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ד

*`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y .c"qa

‰˙‡Âתמיד נר להעלות למאור כתית ז� זית שמ� אלי� ויקחו ישראל בני את ,1תצוה

בזה הדיוקי� וכיו"ב,2וידועי� ישראל בני את צו נאמר שבתורה הציווי� דבכל
רק לא הוא תצוה ואתה מ"ש דהדיוק ולהוסי�, ישראל. בני את תצוה ואתה נאמר וכא�
להבי�, וצרי� המצוה, הוא שמשה משמע תצוה ואתה דלשו� בהתוכ�, ג� אלא ַבהלשו�
צרי� ג� תצוה. ואתה נאמר ולמה הקב"ה, ציווי את לישראל למסור השליח הוא משה הרי

למשה השמ� שיביאו אלי�, ויקחו מ"ש הנרות3להבי� שהעלאת כיו� דלכאורה, (אלי�),
כתית גו' שמ� מ"ש להבי� צרי� ג� למשה. השמ� את להביא הוצר� למה אהר�, ע"י היתה

שלאח"ז דבפסוק להבי�, צרי� ג� להאיר. גו' שמ� הול"ל דלכאורה מערב4למאור, נאמר
תמיד. נר להעלות נאמר וכא� בוקר עד

היהודי�ÓÂ·‡¯ב) וקבל ד"ה הידוע (במאמרו אדמו"ר מו"ח קט�5כ"ק בפורי� שנאמר
וחיבור6תרפ"ז צוותא הוא (תצוה) דציווי ישראל,7), בני את תצוה ואתה וזהו .

אוא"ס ע� ישראל בני את ומחבר מקשר הוא לישראל8שמשה משפיע שמשה וע"י .
דוגמת ה� וישראל [דמשה במשה. והוספה יתרו� נעשה עי"ז אוא"ס), ע� אות� (שמקשר

כמ"ש ורגל, הרגלי�9ראש ה� ישראל דכל בקרבו, אנכי אשר הע� רגלי אל� מאות שש
שהראש למקו� הראש את מוליכי� הרגלי� שבאד� וכמו שלה�. הראש הוא ומשה דמשה,
(הרגלי� ישראל שע"י וישראל, במשה הוא כמו"כ לש�, להגיע יכול אינו עצמו מצד
בקרבו, אנכי אשר הע� רגלי אל� מאות שש מ"ש דזהו במשה. עילוי מיתוס� דמשה)

משה של בקרבו דאנכי הגילוי נמש� הע� רגלי ישראל10שע"י בני את תצוה ואתה וזהו .[
יביאו עי"ז אוא"ס, ע� ישראל בני את ויקשר יצוה שמשה דע"י גו', זית שמ� אלי� ַויקחו

במשה. אור תוספות שיוסיפו אלי�), (ויקחו למשה זית שמ� ישראל בני

בהמאמרÏÂ·‡¯ג) מקדי� בזה.11זה, פירושי� דשני מהימנא, רעיא נקרא רבינו שמשה
האמונה. בעני� ישראל את ומפרנס ז� ושהוא ישראל של נאמ� רועה שהוא
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ב לאור יצא (*qxhpew*a"pyz ± ohwÎmixet�יו "לקראת ,**

. . קט� פורי� טוב, כי בו שהוכפל yz`ג' ik 't '` mei,a"pyz'd."

הק'*) בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס

וט�. נשי� מאנשי� לכאו"א

כ"ק**) ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על

שליט"א: ixaeאדמו"ר b"nfde 'ievxd dlertd lrtiy x"die"

"v"dr xikf` .'ek 'ilfn.

(תצוה).)1 פרשתנו ריש

היהודי�)2 וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז

עה"פ.)3 רמב"�

כא.)4 כז, פרשתנו

גו')5 היהודי� לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואיל�. ס"ט לקמ� ראה –

סה"מ)6 ואיל�. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמי�" נדפס

ס"ד. ש� ראה – ואיל�. 180 ע' ה'תשי"א ואיל�. קי ע' תרפ"ז

תצוה).)7 ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א ג� כ"ה

.55 הערה נט ע' לקמ� בהנסמ� וראה ובכ"מ.

רנו).)8 ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

"תקשר רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ.

ישראל" בני דבהמאמרepi`eאת לומר, ויש אוא"ס". "ע� מוסי�

סי"א. כדלקמ� עצמ�, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש

כא.)9 יא, בהעלות�

ס"ה.)10 תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ראה

ד.)11 סעי�
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l`xyiו ipa z` devz dz`e

מאמיני� בני מאמיני� ה� שישראל עצמ�, מצד בישראל שישנה שתהי'12דהאמונה אפשר ,
תהי' שהאמונה הוא האמונה בעני� ישראל את ומפרנס רועה שמשה וזה מקי�, בבחינת

בזהר מ"ש וזהו משה),13בפנימיות. (ע"י יד� על מני' ויתפרנס יתז� דלעילא אמונה ההיא
דזה בהמאמר, וממשי� בפנימיות. אותה שממשי� הוא האמונה את ומפרנס ז� שמשה דזה

דור שבכל דמשה לאתפשטותא ג� היא בזה הכוונה מהימנא, רעיא הוא דראשי14שמשה ,
שלה� שהאמונה (שבדור�), דישראל האמונה את מחזקי� ה� דור שבכל ישראל אלפי

מרדכי וכמו בפנימיות. כמארז"ל15תהי' שבדורו, דמשה האתפשטותא שהי' שמרדכי16,
קשור הי' אז המצוות וקיו� התורה שלימוד המ�, גזירת בזמ� שג� בדורו, כמשה בדורו
בלימוד חזק ולעמוד בהוי' ישראל של אמונת� את לחזק ברבי� קהילות הקהיל מס"נ, ע�
דרא שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה בארוכה שמבאר ולאחרי המצוות. וקיו� התורה

מבאר דישראל, האמונה את כת17מחזקי� גו' שמ� הכתוב לשו� (למאורדיוק למאור ית
(העצ�) למאור מגיעי� עי"ז כתית, ונדכא, נשבר הוא שכאו"א הגלות, שבזמ� להאיר), ולא
(בהמאמר) להמבואר למאור בכתית דהפירוש השייכות להבי� וצרי� האור. נמצא שממנו
בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס ז� דרא] שבכל דילי' [ואתפשטותא שמשה לפנ"ז

המאמר,Â‰�‰ד) בתחלת להמבואר בהמש� (בהמאמר) בא תצוה ואתה בפסוק הביאור
לעשות החלו אשר את היהודי� וקבל בהזמ�18דפירוש שהחלו מה שקבלו הוא

תורה גזירת19דמת� (בזמ� אחשורוש ובימי לעשות), (החלו ההתחלה היתה תורה דבמת� .
מארז"ל [וע"ד היהודי�. וקבל הקבלה, היתה קיימו21עה"פ20המ�) היהודי�, וקבלו קיימו

אחשורוש ובימי הקבלה, רק היתה במ"ת לנשמע נעשה שהקדימו דזה כבר, שקבלו 22מה

eniiwשקבלו פלא23מה דבר הוא שלכאורה בהמאמר, ומדייק ישראל24]. היו תורה דבמת� ,
קוד� שג� לזה [דנוס� נעלית הכי בדרגא אלקות גילוי אצל� אז והי' העילוי, בתכלית
הנה סו�, י� בקריעת ובפרט מצרי� ביציאת שהי' הגילוי ביותר, נעלי� גילויי� היו מ"ת
בתכלית ישראל היו אחשורוש ובימי יותר], עוד נעלה גילוי הי' מ"ת בשעת שהי' הגילוי

מצרי� גלות בדוגמת הוא גלות [דכל גלות שבכל וההסתר לההעל� דנוס� וכמו25הירידה, ,
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א.)12 צז, שבת

ב.)13 רכה, ח"ג

א).)14 קיד, א. (קיב, תס"ט תקו"ז

וסט"ו.)15 ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ראה

ב.)16 פ"ו, אסת"ר

סט"ו.)17 תרפ"ז הנ"ל בד"ה

כג.)18 ט, אסתר

ג.)19 צו, מג"א בתו"א היהודי� וקבל ברד"ה ג� כ"ה

מלוקט (סה"מ ה'תשי"א היהודי� וקבל ברד"ה נסמנו – ובכ"מ

.(4 הערה סז ע' ח"ג

א.)20 פח, שבת

כז.)21 ט, אסתר

הבאה)22 שבהערה ובתו"א בהמאמר העניני� מהמש�

שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, ש� תו"א ג� (וראה

בימי ד"ה ובפרש"י הגזירה. בזמ� הוא אחשורוש בימי

"מאהבת דשניqpdאחשורוש לומר יש ואולי לה�". שנעשה

ס"ט. לקמ� ראה – בזה עניני�

אשר)23 את היהודי� דוקבל א צח, מג"א בתו"א ג� כ"ה

ה� שלכאורה א� – שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו

.4 הערה ש� מלוקט סה"מ ראה שוני�, עניני� שני

היהודי�)24 וקבל ד"ה ראה – זה לשו� בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט (סה"מ ס"א ה'תשל"ח קט� דפורי�

מצרי�)25 ש� על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

לישראל". מצירות שה� ש� על

`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y

כתיב מצרי� בכל26שבגלות הוא עד"ז קשה, ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ולא
ההעל� הי' המ�) גזירת (בזמ� אז הנה והמצוות], התורה בקיו� נסיונות כמה שישנ� גלות,
רק היתה העילוי, בתכלית ישראל כשהיו תורה, מת� בזמ� ואעפ"כ, יותר, עוד וההסתר
מה קבלו דוקא אז השפלות, בתכלית כשהיו המ�, גזירת ובזמ� לעשות), (החלו ההתחלה
[דנוס� במס"נ. שלה� התומ"צ קיו� הי' הגזירה, דבזמ� בזה, ומבאר תורה. במת� שהחלו

בתו"א [כמבואר ח"ו לכפור שלא מס"נ לה� שהי' היו27לזה לא דת� ממירי� היו שבא� ,

מחשבת דעת� על עלתה לא ואעפ"כ היהודי�, על רק היתה הגזירה כי כלו�, לה� עושי�
התומ"צ קיו� על ג� מס"נ לה� הי' ח"ו], ללמוד28חו� ברבי� קהילות שהקהילו ועד ,

במס"נ וזהו29תורה שבדורו. משה היהודי, מרדכי ע"י היתה שלה� המס"נ והתעוררות .[
המ� גזירת ובזמ� ההתחלה רק היתה תורה דבמת� לעשות, החלו אשר את היהודי� וקבל
למדריגה זה) (בעני� נתעלו תומ"צ על בפועל מס"נ אז לה� שהי' ע"י כי הקבלה, היתה
היהודי�. וקבל הקבלה, היתה דוקא אז ולכ� תורה, מת� בזמ� שהיו מכמו יותר נעלית

‰¯Â‡ÎÏÂ,להמאור מגיעי� ונדכא) (נשבר כתית שע"י למאור, בכתית שהפירוש לומר, יש
ביותר נעלה באופ� למס"נ באו דוקא הגזירה שבזמ� זה על ביאור כי30הוא .

אז שהיו וע"י האור), נמצא (שממנו מאור מגילוי, שלמעלה הנשמה עצ� מצד היא מס"נ
העניני� וסדר מהמש� אבל מאור. הנשמה, עצ� נתגלה ונדכא), (נשבר דכתית במצב
כתית דעני� משמע, מהימנא, דרעיא העני� לאחרי בא למאור בכתית שהפירוש בהמאמר

בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס ז� שמשה לזה ג� שיי� למאור

הידועÈÂ˘ה) ע"פ זה ואי�31לבאר פשוטה באמונה באלקות מאמיני� שישראל דזה
חזי שמזלייהו לפי טעמי�. שני מצד הוא זה על ראיות דהנשמה32צריכי� .

האמונהd`exשלמעלה שבגו� בהנשמה פועל וזה משכל), שלמעלה (ראי' אלקות
דזה חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה מעצ� הוא האמונה דשורש ביאור, ועוד באלקות.
בעני� לא ג� בסיבה, תלוי' (שאינה עצמית התקשרות היא באלקות מקושרת הנשמה שעצ�
הוא, (העניני�) הביאורי� שני שבי� דמהחילוקי� לומר, ויש משכל). שלמעלה הראי'
מקי�. בבחינת היא שלמעלה הנשמה מראיית הבאה בגו� המלובשת בהנשמה דהאמונה
בגו� המלובשת בהנשמה פעולתה לכ� מהתלבשות למעלה היא שלמעלה שהנשמה דכיו�
ע"י הוא בפנימיות, תהי' בגו�) המלובשת (בהנשמה שהאמונה ובכדי מקי�. בבחינת היא
המלובשת הנשמה של העצ� היא הנשמה עצ� כי הנשמה. דעצ� עצמית ההתקשרות גילוי
בפנימיותה. היא הנשמה עצ� שמצד בהגו� המלובשת דהנשמה האמונה ולכ�, בהגו�,
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ט.)26 ו, וארא

שנסמנו)27 במקומות ג� וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א

.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ

קל)28 ג� לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלי�

בפשטות.)29 כמוב� יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.)30 הערות ראה

ג�)31 וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המש� ראה

חזי, דמזלי' משו� כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המש�

האמונה עני� וכ� כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה

הנשמה". עצ� שמצד

א.)32 ג, מגילה – הגמרא לשו�



ז `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y

כתיב מצרי� בכל26שבגלות הוא עד"ז קשה, ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ולא
ההעל� הי' המ�) גזירת (בזמ� אז הנה והמצוות], התורה בקיו� נסיונות כמה שישנ� גלות,
רק היתה העילוי, בתכלית ישראל כשהיו תורה, מת� בזמ� ואעפ"כ, יותר, עוד וההסתר
מה קבלו דוקא אז השפלות, בתכלית כשהיו המ�, גזירת ובזמ� לעשות), (החלו ההתחלה
[דנוס� במס"נ. שלה� התומ"צ קיו� הי' הגזירה, דבזמ� בזה, ומבאר תורה. במת� שהחלו

בתו"א [כמבואר ח"ו לכפור שלא מס"נ לה� שהי' היו27לזה לא דת� ממירי� היו שבא� ,

מחשבת דעת� על עלתה לא ואעפ"כ היהודי�, על רק היתה הגזירה כי כלו�, לה� עושי�
התומ"צ קיו� על ג� מס"נ לה� הי' ח"ו], ללמוד28חו� ברבי� קהילות שהקהילו ועד ,

במס"נ וזהו29תורה שבדורו. משה היהודי, מרדכי ע"י היתה שלה� המס"נ והתעוררות .[
המ� גזירת ובזמ� ההתחלה רק היתה תורה דבמת� לעשות, החלו אשר את היהודי� וקבל
למדריגה זה) (בעני� נתעלו תומ"צ על בפועל מס"נ אז לה� שהי' ע"י כי הקבלה, היתה
היהודי�. וקבל הקבלה, היתה דוקא אז ולכ� תורה, מת� בזמ� שהיו מכמו יותר נעלית

‰¯Â‡ÎÏÂ,להמאור מגיעי� ונדכא) (נשבר כתית שע"י למאור, בכתית שהפירוש לומר, יש
ביותר נעלה באופ� למס"נ באו דוקא הגזירה שבזמ� זה על ביאור כי30הוא .

אז שהיו וע"י האור), נמצא (שממנו מאור מגילוי, שלמעלה הנשמה עצ� מצד היא מס"נ
העניני� וסדר מהמש� אבל מאור. הנשמה, עצ� נתגלה ונדכא), (נשבר דכתית במצב
כתית דעני� משמע, מהימנא, דרעיא העני� לאחרי בא למאור בכתית שהפירוש בהמאמר

בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס ז� שמשה לזה ג� שיי� למאור

הידועÈÂ˘ה) ע"פ זה ואי�31לבאר פשוטה באמונה באלקות מאמיני� שישראל דזה
חזי שמזלייהו לפי טעמי�. שני מצד הוא זה על ראיות דהנשמה32צריכי� .

האמונהd`exשלמעלה שבגו� בהנשמה פועל וזה משכל), שלמעלה (ראי' אלקות
דזה חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה מעצ� הוא האמונה דשורש ביאור, ועוד באלקות.
בעני� לא ג� בסיבה, תלוי' (שאינה עצמית התקשרות היא באלקות מקושרת הנשמה שעצ�
הוא, (העניני�) הביאורי� שני שבי� דמהחילוקי� לומר, ויש משכל). שלמעלה הראי'
מקי�. בבחינת היא שלמעלה הנשמה מראיית הבאה בגו� המלובשת בהנשמה דהאמונה
בגו� המלובשת בהנשמה פעולתה לכ� מהתלבשות למעלה היא שלמעלה שהנשמה דכיו�
ע"י הוא בפנימיות, תהי' בגו�) המלובשת (בהנשמה שהאמונה ובכדי מקי�. בבחינת היא
המלובשת הנשמה של העצ� היא הנשמה עצ� כי הנשמה. דעצ� עצמית ההתקשרות גילוי
בפנימיותה. היא הנשמה עצ� שמצד בהגו� המלובשת דהנשמה האמונה ולכ�, בהגו�,
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ט.)26 ו, וארא

שנסמנו)27 במקומות ג� וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א

.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ

קל)28 ג� לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלי�

בפשטות.)29 כמוב� יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.)30 הערות ראה

ג�)31 וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המש� ראה

חזי, דמזלי' משו� כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל המש�

האמונה עני� וכ� כו', רואה היא למעלה שהיא כמו דהנשמה

הנשמה". עצ� שמצד

א.)32 ג, מגילה – הגמרא לשו�



l`xyiח ipa z` devz dz`e

Ê"ÙÚÂלביאור בהמש� בא למאור ד(כתית) שהעני� שבהמאמר, העניני� קשר לבאר יש
הוא בפנימיות שתהי' האמונה את ומפרנס ז� שמשה זה כי מהימנא, דרעיא העני�

ומ"ש מאור. שלמעלה מאור חזי), ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצ� את מגלה שהוא zizkע"י ָ
הוא, הגלות, שבזמ� דכתית העני� ע"י הוא להמאור להגיע שבכדי בהמאמר ומבאר למאור,

כדלקמ�.xwirכי הגלות), בזמ� הוא (שעיקרו המס"נ בעני� הוא (מאור) הנשמה דעצ� הגילוי

(בעיקר)ÔÈ�Ú‰Âו) הוא זה, על נפשו מוסר שהוא באופ� היא דישראל שהאמונה דזה הוא,
הג� חזי), (מזלי' רואה שהוא זה מצד דהאמונה הנשמה. עצ� שמצד בהאמונה

ביותר גדולה התאמתות היא הראי' שמצד דההתאמתות [כידוע גדול בתוק� מ"מ,33שהיא ,[

מציאותו, עצ� ע� קשורה ואינה שרואה) זה (מצד סיבה מצד היא שלו שהאמונה כיו�
נפשו מוסר שהוא באופ� היא דישראל שהאמונה וזה זה, על נפשו שימסור מוכרח אינו

היא באלקות שהאמונה מפני הוא זה ח"ו.על שיכפור כלל אפשר אי ולכ� שלו, העצ�

Ê"ÙÚÂאת ומפרנס ז� (שהוא מהימנא רעיא הוא שמשה דזה בהמאמר מ"ש לבאר יש
דרא) שבכל דמשה (אתפשטותא דור שבכל ישראל לרועי בנוגע ג� הוא האמונה)
שמשה זה דלכאורה, התומ"צ. בקיו� במס"נ שיעמדו דישראל האמונה את מחזקי� שה�

בכ"מ (כמבואר הוא האמונה את ומפרנס עצמו34ז� זה במאמר לישראל35וג� שמשפיע ע"י (
האמונה מחזקי� דור שבכל ישראל שרועי וזה בפנימיות, האמונה באה שעי"ז באלקות דעת

זה במאמר לומר,36(המבואר יש הנ"ל וע"פ דמס"נ. באופ� תהי' דישראל שהאמונה הוא (

xwiry'תהי שהאמונה עצמה, האמונה את ומפרנס ז� שהוא זה הוא מהימנא דרעיא העני�
עצ� מצד אלא אלקות) רואה שלמעלה שהנשמה זה (מצד הגילויי� מצד שהיא כמו רק לא

הוא והשגה) (בדעת בפנימיות האמונה את ממשי� שמשה וזה שהואd`vezהנשמה. מזה
וכנ"ל הנשמה). עצ� מצד שהיא כמו האמונה וגילוי (המשכת עצמה האמונה את ומפרנס ז�
דעצ� עצמית ההתקשרות גילוי ע"י הוא (בדעת) בפנימיות האמונה דהמשכת ה), (סעי�
ישראל רועי חיזקו בפועל למס"נ שהוצרכו שבהדורות דבזה לומר, יש ועפ"ז הנשמה.
מהימנא דרעיא העני� נתגלה במס"נ, שתהי' דישראל האמונה את דמשה) (אתפשטותא

זה עצ�37(בעני� מצד שהיא כמו האמונה וגילוי המשכת כי עצמו. מבמשה יותר עוד (

בפועל. מס"נ הוא התגלותה עיקר דרא], שבכל דילי' ואתפשטותא משה [שע"י הנשמה

שלÂ‰�‰ז) תומ"צ על בפועל שהמס"נ l`xyiידוע lk.(�המ גזירת (בזמ� בפורי� היתה
בזמ� והמס"נ ובניו, במתתיהו (בעיקר) היתה יו�) גזירת (בזמ� דחנוכה שהמס"נ

היתה המ� l`xyiגזירת lkaבהמאמר שמובא מה לבאר יש ועפ"ז שמרדכי16ממדרש38.
במדרש איתא מ"מ דור בכל הוא דמשה שאתפשטותא דהג� בדורו, כמשה בדורו שקול הי'
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רפמ"ב.)34 תניא ג� וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטי� תו"א

יא.)35 סעי�

כו')36 מרע"ה מנשמת ניצוצי� "יורדי� ש� בתניא משא"כ

zrc cnll."�הע את

37(.56 הערה לקמ� ראה

ג.)38 סעי�

`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y

היהודי דמרדכי שמהמעלות לומר, ויש בדורו. כמשה בדורו שקול הי' (דוקא) שמרדכי
) מהימנא הרעיא הי' שהוא שלielibaהוא (l`xyi lkמהימנא רעיא משה בדוגמת שבדורו.

נק' דורו) אנשי (כל משה של שדורו מזה ג� כמוב� שבדורו, ישראל לכל דעת שהמשי�
דעה ע"י39דור ישראל) דכל מהימנא רעיא (שהוא זה עני� גילוי הי' שבמשה [אלא .

שבכל המס"נ כח שגילה ע"י זה עני� גילוי הי' ובמרדכי דורו, אנשי לכל דעת שהמשי�
שקול הי' בדורו שמרדכי במדרש מ"ש בהמאמר שמביא דע"י לומר, ויש דורו]. אנשי

עצמו על הדי� את המאמר בעל פסק עי"ז בדורו, (40כמשה מהימנא הרעיא שהוא ,ieliba(

הדור. אנשי כל של

גו',Ê"ÙÚÂח) תצוה ואתה הפסוק בביאור (בהמאמר) העניני� (וסדר) קשר לבאר יש
מקשר הוא שמשה ישראל, בני את תצוה דואתה הפירוש את מבאר שבתחלה
שג� מבאר ולאח"ז האמונה, את ומפרנס ז� שהוא ע"י אוא"ס) (ע� ישראל בני את ומחבר
מרדכי וכמו דישראל האמונה את מחזקי� דמשה) (אתפשטותא דור שבכל ישראל רועי
המצוות, וקיו� התורה בלימוד חזק לעמוד ישראל של אמונת� את שחיזק שבדורו) (משה
עצמו), במשה לכאורה שמדבר תצוה ואתה (שבפסוק למאור בכתית הפירוש מבאר ולאח"ז
אתפשטותא ע"י בעיקר הוא הנשמה), (עצ� דישראל המאור בחינת מגלה שמשה זה כי

הוא שעי"ז שלה�, המס"נ כח בישראל שעוררו (כתית) הגלות שבזמ� ילויגxwirדילי'
מאור. הנשמה, עצ�

ÍÈ¯ˆÂ,ישראל בני את תצוה לואתה שיי� למאור דכתית העני� הנ"ל, ביאור דלפי להבי�,
ע� ישראל את ומחברי� מקשרי� דור שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה לזה
אלי� ויקחו דעני� ז�, זית שמ� אלי� לויקחו בהמש� למאור כתית נאמר ובהכתוב אוא"ס,
(כמובא במשה אור תוספות מוסיפי� שישראל הוא למשה) שמ� מביאי� (שישראל גו'

מהמאמר). ס"ב לעיל

בהזמ�Â‰�‰ט) (בפשטות) מדבר לעשות החלו אשר את היהודי� וקבל ixg`lyהכתוב

החלו אשר את היהודי� וקבל דפירוש בהמאמר דמ"ש לומר, ויש דפורי�. הנס
הכתוב פשטות לפי ג� הוא תורה, במת� שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי הוא לעשות
שני תורה, במת� שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי בזה ועפ"ז, הנס. לאחרי הי' גו' שוקבל
שהיתה והקבלה בהמאמר), (כמפורש שלה� המס"נ ע"י הגזירה בזמ� שהיתה הקבלה עניני�.
לומר, ויש (כדלקמ�). הגזירה בזמ� מהקבלה ג� יותר נעלית שהיא דפורי�, הנס לאחרי
דשני להמאור, מגיעי� הגלות שבזמ� דכתית העני� שע"י למאור, כתית בנוגע הוא שעד"ז
התומ"צ קיו� על גזירות שישנ� זה מצד כתית של במצב נמצאי� כשישראל בזה. עניני�
בכתית עני� ועוד שלה�. המס"נ ע"י להמאור מגיעי� ועי"ז המאמר), אמירת בזמ� שהי' (כמו
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ש"נפרעי� מט"ז) (ש� המשנה דברי ע"פ – חשבו�) ואח"כ (די�

של דינו מדעתו פוסק שהאד� שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו
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היהודי דמרדכי שמהמעלות לומר, ויש בדורו. כמשה בדורו שקול הי' (דוקא) שמרדכי
) מהימנא הרעיא הי' שהוא שלielibaהוא (l`xyi lkמהימנא רעיא משה בדוגמת שבדורו.

נק' דורו) אנשי (כל משה של שדורו מזה ג� כמוב� שבדורו, ישראל לכל דעת שהמשי�
דעה ע"י39דור ישראל) דכל מהימנא רעיא (שהוא זה עני� גילוי הי' שבמשה [אלא .

שבכל המס"נ כח שגילה ע"י זה עני� גילוי הי' ובמרדכי דורו, אנשי לכל דעת שהמשי�
שקול הי' בדורו שמרדכי במדרש מ"ש בהמאמר שמביא דע"י לומר, ויש דורו]. אנשי

עצמו על הדי� את המאמר בעל פסק עי"ז בדורו, (40כמשה מהימנא הרעיא שהוא ,ieliba(

הדור. אנשי כל של

גו',Ê"ÙÚÂח) תצוה ואתה הפסוק בביאור (בהמאמר) העניני� (וסדר) קשר לבאר יש
מקשר הוא שמשה ישראל, בני את תצוה דואתה הפירוש את מבאר שבתחלה
שג� מבאר ולאח"ז האמונה, את ומפרנס ז� שהוא ע"י אוא"ס) (ע� ישראל בני את ומחבר
מרדכי וכמו דישראל האמונה את מחזקי� דמשה) (אתפשטותא דור שבכל ישראל רועי
המצוות, וקיו� התורה בלימוד חזק לעמוד ישראל של אמונת� את שחיזק שבדורו) (משה
עצמו), במשה לכאורה שמדבר תצוה ואתה (שבפסוק למאור בכתית הפירוש מבאר ולאח"ז
אתפשטותא ע"י בעיקר הוא הנשמה), (עצ� דישראל המאור בחינת מגלה שמשה זה כי

הוא שעי"ז שלה�, המס"נ כח בישראל שעוררו (כתית) הגלות שבזמ� ילויגxwirדילי'
מאור. הנשמה, עצ�

ÍÈ¯ˆÂ,ישראל בני את תצוה לואתה שיי� למאור דכתית העני� הנ"ל, ביאור דלפי להבי�,
ע� ישראל את ומחברי� מקשרי� דור שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה לזה
אלי� ויקחו דעני� ז�, זית שמ� אלי� לויקחו בהמש� למאור כתית נאמר ובהכתוב אוא"ס,
(כמובא במשה אור תוספות מוסיפי� שישראל הוא למשה) שמ� מביאי� (שישראל גו'

מהמאמר). ס"ב לעיל

בהזמ�Â‰�‰ט) (בפשטות) מדבר לעשות החלו אשר את היהודי� וקבל ixg`lyהכתוב

החלו אשר את היהודי� וקבל דפירוש בהמאמר דמ"ש לומר, ויש דפורי�. הנס
הכתוב פשטות לפי ג� הוא תורה, במת� שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי הוא לעשות
שני תורה, במת� שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי בזה ועפ"ז, הנס. לאחרי הי' גו' שוקבל
שהיתה והקבלה בהמאמר), (כמפורש שלה� המס"נ ע"י הגזירה בזמ� שהיתה הקבלה עניני�.
לומר, ויש (כדלקמ�). הגזירה בזמ� מהקבלה ג� יותר נעלית שהיא דפורי�, הנס לאחרי
דשני להמאור, מגיעי� הגלות שבזמ� דכתית העני� שע"י למאור, כתית בנוגע הוא שעד"ז
התומ"צ קיו� על גזירות שישנ� זה מצד כתית של במצב נמצאי� כשישראל בזה. עניני�
בכתית עני� ועוד שלה�. המס"נ ע"י להמאור מגיעי� ועי"ז המאמר), אמירת בזמ� שהי' (כמו
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וש"נ.)39 ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה

"די�)40 רפ"ג) (אבות המשנה בלשו� הפירוש וחשבו�"ע"ד

ש"נפרעי� מט"ז) (ש� המשנה דברי ע"פ – חשבו�) ואח"כ (די�

של דינו מדעתו פוסק שהאד� שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו

עושי� זה "די�" שע"פ כיו� מדעתו, שלא לעצמו די� פוסק חבירו,

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא למצבו בנוגע "חשבו�"
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ברוחניות, הרחבה וג� בגשמיות הרחבה הרחבה, של במצב נמצאי� כשישראל שג� למאור,
בגלות נמצאי� שה� אורה41אלא היתה שליהודי� דפורי�, הנס לאחרי שהי' המצב [וע"ד

ויקר וששו� ברוחניות42ושמחה וג� בפשטות מזה43, xzq`l[ויתירה ozip ond zia mby44,

אנ� אחשורוש עבדי שאכתי אלא דאתהפכא], המעלה ג� אז ונדכאי�45שהי' שבורי� ה� ,[

בג שה� מזה להמאור.(כתית) מגיעי� בגלות, שנמצאי� מזה דישראל הכתית וע"י לות.

ÔÈ�Ú‰Âבגשמיות הרחבה לה� כשיש (ג� בגלות שה� מזה שבורי� ה� שישראל דזה הוא,
אלקות, גילוי שיהי' הוא מישראל אחד כל של האמיתי רצונו כי הוא, וברוחניות),
גילוי מאיר אי� הגלות שבזמ� זה ולכ�, מציאותו, לעצ� נוגע אלקות) (גילוי שזה ועד

שארז"ל בזה כשמתבונ� [ובפרט הבית בזמ� שהי' כמו ביהמ"ק46אלקות נבנה שלא מי כל
וג� כתית. צוטרייסלט, אינגאנצ� ער איז עצמו מזה הנה בימיו], נחרב כאילו ה"ז ַבימיו
הבית בזמ� שהי' הגילוי בדוגמת אלקות גילוי אצלו שמאיר ביותר נעלית בדרגא ,47כשהוא

גילוי הוא אצלו שמאיר הגילוי שג� מוכח, הגילוי, מאיר אי� העול� שבכללות מזה מ"מ,
(אפילו אחד מקו� וכשישנו מקו�, בכל הוא הגילוי הבל"ג אוא"ס גילוי דכשמאיר מוגבל.
מאיר) שהוא בהמקו� (ג� שהגילוי מפני הוא אלקות, גילוי ש� מאיר שאי� נדחת) פינה

הזק� אדמו"ר במאמר שמובא מה [וזהו מוגבל. גילוי בתיקוני�48הוא א�49דאיתא שאפילו
ממשיכי� שלימה תשובה ע"י כי משיח, בא הי' בדורו שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק הי'
עצמות גילוי אצלו מאיר שאי� ומזה מקו�]. בכל הוא זה וגילוי הבל"ג, אוא"ס גילוי
מ"ט כשמשיג שג� מ"ט, בגימטריא שחולה הידוע [וע"ד כתית. ונדכא, נשבר הוא אוא"ס,

חולה הוא הנו"�, שער לו שחסר אלא בינה הצ"צ50שערי מ"ש וידוע נשמע51]. שהי'
אי� ג"ע דאיי� ניט וויל אי� ניסט גאר זע וויל אי� הזק�) (אדמו"ר נ"ע ורבינו ָממורינו
זה לשו� נשמע שהי' וע"י אליי�. די� אז ניט מער וויל אי� כו' עוה"ב דאיי� ניט ַַוויל

[דפירוש הזק� הי'id'מאדמו"ר שזה אלא מיוחדי� בזמני� רק לא הי' שזה הוא נשמע
שעיקר מישראל לכאו"א הכח נית� הצ"צ, ע"י זה שנתפרס� לאחרי ובפרט הרגיל], דבר
שאי� הגלות בזמ� ומכש"כ זה, גילוי מאיר שכשאי� כ�, כדי ועד העצמות, גילוי יהי' רצונו

(גילוי הגילוי אפילו פעמי�`xeמאיר ג' ומבקש דכתית, במצב הוא הבית, בזמ� שהי' (

לגילוי ועד אלקות גילוי יהי' שאז ברחמי�, לציו� בשוב� עינינו ותחזינה יותר) (או יו� בכל
להמאור, מגיעי� בגלות שנמצאי� מזה דכתית העני� שע"י למאור, כתית וזהו העצמות.
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"זמ�)41 (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפני� להעיר,

והגזירה". הגלות "זמ� – ובה"קיצור" הגלות",

טז.)42 ח, אסתר

ב.)43 טז, מגילה ראה

א.)44 ח, אסתר

א.)45 יד, מגילה

תהלי�)46 מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי ראה

ז. קלז, עה"פ

כלל")47 הבית נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בש� ז ע' שמות הרמו� (פלח

תג.)48 ע' הקצרי� אדה"ז מאמרי

ס"פ)49 חדש זהר וראה ש�. הקצרי� אדה"ז במאמרי כ"ה

כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה יחזרו� דאי ד): (כג, נח

גלותא. כל יתכנש

המש�)50 ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). (ע' פס"ג תרל"ז וככה

סע"א).)51 (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y

[שלכ� מציאותו לעצ� נוגע שזה ועד אלקות גילוי הוא מישראל אחד דכל שהרצו� זה כי
הנשמה, עצ� מצד הוא אלקות] גילוי יש לא הגלות שבזמ� מזה (כתית) ונדכא נשבר הוא

עצמית. התקשרות היא באלקות שהתקשרותה שבנשמה, מאור

שנמצאי�ÈÂ˘יו"ד) מזה דכתית העני� ע"י המתגלית דהנשמה המאור שבחינת לומר,
והעני� מס"נ. ע"י שמתגלית דהנשמה המאור מבחינת יותר נעלית היא בגלות,
אחשורוש ובימי לעשות) (החלו ההתחלה רק היתה תורה שבמת� זה על דמהטעמי� הוא,
מפני הי' תורה במת� לנשמע נעשה שהקדימו זה כי הוא, היהודי�) (וקבל הקבלה היתה

כגיגית הר עליה� מלמעלה52שכפה גילוי עצמ�.53, מצד הקבלה היתה אחשורוש ובימי ,
שלמעלה שהנשמה זה מצד דישראל שהאמונה לומר, שמצדd`exויש (אמונה אלקות

דלמעלה הגילוי מצד (במ"ת) לנשמע נעשה שהקדימו ע"ד הוא שבימי54סיבה) וזה ,

עצ� שמצד באלקות ההתקשרות נתגלה אז כי הוא, עצמ�, מצד הקבלה היתה אחשורוש
בגילוי שג� לומר, יש יותר ובפרטיות מציאות�. עצ� שמצד עצמית התקשרות הנשמה,
לומר, יש המס"נ, בעני� הנשמה עצ� דגילוי הנ"ל. עניני� שני (דוגמת) ישנ� הנשמה, עצ�

miielbdשבנוגע zegklהואenk�שרואי וכמו נוס�. שבהיות�דבר אנשי�, בכמה בפועל
אח"כ וכשבאו שני�, כו"כ מש� בפועל מס"נ לה� הי' תומ"צ, על גזירות ש� שהיו במקו�
לה� שהי' המס"נ (כ"כ) בה� ניכר אי� הרחבה, מתו� בתומ"צ לעסוק שאפשר למדינות
הנשמה עצ� גילוי בה� שהאיר לפי הוא שני� כו"כ מש� במס"נ שעמדו זה כי מקוד�.

עצמ� הגלויי� בכחות שינוי עי"ז נעשה ולא הגלויי� מכחות שעצ�55שלמעלה [דזה .
(ג�) העצ� היא miielbdהנשמה zegkcהוא הנשמה שעצ� הוא, ה), סעי� mvrd(כנ"ל

עצמ�, הגלויי� כחות של לענינ� שיי� זה ואי� דעצ�xeivdlשלה� והגילוי שלה�].
שלו הגלויי� כחות שג� הוא בגלות נמצא שהוא מזה ונדכא נשבר שהוא בזה הנשמה

)xeivd�העצ ע� חד כמו ה� הגלויי�) והציור56דכחות הנשמה שעצ� דזה לומר, ויש .
והגדר בגדר, מוגדרת היא הנשמה עצ� שג� לפי הוא עניני�, שני (דוגמת) ה� דהכחות
בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצ� מצד אבל דהכחות. מהציור למעלה היא שלה
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א.)52 פח, שבת

הנ"ל)53 בד"ה ג� וראה ובכ"מ. ואיל�. ד צח, מג"א תו"א

סוס"ב. תרפ"ז

תתקצו.)54 ע' ח"ב תער"ב מהמש� ג� להעיר

ש�)55 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה וראה

קפח). ע' ח"ד מלוקט (סה"מ

(בדעת),)56 בפנימיות האמונה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

עני� לגבי ועילוי יתרו� הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה

המס"נ.

היא בגילוי שנמש� זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש

שהחיבור אלא דחי'*), (מקי� חזי מזלי' שמצד האמונה

עצ� המשכת ע"י הוא הדעת ע� מדעת שלמעלה דהאמונה

לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצ� שהגילוי [היינו הנשמה

שמתגלית ולא הדעת, ע� שתתחבר דחי' המקי� שמצד האמונה

עצמה]. הנשמה עצ�

הוא שלכ� מציאותו, לעצ� נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ

לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמ� מזה ונדכא נשבר

הנשמה עצ� שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי – ס"ט)

נוגע אלקות שגילוי בזה eze`ivnשמתגלית mvrl�נוס] הוא

מאירה עצמה העצמית שהתקשרות ג�] כח, דנתינת אופ� על

) (דעצ�znbecaבגילוי זה גילוי וג� המס"נ), בעני� שלה הגילוי

הגלויי�. דכחות הציור ע� מתחבר עצמה) הנשמה

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*



יי `"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y

[שלכ� מציאותו לעצ� נוגע שזה ועד אלקות גילוי הוא מישראל אחד דכל שהרצו� זה כי
הנשמה, עצ� מצד הוא אלקות] גילוי יש לא הגלות שבזמ� מזה (כתית) ונדכא נשבר הוא

עצמית. התקשרות היא באלקות שהתקשרותה שבנשמה, מאור

שנמצאי�ÈÂ˘יו"ד) מזה דכתית העני� ע"י המתגלית דהנשמה המאור שבחינת לומר,
והעני� מס"נ. ע"י שמתגלית דהנשמה המאור מבחינת יותר נעלית היא בגלות,
אחשורוש ובימי לעשות) (החלו ההתחלה רק היתה תורה שבמת� זה על דמהטעמי� הוא,
מפני הי' תורה במת� לנשמע נעשה שהקדימו זה כי הוא, היהודי�) (וקבל הקבלה היתה

כגיגית הר עליה� מלמעלה52שכפה גילוי עצמ�.53, מצד הקבלה היתה אחשורוש ובימי ,
שלמעלה שהנשמה זה מצד דישראל שהאמונה לומר, שמצדd`exויש (אמונה אלקות

דלמעלה הגילוי מצד (במ"ת) לנשמע נעשה שהקדימו ע"ד הוא שבימי54סיבה) וזה ,

עצ� שמצד באלקות ההתקשרות נתגלה אז כי הוא, עצמ�, מצד הקבלה היתה אחשורוש
בגילוי שג� לומר, יש יותר ובפרטיות מציאות�. עצ� שמצד עצמית התקשרות הנשמה,
לומר, יש המס"נ, בעני� הנשמה עצ� דגילוי הנ"ל. עניני� שני (דוגמת) ישנ� הנשמה, עצ�

miielbdשבנוגע zegklהואenk�שרואי וכמו נוס�. שבהיות�דבר אנשי�, בכמה בפועל
אח"כ וכשבאו שני�, כו"כ מש� בפועל מס"נ לה� הי' תומ"צ, על גזירות ש� שהיו במקו�
לה� שהי' המס"נ (כ"כ) בה� ניכר אי� הרחבה, מתו� בתומ"צ לעסוק שאפשר למדינות
הנשמה עצ� גילוי בה� שהאיר לפי הוא שני� כו"כ מש� במס"נ שעמדו זה כי מקוד�.

עצמ� הגלויי� בכחות שינוי עי"ז נעשה ולא הגלויי� מכחות שעצ�55שלמעלה [דזה .
(ג�) העצ� היא miielbdהנשמה zegkcהוא הנשמה שעצ� הוא, ה), סעי� mvrd(כנ"ל

עצמ�, הגלויי� כחות של לענינ� שיי� זה ואי� דעצ�xeivdlשלה� והגילוי שלה�].
שלו הגלויי� כחות שג� הוא בגלות נמצא שהוא מזה ונדכא נשבר שהוא בזה הנשמה

)xeivd�העצ ע� חד כמו ה� הגלויי�) והציור56דכחות הנשמה שעצ� דזה לומר, ויש .
והגדר בגדר, מוגדרת היא הנשמה עצ� שג� לפי הוא עניני�, שני (דוגמת) ה� דהכחות
בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצ� מצד אבל דהכחות. מהציור למעלה היא שלה
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א.)52 פח, שבת

הנ"ל)53 בד"ה ג� וראה ובכ"מ. ואיל�. ד צח, מג"א תו"א

סוס"ב. תרפ"ז

תתקצו.)54 ע' ח"ב תער"ב מהמש� ג� להעיר

ש�)55 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה וראה

קפח). ע' ח"ד מלוקט (סה"מ

(בדעת),)56 בפנימיות האמונה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

עני� לגבי ועילוי יתרו� הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה

המס"נ.

היא בגילוי שנמש� זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש

שהחיבור אלא דחי'*), (מקי� חזי מזלי' שמצד האמונה

עצ� המשכת ע"י הוא הדעת ע� מדעת שלמעלה דהאמונה

לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצ� שהגילוי [היינו הנשמה

שמתגלית ולא הדעת, ע� שתתחבר דחי' המקי� שמצד האמונה

עצמה]. הנשמה עצ�

הוא שלכ� מציאותו, לעצ� נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ

לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמ� מזה ונדכא נשבר

הנשמה עצ� שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי – ס"ט)

נוגע אלקות שגילוי בזה eze`ivnשמתגלית mvrl�נוס] הוא

מאירה עצמה העצמית שהתקשרות ג�] כח, דנתינת אופ� על

) (דעצ�znbecaבגילוי זה גילוי וג� המס"נ), בעני� שלה הגילוי

הגלויי�. דכחות הציור ע� מתחבר עצמה) הנשמה

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*



l`xyiיב ipa z` devz dz`e

חד כולא ה� שלה דהכחות והציור דהנשמה המאור57הפשיטות דבחינת לומר, יש ועפ"ז .
הפשיטות בעני� מוגדרת שהיא כמו הנשמה עצ� היא מס"נ ע"י שמתגלית דהנשמה
מזה דכתית העני� ע"י שמתגלית דהנשמה המאור ובחינת דכחות, מציור שלמעלה

בהעצמות. מושרשת שהיא כמו הנשמה עצ� גילוי הוא בגלות, שנמצאי�

בהמאמרÈÂ˘יא) המבואר ע� זה ויקחו58לקשר ישראל בני את תצוה ואתה הכתוב בפי'
ישראל יביאו אזי ישראל בני את ויקשר יצוה שמשה דלאחרי גו', זית שמ� ַאלי�

יוסיפו עבודת� ע"י שישראל גו', זית שמ� לומרלמשה ויש משה. במדריגת אור גילוי
ז� שהוא הוא, ישראל, בני את ומקשר מצוה שמשה דזה האד�, בעבודת בזה מהביאורי�
(מצד דהנשמה הגילויי� מצד שהיא כמו על נוס� תהי' שהאמונה האמונה, את ומפרנס
ואתה מ"ש דזהו לומר, [ויש הנשמה. עצ� מצד ג� אלקות) רואה שלמעלה שהנשמה זה
(מקשר מצוה שמשה משמע ישראל בני את תצוה ואתה דלשו� ישראל, בני את ַתצוה

חד ה� ישראל כל הנשמה, עצ� מצד כי עצמ�, ישראל בני את העבודה59ומחבר) וע"י .[
שלה� הגלויי� כחות שג� משה), ע"י הנשמה עצ� גילוי בישראל שנמש� (לאחרי דישראל

)xeivd�עצ בבחינת והוספה יתרו� נעשה עי"ז הנשמה, לעצ� מתאימי� יהיו דהכחות)
שרשה בה מתגלה עי"ז כי אלי�), (ויקחו משה ע"י בה� ונתגלתה שנמשכה הנשמה

בהעצמות. מושרשת שהיא כמו האמיתי

],¯ÈÚ‰ÏÂהנשמה עצ� ע"י דישראל שהאחדות דישראל. בהאחדות ג� ניתוס� שעי"ז
היא בה� ע"יenkשמתגלית היא זו אחדות ולכ�, מציאות�. על נוס� דבר
טפל וגופ� עיקר נפש� בהעצמות,60שעושי� מושרשת שהיא כמו הנשמה עצ� גילוי וע"י .

העניני� בכל היא דישראל האחדות העצ�, ע� חד הוא הגלויי� דכחות הציור ג� שעי"ז
להגו�]. השייכי� בעניני� ג� שלה�,

Ê"ÙÚÂבהמאמר מ"ש עי"ז61יוב� משה, במדריגת עבודת�) (ע"י מוסיפי� שישראל דע"י ,
(נר דהנשמה שהנר זה דלכאורה, תמיד, נר אד�62יהי' נשמת תמיד63הוי' הוא (

דבעצ� תצוה), (ואתה משה ע"י שנמש� הנשמה עצ� גילוי ע"י הוא שינוי), בלי (בשוה,
מוסיפי� שישראל ע"י הוא תמיד דנר שהעני� אומר ובהמאמר שינוי, שיי� אי� הנשמה
ע"י למטה מלמעלה בדר� הנשמה דעצ� שבהגילוי לומר, ויש אלי�. ויקחו משה, במדריגת

ה שעיקר ובוקר. ערב בי� חילוק יש תצוה, והסתרי�ואתה העלמות כשישנ� הוא שלה גילוי
אלה שג� יו"ד), (סעי� לעיל שנתבאר וכמו המס"נ, כח ומתגלה מתעורר שעי"ז (ערב)
הרחבה מתו� בתומ"צ לעסוק שאפשר למקו� כשבאו במס"נ, עמדו (ערב) הגזירה שבזמ�
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שעח.)57 ע' ש� מלוקט סה"מ ג� ראה

ס"ב.)58 לעיל הובא – ד סעי�

חילוקי)59 ישנ� שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המש� וראה

ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות,

ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצ� שמצד העצמית התקשרות הוא

חזי).

לב.)60 פרק תניא ראה

ד.)61 סעי�

כז.)62 כ, משלי

סט"ו.63) בהמאמר ראה

`"nyz'd ,oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y

בו שיי� (שאי� תמיד דנר העני� ואמיתית מקוד�. לה� שהי' המס"נ בה� ניכר אי� (בוקר),
ויקחו הנשמה, עצ� ע� חד יהיו הגלויי� כחות שג� ישראל של עבודת� ע"י הוא שינוי)

אלי�.

Ê"ÙÚÂבכתית כי גו', אלי� לויקחו בהמש� בכתוב נאמר למאור שכתית זה לבאר יש
דעני� בגלות, שה� מזה (כתית) ונדכאי� שבורי� ה� שישראל זה ג� נכלל למאור
הנשמה, לעצ� מתאימי� יהיו שלה� הגלויי� כחות שג� ישראל של עבודת� ע"י הוא זה
בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצ� היא עי"ז שמתגלית דהנשמה המאור ובחי'

גו'. אלי� לויקחו בהמש� למאור כתית נאמר ולכ�

שמשהÂ‰�‰יב) הוא גו' אלי� ויקחו ישראל בני את תצוה בואתה (בפשטות) הפירוש
דזה העניני�, בפנימיות ג� מוב� ומזה גו'. אלי� שיקחו ישראל בני את ַיצוה
ויקחו על ג� כח נתינת לה� שממשי� באופ� הוא ישראל בני את ומקשר מצוה שמשה
שעבודתו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, למשה בנוגע הוא וכמו"כ גו'. אלי�
שאח"כ באופ� היא הנשמה עצ� שמצד מישראל אחד שבכל האמונה את ולגלות לעורר
כחות מצד ג� שינוי בו שיי� שאי� תמיד נר שיהיו ועד עצמ�, בכח עבודת� יעבדו

הגלויי�.

Ê"ÈÚÂמצד ג� אלקות גילוי יהי' שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכי�
נר להעלות גו' שמ� אלי� (ויקחו הנרות והדלקת השמ� הבאת אז ויהי' המטה.
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית בגשמיות, ג� תמיד)

ממש. בקרוב
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בו שיי� (שאי� תמיד דנר העני� ואמיתית מקוד�. לה� שהי' המס"נ בה� ניכר אי� (בוקר),
ויקחו הנשמה, עצ� ע� חד יהיו הגלויי� כחות שג� ישראל של עבודת� ע"י הוא שינוי)

אלי�.

Ê"ÙÚÂבכתית כי גו', אלי� לויקחו בהמש� בכתוב נאמר למאור שכתית זה לבאר יש
דעני� בגלות, שה� מזה (כתית) ונדכאי� שבורי� ה� שישראל זה ג� נכלל למאור
הנשמה, לעצ� מתאימי� יהיו שלה� הגלויי� כחות שג� ישראל של עבודת� ע"י הוא זה
בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצ� היא עי"ז שמתגלית דהנשמה המאור ובחי'

גו'. אלי� לויקחו בהמש� למאור כתית נאמר ולכ�

שמשהÂ‰�‰יב) הוא גו' אלי� ויקחו ישראל בני את תצוה בואתה (בפשטות) הפירוש
דזה העניני�, בפנימיות ג� מוב� ומזה גו'. אלי� שיקחו ישראל בני את ַיצוה
ויקחו על ג� כח נתינת לה� שממשי� באופ� הוא ישראל בני את ומקשר מצוה שמשה
שעבודתו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, למשה בנוגע הוא וכמו"כ גו'. אלי�
שאח"כ באופ� היא הנשמה עצ� שמצד מישראל אחד שבכל האמונה את ולגלות לעורר
כחות מצד ג� שינוי בו שיי� שאי� תמיד נר שיהיו ועד עצמ�, בכח עבודת� יעבדו

הגלויי�.

Ê"ÈÚÂמצד ג� אלקות גילוי יהי' שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכי�
נר להעלות גו' שמ� אלי� (ויקחו הנרות והדלקת השמ� הבאת אז ויהי' המטה.
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית בגשמיות, ג� תמיד)

ממש. בקרוב
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אגרות קודש

]י"א אד"ר, תשכ"ב[

במענה למכתבו מכ"ז טבת - שנתקבל באיחור זמן רב -

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן 

כתבו.

לכתבו אודות מחשבות זרות בשעת הלימוד ותפלה, ידועה העצה לזה, אשר יהי' הספר או הסידור 

פתוח לפניו בעת הלימוד והתפלה, והאותיות אוחזות את המחשבה ותופסות אותה.

ומאחר שהובטחנו יגעת ומצאת, וזכה ללמוד בישיבה הק' תומכי תמימים, מיסודם ובהנהלתם של 

רבותינו נשיאינו, בודאי כשילמוד בהתמדה ושקידה ימשיך זה ברכת השי"ת בכל המצטרך לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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מוגה בלתי

אמר‡. אדמו"ר מו"ח השבוע.1כ"ק פרשת ע� דהיינו, הזמ�, ע� לחיות שצריכי� הזק� רבינו בש�
ש� בעילו� צדקה נתינת כדלקמ�.2ובנדו"ד, תצוה", "ואתה השבוע: בפרשת מרומזת –

הזהב.3בסיו�·. מזבח אודות התורה ציווי נאמר תצוה פרשת
התורה מפרשי שאר4והקשו אודות הציווי ע� יחד להאמר צרי� הזהב מזבח אודות הציווי הי' לכאורה :

ומהו מועד. באוהל הזהב מזבח ע� יחד שעמדו והמנורה, השולח� נימנו שש� תרומה, בפרשת המשכ�, כלי
תצוה? פרשת בסו� המשכ�, עבודות כל לאחרי בתורה נאמר הזהב שמזבח הטע�

בזה: העני� א�

הזהב, מזבח על שהיתה הקטורת עבודת – היא במשכ� העבודות כל של שהתכלית בכ�, מרמזת התורה
בירושלמי כדאיתא והקב"ה, הכה� רק היו וש� הקטורת, את שהקטיר הכה� רק נכנס הי' הפסוק5שש� 6על

בה� שכתוב אות� "אפילו גו'", בבואו מועד באוהל יהי' לא אד� באוהל7"וכל יהיו לא אד�, פני פניה� ודמות
מזבח על יו� בכל הקטורת בעבודת רק הנה שבמשכ�, העבודות מכל כלומר: וכו'. השרת מלאכי אפילו מועד",

השכינה. השראת היתה וש� לבד�, והקב"ה הכה� ש� היו הזהב,

ומצוות בתורה לעסוק לזכות – היא העבודה של והשלימות התכלית יו�: בכל לקונו האד� בעבודת הוא וכ�
"פאטאגראפיעס") ("�יקטשורס", תמונות לעשות שנוהגי� כאות� לא פירסו�; ללא בפרט ובצדקה ַָָבכלל

בסתר" "מת� של באופ� שיהי' אלא בעיתוני�, בעצמו.8ומדפיסי� הקב"ה מלבד מזה, ידע לא אחד שא� ,

המשכ�:‚. מבני� למדי� הוראה עוד
נאמר המשכ� הנשי�.9בנדבת הביאו המשכ� בנדבת העיקרי שחלק היינו, הנשי�", על האנשי� "ויבואו

האנשי�. מאשר יותר גדול חלק ליטול הנשי� צריכות "תורה", של משכ� בוני� שכאשר – מזה וההוראה

הנתינה שהרי – הבאה בפע� הנה כמוכ�, שוה חלק בנתינת נשותיכ� השתתפו עתה עד א� לעניננו: ובנוגע
מכ�. יותר גדול חלק בנתינת להשתת� נשותיכ� צריכות – התחלה רק היא עתה

זאת:„. ועוד
בקודש" "מעלי� הכלל .10ידוע

המדבר" "מקדש הי' שתחילה – במשכ� הי' העולמי�"11כ� "בית שנקרא המקדש בית הי' ואח"כ ו"גדול12, ,
הראשו�" מ� (השני) האחרו� הזה הבית כבוד כיו�13יהי' – במעלה יותר גדול יהי' השלישי המקדש ובית ,

שמי�" "בידי .14שייבנה

המשכ�, עבור ישראל בני שנתנו ונחושת וכס� הזהב בדוגמת – תורה להחזיק הצדקה בעבודת ג� ועד"ז
שזוכי� ועד העולמי�", "בית ואח"כ המדבר", "מקדש בוני� שתחילה – השכינה להשראת כלי� עשו שמה�

בימינו. במהרה צדקנו משיח ע"י השלישי לביהמ"ק

תמשיכו‰. ובעזה"י התורה, החזקת עבור מפעולותיכ� נחת ותרוו ימי�, ואריכות בריאות לכ� ית� השי"ת
וברוחניות. בגשמיות לכ� לטוב שאת, ביתר לית�
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חשו�).1) ב יו�" ב"היו� (נעתק ואיל� 29 ע' תש"ב סה"ש
(המו"ל).2) ש� בעילו� תהי' שנדבת� רצו הנ"ל המנדבי�
ונדפס3) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זה סעי�

מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 171 ע' ח"א בלקו"ש
המו"ל. ע"י

עה"פ.4) תו"ש וראה ועוד. כא�. אוה"ח ש"�, ספורנו, רמב"�,
וש"נ.
סה"ב.5) פ"ה יומא
יז.6) טז, אחרי

יו"ד.7) א, יחזקאל
ב.8) ט, ב"ב וראה יד. כא, משלי
עה"פ.9) רמב"� וראה כב. לה, ויקהל
וש"נ.10) א. כח, ברכות
הי"ב.11) פ"א ביהב"ח הל' רמב"�
ה"ב.12) ש�
סע"א.13) ג, ב"ב וראה ובפרש"י. ט ב, חגי
ועוד.14) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י ראה
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מוגה בלתי

היא‡. השמחה מ"מ, לשמחה", "מועדי� שמחה, של חיוב שישנו אע"פ הרי – יו�ֿטוב לשמחת בנוגע
הרמב"� פוסק שלכ� כו', מסויימי� גדרי� בה שיש והגבלה, אדה"ז1במדידה ובשו"ע בשו"ע )2(והובא

עניני� ממנה יבואו שלא ולוודא השמחה את למדוד כו'" ברגלי� שוטרי� להעמיד די� בית ש"חייבי�
בלתיֿרצויי�.

להיות צריכה השמחה) של בעיצומה (כשנמצאי� במילואה כשהיא שאפילו כזו, ששמחה –dlabdaומוב�,

ליל� צריכי� זה) בזמ� להיות שצריכה (כפי במילואה להשמחה לבוא שכדי בודאי bxcl`הרי `bxcn,היינו ,

שמחה. של ומצב למעמד שבאי� עד הקוד� ומצב מהמעמד לאט, לאט ליל� שצריכי�

אחר: באופ� היא פורי� שמחת אבל

איניש ש"חייב די� ישנו לפורי� בנוגע הנה בהגבלה, להיות צריכה שהשמחה די� ישנו ליו"ט שבנוגע כש�
בפוריא rciלבסומי `lc cr"3.ושכל דעת של העני� מכללות למעלה שכל, של הגבלות ללא היינו, ,

יכולי� אלא לדרגא, מדרגא הליכה של באופ� יהיו להשמחה שההכנות הכרח שאי� מוב� הרי שכ�, וכיו�
הוא" "ונהפו� של באופ� זו לשמחה הקצה.4לבוא אל הקצה מ� ,

ולהעיר:·.
בירושלמי .5איתא . והולכת רבה היא הולכת שהיא מה כל קימעא קימעא בתחילה ישראל של "גאולת�

המל� בשער יושב ומרדכי בתחילה ואח"כ6כ� הסוס, ואת הלבוש את המ� היתה7ויקח ליהודי� ואח"כ . .
ושמחה" הצמחֿצדק8אורה ברשימות ג� ליל�9(כמובא צרי� בפורי� ג� לכאורה הרי וא"כ, עתה), זה שנדפסו

קימעא. קימעא לדרגא, מדרגא

שהיתה הראשונה בפע� רק אמורי� קימעא) דקימעא באופ� הוא (שהסדר הנ"ל שהדברי� – הוא העני� א�
קימעא; דקימעא באופ� זה הי' ולכ� של�, עבודה בסדר צור� הי' שאז לבטלה, והוצרכו הגזירה

אתixg`lמשא"כ לפעול יכולי� המס"נ, בכח בנ"י, אשר והראו, הדר�, את סללו כבר הראשונה שבפע�
(לא פורי� לשמחת להגיע יכולי� אזי – רו� לעומק נתהפ� תחת עומק של שהמצב הוא", ד"ונהפו� העני�

אלא) קימעא, קימעא של cineבאופ� skiz.

יותר:‚. ובפרטיות
אתהפכא של באופ� הי' פורי� ולאבד10נס להרוג "להשמיד גזר שאחשורוש שלמרות – הוא" "ונהפו� –

היהודי�" כל הנה11את ,envra `ed"�אות הצרי� ומדינה ע� חיל כל את ולאבד להרוג "להשמיד וגזר ;12חזר

אנ�" אחשורוש עבדי ש"אכתי ומצב במעמד אז היו שבנ"י שא� זאת, מה13ועוד אצל� אחשורוש שאל מ"מ, ,

לעשות. עליו שציוו מה כל וקיי� לעשות, עליו

חז"ל במדרשי כמסופר בעלֿכרחו, שעשה עניני� שהיו מ"מ,14ואע"פ – כ� לעשות והכריחו עמד שהמלא�
בעצמו. אחשורוש של הציווי ע"י בפועל הדבר נעשה

א"כ אחשורוש, את להכריח המלא� של בפעולתו צור� שהי' כיו� מוב�: אינו דלכאורה – בזה וההסברה
ה' רצו� הי' שכ� – אחשורוש? ע"י שלא להעשות יכול הדבר envraהי' yexeyg`yלא וכאשר הדבר, על יצוה

זאת. שיעשה עצות נמצאו אזי רצה,
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עוו. נאסטראנד ב824ֿ אשר הגדול באול� נערכה ההתוועדות (*ַָ
�ארקוויי. איסטער� ַפינת

הכ"א.1) פ"ו יו"ט הל'
תקכט.2) סו"ס או"ח
סתרצ"ה.3) או"ח טושו"ע ב. ז, מגילה
א.4) ט, אסתר
ה"ב.5) פ"ג יומא ה"א. פ"א ברכות
יט.6) ב, אסתר
יא.7) ו, ש�

טז.8) ח, ש�
(9.17 ס"ע תשט"ו) (קה"ת, אסתר" מגילת על "רשימות קונטרס

קנא. ע' ש� ג� וראה מט. ע' תש"נ) (קה"ת, מג"א באוה"ת ולאח"ז
ובכ"מ.10) ב. צד, מג"א תו"א ג� ראה
יג.11) ג, אסתר
יא.12) ח, ש�
וש"נ.13) א. יד, מגילה
תתרנוֿז.14) רמז אסתר יל"ש ב. טז, מגילה ראה



טו

.*e"hyz'd mixetd bg zgiy .c"qa

מוגה בלתי

היא‡. השמחה מ"מ, לשמחה", "מועדי� שמחה, של חיוב שישנו אע"פ הרי – יו�ֿטוב לשמחת בנוגע
הרמב"� פוסק שלכ� כו', מסויימי� גדרי� בה שיש והגבלה, אדה"ז1במדידה ובשו"ע בשו"ע )2(והובא

עניני� ממנה יבואו שלא ולוודא השמחה את למדוד כו'" ברגלי� שוטרי� להעמיד די� בית ש"חייבי�
בלתיֿרצויי�.

להיות צריכה השמחה) של בעיצומה (כשנמצאי� במילואה כשהיא שאפילו כזו, ששמחה –dlabdaומוב�,

ליל� צריכי� זה) בזמ� להיות שצריכה (כפי במילואה להשמחה לבוא שכדי בודאי bxcl`הרי `bxcn,היינו ,

שמחה. של ומצב למעמד שבאי� עד הקוד� ומצב מהמעמד לאט, לאט ליל� שצריכי�

אחר: באופ� היא פורי� שמחת אבל

איניש ש"חייב די� ישנו לפורי� בנוגע הנה בהגבלה, להיות צריכה שהשמחה די� ישנו ליו"ט שבנוגע כש�
בפוריא rciלבסומי `lc cr"3.ושכל דעת של העני� מכללות למעלה שכל, של הגבלות ללא היינו, ,

יכולי� אלא לדרגא, מדרגא הליכה של באופ� יהיו להשמחה שההכנות הכרח שאי� מוב� הרי שכ�, וכיו�
הוא" "ונהפו� של באופ� זו לשמחה הקצה.4לבוא אל הקצה מ� ,

ולהעיר:·.
בירושלמי .5איתא . והולכת רבה היא הולכת שהיא מה כל קימעא קימעא בתחילה ישראל של "גאולת�

המל� בשער יושב ומרדכי בתחילה ואח"כ6כ� הסוס, ואת הלבוש את המ� היתה7ויקח ליהודי� ואח"כ . .
ושמחה" הצמחֿצדק8אורה ברשימות ג� ליל�9(כמובא צרי� בפורי� ג� לכאורה הרי וא"כ, עתה), זה שנדפסו

קימעא. קימעא לדרגא, מדרגא

שהיתה הראשונה בפע� רק אמורי� קימעא) דקימעא באופ� הוא (שהסדר הנ"ל שהדברי� – הוא העני� א�
קימעא; דקימעא באופ� זה הי' ולכ� של�, עבודה בסדר צור� הי' שאז לבטלה, והוצרכו הגזירה

אתixg`lמשא"כ לפעול יכולי� המס"נ, בכח בנ"י, אשר והראו, הדר�, את סללו כבר הראשונה שבפע�
(לא פורי� לשמחת להגיע יכולי� אזי – רו� לעומק נתהפ� תחת עומק של שהמצב הוא", ד"ונהפו� העני�

אלא) קימעא, קימעא של cineבאופ� skiz.

יותר:‚. ובפרטיות
אתהפכא של באופ� הי' פורי� ולאבד10נס להרוג "להשמיד גזר שאחשורוש שלמרות – הוא" "ונהפו� –

היהודי�" כל הנה11את ,envra `ed"�אות הצרי� ומדינה ע� חיל כל את ולאבד להרוג "להשמיד וגזר ;12חזר

אנ�" אחשורוש עבדי ש"אכתי ומצב במעמד אז היו שבנ"י שא� זאת, מה13ועוד אצל� אחשורוש שאל מ"מ, ,

לעשות. עליו שציוו מה כל וקיי� לעשות, עליו

חז"ל במדרשי כמסופר בעלֿכרחו, שעשה עניני� שהיו מ"מ,14ואע"פ – כ� לעשות והכריחו עמד שהמלא�
בעצמו. אחשורוש של הציווי ע"י בפועל הדבר נעשה

א"כ אחשורוש, את להכריח המלא� של בפעולתו צור� שהי' כיו� מוב�: אינו דלכאורה – בזה וההסברה
ה' רצו� הי' שכ� – אחשורוש? ע"י שלא להעשות יכול הדבר envraהי' yexeyg`yלא וכאשר הדבר, על יצוה

זאת. שיעשה עצות נמצאו אזי רצה,
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עוו. נאסטראנד ב824ֿ אשר הגדול באול� נערכה ההתוועדות (*ַָ
�ארקוויי. איסטער� ַפינת

הכ"א.1) פ"ו יו"ט הל'
תקכט.2) סו"ס או"ח
סתרצ"ה.3) או"ח טושו"ע ב. ז, מגילה
א.4) ט, אסתר
ה"ב.5) פ"ג יומא ה"א. פ"א ברכות
יט.6) ב, אסתר
יא.7) ו, ש�

טז.8) ח, ש�
(9.17 ס"ע תשט"ו) (קה"ת, אסתר" מגילת על "רשימות קונטרס

קנא. ע' ש� ג� וראה מט. ע' תש"נ) (קה"ת, מג"א באוה"ת ולאח"ז
ובכ"מ.10) ב. צד, מג"א תו"א ג� ראה
יג.11) ג, אסתר
יא.12) ח, ש�
וש"נ.13) א. יד, מגילה
תתרנוֿז.14) רמז אסתר יל"ש ב. טז, מגילה ראה
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הידוע בסיפור שמצינו הנהר15וע"ד ע"ג בספינה העבירוהו שכאשר במאסר, בהיותו הזק� אדמו"ר אודות
שראה עד רצה, ולא הלבנה, את לקדש שיוכל כדי הספינה את להעמיד הספינה מנהיג את ביקש בלילה,

הלבנה. את לקדש יוכל הזק� שאדמו"ר כדי הספינה את להעמיד הסכי� ואז מלכת, עמדה שהספינה

הרי לכ�, יסכי� הספינה את שהנהיג שהגוי הצור� הי' מה מלכת, עמדה שהספינה כיו� זה: על ושואלי�
בזה והביאור – בדעתו? תלוי הי' לא לקיימ�16הדבר שצרי� הוא המצוות שעני� ,rahd jxca�מ למעלה ולא ,

המצוה קיו� י"ח לצאת אפשר אי ניסיי� עניני� שע"י דתורה בנגלה דיני� פרטי כמה שמצינו כפי ,17הטבע,

אחיזה לו שיש באופ� להיות הוצר� גופא המצוה קיו� מ"מ, בנסי�, להשתמש הוצר� הזק� שאדמו"ר א� ולכ�,
הספינה. את להעמיד יסכי� הספינה שמנהיג עי"ז – בטבע

שאחשורוש שאע"פ בנדו"ד, בדא"פ י"ל ייעשהgxkedועד"ז שהדבר נפק"מ למאי וא"כ, שנצטווה, מה לעשות
דאתהפכא. העילוי בזה יש ידו, על הדבר נעשה שבפועל כיו� מ"מ, – כ�) לעשות שרצונו יאמר (שאחשורוש ידו על

אלא יבלבל, לא שהחוש� לפעול רק ולא החוש�, את לדחות רק לא היא הכוונה שתכלית – העני� ונקודת
אור. – עצמו מהחוש� לעשות

הבעש"ט ששיטת הרשות, בעניני בעבודה שמצינו תעזוב18וע"ד ד"עזוב באופ� להיות צריכה שהעבודה היא
דנשמתא"19עמו" "תוקפא – דגופא" מ"תוקפא יעשו בשלימותו, הגו� ובהיות הגו�, ע� שביחד היינו, ,20.

דאתהפכא, העילוי יהי' שעי"ז כדי – אחשורוש את להכריח המלא� הוצר� זה envrובשביל yexeyg`y

האר� מעמי ש"רבי� עד עליה�" היהודי� פחד "נפל ועי"ז כו', הפוכה גזירה וגוזר הגזירה את מבטל
.21מתיהדי�"

בימי„. הקצה, אל הקצה מ� הפיכה דאתהפכא, העני� את דורכגע�ראכ�") ("מ'האט פעלו שכבר ָָולאחרי
קימעא של באופ� (לא פורי� דשמחת ומצב למעמד שיבואו נדרש שלאח"ז יפלא לא – הראשונה בפע� הפורי�

אלא) cineקימעא, skiz"�וזעקת הצומות "דברי אסתר, דתענית ומצב המעמד שלאחרי היינו, הצומות22, לזכר ,
ומיד, תיכ� אלא הוא", ש"ונהפו� עד חדשי� וכמה כמה להמתי� צור� אי� הראשונה, בפע� שהיו וזעקת�

ידע". דלא "עד של באופ� דפורי� להשמחה באי� עי�, כהר�
לפועל: ובנוגע

הסדר יהי' לא בודאי – פורי� לשוש� מפורי� יוצאי� שבו בלילה שעות כמה לאחרי כבר שנמצאי� כיו�
לומר: נוהג אדמו"ר מו"ח כ"ק שהי' כפי – "שטורע�" מתו� מיד יתחילו אלא קימעא, דקימעא באופ�
לאופ� מהמסובי� אחד יבוא הפחות ולכל והגבלה, מגדר למעלה שמח בניגו� מיד להתחיל – ָ"שטרומאי"

ידע" דלא ד"עד .23השמחה

***

עמלק.‰. גוי� ראשית ד"ה מאמר ואמר לנג� צוה

***

.Â:�טובי הימי� בשאר שאינו והיפוכו, דבר מצינו בפורי�
בשמ�: כמודגש יו"ט, לכל קבוע זמ� שישנו – הזמ� עני� ע� הקשורי� טובי� הימי� –miniבכל טובי�
זמ�. באותו זה יו"ט חוגגי� בנ"י שכל הפסח, דחג היו"ט וכמו בנ"י, כל אצל שוה זמנ� הרי

מנהג מצד הזה, כבזמ� או דיומא, ספיקא מצד גלויות, של שני טוב יו� ג� עושי� בחו�ֿלאר� ורק –
בידינו .24אבותינו
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ב.15) תשנב, ח"ד לקו"ד
א.16) תשנג, ש� ראה
וש"נ.17) ואיל�. 48 ע' חל"א לקו"ש ראה
וש"נ18) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר ראה

שבט). כח יו�" ב"היו� (נעתק
ה.19) כג, משפטי�

ב.20) קמ, ש� ב. קפ, ח"א זהר ראה
יז.21) ח, אסתר
לא.22) ט, ש�
התוועדויות23) – מנח� (תורת סכ"ו תשי"ב פורי� שיחת ג� ראה

וש"נ. .(45 ע' ח"ה
ה"ה.24) פ"ה הי"א. פ"ג החודש קידוש הל' רמב"�
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"במועדו", הפסח את להקריב יכול שאינו רחוקה בדר� או טמא שהי' מי של מיוחד מקרה ישנו כאשר ועד"ז
באייר בי"ד הפסח את מקריב לשאר25אזי בנוגע משא"כ פסח, לקרב� בנוגע רק הוא זה עני� אעפ"כ, אבל .

בנ"י. כל ע� יחד הפסח ימי שבעת את הוא ג� חוגג – מצה ואכילת חמ� איסור הפסח, חג עניני

הפורי�: ימי – זה בפרט הכלל מ� שיוצא אחד עני� ישנו א�

עשר, ארבעה יו� את עושי� הפרזות בערי היושבי� שהיהודי� באופ� מלכתחילה נקבעו הפורי� ימי
עשר חמשה יו� את עושי� שוש�, כמו חומה, מוקפות בערי� שיושבי� שהוא26והיהודי� זה שיו� והיינו, .

מוקפות בערי� פורי� שהוא זה שיו� לאיד�, וכ� חומה, מוקפות בערי� פורי� אינו – הפרזות בערי פורי�
הפרזות. בערי פורי� אינו חומה,

(קריאת מקדימי� ש"כפרי� – הש"ס זמ� והתחלת המשנה בזמ� חילוק עוד ניתוס� זה, בחילוק די לא וא�
הכניסה" ליו� ממ"ש27המגילה) שלמדו כפי השנה), לקביעות בהתא� – בי"ג או בי"ב ימי22(בי"א את "לקיי�

לה�". תקנו הרבה "זמני� בזמניה�", האלה הפורי�

שבכרכי�" לאחיה� ומזו� מי� שיספקו "כדי הכניסה" ליו� מקדימי� ש"כפרי� יש27[וא� שעי"ז היינו, ,

שונה]. בזמ� הפורי� עניני אצל� נעשי� סוכ"ס הרי שבכרכי�, אחיה� של להפורי� ג� שייכות לה�

בגמרא זה על שאמרו כ�, כדי תתגודדו28ועד לא כא� כנוהגי�29"איקרי "דנראה אגודות", אגודות תעשו לא ,
בט"ו" חומה ומוקפי� בי"ד, גדולות ועיירות כניסה, ביו� המגילה את כפרי� כשקורי� תורות אלה30ב' שהרי ,

בראשוני� (כהשקו"ט חול נוהגי� שאלה בזמ� פורי� ).31עושי�

ערי המקו�, שינויי שמצד היינו, במקו�, ויורד נמש� שהזמ� באופ� הזמ� בהגבלת ה� הפורי� שימי ונמצא,
חול. יו� או פורי� הוא זה זמ� א� – בזמ� שינוי נעשה כפרי�, או חומה מוקפות ערי� הפרזות,

במעמד להיות מחייב כהלכת� הפורי� דיני קיו� שהרי לגמרי, מהזמ� למעלה הוא הפורי� עני� – גיסא ולאיד�
לזמ�. ולא למקו� לא שיי� אינו אזי ידע", ד"לא ומצב במעמד נמצא האד� וכאשר ידע", דלא "עד של ומצב

תחתונה, היותר במדריגה זמ� ע� קשור זה הרי גיסא, מחד לגמרי: הפכי� שני ישנ� הפורי� שבימי ונמצא,
ה� הפרזי�, בערי ה� – והמקומות הזמני� בכל גיסא, ולאיד� המקו�; שינויי לפי משתנה שהזמ� כ� כדי עד
לגמרי יציאה היינו, ידע", דלא "עד של ומצב מעמד צ"ל – שמקדימי� בכפרי� וה� חומה, מוקפות בערי�

מהשכל. למעלה ועד והזמ�, המקו� מהגבלות

.Ê:מזה וההוראה
(קוד� כולה השנה כל שבמש� דמסירתֿנפש, העבודה הוא – דפורי� להנס זכו ידו שעל – פורי� של ענינו
"להשמיד הגזירה שקיימת בידע� מס"נ, של בתנועה ונשי�, ט� זק� ועד מנער בנ"י, כל עמדו הגזירה) שבטלה

היל"ת היהודי�", כל את ולאבד .32להרוג

אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי – בנ"י כל אצל הי' המס"נ עני� מ"ש33כלומר: בפירוש הצמחֿצדק 34בש�

אצל�ii"יהוד ג� שהרי יהודי�, שה� כלל לדעת רצו לא אפילו או ידעו שלא אלה על ג� שקאי יודי"�, בשני "�
את גו' "להשמיד המ�, גזירת חלה עליה� שג� וכש� היהדות, נקודת תנועתlkישנה ג� היתה כ� היהודי�",

אצל רח"ל.lkהמס"נ יהדות, ע� שייכותו ע"ד לדעת רצה שלא שבקלי�, קל אפילו היהודי�,

בשנ מיוחדי� בזמני� רק לא אצל� הי' המס"נ שעני� זאת, אדמו"רועוד (כמ"ש נעילה בעת ביוהכ"פ כמו ה,
החול,35האמצעי בימות ג� אלא ויו"ט, בשבת או מס"נ), של בתנועה עומד שבקלי� קל אפילו נעילה שבעת

כולה. השנה שבמש� המצבי� שינויי בכל בחור�, וה� בקי� ה� כולה, השנה בכל
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ואיל�.25) יו"ד ט, בהעלות�
ואיל�.26) יז ט, אסתר
מגילה.27) מס' ריש
ב.28) יג, יבמות
א.29) יד, ראה פ'
ש�.30) יבמות פרש"י
ריטב"א31) מגילה. ריש ר"� א. יד, ש� – אמרינ� כי תוד"ה ראה

ועוד. ש�. ויבמות מגילה
ב.32) צט, א. צז, ב. צא, מג"א תו"א ראה
שיחת33) ג� וראה .(82 ע' תש"ב (סה"ש ס"ו תש"ב פורי� שיחת

וש"נ. .(24 ע' ש� מנח� (תורת ס"ד תשי"ב פורי�
(34.(45 ע' ריש תש"ג (סה"ש ס"ה תש"ג פורי� שיחת ראה
וש"נ.35) קנ. ע' קונטרסי� האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה
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"במועדו", הפסח את להקריב יכול שאינו רחוקה בדר� או טמא שהי' מי של מיוחד מקרה ישנו כאשר ועד"ז
באייר בי"ד הפסח את מקריב לשאר25אזי בנוגע משא"כ פסח, לקרב� בנוגע רק הוא זה עני� אעפ"כ, אבל .

בנ"י. כל ע� יחד הפסח ימי שבעת את הוא ג� חוגג – מצה ואכילת חמ� איסור הפסח, חג עניני

הפורי�: ימי – זה בפרט הכלל מ� שיוצא אחד עני� ישנו א�

עשר, ארבעה יו� את עושי� הפרזות בערי היושבי� שהיהודי� באופ� מלכתחילה נקבעו הפורי� ימי
עשר חמשה יו� את עושי� שוש�, כמו חומה, מוקפות בערי� שיושבי� שהוא26והיהודי� זה שיו� והיינו, .

מוקפות בערי� פורי� שהוא זה שיו� לאיד�, וכ� חומה, מוקפות בערי� פורי� אינו – הפרזות בערי פורי�
הפרזות. בערי פורי� אינו חומה,

(קריאת מקדימי� ש"כפרי� – הש"ס זמ� והתחלת המשנה בזמ� חילוק עוד ניתוס� זה, בחילוק די לא וא�
הכניסה" ליו� ממ"ש27המגילה) שלמדו כפי השנה), לקביעות בהתא� – בי"ג או בי"ב ימי22(בי"א את "לקיי�

לה�". תקנו הרבה "זמני� בזמניה�", האלה הפורי�

שבכרכי�" לאחיה� ומזו� מי� שיספקו "כדי הכניסה" ליו� מקדימי� ש"כפרי� יש27[וא� שעי"ז היינו, ,

שונה]. בזמ� הפורי� עניני אצל� נעשי� סוכ"ס הרי שבכרכי�, אחיה� של להפורי� ג� שייכות לה�

בגמרא זה על שאמרו כ�, כדי תתגודדו28ועד לא כא� כנוהגי�29"איקרי "דנראה אגודות", אגודות תעשו לא ,
בט"ו" חומה ומוקפי� בי"ד, גדולות ועיירות כניסה, ביו� המגילה את כפרי� כשקורי� תורות אלה30ב' שהרי ,

בראשוני� (כהשקו"ט חול נוהגי� שאלה בזמ� פורי� ).31עושי�

ערי המקו�, שינויי שמצד היינו, במקו�, ויורד נמש� שהזמ� באופ� הזמ� בהגבלת ה� הפורי� שימי ונמצא,
חול. יו� או פורי� הוא זה זמ� א� – בזמ� שינוי נעשה כפרי�, או חומה מוקפות ערי� הפרזות,

במעמד להיות מחייב כהלכת� הפורי� דיני קיו� שהרי לגמרי, מהזמ� למעלה הוא הפורי� עני� – גיסא ולאיד�
לזמ�. ולא למקו� לא שיי� אינו אזי ידע", ד"לא ומצב במעמד נמצא האד� וכאשר ידע", דלא "עד של ומצב

תחתונה, היותר במדריגה זמ� ע� קשור זה הרי גיסא, מחד לגמרי: הפכי� שני ישנ� הפורי� שבימי ונמצא,
ה� הפרזי�, בערי ה� – והמקומות הזמני� בכל גיסא, ולאיד� המקו�; שינויי לפי משתנה שהזמ� כ� כדי עד
לגמרי יציאה היינו, ידע", דלא "עד של ומצב מעמד צ"ל – שמקדימי� בכפרי� וה� חומה, מוקפות בערי�

מהשכל. למעלה ועד והזמ�, המקו� מהגבלות

.Ê:מזה וההוראה
(קוד� כולה השנה כל שבמש� דמסירתֿנפש, העבודה הוא – דפורי� להנס זכו ידו שעל – פורי� של ענינו
"להשמיד הגזירה שקיימת בידע� מס"נ, של בתנועה ונשי�, ט� זק� ועד מנער בנ"י, כל עמדו הגזירה) שבטלה

היל"ת היהודי�", כל את ולאבד .32להרוג

אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי – בנ"י כל אצל הי' המס"נ עני� מ"ש33כלומר: בפירוש הצמחֿצדק 34בש�

אצל�ii"יהוד ג� שהרי יהודי�, שה� כלל לדעת רצו לא אפילו או ידעו שלא אלה על ג� שקאי יודי"�, בשני "�
את גו' "להשמיד המ�, גזירת חלה עליה� שג� וכש� היהדות, נקודת תנועתlkישנה ג� היתה כ� היהודי�",

אצל רח"ל.lkהמס"נ יהדות, ע� שייכותו ע"ד לדעת רצה שלא שבקלי�, קל אפילו היהודי�,

בשנ מיוחדי� בזמני� רק לא אצל� הי' המס"נ שעני� זאת, אדמו"רועוד (כמ"ש נעילה בעת ביוהכ"פ כמו ה,
החול,35האמצעי בימות ג� אלא ויו"ט, בשבת או מס"נ), של בתנועה עומד שבקלי� קל אפילו נעילה שבעת

כולה. השנה שבמש� המצבי� שינויי בכל בחור�, וה� בקי� ה� כולה, השנה בכל
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ואיל�.25) יו"ד ט, בהעלות�
ואיל�.26) יז ט, אסתר
מגילה.27) מס' ריש
ב.28) יג, יבמות
א.29) יד, ראה פ'
ש�.30) יבמות פרש"י
ריטב"א31) מגילה. ריש ר"� א. יד, ש� – אמרינ� כי תוד"ה ראה

ועוד. ש�. ויבמות מגילה
ב.32) צט, א. צז, ב. צא, מג"א תו"א ראה
שיחת33) ג� וראה .(82 ע' תש"ב (סה"ש ס"ו תש"ב פורי� שיחת

וש"נ. .(24 ע' ש� מנח� (תורת ס"ד תשי"ב פורי�
(34.(45 ע' ריש תש"ג (סה"ש ס"ה תש"ג פורי� שיחת ראה
וש"נ.35) קנ. ע' קונטרסי� האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה
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שוי� שבזה – ידע" דלא "עד – ומקו� זמ� של מהגבלות לגמרי יציאה של באופ� הוא דפורי� שהעני� וזהו
בנ"י: כל

דומי� פרצופיה� ואי� לזה זה דומה דעת� "אי� הרי – והשגה הבנה ידיעה, של עני� אודות מדובר כאשר
לזה" והשגה,36זה הבנה של והגבלה מדידה ע� קשור שאינו עני� היינו, ידע", "לא אודות מדובר כאשר אבל ;

בנ"י. כל שוי� בזה הרי – והגבלה מדידה מכל יציאה הוא שנדרש היחידי העני� ואדרבה,

.Á:"הזה "בזמ� ג� להיות צרי� כ� – הה�" "בימי� שהי' וכש�
הנקודה מתעוררת שאז כפשוט�, והגו� הנפש מסירת שדורש מיוחד ומצב בזמ� רק לא הוא המס"נ עני�
שנאמר כפי – אלא חול, של ובעני� חול ביו� אפילו מס"נ של בתנועה לעמוד מישראל שבכאו"א הפנימית

גו' זרע� ועל עליה� היהודי� וקבלו "קיימו xeceבמגילה: xec lka"37"'גו ספרי� "וישלח הזאת"38, "האגרת ,39,

השנית" הזאת הפורי� לדורות"40ו"אגרת "כתבוני אסתר של בקשתה את קבלו ובנ"י בכאו"א41, ש"כתבו" היינו, ,
המקו� מ� למעלה להתעלות וזק�, נער ונשי� אנשי� מישראל, כאו"א של בכחו שיהי' בפנימיותו, מישראל
שבת לא ואפילו נעילה, בעת יוהכ"פ שאינו בזמ� ג� – בפועל מס"נ של בתנועה ולעמוד הזמ�, מ� ולמעלה

דרכי�"ויו"ט "בכל ושתייתו, אכילתו בשעת או ברחוב, בלכתו אלא ישיבה, או ביתֿכנסת שאינו ובמקו� ,42.

הה�": "בימי� ומצב המעמד לגבי הזה" "בזמ� עילוי יש – ואדרבה

מס"נ, של לתנועה בנ"י את לעורר כדי להמ� ונתינתה אחשורוש של הטבעת בהסרת צור� הי' – הה� בימי�
הגמרא לישראל,13כדברי לה� שנתנבאו נביאות ושבע נביאי� ושמונה מארבעי� יותר טבעת הסרת "גדולה

למוטב". החזירת� טבעת הסרת ואילו למוטב, החזירו� לא שכול�

כל לו נות� שהקב"ה ומצב במעמד בהיותו מס"נ של בתנועה לעמוד יהודי של בכחו – הזה בזמ� ואילו
עניניו, באמצע בהיותו ג� הנה עמו... משחק שהיצה"ר בראותו ואעפ"כ, רויחי, ומזוני חיי בני בהרחבה, צרכיו
במשרדו, המדינה), בלשו� – דזשא�" זיי� ("אוי� משרתו על בהיותו ברחוב, בלכתו ובשתייתו, ַבאכילתו

מלבדו" עוד ש"אי� לפתע טא�") כא� א ("זי� להיזכר הוא יכול – אינוֿיהודי ע� אפילו ולהעמיד43כשמתעסק , ַַָ
של בתנועה עצמו lretaאת p"qnלעבור שלא דפועל, תחתונה הכי לדרגא עד בפועל, ומזומ� שמוכ� היינו, ,

בעני� דיבר אחד רגע שלפני א� – הפרטי� בכל הקב"ה רצו� ולקיי� סופרי�, דברי של קל דקדוק על אפילו
בה. שעוסק המשרה ע� הקשור אחר עני� או מסחר, של

יהודי שעומד כפי מס"נ של כזו בהתעוררות יעמוד רגיל ובמקו� רגיל שבזמ� היתכ� כלל, אצלו פלא זה ואי�
הנתינתֿכח שזוהי כיו� – בתקו"זmixetcביוהכ"פ כדאיתא מיוהכ"פ, יותר נעלה בחסידות44שהוא )45(ומבואר

" הוא הכפורי� לגביkשיו� הדמיו� בכ"� אלא אינה דיוהכ"פ המס"נ שתנועת היינו, הדמיו�, בכ"� פורי�",
לאכול לו שמותר בלבד זו ולא (כביוהכ"פ), עינויי� לו שאי� ומצב במעמד בהיותו דפורי�, המס"נ תנועת

ל שמספיק באופ� בהרחבה צרכיו כל לו ויש ולשתות, לאכול מצוה אדרבה, אלא אלאולשתות, עבורו, רק א
לאביוני�" ומתנות לרעהו איש מנות "משלוח חבירו, עבור ועד"ז46ג� מס"נ; של בתנועה הוא עומד ואעפ"כ, ,

רויחי. ומזוני חיי בני הרחבה, של ומצב במעמד – הזה בזמ� המס"נ מעלת היא

.Ëהמקומות ובכל הזמני� בכל ומקו�, דזמ� והגבלה ממדידה למעלה היא המס"נ שתנועת אע"פ והנה,
כרכי� בי� החילוק תוכ� שזהו – ענינו לפי ומקו� מקו� בכל המס"נ תנועת באה זה ע� ביחד הרי, בשוה,

וכפרי�. הפרזי� ערי חומה, המוקפי�
הדברי�: וביאור

אש" חומת גו' לה אהי' ד"אני העני� בו שיש מקו� על מורה – חומה המוקפי� שנמצאי�47כרכי� היינו, ,

לפחד צריכי� שלא לחשוב שיכולי� כ� מסביב, אותו שמקיפה החומה ע"י הגבלה בו שיש כזה במקו� וחיי�
היצה"ר. מפני
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רע"א.36) נח, ברכות
כזֿח.37) ט, אסתר
ל.38) ש�,
כו.39) ש�,
כט.40) ש�,
א.41) ז, מגילה

ספ"ג.42) דעות הל' רמב"� וראה ו. ג, משלי
לה.43) ד, ואתחנ�
ב).44) (נז, תכ"א
ובכ"מ.45) א. קכא, ד. צה, ד. צב, מג"א תו"א
כב.46) ט, אסתר
ט.47) ב, זכרי'
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עמלק של מזרעו המ�, של מציאותו את לבטל – דפורי� העני� צ"ל כזה במקו� שג� אומרי� זה ,48ועל

ידע": דלא עד . . ד"לבסומי העבודה ע"י

טע� בלי גאוה הוא עמלק של גדול49ענינו אצל אפילו רח"ל אריינכא��") ("זי� לחדור הוא יכול ובמילא, ,ַַ
חומה. מוק� בכר� שיושב בישראל

למצוא יכול שאינו דכיו� יותר, גדולה היא עמלק) של (מחדירתו הסכנה בישראל גדול אצל – ואדרבה
תורה: ע"פ בעלֿגאוה להיות שיכול לחשוב עלול חסרו�, שו� בעצמו

כדבעי מתפלל ללמוד, יודע שהרי "מציאות", בודאי שהוא משיב – "מציאות" הוא א� אותו שואלי� כאשר
בהידור; מצוות ומקיי�

באמת הוא שהפס"ד ראי' לו ויש בישראל, דיני� פוסק שהוא משיב – "חכ�" הוא א� אותו שואלי� כאשר
חוש�ֿמשפט בשו"ע מצינו שהרי משנה",50לאמיתו, "דבר של תוק� לה� יש בישראל שנתקבלו דיני� שפסקי

לו יש מישראל, כו"כ ע"י נתקבל שלו שהפס"ד שזכה הואוכיו� הרי ובמילא דבריו! על למעלה שהסכימו ראי'
ש"נעשה עד שנה" שמוני� גדולה בכהונה ש"שימש ומצב "iwecv"51במעמד שהוא ראיות לו יש –wicv

גמור"...

גו' לפני� "נתתי אומרת שהתורה משיב – הזה החיל את לו עשה ידו ועוצ� כחו א� אותו שואלי� וכאשר
בחיי�" ובחרת וגו' הטוב ואת החיי� "כחי52את ובמילא, הטוב, בדר� בחר החפשית בבחירתו הוא וא"כ, ,

הזה" החיל את לי עשה ידי בעלֿגאוה.53ועוצ� להיות יכול תורה ע"פ הרי שכ�, וכיו� ,

של ענינו היא זו שגאוה היא האמת כא��")wlnrוהרי זי� וועט ("ער עצמו את יתפוס יתבונ�, כאשר שכ�, ,ַ
גאוה mrhשזוהי ila!

גוי�" "ראשית הוא אלא לעצמו, רק אינו עמלק הרי – לעמלק מקו� נותני� שכאשר לידע היינו,54וצרי� ,

במעשה ג� נמש� שבנפש ומהמדות רעות, מדות שבע נמשכי� ומה� הלאֿטובות, המדות שבע כל באי� שממנו
מחט" של מ"חודו מתחיל זה וכל העליו�. הרצו� והיפ� התורה היפ� ש"כחי55בפועל, למחשבה מקו� שנות� –

את שמאבד – ולאבד" להרוג "להשמיד הגזירה אח"כ לבוא יכולה ומזה הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצ�
רח"ל. כחותיו כל

(כלשו� לבנה של דיסקוס נתמלא שבו עשר, חמשה יו� בבוא הנה חומה, מוק� בכר� שנמצא אע"פ ולכ�,
ד"עד56המדרש העני� בעצמו לפעול צרי� המילוי, בתכלית אצלו מאיר האלקי שהאור ומצב מעמד על שמורה ,(

מציאותו. על לגמרי לשכוח בפוריא", ו"לבסומי דקדושה, הדעת מהגבלת לצאת ידע", דלא

מעמלק: להפטר היחידה הדר� וזוהי

עני� ע"י דוקא אלא "ידע", והשגה, הבנה של עני� ע"י אינה בעמלק כמ"שlehiadהמלחמה לנו57– "בחר
"אנשי להיות צריכי� בעמלק להלח� שכדי היינו, בעמלק", הלח� וצא מדבריdyn"58)c"rאנשי� פרש"י

כו'"59המדרש ומסרה מסיני תורה ש"קיבל מעלתו גודל למרות אשר, חטא), ויראי גבורי� הי'60– בנ"י, לכל
האדמה" פני על אשר האד� מכל מאד מה"61"עניו "ונחנו ואמר (היפ�62, כלל לעצמו מציאות הי' שלא ,

"ונחנו הביטול, תנועת ע� ההתקשרות ע"י ודוקא הזה"), החיל את לי עשה ידי ועוצ� ד"כחי מההרגש בתכלית
בהמאמר (כנ"ל בעמלק ולהלח� לצאת יכולי� ).63מה",
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סי"ד.48) לקמ� ראה
שער49) אורה שערי ואיל�. ב פה, סע"ד. פג, תצוה תו"א ראה

פצ"ז. מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורי�
וש"נ.50) רפ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' וראה רסכ"ה.
א.51) כט, ברכות
טוֿיט.52) ל, נצבי�
יז.53) ח, עקב
ובכ"מ.54) א. צט, א. צה, מג"א תו"א וראה כ. כד, בלק
ב.55) פ"ה, שהש"ר – חז"ל לשו� ע"ד

כו.56) פט"ו, שמו"ר
ט.57) יז, בשלח
ובכ"מ.58) ב. פג, תצוה תו"א
ספכ"ו.59) שמו"ר
רפ"א.60) אבות
ג.61) יב, בהעלות�
זֿח.62) טז, בשלח
(63.(294 ע' (לעיל פ"ט
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עמלק של מזרעו המ�, של מציאותו את לבטל – דפורי� העני� צ"ל כזה במקו� שג� אומרי� זה ,48ועל

ידע": דלא עד . . ד"לבסומי העבודה ע"י

טע� בלי גאוה הוא עמלק של גדול49ענינו אצל אפילו רח"ל אריינכא��") ("זי� לחדור הוא יכול ובמילא, ,ַַ
חומה. מוק� בכר� שיושב בישראל

למצוא יכול שאינו דכיו� יותר, גדולה היא עמלק) של (מחדירתו הסכנה בישראל גדול אצל – ואדרבה
תורה: ע"פ בעלֿגאוה להיות שיכול לחשוב עלול חסרו�, שו� בעצמו

כדבעי מתפלל ללמוד, יודע שהרי "מציאות", בודאי שהוא משיב – "מציאות" הוא א� אותו שואלי� כאשר
בהידור; מצוות ומקיי�

באמת הוא שהפס"ד ראי' לו ויש בישראל, דיני� פוסק שהוא משיב – "חכ�" הוא א� אותו שואלי� כאשר
חוש�ֿמשפט בשו"ע מצינו שהרי משנה",50לאמיתו, "דבר של תוק� לה� יש בישראל שנתקבלו דיני� שפסקי

לו יש מישראל, כו"כ ע"י נתקבל שלו שהפס"ד שזכה הואוכיו� הרי ובמילא דבריו! על למעלה שהסכימו ראי'
ש"נעשה עד שנה" שמוני� גדולה בכהונה ש"שימש ומצב "iwecv"51במעמד שהוא ראיות לו יש –wicv

גמור"...

גו' לפני� "נתתי אומרת שהתורה משיב – הזה החיל את לו עשה ידו ועוצ� כחו א� אותו שואלי� וכאשר
בחיי�" ובחרת וגו' הטוב ואת החיי� "כחי52את ובמילא, הטוב, בדר� בחר החפשית בבחירתו הוא וא"כ, ,

הזה" החיל את לי עשה ידי בעלֿגאוה.53ועוצ� להיות יכול תורה ע"פ הרי שכ�, וכיו� ,

של ענינו היא זו שגאוה היא האמת כא��")wlnrוהרי זי� וועט ("ער עצמו את יתפוס יתבונ�, כאשר שכ�, ,ַ
גאוה mrhשזוהי ila!

גוי�" "ראשית הוא אלא לעצמו, רק אינו עמלק הרי – לעמלק מקו� נותני� שכאשר לידע היינו,54וצרי� ,

במעשה ג� נמש� שבנפש ומהמדות רעות, מדות שבע נמשכי� ומה� הלאֿטובות, המדות שבע כל באי� שממנו
מחט" של מ"חודו מתחיל זה וכל העליו�. הרצו� והיפ� התורה היפ� ש"כחי55בפועל, למחשבה מקו� שנות� –

את שמאבד – ולאבד" להרוג "להשמיד הגזירה אח"כ לבוא יכולה ומזה הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצ�
רח"ל. כחותיו כל

(כלשו� לבנה של דיסקוס נתמלא שבו עשר, חמשה יו� בבוא הנה חומה, מוק� בכר� שנמצא אע"פ ולכ�,
ד"עד56המדרש העני� בעצמו לפעול צרי� המילוי, בתכלית אצלו מאיר האלקי שהאור ומצב מעמד על שמורה ,(

מציאותו. על לגמרי לשכוח בפוריא", ו"לבסומי דקדושה, הדעת מהגבלת לצאת ידע", דלא

מעמלק: להפטר היחידה הדר� וזוהי

עני� ע"י דוקא אלא "ידע", והשגה, הבנה של עני� ע"י אינה בעמלק כמ"שlehiadהמלחמה לנו57– "בחר
"אנשי להיות צריכי� בעמלק להלח� שכדי היינו, בעמלק", הלח� וצא מדבריdyn"58)c"rאנשי� פרש"י

כו'"59המדרש ומסרה מסיני תורה ש"קיבל מעלתו גודל למרות אשר, חטא), ויראי גבורי� הי'60– בנ"י, לכל
האדמה" פני על אשר האד� מכל מאד מה"61"עניו "ונחנו ואמר (היפ�62, כלל לעצמו מציאות הי' שלא ,

"ונחנו הביטול, תנועת ע� ההתקשרות ע"י ודוקא הזה"), החיל את לי עשה ידי ועוצ� ד"כחי מההרגש בתכלית
בהמאמר (כנ"ל בעמלק ולהלח� לצאת יכולי� ).63מה",
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.È:�ענינ לפי – והכפרי� הפרזות לערי בנוגע ועד"ז
שאינ� כיו� אבל, אלקות, לעניני ששייכי� – האלקית נפש – ישראל בני של מושב מקו� ה� הפרזות ערי
חמשה (יו� הלבנה מילוי של ומצב למעמד עדיי� שייכי� אינ� הפרזות בערי היושבי� הנה חומה, מוקפות

ד" ומצב המעמד אצל� שיי� ואעפ"כ, לפעולaxrעשר), ה� צריכי� ואז עשר), ארבעה (יו� הלבנה מילוי "

ידע". דלא ד"עד המס"נ תנועת בעצמ�

אלקות עניני יודעי� אינ� עצמ� ה� אבל שבכרכי�, לאחיה� ומזו� מי� מספקי� רק שה� הכפרי�, ובני
בגמרא שמצינו ע"ד – הכרכי� בני נחשב64כמו כפר ב� שאצל כפר, לב� המל� את שראה כר� ב� שבי� החילוק

א הנה – ביותר גדול לחידוש אלקות של עני� בי"אכל לכ�, מקוד� עוד ידע" דלא ד"עד העבודה מתחילה צל�
וכו'.

.‡Èשאחד אלא אינו והחילוק ידע", דלא ד"עד העבודה להיות צריכה בנ"י של הסוגי� כל שאצל ונמצא,
זה. (ומצב) ביו� עבודתו מתחיל והשני זה, (ומצב) ביו� עבודתו מתחיל

וי"ג), י"ב (בי"א הכניסה ליו� מקדימי� (שכפרי� המגילה בקריאת שהחילוקי� הקושיא ג� מתורצת ובזה
אגודות תעשו לא תתגודדו, "לא משו� בה� יש בט"ו) חומה ומוקפות בי"ד, קורי� גדולות ועיירות כרכי�

ס"ו): (כנ"ל אגודות"

בראשוני� עושה65מבואר שפלוני כשאומרי� רק שיי� תתגודדו" ד"לא oickשהעני� `ly,בנדו"ד משא"כ ,

לעשות צריכי� גדולות ועיירות הכרכי� שבני סבורי� בט"ו פורי� שעושי� חומה מוקפות בערי� הדרי� ג� הרי
(בי"א הכניסה ליו� להקדי� צריכי� הכפרי� שבני ה� ג� סבורי� גדולות ועיירות הכרכי� ובני בי"ד, פורי�

אגודות. אגודות חשיב לא ולכ� ובי"ג), בי"ב

שהוא הפרזות בערי שדר מי שישנו יודע חומה, מוק� כר� ב� להיותו בתכלית, של� שהוא מי ג� כלומר:
עבודת� להתחיל שצריכי� הכפרי� בני שישנ� יודע הפרזות בערי הדר וכמו"כ לפנ"ז, עבודתו להתחיל מוכרח

לפנ"ז. נוס� זמ� מש� שהוא הכניסה, ביו�

של באופ� אדרבה, אלא אגודות", "אגודות של באופ� זה אי� reiqeובמילא, zecg`zd,דבנ"י הסוגי� כל בי�
ועד"ז וכפרי�, גדולות ועיירות כרכי� של בהפורי� כח נות� בט"ו, פורי� שעושה חומה המוק� כר� שב� היינו,
הפורי� ימי בשביל שבכרכי� לאחיה� ומזו� מי� שמספקי� הכניסה, ביו� פורי� שעושי� הכפרי� לבני בנוגע

חומה. ומוקפות גדולות, ועיירות הכרכי� של

.·È:הפרטית בעבודתו מישראל לכאו"א בנוגע ועד"ז
כשנמצא או רח"ל, בטלי� דברי� שמדבר בשעה במסחר, העסק בשעת רק לא להיות צריכה מעמלק הזהירות
ולימוד התפלה ובשעת חומה, מוק� בכר� נמצא כאשר ג� אלא וביתֿהמדרש, לביתֿהכנסת שמחו� במקו�

התורה.

במלאכ אומ� הוא שהיצה"ר לידע וכו'"66תוצריכי� יצה"ר של אומנתו ו"כ� וערו�, חכ� כ"ק67, וכדברי ,
אדמו"ר ומדבר68מו"ח זופיצע"), זיידענע א ("אי� משי של באיצטלא היצה"ר מתלבש שלפעמי� אביו ַבש�

חומה... מוק� בכר� שנמצא כמי היינו, משי, של איצטלא שלובש למי המתאי� באופ�

במאמר המבואר ע"פ – משי" של ד"איצטלא בהדיוק להוסי� צרי�69ויש "אי� זה על שנרש� [אלא
פשת� לבושי מבעי לא [כלומר: צומח של ולא מחי שהוא דוקא, ממשי ויו"ט שבת לבושי ש"צ"ל להעתיק"]
משי, לבושי משא"כ שבחי, צומח ה� הרי הכבשי� משערות להיות� צמר, לבושי ג� אלא צומח, של שה�
ביצירה שצומח לפי החי], מסוג זה הרי ולכ� מעצמה, מעבדת שהתולעת מה אלא) מהשערות, (לא הוא שהמשי

החי. סוג ממשי, הלבושי� ג� צ"ל לכ� הבריאה, לעול� שייכי� ויו"ט ששבת וכיו� בבריאה", וחי
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ב.64) יג, חגיגה
(65.31 שבהערה ריטב"א
(66.119 ע' תר"� סה"ש ואיל�. א שיח, ח"ב לקו"ד ראה
וש"נ.67) ב. קה, שבת
כג68) יו�" ב"היו� (נעתק סז ע' ח"ד שלו אגרותֿקודש ג� ראה

זו שנה טבת י"ח מכתב .83 ע' תרפ"ה סה"ש שצד. ע' ח"י סיו�).

– מנח� תורת ש�. בהערות ובהנסמ� רלז), ס"ע ח"י (אגרותֿקודש
.92 ע' ח"ז התוועדויות

ג�69) וראה בשוה"ג. – רלא ע' תרס"ב בסה"מ לאח"ז נדפס
ס"ע ח"ב תער"ב המש� רמז. ס"ע תשמ"ט) (בהוצאת אעת"ר סה"מ

ואיל�. תתעב
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עול� עד להגיע יכול שיצה"ר – משי" של ב"איצטלא להתלבש יכול שהיצה"ר הפתג� לבאר אפשר ועפ"ז
כידוע רע, של עני� עדיי� שיי� שש� בבריאה), (חי מיעוט70הבריאה שזהו (דא� רע מיעוטו הבריאה שעול�

הוא המיעוט הרי מ"מ, ).rxבלבד,

לו שיהי' ולגרו� התורה, ולימוד התפלה בשעת ג� זי�") ("אריינכא�� להתגנב יכול שהיצה"ר מוב� ַַומזה
בעשרו" עשיר . . בחכמתו חכ� "יתהלל גאוה, של והעשירות71רגש החכמה שזוהי בחשבו ,elyאע"פ –

לו" יכול אינו לו שעוזר הקב"ה "אלמלא הקב"ה, של לעזר הוא שזקוק בשכל, ג� ומוב� היא, שהרי72שהאמת ,

הימנו" גדול יצרו מחבירו הגדול ממנו,73"כל גדול שיצרו לו מובטח הרי ל"גדול", עצמו את שחושב וכיו� ,
שלו! מהגדלות יותר היא היצר של שגדלותו היינו,

ומ"מ טע�, בלי חוצפא שענינו לעמלק אחיזה לית� שלא להזהר צרי� חומה מוק� בכר� בהיותו ג� ולכ�,
ס"ט). (כנ"ל רעות מדות השבעה כל ממנו באי�

באופ� משה", ד"אנשי ההנהגה ע"י דוקא אלא והשגה, הבנה של עני� ע"י לא – היא לזה העצה וכאמור,
הביטול שעני� היינו, האדמה", פני על אשר האד� מכל "עניו שהי' משה בדוגמת מה", "ונחנו ביטול, של
האד� "כל כלפי אלא נוס�, בתפלה מארי� או נוס� גאו� נוס�, רב נוס�, ראשֿישיבה כלפי רק לא צ"ל והענוה
הי' שאילו בכ� ספק לו ואי� לגביו, מעלה לו שיש מיד רואה – בו שפוגש יהודי כל האדמה": פני על אשר

ממנו יותר הרבה פועל הי' לו, שניתנו מלמעלה והעזר הכחות את מקבל זה .74יהודי

.‚Èד"ונחנו הביטול תנועת ע"י דעמלק המציאות את לבטל – הפורי� מימי שלוקחי� ההתעוררות וזוהי
מה",

ידע", דלא ד"עד באופ� דפורי� השמחה את חוגגי� ועי"ז

"ונהפו� נעשה שבאי� מקו� שבכל – המקומות וכל הזמני� כל על הפורי� דימי השמחה את וממשיכי�
עליה�" היהודי� פחד נפל כי מתייהדי� האר� מעמי "ורבי� כדי21הוא", צרי� שיהודי העניני� שכל היינו, ,

מתייהדי� ה� הרי אידיש") ניט נא� זיינע� ("זיי יהודיי� אינ� שעדיי� אלה עניני� ג� כיהודי, חייו לחיות ָשיוכל
וההסתרי�, ההעלמות כל שמתבטלי� ובודאי קונו, את לשמש בריאתו, בתכלית לו ועוזרי� אידיש"), ווער� ("זיי

גו'" נתתי המ� "בית שאפילו כרצונו.75ועד בו לעשות

עבדי ש"אכתי ומצב במעמד נמצאי� שלפנ"ז שברגע אע"פ שכ�, – השלימה הגאולה באה ומיד ותיכ�
הקצה, אל הקצה מ� הוא" "ונהפו� נעשה אחד שברגע באופ� היא דפורי� העבודה כללות הרי, אנ�", אחשורוש

אחישנה" ד"בעתה העני� ג� מתהפ� כ� באופ�76וכמו או ד"אחישנה" באופ� ההתחלה תהי' א� בי� אשר, ,

גא – הוי' "תשועת שבאה ד"אחישנה", באופ� נעשה זה הרי עי�"ד"בעתה", כהר� – שלימה .77ולה

בלילה להיות יכולה לא השלימה שהגאולה הקושיא ישנה מאי, אליהו78אלא לבוא צרי� לראש ולכל ,
"א79הנביא ששואל קושיות אלה הרי – השלימה הגאולה לבוא יכולה לאח"ז ורק גדול, בשופר ַולתקוע

כל קושיות... שו� לו אי� ידע", דלא "עד כהלכתו, פורי� שמקיי� מי שכ�, שיכור) שאינו (מי ניכטערער"...
כמישור בעיניו נדמו ("אט80הרכסי� בא שתיכ� אצלו מונח אליהו, של גדול השופר וקוד� בלילה, שג� כ�, ,ָ

בימינו. במהרה ואמיתית שלימה לגאולה מהגלות כולנו את ומוציא משיח קומט")
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עול� עד להגיע יכול שיצה"ר – משי" של ב"איצטלא להתלבש יכול שהיצה"ר הפתג� לבאר אפשר ועפ"ז
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לו שיהי' ולגרו� התורה, ולימוד התפלה בשעת ג� זי�") ("אריינכא�� להתגנב יכול שהיצה"ר מוב� ַַומזה
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לו" יכול אינו לו שעוזר הקב"ה "אלמלא הקב"ה, של לעזר הוא שזקוק בשכל, ג� ומוב� היא, שהרי72שהאמת ,
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שלו! מהגדלות יותר היא היצר של שגדלותו היינו,
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.‚Èד"ונחנו הביטול תנועת ע"י דעמלק המציאות את לבטל – הפורי� מימי שלוקחי� ההתעוררות וזוהי
מה",

ידע", דלא ד"עד באופ� דפורי� השמחה את חוגגי� ועי"ז

"ונהפו� נעשה שבאי� מקו� שבכל – המקומות וכל הזמני� כל על הפורי� דימי השמחה את וממשיכי�
עליה�" היהודי� פחד נפל כי מתייהדי� האר� מעמי "ורבי� כדי21הוא", צרי� שיהודי העניני� שכל היינו, ,

מתייהדי� ה� הרי אידיש") ניט נא� זיינע� ("זיי יהודיי� אינ� שעדיי� אלה עניני� ג� כיהודי, חייו לחיות ָשיוכל
וההסתרי�, ההעלמות כל שמתבטלי� ובודאי קונו, את לשמש בריאתו, בתכלית לו ועוזרי� אידיש"), ווער� ("זיי

גו'" נתתי המ� "בית שאפילו כרצונו.75ועד בו לעשות

עבדי ש"אכתי ומצב במעמד נמצאי� שלפנ"ז שברגע אע"פ שכ�, – השלימה הגאולה באה ומיד ותיכ�
הקצה, אל הקצה מ� הוא" "ונהפו� נעשה אחד שברגע באופ� היא דפורי� העבודה כללות הרי, אנ�", אחשורוש
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בזה השאלה עמלק"82וידועה זכר את ד"תמחה שהחיוב כיו� כמ"ש83: לו",84הוא אשר כל את "והחרמת�
עליו נזכר עמלק ש� שיהי' דבר שו� ישאר מזרעו85שלא שהוא המ�, בית את לקבל מרדכי יכול הי' כיצד –

עמלק?! של

עצמ�: והגע

בגמרא הכתוב86איתא (לצעקה87בפירוש גיסא לאיד� אמרה ישראל "כנסת ימיני", איש גו' יהודי "איש
דאתיליד לשמעי דוד קטלי' דלא יהודי לי עשה מה ראו . הזה). הצער לי גרמו ימיני ואיש יהודי איש לשבח ולא

. שאול). של מזרעו שמעי, ב� יאיר ב� (מרדכי מרדכי מיני'

דאתיליד לאגג שאול קטלי' דלא ימיני לי שיל� חז"לומה במדרשי כמסופר – לישראל" דמצער המ� 88מיני'

האגגי, המ� נולד דורות כמה לאחרי הנה אחדות, שעות למש� בחיי� אגג את השאיר ששאול מזה שכתוצאה
שני בתרגו� כמבואר ועמלק, אגג של שבינתיי�.89מזרעו הדורות פרטי

עמלק, של זרעו מחיית בעני� החסרו� על ורוגז צער של עני� ישנו – משאול שבא – למרדכי שבנוגע ונמצא,
לו", אשר כל את "והחרמת� לשאול שנאמר הציווי היפ� המ�, בית את קיבל עצמו שמרדכי יתכ� אי� וא"כ,

עליו?! שמו שיקרא כו', נכסי� אפילו דבר, שו� ישאר שלא

"מה לאסתר אחשורוש כדברי רצונ�, שייעשה יכולי� היו ומרדכי שאסתר ומצב מעמד אז שהי' ובפרט
ותעש" עוד בקשת� ומה ל� וינת� את90שאלת� ותמנה המ� בית את תקבל שאסתר במקו� הרי שכ�, וכיו� ,

"בית ג� נכלל שבזה נכסיו, כל להמ�, אשר כל את להחרי� לבקש צריכה אסתר היתה המ�, בית על מרדכי
המ�"?

