה�המה ��תה עדי� ה�ני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָה��מר
�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר; ְִֵֵֶַָָָֹהרא���

.Âההניה � ��מירת� וה�סי� אחר, ל��מר ��סר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��מר
השני] מחבר�,[תשלומי �רה ה��כר �יצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָל�עלי�.

ה�איל � ה��אל �יד �דר�� �מתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוה�איל�
זה �אי� ל�עלי�; ה�רה �מי יחזר� ��ל, ח�ב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוה��אל
�זה. ���צא �ל וכ� זה. �ל �פרת� סח�רה ע��ה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה��כר
ה�איל � לבעליו אחר �יד ו��ח� ��ד��, �יד� ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיה
ה�עלי� ליד ���יע עד �אחרי�ת� ח�ב הרא��� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָוה��מר
ה�ני, ה��מר מ�ד ה��ד�� �להחזיר לחזר �א א� �ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָֹ

�פר� הרא��� ה��מר החזק וא� בפקדו�מחזיר. [שכפר ְְִִַ�ְְִֵַַַָָ
א�זה] ה�ני, ה��מר מ�ד ה��ד�� להחזיר יכ�ל אינ� �ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ

רא���. �ל �אחרי�ת� ה��ד�� �עדי� �י ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָעל

ב ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

אינ�‡. ה��מרי�, �אר�עה ���רה האמ�רי� �יני� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ�ל�ה
"�ס� ��אמר: הדי�ט, ו�ל י�ראל �ל �מ�לטלי� ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָא�א
העבדי� ויצא� ה�רקע�ת, יצא� � �המה" וכל כלי�... ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָא�

��פ� �אי� ה�טר�ת ויצא� לקרקע�ת, עצמ�]�הק�� [ה� ֶ�ְְְְְְֵֶַַָָָָ
ההק���ת יצא� � רעה�" אל אי� י�� "�י ונאמר: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָממ��.

וה�טר�תונכס העבדי� חכמי�: אמר� מ�א� ��י�. י ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָ
נ��ע, אינ� ��ה� ח�� ��מר � וההק���ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוה�רקע�ת

מ�ד� קנ� וא� מ���; אינ� ��כר א� �כר [התחייבוונ��א ְְְִִֵֵֵֵַָָָָ
לשל�] �אחרי�ת�.בקני� ח�ב ,ְֲַַָָָ

�ב�עת·. ההק���ת על ����עי� חכמי�, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָות�נ�
�עי� יזלזל�[שבועה]ה��מרי� ��א �די ��רה, �ל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַ�הק���ת.

.‚� �ה� וכ��צא �עבדי� ה��מר ��ע �א� לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיראה
א�א ��טר�ת וקרקע�ת �עבדי� �ט�ר �אינ� ל���; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָח�ב
היה �א� �ה�; וכ��צא וה�יתה והאבדה ה�נבה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ�י�
י�בע, אבד�, א� ונגנב� ה��לטלי� על ח�� ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ��מר
היה א� וכ� מ�ב�עה; �ט�ר ��טר�ת, וקרקע�ת ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ�בעבדי�
�ט�ר �מ�לטלי�, ואבדה �נבה ����� �כר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ��מר
ה���ע ��ל ל���, ח�ב � ��ע א� אבל �א��. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמ����
ה��יק לדי� קרקע, ה��יק �י� �י� הפר� ואי� ה�א, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַמ�יק
וכ� לד��. רא�י וכ� ל�ביני�, זה ה�א אמת ודי� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָמ�לטלי�.

�אריס�ת �י� ל��מר, �רמ� �ה��סר ר��תי, [תמורתה�ר� ְְֲִֵֵֵֶַַַַַ
א�יבול] יזמר א� ��ח�ר ע�� והתנה ח��, ��מירת ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֹ�י�
האפר]יא�ק חשבונו]מ���[יפזר �[על ע�ה ולא �פ�ע , ְְִֵֶַַָָָֹ

�ה�פסיד �זה, ���צא �ל וכ� ��די�. �הפסיד �מי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹח�ב,
�ני�. �ל על ח�ב ִִַַַַָָָָ��די�,

הי�„. אפ�� ל�מר, ל�רקע המח�ר �בר לחבר� ְְֲִִַַַָָֹ�ְֲֵֵַַַָָה��סר
ה��מרי�. �די� �קרקע ה� הרי � לה�צר הע�מד�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָענבי�

�עת‰. ח�י� ה�א והרי �דה�, �� ואחר הק��, ְִֵ�ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהפקיד
הק�י�� �� ואחר ח�י�, �ה�איל� א� ה��מר, מ�ד ְְִִִַַָ�ְְִִִֵֶֶַַָ��טל�
�ל � נת��ר �� ואחר �הפקיד, ��י וכ� ה��אל, �יד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָוה�א
וס�פ� �ח�ת� ��היה עד ה��מרי�; �יני �ל �ה� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא��

י�ראל. ונכסי הדי�ט, ְְְְְִִִֵֵֵֶָנכסי
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על ונ��עי� ה�נבה, ואת האבדה את מ��מי� � ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה��כר
א� �טרפה, �מתה ��ב�יה �ב�רה �ג�� ה�ד�לי� ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָָהאנסי�
�ליסטיס נלקח א� ,��� ��בעה �ספינה ה�בר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�אבד

�ד�לי�. אנסי� מ�אר �א�� ���צא וכל ְְְְֳִִִֵֵַָָָֹ�ְמז��,

ה�איל�,‚. א� ��כר, �י� �ח�� �י� חבר� אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָה�פקיד
ה�עלי� את ה��מר �אל א� � ל� ה��יר החפ�]א� [של ְְִִִִֵֶַַַָָ

מ�ל��; �ט�ר ה��מר הרי � �כר� א� ��ה�, ה�בר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָע�
זה הרי � ה��יעה מחמת ואבד ��מר, ��בר ��ע ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאפ��
�כיר א� י���; לא ע��, �עליו "א� ��אמר: ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ט�ר,
ה�עלי� ���אל אמ�רי�? �ברי� ��ה ��כר�". �א ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָה�א,
ה�עלי� �אי� �י על וא� החפ�, ��טל �עת �כר� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא�
א� אבל ��אנס. �עת א� והאבדה, ה�נבה �עת ע�� ��ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לר��ת� ��א ואחר �ח�ה, ��מר עליו ונע�ה החפ�, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנטל
�� ע�מדי� �הי� �י על א� � �אל� א� ה�עלי� ְְְִִִֶַַַַָָָָָָ�כר
��אמר: מ���, זה הרי ה�מ�ר, ה�בר ��אנס ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�עת
היה למד�, ה�מ�עה מ�י י���". ��� ע��, אי� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ"�עליו

אצלו]ע�� ע��[עבד �אינ� �י על א� � ה�אלה �עת ְְִִִֵֵֵֶַַַָ
ה�אלה ��עת ע�� היה לא �ט�ר; וה�יתה, ה�נבה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ�עת
ח�ב. ה�ב�יה, א� ה�יתה �עת ע�� �היה �י על א� �ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
אפ�� �ט�רי�; ��עלי� ���� ה��מרי�, ל�אר ה�י� ְְֲִִִַָָ�ְְְִִִֶַַָוה�א

�ט�ר. ��עלי�, ְְִִַָָָ��יעה

�ס�פ�„. ��אנס �י על א� �תח�ת�, ���ע ��מר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
אפ�� לה�איל; ר�אי ה��אל ואי� ��ת�אר. �מ� ח�ב, �ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
לא � מצוה ע��ה �� ה��רא ��ל ��רה, ספר ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�אל
אפ�� לה��יר; ר�אי ה��כר אי� וכ� לאחר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַי�איל��
א�מר זה �הרי לאחר; י��יר�� לא ��רה, ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹה��יר�
ה��מר עבר אחר'. �יד �קד�ני ��היה רצ�ני 'אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָל�:
ה�ני ה��מר ��מר� עדי� י� א� � �ני ל��מר ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�מסר
י� �הרי הרא���, ה��מר �ט�ר � ונאנס ה��מרי�, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�דר�
הרא��� ה��מר ח�ב � עדי� �� אי� וא� ��אנס. ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדי�
�י� ה�א ויע�ה אחר, ל��מר ��סר מ�ני ל�עלי�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָל���
�מסר ח��, ��מר הרא��� היה אפ�� ה�ני. ה��מר ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָע�
ל�: ל�מר החפ� לבעל י� �הרי ח�ב; � �כר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָל��מר
א� לפיכ�, נאמ�'. אינ� וזה לה�בע, אצלי נאמ� ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'א�ה
ה��מר אצל זה �בר �מיד להפקיד ה�עלי� �ר� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה
ה�א �הרי � מ���� �ט�ר הרא��� ה��מר הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָה�ני,
'ה�אל��, א� אצלי' �הפקד�� ה�בר 'זה ל�עלי�: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�מר

�הפקד�י[אתמול]אמ� זה אצל א�ת� מפקידי� היית� ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
ימעט �יצד �מירת�. ימעט ��א וה�א, אצל�'; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹאני
אצל והפקיד� ��כר, אצל� מפקד �היה �ג�� ְְְְְִִֵֶֶָָָ�ְְִֶָָָ�מירת�?
אצל והפקיד� אצל�, �א�ל �היה א� �ח��, ה�ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�ת�
ה�א ���ע �מירת�, �מעט ה�איל � ��כר ה�ני ְְִִִִֵֵֵַַָָָא�ת�
ה�א �הרי ��עלי�, �כר א� ��אל �י על א� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מ���,

אחר. ��מר ליד מ�ד� ה�מ�ר ה�בר ְִִֵֵַַַַָָָָה�ציא

��מר‰. �� ���טר ראיה ה�ני ה��מר הביא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוא�
�כר ��מר �יצד? �ט�ר. זה הרי � �מירת� �די� ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָרא���
הביא א� � ח�� ל��מר אצל� ה�מ�רה ה�המה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ת�

ה��מר הרי �דר��, ה�המה ��תה עדי� ה�ני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָה��מר
�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר; ְִֵֵֶַָָָֹהרא���

.Âההניה � ��מירת� וה�סי� אחר, ל��מר ��סר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��מר
השני] מחבר�,[תשלומי �רה ה��כר �יצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָל�עלי�.

ה�איל � ה��אל �יד �דר�� �מתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוה�איל�
זה �אי� ל�עלי�; ה�רה �מי יחזר� ��ל, ח�ב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוה��אל
�זה. ���צא �ל וכ� זה. �ל �פרת� סח�רה ע��ה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה��כר
ה�איל � לבעליו אחר �יד ו��ח� ��ד��, �יד� ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיה
ה�עלי� ליד ���יע עד �אחרי�ת� ח�ב הרא��� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָוה��מר
ה�ני, ה��מר מ�ד ה��ד�� �להחזיר לחזר �א א� �ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָֹ

�פר� הרא��� ה��מר החזק וא� בפקדו�מחזיר. [שכפר ְְִִַ�ְְִֵַַַָָ
א�זה] ה�ני, ה��מר מ�ד ה��ד�� להחזיר יכ�ל אינ� �ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ

רא���. �ל �אחרי�ת� ה��ד�� �עדי� �י ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָעל

ב ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

אינ�‡. ה��מרי�, �אר�עה ���רה האמ�רי� �יני� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ�ל�ה
"�ס� ��אמר: הדי�ט, ו�ל י�ראל �ל �מ�לטלי� ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָא�א
העבדי� ויצא� ה�רקע�ת, יצא� � �המה" וכל כלי�... ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָא�

��פ� �אי� ה�טר�ת ויצא� לקרקע�ת, עצמ�]�הק�� [ה� ֶ�ְְְְְְֵֶַַָָָָ
ההק���ת יצא� � רעה�" אל אי� י�� "�י ונאמר: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָממ��.

וה�טר�תונכס העבדי� חכמי�: אמר� מ�א� ��י�. י ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָ
נ��ע, אינ� ��ה� ח�� ��מר � וההק���ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוה�רקע�ת

מ�ד� קנ� וא� מ���; אינ� ��כר א� �כר [התחייבוונ��א ְְְִִֵֵֵֵַָָָָ
לשל�] �אחרי�ת�.בקני� ח�ב ,ְֲַַָָָ

�ב�עת·. ההק���ת על ����עי� חכמי�, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָות�נ�
�עי� יזלזל�[שבועה]ה��מרי� ��א �די ��רה, �ל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַ�הק���ת.

.‚� �ה� וכ��צא �עבדי� ה��מר ��ע �א� לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיראה
א�א ��טר�ת וקרקע�ת �עבדי� �ט�ר �אינ� ל���; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָח�ב
היה �א� �ה�; וכ��צא וה�יתה והאבדה ה�נבה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ�י�
י�בע, אבד�, א� ונגנב� ה��לטלי� על ח�� ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ��מר
היה א� וכ� מ�ב�עה; �ט�ר ��טר�ת, וקרקע�ת ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ�בעבדי�
�ט�ר �מ�לטלי�, ואבדה �נבה ����� �כר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ��מר
ה���ע ��ל ל���, ח�ב � ��ע א� אבל �א��. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמ����
ה��יק לדי� קרקע, ה��יק �י� �י� הפר� ואי� ה�א, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַמ�יק
וכ� לד��. רא�י וכ� ל�ביני�, זה ה�א אמת ודי� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָמ�לטלי�.

�אריס�ת �י� ל��מר, �רמ� �ה��סר ר��תי, [תמורתה�ר� ְְֲִֵֵֵֶַַַַַ
א�יבול] יזמר א� ��ח�ר ע�� והתנה ח��, ��מירת ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֹ�י�
האפר]יא�ק חשבונו]מ���[יפזר �[על ע�ה ולא �פ�ע , ְְִֵֶַַָָָֹ

�ה�פסיד �זה, ���צא �ל וכ� ��די�. �הפסיד �מי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹח�ב,
�ני�. �ל על ח�ב ִִַַַַָָָָ��די�,

הי�„. אפ�� ל�מר, ל�רקע המח�ר �בר לחבר� ְְֲִִַַַָָֹ�ְֲֵֵַַַָָה��סר
ה��מרי�. �די� �קרקע ה� הרי � לה�צר הע�מד�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָענבי�

�עת‰. ח�י� ה�א והרי �דה�, �� ואחר הק��, ְִֵ�ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהפקיד
הק�י�� �� ואחר ח�י�, �ה�איל� א� ה��מר, מ�ד ְְִִִַַָ�ְְִִִֵֶֶַַָ��טל�
�ל � נת��ר �� ואחר �הפקיד, ��י וכ� ה��אל, �יד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָוה�א
וס�פ� �ח�ת� ��היה עד ה��מרי�; �יני �ל �ה� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא��

י�ראל. ונכסי הדי�ט, ְְְְְִִִֵֵֵֶָנכסי
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- h"qyz'd oqip 'd ipy mei -

.Âהיה� �י� ה��מרי�, �די� הא�ה ואחד האי� ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאחד
הא�ה. �יד �היה א� א�ה, �ל ה�מ�ר ְִִֶֶַַַָָָָָָָָה�בר

.Êה�ד�ל זה הרי ה�איל�, א� �ד�ל �יד �הפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקט�
נ��ע זה �אי� ר��תי, ה�ר� ל�ט�. ה��מרי� �ב�עת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנ��ע

טענת]�טענת ��אמר[בגלל �די הרי]ה�ט�, 'אי�[ונשאל: ְְֲֵֵֶַַַַָָֹ
�ב�עת �ב�עת� ה��מרי�, ��ל ה�ט�'; טענת על ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָנ��עי�

היא. ִֶָ��א

.Á�חכמי ���נ� ��[קני�]�דר� �לק�ח�ת, מ�יכה ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָ
זה', לי '�מר לחבר�: הא�מר ���מרי�. מ�יכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹ��נ�
'ה�ח ל�: אמר ח��. ��מר זה הרי � לפני' 'ה�ח ל�: ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָואמר
לפני�' ה�ית 'הרי ל�: �אמר א� סת�, 'ה�ח' א� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָלפני�',
ח�ב ואינ� �כר, ��מר ולא ח�� ��מר לא אינ� זה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ�הרי

מחרי� א�א �לל; חר�]�ב�עה ��קח[מטיל מי על ְְֲִִֶֶַַַָָָָ
אחד �זה. ���צא �ל וכ� לבעליו. יחזיר� ולא ,��� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹה��ד��
א� �עדי�, חבר� את ה���יר א� ה��איל א� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַה�פקיד

לה י� אחד �י� � �עדי� מ�י��א זה �ה�דה �יו� :� ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
�ב�עת נ��ע זה הרי � מ��� ��אל א� ל�, ��מר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעצמ�

מ�� א�מרי� �אי� קבלתה��מרי�; להכחיש שיכל ["מתו�" ְְִִִֵֶַ
לו] נאמי� � מ����.הפקדו� לפטר� א�א מ�ב�עה ְְְְְְִִֵֶַָָָָלפטר�

�וה ה���ר א� ה�פקד, א� ה�א�ל, ה�בר היה ְֶָָ�ְַָ�ֲִַַַָָָָָאפ��
מ� אחד ואי� עליו. נ��ע ה��מר זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ר�טה

�מקצת לה�דיה צרי� .[להשביעו]ה��מרי� ְְְְִִִַָָָָ

.Ëוה��אל מ�ב�עה, �ט�ר להי�ת ח�� ��מר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתנה
��מר על ה��ד�� �על מתנה וכ� מ����, �ט�ר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלהי�ת
��ל ���אל; ��ל ח�בי� להי�ת ו��כר �כר נ��א א� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹח��
קני�, צרי� ואי� ק��; ממ��, �ל ��ב�ע�ת א� �ממ�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ�נאי

עדי�. ְִֵֹולא

.È�� היה 'לא א�מר: וה��מר �נאי, �� �היה זה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטע�
�מגל�ל ה��מרי�, �ב�עת נ��ע � ��א[מכליל]�נאי' �� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

�נאי. �� ְַָָָהיה

.‡Èא�א ל� אמר�י 'לא א�מר: וזה אצל�, �הפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹטע�
ה�ת נ��ע � ��מר' ל� נע�יתי ולא לפני�, [מדרבנ�]ה�ח ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

יד, �� �לח ��א ��ב�עת� וכ�לל ז�; �דר� א�א ק�ל� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ��א
ל���. ח�ב ��היה ל� ��ר� �גר� ולא ��די�, א�ד� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹולא

.·Èהפקד�י' א� 'ה��ר�י�' א� 'ה�אל�י�' א�מר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה
�אמר: א� מע�ל�', �ברי� הי� 'לא א�מר: וה�ה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאצל�',
נ�ארה ולא ה�מירה ונס��קה ל� החזר�י אבל היה, ��ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
��ה ונפטר. ה�ת, נ��ע ה�ת�ע הרי � �ביעה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ינינ�
הפקיד א� אבל �טר. �� היה ���א אמ�רי�? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹ�ברי�
'החזר�י ל�: ואמר ��טר, ה�איל א� ה��יר א� ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָאצל�

חפ� �נקיטת נ��ע ה��מר הרי � כשבועהל�' [קדוש, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ
א�מדאורייתא] 'נגנב' ח�� ��מר ל�מר ��כ�ל ����� ;ְִִִֵֶֶַַָָ

ל�מר נאמ� � מלאכה' ��עת 'מתה וה��אל ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָ'אבד',
ה��רה מ� נ��ע ��אנס, טע� �א� �כ�� ל�'; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ'החזר�י
�ל �עי� י�בע 'החזר�י', טע� א� �� � חפ� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�נקיטת
�ברי� ��ה ה��בע. �יד �טר �� וי� ה�איל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ��רה,
ולא 'נאנס�', ול�מר לטע� יכ�ל ה��מר ��היה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאמ�רי�?
ח�ב היה א� אבל טענת�. על ראיה להביא א�ת� ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָנצרי�

ל�מר נאמ� אינ� � ��ת�אר �מ� טענת�, על ראיה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהביא
��א חפ� �נקיטת ה�טר �על י�בע א�א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ'החזר�י',
ל�מר ��כ�ל מ��� ����ע מי ל� אי� וי���. ל�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהחזיר
��� �לבד ה��מר זה א�א חפ�, �נקיטת וי�בע וכ� ��ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
��כ�ל מ��� �די� ה���עי� �ל �אר אבל �טר. ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָעליו

ה�ת. א�א נ��עי� אינ� ְִִֵֵֶֶַָָָל�מר,

ג ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

.‡� �מתה �ב�רה �ג�� �ד�ל, אנס ��אנס ��ע� ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��מר
א�ת� מצריכי� � �� מצ�יי� �העדי� �מק�� נאנס ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָא�

וא�[עדי�]ראיה מ�ב�עה. א� וי�טר ��אנס, טענת� על ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
�היה ה' �ב�עת ראה, "אי� ��אמר: י���, � הביא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹלא
�� אי� ראיה, להביא �אפ�ר �מק�� הא �ניה�"; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ�י�
��אנס טע� א� אבל י���. א� ראיה, יביא א�א ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ב�עה,
א�ת� מצריכי� אי� � �� מצ�יי� העדי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�מק��
עדי הביא וא� וי�טר. ��אנס י�בע א�א ראיה, �להביא ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

�אחד מע�ה ה�ב�עה. מ� א� נפטר ��ע, ��א ��ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מח�זה. �ל ���ק ו��ר� ��כר�, יי� �ל חבית ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�העביר
�� ����רה ��ענ� זה '��ק ואמר�: חכמי� לפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�בא�
��ע� ��א ראיה �ביא א� ;�� מצ�יי� אד� �ני � ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹהחבית
�זה. ���צא �ל וכ� �מיה'. ���� א� ונפל�, נתקל� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹא�א

�י�·. � ונ��רה ��כר, למק�� מ�ק�� חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָה�עביר
ה�בירה והרי �ד�ל, אנס זה �אי� ;����� ה�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��רה
��היה חכמי�, ��נ� אבל �ה�. ח�ב �ה�א ואבדה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�גנבה
אי� י���, א�מר א�ה �א� � �� ��ע ��א �ב�עה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹח�ב
החבית �בירת ע�� לפיכ� לחבר�; חבית ��עביר אד� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָל�

��בירת� ה�המה שפטור]�מיתת ��נ�[כדרכה, וע�ד . ְְְְְִִִֵַַָָָ
� ונ��רה �מ�ט, �ני� א�ת� נ�א� �א� זה, ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ�דבר
אחד לג�י �ד�ל זה �מ�א�י ה�איל �מיה; חצי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמ��מי�

אנס ואינ� �אנס ה�א הרי �ני�, לג�י ביניי�]וקל ,[מצב ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹֹ
נ��רה .�� ��ע� ��א עדי� י� א� מחצה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�מ��מי�
��ר�ה ��א נ��עי� � מצ�יי� העדי� �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹ�מק��
אחד לכל היה לא �הרי �מיה; חצי �מ��מי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�פ�יעה,
מ�א� עצמ�. �פני להעביר� ��כ�ל מ�א�י א�א ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלהעביר,
�ל �ר� �אי� �ד�לה חבית �העביר �האחד למד, ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָא�ה
מ�ד�, נ��רה וא� ���ע; �ה�א � להעביר� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָה��לי�

ה�ל. ְֵַַֹמ���

ל���,‚. ונתח�ב לחנוני, יי� �ל חבית ���ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��ל
�ל�ה ה�מי� �ב�אר אר�עה, ה��ק �י�� �וה ה�א ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהרי
א� יי� �ל חבית להחזיר ח�בי� ה��ק, �י�� החזיר� א� �ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָ
�י�� למ�ר יי� ל� היה ��א וה�א אר�עה; ל� ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹי��מ�
החזיר� �ל�ה. ל� מחזירי� יי�, ל� היה א� אבל ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹה��ק;
זמ� �כל ל� �מנ�י� �ל�ה. ל� מחזירי� ה�מי�, ��אר ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָֹל�

השוק] ביו� ה�קב[א� �פג� �מכירת�, ט�רח �היה טרח ,ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� החבית; נ�קב ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�היה

אחד„. זאב היה א� � מ��� וטרפ� זאבי� ��א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָר�עה
�ני הי� וא� זאבי�; מ�לחת ��עת אפ�� אנס, זה אי� �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
�א� אפ�� אנס, אינ� � �לבי� �ני אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבי�,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אחד לסטיס אנס. זה הרי �ני�, על יתר הי� ר�ח�ת; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמ��י
לסטיס ל� �בא מז��, הר�עה היה ואפ�� אנס. זה הרי ְִִָָ�ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ�ְמז��,
נפ�� מ�סר הר�עה �אי� אנס, זה הרי � מז�� ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�ְֶָאחד
א�� הרי וה�ח�, וה�ר�לס וה�מר וה�ב הארי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ�לסטיס.
ה�ליכ� א� אבל מאליה�; ��א� �זמ� אימתי? ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנסי�.
ל���. וח�ב אנסי�, א�� אי� � ולסטי� ח��ת �ד�די ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָלמק��

�להרא�ת�‰. �� להת�ר�ת והתחיל ��ב, ��צא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָר�עה
וכ� �ל�ני, �מק�� אנ� 'הרי ל�: ואמר מ���, מתירא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�אינ�
א�ת� �בא לנ�', י� מלחמה �לי וכ� וכ� אנחנ�, ר�עי� ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָוכ�
�אחד ח�ב; הר�עה הרי � מה� ולקח ונ�ח� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�סטיס
א� ולסטי�, ח�ה �ד�די למק�� ה�המה את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה��לי�

ה�המה. למק�� �הת�ר�ת� ה�סטי� את ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָה�ביא

.Â�ל �היה ה�ב�יה[אפשרות]ר�עה א� ה�רפה לה�יל ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ולא אחרי� ר�עי� קרא ולא �במקל�ת, אחרי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָֹֹ�ר�עי�
ואחד ח�� ��מר אחד ח�ב, זה הרי � לה�יל מקל�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהביא

א�א �כר; מקל�ת��מר �מביא ר�עי� ק�רא ח�� ���מר ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ל��ר ח�ב �כר ��מר אבל �ט�ר. � מצא לא וא� ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֹ�ח��,
וח�זר לה�יל; �די ה�המה �מי �די עד וה�קל�ת, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהר�עי�
ל� והיה ,�� ע�ה לא וא� ה�ית. מ�על �כר� ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹול�קח

וח�ב. ���ע, זה הרי � �כר ולא ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹל��ר

.Ê,נ��ע � ��כר' ר�עי� ידי על '�ה�ל�י ��ע� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָר�עה
�מיה�; �די עד א�א לטע�, יכ�ל �אינ� ��ע�; מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונ�טל
�ל �די� חפ�, �נקיטת וי�בע 'נטרפה', ל�מר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכ�ל

ונ�טלי�. ְְְִִִַָה���עי�

.Á�ר�� �עת �י� לעיר, �בא עדר�, �ה�יח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָר�עה
לה�נס הר�עי� �ר� �אי� �עת �י� לעיר, לה�נס ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָהר�עי�
א�� א�מרי�, אי� � ודרס ארי וטרפ�, זאבי� �בא� ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָלעיר,
לה�יל, יכ�ל א� א�ת�: א�מדי� א�א מ�יל; היה �� ְְִִִִֶַַָָָָָָָהיה
וא� �ט�ר; לאו, וא� ח�ב; � �מקל�ת ר�עי� ידי על ְְְְֲִִִִֵַַַָָָאפ��

ל���. ח�ב יד�ע, ה�בר ְֵֵַַַַָָָָאי�

.Ë.ט�ר� והר�עה אנס, זה הרי � �דר�� ה�המה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמתה
אותה]ס�פ� �קפ��[עינה אנס. אינ� � ומתה אותו], [תקפה ְְִֵֵֶַָָָָֹ

העל� אנס. זה הרי � ונפלה �תקפ�� צ�קי�, לרא�י ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹועלתה
ולא למנע�, יכ�ל וה�א מאליה, �עלתה א� צ�קי�, ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלרא�י
� נ��רה א� �מתה ונפלה ��קפ��, �י על א� � ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָמנע�
ר�עה וכ� ח�ב. � �אנס וס�פ� �פ�יעה ��ח�ת� ��ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹח�ב;
לחבר��, מה� אחת ודחפה ה��ר, על ה�המ�ת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�העביר

ל��לת ל�[זרימת]ונפלה היה �הרי ח�ב, זה הרי � ה�הר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
א�א �כר, נ�טל ה��מר �אי� אחת; אחת ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהעביר�
�אחת, והעביר� ��ח�ה, �פ�ע וה�איל מע�ה, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָ�ְְִִָל�מירה
ח�ב. ה�א הרי ה�פילה, �עת ���� ��אנס �י על ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָא�

.È,ט�ר� � �דר�� �� �מתה לאג� ויצאת ,�� ְְְֲֵַַַָָָָָָָָָ��ע
ה�איל זה; אנס לידי ��ב�א ל� �רמה יציאת� ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�אי�
א� אבל �אג�. �י מה ��מר, �בית �י מה מתה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ�כדר��
ה��מר הרי � ה��ב �בית �דר�� �מתה מהאג�, ��ב ְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ�נב�
הרי מתה, לא �אפ�� ח��; ��מר �ה�א �י על א� ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹח�ב,
�ל וכ� לה�נב. ל� �רמה ויציאת� ה��ב, �יד אב�דה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹהיא

�זה. ֵֶַָ���צא

ה'תשס"ט ניס� ו' שלישי יו�

ד ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

.‡� ��קעה וה�ליכ� �הר, לה�ליכ� החמ�ר את ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָה��כר
וא� ה�עלי�. �עת על �עבר �י על א� �ט�ר, � החלקה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָ�ִא�
א� � �הר וה�ליכ� ��קעה, לה�ליכ� �כר� ח�ב. ְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָה�ח�ה,
ה�ח�ה וא� ה�קעה. מ� יתר �הר �ה��ל�ת ח�ב, � ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ�החלקה
הר�ח מ�ני ההר, מ� יתר ��קעה �חמימ�ת �ט�ר, �ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ה�עלה מחמת ה�ח�ה וא� ההרי�; �רא�י �� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��נ�בת

ה�רה[העליה] את ה��כר וכ� �זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
�ח�ר� ה�לי וה�א ה�נק�, ו�בר ��קעה, וחר� �הר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹלחר�
�חר��. הא�ני� ע� ה�רה, �על ודי� �ט�ר; ה��כר הרי � ��ְֲִִֵֵַַַַָָָָ�ְִֶָָ
�על �י� � ה�נק� ונ��ר ה�עלי�, �עת על ��ה לא א� ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַָָֹוכ�
ונ��ר �הר, וחר� ��קעה, לחר� �כר� הא�ני�. ע� ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹ�ִַָָָה�רה,

הא�ני�. ע� ��כר, �ל ודינ� ח�ב; ה��כר � ִָ�ְְִִֵֵֶַַַַַָָה�נק�

מ��מי�.·. חרי�ה? �עת ���ר� הא�ני� �י� ה�א ְְְְֲִִִִֵֶַָָ�ִַָ�מה
ה�לי את הא�חז זה מ���? �עת[המחרישה]מי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

�ניה� � מעל�ת מעל�ת ה�דה היתה וא� ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהחרי�ה;
��למד א�ת� ה�נהיג ה�נק�, �דמי ההנהגה]ח�בי� ,[מקל ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

ה�לי. את ְְִֵֶַָוהא�חז

�ט�ר.‚. � והחלקה �תב�אה וד� �קטנית, לד�� ְְָָ�ְְְְְְִִִָָָָָ�כר�
מע�ה מחלקת. �ה�טנית ח�ב, � �קטנית וד� ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�תב�אה,
�דר� �� �ל� 'לא ל�: ואמר לחבר�, חמ�ר �ה��יר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�אחד
�� �אי� נר� �דר� א�א ,�� מצ�יי� �ה�י� �ק�ד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנהר
�� הי� ולא החמ�ר, �מת �ק�ד, נהר �דר� הל� ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי�';
אמר: מעצמ� ה�א א�א הל�, �ר� �איז� ��עידי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעדי�
מת', עצמ� �מחמת מי�, �� הי� ולא הלכ�י, �ק�ד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹ'�נהר
�ה�י� מעידי� עדי� �� וי� ה�איל חכמי�: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָואמר�
�עת על ��ה �הרי ל���, ח�ב � �ק�ד �נהר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמצ�יי�
עדי�. ��� �מק�� ל��ר' �י 'מה א�מרי� ואי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָה�עלי�;

�ל„. ליטרי� מאתי� עליה להביא ה�המה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��כר
ח�ב; � �מתה �ע�רי� �ל ליטרי� מאתי� והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָח�י�,
וכ� נפח. לה� י� וה�ע�רי� ל��א�י, ק�ה �ה�פח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמ�ני
�ב�. �מ�קל� והביא �ב�אה, עליה להביא �כר� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָא�
�מ�קל� והביא �ע�רי�, עליה להביא �כר� א� ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָָאבל

�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. � �מתה ְִִֵֵֵֶַָָָֹח�י�

עליה‰. יר�יב לא אי�, עליה לר�ב ה�המה את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�כר
�מר�יב אי�; עליה מר�יב א�ה, עליה לר�ב �כר� ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹא�ה.
�היא מע�רת ואפ�� �ד�לה, �י� קט�ה �י� א�ה, �ל ִֶֶֶ�ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָעליה

ְִָמניקה.

.Âיד�ע מ�קל עליה ל�את ה�המה את ,[מסויי�]ה��כר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�ע�ר על מ�ל�י� חלק ה�סי� א� � מ�א� על ְְִִִִִִֵֶַַַַָֹוה�סי�
נ�ת� אבל �ט�ר, � מ�א� �ח�ת ח�ב; � �מתה ע�� ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ��סק

א�א[נשיאת]�כר נ��א אינ� סת�, �כר ה��ספת. ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
חלק ה�סי� וא� �המה. לא�ת� ��דינה ה�ד�ע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ���קל
�ל�י� עליה וטע� �ל�י� ל�את ��ר�� �ג�� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹמ�ל�י�,
�� �ה�סי� ספינה וכ� ח�ב. � נ��רה א� �מתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָואחד,
�מיה. ל��� ח�ב � וטבעה מ�א�, על מ�ל�י� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד
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אחד לסטיס אנס. זה הרי �ני�, על יתר הי� ר�ח�ת; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמ��י
לסטיס ל� �בא מז��, הר�עה היה ואפ�� אנס. זה הרי ְִִָָ�ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ�ְמז��,
נפ�� מ�סר הר�עה �אי� אנס, זה הרי � מז�� ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�ְֶָאחד
א�� הרי וה�ח�, וה�ר�לס וה�מר וה�ב הארי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ�לסטיס.
ה�ליכ� א� אבל מאליה�; ��א� �זמ� אימתי? ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנסי�.
ל���. וח�ב אנסי�, א�� אי� � ולסטי� ח��ת �ד�די ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָלמק��

�להרא�ת�‰. �� להת�ר�ת והתחיל ��ב, ��צא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָר�עה
וכ� �ל�ני, �מק�� אנ� 'הרי ל�: ואמר מ���, מתירא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�אינ�
א�ת� �בא לנ�', י� מלחמה �לי וכ� וכ� אנחנ�, ר�עי� ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָוכ�
�אחד ח�ב; הר�עה הרי � מה� ולקח ונ�ח� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�סטיס
א� ולסטי�, ח�ה �ד�די למק�� ה�המה את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה��לי�

ה�המה. למק�� �הת�ר�ת� ה�סטי� את ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָה�ביא

.Â�ל �היה ה�ב�יה[אפשרות]ר�עה א� ה�רפה לה�יל ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ולא אחרי� ר�עי� קרא ולא �במקל�ת, אחרי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָֹֹ�ר�עי�
ואחד ח�� ��מר אחד ח�ב, זה הרי � לה�יל מקל�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהביא

א�א �כר; מקל�ת��מר �מביא ר�עי� ק�רא ח�� ���מר ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ל��ר ח�ב �כר ��מר אבל �ט�ר. � מצא לא וא� ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֹ�ח��,
וח�זר לה�יל; �די ה�המה �מי �די עד וה�קל�ת, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהר�עי�
ל� והיה ,�� ע�ה לא וא� ה�ית. מ�על �כר� ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹול�קח

וח�ב. ���ע, זה הרי � �כר ולא ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹל��ר

.Ê,נ��ע � ��כר' ר�עי� ידי על '�ה�ל�י ��ע� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָר�עה
�מיה�; �די עד א�א לטע�, יכ�ל �אינ� ��ע�; מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונ�טל
�ל �די� חפ�, �נקיטת וי�בע 'נטרפה', ל�מר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכ�ל

ונ�טלי�. ְְְִִִַָה���עי�

.Á�ר�� �עת �י� לעיר, �בא עדר�, �ה�יח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָר�עה
לה�נס הר�עי� �ר� �אי� �עת �י� לעיר, לה�נס ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָהר�עי�
א�� א�מרי�, אי� � ודרס ארי וטרפ�, זאבי� �בא� ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָלעיר,
לה�יל, יכ�ל א� א�ת�: א�מדי� א�א מ�יל; היה �� ְְִִִִֶַַָָָָָָָהיה
וא� �ט�ר; לאו, וא� ח�ב; � �מקל�ת ר�עי� ידי על ְְְְֲִִִִֵַַַָָָאפ��

ל���. ח�ב יד�ע, ה�בר ְֵֵַַַַָָָָאי�

.Ë.ט�ר� והר�עה אנס, זה הרי � �דר�� ה�המה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמתה
אותה]ס�פ� �קפ��[עינה אנס. אינ� � ומתה אותו], [תקפה ְְִֵֵֶַָָָָֹ

העל� אנס. זה הרי � ונפלה �תקפ�� צ�קי�, לרא�י ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹועלתה
ולא למנע�, יכ�ל וה�א מאליה, �עלתה א� צ�קי�, ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלרא�י
� נ��רה א� �מתה ונפלה ��קפ��, �י על א� � ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָמנע�
ר�עה וכ� ח�ב. � �אנס וס�פ� �פ�יעה ��ח�ת� ��ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹח�ב;
לחבר��, מה� אחת ודחפה ה��ר, על ה�המ�ת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�העביר

ל��לת ל�[זרימת]ונפלה היה �הרי ח�ב, זה הרי � ה�הר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
א�א �כר, נ�טל ה��מר �אי� אחת; אחת ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהעביר�
�אחת, והעביר� ��ח�ה, �פ�ע וה�איל מע�ה, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָ�ְְִִָל�מירה
ח�ב. ה�א הרי ה�פילה, �עת ���� ��אנס �י על ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָא�

.È,ט�ר� � �דר�� �� �מתה לאג� ויצאת ,�� ְְְֲֵַַַָָָָָָָָָ��ע
ה�איל זה; אנס לידי ��ב�א ל� �רמה יציאת� ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�אי�
א� אבל �אג�. �י מה ��מר, �בית �י מה מתה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ�כדר��
ה��מר הרי � ה��ב �בית �דר�� �מתה מהאג�, ��ב ְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ�נב�
הרי מתה, לא �אפ�� ח��; ��מר �ה�א �י על א� ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹח�ב,
�ל וכ� לה�נב. ל� �רמה ויציאת� ה��ב, �יד אב�דה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹהיא

�זה. ֵֶַָ���צא

ה'תשס"ט ניס� ו' שלישי יו�

ד ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

.‡� ��קעה וה�ליכ� �הר, לה�ליכ� החמ�ר את ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָה��כר
וא� ה�עלי�. �עת על �עבר �י על א� �ט�ר, � החלקה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָ�ִא�
א� � �הר וה�ליכ� ��קעה, לה�ליכ� �כר� ח�ב. ְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָה�ח�ה,
ה�ח�ה וא� ה�קעה. מ� יתר �הר �ה��ל�ת ח�ב, � ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ�החלקה
הר�ח מ�ני ההר, מ� יתר ��קעה �חמימ�ת �ט�ר, �ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ה�עלה מחמת ה�ח�ה וא� ההרי�; �רא�י �� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��נ�בת

ה�רה[העליה] את ה��כר וכ� �זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
�ח�ר� ה�לי וה�א ה�נק�, ו�בר ��קעה, וחר� �הר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹלחר�
�חר��. הא�ני� ע� ה�רה, �על ודי� �ט�ר; ה��כר הרי � ��ְֲִִֵֵַַַַָָָָ�ְִֶָָ
�על �י� � ה�נק� ונ��ר ה�עלי�, �עת על ��ה לא א� ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַָָֹוכ�
ונ��ר �הר, וחר� ��קעה, לחר� �כר� הא�ני�. ע� ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹ�ִַָָָה�רה,

הא�ני�. ע� ��כר, �ל ודינ� ח�ב; ה��כר � ִָ�ְְִִֵֵֶַַַַַָָה�נק�

מ��מי�.·. חרי�ה? �עת ���ר� הא�ני� �י� ה�א ְְְְֲִִִִֵֶַָָ�ִַָ�מה
ה�לי את הא�חז זה מ���? �עת[המחרישה]מי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

�ניה� � מעל�ת מעל�ת ה�דה היתה וא� ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהחרי�ה;
��למד א�ת� ה�נהיג ה�נק�, �דמי ההנהגה]ח�בי� ,[מקל ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

ה�לי. את ְְִֵֶַָוהא�חז

�ט�ר.‚. � והחלקה �תב�אה וד� �קטנית, לד�� ְְָָ�ְְְְְְִִִָָָָָ�כר�
מע�ה מחלקת. �ה�טנית ח�ב, � �קטנית וד� ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�תב�אה,
�דר� �� �ל� 'לא ל�: ואמר לחבר�, חמ�ר �ה��יר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�אחד
�� �אי� נר� �דר� א�א ,�� מצ�יי� �ה�י� �ק�ד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנהר
�� הי� ולא החמ�ר, �מת �ק�ד, נהר �דר� הל� ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי�';
אמר: מעצמ� ה�א א�א הל�, �ר� �איז� ��עידי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעדי�
מת', עצמ� �מחמת מי�, �� הי� ולא הלכ�י, �ק�ד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹ'�נהר
�ה�י� מעידי� עדי� �� וי� ה�איל חכמי�: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָואמר�
�עת על ��ה �הרי ל���, ח�ב � �ק�ד �נהר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמצ�יי�
עדי�. ��� �מק�� ל��ר' �י 'מה א�מרי� ואי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָה�עלי�;

�ל„. ליטרי� מאתי� עליה להביא ה�המה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��כר
ח�ב; � �מתה �ע�רי� �ל ליטרי� מאתי� והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָח�י�,
וכ� נפח. לה� י� וה�ע�רי� ל��א�י, ק�ה �ה�פח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמ�ני
�ב�. �מ�קל� והביא �ב�אה, עליה להביא �כר� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָא�
�מ�קל� והביא �ע�רי�, עליה להביא �כר� א� ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָָאבל

�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. � �מתה ְִִֵֵֵֶַָָָֹח�י�

עליה‰. יר�יב לא אי�, עליה לר�ב ה�המה את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�כר
�מר�יב אי�; עליה מר�יב א�ה, עליה לר�ב �כר� ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹא�ה.
�היא מע�רת ואפ�� �ד�לה, �י� קט�ה �י� א�ה, �ל ִֶֶֶ�ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָעליה

ְִָמניקה.

.Âיד�ע מ�קל עליה ל�את ה�המה את ,[מסויי�]ה��כר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�ע�ר על מ�ל�י� חלק ה�סי� א� � מ�א� על ְְִִִִִִֵֶַַַַָֹוה�סי�
נ�ת� אבל �ט�ר, � מ�א� �ח�ת ח�ב; � �מתה ע�� ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ��סק

א�א[נשיאת]�כר נ��א אינ� סת�, �כר ה��ספת. ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
חלק ה�סי� וא� �המה. לא�ת� ��דינה ה�ד�ע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ���קל
�ל�י� עליה וטע� �ל�י� ל�את ��ר�� �ג�� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹמ�ל�י�,
�� �ה�סי� ספינה וכ� ח�ב. � נ��רה א� �מתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָואחד,
�מיה. ל��� ח�ב � וטבעה מ�א�, על מ�ל�י� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד
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.Ê���אחד,[השוכרו]�ה�סי�[סבל]ה קב מ�א� על ִֶֶַַַַַָָָ
�עת, �� �ה�א �י על �א� �נזקיו; ח�ב � זה �מ�א ְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�ְוה�ק
מחמת ��א ל��, על עלה ה��א, �כבד מר�י� ה�א ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

ה�בד. זה ה�א ְֶֶַָֹחלי�

.Áעליה לה�יח ל� י� � עליה לר�ב החמ�ר את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה��כר
�ר� �אי� לפי ה�ר�, א�ת� �ל �מז�נ�תיו �לגינ� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ�ס�ת�
זה, על יתר מז�נ�ת; לקנ�ת �מל�� מל�� �כל לחזר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹה��כר
לה�יח החמ�ר לבעל י� וכ� עליו. מע�ב החמ�ר �על ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָהרי
זה, על יתר ה���; א�ת� �ל �מז�נ�ת ותב�, �ע�רי� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָעליה
מל�� �כל לקנ�ת ל� �אפ�ר מ�ני עליו, מע�ב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָה��כר
עליה מ�יח � יקנה מאי� מצ�י �� אי� א� לפיכ�, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�מל��.
ה�ברי� א�� וכל ה�ר�. �ל �ל �המ�� �מז�נ�ת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָמז�נ�תיו
�מק�� אבל יד�ע; מנהג �� �אי� �מק�� סת�, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ���כר

לפי ה�ל מנהג, ה�נהג.��� ְְְִִִֵֶַַָָֹ

ה ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

נלקחה‡. א� נ���ת, א� וחלתה ה�המה, את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָה��כר
נלקחה א� � לחזר ס�פ� �אי� �י על א� � ה�ל� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעב�דת

הליכת� שבדר�]�ר� אלו על היה המל� ה���יר[צו הרי , ְֲֲִִֵֶֶַַָָ
�כר� ל� ל�� וח�ב לפני�'; ��� 'הרי ל��כר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָא�מר
עליה ל�את ���כר� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ�מ�ל�.
�כר� א� אבל הק�דה. �לא לה�ליכ� �אפ�ר ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמ�א�י
� �ה� וכ��צא זכ�כית �לי עליה ל�את א� עליה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלר�ב
� העמיד לא וא� חמ�ר; �כר א� חמ�ר, ל� להעמיד ְְֱֲֲֲִִִִֶַַַָָֹח�ב

.�� �הל� מה �כר על ע�� ויח�ב ה�כר, ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָיחזיר

�י�·. ל�את ��כר� �י� נ��רה, א� ה�המה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה
מ��יר 'אני סת� 'חמ�ר' ל�: אמר א� � לר�ב ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹ��כר�
לא וא� מק��; מ�ל אחר חמ�ר ל� להעמיד ח�ב ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹל�',

ה�המה למ�ר ל��כר י� � ��[המתה]העמיד ול�ח ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
�דמיה אי� א� �דמיה �המה ��כר א� אחרת, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�המה
אני זה 'חמ�ר ל�: אמר .�� ��סק ל�ק�� ���יע עד ֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָל�ח,
�מתה זכ�כית, לכלי א� עליה, לר�ב �כר� א� � ל�' ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ��כר
וא� י�ח. אחרת, �המה ל�ח �דמיה י� א� � ה�ר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�חצי
���יע עד ,��� �דמי אפ�� ��כר ל�ח, �דמיה ִֶַַַָ�ְְֲִִִֵֵֵֶַָָאי�
ל��ר ולא ל�ח לא ��מי� אי� וא� ע��. ��סק ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹל�ק��
�רעמת א�א עליו ל� ואי� ה�ר�, חצי �ל �כר� ל� נ�ת� �ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

�מת[כעס] זה', 'חמ�ר ל� ואמר ה�איל � למ�א �כר� .ְְְֲִֵֶַַָָָָ
ל� נ�ת� א�א אחר, ל� להעמיד ח�ב אינ� ה�ר�, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�חצי

ל� �מ�יח ה�ר� חצי �ל נבלת�.[לבעלי�]�כר� ְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

אמר‚. א� � ה�ר� �חצי ל� וטבעה ה�פינה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה��כר
�� לה�לי� ה��כר ��כר� ל�', מ��יר אני ז� 'ספינה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָל�:
ה�כר; �ל יחזיר ה�כר, ל� ��ת� �י על א� � סת� ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָיי�
��כר�י, עצמ� ה�פינה לי 'הבא ל�: א�מר זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�הרי
מק�� מ�ל יי� אביא ואני ז�, �ספינה י� �ד�לה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�הק�דה
ל�', מ��יר 'אני סת� 'ספינה' ל�: אמר .'�� ְְְְְֲִִִִַַָָָָוא�לי�
נת� ��א �י על א� � זה יי� �� לה�לי� ה��כר ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ��כר�
א�מר �הרי ה�כיר�ת; �ל ל� ל�� ח�ב �ל��, ה�כר מ� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָל�
מק�� מ�ל ספינה אביא ואני עצמ�, ה�י� לי 'הבא ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָל�:

ל� לנ��ת צרי� אבל מהתשלו�]וא�ליכ�'. �די[להפחית ְְְֲִִֵַָָ
�ה�לכת ה���ל ��מה �אינ� ה�ר�, חצי �ל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹה�רח
ל�', מ��יר אני ז� 'ספינה ל�: אמר �בטל. לי��ב ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָה�פינה
אינ� ה�כר, נת� א� � זה יי� �� לה�לי� ה��כר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��כר�
להביא יכ�ל זה �אי� י��; לא נת�, לא וא� להחזיר�; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹיכ�ל
�כר עצמ�. ה�י� להביא יכ�ל זה ולא עצמ�, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹה�פינה

ה�כר. ח�לקי� א�� הרי � סת� ליי� סת� ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָספינה

�פרק�„. ה�פינה, את �[השוכר]ה��כר ה�ר� �חצי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
����יר מי ה��כר מצא וא� ה�ר�. �ל �כר ל� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנ�ת�
ה�פינה לבעל וי� ��כר; ��סק, ה�ק�� עד ל� ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָא�ת�
לאי� ���פינה ה�ח�רה �ל מכר א� וכ� �רעמת. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
�כר נ�טל � ה��קח ועלה ה�א, וירד ה�ר�, �חצי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחר
וי� האחר��; מ� החצי ��כר הרא���, מ� ה�ר� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָחצי

� מ�ני �רעמת, עליו ה�פינה �עתלבעל לס�ל ל� ��ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
�זה. ���צא �ל וכ� .�� הר�ל לא �עדי� אחר ְְֵֵֶַַָֹ�ֲִִֵֶַַֹאי�

קצ�ב,‰. זמ� עד לחבר� �ית �ה���יר א�מר, אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמ�א�
מ��יר, � זמ�� ס�� עד לאחר ה�ית לה��יר ה��כר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
לא אר�עה, הי� א� �ית�; �ני �מני� �ה� לאחרי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאבל
ר�אי ה��כר אי� חכמי� אמר� ��א לחמ�ה; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹי��ר
רצ�ני 'אי� ל�: א�מר �הרי �מ�לטלי�, א�א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלה��יר,
�הרי �ספינה, א� �קרקע אבל אחר'. �יד �קד�ני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ��היה
ל� אמר א� א�מר, אני וכ� .�� א�מרי� אי� ע��, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ�על�
לאחרי�? �יתי ות��יר �טרח 'ל�ה ל��כר: ה�ית ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָ�על
מ�כיר�ת�' �ט�ר וא�ה וה�יח� צא ,�� לעמד �רצה לא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹא�
ט�ב �מנע �"אל ��ה �לל; לאחר לה��יר� יכ�ל אינ� �ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
וי� �ית�. לזה ה�ח לאחר, מ��יר� �א�ה עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ�עליו";
וי�� �לל, לאחר לה��יר� יכ�ל אינ� ואמר, �ה�רה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמי

אמת. �י� ��ה לי יראה ולא זמ��; ס�� עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�כר�

.Â� נפל ל�, �ה��יר� ואחר ל�', מ��יר אני זה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ'�ית
,�� ������ מה על ע�� מח�ב א�א לבנ�ת�; ח�ב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאינ�
להעמיד ח�ב � סתר� א� אבל ה�כיר�ת. �אר ל� ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָ�מחזיר
אחר חזר א� וכ� �מ�ת�. ל� י��ר א� אחר, �ית ְְְִִִֵֵַַַַַָֹל�
�הפקיע א�ס, א� לג�י מכר� א� וה��יר� לזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ�ה��יר�
אחר �ית ל� לה��יר ח�ב זה הרי � הרא��� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ�כיר�ת

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶַָֹ�מ�ת�.

.Êח�ב � נפל �ית, ל� ��ת� ואחר סת�, �ית ל� ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָה��יר
ה�ית מ� קט� היה וא� אחר; �ית ל� י�� א� ְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלבנ�ת�,
קר�י ��היה וה�א � עליו לע�ב יכ�ל ה��כר אי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��פל,
ל�: אמר א� אבל סת�. �ית א�א ל� ה��יר ��א ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ'�ית',
�מ�ת �ית ל� להעמיד ח�ב � ל�' מ��יר אני �זה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָ'�ית
ל�מר יכ�ל ואינ� �הראה�; זה �ית �ל רח�� �מ�ת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאר��
ל��ק א� ל�הר קר�ב ��היה א�א �ברי עני� היה 'לא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹל�,
�מ�ת� �ית ל� להעמיד ח�ב א�א �זה', ל�רח� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָא�
לא �ד�ל, �ד�ל; יע��� לא קט�, היה א� לפיכ�, ְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֹ�כצ�רת�.
אחד. יע��� לא �ני�, �ני�; יע��� לא אחד, קט�; ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיע���
עליה�, י�סי� ולא ,�� �הי� הח��נ�ת מ� יפח�ת לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹוכ�

�ניה�. מ�עת ְִֵֶֶַַָא�א

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oqip 'f iriax mei -

.Áעל�ה ל� להעמיד ח�ב סת�, על�ה [א�ה���יר ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
מ��ירנפלה] אני זה �ית ��י �על ז� 'על�ה ל�: אמר .ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

העל�ה נפחתה א� לפיכ�, לעל�ה. ה�ית �ע�ד הרי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָל�',
לא וא� לת��; ח�ב ה���יר יתר, א� טפחי� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ�אר�עה
עד ה�ית, �על ע� ��ית ודר י�רד ה��כר הרי � ���ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָ
� העלי�נה ונפחתה ז�, ��י על ז� על��ת ��י הי� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ת��.
יד�ר א� ספק זה הרי � ה�ח��נה נפחתה ��ח��נה. ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ר
מ�ציאי� אי� �ר, וא� יד�ר. לא לפיכ� ��ית; א� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ�עלי�נה,

'�לית לחבר�: �אמר �אחד מע�ה �על[גפ�]מ�ד�. ז� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה�רסק אפרסק]��י איל�[ע� ונעקר ל�', מ��יר אני ה�ה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַ

ל�: ואמר� חכמי�, לפני מע�ה �בא מ�ק�מ�. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָה�רסק
ק�מת' �ה�לית זמ� �ל ה�רסק ל� להעמיד א�ה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ'ח�ב

לדלית] למשענת �זה.[שיהיה ���צא �ל וכ� .ְֵֵֶַָֹ

ו ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ל‡. �ית �בירהה���יר מ����[בני�]חבר� � �ד�לה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ
א��ת אר�ע עד �בכתליה �ב�ר��[הסמוכי�]�זיזיה [גינה], ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

��הג� �מק�� ה��י�; �אח�רי �ברחבה חצר, ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
�בכל ה�תלי�. �עבי מ���� ה�תלי�, �עבי ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלה����
וה�מ�ת ה�דינה מנהג אחר ה�לכי� ה�ברי�, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָא��

�ממ�ר.[ההגדרות] מ�ח �עני� �אמרנ� �דר� לה�, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהיד�עי�

.·.��� הרפת ה��יר לא סת�, חצר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹוה���יר

�לת�ת,‚. ל� להעמיד ח�ב � לחבר� �ית ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָה���יר
ה�קרה, את �לח�ק ��תקלקל�, הח��נ�ת ל� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹולפ�ח

נגר ולע��ת ����רה, ה��רה את �מנע�ל,[בריח]ולסמ� ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ
�ד�ל ע�ר וה� א�� מע�ה �ה� מ�ברי� �א�� ���צא ְִֵָָָ�ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹוכל
מעקה לע��ת ח�ב ה��כר והחצר�ת. ה��י� ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ�י�יבת
לע��ת רצה א� וכ� מ���. ה�ז�זה מק�� �לת�� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�מז�זה,
עצמ�. מ�ל ע��ה זה הרי � ��� להטיח א� מרזב, א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ס��,

.„� יתר א� �אר�עה ונפחתה לחבר�, על�ה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָה���יר
וה�עזיבה ה�קרה לת�� �ה�עזיבה[טיט]ח�ב �עליה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה�א. ה�קרה ְִִַָח��ק

ה�א‰. לפיכ�, ��כר; �ל ה�א הרי ��חצר, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָה�בל
אחר ה�לכי� מנהג, �� י� וא� לה�ציא�. �� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָמ��ל
�ע�� ה�המ�ת ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�נהג.
�על �ל ה�בל אחרי�, �ל ה�המה וא� ��כר; �ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָה�בל
�י על א� מ�ע��, ��א ל� ק�נה אד� �ל �חצר� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהחצר,

אחרי�. �יד �כ�רה ְְֲִִֵֶַָ�היא

.Âאר� א� חנ�ת א� מרח� א� חצר א� �ית ְְְֲִִֵֶַַַָָָה���יר
�ס�� לצאת ��פה� זה הרי � קצ�ב זמ� עד ְְְֲֵֵֵֶַַַָָה�ק�מ�ת,
סת� �ית ל� �כר אחת. �עה אפ�� ל� ממ�י� ואינ� ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָזמ��,
מ�ני �ח�ת אי� ל�ביתה, אחד; מ��� �ח�ת אי� ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָללינה,

י��. מ�ל�י� �ח�ת אי� לנ��אי�, ְְִִִִִֵָָֹימי�;

.Êעד לה�ציא�, יכ�ל אינ� � סת� לחבר� �ית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָה���יר
יהיה ולא מק��, לב�� �די מ�ד�, י�� �ל�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹ���דיע�
אמ�רי�? �ברי� ��ה יצא. ה�ל�י�, �לס�� ��ר�; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�מ�ל�
לה�ציא� יכ�ל אינ� ה��מי�, �ימ�ת אבל הח�ה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָ�ימ�ת

החג לפני[סוכות]מ� י�� �ל�י� זמ� ל� קבע ה�סח. ועד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

לאחר אחד י�� אפ�� י�� ה�ל�י� מ� נ�אר א� � ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹהחג
���דיע� וה�א, ה�סח; מ�צאי עד לה�ציא� יכול אינ� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחג,
אבל �עיר�ת; אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ד�. י�� ְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ�ל�י�

גדולות]��ר�י� ימ�ת[ערי� ואחד הח�ה ימ�ת אחד � ְְְְִֶֶַַַַָָָ
וכ� מ�ד�. חד� ע�ר �ני� לה�דיע� צרי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹה��מי�,
�ני� לה�דיע� צרי� �עיר�ת, �י� ��ר�י� �י� � ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ�חנ�ת

מ�ד�. חד� ִֶֶָָֹֹע�ר

.Áח�ב ה��כר �� � לה�דיע� ח�ב �ה���יר ���ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ע�ר �ני� מ�ד� א� �עיר�ת, י�� �ל�י� מ�ד� ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹֹלה�דיע�

�כ� ��ב�� �די ��ר�י�, �ית�[דייר]חד� י�אר ולא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
י אינ� � ה�דיע� לא וא� ה�כר.�נ�י. י�� א�א לצאת, כ�ל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

.Ëה��כר ולא לה�ציא�, יכ�ל ה���יר �אי� �י על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹא�
י� � ה��י� ה�קר� א� � מ�ד� ���דיע� עד לצאת, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכ�ל
עד ��וה �כר 'א� ל��כר: ול�מר עליו, לה�סי� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹל���יר
ל��כר י� � ה��י� ה�זל� א� וכ� �צא'. א� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ��מצא,
�ל ��כר לי ה��ר 'א� ל���יר: ול�מר ה�כר, מ� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלפחת
�� �ר �היה ה���יר �ית נפל לפני�'. �ית� הרי א� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָע�ה,
'אינ� ל�: ול�מר מ�ית�, ה��כר לה�ציא ל� י� זה הרי �ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואני מק��, ��מצא עד �ביתי י��ב א�ה ��היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�די�
מ��י'. י�תר ה�ה, ��ית זכ�ת �על א�ה �אי� ��ר�; ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ�מ�ל�

.È�היה[המשכיר]נת א� � א�ה �� ל�א לבנ� ה�ית ְִִִִִַַַָָָָָ
ל� אפ�ר והיה �ל�ני, �זמ� חת� נע�ה ��נ� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָי�דע

לה�ציא�.[לשוכר]לה�דיע� יכ�ל אינ� � ה�דיע� ולא מ�ד� ְְְִִִִֵֶָֹֹ
הרי � מ�ד נ��א ה�א והרי א�ה, ל� נז��נה עכ�ו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָוא�
�בית�, י��ב זה ��היה �די� �אינ� לה�ציא�; ל� י� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶזה

ח�ה. �� ��ע�ה �ית ל��ר מח�ר ה�ית �על ָ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ�ב�

.‡Èיכ�ל ה�ני אי� � ה�רי�� א� נתנ�, א� ה�ית, ְִִִֵֵַַַַָָָמכר
ע�ר �ני� א� י�� �ל�י� מ�ד� ���דיע� עד ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹלה�ציא�,
זה מ�ח יתר �ח� 'אי� ל�: א�מר ה��כר �הרי ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹחד�;

מחמת�'. זה �בית ְֲִִֵֶֶַָָָ��כית

ה'תשס"ט ניס� ז' רביעי יו�

ז ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

.‡� �ממ�ר �מ�ח ��רצה �נאי �ל אד� ��תנה ���ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היא. קצ�ב לזמ� מכירה �ה�כיר�ת ��כיר�ת, מתנה ��ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
�אי� וכל �כירה; �כיר�ת� ממ�ר, �נכסיו ��מ�ר� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹוכל
�ר�ת ל� י� �� א� א�א � ל��ר ל� אי� �� למ�ר, ְְִִִֵֵֵֵֶָָֹֹל�

מ�כר. ואינ� ��כר זה הרי ה�רקע, �א�ת� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ�לבד

.·� ה�נה ונתע�רה ל�נה, לחבר� �ית ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָה���יר
ל��כר חינ�]נתע�רה חודש לחד�י�,[הרויח ה��יר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ

ל���יר נוס�]נתע�רה חודש שכר ל�[הרויח הז�יר . ְְְְִִִִַַַָ
ע�ר �ני� לחד�, '�ינר ל� �אמר �י� � ו�נה ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹחד�י�
�ינר ��נה, �ינר ע�ר '�ני� ל� �אמר �י� ל�נה', ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ�ינר
�חזקת �ה�רקע ל���יר; הע��ר חד� הרי � חד�' ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�כל
�ראיה א�א ה�רקע �על מ�ד �בר מ�ציאי� ואי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ�עליה,
ה��ר�י�', זה 'לזמ� �אמר: ה�ית �על וכ� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ�ר�רה.

סת� א�א �כר�י 'לא א�מר: זמ�]וה��כר ציו� א�[ללא ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
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.Áעל�ה ל� להעמיד ח�ב סת�, על�ה [א�ה���יר ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
מ��ירנפלה] אני זה �ית ��י �על ז� 'על�ה ל�: אמר .ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

העל�ה נפחתה א� לפיכ�, לעל�ה. ה�ית �ע�ד הרי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָל�',
לא וא� לת��; ח�ב ה���יר יתר, א� טפחי� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ�אר�עה
עד ה�ית, �על ע� ��ית ודר י�רד ה��כר הרי � ���ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָ
� העלי�נה ונפחתה ז�, ��י על ז� על��ת ��י הי� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ת��.
יד�ר א� ספק זה הרי � ה�ח��נה נפחתה ��ח��נה. ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ר
מ�ציאי� אי� �ר, וא� יד�ר. לא לפיכ� ��ית; א� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ�עלי�נה,

'�לית לחבר�: �אמר �אחד מע�ה �על[גפ�]מ�ד�. ז� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה�רסק אפרסק]��י איל�[ע� ונעקר ל�', מ��יר אני ה�ה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַ

ל�: ואמר� חכמי�, לפני מע�ה �בא מ�ק�מ�. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָה�רסק
ק�מת' �ה�לית זמ� �ל ה�רסק ל� להעמיד א�ה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ'ח�ב

לדלית] למשענת �זה.[שיהיה ���צא �ל וכ� .ְֵֵֶַָֹ

ו ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ל‡. �ית �בירהה���יר מ����[בני�]חבר� � �ד�לה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ
א��ת אר�ע עד �בכתליה �ב�ר��[הסמוכי�]�זיזיה [גינה], ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

��הג� �מק�� ה��י�; �אח�רי �ברחבה חצר, ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
�בכל ה�תלי�. �עבי מ���� ה�תלי�, �עבי ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלה����
וה�מ�ת ה�דינה מנהג אחר ה�לכי� ה�ברי�, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָא��

�ממ�ר.[ההגדרות] מ�ח �עני� �אמרנ� �דר� לה�, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהיד�עי�

.·.��� הרפת ה��יר לא סת�, חצר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹוה���יר

�לת�ת,‚. ל� להעמיד ח�ב � לחבר� �ית ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָה���יר
ה�קרה, את �לח�ק ��תקלקל�, הח��נ�ת ל� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹולפ�ח

נגר ולע��ת ����רה, ה��רה את �מנע�ל,[בריח]ולסמ� ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ
�ד�ל ע�ר וה� א�� מע�ה �ה� מ�ברי� �א�� ���צא ְִֵָָָ�ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹוכל
מעקה לע��ת ח�ב ה��כר והחצר�ת. ה��י� ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ�י�יבת
לע��ת רצה א� וכ� מ���. ה�ז�זה מק�� �לת�� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�מז�זה,
עצמ�. מ�ל ע��ה זה הרי � ��� להטיח א� מרזב, א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ס��,

.„� יתר א� �אר�עה ונפחתה לחבר�, על�ה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָה���יר
וה�עזיבה ה�קרה לת�� �ה�עזיבה[טיט]ח�ב �עליה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה�א. ה�קרה ְִִַָח��ק

ה�א‰. לפיכ�, ��כר; �ל ה�א הרי ��חצר, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָה�בל
אחר ה�לכי� מנהג, �� י� וא� לה�ציא�. �� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָמ��ל
�ע�� ה�המ�ת ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�נהג.
�על �ל ה�בל אחרי�, �ל ה�המה וא� ��כר; �ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָה�בל
�י על א� מ�ע��, ��א ל� ק�נה אד� �ל �חצר� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהחצר,

אחרי�. �יד �כ�רה ְְֲִִֵֶַָ�היא

.Âאר� א� חנ�ת א� מרח� א� חצר א� �ית ְְְֲִִֵֶַַַָָָה���יר
�ס�� לצאת ��פה� זה הרי � קצ�ב זמ� עד ְְְֲֵֵֵֶַַַָָה�ק�מ�ת,
סת� �ית ל� �כר אחת. �עה אפ�� ל� ממ�י� ואינ� ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָזמ��,
מ�ני �ח�ת אי� ל�ביתה, אחד; מ��� �ח�ת אי� ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָללינה,

י��. מ�ל�י� �ח�ת אי� לנ��אי�, ְְִִִִִֵָָֹימי�;

.Êעד לה�ציא�, יכ�ל אינ� � סת� לחבר� �ית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָה���יר
יהיה ולא מק��, לב�� �די מ�ד�, י�� �ל�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹ���דיע�
אמ�רי�? �ברי� ��ה יצא. ה�ל�י�, �לס�� ��ר�; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�מ�ל�
לה�ציא� יכ�ל אינ� ה��מי�, �ימ�ת אבל הח�ה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָ�ימ�ת

החג לפני[סוכות]מ� י�� �ל�י� זמ� ל� קבע ה�סח. ועד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

לאחר אחד י�� אפ�� י�� ה�ל�י� מ� נ�אר א� � ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹהחג
���דיע� וה�א, ה�סח; מ�צאי עד לה�ציא� יכול אינ� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחג,
אבל �עיר�ת; אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ד�. י�� ְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ�ל�י�

גדולות]��ר�י� ימ�ת[ערי� ואחד הח�ה ימ�ת אחד � ְְְְִֶֶַַַַָָָ
וכ� מ�ד�. חד� ע�ר �ני� לה�דיע� צרי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹה��מי�,
�ני� לה�דיע� צרי� �עיר�ת, �י� ��ר�י� �י� � ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ�חנ�ת

מ�ד�. חד� ִֶֶָָֹֹע�ר

.Áח�ב ה��כר �� � לה�דיע� ח�ב �ה���יר ���ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ע�ר �ני� מ�ד� א� �עיר�ת, י�� �ל�י� מ�ד� ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹֹלה�דיע�

�כ� ��ב�� �די ��ר�י�, �ית�[דייר]חד� י�אר ולא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
י אינ� � ה�דיע� לא וא� ה�כר.�נ�י. י�� א�א לצאת, כ�ל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

.Ëה��כר ולא לה�ציא�, יכ�ל ה���יר �אי� �י על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹא�
י� � ה��י� ה�קר� א� � מ�ד� ���דיע� עד לצאת, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכ�ל
עד ��וה �כר 'א� ל��כר: ול�מר עליו, לה�סי� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹל���יר
ל��כר י� � ה��י� ה�זל� א� וכ� �צא'. א� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ��מצא,
�ל ��כר לי ה��ר 'א� ל���יר: ול�מר ה�כר, מ� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלפחת
�� �ר �היה ה���יר �ית נפל לפני�'. �ית� הרי א� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָע�ה,
'אינ� ל�: ול�מר מ�ית�, ה��כר לה�ציא ל� י� זה הרי �ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואני מק��, ��מצא עד �ביתי י��ב א�ה ��היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�די�
מ��י'. י�תר ה�ה, ��ית זכ�ת �על א�ה �אי� ��ר�; ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ�מ�ל�

.È�היה[המשכיר]נת א� � א�ה �� ל�א לבנ� ה�ית ְִִִִִַַַָָָָָ
ל� אפ�ר והיה �ל�ני, �זמ� חת� נע�ה ��נ� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָי�דע

לה�ציא�.[לשוכר]לה�דיע� יכ�ל אינ� � ה�דיע� ולא מ�ד� ְְְִִִִֵֶָֹֹ
הרי � מ�ד נ��א ה�א והרי א�ה, ל� נז��נה עכ�ו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָוא�
�בית�, י��ב זה ��היה �די� �אינ� לה�ציא�; ל� י� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶזה

ח�ה. �� ��ע�ה �ית ל��ר מח�ר ה�ית �על ָ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ�ב�

.‡Èיכ�ל ה�ני אי� � ה�רי�� א� נתנ�, א� ה�ית, ְִִִֵֵַַַַָָָמכר
ע�ר �ני� א� י�� �ל�י� מ�ד� ���דיע� עד ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹלה�ציא�,
זה מ�ח יתר �ח� 'אי� ל�: א�מר ה��כר �הרי ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹחד�;

מחמת�'. זה �בית ְֲִִֵֶֶַָָָ��כית

ה'תשס"ט ניס� ז' רביעי יו�

ז ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

.‡� �ממ�ר �מ�ח ��רצה �נאי �ל אד� ��תנה ���ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היא. קצ�ב לזמ� מכירה �ה�כיר�ת ��כיר�ת, מתנה ��ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
�אי� וכל �כירה; �כיר�ת� ממ�ר, �נכסיו ��מ�ר� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹוכל
�ר�ת ל� י� �� א� א�א � ל��ר ל� אי� �� למ�ר, ְְִִִֵֵֵֵֶָָֹֹל�

מ�כר. ואינ� ��כר זה הרי ה�רקע, �א�ת� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ�לבד

.·� ה�נה ונתע�רה ל�נה, לחבר� �ית ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָה���יר
ל��כר חינ�]נתע�רה חודש לחד�י�,[הרויח ה��יר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ

ל���יר נוס�]נתע�רה חודש שכר ל�[הרויח הז�יר . ְְְְִִִִַַַָ
ע�ר �ני� לחד�, '�ינר ל� �אמר �י� � ו�נה ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹחד�י�
�ינר ��נה, �ינר ע�ר '�ני� ל� �אמר �י� ל�נה', ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ�ינר
�חזקת �ה�רקע ל���יר; הע��ר חד� הרי � חד�' ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�כל
�ראיה א�א ה�רקע �על מ�ד �בר מ�ציאי� ואי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ�עליה,
ה��ר�י�', זה 'לזמ� �אמר: ה�ית �על וכ� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ�ר�רה.

סת� א�א �כר�י 'לא א�מר: זמ�]וה��כר ציו� א�[ללא ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
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� הביא לא וא� ראיה; להביא ה��כר על � אר�' ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹלזמ�
ה�ת נ��ע ה�ית ה�ית.[מדרבנ�]�על מ� �מ�ציא� , ְִִִִִֵֶַַַַַַָ

.‚,'�� ��תח�ב�י ה�ית �כר 'נת�י �אמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָה��כר
ה�כיר�ת �היתה �י� נטל�י', לא 'עדי� א�מר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוה���יר
�ל�י� �ת�� �בע� א� � עדי� �לא �היתה �י� ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹ��טר,

ויחרי� י�� א� ראיה, להביא ה��כר על � חר�י�� [יטיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
��ת�סת�] ��מי� עליו יטע� א� מ���, ��קח מי ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

ה���יר �בע� ה�ת. וי��יעה� עצמ� �פני טענה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ח�ה
ה�� על � �ל�י� �י�� ואפ�� י��, �ל�י� �ירלאחר ְְְְְֲִִִִַַַַַַֹֹ

�כר� ל� נת� ��בר ה�ת ה��כר י�בע א� ראיה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהביא
�נה ה�כר ל� ���� �פר� מ���, �כר א� וכ� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוי�טר.
�בע� ראיה; להביא ה��כר על � ה�נה �ת�� �תבע� ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ�נה,
על � �אל�ל וע�רי� ��עה �י�� אפ�� ה�נה, ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָלאחר

ראיה. להביא ְְְִִַַָָָה���יר

זמ�„. �� ואי� �ני�, לע�ר ��טר לחבר� �ית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָה���יר
השכירות] מ�מ�[תחילת עבר לא 'עדי� א�מר: ה��כר �ְֲִִֵֵַַַַָֹ

�ני �למ� '�בר א�מר: וה���יר �נה', א�א ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָה�טר
ראיה; להביא ה��כר על � �ני�' ע�ר ו�כנ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָה�כיר�ת,
וי�ציא�. ה�ת, ה���יר י�בע � ראיה הביא לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוא�

�ני�,‰. לע�ר מ���� �יד� �היה א� �ר�ס, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
קרקע, �ה� וי�קח עציו י�כר� � ה�מ� �ת�� ה�ר�ס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָויב�
וג�� ה�����. זמ� א� �כיר�ת� זמ� ס�� עד �ר�תיו ְְְְְְִֵַַַַַַָֹויאכל
מ��� �ה� אס�רי� �ניה� � נקצצ� א� ��ב�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנ�ת

וה�וה. ה�לוה ְְִִֶֶַַַֹר�ית,

.Â�סת '�ני�' �� ��ת�ב מ���� �טר א� �כיר�ת ְְְְְִִֶַַַָָָ�טר
מספר] ה�רקע[ללא �בעל '�ל�', א�מר ה�ר�ת �על ,ְֵֵַַַַַַַַָֹ

� ה�ר�ת ואכל ה�לוה א� ה��כר זה וקד� '��י�', ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָא�מר
ה�רקע �על ��ביא עד א�כליה�, �חזקת ה�ר�ת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהרי
וכב� �ני�, �ל� הממ��� א� ה��כר אכל� ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹראיה.

ונעל�] �ר�ת',[הטמי� לי י� �ני� 'לחמ� ואמר: ְְְִִֵֵֵַַָָָָה�טר
�טר�', 'הבא ל�: אמר� � '�ל�' א�מר: ה�רקע ְְְְֵֵַַַַַָָָָֹ�בעל
'לק�חה אמר: רצה, �א�� נאמ�; ה��כר � 'אבד' ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:

�ני�. �ל� אכל� �הרי �ידי', ְֲֲִִִֵֶָָָָָֹהיא

.Ê�א מ�ע��, ��א חבר� לבית �ר�תיו �הכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
לבעל י� � ל� והל� וה�יח� �ר�תיו, �הכניס עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�הטעה�
ה��עלי� �כר ל�� �די ה�ר�ת, מא�ת� למ�ר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹה�ית
חסיד�ת �מ�ת ���ק. א�ת� �מ�ליכי� א�ת� ְֲִִִִִִֶַַַָָ���ציאי�
מק�� �מיה� מ�קצת וי��ר� �י�, �ית ���דיע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָהיא,

�ע�ה[לשומר�] �י על א� ל�עלי�, אבדה ה�ב מ��� ,ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
�הג�. ֶֶַֹֹ��א

.Áכל� סאה ע�רי� ל� ��טח� מחבר�, רחי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה��כר
��כר� הריחיי�]חד� והרי[תמורת הרחי�, �על והע�יר , ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

לטח� ��רי� ח�י� ל��כר י� א� � �� לטח� צרי� ְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹאינ�
טחינת �מי ל�� א�ת� ��פי� לאחרי�, א� לעצמ� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָא�ת�
יכ�ל ל�, אי� וא� היא. סד�� מ�ת ��את סאה; ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹע�רי�
��כר�י; �מ� ל� ט�ח� והריני �מי�, לי 'אי� ל�: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָל�מר

לאחרי�' מכר צרי�, א�ה אי� בית�]וא� �ל[טחינת וכ� . ְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֹ
�זה. ֵֶַָ���צא

ח ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

לאכל‡. �ר� א� לזרע�, �דה מחבר� ה��כר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד
�ג�� קצ�בי�, �פר�ת מ��� ��כר א� �דמי�, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ר�תיו
זה וכר� ��נה, ��ר �ע�רי� ז� �דה מ��� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ��כר
לה�. י� אחד �י� �ניה� � �נה �כל יי� ��י ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ע�רי�

'ח�כר'. ה�קרא ה�א �פר�ת, ְְְִֵֵֵַַָוה��כר

עליו·. �לה�ציא א�ת� לעבד �די �ר�ס א� �דה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמק�ל
א�ות][הוצאיציא�ת ה�ב�אה �לי� ה�רקע לבעל וי�� , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָ

�ל 'מק�ל'. ה�קרא ה�א זה � �יניה� ��תנ� מה א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרביע
לסיג �ה�א ��;[לשמירה]�בר ח�ב ה�רקע �על לאר�, ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָ

.�� ח�ב המק�ל א� הח�כר יתרה, ל�מירה �ה�א ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָודבר
העפר, �ה� ����אי� וה�לי� האר�, �� �ח�פרי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹה�ר��
�על על � ה�י� �ה� ���לי� �ה� וכ��צא וה�ד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוה�לי
על ה�י�, �ה� ��ק�צי� ה�ק�מ�ת וחפירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָה�רקע;

המק�ל. על א� ְֵֵַַַַהח�כר

לא‚. מ�עט�ת, ל�ני� מחבר� �דה המק�ל א� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה��כר
���� לקרקע]יזרע�ה �ני�[מזיק �בע ק�ל� א� �כר� . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

ה�ביעית ואי� ,���� רא��נה �נה ז�רע� מ�[השמיטה]� ְְְְִִִִִֵַָָָָָ
ה�ני�. מ� �ביעית אחד, �ב�ע ק�ל� א� �כר� ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָה�ני�;

ה�להי�„. �ית והיא מחבר�, �דה המק�ל א� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָה��כר
ולא[יבשה] ה�להי�, �ית �ל ה�עי� ויב� האיל�, �ית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹא�

א� �דלי, מ��� להביא אפ�ר א�א ה�ד�ל, ה�הר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ�סק
מחכ�ר�. ל� מנ�ה אינ� � האילנ�ת �ית �ל האיל� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��קצ�
ל� מנ�ה � ה�הר ��ב� �ג�� היא, מדינה מ�ת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָוא�
ה�להי� '�ית ל�: ואמר ה�דה �ת�� ע�מד היה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמחכ�ר�.
� ל�' מ��יר אני ה�ה האיל� '�ית ל�', מ��יר אני ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָה�ה
ה�א �הרי מחכ�ר�; ל� מנ�ה האיל�, נקצ� א� ה�עי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיב�
ל� �א�מר �מי א�א 'ה�ה', ל� אמר ולא �ת�כ�, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹע�מד
היה לא א� לפיכ�, ל�'. מ��יר אני ע�ה �היא ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ'�מ�ת
א� ל�', מ��יר אני ה�להי� '�ית ל�: ואמר �ת�כ� ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָע�מד
מנ�ה אינ� � האיל� נקצ� א� ה�עי� ויב� האיל�', ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'�ית

מחכ�ר�. ֲֵל�

א�‰. חגב ואכל� מחבר�, �דה המק�ל א� ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה��כר
פירותיה]נ���פה ה�ד�ת[נצטמקו לרב זה �בר ארע א� � ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ההפסד לפי ה�ל מחכ�ר�, ל� מנ�ה העיר, א�ת� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ל
מנ�ה אינ� � ה�ד�ת �רב ה��ה ��טה לא וא� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�ארע�.
�על �ל ה�ד�ת �ל �����פ� �י על א� מחכ�ר�, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָל�
א� � המק�ל א� ��כר �ל ה�ד�ת �ל נ���פ� ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָה�רקע.
מחכ�ר�; ל� מנ�ה אינ� ה�ד�ת, �רב ה��ה ���טה �י ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
�ד�תיו �ל �הרי ���כר, א�א �ל�י ההפסד זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אי�
�זרע� ח�י�, ��זרע�ה ה�רקע �על עליו התנה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָנ���פ�.
א� � צמחה ולא ��רע� א� �לל, זרע� ��א א� ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָֹֹ�ע�רי�,
מנ�ה אינ� ה�דינה, רב וה�ת ��פ�� א� חגב ��א �י ְְִֵֶַַָָֹ�ְִִֶַָָָָעל
אחרת, �ע� ולזרע �� לה��ל ח�ב מתי ועד מחכ�ר�. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹל�
מק��. �א�ת� לזריעה �רא�י זמ� �ל צמחה? לא ְְְְִִִֶַָָָָָָֹא�

.Âלקצר ��הג� מק�� � מחבר� �דה המק�ל א� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹה��כר
לעקר ר�אי ואינ� יקצר, השורש]� ��הג�[ע� מק�� ; ְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oqip 'f iriax mei -

על זה מע�בי� ��ניה� לקצר. ר�אי ואינ� יעקר, � ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹלעקר
אחריו לחר� ��הג� �מק�� הקצירה]זה. יחר�.[אחר , ֲֲֲֲֶֶַַַָָָֹֹ

�ב על אילנ�ת לה��יר ��הג� �[אגב]מק�� ה�רקע ְְְֲִִֶַַַַַַָָָ
ה�ד�ע; מ� �פח�ת סת� �ה��יר �י על וא� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמ��ירי�,
א� אילנ�ת, ל� אי� � אילנ�ת לה��יר ��א ��הג� ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ�מק��
ה�דינה. �מנהג ה�ל ה�ד�ע. על �יתר מ��� ��כר �י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Êלקת � ח�י� ��רי� �ע�רת מחבר� �דה ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהח�כר
ל�:[הוכחשה] יאמר לא � יפ�ת ח�יה הי� מ��כ�. ל� נ�ת� ,ִִֵֶַָָָָֹֹ

חכר מ��כ�. ל� נ�ת� א�א ה��ק', מ� ל� ל�קח ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ'הריני
�הקריס� �י על א� � ענבי� ס�י �ע�רה �ר� ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמ���

�[החמיצו] ��קצר� אחר ��ק� עמרי� וכ� ��בצר�, ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
והחמי� יי�, ��י� �ע�רה חכר� א� אבל מ��כ�; ל� ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָנ�ת�
�ל עמרי� �מאה מ��� חכר� ט�ב. יי� ל� ל�� ח�ב �ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אס�ס�א �זרע� חר�� �� ואחר אחר, מי� �זרע� ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָָאס�ס�א
�� ואחר וחר�� אס�ס�א, ��ח�ה ��רע� א� ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָולקתה,
נ�ת� א�א מ��כ�, ל� נ�ת� אינ� � ולקתה אחרת �ע� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָזרע�
�זה. ���צא �ל וכ� ��ה. �הרי ט�בה; אס�ס�א ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹל�

.Á��לנ רצה ולא מחבר�, �דה מעשבי�הח�כר [לנקותה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הקרקע] באיכות ל�,הפוגעי� י� הפסד 'מה ל�: ואמר ,ְְְֵֵֶַַָ

א�מר ה�א �הרי ל�; ��מעי� אי� � חכ�ר�' ל� נ�ת� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶהריני
ע�בי�'. לפני מעלה והיא מ��ה, י�צא א�ה 'למחר ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָל�:

'�אחר�נה ל�: אמר הקצירה]ואפ�� ח�ר�[אחר אני ֲֲֲִִֵַַַָָָ
ל�. ��מעי� אי� ְִֵָא�ת�',

.Ëיזרע�ה לא � �ע�רי� לזרע� מחבר� �דה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהח�כר
מ� יתר ה�רקע את מכחי��ת �הח�י� מ�ני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָח�י�,
לא קטנית, �ע�רי�. יזרע�ה ח�י�, לזרע� �כר� ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָֹה�ע�רי�.
�� וכ��צא �בבבל קטנית. יזרע�ה �ב�אה, �ב�אה; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָיזרע�ה
האר�. את מכח�ת �� �ה�טנית מ�ני קטנית, יזרע�ה לא �ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.Èלמק�ל אי� � מ�עט�ת ל�ני� מחבר� �דה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהמק�ל
�ק�רת ע�]�ל�� ��בח[גזע ולא ,�� וכ��צא ה�קמה ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ

ל�[רוח] מח�בי� אבל מאליה�. ��דה ��צא� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאילנ�ת
�כל ��רע זרע א�ת� �ה� היה �א�� האילנ�ת, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָמק��
�רא�י �מק�� מאליה� האילנ�ת ��צמח� וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָה�דה;
אי� לזריעה, רא�י �אינ� �מק�� יצא� א� אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלזריעה;
ל� י� יתר, א� �ני� �בע ק�ל� וא� �ל��. ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמח�בי�
מ� להס��ק זמ�� ה�יע .�� וכ��צא ה�קמה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ�ק�רת

לה�כר ה�יע� לא �עדי� זרעי� �� והי� [לאה�דה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
�מי�הבשילו] � למכר� ה��ק י�� ה�יע ולא ��מר�, א� ,ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

�על ע� המק�ל �ח�לק ��� ה�רקע. מ�על ונ�טל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָא�ת�,
�ח�לקי� ��� �ב��; ��ב� ח�לקי� �� ��ב�אה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָה�רקע
�חת ה�עמידי� ה�ני� אבל ��מ�ר�ת. ח�לקי� �� ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָ��י�,
�ה�; ח�לקי� א�� הרי ���פ�ת, א�ת� קנ� א� � ְֲִֵֵֶָָ�ְְִִַָָָה�פני�
.��� ה� הרי א�ת�, ��נה זה � מה� אחד מ�ל ה� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוא�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.‡È�מחבר �דה ,[אילנות]ל�ע[באריסות]המק�ל ְֲִֵֵֵֶַַַָ
��רא�ת ע�רה ה�דה �על עליו עקרות]מק�ל [אילנות ְֲֵֶַַַַָָָָָָ

עליו מגל�לי� ,�� על יתר האריס]למאה. ה�ל.[על את ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.·Èע�ת ולא מחבר�, �דה כצפוי]המק�ל א�[יבול � ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
הה�צאה על יתר סאתי� ���ציא �די �� ,[ההשקעה]י� ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

'אנא ה�רקע: לבעל ��תב ��� ;�� לה��ל המק�ל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָח�ב
ואניר ואזרה[אחרוש]אק�� ואד�� ואע�ר ואקצר ואזרע ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

,�� ��תנ� מה א� חצי�', א�ה ות�ל לפני�, �רי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹואעמיד
�ה�צאתי'. �במה עמלי ��כר ה�אר, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ'ואני

.‚È�ה�ביר �� ��כה ואחר מחבר�, �דה [הניחההמק�ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בור] ל�שדה ונ�ת� לע��ת, רא�יה היא ��ה א�ת� �מי� �ְְֲִִֵַַָָָָ

'א� ה�רקע: לבעל ��תב ��� ל�; מ�יע �היה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחלק�
אעבד ולא אזי]א�ביר לה, הראוי אעשה א���[לא , ְֱֲִֵֶַֹֹ

שלה]�מיטב�' הפוטנציאל ומיטב שיא ה�י�,[לפי וה�א . ְְִֵַָָ
��א מ�ני ל���? נתח�ב מה �מ�ני מקצת�. ה�ביר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹא�

�בר עצמ� על היא[סכו�]�סק 'הרי ��אמר �די קצ�ב ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
תשלו�]אסמכ�א' לידי יגיע שלא דעתו א�א[שסמכה , ְְֶַַָָ

אבל עצמ�. ו�ע�ד �מר �לפיכ� �מיטב�; ����� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהתנה
� �ינרי�' מאה ל� א�� אעבד, ולא א�ביר 'א� אמר: ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹא�
�היא מה �פי א�א ל��� ח�ב ואינ� אסמכ�א, ז� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרי

�לבד. לע��ת ְְֲִַַָרא�יה

.„Èוע�ת ח�י�, �זרע� �מ�מי� לזרע� �דה ְְְְִִִָָָָ�ְְְֵֶַַָָָהמק�ל
� ה�מ�מי� מ� לע��ת רא�יה �היא ��ה ��וי� ְְִ�ְֲִִִִִֶֶַַַָָָח�י�

�רעמת א�א עליו ל� מה[כעס]אי� מ�וה �ח�ת ע�ת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
�פי המק�ל ל� מ��� ה�מ�מי�, מ� לע��ת רא�יה ְְְְְִִֵֵַַַ�ְֲִִֶַַָ�היא
יתר ח�י� ע�ת ה�מ�מי�; מ� לע��ת רא�יה �היא ְְִִִֵָָָ�ְֲִִֶַַַָמה
לפי ח�לקי� � ה�מ�מי� מ� לע��ת רא�יה �היא ְְְְִִִ�ְֲִִִֶַַַָמ�ה
ה�רקע. �על �����ר �י על א� �יניה�, �התנ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַמה

ט ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

לה��י�‡. לה� ואמר ה��עלי�, את [מוקד�]ה��כר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
ולא[מאוחר]�להעריב לה��י� ��א ��הג� מק�� � ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ

לס�ק יז��; לז��, ��הג� מק�� לכ�פ�. יכ�ל אינ� ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
ה�ל מס�ק. ל��עלי�, �ה� וכ��צא �גר�גר�ת א� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�תמרי�

ה�דינה. ְְְִִַַָ�מנהג

ל�·. ואמר ה��על, את יהיה]ה��כר '�אחד[שכר� : ְְֵֵֶֶַַַָָ
ויתר ���כיר�ת �ח�ת ר�אי� � העיר' מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכ�ני�

�מ��ני� �יניה�.[מחלקי�]���כיר�ת, ְְְִִֵֵֶֶַַ

והל�‚. ��ל�ה', ��עלי� לי ��כר 'צא ל�ל�ח�: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
עלי' '�כרכ� ה�ליח: לה� אמר א� � �אר�עה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ��כר�
�ל�ה, ה�ית מ�על נ�טל ה�א אר�עה; לה� נ�ת� �ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ה�ית', �על על '�כרכ� לה�: אמר מ�ית�. אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ�מפסיד
מי ��דינה היה ה�דינה. �הלכת ה�ית �על לה� ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנ�ת�
לה� נ�ת� אינ� � �אר�עה ����ר �מי ��ל�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ����ר
�ברי� ��ה ה�ליח. על �רעמת לה� וי� �ל�ה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�א
מלאכ�� היתה אבל נ�רת. מלאכ�� ��אי� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאמ�רי�?
ה�ית �על לה� נ�ת� � אר�עה �וה היא והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנ�רת,
טרח� לא 'אר�עה', �ל�ח� לה� אמר לא �א�� ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאר�עה;
�אר�עה לי '�כר ה�ית: �על ל� אמר אר�עה. �וה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹוע��
�י על א� � �ל�ה ��ל�ה ו�כר ה�ליח והל� ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֹאר�עה',
�הרי �ל�ה, א�א לה� אי� � אר�עה �וה מלאכ�� ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�הרי
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על זה מע�בי� ��ניה� לקצר. ר�אי ואינ� יעקר, � ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹלעקר
אחריו לחר� ��הג� �מק�� הקצירה]זה. יחר�.[אחר , ֲֲֲֲֶֶַַַָָָֹֹ

�ב על אילנ�ת לה��יר ��הג� �[אגב]מק�� ה�רקע ְְְֲִִֶַַַַַַָָָ
ה�ד�ע; מ� �פח�ת סת� �ה��יר �י על וא� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמ��ירי�,
א� אילנ�ת, ל� אי� � אילנ�ת לה��יר ��א ��הג� ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ�מק��
ה�דינה. �מנהג ה�ל ה�ד�ע. על �יתר מ��� ��כר �י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Êלקת � ח�י� ��רי� �ע�רת מחבר� �דה ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהח�כר
ל�:[הוכחשה] יאמר לא � יפ�ת ח�יה הי� מ��כ�. ל� נ�ת� ,ִִֵֶַָָָָֹֹ

חכר מ��כ�. ל� נ�ת� א�א ה��ק', מ� ל� ל�קח ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ'הריני
�הקריס� �י על א� � ענבי� ס�י �ע�רה �ר� ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמ���

�[החמיצו] ��קצר� אחר ��ק� עמרי� וכ� ��בצר�, ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
והחמי� יי�, ��י� �ע�רה חכר� א� אבל מ��כ�; ל� ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָנ�ת�
�ל עמרי� �מאה מ��� חכר� ט�ב. יי� ל� ל�� ח�ב �ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אס�ס�א �זרע� חר�� �� ואחר אחר, מי� �זרע� ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָָאס�ס�א
�� ואחר וחר�� אס�ס�א, ��ח�ה ��רע� א� ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָולקתה,
נ�ת� א�א מ��כ�, ל� נ�ת� אינ� � ולקתה אחרת �ע� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָזרע�
�זה. ���צא �ל וכ� ��ה. �הרי ט�בה; אס�ס�א ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹל�

.Á��לנ רצה ולא מחבר�, �דה מעשבי�הח�כר [לנקותה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הקרקע] באיכות ל�,הפוגעי� י� הפסד 'מה ל�: ואמר ,ְְְֵֵֶַַָ

א�מר ה�א �הרי ל�; ��מעי� אי� � חכ�ר�' ל� נ�ת� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶהריני
ע�בי�'. לפני מעלה והיא מ��ה, י�צא א�ה 'למחר ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָל�:

'�אחר�נה ל�: אמר הקצירה]ואפ�� ח�ר�[אחר אני ֲֲֲִִֵַַַָָָ
ל�. ��מעי� אי� ְִֵָא�ת�',

.Ëיזרע�ה לא � �ע�רי� לזרע� מחבר� �דה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהח�כר
מ� יתר ה�רקע את מכחי��ת �הח�י� מ�ני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָח�י�,
לא קטנית, �ע�רי�. יזרע�ה ח�י�, לזרע� �כר� ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָֹה�ע�רי�.
�� וכ��צא �בבבל קטנית. יזרע�ה �ב�אה, �ב�אה; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָיזרע�ה
האר�. את מכח�ת �� �ה�טנית מ�ני קטנית, יזרע�ה לא �ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.Èלמק�ל אי� � מ�עט�ת ל�ני� מחבר� �דה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהמק�ל
�ק�רת ע�]�ל�� ��בח[גזע ולא ,�� וכ��צא ה�קמה ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ

ל�[רוח] מח�בי� אבל מאליה�. ��דה ��צא� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאילנ�ת
�כל ��רע זרע א�ת� �ה� היה �א�� האילנ�ת, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָמק��
�רא�י �מק�� מאליה� האילנ�ת ��צמח� וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָה�דה;
אי� לזריעה, רא�י �אינ� �מק�� יצא� א� אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלזריעה;
ל� י� יתר, א� �ני� �בע ק�ל� וא� �ל��. ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמח�בי�
מ� להס��ק זמ�� ה�יע .�� וכ��צא ה�קמה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ�ק�רת

לה�כר ה�יע� לא �עדי� זרעי� �� והי� [לאה�דה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
�מי�הבשילו] � למכר� ה��ק י�� ה�יע ולא ��מר�, א� ,ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

�על ע� המק�ל �ח�לק ��� ה�רקע. מ�על ונ�טל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָא�ת�,
�ח�לקי� ��� �ב��; ��ב� ח�לקי� �� ��ב�אה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָה�רקע
�חת ה�עמידי� ה�ני� אבל ��מ�ר�ת. ח�לקי� �� ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָ��י�,
�ה�; ח�לקי� א�� הרי ���פ�ת, א�ת� קנ� א� � ְֲִֵֵֶָָ�ְְִִַָָָה�פני�
.��� ה� הרי א�ת�, ��נה זה � מה� אחד מ�ל ה� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוא�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.‡È�מחבר �דה ,[אילנות]ל�ע[באריסות]המק�ל ְֲִֵֵֵֶַַַָ
��רא�ת ע�רה ה�דה �על עליו עקרות]מק�ל [אילנות ְֲֵֶַַַַָָָָָָ

עליו מגל�לי� ,�� על יתר האריס]למאה. ה�ל.[על את ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.·Èע�ת ולא מחבר�, �דה כצפוי]המק�ל א�[יבול � ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
הה�צאה על יתר סאתי� ���ציא �די �� ,[ההשקעה]י� ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

'אנא ה�רקע: לבעל ��תב ��� ;�� לה��ל המק�ל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָח�ב
ואניר ואזרה[אחרוש]אק�� ואד�� ואע�ר ואקצר ואזרע ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

,�� ��תנ� מה א� חצי�', א�ה ות�ל לפני�, �רי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹואעמיד
�ה�צאתי'. �במה עמלי ��כר ה�אר, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ'ואני

.‚È�ה�ביר �� ��כה ואחר מחבר�, �דה [הניחההמק�ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בור] ל�שדה ונ�ת� לע��ת, רא�יה היא ��ה א�ת� �מי� �ְְֲִִֵַַָָָָ

'א� ה�רקע: לבעל ��תב ��� ל�; מ�יע �היה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחלק�
אעבד ולא אזי]א�ביר לה, הראוי אעשה א���[לא , ְֱֲִֵֶַֹֹ

שלה]�מיטב�' הפוטנציאל ומיטב שיא ה�י�,[לפי וה�א . ְְִֵַָָ
��א מ�ני ל���? נתח�ב מה �מ�ני מקצת�. ה�ביר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹא�

�בר עצמ� על היא[סכו�]�סק 'הרי ��אמר �די קצ�ב ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
תשלו�]אסמכ�א' לידי יגיע שלא דעתו א�א[שסמכה , ְְֶַַָָ

אבל עצמ�. ו�ע�ד �מר �לפיכ� �מיטב�; ����� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהתנה
� �ינרי�' מאה ל� א�� אעבד, ולא א�ביר 'א� אמר: ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹא�
�היא מה �פי א�א ל��� ח�ב ואינ� אסמכ�א, ז� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרי

�לבד. לע��ת ְְֲִַַָרא�יה

.„Èוע�ת ח�י�, �זרע� �מ�מי� לזרע� �דה ְְְְִִִָָָָ�ְְְֵֶַַָָָהמק�ל
� ה�מ�מי� מ� לע��ת רא�יה �היא ��ה ��וי� ְְִ�ְֲִִִִִֶֶַַַָָָח�י�

�רעמת א�א עליו ל� מה[כעס]אי� מ�וה �ח�ת ע�ת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
�פי המק�ל ל� מ��� ה�מ�מי�, מ� לע��ת רא�יה ְְְְְִִֵֵַַַ�ְֲִִֶַַָ�היא
יתר ח�י� ע�ת ה�מ�מי�; מ� לע��ת רא�יה �היא ְְִִִֵָָָ�ְֲִִֶַַַָמה
לפי ח�לקי� � ה�מ�מי� מ� לע��ת רא�יה �היא ְְְְִִִ�ְֲִִִֶַַַָמ�ה
ה�רקע. �על �����ר �י על א� �יניה�, �התנ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַמה

ט ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

לה��י�‡. לה� ואמר ה��עלי�, את [מוקד�]ה��כר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
ולא[מאוחר]�להעריב לה��י� ��א ��הג� מק�� � ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ

לס�ק יז��; לז��, ��הג� מק�� לכ�פ�. יכ�ל אינ� ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
ה�ל מס�ק. ל��עלי�, �ה� וכ��צא �גר�גר�ת א� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�תמרי�

ה�דינה. ְְְִִַַָ�מנהג

ל�·. ואמר ה��על, את יהיה]ה��כר '�אחד[שכר� : ְְֵֵֶֶַַַָָ
ויתר ���כיר�ת �ח�ת ר�אי� � העיר' מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכ�ני�

�מ��ני� �יניה�.[מחלקי�]���כיר�ת, ְְְִִֵֵֶֶַַ

והל�‚. ��ל�ה', ��עלי� לי ��כר 'צא ל�ל�ח�: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
עלי' '�כרכ� ה�ליח: לה� אמר א� � �אר�עה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ��כר�
�ל�ה, ה�ית מ�על נ�טל ה�א אר�עה; לה� נ�ת� �ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ה�ית', �על על '�כרכ� לה�: אמר מ�ית�. אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ�מפסיד
מי ��דינה היה ה�דינה. �הלכת ה�ית �על לה� ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנ�ת�
לה� נ�ת� אינ� � �אר�עה ����ר �מי ��ל�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ����ר
�ברי� ��ה ה�ליח. על �רעמת לה� וי� �ל�ה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�א
מלאכ�� היתה אבל נ�רת. מלאכ�� ��אי� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאמ�רי�?
ה�ית �על לה� נ�ת� � אר�עה �וה היא והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנ�רת,
טרח� לא 'אר�עה', �ל�ח� לה� אמר לא �א�� ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאר�עה;
�אר�עה לי '�כר ה�ית: �על ל� אמר אר�עה. �וה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹוע��
�י על א� � �ל�ה ��ל�ה ו�כר ה�ליח והל� ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֹאר�עה',
�הרי �ל�ה, א�א לה� אי� � אר�עה �וה מלאכ�� ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�הרי
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�על ל� אמר ה�ליח. על �רעמת לה� וי� עצמ�; על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹק�ל�
ואמר� �אר�עה, לה� ואמר ה�ליח והל� ��ל�ה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹה�ית
�על ���� א�א �ע�� אי� � ה�ית' �על �אמר '�מה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָל�:
�וה א� � �ע�� מה �מי� לפיכ�, אר�עה. על יתר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה�ית

יד�ע אינ� וא� ה�ית; מ�על אר�עה נ�טלי� [שוויאר�עה, ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ל�המלאכה] אמר �ל�ה. א�א לה� אי� �וה, אינ� ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹא�

��ל�ה, לה� ואמר ה�ליח והל� �אר�עה, ה�ית ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ�על
�י על א� � ה�ית' �על �אמר '�מה ל�: ְְְִִֶַַַַַַַַָָואמר�
�הרי �ל�ה; א�א לה� אי� אר�עה, �וה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ��לאכ��

עליה�. וק�ל� �ל�ה, ְְְְֲִֵֶָָֹ�מע�

ה�ית„. �על את והטע� ה��עלי�, את [חזרוה��כר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ
זהבה�] על זה לה� אי� � א�ת� הטעה ה�ית �על א� ,ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

�רעמת הלכ�[כעס]א�א ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
העבודה] �ב�אה,[למקו� מצא� ולא הח�רי� הלכ� אבל .ְְְְֲִַַָָָָָֹ

לחה ��היא �דה �מצא� ��כר�[רטובה]��עלי� א� , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ
�על ��ר א� � מי� ��תמ�את �מצא�ה ה�דה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלה�ק�ת
אי� � ��עלי� צריכה �מצא� מ�ערב, מלאכ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָה�ית
נ�ת� ��ר, לא וא� לע��ת? �יד� מה �ל��; ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹל��עלי�
ל�א טע�� ה�א ��מה �אינ� �טל; �פ�על �כר� ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלה�
��א אמ�רי�? �ברי� ��ה לבטל. מלאכה וע��ה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹריק�,
וחזר ��לאכה, ה��על התחיל א� אבל ��לאכה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחיל�
י�ראל �ני לי "�י ��אמר: ח�זר, � ה��� �חצי אפ�� ��ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
�� �חזר ה��על �י� וכיצד לעבדי�. עבדי� ולא ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדי�",
ק�ל� וא� ונ�טל. �ע�ה, מה ל� �מי� �התחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר

ל� �מי� של]ה�א, שווי משכרו �עתיד[ומורידי� מה ִִֶַָָ
�י� ה�זיל�, לא �י� ��כר�, �עת �ה�זיל� �י� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹלע��ת;
מה ל� �מי� � ה�זלה לא �י� ,�� אחר ה�לאכה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ה�זלה
���י לקצר קמה מ��� ק�ל �יצד? לע��ת. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�עתיד

דינרי�]סלעי� לארג[ח' �גד חצי�, וה�יח חצי� קצר , ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מה ל� �מי� � חצי� וה�יח חצי� ארג סלעי�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ���י
�קל ל� נ�ת� � �ינרי� ��ה �וה היה א� לע��ת. ֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�עתיד

דינרי�] יפה[ב' ה��אר היה וא� מלאכ��. את יגמר א� ,ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
ע�� לא �הרי סלע, א�א לה� נ�ת� אינ� � �ינרי� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ני
�אינ� �דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה מלאכה. חצי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָא�א
ה��רה מ� לעל�ת ���נ� �ג�� � האב�ד �דבר אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָאב�ד.