בזה שנכסיה�82ומבואר המ�) את לתלות צוה אחשורוש המל� (שהרי מלכות הרוגי של די� לו הי' שהמ� –

המ�91למלכות בית נעשה המ�, את שתלו שלאחרי ונמצא, ,yexeyg` iqkpבית את לקבל יכול מרדכי הי' ואז ,
בסיחו�" טיהרו ומואב ש"עמו� וע"ד בנדו"ד,92המ�. ועד"ז לכבש�, ישראל יכולי� היו בסיחו� שטיהרו שעי"ז ,

מצד אחשורוש, נכסי נעשו שבאמצע היינו, באחשורוש", ש"טיהרו עי"ז המ� נכסי את לקבל יכול הי' שמרדכי
למלכות. נכסיה� מלכות שהרוגי זה

שנאמר ציווי75וזהו ע"פ הע�" על תלו ש"אותו דכיו� – הע�" על תלו ואותו לאסתר נתתי המ� בית "הנה
לאסתר". נתתי המ� "בית ולכ� אחשורוש, נכסי המ�" "בית נעשה אחשורוש,

.ÂËאלא הה� בימי� לפורי� רק לא נוגעי� הפורי� עניני כל שהרי – בעבודה אלינו הוראה מהוה זה ועני�
הזה בזמ� לפורי� כולה:ג� השנה כל על ג� אלא הפורי�, לימי רק ולא ,

דקדושה. ההנהגה והיפ� הקדושה היפ� להיות� בקדושה, כלל מקו� לה� אי� שלכאורה כאלה עניני� ישנ�
ישראל. גדולי בהסכ� בה�, משתמשי� לזמ� שמזמ� רואי� ואעפ"כ

עושי לפרס� ש"מצוה התורה פוסקת שלפעמי� – עמלק של ענינו – וישות מגאוה יותר גדול דבר לנו ומה
:93מצוה"

יתוס� אזי ידעו, אחרי� ג� כאשר אלא, – הפירסו�? תועלת ומהי המצוה, את שעשה יודע בעצמו הוא
חכמה שמרבה כזו קנאה – כמותו ויעשו בו יתקנאו שאחרי� ג� ויתכ� יותר, גדול חשק .94אצלו
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בהמועדי�82) הובא .523 ע' ח"א רס"ג בסהמ"צ פערלא מהר"י
ובהערות 90 ע' חי"ד לקו"ש וראה ריב. ע' זעווי�) (לרש"י בהלכה

ש�.
תצא.83) ס"פ
ג.84) טו, שמואלֿא
ש�.85) תצא פרש"י ראה
מהרש"א).86) חדא"ג ג� וראה (ובפרש"י. ואיל� סע"ב יב, מגילה

עה"פ. סתרי� ומגילת תרגו� ג� וראה
ה.87) ב, אסתר
רסח.88) רמז בשלח יל"ש פכ"ד. תדבא"ר ש�. מגילה ראה
א.89) ג, אסתר

יב.90) ט, ש�
ב.91) מח, סנהדרי�
שעני�92) ולהעיר, – כו). כא, חוקת בפרש"י (הובא א לח, גיטי�

בנדו"ד, ועאכו"כ ניידי, דלא נכסי� לקרקעות, בנוגע אפילו נאמר זה
מטלטלי�. ג� היו ניידי דלא הנכסי� שמלבד

מג"א93) סתקפ"א. ח"א הרשב"א משו"ת סי"ג סרמ"ט יו"ד רמ"א
בראשית שאלה בהעמק בזה שקו"ט סקכ"ג. סקנ"ד או"ח בשו"ע

העמ פתח סק"ד. ג, סקי"ב.שאילתא ס"א ק
ואיל�.94) ב ריח, ויצא אוה"ת רע"א. כב, סע"א. כא, ב"ב ראה
וש"נ.
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שתהי' לכ� יגרו� שהפירסו� ביותר עלול הרי מחומר, קרוצי� וד�, בשר אנשי� ע� עסק שיש כיו� אמנ�,
ע� ג�) אלא ישות, ע� רק (לא הקשורה פני' אוde`bלו ישיבה עבור לצדקה, וכ� כ� נת� שהוא שידעו –

התפלה. ואריכות התורה לימוד עבור מזמנו וכ� כ� שנת� או ביתֿמדרש,

באחשורוש": ש"טיהרו העני� ע"ד שזהו – מצוה" עושי לפרס� ש"מצוה התורה אומרת ואעפ"כ

הצ"צ של ברשימות (כמובא שלו וראשית שאחרית הקב"ה זה – מדברי95אחשורוש עתה, זה שנדפסו
מצוה",96המדרש עושי לפרס� ש"מצוה בתורה שפוסק עי"ז הגאוה עני� את עצמו על לוקח הקב"ה וכאשר .(
זה ברורxdhpהרי דבר שזהו כיו� גאוה, של ברגש שיכשל שיתכ� כזה למצב עצמו את יהודי מכניס ולכ�, ,

בקדושה. תועלת מזה שתבוא

.ÊËהסיפור התניא:97וע"ד בעל של בנו האמצעי, אדמו"ר של החסידי� בש� חסידי� שמספרי�
לכ צוה מקו�, בכל החסידות תורת בהפצת מונח הי' האמצעי שאדמו"ר אשר,כיו� אליו, שבאו החסידי� ל

חסידות. ש� יחזרו בדרכ� שעוברי� מקו� בכל הנה לעיירת�, בחזרה בנסע� או בלכת�

חסידות, המאמר חוזר כאשר שכ�, – להתנהג עליו כיצד הוראה בשאלת החסידי� אחד אליו בא אחת פע�
איזה שפעל מציאותו, את מרגיש הוא נפשי: סיפוק של רגש אצלו נעשה השומעי�, על הדבר פועל כיצד ורואה
הרגש אצלו נעשה ומזה השומעי�, על ג� שפעל כ� חיות, מתו� אותו וחזר בטוב, המאמר את קלט הוא עני�;

גאוה. של הרגש ואפילו ישות, של

חזר'�". זאלסטו חסידות אבער ווער�, דיר פו� זאל צי�עלע "א לו: השיב האמצעי שאדמו"ר חסידי� ַָָָמספרי�

בזה: והעני�

בגמרא כדאיתא למתקו, – לפג� טע� שנות� בדבר שפועל חרי�, דבר הוא – (בצל) ש"אגב98"צי�עלע"
לשבח". . (ממתקו). לי' מחליא . . חורפי'

ברוחניות :99וענינו

יומו ב� שאינו לפי – היא לפג� טע� נות� שדבר לכ� מיו�100הסיבה שהוא היינו, ,lenz`מורה זה שעני� ,

" של באופ� ה� קדושה עניני כי, הקדושה, היפ� לעשות�"meidעל "היו� עליו101", דלעו"ז הצד משא"כ ,

עני�").lenz`n"ערו�102נאמר נעכטיקער א ("ס'איז ַתפתה"

אהבה" תכסה פשעי� כל ש"על כיו� – עצמו והרגש הגאוה עני� מצד (כמו103אמנ�, זה הרי עצמו, אהבת ,

מתוק. דבר שזהו לו ונדמה לפג�, הטע� את ש)מהפ� חרי� דבר

חזר'�": זאלסטו חסידות אבער ווער�, דיר פו� זאל צי�עלע "א אומרי� ַָָָואעפ"כ

יהי' לפג� טע� שג� (שפועל וגאוה ישות של רגש ל� שיהי' היינו, רח"ל, "צי�עלע" שתהי' אמנ� יתכ�
רח"ל להשמיד הגזירה יצאה שממנו המ�, נתגדל שבו מקי� היינו, המ�", "בית שזהו"ע – מתוק) לדבר נדמה

שבו; ויהדות דקדושה העניני� כל

אעפ"כ, לחזוראבל עלי� שמצווה שלו, וראשית שאחרית הקב"ה "אחשורוש", של העזר באמצע ל� ַיש
דחיי אילנא שנקראת התורה, פנימיות אצל�104חסידות, יהי' שעה לפי א� ג� ולכ�, ללעו"ז, אחיזה בה שאי� ,

דורכ�רענע�") אי� ("וועט אותו ישרו� שסוכ"ס בודאי הרי גאוה, של רגש שיפעל וישות מציאות של רגש
הירושלמי דברי בפירוש (כמבואר התורה פנימיות על דקאי שבתורה, וה"מאור" שבתורה והאש "המאור105האור

חדש. כלי חדש, דבר ולהיות להטהר למוטב"), מחזירו שבה
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תקנת� זוהי שבירת� אלא במקוה, טהרה לה� שאי� שא� חרס, בכלי שמצינו אחד106וכפי אופ� ישנו מ"מ, ,

חדש כלי מה� ומצרפי� האש כבש� לתו� אות� זורקי� כאשר – להטהר חרס כלי יכולי� ידו .107שעל

הנשבר" כחרס ש"משול – באד� האור108ודוגמתו מקור שבתורה, "מאור" הנקראת התורה פנימיות שע"י –

חדש, "כלי" נעשה הנשבר" "חרס ובמקו� הבהמית, ונפשו גופו האד�, על דקאי חרס, כלי ג� נטהר והאש,
לפנ"ז. שהי' מכמו יותר עוד ומתחזק שמתחדש אלא טהור, שנעשה רק לא היינו,

.ÊÈ:מזה וההוראה
של רגש בעצמו להרגיש יתחיל עי"ז הרי חסידות, ללמוד להתחיל יכול כיצד ולחשוב להתיירא מקו� אי�
ומניי� – גאוה בעל יהי' התפלה באריכות יהדר א� יוהרא; של רגש ירגיש זקנו את לגדל יתחיל א� יוהרא;

זה?! על הרשות

למרדכי: המ�" "בית מנתינת ההוראה באה זה ועל

יהודי" "איש נקרא שמרדכי – בע"ז87ובהקדמה הכופר "כל – המס"נ עני� ש� על בנימי�, משבט שהי' א� ,

יהודי" כ109נקרא כדי ועד ישראל, בני אצל ופעל שעורר רשע– אותו של מסעודתו שנהנו אלה אצל שאפילו ,�
במדרש איד�",110(כדאיתא "מסירתֿנפש שנעשו אצל� ופעל עמה� התעסק כו'), שנהנו אלפי� כו"כ שהיו

מס"נ של בתנועה כול� עמדו כולה השנה כל במש� הנה מס"נ, של לעני� שכשבא .31היינו,

תלמידיו, ותלמידי תלמידיו הבעש"ט, כמו – היהודי מרדכי של ממלאיֿמקומו שה� אלה ישנ� כ� וכמו
אלה ג� כולל ונשי�, ט� זק� ועד מנער בנ"י, כל ע� להתעסק שהתמסרו הקדושי�, נשיאינו רבותינו ובפרט
ולימדו עמה� שדיברו בכ� הסתפקו ולא רשע, אותו של מסעודתו הנאה בדוגמת שהוא בעני� פע� שנכשלו
מס"נ", "לעבעדיקע הוא יהודי של שענינו שידעו אצל� ופעלו עמה� דיברו זה ע� ביחד אלא בי"ת, אל"� אות�

חול. ובעניני החול בימות ג� אלא "יזכור", אמירת בעת יו"ט או שבת, או ביוהכ"פ, רק ולא

המ�", "בית תחילה שהי' עני� לקחת בכח� יש שבזמנינו, היהודי מרדכי בבחי' שה� אלה exdhleובכ�:

שכל מה", ד"ונחנו הביטול בתכלית במס"נ, עבודת� ע"י – שלו" וראשית שאחרית "אחשורוש באמצעות
בעול� במציאותו צור� אי� זאת, ולולי הקב"ה, של רצונו את למלא אלא אינה להשתמש111מציאותו שיוכלו –

ויאדיר" תורה "יגדיל החסידות, ותורת הנגלה תורת והגדלת להפצת ולנצלו המצוות112בו בקיו� יומש� ומזה ,
החול. בימות אפילו כולה, השנה בכל בהידור

.ÁÈ:�הפורי מימי והנתינתֿכח ההוראה וזוהי
אמה" חמשי� גבוה "ע� ודוקא הע�", על תלו ש"אותו העני� ישנו הצ"צ113כאשר שמבאר כפי ,

מעמי114ברשימותיו ש"רבי� ופועל עליה�" היהודי� פחד "נפל אזי – השתלשלות מסדר שלמעלה שזהו"ע
מתייהדי�", האר�

נגד היו שלפנ"ז ברגע או ביו� אשר האר�" "עמי בבחי' שה� עניני� ע� עסק לה� שיש אלה שג� היינו,
ב אות� מהפכי� – היהודי�" כל את ולאבד להרוג "להשמיד ויהדות, להיותקדושה חדא וברגעא חדא שעתא

סופרי�, דברי של קל דקדוק על אפילו אלא חמור, עני� על רק לא נפש� ומוסרי� יהודי�, שנעשי� "מתייהדי�",

ושתי', אכילה בעניני נמשכת שהמס"נ ובאופ� פורי�, של ומצב במעמד ג� אלא נעילה, בשעת רק ולא
ומשמחי�, טובי� דברי� להיות שצריכי� מנות", "משלוח

אנ�", אחשורוש עבדי ד"אכתי ומצב במעמד הגאולה התחלת את להמשי� הקב"ה מצוות מקיימי� יד� ועל
צדקנו. משיח ע"י שלימה גאולה – לאח"ז ומיד

מה� כו"כ ע� ודיבר לחיי�, לומר מהמסובי� לכו"כ הורה שליט"א אדמו"ר .115[כ"ק
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רפ"ב.106) כלי�
ש�.107) אלא ובתוד"ה א צו, זבחי� ראה
הנוראי�.108) ימי� בתפלת תוק�" "ונתנה הפיוט נוסח
רע"א.109) יג, מגילה
יח.110) פ"ז, אסת"ר
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)l"end.(

כא.112) מב, ישעי'
יד.113) ה, אסתר
קי.114) ע' הנ"ל באוה"ת ולאח"ז .19 ע' הנ"ל קונטרס
מתעורר115) – טוב דבר עושי� שיהודי� רואי� כאשר אמר: לא'

של ניגו� לחיי�, באמירת כמונו, תנהגו אולי ובכ�: כ�. לעשות הרצו�
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כלא�צי"]. זשוריצי "ניע לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר ָכ"ק

***

.ËÈ�שמתאונני כאלה תחת116ישנ� ד"איש ומצב מעמד הי' מוטב לכאורה – שכזו?! בעבודה הצור� מהו
תאנתו" ותחת הרמב"�117גפנו (כדברי לו הנדרשת הרחבה של באופ� הגשמיי� צרכיו אחד לכל שיהיו ,118,(

מ"ש ע"ד יהיו הגשמיי� העניני� א� צא�",119ג� ושתי בקר עגלת איש "יחי'
וכידוע צדק120– הצמח שמבאר כפי בגשמיות, ג� שמבלבל עני� הוא מעני�121ש"מותרות" דוגמא ע"פ

אינו ארו� מדי לבוש ג� אלא כדבעי, אינו קצר מדי לבוש רק שלא האד�, מדת כפי להיות שצריכי� הלבושי�
נפש עניני ה� שכללות� לבושי�, כמו שה� החיצוני� העניני� בכל ודוגמתו בו, מסתב� שאד� כיו� כדבעי,

(כמ"ש לבושי� בבחי' שה� והגו�, גדולה122הבהמית במדה ה� שכאשר קדושה, לעניני תלבישני") ובשר "עור
וכ גשמיות. עבור ג� אלא) רוחניות, עבור רק (לא בלתיֿרצוי דבר זה הרי הצור�, מכדי במוחש,יותר שרואי� פי

ביותר גדול נסיו� הוא עשירות של שהנסיו� .123לדאבוננו,

געוואר�" געזאגט איד� אלע "אוי� – הלואי אעפ"כ, אבל בבתֿשחוק:) ואמר הפסיק שליט"א אדמו"ר ַָָ(כ"ק
אחת שעה יספיק לא וא� בשר, ויגיעת נפש יגיעת עצומה, ביגיעה להתייגע ויצטרכו "גבירי�", כול� שיהיו –

בתניא (כמבואר שעות ריבוי יתייגעו שעות, שתי לא )124וג�

עשירות!... של בנסיו� לעמוד שיוכלו זה על תהי' שהיגיעה העיקר, א� –

לקבל שמסכימי� אלה ובכ�: להצבעה. דבר כל שמעמידי� נהוג באמריקא שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיי�
שלא היצה"ר ע� במלחמה להתייגע שיצטרכו לה� איכפת ולא בהפלגה, עשירות לה� ית� שהקב"ה עצמ� על

של�. בלבב הימנית יד� את יגביהו – אות� יכשיל

(לא וברצינות בתמימות הדברי� את קיבלו מהמסובי� אחדי� שרק ראה שליט"א אדמו"ר כ"ק [כאשר
הברכה לקבלת ידיה� את והגביהו דפורי�) דבדיחותא" אכזבה:]125כ"מילתא מתו� ואמר הפטיר –

כשמגיע ואילו וכו'; וכ� כ� באופ� אינו פלוני שעני� היתכ� ומתאונני� צולויפ�") ("מ'קומט באי� כ� ולאחרי
שטותי�... חב"ד'סקע מע� �ראוועט – רצו�" ַ"עת

ואילו ספיקא; וספק הספק על אפילו עצמ� את מכניסי� – מסחר של העניני� בכל ואמר:) הוסי� (ואח"כ
שה"בעלֿהבית'טעס" ג� ומה רצו�", ב"עת ועומדי� הרע, עי� בלי יהודי�, של ממני� יותר כשנמצאי� עתה,
אמאל זי� מע� "כא�ט ובמילא כ�, כל מבלבלת אינה הפרנסה ששאלת כ� מקו�, בריחוק נמצאות ַַָ(הנשי�)
כבודו לפי זה שאי� בגלל רק הנה – בעצמו... הקב"ה ע� ורק א� הקשור רעיו� ע� לפעמי�) (יוצאי� ַארויס"
"בעל שיחשב כדי ורק א� ההזדמנות, את ולהחמי� ידו, את להגבי' שלא סיכו� לקחת לו כדאי ידו, את להגבי'

לעשות?!... עוד יכולני מה ובכ�, – 126מוחי�"...

.Î:לעניננו ונחזור
המצטר� כל אחד לכל שיהי' תאנתו", ותחת גפנו תחת ד"איש ומצב במעמד בנ"י היו שאילו הטועני� ישנ�
הרחב לו תהי' ועי"ז ברוחניות, לעשות שצרי� העניני� את לעשות המבלבל דבר יהי' לא ובמילא בגשמיות, הלו
והחומרי, הגשמי בעוה"ז לפעול שצרי� העניני� בכל יותר הרבה לפעול ביכלתו הי' אזי – ברוחניות גדולה
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להצטדק126) ניסה ידיה�) את הגביהו שלא (מאלה המסובי� א'
פרטי. איש אודות מדבר אינני שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר כו',
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קשיי�, מתו� לבוא עני� כל צרי� שבגלל� וההסתרי�, ההעלמות בכל הצור� מהו – ה� טועני� – שכ� וכיו�
להשקיע צור� יש הקשיי�, על ומתגברי� הנסיו� את מבטלי� כאשר ג� אשר, נסיונות, ג� אלא קשיי�, רק ולא
לפעול הדרושי� הכחות מתמעטי� ובמילא וההסתרי�, ההעלמות ובירור הנסיונות ביטול בשביל מהכחות חלק

לפעול! שצריכי� מה

ל�" למה דרחמנא כבשי "בהדי התירו� אמנ� גזירה127ישנו חקקתי "חוקה של באופ� הוא זה תירו� אבל, ,

אחרי'"128גזרתי" להרהר רשות ל� בעבודה.129"ואי� "געשמאק" להוסי� כדי בכ� שאי� ומוב�, ,ַ

.‡Î"כרבו להיות לעבד "דיו – זה על :130והמענה

חז"ל שכינה131אמרו לאדו� גלו כו' עמה� שכינה לבבל גלו כו' עמה� שכינה (ישראל) שגלו מקו� "בכל
וכמ"ש הקב"ה.132עמה�", נמצא ש� – בנ"י נמצאי� שבה� המקומות שבכל היינו, גו'", בתו� את� "השוכ�

המתפשט מבראש יותר בתחלת� סופ� שנעו� ע"ד ש�, דוקא הקב"ה נמצא הגלות בזמ� .133ואדרבה:

אלא מקור, או שרש סיבה, לה� שיש לעניני� ולא "גילויי�", של לדרגא לא להגיע רוצי� א� כלומר:
ית', ומהותו לעצמותו

אומר הי' הזק� שאדמו"ר כפי באר�"134– חפצתי לא ועמ� בשמי� לי "מי זאת: מרגיש שאינו135והי' ,

כלרוצה לא מאצילות, שלמעלה העולמות לא האצילות, עול� לא העליו�, ג�ֿעד� לא התחתו�, ג�ֿעד� לא
רק... רצונו אלא הזולת, אל משייכות שלמעלה האור בחי' לא ואפילו מהצמצו�, שלמעלה עצמותו136העניני�

אליי�". אי� ווי "מערניט ַומהותו,

נשמה להיותו – האצילות עול� העליו�, ג�ֿעד� התחתו�, ג�ֿעד� מהו שידע יהודי ע"י נאמרו אלה דברי�
האצילות מעול� מזה,137חדשה ולמעלה האצילות ובעול� בג�ֿעד� הי' די� בעלמא חיותו בחיי� ובהיותו ,

כי אלו, עניני� בכל רצונו שאי� – הפרטי� בכל לכ� והתכוי� – אמר אלו, עניני� שבכל העילוי גודל ובידעו
ית'. ומהותו עצמותו א�

והוראה ציווי בתור תורתו, ע"י לנו נמסר זה להתייגע138ועני� צריכי� זאת, מרגישי� אי� א� אפילו אשר, ,

אפילו – רוצה אינו בפנימיות נפשו ובנקודת – לרצות צרי� שאינו המכוו�, ותכלית המטרה שזוהי ולידע בדבר
– בלבד ומהות" "עצמות א� כי נעלי�, הכי עניני�

דוקא! ב"אדו�" ית' ועצמותו מהותו נמצא הגלות שבזמ� לידע צריכי� אזי

ברוחניות, לא תאנתו", ותחת גפנו תחת ד"איש באופ� אינו ביהמ"ק משחרב העבודה שסדר אע"פ ולכ�,
ללא עבודתו עובד זה שמצד ל�", למה דרחמנא כבשי ש"בהדי בלבד זו לא הנה בגשמיות, לא ג� ובמילא
אתר "לית אמנ� – עמה�"! שכינה לאדו�... "גלו שכאשר שידע – "געשמאק" ג� לו נותני� אלא ַַ"געשמאק",

מיני'" דוקא.139פנוי ב"אדו�" היא נמצא שבה ה"דירה" אעפ"כ, אבל ,

התפלה עבודת צ"ל שבודאי בזה הסדר אזי – עמו ולהתקשר ומהות" "עצמות את "לקחת" רוצי�... וא�
"שכר של באופ� רק להיות יכול זה שעני� – עמו? ומתאחדי� אותו לוקחי� במה אעפ"כ, אבל התורה, ועבודת

מצוה" מעשית140מצוה מצוה קיו� אחת: דר� ע"י רק זה הרי – הקב"ה... של רצונו את שמקיימי� עי"ז היינו, ,

וכאשר בזה... ותענוג געשמאק וללא סגולה, של עני� בתור לא ואפילו השגה, וללא הבנה... ללא ממש, ַבפועל
הוא. ברו� סו� אי� ומהות עצמות ע� אחת מציאות נעשי� אזי – כזה עני� עושי�
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סע"א.127) יו"ד, ברכות
רפי"ט.128) במדב"ר ג. חוקת תנחומא
חוקת.129) ר"פ פרש"י ב. סז, יומא
ועוד.130) ב. נח, ברכות
מסעי.131) ס"פ ספרי א. כט, מגילה
טז.132) טז, אחרי
ועוד.133) שכ. ע' תר"ל סה"מ ראה
קלח,134) (דרמ"צ פ"מ התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ

כסלו. יח יו�" ב"היו� נעתק סע"א).

כה.135) עג, תהלי�
להל�136) כמ"פ וכ� מבכי, חנוק בקול דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק

) השיחה ).l"endבהמש�

בהערות.137) ש� ובהנסמ� ,22 ע' ריש תש"ו סה"ש ראה
מנח�138) תורת קלה. ע' ח"ו קט. ס"ע ח"ג מלוקט סה"מ ג� ראה

ועוד. .13 ע' ח"ג התוועדויות –

סע"ב).139) (צא, תנ"ז תקו"ז
מ"ב.140) פ"ד אבות

e"hyz'd mixetd bg zgiy

·Î.המאמר בסיו� מ"ש דלעיל141וע"ד בהמאמר אודות� שדובר העניני� נתבארו :142שבו

עמלק" זכר את "תמחה עמלק, על להנצחו� העבודה83בנוגע מצד הנה –dlrnl dhnlnע"י נעשה זה הרי
בהמאמר (כנ"ל החכמה מדרגת היא שמדרגתו משה", "אנשי אנשי�", לנו "בחר שזהו"ע דחכמה, ).63ראי'

של העבודה ואופ� הכחות לפי בהגבלה זה הרי למעלה, מלמטה העבודה ע"י נעשה העני� כאשר אמנ�,
העובד. האד�

בדר� נעשה זה שעני� אופ� ישנו dhnlא� dlrnlnבהמאמר שמבאר כפי עמלק141– קליפת לבטל שהעצה
"ע"י היא מלמעלה הגילוי zeiyrnע"י zevnבמצות וכמו בה�, וההידור המצות בקיו� ההשתדלות והיינו ,

בימי כמו לא (ש)יהי' . . יתירה בזהירות שבת ובמצות . . ויר"א מומחה סופר ע"י הפרשיות בכתיבת תפילי�
כו'". החול

הרשות, לעניני בנוגע היא הכוונה אלא שבת, של עניני� על ח"ו לעבור שלא לזהירות הכוונה שאי� [ופשיטא
חול. של באופ� ולא שבת, של באופ� אות� שעושה עליו ניכר שיהי'

א� נפק"מ למאי לכאורה הרי – משנתו לעמוד או לישו� ששוכב בשעה או ואוכל, שיושב בשעה ולדוגמא:
כידוע העולמות, דעליית העני� ישנו השבת שביו� יודעי� כאשר אלא – השבת? ביו� או החול בימות 143נמצא

חגיכ�" "פרש שהרי "פרש", של עני� שיי� שלא כ� כדי ועד למעלה, עולה נוגה קליפת אפילו שבת 144שבערב

שבתכ�" "פרש לא אבל ועד"ז145איתמר, "פרש", בה שיי� שלא באופ� שבת של האכילה להיות צריכה אזי –

העניני�. שאר וכל השינה, אופ� ג� צ"ל

דעהו" דרכי� "בכל הציווי את הוא מקיי� החול בימות שג� כפי41ואע"פ דעהו" דרכי� "בכל זה הרי –

נמצאי� שבו עול� באותו דעהו" דרכי� ד"בכל העני� להיות צרי� השבת ביו� ואילו העשי', בעול� שנמצאי�
השבת]. ביו�

.‚Î:�ובכ
ב"אדו�"146כיו� דוקא נמצא זה הרי ביהמ"ק שמשחרב ומהות", ל"עצמות יגיע... פלוני ב� שפלוני שרוצי�

והשגה בהבנה ואפילו הבהמית, דנפש והשגה בהבנה מעלתה רואה שאינו כזו... בעבודה אותו מזכי� אזי –

מעבודת מרחיקו... זה עני� כיצד... – הדבר... היפ� רואה הוא ואדרבה, זאת, לראות יכול אינו האלקית... דנפש
"תחת ולא גפנו"... "תחת זה אי� בהידור... המצוות מקיו� ומרחיקו התורה, מלימוד מרחיקו התפלה,

העניני�...147תאנתו"... מכל מרחיקו שזה זאת, עוד אלא בזה... געשמאק לו שאי� בלבד זו ַלא

כבנו" "דחתנו זה... עני� על אות� שלח אדמו"ר מו"ח כ"ק לו: אומרי� זה אות�148ועל שלח זה עני� על ...

נאמר עליו של�, התלמידי�",149הרבי אלו לבני� "ושננת�

מכמו יותר ובהתאחדות יותר עמוקה בער� שלא היא שהתקשרות� ורבי, חסיד אודות מדובר כאשר ובפרט
דתורה בנגלה ותלמיד של150ברב בעניני� ג� זה הרי התורה, פנימיות בלימוד ההתאחדות על נוס� שהרי ,meiw

lreta"�האד כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקי� "את – האד� כל תכלית שזהו קבלת151, – "ירא" :
"את – והסתר בהעל� הוא שאלקות ומצב במעמד ג� שמי�, מלכות בגימטריאmiwl`dעול "אלקי�" ירא",

שמתלבשת152"הטבע" כפי האלקית הנפש מצד המצוות קיו� – שמור" מצוותיו "את – היא זה על והבחינה ;
מרע", ו"סור טוב" ב"עשה המצוות דקיו� העניני� פרטי בכל בפועל שבא כפי והגו�, הבהמית בנפש

הוא. ברו� סו� אי� ומהות עצמות ע� להתקשר יכולי� כזה באופ� ודוקא
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רצה).141) ע' פר"ת (סה"מ ס"ד פר"ת ירי� כאשר והי' ד"ה
ואיל�.142) 283 ע'
צ,143) (דרמ"צ פ"ב אש תבערו לא מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

א).
ג.144) ב, מלאכי
ובכ"מ.145) שרה. חיי ר"פ תו"א וראה ב. פח, זח"ב
(146) זה עני� בדברו ביותר בכה שליט"א אדמו"ר ).l"endכ"ק

חושב147) פלוני ואמר: לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

שכ�, עצמי, על כוונתי כוונתי; אליו לא אבל, אליו, מכווני� שהדברי�
וכו'. עצמו אצל קרוב אד�

ב.148) כג, שבת פרש"י
עה"פ.149) ופרש"י ובספרי ז ו, ואתחנ�
א.150) נ, ח"א לקו"ד ראה
יג.151) יב, קהלת
(152– והמרגיל (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,
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העובד. האד�

בדר� נעשה זה שעני� אופ� ישנו dhnlא� dlrnlnבהמאמר שמבאר כפי עמלק141– קליפת לבטל שהעצה
"ע"י היא מלמעלה הגילוי zeiyrnע"י zevnבמצות וכמו בה�, וההידור המצות בקיו� ההשתדלות והיינו ,

בימי כמו לא (ש)יהי' . . יתירה בזהירות שבת ובמצות . . ויר"א מומחה סופר ע"י הפרשיות בכתיבת תפילי�
כו'". החול

הרשות, לעניני בנוגע היא הכוונה אלא שבת, של עניני� על ח"ו לעבור שלא לזהירות הכוונה שאי� [ופשיטא
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א� נפק"מ למאי לכאורה הרי – משנתו לעמוד או לישו� ששוכב בשעה או ואוכל, שיושב בשעה ולדוגמא:
כידוע העולמות, דעליית העני� ישנו השבת שביו� יודעי� כאשר אלא – השבת? ביו� או החול בימות 143נמצא
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שבתכ�" "פרש לא אבל ועד"ז145איתמר, "פרש", בה שיי� שלא באופ� שבת של האכילה להיות צריכה אזי –

העניני�. שאר וכל השינה, אופ� ג� צ"ל

דעהו" דרכי� "בכל הציווי את הוא מקיי� החול בימות שג� כפי41ואע"פ דעהו" דרכי� "בכל זה הרי –

נמצאי� שבו עול� באותו דעהו" דרכי� ד"בכל העני� להיות צרי� השבת ביו� ואילו העשי', בעול� שנמצאי�
השבת]. ביו�
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ב"אדו�"146כיו� דוקא נמצא זה הרי ביהמ"ק שמשחרב ומהות", ל"עצמות יגיע... פלוני ב� שפלוני שרוצי�
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העניני�...147תאנתו"... מכל מרחיקו שזה זאת, עוד אלא בזה... געשמאק לו שאי� בלבד זו ַלא

כבנו" "דחתנו זה... עני� על אות� שלח אדמו"ר מו"ח כ"ק לו: אומרי� זה אות�148ועל שלח זה עני� על ...

נאמר עליו של�, התלמידי�",149הרבי אלו לבני� "ושננת�

מכמו יותר ובהתאחדות יותר עמוקה בער� שלא היא שהתקשרות� ורבי, חסיד אודות מדובר כאשר ובפרט
דתורה בנגלה ותלמיד של150ברב בעניני� ג� זה הרי התורה, פנימיות בלימוד ההתאחדות על נוס� שהרי ,meiw

lreta"�האד כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקי� "את – האד� כל תכלית שזהו קבלת151, – "ירא" :
"את – והסתר בהעל� הוא שאלקות ומצב במעמד ג� שמי�, מלכות בגימטריאmiwl`dעול "אלקי�" ירא",

שמתלבשת152"הטבע" כפי האלקית הנפש מצד המצוות קיו� – שמור" מצוותיו "את – היא זה על והבחינה ;
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רצה).141) ע' פר"ת (סה"מ ס"ד פר"ת ירי� כאשר והי' ד"ה
ואיל�.142) 283 ע'
צ,143) (דרמ"צ פ"ב אש תבערו לא מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

א).
ג.144) ב, מלאכי
ובכ"מ.145) שרה. חיי ר"פ תו"א וראה ב. פח, זח"ב
(146) זה עני� בדברו ביותר בכה שליט"א אדמו"ר ).l"endכ"ק

חושב147) פלוני ואמר: לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

שכ�, עצמי, על כוונתי כוונתי; אליו לא אבל, אליו, מכווני� שהדברי�
וכו'. עצמו אצל קרוב אד�

ב.148) כג, שבת פרש"י
עה"פ.149) ופרש"י ובספרי ז ו, ואתחנ�
א.150) נ, ח"א לקו"ד ראה
יג.151) יב, קהלת
(152– והמרגיל (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,
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.„Î:ועוד זאת
"עצמות ולוקחי� מתקשרי� ידה (שעל זו שבעבודה העילוי את יודעי� לכלֿהפחות או מרגישי� היו אילו

פרס" לקבל מנת "על העבודה היתה אזי – מהעני�,153ומהות") חלק רק שזהו פרוסה, מלשו� דייקא, "פרס" ,
בלקו"ת (כמבואר בשלימותו העני� כל );154ולא

"באר� שנמצא מה רק לו נשאר ובמילא זה, עני� ג� יודע שאינו כ� ממנו... מעלימי� זה עני� אפילו ולכ�,
מי�" בלי ועי� להשתמש155צי' צרי� זה ובשביל כספי�, ולהשיג בעליֿבתי� ע� להתעסק היא שלו והעבודה ,

כמבואר – סי"ד) (כנ"ל הע�" על תלו ש"אותו עי"ז שנטהרו אלא המ�", "בית בבחינת שה� כאלה בעניני�
(בהמאמר דברי�"156לעיל את "ותק� להיות צרי� להטיב הטוב טבע שמצד את157) אפילו ולהעלות להקי� ,

תחת. בעומק הנמצאי� הקדושה ניצוצות

יוכל אחר שבמקו� לו נדמה ויהי' טוב, עני� בזה שיש ידע שלא כזה באופ� עבודתו אופ� את מעמידי� ולכ�
בעבודה אפילו יותר, נעלה באופ� .efלפעול

למטה שאי� ב"סופ�" ודוקא תחת, בעומק שדוקא – יודע אינו א� ובי� יודע א� בי� – לו מובטח אבל,
בתחתוני� ית' לו דירה שעושי� הצלחה הקב"ה נות� ש� .158הימנו,

בחסידות ליווע"ר159וכמבואר הנקרא ההגבהה כלי ע"י האר� מ� דבר איזה להגבי' ש"כשצריכי� המשל
התחתו� הקורה להגבי' להתחיל שצריכי� בית כתלי בהגבהת כמו דוקא, שבו התחתוני� בחלקי� לאחוז צריכי�

מ"ש ע� ג� קשור זה (ועני� הימנו" העליוני� ג� יוגבהו ממילא ואז הרי�").160דוקא בפלס "ושקל

ועובד ביותר, התחתונה הלבינה או הקורה תחת אותו שמעמידי� "ליווע"ר" בבחי' שהוא מי בנדו"ד: ועד"ז
הטבע מדר� למעלה מופלגה בהצלחה מצליח אזי – בזה געשמאק לו שאי� אע"פ עול, קבלת מתו� ַעבודתו
לראש ש"היתה עד שבינתיי�, והלביני� התחתונות הלביני� ביותר, התחתונה הלבינה את להגבי' לגמרי,

ית'161פינה" לו דירה עשיית ע"י כי, ביותר, מעלה למעלה עלי' שפועל ,mipezgza�לעול עד אור תוספת פועלי�
הימנו. שלמעלה והעולמות האצילות

לתושי' בכפלי� לנחמ� נחמת� זאת כו'"162ותהי איקרי מדרגי' דנפיל ד"מא�... מצב שזהו דכיו� אזי163– ,

יותר גדול עילוי נעשה הירידה... ע"י שדוקא – לתושי' בכפלי� הנחמה לוחות164צ"ל בעני� המבואר ע"ד ,

לתושי'" ד"כפלי� באופ� דתורה הריבוי נעשה בה� שדוקא דתלמוד165אחרונות להמעלה בנוגע מבואר ועד"ז ,
דוקא לבבל הירידה ע"י .166בבלי

ית' לו דירה עשיית שע"י דדירהmipezgzaוכאמור, שהעני� כיו� עליונות, הכי בהדרגות עילוי פועלי�
כו'. הרצו� עליית לפני ועוד ית', ברצונו שעלה כפי העולמות בריאת תכלית הוא בתחתוני�

להתאחד א� כי באר�", חפצתי לא ועמ� בשמי� לי "מי בקשתו קיו� – לטובה לבבו משאלות שמתקיי� ועד
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מ"ג.153) פ"א אבות
עני�154) "שורש ב: קיח, מג"א מתו"א ג� ולהעיר – ב. כ, תזריע

פרוסה". מלשו� פרס . . ומדי פרס
ב.155) סג, תהלי�
ואיל�).156) 290 ע' (לעיל פ"ו
ח.157) ט, נחמי'
פי"ג,158) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
א.159) ד, בראשית תו"א
שיחת160) ג� וראה א. מה, נצבי� בלקו"ת נתבאר יב. מ, ישעי'

קיא ע' ח"ד מלוקט סה"מ בהערה. ס"ו תשל"ט שרה חיי ש"פ מוצאי
.19 הערה
כב.161) קיח, תהלי�
א).162) (מד, פל"ה תניא – אדה"ז לשו�

אדמו"ר163) כ"ק באגרותֿקודש הנסמ� ב. קלה, זח"ג ראה
ד. ס"ע ח"ב שליט"א

שהי'164) השוד"רי� לא' ופנה הפסיק, שליט"א אדמו"ר כ"ק
כ"ק של "חייל" הנ� לו: ואמר זו, שיחה אמירת בעת בבכי ממרר
כ"ק לדאוג; מה ל� ואי� סאלדאט"), א שווער'ס ("דע� אדמו"ר ַַָמו"ח

כו'. אות� יוציא אדמו"ר מו"ח
רפמ"ו.165) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
ועוד.166) ואיל�. 121 ס"ע תש"ח סה"מ ראה
א'167) כאשר שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק זו שיחה באמצע

יו�. ובכל תניא, לומד הוא א� שישאלוהו ואמר, אותו, ציל� המסובי�
כיו� שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר יו�, בכל לומד שאינו וכשהשיב
ולהבא מכא� הנה – בפיו ג� אלא בלבבו, רק לא אמת דובר שהוא
שיחזיר – לאו וא� בבתֿשחוק:) (והוסי� יו�, בכל תניא ללמוד יתחיל

התמונה. את
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הפנימי, המזבח על מדובר כאשר הפרשה, בסו�

רש"י מצטט – לה'" הוא קדשי� "קודש אומרת והתורה

הוא" קדשי� "קודש המלי� "המזבח1את ומפרש: ,

אחרת". לעבודה ולא בלבד, הללו לדברי� מקודש

הזהב מזבח הרי להבהיר: היא רש"י כוונת בפשטות

בהיכל היתה2עמד לא קדושתו וא� הקדשי�, בקדשי ולא ,

"קודש המזבח על כא� נאמר וכיצד הקדשי�, קדשי קדושת

?3קדשי�"

הללו", לדברי� מקודש "המזבח רש"י מסביר לכ�

אלא: קדשי�, קודש של קדושה יש שלמזבח הכוונה שאי�

ה"קדשי�", עבור – היא המזבח שקדושת "קודש",

בפרשה. כ� לפני המוזכרי�

החידוש מהו השאלה: כ� על שמתעוררת כיו� א�

עליו להקריב כדי מקודש שהמזבח מאליו מוב� הרי בכ�?

לעבודה ולא "בלבד, רש"י מוסי� לכ� הקרבנות? את

קדשי�" "קודש שבמלי� מתכוונת`oiאחרת", התורה

את מקודשiaeigdלציי� שהוא השלילה, את אלא שבכ�,

wx,�הקדשי עבודהle`בשביל .`zxgבשביל

ג� מופיעjkaאמנ�, כבר זה ג� שהרי חידוש, אי�

כ� בכל4yxetnaלפני א� זרה...". קטרת עליו תעלו "לא :

לה כדי שוב, התורה זאת מציינת עשהזאת מצות עוד וסי�

רק יעבור שלא אחרי�, קרבנות הפנימי המזבח על למקריב

"קודש זה, ציווי על ג� אלא תעלו...", "לא הלאו על

עשה מכלל הבא לאו – עשה.5קדשי�" ,

.·
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

מוב�: לא זה פירוש לפי א�

הוא קדשי� "קודש הפסוק מלשו� שג�dl'א) מוב�, "

הוא שהמזבח עצמו, למזבח מתייחסת "קדשי�" המלה

קדשי� רש"יedÎjexaÎyecwl`קודש פירוש לפי א� ,

מוב� אי� ל"קדשי�", מקודש שהמזבח קדשי�", – "קודש

" הפסוק סיו� "?dl'כלֿכ�

את רש"י מבאר מקודש..." "המזבח שבפירושו כיו� ב)

"קודש בשבילmiycwהמלי� רק מקודש שהמזבח ,"

לומר רש"י היה צרי� – כ� לפני המוזכרי� הקדשי�

מקודש משנהmiycwl"המזבח הוא ומדוע הללו...",

" ואומר הללו"?mixaclבניסוחו

של המשמעות לגבי רק הוא רש"י של חידושו ג)

מתייחסות אלו שמלי� העובדה א� קדשי�", "קודש

עוסקת שבו – פשוטהlkלמזבח לכאורה, היא, – הפרשה

את רק לכאורה, לבאר, צרי� היה הוא ולכ�, וברורה.

לדברי� ("מקודש קדשי�" "קודש של המשמעות

" אומר רש"י א� – הואgafndהללו...") מה מקודש...".

"המזבח"? במלה מוסי�

.‚
?Ô¯‰‡ Y "ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜"

להשיב: לכאורה, היה, נית� השלישית השאלה על

המפרשי� אינ�6יש לה'" הוא קדשי� "קודש שהמלי� ,

נאמר הפסוק בתחילת לאהר�: אלא למזבח, מתייחסות

בסיו�`oxd"וכפר נאמר אהר�) (על אליו ובקשר ,"...

קדש "קודש הימי�הפסוק בדברי כנאמר לה'". הוא 7י�

קדשי�". קדש להקדישו אהר� "ויבדל

"המזבח" בביאורו רש"י שכוונת לומר, אפשר אי א�

זה פירוש לשלול כי8היא ,9:

לפי רש"י,eheytא) פירוש ללא ג� מוב�, מקרא של

לאהר�, ולא למזבח, מתייחסות קדשי�" "קודש שהמלי�
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ברא"�.1) ג� הובא וכ� ראשו�. בדפוס כ"ה

ו.2) ל, פרשתנו

הקדשי�".3) שב"קדש הקדושה בי� ההפרש מכריחה הל' פשטות והרי

לג).dlicadeונאמר כו, (תרומה הקדשי� קדש ובי� הקודש בי� לכ� הפרוכת

מיוחדי� ובתנאי� ביוהכ"פ כ"א בו להכנס אסור גדול כה� שאפילו כ� כדי ועד

פרש"י ג� וראה ובפרש"י. אחרי ל).lirl(ר"פ כט,

ט.4) ל, פרשתנו

ג.5) יא, שמיני פירש"י ראה

עה"פ.6) מלבי"�

יג.7) כג, א

ש"קדש8) עה"פ) בתו"ש הובא – שאול (דברי הפירוש לשלול או:

בשנה". "אחת – יוהכ"פ על קאי הוא" קדשי�

לומר9) מוכרח אהר�, על קאי קדשי�" ש"קדש הפירוש לפי לזה: ונוס�

קדושת על קאי קדשי�" אלאb"dkש"קדש כשרה יוהכ"פ עבודת "אי� שהרי ,

ל), כט, לעיל (רש"י גו'zehytaeבו" אהר� "ויבדל ,mler cr eipae `edקאי "

שנבדלו אהר� בני כל כבניdpedklעל ולא יד) ש�, (דה"י הפסוקי� וכהמש� ,

וה'. ג' טז, קרח רש"י ג� וראה הלוי". שבט על ש"יקראו משה

"קדש שנקרא בכתובי� נמצא לא שלפנ"ז), הערה (ראה ליוה"כ בנוגע וכ�

קדשי�".
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כולה הפרשה במזבח10כי והמלי�11עוסקת באהר�. ולא

בדיני`oxd"וכפר פרט רק מהוות "...gafn�אי כ�, וא� .

בפרשתeheytaמקו� כא�, תבאר שהתורה מקרא, של

gafndשל מעלתו את ,oxd`12.

לדברי� "מקודש אומר רש"י היה אילו א�elldב) ,"...

שהמלי� מאליו, מוב� היה כבר "המזבח", המלה ללא

כ�, וא� לאהר�, ולא למזבח מתייחסות קדשי�" "קודש

המלה בהוספת רש"י כוונת מהי למקומה: הקושיה שבה

"המזבח"?

.„
ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· Y "ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜"

מתעוררי� כא�, רש"י שבפירוש אלו לדיוקי� בנוס�

אחרי�: ממקומות ג� קשיי�

בפרשה כ� לפני מופיע כבר קדשי�" "קודש 13הביטוי

כמוב�, פחותה, קדושתו אשר החיצו�, למזבח בקשר

ש� מסביר רש"י אי� זאת ובכל הפנימי, המזבח מקדושת

זה. ביטוי

בא נסביר א� בפירושוא� מתכוו� שרש"י דחוק ופ�

יקדש...", במזבח הנוגע כל – קדושתו היא "ומה ש�

שה"קודש" – קדשי�" "קודש הביטוי את ג� לפרש

כדי כלומר "קדשי�", בשביל הוא המזבח של (הקדושה)

הנוגע..." "כל את 14לקדש

במדבר בפרשת בהמש�, הרי רש"י15– אומר ,

zehytaכולל קהת, בני שבמשא המשכ�, כלי שכל ,

נקראי� החיצו�) והמזבח הפנימי (המזבח "המזבחות"

מובנת: לכ� והסיבה ביותר. המקודש הקדשי�" "קודש

– וכדומה ומהקרשי� מהיריעות יותר קדושי� שה� מפני

מררי. ובני גרשו� בני משא

קדשי�" "קודש בביטוי לרש"י קשה מה מוב�: ואינו

כבר זה ביטוי כאשר הפנימי, המזבח לגבי שבפסוקנו,

נית� שניה� לגבי וכ�: החיצו�? המזבח לגבי א� מופיע

וכו' מהיריעות יותר קדושי� שה� ?16לבאר,

.‰
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הוא: לכ� ההסבר

כא� שבפסוק קדשי�" "קודש לרש"י`oiבביטוי קשה

אלא, קדשי�", "קודש המזבח על לומר ייתכ� כיצד

"קודש שהוא לציי� התורה צריכה מה לש� להיפ�:

להסיק שנית� כפי מאליו, מוב� הדבר והרי קדשי�",

החיצו�? מהמזבח בקלֿוחומר

מציינת קדשי�" "קודש שבמלי� רש"י, משיב כ� על

שהוא כיו� תעלו...": "לא לאיסור הסיבה את התורה

"קודש", הוא עצמ� ה"קדשי�" שבי� קדשי�", "קודש

מקודש הוא לכ� החיצו�, מהמזבח וא� מה� יותר קדוש

חטאת של דמי� ומת� קטרת – הללו" "לדברי� רק

לא כדי אחרת, עבודה שו� בו לעבוד ואסור – הכיפורי�

מקדושתו. להורידו

" רש"י אומר "mixaclולכ� ולא miycwlהללו",

מתייחסת אינה שבפסוק "קדשי�" המלה כי הללו",

אלא ראשו�, במבט כנראה הדמי�, ולמת� ,gafnlלקטרת

`edy."�קדשי "קודש

" רש"י אומר להדגישgafndלפיכ� כדי מקודש...",

לגבי קדשי�" "קודש הטע� בציו� הפסוק של החידוש את

ג� זוהי אלא סת�, טע� זה אי� תעלו...": "לא האיסור

zednלהעלאת קשור הוא שאי� תעלו", "לא zxhwהאיסור

dxf,dlerלקדושת אלא להורידgafnd17וכדומה, אסור :

מקדושתו. המזבח את
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"עליו"10) וכ� המזבח קרנות הוא "קרנותיו" פי' עצמו, זה בפסוק וג�

המזבח. על קאי

ובכל11) י) כה, (תרומה ארו�" "ועשו ע"ד – מזבח" "ועשית וכהתחלה

וכליו". מועד "אהל

בנוגע12) אגב בדר� רק כא� נזכר יו"כ עני� כל כי דיוה"כ, המעלה או

זמנו. מפרש ואינו בשנה" "אחת רק נאמר שבכתוב ובפרט המזבח. לדיני

כל13) על וקאי קדשי�" קדש "והיו כט: ל, תשא פ' ג� וראה לז. כט,

שהיו וכיור העולה מזבח (ג� המשכ� המשכ�).xvgaכלי

רש"י14) מעתיק ש� שבפרשתנו זה על נוס� כי כ�, לפרש גדול ודוחק

ואינו קדש" המזבח "והי' רק ראשו�) בדפוס כ� שאי� מה הדפוסי�, רוב (לפי

הדפוסי�) כל (לפי פירושו את הוא מפרש ש� תשא (ובפ' "קדשי�" מעתיק

על לא קאי קדשי�" ש"(קדש) היתה רש"י כוונת בא� – אות�") "וקדשת על

לכתוב לרש"י הו"ל בו), הנוגע כל את לקדש קדוש שהוא (ורק עצמו המזבח

מקדשת�yexitaזה זו "משיחה ש�) תשא (בפ' לשונו שמפשטות ובפרט .

zeidlקדשmiycw�הכלי על קאי קדשי�" ש"קדש משמע "mnvrומה)

קדושת� במה לפרש הוא כו'", הנוגע כל קדושת� היא "ומה שמפרש

z`hazn.(('ה סעי� לקמ� המבואר (וע"ד שבכתוב החידוש מהו דאל"כ, –

טז.15) פסוק ש� רש"י ג� וראה ד. ד,

הקדשי�".16) "קדש לבי� קדשי�" "קדש בי� בזה לחלק שאי� דפשיטא

שה�17) לפי הוא בכול� שהאיסור מכיו� א) להקשות: אפשר לכאורה

–`zxg"עבודה "mixfוהול"ל דוקא, קטורת גבי "זרה" נאמר למה למזבח,

קטרת – לפרט הכתוב הוצר� למה ב) "קטרת"? קוד� או "נס�" לאחרי "זרה"

(א זרי�" קרבנות עליו תעשו "לא לקצר דהו"ל – ונס� ומנחה עולה ו(זרה),

ועשרו� גו' כבשי� גו' תעשה אשר וזה החיצו�: במזבח למ"ש ויתאי� כיו"ב)

גו'? ונס� גו'

במש"כ שלפנ"ז בפסוק בפירושו אלו קושיות רש"י תיר� כבר – אבל

זרות כול� נדבה של קטורת שו� – זרה קטרת זה. מזבח על – עליו תעלו "לא

ומנחה ועו� בהמה של עולה ומנחה, עולה ולא – ומנחה ועולה מזו. חו� לו

תעלו" "ולא ג� העתיק ולמה בכ"ז? רש"י קמ"ל מאי דלכאורה לח�". של היא

לפני כשהוזכרו – ומנחה עולה זה מה פי' לא ולמה "עליו"? רק שמפרש א�

ועוד. זה?

מזבח על – עליו תעלו לא בקיצור): (עכ"פ פרש"י זרהdfוכוונת קטרת .

כיו� אלאdxfc(וקשה היא קודש דאדרבה ומתר� אסורה. בכ"מ בודאי היא

דא"כ קשה ועפ"ז לו. זרות ולכ�) דנדבה ה�.lkשהיא "זרה" בכתוב המנויי�

devz zyxt zegiyÎihewl
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מופלאי�" "עניני� ג� יש רש"י מהחלקי�18בפירוש ,

של פירושו ידי שעל כא�, רואי� ואנו שבתורה. האחרי�

ההלכה בחלק שאלה מתורצת מקודש..." "המזבח רש"י

שבתורה.

ולבאר: להקדי� יש כ� לש�

תירוש� דגנ� מעשר בשערי� לאכול תוכל "לא הלאו

שוני�19ויצהר�" לאוי� לשלושה המצוות במני� :20נחשב

של שני מעשר – לירושלי� מחו� לאכול מעשרobcאסור ;

של שלyexizשני שני ומעשר ;xdviאוכל אד� וכאשר ,"

יצהר, ושל תירוש של דג�, של שני מעשר לירושלי� מחו�

מלקות פעמי� בשלוש חייב .21הוא

בנש�, לו תת� לא כספ� "את הלאו מכ� שונה

אכל�" תת� לא הנחשב22ובמרבית ללאו23, המצוות במני�

להשבו�", שנית� "לאו זה היה לא ואילו בלבד, אחד

מלקות חובת עליו על24והיתה העובר אד� חייב היה –

פע� רק מלקות`zgכ� .25של

תירוש� דגנ� "מעשר באיסור להיפ�: ולכאורה,

לגבי ואילו "לא", המלה אחת פע� רק מופיעה ויצהר�"

נאמר ותרבית כספ�miinrtנש� ("את לוl`"לא" תת�

ובמרבית ללאוl`בנש�, נחשב הוא ומדוע אכל�") תת�

הוא כ� על ההסבר בלבד? מוצא26אחד אתה ש"אי כיו� :

ותרבית נש� לכ� נש�", בלא תרבית ולא תרבית, בלא נש�

אחד עני� –27ה� "לא" פעמיי� – האזהרות שתי ולכ� ,

הדגשת לצור� פעמיי� מופיע ציווי אותו א� אחד, ציווי ה�

הכלל28העני� שקובע כפי (וכ�29. תעשה" "לא מצוות לגבי

בתורה מופיע איסור אותו שכאשר עשה), מצוות לגבי

"על עוברי� עליו, שכשעוברי� למרות פעמי�, מספר

במני� נחשב הוא הרי רבות", ללאוzeevndאזהרות ,cg`,

זהו עני�.`ezeכי

.Ê
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"נש�" אמנ�, כ�: על לשאול אפשר לכאורה,

"חדא ה� ולכ� זה, בלי זה להיות יכולי� אינ� ו"תרבית"

הפרטי� את ג� מציינת שהתורה כיו� א� מילתא",

וה� ובתרבית, בנש� ו"אכל�"mipeyהאסורי� "כספ�" –

ואוכל כס� לגבי והרי –`lמוצא אתה ש"אי לומר ייתכ�

ו נש� איסור היה צרי� לפיכ� – זה" בלא תרביתזה

לגביipylלהתחלק אחד ולאו כס�, לגבי אחד לאו לאוי�:

דגנ� מעשר בשערי� לאכול תוכל "לא של כבאיסור אוכל,

לגבי דג�, לגבי לאוי�: לשלושה הנחשב ויצהר�", תירוש�

יצהר? ולגבי תירוש,

הוא: לכ� ההסבר

בשערי�..." לאכול תוכל "לא הפעולה`eppiהאיסור על

zillkdעל אלא לחומה, מחו� שני מעשר אכילת של

מעשר מעשרobcאכילת ,yexizומעשרxdviשמוכח כפי .

ואינה ויצהר�", תירוש� "דגנ� מפרטת שהתורה מכ�

לאכל�" תוכל "לא בניסוח יחדיו אות� ומשו�30מכלילה ,

נפרדי� לאוי� שלושה ה� אלה .31כ�

בנש�, לו תת� לא כספ� "את האיסור זאת, לעומת

אכל�" תת� לא הלוואת`eppiובמרבית ,sqklke`eעל

ב"את לכס�,jtqkשהרי רק הכוונה אי� בנש�" לו תת� לא

תת� לא אלא`jlkוב"במרבית לאוכל, רק הכוונה אי� "
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(לא הוא ב"זרה" שהכוונה xeqi`dומתר� mrhlלהקטורת כ"א) ,dnvr�דמכיו .

קטורת "קטרתzxzenyשישנה לפרש הכתוב הוצר� עליו, וזהוdxfלהעלות ."

חלוקי� כי – ומנחה עולה ע� יחד "קטרת" כולל אינו שהכתוב מה הטע� ג�

צד בה� אי� ומנחה" "עולה משא"כ ב"זרה", דוקא הוא בקטרת האיסור ה�:

הסוגי�* שאר ג"כ מפרט בפ"ע, (סמי�) קטרת לפרט שמוכרח וכיו� היתר.

ונס�. (לח�) ומנחה ועו�) (בהמה עולה** בפ"ע:

א).18) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה

יז.19) יב, ראה

הרמב"�20) (ולדעת קמאֿג. ובלאוי� ט' שרש להרמב"� בספהמ"צ

אחד). בלאו – ט') (בשרש

מע"ש21) ובהל' קמג ל"ת ט', שרש בספהמ"צ רמב"� סע"ב. ד, כריתות

ה"ה. פ"ב

לז.22) כה, בהר

רלה.23) ל"ת להרמב"� בספהמ"צ

ה"ג.24) פ"ד ולוה מלוה הל' רמב"� ראה

הכל25) על אחת חייב שהוא שביארו ומה ט': שרש הנ"ל ספהמ"צ ראה

אחת. מצוה אותו נמנה

ב).26) ס, (מב"מ רלה ל"ת הנ"ל ספהמ"צ

(27znbecae,יט (קדושי� שעטנז" תלבש ו"לא עלי�" יעלה לא "שעטנז

ללבישה שא"א מכיו� מ"מ מחולקות, פעולות שה� שא� יא), כב, תצא יט.

בשרש (מג"א עלי' לוקי� ואי� בפ"ע ללאו נמנית ההעלאה אי� – העלאה בלי

כו'). לוקי� שאי� הרב כדברי שהנכו� לי נראה ד"ה ט'

(28znbecae,(כֿכא כד, (תצא אחרי�" תעולל ו"לא אחרי�" תפאר "לא

בשרש (רמב"� מתחלפות" במלות נכפלת ש"האזהרה ורק אחד לאו שה�

הנ"ל).

הנ"ל.29) בשרש בארוכה ראה

ומל"ת30) ט' שרש בספהמ"צ רמב"� ואיל�. ש� כריתות רע"א. יח, מכות

ש�. מע"ש ובהל' קמג

אחד31) כל על חייב שהוא שביארו הלאוי� "ואות� הנ"ל: שרש ברמב"�

היא, שכוונתו וכנראה עצמה". בפני מצוה מה� דבר כל שנמנו ה� ואחד,

הדברי� על הוא שהאיסור יודעי� אנו כאו"א על שחייב שביארו שממה

הרבה". שמות שה� "ידענו ש� ברמב"� וכמ"ש הפרטי�,

.dlern k"ykna ± heyt 'ixeqi`e .r"ta beq epi` ik ± 'eke z`hg hxtn epi`e (*

(gi ,hk lirl) xn`p dler" lr mby oeikn :dfa oipr cere (**"zxhwde"`l" o`k xn`p "zxhw" lr mb ,`qib jci`l oke .elrz`id "dler"y yxtn okl ± "wx.sere dnda ly
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מופלאי�" "עניני� ג� יש רש"י מהחלקי�18בפירוש ,

של פירושו ידי שעל כא�, רואי� ואנו שבתורה. האחרי�

ההלכה בחלק שאלה מתורצת מקודש..." "המזבח רש"י

שבתורה.

ולבאר: להקדי� יש כ� לש�

תירוש� דגנ� מעשר בשערי� לאכול תוכל "לא הלאו

שוני�19ויצהר�" לאוי� לשלושה המצוות במני� :20נחשב

של שני מעשר – לירושלי� מחו� לאכול מעשרobcאסור ;

של שלyexizשני שני ומעשר ;xdviאוכל אד� וכאשר ,"

יצהר, ושל תירוש של דג�, של שני מעשר לירושלי� מחו�

מלקות פעמי� בשלוש חייב .21הוא

בנש�, לו תת� לא כספ� "את הלאו מכ� שונה

אכל�" תת� לא הנחשב22ובמרבית ללאו23, המצוות במני�

להשבו�", שנית� "לאו זה היה לא ואילו בלבד, אחד

מלקות חובת עליו על24והיתה העובר אד� חייב היה –

פע� רק מלקות`zgכ� .25של

תירוש� דגנ� "מעשר באיסור להיפ�: ולכאורה,

לגבי ואילו "לא", המלה אחת פע� רק מופיעה ויצהר�"

נאמר ותרבית כספ�miinrtנש� ("את לוl`"לא" תת�

ובמרבית ללאוl`בנש�, נחשב הוא ומדוע אכל�") תת�

הוא כ� על ההסבר בלבד? מוצא26אחד אתה ש"אי כיו� :

ותרבית נש� לכ� נש�", בלא תרבית ולא תרבית, בלא נש�

אחד עני� –27ה� "לא" פעמיי� – האזהרות שתי ולכ� ,

הדגשת לצור� פעמיי� מופיע ציווי אותו א� אחד, ציווי ה�

הכלל28העני� שקובע כפי (וכ�29. תעשה" "לא מצוות לגבי

בתורה מופיע איסור אותו שכאשר עשה), מצוות לגבי

"על עוברי� עליו, שכשעוברי� למרות פעמי�, מספר

במני� נחשב הוא הרי רבות", ללאוzeevndאזהרות ,cg`,

זהו עני�.`ezeכי

.Ê
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"נש�" אמנ�, כ�: על לשאול אפשר לכאורה,

"חדא ה� ולכ� זה, בלי זה להיות יכולי� אינ� ו"תרבית"

הפרטי� את ג� מציינת שהתורה כיו� א� מילתא",

וה� ובתרבית, בנש� ו"אכל�"mipeyהאסורי� "כספ�" –

ואוכל כס� לגבי והרי –`lמוצא אתה ש"אי לומר ייתכ�

ו נש� איסור היה צרי� לפיכ� – זה" בלא תרביתזה

לגביipylלהתחלק אחד ולאו כס�, לגבי אחד לאו לאוי�:

דגנ� מעשר בשערי� לאכול תוכל "לא של כבאיסור אוכל,

לגבי דג�, לגבי לאוי�: לשלושה הנחשב ויצהר�", תירוש�

יצהר? ולגבי תירוש,

הוא: לכ� ההסבר

בשערי�..." לאכול תוכל "לא הפעולה`eppiהאיסור על

zillkdעל אלא לחומה, מחו� שני מעשר אכילת של

מעשר מעשרobcאכילת ,yexizומעשרxdviשמוכח כפי .

ואינה ויצהר�", תירוש� "דגנ� מפרטת שהתורה מכ�

לאכל�" תוכל "לא בניסוח יחדיו אות� ומשו�30מכלילה ,

נפרדי� לאוי� שלושה ה� אלה .31כ�

בנש�, לו תת� לא כספ� "את האיסור זאת, לעומת

אכל�" תת� לא הלוואת`eppiובמרבית ,sqklke`eעל

ב"את לכס�,jtqkשהרי רק הכוונה אי� בנש�" לו תת� לא

תת� לא אלא`jlkוב"במרבית לאוכל, רק הכוונה אי� "
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(לא הוא ב"זרה" שהכוונה xeqi`dומתר� mrhlלהקטורת כ"א) ,dnvr�דמכיו .

קטורת "קטרתzxzenyשישנה לפרש הכתוב הוצר� עליו, וזהוdxfלהעלות ."

חלוקי� כי – ומנחה עולה ע� יחד "קטרת" כולל אינו שהכתוב מה הטע� ג�

צד בה� אי� ומנחה" "עולה משא"כ ב"זרה", דוקא הוא בקטרת האיסור ה�:

הסוגי�* שאר ג"כ מפרט בפ"ע, (סמי�) קטרת לפרט שמוכרח וכיו� היתר.

ונס�. (לח�) ומנחה ועו�) (בהמה עולה** בפ"ע:

א).18) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה

יז.19) יב, ראה

הרמב"�20) (ולדעת קמאֿג. ובלאוי� ט' שרש להרמב"� בספהמ"צ

אחד). בלאו – ט') (בשרש

מע"ש21) ובהל' קמג ל"ת ט', שרש בספהמ"צ רמב"� סע"ב. ד, כריתות

ה"ה. פ"ב

לז.22) כה, בהר

רלה.23) ל"ת להרמב"� בספהמ"צ

ה"ג.24) פ"ד ולוה מלוה הל' רמב"� ראה

הכל25) על אחת חייב שהוא שביארו ומה ט': שרש הנ"ל ספהמ"צ ראה

אחת. מצוה אותו נמנה

ב).26) ס, (מב"מ רלה ל"ת הנ"ל ספהמ"צ

(27znbecae,יט (קדושי� שעטנז" תלבש ו"לא עלי�" יעלה לא "שעטנז

ללבישה שא"א מכיו� מ"מ מחולקות, פעולות שה� שא� יא), כב, תצא יט.

בשרש (מג"א עלי' לוקי� ואי� בפ"ע ללאו נמנית ההעלאה אי� – העלאה בלי

כו'). לוקי� שאי� הרב כדברי שהנכו� לי נראה ד"ה ט'

(28znbecae,(כֿכא כד, (תצא אחרי�" תעולל ו"לא אחרי�" תפאר "לא

בשרש (רמב"� מתחלפות" במלות נכפלת ש"האזהרה ורק אחד לאו שה�

הנ"ל).

הנ"ל.29) בשרש בארוכה ראה

ומל"ת30) ט' שרש בספהמ"צ רמב"� ואיל�. ש� כריתות רע"א. יח, מכות

ש�. מע"ש ובהל' קמג

אחד31) כל על חייב שהוא שביארו הלאוי� "ואות� הנ"ל: שרש ברמב"�

היא, שכוונתו וכנראה עצמה". בפני מצוה מה� דבר כל שנמנו ה� ואחד,

הדברי� על הוא שהאיסור יודעי� אנו כאו"א על שחייב שביארו שממה

הרבה". שמות שה� "ידענו ש� ברמב"� וכמ"ש הפרטי�,

.dlern k"ykna ± heyt 'ixeqi`e .r"ta beq epi` ik ± 'eke z`hg hxtn epi`e (*

(gi ,hk lirl) xn`p dler" lr mby oeikn :dfa oipr cere (**"zxhwde"`l" o`k xn`p "zxhw" lr mb ,`qib jci`l oke .elrz`id "dler"y yxtn okl ± "wx.sere dnda ly
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דבר" ל"כל היא הכוונה על32בשניה� הוא והאיסור ,

בכללותה בריבית של33הלוואה האסורה שבפעולה וכיו� .

על כס�, ידי על נעשית היא א� הבדל אי� בריבית הלוואה

ללאו הדבר נחשב דבר, כל ידי על או אוכל .cg`34ידי

.Á
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לגבי לנבוע לכאורה, צרי�, היה לעיל האמור כל לפי

לא ונס� ומנחה ועולה זרה, קטרת עליו תעלו "לא איסור

באופ� האיסור את בו מציינת אינה שהתורה עליו", תסכו

פרטי�: מפרטת אלא זר", קרב� עליו תעלו "לא כללי

לארבעה זאת שיחלקו – ונס� מנחה עולה, לאוי�35קטרת,

ויצהר�. תירוש� דגנ�, למעשר בדומה נפרדי�,

שכיו� נאמר, הראשוני� הפרטי� שלושת לגבי א� א�

הרי עליו", תעלו "לא הכללי באיסור כלולי� שכול�

בכללותה, המזבח על ההעלאה פעולת על הוא le`האיסור

העלאת ,zxhw,dlerdgpneעל

"לא באיסור נכלל שאינו "נס�", לגבי אלאelrzא� ,"

"לא בנפרד לגביו בודאי,36עליו"ekqzנאמר צרי� ,

על העלאה – אחד לאו נפרד: כלאו להחשיבו לכאורה,

"מנחת בעל ובלשו� המזבח, על ניסו� – שני ולאו המזבח,

מזבח,37חינו�" ושתיית מזבח אכילת :

– המצוות מוני שכל רואי�, אנו למעשה ואילו

הסמ"ג38הרמב"� הרמב"�39, שדעת נראה וכ� מוני�40, –

אחד כלאו ?41זאת

חינו�" "מנחת זאת42בעל ומשאיר זו, שאלה שואל

"המזבח רש"י פירוש לפי א� גדול". עיו� ב"צרי�

בפשטות: הקושי מתור� מקודש...",

הטע� את מסביר עצמו שהפסוק סובר רש"י כאמור,

תסכו לא תעלו... "לא שהמזבחלאיסור מפני שזאת ,"...

בלבד הללו לדברי� "מקודש והוא קדשי�", "קודש הוא

כא� שהאיסור ומוב�, אחרת". לעבודה על`epiולא

הפרטי� על לא וא� ונס�, ומנחה עולה קטרת, – הפרטי�

על העשיה עצ� אלא מזבח, ושתיית מזבח אכילת של

שבפעולה וכיו� לו. מקודש המזבח שאי� דבר של המזבח

היא א� הבדל אי� אחרת" "עבודה עשיית של האסורה

כלאו זאת מחשיבי� נס�, ידי על או קטרת ידי על נעשית

cg`43.בריבית הלוואה לאיסור בדומה ,

את במפורש מציינת התורה אי� מדוע מוב� זה לפי

במלי� זאת אומרת אלא אחרת", לעבודה "ולא האיסור

את רש"י, פירוש לפי לומדי�, שמכ� קדשי�", "קודש

"מכלל של באופ� אחרת", לעבודה "ולא ה�44האיסור

לאו": שומע אתה

על לבצע שאסור קובעת האיסור מהות היתה אילו

היא עבודה שכל לומר, מקו� היה אחרות, עבודות המזבח

את לשנות שלא היא האיסור שמהות כיו� א� נפרד, איסור

בלבד", הללו לדברי� "מקודש שהוא ממה מיעודו, המזבח

המזבח את מורידי� עבודה איזו ידי על הבדל אי� הרי

.45מקדושתו
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רפ"ד.32) ולוה מלוה הל' רמב"� ואיל�. ש� ב"מ

ויצהרי�",33) תירוש� דגנ� מעשר בשערי� לאכול תוכל ב"לא משא"כ

שנסתפק תמד, מצוה סו� מנ"ח וראה אלו. מיני� בג' רק הוא שהלאו י"ל,

בזה.

רבינו34) למד "אי� ש�) ולוה מלוה (בהל' הלח"מ קושיית תתור� ועפי"ז

כי – אחד" ותרבית דנש� בכס�) ורבית באוכל נש� איסור (שיש אלו מדברי�

לומר בהכרח הי' באוכל, רק הרבית ואיסור בכס� רק הי' הנש� איסור בא�

כבפני�.mipeyלאוי�a'שה� המצות), במני� (ג�

כל . . כספ� את "שנאמר הרמב"� שכתב שלאחרי מה ג"כ שזהו וי"ל,

ורק כו'" נוש� שהוא מפני נש� שמו נקרא "ולמה מוסי�: יש�", אשר דבר

– כו'" הכתוב חלק� "ולמה הוא") אחד ומרבית ד"נש� (העני� מסיי� לאח"ז

לאוי� ב' שה� י"ל אכתי דבר", ב"כל ה� ומרבית דנש� האיסורי� שב' א� כי

"מפני הוא נש� שנקרא שמה מוסי�: ולכ� וה"מרבית"? ה"נש� מצד שוני�

לנש� שא"א מוב� שמזה בשרו", את ואוכל חבירו את שמצער נוש� שהוא

נש�. בלא ולתרבית תרבית בלא

עכ"פ35) מי�ba'או הוא ומנחה" ש"עולה דמכיו� (שאי�cgeinלאוי�,

ומנחה" עולה "ולא כפל כאילו ה"ז (17 הערה לעיל ראה – כבקטורת היתר בו

עוה"פ כתוב שכאילו היינו –`le.*

"לא".36) פע� עוד בו שנאמר ובפרט

קד.37) מצוה

הי"א.38) פ"ב המקדש כלי בהל' ג� וראה פב. מל"ת

רצה.39) סי' לאוי�

להרמב"�)40) ספהמ"צ (שבסו� הרמב"� לדעת ובמל"ת בהשגותיו שהרי

הרמב"�. על בזה חולק אינו

דעת41) ומביא לאוי� לשני אות� מונה עה"פ עה"ת בפירושו הרלב"ג

מדעתנו. רחבה ודעתו ומסיי�: הרמב"�,

ש�.42) לסמ"ג משה בברית נסמנו בזה, הדני� ספרי� עוד – ש�.

מקטירי�43) הזהב.. "מזבח ש�: המקדש כלי בהל' הרמב"� מל' ולהעיר

עליו מקריבי� ואי� `xgהקטרת.. xac) כו'" הקטיר פרטי�).o`keוא� מפרט

יב.44) כ, יתרו לעיל רש"י

ע"ד45) – בהלכה י"ל dfוע"פhytdעוד i"yxt:

הקריב� כאילו דינ� – מזה"פ על שהקריב� וכו' ועולה זרה קטורת

ycewnבמקו� epi`y– מדגיש שרש"י ).cala(ובפרט

ג� הוא דכ� וי"ל סע"ב). (כז, בזבחי� הקס"ד סברת זוהי ולכאורה

כו'. אלא דירדו ש� בשטמ"ק עפמש"כ ש� להמסקנא

קדשי� מקדושת ג� קדשי� בקדשי יש הא� לחקירה בירור מכא� א)

אופ� ובכל וכיו"ב). בנ"א) לשו� אחר דהל� הבחינה בזה שאי� (את"ל קלי�

שכהונה (כיו� לוי מקדושת בכה� יש הא� בספק עדיי� –'ieln dlcap llka(

מעשר. מקדושת מעשר בתרומת היש – ועאכו"כ

ואכ"מ. בכ"ז להארי� ויש

dler eilr elrz `le" xnel i"yxl l"ed k"` (a ?l"nw i`n (` :n"` f"itl la` ."dgpne dler lr mb ynyn `xwc 'iyixc `l zlny" i"yx zpeeky ,o`k g"ye m"`xa (*

?"dgpne
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תורה" של "יינה של זה:46מהעניני� רש"י שבפירוש

מוסבר החיצו� למזבח הפנימי המזבח בי� ההבדל לגבי

החסידות מלכות47בתורת בבחינת הוא החיצו� שהמזבח ,

עשיה, יצירה בריאה לעולמות יורדת שהיא כפי דאצילות

(ובבית בחצר אלא בהיכל, עמד לא הוא כ� ומשו�

תפארת בבחינת הוא הפנימי והמזבח בעזרה). – המקדש

עשיה, יצירה בריאה לעולמות מירידה הנעלית דאצילות,

מזבח היה בהיכל.dfולכ�

קרבנות, הקריבו החיצו� המזבח שעל לכ� הסיבה זוהי

להקריב היה ואסור קטורת, רק הקטירו הפנימי המזבח ועל

הבירורי�, עבודת היא הקרבנות מהות כי קרבנות, עליו

קיימת בה� כי עשיה, יצירה בריאה לעולמות רק הקשורה

ואילו הטוב, את ממנו לברר צרי� אשר רע, של מציאות

רע" יגור� "לא ש� כי בירורי�, אי� האצילות .48בעול�

היא שמהותה הקטורת, היא הפנימי המזבח עבודת

קטירא "בחד מלשו� בירורי�, ולא התקשרות,

את49אתקטרנא" לחזק – מתקשר) אני אחד (=בקשר

הקדושֿברו�ֿהוא. ע� ההתקשרות

ו"מזבח החיצו�" "מזבח של הדרגות בשתי ג� וכ�

נמצאי� והמקדש המשכ� פרטי כל והרי שבאד�, הפנימי"

האד� בנפש המזבח50ג� :oevigdבבחינת zeipevigהוא

המזבח51הלב ואילו הבירורי�. בעבודת צור� יש וש� ,

iniptdבבחינת לעני�51הלבzeiniptהוא מקו� אי� שש� ,

להתקשר היא הלב פנימיות שמצד והעבודה הבירורי�,

הקדושֿברו�ֿהוא. אל יותר
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לעסוק צרי� אינו בגו�, נשמה יהודי, פשוטות: במלי�

בעניני ג� אלא המצוות, ובקיו� התורה בלימוד רק

להיעשות, צריכי� אלה א� ושתיה, כאכילה הרשות,

במשנה יותר52כנאמר או שמי�", לש� יהיו מעשי� "וכל

"בכל53מכ� דעהו".54– דרכי�

הוא הרשות דברי את שג� שכיו� לחשוב, עלול יהודי

שכוונתו היא, האמיתית שהמשמעות שמי�", "לש� עושה

מעורבות ואי� בלבד, שמי� לש� היא אלו דברי� בעשיית

אחרו כוונות שו� כאשרבכ� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה jezaת,

עצמ� הרשות (ידיעת55דברי "דעהו" את מקיי� הוא

מתו� הגשמיי� בעניני� ג� לעסוק לו מותר הרי אלקות),

שבכל כיו� הכל, שלמרות לו, אומרי� כ� על הלב. פנימיות

ודרכי (מעשי ו"דרכי�" "מעשי�" ה� אלה ),mc`dזאת

ולב" לב "בלא להיעשות צריכי� הדרגות56ה� בשתי לא ,

בחיצוניות אלא – הלב ופנימיות הלב חיצוניות – שבלב

קדושה בעניני לעסוק יש הלב בפנימיות בלבד. הלב

.57בלבד

עליו תעלו "לא של האיסור שמהות רש"י מוסי� וכא�

הכוונה האד� שבנפש הרוחנית שבעבודה ומנחה...", עולה

היא העול�, לעניני הלב בפנימיות להשתמש לאיסור היא

ולא (וממילא) בלבד הללו לדברי� מקודש "המזבח –

"לש� ה� כאשר א� העול�, שעניני אחרת". לעבודה

כ� כל להיות צריכי� "דעהו", של באופ� וא� שמי�",

לשלול צור� כלל יהא שלא עד הלב, מפנימיות "רחוקי�"

מישוש של האפשרות את לשלול צור� שאי� כפי אות�,
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כד.46) ע' יו� היו�

דרמ"צ47) בארוכה). – ואיל� א (תמג, מקדש לי ועשו ד"ה שמות תו"ח

ב. פו,

וש"נ).48) ג. ג, במדבר לקו"ת (ראה האצילות עול� על וקאי – ה. ה, תהלי�

א).49) רפח, (בזח"ג אד"ז

לא50) בתוכו (160 ע' ח"ג [המתורג�] בלקו"ש (נסמ� ממרז"ל כמוב�

א) (תמג, ש� תו"ח וראה מישראל. ואחד אחד כל בתו� בתוכ� אלא נאמר

פנימיות – מישראל בכאו"א שבלב הבחי' ב' על קאי רבי� לשו� בתוכ� שמ"ש

הלב. וחיצוניות הלב

שמע"צ51) ד. עח, סוכות לקו"ת ג� וראה ש�. דרמ"צ ואיל�. ש� תו"ח

ועוד. ד. פו,

מי"ב.52) פ"ב אבות

(53.188 .161 ע' ש� לקו"ש בארוכה ראה

ו.54) ג, משלי

דיעות55) הל' רמב"� וראה דרכי�. בכל ש�) (משלי הכתוב וכלשו�

"כש� (ה"חכ�")mkgdyרפ"ה: ניכר שיהי' צרי� כ� כו' בחכמתו מעשיוaניכר

שבהמעשי� ה"חכ�"mnvrכו'", ניכר יהי' ש�] שמונה סוגי�* העשר [בכל

"דעהו"**. – אלקות ידיעת הוא החכמה עני� שאמיתית שבו,

פ"ז.56) תש"ט הסליחה עמ� כי ד"ה וראה לג. יב, דה"א הכתוב לשו�

(פ"ל),57) תש"ה ברא בראשית וד"ה תרס"ב וירד ד"ה בארוכה ראה

המצות ע"י ודוקא מלכות", "לבוש בבחי' רק מגיע הרשות שמדברי שהבירור

א). סד, אורה שערי סע"ב. צא, תו"א ג� (ראה מלכות" "כתר בחי' ממשיכי�

עבודת� לכ� מלכות) כתר (בחי' בהעצמות הוא הנשמות ששרש xwiraומכיו�

בתומ"צ. כ"א הרשות דדברי בבירור לא צ"ל הלב) פנימיות (מצד

דוקא שממנו החיצו�, מזבח [בחי' הבירורי� לעבודת ג� צרי� שמ"מ אלא

בהל' (רמב"� הפנימי מזבח ע"ג נותני� והיו לוחשות גחלי� מביאי� היו

הנשמה אח"כ מתעלה שעי"ז הקדמה זהו כי ה"ד)], פ"ב ומוספי� תמידי�

א'תתו). ע' שמע"צ אוה"ת (ראה ממש האמיתי לשרשה

.zexitq xyrdn (b"tx `ipz) elylzypy ,mc`ay zegk xyr cbpk (*

ybxdd `ed 'ek eiyrna 'ek xkip mkgd" yexity ,l"i ± "cer oi`"y zecg`d oipr zizin` `hazn "edrc jikxc lka"c dcearday 188 'r my y"ewla x`eand i"tr (**

.(d"dbda d"lt `ipz d`x) ezlef oi`e `ed ecal `ed"y
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תורה" של "יינה של זה:46מהעניני� רש"י שבפירוש

מוסבר החיצו� למזבח הפנימי המזבח בי� ההבדל לגבי

החסידות מלכות47בתורת בבחינת הוא החיצו� שהמזבח ,

עשיה, יצירה בריאה לעולמות יורדת שהיא כפי דאצילות

(ובבית בחצר אלא בהיכל, עמד לא הוא כ� ומשו�

תפארת בבחינת הוא הפנימי והמזבח בעזרה). – המקדש

עשיה, יצירה בריאה לעולמות מירידה הנעלית דאצילות,

מזבח היה בהיכל.dfולכ�

קרבנות, הקריבו החיצו� המזבח שעל לכ� הסיבה זוהי

להקריב היה ואסור קטורת, רק הקטירו הפנימי המזבח ועל

הבירורי�, עבודת היא הקרבנות מהות כי קרבנות, עליו

קיימת בה� כי עשיה, יצירה בריאה לעולמות רק הקשורה

ואילו הטוב, את ממנו לברר צרי� אשר רע, של מציאות

רע" יגור� "לא ש� כי בירורי�, אי� האצילות .48בעול�

היא שמהותה הקטורת, היא הפנימי המזבח עבודת

קטירא "בחד מלשו� בירורי�, ולא התקשרות,

את49אתקטרנא" לחזק – מתקשר) אני אחד (=בקשר

הקדושֿברו�ֿהוא. ע� ההתקשרות

ו"מזבח החיצו�" "מזבח של הדרגות בשתי ג� וכ�

נמצאי� והמקדש המשכ� פרטי כל והרי שבאד�, הפנימי"

האד� בנפש המזבח50ג� :oevigdבבחינת zeipevigהוא

המזבח51הלב ואילו הבירורי�. בעבודת צור� יש וש� ,

iniptdבבחינת לעני�51הלבzeiniptהוא מקו� אי� שש� ,

להתקשר היא הלב פנימיות שמצד והעבודה הבירורי�,

הקדושֿברו�ֿהוא. אל יותר

.È
˙Â˘¯‰ È�È�ÚÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ·Ï‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù·

לעסוק צרי� אינו בגו�, נשמה יהודי, פשוטות: במלי�

בעניני ג� אלא המצוות, ובקיו� התורה בלימוד רק

להיעשות, צריכי� אלה א� ושתיה, כאכילה הרשות,

במשנה יותר52כנאמר או שמי�", לש� יהיו מעשי� "וכל

"בכל53מכ� דעהו".54– דרכי�

הוא הרשות דברי את שג� שכיו� לחשוב, עלול יהודי

שכוונתו היא, האמיתית שהמשמעות שמי�", "לש� עושה

מעורבות ואי� בלבד, שמי� לש� היא אלו דברי� בעשיית

אחרו כוונות שו� כאשרבכ� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה jezaת,

עצמ� הרשות (ידיעת55דברי "דעהו" את מקיי� הוא

מתו� הגשמיי� בעניני� ג� לעסוק לו מותר הרי אלקות),

שבכל כיו� הכל, שלמרות לו, אומרי� כ� על הלב. פנימיות

ודרכי (מעשי ו"דרכי�" "מעשי�" ה� אלה ),mc`dזאת

ולב" לב "בלא להיעשות צריכי� הדרגות56ה� בשתי לא ,

בחיצוניות אלא – הלב ופנימיות הלב חיצוניות – שבלב

קדושה בעניני לעסוק יש הלב בפנימיות בלבד. הלב

.57בלבד

עליו תעלו "לא של האיסור שמהות רש"י מוסי� וכא�

הכוונה האד� שבנפש הרוחנית שבעבודה ומנחה...", עולה

היא העול�, לעניני הלב בפנימיות להשתמש לאיסור היא

ולא (וממילא) בלבד הללו לדברי� מקודש "המזבח –

"לש� ה� כאשר א� העול�, שעניני אחרת". לעבודה

כ� כל להיות צריכי� "דעהו", של באופ� וא� שמי�",

לשלול צור� כלל יהא שלא עד הלב, מפנימיות "רחוקי�"

מישוש של האפשרות את לשלול צור� שאי� כפי אות�,
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כד.46) ע' יו� היו�

דרמ"צ47) בארוכה). – ואיל� א (תמג, מקדש לי ועשו ד"ה שמות תו"ח

ב. פו,

וש"נ).48) ג. ג, במדבר לקו"ת (ראה האצילות עול� על וקאי – ה. ה, תהלי�

א).49) רפח, (בזח"ג אד"ז

לא50) בתוכו (160 ע' ח"ג [המתורג�] בלקו"ש (נסמ� ממרז"ל כמוב�

א) (תמג, ש� תו"ח וראה מישראל. ואחד אחד כל בתו� בתוכ� אלא נאמר

פנימיות – מישראל בכאו"א שבלב הבחי' ב' על קאי רבי� לשו� בתוכ� שמ"ש

הלב. וחיצוניות הלב

שמע"צ51) ד. עח, סוכות לקו"ת ג� וראה ש�. דרמ"צ ואיל�. ש� תו"ח

ועוד. ד. פו,

מי"ב.52) פ"ב אבות

(53.188 .161 ע' ש� לקו"ש בארוכה ראה

ו.54) ג, משלי

דיעות55) הל' רמב"� וראה דרכי�. בכל ש�) (משלי הכתוב וכלשו�

"כש� (ה"חכ�")mkgdyרפ"ה: ניכר שיהי' צרי� כ� כו' בחכמתו מעשיוaניכר

שבהמעשי� ה"חכ�"mnvrכו'", ניכר יהי' ש�] שמונה סוגי�* העשר [בכל

"דעהו"**. – אלקות ידיעת הוא החכמה עני� שאמיתית שבו,

פ"ז.56) תש"ט הסליחה עמ� כי ד"ה וראה לג. יב, דה"א הכתוב לשו�

(פ"ל),57) תש"ה ברא בראשית וד"ה תרס"ב וירד ד"ה בארוכה ראה

המצות ע"י ודוקא מלכות", "לבוש בבחי' רק מגיע הרשות שמדברי שהבירור

א). סד, אורה שערי סע"ב. צא, תו"א ג� (ראה מלכות" "כתר בחי' ממשיכי�

עבודת� לכ� מלכות) כתר (בחי' בהעצמות הוא הנשמות ששרש xwiraומכיו�

בתומ"צ. כ"א הרשות דדברי בבירור לא צ"ל הלב) פנימיות (מצד

דוקא שממנו החיצו�, מזבח [בחי' הבירורי� לעבודת ג� צרי� שמ"מ אלא

בהל' (רמב"� הפנימי מזבח ע"ג נותני� והיו לוחשות גחלי� מביאי� היו

הנשמה אח"כ מתעלה שעי"ז הקדמה זהו כי ה"ד)], פ"ב ומוספי� תמידי�

א'תתו). ע' שמע"צ אוה"ת (ראה ממש האמיתי לשרשה

.zexitq xyrdn (b"tx `ipz) elylzypy ,mc`ay zegk xyr cbpk (*

ybxdd `ed 'ek eiyrna 'ek xkip mkgd" yexity ,l"i ± "cer oi`"y zecg`d oipr zizin` `hazn "edrc jikxc lka"c dcearday 188 'r my y"ewla x`eand i"tr (**

.(d"dbda d"lt `ipz d`x) ezlef oi`e `ed ecal `ed"y
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בידי� קשר58חכמה על מצביעה דבר שלילת עצ� שהרי ,

לשוללו יש אשר שהוא, רחוקי�59כל יהיו שה� אלא .

שלו הלב שפנימיות ידי על הלב. מפנימיות ממילא

והמצוות התורה ע� מאוחד בלבד", הללו לדברי� "מקודש

אפשרות בו אי� הרי – "בלבד" של באופ� מוחלט, באיחוד

– "עבודה" הנקראת לפעולה לא ואפילו אחר, דבר לשו�

אחרת". "עבודה זוהי כי

.‡È
˙Á‡ ‰ÂˆÓ Y ÔÂˆ¯‰ ÏÚ· „ˆÓ

במני� מדוע העניני�, בפנימיות מוב�, לעיל האמור לפי

ו"לא עליו..." תעלו "לא האזהרות שתי נימנות המצוות

כלאו עליו" האיסור`cgתסכו חומרת שמפני למרות, ,60,

"owligעליו לעבור לאוי�":ipyaהכתוב

כפי המצוות בדרגת היא תרי"ג למני� המצוות חלוקת

" ה� שאז גילוי, בבחינת נמשכות ,61הוי'"`zegxשה�

הרצו�, בעל המצוה, מצד ארחי�". "תרי"ג – רבי� ֶַבלשו�

" ה� "חד62צדיקי�"`gxeהמצוות – יחיד בלשו�

.63ארחא"

גילוי בבחינת נמשכות כשה� שג� מצוות, יש א�

המצוה. של כוחו בגלוי יותר בה� מורגש ֶַהרצו�,

ו"לא תעלו" "לא האזהרות אי� כ� שמשו� לומר, יש

כשה� ג� כי – נפרדות מצוות לשתי נחלקות תסכו"

שורה שש� הלב, לפנימיות קשורות ה� בגלוי, נמשכות

ית'. עצמותו, ע� המאוחדת יחידה, דרגת הנשמה, עצ�

zeipgexaלגבי ypere xky�אכ לגילויי�, הקשורי� ,

המצביע דבר לאוי�", בשני עליו לעבור הכתוב lr"חילק�

xziועונש שכר יתר על ולכ� ואיסור, א�ipgexחומרה ,

–zeevndבמני� מלקות לגבי וכ� עצמו, לציווי הקשור ,

ית'sebdהלקאת לעצמותו הקשור לאו64היהודי, זה הרי –

מהתחלקות. למעלה – בלבד אחד

.·È
"˙¯Á‡ ‰„Â·Ú" ÏÏÂ˘ "‰„ÈÁÈ" ÈÂÏÈ‚

ההלכות רק לא – הנגלה בתורת העניני� שכל כיו�

מפנימיות משתלשלי� – הלימוד דרכי ג� אלא עצמ�,

שלמעלה – העצמי הרצו� שגילוי מוב�, התורה,

מצד העול� עניני שלילת כאשר דוקא נמש� – מהתחלקות

"ממילא" של באופ� היא האד� בעבודת הלב פנימיות

שבנג כש� תסכו"– ו"לא תעלו" "לא האזהרות לה,

של תוצאה היא האיסור שמהות מפני אחד, ללאו נחשבות

ח'. בסעי� כדלעיל בלבד", הללו לדברי� "מקודש

הוא: לכ� ההסבר

דרגות שתי יש עצמה הלב :65בפנימיות

– "חיה" בחינת ובכללות, – הלב" נקודת "הארת א)

בדרגה הגלויי�. לכוחות קשר עדיי� לה למרותefשיש ,

עניני תופסי� עדיי� הבירורי�, מעבודת נעלית שהיא

אות�. לשלול צור� ויש מקו�, לברר�) יש (אשר העול�

"יחידה" בחינת ובכללות, – הלב" נקודת "עצמיות ב)

עניני לגביה הגלויי�. הכוחות אל קשר שו� לה שאי� –

מושללי� linn`העול� jxca.

דוקא מתגלה להתחלקות שמעל העצמי הרצו� ולכ�,

ממילא: בדר� מושללי� העול� עניני כאשר
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וכו' נטיות שו� אי� בה אשר "יחידה", בחינת אז66גילוי ,

ע� מאוחדת היחידה כי העצמי, הרצו� לגילוי מגיעי�

לייחד�" יחידה ב�... ודבוקה "חבוקה – .67ה"יחיד"
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�כיו מוב�, אינו דיעה˘·‡Ó˙"לכאורה מסביר הא� וכו', המדה היא כ� כתבו: מהו א"כ כו', עצבות אי"ז

בדא"פ: וי"ל � האמת? העדרÒ„¯דהיפ� בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות � וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות אותהÂ·ˆÚ˙המציאות ועל � וכו' כ"כ נפל זה אי� מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (בא� נמש� זה שאי� אלא ,(Ú‚¯‰דהעדר

) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז � יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכ� מסביר, עצבותÊ"Á‡Ïהחיות זה שאי� בכ"זÂ‡„¯·‰שביאר, ,

מהפ� דעי"ז כו'".‰Úˆ·ממשי�) נפשו במר כו' האמתי העצב כו' מעלה בו אי� מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי

א.7. ה, הכוונה8.ברכות � הרוחני ממצבו למרירות הכושר שעת הוא � הגשמיי� מעניניו בעצבות כה בי� הוא כשהאד� אומר, שהוא מה

שזו אומר שהוא ממה בר�, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכ� בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בי� שבהיותו בפשטות,

אכ� היא האמת אלא, הגשמיי�?! עניניו בגלל בעצבות נתו� שהוא מה מעלה משו� בכ� יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת

כה בי� נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש שכ�, כ�:

המקדש שבית בזמ� א): קט, (פסחי� חז"ל מאמר הפו�) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב

מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביי�", אלא שמחה אי� קיי� המקדש בית שאי� ועכשיו בבשר... אלא שמחה אי� קיי�

של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, � גשמיי�?! ויי� מבשר זו שמחה�קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל", ב� "וישמחו

(יע� האלקית בנפש שמחה לעורר קשה � עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש א� כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש ג� צריכה � שמחה

בעני� ג� כ� האלקית. בנפש ג� שמחה להמשי� יותר קל ויי�, בשר על�ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכ�, הבהמית); בנפש לבושה שהיא

הרוחניי�. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיי�, מעניניו עצבות של במצב כה בי� נתו� שהוא בשעה זה:
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mirityn miaehd miyrnde

ytpd iyeal lr wx

ziyrp mciÎlry zindad

dzedn eli`e .zinyb devn

ytpd ly dzenvre

,dizegek :xnelk ,zindad

jk ici lr miktdp mpi`

`ed ,`eti` ,cvik ,"aeh"l
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dúçîNa,ytpd zgny - §¦§¨¨
,sebd zelbn dz`ivia

ycgn dzecg`zde

dxez iciÎlr zewl`a

,dceareóebäî øúBé¥¥©
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`xcמ 'h iying mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר ט' חמישי יו�
פרקלב ,`n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr.úåëéøàá
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,ziwl` ytp ixd ea yi la`
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ziwl`d ytpdy xg`ne

ytpde sebd zelba z`vnp

dilr dlecb zepngxe ,zindad

wqtd ila ,jk meyn ,lczyi -

ziwl`d ytpd z` le`bl

dyxeyl dxifgdle ef zelbn

dxezd meiw iciÎlr ,zewl`a

ef dxfge daiy - zeevnde

:dlecb ytpÎzgnyl d`ian

zelbdn d`ivid zgny

le .iaydnex`yp sebdy zexn

- aehÎ`lde zegpd eavna

dgnyy xeq` `linne ,sebdn xzei daxd eipira dxwi zeidl ytpd dkixv

.sebdn zraepd zeavrd iciÎlr xtez efíéøácä íei÷ éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦©§¨¦
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sebd dnk cr ,ytpd oeayg iciÎlr,cexiúçîN äéäz BúçîN ÷ø©¦§¨¦§¤¦§©
dcáì Lôpä,iwl`d eyxeyl xfege zelbdn `vei `edy dnn - ©¤¤§©¨

,miaeh miyrne zeevn iciÎlràáì äl÷å äøLé Cøc Bæ éøä£¥¤¤§¨¨§©¨¨Ÿ
"EBîk Eòøì záäàå" úåöî íei÷ éãéì1ìàøNiî Lôð ìëì ¦¥¦¦§©§¨©§¨§¥£¨§¨¤¤¦¦§¨¥
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oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb cvny llk mewn

eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`iy llk mewnytpdy

,oky ,zlefd ly ytpd xy`n dbixcna dlrnl `id elyLôpäå§©¤¤
,íéiç íé÷ìàa ïøB÷îe ïLøLa ïúìòîe ïúlãb òãBé éî çeøäå- §¨©¦¥©§ª¨¨©£¨¨§¨§¨§¨¥Ÿ¦©¦

ytpn dlrnl `ide daeyg eytpy zrcl leki `ed ,`eti` ,cvik
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,úBîéàúî.zg` dbixcna ,zeey zenypd lk -xirn epiax w"k: ©§¦

a`e dpd - r"ta `"e`k zewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere"

od jk mr cgi j` ,zeni`zn zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg`

xacd mvr ik) envrl xac `id dnyp lke dipydn zg` zelcap

`le ozelcazd lr dxen dipyl zg` zeni`zn ody mixne` ep`y
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.zg` zecg`eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§
Lnî "íéçà" ìàøNé ìk3, ¨¦§¨¥©¦©¨
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cg` miwelge micxtp - zlefde `ed ixd ,sebd zpigane ,sebd ipipr
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íéøîà éèå÷éì
äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò

åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì
åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë .ïè÷ ãòå ìåãâîì
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå

.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéáìò ï÷æä ììä ù"æå
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יח.1. יט, כ�2.ויקרא אחר ומיד הנפשות, מדריגות בי� הבדלי� שישנ� הרי הנפשות, של � ומעלת�" גדולת� יודע "מי אומר הוא כ� לפני

"בינה של הש� חיי�", ב"אלקי� הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכול� אומר הוא

שאי� מה אלא זה אי� לשניה; אחת מדריגה בי� הבדלי� ישנ� כא� � המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות",

שו� אי� ש� � "חכמה" בחינת הוא "אב" � אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורש�, נמצאות כשהנשמות א�, החילוקי�. אופ� יודעי� אנו

ה"ב�" � בהשתלשלות מכ� לאחר יורדת שהיא ואי� הנשמה לשורש ביחס � שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בי� והתחלקות הבדל

להתהוות מתחילה ש� הא�, בבט� מכ� לאחר יורדת האב וכשטיפת נפרדי�; אברי� של ציור עדיי� אי� ש� האב, מוח מטיפת הוא ששורשו

מאוחדות. הנשמות שכל � לכולנה" אחד "אב הנשמות שבשורש הרי והתחלקות�). השוני� האברי� של ‡„ÂÓ"¯3.תבנית� ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘�ל"אחי שהכוונה הזק�, רבנו מציי� כאחי�, מתוארי� ישראל שבני מה � ח)" יג, ל� (כהפי' דומי� או קרובי� ולאÓÓ˘"ולא ,"

אנשי� "כי המלי� על ל�, ל� בפרשת מתפרשת אחי� שהמלה (כמו "דומי�" או "קרובי�" של במוב� "קרובי�";‡ÌÈÁכ"אחי�" � אחי� וגו':

פני�"). בקלסתר "דומי� � אחי� שני: פירוש

xc` 'i iyiy mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר י' שישי יו�

,`n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîù 'îâá ù"îå,82 'nr cr.[úáùã

,ixd el yi ,lth - sebde eipira xwir `id ytpdy in eli`e .dad`d

dad`d ly dcn dze`a ,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan

cer oipr" owfd epax xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd

xzeilk `idy - efk devn meiw icil d`ian dgnydy ,l"pda lecb

) "dlek dxezdw"k oeyl

epiaxdidi etebyk :xnelk .(

didz ezgnye ,eilr qe`n

`iai df ,cala ytpd cvn

efk devn meiwl eze`

dxezd z` z`handdlek-

zad` zevn ,ok` ,`ide

xaec o`k cr `l` - l`xyi

,dnvrlyk ef devn zece`

ef devn zece` xaeci oldle

`idy itk - l`xyi zad` -

,oky ."dlek dxezd lk"

l"f epinkg ixac4,dxezd lk yxeye ceqi `id l`xyi zad`y ,

yxeye ceqi xnelklkl:zeevna mibeq ipy .xaqd miyxec ,zeevnd

,okl ,xyt` .mewnl mc` oiay zeevne ,exiagl mc` oiay zeevn

zeevnd lk meiwl ceqi meyn da yi l`xyi zad` cvik ,oiadl

z` enk zlefd zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl mc` oiay

llbay - mewnl mc` oiay zeevna xidf didi dllbay jkl ,envr

?zexg` zenec zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl ,miiwi ,ef dad`

"jenk jrxl zad`e" zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd itl ,`l`

sebd z`e xwir dnypd z` miyery iciÎlr `wec df ixd ,ie`xk

mc` oiay zeevnl mb ceqi ok` `ed df xac mvry ,xacd oaei - lth

,sebd lrn ytpd z` zelrdl `ed dlek dxezd yxeye ceqi :mewnl

.oldl xiaqi owfd epaxy itkeøîàL eäæå4íei÷ ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©¦
,dlk äøBzä ìk eäæ" :Bæ äåöî`id ''jenk jrxl zad`e''y - ¦§¨¤¨©¨ª¨

,dxezd ly zeevnd lk meiwl d`iand `ide ,dlek dxezd ceqi

."'eë àeä àLeøt Cãéàå.ef devnl yexit mieedn x`yd lk -ék §¦¨¥¨¦
óebä ìò Lôpä úBìòäìe déaâäì àeä äøBzä ìk LøLå ãBñé§§Ÿ¤¨©¨§©§¦©§©£©¤¤©©

;ïéîìò ìëc àLøLå àøwò ãò äìòî äìòîyxeye xwir cr - ©§¨©§¨©¦¨¨§¨§¨§¨¨§¦
d`lrd edfy ,zenlerd lk

;dlrnl dhnlníâå§©
éLîäìóBñ¯ïéà¯øBà C §©§¦¥

,ìàøNé úñðëa àeä¯Ceøä¦§¤¤¦§¨¥
ïn÷ì øàaúiL Bîk5, §¤¦§¨¥§©¨

eðéäc''l`xyi zqpk'' - §©§
:drnynúBîLð øB÷îa¦§¦§

ãçà éåäîì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¤¡¥¤¨
,à÷åc ãçàadidiy - §¤¨©§¨

oi` xe`ny zecg`) ''cg`''

itk ''l`xyi zqpk'' mr (seq

,xnelk ,`wec ''cg`'' `idy

,dhnl l`xyi zenypa zecg` zxxeyyk `wecãeøt LiLk àìå§Ÿ§¤¥¥
,úBîLpa íBìLå ñçoi` ,zenypa dlilg cexit xxeyyk ,f`y - ©§¨©§¨

,ik - dhnle l`xyi zqpka jynp seq oi` xe`éøa-àLã÷càeä-C §ª§¨§¦
,íéât øúàa àéøL àìepi` `ed xnelk ,''dxey'' d''awd oi` - ¨©§¨©£©¨¦

;d`ln zecg` ea oi`y mewn ,mebt mewna ,dlbznBîëe§
íéøîBàL6éðt øBàa ãçàk eðlk eðéáà eðëøa" :,"Eizni` - ¤§¦¨§¥¨¦ª¨§¤¨§¨¤

epgp`yk ,''cg`k eplek'' epyiyk - ?''jipt xe`a epkxa'' zeidl leki

,cg`k micge`n eplek:úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe- §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦
`idy xg`n ,"jenk jrxl zad`e" zevn ,ixd ,xen`l m`zda

jkitl - l`xyi zenyp lk ly ozecg`e ozexywzd lr zqqean

qgia zaiigne dtwz `idlklyi icedi lkl ixd ik ,l`xyin cg`

zxne`d `xnbdn jk lr zeywdl xyt` ,`l` .ekeza dnyp

:oldl "`ipz"d xne` jke - oze` `epyl devny micedi mpyiy

àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNì`l ,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

,eze` aed`l oi`y cala ef

`epyl devn :jtidl `l`

epcnly dn itle ;eze`

ixd ,lirlzad`e" zevny

`id "jenk jrxllklcg`

daeyzd - ?l`xyin

:`id ,ef dl`yleðéäixd ,eze`pyl devny `xnba xn`py dn - ©§
df,úBöîe äøBúa Bøáçadf oaena "exag" `ed zlefdy - ©£¥§¨¦§

`ed miieqn "hxt"ay `l` ,zeevne dxez xney `ed mb edenky

- dxiar xaere lykpepiax w"kexiaqn8elit` `linae" :dxrda

,"oecf dler cenlz zbby

`hegdyk `wec :xnelk

dxez xney ,"exag" `ed

eze` `epyl devn ,zeevne

oa ezeida ,ik ,e`hg llba

mb el aygp ,(zeevne) dxez

dxiar ."oecf"k - "cenlz zbby" zngn ea lykp `edy ,dfk `hg

- efk dxnega zaygp efexagadler'e" - ,cala zeevne dxeza
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àåä àùåøéô êãéàå äìåë äøåúä ìë åäæ åæ äåöî íåé÷
'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë
ìëã àùøùå àø÷éò ãò äìòî äìòî óåâä ìò ùôðä
ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù

:úåëéøàá à"îá ù"îëå êéðô øåàá
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א.4. לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה ב.7.בתפילת טז, ערכי� ב; קיג, פסחי� כא�8.ראה מטעי� שליט"א אדמו"ר שכ''ק כנראה

חטאו. בגלל לשנאותו מצוה � ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו הזק�: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי

מכ�? ההיפ� לומר מסויימת סברא אי� הא� אותו? לשנוא אסור � וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ˘ËÈÏ"‡:ואילו ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ

ביחס החטא בגלל השנאה (על הטע� כא� לומר ישÂ¯È·ÁÏקשה אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכ�: � כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכ� חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כא�
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א.4. לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה ב.7.בתפילת טז, ערכי� ב; קיג, פסחי� כא�8.ראה מטעי� שליט"א אדמו"ר שכ''ק כנראה

חטאו. בגלל לשנאותו מצוה � ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו הזק�: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי

מכ�? ההיפ� לומר מסויימת סברא אי� הא� אותו? לשנוא אסור � וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ˘ËÈÏ"‡:ואילו ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ

ביחס החטא בגלל השנאה (על הטע� כא� לומר ישÂ¯È·ÁÏקשה אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכ�: � כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכ� חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כא�
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ÈÂ‡�˘‰ ˙�ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז � חסידות ע"פ משו�·È‡„Âמתקלה! � חבירו לבואÙÒ˜את שיוכל מנזק עצמו הצלת
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כא.6. ל, ירמי'



מה xc` `"i ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

-íãå øNa Cìîì Búeáø÷úäa ,íéLðà ìôLe`edyk wx `le - §©£¨¦§¦§¨§§¤¤¨¨¨¨
,efn dxizi `l` ,eil` axwzn,Búéáa Bnò¯Bzà øãå ïñëàúnä©¦§©§¥§¨¦¦§¥

m` ,ixd ,jlnd lkida cgi `le - ,miyp`d lty ly -ezeaxwzd

daiqn ,mce xya jlnl

,xzeia dlecb dgny mc`l

õ÷ ïéàì øîçå ì÷å- §©¨Ÿ¤§¥¥
,c`na dlecb dgnydy

éëìî Cìî úøéãå úáø÷ì§¦§©§¦©¤¤©§¥
-Ceøa-LBãwä íéëìnä©§¨¦©¨¨

,àeälekiak d''awdy ote`ae ,d''awdl axwzn mc`dy dryay -

mc`l aqdl jixv df xacy i`cee i`ce - ezxica oqk`zne xc

,xzeia dlecb dgnyáéúëãëe6Baì áøò øLà àeä éî ék" : §¦§¦¦¦£¤¨©¦
:"'ä íàð ,éìà úLâì- ¨¤¤¥©§ª

zelhazde dpen` ici-lre

mc`d dyrp ,"'d cegi''l

ote`ae ,d''awdl aexw

cgi ezxica xc d''awdy

.ez`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

íéøîà éèå÷éì
íãå øùá êìîì åúåáø÷úäá íéùðà ìôùå èåéãä
úáø÷ì õ÷ ïéàì å"÷å åúéáá åîò åúà øãå ïñëàúîä
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כא.6. ל, ירמי'

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים ובעל מרץ כו'

מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט שבט.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן 

כתבו.

ת"ח ת"ח על כתבו ר"פ עכ"פ מתוצאות הביקורים וכו'. ומובן שאין כדאית כלל הכניסה בוויכוחים. 

ולאמר בהכרח, הנה רואים  זמן ביקורם מצומצם הוא למה שיש להודיע  כי לבד שחבל על הזמן שהרי 

עצמו  ע"ד  אפילו  הנצחנות המעבירה, את האדם  יעורר מדת  ימלט שהויכוח  לא  פעמים  במוחש שברוב 

ואפילו ע"ד קונו ח"ו. והרי אין כוונת ביקורם ויכוח וכיו"ב, כ"א לספר ולבאר באר היטב את השקפתם 

בדרכי נועם ובודאי בדרכי שלום. כמובן שיש קישוי בכהנ"ל בכדי להנצל שלא יהי' רושם אצל השואלים 

שמשתמטים מוויכוח מפני חולשת העמדה וההשקפה ושאין מה להשיב וכו'.

אבל לאחרי שיש להם כבר נסיון בביקורם במקומות שונים ומשונים, בטח יש למצוא סגנון שלא 

יניח מקום כלל להנ"ל. ובאם אפילו מוכרח הוויכוח הרי צריך ואפשר לצמצמו ועד למינימום.

ויהי רצון שבהמצאנו בחודש אדר אשר עמי הארץ מתיהדים, עאכו"כ העלמות דעמי הארץ שאצל 

יהודים עצמם, שנפרצים כל הגדרים ממילא אמת מארץ תצמח, תפרץ ותשגשג.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב, וכיון שנצטווינו להרבות בשמחה הרי ציווי 

התורה הרי זה גם נתינת כח.



.מו . .mei meid

iriax mei` xc` db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,dnexz :yneg
.clÎhk :mildz

.`lirl d"awc Î68Î . . . ipye :`ipz

z` xdhle zekfl `ed lkd ,epilbx sk jxcn mewn lka dpd ,`witq wtqe wtq lv mey ila
dxfb xy`k yi` yi` ,ep` `pngxc igely l`xyi lk epgp`e ,dltzde dxezd zeize`a ux`d

.epnky lr dqnred xy` ,ycwd zcearn iytg oi` ,dpeilrd dgbyd eilr

iyy meiipy xc` db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,icewt :yneg
.clÎhk :mildz

.l"kr ey`xa ÎcnÎ . . . mcwda `ede :`ipz

epi`c cala ef `le .dnd migxken cg`k mlek ,lreta dceare zeciqgd cenil ,dlbpd cenil
`le xn`nke ,dfl df miriiqn md daxc` `l` ,exag iptn dgcei e` dgci cg`dy xnel jiiy
zeidl jixvy - epew mr cqgznd ciqg edfi` .dlbpd cenil zeidl jixvy - ciqg ux`d mr

.lreta dceard `ed `ld cenild zilkze ,zeciqgd cenil

iying mei` xc` eb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,dnexz :yneg
.glÎdl :mildz

.daxd `lirl Î68Î . . . cer `le :`ipz

orn oe` dkfn fi` d"a xrhyxraie` xrc q`ee ,d`ltp dlrn ` fi` qr :x"en`` zegiyn¨
iee xrxriih mi` `a hxree xrpri f` fia ,o`h daeh ` orci` ` w`nyrb ` hin yeg ` hbixw©©¨
,e"g ,l`f mdi` hnew qr q`ee x`t minrh dnk orpitrb xr orw jif sie` mex`ee ,jif `a xr¨¨

.llk jiiy hip q`c fi` orxrcp` mrc sie` xra` ,heb hip oiif¨©¨

iytg mebxz

xwi zlefdy cr ,icedil daeh ziiyra bpere yeg mibiyne dkfn d"awdy ,d`ltp dlrn idef :x"en`` zegiyn

,e"g ,el 'idiy el ribn recn minrh dnk `evnl `ed leki envr lr oky .envr ipira xwi `edy itkn xzei eipira

.jiiy `l llk df zlefd lr j` ,aeh `l

zayipy xc` eb"yz'd

המלאכה. כל ותשל� הפטורה:

ותשמח. תושיע אתה, ורחמ� נאמ� תמיד: אומרי� הפטורה בברכות

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,icewt :yneg
.glÎdl :mildz

.oiai likynde . . . xe`ia dpde :`ipz

lr y"p`l lecbd epiax dpry dn zevr ihewl `ed `ipzd xtq :y"p` ipwf lv` laewn
dzr `edy enk ezxeva `ipzd xtq z` xcql ligzd a"pwz uiwa .o"wzÎn"wz zepya zecigi

íåé
ïåùàø
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr

íåé
éðù
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

. . .mei meid

i`dne .etiifl eligzd mbe ,eyazyp onfd jynae ,epnn zeax zewzrd eid xak b"pwz .epiptl
`nrh[ef daiqne],`ipzd extq z` epiax azk dpy mixyr :`"p yi .qetcl exqnl epiax fxcfp

eaxyke ,ewizrdl zeyx ozp f`e ,wewfe sexv 'id xak d"pwz zpya .daize daiz lka wiice
.qetcl exqn eyazype zewzrdd

oiriayn yexc lecbd epiax xn` - o"wz zpy - eiigl dpey`xd d"xa xy` ,xtiq v"vd
.`ipzd xtq ly mipey`xd miwxt zyly `ed `ede ,'ek wicv idz eze`

iyy mei` xc` fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,dnexz :yneg
.bnÎhl :mildz

.hrn hrn . . . ef dyecwne :`ipz

`edy mewn lka - lretl `iad ornl ,lk oec` gily `ed ik ,zrcl eilr l`xyia yi` lk
meiw i"r `ede ,dceare dxez xe`a mlerd z` xi`dl mdy ,mlerd z`ixaa ezpeeke 'zi epevx -

.zeaeh zecn zyxyde zeiyrn zevn

oey`x meiipy xc` fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,`xwie :yneg
.bnÎhl :mildz

.cer iqt`e Î90Î . . . dpde .el wxt :`ipz

q`c ,xeac oi` iv daygn oi` iv dxez ixac orhk`xh orn sx`c q`b oi` hdrb orn f`©¨
hip fi` oe` hdrb xr f` xra` .dxez ixac orhx`c orciix oic t"r brn orn iv ,jif hcpree¨¨
q`ee (mleb) j`lea :hrxh xr ornree sie` oiihy xrc mdi` hb`f ,dxez ixac oi` ornepx`t¨¨

?xin x`t xrkrd ehqia q`ee hin ?xin sie` ehqrxh¨

iytg mebxz

,oic it lr ,xzen m` ielz xacd - xeaca e` daygna e` ,dxez ixaca xdxdl jixv aegxa mikled xy`k

recn mleb :jxec `ed dilr oa`d ea dgihn - dxez ixaca weqr epi`e jldzn `ed m` j` ,dxez ixac my xacl

!?ipnn dlrp dz` dna ?ilr jxec dz`

zay` xc` gb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,dnexz :yneg
.gnÎcn :mildz

.enr ynn . . . elit`e .gk wxt :`ipz

h`d oe` ,micinlz q'cibn mrc oet o`nxrbpei ` ortexrbpiix` l`n` h`d iax xrhl` xrc¨©¨©¨
ec ,mkipa z` mze` mzcnle oet devn ` a`d ji`" : - ekxck ,oebip ` hin - hb`frb mdi`¨¨
orprw hql`f ec orarb xic lree ji` :orhiia jif xin`l ,ezia ipa qpxtne of oet devn ` hq`d¨¨¨
oe` - iax xrlrhin xrc oreerb fi` q`c - oef oiin hin orxrl ec oe` ,devn oiic oiif miiwn¨
o` fi` q`ee . . . a .` zeize` orn hprxrl rhyxr q`c :cenild xcq oreerb x`an mdi` h`d¨¨¨
cpiw ` .sl` o` fi` q`c - rvn`a ew ` ,orhpe` oet rlrhpiR ` ,oraie` oet rlrhpiR ` - sl`¨

íåé
éùéìù
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr



מז . . .mei meid

i`dne .etiifl eligzd mbe ,eyazyp onfd jynae ,epnn zeax zewzrd eid xak b"pwz .epiptl
`nrh[ef daiqne],`ipzd extq z` epiax azk dpy mixyr :`"p yi .qetcl exqnl epiax fxcfp

eaxyke ,ewizrdl zeyx ozp f`e ,wewfe sexv 'id xak d"pwz zpya .daize daiz lka wiice
.qetcl exqn eyazype zewzrdd

oiriayn yexc lecbd epiax xn` - o"wz zpy - eiigl dpey`xd d"xa xy` ,xtiq v"vd
.`ipzd xtq ly mipey`xd miwxt zyly `ed `ede ,'ek wicv idz eze`

iyy mei` xc` fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,dnexz :yneg
.bnÎhl :mildz

.hrn hrn . . . ef dyecwne :`ipz

`edy mewn lka - lretl `iad ornl ,lk oec` gily `ed ik ,zrcl eilr l`xyia yi` lk
meiw i"r `ede ,dceare dxez xe`a mlerd z` xi`dl mdy ,mlerd z`ixaa ezpeeke 'zi epevx -

.zeaeh zecn zyxyde zeiyrn zevn

oey`x meiipy xc` fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,`xwie :yneg
.bnÎhl :mildz

.cer iqt`e Î90Î . . . dpde .el wxt :`ipz

q`c ,xeac oi` iv daygn oi` iv dxez ixac orhk`xh orn sx`c q`b oi` hdrb orn f`©¨
hip fi` oe` hdrb xr f` xra` .dxez ixac orhx`c orciix oic t"r brn orn iv ,jif hcpree¨¨
q`ee (mleb) j`lea :hrxh xr ornree sie` oiihy xrc mdi` hb`f ,dxez ixac oi` ornepx`t¨¨

?xin x`t xrkrd ehqia q`ee hin ?xin sie` ehqrxh¨

iytg mebxz

,oic it lr ,xzen m` ielz xacd - xeaca e` daygna e` ,dxez ixaca xdxdl jixv aegxa mikled xy`k

recn mleb :jxec `ed dilr oa`d ea dgihn - dxez ixaca weqr epi`e jldzn `ed m` j` ,dxez ixac my xacl

!?ipnn dlrp dz` dna ?ilr jxec dz`

zay` xc` gb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,dnexz :yneg
.gnÎcn :mildz

.enr ynn . . . elit`e .gk wxt :`ipz

h`d oe` ,micinlz q'cibn mrc oet o`nxrbpei ` ortexrbpiix` l`n` h`d iax xrhl` xrc¨©¨©¨
ec ,mkipa z` mze` mzcnle oet devn ` a`d ji`" : - ekxck ,oebip ` hin - hb`frb mdi`¨¨
orprw hql`f ec orarb xic lree ji` :orhiia jif xin`l ,ezia ipa qpxtne of oet devn ` hq`d¨¨¨
oe` - iax xrlrhin xrc oreerb fi` q`c - oef oiin hin orxrl ec oe` ,devn oiic oiif miiwn¨
o` fi` q`ee . . . a .` zeize` orn hprxrl rhyxr q`c :cenild xcq oreerb x`an mdi` h`d¨¨¨
cpiw ` .sl` o` fi` q`c - rvn`a ew ` ,orhpe` oet rlrhpiR ` ,oraie` oet rlrhpiR ` - sl`¨

íåé
éùéìù
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr



.מח . .mei meid

oet ew mrc hin orhpe` oet cei xrc oraie` oet cei xrc fi` dxez oet sl` xrc f` ,orqiee fen
j`p .iif htrd`a q`ee dpen`dhnl ci` ` ,dnyp ic fi` q`c dlrnl cei `" :`c fi` `gqep ` ¨¨¨¨

."rvn`a miny z`xi ly ew ` oe` seb xrc fi` q`c¨

iytg mebxz

mze` mzcnle" ly devn yi ilr" : - ekxck ,oebipa - el xn`e ,cibnd icinlzn jxa` eil` onif owfd epiax

,jly devnd z` miiwl lkezy ick jl oz` ip` ;slgzp dad ,ezia ipa qpxtle oefl ly devn yi jilr ,"mkipa z`

'sl`' idn . . . aÎ` zeize` micnel ziy`x :cenild xcq el x`iae - irvn`d x"enc` df 'id - ipa mr cnl dz`e

lrnny "cei"d `ed dxez ly 'sl`'dy zrcl aiig icedi cli .'sl`' idef - rvn`a ew ,zgzn dcewpe lrnn dcewp -

,sebd edf - dhnl c"ei ,dnypd idef dlrnl c"ei'" :ztqep dqxb dpyi .mxagny dpen`d ew mr zgzny "cei"d

."rvn`a miny z`xi ly ewe

ipy meiipy xc` gb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`xwie :yneg
ldz.gnÎcn :mi

.ze`ivna ÎenÎ . . . zilkz dpde :`ipz

zevne dxeze ,ig epiwl` .zegp` sl`n zg` dlert daeh :eiazknn cg`a azek x"en``
.miwl`d jpgie lreta dceara cewye dgp`d z` aefr ,dnd miigvp

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

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,devz :yneg
.cpÎhn :mildz

.ozeqbe ÎelÎ . . . j` .hk wxt :`ipz

` hin (x`hq) m`xw oi` hvif'n oe` ,`ipz zeipyn hk`xh orn oe` q`b oi` hdrb orn f`©¨¨
fi` (hixhq) q`b oi` oree ,hiiv xrc oi` iee ,xrxriih q`c fi` hvi` fi` ,mildz ` ,yneg¨
,dxez ora`d sx`c orn ,`ipwx `ail` q`b oi` odrb hip x`h'n .dxez xe`a bihkil oreerb¨¨

.q`b oi` odrb ev q`ee hin¨

iytg mebxz

didy itkn xzei dzr xwi df ixd - mildz ,yneg mr zepga miayeie ,`ipz zeipyn miayege aegxa mikledyk

.aegxa ekldzi dnr dxeza ciihvdl yi .'wix ala' aegxa jldl xeq` .dxez xe`a x`en did aegxdy onfa

iyily meiipy xc` hb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`xwie :yneg
.cpÎhn :mildz

.l"f i"x`dn ÎenÎ . . . ozp dfle :`ipz

בקמ�. ולא בחול� הכ"� � שבראת מה כל על אומרי� נפשות בורא בברכת

leki ,zexywzdl dweyzd lcebaxd xne`y zeciqgd ixn`n cenli xy`k wx riaydl
ibq `l cala mipt zi`xa ik ,azeke[ic].

íåé
éùéîç
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

dp wxt

hp wxt cr

. . .mei meid

ipy mei` xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,devz :yneg
.hpÎdp :mildz

.mc` xya ÎelÎ . . . daiqde :`ipz

אברכה, בנגינות, למנצח בבל, נהרות על אומרי� אחרוני� מי� קוד� המזו� בברכת

חלק. זה

חלק. זה אברכה, קרח, לבני בשוב, שה"מ תחנו�: בו שא"א ביו�

אלי. וידבר אחרוני� מי� אחר

iriax meiipy xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`xwie :yneg
.hpÎdp :mildz

.'ek ediign Î92Î . . . xak mbe :`ipz

eixagn dcixtd zkxa lawie ,orbpiixax`t oryiciqg ` xcqi execn mewnn driqpd mxh
hip l`npiiw jif hxd`t orn liiee ,hip jif orprbrf miciqg :recid xn`nke ,miaehd¨

dgtyn oii` orn fi` - fi`'n e`ee ,xrcp`p`t[miwgxzn] mirqep mpi` mlerl ik ,micxtp `l miciqg] ©©
[zg` dgtyn mpid - mdy mewn lka .edrxn yi`.

•

úáù
ùãå÷
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

. . .mei meid

ipy mei` xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,devz :yneg
.hpÎdp :mildz

.mc` xya ÎelÎ . . . daiqde :`ipz

אברכה, בנגינות, למנצח בבל, נהרות על אומרי� אחרוני� מי� קוד� המזו� בברכת

חלק. זה

חלק. זה אברכה, קרח, לבני בשוב, שה"מ תחנו�: בו שא"א ביו�

אלי. וידבר אחרוני� מי� אחר

iriax meiipy xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`xwie :yneg
.hpÎdp :mildz

.'ek ediign Î92Î . . . xak mbe :`ipz

eixagn dcixtd zkxa lawie ,orbpiixax`t oryiciqg ` xcqi execn mewnn driqpd mxh
hip l`npiiw jif hxd`t orn liiee ,hip jif orprbrf miciqg :recid xn`nke ,miaehd¨

dgtyn oii` orn fi` - fi`'n e`ee ,xrcp`p`t[miwgxzn] mirqep mpi` mlerl ik ,micxtp `l miciqg] ©©
[zg` dgtyn mpid - mdy mewn lka .edrxn yi`.

•

úáù
ùãå÷
:mildz

q wxtn

dq wxt cr



מט . . .mei meid

ipy mei` xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,devz :yneg
.hpÎdp :mildz

.mc` xya ÎelÎ . . . daiqde :`ipz

אברכה, בנגינות, למנצח בבל, נהרות על אומרי� אחרוני� מי� קוד� המזו� בברכת

חלק. זה

חלק. זה אברכה, קרח, לבני בשוב, שה"מ תחנו�: בו שא"א ביו�

אלי. וידבר אחרוני� מי� אחר

iriax meiipy xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`xwie :yneg
.hpÎdp :mildz

.'ek ediign Î92Î . . . xak mbe :`ipz

eixagn dcixtd zkxa lawie ,orbpiixax`t oryiciqg ` xcqi execn mewnn driqpd mxh
hip l`npiiw jif hxd`t orn liiee ,hip jif orprbrf miciqg :recid xn`nke ,miaehd¨

dgtyn oii` orn fi` - fi`'n e`ee ,xrcp`p`t[miwgxzn] mirqep mpi` mlerl ik ,micxtp `l miciqg] ©©
[zg` dgtyn mpid - mdy mewn lka .edrxn yi`.

•

úáù
ùãå÷
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

. . .mei meid

ipy mei` xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,devz :yneg
.hpÎdp :mildz

.mc` xya ÎelÎ . . . daiqde :`ipz

אברכה, בנגינות, למנצח בבל, נהרות על אומרי� אחרוני� מי� קוד� המזו� בברכת

חלק. זה

חלק. זה אברכה, קרח, לבני בשוב, שה"מ תחנו�: בו שא"א ביו�

אלי. וידבר אחרוני� מי� אחר

iriax meiipy xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`xwie :yneg
.hpÎdp :mildz

.'ek ediign Î92Î . . . xak mbe :`ipz

eixagn dcixtd zkxa lawie ,orbpiixax`t oryiciqg ` xcqi execn mewnn driqpd mxh
hip l`npiiw jif hxd`t orn liiee ,hip jif orprbrf miciqg :recid xn`nke ,miaehd¨

dgtyn oii` orn fi` - fi`'n e`ee ,xrcp`p`t[miwgxzn] mirqep mpi` mlerl ik ,micxtp `l miciqg] ©©
[zg` dgtyn mpid - mdy mewn lka .edrxn yi`.

•

úáù
ùãå÷
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' אדר, בו שואל במה להתחיל בהנוגע להנהגה פנימית.

בכלל בענינים כאלו צריך לפרש שיחתו ושאלתו לפני המשפיע דא"ח שלו והוא יורהו,

ובכללות יהי' חקוק במוחו ההתבוננות הכתובה בתניא ריש פרק מ"א, איך שה' נצב עליו ובוחן 

כליותיו ולבו וכו' וכן הענין המבואר בקונטרס העבודה בהכרח עבודה פנימית ופרטית, ועוד ועיקר לשמור 

על סדרי הישיבה בנגלה וחסידות וזמן התפלה, וכן בהנוגע לבריאות הגוף, שעל ידי זה מסתגלים לסדר 

בחיי היום יומים וקל ביותר שגם בעבודת ה' יהי' בסדר מסודר, שזוהי דרישת עבודה פנימית דוקא.

בודאי שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, וכן מהנכון אשר יבדקו את התפילין 

שלו באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים.

בברכה לפורים שמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ה'תשס"ט אדר ה' ראשו� יו� והאפיקורסים המינים

:È ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰...ïéðénä©¦¦

äåöî ¯ ìàøNiî äàeápáe äøBza ïéøôBkL ïäå ,ïéñBøB÷étàäå§¨¤¦¦§¥¤§¦©¨©§¨¦¦§¨¥¦§¨

.ïâøäì§¨§¨

בתורה "הכופרי� ה� שהאפיקורסי� הרמב"� כותב בהמש�

הכופרי� ה� האפיקורסי� ובכלל ובנבואה", השמי�] [מ�

פה שבעל ה"ב)בתורה פ"ג ממרי� הל' ה"ח. פ"ג תשובה הל' .(רמב"�

הר"� ב)וכתבו ז, סק"ו)והש"�(סנהדרי� קנח סי' אות�(יו"ד שג� ,

הבא, לעול� חלק לו שאי� אפיקורס בכלל חלק בפרק שנמנו

תשובה בהלכות הרמב"� הי"ד)והביא� בכלל(פ"ג ה� ,

שלדעתו משמע כא� הזכיר� לא שהרמב"� כיו� א� אפיקורסי�,

כינו שחכמינו אלא מעלי�", ולא "מורידי� גמור, כאפיקורס אינ�

כאפיקורס, הבא לעול� חלק לה� שאי� ואמרו אפיקורס, אות�

כינו הבריות בעיני הקלות עבירות שכל חכמי� של דרכ� שכ�

מ� האד� את להרחיק כדי החמורות, מ� לה� בדומות אות�

ב)העבירה סי' יו"ד .(שוע"ר

התניא בספר כתב והאפיקורסי� המיני� על פרקוהנה (סו�

המל�ל"ב) דוד אמר שעליה� כב), קלט, שנאה(תהלי� "תכלית

אות� ג� א� ישראל", באלקי חלק לה� שאי� "מפני שנאתי�",

"יתמו נאמר עליה� ג� א) כי: ומצוות, לתורה לקרב צרי�

חוטאי�" ולא א)חטאי� י, הכפירה(ברכות רוב אלה בדורותינו ב) .

בלב, היא הכפירה או האמונה עיקר ג) הידיעה. העדר מצד היא

מאמי� שבלבו ואפשר חברו, של בלבו מה יודע אד� אי� והרי

זכות לכ� האד� כל את לדו� צרי� והרי ע'הוא חב"ד הערכי� (ספר

ס"ה) ישראל .אהבת

ה'תשס"ט אדר ו' שני, יו� נפש? להציל כדי להסתכן מותר

:Á ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰Bðéà äìBbä©¤¥

øézä ,àöé íàå ...Lôð ìéväì elôàå ...íìBòì Bèì÷î øéòî àöBé¥¥¦¦§¨§¨©£¦§©¦¤¤§¦¨¨¦¦

.äúéîì Bîöò©§§¦¨

בשולחנו אדה"ז ז)כתב סע' ונפש גו� נזקי הל' אומרי�(חו"מ, "יש :

ודאית, ממיתה חברו את להציל כדי סכנה) בספק (ליכנס שצרי�

להקל". נפשות וספק בזה. חולקי� ויש

את להציל כדי סכנה לספק להיכנס שאי� הפוסקי� הכריעו וכ�

וודאית מסכנה נז)חברו סי' חי"ב אליעזר צי� סקי"ג. ז סי' ח"ה יצחק .(מנחת

אינו ש"הגולה כא� הרמב"� מדברי כ� מוכיח שמח' וה'אור

יש ולכאורה נפש". להציל ואפילו לעול�... מקלטו מעיר יוצא

כל את דוחה נפש פיקוח והלא יוצא אינו מדוע לשאול:

יצא� "וא� זו: הלכה של בסיפא טמו� ההסבר אלא המצוות?

עצמו את להכניס לו ואל הד�) גואל (בידי למיתה" עצמו התיר

ודאית. מסכנה חבירו את להציל שבא א� סכנה, בספק

אש' 'שרידי שי"ד)ובשו"ת עמ' בנימוק(ח"א הראיה את דחה

את להציל כדי סכנה לספק להיכנס שאי� הסוברת לדעה שג�

ומדוע מצוה, בכ� יש וא� עצמו על להחמיר אד� יכול חברו

"הגולה נפשות להצלת שא� החלטית, בלשו� הרמב"� כותב

מקלטו..."? מעיר יוצא אינו

לצור� מקלטו מעיר גולה יציאת אוסר הרמב"� שאי� אלא

מקלטו לעיר ישוב מכ� שלאחר לומר כוונתו וכל ישראל, הצלת

מקלטו מעיר יוצא אינו "הגולה שכתב משמעו,mlerlומה "

אלא ("לעול�") מוחלטת יציאה אינה המותר לצור� שהיציאה

המקלט. לעיר יחזור שהציל לאחר

ה'תשס"ט אדר ז' שלישי יו� איתן"? "נחל מהו

:Ë ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰ìçpä©©©

øLà" :øîàpL ,íìBòì äãBáòå äòéøæa øeñà ¯ äìâòä Ba äôøòpL¤¤¤§¨¨¤§¨¨¦§¦¨©£¨§¨¤¤¡©£¤

,ò÷ø÷ ìL dôeâa äãBáò íL ãáBòä ìëå ."òøfé àìå ,Ba ãáòé àìŸ¥¨¥§Ÿ¦¨¥©§¨¨¥¨£¨§¨¤©§©

.ä÷Bì ¯ elàa àöBiëå òèð Bà òøæ Bà øôç Bà LøçL ïBâk§¤¨©¨©¨©¨©§©¥¨¥¤

אית�" "נחל הוא הערופה העגלה את להביא יש אליו הנחל

בתורה. האמור

רש"י ד)לפי כא, קרקע(דברי� "קשה", קרקע זוהי אית�" "נחל

"אמר רש"י: ובלשו� מעול�. נזרעה ולא נעבדה שלא בתולה

במקו� ותער� פירות, עשתה שלא שנתה בת עגלה תבוא הקב"ה,

הניחוהו שלא זה של הריגתו על לכפר פירות, עושה שאינו

הרמב"� לפי ואילו פירות". ה"ב)לעשות פ"ט "נחל(לעיל ,ozi`"

dwfegaהוא sheyy lgp" הכתוב המש� ואת ,ea cari `l xy`

rxfi `le.�ואיל מכא� החל איסור שזהו הרמב"� כא� מבאר ,"

הרמב"� שמעניק הביאור לאור יפה מוסברת הרמב"� שיטת

פ"מ) ח"ג שיוטל(מו"נ האיסור אית�": ב"נחל העגלה עריפת למיקו�

על כבד כלכלי נזק ימיט הקרקע וזריעת עיבוד על ואיל� מעתה

א� ואילו ההורג, את לאתר אפשרי מאמ� כל יעשה והוא בעליה

בקרקע מדובר mlernהיה drxfp `le dcarp `lyשל הנכונות ,

שיעור. לאי� קטנה היתה ההורג את למצוא הקרקע בעל

(126 'nr c"kg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט אדר ח' רביעי יו� המיטה תחת שהונח אוכל

:‰ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ,˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰ïzé àìå§Ÿ¦¥

ìté ànL ,äãeòña ÷ñBò àeäL ét ìò óà ,ähnä úçz ìéLázä©©§¦©©©¦¨©©¦¤¥¦§¨¤¨¦Ÿ

.äàBø Bðéà àeäå ,÷éfnä øác Ba¨¨©©¦§¥¤

בפסחי� הגמרא דברי פי על � א)הר"� אחר(קיב, טע� נת� –

שורה רעה שרוח משו� המיטה: תחת תבשיל הנחת לאיסור

לטע� מכוסה. האוכל א� הטעמי�, בי� מינה' ו'נפקא ש�.

א� חשש, אי� במכוסה המזיק", דבר בו יפול "שמא הרמב"�,

א� ג� האוכל על שורה רעה רוח כי אסור עדיי� הר"� לטע�

מכוסה וצרי�)הוא ד"ה קט"ז, סי' יו"ד וב'דרישה'(ב"י ש�). תיוו�(יו"ד

והרמב"� עליה, שישני� במיטה מדבר הר"� הפירושי�: שני בי�

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ישני� שלא ומאחר בסעודה, לישיבה המשמשת במיטה מדבר

רעה". רוח בה אי� עליה

ערו� בשולח� ס"ה)א� ש�, אדה"ז(יו"ד בשו"ע שמירתוכ� (חו"מ

ז) "אוכלי�גו"נ, לתת שאי� ונפסק הרמב"� טע� הובא לא

א� אפילו עליה� שורה רעה שרוח מפני המיטה, תחת ומשקי�

ברזל". בכלי מחופי�

העיטור', 'בעל בש� כתב שהיוcaricayוהטור האוכלי�

הגמרא מדברי לכ� ראיה להביא ויש מותרי�. המיטה (ב"בתחת

הרשב"�) פירוש ע"פ א. תחתנח, ומשקי� אוכלי� מניח האר�' ש'ע�

משו� מפירותיו לאכול ה'חבר' על חז"ל אסרו זאת וע� מיטתו,

המעשרות על חשוד מ"ב)שהוא פ"ב אסרו(דמאי לא ולמה –

שאי� מכא� אלא המיטה? תחת הפירות היו שמא מחשש

בדיעבד נוהג ש�)האיסור יו"ד אפרי� .(יד

ה'תשס"ט אדר ט' חמישי יו� הקנייה בהליך הכסף של תפקידו

:‡ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øàL ãçàå ,äîäaä ãçà¤¨©§¥¨§¤¨§¨

¯ úBònä úà ïúðMîe ;äøBz ïéc ,úBòîa ïéð÷ð ¯ ïéìèìhnä ìk̈©¦©§§¦¦§¦§¨¦¨¦¤¨©¤©¨

eðwé àlL eðwz íéîëç ìáà .Ba øæçì ìBëé ïäî ãçà ïéàå ,äð÷̈¨§¥¤¨¥¤¨©£Ÿ£¨£¨¦¦§¤Ÿ¦¨

.déaâäì Bkøc ïéàL øác úëéLîa Bà ,ääaâäa àlà ïéìèìhnä©¦©§§¦¤¨§©§¨¨¦§¦©¨¨¤¥©§§©§¦©

הסמ"ע כס�. קניי� של במהותו האחרוני� קצנחלקו סי' (חו"מ

משמעותוסק"ב) כס� שקניי� dxenzdכתב zpizp.הנרכש לחפ�

שרכש, החפ� עבור התמורה את משל� הקונה כאשר כלומר,

מלוא את לתת הכרח שאי� אלא שלו ונעשה לו נקנה החפ�

ובעת יקר�ער� חפ� קונה אד� א� וג� הקניי� בעת התמורה

התמורה ושארית לו, נקנה החפ� אחת, פרוטה רק שיל� הקניי�

הקונה. על לחוב הופכת

הט"ז לדעת הוכחה(ש�)א� מהווה התשלו� כי קונה הכס�

זה נימוק לפי וג� לקנות, בדעתו וגמר ברצינות מתכוי� שהקונה

האישה לדבר: ראיה יקר�ער�. חפ� לקנות כדי אחת בפרוטה די

בתמורה ניתנת הפרוטה שאי� שברור א� בפרוטה לבעלה נקנית

כי קונה שהכס� אלא יותר הרבה "שווה" שהאישה וודאי שהרי

הקונה. של כוונתו לרצינות הוכחה נחשב תשלו�

נית� הט"ז לדעת השיטות: שתי בי� אפשרית 'נפקא�מינה'

לנות� פרוטה ית� שהמקבל היינו כס�, בקני� מתנה להקנות

לדעת ואילו החפ�. את יקנה וכ� להחזיר) מנת על (במתנה

כיו� תמורה, מת� בתורת מועיל כס� שקניי� היות הסמ"ע,

יועיל. לא כס� קניי� לכאורה, תמורה, אי� שבמתנה

ה'תשס"ט אדר י' שישי יו� שלשתן מעמד קנין

:Á ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ìL íéãîBò eéäøîàå ,ïzL ¨§¦§¨§¨§¨©

,éåì äð÷ ¯ 'äæì eäðz ,äåìî ïéa ïBãwt ïéa ,Eãéa éì LiL äðî' :Bì¨¤¤¥¦§¨§¥¦¨¥¦§¨§¥¨¤¨¨¥¦

ìMî ãçà ïéàåàéäL íéîëç eøîà äæ øáãå .Ba øæçì ìBëé ïzL §¥¤¨¦§¨§¨¨©£Ÿ§¨¨¤¨§£¨¦¤¦

.øçà ïéãì äpnî ïéãîì ïéà Cëéôì ,íòè dì ïéàL äëìä£¨¨¤¥¨©©§¦¨¥§¥¦¦¤¨§¦©¥

היינו טעמא", בלא "כהלכתא היא זו שתקנה שאמרו מה

ההלכה, לגדרי בהתא� שאינו א� לקנות מועיל אי� הסבר שאי�

לעשות לטרוח יצטר� שלא � סיבה יש התקנה לעצ� אבל

כהילכתא)קנייני� ד"ה יד, גיטי� .(תוס'

א)והרשב"� קמח, בי�(ב"ב נהוג שהדבר לפי אחר: טע� נת�

אי� כי שלשת�, במעמד באמירה הקני� שיהא תקנו הסוחרי�,

וצרי� פה. בעל במלוה היינו בעי�, שאינו בדבר מועיל קני�

תקנו פה, על במלוה שלשת� מעמד שתקנו שלאחר לומר,

להקנות� שנית� א� ובפיקדו�, בשטר במלוה ג� שיועיל

אחרי�. בקנייני�

לדי� ממנה למדי� אי� "לפיכ� כא� הרמב"� שכתב ומה

הרא"ש דברי ע"פ כוונתו לבאר יש ו)אחר", סי' סט כלל ,(שו"ת

ללוי" תנהו ביד� לי שיש "מנה לשמעו� ראוב� אמר א� שדוקא

"מנה פירש ולא סת�, ללוי" מנה "ת� אמר א� אבל לוי, קנה

הוא שלשת� שמעמד מאחר כי קנה, לא – ביד�" לי שיש

לא וא� חכמי�, שתקנו מה אלא לנו אי� טעמא, בלא כהלכתא

כערבות נראה הדבר � ה'מנה' מ)הזכיר סי' החדשות מהריט"� .(שו"ת

הבאה, בהלכה לדבריו הרמב"� שכוונת נראה ובפשטות

ראוב� יכול מנה לראוב� חייב היה שמעו� א� להקנותשדוקא

ואמר לשמעו� מנה חייב היה ראוב� א� אבל החוב, את ללוי

אי� – ל� אחזיר ואני לו, חייב שאני החוב את לשמעו� ת� ללוי

שלשת�. מעמד קני� כא�

ה'תשס"ט אדר י"א קודש שבת להדיוט כמסירה להקדש אמירה

:‡ ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bì øîàå ,Lc÷äì øëBnä©¥§¤§¥§¨©

äéä elôà ¯ 'äøNòa' :øîàå ?'äæ õôç øëBî äzà änëa' :øaæbä©¦§¨§©¨©¨¥¥¤¤§¨©©£¨¨£¦¨¨

äøéîàäL :Ba øæçì ìBëé Bðéà ,'äøNòa' øîàL ïåék ¯ äàî äåL̈¤¥¨¥¨¤¨©©£¨¨¥¨©£Ÿ¤¨£¦¨

.èBéãäì äøéñîk dáâì§¨Ÿ©¦§¦¨§¤§

dxin`להקדש מוכרו או נותנו שהוא כלשהו חפ� על אד� של

חפ� בה מידה באותה להקדש הדבר את מעבירה –xqnpyעל

לרשותו. עובר במתנה לחברו אד� ידי

הפוסקי�: נחלקו כס� בשטרות אמנ�

הריטב"א להקדש"dxin`dלדעת שעבודו וכל זה "שטר

כמו להיות צריכה בהקדש האמירה כי – דווקא זה (בנוסח

כמו בדיוק הקדש, לבעלות השטרות את מעבירה בהדיוט)

בהדיוט השטר ומסירת כח)כתיבת קידושי� .(ריטב"א

בכתיבה אלא להקדש נקני� אינ� ששטרות אומרי� ויש

כתיבה במקו� תועיל לגבוה שאמירה מצינו לא כי ומסירה,

ב) סו, סי' .(קצוה"ח

אי� ממש ובמסירה בכתיבה אפילו שבהקדש אומרי� ויש

מדברי תקנה אלא אינה שטרות מכירת שכ�, נקנה. השטר

כל צור� בה אי� (כי זו תקנה חכמי� תיקנו לא ובהקדש חכמי�

בשטרות מועילה לגבוה אמירה אי� וממילא עז,כ�) ב"ב תוס' (ראה

ש�) וקצוה"ח .א.
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ישני� שלא ומאחר בסעודה, לישיבה המשמשת במיטה מדבר

רעה". רוח בה אי� עליה

ערו� בשולח� ס"ה)א� ש�, אדה"ז(יו"ד בשו"ע שמירתוכ� (חו"מ

ז) "אוכלי�גו"נ, לתת שאי� ונפסק הרמב"� טע� הובא לא

א� אפילו עליה� שורה רעה שרוח מפני המיטה, תחת ומשקי�

ברזל". בכלי מחופי�

העיטור', 'בעל בש� כתב שהיוcaricayוהטור האוכלי�

הגמרא מדברי לכ� ראיה להביא ויש מותרי�. המיטה (ב"בתחת

הרשב"�) פירוש ע"פ א. תחתנח, ומשקי� אוכלי� מניח האר�' ש'ע�

משו� מפירותיו לאכול ה'חבר' על חז"ל אסרו זאת וע� מיטתו,

המעשרות על חשוד מ"ב)שהוא פ"ב אסרו(דמאי לא ולמה –

שאי� מכא� אלא המיטה? תחת הפירות היו שמא מחשש

בדיעבד נוהג ש�)האיסור יו"ד אפרי� .(יד

ה'תשס"ט אדר ט' חמישי יו� הקנייה בהליך הכסף של תפקידו

:‡ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øàL ãçàå ,äîäaä ãçà¤¨©§¥¨§¤¨§¨

¯ úBònä úà ïúðMîe ;äøBz ïéc ,úBòîa ïéð÷ð ¯ ïéìèìhnä ìk̈©¦©§§¦¦§¦§¨¦¨¦¤¨©¤©¨

eðwé àlL eðwz íéîëç ìáà .Ba øæçì ìBëé ïäî ãçà ïéàå ,äð÷̈¨§¥¤¨¥¤¨©£Ÿ£¨£¨¦¦§¤Ÿ¦¨

.déaâäì Bkøc ïéàL øác úëéLîa Bà ,ääaâäa àlà ïéìèìhnä©¦©§§¦¤¨§©§¨¨¦§¦©¨¨¤¥©§§©§¦©

הסמ"ע כס�. קניי� של במהותו האחרוני� קצנחלקו סי' (חו"מ

משמעותוסק"ב) כס� שקניי� dxenzdכתב zpizp.הנרכש לחפ�

שרכש, החפ� עבור התמורה את משל� הקונה כאשר כלומר,

מלוא את לתת הכרח שאי� אלא שלו ונעשה לו נקנה החפ�

ובעת יקר�ער� חפ� קונה אד� א� וג� הקניי� בעת התמורה

התמורה ושארית לו, נקנה החפ� אחת, פרוטה רק שיל� הקניי�

הקונה. על לחוב הופכת

הט"ז לדעת הוכחה(ש�)א� מהווה התשלו� כי קונה הכס�

זה נימוק לפי וג� לקנות, בדעתו וגמר ברצינות מתכוי� שהקונה

האישה לדבר: ראיה יקר�ער�. חפ� לקנות כדי אחת בפרוטה די

בתמורה ניתנת הפרוטה שאי� שברור א� בפרוטה לבעלה נקנית

כי קונה שהכס� אלא יותר הרבה "שווה" שהאישה וודאי שהרי

הקונה. של כוונתו לרצינות הוכחה נחשב תשלו�

נית� הט"ז לדעת השיטות: שתי בי� אפשרית 'נפקא�מינה'

לנות� פרוטה ית� שהמקבל היינו כס�, בקני� מתנה להקנות

לדעת ואילו החפ�. את יקנה וכ� להחזיר) מנת על (במתנה

כיו� תמורה, מת� בתורת מועיל כס� שקניי� היות הסמ"ע,

יועיל. לא כס� קניי� לכאורה, תמורה, אי� שבמתנה

ה'תשס"ט אדר י' שישי יו� שלשתן מעמד קנין

:Á ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ìL íéãîBò eéäøîàå ,ïzL ¨§¦§¨§¨§¨©

,éåì äð÷ ¯ 'äæì eäðz ,äåìî ïéa ïBãwt ïéa ,Eãéa éì LiL äðî' :Bì¨¤¤¥¦§¨§¥¦¨¥¦§¨§¥¨¤¨¨¥¦

ìMî ãçà ïéàåàéäL íéîëç eøîà äæ øáãå .Ba øæçì ìBëé ïzL §¥¤¨¦§¨§¨¨©£Ÿ§¨¨¤¨§£¨¦¤¦

.øçà ïéãì äpnî ïéãîì ïéà Cëéôì ,íòè dì ïéàL äëìä£¨¨¤¥¨©©§¦¨¥§¥¦¦¤¨§¦©¥

היינו טעמא", בלא "כהלכתא היא זו שתקנה שאמרו מה

ההלכה, לגדרי בהתא� שאינו א� לקנות מועיל אי� הסבר שאי�

לעשות לטרוח יצטר� שלא � סיבה יש התקנה לעצ� אבל

כהילכתא)קנייני� ד"ה יד, גיטי� .(תוס'

א)והרשב"� קמח, בי�(ב"ב נהוג שהדבר לפי אחר: טע� נת�

אי� כי שלשת�, במעמד באמירה הקני� שיהא תקנו הסוחרי�,

וצרי� פה. בעל במלוה היינו בעי�, שאינו בדבר מועיל קני�

תקנו פה, על במלוה שלשת� מעמד שתקנו שלאחר לומר,

להקנות� שנית� א� ובפיקדו�, בשטר במלוה ג� שיועיל

אחרי�. בקנייני�

לדי� ממנה למדי� אי� "לפיכ� כא� הרמב"� שכתב ומה

הרא"ש דברי ע"פ כוונתו לבאר יש ו)אחר", סי' סט כלל ,(שו"ת

ללוי" תנהו ביד� לי שיש "מנה לשמעו� ראוב� אמר א� שדוקא

"מנה פירש ולא סת�, ללוי" מנה "ת� אמר א� אבל לוי, קנה

הוא שלשת� שמעמד מאחר כי קנה, לא – ביד�" לי שיש

לא וא� חכמי�, שתקנו מה אלא לנו אי� טעמא, בלא כהלכתא

כערבות נראה הדבר � ה'מנה' מ)הזכיר סי' החדשות מהריט"� .(שו"ת

הבאה, בהלכה לדבריו הרמב"� שכוונת נראה ובפשטות

ראוב� יכול מנה לראוב� חייב היה שמעו� א� להקנותשדוקא

ואמר לשמעו� מנה חייב היה ראוב� א� אבל החוב, את ללוי

אי� – ל� אחזיר ואני לו, חייב שאני החוב את לשמעו� ת� ללוי

שלשת�. מעמד קני� כא�

ה'תשס"ט אדר י"א קודש שבת להדיוט כמסירה להקדש אמירה

:‡ ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bì øîàå ,Lc÷äì øëBnä©¥§¤§¥§¨©

äéä elôà ¯ 'äøNòa' :øîàå ?'äæ õôç øëBî äzà änëa' :øaæbä©¦§¨§©¨©¨¥¥¤¤§¨©©£¨¨£¦¨¨

äøéîàäL :Ba øæçì ìBëé Bðéà ,'äøNòa' øîàL ïåék ¯ äàî äåL̈¤¥¨¥¨¤¨©©£¨¨¥¨©£Ÿ¤¨£¦¨

.èBéãäì äøéñîk dáâì§¨Ÿ©¦§¦¨§¤§

dxin`להקדש מוכרו או נותנו שהוא כלשהו חפ� על אד� של

חפ� בה מידה באותה להקדש הדבר את מעבירה –xqnpyעל

לרשותו. עובר במתנה לחברו אד� ידי

הפוסקי�: נחלקו כס� בשטרות אמנ�

הריטב"א להקדש"dxin`dלדעת שעבודו וכל זה "שטר

כמו להיות צריכה בהקדש האמירה כי – דווקא זה (בנוסח

כמו בדיוק הקדש, לבעלות השטרות את מעבירה בהדיוט)

בהדיוט השטר ומסירת כח)כתיבת קידושי� .(ריטב"א

בכתיבה אלא להקדש נקני� אינ� ששטרות אומרי� ויש

כתיבה במקו� תועיל לגבוה שאמירה מצינו לא כי ומסירה,

ב) סו, סי' .(קצוה"ח

אי� ממש ובמסירה בכתיבה אפילו שבהקדש אומרי� ויש

מדברי תקנה אלא אינה שטרות מכירת שכ�, נקנה. השטר

כל צור� בה אי� (כי זו תקנה חכמי� תיקנו לא ובהקדש חכמי�

בשטרות מועילה לגבוה אמירה אי� וממילא עז,כ�) ב"ב תוס' (ראה

ש�) וקצוה"ח .א.
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כמה נאמרו � להדיוט כמסירה לגבוה אמירה � זו הלכה בטע�

ומה�: נימוקי�,

הקב"ה של האר� שכל היינו – ומלואה" האר� "לה' נאמר

מיד להקדש, החפ� את נות� שהוא אד� שאמר וכיו� היא

המשתמרת". "חצר מדי� החפ� את קונה ירושלמיההקדש (ראה

ב) כח, קידושי� מאירי ה"ו, פ"א .קידושי�

משו� נדר זה הרי כי באמירה קונה שההקדש שאמרו ויש

בו לחזור יכול ואינו תשמור", שפתי� ב)"מוצא כט, נדרי� .(רא"ש

'd - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎh"qyz'd xc` `"i

ה'תשס"ט אדר ה' ראשו� יו�

ב ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

�אב�‡. א� �סי� �ה�ה� �ג�� �יד�, חבר� הה�רג ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ל
ה�איל � �א� �רפ� א� ��ת, עד �חנק� א� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָה�מיתה,
�י�. �בית נהרג זה הרי � �עצמ� ה�א מק�� מ�ל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָוהרג�

עבדיו·. ��לח א� חבר�, את להרג ה�רג ה��כר ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל
�� וכ��צא הארי לפני וה�יח� חבר� ��פת א� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָוהרג�ה�,
��פ� מא�� אחד �ל � עצמ� את הה�רג וכ� הח�ה, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהרג��
ואי� ל�מי�, מיתה וח�ב �יד�; הריגה וע�� ה�א, ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ�מי�

�י�. �ית מיתת ִִֵֶַָ�ה�

.‚�� "��פ� א�מר: ה�א �הרי ה�י�? ה�א ��� ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַ�מ�י�
ידי על ��א �עצמ� הה�רג זה � י�פ�" �מ� �אד� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהאד�,
עצמ�; הה�רג זה � אדר�" לנפ��תיכ� �מכ� "את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ�ליח;
ח�ה לפני חבר� ה��סר זה � אדר���" ח�ה �ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מ�ד
נפ� את אדר� אחיו, אי� מ�ד האד�, "מ�ד ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלטרפ�;
נאמר �בפר�� חבר�. את להרג אחרי� ה��כר זה � ְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאד�"

�רי�ה ל��� ל�מי�.[ענישה]��ל��� מס�ר דינ� הרי � ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ

מיתת„. מח�בי� �אינ� �ה� וכ��צא הרצחני� א�� ִִַָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�בכל
ה�לכ�ת �די� להרג� י�ראל מל� רצה א� � �י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ית
להרג �י� �ית רא� א� וכ� �יד�. הר��ת הע�ל�, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹות�נת
הרי לכ�, צריכה ה�עה היתה א� � �עה �ה�ראת ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָא�ת�

��רא�. מה �פי ר��ת לה� ְְְִִֵֶֶַָי�

לכ�‰. צריכה ה�עה היתה ולא ה�ל�, הרג� ��א ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי
מ�ה לה��ת� מק�� מ�ל ח�בי� �י� �ית הרי � ה�בר ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלח�ק

�מצ�ר א�ת� ולאסר למיתה, ה�ר�בה �במצ�ק[כלא]ר�ה ְְְְְֱִֶַַָָָָָָֹ
להפחיד[רעב] �די צער; מיני �כל �לצער� ר��ת, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ�ני�

לפ�קה לה� ה�בר יהיה ��א הר�עי�, �אר על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�לא��
�דר� א�יבי להרג מס�ב 'הריני ויאמר: לבב, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ�למכ��ל

וא�טר'. �ל�ני, ְְִֵֶֶָָָ�ע�ה

.Âזכר �י� י�מ�, �� ה�ט� את א� ה�ד�ל את הה�רג ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
��לה א� �זד��, הרג א� עליו נהרג זה הרי � נקבה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�י�

חד�יו ל� ��ל� וה�א, ��גגה; הרג מלא]א� היריו� ;[של ְְֳִִֶַָָָָָָ
�נפל ה�א הרי � חד�י� מ��עה לפח�ת נ�לד א� ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָאבל
אינ� י�� �ל�י� �ת�� והה�רג� י��, �ל�י� ���הה ְְְְְְִִִֵֶֶַַֹֹעד

עליו. ֱֶָָָנהרג

.Ê.למ�ת ה��טה הח�לה את א� ה�ריא, את הה�רג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
�ידי ��סס היה וא� עליו. נהרג ה��סס, את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפ��
– ��סס ה�א והרי למ�ת ��טה עד �ה��ה� �ג�� ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאד�,

א�ת�. ממיתי� �י� �ית אי� א�ת�, ְִִִֵֵֵַהה�רג

.Áה�רפה את שנה]הה�רג תו� הממית מו� לו א�[שיש � ְֵֵֶַַַָ
מ�יני �ט�ר זה הרי ���ק, �מה�� ו��תה �א�כל �י ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
עד � עליו נהרג והה�רג� ה�א, �ל� �חזקת אד� וכל ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָאד�.
ל� אי� ז� ���ה הר�פאי� ויאמר� טרפה, ��ה �ו�אי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ���דע

אחר.[רפואה]�עלה �בר ימית�� לא א� ימ�ת �ב� �אד�, ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹ

.Ë�בער�" ��אמר: נהרג, � ה�פ� את �הרג טרפה ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאד�
�פני אבל �י�. �ית �פני ��הרג וה�א מ�ר��"; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהרע
נהרגי�, אינ� ה�ז�� וא� העדי�, י��� ��א �ט�ר; ְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹעדי�,
רא�יה �אינ� עד�ת וכל טרפה, א�א להרג זממ� לא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ�הרי

נפ��ת. �דיני עד�ת אינ� ְְֲִֵֵֵַַָָָלהז�ה,

.Èהרי � �נעני עבד הה�רג א� י�ראל, את הה�רג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד
��לה. ��גגה, הרג וא� עליו; נהרג ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָזה

.‡Èב��� �ר �הרג מצוות]י�ראל ז' נהרג[שקיבל אינ� � ְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ
ואי� רעה�"; על אי� יזיד "וכי ��אמר: �י�, �בית ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
עבד את הה�רג ואחד ה��י. על נהרג �אינ� ל�מר ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָצרי�
�בר �העבד עליו, נהרג זה הרי � עב�� הה�רג א� ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרי�

ה'. נחלת על ונ�ס� מצו�ת עליו ְְֲִִֵַַַַָָק�ל

.·Èר��ת ל� י� �עב��, אחרי�? לעבד עב�� �י� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה
�די �� ��� ה�אה עב�� ה�ה א� לפיכ�, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלה��ת�.
�� ואחר �ע�ת, וע�רי� אר�ע ועמד למ�ת, ונטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָלהמית,
ה��ה, מחמת ��ת �י על א� עליו, נהרג אינ� � ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמת
א� "י�� ה�א �מה ה�א". כס�� �י י��, "לא ְִַַַ�ֱֶֶַֹ��אמר:

לעת. מעת �ה�א �י�מי�, �ה�א י�� ְְִִֵֵֵֶֶַַי�מי�"?

.‚Èה�� לאחר מת אפ�� � ��� �אינ� עבד ה��ה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
זה הרי להמית, �די וה�ה� ה�איל � ה��ה מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימי�

ח�רי�. �ני ��אר עליו ְְֱִִֵֶָָָָנהרג

.„È�אב� א� בסי� א� �ס�י� עב�� את �ה��ה לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָיראה
�די� אינ� � �מת למיתה, ואמד�ה� �ה�, וכ��צא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָואגר��

י�מי�" א� חייב]"י�� שעות כ"ד אחר מת ואפ��[אפילו ; ֲִִַַ
��א � "��בט" נאמר לכ� עליו. נהרג �נה, לאחר ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמת
וכ��צא �רצ�עה ��בט א�א לה��ת� ר��ת ��רה ל� ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנתנה

רציחה. ה�ית לא ְִֶַַָָָֹ�ה�,

.ÂËפסק� עב��, את �������[התנה]ה��כר ע�� ְְְִֵֶֶֶַַַַָ
י��, ה�ל�י� �ת�� מה� אחד וה�ה� י��, ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹ�ל�י�
י�מי�": א� "י�� �די� ואינ� עליו, נהרג זה הרי � ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָוהמית�
לפי וה�ני, ל�; המיחד "�ס��" �אינ� לפי ְְִִֵַָ�ְְְִִֵֶַַָהרא���,

�ח�יו. ְֵֶַָ�אינ�

.ÊËני� �ל ועבד ח�רי�. �� וחצי� עבד �חצי� מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכ�
לאחד אינ� �הרי י�מי�", א� "י�� �די� אינ� � ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ���פי�
הע�. ��אר עליו נהרג �לפיכ� ל�; המיחד "�ס��" ְְֱִִֶָָָָָָָָ�ְְֵֶַַמה�

ג ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

.‡� והמית� �ע�, א� �אב� �זד�� חבר� את ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָה��ה
רא�י א� עליו, �ה�ה� �מק�� ,�� �ה�ה� �בר ְִִִִֶֶָָָָָָָָא�מדי�
��אמר: רא�י, אינ� א� זה, �אבר להמית חפ� ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָא�ת�
א�ר יד ע� �כלי א� ה�ה�... �� ימ�ת א�ר יד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ"�אב�
��מה ואינ� להמית. �די �� ��היה עד ה�ה�", �� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָימ�ת

ירכ�; על למ�ה� ל�� על ְְִֵֵֵַַַַמ�ה�

מק��·. �א�מדי� מ�א� ,"�� ימ�ת "א�ר ונאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָה�איל
�� ה��ה, �מק�� �� �ה�ה החפ� �א�מדי� ��� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��ה.

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי ובמענה לשאלתו אם בלימודו פרק תניא בכל יום, די לצאת בזה 

חיוב לימוד פנימיות התורה.

ולפלא הספק בכגון זה, שהרי כלל הוא בכל מצות התורה, שצ"ל "כמאן דבעי לו למיעבד", ובודאי 

ע"פ המבואר ברשימת כ"ק מו"ח  ובפרט  בעוד ספרים דתורת החסידות  ולהשכיל  ולהבין  שיכול ללמוד 

אדמו"ר נשיא ישראל )נדפס בספר קיצורים והערות לספר התניא(, שספר התניא לגבי שאר ספרי החסידות 

שבתורה  שהענינים  שלו,  באגה"ק  הזקן  רבנו  ובלשון  בזה  שמהנקודות  לתושבע"פ,  תושב"כ  כענין  הוא 

שבכתב ואפילו מצותי' אינן גלויות וידועות ומפורשות אלא ע"י תורה שבע"פ )עיין שם סי' כ"ט בארוכה(.

שעד"ז הוא גם בנוגע לתורת החסידות, וק"ל.

ולכתבו הספרים הנמצאים ת"י וכו' - הרי דר הוא בתוככי אנ"ש בעיה"ק ירושלים ת"ו ומפורסם 

מאמר חז"ל, במעלת זה שיש לו ספרים ומשאילן לאחרים.

ולכתבו בסיום מכתבו, שהרי הזהר וכתבי האריז"ל ג"כ מכונים פנימיות התורה, ומהו ההדגשה 

שפנימיות התורה נתגלתה בתורת החסידות.

גם שאלה זו תמוה, שהרי הנראה במוחש אין צריך עדות וביאור, כוונתי, שכשמדמים הבנת ענין 

לכתבי  בנוגע  ועד"ז  החסידות,  בתורת  מבואר  שהוא  כפי  הבנתו  זה  ולאחרי  בזהר  אותו  שלומדים  כפי 

האריז"ל ]ולדוגמא ילמוד ענין המבואר בביאורי הזהר ולפני זה בזהר עצמו, ו[הוא בדוגמת דבר שילמוד 

רק המשנה בלי הגמרא ומפרשי', ואין להאריך בדבר הפשוט.

התקוה שהשתתף בהתועדות דיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, עשירי בשבט, שמסר נפשו על 

הפצת לימוד האמור אף שאינו מזכיר במכתבו עד"ז.

בברכה לבשו"ט.
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�אב�‡. א� �סי� �ה�ה� �ג�� �יד�, חבר� הה�רג ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ל
ה�איל � �א� �רפ� א� ��ת, עד �חנק� א� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָה�מיתה,
�י�. �בית נהרג זה הרי � �עצמ� ה�א מק�� מ�ל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָוהרג�

עבדיו·. ��לח א� חבר�, את להרג ה�רג ה��כר ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל
�� וכ��צא הארי לפני וה�יח� חבר� ��פת א� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָוהרג�ה�,
��פ� מא�� אחד �ל � עצמ� את הה�רג וכ� הח�ה, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהרג��
ואי� ל�מי�, מיתה וח�ב �יד�; הריגה וע�� ה�א, ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ�מי�

�י�. �ית מיתת ִִֵֶַָ�ה�

.‚�� "��פ� א�מר: ה�א �הרי ה�י�? ה�א ��� ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַ�מ�י�
ידי על ��א �עצמ� הה�רג זה � י�פ�" �מ� �אד� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהאד�,
עצמ�; הה�רג זה � אדר�" לנפ��תיכ� �מכ� "את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ�ליח;
ח�ה לפני חבר� ה��סר זה � אדר���" ח�ה �ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מ�ד
נפ� את אדר� אחיו, אי� מ�ד האד�, "מ�ד ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלטרפ�;
נאמר �בפר�� חבר�. את להרג אחרי� ה��כר זה � ְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאד�"

�רי�ה ל��� ל�מי�.[ענישה]��ל��� מס�ר דינ� הרי � ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ

מיתת„. מח�בי� �אינ� �ה� וכ��צא הרצחני� א�� ִִַָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�בכל
ה�לכ�ת �די� להרג� י�ראל מל� רצה א� � �י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ית
להרג �י� �ית רא� א� וכ� �יד�. הר��ת הע�ל�, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹות�נת
הרי לכ�, צריכה ה�עה היתה א� � �עה �ה�ראת ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָא�ת�

��רא�. מה �פי ר��ת לה� ְְְִִֵֶֶַָי�

לכ�‰. צריכה ה�עה היתה ולא ה�ל�, הרג� ��א ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי
מ�ה לה��ת� מק�� מ�ל ח�בי� �י� �ית הרי � ה�בר ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלח�ק

�מצ�ר א�ת� ולאסר למיתה, ה�ר�בה �במצ�ק[כלא]ר�ה ְְְְְֱִֶַַָָָָָָֹ
להפחיד[רעב] �די צער; מיני �כל �לצער� ר��ת, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ�ני�

לפ�קה לה� ה�בר יהיה ��א הר�עי�, �אר על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�לא��
�דר� א�יבי להרג מס�ב 'הריני ויאמר: לבב, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ�למכ��ל

וא�טר'. �ל�ני, ְְִֵֶֶָָָ�ע�ה

.Âזכר �י� י�מ�, �� ה�ט� את א� ה�ד�ל את הה�רג ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
��לה א� �זד��, הרג א� עליו נהרג זה הרי � נקבה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�י�

חד�יו ל� ��ל� וה�א, ��גגה; הרג מלא]א� היריו� ;[של ְְֳִִֶַָָָָָָ
�נפל ה�א הרי � חד�י� מ��עה לפח�ת נ�לד א� ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָאבל
אינ� י�� �ל�י� �ת�� והה�רג� י��, �ל�י� ���הה ְְְְְְִִִֵֶֶַַֹֹעד

עליו. ֱֶָָָנהרג

.Ê.למ�ת ה��טה הח�לה את א� ה�ריא, את הה�רג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
�ידי ��סס היה וא� עליו. נהרג ה��סס, את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפ��
– ��סס ה�א והרי למ�ת ��טה עד �ה��ה� �ג�� ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאד�,

א�ת�. ממיתי� �י� �ית אי� א�ת�, ְִִִֵֵֵַהה�רג

.Áה�רפה את שנה]הה�רג תו� הממית מו� לו א�[שיש � ְֵֵֶַַַָ
מ�יני �ט�ר זה הרי ���ק, �מה�� ו��תה �א�כל �י ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
עד � עליו נהרג והה�רג� ה�א, �ל� �חזקת אד� וכל ְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָאד�.
ל� אי� ז� ���ה הר�פאי� ויאמר� טרפה, ��ה �ו�אי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ���דע

אחר.[רפואה]�עלה �בר ימית�� לא א� ימ�ת �ב� �אד�, ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹ

.Ë�בער�" ��אמר: נהרג, � ה�פ� את �הרג טרפה ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאד�
�פני אבל �י�. �ית �פני ��הרג וה�א מ�ר��"; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהרע
נהרגי�, אינ� ה�ז�� וא� העדי�, י��� ��א �ט�ר; ְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹעדי�,
רא�יה �אינ� עד�ת וכל טרפה, א�א להרג זממ� לא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ�הרי

נפ��ת. �דיני עד�ת אינ� ְְֲִֵֵֵַַָָָלהז�ה,

.Èהרי � �נעני עבד הה�רג א� י�ראל, את הה�רג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד
��לה. ��גגה, הרג וא� עליו; נהרג ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָזה

.‡Èב��� �ר �הרג מצוות]י�ראל ז' נהרג[שקיבל אינ� � ְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ
ואי� רעה�"; על אי� יזיד "וכי ��אמר: �י�, �בית ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
עבד את הה�רג ואחד ה��י. על נהרג �אינ� ל�מר ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָצרי�
�בר �העבד עליו, נהרג זה הרי � עב�� הה�רג א� ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרי�

ה'. נחלת על ונ�ס� מצו�ת עליו ְְֲִִֵַַַַָָק�ל

.·Èר��ת ל� י� �עב��, אחרי�? לעבד עב�� �י� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה
�די �� ��� ה�אה עב�� ה�ה א� לפיכ�, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלה��ת�.
�� ואחר �ע�ת, וע�רי� אר�ע ועמד למ�ת, ונטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָלהמית,
ה��ה, מחמת ��ת �י על א� עליו, נהרג אינ� � ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמת
א� "י�� ה�א �מה ה�א". כס�� �י י��, "לא ְִַַַ�ֱֶֶַֹ��אמר:

לעת. מעת �ה�א �י�מי�, �ה�א י�� ְְִִֵֵֵֶֶַַי�מי�"?

.‚Èה�� לאחר מת אפ�� � ��� �אינ� עבד ה��ה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
זה הרי להמית, �די וה�ה� ה�איל � ה��ה מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימי�

ח�רי�. �ני ��אר עליו ְְֱִִֵֶָָָָנהרג

.„È�אב� א� בסי� א� �ס�י� עב�� את �ה��ה לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָיראה
�די� אינ� � �מת למיתה, ואמד�ה� �ה�, וכ��צא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָואגר��

י�מי�" א� חייב]"י�� שעות כ"ד אחר מת ואפ��[אפילו ; ֲִִַַ
��א � "��בט" נאמר לכ� עליו. נהרג �נה, לאחר ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמת
וכ��צא �רצ�עה ��בט א�א לה��ת� ר��ת ��רה ל� ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנתנה

רציחה. ה�ית לא ְִֶַַָָָֹ�ה�,

.ÂËפסק� עב��, את �������[התנה]ה��כר ע�� ְְְִֵֶֶֶַַַַָ
י��, ה�ל�י� �ת�� מה� אחד וה�ה� י��, ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹ�ל�י�
י�מי�": א� "י�� �די� ואינ� עליו, נהרג זה הרי � ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָוהמית�
לפי וה�ני, ל�; המיחד "�ס��" �אינ� לפי ְְִִֵַָ�ְְְִִֵֶַַָהרא���,

�ח�יו. ְֵֶַָ�אינ�

.ÊËני� �ל ועבד ח�רי�. �� וחצי� עבד �חצי� מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכ�
לאחד אינ� �הרי י�מי�", א� "י�� �די� אינ� � ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ���פי�
הע�. ��אר עליו נהרג �לפיכ� ל�; המיחד "�ס��" ְְֱִִֶָָָָָָָָ�ְְֵֶַַמה�

ג ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

.‡� והמית� �ע�, א� �אב� �זד�� חבר� את ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָה��ה
רא�י א� עליו, �ה�ה� �מק�� ,�� �ה�ה� �בר ְִִִִֶֶָָָָָָָָא�מדי�
��אמר: רא�י, אינ� א� זה, �אבר להמית חפ� ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָא�ת�
א�ר יד ע� �כלי א� ה�ה�... �� ימ�ת א�ר יד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ"�אב�
��מה ואינ� להמית. �די �� ��היה עד ה�ה�", �� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָימ�ת

ירכ�; על למ�ה� ל�� על ְְִֵֵֵַַַַמ�ה�

מק��·. �א�מדי� מ�א� ,"�� ימ�ת "א�ר ונאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָה�איל
�� ה��ה, �מק�� �� �ה�ה החפ� �א�מדי� ��� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��ה.
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���ערי� מ�א� יד", "�אב� ��אמר: � הה�יה �ח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא�מדי�
א��ת ��י �רח�ק �חבר� אב� ז�רק ד�מה אינ� ה�ד; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
יתר; �ח� יהיה ע�ר ��רח�ק ע�ר, �רח�ק �� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹלז�רק
א�ה, מאה �רח�ק לז�רק ע�ר �רח�ק ז�רק ד�מה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואינ�

הה�יה. �ח יתמעט �י�תר ה�ק�� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ��רח�ק

וכח‚. הה�רג, �ח �מ�ערי� עצמ�; ה��ה מ�ערי� ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹוכ�
�ריא א� ח��, א� חזק א� קט�, א� �ד�ל ה�א א� � ֱִִֶַַָָָָָָָָה�הרג
"�� ימ�ת "א�ר ��אמר: �זה, ���צא �ל וכ� ח�לה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�

ס��תיה. �ל מ�ערי� זה, �ל מיתת� �ְֲִִִֶֶֶַָָָ

"וא�„. ��אמר: � �ע�ר ��רה ל� נתנה לא ברזל, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ�לי
וה�א �מחט; ואפ�� ה�א", ר�צח ו�מת, ה�ה� ברזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ�כלי
�ה�; וכ��צא ס�י� א� ���ד א� מחט �מ� חד ל� ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ��היה

�ע�ת ה�ה� א� א�מדי�[גוש]אבל ,�� וכ��צא �רזל �ל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הע�. א� האב� �א�מדי� �דר� ְְִֵֶֶֶֶֶָָָא�ת�

�יד�‰. �ה�ה� �ג�� והמית�, �לי �לא חבר� את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹה��ה
נגפ� א� �רגל� �ח[הכהו]א� מ�ערי� � והמית� �רא�� ְְְְְֱֲִִֶַַַָֹֹ

חבר� ��ח� ד�מה אינ� ה��ה; �מק�� ה�הרג, וכח ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה��ה,
מ�ה� ד�מה ואינ� �ח�; �כל �רגל� �� לב�עט ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹ�אצ�ע�,
את ה��ה ח�� ד�מה ואינ� מתניו; על למ�ה� ל��, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל

ח�לה. א� ח�� ה��ה חזק לבריא החזק, ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָה�ריא

.Â�ה�ה �איבה "א� ��אמר: א��? �כל ���ערי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מ�י�
��אמר �י על א� ה��ה"; י�מת מ�ת � ו�מת ְֱִֶֶֶַַַַַַַָָֹביד�,
מ�לל, � "�איבה" הה�יה להי�ת ה�ת�ב הצרי� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ"�יד�",

הה�יה. �ח ְֲִֶַַַַָָֹ���ערי�

.Ê�מ�ערי � ומת ונפל ה�ג, מרא� חבר� את ה��ח� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכ�
�� ��מה �אינ� ה�דח�; וכח מעליו, �ה�יל� ה�ק�� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�ב�
ה�ק��? �ב� ���ערי� �מ�י� ��פל. לגד�ל ��פל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹי�מ�
מק�� ��ל לי, ויראה יה�פ��". ��נאה "וא� ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��אמר:
�מ� להמית, �די �� אי� � טפחי� ע�רה �גבה� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָ�אי�

�המה. לעני� �ב�ר ְְְְְִֵֶַָָ�אמר�

.Á��ג� �ה�ה� א� �ע�, א� �אב� חבר� את ה��ה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עפר מלא �סל א� וגפרית, מלח �ל �ג�� א� אדמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
ימ�ת "א�ר ��אמר: �בלה, �ל �פלח ואפ�� צר�ר�ת, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָא�
��מית. ה�א וה�בד להמית. רא�י �ה�א �ל � "��ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

.Ë�א�מדי הא�, לת�� א� ה�י� לת�� חבר� את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָה��ח�
וא� �י�; �ית מ�יתת �ט�ר מ��, לעל�ת יכ�ל א� ְֲִִִִִִֵַַָָָא�ת�:

�ב� א� וכ� ח�ב. לעל�ת, יכ�ל ממנועליו[לח�]אינ� [ומנע ְֲִֵֵַַַָָָָָ
�חלצאת] �� נ�אר ��א עד הא�, �ת�� א� ה�י� ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹ�ת��

��ח�ה. ה��ח� ה�א �אינ� �י על א� ח�ב, � ומת ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלעל�ת
�ה�יח� עד וחטמ� חבר� �י על יד� למ�יח ה�י� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָוה�א
א� ���ה וה�יח� ��פת� א� לחי�ת, יכ�ל ואינ� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמפר�ר
מ��� ��נע עד מק�� עליו ��נה א� ��ת, עד ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ח�ה
א� ��ת, עד עליו וע�� �בית למערה �הכניס� א� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהר�ח,
�המית� עד נר עליו והדליק �י� �ל לבית ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�הכניס�

�מ ��ה עליו, נהרג א�� �כל � �יד�.ההבל �חנק� י ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

.È�א ��ת, עד �רעב וה�יח� חבר� את ה��פת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאבל
ל��, לב�א הח�ה א� ה��ה ���� �מק�� וה�יח� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ��פת�

��רע א� �יגית, עליו ��פה א� והמית��, [הסיר]�באה ֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

ה�עזיבה את מקור]עליו ומת התיקרה ��[טיח �ה�י� א� , ֲִִִֶֶַַָָָ
� נח� א� �לב �� ��ה א� ל�מר צרי� ואי� ה�ח�, ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאת
ר�צח, ה�א והרי א�ת�; ממיתי� �י� �ית אי� א�� ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָ�כל

�מי� ��.[הקב"ה]וד�ר� מ��� ��ר� ְִִֵֵֶָָ

.‡Èר��� ס�� �� והיה לב�ר, חבר� את ה��ח� ַָ�ְְְֲֵֵֵֶַָָָוכ�
�יד� �ריס והיה ח�, �� ��רק א� עליו, לעל�ת ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ��כ�ל
� ה�ריס את והסיר ה��� את וס�ק אחר �בא עליו, ְְִִֵֶַָ�ְְִֵֵֵֶַַָָָָלהג�
עצמ� ה��ח� היה אפ�� �י�. �בית נהרגי� אינ� ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ניה�
�י�; �ית מ�יתת �ט�ר � ה��� את וס�ק �חזר ִִִֵַָָ�ְִֵֶֶַַָה�א

.�� מ��� ְְִִֶָָונדר�

.·Èצר�ר לאח�ריה[אב�]ה��רק האב� וחזרה �כתל, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
א�� וכ� �אה. היא ���ח� �י�; �ית מיתת ח�ב � ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרגה
א��ת, אר�ע �ת�� � והרג� �ה� �התר� �כ��ר ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ���חקי�
� א�ה מאה לס�� אפ�� א��ת, לאר�ע ח�� ְְְְֲִִֵַַַַָָ�ט�רי�;

��ארנ�. �מ� להמית, �די �� ��� וה�א ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָח�בי�;

.‚È.ח�ב � והרגה לצדדי� והלכה למעלה, אב� ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָזרק
והצי� לברח, יכ�ל �אינ� �מק�� וה�יח� חבר�, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה��פת
מ�ח ��מ�ת וה�א עליו; נהרג זה הרי � ומת מי�, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעליו

מ�ע�יו. ה�א ֲִִַַָָרא���

ד ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

מ�יתת‡. �ט�ר � זה את והרג זה, את להרג ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה�ת���
מקלט ערי �אי� לפי ה�ל�ת; �מ� ה��ל�מי�, �מ� �י�, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ית
לת�� אב� ה��רק לפיכ�, ��ת�אר. �מ� א�ת�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָק�לט�ת
�י�. �ית מ�יתת �ט�ר � מה� אחד והרג מ��ראל, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדה

�די·. ��לי היה ולא מתניו, על חבר� לה��ת ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹנת���
�די �� והיה ל��, על האב� ל� והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
והיה ל��, על לה��ת� ��ת��� א� ומת, ל��, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמית
ולא מתניו, על האב� ל� והלכה ל��, על להמית �די ��ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
�ית מ�יתת �ט�ר � ומת מתניו, על להמית �די �� ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהיה
נת��� א� אבל ��לה. �כ�נה הה�רג �אי� ג�לה; ואינ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�י�,
והלכה מתניו, על להמית �די �� והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלה��ת�
�זה. ���צא �ל וכ� נהרג. זה הרי � ומת ל��, על ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�

א�מדי�‚. �ה�, וכ��צא �אגר�� א� �אב� חבר� את ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה��ה
ונפטר; דברי� חמ�ה נ�ת� לח�י�, אמד�ה� א� ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָא�ת�:

והכ�יד ה��ה, חלה �[חוליו]ואפ�� ה��ה מחמת �מת ֲִַַָָ�ְְֲִִֵֵֶַַַָ
ה��ה את א�סרי� � למיתה אמד�ה� וא� �ט�ר. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהרי
וא� ה��ה. יהרג מת, א� לזה; �ממ�יני� מ�ד, ה�הר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�בית
��אר רגליו על ���ק והל� �למה, רפ�אה ונתר�א ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהקל,

ונפטר. דברי�, חמ�ה ה��ה מ��� � ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָה�ריאי�

ו„. ��ה�� אינ� � מ�ענ��" "על ���רה ��אמר ה�אזה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
יכ�ל למ�ת ה��טה �אפ�� אחר, על א� ה��ה על ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנ�ע�
��היה א�א "מ�ענ��", נאמר לא ה��ענת; על ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלה��
לה�ע� אחר �ח צרי� יהיה ולא �ח�, מ�ענת על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמה��

ָָעליו.

מ�א�‰. �לאחר �היה, מ�ה והקל למיתה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאמד�ה�
�ני אמד א�ת� א�מדי� ואי� נהרג; זה הרי � ומת ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹהכ�יד

ל�בר. �רגלי� ְְִֵֵֶֶַַַָָ��הקל,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'e ipy mei -

.Â�י� � ומת מקל�ת, �ע�ר אד� בני ע�רה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָה��ה�
�ט�רי� ��� �אחת, �ה��ה� �י� זה, אחר �זה ְִָ�ְִִֵֶֶֶֶַַַַָ�ה��ה�
אחד ��היה עד אד�", נפ� "�ל ��אמר: �י�, �ית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�יתת
א� �ני� ��חפ�ה� למי ה�י� וה�א ה�פ�. �ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�הרג
ויצא י��בי� ר�י� �הי� א� ה�י�, לת�� �ני� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ��ב��ה�

�ט�רי�. ��� � והרג מ�יניה� ְִָ�ְִֵֵֵֶַָח�

.Ê�אי מה� אחת וכל זה, אחר זה אב� ע�רה ב� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזרק�
�די �� וי� �אחר�נה, אב� אחד וזרק להמית, �די ��ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
��גמר ר�צח עליו. נהרג האחר�� זה הרי � ומת ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלהמית
��� � מה� ה�א מי נ�דע ולא �אחרי�, ונתערב ָ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ�ינ�,
אחרי� �ר�צחי� ��תערב �ינ�, נגמר ��א ור�צח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ט�רי�.
�ינ� ��מרי� �אי� ה�יתה; מ� �ט�רי� ��� � �ינ� ְְִִִִִֵֶַָָ�ְִִֶַָ��גמר

וא�סרי� �פניו; א�א אד� ���.[במאסר]�ל את ְְְִֶֶֶָָָָָ�ָ

.Á,אחת� א�ת� ר�אי� העדי� הי� ולא נפ��ת, ְְְִִֵֵַַַָָָֹהה�רג
עדי� �ני �פני �הרג א� האחד, אחר האחד ראה� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָא�א
הכח�� ולא ��דיק�ת העדי� �הכח�� א� התראה, ְֲ�ְְְֲִִֵַָֹ�ְְֶַָָֹ�לא
לכ�ה א�ת� ��נסי� הרצחני�, א�� �ל � ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ�חקיר�ת

��צר� עד לח� �מי� צר לח� א�ת� [יתכווצו]�מאכילי� ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
��ר�� עד �ע�רי�, א�ת� מאכילי� �� ואחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעיה�,

החלי. מ�בד ְִִִֶַַַֹֹנבקעת

.Ë;�י� �ית מית�ת מח�בי ל�אר זה �בר ע��י� ְִִֵֵ�ְְְִִֵֶָָָואי�
מיתה ח�ב אינ� וא� א�ת�, ממיתי� � מיתה נתח�ב א� ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָאבל
מ�פיכ�ת חמ�רי� ע�נ�ת ��� �י על �א� א�ת�; ��טרי� �ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַ
�מי�. ��פיכ�ת ע�ל� �ל י��ב� ה�חתת �ה� אי� ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�מי�,
��ת ח��ל א� ערי�ת ל�מר צרי� ואי� זרה, עב�דה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָאפ��
��י� מעבר�ת ה� הע�נ�ת �א�� �מי�; ��פיכ�ת אינ� �ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מעבר�ת �מי� �פיכ�ת אבל ה�א, �ר�� לה�ד�� ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָאד�
ה�א הרי זה, ע�� �יד� ��� מי וכל חבר�. לבי� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ��ינ�
�נגד �ק�לי� ימיו �ל �ע�ה ה�צו�ת �ל ואי� �מ�ר, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָר�ע
ע�ק "אד� ��אמר: � ה�י� מ� א�ת� י�יל� ולא זה, �ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹע��
זרה, עב�דה ע�בד מאחאב �למד צא וג�'". נפ� ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָ�ד�
ע�נ�תיו �כ��ס�ר� כאחאב"; היה לא "רק :�� נאמר ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי
�ח�ב� ע�� ל� נמצא לא הר�ח�ת, אלהי לפני ְְְֱִִִֵֵֶָָָָֹֹ�ְ�זכ��תיו
דמי א�א �נגד� ��ק�ל אחר �בר �� היה ולא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�ליה
ר�ח זה ה'", לפני ו�עמד הר�ח, "ו�צא ��אמר: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹנב�ת,
הר�ע ה�א והרי ��כל". וג� "�פ�ה ל�: ונאמר ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָנב�ת;

ס�ב א�א �יד�, הרג �יד�.[גר�]לא לה�רג וחמר קל ; ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.Èהע��ה א� מ��ראל, זרה עב�דה ע�בדי וה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָה�יני�,
להכעיס, �עטנז לב� א� נבלה אכל אפ�� להכעיס, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָעבר�ת
�ב�ב�אה ���רה ���פרי� וה� והא�יק�ר�סי�, מי�, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי
�סי� להרג� �ח �יד� י� וא� להרג�; מצוה � ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמ��ראל

יב� לאו, וא� ה�רג; עד�פרהסיה, �עליל�ת עליה� א ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
וה��� לבאר, ��פל מה� אחד ראה �יצד? הריגת�. ָ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��ס�ב
טר�ד אני 'הרי ל�: וא�מר ה���, �מס�ק ק�ד� � ְֲֲִֵֵָָ�ְְֵֵֵַַַ��אר
א��. �דברי� וכ��צא ל�'. ואחזיר�� ה�ג מ� �ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלה�ריד

.‡Èור�עי מלחמה, �ביניה� �ינינ� �אי� ה��יי� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאבל
לה� מס�בי� אי� � �ה� וכ��צא מ��ראל ד�ה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָבהמה
אחד �ראה �ג�� למ�ת; נט� א� לה�יל� ואס�ר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָה�יתה.

על תעמד "לא ��אמר: מעלה�, אינ� � ל�� ��פל ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמה�
רע�. זה ואי� רע�", ��ְֵֵֵֶֶֶַ

.·Èהע�מד עבר�ת �על �י�ראל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ��ה
��קר� ד�ה בהמה ר�עי �ג�� �מיד, �� ו��נה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�ר�ע�

�על[זלזלו] י�ראל אבל �א�ל��. ה�לכי� וה� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ�גזל,
עבר�ת ע��ה א�א �מיד, �ר�ע� ע�מד �אינ� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעבר�ת
לה�יל�, מצוה � לתאב�� נבל�ת א�כל �ג�� עצמ�, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָלהנית

�מ�. על לעמד ְֲַַָָֹואס�ר

ה'תשס"ט אדר ו' שני יו�
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מ�דינה‡. ��לה � ��גגה הה�רג ��[מעיר]�ל �הרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
�� "וי�ב ��אמר: להגל�ת�, ע�ה �מצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלערי
�פר ל�ח ��א �י� �ית והזהר� ה�ד�ל". ה�ה� מ�ת ְֲִִֵֶֶַֹֹ�ְֵַַַָֹעד

נפשו] ��אמר:[פדיו� �עיר�, לי�ב �די ��גגה הר�צח ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמ�
מקלט�". עיר אל לנ�ס כפר ת�ח� ְְְִִִֶֶָָֹֹ"ולא

מ�ד;·. ה�הרג מת �� א� א�א ��לה, ��גגה הר�צח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאי�
למיתה, �אמד�ה� �י על א� ��גגה, �� חבל א� ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמ�, מיתת את קרב ה�א ��א ג�לה; אינ� � ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
�ני �ל �� �חט אפ�� והרג�ה�. �ח��רה נכנסה הר�ח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָא�

וושט]ה�ימני� יד�.[קנה על ג�לה אינ� � מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הר�ח �אי� �מק�� ��חט� א� �לל, �ר�ס לא א� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ�,
וכ� ��לה. זה הרי � �י� �ל סת�� �ית �ג�� ,�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמנ�בת

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

���ב‚. �ר את א� העבד את ��גגה �הרג [גויי�ראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' אתשקיבל ��גגה �הרג העבד וכ� ��לה. �ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

���ב �ר את �הרג ���ב �ר וכ� ���ב, �ר את א� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָי�ראל
ול�ר י�ראל "לבני ��אמר: ��לה, � ��גגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָא�

�ת�כ�". ְְַָָול���ב

�ה�א„. �י על א� � ��גגה י�ראל את �הרג ���ב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ר
���ב �ר וכ� לע�ל�. מ�עד אד� נהרג; זה הרי ְְֱֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָ��גג,
הרי להרג�, ���ר �ע�� על �עלה מ�ני ���ב �ר ְְֲֵָָ�ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�הרג
וג�י להרג�. ונת��� ה�איל עליו, ונהרג למזיד, קר�ב ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָזה
א�ת�, ק�לט�ת מקלט ערי אי� � ��גגה ה��י את ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�הרג

י�ראל". "לבני ְְֱִִֵֵֶֶַָ��אמר:

�הרג‰. האב וכ� ��לה. ��גגה, אביו את �הרג ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָה��
אמ�רי�? �ברי� ��ה יד�; על ��לה ��גגה, �נ� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאת
א�נ�ת מל�ד� �היה א� ל��ד, ��עת ��א ָ�ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ��הרג�

י�ר א� אבל ל�. צרי� �אינ� �די[הכה]אחרת �נ� את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
�ט�ר. � ומת א�נ�ת, א� חכמה א� ��רה ֵָָָ�ְְְַָָָלל�ד�

.Âה�ה� �י� �ית �ל�ח א� �למיד�, את ה��ה הרב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכ�
�ט�רי� � ��גגה והמית� ל�י�, מ�ב�א ה�מנע �י� �על ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב יצא הר��ת; לדברי עצי�", "לחטב ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמ�ל�ת,
�י� �ית ��ל�ח �למיד�, את הר�דה והרב �נ�, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה��ה

ה�צוה. ע��ת ��עת והרג� �גג� �הרי �ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

.Ê;מקלט לערי מק�ימי� מזיד ואחד ��גג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ח�ה,
א�ת� �מביאי� ��לחי� �� �הרג העיר א�ת� �ל �י� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָ�בית
ולקח� עיר�, זקני "ו�לח� ��אמר: � א�ת� ודני� ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָמ��,
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.Â�י� � ומת מקל�ת, �ע�ר אד� בני ע�רה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָה��ה�
�ט�רי� ��� �אחת, �ה��ה� �י� זה, אחר �זה ְִָ�ְִִֵֶֶֶֶַַַַָ�ה��ה�
אחד ��היה עד אד�", נפ� "�ל ��אמר: �י�, �ית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�יתת
א� �ני� ��חפ�ה� למי ה�י� וה�א ה�פ�. �ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�הרג
ויצא י��בי� ר�י� �הי� א� ה�י�, לת�� �ני� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ��ב��ה�

�ט�רי�. ��� � והרג מ�יניה� ְִָ�ְִֵֵֵֶַָח�

.Ê�אי מה� אחת וכל זה, אחר זה אב� ע�רה ב� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזרק�
�די �� וי� �אחר�נה, אב� אחד וזרק להמית, �די ��ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
��גמר ר�צח עליו. נהרג האחר�� זה הרי � ומת ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלהמית
��� � מה� ה�א מי נ�דע ולא �אחרי�, ונתערב ָ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ�ינ�,
אחרי� �ר�צחי� ��תערב �ינ�, נגמר ��א ור�צח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ט�רי�.
�ינ� ��מרי� �אי� ה�יתה; מ� �ט�רי� ��� � �ינ� ְְִִִִִֵֶַָָ�ְִִֶַָ��גמר

וא�סרי� �פניו; א�א אד� ���.[במאסר]�ל את ְְְִֶֶֶָָָָָ�ָ

.Á,אחת� א�ת� ר�אי� העדי� הי� ולא נפ��ת, ְְְִִֵֵַַַָָָֹהה�רג
עדי� �ני �פני �הרג א� האחד, אחר האחד ראה� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָא�א
הכח�� ולא ��דיק�ת העדי� �הכח�� א� התראה, ְֲ�ְְְֲִִֵַָֹ�ְְֶַָָֹ�לא
לכ�ה א�ת� ��נסי� הרצחני�, א�� �ל � ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ�חקיר�ת

��צר� עד לח� �מי� צר לח� א�ת� [יתכווצו]�מאכילי� ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
��ר�� עד �ע�רי�, א�ת� מאכילי� �� ואחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעיה�,

החלי. מ�בד ְִִִֶַַַֹֹנבקעת

.Ë;�י� �ית מית�ת מח�בי ל�אר זה �בר ע��י� ְִִֵֵ�ְְְִִֵֶָָָואי�
מיתה ח�ב אינ� וא� א�ת�, ממיתי� � מיתה נתח�ב א� ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָאבל
מ�פיכ�ת חמ�רי� ע�נ�ת ��� �י על �א� א�ת�; ��טרי� �ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַ
�מי�. ��פיכ�ת ע�ל� �ל י��ב� ה�חתת �ה� אי� ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�מי�,
��ת ח��ל א� ערי�ת ל�מר צרי� ואי� זרה, עב�דה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָאפ��
��י� מעבר�ת ה� הע�נ�ת �א�� �מי�; ��פיכ�ת אינ� �ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מעבר�ת �מי� �פיכ�ת אבל ה�א, �ר�� לה�ד�� ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָאד�
ה�א הרי זה, ע�� �יד� ��� מי וכל חבר�. לבי� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ��ינ�
�נגד �ק�לי� ימיו �ל �ע�ה ה�צו�ת �ל ואי� �מ�ר, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָר�ע
ע�ק "אד� ��אמר: � ה�י� מ� א�ת� י�יל� ולא זה, �ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹע��
זרה, עב�דה ע�בד מאחאב �למד צא וג�'". נפ� ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָ�ד�
ע�נ�תיו �כ��ס�ר� כאחאב"; היה לא "רק :�� נאמר ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי
�ח�ב� ע�� ל� נמצא לא הר�ח�ת, אלהי לפני ְְְֱִִִֵֵֶָָָָֹֹ�ְ�זכ��תיו
דמי א�א �נגד� ��ק�ל אחר �בר �� היה ולא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�ליה
ר�ח זה ה'", לפני ו�עמד הר�ח, "ו�צא ��אמר: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹנב�ת,
הר�ע ה�א והרי ��כל". וג� "�פ�ה ל�: ונאמר ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָנב�ת;

ס�ב א�א �יד�, הרג �יד�.[גר�]לא לה�רג וחמר קל ; ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.Èהע��ה א� מ��ראל, זרה עב�דה ע�בדי וה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָה�יני�,
להכעיס, �עטנז לב� א� נבלה אכל אפ�� להכעיס, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָעבר�ת
�ב�ב�אה ���רה ���פרי� וה� והא�יק�ר�סי�, מי�, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי
�סי� להרג� �ח �יד� י� וא� להרג�; מצוה � ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמ��ראל

יב� לאו, וא� ה�רג; עד�פרהסיה, �עליל�ת עליה� א ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
וה��� לבאר, ��פל מה� אחד ראה �יצד? הריגת�. ָ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��ס�ב
טר�ד אני 'הרי ל�: וא�מר ה���, �מס�ק ק�ד� � ְֲֲִֵֵָָ�ְְֵֵֵַַַ��אר
א��. �דברי� וכ��צא ל�'. ואחזיר�� ה�ג מ� �ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלה�ריד

.‡Èור�עי מלחמה, �ביניה� �ינינ� �אי� ה��יי� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאבל
לה� מס�בי� אי� � �ה� וכ��צא מ��ראל ד�ה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָבהמה
אחד �ראה �ג�� למ�ת; נט� א� לה�יל� ואס�ר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָה�יתה.

על תעמד "לא ��אמר: מעלה�, אינ� � ל�� ��פל ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמה�
רע�. זה ואי� רע�", ��ְֵֵֵֶֶֶַ

.·Èהע�מד עבר�ת �על �י�ראל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ��ה
��קר� ד�ה בהמה ר�עי �ג�� �מיד, �� ו��נה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�ר�ע�

�על[זלזלו] י�ראל אבל �א�ל��. ה�לכי� וה� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ�גזל,
עבר�ת ע��ה א�א �מיד, �ר�ע� ע�מד �אינ� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעבר�ת
לה�יל�, מצוה � לתאב�� נבל�ת א�כל �ג�� עצמ�, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָלהנית

�מ�. על לעמד ְֲַַָָֹואס�ר

ה'תשס"ט אדר ו' שני יו�
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מ�דינה‡. ��לה � ��גגה הה�רג ��[מעיר]�ל �הרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
�� "וי�ב ��אמר: להגל�ת�, ע�ה �מצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלערי
�פר ל�ח ��א �י� �ית והזהר� ה�ד�ל". ה�ה� מ�ת ְֲִִֵֶֶַֹֹ�ְֵַַַָֹעד

נפשו] ��אמר:[פדיו� �עיר�, לי�ב �די ��גגה הר�צח ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמ�
מקלט�". עיר אל לנ�ס כפר ת�ח� ְְְִִִֶֶָָֹֹ"ולא

מ�ד;·. ה�הרג מת �� א� א�א ��לה, ��גגה הר�צח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאי�
למיתה, �אמד�ה� �י על א� ��גגה, �� חבל א� ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמ�, מיתת את קרב ה�א ��א ג�לה; אינ� � ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
�ני �ל �� �חט אפ�� והרג�ה�. �ח��רה נכנסה הר�ח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָא�

וושט]ה�ימני� יד�.[קנה על ג�לה אינ� � מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הר�ח �אי� �מק�� ��חט� א� �לל, �ר�ס לא א� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ�,
וכ� ��לה. זה הרי � �י� �ל סת�� �ית �ג�� ,�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמנ�בת

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

���ב‚. �ר את א� העבד את ��גגה �הרג [גויי�ראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' אתשקיבל ��גגה �הרג העבד וכ� ��לה. �ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

���ב �ר את �הרג ���ב �ר וכ� ���ב, �ר את א� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָי�ראל
ול�ר י�ראל "לבני ��אמר: ��לה, � ��גגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָא�

�ת�כ�". ְְַָָול���ב

�ה�א„. �י על א� � ��גגה י�ראל את �הרג ���ב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ר
���ב �ר וכ� לע�ל�. מ�עד אד� נהרג; זה הרי ְְֱֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָ��גג,
הרי להרג�, ���ר �ע�� על �עלה מ�ני ���ב �ר ְְֲֵָָ�ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�הרג
וג�י להרג�. ונת��� ה�איל עליו, ונהרג למזיד, קר�ב ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָזה
א�ת�, ק�לט�ת מקלט ערי אי� � ��גגה ה��י את ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�הרג

י�ראל". "לבני ְְֱִִֵֵֶֶַָ��אמר:

�הרג‰. האב וכ� ��לה. ��גגה, אביו את �הרג ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָה��
אמ�רי�? �ברי� ��ה יד�; על ��לה ��גגה, �נ� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאת
א�נ�ת מל�ד� �היה א� ל��ד, ��עת ��א ָ�ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ��הרג�

י�ר א� אבל ל�. צרי� �אינ� �די[הכה]אחרת �נ� את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
�ט�ר. � ומת א�נ�ת, א� חכמה א� ��רה ֵָָָ�ְְְַָָָלל�ד�

.Âה�ה� �י� �ית �ל�ח א� �למיד�, את ה��ה הרב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכ�
�ט�רי� � ��גגה והמית� ל�י�, מ�ב�א ה�מנע �י� �על ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב יצא הר��ת; לדברי עצי�", "לחטב ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמ�ל�ת,
�י� �ית ��ל�ח �למיד�, את הר�דה והרב �נ�, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה��ה

ה�צוה. ע��ת ��עת והרג� �גג� �הרי �ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

.Ê;מקלט לערי מק�ימי� מזיד ואחד ��גג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ח�ה,
א�ת� �מביאי� ��לחי� �� �הרג העיר א�ת� �ל �י� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָ�בית
ולקח� עיר�, זקני "ו�לח� ��אמר: � א�ת� ודני� ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָמ��,
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��אמר: א�ת�, ממיתי� � מיתה ��תח�ב מי מ��". ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאת�
א�ת�, ��טרי� � ��פטר מי ה��"; �אל �יד את� ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ"ונתנ�
מי ה��"; �אל מ�ד הרצח את העדה "וה�יל� ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
"וה�יב� ��אמר: למק�מ�, א�ת� מחזירי� � �ל�ת ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ��תח�ב

מקלט�". עיר אל העדה ְִִֵֶָָָֹאת�

.Á�ל מ�סרי� א�ת�, תלמידי[שומרי�]����יבי� �ני ְְְְְִִִִֵֵֶַ
ה�� ��אל יהרג�� ��א הנרצח]חכמי�; של משפחתו [קרוב ְֲִֵֶֶַַַָָָ

דמי�; ��פכי מנהג �� �נהג� 'אל לה�: וא�מרי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ר�;
ליד�'. מע�ה �א ְְֲֵֶַָָ���גג

.Ëעיר לתח�� ח�� ה�� ��אל �הרג� ��גגה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָר�צח
אחד י. מות", מ��ט אי� "ול� ��אמר: �ט�ר, � ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָמקלט�
�הרג� א� מקלט, לעיר ���נס קד� ��ר� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהה�רג�
מקלט�, לעיר נכנס א�ת�. ���מרי� ה�ני� ע� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ�חזירת�
למיתה, עצמ� ה�יר זה הרי � �זד�� לתח�מ� ח�� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא
ח�בי� אי� � אד� �ל הרג� וא� להרג�; ה�� לג�אל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ�ר��ת

."�� ל� "אי� ��אמר: ֱֵֶֶַָָָעליו,

.‡È,�הה�רג �ל � ��גגה מקלט� עיר לתח�� ח�� ְְְְִִִִַָָָָָָיצא
�ת�� הרג� יד�; על ��לה � אד� �אר �י� ה�� ��אל ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�
עליו. נהרג זה הרי � ה�� ג�אל אפ�� מקלט�, עיר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ח��

.·Èק�לט מקלט]ה�ז�ח כעיר �ה�רג[מציל נאמר �הרי � ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַ
�הה�רג מ�לל למ�ת", ��ח�� מז�חי "מע� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�זד��:
�קלט� ��גגה, הה�רג לפיכ�, ��ז�ח. נהרג אינ� ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ��גגה
�מי עליו, נהרג זה הרי � ה�� ��אל �� והרג� ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמז�ח,

מקלט�. עיר �ת�� ְְֲִִֶָָ�הרג�

.‚È;לבד� הע�למי� �ית מז�ח �ל ג�� א�א ק�לט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי�
�אינ� �ה� א� זר, אבל �יד�. ועב�דה �ה�, א�א ק�לט ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואינ�
על היה ולא ע�בד �היה א� ��הרג, ��עה עב�דה ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹע�בד
נקלט. אינ� � �קרנ�תיו א�חז א� ל�ז�ח, סמ�� א�א ���ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

.„Èא�א ;�� א�ת� מ�יחי� אי� ה�ז�ח, ��לט� מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל
�ברי� ��ה מקלט. לעיר א�ת� �מגלי� ��מרי�, ל� ְְְְְְִִִִִִֶַַָָמ�סרי�
��א ה�ל� מ� ��חד מי אבל �ל�ת. �מח�ב ֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�ְֲִִאמ�רי�?
�ה�ראת יהרג�ה� ��א �י� מ�ית א� ה�לכ�ת, �די� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹיהרג��
זה הרי � זר היה ואפ�� ל�, ונסמ� ל�ז�ח �ברח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�עה,
א�א לע�ל�, למ�ת ה�ז�ח מעל א�ת� ל�קחי� ואי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָנ��ל;
והתראה, �מ�רה �עד�ת �י� �ית מיתת נתח�ב �� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָא�

�מיד. �י� בית הר�גי �ל ְֲִִִֵֵָָָ��אר

ו ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

כ�נה:‡. �לא הה�רגי� ה� ְְְִֵַַָָָֹֹ�ל�ה

.·:�� ��אמר ה�א וזה �מ�רה, והעלמה ��גגה ה�רג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָי�
�מ� וי�צל, מקלט לערי ��גלה � ודינ� צדה". לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וא�ר

ְֵֶַ��ארנ�.

וה�א‚. לאנס; קר�בה ה�גגה ותהיה ��גגה, ה�רג ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹוי�
�לא מארע זה �מיתת �רב[נדיר]��ארע מצ�י �אינ� , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

וא� ה�ל�ת; מ� �ט�ר �ה�א � ודינ� אד�. �ני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמארע�ת
עליו. נהרג ה��, ג�אל ֱֲֵֶַָָָָָהרג�

וה�א„. לזד��; קר�בה ה�גגה ותהיה ��גגה, ה�רג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָוי�
נזהר. ולא לה�הר ל� �היה א� ��יעה, �מ� ��בר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ��היה

מכ�רת �ל�ת אי� חמ�ר, �ע�נ� מ�ני ��לה; �אינ� � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינ�
א�א ק�לט�ת �אינ� א�ת�, ק�לט�ת מקלט ערי ואי� ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָל�;
�כל ה�� ��אל מצא� א� לפיכ�, �לבד. �ל�ת ְְְְִִִֵַַַָָָָָ�ְַהמח�ב

�ט�ר. � והרג� ֲַָָָמק��,

וכ�‰. ה��. מ��אל עצמ� וי�מר י�ב זה? �ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ�מה
וכ��צא התראה, �לא א� אחד, �עד �הרג� הרצחני� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל
א�� יהי� לא �מי�; לה� אי� ה��, ��אל הרג� א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�ה�

כ�נה. �לא מהה�רג ְֲִֵֵַַָָֹחמ�רי�

.Âה��תר א� והרג, הר�י� לר��ת אב� ה��רק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�יצד?
��תר� �י� � והמיתה אב� ונפלה הר�י� לר��ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�תל�
ואינ� למזיד, קר�ב זה הרי � ��ילה ��תר� �י� ,����ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ואחר לע�� ל� היה �הרי היא, ��יע�ת ��� מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנקלט;

יס�ר. א� יזרק ��ְְִִָֹֹ

.Ê� �מיד �� מצ�יי� הר�י� א� � ��ילה לא��ה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָסתר�
מצ�יי� הר�י� אי� וא� נקלט; ואינ� למזיד, קר�ב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהרי

ה�ל�ת. מ� �פט�ר לאנס, קר�ב זה הרי � �לל ��ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ

.Á�ואינ ��ילה, �� לה�נ�ת ע��יה הא��ה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָהיתה
ונפלה ,�� וי�ב אד� ונקרה ,���� �� לה�נ�ת ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָע��יה
אחר וא� ��לה. זה הרי � ומת סתירה ��עת אב� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעליו
זה הרי � ומת עליו ונפלה וי�ב זה �א האב�, ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ��פלה

ה�ל�ת. מ� ִַָָ�ט�ר

.Ëה�ה ה�ציא מ�ד� ��צאת ואחר האב�, את ה��רק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכ�
את "�מצא ��אמר: ה�ל�ת, מ� �ט�ר � וק�ל� רא�� ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאת

עצמ�. ל�מציא �רט ְְְִֵֵַַַָרעה�",

.Èלא "וה�א ��אמר: נקלט, אינ� � ��גגה �הרג ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה��נא
��נא? ה�א ואיזה למזיד. קר�ב �ה�א חזקת� ל�"; ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָא�יב
נכנס א� וכ� האיבה; מ�ני ימי� �ל�ה ע�� ��ר ��א ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹזה
א� �ג�פ�, ��חפ� א� ��גגה, �� והמית� זוית ְְְְֱִִִֶֶֶֶָָָָָלקר�

לזרק של]��ת��� א�[אמות]��י�[למרחק אר�ע, וזרק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ
זה את להרג ��ת��� א� להרג, ���ר �ע�� על ְֲֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ�ְֶֶַַָָ�עלה
ונמצא �המה א� ��י להרג נת��� אפ�� זה, את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהרג
נקלטי�. ואינ� למזיד, קר�בי� א�� �ל הרי � ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָֹי�ראל

.‡Èעל� והרג� �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹה�כנס
את יבא "וא�ר ��אמר: ה�ל�ת, מ� �ט�ר � ��גגה ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�ית
ל��, לה�נס ל�הרג ר��ת ��� �ער מה � ב�ער" ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָרעה�
�ר��ת, ��א ה��ר לחנ�ת ה�כנס לפיכ�, .�� ���צא �ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹא�

ע ל� וטפחה �קעת, מ�ל�ת;ונ�זה �ט�ר � ומת �ניו, ל ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָ
��לה. זה הרי �ר��ת, נכנס ְְְֲִִִֵֶֶַוא�

.·Èהחבית את ��לה �היה ל�ג,[מהבור]מי להעל�ת� ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ע�לה �היה א� והרגתה�, חבר� על ונפלה החבל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָונפסק
�מ� ��ה ה�ל�ת; מ� �ט�ר � והרג� חבר� על ונפל ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָ�ְ�ס��,
א�א הע�י�, �רב להי�ת ה�ר�ב דבר זה �אי� ה�א, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאנ�ס
ונפלה החבית, את מ�ל�ל היה א� אבל ה�א. �לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�מ�
והרג�, חבר� על ונפל �ס��, י�רד היה והרגתה�, חבר� ְֲֲֵַַַָָָ�ְְֲֲֵֵַַַָָָעל

מע�ל הגג]היה טיח חבר�[מחליק על ונפלה ��ע�ילה, ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ
�ר� ���ל ו�מת", עליו, "ו��ל ��אמר: ��לה, � ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהרגתה�
ודבר לה�ק, הע�י� �רב מצ�י נפילה �ר� �הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹנפילה.
�מהרה; למ�ה לירד ה�בד טבע �הרי להי�ת, ה�א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקר�ב

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'f iyily mei -

� ירידה ��עת יפה מע�יו ות�� עצמ� זרז ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוה�איל
�זה. ���צא �ל וכ� ְְִֵֵֶֶַָָיגלה.

.‚Èפיס��� יד� והג�י� מק�ב �היה גדולה]ק�ב [סכי� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
� ע��י� �ה��בי� �דר� העצ� ל��ר והחזיר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאח�ריו,
וירידה מ�פניו הג�הה �היא �ה�לכה, ��מ�ת ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ�ל
�היא �חזרה, ��מ�ת וכל עליו; ג�לה אינ� � ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמאח�ריו
�ל ה�לל: זה ��לה. � לפניו וירידה מאח�ריו ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָעל�ה
ג�לה; אינ� ירידת�, �דר� ��א ��לה; ירידת�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ��דר�

ג�לה. אינ� על�ה, צר� �היא �ירידה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹואפ��

.„Èליבה� ונ�מטה �ס��, ע�לה היה [מדריגה]�יצד? ְֵֶַָָ�ְְְְִִָָָ
וכ� ה�ל�ת. מ� �ט�ר � והמיתה ונפלה רגל�, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמ�חת
�היתה א� אחר, לצד ל� והלכה זה, �צד לזרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�ת���
ונפלה ועמד מע�ל�, �� ה�יר ולא �חיק� ל� מ�חת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ�ֶֶאב�
מ� �ט�רי� א�� �ל � ��גגה �הרג ה��מה וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהמיתה,

לאנס. קר�ב �ה� מ�ני ְְִֵֵֶֶַָָֹה�ל�ת,

.ÂËונפלה ועמד ��כח�, �� וה�יר �חיק� אב� ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיתה
ל� �היתה מ�לל "��גגה", ��אמר: ��לה, � ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהמיתה
נ�מט ��לה. זה הרי � והרג מ���, ה�רזל נ�מט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָידיעה.
זה �אי� מ�ני ג�לה, אינ� � ה�ת��ע הע� מ� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה�רזל
אב� ה��רק וכ� אנס. �מ� ונמצא �ח�, מ�ח א�א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמ�ח�
והרג�ה� �ינ�ק, על ה�מרי� מ� ונפל �מרי�, לה�יל ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָלתמר
�זה ���צא �ל וכ� �ח�. מ�ח �אי� �ה� מ�ני �ט�ר, �ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ה���ת. ְִִַָמ�אר
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��אמר:‡. ע��, ר�� מגלי� מקלט, לעיר ��לה ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָ�למיד
�מב��יה חכמה �עלי וח�י ��חיה, �די ל� ע�ה � ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"וחי"
מגלי� ��לה, הרב וכ� ח��בה. �מיתה � תלמ�ד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ�לא

ע��. ְִִָי�יבת�

�מע�ה·. לז�נ�; ח�ב ר�� אי� � מקלט לעיר ��לה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד
לז�נ�; ח�ב �על� � מקלט לעיר ��לת א�ה לר��. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָידיו
א�א �מז�נ�תי�', ידי� מע�ה '�אי ל�: ל�מר יכ�ל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואינ�

ל�. מס�יקי� הי� �� ְִִִֵַָָא�

.‚� ��גלה קד� �מת להגל�ת�, �ינ� ��גמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹר�צח
ק�ברי� מקלט, �עיר ��ת ור�צח ל��; עצמ�תיו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָמ�ליכי�
עצמ�ת מ�ליכי� ה�ד�ל, ה�ה� ��מ�ת �בעת .�� ְְִִֵֵֶַַַָָָֹא�ת�

אב�תיו.הר� לקברי מ�� צח ְְֲִִֵֵַָָָ

אחד„. ���מ�ת � מקלט �ערי ה��כני� ה�ו�� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�אר
��אמר: ה�ח��, �ת�� ולא �עיר נק�ר אינ� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹמה�,
לח�י� � ח�ת�" �לכל ולרכ�� לבהמ�� יהי� ְְִַַָָָֹ�ְְְְְְְִִִִֵֶֶָ"�מגר�יה�

לקב�רה. ולא ְְְִִָֹנ�נ�,

מ�כ�נה‰. �� ��לה � מקלט� �עיר ��גגה �הרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָר�צח
�מדינת� �הרג לוי �ב� העיר. מ� י�צא ואינ� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָל�כ�נה,

����[בעירו] לפי ה�ו��, מערי אחרת למדינה ��לה �ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ָ
�ברח ה�ו��, מערי ח�� הרג וא� ��ת�אר; �מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָק�לט�ת,

ק�לטת�. זה הרי � ְְֲִֵֶָלעיר�

.Â:אמר�� � ק�לטת אינ� רצחני�, �ר�� מקלט ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְִִֶָעיר
��ו� ולא �בריו", את ההיא העיר זקני �אזני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וד�ר

זקני� �� �אי� עיר וכ� לדבריו. אינ�[דייני�]�בריה� � ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
ההיא". העיר "זקני ��אמר: ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָק�לטת,

.Êיאמר � לכ�ד� העיר אנ�י ורצ� מקלט, לעיר ��לה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹר�צח
מה�. יק�ל � כ�' �י על 'א� ל�: אמר� אני'; 'ר�צח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלה�:

.Áלדבר ואפ�� לע�ל�, מקלט� מעיר י�צא אינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָה��לה
ואפ�� נפ��ת; עד�ת �י� ממ�� עד�ת �י� לעד�ת, א� ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה

ה�יס מ�ד לה�יל א� �עד�ת�, נפ� מ�ד[צבא]לה�יל , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַ
י�ראל �ל ואפ�� ה��לת. �מ�ד ה�לקה, מ�ד ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹה�הר,
מ�� י�צא אינ� � צר�יה �� �י�אב לת��עת� ְְְְִִִִֵֵֶָָָָצריכי�
עצמ� ה�יר יצא, וא� ה�ד�ל. ה�ה� ��מ�ת עד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹלע�ל�,

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַָלמיתה,

.Ëה�ר�ה ואחד ה��חה, ��מ� ה���ח �ד�ל �ה� ֶ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
הע�בד ה�ד�ל ה�ה� ואחד ה�ה�[כעת]�בגדי�, ואחד , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אבל הר�צח. את מחזיר ��ת, מאר�ע�� אחד �ל � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�עבר
הדי�ט. �כה� �ה�א מ�ני מחזיר, אינ� מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמ��ח

.È,ד�ל� �ה� �� היה ולא לגל�ת �ינ� ��גמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹר�צח
�ד�ל וכה� אחר, �ד�ל �ה� �� היה ולא �ד�ל �ה� ְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹוהה�רג
ואינ� ��לי�, א�� הרי � אחר �ד�ל �ה� �� היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�הרג

לע�ל�. מקלט מעיר ְְְִִִֵָָי�צאי�

.‡È�קד ה�ד�ל ה�ה� מת �� ואחר לגל�ת, �ינ� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר
נגמר ��א עד וא� ה�ל�ת. מ� �ט�ר זה הרי � הר�צח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��גלה
נגמר �� ואחר �ח�יו, אחר �ה� �מ�� ה�ד�ל, ה�ה� מת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹ�ינ�
�פניו. �ינ� ��גמר �ני �ל �מיתת� ח�זר זה הרי � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ינ�

.·È�� א� �ר��ה �� ה�ד�ל ה�ה� ונמצא �ינ�, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹנגמר
�ד�ל, �ה� �לא �ינ� נגמר �כא�� �ה�ה, �טלה � ְְְִִִֵַָָֹֹ�ְְֲָָָחל�צה

לע�ל�. מ�� י�צא ְְִֵֵָָואינ�

.‚Èה�א הרי ה�ד�ל, ה�ה� מ�ת אחר לעיר� ��ב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹר�צח
��בר עליו, נהרג � ה�� ��אל הרג� וא� אד�; �ל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ��אר

�גל�ת�. ל� ְְִֵַָנת��ר

.„È�� �היה ל�ררה ח�זר אינ� ל�, ��ת��ר �י על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוא�
מ�ר ה�א הרי א�א �באהלע�ל�, ה�איל ימיו, �ל מ�ד�ת� ד ְְֲִֵֶָָָ�ִָָָָָָ

יד�. על ה�ד�לה ז� ְַַַָָָָ��לה

.ÂË�י� �ית מיתת ח�ב �זד��, �אביו �הח�בל �י על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָא�
��גגה, �א�� א� �אביו חבל א� אד�, �אר הה�רג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ�מ�
נפ� לה�רג א�א �ל�ת ��רה ח�בה ��א �ל�ת; ח�ב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינ�

��ארנ�. �מ� �לבד, ��גגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאד�

ה'תשס"ט אדר ז' שלישי יו�
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ערי�‡. "�ל�� ��אמר: מקלט, ערי להפרי� ע�ה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמצות
י�ראל. �אר� א�א נ�הג�ת מקלט ערי ואי� ל�"; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ב�יל

ה�ר��,·. �עבר ר�נ� מ�ה הב�יל �ל� הי�: ערי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹו��
�נע�. �אר� יה��ע הב�יל ְְֶֶַַַ�ְְְִִָֹו�ל�

.‚� ��� ��ב�ל� עד ק�לטת, מקלט מערי אחת ָ�ְְ�ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָאי�
מ�ה וה�דיענ� לכ�". �היינה מקלט ערי ��" ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ��אמר:
��ב�ל� עד ק�לט�ת, ה�ר�� ��עבר �ל� �אי� ְְ�ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹר�נ�,
�באה 'ה�איל אמר: הב�יל�? ול�ה �נע�. ��אר� ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל�

אק�מ�ה'. לידי, ְְְֲִִֶַָָָמצוה
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� ירידה ��עת יפה מע�יו ות�� עצמ� זרז ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוה�איל
�זה. ���צא �ל וכ� ְְִֵֵֶֶַָָיגלה.

.‚Èפיס��� יד� והג�י� מק�ב �היה גדולה]ק�ב [סכי� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
� ע��י� �ה��בי� �דר� העצ� ל��ר והחזיר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאח�ריו,
וירידה מ�פניו הג�הה �היא �ה�לכה, ��מ�ת ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ�ל
�היא �חזרה, ��מ�ת וכל עליו; ג�לה אינ� � ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמאח�ריו
�ל ה�לל: זה ��לה. � לפניו וירידה מאח�ריו ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָעל�ה
ג�לה; אינ� ירידת�, �דר� ��א ��לה; ירידת�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ��דר�

ג�לה. אינ� על�ה, צר� �היא �ירידה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹואפ��

.„Èליבה� ונ�מטה �ס��, ע�לה היה [מדריגה]�יצד? ְֵֶַָָ�ְְְְִִָָָ
וכ� ה�ל�ת. מ� �ט�ר � והמיתה ונפלה רגל�, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמ�חת
�היתה א� אחר, לצד ל� והלכה זה, �צד לזרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�ת���
ונפלה ועמד מע�ל�, �� ה�יר ולא �חיק� ל� מ�חת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ�ֶֶאב�
מ� �ט�רי� א�� �ל � ��גגה �הרג ה��מה וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהמיתה,

לאנס. קר�ב �ה� מ�ני ְְִֵֵֶֶַָָֹה�ל�ת,

.ÂËונפלה ועמד ��כח�, �� וה�יר �חיק� אב� ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיתה
ל� �היתה מ�לל "��גגה", ��אמר: ��לה, � ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהמיתה
נ�מט ��לה. זה הרי � והרג מ���, ה�רזל נ�מט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָידיעה.
זה �אי� מ�ני ג�לה, אינ� � ה�ת��ע הע� מ� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה�רזל
אב� ה��רק וכ� אנס. �מ� ונמצא �ח�, מ�ח א�א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמ�ח�
והרג�ה� �ינ�ק, על ה�מרי� מ� ונפל �מרי�, לה�יל ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָלתמר
�זה ���צא �ל וכ� �ח�. מ�ח �אי� �ה� מ�ני �ט�ר, �ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ה���ת. ְִִַָמ�אר

ז ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

��אמר:‡. ע��, ר�� מגלי� מקלט, לעיר ��לה ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָ�למיד
�מב��יה חכמה �עלי וח�י ��חיה, �די ל� ע�ה � ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"וחי"
מגלי� ��לה, הרב וכ� ח��בה. �מיתה � תלמ�ד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ�לא

ע��. ְִִָי�יבת�

�מע�ה·. לז�נ�; ח�ב ר�� אי� � מקלט לעיר ��לה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד
לז�נ�; ח�ב �על� � מקלט לעיר ��לת א�ה לר��. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָידיו
א�א �מז�נ�תי�', ידי� מע�ה '�אי ל�: ל�מר יכ�ל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואינ�

ל�. מס�יקי� הי� �� ְִִִֵַָָא�

.‚� ��גלה קד� �מת להגל�ת�, �ינ� ��גמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹר�צח
ק�ברי� מקלט, �עיר ��ת ור�צח ל��; עצמ�תיו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָמ�ליכי�
עצמ�ת מ�ליכי� ה�ד�ל, ה�ה� ��מ�ת �בעת .�� ְְִִֵֵֶַַַָָָֹא�ת�

אב�תיו.הר� לקברי מ�� צח ְְֲִִֵֵַָָָ

אחד„. ���מ�ת � מקלט �ערי ה��כני� ה�ו�� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�אר
��אמר: ה�ח��, �ת�� ולא �עיר נק�ר אינ� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹמה�,
לח�י� � ח�ת�" �לכל ולרכ�� לבהמ�� יהי� ְְִַַָָָֹ�ְְְְְְְִִִִֵֶֶָ"�מגר�יה�

לקב�רה. ולא ְְְִִָֹנ�נ�,

מ�כ�נה‰. �� ��לה � מקלט� �עיר ��גגה �הרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָר�צח
�מדינת� �הרג לוי �ב� העיר. מ� י�צא ואינ� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָל�כ�נה,

����[בעירו] לפי ה�ו��, מערי אחרת למדינה ��לה �ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ָ
�ברח ה�ו��, מערי ח�� הרג וא� ��ת�אר; �מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָק�לט�ת,

ק�לטת�. זה הרי � ְְֲִֵֶָלעיר�

.Â:אמר�� � ק�לטת אינ� רצחני�, �ר�� מקלט ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְִִֶָעיר
��ו� ולא �בריו", את ההיא העיר זקני �אזני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וד�ר

זקני� �� �אי� עיר וכ� לדבריו. אינ�[דייני�]�בריה� � ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
ההיא". העיר "זקני ��אמר: ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָק�לטת,

.Êיאמר � לכ�ד� העיר אנ�י ורצ� מקלט, לעיר ��לה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹר�צח
מה�. יק�ל � כ�' �י על 'א� ל�: אמר� אני'; 'ר�צח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלה�:

.Áלדבר ואפ�� לע�ל�, מקלט� מעיר י�צא אינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָה��לה
ואפ�� נפ��ת; עד�ת �י� ממ�� עד�ת �י� לעד�ת, א� ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה

ה�יס מ�ד לה�יל א� �עד�ת�, נפ� מ�ד[צבא]לה�יל , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַ
י�ראל �ל ואפ�� ה��לת. �מ�ד ה�לקה, מ�ד ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹה�הר,
מ�� י�צא אינ� � צר�יה �� �י�אב לת��עת� ְְְְִִִִֵֵֶָָָָצריכי�
עצמ� ה�יר יצא, וא� ה�ד�ל. ה�ה� ��מ�ת עד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹלע�ל�,

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַָלמיתה,

.Ëה�ר�ה ואחד ה��חה, ��מ� ה���ח �ד�ל �ה� ֶ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
הע�בד ה�ד�ל ה�ה� ואחד ה�ה�[כעת]�בגדי�, ואחד , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אבל הר�צח. את מחזיר ��ת, מאר�ע�� אחד �ל � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�עבר
הדי�ט. �כה� �ה�א מ�ני מחזיר, אינ� מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמ��ח

.È,ד�ל� �ה� �� היה ולא לגל�ת �ינ� ��גמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹר�צח
�ד�ל וכה� אחר, �ד�ל �ה� �� היה ולא �ד�ל �ה� ְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹוהה�רג
ואינ� ��לי�, א�� הרי � אחר �ד�ל �ה� �� היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�הרג

לע�ל�. מקלט מעיר ְְְִִִֵָָי�צאי�

.‡È�קד ה�ד�ל ה�ה� מת �� ואחר לגל�ת, �ינ� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר
נגמר ��א עד וא� ה�ל�ת. מ� �ט�ר זה הרי � הר�צח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��גלה
נגמר �� ואחר �ח�יו, אחר �ה� �מ�� ה�ד�ל, ה�ה� מת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹ�ינ�
�פניו. �ינ� ��גמר �ני �ל �מיתת� ח�זר זה הרי � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ינ�

.·È�� א� �ר��ה �� ה�ד�ל ה�ה� ונמצא �ינ�, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹנגמר
�ד�ל, �ה� �לא �ינ� נגמר �כא�� �ה�ה, �טלה � ְְְִִִֵַָָֹֹ�ְְֲָָָחל�צה

לע�ל�. מ�� י�צא ְְִֵֵָָואינ�

.‚Èה�א הרי ה�ד�ל, ה�ה� מ�ת אחר לעיר� ��ב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹר�צח
��בר עליו, נהרג � ה�� ��אל הרג� וא� אד�; �ל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ��אר

�גל�ת�. ל� ְְִֵַָנת��ר

.„È�� �היה ל�ררה ח�זר אינ� ל�, ��ת��ר �י על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוא�
מ�ר ה�א הרי א�א �באהלע�ל�, ה�איל ימיו, �ל מ�ד�ת� ד ְְֲִֵֶָָָ�ִָָָָָָ

יד�. על ה�ד�לה ז� ְַַַָָָָ��לה

.ÂË�י� �ית מיתת ח�ב �זד��, �אביו �הח�בל �י על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָא�
��גגה, �א�� א� �אביו חבל א� אד�, �אר הה�רג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ�מ�
נפ� לה�רג א�א �ל�ת ��רה ח�בה ��א �ל�ת; ח�ב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינ�

��ארנ�. �מ� �לבד, ��גגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאד�

ה'תשס"ט אדר ז' שלישי יו�

ח ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

ערי�‡. "�ל�� ��אמר: מקלט, ערי להפרי� ע�ה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמצות
י�ראל. �אר� א�א נ�הג�ת מקלט ערי ואי� ל�"; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ב�יל

ה�ר��,·. �עבר ר�נ� מ�ה הב�יל �ל� הי�: ערי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹו��
�נע�. �אר� יה��ע הב�יל ְְֶֶַַַ�ְְְִִָֹו�ל�

.‚� ��� ��ב�ל� עד ק�לטת, מקלט מערי אחת ָ�ְְ�ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָאי�
מ�ה וה�דיענ� לכ�". �היינה מקלט ערי ��" ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ��אמר:
��ב�ל� עד ק�לט�ת, ה�ר�� ��עבר �ל� �אי� ְְ�ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹר�נ�,
�באה 'ה�איל אמר: הב�יל�? ול�ה �נע�. ��אר� ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל�

אק�מ�ה'. לידי, ְְְֲִִֶַָָָמצוה
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א��„. על אחר�ת �ל� מ�סיפי� ה��יח, ה�ל� ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ימי
ה�ל� על ערי�, �ל� ע�ד ל� "ויספ� ��אמר: ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹה��,
וה�דמ�ני, וה�נ�י ה�יני �ערי א�ת�? מ�סיפי� והיכ� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהא�ה".
נכ���; לא ועדי� �רית, עליה� אבינ� לאברה� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��כרת
�בל� את אלהי� ה' ירחיב "וא� ���רה: נאמר ְ�ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹועליה�
לתת ��ר א�ר האר� �ל את ל� ונת� לאב�תי�, נ��ע ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�א�ר
הא�ה". ה�ל� על ערי�, �ל� ע�ד ל� ויספ� ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלאב�תי�,

לכ��‰. �י� �ית מקלט,[ליישר]וח�בי� לערי ה�רכי� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
וכל מכ��ל �ל מה� �מסירי� �להרחיב�; א�ת� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ�לת��

�ל לא ��ר� מ�יחי� ואי� �יא[גבעה]��לה, [בקעה]ולא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
את לע�ב ��א �די ��ר עליו ע��י� א�א נהר, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא
ערי �ר� ורחב ה�ר�". ל� "�כי� ��אמר: ל��, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹה��רח
�'מקלט' א��ת. ���י� מ�ל�י� �ח�ת אי� ְְְְִִִִִֵַַָָָֹמקלט,
הרצחני� ���יר� �די �רכי�, �ר�ת על �ת�ב היה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ'מקלט'

ל��. ְְְִָויפנ�

.Â�מ�ציאי �י� �ית �נה, �כל �אדר ע�ר ְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָ�חמ�ה
��תקלקל, ��צא�ה� מק�� וכל ה�רכי�; לת�� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ל�חי�
עליה� מעלה זה, �דבר ��תר�ל� �י� �בית א�ת�. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמת�ני�

�מי�. �פכ� �א�� ְְִִַָָָה�ת�ב

.Ê�מ��חי מקלט[מודדי�]וכ� מערי ועיר עיר �ל �י� ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
��אמר: � ��וה מ����ת ��הי� עד הפר�ת�, ְֱֶֶֶַָָ�ְְְְִִִֶַַַָָָ�תח�ת

ארצ�". �ב�ל את ו���� ה�ר�, ל� ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ"�כי�

.Áולא קט��ת, עיר�ת לא א�ת� ע��י� אי� � מקלט ְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹערי
א�ת� מ��יבי� ואי� �ינ�נ��ת. עיר�ת א�א �ד�לי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ�ר�י�
מי�, �� אי� וא� ה�י�; �במק�� �וקי�, במק�� ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָא�א
במק�� א�א א�ת� מ��יבי� ואי� מי�. לת�כ� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמכניסי�
נתמעט� עליה�; מ�סיפי� אכל�סיה�, נתמעט� ְְֲֲִִִֵֵֶֶַ�ְְֲִִַ�אכל�סי�.

לו �הני� לת�כ� מכניסי� ואי�די�ריה�, וי�ראלי�. �� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹ
מצ�ד�ת �ת�כ� חיות]��ר�י� �ת�כ�[לציד מפ�ילי� ואי� , ְְְְְְִִִֵַָָ

.�� מצ�יה ה�� ��אל רגל תהיה ��א �די ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחבלי�,

.Ëמקלט עיר מה� אחת וכל ק�לט�ת, ה�ו�� ערי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל
�ל עיר, ���י� אר�עי� ��נ� "ועליה� ��אמר: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהיא,
ה�י�� עיר"; ��מנה אר�עי� � ל�ו�� ��נ� א�ר ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹהערי�

לקלט. לז� ז� ��� ְִָָֹ�ַָה�ת�ב

.È�בי� למקלט, �הב�ל� מקלט ערי �י� י� הפר� ְְְְִֵָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ�מה
��א �י� לדעת �י� ק�לט�ת מקלט �ערי ה�ו��? ערי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�אר
אי� ה�ו��, ערי ��אר נקלט; �ה� ונכנס ה�איל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלדעת,
נ�ת� אינ� מקלט, �ערי ה�ר ור�צח לדעת. א�א ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָק�לט�ת
ה�ית. לבעל �כר נ�ת� ה�ו��, ערי ��אר וה�ר �ית�; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ�כר

.‡Èה�א� איל� �מ�ה. ק�לט �ח�מ� ה��לטת, עיר ְִִֵֶֶֶַָָָָָ�ל
� ל�ח�� ח�� נ�טה ונ�פ� מקלט, ערי �ח�� �ת�� ְְְְְִֵֵֶַָָע�מד
ונ�פ� ל�ח��, ח�� ע�מד היה נקלט; ה���, �חת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמ���יע

לע�ר� מ���יע � ה�ח�� לת�� נקלט.[גזעו]נ�טה , ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
אי� ק�לט, �ה�ח�� �י על וא� עליו. נהרג ,�� ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָוהה�רג�
�תח�מ�. ולא � "�� "וי�ב ��אמר: ,�� �ר ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹהר�צח

ט ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

נ�פל‡. ��מצא ה�ה�[מושל�]הר�ג מי נ�דע ולא �אר�, ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

�י� מ�ית זקני� חמ�ה וי�צאי� �מק�מ�, א�ת� מ�יחי� �ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָ
ו�פטי�", זקני� "ויצא� ��אמר: ��יר��לי�, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה�ד�ל

החלל ��ביב�ת הערי� אל מ��� אפ��[ההרוג]�מ�דדי� . ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
� ה�ר�בה �היא �ו�אי יד�ע �ה�בר ז�, עיר �צד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנמצא

למ�ד. ְְִִָֹמצוה

את·. ק�ברי� � ה�ר�בה העיר ונ�דעה ���דדי�, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָאחר
�י� �בית למק�מ�. יר��לי� זקני וח�זרי� �מק�מ�, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָה�הרג
א�ת� אנ�י מ�ל �קר עגלת מביאי� העיר א�ת� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
וזה �חזקה, ��ט� �ה�א נחל אל א�ת� �מ�רידי� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהעיר;

���רה. האמ�ר "אית�" ֵַָָָָה�א

�ק�פיס‚. �� א�ת� גדולה]וע�רפי� מאח�ריה.[סכי� ְְְֲִִֵֶָָָ
ה� אפ�� העיר, זקני �ל ע� העיר, א�ת� �ל �י� ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָ�בית
�ל עריפת� �מק�� ,�� ידיה� את ר�חצי� ה�ל � ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמאה
לא "ידינ� ה�ד�: �ל��� ה�חל �ת�� �� וא�מרי� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעגלה.
בא ��א �ל�מר, רא�"; לא ועינינ� ה�ה, ה�� את ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�פכ�
ראינ�ה� ולא מז�נ�ת; �לא �פטרנ�ה� ה�ה, ה�הרג ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָֹֹלידינ�
ה�ד�: �ל��� א�מרי� וה�הני� לויה. �לא ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹוה�חנ�ה�
נקי �� ��� ואל ה', �דית, א�ר י�ראל לע�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ"��ר
ה�א �ר�� וה�ד�� לה�. וה�לכי� י�ראל", ע�� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�קרב

ה��". לה� "ונ��ר ��אמר: ה��, על ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכ�ר

מק�די�„. ואי� ���ה, מדק�קי� החלל, מ� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ����דדי�
�ל[מזלזלי�] �י� �ית �� ��� לעיר א�א מ�דדי� ואי� .��ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

יר��לי� �אי� ליר��לי�, מ�דדי� ואי� ��ל�ה; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹע�רי�
ונאמר: ל�בטי�, נתח�קה ��א לפי ער�פה, עגלה ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמביאה

לר���". ל� נ�ת� אלהי� ה' א�ר ְְְֱֲֲִֵֶֶָָָָֹ"�אדמה

.‰� �י� �ית �� �אי� לעיר א� ליר��לי�, קר�ב ְְִִִִִֵֵֶַָָָָנמצא
ל�. ה�מ�כ�ת העיר�ת �אר אל �מ�דדי� א�ת�, ְְְֲִִִֶַַָָָָמ�יחי�

ל�פר סמ�� אי�[גבול]נמצא � ��יי� �� ��� לעיר א� , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
��יי�. �הרג�ה� �חזקת זה �הרי ע�ר, �ל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָמ�דדי�

.Â�הע ��ני� �זמ� א�א מביאה, ה�ר�בה העיר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאי�
א�� הי� א� אבל מ��ה; הרח�קה העיר מני� �מ� ���ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
אחר ה�לכי� � מ��ה ה�ר�בה אנ�י על מר�י� ְְְִִִֵֶַַַַַָָ�ְְֶָָ��רח�קה

העגלה; מביאי� והמר�י� ְְִִִֶָָ�ְְַָֹהרב,

.Êאחר וה�לכי� ה��רה, מ� הרב אחר �ה�לכי� �י על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹא�
עד�. הרב � ֵַָָֹֹה�ר�ב

.Á��מכ ה�הרג ז�[בדיוק]נמצא ואנ�י עיר�ת, ��י �י� ְְֱִֶַָָ�ְְְֲֵֵֵַָָ
ויתנ� ���פ�ת, אחת עגלה יביא� � ��וה ז� ְְַָ�ְְְְְִֵֶֶַַַָָָ�אנ�י
נתנ� וא�� ��ה�, היא הרי ה�ר�בה, היא ז� 'א� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹויאמר�:
היא הרי ה�ר�בי�, ה� א�� וא� מ�נה; חלק� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלה�
אפ�ר �אי לפי מ�נה'; חלק� לה� נתנ� וא�� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��ה�,

אד�.[לדייק]לצמצ� �ידי ואפ�� , ְְֲִִֵֵַַָָ

.Ë,אחד �מק�� ג�פ� נמצא מחטמ�. מ�דדי�? ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָמהיכ�
וק�ברי� הרא�, אצל ה��� מ�ליכי� � אחר �מק�� ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹורא��
אצל ��פ� מ�ליכי� � מצוה מת �ל וכ� �מק�מ�. ְְְִִִִֵֵֵֶָָא�ת�

�מק�מ�. ונק�ר ְְְִִָֹרא��,

.Èל� �ל מחטמ� מ�דדי� זה, �צד זה ר�י� מתי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצא�
לכ��, קר�בה אחת עיר היתה וא� מה�; ואחד ָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'g iriax mei -

מ�דדי� זה, ��י על זה נמצא� .��� על אחת עגלה ְְְִִֵֶֶַַָ�ְְִֶַַַָָמביאה
מ�חי�. �ה� �מ�ת העלי�� ִָ�ְְִֵֶֶָמ�

.‡È,מפר�ר ולא חנ�ק לא � חלל" י�צא "�י ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹנאמר:
"נ�פל" �גל. טמ�� לא � "�אדמה" 'חלל'. נקרא זה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�אי�
"לא ה�י�. �ני על צ� לא � "��דה" �איל�. �ל�י לא �ְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ע�רפי�; הי� לא נ�דע, א� הא � ה�ה�" מי ְִִִִַַָָָֹנ�דע

.·Èראה א�[את]אפ�� עבד, אפ�� � אחד עד הה�רג ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
לפיכ�, ע�רפי�. הי� לא � �עברה לעד�ת �ס�ל א� ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹא�ה,

ער�פה. עגלה �טלה �גל�י, הרצחני� ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָמ�ר��

.‚Èאחד ועד הה�רג', את 'ראיתי א�מר: אחד ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
�ברי� ��ה ע�רפי�. הי� � ראית' 'לא ל�: ואמר ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹהכחי��
'אני אחד: אמר א� אבל �אחת. �ניה� ���א� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאמ�רי�?
וא� זה, לעני� ��ני� נאמ� זה הרי � הה�רג' את ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָראיתי
אי� � ראית' 'לא ל�: ואמר והכחי�� אחד עד �� אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�א

ע�רפי�. ואי� האחר��, �ברי על ְְְְֲִִִִֵֵַַַָמ��יחי�

.„È:�ל ואמר� והכחי��ה� האחד, �העיד אחר �ני� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�א�
ז�, את ז� ה�כחי��ת עד��ת ���י ה� הרי � ראית' ְִֶַַ�ְֲִִֵֵֵֵָָֹ'לא
אחרת וא�ה הה�רג', את 'ראיתי א�מרת: א�ה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוע�רפי�.
�י� ע�רפי�, הי� � ראית' 'לא ל�: וא�מרת א�ת� ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמכח�ת
א�מרי�: �ני� ז�. אחר ז� ��א� �י� �אחת, ��יה� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ��א�
אחד ע�רפי�; אי� � ראית�' 'לא לה�: א�מר ואחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ'ראינ�',
ע�רפי�. הי� � ראית' 'לא ל�: א�מרי� ��ני� 'ראיתי', ְְְִִִִִִֵַָָָָֹא�מר:

.ÂË�א ��רי� �ל��� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ��ה
���י הה�רג', 'ראיתי אחד: עד אמר א� אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ס�לי�.
ע�רפי�. אי� � ראית' 'לא ל�: א�מרי� פס�לי� �ני א� ְְְְִִִִִֵֵָָָֹנ�י�

.ÊË,'הה�רג 'ראינ� א�מרי�: פס�לי� �ני א� נ�י� ְְְְִִִִֵֵֵַָָ��י
�אפ�� ע�רפי�; � ראית�' 'לא וא�מר: מכחי�� אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹועד
� ��� את מכחי� אחד ועד פס�לי�, מאה א� נ�י� ָ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמאה

אחד. ועד אחד �עד א�� ְְֲֵֵֵֵֶֶָָהרי

.ÊÈ�ראינ' א�מרי�: פס�לי� �ל�ה א� נ�י� ְְְִִִִָָָָֹֹ�ל�
'לא א�מרי�: פס�לי� אר�עה א� נ�י� ואר�ע ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹהה�רג',
ה�ני� רב אחר ה�� �פס�לי�, ה�לל: זה ע�רפי�. � ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹראית�'

מק��. ְָָ�כל
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וכ�‡. י�ראל, �אר� א�א נ�הג ער�פה עגלה �י� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאי�
ה�ר��. ְְֵֵֶַַ�עבר

היתה·. א� אבל �ח�ת; א� �ני� ��י �ת ער�פה, ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָעגלה
��סלי� ה��מי� ואי� �ס�לה. אחד, וי�� �ני� ��י ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ�ת
"��רה" �ס�לה; � טרפה היתה א� כ�, �י על וא� ;��ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ

�קד�י�. ,�� ְֱִֶַָָָנאמר

�פרה‚. ���סלי� �מ� העגלה, את ��סל�ת העב�ד�ת ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָ�ל
מ�כה לא א�ר ,�� ע�ד לא "א�ר ��אמר: � ְֲֶַָָָֹ�ֱֲֶֶֶַָֹ�ֲאד�ה
,"�� ע�ד לא "א�ר ��אמר אחר "על" נאמר ול�ה ַָ�ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ�על".
��עת �י� ��סל �העל עב�ד�ת? �אר ע� העל ��לל ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ�ה�א
טפח �על ���כה �יו� מלאכה; ��עת ��א �י� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמלאכה,
מלאכה. �� ע�ה ולא �� חר� ��א �י על א� נפסלה, �ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מלאכה. �עת עד א�א ��סלי� אינ� עב�ד�ת, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ��אר

עליה„. ט�ית� ��ר� �ג�� לצר��, �היא מלאכה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ�ל
לצר��, ��א �ה�א וכל ��סל�; אינ� � ה�ב�בי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹמ�ני
���צא �ל וכ� �ס�לה. � לנ�א� עליה ט�ית� ��ר� ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ג��

אד�ה. �רה �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ָ�ְְְְֲִֵֶֶַָָָ�זה,

.‰�� ��אמר לפי ,���� א�א העגלה את ע�רפי� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאי�
ואי� העגלה. לעריפת ��ר ה��� וכל �קד�י�; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ"��רה"
חביל�ת מצו�ת ע��י� �אי� �אחת, עגל�ת ��י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַע�רפי�

אחת]חביל�ת בבת .[כמה ֲִ

.Â.�עריפת �מק�� ונק�רת �הניה, אס�רה ער�פה ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָעגלה
לא �עדי� �י על א� �הניה, �אסר � ל�חל ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�מ��רד
ז� הרי � ירידת� אחר נ�חטה א� מתה וא� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָנערפה;

ות�בר. �הניה, ְֲֲִֵַָָָָאס�רה

.Ê��ג� �יצד? �הניה. מ�רת ז� הרי ז�ממי�, עדיה ְֲֵֶֶַַָָ�ְְְֲִִֵֵֶָנמצא�
�ני� �בא� הה�רג', את ראיתי 'אני אחד: עד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�אמר
העגלה, את והפרי�� ראית', 'לא ל�: ואמר� ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחי��ה�
ה�ני� ה�ז�� �� ואחר �יה�, על לערפ� ל�חל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוה�ריד�ה

�הניה. מ�רת ז� הרי �ֲֵ�ֲֶֶַָָ

.Áותרעה �צא � העגלה �ער� ��א עד הה�רג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא
ה�פק �על �מק�מ�; ��בר � ��ערפה אחר נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�עדר.
�י על וא� ל�. והלכה ספק�, ��רה מ�ח�ת�, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ�אה
��אמר: יהרג, זה הרי � עריפת� אחר הר�צח ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��מצא

מ� ה�קי ה�� �בער ר��"."וא�ה ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

.Ëועב�דה �זריעה אס�ר � העגלה �� ��ערפה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָה�חל
וכל י�רע". ולא ,�� יעבד לא "א�ר ��אמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלע�ל�,
חפר א� �חר� �ג�� קרקע, �ל �ג�פ� עב�דה �� ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָהע�בד
�� לסרק �מ�ר ל�קה. � �א�� וכ��צא נטע א� זרע ְִָָֹ�ְֵֵֶַַַָָָא�

�לנ�ר �גד[לסתת]���� �ארג �מי ��ה � אבני� �� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נאמר: לכ� ה�רקע; �ג�� מלאכה �אינ� �פר�, א� ��ְְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָ
קרקע, �ל �ג�פ� �ריעה מה � י�רע" ולא ,�� יעבד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"לא
קרקע. �ל �ג�פ� א�א אינ� �� ��אסרה עב�דה �ל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָא�

.Èער�פה עגלה הביא� ולא ��תאחר� קר�בה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנ�י
�ח�בי �ני�; ��ה לאחר ואפ�� �מביאי�, א�ת� ��פי� �ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
להביא ח�בי� ה���רי�, י�� עליה� �עבר ער�פה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעגלה

ה���רי�. י�� ְִִַַַלאחר

ה'תשס"ט אדר ח' רביעי יו�
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��אמר:‡. לג��, מעקה אד� לע��ת ע�ה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָמצות
�ירה �ית ��היה וה�א, לג��"; מעקה ;[מגורי�]"וע�ית ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הא�צר�ת �ית תבואה]אבל �ה�,[מחס� וכ��צא ה�קר �בית ְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ
אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� �ית וכל ל�. זק�ק ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָאינ�

ה�עקה. מ� �ט�ר ֲִֶַַַָא��ת,

י�ל·. "�י ��אמר: �מעקה, ח�ב ��פי�, �ני �ל ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹ�ְִֵֶַ�ית
נאמר ל�ה �� א� �נ�פל. א�א �לה לא מ���", ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹה�פל
�אינ� לפי מדר��ת, �ב�י כנס��ת ��י למעט ?"���"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אינ� � מ��� �ב�הה הר�י� ר��ת היתה לדירה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָע��יי�
לת�כ�. ולא מ���", ה�פל י�ל "�י ��אמר: למעקה, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזק�ק
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מ�דדי� זה, ��י על זה נמצא� .��� על אחת עגלה ְְְִִֵֶֶַַָ�ְְִֶַַַָָמביאה
מ�חי�. �ה� �מ�ת העלי�� ִָ�ְְִֵֶֶָמ�

.‡È,מפר�ר ולא חנ�ק לא � חלל" י�צא "�י ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹנאמר:
"נ�פל" �גל. טמ�� לא � "�אדמה" 'חלל'. נקרא זה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�אי�
"לא ה�י�. �ני על צ� לא � "��דה" �איל�. �ל�י לא �ְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ע�רפי�; הי� לא נ�דע, א� הא � ה�ה�" מי ְִִִִַַָָָֹנ�דע

.·Èראה א�[את]אפ�� עבד, אפ�� � אחד עד הה�רג ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
לפיכ�, ע�רפי�. הי� לא � �עברה לעד�ת �ס�ל א� ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹא�ה,

ער�פה. עגלה �טלה �גל�י, הרצחני� ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָמ�ר��

.‚Èאחד ועד הה�רג', את 'ראיתי א�מר: אחד ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
�ברי� ��ה ע�רפי�. הי� � ראית' 'לא ל�: ואמר ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹהכחי��
'אני אחד: אמר א� אבל �אחת. �ניה� ���א� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאמ�רי�?
וא� זה, לעני� ��ני� נאמ� זה הרי � הה�רג' את ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָראיתי
אי� � ראית' 'לא ל�: ואמר והכחי�� אחד עד �� אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�א

ע�רפי�. ואי� האחר��, �ברי על ְְְְֲִִִִֵֵַַַָמ��יחי�

.„È:�ל ואמר� והכחי��ה� האחד, �העיד אחר �ני� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�א�
ז�, את ז� ה�כחי��ת עד��ת ���י ה� הרי � ראית' ְִֶַַ�ְֲִִֵֵֵֵָָֹ'לא
אחרת וא�ה הה�רג', את 'ראיתי א�מרת: א�ה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוע�רפי�.
�י� ע�רפי�, הי� � ראית' 'לא ל�: וא�מרת א�ת� ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמכח�ת
א�מרי�: �ני� ז�. אחר ז� ��א� �י� �אחת, ��יה� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ��א�
אחד ע�רפי�; אי� � ראית�' 'לא לה�: א�מר ואחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ'ראינ�',
ע�רפי�. הי� � ראית' 'לא ל�: א�מרי� ��ני� 'ראיתי', ְְְִִִִִִֵַָָָָֹא�מר:

.ÂË�א ��רי� �ל��� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ��ה
���י הה�רג', 'ראיתי אחד: עד אמר א� אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ס�לי�.
ע�רפי�. אי� � ראית' 'לא ל�: א�מרי� פס�לי� �ני א� ְְְְִִִִִֵֵָָָֹנ�י�

.ÊË,'הה�רג 'ראינ� א�מרי�: פס�לי� �ני א� נ�י� ְְְְִִִִֵֵֵַָָ��י
�אפ�� ע�רפי�; � ראית�' 'לא וא�מר: מכחי�� אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹועד
� ��� את מכחי� אחד ועד פס�לי�, מאה א� נ�י� ָ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמאה

אחד. ועד אחד �עד א�� ְְֲֵֵֵֵֶֶָָהרי

.ÊÈ�ראינ' א�מרי�: פס�לי� �ל�ה א� נ�י� ְְְִִִִָָָָֹֹ�ל�
'לא א�מרי�: פס�לי� אר�עה א� נ�י� ואר�ע ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹהה�רג',
ה�ני� רב אחר ה�� �פס�לי�, ה�לל: זה ע�רפי�. � ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹראית�'

מק��. ְָָ�כל
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וכ�‡. י�ראל, �אר� א�א נ�הג ער�פה עגלה �י� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאי�
ה�ר��. ְְֵֵֶַַ�עבר

היתה·. א� אבל �ח�ת; א� �ני� ��י �ת ער�פה, ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָעגלה
��סלי� ה��מי� ואי� �ס�לה. אחד, וי�� �ני� ��י ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ�ת
"��רה" �ס�לה; � טרפה היתה א� כ�, �י על וא� ;��ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ

�קד�י�. ,�� ְֱִֶַָָָנאמר

�פרה‚. ���סלי� �מ� העגלה, את ��סל�ת העב�ד�ת ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָ�ל
מ�כה לא א�ר ,�� ע�ד לא "א�ר ��אמר: � ְֲֶַָָָֹ�ֱֲֶֶֶַָֹ�ֲאד�ה
,"�� ע�ד לא "א�ר ��אמר אחר "על" נאמר ול�ה ַָ�ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ�על".
��עת �י� ��סל �העל עב�ד�ת? �אר ע� העל ��לל ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ�ה�א
טפח �על ���כה �יו� מלאכה; ��עת ��א �י� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמלאכה,
מלאכה. �� ע�ה ולא �� חר� ��א �י על א� נפסלה, �ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מלאכה. �עת עד א�א ��סלי� אינ� עב�ד�ת, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ��אר

עליה„. ט�ית� ��ר� �ג�� לצר��, �היא מלאכה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ�ל
לצר��, ��א �ה�א וכל ��סל�; אינ� � ה�ב�בי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹמ�ני
���צא �ל וכ� �ס�לה. � לנ�א� עליה ט�ית� ��ר� ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ג��

אד�ה. �רה �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ָ�ְְְְֲִֵֶֶַָָָ�זה,

.‰�� ��אמר לפי ,���� א�א העגלה את ע�רפי� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאי�
ואי� העגלה. לעריפת ��ר ה��� וכל �קד�י�; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ"��רה"
חביל�ת מצו�ת ע��י� �אי� �אחת, עגל�ת ��י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַע�רפי�

אחת]חביל�ת בבת .[כמה ֲִ

.Â.�עריפת �מק�� ונק�רת �הניה, אס�רה ער�פה ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָעגלה
לא �עדי� �י על א� �הניה, �אסר � ל�חל ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�מ��רד
ז� הרי � ירידת� אחר נ�חטה א� מתה וא� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָנערפה;

ות�בר. �הניה, ְֲֲִֵַָָָָאס�רה

.Ê��ג� �יצד? �הניה. מ�רת ז� הרי ז�ממי�, עדיה ְֲֵֶֶַַָָ�ְְְֲִִֵֵֶָנמצא�
�ני� �בא� הה�רג', את ראיתי 'אני אחד: עד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�אמר
העגלה, את והפרי�� ראית', 'לא ל�: ואמר� ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחי��ה�
ה�ני� ה�ז�� �� ואחר �יה�, על לערפ� ל�חל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוה�ריד�ה

�הניה. מ�רת ז� הרי �ֲֵ�ֲֶֶַָָ

.Áותרעה �צא � העגלה �ער� ��א עד הה�רג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא
ה�פק �על �מק�מ�; ��בר � ��ערפה אחר נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�עדר.
�י על וא� ל�. והלכה ספק�, ��רה מ�ח�ת�, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ�אה
��אמר: יהרג, זה הרי � עריפת� אחר הר�צח ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��מצא

מ� ה�קי ה�� �בער ר��"."וא�ה ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

.Ëועב�דה �זריעה אס�ר � העגלה �� ��ערפה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָה�חל
וכל י�רע". ולא ,�� יעבד לא "א�ר ��אמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלע�ל�,
חפר א� �חר� �ג�� קרקע, �ל �ג�פ� עב�דה �� ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָהע�בד
�� לסרק �מ�ר ל�קה. � �א�� וכ��צא נטע א� זרע ְִָָֹ�ְֵֵֶַַַָָָא�

�לנ�ר �גד[לסתת]���� �ארג �מי ��ה � אבני� �� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נאמר: לכ� ה�רקע; �ג�� מלאכה �אינ� �פר�, א� ��ְְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָ
קרקע, �ל �ג�פ� �ריעה מה � י�רע" ולא ,�� יעבד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"לא
קרקע. �ל �ג�פ� א�א אינ� �� ��אסרה עב�דה �ל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָא�

.Èער�פה עגלה הביא� ולא ��תאחר� קר�בה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנ�י
�ח�בי �ני�; ��ה לאחר ואפ�� �מביאי�, א�ת� ��פי� �ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
להביא ח�בי� ה���רי�, י�� עליה� �עבר ער�פה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעגלה

ה���רי�. י�� ְִִַַַלאחר

ה'תשס"ט אדר ח' רביעי יו�

יא ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

��אמר:‡. לג��, מעקה אד� לע��ת ע�ה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָמצות
�ירה �ית ��היה וה�א, לג��"; מעקה ;[מגורי�]"וע�ית ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הא�צר�ת �ית תבואה]אבל �ה�,[מחס� וכ��צא ה�קר �בית ְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ
אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� �ית וכל ל�. זק�ק ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָאינ�

ה�עקה. מ� �ט�ר ֲִֶַַַָא��ת,

י�ל·. "�י ��אמר: �מעקה, ח�ב ��פי�, �ני �ל ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹ�ְִֵֶַ�ית
נאמר ל�ה �� א� �נ�פל. א�א �לה לא מ���", ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹה�פל
�אינ� לפי מדר��ת, �ב�י כנס��ת ��י למעט ?"���"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אינ� � מ��� �ב�הה הר�י� ר��ת היתה לדירה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָע��יי�
לת�כ�. ולא מ���", ה�פל י�ל "�י ��אמר: למעקה, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזק�ק



wfgס - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'g iriax mei -

��א‚. �די טפחי�, מע�רה �ח�ת אי� � ה�עקה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ב�
�די חזקה, ה�חיצה להי�ת וצרי� ה��פל. מ��� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹי�ל
מעקה �לא ��� ה��יח וכל ת�ל. ולא עליה האד� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ���ע�
"ולא ��אמר: תע�ה, לא על ועבר ע�ה, מצות ��ל �ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
�אי� מ�ני זה, לאו על ל�קי� ואי� �בית�". �מי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָת�י�

מע�ה. ��ֲֶַ

����ל„. ורא�י ס�נה �� ��� �בר �ל ואחד ה�ג ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד
�י� �חצר�, ��ר א� �אר ל� �היתה �ג�� וימ�ת, אד� ��ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָ
חליה ל� לע��ת ח�ב � מי� �� �אי� �י� מי� �� ���ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ�ְָ

עפר] �די[תל ���י ל� לע��ת א� טפחי�, ע�רה ְְְֲֲִִֵַָָָָָ�ב�הה
ס�נת �� ��� מכ��ל �ל וכ� וימ�ת. אד� �� י�ל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
��בר �לה�הר מ��� �לה�מר להסיר� ע�ה מצות � ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנפ��ת
לא וא� נפ��". ��מר ל� "ה�מר ��אמר: יפה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹיפה
מצות ��ל � ס�נה לידי ה�ביאי� ה�כ��ל�ת וה�יח ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהסיר,

�מי�". ת�י� "לא על ועבר ְֲִִֵַַָָָֹע�ה,

ס�נת‰. �ה� ��� מ�ני חכמי� אסר� דברי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהר�ה
�עצמי, מס�� 'הריני ואמר: עליה� הע�בר וכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָנפ��ת;
מ�י� � '�� על מק�יד 'איני א� �כ�', עלי �אחרי� ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ�מה

מר��ת. מ�ת ְַַַא�ת�

.Â��ה�יל על �יו אד� י�יח לא ה�: המק�ח[צינור]וא�� ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ
ה�הר מ� ��ילה י��ה ולא וי��ה, האג�י�,מי� �מ� �ת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

מג�י� מי� י��ה ולא ר�אה. אינ� וה�א על�קה, יבלע ִ�ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ��א
וימ�ת. עפר, מ��חלי �� וכ��צא נח� מה� �תה ��א �ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

.Ê�וה�י ה�י�, ���י: מ��� האס�רי� ה��קי� ה� ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָוא��
והחלב, לחמ�, טעמ� לה����ת התחיל ואפ�� מז�ג, ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹואפ��

וה�יר ממאכל]וה�ב�, אי�[מי� � ה��קי� �ל �אר אבל ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
מה�. ��תי� ארס �עלי �אי� ���י�, על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמק�ידי�

.Á�וכ אס�ר; � ונת��ה ��ח��, ואב�יח ��תר�ק ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָה���
יי� וכ� ���י; מ��� �� אי� מב�ל, יי� �זה. ���צא ְִִִֵֵַָ�ְִֵֶַַָָ�ל
א� ויי� ימי�, �ל�ה עד �ריכת� מ�עת ה�י� וה�א ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ��סס,
וכ� מה�, ע�לה �ההבל זמ� �ל ח�י�, �הי� חלב א� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי�
אחר ט�ה לת�כ� מ�מעלה י�רד ה��קה �היה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמ�קי�
מ��� �ה� אי� א�� �ל � וי�רד ט�רד ��היה וה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָט�ה,
ההבל, �מ� ה��קה מ�ע��ע מתיראי� עפר ���חלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ���י;

מ���. ��תי� ְִִֵֶואי�

.Ë�כב�י ירקות]מי בה� �לק�ת[שכבשו �מי [שבישלו, ְְִֵֵָָ
ת�רמ�סי�בה�] �מי מרי�], ���י.[צמחי� מ��� �ה� אי� � ְִִִֵֵֶָ

נ���ה א� � ות�רמ�סי� ��לק�ת �ב�י� �ה� ��רה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָמי�
טע�, נ�ת� �ה� אי� וא� ���י; מ��� �ה� אי� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטעמ�,

ודרמ�סקי� �רי�י� �ה� �הדיח מי� וכ� [סוגיאס�רי�. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
���י.פירות] מ��� אס�רי� � ְֲִִִֶלח�לה

.È�ח�י דברי� �� �ערב א�[חריפי�]יי� �פל�לי�, ְְְְִִִִִֵֶַַַָ
�� אי� � טעמ� �����ה עד �אפסנ�י�, מרי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ�ברי�

ה��קי�. ��אר ה�י� וה�א ���י; ְְְִִִִִַַַָמ���

.‡È���� �י� ��ת���, ���י מ��� האס�רי� ה��קי� ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ�ל
אי� י��, אד� �צ�� היה ואפ�� אס�רי�; � ��ילה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�י�
�די אס�רי�? ויהי� י�ה� וכ�ה ה��חלי�. על י�� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָאימת

הרח� ויחזר[רמש]��צא וי��ה �לי, אז� מ�חת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ְִלמק�מ�.