בו] ששורי� א�[מקו� למת חלילי� להביא חמ�ר ��כר א� ,ְְֲֲִִִֵֶַָָ
יכ�ל אינ� ק�ל�, ואחד ��על אחד � �ה� ���צא וכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלכ�ה
ל� ��ת �מע א� �חלה, �ג�� נאנס, �� א� א�א �� ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלחזר

עליה� ��כר � �� וחזר נאנס, לא וא� חשבונ�]מת. [על ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
לכ�, קצצ�י 'סלע לה�: א�מר מטע�? �יצד מטע�. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�
לה� י�� ולא מלאכ��; ��גמר� עד ��י�', �טל� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ��א�
מחזיר ה��י�, לה� נת� ואפ�� �ח�ה. ��סק מה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָא�א

��עלי�[מוציא] ��כר עליה�? ��כר �יצד ה��ספת. ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַמה�
לא�� ���סי� וכל �אבד; ��א מלאכ�� וג�מרי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹאחרי�,

נ�ט לרא��ני�, ��סק מה על האחרי� מ�ה��עלי� ל ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
וא� רא��ני�. �ל �כר� �די עד ��ה? ועד ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהרא��ני�.
עד ה�לאכה לה�לי� י��ר � יד� �חת ממ�� לה� ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
��כר �י על א� ��על, לכל י�� �כל ז�ז חמ�י� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאר�עי�

�� �אי� אמ�רי�? �ברי� ��ה אר�ע. א� �ל� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה��על
��כר� ל��ר שלה�]��עלי� ה�לאכה.[בשווי לה�לי� ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹ

'צא ל�: ואמר� ��כר�, ל��ר ��עלי� �� י� א� ְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָֹאבל
�י� ��כר �י� � �אבד' ולא מלאכ�� וה�ל� מא��, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַֹֹֹ��כר
מה ל��כר ו�מי� �רעמת; א�א עליה� ל� אי� � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹק�ל�

לע��ת. �עתיד מה ול��ל� ְְֲִֶֶַַַַָָָָ�ע�ה,

יאמר‰. לא � ה�ל� לעב�דת ונאחז ה��על, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹה��כר
לפני�' 'הריני לי]ל�: ושל� גר�, �כר[מזל� ל� נ�ת� א�א , ְְֲִֵֵֶֶַָָ

�ע�ה. ֶַָָמה

.Âפסק� ה�הר, מ�ה ה�דה לה�ק�ת ה��על את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה��כר
א�א לה� אי� לה�סק, �ר�� אי� א� � ה��� �חצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�הר
העיר, �ני א�ת� ��פסיק� �ר�� א� וכ� �ע��; מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�כר
�הרי �ע��; מה א�א לה� אי� � ה��� �חצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיק�ה�
מאליו לה�סק �ר�� וא� זה. נהר �ל �ר�� ה��עלי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידע�
לה�דיע�. ל� �היה מ�ני ה���, �ל �כר לה� נ�ת� �ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לה� אי� � וה�ק� ה�טר �בא ה�דה, לה�ק�ת ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�כר�
�כר�; �ל לה� נ�ת� � וה�ק� ה�הר �א �ע��; מה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָא�א
מי אבל �פ�על. אמ�רי�? �ברי� ��ה נס��ע�. ה�מי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָמ�
י�ל �עמי�, אר�ע ז� �דה י�קה �א� אריס� ע� ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ��סק
אינ� �עמי�, �ני מ�קי� �ה� האריסי� וכל ה�ר�ת, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצי
לדל�ת הצר� ולא ה�טר, �בא ה�ר�ת, רביע א�א ְְִַ�ְְְִִֵֶַַַָָָָֹנ�טלי�
�האריס ע��; ��סק �מ� ה�ר�ת חצי נ�טל � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�לה�ק�ת

�פ�על. ואינ� ,����ְ�ְְֵֵָ

.Êו�למה ה���, �ל מלאכה לע��ת ה��על את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָה��כר
אחרת[נשלמה] מלאכה ל� י� א� � ה��� �חצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָה�לאכה

מה ל� אי� וא� ה���; �אר ע��� מ��ה, ק�ה א� ְְְִִֵֶַַַָָָָָ�מ�ת�
ה��פרי� מ� היה וא� �טל. �פ�על �כר� ל� נ�ת� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ע�ה,
לא וא� הר�ה, לטרח ��ר�� �ה�, וכ��צא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹע�בדי
�כר�. �ל ל� נ�ת� זה הרי � יחלה �מלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתע�ק

.Áלהביא ה��על את מ�ק��[לבצע]ה��כר �ליח�ת ְְִִִֵֵֶַַָָ
�כר� ל� נ�ת� � �ביא מה �� מצא ולא והל� ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמק��,
הביא ולא מצא ולא והל� לכר�, קני� להביא �כר� ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�מ�ל�.
והל� לח�לה, �ר�ת להביא �כר� �ל�. �כר� ל� נ�ת� �ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ
�הבאת מה 'טל ל�: יאמר לא � �הבריא א� ��ת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ�מצא�
�זה. ���צא �ל וכ� �כר�. �ל ל� נ�ת� א�א ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ��כר�',

.Ëל�� והראה� ,���� ע�� לע��ת ה��על את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָה��כר
חבירו]חבר� בשדה ול�קח[העבידו וח�זר �כר�, �ל נ�ת� � ְְְֲֵֵֵֵַָָ

ה�לאכה. �ז� ��הנה מה ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָמחבר�

.Èוכ��צא �בק� �תב� ע�� לע��ת ה��על את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַה��כר
��מעי� אי� � ��כר�' �ע�ית מה 'טל ל�: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�ה�,

עליו מ���ל וא� כמשכורת]ל�. ותב� 'היל�[קש ל�: אמר ְִִִֵֵֶַָָָָ
ל�. ��מעי� אי� � ��י' את א�ל ואני ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹ�כר�,

.‡Èע�המצ' ל�: �אמר �י על א� לעצמ�, ה��על יאת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ
'עדר ל�: אמר א� ל�מר, צרי� ואי� ה���'; מלאכה ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹע�י
לל�ט �כר� א� אבל ה���'. ע�י 'נ�� ה���', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָע�י

�חסר �ג�� ה�גי�[התמעט]מציא�ת, לל�ט ��כר� ה�הר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
מצא ואפ�� ה�ית, לבעל מציאת� הרי � �אג� ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָה�מצאי�

�ינרי�. מלא ִִִֵָָ�יס

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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י ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

�י�‡. מע�ת �הלוה� �י� � ה����� על חבר� את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה�לוה
����נ� �י� הלואת� ��עת ����נ� �י� �ר�ת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�הלוה�
אבד א� לפיכ�, �כר. ��מר זה הרי � �הלוה� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
�ג�� ה�����, נאנס וא� �דמיו; ח�ב � נגנב א� ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָה�����,
י�בע � אנסי� מ�אר �� וכ��צא מז�� �לסטיס ְְֳִִִֵַַָָָָ�ְְְְִִִֶַ��לקח
אחר�נה. �ר�טה עד ח�ב� את ה����� �על וי��� ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ��אנס,

זה·. הרי ל�', וא�מר לי '�מר לחבר�: הא�מר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹ�ל
��עלי� מהכל]�מירה ופטור הבעלי�, ל�:[ע� אמר . ְְִִַַָָָ

ה��� 'ה�אילני למחר', ל� וא�מר ה��� לי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ'�מר
למחר', וא�איל� ה��� לי '�מר למחר', ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹוא�איל�
��מרי נע�� ��� � למחר' ל� וא�מר ה��� ְֲֵַָ�ְְְְְִִֵֶַַָָֹ'ה�אילני

לזה. זה ֶֶָָָ�כר

.‚��� את 'טל �אמר�: וכ�� �כר. ��מרי הא�ני� ְְֶֶֶָָֹ�ְְִֵָָָ�ָָ�ל
לקח�[חפצ�] ולא '�מר�יו', ל�: �אמר א� מע�ת', ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהבא

אמר א� אבל ח��; ��מר הא�� הרי � ה�לי את ֲִִֵַָָָָ�ְְֲִִֵֶַַָָה�עלי�
�כר נ��א ה�א עדי� � '��� את וטל מע�ת, 'הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ָהא��:

ְֶָָ��היה.

נת�„. �יצד? ל���. ח�בי� � וקלקל� לת��, לא�ני� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ�ַָָנת�
א� ו��ר�, מסמר, �ה� לק�ע �מג�ל �בה ��ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלחר�
מה� וע�ה �מג�ל, �בה ��ה מה� לע��ת עצי� ל� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��ת�
�מי ל� מ��� � ��ע�� אחר ונ��ר� �מג�ל �בה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ה
צמר נת� ה�לי. �בח ק�נה הא�� �אי� �מג�ל; �בה ְִֶֶֶֶַַַָָ�ְִִֵֵֶָָָָ��ה

והק�יח�� צמר�.[שרפתו]לצ�ע, �מי ל� נ�ת� � י�רה ְְְְְִִֵֵַַַָָ
�חר �חר, �צבע� אד� לצבע� ל� ��תנ� א� �ע�ר, ְְְְְֶָָָָָָָָֹֹֹצבע�
נאה, ��א מה� לע��ת לחר� עצי� נת� אד�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�צבע�
הה�צאה, על יתר ה�בח א� � ספסל א� רע ��א ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוע�ה
על יתרה הה�צאה וא� הה�צאה; את ה�לי �על ל� ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנ�ת�
'איני ה�לי: �על אמר �לבד. ה�בח את ל� נ�ת� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָה�בח,
� העצי�' �מי א� ה�מר �מי לי �� א�א ז�, �ת�נה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָר�צה
צמר� �מי ל� 'הא הא��: אמר א� וכ� ל�. ��מעי� ְְְְֵֵַָ�ְְִִֵֵַָָאי�
ק�נה הא�� �אי� ל�; ��מעי� אי� � ול�' עצ�, �מי ֶָ�ְְְִֵֵֵֵֵֶָָא�

�ע�ה.[ברווח]��בח ה�לי ְְִֶֶַַָָ

לטח��‰. ח�י� לתת�[לטוח�]ה��לי� ולא השרה, [לא ְְְִִִַָָָֹ
סובי�] והסרת ריכו� לצור� מרס�במי� א� ס�י� ְָ�ִ�ֲַָָוע�א�

קליפות] ע� נ��לי�[קמח �ת וע�א� לנח���, קמח נת� ,ְְֲִִֶַַַַַָָ
�מי�,[מתפורר] ל��� ח�בי� � ונ�ל� לט�ח, �המה ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

ממחה, ט�ח היה א� לפיכ�, �כר. נ��אי �ה� ְֶ�ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָמ�ני
על א� � ממחה אינ� וא� מ����; �ט�ר � �ח�� ְֶַַ�ְְְְִִִֵֵַַָָָו�חט

ל� ח�ב �ח��, �ה�א ל�לחני,�י �ינר ה�ראה וכ� .�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ְִָ
ל���, ח�ב � ראה� ��כר א� � רע ונמצא 'יפה', ל� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָואמר
�ח�� וא� להתל�ד. צרי� ואינ� �קי �ה�א �י על ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָא�
להתל�ד; צרי� �אינ� �קי, ��היה וה�א �ט�ר; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָראה�,
וה�א �ח��. �ה�א �י על א� ל���, ח�ב � �קי אינ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוא�
ה�ברי� �הי� א� ס�מ�', אני 'עלי� ל�לחני: ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ�ֶַַֹ��אמר
ט�ח לאחרי�. יראה ולא רא�ת�, על ס�מ� �ה�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמראי�

רע, ונמצא 'יפה' �אמר �לחני וכ� ונ�ל, �ח�� ְְְִִֶֶַַָָָָ�ְְְִִֵֵֶָָָ�ע�ה
וא� ממחי�; �ה� ראיה, להביא עליה� � �ה� ���צא ְְִִ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכל

מ��מי�. ראיה, הביא� ְְְִִֵַָָֹלא

.Â,ה�בח חצי נ�טל אילנ�ת ה��טע ��היה ��הג� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמק�מ�ת
והפסיד ונטע וה��יח, ונטע חצי, ה�רקע [חלק�בעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ

לא] וחלק �מנ�י�השביח ל�, ��� ה�בח חצי ל� מח�בי� �ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ
עצמ�, על התנה ואפ�� ה�אר. ונ�טל �הפסיד, מה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמ���

אסמכ�א ז� הרי � �ל�� י�ל לא הפסיד זאת�א� גמר [לא ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ
���לבליבו] מנהג� היה �הפסיד. מה א�א ל� מנ�י� ואי� ,ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מנהג� היה א� וכ� מחצה, ה�רקע �בעל מחצה, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָה��טע
האריס יבול]���ל תמורת ה��טע[העובד נטע א� � �לי� ְִִִִֵֶַַַָָָֹ

לה�ריד צרי� ה�רקע �על ��מצא להס��ק, ורצה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוה��יח
ה�רקע �על וי�ל אריס, מ�ריד ה�רקע �על הרי � אריס ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָֹל�
�לי�; האריס וי�ל �ל��; מחלק� יפסיד ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹחצי�,
�רצ�נ�. עצמ� ס�ק �הרי ל��טע, יהיה ה��אר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוה�ת�ת

.Êהפסיד� ה�דינה לבני אילנ�ת גדלו]ה��טע וכ�[לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
�חבל, �� וה��יז ה�המ�ת, ���ל העיר �ני �ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָט�ח
���ע �ינ�ק�ת �מל�ד ��טר�ת, ��עה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוה��פר
�א�� ���צא וכל �טע�ת, ל�ד א� ל�ד, ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָֹֹ��ינ�ק�ת
מס�קי� � �הפסיד� ההפסד ��חזר אפ�ר �אי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ָהא�ני�
עד וע�מדי�, �מתרי� �ה� מ�ני התראה; �לא ְְְִִַ�ְְְְִֵֵֶַָָָֹא�ת�
עליה�. ה���ר א�ת� והעמיד� ה�איל �מלאכ��, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�����ל�

יא ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

"�י�מ�‡. ��אמר: �זמ��, ה�כיר �כר ל�� ע�ה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמצות
�לא ע�בר � זמ�� לאחר אחר� וא� וג�'. �כר�" ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹת��
על ל�קי� ואי� ה�מ�". עליו תב�א "ולא ��אמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתע�ה,
ואחד האד�, �כר אחד ל���. ח�ב ה�א �הרי זה, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאו
וא� �זמ��; ל�� ח�ב � ה�לי� �כר ואחד ה�המה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ�כר

���ב וגר תע�ה. �לא ע�בר זמ��, לאחר שקיבלאחר [גוי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ
מצוות] אחר,ז' וא� �כר�"; ת�� "�י�מ� מ��� �� י� ,ְְְִִִֵֵֵַָ

תע�ה. �לא עליו ע�בר ְֲֵֵֶַָָֹאינ�

מ���,·. נפ�� את נטל �א�� � �כיר �כר ה��ב� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ל
�אר�ע וע�בר נפ��". את נ�א ה�א "ואליו ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ��אמר:
�גזל, �ל �מ��� �ע�ק, �ל מ��� וע�ה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹאזהר�ת,
עליו תב�א "לא �מ��� �כיר", �ע�ת תלי� "לא ִִַָָָָֹ�ְִִָֹ�מ���
זמ��? ה�א איזה �כר�". ת�� "�י�מ� �מ��� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָה�מ�",
�ע�ת תלי� "לא נאמר: ועליו ה�ילה, �ל ��בה י�� ַ�ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ�כיר
ועליו ה���, �ל ��בה לילה ��כיר �קר". עד א�� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ�כיר
�כיר ה�מ�". עליו תב�א ולא �כר�, ת�� "�י�מ� ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר:
��בה לילה �ל �ע�ת ��כיר ה���, �ל ��בה י�� �ל ְְִֶֶֶֶַַָָָָ�ע�ת

��ת �כיר ה�ילה. ימי�]�ל �כיר[שבעה חד�, �כיר , ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
יצא ה���; �ל ��בה ,���� יצא � �ב�ע �כיר ְִֶַַַָָָָָָָָ�נה,

ה�ילה. א�ת� �ל ��בה ְְֶַַַַָָָ��ילה,

ע�רה‚. אחר� אפ�� � וה�דיע� �מר� לא��, ט�ית� ְְֲֲֲִִֵָָָָָ�ְִַַָנת�
ל� נתנ� ע�בר. אינ� הא��, �יד �ה�לי זמ� �ל � ְֵֵָָָ�ְְְִִֶַַַָָָימי�
�ל מ��� ע�בר ח�ה, עליו ��קעה �יו� � ה��� ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�חצי
�זמ��. ל� ל�� וח�ב היא, ��כיר�ת �ה��לנ�ת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ�לי�;
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�י�‡. מע�ת �הלוה� �י� � ה����� על חבר� את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה�לוה
����נ� �י� הלואת� ��עת ����נ� �י� �ר�ת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�הלוה�
אבד א� לפיכ�, �כר. ��מר זה הרי � �הלוה� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
�ג�� ה�����, נאנס וא� �דמיו; ח�ב � נגנב א� ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָה�����,
י�בע � אנסי� מ�אר �� וכ��צא מז�� �לסטיס ְְֳִִִֵַַָָָָ�ְְְְִִִֶַ��לקח
אחר�נה. �ר�טה עד ח�ב� את ה����� �על וי��� ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ��אנס,

זה·. הרי ל�', וא�מר לי '�מר לחבר�: הא�מר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹ�ל
��עלי� מהכל]�מירה ופטור הבעלי�, ל�:[ע� אמר . ְְִִַַָָָ

ה��� 'ה�אילני למחר', ל� וא�מר ה��� לי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ'�מר
למחר', וא�איל� ה��� לי '�מר למחר', ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹוא�איל�
��מרי נע�� ��� � למחר' ל� וא�מר ה��� ְֲֵַָ�ְְְְְִִֵֶַַָָֹ'ה�אילני

לזה. זה ֶֶָָָ�כר

.‚��� את 'טל �אמר�: וכ�� �כר. ��מרי הא�ני� ְְֶֶֶָָֹ�ְְִֵָָָ�ָָ�ל
לקח�[חפצ�] ולא '�מר�יו', ל�: �אמר א� מע�ת', ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהבא

אמר א� אבל ח��; ��מר הא�� הרי � ה�לי את ֲִִֵַָָָָ�ְְֲִִֵֶַַָָה�עלי�
�כר נ��א ה�א עדי� � '��� את וטל מע�ת, 'הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ָהא��:

ְֶָָ��היה.

נת�„. �יצד? ל���. ח�בי� � וקלקל� לת��, לא�ני� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ�ַָָנת�
א� ו��ר�, מסמר, �ה� לק�ע �מג�ל �בה ��ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלחר�
מה� וע�ה �מג�ל, �בה ��ה מה� לע��ת עצי� ל� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��ת�
�מי ל� מ��� � ��ע�� אחר ונ��ר� �מג�ל �בה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ה
צמר נת� ה�לי. �בח ק�נה הא�� �אי� �מג�ל; �בה ְִֶֶֶֶַַַָָ�ְִִֵֵֶָָָָ��ה

והק�יח�� צמר�.[שרפתו]לצ�ע, �מי ל� נ�ת� � י�רה ְְְְְִִֵֵַַַָָ
�חר �חר, �צבע� אד� לצבע� ל� ��תנ� א� �ע�ר, ְְְְְֶָָָָָָָָֹֹֹצבע�
נאה, ��א מה� לע��ת לחר� עצי� נת� אד�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�צבע�
הה�צאה, על יתר ה�בח א� � ספסל א� רע ��א ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוע�ה
על יתרה הה�צאה וא� הה�צאה; את ה�לי �על ל� ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנ�ת�
'איני ה�לי: �על אמר �לבד. ה�בח את ל� נ�ת� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָה�בח,
� העצי�' �מי א� ה�מר �מי לי �� א�א ז�, �ת�נה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָר�צה
צמר� �מי ל� 'הא הא��: אמר א� וכ� ל�. ��מעי� ְְְְֵֵַָ�ְְִִֵֵַָָאי�
ק�נה הא�� �אי� ל�; ��מעי� אי� � ול�' עצ�, �מי ֶָ�ְְְִֵֵֵֵֵֶָָא�

�ע�ה.[ברווח]��בח ה�לי ְְִֶֶַַָָ

לטח��‰. ח�י� לתת�[לטוח�]ה��לי� ולא השרה, [לא ְְְִִִַָָָֹ
סובי�] והסרת ריכו� לצור� מרס�במי� א� ס�י� ְָ�ִ�ֲַָָוע�א�

קליפות] ע� נ��לי�[קמח �ת וע�א� לנח���, קמח נת� ,ְְֲִִֶַַַַַָָ
�מי�,[מתפורר] ל��� ח�בי� � ונ�ל� לט�ח, �המה ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

ממחה, ט�ח היה א� לפיכ�, �כר. נ��אי �ה� ְֶ�ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָמ�ני
על א� � ממחה אינ� וא� מ����; �ט�ר � �ח�� ְֶַַ�ְְְְִִִֵֵַַָָָו�חט

ל� ח�ב �ח��, �ה�א ל�לחני,�י �ינר ה�ראה וכ� .�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ְִָ
ל���, ח�ב � ראה� ��כר א� � רע ונמצא 'יפה', ל� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָואמר
�ח�� וא� להתל�ד. צרי� ואינ� �קי �ה�א �י על ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָא�
להתל�ד; צרי� �אינ� �קי, ��היה וה�א �ט�ר; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָראה�,
וה�א �ח��. �ה�א �י על א� ל���, ח�ב � �קי אינ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוא�
ה�ברי� �הי� א� ס�מ�', אני 'עלי� ל�לחני: ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ�ֶַַֹ��אמר
ט�ח לאחרי�. יראה ולא רא�ת�, על ס�מ� �ה�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמראי�

רע, ונמצא 'יפה' �אמר �לחני וכ� ונ�ל, �ח�� ְְְִִֶֶַַָָָָ�ְְְִִֵֵֶָָָ�ע�ה
וא� ממחי�; �ה� ראיה, להביא עליה� � �ה� ���צא ְְִִ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכל

מ��מי�. ראיה, הביא� ְְְִִֵַָָֹלא

.Â,ה�בח חצי נ�טל אילנ�ת ה��טע ��היה ��הג� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמק�מ�ת
והפסיד ונטע וה��יח, ונטע חצי, ה�רקע [חלק�בעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ

לא] וחלק �מנ�י�השביח ל�, ��� ה�בח חצי ל� מח�בי� �ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ
עצמ�, על התנה ואפ�� ה�אר. ונ�טל �הפסיד, מה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמ���

אסמכ�א ז� הרי � �ל�� י�ל לא הפסיד זאת�א� גמר [לא ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ
���לבליבו] מנהג� היה �הפסיד. מה א�א ל� מנ�י� ואי� ,ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מנהג� היה א� וכ� מחצה, ה�רקע �בעל מחצה, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָה��טע
האריס יבול]���ל תמורת ה��טע[העובד נטע א� � �לי� ְִִִִֵֶַַַָָָֹ

לה�ריד צרי� ה�רקע �על ��מצא להס��ק, ורצה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוה��יח
ה�רקע �על וי�ל אריס, מ�ריד ה�רקע �על הרי � אריס ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָֹל�
�לי�; האריס וי�ל �ל��; מחלק� יפסיד ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹחצי�,
�רצ�נ�. עצמ� ס�ק �הרי ל��טע, יהיה ה��אר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוה�ת�ת

.Êהפסיד� ה�דינה לבני אילנ�ת גדלו]ה��טע וכ�[לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
�חבל, �� וה��יז ה�המ�ת, ���ל העיר �ני �ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָט�ח
���ע �ינ�ק�ת �מל�ד ��טר�ת, ��עה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוה��פר
�א�� ���צא וכל �טע�ת, ל�ד א� ל�ד, ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָֹֹ��ינ�ק�ת
מס�קי� � �הפסיד� ההפסד ��חזר אפ�ר �אי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ָהא�ני�
עד וע�מדי�, �מתרי� �ה� מ�ני התראה; �לא ְְְִִַ�ְְְְִֵֵֶַָָָֹא�ת�
עליה�. ה���ר א�ת� והעמיד� ה�איל �מלאכ��, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�����ל�

יא ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

"�י�מ�‡. ��אמר: �זמ��, ה�כיר �כר ל�� ע�ה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמצות
�לא ע�בר � זמ�� לאחר אחר� וא� וג�'. �כר�" ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹת��
על ל�קי� ואי� ה�מ�". עליו תב�א "ולא ��אמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתע�ה,
ואחד האד�, �כר אחד ל���. ח�ב ה�א �הרי זה, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאו
וא� �זמ��; ל�� ח�ב � ה�לי� �כר ואחד ה�המה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ�כר

���ב וגר תע�ה. �לא ע�בר זמ��, לאחר שקיבלאחר [גוי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ
מצוות] אחר,ז' וא� �כר�"; ת�� "�י�מ� מ��� �� י� ,ְְְִִִֵֵֵַָ

תע�ה. �לא עליו ע�בר ְֲֵֵֶַָָֹאינ�

מ���,·. נפ�� את נטל �א�� � �כיר �כר ה��ב� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ל
�אר�ע וע�בר נפ��". את נ�א ה�א "ואליו ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ��אמר:
�גזל, �ל �מ��� �ע�ק, �ל מ��� וע�ה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹאזהר�ת,
עליו תב�א "לא �מ��� �כיר", �ע�ת תלי� "לא ִִַָָָָֹ�ְִִָֹ�מ���
זמ��? ה�א איזה �כר�". ת�� "�י�מ� �מ��� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָה�מ�",
�ע�ת תלי� "לא נאמר: ועליו ה�ילה, �ל ��בה י�� ַ�ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ�כיר
ועליו ה���, �ל ��בה לילה ��כיר �קר". עד א�� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ�כיר
�כיר ה�מ�". עליו תב�א ולא �כר�, ת�� "�י�מ� ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר:
��בה לילה �ל �ע�ת ��כיר ה���, �ל ��בה י�� �ל ְְִֶֶֶֶַַָָָָ�ע�ת

��ת �כיר ה�ילה. ימי�]�ל �כיר[שבעה חד�, �כיר , ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
יצא ה���; �ל ��בה ,���� יצא � �ב�ע �כיר ְִֶַַַָָָָָָָָ�נה,

ה�ילה. א�ת� �ל ��בה ְְֶַַַַָָָ��ילה,

ע�רה‚. אחר� אפ�� � וה�דיע� �מר� לא��, ט�ית� ְְֲֲֲִִֵָָָָָ�ְִַַָנת�
ל� נתנ� ע�בר. אינ� הא��, �יד �ה�לי זמ� �ל � ְֵֵָָָ�ְְְִִֶַַַָָָימי�
�ל מ��� ע�בר ח�ה, עליו ��קעה �יו� � ה��� ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�חצי
�זמ��. ל� ל�� וח�ב היא, ��כיר�ת �ה��לנ�ת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ�לי�;
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אמר„. א� � ��עלי�' לי ��כר 'צא ל�ל�ח�: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהא�מר
מ��� ע�ברי� אינ� �ניה� ה�ית', �על על '�כרכ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלה�:

זה �לי�; הבית]�ל וזה[בעל �כר�, ��א [השליח]לפי ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
על '�כרכ� לה� אמר לא וא� אצל�. �ע�ת� �אי� ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ�ְְִֵֶלפי
א�א ע�בר ה��כר אי� ע�בר. ה�ליח הרי ה�ית', ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ�על
א� �בע�, לא א� אבל ל�; נת� ולא ה�כיר, ��בע� ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹ�זמ�
אחר אצל �המחה� א� ל�, ��� מה ל� היה ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��בע�

לו] לשל� לאחר �ט�ר.[נת� הרי � ְֲִֵֵָוק�ל

��בר‰. �י על א� � זמ�� אחר עד �כיר �כר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָה��הה
עת וכל מ�ד. ל�� ח�ב זה הרי תע�ה, ולא �ע�ה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
�אמר "אל ��אמר: �בריה�, �ל לאו על ע�בר � ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ���הה

ו��ב". ל� ְֲֵֵָלרע�,

.Âעל� ואמר �זמ��, �תבע� �עדי�, ��כר� �כיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ�ל
� �ל��' נטל�י 'לא א�מר: וה�כיר �כר�', 'נת�י ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹה�ית:

חפ� �נקיטת ה�כיר ���בע חכמי� וי�ל[קדוש]��נ� , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
�פ�עליו טר�ד ה�ית ��על מ�ני ונ�טל; נ��ע �ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�די�

ה��כר[ושכח] היה אפ�� לזה. נפ�� נ��א ה�כיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מ��� � �עדי� ��א �כר� ונ�טל. נ��ע ה�כיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקט�,
נאמ� �כר�י�', ולא מע�ל� �ברי� הי� 'לא ל�מר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ��כ�ל
ה�ת ה�ית �על וי�בע �כר�'; ל� ונת�י '�כר�י� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָל�מר

��אר[דרבנ�] �מקצת ה�דה א� ה��רה �ב�עת א� ְְְְִִִֶַַַָָָָָ��ת�,
�ל��. מ�עיל אינ� ��כר�, אחד עד ל� היה ה�ענ�ת. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�ל
� �עדי� ��כר� �י על א� � זמ�� אחר �בע� א� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכ�
י�בע ראיה, הביא לא וא� הראיה; עליו מחבר� ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹה��ציא

ראיה הביא ה�ת. ה�ית זמ��[עדי�]�על �ל [ולא��בע� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
�ביעה.פרעו] �ל ה��� א�ת� �ל ונ�טל נ��ע, זה הרי �ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל �ל זמ�� � הערב עד �ני �י�� ע�� ע��ה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�יצד?
עדי� הביא וא� ונ�טל. נ��ע אינ� �לי�י �בי�� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָ�לי�י,
י�� �ל ונ�טל נ��ע זה הרי � �לי�י ליל �ל ��בע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�היה
עליו מחבר� ה��ציא והלאה, רביעי מ�יל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָ�לי�י;
י�� עד וה�ל� ��בע �היה עדי� הביא א� וכ� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמי�י. י�� �ל ונ�טל נ��ע הרי � ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמי�י

.Ê:א�מר וה�כיר ל�', קצצ�י '��י� א�מר: ה�ית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָ�על
���בע חכמי� ��נ� לא � �ל�' א�א לי קצצ� ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ'לא
לא וא� הראיה. עליו מחבר� ה��ציא א�א �א�, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹה�כיר
�אמר א� ה��י�, ל� נת� ��בר �י על א� � ראיה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהביא
זה ודבר חפ�; �נקיטת נ��ע ה�ית �על הרי � 'היל�' ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל�

הזו] �פחי[השבועה ה�כיר יל� ��א ה�א, חכמי� ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ��נת
ידע�נפ ולא �עדי�, ���כר� אמ�רי�? �ברי� ��ה .� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

�עדי�, ��א �כר� א� אבל �זמ��. �תבע� ל�, �סק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ��ה
קצ� ��א ה�ת ה�ית �על י�בע � זמ�� אחר ��בע� ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹא�
א�א אצל� ל� נ�אר ��א א� ל�, נת� ��בר מה א�א ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹל�

ה�ענ�ת. �ל �די� 'היל�', ל� �אמר ְְִֵֶֶַַָָָָזה

.Á,'לי קצצ� '��י� א�מר: א�� לא��, ט�ית� ְְִִֵַַָָָ�ָ�ְִֵַַה��ת�
א� � הא�� �יד �ה��ית זמ� �ל � 'אחת' א�מר: ִָ�ְְְִֵֶַַַַַַָָוה�א
�נקיטת נ��ע הא�� הרי �יד�, לק�חה �היא לטע� ְְִִִַָָ�ְְְֲִִֵֶָָָָֹיכ�ל
יצאת וא� �מיה. �די עד ��כר�, לטע� ויכ�ל ונ�טל; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹחפ�
לטע� יכ�ל ואינ� חזקה �� ל� �אי� א� יד�, מ�חת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹט�ית

לא וא� הראיה; עליו מחבר� ה��ציא � �יד� לק�חה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ�היא
ה��רה �ב�עת א� ה�ת, ה��ית �על י�בע � ראיה ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהביא
ה�כיר. �די� זה �אי� ה�ענ�ת, �ל �די� �מקצת ה�דה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָא�

.Ë�ואי עליו, מחמירי� אי� � לה�בע ��א ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�כיר
��ב�עה עליו נוספות]מגל�לי� נ��ע[תביעות א�א �לל; ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ

מ� ח�� מק�י�, אי� ה���עי� �לכל וי�ל. נטל, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹ��א
ל�: וא�מרי� �ח�ה, ל� �פ�תחי� עליו; ��ק�י� ְְְְְִִִִִִֶַָָָָה�כיר
�ר�טה �כר� היה אפ�� וטל'. ה�בע עצמ�, �צער ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'אל
��ב�עה. א�א י�ל לא � 'נת�יה' א�מר ה�ית �בעל ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹאחת,
� אחת �ר�טה א�א יטע� לא אפ�� ונ�טל, ה���ע �ל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוכ�

��רה. �ל �עי� ��ב�עה, א�א א�ת� י�ל ְְִִֵֶֶָָָָֹֹלא

יב ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

ועדי�‡. האר�, מ� ����ליו �דבר ע��י� �ה� ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה��עלי�
מלאכ�� נגמרה �מח�ר,[למעשר]לא �י� �תל�� �י� , ְְְְְְִִֵֵַָָֹ�ָ

מצ�ה ה�ית �על הרי � ה�לאכה �מירת ה� מע�יה� ֶ�ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָויהי�
תבא "�י ��אמר: ,�� ע��י� �ה� מ�ה לאכל א�ת� ֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ���יח
למד�, ה�מ�עה מ�י רע�". �קמת תבא �י וכ�' רע� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�כר�

��כיר; א�א מד�ר ה�ת�ב לא[והראיה:]�אי� א�� וכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
,��� ��מה א� רעה� �כר� ��ב�א ל� ה�יר מי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�כר�,
�ר��ת תבא �י א�מר: ה�א �� א�א מ�ע��? ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ��א

�אכל. לעב�דה, ְֲִַַַָָֹה�עלי�

�הע��ה·. �מח�ר? לע��ה �תל��, הע��ה �י� ֶֶָָ�ְְִֵֶֶַָָָמה
�לח�ה, למע�ר מלאכ�� נגמרה ��א �דבר א�כל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ�תל��,
א�א א�כל אינ� וק�צר, ��צר �ג�� �מח�ר ְְֵֵֵֵֶָָ�ְְִֶָוהע��ה
��מ�א��, עד ��ל וי�� ��בצר �ג�� עב�דת�; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ���גמר

�[ירוק�]וינ�� וימ�א�� ויבצר ויחזר אחר, למק�� ה�ל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
אבדה ה�ב מ�ני אבל ה�ל. ��מ�א אחר א�א א�כל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינ�

א�כלי�[זמ�] ה��עלי� ��הי� חכמי� אמר� ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָל�עלי�,
מא�� �די[שורה]�הליכת� � ה�ת מ� �בחזירת� לא�� ֲִֵַָָ�ְָ�ְֲִִֵַַַָָָ

�ת�� א�כלי� א�א לאכל, וי�ב� מ�לאכ�� יב�ל� ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
�טלי�. מה�כי� ��ה� ְְְְְִִֵֵֶַַָָה�לאכה

�מר‚. ��עת ��א �אכל א� ואכל, מ�לאכ�� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמב�ל
לא "וחרמ� ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה הרי � ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
ע�סק �ה�א זמ� ��ל למד�, ה�מ�עה מ�י וג�'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתני�"
�זה. ���צא �ל וכ� לאכילת�; חרמ� יני� לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�קצירה,
על יתר ��קח א� �ע�ה, מ�ה �יד� �ה�לי� ��על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכ�

לאחרי� ונ�ת� "ואלאכילת� ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
אכל �א� � א�� לאוי� �ני על ל�קי� ואי� ת��". לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�לי�

ל���. ח�ב ה�לי�, ְִֵַַָא�

והמח��„. א�כל,[גבינה]והמג��[חמאה]הח�לב אינ� ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַ
א� � �ב��מי� �בצלי� המנ�� קרקע. ���לי �אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמ�ני
� �זה ���צא וכל ה�ד�לי�, מ�י� קט�י� ���ל� �י ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
צרי� ואי� מלאכה. �מר מע�יה� �אי� מ�ני א�כל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינ�
��ק�א�ת המח�ר �בר וכל �פר�סי�, ���ת ��מרי ְִַָָ�ְְְְִִֵֵַַַָָָל�מר

קישואי�] �לל.[שדה א�כלי� �אינ� � ְְְְִִֵֶַָָָוה�דלע�ת

מ�ני[מפריד]ה��דל‰. א�כל, אינ� �בגר�גר�ת �תמרי� ְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
�ה� וכ��צא �ח�י� הע��ה למע�ר. מלאכ�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��גמרה

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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לבר ��כר� �ג�� �ע�ר, לנ�ח[לברור]אחר א� צר�ר�ת ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
נגמרה[לנפות] לא �עדי� א�כלי�, א�� הרי � לטח� א� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹא�ת�

והמק�� ה�� אבל לח�ה. אינ�[עור�]מלאכ�� והא�פה ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָ
א�כל ה��על ואי� לח�ה, מלאכ�� ��גמרה מ�ני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָא�כל,
�לח�ה. למע�ר מלאכ�� נגמרה לא �עדי� מ�בר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹא�א

.Â�דבילה]ע��ליו[נתפרדו]נת�רס ונת��ח�[של , ְְְְְִִִַָָ
א�� הרי � �ה� לע��ת ��כר� �ל�עיו, ונתח�כ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָחב��תיו,
ה� והרי למע�ר, ונק�ע� מלאכ�� נגמר� �הרי יאכל�; ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלא

ה�דיע� לא וא� אי�[מלכתחילה]טבל. �מאכיל�. מע�ר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
רע�". "�כר� ��אמר: הק��, ��ל א�כלי� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַה��עלי�

.Ê��א הרי ,��� רבעי �נטע לע��ת ה��עלי� את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�כר
�מאכיל�. ��דה ה�דיע�, לא וא� יאכל�; ְְֲִִִֶַָָֹֹֹלא

.Á�וה��ר וה��צר וה��סק וה��רר וה��רה וה�� ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָה��צר
ה��רה. מ� א�כלי� א�� הרי א��, �מלאכ�ת ���צא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל

.Ë,ה�רקע מ� ה�ל�� �בר וכל וערמ�ת ���ת ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ��מרי
מהלכת א�כלי� � למע�ר מלאכ�� נגמרה לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ�עדי�

המנהג]מדינה אבל[מכח מע�ה. �ע��ה אינ� �ה��מר ; ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
אפ�� �רגליו, �י� �ידיו �י� מאבריו, �אבר ע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָא�

ה��רה. מ� א�כל זה הרי � ְֲִִֵֵֵֶַָ�כתפ�

.Èלא �ענבי�, �ענבי�; יאכל לא �תאני�, ע��ה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה
והע��ה ענבי�". ואכל� "�כר�, ��אמר: �תאני�; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיאכל
ודבר ענבי� יאכל ולא אחרת. �גפ� א�כל אינ� ז�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ�גפ�

קצ� וא� �מלח. ולא �פת, יאכל ואל וקצב]אחר; [פירש ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹ
�י� א�ת� א�כל � ��אכל מה �ע�ר על ה�ית �על ִִִֵֵֶַַַַַַַֹע�
למ� לפ�על אס�ר ��רצה. �בר �כל �י� �פת, �י� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�מלח,

השאר] ולזרוק ענבי�[למצו� "ואכל� ��אמר: ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָ�ענבי�,
ה��לי� ל� מהבהבי� א��� א� �ניו יהי� ולא ְְְְְְְְֲֳִִִִִַַַָָֹ�נפ��".

�נפ��",[למתק�]�א�ר ענבי� "ואכל� ��אמר: � וא�כל , ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
�ה�. ���צא �ל וכ� �ה�. �מ�ת ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹענבי�

.‡Èה�� אכילה א�כל �ה�א מה לאכל לפ�על ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹאס�ר
עצמ�[מרובה] למנע ל� �מ�ר �בע�". "�נפ�� ��אמר: ,ְְְְֱֶֶֶַַָ�ְְִַַָֹ

ק��ת[מלאכול] לאכל ל� וי� וא�כל. ה�פ�ת, מק�� ְְֱִֵֵֶַַָָֹעד
וכ�תב�ת[קישואי�] �דינר, �[תמרי�]אפ�� �דינר אפ�� ְְְֲֲִִִִָָָ

�בע�"; "�נפ�� ��אמר: �ס�, �מעה ��כר� �י על ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָא�
ס�ת� ויהיה רעב��, יהיה ��א האד� את מל�די� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

�פניו ה�תח מלשוכרו]את א�[ימנעו אר�ע מ��ר היה . ְְְֵֶֶַַַַַָָָָ
מ�ל א�כל א�א מה�, מאחת �רס� ימ�א לא ערמ�ת, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמ�

ח���� לפי ואחת בשווה]אחת �]. ְְְִֶַַַַ

.·È�הלכ ��א א�כלי�[דרכו]ה��עלי� � ��ת וערב �תי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
�ענבי� א�א ע��י� אינ� �עדי� יי�; ��תי� ואי� ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבי�,
לה� י� � וערב �תי �� ויה�כ� ��ת, �מ��דרכ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�לבד.
ע��י� ה� �הרי ה�יר��, מ� ול���ת הענבי�, מ� ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

�ביי�. ְֲִִַַָ�ענבי�

.‚È'א�כל �אני מה �בני לא��י '�נ� �אמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ��על
לאכל[במקומי] ��טל�י מ�ה מעט נ�ת� 'הריני �אמר: א� ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
��רה[לעצמי] זכתה ��א ל�; ��מעי� אי� � �בני' ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלא��י

�ענבי�, ע��ה �היה נזיר אפ�� עצמ�. ל��על ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָא�א
ל�. ��מעי� אי� � �בני' לא��י '�נ� ְְְְְִִִֵַַָָואמר:

.„Èוהתנה ועבדיו, �בניו וא��� ה�א ע��ה �היה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָ��על
ולא ה�א לא ע��י� �ה� מ�ה יאכל� ��א ה�ית �על ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹע�
אמ�רי�? �ברי� ��ה א�כלי�. אינ� א�� הרי � ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָה�
הי� וא� מחל�. והרי �עת, �ה� ��� מ�ני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�גד�לי�,
א�כלי� �אינ� יאכל�, ��א עליה� לפסק יכ�ל אינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹקט�י�,

�מי�. מ�ל א�א אד�ניה�, מ�ל א� אביה� ֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמ�ל

ה'תשס"ט ניס� ט' שישי יו�

יג ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

קרקע,‡. �ג��לי ע��ה �היא זמ� �ל א�כלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�המה
עד ,��� �על מ��א�י וא�כלת �תל��; �י� �מח�ר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ְִֵ�י�

ויאכיל�ה. �יד� י�ל ��א �בלבד ��רקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��היה

ל�קה,·. � מלאכ�� ��עת מ�אכל ה�המה ה��נע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ל
�ל ואחד ה��ר אחד �די��"; ��ר תחס� "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:
ה��, ואחד טה�רי�. �י� טמאי� �י� וח�ה, �המה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני
נאמר ולא קרקע; ���לי �ל ה�לאכ�ת �ל �אר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחד

�הוה א�א �די��" ה��על,[במצוי]"��ר את והח�ס� . ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
הח�ס� ואחד מלאכה, ��עת א�ת� הח�ס� אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ט�ר.
חסמ� אפ�� חס�מה; והיא מלאכה �� וע�ה מ�ד� ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָֹא�ת�

�[בגערה]�ק�ל �� וד� וחסמ� �המה, �כר ל�קה. , ְְְֲֵֶַַָָָָָָ
ק�י� ��ל�ת לפרה, ק�י� אר�עת ל�עלי� �מ��� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹל�קה;
ח�ב ואינ� �מז�נ�תיה; נתח�ב מ�יכה, ���עת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלחמ�ר:

חס�מה. �� ��ד�� עד ְֲֶַַָָָמלק�ת,

��י‚. �ל �פרת� ה�� �ל[וחס�]י�ראל מ��� ע�בר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ
�ל מ��� ע�בר אינ� י�ראל, �ל �פרת� ה�� וג�י ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�חס�;
ק�� ל� י�ב ;'�� וד�� �רתי, 'חס� לג�י: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹ�חס�.
מ�ח��, ארי ל� הר�י� א�כלת; אינ� והרי �� וד� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�פיה,
�רס מ�ק�; ואינ� צמאה, היתה מ�ח��; �נ� �הר�י� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָא�
�� וכ��צא זה �ל � �אכל ��א �די ה�י�, ��י על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹע�ר
לבני רע �� ע��ה �היא ה�בר היה ל�קה. ואינ� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאס�ר,
�תריז �אכל וא� ח�לה �היתה א� �מ�יק�, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמעי�

על[תשלשל] א�א ��רה הק�ידה ��א למנע�; מ�ר ��ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ
נהנית. אינ� והרי ֱֲֲֵֵֵֶַָָָָהנית�,

�תר�מה,„. �� �� ה�ה� �היה י�ראל �ל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�רה
�ני, �מע�ר ה���ת �ר�ת וכ� ו�אי, �ל מע�ר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ�בתר�מת

��רט לפי �ב�אה ��י על המה�כ�ת לה�[התעק�]�פר�ת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
מ�ני אבל �חס�. �ל מ��� עליה� ע�בר אינ� � ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹה�ר�
מביא �ני, �במע�ר �תר�מ�ת ���ת הי� א� � העי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָמראית

�ק�סטרי� לה� ות�לה ה�י� מא�ת� ��פיה�.[שק]מעט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

�מאי‰. �ל �ני �מע�ר מעשר]ה�� �בתר�מת[ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
"�ל מ��� ע�בר � �ר�מה �בג��לי �מאי, �ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמע�ר

ְַֹ�חס�".

.Âאכל�� �די �לס�פ�, �רת� להרעיב ה�ית �על ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹר�אי
עמיר �קיעי להאכיל� ה��כר ור�אי ���ה. �עת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהר�ה

קש] ��,[אגודות ���צא ה�י�. מ� הר�ה �אכל ��א �די ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ
יאכל� ��א �די יי�, ��עלי� לה�ק�ת ה�ית �על ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹר�אי
�די �ציר, ��� את לט�ל ��עלי� ור�אי� הר�ה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹענבי�
לע��ת ר�אי ה��על אי� אבל הר�ה. ענבי� ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ��אכל�
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לבר ��כר� �ג�� �ע�ר, לנ�ח[לברור]אחר א� צר�ר�ת ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
נגמרה[לנפות] לא �עדי� א�כלי�, א�� הרי � לטח� א� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹא�ת�

והמק�� ה�� אבל לח�ה. אינ�[עור�]מלאכ�� והא�פה ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָ
א�כל ה��על ואי� לח�ה, מלאכ�� ��גמרה מ�ני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָא�כל,
�לח�ה. למע�ר מלאכ�� נגמרה לא �עדי� מ�בר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹא�א

.Â�דבילה]ע��ליו[נתפרדו]נת�רס ונת��ח�[של , ְְְְְִִִַָָ
א�� הרי � �ה� לע��ת ��כר� �ל�עיו, ונתח�כ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָחב��תיו,
ה� והרי למע�ר, ונק�ע� מלאכ�� נגמר� �הרי יאכל�; ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלא

ה�דיע� לא וא� אי�[מלכתחילה]טבל. �מאכיל�. מע�ר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
רע�". "�כר� ��אמר: הק��, ��ל א�כלי� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַה��עלי�

.Ê��א הרי ,��� רבעי �נטע לע��ת ה��עלי� את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�כר
�מאכיל�. ��דה ה�דיע�, לא וא� יאכל�; ְְֲִִִֶַָָֹֹֹלא

.Á�וה��ר וה��צר וה��סק וה��רר וה��רה וה�� ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָה��צר
ה��רה. מ� א�כלי� א�� הרי א��, �מלאכ�ת ���צא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל

.Ë,ה�רקע מ� ה�ל�� �בר וכל וערמ�ת ���ת ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ��מרי
מהלכת א�כלי� � למע�ר מלאכ�� נגמרה לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ�עדי�

המנהג]מדינה אבל[מכח מע�ה. �ע��ה אינ� �ה��מר ; ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
אפ�� �רגליו, �י� �ידיו �י� מאבריו, �אבר ע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָא�

ה��רה. מ� א�כל זה הרי � ְֲִִֵֵֵֶַָ�כתפ�

.Èלא �ענבי�, �ענבי�; יאכל לא �תאני�, ע��ה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה
והע��ה ענבי�". ואכל� "�כר�, ��אמר: �תאני�; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיאכל
ודבר ענבי� יאכל ולא אחרת. �גפ� א�כל אינ� ז�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ�גפ�

קצ� וא� �מלח. ולא �פת, יאכל ואל וקצב]אחר; [פירש ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹ
�י� א�ת� א�כל � ��אכל מה �ע�ר על ה�ית �על ִִִֵֵֶַַַַַַַֹע�
למ� לפ�על אס�ר ��רצה. �בר �כל �י� �פת, �י� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�מלח,

השאר] ולזרוק ענבי�[למצו� "ואכל� ��אמר: ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָ�ענבי�,
ה��לי� ל� מהבהבי� א��� א� �ניו יהי� ולא ְְְְְְְְֲֳִִִִִַַַָָֹ�נפ��".

�נפ��",[למתק�]�א�ר ענבי� "ואכל� ��אמר: � וא�כל , ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
�ה�. ���צא �ל וכ� �ה�. �מ�ת ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹענבי�

.‡Èה�� אכילה א�כל �ה�א מה לאכל לפ�על ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹאס�ר
עצמ�[מרובה] למנע ל� �מ�ר �בע�". "�נפ�� ��אמר: ,ְְְְֱֶֶֶַַָ�ְְִַַָֹ

ק��ת[מלאכול] לאכל ל� וי� וא�כל. ה�פ�ת, מק�� ְְֱִֵֵֶַַָָֹעד
וכ�תב�ת[קישואי�] �דינר, �[תמרי�]אפ�� �דינר אפ�� ְְְֲֲִִִִָָָ

�בע�"; "�נפ�� ��אמר: �ס�, �מעה ��כר� �י על ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָא�
ס�ת� ויהיה רעב��, יהיה ��א האד� את מל�די� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

�פניו ה�תח מלשוכרו]את א�[ימנעו אר�ע מ��ר היה . ְְְֵֶֶַַַַַָָָָ
מ�ל א�כל א�א מה�, מאחת �רס� ימ�א לא ערמ�ת, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמ�

ח���� לפי ואחת בשווה]אחת �]. ְְְִֶַַַַ

.·È�הלכ ��א א�כלי�[דרכו]ה��עלי� � ��ת וערב �תי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
�ענבי� א�א ע��י� אינ� �עדי� יי�; ��תי� ואי� ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבי�,
לה� י� � וערב �תי �� ויה�כ� ��ת, �מ��דרכ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�לבד.
ע��י� ה� �הרי ה�יר��, מ� ול���ת הענבי�, מ� ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

�ביי�. ְֲִִַַָ�ענבי�

.‚È'א�כל �אני מה �בני לא��י '�נ� �אמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ��על
לאכל[במקומי] ��טל�י מ�ה מעט נ�ת� 'הריני �אמר: א� ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
��רה[לעצמי] זכתה ��א ל�; ��מעי� אי� � �בני' ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלא��י

�ענבי�, ע��ה �היה נזיר אפ�� עצמ�. ל��על ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָא�א
ל�. ��מעי� אי� � �בני' לא��י '�נ� ְְְְְִִִֵַַָָואמר:

.„Èוהתנה ועבדיו, �בניו וא��� ה�א ע��ה �היה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָ��על
ולא ה�א לא ע��י� �ה� מ�ה יאכל� ��א ה�ית �על ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹע�
אמ�רי�? �ברי� ��ה א�כלי�. אינ� א�� הרי � ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָה�
הי� וא� מחל�. והרי �עת, �ה� ��� מ�ני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�גד�לי�,
א�כלי� �אינ� יאכל�, ��א עליה� לפסק יכ�ל אינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹקט�י�,

�מי�. מ�ל א�א אד�ניה�, מ�ל א� אביה� ֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמ�ל
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קרקע,‡. �ג��לי ע��ה �היא זמ� �ל א�כלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�המה
עד ,��� �על מ��א�י וא�כלת �תל��; �י� �מח�ר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ְִֵ�י�

ויאכיל�ה. �יד� י�ל ��א �בלבד ��רקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��היה

ל�קה,·. � מלאכ�� ��עת מ�אכל ה�המה ה��נע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ל
�ל ואחד ה��ר אחד �די��"; ��ר תחס� "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:
ה��, ואחד טה�רי�. �י� טמאי� �י� וח�ה, �המה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני
נאמר ולא קרקע; ���לי �ל ה�לאכ�ת �ל �אר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחד

�הוה א�א �די��" ה��על,[במצוי]"��ר את והח�ס� . ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
הח�ס� ואחד מלאכה, ��עת א�ת� הח�ס� אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ט�ר.
חסמ� אפ�� חס�מה; והיא מלאכה �� וע�ה מ�ד� ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָֹא�ת�

�[בגערה]�ק�ל �� וד� וחסמ� �המה, �כר ל�קה. , ְְְֲֵֶַַָָָָָָ
ק�י� ��ל�ת לפרה, ק�י� אר�עת ל�עלי� �מ��� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹל�קה;
ח�ב ואינ� �מז�נ�תיה; נתח�ב מ�יכה, ���עת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלחמ�ר:

חס�מה. �� ��ד�� עד ְֲֶַַָָָמלק�ת,

��י‚. �ל �פרת� ה�� �ל[וחס�]י�ראל מ��� ע�בר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ
�ל מ��� ע�בר אינ� י�ראל, �ל �פרת� ה�� וג�י ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�חס�;
ק�� ל� י�ב ;'�� וד�� �רתי, 'חס� לג�י: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹ�חס�.
מ�ח��, ארי ל� הר�י� א�כלת; אינ� והרי �� וד� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�פיה,
�רס מ�ק�; ואינ� צמאה, היתה מ�ח��; �נ� �הר�י� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָא�
�� וכ��צא זה �ל � �אכל ��א �די ה�י�, ��י על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹע�ר
לבני רע �� ע��ה �היא ה�בר היה ל�קה. ואינ� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאס�ר,
�תריז �אכל וא� ח�לה �היתה א� �מ�יק�, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמעי�

על[תשלשל] א�א ��רה הק�ידה ��א למנע�; מ�ר ��ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ
נהנית. אינ� והרי ֱֲֲֵֵֵֶַָָָָהנית�,

�תר�מה,„. �� �� ה�ה� �היה י�ראל �ל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�רה
�ני, �מע�ר ה���ת �ר�ת וכ� ו�אי, �ל מע�ר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ�בתר�מת

��רט לפי �ב�אה ��י על המה�כ�ת לה�[התעק�]�פר�ת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
מ�ני אבל �חס�. �ל מ��� עליה� ע�בר אינ� � ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹה�ר�
מביא �ני, �במע�ר �תר�מ�ת ���ת הי� א� � העי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָמראית

�ק�סטרי� לה� ות�לה ה�י� מא�ת� ��פיה�.[שק]מעט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

�מאי‰. �ל �ני �מע�ר מעשר]ה�� �בתר�מת[ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
"�ל מ��� ע�בר � �ר�מה �בג��לי �מאי, �ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמע�ר

ְַֹ�חס�".

.Âאכל�� �די �לס�פ�, �רת� להרעיב ה�ית �על ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹר�אי
עמיר �קיעי להאכיל� ה��כר ור�אי ���ה. �עת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהר�ה

קש] ��,[אגודות ���צא ה�י�. מ� הר�ה �אכל ��א �די ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ
יאכל� ��א �די יי�, ��עלי� לה�ק�ת ה�ית �על ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹר�אי
�די �ציר, ��� את לט�ל ��עלי� ור�אי� הר�ה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹענבי�
לע��ת ר�אי ה��על אי� אבל הר�ה. ענבי� ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ��אכל�
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�פרת� לד�� א� ,���� עצמ� �לה��יר ��ילה, ְְְְְְְִַַַַַַָָָָמלאכ��
�מס�� מרעיב יהיה ולא �חרית; �לה��יר� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹערבית,

מז�נ�תיו �מאכיל מלאכ��[שלו]עצמ�, �זל מ�ני לבניו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
יע�ה ולא �ע�� ותחל� �ח� י��ל �הרי ה�ית, �על ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ�ל

�כח. ְְַָָֹמלאכה

.Êולא עני �כר יגזל ��א ה�ית �על ��זהר ְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹֹ�ְֶֶֶ�דר�
ה�ית, �על מלאכת יגזל ��א מזהר העני �� � ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹ�ְְִֶֶַָָיע�ב��
�מרמה, ה��� �ל �מ�ציא �כא�, �מעט �כא� מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויב�ל
הק�יד� הרי מלאכה. �זמ� עצמ� על לדק�ק ח�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�א
יבר� ��א ה�ז�� �ר�ת �ל רביעית �רכה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמי�
אמר: ה��יק יעקב �הרי �ח�, �כל לעבד ח�ב וכ� ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹא�ת�.
זאת �כר נטל לפיכ� אביכ�". את עבד�י �חי �כל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"�י
מאד". מאד האי� "ו�פר� ��אמר: ה�ה, �ע�ל� ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹא�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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�י� (ב) ה��אל; �י� (א) ע�ה: מצו�ת ��י �כלל� ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָי�
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ��י �בא�ר ח��. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָ��מר
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מ�לטלי�‡. מ�אר �ה� וכ��צא �המה, א� �לי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָה��אל
� �ד�ל, אנס נאנס אפ�� � נגנב א� ואבד ג��מחבר�, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ה�ל, ל��� ח�ב � מתה א� ה�המה נ��רה א� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ����ה
�עליו � מת א� ונ��ר רעה�, מע� אי� י�אל "�י ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ��אמר:
���אנס אמ�רי�? �ברי� ��ה י���". ��� ע��, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאי�
לחר� מחבר� �המה �אל א� אבל מלאכה. ��עת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��א
מתה א� אבל �ט�ר. זה הרי � ח�ר�ת ��היא �מתה ,��ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
א� עליה �רכב א� ,�� �חר� אחר א� ,�� ��חר� ֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹקד�
זה הרי � רכיבה ��עת א� ��ה ��היא �מתה ,�� ��ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מחבר� �המה ה��אל וכ� �זה. ���צא �ל וכ� ל���. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹח�ב
א� ה�ר�, �א�ת� �ח�יו �מתה �ל�ני, למק�� �� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָליל�
א� מ��י, ��עת ���ר ונקרע ,�� למ�את �לי ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹ��אל
מחמת �� ���ל �עת ונ��ר עצי�, �� לפ�ל קר�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ��אל
א�א �אל ��א �ט�ר; זה הרי � �זה ���צא וכל ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹה���ע,

��ה. לא והרי ז�, מלאכה �� ְֲֲִֵַַָָָֹלע��ת

���עת·. ה��אל וטע� �מתה, מחבר� �המה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָה��אל
מק�� �� ליל� ��אל� ה�ק�� היה א� � מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
נאנסה א� ��תה ראיה יביא � �� מצ�יי� אד� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ��ני
הביא לא וא� וי�טר; ,�� ��ה ו��א מלאכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ��עת
חר�ת�, �ת�� �� למ�את מ��� �אל� מ���. ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹראיה,
�� למ�את �לי מ��� ��אל א� ,�� מצ�יי� העדי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�אי�
א� י�טר ראיה, הביא א� � ���ר ונקרע �ית�, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ�ת��
��עת ��תה ה��אל י�בע � לאו וא� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמ�ב�עה;

�זה. ���צא �ל וכ� וי�טר. ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹמלאכה,

��מי�‚. �דר� ל� �מי� ונ��ר, מחבר� �לי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָה��אל
ע�ה; �וה ה�א וכ�ה �ל�, �וה היה ��ה א�מדי� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלנ�קי�:

וכ� ה�חת. �מ��� ה�ב�רי�, ה�המה א� ה�לי ל� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ�מחזיר
ה�חת. �מ��� ה�בלה, מחזיר � ה�המה מתה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָא�

עד„. ���כ�, מ�עה �מז�נ�תיה ח�ב � �המה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָה��אל
מה ל��� ח�ב ��ר�, �ח� וא� �אלת�. ימי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָס��
�ט�ר, � מלאכה מחמת ��ר� �ח� �דמיה; ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ��חתה

�ח�. מלאכה ��חמת ה��מרי� �ב�עת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָוי�בע

ה��איל‰. הרי � סת� �המה א� �לי מחבר� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָה��אל
בחזרה]מחזיר� קצ�ב[נוטלו לזמ� �אל� ��רצה. עת �כל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

מ�חת להחזיר� יכ�לי� ה�עלי� אי� וזכה, ���� �יו� �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הרי � ה��אל מת ואפ�� ה�אלה; זמ� ס�� עד ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָיד�
� ה�א �י� ה�מ�. ס�� עד ��אלה מ����י� ְְְְְִִִִֵַַַַַַָה��ר�י�
�מק�ל ��ת�; ��מי� ע�ל� קני� ה��� ק�נה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה��קח,
קנה וה��כר, �ל��; נת� ולא ע�ל� קני� ה��� קנה ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹמ�נה,

המושכר]ה��� ��ת�;[הדבר ��מי� קצ�ב זמ� עד לפר�תיו ְְִֵֶַַַַַָָָָ
�ה��ת� ��� �ל��. נת� ולא לפר�תיו ה��� קנה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוה��אל,
����יר, ה��איל �� � לע�ל� לחזר יכ�ל �אינ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�מ�כר,
אביה� לה� ה�יח ה�מ�. �ת�� לחזר לע�ל� יכ�ל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�אינ�
�ל �היא ��� �אנסיה. ח�בי� אינ� �מתה, �א�לה ְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ�רה

�ז�ל ��ר �מי מ��מי� � ואכל�ה �טבח�ה [פחותאביה�, ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
��בח�השליש] א� �מתה נכסי�, אביה� לה� ה�יח וא� .ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

מ�כסיו. �מיה את מ��מי� �ְְְִִֶֶַָָָָ

.Â�אי � �ל�נית מלאכה �� לע��ת מחבר� �לי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָה��אל
א�ת� �� ��ע�ה עד יד�, מ�חת להחזיר� יכ�ל ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָה��איל
� �ל�ני למק�� �� ליל� �המה מ��� �אל א� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
ויחזר. ל�� �� ��ל� עד ה��אל, מ�ד להחזיר� יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאינ�

.Ê'ה�ה ה�ר�ס �� לעדר קר�� 'ה�אילני לחבר�: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהא�מר
�ר�ס �� לעדר ר�אי ואינ� �לבד, ה�ר�ס א�ת� �� ע�דר �ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה אחד, �ר�ס �� ע�דר � סת� '�ר�ס' ל� אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
�ל �� ע�דר ,��� �ר�סי� �� לעדר �אל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ��רצה.
מחזיר �עדירה, ה�רזל �ל נ�חת ואפ�� ;��� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָה�ר�סי�

�זה.[קת]ה��ב[אפילו]ל� ���צא �ל וכ� ע�. �ל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Á:�ל ואמר ,�� לה���� מחבר� �לי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָה��אל
א�ה 'אי� �ל�מר: �ט�בת�', �ל�ני �בר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ'ה�אילני
ט�בת �פי א�א ה��אילי�, �ל �דר� זה �בר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ�אילני
� אר�' א� ה�מ�, על מק�יד א�ה �אי� �נדיב�ת�, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָל��
מ���� ה��אל הרי � זה �בר על ה��איל מ�ד קנ� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָא�
ל� ויחזיר מלאכ��; מ�ע��ת ה�לי ��ב�ל עד לע�ל�, ��ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ
ה�לי, �לת�� לחזר ר�אי ה��אל ואי� �יריו. א� ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ�בריו,

לע��ת� אחרת.[לבנותו]א� �ע� ֲֶֶַַַַ

.Ëקת� 'ה�אילני לחבר�: וכדומה]הא�מר �ל[כיור ז� ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� לבנ�ת�; יכ�ל אינ� � ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמי�',
� ונהרסה �קת וה�איל� סת�, �קת' 'ה�אילני ל�: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

ל� מק��[יכול]י� 'ה�אילני ל�: אמר [לבנותלבנ�ת�. ְְְִִִֵֵַַָָ
��נהבו] ה��אל הרי ה��איל, מ�ד קנ� א� � ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�קת'

�אפ�ר �קת ליד� ��ב�א עד ה��איל, �קרקע ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוה�ל�
ע� �התנה �מ� ארצ� א� �המ�� מ��ה לה�ק�ת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָל�

ְִַַה��איל.

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Èנ�ק�� מ���[אכסניה]ה��אל �ח�ת אי� ללינה, מחבר� ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ
אי� לנ��אי�, ימי�; מ�ני �ח�ת אי� ל�ביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָאחד;
לבית �� ליל� מחבר� חל�ק �אל י��. מ�ל�י� ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹ�ח�ת
א�ת� �ל ה���ה, לבית �אל� ויחזר; ��ל� �די ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאבל,
מ�בעה �ח�ת אי� ,��� מ��ה �� לע��ת �אל� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָה���;

ִָימי�.

ב ּפרק ּופּקדֹון ׁשאלה ¤¤¨¦¨¥§§¦הלכֹות

בבעליו]��עלי�[חפ�]ה��אל‡. ג� אפ��[ומשתמש � ְֲִִֵַַָ
ע��, �עליו "א� ��אמר: �ט�ר, � �פ�יעה אבד א� ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפ�, ע� א� �ח�ה, ה�עלי� ���אל �בלבד י���"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
��כר�; א� ה�עלי�, את ה��אל ואחד ��ארנ�. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�מ�
��אל� א� ה�לאכה, לא�ת� ה�עלי� את ה��אל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואחד
אמר אפ�� �ע�ל�. �בר ל��� א� אחרת למלאכה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ��כר�
ונת� וה�קה�, �המ��, מ��� ו�אל מי�', 'ה�קני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלחבר�
מ�� �פט�ר; ��עלי�, �אלה ז� הרי � ה�המה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָל�
��עלי�. �אלה אינ� � ה�קה� �� ואחר ��ח�ה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָה�המה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

לסעד·. ע�� ויצא למ�א�י, ה��יר� א� �המ�� ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹה�איל
ז�[לעזור] הרי � ���א�י ע�� ולטע� ה��כר א� ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹה��אל

ולרא�ת �לבד, ה��א�י לב�ר יצא וא� ��עלי�; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ�מירה
��עלי�. �מירה אינ� � הרא�י מ� יתר עליה יטענ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ��א

לה�מל‚. וה��יז ה�דינה, לבני וה��טע �ינ�ק�ת, �ד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
�ה�, וכ��צא מא�� אחד �ל � ��ה� וה��פר ה��, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
א� ה�איל א� � �מלאכ�� לעסק �� י��ב �ה�א ����ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹ
�מירה ז� הרי �מלאכ��, ע�סק �ה�א מא�� לאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָה��יר
��אל ה�א אבל �ט�ר. ה��מר, �� ��ע ואפ�� ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָ��עלי�,

ל�. �א�לי� �אינ� ח�ב, � מה� �כר ְִֵֵֶֶַַָָָא�

��רצה,„. עת �כל ל�למידי� �רצ�נ� מקרא �ה�א ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב
קב�עי� והי� ��רצה, מ�כ�א �מיד,[חייבי�]ואיז� לב�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

לה� לעבור]ונ�מט לו ה�[מותר הרי � למ�כ�א מ��כ�א ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה�רק �בי�� לה�. �א�ל ה�א ואי� אצל�, [כינוס�א�לי� ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ

החג] ה�אלפני הרי � מ�עד א�ת� עני� ל�מע �אי� �ה�ל ,ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ל�. �א�לי� אינ� וה� לה�, ְְִֵֵֶָָָ�א�ל

אינ�‰. � �רתי' ע� וה�אל 'צא ל�ל�ח�: ְְִִִִֵֵֵֵָָָָָהא�מר
ה�עלי� � ע��" �עליו "א� ��אמר: ��עלי�, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�אלה
ע� וה�אל 'צא ה�נעני: לעב�� אמר �ל�ח�. לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹעצמ�,
ר��; �יד העבד ��ד ��עלי�, �אלה ז� הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�רתי'
��עלי�. �אלה אינ� ר��, מ�עת ��א ע�� העבד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנ�אל

.Âאלה� אינ� � �על� ל� ונ�אל הא�ה, מ� ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָה��אל
ה�ר�ת ��ני� אשתו]��עלי�; בנכסי לבעל אינ�[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ

ה�ר�ת. א�א ל�על ואי� ה���; ְְְִֵֵֶַַַַַַָ�קני�

.Ê�ז הרי � מ�ה זה ��אל� ��פי� א� מא���, ֲֲִִֵֶֶֶָָ�ְִֵֵַה��אל
ה��� 'ה�אילני לחבר�: ה��� אמר וא� ��עלי�. ְֲִִֵֵַַַָ�ְְְִִֵַַַָָָ�אלה

��עלי�. �אלה אינ� � למחר' ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָוא�איל�

.Á�ה��פי וכ� מה�, אחד ל� ונ�אל ה��פי�, מ� ִָ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ִַַָ�אל
�אלה היא א� ספק זה הרי � מה� לאחד ונ�אל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��אל�,
וא� מ���; אינ� מתה, א� לפיכ�, אינ�. א� ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ��עלי�,

הרי ה��מר, �� ��ע מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�עלי�, ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�פ��
מ���. ְֵֶַזה

.Ë�� להרא�ת א� לרבע�, ��עלי� ה�המה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָה��אל
��אל[עשיר] א� �ר�טה, מ�וה �ח�ת �� לע��ת א� ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק א�� �ל הרי � �ר�טה �וה �ה� לע��ת �ר�ת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָ��י
��עלי�. ְְִֵַָָ�אלה

.È�כר�� ��עלי�, שהחזירה]�אל� ��עלי�[לפני ��א ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
�כר� א� אבל ��אלה. �ל�יה �ה�כיר�ת �ט�ר, �ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
��עלי� ��אל� א� ��עלי�, ��א ��אל� וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��עלי�
��עלי�, ��א ��אל� וחזר ��עלי� ��א ��כר� ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
וחזר ��עלי� ��א ��אל� וחזר ��עלי� ��כר� ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹא�
��עלי�. �מירה ספק א�� �ל � ��עלי� ��א ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��כר�

.‡Èל�קח� ה�על הרי � נ�את �� ואחר ��אלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָא�ה
היתה א� לפיכ�, ��אל. ולא �כר ��מר לא ואינ� ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמ��ה,
�� מ���� �ה�א �י על א� �ט�ר, ה�על � �מתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�המה
�ל�קח. �ה�א מ�ני ,�� ��ע אפ�� �אלת�, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ל
את ה�דיעה וא� ל���. ל� ���היה ל���, ח�בת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהא�ה
�אמרנ� �ל �ח�יה. נכנס זה הרי �א�לה, �היא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�על�

�� � ��עלי� �אלה �כר,�היא נ��א א� ��כר היה א� ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
�אלה �אינ� וכל �פט�ר. ��עלי� �מירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק �ה�א וכל ��עלי�. �כירה אינ� �� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��עלי�,

��כיר�ת. ספק ה�א �� ְְִִִֵֵָָָ��אלה,

ה'תשס"ט ניס� י' קודש שבת
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�יד‡. ה��איל ל� ��לח� מחבר�, ה�רה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָה��אל
עב�� �יד א� �נ� �יד ל� �לח� אפ�� �ל�ח�, �יד א� ְְְְְְְְֲִַַַַָָ�נ�
לר��ת ���נס קד� �מתה ��אל, �ל �ל�ח� �יד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹא�
לי '��חה ה��אל: ל� אמר וא� �ט�ר. זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה��אל
'�יד א� �נ�', '�יד א� �ל�חי', '�יד עב�י', '�יד �ני', ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַ�יד
ה��איל: ל� �אמר א� �ל�ח�', '�יד א� העברי' ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעב��
�ל�ח�', '�יד עב��', '�יד �נ�', �יד ל� מ��ח� ְְְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָ'הריני
ל� ואמר �ל�חי', '�יד העברי', עב�י '�יד �ני', ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָ'�יד
ח�ב. זה הרי � ��ר� �מתה ��לח� '�לח', ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��אל:
�אמר �י על א� ה�נעני, עב�� �יד ה��איל ל� ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָ�לח�
ר��, �יד ��ד� מ�ני �ט�ר; � �מתה '�לח', ה��אל: ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָל�

ה��איל. מר��ת יצאת לא ְְֲִִֵַַַַָָֹועדי�

אלי·. �ב�א והיא �מ�ל, 'ה�י�� ה��אל: ל� ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר
עד ,�� ח�ב ה��אל אי� � �� ה��איל וע�ה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',
��עה וכ� �ט�ר. ��ר�, מתה אבל לר��ת�; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ���נס
�מתה אחר, �יד �לח� א� � ל�עלי� ה��אל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ��חזיר�
היא �עדי� ח�ב, זה הרי � ה��איל לר��ת ���יע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקד�
ידי על ה��איל מ�עת �לח� וא� ה��אל. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָ�אחרי�ת
על א� � ה�נעני עב�� �יד �לח� �ט�ר. � �מתה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָאחר,
ח�ב; ��ר�, מתה א� � '�לח' ה��איל: ל� �אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�י
��ה ה��אל. מ�ד יצאת לא ועדי� ר��, �יד העבד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ��ד
א� אבל �אלת�. ימי �ת�� ��החזיר� אמ�רי�? ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ�ברי�
א� �ט�ר, זה הרי � �אלת� ימי אחר אחר �יד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחזיר�
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.Èנ�ק�� מ���[אכסניה]ה��אל �ח�ת אי� ללינה, מחבר� ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ
אי� לנ��אי�, ימי�; מ�ני �ח�ת אי� ל�ביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָאחד;
לבית �� ליל� מחבר� חל�ק �אל י��. מ�ל�י� ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹ�ח�ת
א�ת� �ל ה���ה, לבית �אל� ויחזר; ��ל� �די ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאבל,
מ�בעה �ח�ת אי� ,��� מ��ה �� לע��ת �אל� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָה���;

ִָימי�.

ב ּפרק ּופּקדֹון ׁשאלה ¤¤¨¦¨¥§§¦הלכֹות

בבעליו]��עלי�[חפ�]ה��אל‡. ג� אפ��[ומשתמש � ְֲִִֵַַָ
ע��, �עליו "א� ��אמר: �ט�ר, � �פ�יעה אבד א� ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפ�, ע� א� �ח�ה, ה�עלי� ���אל �בלבד י���"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
��כר�; א� ה�עלי�, את ה��אל ואחד ��ארנ�. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�מ�
��אל� א� ה�לאכה, לא�ת� ה�עלי� את ה��אל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואחד
אמר אפ�� �ע�ל�. �בר ל��� א� אחרת למלאכה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ��כר�
ונת� וה�קה�, �המ��, מ��� ו�אל מי�', 'ה�קני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלחבר�
מ�� �פט�ר; ��עלי�, �אלה ז� הרי � ה�המה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָל�
��עלי�. �אלה אינ� � ה�קה� �� ואחר ��ח�ה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָה�המה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

לסעד·. ע�� ויצא למ�א�י, ה��יר� א� �המ�� ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹה�איל
ז�[לעזור] הרי � ���א�י ע�� ולטע� ה��כר א� ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹה��אל

ולרא�ת �לבד, ה��א�י לב�ר יצא וא� ��עלי�; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ�מירה
��עלי�. �מירה אינ� � הרא�י מ� יתר עליה יטענ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ��א

לה�מל‚. וה��יז ה�דינה, לבני וה��טע �ינ�ק�ת, �ד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
�ה�, וכ��צא מא�� אחד �ל � ��ה� וה��פר ה��, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
א� ה�איל א� � �מלאכ�� לעסק �� י��ב �ה�א ����ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹ
�מירה ז� הרי �מלאכ��, ע�סק �ה�א מא�� לאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָה��יר
��אל ה�א אבל �ט�ר. ה��מר, �� ��ע ואפ�� ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָ��עלי�,

ל�. �א�לי� �אינ� ח�ב, � מה� �כר ְִֵֵֶֶַַָָָא�

��רצה,„. עת �כל ל�למידי� �רצ�נ� מקרא �ה�א ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב
קב�עי� והי� ��רצה, מ�כ�א �מיד,[חייבי�]ואיז� לב�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

לה� לעבור]ונ�מט לו ה�[מותר הרי � למ�כ�א מ��כ�א ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה�רק �בי�� לה�. �א�ל ה�א ואי� אצל�, [כינוס�א�לי� ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ

החג] ה�אלפני הרי � מ�עד א�ת� עני� ל�מע �אי� �ה�ל ,ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ל�. �א�לי� אינ� וה� לה�, ְְִֵֵֶָָָ�א�ל

אינ�‰. � �רתי' ע� וה�אל 'צא ל�ל�ח�: ְְִִִִֵֵֵֵָָָָָהא�מר
ה�עלי� � ע��" �עליו "א� ��אמר: ��עלי�, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�אלה
ע� וה�אל 'צא ה�נעני: לעב�� אמר �ל�ח�. לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹעצמ�,
ר��; �יד העבד ��ד ��עלי�, �אלה ז� הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�רתי'
��עלי�. �אלה אינ� ר��, מ�עת ��א ע�� העבד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנ�אל

.Âאלה� אינ� � �על� ל� ונ�אל הא�ה, מ� ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָה��אל
ה�ר�ת ��ני� אשתו]��עלי�; בנכסי לבעל אינ�[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ

ה�ר�ת. א�א ל�על ואי� ה���; ְְְִֵֵֶַַַַַַָ�קני�

.Ê�ז הרי � מ�ה זה ��אל� ��פי� א� מא���, ֲֲִִֵֶֶֶָָ�ְִֵֵַה��אל
ה��� 'ה�אילני לחבר�: ה��� אמר וא� ��עלי�. ְֲִִֵֵַַַָ�ְְְִִֵַַַָָָ�אלה

��עלי�. �אלה אינ� � למחר' ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָוא�איל�

.Á�ה��פי וכ� מה�, אחד ל� ונ�אל ה��פי�, מ� ִָ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ִַַָ�אל
�אלה היא א� ספק זה הרי � מה� לאחד ונ�אל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��אל�,
וא� מ���; אינ� מתה, א� לפיכ�, אינ�. א� ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ��עלי�,

הרי ה��מר, �� ��ע מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�עלי�, ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�פ��
מ���. ְֵֶַזה

.Ë�� להרא�ת א� לרבע�, ��עלי� ה�המה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָה��אל
��אל[עשיר] א� �ר�טה, מ�וה �ח�ת �� לע��ת א� ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק א�� �ל הרי � �ר�טה �וה �ה� לע��ת �ר�ת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָ��י
��עלי�. ְְִֵַָָ�אלה

.È�כר�� ��עלי�, שהחזירה]�אל� ��עלי�[לפני ��א ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
�כר� א� אבל ��אלה. �ל�יה �ה�כיר�ת �ט�ר, �ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
��עלי� ��אל� א� ��עלי�, ��א ��אל� וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��עלי�
��עלי�, ��א ��אל� וחזר ��עלי� ��א ��כר� ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
וחזר ��עלי� ��א ��אל� וחזר ��עלי� ��כר� ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹא�
��עלי�. �מירה ספק א�� �ל � ��עלי� ��א ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��כר�

.‡Èל�קח� ה�על הרי � נ�את �� ואחר ��אלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָא�ה
היתה א� לפיכ�, ��אל. ולא �כר ��מר לא ואינ� ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמ��ה,
�� מ���� �ה�א �י על א� �ט�ר, ה�על � �מתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�המה
�ל�קח. �ה�א מ�ני ,�� ��ע אפ�� �אלת�, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ל
את ה�דיעה וא� ל���. ל� ���היה ל���, ח�בת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהא�ה
�אמרנ� �ל �ח�יה. נכנס זה הרי �א�לה, �היא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�על�

�� � ��עלי� �אלה �כר,�היא נ��א א� ��כר היה א� ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
�אלה �אינ� וכל �פט�ר. ��עלי� �מירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק �ה�א וכל ��עלי�. �כירה אינ� �� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��עלי�,

��כיר�ת. ספק ה�א �� ְְִִִֵֵָָָ��אלה,
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�יד‡. ה��איל ל� ��לח� מחבר�, ה�רה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָה��אל
עב�� �יד א� �נ� �יד ל� �לח� אפ�� �ל�ח�, �יד א� ְְְְְְְְֲִַַַַָָ�נ�
לר��ת ���נס קד� �מתה ��אל, �ל �ל�ח� �יד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹא�
לי '��חה ה��אל: ל� אמר וא� �ט�ר. זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה��אל
'�יד א� �נ�', '�יד א� �ל�חי', '�יד עב�י', '�יד �ני', ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַ�יד
ה��איל: ל� �אמר א� �ל�ח�', '�יד א� העברי' ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעב��
�ל�ח�', '�יד עב��', '�יד �נ�', �יד ל� מ��ח� ְְְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָ'הריני
ל� ואמר �ל�חי', '�יד העברי', עב�י '�יד �ני', ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָ'�יד
ח�ב. זה הרי � ��ר� �מתה ��לח� '�לח', ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��אל:
�אמר �י על א� ה�נעני, עב�� �יד ה��איל ל� ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָ�לח�
ר��, �יד ��ד� מ�ני �ט�ר; � �מתה '�לח', ה��אל: ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָל�

ה��איל. מר��ת יצאת לא ְְֲִִֵַַַַָָֹועדי�

אלי·. �ב�א והיא �מ�ל, 'ה�י�� ה��אל: ל� ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר
עד ,�� ח�ב ה��אל אי� � �� ה��איל וע�ה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',
��עה וכ� �ט�ר. ��ר�, מתה אבל לר��ת�; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ���נס
�מתה אחר, �יד �לח� א� � ל�עלי� ה��אל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ��חזיר�
היא �עדי� ח�ב, זה הרי � ה��איל לר��ת ���יע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקד�
ידי על ה��איל מ�עת �לח� וא� ה��אל. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָ�אחרי�ת
על א� � ה�נעני עב�� �יד �לח� �ט�ר. � �מתה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָאחר,
ח�ב; ��ר�, מתה א� � '�לח' ה��איל: ל� �אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�י
��ה ה��אל. מ�ד יצאת לא ועדי� ר��, �יד העבד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ��ד
א� אבל �אלת�. ימי �ת�� ��החזיר� אמ�רי�? ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ�ברי�
א� �ט�ר, זה הרי � �אלת� ימי אחר אחר �יד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחזיר�
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מ�י� יצאת �אלת� ימי אחר �ה�אלה ��ר�; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמתה
מתה א� �לפיכ�, עליה; �כר ���מר ה�א והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ�אלה,
�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. �אלת�, ימי אחר נ��ת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹא�

חצי‚. ��כר� ה��� חצי �אל� � מחבר� �רה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָה��אל
אחת, ו�כר אחת �אל למחר, ��כר� ה��� �אל� ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָה���,
����' מתה', '�א�לה א�מר: ה��איל מה�, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�מתה
מתה', �א�לה �היתה '��עה מתה', �א�לה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ�היתה
'�כ�רה ה��מר: �אמר א� י�דע'; 'איני א�מר: ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוה��אל
�היתה '��עה מתה', �כ�רה �היתה ����' ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמתה',
זה �אמר א� י�דע'; 'איני א�מר: וה��איל מתה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�כ�רה
עליו מחבר�, ה��ציא � י�דע' 'איני א�מר וזה י�דע', ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ'איני
��כ�רה ה��מר י�בע � ראיה �� היתה לא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהראיה.
וזה מתה', '�כ�רה א�מר זה וי�טר. י�דע, �אינ� א� ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמתה,
��תה ה�כ�רה על ה��מר י�בע � מתה' '�א�לה ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָא�מר

עליו ויגל�ל ��ע�, �מ� בשבועה]�דר�� [יכלול ְְְְִֵֶַַַָָָָ
��תה. היא ְִֵֶֶַָָ�ה�כ�רה

ה���„. וחצי ��אלה ה��� חצי �ר�ת, ��י ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָה�איל�
��יה�', מת� ה�אלה '�זמ� א�מר: ה��איל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ��כיר�ת,
איני והאחרת �אלת�, �זמ� מתה 'אחת א�מר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוה�ה
א� וכ� ה��י�. י��� לה�בע, יכ�ל �אינ� מ��� � ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָי�דע'
�כ�רה, ואחת �א�ל�ת ��י� �ר�ת, �ל� ל� ְְְְִַַַַָָָָֹמסר
וה��אל ��ת�', ה� ה�א�ל�ת 'ה��י� א�מר: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַה��איל
��תה ה�נ�ה אבל ו�אי, מתה ה�א�לה 'האחת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָא�מר:
מ��� � ה�כ�רה' א� האחרת ה�א�לה היא א� י�דע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאיני

לה�ב יכ�ל י����אינ� � י�דע' 'איני א�מר �הרי ע, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
�� וכ��צא זה �י� ית�אר ונטע� ט�ע� �הלכ�ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָה��י�.
מ��מי�, וכיצד לה�בע, יכ�לי� �אינ� ה��עני� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�ל

מ��מי�. ה� טע� ְְִֵֵֵֶַַַ�מאיזה
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זה‡. הרי � אבד א� ונגנב �ח��, חבר� אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�פקיד
�על ונקרב האי�... מ�ית "וג�ב ��אמר: ונפטר, ְְִִִֵַַַַָ�ְְְְֱִִֶֶַָָנ��ע,
רעה�". �מלאכת יד� �לח לא א� האלהי�, אל ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�ית

��,[כוללי�]�מגל�לי� ��ע ��א ה�ב�עה, �ת�� עליו ְְְְְִֶַַַָָָָָֹ
�� ואחר יד, �� �לח ו��א ה��מרי�, �דר� �מר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹא�א
�אחרי�ת�. ח�ב ���ד��, יד� ��לח אחר נגנב �א� ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָנגנב;

קל·. ה�נבה, מ� ח�� ��מר את ה�ת�ב �פטר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָה�איל
�מתה; ��ב�יה �ב�רה �ג�� ה�ד�לי�, האנסי� מ� ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָֹוחמר
���ד��, יד �לח אבל ���ד��; יד �לח ��א ְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹוה�א,
ה��ד��: לפי ה�ל ה��מרי�? �ר� �יצד �אנסיו. ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹנתח�ב

ה�ער �בית לה�יח� �מירת� ��ר� ��ד�� גדול.י� [מחס� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
למגורי�] נועד שלא וי�מקו� והאבני�; ה��ר�ת �ג�� ,ְְְֲִֵַָָ

�ל חביל�ת �ג�� �חצר, לה�יח� �מירת� ��ר� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ��ד��
�מירת� ��ר� ��ד�� וי� �ה�; וכ��צא ה�ד�ל�ת ����ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
��ד�� וי� �ה�; וכ��צא וט�ית �מלה �ג�� ��ית, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלה�יח�
�ג�� עליו, ונ�על �מג�ל א� �תבה לה�יח� �מירת� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��ר�

�ה�. וכ��צא �ס� �כלי זהב �כלי מ�י ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�גדי

ונגנב‚. ל�, רא�י �אינ� �מק�� ה��ד�� �ה�יח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה��מר
ונ�ר� �לקה ��פלה �ג�� ,�� נאנס אפ�� � אבד א� ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמ��
�ה�יח �י על וא� ל���. וח�ב ���ע, זה הרי � ה�ית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ�ל
אי� וא� �ט�ר; ל�מירה, רא�י א� � ��� ע� ְְִִִִִִֵֶַָָָָה��ד��
ר�אי ואינ� ר�אי, ה�א ���� ח�ב; ל�מירה, רא�י ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָה�ק��

אחרי�. ְֲִֵֶ��ל

��טמנ�„. א�א �מירה, לה� אי� � וה�ינרי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה�ספי�
��פח ��תל יטמנ� א� עפר, טפח עליה� וי�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ��רקע
לא אבל ק�רה; ל�מי ה�מ�� ��פח א� ל�רקע, ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�מ��
נעל אפ�� ויגנב�. ה��בי�, �� יח�ר� ��א ה�תל, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�אמצע
אד� �אי� �מק�� א�ת� הח�יא א� �תבה, �רא�י ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה�
ה�ר� ל���. וח�ב ���ע, זה הרי � �� מר�י� ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹמ�יר�
ואי� קל ���א� �בר לכל ה�י� �ה�א ה�ביני�, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקצת

א�ת� מא�דת �ל[מקלקלת]ה�רקע ל��נ�ת �ג�� �מהרה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
ט�ב�ת ואבני� ה�הב ל��נ�ת ל�מר צרי� ואי� ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ�ס�,
�ע�י ולזה ��רקע; א�א �מירה לה� �אי� � ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�מר�ל��ת

ָנ�טה.

ה�מ��ת‰. �י� ��ת ערב �ספי� חבר� אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�פקיד
וא� ��ת. מ�צאי עד א�ת�, ולק�ר לטרח ח�ב אינ� �ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

מה]נתאחר קבר�,[זמ� ולא לקבר�, �די ��ת למ�צאי ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָֹ
ה�א חכמי� �למיד וא� ח�ב; � נאנס� א� [המפקיד]ונגנב� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָ
��ב�יל אחר לקבר� �די ���הה עד ח�ב, אינ� [המפקיד,� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
להבדלה] יי� לקנות לכספו יצטר� .שמא

.Â�א לבית�, לה�ליכ� ��ר� �ספי� חבר� אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָה�פקיד
ע צר�רי���לח ��הי� צריכי� � למק�� מ�ק�� מע�ת �� ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָ

עד �ניו, מ�נגד �טנ� על �רא�י ק��רי� א� �יד�, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ��מ�חי�
ה�את ��ר� ק�ר� לא וא� �רא�י. ויק�ר� לבית�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ���יע
�פ�יעה. �ח�ת� �הרי ל���, ח�ב � נאנס� אפ�� �ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�מחיצה וה�יח� חבר�, אצל מע�ת �הפקיד �אחד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמע�ה
מ��. ונגנב� ה�חיצה, �עבי טמ�ני� ה� והרי קני�, ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ל
�נבה, לעני� מע�ה �מירה ��� �י על א� חכמי�: ְְְִֵַָָ�ְְְְֲִִִֶַַָָָואמר�
טמנ� ��א �מאחר הא�; לעני� �רא�י �מירה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאינ�
�פ�יעה ��ח�ת� וכל ה�א, ���ע �ני�, �כתל א� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��רקע

�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. �אנס, ְְְֵֵֶֶַַָָֹֹוס�פ�

.Ê��' ל�: ואמר מע�ת, �י� �לי� �י� חבר� אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָה�פקיד
��ד�� ה�ח�י היא� י�דע 'איני ה��מר: ל� ואמר �קד�ני', ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָלי
�אב�� עד לי המ�� ה�ספי�, קבר�י מק�� '�איזה א� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה',
מ�ד. ל��� וח�ב ���ע, זה הרי � ל�' ואחזיר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואמצא,

.Á� מע�ת �י� �לי� �י� ה�ית, �על אצל ה�פקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ�ל
ה�ד�לי� �ית� �בני �בנ�תיו �בניו א��� �עת [שיוכלועל ְְְְִִֵֵַַַַָָָ

ולבנ�תיולשמור] לבניו מסר� א� אבל מפקיד. ְְְְְֲִִִַָָָָָָה�א
לאחד א� �ד�לי�, �בי� קט�י� �י� לעבדיו א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָה�ט�י�,
�לחנ�, על וס�מכי� ��ית ע�� �ר�יי� �אינ� ְָ�ְְְְִִִִִֵֶַַַָָמ�ר�ביו
וח�ב ���ע, זה הרי � לאחר מסר א� ל�מר צרי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָואי�
��ע, ��א ראיה ה�ני ה��מר הביא �� א� א�א ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹל���,
חבר�, אצל מע�ת �הפקיד �אחד מע�ה ��ארנ�. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�מ�
א�ת�, טמנה ולא א�ת� הח�יאה לא��, ה��מר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹנתנ�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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מ�ני ל��� ח�ב ה��מר אי� חכמי�: ואמר� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָונגנב�.
ה�א �ית� �בני �ניו �עת על ה�פקיד, ��ל לא��, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ��תנ�
ל� י� ה�', '��ד�� ל� אמר ��א �י על וא� ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמפקיד;
א�� אי� וכ� ��י'. ה� א� נזהרת �היא ��� '�ל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹלטע�:
ואמר� ��ד��. �ה� ל� אמר לא �הרי ל���, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹח�בת
��ת� ה� עצמ� ה�ע�ת �א�ת� ה��מר י�בע ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחכמי�:
וי�טר� ונגנב�, א�ת� �הח�יאה הא� ות�בע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלא��,

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶֶַָֹ�ניה�.

.Ë���לא ה��ד�� ��סר �ה��מר למד, א�ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�א�
�דר� �מר� ולא ��ד��, �ה�א וה�דיע� �ית�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹ�בני
ה�ית �בעל ה��ד��, לבעל ל��� ח�בי� �ה� � ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָה��מרי�
ה�א �ית� �בני �בניו א��� �עת על ה�פקיד, ��ל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ט�ר;

���ת �הפקיד �אחד מע�ה צמח]מפקיד. אצל[מי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
'מ�ה ל����: ואמר אחרת, ���ת ל��מר והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחבר�,
�ל מ���ת וה�לי� ה��� והל� ל�כר', ��לי� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָה���ת
'מ�ה אמר לא �הרי �ט�ר, ה��� חכמי�: אמר� ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ��ד��.
ל� מק�� מראה �ה�א וד�ה ��ל�', אל �מ�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�ל�

הכשות] �ט�ר,[מקו� ה�ית �על וכ� זה. על מק�יד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָואינ�
מה �מי א�א מ��� ואינ� ה�ל�'. 'מ�ה ל� אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�הרי
�ט�ר חמ�, ה�כר נע�ה א� לפיכ�, �לבד; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��הנה
ארע ��� �ב�עה ה��מר ח�ב ,�� �בי� �� �בי� ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמ����.

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָֹל�.