.·Èנ�ר ה�� ��היה �די נת���, א� ��אסר� ה�י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ע�ר
��אבד[נרגש] �די מר�י� ה�י� הי� א� אבל �מ�יק. ְִֵֶַֹ�ְֲִִִֶַַַָָָ�ה�

�כלי�. �י� �קרקע�ת �י� מ�רי�, א�� הרי � ה�רה ְְְִִֵֵֵַָָ�ֲֵֵֶַָָָ�ה�
ה��קי�. ��אר ה�י� ְְְִִִֵַַַָוכ�

.‚È����ה ���י.[זור�]מעי� מ��� �� אי� �ה�א, �ל ְִִֵֵֶַַָָ
יי�]לגי� ��יק[כד א� �מג�ל, �בה ���ה �ה�יח� מג�ה ְִָ�ְְִִִִִֵֶֶַָָָ

�ב�� �מג�ל א� א�ה, מאה עמק אפ�� �ב�ר, א� ,���ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
�דק אס�ר. זה הרי � �מס�ד מי�ה �טרקלי� א� א�ה, ֲֵֶַָָָ�ְֶ�ְְְִִֵַַָָמאה
זה הרי � �� ה�יח� �� ואחר ה�ג�ל, את א� ה�בה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
�די ��קב? יהיה ��ה אס�ר; נקב, �ה� היה וא� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�מ�ר.

קט�. �ל קט�ה אצ�ע ְְִֵֶֶֶַַָָָָ���נס

.„Èעה�� מ��ה ��ת� �י על א� � ��ת��תה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחבית
היה מע�ה ע�ירי; י��ה לא מת�, ��תהולא ואמר� , ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ס� וי� למ�ה. ��קע ה�ח� �ארס מ�ני ומת, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָע�ירי
עפר ז�חלי ס�[נחשי�]חמת וי� למעלה, וצ�פה �ע�לה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָ

ואפ�� אס�ר, ה�ל �לפיכ� ה��קה; �אמצע נתלית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�היא
�אכל� �י על א� � ��ת��ה אב�יח וכ� �מס�נת. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָס�נ�

ע�ירי. יאכל לא מת�, ולא ��עה ְְֲִִִִֵֶַָֹֹֹמ���

.ÂË��יר ולא הר�י�, לר��ת י��כ� לא � ��ת��� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמי�
יג�ל ולא ה�ית, את ירח�[יערב]�ה� ולא ה�יט, את �ה� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

�המ�� �י� �המה, מה� י�קה ולא ורגליו, ידיו �ניו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ה�
לחת�ל. א�ת� מ�קה אבל חבר�; �המת ְְֱֲֲֵֵֶֶַַָָָ�י�

.ÊË� �ר�מה �ל היא אפ�� מג�י�, �מי� �����ה ְֲִִִֶָ�ְְִִִֶַָָע�ה
אס�רה. ה�ת הרי נאפית, ואפ�� ֱֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ��ר�;
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א�‡. ,�� וכ��צא נח� ���כ� ע�� א� ח�ה ְְְֵֵֶַַָָָָָָ�המה
א�� הרי �ג�פ�, �����ה קד� � האד� ה�מית ס� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�אכל�
ע�� א� ח�ה �המה לפיכ�, נפ��ת. ס�נת מ��� ְְְֲִִִֵַַַָָָָָאס�רי�
מ��� מ�רי� �ה� �י על א� � רגלי� חת�כי ִִָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַ��מצא�
מ��חלי אחד ��א ס�נה, מ��� אס�רי� א�� הרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָטרפה,
�ת��ר: א�ת� צ�לה ��דק�? �יצד ���דק�. עד נ�כ�; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָעפר

נתח�� לא ה�לי[נתפרק]א� מ�אר נ���ה ולא ה��ר, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ
מ�רי�. א�� הרי �ֲֵֵ�ִָ

נ��רי·. וה�ל�עי�[נקבי]וכ� וה���אי� וענבי� תאני� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָ
�י� �י�תר, �ד�לי� הי� אפ�� � וה�לפפ�נ�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאב�יחי�
�� ��� �ל � ה�לי �ת�� הי� ואפ�� מח�רי�, �י� ְְֲִִִֵֶַַָָָ�ְְִֵ�ל��י�
נ�כ�. �� וכ��צא נח� ��א אס�ר; נ���, ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה
אס�רי�, א�� הרי � �מנ�ר י��ב עכ�ר א� צ��ר ראה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָואפ��

נ�ב. נקב �מק�� ְִִֵֶֶֶָ��א

מ���‚. �ה� אי� ��ה�, העק� ���ל ענב א� ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�אנה
ואינ� ��ילה, וענבי� �אני� אד� א�כל לפיכ�, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ���י;
�תמרה �ר�גרת, ונע�ית ��ב�ה נק�רה �אנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָח���.

מ�ר�ת. ��יה� � ��ב�ה ָ�ְְְֵֶֶָָָנק�רה

י�„. ��א �יו; לת�� דינרי� א� מע�ת ל�� לאד� ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאס�ר
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��ל � זעה א� מצרעי�, א� �חי� מ�י �ל יב� רק ְְִִֵֵֶָָָֹ�ֲֵֵֶֶָֹעליה�
ה�ני�. מ�עת ח�� ה�ות, ס� האד� ִִֵֵֶַַַַַָָָָָזעת

�ס‰. אד� י�� לא נגע[כ�]וכ� ��א � �חי� �חת יד� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
י�� ולא עסקנ��ת. �ה�די� רע, �ס� א� �מצרע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�יד�
�סע�דה, ע�סק �ה�א �י על א� ה��ה, �חת ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָה�ב�יל

ר�אה. אינ� וה�א ה��יק, �בר �� י�ל ְִִֵֶֶַַָָָֹ��א

.Â� ה�נ�� �ת�� א� האתר�ג �ת�� ה��י� ינע� לא ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹוכ�
לעבר לאד� אס�ר וכ� וימ�ת. ח��, על אד� י�ל ְְְֲֵַָָָָָֹ�ִֶַָָָֹ��א
וכ� לחר�ה; לה�נס א� רע�ע, ��ר על א� נט�י, קיר ְְֵָ�ְְִִֵֶֶַַַַָָָ�חת
�מק�מ�. לעמד אס�ר ה��נ�ת, מ�אר �א�� ���צא ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹ�ל

.Ê�ה� מ�ני ה��יי�, ע� להתיחד ליה�די אס�ר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָוכ�
ית ולא �מי�. �פיכ�ת על �געח��די� ��ר�; ע�ה� ל�ה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לימינ� מחזיר� ��ר�, א�[מפנהו]�ג�י �מעלה ע�לי� הי� . ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ
למעלה, והג�י למ�ה י�ראל יהיה לא � �ירידה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹי�רדי�
להמית�. עליו י�ל ��א למ�ה; וה��י למעלה י�ראל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹא�א

י�ח יר�[יכו�]ואל ��א �ל�ל��.[ירוצ�]לפניו, את ְְֶֶַַָָָָָֹֹ�ְְָ

.Á�ה�ר את ל� ירחיב ה�ל�'? א�ה 'לא� �אל�: ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָא�
מרוחק] מקו� לו לע�ו,[יאמר יעקב �הרחיב �דר� ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

�עירה". אדני אל אבא א�ר "עד ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��אמר:

.Ë���מ נתיא�� �� א� א�א ה��י, מ� רפ�אה ל�ח ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאס�ר
��תיא�� �י על וא� ה�י�, מ� להתר�את ואס�ר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ��חיה;
ה��יי� מ� רפ�אה ל�ח �מ�ר אחריו. י��כ� ��א � ְִִִַַָָ�ְֲִִֶֶַָָָמ���
�רט�ה מל�גמה �ג�� מ�ח��, ����� למ�ה א� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלבהמה,

שונות] ל�ח[תחבושות אס�ר ס�נה, �ל מ�ה היתה וא� ;ְְִִֶַַַָָָָָָ
מתר�אי� אי� ה��ת, את עליה ��ח�לי� מ�ה וכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמ���.

ֵֶמה�.

.È,�ל יפה �ל�ני 'ס� ל�: ויאמר ��י, לר�פא ל�אל ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹ��מ�ר
מ���. י�ח לא אבל �ע�ה'; וכ� ְֲֲִִֶֶַַָָָָֹוכ�

.‡È.��יהרג ��א ה�חיד, �ר��ת מה� להס��ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואס�ר
להרג�. מתירא �ה�א מ�ני מ�ר, � ח��ב אד� היה ְְְְִִֵֵֶָָָ�ְִָָָָָוא�
ולא מ��� ��פחד �די ח��ב, אד� �ה�א ל��י ��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוא�

מ���. להס��ר מ�ר זה הרי � ְְִִֵֶַָ�ְֲֵֶֶַַיהרג��

.·È�מ�חיזי ואי� ה�לחמה, �לי �ל לג�יי� למ�ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹאס�ר
ה�י� את ולא[סכי�]לה� ס�י�, לא לה� מ�כרי� ואי� . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

�בלי� ולא שרשרות]ק�לרי�, �ל[מיני �ל�לא�ת ולא , ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
הנ��אה �בר[מהודו]�רזל �ל ולא וארי�ת, ��י� ולא , ְְְִֶַָֹ�ְֲִַָָָָֹ

�ריסי� לה� מ�כרי� אבל לר�י�; נזק �� ,[מגיני�]��� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
להג�. א�א ְֵֵֶֶָָָ�אינ�

.‚Èלי�ראל למ�ר אסר� �� לג�י, למ�ר �אסר� ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ�כ��
ה�דינה, �ני �ל לחיל ה�י� למ�ר �מ�ר לג�י. ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ�ְֵֶ���כר

י�ראל. על מג�י� �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָמ�ני

.„Èה�א� לי�ראל למכר� אס�ר � לג�י למ�ר �אס�ר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ�ל
�מכ�יל�. עברה ע�ברי ידי מח�ק ��מצא מ�ני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָליסטי�,
עצה וה�יא� �דבר, ע�ר ה�כ�יל �ל אלא �לבד, אל� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ה�גנת �ה�א[נכונה]�אינ� עברה, ע�ברי ידי �ח�ק א� , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
זה הרי � ל�� �אות מ�ני האמת �ר� ר�אה ואינ� ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָע�ר

מכ��ל"; ת�� לא ע�ר, "ולפני ��אמר: תע�ה, �לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹע�בר
ל�. הה�גנת עצה ל� �� עצה, מ�� ל�ל ְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה�א

.ÂË��ואפ ר�ע. לעבד א� לג�י, ט�בה עצה לה�יא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָואס�ר
� �ר�ע� ע�מד וה�א מצוה, �בר ��ע�ה עצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלה�יא�
לנב�כדנאצר עצה �ה�יא על א�א �נ�אל נתנ�ה ולא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאס�ר;

על�". י��ר מל�י מל�א, "לה� ��אמר: צדקה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָל��
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מ�א�‡. �חת ר�בצת �בהמ�� ��ר�, �חבר� ��גע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
יתר עליה �היה �י� ל�, הרא�י מ�א עליה �היה �י� �ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
ע�ה, מצות וז� מעליה; לפרק מצוה זה הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמ��א�

ע��". �עזב "עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹ��אמר:

נבהל·. וי�יח�� יפרק ע��[לחו�]ולא יקי� א�א ויל�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ז� ע��", �קי� "הק� ��אמר: � עליה מ�א� ויטע� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויחזר
טע� ולא �רק ולא נבהל, ה�יח� וא� אחרת. ע�ה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמצות
��אמר: תע�ה, לא מצות על ועבר ע�ה, מצות ��ל �ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

אחי�". חמ�ר את תראה ְֲִִֶֶָֹ"לא

אינ�‚. � ה�בר�ת �בית ר�בצת וה�המה �ה�, ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
היה א� וכ� אבדה. לה�יב מ��א �אינ� ��� ל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמ��א

חכ�]זק� ואינ�[תלמיד ה�איל � ולפרק לטע� �ר�� �אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ
�ט�ר. �ב�ד�, ְְִָלפי

.„� �פ�רק ט�ע� היה ,��� היתה �א�� �ל ה�לל: ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה
חסיד היה וא� חבר�. ��ל ולטע� לפרק ח�ב זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהרי
ה�ד�ל, ה��יא היה אפ�� � ה�י� מ��רת לפני� ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָוע��ה
קני� א� �ב� �ל מ�א �חת ר�בצת חבר� �המת ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוראה

ע��. וט�ע� ��רק �ה�, ְְִֵֵֵֶַָוכ��צא

�ע�‰. ולטע� לפרק ח�ב � ונפלה וחזרה וטע�, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹ�רק
"הק� �עזב", "עזב ��אמר: �עמי�, מאה אפ�� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאחרת,

לה�ד� צרי� לפיכ� ע��". �רסה,[ליל�]�קי� עד ע�� ְְְְִִִִִַַַָָָָָ
ל�'. צרי� 'איני ה��א: �על ל� אמר �� א� ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�א

.Âרא�ה מ��ראה� ע��? ולטע� לפרק יתח�ב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי
�פגיעה בפני�]�היא פני� "�י[כראיה נאמר �הרי � ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָ

מ��היה חכמי�, �ער� וכ�ה? תפ�ע". "�י ונאמר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָתראה",
א�ה, �לי�י ��ני א�ה ו��י� ו�� מאתי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�יניה�
יתר מ��� רח�ק היה �מיל; �מחצה מ�בעה אחד ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ�ה�א

ל�. זק�ק אינ� ִֵֶָמ�ה,

.Ê� עליו לטע� אבל �ח��. ע�� לפרק ה��רה מ� ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה
עד ע�� ��ד�ה ��עה וכ� �כר�; ונ�טל מצוה, ז� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

�כר. ל� י� ְֵַָָָ�רסה,

.Áי� על א� � מ�א� �חת רב�צה חבר� �המת ְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָָמצא
עליה, ולטע� מעליה לפרק מצוה ע��, ה�עלי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�אי�
�� א� מק��. מ�ל � �קי�" "הק� �עזב", "עזב ֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ��אמר:
והל� ,�� ה�המה �על היה �א� "ע��"? נאמר ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָל�ה
א� מצוה, ועלי� 'ה�איל :�� ��גע לזה ואמר ל� ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָוי�ב
"ע��". ��אמר: �ט�ר, זה הרי � �רק' לב��, לפרק ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹרצית
ולטע� לפרק ח�ב ח�לה, א� זק� ה�המה �על היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוא�

ְַלב��.
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��ל � זעה א� מצרעי�, א� �חי� מ�י �ל יב� רק ְְִִֵֵֶָָָֹ�ֲֵֵֶֶָֹעליה�
ה�ני�. מ�עת ח�� ה�ות, ס� האד� ִִֵֵֶַַַַַָָָָָזעת

�ס‰. אד� י�� לא נגע[כ�]וכ� ��א � �חי� �חת יד� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
י�� ולא עסקנ��ת. �ה�די� רע, �ס� א� �מצרע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�יד�
�סע�דה, ע�סק �ה�א �י על א� ה��ה, �חת ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָה�ב�יל

ר�אה. אינ� וה�א ה��יק, �בר �� י�ל ְִִֵֶֶַַָָָֹ��א

.Â� ה�נ�� �ת�� א� האתר�ג �ת�� ה��י� ינע� לא ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹוכ�
לעבר לאד� אס�ר וכ� וימ�ת. ח��, על אד� י�ל ְְְֲֵַָָָָָֹ�ִֶַָָָֹ��א
וכ� לחר�ה; לה�נס א� רע�ע, ��ר על א� נט�י, קיר ְְֵָ�ְְִִֵֶֶַַַַָָָ�חת
�מק�מ�. לעמד אס�ר ה��נ�ת, מ�אר �א�� ���צא ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹ�ל

.Ê�ה� מ�ני ה��יי�, ע� להתיחד ליה�די אס�ר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָוכ�
ית ולא �מי�. �פיכ�ת על �געח��די� ��ר�; ע�ה� ל�ה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לימינ� מחזיר� ��ר�, א�[מפנהו]�ג�י �מעלה ע�לי� הי� . ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ
למעלה, והג�י למ�ה י�ראל יהיה לא � �ירידה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹי�רדי�
להמית�. עליו י�ל ��א למ�ה; וה��י למעלה י�ראל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹא�א

י�ח יר�[יכו�]ואל ��א �ל�ל��.[ירוצ�]לפניו, את ְְֶֶַַָָָָָֹֹ�ְְָ

.Á�ה�ר את ל� ירחיב ה�ל�'? א�ה 'לא� �אל�: ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָא�
מרוחק] מקו� לו לע�ו,[יאמר יעקב �הרחיב �דר� ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

�עירה". אדני אל אבא א�ר "עד ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��אמר:

.Ë���מ נתיא�� �� א� א�א ה��י, מ� רפ�אה ל�ח ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאס�ר
��תיא�� �י על וא� ה�י�, מ� להתר�את ואס�ר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ��חיה;
ה��יי� מ� רפ�אה ל�ח �מ�ר אחריו. י��כ� ��א � ְִִִַַָָ�ְֲִִֶֶַָָָמ���
�רט�ה מל�גמה �ג�� מ�ח��, ����� למ�ה א� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלבהמה,

שונות] ל�ח[תחבושות אס�ר ס�נה, �ל מ�ה היתה וא� ;ְְִִֶַַַָָָָָָ
מתר�אי� אי� ה��ת, את עליה ��ח�לי� מ�ה וכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמ���.

ֵֶמה�.

.È,�ל יפה �ל�ני 'ס� ל�: ויאמר ��י, לר�פא ל�אל ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹ��מ�ר
מ���. י�ח לא אבל �ע�ה'; וכ� ְֲֲִִֶֶַַָָָָֹוכ�

.‡È.��יהרג ��א ה�חיד, �ר��ת מה� להס��ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואס�ר
להרג�. מתירא �ה�א מ�ני מ�ר, � ח��ב אד� היה ְְְְִִֵֵֶָָָ�ְִָָָָָוא�
ולא מ��� ��פחד �די ח��ב, אד� �ה�א ל��י ��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוא�

מ���. להס��ר מ�ר זה הרי � ְְִִֵֶַָ�ְֲֵֶֶַַיהרג��

.·È�מ�חיזי ואי� ה�לחמה, �לי �ל לג�יי� למ�ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹאס�ר
ה�י� את ולא[סכי�]לה� ס�י�, לא לה� מ�כרי� ואי� . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

�בלי� ולא שרשרות]ק�לרי�, �ל[מיני �ל�לא�ת ולא , ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
הנ��אה �בר[מהודו]�רזל �ל ולא וארי�ת, ��י� ולא , ְְְִֶַָֹ�ְֲִַָָָָֹ

�ריסי� לה� מ�כרי� אבל לר�י�; נזק �� ,[מגיני�]��� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
להג�. א�א ְֵֵֶֶָָָ�אינ�

.‚Èלי�ראל למ�ר אסר� �� לג�י, למ�ר �אסר� ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ�כ��
ה�דינה, �ני �ל לחיל ה�י� למ�ר �מ�ר לג�י. ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ�ְֵֶ���כר

י�ראל. על מג�י� �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָמ�ני

.„Èה�א� לי�ראל למכר� אס�ר � לג�י למ�ר �אס�ר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ�ל
�מכ�יל�. עברה ע�ברי ידי מח�ק ��מצא מ�ני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָליסטי�,
עצה וה�יא� �דבר, ע�ר ה�כ�יל �ל אלא �לבד, אל� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ה�גנת �ה�א[נכונה]�אינ� עברה, ע�ברי ידי �ח�ק א� , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
זה הרי � ל�� �אות מ�ני האמת �ר� ר�אה ואינ� ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָע�ר

מכ��ל"; ת�� לא ע�ר, "ולפני ��אמר: תע�ה, �לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹע�בר
ל�. הה�גנת עצה ל� �� עצה, מ�� ל�ל ְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה�א

.ÂË��ואפ ר�ע. לעבד א� לג�י, ט�בה עצה לה�יא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָואס�ר
� �ר�ע� ע�מד וה�א מצוה, �בר ��ע�ה עצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלה�יא�
לנב�כדנאצר עצה �ה�יא על א�א �נ�אל נתנ�ה ולא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאס�ר;

על�". י��ר מל�י מל�א, "לה� ��אמר: צדקה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָל��
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מ�א�‡. �חת ר�בצת �בהמ�� ��ר�, �חבר� ��גע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
יתר עליה �היה �י� ל�, הרא�י מ�א עליה �היה �י� �ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
ע�ה, מצות וז� מעליה; לפרק מצוה זה הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמ��א�

ע��". �עזב "עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹ��אמר:

נבהל·. וי�יח�� יפרק ע��[לחו�]ולא יקי� א�א ויל�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ז� ע��", �קי� "הק� ��אמר: � עליה מ�א� ויטע� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויחזר
טע� ולא �רק ולא נבהל, ה�יח� וא� אחרת. ע�ה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמצות
��אמר: תע�ה, לא מצות על ועבר ע�ה, מצות ��ל �ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

אחי�". חמ�ר את תראה ְֲִִֶֶָֹ"לא

אינ�‚. � ה�בר�ת �בית ר�בצת וה�המה �ה�, ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
היה א� וכ� אבדה. לה�יב מ��א �אינ� ��� ל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמ��א

חכ�]זק� ואינ�[תלמיד ה�איל � ולפרק לטע� �ר�� �אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ
�ט�ר. �ב�ד�, ְְִָלפי

.„� �פ�רק ט�ע� היה ,��� היתה �א�� �ל ה�לל: ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה
חסיד היה וא� חבר�. ��ל ולטע� לפרק ח�ב זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהרי
ה�ד�ל, ה��יא היה אפ�� � ה�י� מ��רת לפני� ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָוע��ה
קני� א� �ב� �ל מ�א �חת ר�בצת חבר� �המת ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוראה

ע��. וט�ע� ��רק �ה�, ְְִֵֵֵֶַָוכ��צא

�ע�‰. ולטע� לפרק ח�ב � ונפלה וחזרה וטע�, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹ�רק
"הק� �עזב", "עזב ��אמר: �עמי�, מאה אפ�� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאחרת,

לה�ד� צרי� לפיכ� ע��". �רסה,[ליל�]�קי� עד ע�� ְְְְִִִִִַַַָָָָָ
ל�'. צרי� 'איני ה��א: �על ל� אמר �� א� ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�א

.Âרא�ה מ��ראה� ע��? ולטע� לפרק יתח�ב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי
�פגיעה בפני�]�היא פני� "�י[כראיה נאמר �הרי � ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָ

מ��היה חכמי�, �ער� וכ�ה? תפ�ע". "�י ונאמר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָתראה",
א�ה, �לי�י ��ני א�ה ו��י� ו�� מאתי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�יניה�
יתר מ��� רח�ק היה �מיל; �מחצה מ�בעה אחד ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ�ה�א

ל�. זק�ק אינ� ִֵֶָמ�ה,

.Ê� עליו לטע� אבל �ח��. ע�� לפרק ה��רה מ� ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה
עד ע�� ��ד�ה ��עה וכ� �כר�; ונ�טל מצוה, ז� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

�כר. ל� י� ְֵַָָָ�רסה,

.Áי� על א� � מ�א� �חת רב�צה חבר� �המת ְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָָמצא
עליה, ולטע� מעליה לפרק מצוה ע��, ה�עלי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�אי�
�� א� מק��. מ�ל � �קי�" "הק� �עזב", "עזב ֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ��אמר:
והל� ,�� ה�המה �על היה �א� "ע��"? נאמר ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָל�ה
א� מצוה, ועלי� 'ה�איל :�� ��גע לזה ואמר ל� ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָוי�ב
"ע��". ��אמר: �ט�ר, זה הרי � �רק' לב��, לפרק ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹרצית
ולטע� לפרק ח�ב ח�לה, א� זק� ה�המה �על היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוא�

ְַלב��.
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.Ëמח�ר ה��י היה א� � י�ראל �ל וה��א ה��י ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�המת
ולטע�, לפרק ח�ב לאו, וא� ל�; זק�ק אינ� �המ��, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹאחר
י�ראל, �ל ה�המה היתה א� וכ� י�ראל. צער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמ���
י�ראל. צער מ��� ולטע�, לפרק ח�ב � ��י �ל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוה��א�י
א�א �ה� לה��ל ח�ב אינ� � �מ�א� ה��י �המת ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל

איבה .נאה][שמ��� ִֵָ

.È�מה אחד �ל �רגליו �[מהחמורי�]ח�רי� רע�ע�ת ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
האי�, נפל מעליו; ולעבר להק�י� ר�אי� חבריו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאי�

מעליו. לעבר ֲִֵַַָָָֹר�אי�

.‡È�ה�ר �דחק� ר�כב, ואחד טע�� אחד לדר�היה [הגיעו ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחדצרה] טע�� אחד ה�ע��. מ�ני הר�כב את מעבירי� �ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואחד רכ�ב אחד ה�ע��. מ�ני הריק� את מעבירי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָריק�,
טע�ני�, �ניה� הרכ�ב. מ�ני הריק� את מעבירי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָריק�,

�יניה�. ��רה ע��י� � ריקני� �ניה� רכ�בי�, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ�ניה�

.·È,�ז� ז� �פ�גע�ת ��הר ע�בר�ת �הי� ספינ�ת ��י ְְְְְִֵֵֶַָָָָוכ�
אחר ז� עבר� וא� ט�בע�ת, אחת �בת ��יה� ע�בר�ת ְְְְְְִִֵֶַַַַַָא�
�ב�הה �מעלה ע�לי� �הי� גמ�י� �ני וכ� ע�בר�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָז�
וא� נ�פלי�, אחת �בת �ניה� ע�ברי� א� �זה, זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ�פגע�
ו�אינ� טע�נה ע��י�? ה� �יצד � ע�לי� זה אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�זה
קר�בה ה�ע�נה; מ�ני טע�נה �אינ� ��חה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָטע�נה,

מוצא�]�רח�קה קר�בה.[לנמל �אינ� מ�ני קר�בה ��חה , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ה�איל � טע�נ�ת ��יה� קר�ב�ת, ��יה� א� רח�ק�ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶ��יה�
זה �כר מעל�ת וה� �יניה�, ��רה ה�ל אחד, �דחק ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ְוכ��
עמית�". ���ט "�צדק נאמר: �� וכ��צא �בזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלזה.

.‚Èרק� ואחד מ�א�, �חת ר�ב� אחד � ��ני� ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��גע
��ח�ה לפרק מצוה � ע�� ��טע� מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
�ברי� ��ה ט�ע�. �� ואחר ח�י�, �עלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמ���
אבל א�הבי�; �ניה� א� ��נאי� �ניה� ��הי� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָאמ�רי�?
ה��נא ע� לטע� מצוה � א�הב ואחד ��נא אחד היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�

הרע. יצר� את לכ� �די ְְְִִֵֶַָָָֹ�ח�ה,

.„Èמא��ת לא מ��ראל, ה�א � ���רה ��אמר �ְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה��נא
וה�ת�ב מ��ראל, ��נא לי�ראל יהיה והיא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהע�ל�.
�ג�� חכמי�, אמר� �לבב�"? אחי� את ת�נא "לא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹא�מר
זה הרי � חזר ולא �� והתרה עברה, �עבר לב�� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ראה�
על וא� מר�ע�. ויחזר ���בה ��ע�ה עד ל�נא�, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹמצוה
� �מ�א� נבהל מצא� א� � ���בה ע�ה לא �עדי� ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ�י
��א למ�ת; נ�טה י�יח�� ולא ע��, ולטע� לפרק ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמצוה
הק�ידה וה��רה ס�נה, לידי ויב�א ממ�נ�, ��ביל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָי��הה
�ה� מאחר צ�יקי�, �י� ר�עי� �י� י�ראל, נפ��ת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
אליה�, "אמר ��אמר: ה�ת, �ע�ר �מאמיני� ה' אל ְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹנלוי�
א� �י הר�ע, �מ�ת אח�� א� אלהי�, ה' נא� אני ְְֱִִִִֶָָָֹֹ�ְִַָחי

וחיה". מ�ר��, ר�ע ְְְִַָָָָ���ב

�ס�ע�. רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�ני� �רקיו, �מני� ��י, �עזרת ע�ר אחד ספר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָנגמר
הלכ�ת �רקי�; ע�ר אר�עה ממ��, נזקי הלכ�ת ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָו��י�:
ע�ר �מ�נה ואבדה, �זלה הלכ�ת �רקי�; ��עה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָָ�נבה,
ר�צח הלכ�ת �רקי�; �מ�נה �מ�יק, ח�בל הלכ�ת ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ�רקי�;

�רקי�. ע�ר �ל�ה נפ�, ְְְִִֶֶַָָָָֹ��מירת

ה'תשס"ט אדר ט' חמישי יו�
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הלכ�ת מכירה, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכ�תיו
�מ�נה ו��פי�,זכ�ה �ל�חי� הלכ�ת �כני�, הלכ�ת , ְְְְְְִִִִִֵַָָָ�ִָ

עבדי�. ְֲִִָהלכ�ת

dxikn zFkld¦§§¦¨
מצו�ת ואר�ע ע�ה, מצות אחת � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָי�
(ב) �ממ�ר; מ�ח �י� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹלא
��א (ד) �דברי�; י�נה ��א (ג) �ממ�ר; �מ�ח י�נה ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹֹ��א
�בא�ר �דברי�. י�נה� ��א (ה) �ממ�נ�; צדק �ר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹי�נה

א��. �פרקי� א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת

א ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

עדי�.‡. עליה� העיד� ואפ�� �דברי�, נקנה אינ� ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָה��ח
'עבד ל�', מ�כר אני זה 'יי� ל�', מ�כר אני זה '�ית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ�יצד?

ה�מי� �פסק� ל�', מ�כר אני מחיר]זה ורצה[וסיכמו , ְְְֲִִֵֶַָָָָ
ואמר� 'מכר�י', ואמר ה��כר ורצה 'קניתי', ואמר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָה��קח
זה הרי � זה' ו��קח זה ��כר עדי� עלינ� 'הו� ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלעדי�:
וכ� מע�ל�. �ברי� �יניה� היה לא �כא�� כל��, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹאינ�

�מק�ל�. מ�נה ְְְֵַַָָָ�נ�ת�

�ה�·. נקנה �ה�א מ�ברי� �אחד ה��ח נקנה א� ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָאבל
מה� אחד ואי� �לל; עדי� צריכי� ואינ� ה��קח, קנה �ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

.�� לחזר ֲַָֹיכ�ל

מ�ל�ה‚. �אחד נקנית ה�רקע ה��ח? י�נה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ב�ה
בחזקה. א� ב�טר, א� �כס�, � ְְְֲִִֶֶַָָָָדברי�

.„� ה�מי� ל� ונת� �דה, א� �ית ל� מכר �כס�? ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�יצד
את ��תבי� �אי� �מק�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָקנה.
עד קנה לא מכר, �טר לכ�ב ��ר�� �מק�� אבל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה�טר;
מ�וה �פח�ת נקנית קרקע ואי� ה�טר. את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��כ�ב

ְָ�ר�טה.

אקנה,‰. �כס� אקנה, רציתי 'א� ואמר: ה��קח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
ק��, זה הרי � זה �נאי על ה�ס� ונת� אקנה', ��טר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָא�
יכ�ל וה��קח ה�נאי; מ�ני �� לחזר יכ�ל ה��כר ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹואי�
�זה. ה��כר התנה א� וכ� ה�טר. את ��כ�ב עד �� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלחזר

.Â�יו� � ל�' �יתי וי�נה לפל�ני מנה ��' לחבר�: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהא�מר
ערב. מ�י� ה�ית קנה ִִִֵֶַַַָָָָ��ת�,

.Êעל א� החר� על א� ה�יר על ל� �תב ��טר? ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ�יצד
�ה�יע �יו� � ל�' מכ�רה '�די ל�', נת�נה '�די ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעלה:
וא� �לל, עדי� �� �אי� �י על א� קנה; ליד�, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָה�טר
אמ�רי�? �ברי� ��ה �ל��. �וה ה�טר �אי� �י ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָעל
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רעת� מ�ני �דה� למכור]�מ�כר ��אר[שמעוניי� אבל ; ְְְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ואפ�� ליד�, מכר �ל ה�טר �ה�יע �י על א� � ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהקרקע�ת

ה�מי�. את ���� עד קנה לא � עדי� �� ִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהי�

.Áא�תו נת� א� �דה, א� �ית ל� מכר �חזקה? ֲִֵֶַַַַַָָָָָ�יצד
וה�א �ה�א, �ל פר� א� גדר א� ��על �יו� � ְֵֶֶַַַַָָָָָָָמ�נה
אמ�רי�? �ברי� ��ה קנה. זה הרי � �מע�יו ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ���עיל
ה��ת�, א� ה��כר �פני ��א אבל ה��כר; �פני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��החזיק
� החזיק א� �� ואחר �קנה'; חזק 'ל� ל�: ��אמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹצרי�

ה�עלי�. �פני �אינ� �י על א� ְְִִִֵֵֶַַַָָָקנה,

.Ëזה הרי � ה�פ�ח את ל� �מסר לחבר�, �ית ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוה��כר
'ל ל�: �אמר �פני�מי �אינ� �י על א� �קנה', חזק � ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

�יו� � ה��ר את ה��כר וכ� יקנה. �כ��חזיק, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�עלי�;
�לי� ל� שלו]��סר 'ל�[הדלי ל�: �אמר �מי זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

יקנה. �כ��חזיק, �קנה'; ְְְְֲִִֵֵֶֶַחזק

.È,חצר א� �ית ��כר �ג�� קנה? �נעילה ה�חזיק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�יצד
� �פתח� וחזר ה�תח את ה��קח ונעל �ת�ח, ה�תח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
ה��עיל. ���� �� נ���� �הרי וקנה, החזיק זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.‡Èהיה� �ג�� קנה? �ה�א �ל �גדירה ה�חזיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�יצד
�ה�א �ל עליו וה�סי� �נחת, ל� ע�לי� והי� �דר, ��ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
הרי � �דחק א�א ל� ע�לי� �אי� ונמצא לע�רה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוה�לימ�
נכנסי� והי� �רצה �� היתה א� וכ� וקנה. ה�עיל, ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָזה
נכנס ה�כנס ��מצא עד �ה�א �ל �� והרחיב �דחק, ��ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

וקנה. ה�עיל, הרי � ְְֲִֵֶַָָ�רוח

.·Èצר�ר ל�דה,[אב�]נת� ה�י� �� ��כר �ג�� וה�עיל, ְְְִִֶֶַַַַַָָָ
ל�דה ה�י� �נטילת� ��תח �ג�� וה�עיל, צר�ר נטל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָא�

�זה. ���צא �ל וכ� קנה. זה הרי �ְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚Èמ�נה� ל� ��תנ� א� �דה�, �צד לחבר� �דה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��כר
ה�צר את ��� �יו� הגבול]� אדמת את ��י[השווה ��י� ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

�� הל� א� אבל קנה. אחת, ��דה ��יה� ונע�� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה�ד�ת
�ביל וא� �ל��; מ�עיל זה ה��� אי� �לרח��, ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָלאר��
�ה���. קנה לה���, ונע�ה ה�איל � ל� מכר ְְְְֲִִִִַַָָָָָ�רמי�

.„Èהיה א� �ה��כ�? ��קנה ה�ר� רחב �ע�ר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹוכ�ה
�צ��; רגל וי�יח רגל ��ג�י� �די קנה �מחיצ�ת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ְמס��
רא�� על ��היה �די �רחב קנה מחיצ�ת, �� אי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוא�

.�� וי�ב �ריגי� �ל ְֲִִִִֶָָָֹחבילה

.ÂËצחיח ה�רקע �דירה[יבש]היתה לא �� �אי� סלע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
א�ת� ���נה החזקה הרי � זריעה �ת ואינ� �רצה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
�זה וכ��צא ,�� ה�המה העמדת א� ה�ר�ת, �טיחת ,��ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ה��מי�. ְְִִַַָמ�אר

.ÊË�נר א� �זרע� ה��קח �� ונכנס לחבר�, �דה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��כר
זמר�[חרש] א� האיל� �ר�ת �אס� א� ענפי�], וכל[כרת , ְְִֵֶַָָָָָ

ואי� החזיק; �הרי קנה, זה הרי � א�� �דברי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ���צא
�ל סל ה��כר אס� א� וכ� .�� לחזר יכ�ל מה� ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחד
��ה �הרי �חזקה, מ�ד ל�קח קנה � ל��קח ונת� ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�ר�ת
.��� �ר�תיה ונע�� �מ�ר, קני� ז� �דה ל� �הקנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ע��

.ÊÈ�ע ���נה ה�א ��טר א�א �חזקה, ק�נה אינ� ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָה��י
�ג�י, ה�א הרי � ה��י מחמת ה�א וי�ראל ה�ס�. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנתינת
ה�א הרי � ל�רקע ה�ח�ר �ל ��טר. א�א ק�נה ְֲֵַַַָ�ְְְִֵֶֶַָָָואינ�

צרי� אינ� וא� בחזקה; א� �ב�טר �כס� ונקנה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�קרקע,
�מ�לטלי� זה הרי � לה�צר הע�מד�ת ענבי� �ג�� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָל�רקע,

א�ניה. לה� וי� ְְִִֵֶָָָָלקנ�ה,

.ÁÈ�� � �בחזקה �ב�טר �כס� נקנית �ה�רקע ���ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
�כ נקנית ה�רקע א��כיר�ת לב��, ��טר א� לב��, ס� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ�חזקה;

.ËÈ�יו� � מדינ�ת �ע�ר �ד�ת ע�ר לחבר� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָה��כר
הר מה� אחת היתה ואפ�� .��� קנה מה�, �אחת ְֲִֵֶַַַַָָָ�ְְִֵֶֶֶַַָָ�החזיק

מצ�לה וה�נ�ה ��מי�[עמק]�ב��, אינה ז� ��מי� �הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ה�אר. קנה מה�, �אחת �החזיק �יו� כ� �י על א� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָז�

.Îלא א� אבל .��� �מי ��ת� אמ�רי�? �ברי� ֲִָָֹ�ְְֲִִֵֶֶַַָָ��ה
הי� א� לפיכ� מע�תיו; �נגד א�א קנה לא ,��� �מי ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹ�ְֵַָנת�
�החזיק �יו� � ��כיר�ת וכ� .��� קנה �מ�נה, ְְְִִִֵֵֶֶָָ�ְַַָָָָֹה�ל
מקצת הי� ה�כיר�ת. זמ� �ל ��� קנה מה�, ְְְִִַַָָָָ�ְֵֶַַָָ�אחת
�י� �החזיק �יו� � ��כיר�ת �מקצת� �ממ�ר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�רקע�ת

ה�ל. קנה ��כ�רה, �י� ְְֵַַַָָָָֹ��כ�רה

ב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�כס�‡. ונקנה לקנ�ה, �קרקע ה�א הרי � �נעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד
בחזקה. א� ְֲִַָָָ�ב�טר

�דר�·. �� ������ עבדי�? �קני� החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מה
מנעל�, ל� ה�יר �יצד? ר��. �פני �עבדי�, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ������י�
לבית אחריו �ליו �ה�לי� א� מנעל�, ל� �הנעיל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָא�
א� הל�י��, א� �רד�, א� סכ�, א� �הפ�יט�, א� ְְְְִִִִֵֶֶַָָה�רח�,
קנה�. העבד, את הרב הג�י� א� וכ� קנה; � ר�� את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהג�י�

אצל�‚. והביא� כרחו]�קפ� �העבדי�[בעל קנה�; � ְְֱֲִִֶֶֶָָָָָ
א� אצל�, �בא לעבד קרא א� אבל �ז�. �מ�יכה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָנקני�
� אצל� והל� ה��קח', אצל 'ל� הרא���: ר�� ל� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�אמר
�מ� �� י���� א� �תקיפה, ��מ�כ�� עד קנה; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלא
ל�: ��אמר צרי� הרב, �פני ��א �� החזיק וא� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��ארנ�.

�קנה'. חזק ְֲֵֵֵ'ל�

�דברי�„. א�ת� וק�ני� �בהמה, ה�א הרי � קט� ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד
העבדי�; �ה� ���ני� �בדברי� ה�המה �ה� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ���ני�

�קפ�. ��א �י על א� �מ�יכה, נקנה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹלפיכ�

על‰. א� �מ�יכה; נקנית � ��ה �י� ��ה �י� ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָה�המה,
מ�ני להג�י�, הצריכ�ה� לא א�ת�, להג�י� �אפ�ר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�י
�כל ק�ני� וההג�הה, קנה. הג�י�, וא� �אר�. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��תח�טת
א� �סמטה, א�א �� ק�ני� אי� ה��יכה, אבל ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמק��.
ולא הר�י�, �ר��ת �� ק�ני� ואי� �ניה�; �ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�חצר

�ניה�. �ל �אינ� ְְֵֵֵֶֶֶָָ�חצר

.Â�א ל�מר צרי� אי� �מ�יכה? ה�המה את ק�ני� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�יצד
א�א ��נה; ,�� והלכה עליה �רכב א� והלכה ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָמ�כ�

�ה�י�� א� �באה, ל� קרא אותה]אפ�� �מ�ל[הכה ְֲִִִֵֶַָָָָָָ
��מ�� וה�א קני�; ורגל, יד �עקרה �יו� � לפניו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹורצתה
צרי� � ה�עלי� �פני ��א מ�� א� אבל ה�עלי�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�פני

�קנה'. מ�� 'ל� ��מ��: קד� ל� ְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹ��אמר

.Êסר�� �יו� � �מ�נה ל� ��תנ� א� לחבר�, עדר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��כר
וה�ל העדר �רא� המה�כת ה�המה והיא מ���כית, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹל�
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רעת� מ�ני �דה� למכור]�מ�כר ��אר[שמעוניי� אבל ; ְְְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ואפ�� ליד�, מכר �ל ה�טר �ה�יע �י על א� � ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהקרקע�ת

ה�מי�. את ���� עד קנה לא � עדי� �� ִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהי�

.Áא�תו נת� א� �דה, א� �ית ל� מכר �חזקה? ֲִֵֶַַַַַָָָָָ�יצד
וה�א �ה�א, �ל פר� א� גדר א� ��על �יו� � ְֵֶֶַַַַָָָָָָָמ�נה
אמ�רי�? �ברי� ��ה קנה. זה הרי � �מע�יו ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ���עיל
ה��ת�, א� ה��כר �פני ��א אבל ה��כר; �פני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��החזיק
� החזיק א� �� ואחר �קנה'; חזק 'ל� ל�: ��אמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹצרי�

ה�עלי�. �פני �אינ� �י על א� ְְִִִֵֵֶַַַָָָקנה,

.Ëזה הרי � ה�פ�ח את ל� �מסר לחבר�, �ית ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוה��כר
'ל ל�: �אמר �פני�מי �אינ� �י על א� �קנה', חזק � ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

�יו� � ה��ר את ה��כר וכ� יקנה. �כ��חזיק, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�עלי�;
�לי� ל� שלו]��סר 'ל�[הדלי ל�: �אמר �מי זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

יקנה. �כ��חזיק, �קנה'; ְְְְֲִִֵֵֶֶַחזק

.È,חצר א� �ית ��כר �ג�� קנה? �נעילה ה�חזיק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�יצד
� �פתח� וחזר ה�תח את ה��קח ונעל �ת�ח, ה�תח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
ה��עיל. ���� �� נ���� �הרי וקנה, החזיק זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.‡Èהיה� �ג�� קנה? �ה�א �ל �גדירה ה�חזיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�יצד
�ה�א �ל עליו וה�סי� �נחת, ל� ע�לי� והי� �דר, ��ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
הרי � �דחק א�א ל� ע�לי� �אי� ונמצא לע�רה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוה�לימ�
נכנסי� והי� �רצה �� היתה א� וכ� וקנה. ה�עיל, ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָזה
נכנס ה�כנס ��מצא עד �ה�א �ל �� והרחיב �דחק, ��ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

וקנה. ה�עיל, הרי � ְְֲִֵֶַָָ�רוח

.·Èצר�ר ל�דה,[אב�]נת� ה�י� �� ��כר �ג�� וה�עיל, ְְְִִֶֶַַַַַָָָ
ל�דה ה�י� �נטילת� ��תח �ג�� וה�עיל, צר�ר נטל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָא�

�זה. ���צא �ל וכ� קנה. זה הרי �ְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚Èמ�נה� ל� ��תנ� א� �דה�, �צד לחבר� �דה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��כר
ה�צר את ��� �יו� הגבול]� אדמת את ��י[השווה ��י� ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

�� הל� א� אבל קנה. אחת, ��דה ��יה� ונע�� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה�ד�ת
�ביל וא� �ל��; מ�עיל זה ה��� אי� �לרח��, ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָלאר��
�ה���. קנה לה���, ונע�ה ה�איל � ל� מכר ְְְְֲִִִִַַָָָָָ�רמי�

.„Èהיה א� �ה��כ�? ��קנה ה�ר� רחב �ע�ר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹוכ�ה
�צ��; רגל וי�יח רגל ��ג�י� �די קנה �מחיצ�ת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ְמס��
רא�� על ��היה �די �רחב קנה מחיצ�ת, �� אי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוא�

.�� וי�ב �ריגי� �ל ְֲִִִִֶָָָֹחבילה

.ÂËצחיח ה�רקע �דירה[יבש]היתה לא �� �אי� סלע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
א�ת� ���נה החזקה הרי � זריעה �ת ואינ� �רצה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
�זה וכ��צא ,�� ה�המה העמדת א� ה�ר�ת, �טיחת ,��ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ה��מי�. ְְִִַַָמ�אר

.ÊË�נר א� �זרע� ה��קח �� ונכנס לחבר�, �דה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��כר
זמר�[חרש] א� האיל� �ר�ת �אס� א� ענפי�], וכל[כרת , ְְִֵֶַָָָָָ

ואי� החזיק; �הרי קנה, זה הרי � א�� �דברי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ���צא
�ל סל ה��כר אס� א� וכ� .�� לחזר יכ�ל מה� ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחד
��ה �הרי �חזקה, מ�ד ל�קח קנה � ל��קח ונת� ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�ר�ת
.��� �ר�תיה ונע�� �מ�ר, קני� ז� �דה ל� �הקנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ע��

.ÊÈ�ע ���נה ה�א ��טר א�א �חזקה, ק�נה אינ� ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָה��י
�ג�י, ה�א הרי � ה��י מחמת ה�א וי�ראל ה�ס�. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנתינת
ה�א הרי � ל�רקע ה�ח�ר �ל ��טר. א�א ק�נה ְֲֵַַַָ�ְְְִֵֶֶַָָָואינ�

צרי� אינ� וא� בחזקה; א� �ב�טר �כס� ונקנה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�קרקע,
�מ�לטלי� זה הרי � לה�צר הע�מד�ת ענבי� �ג�� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָל�רקע,

א�ניה. לה� וי� ְְִִֵֶָָָָלקנ�ה,

.ÁÈ�� � �בחזקה �ב�טר �כס� נקנית �ה�רקע ���ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
�כ נקנית ה�רקע א��כיר�ת לב��, ��טר א� לב��, ס� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ�חזקה;

.ËÈ�יו� � מדינ�ת �ע�ר �ד�ת ע�ר לחבר� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָה��כר
הר מה� אחת היתה ואפ�� .��� קנה מה�, �אחת ְֲִֵֶַַַַָָָ�ְְִֵֶֶֶַַָָ�החזיק

מצ�לה וה�נ�ה ��מי�[עמק]�ב��, אינה ז� ��מי� �הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ה�אר. קנה מה�, �אחת �החזיק �יו� כ� �י על א� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָז�

.Îלא א� אבל .��� �מי ��ת� אמ�רי�? �ברי� ֲִָָֹ�ְְֲִִֵֶֶַַָָ��ה
הי� א� לפיכ� מע�תיו; �נגד א�א קנה לא ,��� �מי ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹ�ְֵַָנת�
�החזיק �יו� � ��כיר�ת וכ� .��� קנה �מ�נה, ְְְִִִֵֵֶֶָָ�ְַַָָָָֹה�ל
מקצת הי� ה�כיר�ת. זמ� �ל ��� קנה מה�, ְְְִִַַָָָָ�ְֵֶַַָָ�אחת
�י� �החזיק �יו� � ��כיר�ת �מקצת� �ממ�ר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�רקע�ת

ה�ל. קנה ��כ�רה, �י� ְְֵַַַָָָָֹ��כ�רה

ב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�כס�‡. ונקנה לקנ�ה, �קרקע ה�א הרי � �נעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד
בחזקה. א� ְֲִַָָָ�ב�טר

�דר�·. �� ������ עבדי�? �קני� החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מה
מנעל�, ל� ה�יר �יצד? ר��. �פני �עבדי�, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ������י�
לבית אחריו �ליו �ה�לי� א� מנעל�, ל� �הנעיל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָא�
א� הל�י��, א� �רד�, א� סכ�, א� �הפ�יט�, א� ְְְְִִִִֵֶֶַָָה�רח�,
קנה�. העבד, את הרב הג�י� א� וכ� קנה; � ר�� את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהג�י�

אצל�‚. והביא� כרחו]�קפ� �העבדי�[בעל קנה�; � ְְֱֲִִֶֶֶָָָָָ
א� אצל�, �בא לעבד קרא א� אבל �ז�. �מ�יכה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָנקני�
� אצל� והל� ה��קח', אצל 'ל� הרא���: ר�� ל� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�אמר
�מ� �� י���� א� �תקיפה, ��מ�כ�� עד קנה; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלא
ל�: ��אמר צרי� הרב, �פני ��א �� החזיק וא� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��ארנ�.

�קנה'. חזק ְֲֵֵֵ'ל�

�דברי�„. א�ת� וק�ני� �בהמה, ה�א הרי � קט� ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד
העבדי�; �ה� ���ני� �בדברי� ה�המה �ה� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ���ני�

�קפ�. ��א �י על א� �מ�יכה, נקנה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹלפיכ�

על‰. א� �מ�יכה; נקנית � ��ה �י� ��ה �י� ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָה�המה,
מ�ני להג�י�, הצריכ�ה� לא א�ת�, להג�י� �אפ�ר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�י
�כל ק�ני� וההג�הה, קנה. הג�י�, וא� �אר�. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��תח�טת
א� �סמטה, א�א �� ק�ני� אי� ה��יכה, אבל ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמק��.
ולא הר�י�, �ר��ת �� ק�ני� ואי� �ניה�; �ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�חצר

�ניה�. �ל �אינ� ְְֵֵֵֶֶֶָָ�חצר

.Â�א ל�מר צרי� אי� �מ�יכה? ה�המה את ק�ני� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�יצד
א�א ��נה; ,�� והלכה עליה �רכב א� והלכה ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָמ�כ�

�ה�י�� א� �באה, ל� קרא אותה]אפ�� �מ�ל[הכה ְֲִִִֵֶַָָָָָָ
��מ�� וה�א קני�; ורגל, יד �עקרה �יו� � לפניו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹורצתה
צרי� � ה�עלי� �פני ��א מ�� א� אבל ה�עלי�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�פני

�קנה'. מ�� 'ל� ��מ��: קד� ל� ְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹ��אמר

.Êסר�� �יו� � �מ�נה ל� ��תנ� א� לחבר�, עדר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��כר
וה�ל העדר �רא� המה�כת ה�המה והיא מ���כית, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹל�
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�קנה': 'מ�� ל� ל�מר צרי� אי� � אחריה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹנמ�כי�
וכיו� �קנה'. מ�� 'ל� ל�: �אמר �מי ז�, �המה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ��סירת

�פניו.� ��א ���� �י על א� קנה�, � העדר ל� ��� ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

.Á,'ותקנה 'חזק א� ותקנה', 'מ�� לחבר�: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָֹהא�מר
קנה; לא � החזיק א� �מ�� והל� א��, �דברי� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכ��צא
צרי� א�א ל�. הקנה לא ועדי� לה�א', '�קנה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ���מע
�קנה', 'חזק א� �קנה', 'מ�� ל�: ל�מר ה��ת� א� ְְְֲֵֵֵֵֵַַַֹה��כר
��מ�� �עת ע�ה ��קנה ���מע� א��, �דברי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכ��צא

יחזיק. ֲִַא�

.Ëלאחר א�א תקנה ולא ז�, �רה 'מ�� לחבר�: ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהא�מר
מעכ�ו 'קנה ל�: אמר וא� קנה. לא � �מ�� י��', ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹ�ל�י�
�אג� ע�מדת היתה ואפ�� קנה, � י��' �ל�י� ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ�לאחר

מרעה] על[מקו� מע�ה �הקנה �מ� ��ה �ל�י�; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ�י��
מנת', 'על הא�מר וכל ה�ני�. נתק�� � ה�נאי נע�ה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָ�נאי,

'מעכ�ו'. ְְֵֵַָ�א�מר

.È:�ל ואמר �מ�נה, ל� נתנ� א� לחבר�, �המה ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָה��כר
הג�י�, א� מ�� א� � ק�ני�' אד� ��ני �דר� א�ת� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'קנה
לא �בעיר, קנה; ��דה, א� � עליה רכב א� אבל ֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹקנה.

�עיר. לר�ב אד� �ני �ר� �אי� לפי ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹקנה,

.‡È�א �עיר, לר�ב ��ר�� ח��ב אד� היה א� ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹלפיכ�,
�י�תר מזלזל עצמי]אד� ער� על[ללא מק�יד �אינ� ְָָ�ְְְִֵֵֶַַָ

ה�המ�ת �ג��ל המט�לי� �ג�� ר�כב, �עיר ְְְְְִִִִֵֵַַַָה��כ�
הר�י� �ר��ת �היה א� א�ה, �היתה א� ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָוהעבדי�,
וה�א �רכיבה; ק�נה זה הרי � �� ��חקי� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָ�הר�י�

.�� ְֵֶַ��ה��

ג ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

נקני�‡. � ה��לטלי� �ל �אר ואחד ה�המה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאחד
אחד ואי� קנה, � ה�ע�ת את �מ�נת� ��רה; �י� ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מע�ת,
ה��לטלי� י�נ� ��א ��נ� חכמי� אבל .�� לחזר יכ�ל ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמה�
להג�י�. �ר�� �אי� �בר �מ�יכת א� �הג�הה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָא�א

וע�ה·. �ה�, וכ��צא ���� א� עצי� המק�� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�יצד?
טע�� נקנה[מטע�]מה� אינ� � להג�יה� אפ�ר �אי �ד�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

וכ� ע�. ע� �להג�יה� האגד לה�יר אפ�ר �הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�מ�יכה,
א� �ל�לי� �ל ה�ע�� היה א� אבל �זה.| ���צא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ�ל
יכ�ל אחד �אי� �ד�ל והיה �ה�, וכ��צא ��קדי� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאג�זי�
ית�רד י�יר�, �א� �מ�יכה; נקנה זה הרי � ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהג�יה�

�ה�. ���צא �ל וכ� �ד�ל. טרח �� ל� ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹויהיה

וי�‚.. להג�יה�, אפ�ר ואי ה�איל � ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָה�פינה
לא � לר�י� א�א נמ�כת ואינ� �ד�ל, טרח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�מ�יכת�
���צא �ל וכ� �מסירה; נקנית א�א מ�יכה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�ְִִהצריכה�
ק�נה אינ� � �קנה' מ�� 'ל� ה��כר: ל� אמר וא� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�זה.
�היתה ה�ק�� מ�ל וי�ציאנה ��� ��מ�כ�ה עד ְְִִֶֶַָָָָָָ�ְְְִִֶֶַַָָה�פינה,
�מ�יכה. א�א זה יקנה ��א ה��כר הק�יד �הרי ;��ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

��ת�„. �י על א� � מ�לטלי� �ה��קח למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנמצאת
עד ,�� לחזר יכ�ל ה��כר וכ� ;�� לחזר יכ�ל ה�מי�, ְֲֲִֵֵַַַַַָָָָֹֹ�ל
ה��כר ימסר א� הג�הה, �� �אינ� �בר ימ�� א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��ג�י�,
מ�� א� �הג�י�, וכיו� לה���. �ר�� �אי� �בר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָל��קח

�אי� �בר ל� נמסר א� להג�י�, �ר�� �אי� �ר���בר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
וכ�פי� ;�� לחזר יכ�ל מ�ניה� אחד ואי� קנה, � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלה���

ה�מי�. את ל�� ה��קח ִִֵֵֶֶַַַָאת

��א‰. �זרה, �מ�לטלי�? זה �בר חכמי� ��נ� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָול�ה
�ג�� �אנס, יאבד ���ח�� וקד� החפ�, �מי ה��קח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹי��
יהיה א� �נטל�ה�; לסטי� �א� א� ונ�ר�, �לקה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ��פלה
לפיכ� י�יל�. ולא ה��כר יתמהמ� ה��קח, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָֹ�ר��ת
וי�יל �����ל �די ה��כר, �ר��ת חכמי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהעמיד�ה�

ל���. ח�ב יהיה אבד, �א� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהחפ�,

.Â�קד ונאנס ה��ח �מי נת� �א� א�מר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנמצאת
את לי החזר א� מ�חי לי ��' ה��קח: ל� ואמר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ���ח��,
היה ולא �אנס, �אבד עדי� ��� �י על וא� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמע�תי',
מחזיר זה הרי � זה �דבר נתר�ל ולא לה�יל� �ח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ���כר
היה א� לפיכ�, מ�יכה. חכמי� ��נ� �הרי ה�מי�, ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָאת
לא ל��כר, מ��ר ה�מ�ר החפ� �� ��� ל�קח �ל ְֵַָֹ�ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�ית�
ה��קח �ר��ת ה��ח �הרי מ�יכה; חכמי� ל� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ��נ�
מה� אחד ואי� ה��ח, נקנה � ה�מי� את �מ��ת� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה�א,

.�� לחזר ֲַָֹיכ�ל

.Ê�ה�מ�רי ה��לטלי� �א�ת� ה�ק�� את ה��כר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכ�
על וא� ;�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� קנה, � �� ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�מ�חי�
נע�ה �הרי ל�, נמסר� ולא מ�� ולא הג�י� ��א ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ�י
א� �כס� נקנית קרקע ��כיר�ת �ארנ� �כבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ר��ת�.

בחזקה. א� ְֲִַָָָב�טר

.Áה�רקע ��נה �יו� � �אחד �מ�לטלי� קרקע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָה�קנה
�י� ע�ה�; ה��לטלי� נקנ� בחזקה, א� ב�טר א� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�כס�
ונת� ה��לטלי� ��כר �י� �מ�נה, א� �מכר �ניה� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�הי�
��נה �יו� � ה��לטלי� ונת� ה�רקע ��כר �י� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָה�רקע,

ה��לטלי�. קנה ְְְִִַַַַַָָה�רקע,

.Ë�צב�רי ה��לטלי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָ��ה
��אמר צרי� אחר, �מק�� הי� א� אבל קרקע; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ�א�ת�
הי� אפ�� ה�רקע'. ��י על ה��לטלי� 'קנה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָל�:
��י על א�ת� 'קנה ל�: ואמר אחרת, �מדינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָה��לטלי�
וא� ה��לטלי�, נקנ� ה�רקע, ��נה �יו� � �ל�נית' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָקרקע
על 'קנה ל�: אמר לא וא� �ת�כ�; צב�רי� �אינ� �י ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹעל
�ל ��� על ק�ני� �ה�א, �ל וקרקע קנה. לא קרקע', ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ��י

��רצה. ְְְִִִֶֶַמ�לטלי�

.Èי� על א� � לאחר וה��לטלי� לאחד ה�דה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהקנה
והחזיק ה�רקע', ��י על ה��לטלי� 'קנה ל�: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ�אמר
�פ�� וא� ה��לטלי�. ה�ני קנה לא � ��רקע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהאחד
�הרי מ�ד�, א�ת� מ�ציאי� אי� � ה�קנה �� �חזר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחר
.��� על א�� ��קנ� ה�רקע חבר� ��נה אחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�פ��

.‡Èלא �עבדי�, החזיק � �אחד וקרקע�ת עבדי� ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�קנה
עד העבדי�, קנה לא ��רקע�ת, החזיק ה�רקע�ת. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹקנה
'קנה ל�: �אמר �י על וא� ה�רקע; �ת�� ע�מדי� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ��הי�
� �ת�כ� ��הי� עד קנה לא ה�רקע', �ב על ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹעבדי�

עצמ�. לדעת מה�� ְְְֵֶֶֶַַַַָ�העבד

.·È,�ה��לטלי מ�� � �אחד �מ�לטלי� עבדי� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָה�קנה
ה��לטלי�, קנה לא � �עבדי� החזיק העבדי�. קנה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹלא
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��היה וה�א העבד; �ב על ה��לטלי� הי� �� א� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�א
לה��. יכ�ל אינ� �הרי ְֲֵֵֵֶַָָ�פ�ת,

.‚Èי� על א� � �אחד ��� �על וכלי� �המה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�קנה
��ג�יה, עד �עליה; ה�לי� קנה לא �קני�, ה�המה ����ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
�ה�המה � להג�י� �ר�� אי� א� עצמ� ה�לי� ימ�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹא�
לבעליה. קנ�י ��ת�כ� מה ואי� היא, המתה�כת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�חצר
�עליה. �לי� א� קנה �פ�תה, ה�המה היתה א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלפיכ�,

.„È� �עליה' �לי� �קנה ז� �המה 'מ�� ה�קנה: ל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר
והיא ���כ� �י על א� ה�המה, ��� ל� הקנה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה�איל
עצמ�. ה�לי� ��מ�� עד �עליה, �לי� קנה לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹכפ�תה,

.ÂË� לאחד ��� ה�רעי� והי� לאחד, נק�ב עצי� ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָהיה
הקנה קנה; ,���� �יו� � ה�רעי� לבעל העצי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהקנה
עצמ�. ��רעי� ��חזיק עד קנה, לא � העצי� לבעל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה�רעי�

.ÊËלאחד ה�ל והקנה לאחד, ��� וה�רעי� העצי� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
קנה; לא העצי� א� ה�רעי�, לקנ�ת �עצי� החזיק �ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
�אי� 'נכסי� ��נ�: היא וז� העצי�. קנה ��רעי�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהחזיק
אחרי�ת', לה� ��� נכסי� ע� נקני� אחרי�ת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלה�
המח�ר וכל �אר�, �זר�עי� נק�ב ��עצי� ָ�ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�ה�רעי�

��ארנ�. �מ� �קרקע, � ְְְְְֵֶַַַַַַל�רקע

.ÊÈ,בצ�ר� ה�א הרי � לה�צר הע�מד ��ל �ארנ�, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ�בר
�ה� ��קני� �ברי� ��אר א� �הג�הה א�א נקנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָואינ�

ְְִִַַה��לטלי�.

.ÁÈ�צרי ואינ� ויב� ל�רקע, מח�ר �ה�א ����ְְִֶָ�ְְְִֵַַַַָָָ
'י�ה ל�: ואמר �ל[תק�]ל�רקע, �קנה �ה�א, �ל קרקע לי ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ

�נאי מ�ני ה�ל קנה �ה�א, �ל ��ל� �יו� � �עליה' ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמה
לא � �מ�נה א� �מכר ה�ה ה���� ל� הקנה א� אבל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה;
�זה. ���צא �ל וכ� הג�יה�. �הרי ��ל�, מה א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקנה

ה'תשס"ט אדר י' שישי יו�

ד ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ל�;‡. ק�נה לה�יח�, ל� ��� מק�� �ל � אד� �ל ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�לי�
יכ�ל מה� אחד אי� ה�לי, �ת�� ה��לטלי� ��ע�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיו�
�ת�� �ה�ח� �מ� א� �הג�י��, �מ� זה והרי ,�� ְְ�ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹלחזר
הר�י�, �ר��ת ל� ק�נה אד� �ל �לי� אי� לפיכ�, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ית�.
�קנה 'ל� ה�קנה: ל� אמר א� א�א ה��כר, �ר��ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
�� ואחר והג�יה�, �ח�ה ה�לי קנה א� וכ� זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�כלי
�יו� � ה�ר�ת מ��� וקנה וחזר ה��כר, �ר��ת �� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�יח�
ה��כר הנאת ���ני א�ת�; קנה ה�ה, ה�לי �ת�� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ע��

מק�מ�. על מק�יד אינ� ה�לי, ְְְְִִִִֵַַַַ�מכירת

.·� מ�כר �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל �לי� �אי� ���ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַ
�ה�א �י על א� ל��קח, ק�נה מ�כר �ל �לי� אי� ��ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ה��קח. ְִֵַַ�ר��ת

�אינ�‚. �בחצר הר�י�, �ר��ת א�א ק�נה אינ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה
�חצר א� �סמטה, א�א ק�נה אינ� וה��יכה �ניה�. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ל

מק��. �כל ק�נה וההג�הה �ניה�. ְְְְֵֶֶַַָָָָָ�ל

הר�י�,„. �ר��ת היה א� � �מ�יכה ה�קנה ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ�בר
מקצת �ה�ציא �יו� � לסמטה א� ה�חיד לר��ת ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ�מ�כ�

קנה. הר�י�, מר��ת ְִֵֵֶַַָָָהחפ�

�מ�כ�.‰ הר�י�, �ר��ת מ�ח �היה �ר�ת �ל ְְִִַָָָ�ְֵֶֶָָטע��
קנה, � ה�מי� ��סק אחר לסמטה, א� לר��ת� ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה��קח
�ר��ת ה��קח מדד� א� וכ� מדד; לא �עדי� �י על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹא�

�הג�הה. רא��� רא��� קנה ְְִִִַַָָָָָהר�י�,

.Â,קנה לא � ל�קח �ל �לי� לת�� מ�דד ה��כר ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹהיה
ה�ר�ת הי� הר�י�. �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל �לי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�אי�
קנה � למ�ר ה��כר עליו ���ל �יו� � ה��קח ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ר��ת
א� ה��כר, �ר��ת הי� מדד. לא �עדי� �י על וא� ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹל�קח,
��ג�י� עד ל�קח קנה לא � אצל� מפקדי� �ה� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ְִֵֶ�ר��ת
וכ��צא מק�מ� ��כיר�ת מר��ת� ���ציא� עד א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָה�ר�ת,

��ארנ�. �מ� ,��ְְֵֶַ

.Ê�הי ואפ�� �ניה�, �ל �חצר א� �סמטה ה�ר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהי�
עליו וק�ל מ�כר, �ל �לי� �ת�� והי� ל�קח, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ�ר��ת
מ�כר �ל �לי� לת�� למ�ד ה��כר והתחיל למ�ר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַֹֹה��כר
יכ�ל ל�', מ�כר אני סלע ��ל�י� '��ר ל�: אמר א� �ְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ה�ר�ת ועדי� ה�איל אחר�נה, �סאה ואפ�� �� ְֲֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹלחזר
ק�נה אינ� מ�כר �ל וכלי� ה��ה, �ל �מר ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�כלי�,
ל�: אמר וא� הל�קח. �ר��ת �ה�א �י על א� ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָל��קח
��יו� קנה; רא��� רא��� �סלע', סאה ��ל�י� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ'��ר
��ג�י� סאה �ל �סאה, סאה �ל על ה�מי� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ��סק�
ה�ר�ת ואי� ה�איל מכירת�, נגמרה א�ת� ויערה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה��כר
ה�ר�ת הי� לא וא�� הר�י�; �ר��ת ולא ה��כר ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹ�ר��ת
מ��סק, קנה ל�קח, �ר��ת �ה� �יו� מ�כר, �ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�כלי�

��ארנ�. �מ� מדד, ��א �י על ְְְִֵֶֶַַַַָֹוא�

.Áל� �חצר א� �סמטא לחבר� �מ� א� יי� ה��כר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
סרס�ר �ל ה��ה והיתה ל�קח, �ר��ת א� [מתוו�]�ניה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ה��ה מ��תמ�את ל��כר; הרי ה��ה נתמ�את ��א עד �ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ל�קח, �ר��ת ה� הרי �ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Ë,�ניה� �ל �חצר א� �סמטה צב�רי� �הי� �ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכ�
��א עד � מ�דד ה��כר והיה מה�, אחד �ל אינ� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוה��ה
�מ��תמ�את מ�כר; �ר��ת היא הרי ה��ה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמ�את

ל�קח. �ל היא הרי ֲִִֵֵֶַַָה��ה,

.Èלידע ר�מי� �� והי� מה�, אחד �ל ה��ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
לר�� �ה�יע �יו� � �ה� וכ��צא �רביע�, ��לי��, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחצי�,
נתמ�את ��א �י על וא� רא���, רא��� קנה הר�מי�, ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹמ�
�ל �הרי � עצמ� �פני �מ�ה מה� ר�� ��ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה��ה;
.��� הר�מי� על ס�מ� וה�א ה��ה, היא מה� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

.‡È�א � ה��לטלי� את ה��נה �יד�: יהיה �ד�ל �לל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
�ח�ה הג�י� וא� קנה. הג�י�, �� ואחר ה�מי� ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ�סק
ההג�הה; �א�ת� קנה לא � ה�מי� �סק �� ואחר ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹוה�יח,
להג�י�. �ר�� �אי� �בר ימ�� א� ��סק, אחר ��ג�י� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

.·È� והג�יה� ויד�עי�, קצ�בי� �מיו ה�מ�ר דבר ְְְְִִִִִִַָָָָָָָהיה
��אר ה�י� וה�א �הג�י�. אחר ��סק �י על א� ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָקנה�,
אחר �ה� לקנ�ת ��רי� ה��לטלי�, �ה� ���ני� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�ברי�
��ארנ�. �מ� קצ�בי�, דמיו הי� �� א� א�א ה�מי�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ��פסק

.‚È,�ית� לת�� והכניס� �פ�עלי� ח�רי� ה���� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלפיכ�,
ה�מ �סק ��א עד ה�א�מדד ה��קח היה אפ�� � י� ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

�ניה� � ה��כר מדד �� ואחר ה�מי� ��סק א� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��דד,
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��היה וה�א העבד; �ב על ה��לטלי� הי� �� א� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�א
לה��. יכ�ל אינ� �הרי ְֲֵֵֵֶַָָ�פ�ת,

.‚Èי� על א� � �אחד ��� �על וכלי� �המה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�קנה
��ג�יה, עד �עליה; ה�לי� קנה לא �קני�, ה�המה ����ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
�ה�המה � להג�י� �ר�� אי� א� עצמ� ה�לי� ימ�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹא�
לבעליה. קנ�י ��ת�כ� מה ואי� היא, המתה�כת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�חצר
�עליה. �לי� א� קנה �פ�תה, ה�המה היתה א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלפיכ�,

.„È� �עליה' �לי� �קנה ז� �המה 'מ�� ה�קנה: ל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר
והיא ���כ� �י על א� ה�המה, ��� ל� הקנה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה�איל
עצמ�. ה�לי� ��מ�� עד �עליה, �לי� קנה לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹכפ�תה,

.ÂË� לאחד ��� ה�רעי� והי� לאחד, נק�ב עצי� ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָהיה
הקנה קנה; ,���� �יו� � ה�רעי� לבעל העצי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהקנה
עצמ�. ��רעי� ��חזיק עד קנה, לא � העצי� לבעל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה�רעי�

.ÊËלאחד ה�ל והקנה לאחד, ��� וה�רעי� העצי� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
קנה; לא העצי� א� ה�רעי�, לקנ�ת �עצי� החזיק �ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
�אי� 'נכסי� ��נ�: היא וז� העצי�. קנה ��רעי�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהחזיק
אחרי�ת', לה� ��� נכסי� ע� נקני� אחרי�ת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלה�
המח�ר וכל �אר�, �זר�עי� נק�ב ��עצי� ָ�ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�ה�רעי�

��ארנ�. �מ� �קרקע, � ְְְְְֵֶַַַַַַל�רקע

.ÊÈ,בצ�ר� ה�א הרי � לה�צר הע�מד ��ל �ארנ�, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ�בר
�ה� ��קני� �ברי� ��אר א� �הג�הה א�א נקנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָואינ�

ְְִִַַה��לטלי�.

.ÁÈ�צרי ואינ� ויב� ל�רקע, מח�ר �ה�א ����ְְִֶָ�ְְְִֵַַַַָָָ
'י�ה ל�: ואמר �ל[תק�]ל�רקע, �קנה �ה�א, �ל קרקע לי ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ

�נאי מ�ני ה�ל קנה �ה�א, �ל ��ל� �יו� � �עליה' ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמה
לא � �מ�נה א� �מכר ה�ה ה���� ל� הקנה א� אבל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה;
�זה. ���צא �ל וכ� הג�יה�. �הרי ��ל�, מה א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקנה

ה'תשס"ט אדר י' שישי יו�
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ל�;‡. ק�נה לה�יח�, ל� ��� מק�� �ל � אד� �ל ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�לי�
יכ�ל מה� אחד אי� ה�לי, �ת�� ה��לטלי� ��ע�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיו�
�ת�� �ה�ח� �מ� א� �הג�י��, �מ� זה והרי ,�� ְְ�ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹלחזר
הר�י�, �ר��ת ל� ק�נה אד� �ל �לי� אי� לפיכ�, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ית�.
�קנה 'ל� ה�קנה: ל� אמר א� א�א ה��כר, �ר��ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
�� ואחר והג�יה�, �ח�ה ה�לי קנה א� וכ� זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�כלי
�יו� � ה�ר�ת מ��� וקנה וחזר ה��כר, �ר��ת �� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�יח�
ה��כר הנאת ���ני א�ת�; קנה ה�ה, ה�לי �ת�� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ע��

מק�מ�. על מק�יד אינ� ה�לי, ְְְְִִִִֵַַַַ�מכירת

.·� מ�כר �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל �לי� �אי� ���ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַ
�ה�א �י על א� ל��קח, ק�נה מ�כר �ל �לי� אי� ��ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ה��קח. ְִֵַַ�ר��ת

�אינ�‚. �בחצר הר�י�, �ר��ת א�א ק�נה אינ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה
�חצר א� �סמטה, א�א ק�נה אינ� וה��יכה �ניה�. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ל

מק��. �כל ק�נה וההג�הה �ניה�. ְְְְֵֶֶַַָָָָָ�ל

הר�י�,„. �ר��ת היה א� � �מ�יכה ה�קנה ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ�בר
מקצת �ה�ציא �יו� � לסמטה א� ה�חיד לר��ת ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ�מ�כ�

קנה. הר�י�, מר��ת ְִֵֵֶַַָָָהחפ�

�מ�כ�.‰ הר�י�, �ר��ת מ�ח �היה �ר�ת �ל ְְִִַָָָ�ְֵֶֶָָטע��
קנה, � ה�מי� ��סק אחר לסמטה, א� לר��ת� ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה��קח
�ר��ת ה��קח מדד� א� וכ� מדד; לא �עדי� �י על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹא�

�הג�הה. רא��� רא��� קנה ְְִִִַַָָָָָהר�י�,

.Â,קנה לא � ל�קח �ל �לי� לת�� מ�דד ה��כר ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹהיה
ה�ר�ת הי� הר�י�. �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל �לי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�אי�
קנה � למ�ר ה��כר עליו ���ל �יו� � ה��קח ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ר��ת
א� ה��כר, �ר��ת הי� מדד. לא �עדי� �י על וא� ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹל�קח,
��ג�י� עד ל�קח קנה לא � אצל� מפקדי� �ה� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ְִֵֶ�ר��ת
וכ��צא מק�מ� ��כיר�ת מר��ת� ���ציא� עד א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָה�ר�ת,

��ארנ�. �מ� ,��ְְֵֶַ

.Ê�הי ואפ�� �ניה�, �ל �חצר א� �סמטה ה�ר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהי�
עליו וק�ל מ�כר, �ל �לי� �ת�� והי� ל�קח, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ�ר��ת
מ�כר �ל �לי� לת�� למ�ד ה��כר והתחיל למ�ר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַֹֹה��כר
יכ�ל ל�', מ�כר אני סלע ��ל�י� '��ר ל�: אמר א� �ְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ה�ר�ת ועדי� ה�איל אחר�נה, �סאה ואפ�� �� ְֲֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹלחזר
ק�נה אינ� מ�כר �ל וכלי� ה��ה, �ל �מר ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�כלי�,
ל�: אמר וא� הל�קח. �ר��ת �ה�א �י על א� ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָל��קח
��יו� קנה; רא��� רא��� �סלע', סאה ��ל�י� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ'��ר
��ג�י� סאה �ל �סאה, סאה �ל על ה�מי� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ��סק�
ה�ר�ת ואי� ה�איל מכירת�, נגמרה א�ת� ויערה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה��כר
ה�ר�ת הי� לא וא�� הר�י�; �ר��ת ולא ה��כר ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹ�ר��ת
מ��סק, קנה ל�קח, �ר��ת �ה� �יו� מ�כר, �ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�כלי�

��ארנ�. �מ� מדד, ��א �י על ְְְִֵֶֶַַַַָֹוא�

.Áל� �חצר א� �סמטא לחבר� �מ� א� יי� ה��כר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
סרס�ר �ל ה��ה והיתה ל�קח, �ר��ת א� [מתוו�]�ניה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ה��ה מ��תמ�את ל��כר; הרי ה��ה נתמ�את ��א עד �ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ל�קח, �ר��ת ה� הרי �ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Ë,�ניה� �ל �חצר א� �סמטה צב�רי� �הי� �ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכ�
��א עד � מ�דד ה��כר והיה מה�, אחד �ל אינ� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוה��ה
�מ��תמ�את מ�כר; �ר��ת היא הרי ה��ה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמ�את

ל�קח. �ל היא הרי ֲִִֵֵֶַַָה��ה,

.Èלידע ר�מי� �� והי� מה�, אחד �ל ה��ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
לר�� �ה�יע �יו� � �ה� וכ��צא �רביע�, ��לי��, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחצי�,
נתמ�את ��א �י על וא� רא���, רא��� קנה הר�מי�, ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹמ�
�ל �הרי � עצמ� �פני �מ�ה מה� ר�� ��ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה��ה;
.��� הר�מי� על ס�מ� וה�א ה��ה, היא מה� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

.‡È�א � ה��לטלי� את ה��נה �יד�: יהיה �ד�ל �לל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
�ח�ה הג�י� וא� קנה. הג�י�, �� ואחר ה�מי� ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ�סק
ההג�הה; �א�ת� קנה לא � ה�מי� �סק �� ואחר ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹוה�יח,
להג�י�. �ר�� �אי� �בר ימ�� א� ��סק, אחר ��ג�י� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

.·È� והג�יה� ויד�עי�, קצ�בי� �מיו ה�מ�ר דבר ְְְְִִִִִִַָָָָָָָהיה
��אר ה�י� וה�א �הג�י�. אחר ��סק �י על א� ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָקנה�,
אחר �ה� לקנ�ת ��רי� ה��לטלי�, �ה� ���ני� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�ברי�
��ארנ�. �מ� קצ�בי�, דמיו הי� �� א� א�א ה�מי�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ��פסק

.‚È,�ית� לת�� והכניס� �פ�עלי� ח�רי� ה���� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלפיכ�,
ה�מ �סק ��א עד ה�א�מדד ה��קח היה אפ�� � י� ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

�ניה� � ה��כר מדד �� ואחר ה�מי� ��סק א� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��דד,
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� �ית� לת�� והכניס� ה��קח, �רק� �ה�. לחזר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹיכ�לי�
יכ�לי� �ניה� אי� � ה��כר מדד �� ואחר ה�מי�, �סק ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָא�
��א עד מדד וא� למ�ר. �ע�� סמכה �הרי �ה�, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלחזר
�ע�� סמכה לא �הרי �ה�, לחזר יכ�לי� �ניה� � ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�סק

ה��קח. מדד ואפ�� למ�ר, ְֲֲִִִֵַַַַַָֹעדי�

.„È�לב�ר מנת על הא�� מ� �לי א�[לבדקו]ה��טל � ְִִֵַָ�ְְְִַַָָ
�יד� ונאנס קצ�בי� �מיו ה�איל[ונשבר]הי� �דמיו; ח�ב , ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָ

וה�א �ר��ת�; נע�ה �הג�יה� מעת קצ�בי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָודמיו
ה�מ�ר החפ� א�ת� ויהיה ,��� את לקנ�ת �די ְְְִִֵֶֶַַָ�ְְְִִֵֶֶֶַ��ג�יה��

ק� �ה��כר חפ� אבל ה��קח. על וה�א[מאס]חביב ,�� ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
��פסק עד ה��כר �ר��ת ה�א הרי � למכר� ור�ד� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹמב��

��סק. אחר ה��קח ויג�יה�� ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָה�מי�,

.ÂË�א �עצמ�, ה�חזיק א� ה�ג�י� א� ה���� ְְְְִִֵֶַַַַַַַָאחד
הרי � ל� להחזיק א� ל� למ�� א� להג�י� לאחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ�אמר

ההקניה. �רכי ��אר וכ� ל�. זכה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָזה

ה ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�רה‡. החלי� �יצד? זה. את זה ק�ני� ה��לטלי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל
ה�מי� על ��ק�ידי� �י על א� � ��מ� יי� א� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ�חמ�ר,
� החליפ� �� ואחר זה, �וה וכ�ה זה �וה ��ה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָו�ער�
ה��לטלי� ה�ני קנה הג�יה�, א� האחד ���� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יו�
�י על וא� �ר��ת�, ונע�� �ה�, מק�� �כל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָהאחר�ת

מ�כ�. לא ְֲִֶַָָֹ�עדי�

לא·. ועדי� ה�רה את �מ�� וטלה, �פרה חמ�ר ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחלי�
וכ� �מ�רה. מ�יכה �א� �אי� קנה, לא � ה�לה את ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמ��

�ה�. ���צא ֵֵַָֹ�ל

מ�לטלי�,‚. ��אר ה� הרי � עליה� מק�ידי� �אי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מי�
�חפ� הרי �יצד? ולא[אס�]וק�ני�. מ�קל �לא מע�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ
אכסרה נטל� א�א �רת�[באומד]מני�, לי 'מכר ל�: ואמר , ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ

אחד ואי� קנה, � ה�מי� את ל� ונת� �א��', זה יי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�
ולא ה�א, מצ�י �אינ� �בר ��ה ;�� לחזר יכ�ל ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמה�

מ�יכה. �� ְְִִִָהצריכ�

ז�ז,„. �חמ�י� ל�מע�� מ�לטלי� ��כר רא�ב� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכ�
��תח�ב ואחר ��מי�, ונתח�ב ה��לטלי� �מע�� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוקנה
ועבד �המה א� יי� ל� הי� א��, ז�ז �חמ�י� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�מע��
ואמר למכר�, ר�צה והיה ה��לטלי�, מ�אר �ה� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָוכ��צא
�מי �יד� לי ��� ז�ז �חמ�י� לי א�ת� 'מכר רא�ב�: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹל�
�כל ה��לטלי� רא�ב� קנה � 'הי�' ל�: ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�כר',
זה ��� הג�י�; ולא מ�� ��א �י על וא� �ה�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמק��
א� אבל מ�יכה. �� הצריכ� ולא ה�א, מצ�י �אינ� ְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹ�בר
לי 'מכר ל�: ואמר ה�כר, מחמת ��א עליו ח�ב ל� ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
קנה; לא � �ניה� ורצ� אצל�', לי ��� �ח�ב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמ�לטלי�
יקנה א� להג�י�, �ר�� �אי� �בר ימ�� א� ��ג�י�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעד

�ה�. נקני� �ה��לטלי� ה�רכי� מ� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ�אחד

.‰� ה��לטלי� �ל ��אר וה�המה והעבדי� ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָה�רקע�ת
נ מה� אחד וע�ר�ל 'קני�'. ה�קרא וה�א �חליפי�, קנה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ויאמר �ה�א, �ל �לי ל�קנה ה��נה ���� ה�את, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹה�ר�
העבד א� ה�המה א� ה�י� א� החצר חל� זה �לי 'קנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָל�:

ה�לי, את ה��כר �הג�י� �יו� וכ�': �כ� לי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��כר�
ה��לטלי�, א�ת� א� ה�רקע א�ת� ה��קח קנה � ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָוקנה�
אחד ואי� ה�מי�; נת� ולא מ�כ� לא �עדי� �י על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�

.�� לחזר יכ�ל ֲֵֶַָֹמה�

.Â;ר�טה� �וה �� �אי� �י על וא� �כלי, א�א ק�ני� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאי�
ולא �פר�ת, ולא �הניה, אס�ר �ה�א �דבר ק�ני� ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹואי�
ה��קח. �כלי א�א מ�כר, �ל �כלי� ק�ני� ואי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�מט�ע.

.Ê�א�ת ה��קח ��קנה �די ל��כר �לי אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהקנה
מנת על ה�לי ל� �הקנה �י על וא� ה��קח; זכה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָה�מ�ר,
מנת על �ה��נה ה��קח, �� וזכה ה��ח נקנה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָלהחזיר�,
�ל ה��כר �פס ��א �י על א� מ�נה. �מ� ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלהחזיר
ה�קנה ואחז מקצת� אחז א�א ממ�ר�, חל� ��נה� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָה�לי
�ע�ר �די מ��� ��אחז וה�א ה��קח; קנה � מקצת� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹל�
מ�ד ה�לי �ל את לנ�ק יכ�ל �ה�א אחיזה יאחז�� א� ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�לי,
צרי� ה�גד, �מקצת ל� הקנה א� לפיכ�, ל�. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָה�קנה
מ�ק�� יפסק �א� אצ�ע�ת; �ל� �די ה�גד מ� ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ��אחז
מ� אצ�ע�ת ��ל� � עצמ� �פני �לי ה�א הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�אחז,
א� וכ� �גדי�. טמאת �עני� ��ארנ� �מ� �לי, קר�י ְְְִִֵַָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָה�גד
קנה. � ה�לי �ל לנ�ק יכ�ל והיה מ�ל�, �ח�ת ְְְִִֵַַַָָָָָָָָָֹאחז

.Áה��ר �כלי מ�ל�ני 'וקנינ� ��טר�ת: ���תבי� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָזה
'ה��ר', �ה�; וכ��צא ה�ר�ת לה�ציא '�כלי', � '�� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָלקנ�ת
מ�כר. �ל �לי� לה�ציא ,'�� 'לקנ�ת הניה; א��רי ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָלה�ציא

.Ëהיה א� א�א עדי�, �פני להי�ת צרי� אינ� ה�ני�, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
�דיני עדי� ��רה הצריכה ��א קנה; חבר�, �בי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ�ינ�

לכ�פר א�א א�[למכחיש]ממ�נ�ת ה��ת� א� ה��כר אבל ; ְֲֵֵֵֶַַָָָ
וכיו� עדי�. צרי� אינ� �ה�, וכ��צא ה��איל א� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָה��כר
�י� � �ה� ���ני� ה�רכי� מ� �דר� ה��נה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ��נה
א� �כס� �י� �קני�, �י� �מסירה, �מ�יכה �י� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�הג�הה,
עדי�. �� �אי� �י על וא� קנה, � בחזקה א� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָב�טר

.Èלחזר מה� אחד לכל י� � מ�ד� ��נ� ה��ת� א� ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה��כר
�פני �ה�ני� �י על וא� עני�, �א�ת� �עסיקי� זמ� �ל ��ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
,�� לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � העני� הפסיק וא� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעדי�;
ה��כר �ח�זר �כ�� עדי�. �יניה� �אי� �י על ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַא�
�א�ת� �עס�קי� זמ� �ל והמק�ל ה��קח ח�זר �� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוה��ת�,

ההקניה. �רכי ��אר �� �אי� מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָעני�,

.‡È�ה� ל�ני� ואי� קני�, צריכי� �אי� הר�ה �ברי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָי�
א� א���, את המגר� א� עב��, את המ�חרר �ג�� � ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָטע�
א� מ�דעה, המב�ל א� מ�דעה, ה��סר א� �ליח, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָהע��ה
���צא וכל �יד�, ל� ��� ��ד�� א� ח�ב לחבר� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָה��חל

א��. ְִִֵָ�דברי�

.·È�ה�ברי א�� למקצת להקנ�ת ה�ק�מ�ת רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהג�
�ל�ני �ע�ה מ�ל�ני 'וקנינ� וא�מרי�: �ה�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָוכ��צא
'���ל א� אצל�', ל� ��� ח�ב לפל�ני '��חל א� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ליח',
�י על א� �א��, וכ��צא זה', �ט על ��סר ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה��דעה

צרי�. ִֵֶָ�אינ�

.‚Èמ�עיל אינ� � ה�ברי� �א�� להקנ�ת ��הג� זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקני�
�מ�חק א�� �ברי� א�מר �אינ� לה�דיע א�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ל��,
אמר: א� לפיכ� אמר; �� ואחר �ל�� ��מר א�א ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�מה�ל,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` `"i ycew zay -

אי� � זה' �בר לע��ת וגמר�י אמר�י, אני �ל� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'�לב
�לל. אחר �בר ְִֵַָָָָצרי�

.„È.�ה� מ�עיל ה�ני� אי� מ��, �ה� �אי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�ברי�
�סח�רה ��ל� מ�ל�ני 'קנינ� ��טר: ��תב הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�יצד?
'�����פ� א� ��יניה�', החצר '��חלק� א� �ל�ני', ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָע�
קני� זה הרי � ��� א�� �דברי� וכ��צא �א�נ�ת', ְֲִֵֶַָ�ְְִִֵֵַָָ�ְְֵֶ�ניה�
�בר לחבר� הקנה לא �הרי �ל��; מ�עיל ואינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�ברי�,

ה�ד�ע. ע�ר �ר�ת ולא ע�ר לא ויד�ע, ְְִִֵַַַָָָָָֹֹ�ְמס��

ו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הרי‡. ��ארנ�, �מ� �ה� ק�ני� �אי� �י על א� � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָה�ר�ת
�אי� ��� � ה�ט�ע אבל ה��לטלי�. ��אר �קני� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקני�
נקנה אינ� ה�ט�ע נמצא �קני�; נקנה אינ� �� ,�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָק�ני�
ה�ברי�. ��אר �� לקנ�ת קני� עצמ� ה�א נע�ה ואינ� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�קני�,

ה�[חתיכות]ל��נ�ת·. הרי � �ס� ו�ל זהב �ל ְְֲֵֵֶֶֶֶָָ
מ�לטלי� ��אר וה�ל נח�ת, �ל א� �רזל �ל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ע����ת
��ארנ�. �מ� �החלפה זה את זה וק�ני� �קני�, ונקני� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה�,
ה�ע�ת א� זהב, �ל דינרי� א� �ס�, �ל ה�ט�ע�ת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאבל
וה��ת� מ�לטלי�, �אר �נגד �מי� ��� הרי � נח�ת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ְֲֵֶֶֹ�ל
יג�י� א� �ימ��� עד קנה לא מ�לטלי� �מי מה� אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
קני�. נע�ה ולא �קני�, נקנה מה� אחד ואי� ��ארנ�; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�

מ�לטלי�‚. �אר ���נה �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ��ה
אבל וקרקע�ת. עבדי� א� א��, מט�ע�ת מ�יני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ�אחד
�פר�ת; ה� הרי �ס�, �ל מט�ע�ת לג�י זהב �ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ינרי�
�ס�. �ל מט�ע לג�י �ר�ת �מ� נח�ת, �ל ה�ע�ת ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכ�

�ל„. דינר וחמ�ה �ע�רי� זהב �ל �ינר ל� נת� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�יצד?
ליד�, ה�ס� �א לא �עדי� �י על א� ה�ס� נקנה � ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ס�

���סק �ס� �ל �ינר וע�רי� חמ�ה ל� ל�� [כפיוח�ב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
י�ני�.שקבע] י�ני�, וא� חד�י�; חד�י�, א� ְְְֲֲִִִִִִִָָָָע��:

קנה, לא � זהב �דינר �ס� וחמ�ה ע�רי� ל� נת� א� ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
.�� לחזר יכ�ל מה� אחד וכל ה�הב; �ל ה�ינר ���ח ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעד

נקנה‰. � �ס� �דינר נח�ת �ל א�ר �ל�י� ל� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנת�
�ינר א� ע��: ��סק �מ� ל� ל�� וח�ב �ס�, �ל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ינר
�ס� �ל �ינר ל� נת� א� אבל י��. י��, וא� חד�; ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָחד�,
נח�ת; �ל הא�ר�ת ���ח עד קנה, לא � א�ר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��ל�י�

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל

.Â�א ה�דינה, א� ה�לכ�ת ��סלת� הרע�ת מע�ת ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוכ�
י�צאי� �אינ� בה�]ה�ינרי� להשתמש �א�ת�[חדלו ְְִִִֵֶַָָָ

למט�ע א�ת� ����י� עד �ה� ונ�תני� נ��אי� ואי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�דינה,
את וק�ני� �קני�, ונקני� �בר, לכל �פר�ת ה� הרי � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחר

ה�ר�ת. �ל ��אר א�ת� ק�נ�ת ה�ע�ת ואי� ְְִֵֵַַַָָָָָה�ע�ת,

.Ê,�ר��ת� �אינ� מי �� ��ז�ה �ר� ל� אי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַה�ט�ע
ה�ע�ת, ��� ועל ה�רקע ��קנה �ג�� ה�רקע; ��י על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָא�א
א� �כס� ��רקע ��כה �יו� � ה�ע�ת מק�� את ����ר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�
א�ת� ��הי� וה�א ��ע�ת. זכה בקני�, א� בחזקה א� ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָב�טר
אבל אחר. �מק�� מפקדי� �הי� �ג�� ק�מי�, ְְֲִֵַָָָ�ְִֶַַָָָה�ע�ת
ועל קרקע ללוי והקנה �מע��, על ח�ב ל� �היה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרא�ב�
הח�ב. קנה ��א לי יראה � �מע�� אצל ל� ��� ח�ב ���ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Á,�יד� לי ��� 'מנה ל�: ואמר �ל���, ע�מדי� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָהי�
אחד ואי� לוי, קנה � לזה' �נה� מלוה, �י� ��ד�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ�י�
�היא חכמי� אמר� זה ודבר .�� לחזר יכ�ל ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹמ�ל���
אחר. לדי� מ��ה למדי� אי� לפיכ� טע�, ל� �אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהלכה

.Ë��' ללוי: ואמר ז�ז, מאה ל�מע�� ח�ב רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה
עד א� ל� �א�� עד ל�, ח�ב �אני ז�ז מאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָל�מע��
�ל � �מע�� וק�ל 'הי�', ל�: ואמר ח����', ע�� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�אע�ה
ל�מע�� לוי �רע ואפ�� ,�� לחזר יכ�ל מ�ל��� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאחד
ח�זר ל�מע��, לוי �רע לא א� לפיכ� ח�ב�; ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמקצת

ח�ב�. ��אר רא�ב� את ות�בע ְְְְִִֵֵֶַָ�מע��

.È�אינ � �מ�נה ל� נתנ� א� לחבר�, ח�ב �טר ְְְֲֵֵֵַַַַָָָה��כר
,��� הראיה א�א מכר ��א ליד�; ה�טר �מסירת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנקנה

��ד. נת��ת הראיה ְְְִֵֶֶַָָָָואי�

.‡Èטר� 'קנה ה�קנה: ל� ��כ�ב ה�טר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
��קנה ונמצא ה�טר; ל� וימסר ,'��� �ע��ד וכל ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ�ל�ני
אבל קנ�ת�, לעני� עדי� צרי� ואינ� �מסירה. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָ�כתיבה
'מי ל�: א�מר ה�ת�ע �הרי �ביעה, לעני� עדי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָצרי�

ל�'?!. �מסר �תב ��י �ברי� ��על ְְִִֶֶַַַַַָָָֹיאמר

.·È�מ אבל ס�פרי�; מ�ברי ה�את, ��ר� ה�טר�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקני�
�לבד. ה�נ�י ה�בר ��� א�א נקנ�ת, הראי�ת אי� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָה��רה,
למחל�, יכ�ל עדי� � לחבר� ח�ב �טר ה��כר ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָלפיכ�,

מ�חל�. י�ר�� ְֲֲִַואפ��

.‚Èיכ�לה אינ� � לבעל� ח�ב �טר �הכניסה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהא�ה
�יד�. ��ד� מ�ני �על�, מ�עת א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמחל

.„È��� על ל� והקנה �ה�א, �ל קרקע לחבר� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָה�קנה
�לא �ה�א, מק�� �כל ה�טר קנה זה הרי � ח�ב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ�טר
אחר למחל יכ�ל זה ��� לי, ויראה מסירה; �בלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�תיבה
� ע�� ה��קח ואי� ה�טר וכתב קרקע, ה��כר וכ� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ��כר.
�ה�א. מק�� �כל ה�טר נקנה ��רקע, ה��קח �החזיק ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�יו�

.ÂË,'ה�טר את ל� וכתב� לפל�ני, ז� ��דה 'זכ� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהא�מר:
���יע עד ��טר לחזר ל��ת� י� � ��רקע ל� ה��כה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹוהחזיק
��דה. לחזר יכ�ל �אינ� �י על א� ה��נה, �על ְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹליד

.ÊËאת ל� ��כ�ב� מנת על ��דה, ל� 'זכ� לה�: ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
�בזה, �זה ח�זר ��דה, ל� �החזיק� �י על א� � ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�טר'

ה��נה. מק�ל לידי ה��נה �טר ���יע ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָעד

ה'תשס"ט אדר י"א קודש שבת

ז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

��א‡. �י על א� � ה�ר�ת מ�� ולא ה�מי� ��ת� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמי
�י�נק ל�קח �י� ,�� הח�זר �ל ��ארנ�, �מ� ה��לטלי� נ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

��רע'. 'מי לק�ל וח�ב י�ראל, מע�ה ע�ה לא � ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמ�כר

��רע'. 'מי מק�ל הח�זר, �ל � �לבד הערב�� נת� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואפ��

�י�,·. �בית א�ת� א�ררי� ��רע'? 'מי מק�ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוכיצד
ד�ר �מאנ�י ה���ל ד�ר מאנ�י ��רע 'מי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָוא�מרי�:
ה�א ,��� ��בע� �מ�צרי� ועמ�רה סד�� �מאנ�י ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָה��גה
ה�מי�. יחזר� �� ואחר �ד��ר�'; ע�מד �אינ� מ�י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָי�רע

.‚�� וחזר ה�מי�, מקצת א� ה��לטלי�, �מי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָה��ת�
הרי � מע�תי�' את וטל '��א ה��כר: ל� ואמר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹה��קח,
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אי� � זה' �בר לע��ת וגמר�י אמר�י, אני �ל� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'�לב
�לל. אחר �בר ְִֵַָָָָצרי�

.„È.�ה� מ�עיל ה�ני� אי� מ��, �ה� �אי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�ברי�
�סח�רה ��ל� מ�ל�ני 'קנינ� ��טר: ��תב הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�יצד?
'�����פ� א� ��יניה�', החצר '��חלק� א� �ל�ני', ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָע�
קני� זה הרי � ��� א�� �דברי� וכ��צא �א�נ�ת', ְֲִֵֶַָ�ְְִִֵֵַָָ�ְְֵֶ�ניה�
�בר לחבר� הקנה לא �הרי �ל��; מ�עיל ואינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�ברי�,

ה�ד�ע. ע�ר �ר�ת ולא ע�ר לא ויד�ע, ְְִִֵַַַָָָָָֹֹ�ְמס��

ו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הרי‡. ��ארנ�, �מ� �ה� ק�ני� �אי� �י על א� � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָה�ר�ת
�אי� ��� � ה�ט�ע אבל ה��לטלי�. ��אר �קני� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקני�
נקנה אינ� ה�ט�ע נמצא �קני�; נקנה אינ� �� ,�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָק�ני�
ה�ברי�. ��אר �� לקנ�ת קני� עצמ� ה�א נע�ה ואינ� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�קני�,

ה�[חתיכות]ל��נ�ת·. הרי � �ס� ו�ל זהב �ל ְְֲֵֵֶֶֶֶָָ
מ�לטלי� ��אר וה�ל נח�ת, �ל א� �רזל �ל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ע����ת
��ארנ�. �מ� �החלפה זה את זה וק�ני� �קני�, ונקני� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה�,
ה�ע�ת א� זהב, �ל דינרי� א� �ס�, �ל ה�ט�ע�ת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאבל
וה��ת� מ�לטלי�, �אר �נגד �מי� ��� הרי � נח�ת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ְֲֵֶֶֹ�ל
יג�י� א� �ימ��� עד קנה לא מ�לטלי� �מי מה� אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
קני�. נע�ה ולא �קני�, נקנה מה� אחד ואי� ��ארנ�; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�

מ�לטלי�‚. �אר ���נה �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ��ה
אבל וקרקע�ת. עבדי� א� א��, מט�ע�ת מ�יני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ�אחד
�פר�ת; ה� הרי �ס�, �ל מט�ע�ת לג�י זהב �ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ינרי�
�ס�. �ל מט�ע לג�י �ר�ת �מ� נח�ת, �ל ה�ע�ת ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכ�

�ל„. דינר וחמ�ה �ע�רי� זהב �ל �ינר ל� נת� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�יצד?
ליד�, ה�ס� �א לא �עדי� �י על א� ה�ס� נקנה � ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ס�

���סק �ס� �ל �ינר וע�רי� חמ�ה ל� ל�� [כפיוח�ב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
י�ני�.שקבע] י�ני�, וא� חד�י�; חד�י�, א� ְְְֲֲִִִִִִִָָָָע��:

קנה, לא � זהב �דינר �ס� וחמ�ה ע�רי� ל� נת� א� ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
.�� לחזר יכ�ל מה� אחד וכל ה�הב; �ל ה�ינר ���ח ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעד

נקנה‰. � �ס� �דינר נח�ת �ל א�ר �ל�י� ל� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנת�
�ינר א� ע��: ��סק �מ� ל� ל�� וח�ב �ס�, �ל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ינר
�ס� �ל �ינר ל� נת� א� אבל י��. י��, וא� חד�; ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָחד�,
נח�ת; �ל הא�ר�ת ���ח עד קנה, לא � א�ר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��ל�י�

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל

.Â�א ה�דינה, א� ה�לכ�ת ��סלת� הרע�ת מע�ת ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוכ�
י�צאי� �אינ� בה�]ה�ינרי� להשתמש �א�ת�[חדלו ְְִִִֵֶַָָָ

למט�ע א�ת� ����י� עד �ה� ונ�תני� נ��אי� ואי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�דינה,
את וק�ני� �קני�, ונקני� �בר, לכל �פר�ת ה� הרי � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחר

ה�ר�ת. �ל ��אר א�ת� ק�נ�ת ה�ע�ת ואי� ְְִֵֵַַַָָָָָה�ע�ת,

.Ê,�ר��ת� �אינ� מי �� ��ז�ה �ר� ל� אי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַה�ט�ע
ה�ע�ת, ��� ועל ה�רקע ��קנה �ג�� ה�רקע; ��י על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָא�א
א� �כס� ��רקע ��כה �יו� � ה�ע�ת מק�� את ����ר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�
א�ת� ��הי� וה�א ��ע�ת. זכה בקני�, א� בחזקה א� ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָב�טר
אבל אחר. �מק�� מפקדי� �הי� �ג�� ק�מי�, ְְֲִֵַָָָ�ְִֶַַָָָה�ע�ת
ועל קרקע ללוי והקנה �מע��, על ח�ב ל� �היה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרא�ב�
הח�ב. קנה ��א לי יראה � �מע�� אצל ל� ��� ח�ב ���ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Á,�יד� לי ��� 'מנה ל�: ואמר �ל���, ע�מדי� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָהי�
אחד ואי� לוי, קנה � לזה' �נה� מלוה, �י� ��ד�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ�י�
�היא חכמי� אמר� זה ודבר .�� לחזר יכ�ל ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹמ�ל���
אחר. לדי� מ��ה למדי� אי� לפיכ� טע�, ל� �אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהלכה

.Ë��' ללוי: ואמר ז�ז, מאה ל�מע�� ח�ב רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה
עד א� ל� �א�� עד ל�, ח�ב �אני ז�ז מאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָל�מע��
�ל � �מע�� וק�ל 'הי�', ל�: ואמר ח����', ע�� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�אע�ה
ל�מע�� לוי �רע ואפ�� ,�� לחזר יכ�ל מ�ל��� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאחד
ח�זר ל�מע��, לוי �רע לא א� לפיכ� ח�ב�; ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמקצת

ח�ב�. ��אר רא�ב� את ות�בע ְְְְִִֵֵֶַָ�מע��

.È�אינ � �מ�נה ל� נתנ� א� לחבר�, ח�ב �טר ְְְֲֵֵֵַַַַָָָה��כר
,��� הראיה א�א מכר ��א ליד�; ה�טר �מסירת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנקנה

��ד. נת��ת הראיה ְְְִֵֶֶַָָָָואי�

.‡Èטר� 'קנה ה�קנה: ל� ��כ�ב ה�טר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
��קנה ונמצא ה�טר; ל� וימסר ,'��� �ע��ד וכל ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ�ל�ני
אבל קנ�ת�, לעני� עדי� צרי� ואינ� �מסירה. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָ�כתיבה
'מי ל�: א�מר ה�ת�ע �הרי �ביעה, לעני� עדי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָצרי�

ל�'?!. �מסר �תב ��י �ברי� ��על ְְִִֶֶַַַַַָָָֹיאמר

.·È�מ אבל ס�פרי�; מ�ברי ה�את, ��ר� ה�טר�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקני�
�לבד. ה�נ�י ה�בר ��� א�א נקנ�ת, הראי�ת אי� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָה��רה,
למחל�, יכ�ל עדי� � לחבר� ח�ב �טר ה��כר ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָלפיכ�,

מ�חל�. י�ר�� ְֲֲִַואפ��

.‚Èיכ�לה אינ� � לבעל� ח�ב �טר �הכניסה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהא�ה
�יד�. ��ד� מ�ני �על�, מ�עת א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמחל

.„È��� על ל� והקנה �ה�א, �ל קרקע לחבר� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָה�קנה
�לא �ה�א, מק�� �כל ה�טר קנה זה הרי � ח�ב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ�טר
אחר למחל יכ�ל זה ��� לי, ויראה מסירה; �בלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�תיבה
� ע�� ה��קח ואי� ה�טר וכתב קרקע, ה��כר וכ� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ��כר.
�ה�א. מק�� �כל ה�טר נקנה ��רקע, ה��קח �החזיק ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�יו�

.ÂË,'ה�טר את ל� וכתב� לפל�ני, ז� ��דה 'זכ� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהא�מר:
���יע עד ��טר לחזר ל��ת� י� � ��רקע ל� ה��כה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹוהחזיק
��דה. לחזר יכ�ל �אינ� �י על א� ה��נה, �על ְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹליד

.ÊËאת ל� ��כ�ב� מנת על ��דה, ל� 'זכ� לה�: ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
�בזה, �זה ח�זר ��דה, ל� �החזיק� �י על א� � ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�טר'

ה��נה. מק�ל לידי ה��נה �טר ���יע ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָעד

ה'תשס"ט אדר י"א קודש שבת

ז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

��א‡. �י על א� � ה�ר�ת מ�� ולא ה�מי� ��ת� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמי
�י�נק ל�קח �י� ,�� הח�זר �ל ��ארנ�, �מ� ה��לטלי� נ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

��רע'. 'מי לק�ל וח�ב י�ראל, מע�ה ע�ה לא � ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמ�כר

��רע'. 'מי מק�ל הח�זר, �ל � �לבד הערב�� נת� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואפ��

�י�,·. �בית א�ת� א�ררי� ��רע'? 'מי מק�ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוכיצד
ד�ר �מאנ�י ה���ל ד�ר מאנ�י ��רע 'מי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָוא�מרי�:
ה�א ,��� ��בע� �מ�צרי� ועמ�רה סד�� �מאנ�י ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָה��גה
ה�מי�. יחזר� �� ואחר �ד��ר�'; ע�מד �אינ� מ�י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָי�רע

.‚�� וחזר ה�מי�, מקצת א� ה��לטלי�, �מי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָה��ת�
הרי � מע�תי�' את וטל '��א ה��כר: ל� ואמר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹה��קח,
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ח�ב אינ� אבד�, א� נגנב� וא� ��ד��; �מ� אצל� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָה�ע�ת
�ר��ת�, ה�ע�ת הרי � ה��כר �� חזר א� אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ�אחרי�ת�.
'��א ל��קח: ואמר �� �חזר �י על וא� �אחרי�ת�, ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָוח�ב
ל� ויאמר ��רע', 'מי עליו ��ק�ל עד ;'��� את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוטל

.'��� את וטל '��א :�� ְְֶֶַַָֹאחר

חבית„. לי 'מכר ל�: ואמר חבר�, אצל ח�ב ל� �היה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי
�מי זה הרי � ה��כר ורצה אצל�', לי ��� �ח�ב יי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ל
��רע'; 'מי מק�ל �� הח�זר וכל ע�ה, ה�מי� ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ��ת�
לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � �ח�ב� קרקע ל� מכר א� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלפיכ�,
ה�מ�ר. ��עת מצ�י�ת ה�לוה מע�ת �אי� �י על א� ,��ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מ�לטלי�,‰. �אר א� עבדי� א� קרקע מחבר� ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָה��קח
וכל קנה; לא � ה�מי� על מ���� וה�יח ה�מי�, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ�פסק�
��רע'. 'מי לק�ל ח�ב ואינ� ח�זר, � מ�ניה� לחזר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהר�צה

.Âה��קח ור�� ה�מי�, �פסק� �לבד, �דברי� ל� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמכר
� ��� �ה�א יד�ע סימ� ל� ��היה �די ה��ח, על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹר��
אחר �� הח�זר �ל � �ל�� ה�מי� מ� נת� ��א �י על ְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹא�
��קנה ה�א ה�דינה מנהג וא� ��רע'. 'מי מק�ל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�ר��,
לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ה��ח, נקנה � �מ�ר קני� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהר��

ה�מי�. ל�� ח�ב זה ויהיה ;��ְְִִִֵֶֶַַָָ

.Êפני� ��ר�� א�א זה �י� �אי� ה�א, �ר�ר ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�בר
�הרי מ�ח�', על �ר�� 'ל� ה��כר: ל� �אמר א� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה��כר,

�במ�יכה. �חזקה ��ארנ� �מ� להקנ�ת�, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ�מר

.Áלעמד ל� רא�י זה הרי � �לבד �דברי� ונ�ת� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹה���א
ר�� ולא �ל�� ה�מי� מ� לקח ��א �י על א� ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ�ד��ר�,
� מ�כר �י� ל�קח �י� ,�� הח�זר וכל מ����. ה�יח ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹולא
מ�ח�רי זה הרי � ��רע' 'מי לק�ל ח�ב �אינ� �י על ְֵ�ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�

הימ��. נ�חה חכמי� ר�ח ואי� ְֲֲִֵֵֶַָָָָאמנה,

.Ëהרי � נת� ולא מ�נה, ל� ���� לחבר� �אמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכ�
מ�עטת, �מ�נה אמ�רי�? �ברי� ��ה אמנה. מ�ח�רי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְִֶזה
�מ�נה אבל ��הבטיח�; מק�ל �ל דע�� סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�הרי
���� זה האמי� לא �הרי אמנה, חסר�� �� אי� ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ�ְמר�ה,
�ה�. ���ני� �דברי� א�ת� ��קנה עד א��, דברי� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָל�

.È,�מ�לטלי א� קרקע ל� לקנ�ת לחבר� מע�ת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָה��ת�
� �מע�תיו לעצמ� וקנה והל� אצל�, חבר� מע�ת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָוה�יח

הר�אי�. מ�לל ה�א והרי ע��י, �ע�ה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָמה

.‡È�� י�דע �מ�כרהיה �מכ�ד�, א�ת� א�הב ה��כר ה ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לעצמ�, לקנ�ת מ�ר זה הרי � למ��ח� מ�כר ואינ� ְְְִַָ�ְְְֲִֵֵֵֶַל�,
ויק�מ�� אחר יב�א ��א מפחד וא� וי�דיע�. ��חזר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹוה�א

מ�דיע�. �� ואחר לעצמ�, ק�נה זה הרי � ְְְְֲִִֵֶֶַַַָלקנ�ת

.·È�חבר �מע�ת לעצמ� קנה �א� ה��רי�, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָה�ר�
מ��� �מק�לי� לעצמ�, קנה הרי � מלוה עליו ��קפ� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
א�מר ואני �מלוה'. עצמי על ה�ע�ת א�ת� 'זקפ�י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ��אמר
�מ� מ��ח, �ל מ�ח א�א אמת, �י� זה �י� ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�אי�

העסק. �די� ְְִִֵֵֶֶָָ��ת�אר

.‚È�א � ה��ח לה� לקנ�ת לאחד מע�ת ��תנ� ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
�י על א� � ה�מי� �מקצת וקנה מערב�ת, ה�ע�ת ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהי�
ה��ח הרי מה�, לאחד ��נה ��ה ה�ליח ��נת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�היתה

מע�תיה�. לפי א�ת� וח�לקי� ;��� ְְְְִִֵֶָ�ֶ�ל

.„È�צר�רי מה� אחד �ל מע�ת וחת�מי�[קשורי�]הי� ְֲִִֵֶֶַָָָָ
הבעלי�] ה�ה[בחות� ה�ליח �לב �היה �י על א� �ְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ה��ח ��קנה זה א�א קנה לא לכ��, ה��ח ְִִֶֶֶַָָָָָָֹ�ְְִִֶֶַָ��קנה
�לבד. ְְִִַָ�מע�תיו

ח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ה�מי�,‡. מקצת ל� ונת� ז�ז, �אל� לחבר� �דה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��כר
ל� נ�אר לא אפ�� � ה�מי� �אר ות�בע ונכנס י�צא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
��תב �י על א� ,��� את ה��קח קנה לא � אחד ז�ז ִֶַַַָָ�ֵֶֶֶַַָָָָֹא�א

החזיק. א� ה�טר ְְִֶֶַָאת

א�מר·. � רצה העלי�נה: על מ�כר יד ה��קח, �� ְֵֵֵֶַַַַַָָָָָחזר
ה�ע�ת �נגד ה�רקע מ� קנה א� מע�תי�, ל� 'הא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָל�:
יד ה��כר, חזר וא� .��� ה���רית מ� ל� ונ�ת� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ��ת�';
א� מע�תי, לי ��' ל�: א�מר � רצה העלי�נה: על ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָה��קח
לא וא� .��� ה�פה מ� ונ�טל מע�תי'; �נגד קרקע לי ��ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
אחד ואי� ,��� את ל�קח קנה � ות�בע ונכנס י�צא ְֵֶָָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָהיה
הח�ב�ת. ��אר עליו ה�מי� ��אר ;�� לחזר יכ�ל ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמה�

רעת�‚. מ�ני �דה� רעה]מכר �י[שהקרקע על א� � ְִִֵֵַַַָָָָָ
ואי� ה�ל, קנה ה�מי�, �אר ות�בע ונכנס י�צא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ה�א
מ�ני לא ור�ד�, ���בע ��ה ;�� לחזר יכ�ל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹה��קח
ה��קח. �� יחזר ��א �די א�א והקנה, �מר לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ�עדי�

ה��קח„. ���� �י על א� � מ�לטלי� �מ�כר ה�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכ�
�אר על וי�צא נכנס וה��כר לר��ת�, וה�ציא� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָה�ר�ת
��ארנ�; �מ� ה�ח��נה, על �� הח�זר ויד קנה; לא � ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹה�מי�

ה�ל. קנה זה הרי ממ�ר�, רעת מ�ני מכר �� א� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹא�א

ונכנס‰. י�צא ה��כר והרי �מאתי�, מאה �וה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלקח
�דה� �מ�כר ה�א א� ספק זה הרי � ה�מי� �אר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָות�בע
אינ� א� �יקר, ��כר מ�ני א�א ��בע ואינ� רעת�, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמ�ני
לא �עדי� מ�ני ���בע וזה רעת�, מ�ני �דה� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מ�כר
לחזר הר�צה לפיכ� ה�מי�.| �ל ���ח עד להקנ�ת� ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מר
��כר מ��ח ה��כר �פ� וא� לחזר; יכ�ל אינ� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ�ניה�,

מ�ד�. מ�ציאי� אי� ל�, ���אר� ה�ע�ת ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָ�נגד

.Âוטע ה�מי�, את ל� ונת� מחבר�, דבר �מני�ה��נה ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
��ת� 'מאה ל�: ואמר ה��כר �בע� זמ� �לאחר ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ע�ת,
הע�רה, ל� �מחזיר ה��ח נקנה � ��עי�' א�א אינ� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָלי
�מ�לטלי�. �י� �קרקע �י� �ני�; ��ה אחר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָאפ��

.Êמכ�רה היא הרי ז�, �דה '��אמ�ר לחבר�: ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהא�מר
זמ� �לאחר ,�� על מ�ד� וקנה ז�ז', �מאה מעכ�ו ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָל�
מנה על �י�תר מכר� הרא���. קנה � �מאה לאחר ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמכר�
��היה '��אמ�ר', א�א ל� אמר ��א האחר��; קנה �ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
מכר ולא למ�ר, ר�צה היה לא וזה �ח�ה, מ�ע�� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹמ�כר
�מי ונמצא �וי�; על זה �ה�סי� ה��ספת מ�ני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�א

�מכר. ֱֶֶַַָ��אנס

.Áמעכ�ו ל� קנ�יה היא הרי '��אמ�ר�ה, ל�: ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר
�ני� �י על אפ�� � �ל�ה' �י� �ית א�ת� ����מ� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ�מה
��אמר� עד �ל�ה', �א�מרי� '�מ� ל�: אמר ה�ל�ה; ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹמ�
�י� �ית א�תה ����מ� '�מ� ל�: אמר א� וכ� ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹה�ל�ה.
וימ�ר ויס�ימ�, ��� האר�עה ����מ� עד � אר�עה' ְְְְִִַָֹ�ְְֶֶַַַָָָָָָ�ל
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א�ת� �מ� הרא���. יקנה �� ואחר �הס�ימ�; �מ� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאחר
�ל�ה ��ב�א� 'עד ה��כר: ואמר אר�עה, א� ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹ�ל�ה
קנ� �הרי ל�, ��מעי� אי� � וי��מ�' אר�עה א� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָאחרי�

מעכ�ו. ��כר �ח�ה ְְִִֵֶַַָָָָמ�ד�

ט ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מ�כר‡. א�ה '�כ�ה ה�ז�ר: ל� ואמר להק��, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָה��כר
�יו� � מאה �וה היה אפ�� � '�ע�רה' ואמר: זה'? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפ�
לגב� �האמירה :�� לחזר יכ�ל אינ� '�ע�רה', ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ�אמר

להדי�ט. ְְְִִֶָ�מסירה

על·. יד� � ההק�� ��כר א� להק��, ��נה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ז�ר
��א �י על א� הק��, �ל �מי� נת� �יצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעלי�נה.
ה�זל� וא� ��רה; �די� קנה ה�קר�, א� � ה�ר�ת ְְְְִִִֵַַָָָָמ��
חמ�ר הדי�ט �ח יהיה ולא מ��, לא �הרי ח�זר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹה�ר�ת,
�מ�כ� הק��, �ל חפ� מכר א� וכ� ההק��.| ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמ�ח
�ח יהיה ��א קנה, � החפ� וה�זל �מי�, נת� ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹה��קח
,�� ח�זר � החפ� ה�קר וא� הק��. מ�ח חמ�ר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהדי�ט
א�א נקנה אינ� וההק�� �מי�, ה�ז�ר לקח לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי
ה�ז�ר ואי� ל�"; וק� ה�ס�, את "ונת� ��אמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�כס�,

��רע'. 'מי לק�ל ְִֵֶַַַָָח�ב

ית�מי�‚. �יצד? �הק��. ה� הרי קט�י�, ית�מי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַנכסי
ה�מי�, לקח� לא ועדי� ה�ר�ת, מה� ונמ�כ� �ר�ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��כר�
נקני� ית�מי� נכסי �אי� �ה�, ח�זרי� � ה�ר�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוה�קר�
הדי�ט �ח יהיה לא ה�ר�ת, ה�זל� �הק��; �כס� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹא�א

מ�ח�. חמ�ר ִֵָָָֹיתר

�ר�תיה�,„. נמ�כ� לא ועדי� ה�מי�, לקח� א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכ�
ה�ר�ת, ה�זל� א� אבל ההדי�ט�ת. ��אר ח�זרי� � ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָוה�קר�
��רע', 'מי �מק�לי� ח�זרי� � �ה� לחזר ה�ק�ח�ת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹורצ�
�די� ה�ר�ת ל�ח א�ת� נח�ב �א� הע�; �אר ע� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�דינ�
,�� �ינ� יהיה �א� לית�מי�; רעה ז� הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ��רה

�מי�. לה� ���� מי ימצא� לא למ�ר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ���צטרכ�

נתנ�‰. ולא ה�ר�ת �מ�כ� �ר�ת, ��קח� ית�מי� ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכ�
וא� מ�ח�. �ד�ל הדי�ט �ח יהיה לא � וה�קר� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹה�מי�,
���צטרכ� לה�: רעה ��� ח�זרי�; אינ� ה�ר�ת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָה�זל�

לה�. ��מ�ר מי ימצא� לא �ר�ת, ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹלקנ�ת

.Â�נתנ� ה�ר�ת וה�זל� ה�ר�ת, מ�כ� ולא ה�מי� ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ
רצ� א� � ה�קר� מה�. חמ�ר הדי�ט �ח יהיה לא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹח�זרי�;
�א� ��רע': 'מי �מק�לי� ח�זרי� �ה�, לחזר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹה��כרי�
ה��כר: לה� יאמר � ה�ע�ת �נתינת ��קנ� דינ� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
נע�� �כבר �אנס, אבד� א� ��קח�� ה�ר�ת ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ'נ�רפ�

ה�ע�ת'. נתינת מ�עת ְְְְִִִֶַַַָ�ר��תכ�

.Êרה�� �י� על דבריה� העמיד� ��נה, פרקי� ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�אר�עה
ערב ה�: וא�� לב�ר; צריכי� ��� �הע� מ�ני ְְְִִֵֵֶֶָָָ�ְְִֵֶָָָָ�ב�ר,
�סח, �ל הרא��� ט�ב י�� וערב חג, �ל האחר�� ט�ב ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָי��
��ר, ל��ח היה �יצד? ה�נה. רא� וערב העצרת, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוערב
ל�� �די ה��קח מ� אחד �ינר ולקח דינר, מאה �וה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפ��
אינ� � ה��ר �מי �ל ל� נתק�צ� ולא ����חט, ��ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹל�
�רה�, �על ה��ח את מ�חיטי� א�א ,�� לחזר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹיכ�ל
מת א� לפיכ� ל��קח; ה��ר ול�� ל�חט א�ת� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוכ�פי�

ה��קח. �ר��ת מת ְִֵֵַַַה��ר,

�

'd - meil cg` wxt m"anx ixeriyÎh"qyz'd xc` `"i

ה'תשס"ט אדר ה' ראשו� יו�

.mlFr l` 'd mWA§¥¥¨

.aFh lA ,hRWnA mipR xMd ,minkgl dN` mB©¥¤©£¨¦©¥¨¦§¦§¨©

.miO`l EdEnrfi ,miOr EdaTi - dY` wiCv rWxl xnŸ̀¥§¨¨©¦¨¨¦§ª©¦¦§¨§ª¦

aFh zMxa `FaY mdilre ,mrpi migikFOle§©¦¦¦§¨©£¥¤¨¦§©

`Ede xUr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨§
mihtFW xtq¥¤§¦

והענ�י� סנהדרי� הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכ�תיו
אבל, הלכ�ת ממרי�, הלכ�ת עד�ת, הלכ�ת לה�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָה�ס�רי�

�מ מלכי� לחמ�ת.הלכ�ת ְְְִִִָָ
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וע�רי� ע�ה, מצו�ת ע�ר � מצו�ת �ל�י� �כלל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹי�
��פטי�; למ��ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצו�ת
לנט�ת (ג) ה���ט; �ר� י�דע �אינ� ��� למ��ת ��א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ(ב)
ר�� א� להרג ��א (ד) ה��פטי�; נחלק� א� ר�י�, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַֹֹאחרי
יל�ד ��א (ה) �ני�; יתר ��הי� עד אחד, �אי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמח�בי�
�סקילה; להרג (ו) נפ��ת; �דיני זכ�ת, ���ד מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹח�בה
(י) �חנק; להרג (ט) �סי�; להרג (ח) ��רפה; להרג ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(ז)
�לי� ��א (יב) הריגת�; �י�� ה�הרג לק�ר (יא) ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹלתל�ת;
הר�ע; להלק�ת (יד) מכ��; להחי�ת ��א (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלת�;
נקי להרג ��א (טז) ה��קה; �ה�ית י�סי� ��א ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ(טו)
על לח�ס ��א (יח) אנ�ס; לענ� ��א (יז) ה�עת; ְֲֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ�אמד
��י�; ה�ל על לרח� ��א (יט) ;�� ח�בל א� חבר� ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַֹה�רג
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א�ת� �מ� הרא���. יקנה �� ואחר �הס�ימ�; �מ� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאחר
�ל�ה ��ב�א� 'עד ה��כר: ואמר אר�עה, א� ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹ�ל�ה
קנ� �הרי ל�, ��מעי� אי� � וי��מ�' אר�עה א� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָאחרי�

מעכ�ו. ��כר �ח�ה ְְִִֵֶַַָָָָמ�ד�

ט ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מ�כר‡. א�ה '�כ�ה ה�ז�ר: ל� ואמר להק��, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָה��כר
�יו� � מאה �וה היה אפ�� � '�ע�רה' ואמר: זה'? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפ�
לגב� �האמירה :�� לחזר יכ�ל אינ� '�ע�רה', ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ�אמר

להדי�ט. ְְְִִֶָ�מסירה

על·. יד� � ההק�� ��כר א� להק��, ��נה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ז�ר
��א �י על א� הק��, �ל �מי� נת� �יצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעלי�נה.
ה�זל� וא� ��רה; �די� קנה ה�קר�, א� � ה�ר�ת ְְְְִִִֵַַָָָָמ��
חמ�ר הדי�ט �ח יהיה ולא מ��, לא �הרי ח�זר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹה�ר�ת,
�מ�כ� הק��, �ל חפ� מכר א� וכ� ההק��.| ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמ�ח
�ח יהיה ��א קנה, � החפ� וה�זל �מי�, נת� ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹה��קח
,�� ח�זר � החפ� ה�קר וא� הק��. מ�ח חמ�ר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהדי�ט
א�א נקנה אינ� וההק�� �מי�, ה�ז�ר לקח לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי
ה�ז�ר ואי� ל�"; וק� ה�ס�, את "ונת� ��אמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�כס�,

��רע'. 'מי לק�ל ְִֵֶַַַָָח�ב

ית�מי�‚. �יצד? �הק��. ה� הרי קט�י�, ית�מי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַנכסי
ה�מי�, לקח� לא ועדי� ה�ר�ת, מה� ונמ�כ� �ר�ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��כר�
נקני� ית�מי� נכסי �אי� �ה�, ח�זרי� � ה�ר�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוה�קר�
הדי�ט �ח יהיה לא ה�ר�ת, ה�זל� �הק��; �כס� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹא�א

מ�ח�. חמ�ר ִֵָָָֹיתר

�ר�תיה�,„. נמ�כ� לא ועדי� ה�מי�, לקח� א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכ�
ה�ר�ת, ה�זל� א� אבל ההדי�ט�ת. ��אר ח�זרי� � ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָוה�קר�
��רע', 'מי �מק�לי� ח�זרי� � �ה� לחזר ה�ק�ח�ת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹורצ�
�די� ה�ר�ת ל�ח א�ת� נח�ב �א� הע�; �אר ע� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�דינ�
,�� �ינ� יהיה �א� לית�מי�; רעה ז� הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ��רה

�מי�. לה� ���� מי ימצא� לא למ�ר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ���צטרכ�

נתנ�‰. ולא ה�ר�ת �מ�כ� �ר�ת, ��קח� ית�מי� ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכ�
וא� מ�ח�. �ד�ל הדי�ט �ח יהיה לא � וה�קר� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹה�מי�,
���צטרכ� לה�: רעה ��� ח�זרי�; אינ� ה�ר�ת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָה�זל�

לה�. ��מ�ר מי ימצא� לא �ר�ת, ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹלקנ�ת

.Â�נתנ� ה�ר�ת וה�זל� ה�ר�ת, מ�כ� ולא ה�מי� ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ
רצ� א� � ה�קר� מה�. חמ�ר הדי�ט �ח יהיה לא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹח�זרי�;
�א� ��רע': 'מי �מק�לי� ח�זרי� �ה�, לחזר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹה��כרי�
ה��כר: לה� יאמר � ה�ע�ת �נתינת ��קנ� דינ� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
נע�� �כבר �אנס, אבד� א� ��קח�� ה�ר�ת ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ'נ�רפ�

ה�ע�ת'. נתינת מ�עת ְְְְִִִֶַַַָ�ר��תכ�

.Êרה�� �י� על דבריה� העמיד� ��נה, פרקי� ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�אר�עה
ערב ה�: וא�� לב�ר; צריכי� ��� �הע� מ�ני ְְְִִֵֵֶֶָָָ�ְְִֵֶָָָָ�ב�ר,
�סח, �ל הרא��� ט�ב י�� וערב חג, �ל האחר�� ט�ב ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָי��
��ר, ל��ח היה �יצד? ה�נה. רא� וערב העצרת, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוערב
ל�� �די ה��קח מ� אחד �ינר ולקח דינר, מאה �וה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפ��
אינ� � ה��ר �מי �ל ל� נתק�צ� ולא ����חט, ��ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹל�
�רה�, �על ה��ח את מ�חיטי� א�א ,�� לחזר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹיכ�ל
מת א� לפיכ� ל��קח; ה��ר ול�� ל�חט א�ת� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוכ�פי�

ה��קח. �ר��ת מת ְִֵֵַַַה��ר,
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והענ�י� סנהדרי� הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכ�תיו
אבל, הלכ�ת ממרי�, הלכ�ת עד�ת, הלכ�ת לה�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָה�ס�רי�

�מ מלכי� לחמ�ת.הלכ�ת ְְְִִִָָ
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וע�רי� ע�ה, מצו�ת ע�ר � מצו�ת �ל�י� �כלל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹי�
��פטי�; למ��ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצו�ת
לנט�ת (ג) ה���ט; �ר� י�דע �אינ� ��� למ��ת ��א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ(ב)
ר�� א� להרג ��א (ד) ה��פטי�; נחלק� א� ר�י�, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַֹֹאחרי
יל�ד ��א (ה) �ני�; יתר ��הי� עד אחד, �אי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמח�בי�
�סקילה; להרג (ו) נפ��ת; �דיני זכ�ת, ���ד מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹח�בה
(י) �חנק; להרג (ט) �סי�; להרג (ח) ��רפה; להרג ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(ז)
�לי� ��א (יב) הריגת�; �י�� ה�הרג לק�ר (יא) ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹלתל�ת;
הר�ע; להלק�ת (יד) מכ��; להחי�ת ��א (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלת�;
נקי להרג ��א (טז) ה��קה; �ה�ית י�סי� ��א ְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ(טו)
על לח�ס ��א (יח) אנ�ס; לענ� ��א (יז) ה�עת; ְֲֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ�אמד
��י�; ה�ל על לרח� ��א (יט) ;�� ח�בל א� חבר� ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַֹה�רג
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�על על ה�י� לה��ת ��א (כא) ��י�; �ד�ל לה�ר ��א ְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ(כ)
מ��ט; לע�ל ��א (כב) ח�טא; �ה�א �י על א� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹעבר�ת,
�צדק; ל��ט (כד) ית��; �ר מ��ט לה��ת ��א ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹ(כג)
�חד; ל�ח ��א (כו) זר�ע; מאי� ��י� ליראה ��א ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(כה)
(כט) ה��ני�; לק�ל ��א (כח) �וא; �מע ל�א ��א ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(כז)
י�ראל �ני מ�אר אד� לק�ל ��א (ל) ה��יא; לק�ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��א

א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר ְְְִִִִֵֵֵֵַָה��רי�.

א ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

�כל‡. ו��טרי� ��פטי� למ��ת ��רה, �ל ע�ה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמצות
עיר]מדינה �ל�[� �בכל מחוז]�מדינה ��אמר:[� ופל�, ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

א�� � ��פטי� �ערי�". �כל ל� ��� ו�טרי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹ"�פטי�
לפניה�. �אי� �יני� �בעלי �י�, �בית ה�ב�עי� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָה��ני�

ל ע�מדי� וה� �רצ�עה, מ�ל �עלי א�� � פניה��טרי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָ
ה�ערי� לת�� החנ��ת ועל ��וקי� המס�בי� [�ה��ני� ְְְְֲִִִַַַַַַַָָ�ְְִֵַַָ

משקלות]וה���תהמחירי�] וכל[� מע�ת; �ל �לה��ת , ְְְְִֵַַַָָ
מביאי� � �בר ערות �� ��רא� וכל ה��ני�. �י על ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמע�יה�

ר�ע�. �פי א�ת� ודני� �י�, לבית ְְְְִִִִֵָא�ת�

ופל�·. �ל� �כל �יני� ��י להעמיד ח�בי� אנ� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאי�
�ח�צה אבל �לבד; י�ראל �אר� א�א ועיר, עיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�בכל
ופל�, �ל� �כל �י� �ית להעמיד ח�בי� אינ� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלאר�,
ל�". נ�ת� אלהי� ה' א�ר �ערי�, �כל ל� ���" ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ��אמר:

יהיה‚. וכ�ה �י�ראל, יהי� קב�עי� �יני� ��י ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ��ה
וה�א ��ק��, ה�ד�ל �י� �ית ��ח�ה ק�בעי� ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָמנינ�?
��אמר: � ו�בעי� אחד �מנינ� �ד�לה'. 'סנהדרי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָה�קרא
��יה�, על �מ�ה י�ראל", מ�קני אי� �בעי� לי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ"אספה
ה�ד�ל ואחד. �בעי� הרי ע��", �� "והתי�ב� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��אמר:
וה�א עליה�, רא� א�ת� מ��יבי� � ��כ�� ְֲִִֵֶָֹ�ְְְֶָָ�חכמה
'נ�יא' חכמי� א�ת� ���רי� וה�א הי�יבה'; 'רא� ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹה�קרא
�מ��יבי� ר�נ�. מ�ה �חת הע�מד וה�א מק��, ְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�כל
וה�א מימינ�, וי��ב לרא�, מ�נה ���בעי� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹה�ד�ל
�ניה�, לפני י��בי� ה�בעי� ��אר �י�'. �ית 'אב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָה�קרא
ל��יא קר�ב יהיה �חכמה, מחבר� ה�ד�ל �ל מעלת�: ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�פי
�ע��ל, �ר� חצי �כמ� י��בי� וה� מחבר�; י�תר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֹֹמ�מאל�
וע�ד .��� את ר�אי� �י� �ית אב ע� ה��יא ��היה ְָ�ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָ�די
�ל�ה וע�רי�, �ל�ה �ל �יני� ��י �ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹמעמידי�
ה�ית. הר �תח על ואחד העזרה, �תח על אחד � ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוע�רי�
וע�רי� מאה �� ��� מ��ראל ועיר עיר �כל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�מעמידי�
��אמר: העיר, ��ער וי��בת קט�ה; סנהדרי י�תר, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָא�
�ל�ה מנינ�? יהיה וכ�ה מ��ט". ב�ער ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ"וה�יג�
וה�אר עליה�; רא� ��כ��, �חכמה וה�ד�ל .��� ְְֲֵֶַָָֹ�ְְְְְְִֶֶַַָָָָוע�רי�
הרא� ��היה �די עג�ה, �ר� חצי �מ� �ע��ל ְְִֵֶֶָָֹ�ְְְֲֲִִִֶֹי��בי�

.��� את ָ�ֶֶר�אה

�ל�ה„. �� מעמידי� וע�רי�, מאה �� �אי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹעיר
רב �ה� ��היה �די מ�ל�ה, �ח�ת �י� �ית �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ��ני�:

ה�יני�. מ� �די� מחלקת �יניה� היתה א� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�מע�ט,

רא�י‰. אחד � �ד�לי� חכמי� �ני �� �אי� עיר ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ�ל
ל�מע י�דע ואחד ,��� ה��רה �כל �לה�ר�ת [�ללמד ְְְִַָָֹ�ְְִֵֶַַָָֹ

סנהדרי,להבי�] �� מ��יבי� אי� � �לה�יב ל�אל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹוי�דע
מ��ראל. אלפי� �� ��� �י על ְֲִִִִֵֵֶַַָָָא�

.Âואחד לד�ר �רא�י אחד א��, �ני� �� ��� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסנהדרי�
ז� הרי �ל�ה, �� הי� סנהדרי�. ז� הרי � ל�מע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹרא�י
סנהדרי ז� הרי לד�ר, י�דעי� אר�עה �� הי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ינ�נית;

ֲָָחכמה.

.Êל� ��ר�ת �ל� לפניה� מ��יבי� � קט�ה סנהדרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל
אי�; וע�רי� �ל�ה ו��רה ��רה �כל חכמי�, ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ�למידי
למ�ה �נ�ה ו��רה ל�נהדרי�, קר�בה רא��נה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ��רה
י��בי� ו��רה, ��רה �בכל מ��ה. למ�ה ��לי�ית ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָמ��ה,

�חכמה. מעלת� לפי ��ְְְֲִַָָָָָ

.Áעל לה�סי� אחד לסמ� וצרכ� ה�נהדרי�, נחלק� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹא�
עמנינ� לחובה להכריע וא"א חייבו י"ב אחד][� של רוב פ"י ְִָָ

����רה והרא��� .��� �ד�ל הרא��נה מ� ס�מכי� �ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
למ�את �די הרא��נה ��רה �ס�� וי��ב �א ְְְְְִִֵֵַָָָָָֹ�נ�ה
��רה �ס�� וי��ב �א ���לי�ית והרא��� ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָחסר�נ�,
א�ת� �מ��יבי� ה�הל, מ�אר אחד לה� �ב�ררי� ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ�נ�ה;
א� �ני לסמ� צרכ� א� וכ� ה�לי�ית. ה��רה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹ�ס��

ע��י�. ה� ה�ה ה�דר ועל ְְִִִֵֵֶֶַַַ�לי�י,

.Ëס�פרי �ני �� יהי� � סנהדרי� �� ��� מק�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�ל
ה�מאל; מ� ואחד ה�מי� מ� אחד לפניה�, ע�מדי� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��ני�
המח�בי�. �ברי ��תב ואחד המז�י�, �ברי ��תב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחד

.Èמאה �� ��� �עיר א�א סנהדרי�, מעמידי� אי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָול�ה
��ל�ה, ע�רי� �ל סנהדרי� מה� ��היה �די ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹוע�רי�?
�ית �ל �טלני� וע�רה ו��י�, ��עה �ל ��ר�ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹו�ל�

ח�ני� ��ני ס�פרי�, ��ני שמשי�]ה�נסת, �עלי[� ��ני , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
��ני ז�ממי�, ז�ממי ��ני ז�ממי�, ��ני עדי�, ��ני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵ�יני�,
ה�דקה, לח�ק �ל�ה ��הי� �די אחד וע�ד צדקה, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ��אי

ולבלר א��, מאה[סופר]ור�פא הרי � �ינ�ק�ת �מל�ד , ְֵ�ְְְֲִֵֵֵַַָָָ
ְְִֶוע�רי�.

ה'תשס"ט אדר ו' שני יו�

ב ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

.‡� �קט�ה �י� �גד�לה �י� �סנהדרי�, מעמידי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָאי�
ה��רה, �חכמת מפלאי� �נב�ני�, חכמי� אנ�י� ְְְִַַָָָ�ְֲֲִִִֶָָָא�א
�ג�� חכמ�ת, מ�אר קצת וי�דעי� מר�ה, �עה ְְְְְְִִָָָָ�ְֲֵֵַָ�עלי
ודרכי ואצטגנינ�ת, �מ�ל�ת, �ק�פ�ת וח���� ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָרפ�א�ת,
זרה עב�דה והבלי והמכ�פי� וה��סמי� ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָהמע�נני�
מעמידי� ואי� א�ת�. לד�� י�דעי� ��הי� �די �א��, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכ��צא
הרא�יי� המיחסי�, וי�ראלי� לו�י� �הני� א�א ְִִָָ�ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹ�סנהדרי�
�ד�מי� ע��", �� "והתי�ב� ��אמר: � לכה�ה ְְְְֱִִִֶֶַַָָָ�ְְִִַלה�יא

�ביח�ס. �ביראה �חכמה ְְְְְְִִָָָל�

��אמר:·. �לו�י�, �הני� �ד�לה �סנהדרי להי�ת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ�מצוה
הי� אפ�� � מצא� לא וא� הלו��"; ה�הני� אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ"�באת

מ�ר. זה הרי י�ראל, ����ְֲִֵֵֶָָ�ָ

מפלג‚. זק� ולא סריס לא סנהדרי� �כל מעמידי� ְָ�ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאי�
�ני�, ל� �אי� מי ולא אכזר��ת, �ה� ��� מ�ני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��ני�,

רחמ�. ��היה ְְְִֵֶֶַָ�די

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'f iyily mei -

לחלק„. �אס�ר �סנהדרי�, י�ראל מל� מ��יבי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואי�
היה א� �ד�ל, �ה� מ��יבי� אבל �בריו; ולמר�ת ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹעליו

�חכמה. ְְָָָרא�י

א�ת�‰. מ��יבי� �אי� �י על א� � �וד �ית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי
עליה� י� א� א�ת� ודני� הע�, את ה� �ני� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�סנהדרי�
לפי א�ת�, �ני� ואי� �ני� אי� � י�ראל מלכי אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ�י�.
��לה. מה� �ב�א ��א ��רה; לדברי נכנעי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�אינ�

.Â�מנ�י להי�ת צריכי� �� �צדק, מנ�י� �י� ��ית ���ְְִֵֵֶ�ְְְְִִִִֶֶָ�ִ
��הי� �לח�� ולב�ק לה���ל וצרי� ה���. מ�מי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמ�ל
לח� נב�ני מראה, �עלי ק�מה, �עלי �יבה, �עלי ����ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ומענות] בטענות ה���נ�ת,[מביני� �רב י�דעי� ו��הי� ,ְְְְְִִֶַֹ
ה�ר�מ�. מ�י ��מעת סנהדרי� �היה ��א ְְָ�ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹ�די

.Ê�ה� מדק�קי� �אי� �י על א� � �ל�ה �ל �י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ית
�בעה מה� אחד �כל ��היה צרי� ה�ברי�, א�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�כל
ממ��, ו�נאת וענוה, ויראה, חכמה, � ה� וא�� ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָ�ברי�;
וכל ט�ב. �� �בעלי לה�, ה�ר��ת ואהבת האמת, ְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָואהבת
א�מר: ה�א הרי ���רה; ה� מפר�י� � ה�ברי� ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹא��
"וידעי� אמ�ר. חכמה �עלי הרי �נבני�", חכמי� ִ�ְְֲֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹ"אנ�י�
�הי� �ב�ה מה�; נ�חה ה�ר��ת �ר�ח א�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָל�בטיכ�",
ונפ� ט�בה, עי� �עלי ��הי� �זמ� ל�ר��ת? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָאה�בי�
ה�ר��ת. ע� �נחת וד��ר� �מ�א� ט�בה, וחברת� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ�פלה,
�מצו�ת, ���רי� �ה� א�� חיל", "אנ�י א�מר: ה�א ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ�לה��
יהיה ��א עד יצר�, את וכ�ב�י� עצמ� על ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�מדק�קי�
�בכלל נאה. �רק� ויהיה רע, �� ולא �נאי �� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלה�
מ�ד ע��ק לה�יל א�י� לב לה� ��היה חיל", ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ"אנ�י
ר�נ� ��ה �מה ו���ע�". מ�ה "ו�ק� ��אמר: �עני� ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��זל,
אלהי�", "יראי ענו. ��היה צרי� ��� �ל א� ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"ענו",
נבהלי� אינ� ��ה� ממ�� אפ�� � �צע" "�נאי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�מ�מע�.
"נבהל �ה�א מי ��ל ה�מ��; לק�� ר�דפי� ולא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹעליו,
אחר ר�דפי� ��הי� � אמת" "אנ�י יבא��". חסר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹלה��
את ו��נאי� האמת את א�הבי� �דע��, עצמ� מחמת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�דק

העול. מיני מ�ל �ב�רחי� ְִִִֵֶֶָָָָָהחמס,

.Áכל� ��לחי� הי� ה�ד�ל �י� ���ית חכמי�, ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָאמר�
חטא, וירא חכ�, ��צא�ה� מי �ל �ב�דקי�: י�ראל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאר�
� הימ�� נ�חה ה�ר��ת ור�ח נאה, �פרק� ו�פל, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוענו,
הר לפתח א�ת� מעלי� �מ�� �עיר�. ��� א�ת� ְְֲִִִִֶַַַַָָע��י�
מעלי� �מ�� העזרה, לפתח א�ת� מעלי� �מ�� ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָה�ית,

ה�ד�ל. �י� לבית ְִֵַָא�ת�

.Ëזה הרי � �ר מה� אחד �היה �ל�ה �ל �י� ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ�ית
� ממזר מה� אחד היה מ��ראל. א�� ��היה עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ס�ל,
היה א� וכ� לד��. ��רי� א�� הרי ממזרי�, �ל��� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאפ��
מה ��ר, זה הרי – מעיניו �אחת ס�מה מה� אחד ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
ל�ל. �ס�ל עיניו, ���י ה��מה אבל �סנהדרי�. �� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�אי�

.Èלאחד מ�ר � מ�ל�ה �ח�ת �י� �ית �אי� �י על ְֶָָ�ְִִִֵֵֶַַָָֹא�
�מ�ברי עמית�". ���ט "�צדק ��אמר: ה��רה, מ� ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלד��
�י�. �יניה� אי� ��נ�, ��ני� �ל�ה; ��הי� עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹס�פרי�,

.‡È�לר�י ממחה �היה מפורס�]אחד חכ� תלמיד א�[� , ֶֶָָָ�ְְִֶַ

אבל יחידי, לד�� ל� מ�ר זה הרי � �י� מ�ית ר��ת ְֲִִָָָ�ְֲִִֵֵֵֶנ�טל
חכמי� מצות מ�ר, �ה�א �י על וא� �י�. �ית ח��ב ְֲִִַָָ�ְִִֵֵֶַַָאינ�
�� �הי 'אל חכמי�: אמר� אחרי�; ע�� ����יב ְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָהיא

אחד'. א�א יחידי, �� �אי� � ְְִִִִֵֶֶֶָָָיחידי

.·È;ח� �יד� י� א� לעצמ�, �י� לע��ת לאד� ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹי�
ולב�א לטרח ח�ב אינ� ע��ה, ה�א וכהלכה וכ�ת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹה�איל
א�� �נכסיו הפסד �� היה ��א �י על א� �י�, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלבית

קבל א� לפיכ�, �י�. לבית �בא �על[התלונ�]נתאחר עליו ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ודי� �הלכה, �ע�ה �מצא� ודר�� �י�, לבית והביא� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ�ינ�,

�ינ�. את ס�תרי� אי� � לעצמ� �� ְְְֱִִֵֶֶַָאמת

.‚Èה�א �ל� �י� �ית �ל�ה �ל �י� ��ית �י על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹא�
ה�י� ��חת� �מ�טב מ��ח; זה הרי ר�י�, �ה� זמ� �ל �ְְֲִֵֵֶֶַַָ�ִֵֵֶַָָָ

��ה �צריכי� מע�רה. י�תר ע�ר, ����אחד ה���בי� י� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ָ
�רא�יי�. חכמי� �למידי �י�, �בית ��ְְְֲִִִִֵֵַָָ

.„Èמי ע� ��דע עד �די�, ���ב חכ� לאד� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואס�ר
�כלל ונמצא הג�ני�, �אינ� אנ�י� ע� יצטר� ��א ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָי�ב;

�י�. �ית �כלל לא ��גדי�, ְְִִִֵֶֶַֹק�ר

ה'תשס"ט אדר ז' שלישי יו�

ג ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

�בית‡. קט�ה סנהדרי �די�? ה��ני� י��בי� אימתי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד
�� ס�� עד ה�חר, �פ�ת מאחר י��בי� � �ל�ה �ל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ�י�
�ל מ�מיד י��בי� הי� � ה�ד�ל �י� �ית אבל .���� ְֲִִִִֵֶַַָָָָָ�ע�ת
ט�בי�, וימי� �ב��ת�ת הער�י�; �י� �ל �מיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�חר,

ה�ית. ��הר ה�דר� �בית י��בי� ְְְְִִִֵֶַַַַָָהי�

י��בי�·. ��� ��הי� צריכי� ואחד �בעי� �ל �י� �ית ְִָ�ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָאי�
להתק�� צריכי� ��הי� �עת א�א ���ק��. �מק�מ� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�אחד
עסק, ל� ��היה מי �ל � הע��ת �ב�אר ;��� מתק�צי� �ְְִִַ�ְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
מע�רי� יפחת� ��א וה�א וח�זר; חפצ� לע��ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹיצא
מה� אחד צר� י�יבת�. זמ� �ל �מיד, י��בי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ��ל�ה
�� י�אר א� ה��ארי�: �חבריו מס��ל זה הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלצאת,
אחר. ��ב�א עד יצא לא לאו, וא� יצא; ��ל�ה, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹע�רי�

למד�,‚. ה�מ�עה מ�י ��ילה; ה�יני� את מתחילי� ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָאי�
רא�ת מה � נגע" וכל ריב "�ל ��אמר: �נגעי�, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�ה�יני�

.���� ה�יני� א� �לבד, ���� ְְִִִִַַַַַָנגעי�

מק�מי�„. ולא עד�ת מק�לי� אי� מאשררי�]וכ� �] ְְְְְְִִֵֵֵַַֹ
מ�ר ,���� התחיל� א� � ממ�נ�ת �בדיני ��ילה. ָ�ְְְְִִִִֵַַַָָָ�טר�ת

��ילה. ה�י� ְְִִַַַָֹלגמר

ירושות]ה�חל�ת‰. "לח�ת[� �ה�: ��אמר ��יני�, ְְֱִִֶֶֶַַַָָ�ַ
��ילה. נחל�ת מ�ילי� אי� לפיכ�, ְְְְִִִִֵַַַָָָָמ��ט";

.Âוצ�ה הח�לה, את לב�ר ��כנס� צוואה]�ני� אמר �] ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
�י� ע��י� ואי� ��תבי�, � דייני�]�פניה� נעשי� וא�[אי� . ְְְְִִִִִֵֵֶ

�ברי� ��ה �י�. ע��י� רצ�, ��תבי�; רצ�, � �ל�ה ְְְִִִִֶַָָָָָֹהי�
�י�. ע��י� ואי� ��תבי� ��ילה, אבל ;���� ְְְֲֲִִִִֵַַַָָאמ�רי�?

.Ê;�ע�ה �כינה הג��, �ה�א י�ראל �ל �י� �ית ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ל
ועטיפה ויראה �אימה לי�ב ה��ני� צריכי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָלפיכ�,

לס�ר[בטלית] א� ל�חק א� רא� להקל ואס�ר רא�. ְְְְְֵֵֵֶַַָָֹֹֹוכבד
וחכמה. ��רה �דברי א�א �י�, �בית �טלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ��יחה
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לחלק„. �אס�ר �סנהדרי�, י�ראל מל� מ��יבי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואי�
היה א� �ד�ל, �ה� מ��יבי� אבל �בריו; ולמר�ת ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹעליו

�חכמה. ְְָָָרא�י

א�ת�‰. מ��יבי� �אי� �י על א� � �וד �ית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי
עליה� י� א� א�ת� ודני� הע�, את ה� �ני� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�סנהדרי�
לפי א�ת�, �ני� ואי� �ני� אי� � י�ראל מלכי אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ�י�.
��לה. מה� �ב�א ��א ��רה; לדברי נכנעי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�אינ�

.Â�מנ�י להי�ת צריכי� �� �צדק, מנ�י� �י� ��ית ���ְְִֵֵֶ�ְְְְִִִִֶֶָ�ִ
��הי� �לח�� ולב�ק לה���ל וצרי� ה���. מ�מי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמ�ל
לח� נב�ני מראה, �עלי ק�מה, �עלי �יבה, �עלי ����ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ומענות] בטענות ה���נ�ת,[מביני� �רב י�דעי� ו��הי� ,ְְְְְִִֶַֹ
ה�ר�מ�. מ�י ��מעת סנהדרי� �היה ��א ְְָ�ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹ�די

.Ê�ה� מדק�קי� �אי� �י על א� � �ל�ה �ל �י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ית
�בעה מה� אחד �כל ��היה צרי� ה�ברי�, א�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�כל
ממ��, ו�נאת וענוה, ויראה, חכמה, � ה� וא�� ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָ�ברי�;
וכל ט�ב. �� �בעלי לה�, ה�ר��ת ואהבת האמת, ְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָואהבת
א�מר: ה�א הרי ���רה; ה� מפר�י� � ה�ברי� ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹא��
"וידעי� אמ�ר. חכמה �עלי הרי �נבני�", חכמי� ִ�ְְֲֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹ"אנ�י�
�הי� �ב�ה מה�; נ�חה ה�ר��ת �ר�ח א�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָל�בטיכ�",
ונפ� ט�בה, עי� �עלי ��הי� �זמ� ל�ר��ת? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָאה�בי�
ה�ר��ת. ע� �נחת וד��ר� �מ�א� ט�בה, וחברת� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ�פלה,
�מצו�ת, ���רי� �ה� א�� חיל", "אנ�י א�מר: ה�א ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ�לה��
יהיה ��א עד יצר�, את וכ�ב�י� עצמ� על ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�מדק�קי�
�בכלל נאה. �רק� ויהיה רע, �� ולא �נאי �� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלה�
מ�ד ע��ק לה�יל א�י� לב לה� ��היה חיל", ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ"אנ�י
ר�נ� ��ה �מה ו���ע�". מ�ה "ו�ק� ��אמר: �עני� ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��זל,
אלהי�", "יראי ענו. ��היה צרי� ��� �ל א� ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"ענו",
נבהלי� אינ� ��ה� ממ�� אפ�� � �צע" "�נאי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�מ�מע�.
"נבהל �ה�א מי ��ל ה�מ��; לק�� ר�דפי� ולא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹעליו,
אחר ר�דפי� ��הי� � אמת" "אנ�י יבא��". חסר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹלה��
את ו��נאי� האמת את א�הבי� �דע��, עצמ� מחמת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�דק

העול. מיני מ�ל �ב�רחי� ְִִִֵֶֶָָָָָהחמס,

.Áכל� ��לחי� הי� ה�ד�ל �י� ���ית חכמי�, ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָאמר�
חטא, וירא חכ�, ��צא�ה� מי �ל �ב�דקי�: י�ראל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאר�
� הימ�� נ�חה ה�ר��ת ור�ח נאה, �פרק� ו�פל, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוענו,
הר לפתח א�ת� מעלי� �מ�� �עיר�. ��� א�ת� ְְֲִִִִֶַַַַָָע��י�
מעלי� �מ�� העזרה, לפתח א�ת� מעלי� �מ�� ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָה�ית,

ה�ד�ל. �י� לבית ְִֵַָא�ת�

.Ëזה הרי � �ר מה� אחד �היה �ל�ה �ל �י� ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ�ית
� ממזר מה� אחד היה מ��ראל. א�� ��היה עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ס�ל,
היה א� וכ� לד��. ��רי� א�� הרי ממזרי�, �ל��� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאפ��
מה ��ר, זה הרי – מעיניו �אחת ס�מה מה� אחד ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
ל�ל. �ס�ל עיניו, ���י ה��מה אבל �סנהדרי�. �� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�אי�

.Èלאחד מ�ר � מ�ל�ה �ח�ת �י� �ית �אי� �י על ְֶָָ�ְִִִֵֵֶַַָָֹא�
�מ�ברי עמית�". ���ט "�צדק ��אמר: ה��רה, מ� ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלד��
�י�. �יניה� אי� ��נ�, ��ני� �ל�ה; ��הי� עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹס�פרי�,

.‡È�לר�י ממחה �היה מפורס�]אחד חכ� תלמיד א�[� , ֶֶָָָ�ְְִֶַ

אבל יחידי, לד�� ל� מ�ר זה הרי � �י� מ�ית ר��ת ְֲִִָָָ�ְֲִִֵֵֵֶנ�טל
חכמי� מצות מ�ר, �ה�א �י על וא� �י�. �ית ח��ב ְֲִִַָָ�ְִִֵֵֶַַָאינ�
�� �הי 'אל חכמי�: אמר� אחרי�; ע�� ����יב ְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָהיא

אחד'. א�א יחידי, �� �אי� � ְְִִִִֵֶֶֶָָָיחידי

.·È;ח� �יד� י� א� לעצמ�, �י� לע��ת לאד� ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹי�
ולב�א לטרח ח�ב אינ� ע��ה, ה�א וכהלכה וכ�ת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹה�איל
א�� �נכסיו הפסד �� היה ��א �י על א� �י�, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלבית

קבל א� לפיכ�, �י�. לבית �בא �על[התלונ�]נתאחר עליו ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ודי� �הלכה, �ע�ה �מצא� ודר�� �י�, לבית והביא� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ�ינ�,

�ינ�. את ס�תרי� אי� � לעצמ� �� ְְְֱִִֵֶֶַָאמת

.‚Èה�א �ל� �י� �ית �ל�ה �ל �י� ��ית �י על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹא�
ה�י� ��חת� �מ�טב מ��ח; זה הרי ר�י�, �ה� זמ� �ל �ְְֲִֵֵֶֶַַָ�ִֵֵֶַָָָ

��ה �צריכי� מע�רה. י�תר ע�ר, ����אחד ה���בי� י� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ָ
�רא�יי�. חכמי� �למידי �י�, �בית ��ְְְֲִִִִֵֵַָָ

.„Èמי ע� ��דע עד �די�, ���ב חכ� לאד� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואס�ר
�כלל ונמצא הג�ני�, �אינ� אנ�י� ע� יצטר� ��א ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָי�ב;

�י�. �ית �כלל לא ��גדי�, ְְִִִֵֶֶַֹק�ר

ה'תשס"ט אדר ז' שלישי יו�
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�בית‡. קט�ה סנהדרי �די�? ה��ני� י��בי� אימתי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד
�� ס�� עד ה�חר, �פ�ת מאחר י��בי� � �ל�ה �ל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ�י�
�ל מ�מיד י��בי� הי� � ה�ד�ל �י� �ית אבל .���� ְֲִִִִֵֶַַָָָָָ�ע�ת
ט�בי�, וימי� �ב��ת�ת הער�י�; �י� �ל �מיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�חר,

ה�ית. ��הר ה�דר� �בית י��בי� ְְְְִִִֵֶַַַַָָהי�

י��בי�·. ��� ��הי� צריכי� ואחד �בעי� �ל �י� �ית ְִָ�ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָאי�
להתק�� צריכי� ��הי� �עת א�א ���ק��. �מק�מ� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�אחד
עסק, ל� ��היה מי �ל � הע��ת �ב�אר ;��� מתק�צי� �ְְִִַ�ְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
מע�רי� יפחת� ��א וה�א וח�זר; חפצ� לע��ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹיצא
מה� אחד צר� י�יבת�. זמ� �ל �מיד, י��בי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ��ל�ה
�� י�אר א� ה��ארי�: �חבריו מס��ל זה הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלצאת,
אחר. ��ב�א עד יצא לא לאו, וא� יצא; ��ל�ה, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹע�רי�

למד�,‚. ה�מ�עה מ�י ��ילה; ה�יני� את מתחילי� ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָאי�
רא�ת מה � נגע" וכל ריב "�ל ��אמר: �נגעי�, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�ה�יני�

.���� ה�יני� א� �לבד, ���� ְְִִִִַַַַַָנגעי�

מק�מי�„. ולא עד�ת מק�לי� אי� מאשררי�]וכ� �] ְְְְְְִִֵֵֵַַֹ
מ�ר ,���� התחיל� א� � ממ�נ�ת �בדיני ��ילה. ָ�ְְְְִִִִֵַַַָָָ�טר�ת

��ילה. ה�י� ְְִִַַַָֹלגמר

ירושות]ה�חל�ת‰. "לח�ת[� �ה�: ��אמר ��יני�, ְְֱִִֶֶֶַַַָָ�ַ
��ילה. נחל�ת מ�ילי� אי� לפיכ�, ְְְְִִִִֵַַַָָָָמ��ט";

.Âוצ�ה הח�לה, את לב�ר ��כנס� צוואה]�ני� אמר �] ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
�י� ע��י� ואי� ��תבי�, � דייני�]�פניה� נעשי� וא�[אי� . ְְְְִִִִִֵֵֶ

�ברי� ��ה �י�. ע��י� רצ�, ��תבי�; רצ�, � �ל�ה ְְְִִִִֶַָָָָָֹהי�
�י�. ע��י� ואי� ��תבי� ��ילה, אבל ;���� ְְְֲֲִִִִֵַַַָָאמ�רי�?

.Ê;�ע�ה �כינה הג��, �ה�א י�ראל �ל �י� �ית ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ל
ועטיפה ויראה �אימה לי�ב ה��ני� צריכי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָלפיכ�,

לס�ר[בטלית] א� ל�חק א� רא� להקל ואס�ר רא�. ְְְְְֵֵֵֶַַָָֹֹֹוכבד
וחכמה. ��רה �דברי א�א �י�, �בית �טלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ��יחה
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.Á�לה �העמיד� ��לה רא� א� מל� א� סנהדרי� ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�ל
ה��רה, �חכמת חכ� ואינ� הג��, �אינ� ��� ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלי�ראל

מחמ�י� ��� �ה�א �י על א� � ��� להי�ת מידותורא�י �] ְְִִֶַַַָָ�ְִַַ
ע�ברטובות] �העמיד� זה הרי � אחר�ת ט�ב�ת �� וי� ,ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶ

מ�י � ����ט" פני� ת�יר� "לא ��אמר: תע�ה, ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ�לא
ה��ני�. לה��יב הממ�ה �נגד מד�ר ��ה למד�, ְִִֶַַָ�ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָה�מ�עה
א��יב�� � נאה �ל�ני אי� �אמר: '��א חכמי�: ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹאמר�

��� א��יב�� � קר�בי �ל�ני אי� י�דע���, �ל�ני אי� , ְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
�מח�ב הח�ב את מז�ה ונמצא ,��� א��יב�� � ל��� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�כל
י�דע �אינ� מ�ני א�א ר�ע, �ה�א מ�ני לא � ה��אי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
אמר� וע�ד ����ט"'. פני� ת�יר� "לא נאמר: לכ� �ְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹ
�א�� � הג�� �אינ� ��� לי�ראל לה� ה�עמיד '�ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחכמי�:
�נא א�ר מ�בה, ל� תקי� "ולא ��אמר: מ�בה, ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהקי�
א�רה, נטע �א�� � חכמי� �למידי �במק�� אלהי�", ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹה'
ה' מז�ח אצל ע�, �ל א�רה, ל� ת�ע "לא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:
תע��� "לא חכמי�: אמר� וכ� ל�"'. �ע�ה א�ר ְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹאלהי�
�ס� ��ביל ה�א אל�� � זהב" ואלהי כס� אלהי ְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹא�י

�לבד. ע�ר� מ�ני ����ה� ה��� זה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוזהב,

.Ë;מ�ניו לעמד אס�ר � ��תמ�ה �די ממ�� ��ת� ��� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ל
חכמי�, ואמר� .�� �לזלזל א�ת� להקל חכמי� ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוצ��
חמ�ר �ל �מר�עת �עיני� �הי ,�� ��תע�� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�ה��ית

האוכ�] שתחת .[שטיח

.È,מ�התמ��ת ��רחי� � הרא��ני� החכמי� �ר� היה ��ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
�אי� ��דע� עד ��י�, י�ב� ��א הר�ה עצמ� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוד�חקי�
ה��רה �תקלקל ה�י�, מ� י�נע� ו�א� �מ�ת�, רא�י ��ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

הדי�] שורת עד[� ל�י�, י��בי� הי� לא כ�, �י על א� .ְִִִֵַַַַָֹ
�פ�צרי� וה�קני�, הע� עליה� מפצירי�]��כ�ידי� �].�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
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�ל‡. �י� �ית א� קט�ה, ס�דרי א� ה�ד�ל, �י� �ית ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
סמ�� מה�, אחד �ל ��היה צריכי� � מוסמ�]�ל�ה מ�י[� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

את "ו�סמ� ��אמר: ��ד, יה��ע סמ� ר�נ� �מ�ה ְֱִֶֶֶַַַַָֹ�ְֵֶַַָָֹסמ��.
ר�נ� מ�ה � זקני� ה�בעי� וכ� ויצ�ה�". עליו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹידיו
לאחרי�, סמכ� ה�קני� וא�ת� �כינה. עליה� ו�רת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָסמכ�,
עד אי�, מ�י אי� ה�מ�כי� ונמצא� לאחרי�, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָוהאחרי�
ואחד ר�נ�. מ�ה �ל �ינ� �ית עד יה��ע, �ל �ינ� ְִֵֵֶֶֶַַַָֹ�ְִֵֶ�ית

ה��יא מ�י הסנהדרי�]ה�סמ� מ�[ראש אחד מ�י א� , ְִִִִִִִֶַַָָָ
מע�ל�. �ס�דרי ה�מ�� א�ת� היה לא אפ�� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹה�מ�כי�,

על·. ידיה� ��סמכ� לא לד�ר�ת? ה�מיכה היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹוכיצד
א�ה 'הרי ל�: וא�מרי� 'ר�י', ל� ���רי� א�א ה�ק�, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרא�

קנס�ת'. �יני אפ�� לד�� ר��ת ל� וי� ְְְְֲִִֵֵָָָסמ��,

לד�נ�ת,‚. ה�קני� מ��י �היא ז�, סמיכה ס�מכי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָואי�
מ�י סמ�� מה� האחד ��היה וה�א, ��ל�ה; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹא�א

��ארנ�. �מ� ְְֲִֵֵֶַאחרי�,

�אר�„. ��סמכ� ה�ד�ל �י� �ית א�א 'אלהי�', קר�י ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאי�
��דק� לד�� הרא�יי� החכמי� האנ�י� וה� �לבד, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָי�ראל
א�ת�. וסמכ� א�ת� וה�ח� י�ראל, אר� �ל �י� �ית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָא�ת�

�למידיו.‰. ס�מ� ��סמ� מי �ל היה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָ�רא��נה,
יהיה ��א והתקינ� ה�ק�, ה�ל לבית �ב�ד חלק� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוחכמי�
ס�מ�, ה��יא יהא ו��א ה��יא, �ר��ת א�א נסמ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאד�
�ית אב יהיה ו��א ע��, �י� �ית אב היה �� א� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹא�א
�אר אבל ע��. ה��יא היה �� א� א�א ס�מ�, ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ�י�

� וה�אהחב�רה ה��יא, �ר��ת לסמ� מה� אחד לכל י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מ�ל�ה. �פח�ת אינ� �ה�מיכה ע��; �ני� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��הי�

.Â��א� �י על וא� לאר�, �ח�צה זקני� ס�מכי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאי�
�אר�, ה��מכי� הי� אפ�� י�ראל. �אר� נסמכ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָה��מכי�
א� ל�מר, צרי� ואי� ס�מכי�; אי� � לאר� ח�צה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוה�סמ�
�ניה� הי� �אר�. וה�סמכי� לאר�, �ח�צה ה��מכי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהי�
�מק�� ה��מכי� ע� �אינ� �י על א� א�ת�, ס�מכי� � ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�אר�
ונ�תני� סמ��, �ה�א ל� ��תבי� א� ל�, ��לחי� א�א ְְְְִִִֶֶֶָָָאחד;
אר� וכל �אר�. ��ניה� ה�איל קנס�ת, �יני לד�� ר��ת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָל�

לסמיכה. רא�יה מצרי�, ע�לי �� �החזיק� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָי�ראל

.Ê�ה�ל ודוד אחת, �פע� מאה אפ�� לסמ� ל��מכי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹי�
אחד. �י�� אל� �ל�י� ְְִֶֶֶַָָֹסמ�

.Á� יחידי� לדברי� ��רצ�, מה לכל למ��ת לה� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָוי�
מפלא, חכ� �יצד? ה�ברי�. לכל רא�י ��היה ְָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָוה�א,
לסמ� �י� לבית י� � ��� ה��רה �כל לה�ר�ת ְְִִֵֵָֹ�ְְֶַָָָ�רא�י
א� וה�ר, �א��ר לה�ר�ת לא לד��, ר��ת ל� ול�� ְְְְְִִֵֵֶָֹא�ת�
ממ�נ�ת, �יני לד�� לא וה�ר, �א��ר לה�ר�ת ר��ת ל� ְְְְְִִִֵֵֶָָֹי�נ�
א� קנס�ת, �יני לד�� לא אבל ולזה, לזה ר��ת ל� י�נ� ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹא�
�מ�מ� �כ�ר�ת לה�יר לא אבל קנס�ת, �יני ְְְְֲִִֵַָָָָֹלד��

א�[לאכילה] �לבד, נדרי� לה�יר ר��ת ל� י�נ� א� ,ְְְְְִִִִַַָ
�תמי� אשה]לרא�ת של �זה.[אדומי� ���צא �ל וכ� . ְְְִִֵֵֶַָָֹ

.Ë:�ל�סמ ול�מר זמ�, עד ר��ת ל�� ל��מכי� י� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָוכ�
לכא�', ה��יא ��ב�א עד לה�ר�ת, א� לד�� ר��ת ל� ְְְְִֵֶַַָָָָ'י�
�זה. ���צא �ל וכ� ��דינה'. ע�נ� א� �אי� זמ� '�ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹא�

.Èה�א� �י על א� � אחת �עינ� ס�מה �היה מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ָָחכ�
ממ�נ�ת, לדיני א�ת� ס�מכי� אי� � ממ�נ�ת לדיני ְְְִִִֵֵֵָָָרא�י
�זה. ���צא �ל וכ� ה�ברי�. לכל רא�י �אינ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמ�ני

.‡È� אחד סמ�� א�א י�ראל �אר� היה ��א ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהרי
זה, אחר זה א� �אחד �בעי� וס�מ� �צ��, �ני� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָמ��יב
ויסמכ� ה�ד�ל, �י� �ית וה�בעי� ה�א יע�ה �� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָואחר
�ל הס�ימ� �א� ה�ברי�, לי נראי� אחרי�. �יני� ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָ��י
הרי � א�ת� ולסמ� ��ני� למ��ת י�ראל ��אר� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהחכמי�
לסמ� לה� וי� קנס�ת, �יני לד�� לה� וי� סמ�כי�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹא��
ה�מיכה על מצטערי� החכמי� הי� ל�ה ,�� א� ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאחרי�.

תיבטל] מ��ראל[שלא קנס�ת �יני י�טל� ��א �די [הרי, ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
בא"י] הסמיכה תמיד לחדש ואינית� מפ�רי�, ���ראל לפי ?ְְְִִֵֶָ�ְִִָ

��� ��ס�ימ� אחד]אפ�ר סמ��[במעמד �� היה וא� ; ְְִֶֶַָ�ְִָָָָָ
ל�ל, קנס�ת �יני �� א�א ,��� �עת צרי� אינ� סמ��, ְִֵֶַָָָָֹ�ִִִֵַַָָמ�י

הכרע צרי� וה�בר �י�. �ית מ�י נסמ� .[הכרעה]�הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

.·È�לאר לח�צה ויצא� י�ראל, �אר� ��סמכ� �י� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ�ית
��ני� �דר� לאר�, �ח�צה קנס�ת �יני �ני� ה� הרי �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
וה�א, � לאר� �בח�צה �אר� נ�הגת ��נהדרי� ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�אר�;

�אר�. סמ�כי� ְְִִֶֶָָ��הי�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'h iying mei -

.‚È�וי ע�מדי�, ה� מל� �מק�� � ��בבל �ל��ת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָ�ֵָָרא�י
לר��ת למשול]לה� ולד��[� מק��, �כל י�ראל את ְְְְִִֵֶֶָָָָָ

�בט יס�ר "לא ��אמר: רצ�, לא �י� רצ� �י� ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעליה�,
��בבל. �ל��ת רא�י א�� ְֶֶָ�ִֵֵָָָמיה�דה",

.„È��לד ר��ת �ל�ת רא� ל� ��ת� לד��, הרא�י ��� ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל
�עלי רצ� ��א �י על א� ,��� הע�ל� �כל לד�� ל� י� �ְֵָָָָ�ֲִֵֶַַַָֹ
�� �אינ� �י על א� לאר�, �ח�צה �י� �אר� �י� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�יני�,
��אר� �י� �ית ל� ��תנ� לד��, הרא�י ��� �ל קנס�ת. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�יני
י�ראל אר� �כל לד�� ל� י� � לד�� ר��ת ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָי�ראל
�עלי רצ� ��א �י על א� ה�ב�לי�, על הע�מד�ת ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ�בעיר�ת
את לכ� ל� מ�עלת ר��ת� אי� לאר�, �ח�צה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�יני�.
�ח�צה קנס�ת �יני לד�� ל� ��� �י על א� �יני�; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�עלי
את לכ� אבל אצל�; לד�� �רצה למי א�א �� אינ� ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלאר�,
ר��ת ���ל עד ר��ת, ל� אי� לה�, ולד�� �יני� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ�עלי

�ל�ת. ֵָֹמרא�

.ÂËמ�ני א� י�דע �אינ� מ�ני לד�� רא�י �אינ� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמי
��ע� א� ר��ת, ל� ונת� �ל�ת רא� �עבר הג��, ְְֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אינ�
עד �ל��, ל� מ�עלת הר��ת אי� � ר��ת ל� ונתנ� �י� ְְְְְִֵֵֶֶַָָ�ית
קד�ה אי� ל�ז�ח, מ�� �על �ה�ק�י� רא�י; ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ��היה

עליו. ָָָָחלה

ה'תשס"ט אדר ט' חמישי יו�

ה ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

�בעי�‡. �ל �י� �ית �י על א�א מל�, מעמידי� ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאי�
עיר �לכל ו�בט �בט לכל קט�ה ס�דרי ע��י� ואי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואחד;
את לא �ני� ואי� ואחד. �בעי� �ל �י� �ית א�א ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹועיר,

��� �ה�ח את[לע"ז]ה�בט ולא ה�קר, נביא את ולא , ֵֶֶַ�ַ�ְְְִֶֶֶֶַֹֹ
�יני אבל ה�ד�ל; �י� �בית א�א נפ��ת, �דיני �ד�ל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�ה�

גדול]ממ�נ�ת כה� זק�[של נע�ה אי� וכ� ��ל�ה. �ני� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הגדול]ממרא בי"ד נגד ה��חת,[שמורה עיר ע��י� ולא , ְְִִִֵַַַַֹ

ואי� ה�ד�ל. �י� �בית א�א ה��טה, את מ�קי� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹולא
העיר על ירושלי�]מ�סיפי� מ�ציאי�[� ולא העזר�ת, ועל ְְֲִִִִִַַָָָֹ

החלל ולמדידת הר��ת ערופה]למלחמת עגלה ,[לעני� ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
ה�דל ה�בר "�ל ��אמר: ה�ד�ל, �י� �ית �י על ֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹא�א

אלי�". ִֵֶָיביא�

�ה�·. ��ל�ה מע�רי� �פח�ת נפ��ת �יני �ני� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאי�
�המה; נפ��ת �יני �י� אד� נפ��ת �יני �י� קט�ה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָס�דרי
א� ה�ר�עת �המה ולא ה�סקל, ��ר �ני� אי� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלפיכ�,
ארי אפ�� ��ל�ה. ע�רי� �ל �י� �בית א�א ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהר�בעת,

�ר��ת �ה� �בר�לס, ונמר ומבוייתי�ודב [מתורבתי� ְְְְְֵֵֶַַָָֹ
מזיקי�] �ע�רי�ואינ� מיתת� � �המית� �עלי�, לה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָוי�

א�ת�. ה�רג אחד �המית, נח� אבל ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ��ל�ה.

רע‚. �� לאשתו]ה��ציא בתולי� מצא �ני�[שלא אי� � ִִֵֵַַָ
מ�ני ��ל�ה, ע�רי� �ל �י� �בית א�א �ח�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹא�ת�
אמת ה�בר יהיה ��א נפ��ת, לדיני צד �דינ� ���ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לתבע� האב �בא ה�על, �ברי נאמנ� לא ה�ת. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹות�קל
א�א נפ��ת �יני �ני� �אי� �מ�י� ��ל�ה. �ינ� � ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��נס

ה� ק�לה ��ברי �י על א� ��ל�ה? [ממשה�ע�רי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העדה"בינו]ר וה�יל� העדה... "ו�פט� א�מר: ה�א הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָ
המח�בי�, וה� ��פטת עדה מ�לת. ועדה ��פטת, עדה �ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הרי � מע�רה �ח�תה עדה ואי� המז�י�, וה� מ�לת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָועדה
�ק�ל �י� �ית יהא ��א �די �ל�ה �מ�סיפי� [�ע�רי�. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

לה��ת".זוגי] � ר�י� "אחרי �� ויהיה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

מלקות]מ��ת„. ��מ�ת[� �אפ�ר �י על וא� ��ל�ה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
א�ת�. ְְִֶַ���לקי�

�חמ�ה.‰. העגלה ְֲֲִִֶַַָָָעריפת

.Â.בעה�� ה�נה ְְִִַָָָע��ר

.Ê�סמ�כי א�� וכל ��ל�ה. החד�. ,[מוסמכי�]ע��ר ְְְִִִֵֶַָָֹֹ
��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Á,פל� ות�ל�מי וח�ל�ת, �זל�ת �ג�� � קנס�ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ�יני
�ה� וכ��צא והמפ�ה, והא�נס, וחמ�ה, אר�עה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָות�ל�מי
�אר� ה�מ�כי� וה� ממחי�, �ל�ה א�א א�ת� �ני� אי� �ְִֵֶָָָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַ
� והלוא�ת ה�דא�ת �ג�� ממ�נ�ת, �יני �אר אבל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָי�ראל.
ואפ�� הדי�ט�ת, �ל�ה אפ�� א�א ממחה; צריכי� ְְְֲֲִִֶֶֶַָָֹ�ְִִֵאי�
והלוא�ת �ה�דא�ת �ני� לפיכ�, א�ת�. �� ממחה ְְְְְִִֶַָָָָָָ�ֶָאחד
�ל �י� �ית �אי� �י על א� לאר�; �ח�צה �ה� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכ��צא

'אלהי�' לאר� סמוכי�]ח�צה אר�[� �ל �י� �ית �ליח�ת , ְֱִִִֵֶֶֶֶָָָֹ
��ליח�ת�. קנס�ת �יני לד�� ר��ת לה� ואי� ע��י�; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָי�ראל

.Ë�ה�צ�יי �יני� א�א לאר�, ח�צה �ל �י� �ית �ני� ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאי�
והלוא�ת, ה�דא�ת, �ג�� � �יס חסר�� �ה� וי� ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ�מיד,
�י על א� מצ�יי�, �אינ� �ברי� אבל חבר�. ממ�� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�מ�יק
א� �חבר��, �חבלה �המה �ג�� �יס, חסר�� �ה� ���ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
��ל�מי �ג�� �יס, חסר�� �ה� אי� אבל ה�צ�יי�, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ברי�
ה�נס�ת �ל וכ� לאר�. ח�צה ��ני א�ת� �ני� אי� � ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�פל

��קע �ג�� � חכמי� א�ת� ,[באזנו]לחבר�[הכה]��צצ� ְְֲֲִֵֵֶַַָָָ
��ני א�ת� ��בי� אי� � �ה� וכ��צא חבר�, את ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�בס�טר
��ני א�ת� ��בי� אי� � נזק חצי המ��� וכל לאר�. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָח�צה

צר�ר�ת נזק מחצי ח�� לאר�, רגביח�צה שניתזו [בהמה ְֲִֵֶֶֶָָָ
מרגליה] קנס.אדמה ואינ� ממ��, �ה�א מ�ני ,ְְְִֵֵֶָָ

.È����ה מער�]�ל נזקו]�עבד[� שווי לידע ��בי�[� אי� , ְִִֵֶֶַָ
אי� � �חבר� �חבל אד� לפיכ�, לאר�. ח�צה ��ני ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָא�ת�
ח�צה ��ני �ה�, ח�ב �ה�א וה��ת וה�ער ה�זק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ��בי�

�בת אבל בטלה]לאר�; �ה�[דמי ��� מ�ני ��בי�, ור��י ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
י�� �כל ��ע�י� ואמר�, ה�א�ני� ה�ר� וכ� �יס. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחסר��

�בבל. ור��י �בת ְְְִִֶֶֶָלג��ת

.‡Èח�צה ��ני נזק� ��בי� אי� � האד� את �ה�יקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�המה
�ה�יק אד� אבל מצ�י. �אינ� �בר �ה�א מ�ני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלאר�,
��רע �מי מק��, �כל �ל� נזק מ��� � חבר� ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�המת
�ה�יקה �המה וכ� נטיע�תיו. ק�� א� �ליו ��ר א� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ�ס�ת�

מ�עדת� והיא ה�איל � ורגל הרי[רגילה]�� מ�ח�ה, לה� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
�ה�יקה �י� לאר�; ח�צה ��ני א�ת� וג�בי� מצ�י, �בר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה

�� ��תח�כה �ג�� אחרת, אכלה[להנאתה]�המה א� , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אכלי� �ה�יקה �י� �ה�, וכ��צא לאכל� ��ר�� ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ר�ת
��ני ��בי� ה�ל � �ל� נזק עליה� ח�בת �היא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלי�,

וה�עדה ��ה היתה א� אבל לאר�. פעמי�]ח�צה [ג' ְְֲֲִֶַָָָָָָָָ
נגפה א� �עטה א� רבצה א� נגחה א� ���כה �ג�� ְְְְְְֲִִֶָָָָָָָָָָָוה�יקה,



עג wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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.‚È�וי ע�מדי�, ה� מל� �מק�� � ��בבל �ל��ת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָ�ֵָָרא�י
לר��ת למשול]לה� ולד��[� מק��, �כל י�ראל את ְְְְִִֵֶֶָָָָָ

�בט יס�ר "לא ��אמר: רצ�, לא �י� רצ� �י� ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעליה�,
��בבל. �ל��ת רא�י א�� ְֶֶָ�ִֵֵָָָמיה�דה",

.„È��לד ר��ת �ל�ת רא� ל� ��ת� לד��, הרא�י ��� ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל
�עלי רצ� ��א �י על א� ,��� הע�ל� �כל לד�� ל� י� �ְֵָָָָ�ֲִֵֶַַַָֹ
�� �אינ� �י על א� לאר�, �ח�צה �י� �אר� �י� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�יני�,
��אר� �י� �ית ל� ��תנ� לד��, הרא�י ��� �ל קנס�ת. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�יני
י�ראל אר� �כל לד�� ל� י� � לד�� ר��ת ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָי�ראל
�עלי רצ� ��א �י על א� ה�ב�לי�, על הע�מד�ת ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ�בעיר�ת
את לכ� ל� מ�עלת ר��ת� אי� לאר�, �ח�צה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�יני�.
�ח�צה קנס�ת �יני לד�� ל� ��� �י על א� �יני�; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�עלי
את לכ� אבל אצל�; לד�� �רצה למי א�א �� אינ� ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלאר�,
ר��ת ���ל עד ר��ת, ל� אי� לה�, ולד�� �יני� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ�עלי

�ל�ת. ֵָֹמרא�

.ÂËמ�ני א� י�דע �אינ� מ�ני לד�� רא�י �אינ� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמי
��ע� א� ר��ת, ל� ונת� �ל�ת רא� �עבר הג��, ְְֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אינ�
עד �ל��, ל� מ�עלת הר��ת אי� � ר��ת ל� ונתנ� �י� ְְְְְִֵֵֶֶַָָ�ית
קד�ה אי� ל�ז�ח, מ�� �על �ה�ק�י� רא�י; ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ��היה

עליו. ָָָָחלה

ה'תשס"ט אדר ט' חמישי יו�

ה ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

�בעי�‡. �ל �י� �ית �י על א�א מל�, מעמידי� ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאי�
עיר �לכל ו�בט �בט לכל קט�ה ס�דרי ע��י� ואי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואחד;
את לא �ני� ואי� ואחד. �בעי� �ל �י� �ית א�א ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹועיר,

��� �ה�ח את[לע"ז]ה�בט ולא ה�קר, נביא את ולא , ֵֶֶַ�ַ�ְְְִֶֶֶֶַֹֹ
�יני אבל ה�ד�ל; �י� �בית א�א נפ��ת, �דיני �ד�ל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�ה�

גדול]ממ�נ�ת כה� זק�[של נע�ה אי� וכ� ��ל�ה. �ני� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הגדול]ממרא בי"ד נגד ה��חת,[שמורה עיר ע��י� ולא , ְְִִִֵַַַַֹ

ואי� ה�ד�ל. �י� �בית א�א ה��טה, את מ�קי� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹולא
העיר על ירושלי�]מ�סיפי� מ�ציאי�[� ולא העזר�ת, ועל ְְֲִִִִִַַָָָֹ

החלל ולמדידת הר��ת ערופה]למלחמת עגלה ,[לעני� ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
ה�דל ה�בר "�ל ��אמר: ה�ד�ל, �י� �ית �י על ֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹא�א

אלי�". ִֵֶָיביא�

�ה�·. ��ל�ה מע�רי� �פח�ת נפ��ת �יני �ני� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאי�
�המה; נפ��ת �יני �י� אד� נפ��ת �יני �י� קט�ה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָס�דרי
א� ה�ר�עת �המה ולא ה�סקל, ��ר �ני� אי� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלפיכ�,
ארי אפ�� ��ל�ה. ע�רי� �ל �י� �בית א�א ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהר�בעת,

�ר��ת �ה� �בר�לס, ונמר ומבוייתי�ודב [מתורבתי� ְְְְְֵֵֶַַָָֹ
מזיקי�] �ע�רי�ואינ� מיתת� � �המית� �עלי�, לה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָוי�

א�ת�. ה�רג אחד �המית, נח� אבל ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ��ל�ה.

רע‚. �� לאשתו]ה��ציא בתולי� מצא �ני�[שלא אי� � ִִֵֵַַָ
מ�ני ��ל�ה, ע�רי� �ל �י� �בית א�א �ח�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹא�ת�
אמת ה�בר יהיה ��א נפ��ת, לדיני צד �דינ� ���ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לתבע� האב �בא ה�על, �ברי נאמנ� לא ה�ת. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹות�קל
א�א נפ��ת �יני �ני� �אי� �מ�י� ��ל�ה. �ינ� � ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��נס

ה� ק�לה ��ברי �י על א� ��ל�ה? [ממשה�ע�רי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העדה"בינו]ר וה�יל� העדה... "ו�פט� א�מר: ה�א הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָ
המח�בי�, וה� ��פטת עדה מ�לת. ועדה ��פטת, עדה �ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הרי � מע�רה �ח�תה עדה ואי� המז�י�, וה� מ�לת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָועדה
�ק�ל �י� �ית יהא ��א �די �ל�ה �מ�סיפי� [�ע�רי�. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

לה��ת".זוגי] � ר�י� "אחרי �� ויהיה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

מלקות]מ��ת„. ��מ�ת[� �אפ�ר �י על וא� ��ל�ה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
א�ת�. ְְִֶַ���לקי�

�חמ�ה.‰. העגלה ְֲֲִִֶַַָָָעריפת

.Â.בעה�� ה�נה ְְִִַָָָע��ר

.Ê�סמ�כי א�� וכל ��ל�ה. החד�. ,[מוסמכי�]ע��ר ְְְִִִֵֶַָָֹֹ
��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Á,פל� ות�ל�מי וח�ל�ת, �זל�ת �ג�� � קנס�ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ�יני
�ה� וכ��צא והמפ�ה, והא�נס, וחמ�ה, אר�עה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָות�ל�מי
�אר� ה�מ�כי� וה� ממחי�, �ל�ה א�א א�ת� �ני� אי� �ְִֵֶָָָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַ
� והלוא�ת ה�דא�ת �ג�� ממ�נ�ת, �יני �אר אבל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָי�ראל.
ואפ�� הדי�ט�ת, �ל�ה אפ�� א�א ממחה; צריכי� ְְְֲֲִִֶֶֶַָָֹ�ְִִֵאי�
והלוא�ת �ה�דא�ת �ני� לפיכ�, א�ת�. �� ממחה ְְְְְִִֶַָָָָָָ�ֶָאחד
�ל �י� �ית �אי� �י על א� לאר�; �ח�צה �ה� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכ��צא

'אלהי�' לאר� סמוכי�]ח�צה אר�[� �ל �י� �ית �ליח�ת , ְֱִִִֵֶֶֶֶָָָֹ
��ליח�ת�. קנס�ת �יני לד�� ר��ת לה� ואי� ע��י�; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָי�ראל

.Ë�ה�צ�יי �יני� א�א לאר�, ח�צה �ל �י� �ית �ני� ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאי�
והלוא�ת, ה�דא�ת, �ג�� � �יס חסר�� �ה� וי� ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ�מיד,
�י על א� מצ�יי�, �אינ� �ברי� אבל חבר�. ממ�� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�מ�יק
א� �חבר��, �חבלה �המה �ג�� �יס, חסר�� �ה� ���ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
��ל�מי �ג�� �יס, חסר�� �ה� אי� אבל ה�צ�יי�, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ברי�
ה�נס�ת �ל וכ� לאר�. ח�צה ��ני א�ת� �ני� אי� � ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�פל

��קע �ג�� � חכמי� א�ת� ,[באזנו]לחבר�[הכה]��צצ� ְְֲֲִֵֵֶַַָָָ
��ני א�ת� ��בי� אי� � �ה� וכ��צא חבר�, את ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�בס�טר
��ני א�ת� ��בי� אי� � נזק חצי המ��� וכל לאר�. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָח�צה

צר�ר�ת נזק מחצי ח�� לאר�, רגביח�צה שניתזו [בהמה ְֲִֵֶֶֶָָָ
מרגליה] קנס.אדמה ואינ� ממ��, �ה�א מ�ני ,ְְְִֵֵֶָָ

.È����ה מער�]�ל נזקו]�עבד[� שווי לידע ��בי�[� אי� , ְִִֵֶֶַָ
אי� � �חבר� �חבל אד� לפיכ�, לאר�. ח�צה ��ני ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָא�ת�
ח�צה ��ני �ה�, ח�ב �ה�א וה��ת וה�ער ה�זק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ��בי�

�בת אבל בטלה]לאר�; �ה�[דמי ��� מ�ני ��בי�, ור��י ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
י�� �כל ��ע�י� ואמר�, ה�א�ני� ה�ר� וכ� �יס. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחסר��

�בבל. ור��י �בת ְְְִִֶֶֶָלג��ת

.‡Èח�צה ��ני נזק� ��בי� אי� � האד� את �ה�יקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�המה
�ה�יק אד� אבל מצ�י. �אינ� �בר �ה�א מ�ני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלאר�,
��רע �מי מק��, �כל �ל� נזק מ��� � חבר� ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�המת
�ה�יקה �המה וכ� נטיע�תיו. ק�� א� �ליו ��ר א� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ�ס�ת�

מ�עדת� והיא ה�איל � ורגל הרי[רגילה]�� מ�ח�ה, לה� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
�ה�יקה �י� לאר�; ח�צה ��ני א�ת� וג�בי� מצ�י, �בר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה

�� ��תח�כה �ג�� אחרת, אכלה[להנאתה]�המה א� , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אכלי� �ה�יקה �י� �ה�, וכ��צא לאכל� ��ר�� ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ר�ת
��ני ��בי� ה�ל � �ל� נזק עליה� ח�בת �היא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלי�,

וה�עדה ��ה היתה א� אבל לאר�. פעמי�]ח�צה [ג' ְְֲֲִֶַָָָָָָָָ
נגפה א� �עטה א� רבצה א� נגחה א� ���כה �ג�� ְְְְְְֲִִֶָָָָָָָָָָָוה�יקה,
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�אי� לאר�, ח�צה ��ני �ל� ה�ה ה�זק את ��בי� אי� �ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לח�צה ויצא �אר�, ה�עד ואפ�� לאר�. �ח�צה ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָמ�עד
מצ�י. �בר �אינ� מ�ני נזק�, ��בי� אי� � וה�יק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלאר�

.·È�רי�� לפי לאר�? �ח�צה מ�עד אי� מה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ�מ�ני
ה�מ�כי� א�א �י� �ית �� ואי� �י�, �ית �פני �� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלהעיד
�ה� ��� � לאר� �ח�צה �י� �ית הי� א� לפיכ�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ�אר�.
ה�המה את מעידי� �� לאר�, �ח�צה קנס�ת �יני ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ני�

לאר�. �ח�צה ְְִֵֶֶָָָ�פניה�

.‚È;�לאר ח�צה ��ני ה�ר� מ��� ��בי� �זל, א� ��נב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי
א�ת�. ��בי� אי� ה��ספת, ֲִֵֶֶַָָאבל

.„Èח�צה ��ני מ��� ��בי� עצמ�, �י על המ��� �ל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא
ה�ג� �הרי שנאנסה]לאר�; נערה וה�פר[של וה��ת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אד�] שהרג �א�מר:[בשור �ג�� עצמ�, �י על אד� מ��� ,ְְְִֵֵֶַַַָָ
אי� � �ל�ני' את ��רי ו'המית �ל�ני', �ל ��� ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶ'��יתי

לאר�. ח�צה ��ני א�ת� ִֵֶַָָָָ��בי�

.ÂËרמ�ת� חוב]�יני שטר שור� כגו� נזק, אינ�[גרימת ְִֵֵָָ
לאר�. �ח�צה �ה� ודני� א�ת� וג�בי� ְְְְִִִֶֶָָָָָָָ�קנס�ת,

.ÊËה��סר �י� חבר�[מלשי�]וכ� על[לגוי]ממ�� א� � ְֲִֵֵֵַַַָ
לאר�. ח�צה ��ני א�ת� ��בי� מע�ה, ע�ה ��א ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�י

.ÊÈ�בי�� �אי� �י על א� � לאר� �ח�צה הי�יב�ת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג
��פ�ס עד א�ת�, מנ�י� � קנס א�[יתפשר]�� �ינ� לבעל ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הרא�י �ע�ר ל� ���� וכיו� י�ראל. לאר� לדי� ע�� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיעלה
נת��ס. ��א �י� �ינ�, �על ��ת��ס �י� נ��י�, מ�ירי� ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹל�,
מ�ציאי� אי� ל�ל, ל� �רא�י מה �ע�ר ה��ק �פ� א� ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכ�

מ�ד�. ִָא�ת�

.ÁÈ�לר�י ממחה �ה�א מפורס�]יחיד חכ� תלמיד �]� ִֶָ�ְְִֶַ
הה�דיה אי� � יחידי ממ�נ�ת �יני �� �ה�א �י על ְִִִִֵֵֶַַַָָָָא�
ה�ל�ה אבל סמ��. היה ואפ�� �י�, �בית ה�דיה ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָֹ�פניו
אני ואי� הדי�ט�ת, ה� והרי סמ�כי�, �אינ� �י על א� �ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
�בית ה�דיה �פניה� הה�דיה הרי � 'אלהי�' א�ת� ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹק�רא
החזק � עדי� �א� �� ואחר �פניה�, ה��פר וכ� ְַ�ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�י�.
�ל �לל� ��ארנ�. �מ� ולטע�, לחזר יכ�ל ואינ� ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�פר�,
�בית �ה�, וכ��צא והלוא�ת ה�דא�ת לעני� ה� הרי � ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�בר

ה�ברי�. לכל ה�מ�כי� ְְְִִִַַָָ�י�

ה'תשס"ט אדר י' שישי יו�
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��ברי�‡. טעה א� � וטעה ממ�נ�ת �יני ��� ��� ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָ�ל
א� ���נה המפר�י� �יני� �ג�� וה�ד�עי�, ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹה�ל�יי�
�� ודני� ��היה, ה�בר �מחזירי� ה�י� ח�זר � ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��למ�ד
��טל זה �הל� �ג�� להחזיר, אפ�ר אי וא� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ�הלכה.
���א א� א��, �היה א� ה��, למדינת ��י� ��א ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�מ��
והאכיל� טרפה �היא �כ�רה �ה�רה א� ה�ה�ר, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�בר
�י על א� מ����; �ט�ר זה הרי � �זה וכ��צא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָל�לבי�,

לה�יק. נת��� לא לה�ק, ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ��ר�

��אי�·. מחלקת �ה�א �בר �ג�� ה�עת, ����ל ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה
וע�ה �פר��, מה� �אחד הלכה נפסקה ולא אמ�ראי�, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹא�
הע�ל� �כל ה�ע�ה ��ט ��בר ידע ולא מה�, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�אחד

ממחה ה��� זה היה א� � האחר בתורה]�דברי ,[בקי ְְִִֵֵֶַַַָָָָ�ְֶ
אבל ר��ת, נ�טל היה ��א א� �ל�ת, מרא� ר��ת ְְְֲֵֵֵֶָָָָֹֹונ�טל
ח�זר ממחה, וה�א ה�איל � עליה� �יני� �עלי א�ת� ְֵֶ�ְְֲֲִִִִֵֵֶַק�ל�
ה��טל אחד מ����. �ט�ר להחזיר, אפ�ר אי וא� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�י�;
��י�ראל �י� מ�ית ר��ת ה��טל א� �ל�ת, מרא� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹר��ת
��ארנ�. �מ� לאר�, �ח�צה לא אבל י�ראל, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�אר�

ק�ל�‚. ולא ר��ת נטל ולא �י�, �ית ממחה ה��עה ְְְְְִִֵֵַָֹֹ�ֶַָָהיה
ק�ל� אבל ממחה, היה ��א א� עליה�, �יני� �עלי ְְֲִֶָ�ֲֲִִֵֵֶֶַָָֹא�ת�
����ל וטעה ��י�, לה� לד�� עליה� �יני� �עלי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָא�ת�

��ד ונת� נ�א א� � לזה]ה�עת ונת� מזה �ע�ה[נטל מה , ְִֶַַַַַַָָָָָָ
ה�י�; יחזר ��ד, ונת� נ�א לא וא� מ�ית�. וי��� ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹע��י

מ�ית�. י��� לחזר, אפ�ר אי ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹוא�

.„� �יני� �עלי א�ת� ק�ל� ולא ממחה, �אינ� מי ְְְֲִִִֵֶַֹ�ֲִֵֶָאבל
ואינ� זר�ע, �עלי �כלל זה הרי � ר��ת ��טל �י על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָא�
טעה; לא �י� טעה �י� �י�, �יניו אי� לפיכ�, ה��ני�. ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ�כלל
�י�. �ית �פני וד� ח�זר רצה, א� � �יני� מ�עלי אחד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָוכל
וח�זר מ�ית�, ל��� ח�ב � ��ד ונת� ונ�א טעה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָוא�
ל� אי� וא� �הלכה. ��א ל� ��ת� זה �י� מ�על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹול�קח
� ל�לבי� ה��ר �בר �האכיל א� ���א, א� ְִַָָ�ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָלהחזיר,
ה�א. לה�יק מת��� ��ה לה�יק; ��ר� �ל �די� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָי���

וע�ה‰. ,�� ח�ב �אינ� למי �ב�עה וח�ב ��עה, ���ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ידע �� ואחר י�בע, ��א �די �ינ� �על ע� ��רה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹזה

מ�ד� ��נ� �י על א� � �ב�עה �� בסודר]�אינ� ממנו [קנה ְִִֵֶֶֶַַָָָ
למחל א� ל� ל�� עליו ק�ל ��א �ל��; אינ� ה��רה, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹעל
וכל ה��עה; �� �ח�ב� מ�ב�עה ���טר �די א�א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָל�,

�זה. ���צא �ל וכ� ח�זר. �טע�ת, ְְְִֵֵֵֶַָָָֹקני�

.Â�תע�מ�� �א�',[רבו]�ני� 'נד�� א�מר: אחד � ��י� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
א�� יטע� ��א ה�ד�ל, �י� לבית 'נעלה א�מר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
�עיר�. וד� א�ת�, ��פי� � ��י�' ��א ממ�� וי�ציא� ְְְִִִִִֶַַַָָָֹה��ני�
��א �נ��ני, טע� מאיזה לי �תנ� '�תב� אמר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוא�
מ���. מ�ציאי� �� ואחר ל�, ונ�תני� ��תבי� � ְְְְְִִִִִִֶֶַַָטעית�'

הצר� המקומי]וא� הדי� ה�ד�ל[בית �י� מ�ית ל�אל �בר ְִ�ְְִִִֵַַָָָֹ
לה� ודני� ו��אלי�, ו��לחי� ��תבי� � ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָ��יר��לי�

ה �י� �ית �כתב ��ב�א מה �פי �ד�ל.�עיר� ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

.Êוזה ט�ע� ��ה ה�יני� ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ��ה
'נל� א�מר: וה�וה �א�', 'נד�� ה�לוה: ��אמר א� ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹט�ע�,
�י� לבית 'נל� ה�לוה: אמר א� אבל ה�ד�ל'. �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלבית
לוה, "עבד ��אמר: ע��, וע�לה ה�וה את ��פי� � ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹה�ד�ל'
ורצה �זל�, א� �ה�יק� זה טע� א� וכ� מלוה". ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאי�
לעל�ת ה�טע� את ��עיר� �י� �ית ��פי� � לעל�ת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָה��ע�

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָֹע��.

.Áראיה א� עדי� �� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ��ה
מח�בי� אי� ריקנית, טענה אבל ל��ק; א� ל�לוה א� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָל�גזל
ונפטר. �מק�מ�, נ��ע א�א �לל, לצאת ה�טע� ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאת

.Ë�י אבל �ד�ל, �י� �ית �� �אי� ה�ה, ��מ� ה�י� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�
לר�י� ממחי� �ד�לי� חכמי� �ה� ��� [�מק�מ�ת ְְֲִִֵֶֶָָ�ְְִִַ

מפורסמי�] חכמי� �למידי�תלמידי �ה� ��� �מק�מ�ת ,ְְִִֵֶֶַָ
�ל�ני למק�� 'נל� ה�לוה: אמר א� �מ�ת�: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�אינ�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'd oey`x mei -

� זה' �די� לפניו ונד�� ה�ד�ל, �ל�ני לפני ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ��ארצ�
�ספרד. מע�י� הי� וכ� ע��. וה�ל� ה�וה, את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ���פי�

ה'תשס"ט אדר י"א קודש שבת
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ואמר‡. לי', יד�� �ל�ני 'אי� �אמר: �יני� מ�עלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
��רר ה��ני� �ני א�� הרי � לי' יד�� '�ל�ני �ינ�: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�על
�ני� ��ל��� �לי�י, ��� לה� ��ררי� אחד, וזה אחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָזה
האחד היה אפ�� לאמ��. ה�י� יצא �� ����� ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָל�ניה�;
את לכ� יכ�ל אינ� וסמ��, �ד�ל חכ� ה�י� �עלי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��רר�
��רצה. מי ��רר ה�א �� א�א זה, אצל ��ד�� �ינ� ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�על

�י�·. ��� להי�ת� �י� �ס�ל, א� קר�ב עליו ���ל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
�עברה ה�ס�לי� מ� אחד ק�ל אפ�� עד, עליו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהי�ת�
�י� �ית ��ל�ה א� עליו, להעיד ��רי� עדי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹ��ני
זכ��תיו לא�ד עצמ� על ���ל �י� � ל� לד�� ָ�ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ�ממחי�
מה �ל ���� ���ל �י� �יה�, על ט�ע� �ה�א מה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹולמחל
קנ� א� � �דיניו א� ה�ס�ל זה �עד�ת חבר� עליו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ��טע�

התחייבותו]מ�ד� על קניי� עשו לחזר[� יכ�ל אינ� זה, על ֲִֵֶַַָָֹ
ה�י�. ���מר עד �� לחזר יכ�ל מ�ד�, קנ� לא וא� ;��ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
� �עד�ת� א� ה�ס�ל זה �די� ה�מ�� וה�ציא ה�י�, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָנגמר

.�� לחזר יכ�ל ֲֵַָֹאינ�

ל�:‚. ואמר �י�, �בית �ב�עה לחבר� ��תח�ב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכ�
רא�� �ח�י לי שמי�]'ה�בע ש� הזכרת וה�טר',[ללא , ְְְִִִֵֵַַָָֹ

��טע�' מה �ל ל� א�� ואני רא��, �ח�י לי 'ה�בע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹא�
מ�ד�, קנ� לא וא� ;�� לחזר יכ�ל אינ� מ�ד�, קנ� א� �ְֲִִִִֵַָָָָָֹֹ
�מ� ונ��ע ה�י�, נגמר ה�י�. ���מר עד �� לחזר ל� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹי�

ל���. וח�ב לחזר, יכ�ל אינ� � ל� ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹ�אמר

ה�ת„. �ב�עת ��תח�ב למי ה�י� ,[מדרבנ�]וה�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַ
השני]והפכ� הצד על השבועה גילגל א�[� מ�ד�, קנ� א� � ֲִִַָָָָ

.�� לחזר יכ�ל אינ� � עליו ��הפכה זה נ��ע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹא�

היה‰. ��א למי ה�י� 'אניוה�א ואמר: �ב�עה, ח�ב ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ
לחזר יכ�ל אינ� מ�ד�, קנ� א� � חמ�רה' �ב�עה ל� ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹא�בע
� �י� �בית ���ל �י על א� � מ�ד� קנ� לא וא� ;��ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

וי�בע. ה�י� ���מר עד ְִִִֵֵֶַַַָָח�זר,

.Âס�תר � לזכ�ת� ראיה א� עדי� והביא ��י�, ��תח�ב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
זמ� �ל ה�י�, נגמר ��בר �י על א� ה�י�; וח�זר ה�י�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאת
ראי�ת '�ל ה��ני�: ל� אמר� ס�תר�. ראיה, מביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ה�א

�הביא �י על א� � י��' �ל�י� ועד מ�א� הבא ל�, ���ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לא �ע�ה? מה ה�י�; את ס�תר י��, �ל�י� לאחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹראיה

י��. �ל�י� לאחר �מצא י��, �ל�י� �ת�� ְְְְִִַַָָָָֹֹמצא

.Ê�אמר �יצד? ס�תר. אינ� טענ�תיו, את סת� א� ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
ראיה'? ל� 'י� עדי�'! לי 'אי� אמר: עדי�'? ל� 'י� ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָל�:
�ראה �יו� � וח�ב�ה� א�ת�, ודנ� ראיה'! לי 'אי� ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאמר:
�ה�ציא א� והעיד�ני', �פל�ני �ל�ני 'קרב� אמר: ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ��תח�ב,

אפנ�ת� מ��� ואי�[חגורתו]ראיה �ל��, זה אי� � ְֲִָָ�ְְְֵֵֶָ
ראית�. על ולא עדיו על ְְְִִֵַַַָָָֹמ��יחי�

.Á�והעדי אצל� הראיה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ��ה
ראיה', לי ואי� עדי� לי 'אי� אמר: א� אבל ��דינה. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָע��
החמת �היתה א� ה��, מ�דינת עדי� ל� �א� מ�א� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�לאחר

עור] אחרי�,[שק �יד מפקדת ה�טר�ת �� ��� אביו ְְֲִֵֶֶַ�ְִֵֶֶַָָָ�ל
מביא זה הרי � ראית� ל� וה�ציא אצל� �ה��ד�� זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�בא
'זה ול�מר: לטע� ��כ�ל מ�ני ס�תר? מה �מ�ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוס�תר.
מצ�יי� הי� ��א מ�ני ראיה, ולא עדי� לי אי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�אמר�י
אמר�י וכ� �� 'מ�ני ול�מר: לטע� ��כ�ל זמ� וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאצלי'.
זה הרי � �דבריו מ�� והיה ראיה', לי ואי� עדי� לי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאי�
לי 'אי� ואמר: �ר� א� לפיכ�, וס�תר. טענ�תיו, סת� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלא
לא �לל, ראיה ולא ה��, �מדינת ולא ה�ה לא �לל, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹעדי�

לס�ר. יכ�ל אינ� � אחרי�' �יד ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹֹ�ידי

.Ëראיה והביא ��תח�ב �גד�ל אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ה
���ת קט� �היה י�ר� אבל טענ�תיו. ��ת� אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָועדי�
�הג�יל, אחר מ�רי�� מחמת טענ�ת עליו �בא� ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמ�רי��,
ח�ב ��צא ואחר ראיה', לי ואי� עדי� לי 'אי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
עד�ת לאבי� י�דעי� 'אנ� אחרי�: ל� אמר� �י� ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָמ�ית
הפקיד 'מ�רי�� אחד: ל� אמר א� זה', �י� �� ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ��ס�ר
ה��ר� �אי� וס�תר; מ�ד מביא זה הרי � ז�' ראיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאצלי

מ�רי��. ראי�ת �ל י�דע ְִֵַַָָָָה�ט�

.È�מ�ד ��נ� בקני�]מי �י��[התחייב יב�א לא �א� , ְִִִֶֶָָָֹ
מה �ל וי�ל �טענ�תיו נאמ� חבר� יהיה וי�בע, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ל�ני
וי�בע �ל�ני �י�� יב�א לא �א� א� �ב�עה, �לא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹ��ע�
ועבר חבר�, וי�טר �ל�� ל� ואי� זכ�ת� את א�ד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹוי�ל,
הביא וא� זכ�ת�. ואבדה ה�נאי�, נתק�מ� � �א ולא ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹה���,
זה; מ�ני� �ט�ר זה הרי ה���, �א�ת� אנ�ס �היה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָראיה
�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד�. ��היה חבר�, ���ת�ע�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוי�בע

�
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ה'תשס"ט אדר ה' ראשו� יו�
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� הרכ"ה להגל�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִֶַַַַָָ

אמר� וה�א מקלט, לערי מעיר� ��גגה נפ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ה
ה�ד�ל" ה�ה� עדֿמ�ת �� "וי�ב ְְִֵֶַַַַַָָָֹיתע�ה:

(dk ,dl xacna)ספרי �ל��� .mihtey zyxt) ְְִֵ
(c ,hi mixacl��מ י�צא אינ� � �� "וי�ב :ְִֵֵַָָָ



עה wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'd oey`x mei -

� זה' �די� לפניו ונד�� ה�ד�ל, �ל�ני לפני ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ��ארצ�
�ספרד. מע�י� הי� וכ� ע��. וה�ל� ה�וה, את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ���פי�

ה'תשס"ט אדר י"א קודש שבת

ז ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

ואמר‡. לי', יד�� �ל�ני 'אי� �אמר: �יני� מ�עלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
��רר ה��ני� �ני א�� הרי � לי' יד�� '�ל�ני �ינ�: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�על
�ני� ��ל��� �לי�י, ��� לה� ��ררי� אחד, וזה אחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָזה
האחד היה אפ�� לאמ��. ה�י� יצא �� ����� ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָל�ניה�;
את לכ� יכ�ל אינ� וסמ��, �ד�ל חכ� ה�י� �עלי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��רר�
��רצה. מי ��רר ה�א �� א�א זה, אצל ��ד�� �ינ� ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�על

�י�·. ��� להי�ת� �י� �ס�ל, א� קר�ב עליו ���ל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
�עברה ה�ס�לי� מ� אחד ק�ל אפ�� עד, עליו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהי�ת�
�י� �ית ��ל�ה א� עליו, להעיד ��רי� עדי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹ��ני
זכ��תיו לא�ד עצמ� על ���ל �י� � ל� לד�� ָ�ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ�ממחי�
מה �ל ���� ���ל �י� �יה�, על ט�ע� �ה�א מה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹולמחל
קנ� א� � �דיניו א� ה�ס�ל זה �עד�ת חבר� עליו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ��טע�

התחייבותו]מ�ד� על קניי� עשו לחזר[� יכ�ל אינ� זה, על ֲִֵֶַַָָֹ
ה�י�. ���מר עד �� לחזר יכ�ל מ�ד�, קנ� לא וא� ;��ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
� �עד�ת� א� ה�ס�ל זה �די� ה�מ�� וה�ציא ה�י�, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָנגמר

.�� לחזר יכ�ל ֲֵַָֹאינ�

ל�:‚. ואמר �י�, �בית �ב�עה לחבר� ��תח�ב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכ�
רא�� �ח�י לי שמי�]'ה�בע ש� הזכרת וה�טר',[ללא , ְְְִִִֵֵַַָָֹ

��טע�' מה �ל ל� א�� ואני רא��, �ח�י לי 'ה�בע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹא�
מ�ד�, קנ� לא וא� ;�� לחזר יכ�ל אינ� מ�ד�, קנ� א� �ְֲִִִִֵַָָָָָֹֹ
�מ� ונ��ע ה�י�, נגמר ה�י�. ���מר עד �� לחזר ל� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹי�

ל���. וח�ב לחזר, יכ�ל אינ� � ל� ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹ�אמר

ה�ת„. �ב�עת ��תח�ב למי ה�י� ,[מדרבנ�]וה�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַ
השני]והפכ� הצד על השבועה גילגל א�[� מ�ד�, קנ� א� � ֲִִַָָָָ

.�� לחזר יכ�ל אינ� � עליו ��הפכה זה נ��ע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹא�

היה‰. ��א למי ה�י� 'אניוה�א ואמר: �ב�עה, ח�ב ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ
לחזר יכ�ל אינ� מ�ד�, קנ� א� � חמ�רה' �ב�עה ל� ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹא�בע
� �י� �בית ���ל �י על א� � מ�ד� קנ� לא וא� ;��ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

וי�בע. ה�י� ���מר עד ְִִִֵֵֶַַַָָח�זר,

.Âס�תר � לזכ�ת� ראיה א� עדי� והביא ��י�, ��תח�ב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
זמ� �ל ה�י�, נגמר ��בר �י על א� ה�י�; וח�זר ה�י�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאת
ראי�ת '�ל ה��ני�: ל� אמר� ס�תר�. ראיה, מביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ה�א

�הביא �י על א� � י��' �ל�י� ועד מ�א� הבא ל�, ���ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לא �ע�ה? מה ה�י�; את ס�תר י��, �ל�י� לאחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹראיה

י��. �ל�י� לאחר �מצא י��, �ל�י� �ת�� ְְְְִִַַָָָָֹֹמצא

.Ê�אמר �יצד? ס�תר. אינ� טענ�תיו, את סת� א� ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
ראיה'? ל� 'י� עדי�'! לי 'אי� אמר: עדי�'? ל� 'י� ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָל�:
�ראה �יו� � וח�ב�ה� א�ת�, ודנ� ראיה'! לי 'אי� ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאמר:
�ה�ציא א� והעיד�ני', �פל�ני �ל�ני 'קרב� אמר: ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ��תח�ב,

אפנ�ת� מ��� ואי�[חגורתו]ראיה �ל��, זה אי� � ְֲִָָ�ְְְֵֵֶָ
ראית�. על ולא עדיו על ְְְִִֵַַַָָָֹמ��יחי�

.Á�והעדי אצל� הראיה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ��ה
ראיה', לי ואי� עדי� לי 'אי� אמר: א� אבל ��דינה. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָע��
החמת �היתה א� ה��, מ�דינת עדי� ל� �א� מ�א� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�לאחר

עור] אחרי�,[שק �יד מפקדת ה�טר�ת �� ��� אביו ְְֲִֵֶֶַ�ְִֵֶֶַָָָ�ל
מביא זה הרי � ראית� ל� וה�ציא אצל� �ה��ד�� זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�בא
'זה ול�מר: לטע� ��כ�ל מ�ני ס�תר? מה �מ�ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוס�תר.
מצ�יי� הי� ��א מ�ני ראיה, ולא עדי� לי אי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�אמר�י
אמר�י וכ� �� 'מ�ני ול�מר: לטע� ��כ�ל זמ� וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאצלי'.
זה הרי � �דבריו מ�� והיה ראיה', לי ואי� עדי� לי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאי�
לי 'אי� ואמר: �ר� א� לפיכ�, וס�תר. טענ�תיו, סת� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלא
לא �לל, ראיה ולא ה��, �מדינת ולא ה�ה לא �לל, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹעדי�

לס�ר. יכ�ל אינ� � אחרי�' �יד ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹֹ�ידי

.Ëראיה והביא ��תח�ב �גד�ל אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ה
���ת קט� �היה י�ר� אבל טענ�תיו. ��ת� אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָועדי�
�הג�יל, אחר מ�רי�� מחמת טענ�ת עליו �בא� ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמ�רי��,
ח�ב ��צא ואחר ראיה', לי ואי� עדי� לי 'אי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
עד�ת לאבי� י�דעי� 'אנ� אחרי�: ל� אמר� �י� ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָמ�ית
הפקיד 'מ�רי�� אחד: ל� אמר א� זה', �י� �� ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ��ס�ר
ה��ר� �אי� וס�תר; מ�ד מביא זה הרי � ז�' ראיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאצלי

מ�רי��. ראי�ת �ל י�דע ְִֵַַָָָָה�ט�

.È�מ�ד ��נ� בקני�]מי �י��[התחייב יב�א לא �א� , ְִִִֶֶָָָֹ
מה �ל וי�ל �טענ�תיו נאמ� חבר� יהיה וי�בע, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ל�ני
וי�בע �ל�ני �י�� יב�א לא �א� א� �ב�עה, �לא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹ��ע�
ועבר חבר�, וי�טר �ל�� ל� ואי� זכ�ת� את א�ד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹוי�ל,
הביא וא� זכ�ת�. ואבדה ה�נאי�, נתק�מ� � �א ולא ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹה���,
זה; מ�ני� �ט�ר זה הרי ה���, �א�ת� אנ�ס �היה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָראיה
�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד�. ��היה חבר�, ���ת�ע�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוי�בע

�
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ה'תשס"ט אדר ה' ראשו� יו�

.‰Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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� הרכ"ה להגל�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִֶַַַַָָ

אמר� וה�א מקלט, לערי מעיר� ��גגה נפ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ה
ה�ד�ל" ה�ה� עדֿמ�ת �� "וי�ב ְְִֵֶַַַַַָָָֹיתע�ה:

(dk ,dl xacna)ספרי �ל��� .mihtey zyxt) ְְִֵ
(c ,hi mixacl��מ י�צא אינ� � �� "וי�ב :ְִֵֵַָָָ

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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�� �ירת�, �הא �� � '��' ��אמר ְְֱִֵֶֶַָָָָָלע�ל�,
נת�אר� �כבר קב�רת�". �הא �� מיתת�, ְְְְְֲִִֵֵָָָָָ�הא

מ��ת �מ�כת ז� מצוה jli`e)�לֿ�יני .f). ְְִִֵֶֶַַָָ

� הרצ"ה מ�קחתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְִַַַָ
א�א מ�ֿה�ל�ת, לפטר� �די ��גגה מר�צח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�פר
לנ�ס כפר "ולאֿת�ח� יתע�ה: אמר �הכרח. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיגלה

מקלט�" al)אלֿעיר ,my)יני� נת�אר� �כבר . ְְְֲִִִִֵֶָָָ
מ��ת �גמרא ז� fl:)מצוה zeaezk). ְְִִַָָָ

� הרצ"ב מ�הר�גה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
עברה ע�ה ��בר ��ראה� ��עה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאתֿהח�טא

מיתה עליה ח�ב drya�ה�א oicd znerl) ִֶֶַָָָָ
(bvx dyrz `l Ð dxard dyeryב�א�� ֶֶָֹקד�

ונביא �הכרח �י� לבית נביאה� א�א �י�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלבית
אנחנ� ונהיה לפניה�, עדי� `zעליו mi`exd) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

(dyrndלבד� וה�(mipiicÎ`le)עדי� ,(mixg`) ְְִִֵֵָ
�עני� ��אה והאזהרה ח�ב. �מהֿ�ה�א ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָידינ�ה�
עדֿעמד� הרצח ימ�ת "ולא יתע�ה: אמר� ה�א ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹזה

ל���ט" העדה ai)לפני ,my):ה�כל�א �ל��� . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
� מ��א�? א� מ�הרג א�ת� יהרג� ְִִֶֶַַַַָָָ"יכ�ל
עדֿעמד�". הר�צח ימ�ת ולא ל�מר: ְְְֵַַַַָָָֹ�למ�ד
הרי � �הרג �רא�ה� ה� ה�ד�ל �י� �ית ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָואפ��
אחר, �י� �ית לפני �מעידי� עדי� נע�י� ����ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָ
עדה "הרי �ב�כל�א: ימית�ה�. האחר ה�י� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ�בית

(oic zia)�יהרג יכ�ל אתֿה�פ� �הרג אחד ְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�רא�
�למ�ד � �י�? �ית אצל יעמ�ד ��א עד ְֲִֵֵֶֶַַַֹא�ת�
העדה לפני עמד� עד הרצח ימ�ת ולא ְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹֹל�מר:

ְִַָל���ט".
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� הרמ"ז לה�ילה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָָ

�ל �נפ�� אפ�� להרג�, �ר�דפ� מי מ�ד ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָה�ר��
אתֿהר�ד�, להר�ג מצ�י� �אנ� �ל�מר: ֲִֵֶַָ�ְְֵֶַָר�ד�,
�נפ� א�א אתֿה�רד� לה�יל נ�כל לא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹא�

יתע�ה: אמר� וה�א ..הר�ד�, miyp` evpi ik") ְְְִֵֶַָָ
dwifgde .. edkn cin .. livdl cg`d zy` daxwe

(".. eiyeana"�עינ תח�ס לא אתֿ��� ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וק�תה

(ai ,dk mixac)ספרי �ל��� .(`vz ik)מב�יו�" : ְְְִִֵ�ָ
(mda yea `edy zenewna)מיחד מב��יו מה �ְְָָ�ָ

�� �"וק��תה", ה�א והרי נפ��ת ס�נת �� ���ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָ
ה�א הרי נפ��ת ס�נת ��ֿ��� ְֲֵֵֶַַָָָָָ�לֿ�בר
� אתֿ��� וק��תה אתֿ���". ְְְֶֶַַַַָָָָ�"וק��תה
אי� א� מ�י� �כ��. לה�יל� ח�ב �א�ה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמל�ד
�למ�ד �נפ��? ה�יל� �כ��, לה�יל� יכ�ל ְְְְְִִַַַַַַָָָָא�ה
צ��י עני� ל� נת�אר ה�ה עינ�" תח�ס לא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹל�מר:
א�א ��ר לא � האחד" "א�ת �אמר ו��ה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹזה,

ה�ר��(ievna)�הוה את לה�יל היא: וה��נה , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
א�א לה�יל� אפ�ר אי וא� ר�ד�: �ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�אבריו
�כבר א�ת�. ה�רגי� � לגמרי הר�ד� ְְְְֲִִֵֵַַַָָ�הריגת

מ�נהדרי� ח' �פרק ז� מצוה �יני .(br.)נת�אר� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

� הרצ"ג מ�ח�סה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְִַָ
זה: �בר �ר�� הר�ד� נפ� �אמרנ�על ��ה ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

לז� ��דמה avx)��צוה dyrz `l)�יהרג ��א , ְְְִֶֶַַַָָָָֹ
אתֿהח�טא dzin)העדי� miaiigy `hga)עד ִֵֵֶַַָ

א� א�א זה אי� � �מיתה �י� �ית ְְִִִִֵֵֶֶֶָָ�ידינ�ה�
וס�� מיתה עליו ח�ב �ה�א ה�ע�ה וע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעבר
אז הרי לע��ת, והליכת� חפצ� ��עת אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָָא�ת�:
�לע�ב� למנע� עלינ� וח�בה � ר�ד� נקרא: ְְְְְְִֵֵַָָָָה�א
התע�� וא� מתא�ה: ���� אתֿהעברה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ�ע��ת
למנע� נ�כל וא� .�� נ�ח� אז � ְְְְִִֵֵֵַָָָוסרב
�ג�� מאבריו, אבר ��ח�ר� �כ� ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָמ�ח�ב��
הרי � אתֿעינ� נס�א א� רגל� א� יד� ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָ��ח���
�א��ד א�א למנע� אפ�ר אי וא� ט�ב: ה��תר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָזה
�באה ��ע�ה. קד� נהרג זה הרי � ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנפ��
וה�א מהריגת�, �מ�ה�נע עליו מ�ח�ס ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָהאזהרה

עינ�" תח�ס לא אתֿ��� "וק�תה (my)אמר�: ְְֵֶֶַַָָָָֹֹ
ספרי my)�ל��� `vz zyxt)���ֿאת "וק�תה : ְְְִֵֶַַָָֹ

לה�יל� ח�ב �א�ה מל�ד �(dci lr scxpd z`) ְְִֵֶַַַַָָ
ה�יל� �כ�ה לה�יל� ��כל לא �א� מ�י� ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ�כ��.
ו�� עינ�". תח�ס לא ל�מר: �למ�ד ְְְְֵֶַַַָָָֹ�נפ��?
נפ��ת ס�נת �� ��� מיחד מב��יו "מה ְֵֶַַָָָ�ְְְָָָאמר�:
��� �לֿ�בר �� אתֿ���". �"ק�תה ה�א ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוהרי
אתֿ���". �ק�תה ה�א הרי � נפ��ת ס�נת ��ְְֲֵֶַַַַָָָָֹ
אינ� � חפצ� על הר�ד� ��הרג �אמרנ� ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוזה
ואינ� ��היה, עברה איז� לע��ת ��ח�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�כלֿמי
ה�א ואפ�� להרג�, חבר� אחר הר�ד� �אד� ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָא�א

מ�לֿהערי�ת(scexd)קט� אחת אחר הר�ד� א� , ֲִֵַַַַָָָָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` 'f iyily mei -

��ע �� יהיה ��א �ב�נאי � ערות� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלג��ת
הערי�ת, מ�לל �ה�כ�ר �פ��ט אחד. וי�� ְְְֲִִֶֶַַָָָָָ�ני�
ואי� המאר�ה ה�ערה "צעקה יתע�ה: ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹאמר

ל�" fk)מ��יע ,ak my)� מ��יע ל� י� הא , ִִֵַַָָָ
וה�וה לה��יע�. יכ�ל �ה�א �כלֿ�בר ְְְְִִִֶָָָָָָָמ��יע�
אמר: להרג�, חבר� אחר ור�ד� אחריה ר�ד� ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ�י�
�� נפ� �רצח� רעה� על אי� יק�� �א�ר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ"�י

ה�ה" ek)ה�בר ,my)�ז מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
מ�נהדרי� ח' br)�פרק Ð ar). ְְְִִֶֶֶַ

� הרצ"ז �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
�ס�נת נרא�� א� מ��ראל נפ� מה�לת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�התר�ל
�ה�א �ג�� לה�יל�. יכלת לנ� וי� וא�ד� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹמות
א� לה�יל�. ונ�כל ל�ח�ת נדע ואנ� ��י� ְְְְִִִֵֵַַַַַַָט�בע
מהֿ��ל�� להסיר יכ�לי� ואנ� להרג� ר�צה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָ���י
מ�ה�נע האזהרה �באה ה�ק� מ��� לדח�ת ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָא�
רע�" עלֿ�� "לאֿתעמד יתע�ה: �אמר� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹלה�יל�

(fh ,hi ,`xwie)נכלל עד�ת� ה��פר ��� ואמר� .ְְְִֵֵֶַַָָ
א�בד אחיו אתֿממ�� ר�אה �ה�א לפי ז�, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�אזהרה
אתֿהאמת. �י�יד �כ� ל� להחזיר� יכ�ל ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָוה�א
עונ�" ונ�א י�יד "א�ֿל�א זה: �עני� ע�ד �א ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ�כבר

(` ,d my)ספרא miyecw)�ל��� zyxt)�א "מ�י� : ְְִִִִַָ
ל���ק ר�אי א�ה �אי� עד�ת, ל� א� ְְְֵֵֵֶַַַַַָי�דע
רע�". עלֿ�� "לאֿתעמד ל�מר: �למ�ד ְֲֵֶֶַַַַַָָֹֹעליה?
עליו, �אי� לסטי� ��הר, ט�בע ראית� א� ְְִִִִִִִֵַַַָָָָָ�מ�י�
�למ�ד לה�יל�? א�ה �ח�ב עליו �אה רעה ְְִַַַַַָָָָָָָָָח�ה
אחר לר�ד� �מ�י� רע�" עלֿ�� "לאֿתעמד ֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹל�מר:
�למ�ד �נפ��? לה�יל� ח�ב �א�ה להרג� ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָחבר�
�יני נת�אר� �כבר רע�". עלֿ�� "לאֿתעמד ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹל�מר

סנהדרי� �מ�כת ז� .(br.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

� הקפ"ב להב�ילה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
נפ� למ�ה מ�כנ�ת ��הינה מקלט ערי ��ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

"l`eb��גגה ly eznwp iptn hlwn exear eidiy) ְִָָ
("mcdולא א�ת�, �לי�ר אליה� אתֿה�ר� �לת�� ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

המ �בר �� וה�אי�יח� מ�ר��, ה��רח את ע�ב ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
אתֿ�ב�ל ו���� ה�ר� ל� "�כי� יתע�ה: ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָאמר�

b)ארצ�" ,hi mixac)�ז מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְְְֲִִִֵַָָָ
�מ��ת(fr.)�סנהדרי� .(.f)�קלי��dpyn ` wxt) ְְְְִִֶַַָ

הז�רנ�`) �כבר frw)וס�טה. dyr zevn):�אמר ְְְְְִַָָָָ
�אר�". א�א נ�הג�ת אי� מקלט ְֲִֵֵֶֶָָָָָ"ערי

ה'תשס"ט אדר ז' שלישי יו�
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� הקפ"א �עריפתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly dy`x)א�� הר�ג ��דה נמצא א� ְְִִֶֶֶַָָָָֹעגלה.

"�יֿי�צא יתע�ה: אמר� וה�א הרג�, מי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָנ�דע
�אדמה" `)חלל ,`k mixac)עגלה �י� וזה� ְְֲִֶֶַָָָָָ

אחר�� �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָער�פה.
ס�טה .(cn:)מ��כת ִֶֶַָ

� הש"ט מ�זר�עה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַַ
אית� �נחל אתֿהאדמה mxefd�מ�עב�ד min lgp) ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

(dwfgaא�ר" אמר�: וה�א העגלה, �� ְְְְֲֶֶֶֶֶָָָָ��ערפה
י�רע" ולא �� c)לאֿיעבד ,my)על והע�בר ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ
מ��ת �בגמרא מח�בי(ak.)זהֿל�קה. ��הז�יר� ְְְְִִִֶֶֶַָָ�ְֵ

אית� לנחל ז�רע אי�א "והא אמר�: ְְְְִֵֵַַַַָָָָמלק�ת
י�רע". ולא �� לאֿיעבד "א�ר מהכא: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹואזהר�י�
�מלק�ת. ו�היא אחת אזהרה ��� נת�אר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ה

ס�טה �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� en.)�כבר :dn). ְְְְֲִִִֵָָָָ

� הרח"צ �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
�בת�� �ערינ� �מכ��לי� מ�ק�י� ְְְְְְִִִִִֵַָמ�ה�איר
אמר� וה�א אד�, �ני �ה� יאבד� ��א �די ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ��ינ�

�בית�" �מי� "ולאֿת�י� g)יתע�ה: ,ak my) ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
ספרי my)�ל��� `vz zyxt)'מעקה "'וע�ית ְְְֲִִֵֶַָָ

(my)� �מי�' 'ולאֿת�י� ע�ה: מצות �ְְֲִִִֵַָָֹ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר לאֿתע�ה". ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹמצות

�קלי� מק�מ�ת(cenlzn)�רי� �בכ�ה יר��למי ְְְְְְִִֵַַָָ
נזקי� cere)�סדר ,.en ,:eh `nw `aa). ְְִִֵֶ

� הקפ"ד לס�קה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הינ�: מ�לֿמ��נ�תינ�, וה�כ��לי� ְְְְְְִִִִִֵַַַָה��ק�י�
וה�יחי� וה��ר�ת ה���ת סביב מ�י� �תל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹ��בנה
מה�. א� �ה� מי�ה� י��ל ��א �די ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוד�מיה�,
א�ת�, �מת�ני� ��ני� ��� ה��נה מק�מ�ת ְְִִַָָ�ְְֵַַָָוכ�
מעקה "וע�ית אמר�: וה�א ה��נה, ��ס�ר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ�די

לג��(my)לג��" מעקה "וע�ית ספרי: �ל��� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ע�ה". מצות �ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ

ק�א. �בא ְֶֶַַָָָ�מ�כת

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

.����ָ

�



עז wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
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��ע �� יהיה ��א �ב�נאי � ערות� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלג��ת
הערי�ת, מ�לל �ה�כ�ר �פ��ט אחד. וי�� ְְְֲִִֶֶַַָָָָָ�ני�
ואי� המאר�ה ה�ערה "צעקה יתע�ה: ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹאמר

ל�" fk)מ��יע ,ak my)� מ��יע ל� י� הא , ִִֵַַָָָ
וה�וה לה��יע�. יכ�ל �ה�א �כלֿ�בר ְְְְִִִֶָָָָָָָמ��יע�
אמר: להרג�, חבר� אחר ור�ד� אחריה ר�ד� ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ�י�
�� נפ� �רצח� רעה� על אי� יק�� �א�ר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ"�י

ה�ה" ek)ה�בר ,my)�ז מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
מ�נהדרי� ח' br)�פרק Ð ar). ְְְִִֶֶֶַ

� הרצ"ז �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
�ס�נת נרא�� א� מ��ראל נפ� מה�לת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�התר�ל
�ה�א �ג�� לה�יל�. יכלת לנ� וי� וא�ד� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹמות
א� לה�יל�. ונ�כל ל�ח�ת נדע ואנ� ��י� ְְְְִִִֵֵַַַַַַָט�בע
מהֿ��ל�� להסיר יכ�לי� ואנ� להרג� ר�צה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָ���י
מ�ה�נע האזהרה �באה ה�ק� מ��� לדח�ת ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָא�
רע�" עלֿ�� "לאֿתעמד יתע�ה: �אמר� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹלה�יל�

(fh ,hi ,`xwie)נכלל עד�ת� ה��פר ��� ואמר� .ְְְִֵֵֶַַָָ
א�בד אחיו אתֿממ�� ר�אה �ה�א לפי ז�, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�אזהרה
אתֿהאמת. �י�יד �כ� ל� להחזיר� יכ�ל ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָוה�א
עונ�" ונ�א י�יד "א�ֿל�א זה: �עני� ע�ד �א ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ�כבר

(` ,d my)ספרא miyecw)�ל��� zyxt)�א "מ�י� : ְְִִִִַָ
ל���ק ר�אי א�ה �אי� עד�ת, ל� א� ְְְֵֵֵֶַַַַַָי�דע
רע�". עלֿ�� "לאֿתעמד ל�מר: �למ�ד ְֲֵֶֶַַַַַָָֹֹעליה?
עליו, �אי� לסטי� ��הר, ט�בע ראית� א� ְְִִִִִִִֵַַַָָָָָ�מ�י�
�למ�ד לה�יל�? א�ה �ח�ב עליו �אה רעה ְְִַַַַַָָָָָָָָָח�ה
אחר לר�ד� �מ�י� רע�" עלֿ�� "לאֿתעמד ֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹל�מר:
�למ�ד �נפ��? לה�יל� ח�ב �א�ה להרג� ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָחבר�
�יני נת�אר� �כבר רע�". עלֿ�� "לאֿתעמד ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹל�מר

סנהדרי� �מ�כת ז� .(br.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

� הקפ"ב להב�ילה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
נפ� למ�ה מ�כנ�ת ��הינה מקלט ערי ��ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

"l`eb��גגה ly eznwp iptn hlwn exear eidiy) ְִָָ
("mcdולא א�ת�, �לי�ר אליה� אתֿה�ר� �לת�� ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

המ �בר �� וה�אי�יח� מ�ר��, ה��רח את ע�ב ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
אתֿ�ב�ל ו���� ה�ר� ל� "�כי� יתע�ה: ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָאמר�

b)ארצ�" ,hi mixac)�ז מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְְְֲִִִֵַָָָ
�מ��ת(fr.)�סנהדרי� .(.f)�קלי��dpyn ` wxt) ְְְְִִֶַַָ

הז�רנ�`) �כבר frw)וס�טה. dyr zevn):�אמר ְְְְְִַָָָָ
�אר�". א�א נ�הג�ת אי� מקלט ְֲִֵֵֶֶָָָָָ"ערי

ה'תשס"ט אדר ז' שלישי יו�

.‡Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ˆÁ¯ .Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.„Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקפ"א �עריפתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly dy`x)א�� הר�ג ��דה נמצא א� ְְִִֶֶֶַָָָָֹעגלה.