ה ּפרק ּופּקדֹון ׁשאלה ¤¤¨¦¨¥§§¦הלכֹות

�די��‡. �ל א� ענ�י� �ל מע�ת אצל� �הפקיד� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי
לא "ל�מר", ��אמר: �ט�ר, � ונגנב� �ה� �פ�ע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�ב�יי�,
אפ�� ��בעי�. ל� �אי� ממ�� ה�א והרי לענ�י�; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלח�ק
� ה�ב�יי� �ממ�� עצמ� וה�יל וקד� ��בי�, עליו ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ�א�

�ברי�� ��ה מ�ה. �ד�ל �ב�יי� �די�� ל� אי� ט�ר; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
זה, מק�� לענ�י אצל� ה�פקד ה�מ�� זה ��אי� ְְֲִֵֶֶַָָ�ְֲִֵֶֶַַָאמ�רי�?
ול�ב�יי� א�� לענ�י� היה א� אבל א��. ל�ב�יי� ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָא�

קצ�� ה�א והרי ���[מיועד]א��, ממ�� זה הרי � לה� ֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
�דר� ��ע, לא א� י�בע א� ��ע, א� וי��� ��בעי�; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹל�

ה��מרי�. ְִַָ�ל

עליו·. �בא� ח��בי�, �לי� א� ממ�� חבר� אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָה�פקיד
היה א� � עצמ� לה�יל ה��ד�� לה� ונת� וקד� ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ��בי�,

��גלל�[מוער�]אמ�ד �חזקת� ח�ב; � ממ�� �על �ה�א ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ
וא� חבר�. �ממ�� עצמ� ה�יל זה ונמצא ה��בי�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�א�
�פט�ר. ה��ד��, ל�מע א�א �א� ��א חזקת� � אמ�ד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינ�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

��בי�‚. �בא� �ר�ת, א� �לי� חבר� אצל ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָה�פקיד
�מ�ילי� �אי� אד� �ני הי� צ�וח, היה וא�� �פניו, ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ�גנב��
וכ� ל���. וח�ב ���ע, זה הרי � צוח ולא ה�איל � ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹא�ת�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

וכל„. מאתי�, וזה מאה זה אחד, אצל �הפקיד� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ני�
ה�אתי�', �הפקד�י ה�א 'אני א�מר: מ�ניה� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
מה� אחד �ל י�בע � י�דע' 'איני א�מר: ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוה��מר
לזה מאתי� וי�� ונ�טל, נ��ע �ל �די� מאתי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�הפקיד

���ע, ה�א �הרי מ�ית�, מאה ויפסיד לזה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�מאתי�
א� לפיכ�, .��� �יס על אחד �ל �� לכ�ב ל� ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�היה
�בא� אחד, �כר� מא�ת ה�ל� �אחד, ה�ני� ל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהביא�
לזה מאה נ�ת� � ��י' 'ה�אתי� א�מר: אחד וכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותבע�,
עד א� לע�ל�, עד אצל� מ�ח יהיה וה�אר לזה, ְְֶַַָָ�ְְְִֵֶֶַָָָ�מאה
'�יו� לה�: א�מר ה�א �הרי לחבר�; האחד ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ���דה
�כר� והבאת� זה, על זה מק�ידי� א�� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ�ראיתי
ה�אה �על מי �מיד, ולז�ר לידע עצמי הטרח�י לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחד,
אחד �לי�, �ני אצל� הפקיד� א� וכ� ה�אתי�'. �על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�מי
�על ה�א 'אני א�מר: ואחד אחד וכל קט�, ואחד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ד�ל
וי�� �ניה�; י�בע� � י�דע' 'איני א�מר: וה�א ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָה�ד�ל',
ה�ט�. ל� וי�אר ל�ני, ה�ד�ל �דמי מה�, לאחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ד�ל
�מ��� מה�, לאחד ה�ט� נ�ת� � אחד �כר� הביא�� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוא�
אצל�, מ�ח יהיה וה�אר ל�ני, ה�ט� �מי נ�ת� ה�ד�ל ְֶָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�מי
�ני�, ��בע�ה� מי וכ� לע�ל�. עד א� לחבר� ���דה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ה�א', 'אני א�מר: וזה ה��ד��', �על ה�א 'אני א�מר: ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָזה
� ה�א' מי י�דע ואיני ה�א, מ�� 'אחד א�מר: ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָוה��מר
אצל �המ�ת ��י �הפקיד� �ני� וכ� ל�ניה�. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַי���
י��� � היתה מי �ל י�דע ואינ� מה�, אחת �מתה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָר�עה,
ה�המה מ�יח � מ�ע�� ��א �עדר� הפקיד� וא� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹל�ניה�.
לחבר� האחד ���דה עד מ�חת, ותהיה �מס��ק; ֲֵֶֶֶַַַַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַ�יניה�,

א�ת�. לחלק ��רצ� עד ְֲִֶַַָֹא�

ע�‰. יערב� לא זה הרי חבר�, אצל �ר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹה�פקיד
היה וכ�ה �ר�תיו, הי� ��ה יח�ב � וערב� עבר ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ�ר�תיו.

חסר ��ה ויראה חסר��[נחסר]ה��ד��, ויח�ב ה�ל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
���בע אחר ל� וי�� פשע]ה��ד��, נס��ק[שלא [ניזו�]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

לח�י� חסר�נ�ת ל� י�ציא � נס��ק ��ה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמה�,
ל�ע�רי� ��ר; לכל �מחצה ק�י� אר�עה קל��, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹ�לארז
���� �לזרע לכ�מי� ��ר; לכל ק�י� ��עת ְְְִִֶַָ�ְְְְִִַַַָֹ�לדח�,

לכ סאי� �ל� קל��, �אינ� �לארז וכ��ה�גבע�ליו ��ר. ל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ל� ��דד אמ�רי�? �ברי� ��ה ו�נה. �נה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹה�את,
�ימ�ת מדד אבל ה�ר�. �ימ�ת ל� והחזיר ה�ר�, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ�ימ�ת
ל� מ�ציא אינ� � ה��מי� �ימ�ת ל� והחזיר ְְְִִִִֵֶֶַַָֹה�ר�,

מ�תיר�ת �ה� מ�ני ל�[מתנפחות]חסר�נ�ת, מ�ציא וכ� . ְְְִִִֵֵֵֶֶ
�מחצה לג מה� לג, למאה �מ� ל�י� ��ל�ת ליי�; ְֱִֵֵֶֶֶֶָָֹֹ�ְְְִֶַֹ�ת�ת,
מ�ציא אינ� מז�ק, �מ� היה א� �לע. �מחצה ולג ִֵָ�ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹ�מרי�
�לע. ל� מ�ציא אינ� י�ני�, ה�נק�י� הי� וא� �מרי�; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָל�

.Âר�תיו� ע� וערב� מד�די�, �אינ� �ר�ת אצל� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָהפקיד
וכ� ��' א�מר: ה��ד�� �על ���ע. זה הרי � מדד� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
�ב�עה; �לא י��� � י�דע' 'איני א�מר: וה��מר ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֹהי�',
ח�ב, ה�א ��ה י�דע ואינ� �ת�ל�מי�, עצמ� ח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ�הרי
ה�ר� וכזה לה�בע. יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב ְְְְִֵֶַָָָָָ�ְְְִָונמצא
ל���, ��תח�ב ��מר �ל וכ� ור��. ה�וי י�ס� ר�י ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָר��תי,
וה�עלי� ל���', ח�ב אני �מי� ��ה י�דע 'איני ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָואמר:
�לא י�ל� � �וה' היה וכ� וכ� י�דעי�, 'אנ� ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹא�מרי�:

�� אמ�די� �ה� �בר ��טענ� וה�א שיש�ב�עה; [משוער ְְְֲֲִִֵֶֶָָָ
להחרי�לה�] ל��מר וי� סת�]; חר� מי[להטיל על ְְְִִֵֵַַַ

ה�א? �� �ה�י� �מ�י� ל�. הרא�י מ� יתר מ��� ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ���קח
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מ�ני ל��� ח�ב ה��מר אי� חכמי�: ואמר� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָונגנב�.
ה�א �ית� �בני �ניו �עת על ה�פקיד, ��ל לא��, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ��תנ�
ל� י� ה�', '��ד�� ל� אמר ��א �י על וא� ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמפקיד;
א�� אי� וכ� ��י'. ה� א� נזהרת �היא ��� '�ל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹלטע�:
ואמר� ��ד��. �ה� ל� אמר לא �הרי ל���, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹח�בת
��ת� ה� עצמ� ה�ע�ת �א�ת� ה��מר י�בע ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחכמי�:
וי�טר� ונגנב�, א�ת� �הח�יאה הא� ות�בע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלא��,

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶֶַָֹ�ניה�.

.Ë���לא ה��ד�� ��סר �ה��מר למד, א�ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�א�
�דר� �מר� ולא ��ד��, �ה�א וה�דיע� �ית�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹ�בני
ה�ית �בעל ה��ד��, לבעל ל��� ח�בי� �ה� � ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָה��מרי�
ה�א �ית� �בני �בניו א��� �עת על ה�פקיד, ��ל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ט�ר;

���ת �הפקיד �אחד מע�ה צמח]מפקיד. אצל[מי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
'מ�ה ל����: ואמר אחרת, ���ת ל��מר והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחבר�,
�ל מ���ת וה�לי� ה��� והל� ל�כר', ��לי� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָה���ת
'מ�ה אמר לא �הרי �ט�ר, ה��� חכמי�: אמר� ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ��ד��.
ל� מק�� מראה �ה�א וד�ה ��ל�', אל �מ�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�ל�

הכשות] �ט�ר,[מקו� ה�ית �על וכ� זה. על מק�יד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָואינ�
מה �מי א�א מ��� ואינ� ה�ל�'. 'מ�ה ל� אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�הרי
�ט�ר חמ�, ה�כר נע�ה א� לפיכ�, �לבד; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��הנה
ארע ��� �ב�עה ה��מר ח�ב ,�� �בי� �� �בי� ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמ����.

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָֹל�.

ה ּפרק ּופּקדֹון ׁשאלה ¤¤¨¦¨¥§§¦הלכֹות

�די��‡. �ל א� ענ�י� �ל מע�ת אצל� �הפקיד� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי
לא "ל�מר", ��אמר: �ט�ר, � ונגנב� �ה� �פ�ע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�ב�יי�,
אפ�� ��בעי�. ל� �אי� ממ�� ה�א והרי לענ�י�; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלח�ק
� ה�ב�יי� �ממ�� עצמ� וה�יל וקד� ��בי�, עליו ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ�א�

�ברי�� ��ה מ�ה. �ד�ל �ב�יי� �די�� ל� אי� ט�ר; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
זה, מק�� לענ�י אצל� ה�פקד ה�מ�� זה ��אי� ְְֲִֵֶֶַָָ�ְֲִֵֶֶַַָאמ�רי�?
ול�ב�יי� א�� לענ�י� היה א� אבל א��. ל�ב�יי� ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָא�

קצ�� ה�א והרי ���[מיועד]א��, ממ�� זה הרי � לה� ֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
�דר� ��ע, לא א� י�בע א� ��ע, א� וי��� ��בעי�; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹל�

ה��מרי�. ְִַָ�ל

עליו·. �בא� ח��בי�, �לי� א� ממ�� חבר� אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָה�פקיד
היה א� � עצמ� לה�יל ה��ד�� לה� ונת� וקד� ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ��בי�,

��גלל�[מוער�]אמ�ד �חזקת� ח�ב; � ממ�� �על �ה�א ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ
וא� חבר�. �ממ�� עצמ� ה�יל זה ונמצא ה��בי�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�א�
�פט�ר. ה��ד��, ל�מע א�א �א� ��א חזקת� � אמ�ד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינ�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

��בי�‚. �בא� �ר�ת, א� �לי� חבר� אצל ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָה�פקיד
�מ�ילי� �אי� אד� �ני הי� צ�וח, היה וא�� �פניו, ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ�גנב��
וכ� ל���. וח�ב ���ע, זה הרי � צוח ולא ה�איל � ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹא�ת�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

וכל„. מאתי�, וזה מאה זה אחד, אצל �הפקיד� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ני�
ה�אתי�', �הפקד�י ה�א 'אני א�מר: מ�ניה� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
מה� אחד �ל י�בע � י�דע' 'איני א�מר: ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוה��מר
לזה מאתי� וי�� ונ�טל, נ��ע �ל �די� מאתי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�הפקיד

���ע, ה�א �הרי מ�ית�, מאה ויפסיד לזה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�מאתי�
א� לפיכ�, .��� �יס על אחד �ל �� לכ�ב ל� ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�היה
�בא� אחד, �כר� מא�ת ה�ל� �אחד, ה�ני� ל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהביא�
לזה מאה נ�ת� � ��י' 'ה�אתי� א�מר: אחד וכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותבע�,
עד א� לע�ל�, עד אצל� מ�ח יהיה וה�אר לזה, ְְֶַַָָ�ְְְִֵֶֶַָָָ�מאה
'�יו� לה�: א�מר ה�א �הרי לחבר�; האחד ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ���דה
�כר� והבאת� זה, על זה מק�ידי� א�� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ�ראיתי
ה�אה �על מי �מיד, ולז�ר לידע עצמי הטרח�י לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחד,
אחד �לי�, �ני אצל� הפקיד� א� וכ� ה�אתי�'. �על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�מי
�על ה�א 'אני א�מר: ואחד אחד וכל קט�, ואחד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ד�ל
וי�� �ניה�; י�בע� � י�דע' 'איני א�מר: וה�א ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָה�ד�ל',
ה�ט�. ל� וי�אר ל�ני, ה�ד�ל �דמי מה�, לאחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ד�ל
�מ��� מה�, לאחד ה�ט� נ�ת� � אחד �כר� הביא�� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוא�
אצל�, מ�ח יהיה וה�אר ל�ני, ה�ט� �מי נ�ת� ה�ד�ל ְֶָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�מי
�ני�, ��בע�ה� מי וכ� לע�ל�. עד א� לחבר� ���דה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ה�א', 'אני א�מר: וזה ה��ד��', �על ה�א 'אני א�מר: ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָזה
� ה�א' מי י�דע ואיני ה�א, מ�� 'אחד א�מר: ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָוה��מר
אצל �המ�ת ��י �הפקיד� �ני� וכ� ל�ניה�. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַי���
י��� � היתה מי �ל י�דע ואינ� מה�, אחת �מתה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָר�עה,
ה�המה מ�יח � מ�ע�� ��א �עדר� הפקיד� וא� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹל�ניה�.
לחבר� האחד ���דה עד מ�חת, ותהיה �מס��ק; ֲֵֶֶֶַַַַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַ�יניה�,

א�ת�. לחלק ��רצ� עד ְֲִֶַַָֹא�

ע�‰. יערב� לא זה הרי חבר�, אצל �ר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹה�פקיד
היה וכ�ה �ר�תיו, הי� ��ה יח�ב � וערב� עבר ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ�ר�תיו.

חסר ��ה ויראה חסר��[נחסר]ה��ד��, ויח�ב ה�ל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
���בע אחר ל� וי�� פשע]ה��ד��, נס��ק[שלא [ניזו�]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

לח�י� חסר�נ�ת ל� י�ציא � נס��ק ��ה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמה�,
ל�ע�רי� ��ר; לכל �מחצה ק�י� אר�עה קל��, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹ�לארז
���� �לזרע לכ�מי� ��ר; לכל ק�י� ��עת ְְְִִֶַָ�ְְְְִִַַַָֹ�לדח�,

לכ סאי� �ל� קל��, �אינ� �לארז וכ��ה�גבע�ליו ��ר. ל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ל� ��דד אמ�רי�? �ברי� ��ה ו�נה. �נה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹה�את,
�ימ�ת מדד אבל ה�ר�. �ימ�ת ל� והחזיר ה�ר�, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ�ימ�ת
ל� מ�ציא אינ� � ה��מי� �ימ�ת ל� והחזיר ְְְִִִִֵֶֶַַָֹה�ר�,

מ�תיר�ת �ה� מ�ני ל�[מתנפחות]חסר�נ�ת, מ�ציא וכ� . ְְְִִִֵֵֵֶֶ
�מחצה לג מה� לג, למאה �מ� ל�י� ��ל�ת ליי�; ְֱִֵֵֶֶֶֶָָֹֹ�ְְְִֶַֹ�ת�ת,
מ�ציא אינ� מז�ק, �מ� היה א� �לע. �מחצה ולג ִֵָ�ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹ�מרי�
�לע. ל� מ�ציא אינ� י�ני�, ה�נק�י� הי� וא� �מרי�; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָל�

.Âר�תיו� ע� וערב� מד�די�, �אינ� �ר�ת אצל� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָהפקיד
וכ� ��' א�מר: ה��ד�� �על ���ע. זה הרי � מדד� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
�ב�עה; �לא י��� � י�דע' 'איני א�מר: וה��מר ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֹהי�',
ח�ב, ה�א ��ה י�דע ואינ� �ת�ל�מי�, עצמ� ח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ�הרי
ה�ר� וכזה לה�בע. יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב ְְְְִֵֶַָָָָָ�ְְְִָונמצא
ל���, ��תח�ב ��מר �ל וכ� ור��. ה�וי י�ס� ר�י ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָר��תי,
וה�עלי� ל���', ח�ב אני �מי� ��ה י�דע 'איני ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָואמר:
�לא י�ל� � �וה' היה וכ� וכ� י�דעי�, 'אנ� ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹא�מרי�:

�� אמ�די� �ה� �בר ��טענ� וה�א שיש�ב�עה; [משוער ְְְֲֲִִֵֶֶָָָ
להחרי�לה�] ל��מר וי� סת�]; חר� מי[להטיל על ְְְִִֵֵַַַ

ה�א? �� �ה�י� �מ�י� ל�. הרא�י מ� יתר מ��� ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ���קח
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,�� �פ�ע זה�בי�, �יס אצל� �הפקיד עצמ�, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָה�ע
א�מר: וה��מר ,'�� הי� �ינר 'מאתי� א�מרי�: ְְְִִִִֵֵַַַָָָָה�עלי�
ונמצא הי�', ��ה י�דע איני אבל �ינרי�, �� �הי� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ'ו�אי
איני 'ה�אר ואמר: �מקצת, ל� וה�דה מאתי�, �ט�ע� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
�מ���, ל�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב �ה�א ְְְִֵֵַַָָָָ�ְֵֶַי�דע',

��ת�אר. ְְִֵֶָ�מ�

.Ê,�חבר אצל והפקיד� צר�ר, �ק ל� וה�יח אביו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמת
��א ,�� היה מה י�דע 'איני א�מר: ה�פקיד � �� ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�פ�ע
אני ��ה י�דע 'איני א�מר: ה��מר וכ� ,'�� הי� ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמר�ל��ת
�יניה� ה�י� ��רת � מלא' היה זכ�כית ��א ל���, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ב
חכמי� �ת�נת ה��מר ���בע ז�, �טענה א�מר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�אני
�היה �ו�אי י�דע �אינ� ��ב�עת� ויכלל �ר��ת�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�אינ�

�ל וכ� .�� �ה�דה מה וי��� וכ�, �� �וה על יתר ��ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
חבר�, אצל צר�ר �ק �הפקיד �אחד מע�ה �זה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ���צא

'חלי א�מר: ה�פקיד � �� �מר�ל��ת[תכשיט]�פ�ע זהב ְְֲִִִֵַַַַָָָָ
��א י�דע, 'איני א�מר: וה��מר ,'�� הי� �ה� ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכ��צא
ה��ד�� �על י�בע חכמי�: ואמר� ח�ל', א� �� היה ְְֲִִִִִַַַַָָָָָָסיגי�
אמ�ד �ה�א א� ,�� אמ�ד �ה�א �בר ��טע� וה�א ְְְִִֶֶֶָָָָֹֹוי�ל;
�אי� לפי ה��ד��? �על �א� נ��ע ול�ה אצל�. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהפקיד�
לי '�ריא ואמר: ה�דה �אפ�� � �ב�עה מח�ב ְְֲִִִֶַָָָָָ�ְֵַה��מר
הי�', 'מר�ל��ת א�מר: וה�פקיד סיגי�', מלא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�היה

ה�ת נ��ע ח�י�[דרבנ�]ה��מר ��ענ� �מ� ונפטר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ט�ע� �בהלכ�ת �זה. ���צא �ל וכ� ��ע�רי�. ל� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹוה�דה

ה�ברי�. ע�רי ית�אר ְְְְְִִִִֵֵַָָָונטע�

�
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וחקירה,‡. �דרי�ה נפ��ת �יני ואחד ממ�נ�ת �יני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
חכמי�: אמר� אבל לכ�". יהיה אחד "מ��ט ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ��אמר:

מ עדי אי� לוי�, �פני �לת �נעל ��א צריכי��די מ�� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ
זה הלוה '�פנינ� העדי�: אמר� �יצד? וחקירה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�רי�ה
את ��נ� ��א �י על א� � �ל�נית' ��נה מנה זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
א� ה�נה את ולא ,�� �הלוה ה�ק�� את ולא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהחד�,
ק�מת. עד�ת� � �ל�ני מ�ט�ע א� �ל�ני מ�ט�ע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה

�מ�נ�ת·. והלוא�ת �ה�דא�ת אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִֶַַַָָָָ��ה
�רי�ה צריכי� � קנס�ת �דיני אבל �ה�. וכ��צא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ�מכיר�ת

�בגל�ת �מלק��ת ל�מר צרי� ואי� בשגגה]וחקירה, .[לרוצח ְְְֲִִֵַַַָָ�ְָ
�רי�ה צרי� � ל� וח�� מר�ה �ה�י� ה��� ראה א� ְְִִֶַָָָ�ְְִִֵֶַַַָָָוכ�
והלוא�ת. ה�דא�ת עדי �ה� �י על א� נפ��ת, �דיני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוחקירה

וחקירה,‚. �רי�ה צריכי� ממ�נ�ת עדי �אי� �י על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָא�
��רי��ת, א� א�� �חקיר�ת זה את זה העדי� הכחי�� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָא�
עד�ת� ��דיק�ת, זה את זה הכחי�� וא� �טלה; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעד�ת�
א�מר: וה�ני מ���', לוה '�ניס� א�מר: אחד �יצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָק�מת.
היינ�', '�יר��לי� האחד: �אמר א� �א�ר', א�א כי, ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ'לא
וכ� �טלה; עד�ת� � היינ�' �לד א�א כי, לא א�מר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוה�ני
'�ל א�מר: וה�ני הלוה�', יי� �ל 'חבית האחד: אמר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�
אבל ��רי�ה. הכח�� �הרי �טלה; עד�ת� � היתה' ְְֲֲִַָָ�ְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָ�מ�
לב� 'מנה א�מר: וה�ני �חר', 'מנה האחד: אמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹא�

'��יטי א�מר: זה קומה]היה', ��הלוה�',[� הי� העלי�נה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אפ�� ק�מת. עד�ת� � הי�' ה�ח��נה '��יטי א�מר: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוה�ני
ח�ב � 'מאתי�' א�מר: וה�ני הלוה�', 'מנה האחד: ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאמר
האחד: אמר א� וכ� מנה. מאתי� �כלל ��� מנה; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָל���
חבית '�מי א�מר: וזה �יד�', ל� י� יי� �ל חבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'�מי
�זה. ���צא �ל וכ� ���מי�. ��ח�ת מ��� � �מ�' ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ל

ולא„. ממ�נ�ת �דיני לא עד�ת, מק�לי� �אי� ��רה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ�י�

�ני� �י "על ��אמר: העדי�, מ�י א�א נפ��ת, ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�דיני
ס�פרי�, מ�ברי אבל יד�. מ�תב ולא מ�יה�, � ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹעדי�"
�אי� �י על א� ���טר, �עד�ת ממ�נ�ת �יני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ח�תכי�
�ני� ואי� לוי�. �פני �לת �נעל ��א �די ק�מי�, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהעדי�
�מ��ת ל�מר צרי� ואי� קנס�ת, �דיני ���טר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�עד�ת

יד�. מ�תב ולא מ�יה�, א�א ְְְִִִֶֶַָָָָֹ�בגל�ת,

ממ�נ�ת‰. �דיני �י� �י�, �בית עד�ת� ��חקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ�ל
אמר: �יצד? .�� לחזר יכ�ל אינ� � נפ��ת �דיני ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֹ�י�

ה�בר[טועה]'מטעה �אי� 'נז�ר�י הייתי', '��גג הייתי', �ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ע�יתי' 'לפחד� עלי]��', אפ��[איי� ל�, ��מעי� אי� � ְְֲֲִִִִֵֵַָ

�נאי �עד�ת� לה�סי� יכ�ל אינ� וכ� לדבריו. טע� ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָנת�
וכ�] כ� תנאי על לו מכר �ברי�[כגו�: �ל �בר: �ל �לל� .ְְִֶָָָָָ

���ל מ�לל� ��ב�א עד�ת�, ��חקרה אחר העד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��אמר
ל�. ��מעי� אי� � �� �נאי ה�ספת א� ְְִֵֵַַָָָהעד�ת,

.Âחקרה�� �מי ה� הרי � ה�טר על החת�מי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָעדי�
�ברי� ��ה �ה�. לחזר יכ�לי� ואינ� �י�, �בית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעד�ת�

ה�טר את לק�� ��אפ�ר חתימת�]אמ�רי�? ��א[לאמת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ
�היה א� יד�, �תב ��ה עדי� �ני �� �הי� �ג�� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמ�יה�;

אחר מ�ק�� י�צא יד� לחתימת�]�תב אי[ודומה א� אבל . ְֲִִִֵֵַַָָָָ
זה,אפ�ר ה�א ידינ� '�תב ואמר�: מ�יה�, א�א לק�מ� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

היינ�', 'אנ�סי� היינ�', 'קר�בי� היינ�', קט�י� ְְֲֲִִִִִִַָָָָאבל
ה�טר. וי�טל נאמני�, א�� הרי � היינ�' ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ�'מטעי�

.Ê�לקחנ '�חד א� �עברה', היינ� עד�ת '�ס�לי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹאמר�:
ר�ע, עצמ� מ�י� אד� �אי� נאמני�; אי� � ז�' עד�ת ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעל
'אמנה אמר�: א� וכ� ר�ע. �ה�א עדי� עליו ��עיד� ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעד

�ברינ�' הלוואה]הי� ללא שטר נאמני�;[היה אי� � ְֱִֵֵֶָָָ
��קר. �מעיד אמנה, �טר על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�עיד

.Á�לנ נמסרה מ�דעה � זה מכר '�טר העדי�: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאמר�
מאונס]עליו' שמוכר הצהיר יד�[המוכר ��תב �י על א� � ְִֶַַַָָָָ

נאמני�. א�� הרי אחר, מ�ק�� ֱֲִִֵֵֵֵֶַָָי�צא
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.Ë�יד �תב היה א� � זה' �טר היה �נאי 'על ְְְְִֶַַַָָָָָָָָאמר�:
מתק�� ה�טר אי� וא� נאמני�; אי� אחר, מ�ק�� ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָי�צא

ה�י� לבעלי וא�מרי� נאמני�, מ�יה�, ללקוחות]א�א �]: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ
לדי�'. �ב�א� ה�נאי, ְְְִַַַ'ק�מ�

.Èוה�ני ה�ברי�', הי� �נאי 'על העדי�: מ� האחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאמר
אחד. עד �א� הרי � �נאי' �� היה 'לא ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹא�מר:

.‡Èעלי� �פני א�א עד�ת מק�לי� אי� ממ�נ�ת, �דיני ��ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
מב��י� העדי� �הי� א� ח�לה, �י� �על היה וא� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�י�.

ו�לח� ה�� למדינת הרי[בי"ד]ליל� � �א ולא �י� לבעל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
אמ�רי�? �ברי� ��ה �פניו. ��א עדי� מק�לי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹא��
עדיו את �י� �בית מק�מי� ��טר, אבל �ה. על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�עד�ת
'�טר וא�מר: וצ�וח ע�מד היה ואפ�� �י�. �על �פני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ��א
אי� � ה�' עד�ת '�ס�לי ה�', �קר 'עדי ה�א', ְֵֵֵֵֵֵֵֶֶָ�ְמז��
ראיה ל� י� וא� ה�טר. את מק�מי� א�א ,�� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמ��יחי�

יפסל. ְְִִֹֹלפסל,

.·Èעד �עדי� מ��ל �עדי�, ראיה ל� ��� מי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�ל
�ינ� ��על �י� �ית ידע� וא� �י�. לבית א�ת� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��ביא
��ב�א� �ינ� מ�על מת�חדי� �העדי� ה��בע וטע� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָא��,
ה�א ��ביא �ינ� �על את ��פי� �י� �ית הרי � ל� ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָויעיד�
לא��. �ה� �ני� א��, �דברי� ���צא �ל וכ� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהעדי�.

ה'תשס"ט ניס� ה' שני יו�

ד ּפרק עדּות הלכֹות
יוםשני�שלישיד'�ה'ניסן
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הע��ה‡. את ר�אי� �ניה� ��הי� צריכי� � נפ��ת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָעדי
אבל אחד. �י� �בבית �אחד, להעיד �צריכי� �אחד, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעברה
ר�אה� אחד היה �יצד? לכ�. צריכי� אינ� ממ�נ�ת ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ�יני
אחר מח��� ר�אה� האחר והעד העברה, ��עבר זה ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמח���
וא� מצטרפי�; זה, את זה ר�אי� העדי� �ני הי� א� �ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
העדי�, את ר�אה �� ה�תרה זה היה מצטרפי�. אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלאו,
זה, את זה ר�אי� �אי� �י על א� � א�ת� ר�אי� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָוהעדי�
אחד וה�ציא אחד, �בית העדי� �ני הי� מצרפ�. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�תרה
���ת, מלאכה �ע��ה זה וראה הח���, מ� רא�� ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמה�
וה�ציא ה�ני העד וחזר רא��, והכניס ,�� מתרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואחד
��רא� עד מצטרפי�; אי� � וראה� הח��� מא�ת� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹרא��
��ני זה, מח��� א�ת� ר�אי� עדי� �ני הי� �אחד. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ניה�
� �אמצע �� מתרה ואחד אחר, מח��� א�ת� ר�אי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעדי�

��קצ אחת;�זמ� עד�ת ז� הרי א��, את א�� ר�אי� ת� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ה�תרה א�ת� צר� ולא א��, את א�� ר�אי� הי� לא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹוא�
מה� אחת �ת נמצאת א� לפיכ�, עד��ת. ��י א�� הרי �ְֲֵֵֵֵ�ְְִִִֵֵֶַַַָ

ה�א � שהוזמו]וה�[הנאש�]ז�ממי� �הרי[העדי� נהרגי�, ְְֱֲִִֵֵֶֶָ
ה�נ�ה. ה�ת �עד�ת נהרג ְְֱִֵֶַַַָָה�א

זה,·. אחר זה �רא� �י על א� � ממ�נ�ת �דיני ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאבל
�י�� הלוה� '�פני האחד: אמר �יצד? מצטרפת. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעד�ת�
אני 'וכ� ה�ני: העד ואמר ל�', ה�דה '�פני א� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ�ל�ני',
מצטרפי�. א�� הרי � אחר' �י�� 'ה�דה א� �פני', ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָהלוה�

'�פני‚. א�מר: וה�ני הלוה�', '�פני האחד: אמר א� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכ�
וה�ני ל�', ה�דה '�פני הרא���: �אמר א� ל�', ְְִִֵֶַַַָָָָָה�דה
מצטרפי�. א�� הרי � הלוה�' '�פני אמר: זמ� אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�העיד

ו��מעי�„. אחד, יב�א � �י� �בית ��עידי� �עת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָוכ�
��מעי� זמ�, לאחר ה�ני העד �כ��ב�א ה���, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�בריו

ה�מ��. �ה� �מ�ציאי� לזה, זה �מצטרפי� ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ�בריו;

�כתב‰. אחד עד היה א� השטר]וכ� על ואחד[חתו� ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
'אני עד�ת�: �תב ��א זה אמר וא� מצטרפי�. � �ה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

סודר]קניתי קני� ה�לוה[קיבלתי �א ולא זה, �בר על מ�ד� ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ונע�ת מצטרפי�; �ניה� � לכ�ב' מ��י �אל ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�ה,

'�רע�י'. ל�מר יכ�ל ואינ� ��טר, ְְְְִִִֵַַָָָָמלוה

.Â�י� �בית ה�ני והעיד זה, �י� �בית האחד העד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהעיד
וכ� עד�ת�. ויצטרפ� �י�, �ית אצל �י� �ית יב�א � ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאחר

זה �י� �בית העדי� �ני העיד� העדי�]א� חתימות ,[על ְְִִִִֵֵֵֵֶָ
אחר �י� �בית והעיד� למדינתוחזר� הדי� מבית חלק [והלכו ְְְְִִֵֵֵַָ

אבלהי�] ויצטרפ�. �י�, �בית �י� �ית מ�ל אחד יב�א �ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
מצטרפי�. אי� �פניו, העדי� �ני �העיד� ה��� ע� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהעד

.Ê�צרי ממ�נ�ת, �דיני העד�ת ��צרפי� �י על ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָא�
אבל ��ארנ�. �מ� ה�בר, �כל מ�ניה� אחד עד �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��עיד
אי� � �מקצת� ה�ני והעיד ה�בר, �מקצת אחד העיד ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָא�
�בר", "יק�� ��אמר: �ניה�, מעד�ת ה�בר את ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמק�מי�
�נה ז� �דה 'אכל א�מר: זה �יצד? �בר. חצי ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
�אכל� העיד וזה �נ�ה, ��נה �אכל� העיד וזה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ�ל�נית',
וא�מרי�: �ל���, עד�ת מצטרפי� אי� � �לי�ית ְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָ��נה
�מקצת העיד ואחד אחד ��ל �ני�'; �ל� אכל� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ'הרי

ראיתי '�אני זה: העיד א� וכ� פלוני]ה�בר. �ערה[אצל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
�ערה ראיתי 'ואני א�מר: וזה זה', �ל ימינ� �צד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאחת
�ברי מצטרפי� אי� � ה���' �א�ת� �מאל� �צד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹאחת
�ד�ל זה �היה �ניה� העיד� 'הרי ��אמר: �די ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�ניה�,

ה�ימני� �מקצת העיד אחד ��ל לפי �ל�ני'; ב'�י�� �] ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
גדלות] סימ� שה� למטה ��ערהשערות �ני� העיד� אפ�� .ְְֲֲִִִֵַַָ

�ת �ל �הרי אחרת; ��ערה אחרי� �ני� והעיד� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאחת,
העיד א� אבל עד�ת. ז� ואי� � �בר חצי על העידה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמה�

ה�ני והעיד ימי�, �צד �ער�ת ��י �ראה �ראההאחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� מצטרפי�. � �מאל �צד �ער�ת ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ��י

ה'תשס"ט ניס� ו' שלישי יו�
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ח�תכי�‡. אחד,[פוסקי�]אי� עד �י על ה�יני� מ� �י� ְִִִִִִֵֵֶַַָ
עד יק�� "לא ��אמר: � ממ�נ�ת �יני ולא נפ��ת �יני ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹלא
ה�מ�עה �מ�י ח�את"; �לכל ע�� לכל �אי�, ְְְְִִִֶַַָָָָָָאחד

��ארנ�[ממשרע"ה] �מ� ל�ב�עה, ה�א ��� ְְְְִֵֶֶַַָָָלמדנ�,
ט�ע�. ְְִֵ�הלכ�ת

��א·. ���טה � אחד עד ��רה האמינה מק�מ�ת ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹ��ני
מרי� מי שנטמאה]���ה מעיד ��א[א� ער�פה �בעגלה , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָֹ

הרוצח]�ער� שראה מעיד וכ�[א� �מק�מ�. ��ארנ� �מ� , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָ
�על�. ��ת ל� ��עיד א�ה �עד�ת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�בריה�,

.‚�� �פס�ל א�ה מ�עיל, אחד �עד מק�� �ל ְִִֵֵֵֶֶָָָָָוכ�
מח�בי� �אי� �ב�עה; �ל אחד מעד ח�� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָמעידי�
אחר, ע� להצטר� הרא�י ��ר עד �עד�ת א�א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�ב�עה
א� עדי�, �ני �י "על ממ��. �יו על ה���ע זה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָויתח�ב
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.Ë�יד �תב היה א� � זה' �טר היה �נאי 'על ְְְְִֶַַַָָָָָָָָאמר�:
מתק�� ה�טר אי� וא� נאמני�; אי� אחר, מ�ק�� ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָי�צא

ה�י� לבעלי וא�מרי� נאמני�, מ�יה�, ללקוחות]א�א �]: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ
לדי�'. �ב�א� ה�נאי, ְְְִַַַ'ק�מ�

.Èוה�ני ה�ברי�', הי� �נאי 'על העדי�: מ� האחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאמר
אחד. עד �א� הרי � �נאי' �� היה 'לא ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹא�מר:

.‡Èעלי� �פני א�א עד�ת מק�לי� אי� ממ�נ�ת, �דיני ��ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
מב��י� העדי� �הי� א� ח�לה, �י� �על היה וא� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�י�.

ו�לח� ה�� למדינת הרי[בי"ד]ליל� � �א ולא �י� לבעל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
אמ�רי�? �ברי� ��ה �פניו. ��א עדי� מק�לי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹא��
עדיו את �י� �בית מק�מי� ��טר, אבל �ה. על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�עד�ת
'�טר וא�מר: וצ�וח ע�מד היה ואפ�� �י�. �על �פני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ��א
אי� � ה�' עד�ת '�ס�לי ה�', �קר 'עדי ה�א', ְֵֵֵֵֵֵֵֶֶָ�ְמז��
ראיה ל� י� וא� ה�טר. את מק�מי� א�א ,�� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמ��יחי�

יפסל. ְְִִֹֹלפסל,

.·Èעד �עדי� מ��ל �עדי�, ראיה ל� ��� מי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�ל
�ינ� ��על �י� �ית ידע� וא� �י�. לבית א�ת� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��ביא
��ב�א� �ינ� מ�על מת�חדי� �העדי� ה��בע וטע� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָא��,
ה�א ��ביא �ינ� �על את ��פי� �י� �ית הרי � ל� ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָויעיד�
לא��. �ה� �ני� א��, �דברי� ���צא �ל וכ� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהעדי�.

ה'תשס"ט ניס� ה' שני יו�

ד ּפרק עדּות הלכֹות
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הע��ה‡. את ר�אי� �ניה� ��הי� צריכי� � נפ��ת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָעדי
אבל אחד. �י� �בבית �אחד, להעיד �צריכי� �אחד, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעברה
ר�אה� אחד היה �יצד? לכ�. צריכי� אינ� ממ�נ�ת ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ�יני
אחר מח��� ר�אה� האחר והעד העברה, ��עבר זה ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמח���
וא� מצטרפי�; זה, את זה ר�אי� העדי� �ני הי� א� �ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
העדי�, את ר�אה �� ה�תרה זה היה מצטרפי�. אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלאו,
זה, את זה ר�אי� �אי� �י על א� � א�ת� ר�אי� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָוהעדי�
אחד וה�ציא אחד, �בית העדי� �ני הי� מצרפ�. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�תרה
���ת, מלאכה �ע��ה זה וראה הח���, מ� רא�� ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמה�
וה�ציא ה�ני העד וחזר רא��, והכניס ,�� מתרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואחד
��רא� עד מצטרפי�; אי� � וראה� הח��� מא�ת� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹרא��
��ני זה, מח��� א�ת� ר�אי� עדי� �ני הי� �אחד. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ניה�
� �אמצע �� מתרה ואחד אחר, מח��� א�ת� ר�אי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעדי�

��קצ אחת;�זמ� עד�ת ז� הרי א��, את א�� ר�אי� ת� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ה�תרה א�ת� צר� ולא א��, את א�� ר�אי� הי� לא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹוא�
מה� אחת �ת נמצאת א� לפיכ�, עד��ת. ��י א�� הרי �ְֲֵֵֵֵ�ְְִִִֵֵֶַַַָ

ה�א � שהוזמו]וה�[הנאש�]ז�ממי� �הרי[העדי� נהרגי�, ְְֱֲִִֵֵֶֶָ
ה�נ�ה. ה�ת �עד�ת נהרג ְְֱִֵֶַַַָָה�א

זה,·. אחר זה �רא� �י על א� � ממ�נ�ת �דיני ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאבל
�י�� הלוה� '�פני האחד: אמר �יצד? מצטרפת. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעד�ת�
אני 'וכ� ה�ני: העד ואמר ל�', ה�דה '�פני א� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ�ל�ני',
מצטרפי�. א�� הרי � אחר' �י�� 'ה�דה א� �פני', ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָהלוה�

'�פני‚. א�מר: וה�ני הלוה�', '�פני האחד: אמר א� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכ�
וה�ני ל�', ה�דה '�פני הרא���: �אמר א� ל�', ְְִִֵֶַַַָָָָָה�דה
מצטרפי�. א�� הרי � הלוה�' '�פני אמר: זמ� אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�העיד

ו��מעי�„. אחד, יב�א � �י� �בית ��עידי� �עת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָוכ�
��מעי� זמ�, לאחר ה�ני העד �כ��ב�א ה���, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�בריו

ה�מ��. �ה� �מ�ציאי� לזה, זה �מצטרפי� ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ�בריו;

�כתב‰. אחד עד היה א� השטר]וכ� על ואחד[חתו� ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
'אני עד�ת�: �תב ��א זה אמר וא� מצטרפי�. � �ה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

סודר]קניתי קני� ה�לוה[קיבלתי �א ולא זה, �בר על מ�ד� ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ונע�ת מצטרפי�; �ניה� � לכ�ב' מ��י �אל ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�ה,

'�רע�י'. ל�מר יכ�ל ואינ� ��טר, ְְְְִִִֵַַָָָָמלוה

.Â�י� �בית ה�ני והעיד זה, �י� �בית האחד העד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהעיד
וכ� עד�ת�. ויצטרפ� �י�, �ית אצל �י� �ית יב�א � ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאחר

זה �י� �בית העדי� �ני העיד� העדי�]א� חתימות ,[על ְְִִִִֵֵֵֵֶָ
אחר �י� �בית והעיד� למדינתוחזר� הדי� מבית חלק [והלכו ְְְְִִֵֵֵַָ

אבלהי�] ויצטרפ�. �י�, �בית �י� �ית מ�ל אחד יב�א �ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
מצטרפי�. אי� �פניו, העדי� �ני �העיד� ה��� ע� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהעד

.Ê�צרי ממ�נ�ת, �דיני העד�ת ��צרפי� �י על ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָא�
אבל ��ארנ�. �מ� ה�בר, �כל מ�ניה� אחד עד �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��עיד
אי� � �מקצת� ה�ני והעיד ה�בר, �מקצת אחד העיד ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָא�
�בר", "יק�� ��אמר: �ניה�, מעד�ת ה�בר את ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמק�מי�
�נה ז� �דה 'אכל א�מר: זה �יצד? �בר. חצי ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
�אכל� העיד וזה �נ�ה, ��נה �אכל� העיד וזה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ�ל�נית',
וא�מרי�: �ל���, עד�ת מצטרפי� אי� � �לי�ית ְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָ��נה
�מקצת העיד ואחד אחד ��ל �ני�'; �ל� אכל� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ'הרי

ראיתי '�אני זה: העיד א� וכ� פלוני]ה�בר. �ערה[אצל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
�ערה ראיתי 'ואני א�מר: וזה זה', �ל ימינ� �צד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאחת
�ברי מצטרפי� אי� � ה���' �א�ת� �מאל� �צד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹאחת
�ד�ל זה �היה �ניה� העיד� 'הרי ��אמר: �די ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�ניה�,

ה�ימני� �מקצת העיד אחד ��ל לפי �ל�ני'; ב'�י�� �] ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
גדלות] סימ� שה� למטה ��ערהשערות �ני� העיד� אפ�� .ְְֲֲִִִֵַַָ

�ת �ל �הרי אחרת; ��ערה אחרי� �ני� והעיד� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאחת,
העיד א� אבל עד�ת. ז� ואי� � �בר חצי על העידה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמה�

ה�ני והעיד ימי�, �צד �ער�ת ��י �ראה �ראההאחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� מצטרפי�. � �מאל �צד �ער�ת ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ��י

ה'תשס"ט ניס� ו' שלישי יו�
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ח�תכי�‡. אחד,[פוסקי�]אי� עד �י על ה�יני� מ� �י� ְִִִִִִֵֵֶַַָ
עד יק�� "לא ��אמר: � ממ�נ�ת �יני ולא נפ��ת �יני ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹלא
ה�מ�עה �מ�י ח�את"; �לכל ע�� לכל �אי�, ְְְְִִִֶַַָָָָָָאחד

��ארנ�[ממשרע"ה] �מ� ל�ב�עה, ה�א ��� ְְְְִֵֶֶַַָָָלמדנ�,
ט�ע�. ְְִֵ�הלכ�ת

��א·. ���טה � אחד עד ��רה האמינה מק�מ�ת ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹ��ני
מרי� מי שנטמאה]���ה מעיד ��א[א� ער�פה �בעגלה , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָֹ

הרוצח]�ער� שראה מעיד וכ�[א� �מק�מ�. ��ארנ� �מ� , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָ
�על�. ��ת ל� ��עיד א�ה �עד�ת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�בריה�,

.‚�� �פס�ל א�ה מ�עיל, אחד �עד מק�� �ל ְִִֵֵֵֶֶָָָָָוכ�
מח�בי� �אי� �ב�עה; �ל אחד מעד ח�� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָמעידי�
אחר, ע� להצטר� הרא�י ��ר עד �עד�ת א�א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�ב�עה
א� עדי�, �ני �י "על ממ��. �יו על ה���ע זה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָויתח�ב
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ה�ני�, מה ��ני�. �ל�ה לע��ת עדי�", �ל�ה �י ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹעל
א� � העד�ת �טלה �ס�ל, א� קר�ב מה� אחד נמצא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�
א� קר�ב מה� אחד נמצא א� למאה, ה�י� וה�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹה�ל�ה.
ממ�נ�ת. �דיני �י� נפ��ת �דיני �י� העד�ת, �טלה � ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָ�ס�ל

אבל„. להעיד. ��� ��ת��נ� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְֲִָָָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַַָ��ה
�כלל אחי� �ני �ע�� מה � להעיד ��� נת��נ� לא ְְְֲִִִֵַַַַָָ�ְְִִַֹא�
��חט� א� ,�� ��חבל א� זה, את זה ��הרג ורא� ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהע�

מ�ד�. ִֵֶָחפ�

מר�י�‰. עדי� �י� לבית ���ב�א� ה�בר? ��דקי� ִ�ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוכיצד
חבל, א� �הרג זה '��ראית� לה�: א�מרי� אחת, �ת �ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
�אתי 'לא �אמר: מי �ל לרא�ת'? א� �את� ְְִִִִֶֶַָָָָָֹלהעיד
� �אתי' הע� �בכלל ה�בר, מה לרא�ת א�א עליו, ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָלהעיד
�לכ�� �אתי, 'להעיד �אמר: מי וכל א�ת�; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמפרי�י�
להעיד ��ת��נ� �א�� נמצא א� א�ת�. מפרי�י� � ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָהעד�ת'
אמ�רי�? �ברי� ��ה �טלה. ��� עד�ת �ס�ל, א� ְְֲִִֵֶַָָָ�ֵָָקר�ב
אחד ��רי�, ��� הי� א� אבל �ס�ל. א� קר�ב �ה� ְִֵֶָָ�ְֲִֶֶָָָָָָָ��היה
וראה ה�איל � להעיד נת��� ��א ואחד להעיד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה�ת���
על ה�י� ח�תכי� התראה, �� והיתה עד�ת�, וכ�� ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָה�בר

נפ��ת. �דיני �י� ממ�נ�ת �דיני �י� ְְְִִִֵֵֵֵָָ�יו,

.Â�א �ס�ל, מה� אחד ונמצא מר�י�, עדיו �הי� ְְִִֵֶֶָָָ�ְְֵֶָָָ�טר
ק�מי� העדי� אי� והרי לזה, זה קר�בי� �ני� �ה� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�הי�

א�ת� ל�אל הריק�די המקו� למלאת או להעיד התכוונו [א� ְְִֵָֹ
�הריבשטר] לח��, י�ב� ���� �ר�רה עד�ת �� י� א� �ְִֵֵֶָָ�ְְֲֵֶַָָֹ

�תק�� לאו, וא� �טל; זה הרי � להעיד ��� ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ�ְְִַנת��נ�
אפ�ר �הרי ��אר? העד�ת מק�מי� ול�ה ��אר. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהעד�ת

לח�� ל�ד�ל מק�� וה�יח� ה��רי�, בתור�חתמ� [למלאה ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
מ�ע��.כבוד] ��א וחת� ה�ס�ל, א� ה�ר�ב זה �בא ,ְְִֶֶַַַַָָָָָֹ

.Ê� ה�ס�ל ה�א ��טר, �ח�ה �חת�� �העד �י על ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָא�
��ר. ה�טר ְֲֵֵַָָהרי

.Áזה �די� מ�רה אינ� נפ��ת, �דיני �העיד עד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ�ל
אמר: וא� ח�בה. ולא זכ�ת לא עליו יל�ד ולא ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָֹֹֹה�הרג,
"ועד ��אמר: � א�ת� מ��קי� זכ�ת', עליו לל�ד לי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָ'י�
�מה� לח�בה. �י� לזכ�ת �י� למ�ת", בנפ� יענה לא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד
� למ�ת �נפ� �העיד עד �ל�מר, "למ�ת"? ��אמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזה
י� ממ�נ�ת, �דיני אבל וי��ק. יעיד א�א �בר, יענה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלא
ולא ה��ני�, מ� י�נה לא אבל וח�בה. זכ�ת לל�ד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹל�
ממ�נ�ת. �דיני אפ�� ,��� נע�ה עד �אי� ;��� ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיע�ה

.Ë,ה��רה מ� עדי� ��רי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ��ה
��ל אבל ה��רה. מ� ה�בר �א�ת� לד�� ��ני� ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוצרי�
ה�ט את �הביא אחד �יצד? .��� נע�ה עד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�בריה�,

חכמי�:]ואמר: ה�א[כתקנת � נח��' �בפני נכ�ב '�פני ְְְְְִֶַַַַַָָָ
ל� א�ת� נ�תני� דייני�]��ני� שלושה �א��[בתור ונמצא , ְְְְְִִִִַָָ

�זה. ���צא �ל וכ� �י�. �בית ְְְִֵֵֵֶַַָָֹנטל��
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�טר�ת‡. ����� �ארנ�, העדי��בר חתימות [אימות ְְְִֵֶַָָ
לוי�.[מדרבנ�]מ�בריה�בבי"ד] �פני �לת �נעל ��א �די , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹ

אפ�� ��ל�ה, א�א �טר�ת מק�מי� אי� כ�, �י על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹא�
מק�מי� אי� �לפיכ� �י�. �ה�א מ�ני הדי�ט�ת, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�ל���

��ארנ�. �מ� ��ילה, ְְְְֵֶַַַָָ�טר�ת

ה�ר�·. �י�: �בית ה�טר יתק�� �רכי� מחמ�ה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�אחד
עד�ת ��� העדי�, ידי �תב מ�ירי� ה��ני� ��הי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחת,
העדי� ��ח�מ� ה�נ�ה, ה�ר� �ל�ני. עד�ת וז� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ל�ני
הח�תמי� העדי� ��ב�א� ה�לי�ית, ה�ר� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�פניה�.
עד ואני ידי, �תב 'זה ואחד: אחד �ל ויאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניה�,
�הי� א� ה�טר עדי מת� �א� הרביעית, ה�ר� זה'. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�דבר
�ה�א יד� �תב על ויעיד� עדי� ויב�א� אחרת, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�מדינה
��טר�ת י�צא יד� �תב ��היה החמי�ית, ה�ר� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה.

וע�רכי� מדמי�]אחרי�, ה�תב[� לא�ת� ה�תב זה �י� �ית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
לה� ויראה לזה, זה ��מה ויהיה האחר�ת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ���טר�ת

הדייני�]�יחד א��.[לג' ידי �תב ה�א א�� ידי ��תב , ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַ

מ��י‚. א�א אחר�ת, מ�טר�ת ה�טר את מק�מי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאי�
�ל �]�טר�ת �עליה�[מכירת �אכל�� �ד�ת, [���י ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ

הלקוחות] �לאהחזיקו �ל�יה נכ�נה אכילה �ני� ְְְֲִִָָָָָֹֹ�ל�
�ל �א�כלי� �דר� �ע�ל�, מ�ביעה �חד ולא יראה ���ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
וה�א, �ת��ת. �טרי מ�ני א� �ד�תיה�; �ד�ת ְ�ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָ�עלי
זה ידי מ�חת לא � אחר ידי מ�חת ה�טר�ת �ני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ��צא�
מק�מי� וכ� ה�ל. ז�� ה�א ��א �טר�, לק�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ר�צה

ערער עליו ��רא מ�טר אמיתותו]ה�טר והחזק[על , ְְְְִֶַַָָָָָָָ�ְַ
מ�טרי ��ק�מי� �מ� לב��, מ��� מק�מי� � �י� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַ�בית

�ת��ת. ��י א� �ד�ת �ְְְֵֵָ��י

�טר„. ונתק�� היינ�, �ל�ה '�מ��ב ��תב�: �י� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ית
�איז� �ר�� ��א �י על א� מק��, זה הרי � �פנינ�' ְְִֵֵֶַַָֹ�ְְֲֵֵֶֶָזה

ח� �אי� נתק��; ה�רכי� מחמ� ��א�ר� �י� לבית ��י� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
��כ�ב� ו�מענ�, �ראינ� �יני� ��י �ל נהג� �כבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָיטע�.

�פניה�. �� ��תק�� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָה�ר�

א�א‰. אחר, �י� �ית אחר ��דקי� �י� �ית אי� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�לע�ל�
אחר ��דקי� אבל יטע�; ולא �ק�י� �ה� א�ת� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹמחזיקי�

ִֵָהעדי�.

.Â�צרי � מה� אחד �מת ה�טר, את לק�� ���ב� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ל�ה
יראה ��א אינ��'; והאחד היינ�, �ל�ה '�מ��ב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלכ�ב:
:�� �ת�ב היה אפ�� ק�מ�ה�'. '��ני� ויאמר: ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהר�אה,
�י� �ית ��ניה� ��� '��א הר�אה: יאמר �י�', ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ'�בית

צרי�. אינ� �ל�ה, �הי� מ�מע �� י� וא� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹה�'.

.Ê�עדי �ני �בא� ה�טר, את לק�� ���ב� ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ל�ה
�ני� �בא� ,�� וכ��צא �זל� �ה�א מה� אחד על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוערער�
העיד� חתמ� ��א עד א� � �ת��בה �חזר והעיד� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחרי�
אחר וא� הי�. �ל�ה �הרי ע�ה�, ח�ת� זה הרי � ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�חזר
ח�ת� אינ� � �ת��בה �חזר עליו העיד� ה�ני� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�חתמ�
��ה ה�ני�. חתימת �עת �אינ� �מי ה�א �הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָע�ה�,
עליו ערער� אבל �עברה. עליו ��ערער� אמ�רי�? ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ�ברי�
נ��חררה לא 'א�� �אמר�: �ג�� מ��חה, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ�פג�

ה�א',[משיפחותה] וג�י א��, נת��רה 'לא א� ה�א', ועבד ,ְְְְִִֶֶַָֹ
ו�ה�א �ג�, �מ��ח�� �אי� ה�ני� �חתמ� אחר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָונ�דע
מ�ד�. �היה �בר ���י ��ה ע�ה�; ח�ת� זה הרי � ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ��ר
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.Á�אי� ה�טר; ��תק�� קד� ��טר, ה���� לכ�ב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�מ�ר
לקר�ת צריכי� ה��ני� ואי� החתימה. א�א ע�ר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָה�תיבה
על א� מעדיו, א�ת� מק�מי� א�א א�ת�, ��ק�מי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�טר

.�� �ת�ב מה ידע� ��א ְִֶַָָֹ�י
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�עדיו‡. �טר �יצד? קר�ב�. ידי �תב על ה�ר�ב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָמעיד
�נ� �בא ה��, למדינת �הלכ� א� �מת�, ו�מע��, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָרא�ב�
�ל �נ� �בא אבי', �ל יד� �תב 'זה ואמר: רא�ב� ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל
��רי� א�� הרי � אבי' �ל יד� �תב 'זה ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�מע��
�לי�י ע�ה� נצטר� וא� קר�בי�, �אינ� עדי� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ��ני

ה�טר נתק�� הרי � �ניה� ידי �תב על כלוהעיד על �] ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עדי�] ב' צרי� .חתימה

מה·. �גדל�, להעיד ה�ד�לי� ��אמני� מ�ברי� ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָוא��
יד� �תב 'זה �ד�ל: ��ה�א ל�מר אד� נאמ� �קטנ�. ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�רא�
אחי, �ל יד� �תב וזה ר�י, �ל יד� �תב וזה א�א, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ל
��צטר� וה�א קט�'; ��הייתי יד� �כתב מ�יר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�הייתי

�ד�ל. ��ה�א יד� �תב ���יר אחר ְְִִֵֶֶַַַָָָע��

�ניה�‚. והעיד� �ני� �בא� ו�מע��, רא�ב� �עדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�טר
נתק�� � �מע�� �ל יד� �תב וזה רא�ב� �ל יד� �תב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��ה
העיד וה�ני רא�ב�, ידי �תב על זה העיד א� אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָה�טר.
�ני ��רי� לפי ה�טר, נתק�� לא � �מע�� ידי �תב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעל
מעיד �לי�י י� וא� מ�ניה�; אחד יד �תב �ל על ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעדי�

נתק��. �אחד, ו�מע�� רא�ב� �תב ְְְְְְִִֵֵֶַַַָעל

על„. ואחר ה�א והעיד ידי', �תב 'זה הרא���: ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאמר
��מ לפי נתק��; לא � ה�ני ידי רבעי�תב �ל�ת צא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

אחיו העיד א� וכ� האחד. �עד�ת �ל�י ���טר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָה�מ��
לא � ה�ני ידי �תב על אחר, ע� רא��� �ל �נ� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹא�
ה�ר�בי�. �עד�ת �ל�י ה�מ�� רבעי �ל�ת �הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹנתק��;

�ני‰. צרי� � מה� אחד �מת ה�טר, על הח�תמי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ני�
עד א�א נמצא לא וא� מת. �ל יד� �תב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדי�
עדי� �פני יד� חתימת ��תב � החי העד זה ע� ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד,
יד� �תב ��חזק עד �י�, �בית �מ�ליכ� החר�, על ְְַַָ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַאפ��

�י� החתימות]�בית ��ה[בהשוואת ל�מר צרי� יהיה ולא , ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
ויתק�� ה�ת, ידי �תב על והאחר ה�א ויעיד יד�; ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ�תב

מ�יו. ��א יד� ְִִֶַָֹ�תב

.Â�מ�ירי מה� �ני� ה�טר, את לק�� ���ב� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ל�ה
חתמ�, ��א עד � מ�יר אינ� ואחד עדי� ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחתימ�ת
�ה�א �דבר ��ני� נע�י� �העדי� וח�ת�; �פניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידי�

אי�[מדרבנ�]מ�בריה� � �חתמ� אחר אבל ��ארנ�. �מ� , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הי� לא �חתמ�, �עת �הרי וח�ת�; �פניו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹמעידי�
��הי� עד א�א ��ני� מק�מי� ואי� �ני�, א�א ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָה��ירי�
אחד �ל �פני ה�תב על העדי� יעיד� א� מ�ירי�, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�ל���

ְֶָואחד.

.Ê�ני� �בא� �מת�, ה�טר, על חת�מי� �הי� ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ�ני�
הי�', 'קט�י� הי�', אנ�סי� אבל זה, ה�א יד� '�תב ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָואמר�:
��ה אחרי� עדי� �� ��� �י על א� � הי�' עד�ת ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'�ס�לי

עליו ��רא מ�טר י�צא יד� �תב �היה א� יד�, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ�תב
מעמידי� א�א נתק��; לא זה הרי � �י� �בית והחזק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ�ְְַָערער
�ס�לי�, �ה� עליה� �העיד� ה�ני� �נגד ���טר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָה�ני�

�ל��. �� ��בי� ְְִֵואי�

ה'תשס"ט ניס� ט' שישי יו�
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�בית‡. יד� �תב על להעיד �בא ה�טר, על �חת� ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי
ז�כר אינ� אבל �ו�אי, ה�א ��ה יד� �תב וה�יר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ�י�,
מע�ל� מ�ה לוה ��ה ז�ר�� �ל�� ימצא ולא �לל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהעד�ת
�אי� �י�; �בית זה יד� �תב על להעיד אס�ר זה הרי �ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
���טר ה�מ�� על א�א זה, �ה�א יד� �תב על מעיד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאד�
ה�בר; להז�יר� �די � יד� �כתב לזה, ח�ב ��ה מעיד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�א

יעיד. לא נז�ר, לא א� ְֲִִִַָָֹֹאבל

יד�,·. �תב �ראה אחר מעצמ� העד�ת את ה��כר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
ה�ני העד הז�יר� ואפ�� ונז�ר, אחרי� �הז�יר�ה� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָא�
הז�יר א� אבל מעיד. זה הרי נז�ר, א� � ע�� ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָ�העיד
מ�ני מעיד; אינ� ��ז�ר, �י על א� � עצמ� ה��בע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַא�ת�
��א �דבר ��קר העיד �א�� �י� �על �עיני ��מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��ה

ַָידע.

ה��בע‚. והז�יר חכמי�, �למיד ה��בע היה א� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ�לפיכ�,
חכמי� ��למיד ל�; יעיד זה הרי � ונז�ר העד את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ה

וקל מעיד. היה לא ה�בר, זכר לא �אלמלי קולא]י�דע, �] ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
ה�בר ��כח �י על �א� ממ�נ�ת, �דיני �הק�� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�א
מעיד. זה הרי � ה�בר �הז�יר� ה�א וה�תב �ני�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ��ה

עדיו„. �בא� �י�, לבית ��צא �טר � �� וה�בר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָה�איל
ז�, עד�ת ידענ� לא מע�ל� אבל זה, ה�א ידינ� '�תב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמר�:

לו ��ה ז�כרי� אנ� נתק��ואי� לא � ל�' מכר א� מ�ה ה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
�אינ� מי וכל עד�ת�. ��ז�ר� עד �חר�; ה�א והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�טר,
א� אבל ל�מאל�. ימינ� �י� ממ�נ�ת �דיני ידע לא � �זה ��ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
מעידי� עדי� �הי� א� אחר, מ�ק�� י�צא יד� �תב ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיה
על מ��יחי� ואי� ה�טר, את מק�מי� � יד� �תב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��ה
חזר� ��א ז�'; עד�ת ז�כרי� אנ� 'אי� �א�מרי�: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�בריה�
ה�טר; לב�ל �די ז�כרי�', אנ� 'אי� �אמר�: וזה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�,
�אינ� היינ�', עד�ת '�ס�לי היינ�', 'קט�י� אמר�: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�כא��
טע� �מ�ני �יה�. על ��א ה�טר ויתק�� ה�איל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנאמני�,
עדי� להביא צריכי� אנ� ואי� ה�טר�ת, �ל מק�מי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָזה,
ז�כרי� אינ� א� ז�, עד�ת ז�כרי� ה� א� א�ת�, ְְְְִִִִֵֵֵָָֹול�אל
אי� � א�ת�' ז�כרי� אנ� 'אי� ואמר�: �א� �אפ�� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָא�ת�;

מ�יה�. ��א לק�מ� ואפ�ר ה�איל לה�, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ��מעי�

�ת�ב‰. אצל� ��מצא א� ה�טר, על עד�ת� ה��תב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
העיד '�ל�ני יד�: �בכתב �י��[מינה]�פנקס� עליו א�תי ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

אחרי� הז�יר�ה� א� מעצמ�, זכר א� � וכ�' �כ� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ�ל�ני
��מה זה �אי� להעיד; אס�ר לאו, וא� מעיד. � ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָונז�ר
�ל�ני אצל ל� י� '�ל�ני נאמ�: אד� ל� �אמר למי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָא�א
י�דע אינ� וה�א זה, אצל לזה ��� ה�א והעיד וכ�', ��ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

והעיד. �מע אחר מ�י א�א �ל��, ה�בר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמ�
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.Á�אי� ה�טר; ��תק�� קד� ��טר, ה���� לכ�ב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�מ�ר
לקר�ת צריכי� ה��ני� ואי� החתימה. א�א ע�ר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָה�תיבה
על א� מעדיו, א�ת� מק�מי� א�א א�ת�, ��ק�מי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�טר

.�� �ת�ב מה ידע� ��א ְִֶַָָֹ�י

ה'תשס"ט ניס� ח' חמישי יו�
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�עדיו‡. �טר �יצד? קר�ב�. ידי �תב על ה�ר�ב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָמעיד
�נ� �בא ה��, למדינת �הלכ� א� �מת�, ו�מע��, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָרא�ב�
�ל �נ� �בא אבי', �ל יד� �תב 'זה ואמר: רא�ב� ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל
��רי� א�� הרי � אבי' �ל יד� �תב 'זה ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�מע��
�לי�י ע�ה� נצטר� וא� קר�בי�, �אינ� עדי� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ��ני

ה�טר נתק�� הרי � �ניה� ידי �תב על כלוהעיד על �] ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עדי�] ב' צרי� .חתימה

מה·. �גדל�, להעיד ה�ד�לי� ��אמני� מ�ברי� ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָוא��
יד� �תב 'זה �ד�ל: ��ה�א ל�מר אד� נאמ� �קטנ�. ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�רא�
אחי, �ל יד� �תב וזה ר�י, �ל יד� �תב וזה א�א, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ל
��צטר� וה�א קט�'; ��הייתי יד� �כתב מ�יר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�הייתי

�ד�ל. ��ה�א יד� �תב ���יר אחר ְְִִֵֶֶַַַָָָע��

�ניה�‚. והעיד� �ני� �בא� ו�מע��, רא�ב� �עדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�טר
נתק�� � �מע�� �ל יד� �תב וזה רא�ב� �ל יד� �תב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��ה
העיד וה�ני רא�ב�, ידי �תב על זה העיד א� אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָה�טר.
�ני ��רי� לפי ה�טר, נתק�� לא � �מע�� ידי �תב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעל
מעיד �לי�י י� וא� מ�ניה�; אחד יד �תב �ל על ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעדי�

נתק��. �אחד, ו�מע�� רא�ב� �תב ְְְְְְִִֵֵֶַַַָעל

על„. ואחר ה�א והעיד ידי', �תב 'זה הרא���: ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאמר
��מ לפי נתק��; לא � ה�ני ידי רבעי�תב �ל�ת צא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

אחיו העיד א� וכ� האחד. �עד�ת �ל�י ���טר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָה�מ��
לא � ה�ני ידי �תב על אחר, ע� רא��� �ל �נ� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹא�
ה�ר�בי�. �עד�ת �ל�י ה�מ�� רבעי �ל�ת �הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹנתק��;

�ני‰. צרי� � מה� אחד �מת ה�טר, על הח�תמי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ני�
עד א�א נמצא לא וא� מת. �ל יד� �תב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדי�
עדי� �פני יד� חתימת ��תב � החי העד זה ע� ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד,
יד� �תב ��חזק עד �י�, �בית �מ�ליכ� החר�, על ְְַַָ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַאפ��

�י� החתימות]�בית ��ה[בהשוואת ל�מר צרי� יהיה ולא , ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
ויתק�� ה�ת, ידי �תב על והאחר ה�א ויעיד יד�; ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ�תב

מ�יו. ��א יד� ְִִֶַָֹ�תב

.Â�מ�ירי מה� �ני� ה�טר, את לק�� ���ב� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ל�ה
חתמ�, ��א עד � מ�יר אינ� ואחד עדי� ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחתימ�ת
�ה�א �דבר ��ני� נע�י� �העדי� וח�ת�; �פניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידי�

אי�[מדרבנ�]מ�בריה� � �חתמ� אחר אבל ��ארנ�. �מ� , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הי� לא �חתמ�, �עת �הרי וח�ת�; �פניו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹמעידי�
��הי� עד א�א ��ני� מק�מי� ואי� �ני�, א�א ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָה��ירי�
אחד �ל �פני ה�תב על העדי� יעיד� א� מ�ירי�, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�ל���

ְֶָואחד.

.Ê�ני� �בא� �מת�, ה�טר, על חת�מי� �הי� ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ�ני�
הי�', 'קט�י� הי�', אנ�סי� אבל זה, ה�א יד� '�תב ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָואמר�:
��ה אחרי� עדי� �� ��� �י על א� � הי�' עד�ת ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'�ס�לי

עליו ��רא מ�טר י�צא יד� �תב �היה א� יד�, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ�תב
מעמידי� א�א נתק��; לא זה הרי � �י� �בית והחזק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ�ְְַָערער
�ס�לי�, �ה� עליה� �העיד� ה�ני� �נגד ���טר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָה�ני�

�ל��. �� ��בי� ְְִֵואי�

ה'תשס"ט ניס� ט' שישי יו�
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�בית‡. יד� �תב על להעיד �בא ה�טר, על �חת� ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי
ז�כר אינ� אבל �ו�אי, ה�א ��ה יד� �תב וה�יר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ�י�,
מע�ל� מ�ה לוה ��ה ז�ר�� �ל�� ימצא ולא �לל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהעד�ת
�אי� �י�; �בית זה יד� �תב על להעיד אס�ר זה הרי �ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
���טר ה�מ�� על א�א זה, �ה�א יד� �תב על מעיד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאד�
ה�בר; להז�יר� �די � יד� �כתב לזה, ח�ב ��ה מעיד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�א

יעיד. לא נז�ר, לא א� ְֲִִִַָָֹֹאבל

יד�,·. �תב �ראה אחר מעצמ� העד�ת את ה��כר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
ה�ני העד הז�יר� ואפ�� ונז�ר, אחרי� �הז�יר�ה� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָא�
הז�יר א� אבל מעיד. זה הרי נז�ר, א� � ע�� ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָ�העיד
מ�ני מעיד; אינ� ��ז�ר, �י על א� � עצמ� ה��בע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַא�ת�
��א �דבר ��קר העיד �א�� �י� �על �עיני ��מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��ה

ַָידע.

ה��בע‚. והז�יר חכמי�, �למיד ה��בע היה א� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ�לפיכ�,
חכמי� ��למיד ל�; יעיד זה הרי � ונז�ר העד את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ה

וקל מעיד. היה לא ה�בר, זכר לא �אלמלי קולא]י�דע, �] ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
ה�בר ��כח �י על �א� ממ�נ�ת, �דיני �הק�� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�א
מעיד. זה הרי � ה�בר �הז�יר� ה�א וה�תב �ני�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ��ה

עדיו„. �בא� �י�, לבית ��צא �טר � �� וה�בר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָה�איל
ז�, עד�ת ידענ� לא מע�ל� אבל זה, ה�א ידינ� '�תב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמר�:

לו ��ה ז�כרי� אנ� נתק��ואי� לא � ל�' מכר א� מ�ה ה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
�אינ� מי וכל עד�ת�. ��ז�ר� עד �חר�; ה�א והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�טר,
א� אבל ל�מאל�. ימינ� �י� ממ�נ�ת �דיני ידע לא � �זה ��ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
מעידי� עדי� �הי� א� אחר, מ�ק�� י�צא יד� �תב ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיה
על מ��יחי� ואי� ה�טר, את מק�מי� � יד� �תב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��ה
חזר� ��א ז�'; עד�ת ז�כרי� אנ� 'אי� �א�מרי�: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�בריה�
ה�טר; לב�ל �די ז�כרי�', אנ� 'אי� �אמר�: וזה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�,
�אינ� היינ�', עד�ת '�ס�לי היינ�', 'קט�י� אמר�: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�כא��
טע� �מ�ני �יה�. על ��א ה�טר ויתק�� ה�איל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנאמני�,
עדי� להביא צריכי� אנ� ואי� ה�טר�ת, �ל מק�מי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָזה,
ז�כרי� אינ� א� ז�, עד�ת ז�כרי� ה� א� א�ת�, ְְְְִִִִֵֵֵָָֹול�אל
אי� � א�ת�' ז�כרי� אנ� 'אי� ואמר�: �א� �אפ�� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָא�ת�;

מ�יה�. ��א לק�מ� ואפ�ר ה�איל לה�, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ��מעי�

�ת�ב‰. אצל� ��מצא א� ה�טר, על עד�ת� ה��תב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
העיד '�ל�ני יד�: �בכתב �י��[מינה]�פנקס� עליו א�תי ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

אחרי� הז�יר�ה� א� מעצמ�, זכר א� � וכ�' �כ� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ�ל�ני
��מה זה �אי� להעיד; אס�ר לאו, וא� מעיד. � ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָונז�ר
�ל�ני אצל ל� י� '�ל�ני נאמ�: אד� ל� �אמר למי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָא�א
י�דע אינ� וה�א זה, אצל לזה ��� ה�א והעיד וכ�', ��ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

והעיד. �מע אחר מ�י א�א �ל��, ה�בר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמ�
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מה�,‡. אחד �� ��מצא מי �ל ה�; �סל�ת מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָע�רה
והעבדי�, ה��י�, � ה� וא�� לעד�ת. �ס�ל ה�א ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והר�עי�, וה��מי�, והחר�י�, וה��טי�, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָוה�ט�י�,
ע�רה. א�� הרי �עד�ת�; וה��געי� וה�ר�בי�, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוה�ז�יי�,

�י·. "על ��אמר: ה��רה, מ� לעד�ת �ס�ל�ת ְְֱִִִֵֶֶַַַָָנ�י�
נקבה. ל��� לא זכר, ל��� � עדי�" ְְְְִִֵֵַָָָֹ�ני�

והאנ�ר�גינ�ס‚. ה�מט�� נקבה]וכ� או זכר ספקי �] ְֵַ�ְְְְִַָ
��ר ספק �ה�א מי וכל א�ה, ספק �ה� מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ�ס�לי�,
לה�ציא א�א �א, העד �אי� �ס�ל; ה�א הרי � �ס�ל ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָספק

לח�ב א� �יו, על מ�ציאי�[לענוש]ממ�� ואי� ע��, �יו על ְְֲִִִִֵֵַַַָ
��רה. �י� מ�פק, ע�נ�י� ואי� מ�פק ְְִִִִֵֵֵָָָָממ��

�עדי�:„. ��אמר ��רה, �י� לעד�ת, �ס�לי� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָהעבדי�
�אחיו מ�לל לאחיו", לע��ת זמ� �א�ר ל� ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"וע�ית�
וחמר קל �רית. �� העד א� �רית, �� אחיו מה � ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�מ�ה�
ה��י�, � �ס�לי� מצו�ת �מקצת �ה� עבדי� א� ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָלג�י�:

.��� �ל ֵֶָֹלא

�ס�ל.‰. ח�רי�, �� וחצי� עבד �חצי� ְְְִִֶֶֶֶֶֶָמי

.Â� �חר�ר �ט מח�ר ה�א והרי ����חרר, מי ְִֵַ�ְְְְֲִִֵֵֶַַָוכל
�ני מ�לל ויע�ה ויט�ל, ליד� ה�ט ���יע עד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ס�ל;

יעיד. �� ואחר ְְִִַַָָ�רית,

.Ê:�עדי� ��אמר ה��רה, מ� לעד�ת �ס�לי� ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָה�ט�י�
'אנ�י�', � ה'" לפני הריב לה� א�ר האנ�י� �ני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ועמד�
�ס�ל, ה�א הרי � וחכ� נב�� ה�ט� היה אפ�� קט�י�. ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹולא

�ער�ת ��י ��ביא ע�רה[למטה]עד �ל� �נהאחר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
�ער�ת, ��י הביא ולא �נה לע�רי� ה�יע וא� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ�מ�ר�ת.
וא� ויעיד. סריס, זה הרי � סריס מ�ימני סימ� �� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָונ�לד

�נ�תיו רב עד יעיד לא � �� נ�לד וחמש]לא �מ�[שלושי� , ְְִַַָָֹֹֹ
אי��ת. �הלכ�ת ְְְִִֵֶַ��ארנ�

.Áגר�ת� סימני �� ��רא� �נ�תיו, לכלל �ה�יע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקט�
השחי]מ�מעלה ובית הזק� �דיקה[שערות צרי� אינ� � ְְְִִִֵַָָָ
���דק.[למטה] עד עד�ת�, מק�לי� אי� � רא� לא וא� .ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

�ער�ת, ��י �הביא אחד וי�� �נה ע�רה �ל� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ�ב�
�קרקע�ת, עד�ת עד�ת� אי� � �מ�� מ�א �טיב י�דע ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָואינ�
אבל י�דע. אינ� �הרי ��ברי�, מדק�ק �אינ� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
�ד�ל. וה�א ה�איל עד�ת�, מק�לי� � מ�לטלי� ְְְְְְִִִִֵֵַַָ�עד�ת

.Ë�� �אינ� לפי ה��רה, מ� לעד�ת �ס�ל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָה��טה
וז�רק �לי� �מ��ר ער� מה�� �ה�א ��טה ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹמצו�ת.
�ע�� ונמצאת �ע��, ��טרפה מי �ל א�א �לבד, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאבני�
�ה�א �י על א� � ה�ברי� מ� �דבר אפ�� �מיד ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ�ְמ���ת
�בכלל �ס�ל, זה הרי � �ברי� ��אר �עני� ו��אל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמד�ר

ה�כ�ה יח�ב. משגעו�]ה��טי� לעיתי� נופל �עת[� � ְְִִֵֵֵֶַַָ
מ�מ� ה�כ�ה ואחד ��ר. �ריא, �ה�א �בעת �ס�ל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�פ�ת�,
�היה ��א וה�א, קב�ע. עת �לא �מיד ה�כ�ה א� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלזמ�,
�עת ��� נכ�י�, �� י� �הרי �מיד; מ���ת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ְְַ�ע��
�עד�ת להתי�ב וצרי� עליה�. מ�רפת �ע�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ריאת�,

הר�ה. ְְִִֵַַה�כ�י�

.Èאת זה ה��תרי� �ברי� מ�ירי� �אינ� �י�תר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָה�תאי�
האר�, ע� �אר ��ביני� �דר� ה�בר עניני יבינ� ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
�דע�� וה����עי� �דע��, וה�ח�זי� המבהלי� ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוכ�
מה לפי זה, ודבר ה��טי�. �כלל א�� �ל הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�י�תר

�כתב. ה�ע�ת לכ�� אפ�ר �אי ה���; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��ראה

.‡È�� ואינ� נכ�נה, �ע�� �אי� ���טה; � ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָהחר�
ואינ� ���מע א� ��מע, ואינ� ��ד�ר חר� ואחד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָמצו�ת.
� נכ�נה ודע�� מע�ה, רא�ה �רא�ת� �י על א� � ְְְַָָ�ְְְְִִִֵֶַַַָָמד�ר
�פיו, להעיד רא�י ��היה א� �פיו, �י� �בית להעיד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָצרי�
עליו. ��א�מי� והא��� ה��ני�, �ברי ל�מע רא�י ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹויהיה

נ���ק א� חולי]וכ� מחמת ��ב�ק[נתאל� �י על א� � ְְְִִִִֵֵֶַַַַ
לג�י� ���דקי� מיושבת]�דר� דעתו עד�ת�[א� ונמצאת , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶ

ח�� �לל; עד�ת אינ� � יד� �כתב �פנינ� והעיד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�ְמכ�נת,
א�ה בעלה]מעד�ת שמת הק��.[להעיד ��עג�נה לפי , ְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

.·È�וידע ה��ל, ���ירי� �י על א� � מכירי�]ה��מי� �] ְְִִִִֵֶַַַַַ
הדי�]האנ�י� בעלי ה��רה,[� מ� �ס�לי� א�� הרי � ְֲֲִִִֵֵַָָָ

לרא�ת, רא�י �ה�א מי � ראה" א� עד, "וה�א ְְֱִִֵֶֶֶַָָָ��אמר:
להעיד. ��ר מעיניו, �אחת וה��מה ��עיד. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה�א

�

'c - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd oqip 'i

ה'תשס"ט ניס� ד' ראשו� יו�

.‰Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰�¯ .„�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרל"ה עבדה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
l`xyi)�נעני eze` dpwy ieb car)�ע�בדי� וה�א , ְְְֲִִֶַ

ועי� ��� א�א לחר�ת י�צא ואינ� לע�ל� ��m`) ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

(epir `nq e` ,epiy litde edkdל�אר ה�י� ְְִִַָוה�א
ח�זרי� �אינ� אברי� eiig)רא�י lkl oca`ny) ְִִֵֵֵֶָָָ

יתע�ה: אמר� וה�א המק�ל, �ר�� לנ� ��א ְְְִֶַָָ�ְְֵֶַָָ�מ�
�עבד�" �ה� en)"לעל� ,d `xwie)ֿוכי" ואמר: ְְְֲִֶַַָָָֹֹ

אי�" ek)י�ה ,`k zeny)�י�� �מרא :(gl.)�ל��� ְְִִִֶַָָ
�כתיב: �ע�ה ע�בר � עב�� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ"�לֿהמ�חרר

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oqip 'fÎ'd iriaxÎipy mei -

ה�א, ה��רה �ל��� �עבד�". �ה� ְְֲֶַַָָָֹלע�ל�
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ועי�. ��� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ����חרר

�ק���י� jli`e)��למ�ת .ck ,:ak)�וג�י(.gl). ְְְִִִִִֵ

� הרנ"ד מ�החזירה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְֲִִַַ
א�ֿעלֿ�י אד�ניו, אל י�ראל לאר� ��רח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעבד
לאר� לאר� מח�צה ��רח �יו� י�ראלי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�אד�ניו
מ�חרר� א�א ל�. א�ת� מחזירי� אי� � ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָי�ראל
יתע�ה: אמר� וה�א ח�ב, אתֿ�מיו עליו ְְְְִֵֶֶַָָָָָוכ�תב

אלֿאדניו" עבד fh)"לאֿתס�יר ,bk mixac). ְֲִֶֶֶַָֹֹ
מ��י� ד' �פרק ��רח(dn.)ונת�רר ��עבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

�� ה�י� ��הא מד�ר, ה�ת�ב לאר� לאר� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמח�צה
ולא חר�ת �� ל� ויכ��ב �דמיו �טר ְְְְְְִִֵֶַָָָֹ��כ��ב
�אר� להס��פ� ��א �יו� �לל, לעבד�ת ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ�יחזר
�יני נת�אר� ו�� ה�עלה. לע� ה�בחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�ה�רה

ז�. ְִָמצוה

� הרנ"ה מ�ה�נ�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַ
(mixaca wivdl)וה�א אלינ�, ��רח ה�ה ְֵֵֶֶֶֶַַָָהעבד

א�רֿ ��ק�� �קר�� י�ב "ע�� יתע�ה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאמר�
��ננ�" לא ל� ���ב �ערי� �אחד fi)יבחר ,my) ְְְִֶֶַַַַָ

א�נאת ז� � ��נ�� "לא :�� �� ספרא ְְִֶַַָָֹ�ל���
�א�נאת לאו יתע�ה �ה�סי� �מ� �י ְְְְִִִִֶֶַַָָָ�ברי�".
לאו �� ה�סי� וגר�ת� נפ�� �פל�ת מחמת ְְְֲִִֵֵֵַַַַָה�ר
י�תר �נמ�כה �פלה ��פ�� העבד �א�נאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�לי�י
על יק�יד לא עבד זה �אמר: ��א ְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹמ�ֿה�ר
ה�ת�ב, �� ���ר זה �עבד �בר�ר �ברי�. ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָא�נאת
עליה� ���ל� ה� מ�ה�נ�ת� �הזהיר זה �ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶוכ�

צדק �רי �ל�מר: micedikאתֿה��רה, mdy mixb) ְֵֵֶֶֶַַָ
(xac lkl.

ה'תשס"ט ניס� ה' שני יו�

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרמ"ג נ��אה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

xky)�כר zxenz exiag oecwt xneyd),וה��כר ְֵַָָ
ואמר� ��אר� �מ� אחד, �ניה� ��י� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָלפי

(.hn zereay)�מרי�� לאר�עה �יני� �ל�ה :ְְְְִִִַָָָֹ
חמ�ר אלֿרעה� אי� "�יֿי�� יתע�ה: אמר� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָוה�א

וג�'" �ה א� h)א�ֿ��ר ,ak zeny)�נת�אר �כבר . ְְְֲִֶָָ
מ ט' �פרק ו' �פרק זה �י� ק�א(aa`)מ��טי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָ

מ ו' �פרק ג' ח'(aa`)�פרק �פרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶָ
ְִמ�ב�ע�ת.

ה'תשס"ט ניס� ו' שלישי יו�

.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� מאתי� ה��לימה ה���יה�צוה ְְִִִִַַַַַָָָ

לאחר� ולא �י�מ� �כיר �כר ל��� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹ��צט�ינ�
ת�� "�י�מ� יתע�ה: אמר� וה�א אחר, ְְְְְִִֵֵֶַַָלי��

eh)�כר�" ,ck mixac)כיר� ��הא ז�, מצוה ודי� . ְְְְְִִִֵֶָָ
��ב �לֿה���,י�� ��בה לילה ��כיר �לֿה�ילה ה ְְְִֶֶַַַַָָָָ

לאֿתע�ה �מצות �אבאר �כבר(glx)�מ� . ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֹ
מ ט' �פרק ��למ�ת ז� מצוה �יני (aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ

�כלֿ�כיר,(iw:)מציעא ח�בה ��� נת�אר ו�� , ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
�זמ��. לפרע ע�ה �מצות י�ראל, �י� ��י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹ�י�

� הרל"ח מ�ע��קה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
"לאֿתלי� אמר�: וה�א �כר�, �מ�אחר ְְְְִִִֵַָָָָֹ�כיר

עדֿ�קר" א�� �כיר bi)�ע�ת ,hi `xwie)ה�� . ְ�ְִִֶֶַַַָֹ
��בה �ה�א י�� �כיר ה�א א� אמ�רי�? ְְֲִִִִֶֶָ�ברי�
�כיר ה�א וא� "עדֿ�קר"; ��אמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ�לֿה�ילה,
��קע ��א וכלֿה��� �לֿה�ילה ��בה � ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמר�: וה�א �כר�, ק�ל ���בר א�א ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהח�ה
ה�מ�" עליו ולאֿתב�א �כר� ת�� ְְְִֵֶֶַָָָָֹ"�י�מ�

(eh ,ck mixac)ה��נה h�ל��� wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`i dpynכיר�� �לֿה�ילה ��בה י�� "�כיר :ְְְִִֶַַָָ

א�א מצות, ��י א�� ואי� �לֿה���". ��בה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלילה
�י� לה�לי� לאוי� �ני �� �בא� היא, אחת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמצוה
ה�א מתי ידענ� א�� לאוי� ���ני וה�א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָה�צוה,
ט' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ה�ב�ה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמ�

ו�� מציעא, מיחד(iw`:)מ�בא ��ה נת�אר ְְְְִִִֵֶֶָָָָָ�ָ
ע�בר � �כר� אחר �א� �לבד, י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ��כיר
�ע�ה עליו ע�בר � ��י �כיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ�לאֿתע�ה:

�כר�". ת�� "�י�מ� אמר�: ְְְְִֵָָוה�א

ה'תשס"ט ניס� ז' רביעי יו�

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÒÈ�'ÊŒ'‰ÈÚÈ·̄ŒÈ�̆ÌÂÈ

� הר"א להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
�� �ע�בד מ�ֿה�בר עב�דת� ��עת א�כל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָה�כיר
אמר� וה�א ל�רקע, מח�ר ה�בר א�ת� ְְְַַַָָ�ְִַָָא�
וג�': ענבי� ואכל� רע� �כר� תבא "�י ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹיתע�ה:

�יד�" מלילת וקטפ� רע� �קמת תבא (mixac�י ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
(ekÎdk ,bkגמרא� נת�אר �כבר .(`aa)מציעא ְְְְִִִֵָָָָָ

(.ft)א�כל �אד� למדנ� א�� �ס�קי� ���ני ,ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
לנ� יס�יק ו��א מלאכה, �מר ��עת ְְְְְִִֶַַַָָָָֹ�ְַ�מח�ר

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�
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a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�
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ה�א, ה��רה �ל��� �עבד�". �ה� ְְֲֶַַָָָֹלע�ל�
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ועי�. ��� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ����חרר

�ק���י� jli`e)��למ�ת .ck ,:ak)�וג�י(.gl). ְְְִִִִִֵ

� הרנ"ד מ�החזירה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְֲִִַַ
א�ֿעלֿ�י אד�ניו, אל י�ראל לאר� ��רח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעבד
לאר� לאר� מח�צה ��רח �יו� י�ראלי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�אד�ניו
מ�חרר� א�א ל�. א�ת� מחזירי� אי� � ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָי�ראל
יתע�ה: אמר� וה�א ח�ב, אתֿ�מיו עליו ְְְְִֵֶֶַָָָָָוכ�תב

אלֿאדניו" עבד fh)"לאֿתס�יר ,bk mixac). ְֲִֶֶֶַָֹֹ
מ��י� ד' �פרק ��רח(dn.)ונת�רר ��עבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

�� ה�י� ��הא מד�ר, ה�ת�ב לאר� לאר� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמח�צה
ולא חר�ת �� ל� ויכ��ב �דמיו �טר ְְְְְְִִֵֶַָָָֹ��כ��ב
�אר� להס��פ� ��א �יו� �לל, לעבד�ת ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ�יחזר
�יני נת�אר� ו�� ה�עלה. לע� ה�בחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�ה�רה

ז�. ְִָמצוה

� הרנ"ה מ�ה�נ�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַ
(mixaca wivdl)וה�א אלינ�, ��רח ה�ה ְֵֵֶֶֶֶַַָָהעבד

א�רֿ ��ק�� �קר�� י�ב "ע�� יתע�ה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאמר�
��ננ�" לא ל� ���ב �ערי� �אחד fi)יבחר ,my) ְְְִֶֶַַַַָ

א�נאת ז� � ��נ�� "לא :�� �� ספרא ְְִֶַַָָֹ�ל���
�א�נאת לאו יתע�ה �ה�סי� �מ� �י ְְְְִִִִֶֶַַָָָ�ברי�".
לאו �� ה�סי� וגר�ת� נפ�� �פל�ת מחמת ְְְֲִִֵֵֵַַַַָה�ר
י�תר �נמ�כה �פלה ��פ�� העבד �א�נאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�לי�י
על יק�יד לא עבד זה �אמר: ��א ְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹמ�ֿה�ר
ה�ת�ב, �� ���ר זה �עבד �בר�ר �ברי�. ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָא�נאת
עליה� ���ל� ה� מ�ה�נ�ת� �הזהיר זה �ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶוכ�

צדק �רי �ל�מר: micedikאתֿה��רה, mdy mixb) ְֵֵֶֶֶַַָ
(xac lkl.

ה'תשס"ט ניס� ה' שני יו�

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרמ"ג נ��אה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

xky)�כר zxenz exiag oecwt xneyd),וה��כר ְֵַָָ
ואמר� ��אר� �מ� אחד, �ניה� ��י� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָלפי

(.hn zereay)�מרי�� לאר�עה �יני� �ל�ה :ְְְְִִִַָָָֹ
חמ�ר אלֿרעה� אי� "�יֿי�� יתע�ה: אמר� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָוה�א

וג�'" �ה א� h)א�ֿ��ר ,ak zeny)�נת�אר �כבר . ְְְֲִֶָָ
מ ט' �פרק ו' �פרק זה �י� ק�א(aa`)מ��טי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָ

מ ו' �פרק ג' ח'(aa`)�פרק �פרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶָ
ְִמ�ב�ע�ת.

ה'תשס"ט ניס� ו' שלישי יו�

.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� מאתי� ה��לימה ה���יה�צוה ְְִִִִַַַַַָָָ

לאחר� ולא �י�מ� �כיר �כר ל��� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹ��צט�ינ�
ת�� "�י�מ� יתע�ה: אמר� וה�א אחר, ְְְְְִִֵֵֶַַָלי��

eh)�כר�" ,ck mixac)כיר� ��הא ז�, מצוה ודי� . ְְְְְִִִֵֶָָ
��ב �לֿה���,י�� ��בה לילה ��כיר �לֿה�ילה ה ְְְִֶֶַַַַָָָָ

לאֿתע�ה �מצות �אבאר �כבר(glx)�מ� . ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֹ
מ ט' �פרק ��למ�ת ז� מצוה �יני (aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ

�כלֿ�כיר,(iw:)מציעא ח�בה ��� נת�אר ו�� , ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
�זמ��. לפרע ע�ה �מצות י�ראל, �י� ��י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹ�י�

� הרל"ח מ�ע��קה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
"לאֿתלי� אמר�: וה�א �כר�, �מ�אחר ְְְְִִִֵַָָָָֹ�כיר

עדֿ�קר" א�� �כיר bi)�ע�ת ,hi `xwie)ה�� . ְ�ְִִֶֶַַַָֹ
��בה �ה�א י�� �כיר ה�א א� אמ�רי�? ְְֲִִִִֶֶָ�ברי�
�כיר ה�א וא� "עדֿ�קר"; ��אמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ�לֿה�ילה,
��קע ��א וכלֿה��� �לֿה�ילה ��בה � ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמר�: וה�א �כר�, ק�ל ���בר א�א ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהח�ה
ה�מ�" עליו ולאֿתב�א �כר� ת�� ְְְִֵֶֶַָָָָֹ"�י�מ�

(eh ,ck mixac)ה��נה h�ל��� wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`i dpynכיר�� �לֿה�ילה ��בה י�� "�כיר :ְְְִִֶַַָָ

א�א מצות, ��י א�� ואי� �לֿה���". ��בה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלילה
�י� לה�לי� לאוי� �ני �� �בא� היא, אחת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמצוה
ה�א מתי ידענ� א�� לאוי� ���ני וה�א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָה�צוה,
ט' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ה�ב�ה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמ�

ו�� מציעא, מיחד(iw`:)מ�בא ��ה נת�אר ְְְְִִִֵֶֶָָָָָ�ָ
ע�בר � �כר� אחר �א� �לבד, י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ��כיר
�ע�ה עליו ע�בר � ��י �כיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ�לאֿתע�ה:

�כר�". ת�� "�י�מ� אמר�: ְְְְִֵָָוה�א

ה'תשס"ט ניס� ז' רביעי יו�

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÒÈ�'ÊŒ'‰ÈÚÈ·̄ŒÈ�̆ÌÂÈ

� הר"א להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
�� �ע�בד מ�ֿה�בר עב�דת� ��עת א�כל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָה�כיר
אמר� וה�א ל�רקע, מח�ר ה�בר א�ת� ְְְַַַָָ�ְִַָָא�
וג�': ענבי� ואכל� רע� �כר� תבא "�י ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹיתע�ה:

�יד�" מלילת וקטפ� רע� �קמת תבא (mixac�י ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
(ekÎdk ,bkגמרא� נת�אר �כבר .(`aa)מציעא ְְְְִִִֵָָָָָ

(.ft)א�כל �אד� למדנ� א�� �ס�קי� ���ני ,ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
לנ� יס�יק ו��א מלאכה, �מר ��עת ְְְְְִִֶַַַָָָָֹ�ְַ�מח�ר

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

.����ָ

�



wfgעח - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oqip 'iÎ'g ycew zayÎiying mei -

לעיל ��ארנ� �ר� על האחר, �לי ה�ס�קי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאחד
(nw dyr zevn)�אמר xdaעל zyxt `xtq) ְַָָ

(zcnlp dpi` ef devny,�ת�בי� �ני ��אמר� ְְְִֵֶַֹ'עד
�ענינ� ע�ה מצות ז� ה�ה �מענ�'. לא לאו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹוא�
ל�כיר ��ר�ה �ל�מר: א��, �ס�קי� מ�ני ְִֶַָ�ְְְִִֵֵֶַַ�ה�ג

אמר� �בפר�� מ�ֿהמח�ר, rivn`לאכל `aa) ְֱִֶַֹ�ְְֵָָ
(a dpyn f wxt��וא" :(dceard zray ,oilretd) ְֵ

ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מ�ֿה��רה". ְְְְֲִִִִִֵַָָָָא�כלי�
מ ז' מציעא.(aa`)�פרק ְְִִֶֶָ

ה'תשס"ט ניס� ח' חמישי יו�

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרס"ז ה�כירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ

�� ע�בד �ה�א מ�ֿה�בר עב�דת� ��עת ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹמ�אכל
אמר� וה�א ל�רקע, �מח�ר ע�בד ה�א ְְְַַַָָ�ְִִֵא�

jrx")יתע�ה: znwa `az ik")�וחרמ"ilk) ְְְִֵֶֶַ
(dxivwd"�רע קמת על תני� ek)לא ,bk mixac), ִֵֶַַָָֹ
vzÎik`)אמר� zyxt ixtq)לר��ת � "חרמ� : ְְְֵֶַָ

�זמ� �ל�מר: חרמ�", �ב�עת חרמ� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ�לֿ�עלי
לא זה ��ס�ק ויד�ע לעצמ�. �קצ�ר לא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹה�ציר

תבא" "�י ו�אמר� ��כיר א�א (zligza�א ְְְִִֶֶָָָָָֹ
(l"pd weqtdאמר� �מ� �כיר, �ב�א �י ְִִֵֶַָָָ�ר���

מציעא מ�בא ז' �בפרק ת��ר. ארי (ft.)ה�רג��: ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
�מח�רא הע��ה מ�ֿה��רה: א�כלי� "א�� מר�: ְְְִִִֵֶַָָָ�ָ

ו��(wece`)לקרקע מלאכה". �מר ��עת ְְְְְְִַַַַָָָ
ז�. מצוה �יני ְְֲִִִֵָָנת�אר�

� הרס"ח ה�כירה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְִַַָ
וה�א אכילת�, על נ�ס� מעביד� מא�כל ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמ�קחת
�בע� �נפ�� ענבי� "ואכל� יתע�ה: ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאמר�

לאֿת��" dk)ואלֿ�לי� ,my)יני� נת�אר� �כבר . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹ

מה נת�אר ו�� מציעא. מ�בא ז' �פרק ז� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָמצוה
וא� לאכל; ר�אי �אינ� �מה לאכל ר�אי ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ�ה�א
"ואלֿ�לי� ��אמר: מה על עבר הרי � ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָאכל�

(jzial mzgwl ick)."��ִֵֹלאֿת

ה'תשס"ט ניס� ט' שישי יו�

.ËÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרי"ט מ�מנ�עה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַַ

�� ע��ה �היא מ�ֿה�בר מ�אכל ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאתֿה�המה
��א א� �ב�אה ��ד�� �ג�� מלאכ��, ְְְְְִִֶַַָָָָ��עת
א�ת� מ�נעי� אי� למק��, מ�ק�� ��� על ְְִִֵֶֶַַָָָָ�ב�
"לאֿתחס� יתע�ה: אמר� וה�א מ���, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹמ�אכל

�די��" c)��ר ,dk mixac)ה��ר �אחד ונת�אר , ְְְִִֵֶֶַָָ
ה�ת�ב ���ר א�א לחסימה �לֿ�המה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואחד

מלאכ�ת(ievna)�הוה ��אר �י� �די�ה �בי� . ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
מ�ֿ מלאכה ��עת מ�אכ�ל א�ת� מ�נעי� ְְְֱִִִִֵֶַָָָאי�
� ��נע� וכלֿזמ� ,�� ע��ה �היא ְְְִֶֶַַָָָָָָה�בר

�ק�ל חסמ� ואפ�� drizxdlל�קה, dilr wrvy) ְֲֲִֶַָָ
(lek`ln'ז �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

מציעא .(v.)מ�בא ְִִָָָ

� הרמ"ד �די�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
אי� "וכיֿי�אל יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִִֵֶַַַָה��אל,

רעה�" bi)מע� ,ak zeny)הלכ�ת נת�אר� �כבר ְְְֲִִִֵֵֵָָ
מ ח' �פרק זה ח'(aa`)�י� �פרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶָ

ְִמ�ב�ע�ת.