"�יֿי�צא יתע�ה: אמר� וה�א הרג�, מי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָנ�דע
�אדמה" `)חלל ,`k mixac)עגלה �י� וזה� ְְֲִֶֶַָָָָָ

אחר�� �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָער�פה.
ס�טה .(cn:)מ��כת ִֶֶַָ

� הש"ט מ�זר�עה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַַ
אית� �נחל אתֿהאדמה mxefd�מ�עב�ד min lgp) ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

(dwfgaא�ר" אמר�: וה�א העגלה, �� ְְְְֲֶֶֶֶֶָָָָ��ערפה
י�רע" ולא �� c)לאֿיעבד ,my)על והע�בר ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ
מ��ת �בגמרא מח�בי(ak.)זהֿל�קה. ��הז�יר� ְְְְִִִֶֶֶַָָ�ְֵ

אית� לנחל ז�רע אי�א "והא אמר�: ְְְְִֵֵַַַַָָָָמלק�ת
י�רע". ולא �� לאֿיעבד "א�ר מהכא: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹואזהר�י�
�מלק�ת. ו�היא אחת אזהרה ��� נת�אר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ה

ס�טה �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� en.)�כבר :dn). ְְְְֲִִִֵָָָָ

� הרח"צ �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
�בת�� �ערינ� �מכ��לי� מ�ק�י� ְְְְְְִִִִִֵַָמ�ה�איר
אמר� וה�א אד�, �ני �ה� יאבד� ��א �די ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ��ינ�

�בית�" �מי� "ולאֿת�י� g)יתע�ה: ,ak my) ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
ספרי my)�ל��� `vz zyxt)'מעקה "'וע�ית ְְְֲִִֵֶַָָ

(my)� �מי�' 'ולאֿת�י� ע�ה: מצות �ְְֲִִִֵַָָֹ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר לאֿתע�ה". ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹמצות

�קלי� מק�מ�ת(cenlzn)�רי� �בכ�ה יר��למי ְְְְְְִִֵַַָָ
נזקי� cere)�סדר ,.en ,:eh `nw `aa). ְְִִֵֶ

� הקפ"ד לס�קה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הינ�: מ�לֿמ��נ�תינ�, וה�כ��לי� ְְְְְְִִִִִֵַַַָה��ק�י�
וה�יחי� וה��ר�ת ה���ת סביב מ�י� �תל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹ��בנה
מה�. א� �ה� מי�ה� י��ל ��א �די ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוד�מיה�,
א�ת�, �מת�ני� ��ני� ��� ה��נה מק�מ�ת ְְִִַָָ�ְְֵַַָָוכ�
מעקה "וע�ית אמר�: וה�א ה��נה, ��ס�ר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ�די

לג��(my)לג��" מעקה "וע�ית ספרי: �ל��� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ע�ה". מצות �ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ

ק�א. �בא ְֶֶַַָָָ�מ�כת
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�

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
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� 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 xc` 'i iyiy mei - xc` 'g iriax mei -

אדר ח' רביעי יו�
�

ה'תשס"ט

.Ëˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרצ"ט �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
�עצה זהֿאתֿזה zpbed)מ�הכ�יל dpi`y):וה�א . ְְְְִִֵֶֶֶַָ

�אה הרי .�� �קי �אינ� �דבר עצה י�אל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�א�
על ��רה� א�א �מ�ר��ת�, מ�הטע�ת� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָהאזהרה
אמר� וה�א וי�ר, ט�ב �ה�א ח��ב� �א�ה ְְְְֶֶַַָָָָָָה�בר

מכ�ל" ת�� לא ע�ר "ולפני hi,יתע�ה: `xwie) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹ
(ciספרא miyecw)�ל��� zyxt)ס�מא "ולפני : ְְְְִִֵֶָ

עצה ל� ��� אל עצה מ�� נ�טל היה � ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָ�דבר
� זה ��או ואמר� ל�". ה�גנת מי�אינ� �� �לל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

�א �ה�א לפי ��רמ�, א� עברה לדבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ס�ע
ונע�ה אתֿרא�ת� ה�אוה ���אה האד� ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָלא�ת�
ועל עברת� ס��ת ל� יכי� א� �תע�ת�. וע�זר� ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָע�ר
�ר�ית וה�וה �ר�ית ה�לוה על אמר� ז� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ�ר�
ת�� לא ע�ר "ולפני מ��� ע�ברי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֹ��ניה�
והכ�יר לחבר� עזר מה� ��לֿאחד לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמכ�ל",
זה מ��ג �ברי� והר�ה העברה. ה�למת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָל�
ת�� לא ע�ר "ולפני מ���: ע�בר �ה�: ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹא�מרי�
�ח�ה. מהֿ�הז�רנ� ה�א �קרא �פ�טי� ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכ�ל".

� הר"ב לה�רידה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
��דה, �מ�א� ���לה ה�המה מעל ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתֿה��א
רב� �נא� חמ�ר "�יֿתראה יתע�ה: אמר� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹוה�א

ע��" �עזב עזב d)וג�' ,bk zeny)���ל� . ְְֲִַָֹֹ
mihtyn)ה�כל�א zyxt)� �עזב "עז�ב : ְְֲִַַָָֹ

נמצאנ� � �עזב' "'עזב אמר�: ו�� ְְְְֲִִֵַָָָָֹֹ�ריקה".
לאֿ�ע�ה", ועל ע�ה על ע�בר �ה�א ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדי�

מעליה לפרק נצט�ינ� �אנ� dyr)�ל�מר: zevn) ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
�מ� מ�אה �חת ר�בצת מ�ה�יח� ְְְְִִֶֶַַַַַָָָ�ְוהזהרנ�

לאֿתע�ה �מצות dnilynd��ת�אר devnd) ְְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
(x"rעל ע�בר מ�א�, �חת ר�בצת ה�יח� וא� :ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

��אמר ��ה ל�, נת�אר ה�ה ולאֿתע�ה. ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹע�ה
�יני נת�אר� �כבר ע�ה. מצות � �עזב" ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹ"עזב

מציעא מ[�בא] ב' �פרק ז� .(al.)מצוה ְְְִִִֶֶָָָָ

� הר"ג אתֿה�צוה לטע�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
לב��, ה�א א� האד� על א� ה�המה על ְְִֵַַַַַַָָָָָה��א
�י ז�לתנ�. �ה�ריד� א� מ�נ� �ה�רדנ�ה� ְִִִֵֶֶֶַַַָאחר
לטע�� נצט�ינ� �� מ���, לפרק ��צט�ינ� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָֹ�מ�

ע��" �קי� "הק� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְִִִִֵֶַָָָע��.
(c ,ak mixac)המכל�א �ל��� .mihtyn zyxt) ְְְִַָ

(my�נת�אר �כבר טעינה". � ע�� �קי� "הק� :ְְְֲִִִִֵָָָָָ
מ ב' �פרק ז� מצוה ו��(al.)מציעא(aa`)�יני . ְְְְִִִִֵֶֶָָָ

מ�ֿ �מצוה לפר�ק מ�ֿה��רה ��צוה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָנת�אר,
לטע��. ְִַָה��רה

� ו�בעי� מאתי� ה��לימה ְְְְִִִִִַַַַָָָה�צוה
�מ�א� אתֿה�כ�ד מ�עז�ב �הזהרנ� ְְְֲִֶַַַַָָ�ְֶַָָָהאזהרה
עד מעליו �נפרק נעזרה� א�א ��ר�, ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ְמע�ב
��� על א� מ�א�, את ע�� ונג�י� מ�א�, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ��ת��
וה�א ז�, מצוה �דיני ��ת�אר �מ� �המ��, על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָא�

ל�" מעזב "וחדל� d)אמר�: ,bk zeny)���ל� . ְְְְֲֵַָָָֹ
my)ה�כל�א mihtyn zyxt)�ל מעזב "וחדל� : ְְְְֲִֵַַָָָֹ

על ע�בר �ה�א למדי� נמצינ� ע��", �עזב ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹעזב
�עני� מיחד לאו ע�ד �בא לאֿתע�ה". ועל ְְִָָ�ְְֲֲֵֶַַָָֹע�ה
אתֿ "לאֿתראה ��רה: �מ�נה אמר� וה�א ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹזה

וג�'" אחי� c)חמ�ר ,ak mixac)בספרי� ,zyxt) ְְְֲִִֵָ
(my `vz� וכ�' אחי�" אתֿחמ�ר "לאֿתראה :ְְֲִִֶֶָֹ

"�יֿתראה א�מר: ה�א �לה�� לאֿתע�ה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹמצות
�נא�" d)חמ�ר ,bk zeny)."ע�ה מצות � ְֲֲֲִֵַַֹ

מ�בא ב' �פרק ז� מצוה �יני �� נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ�כבר
.(al.)מציעא ְִָ

ה'תשס"ט אדר ט' חמישי יו�

ה'תשס"ט אדר י' שישי יו�

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרמ"ה מ�חה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

ה��ח מתק�� ��ה� ה�רכי� �ל�מר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ממ�ר,
על למד� �כבר וה��ני�, ה��כרי� �י� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוה�מ�ר

"וכיֿ�מ�ר�(oipw)אפ� יתע�ה: מ�הֿ�אמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וג�'" לעמית� ci)ממ�ר ,dk `xwie)�אמר ,`aa) ְְְֲִִֶַָָ

(:fn `rivnל�מר� ליד, מ�ד ה�קנה "�בר :ְְְִִֶַַָָָָ
מע�ת ��רה ��בר נת�רר, �כבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָה��יכה".
��נת א�א ���לטלי� ה��יכה ואי� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָק�נ�ת,
אמר� �בפר�� וההג�הה. ה�סירה וכ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמי�:

(.hv my)�נ�� �� ���קחי� מ�יכה ���נ� �דר� :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
���מרי� dlihnמ�יכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrה�� ל�, נת�אר ה�ה .ְְִִֵֵֶֶָ
�מ� ��נה, � �ממ�ר �מ�ח מ�יכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָ�התנ�
��ה� ה�רכי� �אר אבל �מק�מ�: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ��ת�אר

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` `"i ycew zay -

� וחזקה �טר �ל�מר וז�לת�. ה�רקע�ת ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנ�ת
זה, �י� מ��טי נת�אר� �כבר ל�ס�קי�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכ��
ה��ח מתק�� ��ה� ה�רכי� ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�ל�מר:
�פרק ד' �פרק מ����י� א' �פרק וס�ג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָ�כלֿס�ג

מ �פרק(aa`)ח' ה' �פרק ד' �פרק ג' �פרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' �פרק �תרא.(aa`)ו' ְִֶֶַָ

ה'תשס"ט אדר י"א קודש שבת

.�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� וחמ�י� מאתי� ה��לימה ְְֲִִִִִַַַַַָָָה�צוה

מ�ה�נ�ת �הזהרנ� זהֿאתֿזה(zenxl)האזהרה ְֶַָָָ�ְְְִֶֶֶַ
יתע�ה: אמר� וה�א �ממ�ר, מ�ח ��עת ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ�מסחר
עמית� מ�ד קנה א� לעמית� ממ�ר ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָֹ"וכיֿתמ�ר�

אתֿאחיו" אי� ci)אלֿ��נ� ,dk `xwie)בספרא� . ְְִִִֶַָָ
(xda zyxt)� אתֿאחיו אי� "אלֿ��נ� ְִִֶַָָאמר�:

ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ממ��". א�נאת ְְְֲִִִֵַָָָָָז�
מציעא מ�בא ד' jli`e)�פרק :hn). ְְִִֶֶָָָ

�

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

.����ָ

�



עט wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` `"i ycew zay -

� וחזקה �טר �ל�מר וז�לת�. ה�רקע�ת ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנ�ת
זה, �י� מ��טי נת�אר� �כבר ל�ס�קי�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכ��
ה��ח מתק�� ��ה� ה�רכי� ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�ל�מר:
�פרק ד' �פרק מ����י� א' �פרק וס�ג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָ�כלֿס�ג

מ �פרק(aa`)ח' ה' �פרק ד' �פרק ג' �פרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' �פרק �תרא.(aa`)ו' ְִֶֶַָ

ה'תשס"ט אדר י"א קודש שבת

.�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� וחמ�י� מאתי� ה��לימה ְְֲִִִִִַַַַַָָָה�צוה

מ�ה�נ�ת �הזהרנ� זהֿאתֿזה(zenxl)האזהרה ְֶַָָָ�ְְְִֶֶֶַ
יתע�ה: אמר� וה�א �ממ�ר, מ�ח ��עת ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ�מסחר
עמית� מ�ד קנה א� לעמית� ממ�ר ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָֹ"וכיֿתמ�ר�

אתֿאחיו" אי� ci)אלֿ��נ� ,dk `xwie)בספרא� . ְְִִִֶַָָ
(xda zyxt)� אתֿאחיו אי� "אלֿ��נ� ְִִֶַָָאמר�:

ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ממ��". א�נאת ְְְֲִִִֵַָָָָָז�
מציעא מ�בא ד' jli`e)�פרק :hn). ְְִִֶֶָָָ

�

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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wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�

אגרות קודש

 ב"ה,  י' אדר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' הרב גדלי' שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מח' אדר,

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא לא ידע הוא וכל או"א מבני המשפחה שליט"א מכל צער ועגמ"נ ואך 

טוב וחסד ימצאו כל הימים.

ובזה כמובן וגם פשוט שיסתדרו עניני הפרנסה כדבעי באופן של מנוחה וכבוד, ויבשר טוב בהנוגע 

אליו וכל או"א מהמשפחה שי' בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לו ולכל המשפחה שי'.

נ.ב.

במ"ש אודות התפלה שלאחר הלימוד שנדפס בסידורים - לא ראיתי בתוך אנ"ש שיאמרוה.

הימים  באותם  כמובן,  )לבד,  לאומרו  מנהגנו  מפורסם  מנחה,  בתפלת  תחנון  לאמירת  בהנוגע 

זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  פעם  ששמעתי  וע"ד  לציון(,  ובא  לפני  מאדה"ז  בסידור  המצוינים 

נבג"מ זי"ע בהנוגע ליום היאצ"ט שמנהגנו לומר תחנון, שאמר הצמח צדק: ווען איז נאך אזא צייט אויף 

שהרי  המנחה  בתפלת  זהיר  אדם  יהא  לעולם  רז"ל  שאמרו  מנחה  בתפלת  גם  הוא  שעד"ז  אויסצובעטין. 

אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה.

בהנוגע להשם שנוסף - יבררו אצל רב מורה הוראה בסביבתו.

מנהגי י"ב חדש וכן היאצ"ט נדפס בקונטרסי י-יג שבט וב' ניסן.
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(‡).Â„Â„ Ô·:שמו (תרגו�:)ÌÈ¯ÈÚ.(„)כ�

בחורי�: סוסי� Ì‰Ï.עולי�, ÌÈ¯ÈÚ ÌÈ˘Ï˘Â
נקראו לכ� לה�, חומה בלא ערי� ושלשי�

עיירות: לשו� Â‚Â'.(Â)עירי�, ÌÈÏÚ·‰ ˙‡
כא�: נמנו זרות עבודות ‰'שבע ˙‡ Â·ÊÚÈÂ

.Â‰Â„·Ú ‡ÏÂ:אלו ע� בשותפות אפילו
(Á).‡È‰‰ יאיר:·˘�‰ ·Ú·¯כשמת ¯˘‡

.Ô„¯È‰שהיו המנשה, וחצי וגד ראוב� אר�
ÌÈ¯ˆÓÓ.(È‡)שכניה�: ‡Ï‰תשועות שבע

שהיו זרות עבודות שבע כנגד כא�, יש

cec zcevn
(·).˙ÓÈÂלו השנה ועלה ושלש, העשרי� שנת בתו�

עול�' ב'סדר כתוב כ� אחריו, ששפט יב)וליאיר :(פרק

(„).'Â‚Â ÌÈ·Î¯:חשיבות דבר È‡È¯.והוא ˙ÂÁכי על
בתורה מא)נאמר לב לעריו(במדבר קרא מנשה ב� שיאיר

מרובות, היו בניו וערי כשמו, שמו שהיה ולפי יאיר, חות
יאיר: חות כ� ג� אתÂ·ÊÚÈÂ.(Â)קרא� עזבו לומר, רצה

אלו כל ע� בשתו� אפילו עבדוהו ולא וכל, מכל ה'
זרות: Â‚Â'.(Á)עבודות ‡È‰‰ ושמנה·˘�‰ ישראל, את ולרוצ� לרעו� התחילו יאיר שמת בשנה מיד לומר, רצה

המשעבדי�: שאר כדר� ולא אחת, בפע� א� כי בהדרגה, היה לא לומר, ורצה הדבר, התמיד שנה ÏÎעשרה ˙‡
.'Â‚Â:�הירד בעבר אשר ישראל בני כל ה� ישראל, בני המקרא, בתחלת שנאמר מה Ú�Â·„(È)יפרש 'Â‚Â Â�·ÊÚ ÈÎÂ
.'Â‚Âואת עזבנו, ה' את כפול, חטא עשינו לומר, ורצה הראשו�, על והשני השני, הוי"ו על מוסי� הראשו� וי"ו

עבדנו: ‰'.(È‡)הבעלי� ¯Ó‡ÈÂ:'ה דבר לה� בא נביא ידי מצרי�:ÌÈ¯ˆÓÓ.על שעבוד מקושי לומר, רצה

oeiv zcevn
(‡).Â„Â„:איש בעודוÌÈ¯ÈÚ.(„)ש� החמור יקרא כ�

כמו ט)קט�, ט אתונות:(זכריה ב� כמוÌÈ¯ÈÚ.עיר תניינא:
שזכר: עירי� ע� לזווגו 'עירי�', אמר צחות ובדר� ערי�,

(Ê).Ì¯ÎÓÈÂ:�מסר לומר, עני�ÂˆÚ¯ÈÂ.(Á)רצה
כמו ו)שבירה, טו אויב:(שמות עני�Âˆˆ¯ÈÂ.תרע� הוא א�
כמו ג)שבירה, מב רצו�:(ישעיהו מלשו�Â˙ˆ¯.(Ë)קנה
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i"yx

אומה:ÔÂÚÓÂ.(È·)עובדי�: Â˙˜ˆ¯(ÊË)ש�
.ÏÓÚ· Â˘Ù��מקו רחבת היה לא כביכול

ישראל: בעמל לו שהיה צרה ש� ולכנס לסבול
(ÊÈ).Â˜ÚˆÈÂ:כרוז ידי על נאספו

cec zcevn
(·È).ÌÎ˙‡ ÂˆÁÏעל ג� ומוסב אתכ�, לחצו אשר

שלפניו: במקרא אליÂ˜Úˆ˙Â.הנזכרי� צעקת� והנה
לכ�: ÂÚÈ˘ÂÈ.(È„)והושעתי ‰Ó‰לעג בדר� אמר

·ÍÈ�ÈÚ.(ÂË)והתול: ·ÂË‰ ÏÎÎ,�בעיני הישר המשפט
נפול: בל אד� וביד ה', ביד נא נפלה �Â˘Ù.(ÊË)רק ¯ˆ˜˙Â,ישראל עמל בדבר מקו� של רצונו קצרה לומר, רצה

רצה עמל, מלהרבות רצונו קצרה לה', בשוב� ועתה הרב, חטא� בעבור עמל� להרבות המקו� רצו� היה מתחלה כי
הרעה: על ה' נח� ‰‡È˘.(ÁÈ)לומר, ÈÓ:לראש יהיה וכו' יחל אשר שיהיה, מי יהיה האיש, מי דעו לומר, רצה

oeiv zcevn
ודחק: קצר:Â˙˜ˆ¯.(ÊË)צר כמו�Â˘Ù.מלשו� רצונו,

ח) כג נפשכ�:(בראשית את יש עני�Â˜ÚˆÈÂ.(ÊÈ)א�
המאס�: בצעקת הבא יתחיל:ÏÁÈ.(ÁÈ)אסיפה

e aÎminid ixac`kÎ`
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(‡).‰ÓÏ˘ ¯Ó‡ Ê‡�עש מלא והבית הואיל
כי בערפל בו שרויה שהשכינה יודע אני עכשיו

דכתיב דרכו כ')כ� הערפל(שמות אל נגש ומשה
בו להתעכב שרצונו ודאי האלהי� ש� אשר
הענ� כשראה שלמה אמר אז פירש ובספרי
בבית שרויה שהשכינה רואה אני עתה אמר

בו ולשכ� לבוא הבטיח כ� שהרי בניתי אשר
אמר והיכ� וערפל ענ� ט"ז)מתו� בענ�(ויקרא כי

הכפורת: על ÏÂ·Ê.(·)אראה ˙È·:מדור
.ÌÈÓÏÂÚ Í˙·˘Ïשרתה לא שמשנבחרה

הבמות: הותרו ולא אחר במקו� שכינה
(‚).Ï‡¯˘È Ï‰˜ ÏÎ ˙‡ Í¯·ÈÂברכה

cec zcevn
(‡).Ê‡כי השכינה באה כי אני רואה אמר הענ� בראות

ש� אשר הערפל אל כמ"ש בערפל לשכו� אמר ה'
כ)האלהי� הענ�:(שמות עב הוא ·�È˙È.(·)וערפל È�‡Âהיה ולא ל� זבול בית א"כ בניתי השכינה ובאה הואיל ר"ל

אחד: בבית הדר כאד� משל בדר� ואמר בחנ� תשרהÔÂÎÓÂ.עמלי לא מעתה כי עול� עד בה לשבת� מכו� ויהיה
אחר: במקו� עוד ÂÎÂ'.(‚)השכינה ·ÒÈÂ�הע מול התפלה:Í¯·ÈÂ.:אל אחר במ"א האמורה אי�ÓÂÚ„.הברכה כי

oeiv zcevn
(·).ÏÂ·Ê�קדש מזבול כמו סג)מדור מל'ÔÂÎÓÂ.:(ישעיה



פי e wxt aÎminid ixac - miaezk

ìt-ïîe ïBnr éða-ïîe:íézLáée÷rözå íëúà eöçì ïBòîe ÷ìîrå íéðBãéöå ¦§¥¬©−¦§¦§¦«§¦«¦³©«£¨¥Æ¨½¨«£−¤§¤®©¦§£´
:íãiî íëúà äréLBàå éìàâéíéøçà íéýìû eãárzå éúBà ízáær ízàå ¥©½¨¦¬¨¤§¤−¦¨¨«§©¤Æ£©§¤´¦½©©©§−¡Ÿ¦´£¥¦®

éñBà-àì ïëì:íëúà réLBäì óãéía ízøça øLà íéýìûä-ìà e÷ræå eëì ¨¥¬«Ÿ¦−§¦¬©¤§¤«§À§©«£Æ¤¨´¡Ÿ¦½£¤¬§©§¤−¨®
:íëúøö úra íëì eòéLBé änäåèeðàèç ýåýé-ìà ìûøNé-éðá eøîàiå ¥²¨¦¬¨¤−§¥¬¨©§¤«©Ÿ§¸§¥«¦§¨¥³¤§Ÿ̈Æ¨½̈
éðéra áBhä-ìëk eðì äzà-äNr:äfä íBiä àð eðìévä Cà Eæèeøéñiå £¥©¨´½̈§¨©−§¥¤®©²©¦¥¬−̈©¬©¤«©¨¦¹

:ìàøNé ìîra BLôð øö÷zå ýåýé-úà eãáriå íaøwî øëpä éýìû-úà¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ¦¦§½̈©©«©§−¤§Ÿ̈®©¦§©¬©§−©«£©¬¦§¨¥«
æé:ätöna eðçiå ìàøNé éða eôñàiå ãrìba eðçiå ïBnr éða e÷rviåçéeøîàiå ©¦¨«£Æ§¥´©½©©«£−©¦§¨®©¥¨«§Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−©¦§¨«©«Ÿ§¸

äéäé ïBnr éðáa íçläì ìçé øLà Léàä éî eärø-ìà Léà ãrìâ éøN írä̈¹̈¨¥³¦§¨Æ¦´¤¥¥½¦´¨¦½£¤´¨¥½§¦¨¥−¦§¥´©®¦«§¤´
:ãrìâ éáLé ìëì Làøì§½Ÿ§−Ÿ«§¥¬¦§¨«

i"yx

אומה:ÔÂÚÓÂ.(È·)עובדי�: Â˙˜ˆ¯(ÊË)ש�
.ÏÓÚ· Â˘Ù��מקו רחבת היה לא כביכול

ישראל: בעמל לו שהיה צרה ש� ולכנס לסבול
(ÊÈ).Â˜ÚˆÈÂ:כרוז ידי על נאספו

cec zcevn
(·È).ÌÎ˙‡ ÂˆÁÏעל ג� ומוסב אתכ�, לחצו אשר

שלפניו: במקרא אליÂ˜Úˆ˙Â.הנזכרי� צעקת� והנה
לכ�: ÂÚÈ˘ÂÈ.(È„)והושעתי ‰Ó‰לעג בדר� אמר

·ÍÈ�ÈÚ.(ÂË)והתול: ·ÂË‰ ÏÎÎ,�בעיני הישר המשפט
נפול: בל אד� וביד ה', ביד נא נפלה �Â˘Ù.(ÊË)רק ¯ˆ˜˙Â,ישראל עמל בדבר מקו� של רצונו קצרה לומר, רצה

רצה עמל, מלהרבות רצונו קצרה לה', בשוב� ועתה הרב, חטא� בעבור עמל� להרבות המקו� רצו� היה מתחלה כי
הרעה: על ה' נח� ‰‡È˘.(ÁÈ)לומר, ÈÓ:לראש יהיה וכו' יחל אשר שיהיה, מי יהיה האיש, מי דעו לומר, רצה

oeiv zcevn
ודחק: קצר:Â˙˜ˆ¯.(ÊË)צר כמו�Â˘Ù.מלשו� רצונו,

ח) כג נפשכ�:(בראשית את יש עני�Â˜ÚˆÈÂ.(ÊÈ)א�
המאס�: בצעקת הבא יתחיל:ÏÁÈ.(ÁÈ)אסיפה

e aÎminid ixac`kÎ`

åàì øîà äåäé äîìL øîà æà:ìôøòa ïBkLáCì ìáæ-úéá éúéða éðàå ¨−¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−©«£¨¤«©«£¦²¨¦−¦¥«§ª−¨®
ì ïBëîe:íéîìBò EzáLâìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áqiå ¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤Æ¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®

i"yx

(‡).‰ÓÏ˘ ¯Ó‡ Ê‡�עש מלא והבית הואיל
כי בערפל בו שרויה שהשכינה יודע אני עכשיו

דכתיב דרכו כ')כ� הערפל(שמות אל נגש ומשה
בו להתעכב שרצונו ודאי האלהי� ש� אשר
הענ� כשראה שלמה אמר אז פירש ובספרי
בבית שרויה שהשכינה רואה אני עתה אמר

בו ולשכ� לבוא הבטיח כ� שהרי בניתי אשר
אמר והיכ� וערפל ענ� ט"ז)מתו� בענ�(ויקרא כי

הכפורת: על ÏÂ·Ê.(·)אראה ˙È·:מדור
.ÌÈÓÏÂÚ Í˙·˘Ïשרתה לא שמשנבחרה

הבמות: הותרו ולא אחר במקו� שכינה
(‚).Ï‡¯˘È Ï‰˜ ÏÎ ˙‡ Í¯·ÈÂברכה
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(‡).Ê‡כי השכינה באה כי אני רואה אמר הענ� בראות

ש� אשר הערפל אל כמ"ש בערפל לשכו� אמר ה'
כ)האלהי� הענ�:(שמות עב הוא ·�È˙È.(·)וערפל È�‡Âהיה ולא ל� זבול בית א"כ בניתי השכינה ובאה הואיל ר"ל

אחד: בבית הדר כאד� משל בדר� ואמר בחנ� תשרהÔÂÎÓÂ.עמלי לא מעתה כי עול� עד בה לשבת� מכו� ויהיה
אחר: במקו� עוד ÂÎÂ'.(‚)השכינה ·ÒÈÂ�הע מול התפלה:Í¯·ÈÂ.:אל אחר במ"א האמורה אי�ÓÂÚ„.הברכה כי

oeiv zcevn
(·).ÏÂ·Ê�קדש מזבול כמו סג)מדור מל'ÔÂÎÓÂ.:(ישעיה



eפב wxt aÎminid ixac - miaezk

:ãîBò ìàøNé ìä÷-ìëåãåéôa øaã øLà ìàøNé éäìà äåäé Ceøa øîàiå §¨§©¬¦§¨¥−¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½
:øîàì àlî åéãéáe éáà ãéåc úàäõøàî énò-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî ¥−¨¦´¨¦®§¨¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥´¦¤©¦»¥¤´¤

íL éîL úBéäì úéa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øéòá ézøçá-àì íéøöî¦§©¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬§¦−¨®
:ìàøNé énò-ìò ãéâð úBéäì Léàá ézøçá-àìååúBéäì íìLeøéa øçáàå §«Ÿ¨©´§¦§¦½¦«§¬¨¦−©©¦¬¦§¨¥«¨«¤§©Æ¦´¨©¦ ½¦«§¬
:ìàøNé énò-ìò úBéäì ãéåãa øçáàå íL éîLæéáà ãéåc ááì-íò éäéå §¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®

ì úéa úBðáì:ìàøNé éäìà äåäé íLçøLà ïòé éáà ãéåc-ìà äåäé øîàiå ¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©À©£¤³
ì úéa úBðáì Eááì-íò äéä:Eááì-íò äéä ék úBáéèä éîLèäzà ÷ø ¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈

ðá ék úéaä äðáú àìéöìçî àöBiä Eì úéaä äðáé-àeä E:éîLéí÷iå ¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦§Æ©¥´¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́
ìàøNé àqk-ìò | áLàå éáà ãéåc úçz íe÷àå øac øLà Bøác-úà äåäé§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨¿©©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À

ì úéaä äðáàå äåäé øac øLàk:ìàøNé éäìà äåäé íLàééNàåíL í ©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦¬¨Æ
:ìàøNé éða-íò úøk øLà äåäé úéøa íL-øLà ïBøàä-úàáééðôì ãîòiå ¤¨´¨½£¤¬¨−§¦´§Ÿ̈®£¤¬¨©−¦§¥¬¦§¨¥«©©«£ÀŸ¦§¥Æ

:åétk Nøôiå ìàøNé ìä÷-ìk ãâð äåäé çaæîâéúLçð øBik äîìL äNò-ék ¦§©´§Ÿ̈½¤−¤¨§©´¦§¨¥®©¦§−Ÿ©¨«¦«¨¨̧§Ÿ¹Ÿ¦´§ÀŸ¤
LBìL úBnàå Baçø úBnà Lîçå Bkøà úBnà Lîç äøæòä CBúa eäðziå©¦§¥»§´¨«£¨¨¼¨¥̧©¹¨§À§¨¥³©Æ¨§½§©¬¨−
åétk Nøôiå ìàøNé ìä÷-ìk ãâð åékøa-ìò Cøáiå åéìò ãîòiå BúîB÷«¨®©©«£´Ÿ¨À̈©¦§©³©¦§¨Æ¤µ¤¨§©´¦§¨¥½©¦§¬Ÿ©−̈

:äîéîMäãéõøàáe íéîMa íéäìà EBîk-ïéà ìàøNé éäìà äåäé øîàiå ©¨¨«§¨©Ÿ©À§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥«¨´¡Ÿ¦½©¨©−¦¨¨®¤
i"yx

העני�: בסו� ·ÂÈÙ.(„)האמורה ¯·„ ¯˘‡
בית: לו שיבנה ב� לו דברוÏÓ‡.שית� קיי�

‰È˙‡ˆÂ.(‰)הטוב: ¯˘‡ ÌÂÈ‰ ÔÓזה שא�
אבי: אל ·ÌÈÏ˘Â¯È.(Â)דברת ¯Á·‡Âמוסב

בעיר: בחרתי לא ·„ÈÂ„.על ¯Á·‡Âעל מוסב
באיש: בחרתי ÌÚ(Á)ולא ‰È‰ ÈÎ ˙Â·ÈË‰

.Í··Ïעלה אשר בבית בוחר אני ג� כלומר
שאמר כמו ש� שמו לשכ� לבנותו בלב�

ÂÈÙÎ.(È·)למעלה: ˘¯ÙÈÂ�כ לומר לו היה

שמפסיק אלא וגו' ויאמר השמימה כפיו ויפרוש
(א' במלכי� וכ� עמד מה על להודיע בינתיי�

ויאמר: השמימה כפיו ויפרש Ú˘‰(È‚)ח') ÈÎ
.‰ÓÏ˘כלומר ישראל קהל כל נגד על מוסב

דבריו: להשמיע מכול� גבוה היה היא�
.ÂÈÏÚ „ÂÓÚÈÂישראל כל לראותו יכולי� ועתה

כבראשונה לומר צרי� העני� שמפסיק ומשו�
השמימה: כפיו ויפרוש וכ� ישראל קהל כל נגד

(„È).ÌÈ‰Ï‡ ÍÂÓÎ ÔÈ‡שומר שאתה ממה

cec zcevn
בלבד: דוד בית למלכי אלא בעזרה ÏÓ‡.ישיבה Â„È·Â

לאמר: דבר אשר דברו השלי� ידיו ·È˙.(‰)בכח ˙Â�·Ï
בית: בה ולזכות‰Â·ÈË˙.(Á)לבנות בזה עשית טוב

הכל: ולהכי� עליו לצוות ההכנה באה ע"י כי תחשב
(Ë).'ÂÎÂ ‰˙‡ הכל:¯˜ שתכי� ˘Ì.(È‡)ע� ÌÈ˘‡Â:הזה ˘Ì.בהבית הארו�:‡˘¯ ‰'.בזה ˙È¯·הברית לוחות

שנתנ�: בעת ישראל ע� ברית כרת ÂÈÙÎ.(È·)אשר ˘Â¯ÙÈÂ:החסד שואל ˘ÓÏ‰.(È‚)כדר� ‰˘Ú ÈÎלפרש בא
וכו': עשה כי ואמר ממנו הרחוקי� ראוהו והאי� ישראל כל נגד הי' ÂÈÏÚ.אי� „ÂÓÚÈÂ:�כול א"כ ‰˘ÓÈÓ‰.וראהו

השמי�: כלפי ‰·¯È˙.(È„)למעלה ¯ÓÂ˘:בברית שהבטיח הגמול

oeiv zcevn
לאברÍÈˆÏÁÓ.(Ë)הכנה: כינוי והוא המתני� ה�

לה�: סמו� הוא כי על קיי�:Ì˜ÈÂ.(È)המשגל
(‚È).Í¯·ÈÂ:ברכיו על אמר ביאור ולתוספת כריעה עני�

e wxt aÎminid ixac - miaezk

éãáòì ãñçäå úéøaä øîLéðôì íéëìää E:íaì-ìëa EåèzøîL øLà Ÿ¥³©§¦Æ§©¤½¤©«£¨¤¾©«Ÿ§¦¬§¨¤−§¨¦¨«£¤´¨©À§¨
éôa øaãzå Bì zøac-øLà úà éáà ãéåc Ecáòì:äfä íBik úàlî Eãéáe E §©§§Æ¨¦´¨¦½¥¬£¤¦©−§¨®©§©¥¬§¦²§¨«§¬¦¥−¨©¬©¤«

æèBl zøac øLà úà éáà ãéåã Ecáòì øîL ìàøNé éäìà | äåäé äzòå§©º̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥´¦§¨¥À§ÂŸ§©§§Æ¨¦³¨¦Æ¥Á£¤̧¦©³§¨Æ
éðá eøîLé-íà ÷ø ìàøNé àqk-ìò áLBé éðôlî Léà Eì úøké-àì øîàìE ¥½Ÿ«Ÿ¦¨¥¸§¬¦Æ¦§¨©½¥−©¦¥´¦§¨¥®©Â¦¦§§¸¨¤¹

:éðôì zëìä øLàk éúøBúa úëìì íkøc-úàæéìàøNé éäìà äåäé äzòå ¤©§À̈¨¤Æ¤Æ§´¨¦½©«£¤¬¨©−§¨§¨¨«§©¾̈§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®
:ãéåãì Ecáòì zøac øLà Eøác ïîàéçéíéäìà áLé íðîàä ék ¥¨¥Æ§¨´§½£¤¬¦©−§¨§©§§¬§¨¦«¦µ©«ª§½̈¥¥¯¡Ÿ¦²

úéaä-ék óà Eeìkìëé àì íéîMä éîLe íéîL äpä õøàä-ìò íãàä-úà¤¨«¨−̈©¨¨®¤¦Â¥¨©¹¦§¥³©¨©Æ¦Æ´Ÿ§©§§½©¾¦©©¬¦
:éúéða øLà äfäèéì éäìà äåäé Búpçz-ìàå Ecáò úlôz-ìà úéðôeòîL ©¤−£¤¬¨¦«¦¨¦¹¨¤§¦©¯©§§²§¤§¦¨−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®¦§³Ÿ©

éðôì ìltúî Ecáò øLà älôzä-ìàå äpøä-ìà:Eëéðéò úBéäìúBçúô E ¤¨«¦¨Æ§¤©§¦½̈£¤¬©§§−¦§©¥¬§¨¤«¦«§Á¥¤̧§ª¹
ì íL EîL íeNì zøîà øLà íB÷nä-ìà äìéìå íîBé äfä úéaä-ìàòBîL ¤©©³¦©¤Æ¨´¨©½§¨¤©̧¨½£¤´¨©½§¨¨¬¦§−¨®¦§Æ©Æ

:äfä íB÷nä-ìà Ecáò ìltúé øLà älôzä-ìààëéðeðçz-ìà zòîLå ¤©§¦½̈£¤Æ¦§©¥´©§§½¤©¨−©¤«§¨̧©§¹̈¤©«£¥³
íB÷nî òîLz äzàå äfä íB÷nä-ìà eììtúé øLà ìàøNé Enòå Ecáò©§§Æ§©§´¦§¨¥½£¤¬¦§©§−¤©¨´©¤®§Â©¨¦§©º¦§³

:zçìñå zòîLå íéîMä-ïî EzáL¦§§Æ¦©¨©½¦§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx

לתת השמי� מ� גוזר שאתה והחסד הברית
והחסד הברית וגונז מצניעו אתה לאוהבי�

באר�: הבטחת� ÍÈ�ÙÏ.לקיי� ÌÈÎÏÂ‰‰כמו
בל' דוד לעבד� שמרת אשר וזה אבי דוד שהל�

הבטחה: ‡ÌÈ‰Ï(ÁÈ)אמנת ·˘È Ì�Ó‡‰ ÈÎ
.ı¯‡‰ ÏÚ Ì„‡‰ אפשר‡˙ וכי תמיה ל'

שמי� כי האר� על אלהי� שישב אד� שיאמי�
שגמלת חסד מחמת אלא וגומר השמי� ושמי

שכינת�: צמצמת אבי ‰Ê‰לדוד ˙È·‰ ÈÎ Û‡
.È˙È�· לפני‡˘¯ להתפלל בניתיו ולמה

תפלתינו: אל הוא ולפנות האלהי�
(ËÈ).‰�¯‰ Ï‡ ÚÂÓ˘Ïכמו צעקה (מלכי�זו

כ"ב) עלא' כרח� ועל במחנה הרנה ותעבר
אל צרתו מפני נס שהוא אד� כל של צעקת�
המקראות חבור כ� בסתר בצעקתו אלא יתפלל
ממקו� תשמע ואתה שאמר מוכיח העני� וסו�
להוריד כ� לדעת אלא בנאו שלא למדת שבת�
ממכו� לשמוע האר� על שישב כדי שכינה בו

בו: שיתפללו התפלות אל ÂÈ‰Ï˙(Î)שבת�
.˙ÂÁÂ˙Ù ÍÈ�ÈÚ:�אלי יתפללו אשר עת בכל
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(ÂË).˙¯Ó˘ לו‡˘¯ ששמרת לכל נראה אשר ר"ל

הבית: אבנה שאני הבטחתו אשר כמוÂ˙„·¯.הבטחת�
היו�:שדברת נראה כאשר יד� בכח מלאת ˘Ó¯(ÊË)כ�
.'ÂÎÂ�שא הבטחתו אשר ההיא ההבטחה ג� שמור ר"ל

המלוכה: מה� יופסק לא יצדקו „·¯Í.(ÊÈ)זרעו ÔÓ‡È
ה': בית בניתי אשר הבית ש� נקרא לשיהא דבר עשה ‰‡Ì�Ó.(ÁÈ)ר"ל ÈÎ�ע אלהי� שישב הדבר אמת הא�

ה': בית יהיה במה וא"כ הבית ומכ"ש יכלכלו� לא שמי� הלא בתמיה האר� על העשוי בבית È�ÙÂ˙.(ËÈ)האד�
ה': בית יקרא ובמה הבית תועלת כוונת עיקר על שאתפלל מה תפילתי אל נא פנה ÂÎÂ'.(Î)לזאת ˙ÂÈ‰Ïוזהו

וכו': עיני� להיות ‰Ê‰.תפלתי ÌÂ˜Ó‰ Ï‡�הארו ואל וכ� הזה כה)במקו� ובהארו�:(שמות ÚÓ˘Â˙(Î‡)ומשפטו
.'ÂÎÂ:�עמ כל תפלת לשמוע שואל אני כ� תפלתי שתשמע מתפלל שאני כמו ÂÎÂ'.ר"ל ÚÓ˘˙ ‰˙‡Âשתשב לא ר"ל

המתפלל: לעו� ותסלח ברחמי� ותקבל השמי� אל ישמע פה העשוי התפלה כ"א לשמוע פה

oeiv zcevn
(ÂË).˙‡ÏÓ:השלמה האמנהÔÓ‡È.(ÊÈ)עני� מל'

בה"א‰‡Ì�Ó.(ÁÈ)וקיו�: והיא אמת עני� הוא אמנ�
יכילÍÂÏÎÏÎÈ.התמיהה: אלפי� שלשת כמו החזקה עני�

ד) ÈÎ.:(לעיל Û‡:וכ"ש ק"ו עני� הוא



פג e wxt aÎminid ixac - miaezk

éãáòì ãñçäå úéøaä øîLéðôì íéëìää E:íaì-ìëa EåèzøîL øLà Ÿ¥³©§¦Æ§©¤½¤©«£¨¤¾©«Ÿ§¦¬§¨¤−§¨¦¨«£¤´¨©À§¨
éôa øaãzå Bì zøac-øLà úà éáà ãéåc Ecáòì:äfä íBik úàlî Eãéáe E §©§§Æ¨¦´¨¦½¥¬£¤¦©−§¨®©§©¥¬§¦²§¨«§¬¦¥−¨©¬©¤«

æèBl zøac øLà úà éáà ãéåã Ecáòì øîL ìàøNé éäìà | äåäé äzòå§©º̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥´¦§¨¥À§ÂŸ§©§§Æ¨¦³¨¦Æ¥Á£¤̧¦©³§¨Æ
éðá eøîLé-íà ÷ø ìàøNé àqk-ìò áLBé éðôlî Léà Eì úøké-àì øîàìE ¥½Ÿ«Ÿ¦¨¥¸§¬¦Æ¦§¨©½¥−©¦¥´¦§¨¥®©Â¦¦§§¸¨¤¹

:éðôì zëìä øLàk éúøBúa úëìì íkøc-úàæéìàøNé éäìà äåäé äzòå ¤©§À̈¨¤Æ¤Æ§´¨¦½©«£¤¬¨©−§¨§¨¨«§©¾̈§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®
:ãéåãì Ecáòì zøac øLà Eøác ïîàéçéíéäìà áLé íðîàä ék ¥¨¥Æ§¨´§½£¤¬¦©−§¨§©§§¬§¨¦«¦µ©«ª§½̈¥¥¯¡Ÿ¦²

úéaä-ék óà Eeìkìëé àì íéîMä éîLe íéîL äpä õøàä-ìò íãàä-úà¤¨«¨−̈©¨¨®¤¦Â¥¨©¹¦§¥³©¨©Æ¦Æ´Ÿ§©§§½©¾¦©©¬¦
:éúéða øLà äfäèéì éäìà äåäé Búpçz-ìàå Ecáò úlôz-ìà úéðôeòîL ©¤−£¤¬¨¦«¦¨¦¹¨¤§¦©¯©§§²§¤§¦¨−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®¦§³Ÿ©

éðôì ìltúî Ecáò øLà älôzä-ìàå äpøä-ìà:Eëéðéò úBéäìúBçúô E ¤¨«¦¨Æ§¤©§¦½̈£¤¬©§§−¦§©¥¬§¨¤«¦«§Á¥¤̧§ª¹
ì íL EîL íeNì zøîà øLà íB÷nä-ìà äìéìå íîBé äfä úéaä-ìàòBîL ¤©©³¦©¤Æ¨´¨©½§¨¤©̧¨½£¤´¨©½§¨¨¬¦§−¨®¦§Æ©Æ

:äfä íB÷nä-ìà Ecáò ìltúé øLà älôzä-ìààëéðeðçz-ìà zòîLå ¤©§¦½̈£¤Æ¦§©¥´©§§½¤©¨−©¤«§¨̧©§¹̈¤©«£¥³
íB÷nî òîLz äzàå äfä íB÷nä-ìà eììtúé øLà ìàøNé Enòå Ecáò©§§Æ§©§´¦§¨¥½£¤¬¦§©§−¤©¨´©¤®§Â©¨¦§©º¦§³

:zçìñå zòîLå íéîMä-ïî EzáL¦§§Æ¦©¨©½¦§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx

לתת השמי� מ� גוזר שאתה והחסד הברית
והחסד הברית וגונז מצניעו אתה לאוהבי�

באר�: הבטחת� ÍÈ�ÙÏ.לקיי� ÌÈÎÏÂ‰‰כמו
בל' דוד לעבד� שמרת אשר וזה אבי דוד שהל�

הבטחה: ‡ÌÈ‰Ï(ÁÈ)אמנת ·˘È Ì�Ó‡‰ ÈÎ
.ı¯‡‰ ÏÚ Ì„‡‰ אפשר‡˙ וכי תמיה ל'

שמי� כי האר� על אלהי� שישב אד� שיאמי�
שגמלת חסד מחמת אלא וגומר השמי� ושמי

שכינת�: צמצמת אבי ‰Ê‰לדוד ˙È·‰ ÈÎ Û‡
.È˙È�· לפני‡˘¯ להתפלל בניתיו ולמה

תפלתינו: אל הוא ולפנות האלהי�
(ËÈ).‰�¯‰ Ï‡ ÚÂÓ˘Ïכמו צעקה (מלכי�זו

כ"ב) עלא' כרח� ועל במחנה הרנה ותעבר
אל צרתו מפני נס שהוא אד� כל של צעקת�
המקראות חבור כ� בסתר בצעקתו אלא יתפלל
ממקו� תשמע ואתה שאמר מוכיח העני� וסו�
להוריד כ� לדעת אלא בנאו שלא למדת שבת�
ממכו� לשמוע האר� על שישב כדי שכינה בו

בו: שיתפללו התפלות אל ÂÈ‰Ï˙(Î)שבת�
.˙ÂÁÂ˙Ù ÍÈ�ÈÚ:�אלי יתפללו אשר עת בכל

cec zcevn
(ÂË).˙¯Ó˘ לו‡˘¯ ששמרת לכל נראה אשר ר"ל

הבית: אבנה שאני הבטחתו אשר כמוÂ˙„·¯.הבטחת�
היו�:שדברת נראה כאשר יד� בכח מלאת ˘Ó¯(ÊË)כ�
.'ÂÎÂ�שא הבטחתו אשר ההיא ההבטחה ג� שמור ר"ל

המלוכה: מה� יופסק לא יצדקו „·¯Í.(ÊÈ)זרעו ÔÓ‡È
ה': בית בניתי אשר הבית ש� נקרא לשיהא דבר עשה ‰‡Ì�Ó.(ÁÈ)ר"ל ÈÎ�ע אלהי� שישב הדבר אמת הא�

ה': בית יהיה במה וא"כ הבית ומכ"ש יכלכלו� לא שמי� הלא בתמיה האר� על העשוי בבית È�ÙÂ˙.(ËÈ)האד�
ה': בית יקרא ובמה הבית תועלת כוונת עיקר על שאתפלל מה תפילתי אל נא פנה ÂÎÂ'.(Î)לזאת ˙ÂÈ‰Ïוזהו

וכו': עיני� להיות ‰Ê‰.תפלתי ÌÂ˜Ó‰ Ï‡�הארו ואל וכ� הזה כה)במקו� ובהארו�:(שמות ÚÓ˘Â˙(Î‡)ומשפטו
.'ÂÎÂ:�עמ כל תפלת לשמוע שואל אני כ� תפלתי שתשמע מתפלל שאני כמו ÂÎÂ'.ר"ל ÚÓ˘˙ ‰˙‡Âשתשב לא ר"ל

המתפלל: לעו� ותסלח ברחמי� ותקבל השמי� אל ישמע פה העשוי התפלה כ"א לשמוע פה

oeiv zcevn
(ÂË).˙‡ÏÓ:השלמה האמנהÔÓ‡È.(ÊÈ)עני� מל'

בה"א‰‡Ì�Ó.(ÁÈ)וקיו�: והיא אמת עני� הוא אמנ�
יכילÍÂÏÎÏÎÈ.התמיהה: אלפי� שלשת כמו החזקה עני�

ד) ÈÎ.:(לעיל Û‡:וכ"ש ק"ו עני� הוא



xcde"פד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc `nw `aa(oey`x meil)

déì ïðéLøc déLôð étàa èøôe ììk ãçå ãç ìk àäcexn`p xy`k ± §¨¨©§©§¨§¨§©¥©§¥©§¦¨¥
oi`e ,llke hxte llka envr ipta mdn cg` lk yxcp mihxt dnk 'hxt'a
,dnlye dy xeng xey hxta xn`py ,o`k s` .el dnecd xac `l` zeaxl
miig ilra 'dnly'n zeaxl oi` jkitle ,envr ipta mdn cg` lk yxcp

z`nhn ozlapy miig ilra `l` zeaxl oi` dye xengne xeyn eli`e ,llk
,`ynae rbnaúBôBò ìáà`ynae rbna z`nhn mzlap oi`yàì. £¨Ÿ

:`xnbd zvxznïk íàhxtl dnecd xac `l` zeaxl oi`y ,jixack m` ± ¦¥
,ixnblàèøt ãç àðîçø áBzëðepnne cala cg` hxt dxezd aezkzy ± ¦§©£¨¨©§¨¨

dnk dxezd dazk jkl i`cea `l` ,ixnbl el dnecd z` zeaxl cnlp
.miig ilra x`ya s` bdep ltk aeigy cnll mihxt

:`xnbd zxxanàðîçø áBzëð éäaezkl dxezd dlki mihxtdn dfi` ± ¥¦§©£¨¨
ixd .x`yl epnn cnlpeøBL àðîçø áúk éà,calaàðéîà äåäapb m`y ¦¨©©£¨¨£¨£¦¨

zeidl ie`xd oinçaæî éaâì áø÷,ïéàdnec dfy oeik ,ltk eilr aiig if` ± ¨¥§©¥¦§¥©¥
oin apb m` la` ,xeylàì çaæî éaâì áø÷ ïéàL'xeng' xn`p jkitl , ¤¥¨¥§©¥¦§¥©Ÿ

.gafn iabl axw epi`y oina mb ltk aeig epcnlløBîç àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨£
,calaàðéîà äåäepiny xac lr ,ïéà äøBëáa LBã÷,ltk eilr aiig ± £¨£¦¨¨¦§¨¥

xac la` ,dxeka yecwd xengl dnec `edy itlïéàLepinäøBëáa LBã÷ ¤¥¨¦§¨
àìixdy] envr lr cnll jxvp epi` m`y ,'xey' xn`p okl .ltk eilr aiig Ÿ

.dxekaa yecw epi`y xac elit` zeaxl `ed cnln [dxekaa yecw `ed

,zayin `xnbdéøîà,yxcnd zia icinlzïk íà`l` daxzd `ly , ¨§¥¦¥
,`ynae rbna z`nhn ezlapy xacàðîçø áBzëð'øBîçå øBL,cala ' ¦§©£¨¨©£

'äN'él änì,dpéî òîL`ed ixdy] envr lr cnll jxvp epi`e xg`n ¤¨¨¦§©¦¨
`ed cnln ,[gafnd iabl axwe dxekaa yecwééezàì[zeaxl-]úBôBò, §©¥

.ltk mdilr aiig `yne rbna z`nhn mzlap oi`y s`y
:`xnbd zl`eyàîéàåxn`p 'dy'y xne`e ±ééezàìwxíéøBäè úBôBò, §¥¨§©¥§¦

mdy itläNc àéîecjka ,dyl minec ±äòéìaä úéaà íéãâa ànèîc §¨§¤¦§©¥§¨¦©¥©§¦¨
[eteb z` oky lke] mdn lke`d ly eicba z` elit` z`nhn mzlapy ±

,ely drilad ziaa mdy dryaäàîeè eäa úéìc íéàîè úBôBò ìáà£¨§¥¦§¥§§¨
oeik d`neh oic mda oi`y ±äòéìaä úéaà íéãâa éànèî àìcmpi`y ± §Ÿ§©§¥§¨¦©¥©§¦¨

ok m`e ,mzlik` zrya mda rbep `edy micbad z`e mc`d z` mi`nhn
,llk hxtl minec mpi`àì' zaiz :`xnbd daiyn .ltk mdilr miaiigìk' Ÿ¨

'rWR xaC lM lr' weqtayàeä àéeaéøzcina zyxcpe 'ieaix'l zaygp ± ©¨§©¤©¦¨
lk zeaxl yi ,oky oeikne .'hxte llk' zcina zyxcp dpi`e ,'herine ieaix'

.ef dcina yxcpd weqt lkk [cg` xac caln] xac

:`ed `ieaix 'lk' dxn`y llkd lr dywn `xnbd'ìk' áúëc àëéä ìëå§¨¥¨§¨©¨
àeä àéeaéøzcina yxcp weqtde ieaix `ed 'lk' xn`py mewn lka ike ± ¦¨

,'daixe hrine daix'àäål ixde ±øNòî éabipyáéúëc' eaìk,'à÷å §¨©¥©£¥¦§¦¨§¨
déì ïðéLøcweqtd yxcp ok it lr s`e ±èøôe ììëa.herine ieaixa `le ©§¦¨¥¦§¨§¨

àéðúcixac mda zepwl utge ipy xyrn ly zern ecia yiy in ,`ziixaa §©§¨
' (ek ci mixac) dxeza jk lr xn`p ,milyexia lk`nìëa óñkä äzúðå§¨©¨©¤¤§Ÿ

ELôð äeàz øLà`ed df weqte ,'ììkzerna zepwl lekiy rnyn oky , £¤§©¤©§§§¨
' weqtd jynda xn`p xy`ke .xac lk el`øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aaixd ' ©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨

dfèøtjynda xn`pyke .el` mipin `l` mda zepwl oi`y rnyny , §¨
'ELôð EìàLz øLà ìëáe,'øæçaezkdììëå.xac lk zepwl lekiy , §Ÿ£¤¦§¨§©§¤¨©§¨©

df weqta `vnpììëe èøôe ììkjkitl ,ïc äzà éàzeaxlàlàxac §¨§¨§¨¦©¨¨¤¨
`edyèøtä ïéòk,èøtä äîweqta xen`dLøBôî`edyéøtî éøt± §¥©§¨¨©§¨§¨§¦¦§¦

,xg`n xvep `ed s`y xg` xacn xvepy xacå`edy yxetn okéìecéâ §¦¥
ò÷ø÷,ux`d on oefip e` wpei ,gnev ±ìk óà`edyéìecéâå éøtî éøt ©§©©¨§¦¦§¦§¦¥
ò÷ø÷hxte llk'a zyxcp 'lk' zaizy o`k x`eane .xyrn itqka gwip ©§©

.'daixe hrine daix'a `le 'llke
,`xnbd zvxznéøîàxyrn ,ef `iyewl uexiz exn` yxcnd zia ipa ± ¨§¥
' ea xn`py ipyìëa['LWtp Ll`WY xW` lkaE' 'LWtp dE`Y xW` lkA'] ' §¨§Ÿ£¤§©¤©§§§Ÿ£¤¦§¨§©§¤

`edàììk' mda xn`py ltk inelyz j` ,ìklM lr' 'rWR xaC lM lr'] ' §¨¨¨©¨§©¤©©¨
['dcia`àeä àéeaéø,sqep uexiz .àîéà úéòaéàådxeza xn`p xy`k mb , £¥¨¦¨§¦¨¦¥¨

'ìk'àeä àììk,eäéî'ìk'àëäcltk aeiga xen`dàeä àéeaéødi`xde . Ÿ§¨¨¦¨§¨¨¦¨
,`id jklàøwéòî áéúk éãkîxn`p xak dyxtd zligza ixd ±ììk ¦§¦§¦¥¦¨¨§¨

ììëe èøôe,áéúëc' (e ak zeny)eäòø ìà Léà ïzé ékdf ixd 'ììkoky §¨§¨¦§¦¦¦¥¦¤¥¥§¨
' ,`edy oecwt lk rnyníéìk Bà óñkdf ixd 'èøt`weec rnyn oky ¤¤¥¦§¨

' ,xg` xac `le el`ìøBîL'øãäaezkd xfg ±ììëå.xac lkà÷ìñ éàå ¦§¨©§¨©§¦©§¨
Czòc,xneléàä' jynda my xn`py weqtd ±òLt øác ìk ìò,'énð ©§¨©©¨§©¤©©¦

àúàc àeä èøôe ììëìok m` ,llke hxte llka yxcp `ed s` ±áBzëð ¦§¨§¨§¨¨¦§
ðîçøéèøt éðäì ào`k mixen`d mihxtd z` s` dxezd aezkzy ±éab ©£¨¨§¨¥§¨¥©¥
éàäèøôe ììk C' ,dyxtd zligza xen`d llke hxte llkd lv` ±ìò ©§§¨§¨©

òLt øác ìk'él änì`l` .xn`p recn ±dpéî òîL,cnl dz` o`kn ± ¨§©¤©¨¨¦§©¦¨
oexg`d weqta xn`py llkdyàeä àéeaéøoirn epi`y xac s` daxne , ¦¨

.hxtd

:zl`eye ,weqta mihxt dnk exn`p recn zx`an `xnbdzøîàc àzLä©§¨§¨§©§
àéeaéø ìk,ieaix `ed 'rWR xaC lM lr' weqtdy xne` dz`y oeikn ± `ed ¨¦¨©¨§©¤©

él änì éèøt éðä ìkxey] weqt eze`a exn`py mihxtd mze` lk ± ¨¨¥§¨¥¨¨¦
,`xnbd daiyn .exn`p recn ,[dnlye dy xengeãçick xn`p mdn cg`± ©

ò÷ø÷ éèeòîì,ltk inelyz aeigníéãáò éèeòîì ãçå,éèeòîì ãçå §©¥©§©§©§©¥£¨¦§©§©¥
úBøèL' .äîìNick xn`p 'íéieñî BðéàL øác éèeòîìoniq el oi`y ± §¨©§¨§©¥¨¨¤¥§¨

' seqa xn`py dne .ltk eilr miaiig oi`y ,etebaäãéáà ìk ìòick `ed ' ©¨£¥¨
cnllàaà øa àéiç éaøãëì.ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc, §¦§©¦¦¨©©¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc `nw `aa(iyiy meil)

mr gweld d`pw f`y ye`i xg`l wx `id milradn d`ivedl dlirend

.zeyxd iepiy
dì àðéîà àðî ,úLL áø øîà,ixac z` ip` giken okidn ±àéðúc,øîà ¨©©¥¤§¨£¦¨¨§©§¨¨©

äøBz äøîà äî éðtî ,àáé÷ò éaøe dy e` xey apb m`yøëîe çáè ©¦£¦¨¦§¥¨¨§¨¨¨©¨©
,mze`àèça LøzLpL éðtî ,äMîçå äòaøà ílLîe`ivedy ici lr §©¥©§¨¨©£¦¨¦§¥¤¦§¨¥§¥§

,xxal yie .dxikna e` dgiaha ixnbl eilra zeyxnúîéà,mxkn izni` ± ¥©
Leàé éðôì àîéìéà,LøzLð' àkéà éîdliren dxiknd oi` `ld ,'`hga ¦¥¨¦§¥¥¦¦¨¦§¨¥

,llkàeä Leàé øçàì åàì àlàgweld dpwy eiyrn elired f`y ,exkny ¤¨©§©©¥
,`xnbd dgec .milrad zeyxn d`vie,àáø øîà`ziixad zpeek oi` ¨©¨¨

ypy iptn' xnel`l` '`hga yxz,'àèça äðML éðtî'apby xg`y ¦§¥¤¨¨§¥§
mb ,ef dxikna milra zeyxn daipbd `vz `l m` s`e ,xkne gahe siqed

.dilr aiigzi ok

:ztqep di`x,òîL àz(fl `k zeny) dxeza xn`p,'Bøëîe Bçáèe'yie ¨§©§¨§¨
xnele dfn df cenllúøæBç dðéàL äçéáh äîdzidy itkl dndad ©§¦¨¤¥¨¤¤

,mcewúøæBç dðéàL äøéëî óà,xxal yie .milral cerúîéàizni` ± ©§¦¨¤¥¨¤¤¥©
,ef dxikn dzidLeàé éðôì àîéìéà,milraúøæBç dðéà éànà,milral ¦¥¨¦§¥¥©©¥¨¤¤

,llk dliren dpi` `ldLeàé øçàì àlà,dpéî òîLeyàáeiçly ¤¨§©©¥§©¦¨¦¨
dxikn.àeä Leàé øçàì:`xnbd dgecïîçð áø dîbøzd`a `ziixady §©©¥¦§§¨©©§¨
hrnlì èøtote`äð÷äLdaipbd z` apbdììL,íBé íéLxg`ly oeiky §¨§¤¦§¨¦§Ÿ¦

.`nlra zexiky `l` dxikn ef oi` ,eil` zxfeg `id okn
:zyy axk ztqep drc d`ian `xnbd

øáñ øæòìà éaø óàåydéáeiç,dxikn lyàeä Leàé øçàì,`weecøîàc §©©¦¤§¨¨¨©¦¥§©©¥§¨©
,øæòìà éaø©¦¤§¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום שישי עמ' א

zea` drax`` cenr bq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.déì ïðéLøc déLôð détðàa èøôe ììk ãçå ãç ìk àäc`kid xnFlM §¨¨©§©§¨§¨§©§¥©§¥©§¦¨¥§©¥¨
iccd icdA EdNEM opiWxC `le DiciC oirM iAxn cge cg lM ixizi ihxR `Mi`C§¦¨§¨¥§¥¥¨©§©§©¥§¥¦¥§Ÿ©§¦¨§©£¥£¨¥
oOwl xn`cM d`Ohn ozliap oi`W miIg ilrA zFAxl dnlUC hxRd oirM iedilC§¤¡¥§¥©§¨§©§¨§©©£¥©¦¤¥§¥¨¨§©§¨¦§¨©§©¨
`vOzl `vOd oiA xFng icW 'Ek `vOzl `vOd oiA xFW icW dIwfg iaC ipYcM¦§¨¥§¥¦§¦¨¨¥¥¦¨¥§¦¨¥¨¥£¥¦¨¥§¦¨¥

:WixCn DiWtp iR`A cge cg lM `nl ©̀§¨¨©§©§©¥©§¥¦§¦
.ë"àiziinC `Ed oiccv lkA hxRd oirkC¦§¥©§¨§¨§¨¦§©§¥

miIg ilraC ihxR iPdn cg `N` aFYkp `lŸ¦§¤¨©§©¥§¨¥§©£¥©¦
d`Ohn FzlaPW lM hxRd oirM iAxznE¦§©¥§¥©§¨¨¤¦§¨§©§¨
x`W zFAxl oipr mpY ixizi ihxR azkCnE¦§¨©§¨¥§¥¥§¥¦§¨§©§¨

:miIg ilrA.äøBëáa LBã÷dUe xFW oirM ©£¥©¦¨¦§¨§¥§¤
incC xFngC hxRd oirMn iAxznC `Ed§¦§©¥¦§¥©§¨©£§¨¥
dxFkaaE miIg ilrA oiccv zlzA Dil¥¦§©§¨¦©£¥©¦¦§¨
inC `lC lI`e iav la` d`Ohn Fzlape§¦§¨§©§¨£¨§¦§©¨§Ÿ¨¥
m`C xFW azM ikdl `l iYxzA `N` Dil¥¤¨§©§¥Ÿ§¨¥¨©§¦
WFcw Fpi`Wl oipr EdpY Fl oipr Fpi ¥̀¦§¨§¥¦§¨§¤¥¨
g"a `hxtl iYxzA zdin incC dxFkaA¦§¨§¨¥¦©§©§¥¦§¨¨
k"` b"d :`l zFtFr mlFrlE `Ohn Fzlape§¦§¨§©¨§¨Ÿ
il dOl dU xFnge xFW `pngx aFYkl¦§©§¨¨©£¤¨¨¦

:zFtFr iiEz`l.ïéøBäè àîéàåincC ©£¥§¥¨§¦§¨¥
zvw mzlapA d`nEh WiC zvw `hxtl¦§¨¨§¨§¥§¨§¦§¨¨§¨

:drilAd ziaA `OhlBôBò ìáàíéàîè ú §©¥§¥©§¦¨£¨§¥¦
.àìoiNEgA `zi`cM d`nEh EdA zilC'c) Ÿ§¥§§¨¦§¦¨§¦
(:wmicbA `Ohn `nh sFr zlap `dY lFkï§¥¦§©¨¥§©¨§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc `nw `aa(oey`x meil)

äãéáàa`idy micirn micrde ,raype dapbpy orhy dcia` `ven ± ©£¥¨
,ezeyxaìôk éîeìLz ílLî,øîàpLapb zprh orehd xney oipra §©¥©§¥¤¤¤¤¡©

(g ak zeny)øîàé øLà äãéáà ìk ìò'cnll ,'Edrxl mipW mNWi 'ebe ©¨£¥¨£¤Ÿ©§©¥§©¦§¥¥
.ltk mlyl aiig eapb `edy `vnpe apb zprh orhy dcia` xney mby

:exewnae apb zprh oreh oica oecl zxaer `xnbdíúä ïðz,(:gw onwl) §©¨¨
mpg xneyl ciwtnd razéðBã÷t ïëéä,déì øîàxneydãáàxneye] ¥¨¦§¦¨©¥¨©

ciwtnd el xn` .[dcia`a xeht mpgéðà EòéaLî,il rayd ±øîàå ©§¦££¦§¨©
xneydïîà.rayidl mikqne jixac z` lawn ip` ±íéãéòî íéãòäå ¨¥§¨¥¦§¦¦
BúBàxneyd z` ±BìëàL,envraïøwä úà ílLîitl .ltk mlyn epi`e ¤£¨§©¥¤©¤¤

zprh orhyk `l j` ,daipb zprh orh m` `l` ltk aiig xney oi`y

m`e .dcia`äãBäxneydBîöò ét ìò,oecwtd z` lk`yïø÷ ílLî ¨©¦©§§©¥¤¤
å LîBçåoaxw `ianíLà.xneyd z` raz m` j`éðBã÷t ïëéäe ,Bì øîà §¤§¨¨¥¨¦§¦¨©
y xneydáðâðciwtnd el xn`e ,[daipba xeht mpg xneye]éðà EòéaLî, ¦§©©§¦££¦

øîàåxneydïîà,BáðbL BúBà íéãéòî íéãòäå,envraéîeìLz ílLî §¨©¨¥§¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥©§¥
ìôkm`e .äãBäxneydBîöòî,oecwtd z` apb `edy ,micrd e`ay iptl ¤¤¨¥©§

íLàå LîBçå ïø÷ ílLî.ltkn xehte §©¥¤¤§¤§¨¨
àäéî éðz÷wxy ,ef dpyna xn`p mipt lk lr ±ápb úðòè ïòBèamicre ¨¨¥¦¨§¥©£©©¨

`ed ,eapb `edy micirnìôk éîeìLz ílLîc,ãáà úðòè ïòBèa ìáà ¦§©¥©§¥¤¤£¨§¥©£©¨©
ìôk éîeìLz ílLî àìip` jriayn' dxn`y dpyndn epcnl cere . Ÿ§©¥©§¥¤¤

,'on` xn`eeléôàådápb úðòè ïòBèwx ,äòeáLajk lr rayp m` ±àeä ©£¦¥©£©©¨¦§¨
ìôk éîeìLz ílLîc,äòeáLa àlL ìáà,rayp `l m` ±ílLî Bðéà ¦§©¥©§¥¤¤£¨¤Ÿ¦§¨¥§©¥

ìôk éîeìLz,`xnbd zxxan .éléî éðäðî.el` mipic ecnlp okidn ± ©§¥¤¤§¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`anïðaø eðúcl` Wi` oYi iM' (e ak zeny) dxeza xn`p , §¨©¨¨¦¦¥¦¤

Wi`d ziAn aPbe xnWl 'ebe Edrxápbä àöné íà,'mipW mNWiaxney ¥¥¦§Ÿ§ª©¦¥¨¦¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦§
døaãî áeúkä ápb úðòè ïòBè'Wi`d ziAn aPbe' ,`ed weqtd yexite . ¥©£©©¨©¨§©¥§ª©¦¥¨¦

.'mipW mNWi' ,eapb envra `edy `vniy 'aPBd `vOi m`' ,xneyd ixacl¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦
,`ziixad zl`eyøîBà äzàxacn weqtdyBà ,ápb úðòè ïòBèa`ny ©¨¥§¥©£©©¨

BðéàxacnBîöò ápâa àlà,`ziixad daiyn .apba ltk aeig eprinyde , ¥¤¨§©¨©§
øîBà àeäLk(g-f my) jk xg` miweqtaápbä àöné àì íà''ebemNWi §¤¥¦Ÿ¦¨¥©©¨§©¥

o`k s`y xne` ied ,apb zprh oreha my xaecne ,'Edrxl mipWïòBèa §©¦§¥¥§¥
øaãî áeúkä ápb úðòè. ©£©©¨©¨§©¥

Cãéà àéðz' xn`py dn :zwlegd `ziixa epipy ±ápbä àöné íàmNWi ©§¨¦¨¦¦¨¥©©¨§©¥
'mipWøaãî áeúkä Bîöò ápâa,`ziixad zl`ey .ltk eaiigleäzà §¨¦§©¨©§©¨§©¥©¨
øîBàxacn weqtdyBîöò ápâa,Bà`nyBðéàxacnúðòè ïòBèa àlà ¥§©¨©§¥¤¨§¥©£©
ápb,`ziixad daiyn .ltk mlyn apb zprh orehd xneyy cnlle , ©¨

øîBà àeäLk' jk xg`ápbä àöné àì íà'ebe 'ápb úðòè ïòBè éøä §¤¥¦Ÿ¦¨¥©©¨£¥¥©£©©¨
øeîà,xakíéi÷î éðà äî àämcewd weqtd z` cinrdl yi cvik ok m` ± ¨¨¨£¦§©¥

'ápbä àöné íày jgxk lr ,'ebe 'øaãî áeúkä Bîöò ápâazxxan . ¦¦¨¥©©¨§©¨©§©¨§©¥
:`xnbdúäéî àîìò éleëcweqtd ,mipt lk lr ,mlek itl ±àì íà' §¥¨§¨¦©¦Ÿ

áéúk ápb úðòè ïòBèa 'ápbä àöné,òîLî éàîjk rnyn cvik ± ¦¨¥©©¨§¥©£©©¨§¦©©§©
,`xnbd zx`an .weqtdnàáø øîà,jk weqtd z` yxtl yi ,àì íà' ¨©¨¨¦Ÿ

øîàL änk 'àöné,[dapbpy] xneydàlàmicra xxaziBîöò àeäL ¦¨¥©¨¤¨©¤¨¤©§
Báðb' ,[jk lr xneyd raypy 'ebe 'midl`d l` ziAd lrA axwpe']ílLé §¨§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦§©¥
íéðL.'Edrxl §©¦§¥¥

:`xnbd zxxanäòeáLác ïìðîeltk aiig epi` apb zprh orehdy oipn ± §¨¨§¦§¨
:`xnbd daiyn .dligz rayp xy`k `l`àéðúc`l m`' xn`py dn §©§¨¦Ÿ

aPBd `vOiíéäìàä ìà úéaä ìòa áø÷ðåef daxw ,ìäòeáLraypy ,`id ¦¨¥©©¨§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦¦§¨
,`ziixad zl`ey .xhtpe oecwtd epnn dapbpy xneydøîBà äzà©¨¥

ef daxwyìäòeáL,`idBðéà Bàweqtd yexit oi` `ny ±ïéãì àlà± ¦§¨¥¤¨§¦
orehy mpg xneyy xn`pe ,ciwtnl mlyle oicd z` miiwl axwi xneydyŸ

oky ,dey dxifba cenll yi df xac ,`ziixad daiyn .mlyl aiig dapbp
ähîì ãé úeçéìL øîàðxn`p xky xneya zwqerd jk xg`y dyxta ± ¤¡©§¦¨§©¨

,'Edrx zk`lnA Fci glW `l m`' (i ak zeny)äìòîì ãé úeçéìL øîàðå ¦Ÿ¨©¨¦§¤¤¥¥§¤¡©§¦¨§©§¨
mpg xneya zwqerd dl zncewd dyxta ±Fci glW `l m` (f my) xn`p¦Ÿ¨©¨

,'Edrx zk`lnAïläl äîxky xneyay myk ±ìäòeáLxaecn ± ¦§¤¤¥¥©§©¨¦§¨
,'mdipW oiA didY 'd zraW' my xn`py ,dreayaì ïàk óàäòeáLs` ± §ª©¦§¤¥§¥¤©¨¦§¨

.rayp ok m` `l` aiig epi` mpg xney

:zl`eye ,lirl zeziixad zwelgna oecl zxfeg `xnbdïàîì àîìLa¦§¨¨§©
øîàcxaeqy inl oaen df xac ±ápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç± §¨©©§©¨§©§¥©£©©¨

weqtde envr apba xn`p ['mipW mNWi aPBd `vOi m`'] oey`xd weqtdy¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦
,apb zprh oreha xn`p ipydéàø÷ éøz éáéúëc eðééäipy exn`p jkitl ± ©§¦§¦¥§¥§¨¥

.ef dyxta miweqteäééåøz øîàc ïàîì àlàexn`p miweqtd ipy ± ¤¨§©§¨©©§©§
ápb úðòè ïòBèa,él änì éàø÷ éøz.df oipra miweqt ipy exn`p recn ± §¥©£©©¨§¥§¨¥¨¨¦

éøîà,evxiz daiyid ipa ±ãáà úðòè éèeòîì ãçmiweqtdn cg` ± ¨§¥©§©¥©£©¨©
micry it lr s` ,epnn ca` oecwtdy xneyd rayp m`y cnll xn`p

.ltk aiig epi` ,eapb `edy micirn
:`xnbd zl`eyápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç øîàc ïàîìe,øzééî àìc §©§¨©©§©¨§©§¥©£©©¨§Ÿ§©©

,efd dyxta xzein weqt oi` eixacly ±déì àðî ãáà úðòè éèeòîì± §©¥©£©¨©§¨¥
z`f cnel `ed :`xnbd daiyn .ltkn ca` zprh orehd z` hrnl el oipn

îdxezd dazk `ly dn`vOi m`'ápb' dazk `l` 'ápbäapb wx ,rnyn .' ¦¦¦¨¥©¨©©¨
.ltk mlyn epi` ca` zprh orehdy ,apb lk `le ltk aiig mieqn

:`xnbd zl`eyápb úðòè ïòBèa eäééåøz øîàc ïàîìe,déì èòéîc± §©§¨©©§©§§¥©£©©¨§¦¥¥
hrnzd xak ezrclyãáà úðòè ïòBè,miweqtd cg`néàî ápbä ápb ¥©£©¨©©¨©©¨©

déa Léøc,`xnbd daiyn .'apbd' zaizay `"d ze`dn yxec `ed dn ± ¨¦¥
Cì øîà,déì éòaîjxvp `"d ze`d ±éaø øîà àaà øa àéiç éaøãëì ¨©¨¦¨¥¥§¦§©¦¦¨©©¨¨©©¦

ïðçBé.ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc,ïBãwôa ápb úðòè ïòBhä ¨¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¥©£©©¨§¦¨
ìôk éîeìLz ílLîm`e ,øëîe çáèoecwtd z`äòaøà éîeìLz ílLî §©¥©§¥¤¤¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨

äMîçå,ynn apbk epic apb zprh orehdy epcnll ,'apbd' xn`p okl . ©£¦¨
.dynge drax` inelyza aiige

e :zl`eye dkiynn `xnbdápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç øîàc ïàîì, §©§¨©©§©¨§©§¥©£©©¨
ápbä ápb éàäc' xn`py dnn ezrcly ±ä'apbdé÷tàcnel `ed ± §©©¨©©¨©§¥

ãáà úðòè éèeòîìoicd z` ,ok m` ,ltk inelyznàaà øa àéiç éaøc §©¥©£©¨©§©¦¦¨©©¨
[dynge drax` mlyn xkne gahe apb zprh orehdy]déì àðîokidn ± §¨¥

:`xnbd daiyn .z`f cnel `edàeä àLéwä Cì øîàdnn cnlp df oic ± ¨©¨¤¥¨
oey`xd weqtd ezrcl ixdy] apb zprh oreh oicl apb oic dxezd dknqy

df mikenq mdy `vnpe ,apb zprh oreha ipyd weqtd eli`e ,apba xacn
,apb zprh oreha oicd jk dynge drax` inelyza aiig apby myk ,[dfl

àLéwä ìò ïéáéLî ïéàåcenild z` zegcle aiydl yiy it lr s`e ± §¥§¦¦©¤¥¨
`ede xg`ne dynge drax` inelyza aiig apb wxe okzi oky] df ywidn
m` `l` ltk aiig epi`y dapb zprh oreh la` ,dreay `ll s` ltk aiig
oi` z`f lka ,[dynge drax` inelyza aiig epi` ,xwyl rayp ok

.ywidd lr miaiyn oi`y mewn lka `ed llke xg`n ,miaiyn
:lirl zeziixad zwelgna ztqep dl`y zl`ey `xnbdïàîì àîìLa¦§¨¨§©

ápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç øîàc,øétLaeig micnl okidn oaen ± §¨©©§©¨§©§¥©£©©¨©¦
.apba ltkápb úðòè ïòBèa eäééåøz øîàc ïàîì àlàapb oica eli`e , ¤¨§©§¨©©§©§§¥©£©©¨

,llk dxezd o`k dxac `ldéì àðî Bîöò ápb.ltk eaiiglàîéz éëå± ©¨©§§¨¥§¦¥¨
xnel dvxz `nyézéì[cnli-] `eai df oic ±úðòè ïòBhî øîBçå ì÷a ¥¥¦¥§©¨¤¦¥©£©

ápbzprh orehyk ltk aiig ,xzida utgd ecil `ay ,xney m` ixdy , ©¨
xyt` i` .ltk aiigy ,xeqi`a utgd ecil `ay ,envr apb oky lk ,apb

y itl ,ok xnelïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bicxnege lwa cnlpd xac ± ©©¨¦©¦¦§©¦
mibdep mpi`y mipic eilr lihdl oi`e ,cnlndk epic `diy eic ,xg` xacn

,oky oeikne .eaïläl äî`l` ltk aiig epi` apb zprh orehdy myk ± ©§©¨
äòeáLa,ïàk óà`l` ea ltk aeig rcp `l apba ±äòeáLa. ¦§¨©¨¦§¨

,`xnbd daiyndéì à÷ôðapba ltk aeig cnel `ed ±äi÷æç éác àðúcî ©§¨¥¦§¨¨§¥¦§¦¨
.diwfg ly eyxcn zian `pz dpyy `zixadn ±àpúcäi÷æç éácoipra , §©¨§¥¦§¦¨

apba ltk aeigcr xFXn dapBd Fcia `vOz `vOd m`' (b ak zeny) xn`p¦¦¨¥¦¨¥§¨©§¥¨¦©
,dywe ,'mNWi mipW miIg dU cr xFngøîàé' aezkdäáéðâe øBLcala ' £©¤©¦§©¦§©¥Ÿ©§¥¨

ììëa ìkäåzvxzn .llke hxte llka xac lk zeaxl cnlp ep`e ± §©Ÿ¦§¨
,`ziixadeléàxn`p didCk,øîBà éúééä,äîy myk ±èøtädLøBôî ¦¨¨¦¦¥¨©§¨§¨

weqtaçaæî éaâì áø÷,ìk óàd xac `l` epi` llkdn daxzndáø÷ ¨¥§©¥¦§¥©©¨¨¥
çaæî éaâìdazk `l eli` oky ,xac lk lr cnll 'dy' xn`p jkitl . §©¥¦§¥©
'dy' dxezdàéáäì Eì Li äîxne` ied ,llkdn daxn ziid dn ±äN ©¥§§¨¦¤

,weqta xn`p `le gafnd iabl axw `edy
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פז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc `nw `aa(oey`x meil)

äãéáàa`idy micirn micrde ,raype dapbpy orhy dcia` `ven ± ©£¥¨
,ezeyxaìôk éîeìLz ílLî,øîàpLapb zprh orehd xney oipra §©¥©§¥¤¤¤¤¡©

(g ak zeny)øîàé øLà äãéáà ìk ìò'cnll ,'Edrxl mipW mNWi 'ebe ©¨£¥¨£¤Ÿ©§©¥§©¦§¥¥
.ltk mlyl aiig eapb `edy `vnpe apb zprh orhy dcia` xney mby

:exewnae apb zprh oreh oica oecl zxaer `xnbdíúä ïðz,(:gw onwl) §©¨¨
mpg xneyl ciwtnd razéðBã÷t ïëéä,déì øîàxneydãáàxneye] ¥¨¦§¦¨©¥¨©

ciwtnd el xn` .[dcia`a xeht mpgéðà EòéaLî,il rayd ±øîàå ©§¦££¦§¨©
xneydïîà.rayidl mikqne jixac z` lawn ip` ±íéãéòî íéãòäå ¨¥§¨¥¦§¦¦
BúBàxneyd z` ±BìëàL,envraïøwä úà ílLîitl .ltk mlyn epi`e ¤£¨§©¥¤©¤¤

zprh orhyk `l j` ,daipb zprh orh m` `l` ltk aiig xney oi`y

m`e .dcia`äãBäxneydBîöò ét ìò,oecwtd z` lk`yïø÷ ílLî ¨©¦©§§©¥¤¤
å LîBçåoaxw `ianíLà.xneyd z` raz m` j`éðBã÷t ïëéäe ,Bì øîà §¤§¨¨¥¨¦§¦¨©
y xneydáðâðciwtnd el xn`e ,[daipba xeht mpg xneye]éðà EòéaLî, ¦§©©§¦££¦

øîàåxneydïîà,BáðbL BúBà íéãéòî íéãòäå,envraéîeìLz ílLî §¨©¨¥§¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥©§¥
ìôkm`e .äãBäxneydBîöòî,oecwtd z` apb `edy ,micrd e`ay iptl ¤¤¨¥©§

íLàå LîBçå ïø÷ ílLî.ltkn xehte §©¥¤¤§¤§¨¨
àäéî éðz÷wxy ,ef dpyna xn`p mipt lk lr ±ápb úðòè ïòBèamicre ¨¨¥¦¨§¥©£©©¨

`ed ,eapb `edy micirnìôk éîeìLz ílLîc,ãáà úðòè ïòBèa ìáà ¦§©¥©§¥¤¤£¨§¥©£©¨©
ìôk éîeìLz ílLî àìip` jriayn' dxn`y dpyndn epcnl cere . Ÿ§©¥©§¥¤¤

,'on` xn`eeléôàådápb úðòè ïòBèwx ,äòeáLajk lr rayp m` ±àeä ©£¦¥©£©©¨¦§¨
ìôk éîeìLz ílLîc,äòeáLa àlL ìáà,rayp `l m` ±ílLî Bðéà ¦§©¥©§¥¤¤£¨¤Ÿ¦§¨¥§©¥

ìôk éîeìLz,`xnbd zxxan .éléî éðäðî.el` mipic ecnlp okidn ± ©§¥¤¤§¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`anïðaø eðúcl` Wi` oYi iM' (e ak zeny) dxeza xn`p , §¨©¨¨¦¦¥¦¤

Wi`d ziAn aPbe xnWl 'ebe Edrxápbä àöné íà,'mipW mNWiaxney ¥¥¦§Ÿ§ª©¦¥¨¦¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦§
døaãî áeúkä ápb úðòè ïòBè'Wi`d ziAn aPbe' ,`ed weqtd yexite . ¥©£©©¨©¨§©¥§ª©¦¥¨¦

.'mipW mNWi' ,eapb envra `edy `vniy 'aPBd `vOi m`' ,xneyd ixacl¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦
,`ziixad zl`eyøîBà äzàxacn weqtdyBà ,ápb úðòè ïòBèa`ny ©¨¥§¥©£©©¨

BðéàxacnBîöò ápâa àlà,`ziixad daiyn .apba ltk aeig eprinyde , ¥¤¨§©¨©§
øîBà àeäLk(g-f my) jk xg` miweqtaápbä àöné àì íà''ebemNWi §¤¥¦Ÿ¦¨¥©©¨§©¥

o`k s`y xne` ied ,apb zprh oreha my xaecne ,'Edrxl mipWïòBèa §©¦§¥¥§¥
øaãî áeúkä ápb úðòè. ©£©©¨©¨§©¥

Cãéà àéðz' xn`py dn :zwlegd `ziixa epipy ±ápbä àöné íàmNWi ©§¨¦¨¦¦¨¥©©¨§©¥
'mipWøaãî áeúkä Bîöò ápâa,`ziixad zl`ey .ltk eaiigleäzà §¨¦§©¨©§©¨§©¥©¨
øîBàxacn weqtdyBîöò ápâa,Bà`nyBðéàxacnúðòè ïòBèa àlà ¥§©¨©§¥¤¨§¥©£©
ápb,`ziixad daiyn .ltk mlyn apb zprh orehd xneyy cnlle , ©¨

øîBà àeäLk' jk xg`ápbä àöné àì íà'ebe 'ápb úðòè ïòBè éøä §¤¥¦Ÿ¦¨¥©©¨£¥¥©£©©¨
øeîà,xakíéi÷î éðà äî àämcewd weqtd z` cinrdl yi cvik ok m` ± ¨¨¨£¦§©¥

'ápbä àöné íày jgxk lr ,'ebe 'øaãî áeúkä Bîöò ápâazxxan . ¦¦¨¥©©¨§©¨©§©¨§©¥
:`xnbdúäéî àîìò éleëcweqtd ,mipt lk lr ,mlek itl ±àì íà' §¥¨§¨¦©¦Ÿ

áéúk ápb úðòè ïòBèa 'ápbä àöné,òîLî éàîjk rnyn cvik ± ¦¨¥©©¨§¥©£©©¨§¦©©§©
,`xnbd zx`an .weqtdnàáø øîà,jk weqtd z` yxtl yi ,àì íà' ¨©¨¨¦Ÿ

øîàL änk 'àöné,[dapbpy] xneydàlàmicra xxaziBîöò àeäL ¦¨¥©¨¤¨©¤¨¤©§
Báðb' ,[jk lr xneyd raypy 'ebe 'midl`d l` ziAd lrA axwpe']ílLé §¨§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦§©¥
íéðL.'Edrxl §©¦§¥¥

:`xnbd zxxanäòeáLác ïìðîeltk aiig epi` apb zprh orehdy oipn ± §¨¨§¦§¨
:`xnbd daiyn .dligz rayp xy`k `l`àéðúc`l m`' xn`py dn §©§¨¦Ÿ

aPBd `vOiíéäìàä ìà úéaä ìòa áø÷ðåef daxw ,ìäòeáLraypy ,`id ¦¨¥©©¨§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦¦§¨
,`ziixad zl`ey .xhtpe oecwtd epnn dapbpy xneydøîBà äzà©¨¥

ef daxwyìäòeáL,`idBðéà Bàweqtd yexit oi` `ny ±ïéãì àlà± ¦§¨¥¤¨§¦
orehy mpg xneyy xn`pe ,ciwtnl mlyle oicd z` miiwl axwi xneydyŸ

oky ,dey dxifba cenll yi df xac ,`ziixad daiyn .mlyl aiig dapbp
ähîì ãé úeçéìL øîàðxn`p xky xneya zwqerd jk xg`y dyxta ± ¤¡©§¦¨§©¨

,'Edrx zk`lnA Fci glW `l m`' (i ak zeny)äìòîì ãé úeçéìL øîàðå ¦Ÿ¨©¨¦§¤¤¥¥§¤¡©§¦¨§©§¨
mpg xneya zwqerd dl zncewd dyxta ±Fci glW `l m` (f my) xn`p¦Ÿ¨©¨

,'Edrx zk`lnAïläl äîxky xneyay myk ±ìäòeáLxaecn ± ¦§¤¤¥¥©§©¨¦§¨
,'mdipW oiA didY 'd zraW' my xn`py ,dreayaì ïàk óàäòeáLs` ± §ª©¦§¤¥§¥¤©¨¦§¨

.rayp ok m` `l` aiig epi` mpg xney

:zl`eye ,lirl zeziixad zwelgna oecl zxfeg `xnbdïàîì àîìLa¦§¨¨§©
øîàcxaeqy inl oaen df xac ±ápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç± §¨©©§©¨§©§¥©£©©¨

weqtde envr apba xn`p ['mipW mNWi aPBd `vOi m`'] oey`xd weqtdy¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦
,apb zprh oreha xn`p ipydéàø÷ éøz éáéúëc eðééäipy exn`p jkitl ± ©§¦§¦¥§¥§¨¥

.ef dyxta miweqteäééåøz øîàc ïàîì àlàexn`p miweqtd ipy ± ¤¨§©§¨©©§©§
ápb úðòè ïòBèa,él änì éàø÷ éøz.df oipra miweqt ipy exn`p recn ± §¥©£©©¨§¥§¨¥¨¨¦

éøîà,evxiz daiyid ipa ±ãáà úðòè éèeòîì ãçmiweqtdn cg` ± ¨§¥©§©¥©£©¨©
micry it lr s` ,epnn ca` oecwtdy xneyd rayp m`y cnll xn`p

.ltk aiig epi` ,eapb `edy micirn
:`xnbd zl`eyápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç øîàc ïàîìe,øzééî àìc §©§¨©©§©¨§©§¥©£©©¨§Ÿ§©©

,efd dyxta xzein weqt oi` eixacly ±déì àðî ãáà úðòè éèeòîì± §©¥©£©¨©§¨¥
z`f cnel `ed :`xnbd daiyn .ltkn ca` zprh orehd z` hrnl el oipn

îdxezd dazk `ly dn`vOi m`'ápb' dazk `l` 'ápbäapb wx ,rnyn .' ¦¦¦¨¥©¨©©¨
.ltk mlyn epi` ca` zprh orehdy ,apb lk `le ltk aiig mieqn

:`xnbd zl`eyápb úðòè ïòBèa eäééåøz øîàc ïàîìe,déì èòéîc± §©§¨©©§©§§¥©£©©¨§¦¥¥
hrnzd xak ezrclyãáà úðòè ïòBè,miweqtd cg`néàî ápbä ápb ¥©£©¨©©¨©©¨©

déa Léøc,`xnbd daiyn .'apbd' zaizay `"d ze`dn yxec `ed dn ± ¨¦¥
Cì øîà,déì éòaîjxvp `"d ze`d ±éaø øîà àaà øa àéiç éaøãëì ¨©¨¦¨¥¥§¦§©¦¦¨©©¨¨©©¦

ïðçBé.ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc,ïBãwôa ápb úðòè ïòBhä ¨¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¥©£©©¨§¦¨
ìôk éîeìLz ílLîm`e ,øëîe çáèoecwtd z`äòaøà éîeìLz ílLî §©¥©§¥¤¤¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨

äMîçå,ynn apbk epic apb zprh orehdy epcnll ,'apbd' xn`p okl . ©£¦¨
.dynge drax` inelyza aiige

e :zl`eye dkiynn `xnbdápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç øîàc ïàîì, §©§¨©©§©¨§©§¥©£©©¨
ápbä ápb éàäc' xn`py dnn ezrcly ±ä'apbdé÷tàcnel `ed ± §©©¨©©¨©§¥

ãáà úðòè éèeòîìoicd z` ,ok m` ,ltk inelyznàaà øa àéiç éaøc §©¥©£©¨©§©¦¦¨©©¨
[dynge drax` mlyn xkne gahe apb zprh orehdy]déì àðîokidn ± §¨¥

:`xnbd daiyn .z`f cnel `edàeä àLéwä Cì øîàdnn cnlp df oic ± ¨©¨¤¥¨
oey`xd weqtd ezrcl ixdy] apb zprh oreh oicl apb oic dxezd dknqy

df mikenq mdy `vnpe ,apb zprh oreha ipyd weqtd eli`e ,apba xacn
,apb zprh oreha oicd jk dynge drax` inelyza aiig apby myk ,[dfl

àLéwä ìò ïéáéLî ïéàåcenild z` zegcle aiydl yiy it lr s`e ± §¥§¦¦©¤¥¨
`ede xg`ne dynge drax` inelyza aiig apb wxe okzi oky] df ywidn
m` `l` ltk aiig epi`y dapb zprh oreh la` ,dreay `ll s` ltk aiig
oi` z`f lka ,[dynge drax` inelyza aiig epi` ,xwyl rayp ok

.ywidd lr miaiyn oi`y mewn lka `ed llke xg`n ,miaiyn
:lirl zeziixad zwelgna ztqep dl`y zl`ey `xnbdïàîì àîìLa¦§¨¨§©

ápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç øîàc,øétLaeig micnl okidn oaen ± §¨©©§©¨§©§¥©£©©¨©¦
.apba ltkápb úðòè ïòBèa eäééåøz øîàc ïàîì àlàapb oica eli`e , ¤¨§©§¨©©§©§§¥©£©©¨

,llk dxezd o`k dxac `ldéì àðî Bîöò ápb.ltk eaiiglàîéz éëå± ©¨©§§¨¥§¦¥¨
xnel dvxz `nyézéì[cnli-] `eai df oic ±úðòè ïòBhî øîBçå ì÷a ¥¥¦¥§©¨¤¦¥©£©

ápbzprh orehyk ltk aiig ,xzida utgd ecil `ay ,xney m` ixdy , ©¨
xyt` i` .ltk aiigy ,xeqi`a utgd ecil `ay ,envr apb oky lk ,apb

y itl ,ok xnelïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bicxnege lwa cnlpd xac ± ©©¨¦©¦¦§©¦
mibdep mpi`y mipic eilr lihdl oi`e ,cnlndk epic `diy eic ,xg` xacn

,oky oeikne .eaïläl äî`l` ltk aiig epi` apb zprh orehdy myk ± ©§©¨
äòeáLa,ïàk óà`l` ea ltk aeig rcp `l apba ±äòeáLa. ¦§¨©¨¦§¨

,`xnbd daiyndéì à÷ôðapba ltk aeig cnel `ed ±äi÷æç éác àðúcî ©§¨¥¦§¨¨§¥¦§¦¨
.diwfg ly eyxcn zian `pz dpyy `zixadn ±àpúcäi÷æç éácoipra , §©¨§¥¦§¦¨

apba ltk aeigcr xFXn dapBd Fcia `vOz `vOd m`' (b ak zeny) xn`p¦¦¨¥¦¨¥§¨©§¥¨¦©
,dywe ,'mNWi mipW miIg dU cr xFngøîàé' aezkdäáéðâe øBLcala ' £©¤©¦§©¦§©¥Ÿ©§¥¨

ììëa ìkäåzvxzn .llke hxte llka xac lk zeaxl cnlp ep`e ± §©Ÿ¦§¨
,`ziixadeléàxn`p didCk,øîBà éúééä,äîy myk ±èøtädLøBôî ¦¨¨¦¦¥¨©§¨§¨

weqtaçaæî éaâì áø÷,ìk óàd xac `l` epi` llkdn daxzndáø÷ ¨¥§©¥¦§¥©©¨¨¥
çaæî éaâìdazk `l eli` oky ,xac lk lr cnll 'dy' xn`p jkitl . §©¥¦§¥©
'dy' dxezdàéáäì Eì Li äîxne` ied ,llkdn daxn ziid dn ±äN ©¥§§¨¦¤

,weqta xn`p `le gafnd iabl axw `edy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113



xcde"פח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc `nw `aa(ipy meil)

ok m`øîBà àeäLk'äNdy xn`py xg`l ± 'øeîà äN éøä`le ,xak §¤¥¤£¥¤¨
,eze` zeaxl llkd `aàäjgxk lr ±íéi÷î éðà äîyexcl il yi dn ± ¨¨£¦§©¥
' zaiza xen`d llkdnäáéðb,'øác ìk úBaøìelit`e ,apba ltk aeigl §¥¨§©¨¨¨

.gafn iabl axw epi`

,dywne `ziixad dkiynnøîàéweqta'äáéðâe äN øBL'ììëa ìkäå± Ÿ©¤§¥¨§©Ÿ¦§¨
daiyn .'xeng' mb xn`p recn ,llke hxte llkn xac lk daxp ep`e

,`ziixadCk eléà,dxezd dazkøîBà éúééä,äîy myk ±èøtä ¦¨¨¦¦¥¨©§¨
dLøBôî`ed weqtaäøBëáa LBãwä øác,xeka zyecw oic epina yiy ± §¨¨¨©¨¦§¨

ìk óà`l` epi` llkdn daxn dz`yäøBëáa LBãwä øáczeaxl oi`e , ©¨¨¨©¨¦§¨
.xac lk zeaxl ,'xeng' xn`p jkitl .dxekaa yecw `edy xeng `l`

ixdyàéáäì Eì Li äîxne` ied ,'xeng' xn`p `l eli` llkdn zeaxl ± ©¥§§¨¦
øBîçok m` ,øîBà àeäLk'øBîç'xeng xn`py xg`l ±øeîà øBîç éøä £§¤¥££¥£¨
,xakíéi÷î éðà äî àä' zaiza xen`d llkd z`äáéðb,'øác ìk úBaøì ¨¨£¦§©¥§¥¨§©¨¨¨

.dxekaa yecw epi` elit`e
,dywne `ziixad dkiynnnøîàé'äáéðâe äN øBîçå øBL'ììëa ìkäå, Ÿ©©£¤§¥¨§©Ÿ¦§¨

,`ziixad daiyn .'miig' mb weqta xn`p recneCk eléà,xn`p didéúééä ¦¨¨¦¦
øîBà,èøtä äîdLøBôîn `ed weqtaíéiç éìòa,ìk óàdaxn dz`y ¥¨©§¨§¨©£¥©¦©¨

`l` epi`íéiç éìòa.oky .xac lk zeaxl ,'miig' dxezd dazk jkitläî ©©¥©¦©
àéáäì Eì Lixne` ied ,'miig' xn`p `l eli` llkdníéiç éìòa øàL ¥§§¨¦§¨©£¥©¦

ok m` ,weqta miyxetn mpi`yøîBà àeäLk'íéiç'xn`py xg`l ± §¤¥©¦
'miig'éøälkøeîà íéiç [éìòa],xakíéi÷î éðà äî àällkd z` £¥©£¥©¦¨¨¨£¦§©¥

'äáéðb,'øác ìk úBaøì.miig ilran epi` elit`e §¥¨§©¨¨¨
:diwfg iac `pz ixac z` zx`an `xnbdøî øîà,lirl `ziixaa ±øîàé ¨©©Ÿ©

äáéðâe øBL,ddnz `xnbd .äáéðâe øBL áéúk éîweqta xn`p m`d ± §¥¨¦§¦§¥¨
ixd ,'dapb' eixg`e dligz 'xey'áéúëc àeä øBLå äáéðbxn`p dligz ± §¥¨§¦§¦

.'xey' eixg` wxe 'daipb'àîéz éëå,xnel dvxz `ny ±øîà÷ øîàð eléà §¦¥¨¦¤¡©¨¨©
dyw jkitle ,[llke hxt oick] lkd micnl epiid dapbe xey xn`p eli`y ±

,`xnbd dgec .jk xn`p `l ok` recneléàdidéîe äáéðâe øBL øîàð ¦¤¡©§¥¨¦
LøBôî èøtä äî zøîà úéöî`l` zeaxl oi`y xnel leki ziid ike ± ¨¦¨§©§¨©§¨§¨

`ld ,[`ziixad dvxizy itke] weqta yxetnd hxtd oirn `edy xacäåä£¨
'øBL'e èøt'äáéðâ'ììkxn`py mewn lkae ,ììëe èøtmixne` ep` §¨§¥¨§¨§¨§¨
yäNòðdéñBî ììkéléî ìk eäì eaøúéàå èøtä ìò ólk daxzne ± ©£¨§¨¦©©§¨§¦§©§¨¦¥

ztqep zexyt` d`ian `xnbd .xen`d hxtd oirn epi` elit`e xac
,uxzláéúëãk àlàéøîà÷,weqta xn`p ok`y itk `ziixad zpeek ± ¤¨§¦§¦¨¨§¦
epiidcøBLå äáéðb:`xnbd dgec .dpeyla dwiic `ly `l` ,úéöî éî §¥¨§¦¨¦

ììëa ìkä zøîàxac lk daxn llkdy xnel dz` leki ef jxca ike ± ¨§©§©Ÿ¦§¨
,[`ziixad ziiyewke]BàxnelLøBôî èøtä äîxac lk zeaxle 'eke ¨©§¨§¨

`ld .[`ziixad uexizke] hxtd oirk `edydéì äåä'äáéðâ'å ììk'øBL' £¨¥§¥¨§¨§
èøtxn`py mewn lkae ,èøôe ììky mixne` ep`äî àlà ììka ïéà §¨§¨§¨¥©§¨¤¨©
Mxn`pèøtayexcp o`k s`e ,calaøBLweqta xn`pyïéàeilr aiig ± ¤§§¨¥

la` ,ltkàðéøçà éãéîxg` xac ±àì. ¦¦©£¦¨Ÿ
:xg` ote`a `ziixad zyxc z` x`an `axàáø øîàd ,àpzxn`y ¨©¨¨©¨

,hxt `edy 'xey'ne llk `edy 'dapb'n lkd zeaxl xyt`yà÷ íéiçà©©¦¨

éîñdéì C,'miig' zaiza weqta xen`d sqep llk lr jnzqd ±èøôe ììëe ¨¦¥§¨§¨
déì øîà÷ ììëemixne` ep`y ,llke hxte llk zcina lkd z` daxe ± §¨¨¨©¥

j` ,`ziixad z` x`al `ax jiynn oldl .hxtd oirn wx zeaxl da
:dywne ,eixac rvn`a dwiqtn `xnbdàøúa àììk éîc àì àäå§¨Ÿ¨¥§¨¨©§¨

àn÷ àììëìdnec epi`e ,miig ilra wx llek ['miig'] oexg`d llkd od ± ¦§¨¨©¨
mpi` ,minec mpi` millkd xy`ke .xac lk llekd ['dapb'] oey`xd llkl

:`xnbd zvxzn .llke hxte llka mipecipàäef `ziixa dpyy `pzd ± ¨
zhiyk xaeqàeä ìàòîLé éaø éác àpz,àðååb éàä éëcxy`k s` ± ©¨§¥©¦¦§¨¥§¦©©§¨

minec mpi` millkdéèøôe éììk Léøchxte llka mze` yxec `ed ± ¨¦§¨¥§¨¥
.llke

:uexizd z` x`ane jiynn `axdéì àéL÷ à÷ éëäå`pzd dywd jk ± §¨¦¨©§¨¥
lkde [miige] xenge dye xey dapb xn`ie' xn`yk eixac seqa [diwfg iac]

,'llka'àönú àönä íà'weqtd zligza xn`pyél änìdltk recn ± ¦¦¨¥¦¨¥¨¨¦
dywn jke :`ziixad lk z` `ax x`an df uexiz it lr .dxezd ok

,`ziixadíéiçå äáéðâe øBL øîàé[hxt] 'xey' ,[llk] 'daipb' epiidc , Ÿ©§¥¨§©¦
,[llk] 'miig'eììëa ìkäåoirn `edy xac lk llke hxte llka daxpe ± §©Ÿ¦§¨

,`ziixad daiyn .mihxtd x`y exn`p recne ,hxtdeléàxn`p didïk, ¦¥
çaæî éaâì áøwä øác LøBôî èøtä äî øîBà éúééä,áøwä ìk óà ¨¦¦¥¨©§¨§¨¨¨©¨¥§©¥¦§¥©©¨©¨¥

çaæî éaâì,`ziixad zx`ane .àéáäì Li äî,weqta xn`p `lyäNm` . §©¥¦§¥©©¥§¨¦¤
okäN øîBà àeäLk,øeîà äN éøä,xakY íéi÷î éðà äî àäcvik §¤¥¤£¥¤¨¨¨£¦§©¥

llke hxte llkd z` yxec ip`' zaiza xen`däáéðbxne` ied ,'úBaøì §¥¨§©
øác ìk,`ziixad dywn aeye .gafnd iabl axw epi` elit`eøîàé'äáéðb ¨¨¨Ÿ©§¥¨

íéiçå äNå øBLå'ììëa ìkäåmixac x`y daxp 'dy' zaiz ztqezne ± §¨¤§©¦§©Ÿ¦§¨
,`ziixad daiyn .'xeng' xn`p recne ,llke hxte llkaeléàxn`p did ¦

ïk,èøtä äî øîBà éúééädLøBôî`edäøBëáa LBãwä øác,ìk óà ¥¨¦¦¥¨©§¨§¨¨¨©¨¦§¨©¨
äøBëáa LBãwä øác.xac lk zeaxl 'xeng' xn`p jkitl ,zx`ane ¨¨©¨¦§¨

,`ziixadàéáäì Cì Li äîxne` ied ,weqta xn`p `lyøBîçok m` . ©¥¨§¨¦£
øeîà øBîç éøä [øBîç øîBà àeäLk],xakíéi÷î éðà äî àällkd z` §¤¥££¥£¨¨¨£¦§©¥

' zaiza xen`d hxteäáéðbxne` ied ,'øác ìk úBaøìyecw epi` elit`e §¥¨§©¨¨¨
,`ziixad dywn aeye .dxekaaøîàé'íéiçå øBîçå äNå øBLå äáéðb' Ÿ©§¥¨§¨¤©£§©¦

ììëa ìkäåepi`y xac llke hxte llka daxp 'xeng' zaiz ztqezne ± §©Ÿ¦§¨
zvxzn .'`vnz `vnd m`' weqtd zligza xn`p recne ,dxekaa yecw

,`ziixadeléàxn`p didïk,èøtä äî øîBà éúééädLøBôî`edéìòa ¦¥¨¦¦¥¨©§¨§¨©£¥
íéiç,íéiç éìòa ìk óàllkdy epcnll ,'`vnz `vnd m`' xn`p jkitl . ©¦©¨©£¥©¦

x`azy itke] 'miige daipb'n `le '`vnz `vnd'n yxcp llke hxte
`l` .miig ilra mpi`y mixac s` eaxzd `linne ,[oldl `xnbd

,uexizd lr dywn `ziixadyàéáäì Cì Li äîhxte llkdn zeaxl ± ©¥¨§¨¦
xne` ied ,weqta xn`p `ly llkeíéiç éìòa øàL,ok m` .øîBà àeäLk §¨©£¥©¦§¤¥

'íéiç'øeîà íéiç éøäxnel jgxk lre ,miig ilra lk ellkp xak ±àä ©¦£¥©¦¨¨
íéi÷î éðà äî' zaiza xen`d llke hxte llkd xn`p recn ±äáéðbk ,'ic ¨£¦§©¥§¥¨

øác ìk úBaøìaey dywi ok m`e ,él änì 'àönú àönä íà'ixd , §©¨¨¨¦¦¨¥¦¨¥¨¨¦
.xac lk xak miaxn ep` llke hxte llkdn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

zea` drax`` cenr cq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íéøác øàL úBaøì:iPd lM.ïk eléà:od dli`W zaEWY oFWlLBã÷ ìk óà §©§¨§¨¦¨©¥¦¥§§©§¥¨¥©¨¨
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,mdipia xn`p `l [dye xeng xey] hxtde dfl df zekinqa exn`p '`vnz

.llke hxte llka myxcl ozip ok m` cvikàðéáø øîàyxcp df ote`a mb , ¨©¨¦¨
e ,llke hxte llka weqtdàáøòîa éøîàãk,l`xyi ux`a exn`y itk ± ¦§¨§¥§©£¨¨

úBììk éðL àöBî äzàL íB÷î ìk[millk-]äæì äæ íéëeîqähxtde ¨¨¤©¨¥§¥§¨©§¦¤¨¤
,jk xg` xn`pìhäd z`èøtxn`p `ed eli`k edyxceíäéðéa,íðeãå ©¥§¨¥¥¤§¥

weqtd z` yexceèøôe ììëa. ¦§¨§¨
:llke hxte llka '`vnz `vnd m`' weqtd yxcp cvik zx`an `xnbd

éãL' zaiz z` [lhd±]øBL'ïéa'àönä'oey`xd llkd `edyì'àönú' §¥¥¦¨¥§¦¨¥
,`xnbd zxxan .llke hxte llk yexce ,oexg`d llkd `edyéàî ééezàì§©¥©

,llke hxte llkdn zeaxl yi dn ±ééezàì éàx`y zeaxl m` ±éìòa ¦§©¥©£¥
íéiçixd ,î'íéiç'à÷ôð.mze` zeaxl xak micnl ep` 'miig' zaizn ± ©¦¥©¦©§¨

íéiç éìòa ïéàL øác ééezàì àlà,éëä LBøãeoirn zeaxl yexcz jke ± ¤¨§©¥¨¨¤¥©£¥©¦§¨¦
,hxtdèøtä äîdLøBôî`ed ,[xey epiidc]ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác, ¨©§¨§¨¨¨©¦©§¥§¨

ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác ìk óà,`xnbd dtiqen .ltk eilr miaiigeúå ©¨¨¨©¦©§¥§¨§
oky ,sqep llke hxte llka yxcp weqtd ±éãL' zaiz z` s` lhd ±øBîç' §¥£

ïéa'àönä'ì'àönú.llke hxte llk yexce ,éàî ééezàìzeaxl `a dn ± ¥¦¨¥§¦¨¥§©¥©
,df llke hxte llk,íéiç éìòa ïéàL øác ééezàì éàixdî'øBM'à÷ôð ¦§©¥¨¨¤¥©£¥©¦¦©§¨

.el` eaxzd xak 'xey' zaiza yxcpd llke hxte llkdn ±ééezàì àlà¤¨§©¥
íéieñî øác,eteba xkid oniq yiy xac lka bdep ltk aeigy zeaxl ± ¨¨§¨

,`ziixaa df xe`ia lr dywn `xnbd mle` .mieqn epi`y xaca `l la`
éëä éà' ,llke hxte llka weqtd yxcp ok` m` ±äN'él änìrecn ± ¦¨¦¤¨¨¦

.'dy' xn`p
:xg` ote`a `ziixad zyxc z` zx`an `xnbdäaéøå èòéîe äaéø àlà¤¨¦¨¦¥§¦¨

àeäweqtd yxcp mdixg` mihxtde zekinqa millkd exn`pe xg`n ±
,daixe hrine daix zcinaìàòîLé éaø éác àðúãk`pzd yxcy itk ± ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥

.df weqt oirn xen`d xg` weqt l`rnyi iax ly eyxcn zianéác àðúc§¨¨§¥
ìàòîLé éaø' zeaizd dxeza exn`p mibca dxdh ipniq oipra ,íéna' ©¦¦§¨¥©¨¦

'íéna'íéîòt éðLlMn Elk`Y df z`' (h `i `xwie) xn`py ,zekinqa ©¨¦§¥§¨¦¤¤Ÿ§¦Ÿ

,'Elk`Y mz` milgPaE miOIA miOA zUwUwe xiRpq Fl xW` lM miOA xW £̀¤©¨¦Ÿ£¤§©¦§©§¤¤©©¦©©¦©§¨¦Ÿ¨Ÿ¥
,milgp] mleray zenin lk da ellkpe xg`n 'llk' `id 'mina' zaize
eli`e zekinqa exn`p ['miOA' 'miOA'] millk ipyy `vnpe ,[zexrne oigiy©¨¦©¨¦

jkitl ,mdixg` exn`p ['milgPaE miOIA'] mihxtdïéàweqtäæyxcp ©©¦©§¨¦¥¤
zcinaèøôe ììk,llkeàlàzcinaäaéøå èòéîe äaéøep` day §¨§¨¤¨¦¨¦¥§¦¨
mixne`ìkä äaéødxdh ipniq jixvdl mleray zenin lk eaxzd ± ¦¨©Ÿ

.mda milcbd mibca
:weqtd z` df itl zx`ane uexizd z` zniiqn `xnbdéaø éàîdn ± ©©¥

,weqta daxzdéléî ìk éaø,`xnbd zxxan .xac lk daxzd ±éëä éà± ©¥¨¦¥¦¨¦
,xac lk daxzde xg`nél änì éèøt éðä ìkmihxtd lk exn`p recn ± ¨¨¥§¨¥¨¨¦
,`xnbd daiyn .elldãçxn`p mihxtdn cg` ±ò÷ø÷ éèeòîìoi`y ©§©¥©§©
,ltk dilr aiig apbdíéãáò éèeòîì ãçåxeht `ed micar apb m` ± §©§©¥£¨¦

,ltknúBøèL éèeòîì ãçådtiqedy dne .ltkn xeht zexhy apb m` ± §©§©¥§¨
' zeaiz dxezdäáéðb'å'íéiç`ed ,'áøãëìonwl) ax mdn yxcy dyxcl ± §¥¨§©¦§¦§©

.(.dqøîàcmicnl ep` daipb iabl 'miig' xn`py dnn ,axïø÷ì dééçà §¨©©§¥§¤¤
áðbL ïéòkdygked m` ,epiidc .daipbd zryk `dzy oxwd z` mlyd ± §¥¤¨©

zrya dieey itk oxwd z` mlyl aiig ,dapbd xg`l dndad dlfed e`
.dapbd

`l m`' weqtdy ,dler o`k cr `xnbd zibeqnoreha xen` 'aPBd `vOi ¦Ÿ¦¨¥©©¨

m`d ,(:bq lirl) zeziixad ewlgp 'aPBd `vOi m`' weqta eli`e .apb zprh¦¦¨¥©©¨
dynge drax` aeige ,ca` zprh hrnl apb'd' yxece] envr apba xen`
zprh oreh hrnl ick xn`p `edy e` ,[apbl ywidn cnlp apb zprh oreha

xen` envr apbe ,[dynge drax` inelyz zeaxl apb'd' yxece] ca`
`xnbd .diwfg iac `pza x`azd xy`k '`vOY `vOd m`' weqta¦¦¨¥¦¨¥

:lirl zeziixad izy itl miweqtd miyxcp cvik xxal dkiynnïàîìe§©
ãç øîàcxn`p cg` weqt ±ápâa['aPBd `vOi m`']ãçåcg` weqte ± §¨©©§©¨¦¦¨¥©©¨§©

xn`pápb úðòè ïòBèa`l m`'],['aPBd `vOiBîöò ápâåltk aiigy §¥©£©©¨¦Ÿ¦¨¥©©¨§©¨©§
déì à÷ôðcnel `ed ±î'ápbä àöné íàm` ,(e ak zeny) 'mipW mNWi ©§¨¥¥¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦

okéàä' (b my) weqtd ±àönz àönä íà,'mNWi mipW 'ebe dapBd Fcia ©¦¦¨¥¦¨¥§¨©§¥¨§©¦§©¥
déa Léøc éàîapba ltk aeig eixacl epcnl xak od ,epnn yxec `ed dn ± ©¨¦¥

,`xnbd daiyn .envrdéì éòaîel jxvp df weqt±éàìéäà øa àáøãëì. ¦¨¥¥§¦§¨¨©£¦©
éàìéäà øa àáø øîàc,øîàc áøc àîòè éàîd (:cr onwl)äãBî §¨©¨¨©£¦©©©§¨§©§¨©¤

envrnaaeigñð÷,ltk mlyl aiigzde apby dcedy oebke ,eilr lhend ¦§¨
íéãò eàa Ck øçàå,jk lr eaiigløeètmeyn ,mlylnáéúëc'íà §©©¨¨¥¦¨¦§¦¦

àönz àönä' wxy yexcl yi oeyld zelitkne ,'àönä íà'xacd ¦¨¥¦¨¥¦¦¨¥
dligzníéãòa' ,micr ici lr ±àönz'[qpw `edy] ltkd aeigíéðéiãa± ¨¥¦¦¨¥§©¨¦

,mlyl edeaigiy ,mipiicd ici lrBîöò úà òéLøîì èøtenvra dcend± §¨§©§¦©¤©§
.ltk mlyn epi` ,jk xg` micr e`ay it lr s`y ,qpwd aeiga

,`xnbd zxxanápb úðòè ïòBèa eäééåøz øîàc ïàîìexaeqy inl ± §©§¨©©§©§§¥©£©©¨
eixacle ,apb zprh orehd xneya exn`p miweqtd ipyyàönä íà' éàäc§©¦¦¨¥

déì ÷étî 'àönzltk aeig cnel `ed ±Bîöò ápâìok m` ,Bîöò òéLøî ¦¨¥©¦¥§©¨©§©§¦©©§
qpwa envrn dcend ±ïìðîdfd `pzd ,`xnbd daiyn .ltkn xehty §¨¨

z`f cnelíéäìà ïòéLøé øLà'îxen`d (g my) 'Edrxl mipW mNWi ¥£¤©§¦ª¡Ÿ¦§©¥§©¦§¥¥

mipiic ici lr ryxed xy`k `l` ltk aiig epi`y rnyny ,mpg xneya
,[micrd it lr epiidc]Bîöò úà òéLønä àìåxehty micrd e`ay iptl §Ÿ©©§¦©¤©§

.ltkn

:zxxane `xnbd dkiynn,ápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç øîàc ïàîìe§©§¨©©§©¨§©§¥©£©©¨
déì éúééàccnel `edy ±Bîöò úà òéLøîì 'àönz àönä'îexhtl §©§¥¥¥¦¨¥¦¨¥§©§¦©¤©§

,qpwnïeòéLøé øLà' éàä'ebedéa Léøc éàî,`xnbd daiyn .,Cì øîà ©£¤©§¦©¨¦¥¨©¨
déì éòaéî àeääcnll ick ezrcl jxvp df weqt ±ñð÷a äãBîìe`a `le ©¦¨¥¥§¤¦§¨
jk xg` micrøeèôce`a `ly ote`a xehtl cnln df weqty oeikne . §¨

e`a elit`y cnll '`vOY `vOd m`' weqtd el xzep ,dcedy xg`l micr¦¦¨¥¦¨¥

.xeht `ed jk xg` micrápb úðòè ïòBèa eäééåøz øîàc ïàîeyxce , ©§¨©©§©§§¥©£©©¨
'`vOY `vOd m`'nxW`' weqtd `l` xzep `l ok m`e ,ltka apb aiigl ¦¦¨¥¦¨¥£¤

,qpwa dcen xehtl 'oEriWxiøáñ÷dyíéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî ©§¦¨¨©¤¦§¨§©©¨¨¥¦
áéiçmicr e`a `ly ote`a `l` qpwa dcend z` dxezd dxht `le , ©¨

.dcedy xg`l
:`xnbd dywnápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç øîàc ïàîìe,déì à÷ôðc §©§¨©©§©¨§©§¥©£©©¨§©§¨¥

a ltk aeigíúäî ápb,'aPBd `vOi m`' weqtdn ±àîìLarecn oaen ± ©¨¥¨¨¦¦¨¥©©¨¦§¨¨
' xn`pàönz àönä íà,'éàìéäà øa àáøãëìdcena xeht o`kn cnly ¦¦¨¥¦¨¥§¦§¨¨©£¦©
,qpwaéèøt éðä ìk ìáà'miIg dU cr xFng cr xFXn' ,my mixen`dänì £¨¨¨¥§¨¥¦©£©¤©¦¨¨

élexn`p el` mihxt :`xnbd zvxzn .exn`p recn ±éaø éác àðúãk ¦¦§¨¨§¥©¦
ìàòîLé.ìàòîLé éaø éác àðúc,äøîàpL äLøt ìkxakúéðLðå,aey ¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥

øáãì àlà úéðLð àìcg`da LcçúpLlk zipyp xac eze` meyne , Ÿ¦§¥¤¨§¨¨¤¦§©¥¨
qpwa dcendy cnll ick dyxtd dzpyp ,o`k s` .dihxt mr dyxtd

.mihxtd lk mb eltkp jk meyne ,xeht
:`xnbd zl`eyäòeáLa Bîöò ápb àîéàåaiigzi `l apb mby ,xne`e ± §¥¨©¨©§¦§¨

:`xnbd daiyn .xwyl dligz rayp ok m` `l` ltkCzòc à÷ìñ àì± Ÿ©§¨©§¨
,jk jzrc lr dler `làéðúc,øîBà á÷òé éaø' ,ílLé íéðLxen`d ' §©§¨©¦©£Ÿ¥§©¦§©¥

elit` ,apbaäòeáLa àlLzxxan .mlyl aiig `ed ,dligz rayp `ly ± ¤Ÿ¦§¨
,`ziixadäòeáLa àlL øîBà äzà,Bðéà Bàaiig epi` `ny ±àlà ©¨¥¤Ÿ¦§¨¥¤¨
äòeáLa,`ziixad daiyn .äéä Ck àì zøîàoi`y xnel dz` gxken ± ¦§¨¨©§¨Ÿ¨¨¨

,`ziixad zpeek z` zxxan `xnbd .ok yxtläéä Ck àì éàî.éiaà øîà, ©Ÿ¨¨¨¨©©©¥
,dreaya `l` ltk aiig epi` apb m`àðîçø áBzëì àì'ílLé íéðL' Ÿ¦§©£¨¨§©¦§©¥

ápâa,éúéìåeze` cnlpe ±ápb úðòè ïòBhî øîBçå ì÷a.úðòè ïòBh äîe §©¨§¥¥§©¨¤¦¥©£©©¨©¥©£©
ápb,déãéì àúà àøézéäác,xzida ecil `ae elv` cwted utgdy ±øîà ©¨¦§¤¥¨¨¨¦¥¨©

éøz ílLéì àø÷.eapb `edy `vni m` ltk mlyl dxezd ezaiig ±ápb §¨¦©¥§¥©¨
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צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc `nw `aa(ipy meil)

:`xnbd dywnéëä éà`ed oexg`d llkde 'daipb' `ed oey`xd llkdy , ¦¨¦
,'miig'déì àéL÷ øétLm`' weqta xn`p ok` recne ,`pzl dywed ahid ± ©¦©§¨¥