ה'תשס"ט ניס� י' קודש שבת

.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÒÈ�'ÈŒ'Á̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆ÈÓÁÌÂÈ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

�
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i"yx

(„).¯Î˘Â ÔÈÈ(:�תרגו):ועתיק חדת חמר
(‰).‰¯ÂÓÂאת ומשלי� שמורה ש� על תער,

ÓË‡‰.השער: ÏÎ ÈÏÎ‡˙ Ï‡Â�האסורי דברי�
‰ÏÂÈ„.(Á)לנזיר: ¯Ú�Ï:להוולד העתיד

cec zcevn
(‡).‰�˘ ÌÈÚ·¯‡,�שמשו שעמד קוד� התחילו המה

הכה�: עלי ימי ובתחילת בימיו Â˙˘‡Â(·)ונכללו
.‰¯˜Ú:'ילדה 'ולא אמר ביאור È¯‰Â˙.(‚)ולתוספת

הרה: תשתיÚÂ˙‰.(„)תהיי ואל עצמ� שמרי מעתה
ÓË‡.וכו': ÏÎ�זכרונ ורבותינו בטהרה, חולי� א� כי

אמרו ב)לברכה ט דברי�(סוטה לומר, רצה 'טמא',
לנזיר: ‰¯‰.(‰)האסורי� Í�‰ ÈÎזה בעבור לומר, רצה

ותלדי הרה תהיי הנ� כי הדברי�, מאלה נשמרת תהיי
צאתו מעת כי שערו, להסיר ראשו על יעלה לא ותער ב�,
תהיי ההריו� בעת ג� ולזאת ה', לש� נזיר יהיה הבט� מ�

לנזיר: האסורי� מהדברי� ÚÈ˘Â‰Ï.נשמרת ÏÁÈ ‡Â‰Â
השיב מיד מקו� מכל בפלשתי�, הכה הרבה שפעמי� ע� כי היה, וכ� גמר. ובלא התחלה תהיה תשועתו לומר, רצה
יד�, השיבו לא בגוי� להכות התחילו כאשר השופטי�, שאר כ� שאי� מה לנצח�, בכדי עוד נלח� ולא אחור ימינו

יד�: תמצא כאשר עשו אשר ‰‡ÌÈ‰Ï.(Â)עד ˘È‡:היה שנביא Ó‡„.חשבה ‡¯Â�,�ומאויי נורא הוא פניו צורת
המלא�: ÊÓ‰.כמראה È‡,למקומו שאלתי לא ולזה שאלתיו, כאשר לי הגיד לא שמו את כי הוא, מקו� זה מאי

מגיד: ואינו ˘ÁÏ˙.(Á)הואיל לאשתי:‡˘¯ �Ú˘‰.להנבאות ‰Óשאר על נוס� דבר עמו לעשות מהצור� אולי כי
הבט�: מ� היותו על יולד:‰ÏÂÈ„.נזירות ÁÂ�Ó.(Ë)אשר ÏÂ˜·שהרי הוצר�, שלא ע� שאלתו, למלאות לומר, רצה

דבר: הוסי� מאז:·ÌÂÈ.(È)לא ל� אמרתי אשר הידוע, ביו� לומר, רצה

oeiv zcevn
(„).¯Î˘Â ÔÈÈ:�יש ויי� חדש יי� לומר, ÂÓÂ¯‰.(‰)רוצה

מלשו� והוא השער, את שמשלי� ש� על התער, הוא
ד) טו בשמואל(שמות נאמר וכ� בי�, יא)ירה א ומורה(א
יעלה: כמו�ÈÊ¯.לא הפרשה, ד)עני� א אחור,(ישעיהו נזורו

העול�: מתענוגי עצמו שפירש ש� יתחיל:ÏÁÈ.על
(Â).‰˘È‡Ï:לבעלה.‰ÊÓ È‡יאמר אשר המקו� איה

וכ� הוא, מזה ח)עליו טז באת:(בראשית מזה ‰�Í.(Ê)אי
את: וכ�ÚÈÂ˙¯.(Á)הנה תפלה, הרבות כהעני� (בראשית

יצחק:כא) בקשה:·È.ויעתר כמוÂ�¯ÂÈÂ.עני� וילמדנו,
ב) ד מדרכיו:(מיכה ויורנו

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�
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íBé-ãr ïèaä-ïî ørpä äéäé íéýìû øéæð-ék äàîè-ìk éìëàz-ìàå øëLå§¥À̈§©«Ÿ§¦Æ¨ª§½̈¦«§¦³¡Ÿ¦Æ¦«§¤´©©½©¦©¤−¤©¬

:BúBîçzçìL øLà íéýìûä Léà éðBãà éa øîàiå ýåýé-ìà çBðî øzriå «©¤§©¬¨²©¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¦´£½̈¦´¨«¡Ÿ¦º£¤´¨©À§¨
:ãleiä ørpì äNrp-äî eðøBéå eðéìà ãBò àð-àBáéèìB÷a íéýìûä òîLiå ¨«¨¬Æ¥¥½§¥¾©«©«£¤−©©¬©©¨«©¦§©¬¨«¡Ÿ¦−§´

dLéà çBðîe äãOa úáLBé àéäå äMàä-ìà ãBò íéýìûä Càìî àáiå çBðî̈®©©¨´Ÿ©§©Á¨«¡Ÿ¦̧¹¤¨«¦À̈§¦Æ¤´¤©¨¤½¨¬©¦−̈
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i"yx

(„).¯Î˘Â ÔÈÈ(:�תרגו):ועתיק חדת חמר
(‰).‰¯ÂÓÂאת ומשלי� שמורה ש� על תער,

ÓË‡‰.השער: ÏÎ ÈÏÎ‡˙ Ï‡Â�האסורי דברי�
‰ÏÂÈ„.(Á)לנזיר: ¯Ú�Ï:להוולד העתיד

cec zcevn
(‡).‰�˘ ÌÈÚ·¯‡,�שמשו שעמד קוד� התחילו המה

הכה�: עלי ימי ובתחילת בימיו Â˙˘‡Â(·)ונכללו
.‰¯˜Ú:'ילדה 'ולא אמר ביאור È¯‰Â˙.(‚)ולתוספת

הרה: תשתיÚÂ˙‰.(„)תהיי ואל עצמ� שמרי מעתה
ÓË‡.וכו': ÏÎ�זכרונ ורבותינו בטהרה, חולי� א� כי

אמרו ב)לברכה ט דברי�(סוטה לומר, רצה 'טמא',
לנזיר: ‰¯‰.(‰)האסורי� Í�‰ ÈÎזה בעבור לומר, רצה

ותלדי הרה תהיי הנ� כי הדברי�, מאלה נשמרת תהיי
צאתו מעת כי שערו, להסיר ראשו על יעלה לא ותער ב�,
תהיי ההריו� בעת ג� ולזאת ה', לש� נזיר יהיה הבט� מ�

לנזיר: האסורי� מהדברי� ÚÈ˘Â‰Ï.נשמרת ÏÁÈ ‡Â‰Â
השיב מיד מקו� מכל בפלשתי�, הכה הרבה שפעמי� ע� כי היה, וכ� גמר. ובלא התחלה תהיה תשועתו לומר, רצה
יד�, השיבו לא בגוי� להכות התחילו כאשר השופטי�, שאר כ� שאי� מה לנצח�, בכדי עוד נלח� ולא אחור ימינו

יד�: תמצא כאשר עשו אשר ‰‡ÌÈ‰Ï.(Â)עד ˘È‡:היה שנביא Ó‡„.חשבה ‡¯Â�,�ומאויי נורא הוא פניו צורת
המלא�: ÊÓ‰.כמראה È‡,למקומו שאלתי לא ולזה שאלתיו, כאשר לי הגיד לא שמו את כי הוא, מקו� זה מאי

מגיד: ואינו ˘ÁÏ˙.(Á)הואיל לאשתי:‡˘¯ �Ú˘‰.להנבאות ‰Óשאר על נוס� דבר עמו לעשות מהצור� אולי כי
הבט�: מ� היותו על יולד:‰ÏÂÈ„.נזירות ÁÂ�Ó.(Ë)אשר ÏÂ˜·שהרי הוצר�, שלא ע� שאלתו, למלאות לומר, רצה

דבר: הוסי� מאז:·ÌÂÈ.(È)לא ל� אמרתי אשר הידוע, ביו� לומר, רצה

oeiv zcevn
(„).¯Î˘Â ÔÈÈ:�יש ויי� חדש יי� לומר, ÂÓÂ¯‰.(‰)רוצה

מלשו� והוא השער, את שמשלי� ש� על התער, הוא
ד) טו בשמואל(שמות נאמר וכ� בי�, יא)ירה א ומורה(א
יעלה: כמו�ÈÊ¯.לא הפרשה, ד)עני� א אחור,(ישעיהו נזורו

העול�: מתענוגי עצמו שפירש ש� יתחיל:ÏÁÈ.על
(Â).‰˘È‡Ï:לבעלה.‰ÊÓ È‡יאמר אשר המקו� איה

וכ� הוא, מזה ח)עליו טז באת:(בראשית מזה ‰�Í.(Ê)אי
את: וכ�ÚÈÂ˙¯.(Á)הנה תפלה, הרבות כהעני� (בראשית

יצחק:כא) בקשה:·È.ויעתר כמוÂ�¯ÂÈÂ.עני� וילמדנו,
ב) ד מדרכיו:(מיכה ויורנו

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�
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:àeä ýåýé Càìî-ék çBðî òãé æà BzLà-ìàå çBðî-ìàáëçBðî øîàiå ¤¨´©§¤¦§®¨³¨©´¨½©¦«©§©¬§Ÿ̈−«©Ÿ̄¤¨²©
i"yx

(‡È).Â˙˘‡ È¯Á‡:עצתה Ó‰(È·)אחר
.Â‰˘ÚÓÂ ¯Ú�‰ ËÙ˘Ó ‰È‰È(:�תרגו)חזי מה

ליה: נעביד ומה לעולימא למעבד
(ÂË).Í˙Â‡ ‡� ‰¯ˆÚ�:הבית אל אות� נאסו�

(ÊÈ).Í¯·„ ‡·È ÈÎדבר שליחות לנו יבא א�
שמ�: את ונכיר משנדע ÍÂ�„·ÎÂ.מאת�,

לנו: שתשלח מה È‡ÏÙ.(ÁÈ)ונעשה ‡Â‰Â
למה ידוע ואי� משתנה הוא תמיד מכוסה,

cec zcevn
(‡È).Â˙˘‡ È¯Á‡נראה אשר המקו� ידעה לבדה היא כי
השאלה:‰‡˙‰.בו: „·¯ÍÈ.(È·)בה"א ‡·È ‰˙Úרצה

אבל דברי�, יתקיימו א� כמסתפק הייתי הנה עד לומר,
כ� א� נראה תפלתי, ידי על שנית ובאת הואיל עתה
אשאל� לזאת דברי�, יבוא ובודאי הוא, ה' שדבר
ומה עמו, להתנהג אי� הנער, משפט יהיה מה והודיעני,

לו: אעשה אשר Â‚Â'.(È‚)המעשה È˙¯Ó‡ ¯˘‡ ÏÎÓ
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היו� מב)משתנה נשא ÚÎÂ˙.(Î‚):(ספרי
ÊÎ‡˙.הזאת: Â�ÚÈÓ˘‰ ‡Ïמשמיענו היה לא

למות: אנו ראויי� א� זו ÂÓÚÙÏ.(Î‰)בשורה
לפעמי�: בקרבו לבא

cec zcevn
אלהי�:‡ÌÈ‰Ï.(Î·)היה: Á˜Ï.(Î‚)מלא� ‡Ïלא

לנו מראה היה ולא תאכל�, לשהאש ברצו� מקבל� היה
האש: להוציא המלא� שעשה הנפלאות אלה כל את

.˙ÚÎÂרצה שאמרת, העת כאותו היא וא� לומר, רצה
הבשורה משמיענו כ� א� היה לא מיתה, עת לומר,

מהרה: נמות א� תתקיי� אי� כי ¯ÁÂ(Î‰)ההיא, ÏÁ˙Â
.ÂÓÚÙÏ ונפלאות:‰' גבורות בה להראות ד�, במחנה להוליכו התחילה מה' גבורה ˆ¯Ú‰.רוח ÔÈ·היתה ד� מחנה

יהודה): בנחלת שהיו אלו (וה� וכו' צרעה בי� עומדת
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(‚Î).ÂÏכמו יט)א�, ח החית�:(לעיל ÏÁ˙Â.(Î‰)לו

התחלה: כמוÂÓÚÙÏ.מלשו� והלו�, צעדה העני� (לעיל

מרכבותיו:כח) „Ô.פעמי ‰�ÁÓ·שחנו ש� על מקו�. ש�
שכתוב כמו ליש, על למלחמה שהלכו בעת ד� בני ש�

הספר כז)בזה :(יח
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(‡).‰�˘ ÌÈ¯˘Ú ı˜Ó È‰ÈÂ�מק פתרו�
שבע ה' בית של הבני� כל שנגמר שנה עשרי�

במלכי� כדכתיב שני� י"ג ביתו ואת (ש�שני�

·Ó„·¯.(„):ו) ¯ÂÓ„˙ ˙‡ Ô·ÈÂ'א (ובמלכי�

ששנינוט') וזה קרינ� ותדמור תמור את כתיב
התרמודי� מ� גרי� מקבלי� אי� ביבמות
לשונאיה� שעזרו מפרש עקידה בפרשת ובב"ר
לרעה ונתחלפו עצמ� שהמירו ולפי ישראל של

תמורה לשו� תמור במלכי� נכתב כ� על בסו�
עמה� עשה חסד לישראל לעשות לה� שהיה
שלמה ומשו� תדמור כר� לה� שבנה שלמה
עיר כלומר תדמור אלא תמור כא� נכתב לא
שלמה כבוד שאי� שלמה לכבוד הכל חשובה
בו וקלקלו בו שמרדו כר� בנה הא כא� לומר

תמור: ולא תדמור כתב כ� ÂˆÓ¯.(‰)ועל È¯Ú
כל חוזק הוצרכו התחו� על עומדי� שהיו לפי

cec zcevn
(‡).‰�· הבני�:‡˘¯ השלי� אשר ÌÈ¯Ú‰Â.(·)ר"ל

וכו': הערי� שבנה ואחר ÂÎÂ'.ר"ל Ì˘ ·˘ÂÈÂלא (ובמ"א

לחיר� שלמה שנת� הערי� מ� כ"א לשלמה חיר� שנת� הערי� מ� הוזכר

זה) גלה זה שסת� מה המקרא דר� כלÍÏÈÂ.(‚):וכ� אחר
וכבשה: עליה ונתגבר צובה חמת על למלחמה הל� האלו המסכנותÔ·ÈÂ.(„)המעשי� ערי וכל תדמור בנה ואח"ז

בזה: נתעסק לא וביתו ה' בית בונה בעודו כי ÂÎÂ'.(‰)וכו' ÔÂ¯ÂÁ ˙È· ˙‡ Ô·ÈÂשנאמר מבנות(בדה"א)א� שארה אשר
וכו': חומה מוקפות מבצר ערי להיות שבנא� או ובנא� שלמה וחזר נחרבו אשר יתכ� כי הה� הערי� בנתה אפרי�
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(„).˙Â�ÎÒÓ‰ È¯Úמסכנות ערי ויב� וכ� אוצרות ערי

א) ÂˆÓ¯.(‰):(שמות È¯Úעל מצור ערי נקראת מבצר ערי
תת לבלתי מסביב עליה� יצורו כ"א בה� לבוא אי� כי
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כיÂ˙Î‡ÏÓÏ.(Ë)כ�: למה בניינו למלאכת
כי לפי ישראל אנשי ולא למלאכתו הגרי�
ושרי מלחמה ואנשי חיל אנשי המה ישראל

ופרשיו: È˙‡ÓÂ'.(È)רכבו ÌÈ˘ÓÁ�ובמלכי
ט') אחד(א' וזה זה אלא מאות וחמש חמשי�

אות� ומנה ושנה מאות ג' לש� שמחסר הוא
משרי לבד למעלה כתוב ש� שהרי שוב
מאות ושלש אלפי� שלשת וגו' הנצבי�
ושש אלפי� שלשת לעיל כתיב וכא� הרודי�
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oeiv zcevn
ומי�: מזו� להביא ובא תאוה:Á˘˜.(Â)יוצא עני�

.ÔÂ�·Ï·Â:היער ש� כליו�:ÌÂÏÎ.(Á)כ� מלשו�
(Ë).ÂÈ˘ÈÏ˘:גבוריו(È).ÌÈ·ˆ�‰נציב כמו הממוני�

י"ג)פלשתי� בקרב‰¯ÌÈ„Â.:(ש"א רדה כמו ממשלה עני�
קי)אויבי� :(תהלי�
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:íìeàä éðôì äða øLà ýåýé çaæîâéúåöîk úBìräì íBéa íBé-øáãáe ¦§©´§Ÿ̈½£¤¬¨−̈¦§¥¬¨«¨«¦§©´§½§©«£Æ§¦§©´
âçáe úBvnä âça äðMa íéîrt LBìL úBãrBnìå íéLãçìå úBúaMì äLîŸ¤½©©¨Æ§¤´¢¨¦½§©´£½¨¬§¨¦−©¨¨®§©¯©©²§©¬

:úBkqä âçáe úBòáMäãéíéðäkä úB÷ìçî-úà åéáà-ãéåc ètLîk ãîriå ©¨«ª−§©¬©ª«©©«£¥´§¦§©´¨¦Â̈¦¤©§§¸©«Ÿ£¦¹
ìe ìläì íúBøîLî-ìr íiåìäå íúãár-ìríBé-øáãì íéðäkä ãâð úøL ©£«Ÿ̈À̈§©«§¦¦´©¦Â§§¨§©¥̧§¨¥¹¤³¤©«Ÿ£¦Æ¦§©´

ì íúB÷ìçîa íéørMäå BîBéa:íéýìûä-Léà ãéåc úåöî ïë ék ørLå ørL §½§©«Ÿ£¦¬§©§§−̈§©´©¨¨®©¦´¥½¦§©−¨¦¬¦¨«¡Ÿ¦«
åè:úBøöàìå øác-ìëì íiåìäå íéðäkä-ìr Cìnä úåöî eøñ àìåæèïkzå §´Ÿ¨Á¦§©̧©¤¹¤©©«Ÿ£¦¯§©«§¦¦²§¨¨−̈§¨«Ÿ¨«©¦ŸÆ

:ýåýé úéa íìL Búìk-ãrå ýåýé-úéa ãqeî íBiä-ãr äîìL úëàìî-ìk̈§¤´¤§Ÿ½Ÿ©©²©¬¥«§Ÿ̈−§©§Ÿ®¨¥−¥¬§Ÿ̈«
æé:íBãà õøàa íiä úôN-ìr úBìéà-ìàå øáb-ïBéörì äîìL Cìä æà̈Á¨©̧§Ÿ¹Ÿ§¤§¤¯¤§¤¥²©§©¬©−̈§¤¬¤¡«
çéúBiðåà åéãár-ãéa íøeç Bì-çìLiå(éø÷ úBiðà)eàáiå íé érãBé íéãárå ©¦§©Á¨¸§©£¨¹̈¢¦À¢¦À©«£¨¦»´§¥¨¼©¨¹Ÿ

eàéáiå áäæ økk íéMîçå úBàî-òaøà íMî eç÷iå äøéôBà äîìL éãár-ír¦©§¥³§ŸŸÆ¦½¨©¦§´¦½̈©§©¥¬©«£¦¦−¦©´¨¨®©¨¦−
:äîìL Cìnä-ìà¤©¤¬¤§Ÿ«Ÿ

i"yx

נחושת: של היה שהמזבח מכלל לבקר לי יהיה לכ� קוד� ·È˙.(ÊË)ש� „ÒÂÓ ÌÂÈ‰ „Ú�מיו
כלותו: עד הוסדו

cec zcevn
(‚È).ÌÂÈ· ÌÂÈ ¯·„·Â:�ביו יו� הבא דבר ובכל

.˙ÂÏÚ‰Ï:משה כמצות ÂÎÂ'.לה' ˙Â˙·˘Ï�כול את
ההוא: המזבח על ËÙ˘ÓÎ.(È„)העלה „ÓÚÈÂהעמיד

דוד: שעשה החק כפי הכהני' Ì˙Â¯Ó˘Ó.מחלקות ÏÚ:בזמנו משמר השיר:ÏÂ˘¯˙.כל ‰ÌÈ�‰Î.בדבר בעת�‚„
המזבח: על ה� ·ÂÓÂÈ.שיעבדו ÌÂÈ ¯·„Ï:בו הקבוע שיר יו� בכל כפיÌÈ¯ÚÂ˘‰Â.לשורר העמיד השערי� שומרי

לזה: ומי זה לשער מי שנחלקו „Â„.מה ˙ÂˆÓ ÔÎ ÈÎ:'א בד"ה כמ"ש ושער שער לכל מיוחדי� שוערי� להיות
(ÂË).ÍÏÓ‰ ˙ÂˆÓ:האוצרות ולשמור אות� שמינה העבודה דבר לכל והלוי� הכהני� על היה אשר המל� ממצות
(ÊË).ÔÎ˙Â:שנגמרה היו� עד מניעה מבלי נכונה היתה כלותו:ÒÂÓ„.המלאכה ועד היסוד בני� מעת ·È˙ר"ל ÌÏ˘
בעול�:‰'. ועכבה מניעה צד היה שלא לומר ושלש פעמי� הדבר וכפל ה' בית בני� שלמות כלות‡Ê.(ÊÈ)כל אחר

וכבש�: וגו' גבר עציו� על למלחמה הל� ÌÈ.(ÁÈ)הבני� ÈÚ„ÂÈ:בספינות בה ללכת הי� דר� היא‡ÈÙÂ¯‰.יודעי
הזהב: עפרות מקו�

oeiv zcevn
(„È).˙Â˜ÏÁÓ:המשמרות ור"ל חלק ‡�ÂÈ˙.(ÁÈ)מלשו�
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אגרות קודש

]ז' ניסן תשכ"א[

חוצה,  המעינות  בהפצת  פעולותיו  אודות  במכתבו  מזכיר  שאינו  מה  מצער  וקצת  גדול  לפלא   ...

והביטוי קצת, מפני שהתקוה שפועל בזה, ומ"מ העדר הידיעה עכ"פ גורע בהפועל, כנראה במוחש. ויהי 

רצון שגם בזה יבשר טוב, והרי עפ"י שו"ע - טוב האמיתי בכגון זה, לא רק עביד סתם, כי אם כמאן דבעי 

למיעבד.
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miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'äáèä äî ,'áéèéäì Bà òøäì- ¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦©£¨¨

d xacl wx dpeekd ,envrl aihidl raypa dxezd dxaicyk,úeLøixdy §
,dahd ef oi` devn lhal,äòøä óà`ed s` ,envrl rxdl raypy mc`a ©£¨¨

d xaca wx,úeLø`linneàéáàd z` s` aiigl,Bîöòa òøäì òaLð §¨¦¦§©§¨©§©§
ezreay lr xare.òøä àìåleagl epiid rxdl raypy ,`xnbd dpian §Ÿ¥©

leagl i`yx mc`y x`ean ok m`e ,zeyx `edy dxn` df lre ,envra

:`xnbd zvxzn .jk lr wleg `aiwr iax oi`e ,envra,ìàeîL øîà̈©§¥
`ed ,envrl rxdl i`yx mc`y `ziixaa x`eandaxn`e raypáLà' §¥¥

,'úéðòúa.i`yx epi` envra leagl la` §©£¦
:`xnbd zl`eyíéøçà úòøä éab dúååëc`ziixad jynda x`eand - ¦§¨¨©¥£¨©£¥¦

ly ote` eze`a `edy xnel jixv ,xeht rxd `le mixg`l rxdl raypdy

raypa df ixd l`eny itl jk m`e ,envrl drxd,úéðòúa íáéLäì§¨¦¨§©£¦
ike ,dyweàúéðòúa eäì áéúBî éî íéøçàaiyedl `ed leki m`d - £¥¦¦¦§§©£¦¨

:`xnbd daiyn .ziprza mixg`ïéà,xacd ecia ok` -eäì ÷cäîc ¥¦§©¥§
àðeøcðàa.lk`n xac `ll ,xcga mxbeqy - §¦§§¨

:`xnbd dywn,íéøçà úòøä eäæéà ,àéðúäåraypy oebkéðBìt äkà §¨©§¨¥¤£¨©£¥¦©¤§¦
,BçBî úà òöôàåenvrl rxdl raypa s` ok m`e ,ynn dlag efy §¤§©¤

leagl i`yx mc`y ok m` x`eane ,ynn dlagl dpeekd dlg dreaydy

:`xnbd zvxzn .envraàlà,envra leagl i`yx mc` m`d oecipd ¤¨
zwelgnàéä éàpz,`aiwr iax zrc dníãà ïéà øîàc ïàîì àkéàc ©¨¥¦§¦¨§©§¨©¥¨¨

,Bîöòa ìáçì éàMø,epizpyna dpy jkeéàMø íãà øîàc ïàî àkéàå ©©©£Ÿ§©§§¦¨©§¨©¨¨©©
,Bîöòa ìáçì.`xnbd d`iady zeziixad izy z` dpyy `pzd `ede ©£Ÿ§©§

:`xnbd zxxanìáçì éàMø íãà ïéà øîàc ,déì zòîLc àpz ïàî©©¨§¨§©§¥§¨©¥¨¨©©©£Ÿ
àéðúc ,àeä àpz éàä àîéìéà ,Bîöòazeevn lv` weqta aezk ,`ziixaa §©§¦¥¨©©¨§©§¨

,(d h ziy`xa) gp ipa,'Løãà íëéúLôðì íëîc úà Càå'eehvp eay §©¤¦§¤§©§Ÿ¥¤¤§Ÿ
.gevxl `ly,øîBà øæòìà éaø,weqtd yxcp jkíëéúBLôð ãiîepiid - ©¦¤§¨¨¥¦©©§¥¤

,mkz`níëîc úà Løãàzlag s`y xnel yie ,mknvr z` ebxdz m` ¤§Ÿ¤¦§¤
:`xnbd dgec .df xeqi` llka envra mc`déðàL àìè÷ àîìãåwx - §¦§¨§¨¨©¦

.envr z` bexdl mc`l xeq`y dxezd dxingd dzin iabl

àlà,envra leagl i`yx mc` oi`y xaeqd,àéðúc ,àeä àpz éàädevn ¤¨©©¨§©§¨
eidiy znd iaexw lrïéòø÷îmdicbaúnä ìò,zela`e xrv jeznàìå §¨§¦©©¥§Ÿ

jka oi`e -îmeyéøBîàä éëøcdf xzid s` lre .ok ebdp md s`yøîà ¦©§¥¨¡¦¨©
ä÷Bì ,éàcî øúBé únä ìò òø÷îäL ézòîL ,øæòìà éaøzecxn zkn ©¦¤§¨¨¨©§¦¤©§¨¥©©©¥¥¦©¤

,opaxcníeMîxeqi`'úéçLz ìa'.(hi k mixac)åi`yx mc` oi` m` ¦©©§¦§
,eicba z` zigydlïkL ìkz` lagle zigydl xeq`y.Bôebdgec ¨¤¥

:`xnbdàeä øãä àìc àãéñôc ,éðàL íéãâa àîìãå`id mzzgydy - §¦§¨§¨¦©¦¦§¥¨§Ÿ¨©
.`txzdl `id dleki mc` zlag la` ,eaiydl oi`y cqtdàä ékitk - ¦¨

epivnyàúeãaëî éðàîì éø÷ ïðçBé éaøc,'zecakn' eicbal `xew did - §©¦¨¨¨¥§¨¥§©§¨
micbady `vnp ,eicbaa ielz mc`d ceaky oeike .mdilra z` micakny

.etebn xzei mdilr xenyl yie miaeygéðéa éâñî äåä ãk ,àcñç áøå§©¦§¨©£¨©§¥¥¥
àbäå éîæéä,mipwxade mivewd oia xaer didyk -déðàîì eäì éìãî- ¦§¥§¦¥©§¥§§¨¥

,eteb z` ervtiy yyg `le ,erxwi `ly ick ,eicba z` mixn did,øîà̈©
äæsebdäëeøà äìòî,d`etx -äæå,micbad ±.äëeøà äìòî Bðéà ¤©£¤£¨§¤¥©£¤£¨

:`xnbd zx`anàlà,envra leagl i`yx mc` oi`y xaqy `pzdéàä ¤¨©
éaøa øtwä øæòìà éaø øîà ,àéðúc ,àeä àpz,[lecbd-]ãeîìz äî ©¨§©§¨¨©©¦¤§¨¨©©¨§©¦©©§

øîBì,(`i e xacna) `nh xifp zepaxwa xn`py weqtdøLàî åéìò øtëå' ©§¦¤¨¨¥£¤
,'Lôpä ìò àèç,dywe ,mc` ytpa xifpd `hgy rnynLôð äæéàa éëå ¨¨©©¨¤§¦§¥¤¤¤

àèçxifpäæ,àlàjka `hgøòévLz`ïéiä ïî Bîöòeilr laiwy dna ¨¨¤¤¨¤¦¥©§¦©©¦
,zexifpåjk m`äf äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäxifpdBîöò øòéö àlL §£Ÿ§¨¦©¨¤©¤¤Ÿ¦¥©§

,øác ìkî Bîöò øòöîä ,àèBç àø÷ð ,ïéiä ïî àlàziprza ayeiy ¤¨¦©©¦¦§¨¥©§©¥©§¦¨¨¨
,jxev da oi`yänëå änk úçà ìòxeq`y epcnl o`kne .`heg `xwpy ©©©©¨§©¨

.envra leagl mc`l

,dpyna epipy['eëå] åéúBòéèð õöBwämixg` ,xeht i`yx epi`y it lr s` ©¥§¦¨§
:oiaiigáøc dén÷ äðç øa øa äaø éðzexiagl mc` orh ,ax iptl -éøBL ¨¥©¨©©¨¨©¥§©¦

,zöö÷ éúBòéèð ,zâøä,el aiyd exiageäzà' ,'BâøBäì éì zøîà äzà' ¨©§¨§¦©¨©§¨©¨¨©§¨¦§§©¨
,'BööB÷ì éì zøîàe eixaca razpd on`pdéì øîà .øeètxa daxl ax ¨©§¨¦§§¨¨©¥

,dpg xaïk íà,ef dprha on`p razpdyàúééøáì éiç z÷áL àì`l - ¦¥Ÿ¨©§§©¥§¦§¨¨
el xn` milrady orhi ,utg zigyiy cg` lky ,zeigl mc` ipal gipz

ike ,ok zeyrldéðéîk ìkzkll epl yi `ld ,jk lr zepn`p yi m`d - ¨§¦¥
.ok zeyrl exiagl xne` mc` oi`y ,mc` ipa ocne` xg`

déì øîà,axl dpg xa xa daxdééîñéà`ziixa xiqdl ip` jixv m`d - ¨©¥¦§§¥
.izqxibn efdéì øîà,ax,àì`l`Cúéðúî íbøúz,ef `ziixa yxtz - ¨©¥Ÿ§©§¥©§¦¨

,äâéøäì ãîBòä øBLa,lwqdl edepce zindy oebkãîBòä ïìéàáe §¨¥©£¦¨§¦¨¨¥
,äöéö÷ì`xie ,miaxd zeyxl dhep didy e` ,dxf dcearl ederhpy oebk ¦§¦¨

oli`de dbixdl xeyd cnery oeikne ,edbxdie mc` lr letiy oli`d lra

.ok zeyrl el exn` milrady oerhl on`p ,uvwidl

:`xnbd dywndéì ïéòè à÷ éàî ,éëä éàlr milrad eze` raez dn ± ¦¨¦©¨¨¦¥
:`xnbd zvxzn .jkl micner md ixd ,uvw e` bxdydéì øîàc,milrad §¨©¥

äåöî àä ãáòéîì àðéòa àðàil mlyze ,ef devn zeyrl izivx ip` - £¨§¦¨§¤¡©¨¦§¨
.devnd meiwn ipzcqtdy lràéðúcweqta aezk ,(.ft oileg) `ziixaa §©§¨

,(bi fi `xwie) ser e` dig zhigy oipraCôLåFnC z`äqëåjkne ,'xtrA E §¨©¤¨§¦¨¤¨¨

y micnl ,mcd ieqik zevnl [mcd zkity] dhigyd zevn weqtd jnqyéî¦
CôMLmb `ed ,hgeyd ,mcd z`äqëé.xtraèçML ãçàa äNòîedig ¤¨©§©¤©£¤§¤¨¤¨©
,ser e`äqëå Bøéáç íã÷å,mcd z`ìàéìîb ïaø Báéiçådqknd z` §¨©£¥§¦¨§¦§©¨©§¦¥

,devnd shgyíéáeäæ äøNò Bì ïzéì.devnd xkya ¦¥£¨¨§¦
:l`xyi ux`a zepli` zvivw xeqi` ipte`e xeriya dpc `xnbd,áø øîà̈©©

àa÷ ïòèc àì÷éc,aw xeriya zexit `iveny lwc ur lk -øeñà ¦§¨§¨©©¨¨
.déöö÷îì:`xnbd dywn,éáéúéî,(i"n c"t ziriay) dpyna epipyänk §¦§§¥¥¦¥©¨

a àäéd uròáBø ,Böv÷é àìå ,úéfxeriya s`y ixd .bel epiidc ,awd §¥§©¦§Ÿ§©§©
:`xnbd zvxzn .oli`d z` uevwl xeq` awn hrenéðàLur dpey - ©¦

,éáéLçc ,íéúéæ.evvewl xeq`e `ed aeyg ,aw raexk ,hren xeriy s`y ¥¦©£¦¥
:lk`n ipli` uevwl xeqi`d xneg `xnbd d`ianàì ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨Ÿ

áéëLzn `l -àlà ,éøa úçáéLmeyndðîæ àìa àúðéàz õ÷c- ¨¦¦§©§¦¤¨§¨§¥¨¨§Ÿ¦§¨
.uvwdl epnf ribde yaiiy mcew dp`z ly oli` uvwyíàå ,àðéáø øîà̈©¨¦¨§¦

äéäoli`d,íéîãa äleòî,zexitd ieeyn xzei oipal mixwi eincyøzeî ¨¨§¤§¨¦¨
.dzgyd ef oi`y iptn ,oipad jxevl evvewl

,éëä énð àéðzFz` `Ed lk`n ur `l iM rcY xW` ur wx ,weqta aezk ©§¨©¦¨¦©¥£¤¥©¦Ÿ¥©£¨Ÿ

jpi`y ,'lk`n `ed `l xy` wx' aezk did m` ic dxe`kle ,'ebe zigWz©§¦

,jk yexcl yi `l` .elk`nl jixv,ìëàî ïìéà äæ 'òãz øLà õò ÷ø'©¥£¤¥©¤¦¨©£¨
lk`n oli` wx `l` ,xevnl aexwd wxq oli` lr rcei jpi` m`y ,xnelk

,ezgwl dz` leki ,df,÷øñ ïìéà äæ 'àeä ìëàî õò àì ék'ozip cinzy ¦Ÿ¥©£¨¤¦¨§¨
,ef dyxc lr dywi m`e .ea ynzydlBôBqL øçàî éëåweqtd ly §¦¥©©¤

,øác ìk úBaøìok m` ,ezgwl leki lk`n oli` s`yøîBl ãeîìz äî §©¨¨¨©©§©
'ìëàî õò àì ék'`ay ,uxzl yi .`weec wxq oli` ernynyíéc÷äì ¦Ÿ¥©£¨§©§¦

oli`ì ÷øñoli`,ìëàîynzydl eilr ,xevnl aexw wxq oli` yi m`y §¨§©£¨
.lk`nd oli`a `le ea `weec
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פז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc `nw `aa(oey`x meil)

éðz÷ey dpynaéàMø BðéàL ét ìò óà ,Bîöòa ìáBçälkn ,ok zeyrl ¨¨¥©¥§©§©©¦¤¥©©
mewn,øeèt.envr yiiale leagl i`yx mc` oi` zyea oiprl s`y ixd ¨

:`xnbd zvxzndéì øîà÷ éëä,mc` eze`l `aiwr iaxàéòaî àìoiprl ¨¦¨¨©¥Ÿ¦©§¨
úLBameyn ,dnvr dyiiay dna xhtp dz` oi`yLéiáì éàMø íãàc ¤§¨¨©©§©¥

,Bîöò úà,mixg` edeyiiayk xhet epi`eeléôà àlàaäìaç,ynnïéàc ¤©§¤¨£¦©¨¨§¥
,Bîöòa ìáçì éàMø íãàleagl citwn epi`y oeiky xnel xyt` dide ¨¨©©©£Ÿ§©§

,ea elagy mixg` eaiigzi `l s`e ,df oiprl lwlewnk `ed ixd ,envra

`l` ,jk oicd oi` mewn lkn.ïéáéiç Ba eìáçL íéøçà£¥¦¤¨§©¨¦
:`xnbd dywnåy oicd ikàéðúäå ,Bîöòa ìáçì éàMø íãà ïéà`ziixaa §¥¨¨©©©£Ÿ§©§§¨©§¨
,(.fk zereay)ìBëém`òaLðmc`øeèt àäé ,òøä àìå Bîöòa òøäì ¨¦§©§¨©§©§§Ÿ¥©§¥¨

,ezreay lr xary s` oaxwnøîBì ãeîìz(c d `xwie) weqtd epcnln - ©§©
miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'äáèä äî ,'áéèéäì Bà òøäì- ¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦©£¨¨

d xacl wx dpeekd ,envrl aihidl raypa dxezd dxaicyk,úeLøixdy §
,dahd ef oi` devn lhal,äòøä óà`ed s` ,envrl rxdl raypy mc`a ©£¨¨

d xaca wx,úeLø`linneàéáàd z` s` aiigl,Bîöòa òøäì òaLð §¨¦¦§©§¨©§©§
ezreay lr xare.òøä àìåleagl epiid rxdl raypy ,`xnbd dpian §Ÿ¥©

leagl i`yx mc`y x`ean ok m`e ,zeyx `edy dxn` df lre ,envra

:`xnbd zvxzn .jk lr wleg `aiwr iax oi`e ,envra,ìàeîL øîà̈©§¥
`ed ,envrl rxdl i`yx mc`y `ziixaa x`eandaxn`e raypáLà' §¥¥

,'úéðòúa.i`yx epi` envra leagl la` §©£¦
:`xnbd zl`eyíéøçà úòøä éab dúååëc`ziixad jynda x`eand - ¦§¨¨©¥£¨©£¥¦

ly ote` eze`a `edy xnel jixv ,xeht rxd `le mixg`l rxdl raypdy

raypa df ixd l`eny itl jk m`e ,envrl drxd,úéðòúa íáéLäì§¨¦¨§©£¦
ike ,dyweàúéðòúa eäì áéúBî éî íéøçàaiyedl `ed leki m`d - £¥¦¦¦§§©£¦¨

:`xnbd daiyn .ziprza mixg`ïéà,xacd ecia ok` -eäì ÷cäîc ¥¦§©¥§
àðeøcðàa.lk`n xac `ll ,xcga mxbeqy - §¦§§¨

:`xnbd dywn,íéøçà úòøä eäæéà ,àéðúäåraypy oebkéðBìt äkà §¨©§¨¥¤£¨©£¥¦©¤§¦
,BçBî úà òöôàåenvrl rxdl raypa s` ok m`e ,ynn dlag efy §¤§©¤

leagl i`yx mc`y ok m` x`eane ,ynn dlagl dpeekd dlg dreaydy

:`xnbd zvxzn .envraàlà,envra leagl i`yx mc` m`d oecipd ¤¨
zwelgnàéä éàpz,`aiwr iax zrc dníãà ïéà øîàc ïàîì àkéàc ©¨¥¦§¦¨§©§¨©¥¨¨

,Bîöòa ìáçì éàMø,epizpyna dpy jkeéàMø íãà øîàc ïàî àkéàå ©©©£Ÿ§©§§¦¨©§¨©¨¨©©
,Bîöòa ìáçì.`xnbd d`iady zeziixad izy z` dpyy `pzd `ede ©£Ÿ§©§

:`xnbd zxxanìáçì éàMø íãà ïéà øîàc ,déì zòîLc àpz ïàî©©¨§¨§©§¥§¨©¥¨¨©©©£Ÿ
àéðúc ,àeä àpz éàä àîéìéà ,Bîöòazeevn lv` weqta aezk ,`ziixaa §©§¦¥¨©©¨§©§¨

,(d h ziy`xa) gp ipa,'Løãà íëéúLôðì íëîc úà Càå'eehvp eay §©¤¦§¤§©§Ÿ¥¤¤§Ÿ
.gevxl `ly,øîBà øæòìà éaø,weqtd yxcp jkíëéúBLôð ãiîepiid - ©¦¤§¨¨¥¦©©§¥¤

,mkz`níëîc úà Løãàzlag s`y xnel yie ,mknvr z` ebxdz m` ¤§Ÿ¤¦§¤
:`xnbd dgec .df xeqi` llka envra mc`déðàL àìè÷ àîìãåwx - §¦§¨§¨¨©¦

.envr z` bexdl mc`l xeq`y dxezd dxingd dzin iabl

àlà,envra leagl i`yx mc` oi`y xaeqd,àéðúc ,àeä àpz éàädevn ¤¨©©¨§©§¨
eidiy znd iaexw lrïéòø÷îmdicbaúnä ìò,zela`e xrv jeznàìå §¨§¦©©¥§Ÿ

jka oi`e -îmeyéøBîàä éëøcdf xzid s` lre .ok ebdp md s`yøîà ¦©§¥¨¡¦¨©
ä÷Bì ,éàcî øúBé únä ìò òø÷îäL ézòîL ,øæòìà éaøzecxn zkn ©¦¤§¨¨¨©§¦¤©§¨¥©©©¥¥¦©¤

,opaxcníeMîxeqi`'úéçLz ìa'.(hi k mixac)åi`yx mc` oi` m` ¦©©§¦§
,eicba z` zigydlïkL ìkz` lagle zigydl xeq`y.Bôebdgec ¨¤¥

:`xnbdàeä øãä àìc àãéñôc ,éðàL íéãâa àîìãå`id mzzgydy - §¦§¨§¨¦©¦¦§¥¨§Ÿ¨©
.`txzdl `id dleki mc` zlag la` ,eaiydl oi`y cqtdàä ékitk - ¦¨

epivnyàúeãaëî éðàîì éø÷ ïðçBé éaøc,'zecakn' eicbal `xew did - §©¦¨¨¨¥§¨¥§©§¨
micbady `vnp ,eicbaa ielz mc`d ceaky oeike .mdilra z` micakny

.etebn xzei mdilr xenyl yie miaeygéðéa éâñî äåä ãk ,àcñç áøå§©¦§¨©£¨©§¥¥¥
àbäå éîæéä,mipwxade mivewd oia xaer didyk -déðàîì eäì éìãî- ¦§¥§¦¥©§¥§§¨¥

,eteb z` ervtiy yyg `le ,erxwi `ly ick ,eicba z` mixn did,øîà̈©
äæsebdäëeøà äìòî,d`etx -äæå,micbad ±.äëeøà äìòî Bðéà ¤©£¤£¨§¤¥©£¤£¨

:`xnbd zx`anàlà,envra leagl i`yx mc` oi`y xaqy `pzdéàä ¤¨©
éaøa øtwä øæòìà éaø øîà ,àéðúc ,àeä àpz,[lecbd-]ãeîìz äî ©¨§©§¨¨©©¦¤§¨¨©©¨§©¦©©§

øîBì,(`i e xacna) `nh xifp zepaxwa xn`py weqtdøLàî åéìò øtëå' ©§¦¤¨¨¥£¤
,'Lôpä ìò àèç,dywe ,mc` ytpa xifpd `hgy rnynLôð äæéàa éëå ¨¨©©¨¤§¦§¥¤¤¤

àèçxifpäæ,àlàjka `hgøòévLz`ïéiä ïî Bîöòeilr laiwy dna ¨¨¤¤¨¤¦¥©§¦©©¦
,zexifpåjk m`äf äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäxifpdBîöò øòéö àlL §£Ÿ§¨¦©¨¤©¤¤Ÿ¦¥©§

,øác ìkî Bîöò øòöîä ,àèBç àø÷ð ,ïéiä ïî àlàziprza ayeiy ¤¨¦©©¦¦§¨¥©§©¥©§¦¨¨¨
,jxev da oi`yänëå änk úçà ìòxeq`y epcnl o`kne .`heg `xwpy ©©©©¨§©¨

.envra leagl mc`l

,dpyna epipy['eëå] åéúBòéèð õöBwämixg` ,xeht i`yx epi`y it lr s` ©¥§¦¨§
:oiaiigáøc dén÷ äðç øa øa äaø éðzexiagl mc` orh ,ax iptl -éøBL ¨¥©¨©©¨¨©¥§©¦

,zöö÷ éúBòéèð ,zâøä,el aiyd exiageäzà' ,'BâøBäì éì zøîà äzà' ¨©§¨§¦©¨©§¨©¨¨©§¨¦§§©¨
,'BööB÷ì éì zøîàe eixaca razpd on`pdéì øîà .øeètxa daxl ax ¨©§¨¦§§¨¨©¥

,dpg xaïk íà,ef dprha on`p razpdyàúééøáì éiç z÷áL àì`l - ¦¥Ÿ¨©§§©¥§¦§¨¨
el xn` milrady orhi ,utg zigyiy cg` lky ,zeigl mc` ipal gipz

ike ,ok zeyrldéðéîk ìkzkll epl yi `ld ,jk lr zepn`p yi m`d - ¨§¦¥
.ok zeyrl exiagl xne` mc` oi`y ,mc` ipa ocne` xg`

déì øîà,axl dpg xa xa daxdééîñéà`ziixa xiqdl ip` jixv m`d - ¨©¥¦§§¥
.izqxibn efdéì øîà,ax,àì`l`Cúéðúî íbøúz,ef `ziixa yxtz - ¨©¥Ÿ§©§¥©§¦¨

,äâéøäì ãîBòä øBLa,lwqdl edepce zindy oebkãîBòä ïìéàáe §¨¥©£¦¨§¦¨¨¥
,äöéö÷ì`xie ,miaxd zeyxl dhep didy e` ,dxf dcearl ederhpy oebk ¦§¦¨

oli`de dbixdl xeyd cnery oeikne ,edbxdie mc` lr letiy oli`d lra

.ok zeyrl el exn` milrady oerhl on`p ,uvwidl

:`xnbd dywndéì ïéòè à÷ éàî ,éëä éàlr milrad eze` raez dn ± ¦¨¦©¨¨¦¥
:`xnbd zvxzn .jkl micner md ixd ,uvw e` bxdydéì øîàc,milrad §¨©¥

äåöî àä ãáòéîì àðéòa àðàil mlyze ,ef devn zeyrl izivx ip` - £¨§¦¨§¤¡©¨¦§¨
.devnd meiwn ipzcqtdy lràéðúcweqta aezk ,(.ft oileg) `ziixaa §©§¨

,(bi fi `xwie) ser e` dig zhigy oipraCôLåFnC z`äqëåjkne ,'xtrA E §¨©¤¨§¦¨¤¨¨

y micnl ,mcd ieqik zevnl [mcd zkity] dhigyd zevn weqtd jnqyéî¦
CôMLmb `ed ,hgeyd ,mcd z`äqëé.xtraèçML ãçàa äNòîedig ¤¨©§©¤©£¤§¤¨¤¨©
,ser e`äqëå Bøéáç íã÷å,mcd z`ìàéìîb ïaø Báéiçådqknd z` §¨©£¥§¦¨§¦§©¨©§¦¥

,devnd shgyíéáeäæ äøNò Bì ïzéì.devnd xkya ¦¥£¨¨§¦
:l`xyi ux`a zepli` zvivw xeqi` ipte`e xeriya dpc `xnbd,áø øîà̈©©

àa÷ ïòèc àì÷éc,aw xeriya zexit `iveny lwc ur lk -øeñà ¦§¨§¨©©¨¨
.déöö÷îì:`xnbd dywn,éáéúéî,(i"n c"t ziriay) dpyna epipyänk §¦§§¥¥¦¥©¨

a àäéd uròáBø ,Böv÷é àìå ,úéfxeriya s`y ixd .bel epiidc ,awd §¥§©¦§Ÿ§©§©
:`xnbd zvxzn .oli`d z` uevwl xeq` awn hrenéðàLur dpey - ©¦

,éáéLçc ,íéúéæ.evvewl xeq`e `ed aeyg ,aw raexk ,hren xeriy s`y ¥¦©£¦¥
:lk`n ipli` uevwl xeqi`d xneg `xnbd d`ianàì ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨Ÿ

áéëLzn `l -àlà ,éøa úçáéLmeyndðîæ àìa àúðéàz õ÷c- ¨¦¦§©§¦¤¨§¨§¥¨¨§Ÿ¦§¨
.uvwdl epnf ribde yaiiy mcew dp`z ly oli` uvwyíàå ,àðéáø øîà̈©¨¦¨§¦

äéäoli`d,íéîãa äleòî,zexitd ieeyn xzei oipal mixwi eincyøzeî ¨¨§¤§¨¦¨
.dzgyd ef oi`y iptn ,oipad jxevl evvewl

,éëä énð àéðzFz` `Ed lk`n ur `l iM rcY xW` ur wx ,weqta aezk ©§¨©¦¨¦©¥£¤¥©¦Ÿ¥©£¨Ÿ

jpi`y ,'lk`n `ed `l xy` wx' aezk did m` ic dxe`kle ,'ebe zigWz©§¦

,jk yexcl yi `l` .elk`nl jixv,ìëàî ïìéà äæ 'òãz øLà õò ÷ø'©¥£¤¥©¤¦¨©£¨
lk`n oli` wx `l` ,xevnl aexwd wxq oli` lr rcei jpi` m`y ,xnelk

,ezgwl dz` leki ,df,÷øñ ïìéà äæ 'àeä ìëàî õò àì ék'ozip cinzy ¦Ÿ¥©£¨¤¦¨§¨
,ef dyxc lr dywi m`e .ea ynzydlBôBqL øçàî éëåweqtd ly §¦¥©©¤

,øác ìk úBaøìok m` ,ezgwl leki lk`n oli` s`yøîBl ãeîìz äî §©¨¨¨©©§©
'ìëàî õò àì ék'`ay ,uxzl yi .`weec wxq oli` ernynyíéc÷äì ¦Ÿ¥©£¨§©§¦

oli`ì ÷øñoli`,ìëàîynzydl eilr ,xevnl aexw wxq oli` yi m`y §¨§©£¨
.lk`nd oli`a `le ea `weec
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xcde"פח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc `nw `aa(ipy meil)

ìBëéy xnel xyt` did -eléôàlk`nd oli` m`íéîãa äleòîoipal ¨£¦§¤§¨¦
,wxq oli` uevwl micwdl yi zexitd ieeyn xzeiøîBì ãeîìzdtiqed - ©§©

daizd z` dxezd'÷ø'micwdl yi ote` lka `ly hrnl ,weqtd zligza ©
.evvewl xzen ,xzei oipal mixwi lk`nd oli` incyke ,wxqd oli` z`

:`xnbd zxtqnéøîz déñéøà déì éúééà ,ìàeîLeqix` el `iad - §¥©§¥¥£¦¥©§¥
,edcya lcbd lwcn mixnzìéëàe l`eny mdnàøîçc àîòè eäa íéòè ¨¦¨¦§©§¨§©§¨

.oii mrh -déì øîà,eqix`l l`enyéàä éàîmixnzay df xac edn - ¨©¥©©
.oii mrh yidéì øîà,qix`déîéé÷ éðôeb éðéaelcb mday milwcd - ¨©¥¥¥§¥¨§¥

.oiid mrh z` mdn milawne ,miptbd oia micner el` mixnzøîàl`eny ¨©
milwcdy oeikn ,eqix`làøîça éLçëîmiptbd z` miyigkn -élek ©§£¥§©§¨¥

,éàäokl ,oiid mrh mixnza yibxdl xyt`y créì éúééà øçîì ©§¨¨©§¥¦
eäééøBwîz` xewriy ,xnelk ,mxwire milwcd xewn z` il `ad - §©§

.miptbd z` miciqtny iptn ixnbl milwcd

:sqep dyrnéðôeb éa éìàz àæç àcñç áømilcb miphw milwc d`x - ©¦§¨£¨¨¥¥§¥
,miptbd oiadéì øîà`cqg axdéñéøàì,eqix`l -eäðéø÷òxewr - ¨©¥©£¦¥©§¦§

lkn ,micqtp milwcdy s`e .miptbd z` miciqtn mdy meyn ,el` milwc

mewnéðôeb,daexn geex `edy oiid incn ±éì÷c éð÷zepwl ep` mileki - §¥¨¥¦§¥
le zerwxwd incn `ad hrend geexdn mle` ,milwc mda lcbàì ,éì÷c¦§¥Ÿ
éðôeb éð÷.miptb oda lcble zerwxw mda zepwl ick miwitqn mpi` - ¨¥§¥

äðùî

àeäL ét ìò óà,exag z` wifnd ±Bì ïúBð,lirl mixen`d mixac dyng ©©¦¤¥
Bì ìçîð ïéàexrivy dnepnî LwáiL ãò,dlignøîàpLjlnia`a ¥¦§©©¤§©¥¦¤¤¤¡©

(f k ziy`xa) dxy z` gwlykúLà áLä äzòå'lNRzie 'ebe Wi`d §©¨¨¥¥¤¨¦§¦§©¥

'LcrA'Bâålgniy mdxa` z` qiitz dxy z` aiyzy xg`l s` xnelk , ©©§§
.jcra lltziy cr jlíàL ïépîewfipdàeäL Bì ìçî àì`xwp,éøæëà ¦©¦¤¦Ÿ¨©¤©§¨¦

øîàpL(fi k my)úà íéäìà àtøiå íéäìàä ìà íäøáà ìltúiå' ¤¤¡©©¦§©¥©§¨¨¤¨¡Ÿ¦©¦§¨¡Ÿ¦¤
'Bâå Cìîéáà.øîBàäexiagléìâø úà øáL ,éãé úà òè÷ ,éðéò úà ànñ, £¦¤¤§¨¥©¥¤¥¦§©¤¨¦§Ÿ¤©§¦

áéiçok dyriy el xn` m` s`e .mlyl laegdøBèôì úðî ìòxhtiy ± ©¨©§¨¦§
`ed ,mlylnáéiçexiagl xn` m` oke .mlylúà øáL ,éúeñk úà òø÷ ©¨§©¤§¦§Ÿ¤

éck,áéiçok zeyrl el xn` m` j` .mlyl wifndøBèôì úðî ìò,øeèt ©¦©¨©§¨¦§¨
el xn` m` la` ,el wifdl exiagl xn`yk df lke .mlyln wifndäNò£¥

éðBìt Léàì ïkel xn` elit` ,øBèôì úðî ìò,áéiçmlyl wifndïéam` ¥§¦§¦©§¨¦§©¨¥
wifdl xn`Bôeâae ,yi` eze` lyïéawifdl el xn` m`BðBîîa. §¥§¨

àøîâ

:exrivy dn lr exag z` qiitl aeigd z` zccgnd `ziixaïðaø eðz,ìk ¨©¨¨¨
elàmipte`deøîàLmlyl yiiand aiigy (.v) zncewd dpyna ¥¤¨§

xear `l` mpi` ,yiiaznlBzLBa éîc,ìáàlrBøòö,ìk àéáä eléôà §¥§£¨©££¦¥¦¨
úBéáð éìéàxgaen li` oin ±epnî LwáiL ãò Bì ìçîð ïéà ,íìBòaL ¥¥§¨¤¨¨¥¦§¨©¤§©¥¦¤

,dlignøîàpLdYre' (f k my)ìltúéå àeä àéáð ék Léàä úLà áLä ¤¤¡©§©¨¨¥¥¤¨¦¦¨¦§¦§©¥
Eãòa.'dige ©©§¤§¥

meyn wx ike :dywne d`iady weqtd zpeek z` zxxan `xnbdúLàc§¥¤
àéáð`idéøeãäà éòaike ,dxifgdl did jixv -éòa àì øçà úLà ¨¦¨¥©£¥¥¤©¥Ÿ¨¥

éøeãäà:`xnbd zvxzn .xifgdl jixv `l ±,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà ©£¥¨©©¦§¥©©§¨¦
,ïúðBé éaø øîàjk weqtd yexitíB÷î ìkî 'Léàä úLà áLä'elit`e , ¨©©¦¨¨¨¥¥¤¨¦¦¨¨
.`iap zy` dpi`zøîà à÷ãe,(d-c k my) ,jlnia` ,zprhy dn eli`e ± §¨¨§©§

äøîà àåä íâ àéäå àåä éúçà éì øîà àeä àìä ,âøäz ÷écö íb éBâä'£©©¦©£Ÿ£Ÿ¨©¦£Ÿ¦¦§¦©¦¨§¨
'àeä éçàiM' `id jzaeyz ,rxi`y dna my` jpi` xnelk ,àeä àéáð' ¨¦¦¨¦
,mdxa`ãnéì øákåyéàðñëàgxe` ±øéòì àaLoqk`zdlé÷ñò ìò §§¨¦¥©§§©¤¨¨¦©¦§¥

BúBà ïéìàBL äiúLe äìéëà,dzyie lk`i okid ,Bày xn`z `nyìò £¦¨§¦¨£¦©
àéä EzLà ,BúBà ïéìàBL BzLà é÷ñòe`,àéä EúBçàeli`e .ddinza ¦§¥¦§£¦¦§§¦£§¦

ebxdl mkpevxay wiqde ,ezy` lr eze` el`y mkxirl mdxa` `ayk

ick `l` ok xn` `ly oiadl jl dide ,ezeg` `idy xn` jkitl ,dzgwle

,`xnbd zniiqn .xnyidlïàkî`ly lr dzin aiigzd jlnia`y dfn ± ¦¨
lr eze` mil`ey oi` xirl `ad gxe`y rci `le ux` jxc zekld cnl

micnl ep` ,ezy` iwqrìlkâøäpL çð ïalrãîì àìå ãBîìì Bì äéäL. §¤Ÿ©¤¤¡¨¤¨¨¦§§Ÿ¨©
:my dyxta xen`d sqep weqt zx`an `xnbd'ä øöò øöò ék'lM crA ¦¨Ÿ¨©§©¨

,(gi k my) 'Klnia` zial mgxà éaø øîàeìlä úBøéöò ézL ,øæòì ¤¤§¥£¦¤¤¨©©¦¤§¨¨§¥£¦©¨

weqtayänìdxivr `l` .exn`púçàdzidLéàaexvrpy ,mixkfa ± ¨¨©©¨¦
n,òøæ úáëLeíézLdzid dipy dxivr -äMàaexvrpy ,zeaiwpa ± ¦§©¤©§©¦¨¦¨
nòøæ úáëL,dhltl elki `ly otebayånäãéì.zcll elki `ly ± ¦§©¤©§¥¨

àðz àúéðúîa,íézLeid zexivr izy ±Léàa,.íépè÷e òøæ úáëL §©§¦¨¨¨§©¦¨¦¦§©¤©§©¦
eìLäLzexivräãéìå íépè÷e òøæ úáëL ,äMàa.øîà àðéáø,ìLL §Ÿ¨¨¦¨¦§©¤©§©¦§¥¨¨¦¨¨©¨Ÿ

eid zexivréôe íépè÷e òøæ úáëL ,Léàadúòaèieyrd milecbd awp - ¨¦¦§©¤©§©¦¦©©©
e .sebd on zleqtd z` zeptläòaøàzexivräãéìå òøæ úáëL ,äMàa ©§¨¨¨¦¨¦§©¤©§¥¨

úòaè éôe íépè÷eweqtay 'lk' zaizne .íçø ìk ãòa','Klnia` zial §©¦¦©©©§©¨¤¤§¥£¦¤¤

éàpé éaø éác éøîày ,i`pi iax ly eyxcn ziaay minkgd eyxc ±eléôà ¨§¥§¥©¦©©£¦
äìéèä àì Cìîéáà úéa ìL úìBâðøzz`dúöéa. ©§§¤¤¥£¦¤¤Ÿ¥¦¨¥¨¨

:mdxa` zlitzn zexecl cenilàä àðî ,éøî øa äaøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©¨©¨¦§¨¨
ïðaø øeîàc àúléî,xnel minkg ecnl oipn -ìò íéîçø Lwáîä ìk ¦§¨§¨©¨¨¨©§©¥©£¦©

å Bøéáçmbéøö àeääléçz äðòð àeä ,øác BúBàì C.exiag iptl ±øîà £¥§¨¦§¨¨©£¨§¦¨¨©
déì,áéúëc,(i an aei`)'eäòø ãòa Bììtúäa áBià úeáL úà áL 'äå' ¥¦§¦©¨¤§¦§¦§©§§©¥¥

rnyn ,[ohyd icia daypy iptl didy itk aei` ly ecnrn z` aiyd 'd]

.eirx eryep mxha ,envra ryep eirx lr lltzdyk cinydéì øîà,`ax ¨©¥
zøîà zà`ed cenildyíúäî,àðéîà àðàåz`f micnlyàëäî ©§¨§©§¥¨¨©£¨£¦¨¥¨¨

(fi k ziy`xa) xn`pyúà íéäìà àtøiå íéäìàä ìà íäøáà ìltúiå'©¦§©¥©§¨¨¤¨¡Ÿ¦©¦§¨¡Ÿ¦¤
['Bâå] åéúäîàå BzLà úàå Cìîéáà,'EclIeáéúëe(` `k my) jk xg`'äå' £¦¤¤§¤¦§§©§Ÿ¨§©¥¥§¦©
,'Bâå øîà øLàk äøN úà ã÷teyexiteìà íäøáà øîà øLàk ¨©¤¨¨©£¤¨©§©£¤¨©©§¨¨¤

,Cìîéáàdclie envra ryep jlnia` lr mdxa` lltzdyk cin xnelk £¦¤¤
.jlnia` e`txp mxha cer ,ezy`

:ixn xa dax z` `ax l`yy zel`y dnk d`ian `xnbdàáø déì øîà̈©¥¨¨
éLðéà éøîàc àúléî àä àðî ,éøî øa äaøìdnl xewnd edn ± §©¨©¨¦§¨¨¦§¨§¨§¥¦§¥

,xnel miyp` milibxyàáøk é÷ì àöeä éãäadwel ,uewd dwel xy`k ± ©£¥¨¨¥§¨¨
hrn mb minrtl mnr lhip mivewd z` miykpnyk ,epiid .aexkd mb enr

mb minrtl enr miyprp ryxd yprpyky ,`ed lyne .my lcbd wxidn

.e`hg `ly eze` miaaeqddéì øîà,ixn xa daxáéúëc,(hk a dinxi) ¨©¥¦§¦
l`xyil `iapd edinxi zgkezaíàð éa ízòLt íëlk éìà eáéøú änì'¨¨¨¦¥¨ª§¤§©§¤¦§ª

''ä.miryetd mr mlek z` llky ixd ,déì øîà,`axzøîà zàxewndy ¨©¥©§¨§©§
`edíúäî,àðéîà àðàåexewnyàëäîxg`l mrd z` dyn gikedy , ¥¨¨©£¨£¦¨¥¨¨

(gk fh zeny) zaya on hewll mdn e`viyì ízðàî äðà ãò'øîL ©¨¨¥©§¤¦§Ÿ
'éúøBúå éúBöîeyr `ly elit` ehwly mze` mr cgi mlek z` llke , ¦§©§Ÿ¨

.mzenk

áéúk ,éøî øa äaøì àáø déì øîàmixvnl eig`e eia` e`ayk ,sqeia ¨©¥¨¨§©¨©¨¦§¦
,(a fn ziy`xa)íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe','drxt iptl mbSIeïàî ¦§¥¤¨¨©£¦¨£¨¦©©¦¥¦§¥©§Ÿ©

eäðéðd md in ±äMîç.déì øîà,ïðçBé éaø øîà éëä,eìtëeäL ïúBà ¦§£¦¨¨©¥¨¦¨©©¦¨¨¨¤§§
úBîLaeltkpe .xy`e ilztp oc cbe oeleaf mde ,l`xyil dyn zkxaa §¥

ptl sqei m`iad okle .ezkxaa dyn mwfige eid miylgy itl ,mzenyi

,`ax dywd .zeqiib iy`x zeidl mgwi mixeabd z` d`xi m` ik ,drxt

ìôkéî éìeôkéà énð äãeäé,(f bl mixac) dyn zkxaa ltkp `ed mb ± §¨©¦¦§¥¦§©
.dyng `l` sqei cinrd `l ixdedéì øîàdcedi ,ixn xa daxdéúléîì ¨©¥§¦§¥

ìôkéàc àeä.ezyleg iptn `le ,ltkp `ed xg` jxevl ±éaø øîàc §¦§©§¨©©¦
áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL(f-e bl my) dyn zkxaa §¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦

'äãeäéì úàæå ,øtñî åéúî éäéå úîé ìàå ïáeàø éçé'zkxa dknqp recn , §¦§¥§©¨Ÿ¦¦§¨¦§¨§Ÿ¦¨
y itl .'dcedil z`fe' dyn xn` recne ,dcedi zkxal oae`xïúBà ìk̈¨

ïéìbìeâî äãeäé ìL åéúBîöò eéä ,øaãna ìàøNé eéäL äðL íéòaøà- ©§¨¦¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤§¨§§¨¦
miwxetnïBøàa,íéîçø Lwáe äLî àaL ãòe .åéðôì øîà,ìL BðBaø ¨¨©¤¨Ÿ¤¦¥©£¦¨©§¨¨¦¤

íìBò,äãBiL ïáeàøì íøb éîdf ixd ,eia` irevi z` lalaykäãeäé, ¨¦¨©¦§¥¤¤§¨
.`ed mb dced xnz dyrn lr dced dcediy oae`x rnyyky(ãéî)ywa

df zekfay (my) dyn'äãeäé ìB÷ 'ä òîL'e ,eizenvr elblbzi `leìò §©§¨©
ì déøáéààôLjnq okl .ecxtp myn mewnl [eizenvr-] eixa` eqpkp ± ¥§¥§¨¨

oae`xy myky ,'dcedil z`fe' xn` mbe oae`xl dcedi zkxa z` dyn

.dcedil mb z`f didz jk miiw

:dcedil dyn zkxaay miweqtd jynd z` zx`an `xnbdà÷ eåä àìŸ£¨
àòé÷øc àzáéúîì é÷qîdlrn ly daiyil dcedi z` eqipkd `l oiicr ± ©§¥¦§¦§¨¦§¦¨

(my) ywiae dyn siqed ,dxez ixaca zzle z`yl'epàéáz Bnò ìàå', §¤©§¦¤
j` .edeqipkdeïðaø éøîà÷ éàî òãé äåä àìixac z` dcedi oiad `l ± Ÿ£¨¨©©¨¨§¥©¨¨

,minkgdårci `lïðaø éãäa çøèéîe ì÷Lîìmr zzle z`yl - §§¦§©¦§©©£¥©¨¨
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,d`neh lawnlàîèe ,d`neh lawn -øBähì øaeçnä ìëlawn epi`l - ¨¥¨©§¨©¨

,d`nehøBäè.d`neh lawn epi` -,xg`l xagznd mc`y mb lyn dfe ¨
.`nh m` oiae `ed xedh m` oia ,edenk dyrpàðéðúåepipy -,àúééøáa §¨¦¨¦§©§¨

àeäL éðtî àlà ,áøBò ìöà øéæøæ Cìä ípçì àì ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥Ÿ§¦¨¨©©§¦¥¤¥¤¨¦§¥¤
,Bðéî.ezenky mr xagzn mc`y ,mb lyn dfe .ezenk `nhe ¦

:ztqep dl`yéøîàc àúléî àä àðî ,éøî øa äaøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©¨©¨¦§¨¨¦§¨§¨§¥
éLðéà,mixne` miyp`dy dn cnlp okidn -ðò àìå Cøáç úéø÷Cm` - ¦§¥¨¥©§¨§Ÿ¨¨

,jl dpr `le ,rx dyrn lr egikedl jxagl z`xwãL äaø àãeb éîøé §¥¨©¨§¥
déamicia edgc ,egikezy dvex epi` m` ,xnelk .lecb lzek eilr ltd - ¥

.eryxa letie,déì øîà,(bi ck l`wfgi) l`xyil 'd ixacn z`f micnel ¨©¥
ézøäè ïòé',ãBò éøäèú àì ,Cúàîhî zøäè àìå Cizng z` igipd cr ©©¦©§¦§Ÿ¨©§§¦ª§¨¥Ÿ¦§£¦©£¦¦¤£¨¦

aeyy mze` dgec ,'d mgikedy s` daeyza xefgl evx `ly oeiky ,'KÄ

.mpeern exdhie eypriiy cr daeyzd lirez `l

:ztqep dl`yéøîàc àúléî àä àðî ,éøî øa äaøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©¨©¨¦§¨¨¦§¨§¨§¥
éLðéà,mixne` miyp`dy dn cnlp okidn -dépéî úéúLc àøéaxea - ¦§¥¥¨§¨¦¦¥

,eininn zizyyàì÷ déa écLz àì.ekezl dnc` yeb wexfz l` - Ÿ¦§¥¥¨¨
.edfaz l` ,xacn zipdp m` ,xnelk,déì øîàn z`f micneláéúëc ¨©¥¦§¦

,(g bk mixac)éçà ék éîãà áòúú àì'øâ ék éøöî áòúú àìå ,àeä E Ÿ§©¥£Ÿ¦¦¨¦§Ÿ§©¥¦§¦¦¥
,'Böøàá úééälkn marzl dxezd dxq` ,xe`il mixkfd z` ewxfy s`y ¨¦¨§©§

.mwgc zrya l`xyil dipqk` eidy oeik ,lke

:ztqep dl`yéøîàc àúléî àä àðî ,éøî øa äaøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©¨©¨¦§¨¨¦§¨§¨§¥
éLðéà,mixne` miyp`y dn cnlp okidn -àðéìc ,àøec úéìc éàm` - ¦§¥¦¨¦¨¨¦¨

,epdiab` ,`yn inr diabzàì éàå,inr diabzàðéìc àì.epdiab` `l - §¦ŸŸ¨¦¨
`l` ,`veike oenn wfid zpkqa jexkd ler lehil dvex mc` oi` ,xnelk

.lera enr `yep exag m`,déì øîàn z`f micneláéúëcdxn`yk ¨©¥¦§¦
,(g c mihtey) `xqiq mr mgldl mrpia` oa wxal d`iapd dxeacøîàiå'©Ÿ¤

,'Cìà àì ,énò éëìú àì íàå ,ézëìäå ,énò éëìz íà ,÷øa äéìà`ly ¥¤¨¨¨¦¥§¦¦¦§¨¨§¦§¦Ÿ¥§¦¦¦Ÿ¥¥
.lera dxeac enr `yiz m` `l` ,dnglnd ler envr lr lhp

:ztqep dl`yéøîàc àúléî àä àðî ,éøî øa äaøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©¨©¨¦§¨¨¦§¨§¨§¥
éLðéà,mixne` miyp`y dn cnlp okidn -éøáâì ,éøèeæ ïðéåä ãk- ¦§¥©£¥¨§¥§©§¥

eli`e ,mixabk epeaiygd epzephwaéwcøãì ,àðLéM÷c àzLädzr - ©§¨§©¦§¨§©§§¥
.zewepizk epze` miaiygn epzepwfa,déì øîàlr xn`pdn z`f micnel ¨©¥

c ,xacna l`xyi mràøwéòî,mixvnn e`viyk dligza -áéúkzeny) ¥¦¨¨§¦
,(`k biãenòa äìéìå ,Cøcä íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä 'äå'©Ÿ¥¦§¥¤¨§©¨¨©§Ÿ¨©¤¤§©§¨§©

,'íäì øéàäì Làdy,mnr jld envra d"awde miaeyg ei,óBqáìexg`l ¥§¨¦¨¤§©
,lbra e`hgyáéúk,(k bk zeny) §¦
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xcde"צב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc `nw `aa(iyily meil)

éðôì Càìî çìL éëðà äpä'ì ECøca EøîLmxnyi j`ln wxy ,'ebe ¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©©§¨§¨¤¦§¨§©¨¤
mc` ezexirvay ,ecnl o`kne .mnr jli `ed `le ,ux`l m`iaie jxca

xacl ie`xe ,ohwk aygp ezepwfae ,xzei dlern xacl ie`xe ,lecbk aygp

.dlern zegt

:ztqep dl`yéøîàc àúléî àä àðî ,éøî øa äaøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©¨©¨¦§¨¨¦§¨§¨§¥
éLðéà,mixne` miyp`y dn cnlp okidn -CLî éáéö éñëéð éøî øúa- ¦§¥¨©¨¥¦§¥¦¥§©

,ezxegqa wqrzde xiyrl xagzd ,xnelk ,oney jynp miqkp lra xg`

.jka xkzyze

déì øîàn z`f micnel ,ixn xa daxáéúëc,(d bi ziy`xa)èBìì íâå' ¨©¥¦§¦§©§
,'íéìäàå ø÷áe ïàö äéä ,íøáà úà CìääKldd' zeaiz aezkd siqed ©Ÿ¥¤©§¨¨¨Ÿ¨¨§Ÿ¨¦©Ÿ¥

.mdxa` mr jldy meyn ,`id exyer zaiqy cnll ,'mxa` z ¤̀©§¨

,xac eze`l jixve exag lr mingx ywandy ,(.av) lirl x`azdy ab`

:jk exag lr oic xqend s`y `xnbd d`ian ,dligz dprp,ïðç áø øîà̈©©¨¨
øñBnäd"awdlïécel yiy driaz -äléçz Lðòð àeä ,Bøéáç ìò- ©¥¦©£¥¤¡¨§¦¨

.exagl mcewøîàpL,(d fh ziy`xa)éñîç ,íøáà ìà éøN øîàzå' ¤¤¡©©Ÿ¤¨©¤©§¨£¨¦
éìòEizzpy ,jilr dlihn ip` ,il yiy driazd ,'LipiaE ipiA 'd hRWi ,'ebe ¨¤¦§Ÿ¥¦¥¤

z` d"awdl dxqne ,dipira iceak lwed dzxdy oeike ,izgty z` jl

.wzeye dpeifa rneyy lr dzriazáéúëe,(a bk my) seqalàáiå' §¦©¨Ÿ
,'dúkáìå äøNì ãtñì íäøáà.dl ctqe eiptl dxhtpyéléî éðäå- ©§¨¨¦§Ÿ§¨¨§¦§Ÿ¨§¨¥¦¥

ote`a wx ,exn`p el` mixacàòøàa àðéc déì úéàcoic zia el yiy - §¦¥¦¨§©§¨
oi` m` la` ,d"awdl epic xeqniy ie`x oi` okle ,ea eraezl lekiy ,ux`a

.minyl epic xeqnl leki ,eraezl oic zia

oke÷òBöì Bì éBà ,÷çöé éaø øîà,exag lr d"awdl÷òöpä ïî øúBé- ¨©©¦¦§¨©¥¥¦©¦§¨
.wrvpd mcew wrevd z` yiprdl mixdnny meyn ,eilr miwrevy df

:`ziixan di`x dfl d`ian `xnbdéëä énð àéðzmb jk epipy - ©§¨©¦¨¦
dPr m`' ,(bk - ak ak zeny) mezie dpnl` dprnd iabl xn`p ,`ziixaa¦©¥

,'ebe 'iR` dxge ,Fzwrv rnW` rnW ,il` wrvi wrv m` iM ,FzF` dPrz§©¤¦¦¨Ÿ¦§©¥©¨Ÿ©¤§©©£¨§¨¨©¦

ziixad zyxtn,`÷òBvä ãçà,mezid e` dpnl`d -÷òöpä ãçàå- ¤¨©¥§¤¨©¦§¨
dprndòîLîa,miax oeyl 'mkz`' aezky ,miyprpy weqtd zernyna - §©§¨

ïéøäînL àlàyiprdl,÷òöpä ïî øúBé ÷òBvì.dxya epivny enke ¤¨¤§©£¦©¥¥¦©¦§¨
:enya sqep xn`n d`ian ,wgvi iax ixac `xnbd d`iady ab`éaø øîàå§¨©©¦

éðéòa äl÷ èBéãä úìì÷ éäz ìà íìBòì ,÷çöé,E`ly da lflfl ¦§¨§¨©§¦¦§©¤§©¨§¥¤
,miiwzzäøN úà ìl÷ Cìîéáà éøäLmdxa` zy`y dzlib `ly lr ¤£¥£¦¤¤¦¥¤¨¨

,`idíéi÷úðåezllwøîàpL .dòøæak ziy`xa) dxyl jlnia` ixaca §¦§©¥§©§¨¤¤¡©
,(fh,'íéðéò úeñk Cì àeä äpä'jky yxtneúéqëå ìéàBä ,dì øîà-] ¦¥¨§¥©¦¨©¨¦§¦¦

[zxzqdàeäL úéléb àìå ,épnîmdxa` -éìà zîøbå ,CLéàz`øòvä ¦¤¦§Ÿ¦¦¤¦¥§¨©§§¥©©©©
,äfäokl ,izia ipa lk mgx crae icra 'd xvryéða Cì eäiù ïBöø éäé ©¤§¦¨¤§¨§¥

íéðéò ééeñk,mixeer -dòøæa íéi÷úðå,wgvi dpaa -áéúëcfk ziy`xa) §¥¥©¦§¦§©¥§©§¨¦§¦
,(`,'úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ ék éäéå'.ezepwfa xeerzpy ©§¦¦¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨¥§Ÿ

:mc`l die`xd dbdpdd oipra ztqep `xnin `xnbd d`ianeéaø øîà̈©©¦
ïéôãøpä ïî íãà àäé íìBòì ,eäaà,mixg` ici lr, ,ïéôãBøä ïî àìå ©¨§¨§¥¨¨¦©¦§¨¦§Ÿ¦¨§¦

,dfl xewndeäðBé éðáe íéøBzî øúBé úBôBòa ócøð Eì ïéàLzngn ¤¥§¦§¨¨¥¦¦§¥¨
,mzylege mzephwåy md `weecáeúkä ïøéLëäaixwdléaâìd,çaæî §¦§¦¨©¨§©¥¦§¥©

.gafnd lr miaxw mpi` ,dlik`l mixykd s` ,zeterd x`y la`

,epizpyna epipy,'eë éðéò úà ànñ øîBàä,ilbx z` xay ,ici z` rhw ¨¥©¥¤¥¦
zpn lr .aiig ,ick z` xay ,izeqk z` rxw .aiig ,xehtl zpn lr .aiig

.xeht ,xehtl`xnbdzl`ey :dpyna mipicd welig mrh z` zx`an

,`xnbdàðL éàî ,àáøì àîç øa éqà áø déì øîàdpey dna - ¨©¥©©¦©¨¨§¨¨©§¨
d,àLéøzpn lr el xn`yk s` aiig ,'eke ipir z` `nq exagl xn` m`y ¥¨

,xehtlàðL éàîed dpey dnae -,àôéñ'eke izeqk z` rxw el xn` m`y ©§¨¥¨
,`xnbd daiyn .xehty ,xehtl zpn lrdéì øîàa mrhd ,`axàLéø ¨©¥¥¨

,`edéLàø ìò ìçBî íãà ïéàL éôìdíéøáàezrca xnb `le ,ely §¦¤¥¨¨¥©¨¥¥¨¦
.jk xn` eqrk e` exrv jezn `l` ,exhetl

,`xnbd zl`eydéì øîàepi`y meyn `ed mrhd m` ,`ng xa iq` ax ¨©¥
,dyw ,eixa` iy`x lr lgenBøòö ìò ìçBî íãà éëå,a`k zngny §¦¨¨¥©©£

,xehtl zpn lr lireny epivne,àéðúc,exagl xn` m`éðkäe`,éðòöt §©§¨©¥¦§¨¥¦
.øeèt ,øBèôì úðî ìò.eixa` iy`xn exrv dpey dnae÷ézLéà- ©§¨¦§¨¦§¦

`l` ,`iyewd lr zeprl dn rci `le ,`ax wzzydøîà,elòéîL éãéî ¨©¦¦§¦©
àäa Cì,`xnbd daiyn .dpyna edylk xe`ia zrny m`d -déì øîà ¨§¨¨©¥

,`axl `ng xa iq` axéëä[jk -],úLL áø øîàlr legnl leki epi`y ¨¦¨©©¥¤
,eixa` iy`x zrihwíeMîdíâtmxbpdläçtLîyiy ,ef drihw zngn ¦§©¦§¨¨
.men lra mzgtyna

:oicd mrha zwelgn `xnbd d`iane,øîà àéòLBà éaø ,øîzéàmrhdy ¦§©©¦©§¨¨©
`ed.äçtLî íât íeMîe,øîà àáø`ed mrhdyíãà ïéàL íeMî ¦§©¦§¨¨¨¨¨©¦¤¥¨¨

,øîà ïðçBé éaø .BlL íéøáà éLàø ìò ìçBîzpn lr yexita xne` m` ¥©¨¥¥¨¦¤©¦¨¨¨©
dpynay `l` ,eixa` iy`x lr s` lgen mc`y meyn ,xeht ,xehtl

el`ye ,ipir `nq el xn` `l` ,xehtl zpn lr yexita xn`y `ly xaecn

y ,epenn iwfpn eteb iwfp welg dfae ,od aiyde ,xehtl zpn lr m`ïä Lé¥¥
åàìk àeäL,iprvte ipkd xne`y oebk ,'`l' ezpeek 'od' dperyk minrt - ¤§©

eag xne`yk oky lke,'ok' xn`e ,xehtl zpn lr m` el`ye ,ixa` iy`xa l

,`zegipa xn` m`e ,aiige ,xhti `ly ezpeek ,ddinz oeyla z`f xn` m`

,sebd xrva s` xehtïäk àeäL åàì Léåezpeek '`l' dperyky minrte - §¥©¤§¥
xn`e ,xehtl zpn lr m` el`ye ,ick xeaye izeqk rxw xne`y oebk ,'ok'

iwfpa s` aiig ,`zegipa xn` m`e ,xeht ,ddinz oeyla z`f xn` m` ,'`l'

.oenn

:opgei iaxk `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðz,`ziixaa mb jk epipy - ©§¨©¦¨¦
exagl xn`éðkäe`,éðòötm` el`ye,ïä Bì øîàå ,øBèôì úðî ìò ©¥¦§¨¥¦©§¨¦§§¨©¥

åàìk àeäL ïä Lé éøäezpeeky meyn ,`lk zaygpy ok ziipr ef ixd - £¥¥¥¤§©
exagl xn` m` la` .denzl,éúeñk úà òø÷m` el`yeøBèôì úðî ìò §©¤§¦©§¨¦§

ïäk àeäL åàì éøä ,åàì Bì øîàåmeyn ,okk zaygpy `l ziipr ef ixd - §¨©©£¥©¤§¥
.denzl ezpeeky

,epizpyna epipy.áéiç éúeñk úà òø÷ éck úà øáLzpn lr xn` `lyk §Ÿ¤©¦§©¤§¦©¨
`xnbd .xehtl:`ziixan jk lr dywnéäðéîøedxizq dyw`e - §¦§¦

Edrx l` Wi` oYi iM' ,(h ak zeny) mixneyd zyxta aezk ,`ziixan¦¦¥¦¤¥¥

el ozpyk `weecy ,`ziixad zwiicn ,'ebe ,'xnWl 'ebe xFngì,øBîL,aiig £¦§Ÿ¦§
àìåel ozpyk,ãaàìel ozpyk `weec okeìàìå ,øBîLel ozpyk,òBø÷ì §Ÿ§©¥¦§§Ÿ¦§©

el eozpyk `weec oke .xeht el` mipte`ayìàìå ,øBîLel ozpyk÷lçì ¦§§Ÿ§©¥
,íéiðòìx`eank `le .ciwtnl jiiy epi` ,miiprl wlgl ick ozpyky ©£¦¦

.jk dyryk aiig ,exayl zpn lr utg el ozpyky dpyna

,`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àðeä áø øîà-xaecn ,dpyndéúàc ¨©©¨Ÿ©§¨¨§¨¥
déãéìmcew el xn`y s` okle ,erxw jk xg`e ,exnyl ecil utgd `ayk - §¨¥

,aiig ,xehtl zpn lr xn` `l m` ,erxwl dxinydàäxaecn ,`ziixad - ¨
déãéì éúà àìc.exnyl ecil ribdy mcew erxwy - §Ÿ¨¥§¨¥
,`xnbd zl`eyäaø déì øîàaezkdn ixd ,`ped axlì','øBîL ¨©¥©¨¦§

,xeht xg` ote`ay miwiicnyòîLî déãéì éúàc-rnynribd xaky §¨¥§¨¥©§©
,`xnbd zvxzn .xeht ,rexwl xn`yky x`ean dfae ,dxiny myl ecil

àäå àä ,äaø øîà àlà`ziixaa oiae dpyna oia -,xaecndéãéì àúàc ¤¨¨©©¨¨§¨§¨¨§¨¥
,erxwy mcew ecil ribdy -àä ,àéL÷ àìåxaecn ,dpyna -àúàc §Ÿ©§¨¨§¨¨

déãéì[ecil ribdy -]äøéîL úøBúalekiy el xn` jk xg`e ,xenyiy - §¨¥§©§¦¨
,aiig ,xehtl zpn lr xn` `l m`e ,erxwlàäxaecn ,`ziixaa -àúàc ¨§¨¨

déãéì[ecil ribdy -],äòéø÷ úøBúadvex m`y el xn` epzpyky §¨¥§©§¦¨
.rxwi dvex m`e xenyi

wlgl zpn lr ozpyk hrnl dyxcd it lr epcy dyrn d`ian `xnbd

:miiprl

à÷ðøà àeääzern wpx` -éúàc ,ä÷ãöc[ribdy -],àúéãaîetì ©©§§¨¦§¨¨§¨¥§§§¦¨
wlgl.miiprl zernd z`dc÷ôà[eciwtd -]óñBé áøi`ab didy ©§§¥©¥

dwcvdàøáb àeää éab,cg` mc` lv` -da òLt,ie`xk exny `le ©¥©©§¨¨©¨
äeáðb éápb eúà.edeapbe miapb eribd -déáéiçeaiig -óñBé áø.mlyl ¨©¨¥©§¨©§¥©¥
éiaà déì øîà,sqei axl,àéðúäåel epzpyk `weecyìàìå ,øBîL ¨©¥©©¥§¨©§¨¦§§Ÿ

el epzpyk,íéiðòì ÷lçìeaiigl oi` ,miiprl zecrein el` zerny oeike §©¥©£¦¦
.oda rytykdéì øîà,sqei axeäì õé÷ õ÷éî àúéãaîeôc éiðòiiprl - ¨©¥£¦¥§§§¦¨¥©¦§

,mdl ribnd z` reazl milekie ,mdikxv itl zay lkl aevw `zicanet

ìåàeä øBîL.'xFnWl' xn`p dfa mbe - §¦§¦§

.ìáåçä êìò ïøãä
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zea` drax`` cenr bv sc ± oey`x wxt`nw `aa

.òîLîa ÷òöpä ãçàå ÷òBvä ãçàmkz` iYbxde iR` dxge(ak zeny)mipW ¤¨©¥§¤¨©¦§¨§©§©§¨¨©¦§¨©§¦¤§¤§©¦
:rnWnA.äléçz ÷òBvä ïî ïéøäînL àlà:dxUA ogMW`cMúðî ìò §©§©¤¨¤§©£¦¦©¥§¦¨¦§©§§¨§¨¨©§¨
.øBèôì:xEhR `dYW zpn lréLàø ìò ìçBî íãà ïéàL éôì øîà àáø ¦§©§¨¤§¥¨¨¨¨©§¦¤¥¨¨¥©¨¥
.åéøáà:mc` lgFn Fxrv lrC iWwY `l `ziixaE.Bøòö:dMn a`MïðçBé éaøå ¥¨¨§©§¨Ÿ¦§¥§©©£¥¨¨©£§¥©¨§©¦¨¨
.øîàe`l oizipznE lMd lr lgFn mc` ¨©¨¨¥©©Ÿ©§¦¦©

p l"`Czpn lr ici z` rhw laFgl lAg §¤§¨§¥§©¤¨¦©§¨
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בבא קמא. פרק תשיעי - הגוזל עצים דף צג עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
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zhiya diepy,àéðúc .ïðaø`ed fbd ziy`x zpzna aiegnd xnvd xeriy ©¨¨§©§¨

m`e .qxte dpn ly xnv xeriy odn zg` lkay ,zelgx yng zfibBææb§¨
zexg`d z` ffby mcewe ,odn zg` ly xnvlBâøàå Bàååè,óøèöî ïéà §¨©£¨¥¦§¨¥
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xg`l s` xeht `ed jkitl .fbd ziy`x aeig epnn rwtpe ,dbix`de diehd
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ééeøák déøaëcici lre eizgz zixtb mipyrne lqa xnvd z` gipdy ± §©§¥©§¥
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צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc `nw `aa(iyily meil)

äðùî

ner `id ok m` `l` dnvr dlifbd z` aiyn olfbd oi`avn eze`a zc

zxfeg dpi` mcewd davnn dzpzyd m` la` .dlifbd zrya dzidy

.dinc z` lfbpl mlyl eilre ,olfbl zipwp `l` milral

.`,íéãâa ïàNòå øîö ,íéìk ïàNòå íéöò ìæBbämilkd z` aiyn epi` ©¥¥¦©£¨¨¥¦¤¤©£¨¨§¨¦
`l` ,iepiya m`pwy itl micbadeílLîxnvde mivrd inc z`kit §©¥§

a miiey.äìæbä úòL§©©§¥¨
.aäðeòè ìçø ,äãìéå úøaeòî äøt ìæbxnväøt éîc ílLî ,dææâe ¨©¨¨§¤¤§¨§¨¨¥§¨§¨¨§©¥§¥¨¨

,ææbéì úãîBòä ìçø éîãe ,ãìéì úãîBòäxaerd jxr oiay yxtdde ¨¤¤¥¥§¥¨¥¨¤¤¦¨¥
`ed ,fefb xnv oial dndal xaegnd xnvd oiay yxtdd oke ,cled jxrl

.iepiya e`pwy meyn ,olfbd ly

.bBìöà äðòèðå ìçø ,äãìéå Bìöà äøaòúðå äøt ìæbxnva,dææâe ¨©¨¨§¦§©§¨¤§§¨§¨¨¥§¦§£¨¤§§¨¨
ílLîzeipwix lgxe dxt.äìæbä úòLk §©¥¦§©©§¥¨

.c.äìæbä úòLk ïéîlLî íéðìæbä ìk ììkä äæ`a dn x`eai `xnbae ¤©§¨¨©©§¨¦§©§¦¦§©©§¥¨
.df llk zeaxl

àøîâ

:`xnbd zwiicn,éøîàlfb m` `wecy ,rnyn dpynd ixacníéöò ¨§¥¥¦
Y ïéà ,íéìk ïàNòåm` la` .iepiya mze` dpew `ed ixdïtéLwilgd ± ©£¨¨¥¦¥¦¨
,cala mivrd z`àì.mivrd z` jka dpew epi`e ,iepiyl ietiyd aygp Ÿ
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àúééøáì øãäc[eziixal xfegd]élLî éòa éàc ,àeäeäì ódvxi m`y ± §¨©¦§©§¨§¦¨¥§©¥§

.mcewd mavnl mxifgie dfn df mixqpd z` selyioke'íéãâa ïàNòå øîö'¤¤©£¨¨§¨¦
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aiige ,dpedk zepznn `id fbd ziy`xy .(.dlw oileg) dpynd ixacn
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zhiya diepy,àéðúc .ïðaø`ed fbd ziy`x zpzna aiegnd xnvd xeriy ©¨¨§©§¨
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zexg`d z` ffby mcewe ,odn zg` ly xnvlBâøàå Bàååè,óøèöî ïéà §¨©£¨¥¦§¨¥

ici lr xnvd ly eny dpzyd xak oky ,zelgxd x`y xnvl df xnv

xg`l s` xeht `ed jkitl .fbd ziy`x aeig epnn rwtpe ,dbix`de diehd
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.iepiyl aygp dfk oeail `weecy ,oalzn `ed jk
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mixen` mixacd ,oerny iaxk s`ealy ravïìéà àì÷dnecd rav] §¨¨¦¨
[oli`dn `veid zlkzløáò àìc.xfeg epi`y iepiy `edy ,oetv ici lr §Ÿ¨¨
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,ãîBò.mipey`xd milrad zeyxn ff epi` utgd dpzydy xg`l s`e ¥
zhiy :eixac z` iia` yxtnäãeäé ïa ïBòîL éaø,cner enewna iepiyy ©¦¦§¤§¨
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`A` iAxC(:bl sc a"a)KWp Edfi`A iOp xn`e §©¦©¨§¨©©¦§¥¤¤¤
(:`q sc n"a)oipiIcA d`vFi dvEvw ziAxC§¦¦§¨§¨§©¨¦

zFziixAn `N` oOwl KixR `l KklE§©Ÿ¨¦§©¨¤¨¦§©§
lW FcinlY didW `iIg 'x dpFW dedC©£¨¤¦¨¤¨¨©§¦¤
mNWn ipYwC 'ipzOn dWwd `le iAx¤¦§Ÿ¦§¨¦©§¦§¨¨¥§©¥
mcFw Eid zFIpWOdW itl dlifBd zrWM¦§©©§¥¨§¦¤©¦§©¨¤
did zFziixA la` mxCq iAxW `N` iAx¤¦¤¨¤¤¦¦§¨£¨§©§¨¨
lr iAx siqFn didX dn `iIg 'x dpFW¤¦¨©¤¨¨¦¤¦©
n"d `l 'ipzOnC xnF` i"xe zFIpWOd©¦§©§¦¥§¦©§¦Ÿ
`N` milAwn oi`C iAx oTY `lC Kxtnl§¦§©§Ÿ¦¥¤¦§¥§©§¦¤¨
KkA mziignE mwqr aFxW mc` ipA ozF`n¥¨§¥¨¨¤¦§¨¦§¨¨§©
KkA miqpxRznE ziAxe lfbA mipFGip Eide§¨¦¦§¤¤§¦¦¦§©§§¦§©
ziAxA ielnE oiplfBd ipYwcM mdini lM̈§¥¤¦§¨¨¥©©§¨¦©§¥§¦¦
lke mirFx oke KkA mzEpOE`W rnWnC§©§©¤§¨§©§¥¦§¨
KixR `l oizipzOn la` iziinC Edpd©§§©§¥£¨¦©§¦¦Ÿ¨¦
lfFBW mc`n lAwNn dpTY EUr `NW¤Ÿ¨©¨¨¦§©¥¥¨¨¤¥
oi` la` `nlrA i`xw`A ziAxA delnE©§¤§¦¦§©§©§©§¨£¨¥
mEXn 'ipzOn KixR `l ikdlC Wxtl§©¥¦§¨¥Ÿ¨¦¦©§¦¦
daEWY EUrW mzF`A `N` oTiY `l iAxC§¤¦Ÿ¦¥¤¨§¨¤¨§¨
daEWY carA ixiin DPin gkEnC `ziixaE§©§¨§©¦¨©§¥§¨©§¨
cFaM ipRn xifgdl miaiIge ipYwCn¦§¨¨¥§©¨¦§©£¦¦§¥§
ziAxA ielnE miplfbC `idd n"kn mdia £̀¦¤¦©¦§©§¨¦©§¥§¦¦
cFre daEWY icarA ixii`C rnWn `lŸ©§©§©§¥§¨§¥§¨§
daEWY dUrIW mixrdl lFki mc` lMW¤¨¨¨¨§©£¦¤©£¤§¨

milMd lkC `idd oke EPOn ElAwi `le Fnvrn xFfgie(:bkw sc zay)zF`ivn EN` sFqC `idde Ef dpWn zipWp dilkg oA dingp iniA `pipg 'x xn`C(:bl sc n"a) §©£¥©§§Ÿ§©§¦¤§¥©¦§¨©¥¦§¨©£¦¨¦¥§¤§¨¤£©§¨¦§¥¦§¨§©¦§¥§¦
zFixFdC `idd oke `xC `Eddl `N` zipWp `lC z"x Wxtn lMd Ef dpWn zipWp iAx iniA xn`wC(:bi sc):Kix`dl oi`e §¨¨©¦¥¤¦¦§¥¦§¨©Ÿ§¨¥§Ÿ¦§¥¤¨§©¨¨§¥©¦§¨§¥§©£¦

àäxifgn odia` `d rnWn dedC oixifgn oi` xninl Dil dedC oiaiIg oFWl hwpCn wiIcC xnFl Wie xn`w minW ici z`vl xn`Y m`e .xifgdl aiIg mdia` ¨£¦¤©¨§©£¦§¦Ÿ©¨¥§¥¨©¦¨¨©§¥©§©¥¦§¨©§©¨¦©£¨¥§¥©¥©£¦¦©£¨©§©¨£¦¤©£¦
:minW ici z`vléàxifgdl eipA oiaiIgn `l EPOn ElAiw `le xifgd m`C l"ie mzd oilAwn oi`C EPOn ElAiw `NW oFbM `nile z"`e .'Ek daEWY dUr ¨¥§¥¨©¦¦¨¨§¨§§¥¨§¤Ÿ¦§¦¤§¥§©§¦¨¨§§¦¤¡¦§Ÿ¦§¦¤Ÿ¦©§¦¨¨§©£¦

cFaM ipRn xifgdl mipA miaiIg Kkitl zOW cr xifgdl wiRqd `NWA iPWnE FcFaM ipRn odn oilAwnE mIEqOd xacA p"` i`pB `Mil EzC odia` cFaM ipRn¦§¥§£¦¤§¥¨§©§¨¨©§¨§©§¦¥¤¦§¥§§©¥§¤Ÿ¦§¦§©£¦©¤¥§¦¨©¨¦¨¦§©£¦¦§¥§
mipA oiaiIg i`O` k"` FcFakl WWg `lCnE Fci zgYn `ivFdl F` FxkFnl Dil irAi`C DiAB irA i`n l"ire mipA iAB dpTY `kiiW `lC odn oilAwnE mdia £̀¦¤§©§¦¥¤§Ÿ©§¨©¨¨©¥¨¦§©¨¥©¥§¦¨¥¥§§§¦¦©©¨¦§Ÿ¨©¦§©©©¨¦¨¦

KWp Edfi`A l"v oke xifgdl(i`pz d"c mye .aq sc n"a)aiIg odia` `d rnWnC oipiIcA d`vFi oi` dvEvw ziAx c"nl `ziixA `dn KixRC `"rA Wxtl okYi `l mWC §©£¦§¥§¥¤¤¤§¨Ÿ¦¨¥§©¥§§¨¦¥¨§©§¨§¦¦§¨¥§¨§©¨¦§©§©¨£¦¤©¨
w i`nE DiAB irA i`n daEWY car i` KixtE `kd iM iPWnE xifgdlgkEncM minW ici z`vl ENit` Dxifgdl aiIg oi` oipiIcA d`vFi oi` dvEvw ziAx i` `iWE §©£¦§©¥¦¨¨¨¦¦¨©§¨©¨¥©¥©§¨¦¦¦§¨¥§¨§©¨¦¥©¨§©£¦¨£¦¨¥§¥¨©¦¦§©

opiWxcC oeikC KEnqA `kd iPWncM minW ici z`vl `aA iPWn `le `id i`PY iPWnE oixifgn EaBW t"r` zFIAx ielnE miplfBd KEnqA iziinC `iddn KixRC mzd̈¨§¨¦¥©¦§©§¥§¨©©§¨¦©§¥¦¦¤¨©£¦¦§©¥©¨¥¦§Ÿ§©¥§¨¨¥§¥¨©¦§¦§©¥¨¨§¨§¥¨§©§¦¨
`le Fz`xIn cxgde 'd z` `xId oYip `xFnl WxiRW o"aix 'iRM `le aiIgn `l minW ici z`vl 'it` oFaXdl `le oYip `xFnl i` oFaXdl `le oYip dzinl§¦¨¦©§Ÿ§¦¨¦§¨¦©§Ÿ§¦¨£¦¨¥§¥¨©¦Ÿ¦©¥§Ÿ§¦¦¨¤¦¥§¨¦©©¨¥¤§¤¨¥¦¦§¨§Ÿ
:odia` cFaM mEXn mipA iaiIgn `l Ez FcFaM ipRn Dxifgdl F` D`ivFdlE DxkFnl WWg `lC oeikC DiAB irA i`n KixR ikdC l"v `N` c"a iR lr oFaXdl§¦¨©¦¤¨§¨¥¨¦©¨¥©¥§¥¨§Ÿ¨©§§¨§¦¨§©£¦¨¦§¥§Ÿ§©§¥¨¦¦§£¦¤

úàöì`ibEqe ziWixtcM aiIgn `l minW ici z`vl 'it` DiciClC mipiIcA d`vFi Dpi` dvEvw ziAx c"nl ikd iiEpWl n"d `l KWp Edfi` wxRA .minW ici ¨¥§¥¨©¦§¤¤¥¤¤¤Ÿ¦§¥¨¥§¦¦§¨¥¨§¨§©¨¦¦§¦¥£¦¨¥§¥¨©¦Ÿ¦©¥§¦§¦¦§§¨
:Encw mzdC i`PY EdpdC mzd iPWncM `id i`PY `kd iiEpWl KiIW `le opAxCn oilAwn oi`C EpTizC `N` oipiIcA d`vFi dvEvw ziAx c"nM `kdC§¨¨§¦¦§¨§¨§©¨¦¤¨§¦§§¥§©§¦¦§©¨¨§Ÿ©¨¦§¥¨¨©¨¥¦§¦§©¥¨¨§©§©¨¥§¨¨¨§
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àøéáñ àì déìå øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä eøîà̈§£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨§¥Ÿ§¦¨
äìéæb äøBz øác ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç ø"à déì¥¦¨©©¨¨©©¦¨¨§©¨§¥¨
øLà äìæbä úà áéLäå øîàpL äéðéòa úøæBç úépzLpä©¦§©¥¤¤§¥¤¨¤¤¡©§¥¦¤©§¥¨£¤
íéáMä úðwz íeMî eðúðLî øîàz íàå íB÷î ìkî ìæb̈¨¦¨¨§¦Ÿ©¦§¨¥¦©¨©©¨¦
ízñk äëìä ïðçBé éaø øîàäå éëä ïðçBé 'ø øîà éîe¦¨©¨¨¨¥§¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§©
øîà øeèt BòávL ãò Bì Bðzéì ÷étñä àì ïðúe äðLî¦§¨§©Ÿ¦§¦¦§©¤¨§¨¨©
éì àLøôî éãéãì déîL á÷òé éaøå ïðaøcî àeää eäì§©¦§©¨¨§©¦©£Ÿ§¥§¦¦§¨§¨¦
íéìk ïàNòå ïéteLî íéöò ìæbL ïBâk ïðçBé éaøc dépéî¦¥§©¦¨¨§¤¨©¥¦§¦§¨§¨¥¦
éåìîe ïéðìæbä ïðaø eðz :Búéiøáì øæBçä éepéL déì äåäc©£¨¥¦©¥¦§¦¨¨©¨¨©©§¨¦©§¥
çeø ïéà ïäî ìa÷näå ïäî ïéìa÷î ïéà eøéæçäL úéaøa§¦¦¤¤¡¦¥§©§¦¥¤§©§©¥¥¤¥©
úéðLð éaø éîéa ïðçBé éaø øîà epîéä äçBð íéîëç£¨¦¨¥¤¨©©¦¨¨¦¥¤¦¦§¥
úBNòì LwaL ãçà íãàa äNòî àéðúc eæ äðLî¦§¨§©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¦¥©£
eléôà äáeLz äNBò äzà íà ä÷éø BzLà ì"à äáeLz§¨¦§¥¨¦©¨¤§¨£¦
äòL dúBàa äáeLz äNò àìå òðîðå ElL Bðéà èðáà©§¥¥¤§§¦§©§Ÿ¨¨§¨§¨¨¨
íäî ïéìa÷î ïéà eøéæçäL úBiaø éåìîe ïéðìæbä eøîà̈§©©§¨¦©§¥¦¦¤¤¡¦¥§©§¦¥¤
çépä éáéúéî epîéä äçBð íéîëç çeø ïéà íäî ìa÷näå§©§©¥¥¤¥©£¨¦¨¥¤¥¦¥¦¦©
ïäL ïéòãBé ïäL ô"òà úéaø ìL úBòî íäéáà íäì̈¤£¦¤¨¤¦¦¤¥§¦¤¥