:`xnbd daiyn .'`vnz `vndàëøét déì úéàc íeMîdiigc yi ± ¦§¦¥¦§¨
oky ,df cenilløác ìk úBaøì`pzd xn`ydéì éúééî÷ àëéäî± §©¨¨¨¥¥¨¨©§¦¥

xne` ied ,z`f yxec `ed okidnàøúa ììkî.'miig' ,oexg`d llkdn ± ¦§¨©§¨
`ld ,dywedéôeb àììk,envr llkd ±déa áéúk 'íéiç'ilra rnyne §¨¨¥©¦§¦¥

ok m`e ,cala miigììëe èøôe ììkweqta xn`pydéì éðäî à÷ éàî± §¨§¨§¨©¨§£¥¥
oky ,lired dnééezàì éàzeaxl ick m` ±øác ìk,áéúk íéiç àä, ¦§©¥¨¨¨¨©¦§¦

rnyneïéà íéiç éìòa,ok ±àì àðéøçà éãéî.éøèöéà àëä íeMîC± ©£¥©¦¥¦¦©£¦¨Ÿ¦¨¨¦§§¦
' aezkl dxezd dkxved jkitlàönä íàhxte llkdy cnll ,'`vOz ¦¦¨¥¦¨¥

.mixac x`y s` eaxzd okle myn yxcp llke
,'`vnz `vnd m`'n yxcp llke hxte llkde xg`néøîàipa eywzd ± ¨§¥

,daiyideäðéð éããäà éëéîñc úBììk éðL àäå`vnd' millkd ipy ± §¨§¥§¨¦§¦¥©£¨¥¦§
,mdipia xn`p `l [dye xeng xey] hxtde dfl df zekinqa exn`p '`vnz

.llke hxte llka myxcl ozip ok m` cvikàðéáø øîàyxcp df ote`a mb , ¨©¨¦¨
e ,llke hxte llka weqtdàáøòîa éøîàãk,l`xyi ux`a exn`y itk ± ¦§¨§¥§©£¨¨

úBììk éðL àöBî äzàL íB÷î ìk[millk-]äæì äæ íéëeîqähxtde ¨¨¤©¨¥§¥§¨©§¦¤¨¤
,jk xg` xn`pìhäd z`èøtxn`p `ed eli`k edyxceíäéðéa,íðeãå ©¥§¨¥¥¤§¥

weqtd z` yexceèøôe ììëa. ¦§¨§¨
:llke hxte llka '`vnz `vnd m`' weqtd yxcp cvik zx`an `xnbd

éãL' zaiz z` [lhd±]øBL'ïéa'àönä'oey`xd llkd `edyì'àönú' §¥¥¦¨¥§¦¨¥
,`xnbd zxxan .llke hxte llk yexce ,oexg`d llkd `edyéàî ééezàì§©¥©

,llke hxte llkdn zeaxl yi dn ±ééezàì éàx`y zeaxl m` ±éìòa ¦§©¥©£¥
íéiçixd ,î'íéiç'à÷ôð.mze` zeaxl xak micnl ep` 'miig' zaizn ± ©¦¥©¦©§¨

íéiç éìòa ïéàL øác ééezàì àlà,éëä LBøãeoirn zeaxl yexcz jke ± ¤¨§©¥¨¨¤¥©£¥©¦§¨¦
,hxtdèøtä äîdLøBôî`ed ,[xey epiidc]ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác, ¨©§¨§¨¨¨©¦©§¥§¨

ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác ìk óà,`xnbd dtiqen .ltk eilr miaiigeúå ©¨¨¨©¦©§¥§¨§
oky ,sqep llke hxte llka yxcp weqtd ±éãL' zaiz z` s` lhd ±øBîç' §¥£

ïéa'àönä'ì'àönú.llke hxte llk yexce ,éàî ééezàìzeaxl `a dn ± ¥¦¨¥§¦¨¥§©¥©
,df llke hxte llk,íéiç éìòa ïéàL øác ééezàì éàixdî'øBM'à÷ôð ¦§©¥¨¨¤¥©£¥©¦¦©§¨

.el` eaxzd xak 'xey' zaiza yxcpd llke hxte llkdn ±ééezàì àlà¤¨§©¥
íéieñî øác,eteba xkid oniq yiy xac lka bdep ltk aeigy zeaxl ± ¨¨§¨

,`ziixaa df xe`ia lr dywn `xnbd mle` .mieqn epi`y xaca `l la`
éëä éà' ,llke hxte llka weqtd yxcp ok` m` ±äN'él änìrecn ± ¦¨¦¤¨¨¦

.'dy' xn`p
:xg` ote`a `ziixad zyxc z` zx`an `xnbdäaéøå èòéîe äaéø àlà¤¨¦¨¦¥§¦¨

àeäweqtd yxcp mdixg` mihxtde zekinqa millkd exn`pe xg`n ±
,daixe hrine daix zcinaìàòîLé éaø éác àðúãk`pzd yxcy itk ± ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥

.df weqt oirn xen`d xg` weqt l`rnyi iax ly eyxcn zianéác àðúc§¨¨§¥
ìàòîLé éaø' zeaizd dxeza exn`p mibca dxdh ipniq oipra ,íéna' ©¦¦§¨¥©¨¦

'íéna'íéîòt éðLlMn Elk`Y df z`' (h `i `xwie) xn`py ,zekinqa ©¨¦§¥§¨¦¤¤Ÿ§¦Ÿ

,'Elk`Y mz` milgPaE miOIA miOA zUwUwe xiRpq Fl xW` lM miOA xW £̀¤©¨¦Ÿ£¤§©¦§©§¤¤©©¦©©¦©§¨¦Ÿ¨Ÿ¥
,milgp] mleray zenin lk da ellkpe xg`n 'llk' `id 'mina' zaize
eli`e zekinqa exn`p ['miOA' 'miOA'] millk ipyy `vnpe ,[zexrne oigiy©¨¦©¨¦

jkitl ,mdixg` exn`p ['milgPaE miOIA'] mihxtdïéàweqtäæyxcp ©©¦©§¨¦¥¤
zcinaèøôe ììk,llkeàlàzcinaäaéøå èòéîe äaéøep` day §¨§¨¤¨¦¨¦¥§¦¨
mixne`ìkä äaéødxdh ipniq jixvdl mleray zenin lk eaxzd ± ¦¨©Ÿ

.mda milcbd mibca
:weqtd z` df itl zx`ane uexizd z` zniiqn `xnbdéaø éàîdn ± ©©¥

,weqta daxzdéléî ìk éaø,`xnbd zxxan .xac lk daxzd ±éëä éà± ©¥¨¦¥¦¨¦
,xac lk daxzde xg`nél änì éèøt éðä ìkmihxtd lk exn`p recn ± ¨¨¥§¨¥¨¨¦
,`xnbd daiyn .elldãçxn`p mihxtdn cg` ±ò÷ø÷ éèeòîìoi`y ©§©¥©§©
,ltk dilr aiig apbdíéãáò éèeòîì ãçåxeht `ed micar apb m` ± §©§©¥£¨¦

,ltknúBøèL éèeòîì ãçådtiqedy dne .ltkn xeht zexhy apb m` ± §©§©¥§¨
' zeaiz dxezdäáéðb'å'íéiç`ed ,'áøãëìonwl) ax mdn yxcy dyxcl ± §¥¨§©¦§¦§©

.(.dqøîàcmicnl ep` daipb iabl 'miig' xn`py dnn ,axïø÷ì dééçà §¨©©§¥§¤¤
áðbL ïéòkdygked m` ,epiidc .daipbd zryk `dzy oxwd z` mlyd ± §¥¤¨©

zrya dieey itk oxwd z` mlyl aiig ,dapbd xg`l dndad dlfed e`
.dapbd

`l m`' weqtdy ,dler o`k cr `xnbd zibeqnoreha xen` 'aPBd `vOi ¦Ÿ¦¨¥©©¨

m`d ,(:bq lirl) zeziixad ewlgp 'aPBd `vOi m`' weqta eli`e .apb zprh¦¦¨¥©©¨
dynge drax` aeige ,ca` zprh hrnl apb'd' yxece] envr apba xen`
zprh oreh hrnl ick xn`p `edy e` ,[apbl ywidn cnlp apb zprh oreha

xen` envr apbe ,[dynge drax` inelyz zeaxl apb'd' yxece] ca`
`xnbd .diwfg iac `pza x`azd xy`k '`vOY `vOd m`' weqta¦¦¨¥¦¨¥

:lirl zeziixad izy itl miweqtd miyxcp cvik xxal dkiynnïàîìe§©
ãç øîàcxn`p cg` weqt ±ápâa['aPBd `vOi m`']ãçåcg` weqte ± §¨©©§©¨¦¦¨¥©©¨§©

xn`pápb úðòè ïòBèa`l m`'],['aPBd `vOiBîöò ápâåltk aiigy §¥©£©©¨¦Ÿ¦¨¥©©¨§©¨©§
déì à÷ôðcnel `ed ±î'ápbä àöné íàm` ,(e ak zeny) 'mipW mNWi ©§¨¥¥¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦

okéàä' (b my) weqtd ±àönz àönä íà,'mNWi mipW 'ebe dapBd Fcia ©¦¦¨¥¦¨¥§¨©§¥¨§©¦§©¥
déa Léøc éàîapba ltk aeig eixacl epcnl xak od ,epnn yxec `ed dn ± ©¨¦¥

,`xnbd daiyn .envrdéì éòaîel jxvp df weqt±éàìéäà øa àáøãëì. ¦¨¥¥§¦§¨¨©£¦©
éàìéäà øa àáø øîàc,øîàc áøc àîòè éàîd (:cr onwl)äãBî §¨©¨¨©£¦©©©§¨§©§¨©¤

envrnaaeigñð÷,ltk mlyl aiigzde apby dcedy oebke ,eilr lhend ¦§¨
íéãò eàa Ck øçàå,jk lr eaiigløeètmeyn ,mlylnáéúëc'íà §©©¨¨¥¦¨¦§¦¦

àönz àönä' wxy yexcl yi oeyld zelitkne ,'àönä íà'xacd ¦¨¥¦¨¥¦¦¨¥
dligzníéãòa' ,micr ici lr ±àönz'[qpw `edy] ltkd aeigíéðéiãa± ¨¥¦¦¨¥§©¨¦

,mlyl edeaigiy ,mipiicd ici lrBîöò úà òéLøîì èøtenvra dcend± §¨§©§¦©¤©§
.ltk mlyn epi` ,jk xg` micr e`ay it lr s`y ,qpwd aeiga

,`xnbd zxxanápb úðòè ïòBèa eäééåøz øîàc ïàîìexaeqy inl ± §©§¨©©§©§§¥©£©©¨
eixacle ,apb zprh orehd xneya exn`p miweqtd ipyyàönä íà' éàäc§©¦¦¨¥

déì ÷étî 'àönzltk aeig cnel `ed ±Bîöò ápâìok m` ,Bîöò òéLøî ¦¨¥©¦¥§©¨©§©§¦©©§
qpwa envrn dcend ±ïìðîdfd `pzd ,`xnbd daiyn .ltkn xehty §¨¨

z`f cnelíéäìà ïòéLøé øLà'îxen`d (g my) 'Edrxl mipW mNWi ¥£¤©§¦ª¡Ÿ¦§©¥§©¦§¥¥

mipiic ici lr ryxed xy`k `l` ltk aiig epi`y rnyny ,mpg xneya
,[micrd it lr epiidc]Bîöò úà òéLønä àìåxehty micrd e`ay iptl §Ÿ©©§¦©¤©§

.ltkn

:zxxane `xnbd dkiynn,ápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç øîàc ïàîìe§©§¨©©§©¨§©§¥©£©©¨
déì éúééàccnel `edy ±Bîöò úà òéLøîì 'àönz àönä'îexhtl §©§¥¥¥¦¨¥¦¨¥§©§¦©¤©§

,qpwnïeòéLøé øLà' éàä'ebedéa Léøc éàî,`xnbd daiyn .,Cì øîà ©£¤©§¦©¨¦¥¨©¨
déì éòaéî àeääcnll ick ezrcl jxvp df weqt ±ñð÷a äãBîìe`a `le ©¦¨¥¥§¤¦§¨
jk xg` micrøeèôce`a `ly ote`a xehtl cnln df weqty oeikne . §¨

e`a elit`y cnll '`vOY `vOd m`' weqtd el xzep ,dcedy xg`l micr¦¦¨¥¦¨¥

.xeht `ed jk xg` micrápb úðòè ïòBèa eäééåøz øîàc ïàîeyxce , ©§¨©©§©§§¥©£©©¨
'`vOY `vOd m`'nxW`' weqtd `l` xzep `l ok m`e ,ltka apb aiigl ¦¦¨¥¦¨¥£¤

,qpwa dcen xehtl 'oEriWxiøáñ÷dyíéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî ©§¦¨¨©¤¦§¨§©©¨¨¥¦
áéiçmicr e`a `ly ote`a `l` qpwa dcend z` dxezd dxht `le , ©¨

.dcedy xg`l
:`xnbd dywnápb úðòè ïòBèa ãçå ápâa ãç øîàc ïàîìe,déì à÷ôðc §©§¨©©§©¨§©§¥©£©©¨§©§¨¥

a ltk aeigíúäî ápb,'aPBd `vOi m`' weqtdn ±àîìLarecn oaen ± ©¨¥¨¨¦¦¨¥©©¨¦§¨¨
' xn`pàönz àönä íà,'éàìéäà øa àáøãëìdcena xeht o`kn cnly ¦¦¨¥¦¨¥§¦§¨¨©£¦©
,qpwaéèøt éðä ìk ìáà'miIg dU cr xFng cr xFXn' ,my mixen`dänì £¨¨¨¥§¨¥¦©£©¤©¦¨¨

élexn`p el` mihxt :`xnbd zvxzn .exn`p recn ±éaø éác àðúãk ¦¦§¨¨§¥©¦
ìàòîLé.ìàòîLé éaø éác àðúc,äøîàpL äLøt ìkxakúéðLðå,aey ¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥

øáãì àlà úéðLð àìcg`da LcçúpLlk zipyp xac eze` meyne , Ÿ¦§¥¤¨§¨¨¤¦§©¥¨
qpwa dcendy cnll ick dyxtd dzpyp ,o`k s` .dihxt mr dyxtd

.mihxtd lk mb eltkp jk meyne ,xeht
:`xnbd zl`eyäòeáLa Bîöò ápb àîéàåaiigzi `l apb mby ,xne`e ± §¥¨©¨©§¦§¨

:`xnbd daiyn .xwyl dligz rayp ok m` `l` ltkCzòc à÷ìñ àì± Ÿ©§¨©§¨
,jk jzrc lr dler `làéðúc,øîBà á÷òé éaø' ,ílLé íéðLxen`d ' §©§¨©¦©£Ÿ¥§©¦§©¥

elit` ,apbaäòeáLa àlLzxxan .mlyl aiig `ed ,dligz rayp `ly ± ¤Ÿ¦§¨
,`ziixadäòeáLa àlL øîBà äzà,Bðéà Bàaiig epi` `ny ±àlà ©¨¥¤Ÿ¦§¨¥¤¨
äòeáLa,`ziixad daiyn .äéä Ck àì zøîàoi`y xnel dz` gxken ± ¦§¨¨©§¨Ÿ¨¨¨

,`ziixad zpeek z` zxxan `xnbd .ok yxtläéä Ck àì éàî.éiaà øîà, ©Ÿ¨¨¨¨©©©¥
,dreaya `l` ltk aiig epi` apb m`àðîçø áBzëì àì'ílLé íéðL' Ÿ¦§©£¨¨§©¦§©¥

ápâa,éúéìåeze` cnlpe ±ápb úðòè ïòBhî øîBçå ì÷a.úðòè ïòBh äîe §©¨§¥¥§©¨¤¦¥©£©©¨©¥©£©
ápb,déãéì àúà àøézéäác,xzida ecil `ae elv` cwted utgdy ±øîà ©¨¦§¤¥¨¨¨¦¥¨©

éøz ílLéì àø÷.eapb `edy `vni m` ltk mlyl dxezd ezaiig ±ápb §¨¦©¥§¥©¨
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xcde"צב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc `nw `aa(iyily meil)

éì ïéàltka apb aiiglàlàa daipbd z` lhpy onfaBãé`id m` j` , ¥¦¤¨¨
l dil`n dqpkpBbbl e`Bôétø÷å Bøéöçzevign swend lecb yxbn ±] ©£¥§©§¥

,dapebl zpn lr dipta lrpe ,[xeic jxevl `lyïépî`ed df ote`a s`y ¦©¦
.ltk aiigøîBì ãeîìz'àönz àönä íày epcnll ,'íB÷î ìkî`ed ©§©¦¦¨¥¦¨¥¦¨¨

:`xnbd zvxzn .ltk aiigïk íà,jkl `l` weqtd xn`p `ly ,àîéì ¦¥¥¨
àø÷aezkd xn`i ±Bà'àönä àönä'Bà'àönz àönzoeyl epiidc ,' §¨¦¨¥¦¨¥¦¨¥¦¨¥

,odizya deeyàø÷ épLcî'`vOY `vOd' xn`e aezkd dpiyy dfn ± ¦§©¥§¨¦¨¥¦¨¥

ézøz dpéî òîL,ote` lka ltk aeig ,mixac ipy o`kn cenll jl yi ± §©¦¨©§¥
.lirl zexen`d zeyxcdn zg`e

:eixaca `xnbd dpc ,lirl ax ixac e`aedy ab`,áø øîà ,àôebwelig yi ¨¨©©
d melyzy ,mlyl apbd lry minelyzd oiaïø÷,apbpd xacd cbpk `edy ¤¤

mlyl apbd lráðbL ïéòk,dilra zian d`ivedy drya daipbd ieeyk - §¥¤¨©
mle`ìôk éîeìLz,daipbd dyrn lr apbd qpwpyäòaøà éîeìLúå ©§¥¤¤§©§¥©§¨¨

äMîçåmnlyl eilr ,apby dndad z` xkn e` gahyk qpwpyúòLk ©£¦¨¦§©
ïéca äãîòäzniiw dzid m` ,deey daepbd dndad dzidy dn itk - ©£¨¨©¦

:`xnbd zxxan .eaiigle eiyrn lr cirdl oic zial micrd e`ay drya

,áøc àîòè éàîd`vnpy apb zyxta :zx`ane .minelyzd oia wligy ©©§¨§©
ecia daipbdàø÷ øîà ,zeaizd z` [aezkd ±]íéiçå äáéðbxn`py , ¨©§¨§¥¨§©¦

,'miig dy cr xeng cr xeyn ,daipbd ecia `vnz `vnd m`' (b ak zeny)

,wcwcl yie,äáéðâa íéiç àðîçø øîà÷ éànàzexzein el` milin ixd ©©¨¨©©£¨¨©¦¦§¥¨
,apbd lr dxezd dzeivy cnll `a `l` ,odïø÷ì dééçàmlyde digd - ©§¥§¤¤

`diy ,oxwd aeig z`áðbL ïéòkmilral xqgpy oexqgd z` milyiy - §¥¤¨©
melyz wx epnn rnyny daipb oeyl hwp aezkdy xg`ne .dapbpy drya
apbd mze`y ,minelyzd x`y z` hrnl yiy micnl ep`vnp ,oxwd

.oica dcnrd zryk mlyn

daipbd zryn dndaa lgy iepiy lkl ezpeeky ,d`xp ax ixac znizqn
jkitl .oica dcnrd zry cràðéîà ,úLL áø øîà`ly ,ip` xne` ± ¨©©¥¤£¦¨

`l` ,oekp epi`y xac xnel drh axy okziáø áéëLå íééð ékxy`k ± ¦¨¥§¨¦©
,mcxpy iptl ,ezetiira ax mpnpàzòîL àäì øîàoky ,el` eixac z` ± ¨©§¨§©§¨

,`kxit eixacl yi,àéðúcdnda apebddðéîLäå ,äLeçkdze` lik`d ± §©§¨§¨§¦§¦¨
,dligzn xzei deye dpinydy crå ,ìôk éîeìLz ílLîokéîeìLú §©¥©§¥¤¤§©§¥

äMîçå äòaøà,xkn e` gah m`ïéòkdrya dndad dzidyáðbL ©§¨¨©£¦¨§¥¤¨©
dnda jxr itk apbd mlyn ax ixacl ixde .dyegk f` dzidy ,dze`

:`xnbd zvxzn .dpinyéøîà`ziixan zeywdl oi`y ,daiyid ipa epr - ¨§¥
s` oica dcnrd zryk mlyn epi` apbd df ote`a oky ,ax ixac lr ef

,ax zrcldéì øîàc íeMîike ,dndad lral apbdàðîéht àðàip` ± ¦§¨©¥£¨©¦§¨
,iiqkpn dndad z` iznhite izgxhzì÷L zàåqpwd z` lehiz dz`e ± §©§¨§©§

.ef mehit ztqez cbpky

:ax ixac lr cer `xnbd dywnòîL àzdnda apebd ,dLéçëäå ,äðéîL ¨§©§¥¨§¦§¦¨
,zelwna dze` dkdy e` dyw dk`ln da dyry ici lréîeìLz ílLî§©¥©§¥

ïéòk äMîçå äòaøà éîeìLúå ìôkdrya dndad dzidyáðbL.dze` ¤¤§©§¥©§¨¨©£¦¨§¥¤¨©
zvxzn .dyegk dnda jxr itl 'de 'c mlyl eaiigl yi ax ixacl ixde

:`xnbdénð íúä,ax dcen df ote`a s` -déì ïðéøîàc íeMî,apbläî ¨¨©¦¦§©§¦©¥©
dlek dìè÷ éllk z` bxd dze` hgyy dryay apb oia weligd edn - ¦©§¨¨

zry cre daipbd zryn dteb dpzyp `ly ,epiidc ,apby dndad

,dgiahdàbìt dìè÷ él äîepiidc ,divg z` hgyy apb oial ± ©¦©§¨©§¨
'c mlyn hgeydy myke ,dgiahd zlgzdk zaygp `id s`y ,dyigkdy
itk mlyn dyigkdya mb ok ,dgiahd zligz zrya dndad ieeyk 'de
dpiy apbdy dndaa xaic `l axy `vnp .dygkdd zligz zrya dieey

`l` ,dteb z`øîà÷c àeä àìeæå àø÷eéa ,áø øîà÷ ékdpzypya - ¦¨¨©©§§¨§¨§¨¨©
zryl daipbd zry oia elfed e` zendad exwiizpy oebk ,dndad xign

.oica dcnrd

:`xnbd zl`eyéîc éëéä,ax xaic xign iepiy dfi`a -àîéìéàm` - ¥¦¨¥¦¥¨
xn`zàæeæ àéåL àøwéòîcdndad dzid ,daipbd zrya ,dligzay - §¥¦¨¨©§¨¨

,cg` fef deyóBqáìedgiah ici lr mlerdn dxar daipbdy dryl jenq §©
e ,zendad exwiizp ,dxikn e`,éæeæ òaøà àéåLcr dieey x`yp mb oke ©§¨©§©¥

melyz z`y ax xn` df ote`a ok`e ,oica dcnrd zrydïø÷mlyl yi ¤¤
cg` fef,áðbL ïéòkif`äaøcà áøc àâéìt àîéìlr wleg axy `vnp ± §¥¤¨©¥¨§¦¨§©©§©¨

,dax ixacdéøáçî àøîçc àúéáç ìæâc ïàî éàä ,äaø øîàclfebd - §¨©©¨©©§¨©£¦¨§©§¨¥©§¥
,exagn oii ziagàøwéòîziagd dzid dlifbd zryaóBqáìe ,àæeæ àéåL ¥¦¨¨©§¨¨§©

e dxwiizp ,mlerdn dxary dryl jenq,éæeæ òaøà àéåLm`y `ed oicd ©§¨©§©¥
y oebk ,eici iyrn ici lr mlerdn dxardøáz,dze` xay ±dééúL Bà± ©§¨©§¨

,dpii z` dzyòaøà ílLîziagd z` aiydl aiegn olfbdy oeiky ,mifef §©¥©§©
edf dzizy e` dzxiaye ,dxwiizp milrad zeyxay `vnp ,dilral

y ote`a mle` ,ef drya dieeyk mlyn okle ,dlifb dyrnàìénî øázéà¦§©¦¥¨
ziagd dxayp ±,dyrn dyr apbdy `la ,dil`nílLîwx,àæeæoky §©¥¨

,ok m`e .fef wx dey dzid ef dryae ,milrad zian dz`ved lr `ed eaeig

e` gahy apby `vnp ,mifef rax` mlyn micia xaeyd olfby dax ixacn
ax ixacl eli`e ,apby oirk `le dxiknde dgiahd zryk oxw mlyn xkn

:`xnbd daiyn .apby oirk znlzyn oxwd,éøîà,dax lr wleg epi` ax ¨§¥
`l` ,daipbd xg`l dxwiizpy dndaa xaic `l ax oky,áø øîà÷ ék¦¨¨©©

ïBâkote`a'ã àéåL àøwéòîc,mifefóBqáìee zendad elfed,àæeæ àéåL §§¥¦¨¨©§¨§©©§¨¨
d z` mlyny ax xn` df ote`aeáðbL ïéòk ïø÷,daipbd zrya dieeyk - ¤¤§¥¤¨©

mle` ,mifef 'c epiidcäMîçå äòaøà éîeìLúå ìôk éîeìLzminlzyn ©§¥¤¤§©§¥©§¨¨©£¦¨
,ïéca äãîòä úòLk'c melyzl mifef 'c e` 'be ltkd melyzl cg` fef ¦§©©£¨¨©¦

.'de

éðz±dpyàðéðç éaø`ziixadéòeiñìdi`x `iadl ±úéaä ìòa ,áøì ¨¥©¦©¦¨§©¥§©©©©©¦
ïBãwôa ápb úðòè ïòhL,epnn apbp oecwtdy orhy ±òaLðålr,jk ¤¨©©£©©¨§¦¨§¦§©

åok ixg`äãBä,xwyl raype ecia oecwtd didyeez`cedl sqepaeàá §¨¨
íéãòif` ,ecia oecwtdy ecirdeäãBä íéãò eàa àlL ãò íàdncwy - ¥¦¦©¤Ÿ¨¥¦¨

e ,ltkd z` mlyln xhtp ez`ceda if` ,mzecrl ez`cedílLîciwtnl §©¥
ïø÷,einc z` e` oecwtd z` -LîBçåziying milral siqedl eilr oke - ¤¤§¤

,oecwtd ieeyneoaxw `ian,íLàzreay lr mixtkn el` mixac ipyy ¨¨
.xwydäãBä íéãò eàaMî íàåedeaiige ,ez`cedl dncw mzecry ± §¦¦¤¨¥¦¨

,ezxhet ez`ced oi`e ,ltkaìôk éîeìLz ílLîapb zprh oreh oick §©¥©§¥¤¤
,apbd `edy `vnpeå`ian okíLà,xwyd zreay lr xtklBLîeçå± §¨¨§§

ynegdeBìéôëa Bì äìBòjixv epi`e ,mliyy ltkd melyza llkp ± ¤¦§¥
o`kl dler cg` melyz ,dey mdipy melyz jxryky oeik ,eze` mlyl

,o`kle.á÷òé éaø éøác¦§¥©¦©£Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc `nw `aa(ipy meil)

Bîöò,úà àøeqéàácdéãéì àecil `ae milrad zian utgd z` apby ± ©§¦§¦¨¨¨¦¥
ike ,xeqi`aïkL ìk àì.ltk mlyl aiig `edyàlà'ílLé íéðL'áúëc Ÿ¨¤¥¤¨§©¦§©¥§¨©

él änì Bîöò ápâa àðîçøjcnll ick jgxk lr ,äòeáLa àlL eléôàc ©£¨¨§©¨©§¨¨¦©£¦¤Ÿ¦§¨
.ltk apbd aiig

`vOz `vOd m`' weqtdn lirl exn`py micenild lr dywn `xnbd¦¦¨¥¦¨¥

:'dapBd Fciaéàäå'àönä íà'àúàc àeä éëäì,xn`p `ed jkl ike ± §¨©§¥¨§©¦¦¨¥§¨¦§¨¨
àéðúãëì déì éòaéî àädid m` ,`ziixaa epipyy dnl jxvp `ed ixd ± ¨¦¨¥¥§¦§©§¨

' weqta xn`pBãé,'dapbd ecia m`' ,cala ' ¨
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום שני עמ' ב

zea` drax`` cenr dq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.'eë äðéîLäå äLeçkzrWM 'de 'c inElWY xn`C axl `iWwe DnHR aPBd §¨§¦§¦¨©©¨¦§¨§©§¨§©§¨©©§¥§¦§©
:miciA aPBd DWigMd oiA DgAW oiA c"qwe oicA dcnrd.'eë ì"àc íeMî épLîe ©£¨¨§¦§¥¦§¨¥¦§¦¨©©¨§¨©¦§©¥¦§

iM ltM mNWn dil`n dnHRzPW F` wEXA zFndA ExwEdW mincA dgaW la £̀¨¨§¨§¨¦¤§§¥©¤¦§©§¨¥¥¤¨§©¥¥¤¦
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WFxcY WFxC F` aYknl l"dCn dptEnC§§¤¦©§¦§©¨¦§
DixEAcA `xw iPWCn xFwgY xFwg F`¨©§¦§©¦§¨§¦¥
`l ikd azM ded i`C rnWn 'Ek ahidA§¥¥©§©§¦£¨¨©¨¥Ÿ
dptEn ded iYM` i`O`e dptEn ded£¨§¤§©©©©¦£¨§¤
F` WFxC WFxC F` aYkinl Dil iedCn¦©£¥¥§¦§©§§
mEXn `N` p"d oi`C l"ie xFwgY xFwgY©§©§§§¥¤¨¦
Dil `gipe `xaq DzF`l cxFi oi`C§¥¥§¨§¨¨§¦¨¥
zFnFwn dOkA xEbXd oFWl ltM hwpnl§¦§©¥¤¨©¨§©¨§

oYY oFzp wiprY wiprd FnM(eh mixac): §©£¥©£¦¨¦¥
àôeb`pwQnA .apBW oirM oxw ax xn` ¨¨©©¤¤§¥¤¨©§©§¨¨

oiprl ixii` axC opixn` `zNinC§¦§¨©§¦¨§©©§¥§¦§©
oizipzn l"nw i`nE z"`e `lEfe `xwEi§¨§¨§©©§¦¦

`Ow lfFBd WixA `id(:bv sc onwl)lM ¦§¥©¥©¨¨
b"r`e dlifBd zrWM oinNWn oiplfBd©©§¨¦§©§¦¦§©©§¥¨§
oFbM ixii` iEPiW oiprlC rnWn 'ipznC§©§¦©§©¦§¦§©¦©§¥§

mzde milM o`Ure mivr(:ev sc)xn`w iOp ¥¦§¨§¨¥¦§¨¨©¦¨¨©
dlifBd zrWM minNWn miplfBd lM 'nBA©§¨¨©©§¨¦§©§¦¦§©©§¥¨
li` dUrpe dlh lfB i`rl` 'xC iiEz`l©£¥§¦§¨¦¨©¨¤§©£¨©¦
`xwEi oiprl n"n F`pwe FciA iEPiW dUrp©£¨¦§¨§¨§§¦§©§¨
ciwtOd sFqA gkEncM ixii` iOp `lEfe§¨©¦©§¥¦§©§©©§¦

(.bn sc n"a)oke `lEfe `xwEI` Dl iziinC§©§¥¨©§¨§¨§¥
drW lM wxR(.al sc migqt)dnExY lkF` iAB ¤¤¨¨¨©¥¥§¨

xTirC l"ie dlifBd zrWM minNWn miplfBd lM opzC olfBn rxB `lC mNWn minC itl i`CeC Kl irAY `l `fEf `ieW sFQalE 'c `ieW `xTirnC `kid xn`wC§¨¨©¥¨§¥¦¨¨©§¨§©©§¨¨Ÿ¦¨¥¨§©©§¦¨¦§©¥§Ÿ¨©¦©§¨¦§©¨©©§¨¦§©§¦¦§©©§¥¨§§¦©
t"de irA `w 'de 'c inElWze ltM inElWY` axC h"n xn`wC `de oicA dcnrd zrWM dXnge drAx` inElWze ltM inElWY `N` opirEnW`l `z` `l ax©Ÿ¨¨§©§¦¨¤¨©§¥¥¤§©§¥©§¨¨©£¦¨¦§©©£¨¨§¦§¨§¨¨©§©©©§¥¥¤§©§¥§¨¨¥§

`Ow lfFBdA z"`e 'de 'c inElWY `le oxwl `weC Dil rnWnE apBW oirM oxwl Diig` miIge daipB `xw xn`(.dw sc onwl)'bA zFCEb` WlW lfB `ax xn`C ¨©§¨§¥¨§©¦©§¥§¤¤§¥¤¨©©§©¥©§¨§¤¤§Ÿ©§¥§§§©¥©¨§¨©¨¨¨©¨Ÿ£§
oinNWn miplfBd lkC 'ipzOn di`x iziin `l i`O` gqRd eilr xare ung lfB `pEY `Pze zg` Fl xifgdl aiIg 'a Fl xifgde 'a lr Ecnre ElfEde zFhExR§§§§¨§©§¤¡¦©¨§©£¦©©§©¨¨¨©¨¥§¨©¨¨©¤©©©Ÿ©§¥§¨¨¦©§¦§¨©©§¨¦§©§¦
`zil iM ikdlE daWd zA `ied oirA dlifbl `zi` m` mzdC iziin ivn `l miplfBd lkC oizipzOnC l"ie ixii` iOp `lEfe `xwEi oiprlC oeiM dlifBd zrWM¦§©©§¥¨¥¨¦§¦§©§¨§¨©¦©§¥§§¦©§¦¦§¨©©§¨¦Ÿ¨¥©§¥§¨¨¦¦¨¦§¥¨§¥©§¨©£¨¨§¨¥¦¥¨
la` mNWn `l iOp `zil ikC `pin` ded dhExR `ieW `l `YWdC daWd zA `ied `l oirA `zi` m`C dCEb` iAB la` dlifBd zrWM mNWn oirA iOp©¦§¥§©¥¦§©©§¥¨£¨©¥£¨§¦¦¨§¥Ÿ©§¨©£¨¨§©§¨Ÿ©§¨§¨£¨£¦¨§¦¥¨©¦Ÿ§©¥£¨

drW lM wxRaE `xTirncM mNWn oirA `zilC `kid d"t` icin ieW `l oirA ied ENi`C xiRW iziin gqRd eilr xare ungC `iddn(.al sc migqt)ivn ied ¥©¦§¨¥§¨©¨¨©¤©©§¥©¦§¦£¥§¥Ÿ¨¥¦¥¥¨§¥¨§¥§©¥¦§¥¦¨¨§¤¤¨¨¨£¥¨¥
llM wcinl ivn `l ung lfBnC i"xF` cFre dNigY diEpW `idW miplfBd lkC `idd `iadl Dil `gipC `N` `xTirncM mNWnC ung lfbC `Eddn iiEz`l©£¥¥©§¨©¨¥¦§©¥¦§¥¦¨¨¤¨§¦¨¥§¨¦©¦§¨©©§¨¦¤¦§¨§¦¨§¦§¦¨©¨¥Ÿ¨¥§¥©§¨
dCn itlC lfBW dkizg DzF`M `iNrn ung Dil inElWl irA oirA `zil iM ung iAbC `"dC `fEf `ieW sFQalE 'c `ieW `xTirnC `kid mNWn minC itlC¦§¦¨¦§©¥¥¨§¥¦¨¨©§¨§©©§¨¨§§©¥¨¥¦¥¨§¥¨¥¦§¥¥¨¥§©§¨§¨£¦¨¤¨©¦§¦¦¨

a` mNWn:dlifBd zrW lW mincM `l l §©¥£¨Ÿ§¨¦¤§©©§¥¨
àéðúcFgM zFRil `AW rnWn axC DizNiOnE oxw lW FgM rxbn did k"`C dpinWde dWEgMA ax xACW zWW axC c"q ikid DniY .'Ek dpinWde dWEgM §©§¨§¨§¦§¦¨¥©¥¥§©¥¤¤¦¥©¦§¨§¦§¦¨§¨¨§¨¥©Ÿ¤¤¤¦¦§¥§©©§©¤¨§©Ÿ

minElWY oFWl `N` iERi oFWl oi` Diig`C l"ie gM iERi oFWl rnWn Diig`e apBW oirM `weC oxwl Diig` xn`wC 'de 'ce ltM gM rxble oxw lW¤¤¤§¨¥©Ÿ©¥¤§§§¨¨©©§¥§¤¤©§¨§¥¤¨©§©§¥©§©§¦Ÿ©§§©§¥¥§¦¤¨§©§¦
`xTirn 'it` rnWn eiWkr lWM 'de 'c ltM [mNWn] `xTirncM mi`lh xn`wC oiYrnW sFqA rnWn oke Diig` ixw lfB F` apBW oFxQgd milWOW xaC lke§¨¨¨¤©§¦©¦¨¤¨©¨©¨¥©§¥§¥©§©§§©§¦§¨¨©§¨¦¦§¥¦¨¨§©¥¥¤§§¤©§¨©§©£¦¥¦¨¨
ax xn`w ltMd gM rxblC oOwl `"rA 'iR z"x EdinE d"rA Wxt` mWe oOwlC i"x 'itl `YWd iM ltM mNWn li` dUrpe dlhC `inEC 'c sFQalE `fEf `ieW©§¨¨§©§¨§¨¤§©£¨©¦§©¥¥¤¦©§¨§¦¦¦§©¨§¨£¨¥§¦¦§§©¨¦§¨¥©Ÿ©©¥¤¨¨©©

:zFRil `le oicA dcnrd zrWM¦§©©£¨¨§¦§Ÿ§©
àðàKixv ded `le dil`n dnHRzPWM axC DizNin inwF`l ivn ded df itlE oicA dcnrd zrWM ied dil`n dnHRzPWkC rnWn .zlwW Y`e `pniHtn £¨§©¦§¨§©§©§¨©§©¦§¤¦§©§¨¥¥¤¨£¥¦§©©£¨¨§¦§¦¤£¨¨¥§§¥¦§¥§©§¤¦§©§¨¥¥¤¨§Ÿ£¨¨¦

'c ltM mNWnC oOwl xn`C li` dUrpe dlhA FnM apBW oirM 'de 'c ltM mNWn dil`n dnHRzPWM 'it` zn`d itl EdinE `lEfe `xwEiA DinwF`l§§¥§§¨§¨¦§¦¨¡¤£¦§¤¦§©§¨¥¥¤¨§©¥¥¤§§¥¤¨©§§¨¤§©£¨©¦§¨©§©¨¦§©¥¥¤
KPin iapB dpinW Eh` Dil xn` ivn dil`n dnHRzPWM iOp `kd KPin iapB `xkiC KPin iapB `xFY Eh` Dil xn`C mEXn ipw `l iEPiW 'it`e apBW oirM 'de§§¥¤¨©©£¦¦Ÿ¨¥¦§¨©¥¨¨©§¦¦¨¦§¨©§¦¦¨¨¨©¦§¤¦§©§¨¥¥¤¨¨¥¨©¥¨§¥¨©§¦¦¨
mi`lh xn`wC `d iAB d"rA oOwl Wxt` `nrhe KPin iapB `xwEi Eh` xninl KiIW `lC oicA dcnrd zrWM 'de 'c ltM ax xn`wC `Ed `lEfe `xwEiA `wece§©§¨§§¨§¨§¨¨©©¥¤§¦§©©£¨¨§¦§Ÿ©¨§¥©¨§¨©§¦¦¨§©§¨£¨¥§©¨§©¥¨§¨¨©§¨¦

:eiWkr lWM minC `xTirncM¦§¥¦¨¨¨¦§¤©§¨
äîlhw l"n DNEM Dlhw iNDNEM DbxFd did m`W oeiM icin dgiahl dWgMd `kiiW `lC i"xl dWwe `id dgiahC dlgz` dWgMdC mEXn d"t .`BlR D ©¦¨§¨¨¨§¨©§¨¦§©§¨¨©§¨¨¦§¦¨¦§¨¤§¦§Ÿ©§¨©§¨¨¦§¦¨¦¥¥¨¤¦¨¨§¨¨

`xTirn xzA `N` apbp lW Dpi`e iEPiWA D`pwC `YWdC minCd xzA oiklFd oi`C DNEM Dlhw iN dn KixR ikd `N` 'de 'c oiC DA did `l df oiprA§¦§¨¤Ÿ¨¨¨¦§¤¨¨¥¨¦©¦¨§¨¨§¥§¦¨©©¨¦§©§¨§¨§¨§¦§¥¨¤¦§¨¤¨¨©¥¦¨¨
FaiIgl Wi dil`n DNEM dzn i`Ce `BlR dzn iN dn DNEM dzn iN dnC `xTirncM mNWnC `liOn dWgMEdA d"d df itlE `BlR DlhwA d"de FNW dzidW¤¨§¨¤§§¨§¨©§¨§¦¤§§£¨¦¥¨¦§©¥¦§¥¦¨¨§©¦¥¨¨©¦¥¨©§¨©©¥¨¨¥¥¤¨¥§©§
Wxtl ivnC i"x` cFre `liOnC dWgMA inwF`l ivn ded `l `lEfe `xwEiA axC `zNin iwFnE iPWn `w ike `YWd xzA `le apbp lW dzidW `xTirncM¦§¥¦¨¨¤¨§¨¤¦§¨§Ÿ¨©©§¨§¦¨§©¥¥¦§¨§©§§¨§¨Ÿ£¨¨¥§§¥§¨£¨§¦¥¨§¨¦§¨¥§¨¥
`iddC `zEaiWg xzA opilf` `l d"t` oFxg` EdXn cr 'de 'c aiIgn `le sFQal `N` dhigWl oi` c"nl 'it` xnFlM `BlR Dlhw l"n DNEM Dlhw l"n `"rA§¨§¨¨¨§¨©§¨§©£¦§¥¦§¦¨¤¨§©§Ÿ¦©¥§©©¤©£Ÿ©§¦¨¨©£¦¨§©¦
`xTirn xzA `N` `YWd xzA opilf` `l dWigMd EpiidC iOp `BlR Dlhw iM k"` dhigW mcFw deXX dn itM `N` oFxg` EdXnA deW `EdX dn itM `YrW©§¨§¦©¤¨¤§©¤©£¤¨§¦©¤¨¤¤§¦¨¦¨§¨©§¨©¦§©§¦§¦¨Ÿ©§¦¨¨©©§¨¤¨¨©¥¦¨¨

:`liOn dWgMEdA axC 'izNin DinwF`l n"d df mrh itlE§¦©©¤§§¥¦§¥§©§§£¨¦¥¨
`litk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

íà ì"ú ïépî Bôétø÷å Bøéöç Bbb Bãé àlà éì ïéà¥¦¤¨¨©£¥§©§¥¦©¦¦

àönä àönä Bà àø÷ àîéì ë"à î"î àönú àönä¦¨¥¦¨¥¥¨§¨¦¨¥¦¨¥

øîà àôeb :ézøz î"ù àø÷ épLcî àönú àönú Bà¦¨¥¦¨¥¦§©¦§¨©§¥¨¨©

äòaøà éîeìLúå ìôk éîeìLz áðbL ïéòk ïø÷ áø©¤¤§¥¤¨©©§¥¥¤§©§¥©§¨¨

øîà áøc àîòè éàî ïéãa äãîòä úòLk äMîçå©£¦¨¦§©©£¨¨§¦©©§¨§©¨©

äáéðâa íéiç àðîçø øîà÷ éànà íéiçå äáéðb àø÷§¨§¥¨§©¦©©¨¨©©§¨¨©¦¦§¥¨

íéið ék àðéîà úLL áø øîà áðbL ïéòk ïø÷ì dééçà©§¥§¤¤§¥¤¨©¨©©¥¤£¦¨¦©¥

äðéîLäå äLeçk àéðúc àzòîL àäì øîà áø áéëLe§¦©¨©§¨§©§¨§©§¨§¨§¦§¦¨

ïéòk äMîçå äòaøà éîeìLúå ìôk éîeìLz ílLî§©¥©§¥¥¤§©§¥©§¨¨©£¦¨§¥

ù"ú úì÷L zàå àðîéht àðà ì"àc íeMî éøîà áðbL¤¨©©§¥¦§£¨©¦§¨§©§©§¨

äòaøà éîeìLúå ìôk éîeìLz ílLî äLéçkäå äðéîL§¥¨§¦§¦¨§©¥©§¥¥¤§©§¥©§¨¨

éøîàc íeMî énð íúä áðbL ïéòk äMîçåäî déì ïð ©£¦¨§¥¤¨©¨¨©¦¦§©§¦¨¥©

áø øîà÷ ék àbìt dìè÷ él äî dlek dìè÷ él¦¨§¨¨©¦¨§¨©§¨¦¨¨©©

àøwéòîc àîéìéà éîc éëéä øîà÷c àeä àìeæå àø÷eéa§§¨§¨§¨¨©¥¥¨¥¦¥¨§¥¦¨¨

àîéì áðbL ïéòk ïø÷ éæeæ 'ã àéåL óBqáìe àæeæ àéåL©§¨¨§©©§¨¥¤¤§¥¤¨©¥¨

àúéáç ìæâc ïàî éàä äaø øîàc äaøcà áøc àâéìt§¦¨§©©§©¨§¨©©¨©©§¨©£¦¨

'ã àéåL óBqáìe àæeæ àéåL àøwéòî déøáçî àøîçc§©§¨¥©§¥¥¦¨¨©§¨¨§©©§¨

ïBâk áø øîà÷ ék éøîà àæeæ ílLî àìénî øázéà 'ã ílLî dééúL Bà døáz éæeæ¥©§¨©§¨§©¥¦§©¦¥¨§©¥¨©§¥¦¨¨©©§

äòaøà éîeìLúå ìôk éîeìLz áðbL ïéòk ïø÷ àæeæ àéåL óBqáìe 'ã àéåL àøwéòîc§¥¦¨¨©§¨§©©§¨¨¤¤§¥¤¨©©§¥¥¤§©§¥©§¨¨

ïBãwôa ápb úðòè ïòhL á"äòá áøì déòeiñì àðéðç éaø éðz ïéãa äãîòä úòLk äMîçå©£¦¨¦§©©£¨¨§¦¨¥©¦£¦¨§¦¥§©¤¨©©£©©¨§¦¨

íàå íLàå LîBçå ïø÷ ílLî äãBä íéãò eàa àlL ãò íà íéãò eàáe äãBäå òaLðå§¦§©§¨¨¥¦¦©¤Ÿ¨¥¦¨§©¥¤¤§¤§¨¨§¦

á÷òé éaø éøác Bìéôëa Bì äìBò BLîeçå íLàå ìôk éîeìLz ílLî äãBä íéãò eàaMî¦¤¨¥¦¨§©¥©§¥¥¤§¨¨§§¤¦§¥¦§¥©¦©£Ÿ
íéîëçå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף סה עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`zeaצד drax`a cenr dq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.Làøa ílzLnä ïBîî à"ëçåEpiid FnW` z` aiWde oxw `N` mNWn Fpi`W ©¨©¦§©¥§Ÿ¤¥§©¥¤¨¤¤§¥¦¤£¨©§
:'Fbe 'dl `iai FnW` z`e mzd aizM `pixg` `xwaE eilr `hFge mW` `EdW oxw¤¤¤¨¨§¥¨¨¦§¨©£¦¨§¦¨¨§¤£¨¨¦©§

.Làøa ílzLî BðéàLå'it`e llM WnFg oiC DA KiIW `l ltM `Mi`C `kd iM §¤¥¦§©¥§Ÿ¦¨¨§¦¨¥¤Ÿ©¨¨¦¤§¨©£¦
:`xEhtl itEq`l iz`w mW` y"xe xEhR `litME `WnEg oieW `l'ã àìéôk Ÿ¨¦§¨§¥¨¨§¨¨¨¨¥©£¥¦§¨§¥¨

.àæeæ àLîeçåWnFg `l oieW opi`C oeike §§¨¨§¥¨§¥¨¨¦Ÿ¤
:Dil wiNq `le ixTnàæeæ àìéôkc ¦§¥§Ÿ©¦¥¦§¥¨¨

.àæeæ àLîeçåopiniiW `pxw xzA WnFgC §§¨¨§¤¨©©§¨©§¦¨
'c oxw `vnp apBW oirM mNWn oxwe§¤¤§©¥§¥¤¨©¦§¨¤¤
`litME `fEf uEgAn eilr siqFn FWnEge§§¦¨¨¦©¨§¥¨
axM Epiide oicA dcnrd zrWM ltMe `fEf¨§¥¤¦§©©£¨¨§¦§©§§©
WnFg `fEf ied `l apBW oirM oxw e`l i`C§¦©¤¤§¥¤¨©Ÿ£¥¨¤
:axM n"y `N` 'c ied apBW oirM ltM i`e§¦¥¤§¥¤¨©£¥¤¨§©

.Cì éøîà ïðaøå`l irAw Edpiaxrl i` §©¨¨©§¥¨¦§©§¦§¨¨¥Ÿ
:z` `le e"ie `l aFYkilïéa é÷eñôàì ¦§Ÿ¨§Ÿ¤§©§¥¥

.dBáb ïBîî:mW`.èBéãä ïBîîìWnFg ¨¨©¨¨§¨¤§¤
:`icdl EdpiaExrl `rx` gxF` e`lC§©©©§¨§©¦§§¤§¨

.Bàð÷å Bãéa éepéL äNòð`dl iEPiWA ©£¨¦§¨§¨§§¦§¨
'Eke gaFh `Ed FNW xknE gah m`C `zNin¦§¨§¦¨©¨©¤¥©§
iM oxw mNWn ltMe oxw la` 'de 'cn xEhtE¨¦§£¨¤¤§¥¤§©¥¤¤¦
dcnrd zrWM F` apBW oirM ltMe `YWd©§¨§¥¤§¥¤¨©¦§©©£¨¨

:oicA.áðbL ïéòk`dn axl opiazF` oOwl §¦§¥¤¨©§©¨§¦¨§©¥¨
dcnrd zrWM 'de 'c ltM inElWY xn`C§¨©©§¥¥¤§¦§©©£¨¨
mNWn DiizW F` DxaY xn`C dAxlE oicA§¦§©¨§¨©©§¨©§¨§©¥
iiEpWl lFkiC iaEzF`l `Mil ]`YWdcM] 'c¦§©§¨¥¨§¥§¨¦§¥
la` hwp `weC 'de 'c ltM `zipzn KdC§©©§¦¨¥¤§©§¨¨©£¨

:mNWn `YWd iM gMW`C `kid oxwàøBz ¤¤¥¨§©§©¦©§¨§©¥¨
péî éáðb.C:dInzAéepéLa eäðéð÷ðå ©§¦¦¨¦§¦¨§¦§¦§§¦

.íMäiEPiW ied `l DitEbC gaWC idp ©¥§¦¦§©§¥Ÿ£¥¦
i`Ce `nWA EdinE lf`e gaWw `liOnC§¦¥¨¨¨©§¨©¦¦§¨©©

:iPYWi`.àéL÷ î"î:`rli` 'xléepéL ¦§©¥©§¨§¦¨¨¦
.ãîBò BîB÷îawitp `l iPYWi`C b"r` ¦§¥§¦§©¥Ÿ¨¦
:milrA zEWxn.øeñà àãç éðz:oAxwl ¥§§¨¦¨¥¨¨¨§¨§¨
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àìéôk`litkA Fl dlFr `WnEgC d"tX dn itl .`fEf `WnEge rAx` §¥¨©§©§§¨¨§¦©¤§§¨¤¦§¥¨
i` KkA dn zvw dWw WnFgd on KkA xhtpe ltMd z` mNWOW¤§©¥¤©¥¤§¦§¨§©¦©¤¨¤§¨©§©¦
oeiM WnFgA dxRM Dil zilC 'iR 'hpETA EdinE `fEf `WnEge rAx` `litM§¥¨©§©§§¨¨¦©§§¦§¥¥©¨¨§¤¥¨
FlitkA Fl dlFr FWnEgC Wxtn ded Ki`e ltMd KFzA rlaEnE xMip oi`W¤¥¦¨§¨§©¥¤§¦£¨§¨¥§§¤¦§¥

ded ltMl Fl dlFre WnFgd z` mNWOW¤§©¥¤©¤§¤§¥¤£¨
FlitkA oFWl la` xiRW KixR dedC `gip¦¨©£¨¨¦©¦£¨§¦§¥
'iqxB iOp `YtqFzaE ikd rnWn `lŸ©§©¨¥§¤§¨©¦©§¦
`"aixe FlitM KFYn Fl dlFr FWnEge§§¤¦§¥§¦¨
rnWnC KixRw `ziixA oFWN`C Wxtn§¨¥§©§§©§¨¨¨¦§©§©

:FlitM lkA dlFr FWnEgC§§¤§¨§¥
àîìà`l i`O` DniY .apBW oirM oxw ©§¨¤¤§¥¤¨©¥©©©Ÿ

`fEf `ieW `xTirnC oFbM igC̈¥§§¥¦¨¨©§¨¨
apBW oirM `fEf `litkE 'c `ieW sFQalE§©©§¨§¥¨¨§¥¤¨©
dcnrd zrWM `fEf `WnEge axM `lC§Ÿ§©§§¨¨¦§©©£¨¨
'c mNWn DiizW F` DxazC xn`cM oicA§¦¦§¨©§©§¨©§¨§©¥
`kidnC llM ikd xninl `MilC l"ie§§¥¨§¥©¨¥§¨§¥¥¨
ltMe oicA dcnrd zrWM `di oxwC iziY¥¥§¤¤§¥¦§©©£¨¨§¦§¥¤
ltM oiA wNgl oi`C apBW oirM 'idi 'de 'c§¦§¤§¥¤¨©§¥§©¥¥¥¤
oi` dfaE wEqRd gMn `l m` oxwl 'de 'c§§¤¤¦Ÿ¦Ÿ©©¨¨¤¥
Epiid wNgnC iOp axe wEqR mEW Epl̈¨§©©¦¦§©¥©§
igC ikd e`laC cFre WixCw `xwC mEXn¦¦§¨¨¨¦§¦§©¨¥¨¥
oipr FzF`aE zn`d itM Fl gFpe xiRW©¦§©§¦¨¡¤§¦§¨
:Dcinrdl oi`W xnF` riIqOd didW¤¨¨©§©¥©¥¤¥§©£¦¨

éàåi`d iM WExiR .dpFw iEPiW zxn` §¦©§¨¦¤¦¦©
`hiWR `d la` li` dUrpe dlhC§¨¤§©£¨©¦£¨¨§¦¨
dpFw iEPiWC KEnqA xn`cM ipw iEPiWC§¦¨¥¦§¨©§¨§¦¤

:d"al§
ìéàoiprl i`Ce Edin .li` iExw FnFi oA ©¦¤¨©¦¦©©§¦§©

mipW iYW oA li`C opixn` oAxẅ§¨©§¦¨§©¦¤§¥¨¦
FzpW oA UaM xg` mFwnA aizkCn`xwie) ¦¦§¦§¨©¥¤¤¤§¨

(ai:
àä`iEPW i`d .`id i`OW ziA iPn ¨©¦¥©©¦©¦¨

WixA Dil zi`C `axl `zil¥¨§¨¨§¦¥§¥
`Ow lfFBd(.cv sc onwl)ixq` DFabl `weC ©¥©¨©§¨§¨©©§¥

Dil dOcn ikid z"`e qi`O`C mEXn y"a¦§¦§¦§¥¥§©¤¥
xaqwC l"ie iEPiW lv` opz` oipr dnC§¨¦§¨¤§¨¥¤¦§§¨¨©
xiYdl `Ed iE`x k"` dpFw iEPiW i`C§¦¦¤¨§©¦
FzF` df oi`e xg`M aiWgC opz`A iEPiW¦§¤§¨§¨¦§©¥§¥¤
`l iOp qi`OnE opz` zxFzA Dcil `AW¤¨§¨¨§©¤§¨¦§¦©¦Ÿ

:qi`n̈¦
ïä`wtp KEnqaC DniY .mdiiEPiW `le ¥§Ÿ¦¥¤¥©¦§¨©§¨

`xTn dpFw iEPiWC dAxl Dil¥§©¨§¦¤¦§¨
xifgi lfBW oirM lfB xW` aizkC `pixg ©̀£¦¨¦§¦£¤¨¨§¥¤¨©©£¦

g axC dWw cFreoi` iEPiWC xn`w `Cq §¨¤§©¦§¨¨¨©§¦¥
`Ow lfFBdaE n"n lfB xW` WixcC dpFw¤§¨¦£¤¨¨§©¥©¨

(:cv)dlifB dxFY xaC opgFi iAx xn`ẅ¨©©¦¨¨§©¨§¥¨
aiWde aizkCn dipirA zxfFg ziPYWOd©¦§©¥¤¤§¥¤¨¦¦§¦§¥¦
lNd ziA` ibilR ike n"n dlifBd z ¤̀©§¥¨§¦§¦¥©¥¦¥
xfFgd iEPiWA ixiin oOwlC i"xl '`xpe§¦§¤§¦¦§©¨©§¥§¦©¥
`Ow lfFBd WixA iziin ikd`e FziIxal¦§¦¨§©¨¥©§¥§¥©¥©¨
xaq KEnqaC dAxe opgFi 'xC DizNn¦§¥§¨¨§©¨¦§¨¨©

oizipzOn eixacl rEIq dAx iziinC `de xfFg oi`W iEPiWA Dil opinwFn ded `xw cg `N` e`l i`C i`xw ixY ikixvE ipw iOp FziIxal xfFgd iEPiW 'it`C©£¦¦©¥¦§¦¨©¦¨¥§¦¥§¥§¨¥§¦©¤¨©§¨£¨§¦¨¥§¦¤¥¥§¨§©§¥©¨¦©¦§¨¨¦©§¦¦
mivr lfFBdC(:bv 'c onwl)oiwxR WixA mzd 'il iwFncM FziIxal xfFg iEPiWA ixiinC mEXn(my)FraSW cr Fl oYil wiRqd `lC `idde iEeh xnve miREWn mivrA §©¥¥¦¦§©§¥§¦¥¦§¦¨¦§¥¥¨¨§¥¦§¦§¥¦§¦§¤¤¨§©¦§Ÿ¦§¦¦¥©¤¨§

lfFBd WixA xn`cM oEtv i"r Fxiardl lFkIW xfFgd iEPiWA iOp ixii`C dAxl d`xp(my)`lC oli` `lwA Dl iwFnE xfFg Fpi`W iEPiWA ixiin opgFi 'xlC t"r`e ¦§¤§©¨§©§¥©¦§¦©¥¤¨§©£¦¨¦§¨©§¥©¥§¦§¨¨©§¥§¦¤¥¥¥¨§¨¨¦¨§Ÿ
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ílzLnä ïBîî BúéLéîçå BLàøa íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦§Ÿ©£¦¦¨©¦§©¥

éñBî Làøaïéà Làøa ílzLî ïéàL ïBîî LîBç ó §Ÿ¦¤¨¤¥¦§©¥§Ÿ¥

éñBîíLàå LîBç ïéà øîBà éàçBé ïa ù"ø LîBç ó ¦¤¤¨¦¥¥¤§¨¨

Bì äìBò BLîeç úäéî éðz÷ ìôk LiL íB÷îa ílzLî¦§©¥§¨¤¥¥¤¨¨¥¦©§¤

'ã àéåL àøwéòîc àîéìéà ã"ä á÷òé éaø éøác Bìéôëa¦§¥¦§¥©¦©£Ÿ¦¥¨§¥¦¨¨©§¨

àìéôk Bìéôëa Bì äìBò BLîeç äòaøà àéåL óBqáìe§©©§¨©§¨¨§¤¦§¥§¥¨

äòaøà àéåL àøwéòîc åàì àlà àæeæ àLîeçå äòaøà©§¨¨§§¨¨¤¨©§¥¦¨¨©§¨©§¨¨

ïø÷ àîìà àæeæ déLîeçå àæeæ àìéôëc àæeæ àéåL óBqáìe§©©§¨¨¦§¥¨¨§§¥¨©§¨¤¤

äãîòä úòLk 'äå 'ã éîeìLúå ìôk éîeìLz áðbL ïéòk§¥¤¨©©§¥¥¤§©§¥§¦§©©£¨¨

àzLäå äòaøà àéåL àøwéòîc íìBòì àáø øîà ïéãa§¦¨©¨¨§¨§¥¦¨¨©§¨©§¨¨§©§¨

àæeæ déLîeçå 'ã àìéôk àéL÷ à÷ãe äòaøà àéåL énð©¦©§¨©§¨¨§¨©§¨§¥¨§§¥¨

äãBäå íéîòt òaøà òaLðå øæçå òaLpL ïBâk ò"áä§¤¦§©§¨©§¦§©©§©§¨¦§¨

úBiLéîç äúaéø äøBzä åéúéLéîçå äøîà äøBzäå§©¨¨§¨©£¦¦¨©¨¦§¨£¦¦

BLàøa íéøîBà íéîëçå øî øîà úçà ïø÷a äaøä©§¥§¤¤©©¨©©©£¨¦§¦§Ÿ

éñBî Làøa ílzLnä ïBîî BúéLéîçåïBîî LîBç ó ©£¦¦¨©¦§©¥§Ÿ¦¤¨

éñBî ïéà Làøa ílzLî ïéàLéúééî íLà ìáà LîBç ó ¤¥¦§©¥§Ÿ¥¦¤£¨¨¨©§¥

BúéLéîçå BLàøa áéúëc ílLî àìc LîBç àðL éàî©§¨¤§Ÿ§©¥¦§¦§Ÿ©£¦¦

úàå BúéLéîçå BLàøa áéúk àäc ílLî àì énð íLà̈¨©¦Ÿ§©¥§¨§¦§Ÿ©£¦¦§¤

îà BîLàéàçBé ïa ù"øå àø÷ dé÷ñt úà ïðaø Cì éø £¨©§¥¨©¨¨¤©§¥§¨§¤¨¦

àì àðîçø áBzëéì àì Cì éøîà ïðaøå àø÷ déáøò úàå§¤©§¥§¨§©¨¨©§¥¨Ÿ¦§©§¨¨Ÿ

àìc àéâñ àì úà Cì øîà éàçBé ïa ù"øå úà àìå å"éå̈§Ÿ¤§¤¨¦¨©¨¤Ÿ©§¨§Ÿ

àúà Ckìä èBéãä ïBîîì dBáb ïBîî ïéa é÷eñôàì áúk̈©§©§¥¥¨¨©§¨¤§¦§¨¨¨

Bàð÷å Bãéa éepéL äNòð øBL äNòðå ìâò ìéà äNòðå äìè áðb àòìéà éaø øîà àø÷ déáøò å"éå̈©§¥§¨¨©©¦¦¨¨¨©¨¤§©£¨©¦¥¤§©£¨©£¨¦§¨§¨§

äNòðå äìè áðb àòìéà 'øì àðéðç éaø déáéúéà øëBî àeä BlL çáBè àeä BlL øëîe çáè̈©¨©¤¥©¤¥¥¦¥©¦£¦¨§¦¨¨¨©¨¤§©£¨

dééð÷ ã"ñ éàå áðbL ïéòk äMîçå äòaøà éîeìLúå ìôk éîeìLz ílLî øBL äNòðå ìâò ìéà©¦¥¤§©£¨§©¥©§¥¥¤§©§¥©§¨¨©£¦¨§¥¤¨©§¦©§¥

éànà éð÷ àì éepéL éàî àlàå déì øîà øëBî àeä BlL çáBè àeä BlL ílLî éànà éepéLa§¦©©§©¥¤¥©¤¥¨©¥§¤¨©¦Ÿ¨¥©©

ì áðbL ïéòk ílLîì"àc íeMî ílLî àìc àîòè eðééä àzLä ék déì øîà àzLä ék ílL §©¥§¥¤¨©§©¥¦©§¨¨©¥¦©§¨©§©§¨§Ÿ§©¥¦§

àðîçø äaøcà déì øîà àzòc éàäî ïìvéð àðîçø ì"à Cnî éáðb àøëéc Cnî éáðb àøBz¨©§¦¦¨¦§¨©§¦¦¨©§¨¨¦§¨¥©©§¨¨©¥©§©¨©§¨¨

é÷úî :Cãéc àzòcî ïìvéðéeø÷ BîBé ïa øBL àáø øîà íMä éepéLa eäðéð÷éðå àøéæ éaø dì ó ¦§¨¦©§¨¦¨©§¦¨©¦¥¨§¦§¦§§¦©¥¨©¨¨¤¨

ïa ìéà ãìeé ék æò Bà áNë Bà øBL áéúëc øBL éeø÷ BîBé ïa øBL ìéà éeø÷ BîBé ïa ìéà øBL©¦¤¨©¦¤¨¦§¦¤¤¥¦¦¨¥©¦¤

ðàö éìéàå áéúëc ìéà éeø÷ BîBéî"ù åàì àlà ìëà íéNák ìëà àìc àeä íéìéà ézìëà àì E ¨©¦¦§¦§¥¥Ÿ§Ÿ¨¨§¦¥¦§Ÿ¨©§¨¦¨©¤¨©

àìå úãîBò BîB÷îa éepéL éøîàc àéä ù"á épî àä úLL ø"à àéL÷ î"î ìéà éeø÷ BîBé ïa ìéà©¦¤¨©¦©§¨¥¤¨©¦¦§©§¥¦¦§¤¤§Ÿ

àãç éðz ïéé ïàNòå íéáðò ïîL ïàNòå íéúéæ úìBñ ïàNòå ïéhéç dððúàa dì ïúð àéðúc éð÷̈¥§©§¨¨©¨§¤§¨¨¦¦§¨§¨¤¥¦§¨§¨¤¤£¨¦§¨§¨©¦¨¥¨¨

éàî ïéøézî ìlä úéáe ïéøñBà ù"á ÷øBtñàîc ïBéøeb éðz óñBé áø øîàå øzeî àãç éðúå øeñà̈§¨¥¨¨¨§¨©©¥¨¥§§¥©§©§¦¥¦¥©¦¦©
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc `nw `aa(iyily meil)

lirl zexen`d zeyxcd:
,íéøîBà íéîëçåxn`p ,dcede xwyl raype exiag oenna xtekd iabl ©£¨¦§¦

Fny` z` aiyde' ,(f d xacna)BúéLéîçå ,BLàøaz` mlyny ,'eilr sqi §¥¦¤£¨−§Ÿ©£¦¦Ÿ¥¨¨
aeig z` aezkd jnqy oeike ,yneg dilr siqene xwyl dilr raypy oxwd

y cenll yi ,ynegl oxwdLàøa ílzLnä ïBîîoenna xtekd xy`k ± ¨©¦§©¥§Ÿ
ok m`e ,micr e`ay mcew envrn dcedy oebk ,oxwd z` `l` mlyn epi`

`ed ixd ,'de 'ce ltk ly zeqpwdn xhtpéñBîLîBç ómle` ,ïéàL ïBîî ¦¤¨¤¥
Làøa ílzLî,'de 'c e` ltk mb oxwd melyz lr siqedl eilr xy`k ± ¦§©¥§Ÿ

mlyl aiigzd ok m`e ,apbp oecwtdy ezprha xwiyy micr ecirdy oebk
if` ,ltkéñBî ïéàLîBç ó,my` oaxw `iadl eilr df ote`a s` mle` . ¥¦¤

.ezreay lr xtkléàçBé ïa ïBòîL éaømy`d aeiga minkg lr wleg ©¦¦§¤©
eìôk LiL íB÷îa ílzLî íLàå LîBç ïéà ,øîBàmicr e`a xy`k - ¥¥¤§¨¨¦§©¥§¨¤¥¤¤

daiig `le ,ltk aiigzp oky ,my` eze` zaiign dpi` ez`ced ,dligz

.y`xa mlzynd oenn lr `l` my`e yneg dxezd
:awri iax ixac z` `pipg iax xxanúäéî éðz÷,[mewn lkn ±]BLîeç ¨¨¥¦©§
,á÷òé éaø éøác ,Bìéôëa Bì äìBòmelyz ici lr ynegdn xhtpy epiid ¤¦§¥¦§¥©¦©£Ÿ

,xxal yie ,dey mdipy xeriyyk `l` epi` df j` ,ltkdéîc éëéä± ¥¦¨¥
,dey mxeriy ote` dfi`aàîéìéàxaecn,àøwéòîcoecwtdy orhyk ¦¥¨§¥¦¨¨

oecwtd did ,apbp'ã àéåL,mifef,óBqáìeoiicr did ,micrd edeaiigyk ©§¨§©
,äòaøà àéåLm`d if`,Bìéôëa Bì äìBò BLîeçixdàìéôkltkd ± ©§¨©§¨¨§¤¦§¥§¥¨

`edäòaøà,oecwtd ieeyk mifefàLîeçå`edàæeæmpi`y oeike ,cg` ©§¨¨§§¨¨
aeign xhet epi`e ,yneg mya `xwidl leki epi` ltkd melyz ,miey

,ynegdàlàm`dåàìxaecnàøwéòîcdidóBqáìe ,äòaøà àéåLlfed ¤¨©§¥¦¨¨©§¨©§¨¨§©
e,àæeæ àéåLxnel xyt` df ote`ayàìéôëcoecwtd ieeyk mlzyn ©§¨¨¦§¥¨

exeriy okle ,oicl dcnrd zryadéLîeçå ,àæeæ`ed mb,àæeæ`ed oky ¨§§¥¨
zry `idy dreayde dxitkd zrya oecwtd ieey `idy ,oxwdn riax

,daipbd,àîìàdy gken ,cg` fef `ed ynegdy dfnïø÷znlzynïéòk ©§¨¤¤§¥
,áðbLy gken ,cg` fef exeriy `ed s` ltkdy dfneìôk éîeìLz ¤¨©©§¥¤¤

'äå 'ã éîeìLúåminlzyn.ïéca äãîòä úòLkgken ax ly epic ,ok m`e §©§¥§¦§©©£¨¨©¦
.`ziixadn

:di`xd z` `xnbd dgec,àáø øîàawri iax ixac z` yxtl gxkd oi` ¨©¨¨
oky ,lfed oecwtdykíìBòìyxtl xyt` ±,äòaøà àéåL àøwéòîc §¨§¥¦¨¨©§¨©§¨¨

àéL÷ à÷ãe ,äòaøà àéåL énð àzLäåltkd xehti cvik ,dywedy dn ± §©§¨©¦©§¨©§¨¨§¨©§¨
ixdy ,ynegd z`àìéôkexeriy'ãmifefdéLîeçåexeriy,àæeæmpi`e §¥¨§§¥¨
,ayiil yi ,mieyïðé÷ñò éàîa àëäxaecn ±òaLpL ïBâk,xwyløæçå ¨¨§©©§¦¨§¤¦§©§¨©

òaLðådyr oke ,xwylå ,íéîòt òaøàseqaläãBäecia did oecwtdy §¦§©©§©§¨¦§¨
,xwyl raypeäøîà äøBzäå,(ck d `xwie)åéúéLéîçå'oeyla 'eilr sqi §©¨¨§¨©£¦¦¨Ÿ¥¨¨
y cnll ,miax,úçà ïø÷a äaøä úBiLéîç äúaéø äøBzärayp m`y ©¨¦§¨£¦¦©§¥§¤¤©©

ok m`e .sqep yneg ezaiign dreay lk ,cg` oenn lr minrt dnk xwyl
df ote`ae ,ltkd aeig xeriyk ,mifef 'c zereayd 'c lr ez`ceda aiigzp

.ynegdn exhet ltkd melyzy awri iax xn`

:`ziixaa exkfpy ,oerny iaxe minkg ixac z` zx`an `xnbd,øî øîà̈©©
íéøîBà íéîëçåxn`py,'åéúéLéîçå BLàøa'ynegl oxwd aeig zekinqe ©£¨¦§¦§Ÿ©£¦¦¨

y zcnlnLàøa ílzLnä ïBîî`l` mlyn epi` oenna xtekd xy`k ± ¨©¦§©¥§Ÿ
`ed ,oxwd z`éñBî,LîBç ój`,Làøa ílzLî ïéàL ïBîîsiqen `l` ¦¤¨¤¥¦§©¥§Ÿ

,'de 'c e` ltk mbéñBî ïéà.LîBç óltk aiegndy ,minkg ixacn rnyne ¥¦¤
,ynegn `l` xeht epi`ìáàoaxwéúééî ,íLàdywn .`iadl eilr ± £¨¨¨©§¦

:`xnbdílLî àìc LîBç àðL éàîynegd aeig dpzypy mrhd edn ± ©§¨¤§Ÿ§©¥
meyn df ixd ,eze` mlyn epi`y,'åéúéLéîçå BLàøa' áéúëcjnqy ¦§¦§Ÿ©£¦¦¨

ok m`e ,x`azd xy`k ,ynegl oxwd z` aezkdY ílLî àì énð íLà̈¨©¦Ÿ§©¥
,`iadl eilr oi`áéúk àäc(dk-ck d `xwie)úàå åéúéLéîçå BLàøa' §¨§¦§Ÿ©£¦¦¨§¤

,'BîLà:`xnbd zvxzn .oxwd aeigl jnqp my`d aeig s`yCì éøîà- £¨¨§¥¨
eaiyi,ïðaø' dlindy meyn ,oxwl jnqp `l my`d aeigydé÷ñt 'úà ©¨¨¤¨§¥
àø÷:`xnbd dywn .mdipa dwiqtn ±,éàçBé ïa ïBòîL éaøåxaeqd §¨§©¦¦§¤©

ixd ,oxwl jnqp my`d aeigy meyn ,my` `ian epi` ltka aiegndy
zliny xaeq y"xy :zvxzne .mdipa dwiqtn 'z`' dlind'úàå'ztqeza §¤

,xeaigd e"`eàø÷ déáøòmiaeigd mr my`d aeig z` xagle axrl d`a ± ©§¥§¨
:`xnbd zx`an .eiptl exn`pyCì éøîà ïðaøå,y"x ixac lr eaiyi ± §©¨¨¨§¥¨

xn`pl my`d aeig z` axrl dxezd dzvx m` ixdy ,ok xnel oi`y

,eiptlàðîçø áBzëéì àìaezkl dxezl did `l ±.'úà' àìå å"éå àì Ÿ¦§©£¨¨Ÿ¨§Ÿ¤
,Cì øîà éàçBé ïa ïBòîL éaøåmy`d z` jenql aezkd dvx m` s`y §©¦¦§¤©¨©¨

,eiptl xn`plY áúk àìc àéâñ àì 'úà'aezkl `ly xyt` did `l ¤Ÿ©§¨§Ÿ¨©
jxvp 'z`' oky ,'z`'é÷eñôàìwiqtdl -ïéa`edy my`dïBîîozipd §©§¥¥¨

ldBáb±,'dlì`edy ynegd oiaïBîîl ozipdèBéãäoi` ixdy ,milral ± ¨©§¨¤§
,miey mdipy eli`k maxrl ie`xàúà Ckìäaezkd siqed ±å"éåedéáøò ¦§¨¨¨¨¨§¥

l,àø÷.oxw wx mlyn epi`y in z` my`n xehtl §¨
epcnl mdixacy ,`pipg iaxl `rli` iax oia zwelgn d`ian `xnbd

:ax lr (.eq onwl) dpnn eywdy `ziixaäìè áðb ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¨¤
,ìéà äNòðåapby e`,øBL äNòðå ìâòy aygp df if`äNòðdndaa §©£¨©¦¥¤§©£¨©£¨

éepéL`idykBãéaapbd lyå ,oklBàð÷lky ,xeyd e` li`d z` apbd ¦§¨§§¨
m` okle ,el zipwp ,apbd cia dzpzypy daipbøëîe çáè'c mlyn epi` ¨©¨©

dnda oky ,'de,çáBè àeä BlLdndaeéaø déáéúéà .øëBî àeä BlL ¤¥©¤¥¥¦¥©¦
àòìéà éaøì àðéðç,`ziixan,ìéà äNòðå äìè áðbe`,øBL äNòðå ìâò £¦¨§©¦¦§¨¨©¨¤§©£¨©¦¥¤§©£¨

äMîçå äòaøà éîeìLúå ìôk éîeìLz ílLî,ïéòkdrya didyáðbL §©¥©§¥¤¤§©§¥©§¨¨©£¦¨§¥¤¨©
` `le milbre mi`lh mlyny ,dze`,mixeeye miliCzòc à÷ìñ éàå§¦©§¨©§¨

apbdydééð÷xeyd e` li`d z` dpew ±ílLî éànà ,éepéLalr 'de 'c ©§¥§¦©©§©¥
ixd ,gahykçáBè àeä BlLe.øëBî àeä BlLdfk iepiyy gken `l` ¤¥©¤¥

gah m` aiig apbd okle ,milral zkiiy oiicr dndade ,iepiy aygp epi`

.xkn e`déì øîà,`pipg iaxl `rli` iaxéàî àlàågikedl jpevx ¨©¥§¤¨©
y ,`ziixadnéepéLe iepiyl aygp epi` dfkéð÷ àìm` ,dndad z` apbd ¦Ÿ¨¥

okílLî éànà'de 'c,áðbL ïéòkeilr ixdìàzLä ék ílLitk ± ©©§©¥§¥¤¨©§©¥¦©§¨
zeyxa `id ixd dgahyk oky ,xkn e` gahy drya dndad dzidy

.llk dpnn cenll oi`e zyaeyn `ziixad i`ce `l` .dilradéì øîà̈©¥
oky ,zyaeyn `ziixady gikedl oi` jziiyewn ,`rli` iaxl `pipg iax

ílLî àìc àîòè eðééä àzLä ék`zyd ik mlyn epi` apbdy mrhd ± ¦©§¨©§©§¨§Ÿ§©¥
,`eddéì øîàc íeMîm`d ,milral apbdàøBz[xey -],Enî éáðbixd ¦§¨©¥¨¨§¥¦§

m`de ,lbr `l` jnn izapb `làøëéc[li` -],Enî éáðb,dlh izapb ixd ¦§¨¨§¥¦§
.izapby dn cbpk `l` dgiahd lr ipaiigl oi`edéì øîà`rli` iax ¨©¥

,`pipg iaxlàzòc éàäî ïìvéð àðîçø,dpekp dpi`y ef drcn 'd eplivi ± ©£¨¨¦§¨¥©©§¨
zaygp dndady jgxk lr ,dzepwl ick iepiy aygp epi` df iepiy m`y

gahy `vnpe ,xeye li` apby aygpe ,dzpzyp `l oky ,'lfby oirk' `idy
.apby li`e xeydéì øîà,`rli` iaxl `pipg iaxïìvéð àðîçø ,äaøcà ¨©¥©§©¨©£¨¨¦§¨
Cãéc àzòcîepi` df iepiyy s` oky ,dpekp dpi`y jzxaqe jzrcn ± ¦©§¨¦¨

lirend zvwna iepiy edf mewn lkn ,dzepwl lirend xenb iepiy aygp
'de 'c inelyza aiigzn apbd oi`e ,daipbd zrya did `ly aygidl

.ecbpk
:`pipg iax `iady `ziixad ixac z` zxxan `xnbdé÷úîY dì ódywd ©§¦¨

àøéæ éaøoiprl iepiy `xwp epi` 'li` dyrp dlh' m` s` ixd ,`ziixad lr ©¦¥¨
mewn lkn ,eil`n dyrp iepiydy meyn ,ezepwleäðéð÷éðåapbd edpwi ± §¦§¦§

,íMä éepéLa:`xnbd zvxzn .li`l dlhn dpzyp eny oky,àáø øîà §¦©¥¨©¨¨
oky ,myd iepiy aygp epi` df iepiyBîBé ïa øBL`ed ixd ,clepy meia ± ¤

xak,øBL éeø÷okeBîBé ïa ìéàxak,ìéà éeø÷.my iepiy o`k oi`egiken ¨©¦¤¨©¦
y `axáéúëc ,øBL éeø÷ BîBé ïa øBL(fk ak `xwie)Bà áNë Bà øBL' ¤¨¦§¦¤¤

,'ãìeé ék æò,licbdyk eny dpzyp `le ,xey iexw xak clepyny rnyne ¥¦¦¨¥
okeáéúëc ,ìéà éeø÷ BîBé ïa ìéà,xyeia ecary oall awri xikfdyk ©¦¤¨©¦¦§¦

(gl `l ziy`xa)ðàö éìéàå','ézìëà àì Ey awri xn`y okzideíéìéà §¥¥Ÿ§Ÿ¨¨§¦¥¦
milecbìëà àìc àeäj` ,íéNákmiphw mi`lh ±òîL åàì àlà ,ìëà §Ÿ¨©§¨¦¨©¤¨©§©
dpéîy rnyn o`kny i`ce ±,ìéà éeø÷ BîBé ïa ìéà`ly awri xn`e ¦¨©¦¤¨©¦

.llk oal o`vn lk`

àéL÷ íB÷î ìkîdyrpe dlh' iepiyd eixacly ,`rli` iaxl `ziixad ¦¨¨©§¨
:`xnbd zvxzn .'de 'c aiigy epipy `ziixaae ,'de 'cn xhet 'li`áø øîà̈©©

épî àä ,úLLzhiya `ziixad -BîB÷îa éepéL éøîàc ,àéä éànL úéa ¥¤¨©¦¥©©¦§¨§¥¦¦§
éð÷ àìå úãîBòepiptl `vnpe ,wlzqp eli`k aygp epi` dpzypy xac - ¤¤§Ÿ¨¥

dlh apbyk jkle ,dpzypy s` mcewnk miiw oiicr `ed `l` ,xg` xac
,xkne gah m` aiig apbde ,eilra zeyxn `vi `l ,li` dyrpeàéðúc§©§¨

,i`ny zia zrc efy zeziixaadì ïúðdpefl lreaddpðúàaopz`a ± ¨©¨§¤§©¨
dlyïàNòå ,ïéhéçdyrpy cr gnwd z` dztipe oze` dpghe ±,úìBñ ¦¦©£¨¨¤

dl ozpy e`,ïîL ïàNòå ,íéúéæozpy e`,ïéé ïàNòå íéáðòif`àãç éðz ¥¦©£¨¨¤¤£¨¦©£¨¨©¦¨¥£¨
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צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc `nw `aa(iyily meil)

lirl zexen`d zeyxcd:
,íéøîBà íéîëçåxn`p ,dcede xwyl raype exiag oenna xtekd iabl ©£¨¦§¦

Fny` z` aiyde' ,(f d xacna)BúéLéîçå ,BLàøaz` mlyny ,'eilr sqi §¥¦¤£¨−§Ÿ©£¦¦Ÿ¥¨¨
aeig z` aezkd jnqy oeike ,yneg dilr siqene xwyl dilr raypy oxwd

y cenll yi ,ynegl oxwdLàøa ílzLnä ïBîîoenna xtekd xy`k ± ¨©¦§©¥§Ÿ
ok m`e ,micr e`ay mcew envrn dcedy oebk ,oxwd z` `l` mlyn epi`

`ed ixd ,'de 'ce ltk ly zeqpwdn xhtpéñBîLîBç ómle` ,ïéàL ïBîî ¦¤¨¤¥
Làøa ílzLî,'de 'c e` ltk mb oxwd melyz lr siqedl eilr xy`k ± ¦§©¥§Ÿ

mlyl aiigzd ok m`e ,apbp oecwtdy ezprha xwiyy micr ecirdy oebk
if` ,ltkéñBî ïéàLîBç ó,my` oaxw `iadl eilr df ote`a s` mle` . ¥¦¤

.ezreay lr xtkléàçBé ïa ïBòîL éaømy`d aeiga minkg lr wleg ©¦¦§¤©
eìôk LiL íB÷îa ílzLî íLàå LîBç ïéà ,øîBàmicr e`a xy`k - ¥¥¤§¨¨¦§©¥§¨¤¥¤¤

daiig `le ,ltk aiigzp oky ,my` eze` zaiign dpi` ez`ced ,dligz

.y`xa mlzynd oenn lr `l` my`e yneg dxezd
:awri iax ixac z` `pipg iax xxanúäéî éðz÷,[mewn lkn ±]BLîeç ¨¨¥¦©§
,á÷òé éaø éøác ,Bìéôëa Bì äìBòmelyz ici lr ynegdn xhtpy epiid ¤¦§¥¦§¥©¦©£Ÿ

,xxal yie ,dey mdipy xeriyyk `l` epi` df j` ,ltkdéîc éëéä± ¥¦¨¥
,dey mxeriy ote` dfi`aàîéìéàxaecn,àøwéòîcoecwtdy orhyk ¦¥¨§¥¦¨¨

oecwtd did ,apbp'ã àéåL,mifef,óBqáìeoiicr did ,micrd edeaiigyk ©§¨§©
,äòaøà àéåLm`d if`,Bìéôëa Bì äìBò BLîeçixdàìéôkltkd ± ©§¨©§¨¨§¤¦§¥§¥¨

`edäòaøà,oecwtd ieeyk mifefàLîeçå`edàæeæmpi`y oeike ,cg` ©§¨¨§§¨¨
aeign xhet epi`e ,yneg mya `xwidl leki epi` ltkd melyz ,miey

,ynegdàlàm`dåàìxaecnàøwéòîcdidóBqáìe ,äòaøà àéåLlfed ¤¨©§¥¦¨¨©§¨©§¨¨§©
e,àæeæ àéåLxnel xyt` df ote`ayàìéôëcoecwtd ieeyk mlzyn ©§¨¨¦§¥¨

exeriy okle ,oicl dcnrd zryadéLîeçå ,àæeæ`ed mb,àæeæ`ed oky ¨§§¥¨
zry `idy dreayde dxitkd zrya oecwtd ieey `idy ,oxwdn riax

,daipbd,àîìàdy gken ,cg` fef `ed ynegdy dfnïø÷znlzynïéòk ©§¨¤¤§¥
,áðbLy gken ,cg` fef exeriy `ed s` ltkdy dfneìôk éîeìLz ¤¨©©§¥¤¤

'äå 'ã éîeìLúåminlzyn.ïéca äãîòä úòLkgken ax ly epic ,ok m`e §©§¥§¦§©©£¨¨©¦
.`ziixadn

:di`xd z` `xnbd dgec,àáø øîàawri iax ixac z` yxtl gxkd oi` ¨©¨¨
oky ,lfed oecwtdykíìBòìyxtl xyt` ±,äòaøà àéåL àøwéòîc §¨§¥¦¨¨©§¨©§¨¨

àéL÷ à÷ãe ,äòaøà àéåL énð àzLäåltkd xehti cvik ,dywedy dn ± §©§¨©¦©§¨©§¨¨§¨©§¨
ixdy ,ynegd z`àìéôkexeriy'ãmifefdéLîeçåexeriy,àæeæmpi`e §¥¨§§¥¨
,ayiil yi ,mieyïðé÷ñò éàîa àëäxaecn ±òaLpL ïBâk,xwyløæçå ¨¨§©©§¦¨§¤¦§©§¨©

òaLðådyr oke ,xwylå ,íéîòt òaøàseqaläãBäecia did oecwtdy §¦§©©§©§¨¦§¨
,xwyl raypeäøîà äøBzäå,(ck d `xwie)åéúéLéîçå'oeyla 'eilr sqi §©¨¨§¨©£¦¦¨Ÿ¥¨¨
y cnll ,miax,úçà ïø÷a äaøä úBiLéîç äúaéø äøBzärayp m`y ©¨¦§¨£¦¦©§¥§¤¤©©

ok m`e .sqep yneg ezaiign dreay lk ,cg` oenn lr minrt dnk xwyl
df ote`ae ,ltkd aeig xeriyk ,mifef 'c zereayd 'c lr ez`ceda aiigzp

.ynegdn exhet ltkd melyzy awri iax xn`

:`ziixaa exkfpy ,oerny iaxe minkg ixac z` zx`an `xnbd,øî øîà̈©©
íéøîBà íéîëçåxn`py,'åéúéLéîçå BLàøa'ynegl oxwd aeig zekinqe ©£¨¦§¦§Ÿ©£¦¦¨

y zcnlnLàøa ílzLnä ïBîî`l` mlyn epi` oenna xtekd xy`k ± ¨©¦§©¥§Ÿ
`ed ,oxwd z`éñBî,LîBç ój`,Làøa ílzLî ïéàL ïBîîsiqen `l` ¦¤¨¤¥¦§©¥§Ÿ

,'de 'c e` ltk mbéñBî ïéà.LîBç óltk aiegndy ,minkg ixacn rnyne ¥¦¤
,ynegn `l` xeht epi`ìáàoaxwéúééî ,íLàdywn .`iadl eilr ± £¨¨¨©§¦

:`xnbdílLî àìc LîBç àðL éàîynegd aeig dpzypy mrhd edn ± ©§¨¤§Ÿ§©¥
meyn df ixd ,eze` mlyn epi`y,'åéúéLéîçå BLàøa' áéúëcjnqy ¦§¦§Ÿ©£¦¦¨

ok m`e ,x`azd xy`k ,ynegl oxwd z` aezkdY ílLî àì énð íLà̈¨©¦Ÿ§©¥
,`iadl eilr oi`áéúk àäc(dk-ck d `xwie)úàå åéúéLéîçå BLàøa' §¨§¦§Ÿ©£¦¦¨§¤

,'BîLà:`xnbd zvxzn .oxwd aeigl jnqp my`d aeig s`yCì éøîà- £¨¨§¥¨
eaiyi,ïðaø' dlindy meyn ,oxwl jnqp `l my`d aeigydé÷ñt 'úà ©¨¨¤¨§¥
àø÷:`xnbd dywn .mdipa dwiqtn ±,éàçBé ïa ïBòîL éaøåxaeqd §¨§©¦¦§¤©

ixd ,oxwl jnqp my`d aeigy meyn ,my` `ian epi` ltka aiegndy
zliny xaeq y"xy :zvxzne .mdipa dwiqtn 'z`' dlind'úàå'ztqeza §¤

,xeaigd e"`eàø÷ déáøòmiaeigd mr my`d aeig z` xagle axrl d`a ± ©§¥§¨
:`xnbd zx`an .eiptl exn`pyCì éøîà ïðaøå,y"x ixac lr eaiyi ± §©¨¨¨§¥¨

xn`pl my`d aeig z` axrl dxezd dzvx m` ixdy ,ok xnel oi`y

,eiptlàðîçø áBzëéì àìaezkl dxezl did `l ±.'úà' àìå å"éå àì Ÿ¦§©£¨¨Ÿ¨§Ÿ¤
,Cì øîà éàçBé ïa ïBòîL éaøåmy`d z` jenql aezkd dvx m` s`y §©¦¦§¤©¨©¨

,eiptl xn`plY áúk àìc àéâñ àì 'úà'aezkl `ly xyt` did `l ¤Ÿ©§¨§Ÿ¨©
jxvp 'z`' oky ,'z`'é÷eñôàìwiqtdl -ïéa`edy my`dïBîîozipd §©§¥¥¨

ldBáb±,'dlì`edy ynegd oiaïBîîl ozipdèBéãäoi` ixdy ,milral ± ¨©§¨¤§
,miey mdipy eli`k maxrl ie`xàúà Ckìäaezkd siqed ±å"éåedéáøò ¦§¨¨¨¨¨§¥

l,àø÷.oxw wx mlyn epi`y in z` my`n xehtl §¨
epcnl mdixacy ,`pipg iaxl `rli` iax oia zwelgn d`ian `xnbd

:ax lr (.eq onwl) dpnn eywdy `ziixaäìè áðb ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¨¤
,ìéà äNòðåapby e`,øBL äNòðå ìâòy aygp df if`äNòðdndaa §©£¨©¦¥¤§©£¨©£¨

éepéL`idykBãéaapbd lyå ,oklBàð÷lky ,xeyd e` li`d z` apbd ¦§¨§§¨
m` okle ,el zipwp ,apbd cia dzpzypy daipbøëîe çáè'c mlyn epi` ¨©¨©

dnda oky ,'de,çáBè àeä BlLdndaeéaø déáéúéà .øëBî àeä BlL ¤¥©¤¥¥¦¥©¦
àòìéà éaøì àðéðç,`ziixan,ìéà äNòðå äìè áðbe`,øBL äNòðå ìâò £¦¨§©¦¦§¨¨©¨¤§©£¨©¦¥¤§©£¨

äMîçå äòaøà éîeìLúå ìôk éîeìLz ílLî,ïéòkdrya didyáðbL §©¥©§¥¤¤§©§¥©§¨¨©£¦¨§¥¤¨©
` `le milbre mi`lh mlyny ,dze`,mixeeye miliCzòc à÷ìñ éàå§¦©§¨©§¨

apbdydééð÷xeyd e` li`d z` dpew ±ílLî éànà ,éepéLalr 'de 'c ©§¥§¦©©§©¥
ixd ,gahykçáBè àeä BlLe.øëBî àeä BlLdfk iepiyy gken `l` ¤¥©¤¥

gah m` aiig apbd okle ,milral zkiiy oiicr dndade ,iepiy aygp epi`

.xkn e`déì øîà,`pipg iaxl `rli` iaxéàî àlàågikedl jpevx ¨©¥§¤¨©
y ,`ziixadnéepéLe iepiyl aygp epi` dfkéð÷ àìm` ,dndad z` apbd ¦Ÿ¨¥

okílLî éànà'de 'c,áðbL ïéòkeilr ixdìàzLä ék ílLitk ± ©©§©¥§¥¤¨©§©¥¦©§¨
zeyxa `id ixd dgahyk oky ,xkn e` gahy drya dndad dzidy

.llk dpnn cenll oi`e zyaeyn `ziixad i`ce `l` .dilradéì øîà̈©¥
oky ,zyaeyn `ziixady gikedl oi` jziiyewn ,`rli` iaxl `pipg iax

ílLî àìc àîòè eðééä àzLä ék`zyd ik mlyn epi` apbdy mrhd ± ¦©§¨©§©§¨§Ÿ§©¥
,`eddéì øîàc íeMîm`d ,milral apbdàøBz[xey -],Enî éáðbixd ¦§¨©¥¨¨§¥¦§

m`de ,lbr `l` jnn izapb `làøëéc[li` -],Enî éáðb,dlh izapb ixd ¦§¨¨§¥¦§
.izapby dn cbpk `l` dgiahd lr ipaiigl oi`edéì øîà`rli` iax ¨©¥

,`pipg iaxlàzòc éàäî ïìvéð àðîçø,dpekp dpi`y ef drcn 'd eplivi ± ©£¨¨¦§¨¥©©§¨
zaygp dndady jgxk lr ,dzepwl ick iepiy aygp epi` df iepiy m`y

gahy `vnpe ,xeye li` apby aygpe ,dzpzyp `l oky ,'lfby oirk' `idy
.apby li`e xeydéì øîà,`rli` iaxl `pipg iaxïìvéð àðîçø ,äaøcà ¨©¥©§©¨©£¨¨¦§¨
Cãéc àzòcîepi` df iepiyy s` oky ,dpekp dpi`y jzxaqe jzrcn ± ¦©§¨¦¨

lirend zvwna iepiy edf mewn lkn ,dzepwl lirend xenb iepiy aygp
'de 'c inelyza aiigzn apbd oi`e ,daipbd zrya did `ly aygidl

.ecbpk
:`pipg iax `iady `ziixad ixac z` zxxan `xnbdé÷úîY dì ódywd ©§¦¨

àøéæ éaøoiprl iepiy `xwp epi` 'li` dyrp dlh' m` s` ixd ,`ziixad lr ©¦¥¨
mewn lkn ,eil`n dyrp iepiydy meyn ,ezepwleäðéð÷éðåapbd edpwi ± §¦§¦§

,íMä éepéLa:`xnbd zvxzn .li`l dlhn dpzyp eny oky,àáø øîà §¦©¥¨©¨¨
oky ,myd iepiy aygp epi` df iepiyBîBé ïa øBL`ed ixd ,clepy meia ± ¤

xak,øBL éeø÷okeBîBé ïa ìéàxak,ìéà éeø÷.my iepiy o`k oi`egiken ¨©¦¤¨©¦
y `axáéúëc ,øBL éeø÷ BîBé ïa øBL(fk ak `xwie)Bà áNë Bà øBL' ¤¨¦§¦¤¤

,'ãìeé ék æò,licbdyk eny dpzyp `le ,xey iexw xak clepyny rnyne ¥¦¦¨¥
okeáéúëc ,ìéà éeø÷ BîBé ïa ìéà,xyeia ecary oall awri xikfdyk ©¦¤¨©¦¦§¦

(gl `l ziy`xa)ðàö éìéàå','ézìëà àì Ey awri xn`y okzideíéìéà §¥¥Ÿ§Ÿ¨¨§¦¥¦
milecbìëà àìc àeäj` ,íéNákmiphw mi`lh ±òîL åàì àlà ,ìëà §Ÿ¨©§¨¦¨©¤¨©§©
dpéîy rnyn o`kny i`ce ±,ìéà éeø÷ BîBé ïa ìéà`ly awri xn`e ¦¨©¦¤¨©¦

.llk oal o`vn lk`

àéL÷ íB÷î ìkîdyrpe dlh' iepiyd eixacly ,`rli` iaxl `ziixad ¦¨¨©§¨
:`xnbd zvxzn .'de 'c aiigy epipy `ziixaae ,'de 'cn xhet 'li`áø øîà̈©©

épî àä ,úLLzhiya `ziixad -BîB÷îa éepéL éøîàc ,àéä éànL úéa ¥¤¨©¦¥©©¦§¨§¥¦¦§
éð÷ àìå úãîBòepiptl `vnpe ,wlzqp eli`k aygp epi` dpzypy xac - ¤¤§Ÿ¨¥

dlh apbyk jkle ,dpzypy s` mcewnk miiw oiicr `ed `l` ,xg` xac
,xkne gah m` aiig apbde ,eilra zeyxn `vi `l ,li` dyrpeàéðúc§©§¨

,i`ny zia zrc efy zeziixaadì ïúðdpefl lreaddpðúàaopz`a ± ¨©¨§¤§©¨
dlyïàNòå ,ïéhéçdyrpy cr gnwd z` dztipe oze` dpghe ±,úìBñ ¦¦©£¨¨¤

dl ozpy e`,ïîL ïàNòå ,íéúéæozpy e`,ïéé ïàNòå íéáðòif`àãç éðz ¥¦©£¨¨¤¤£¨¦©£¨¨©¦¨¥£¨
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xcde"צו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc `nw `aa(iriax meil)

àúàc àeä 'íäéúBãìå àìå íä'opz`a mipzipd seb wx exq`py ,[`a ±] ¥§Ÿ©§¥¤§¨¨
:`xnbd zxxan .mdn miclepd `le ,alk xigne dpef,ìlä úéáemd oipn ¥¦¥

exq`p `ly rnyn 'md' dlind mzrcl :zx`ane .miclepd z` mihrnn
okle ,mdy zenk `l`dpéî úéòîL ézøzxyt` micenild ipy z` ± ©§¥©§¦¦¨

mb ,'md'n hrnl'íäéepéL àìå íä'mbe.'íäéúBãìå àìå íä'zl`ey ¥§Ÿ¦¥¤¥§Ÿ©§¥¤
:`xnbdìlä úéáe,mdiiepiy z` hrnl 'md'n eyxcyáéúëäxn`p ixde ± ¥¦¥¨§¦

,'íb'lld zia miyxec dne ,mdiiepiy z` zeaxl i`ny zia eyxc epnne ©
ok` :`xnbd zniiqn .'mb'nàéL÷ ìlä úéáì ,'íb'.azkp recn dyw ± ©§¥¦¥©§¨

ltk inelyzy ,ax ixac lr ,`pipg iax dpyy `ziixadn dywn `xnbd
:oica dcnrd zryk minlzyn 'de 'ceéâéìt àì ïàk ãòiax [ewlgp `l ±] ©¨Ÿ§¦¥

`pipg iaxe `rli`àlà,dnecke li` dyrpy dlh ly iepiyaøîciax ± ¤¨§©
`rli`øáñayéepéLdfäðB÷'cn xhtidl ely ziyrpe ,dndad z` apbd ¨©¦¤

,'deøîe`pipg iax ±øáñyéepéL ïéàdfäðB÷e` gah m` 'de 'c aiige , ©¨©¥¦¤
,xknéîelL ïéðòì ìáà±,melyzd z` da mixryny dryd oiprlélek £¨§¦§©©¥¥
àîìòy micenàøwéòîãkdaipbd zry itl ±,ílLîiax zrcl s`e ¨§¨¦§¥¦¨¨§©¥

minlzyn ltkd inelyz mewn lkn ,'de 'cn xhet df iepiyy `rli`

e` dxwiizpy `l` dteba dzpzyp `l daipbdyk oke ,daipbd zryk
,daipbd zrya daipbd ieeyk 'de 'ce ltk mlyn apbd ,dlfedyéðz÷c§¨¨¥

,li` dyrpe dlh apebdy ,`pipg iax dpyy `ziixaaìôk éîeìLz ílLî§©¥©§¥¤¤
ïéòk äMîçå äòaøà éîeìLúådrya dndad dzidy,áðbL,ok m`e §©§¥©§¨¨©£¦¨§¥¤¨©

éåäéz àîéìef `ziixaáø øîàc ,áøc àzáeézd z` mlyn apbdyïø÷ ¥¨¤¡¥§§¨§©§¨©©¤¤
ïéòkdrya dndad dzidy,áðbLe'ã éîeìLúå ìôk éîeìLz ílLî §¥¤¨©§©¥©§¥¤¤§©§¥
k 'äåa dieey.ïéca äãîòä úòL:`xnbd zvxzn,àáø øîàoia wlgl yi §§§©©£¨¨©¦¨©¨¨

aiyn `l` zerna mlyn epi` m`y ,melyzd ipte`íéàìèdlhd zgz §¨¦
zeqpwd z` mlyn ,apbyY àøwéòîãk,daipbd zrya dlhd didy itk ¦§¥¦¨¨

oirk mlyny `ziixaa epipy df ote`ae ,mlyn `ed dlhe apb dlh oky
a mlynyk j` ,apby,íéîczzl ick dndad ieey z` jixrdl jixve ¨¦

dndad z` mikixrny ax xn` dfa ,einelyzl xeriykdieeyåéLëò ìL §¤©§¨
.zniiw dzid eli`

xewn z` `xnbd d`ian ,apbl zipwp dzpzypy daipby x`azdy ab`
:sqep oipw ote`a dpce ,oicd,äaø øîày oicdéepéLdaipba apbd dyry ¨©©¨¦

miciaäðB÷on i`ce `ed ,zern `l` milral mlyn epi`e ,daipbd z` el ¤
ixdy ,dxezdàáéúk,jkl cenil dxezaàðéðúåoipw x`azpy dpyna §¦¨§¨¦¨
,x`ane .df'ìæb øLà äìæbä úà áéLäå' ,àáéúkxn`py ,(bk d `xwie) §¦¨§¥¦¤©§¥¨£¤¨¨

,weqta wcwcl yie ,ecia `vnpd exag oenna xtky dcend zyxtaäî©
,'ìæb øLà' øîBì ãeîìz`a `l` ,'dlifbd z` aiyde' xnel did ic ixd ©§©£¤¨¨

y ,cnllíàoiicr dlifbdìæbL ïéòk,dlifbd zrya dzidy itk ±øéæçé ¦§¥¤¨©©£¦
,dze`,åàì íàåwx if` ,dlifbd zrya dzidy itk dpi`e dzpzypy §¦©

éîelL éòa àîìòa íéîc,dxifgdl jixv epi`e ,dxear [mlyl jixv ±] ¨¦§¨§¨¨¥©¥
oke .el zipwp `l`àðéðz,(:bv onwl) dpew iepiyy df oic dpynaìæBbä ¨¦¨©¥

,íéìk ïàNòå íéöòlfby e`ílLî ,íéãâa ïàNòå øîöieeyk zern ¥¦©£¨¨¥¦¤¤©£¨¨§¨¦§©¥
xnvde mivrd,äìéæbä úòLkeilr did ixd ,dpew did `l iepiy m`e ¦§©©§¥¨

.micbade milkd z` aiydlénð éàiepiyy da epivny ztqep dpyn ± ¦©¦
xnelk ,fbd ziy`xa aiig zelgx yngn xnv ffebdy ,(.dlw oileg) dpew

m` j` ,fbdn wlg odkl zzl÷étñä àìffebdY Bì Bðzéìodklãò Ÿ¦§¦¦§©
BòávL`ed ixd ,fefbd xnvd lk z` ravy iptl ±øeètodkl zzln ¤§¨¨

,reavd xnvdnàîìày o`kn gken ±,äðB÷ éepéLelek xnvdy oeiky ©§¨¦¤
dpwpe ,dfifbd zrya didy itkn dpzype ravp mipdkd wlg mb ,ravp

.raevl

`ede ,xg` oipwa dax wtzqn mle`Leàé,daipbdn milrad ey`iizpy ± ¥
ixdyéð÷éðc ïðaø éøîàepi`e ,milra ye`ia daipbd z` dpew apbdy ± ¨§¥©¨¨§¦§¥

,zern mlyl `l` daiydl aiigïðéòãé àì eäéîmircei eppi` mle` ±éà ¦Ÿ©§¦¨¦
n dpew df oipwéà àúééøBàcwx.ïðaøc,wtqd iccv z` dax x`aneéà± §©§¨¦§©¨¨¦

daipba dpew ye`iy cenll xyt` m`dàöBnà äåäc éãéî ,àúééøBàc§©§¨¦¦©£¨©¥
äãéáàay ,dcia` `venl ezeeydl yiy meyn ±åàì ,äãéáà àöBî± £¥¨¥£¥¨©

`l m`ddéãéì éúéúc énwî dpéî døî Làééîc ïåékdpnn y`iizdy ± ¥¨§¦©©¨¨¦¨¦©¥§¥¥¦¥
,`vend cil dribdy iptl milraddéì éð÷jkitle ,`vend dze` dpew ± ¨¥¥

énð éàä,df apb mb ±døî Làéiîc ïåék,[milrad ±]déì éð÷,apbdàîìà ©©¦¥¨§¦©©¨¨¨¥¥©§¨
éð÷,`ziixe`cn ye`ia dpew apby cenll yi o`kne ±àîìc Bàoi` ¨¥¦§¨

daipb oky ,dcia`n cenllàéîc àì[dnec ±]äãéáàìa `weecy ,äãéáà Ÿ¨§¨©£¥¨£¥¨
àeämeyn ,dpew ye`iy dxezd dxn`ydéãéì éàúà éëcdiabdyky ± §¦£¨¦¦¥

ok m`e ,milrad ey`iizp xak ,ecil d`ae dze`déãéì àéúà àøézäa± §¤¥¨¨§¨¦¥
,daiydl mlern aiigzp `le ecil d`a xzidaéàä ìáà,daipbd ±ïåék £¨©¥¨

déãéì éàúà àøeqéàácaeig riwtn milrad ye`i oi` ,daiydl aiigzpe ¦§¦¨£¨¦¦¥
daipba ye`i oiipwe ,da dkef epi` okle dféð÷éð ïðaø øeîàc ,àeä ïðaøcî¦§©¨¨§¨©¨¨¦§¥

,milra ye`ia dpwi apbdy epwz minkgy ±íéáMä úðwz éðtî`ly ± ¦§¥©¨©©¨¦
daipbd z` ytgle gexhl ekxhvi m` ,daeyza aeyln miapbd erpnii

.daiydl ick dnvr,øîà óñBé áøåoky ,xaca wtzqdl oi`Bðéà Leàé §©¥¨©¥¥
äðB÷daipba,ïðaøcî eléôàå.minkg jk epwiz `ly ¤©£¦¦§©¨¨

:`xnbd dywnäaøì óñBé áø déáéúéàdpew ye`iy xn`y dn lr ¥¦¥©¥§©¨
(:ev onwl) ,daipbaçñtä åéìò øáòå õîç ìæb,d`pda xq`pe ¨©¨¥§¨©¨¨©¤©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc `nw `aa(iyily meil)

df lky ,epipy zg` `ziixaa ±øeñà`iaz `l'] dpef opz` ly leqt meyn ¨Ÿ¨¦

iepiyd xg`l s`y meyn ,[(hi bk mixac) 'Lidl` 'd ziA 'ebe dpFf opz ¤̀§©¨¥¡Ÿ¤
,dpef opz` my eilr xzep ,opz`a dyrpyàãç éðúåzg` `ziixaae ± §¨¥£¨

y ,epipyøzeîixde ,dlaiwy opz`l dnec epi`y meyn ,dpzydy opz`d ¨
,xg` mewnn `a dciay dne ,mlera epi` dlaiwy dny aygp dføîàå§¨©

÷øetñàîc ïBéøeb éðz ,óñBé áøwxetq`a xc didy oeixeb enyy mkg ± ©¥¨¥§§¥©§§
,`id ezqxibe ,`ziixa dpyéànL úéad mdìlä úéáe ïéøñBàmd ¥©©§¦¥¦¥

d.ïéøézîokle ,xg`k aygp epi` dpzypy xac i`ny zia zrcly `vnpe ©¦¦
iaxl `pipg iax dywd dpnny `ziixade ,daipbd z` dpew epi` apbd

.i`ny zia zrck `id `rli`

:`xnbd zxxan,éànL úéác àîòè éàî:zx`aneáéúëcxqe`d weqta ©©§¨§¥©©¦§¦
mB 'd zarFz iM' (hi bk mixac) dpef opz`,[alk xigne dpef opz`] 'mdipW ¦©©©§¥¤

oeyldeíb`a ieaix rnyny,íäééepéL úBaøìseb dpzyp m` s`y ©§©¦¥¤
.'d zarez df ixd ,opz`dìlä úéáe,xzen dpzypy opz`y mixaeqd ¥¦¥

e ,'md'e 'ipy' ,mizyl dwlgp eli`k 'mdipy' dlind z` eyxc'íä'rnyn ¥
eidy zenk `l` mixeq` mpi`yàìå,íäééepéL.mixzen epzyp m`y §Ÿ¦¥¤

:`xnbd zl`eyéànL úéáemihrnn md dn ,dpzypy opz` exq`y ¥©©
,mzrcl :daiyne .'md'nàeäährnl ,df herin - ©
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום שלישי עמ' ב

zea` drax`` cenr eq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.éâéìt àì ïàk ãò:`pipg 'xe `rli` 'x.éîeìL ïéðòì ìáà'xl ltM oFbM ©©Ÿ§¦¥¦¨¨§£¦¨£¨§¦§©§¥§¥¤§
`xTirncM `nlr iNEkC iEPiW `lA `lEfe `xwEiA p"` `pipg 'xl 'de 'ce `rli ¦̀¨¨§§§£¦¨§§¨§¨§Ÿ¦§¥©§¨¦§¥¦¨¨

:apBW oirM ipYwC mNWn.áøc àzáeéz éåäéz àîéìzrWM lirl xn`C §©¥§¨¨¥§¥¤¨©¥¨¤¡¥§§¨§©§¨©§¥¦§©
`YWd iM ax Dil aiIgn oxw 'it` mzdC dxwEdWM y"ke dlfEdWM oicA dcnrd©£¨¨§¦§¤§¨§§¤§¨§¨¨£¦¤¤§©¥¥©¦©§¨

DiizW F` DxaY xn`C l"q dAxM `dC§¨§©¨§¨©©§¨©§¨
:'c mNWn.àøwéòîãk íéàìè`A xnFlM §©¥§¨¦¦§¥¦¨¨§©¨

apB dlhC iBq `xTirncM mi`lh mNWl§©¥§¨¦¦§¥¦¨¨©¦§¨¤¨©
:mNWn dlhe.äðB÷ éepéLl iPWC `kidEd §¨¤§©¥¦¤¥¨§©¦§

dpw i`Ce `ziixF`CnC Dil `hiWR miciA§¨©¦§¦¨¥§¦§©§¨©©¨¨
EdiipirA Edpixcd`l irA `l xCdn ike§¦§©¥Ÿ¨¥§©©§¦§§¥©§
micbA F`Ure xnv oFbM mNWn minC `N ¤̀¨¨¦§©¥§¤¤§¨§§¨¦
WE`i la` 'Ek `pipzE `icdA `aizM `dC§¨§¦¨§¤§¨§¦¨£¨¥
i` ipw opAx xEn`C `d Dil `wRqn§©§¨¥¨§¨©¨¨¨¥¦

:opAxC i` `ziixF`C.Bì Bðzéì ÷étñä àì §©§¨¦§©¨¨Ÿ¦§¦¦§
:odMl fBd ziW`xl.øeèt BòávL ãò §¥¦©¥©Ÿ¥©¤¨§¨

minC ENit`e iEPiWA DiipwC fBd ziW`xn¥¥¦©¥§©§¥§¦©£¦¨¦
oicA Fpinfdl lFki odM oi`C mNWn `lŸ§©¥§¥Ÿ¥¨§©§¦§¦
mcFw la` EPpY` xg`l xnFl lFkiC§¨©§©¥¤§¤£¨¤

:FA dkf FthgW in FraSW.LeàéEW`iizPW ¤¨§¦¤¨§¨¨¥¤¦§¨£
mNWn m` FIce ipwpC opAx xEn` milrAd©§¨¦¨©¨¨§¦§¥§©¦§©¥

:einCdéì Làééîc ïåék åàì äãáà àöBî ¨¨¥£¥¨©¥¨¦§¨¥¥
.døîm` Dl ipw Dicil izizC iOTn ¨¨¦©¥§¥¥§¨¥¨¥¨¦

dpw df D`vOW mcFw milrA EW`iizp¦§¨£§¨¦¤¤¨§¨¤¨¨
zF`ivn EN`A `ipzC(:ak sc n"a)oiPn §©§¨§¥§¦¦©¦

EW`iizpe li`Fd xdp DthXW dcia`l©£¥¨¤¨§¨¨¨¦§¦§¨£
ca`Y xW` l"z zxYEn `idW milrAd©§¨¦¤¦¤¤£¤Ÿ©
ipA x`Wl diEvnE EPOn dcEa`W EPOn¦¤¤£¨¦¤§¨¦§¨§¥
dlifbA `kde ipw `nl` Ef dzvi mc`̈¨¨§¨©§¨¨¥§¨¨¦§¥¨
iBq WE`ii` xcde WE`i iOTn Dicil iz`C§¨¥§¨¥¦©¥¥§¨©©§©¦

:mincA Dil.íéáMä úðwz íeMî`NW ¥§¨¦¦©¨©©¨¦¤Ÿ
dlifBd xg` gFxhle xfgl Kixv `di§¥¨¦©§Ÿ§¦§©©©©§¥¨

:Dnvr.äðB÷ Bðéà:mNWi Dnvr `ide ©§¨¥¤§¦©§¨§©¥
øîåà
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íäxzFi zlFq o`Ure oiHg xFq`l xAYqn ithC `kd rnWn .mdizFcle `le ¥§Ÿ§¨¥¤©§©¨¨¦§¥¦§©¥¤¡¦¦§¨§¨¤¥
minlSd lM 'taC Dnize mdizFclEn(`kd d"c mye .fn sc f"r)`kRi` rnWn ¦§¨¥¤§¥©¦§¨©§¨¦©§©¦§¨

zFgpnl xYEn ognw oiHgl degYWnC xninl iraC `l F` carpl iEPiW Wi iAB©¥¥¦§¤¡¨Ÿ§¨¥§¥©§¦§©£¤§¦¦¦§¨¨¦§¨
`xTirn mzdC mixEq` lMd ixaC ErAxp sFQalE ExAirA opixn`C b"r`e§§©§¦¨§¦§§©¦§§¦§¥©Ÿ£¦§¨¨¥¦¨¨
dcig`C `Ed `aaE dndA `YWde dndA§¥¨§©§¨§¥¨¨¨©£¦¨

Hg `xTirn `kd DR`Agnw `YWde oi §©¨¨¨¥¦¨¨¦¦§©§¨¤©
Epiid opz` cle opixWC `dC xnFl oi`e§¥©§¨§¨¦¨§©¤§¨©§
'tA rnWn `dC dxAir k"g`e Dl ozFpA§¥¨§¦§¨§¨©§©§

oixEq`d lM(`gipc d"c mye :l sc dxenz)`inEcC ¨¨£¦§§¨
mzdC l"ie opz` cle opixW zrAxPd cleC¦§©©¦§©©¨¦¨§©¤§¨§§¨¨
dPYWPW oiHg xzFi xiYdl Wi i`Ce©©¥§©¦¥¦¦¤¦§©¨
DcleE `idC zrAxp clEn zlFq dUrPW¤©£¨¤¦§©¦§©©§¦§¨¨
la` DR`A dcig`C `nlrA `aaE ErAxp¦§§¨¨§©§¨©£¦¨§©¨£¨
iAbe gnw mEXn DYrC xTir opz` iAB©¥¤§¨¦©©§¨¦¤©§©¥
:clE` `le dxR` DYrC xTir dndA§¥¨¦©©§¨©¨¨§Ÿ©¨¨

íéàìèt"dC i"xl d`xp .`xTirncM §¨¦¦§¥¦¨¨¦§¤§¦§
F` li` dUrpe dlh oiprlC¦§¦§©¨¤§©£¨©¦
ltM mNWl `kRi` F` dnHRzpe dWEgM§¨§¦§©§¨¦§¨¦©¥¥¤
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף סו עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc `nw `aa(iriax meil)

,ungd inc z` olfbdn lfbpd raez dzreBì øîBà,olfbdéøäungdElL ¥£¥¤§
éðôì,E.minc aiig epi`e ,dayd ici `vei jkaeåixdéàä,lfbpàèîc ïåék §¨¤§©¥¨¦§¨

àøeqéà ïcéò,d`pda evng exeqi` onf ribdy ±Làéiî éàcåixdy ,epnn ¦¨¦¨©©¦©¤
.melk deey epi`Czòc à÷ìñ éàåyäð÷ Leàé,olfbl dlifbd z`éànà §¦©§¨©§¨¥¨¨©©

éðôì ElL éøä Bì øîBà,déì éîelL éòa àélòî éîc ,Ez` dpw ixdy ¥£¥¤§§¨¤§¥§©§¨¨¥©¥¥
.dlifbd inca aiigzpe ,ye`id zngn ungd

déì øîà:sqei axl daxàðà àðéîà÷ ék,ye`ia dlifbd z` dpew olfbdy ¨©¥¦¨£¦¨£¨
xy`k wx `ed oklfbpLàééúî äæ,dlifbdnåolfbúBð÷ì äöBø äæla` .d ¤¦§¨¥§¤¤¦§

éàälfbp mpn` ,ungLàééúî äæepnnå ,olfb mle`úBð÷ì äöBø Bðéà äæ ©¤¦§¨¥§¤¥¤¦§
.olfbd ly egxk lra dpew ye`i oi`e ,melk deey epi` ixdy ,eze`

:ye`ia dax wtq lr iia` ziiyewäaøì éiaà déáéúéàepipy `ld , ¥¦¥©©¥§©¨
'epaxw dler m`' ,(b ` `xwie) zepaxw zyxta xn`py dnny ,`ziixaa

a `weec ezaeg ici `vei aixwndy ,epcnlBðaø÷,elyàìåoaxwa,ìeæbä ¨§¨§Ÿ©¨
.oevxl dler epi`y meynéîc éëéä,àîéìéàolfbd dyicwdy dndaa ¥¦¨¥¦¥¨

Leàé éðôì,milradàø÷ él änì.dlqetl`ldàèéLtdie`x dpi`y ¦§¥¥¨¨¦§¨§¦¨
olfbd cia gk oi`e ,lfbpd ly `id oiicr ixdy ,oileg `idy meyn gafnl

.ely epi`y xac yicwdlåàì àlàdlefb dndaa xaecn i`ce ± ¤¨©
olfbd dyicwdyLeàé øçàìdpw xaky s`y aezkd eprinyne ,milrad §©©¥

`id mewn lkn ,da eycwd lge ,zeyx iepiye ye`ia dndad z` olfbd

,ok m`e .daxwdl dleqtdpéî òîLyLeàéecaléð÷ àìz` olfbl §©¦¨¥Ÿ¨¥
lqtpe ,dxiara ycwdd dyrpy meyn ,daixwdl leki epi` ok lre ,dlifbd

e`i m` la` .'dxiara d`ad devn' oaxwddleqt `id recn ,dpew ecal y

.dxiar epi` envr ycwdde ,dyicwdy iptl cer ixnbl d`pw `ld ,gafnl
:iia` ziiyew lr `ax uexizàáø déì øîà,iia`léîòèéìåCdz`y ¨©¥¨¨§¦©§¥

yxtz ji` ,dyicwde oileg znda lfeba `ziixad z` cinrnàéðúc àä̈§©§¨
,`ziixaa.ìeæbä àìå BákLîeh `xwie) afd z`neh zyxta xn`p oky ¦§¨§Ÿ©¨

wxy epcnl 'eakynn'e .'axrd cr `nhe 'ebe eakyna rbi xy` yi`e' ,(d
.lefb akyn `le ,ezaiky ici lr `nhp afd zelraay akyn

:eixac z` `ax yxtnákLî décáòå àøîò ìæâc àîéìéà ,éîc éëéä± ¥¦¨¥¦¥¨§¨©©§¨§©§¥¦§¨
oky ,ok yxtl okzi `l ixd ,akyn epnn dyre xnv lfb afdy xn`z m`

øîàc ïàîì àkéà éîy xaeqdäNòî éepéLmicia olfbd dyryéð÷ àì ¦¦¨§©§¨©¦©£¤Ÿ¨¥
.ezaikya e`nhn `ed ixd e`pwy xg`ne .dlifbd z` elúéà éàî àlà¤¨©¦

,øîéîì Cìote`a zxacn `ziixadydéøáçc ákLî ìæâc,eilr akye ¨§¥©§¨©¦§¨§©§¥
dzrne .ely epi`y meyn ezaikya e`nhn epi`yénð éëäz` yxtl yi ¨¦©¦

ote`a 'lefbd `le epaxw' ,epipyy dndéøáçc ïaø÷ ìæâcxaky xg`l §¨©¨§¨§©§¥
el dvxn epi`y epcnl 'epaxw'ny .envrl olfbd eaixwne ,lfbpd eyicwd
oaxwa mewn lkn ,dpew ye`i m` elit` oky .milrad ye`i xg`l elit`
meyn ,dlifb ipiipw ea dpew olfbd oi`e ,lfbp epi` ycwd ixdy .dpew epi`

.deab zeyxa `ed ixd `vnp `edy mewn lkay
dnda zexer :dlifba dpew epi` ye`iy xaeqd sqei ax lr iia` ziiyew
j` ,daiyil e` daikyl mze` ecgii ok m` `l` mi`nhp mpi` mdy zenk

ziiyrl micner zexer mzqy meyn ,d`neh milawn mpi` cegii `ll
milk miaygp mpi` oiicr mzk`ln dxnbp `ly onf lke ,milk e` milrpn

.d`neh zlawl

:óñBé áøì éiaà déáéúéà,(g"n e"kt milk) dpyna epipy `ldìL úBøBò ¥¦¥©©¥§©¥¤
úéaä ìòamda ynzyn `l` eizenda zexer z` xeknl cner epi`y ©©©©¦
d ,envrläáLçîdaikyl mdy zenk mda ynzydl elyïúànèî± ©£¨¨§©§¨¨

ekxc oi`y meyn ,d`neh zlawl miie`xd mixenb milkl mze` daiygn
.mixg` milk mdn zeyrle ezaygnn xefgl ziad lra lyåzexera mle` §

ïcáò ìL,mxkenl ick zexerd z` carndäáLçî ïéàefïúànèî± ¤©§¨¥©£¨¨§©§¨¨
ea xefgl ieyr `edy meyn ,d`neh zlawl milk mze` daiygn

.milrpn mdn eyriy mixg`l mxkenle ezaygnn
zexerl ,xzqa apebd apbd zeyxay zexer oia dpynd zwlgn ok enk

ezeyxa mi`vnpd zexer :ielba lfebd olfbd zeyxayìLd,ápbdäáLçî ¤©¨©£¨¨
mdy zenk mda ynzydl apbd lyïúànèîmilkl mze` daiygn ± §©§¨¨

ixd md in cia mircei milrad oi`y xg`n oky ,d`neh zlawl miie`xd

milra `ed ixde ,ye`id ici lr olfbd mze` dpewe ,mdn miy`iizn md
ezeyxa mi`vnpd zexer mle` .milkl maiygdl mdilr xenbìLdïìæb, ¤©§¨