éaøíäéáà àä àìc àeä eäðéà øéæçäì ïéáéiç ïéà ú ¦¦¥©¨¦§©£¦¦§§Ÿ¨£¦¤
øéæçäì áéiç Bðéà énð íäéáàc àeä ïéãa øéæçäì áéiç©¨§©£¦§¦©£¦¤©¦¥©¨§©£¦
çépä àôéñ éðúîì éòa à÷c íeMî eäãéãa éðz÷c àäå§¨§¨¨¥§¦§¦§¨¨¥§¦§¥¥¨¦¦©
ïéáéiç íéieñnä øác ìëå úélèå äøt íäéáà íäì̈¤£¦¤¨¨§©¦§¨¨¨©§¨©¨¦

éøwà øéæçäì ïéáéiç íäéáà ãBák éðtîe eäãéãa énð àLéø àðz íäéáà ãBák éðtî øéæçäì§©£¦¦§¥§£¦¤¨¨¥¨©¦§¦§¦§¥§£¦¤©¨¦§©£¦¦§¥
énð àëä äáeLz äNòLa ñçðt áø øîàãk Enò äNòî äNBòa øBàú àì Enòá àéNðå ïàk©§¨¦§©§Ÿ¨§¤©£¥©§¦§¨©©¦§¨§¤¨¨§¨¨¨©¦
øéæçäì ÷étñä àlL éøeãäàì déì éòaéà déab éòa éàî äáeLz äNò éà äáeLz äNòLa§¤¨¨§¨¦¨¨§¨©¨¥©¥¦¨¥¥§©£¥¤Ÿ¦§¦§©£¦
ìeæb éà àkéà eábL éàî ïéðìæb ïéøéæçî eábL ô"òà úéaøa éåìîe íéðìæbä òîL àz únL ãò©¤¥¨§©©©§¨¦©§¥§¦¦¤¨©£¦¦©§¨¦©¤¨¦¨¦¨
éøîà ïéøéæçî eábL ô"òà úBiaø éåìî eäéð éàîe ïéðìæbä àîéà àlà ìeæb àì ìeæb àì éàå ìeæb̈§¦Ÿ¨Ÿ¨¤¨¥¨©©§¨¦©¦©§¥¦¦¤¨©£¦¦©§¥
ïéñëBnäå ïéàabäå íéòBøä ù"ú íéîL éãé úàöì ïéøéæçî änì àlà íäî ïéìa÷î ïéàå ïéøéæçî©£¦¦§¥§©§¦¥¤¤¨¨¨©£¦¦¨¥§¥¨©¦¨¦§©©¨¦§©§¦
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øeaéö éëøö ïäa äNòé ïéøékî ïéàLå àôéñ àîéà ãBòå äL÷ ïúáeLz éànà éëä éà íéîL éãé§¥¨©¦¦¨¥©©§¨¨¨¨§¥¨¥¨§¤¥©¦¦©£¤¨¤¨§¥¦
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בבא קמא. פרק תשיעי - הגוזל עצים דף צד עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc `nw `aa(iriax meil)

y in yieøîàydéì àøéáñ àì déìå ,øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä± ¨§£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨§¥Ÿ§¦¨¥
dkld oi`e ,dpew iepiyy xaeq `l` ,mzenk xaeq epi` envr l`eny j`

.xfrl` oa oerny iaxk

:iepiy oica opgei iax zhiy,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîànøác ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§©
úøæBç úépzLpä äìéæb äøBzlfbpläìæbä úà áéLäå' øîàpL ,äéðéòa ¨§¥¨©¦§©¥¤¤§¥¤¨¤¤¡©§¥¦¤©§¥¨

b øLà,'ìæy rnyneíB÷î ìkî.dzpzydy xg`l elit`e ,daiydl eilr £¤¨¨¦¨¨
øîàz íàåepipyy dnn zeywdlaeðúðLîmilk m`yre mivr lfebdy §¦Ÿ©¦§¨¥

minkg ok epwize ,opaxcn `l` df oi` ,iepiya m`pw.íéáMä úðwz íeMî¦©¨©©¨¦
,milk dpnn dyry xg`l dnvr dlifbd z` xifgdl olfbd z` aiigp m`y

.dlifbd z` aiydle daeyza aeyln rpni

:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîe,dxezd on dpew epi` iepiyy ¦¨©©¦¨¨¨¦
äðLî íúñk äëìä ,ïðçBé éaø øîàäå.mewn lkaïðúemzqa [epipye] §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨§©

,fbd ziy`x iabl (.dlw oileg) dpyn'm`÷étñä àìl`xyidBì Bðzéì Ÿ¦§¦¦§
xnvd z` odkl,'øeèt BòávL ãòixacn gken ixde .iepiya e`pwy meyn ©¤§¨¨

.dzenk `ly opgei iax wqt ji`e ,dpew iepiyy dpynd

:`xnbd zvxzndéîL á÷òé éaøå ïðaøcî àeää eäì øîàmdl uxiz ± ¨©§©¦§©¨¨§©¦©£Ÿ§¥
,awri iax enyy minkgd cg`ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî éãéãìil - §¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¦¨¨

,mixen`d eixac opgei iax itn eyxtzdïàNòå ïéteLî íéöò ìæbL ïBâk§¤¨©¥¦§¦©£¨¨
,Búéiøáì øæBçä éepéL déì äåäc ,íéìkmixqpd z` selyl xyt` oky ¥¦©£¨¥¦©¥¦§¦¨

iax dcen xfeg epi`y rav ly iepiya la` ,mzencwl mxifgdle dfn df

.dxezd on dpewy opgei

:olfbd cin dlifbd z` dxfg lawl `ly minkg zpwzïéðìæbä ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¨¦
,dilral dlifbd z` exifgdyeøéæçäL úéaøa éåìîeziaixd z` dell ©§¥§¦¦¤¤¡¦

y minkg epwiz ,epnn eabyïäî ïéìa÷î ïéà.ålkïäî ìa÷îädlifbd z` ¥§©§¦¥¤§©§©¥¥¤
,ziaixd z` e`,epîéä äçBð íéîëç çeø ïéà.jenqa x`eaiy mrhdn ¥©£¨¦¨¥¤

ãçà íãàa äNòî ,àéðúc .Bæ äðLî úéðLð éaø éîéa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦¥©¦¦§¥¦§¨§©§¨©£¤§¨¨¤¨
,äáeLz äNBò äzà íà ,ä÷éø ,BzLà Bì äøîà .äáeLz úBNòì LwaL¤¦¥©£§¨¨§¨¦§¥¨¦©¨¤§¨

èðáà eléôàjilrye .ElL Bðéàjk meyn.äáeLz äNò àìå òðîð £¦©§¥¥¤§¦§©§Ÿ¨¨§¨
eøîà äòL dúBàa,minkgïéìa÷î ïéà eøéæçäL úBiaø éåìîe ïéðìæbä §¨¨¨¨§©©§¨¦©§¥¦¦¤¤¡¦¥§©§¦

,íäîrpni `ly ick.daeyz zeyrln eíéîëç çeø ïéà ,íäî ìa÷îäå ¥¤§©§©¥¥¤¥©£¨¦
.epîéä äçBð¨¥¤

:zxg` `ziixan ef `ziixa lr `xnbd dywníäéáà íäì çépä ,éáéúéî¥¦¥¦¦©¨¤£¦¤
eipal ezyexiaúéaø ìL úBòî,deldn dabyïäL ïéòãBé ïäL ét ìò óà ¨¤¦¦©©¦¤¥§¦¤¥

ïéà ,úéaømdøéæçäì ïéáéiç`wecy rnyn .dell oeäðéà[mipad]àeä ¦¦¥©¨¦§©£¦¦§
àìc,xifgdl miaiigíäéáà àäenvr,øéæçäì áéiç`ziixad ixack `le §Ÿ¨£¦¤©¨§©£¦

.ziaixd z` milawn oi` envr delndn s`y ,lirl d`aedy

:`xnbd zvxzn,øéæçäì áéiç Bðéà énð íäéáàc àeä ïéãadpwzd meyn §¦©£¦¤©¦¥©¨§©£¦
.dxen`déðz÷c àäå`ziixaaeäãéãa`le xifgdl miaiig mpi`y [mipaa] §¨§¨¨¥§¦§

`ed ,envr eaéðúîì éòa à÷c íeMîzepyl `pzd dvexy ±aàôéñly ¦§¨¨¥§¦§¥¥¨
m`y ,`ziixadíéieñîä øác ìëå úélèå äøt íäéáà íäì çépäxkipy ¦¦©¨¤£¦¤¨¨§©¦§¨¨¨©§¨

ziaixd aeg xear delnd e`aby utgd `edy miaxlegipde,eiyxeil

ïéáéiçmipadøéæçäìdell eze`àðz ,íäéáà ãBák éðtîaénð àLéø ©¨¦§©£¦¦§¥§£¦¤¨¨¥¨©¦
zern iableäãéãa.envr delnl oicd `ede ,xifgdl miaiig mpi` mdy §¦§

:`xnbd dywnåikíäéáà ãBák éðtîmdøéæçäì ïéáéiçixde ,dlifbd z` §¦§¥§£¦¤©¨¦§©£¦
ïàk éø÷àzyxc z` ,ziaix xeqi` lr xary df mc` lr yexcl epl yi - ¦§¥¨

aezkd lr minkg'øàú àì Enòá àéNðå'`wec `edyainäNòî äNBò §¨¦§©§Ÿ¨Ÿ§¤©£¤
,Enò.a` oebk ,eceaka miaiigy in lkl oicd `ede .dxiar xaer epi`e ©§

.eceaka miaiig eipa oi` ryx `ed xg`ne

:`xnbd zvxznñçðt áø øîàãkdbibga dpynd z` uxzl(.åë) ¦§¨©©¦§¨
dcinrde ,zxg` `iyewnaapbénð àëä ,äáeLz äNòLuxzl yi §¤¨¨§¨¨¨©¦

zxacn `ziixadyaziaixa delnäáeLz äNòLok lre ,zny mcew §¤¨¨§¨
.mdia` ceak meyn ,ziaixa lhpy miieqnd xacd z` xifgdl eipa miaiig

:df uexiz lr `xnbd dywndéì éòaéà ,déab éòa éàî ,äáeLz äNò éà¦¨¨§¨©¨¥©¥¦¨¥¥
Y éøecäàì.dxifgdl eilr did `ld ,elv` ziaxd dyer dn §©§¥

`l` ,daeyz dyry ziaixa delna zxacn `ziixad :`xnbd zvxzn

øéæçäì ÷étñä àlLd.únL ãò ¤Ÿ¦§¦§©£¦©¤¥
:zxg` `ziixan dxen`d miayd zpwz lr `xnbd dywn cer,òîL àz̈§©

.ïéøéæçî eábL ét ìò óà ,úéaøa éåìîe íéðìæbä©©§¨¦©§¥§¦¦©©¦¤¨©£¦¦
`xnbd dpc ,lirl `ziixad lr `ziixad ixacn `xnbd dywny iptle

ixac mipaen ziaixa mieln iabl `nlya :zl`eye ,`ziixad ixac mvra

mdilry ziaixd z` eaby xg`l elit`y ,'eaby it lr s`' `ziixad

aeg ea yiy df xhy rexwl mdilr eab `l oiicr m`y oky lke ,dxifgdl

a la` .dzeabl `le ziaix' éàî ,ïéðìæbit lr s`àkéà 'eábLdne ,mda ©§¨¦©¤¨¦¨
`ld .z`f siqedl `zixad dz`xìeæb àì ìeæb àì éàå ,ìeæb ìeæb éà± ¦¨¨§¦Ÿ¨Ÿ¨

ixd ok `l m`y ,dlifbd z` elhp xaky `hiyt ,miplfba xaecnd m` `ld

.llk miplfb mpi` oiicr

,`ziixaa exn`p mipic ipy `l ,`xnbd daiynéàîe ,ïéðìæbä ,àîéà àlà¤¨¥¨©©§¨¦©
eäéðmd `ld ,miplfb mze` md ine ±L ét ìò óà ,úBiaø éåìîxakeáb ¦©§¥¦¦©©¦¤¨

md ixd ziaixd z`ïéøéæçî.dell dze` ©£¦¦
lr ,eaby xg`l elit` ziaix mixifgny o`k x`eandn dyw mewn lkne

zpwz iptn ziaixd z` mdn milawn oi`y ,lirl `ziixaa epipyy dn

.miayd

:`xnbd zvxzn,éøîàmcivn mdïéøéæçî,ziaixd z`åmle`ïéìa÷î ïéà ¨§¥©£¦¦§¥§©§¦
dze`.íäî,deld lv` ziaixd x`yzy ick `l xifgdl mdilreàlà ¥¤¤¨

,ïéøéæçî änìick.íéîL éãé úàöì ¨¨©£¦¦¨¥§¥¨©¦
:`xnbd dywn cerïéàabäå ,íéòBøä ,òîL àzqn miaebd jlnd ly ¨§©¨¦§©©¨¦
,dpepx`e zleblebïéñëBnäåitl mirexd .md miplfb el` lk ,[qknd iaeb] §©§¦

xzei miaeb mdy itl miqkende mi`abde ,mixg` zecya mirex mdy

ribndn.mdl,daeyza aeyl mi`a md m`e,äL÷ ïúáeLzelfby meyn §¨¨¨¨
.xifgdl inl mircei mpi`e ,miaxd z`ïéøéæçîedlifbd z`ìipa mze` ©£¦¦§

mdy mc`ïéøéknepipyy dn lr dyw o`kne .mci lr elfbpy mda ©¦¦
.dlifbd z` mdicin milawn oi`y ,lirl `ziixaa

:`xnbd zvxznéøîàmd ok` ,ef `ziixa zpeeka mbå ,ïéøéæçîmle`ïéà ¨§¥©£¦¦§¥
,ïéøéæçî änì àlàå .íäî ïéìa÷îick.íéîL éãé úàöì §©§¦¥¤§¤¨¨¨©£¦¦¨¥§¥¨©¦

:`xnbd dywn aeye,äL÷ ïúáeLz éànà ,éëä éàoi` jk oia `ld ¦¨¦©©§¨¨¨¨
.daeyza xefgl mdl lwe ,dlifbd z` mdn milawn

ãBòå:`xnbd dywnå ,àôéñ àîéàmc` ipan elfby mincdïéàLmd §¥¨¥¨§¤¥
ïéøékî,mdl aiydl mcia oi`e mze`áø øîàå .øeaéö éëøö ïäa äNòé ©¦¦©£¤¨¤¨§¥¦§¨©©
,àcñçmdyúBøòîe ïéçéL úBøBamilfbpd s`e ,miaxd ikxvl min ly ¦§¨¦¦§¨

z` aiydl mdilry ixd .mzlifb mdl ayez jkae ,mdn epdii mnvr

.miny ici z`vl ick wx `le ,lfbpd cia x`yzy ote`a dlifbd

:xg` uexiz `xnbd zvxznïàk .àéL÷ àì àlàmirexd ly `ziixaa ¤¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,miqkende mi`abdíãB÷d dpwzpyäðwziniaiaxlawl `ly ¤©¨¨

.mdneïàkxaecn mdn milawn oi`y zxne`d `ziixaa.äðwz øçàì ¨§©©©¨¨
:sqep uexiz `xnbd zvxzn,ïîçð áø øîàc àzLäå`ly exn` `ly §©§¨§¨©©©§¨

wx `l` ,mdn lawlúîéi÷ äìéæb ïéàLamdilr oicd ony it lr s`y , §¤¥§¥¨©¤¤
,mincd z` mdn lawl `ly epwiz ,dinc z` mlyléãéà àîéz eléôà£¦¥¨¦¦

éãéàåzexacn [zeziixad izyy]äðwz øçàì,odipia dxizq oi`àìå §¦¦§©©©¨¨§Ÿ
.àéL÷©§¨
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צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc `nw `aa(iriax meil)

y in yieøîàydéì àøéáñ àì déìå ,øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä± ¨§£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨§¥Ÿ§¦¨¥
dkld oi`e ,dpew iepiyy xaeq `l` ,mzenk xaeq epi` envr l`eny j`

.xfrl` oa oerny iaxk

:iepiy oica opgei iax zhiy,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîànøác ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§©
úøæBç úépzLpä äìéæb äøBzlfbpläìæbä úà áéLäå' øîàpL ,äéðéòa ¨§¥¨©¦§©¥¤¤§¥¤¨¤¤¡©§¥¦¤©§¥¨

b øLà,'ìæy rnyneíB÷î ìkî.dzpzydy xg`l elit`e ,daiydl eilr £¤¨¨¦¨¨
øîàz íàåepipyy dnn zeywdlaeðúðLîmilk m`yre mivr lfebdy §¦Ÿ©¦§¨¥

minkg ok epwize ,opaxcn `l` df oi` ,iepiya m`pw.íéáMä úðwz íeMî¦©¨©©¨¦
,milk dpnn dyry xg`l dnvr dlifbd z` xifgdl olfbd z` aiigp m`y

.dlifbd z` aiydle daeyza aeyln rpni

:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîe,dxezd on dpew epi` iepiyy ¦¨©©¦¨¨¨¦
äðLî íúñk äëìä ,ïðçBé éaø øîàäå.mewn lkaïðúemzqa [epipye] §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨§©

,fbd ziy`x iabl (.dlw oileg) dpyn'm`÷étñä àìl`xyidBì Bðzéì Ÿ¦§¦¦§
xnvd z` odkl,'øeèt BòávL ãòixacn gken ixde .iepiya e`pwy meyn ©¤§¨¨

.dzenk `ly opgei iax wqt ji`e ,dpew iepiyy dpynd

:`xnbd zvxzndéîL á÷òé éaøå ïðaøcî àeää eäì øîàmdl uxiz ± ¨©§©¦§©¨¨§©¦©£Ÿ§¥
,awri iax enyy minkgd cg`ïðçBé éaøc dépéî éì àLøtî éãéãìil - §¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¦¨¨

,mixen`d eixac opgei iax itn eyxtzdïàNòå ïéteLî íéöò ìæbL ïBâk§¤¨©¥¦§¦©£¨¨
,Búéiøáì øæBçä éepéL déì äåäc ,íéìkmixqpd z` selyl xyt` oky ¥¦©£¨¥¦©¥¦§¦¨

iax dcen xfeg epi`y rav ly iepiya la` ,mzencwl mxifgdle dfn df

.dxezd on dpewy opgei

:olfbd cin dlifbd z` dxfg lawl `ly minkg zpwzïéðìæbä ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¨¦
,dilral dlifbd z` exifgdyeøéæçäL úéaøa éåìîeziaixd z` dell ©§¥§¦¦¤¤¡¦

y minkg epwiz ,epnn eabyïäî ïéìa÷î ïéà.ålkïäî ìa÷îädlifbd z` ¥§©§¦¥¤§©§©¥¥¤
,ziaixd z` e`,epîéä äçBð íéîëç çeø ïéà.jenqa x`eaiy mrhdn ¥©£¨¦¨¥¤

ãçà íãàa äNòî ,àéðúc .Bæ äðLî úéðLð éaø éîéa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦¥©¦¦§¥¦§¨§©§¨©£¤§¨¨¤¨
,äáeLz äNBò äzà íà ,ä÷éø ,BzLà Bì äøîà .äáeLz úBNòì LwaL¤¦¥©£§¨¨§¨¦§¥¨¦©¨¤§¨

èðáà eléôàjilrye .ElL Bðéàjk meyn.äáeLz äNò àìå òðîð £¦©§¥¥¤§¦§©§Ÿ¨¨§¨
eøîà äòL dúBàa,minkgïéìa÷î ïéà eøéæçäL úBiaø éåìîe ïéðìæbä §¨¨¨¨§©©§¨¦©§¥¦¦¤¤¡¦¥§©§¦

,íäîrpni `ly ick.daeyz zeyrln eíéîëç çeø ïéà ,íäî ìa÷îäå ¥¤§©§©¥¥¤¥©£¨¦
.epîéä äçBð¨¥¤

:zxg` `ziixan ef `ziixa lr `xnbd dywníäéáà íäì çépä ,éáéúéî¥¦¥¦¦©¨¤£¦¤
eipal ezyexiaúéaø ìL úBòî,deldn dabyïäL ïéòãBé ïäL ét ìò óà ¨¤¦¦©©¦¤¥§¦¤¥

ïéà ,úéaømdøéæçäì ïéáéiç`wecy rnyn .dell oeäðéà[mipad]àeä ¦¦¥©¨¦§©£¦¦§
àìc,xifgdl miaiigíäéáà àäenvr,øéæçäì áéiç`ziixad ixack `le §Ÿ¨£¦¤©¨§©£¦

.ziaixd z` milawn oi` envr delndn s`y ,lirl d`aedy

:`xnbd zvxzn,øéæçäì áéiç Bðéà énð íäéáàc àeä ïéãadpwzd meyn §¦©£¦¤©¦¥©¨§©£¦
.dxen`déðz÷c àäå`ziixaaeäãéãa`le xifgdl miaiig mpi`y [mipaa] §¨§¨¨¥§¦§

`ed ,envr eaéðúîì éòa à÷c íeMîzepyl `pzd dvexy ±aàôéñly ¦§¨¨¥§¦§¥¥¨
m`y ,`ziixadíéieñîä øác ìëå úélèå äøt íäéáà íäì çépäxkipy ¦¦©¨¤£¦¤¨¨§©¦§¨¨¨©§¨

ziaixd aeg xear delnd e`aby utgd `edy miaxlegipde,eiyxeil

ïéáéiçmipadøéæçäìdell eze`àðz ,íäéáà ãBák éðtîaénð àLéø ©¨¦§©£¦¦§¥§£¦¤¨¨¥¨©¦
zern iableäãéãa.envr delnl oicd `ede ,xifgdl miaiig mpi` mdy §¦§

:`xnbd dywnåikíäéáà ãBák éðtîmdøéæçäì ïéáéiçixde ,dlifbd z` §¦§¥§£¦¤©¨¦§©£¦
ïàk éø÷àzyxc z` ,ziaix xeqi` lr xary df mc` lr yexcl epl yi - ¦§¥¨

aezkd lr minkg'øàú àì Enòá àéNðå'`wec `edyainäNòî äNBò §¨¦§©§Ÿ¨Ÿ§¤©£¤
,Enò.a` oebk ,eceaka miaiigy in lkl oicd `ede .dxiar xaer epi`e ©§

.eceaka miaiig eipa oi` ryx `ed xg`ne

:`xnbd zvxznñçðt áø øîàãkdbibga dpynd z` uxzl(.åë) ¦§¨©©¦§¨
dcinrde ,zxg` `iyewnaapbénð àëä ,äáeLz äNòLuxzl yi §¤¨¨§¨¨¨©¦

zxacn `ziixadyaziaixa delnäáeLz äNòLok lre ,zny mcew §¤¨¨§¨
.mdia` ceak meyn ,ziaixa lhpy miieqnd xacd z` xifgdl eipa miaiig

:df uexiz lr `xnbd dywndéì éòaéà ,déab éòa éàî ,äáeLz äNò éà¦¨¨§¨©¨¥©¥¦¨¥¥
Y éøecäàì.dxifgdl eilr did `ld ,elv` ziaxd dyer dn §©§¥

`l` ,daeyz dyry ziaixa delna zxacn `ziixad :`xnbd zvxzn

øéæçäì ÷étñä àlLd.únL ãò ¤Ÿ¦§¦§©£¦©¤¥
:zxg` `ziixan dxen`d miayd zpwz lr `xnbd dywn cer,òîL àz̈§©

.ïéøéæçî eábL ét ìò óà ,úéaøa éåìîe íéðìæbä©©§¨¦©§¥§¦¦©©¦¤¨©£¦¦
`xnbd dpc ,lirl `ziixad lr `ziixad ixacn `xnbd dywny iptle

ixac mipaen ziaixa mieln iabl `nlya :zl`eye ,`ziixad ixac mvra

mdilry ziaixd z` eaby xg`l elit`y ,'eaby it lr s`' `ziixad

aeg ea yiy df xhy rexwl mdilr eab `l oiicr m`y oky lke ,dxifgdl

a la` .dzeabl `le ziaix' éàî ,ïéðìæbit lr s`àkéà 'eábLdne ,mda ©§¨¦©¤¨¦¨
`ld .z`f siqedl `zixad dz`xìeæb àì ìeæb àì éàå ,ìeæb ìeæb éà± ¦¨¨§¦Ÿ¨Ÿ¨

ixd ok `l m`y ,dlifbd z` elhp xaky `hiyt ,miplfba xaecnd m` `ld

.llk miplfb mpi` oiicr

,`ziixaa exn`p mipic ipy `l ,`xnbd daiynéàîe ,ïéðìæbä ,àîéà àlà¤¨¥¨©©§¨¦©
eäéðmd `ld ,miplfb mze` md ine ±L ét ìò óà ,úBiaø éåìîxakeáb ¦©§¥¦¦©©¦¤¨

md ixd ziaixd z`ïéøéæçî.dell dze` ©£¦¦
lr ,eaby xg`l elit` ziaix mixifgny o`k x`eandn dyw mewn lkne

zpwz iptn ziaixd z` mdn milawn oi`y ,lirl `ziixaa epipyy dn

.miayd

:`xnbd zvxzn,éøîàmcivn mdïéøéæçî,ziaixd z`åmle`ïéìa÷î ïéà ¨§¥©£¦¦§¥§©§¦
dze`.íäî,deld lv` ziaixd x`yzy ick `l xifgdl mdilreàlà ¥¤¤¨

,ïéøéæçî änìick.íéîL éãé úàöì ¨¨©£¦¦¨¥§¥¨©¦
:`xnbd dywn cerïéàabäå ,íéòBøä ,òîL àzqn miaebd jlnd ly ¨§©¨¦§©©¨¦
,dpepx`e zleblebïéñëBnäåitl mirexd .md miplfb el` lk ,[qknd iaeb] §©§¦

xzei miaeb mdy itl miqkende mi`abde ,mixg` zecya mirex mdy

ribndn.mdl,daeyza aeyl mi`a md m`e,äL÷ ïúáeLzelfby meyn §¨¨¨¨
.xifgdl inl mircei mpi`e ,miaxd z`ïéøéæçîedlifbd z`ìipa mze` ©£¦¦§

mdy mc`ïéøéknepipyy dn lr dyw o`kne .mci lr elfbpy mda ©¦¦
.dlifbd z` mdicin milawn oi`y ,lirl `ziixaa

:`xnbd zvxznéøîàmd ok` ,ef `ziixa zpeeka mbå ,ïéøéæçîmle`ïéà ¨§¥©£¦¦§¥
,ïéøéæçî änì àlàå .íäî ïéìa÷îick.íéîL éãé úàöì §©§¦¥¤§¤¨¨¨©£¦¦¨¥§¥¨©¦

:`xnbd dywn aeye,äL÷ ïúáeLz éànà ,éëä éàoi` jk oia `ld ¦¨¦©©§¨¨¨¨
.daeyza xefgl mdl lwe ,dlifbd z` mdn milawn

ãBòå:`xnbd dywnå ,àôéñ àîéàmc` ipan elfby mincdïéàLmd §¥¨¥¨§¤¥
ïéøékî,mdl aiydl mcia oi`e mze`áø øîàå .øeaéö éëøö ïäa äNòé ©¦¦©£¤¨¤¨§¥¦§¨©©
,àcñçmdyúBøòîe ïéçéL úBøBamilfbpd s`e ,miaxd ikxvl min ly ¦§¨¦¦§¨

z` aiydl mdilry ixd .mzlifb mdl ayez jkae ,mdn epdii mnvr

.miny ici z`vl ick wx `le ,lfbpd cia x`yzy ote`a dlifbd

:xg` uexiz `xnbd zvxznïàk .àéL÷ àì àlàmirexd ly `ziixaa ¤¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,miqkende mi`abdíãB÷d dpwzpyäðwziniaiaxlawl `ly ¤©¨¨

.mdneïàkxaecn mdn milawn oi`y zxne`d `ziixaa.äðwz øçàì ¨§©©©¨¨
:sqep uexiz `xnbd zvxzn,ïîçð áø øîàc àzLäå`ly exn` `ly §©§¨§¨©©©§¨

wx `l` ,mdn lawlúîéi÷ äìéæb ïéàLamdilr oicd ony it lr s`y , §¤¥§¥¨©¤¤
,mincd z` mdn lawl `ly epwiz ,dinc z` mlyléãéà àîéz eléôà£¦¥¨¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc `nw `aa(iriax meil)

:dziiyew z` `xnbd zyxtnøîàc àáøì àîìLa,lirléaø øîà÷ ék ¦§¨¨§¨¨§¨©¦¨¨©©¦
íúä øæòìà ïa ïBòîL`wec ,dpew epi` iepiyyøãäc äLçëäaok xn`, ¦§¤¤§¨¨¨¨§©§¨¨§¨©

ìàéL÷ àoky .l`eny ixac zxizqøîà÷ ék' l`enyéaøk äëìä Ÿ©§¨¦¨¨©£¨¨§©¦
øãäc äLçëäa ,'ãîBò BîB÷îa éepéLc øæòìà ïa ïBòîLiepiyy ,ok xn` ¦§¤¤§¨¨§¦¦§¥§©§¨¨§¨©

.iepiy epi` eziixa xfegdàìå ápâì àì ïéîL ïéà' íúä ìàeîL øîà÷ éëå§¦¨¨©§¥¨¨¥¨¦Ÿ§©¨§Ÿ
øãä àìc äLçëäa ,'ïé÷æðì àlà ïìæâìxfeg epi`y iepiyy ,ok xn` §©§¨¤¨¦§¨¦§©§¨¨§Ÿ¨©

.dpew eziixaløæòìà ïa ïBòîL éaø øîà÷ ék ,øîàc éiaàì àlàiepiyy ¤¨§©©¥§¨©¦¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨
elit` dpew epi`,øîà÷ øãä àìc äLçëäadxaypy e` dzny oebk §©§¨¨§Ÿ¨©¨¨©

,dlbx.øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©
:`xnbd zvxznéëä éðúî éiaà.l`eny zxnina ok qxeb ±áø øîà ©©¥©§¥¨¦¨©©

ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥
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xcde"ק fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc `nw `aa(iying meil)

ïàkxaecn miqkene mi`ab mirex ly `ziixaaúîéi÷ äìéæâa`ly ¨¦§¥¨©¤¤
.mdn dze` milawn ok lre ,miayd zpwz da dxn`peïàk`ziixaa ¨

xaecn ,dpwzd iptn mdn milawn oi`y zxne`d.úîéi÷ äìéæb ïéàLa§¤¥§¥¨©¤¤
ixde ,zniiw dlifbd oi`ya dpwzd z` cinrdl okzi ji` :`xnbd dywn

jilry hpa` elit`' ezy` el dxn`y olfb eze` meyn did dpwzd mrh

.daeyza xefgln rpnp jk jezne ,'jly epi`úîéi÷ äìéæâc èðáà àäå§¨©§¥§§¥¨©¤¤
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בבא קמא. פרק תשיעי - הגוזל עצים דף צה עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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éúeLøa øîBà äæ e÷Bìçé òãBé éðéà øîBà äæå òãBé éðéà øîBà äæ da äëæ ÷úBL äläå äãìé̈§¨§©¨¥¨¨¨¤¥¥¦¥©§¤¥¥¦¥©©§¤¥¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc `nw `aa(iyiy meil)

åàì éàî`l m`d ±ä÷ìçðì ïécä àeäs` ok m`e ,leqt `edy zneizd ©©©¦§¤§§¨
.df leqt zngn olfbl aleld dpwp

:`xnbd dgecàì`l` ,`ed okäìhéðzneizddì øñç àäc ,éðàLsebn Ÿ¦§¨©¦§¨¨¥¨
.xyk `edy okzie ,melk epnn xqgp `l zneizd dwlgp m` la` ,aleld

:iel oa ryedi iax ixaca zxg` oeyláø øîàc ,òîL àz ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨§©§¨©©
äìhpL éîk äNòð úîBézä ä÷ìçð ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ïeúî̈¨©©¦§ª©¤¥¦¤§§¨©§¤©£¨§¦¤¦§¨

,aleldn zneizdå`ed ixd.ìeñt §¨
:ef oeyl itl `xnbd dwiqn,dpéî òîLolfbd dpew zneizd dwlgp m`y §©¦¨

.jka lqtp `edy meyn ,iepiya aleld z`

àúðéáì décáòå ,déøáçî àøôò ìæâc ïàî éàä :àtt áø øîàlfebd - ¨©©¨¨©©§¨©©§¨¥©§¥§©§¥§¥§¨
,dpial epnn dyre exiagn xtréð÷ àì`id zxfeg `l` ,dpiald z` Ÿ¨¥

.lfbplàøôò déì éeLî øãäc ,àîòè éàîyezkle xefgl lekiy meyn ± ©©£¨§¨©§©¥¥©§¨
.dpew epi` eziixal xfegd iepiye ,xtrl aey dzeyrle dpiald z`

lfb m` la`éð÷ ,àøôò décáòå àúðéáì.iepiya xtrd z` olfbdéàî §¥§¨§©§¥©§¨¨¥©
] ,zøîà[xn`z m`àúðéáì déì ãéáòå øãä àîìcxefgl ecia `ld ± ¨§©§¦§¨¨©§¨¦¥§¥§¨

ok `l ,dpew epi`y xfegd iepiy `ed df s`e ,dpiall xtrd z` zeyrle

meyn .`edyàúðéáì éàädpial xtrdn dyriyíéðôe ,àeä éúéøçà ©§¥§¨©£¦¦¨¦
.ïàëì eàa úBLãç,dnvr pipta leaibe oewiz dipyd dpiald dkixv ixdy £¨¨§¨

df iepiyy `vnp .dpey`x dpiald lcebk weica didzy oiekl xyt` i`e

.ezencwl xfeg epi`y iepiy `ed xtrl dpiald zyizk ly

éæeæ ãéáòå déøáçî àkñð ìæâc ïàî éàä :àtt áø øîàåyeb lfebd - §¨©©¨¨©©§¨©©§¨¥©§¥§¨¦¥
,fef zerahn epnn dyre exiagn sqk lyéð÷ àìmaiyn `l` ,el` mifef Ÿ¨¥

.lfbplàkñð eäì ãéáò øãä ,àîòè éàîmkizdle xefgl eciay meyn ± ©©§¨¨©¨¦§©§¨
.dpew epi`y eziixal xfegd iepiy df ixde ,sqk yeb aey mdn zeyrle

lfb m` la`zøîà éàî .éð÷ ,àkñð eäðéãáòå éæeæ[xn`z m`]ãéáò øãä ¥§©§¦§©§¨¨¥©¨§©§¨©¨¦
eäìaey `kqplléæeæ.`ed ok `l ,xfegd iepiye df ixdeel` oi` ixdy §¥

`l` ,mcewnk mifef mze`,ïàëì eàa úBLãç íéðtepi`y iepiyy `vnpe ¨¦£¨¨§¨
.`ed eziixal xfeg

mifef lfebdéîéçLmzepyi aexn [mixegy]ðéãáòåézãç eämze` oaile - §¦¥§©§¦§£©¥
,miycgk m`yre,éð÷ àìiepiye ,xigydle aey oyiizdl mteqy meyn Ÿ¨¥

.`ed xfegd

mifef lfb m` la`éð÷ ,éîéçL eäðéãáòå ézãç.iepiya mze`,zøîà éàî £©¥§©§¦§§¦¥¨¥©¨§©§
c meyn xfegd iepiy `ed df s`ézãç eäì ãéáò øãä`l ,mpaliy ici lr ¨©¨¦§£©¥

meyn .`ed okoky ,miycgk ixnbl miyrp mpi` mpalny xg`l s`y

¯åäééîçéL òéãé òãéîiepiyy `vnpe ,mzixexgy mdilr zxkip oiicr ¥©§¦©¦§©§
.`ed xfeg epi`y

:epzpyna epipy.äìæbä úòLk ïéîlLî ïéðìæbä ìk ,ììkä äæ¤©§¨¨©©§¨¦§©§¦¦§©©§¥¨
`xnbd zl`eyéàî ééezàì ['ìk'] (ììkä äæ)zeaxl dpynd d`a dn ± ¤©§¨¨§©¥©

.ef daiza

d`a ,dpynay 'lk' zaiz :`xnbd daiynàä ééezàìiepiyéaø øîàc §©¥¨§¨©©¦
.Bàð÷e ,Bãéa éepéL äNòð ,øBL äNòðå ìâò ,ìéà äNòðå äìè áðb ,àòlà¦¨¨¨©¨¤§©£¨©¦¥¤§©£¨©£¨¦§¨§¨

m`eøëîe çáè,dyinge drax` inelyzn xeht lbrd e` li`d z` ¨©¨©
`vnpe ,iepiya okl mcew m`pw xaky meynz`y,çáBè àeä BlLz`e ¤¥©

,øëBî àeä BlL.ltk `l` mlyn epi`e:wizr olfba eqpwy qpw ¤¥
eäa òøæ ,àáøk eäa áøk ìæà ,déøáçî éøBúc àðct ìæâc àøáb àeää©©§¨§¨©©¨¨§¥¥©§¥¨©§©§§¨¨¤©§

déøîì eäðéøãäà óBñì ,àòøæ,exiagn mixeey cnv lfb mc`a dyrn ± ©§¨§©©§¦§§¨¥
.mdilral mxifgd seqale ,edcy z` mdnr rxfe yxgeáøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©

ïîçð.oicleäì øîà,oicd ilral ongp axçaLàc àçáL eîBL eìéæ- ©§¨¨©§¦¦§¨§©§©
olfbd mlyie ,el` zek`ln ici lr dcyd dgiaydy gayd z` eneye ekl

.df gay mixeeyd lral

àáø déì øîà:ongp axlçaLà àì àòøà ,çaLà éøBzwx m`d ± ¨©¥¨¨¥©§©©§¨Ÿ©§©
ixde ,dnvr dcyl mb qgiizn gayd oi` ike ,dcyd z` egiayd mixeeyd

.zexitd z` dginvdy ef `id

øîà:ongp ax elàðéîà÷ àbìt ,délek eîééLð àðéîà÷ éîizxn` ike - ¨©¦¨£¦¨§©§¥©§¨¨£¦¨
ivg mlyiy `l` izxn` `l ip` s` ,dcyd gay lk z` mlyiy olfbl el

.dcyd gaya mwlg itk ,mixeeyd lral gaydn

déì øîà:ongp axl `axå ,àeä äìéæb óBñ óBñdlifbdy epicia dkld ¨©¥§¥¨§
àðéòa äøãä à÷.olfbd lv` x`yp gayde ,`idy zenk [dipira zxfeg] ¨¨§¨§¥¨

cixdïðú' ,epizpyna,'äìæbä úòLk ïéîlLî ïéðìæbä ìkmixifgn mpi`e §§©¨©©§¨¦§©§¦¦§©©§¥¨
.gayd z`

déì øîà:`axl ongp axéì àîéz àì àðéãa àðáéúé ék ,Cì àðéîà àì ¨©¥Ÿ£¦¨¨¦¨¦§¨§¦¨Ÿ¥¨¦
éãéî.xac il xn`z l` oica ayei ip`yky ,jl izxn` `l ike -øîàc ¦¦§¨©

àðéãa éçà àkìî øBáLå àðà ,éàìò ïéøáç àðeä`ped ilr xn` ixdy ± ¨©§¦£©£¨§¨©§¨©¥§¦¨
miey xnelk ,oica epgp` mig` [`kln xeay dpeknd] l`enye ip`y ,ixag

.dkldd wqt gka epgp`inrh dcyd gayn ivga df olfb izaiigy dne

c meyn ,icnr,àeä à÷ézò àðìæb Lpéà éàälfeb `edy ax onf dfne ©¦¨©§¨¨©¦¨
,zeriawaejk meyndéñð÷éàc àðéòá.eqpewl izivx - §¦¨§¤§§¥

äðùî

olfb ipica zwqer epiptly dpynd mb (:bv) zncewd dpynl jyndk

,olfbd d`pw dlifba iepiy dyrpy oeike ,eciay dlifba iepiy dyrpy

jixv m`d dpc epizpyn .dlifbd zrya diey itk zern mlyl jixve

dlifbd z` xifgdl lekiy e` ,dlifba dyrpy zgtd z` mlyl olfbd

jxca dyrpy iepiy ipic dpynd d`ian dligzae .`idy zenk dilral

:rahd

,äðé÷æäå ,äîäa ìæblfby e`,eðé÷æäå ,íéãáòmileki mpi` jk awre ¨©§¥¨§¦§¦¨£¨¦§¦§¦
mkxr cxie ,xarak dk`ln zeyrlmicard e` dndad ly.dyrpy oeik

okle ,iepiya olfbd m`pw cara e` dndaa iepiye` micard z` xifgnyk

,mdilral dndadäìæbä úòLk ílLîmiey eidy mkxr itk ±zrya §©¥¦§©©§¥¨
.dlifbdíéãáòa ,øîBà øéàî éaø,car xifgnyk ±Bì øîBà,card lral ©¦¥¦¥©£¨¦¥

éðôì ElL éøä,Eel mlyl jixv epi`e ,`edy zenk card z` el xifgne £¥¤§§¨¤
myk jkl ,rwxwl eywed micardy oeiky xaq xi`n iax .dlifbd zryk

,micara oicd jk ,dilra zeyxa zx`yp cinze rwxw lefbl xyt` i`y

.zgtpe dpzyp eilra zeyxa ,cara dyrpy zgte iepiy lk `linne

:xkipd iepiy dlifbd ecia dzpzypy dlifb ly mixwn d`ian dpynd

÷cñðå ,òaèî ìæblfebd oke ,xkip iepiy `ede rahnd,eáé÷øäå ,úBøét ¨©©§¥©§¦§©¥§¦§¦
lfebd oke,õéîçäå ,ïééiepiy ici lre ,xkipd iepiy dyrp el` mixwn lka ©¦§¤§¦

okle ,olfbd m`pw df.äìæbä úòLk ílLî§©¥¦§©©§¥¨
:xkip epi`y iepiya olfbd cia dzpzyp dlifbdy mixwn d`ian dpynd

lfbìñôðå ,òaèîoke ,yeniyllfebd,úàîèðå ,äîeøzd`nhpy oeike ©§¥©§¦§©§¨§¦§¥
lfebd oke ,dtixyl `l` zcner dpi`e dlik`a dxeq`åéìò øáòå ,õîç̈¥§¨©¨¨

,çñtälfebd oke .d`pda xq`py,äøéáò da äãaòúðå ,äîäaoebk ©¤©§¥¨§¦§©§¨¨£¥¨
,dxf dcearl dvwdy e` ,dl degzyde dxf dcear d`yry e` ,draxpy

,oaxwl dndad dlqtp jk meyneäìñôpL Bàdndadîaxwidléab ìò ¤¦§§¨¦©©¥
çaænä,oiray oiweca oebke ,xkip epi`y mewna men da dyrpy ici lrBà ©¦§¥©

ì÷qéì äàöBé äúéäL,d`pdae dlik`a dxeq` ,lwqidl z`veid dndae , ¤¨§¨§¨¦¨¥
olfbdy ,el` mixwna oicdéðôì ElL éøä Bì øîBàEz` xifgdl leki - ¥£¥¤§§¨¤

`ed ixde izxfgd izlfby dn el xnele ,`idy zenk dilral dndad

oeik ,dzxfgd zryl dlifb zry oiay yxtdd mlyl jixv epi`e ,jiptl

:xkip epi`y wfp dfy

àøîâ

:dlifbd zryak mlyn dpiwfde dnda lfebdy dpyna epipyáø øîà̈©©
àtt,Lnî äðé÷æä äðé÷æä àì,dpiwfdy `weec dpyna dpeekd oi` ±àlà ¨¨Ÿ¦§¦¨¦§¦¨©¨¤¨
eléôàwx m`äLçk,dlifbd zryk mlyl olfbd jixv dgek ygked - £¦¨£¨

lk dpzyd `l ixdy jk lk iepiy df oi`y elit`e ,iepiya d`pwy oeik

.dteb

,`xnbd dywnïðz äðé÷æä ïðà àäårnyne ,dpiwfd dpyna epipy `lde ± §¨£©¦§¦¨§©
dygk wx m` la` ,dlifbd zryk mlyl jixv ynn dpiwfd m` `weecy

jly ixd milral xnel olfbd lekie dlifbd zryak mlyl jixv epi`

lr xaic `tt ax ,`xnbd zvxzn .jiptläðé÷æä ïBâk äLçkdndady - ¨£¨§¦§¦¨
,dpwf oirn `edy ygk dygkàéøa øãä àìcokle ,eze`ixal xfeg `ly - §Ÿ¨©¨¦

.dlifbd zryk milral mlyl olfbd jixv

`l` ,oekp diepy dpi` epizpyny mixaeqd yiy `xnbd d`ian oldl

dnk cnlp dpnny dreny `xnbd d`ian jkl dncwdk ,zeketd zehiyd

`l` opi` mdixac lkye ,mxne` mya mixacd z` xnel wcwcl mixidf eid

:eitn dreny lawl ie`xy inn dxexa dlawa

déîMî éøîà÷ éëä ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéM÷ øî déì øîà̈©¥©©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦¨¦¨¨§¥¦§¥
äìè áðb eléôà ,ïðçBé éaøcgiayde,ìéà äNòðåapby e`äNòðå ìâò §©¦¨¨£¦¨©¨¤§©£¨©¦¥¤§©£¨
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קז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc `nw `aa(iyiy meil)
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äìhpL éîk äNòð úîBézä ä÷ìçð ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ïeúî̈¨©©¦§ª©¤¥¦¤§§¨©§¤©£¨§¦¤¦§¨

,aleldn zneizdå`ed ixd.ìeñt §¨
:ef oeyl itl `xnbd dwiqn,dpéî òîLolfbd dpew zneizd dwlgp m`y §©¦¨

.jka lqtp `edy meyn ,iepiya aleld z`
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,dpial epnn dyre exiagn xtréð÷ àì`id zxfeg `l` ,dpiald z` Ÿ¨¥

.lfbplàøôò déì éeLî øãäc ,àîòè éàîyezkle xefgl lekiy meyn ± ©©£¨§¨©§©¥¥©§¨
.dpew epi` eziixal xfegd iepiye ,xtrl aey dzeyrle dpiald z`

lfb m` la`éð÷ ,àøôò décáòå àúðéáì.iepiya xtrd z` olfbdéàî §¥§¨§©§¥©§¨¨¥©
] ,zøîà[xn`z m`àúðéáì déì ãéáòå øãä àîìcxefgl ecia `ld ± ¨§©§¦§¨¨©§¨¦¥§¥§¨

ok `l ,dpew epi`y xfegd iepiy `ed df s`e ,dpiall xtrd z` zeyrle

meyn .`edyàúðéáì éàädpial xtrdn dyriyíéðôe ,àeä éúéøçà ©§¥§¨©£¦¦¨¦
.ïàëì eàa úBLãç,dnvr pipta leaibe oewiz dipyd dpiald dkixv ixdy £¨¨§¨

df iepiyy `vnp .dpey`x dpiald lcebk weica didzy oiekl xyt` i`e

.ezencwl xfeg epi`y iepiy `ed xtrl dpiald zyizk ly

éæeæ ãéáòå déøáçî àkñð ìæâc ïàî éàä :àtt áø øîàåyeb lfebd - §¨©©¨¨©©§¨©©§¨¥©§¥§¨¦¥
,fef zerahn epnn dyre exiagn sqk lyéð÷ àìmaiyn `l` ,el` mifef Ÿ¨¥

.lfbplàkñð eäì ãéáò øãä ,àîòè éàîmkizdle xefgl eciay meyn ± ©©§¨¨©¨¦§©§¨
.dpew epi`y eziixal xfegd iepiy df ixde ,sqk yeb aey mdn zeyrle

lfb m` la`zøîà éàî .éð÷ ,àkñð eäðéãáòå éæeæ[xn`z m`]ãéáò øãä ¥§©§¦§©§¨¨¥©¨§©§¨©¨¦
eäìaey `kqplléæeæ.`ed ok `l ,xfegd iepiye df ixdeel` oi` ixdy §¥

`l` ,mcewnk mifef mze`,ïàëì eàa úBLãç íéðtepi`y iepiyy `vnpe ¨¦£¨¨§¨
.`ed eziixal xfeg

mifef lfebdéîéçLmzepyi aexn [mixegy]ðéãáòåézãç eämze` oaile - §¦¥§©§¦§£©¥
,miycgk m`yre,éð÷ àìiepiye ,xigydle aey oyiizdl mteqy meyn Ÿ¨¥

.`ed xfegd

mifef lfb m` la`éð÷ ,éîéçL eäðéãáòå ézãç.iepiya mze`,zøîà éàî £©¥§©§¦§§¦¥¨¥©¨§©§
c meyn xfegd iepiy `ed df s`ézãç eäì ãéáò øãä`l ,mpaliy ici lr ¨©¨¦§£©¥

meyn .`ed okoky ,miycgk ixnbl miyrp mpi` mpalny xg`l s`y

¯åäééîçéL òéãé òãéîiepiyy `vnpe ,mzixexgy mdilr zxkip oiicr ¥©§¦©¦§©§
.`ed xfeg epi`y

:epzpyna epipy.äìæbä úòLk ïéîlLî ïéðìæbä ìk ,ììkä äæ¤©§¨¨©©§¨¦§©§¦¦§©©§¥¨
`xnbd zl`eyéàî ééezàì ['ìk'] (ììkä äæ)zeaxl dpynd d`a dn ± ¤©§¨¨§©¥©

.ef daiza

d`a ,dpynay 'lk' zaiz :`xnbd daiynàä ééezàìiepiyéaø øîàc §©¥¨§¨©©¦
.Bàð÷e ,Bãéa éepéL äNòð ,øBL äNòðå ìâò ,ìéà äNòðå äìè áðb ,àòlà¦¨¨¨©¨¤§©£¨©¦¥¤§©£¨©£¨¦§¨§¨

m`eøëîe çáè,dyinge drax` inelyzn xeht lbrd e` li`d z` ¨©¨©
`vnpe ,iepiya okl mcew m`pw xaky meynz`y,çáBè àeä BlLz`e ¤¥©

,øëBî àeä BlL.ltk `l` mlyn epi`e:wizr olfba eqpwy qpw ¤¥
eäa òøæ ,àáøk eäa áøk ìæà ,déøáçî éøBúc àðct ìæâc àøáb àeää©©§¨§¨©©¨¨§¥¥©§¥¨©§©§§¨¨¤©§

déøîì eäðéøãäà óBñì ,àòøæ,exiagn mixeey cnv lfb mc`a dyrn ± ©§¨§©©§¦§§¨¥
.mdilral mxifgd seqale ,edcy z` mdnr rxfe yxgeáøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©

ïîçð.oicleäì øîà,oicd ilral ongp axçaLàc àçáL eîBL eìéæ- ©§¨¨©§¦¦§¨§©§©
olfbd mlyie ,el` zek`ln ici lr dcyd dgiaydy gayd z` eneye ekl

.df gay mixeeyd lral

àáø déì øîà:ongp axlçaLà àì àòøà ,çaLà éøBzwx m`d ± ¨©¥¨¨¥©§©©§¨Ÿ©§©
ixde ,dnvr dcyl mb qgiizn gayd oi` ike ,dcyd z` egiayd mixeeyd

.zexitd z` dginvdy ef `id

øîà:ongp ax elàðéîà÷ àbìt ,délek eîééLð àðéîà÷ éîizxn` ike - ¨©¦¨£¦¨§©§¥©§¨¨£¦¨
ivg mlyiy `l` izxn` `l ip` s` ,dcyd gay lk z` mlyiy olfbl el

.dcyd gaya mwlg itk ,mixeeyd lral gaydn

déì øîà:ongp axl `axå ,àeä äìéæb óBñ óBñdlifbdy epicia dkld ¨©¥§¥¨§
àðéòa äøãä à÷.olfbd lv` x`yp gayde ,`idy zenk [dipira zxfeg] ¨¨§¨§¥¨

cixdïðú' ,epizpyna,'äìæbä úòLk ïéîlLî ïéðìæbä ìkmixifgn mpi`e §§©¨©©§¨¦§©§¦¦§©©§¥¨
.gayd z`

déì øîà:`axl ongp axéì àîéz àì àðéãa àðáéúé ék ,Cì àðéîà àì ¨©¥Ÿ£¦¨¨¦¨¦§¨§¦¨Ÿ¥¨¦
éãéî.xac il xn`z l` oica ayei ip`yky ,jl izxn` `l ike -øîàc ¦¦§¨©

àðéãa éçà àkìî øBáLå àðà ,éàìò ïéøáç àðeä`ped ilr xn` ixdy ± ¨©§¦£©£¨§¨©§¨©¥§¦¨
miey xnelk ,oica epgp` mig` [`kln xeay dpeknd] l`enye ip`y ,ixag

.dkldd wqt gka epgp`inrh dcyd gayn ivga df olfb izaiigy dne

c meyn ,icnr,àeä à÷ézò àðìæb Lpéà éàälfeb `edy ax onf dfne ©¦¨©§¨¨©¦¨
,zeriawaejk meyndéñð÷éàc àðéòá.eqpewl izivx - §¦¨§¤§§¥

äðùî

olfb ipica zwqer epiptly dpynd mb (:bv) zncewd dpynl jyndk

,olfbd d`pw dlifba iepiy dyrpy oeike ,eciay dlifba iepiy dyrpy

jixv m`d dpc epizpyn .dlifbd zrya diey itk zern mlyl jixve

dlifbd z` xifgdl lekiy e` ,dlifba dyrpy zgtd z` mlyl olfbd

jxca dyrpy iepiy ipic dpynd d`ian dligzae .`idy zenk dilral

:rahd

,äðé÷æäå ,äîäa ìæblfby e`,eðé÷æäå ,íéãáòmileki mpi` jk awre ¨©§¥¨§¦§¦¨£¨¦§¦§¦
mkxr cxie ,xarak dk`ln zeyrlmicard e` dndad ly.dyrpy oeik

okle ,iepiya olfbd m`pw cara e` dndaa iepiye` micard z` xifgnyk

,mdilral dndadäìæbä úòLk ílLîmiey eidy mkxr itk ±zrya §©¥¦§©©§¥¨
.dlifbdíéãáòa ,øîBà øéàî éaø,car xifgnyk ±Bì øîBà,card lral ©¦¥¦¥©£¨¦¥

éðôì ElL éøä,Eel mlyl jixv epi`e ,`edy zenk card z` el xifgne £¥¤§§¨¤
myk jkl ,rwxwl eywed micardy oeiky xaq xi`n iax .dlifbd zryk

,micara oicd jk ,dilra zeyxa zx`yp cinze rwxw lefbl xyt` i`y

.zgtpe dpzyp eilra zeyxa ,cara dyrpy zgte iepiy lk `linne

:xkipd iepiy dlifbd ecia dzpzypy dlifb ly mixwn d`ian dpynd

÷cñðå ,òaèî ìæblfebd oke ,xkip iepiy `ede rahnd,eáé÷øäå ,úBøét ¨©©§¥©§¦§©¥§¦§¦
lfebd oke,õéîçäå ,ïééiepiy ici lre ,xkipd iepiy dyrp el` mixwn lka ©¦§¤§¦

okle ,olfbd m`pw df.äìæbä úòLk ílLî§©¥¦§©©§¥¨
:xkip epi`y iepiya olfbd cia dzpzyp dlifbdy mixwn d`ian dpynd

lfbìñôðå ,òaèîoke ,yeniyllfebd,úàîèðå ,äîeøzd`nhpy oeike ©§¥©§¦§©§¨§¦§¥
lfebd oke ,dtixyl `l` zcner dpi`e dlik`a dxeq`åéìò øáòå ,õîç̈¥§¨©¨¨

,çñtälfebd oke .d`pda xq`py,äøéáò da äãaòúðå ,äîäaoebk ©¤©§¥¨§¦§©§¨¨£¥¨
,dxf dcearl dvwdy e` ,dl degzyde dxf dcear d`yry e` ,draxpy

,oaxwl dndad dlqtp jk meyneäìñôpL Bàdndadîaxwidléab ìò ¤¦§§¨¦©©¥
çaænä,oiray oiweca oebke ,xkip epi`y mewna men da dyrpy ici lrBà ©¦§¥©

ì÷qéì äàöBé äúéäL,d`pdae dlik`a dxeq` ,lwqidl z`veid dndae , ¤¨§¨§¨¦¨¥
olfbdy ,el` mixwna oicdéðôì ElL éøä Bì øîBàEz` xifgdl leki - ¥£¥¤§§¨¤

`ed ixde izxfgd izlfby dn el xnele ,`idy zenk dilral dndad

oeik ,dzxfgd zryl dlifb zry oiay yxtdd mlyl jixv epi`e ,jiptl

:xkip epi`y wfp dfy

àøîâ

:dlifbd zryak mlyn dpiwfde dnda lfebdy dpyna epipyáø øîà̈©©
àtt,Lnî äðé÷æä äðé÷æä àì,dpiwfdy `weec dpyna dpeekd oi` ±àlà ¨¨Ÿ¦§¦¨¦§¦¨©¨¤¨
eléôàwx m`äLçk,dlifbd zryk mlyl olfbd jixv dgek ygked - £¦¨£¨

lk dpzyd `l ixdy jk lk iepiy df oi`y elit`e ,iepiya d`pwy oeik

.dteb

,`xnbd dywnïðz äðé÷æä ïðà àäårnyne ,dpiwfd dpyna epipy `lde ± §¨£©¦§¦¨§©
dygk wx m` la` ,dlifbd zryk mlyl jixv ynn dpiwfd m` `weecy

jly ixd milral xnel olfbd lekie dlifbd zryak mlyl jixv epi`

lr xaic `tt ax ,`xnbd zvxzn .jiptläðé÷æä ïBâk äLçkdndady - ¨£¨§¦§¦¨
,dpwf oirn `edy ygk dygkàéøa øãä àìcokle ,eze`ixal xfeg `ly - §Ÿ¨©¨¦

.dlifbd zryk milral mlyl olfbd jixv

`l` ,oekp diepy dpi` epizpyny mixaeqd yiy `xnbd d`ian oldl

dnk cnlp dpnny dreny `xnbd d`ian jkl dncwdk ,zeketd zehiyd

`l` opi` mdixac lkye ,mxne` mya mixacd z` xnel wcwcl mixidf eid

:eitn dreny lawl ie`xy inn dxexa dlawa

déîMî éøîà÷ éëä ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéM÷ øî déì øîà̈©¥©©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦¨¦¨¨§¥¦§¥
äìè áðb eléôà ,ïðçBé éaøcgiayde,ìéà äNòðåapby e`äNòðå ìâò §©¦¨¨£¦¨©¨¤§©£¨©¦¥¤§©£¨
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc `nw `aa(ycew zay meil)

,jiptl jly ixd card lral xnel olfbd lekiy xaeqd ax ly eixac jezn

`xnbd jk lre .zerwxwl dey micar ly mpicy ax xaqy micnl ep`vnp

:dywn

øîà àðéè÷ áø øa ìàiðc áø øîàäå ,éîc éò÷ø÷îk àcáò áø øîà éîe¦¨©©©§¨¦§©§§¥¨¥§¨¨©©¨¦¥©©§¦¨¨©
áø,Bcáòa ó÷Bzäecar z` fge`d -äëàìî Ba äNòå Bøéáç ìL,øeèt ©©¥§©§¤£¥§¨¨§¨¨¨

.card ly ezlert xky z` eilral mlylnàcáò Czòc à÷ìñ éàå§¦©§¨©§¨©§¨
øeèt éànà ,éîc éò÷ø÷îkcard ly ezlert lr mlyln swezd,ixde ¦§©§§¥¨¥©©¨

e lfbp epi` cardéà÷ déøîc àúeLøa-rwxwy myk ,`vnp eax zeyxa ¦§¨§¨¥¨¥
jixv eilra zeyxa `vnp card m`e ,dilra zeyxa z`vnpe zlfbp dpi`

xaq axy xnel jixv gxkda `l` .ezlert xky lr eilral mlyl eqtezd

,eax ly ezeyxa epi` card z` qtzy zrne ,zerwxwk mpi` car ipicy

.ezlert xky lr mlyln xeht okle

la` ,rwxw ipicl minec car ipicy xaeq ok` ax ,`xnbd zvxznàëä̈¨
,ïðé÷ñò éàîaexiag ly ecar z` qtzyäëàìî úòLa àlLdrya - §©©§¦¨¤Ÿ¦§©§¨¨

dk`ln eilral oi` zrky e` ,eaxl dk`ln zeyrl libx epi` cardy

.zeyrldéì çìLc àä ékel glyy dnl dnec df oic ixde ±àaà éaø ¦¨§¨©¥©¦©¨
øî øa éøîì,dépéî éòaepnn l`y ±,àðeä áøîmc`a oicd dnøcä §¨¦©©¨¥¦¥¥©¨©¨

,Bzòcî àlL Bøéáç øöçam`déøöCxvga xcdøëN Bì úBìòäìxear ©£©£¥¤Ÿ¦©§¨¦§©£¨¨
exvga ynzyny jkéøö ïéà Bà ,øëN Bì úBìòäì C.déì eçìLå- ¥¨¦§©£¨¨§¨§¥

el eglyey ,daeyzéøö Bðéà.øëN Bì úBìòäì Cmlyl jixv epi`y myke ¥¨¦§©£¨¨
`ly exiag ly ecar qtezd mb jk ,ezrcn `ly exiag xvga ynzydyk

xky xear eilral mlyl jixv epi` ,dk`ln ea dyre eilra zrcn

.ezlert

`xnbd dgecàzLä éëä ,,mixwnd mieey m`d -íúä àîìLadf oic - ¨¦©§¨¦§¨¨¨¨
ezrcn `ly exiag xvga xba wx oaen,y meynøîàc ïàîì ïéamrhdy ¥§©§¨©

meyn `ed xvgd lr mlyl xehtyyáéúé àáziî àúéamiayeiy zia - ¥¨¦©§¨¨¦
oerhd z` owzne eilr xney ekeza xbdy itl ,axg epi`e xzei xnyp ea

ok m` ,cinz oewizdéì àçéð`ll s` exvga exebiy xvgd lral el gp - ¦¨¥
e ,melyzøîàc ïàîì ïéameyn `ed xehty mrhdylvip ea mixby ziay ¥§©§¨©

aezky dnn(ai ck diryi)'øòL úké äiàLe'lr xacn weqtd xnelk - §¦¨ª©©©
m` .ekeza mixb oi`y ziad ilzeke ixry z` zzkn `ede di`y enye cy

okdéì àçéðxcdy oeike ,melyz `ll s`e ea exebiy xvgd lral el gp - ¦¨¥
.xky el zelrdl xeht jkl ,milrad z` dpdn xvgaàëä àlàsweza ¤¨¨¨

,exiag ly ecardéì àçéð éîcard lral el gp m`d -décáò Leçëðc ¦¦¨¥§¦§©§¥
xeht exiag ly ecar swezdy di`x oi` ok m`e .card ly egek yigkiy -

.card ly ezlert xky lr mlyl

,`xnbd zayinéøîà,yxcnd ziaa eayii -déì àçéð énð éëäo`k mb - ¨§¥¨¦©¦¦¨¥
,dk`lnl ecara eynzyiy card lral el gpdécáò éøzñéì àìc- §Ÿ¦§§¥©§¥

card ilral gpy oeike ,cearl lvrzie lhazdl lbxzi `l cardy icka

epi` exiag ly ecar z` swezd jkl ,lha cenri `le dk`ln ea eyriy

.card zlert xky lr el mlyl jixv

:`xnbd zxtqn df oiipraàîç øa óñBé áø éaxa sqei ax ly ezia ipa - ¥©¥©¨¨
,`ngé÷z eåäéæeæ eäa ÷éqîc éLðéàc éãáò óly micar miqtez eid - £¨¦©§¥§¦§¥§©¦§¥

sqkd z` mda miyep eidyk mdly zeaeg ilra,äëàìî eäa éãáòå ,`le §©§¥§§¨¨
.mdilral xky epzp

déøa äaø déì øîà-,epaéëä øî ãéáò àîòè éàîdz`y mrhd dn - ¨©¥©¨§¥©©§¨¨¦©¨¦
.ziaix xeqi`l yyeg jpi` ike ,jk dyerdéì øîàaxk xaeq ip` ,sqei ax ¨©¥

,ongpéåL àì déñéøk íBäð àcáò ,ïîçð áø øîàcelit` dey epi` car - §¨©©©§¨©§¨§§¥¥Ÿ¨¥
ly eizepefnn zegt `ed ezk`ln xky xnelk ,elik`n epec`y mgld z`

,lek`l mdl izzp ,zeaegd ilra ly mcar z` izqtzyke ,meid eze`

.ziaix o`k oi`e ,mzk`lnn llk izpdp `ly `vnpe

déì øîà,daxïîçð áø øîàc àîéàongp ax xn`y dn lk -xnel yi ¨©¥¥¨§¨©©©§¨
dfy`weecdécáò eøàc ïBâk,ex`c enye ongp ax ly ecar -ãéwøîc §¨©§¥¦§©¥

éaek éadidy -did `ly oeik ,oii edewyiy icka zeiepga cwxne ovil ¥¥
zvw el siqedl jixv ongp ax did df lk mre ,zepne` mey zeyrl rcei

la` ,eze` milik`ny mgld z` epec`l deey epi` ok` car dfke ,dqpxt

éãáò ãáòî éãáò eälekzepne` dfi` zeyrl mircei micard lk - §©§¥¤¡©¨§¥
m`e ,milke`y mgldn xzei s` mieey md okle ,mpec`l dk`ln miyere

.mzlert xky z` mdilral mlyl jixve mzk`lnn dpdp dz` ok

déì øîà,sqei axáø øa ìàiðc áø øîàc ,éì àøéáñ ìàiðc áøk àðà ¨©¥£¨§©¨¦¥§¦¨¦§¨©©¨¦¥©©
Bcáòa ó÷Bzä ,áø øîà àðéè÷-øeèt ,äëàìî Ba äNòå Bøéáç ìL §¦¨¨©©©¥§©§¤£¥§¨¨§¨¨¨

el zzl eilral oi`y meia ok dyr m` ezlert xky z` eilral mlyln

dk`lnàîìà ,meyn xehty daiqdy xnel jixv ok m` -ydéì àçéð- ©§¨¦¨¥
card lral el gpydécáò éøzñéì àìc.card lhazi `ly - §Ÿ¦§§¥©§¥

déì øîà,epa daxéléî éðä`weec xn`p z`f lk -eäa ÷éqî àìc àëéä ¨©¥¨¥¦¥¥¨§Ÿ©¦§
éæeæcard lraa sqk dyep `l dk`lnd dyery mewna -,la`ïåék øî ¥©¥¨

,éæeæ eäa ÷éqîcdk`ln mda dyere micara carzyn dz`y dfaéæçéî §©¦§¥¡¤¥
úéaøk.ziaixk xacd d`xp - §¦¦

:deeldn zepdl deelnl xeq` ziaixk xacd d`xp m`y di`x dax `ian

çð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàcïî,(.`k lirl)eøîàL ét ìò óà §¨©©¥©©§¥¨©©©§¨©©¦¤¨§
yéøö ïéà Bzòcî àlL Bøéáç øöça øcäøëN Bì úBìòäì Cm` la` , ©¨©£©£¥¤Ÿ¦©§¥¨¦§©£¨¨

eäåìäxvgd lral -øãådeelndéøö ,Bøéáç øöçaCdeelndúBìòäì ¦§¨§¨©£©£¥¨¦§©£
Bìdeell -øëNdeldy ,ziaixk d`xi `ly icka ,xvga yeniyd lr ¨¨

ixd .melyz lk `ll exvga xebl el ozepy jka d`pd zaeh delnl ozep

deln iabl ,oicd xwirn dxeq` dpi`e dilr minlyn oi`y d`pda s`y

.xeq` xacd dele

déì øîà,sqei axéa éøãä:jk dyr` `l xzeie ,ixacn ia izxfg - ¨©¥¨§¥¦
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ù"ú éãt÷ éçkLî éàå éLça àìc ÷çcä é"ò dì éèîîc§©§¥¨©§¨§Ÿ©§¥§¦©§§¥©§¥
ïäå ìáa ìLå ìááa ïäå ïàk ìL úBòî ìò ïéìlçî ïéà¥§©§¦©¨¤©§¥§¨¤§¤¨¤§¥
ïéìlçî ïéà úäéî éðz÷ ïéìlçî ìááa ïäå ìáa ìL ïàk©¤¨¤§¥§¨¤§©§¦¨¨¥¦©¥§©§¦
íúäì ÷ñéîì BôBñc â"òà ìááa ïäå ïàk ìL úBòî ìò©¨¤©§¥§¨¤§§¥©§¨¨
éëä éà eæ ìò eæ úBãét÷î úBiëìnLk ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¤©§ª©§¦©¦¨¥
÷éqîe äîäa eäa ïéaæc eæç eæç éàîì ìááa ïäå ìáa ìL¤¨¤§¥§¨¤§©¨¨§©¦§§¥¨©¦
úBàöBé úBònä eäiL eðé÷úä àéðúäå íéìLeøéì¦¨©¦§¨©§¨¦§¦¤§©¨§
ãiL ïîæa ïàk àéL÷ àì àøéæ ø"à Ck éðtî íéìLeøéa¦¨©¦¦§¥©¥¨Ÿ©§¨©¦§©¤©
úBneà ãiL ïîæa ïàk íìBòä úBneà ìò äôéwz ìàøNé¦§¨¥©¦¨©¨¨©¦§©¤©
íéìLeøé ìL òaèî eäæéà ø"ú ïîöò ìò äôéwz íìBòä̈¨©¦¨©©§¨¥¤©§¥©¤§¨©¦
øçà ãvî LãBwä øéò íéìLeøéå ãçà ãvî äîìLe ãåc̈¦§ŸŸ¦©¤¨¦¨©¦¦©¤¦©©¥
ãçà ãvî äðé÷æe ï÷æ eðéáà íäøáà ìL òaèî eäæéàå§¥¤©§¥©¤©§¨¨¨¦¨¥§¥¨¦©¤¨
àcñç áøî àáø dépéî àòa øçà ãvî äìeúáe øeçáe¨§¨¦©©¥¨¨¦¥¨¨¥©¦§¨
Bì øîà eäî åéìò eôéñBäå òaènä ìò Bøéáç úà äåìnä©©§¤¤£¥©©©§¥©§¦¨¨©¨©
àéôð ék eléôàå ì"à äòL dúBàa àöBiä òaèî Bì ïúBð¥©§¥©©¥§¨¨¨©£¦¦©§¨
éøét ïéìééæ à÷ àäå ïéà ì"à àéèøz ék 'éôà ì"à ïéà ì"à¥£¦¦©§§¨¥§¨¨©§¦¥¥
déì ïðékðî ìéæ àòáéè úîçî éà ïðéæç éMà áø øîà̈©©©¥£¦¨¦¥£©¦§¨¦§©¦¨¥
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בבא קמא. פרק תשיעי - הגוזל עצים דף צז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc `nw `aa(ycew zay meil)

äòL dúBàa àöBiä òaèî Bì ïúBðzzl eilr laiwy oeik ,oerxitd ly ¥©§¥©©¥§¨¨¨
.rahn my dzr mdilr oi` elqtpy zerahnde ,rahnìBëé øîà ìàeîLe§¥¨©¨

e o`k lqtpy rahndn rextlïLéîa BàéöBä Cì Bì øîBìoeik ,[mewn my] ©¥¦§¥¨
.rahn el rxty aygp ,d`vedl ie`x `ed oiicry

ìàeîLc déúléî àøazñî ïîçð áø øîàote`a wx epic z` xn`yúéàc ¨©©©§¨¦§©§¨¦§¥¦§¥§¦
ïLéîì ìæéîì àçøBà déìikd e`lay epiidc ,oyinl zkll jxc el yiy ± ¥§¨§¥©§¥¨

,dpicn eze`l zkll delnd jxvp didàì àçøBà déì úéì ìáàla` - £¨¥¥§¨Ÿ
zerna el rextl aiigy l`eny dcen ,myl zkll ezrca did `l m`

.mewn eze`a ze`veid

:`xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déáéúéày"rn `ztqez) `ziixaa epipy ¥¦¥¨¨§©©§¨
(d"d `"tïéìlçî ïéàipy xyrn zexitúBàöBé íðéàL úBònä ìò ¥§©§¦©©¨¤¥¨§

oeikne ,dxev el yiy sqk lr wx oillgn ipy xyrny oeik ,milyexia

,`ziixad zx`an ,ezxevl zeaiyg oi` milyexia `vei epi`y,ãöékoebk ¥©
yíéðBLàøä íéëìî ìL Bà úBiîìLeøé úBiáæBk úBòî Bì eéäibeqy ¨¨§¦§©§¦¤§¨¦¨¦¦

,d`veda llk dzr mi`vei mpi` el` zerahnïéìlçî ïéàzexit mdilr ¥§©§¦
,`ax wiicn .ipy xyrnàäzerahnd eid m` la` ±ìLmiklníéðBøçà ¨¤©£¦

mewn lkne ,d`veda meid mi`veiyàéîeczerahnl oeinc mdl yi - §¨
íéðBLàøc,ziad lra ly enewna o`k mi`vei mpi`y jka,ïéìlçî §¦¦§©§¦

ixdy ,mi`vei md da dpicna m`ivedle jlil ezpeeka oi`y elit`e

aygpy gken ok m`e ,milyexia m`ivedl eilr el` ipy xyrn zerahn

lr dywe ,myl jxc el oi`y s` xg` mewna `veiy meyn eilr ezxevy

.ongp ax

:`xnbd zvxzndéì øîà,`axl ongp axïðé÷ñò éàîa àëä`ziixaa ± ¨©¥¨¨§©©§¦¨
xaecnBæ ìò Bæ úBãét÷î úBiëìî ïéàLklqtpy rahndn e`ivei m` §¤¥©§ª©§¦©

dpicn dze` ipal mpzil leki ,myl jxc el oi` m` s` okle ,zxg` dpicnl

:`xnbd zl`ey .o`kl e`eaiyàlàjgxk lr ,ongp ax ixac itløîà ék ¤¨¦¨©
ìàeîLxaecn ,el` zerna mlyl leki epi` oyinl jxc el oi`yky §¥

,Bæ ìò Bæ úBãét÷î úBiëìnLkjlil jxc el yi m` s` `ld ,dyw jk m`e §¤©§ª©§¦©
mewn lkn ,oyinleäì éèîî éöî éëéädpicnl mzgwl lkei `ed ji` ± ¥¦¨¥©§¥§

.ciqti ,el` zerahna wifgny e`vnie ewcaiyk ixd ,oyinl ,dipyd

xaecn :`xnbd daiyndì éèîîcmzgwl lekiy ±,÷çcä éãé ìòoebk §©§¥¨©§¥©§¨
éLça àìcwifgny in xg` eytgiy cr jk lk dcitwn zeklnd oi`y ± §Ÿ¨£¥

,el` zerahnaåwxéãô÷ éçkLî éàif` lqtpy rahn md mi`ven m` - §¦©§§¥¨§¥
mi`ad oyin ipal `iqdxta mze`xdl leki epi` jk meyne ,micitwn

axql leki ,myl zkll delnd zrca oi` m`y ongp ax xne` okle ,o`kl

.mlawl

:ztqep `ziixan ongp ax lr `xnbd dywn,òîL àz,`ziixaa epipyïéà ¨§©¥
ïéìlçîipy xyrn zexitïàk ìL úBòî ìò,milyexi ly ±ïäåmilrad ± §©§¦©¨¤¨§¥
zernde,ìááa,d`veda cin sqkd z` `ivedl leki oi`y meynåoi` ok §¨¤§

zern lr oillgnïäå ,ìáa ìLmi`vnp sqkde milrad -ïàk,milyexia ¤¨¤§¥¨
od zerndyk mle`ïäå ìáa ìLzernde milrad ±áaéðz÷ .ïéìlçî ,ìá ¤¨¤§¥§¨¤§©§¦¨¨¥

úäéîy epcnl mewn lkn ±ïàk ìL úBòî ìò ïéìlçî ïéà,milyexi ly ± ¦©¥§©§¦©¨¤¨

íúäì ÷ñéîì BôBñc áb ìò óà ,ìááa ïäåseqa zelrl ezrcay s` ± §¥§¨¤©©©§§¥©§¨¨
.`veid rahn aygp epi` oyinl jxc el yiy elit`y gken ,milyexil

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäxaecn ef `ziixaa -úBiëìnLk ¨¨§©©§¦¨§¤©§ª
Bæ ìò Bæ úBãét÷îlaa ly rahn lr llgi m` okle ,miytgny ick cr ©§¦©

:`xnbd zl`ey .milyexia d`ivedl lkei `léëä éàxaecn ok` m` ± ¦¨¦
zerna ok m` ,ef lr ef zecitwn zeieklndyïäå ìáa ìLmilrad ± ¤¨¤§¥

,ìááa,mda millgny epipyyeæç éàîìjixv ixd ,ie`x df rahn dnl ± §¨¤§©£
zayiin .ea llgl xyk recne ,mzelrdl leki epi`e ,milyexil mzelrdl

:`xnbdíéìLeøéì ÷éqîe äîäa eäa ïéáæc eæçlaaa o`k zepwl leki ± £§¨¦§§¥¨©¦¦¨©¦
.milyexil dzelrdle dnda el` zerahna

sqkde milradyk laa ly zern lr oillgn oi`y lirl `ziixaa epipy

:`xnbd dywn .milyexiaúBònä eäiL eðé÷úä ,àéðúäåzepicnd lkn §¨©§¨¦§¦¤§©¨
,Ck éðtî íéìLeøéa úBàöBé,milyexia zerahnd lk ze`veiy oeike §¦¨©¦¦§¥¨

:`xnbd zvxzn .laa ly zerahn lr ipy xyrn llgl oi` recnøîà̈©
ïàk ,àéL÷ àì ,àøéæ éaøe`vi zern lky epiwzdy `ziixaa ± ©¦¥¨Ÿ©§¨¨

edf ,milyexiaíìBòä úBneà ìò äôéwz ìàøNé ãiL ïîæaeid f`y ± ¦§©¤©¦§¨¥©¦¨©¨¨
la` ,milyexil mlerd lkn daxd milerïàkdxq`y lirl `ziixad ± ¨

zxacn ,milyexia `vei epi`y rahna llglíìBòä úBneà ãiL ïîæa¦§©¤©¨¨
,ïîöò ìò äôéwzdlhae ,l`xyi ux` ipa `l` milyexil miler eid `le ©¦¨©©§¨

zern lr milyexia oillgn oi` okle ,milyexia zern lk lawl dpwzd

.laa

:rahnd zxev lr `ziixa `xnbd d`ianeäæéà ,ïðaø eðzdxevd idn ± ¨©¨¨¥¤
lr dreah dzidy.íéìLeøé ìL òaèîaezk did ,`ziixad zx`anãåc' ©§¥©¤§¨©¦¨¦
ãçà ãvî 'äîìLe,rahnd lyeäæéàå .øçà ãvî 'LãBwä øéò íéìLeøé'å §ŸŸ¦©¤¨¦¨©¦¦©¤¦©©¥§¥¤

.eðéáà íäøáà ìL òaèîaezk did ,`ziixad zx`anãvî äðé÷æe ï÷æ ©§¥©¤©§¨¨¨¦¨¥§¥¨¦©
,ãçà,dxye mdxa`l fnx,øçà ãvî äìeúáe øeçáe.dwaxe wgvil fnx ¤¨¨§¨¦©©¥

òaènä ìò Bøéáç úà äåìnä ,àcñç áøî àáø dépéî àòagwly ± §¨¦¥¨¨¥©¦§¨©©§¤¤£¥©©©§¥©
n rahna dxear mlyl aiigzde ,dxegq exiagn,mieqåéìò eôéñBäå± ¦¨¨
,zkzn xzei mr rahn eze` z` zeyrl eligzdeäîrxetyk m`d ± ©

.`l e` ztqezd ly yxtdd z` cixenBì øîà,`axl `cqg axBì ïúBð ¨©¥
äòL dúBàa àöBiä òaèî.yxtdd z` cixen epi`e ,oerxtd zrya ± ©§¥©©¥§¨¨¨

déì øîà,`cqg axl `axàéôð ék eléôàåcr etiqedyk mb m`d ± ¨©¥©£¦¦©§¨
,dtp lceba rahndydéì øîà,`axl `cqg axïéà.ok ±déì øîà`ax ¨©¥¥¨©¥

,`cqg axlàéèøz ék eléôàrahndy cr jk lk etiqedyk mb m`d ± £¦¦©§§¨
.awd raex zwfgnd dcn lcebadéì øîà`axl `cqg axïéà.ok ± ¨©¥¥

:`xnbd zl`eyéøét ïéìééæ à÷ àäå,ef rahn iabl zexitd elfed ixde ± §¨¨©§¦¥¥
mieyd zern el mlyny `vnpe ,zexit xzei zepwl xyt` el` zernae

.ziaix meyn xeq` df ixde gwly zexitdn xzei

:df oipra dkldd z` wqet iy` axïðéæç ,éMà áø øîàep` mi`ex - ¨©©©¦¨¥©
,zexitd elfed dn zngnìéæ àòáéè úîçî éàlr etiqedy oeikn ± ¦¥£©¦§¨¦

,rahnddéì ïðékðî,dtqedd ly yxtdd z` cixedl eilr ± §©¦¨¥
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc `nw `aa(ycew zay meil)

äòL dúBàa àöBiä òaèî Bì ïúBðzzl eilr laiwy oeik ,oerxitd ly ¥©§¥©©¥§¨¨¨
.rahn my dzr mdilr oi` elqtpy zerahnde ,rahnìBëé øîà ìàeîLe§¥¨©¨

e o`k lqtpy rahndn rextlïLéîa BàéöBä Cì Bì øîBìoeik ,[mewn my] ©¥¦§¥¨
.rahn el rxty aygp ,d`vedl ie`x `ed oiicry

ìàeîLc déúléî àøazñî ïîçð áø øîàote`a wx epic z` xn`yúéàc ¨©©©§¨¦§©§¨¦§¥¦§¥§¦
ïLéîì ìæéîì àçøBà déìikd e`lay epiidc ,oyinl zkll jxc el yiy ± ¥§¨§¥©§¥¨

,dpicn eze`l zkll delnd jxvp didàì àçøBà déì úéì ìáàla` - £¨¥¥§¨Ÿ
zerna el rextl aiigy l`eny dcen ,myl zkll ezrca did `l m`

.mewn eze`a ze`veid

:`xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déáéúéày"rn `ztqez) `ziixaa epipy ¥¦¥¨¨§©©§¨
(d"d `"tïéìlçî ïéàipy xyrn zexitúBàöBé íðéàL úBònä ìò ¥§©§¦©©¨¤¥¨§

oeikne ,dxev el yiy sqk lr wx oillgn ipy xyrny oeik ,milyexia

,`ziixad zx`an ,ezxevl zeaiyg oi` milyexia `vei epi`y,ãöékoebk ¥©
yíéðBLàøä íéëìî ìL Bà úBiîìLeøé úBiáæBk úBòî Bì eéäibeqy ¨¨§¦§©§¦¤§¨¦¨¦¦

,d`veda llk dzr mi`vei mpi` el` zerahnïéìlçî ïéàzexit mdilr ¥§©§¦
,`ax wiicn .ipy xyrnàäzerahnd eid m` la` ±ìLmiklníéðBøçà ¨¤©£¦

mewn lkne ,d`veda meid mi`veiyàéîeczerahnl oeinc mdl yi - §¨
íéðBLàøc,ziad lra ly enewna o`k mi`vei mpi`y jka,ïéìlçî §¦¦§©§¦

ixdy ,mi`vei md da dpicna m`ivedle jlil ezpeeka oi`y elit`e

aygpy gken ok m`e ,milyexia m`ivedl eilr el` ipy xyrn zerahn

lr dywe ,myl jxc el oi`y s` xg` mewna `veiy meyn eilr ezxevy

.ongp ax

:`xnbd zvxzndéì øîà,`axl ongp axïðé÷ñò éàîa àëä`ziixaa ± ¨©¥¨¨§©©§¦¨
xaecnBæ ìò Bæ úBãét÷î úBiëìî ïéàLklqtpy rahndn e`ivei m` §¤¥©§ª©§¦©

dpicn dze` ipal mpzil leki ,myl jxc el oi` m` s` okle ,zxg` dpicnl

:`xnbd zl`ey .o`kl e`eaiyàlàjgxk lr ,ongp ax ixac itløîà ék ¤¨¦¨©
ìàeîLxaecn ,el` zerna mlyl leki epi` oyinl jxc el oi`yky §¥

,Bæ ìò Bæ úBãét÷î úBiëìnLkjlil jxc el yi m` s` `ld ,dyw jk m`e §¤©§ª©§¦©
mewn lkn ,oyinleäì éèîî éöî éëéädpicnl mzgwl lkei `ed ji` ± ¥¦¨¥©§¥§

.ciqti ,el` zerahna wifgny e`vnie ewcaiyk ixd ,oyinl ,dipyd

xaecn :`xnbd daiyndì éèîîcmzgwl lekiy ±,÷çcä éãé ìòoebk §©§¥¨©§¥©§¨
éLça àìcwifgny in xg` eytgiy cr jk lk dcitwn zeklnd oi`y ± §Ÿ¨£¥

,el` zerahnaåwxéãô÷ éçkLî éàif` lqtpy rahn md mi`ven m` - §¦©§§¥¨§¥
mi`ad oyin ipal `iqdxta mze`xdl leki epi` jk meyne ,micitwn

axql leki ,myl zkll delnd zrca oi` m`y ongp ax xne` okle ,o`kl

.mlawl

:ztqep `ziixan ongp ax lr `xnbd dywn,òîL àz,`ziixaa epipyïéà ¨§©¥
ïéìlçîipy xyrn zexitïàk ìL úBòî ìò,milyexi ly ±ïäåmilrad ± §©§¦©¨¤¨§¥
zernde,ìááa,d`veda cin sqkd z` `ivedl leki oi`y meynåoi` ok §¨¤§

zern lr oillgnïäå ,ìáa ìLmi`vnp sqkde milrad -ïàk,milyexia ¤¨¤§¥¨
od zerndyk mle`ïäå ìáa ìLzernde milrad ±áaéðz÷ .ïéìlçî ,ìá ¤¨¤§¥§¨¤§©§¦¨¨¥

úäéîy epcnl mewn lkn ±ïàk ìL úBòî ìò ïéìlçî ïéà,milyexi ly ± ¦©¥§©§¦©¨¤¨

íúäì ÷ñéîì BôBñc áb ìò óà ,ìááa ïäåseqa zelrl ezrcay s` ± §¥§¨¤©©©§§¥©§¨¨
.`veid rahn aygp epi` oyinl jxc el yiy elit`y gken ,milyexil

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäxaecn ef `ziixaa -úBiëìnLk ¨¨§©©§¦¨§¤©§ª
Bæ ìò Bæ úBãét÷îlaa ly rahn lr llgi m` okle ,miytgny ick cr ©§¦©

:`xnbd zl`ey .milyexia d`ivedl lkei `léëä éàxaecn ok` m` ± ¦¨¦
zerna ok m` ,ef lr ef zecitwn zeieklndyïäå ìáa ìLmilrad ± ¤¨¤§¥

,ìááa,mda millgny epipyyeæç éàîìjixv ixd ,ie`x df rahn dnl ± §¨¤§©£
zayiin .ea llgl xyk recne ,mzelrdl leki epi`e ,milyexil mzelrdl

:`xnbdíéìLeøéì ÷éqîe äîäa eäa ïéáæc eæçlaaa o`k zepwl leki ± £§¨¦§§¥¨©¦¦¨©¦
.milyexil dzelrdle dnda el` zerahna

sqkde milradyk laa ly zern lr oillgn oi`y lirl `ziixaa epipy

:`xnbd dywn .milyexiaúBònä eäiL eðé÷úä ,àéðúäåzepicnd lkn §¨©§¨¦§¦¤§©¨
,Ck éðtî íéìLeøéa úBàöBé,milyexia zerahnd lk ze`veiy oeike §¦¨©¦¦§¥¨

:`xnbd zvxzn .laa ly zerahn lr ipy xyrn llgl oi` recnøîà̈©
ïàk ,àéL÷ àì ,àøéæ éaøe`vi zern lky epiwzdy `ziixaa ± ©¦¥¨Ÿ©§¨¨

edf ,milyexiaíìBòä úBneà ìò äôéwz ìàøNé ãiL ïîæaeid f`y ± ¦§©¤©¦§¨¥©¦¨©¨¨
la` ,milyexil mlerd lkn daxd milerïàkdxq`y lirl `ziixad ± ¨

zxacn ,milyexia `vei epi`y rahna llglíìBòä úBneà ãiL ïîæa¦§©¤©¨¨
,ïîöò ìò äôéwzdlhae ,l`xyi ux` ipa `l` milyexil miler eid `le ©¦¨©©§¨

zern lr milyexia oillgn oi` okle ,milyexia zern lk lawl dpwzd

.laa

:rahnd zxev lr `ziixa `xnbd d`ianeäæéà ,ïðaø eðzdxevd idn ± ¨©¨¨¥¤
lr dreah dzidy.íéìLeøé ìL òaèîaezk did ,`ziixad zx`anãåc' ©§¥©¤§¨©¦¨¦
ãçà ãvî 'äîìLe,rahnd lyeäæéàå .øçà ãvî 'LãBwä øéò íéìLeøé'å §ŸŸ¦©¤¨¦¨©¦¦©¤¦©©¥§¥¤

.eðéáà íäøáà ìL òaèîaezk did ,`ziixad zx`anãvî äðé÷æe ï÷æ ©§¥©¤©§¨¨¨¦¨¥§¥¨¦©
,ãçà,dxye mdxa`l fnx,øçà ãvî äìeúáe øeçáe.dwaxe wgvil fnx ¤¨¨§¨¦©©¥

òaènä ìò Bøéáç úà äåìnä ,àcñç áøî àáø dépéî àòagwly ± §¨¦¥¨¨¥©¦§¨©©§¤¤£¥©©©§¥©
n rahna dxear mlyl aiigzde ,dxegq exiagn,mieqåéìò eôéñBäå± ¦¨¨
,zkzn xzei mr rahn eze` z` zeyrl eligzdeäîrxetyk m`d ± ©

.`l e` ztqezd ly yxtdd z` cixenBì øîà,`axl `cqg axBì ïúBð ¨©¥
äòL dúBàa àöBiä òaèî.yxtdd z` cixen epi`e ,oerxtd zrya ± ©§¥©©¥§¨¨¨

déì øîà,`cqg axl `axàéôð ék eléôàåcr etiqedyk mb m`d ± ¨©¥©£¦¦©§¨
,dtp lceba rahndydéì øîà,`axl `cqg axïéà.ok ±déì øîà`ax ¨©¥¥¨©¥

,`cqg axlàéèøz ék eléôàrahndy cr jk lk etiqedyk mb m`d ± £¦¦©§§¨
.awd raex zwfgnd dcn lcebadéì øîà`axl `cqg axïéà.ok ± ¨©¥¥

:`xnbd zl`eyéøét ïéìééæ à÷ àäå,ef rahn iabl zexitd elfed ixde ± §¨¨©§¦¥¥
mieyd zern el mlyny `vnpe ,zexit xzei zepwl xyt` el` zernae

.ziaix meyn xeq` df ixde gwly zexitdn xzei

:df oipra dkldd z` wqet iy` axïðéæç ,éMà áø øîàep` mi`ex - ¨©©©¦¨¥©
,zexitd elfed dn zngnìéæ àòáéè úîçî éàlr etiqedy oeikn ± ¦¥£©¦§¨¦

,rahnddéì ïðékðî,dtqedd ly yxtdd z` cixedl eilr ± §©¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc `nw `aa(ycew zay meil)

:epizpynn dcedi ax lr `ax dywnCãéãì ,äãeäé áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©§¨§¦¨
zøîàcm`yúeëìî ezìñt,mlerd lkaeðééä énðenk÷cñðjixve §¨§©§§¨©©§©¦©§¦§©

y ,zeywdl yi ,dlifbd zryk mlyléëc ,úàîèðå äîeøz éøäixdy ± £¥§¨§¦§¥§¦
y rahnk `idéîc úeëìî ezìñt,llk myinyzl miie`x mpi` mdipyy §¨©©§¨¥

éðz÷åz`nhpe dnexz lfb m`y epizpynaéðôì ElL éøä Bì øîBà,E §¨¨¥¥£¥¤§§¨¤
.dlifbd zryk mlyl jixvy xaeq dz` zekln ezlqty rahna recne

déì øîà,`axl dcedi axíúäz`nhpy dnexza ±d÷éféä økðéî àì ¨©¥¨¨Ÿ¦§©¤¥¨

la` ,lkl xkip wfidd oi`e dzi`xn dpzyd `l ±àëä,lqtpy rahna ± ¨¨
,d÷éféä økðéîeli`e ze`veid zerahnd lkn dpey dzr ef rahny ¦§©¤¥¨

.ze`veid zerahnd lkl dey dzid dlfb xy`k

:aeg oerxt oiprl ,lqtpy rahn oica dpc `xnbdúà äåìnä øîzéà¦§©©©§¤¤
òaènä ìò Bøéáçdzxenza el aiigzd exiage ,dxegq exiagl xkend ± £¥©©©§¥©

,zerahn ly mieqn mekqòaènä äìñôðåoiicr die`x j` ,dilr enkiqy §¦§§¨©©§¥©
,zxg` dpicnaøîà áø©¨©
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc `nw `aa(oey`x meil)

.mlyln wifnd xeht ,ecne`l ick oic zial e`iadl mileki oi`dpéî òîL§©¦¨
.ïé÷æðì ãîBà Lé,`xnbd zniiqndpéî òîLyiy o`kn gken ok` - ¥¤¦§¨¦§©¦¨

.wifnd xacd cen`l

øî øîà,lirl `ziixaa epipy ±eäeãîàmini eietix jxev ickl wfipl ¨©©£¨
,miaxàéøáäå,xzei hren onfa.eäeãîàM äî ìk Bì ïéðúBðzx`an §¦§¦§¦¨©¤£¨

df `pzy `xnbdàáøì déì òéiñî,zayd inc iabl dnec oic xn`y §©©¥§¨¨
àîBé éleëì eäeãîàc ïàî éàä ,àáø øîàclkei `ly edecn`y wfip - §¨©¨¨©©©£¨§¥¨

,meid lk ly exky el zzl jixve ,wifnd edkdy zngn meid lk cearl

eseqalàîBéc àbìôì çôzéà,meid ivga xak `txzp -ãéáò à÷å ¦§©§©§¨§¨§¨¨¦
àzãéáòmewn lkn ,ezceara cearl xak `ed lekie -éleëc déì ïðéáäé £¦§¨©£¦¨¥§¥

àîBéy `l` ,edecn` jky ,meid lk ly ezcear xky z` el mipzep -ïî ¨¦
déìò éîçøc àeä àiîL.meid rvn`a ede`txe §©¨§©£¥£¥

,dpyna epipy,'eë øéáòäå ÷Bøä Ba òébäå ÷÷ø:fef ze`n rax` el ozep ¨©§¦¦©¨§¤¡¦
eðL àì ,àtt áø øîà,fef ze`n rax` wwexd mlyny dpynaàlàm` ¨©©¨¨Ÿ¨¤¨

wexd ribd okBa,mc`d ly eteba -ìáàwx ribd m`.àì ,Bcâáadywn £¨§¦§Ÿ
,xeht recn ,ecbal wexd ribd m` s` :`xnbdék éåäéðåeli`k aiigziy - §¤¡¥¦

Léiaeze`.íéøáãa:`xnbd zvxznéñBé éaøc déîMî àáøòîa éøîà ¦¥¦§¨¦¨§¥§©£¨¨¦§¥§©¦¥
úøîBà úàæ ,ïéáà øam`y ,`tt ax dx`iay itk dpynd ixacn gken - ©¨¦Ÿ¤¤

íéøáãa BLéia,eyiiand dyrn dyr `le.íeìkî øeèt ¦§¦§¨¦¨¦§
llkd df ,dpyna epipy:['eëå] BãBák éôì ìkädn zwtzqn `xnbd ©Ÿ§¦§§

:eixaca `pzd oiekzpàn÷ àpz ,eäì àéòaéàzyead inc mekqy xn`y ¦©§¨§©¨©¨
m`d ,yiiaznd ly eceak itl ielzàle÷ìyiiand lrøîà÷itke §¨¨¨©

,oldl x`aziyBà`nyàøîeçìyiiand lr.øîà÷z` `xnbd zx`an §§¨¨¨©
,wtqdc ,øîà÷ àle÷ìla` ,caekn mc`a `ed dpyna xen`d melyzd §¨¨¨©§
àkéàyiiazn yi -éàä élek ì÷Lîì éòa àìc ,éðòlawl jixv epi`y - ¦¨¨¦§Ÿ¨¥§¦§©¥©

.xzei hren melyz `l` ezyea incaàkéàc ,øîà÷ àøîeçì ,àîìc Bà¦§¨§§¨¨¨©§¦¨
yiiazn yi -éôè déì áúéîì éòác ,øéLòel zzl yiiand jixvy - ¨¦§¨¥§¥©¥§¥

.xzei daexn melyz ezyea inca

:wtqd z` `xnbd zhyetàáé÷ò éaø øîà÷cî ,òîL àzixac jynda ¨§©¦§¨¨©©¦£¦¨
`l` ,yiiaznd ly eceak itl ielz zyead inc mekq oi`y ,dpyndeléôà£¦

ïéøBç éða ïä eléàk ïúBà ïéàBø ìàøNéaL íéiðòmicaekne mixiyr - £¦¦¤§¦§¨¥¦¨§¦¥§¥¦
,íäéñëpî eãøiLmeyn ,mcnrna miwifgn oiicreLs`íäøáà éða íä ¤¨§¦¦§¥¤¤¥§¥©§¨¨

.á÷òéå ÷çöé,mixiyrk miipr zeeydl xingdl welgl `a eixacay s`e ¦§¨§©£Ÿ
fef ze`n rax`a m` ik dy`d y`x rxetd z` aiig `l mewn lkn

,`nw `pz ly exeriykdpéî òîLyàn÷ àpzitl ielz lkdy xn`y §©¦¨©¨©¨
,yiiaznd ly eceak,øîà÷ àle÷ìzegt el ozep ipr yiiaznd did m`y §¨¨¨©

.df mekq mipzep iprl s`y xn`e `aiwr iax wlg jk lre ,df mekqn

,`xnbd zniiqndpéî òîLoiekzp `nw `pzy dpyndn gken ok` - §©¦¨
itk xzei hren xeriy el ozep ipr yiiaznd did m`y ,yiiand lr lwdl

.eceak

,dpyna epipy['eëå] äMàä Làø òøtL ãçàa äNòîeiptl z`a ,weya ©£¤§¤¨¤¨©Ÿ¨¦¨§
el ozpe ,onf il oz iax el xn` ,fef ze`n rax` dl zzl eaiige ,`aiwr iax

:`xnbd dywn :onfïðéáäé éîemipzep ike -ïîæz` mlyiy cr yiianl ¦©£¦¨§©
,zyead incì ïîæ ïéðúBð ïéà ,àðéðç éaø øîàäåd inelyz,úBìaç`l` §¨¨©©¦£¦¨¥§¦§©§©¨

:`xnbd zvxzn .cin mze` ozil jixv mda aiigzpy inékizni` -àì ¦Ÿ
ïîæ déì ïðéáäé`weec ,mlyiy crìmeyn mi`ad wfpd inelyz,äìaç ©£¦¨¥§©§©¨¨
àðBîî déøqçcz` elv` zedydl i`yx epi`e ,oenn eciqtd el` lkay - §©§¥¨¨

,eciqtdy oenndì ìáàd inelyzc ,úLBáeyiiay dnadéøqç àì £¨§¤§Ÿ©§¥
àðBîî,oenn eciqtd `l -ïðéáäé.mlyiy cr onf el mipzep - ¨¨©£¦¨

,dpyna epipy,'eëå døéöç çút ìò úãîBò døîLlr s` envra laegd §¨¨¤¤©¤©£¥¨§
:`xnbd dywn :miaiig ea elagy mixg` ,xeht i`yx epi`y itàéðúäå§¨©§¨

,`ziixaaàáé÷ò éaø Bì øîà,mc` eze`l,íéøécà íéîa zììöxnelk ¨©©¦£¦¨¨©§¨§©¦©¦¦
dy` ly dzyea incn jnvr z` xehtl ick ,mixic` mina llevk zrbi

,ef,Eãéa ñøç úéìòäå,qxg ixay dlrnk ,melk jcia zilrd `l xnelk §¤¡¥¨¤¤§¨§
oeik ,melkl miie`x mpi`yy,Bîöòa ìaçì éàMø íãàokleef dy` s` ¨¨©©§©¥§©§

.mlyl jpd aiig ,dze` zyiiay dz` mewn lkne ,dnvr z` yiial dleki

epi`y dpynd ixacl mixzeq ,envra lagl i`yx mc`y `ziixad ixace

:`xnbd zvxzn .jk lr xehty `l` ,envra lagl i`yxàì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ
ïàk ,àéL÷xaecn epizpyna,äìaça,envrl wifdl i`yx mc` oi`y ©§¨¨§©¨¨

e ,(a"r) oldl x`eaiy itkeïàkxaecn `ziixaa,úLBáai`yx mc`y ¨§¤
.jka envrl wifn epi`y oeik ,envr z` yiial

:`xnbd dywnàäåa s`ïéúéðúîxaecn,àeä úLBáa`aen df oic ixdy §¨©§¦¦§¤
,dy` yiiay cg`a dyrnd xg`l cin
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המשך קיאור למסכת קקא במא ליום ראשון עמ' א
המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"

אגרות קודש

 ב"ה  ז' ניסן, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

דברים  פעמים  וכמה  פעם  הנ"ל  עם  שידברו  ידידים  כמה  ימצא  בודאי  שי'  להבחור...  בהנוגע 

היוצאים מן הלב שיעזוב דרכו הרעה ר"ל, והרי סוף סוף הובטחנו שלב ישראל ער הוא, אלא כנ"ל צריכים 

שלא להתרשם באם בפעם הראשונה לא ישמע לדבריהם ולדבר עוה"פ ועוה"פ. וגם מהנכון שמי שהוא 

מידידיו יפרישו לצדקה לזכות הנ"ל למען ישוב ממחשבותיו. ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר 

טוב בזה.

בתורת  נתגלתה  שבדורנו  התורה  פנימיות  בלימוד  קביעות  לו  יש  הכתוב  שהוא  חזקה  התקוה 

החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קודש הוא לה'.

בברכה לחה"פ כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc `nw `aa(oey`x meil)

.mlyln wifnd xeht ,ecne`l ick oic zial e`iadl mileki oi`dpéî òîL§©¦¨
.ïé÷æðì ãîBà Lé,`xnbd zniiqndpéî òîLyiy o`kn gken ok` - ¥¤¦§¨¦§©¦¨

.wifnd xacd cen`l

øî øîà,lirl `ziixaa epipy ±eäeãîàmini eietix jxev ickl wfipl ¨©©£¨
,miaxàéøáäå,xzei hren onfa.eäeãîàM äî ìk Bì ïéðúBðzx`an §¦§¦§¦¨©¤£¨

df `pzy `xnbdàáøì déì òéiñî,zayd inc iabl dnec oic xn`y §©©¥§¨¨
àîBé éleëì eäeãîàc ïàî éàä ,àáø øîàclkei `ly edecn`y wfip - §¨©¨¨©©©£¨§¥¨

,meid lk ly exky el zzl jixve ,wifnd edkdy zngn meid lk cearl

eseqalàîBéc àbìôì çôzéà,meid ivga xak `txzp -ãéáò à÷å ¦§©§©§¨§¨§¨¨¦
àzãéáòmewn lkn ,ezceara cearl xak `ed lekie -éleëc déì ïðéáäé £¦§¨©£¦¨¥§¥

àîBéy `l` ,edecn` jky ,meid lk ly ezcear xky z` el mipzep -ïî ¨¦
déìò éîçøc àeä àiîL.meid rvn`a ede`txe §©¨§©£¥£¥

,dpyna epipy,'eë øéáòäå ÷Bøä Ba òébäå ÷÷ø:fef ze`n rax` el ozep ¨©§¦¦©¨§¤¡¦
eðL àì ,àtt áø øîà,fef ze`n rax` wwexd mlyny dpynaàlàm` ¨©©¨¨Ÿ¨¤¨

wexd ribd okBa,mc`d ly eteba -ìáàwx ribd m`.àì ,Bcâáadywn £¨§¦§Ÿ
,xeht recn ,ecbal wexd ribd m` s` :`xnbdék éåäéðåeli`k aiigziy - §¤¡¥¦

Léiaeze`.íéøáãa:`xnbd zvxznéñBé éaøc déîMî àáøòîa éøîà ¦¥¦§¨¦¨§¥§©£¨¨¦§¥§©¦¥
úøîBà úàæ ,ïéáà øam`y ,`tt ax dx`iay itk dpynd ixacn gken - ©¨¦Ÿ¤¤

íéøáãa BLéia,eyiiand dyrn dyr `le.íeìkî øeèt ¦§¦§¨¦¨¦§
llkd df ,dpyna epipy:['eëå] BãBák éôì ìkädn zwtzqn `xnbd ©Ÿ§¦§§

:eixaca `pzd oiekzpàn÷ àpz ,eäì àéòaéàzyead inc mekqy xn`y ¦©§¨§©¨©¨
m`d ,yiiaznd ly eceak itl ielzàle÷ìyiiand lrøîà÷itke §¨¨¨©

,oldl x`aziyBà`nyàøîeçìyiiand lr.øîà÷z` `xnbd zx`an §§¨¨¨©
,wtqdc ,øîà÷ àle÷ìla` ,caekn mc`a `ed dpyna xen`d melyzd §¨¨¨©§
àkéàyiiazn yi -éàä élek ì÷Lîì éòa àìc ,éðòlawl jixv epi`y - ¦¨¨¦§Ÿ¨¥§¦§©¥©

.xzei hren melyz `l` ezyea incaàkéàc ,øîà÷ àøîeçì ,àîìc Bà¦§¨§§¨¨¨©§¦¨
yiiazn yi -éôè déì áúéîì éòác ,øéLòel zzl yiiand jixvy - ¨¦§¨¥§¥©¥§¥

.xzei daexn melyz ezyea inca

:wtqd z` `xnbd zhyetàáé÷ò éaø øîà÷cî ,òîL àzixac jynda ¨§©¦§¨¨©©¦£¦¨
`l` ,yiiaznd ly eceak itl ielz zyead inc mekq oi`y ,dpyndeléôà£¦

ïéøBç éða ïä eléàk ïúBà ïéàBø ìàøNéaL íéiðòmicaekne mixiyr - £¦¦¤§¦§¨¥¦¨§¦¥§¥¦
,íäéñëpî eãøiLmeyn ,mcnrna miwifgn oiicreLs`íäøáà éða íä ¤¨§¦¦§¥¤¤¥§¥©§¨¨

.á÷òéå ÷çöé,mixiyrk miipr zeeydl xingdl welgl `a eixacay s`e ¦§¨§©£Ÿ
fef ze`n rax`a m` ik dy`d y`x rxetd z` aiig `l mewn lkn

,`nw `pz ly exeriykdpéî òîLyàn÷ àpzitl ielz lkdy xn`y §©¦¨©¨©¨
,yiiaznd ly eceak,øîà÷ àle÷ìzegt el ozep ipr yiiaznd did m`y §¨¨¨©

.df mekq mipzep iprl s`y xn`e `aiwr iax wlg jk lre ,df mekqn

,`xnbd zniiqndpéî òîLoiekzp `nw `pzy dpyndn gken ok` - §©¦¨
itk xzei hren xeriy el ozep ipr yiiaznd did m`y ,yiiand lr lwdl

.eceak

,dpyna epipy['eëå] äMàä Làø òøtL ãçàa äNòîeiptl z`a ,weya ©£¤§¤¨¤¨©Ÿ¨¦¨§
el ozpe ,onf il oz iax el xn` ,fef ze`n rax` dl zzl eaiige ,`aiwr iax

:`xnbd dywn :onfïðéáäé éîemipzep ike -ïîæz` mlyiy cr yiianl ¦©£¦¨§©
,zyead incì ïîæ ïéðúBð ïéà ,àðéðç éaø øîàäåd inelyz,úBìaç`l` §¨¨©©¦£¦¨¥§¦§©§©¨

:`xnbd zvxzn .cin mze` ozil jixv mda aiigzpy inékizni` -àì ¦Ÿ
ïîæ déì ïðéáäé`weec ,mlyiy crìmeyn mi`ad wfpd inelyz,äìaç ©£¦¨¥§©§©¨¨
àðBîî déøqçcz` elv` zedydl i`yx epi`e ,oenn eciqtd el` lkay - §©§¥¨¨

,eciqtdy oenndì ìáàd inelyzc ,úLBáeyiiay dnadéøqç àì £¨§¤§Ÿ©§¥
àðBîî,oenn eciqtd `l -ïðéáäé.mlyiy cr onf el mipzep - ¨¨©£¦¨

,dpyna epipy,'eëå døéöç çút ìò úãîBò døîLlr s` envra laegd §¨¨¤¤©¤©£¥¨§
:`xnbd dywn :miaiig ea elagy mixg` ,xeht i`yx epi`y itàéðúäå§¨©§¨

,`ziixaaàáé÷ò éaø Bì øîà,mc` eze`l,íéøécà íéîa zììöxnelk ¨©©¦£¦¨¨©§¨§©¦©¦¦
dy` ly dzyea incn jnvr z` xehtl ick ,mixic` mina llevk zrbi

,ef,Eãéa ñøç úéìòäå,qxg ixay dlrnk ,melk jcia zilrd `l xnelk §¤¡¥¨¤¤§¨§
oeik ,melkl miie`x mpi`yy,Bîöòa ìaçì éàMø íãàokleef dy` s` ¨¨©©§©¥§©§

.mlyl jpd aiig ,dze` zyiiay dz` mewn lkne ,dnvr z` yiial dleki

epi`y dpynd ixacl mixzeq ,envra lagl i`yx mc`y `ziixad ixace

:`xnbd zvxzn .jk lr xehty `l` ,envra lagl i`yxàì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ
ïàk ,àéL÷xaecn epizpyna,äìaça,envrl wifdl i`yx mc` oi`y ©§¨¨§©¨¨

e ,(a"r) oldl x`eaiy itkeïàkxaecn `ziixaa,úLBáai`yx mc`y ¨§¤
.jka envrl wifn epi`y oeik ,envr z` yiial

:`xnbd dywnàäåa s`ïéúéðúîxaecn,àeä úLBáa`aen df oic ixdy §¨©§¦¦§¤
,dy` yiiay cg`a dyrnd xg`l cin
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc `nw `aa(iyiy meil)

,øBLel` mixwnaäNòðdBãéa éepéLapbd lyBàð÷eiepiya.oeike ©£¨¦§¨§¨
m` ,d`pwyøëîe çáè,dndad z`øëBî àeä BlL çáBè àeä BlL- ¨©¨©¤¥©¤¥

milral mlyn epi`e ,eznda z` xkene gaeh apbdy aygp df ixd

xkne gah `ed ely z` ixdy ,xkene gaeh oick dynge drax` inelyz

.milrad ly z` `le

déì øîà,iy` axCì àðéîà åàìjl izxn` `l m`d -éìçz àìéøáb ó ¨©¥©£¦¨¨Ÿ©£¦©§¥
ixdy ,zerenyd ixne` oia silgz l` -àeää`l ,zxn`y dkld dze` - ©

`l` ,dxn` opgei iaxøîzéà àòlà éaøc déîMî`rl` iax ly enyn - ¦§¥§©¦¦¨¨¦§©
z`f epipy:

,dpyna epipyéðôì ElL éøä Bì øîBà íéãáòa ,øîBà øéàî éaø:E ©¦¥¦¥©£¨¦¥£¥¤§§¨¤
.øéàî éaøk äëìä ,áø øîà éîécáà øa àðéðç áø øîà,`xnbd zl`ey ¨©©£¦¨©©§¦¦¨©©£¨¨§©¦¥¦

åik÷éáL áøixac z` afer -ïðaøzryak mlyl olfbd jixvy mixaeqd §©¨¦©¨¨
,dlifbdøéàî éaøk ãéáòå,`xnbd daiyn .cigi zhiy `edy ,éøîà- §¨¦§©¦¥¦¨§¥

,ax ixac z` ayiil yxcnd ziaa exn`àéðz àëtéà àúééøác íeMî- ¦§¨©§¨¦§¨©§¨
iaxy ,dpynd ixacn jetd xi`n iaxe opax zehiy z` epipy `ziixaa

leki micaray mixaeq opax eli`e ,dlifbd zryak mlyny xaeq xi`n

epiide dpyna xi`n iax zrck ax wqte ,jiptl jly ixd xnel olfbd

.`ziixaa opax zhiyk

,`xnbd zl`eyåikàúééøák ãéáòå ïéúéðúî ÷éáL áøz` gipn ax ike - §©¨¦©§¦¦§¨¦§¨©§¨
,`xnbd daiyn .`ziixad ixack hwepe dpynd ixacénð ïéúéðúî áø©©§¦¦©¦

éðz àëtéà.`ziixad ixac zeawra eply dpynd ixac z` mb jtd ax - ¦§¨¨¥
,`xnbd zl`eyétàc áøc déîòè éàîeàúééøác énwî ïéúéðúî C- ©©§¥§©§©¦©§¦¦¦©¥§¨©§¨

,`ziixad ixac zeawra dpynd ixac z` jtedyäaøcàjixv did ± ©§©¨
,jetd bedplïéúéðúî énwî àúééøáì Cetéð-`ziixad ixac z` jetdiy ¥¦§©§¨¦©¥©§¦¦

.dpynd ixac zeawra,`xnbd daiynàëtéà ïéúéðúî énð áø ,éøîà̈§¥©©¦©§¦¦¦§¨
déðúà.eizeaxn laiw jky ,jetd dpynd ixac z` dpy dligzkln ax - ©§§¥

étà àì ék ,àîéà úéòa éàåC,`ziixa iptn dpyn jetdl oi` izn ±àãç §¦¨¦¥¨¦Ÿ©¦£¨
àãç énwîla` ,zg` `ziixa cbpk zg` dpyn yi xy`k wx ±énwî àãç ¦©¥£¨£¨¦©¥
étà ,ézøzC.zeziixad izy iptn dpynd z` mikted - ©§¥©¦

d`ian oldle ,epizpynn zeketd da zehiydy `ziixa epipy lirl

:dipyd `ziixad z` `xnbd

àéðúc,éìçnä,øBîça äøt ó,xeng exiagle dxt el yiy mc` ,xnelk §©§¨©©£¦¨¨©£
dxtd lray ici lr oitilg oipwa dfn df epwe ,mtilgdl mdipia enikqde

,`idy mewn lka xengd lral dxtd dzpwp df ici lre ,xengd z` jyn

,mdiptl dxtd dzid `l oiipwd zryaeäãìéå,dcli izn wtq yie ,dxtd §¨§¨
ly cleede dxiknd xg`l e` ,xkend ly cleede dxiknd iptl m`d

.gweldBúçôL øëBnä ïëåmdiptl dzid `l dgtyde ,sqk zxenz - §¥©¥¦§¨
,dxiknd zryaäãìéåm`y ,`ed oicd ,dcli izn wtq yi zrke .dgtyd §¨§¨

Y äæxkend,äãìé éúeLøa øîBà,il jiiy cleed okleäläådpewd - ¤¥¦§¦¨§¨§©¨
÷úBLxkend ,rcei epi`y epiidc ±,da äëæcleedy xexa xkenly oeeikn ¥¨¨¨

llkd z` mixne` dxwn dfka ,xaca wteqne wzey dpewd eli`e el jiiy

m`e .xkenl jiiy cleede ,'sicr ixa `nye ixa' ly,òãBé éðéà øîBà äæ¤¥¥¦¥©
e÷Bìçé ,òãBé éðéà øîBà äæåm`e .cleeaéúeLøa øîBà äæ,dcliäæå §¤¥¥¦¥©©£¤¥¦§¦§¤

éúeLøa øîBà,dcli,äãìé BúeLøaL øëBnä òáMécleed z` lehie ¥¦§¦¦¨©©¥¤¦§¨§¨
,gweld `le rayp xkendy mrhde .envrlL ïéòaLpä ìkL éôìexn`p §¦¤¨©¦§¨¦¤

äøBza,mpic jkïéîlLî àìå ïéòaLðoi`e ,mlyln xhtpe rayp razpd ± ©¨¦§¨¦§Ÿ§©§¦
,lhepe rayp raezd,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácmicary oeik ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

,zerwxwl eywed,úBò÷øwä ìò àìå íéãáòä ìò àì ïéòaLð ïéà`l` ¥¦§¨¦Ÿ©¨£¨¦§Ÿ©©©§¨
ixacne .ely cleedy di`x dpewd `iaiy cr xkend zeyxa cleed x`yi

idefe .mdl cg` oic micare zerwxwy exaq minkgy gken `ziixad

dpynd ixacn jetd diepyy dipyd `ziixadrnyn dpynay .o`k

jly ixd mda xnel leki epi`e zerwxwk mpi` micary mixaeq minkgy

gken `ziixad ixacn eli`e ,dlifbd zryak milral mlyl jixve ,jiptl

milral xnel olfbd leki jkle ,rwxwk md ixd micary exaq minkgy

.rwxwa enk jiptl jly ixd

,`xnbd zl`eyY déì éòaéî ïðaøk äëìä ,øéàî éaøk äëìä éàäm` ©£¨¨§©¦¥¦£¨¨§©¨¨¦¨¥¥
dkld `l` xi`n iaxk dkld xnel el did `l dpynd z` mb jted ax

,`xnbd daiyn .minkgkøîà÷ éëä-,ax xn` jkeúéëtàc éàîì ¨¦¨¨©§©§©§¦
eúéðúådpynd z` mipeye ,`qxibd z` zerha mikted mz`y dn itl - §¨¦

`vnp ,epiptl `idy enkyøéàî éaøk äëìä.dkld ixac itl mpn` £¨¨§©¦¥¦
opaxk.
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המשך קיאור למסכת קקא במא ליום שישי עמ' ק
המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"

אגרות קודש

 ב"ה  ה' ניסן, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

וכו', הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א  יו"ח שיחיו  ואופן לגדל את  ... לבקשתו המיוחד אודות דרך 

לרשום 

"בודאי עושה כל התלוי בו בזה. ולכל לראש - שלומדים כאו"א במוסדות חינוך שמדת היר"ש בהם 

במדה הכי גדולה. ופשיטא - שלא בפובליק סקול וכיו"ב )שמזכיר בהפתקא(.

ולכתבו בה שנאלץ לעשות כן - ח"ו וח"ו לומר כן. ובחירה חפשית בידו. ואף שיצה"ר רוצה לאלצו 

- הקב"ה עוזרו, באם ירצה הוא בזה".

בברכת חג כשר ושמח

הרב ח. מ. א. חדקוב



c"agקיד i`iyp epizeax zxezn
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ÈÈÒBÓ B�È‡L ¯·c ¯‡La B‡ ÔÈÎeÓa ‰¯„w‰ dÎB˙a ÔÓhL ‰te˜˙ÏBÒt Èab ÏÚ ÌBÈ „BÚaÓ d„ÈÓÚ‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‰ Û ¨¤¨©§¨©§¥¨§¦¦§¨¨¨¤¥¦¤¤¨§©£¦¨¦§©©¥§¤
‰ÏÚnÏ Ï·‰ ÌÈÏÚÓ Ì‰L ÈÙÏ ÌÈ˙ÈÊ ÏL[bn‡È‰ È¯‰Â Ì‰a ‰�eÓË‰ ‰¯„wa Ï·‰ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈÎeÓ‰Â ÔÈÎeÓ‰a ¤¥¦§¦¤¥©£¦¤¤§©§¨§©¦§©¦¦¦¤¤©§¥¨©§¨¨¤©£¥¦

ÈÒBn‰ ¯·„a ‰�eÓËk‰ÏÚnÏ Ï·‰‰ ÌÈÏÚÓ Ì�È‡ Ì‰L ÔÈÓNÓeN ÏL ˙ÏBÒt Èab ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ï ¯zeÓ Ï·‡ Ï·‰ Û[cn. ¦§¨§¨¨©¦¤¤£¨©§©£¦¨©©¥§¤¤§ª¦¤¥¥¨©£¦©¤¤§©§¨
ÈÒBÓ B�È‡L ¯·ca ÌL dpÈÓË‰Ï ÌL ‰ÏLa˙�L ‰¯Èk‰ ÍB˙a d„ÈÓÚ‰Ï ¯zeÓ ÔÎÂ‰¯Èk‰ ÈÏeML Èt ÏÚ Û‡Â Ï·‰ Û §¥©§©£¦¨§§©¦¨¤¦§©§¨¨§©§¦¨¨§¨¨¤¥¦¤¤§©©¦¤¥©¦¨

‰ÚL ÏÎÂ L‡‰ ˙ÓÁÓ ‡l‡ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰¯Èk‰ ÌBÁ ÔÈ‡L ÔÂÈk ÌB˜Ó ÏkÓ „‡Ó ÔÈÓÁ Ì‰ ÌL ˙„ÓBÚ ‰¯„w‰L¤©§¥¨¤¤¨¥©¦§Ÿ¦¨¨¥¨¤¥©¦¨¥£©©§¨¤¨¥£©¨¥§¨¨¨
˙ÎÏB‰Â ˙¯¯w˙Ó ‡È‰[dnÈÒBn‰ ¯·c ˙‡¯˜� d�È‡ÌÈÙÈÒBÓ Ì‰L Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ˙ÏBÒÙÏ ‰ÓBc B�È‡Â Ï·‰ Û ¦¦§¨¤¤§¤¤¥¨¦§¥¨¨©¦¤¤§¥¤¦§¤¤¥¦§©¥¨¤¤¥¦¦

.ÌÓˆÚÓ Ï·‰¤¤¥©§¨
da ÔÈÓË‰Ï ¯eÒ‡ ˙BÓeË˜ Ô‰ elÈÙ‡ ÌÈÏÁb da LÈ Ì‡ Ï·‡ ÌÈÏÁb‰Ó ‰Ùe¯‚ ‰¯Èk‰ ‡‰zL ÍÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏkÓe¦¨¨¨¦§¤§¥©¦¨§¨¥©¤¨¦£¨¦¥¨¤¨¦£¦¥§¨§©§¦¨

ÈÒBÓ ÔÈ‡L ¯·c ¯‡La B‡ ÌÈ„‚·a ‰¯„w‰‡qk Èab ÏÚ ˙·LBiL ÔB‚k ÏÏk ÌÈÏÁba ˙Ú‚B� d�È‡ Ì‡ elÈÙ‡ Ï·‰ Û ©§¥¨¦§¨¦¦§¨¨¨¤¥¦¤¤£¦¦¥¨©©©¤¨¦§¨§¤¤¤©©¥¦¥
ÌÈÏÁb‰ ˙ÓÁÓ ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ï·‰ ÌÈÙÈÒBÓ Ô�È‡ ÌÈ„‚a‰L Û‡L ÈÙÏ ÌÈ�·‡ Èab ÏÚ ‰ÈeÏzL B‡ ÏÊ¯a ÏL¤©§¤¤§¨©©¥£¨¦§¦¤©¤©§¨¦¥¨¦¦¤¤¥£©©§¨¦¨¨¥£©©¤¨¦

ÈÒBn‰ ¯·„a ‰peÓË ‡È‰ È¯‰Â ‰¯„wa Ï·‰ ÌÈ„‚a‰ ÌÈÙÈÒBÓ ‰ÏÚÓÏ Ï·‰ ÌÈÏÚnL Ì‰ÈzÁzLÏ·‰ Û[en. ¤©§¥¤¤©£¦¤¤§©§¨¦¦©§¨¦¤¤©§¥¨©£¥¦§¨§¨¨©¦¤¤
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mixe`ia

äìòîì ìáä íéìòî íäù [âîקדירה לעטו� אסור ולכ� –
ה'פלטה גבי על ולהניחה בה�, וכיוצא בבגדי� שבת בערב
או האש, גבי שעל מתכת') ('טס 'בלע�' גבי על חשמלית',
אחרת קדירה גבי על כגו� הבל המוסי� אחר דבר כל על

האש על וכד',61המונחת הסקה תנור גבי על אפילו או ,

הבל המוסי� בדבר כמטמי� שנחשב .62כיו�

Y äìòîì ìáää íéìòî íðéà [ãî�מוסיפי ה� שג� א� על
את ולחמ� ההבל להעלות בכוח� אי� מקו� מכל הבל,

הקדרה טמונה שבתוכ� .63המוכי�

Y úëìåäå úøø÷úî àéä äòù ìëå [äî�מטמי א� ואפילו
יצטנ� לא עדיי� שהתנור באופ� בלבד, קצר זמ� למש�

מי�64עדיי� בתו� שבת בערב להטמי� מותר זה ומטע� ,
– שבימינו חשמלי בתנור וכ� האש, על שאינ� חמי�
בהטמנת הדי� והוא ח�, הוא ועדיי� התנור את שכיבו

ומתמעט הול� שחומה קדרה גבי על .65קדרה

éñåîä øáãá äðåîè àéä éøäå [åîY ìáä óהטמנה אופני
א] המצויי�: אחר דבר מחמת הבל המוסי� דבר בתו�
וכדומה אורז שקית או אלומיניו� בנייר עטו� 'קוגל' הנחת
התבשיל א� – ה'פלטה' גבי על המונחת – קדירה בתו�
תבשיל בתוכו ומכניס צרכו כל וח� מבושל שבקדירה

צ די ח� סגורשאינו התבשיל שהרי כהטמנה נחשב רכו,

(וכל הבל המוסי� בדבר ומוטמ� השקית או הנייר בתו�
יש ולכ� גדולה), קדירה בתו� קטנה קדירה טומ� א� שכ�
שיהיה באופ� הקוגל עטיפת את מעט לפתוח או לחורר
לראותו שאפשר בתבשיל המעורב דבר וכל לראותו, אפשר

לרמ� דמי דלא הטמנה משו� בו .66אי�

בתוכו ומניח התבשל כבר הראשו� התבשיל א� זה וכל
באופ� יחד שניה� את מבשל א� אבל השני, התבשיל את

מותר – הראשו�67כזה כשהתבשיל רק הוא הדיו� שכל .

כל כא� אי� יחד לבשל� מניח� א� אבל נתבשל, כבר
כהלכה בשבת המובא הגרשז"א היתר כא� וחל הטמנה
יצחק', ה'מנחת פסקי ש� כהלכה בשבת וראה הנ"ל,
זה, בעני� כהלכתה שבת בשמירת והגרשז"א הלוי' ה'שבט
בתרא במהדורא רבינו דברי לאור כנ"ל כתבנו ובפני�
כהטמנה נחשב אינו קדירה בתו� חיה שבחתיכה שביאר

לרמ�). דומה ואינו מגולה שהחתיכה מפני רק
הקדירה בתו� או קדירה גבי על עטו� תבשיל הנחת ב]
כדי העטיפה מטרת כל א� – התבשיל בתו� טמו� כשאינו
שנחשב להניחו, מותר יתפורר לא או ילכל� לא שהתבשיל
הטמנה, בזה שאי� קדירה בתו� התבשיל מניח כאילו
ייחשב שלא כדי המידה על יותר לעוטפו שלא וייזהר

.68כ'טמו�'

zexewn

אי�61) קדירה גבי על שקדירה כתב סק"ט לדוד התהלה אמנ�
על אפילו להטמי� מותר שלדעתו ויתכ� הבל, המוסי� דבר די� לזה
ט. אות ביאור תוספת פי"א כהלכה' 'שבת בזה וראה פלטה, גבי

עטופה62) אינה הקדרה א� אפילו זה בבגדי�ואיסור
כדבר נחשב שתחתיה לדבר דבוקה שהיא דכיו� מתחתיה,

ל'רמ�'. הדומה
ה.63) סעי� כדלעיל
הט"ז.64) כדעת דלא סק"ג, סו� אחרו� קונטרס
הקוד�65) בסעי� מ"ש ראה אבל רנח, בסימ� מבואר כ�

חו�. מוליד בעני� בתרא מהמהדורא

ובס'66) צרי�, כ� על ד"ה רנט לסימ� בתרא מהדורא פי על
בתו� להטמי� להתיר יש זה פי שעל כתב ג סי' טובה מתנה
הפוסקי� שכתבו ההיתר על לסמו� אי� ומאיד� שקופה, שקית
איסור שהרי אחד, כדבר נחשב השקית את שמחורר ידי שעל
התבשיל שיהא צרי� אלא כלל, שקית כשאי� אפילו הוא הטמנה

הטומ�. לדבר מבעד נראה המוטמ�
פי"א67) כהלכה בשבת הובא שי מנחת בס' שביארו וכפי

יב. ביאור
חומו68) את לשמור מנת על התבשיל גבי על כלי כופה וא�

שנראה כיו� שאסור, יתכ� – בתבשיל נוגעות הכלי ודפנות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

„‚a‰ ÔÈ‡L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡Â‰¯„w‰ Ècˆa Ú‚B� B�È‡L ·Á¯ ÈÏk ‰¯„w‰ ÏÚ Ô˙pL ÔB‚k ‰¯„˜a ÌÈÚ‚B� ÌÈ[fnÔ˙�Â §¦§¦§¨¤¥©§¨¦§¦©§¥¨§¤¨©©©§¥¨§¦¨¨¤¥¥©§¦¥©§¥¨§¨©
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גבי על המונחת קדירה בתו� כלי או קדירה הנחת ג]
שישמש באופ� כלי או צלחת להניח מותר � ה'פלטה'
מיני לטמו� מותר הצלחת ובתו� התחתונה, לקדרה ככיסוי

וכד' בתרא69עיסה במהדורא רבינו דברי לפי מקו� ומכל ,
שוקעות כמכסה המשמש הכלי דפנות רוב א� להחמיר יש

התבשיל .70בתו�

Y äøã÷ä éãéöá òâåð åðéàù [æîהקדרה בפי שנוגע .71א�

Y éøîâì äìåâî [çîאבל הקדירה, מכסה גבי מעל היינו
חישב א� אפילו להטמנה, נחשב אינו הקדרה מכסה

לצאת האדי� מ� למנוע .74בנתינתו

Y äìòîì äìåâî äøã÷äù ìëù [èîהקדרה א� שכ� וכל
זו אי� – מלמעלה כשמכוסה א� צדדיה מרוב מגולה

.75הטמנה

Y íåìë êëá ïéà [ð�בתנורי תבשיל להשהות מותר ולכ�
דרוסאי, ב� כמאכל כבר התבשל התבשיל א� שבימינו

בשבת הטמנה או שהייה משו� אסור צרי�76ואינו אבל ,

כל יסגרנה שלא בשבת התנור דלת את פתח שא� להזהר
סגירת ידי שעל מפני צרכו, כל מבושל אינו שהתבשיל זמ�
אסור – כ� עשה וא� התבשיל, בישול ממהר התנור דלת

.77התבשיל

¯ õîø ïéòë àìà øåñàì ïéà [àðקדירה הטמנת אופני

דפנות רוב א] הבל: המוסי� בדבר למטמי� הנחשבי�
מכוסות יהיו .78הקדרה

כתב בתרא ובמהדורא מלמעלה מכוסה פיה שיהיה ב]
שרוב בכ� ודי מגולה כשפיה ג� כטמונה שנחשבת רבינו
הצור� בשעת שלא בזה להחמיר ויש מכוסות, .79דפנותיה

שהקדרה צרי� בתרא במהדורא לדעתו ג� מקו� ומכל
הבל מוסי� שאינו א� שהוא כל כיסוי עכ"פ מכוסה תהיה
שטבעו הטמנה דר� זו אי� כלל מכוסה אינה א� אבל –

דעתו בטלה כ� והעושה מלמעלה, לצאת ההבל .80של

הרגיל, הקדירה מכסה על נוס� כיסוי תהיה ההטמנה ג]
תבשיל בה כשיש ג� לכסותה שרגילי� הקדרה מכסה אבל
המכסה בנתינת שכוונתו ג� להטמנה נחשב אינו קר

הקדירה חו� .81לשימור

הקדירה דפנות בשטח ג� נמדד הדפנות' 'רוב שיעור ד]
באופ� – ממנה חלק מגולה וא� תבשיל, כנגד� שאי�
לומר יש התבשיל, כנגד שלא אפילו הקדירה רוב שמהווה

הטמנה חשיב .82דלא

מכל למעלה', מגולה 'שהקדרה הוא שהלשו� א� על ה]
ובחלקה פיה על מכוסה הקדירה א� הדי� הוא מקו�
עכ"פ או היקפה לכל התחתו� בחלקה ומגולה העליו�

הטמנה נחשב אינו – אד� לכל הניכר חשוב .83בשיעור,

zexewn

הכלי ע� קוגל האש שעל קדירה על להפו� אבל כמטמי�,
יטֿכא). סעיפי� פי"א כהלכה (שבת מותר – נתו� הוא שבתוכו

התשס"ח)69) צדק צמח (כולל הטמנה בהל' וביאורי� הערות
מאדה"ז. מסורת שהוא 13 הערה פה ע'

נה.70) הערה פי"א כהלכה שבת אתי', 'והשתא ד"ה מהדו"ב
על71) לעיל ראה ו, ביאור יא פרק כהלכה בשבת הוכיח כ�

ד. סעי�
ד.72) סעי� לעיל הובא עד"ז
ש�73) וג� יו"ד, סעי� רנג סימ� לעיל הובאו אלו דיעות ב'

שמה לאו במקצת שהטמנה המקילה כדיעה שהמנהג רבינו כתב
הטמנה.

בסופו.74) א תי, רנט סי' מהדו"ב סק"ג, אחרו� קונטרס
ג).75) ס"ק (קו"א הטמנה זו אי� אחד מצד מגולה ואפילו
רנג.76) בסימ� בהרחבה כמבואר
ח.77) סעי� רנט סימ�
(קו"א78) להטמנה נחשב אינו מגולה דופ� ישנה א� אבל

סק"ג).
רבינו79) ועד"זדעת הרמ"א, פי על זה בסעי� נכתבה בשו"ע

רנט, סי' שבסו� בקצרה והטמנה שהיה בהלכות וכ� ד בסעי�

פ"א ובשש"כ סי"ג, עא סי' השלח� בקצות הכריעו זה פי ועל
נחשב אינו למטה ועד מלמעלה כולה מכוסה אינה שא� סס"ו
שאי� פוסקי� כמה לדעת כתב בתרא במהדורא אמנ� להטמנה,
שאינו כיו� הבל המוסי� בדבר הקדירה פי לכיסוי משמעות
שדעת שאפשר כתב מכ� ולאחר הקדירה, לחימו� כלו� מועיל
כ� כתב שלא וכיו� בלשונו, מוכרח שאינו אלא כ� אינה הרמ"א
ס"י פי"א כהלכה' ב'שבת פסק לכ� הרמ"א לדעת בבירור

הצור�. בשעת להקל כה ובהערה
הרשב"א.80) בדעת והנכו� ד"ה בתרא מהדורא
ד"ה81) רנט לסימ� בתרא ובמהדורא סק"ג, אחרו� קונטרס

דמי. ולא
לדבריו,82) הסכי� לא משה באגרות אבל הגרשז"א, דעת כ�

ובשבת קצט, הערה פ"ב השבת באוצרות דבריה� והובאו
הגרשז"א. כדעת הכריע וש� כד הערה פי"א כהלכה

אוצרות83) בספר וכ� הגרשז"א בש� קצה הערה פ"א שש"כ
המאור' 'פניני ח"ב השבת מאור ובספר קצד, הערה פ"ב שבת
גוונא בכהאי משכחת לא שכ� הדבר וטע� ה, אות כג מכתב
פי"א כהלכה ובשבת התחתו�, בחלקה במגולה ברמ� הטמנה

בספרי�. נזכר שלא זה בהיתר פקפק ה* ביאור
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zexewn

הכלי ע� קוגל האש שעל קדירה על להפו� אבל כמטמי�,
יטֿכא). סעיפי� פי"א כהלכה (שבת מותר – נתו� הוא שבתוכו

התשס"ח)69) צדק צמח (כולל הטמנה בהל' וביאורי� הערות
מאדה"ז. מסורת שהוא 13 הערה פה ע'

נה.70) הערה פי"א כהלכה שבת אתי', 'והשתא ד"ה מהדו"ב
על71) לעיל ראה ו, ביאור יא פרק כהלכה בשבת הוכיח כ�

ד. סעי�
ד.72) סעי� לעיל הובא עד"ז
ש�73) וג� יו"ד, סעי� רנג סימ� לעיל הובאו אלו דיעות ב'

שמה לאו במקצת שהטמנה המקילה כדיעה שהמנהג רבינו כתב
הטמנה.

בסופו.74) א תי, רנט סי' מהדו"ב סק"ג, אחרו� קונטרס
ג).75) ס"ק (קו"א הטמנה זו אי� אחד מצד מגולה ואפילו
רנג.76) בסימ� בהרחבה כמבואר
ח.77) סעי� רנט סימ�
(קו"א78) להטמנה נחשב אינו מגולה דופ� ישנה א� אבל

סק"ג).
רבינו79) ועד"זדעת הרמ"א, פי על זה בסעי� נכתבה בשו"ע

רנט, סי' שבסו� בקצרה והטמנה שהיה בהלכות וכ� ד בסעי�

פ"א ובשש"כ סי"ג, עא סי' השלח� בקצות הכריעו זה פי ועל
נחשב אינו למטה ועד מלמעלה כולה מכוסה אינה שא� סס"ו
שאי� פוסקי� כמה לדעת כתב בתרא במהדורא אמנ� להטמנה,
שאינו כיו� הבל המוסי� בדבר הקדירה פי לכיסוי משמעות
שדעת שאפשר כתב מכ� ולאחר הקדירה, לחימו� כלו� מועיל
כ� כתב שלא וכיו� בלשונו, מוכרח שאינו אלא כ� אינה הרמ"א
ס"י פי"א כהלכה' ב'שבת פסק לכ� הרמ"א לדעת בבירור

הצור�. בשעת להקל כה ובהערה
הרשב"א.80) בדעת והנכו� ד"ה בתרא מהדורא
ד"ה81) רנט לסימ� בתרא ובמהדורא סק"ג, אחרו� קונטרס

דמי. ולא
לדבריו,82) הסכי� לא משה באגרות אבל הגרשז"א, דעת כ�

ובשבת קצט, הערה פ"ב השבת באוצרות דבריה� והובאו
הגרשז"א. כדעת הכריע וש� כד הערה פי"א כהלכה

אוצרות83) בספר וכ� הגרשז"א בש� קצה הערה פ"א שש"כ
המאור' 'פניני ח"ב השבת מאור ובספר קצד, הערה פ"ב שבת
גוונא בכהאי משכחת לא שכ� הדבר וטע� ה, אות כג מכתב
פי"א כהלכה ובשבת התחתו�, בחלקה במגולה ברמ� הטמנה

בספרי�. נזכר שלא זה בהיתר פקפק ה* ביאור
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mixe`ia

מכעי� המורכבת – פאט' 'קראק � איטי לחימו� קדירה ו]
גופי ישנ� החיצונית כשבקדירה קדירה' בתו� 'קדירה
הקדירה את באיטיות המחממי� חשמליי� חימו�
דעת לכאורה אויר, מעט ישנו הקדירות שני ובי� הפנימית,
אויר מעט 'אפילו שהרי להטמנה; נחשב שאינו רבינו
נחשב אינו התנור דפנות לבי� הקדירה בי� המפסיק

וב הערות בספר אמנ� הטמנהכהטמנה', בהלכות יאורי�
דא שבכגו� כתבו בהערה) קסו ע' תשס"ח צדק צמח (כולל
אפשר שאי משו� הוא שישנו הריוח וכל להטמנה נחשב

הקדירה. שפשו� מפני או בדיוק לכוי�
משו� לאסור מקומות בכמה נדפסה הגרשז"א דעת ג�
הארי� טו) ביאור (פי"א כהלכה בשבת אבל הטמנה,

כתב ועוד הטמנה, די� בזה שאי� אחרי� מטעמי� להוכיח
להקל היתה הגרשז"א דעת ג� שלכאורה סח) (עמוד

.84בזה

Y íäéðéá ÷éñôî úö÷ øéåà [áð,זה (בסעי� שלעיל וא�
ידי על הטמנה לעשות שאפשר רבינו כתב ד) בסעי� וכ�
שלא אפשר אי ש� ג� והרי הקדירה, בצידי שנוגע צר כלי
שכל שכנראה אלא ביניה�? מפסיק קצת אויר יהיה
כראוי, שיוטמ� בכדי בו התלוי את ועשה להטמי� שכוונתו
ממש, לדפנות דבוקה ההטמנה אי� טכנית שמסיבה א�

גמורה להטמנה נחשב מקו� .86מכל

Y âäðîä ïëå [âðלהחמיר צרי� אי� לכתחילה אפילו משמע
.87בזה

zexewn

החו�,84) רמת לוויסות כפתור שישנו כזו שבקדירה כמוב� א�
רנג. בסימ� שנתבארו בשבת שהיה מדיני להיזהר יש

א.85) סעי� כדלעיל
וכ�86) דייטש, הגרח"ש בש� ז ביאור פי"א כהלכה שבת

צדק צמח (כולל הטמנה בהלכות וביאורי� הערות בקוב� נדפס
בהערה. קסו עמוד ה'תשס"ח)

שאי�87) שכיו� כתב בקצרה והטמנה שהיה בהלכות וכ�
כלל, הטמנה די� לזה אי� פיה ועל בדפנות הטמנה עושי�
אבל תחתיה, גחלי� שיש אפילו הדי� שהוא מהדברי� ומשמע
אבל המנהג מצד רק שהוא כתב סק"ג מש"ז רנט סי' בפמ"ג

להחמיר. יש בגחלי� הקדירה נוגעת א� הדי� מעיקר

י סעי� החמי� הטמנת דיני רנז, סימ� ב' חלק

•
rny z`ixw zekld - jexr ogley

אכילת· בכדי כזית לאכול יכול ואינו חלש הוא הקט� וא�
לאכול יכול בו כיוצא שאחר לשני� שהגיע פי על א� פרס
שני� וד' ג' ב� הוא אפילו רגליו וממי מצואתו להרחיק א"צ
אכילת בכדי דג� כזית מימיו לאכול יכול היה לא שעדיי� (והוא
ואינו נחלש ואח"כ אחת פע� לאכול יכול היה א� אבל פרס)
(ואפילו רגליו וממי מצואתו להרחיק שצרי� כגדול דינו יכול
אכל לא ואפילו רבי� מימי� דג� אכל לא ואפילו יכול) אינו
יכול שהיה (כל מקו� מכל מדג� אינה זו שצואה שא� מעול�
מיני כל מסריחי� מעיי� בני פרס) אכילת בכדי דג� כזית לאכול
ולהתפלל לקרות וישר טוב אבל הדי� מ� זה וכל שיאכל מאכל
אפשר (א� יומו ב� תינוק מצואת אפילו לגמרי נקי שהוא במקו�

בדבר): איסור שאי� אע"פ בקל

אמות‚ ד' ברחוק כנגדו צואה וראה בתפלה עומד היה א�
כנגד פניו להחזיר שצרי� מפני ממנה פניו לחזור יכול (ואינו
אמות ד' מאחריו שיזרקנה כדי לפניו יל� קדשי�) קדשי בית
יל� המעכב אחר דבר או נהר לפניו שיש כגו� אפשר אי וא�
אפשר אי א� שמע בקריאת וכ� אמות ד' לצדדי� שיניחנה בכדי
או התפלה לראש ולא שפסק למקו� אלא לחזור צרי� ואינו לו
זה שאי� לפי הצואה כנגד וקרא שהתפלל אע"פ שמע הקריאת
לבד� שבה� סביבו אמות ד' היתה שלא כיו� תועבה רשעי� זבח
שראוי מקו� הוא א� צואה בה� תהא שלא לבדוק שמחויב הוא
תועבה ותפלתו הוא פושע בה� בדק לא וא� בצואה להסתפק
במקו� שהוא אע"פ עיניו כמלא לפניו לבדוק הטריחו לא אבל

בצואה: בו להסתפק הראוי

בֿג סעיפי� קט� צואת די� פא, סימ� א חלק

לקרות‡ אסור כלל ריח בה ואי� כחרס יבשה אפילו צואה
נפרכת יזרקנה שא� כ� כל יבשה ואפילו התורה מ� כנגדה
על שיתפר� עד להחמיר תורה של שספק ולאסור להסתפק יש
אבל גלילה ידי מעל זריקה ידי על נפרכת בקל שיותר גלילה ידי
כנגדה לקרות ומותר כעפר היא אזי גלילה ידי על נפרכת כשהיא
ידי על לשני� תשבר א� אבל עדיי� נתפרכה שלא פי על א�
כאב� הרבה נקרשת שהצואה הקור ובזמ� מועיל זה אי� גלילה
שנקרשת ע"פ א� שמא כי כנגדה לקרות מועיל א� להסתפק יש
שאי� הכסא בית כמו התורה מ� ואסור עליה צואה ש� עדיי�
וכ"ש פ"ג בסי' כמ"ש עליו שמו שעדיי� מפני שאסור צואה בו
תורה של וספק חו� ידי על לקדמותה לחזור שיכולה זו

להחמיר:

בה�· שנוגעת היד מרטיבי� ה� א� בקרקע שנבלעו רגלי� מי
בטופח אלא אסור שאינו אומרי� ויש כנגד� לקרות אסור
ליחות בה תעלה עליה� ידו מניח שא� כגו� להטפיח מנת על
ליחות אי� וא� ליחות ממנה יקבל אחר דבר על יניחנה שא�

סופרי�: בדברי להקל דבריה� על לסמו� ויש מותר כ� כל

סעיפי� ב' ובו יבשה צואה די� פב, סימ� א חלק

כ�‡ התורה מ� הצואה כנגד שמע קריאת לקרות שאסור כש�
כבר בו שנשתמש דהיינו יש� הכסא בית כנגד לקרות אסור
אח"כ הצואה ממנו פינה א� ואפילו צרכיו בעשיית אחד פע�
זה ואי� הוא מאוס אחד פע� הכסא בית ש� עליו שחל שכיו�
י' גבוהות ממחיצות הוא ואפילו התורה מ� ואסור קדוש מחנה
ונמצא שבתוכ� מה לכל לעצמ� רשות חולקות שה� טפחי�
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המחיצות מקו� מכל עצמו בפני ברשות היא שבתוכ� שהצואה
רעי של גר� כמו מאוסי� ה� לכ� מיוחדי� שה� כיו� עצמ�
פינו אפילו עיניו כמלא ולפניו אמות ד' מה� להרחיק וצרי�
או להתפלל או לקרות שלא ליזהר צרי� ולכ� הצואה ממנו
על א� עיניו כמלא הכסא בית כנגד בחצר תורה בדברי להרהר

. שבו הצואה לראות אפשר ואי סגור שהוא פי

א�במה אבל לזה מיוחד חדר בחצירו כשעשה אמורי� דברי�
המחיצות על אי� חצר או בית של במחיצות הכסא בית עשה
הכסא בית של מחיצות ג"כ שה� אע"פ הכסא בית די� אלו
בסמו� אפילו לקרות [ו]מותר בלבד לו מיוחדות שאינ� (ו)כיו�
ש� שנפלה שביניה� להחלל סמו� יהיה שלא (רק ממש לה�

עיניו): מלא כנגדו ולא

אסור· בו נשתמש לא ועדיי� הכסא לבית חדר או מקו� הזמי�
בית ש� עליו ונקרא הואיל סופרי� מדברי בתוכו לקרות
כנגדו לקרות מותר אבל שבתוכו לקריאה בזיו� בו יש הכסא
כדאי בלבד הש� קריאת שאי� אמות ד' תו� לו בסמו� אפילו

לו: חוצה לאסור

זה‚ וג� הכסא לבית יהיה זה חדר ואמר חדרי� ב' לפניו היו
השני על אמר א� אבל בתוכ� לקרות אסורי� שניה� הרי
א� לכ� הזמינו א� ספק השני הרי זה וג� אמר ולא זה וחדר
קרא א� אבל יצא קרא וא� לכתחלה קורי� אי� לפיכ� לא
מדברי אלא איסורו אי� אפילו בודאי לקרות שאסור במקו�

ע"א: בסי' כמ"ש ולקרות לחזור צרי� סופרי�

אֿג סעיפי� שמע בקריאת הכסא בית דיני פג, סימ� א חלק

•
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הפרק: אתתוכ� ד"ושמרת� הפנימית המשמעות

אבותינו של בצקת הספיק ש"לא ומה המצות"

להחמי�"

åæ äöî úðéçá äðäåחצות קוד� äëéøöשאכלו ,
úåöîä úà íúøîùå ù"îë øåîéùהמצות על (דקאי

בערב) לאכול íéðåöéçäשנצטוו ïî øåîùì åðééäã ,
úåñâä àåäù õåîéç úðéçáì àåáì àìù

.úåàùðúääå
ש לעיל נתבאר תתאה"כבר שהאד�"יראה מה ,

" בבחינת עצמו את רצונומכניע מפני רצונ� אינה"בטל ,

ה רגש את לגמרי עדיי�ישות"שוללת ולפיכ� האד�. של "

" האד� והתנשאות.שמירהצרי� בגסות שוב יפול שלא "

úåøù÷úäå äàúú äàøé úðéçáá äúåéäì åðééäå
ïë ìò ,úòãå íòèä ïî äèîì ,ãáìá äðåîàä

.øåîéù äëéøö
" שבבחינת האמונה בעני� הוא כ� �קטנותוכמו "

� שכלית הכרה בלי באביו תינוק כהתקשרות שהיא

מקו�,"דאע מכל הנפש, מעומק הוא האמונה ששרש פ

פנימית הכרה בלי פשוטה באמונה ביטוי לידי שבא מאחר

" צריכה באלקות, שכלית יוכל"שימורוידיעה בקל כי ,

ממדריגתו. ליפול

úðéçáá ïééãò åúåéäì ,å"éå øñç úöî '÷ð ïë ìòå
úåðè÷�עדיי חסר .שהוא

äöî åîë ,àúåöî ïåùìî àåä å"éå øñç úöî íâ
,úåñâäå ùéä ìåèéá úåéäì àåä äáéøîäù ,äáéøîå

êøã ìòרז"ל ìòמאמר è"öé íãà æéâøé íìåòì
.'åë ø"äöé

מצד האד� ישות קיימת עדיי� זו שבמדריגה מאחר

גופו ע� ולריב להלח� האד� צרי� הבהמית, והנפש הגו�

רז אמרו זה ועל הבהמית. יצר"ונפשו אד� ירגיז לעול� ל

" לעשות צרי� שהאד� הרע, יצר על יצרומריבהטוב ע� "

הרע.

.úåöç íãå÷ äúéä ïë ìòå
במצב עומדי� שעדיי� לפי הוא זו בעבודה הצור�

לילה. בחצות כו' המלכי� מלכי מל� עליה� שנגלה שלפני

,à÷åã úåöç øçà àåä 'áä äöîä ïéðò ë"àùî
,çñôä ïáø÷ øçàהיינו'åë íäéìò äìâðù øçà

פסח מקרב� תוצאה .שהיא

ïéðò àåäù ,"'ä çñôå" ù"î àåä çñôä ïéðò äðäã
,úåìùìúùää øãñë àìù äëùîäå âåìéãכמו

בסדר שלא למקו� ממקו� עובר שהאד� גשמי דילוג
àåäùוהדרגה, ,äðéëù éåìéâ åæ ìåãâ àøåîáå ù"îëå

äìòî äìòîìù ä"á óåñ ïéà øåà úðéçá
æà äìâúîå øéàî äéäù ,úåîìåòä úåìùìúùäî

.úé÷ìàä íùôðá
ע היתה מצרי� הקב"גאולת רק"י כי ובעצמו, בכבודו ה

ב"ע סו� אי� אור גילוי העולמות"י מכל שלמעלה ממש, ה

ההשתלשלות"שב מוחלט"סדר ביטול ישראל בבני נמש� ,

" הפועל יתבר�, וגבולי�.יציאהאליו מיצרי� מכל "

" עני� ה'וזהו סו�"ופסח אי� אור התגלות על המורה ,

מ"ב שלמעלה השתלשלות"ה הנמש�"סדר אלקי דאור ,

משא והדרגה, בסדר מתגלה השתלשלות אי�"בסדר אור כ

ב אלא"סו� והדרגה, בסדר שלא מתגלה ובעצמו בכבודו ה

" ."דילוגבבחינת
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המחיצות מקו� מכל עצמו בפני ברשות היא שבתוכ� שהצואה
רעי של גר� כמו מאוסי� ה� לכ� מיוחדי� שה� כיו� עצמ�
פינו אפילו עיניו כמלא ולפניו אמות ד' מה� להרחיק וצרי�
או להתפלל או לקרות שלא ליזהר צרי� ולכ� הצואה ממנו
על א� עיניו כמלא הכסא בית כנגד בחצר תורה בדברי להרהר

. שבו הצואה לראות אפשר ואי סגור שהוא פי

א�במה אבל לזה מיוחד חדר בחצירו כשעשה אמורי� דברי�
המחיצות על אי� חצר או בית של במחיצות הכסא בית עשה
הכסא בית של מחיצות ג"כ שה� אע"פ הכסא בית די� אלו
בסמו� אפילו לקרות [ו]מותר בלבד לו מיוחדות שאינ� (ו)כיו�
ש� שנפלה שביניה� להחלל סמו� יהיה שלא (רק ממש לה�

עיניו): מלא כנגדו ולא

אסור· בו נשתמש לא ועדיי� הכסא לבית חדר או מקו� הזמי�
בית ש� עליו ונקרא הואיל סופרי� מדברי בתוכו לקרות
כנגדו לקרות מותר אבל שבתוכו לקריאה בזיו� בו יש הכסא
כדאי בלבד הש� קריאת שאי� אמות ד' תו� לו בסמו� אפילו

לו: חוצה לאסור

זה‚ וג� הכסא לבית יהיה זה חדר ואמר חדרי� ב' לפניו היו
השני על אמר א� אבל בתוכ� לקרות אסורי� שניה� הרי
א� לכ� הזמינו א� ספק השני הרי זה וג� אמר ולא זה וחדר
קרא א� אבל יצא קרא וא� לכתחלה קורי� אי� לפיכ� לא
מדברי אלא איסורו אי� אפילו בודאי לקרות שאסור במקו�

ע"א: בסי' כמ"ש ולקרות לחזור צרי� סופרי�

אֿג סעיפי� שמע בקריאת הכסא בית דיני פג, סימ� א חלק
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הפרק: אתתוכ� ד"ושמרת� הפנימית המשמעות

אבותינו של בצקת הספיק ש"לא ומה המצות"

להחמי�"

åæ äöî úðéçá äðäåחצות קוד� äëéøöשאכלו ,
úåöîä úà íúøîùå ù"îë øåîéùהמצות על (דקאי

בערב) לאכול íéðåöéçäשנצטוו ïî øåîùì åðééäã ,
úåñâä àåäù õåîéç úðéçáì àåáì àìù

.úåàùðúääå
ש לעיל נתבאר תתאה"כבר שהאד�"יראה מה ,

" בבחינת עצמו את רצונומכניע מפני רצונ� אינה"בטל ,

ה רגש את לגמרי עדיי�ישות"שוללת ולפיכ� האד�. של "

" האד� והתנשאות.שמירהצרי� בגסות שוב יפול שלא "

úåøù÷úäå äàúú äàøé úðéçáá äúåéäì åðééäå
ïë ìò ,úòãå íòèä ïî äèîì ,ãáìá äðåîàä

.øåîéù äëéøö
" שבבחינת האמונה בעני� הוא כ� �קטנותוכמו "

� שכלית הכרה בלי באביו תינוק כהתקשרות שהיא

מקו�,"דאע מכל הנפש, מעומק הוא האמונה ששרש פ

פנימית הכרה בלי פשוטה באמונה ביטוי לידי שבא מאחר

" צריכה באלקות, שכלית יוכל"שימורוידיעה בקל כי ,

ממדריגתו. ליפול

úðéçáá ïééãò åúåéäì ,å"éå øñç úöî '÷ð ïë ìòå
úåðè÷�עדיי חסר .שהוא

äöî åîë ,àúåöî ïåùìî àåä å"éå øñç úöî íâ
,úåñâäå ùéä ìåèéá úåéäì àåä äáéøîäù ,äáéøîå

êøã ìòרז"ל ìòמאמר è"öé íãà æéâøé íìåòì
.'åë ø"äöé

מצד האד� ישות קיימת עדיי� זו שבמדריגה מאחר

גופו ע� ולריב להלח� האד� צרי� הבהמית, והנפש הגו�

רז אמרו זה ועל הבהמית. יצר"ונפשו אד� ירגיז לעול� ל

" לעשות צרי� שהאד� הרע, יצר על יצרומריבהטוב ע� "

הרע.

.úåöç íãå÷ äúéä ïë ìòå
במצב עומדי� שעדיי� לפי הוא זו בעבודה הצור�

לילה. בחצות כו' המלכי� מלכי מל� עליה� שנגלה שלפני

,à÷åã úåöç øçà àåä 'áä äöîä ïéðò ë"àùî
,çñôä ïáø÷ øçàהיינו'åë íäéìò äìâðù øçà

פסח מקרב� תוצאה .שהיא

ïéðò àåäù ,"'ä çñôå" ù"î àåä çñôä ïéðò äðäã
,úåìùìúùää øãñë àìù äëùîäå âåìéãכמו

בסדר שלא למקו� ממקו� עובר שהאד� גשמי דילוג
àåäùוהדרגה, ,äðéëù éåìéâ åæ ìåãâ àøåîáå ù"îëå

äìòî äìòîìù ä"á óåñ ïéà øåà úðéçá
æà äìâúîå øéàî äéäù ,úåîìåòä úåìùìúùäî

.úé÷ìàä íùôðá
ע היתה מצרי� הקב"גאולת רק"י כי ובעצמו, בכבודו ה

ב"ע סו� אי� אור גילוי העולמות"י מכל שלמעלה ממש, ה

ההשתלשלות"שב מוחלט"סדר ביטול ישראל בבני נמש� ,

" הפועל יתבר�, וגבולי�.יציאהאליו מיצרי� מכל "

" עני� ה'וזהו סו�"ופסח אי� אור התגלות על המורה ,

מ"ב שלמעלה השתלשלות"ה הנמש�"סדר אלקי דאור ,

משא והדרגה, בסדר מתגלה השתלשלות אי�"בסדר אור כ

ב אלא"סו� והדרגה, בסדר שלא מתגלה ובעצמו בכבודו ה

" ."דילוגבבחינת
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î êìî íäéìò äìâðù ãò åäæå,ùåøéô ,íéëìîä éëì
úåëìî úåðéçá 'ã ïä íéëìîä éëìî�לשו ("מלכי"

הרי רבי�, לשו� ו"מלכי�" שני�, רבי� ומיעוט רבי�
ארבע) הכל ס� שני�, úåîìåòעוד òáøàá øéàîù ,

.'éùò ,äøéöé ,äàéøá úåìéöà ¯
" פירוש הקבוזהו המלכי� מלכי מל� עליה� ,"ה"נגלה

הזה,"ד בעול� שלמטה המלכי� ה� המלכי� כפשוטו

מרו� שבצבא העליוני� השרי� ה� המלכי� אבל"ומלכי ,

""ע ג� חסידות, המלכי�פ יתבר�,מלכי מלכותו על קאי "

העולמות בד' גילוי לידי באה שמלכותו כפי שזהו אלא

עשי'. יצירה בריאה אצילות ההשתלשלות), (שבסדר

óåñ ïéàã úåëìî úðéçá àåä "íéëìîä éëìî êìî"å
úåìéöà úåîìåò 'ã úåìùìúùäî äìòî äìòîìù

.'éùò äøéöé äàéøá
""משא המלכי�כ מלכי שלמל� מלכותו עצ� הוא "

האריז"הקב בכתבי (ונק' בעצמותו שהוא כפי ""ה, מלכותל

סו� )."דאי�

ù"îëå ,"íìàâå" à÷åã äæ éåìéâä úðéçá éãé ìòù
.êàìî àìå éðà íéøöî õøàá éúøáòå

ìåãâ àøåîáå äæ éåìéâ àø÷ð ïëìå[זכר .[בלשו�

äàúú äàøé úðéçá åäæ ,àá÷åð ïåùì äàøé éë
äøéöé äàéøá úåìéöàã úåëìî úðéçáî êùîðä

.åëøò éôì íìåò ìëá ,'éùò
" הלשונות שתי בי� ההבדל נקבה)יראהזהו (ל' "

כידועמורא"ו ומקבל, משפיע ה� ונקבה זכר כי זכר). (ל' "

ולפיכ�: �

גילוי מחמת ישראל ובבני בעולמות הנפעלת היראה

כפי (היינו ערכו לפי ועול� עול� בכל יתבר� מלכותו

" נקראת המקבל) בחינתיראהמדריגת והיא נקבה), (ל' "

תתאה" עול"יראה עצמו על מקבל שהאד� היראה שהיא ,

(כנ יתבר� שה�"מלכותו עליוני�, בעולמות וכ� ל),

" לקבלמציאותבבחינת עצמ� את מבטלי� שה� אלא "

שמי�. מלכות עול

äàìéò äàøé úðéçá åäæ øëæ ïåùì ìåãâ àøåî ïëà
êìî úðéçá éåìéâ éãé ìò êùîðå ,øëã úðéçá àåäù

.ì"ðë íéëìîä éëìî
יתבר�, מלכותו עצ� התגלות מחמת הבאה היראה

המלכי�" מלכי המל�מל� לפני העומד של יראתו (כמשל "

" נקראת � מלכותו) (מדריגת"מוראבהיכל זכר לשו� ,

" והיא עילאההמשפיע), מחמת"יראה באד� הנולדה ,

עצמו. המל� גילוי

.úåöç øçàù 'áä äöîä ïéðò åäæå

ãהנהêà ,ì"ðë ìåèéá úðéçá àåä äöîגופא במצה
בחינות שתי úðéçáיש àéä úåöç íãå÷ã äöî :

äðéçáá äùáìúðù åîë äðåîàå äàúú äàøé
.ì"ðë âùåîä úòãäî äèîìù

êéøåòð ãñç" ,"'åë ìàøùé øòð éë" úðéçá åäæå
"'åë éðáì éúàø÷ íéøöîîå" ,"'åëיציאת שבעת �

קטנות בחינת "נער", ישראל נקראו úàéø÷ëåמצרי� ,
.'åë àáà ÷åðéúä

àéä úåöç øçàù åæ äöîã ìåèéáä úðéçá ìáà
úðéçá êùîðù ,äàìéò äàøéå éúéîà ìåèéá úðéçá
æà øéàäù ,âùåîä úòãäî äìòîìù äî éåìéâ

.íùôðá

äìòîìù óåñ ïéà øåà éåìéâä úðéçáî åðééäå
äèîì äìòîìî íäéìò æà øéàäù úåìùìúùääî

.àìéòìã àúåøòúà úðéçáá
ב סו� אי� אור ""גילוי � ממש המלכי�ה מלכי מל�

ית'ה"הקב הוא שהרי האד�, עבודת ידי על בא אינו � "

רק אלא נבראי�, בגדר ואינו העולמות מכל ונשא ר�

" דלעילאבדר� כלומר,אתערותא מלמעלה), (התעוררות "

" שזהו מלמעלה, מתנה שכינהבדר� ."גילוי

מתנה בדר� רק בא זה שגילוי א� מקו�, [ומכל

יראה בו וימשי� נקלט יהי' זה שגילוי אפשר אי מלמעלה,

תתאה]. דיראה העבודה לפני' האד� הקדי� כ� א� אלא

.äðéëù éåìéâ åæ ìåãâ àøåîáå ïéðò åäæå
ש עילאה"ונמצא עיראה רק באה גדול) (מורא י""

מלמעלה. הגילוי

,ììë õåîéçî øåîéù ö"à åæ äöî úðéçá ïë ìòå
ù�חימוïéàù øçàî ,úåñâäå úåùéä úðéçá àåä

.åæ äðéçáî ììë ä÷éðéå äæéçà úðéçá íéðåöéçì

ì åðéúåáà ìù ú÷öá ÷éôñä àìù ïéðò åäæåõéîçä
ïéàã ,'áä äðéçá ìò éà÷ù ,íäéìò äìâðù ãò
úðéçáã éåìéâä íöåò éðôî ììë õéîçäì åúìåëéá
ä÷éðé íù ïéàù ,íäéìò äìâðù íéëìîä éëìî êìî
'÷ðù úåàùðúääå ùéä àåäù íéðåöéçì äæéçàå
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ב הפנימי להחמי�"הפירוש כו' הספיק אי�לא "

(היינו להחמי� אפשר הי' שלא אלא זמ� חוסר משמעו

" לידי מלכי"ישותלבוא דמל� הגילוי עוצ� מחמת (

כו'. המלכי�

,õîç àì éë úåöî úåâåò 'åë ÷öáä úà åôàéå åäæå
,õåîéç éãéì àá àìù øîåì äöø'הי שלא פירוש,

חימו�, לידי לבוא åùøåâיכול éë úåéäì åðééäå
,íéøöîî�כרח בעל אות� "גירש" מלמעלה שהגילוי

לפי וגבולי�, מיצרי� ììëמכל äæéçà íåù ïéàù
àìéîî ë"àå ,'åë íäéìò äìâðù åæ äðéçáá íéøöîì

.'åë õîç àì éë äæî êùîð

ññîòøì íàåá ãò íéøöîî íúëéìäáù óà ,ïëìå
ãò óåøéöá î"î êøãä úöéô÷ íäì äéäù óà
éãëî øúåé ÷öáä ääù éàãå úåôàì ùàä åúéöäù
.ì"ðä íòèî õîç àì äæ ìë íòå ,õåîéç øåòéù

להחמי�,"ע הבצק הספיק לא אי� להבי� קשה פשט פ

אע מ"שהרי הדר� בקפיצת שנסעו יותר"פ הי' בוודאי מ

ע אבל חימו�. שיעור מיושב"מכדי העניני� פנימיות פ

הגילוי ומצד והתנשאות, ישות על מורה דחמ� היטב,

הקב המלכי� מלכי בנ"דמל� נתבטלו בביטול"ה י

(חמ�). לישות מקו� נתינת שו� בלי במציאות

ש להחמי�"ומזה הספיק "לא ברוחניות, "נשתלשל"

החמי�. שלא הגשמי בבצק ג�

àåä å"éåäù ,å"éåá àìî úåöî ïàë øîàð ïë ìòå
äàøéå ìåãâ àøåî úðéçáî íäá êùîðä ,äëùîä

.äàìéò

úôñåúá ,ïåéìò ìà àøåðäå äìôúá íéøîåàù åîëå
å"éå["הנורא" å"éå.[ולא àìá øåáâä ìåãâä ë"àùî ,

"נורא" על מורה עילאה" האד�,יראה על הנופלת "

) עליונה והתגלות מהמשכה תוצאה עליו�"שהיא )"א�ל

""כנ אצל דוקא ולכ� בארוכה, וינוראל נתוספה ו""

הוי"והנורא"( כי וגילוי."), המשכה על מורה ו

øñç úöî ïééãò '÷ð äàúú äàøé úðéçá ë"àùî
ìáà ,íéðåöéçäî øåîéù äëéøö àéä ïëìå ,å"éå
ö"à å"éåá àìî úåöî '÷ðù 'áä äöî úðéçá

:øåîéù
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miqxhpew mixn`n

‡ˆÓ�Âא"א הפכי' בב' ובפרט וחיבור אחדו' בחי' דכל
בחי' היינו עצמו ושפלו' ביטול בחי' ע"י כ"א
(כמו ומ"ה אי� בחי' הנק' שזהו כ"כ עצמו הרגשת העדר
כידוע), מ"ה ונחנו וכמ"ש אינ"ו כאילו א"ע שמשי� שא'
בא הוא בתכלית וההתחלקות הפירוד סיבת עיקר וכל
בתכלית האחדות סיבת וכל בתכלית, וגסות הישות מבחי'
היפ� ומ"ה אי"� דבחי' והביטול השפלות מתכלית בא
א"י בני כמו בנ"א בדיעות ג� יש זה (וכהפרש כו' הישות
ההפכי זולתו בדעת מתכלל א' שכל כשמ� לזה זה שנוחי�
שסותר להיפ� בבל ובני יותר דחכמ' מ"ה מכח שזה
כל וכ� כו', ההפכי חבירו דעת לנגד בדעתו ועומד לחבירו
תלוי הכל ואחדות שלו� או ומחלוקת פירוד של עני�
מקו� אנשי שיש כו' ומ"ה האי"� או הישות באופ�
וגסות� ישות� מצד תמיד מחלוקת ומרבי' זא"ז ששונאי'
שנכנעי' להיפ� מקו� ויש זולתו על להשתרר רוצה א' כל
הישו"ת עני� שמלבד מבואר (ובמ"א וד"ל). כו' לזה זה
כמו והוא האחדות או הפירוד לעני� אחר טע� יש והאי"�
שלי אמרו ע"כ התוהו מבחי' הי' ששרש� סדו� באנשי
רוצה א' שכל דהיינו סדו"�, מד"ת שהוא של� של� שלי

שפעו לקבל יצטר� בלתי בפ"ע השלימות בבחי' להיות
שנחסר מצד הוא מזולתו לקבל שצרי� זה כי כלל מזולתו
אותו בו שיש זולתו ע"י כ"א להשלימו יוכל שלא בעצ� לו
הי' וע"כ כידוע, שלימות בחי' זה ואי� בו שאי� מה הדבר
לא זולתו וג� כלל לזולתו ישפיע שלא שלי שלי לו' מדת�
ארצות מכל מובדל ארצ� הי' כי של� ושל� לו, ישפיע
ולא נכרי' מאר� בפרנסה טובה שו� לקבל צריכי' בלתי
לזה זה צריכי' הי' לא ביניה� וכ� נכרי מאיש חסד שאר
בבחי' היא האר� שכל אר� יס"ד בחכ"מ' ה' אבל כו', כלל
כל שיקבל והוא ממש זה היפ� שהוא דחכמה התיקו�
המסחור עיקר וזהו זולתו מאר� פרנס' שפע אקלי"�
לזולתה, ומשפיע מזולתה מקבל אר� כל ונמצא כידוע,
כא' הכל שבי� זו כאגוד"ה יסדה אר� על ואגודת"ו וזהו
האד� איברי וכמו זולתו בלי שלימות א' לחלק ואי� חשוב
חסרונו יקבל בלי כלל שלימות לא' ואי� זע"ז שמתכללי'
מאבר מקבל ששלימותו חסרו� בה� יש שכול� מזולתו

ע יתוק� שא' לתק� לעשו"ת וכמ"ש כידוע, זולתוזולתו "י
קיו� שאי� סדו� נחרבה ולכ� כידוע, התיקו� בחי' והוא
יצר"ה לשב"ת ברא"ה לתוה"ו לא כמ"ש התוהו לבחי'
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ב הפנימי להחמי�"הפירוש כו' הספיק אי�לא "

(היינו להחמי� אפשר הי' שלא אלא זמ� חוסר משמעו

" לידי מלכי"ישותלבוא דמל� הגילוי עוצ� מחמת (

כו'. המלכי�

,õîç àì éë úåöî úåâåò 'åë ÷öáä úà åôàéå åäæå
,õåîéç éãéì àá àìù øîåì äöø'הי שלא פירוש,

חימו�, לידי לבוא åùøåâיכול éë úåéäì åðééäå
,íéøöîî�כרח בעל אות� "גירש" מלמעלה שהגילוי

לפי וגבולי�, מיצרי� ììëמכל äæéçà íåù ïéàù
àìéîî ë"àå ,'åë íäéìò äìâðù åæ äðéçáá íéøöîì

.'åë õîç àì éë äæî êùîð

ññîòøì íàåá ãò íéøöîî íúëéìäáù óà ,ïëìå
ãò óåøéöá î"î êøãä úöéô÷ íäì äéäù óà
éãëî øúåé ÷öáä ääù éàãå úåôàì ùàä åúéöäù
.ì"ðä íòèî õîç àì äæ ìë íòå ,õåîéç øåòéù

להחמי�,"ע הבצק הספיק לא אי� להבי� קשה פשט פ

אע מ"שהרי הדר� בקפיצת שנסעו יותר"פ הי' בוודאי מ

ע אבל חימו�. שיעור מיושב"מכדי העניני� פנימיות פ

הגילוי ומצד והתנשאות, ישות על מורה דחמ� היטב,

הקב המלכי� מלכי בנ"דמל� נתבטלו בביטול"ה י

(חמ�). לישות מקו� נתינת שו� בלי במציאות

ש להחמי�"ומזה הספיק "לא ברוחניות, "נשתלשל"

החמי�. שלא הגשמי בבצק ג�

àåä å"éåäù ,å"éåá àìî úåöî ïàë øîàð ïë ìòå
äàøéå ìåãâ àøåî úðéçáî íäá êùîðä ,äëùîä

.äàìéò

úôñåúá ,ïåéìò ìà àøåðäå äìôúá íéøîåàù åîëå
å"éå["הנורא" å"éå.[ולא àìá øåáâä ìåãâä ë"àùî ,

"נורא" על מורה עילאה" האד�,יראה על הנופלת "

) עליונה והתגלות מהמשכה תוצאה עליו�"שהיא )"א�ל

""כנ אצל דוקא ולכ� בארוכה, וינוראל נתוספה ו""

הוי"והנורא"( כי וגילוי."), המשכה על מורה ו

øñç úöî ïééãò '÷ð äàúú äàøé úðéçá ë"àùî
ìáà ,íéðåöéçäî øåîéù äëéøö àéä ïëìå ,å"éå
ö"à å"éåá àìî úåöî '÷ðù 'áä äöî úðéçá

:øåîéù
c wxt mini zyy d"c
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miqxhpew mixn`n

‡ˆÓ�Âא"א הפכי' בב' ובפרט וחיבור אחדו' בחי' דכל
בחי' היינו עצמו ושפלו' ביטול בחי' ע"י כ"א
(כמו ומ"ה אי� בחי' הנק' שזהו כ"כ עצמו הרגשת העדר
כידוע), מ"ה ונחנו וכמ"ש אינ"ו כאילו א"ע שמשי� שא'
בא הוא בתכלית וההתחלקות הפירוד סיבת עיקר וכל
בתכלית האחדות סיבת וכל בתכלית, וגסות הישות מבחי'
היפ� ומ"ה אי"� דבחי' והביטול השפלות מתכלית בא
א"י בני כמו בנ"א בדיעות ג� יש זה (וכהפרש כו' הישות
ההפכי זולתו בדעת מתכלל א' שכל כשמ� לזה זה שנוחי�
שסותר להיפ� בבל ובני יותר דחכמ' מ"ה מכח שזה
כל וכ� כו', ההפכי חבירו דעת לנגד בדעתו ועומד לחבירו
תלוי הכל ואחדות שלו� או ומחלוקת פירוד של עני�
מקו� אנשי שיש כו' ומ"ה האי"� או הישות באופ�
וגסות� ישות� מצד תמיד מחלוקת ומרבי' זא"ז ששונאי'
שנכנעי' להיפ� מקו� ויש זולתו על להשתרר רוצה א' כל
הישו"ת עני� שמלבד מבואר (ובמ"א וד"ל). כו' לזה זה
כמו והוא האחדות או הפירוד לעני� אחר טע� יש והאי"�
שלי אמרו ע"כ התוהו מבחי' הי' ששרש� סדו� באנשי
רוצה א' שכל דהיינו סדו"�, מד"ת שהוא של� של� שלי

שפעו לקבל יצטר� בלתי בפ"ע השלימות בבחי' להיות
שנחסר מצד הוא מזולתו לקבל שצרי� זה כי כלל מזולתו
אותו בו שיש זולתו ע"י כ"א להשלימו יוכל שלא בעצ� לו
הי' וע"כ כידוע, שלימות בחי' זה ואי� בו שאי� מה הדבר
לא זולתו וג� כלל לזולתו ישפיע שלא שלי שלי לו' מדת�
ארצות מכל מובדל ארצ� הי' כי של� ושל� לו, ישפיע
ולא נכרי' מאר� בפרנסה טובה שו� לקבל צריכי' בלתי
לזה זה צריכי' הי' לא ביניה� וכ� נכרי מאיש חסד שאר
בבחי' היא האר� שכל אר� יס"ד בחכ"מ' ה' אבל כו', כלל
כל שיקבל והוא ממש זה היפ� שהוא דחכמה התיקו�
המסחור עיקר וזהו זולתו מאר� פרנס' שפע אקלי"�
לזולתה, ומשפיע מזולתה מקבל אר� כל ונמצא כידוע,
כא' הכל שבי� זו כאגוד"ה יסדה אר� על ואגודת"ו וזהו
האד� איברי וכמו זולתו בלי שלימות א' לחלק ואי� חשוב
חסרונו יקבל בלי כלל שלימות לא' ואי� זע"ז שמתכללי'
מאבר מקבל ששלימותו חסרו� בה� יש שכול� מזולתו

ע יתוק� שא' לתק� לעשו"ת וכמ"ש כידוע, זולתוזולתו "י
קיו� שאי� סדו� נחרבה ולכ� כידוע, התיקו� בחי' והוא
יצר"ה לשב"ת ברא"ה לתוה"ו לא כמ"ש התוהו לבחי'
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דוקא זולתו ע"י נשל� א' כל להיו' מזה זה התכללו' בבחי'
האר� עי"� כמו אד"� בציור היא הרי בכלל האר� וע"כ
במ"א ומבואר כידוע האר� פ"י האר� ערו"ת האר� טבו"ר
ונמצא כו'. בראתי עלי' ואד"� אר� עשיתי אנכי עמ"ש
כנ"ל, ההפכיי' ומ"ה אי"� וגסות דישות טע� דמלבד מוב�
השלימות בחי' שע"י הוא והתיקו� התוהו בחי' עיקר הנה
עולה הכל ואמנ� היפוכו ע"י שנשל� החסרו� או א' דכל
רוצה הוא יש בבחי' שהוא דכל ה� דהיינו א' לסגנו�
שהוא וכל מזולתו, לקבל יצטר� שלא עצמו בשלימות

ושפלותו חסרונו לקבל ונמש� רוצה ואי"� מ"ה בבחי'
כו' לזה זה נוחי' כעני� דוקא היפוכו או הימנו לקט�
הראש שזהו בקרבו אנכ"י אשר אל� ת"ר שא' וכמשה
ונחנו כמ"ש כו' מכל עני"ו שהי' מפני הרג"ל מ� מקבל
א' כאיש מחנו' בד' מתכללי' דיעקב נפש ע' וכ� מ"ה,
מבחי' שזה להיו' כו' מתפרדי� ענפי� אוה"ע ע' והיפ�
עניני' והב' התיקו�, מבחי' ויעקב אדו"� איש דעשו התוהו
מ"ה בחי' שזהו ותיקו� התוהו עני� בכללו' נכללו הנ"ל

וד"ל). כמשי"ת וב"�

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

∑
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jizevn jxc

‡Ïל"ה (שמות השבת ביו� מושבותיכ� בכל אש תבערו
לענוש שלא והוא מיוחד בל"ת זה מנה הרמב"� ג'):
דני� יהו שלא דיני� לבתי מכא� בירושלמי וכדאי' בשבת
זה כל וע� החינו� וכ' סק"ג), של"ט סי' (עמ"א בשבת,
הבערה ג"כ עוד בו שדרשו מה בו לדרוש יש שלמדנו
מאבות וכיוצא הבערה הותר במקדש והנה יצאת, לחלק
דמנחות פי"א במשנה כדאי' הקרבנות בהקרבת מלאכות
הידוע עני� להקדי� יש זה ולהבי� כו': ר"ע אמר כלל
הוא ובמוס� העולמות עליות בחי' הוא ששבת בפע"ח
שמע כתר בקדושת אומרי' ולכ� דאו"א לכתר זו"נ עליות
דוגמת הוא אז זו"נ יחוד כי או"א יחוד על המורה ישראל
ממצחא שמקבל הז"א עליית הוא שבמנחה עד כו' או"א
בז"א, דא"א העליו� רצו� גילוי על רצו� עת נק' ולכ� דארי�
פי' רצו� ואית רצו� דאית בזהר כמ"ש הוא הדברי� וביאור
דאימא ת"ת בחי' החכמה מ� שלמטה התחתו� רצו� אית
מהחכמה שלמעלה העליו� רצו� ואית לז"א כתר שנעשה
ה' בעבודת הידוע ע"ד ויוב� דא"א, הכללי כתר בחי' והוא
דהנה י') ט' (בראשית האד� את עשה אלקי� בצל� כי
ה') ו' (דברי� ה' את ואהבת בפסוק בק"ש שנעשה הרצו�
דוקא באחד התבוננות ע"י היינו רצו� שפירושו אבה לשו�
כי העול� רוחות ובד' והאר� רקיעי� בז' אחד שהוא אי�
וזהו במ"א כמ"ש והוד זיו בחי' רק הוא העולמות חיות כל
ונק' דלבא עומקא בבחי' שהוא הג� התחתו� רצו� הנק'
הוא הרי ההתבוננות ע"י שנולד מאחר מ"מ דלבא רעותא
למטה שה� אהוי"ר המדות שלגבי הג� השכל מ� למטה
מהארת יותר נמוכה הארה מהשכל ומקבלי� מהשכל
הלב עומק בבחי' הוא הרצו� שלכ� הרצו� שהוליד השכל
המדות על ומקי� עטרה שהוא דליבא רעותא נק' ולכ�
ונק' ממנו למטה הוא עצמו השכל מקור לגבי עכ"ז שבלב
מבחי' הרצו� הוא העליו� רצו� בחי' אבל התחתו�, רצו�
והיינו לגמרי והטע� מהשכל למעלה והוא שבנפש יחידה

היא אלא כלל התבוננות ע"י נולדה שלא רבה אהבה בחי'
וזהו האלהית בנפש למטה מלמעלה מתנה בבחי' באה

שלמע הרצו� בחי' העליו� רצו� השכלבחי' מ� לה
זו אה"ר דר� אי� א� כנ"ל, בק"ש הנפש של וההתבוננות
היא והכלי בה שתאחז למטה כלי שיש אחר כ"א לבוא
העלאה ע"י שאז ההתבוננות ע"י שנולד והרצו� האהבה
להאיר בגילוי יבא הנ"ל העליו� לרצו� התחתו� מרצו�
כנ"ל. והטע� מהשכל למעלה שיהי' עד ברצה"ת
ומבואר בכהאריז"ל ידוע כי הדעת הוא יחד והמחבר�
הכתר חיצוני' לקח שהדעת זרעי� מסדר ב' מסכת במ"ח
הכתר פנימי' כי ור"ל ספירות, במני� היותו מבחי' לו הראוי
הוא וחיצוניותו הרצוי לדבר התקשרות שענינו הרצו� הוא
בחי' והנה אליו יתקשר ואז בזולתו ההכרה שענינו הדעת
גילוי להיות ברצה"ת רצה"ע המחבר הוא באלהות הדעת
כביכול רצו� ואית רצו� אית למעלה יוב� וכ� בלב, האה"ר
כי דז"א כתר הנק' א' רצו� מיני ב' מתארי� אנו ית' בו
ה� ז"א הנק' וכו' ורחמנותו וגבורתו חסדו ית' מדותיו
ראשו� יו� העולמות להחיות המעשה ימי בששת המאירי�
מדת שני ויו� בה כלולי� מדות ושארי חסדו מדת מאיר
ח"ב בלק"א כדאי' וכו' בה כלולי� מדות ושאר הגבורה
ובינתו מחכמתו אלו במדות מוחי' נמשכי� וג� (פ"י)
החכמה ע"י מתנהגי� המדות להיות ב"ה א"ס של ודעתו
בחי' שהיא לז"א מוחי' שנעשו דאו"א נה"י עני� והוא
מוחי' להיות שנמש� הוא ב"ה דא"ס שבחב"ד אחרונה
הללו שבמדותיו הרצו� ר"ל דז"א הכתר בחי' אמנ� למדות
עשה ה' חפ� אשר כל עדמ"ש וכו' להתחסד הרצו� שהוא
יש ב"ה שממדותיו ועשי' השפעה שבכל ו') קל"ה (תלי�
בכל ג"כ שמאיר דז"א כתר הנק' והוא ורצו� חפ� לזה
עצמ� שהמדות כש� העולמות להחיות המעשה ימי ששת
הוא שהת"ת דאימא מת"ת נמש� הוא הנה כנ"ל מאירי�
גופא ות"ת מגופא לבר ה� נה"י כי נה"י מבחי' גבוה
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מבחי' ב"ה שלו שבחב"ד גבוה מבחי' שנמש� ור"ל כידוע
נק' ועכ"ז לה� ועטרה כתר הוא וע"כ המדות של המוחי'
החכמה ע"פ הנולד רצו� שהוא מאחר התחתו� רצו�
ארי� הנק' הכללי כתר העליו� רצו� אית אמנ� והשכל.
ממהות למעלה ית' הוא כי מחב"ד מעלה למעלה שהוא
הרצו� מהות ובחי' כידוע דאצי' מחכמ' אפי' ושכל חכמה
שהוא ואצ"ל החכמה ממהות למעלה הוא דארי� עליו�
הוא בשבת והנה מהחכמה: הנמש� התחתו� מרצו� למעלה
הנק' התחתו� שהרצו� הוא העני� כנ"ל העולמות עליות
להחיות המעשה ימי בששת כ"כ יורד להיותו דז"א כתר
מאורו ונתמעט נחסר הי' העשי' עול� תחתית עד העולמות
ההשתלשלות ברוב והעלמי� הלבושי� ריבוי סיבת ע"י

ל הוא צרי� ע"כ מדאי יותר למטה מאד יורד הי' עלותוג�
כחו שיתחזק כדי הכללי כתר מבחי' ולקבל שבת בכל
וזהו ברצה"ת, רצה"ע חיבור עני� והוא כמבראשונה ואורו
שבת נק' רצה"ע פי' ב') ל"ה (שמות לה' שבתו� שבת
הדעת בחי' הוא והמחבר� דז"א בהוי' מתגלה והוא שבתו�
יש טובה מתנה מארז"ל וז"ס הכתר חיצוני' שהוא עליו�
וכמ"ש ב') י' (שבת והודיע� ל� שמה ושבת גנזי בבית לי
אור בבחי' לשכו� בז"א רצה"ע גילוי ע"י והנה במ"א,
מתגלה כשאי� אד� כמשל גדול אור בו מיתוס� אז בכלי
כמו בטבעו נשאר הרי מהשכל שלמעלה האה"ר בלבו
מסותרת היא האה"ר בחי' כי במדותיו בתחלה שהי'
למעלה המקי� ונשאר עליו היא בלבד מקי� ובבחי'
ומרוחקי� מובדלי� וה� למטה נשאר הלב שהוא והאד�
מקבל הלב אזי ממש בלבו מתגלה כשהאה"ר א� מזה זה
הפתילה כדוגמת והוא רצו�, למהות ונתהפ� ג"כ ההארה
וע"כ היא, ג� ותאיר תדלק השלהבת אור כשמקבלת
אש בש� דז"א בכתר הכתר דהתגלות זו הארה נקראת
במנורה כי המנורה הדלקת עני� ג"כ וזהו בע"ה, כמשי"ת
ח' (במדבר הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל כתיב
האמצעי נר אל פוני� יהיו המנורה קני שששה ופרש"י ב')
בחי' הוא האמצעי וקנה דז"א ו"ק ה� קני� ו' כי והעני�
כנ"ל מכתיר� הוא כי ממנו מקבלי� הקני� שכל דז"א כתר
וגו' חפ� אשר כל כדכתיב ורצו� חפ� צ"ל מדה שבכל
הקני� שני תחת בולטי�) תפוחי� (כמי� כפתור הי' ולכ�
קנה צדי משני נמשכי� הקני� היו הכפתור (מתו� ממנה
עליו� התחברות אי� כי והעני� ואיל�), איל� האמצעי
שאזי בע"ח מ"� העלאת ונק' אתעדל"ת ע"י כ"א בתחתו�
ומ"ד מ"� ומתחברי� מ"ד ונק' העליו� מ� אתעדל"ע נמש�
טפיי� שאי� מלמעלה יורדת טפה ל� אי� וכעני� יחדיו
במקו� וא"כ ב') רמ"ז ח"ג (זהר מלמטה כנגדה עולי�
יש ומ"� מ"ד ר"ל האתעדל"ת ע� מתחבר שהאתעדל"ע
שקושרי� הקשר כמו וה"ז משניה� שכפול נכפל אור ש�
יותר וגס עב הוא הקשירה מקו� שבהכרח חוטי� ב'
ובמקו� זה או זה א' חוט רק ש� שאי� המקומות משארי

במקו� הכפתור עני� הי' וכ� כאחד, שני� המה חיבור�
המנורה קני ו' עני� שהוא הכתר ע� דו"ק ומ"ד מ"� חיבור
ומקבל ממשפיע כלול זה מקו� שהרי האמצעי קנה ע�
בדוכתי בזהר הנז' קשרי� עני� ג"כ וזהו יחד ונוק' דכר
הוא הדלקתה עני� אמנ� המנורה צורת הוא וכ"ז טובא,
הו"ק בכל אח"כ וממנו דז"א בכתר הכללי הכתר הארת
נמשלה זו שהארה ברצה"ת רצה"ע חיבור בעני� וכנ"ל
אש תבערו לא הציווי עני� וזהו בפתילה, האש להדלקת
א' שהיא הבערה על דקאי פשוטו לפי מושבותיכ�, בכל
הכתרי� התחברות הנה כי והעני� מלאכות, אבות מל"ט
נק' אלקות והתגלות המשכה כל כי אש הנק' הוא הנ"ל
מה מכל וחכמה שכל משפיע שאינו מי עד"מ אור
אור ולא המקבלי� לגבי חש� נק' לעצמו ויודע שמשכיל
כשמאיר אלא אור נק' ולא לעצמו גדול חכ� שיהי' הג�
נאמר דלכ� במ"א כמ"ש שכליות בהשפעות חכמי� עיני
ירידה בחי' שהוא הג� אור יהי מאמר החכמה על
בעצמו נעל� כשהכתר משא"כ אור עכ"ז נק' מעצמותו
כתיב אמנ� י"ב), י"ח (תלי� וגו' סתרו חש� ישת בו נאמר
לאור שנמשל ג') ט' (דברי� הוא אוכלה אש אלקי� ה' כי
היסודי באש למעלה להסתלק האש טבע כי והוא שבאש
האש בו שיאחז כלי יש אא"כ אור ולא חש� למטה ואז
נת"ל כמ"כ למטה מאיר אורו יהי' אזי ועצי� פתילה כמו
והוא למטה כלי יש אא"כ מאיר אינו עליו� הכתר שהארת
שע"י דלבא רעותא בחי' ה' בעבודת וכנ"ל רצה"ת בחי'
כתר שאזי בשבת למעלה וכ� לאה"ר כלי הוא התבוננות
יהי' ואזי הכללי כתר להשראת כלי יהי' אזי עולה דז"א
הכלי יהי' כשלא משא"כ אור ויקרא הכללי כתר בו מאיר
כמו הבערה בש� זו הארה נק' ולכ� במקורו יסתלק אזי
שבשבת לפי והנה כו'. בפתילה להאחז האש שמדליקי�
בהבערה הוזהרנו אש הנק' הנ"ל הכתר הארת זמ� הוא
פי' השבת. ביו� מושבותיה� בכל אש יבערו שלא
עולמות שה� דבי"ע הפירוד עול� בחי' הוא מושבותינו
לפי י') ב' (בראשית וגו' יפרד ומש� כמ"ש הנפרדי�
כבאצילות בה� מאיר ואינו דא"ס וחוט הקו נפסק שכבר
העליונה כדוגמא הפירוד בעול� יעשו שלא הוזהרו וע"כ
חד וגרמוהי וחיוהי דאיהו באצילות דוקא כי שבאצילות
דאצי' בכלי� העליו� הכתר אור גילוי להיות יתכ� בהו�
בכל הוא שהאיסור וזהו הנפרדי�. בעולמות לא אבל
על אש הי' במקדש שהרי בבהמ"ק ולא דוקא מושבותיכ�
המשכות מעשה כל המנורה בנרות וג� בשבת ג� המזבח
הדלקת ע"י בשבת ג� מצוה היא אדרבה בכלי� אורות
הארת מבחי' ש� הי' ק"ק שבהיכל לפי כנ"ל המנורה
מתגלה הי' דבריאה עתיק דבחי' כידוע שבאצילות הקו"ח
(דוגמא כו' תבערו לא הוזהרנו שבמושבותינו אלא ש�
תורה עתידה יעקב ובמ"ש העריות במצות עמ"ש לדבר

ב')): קי"ט (פסחי� כו' לאוסר�
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קכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

מבחי' ב"ה שלו שבחב"ד גבוה מבחי' שנמש� ור"ל כידוע
נק' ועכ"ז לה� ועטרה כתר הוא וע"כ המדות של המוחי'
החכמה ע"פ הנולד רצו� שהוא מאחר התחתו� רצו�
ארי� הנק' הכללי כתר העליו� רצו� אית אמנ� והשכל.
ממהות למעלה ית' הוא כי מחב"ד מעלה למעלה שהוא
הרצו� מהות ובחי' כידוע דאצי' מחכמ' אפי' ושכל חכמה
שהוא ואצ"ל החכמה ממהות למעלה הוא דארי� עליו�
הוא בשבת והנה מהחכמה: הנמש� התחתו� מרצו� למעלה
הנק' התחתו� שהרצו� הוא העני� כנ"ל העולמות עליות
להחיות המעשה ימי בששת כ"כ יורד להיותו דז"א כתר
מאורו ונתמעט נחסר הי' העשי' עול� תחתית עד העולמות
ההשתלשלות ברוב והעלמי� הלבושי� ריבוי סיבת ע"י

ל הוא צרי� ע"כ מדאי יותר למטה מאד יורד הי' עלותוג�
כחו שיתחזק כדי הכללי כתר מבחי' ולקבל שבת בכל
וזהו ברצה"ת, רצה"ע חיבור עני� והוא כמבראשונה ואורו
שבת נק' רצה"ע פי' ב') ל"ה (שמות לה' שבתו� שבת
הדעת בחי' הוא והמחבר� דז"א בהוי' מתגלה והוא שבתו�
יש טובה מתנה מארז"ל וז"ס הכתר חיצוני' שהוא עליו�
וכמ"ש ב') י' (שבת והודיע� ל� שמה ושבת גנזי בבית לי
אור בבחי' לשכו� בז"א רצה"ע גילוי ע"י והנה במ"א,
מתגלה כשאי� אד� כמשל גדול אור בו מיתוס� אז בכלי
כמו בטבעו נשאר הרי מהשכל שלמעלה האה"ר בלבו
מסותרת היא האה"ר בחי' כי במדותיו בתחלה שהי'
למעלה המקי� ונשאר עליו היא בלבד מקי� ובבחי'
ומרוחקי� מובדלי� וה� למטה נשאר הלב שהוא והאד�
מקבל הלב אזי ממש בלבו מתגלה כשהאה"ר א� מזה זה
הפתילה כדוגמת והוא רצו�, למהות ונתהפ� ג"כ ההארה
וע"כ היא, ג� ותאיר תדלק השלהבת אור כשמקבלת
אש בש� דז"א בכתר הכתר דהתגלות זו הארה נקראת
במנורה כי המנורה הדלקת עני� ג"כ וזהו בע"ה, כמשי"ת
ח' (במדבר הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל כתיב
האמצעי נר אל פוני� יהיו המנורה קני שששה ופרש"י ב')
בחי' הוא האמצעי וקנה דז"א ו"ק ה� קני� ו' כי והעני�
כנ"ל מכתיר� הוא כי ממנו מקבלי� הקני� שכל דז"א כתר
וגו' חפ� אשר כל כדכתיב ורצו� חפ� צ"ל מדה שבכל
הקני� שני תחת בולטי�) תפוחי� (כמי� כפתור הי' ולכ�
קנה צדי משני נמשכי� הקני� היו הכפתור (מתו� ממנה
עליו� התחברות אי� כי והעני� ואיל�), איל� האמצעי
שאזי בע"ח מ"� העלאת ונק' אתעדל"ת ע"י כ"א בתחתו�
ומ"ד מ"� ומתחברי� מ"ד ונק' העליו� מ� אתעדל"ע נמש�
טפיי� שאי� מלמעלה יורדת טפה ל� אי� וכעני� יחדיו
במקו� וא"כ ב') רמ"ז ח"ג (זהר מלמטה כנגדה עולי�
יש ומ"� מ"ד ר"ל האתעדל"ת ע� מתחבר שהאתעדל"ע
שקושרי� הקשר כמו וה"ז משניה� שכפול נכפל אור ש�
יותר וגס עב הוא הקשירה מקו� שבהכרח חוטי� ב'
ובמקו� זה או זה א' חוט רק ש� שאי� המקומות משארי

במקו� הכפתור עני� הי' וכ� כאחד, שני� המה חיבור�
המנורה קני ו' עני� שהוא הכתר ע� דו"ק ומ"ד מ"� חיבור
ומקבל ממשפיע כלול זה מקו� שהרי האמצעי קנה ע�
בדוכתי בזהר הנז' קשרי� עני� ג"כ וזהו יחד ונוק' דכר
הוא הדלקתה עני� אמנ� המנורה צורת הוא וכ"ז טובא,
הו"ק בכל אח"כ וממנו דז"א בכתר הכללי הכתר הארת
נמשלה זו שהארה ברצה"ת רצה"ע חיבור בעני� וכנ"ל
אש תבערו לא הציווי עני� וזהו בפתילה, האש להדלקת
א' שהיא הבערה על דקאי פשוטו לפי מושבותיכ�, בכל
הכתרי� התחברות הנה כי והעני� מלאכות, אבות מל"ט
נק' אלקות והתגלות המשכה כל כי אש הנק' הוא הנ"ל
מה מכל וחכמה שכל משפיע שאינו מי עד"מ אור
אור ולא המקבלי� לגבי חש� נק' לעצמו ויודע שמשכיל
כשמאיר אלא אור נק' ולא לעצמו גדול חכ� שיהי' הג�
נאמר דלכ� במ"א כמ"ש שכליות בהשפעות חכמי� עיני
ירידה בחי' שהוא הג� אור יהי מאמר החכמה על
בעצמו נעל� כשהכתר משא"כ אור עכ"ז נק' מעצמותו
כתיב אמנ� י"ב), י"ח (תלי� וגו' סתרו חש� ישת בו נאמר
לאור שנמשל ג') ט' (דברי� הוא אוכלה אש אלקי� ה' כי
היסודי באש למעלה להסתלק האש טבע כי והוא שבאש
האש בו שיאחז כלי יש אא"כ אור ולא חש� למטה ואז
נת"ל כמ"כ למטה מאיר אורו יהי' אזי ועצי� פתילה כמו
והוא למטה כלי יש אא"כ מאיר אינו עליו� הכתר שהארת
שע"י דלבא רעותא בחי' ה' בעבודת וכנ"ל רצה"ת בחי'
כתר שאזי בשבת למעלה וכ� לאה"ר כלי הוא התבוננות
יהי' ואזי הכללי כתר להשראת כלי יהי' אזי עולה דז"א
הכלי יהי' כשלא משא"כ אור ויקרא הכללי כתר בו מאיר
כמו הבערה בש� זו הארה נק' ולכ� במקורו יסתלק אזי
שבשבת לפי והנה כו'. בפתילה להאחז האש שמדליקי�
בהבערה הוזהרנו אש הנק' הנ"ל הכתר הארת זמ� הוא
פי' השבת. ביו� מושבותיה� בכל אש יבערו שלא
עולמות שה� דבי"ע הפירוד עול� בחי' הוא מושבותינו
לפי י') ב' (בראשית וגו' יפרד ומש� כמ"ש הנפרדי�
כבאצילות בה� מאיר ואינו דא"ס וחוט הקו נפסק שכבר
העליונה כדוגמא הפירוד בעול� יעשו שלא הוזהרו וע"כ
חד וגרמוהי וחיוהי דאיהו באצילות דוקא כי שבאצילות
דאצי' בכלי� העליו� הכתר אור גילוי להיות יתכ� בהו�
בכל הוא שהאיסור וזהו הנפרדי�. בעולמות לא אבל
על אש הי' במקדש שהרי בבהמ"ק ולא דוקא מושבותיכ�
המשכות מעשה כל המנורה בנרות וג� בשבת ג� המזבח
הדלקת ע"י בשבת ג� מצוה היא אדרבה בכלי� אורות
הארת מבחי' ש� הי' ק"ק שבהיכל לפי כנ"ל המנורה
מתגלה הי' דבריאה עתיק דבחי' כידוע שבאצילות הקו"ח
(דוגמא כו' תבערו לא הוזהרנו שבמושבותינו אלא ש�
תורה עתידה יעקב ובמ"ש העריות במצות עמ"ש לדבר

ב')): קי"ט (פסחי� כו' לאוסר�
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l`eny zxez

Ì�Ó‡ידו והני� מצרי� לשו� את ה' והחרי� כתיב לע"ל
כי והעני� נחלי�, לז' והכהו רוחו בעי� הנהר על

בי"ע עולמות על דקאי בתו"א נת' לבחי'16מצרי� והכוונה
המעלו רו� שעד דבריאה,בי"ע אד� בש� נק' א"ק והרי ת,

מה כל כי מצרי�, בש� נק' לכ� בריאה בש� נק' כי ומפני
הנעלה א"ס לגבי מיצר בש� נק' בריאה ש� עליו שנופל
אצי' בפרטיות דכמו דאצי', אורות המעלי� הוא וי� ממנו,
המעלי�, י� ג"כ יש אצי' בכללות כמ"כ י�, בחי' יש
י� לשו� והחרי� ולכ� בי"ע, גילוי לצור� הוא וההעל�
וההוי' מצרי� י� עליו לומר שנוכל מה כל היינו מצרי�
מסדר שלמעלה ה' יחרי� וכ"ז השתלשלות, דסדר
היינו יהי', לה' חר� כל ע"ד הוא והחרי� כי השתלשלות,
על ידו והני� יהי' ואז השתלשלות. מסדר שלמעלה להוי'
חכ' כי ההשגה, מקור שהוא בינה הוא נהר כי ג"כ, הנהר
הוא בינה אבל מהשגה למעלה שהוא המבריק ברק הוא
זה ולגבי מהשגה שלמעלה למדריגות יתעלו ונש"י השגה
תעניתא מאה ר"ז שצ� מה ע"ד זה ויוב� מבלבל. 17השגה

תורה שאי� מפני ממנו, בבלי תלמוד דלשכח היכא כי
ולכ� ירושלמי, השגת לגבי מבלבל בבלי ולכ� א"י כתורת
שתוכל שכדי מה וע"ד כלל, הזוכר כח יהי' שלא בכדי צ�
טבילה להיות נצר� לגעה"ע מגעה"ת להתעלות הנשמה

דינור א�18בנהר גבוה, מדריגה ג"כ הוא געה"ת כי הג� ,

המדריגה לגבי כמו"כ ההשגה, זאת מבלבל געה"ע לגבי
על ידו והני� ולכ� מבלבל, ההשגה יהי' נש"י שיתעלו
כו' ימינ� כמ"ש הוא ידו כי בידו, יהי' ההנפה א� הנהר.
ההפרש וזהו ע"ק. בהאי שמאלא לית ימי� שכולו כו' ימינ�
פרעה בו לרדות היינו מטה ע"י הי' בקרי"ס כי קרי"ס, בי�

הקב"ה כ� במקל, ללקות כלב של דרכו מה במד"ר כמ"ש
יצטרכו לא לע"ל אבל במקל, אלא הרשעי� את רודה אי�
היינו כו' עוז� מטה לע"ל על ומ"ש ידו, והני� כ"א למטה

ממשלה. מלשו� ג"כ היינו ורדה ומ"ש ממשלה
‰Ê·Âעל וההנפה מצרי� י� על והחרי� למה ג"כ יתור�

נצטר� היה וההחרמה דההנפה או דממ"נ הנהר,
דמפני א� מצרי�, י� על שניה� או הנהר, על להיות
למעלה שהוא ע"ק גילוי דהיינו הנהר על ידו שוהני�
משא"כ השגה, שהוא הנהר על והני� ולכ� מההשגה
שאמר וזהו השתלשלות. כללות מצרי� י� על קאי והחרי�
ימי שבעה על דקאי קהלת אמר הבלי� הבל ע"פ במד"ר
ימי בששת שנברא מה דכל הבל, הכל שהוא בראשית
המי� יקוו בשלישי ש� וחשיב לבלות עתידי� בראשית
הגילוי לגבי כי מצרי�, י� לשו� והחרי� כתיב ולע"ל

השתל סדר כללות כל נק' דלע"ל הג�העצו� הבל, בש� '

והני� וזהו הבל, בש� נק' מ"מ מאד גבוה מדריגה הוא כי
נחלי� לז' והכהו מ"ש צ"ל א� השגה. בינה הנהר על ידו
לז' דוקא יהי' לע"ל ולמה מספר, גדר ש� שיי� האי�
והיה עדמ"ש הוא א� גזרי�. לי"ב הי' בקרי"ס הלא נחלי�
זה ע"ש מספר שנק' יספר, לא אשר ישראל בני מספר
מספר למטה ממנו מתהווה הי' גילוי לידי בא הי' שא�
ההוא ביו� רגליו ועמדו כתיב לע"ל על וכ� מאד, בריבוי
אותיות הוא רגליו כי הפי' במ"א שנת' הזיתי� הר ,19על

א"א אשר גבוה למדריגה העולמות עליות שיהי' דהיינו
קצת מתגלה הי' וא� אותיות, בש� כ"א אותו לקרות
עד עולמות רבבות ריבוא ממנו מתהווה הי' ממנו דקצת

שיעור. אי�
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סע"גֿד.
(17`ziprz d`n f"x mvy dn c"r df oaeieראה לקמ� בהבא :

אדהאמ"צ מאמרי רטו. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי ג. סט, יתרו תו"א
ועוד. תכא. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ וש"נ. תמא. ע' ח"ב במדבר

(18xepic xdpa ..dliah ..zelrzdl dnypd lkezyתו"א בכ"ז ראה :
שלפנ"ז]. בהע' [ובהנסמ� א. צו, מג"א ד. לב, א. לא, מק�

(19zeize` `ed eilbx ..`"na 'zpy ..eilbx ecnreאדה"ז מאמרי :

ואיל�. ק ס"ע תרכ"ז סה"מ ואיל�. רנח ע' נביאי� ואיל�. נז ע' תקע"א
ועוד. ואיל�. שכא ס"ע תר"ל

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dltzd qxhpew

ה'Â‰�‰יא. את לעבוד שיוכל ולבו מוחו לפתוח בכדי
כלי להיות בנפשו הכנה לזה צריכי� בתפלה.
כמה שיש מה הסיבה היא (וזו אור לקבל הראוי

דוקא. כללית בדר� מההתבוננות דוקא שמתפעלי�
יותר בפרטיות בהעני� להתבונ� מעשה בעת וכשמתחיל
לקבל בנפשו מוכ� שאינו מפני היא והסיבה לגמרי. מתקרר

1
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4

5

6

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מתפעל ה"ה בד"כ מההתבוננות ולזאת לזה. כלי ואינו אור
בבחי' אור דלגילוי וידוע לבד מקי� בבחי' שהוא להיות
שהוא יותר בפרטיות כשמתבונ� אבל כלי. א"צ מקי�
והכנה כו'). דוקא כלי צריכי� לזה פנימיות בבחי' הגילוי
טרדא כל מדעתו להסיר שצרי� א) פרטי�. כמה בה יש זו
לעול� משארז"ל שזהו בתפלה. אותו ויבלבל יטרד שלא
ימהר שלא והיינו ויתפלל פתחי� שני שיעור אד� יכנס
הגשמיי� מעניניו (היינו מהחו� בבואו מיד להתפלל
עניניו מאתו ויסיר שיסלק כשיעור ישהה אלא והחומריי�)
או"ח בשו"ע זה פי' (וכמ"ש אותו יבלבלו שלא הקודמי�
מתו� לא להתפלל עומדי� אי� ארז"ל בד"ת וא� צ'). סי'
דעלמא במילי כ"ש כו'. פסוקה הלכה מתו� אלא כו' די�
בעת שלא מ"מ העול�. הויות בעניני עוסק שאינו ג� (וא�
מהרהר והלב רואה העי� מלימוד פנוי שהוא בעת התפלה
הרהורי כ"א רעי� הרהורי' ולא גשמיי� דברי� בכמה
א"ע ויכי� לגמרי. מהלב להסיר� צרי� בעלמא) דברי�
רבי� יש (ובזה הטו"ת. ללבוש יתחיל זו ובהכנה להתפלל
אמנ� מלב�. הטרדות להסיר יכולי� שאינ� המתאונני�
כמו הגשמיי� בעניניו הלא לבו. אל לשו� האד� צרי�
ביכולתו יש הרי ויש�. לבבו טרדת מסיר ה"ה עד"מ בשינה
המוכרח גשמי עני� בשביל ודאגותיו טרדותיו להסיר
הנוגע בדבר כזאת לפעול ביכולתו שיש מכ"ש א"כ לגופו.
הי' בקל דתפלה השעה עליו חביבה היתה וא� לנפשו
כ"כ בקל אינו וא� ומבלבל. המטריד דבר כל מלבבו מסלק
פועל הנני גשמי דבר על א� כנ"ל בנפשו חשבו� יעשה
חיי לכל הנוגע רוחני בדבר כ"ש הטרדא להסיר בעצמי
זה ובכלל זאת. יפעול כאלו מחשבונות ובכדומה כו'. נפשי
כי ואנה. אנה יל� ולא אחד מקו� על בתפלה שיעמוד ג"כ
וההתבוננות. הכוונה מבלבל בתפלה שההילו� מה לבד
ההילו� בעת שדוקא ואומרי� א"ע שמטעי� כאות� (ולא
והוא והלב. המוח בהתרחבות יותר בטוב להתבונ� יכולי�
והרגש החיצוני הרוח התרחבות רק זה שאי� גמור טעות
ההתבוננו' רוחב לאמיתת כי פנימיות. שו� בזה ואי� עצמי
לא זאת לבד הנה מבלבל) ההילו� אדרבה פנימיות בבחי'
ויטרד ובחו� בבית הנעשה כל את יראה בעיניו אשר ימלט
דעתו וישי� א' במקו� לעמוד צרי� ולזאת אותו. ויבלבל
טוב הטו"ת שלובשי� אחר ב) כו'. לבד התפלה אל ולבו
או שעה כחצי בדא"ח עני� איזה התפלה קוד� לחשוב
ובזה דוקא) א' מקו� על בישיבה או בעמידה (וג"כ יותר
טוב ולפעמי� כו'. לקבל ראוי כלי שיהי' ולבו מוחו יפתח
האד� צרי� זאת עוד ג) יוצר. ברכת קוד� ג� כזה לעשות
להתפלל עומדי� אי� וכמארז"ל בעצמו השפלות לפעול
שיהי' ע"י ושפלות הכנעה והו"ע ראש. כובד מתו� אלא
במחדו"מ עניניו פרטי כל היטב לחשוב דחושבנא ממארי
הריחוק בתכלית מאלקות נתרחק שעי"ז הנה לה' לא אשר
המל� דירת וכמו וקדושתו. ה' לאור כלי שאינו ומכ"ש

א� משא"כ ולכלו�. מיאוס מכל מנוקה להיות שצריכה
וכמו"כ כו'. המל� דירת להיות ראוי' אינה הרי מנוקה אינה
וקדושתו ה' לאור ומשכ� כלי צ"ל שכאו"א באד� הוא
נאמר לא בתוכו בתוכ�, ושכנתי מקדש לי ועשו וכמ"ש
מנוקה להיות וצרי� כו'. ואחד אחד כל בתו� בתוכ�, אלא
לאור ראוי כלי הוא ואז הרע ומיאוס לכלו� מכל ומזוכ�
שמהות מה זאת לבד והיינו מנוקה אינו א� משא"כ כו'. ה'
ניזוז ולא אצלו כתולדתו בתקפו הוא הנה"ב ועצמות
בגופו וממשלה שליטה לו יש זאת עוד עדיי�. ממקומו
תאוה להתאוות מחדו"מ שה� לבושי' בשלשה להתלבש
או ותאותו. לבו חמדת בדבר לדבר וג� בזה. ולהרהר
בפועל כשעושה במעשה וכ� כו'. והוללות ליצנות בדברי
כשעושה המותרי� בדברי� אפי' לבו ותאות חמדת את
לו להכרח ולא מותר שהוא בדבר או נפשו. תאות למלאות
כו". בנ"א בתענוגי בה� להתענג ולתענוג לעדו� כ"א כלל
וכ"ש מעשה. בכלל ג"כ שזהו בפועל המתכעס וכמו"כ
מאוס נעשה הרי שבכ"ז כו'. וכעסו מחמתו דבר כשעושה
ומשכ� דירה להיות כלל ראוי שאינו עד ממש ומלוכל�
האור בו שישכו� באמת צ"ל כאשר בתוכו שישכו� ה' לאור
הטומאה להיכלות מרכבה נעשה ואדרבה כו', בפנימיות
מאיר התורה אור אי� הרבה תורה לומד א� ג� וא� כו',

אדר וכמובפנימיותו אצלו, ושבי' גלות בבחי' הוא בה
ומסתירו שמקיפו בהנה"ב ושבי' גלות בבחי' שהוא הנה"א
התאוה דהתגברות והיינו כו', מכתיר רשע כמ"ש צד מכל
את מלבישי� דנה"ב צואי� הלבושי� כל וכ� דנה"ב
מתו� לצאת יכול שאינו עד עליו ומכסי� ומסתירי� הנה"א
מה ועיי� כו' והתבוננות דעת בבחי' ה' אל להתפלל השבי'
כו' אלא נגאלי� ישראל אי� ד"ה ד' סי' באגה"ק שכתוב
אצלו ושבי' גלות בבחי' הוא שלומד התורה ג� כ� וכמו
והסט"א הקלי' אדרבה מאומה, בו פועל התורה אור שאי�
סה"מ לו שנעשה ממנו ויונקי� ושולטי� מושלי� דנה"ב
להיכלות להשפיע למעלה השכינה גלות גור� וכ� כו',
אשר כו') בה� גלות בבחי' הוא האלקי (שהחיות הסט"א
הנ"ל, ד"ה ובאגה"ק פ"ו באגה"ת כמ"ש ית' נפשו שנאה
חשבו� יעשה וכאשר ופ"ל, ופכ"ט פכ"ד בסש"ב ועמ"ש
מכאוביו את יודע אשר כפי איש איש בנפשו הנ"ל צדק
על על מאד מאד בנפשו באמת יתמרמר נפשו, נגעי ופרטי
רוחו וישבר נפשו בעיני מאד ושפל נבזה ויהי' הנ"ל כל
כלי נעשה ואז באמת ונדכה נשבר לב בבחי' ויהי' בקרבו
את אשכו� וקדוש מרו� כמ"ש בתוכו שישכו� ה' לאור
רק צ"ל הנ"ל והשפלות המרירות עני� והנה כו', דכא
בד"כ לזה המסוגל והזמ� לזה, המוכשר וזמ� ובעת לעתי�
יו� בכל א"צ (אבל פ"ז באגה"ת כמ"ש חצות בתיקו� הוא
וכ"נ דחושבנא ממארי צ"ל לילה שבכל כ' שבזהר הג�
ראש כובד מתו� אלא להתפלל עומדי� אי� ממארז"ל,
שה� בצדיקי� דברו שרז"ל היינו בכ"י, שהוא דמשמע
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מתפעל ה"ה בד"כ מההתבוננות ולזאת לזה. כלי ואינו אור
בבחי' אור דלגילוי וידוע לבד מקי� בבחי' שהוא להיות
שהוא יותר בפרטיות כשמתבונ� אבל כלי. א"צ מקי�
והכנה כו'). דוקא כלי צריכי� לזה פנימיות בבחי' הגילוי
טרדא כל מדעתו להסיר שצרי� א) פרטי�. כמה בה יש זו
לעול� משארז"ל שזהו בתפלה. אותו ויבלבל יטרד שלא
ימהר שלא והיינו ויתפלל פתחי� שני שיעור אד� יכנס
הגשמיי� מעניניו (היינו מהחו� בבואו מיד להתפלל
עניניו מאתו ויסיר שיסלק כשיעור ישהה אלא והחומריי�)
או"ח בשו"ע זה פי' (וכמ"ש אותו יבלבלו שלא הקודמי�
מתו� לא להתפלל עומדי� אי� ארז"ל בד"ת וא� צ'). סי'
דעלמא במילי כ"ש כו'. פסוקה הלכה מתו� אלא כו' די�
בעת שלא מ"מ העול�. הויות בעניני עוסק שאינו ג� (וא�
מהרהר והלב רואה העי� מלימוד פנוי שהוא בעת התפלה
הרהורי כ"א רעי� הרהורי' ולא גשמיי� דברי� בכמה
א"ע ויכי� לגמרי. מהלב להסיר� צרי� בעלמא) דברי�
רבי� יש (ובזה הטו"ת. ללבוש יתחיל זו ובהכנה להתפלל
אמנ� מלב�. הטרדות להסיר יכולי� שאינ� המתאונני�
כמו הגשמיי� בעניניו הלא לבו. אל לשו� האד� צרי�
ביכולתו יש הרי ויש�. לבבו טרדת מסיר ה"ה עד"מ בשינה
המוכרח גשמי עני� בשביל ודאגותיו טרדותיו להסיר
הנוגע בדבר כזאת לפעול ביכולתו שיש מכ"ש א"כ לגופו.
הי' בקל דתפלה השעה עליו חביבה היתה וא� לנפשו
כ"כ בקל אינו וא� ומבלבל. המטריד דבר כל מלבבו מסלק
פועל הנני גשמי דבר על א� כנ"ל בנפשו חשבו� יעשה
חיי לכל הנוגע רוחני בדבר כ"ש הטרדא להסיר בעצמי
זה ובכלל זאת. יפעול כאלו מחשבונות ובכדומה כו'. נפשי
כי ואנה. אנה יל� ולא אחד מקו� על בתפלה שיעמוד ג"כ
וההתבוננות. הכוונה מבלבל בתפלה שההילו� מה לבד
ההילו� בעת שדוקא ואומרי� א"ע שמטעי� כאות� (ולא
והוא והלב. המוח בהתרחבות יותר בטוב להתבונ� יכולי�
והרגש החיצוני הרוח התרחבות רק זה שאי� גמור טעות
ההתבוננו' רוחב לאמיתת כי פנימיות. שו� בזה ואי� עצמי
לא זאת לבד הנה מבלבל) ההילו� אדרבה פנימיות בבחי'
ויטרד ובחו� בבית הנעשה כל את יראה בעיניו אשר ימלט
דעתו וישי� א' במקו� לעמוד צרי� ולזאת אותו. ויבלבל
טוב הטו"ת שלובשי� אחר ב) כו'. לבד התפלה אל ולבו
או שעה כחצי בדא"ח עני� איזה התפלה קוד� לחשוב
ובזה דוקא) א' מקו� על בישיבה או בעמידה (וג"כ יותר
טוב ולפעמי� כו'. לקבל ראוי כלי שיהי' ולבו מוחו יפתח
האד� צרי� זאת עוד ג) יוצר. ברכת קוד� ג� כזה לעשות
להתפלל עומדי� אי� וכמארז"ל בעצמו השפלות לפעול
שיהי' ע"י ושפלות הכנעה והו"ע ראש. כובד מתו� אלא
במחדו"מ עניניו פרטי כל היטב לחשוב דחושבנא ממארי
הריחוק בתכלית מאלקות נתרחק שעי"ז הנה לה' לא אשר
המל� דירת וכמו וקדושתו. ה' לאור כלי שאינו ומכ"ש

א� משא"כ ולכלו�. מיאוס מכל מנוקה להיות שצריכה
וכמו"כ כו'. המל� דירת להיות ראוי' אינה הרי מנוקה אינה
וקדושתו ה' לאור ומשכ� כלי צ"ל שכאו"א באד� הוא
נאמר לא בתוכו בתוכ�, ושכנתי מקדש לי ועשו וכמ"ש
מנוקה להיות וצרי� כו'. ואחד אחד כל בתו� בתוכ�, אלא
לאור ראוי כלי הוא ואז הרע ומיאוס לכלו� מכל ומזוכ�
שמהות מה זאת לבד והיינו מנוקה אינו א� משא"כ כו'. ה'
ניזוז ולא אצלו כתולדתו בתקפו הוא הנה"ב ועצמות
בגופו וממשלה שליטה לו יש זאת עוד עדיי�. ממקומו
תאוה להתאוות מחדו"מ שה� לבושי' בשלשה להתלבש
או ותאותו. לבו חמדת בדבר לדבר וג� בזה. ולהרהר
בפועל כשעושה במעשה וכ� כו'. והוללות ליצנות בדברי
כשעושה המותרי� בדברי� אפי' לבו ותאות חמדת את
לו להכרח ולא מותר שהוא בדבר או נפשו. תאות למלאות
כו". בנ"א בתענוגי בה� להתענג ולתענוג לעדו� כ"א כלל
וכ"ש מעשה. בכלל ג"כ שזהו בפועל המתכעס וכמו"כ
מאוס נעשה הרי שבכ"ז כו'. וכעסו מחמתו דבר כשעושה
ומשכ� דירה להיות כלל ראוי שאינו עד ממש ומלוכל�
האור בו שישכו� באמת צ"ל כאשר בתוכו שישכו� ה' לאור
הטומאה להיכלות מרכבה נעשה ואדרבה כו', בפנימיות
מאיר התורה אור אי� הרבה תורה לומד א� ג� וא� כו',

אדר וכמובפנימיותו אצלו, ושבי' גלות בבחי' הוא בה
ומסתירו שמקיפו בהנה"ב ושבי' גלות בבחי' שהוא הנה"א
התאוה דהתגברות והיינו כו', מכתיר רשע כמ"ש צד מכל
את מלבישי� דנה"ב צואי� הלבושי� כל וכ� דנה"ב
מתו� לצאת יכול שאינו עד עליו ומכסי� ומסתירי� הנה"א
מה ועיי� כו' והתבוננות דעת בבחי' ה' אל להתפלל השבי'
כו' אלא נגאלי� ישראל אי� ד"ה ד' סי' באגה"ק שכתוב
אצלו ושבי' גלות בבחי' הוא שלומד התורה ג� כ� וכמו
והסט"א הקלי' אדרבה מאומה, בו פועל התורה אור שאי�
סה"מ לו שנעשה ממנו ויונקי� ושולטי� מושלי� דנה"ב
להיכלות להשפיע למעלה השכינה גלות גור� וכ� כו',
אשר כו') בה� גלות בבחי' הוא האלקי (שהחיות הסט"א
הנ"ל, ד"ה ובאגה"ק פ"ו באגה"ת כמ"ש ית' נפשו שנאה
חשבו� יעשה וכאשר ופ"ל, ופכ"ט פכ"ד בסש"ב ועמ"ש
מכאוביו את יודע אשר כפי איש איש בנפשו הנ"ל צדק
על על מאד מאד בנפשו באמת יתמרמר נפשו, נגעי ופרטי
רוחו וישבר נפשו בעיני מאד ושפל נבזה ויהי' הנ"ל כל
כלי נעשה ואז באמת ונדכה נשבר לב בבחי' ויהי' בקרבו
את אשכו� וקדוש מרו� כמ"ש בתוכו שישכו� ה' לאור
רק צ"ל הנ"ל והשפלות המרירות עני� והנה כו', דכא
בד"כ לזה המסוגל והזמ� לזה, המוכשר וזמ� ובעת לעתי�
יו� בכל א"צ (אבל פ"ז באגה"ת כמ"ש חצות בתיקו� הוא
וכ"נ דחושבנא ממארי צ"ל לילה שבכל כ' שבזהר הג�
ראש כובד מתו� אלא להתפלל עומדי� אי� ממארז"ל,
שה� בצדיקי� דברו שרז"ל היינו בכ"י, שהוא דמשמע
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עליוני� בעולמות ההנהגה כפי שה� ר"ל כדמותנו, בצלמנו
שהוא אור הוא היו� שמדת שלו הקט� בעול� ההנהגה כ�
הוא לילה ומדת שמחה, זו אורה וכמארז"ל שמחה בחי'
גבורות שמבחי' ועצבות מרירות הו"ע שבעבודה די�, בחי'
שאר אבל לילה, בכל דחושבנא ממארי צ"ל ולכ� שבנפשו,
ביחידות שיהי' וג� לעתי�, כ"א לילה בכל א"צ אד� כל
התחלת הוא חצות דתיקו� ידוע כי אד�, בפני שלא דוקא
הבני� יסוד כמו בסתר צ"ל ולכ� היו�, דכל העבודה ויסוד
בלא"ה עצב שהוא בשעה והעיקר כו') באר� טמו� שהוא
הוא עצב שהוא דמה פל"א, בסש"ב כמ"ש דעלמא ממילי
(א� כו' דחושבנא ממארי להיות מלמעלה אותו שמזכירי�

חטא לו שיש מי עליולא להמשי� שצרי� ממש ועוונות י�
ללבבו שיגיע בכדי וסיגופי� תעניות ע"י שבנפשו מרירות
נשבר לב בבחי' ויהי' ע"ז ויתמרמר שלו דחטאי� המיצר
המבוארי� בעניני� נפשו ישמח הנ"ל מרירות ואחר כו')
בשמחה להתפלל בכדי דא"ח וילמד ופל"ג בפל"א בסש"ב
הנ"ל הכנות וא� ד) כידוע. כו' בשמחה ה' את עבדו וכמ"ש
מפני (והיינו ית' לשבתו ומכו� כלי להיות לנפשו הועילו לא
לבבו נשברה ולא כדבעי ללבבו נגע לא הנ"ל שהחשבו�
שירדה אי� נפשו על ר"ר בתפלה לעורר צרי� כו') באמת
ה"ה בשרשה דלמעלה כו'. עמיקתא לבירא רמה מאיגרא
עומדת והיתה המלאכי� משרש מעלה למעלה מאד גבוה
דאהוי"ר לפניו עמדתי אשר ה' חי כמ"ש באהוי"ר תמיד
ובפרט דמלאכי�, מהאהוי"ר ערו� באי� למעלה הי' שלה
ועצמיות פנימיות בבחי' הוא שרשה דשרש ידוע כאשר
ונתלבשה למטה וירדה בארוכה, במ"א כמ"ש ב"ה אוא"ס
לגבי כלל בער� אינו ולב במוח עבודתה שג� ונה"ב בגו�
צריכה ע"ז וג� למעלה, שהיתה כמו הקודמת עבודתה
מחדו"מ ע"י הוא שהורידה מה ובפרט ועצומה, רבה יגיעה
בנה"ב גלות בבחי' ונקשרה נאסרה שעי"ז טובי� הלא שלו
לאחר ג� ה' את ולעבוד מש� לעלות כלל יכולה שאינה עד
הנפש על שהרחמנות ונמצא הנ"ל, רבה והכנה יגיעה ריבוי
רח� הרבי� ברחמי� אומרי� אנו וע"ז מאד, ועצו� גדול

גודל כ"כ יודעי� אנו אי� אנו כי דוקא ברחמי� עלינו
כמו מעלתה כ"כ ומרגישי� יודעי� אנו שאי� מפני הרחמנות
כו', כ"כ הירידה מרגישי� אנו אי� וג� למעלה, שהיתה
לפני� וידוע גלוי שהכל הרבי� ברחמי� מבקשי� אנו ולזאת
אהבת בברכת הוא ר"ר התעוררות ועיקר כו', עלינו רח�
שירגיש נפשו על ר"ר לעורר לאד� בנקל וזה כו', עול�
שאינה למדה"ר כרותה וברית כו', הרחמנות את בנפשו
עליו ירח� המרובי� וברחמיו ית' מלפניו ריק� חוזרת
פרטיות והכנה ה) כו'. באמת ית' לעבדו ולבו מוחו ויפתח
שהוא שיתבונ� הוא בפרט שמו"ע לתפלת פרטיות וברחמיו
כו' ה' אתה ברו� לנוכח ומדבר הקב"ה ממה"מ לפני עומד
אבינו השיבנו כו' חונ� אתה כו' קדוש אתה כו' גבור אתה
בהתקשרות אבל קצרה (בהתבוננות כשיתבונ� ובפרט וכו,
ג� כלא קמי' שכולא אי� הא"ס ורוממות בגדולת כו')
אור צח אור דאיהו אע"ג כ"ע וכמא' עליוני� היותר המדרי'
דאור פאו"ב הצחצחות בשער בפרד"ס (ועמ"ש מצוחצח
ולפמש"ש ראשי�, ראשי ג' ה� צח אור מצוחצח אור קדמו�
הצמצו� שלפני אוא"ס בעצמות הגנוזות ע"ס בחי' ה� פ"ג
נהוראי� וכל עה"ע, קד� הוא אוכ� במ"א) כמ"ש כו'
ערו� שאי� בלבד אור בחי' ה� שכול� לפי קמי' מתחשכאי�
בהתגלות הוא המאור ועצמות העצמות, לגבי וכלל כלל

מקו� בכל העל�שנמצא ח"ו בו שיי� (שאינו ממש ומקו�
עומד וית' ית' ולפניו במ"א) כמ"ש כו' וכלל כלל וגילוי
אתה לבד� ה' הוא אתה בעני� במ"א עפמ"ש (ויוב� ומתפלל
עליו תפול בזה וכשיתבונ� כו', לנוכח ומדבר כו') עשית
עיקר שזהו בנפשו פנימי ביטול בבחי' ויהי' גדולה יראה
במ"א וכמ"ש דוקא ביטול בבחי' שיהי' שמו"ע עני�
דשמו"ע. העבודה לאופ� דק"ש העבודה אופ� בי� ההפרש

:¯ÂˆÈ˜כל להסיר א) דתפלה העבודה אל הכנות ה' יבאר
ב) אחד. במקו� ולעמוד דעלמא. ממילי מחשבה
ע"י עצמו השפלת לפעול ג) טו"ת. בלבישת דא"ח לחשוב
לפני שעומד להתבונ� ה) נפשו. על ר"ר לעורר ד) מרירות.

ב"ה. א"ס עצמות
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c"yz'd mixn`n

ידיהלד�e‰ÊÂד) על ה�א ��ב ויראה אהבה ה���ת ת ¿∆ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
ה�עת ידי ועל �וקא, וההת��ננ�ת ה�חי� ְְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָֹה�גת

ה���ת �נימ��ת �יתמפ��ה�א �כליל ��בארידחא �מ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

�מחת33��הר עני� �ה�א ה�פארת �מ�ת ה�א כ� �כמ� , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹ
ידי על �� �� ��אה �א�נ�, והדר ה' �תפארת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה�ב
�ר�� ס�� אי� א�ר �ד�ת ותפארת �יקר �וקא ֵַָ�ְְְְְְִִִֶֶַַָָההת��ננ�ת

1

2

3

4

5

6

ג.33) פרק וידעת ביאור תוספת ואתחנ� תורה לקוטי וראה א. עמוד ריש קעז, ב חלק

(המדות).יד. שש שכולל מפתח
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��הר ונקרא �מל�א"34ה�א, �יקרא �כמ�טו"לאס��לא , ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
ויד�ע35��ת�ב עיני�", �חזינה �יפי� ה�36"מל� �עיני� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

עיני�", �חזינה �יפי� "מל� אמר זה ועל חכמה, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�חינת
�גד�ת ההת��ננ�ת �ה�א �מל�א, �יקרא וית��נ� ַ�ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ����יל
אי� ועד ק� אי� עד ע�למ�ת �מה�ה ��ח�ה אי� ס��, אי� ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָא�ר
עלמי�, �ל וס�בב עלמי� �ל ממ�א �ה�א ואי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�כלית,
�כמ� ��תה�� וה�בראי� הע�למ�ת �ר��י ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�כ��ת��נ�

���37��ת�ב מד�ר חי צ�מח ��מ� וה� מע�י�", ר�� "מה ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
�ה� העלי�ני� ��בראי� ���ת��נ� �בפרט עצ��, ר��י ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�זה

נאמר זה �על צבא� וכל הוי'",38ה�מי� מע�י� ��ל� "מה ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
וה��כבי�, וירח ו�מ� ה�ל��י� �כמ� ה�בראי�, �ד�לי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�
זה ��ל ��רפי�, ח��ת א�פ�י� העלי�ני� מלאכי� כ� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�כמ�
�גד�ת מר��י �� וא� ית�ר�, �יו ור�ח �מאמר ַ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָנתה�ה
�ל המה�ה ה�א �ר�� ס�� אי� א�ר �ד�ת י�ב� ְֵֶַַַָָ�ְְִִַַָה�בראי�

��ת�ב �כמ� אֿל",39ה�בראי�, �ב�ד מס�רי� "ה�מי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
� יקרא�פר� מ��עי� ��מיא "�מס��לי� י�נת� תר��� ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

"�א�טז�ה'" �ר� על ה�א ��מ�א" "�מס��לי� �פר�� ,40 ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ
�מדר� ��אמר �כמ� א�ה", �רא מי �רא� עיניכ� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמר��
לג��ר "מ�ל אֿל", �ב�ד מס�רי� "ה�מי� �ס�ק על ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�ה�י�
אחד, ��ח �� היה �ב�רת�, י�דעי� ואי� ל�דינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ��כנס

אבנא 'מ� �ב�רת�',יזאמר: י�דעי� א�� �� מת���� �ה�א ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ה�בראי� �מ�ד�לי והינ� אֿל", �ב�ד מס�רי� ה�מי� ��ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ה�א �ר�� ס�� אי� �ד�ת י�דעי� אנ� צבא� וכל ֵַָ�ְְְְְִִַָָָָָ��מי�

וי�ב� אֿל. �ב�ד וזה� א�ת�, מה41��רא עני� י�תר �עמק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מס�רי� ��מי� ההס��ל�ת ידי �על י�נת� �תר�ו� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�א�מר
י�דעי� אנ� ה�מי� �צבא ��ה�מי� �הינ� �מל�א, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָיקרא
מ�חינת ��מעלה �ב�ל �על ה�ל�י ס�� אי� א�ר �חינת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָאת
�רא מי �רא� עיניכ� מר�� "�א� אמר זה �על ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהע�למ�ת,
מה והינ� נע�ר", לא אי� וג�' צבא� �מס�ר ה��ציא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�ה,
�ל�י �ח א�ר נראה מ�ה �הה��עה, והפסק ���י י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
��ל�� עצמ� ח��ת מ�ד �י א�ת�, �מח�ה מנהיג �ב�ל ָ�ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָ�על
ח��ת ��היה אפ�ר אי מג�ל ��ג�� – מג�ל �ה�א �יו� ,��ֵֶָ�ְְֶָ�ְְְִִֶֶֶַָָ
היה – מג�ל �� �� �הח��ת �הכרח א� �י מג�ל, �ל�י ���ְִִֶ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ�ְָָָ

�מה �הה��עה, ו���י הפסק איזה והיה �מ���ה, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנחל�
��י�, ק�מי� ��� �הרי הפסק ��� �זה �אי� ר�אי� ִִַַָָ�ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ�אנ�
מ�ל נפסדי� �ה� ��מ�ה ��ר�אי� �אפ�� ל�מר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָר�צה

אפ ה�א והרי לגמרי, אחד מי� נפסד לא ההפסדמק�� �רי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הרמ�"� ��תב מה לפי �בפרט לגמרי, נפסדי� אינ� 42ול�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

מ�ח ��ה א�א יב�א, ��א אפ�ר אי �מי� האפ�רי ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ��ל
מה�מי� זה מ�ב� וי�תר �וקא, �ב�ל �על ה�ל�י ס�� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאי�
ה� הרי מעלה �צבא ה�ל��י� וכל �ה�מי� מעלה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ�צבא

�יר��למי �אמר� �כמ� מ��, ה�רא� �ס�ק43�י�� על ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ
חזקי� �ה� ה�רא�", �י�� והאר� ה�מי� ת�לד�ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"א�ה
�מר�בי� מג�לי� נבראי� �� �� ה� והרי ה�רא�, ְִָ�ְִָ�ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�י��
מה� אי� מק�� �מ�ל כ�', ההפסד ואפ�רי מג�ל ונפ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ְִֶֶמ���
רז"ל �אמר� �מה �לל. והפסק ���י ��� �לי נע�ר 44לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

חר�ב" וחד עלמא הוי �ני� אלפי "�מי�יח"�ית �ע��45, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ה�ה יפסד�, ס�� �ל ���� הרי �בלה", ��גד והאר� ְְִֵ�ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָנמלח�
�עני� זה אי� �י ,�� ��היה ה��רא רצ�� מ�ד רק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
��תב �כמ� לה�סד, מתחיל הוית� ��רא�ית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָההפסד�ת

והינ�46ה�חיי להתי��, מתחיל ה�לד� מ��� �ה�ינ�ק ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
חזקי� �ה� ואר� �מי� אבל ,�� �מיד היא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ההפסד�ת
לעתיד א� �י �לל הפסד�ת ��� �ה� ואי� ה�רא� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�י��
�י ההפסד�ת, �עני� זה אי� אמ�, �ימינ� �מהרה יפסד� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ָלב�א
��פסד� הרצ�� �כ��היה ��ק�מ�, ה��רא רצ�� מ�ד ְְ�ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָא�
�ל�י ק��� ה�א עכ�ו ��ה� ה���� �� וא� מ�ילא, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�יפסד�
�על ה�ל�י �ח ��� היטב נראה �� א� נפסק, �בל�י ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ְמ��ה

זאת וע�ד �מיד. א�ת� �מק�� ��ח�ה ה�ל��י�,47�ב�ל ה�ה , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
�מ��ה מיחד ה��� ל� י� אחד �ל ר�י�, ��פי� ה� �י ֶ�ְָ�ְִִִִִֵֵֶַָָא�

להי� אחד לסדר מכ�ני� ��� כ� �י על וא� עתמחבר�, ת ְֲִֵֵֵַַ�ְָ�ְְִִֵֵֶֶָָ
מי �� א� כ�', וקציר זרע וחר� קי� וח� וקר וה�ילה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹה���
ה�פ� אינ� �רח� על �זאת, להנהגה �מכריח� המק�ר� ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה�א
וכל �ל�ל �ל ��ת�� וה�פ� �ה�ח �ל�ל, �ל ��ת�� ְְְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹוה�ח
��תק�ר ולא זה, �ל�ל �נ�עת להנהיג רק ל� אפ�ר אי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ��כב
ה�דר יהיה זה ידי על ולא ז�לת�, �ל�ל ע� זה ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹויתח�ר
מק�מ� על ��קד ויהיה ס��ב� אחד �ל ���מר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוה��טר
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רבי�34) מי� המתחיל] דיבור [מאמר ב. רמז, ב חלק זוהר ראה
נא. פרק תרל"ו

יז.35) לג, ישעיה
יד.36) סימ� הקודש אגרת בתחילתו. נקודות דרושי שער חיי� ע�
כד.37) קד, תהלי�
וידבר38) המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה � ו. צב, ש�

139 עמ' ה'תשי"א המאמרי�] [ספר כסלו יט קונטרס (השני). וארא גו'
ואיל�.
ב.39) יט, תהלי�
כו.40) מ, ישעיה

צדק41) להצמח מרו� שאו המתחיל דיבור [מאמרי�] כ� ג� ראה
ואיל�. ל פרק תרל"ו רבי� מי� שלו). החקירה לספר (הקדמה

שלישי.42) עיו� א פרק ב חלק נבוכי� מורה
ספר43) כ� ג� וראה לשו�). (בשינוי א הלכה א, פרק ברכות

א). (ד, בתחילתו צדק, להצמח החקירה
א.44) לא, השנה ראש
ו.45) נא, ישעיה
כח.46) א, לבראשית בחיי ראה
ט47) פרק א חלק צדק להצמח החקירה ספר באריכות ראה
ואיל�.

המלך.טו. בכבוד ה'.טז.להתבונן בכבוד מספרים בשמים, אחדיח.מהאבן.יז.שמסתכלים ו[אלף] עולם, ישנו שנה אלפי שש

יחרב.
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��הר ונקרא �מל�א"34ה�א, �יקרא �כמ�טו"לאס��לא , ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
ויד�ע35��ת�ב עיני�", �חזינה �יפי� ה�36"מל� �עיני� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

עיני�", �חזינה �יפי� "מל� אמר זה ועל חכמה, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�חינת
�גד�ת ההת��ננ�ת �ה�א �מל�א, �יקרא וית��נ� ַ�ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ����יל
אי� ועד ק� אי� עד ע�למ�ת �מה�ה ��ח�ה אי� ס��, אי� ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָא�ר
עלמי�, �ל וס�בב עלמי� �ל ממ�א �ה�א ואי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�כלית,
�כמ� ��תה�� וה�בראי� הע�למ�ת �ר��י ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�כ��ת��נ�

���37��ת�ב מד�ר חי צ�מח ��מ� וה� מע�י�", ר�� "מה ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
�ה� העלי�ני� ��בראי� ���ת��נ� �בפרט עצ��, ר��י ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�זה

נאמר זה �על צבא� וכל הוי'",38ה�מי� מע�י� ��ל� "מה ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
וה��כבי�, וירח ו�מ� ה�ל��י� �כמ� ה�בראי�, �ד�לי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�
זה ��ל ��רפי�, ח��ת א�פ�י� העלי�ני� מלאכי� כ� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�כמ�
�גד�ת מר��י �� וא� ית�ר�, �יו ור�ח �מאמר ַ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָנתה�ה
�ל המה�ה ה�א �ר�� ס�� אי� א�ר �ד�ת י�ב� ְֵֶַַַָָ�ְְִִַַָה�בראי�

��ת�ב �כמ� אֿל",39ה�בראי�, �ב�ד מס�רי� "ה�מי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
� יקרא�פר� מ��עי� ��מיא "�מס��לי� י�נת� תר��� ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

"�א�טז�ה'" �ר� על ה�א ��מ�א" "�מס��לי� �פר�� ,40 ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ
�מדר� ��אמר �כמ� א�ה", �רא מי �רא� עיניכ� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמר��
לג��ר "מ�ל אֿל", �ב�ד מס�רי� "ה�מי� �ס�ק על ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�ה�י�
אחד, ��ח �� היה �ב�רת�, י�דעי� ואי� ל�דינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ��כנס

אבנא 'מ� �ב�רת�',יזאמר: י�דעי� א�� �� מת���� �ה�א ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ה�בראי� �מ�ד�לי והינ� אֿל", �ב�ד מס�רי� ה�מי� ��ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ה�א �ר�� ס�� אי� �ד�ת י�דעי� אנ� צבא� וכל ֵַָ�ְְְְְִִַָָָָָ��מי�

וי�ב� אֿל. �ב�ד וזה� א�ת�, מה41��רא עני� י�תר �עמק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מס�רי� ��מי� ההס��ל�ת ידי �על י�נת� �תר�ו� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�א�מר
י�דעי� אנ� ה�מי� �צבא ��ה�מי� �הינ� �מל�א, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָיקרא
מ�חינת ��מעלה �ב�ל �על ה�ל�י ס�� אי� א�ר �חינת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָאת
�רא מי �רא� עיניכ� מר�� "�א� אמר זה �על ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהע�למ�ת,
מה והינ� נע�ר", לא אי� וג�' צבא� �מס�ר ה��ציא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�ה,
�ל�י �ח א�ר נראה מ�ה �הה��עה, והפסק ���י י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
��ל�� עצמ� ח��ת מ�ד �י א�ת�, �מח�ה מנהיג �ב�ל ָ�ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָ�על
ח��ת ��היה אפ�ר אי מג�ל ��ג�� – מג�ל �ה�א �יו� ,��ֵֶָ�ְְֶָ�ְְְִִֶֶֶַָָ
היה – מג�ל �� �� �הח��ת �הכרח א� �י מג�ל, �ל�י ���ְִִֶ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ�ְָָָ

�מה �הה��עה, ו���י הפסק איזה והיה �מ���ה, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנחל�
��י�, ק�מי� ��� �הרי הפסק ��� �זה �אי� ר�אי� ִִַַָָ�ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ�אנ�
מ�ל נפסדי� �ה� ��מ�ה ��ר�אי� �אפ�� ל�מר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָר�צה

אפ ה�א והרי לגמרי, אחד מי� נפסד לא ההפסדמק�� �רי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הרמ�"� ��תב מה לפי �בפרט לגמרי, נפסדי� אינ� 42ול�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

מ�ח ��ה א�א יב�א, ��א אפ�ר אי �מי� האפ�רי ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ��ל
מה�מי� זה מ�ב� וי�תר �וקא, �ב�ל �על ה�ל�י ס�� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאי�
ה� הרי מעלה �צבא ה�ל��י� וכל �ה�מי� מעלה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ�צבא

�יר��למי �אמר� �כמ� מ��, ה�רא� �ס�ק43�י�� על ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ
חזקי� �ה� ה�רא�", �י�� והאר� ה�מי� ת�לד�ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"א�ה
�מר�בי� מג�לי� נבראי� �� �� ה� והרי ה�רא�, ְִָ�ְִָ�ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ�י��
מה� אי� מק�� �מ�ל כ�', ההפסד ואפ�רי מג�ל ונפ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ְִֶֶמ���
רז"ל �אמר� �מה �לל. והפסק ���י ��� �לי נע�ר 44לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

חר�ב" וחד עלמא הוי �ני� אלפי "�מי�יח"�ית �ע��45, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ה�ה יפסד�, ס�� �ל ���� הרי �בלה", ��גד והאר� ְְִֵ�ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָנמלח�
�עני� זה אי� �י ,�� ��היה ה��רא רצ�� מ�ד רק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
��תב �כמ� לה�סד, מתחיל הוית� ��רא�ית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָההפסד�ת

והינ�46ה�חיי להתי��, מתחיל ה�לד� מ��� �ה�ינ�ק ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
חזקי� �ה� ואר� �מי� אבל ,�� �מיד היא ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ההפסד�ת
לעתיד א� �י �לל הפסד�ת ��� �ה� ואי� ה�רא� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�י��
�י ההפסד�ת, �עני� זה אי� אמ�, �ימינ� �מהרה יפסד� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ָלב�א
��פסד� הרצ�� �כ��היה ��ק�מ�, ה��רא רצ�� מ�ד ְְ�ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָא�
�ל�י ק��� ה�א עכ�ו ��ה� ה���� �� וא� מ�ילא, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�יפסד�
�על ה�ל�י �ח ��� היטב נראה �� א� נפסק, �בל�י ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ְמ��ה

זאת וע�ד �מיד. א�ת� �מק�� ��ח�ה ה�ל��י�,47�ב�ל ה�ה , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
�מ��ה מיחד ה��� ל� י� אחד �ל ר�י�, ��פי� ה� �י ֶ�ְָ�ְִִִִִֵֵֶַָָא�

להי� אחד לסדר מכ�ני� ��� כ� �י על וא� עתמחבר�, ת ְֲִֵֵֵַַ�ְָ�ְְִִֵֵֶֶָָ
מי �� א� כ�', וקציר זרע וחר� קי� וח� וקר וה�ילה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹה���
ה�פ� אינ� �רח� על �זאת, להנהגה �מכריח� המק�ר� ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה�א
וכל �ל�ל �ל ��ת�� וה�פ� �ה�ח �ל�ל, �ל ��ת�� ְְְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹוה�ח
��תק�ר ולא זה, �ל�ל �נ�עת להנהיג רק ל� אפ�ר אי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ��כב
ה�דר יהיה זה ידי על ולא ז�לת�, �ל�ל ע� זה ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹויתח�ר
מק�מ� על ��קד ויהיה ס��ב� אחד �ל ���מר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוה��טר
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רבי�34) מי� המתחיל] דיבור [מאמר ב. רמז, ב חלק זוהר ראה
נא. פרק תרל"ו

יז.35) לג, ישעיה
יד.36) סימ� הקודש אגרת בתחילתו. נקודות דרושי שער חיי� ע�
כד.37) קד, תהלי�
וידבר38) המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה � ו. צב, ש�

139 עמ' ה'תשי"א המאמרי�] [ספר כסלו יט קונטרס (השני). וארא גו'
ואיל�.
ב.39) יט, תהלי�
כו.40) מ, ישעיה

צדק41) להצמח מרו� שאו המתחיל דיבור [מאמרי�] כ� ג� ראה
ואיל�. ל פרק תרל"ו רבי� מי� שלו). החקירה לספר (הקדמה

שלישי.42) עיו� א פרק ב חלק נבוכי� מורה
ספר43) כ� ג� וראה לשו�). (בשינוי א הלכה א, פרק ברכות

א). (ד, בתחילתו צדק, להצמח החקירה
א.44) לא, השנה ראש
ו.45) נא, ישעיה
כח.46) א, לבראשית בחיי ראה
ט47) פרק א חלק צדק להצמח החקירה ספר באריכות ראה
ואיל�.

המלך.טו. בכבוד ה'.טז.להתבונן בכבוד מספרים בשמים, אחדיח.מהאבן.יז.שמסתכלים ו[אלף] עולם, ישנו שנה אלפי שש

יחרב.
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��� ויפעל� �ע�ל� �מיד ה�דר נ�מר ��היה ל� ָ�ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ְַהמיחד
ה�א �מיחד� �ה���ר� ל�מר ואי� �מידית. אחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ�ְ�ע�ה
קב�עי� ה�ל��י� ��ל ה��מי" "�ל�ל ה�קרא העלי�� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָה�ל�ל
ה�א ה�ה ה�ל�ל ��פ� לאמר ��כל מק�� היה �� וא� ,��ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אי �אמת אבל אחת, ��נה על אחד �אי� ��� ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ�ְְַַָהמס�ב�
ס�בבי� ה�ל��י� ��ל ה�בר אמת �להי�ת ,�� ל�מר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאפ�ר
�� �דב�קי� אד�קי� אינ� מק�� מ�ל ה��מי, ה�ל�ל ידי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָעל
יחד וכ�� �� �ב�קי� ��� �האברי� �אד� האד� אברי ַַָ�ְְִָ�ְְִֵֵֶֶָָָָָָָָ�מ�
עצמ�, �פני ��� ואחד אחד �ל �האברי� לא אחד, ��� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹה�
�� אינ� �ל��י� אבל ה�אר, ע� ודב�ק מ��� חלק רק א� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�י
מה זה על והראיה עצמ�, �פני ��� ואחד אחד �ל א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�י
הרמ�"� ��תב �כמ� �ס��ב�, מ�ה זה מח�קי� ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�ְְִֶַַַ�ה�ל��י�
"�ל��י� ל��נ�: וזה ב הלכה ה��רה יס�די מהלכ�ת ג ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�רק
עד למערב", מ�זרח ס�בבי� �מה� למזרח, מ�ערב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָס�בבי�
�רא� ט סימ� א �ער ונעי� נחמד �בספר ל��נ�, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�א�
�מחלט יד�ע מהל� מה� אחד �כל לכת ��כבי ְָ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�בעה

אי �� וא� חבר�, למהל� ��מה �אינ� מהל� עצמ�, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�פני
�� קצת� יס�בב אי� �� �א� אחד, ��� ��� ��הי� ְְְִֵֵֵֶָָָָ�ְְִֶֶָאפ�ר
מ�ערב וזה למערב מ�זרח זה מ�ה זה �בהפ� �� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�קצת�
ה�ל��י� ��אר למערב מ�זרח מס�ב ה��מי וה�ל�ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָלמזרח,
לג�� אפ�ר ואי למזרח, מ�ערב עצמ� ס��ב מס�בי� ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ�ר��
מב�לי� ��פי� �ה� �הכרח א�א הפ���ת, �נ�ע�ת ��י ְִָ�ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
וה�א מ��� עלי�� אחד �ח ��� ל�מר �בהכרח מ�ה, ְָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹזה
אחת. לכ�נה יחד �מח�ר� המק�ר� וה�א �ב�ל, �על ְְְְְְְְִִַַַַַַַַַַָָָָ�ל�י

.¯ev˜למ�ת המיחדה וההת��ננ�ת הה�גה יבאר ƒְְְְְִַַַַָָָֹ�ְִַָָ
ע�למ�ת �מח�ה ��ה�ה ה' �ד�ת וה�א ְְֶֶֶַַַָ�ְְְִֶֶַה�פארת,
אֿל", �ב�ד מס�רי� "ה�מי� �ע�ר, אי� עד ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָונבראי�
צבא �ב�ל, ה�לי ס�� אי� א�ר י�דעי� אנ� ה�מי� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָמ�בא
ויס�יר �אי�, ק�מי� ה�מי� �צבא ��י� ק�מי� ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהאר�
וע� מיחד ה��� מה� אחד �לכל מח�קי� ��פי� ְִָ�ְְִִֵֶֶָָָ�ְְְִִַַַ�ה�ל��י�
נפ� מ�ד לא להי�ת אפ�ר �אי אחד, לסדר מכ�ני� ��� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�ְָ�ֶזה
�ב�ל. ה�לי עלי�� מ�ח א�א ה��מי ה�ל�ל מ�ד ולא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַַָֹֹה�ל�ל
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.‡�˙‰·‡ ÂÏÎ‡ È„ ‡È�Ú ‡ÓÁÏ ‡‰ .‡

כ"ק הוד את שאל נער בהיותו האמצעי אדמו"ר כ"ק

הזקן: אדמו"ר אביו

פועלת היא שאז פנימית, קבלה על מורה אכילה

מתקבל הוא וטוב יפה המאכל כאשר כלומר, פעולתה,

הגוף התקשרות את ומחזק ובשר לדם ונהפך בטוב

אדם כאשר השגה, של רוחני במזון גם הדבר כך והנפש.

בפנימיותו, ונרגש אצלו ומתקבל בטוב השגה דבר מבין

כדכתיב המשביע, לחם נקרא זה בלחמי",1אז לחמו "לכו

בחיוב השכל בתפיסת המובנות אלקות השגות שהם

את לקבל מוכשרים שכלו כלי שאין הוא עני מוחשי.

למעלה הוא שכלי ענין שכל המשיג, קוצר בגלל ההשגות,

הם עניא לחמא התוארים הרי כך ואם השגתו. מכלי

והשגת שכל על מורה "לחמא" התואר הפכיים: תוארים

תואר הוא "עניא" ואילו בחיוב, בשכלו הנתפסים אלקות

סותרים הם הרי כן אם שכל, דבר מלקבל האטום המוח

לחמא? אינו עניא ואם עניא אינו לחמא אם לזה: זה

השיב: הזקן אדמו"ר כ"ק הוד

אופנים שני מלחמה. של בירור בדרך הבא הוא לחם

בדרך בירור ב) מלחמה. בדרך בירור א) בבירורים:

ישנו2מנוחה ארבע, שהם שנים הם אלה אופנים ושני .

וישנו במברר, מנוחה ובדרך מלחמה בדרך הבירור

העבודה במתברר. מנוחה ובדרך מלחמה בדרך הבירור

בדרך הבירור כלל בדרך הרי היא החול ימי ששת של

היא שבת של והעבודה במתברר. וגם במברר גם מלחמה

אופני שני � פרט ובדרך ובמתברר. במברר מנוחה בדרך

הלב, עבודת הוא מלחמה בדרך הבירור הם: הבירורים

בהתרחבות ויראה באהבה הלב והתפעלות שבמדות שכל

דוד, של תפלתו "עני", שנקראת תחתון דעת וזה גדולה.

אלא שנים לו אין עצמו שמצד על רחמים שמבקש

הוא עבודתו ענין וכל הראשון, אדם לו שנתן במתנה

אשא נפשי ה' "אליך רחמים בדרך3בבקשת הבירור .

ורחבה גדולה בהשגה המוח עבודת הוא מנוחה

ו שכלית, "עשיר",והתפעלות שנקראת עליון דעת זה

לנו" היית אתה מעון ה' למשה נועם,4"תפלה � מעון ,

דדין כאתוון דדין ובלבו.5אתוון במוחו נרגש הוי' שנועם ,

(?)6וכתיב בתקונים ואיתא הוי'" דעות אל דעות7"כי
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ח.1) ט, משלי

אמת2) תת� ד"ה סיני, במדבר גו' וידבר לד"ה בי' לקו"ת בכ"מ: נתבארו

ועוד. תרס"ו. ליעקב

א.3) כה, תהלי�

א.4) צ, תהלי�

א�יז.5) צ, תהלי� – להאריז"ל הליקוטי� וספר לקו"ת ראה

ג.6) ב, א. שמואל

ב.7) רצב, האדר"ז ע"ד שמות, פ' להאריז"ל תורה לקוטי ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

עצמה האלקית שבהארה עליון, ודעת תחתון דעת � תרין

וההשפעה עליון בדעת ההשפעה אלו, דיעות שתי ישנן

עניא. לחמא � תחתון דעת � הא זהו תחתון. בדעת

בחפזון·. "כי בחפזון, היתה מצרים יציאת שאלה:

מצרים" מארץ כתוב8יצאת דלעתיד ובגאולה "לא9.

הוא שחפזון משמע תלכון", לא ובמנוסה תצאו בחפזון

שהוא מעלה, הוא שחפזון מבואר ובדא"ח חסרון.

אתכפיא? של העבודה

� מעלה גם יש חסרון, שהוא בחפזון, תשובה:

שנפלו הניצוצות בירור הכוונה: מהרגילות. היציאה

אופנים, בשני הם למקורם והעלאתם הכלים בשבירת

אתהפכא של ובדרך אתכפיא של עבודת10בדרך .

�באתהפכא, הצדיקים ועבודת באתכפיא, � הבינונים

ומדריגה בחינה לאור). (חושך לנהורא חשוכא שמהפכים

בגמר והוא כלל. חסרון בה ואין מעלה כולה היא זו

תלכון", לא ובמנוסה תצאו לא "בחפזון הרי הבירורים

בו שיש במקום רק שענינה הבריחה, ענין היא מנוסה

שכתוב וכמו רע, מהרע11עדיין הבריחה העם", ברח "כי

ש"את בזמן הבירורים בגמר אבל טומאה. שערי מ"ט של

שכן) מכל והגשם הטומאה, רוח (גם הטומאה רוח

הארץ" מן מנוסה12אעביר של הענין כלל שייך לא ,

רק לא חסרון, בו יש אתכפיא של הבירור אמנם, וחפזון.

נהפך עצמו שהחושך שענינו אתהפכא, של העבודה לגבי

שלא שימור וצריכה למתוק, נהפך עצמו והמר לאור

התגברות מצד אלא שאינו כיוון וניעור, חוזר יהיה

יש כך עם יחד ולהכריחו. לכפותו בו שמחזיק הכופה

היא זו מעלה אך החפזון. והוא מעלה גם באתכפיא

שבחפזון המעלה נוגע. זה אין ל"עשיר" ואילו ב"עניא",

מה בכל שתופסים ר"ל, בשריפה, דוגמא דרך על היא

שחוטפים. היא בכך המעלה אורזים, לא להציל, שיכולים

של בבירור כן גדול. דבר כמו קטן דבר חוטפים בחטיפה

ביותר. הנמוכות מהמדריגות גם בירורים חוטפים חפזון

רנ"ה רואים", העם "וכל בדרושי שמבואר ,13כמו

המדריגות של ניצוצות מברר חוזר אור של שהבירור

ביותר. התחתונות

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÍÈ¯ˆ„ ÏÎ .‚
מאבי �14שמעתי ויפסח יבוא נצרך שהוא שחש מי :

משום בכך שאין למרות אותו. ויעבירו יוציאו ,� וידלג

חסידי חב"ד, לחסידי פולין חסידי בין ההבדל שזה מעלה,

בעצמם זוחלים בבוץ הרביים. על בעיקר סומכים פולין

במעמד אותם יעמידו שהם הרביים על סומכים כך ואחר

לצאת בעצמם, לעשות היא חב"ד דרך ואילו הראוי.

סיוע מהרביים, סיוע לכך שצריכים אלא בעצמם, מהבוץ

בתחילה, דרך הוראת � כללי סיוע פרטי: וסיוע כללי

שמסייעים כן, אחרי בא � פרטי סיוע לעשות, איך שידעו

בעבודתו. לו

,Ï‡¯˘È„ ‡Ú¯‡· ‰‡·‰ ‰�˘Ï ‡Î‰ ‡˙˘‰ .„
.ÔÈ¯ÂÁ È�· ‰‡·‰ ‰�˘Ï ÔÈ„·Ú ‡˙˘‰

לאלה הכוונה � ישראל בארץ להיות שיכולים משמע

בבחינת להיות זאת ובכל � הארץ קדושת שמרגישים

הנחות מאיר. התורה שאור הכוונה – חורין בני עבדין.

עבדין. הם ועולם העולם

.‰�˙˘� ‰Ó Ï‡Â˘ Ô·‰ Ô‡Î .‰
הבן כאן א) שונות: נוסחאות היו הישנים בסידורים

רא"ד והרב נשתנה. מה שואל הבן כאן ב) מה. שואל

הדפיס נ"ע נשתנה.15לאוואוט מה שואל הבן כאן הנוסח:

של הראשון שבלילה נ"ע הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ואמר

בארוכה והסביר הלילות. מכל ה"מ"ה" משתנה פסח

וב"ן מ"ה יחוד של לכך,16הענין כיוון לאוואוט הרב אם .

הוא הענין.14אין הוא כך פנים כל על אך יודע,

Ú· ¯ÙÎ ÏÏÎ‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰˘ ÈÙÏÂ .Â.¯˜È
לא מצות או עשה מצות פרטית, מצוה כשמבדילים

כופרים עליה, רק ושומרים המצוות, מכלל תעשה,

שומר שהוא מישהו על אומרים כלומר: ח"ו, בעיקר

אינן תפילין האם המצוות? לשאר בקשר ומה שבת,

להיות צריכים יהדות. עניני בשאר וכך כאלו? מיוחסות

הכלל מן עצמו את שהוציא מי אבל כלל, זהו דת, שומר

בעיקר", ש"כפר סימן פרטיים, בענינים רק נזהר והוא

פנים. כל על קטן כופר כאן יש

'ÂÎÂ È˙¯Ó‡ ‡Ï ‰Ê ¯Â·Ú· 'ÂÎÂ ˘„Á ˘‡¯Ó ÏÂÎÈ .Ê
.ÍÈ�ÙÏ ÌÈÁ�ÂÓ

ועליה קערה להניח אז גם יכולים הרי לכאורה,

שהם כפי הכוונה לפניך" "מונחים אך, והמינים? המצות

ידועים "רבנים" כהוראת ולא התורה, פי על מונחים

(ארוחת "סאפער" זמן מפני ערבית תפלת זמן שדוחים

תפלת ואילו בזמן, לאכול מוכרחים הרי "סאפער" ערב).

"סאפער"...וכך לאחרי או לפני או לדחות יכולים ערבית

בהתאם הענינים בכל להתנהג יהודי על אחרים. בענינים
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ג.8) טז, דברי�

יב.9) נב, ישעיה

ואלה10) רד"ה לקו"ת פכ"ז, תניא לדוגמא: ראה בדא''ח, ידוע ענינ�

פקודי.

ה.11) יד, שמות

ב.12) יג, זכריה

ואיל�.13) קפז עמוד תרנ"ה" – המאמרי� "ספר ראה

לנער".14) "חנו� בס' אודותו ראה – נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק

שהו"ל.15) אור" "תורה בסידור

מלכות�16) כבוד ד"ה יקריב, כי אד� לד"ה ביאור לקו"ת ראה: ענינ�

בכ"מ. ועוד תרצ"ח דשנת
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עצמה האלקית שבהארה עליון, ודעת תחתון דעת � תרין

וההשפעה עליון בדעת ההשפעה אלו, דיעות שתי ישנן

עניא. לחמא � תחתון דעת � הא זהו תחתון. בדעת

בחפזון·. "כי בחפזון, היתה מצרים יציאת שאלה:

מצרים" מארץ כתוב8יצאת דלעתיד ובגאולה "לא9.

הוא שחפזון משמע תלכון", לא ובמנוסה תצאו בחפזון

שהוא מעלה, הוא שחפזון מבואר ובדא"ח חסרון.

אתכפיא? של העבודה

� מעלה גם יש חסרון, שהוא בחפזון, תשובה:

שנפלו הניצוצות בירור הכוונה: מהרגילות. היציאה

אופנים, בשני הם למקורם והעלאתם הכלים בשבירת

אתהפכא של ובדרך אתכפיא של עבודת10בדרך .

�באתהפכא, הצדיקים ועבודת באתכפיא, � הבינונים

ומדריגה בחינה לאור). (חושך לנהורא חשוכא שמהפכים

בגמר והוא כלל. חסרון בה ואין מעלה כולה היא זו

תלכון", לא ובמנוסה תצאו לא "בחפזון הרי הבירורים

בו שיש במקום רק שענינה הבריחה, ענין היא מנוסה

שכתוב וכמו רע, מהרע11עדיין הבריחה העם", ברח "כי

ש"את בזמן הבירורים בגמר אבל טומאה. שערי מ"ט של

שכן) מכל והגשם הטומאה, רוח (גם הטומאה רוח

הארץ" מן מנוסה12אעביר של הענין כלל שייך לא ,

רק לא חסרון, בו יש אתכפיא של הבירור אמנם, וחפזון.

נהפך עצמו שהחושך שענינו אתהפכא, של העבודה לגבי

שלא שימור וצריכה למתוק, נהפך עצמו והמר לאור

התגברות מצד אלא שאינו כיוון וניעור, חוזר יהיה

יש כך עם יחד ולהכריחו. לכפותו בו שמחזיק הכופה

היא זו מעלה אך החפזון. והוא מעלה גם באתכפיא

שבחפזון המעלה נוגע. זה אין ל"עשיר" ואילו ב"עניא",

מה בכל שתופסים ר"ל, בשריפה, דוגמא דרך על היא

שחוטפים. היא בכך המעלה אורזים, לא להציל, שיכולים

של בבירור כן גדול. דבר כמו קטן דבר חוטפים בחטיפה

ביותר. הנמוכות מהמדריגות גם בירורים חוטפים חפזון

רנ"ה רואים", העם "וכל בדרושי שמבואר ,13כמו

המדריגות של ניצוצות מברר חוזר אור של שהבירור

ביותר. התחתונות

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÍÈ¯ˆ„ ÏÎ .‚
מאבי �14שמעתי ויפסח יבוא נצרך שהוא שחש מי :

משום בכך שאין למרות אותו. ויעבירו יוציאו ,� וידלג

חסידי חב"ד, לחסידי פולין חסידי בין ההבדל שזה מעלה,

בעצמם זוחלים בבוץ הרביים. על בעיקר סומכים פולין

במעמד אותם יעמידו שהם הרביים על סומכים כך ואחר

לצאת בעצמם, לעשות היא חב"ד דרך ואילו הראוי.

סיוע מהרביים, סיוע לכך שצריכים אלא בעצמם, מהבוץ

בתחילה, דרך הוראת � כללי סיוע פרטי: וסיוע כללי

שמסייעים כן, אחרי בא � פרטי סיוע לעשות, איך שידעו

בעבודתו. לו

,Ï‡¯˘È„ ‡Ú¯‡· ‰‡·‰ ‰�˘Ï ‡Î‰ ‡˙˘‰ .„
.ÔÈ¯ÂÁ È�· ‰‡·‰ ‰�˘Ï ÔÈ„·Ú ‡˙˘‰

לאלה הכוונה � ישראל בארץ להיות שיכולים משמע

בבחינת להיות זאת ובכל � הארץ קדושת שמרגישים

הנחות מאיר. התורה שאור הכוונה – חורין בני עבדין.

עבדין. הם ועולם העולם

.‰�˙˘� ‰Ó Ï‡Â˘ Ô·‰ Ô‡Î .‰
הבן כאן א) שונות: נוסחאות היו הישנים בסידורים

רא"ד והרב נשתנה. מה שואל הבן כאן ב) מה. שואל

הדפיס נ"ע נשתנה.15לאוואוט מה שואל הבן כאן הנוסח:

של הראשון שבלילה נ"ע הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ואמר

בארוכה והסביר הלילות. מכל ה"מ"ה" משתנה פסח

וב"ן מ"ה יחוד של לכך,16הענין כיוון לאוואוט הרב אם .

הוא הענין.14אין הוא כך פנים כל על אך יודע,

Ú· ¯ÙÎ ÏÏÎ‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰˘ ÈÙÏÂ .Â.¯˜È
לא מצות או עשה מצות פרטית, מצוה כשמבדילים

כופרים עליה, רק ושומרים המצוות, מכלל תעשה,

שומר שהוא מישהו על אומרים כלומר: ח"ו, בעיקר

אינן תפילין האם המצוות? לשאר בקשר ומה שבת,

להיות צריכים יהדות. עניני בשאר וכך כאלו? מיוחסות

הכלל מן עצמו את שהוציא מי אבל כלל, זהו דת, שומר

בעיקר", ש"כפר סימן פרטיים, בענינים רק נזהר והוא

פנים. כל על קטן כופר כאן יש

'ÂÎÂ È˙¯Ó‡ ‡Ï ‰Ê ¯Â·Ú· 'ÂÎÂ ˘„Á ˘‡¯Ó ÏÂÎÈ .Ê
.ÍÈ�ÙÏ ÌÈÁ�ÂÓ

ועליה קערה להניח אז גם יכולים הרי לכאורה,

שהם כפי הכוונה לפניך" "מונחים אך, והמינים? המצות

ידועים "רבנים" כהוראת ולא התורה, פי על מונחים

(ארוחת "סאפער" זמן מפני ערבית תפלת זמן שדוחים

תפלת ואילו בזמן, לאכול מוכרחים הרי "סאפער" ערב).

"סאפער"...וכך לאחרי או לפני או לדחות יכולים ערבית

בהתאם הענינים בכל להתנהג יהודי על אחרים. בענינים
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בכ"מ. ועוד תרצ"ח דשנת
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מה לא תורה, פי על לפניך", "מונחים זהו ערוך. לשולחן

או לך, אומר שלך שהשכל כפי לעשות רוצה שאתה

שהשכל אומר, הרמב"ם שלך. השכל שזה אומר שאתה

תורה. פי על הוא שהדבר כפי רק הם יהודי של והרצון

הרמב"ם מסביר עד17בכך אותו כופין של ההלכה את

שהוא מה רק יהודי כל רוצה שבאמת אני. רוצה שיאמר

מה על שחוזרים ענינים כמה שישנם אלא תורה, פי על

כוזבות. מדיעות שנסחפים עד אומר, אחר שמישהו

רק שיהיה דבר כל � לפניך" "מונחים היא לכך העצה

תורה. פי על שהוא כפי

.ÈÎ�‡ Ô„ Â„Â·ÚÈ ¯˘‡ ÈÂ‚‰ ˙‡ Ì‚Â .Á

יצאו הכי בלאו הרי ה"דן", לענין צריכים למה שאלה:

שאומרים כמו גדול, ברכוש18ברכוש יצאו כך "ואחר

גדול"?

שכן לענין, מתאימה אינה זה בסגנון השאלה תשובה:

מה ע"ה אבינו לאברהם הקב"ה סיפור הוא האמור

מלכיות, בד' ישראל של בשעבודם הזמן במשך שיהיה

ג) נכריה. בארץ ב) גירות. א) : נושאים חמשה ובו

גדול. ברכוש היציאה ה) המענים. דין ד) ועינוי. בעבודה

דן של לענין צריכים למה לשאלה מקום אין ממילא

זרעו עם שיהיה מה הנושאים מחמשת אחד שהוא אנכי,

יבא כי עד ע"ה אבינו אברהם בקרובשל צדקנו משיח

ממש.

הגוים את השי"ת ידון מדוע הדבר בפירוש אמנם,

מסרם בעצמו הקב"ה הרי בגלות, אצלם ישראל שבני

במדרש שמצינו הוא הענין את19לידם? ידון שהקב"ה

כלומר, השעבוד, בקושי בישראל התנקמו אשר על הגוים

אם כי וישובה המדינה תיקוני בעניני תועלת לשם לא

פרך בעבודת לענותם .20כדי

הכתוב פירוש דן21זה יעבודו אשר הגוי את "וגם

המעבידים הגוי על היא "יעבודו" באמרו שהכוונה אנכי",

שמוסב יעבודו" "אשר הכתוב את לפרש ויש ישראל, את

שהיו ישראל כמו הגוי, את העובדים ישראל בני על

בהם ובוטחים אותם עובדים והיו ובמצרים באשור

את דן כשהקב"ה אבל אותם. יושיעו ומצרים שאשור

הישועה לה' רק כי ישראל כל ידעו אז ומצרים, אשור

שיש הזו המרה בגלות הוא וכן ויגאלו. תשובה ויעשו

של שישועתם וחושבים ומצרים באשור הבוטחים כאלה

ומצרים אשור את דן הקב"ה הרי ידם, על תבוא ישראל

עבור עונשים להם שמגיע מה על נוסף גדול, בדין

ישראל שבני כדי גם נידונים הם הרי ופשעיהם, חטאיהם

רצוץ, קנה משענת הם בהם בוטחים שהם שאלה יראו

צדקנו. משיח ידי על בקרוב השי"ת ויגאלנו תשובה, ויעשו

.Ëהיתה ישראל בני של הראשונה נפשם מסירות

נפש. במסירות לים קפצו ישראל בני סוף, ים בקריעת

שמם את שינו שלא עול, קבלת של הענין היה במצרים

ולבושם המבדילים22לשונם העיקריים הדברים שלשה ,

היהודי, בשם כשקוראים מהשני. אחד אדם בני סוגי

היהודית הגלות בשפת ומדברים ויעקב, יצחק אברהם

ישראל בני אז ופיאות, זקן יהודית, בהנהגה ומתנהגים

ישכון" לבדד "עם במעמד עם23הם חבר אז להיות קשה ,

למקומות ללכת הדבר ונמנע שמים, מלכות עול פורק

והם רב בקושי הדבר עלה במצרים ישראל לבני שונים.

"מדוע"?, שום בלי ביותר, הגדול בקבלת�העול זאת עשו

מדוע לשאול בלי עול בקבלת רק לעשות יהודי על כך

ה"' אל ישראל בני ה"ויצעקו ידי ועל עשו. אכן הם 24וכך

להיות יהודי שעל עול, קבלת ומתוך בה' אמונה מתוך

שלו הגלות ושפת והנהגתו לבושו שמו, לשנות לא חזק,

בגאולה. זכו �

.Èהיא ואמונה אמונה, בבחינת ישראל היו במצרים

קטנות. בבחינת

מקיף? בבחינת היא שאמונה מפני כך זה האם שאלה:

למרות ענינים. שני הם ו"מקיף" "קטנות" תשובה:

� והמקיף קטנות הוא הפנימי ו"מקיף", "פנימי" שבעניני

של בענין ופנימי מקיף של והמדריגה הבחינה אך, גדלות,

הן. שונות � השגה

הנפש בכוחות כמו: ו"מקיף", "פנימי" ענין כל שהרי,

ולמטה מהחכמה � בספירות ועונג; רצון ושכל, מדות �

עלמין כל ממלא � הכלליים בעולמות הכתר; וספירת

ובי"ע, אצילות � הפרטיים ובעולמות עלמין; כל וסובב

קטנות הם והפנימיים ומקיפים, פנימים הם אלה שכל

ענין הוא השגה של המקיף זאת בכל גדלות, � והמקיפים

אחר.

ונקודת מקיף בבחינת היא שהאמונה ממה לגמרי

את ומרחיב בפנימי מכה השגה של שמקיף היא ההבדל

ב"פנימי", השכלה מוסיף ה"מקיף" הנעלמת, ההמשכה

שבאמונה ההפלאה את מגביר האמונה של המקיף ואילו

"גנבא" אחד, בנושא הפכים שני להיות שיכול עד

קריא" בכל25ו"רחמנא שהאמונה היא הכוונה כאן ואילו .

"קטנות". היא מהותה עצם
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"גדלות"? בבחינת היא האמונה ואם שאלה:

"קטנות". בבחינת היא מהותה בעצם אמונה תשובה:

חכמה דאצילות, חכמה שהוא רבנו ממשה גדול לנו ומי

זאת, בכל הכל. יודעת היא ידיעא, חכמה היא דאצילות

דכתיב והראיה "קטנות". הוא האמונה "פתי26ענין

רז"ל ואמרו וגו' והוא27יאמין" רבנו, משה על מוסב שזה

היא מהותה בעצם אמונה האמונה. גדלות במדריגת היה

ופנימיות בעומק מושרשת שהקטנות אלא "קטנות",

אמונה, של הישרה מהדרך ח"ו לנטות אפשר שאי הנפש,

של המכסות בשריות תאוות של בלבולים ידי על לא אם

מתגלה הכיסוי את כשמסירים � והראיה האמונה.

דבר ששום כזה במקום מושרשת היא שכן, האמונה.

המאמר תוכן זה אותה. לשרש בכוחו אין אף28בעולם

הוא. ישראל שחטא פי על

.‡Èשלמה "ר' הנקרא שלמה, ר' החסיד

נושא�חן גבריאל ר' מדודו שמע אחת29לעקעכמאכער", ,

"אנכי נ"ע: הזקן מאדמו"ר ששמע הראשונות מהתורות

וגו' הוצאתיך" אשר אלקיך החידוש,30ה' מה � לכאורה .

יותר, גדול חידוש שהוא "שהבאתיך" לומר צריך והיה

שכתוב ואביא31כמו נשרים כנפי על אתכם "ואשא

עצמו, ברצון הולך האדם אין לגלות ותירץ: אלי"? אתכם

מסבב שהקב"ה סיבות, של שלם השתלשלות סדר קיים

מן לצאת ואילו כוונה. לשם בגלות יהודים מביא הסיבות

לצאת איך יודעים שלא אלא בעצמו. האדם רוצה הגלות,

זהו מלמעלה. להוראה זקוקים כך לשם ללכת, ולאן

הוצאתיך". "אשר

יהודי כל בעבודה. להבין צריכים הרבי של זו תורה

לשניה, אחת ממדינה אותו מובילה העליונה שההשגחה

בתורה לפעול שעליו מה כוונה, לשם שזה לדעת עליו

לשם. אותו הביא שהשי"ת החדש במקום ועבודה

להודות צריכים החסידים, כל חסידים, אנחנו

את לנו נתן יתברך שהוא מה חנם, חסדו על להשי"ת

להלל חב"ד, חסידי עלינו, וביחוד המגיד, ואת הבעש"ט

של הגדולים במאורות אותנו שזיכה על להשי"ת ולשבח

ישראל, כל ועל עלינו תגן זכותם נ"ע שלנו הרביים

החיים. דרך את לנו המראים

במשך ללכת, ואיך ללכת היכן ידעו לא זה לפני

איך לנו הראו � מהבעש"ט החל � לערך השנה מאתים

ללכת. ולהיכן ללכת

.·Èכתוב זמננו ידום".32על ההיא בעת "והמשכיל

לומר � אלא כלל. לדבר ולא לשתוק הכוונה אין � ידום

ואין ההיא", ל"בעת בקשר לומר שצריכים מה אחת פעם

השמנה, באצבע יום כל הדברים את לפרש הצורך מן

שכתוב כמו "ידום", להיות צריך אהרן",33אלא "וידום

רק היה ענינם שכל עליון, קדושי ואביהו, כשנדב

ה"' לפני "וידום34"בקרבתם אז "וימותו", עליהם ונגזר ,

אהרן".

ה"עת הגאולה, ערב של בזמן ההיא", בעת "והמשכיל

עולם את ומזכך מנקה שהשי"ת משיח, חבלי של ההיא"

גם נגזרו ההיא" ו"בעת החוטאים, האנשים ואת החטא

ירחם ה' � קשות גזירות ישראל כלל של עליון קדושי על

פצוע הלב מבולבל, הראש "וידום". של הזמן זה הרי �

"וידום". אך מוכה, � הלב ואומץ

ההכרח מן פתיים, להיות אסור זה כל אחרי ברם,

את ולראות פקוחות בעינים האירועים כל על להסתכל

אומרים האלה הדברים שכל מה המשמעות של האמת

מאתנו, שדורשים מה לעשות לציית, וצריכים ומכוונים,

מדי. מאוחר להיות עלול כי ולדחות, לחכות לא

דבר כל "לקחת" חסידים שעל כך, על דובר פעם

שמבינים במה להסתפק שלא כלומר, בפנימיות.

בהשקפה שמבינים מה כאשר גם ראשונה, בהשקפה

על גזר שהשי"ת מה כל מאד. הרבה הוא ראשונה

החומרה כל עם הגאולה, ערב בימי הימים", ב"אחרית

ולהתעמק בפנימיות להבין חסידים על – משיח חבלי של

ובושה. חרפה זה הרי טיפש כשהוא חסיד בכך.

נ"ע זאב ור' משה ר' המפורסמים החסידים מהאחים

סוחר35ווילנקר שהיה למרות משה ר' החסיד הרי ,
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זקן". עם "ילד שחור, או לבן זקן בעל איש זה היה אם

והיה הבריות עם יותר מעורב היה זאב ר' החסיד אחיו

מהיכן ללמוד, יודע אינך המתנגדים: שמן לסוחרים אומר

טיפש?!. עוד הנך מדוע אך נו; שמים, ירא אינך תדע.
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"גדלות"? בבחינת היא האמונה ואם שאלה:

"קטנות". בבחינת היא מהותה בעצם אמונה תשובה:

חכמה דאצילות, חכמה שהוא רבנו ממשה גדול לנו ומי

זאת, בכל הכל. יודעת היא ידיעא, חכמה היא דאצילות

דכתיב והראיה "קטנות". הוא האמונה "פתי26ענין

רז"ל ואמרו וגו' והוא27יאמין" רבנו, משה על מוסב שזה

היא מהותה בעצם אמונה האמונה. גדלות במדריגת היה

ופנימיות בעומק מושרשת שהקטנות אלא "קטנות",

אמונה, של הישרה מהדרך ח"ו לנטות אפשר שאי הנפש,

של המכסות בשריות תאוות של בלבולים ידי על לא אם

מתגלה הכיסוי את כשמסירים � והראיה האמונה.

דבר ששום כזה במקום מושרשת היא שכן, האמונה.

המאמר תוכן זה אותה. לשרש בכוחו אין אף28בעולם

הוא. ישראל שחטא פי על

.‡Èשלמה "ר' הנקרא שלמה, ר' החסיד

נושא�חן גבריאל ר' מדודו שמע אחת29לעקעכמאכער", ,

"אנכי נ"ע: הזקן מאדמו"ר ששמע הראשונות מהתורות
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זהו מלמעלה. להוראה זקוקים כך לשם ללכת, ולאן

הוצאתיך". "אשר

יהודי כל בעבודה. להבין צריכים הרבי של זו תורה

לשניה, אחת ממדינה אותו מובילה העליונה שההשגחה

בתורה לפעול שעליו מה כוונה, לשם שזה לדעת עליו
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איך לנו הראו � מהבעש"ט החל � לערך השנה מאתים

ללכת. ולהיכן ללכת

.·Èכתוב זמננו ידום".32על ההיא בעת "והמשכיל

לומר � אלא כלל. לדבר ולא לשתוק הכוונה אין � ידום

ואין ההיא", ל"בעת בקשר לומר שצריכים מה אחת פעם

השמנה, באצבע יום כל הדברים את לפרש הצורך מן

שכתוב כמו "ידום", להיות צריך אהרן",33אלא "וידום

רק היה ענינם שכל עליון, קדושי ואביהו, כשנדב

ה"' לפני "וידום34"בקרבתם אז "וימותו", עליהם ונגזר ,

אהרן".

ה"עת הגאולה, ערב של בזמן ההיא", בעת "והמשכיל
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גם נגזרו ההיא" ו"בעת החוטאים, האנשים ואת החטא
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מדי. מאוחר להיות עלול כי ולדחות, לחכות לא
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שמבינים במה להסתפק שלא כלומר, בפנימיות.
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על גזר שהשי"ת מה כל מאד. הרבה הוא ראשונה
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סוחר35ווילנקר שהיה למרות משה ר' החסיד הרי ,
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חוץ המזון. ברכת אחרי � אליהו של כוסו מזיגת

ברכת לפני אליהו של כוסו מוזגים שהיו ידועים מזמנים

המזון.

של הכוס את בעצמו אדמו"ר כ"ק מזג זו (בשנה

ב'). בליל והן א' בליל הן המזון, ברכת ולפני אליהו

כל לפתוח והולכים נרות לוקחים הכוס מזיגת ואחרי

ואומרים לחוץ היוצאת הראשונה הדלת עד הדלתות

אתש לפתוח שהלכו השלוחים של לשובם מחכים פוך,

ההלל. את אומרים � כשחוזרים הדלתות.
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הלמדנית לבתו להוכיח ביקש נחו� שמואל ר' זה. בנושא ממוש� ויכוח התפתח בתו לבי� האב בי�
שיראנה" עד אשה לקדש "אסור הביטוי לכ�. קוד� להתראות בלי להינשא איסור אי� דבר של שלאמתו
לדעתו הוכחות הביא נחו� שמואל ר' ממש. לאיסור הכוונה ואי� מכ�, להימנע שיש רק משמעותו
בי� ממש. לאיסור הכוונה שאכ� והוכיחה ראיותיו סתרה לאה דבורה א� ערו�, ומהשולח� מהרמב"�
איסור של במשמעותו "אסור" הביטוי מופיע י"ז, ד� נדה, במסכת שבסוגיה כ� על הצביעה השאר
מוקדמת. היכרות בלי מנישואי� הנובעת תקלה על כ', ד� נדרי�, במסכת האמור את הזכירה כ� ממש.
עמד לבתו, האב בי� הויכוח אחר לעקוב � מובהק למד� היה לא כי א� � מסוגל שהיה משה, צדוק ר'

דבורה. של המיוחדות הרוחניות במעלותיה נוכח שוב נפע�.

להכיר מנת על למינסק לנסוע ושכנעו רגילה, הבלתי אישיותה על נחו� לר' סיפר לוויטבסק כשחזר
א� זמ� וכעבור השידו�, את הצדדי� שני סיכמו � במינסק נחו� ר' שער� ביקור לאחר ואכ�, אותה.

הנישואי�. התקיימו

ספורי� חדשי� תו� דבורה. של לפיקוחה עסקיו כל את נחו� ר' מסר משה, צדוק ר' עצת לפי
הניהול קבלת כדי תו� העסקי�. של המדויק המצב פרטי כל על לעמוד רב, בכישרו� דבורה, הצליחה

הרבי�. לעובדי� הידידותי יחסה את דבורה גילתה העסקי� של המוחלט

גילתה זאת ע� האר�. ע� או למד� עני, או עשיר אד�, לכל מיוחדת לב בתשומת התייחסה בכלל,
דיברה עליו נחו�, ר' בעלה את להערי� ידעה מיוחד באופ� תורה. בני כלפי מרובה הערכה
קצר זמ� תו� וויטבסק. ברחבי לעצמה טוב ש� דבורה רכשה ליבה ובטוב בחכמתה ביראתֿכבוד.
כלה", "הכנסת כגו�: � בעיר החסד מוסדות בכל בעיר. הצדקה פעילויות בכל חלק לקחת הספיקה
ג� הראשו�. המקו� את תפסה � לנדכאי� וסיוע עניי�", "עזרת ערומי�", "מלביש חולי�", "ביקור

לחכמי�". וועד "בית להיות הפ� והוא לרווחה, נפתח שלה� בית�

דב של ערכה מלוא את להבי� נחו� ר' החל הזמ� לאבמש� זאת ע� גדלה. אותה והערכתו ורה,
סמ� שכ� מבעבר, פחות עתה התעניי� בעסקיו אד�. בני מחברת להתרחק והמשי� התנהגותו, את שינה

דבורה. על לגמרי

כלשהי ידיעה לו שתהיה מאוד רצתה היא לבעלה. דבורה בי� דעות חילוקי התגלו זה בנושא
אמר נחו� ר' בר�, העסקי�. בחשבונות לפע� מפע� שיעיי� הציעה איתו ובשיחה בעסקיו, במתרחש
לבדוק סיבה כל לו אי� פיקוחה, תחת עומד כשהכול שעתה, וודאי הרי כ�, עשה לא בעבר שא�
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היא ומעסקיו, מבניֿאד� להתרחק התנהגותו, א� השאלה לגבי ביניה�, ויכוח התפתח כא� חשבונות.
לטפל זמ� לה� שמצאו ואמוראי� תנאי� של שורה דבורה מנתה בקיאותה את בהפגינה נכונה. דר�
לעובדי יער שמכר אשי רב על ט') (ד� תענית במסכת המסופר את כדוגמא הזכירה כ� בעסקיה�.
פירטה א� היא להדלקה. ממילא נועדו העצי� שכ� עבודהֿזרה, של עניי� בזה שאי� בהסבירו האש,
הזכירה לסיו� כראוי. בו וטיפלו בירושה, קבלוהו או רכוש שקנו ואמוראי� תנאי� של רבי� שמות
מלמדנותה מופתע שעמד נחו�, ר' בטלה". סופה � מלאכה עמה שאי� "תורה ז"ל: חכמינו מאמר את
ל"תורה בקשר המשנה את דרכו. להצדקת נימוקי� בהביאו השקפתו, על זאת, ע� ויתר, לא אשתו, של
הבורא. עבודת � היא "מלאכה" שמשמעות מקראקא, הפרוש רבו, בש� הסביר מלאכה" עמה שאי�
לר' התברר כ� אחרי בעלה. של דרכו כלפי התורניי� בטיעוניה תכופות והמשיכה הרפתה, לא דבורה
הש"ס על שנייה פע� כבר עוברת היא וכי התלמוד, ללימוד עיתי� לה קובעת שדבורה לפליאתו, נחו�

כולו.

סכומי א� ספק בפוסקי�, העיו� יסוד על חישובה, שלפי כ�, על בעלה את דבורה העמידה בינתיי�
הסכומי� רשומי� אמנ� והרווחי�. מהרכוש � "מעשר" של לגובה הגיעו השני� במש� שניתנו הצדקה
לנקודה לב ש� לא שמעול� הודה נחו� ר' מהרווחי�. עשירית לכדי מגיעי� א� ברור לא א� שחולקו
נוהלו שהפנקסי� שמאחר אמרה דבורה הדבר. את לתק� אפשרות עדיי� ישנה א� ספק הביע א� זו.
היא השני�. במש� לתת צרי� שהיה הסכומי� כל את מחדש ולחשב להתאמ� רק יש � מסודר באופ�
המגיע ההפרש של סיכו� לבעלה הגישה � עמל של רצופי� שבועות ולאחר לעבודה, ניגשה עצמה

מייד. בוצע שהדבר מוב� ההלכה. עלֿפי לצדקה

לבי� וויטבסק שבי� בשטח שהתנהלה הרוסי�, לבי� הפולני� בי� מלחמה פרצה תי"ד בשנת
בוויטבסק, רבי� יהודי� סוחרי� התעשרו ובמהלכה שנה, שלשֿעשרה נמשכה זו מלחמה סמולנסק.

בשנ הפולני. לצבא חמרי� אספקת מיידעלֿידי אסר הוא וויטבסק. את שרמטיוב גנרל כבש תכ"ז ת
הרוסי�, עלֿידי הללו השבויי� הוחזקו שני� שלוש רוסיה. לעומק אות� והגלה העיר סוחרי מרבית את

לבתיה�. לחזור הורשו מכ� לאחר ורק

כפי בוויטבסק, היהודיי� החיי� מהל� על כ� כל השפיעו לא אחר, אירוע לא וא� המלחמה לא
פרחו לדבורה הודות העיר. של הרוחניות מהמנהיגות לאחת היתה שדבורה העובדה שהשפיעה
והנשי� בלמדני�, דלה דבורה, של בואה עד וויטבסק, היתה כזכור והצדקה. התורה מוסדות בוויטבסק

מינסק. העיר יוצאת לדבורה, אתגר שימש זה דבר נחות. רוחני במצב היו שבה

הנחה לידי הגיעה דבורה מסביבו. למתרחש בכלל לב לשי� מבלי שלו, בדרכו המשי� נחו� ר'
מנת על לנכו� מצאה אשר כל את עצמה בכוחות עשתה לפיכ� בעלה. של אופיו את לשנות תוכל שלא

מטרותיה. את להשיג

בעיסוק ג� א� כי הציבורית, ובעסקנות בעלה עסקי בניהול רק לא מאד, טרודה היתה דבורה
עתיקי� ספרי� של אוס� זה היה תקופה. שבאותה הגדולות הספריות אחת את מצאה בעלה בבית נוס�:
התמסרה � ידיעותיה את להרחיב העז ובצימאונה לב�. מאב בירושה ועברו דורות מש� שהצטברו
הרוחני האוצר ליד בילתה רבות שעות לידע. רגיל בלתי מקור לה, שנתגלה החדש המקור אל ְֶַדבורה

בעלה. נכסי הגשמיי�, האוצרות מ� בעיניה גדול היה שערכו הזה,

היהודיות הנשי� של הרוחני מצב� הרמת היתה עצמה על דבורה שהטילה המיוחדות מהמשימות
וחולי� עניי� ועזרת יתומי� סידור צדקה, לענייני הנשי� חבורות ניהול את שהסדירה לאחר בוויטבסק.
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היא ומעסקיו, מבניֿאד� להתרחק התנהגותו, א� השאלה לגבי ביניה�, ויכוח התפתח כא� חשבונות.
לטפל זמ� לה� שמצאו ואמוראי� תנאי� של שורה דבורה מנתה בקיאותה את בהפגינה נכונה. דר�
לעובדי יער שמכר אשי רב על ט') (ד� תענית במסכת המסופר את כדוגמא הזכירה כ� בעסקיה�.
פירטה א� היא להדלקה. ממילא נועדו העצי� שכ� עבודהֿזרה, של עניי� בזה שאי� בהסבירו האש,
הזכירה לסיו� כראוי. בו וטיפלו בירושה, קבלוהו או רכוש שקנו ואמוראי� תנאי� של רבי� שמות
מלמדנותה מופתע שעמד נחו�, ר' בטלה". סופה � מלאכה עמה שאי� "תורה ז"ל: חכמינו מאמר את
ל"תורה בקשר המשנה את דרכו. להצדקת נימוקי� בהביאו השקפתו, על זאת, ע� ויתר, לא אשתו, של
הבורא. עבודת � היא "מלאכה" שמשמעות מקראקא, הפרוש רבו, בש� הסביר מלאכה" עמה שאי�
לר' התברר כ� אחרי בעלה. של דרכו כלפי התורניי� בטיעוניה תכופות והמשיכה הרפתה, לא דבורה
הש"ס על שנייה פע� כבר עוברת היא וכי התלמוד, ללימוד עיתי� לה קובעת שדבורה לפליאתו, נחו�

כולו.

סכומי א� ספק בפוסקי�, העיו� יסוד על חישובה, שלפי כ�, על בעלה את דבורה העמידה בינתיי�
הסכומי� רשומי� אמנ� והרווחי�. מהרכוש � "מעשר" של לגובה הגיעו השני� במש� שניתנו הצדקה
לנקודה לב ש� לא שמעול� הודה נחו� ר' מהרווחי�. עשירית לכדי מגיעי� א� ברור לא א� שחולקו
נוהלו שהפנקסי� שמאחר אמרה דבורה הדבר. את לתק� אפשרות עדיי� ישנה א� ספק הביע א� זו.
היא השני�. במש� לתת צרי� שהיה הסכומי� כל את מחדש ולחשב להתאמ� רק יש � מסודר באופ�
המגיע ההפרש של סיכו� לבעלה הגישה � עמל של רצופי� שבועות ולאחר לעבודה, ניגשה עצמה

מייד. בוצע שהדבר מוב� ההלכה. עלֿפי לצדקה

לבי� וויטבסק שבי� בשטח שהתנהלה הרוסי�, לבי� הפולני� בי� מלחמה פרצה תי"ד בשנת
בוויטבסק, רבי� יהודי� סוחרי� התעשרו ובמהלכה שנה, שלשֿעשרה נמשכה זו מלחמה סמולנסק.

בשנ הפולני. לצבא חמרי� אספקת מיידעלֿידי אסר הוא וויטבסק. את שרמטיוב גנרל כבש תכ"ז ת
הרוסי�, עלֿידי הללו השבויי� הוחזקו שני� שלוש רוסיה. לעומק אות� והגלה העיר סוחרי מרבית את

לבתיה�. לחזור הורשו מכ� לאחר ורק

כפי בוויטבסק, היהודיי� החיי� מהל� על כ� כל השפיעו לא אחר, אירוע לא וא� המלחמה לא
פרחו לדבורה הודות העיר. של הרוחניות מהמנהיגות לאחת היתה שדבורה העובדה שהשפיעה
והנשי� בלמדני�, דלה דבורה, של בואה עד וויטבסק, היתה כזכור והצדקה. התורה מוסדות בוויטבסק

מינסק. העיר יוצאת לדבורה, אתגר שימש זה דבר נחות. רוחני במצב היו שבה

הנחה לידי הגיעה דבורה מסביבו. למתרחש בכלל לב לשי� מבלי שלו, בדרכו המשי� נחו� ר'
מנת על לנכו� מצאה אשר כל את עצמה בכוחות עשתה לפיכ� בעלה. של אופיו את לשנות תוכל שלא

מטרותיה. את להשיג

בעיסוק ג� א� כי הציבורית, ובעסקנות בעלה עסקי בניהול רק לא מאד, טרודה היתה דבורה
עתיקי� ספרי� של אוס� זה היה תקופה. שבאותה הגדולות הספריות אחת את מצאה בעלה בבית נוס�:
התמסרה � ידיעותיה את להרחיב העז ובצימאונה לב�. מאב בירושה ועברו דורות מש� שהצטברו
הרוחני האוצר ליד בילתה רבות שעות לידע. רגיל בלתי מקור לה, שנתגלה החדש המקור אל ְֶַדבורה

בעלה. נכסי הגשמיי�, האוצרות מ� בעיניה גדול היה שערכו הזה,

היהודיות הנשי� של הרוחני מצב� הרמת היתה עצמה על דבורה שהטילה המיוחדות מהמשימות
וחולי� עניי� ועזרת יתומי� סידור צדקה, לענייני הנשי� חבורות ניהול את שהסדירה לאחר בוויטבסק.
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פגישה של הזדמנות בכל לפיכ�, היהדות. למקורות יותר תתקרבנה שהנשי� מעוניינת דבורה היתה �

חכמינו של שונות ואגדות מאמרי� על המבוססות הרצאות הנוכחות לפני נשאה צדקה בענייני נשי� ע�
השתמשה כ� לצור� לליבותיה�. ויחדרו הנשי� ידי על יובנו שדבריה מיוחד באופ� השתדלה היא ז"ל.
א� בדפוס, אז היה שכבר (טייטשֿחומש) לחומש האידי התרגו� ובכלל� באידיש, נפוצי� בספרי�
קצר זמ� תו� מובנת. בצורה לנשי� להעניק השתדלה מה� העצמיות בידיעותיה השתמשה בעיקר
מתאימי�, תורניי� ללימודי� מיוחדי� זמני� לה� שקבעו נשי�, של גדולה קבוצה בוויטבסק התקיימה

של וויטבסקבהדרכתה את להפו� ארו�: לטווח תכנית לה היתה בכ�. הסתפקה לא דבורה בר�, דבורה.
מוכרת. ובלתי גדולה לא ישיבה אז היתה בוויטבסק חכמי�. תלמידי ושל תורה של לעיר הנחשלת
היה הישיבה לבחורי בוויטבסק היחס מהסביבה. באו מה� מעט ורק העיר, מבני היו התלמידי� מרבית
"אכילת של התופעה מוכרת היתה אחרות, בערי� כמו במינסק, ש�, במינסק. מהיחס בהרבה שונה
או ישיבה בחור החזיק בית שכל כ� ידי על הישיבה, לבחורי קיו� בסיס למצוא דר� זו היתה ימי�".

ישיבה. בחורי כמה

בימי ישיבה, בחורי מספר תמיד החזיקו במינסק, שלה בביתה מכ� ולאחר דבורה, של אביה בבית
כבוד ביראת הימי�". ל"אוכלי ארוחות להכנת דבורה התמסרה ילדותה משחר וחגי�. ושבתות החול
לה היתה מיוחדת רוח קורת ליב�. את לסעוד לבית שבאו הצעירי� התורה לבני תמיד התייחסה

מפיה�. תורה דברי בשמיעת

של מאד זעו� מספר אז בה היה ראשית, בכלל. הזאת התופעה ידועה היתה לא בוויטבסק כא�
החלה, דבורה ביותר. מועטת במידה דא בכגו� המעונייני� המקו� אנשי היו לכ� ונוס� ישיבה, בחורי
בוויטבסק הימי�" "אוכלי מועטי� שהיו מאחר בר�, בוויטבסק. ג� הזה היהודי המנהג בהנהגת אפוא,

תורה. לומדי של לעיר וויטבסק את להפו� החליטה �

מוויטבסק בחורי� חמשהֿששה חשבונו על שישלח עליו השפיעה � בעלה ע� הנושא על בדברה
מלאי� כשיחזרו אלה, שבחורי� סברה דבורה ובפראג. בקראקא � אז של המפורסמות בישיבות ללמוד

בוויטבסק. תורה בני של דור להקמת החלוצי� יהיו בתורה, וגדושי�

מה� לבחור וילנא, בריסק, סלוצק, מינסק, לערי� מיוחד שליח שיגר נחו� שר' היה השני הצעד
כל לה� יסופקו ש� לוויטבסק, משפחותיה� ע� לעקור ולשכנע� מובחרי�, למדני� אברכי� עשרה

העיר. יהודי בי� תורה להרבי� יוטל כשעליה� משפחותיה�, וצרכי צרכיה�

מקראקא זלמ� יקותיאל רבי של בנו משה, ר' הגאו� היה התפקיד את נחו� ר' הטיל שעליו השליח
האברכי� משפחות את המחזיק הוא שהוא העובדה בסוד שתישמר איתו התנה הוא נחו�. ר' של רבו
יקיי� ש� בעיר, אחרת בשכונה יגור מהאברכי� אחד שכל � היו מראש שהותנו מהתנאי� חשבונו. על
יועברו � אלה לאברכי� תרומות לתת שירצו יהודי� ימצאו שא� הותנה עוד להמוני�. תורה שיעורי

ידו. על ורק א� יוחזקו האברכי� ואילו צדקה, לענייני התרומות

על נוספו הזמ� במש� שליחותו. את משה ר' השלי� חדשי� שמונהֿתשעה האברכי�כעבור עשרת
תורה קול להדהד החל קצר זמ� ותו� � שמחה אפרי� ר' בש� אחד היה ביניה� � למדני� אברכי� עוד
ומבוגרי�, צעירי� יהודי�, ישבו ובמסגרת� העיר, חלקי בכל הוקמו שוני� תורה שיעורי בוויטבסק.

בשקידה. תורה ולמדו

השתנה, נחו� ר' א� ניכר. שינוי וויטבסק השתנתה � לוויטבסק דבורה של לבואה שני� עשר תו�
תלמידי ע� תורה בדברי משוחח היה הוא הבריות. בי� מעורב להיות החל אשתו להשפעת והודות
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תרצ"א אדר כ' ב"ה

ריגא

שי' צבי זלמ� חיי� מר הנעלה התלמיד אל

וברכה! שלו�

מכתבו: על במענה

שמתנהג. כמו כ� להתנהג שצרי� בודאי הנוסח בנדו�

ש� העניני� בודאי ועוד, תורה לקוטי ספר לימוד בנדו�

איזה לב ובשימת במתינות בלימוד מקו� ומכל עמוקי�,

לו לשלוח בקשתו למלאות וצויתי היטב. להבי� יכולי� פעמי�

לו יעזר והשי"ת בה�, וילמוד חנ�. שנדפסו, המאמרי� כל

לא וא� פנימי, בחיות ה' מצות ולקיי� ולעשות לשמור ללמוד

מחבריו ישנ� א� כ� אי"ה. לו וישיבו לשאול. יכול דבר יבי�

כאשר הנדפסי� מאמרי� באיזה החפצי� שי' התלמידי�

אי"ה. לה� יושלח ידרשו

יצה"ר לה� אי� הלא המלאכי� עונש בעני� שאלתו בנדו�

ועו�. חטא בה� שיי� ואי�

וההנחה נבדלי�, שכלי� המה העליוני� המלאכי�

ההשגה כי להבי� הוא זה עני� בהבנת היסודית הראשונה

בשכל המושג האלקי מהשכל ג� מובדלת בכלל העליונה

אנושי.

משכל מופלא אלקי שכל כי הג� הוא זה דבר וביאור

זה ע� הנה תר"�) דשמח"ת בהשיחה בקיצור (ומבואר אנושי

המשוער אלא אינו אנושי בשכל המושג אלקי השכל הרי

וע"ד לעצמו, שהוא כמו האלקי להשכל כלל דומה ואינו בלבד,

אבל שהוא, כמו הבהיר אלקי שכל שהוא בג"ע התורה לימוד

שכל אמיתית אינו עדיי� אנושי בשכל המושג האלקי השכל

אלקי.

מעלת מצד הנה דאורייתא רזי� היודעי� תורה בעלי אמנ�

ממלאכי� ג� גבוה במעלה ה� הנה הנשמה והשגת ידיעת

במ"א. ומבואר עליוני�. היותר

בני מדעת גדולה היא והגלגלי� הכוכבי� וחכמת דעת ג�

מדעת ומעוטה שכל) וועלטישער הנקרא האנושי (שכל אד�

למעלה כי הראשוני� החוקרי� החליטו וכבר המלאכי�,

מצידה דבורה והתרחבו. גדלו שבינתיי� עסקיו, במצב לפע� מפע� התעניי� וא� בתו, באי שהיו חכמי�
תלמידותיה. הנשי�, בי� בפעילותה מאד הצליחה

בט�, בפרי התברכו לא שכ� של� היה לא אושר� בר�, ולדבורה. נחו� לר' אושר שנות אלה היו
זקנה. לשנות התקרב שכ� נחו�, ר' מודאג היה ובמיוחד בילד, ליב� בכל רצו שניה�

אליהו, ר' של תלמידו שהיה מי גרשו�, משה רבי והמקובל הצדיק נכבד, אורח לבית� הזדמ� פע�
משה רבי מפודלא. המופתי� בעל פינחס, רבי של בישיבתו רבות שני� למד וא� מוורמייזא, ש� הבעל
כ� ליבו. מצפוני לפניו וגילה תורה בדברי רבות איתו ששוחח נחו�, ר' של אמונו את רכש גרשו�
בילד. עדיי� נתבר� שלא העובדה והיא רבה, נפש עגמת לו הגורמת החמורה, בעייתו את בפניו שטח
ושאיפתו ליבו משאלות כל למילוי לצפות יכול אד� אי� שבעצ� נחו� לר' הסביר גרשו� משה רבי
"כיוו� ימי�. אריכות עושר, ילדי�, הברכות: בשלוש להתבר� לצפות לאד� קשה במיוחד בחיי�,
א� לילדי�, ג� לצפות יכול "אינ� � המקובל המשי� � ימי�" ובאריכות בעושר אות� ביר� שהקב"ה

התברכת". בה� הברכות משתי אחת על לוותר עלי� � בילדי� דווקא רצונכ�

והסיק בה� להתבונ� כדי מספר ימי� עצמו לבי� בינו והתבודד מהדברי�, מאד התרגש נחו� ר'
נחו� (ר' הברכות משתי אחת על לוותר שעליו החליט � מעמיקה מחשבה של ימי� לאחר מסקנות.

בילד. להתבר� מנת על שישי�) מגיל למעלה אז היה

וויטבסק. את ועזב אותו ביר� והלה החלטתו, על למקובל הודיע נחו� ר'

שכ� לבעלה, כ� על לספר הזדרזה לא היא בר�, הרה, שהיא דבורה כבר חשה שנה חלפה בטר�
ימי�. יארי� ולא הקוד� מבעלה לילדה שאירע כפי לעוברה יארע שמא חששה תחילה
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ycew zexb`

תרצ"א אדר כ' ב"ה

ריגא

שי' צבי זלמ� חיי� מר הנעלה התלמיד אל

וברכה! שלו�

מכתבו: על במענה

שמתנהג. כמו כ� להתנהג שצרי� בודאי הנוסח בנדו�

ש� העניני� בודאי ועוד, תורה לקוטי ספר לימוד בנדו�

איזה לב ובשימת במתינות בלימוד מקו� ומכל עמוקי�,

לו לשלוח בקשתו למלאות וצויתי היטב. להבי� יכולי� פעמי�

לו יעזר והשי"ת בה�, וילמוד חנ�. שנדפסו, המאמרי� כל

לא וא� פנימי, בחיות ה' מצות ולקיי� ולעשות לשמור ללמוד

מחבריו ישנ� א� כ� אי"ה. לו וישיבו לשאול. יכול דבר יבי�

כאשר הנדפסי� מאמרי� באיזה החפצי� שי' התלמידי�

אי"ה. לה� יושלח ידרשו

יצה"ר לה� אי� הלא המלאכי� עונש בעני� שאלתו בנדו�

ועו�. חטא בה� שיי� ואי�

וההנחה נבדלי�, שכלי� המה העליוני� המלאכי�

ההשגה כי להבי� הוא זה עני� בהבנת היסודית הראשונה

בשכל המושג האלקי מהשכל ג� מובדלת בכלל העליונה

אנושי.

משכל מופלא אלקי שכל כי הג� הוא זה דבר וביאור

זה ע� הנה תר"�) דשמח"ת בהשיחה בקיצור (ומבואר אנושי

המשוער אלא אינו אנושי בשכל המושג אלקי השכל הרי

וע"ד לעצמו, שהוא כמו האלקי להשכל כלל דומה ואינו בלבד,

אבל שהוא, כמו הבהיר אלקי שכל שהוא בג"ע התורה לימוד

שכל אמיתית אינו עדיי� אנושי בשכל המושג האלקי השכל

אלקי.

מעלת מצד הנה דאורייתא רזי� היודעי� תורה בעלי אמנ�

ממלאכי� ג� גבוה במעלה ה� הנה הנשמה והשגת ידיעת

במ"א. ומבואר עליוני�. היותר

בני מדעת גדולה היא והגלגלי� הכוכבי� וחכמת דעת ג�

מדעת ומעוטה שכל) וועלטישער הנקרא האנושי (שכל אד�

למעלה כי הראשוני� החוקרי� החליטו וכבר המלאכי�,

מצידה דבורה והתרחבו. גדלו שבינתיי� עסקיו, במצב לפע� מפע� התעניי� וא� בתו, באי שהיו חכמי�
תלמידותיה. הנשי�, בי� בפעילותה מאד הצליחה

בט�, בפרי התברכו לא שכ� של� היה לא אושר� בר�, ולדבורה. נחו� לר' אושר שנות אלה היו
זקנה. לשנות התקרב שכ� נחו�, ר' מודאג היה ובמיוחד בילד, ליב� בכל רצו שניה�

אליהו, ר' של תלמידו שהיה מי גרשו�, משה רבי והמקובל הצדיק נכבד, אורח לבית� הזדמ� פע�
משה רבי מפודלא. המופתי� בעל פינחס, רבי של בישיבתו רבות שני� למד וא� מוורמייזא, ש� הבעל
כ� ליבו. מצפוני לפניו וגילה תורה בדברי רבות איתו ששוחח נחו�, ר' של אמונו את רכש גרשו�
בילד. עדיי� נתבר� שלא העובדה והיא רבה, נפש עגמת לו הגורמת החמורה, בעייתו את בפניו שטח
ושאיפתו ליבו משאלות כל למילוי לצפות יכול אד� אי� שבעצ� נחו� לר' הסביר גרשו� משה רבי
"כיוו� ימי�. אריכות עושר, ילדי�, הברכות: בשלוש להתבר� לצפות לאד� קשה במיוחד בחיי�,
א� לילדי�, ג� לצפות יכול "אינ� � המקובל המשי� � ימי�" ובאריכות בעושר אות� ביר� שהקב"ה

התברכת". בה� הברכות משתי אחת על לוותר עלי� � בילדי� דווקא רצונכ�

והסיק בה� להתבונ� כדי מספר ימי� עצמו לבי� בינו והתבודד מהדברי�, מאד התרגש נחו� ר'
נחו� (ר' הברכות משתי אחת על לוותר שעליו החליט � מעמיקה מחשבה של ימי� לאחר מסקנות.

בילד. להתבר� מנת על שישי�) מגיל למעלה אז היה

וויטבסק. את ועזב אותו ביר� והלה החלטתו, על למקובל הודיע נחו� ר'

שכ� לבעלה, כ� על לספר הזדרזה לא היא בר�, הרה, שהיא דבורה כבר חשה שנה חלפה בטר�
ימי�. יארי� ולא הקוד� מבעלה לילדה שאירע כפי לעוברה יארע שמא חששה תחילה
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ולא גשמי� בקצוות מוגבל מקו� לא בו אי� התשיעי מגלגל

מקו� הוא מקו� ומכל שלנו, ועתיד הוה בעבר מוגבל זמ�

וזמ�.

העצמי ענינו על מורה פראבע) (די הבחינה הרי דבר בכל

ה' או ג' במדת למקו� ממקו� השמש צל העתק מ� והפנימי,

השמש הלכה פרסאות אלפי� כמה ומשערי� יודעי� אמות

בחינתו. הוא כ� אופנו לפי הרי דבר בכל וכ� הרקיע, בעיגול

מוגבל מקו� בו אי� התשיעי מגלגל שלמעלה מזה והנה

ומכל שלנו, שאי�בהקצוות אלא גשמי מקו� הוא מקו�

שדעת דזה הא' דברי�. שני יוב� מזה הרי שלנו, כמו הגשמיות

שלפי הגדלות עני� אינו בנ"א מדעת גדולה הכוכבי� וחכמת

אמות ג' על פרסאות אלפי� גדלות דר� על רק והוא ער�,

מועטה היא הלזו הגדולה שלמעלה והב' מופלא, גדלות שהוא

וחכמת ידיעת הפלאת אופ� יוב� מזה אשר המלאכי�. מדעת

מעלה. מלאכי

מלאכי ישנ� בעבודת�, מתחלקי� העליוני� המלאכי�

דמלאכי� הכללי והזמרה השיר (מלבד וזמרה בשיר השרת

נשמות במעלת זכות בלימוד שעובדי� וישנ� קדוש) באמירת

וישנ� ועבודה. בתורה ועוסקי� גשמי בגו� למטה שירדו

המצות וגודל התורה עמקות בהבנת רוחני השפע שלוחי

מבואר וענינו נשמה, במדרי' שהוא אליהו מדרי' הוא (והעיקר

במ"א).

נשמות בי� ההפרש דזהו בענינ� מוגבלי� ה� המלאכי�

בעלי ה� בגו� להתלבש למטה בירידת� דהנשמות למלאכי�,

שאי� וזהו הבחירה, מושללי שה� המלאכי� כ� לא בחירה,

יצה"ר. בה�

חסרו�, ענינו דחטא במלאכי�, ג� יפול החטא עני� אבל

מכווני� שה� יחטיאו ולא השערה אל קולעי� שנאמר וכמו

הוא חטא אבל הצדדי�, מ� לאחד טועי� ואינ� הנקודה אל

בדיוק. מכוו� כשאינו

בהבנת� שכל� על הנשעני� ורחבה גדולה השגה בעלי כל

בקבלת מעשיה� כל העושי� מאלו הטעות אל יותר עלולי�

המל� שאול של חטאו הי' וזה כלל, הטע� אחר ליל� שלא עול

מזבח שמוע הלא הנביא שמואל לו והשיב הטע� אחר שהל�

טוב.

מצות מקיימי פשוטי� אנשי� מעלת גדלה טעמא ומהאי

מאלו טהורה באמונה שמי� מלכות עול בקבלת השי"ת

הרוב ועל ישענו בינת� שעל הטע� אחר שהולכי� החכמי�

כעי� שזהו האמיתית הכוונה אל וחוטאי� בהשגת� טועי�

אל מכוו� שאינו כ"א עבירה הכוונה שאי� המלאכי� חטא

האמת.

הנה ע"ב, דק"ה דחולי� בגמרא בהמבואר שאלתו ובדבר

ללמוד כלומר לעבודה, נוגע ואינו בביאור�, הדברי� יארכו

נוגע שזה הא' לשאלה דמי ולא בנ"א, להנהגת בהנוגע מזה

ליל� ושלא עול בקבלת להתנהג שצריכי� האד� בהנהגת מאד

בכללות א� לעבודה. נוגע אינו זה בעני� אבל הטע�, אחר

כו' נאמרו דברי� ששה ע"א) דט"ז (חגיגה ארז"ל הנה שאלתו

לצרכי בה� שהשתמשו היו ומהראשוני� אד�, כבני ושלשה

כו'. פפא רב דבי וכהא הבית עבודת

של�, בלבב ית' לעבדו ובחסידות בנגלה בלימודו ...ויצליח

כי חסידות בלימוד טובי� חברי� לו יהי' אשר הדבר וטוב

ש השני� עני�טובי� כל ולהסביר לבאר ביניה� מדברי�

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת לו, כראוי

הדו"ש.
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é"ùø

(·)Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ.(ת"כ)���ל א�א "צו", אי� «∆«¬…ְֵֶַָ

צרי� �י�תר �מע��: ר�י אמר �לד�ר�ת. מ�ד ְְְִִִִֵֵַַָָָזר�ז

�יס חסר�� �� ��� �מק�� לזרז Ê‡˙:ה�ת�ב ְְְִֵֵֶֶַָָָ…
'B‚Â ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz.על לל�ד �א ה�ה העני� הרי «»…»¿ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ה�ילה, �ל ��ר ��הא ואיברי� חלבי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהקטר

ואיזה ירד, � עלה א� איזה ה�ס�לי�, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�לל�ד

�א, ה�א לר��ת '��רה' ��ל ירד; לא � עלה ְִֵֵֶַָָָָָֹא�

�ס�לי�, ואפ�� הע�לי�, לכל אחת ��רה ְְֲִִִַַַַָָָל�מר:

ירד� לא על� ‰ÏÚ‰.:�א� ‡Â‰הר�בע את למעט ְִֵֶָֹƒ»…»ְֵֵֶַַָ

��ד�, ���ל� היה ��א �ה�, וכ��צא ה�ר�ע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואת

לעזרה. ��א� קד� �הני���פסל� �ת�רת העני� [�ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ד] �פרק ג �רק ·„.(‚):�זבחי� BcÓ;ה��נת היא ְִֶֶֶֶָƒ«ִַ�ֶֹ

�מ�ת� ��הא "מ��"? ל�מר: �למ�ד ŒÏÚ:�מה ְְְִִֵֶַַַָ«
.B¯Na�ינתי� ח�צ� �בר יהא ג)��א ערכי� :(ת"כ ¿»ְְִֵֵֵֶַָָֹ

ÔLc‰Œ˙‡ ÌÈ¯‰Â.�מ ה�ח�ה מלא ח�תה היה ¿≈ƒ∆«∆∆ְְִֶַַָָָֹ

�ב� �ל �מזרח� ונ�תנ� ה�נימ��ת (תמידהמא�ל�ת ְַ�ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

‡˙ÏÚ‰Œ‰.:כד) L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰«∆∆¬∆…«»≈∆»…»
�ר�מהוע�א� ירי� ��� מא�ת� ,��� �:BÓNÂ ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»

ÁaÊn‰ Ïˆ‡.�עדי� איברי� מצא ה�ז�ח, [על ≈∆«ƒ¿≈«ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

�חתה לאחר ה�ז�ח, על מחזיר� נתא�ל�, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלא

��אמר: ה�נימ��ת, מ� ונטל ואיל� איל� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�חלי�

י��]: �ר�"י עלֿה�ז�ח", ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"אתֿהעלה

(„)ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe.(כג א�א(יומא ח�בה ז� אי� »«∆¿»»ֵֶָָ

�גדי� ה��� �ה�צאת ילכל� ��א ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�ֿאר�,

קדרה �ה� ���ל �גדי� �מיד. �ה� מ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�א

�גדי� "ולב� לכ�: לר��, ��ס �ה� ימזג אל ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹלר��,

מה� �ח�תי� ‰ÔLc.:אחרי�", ˙‡Œ‡ÈˆB‰Âתמיד) ְֲִִֵֵֶ¿ƒ∆«∆∆
מק��כח) ואי� רבה ��ה�א ����ח, ְְֵֶֶַַַַָָָה�ב�ר

י��, �כל ח�בה זה ואי� מ��. מ�ציא� ְְֲִִֵֶַַָָָָָל�ערכה,

י��: �כל ח�בה ה�ר�מה ŒÏÚ(‰)אבל L‡‰Â ְְֲַָָָָ¿»≈«
BaŒ„˜ez ÁaÊn‰.על" הר�ה: יקיד�ת �א� ר�ה «ƒ¿≈««ְְִִֵַַָָ

עלֿ "והא� ,"�� ��קד ה�ז�ח "וא� ְְְְִֵֵֵַַַַָָמ�קדה",

עלֿה�ז�ח". ��קד �מיד "א� ,"�� ��קד ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָה�ז�ח

י�מא �מ�כת נדר�� כח)��� ר��תינ�(ד� ��חלק� �ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

�� �הי� ה�ערכ�ת ‰ÏÚ‰:�מני� ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ. ְְֲִֶַַַָָָ¿»«»∆»»…»
�ק�י� היא �מיד נח)ע�לת י��:(פסחי� [�ר�"י . ְְִִִִַַַָָָ

�ל לתמיד ה�ערכה על ק�ד� �בר יהא ��א ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�מ�י�

רא��נה] ע�לה העלה, ל�מר: �למ�ד È·ÏÁ:�חר? ְִַַַַָָָָֹ∆¿≈



קלה eveoey`x mei qelwpe`
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ÔÈLe·Ï LaÏÈÂ È‰BLe·Ï ˙È»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

‡¯aÓÏ ‡ÓË˜ ˙È ˜tÈÂ ÔÈ�¯Á‡»√»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ»»

:ÈÎc ¯˙‡Ï ‡˙È¯LÓÏה‡˙M‡Â ¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿∆»»

‡Ï d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿≈»¿»≈»

‡iÚ‡ ‡�‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»

é"ùø

(·)Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ.(ת"כ)���ל א�א "צו", אי� «∆«¬…ְֵֶַָ

צרי� �י�תר �מע��: ר�י אמר �לד�ר�ת. מ�ד ְְְִִִִֵֵַַָָָזר�ז

�יס חסר�� �� ��� �מק�� לזרז Ê‡˙:ה�ת�ב ְְְִֵֵֶֶַָָָ…
'B‚Â ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz.על לל�ד �א ה�ה העני� הרי «»…»¿ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ה�ילה, �ל ��ר ��הא ואיברי� חלבי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהקטר

ואיזה ירד, � עלה א� איזה ה�ס�לי�, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�לל�ד

�א, ה�א לר��ת '��רה' ��ל ירד; לא � עלה ְִֵֵֶַָָָָָֹא�

�ס�לי�, ואפ�� הע�לי�, לכל אחת ��רה ְְֲִִִַַַַָָָל�מר:

ירד� לא על� ‰ÏÚ‰.:�א� ‡Â‰הר�בע את למעט ְִֵֶָֹƒ»…»ְֵֵֶַַָ

��ד�, ���ל� היה ��א �ה�, וכ��צא ה�ר�ע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואת

לעזרה. ��א� קד� �הני���פסל� �ת�רת העני� [�ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ד] �פרק ג �רק ·„.(‚):�זבחי� BcÓ;ה��נת היא ְִֶֶֶֶָƒ«ִַ�ֶֹ

�מ�ת� ��הא "מ��"? ל�מר: �למ�ד ŒÏÚ:�מה ְְְִִֵֶַַַָ«
.B¯Na�ינתי� ח�צ� �בר יהא ג)��א ערכי� :(ת"כ ¿»ְְִֵֵֵֶַָָֹ

ÔLc‰Œ˙‡ ÌÈ¯‰Â.�מ ה�ח�ה מלא ח�תה היה ¿≈ƒ∆«∆∆ְְִֶַַָָָֹ

�ב� �ל �מזרח� ונ�תנ� ה�נימ��ת (תמידהמא�ל�ת ְַ�ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

‡˙ÏÚ‰Œ‰.:כד) L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰«∆∆¬∆…«»≈∆»…»
�ר�מהוע�א� ירי� ��� מא�ת� ,��� �:BÓNÂ ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»

ÁaÊn‰ Ïˆ‡.�עדי� איברי� מצא ה�ז�ח, [על ≈∆«ƒ¿≈«ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

�חתה לאחר ה�ז�ח, על מחזיר� נתא�ל�, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלא

��אמר: ה�נימ��ת, מ� ונטל ואיל� איל� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�חלי�

י��]: �ר�"י עלֿה�ז�ח", ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"אתֿהעלה

(„)ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe.(כג א�א(יומא ח�בה ז� אי� »«∆¿»»ֵֶָָ

�גדי� ה��� �ה�צאת ילכל� ��א ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�ֿאר�,

קדרה �ה� ���ל �גדי� �מיד. �ה� מ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�א

�גדי� "ולב� לכ�: לר��, ��ס �ה� ימזג אל ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹלר��,

מה� �ח�תי� ‰ÔLc.:אחרי�", ˙‡Œ‡ÈˆB‰Âתמיד) ְֲִִֵֵֶ¿ƒ∆«∆∆
מק��כח) ואי� רבה ��ה�א ����ח, ְְֵֶֶַַַַָָָה�ב�ר

י��, �כל ח�בה זה ואי� מ��. מ�ציא� ְְֲִִֵֶַַָָָָָל�ערכה,

י��: �כל ח�בה ה�ר�מה ŒÏÚ(‰)אבל L‡‰Â ְְֲַָָָָ¿»≈«
BaŒ„˜ez ÁaÊn‰.על" הר�ה: יקיד�ת �א� ר�ה «ƒ¿≈««ְְִִֵַַָָ

עלֿ "והא� ,"�� ��קד ה�ז�ח "וא� ְְְְִֵֵֵַַַַָָמ�קדה",

עלֿה�ז�ח". ��קד �מיד "א� ,"�� ��קד ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָה�ז�ח

י�מא �מ�כת נדר�� כח)��� ר��תינ�(ד� ��חלק� �ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

�� �הי� ה�ערכ�ת ‰ÏÚ‰:�מני� ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ. ְְֲִֶַַַָָָ¿»«»∆»»…»
�ק�י� היא �מיד נח)ע�לת י��:(פסחי� [�ר�"י . ְְִִִִַַַָָָ

�ל לתמיד ה�ערכה על ק�ד� �בר יהא ��א ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�מ�י�

רא��נה] ע�לה העלה, ל�מר: �למ�ד È·ÏÁ:�חר? ְִַַַַָָָָֹ∆¿≈



eveoey`xקלו meiqelwpe`

éáìç äéìr øéè÷äå äìòä äéìr Cørå ø÷aa©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈§¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬
íéîìMäi''yx:åçaænä-ìr ã÷ez ãéîz Là ©§¨¦«¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©

äaëú àìi''yx:ñìàøùéæäçðnä úøBz úàæå ¬Ÿ¦§¤«§¬Ÿ©−©¦§¨®
éðt-ìà ýåýé éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−

çaænäi''yx:çúìqî Böî÷a epnî íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤
-ìr øLà äðálä-ìk úàå dðîMîe äçðnä©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©
dúøkæà ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈

ýåýéìi''yx:èïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ
øöça Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî åéðáe¨¨®©³¥«¨¥Æ§¨´¨½Ÿ©«£©¬

äeìëàé ãrBî-ìäài''yx:éõîç äôàú àì «Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½
àåä íéLã÷ Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ¦½

íLàëå úàhçki''yx:àéïøäà éðáa øëæ-ìk ©«©−̈§¨«¨¨«¨¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ
ìk ýåýé éMàî íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ

‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ ¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»¿«¿«¬«¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎ� Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ¿«≈¬««¿≈ƒ¿«¿«»

ÏÚו ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»«

:ÈÙh˙ ‡Ï ‡Áa„Óז‡„Â «¿¿»»ƒ¿≈¿»

d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙Á�Óc ‡˙È¯B‡«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«

:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡ È�a¿≈«¬…√»¿»»√»«¿¿»

zÏqÓ‡ח dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»

Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓe ‡˙Á�Ó„¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿»»

˜qÈÂ ‡˙Á�Ó ÏÚ Èc ‡z�·Ï¿À¿»ƒ«ƒ¿»»¿«≈

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡z¯k„‡ט¯‡zL‡„e ƒ¿«¿»√»¿»¿ƒ¿»«

¯Èht È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ

ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«

:dpÏÎÈ ‡�ÓÊיÈÙ‡˙˙ ‡Ï ƒ¿»≈¿À«»ƒ¿¬≈
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é"ùø

ÌÈÓÏM‰.�ור��תינ �למי�. �� יביא� (ש�)א� «¿»ƒְְִִִֵַָָָ

�ל ה�ל� ה�קר ע�לת על "עליה", מ�א�: ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹלמד�

לתמיד מאחר �בר יהא ��א מ�א� .��� ְִָָ�ְְִֵֶָָָָֹ�ְַָָה�ר�נ�ת

הער�י�: �י� ÈÓz„(Â)�ל L‡.(מד א�(יומא ְִֵֶַַָ≈»ƒֵ

את �� ��דליקי� היא "�מיד", �� ְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָ��אמר

�� ��אמר יג)ה�ר�ת, כז נר(שמות "להעלת : ְֱֲֵֵֶֶַַַָֹ

��קד החיצ�� ה�ז�ח מעל היא א� Ï‡:�מיד". ְִִִִֵֵַַַַַַָ…
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�היא י�ראל מנחת א�א �לב�נה �מ� טע�נ�ת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָלי

�למ�ד מ�י�? �ליל �היא �הני� מנחת ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹנקמצת.

"��רת" ‡˙d:ל�מר: �קר�.‰˜¯· ה��ה היא ַַ«¿≈…»ְִֶֶַָָ

מערבית ‰':�ר�מית È�ÙÏ.לצד �ה�א מערב, ה�א ְֲִִַָƒ¿≈ְֲֶַַָ

מ�עד ‰ÁaÊn.:אהל È�t Ï‡ה�א� ה�ר��, ה�א ֵֶֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ֶַָ

הר�ח: לא�ת� נת�� �ה�ב� מז�ח, �ל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ניו

(Á)epnÓ ÌÈ¯‰Â).�ל� ע�ר�� ��הא מהמח�ר, ¿≈ƒƒ∆ְֵַ�ְִֵֵֶָָָ

י��): �ר�"י קמיצה. ��עת אחת .BˆÓ˜a�בת ְְְְִִִַַַַַָָָ¿À¿
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א�אכב) וג�'" ה�ד�י� מ�ד�י אלהיו "לח� :ְְֱֳִִֵֶֶֶַָָָָֹ
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é"ùø

למחלקת מ�מי� �עלי קב)לר��ת Ïk:(זבחי� ְְֲֲִֵֶַַַֹ…
'B‚Â ÚbÈŒ¯L‡.�� ���ע� ח�י� א� ק�י� קד�י� ¬∆ƒ«¿ִִַָָ�ְִִֶָ

מ��ה �א�.Lc˜È:(ת"כ)ויבלע� �מ�ה, להי�ת ְְְִִֶָƒ¿»ְִִֶָָ

ה�נחה �חמר יאכל� ��רה, וא� י�סל�, ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ�ס�לה,

ÂÈ�·e.(È‚):(ת"כ) Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê(עח א�(מנחות ∆»¿««¬…»»ַ

�ה� ���� האיפה ע�ירית מקריבי� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָההדי�ט�ת

י��, �כל �ד�ל �ה� אבל לעב�דה, ְְְֲֲִִֵַַָָָָֹמתח�כי�

�ח�יו ה��יח וה�ה� וג�', �מיד "מנחה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ��אמר:

וג�'": ח�תֿע�ל� חל�טה.Îa¯Ó˙(È„)מ�ניו ִָָ�ְַָÀ¿∆∆ֲָ

צר�� �ל אפ��ת.È�ÈÙz:(ת"כ)�ר�תחי� אפ�יה ְְְִָָָÀƒ≈ֲֲִָ

וח�זר ����ר א�פ� חליטת�, �אחר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָהר�ה,

��חבת ÌÈzt:�מט�נ� ˙Á�Ó.ע�נה�� מל�ד ְְֲַַַַָƒ¿«ƒƒְְֵֶַָ

�ציעי� מ�� �תיתה ולא י��: [�ר�"י ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹ�תיתה.

ל�ני�, ��פל� א�א נקמצת, �אינ� לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�פר�רי�

וכ מב�יל. ואינ� �תיֿוערב לאר�ע וכ�פל� �וח�זר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ל�]: מפר� �הני� �ת�רת לא�י�, ְְְֲִִִִֵַַָָָֹמקטיר

(ÂË)ÂÈ�aÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰.,מ�ניו ה��יח «»ƒ««¿»ƒ»»ִִַַָָָ

Ë˜z¯:�ח�יו ÏÈÏk.יריה� להי�ת נקמצת אי� ְַָ»ƒ»¿»ְְְִִֵֶֶֶָָ

�ל �ה� מנחת �ל וכ� �ליל. ��� א�א ְְִִֵֵֶַָָָֹ�ֱִֶֶָָנאכלי�,

�היה: �ליל לגב�:.ÏÈÏk(ÊË)נדבה �וה ��� ְְִִֶָָָ»ƒ�ְַָָָָֹ

(ËÈ)d˙‡ ‡hÁÓ‰.היא� עב�ד�תיה הע�בד «¿«≈…»ֲִֵֶֶָָ

יד� על ח�את pÏÎ‡È‰:נע�ית d˙‡ ‡hÁÓ‰. ֲֵַַַָָ«¿«≈…»…¿∆»
קב) זריקת(זבחי� ��עת טמא יצא לעב�דה, ְְֲִִֵַַַָָָָָָהרא�י

�א�סר ל�מר אפ�ר ואי ���ר. ח�לק �אינ� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מי�,

�הרי �מ�, ה��רק מ� ח�� �אכילת�, �הני� ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�אר

את�": יאכל ��הני� "�לֿזכר למ�ה: ְֱֲִֶַַַַָָָָָֹֹֹנאמר
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ÂÈ�·e.(È‚):(ת"כ) Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê(עח א�(מנחות ∆»¿««¬…»»ַ

�ה� ���� האיפה ע�ירית מקריבי� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָההדי�ט�ת

י��, �כל �ד�ל �ה� אבל לעב�דה, ְְְֲֲִִֵַַָָָָֹמתח�כי�

�ח�יו ה��יח וה�ה� וג�', �מיד "מנחה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ��אמר:

וג�'": ח�תֿע�ל� חל�טה.Îa¯Ó˙(È„)מ�ניו ִָָ�ְַָÀ¿∆∆ֲָ

צר�� �ל אפ��ת.È�ÈÙz:(ת"כ)�ר�תחי� אפ�יה ְְְִָָָÀƒ≈ֲֲִָ

וח�זר ����ר א�פ� חליטת�, �אחר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָהר�ה,

��חבת ÌÈzt:�מט�נ� ˙Á�Ó.ע�נה�� מל�ד ְְֲַַַַָƒ¿«ƒƒְְֵֶַָ

�ציעי� מ�� �תיתה ולא י��: [�ר�"י ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹ�תיתה.

ל�ני�, ��פל� א�א נקמצת, �אינ� לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�פר�רי�

וכ מב�יל. ואינ� �תיֿוערב לאר�ע וכ�פל� �וח�זר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ל�]: מפר� �הני� �ת�רת לא�י�, ְְְֲִִִִֵַַָָָֹמקטיר

(ÂË)ÂÈ�aÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰.,מ�ניו ה��יח «»ƒ««¿»ƒ»»ִִַַָָָ

Ë˜z¯:�ח�יו ÏÈÏk.יריה� להי�ת נקמצת אי� ְַָ»ƒ»¿»ְְְִִֵֶֶֶָָ

�ל �ה� מנחת �ל וכ� �ליל. ��� א�א ְְִִֵֵֶַָָָֹ�ֱִֶֶָָנאכלי�,

�היה: �ליל לגב�:.ÏÈÏk(ÊË)נדבה �וה ��� ְְִִֶָָָ»ƒ�ְַָָָָֹ

(ËÈ)d˙‡ ‡hÁÓ‰.היא� עב�ד�תיה הע�בד «¿«≈…»ֲִֵֶֶָָ

יד� על ח�את pÏÎ‡È‰:נע�ית d˙‡ ‡hÁÓ‰. ֲֵַַַָָ«¿«≈…»…¿∆»
קב) זריקת(זבחי� ��עת טמא יצא לעב�דה, ְְֲִִֵַַַָָָָָָהרא�י

�א�סר ל�מר אפ�ר ואי ���ר. ח�לק �אינ� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מי�,

�הרי �מ�, ה��רק מ� ח�� �אכילת�, �הני� ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�אר

את�": יאכל ��הני� "�לֿזכר למ�ה: ְֱֲִֶַַַַָָָָָֹֹֹנאמר



evfipyקלח meiqelwpe`

ãrBîi''yx:ëLc÷é døNáa òbé-øLà ìk ¥«²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®
äéìr äfé øLà ãâaä-ìr dîcî äfé øLàå©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨

Lã÷ íB÷îa ñaëzi''yx:àëøLà Nøç-éìëe §©¥−§¨¬¨«§¦¤²¤£¤¬
äìMa úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æª½̈¨

íéna óhLå ÷øîei''yx:áëíéðäka øëæ-ìk Ÿ©¬§ª©−©¨«¦¨¨¨¬©«Ÿ£¦−
àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàéi''yx:âë-ìëå Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¨

ãrBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëìi''yx:ô §©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

æàíéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
àeäi''yx:áäìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa «¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈

çaænä-ìr ÷øæé Bîc-úàå íLàä-úà eèçLé¦§£−¤¨«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©
áéáñi''yx:âúà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå ¨¦«§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ

áøwä-úà äqëîä áìçä-úàå äéìàäi''yx: ¨«©§½̈§¤©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤
ãïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

˙¯„a:‡�ÓÊ ÔkLÓכÈc Ïk ¿»««¿«ƒ¿»…ƒ

ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜Èƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒ

dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ dÓcÓƒ¿««¿ƒ«ƒ¬«

:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙zכאÔÓe ƒ¿«««¬««ƒ»

Ì‡Â ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ

˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁ�c ‡�Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈

:‡iÓa ÛhzLÈÂכב‡¯eÎc Ïk ¿ƒ¿«≈¿«»»¿»

ÔÈL„e˜ L„˜ d˙È ÏeÎÈ ‡i�‰Î·¿«¬«»≈»«…∆¿ƒ

:‡È‰כגÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ ƒ¿»«»»ƒƒ»«

‡¯tÎÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ dÓcÓƒ¿«¿«¿«ƒ¿»¿«»»

‡¯e�a ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜·¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzא‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â ƒ»¿»«¿»«¬»»

:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜בÈc ‡¯˙‡· …∆¿ƒ¿«¿»ƒ

‡ÓL‡ ˙È ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈƒ¿»¬»»ƒ¿»¬»»

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒגL¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ ¿¿»»«¿≈«¿≈

ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓƒ≈»¬ƒ»¿»«¿»¿»≈

:‡eb ˙Èד˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ »«»¿»«¿≈»¿»¿»

˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆ƒ«ƒ¿«»¿»

‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

é"ùø

(Î)d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk.(צז אכל(ש� �בר �ל …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְֶַָֹ

מ��ה: ויבלע י�ע א�.Lc˜Èא�ר �מ�ה: להי�ת ְְֲִִִֶֶַַָƒ¿»ְִִָָ

�חמר �אכל � ��רה היא וא� ��סל, � ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ס�לה

���:Ú dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ.ה�ה וא� ֶָ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִ�ָ

ה�גד על א�ר(ת"כ)מ�מ� (ה�גד �� מק�� א�ת� , ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ

העזרה: �ת�� �כ�ס עליה), fÈ‰י�ה ¯L‡.יהא ְְֲִֵֶֶַָָָָָ¬∆ƒ∆ְֵ

�מ� כט)נ�ה, טו מנל�",(איוב לאר� י�ה "ולא : ְְְִִִֶֶֶָָָֹ

נט�י: ��בלעת.MÈ·¯(Î‡)יהא �ה�ליעה לפי ְֵָƒ»≈ְְְִִִֶֶַַַָ

ה�ד�י� לכל ה�י� וה�א נ�תר, נע�ה ��:˜¯Óe. ְְֲֳִִַַַָָָָ…«
ה��י�" "�מר�קי יב)ל��� ב אשקורי"ר(אסתר . ְְִֵַַָ

ÛhLÂ:�לע"ז ˜¯Óe.לי� אבל �ליעת�. את לפלט ְַַ…«¿À«ְְְֲִִִֶָָֹ

�פי� מידי י�צא �אינ� �א�, ה�ת�ב ל�ד� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָחרס,

‡˙d(Î·)לע�ל�: ÏÎ‡È ÌÈ�‰ka ¯ÎÊŒÏk.הא ְָ»»»«…¬ƒ…«…»ָ

לא � למעלה האמ�ר א�ת� �המחטא ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹלמד�,

�אינ� את לה�ציא א�א ה�הני�, �אר ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹלה�ציא

לח��י: B‚Â'.(Î‚)רא�י ˙‡hÁŒÏÎÂ(פב (זבחי� ְִָ¿»«»¿
�ס�לה: � לפני� החיצ�נה ח�את מ�� הכניס ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ�א�

ÏÎÂ.:�קד�י �אר ˜„ÌÈL(‡)לר��ת L„˜ ¿»ְְִַָָָ…∆»»ƒ
‡e‰.(ת"כ יח. �מ�(תמורה ואי� קרב, רת�ה�א ְְֵֵָָ

לפיeËÁLÈ.(·)קרבה: הר�ה, �חיט�ת לנ� ר�ה ְֵָƒ¿¬ְְְִִִֵַָָ

ר�י�, "י�חט�" ��אמר �צ��ר, א�� ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָ��צינ�

ל�פ��: צ��ר ע�לת להביא �ע�לה, ְְְִִַַָָָָ�תלא�

(‚)'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â.��נת�ר לא �א� עד ¿≈»∆¿¿ְְִַָָֹ

אבל �א�, לפר�� הצר� לכ� �א��, ְְְֲָָָָָ�ְִֵָָָָאמ�רי�

"ו�קרא" �פר�ת �� נת�ר�� �בר � ‡˙:ח�את ְְְְְִִַַַָָָָָָָ≈
‰ÈÏ‡‰.,�ב� א� איל א�א �א אינ� �א�� לפי »«¿»ְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

evfiyily mei qelwpe`

äýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®
àeä íLài''yx:åepìëàé íéðäka øëæ-ìk ¨−̈«¨¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®

àeä íéLã÷ Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îai''yx: §¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«
æïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²

äéäé Bì Ba-øtëé øLài''yx:çáéø÷nä ïäkäå £¤¬§©¤−¬¦«§¤«§©̧Ÿ¥½©©§¦−
ïäkì áéø÷ä øLà äìòä øBò Léà úìò-úà¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´¦§¦½©Ÿ¥−

äéäé Bìi''yx:èøepza äôàz øLà äçðî-ìëå ¬¦«§¤«§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½
ïäkì úáçî-ìrå úLçøná äNrð-ìëå§¨©«£¨¬©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²

äéäú Bì dúà áéø÷näi''yx:éäçðî-ìëå ©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«§¨¦§¨¬
äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−

åéçàk Léài''yx:ôéùéìùàéçáæ úøBz úàæå ¦¬§¨¦«§¬Ÿ©−¤©́
:ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMäáéäãBz-ìr íà ©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«¦´©¨»

úBlç äãBzä çáæ-ìr | áéø÷äå epáéø÷é©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈©³

:dpcÚÈה‡�‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ ∆¿ƒ«¿«≈»¿«¬»

‡ÓL‡ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿»»√»¿»¬»»

:‡e‰ו‡i�‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»

L„˜ ÏÎ‡˙È LÈc˜ ¯˙‡a dpÏÎÈÈ≈¿ƒ≈«¬««ƒƒ¿¬≈…∆

:‡e‰ ÔÈL„e˜ז‡˙‡hÁk ¿ƒ¿«»»

ÔB‰Ï ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k«¬»»«¿»¬»¿

:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

b·¯ח ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡�‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»

‡�‰ÎÏ ·¯˜È Èc ‡˙ÏÚ CLÓ¿«¬»»ƒ¿»≈¿«¬»

:‡‰È dÏÈcטÈc ‡˙Á�Ó ÏÎÂ ƒ≈¿≈¿»ƒ¿»»ƒ

„·Ú˙˙c ÏÎÂ ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙ƒ̇¿¬≈¿«»¿»¿ƒ¿¬≈

‡�‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜ÓcיÏÎÂ ƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈¿»

‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙Á�Óƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»

¯·b È‰z Ô¯‰‡ È�a ÏÎÏ ‡ÏÈÙƒ»¿»¿≈«¬…¿≈¿«

:È‰BÁ‡kיא˙ÒÎ�c ‡˙È¯B‡ ‡„Â ¿»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«

:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È Èc ‡iL„e˜יבÌ‡ ¿«»ƒ¿»≈√»¿»ƒ

ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«

ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz ˙ÒÎ�ƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»

é"ùø

�אליה: נתר�� וכב� ‰e‡(‰)ואיל ÌL‡.עד ְְְְִִֶֶַַַָָ»»ַ

א� �עליו ��ת� א�� על ל�ד מ���. �מ� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ���תק

להי�ת �ע�מד א�ֿעלֿ�י �אחר, �עליו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ��ת��ר�

אינ� סת�, �חט� א� ה�ז�ח, לקי� ע�לה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ�מיו

לל�ד �א ואינ� לרע�ה. ���ק קד� לע�לה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��ר

��ר�� �מ� ל�מ�, ��א �ס�ל ��הא הא�� ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹעל

נאמר לא �א�� לפי �ח�את, ה�ת�ב "ה�א" –ְְֱִֶֶַַַָָָָֹ

אמ�רי�. הקטרת לאחר א�א ה�א", "א�� :��ְְִֵֶַַַַָָָָ

��ר � אמ�ריו הקטר� ��א עצמ� ד�וה�א (זבחי� ְְֶַֹ�ְְֵֵָָ

ברש"י) ועיי"ש ‰e‡(Â):ד. ÌÈL„˜ L„˜.ת�רת� …∆»»ƒְַ

נדר�: ה�א Ì‰Ï(Ê)�הני� ˙Á‡ ‰¯Bz.דבר� ְֲִִָֹ»««»∆ְָָ

BaŒ¯tÎÈ:זה ¯L‡ Ô‰k‰.,�� ח�לק לכ�רה הרא�י ֶ«…≈¬∆¿«∆ְֵַָָָָ

וא�נ� ���רי� �מח�ר י�� לטב�ל BÚ¯(Á):�רט ְְְִָ�ְִִֵָ

‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰.לטב�ל �רט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְִָ

�ע�ר�ת ח�לקי� �אינ� וא�נ�, ���רי� �מח�ר ְְִִִֵֵֶָָָ�ְי��

קג) B‚Â'(Ë):(זבחי� d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ.יכ�ל «…≈««¿ƒ…»¿ָ

�היה". אהר� "לכלֿ�ני ל�מר: �למ�ד לב��? ְְְְְֲִֵֶַַַַָֹל�

הא ה�קריב". "ל�ה� ל�מר: �למ�ד לכ��? ְְִֵַַַַַָָֹ�ְָיכ�ל

א�ת� ��קריבי� י�� א�ת� �ל אב לבית ְְִִֵֵֶֶַַָָ�יצד?

נדבהÔÓM·Œ‰ÏeÏa.(È):(ת"כ) מנחת :ז� ¿»«∆∆ְְִַָָ

‰·¯ÁÂ.�ה� �אי� קנא�ת, �מנחת ח�טא מנחת ז� «¬≈»ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ep·È¯˜È(È·)�מ�: ‰„BzŒÏÚ Ì‡.בר� על א� ֶֶƒ«»«¿ƒ∆ְִַַ

וה�לכי ה�� י�רדי �ג�� ל�, ��ע�ה נס על ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָה�דאה

וח�לה האס�רי� �ית וחב��י ְְֲֲִִִֵֵֶַָָמד�ר��ת

�ה� ��ת�ב לה�ד�ת, צריכי� �ה� � ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ��תר�א

כאֿכב) קז לבנ(תהלי� ונפלא�תיו חס�� לה' "י�ד� י: ְְְְְִִֵַַָ

נדר, מא�ה אחת על א� ת�דה", זבחי ויז�ח� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאד�.

לח� �טע�נ�ת ה�, ��דה �למי – ה�ל� ְְְִֵֵֶֶַַָָָ�למי�

�מ� ולילה, לי�� א�א נאכלי� ואינ� �עני�, ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָהאמ�ר

�א� ‰Bz„‰:��פר� Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â.אר�עה ְֶָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»ְַָָ

מיני �ל�ה � �רב�כה �רקיקי� ח��ת לח�: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹמיני

מי� וכל וג�'", חמ� לח� "עלֿח�ת �כתיב: ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמ�ה,



קלט evfiyily mei qelwpe`

äýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®
àeä íLài''yx:åepìëàé íéðäka øëæ-ìk ¨−̈«¨¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®

àeä íéLã÷ Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îai''yx: §¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«
æïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²

äéäé Bì Ba-øtëé øLài''yx:çáéø÷nä ïäkäå £¤¬§©¤−¬¦«§¤«§©̧Ÿ¥½©©§¦−
ïäkì áéø÷ä øLà äìòä øBò Léà úìò-úà¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´¦§¦½©Ÿ¥−

äéäé Bìi''yx:èøepza äôàz øLà äçðî-ìëå ¬¦«§¤«§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½
ïäkì úáçî-ìrå úLçøná äNrð-ìëå§¨©«£¨¬©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²

äéäú Bì dúà áéø÷näi''yx:éäçðî-ìëå ©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«§¨¦§¨¬
äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−

åéçàk Léài''yx:ôéùéìùàéçáæ úøBz úàæå ¦¬§¨¦«§¬Ÿ©−¤©́
:ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMäáéäãBz-ìr íà ©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«¦´©¨»

úBlç äãBzä çáæ-ìr | áéø÷äå epáéø÷é©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈©³

:dpcÚÈה‡�‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ ∆¿ƒ«¿«≈»¿«¬»

‡ÓL‡ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿»»√»¿»¬»»

:‡e‰ו‡i�‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»

L„˜ ÏÎ‡˙È LÈc˜ ¯˙‡a dpÏÎÈÈ≈¿ƒ≈«¬««ƒƒ¿¬≈…∆

:‡e‰ ÔÈL„e˜ז‡˙‡hÁk ¿ƒ¿«»»

ÔB‰Ï ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k«¬»»«¿»¬»¿

:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

b·¯ח ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡�‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»

‡�‰ÎÏ ·¯˜È Èc ‡˙ÏÚ CLÓ¿«¬»»ƒ¿»≈¿«¬»

:‡‰È dÏÈcטÈc ‡˙Á�Ó ÏÎÂ ƒ≈¿≈¿»ƒ¿»»ƒ

„·Ú˙˙c ÏÎÂ ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙ƒ̇¿¬≈¿«»¿»¿ƒ¿¬≈

‡�‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜ÓcיÏÎÂ ƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈¿»

‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙Á�Óƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»

¯·b È‰z Ô¯‰‡ È�a ÏÎÏ ‡ÏÈÙƒ»¿»¿≈«¬…¿≈¿«

:È‰BÁ‡kיא˙ÒÎ�c ‡˙È¯B‡ ‡„Â ¿»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«

:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È Èc ‡iL„e˜יבÌ‡ ¿«»ƒ¿»≈√»¿»ƒ

ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«

ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz ˙ÒÎ�ƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»

é"ùø

�אליה: נתר�� וכב� ‰e‡(‰)ואיל ÌL‡.עד ְְְְִִֶֶַַַָָ»»ַ

א� �עליו ��ת� א�� על ל�ד מ���. �מ� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ���תק

להי�ת �ע�מד א�ֿעלֿ�י �אחר, �עליו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ��ת��ר�

אינ� סת�, �חט� א� ה�ז�ח, לקי� ע�לה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ�מיו

לל�ד �א ואינ� לרע�ה. ���ק קד� לע�לה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��ר

��ר�� �מ� ל�מ�, ��א �ס�ל ��הא הא�� ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹעל

נאמר לא �א�� לפי �ח�את, ה�ת�ב "ה�א" –ְְֱִֶֶַַַָָָָֹ

אמ�רי�. הקטרת לאחר א�א ה�א", "א�� :��ְְִֵֶַַַַָָָָ

��ר � אמ�ריו הקטר� ��א עצמ� ד�וה�א (זבחי� ְְֶַֹ�ְְֵֵָָ

ברש"י) ועיי"ש ‰e‡(Â):ד. ÌÈL„˜ L„˜.ת�רת� …∆»»ƒְַ

נדר�: ה�א Ì‰Ï(Ê)�הני� ˙Á‡ ‰¯Bz.דבר� ְֲִִָֹ»««»∆ְָָ

BaŒ¯tÎÈ:זה ¯L‡ Ô‰k‰.,�� ח�לק לכ�רה הרא�י ֶ«…≈¬∆¿«∆ְֵַָָָָ

וא�נ� ���רי� �מח�ר י�� לטב�ל BÚ¯(Á):�רט ְְְִָ�ְִִֵָ

‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰.לטב�ל �רט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְִָ

�ע�ר�ת ח�לקי� �אינ� וא�נ�, ���רי� �מח�ר ְְִִִֵֵֶָָָ�ְי��

קג) B‚Â'(Ë):(זבחי� d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ.יכ�ל «…≈««¿ƒ…»¿ָ

�היה". אהר� "לכלֿ�ני ל�מר: �למ�ד לב��? ְְְְְֲִֵֶַַַַָֹל�

הא ה�קריב". "ל�ה� ל�מר: �למ�ד לכ��? ְְִֵַַַַַָָֹ�ְָיכ�ל

א�ת� ��קריבי� י�� א�ת� �ל אב לבית ְְִִֵֵֶֶַַָָ�יצד?

נדבהÔÓM·Œ‰ÏeÏa.(È):(ת"כ) מנחת :ז� ¿»«∆∆ְְִַָָ

‰·¯ÁÂ.�ה� �אי� קנא�ת, �מנחת ח�טא מנחת ז� «¬≈»ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ep·È¯˜È(È·)�מ�: ‰„BzŒÏÚ Ì‡.בר� על א� ֶֶƒ«»«¿ƒ∆ְִַַ

וה�לכי ה�� י�רדי �ג�� ל�, ��ע�ה נס על ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָה�דאה

וח�לה האס�רי� �ית וחב��י ְְֲֲִִִֵֵֶַָָמד�ר��ת

�ה� ��ת�ב לה�ד�ת, צריכי� �ה� � ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ��תר�א

כאֿכב) קז לבנ(תהלי� ונפלא�תיו חס�� לה' "י�ד� י: ְְְְְִִֵַַָ

נדר, מא�ה אחת על א� ת�דה", זבחי ויז�ח� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאד�.

לח� �טע�נ�ת ה�, ��דה �למי – ה�ל� ְְְִֵֵֶֶַַָָָ�למי�

�מ� ולילה, לי�� א�א נאכלי� ואינ� �עני�, ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָהאמ�ר

�א� ‰Bz„‰:��פר� Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â.אר�עה ְֶָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»ְַָָ

מיני �ל�ה � �רב�כה �רקיקי� ח��ת לח�: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹמיני

מי� וכל וג�'", חמ� לח� "עלֿח�ת �כתיב: ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמ�ה,



evfiyilyקמ meiqelwpe`

íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´
ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMai''yx: ©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤

âéçáæ-ìr Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìr©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©
åéîìL úãBzi''yx:ãé-ìkî ãçà epnî áéø÷äå ©¬§¨¨«§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨

íc-úà ÷øfä ïäkì ýåýéì äîeøz ïaø÷̈§½̈§−̈©«Ÿ̈®©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬
äéäé Bì íéîìMäi''yx:åèúãBz çáæ øùáe ©§¨¦−¬¦«§¤«§©ÀŸ¤µ©©´

epnî çépé-àì ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®«Ÿ©¦¬©¦¤−
ø÷a-ãri''yx:æèçáæ äáãð Bà | øãð-íàå ©«Ÿ¤§¦¤¤́´§¨À̈¤µ©

ëàé Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéa Bðaø÷úøçnîe ì ¨§¨½§²©§¦¬¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈
ìëàé epnî øúBpäåi''yx:æéøNaî øúBpäå §©¨¬¦¤−¥«¨¥«§©−̈¦§©´

:óøOé Làa éLéìMä íBia çáfäçéíàå ©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦´
íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²
dðår epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt Bì−¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬

ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓaƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒƒ

‡ÎÈ·¯ ‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓcƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»¿ƒ»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯bיגÏÚ ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«

d�a¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ� ˙„Bz ˙ÒÎ� ÏÚ«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

˜¯a�‡יד ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»

˜¯ÊÈc ‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿«¬»ƒƒ¿«

:È‰È dÏÈc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� Ìc ˙È»«ƒ¿«¿«»ƒ≈¿≈

�ÒÎ˙טו ˙„Bz ˙ÒÎ� ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«

„e˜‡Ï ÏÎ‡˙È d�a¯˜ ÌBÈa È‰BL¿ƒ¿À¿»≈ƒ¿¬≈»

:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ú�ˆÈטזÌ‡Â «¿«ƒ≈««¿»¿ƒ

d�a¯˜ ˙ÒÎ� ‡z·„� B‡ ‡¯„�ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿»≈

ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ� ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈

dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈

:ÏÎ‡˙Èיז¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e ƒ¿¬≈¿ƒ¿»«ƒ¿«

‡¯e�a ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ�ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»¿»

:„˜BzÈיחÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â ƒ»¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈

‡ÓBÈa È‰BL„e˜ ˙ÒÎ� ¯ÒaÓƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»

·¯˜Óc ‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»»¿≈¿«¬»ƒ¿»≈

‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L�‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

é"ùø

�מנח�ת מפר� �� ח��ת; ע�ר נז)ומי� ,(ד� ְְִִֶֶַָָָָֹ

�� �ה� יר��למ��ת סאי� חמ� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָו�יע�ר�

ע�ר�� כ' �ר�תחי�.Îa¯Ó˙:מד�ר��ת, חל�ט לח� ְִִִָָÀ¿∆∆ְְִֶֶָ

צר��: Á·ÊŒÏÚ,(È‚)�ל B�a¯˜ ·È¯˜È,עו ד� (ש� ְָָ«¿ƒ»¿»«∆«
ל�סל)ת"כ ה��� �קד�ת קד�� ה�ח� �אי� ִֵַַָ�ְִִֵֶֶֶַַָמ�יד,

עד �פדי��, לח�י� �מ�צאת �טב�לֿי�� ְְִִַ�ְְְִֵֵָ�י�צא

ה�בח: Ôa¯˜ŒÏkÓ(È„)���חט „Á‡.אחד לח� ִֵֶֶַַָ∆»ƒ»»¿»ֶֶֶָ

עב�דת�. הע�בד ל�ה� �ר�מה י�ל ומי� מי� ְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמ�ל

מחזה ח�� ל�עלי�, �ב�ר� ל�עלי� נאכל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָוה�אר

ו��ק חזה �נ�פת למ�ה ��פר� �מ� ,��� ְְְְֶֶֶַַָָָָָָֹו��ק

"�למי�": קר�יה וה��דה N·e¯(ÂË)��למי�, ְְְְִִִַָָָָ¿«
.ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Êת"כ)(זבחי לו. ר��יי�� �א� י� ∆««¿»»ִִֵָ

י"ד, וחגיגת נזיר ואיל וא�� ח�את לר��ת ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהר�ה:

ולילה לי�� נאכלי� ÏÎ‡È.:��הי� B�a¯˜ ÌBÈa ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈
לחמ� זמ� � ��ר� Œ„Ú:וכזמ� epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«

¯˜a.ל�ה א�ֿ��, ה�ילה. �ל ה�א א�כל אבל …∆ְֲִֵֵַַָָָָָ

העברה מ� האד� להרחיק �די חצ�ת'? 'עד ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָאמר�

ברכות) �„·‰(ÊË):(ריש B‡ ¯„�ŒÌ‡Â.א�� ¿ƒ∆∆¿»»ֶֹ

לח�, טע�נה אינ� נס, �ל ה�דאה על ְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָהביא�

�עני�: ��פר� �מ� ימי�, ל�ני ÁnÓe¯˙ונאכלת ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָֹƒ»√»
epnÓ ¯˙Bp‰Â.:�אחרי (ספרי� יאכל �רא��� ¿«»ƒ∆ְֲִִִֵֵֵָָָ

�מ�ה וי� היא, יתרה ז� ו"ו יאכל'). מ��� ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ'וה��תר

וא�ה צבע�� בני "וא�ה �ג��: ��קרא, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהר�ה

כד)וענה" לו מרמס"(בראשית וצבא וקד� "�ת , ְְְֲִֵֶַָָָָֹ

יג) ח B‚Â',(ÁÈ):(דניאל ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ) ¿ƒ≈»…≈»≈¿
מד�ר. ה�ת�ב ��לי�י לאכל� ��חיטה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ�מח�ב

�למ�ד למפרע? י�סל ��לי�י מ��� אכל א� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָיכ�ל

הקרבה ��עת � יח�ב" לא את� "ה�קריב ְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹל�מר:

��עת �ר���: וכ� ��לי�י. נפסל ואינ� נפסל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָה�א

וא� �מח�בה, זאת �עלה לא ְְְֲֲִֶַַַָָָָֹֹהקרבת�

evfiyily mei qelwpe`
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eäìëàúi''yx:äëäîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék «Ÿ§ª«¦µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈
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:ÔeÏÎÈ˙כד·¯˙e ‡ÏÈ·� ·¯˙e ≈¿¿«¿ƒ»¿«

‡z„·Ú ÏÎÏ „·Ú˙È ‡¯È·z¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»ƒƒ¿»

:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓeכהÏk È¯‡ ≈«»≈¿À≈¬≈»

Ôe·¯˜È Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿

ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ ‡L�‡כוÏÎÂ ¬»»ƒ≈≈««¿»

ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc¿»»≈¿¿…¿»≈

é"ùø

יהיה: ���ל � epnÓח�ב ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â.��אפ ְִִִֵֶ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ֲִ

��א: ע�נ� ה�מ� קד�.Na‰Â¯(ËÈ)�ת�� �ל ְְֲִַַָָ¿«»»ֶֶֹ

יאכל לא �כלֿטמא, י�ע א�ר .Na‰Â¯:�למי� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ¿«»»
מ�ר: �ה�נימי מקצת�, ��צא איבר ŒÏkלר��ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ָ»

¯Na ÏÎ‡È ¯B‰Ë.(עט ל�מר?(פסחי� �למ�ד מה »…«»»ְַַַ

��אמר כז)לפי יב וג�'(דברי� י�פ� זבחי� "וד� : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָ

א�א �למי� יאכל� לא יכ�ל �אכל", ְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹוה��ר

��ר": יאכל "�לֿטה�ר נאמר: לכ� ְְֱִֶַַַָָָָָָֹה�עלי�?

¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â).מה �ל �ל�מר: ¿«»»»»…«»»ְַַָ

ח�� יצא� �א� וא��, �ח�את ל� ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ�אסר�י

מ�עד אהל "�חצר ��ת�ב: �מ� אס�רה, � ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹל�לעי�

יאכל טה�ר "�ל ל�: א�מר אני זה �ב�ר ְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹיאכל�ה",

העיר): �כל אפ�� ÂÈÏÚ.(Î)��ר", B˙‡ÓËÂ ְֲִִָָָָ¿À¿»»»
ת"כ) מג, אבל(זבחי� מד�ר, ה�ת�ב ה��� ְְֲֵַַַַָָ�ְ�טמאת

א�א �רת ענ�� אינ� ה�מא את �אכל ֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטה�ר

וג�'". �כלֿטמא א�רֿי�ע "וה��ר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָאזהרה

מפר�ת אינ� ה�ה�ר את �אכל טמא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואזהרת

�וה. �גזרה למד�ה חכמי� א�א ג')(ת"כ���רה, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

ה���, �טמאת קד�י� �א�כלי אמ�ר�ת ְַַ�ְְְְֲִֵֵָָ�רת�ת

ר ��ב�ע�ת�דר��ה ו)��תינ� לכלל,(ד� אחת ְְְִִֵַַַָָָ

וי�רד, ע�לה קר�� על לל�ד ואחת לפרט ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָואחת

וקד�יו: מק�� טמאת על א�א נאמר ְְְִַָָָָ�ֱֶֶֶַַָֹ��א

(„Î).‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ(ת"כ כג, �א(פסחי� ≈»∆¿»¿»»ָ

נבל�ת טמאת מט�א �אינ� החלב, על :ול�ד ְְִֵֵֵֵֶֶַַַ�ְְֵַ

.e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÎ‡Â(הנשה גיד פרק אמרה(חולי� ¿»………¿Àְָָ

א��ר על ויח�ל �טרפה נבלה א��ר יב�א ְְְִִֵֵַָָָָָ��רה:

נבלה, �ל לאו על א� יתח�ב אכל�, �א� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחלב,

א��ר על חל א��ר אי� �אמר: ÛBÚÏ(ÂÎ):ולא ְִִֵַַָֹֹ»



קמי evfiyily mei qelwpe`
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העיר): �כל אפ�� ÂÈÏÚ.(Î)��ר", B˙‡ÓËÂ ְֲִִָָָָ¿À¿»»»
ת"כ) מג, אבל(זבחי� מד�ר, ה�ת�ב ה��� ְְֲֵַַַַָָ�ְ�טמאת

א�א �רת ענ�� אינ� ה�מא את �אכל ֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטה�ר
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מפר�ת אינ� ה�ה�ר את �אכל טמא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואזהרת

�וה. �גזרה למד�ה חכמי� א�א ג')(ת"כ���רה, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ
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.e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÎ‡Â(הנשה גיד פרק אמרה(חולי� ¿»………¿Àְָָ

א��ר על ויח�ל �טרפה נבלה א��ר יב�א ְְְִִֵֵַָָָָָ��רה:

נבלה, �ל לאו על א� יתח�ב אכל�, �א� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחלב,

א��ר על חל א��ר אי� �אמר: ÛBÚÏ(ÂÎ):ולא ְִִֵַַָֹֹ»



evfiyilyקמב meiqelwpe`
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:äénrî àåääôçëäLî-ìà ýåýé øaãéå ©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
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éðäì äæçä úàýåýé éðôì äôeðz Búà ói''yx: ¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

àìäéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ
åéðáìe ïøäàì äæçäi''yx:áìïéîiä ÷BL úàå ¤«¨¤½§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½

íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøú eðzzi''yx: ¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«
âìáìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤
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é"ùø

.‰Ó‰aÏÂ(ס וחגבי�(ש� �גי� לד� ÏÎa:�רט ¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ¿…
ÌÎÈ˙·LBÓ.ח�בת ואינ� ה��� ח�בת �היא לפי ¿…≈∆ְְִִֵֶַַַָ

�פרק ק���י� �במ�כת מ��ב�ת. �כל נ�הגת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָקרקע,

לז)א' ל�מר:(ד� הצר� ל�ה ÂÈ„È(Ï)מפר� ְֵָָָ�ְַַ»»
'B‚Â ‰�È‡È·z.(ס"א ה�עלי�(מנחות יד ��הא ¿ƒ∆»¿ְְִֵֶַַָ

�ה� ויד ,�� נת�ני� והחז�ת והחלב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמלמעלה

�מניפ� ‰':מ�מ�ה ÈM‡ הא�י�?.‡˙ ה� �מה ְְִִַָָ≈ƒ≈ִִֵַָ

עלֿהחזה" מ�ית.ep‡È·È:"אתֿהחלב ���ביא� ֵֶֶֶֶַַָ¿ƒ∆ְְִִֵֶ

ליד �כ���תנ� החזה, על החלב נ�ת� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה�ט�חי�

למ�ה. והחלב למעלה החזה נמצא ה�ני�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ה�

אחר �מק�� האמ�ר י)וזה� ה�ר�מה(לקמ� "��ק : ְְְֵֶַַָָָָ

וג�'"; להני� יביא� החלבי� א�י על ה�נ�פה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָוחזה

נ�ת ה�נ�פה החזה�לאחר ונמצא ה�קטיר, ל�ה� נ� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

��אמר וזה� כ)למ�ה, ט אתֿ(ש� "ו��ימ� : ְְֱִֶֶֶֶַַַָָ

ה�ז�חה". החלבי� ו�קטר עלֿהחז�ת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהחלבי�

מפר� �� ל�; זק�קי� �הני� ��ל�ה ְְְְֲִִֶַָָָָָֹֹֹלמדנ�,

סב)�מנח�ת ep‡È·È:(ד� ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡. ְִָ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆
מביא�, ה�א א�ת� להני� מביא? ל�ה החזה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָואת

א�י "את ��אמר: לפי הא�י�. מ� ה�א ��הא ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹולא

החזה א� ��הא יכ�ל החזה", על אתֿהחלב ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָה'

וג�'": להני� החזה "את נאמר: לכ� ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָלא�י�,

(‡Ï)·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â.והיה" �� ואחר ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְַַָָָ

לאהר�", נאכל(ת"כ)החזה ה��ר �אי� למדנ�, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה�ז�ח: מ� למ�ה �האמ�רי� .BL˜(Ï·)�ע�ד ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ה�רק עד הרא� ע� ה�מ�רת אר��ה �ל ה�רק ְִִֶֶֶֶַַַָָֹ�ְִֶֶֶַַמ�

יר�: �ל סב� �ה�א ‰È¯˜n·(Ï‚)האמצעי, ְִֵֶֶֶֶָָָֹ««¿ƒ
,'B‚Â ÌcŒ˙‡(נט לזריקת�(פסחי� רא�י �ה�א מי ∆«¿ְִִִֶָָ

א� �מי� זריקת ��עת טמא יצא חלביו; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ�להקטיר

���ר: ח�לק �אינ� חלבי�, הקטר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ��עת

(„Ï)‰Óe¯z‰ ...‰Ùe�z‰.(לז מ�לי�(סוכה «¿»«¿»ִ

evgiriax mei qelwpe`
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øt | úàå äçLnä ïîL úàå íéãâaä©§¨¦½§¥−¤´¤©¦§¨®§¥´©´
ìñ úàå íéìéàä éðL úàå úàhçä©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½§¥−©¬

úBvnäi''yx:âçút-ìà ìä÷ä äãrä-ìk úàå ©©«§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©
ãrBî ìäài''yx:ãäeö øLàk äLî Nriå ¬Ÿ¤¥«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬

ìäà çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤
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È�a ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈלהÔ¯‰‡ ˙e·¯ ‡c ƒ¿»≈»¿«¬…

‡ÓBÈa ÈÈc ‡i�a¯wÓ È‰B�a ˙e·¯e¿¿ƒƒÀ¿»«»«¿»¿»

Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿»¿¿«»»√»
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:È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ÔB‰�a¯À̃¿»¿√»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dnÚב È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈

‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡iLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿«»¿»ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿≈

È¯Îc:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ Ôג˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»¿»

ÔkLÓ Ú¯˙Ï L�k ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«

:‡�ÓÊדÈ„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ ƒ¿»«¬«…∆¿»ƒ

‡zL�k ˙LÈ�k˙‡Â d˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïה¯Ó‡Â ƒ¿««¿«ƒ¿»«¬«

Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zL�ÎÏ ‰LÓ…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

:„aÚÓÏ ÈÈ „ÈwÙו‰LÓ ·È¯˜Â «ƒ¿»¿∆¿»¿»ƒ…∆

ÔB‰˙È ÈÁÒ‡Â È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈»¿

:‡iÓaז‡�ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ¿«»ƒ«¬ƒ»ƒ»

é"ùø

�מ�ריד: מעלה לי��.ÌÈ‡elnÏÂ(ÊÏ)�מביא, ֲִִֵֶַ¿«ƒƒְ

ה�ה�ה: ‡˙Ô¯‰‡Œ(·)ח��� Á˜.�ז �ר�ה ְִַ�ָ«∆«¬…ָָָ

�אי� ה����, הקמת קד� ימי� �בעת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנאמרה

���רה: �מאחר ‡˙Ô¯‰‡Œמק�� Á˜.��קח �ְְָ�ַָָ«∆«¬…ֶָ

�מ�כה�: B‚Â'�דברי� ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â.��א ְְִִֵָָ¿≈«««»¿ֵ

�צ�ה" �"וא�ה ה���אי� צ�את �עני� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָהאמ�רי�

כז) וזרז�(שמות חזר ל���אי� רא��� �י�� ועכ�ו ;ְְְְְִִִֵַַַָָ

מע�ה: ÚBÓ„(‚)��עת Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰. ְֲִֶַַ«¿≈∆∆«…∆≈
המר�ה: את מעט �החזיק ה�ק�מ�ת מ� אחד ֶ�ְֶַָ�ְֱִִֶֶֶֶַָזה

(‰)¯·c‰ ‰Ê.ע��ה �אני ��רא� �ברי� ∆«»»ְְֲִִִֶֶֶָ

ואל לע��ת, ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א צ�ני � ְְֲִִִֵֶַַַָָָלפניכ�

העני� �ל ע��ה. אני אחי ולכב�ד לכב�די ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹ�אמר�



קמג evgiriax mei qelwpe`
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:éðéñôéòéáøçàäLî-ìà ýåýé øaãéå ¦¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàláúàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷ ¥«Ÿ©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ

øt | úàå äçLnä ïîL úàå íéãâaä©§¨¦½§¥−¤´¤©¦§¨®§¥´©´
ìñ úàå íéìéàä éðL úàå úàhçä©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½§¥−©¬

úBvnäi''yx:âçút-ìà ìä÷ä äãrä-ìk úàå ©©«§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©
ãrBî ìäài''yx:ãäeö øLàk äLî Nriå ¬Ÿ¤¥«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬

ìäà çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

úBùrì ýåýé äeö-øLài''yx:åäLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ©©§¥´¤½
:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úàæúðzkä-úà åéìr ïziå ¤©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤

˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ˙È·Ò�¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«

Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…

È�a ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈלהÔ¯‰‡ ˙e·¯ ‡c ƒ¿»≈»¿«¬…

‡ÓBÈa ÈÈc ‡i�a¯wÓ È‰B�a ˙e·¯e¿¿ƒƒÀ¿»«»«¿»¿»

Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈלוÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Èc ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿

Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ÔB‰˙È Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜לז‡c ¿»»»¿»≈»

‡˙Á�ÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»¿ƒ¿»»

‡i�a¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ ‡˙‡hÁÏe¿«»»¿«¬»»¿À¿»«»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�ÏeלחÈÈ „ÈwÙ Èc ¿ƒ¿«¿«»ƒ«ƒ¿»

‡ÓBÈa È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È»…∆¿»¿ƒ»¿»

˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ È�a ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»

:È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ÔB‰�a¯À̃¿»¿√»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dnÚב È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈

‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡iLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿«»¿»ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿≈

È¯Îc:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ Ôג˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»¿»

ÔkLÓ Ú¯˙Ï L�k ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«

:‡�ÓÊדÈ„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ ƒ¿»«¬«…∆¿»ƒ

‡zL�k ˙LÈ�k˙‡Â d˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïה¯Ó‡Â ƒ¿««¿«ƒ¿»«¬«

Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zL�ÎÏ ‰LÓ…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

:„aÚÓÏ ÈÈ „ÈwÙו‰LÓ ·È¯˜Â «ƒ¿»¿∆¿»¿»ƒ…∆

ÔB‰˙È ÈÁÒ‡Â È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈»¿

:‡iÓaז‡�ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ¿«»ƒ«¬ƒ»ƒ»

é"ùø

�מ�ריד: מעלה לי��.ÌÈ‡elnÏÂ(ÊÏ)�מביא, ֲִִֵֶַ¿«ƒƒְ

ה�ה�ה: ‡˙Ô¯‰‡Œ(·)ח��� Á˜.�ז �ר�ה ְִַ�ָ«∆«¬…ָָָ

�אי� ה����, הקמת קד� ימי� �בעת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנאמרה

���רה: �מאחר ‡˙Ô¯‰‡Œמק�� Á˜.��קח �ְְָ�ַָָ«∆«¬…ֶָ

�מ�כה�: B‚Â'�דברי� ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â.��א ְְִִֵָָ¿≈«««»¿ֵ

�צ�ה" �"וא�ה ה���אי� צ�את �עני� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָהאמ�רי�

כז) וזרז�(שמות חזר ל���אי� רא��� �י�� ועכ�ו ;ְְְְְִִִֵַַַָָ

מע�ה: ÚBÓ„(‚)��עת Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰. ְֲִֶַַ«¿≈∆∆«…∆≈
המר�ה: את מעט �החזיק ה�ק�מ�ת מ� אחד ֶ�ְֶַָ�ְֱִִֶֶֶֶַָזה

(‰)¯·c‰ ‰Ê.ע��ה �אני ��רא� �ברי� ∆«»»ְְֲִִִֶֶֶָ

ואל לע��ת, ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א צ�ני � ְְֲִִִֵֶַַַָָָלפניכ�

העני� �ל ע��ה. אני אחי ולכב�ד לכב�די ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹ�אמר�



evgiyingקמד meiqelwpe`

ìérnä-úà Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ¤©§¦½
áLça Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ§¥̧¤Æ

:Ba Bì ãtàiå ãôàäçïLçä-úà åéìr íNiå ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈¤©®¤
íénzä-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziåi''yx: ©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤©ª¦«

è-ìr íNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́

ö øLàk LãwääLî-úà ýåýé äei''yx:éçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³
ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²
çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

íLc÷ìi''yx:áéLàø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå §©§¨«©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ
BLc÷ì Búà çLîiå ïøäài''yx:âéäLî áø÷iå ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹

íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ
ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úài''yx:éùéîçãéúàhçä øt úà Lbiå ¤¤«©©¥¾¥−©´©«©¨®
øt Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñiå©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ¤§¥¤½©−Ÿ©¬

:úàhçäåèïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå ©«©¨«©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â
àhçéå Bòaöàa áéáñ çaænä úBðø÷-ìr©©§¸©¦§¥³©¨¦Æ§¤§¨½©§©¥−

åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä-úàå çaænä-úài''yx: ¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

˙È d˙È LaÏ‡Â ‡�ÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ¿»≈»≈¿∆¿»»¿«¿≈»≈»

‡„BÙ‡ ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»ƒ«¬ƒ»≈»

Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈

:da dÏח˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ ≈≈¿«ƒ¬ƒ»

‡i¯e‡ ˙È ‡�LeÁa ·‰ÈÂ ‡�LeÁ¿»ƒ«¿¿»»«»

:‡iÓz ˙ÈÂט‡zÙ�ˆÓ ˙È ÈeLÂ ¿»À«»¿«ƒ»ƒ¿∆¿»

‡zÙ�ˆÓ ÏÚ ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿«ƒ«ƒ¿∆¿»

‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»

ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙Èי˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e »…∆¿ƒ…∆»

‡�kLÓ ˙È Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»«¿¿»

:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

Ú·Lיא ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«

Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯Â ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ¿«ƒ»«¿¿»¿»»

dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰B�Ó»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ïיב‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â ¿«»¿«¬ƒƒƒ¿»

Èa¯Â Ô¯‰‡„ ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ƒ¿»«≈»¿«¬…¿«ƒ

:d˙eLc˜Ï d˙Èיג‰LÓ ·È¯˜Â »≈¿«»≈¿»ƒ…∆

ÔÈ�ezk ÔepLaÏ‡Â Ô¯‰‡ È�a ˙È»¿≈«¬…¿«¿≈ƒƒƒ

ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓיד‡¯Bz ˙È ·¯˜Â …∆¿»≈»»

˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ CÓÒe ‡˙‡hÁ„¿«»»¿««¬…¿ƒ»

:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È¿≈«≈»¿«»»

Óc‡טו ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆»¿»

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂƒ«««¿««¿¿»¿

k„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ‡Áa„Ó ˙È È ¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»«¿¿»

‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

é"ùø

�צ�ה" �"וא�ה �ר��י ה���אי� �פר�ת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�ה

המפר�:.‡˙ÌÈ¯e‡‰Œ(Á):(ש�) �� �ל �תב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(Ë)˙Ù�ˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ.�ה�ב�עי �כלת �תילי «»∆««ƒ¿∆∆ְְְִִֵֵֶַ

נת� ��צנפת:��י� �ל�י ה�י� נמצא ה�צנפת. על ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(‡È)ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ.�היכ ידע�י לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְִֵַָָֹ

ה�ל�: �ה�א�ת ÁLÓiÂ(È·)נצט�ה ...˜viÂ. ְִַַַַָָָ«ƒ…«ƒ¿«
ריסי �י� נ�ת� ואחרֿ�� רא��, על י�צק ְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹ�תח�ה

לזה: מ�ה �אצ�ע� �מ��� .L·ÁiÂ(È‚)עיניו ְְִֵֵֶֶֶָָָ««¬…
ק�ירה: ‡˙ÁaÊn‰Œ(ÂË)ל��� ‡hÁÈÂ.�ח�א ְְִָ«¿«≈∆«ƒ¿≈«ְִ

לקד�ה: ל�נס מ�ר�ת �עב�דהe‰Lc˜ÈÂ.וטהר� ְְֲִִִִֵָָ�ָ«¿«¿≈ֲַָ

evgiyy mei qelwpe`

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®

äçaænä äLî øè÷iåi''yx:æé-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤
õeçî Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå BøòŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnìçéáø÷iå ©©«£¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¾
-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤

:ìéàä Làø-ìr íäéãéèéäLî ÷øæiå èçLiå §¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯
çaænä-ìr ícä-úà:áéáñëìéàä-úàå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦

-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤
:øãtä-úàå íéçúpäàë-úàå áøwä-úàå ©§¨¦−§¤©¨«¤§¤©¤¬¤§¤

-ìk-úà äLî øè÷iå íéna õçø íérøkä©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á¤̧¤¨
äMà ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä̈©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeäéùù Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
áëíéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®

Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ
ìéàäi''yx:âëïziå Bîcî äLî çwiå | èçLiå ¨¨«¦©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²

Bãé ïäa-ìrå úéðîéä ïøäà-ïæà Ceðz-ìr©§¬«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ
:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéäãëáø÷iå ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«©©§¥º

Ceðz-ìr ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©§³
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä íðæà̈§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤
-ìr ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©

:áéáñ çaænääë-úàå áìçä-úà çwiå ©¦§¥−©¨¦«©¦©º¤©¥´¤§¤
ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä̈«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Âטז·ÈÒ�e ¿«¿≈¿«»»¬ƒ¿ƒ

¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È»»«¿»ƒ««»¿»¬«

Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ ˜Ò‡Âיז˙ÈÂ ¿«≈…∆¿«¿¿»¿»

˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»

‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜B‡ dÏÎ‡»¿≈ƒ¿»ƒ»»

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓיח‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â …∆¿»ƒ»ƒ¿»

˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»«¬…¿ƒ»

:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„ÈיטÒÎ�e ¿≈«≈ƒ¿»¿≈

‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe¿«…∆»¿»««¿¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒכ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ ¿¿¿»ƒ¿»«ƒ

‡LÈ¯ ˙È ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï¿∆¿ƒ¿«≈…∆»≈»

:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂכא˙ÈÂ ¿»≈»«»¿»«¿»¿»

˜q‡Â ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈

‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

„Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯À̃¿»»√»¿»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈכב‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â ¿»»…∆¿»ƒ»ƒ¿»

Ô¯‰‡ eÎÓÒe ‡i�a¯˜ ¯Îc ‡�È�ƒ̇¿»»¿«À¿»«»¿»«¬…

:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Óc‡כג ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»

Ô¯‰‡„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ ·‰ÈÂƒ««¿»¿«¬…

‡�ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»

:‡�ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

ÈÂ‰·כד Ô¯‰‡ È�a ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«

ÔB‰�„e‡ Ìe¯ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ…∆ƒ¿»«¿≈

‡�ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»

˜¯Êe ‡�ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿

:¯BÁÒכה˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒ�e ¿¿ƒ»«¿»¿»

‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡¬ƒ»¿»»«¿»ƒ««»

é"ùø
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קמה evgiyy mei qelwpe`

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®

äçaænä äLî øè÷iåi''yx:æé-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤
õeçî Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå BøòŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnìçéáø÷iå ©©«£¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¾
-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤

:ìéàä Làø-ìr íäéãéèéäLî ÷øæiå èçLiå §¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯
çaænä-ìr ícä-úà:áéáñëìéàä-úàå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦

-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤
:øãtä-úàå íéçúpäàë-úàå áøwä-úàå ©§¨¦−§¤©¨«¤§¤©¤¬¤§¤

-ìk-úà äLî øè÷iå íéna õçø íérøkä©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á¤̧¤¨
äMà ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä̈©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeäéùù Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
áëíéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®

Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ
ìéàäi''yx:âëïziå Bîcî äLî çwiå | èçLiå ¨¨«¦©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²

Bãé ïäa-ìrå úéðîéä ïøäà-ïæà Ceðz-ìr©§¬«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ
:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéäãëáø÷iå ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«©©§¥º

Ceðz-ìr ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©§³
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä íðæà̈§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤
-ìr ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©

:áéáñ çaænääë-úàå áìçä-úà çwiå ©¦§¥−©¨¦«©¦©º¤©¥´¤§¤
ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä̈«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Âטז·ÈÒ�e ¿«¿≈¿«»»¬ƒ¿ƒ

¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È»»«¿»ƒ««»¿»¬«

Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ ˜Ò‡Âיז˙ÈÂ ¿«≈…∆¿«¿¿»¿»

˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»

‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜B‡ dÏÎ‡»¿≈ƒ¿»ƒ»»

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓיח‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â …∆¿»ƒ»ƒ¿»

˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»«¬…¿ƒ»

:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„ÈיטÒÎ�e ¿≈«≈ƒ¿»¿≈

‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe¿«…∆»¿»««¿¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒכ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ ¿¿¿»ƒ¿»«ƒ

‡LÈ¯ ˙È ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï¿∆¿ƒ¿«≈…∆»≈»

:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂכא˙ÈÂ ¿»≈»«»¿»«¿»¿»

˜q‡Â ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈

‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

„Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯À̃¿»»√»¿»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈכב‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â ¿»»…∆¿»ƒ»ƒ¿»

Ô¯‰‡ eÎÓÒe ‡i�a¯˜ ¯Îc ‡�È�ƒ̇¿»»¿«À¿»«»¿»«¬…

:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Óc‡כג ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»

Ô¯‰‡„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ ·‰ÈÂƒ««¿»¿«¬…

‡�ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»

:‡�ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

ÈÂ‰·כד Ô¯‰‡ È�a ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«

ÔB‰�„e‡ Ìe¯ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ…∆ƒ¿»«¿≈

‡�ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»

˜¯Êe ‡�ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿

:¯BÁÒכה˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒ�e ¿¿ƒ»«¿»¿»

‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡¬ƒ»¿»»«¿»ƒ««»
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evgiriayקמו meiqelwpe`

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå úéìkäåëìqîe ©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«¦©̧
ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì | øLà úBvnä©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®

ïéîiä ÷BL ìrå íéáìçä-ìr íNiåi''yx:æëïziå ©¨̧¤Æ©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«©¦¥´
ðiå åéðá étk ìrå ïøäà étk ìr ìkä-úàó ¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤

:ýåýé éðôì äôeðz íúàçëíúà äLî çwiå Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©̧¤³Ÿ¨Æ
äìòä-ìr äçaænä øè÷iå íäétk ìrî¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®

ýåýéì àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlîi''yx: ¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−©«Ÿ̈«
èëéðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´

Lîì íéàlnä ìéàî ýåýéäðîì äéä ä §Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkéòéáùìçwiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©̧

-ìr øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´©
åéða-ìrå åéãâa-ìr ïøäà-ìr æiå çaænä©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²
-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa-ìrå§©¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤
:Bzà åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

àìeìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´
eìëàz íLå ãrBî ìäà çút øNaä-úà¤©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´
øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå BúàŸ½§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³

:eäìëàé åéðáe ïøäà øîàì éúéeöáìøúBpäå ¦¥̧¦Æ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬
:eôøNz Làa íçláe øNaaøéèôîâìçútîe ©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ¦¤Á©Á

íBé ãr íéîé úráL eàöú àì ãrBî ìäà̧Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´
àlîé íéîé úráL ék íëéàlî éîé úàìî§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−

ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

lqÓeÈÈכו Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡ ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»

‡„Á ‡¯ÈhÙ ‡zˆ¯b ·ÈÒ�¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¬»

‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»

ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«

:‡�ÈnÈ„ ‡˜BLכז‡lk ˙È ·‰ÈÂ »¿«ƒ»ƒ«»…»

È‰B�· È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

ÏÚÓכח ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»¿≈«

‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜q‡Â ÔB‰È„È¿≈¿«≈¿«¿¿»«¬»»

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡i�a¯À̃¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯˜כט·ÈÒ�e À¿»»√»¿»¿ƒ

‡Ó¯‡ dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»

‰LÓÏ ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ˜ÏÁÏ ‰Â‰¬»»√»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓל‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e …∆¿ƒ…∆ƒƒ¿»

‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ƒ¿»ƒ¿»ƒ««¿¿»

ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â¿«ƒ««¬…«¿ƒ¿«

dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰B�a¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈

˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LÈc˜Â¿«ƒ»«¬…»¿ƒ¿»

:dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰B�a¿ƒ¿»¿≈¿ƒƒ≈

È‰B�·ÏÂלא Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ

ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òa ˙È eÏÈMa«ƒ»ƒ¿»ƒ¿««¿«

˙ÈÂ d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡�ÓÊƒ¿»¿«»≈¿»≈¿»

È„ ‡Ók ‡i�a¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ

È‰B�·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ ˙È„wt«≈ƒ¿≈««¬…¿ƒ

:dpÏÎÈÈלב‡¯N·a ¯‡zL‡„e ≈¿À≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»

:Ôe„˜Bz ‡¯e�a ‡ÓÁÏ·e¿«¿»¿»¿

Ï‡לג ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»

ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈ ‡Ú·L Ôe˜tƒ̇¿ƒ¿»ƒ«

‡Ú·L È¯‡ ÔBÎÈ�a¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓƒ¿«≈À¿»≈¬≈ƒ¿»

é"ùø

�כה�ת�: ה�הני� ÔÓL(ÂÎ)את ÌÁÏ ˙lÁÂ. ְֲִִֶַֹ�ָָ¿««∆∆∆∆
הח��ת �נגד �מ� �� מר�ה �היה רב�כה, ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהיא

�מנח�ת: מפר� �� Ë˜iÂ¯(ÁÎ)והרקיקי�, ְְְְִִִָָָָֹ««¿≈

‰ÁaÊn‰.�ה���אי ימי �בעת �ל ��� מ�ה «ƒ¿≈»ְְִִִִֵֵֶַַָֹ

לב� מצינ�.ÏÚ‰ŒÏÚ‰:�חל�ק ולא העלה, אחר ְָָָ«»…»ְִַַָָָֹֹ

מ�ה: ח�� מק��, �כל קרב �למי� �ל ְְִִֵֶֶָָָָ��ק

evgiriay mei qelwpe`

:íëãé-úàãìäeö äfä íBia äNr øLàk ¤¤§¤«©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯
íëéìr øtëì úNrì ýåýéi''yx:äììäà çúôe §Ÿ̈²©«£−§©¥¬£¥¤«¤Á©Á¸Ÿ¤

íéîé úráL äìéìå íîBé eáLz ãrBî¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´¨¦½
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

éúéeö ïë-éki''yx:åìúà åéðáe ïøäà Nriå ¦¥−ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ
äLî-ãéa ýåýé äeö-øLà íéøácä-ìki''yx: ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«

ñññ.ïîéñ å"ö ,íé÷åñô å"ö

:ÔBÎ�a¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈלד‡Ók ƒ¿»≈»À¿»¿¿»

ÈÈ „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»

:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

Ôe·˙Èzלה ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿

Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ¿»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
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äëíëéìà çìLàå äfä íBiä ãr íéøöî õøàî íëéúBáà eàöé øLà íBiä-ïîì§¦©À£¤̧¨«§³£«¥¤Æ¥¤´¤¦§©½¦©−©´©¤®¨«¤§©³£¥¤Æ

:çìLå íkLä íBé íéàéápä éãár-ìk-úàåëeL÷iå íðæà-úà ehä àìå éìà eòîL àBìå ¤¨£¨©´©§¦¦½−©§¥¬§¨«Ÿ©§³¨«§Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨®©©§Æ
:íúBáàî eòøä ítør-úàæëéìà eòîLé àìå älàä íéøácä-ìk-úà íäéìà zøaãåE ¤¨§½̈¥¥−¥«£¨«§¦©§¨³£¥¤Æ¤¨©§¨¦´¨¥½¤§¬Ÿ¦§§−¥¤®
:äëeðré àìå íäéìà úàø÷åçëåéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àBì øLà éBbä äæ íäéìà zøîàå §¨¨¬¨£¥¤−§¬Ÿ©«£«¨§¨«©§¨´£¥¤À¤³©Æ£¤´«¨«§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:íäétî äúøëðå äðeîàä äãáà øñeî eç÷ì àìåèáëìläúé-ìà ýåýé øîà | äk §¬Ÿ¨«§−¨®¨«§¨Æ¨´¡½̈§¦§§−̈¦¦¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³
:BøLra øéLr ìläúé-ìà Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå Búîëça íëçâëúàæa-íà ék ¨¨Æ§¨§¨½§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®©¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ

älàá-ék õøàa ä÷ãöe ètLî ãñç äNò ýåýé éðà ék éúBà rãéå ìkNä ìläúnä ìläúé¦§©¥´©¦§©¥À©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤¦«§¥¬¤
:ýåýé-íàð ézöôç̈©−§¦§ª§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¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמט

:íéðôì àìå øBçàì eéäiå òøä íaì úeøøLa úBörîa eëìiå íðæà-úà ehä-àìå eòîL̈«§Æ§«Ÿ¦´¤¨§½̈©¥«§Æ§´Ÿ¥½¦§¦−¦¨´¨¨®©¦«§¬§¨−§¬Ÿ§¨¦«
äëíëéìà çìLàå äfä íBiä ãr íéøöî õøàî íëéúBáà eàöé øLà íBiä-ïîì§¦©À£¤̧¨«§³£«¥¤Æ¥¤´¤¦§©½¦©−©´©¤®¨«¤§©³£¥¤Æ

:çìLå íkLä íBé íéàéápä éãár-ìk-úàåëeL÷iå íðæà-úà ehä àìå éìà eòîL àBìå ¤¨£¨©´©§¦¦½−©§¥¬§¨«Ÿ©§³¨«§Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨®©©§Æ
:íúBáàî eòøä ítør-úàæëéìà eòîLé àìå älàä íéøácä-ìk-úà íäéìà zøaãåE ¤¨§½̈¥¥−¥«£¨«§¦©§¨³£¥¤Æ¤¨©§¨¦´¨¥½¤§¬Ÿ¦§§−¥¤®
:äëeðré àìå íäéìà úàø÷åçëåéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àBì øLà éBbä äæ íäéìà zøîàå §¨¨¬¨£¥¤−§¬Ÿ©«£«¨§¨«©§¨´£¥¤À¤³©Æ£¤´«¨«§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:íäétî äúøëðå äðeîàä äãáà øñeî eç÷ì àìåèáëìläúé-ìà ýåýé øîà | äk §¬Ÿ¨«§−¨®¨«§¨Æ¨´¡½̈§¦§§−̈¦¦¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³
:BøLra øéLr ìläúé-ìà Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå Búîëça íëçâëúàæa-íà ék ¨¨Æ§¨§¨½§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®©¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ

älàá-ék õøàa ä÷ãöe ètLî ãñç äNò ýåýé éðà ék éúBà rãéå ìkNä ìläúnä ìläúé¦§©¥´©¦§©¥À©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤¦«§¥¬¤
:ýåýé-íàð ézöôç̈©−§¦§ª§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¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�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 צו, שבת הגדול בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ק)

חיפה (ק)

ירושלים (ק)

תל אביב (ק)

אוסטריה וינה (ק)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ק)

אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

אוק. ז'יטומיר (ק)

אוקראינה קייב (ק)

אוקראינה דונייצק (ק)

איטליה מילאנו (ק)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)

ארה"ב מיאמי (ק)

ארה"ב ניו הייבן (ק)

ארה"ב שיקאגו (ק)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ק)

בלגיה בריסל (ק)

בלרוס ליובאוויטש (ק)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ק)

בריטניה מנצ'סטר (ק)

גרמניה ברלין (ק)

גרמניה פרנקפורט (ק)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ק)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ק)

19:13מולדובה קישינב (ק)

19:40

19:37

19:39

19:39

20:23

19:06

19:54

19:19

19:21

20:41

20:26

20:44

20:30

18:23

18:36

20:20

21:11

21:11

19:07

20:02

20:02

20:14

19:54

20:18

20:44

20:06

20:06

20:07

19:21

18:52

20:40

19:40

20:14

20:19

19:52

20:06

18:48

20:06

18:47

19:21

18:46

18:25

18:35

19:35

18:16

19:01

18:35

18:37

19:47

19:29

19:34

19:23

17:37

17:50

19:22

20:04

20:03

18:24

19:05

19:03

19:23

19:01

19:26

19:47

19:08

19:09

19:17

18:59

18:29

18:10

19:39

18:47

19:19

19:25

18:58

19:13

17:55

19:04

06:19 06:27

06:36 06:48

06:23 06:31

06:21 06:29

06:23 06:30

07:03 07:12

05:40 05:50

06:14 06:26

06:23 06:28

06:28 06:33

06:51 07:04

06:31 06:45

06:32 06:46

06:25 06:39

05:57 05:55

07:08 07:22

06:11 06:09

06:17 06:32

07:09 07:22

06:30 06:29

06:23 06:33

06:28 06:38

07:06 07:13

06:32 06:40

07:04 07:11

07:06 07:16

06:32 06:41

06:31 06:41

06:44 06:53

07:58 07:52

07:06 07:02

06:06 06:08

06:55 07:06

05:58 06:10

06:24 06:38

06:33 06:46

06:11 06:23

06:28 06:40

06:33 06:28

06:23 06:35

09:17 09:24

08:59 09:04

08:57 09:02

08:58 09:03

08:59 09:04

09:41 09:47

08:19 08:25

08:56 09:03

08:56 09:00

09:00 09:04

09:36 09:44

09:16 09:24

09:18 09:26

09:11 09:18

08:23 08:23

09:04 09:13

08:37 08:37

09:53 10:01

09:53 10:00

09:01 09:02

09:05 09:11

09:06 09:12

09:40 09:44

09:10 09:15

09:40 09:44

09:47 09:53

09:11 09:17

09:11 09:17

09:22 09:28

10:20 10:18

09:26 09:25

08:39 08:41

09:37 09:43

08:41 08:48

09:09 09:16

09:16 09:24

08:53 09:00

09:10 09:17

08:54 08:52

09:06 09:14

צו, שבת הגדול

09:50 09:57

09:32 09:36

09:29 09:33

09:30 09:35

09:31 09:36

10:14 10:19

08:52 08:58

09:28 09:35

09:28 09:32

09:33 09:36

10:08 10:15

09:48 09:56

09:50 09:58

09:42 09:50

08:54 08:54

10:25 10:33

09:08 09:08

09:36 09:45

10:25 10:33

09:31 09:31

09:37 09:42

09:39 09:45

10:13 10:17

09:42 09:47

10:12 10:17

10:19 10:25

09:43 09:49

09:43 09:49

09:55 10:00

10:51 10:49

09:59 09:58

09:09 09:11

10:09 10:15

09:13 09:20

09:41 09:48

09:49 09:56

09:25 09:32

09:42 09:49

09:26 09:24

09:38 09:45

10:56 11:01

10:36 10:40

10:33 10:37

10:34 10:38

10:36 10:39

11:19 11:23

09:57 10:02

10:35 10:40

10:31 10:34

10:36 10:39

11:15 11:20

10:56 11:02

10:58 11:04

10:50 10:55

09:55 09:55

10:32 10:33

10:09 10:09

10:44 10:50

11:32 11:38

11:32 11:38

10:42 10:47

10:45 10:49

11:17 11:20

10:47 10:51

11:16 11:20

11:24 11:29

10:49 10:53

10:48 10:53

11:00 11:04

11:50 11:49

10:58 10:58

10:12 10:14

11:15 11:20

10:19 10:25

10:48 10:53

10:56 11:01

10:31 10:37

10:48 10:54

10:25 10:24

10:45 10:50

20:06

20:19 20:14

20:09 20:01

19:29 19:25

19:30 19:25

19:30 19:25

19:29 19:25

19:02 18:55

19:50 19:41

19:15 19:13

20:27 20:15

19:17 19:16

20:37 20:28

20:22 20:11

20:15 20:04

18:16 18:22

18:30 18:35

20:16 20:04

20:55 20:45

20:54 20:44

19:03 19:08

19:52 19:45

19:49 19:43

20:04 20:02

19:45 19:40

20:08 20:05

20:33 20:26

19:54 19:47

19:54 19:48

20:02 19:56

20:03 20:13

19:10 19:19

18:48 18:50

20:27 20:19

19:36 19:27

20:10 20:00

20:15 20:06

19:46 19:37

20:02 19:53

18:38 18:47

20:03 19:54

19:40 19:32

19:05 19:01

19:06 19:02

19:06 19:01

19:05 19:01

19:54 19:48

18:35 18:29

19:21 19:12

18:53 18:51

18:55 18:54

20:07 19:57

19:49 19:39

19:53 19:43

19:43 19:33

17:54 18:00

18:07 18:13

19:42 19:31

20:24 20:14

20:23 20:13

18:42 18:46

19:25 19:18

19:22 19:16

19:42 19:39

19:20 19:16

19:45 19:41

20:06 19:59

19:27 19:21

19:28 19:22

19:36 19:30

19:37 19:47

18:46 18:54

18:28 18:29

19:58 19:51

19:07 18:58

19:39 19:29

19:44 19:35

19:16 19:07

19:33 19:24

18:13 18:22

19:33 19:24

לוח זמנים לשבוע פרשת צו, שבת הגדול בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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