ïéàdäáLçîolfbd ly,ïúànèîolfbd `ed in milrad mirceiy meyn ¥©§¨¨§©§¨¨
,olfbl mipwp mpi` jkitl .miy`iizn mpi`e ,oic ziaa eraezl mzrcae

.milkl maiygdl milra epi`e
íéøácä óeléç ,øîBà ïBòîL éaøeiciay zexer .ìLd,ïìæbdäáLçî ©¦¦§¥¦©§¨¦¤©§¨©£¨¨
mdy zenk mda ynzydl ely,ïúànèîipirl lfebd olfby meyn §©§¨¨

z` epnn `ivedl elkei `ly milrad mixeaqe ,mil` yi` `ed milrad
.dpnn miy`iizne dlifbdåiciay zexer mle`ìLdïéà ,ápbdäáLçî §¤©¨¥©£¨¨

elyàlL éôì ,ïúànèîmdn.íéìòaä eLàééúðepi` xzqa apebd oky §©§¨¨§¦¤Ÿ¦§¨£©§¨¦
,daipbd z` epnn e`ivei ede`vniyky milrad mixeaq ok lre ,mil` yi`

.dpnn miy`iizn mpi`e

:eziiyew z` iia` miiqndpéî òîLey ,ef dpynnäð÷utgd z` olfbd §©¦¨¨¨
epl reciy mewna dpew ye`i lkd ixacl ixdy ,milrad ye`i ici lr

.milrad ey`iizdy xexiaa

déì øîàoky ,`iyw `l :iia`l sqei axïòöéwL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä ¨©¥¨¨§©©§¦¨§¤¦§¨
dpewe ,daikyl miie`x eidiy ick mze` xyiie ,zexerd zeevw z` jzgy ±

.cgi dyrn iepiye ye`i sexiv ici lr wx zexerd z` olfbd

:sqei ax ly evexiz ziigcé÷úîàìäå ,ïðç áø øa äaø dì ózaygn lr ©§¦¨©¨©©¨¨©£Ÿ
ezeyrl xerd lr olfbdàaöéò[dlik` ogly oirk]ïàk eðLdpyna ¦§¨¨¨

,ilkl eaiygdl dliren `idy,òevé÷ äëéøö ïéà àaöéòådie`x `l` §¦§¨¥§¦¨¦©
yrn iepiyl da aygp reviwd oi` ok lre ,`idy zenk dyinyzl `id.d

ye`iy xaeqd sqei axk `le ,zexerd z` olfbd dpw cal ye`iay `vnp
.dpew epi` cal

:`avir zaygnn zxacn dpyndy eixack opg ax xa dax gikenecixd §
ïðú,(f"n my) diptly dpynaïéàL íB÷î ìkxera,äëàìî ïBøñçepi`e §©¨¨¤¥¤§§¨¨

oewiz mey jixvd ,milrad edecgiiy yinyzl ie`x didiy ickäáLçî©£¨¨
df yinyzl ea ynzydlBúànhîlawl ie`xd ilkl eze` daiygn ± §©§¨

m` mle` .d`nehLéxera,äëàìî ïBøñçick oewiz jixv `ed ixde ¥¤§§¨¨
,el creind yinyzl ie`x didiyïéàdäáLçîilk epnn zeyrl ¥©£¨¨

,Búànhî,xerd ly yinyz lka `ed oke .df oewiz ea dyrp `ly onf lk §©§¨
.àaöéòä ïî õeçlkn ,dzetiil ick reviw hrn dkixv `idy it lr s`y ¦¨¦§¨

daxdy meyn ,`idy zenk cala cegii zaygna ilkl zaygp `id mewn

dpynd s`y xazqn ok m`e .reviw `la s` da miynzyn mc` ipa
ote`a zxacn ,zexerd lr olfbde apbd zaygna zwqerd ,dixg`y

.`avirl mecgiiy

:dxen`d `iyewd lr xg` uexiz `xnbd d`ianéàä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨©
d÷øtéà àìå ,ïéðL ïézøúå ïéøNò óñBé áøì äaø da éL÷ àúléî± ¦§¨¨¥¨©¨§©¥¤§¦§©§¥§¦§Ÿ¦©§¨

dl `vnp `le ,mipy mizye mixyr jyna sqei axl dax dywd ef `iyew
.uexizd÷øôe àLéøa óñBé áø áéúéc ãòzey`xl sqei ax dpnzpy cr ± ©§¨¦©¥§¥¨¨§¨

.dvxiz jke ,daiyidíMä éepéLdlifbd ly,éîc äNòî éepéLkixdy ¦©¥§¦©£¤¨¥
äNòî éepéL,dpewyíúä àîòè éàîmeyn `ed `ld ,enrh edn - ¦©£¤©©§¨¨¨

yàøwéòîeid dlifbd zryaíéöòe mzqàzLämd,íéìkoirk mpi`e ¥¦¨¨¥¦©§¨¥¦
ok m` .lfbya dzpzydy dlifbíMä éepéL,[`avir dyrpy xer oebk]énð ¦©¥©¦

ixdy ,lfby oirk dpi`àøwéòî,dlifbd zryaàkLî déì eø÷e`xw ± ¥¦¨¨¨¥©§¨
,'xer' elàzLäå`ediexw'ïéæøaà'zwelgnn gikedl oi` jkitl .[`avir] §©§¨©©§¦

,ecal ye`id ici lr epi` oipwd oky ,dpew ecal ye`iy oerny iaxe minkg
.ye`id mr sexiva df my iepiy ici lr `l`

:dpew myd iepiyy xaeqd sqei ax lr `xnbd dywnLéøî éøäå[dxew] ©£¥¥¥
,dxwzd z` eilr jenql ick ziaa olfbd erawy lefbàkéàcdaéepéL §¦¨¦

íMä,cixdàøwéòî' eny dlifbd zrya'àøeLk[dxew]àzLäå ,`ed ©¥§¥¦¨¨§¨§©§¨
iexw'àììè'yixnd z` zepwl df olfbl el yi sqei ax zrcl ok m`e .[bb] §¨¨

.myd iepiy meynåixdïðúoa `ipegp iax cird ,(h"n f"t) zeicr zkqna ©§©
`cbcebBàðaL ìeæbä Léønä ìòolfbdäøéáaminkg epwzy ,[lecb zia] ©©¨¦©¨¤§¨§¦¨

Llfbpd didiìèBpz` olfbd onåéîc,envr eze` `le cala yixnd ly ¤¥¨¨
,íéáMä úðwz éðtîmdiza z` xezql yixnd iplfb ekxhvi `ly ick ¦§¥©¨©©¨¦

.daeyza xefgl erpni jk jezne ,dxewd z` xifgdl ick
`ld ,dziiyew z` `xnbd zniiqnàîòèwx `ed df oic lyúðwz éðtî ©§¨¦§¥©¨©
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צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc `nw `aa(iriax meil)

,ungd inc z` olfbdn lfbpd raez dzreBì øîBà,olfbdéøäungdElL ¥£¥¤§
éðôì,E.minc aiig epi`e ,dayd ici `vei jkaeåixdéàä,lfbpàèîc ïåék §¨¤§©¥¨¦§¨

àøeqéà ïcéò,d`pda evng exeqi` onf ribdy ±Làéiî éàcåixdy ,epnn ¦¨¦¨©©¦©¤
.melk deey epi`Czòc à÷ìñ éàåyäð÷ Leàé,olfbl dlifbd z`éànà §¦©§¨©§¨¥¨¨©©

éðôì ElL éøä Bì øîBà,déì éîelL éòa àélòî éîc ,Ez` dpw ixdy ¥£¥¤§§¨¤§¥§©§¨¨¥©¥¥
.dlifbd inca aiigzpe ,ye`id zngn ungd

déì øîà:sqei axl daxàðà àðéîà÷ ék,ye`ia dlifbd z` dpew olfbdy ¨©¥¦¨£¦¨£¨
xy`k wx `ed oklfbpLàééúî äæ,dlifbdnåolfbúBð÷ì äöBø äæla` .d ¤¦§¨¥§¤¤¦§

éàälfbp mpn` ,ungLàééúî äæepnnå ,olfb mle`úBð÷ì äöBø Bðéà äæ ©¤¦§¨¥§¤¥¤¦§
.olfbd ly egxk lra dpew ye`i oi`e ,melk deey epi` ixdy ,eze`

:ye`ia dax wtq lr iia` ziiyewäaøì éiaà déáéúéàepipy `ld , ¥¦¥©©¥§©¨
'epaxw dler m`' ,(b ` `xwie) zepaxw zyxta xn`py dnny ,`ziixaa

a `weec ezaeg ici `vei aixwndy ,epcnlBðaø÷,elyàìåoaxwa,ìeæbä ¨§¨§Ÿ©¨
.oevxl dler epi`y meynéîc éëéä,àîéìéàolfbd dyicwdy dndaa ¥¦¨¥¦¥¨

Leàé éðôì,milradàø÷ él änì.dlqetl`ldàèéLtdie`x dpi`y ¦§¥¥¨¨¦§¨§¦¨
olfbd cia gk oi`e ,lfbpd ly `id oiicr ixdy ,oileg `idy meyn gafnl

.ely epi`y xac yicwdlåàì àlàdlefb dndaa xaecn i`ce ± ¤¨©
olfbd dyicwdyLeàé øçàìdpw xaky s`y aezkd eprinyne ,milrad §©©¥

`id mewn lkn ,da eycwd lge ,zeyx iepiye ye`ia dndad z` olfbd

,ok m`e .daxwdl dleqtdpéî òîLyLeàéecaléð÷ àìz` olfbl §©¦¨¥Ÿ¨¥
lqtpe ,dxiara ycwdd dyrpy meyn ,daixwdl leki epi` ok lre ,dlifbd

e`i m` la` .'dxiara d`ad devn' oaxwddleqt `id recn ,dpew ecal y

.dxiar epi` envr ycwdde ,dyicwdy iptl cer ixnbl d`pw `ld ,gafnl
:iia` ziiyew lr `ax uexizàáø déì øîà,iia`léîòèéìåCdz`y ¨©¥¨¨§¦©§¥

yxtz ji` ,dyicwde oileg znda lfeba `ziixad z` cinrnàéðúc àä̈§©§¨
,`ziixaa.ìeæbä àìå BákLîeh `xwie) afd z`neh zyxta xn`p oky ¦§¨§Ÿ©¨

wxy epcnl 'eakynn'e .'axrd cr `nhe 'ebe eakyna rbi xy` yi`e' ,(d
.lefb akyn `le ,ezaiky ici lr `nhp afd zelraay akyn

:eixac z` `ax yxtnákLî décáòå àøîò ìæâc àîéìéà ,éîc éëéä± ¥¦¨¥¦¥¨§¨©©§¨§©§¥¦§¨
oky ,ok yxtl okzi `l ixd ,akyn epnn dyre xnv lfb afdy xn`z m`

øîàc ïàîì àkéà éîy xaeqdäNòî éepéLmicia olfbd dyryéð÷ àì ¦¦¨§©§¨©¦©£¤Ÿ¨¥
.ezaikya e`nhn `ed ixd e`pwy xg`ne .dlifbd z` elúéà éàî àlà¤¨©¦

,øîéîì Cìote`a zxacn `ziixadydéøáçc ákLî ìæâc,eilr akye ¨§¥©§¨©¦§¨§©§¥
dzrne .ely epi`y meyn ezaikya e`nhn epi`yénð éëäz` yxtl yi ¨¦©¦

ote`a 'lefbd `le epaxw' ,epipyy dndéøáçc ïaø÷ ìæâcxaky xg`l §¨©¨§¨§©§¥
el dvxn epi`y epcnl 'epaxw'ny .envrl olfbd eaixwne ,lfbpd eyicwd
oaxwa mewn lkn ,dpew ye`i m` elit` oky .milrad ye`i xg`l elit`
meyn ,dlifb ipiipw ea dpew olfbd oi`e ,lfbp epi` ycwd ixdy .dpew epi`

.deab zeyxa `ed ixd `vnp `edy mewn lkay
dnda zexer :dlifba dpew epi` ye`iy xaeqd sqei ax lr iia` ziiyew
j` ,daiyil e` daikyl mze` ecgii ok m` `l` mi`nhp mpi` mdy zenk

ziiyrl micner zexer mzqy meyn ,d`neh milawn mpi` cegii `ll
milk miaygp mpi` oiicr mzk`ln dxnbp `ly onf lke ,milk e` milrpn

.d`neh zlawl

:óñBé áøì éiaà déáéúéà,(g"n e"kt milk) dpyna epipy `ldìL úBøBò ¥¦¥©©¥§©¥¤
úéaä ìòamda ynzyn `l` eizenda zexer z` xeknl cner epi`y ©©©©¦
d ,envrläáLçîdaikyl mdy zenk mda ynzydl elyïúànèî± ©£¨¨§©§¨¨

ekxc oi`y meyn ,d`neh zlawl miie`xd mixenb milkl mze` daiygn
.mixg` milk mdn zeyrle ezaygnn xefgl ziad lra lyåzexera mle` §

ïcáò ìL,mxkenl ick zexerd z` carndäáLçî ïéàefïúànèî± ¤©§¨¥©£¨¨§©§¨¨
ea xefgl ieyr `edy meyn ,d`neh zlawl milk mze` daiygn

.milrpn mdn eyriy mixg`l mxkenle ezaygnn
zexerl ,xzqa apebd apbd zeyxay zexer oia dpynd zwlgn ok enk

ezeyxa mi`vnpd zexer :ielba lfebd olfbd zeyxayìLd,ápbdäáLçî ¤©¨©£¨¨
mdy zenk mda ynzydl apbd lyïúànèîmilkl mze` daiygn ± §©§¨¨

ixd md in cia mircei milrad oi`y xg`n oky ,d`neh zlawl miie`xd

milra `ed ixde ,ye`id ici lr olfbd mze` dpewe ,mdn miy`iizn md
ezeyxa mi`vnpd zexer mle` .milkl maiygdl mdilr xenbìLdïìæb, ¤©§¨

ïéàdäáLçîolfbd ly,ïúànèîolfbd `ed in milrad mirceiy meyn ¥©§¨¨§©§¨¨
,olfbl mipwp mpi` jkitl .miy`iizn mpi`e ,oic ziaa eraezl mzrcae

.milkl maiygdl milra epi`e
íéøácä óeléç ,øîBà ïBòîL éaøeiciay zexer .ìLd,ïìæbdäáLçî ©¦¦§¥¦©§¨¦¤©§¨©£¨¨
mdy zenk mda ynzydl ely,ïúànèîipirl lfebd olfby meyn §©§¨¨

z` epnn `ivedl elkei `ly milrad mixeaqe ,mil` yi` `ed milrad
.dpnn miy`iizne dlifbdåiciay zexer mle`ìLdïéà ,ápbdäáLçî §¤©¨¥©£¨¨

elyàlL éôì ,ïúànèîmdn.íéìòaä eLàééúðepi` xzqa apebd oky §©§¨¨§¦¤Ÿ¦§¨£©§¨¦
,daipbd z` epnn e`ivei ede`vniyky milrad mixeaq ok lre ,mil` yi`

.dpnn miy`iizn mpi`e

:eziiyew z` iia` miiqndpéî òîLey ,ef dpynnäð÷utgd z` olfbd §©¦¨¨¨
epl reciy mewna dpew ye`i lkd ixacl ixdy ,milrad ye`i ici lr

.milrad ey`iizdy xexiaa

déì øîàoky ,`iyw `l :iia`l sqei axïòöéwL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä ¨©¥¨¨§©©§¦¨§¤¦§¨
dpewe ,daikyl miie`x eidiy ick mze` xyiie ,zexerd zeevw z` jzgy ±

.cgi dyrn iepiye ye`i sexiv ici lr wx zexerd z` olfbd

:sqei ax ly evexiz ziigcé÷úîàìäå ,ïðç áø øa äaø dì ózaygn lr ©§¦¨©¨©©¨¨©£Ÿ
ezeyrl xerd lr olfbdàaöéò[dlik` ogly oirk]ïàk eðLdpyna ¦§¨¨¨

,ilkl eaiygdl dliren `idy,òevé÷ äëéøö ïéà àaöéòådie`x `l` §¦§¨¥§¦¨¦©
yrn iepiyl da aygp reviwd oi` ok lre ,`idy zenk dyinyzl `id.d

ye`iy xaeqd sqei axk `le ,zexerd z` olfbd dpw cal ye`iay `vnp
.dpew epi` cal

:`avir zaygnn zxacn dpyndy eixack opg ax xa dax gikenecixd §
ïðú,(f"n my) diptly dpynaïéàL íB÷î ìkxera,äëàìî ïBøñçepi`e §©¨¨¤¥¤§§¨¨

oewiz mey jixvd ,milrad edecgiiy yinyzl ie`x didiy ickäáLçî©£¨¨
df yinyzl ea ynzydlBúànhîlawl ie`xd ilkl eze` daiygn ± §©§¨

m` mle` .d`nehLéxera,äëàìî ïBøñçick oewiz jixv `ed ixde ¥¤§§¨¨
,el creind yinyzl ie`x didiyïéàdäáLçîilk epnn zeyrl ¥©£¨¨

,Búànhî,xerd ly yinyz lka `ed oke .df oewiz ea dyrp `ly onf lk §©§¨
.àaöéòä ïî õeçlkn ,dzetiil ick reviw hrn dkixv `idy it lr s`y ¦¨¦§¨

daxdy meyn ,`idy zenk cala cegii zaygna ilkl zaygp `id mewn

dpynd s`y xazqn ok m`e .reviw `la s` da miynzyn mc` ipa
ote`a zxacn ,zexerd lr olfbde apbd zaygna zwqerd ,dixg`y

.`avirl mecgiiy

:dxen`d `iyewd lr xg` uexiz `xnbd d`ianéàä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨©
d÷øtéà àìå ,ïéðL ïézøúå ïéøNò óñBé áøì äaø da éL÷ àúléî± ¦§¨¨¥¨©¨§©¥¤§¦§©§¥§¦§Ÿ¦©§¨

dl `vnp `le ,mipy mizye mixyr jyna sqei axl dax dywd ef `iyew
.uexizd÷øôe àLéøa óñBé áø áéúéc ãòzey`xl sqei ax dpnzpy cr ± ©§¨¦©¥§¥¨¨§¨

.dvxiz jke ,daiyidíMä éepéLdlifbd ly,éîc äNòî éepéLkixdy ¦©¥§¦©£¤¨¥
äNòî éepéL,dpewyíúä àîòè éàîmeyn `ed `ld ,enrh edn - ¦©£¤©©§¨¨¨

yàøwéòîeid dlifbd zryaíéöòe mzqàzLämd,íéìkoirk mpi`e ¥¦¨¨¥¦©§¨¥¦
ok m` .lfbya dzpzydy dlifbíMä éepéL,[`avir dyrpy xer oebk]énð ¦©¥©¦

ixdy ,lfby oirk dpi`àøwéòî,dlifbd zryaàkLî déì eø÷e`xw ± ¥¦¨¨¨¥©§¨
,'xer' elàzLäå`ediexw'ïéæøaà'zwelgnn gikedl oi` jkitl .[`avir] §©§¨©©§¦

,ecal ye`id ici lr epi` oipwd oky ,dpew ecal ye`iy oerny iaxe minkg
.ye`id mr sexiva df my iepiy ici lr `l`

:dpew myd iepiyy xaeqd sqei ax lr `xnbd dywnLéøî éøäå[dxew] ©£¥¥¥
,dxwzd z` eilr jenql ick ziaa olfbd erawy lefbàkéàcdaéepéL §¦¨¦

íMä,cixdàøwéòî' eny dlifbd zrya'àøeLk[dxew]àzLäå ,`ed ©¥§¥¦¨¨§¨§©§¨
iexw'àììè'yixnd z` zepwl df olfbl el yi sqei ax zrcl ok m`e .[bb] §¨¨

.myd iepiy meynåixdïðúoa `ipegp iax cird ,(h"n f"t) zeicr zkqna ©§©
`cbcebBàðaL ìeæbä Léønä ìòolfbdäøéáaminkg epwzy ,[lecb zia] ©©¨¦©¨¤§¨§¦¨

Llfbpd didiìèBpz` olfbd onåéîc,envr eze` `le cala yixnd ly ¤¥¨¨
,íéáMä úðwz éðtîmdiza z` xezql yixnd iplfb ekxhvi `ly ick ¦§¥©¨©©¨¦

.daeyza xefgl erpni jk jezne ,dxewd z` xifgdl ick
`ld ,dziiyew z` `xnbd zniiqnàîòèwx `ed df oic lyúðwz éðtî ©§¨¦§¥©¨©
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xcde"ק fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc `nw `aa(iying meil)

éëä åàì àäyixnd did ,ef miayd zpwz `leli` ±déðéòa øãäeilral ¨©¨¦¨©§¥¥
dyrn iepiy `la myd iepiyy o`kne ,eny dpzypy elit`e ,`edy zenk

.sqei axk `le ,dpew epi`
óñBé áø øîàmeyn ,dpew epi` myd iepiyy o`kn di`x oi` :uxzl ¨©©¥

y,åéìò BîL Léøîxg`ne .'yixn' `xwp `ed oipaa ederawy xg`l s`e ¨¦§¨¨
.olfbd e`pw `l eny dpzyp `ly
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BîL Léøî óñBé áø øîà déðéòa øãä éëä åàì àä̈©¨¥¨©§¥¥¨©©¥¨¦§

elà íéáBòäå ïéèhìnä elà úéaä úBòìö àéðúc åéìò̈¨§©§¨©§©©¦¥©§©§¦§¨¦¥

éepéLa Búéiøáì øæBçä éepéL øîà àøéæ éaø úBLéønä©§¦©¦¥¨¨©¦©¥¦§¦¨§¦

Búéiøáì øæBç BðéàL íMä éepéLå éepéL éåä àì íMä©¥Ÿ£¥¦§¦©¥¤¥¥¦§¦¨

àzLäå àzöéö÷ àøwéòîc øBpéö éøäå éepéL éåä éî¦£¥¦©£¥¦§¥¦¨¨§¦§¨§©§¨

óBqáìe B÷÷çL øBpéö àéðúå àøBpéöúà ìñBt Bòá÷ ¦¨§©§¨¦¤¨§§©¨§¥¤

éàå äå÷nä úà ìñBt Bðéà B÷÷ç óBqáìe Bòá÷ äå÷nä©¦§¤¨§§©¨§¥¥¤©¦§¤§¦

B÷÷ç óBqáìe Bòá÷ 'éôà àéä àúléî íMä éepéL úøîà©§¨¦©¥¦§¨¦£¦¨§§©¨§

eléôà éëä éà àéä ïðaøcîc äáéàL éðàL ìñtéì énð©¦¦¨¥©¦§¦¨§¦§©¨¨¦¦¨¥£¦

àëä Leìúa åéìò éìk úøBz àkéà íúä énð àLéøc§¥¨©¦¨¨¦¨©§¦¨¨§¨¨¨

ñpàäå ïìæbäå ápbä éáéúéî Leìúa åéìò éìk úøBz ïéà¥©§¦¨¨§¨¥¦¥©©¨§©©§¨§¨©¨

éøîà øNòî ïúBøNòîe äîeøz ïúîeøúe Lc÷ä ïLéc÷ä¤§¥¨¤§¥§¨¨§¨©§§¨©£¥©§¥

Lc÷ä àzLäå ïéleç àøwéòî Lc÷ä äîeøz àzLäå àìáéè àøwéòîc íMä éepéL àkéà íúä̈¨¦¨¦©¥§¥¦¨¨¦§¨§©§¨§¨¤§¥¥¦¨¨¦§©§¨¤§¥

ì ïéépî ïúðBé ø"à àcñç áø øîàøLà ì"ú äî äìæbä úà áéLäå øîàpL äðB÷ àeäL éepL ¨©©¦§¨¨¨¦©¦§¦¤¤¤¤¡©§¥¦¤©§¥¨©£¤

éèeòîì éòaéî ìæb øLà éàä éîeìL éòa àîìòa íéîc åàì íàå øéæçé ìæbL ïéòk íà ìæb̈¨¦§¥¤¨©©£¦§¦©¨¦§©§¨¨¥§¥©£¤¨¨¦¨¥¦§¥

éñBî BðéàL åéáà ìæbìæb øLà Bìéæb úà áéLäå àðîçø áBzëéð ë"à åéáà ìæb ìò LîBç ó ¤¤¨¦¤¥¦¤©¤¤¨¦¦§©§¨¨§¥¦¤§¥£¤¨¨

ì ïéépî ïúðBé ø"à àcñç áø øîà éøîàc àkéàå ézøz î"ù ázëîì éì änìBðéàL ééepL ¨¨¦§¦§©©§¥§¦¨§©§¥¨©©¦§¨¨¨¦©¦§¦¤¥

BlL Bìéæb ìò déì éòaéî àeää ìæb øLà áéúk àäå î"î äìéæbä úà áéLäå øîàpL äðB÷¤¤¤¡©§¥¦¤©§¥¨§¨§¦£¤¨¨©¦¨¥¥©§¥¤

éñBîéñBî ïéàå LîBç óøîàpL äðB÷ BðéàL Leàéì ïéépî àleò øîà :åéáà ìæb ìò LîBç ó ¦¤§¥¦¤©¤¤¨¦¨©¨¦©¦§¥¤¥¤¤¤¡©

ììk àzðwz déì úéìc çqt äî çqôc àéîec ìeæb äìBçä úàå çqtä úà ìeæb íúàáäå©£¥¤¨¤©¦¥©§¤©¤¨§¨§¦¥©©¦¥©§¥¥©©§¨§¨
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sqFi axl ipw `cixB mXd iEPiW ied mFwn̈£¥¦©¥§¥¨¨¥§©¥
WixnA Fl lirFdl Wi KklE WE`i `lA§Ÿ¥§©¥§¦§¨¦
e`l zFxFrA WE`i KixSX dnC WE`i `lA§Ÿ¥§©¤¨¦¥§©
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oi` WE`i oi` m`W WE`i FOr irA WCwdA§¤§¥¨¥¦¥¤¦¥¥¥
mXd iEPiW o`M oi`e eilr lg WCwd mW¥¤§¥©¨¨§¥©¦©¥
iEPiW oi` WE`i oi` m` zEWx iEPiW oke§¥¦§¦¥¥¥¦
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`xzA lfFBdaC z"xl dWwe ipw `l icM WE`i h"n zxRkn oi`(.ciw 'c onwl)la` mYqA zwFlgn `NEr xn`w olfbe aPbC opAxe oFrnW iAxC `YbElR iAB ¥§©¤¤¥§¦Ÿ¨¥§¨¤§¦§©¥©§¨©¥§§¨§©¦¦§§©¨¨§©¨§©§¨¨¨©¨©§¤¦§©£¨

oiwGiPdC `iddn di`x `ianE dxiarA d`Ad devn iedC mEXn oAxw oiprl wx dpFw WE`i mFwn lkaC z"xF`e ipw WE`i d"c rEciA(mye :dp 'c oihib)mzd KixRC §¨©¥¨¥§¦§¨¨¥¤©§¦§©¨§¨¦©£¥¦§¨©¨¨©£¥¨¥¦§¨¨¥©¦§©¦¨¦§¨¦¨¨
DiYciar i`n zxM ipw `l WE`i zxn` i`e zxM WEpr uEgA b"dM Dlr ipze 'de 'c mNWn oi`e ltM inElWY mNWn xknE gah k"g`e WiCwde apbC `iddn `NErl§¨¥©¦§¨©§¦§¦§¨©¨©§©¥©§¥¥¤§¥§©¥§§¨¥£¨§©¨¨¥§¦©§¨¥Ÿ¨¥¨¥©£¦§¥
lkl i`Ce `N` WCwdC gah `l `d 'de 'cn xEhR i`O`e WiCwdl gM Fl oi` oM m` ipw `l WE`i i`C DtEBn Kxtnl Dil ded Dlr ipzC `idd e`lA `YWde§©§¨§©©¦§¨¥£¨£¨¥§¦§©¦¨§¦¥Ÿ¨¥¦¥¥Ÿ©§©§¦§©©¨¦§¨Ÿ¨©§¤§¥¤¨©©§¨
lEfBd alEl Wixn z"x di`x iziin cFre crFn ldF` gztl iE`x `nl` zxM WEpr uEgaC Dlr ipzCn KixR ikdlE daxwd oiprl wx ipw WE`iC `NEr dcFn iNin¦¥¤¨§¥¨¥©§¦§©©§¨¨§¨¥¨¦¦§¨¥£¨§©¨¨¥©§¨¨§¤©¤¥§©§¥§¨¨¥¥¨©¨

(mye .l 'c dkeq)WE`i iptl oiA gQtC `inEC lEfB gQRd z` lEfB mz`ade xn`PW dxiarA d`Ad devn mEXn opgFi iAx WxtnE ipW h"iA 'it` lEfBd alEl opilqtC§©§¦¨¨©¨£¦§¥¦§¨¥©¦¨¨¦¦§¨©¨¨©£¥¨¤¤¡©©£¥¤¨¤©¦¥©¨§¨§¦¥©¥¦§¥¥
WE`iC iYkEC lkA xaqC rnWn dxiarA d`Ad devn mEXn e`l `l h"n WE`iA Diipw `d WE`i xg`l `N` `id DiciC e`lC WE`i iptl `nlWA WE`i xg`l oiA¥§©©¥¦§¨¨¦§¥¥§©¦¥¦¤¨§©©¥¨©§©§¥Ÿ©¦¦§¨©¨¨©£¥¨©§©§¨©§¨§¥§¥
c"nM wENig oi` iIA` xaqC z"ke `NEr FnM dAx dcFn FpAxwA `nlC lEfBd `le FpAxTn dAxl iIA` lirl KixR i`n oM m`C 'iRl i"xl dWwe devn oiprl wx ipẅ¥©§¦§©¦§¨§¨¤§¦§¦§¦¥©¨¦§¥©©¥§©¨¦¨§¨§Ÿ©¨¦§¨§¨§¨¤©¨§¨§§¨©©©¥¥¦§

dMEqA(.my)i`O` Dil dWwY ipw `l WE`i iOp zxn` iM ikd e`l i`C Dil zi` k"r `d dxiarA d`Ad devnC `nrh Dil zilC lEfbA `vFi lE`WA `vFIW KFYn §¨¦¤¥§¨¥§¨§¥¥©§¨§¦§¨©¨¨©£¥¨¨¦¥§¦©¨¥¦©§¨©¦¥Ÿ¨¥¦§¤¥©©
oiHibC `iddA cFre dxiarA d`Ad devn iedC mEXn i`Ce `N` mXd iEPiWe WE`i iedC xn`cM eilr lg WCwd mWC oeiM Faixwdl xEq`(mye :dp 'c)iM `ax iraC ¨§©§¦¥¨§¥¤§¥©¨¨¦§¨©©£¥¥§¦©¥¤¨©©¦©£¥¦§¨©¨¨©£¥¨§§©¦§¦¦§¨¥¨¨¦

k"r `d ipw `nlrA i`e mzdC `ibEq gkEncM Dl irA `NErC `AiN`e dizFcleE dizFGibl n"p i`nE DWiCwd zrXn F` daipB zrXn DizEWxA opAx dEnwF`§¨©¨¨¦§¥¦§©§¥¨¦§©¤§¥¨©§¦¤¨§¨¤¨§©¦¨§¨¨¥¨¦§©§¨§¨¨§¦§©§¨¨¥¨
`xzA lfFBdC `idde ipw `l WE`i `NErl mFwn lkaC i"xl d`xp k"r Eed DiciC zFcleE dizFGiB WE`i zrXn(.ciw 'c onwl)xTirnC mXd iEPiWe WE`i ied`kWn ` ¦§©¥¦¤¨§¨¦¥£¦§¤§¦¦§¨¨§¨¥Ÿ¨¥§©¦§©¥©§¨£¥¥§¦©¥§¥¦¨¨©§¨

`le WiCwdW zngn `N` Fl iEpw oi`C oeiM mFwn lMn WCwd `YWde oiNEg `xTirnC lirl xn`cM mXd iEPiWe WE`i ied iOp oAxw iAbC b"r`e oifxA` `YWde§©§¨©©§¦§§©¥¨§¨©¦£¥¥§¦©¥¦§¨©§¥§¥¦¨¨¦§©§¨¤§¥¦¨¨¥¨§¥¨¤¨¥£©¤¦§¦§Ÿ
lEfBd alEl wxRA gkEncM dxiarA d`Ad devn mEXn daxwdl `pngx DilqR mcFw iEpw Fl Eid(mye .l 'c dkeq)on `Q` Ezipaf iM ixMpee` Edpdl ax Edl xn`C ¨¨¤©§¥©§¨¨§©§¨¨¦¦§¨©¨¨©£¥¨¦§©§¤¤¨©¨§¨©§©§©§£©§§¥¦©§¦©¨¦

mzd WiIg `lC ipngp xA wgvi iAxM xaqC xnFl wgFce dxiarA d`Ad devn ied `l Ez Dil Epw i`C rnWn mXd iEPiWA Edpipwle KixtE 'Ek Edpi` fFfbl mixkPd©¨§¦¦§¦§¨¦§¦§¦§§¦©¥©§©§¦¨¥Ÿ£¥¦§¨©¨¨©£¥¨§©©§¨©§©¦¦§¨©©§¨¦§Ÿ©¥¨¨
mzd xn` cFre dxiarA d`Ad devnl(.`l 'c)mEXn `N` lqtin `le mkNXn opirA `l dMEqe miaXd zpTY ipRn `YpTY opAx DiA Ecar `YlNhnC `xEWM i`d §¦§¨©¨¨©£¥¨§¨©¨¨©§¨¦§©©§¨¨§¥©¨¨©©§¨¦§¥©¨©©¨¦§¨Ÿ§¦¨¦¤¨¤§Ÿ¦§©¤¨¦

`Ow lfFBd WixA xn`C `de xEnB oipw dpw i` y"k dxiarA d`Ad devn aiWg `l opAxC `YpTzA Diipw ike dxiarA d`Ad devn(.cv 'c onwl)oiHg d`q lfBW ixd ¦§¨©¨¨©£¥¨§¦©§¥§©©§¨§©¨¨Ÿ¨¦¦§¨©¨¨©£¥¨¦¨¨¦§¨¨§¨§¨©§¥©¥©¨£¥¤¨©§¨¦¦
b"r` dxiarA d`Ad devn mEXn `kde dpFw iEPiWC `nlrA xaq ivnC mzd Dil igce u`pn `N` Kxan df oi` Kxan cviM dNg dPOn mixde D`t` DWl Dpgḧ§¨¨¨¨§¨§¥¦¦¤¨©¨¥©§¨¥¥¤§¨¥¤¨§¨¥§¨¥¥¨¨§¨¥¨©§©§¨§¦¤§¨¨¦¦§¨©¨¨©£¥¨
i`C lEfBd `le FpAxTn xiRW iIA` KixR lirl `YWde `Ed `nlrA iEgC mzd iOp i` xzFi xingdl iE`x eilr minW mW xiMfdl dkxA oiprl okl mcFw dpwC§¨¨¤¨¥§¦§©§¨¨§©§¦¥¨©¦¨¨¨§©£¦¥¦©¦¨¨¦§©§¨§©§¨§¥¨¦©©¥©¦¦¨§¨§Ÿ©¨§¦
iEPiWe WE`i l"dC DWiCwdW zngn `N` ipw `l `cixB WE`i i`Ce `N` D`pw DWiCwdW mcFwC oeiM dxiarA d`Ad devn aiWg `l `d lqtin i`O` dpw WE`i¥¨¨©©¦§©¨Ÿ¨¦¦§¨©¨¨©£¥¨¥¨§¤¤¦§¦¨¨§¨¤¨©©¥§¥¨Ÿ¨¥¤¨¥£©¤¦§¦¨§¥§¦

oiwGiPdaE dxiarA d`Ad devn l"dC mEXn lqtn KklE sFQal wiQncM mXd iEPiWe WE`i F` zEWx(mye :dp 'c oihib)ivn `l `ziixaC `tEBn Dlr ipzC `l i` iOp §¥§¦©¥¦§©¦§©§©¦§©¦§¦§¨©¨¨©£¥¨§©¦¨¦©¦¦Ÿ§¨¥£¨¦¨¦§©§¨Ÿ¨¥
iOp WiCwd `l iM ipw WE`i i`C `NErl `YriIq ied `ziixaC DtEBn dAxC`e mXd iEPiWe WE`i l"dC mEXn WCwd lg xiRW ipw `l WE`iC b"r`C `NErl KixR̈¦§¨§§¥Ÿ¨¥©¦©¤§¥¦§¥§¦©¥§©§©¨¦¨¦§©§¨£¥¦©§¨§¨§¦¥¨¥¦Ÿ¦§¦©¦

oOwl DPin KixRcM xkFn `Ed FNWe gaFh `Ed FNWC 'de 'cn xEhR(:gq 'c)biltC dcEdi axl DPin KixR `lC DniY dAxC`e ipw WE`i xn`C Wiwl Wixl opgFi iAx ¨¦§§¤¥©§¤¥¦§¨¦¦¨§©¨©¦¨¨§¥¨¦§¨©¥¨¥§©§©¨¥©§Ÿ¨¦¦¨§©§¨§¨¦
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BîL Léøî óñBé áø øîà déðéòa øãä éëä åàì àä̈©¨¥¨©§¥¥¨©©¥¨¦§

elà íéáBòäå ïéèhìnä elà úéaä úBòìö àéðúc åéìò̈¨§©§¨©§©©¦¥©§©§¦§¨¦¥

éepéLa Búéiøáì øæBçä éepéL øîà àøéæ éaø úBLéønä©§¦©¦¥¨¨©¦©¥¦§¦¨§¦

Búéiøáì øæBç BðéàL íMä éepéLå éepéL éåä àì íMä©¥Ÿ£¥¦§¦©¥¤¥¥¦§¦¨

àzLäå àzöéö÷ àøwéòîc øBpéö éøäå éepéL éåä éî¦£¥¦©£¥¦§¥¦¨¨§¦§¨§©§¨

óBqáìe B÷÷çL øBpéö àéðúå àøBpéöúà ìñBt Bòá÷ ¦¨§©§¨¦¤¨§§©¨§¥¤

éàå äå÷nä úà ìñBt Bðéà B÷÷ç óBqáìe Bòá÷ äå÷nä©¦§¤¨§§©¨§¥¥¤©¦§¤§¦

B÷÷ç óBqáìe Bòá÷ 'éôà àéä àúléî íMä éepéL úøîà©§¨¦©¥¦§¨¦£¦¨§§©¨§

eléôà éëä éà àéä ïðaøcîc äáéàL éðàL ìñtéì énð©¦¦¨¥©¦§¦¨§¦§©¨¨¦¦¨¥£¦

àëä Leìúa åéìò éìk úøBz àkéà íúä énð àLéøc§¥¨©¦¨¨¦¨©§¦¨¨§¨¨¨

ñpàäå ïìæbäå ápbä éáéúéî Leìúa åéìò éìk úøBz ïéà¥©§¦¨¨§¨¥¦¥©©¨§©©§¨§¨©¨

éøîà øNòî ïúBøNòîe äîeøz ïúîeøúe Lc÷ä ïLéc÷ä¤§¥¨¤§¥§¨¨§¨©§§¨©£¥©§¥

Lc÷ä àzLäå ïéleç àøwéòî Lc÷ä äîeøz àzLäå àìáéè àøwéòîc íMä éepéL àkéà íúä̈¨¦¨¦©¥§¥¦¨¨¦§¨§©§¨§¨¤§¥¥¦¨¨¦§©§¨¤§¥

ì ïéépî ïúðBé ø"à àcñç áø øîàøLà ì"ú äî äìæbä úà áéLäå øîàpL äðB÷ àeäL éepL ¨©©¦§¨¨¨¦©¦§¦¤¤¤¤¡©§¥¦¤©§¥¨©£¤

éèeòîì éòaéî ìæb øLà éàä éîeìL éòa àîìòa íéîc åàì íàå øéæçé ìæbL ïéòk íà ìæb̈¨¦§¥¤¨©©£¦§¦©¨¦§©§¨¨¥§¥©£¤¨¨¦¨¥¦§¥

éñBî BðéàL åéáà ìæbìæb øLà Bìéæb úà áéLäå àðîçø áBzëéð ë"à åéáà ìæb ìò LîBç ó ¤¤¨¦¤¥¦¤©¤¤¨¦¦§©§¨¨§¥¦¤§¥£¤¨¨

ì ïéépî ïúðBé ø"à àcñç áø øîà éøîàc àkéàå ézøz î"ù ázëîì éì änìBðéàL ééepL ¨¨¦§¦§©©§¥§¦¨§©§¥¨©©¦§¨¨¨¦©¦§¦¤¥

BlL Bìéæb ìò déì éòaéî àeää ìæb øLà áéúk àäå î"î äìéæbä úà áéLäå øîàpL äðB÷¤¤¤¡©§¥¦¤©§¥¨§¨§¦£¤¨¨©¦¨¥¥©§¥¤

éñBîéñBî ïéàå LîBç óøîàpL äðB÷ BðéàL Leàéì ïéépî àleò øîà :åéáà ìæb ìò LîBç ó ¦¤§¥¦¤©¤¤¨¦¨©¨¦©¦§¥¤¥¤¤¤¡©

ììk àzðwz déì úéìc çqt äî çqôc àéîec ìeæb äìBçä úàå çqtä úà ìeæb íúàáäå©£¥¤¨¤©¦¥©§¤©¤¨§¨§¦¥©©¦¥©§¥¥©©§¨§¨
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף סז עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`zeaקב drax`a cenr fq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.'eë øzééî åézçz ãç åézçz åézçz áéúk àä ú"ëå â"äaizM `d z"ke §¨§¦©§¨©§¨©©§¨§©¥§¨§¦
ikd iniiw cg` EdiiexY i`C dV` cge xFX` cg irOYWinC eiYgY ipnif ixY§¥¦§¥©§¨§¦§©§¥©©§©©¤§¦©§©§©©©§¥¨¥
xninl `Mi`C `id `zNin e`l eiYgY mNWi o`v 'ce xwA 'd aYkinl Dil irAi ¦̀¨¥¥§¦§©¨¨§Ÿ§©¥©§¨©¦§¨¦§¦¨§¥©
:dV` oiA xFX` oiA irOYWn drWY iYM`e `pixg` dWxcl KxYiI` eiYgY cg©©§¨©©¥¦§¨¨©£¦¨§©©¦¦§¨¦§©§¥¥©¥©¤

.íéãéâðcibpzi`e rebIe opinBxYncM mirieB §¦¦§¦¦§¦§©§§¦¨©¦§©§¦§§¦
(p ziy`xa):zEnl oiaFxwE oiWEgM xnFlMà"ä §©§¦§¦¨

.ãçì ïéaæîe ãçì çáèå ézøz áðâc ãò©§¨©©§¥§¨©§©§©¦§©
xninl `WixC dU F` xFW Kixhv` ikdl§¨¥¦§§¦¤§¥¨§¥©

:aiIgn apbC `Ed cgC b"r`CBøëî Bà §§©§¨©¦©¥§¨
.áéúk`dC dxikn F` dgiah F` rnWnC §¦§©§©§¦¨§¦¨§¨

:wNgl F` aizM.ézøz áðâc ãò àîéàå §¦§©¥§¥¨©§¨©©§¥
dVd zgY xFXd zgY `tiqA aizkcM§¦§¦§¥¨©©©©©©¤
:`WixC dU F` xFW Kixhv` ikdlE§¨¥¦§§¦¤§¥¨

.LøzLpLwGgzp xnFlM oiWxW dUr ¤¦§¨¥¨¨¨¨¦§©¦§©¥
:eiUrn EPdnE F`pTW `hgAéðôì àîéìéà ©¥§¤¨§§©©£¨¦¥¨¦§¥
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Wixl oOwl iPWncM iiEpWl `Mile WE`i ied icM WE`iC xaqe `NEr` mzd̈¨©¨§¨©§¥§¦£¥¥§¥¨¦§¥§¦§©¥§©¨§¥
i`n zxM `NErl mzd KixR i`n oM m`C aPB ciA milrA EWiCwdW oFbM Wiwl̈¦§¤¦§¦§¨¦§©©¨§¦¥©¨¦¨¨§¨¨¥©
EWiCwdW oeiM crFn ld` gztl iE`xC xiRW zxM aiIgzn `d DiYciar£¦§¥¨¦§©¥¨¥©¦§¨§¤©Ÿ¤¥¥¨¤¦§¦
ipw `l WE`iC Dil zi` iOp dcEdi axC iOp i` KinrhlE l"ndC l"ie milrA§¨¦§§©§©£¥¦©¦§©§¨©¦¦¥§¥Ÿ¨¥

oiA drcFp oiA xn`C dcEdi axC `nrhe§©§¨§©§¨§¨©¥§¨¥
WiIg `lC mEXn zxRkn drcFp `lŸ§¨§©¤¤¦§Ÿ©¥
`le dxiarA d`Ad devnC `nrhl§©§¨§¦§¨©¨¨©£¥¨§Ÿ
icM WE`i xaqw `nrh i`n mzd opiqxB©§¦¨¨¨©©§¨¨¨©¥§¦

dMEqaE ipw(mye .l 'c)xg`l `N` xn`wC ¨¥§¨§¨¨©¤¨§©©
Diipw `d t"d WE`iA Diipw `d WE`i¥¨©§¥§¥¨©§¥
`N` xiMfn oi`X dnE mXd iEPiWe WE`iA§¥§¦©¥©¤¥©§¦¤¨
D`pw okl mcFTW WE`i i"rC mEXn WE`i¥¦§¥¤¤¨¥¨§¨
iqxB `lC mixtq zi`e mXd iEPiWA§¦©¥§¦§¨¦§Ÿ©§¥
'x mzd `dC rcze Diipw `d `N` WE`iA§¥¤¨¨©§¥§¥©§¨¨¨
WE`iC Dil zi` opgFi 'xe Dil xn`w opgFi¨¨¨¨©¥§¨¨¦¥§¥
WE`i iptl oiA DiaEIg oOwl xn`C ipw `lŸ¨¥§¨©§©¨¦¥¥¦§¥¥
i`O` ipw WE`iC xaq i`e WE`i xg`l oiA¥§©©¥§¦¨©§¥¨¥©©
FNWe gaFh `Ed FNW WE`i xg`l aiIg©¨§©©¥¤¥©§¤
opgFi iAx xn`w `xzA lfFBdaE xkFn `Ed¥§©¥©§¨¨¨©©¦¨¨
KM xg`e zEWx iEPiWC i`Pi iAxC DinXn¦§¥§©¦©©§¦§§©©©

lfFBdaC dWwd z"xe ipw `l WE`i`xzA ¥Ÿ¨¥§¦§¨¦§©¥©§¨
(.ciw 'c onwl)ipw icM WE`i `NErlC rnWn©§©¦§¨¥§¦¨¥

FxFng miqkFn ElhpC oizipzOn KixRC§¨¦¦©§¦¦§¨§§¦£
xn`we FNW df ixd xg` xFng Fl Epzpe§¨§£©¥£¥¤¤§¨¨©
Epzpe lMd ixace rEciA `NErl `nlWA¦§¨¨§¨§¨©§¦§¥©Ÿ§¨§
icM WE`i mzd Dil aiWg xg` xFng Fl£©¥¨¦¥¨¨¥§¦
xifgn lhp m`e `PY mzd xn`wC§¨¨©¨¨©¨§¦¨©©£¦
WE`i xaqwC WxtnE mipFW`xd milrAl©§¨¦¨¦¦§¨¥§¨¨©¥
Dil aiWg `lC d`xp `nrhe ipw `l icM§¦Ÿ¨¥§©§¨¦§¤§Ÿ¨¦¥
uxiYe Fl mipzFp k"rC mEXn zEWx iEPiW¦§¦§§¦§¦¥
`dC 'ipznM ixii` `l k"r `ziixaC i"x¦¦§©§¨Ÿ©§¥§©§¦§¨
`ziixaE FNW `Ed ixd ipYw oizipznA§©§¦¦¨¨¥£¥¤§©§¨
cFre mipFW`xd milrAl xifgn ipYẅ¨¥©£¦©§¨¦¨¦¦§
`ziixAn iWwY `niiw oizipzO`C k"`C§§©©§¦¦©§¨¦§¥¦§©§¨
`ziixA `N` ipw icM WE`i xn`C dAxl§©¨§¨©¥§¦¨¥¤¨§©§¨
EW`iizp `le micnFr milrAdW ixii ©̀§¥¤©§¨¦§¦§Ÿ¦§¨£
xg` sFqlC b"r` dfl EpzPWM oiicr£©¦§¤¨§§¤¦§©©
iEPiWC ipw `l EW`iizp Dicil `z`C§¨¨§¨¥¦§¨£Ÿ¨¥§¦

`NErl ixii` oizipzn la` minCd xifgdl Kixve Dicil `z` `xEQi`aC oeiM dAxl 'it` ipw `l iOp `cixB WE`ie oOwl rnWncM ipw `l WE`i mcFwC zEWx§§¤¥Ÿ¨¥¦§©§©§©¨§¥§¥¨©¦Ÿ¨¥£¦§©¨¥¨¦§¦¨¨¨§¨¥§¨¦§©£¦©¨¦£¨©§¦¦©§¥§¨
:zEWx iEPiWe WE`i Dil ded Dicil `z` ike Dicil `z`C iOTn W`iizPW rEciA§¨©¤¦§¨¥¦©¥§¨¨§¨¥§¦¨¨§¨¥£¨¥¥§¦§

óàlirl xn`C b"r` .`YpTY Dil zilC lEfB(:dq sc):`YpTY Dil zil `EdW FnM n"n F`pwe FciA iEPiW dUrp li` dUrpe dlh apBàáøFpAxw `kdn xn` ©¨§¥¥©©§¨§¨©§¥¨©¨¤§©£¨©¦©£¨¦§¨§¨§§¤¥¥©©§¨¨¨¨©¥¨¨¨§¨
`RR ax xnF` didWM minrtE FAx didW `axl `RR ax oiA `N` mirFh Eid `le xn` `RR ax EdiiPin cg xn`wCn dAx `le opiqxB `ax .lEfBd `le§Ÿ©¨¨¨©§¦¨§Ÿ©¨¦§¨¨©©¦©§©¨¨¨©§Ÿ¨¦¤¨¥©¨¨§¨¨¤¨¨©§¨¦§¤¨¨¥©¨¨

lirlE zFrhl oilFki Eid `l dAx ixacl `RR ax ixaC oiA la` od `ax ixaCW mixEaq Eid mYqA mixaC(:eq sc)'Ek lEfBd `le FaMWn `ax Dil xn` qxB §¨¦¦§©¨§¦¤¦§¥¨¨¥£¨¥¦§¥©¨¨§¦§¥©¨Ÿ¨§¦¦§§¥¨©¨©¥¨¨¦§¨§Ÿ©¨
xn`C `Ed `ax `de `kd KixRCn Fl aiWd `ax `N` mElM Fl aiWd `l Fnvr dAxC xnFl Kixv iIA` dWwd dAxlE sqFi axC DiYbElR xA ded dAxC b"r`§©¨£¨©§§¥§©¥§©¨¦§¨©©¥¨¦©§©¨©§Ÿ¥¦§¤¨¨¨¥¦¦§¨¦¨¨§¨¨¨§¨©
Kixv did `le Dil xn` l"ld FaiWd dAx i`e `ax Dil xn` lirl qxB mixtQd lkaC rnWn oke Dxn` `RR ax EdiiPin cgC xn`we DixagC oAxw lfbC§¨©¨§¨§©§¥§¨¨©§©¦©§©¨¨¨§¨§¥©§©¦§¨©§¨¦¨©§¥¨©¥¨¨§¦©¨¡¦¨©¥§Ÿ¨¨¨¦

oiwGiPdA rnWn oke dAxl dWwnC oeiM dAx xiMfdl(mye :dp sc oihib)F` daipB zrXn DizEWxA opAx dEnwF` iM `ax iraC ipw `l icM WE`iC Dil zi` `axC §©§¦©¨¥¨§©§¤§©¨§¥©§©§©¦¨¦§¨¨¦¥§¥§¦Ÿ¨¥§¨¥¨¨¦§¨©¨¨¦§¥¦§©§¥¨
`xzA wxRaE DizEWxA `Ed xaM WE`i zrXn zFgRd lkl ipw WE`i i`e 'Ek n"p i`nl WCwd zrXn(mye :`iw sc)zEWxM e`l WxFi zEWx mlFrl `ax xn`w ¦§©¤§¥§©§¦¥¨¥§¨©¨¦§©¥§¨¦§¥§¤¤©§¨¨¨©¨¨§¨§¥©¦§

zF`ivn EN` wxRA `ax xn`C `de `ng xA iOxC DiYbElR xA `EdC `ax mzde ipw `l WE`iC Dil zi`C mzd rnWn inC gwFl(:ek sc n"a)Dlhp d`ivn iAB ¥©¨¥©§©¨¨§¦¥§¥Ÿ¨¥§¨¨¨¨§©§§¥§©¦©¨¨§¨§¨©¨¨§¤¤¥§¦©¥§¦¨¨§¨
F` DxkFnl WE`i lirFdC oeiM n"n ipw `l WE`iC b"r` Dil aidiC `Ed `nlrA dpYn WE`i xzA Dixcd`C b"r`e oNEkA xaFr Dlfbl zpn lr WE`i iptl¦§¥¥©§¨§¨§¨¥§¨§§©©§¥¨©¥©¨¨§©§¨§¨¦¥§¥Ÿ¨¥¥¨§¦¥§§¨

:olfB aiWg DWiCwdløBL`pin` ded minrR ipW dU aizM `l i`C l"ie dU aizM `l zAWA `d il dOl minrR 'a aizkC dUe z"`e .minrR ipW dUe §©§¦¨¨¦©§¨§¤§¥§¨¦§§¤¦§¦§¨¦¨¨¦¨§©¨Ÿ§¦¤§§¦Ÿ§¦¤§¥§¨¦£¨£¦¨
:ixnbl ihErnl dU aizM ikdl dU oiC` DinwFle 'd oinElWzA Eed `lC xFW oiCn iNin x`W ihErnl xFW `AW¤¨¦§¥§¨¦¥¦¦§Ÿ£§©§¦§§¥©¦¤§¨¥§¦¤¦§¥§©§¥

äMîçWi xwa:dV` iniiw o`v rAx`e xFX` `niiw xwa dXngC `prci ded `xaQnE .eiYgY mNïéà`xnBA .'Ek apFBd(:hq sc)ziAn aPEben Dl WixC £¦¨¨¨§©¥©§¨¦§¨¨£¨¨©§¨©£¦¨¨¨©§¨©§©§©Ÿ©§¥©¤¥©¥©§¨¨¨¦¨¦§©¦¥
Kixve ikd Wxcnl llM KiIW `l aPB zprh orFhl EdiiexY iwFnC o`nl la` y"` aPB zprh orFhA cge aPbA cg iwFnC o`nlE aPBd ziAn `le Wi`d̈¦§Ÿ¦¥©©¨§©§¥©§©¨§©§¥©£©©¨£¨§©§¥©§©§§¥©£©©¨Ÿ©¨§¨§¦§©¨¥§¨¦

:`pixg` `xTn aPBd xg` aPB ihErnl Dil `wtp DiciClC xnFl©¦§¦¥©§¨¥¦§¥©¨©©©©¨¦§¨©£¦¨
àéðúcolfbA ixii`C dAxC `N` axl Kxtnl n"d dAxl lirl KixRC EdpdnE dAxl lirl Kxtnl n"d axl `kd KixRC Edpd lMn .'Ek `aiwr iAx xn` §©§¨¨©©¦£¦¨¦¨©§§¨¦¨¨§©§¦§©§¥§©¨¥©§§¨¦§¥§©¨§¦§©§©¤¨§©¨§©§¥§©§¨

`xnBA ErAwp WxcOd ziaA EWTEdW FnkC cFre wNgl `xaq oi`W t"r` aPbC iNiOn Kxtinl Dil `gip aPbA ixiinC axlE olfbC iNiOn Dil KixR̈¦¥¦¦¥§©§¨§©§©§¥§©¨¦¨¥§¦§©¦¦¥§©¨¤¥§¨¨§©¥§¦§¤§§¥©¦§¨¦§§©§¨¨
:Wiwl Wixl opgFi iAx oOwl DPin KixRC WiCwde apbC `iddn Kxtnl ivn ded EdiiexzlE§©§©§£¨¨¥§¦§©¥©¦§¨©§¦§¦§¨¦¦¨§©¨©¦¨¨§¥¨¦
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àìå Leàé éðôì àðL àì àzðwz déì úéìc ìeæb óà©¨§¥¥©©§¨Ÿ§¨¦§¥¥§Ÿ

ìeæbä àìå Bðaø÷ àëäî øîà àáø Leàé øçà àðL§¨©©¥¨¨¨©¥¨¨¨§¨§Ÿ©¨

àlà àø÷ éì änì àèéLt Leàé éðôì àîéìéà úîéà¥©¦¥¨¦§¥¥§¦¨¨¨¦§¨¤¨

àáø àäå î"ù éð÷ àì Leàé î"ùe Leàé øçàì åàì©§©©¥¥Ÿ¨¥§¨¨¨

øãä àîéà úéòaéà déøáçc ïaø÷ ìæâc øîàc àeä§¨©§¨©¨§¨§©§¥¦¨¦¥¨¨©

:døîà àtt áø )à) eäéépéî ãç àîéà úéòaéàå déa¥§¦¨¦¥¨©¦©§©¨¨¨§¨

øBL óìéð éànàå :'eëå äMîçå äòaøà éîeìLz úcîe¦©©§¥©§¨¨©£¦¨§§©©¥©

ïàk óà ïäa àöBik óBòå äiç ïläl äî úaMî øBL¦©¨©§§©¨©¨§©¥¨¤©©

äNå øBL àø÷ øîà àáø øîà ïäa àöBik óBòå äiç©¨§©¥¨¤¨©¨¨¨©§¨§¤

äNå øBL àîéìéà øzééî éä éøîà àì àðéøçà éãéî ïéà äNå øBL íéîòt éðL äNå øBL§¤§¥§¨¦§¤¥¦¥©£¦¨Ÿ©§¥¥§©¥¦¥¨§¤

åézçz ílLé ø÷á äMîç Bøëîe Bçáèe äN Bà øBL áðâé ék àðîçø áBzëéðc øzééî àôéñc§¥¨§©¥§¦§©§¨¨¦¦§Ÿ¤§¨§¨£¦¨¨¨§©¥©§¨

zçz ïàö òaøàåãçàå ãçà ìëì äòLz éîeìL éòa àðéîà äåä éëä àðîçø áúk éà åé §©§©Ÿ©§¨¦¨©©§¨¨¨¥£¨£¦¨¨¥§¥¦§¨§¨¤¨§¤¨

àðéøçà äLøãì déì éòaéî àeää øzééî åézçz ãç åézçz åézçz áéúk àä àîéz éëå§¦¥¨¨§¦©§¨©§¨©©§¨§©¥©¦¨¥¥¦§¨¨©£¦¨

äNå øBL àlà åézçz åézçz ì"ú ïéãéâð åézçz ílLé äðî äåL øBL áðb ìBëé àéðúc§©§¨¨¨©¨¤¨¤§©¥©§¨§¦¦©§¨©§¨¤¨§¤

øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç Bøëîe Bçáèe Léà áðâé ék àðîçø áBzëðc øzeéî àLéøc§¥¨§¨§¦§©§¨¨¦¦§Ÿ¦§¨§¨£¦¨¨¨§©¥©©©

Bçáèe eäì çáèå éøz áéðâc ãò àðéîà äåä éëä àðîçø áúk éà äOä úçz ïàö òaøàå§©§©Ÿ©©©¤¦¨©©§¨¨¨¥£¨£¦¨©§¨¦§¥§¨©§§¨

ãò àðéîà äåä àîéàå ãçì áéúk Bøëîe eäì ïéaæîe eäééåøz áéðâc ãò àîéàå ãçì áéúk§¦§©§¥¨©§¨¦©§©§©§¦§§¨§¦§©§¥¨£¨£¦¨©

çáèå eäééåøz áéðâc ãò àðéîà äåä ézkàå áéúk Bøëî Bà ãç ïéaæîe ãç çáèå éøz áéðâc§¨¦§¥§¨©©§©¦©§¨§¦§©©¦£¨£¦¨©§¨¦©§©§§¨©

áBzëéðc øzééî àLéøc äNå àôéñc øBL àlà ãç øéiLîe ãç ïéaæî Bà ãç øéiLîe ãç©§©¥©§©¦©§©¥©¤¨§¥¨§¤§¥¨§©¥§¦§

äOä úçz ïàö òaøàå åézçz ílLé ø÷á äMîç Bøëîe Bçáèe øBL Léà áðâé ék àðîçø©§¨¨¦¦§Ÿ¦§¨§¨£¦¨¨¨§©¥©§¨§©§©Ÿ©©©¤

áðBbä ïéà :àì àðéøçà éãéî ïéà äNå øBL dpéî òîL éì änì àLéøc äNå àôéñc øBL§¥¨§¤§¥¨¨¨¦§©¦¨§¤¥¦¥©£¦¨Ÿ¥©¥

Leàé øçàì ìáà Leàé éðôì àlà eðL àì áø øîà :ìôk éîeìLz ílLî ápbä øçà©©©©¨§©¥©§¥¥¤¨©©Ÿ¨¤¨¦§¥¥£¨§©©¥

ék àðéîà úLL áø øîà ïBLàø ápâì ìôk éîeìLz ílLî éðL ápâå ïBLàø ápb Bàð÷̈§©¨¦§©¨¥¦§©¥©§¥¥¤§©¨¦¨©©¥¤£¦¨¦

çáè äøBz äøîà äî éðtî àáé÷ò 'ø øîà àéðúc àzòîL àäì øîà áø áéëLe íéið©¥§¦©¨©§¨§©§¨§©§¨¨©£¦¨¦§¥¨¨§¨¨¨©
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc `nw `aa(iying meil)

óàoaxw leqtìeæb,cmlerlàzðwz déì úéì,`edy zenk gafnl axwdl ©¨§¥¥©©§¨
,Leàé øçà àðL àìå ,Leàé éðôì àðL àìxg`l eyicwd m` mbe Ÿ§¨¦§¥¥§Ÿ§¨©©¥

.gafnl xyk epi` epnn eilra ey`iizdy
:dlifba dpew epi` ye`iy jkl sqep xewnàëäî ,øîà àáøoi`y epcnl ¨¨¨©¥¨¨

m`' ,(b ` `xwie) dler zyxta xn`p ,`ziixaa epipyy .dlifba dpew ye`i¦
`weecy o`kne ,'FpAxw dlr'Bðaø÷'daxwdl xyk aixwnd lyàìå ,oaxw Ÿ¨¨§¨¨§¨§Ÿ

ìeæbä,`ziixad ixac z` `ax yxtn .úîéà.df oic xn`pàîéìéà ©¨¥©¦¥¨
dlefbd dndad z` olfbd yicwdyLeàé éðôì,daixwdl `ae milrad ¦§¥¥

`ldàèéLte ,daxwdl die`x dpi`yàø÷ él änì.gafnl dlqetl §¦¨¨¨¦§¨
oi`e ,olfbd ly dpi` oky ,`id mixenb oilege ycwdd dilr lg oi` ixdy

.ely epi` xac yicwn mc`åàì àlàdyicwdy gxkda ±olfbdøçàì ¤¨©§©©
Leàé.daxwdl dleqt `id df ote`a mby aezkd eprinyne ,milradåm` ¥§

okéð÷ àì Leàé ,dpéî òîL.dlifba §©¦¨¥Ÿ¨¥
ok` :`xnbd zniiqndpéî òîL.dlifbd z` dpew epi` ye`iy `ziixan §©¦¨

epi` ye`iy dxen`d `ziixad ixacn `ax giked cvik :`xnbd zl`ey
,dpewàáø àäåenvrøîàc àeäote`a zxacn ef `ziixay (:eq) lirl §¨¨¨§¨©

,déøáçc ïaø÷ ìæâcdpew olfbd oi`y ,gafnl eilra eyicwd xaky xg`l §¨©¨§¨§©§¥
m` la` .dlifb ipiipw olfbl ea oi`e ,lfbp epi` ycwdy meyn ye`ia dze`
m`e .daxwdl dxiyk `idy okzi ye`i xg`l dyicwdl oileg znda lfb

.dlifba dpew epi` ye`iy giked ji` ok
:mipte` ipya ef `iyew `xnbd zvxznøãä ,àîéà úéòaéà[xfg]déa ¦¨¦¥¨¨©¥

seqale ,zycwen dnda lfeba `ziixad z` lirl cinrdy dnn `ax

ye`iy dixacn xity giked ok lre ,dyicwde oileg znda lfeba dcinrd
.dpew epi`eäéépéî ãç ,àîéà úéòaéàåel` zexnind izyn zg` ± §¦¨¦¥¨©¦©§

,ef z` ef zexzeqdàtt áø`ax ly ecinlz,døîà.`ax `le ©¨¨£¨¨
,dpyna epipyúcîeéîeìLzäòaøàäMîçå,'eëådnda xkne gahy inl ¦©©§¥©§¨¨©£¦¨§

:cala dye xeya `l` zbdep dpi` ,apby
zl`ey .miigd ilra lkl dye xeyn micnel ep` oi` recn zx`an `xnbd

:`xnbdéànàå,óìéðdey dxifba cenll lkep `ld ±'øBL''øBL',úaMî §©©¥©¦©¨
äî,ïläl,zay iabläiçóBòåàöBikïäa,óà,ïàkdrax` inelyza ©§©¨©¨§©¥¨¤©¨

,daipb lr dyngeäiçóBòåzendad lkeàöBik,ïäaexeyl dey mpicy ©¨§©¥¨¤
:`xnbd daiyn .eiyeøîàøîà ,àáøàø÷øBL''äNåøBL''äNåéðL ¨©¨¨¨©§¨§¤§¤§¥

,íéîòtxwa dXng' xn`p aeye 'dU F` xFW Wi` apbi iM' xn`p dligzny §¨¦¦¦§Ÿ¦¤£¦¨¨¨
,zxzein odizyn zg` mrte ,'dVd zgY o`v rAx`e xFXd zgY mNWi§©¥©©©§©§©Ÿ©©©¤

y cnll `a df ixdeøBLäNåïéàinelyz ly df oic mda bdep didi ,ok ± §¤¥
eli`e ,dyinge drax`éãéîàðéøçà,mixg` mixac ±àìmda bdep didi ¦¦©£¦¨Ÿ

.df oic
:`ax ixac z` zxxan `xnbdéøîà,`ax ixaca epce daiyid ipa exn` ± ¨§¥

,el`yeéäøzééî,zxzein mrt efi` ±àîéìéàøBLäNåàôéñc± ¥§©©¦¥¨§¤§¥¨
,weqtd seqa mixkfendøzééîmeyne ,áBzëéðcàðîçødzid dlekiy ± §©©§¦§©£¨¨

aezkl dxezdék'áðâéøBLBàäNBçáèe(Bøëîe)Bà][BøëîäMîçø÷á ¦¦§Ÿ¤§¨§¨§¨£¦¨¨¨
ílLéåézçzòaøàåïàö'åézçz`ld ,llk eteqa dye xey xikfdl `la §©¥©§¨§©§©Ÿ©§¨

éàáúkàðîçøéëä,ok zazek dxezd dzid m` ±äåäàðéîàéòaéîelL ¦¨©©£¨¨¨¦£¨£¦¨¨¥©¥
mlyl eilry xne` iziid ±äòLzminrtìëìãçàãçàå,apby dnn ¦§¨§¨¤¨§¤¨

xn`p did `l ixdy ,o`v rax`e xwa dyng mlyi dyl oiae xeyl oiay
hxetn did `le ,dryz epiidc ,eizgz drax`e eizgz dyng mlyiy `l`
dna dpc `xnbd .dy lr drax`e xey lr dyngy `id dpeekdy weqta

:ef dprh zegcl ick oerhl xyt`yéëåàîézdrhp `ly ,jk lr aiydl §¦¥¨
c meyn ,dy oia xey oia daipb lk lr dryz aiiglàäáéúk'åézçz' ¨§¦©§¨

'åézçz'xwa dyng' xn`p did dryz aiigl dxezd zpeek m`e ,miinrt ©§¨
dazke mipyl mze` dwlig dxezdy dnne ,'eizgz mlyi o`v rax`e
dyng dpeekdy cenll yi 'eizgz o`v rax`e eizgz mlyi xwa dyng'
'xey'y xnel yi aey `linne ,dyd zgz o`v rax`e xeyd zgz xwa

rAx`e xFXd zgY mNWi xwa dXng' dxez dxn`yk ,o`k exkfedy 'dy'e£¦¨¨¨§©¥©©©§©§©
meyn ,jixac z` zegcl yi ,jk xn`z m` .md mixzein ,'dVd zgY o`vŸ©©©¤

yãç'åézçz'øzééîe ,`ed xzein ±àeää'eizgz' eze` ±éòaéîdéì ©©§¨§©©©¦¨¥¥
äLøãìàðéøçà,zxg` dyxcl `ed jxvp ±àéðúc,ìBëém`y xne` iziid ¦§¨¨©£¦¨§©§¨¨

áðbmc`øBLäåLäðîy ,fef d`n ±ílLéåézçzmixeeyïéãéâðmiyegk ± ¨©¨¤¨¤§©¥©§¨§¦¦

,zenl miaexweãeîìzøîBì'åézçz''åézçz'zgY'e 'xFXd zgY' ,miinrt ©§©©§¨©§¨©©©©©

le`yl oi` dzrne .ezenk deye eizgz `edy xey mlyny cnll ,'dVd©¤
mixeey mlyny cnll dfa d`ay oeik ,miinrt 'eizgz' dxezd dazk dnl
dyng' azkp eli`y xnel yi aey oky oeike ,apby dnl mkxra mieyd

mlyl dxezd daiigy xne` iziid 'eizgz o`v rax`e eizgz mlyi xwa
md mixzeind dye xeydy xnel xyt` i` ok m`e ,daipb lk lr dryz

.weqtd ly eteqa miaezkd el`

:mixzein 'dye xey' dfi` dl`ya zxg` zexyt`a dpc `xnbdàlà¤¨
l `ax zpeekøBLäNåàLéøcWi` apbi iM' xn`py ,weqtd zligzay ± §¤§¥¨¦¦§Ÿ¦

`edy ,'dU F` xFW,øzeéîmeynáBzëðcàðîçøék'áðâéLéàBçáèe ¤§¨§¦§©£¨¨¦¦§Ÿ¦§¨
(Bøëîe)Bà][BøëîäMîçø÷áílLéúçzøBMäòaøàåïàöúçz,'äOä §¨§¨£¦¨¨¨§©¥©©©§©§©Ÿ©©©¤

lr wxy cnll `a df ixd ,`yixa mb dye xey dxezd dxikfdy dnne
ixaca df xaqd lr dywn `xnbd .dynge drax` oic xn`p dye xey

:`axéàáúkàðîçøéëä,jk azkp did m` ±äåäàðéîàmlyn oi`yãò ¦¨©©£¨¨¨¦£¨£¦¨©
áéðâcéøzçáèåeäìoi` ok m`e ,oze` gahie zenda izy aepbiy cr ± §¨¦§¥§¨©§

xey' `yixa aezkl `ly xyt` i` ixdy mixzein `yixay dyde xeyd

apbyk s` `ed dgiah lr dynge drax` aeigy ep` mircei jkny 'dy e`
y meyn ,ok xnele zerhl oi` :`xnbd daiyn .cala cg`'Bçáèe',áéúk §¨§¦

gahy `id zernyndy ,cigi oeylaãçì:`xnbd zl`ey .calaàîéàå± §©§¥¨
aiig epi`y xn`p `ly icka ,`yixa 'dy e` xey' xikfdl yi oiicre

dxikn lr dynge drax`ãòáéðâceäééåøzïéaæîeeäìizy aepbiy cr ± ©§¨¦©§©§§©¥§
y myn ,ok xnele zerhl oi` :`xnbd daiyn .mxknie zenda'Bøëîe'§¨

,áéúkxkny `id zernyndy ,cigi oeylaãçì:`xnbd zl`ey .cala §¦§©
àîéàåäåäàðéîàok `l m`y ,`yixa 'dy e` xey' xikfdl yi oiicre ± §¥¨£¨£¦¨

mlyn epi`y xnel dreh iziidãòáéðâcéøzçáèåãçïéaæîeãçcr ± ©§¨¦§¥§¨©©§©¥©
oi` dfa mb :`xnbd daiyn .zg` xkne zg` gahe zenda izy aepbiy

FgahE'y meyn zerhlBà'Bøëî,áéúk.df e` df e` dyry rnyny §¨§¨§¦
:`xnbd zl`eyézkàåäåäàðéîàãòáéðâceäééåøzçáèåãçøéiLîeãç §©©¦£¨£¦¨©§¨¦©§©§§¨©©§©¥©

BàïéaæîãçøéiLîeãçz` aepbiy cr mlyn epi`y xne` iziid oiicr ± §©¥©§©¥©
apby rnyne ,'dVd zgY'e 'xFXd zgY' mlyny weqta xen`ke ,mdipy©©©©©©¤
ipyd z`e cg` gahy xaecn dxiknd e` dgiahd iabl wxe ,mdipy z`

.'Fxkn F` FgahE' xen`k ,xi`yd ipyd z`e cg` xkny e` ,xi`yd§¨§¨
àlàdy ezpeek ,mixzein 'dy'e 'xey'y `ax xn`y dnøBLàôéñcådäN ¤¨§¥¨§¤

àLéøcøzéiîoeik ,md mixzein ±áBzëéðcàðîçødxezd dlekiy ± §¥¨¦©©§¦§©£¨¨
aezklék'áðâéLéàøBLBçáèe(Bøëîe)Bà][BøëîäMîçø÷áílLé ¦¦§Ÿ¦§¨§¨§¨£¦¨¨¨§©¥
åézçzòaøàåïàöúçz,'äOäe` egahe xey aepbi m`y `id zernynde ©§¨§©§©Ÿ©©©¤

,ok m`e ,drax` mlyi dya ok dyri m`e dyng mlyi exknøBLàôéñc§¥¨
äNåàLéøcänìòîL ,éldpéîyøBLïéà ,äNåoic xn`p mda wx ,ok ± §¤§¥¨¨¨¦§©¦¨§¤¥

eli`e ,dynge drax` inelyzéãéîàðéøçàzeig oke ,zexg` zenda - ¦¦©£¦¨
,zetereàì:df oic mda xn`p Ÿ

,dpyna epipyïéàáðBbäøçàápbäílLîéîeìLz:ìôk ¥©¥©©©©¨§©¥©§¥¤¤
`l` ltk mlyn oi` mixg`n apby utg apbdn apbyky dpyna x`ean

:dpynd z` zx`an `xnbd .cala daipbd z` epiidc ,oxwd z`øîà,áø ¨©©
àìeðLàlàutgd z` apb ipyd apbdyéðôìLeàéoiicr f`y ,epnn eilra Ÿ¨¤¨¦§¥¥

,apb epnny apbl ltk mlyn oi` ok lre ,oey`xd eilra ly `edìáàm` £¨
eapbøçàìLeàéeilra zeyxn utgd `vi ,dpew ye`iy oeik ,epnn eilra §©©¥

eBàð÷ápbïBLàø,ely `edeápâåéðLílLîéîeìLzìôkápâì,ïBLàø §¨©¨¦§©¨¥¦§©¥©§¥¤¤§©¨¦
lr eywdy dn d`ian `xnbd .milradn apeb `l` apbd on apeb df oi`y

:jkøîàáøàðéîà ,úLL,ip` xne` ±ékíééðáéëLåáøøîààäì ¨©©¥¤£¦¨¦¨¥§¨¦©¨©§¨
àzòîL`ly xnelk ,el` mixac xn` oeyil akye ax mpnpzd xy`k ± §©§¨

,mipekp mpi`y ,eixaca wcwcàéðúc,øîàéaøéðtî ,àáé÷òäîäøîà §©§¨¨©©¦£¦¨¦§¥¨¨§¨
äøBze dy e` xey apb m`yçáèøëîe,mze`ílLîéîeìLzäòaøà ¨¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨

éðtî ,äMîçåLøzLpLwinrde wfgzpe miyxey dkd ±àèçaici lr ©£¦¨¦§¥¤¦§¨¥§¥§
xxal yie .dxikna e` dgiaha ixnbl eilra zeyxn e`ivedl liredy

iaha gpizdy ,mzeyxn daipbd z` `ived cvikdaipbd d`vi ,dg
,dyd e` xeyd z` xkny dxikna la` ,dyrn iepiy yiy ici lr mzeyxn

úîéà,mzeyxn e`vi jk ici lry mxkn izni` ±àîéìéàmxknyéðôì ¥©¦¥¨¦§¥
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קג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc `nw `aa(iying meil)

óàoaxw leqtìeæb,cmlerlàzðwz déì úéì,`edy zenk gafnl axwdl ©¨§¥¥©©§¨
,Leàé øçà àðL àìå ,Leàé éðôì àðL àìxg`l eyicwd m` mbe Ÿ§¨¦§¥¥§Ÿ§¨©©¥

.gafnl xyk epi` epnn eilra ey`iizdy
:dlifba dpew epi` ye`iy jkl sqep xewnàëäî ,øîà àáøoi`y epcnl ¨¨¨©¥¨¨

m`' ,(b ` `xwie) dler zyxta xn`p ,`ziixaa epipyy .dlifba dpew ye`i¦
`weecy o`kne ,'FpAxw dlr'Bðaø÷'daxwdl xyk aixwnd lyàìå ,oaxw Ÿ¨¨§¨¨§¨§Ÿ

ìeæbä,`ziixad ixac z` `ax yxtn .úîéà.df oic xn`pàîéìéà ©¨¥©¦¥¨
dlefbd dndad z` olfbd yicwdyLeàé éðôì,daixwdl `ae milrad ¦§¥¥

`ldàèéLte ,daxwdl die`x dpi`yàø÷ él änì.gafnl dlqetl §¦¨¨¨¦§¨
oi`e ,olfbd ly dpi` oky ,`id mixenb oilege ycwdd dilr lg oi` ixdy

.ely epi` xac yicwn mc`åàì àlàdyicwdy gxkda ±olfbdøçàì ¤¨©§©©
Leàé.daxwdl dleqt `id df ote`a mby aezkd eprinyne ,milradåm` ¥§

okéð÷ àì Leàé ,dpéî òîL.dlifba §©¦¨¥Ÿ¨¥
ok` :`xnbd zniiqndpéî òîL.dlifbd z` dpew epi` ye`iy `ziixan §©¦¨

epi` ye`iy dxen`d `ziixad ixacn `ax giked cvik :`xnbd zl`ey
,dpewàáø àäåenvrøîàc àeäote`a zxacn ef `ziixay (:eq) lirl §¨¨¨§¨©

,déøáçc ïaø÷ ìæâcdpew olfbd oi`y ,gafnl eilra eyicwd xaky xg`l §¨©¨§¨§©§¥
m` la` .dlifb ipiipw olfbl ea oi`e ,lfbp epi` ycwdy meyn ye`ia dze`
m`e .daxwdl dxiyk `idy okzi ye`i xg`l dyicwdl oileg znda lfb

.dlifba dpew epi` ye`iy giked ji` ok
:mipte` ipya ef `iyew `xnbd zvxznøãä ,àîéà úéòaéà[xfg]déa ¦¨¦¥¨¨©¥

seqale ,zycwen dnda lfeba `ziixad z` lirl cinrdy dnn `ax

ye`iy dixacn xity giked ok lre ,dyicwde oileg znda lfeba dcinrd
.dpew epi`eäéépéî ãç ,àîéà úéòaéàåel` zexnind izyn zg` ± §¦¨¦¥¨©¦©§

,ef z` ef zexzeqdàtt áø`ax ly ecinlz,døîà.`ax `le ©¨¨£¨¨
,dpyna epipyúcîeéîeìLzäòaøàäMîçå,'eëådnda xkne gahy inl ¦©©§¥©§¨¨©£¦¨§

:cala dye xeya `l` zbdep dpi` ,apby
zl`ey .miigd ilra lkl dye xeyn micnel ep` oi` recn zx`an `xnbd

:`xnbdéànàå,óìéðdey dxifba cenll lkep `ld ±'øBL''øBL',úaMî §©©¥©¦©¨
äî,ïläl,zay iabläiçóBòåàöBikïäa,óà,ïàkdrax` inelyza ©§©¨©¨§©¥¨¤©¨

,daipb lr dyngeäiçóBòåzendad lkeàöBik,ïäaexeyl dey mpicy ©¨§©¥¨¤
:`xnbd daiyn .eiyeøîàøîà ,àáøàø÷øBL''äNåøBL''äNåéðL ¨©¨¨¨©§¨§¤§¤§¥

,íéîòtxwa dXng' xn`p aeye 'dU F` xFW Wi` apbi iM' xn`p dligzny §¨¦¦¦§Ÿ¦¤£¦¨¨¨
,zxzein odizyn zg` mrte ,'dVd zgY o`v rAx`e xFXd zgY mNWi§©¥©©©§©§©Ÿ©©©¤

y cnll `a df ixdeøBLäNåïéàinelyz ly df oic mda bdep didi ,ok ± §¤¥
eli`e ,dyinge drax`éãéîàðéøçà,mixg` mixac ±àìmda bdep didi ¦¦©£¦¨Ÿ

.df oic
:`ax ixac z` zxxan `xnbdéøîà,`ax ixaca epce daiyid ipa exn` ± ¨§¥

,el`yeéäøzééî,zxzein mrt efi` ±àîéìéàøBLäNåàôéñc± ¥§©©¦¥¨§¤§¥¨
,weqtd seqa mixkfendøzééîmeyne ,áBzëéðcàðîçødzid dlekiy ± §©©§¦§©£¨¨

aezkl dxezdék'áðâéøBLBàäNBçáèe(Bøëîe)Bà][BøëîäMîçø÷á ¦¦§Ÿ¤§¨§¨§¨£¦¨¨¨
ílLéåézçzòaøàåïàö'åézçz`ld ,llk eteqa dye xey xikfdl `la §©¥©§¨§©§©Ÿ©§¨

éàáúkàðîçøéëä,ok zazek dxezd dzid m` ±äåäàðéîàéòaéîelL ¦¨©©£¨¨¨¦£¨£¦¨¨¥©¥
mlyl eilry xne` iziid ±äòLzminrtìëìãçàãçàå,apby dnn ¦§¨§¨¤¨§¤¨

xn`p did `l ixdy ,o`v rax`e xwa dyng mlyi dyl oiae xeyl oiay
hxetn did `le ,dryz epiidc ,eizgz drax`e eizgz dyng mlyiy `l`
dna dpc `xnbd .dy lr drax`e xey lr dyngy `id dpeekdy weqta

:ef dprh zegcl ick oerhl xyt`yéëåàîézdrhp `ly ,jk lr aiydl §¦¥¨
c meyn ,dy oia xey oia daipb lk lr dryz aiiglàäáéúk'åézçz' ¨§¦©§¨

'åézçz'xwa dyng' xn`p did dryz aiigl dxezd zpeek m`e ,miinrt ©§¨
dazke mipyl mze` dwlig dxezdy dnne ,'eizgz mlyi o`v rax`e
dyng dpeekdy cenll yi 'eizgz o`v rax`e eizgz mlyi xwa dyng'
'xey'y xnel yi aey `linne ,dyd zgz o`v rax`e xeyd zgz xwa

rAx`e xFXd zgY mNWi xwa dXng' dxez dxn`yk ,o`k exkfedy 'dy'e£¦¨¨¨§©¥©©©§©§©
meyn ,jixac z` zegcl yi ,jk xn`z m` .md mixzein ,'dVd zgY o`vŸ©©©¤

yãç'åézçz'øzééîe ,`ed xzein ±àeää'eizgz' eze` ±éòaéîdéì ©©§¨§©©©¦¨¥¥
äLøãìàðéøçà,zxg` dyxcl `ed jxvp ±àéðúc,ìBëém`y xne` iziid ¦§¨¨©£¦¨§©§¨¨

áðbmc`øBLäåLäðîy ,fef d`n ±ílLéåézçzmixeeyïéãéâðmiyegk ± ¨©¨¤¨¤§©¥©§¨§¦¦

,zenl miaexweãeîìzøîBì'åézçz''åézçz'zgY'e 'xFXd zgY' ,miinrt ©§©©§¨©§¨©©©©©

le`yl oi` dzrne .ezenk deye eizgz `edy xey mlyny cnll ,'dVd©¤
mixeey mlyny cnll dfa d`ay oeik ,miinrt 'eizgz' dxezd dazk dnl
dyng' azkp eli`y xnel yi aey oky oeike ,apby dnl mkxra mieyd

mlyl dxezd daiigy xne` iziid 'eizgz o`v rax`e eizgz mlyi xwa
md mixzeind dye xeydy xnel xyt` i` ok m`e ,daipb lk lr dryz

.weqtd ly eteqa miaezkd el`

:mixzein 'dye xey' dfi` dl`ya zxg` zexyt`a dpc `xnbdàlà¤¨
l `ax zpeekøBLäNåàLéøcWi` apbi iM' xn`py ,weqtd zligzay ± §¤§¥¨¦¦§Ÿ¦

`edy ,'dU F` xFW,øzeéîmeynáBzëðcàðîçøék'áðâéLéàBçáèe ¤§¨§¦§©£¨¨¦¦§Ÿ¦§¨
(Bøëîe)Bà][BøëîäMîçø÷áílLéúçzøBMäòaøàåïàöúçz,'äOä §¨§¨£¦¨¨¨§©¥©©©§©§©Ÿ©©©¤

lr wxy cnll `a df ixd ,`yixa mb dye xey dxezd dxikfdy dnne
ixaca df xaqd lr dywn `xnbd .dynge drax` oic xn`p dye xey

:`axéàáúkàðîçøéëä,jk azkp did m` ±äåäàðéîàmlyn oi`yãò ¦¨©©£¨¨¨¦£¨£¦¨©
áéðâcéøzçáèåeäìoi` ok m`e ,oze` gahie zenda izy aepbiy cr ± §¨¦§¥§¨©§

xey' `yixa aezkl `ly xyt` i` ixdy mixzein `yixay dyde xeyd

apbyk s` `ed dgiah lr dynge drax` aeigy ep` mircei jkny 'dy e`
y meyn ,ok xnele zerhl oi` :`xnbd daiyn .cala cg`'Bçáèe',áéúk §¨§¦

gahy `id zernyndy ,cigi oeylaãçì:`xnbd zl`ey .calaàîéàå± §©§¥¨
aiig epi`y xn`p `ly icka ,`yixa 'dy e` xey' xikfdl yi oiicre

dxikn lr dynge drax`ãòáéðâceäééåøzïéaæîeeäìizy aepbiy cr ± ©§¨¦©§©§§©¥§
y myn ,ok xnele zerhl oi` :`xnbd daiyn .mxknie zenda'Bøëîe'§¨

,áéúkxkny `id zernyndy ,cigi oeylaãçì:`xnbd zl`ey .cala §¦§©
àîéàåäåäàðéîàok `l m`y ,`yixa 'dy e` xey' xikfdl yi oiicre ± §¥¨£¨£¦¨

mlyn epi`y xnel dreh iziidãòáéðâcéøzçáèåãçïéaæîeãçcr ± ©§¨¦§¥§¨©©§©¥©
oi` dfa mb :`xnbd daiyn .zg` xkne zg` gahe zenda izy aepbiy

FgahE'y meyn zerhlBà'Bøëî,áéúk.df e` df e` dyry rnyny §¨§¨§¦
:`xnbd zl`eyézkàåäåäàðéîàãòáéðâceäééåøzçáèåãçøéiLîeãç §©©¦£¨£¦¨©§¨¦©§©§§¨©©§©¥©

BàïéaæîãçøéiLîeãçz` aepbiy cr mlyn epi`y xne` iziid oiicr ± §©¥©§©¥©
apby rnyne ,'dVd zgY'e 'xFXd zgY' mlyny weqta xen`ke ,mdipy©©©©©©¤
ipyd z`e cg` gahy xaecn dxiknd e` dgiahd iabl wxe ,mdipy z`

.'Fxkn F` FgahE' xen`k ,xi`yd ipyd z`e cg` xkny e` ,xi`yd§¨§¨
àlàdy ezpeek ,mixzein 'dy'e 'xey'y `ax xn`y dnøBLàôéñcådäN ¤¨§¥¨§¤

àLéøcøzéiîoeik ,md mixzein ±áBzëéðcàðîçødxezd dlekiy ± §¥¨¦©©§¦§©£¨¨
aezklék'áðâéLéàøBLBçáèe(Bøëîe)Bà][BøëîäMîçø÷áílLé ¦¦§Ÿ¦§¨§¨§¨£¦¨¨¨§©¥
åézçzòaøàåïàöúçz,'äOäe` egahe xey aepbi m`y `id zernynde ©§¨§©§©Ÿ©©©¤

,ok m`e ,drax` mlyi dya ok dyri m`e dyng mlyi exknøBLàôéñc§¥¨
äNåàLéøcänìòîL ,éldpéîyøBLïéà ,äNåoic xn`p mda wx ,ok ± §¤§¥¨¨¨¦§©¦¨§¤¥

eli`e ,dynge drax` inelyzéãéîàðéøçàzeig oke ,zexg` zenda - ¦¦©£¦¨
,zetereàì:df oic mda xn`p Ÿ

,dpyna epipyïéàáðBbäøçàápbäílLîéîeìLz:ìôk ¥©¥©©©©¨§©¥©§¥¤¤
`l` ltk mlyn oi` mixg`n apby utg apbdn apbyky dpyna x`ean

:dpynd z` zx`an `xnbd .cala daipbd z` epiidc ,oxwd z`øîà,áø ¨©©
àìeðLàlàutgd z` apb ipyd apbdyéðôìLeàéoiicr f`y ,epnn eilra Ÿ¨¤¨¦§¥¥

,apb epnny apbl ltk mlyn oi` ok lre ,oey`xd eilra ly `edìáàm` £¨
eapbøçàìLeàéeilra zeyxn utgd `vi ,dpew ye`iy oeik ,epnn eilra §©©¥

eBàð÷ápbïBLàø,ely `edeápâåéðLílLîéîeìLzìôkápâì,ïBLàø §¨©¨¦§©¨¥¦§©¥©§¥¤¤§©¨¦
lr eywdy dn d`ian `xnbd .milradn apeb `l` apbd on apeb df oi`y

:jkøîàáøàðéîà ,úLL,ip` xne` ±ékíééðáéëLåáøøîààäì ¨©©¥¤£¦¨¦¨¥§¨¦©¨©§¨
àzòîL`ly xnelk ,el` mixac xn` oeyil akye ax mpnpzd xy`k ± §©§¨

,mipekp mpi`y ,eixaca wcwcàéðúc,øîàéaøéðtî ,àáé÷òäîäøîà §©§¨¨©©¦£¦¨¦§¥¨¨§¨
äøBze dy e` xey apb m`yçáèøëîe,mze`ílLîéîeìLzäòaøà ¨¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨

éðtî ,äMîçåLøzLpLwinrde wfgzpe miyxey dkd ±àèçaici lr ©£¦¨¦§¥¤¦§¨¥§¥§
xxal yie .dxikna e` dgiaha ixnbl eilra zeyxn e`ivedl liredy

iaha gpizdy ,mzeyxn daipbd z` `ived cvikdaipbd d`vi ,dg
,dyd e` xeyd z` xkny dxikna la` ,dyrn iepiy yiy ici lr mzeyxn

úîéà,mzeyxn e`vi jk ici lry mxkn izni` ±àîéìéàmxknyéðôì ¥©¦¥¨¦§¥
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xcde"קד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc `nw `aa(iyiy meil)

àkéà éîy jka aygpy eiyrn elired m`d ±LøzLðoeik `ld ,`hga ¦¦¨¦§¨¥
iepiy oi` zercd lkly ,llk dliren dxiknd oi` ,milrad ey`iizp `ly

,ye`i `la utgd z` zepwl apbl liren zeyxLeàé øçàì àlà,éàå ¤¨§©©¥§¦
Czòc à÷ìñyLeàéecaléð÷,apbd ly `ed utgdeéànàgaeh `edyk ©§¨©§¨¥¨¥©©
`ed xkene,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLîz` `ldçáBè àeä BlLz`e §©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¤¥©

øëBî àeä BlLf`e ,zeyx iepiy didiy cr dpew ye`i oi`y jgxk lre . ¤¥
:`xnbd dgec .dpewl dpwpéøîà,daiyid ipaàáø øîàãkyiy ,oldl ¨§¥¦§¨©¨¨

xnele `ziixaa owzlénð àëä ,'àèça äðML éðtî'`ziixad owzp ¦§¥¤¨¨§¥§¨¨©¦
`ed eaeigy,àèça äðML éðtîs`e ,dapby xg` dgah e` dxkny dna ¦§¥¤¨¨§¥§

.cala ye`i iptl `ed dxikne dgiah aeig zn`ae ,dliren dxiknd oi`y

:dpew epi` ye`iy zxg` dgked,òîL àz(fl `k zeny) xn`pBçáèe' ¨§©§¨
,'Bøëî Bà,dfn df cenll yieäçéáh äî,úøæBç dðéàLzeidl dndad §¨©§¦¨¤¥¨¤¤

,mcew dzidy itkúøæBç dðéàL ,äøéëî óà,xxal yie .milral cer ©§¦¨¤¥¨¤¤
úîéà,ef dxikn dzid izni` ±Leàé éðôì àîéìéà,úøæBç dðéà éànà ¥©¦¥¨¦§¥¥©©¥¨¤¤

,llk dliren dpi` `ld ,milralLeàé øçàì àlà,milraà÷ìñ éàå ¤¨§©©¥§¦©§¨
dééð÷ Czòc,cal ye`ia apbdäMîçå äòaøà ílLî éànàz` `ld , ©§¨©§¥©©§©¥©§¨¨©£¦¨

çáBè àeä BlLz`e,øëBî àeä BlL`ed aiige ,dpew ye`i oi`y gxkdae ¤¥©¤¥
dpzyp s` milrad ey`iizpy dn caln dpewd lv`y oeik dxiknd ici lr
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף סח עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `nw `aa(iyiy meil)

òãz,ycg oic,äáéðb íúqLey`ep m` dilr reci `ly daipb lk epiidc ¥©¤§¨§¥¨
,e`l m` dpnid dilraàeä íéìòa Leàégipdl yiy ,mzqd on da yiy ¥§¨¦

iepiye ye`i o`k yiy meyn ely `id ixd apbd cin mc` d`pw m`e ,ok
,zeyx,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî øëîe çáè äøBz äøîà éøäL¤£¥¨§¨¨¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨

,le`yl yieLàéià àì àîìãå`l jk m`e milrad ey`ep `l `ny ± §¦§¨Ÿ¦©¥
,xkny dna eiyrn eliredåàì àlàxacl mrhd oi` m`d ±íeMî ¤¨©¦

ïðéøîàcy,àéä íéìòa Leàé äáéðb íúñoky ,dxiknd lr aiig okle §©§¦©§¨§¥¨¥§¨¦¦
mrh xfrl` iax cnly dnne .zeyx iepiye ye`i yiy oeik eiyrn elired
zyy axk xaeqy gken ,ye`i did i`cey oeik apb ly dxikn lk lr aeigd
cvik :`xnbd zl`ey .milra ye`i mcew xkny dxikn lr aiig oi`y

aiigy dnn milra ye`i daipb mzqy xfrl` iax cnelapb lka dxez d
,xkendLàéià àìc áb ìò óà àîìãå,aiig `ed ye`i `ll s` `nye ± §¦§¨©©©§Ÿ¦©©

daiyn .dlired `ly s`e dxikn dyrn mvr lr dxezd daiigy meyne

:`xnbdéøîà,daiyid ipa exn` ±Czòc à÷ìñ àìjzrc lr dlri l` ± ¨§¥Ÿ©§¨©§¨
`ed dxiknd lr dxez daiigy aeigd ixdy ,ok xneläçéáèc àéîec,äî §¨¦§¦¨©

eðäàc äçéáheliredy ±åéNòî,äøéëî óàjixv dilr aiigyeðäàc §¦¨§©£©£¨©§¦¨§©£
åéNòî,dilra zeyxn d`ivedléàåxknLeàé éðôì,milradeðäà éàî ©£¨§¦¦§¥¥©©£

ye`i daipb mzqy gken o`kne ,milrad ly `id oiicr `ld ,eiyrn
.dxiknd lr aiig milrad ey`iizpy mircei eppi`y s` jkitle ,milra

:`xnbd zl`eyàîìãåxaecn ,dxiknd lr aiigy dxez dxn`y dn §¦§¨
Làéiàc déðéòîLclr aiig dfae ,y`iizdy yexita edeprnyy ± §©§¦¥§¦©¥

la` ,milrad zeyxn daipbd z` `ivedl ye`id mr dliredy dxiknd

:`xnbd daiyn .milra ye`i da yi daipb mzq mby gikedl oi`éøîà, ¨§¥
Czòc à÷ìñ àì`id dxiknd lr dxez daiigy aeigdy meyn ,àéîec Ÿ©§¨©§¨§¨

äçéáèc,äçéáh äîgah m` elit` `idøzìàì,dapby xg`l cin ±óà ¦§¦¨©§¦¨§©§©©
äøéëîdzyrpy dxikn mb `idøzìàì,y`iizdy edeprnyy mcew §¦¨§©§©

.milra ye`i da yi daipb mzqy ok m` gkene
:dfa opgei iax zrc z` d`ian `xnbdïðçBé éaø déì øîà,xfrl` iaxl ¨©¥©¦¨¨

Lôða äáéðb,ytp apby ±,çéëBzz` xkne siqed m` dzin da aiigy §¥¨§¤¤¦©
eig`n Wtp apB Wi` `vOi iM' (f ck mixac) dxeza xen`k ,apby mc`d¦¦¨¥¦Ÿ¥¤¤¥¤¨

i`ce o`ke ,'`Edd aPBd znE FxknE FA xOrzde l`xUi ipAnLeàé ïéàL ¦§¥¦§¨¥§¦§©¤§¨¥©©¨©¤¥¥
,íéìòa,envrn y`iizn mc` oi` ixdyáéiçåmiliren oi`y s`e ,dzin §¨¦§©¨

mb aiigy xnel yi dye xey zxikna mb ok m`e ,dlg dxiknd oi`e eiyrn
.dxiknd dlg `le eiyrn elired `l m`

:opgei iax ixacn `xnbd zwiicnììkîdfn cenll yi ±áñcïðçBé éaø ø ¦§¨§¨©©¦¨¨
dyd e` xeyd z` xkn m`y,áéiç ,Leàé éðôì.eiyrn elired `ly s` ¦§¥¥©¨

dgah e` dxkny ote`a :`xnbd zxxanéàî ,Leàé øçàìopgei iax zrc §©©¥©
elye gaeh `ed elyy ye`i xg` eaiigl oi`e ,dpew ecal ye`i m`d ,dfa

ok mb ye`i xg` aiige dpew ye`i oi`y opgei iax zrc `ny e` ,xken `ed
eiyrn elired `ly ye`i iptl m`y ,ye`i iptl aiigy dnn xnege lwn
:`xnbd d`ian .dxiknd dlge eiyrn eliredy ye`i xg` oky lk ,aiig

.øeèt ,øîà Lé÷ì Léøå ,áéiç ,øîà ïðçBé éaø:`xnbd zx`anïðçBé éaø ©¦¨¨¨©©¨§¥¨¦¨©¨©¦¨¨
,áéiç øîày meyndéáeiç`ed,Leàé øçàì ïéa Leàé éðôì ïéaye`iy ¨©©¨¦¥¥¦§¥¥¥§©©¥

lr aiige md milrad ly dyde xeyd ye`i xg` mb okle dpew epi`

e ,mzxikne mzgiah,øeèt øîà Lé÷ì Léøy xaeq `edydéáeiçwxéðôì ¥¨¦¨©¨¦¥¦§¥
äð÷ Leàé øçàì ìáà ,àeä Leàé,ye`ia apbdBlLå çáBè àeä BlLå ¥£¨§©©¥¨¨§¤¥©§¤

,øëBî àeä.df lr eaiigl oi`e ¥
:yiwl yix lr dywn opgei iax,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéàxn`p ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

,`ziixaaáðb,dy e` xey ,dnda mc`Léc÷äå,ycwnd zial dze`øçàå ¨©§¦§¦§©©
çáè Ck,dze` xkn e`ílLîmilralìôk éîeìLz,daipbd lrBðéàå ¨¨©§©¥©§¥¤¤§¥

äMîçå äòaøà éîeìLz ílLîyicwdy oeiky ,dxiknde dgiahd lr §©¥©§¥©§¨¨©£¦¨
ltk dilr aiig oi`y ycwd ly dnda xkene gaeh `vnp dndad z`

,le`yl yi dzrne .dynge drax`eúîéàz` yicwdy xaecn izni` ± ¥©
,dndadàîélàdze` yicwdyLeàé éðôì,dyw ,milraLBã÷ éîm`d ± ¦¥¨¦§¥¥¦¨

e ycwd iabl `ld ,dyecw `idLã÷ Búéa úà Lc÷é ék Léà''dløîà ¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©¨©
àðîçø,(ci fk `xwie)Búéa äîyicwn `edyBlL,`edìk óàepi` xac ©£¨¨©¥¤©¨

`ed m` `l` ycwen,BlL.ely dpi`y dnda yicwdl leki `ed ji`e ¤
àèéLt àlàdndad z` yicwdy xaecnyLeàé øçàìdyrp ycwdae , ¤¨§¦¨§©©¥

,ye`id mr ycwdd dpwe zeyx iepiyå,jkn wiicl yiLéc÷äc àîòè± §©§¨§¦§¦
yicwdy iptn `weecéëc ,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî Bðéàc àeä§¥§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨§¦

çáè à÷ Lc÷äc çáè à÷minlyn oi`e ycwd ly dnda gahy iptn ± ¨¨©§¤§¥¨¨©
,ycwdl dynge drax`ìáàm`Léc÷ä àìm`y `ed epic ,dndad z` £¨Ÿ¦§¦

çáèdze` xkn e`äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî,milralà÷ìñ éàå ¨©§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨§¦©§¨
CzòcyäðB÷ Leàé,apbl utgd z`éànàrecn ±ílLîoeik ixd , ©§¨¥¤©©§©¥

y `vnp ey`iizpy,øëBî àeä BlL çáBè àeä BlLdfn cenll yie ¤¥©¤¥
.zeyx iepiy mb did `l m` dpew epi` ye`iy

:aiyn yiwl yixdéì øîàey`iizp `ly xaecn mlerl ,yiwl yix ¨©¥
`ll mb dxiknde dgiahd lr aiig did `l ey`iizp eli`y ,milrad

e ,ycwddíéìòa eäeLéc÷äL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëädndad z` ¨¨§©©§¦¨§¤¦§¦§¨¦
dzeidaãéad,ápbdynge drax` mlyn did mycwd ileli` okle §©©¨

drax` ycwdl minlyn oi`y meyn ,xeht eyicwdy oeik la` ,milral
:`xnbd zl`ey .dyngeLBã÷ éîemilrad eyicwdy df ycwd lg m`d ± ¦¨
,apbd ciay dndad z`íéìòaä eLàééúð àìå ìæb ,ïðçBé éaø øîàäå, §¨¨©©¦¨¨¨©§Ÿ¦§¨£©§¨¦

Léc÷äì ïéìBëé ïðéà ïäéðL,,äæ,olfbd,äæå ,BlL BðéàL éôì,lfbpdéôì §¥¤¥¨§¦§©§¦¤§¦¤¥¤§¤§¦
,BúeLøa BðéàL:`xnbd zayiin .dpyicwdl milrad mileki cvik ok m`e ¤¥¦§

éøîà,daiyid ipa exn` ±,àeä,yiwl yixøîàcmilekiy eixac z` ¨§¥§¨©
xaqy meyn ,mzeyxa epi`y s` utg yicwdl milrad,ïéòeðökmixaeqd ¦§¦

.ezeyxa epi`y xac mb yicwdl mc` lekiyïðúcdpyna epipyy ± ¦§©
y irax mxk iabl (`"n d"t ipy xyrn)elk`i mikxc ixaery yyg yi

y ,oeict `la epnn,ïéòeðvä,dxiarn mc` ipa livdl mivtgd miciqg mde ©§¦
úBònä úà ïéçépî,df xacl reci mewnaî è÷ìpä ìk ,íéøîBàåmxkäf ©¦¦¤©¨§§¦Ÿ©¦§¨¦¤

meid,elàä úBònä ìò ìleçî àäéehwly zexitd mi`vei jk ici lre §¥§¨©©¨¨¥
s`e ,mzeyxa mpi` mewn lkn ,mdly md zexitdy s` o`k dpde .oilegl
mzhiyly gkene ,zernd lr zexit mze` ly leligd liren ok it lr

.ezeyxa epi`y xac mb ,yicwdl oicd `ede ,llgl mc` leki
mlyi dnl ,apbd zeyxa dndad z` milra eyicwd m` :`xnbd zl`ey

,ltk,íéìòaì ïø÷ äøæç éøäåel` mde milrad deyicwdy jkay ©£¥¨§¨¤¤©§¨¦
apb oi`e ,dilral apbd dxifgd eli`k df ixd ,ycwdd zeyxl dexiardy

,micr ok ecirdy ici lr ecia `idyk daipbd d`vnpyk `l` ltk mlyn
:`xnbd zayiin .'daipbd ecia `vnz `vnd m`' (b ak zeny) xn`py itke

xaecnLkmicr e`aeïéca ãîòmcew ltka aiigzp xake ,yicwdy mcew §¤¨©©¦
:`xnbd zl`ey .milral oxw dxfgyéîc éëéä,éøîàc éàoic zia el ¥¦¨¥¦§¨§¥

,apblBì ïz àö,ltkd z` milralàéøéà éàî`ziixaa xn`p dnl ± ¥¥©¦§¨
m` `weecyLéc÷ädynge drax`n apbd xeht dndad z` milrad ¦§¦

`ld ,dgahe xfgykdéáéiçéì àì énð Léc÷ä àì eléôàoi` ok mb ± £¦Ÿ¦§¦©¦Ÿ¦©§¥
,eaiigl,àáø øîàcapbl oic zia exn` m`Bì ïz àöltkd z` milral §¨©¨¨¥¥

e apbd xfge ,el ribndøëîe çáè,dndad z` xkn e` ±øeètdrax`n ¨©¨©¨
,dyngeàîòè éàî,déúléîì äe÷ñôc ïåékltk mlyl edexedy ± ©©§¨¥¨§©§¨§¦§¥

,daipbd dniizqpeåaeydéì äåä ,øëîe çáèdzrn dyrp±ïìæâå ,ïìæb §¨©¨©£¨¥©§¨§©§¨
,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî Bðéà,df aeig dxez dxn` apba wxy ¥§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



קז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `nw `aa(iyiy meil)

òãz,ycg oic,äáéðb íúqLey`ep m` dilr reci `ly daipb lk epiidc ¥©¤§¨§¥¨
,e`l m` dpnid dilraàeä íéìòa Leàégipdl yiy ,mzqd on da yiy ¥§¨¦

iepiye ye`i o`k yiy meyn ely `id ixd apbd cin mc` d`pw m`e ,ok
,zeyx,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî øëîe çáè äøBz äøîà éøäL¤£¥¨§¨¨¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨

,le`yl yieLàéià àì àîìãå`l jk m`e milrad ey`ep `l `ny ± §¦§¨Ÿ¦©¥
,xkny dna eiyrn eliredåàì àlàxacl mrhd oi` m`d ±íeMî ¤¨©¦

ïðéøîàcy,àéä íéìòa Leàé äáéðb íúñoky ,dxiknd lr aiig okle §©§¦©§¨§¥¨¥§¨¦¦
mrh xfrl` iax cnly dnne .zeyx iepiye ye`i yiy oeik eiyrn elired
zyy axk xaeqy gken ,ye`i did i`cey oeik apb ly dxikn lk lr aeigd
cvik :`xnbd zl`ey .milra ye`i mcew xkny dxikn lr aiig oi`y

aiigy dnn milra ye`i daipb mzqy xfrl` iax cnelapb lka dxez d
,xkendLàéià àìc áb ìò óà àîìãå,aiig `ed ye`i `ll s` `nye ± §¦§¨©©©§Ÿ¦©©

daiyn .dlired `ly s`e dxikn dyrn mvr lr dxezd daiigy meyne

:`xnbdéøîà,daiyid ipa exn` ±Czòc à÷ìñ àìjzrc lr dlri l` ± ¨§¥Ÿ©§¨©§¨
`ed dxiknd lr dxez daiigy aeigd ixdy ,ok xneläçéáèc àéîec,äî §¨¦§¦¨©

eðäàc äçéáheliredy ±åéNòî,äøéëî óàjixv dilr aiigyeðäàc §¦¨§©£©£¨©§¦¨§©£
åéNòî,dilra zeyxn d`ivedléàåxknLeàé éðôì,milradeðäà éàî ©£¨§¦¦§¥¥©©£

ye`i daipb mzqy gken o`kne ,milrad ly `id oiicr `ld ,eiyrn
.dxiknd lr aiig milrad ey`iizpy mircei eppi`y s` jkitle ,milra

:`xnbd zl`eyàîìãåxaecn ,dxiknd lr aiigy dxez dxn`y dn §¦§¨
Làéiàc déðéòîLclr aiig dfae ,y`iizdy yexita edeprnyy ± §©§¦¥§¦©¥

la` ,milrad zeyxn daipbd z` `ivedl ye`id mr dliredy dxiknd

:`xnbd daiyn .milra ye`i da yi daipb mzq mby gikedl oi`éøîà, ¨§¥
Czòc à÷ìñ àì`id dxiknd lr dxez daiigy aeigdy meyn ,àéîec Ÿ©§¨©§¨§¨

äçéáèc,äçéáh äîgah m` elit` `idøzìàì,dapby xg`l cin ±óà ¦§¦¨©§¦¨§©§©©
äøéëîdzyrpy dxikn mb `idøzìàì,y`iizdy edeprnyy mcew §¦¨§©§©

.milra ye`i da yi daipb mzqy ok m` gkene
:dfa opgei iax zrc z` d`ian `xnbdïðçBé éaø déì øîà,xfrl` iaxl ¨©¥©¦¨¨

Lôða äáéðb,ytp apby ±,çéëBzz` xkne siqed m` dzin da aiigy §¥¨§¤¤¦©
eig`n Wtp apB Wi` `vOi iM' (f ck mixac) dxeza xen`k ,apby mc`d¦¦¨¥¦Ÿ¥¤¤¥¤¨

i`ce o`ke ,'`Edd aPBd znE FxknE FA xOrzde l`xUi ipAnLeàé ïéàL ¦§¥¦§¨¥§¦§©¤§¨¥©©¨©¤¥¥
,íéìòa,envrn y`iizn mc` oi` ixdyáéiçåmiliren oi`y s`e ,dzin §¨¦§©¨

mb aiigy xnel yi dye xey zxikna mb ok m`e ,dlg dxiknd oi`e eiyrn
.dxiknd dlg `le eiyrn elired `l m`

:opgei iax ixacn `xnbd zwiicnììkîdfn cenll yi ±áñcïðçBé éaø ø ¦§¨§¨©©¦¨¨
dyd e` xeyd z` xkn m`y,áéiç ,Leàé éðôì.eiyrn elired `ly s` ¦§¥¥©¨

dgah e` dxkny ote`a :`xnbd zxxanéàî ,Leàé øçàìopgei iax zrc §©©¥©
elye gaeh `ed elyy ye`i xg` eaiigl oi`e ,dpew ecal ye`i m`d ,dfa

ok mb ye`i xg` aiige dpew ye`i oi`y opgei iax zrc `ny e` ,xken `ed
eiyrn elired `ly ye`i iptl m`y ,ye`i iptl aiigy dnn xnege lwn
:`xnbd d`ian .dxiknd dlge eiyrn eliredy ye`i xg` oky lk ,aiig

.øeèt ,øîà Lé÷ì Léøå ,áéiç ,øîà ïðçBé éaø:`xnbd zx`anïðçBé éaø ©¦¨¨¨©©¨§¥¨¦¨©¨©¦¨¨
,áéiç øîày meyndéáeiç`ed,Leàé øçàì ïéa Leàé éðôì ïéaye`iy ¨©©¨¦¥¥¦§¥¥¥§©©¥

lr aiige md milrad ly dyde xeyd ye`i xg` mb okle dpew epi`

e ,mzxikne mzgiah,øeèt øîà Lé÷ì Léøy xaeq `edydéáeiçwxéðôì ¥¨¦¨©¨¦¥¦§¥
äð÷ Leàé øçàì ìáà ,àeä Leàé,ye`ia apbdBlLå çáBè àeä BlLå ¥£¨§©©¥¨¨§¤¥©§¤

,øëBî àeä.df lr eaiigl oi`e ¥
:yiwl yix lr dywn opgei iax,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéàxn`p ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

,`ziixaaáðb,dy e` xey ,dnda mc`Léc÷äå,ycwnd zial dze`øçàå ¨©§¦§¦§©©
çáè Ck,dze` xkn e`ílLîmilralìôk éîeìLz,daipbd lrBðéàå ¨¨©§©¥©§¥¤¤§¥

äMîçå äòaøà éîeìLz ílLîyicwdy oeiky ,dxiknde dgiahd lr §©¥©§¥©§¨¨©£¦¨
ltk dilr aiig oi`y ycwd ly dnda xkene gaeh `vnp dndad z`

,le`yl yi dzrne .dynge drax`eúîéàz` yicwdy xaecn izni` ± ¥©
,dndadàîélàdze` yicwdyLeàé éðôì,dyw ,milraLBã÷ éîm`d ± ¦¥¨¦§¥¥¦¨

e ycwd iabl `ld ,dyecw `idLã÷ Búéa úà Lc÷é ék Léà''dløîà ¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©¨©
àðîçø,(ci fk `xwie)Búéa äîyicwn `edyBlL,`edìk óàepi` xac ©£¨¨©¥¤©¨

`ed m` `l` ycwen,BlL.ely dpi`y dnda yicwdl leki `ed ji`e ¤
àèéLt àlàdndad z` yicwdy xaecnyLeàé øçàìdyrp ycwdae , ¤¨§¦¨§©©¥

,ye`id mr ycwdd dpwe zeyx iepiyå,jkn wiicl yiLéc÷äc àîòè± §©§¨§¦§¦
yicwdy iptn `weecéëc ,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî Bðéàc àeä§¥§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨§¦

çáè à÷ Lc÷äc çáè à÷minlyn oi`e ycwd ly dnda gahy iptn ± ¨¨©§¤§¥¨¨©
,ycwdl dynge drax`ìáàm`Léc÷ä àìm`y `ed epic ,dndad z` £¨Ÿ¦§¦

çáèdze` xkn e`äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî,milralà÷ìñ éàå ¨©§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨§¦©§¨
CzòcyäðB÷ Leàé,apbl utgd z`éànàrecn ±ílLîoeik ixd , ©§¨¥¤©©§©¥

y `vnp ey`iizpy,øëBî àeä BlL çáBè àeä BlLdfn cenll yie ¤¥©¤¥
.zeyx iepiy mb did `l m` dpew epi` ye`iy

:aiyn yiwl yixdéì øîàey`iizp `ly xaecn mlerl ,yiwl yix ¨©¥
`ll mb dxiknde dgiahd lr aiig did `l ey`iizp eli`y ,milrad

e ,ycwddíéìòa eäeLéc÷äL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëädndad z` ¨¨§©©§¦¨§¤¦§¦§¨¦
dzeidaãéad,ápbdynge drax` mlyn did mycwd ileli` okle §©©¨

drax` ycwdl minlyn oi`y meyn ,xeht eyicwdy oeik la` ,milral
:`xnbd zl`ey .dyngeLBã÷ éîemilrad eyicwdy df ycwd lg m`d ± ¦¨
,apbd ciay dndad z`íéìòaä eLàééúð àìå ìæb ,ïðçBé éaø øîàäå, §¨¨©©¦¨¨¨©§Ÿ¦§¨£©§¨¦

Léc÷äì ïéìBëé ïðéà ïäéðL,,äæ,olfbd,äæå ,BlL BðéàL éôì,lfbpdéôì §¥¤¥¨§¦§©§¦¤§¦¤¥¤§¤§¦
,BúeLøa BðéàL:`xnbd zayiin .dpyicwdl milrad mileki cvik ok m`e ¤¥¦§

éøîà,daiyid ipa exn` ±,àeä,yiwl yixøîàcmilekiy eixac z` ¨§¥§¨©
xaqy meyn ,mzeyxa epi`y s` utg yicwdl milrad,ïéòeðökmixaeqd ¦§¦

.ezeyxa epi`y xac mb yicwdl mc` lekiyïðúcdpyna epipyy ± ¦§©
y irax mxk iabl (`"n d"t ipy xyrn)elk`i mikxc ixaery yyg yi

y ,oeict `la epnn,ïéòeðvä,dxiarn mc` ipa livdl mivtgd miciqg mde ©§¦
úBònä úà ïéçépî,df xacl reci mewnaî è÷ìpä ìk ,íéøîBàåmxkäf ©¦¦¤©¨§§¦Ÿ©¦§¨¦¤

meid,elàä úBònä ìò ìleçî àäéehwly zexitd mi`vei jk ici lre §¥§¨©©¨¨¥
s`e ,mzeyxa mpi` mewn lkn ,mdly md zexitdy s` o`k dpde .oilegl
mzhiyly gkene ,zernd lr zexit mze` ly leligd liren ok it lr

.ezeyxa epi`y xac mb ,yicwdl oicd `ede ,llgl mc` leki
mlyi dnl ,apbd zeyxa dndad z` milra eyicwd m` :`xnbd zl`ey

,ltk,íéìòaì ïø÷ äøæç éøäåel` mde milrad deyicwdy jkay ©£¥¨§¨¤¤©§¨¦
apb oi`e ,dilral apbd dxifgd eli`k df ixd ,ycwdd zeyxl dexiardy

,micr ok ecirdy ici lr ecia `idyk daipbd d`vnpyk `l` ltk mlyn
:`xnbd zayiin .'daipbd ecia `vnz `vnd m`' (b ak zeny) xn`py itke

xaecnLkmicr e`aeïéca ãîòmcew ltka aiigzp xake ,yicwdy mcew §¤¨©©¦
:`xnbd zl`ey .milral oxw dxfgyéîc éëéä,éøîàc éàoic zia el ¥¦¨¥¦§¨§¥

,apblBì ïz àö,ltkd z` milralàéøéà éàî`ziixaa xn`p dnl ± ¥¥©¦§¨
m` `weecyLéc÷ädynge drax`n apbd xeht dndad z` milrad ¦§¦

`ld ,dgahe xfgykdéáéiçéì àì énð Léc÷ä àì eléôàoi` ok mb ± £¦Ÿ¦§¦©¦Ÿ¦©§¥
,eaiigl,àáø øîàcapbl oic zia exn` m`Bì ïz àöltkd z` milral §¨©¨¨¥¥

e apbd xfge ,el ribndøëîe çáè,dndad z` xkn e` ±øeètdrax`n ¨©¨©¨
,dyngeàîòè éàî,déúléîì äe÷ñôc ïåékltk mlyl edexedy ± ©©§¨¥¨§©§¨§¦§¥

,daipbd dniizqpeåaeydéì äåä ,øëîe çáèdzrn dyrp±ïìæâå ,ïìæb §¨©¨©£¨¥©§¨§©§¨
,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî Bðéà,df aeig dxez dxn` apba wxy ¥§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc `nw `aa(ycew zay meil)

apbl oic zia exn` m`eBì ïzéì äzà áéiç'e apbd xfge ,'ltkd z`çáè ©¨©¨¦¥¨©
c ïåék ,àîòè éàî ,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî ,øëîed÷ñt àì ¨©§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨©©§¨¥¨§Ÿ©§¨

àúléî,epic z` ewqt `ly oeiky ±ézkàoiicr ±àeä ápbepice ,aygp ¦§¨©©¦©¨
:`xnbd zayiin .dxikne dgiah lr dynge drax` mlylàëéøö àì- Ÿ§¦¨

`l` milrad eyicwdyk dynge drax`n exhetl df oic xn`p `l ok`
ote`adéì éøîàcapbl oic ziaBì ïzéì äzà áéiçokle ,oic xnb edfy , §¨§¥¥©¨©¨¦¥

dxikne dgiah lr xzei aiig oi`:
:opgei iax zrc z` zxxan `xnbdàìå ìæb ,ïðçBé éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦¨¨¨©§Ÿ

íéìòaä eLàééúð,Léc÷äì íéìBëé ïðéà íäéðL,df utg,äæ,olfbdéôì ¦§¨£©§¨¦§¥¤¥¨§¦§©§¦¤§¦
,äæå ,BlL BðéàL,lfbpdBúeLøa BðéàL éôì.:`xnbd dywnéîem`de ± ¤¥¤§¤§¦¤¥¦§¦

éëä ïðçBé éaø øîà,äðLî íúñk äëìä ,ïðçBé éaø øîàäåoicy ± ¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨
,`id dkld ,`pz my `la ,exne`l dpynd dnzqyïðúexyrn) dpyna §©

(`"n d"t ipy,éòáø íøk`la milyexil uegn dlik`a mixeq` eizexity ¤¤§¨¦
ick irax mxk `edy mikxc ixaerl z`f ricedl mivex milrad eide ,oeict

,edelk`i `lyïéðéiöî eéämipnqneúBæeæ÷a ,BúBàiabx ±,äîãàici lr ¨§©§¦¦§£¨¨
:`xnbd zyxtn .eizeleab aiaq miabx zqit epzpyàðnéñdf oniq - ¦¨¨

`edy zexedl did eyryékenk ±dpéî äàpä àkéà äîãà äî ,äîãà ¦£¨¨¨£¨¨¦¨©¨¨¦¨
,dxivwe drixf dyixga onf xg`l dpnn epdi ±énð éàä óà,df mxk mb ± ©©©¦

dpéî ééepäúéàì éøL à÷øtî ék.epnn zepdl xzen didi edectiyk ± ¦¦©§¨¨¥§¦§©¥¦¨
:dpynd dkiynnåmilecib da yiy dcy,äìøò ìLebyi `ly evxe §¤¨§¨

depiiv ,dpnn elk`ieúéñøça:`xnbd zyxtn .mizezk mitrx `idy §©§¦
àðnéñ`idy zexedl did df,dpéî äàðä ïéàL úéñøç äî ,úéñøçk ¦¨¨§©§¦©©§¦¤¥£¨¨¦¨

,zlrez da oi`yéàä óàdcy `id ,ef dcy mb ±dépéî äàðä déa úéìc ©©§¥¥£¨¨¦¥
.d`pdae dlik`a dxeq`y dlxr ly `idy oeik ,dzr d`pd da oi`y ±

:dpynd dkiynnådcy,úBøá÷ ìLxidfdl yie ,`nhnd zn da exawy §¤§¨
depiiv ,my `nhdl `ly dxdh ilke`e mipdkd z`.ãéña:`xnbd zyxtn §¦

àðnéñmeyn dføeéçcciqd oaly ±úBîöòkdkiynn .zepal ody ¦¨¨§¦¨©£¨
:dpyndäçîîemina ciqd z` axrne ±CôBLåzyxtn .xawd zeaiaq §©¤§¥
:`xnbdéôè øåeçéðc éëéä ék:dpynd dkiynn .xzei oialiy ick ±øîà ¦¥¦§¦©©§¥¨©

íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøirax mxka xkid miyery ©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦
`weec ,mikxc ixaerl dlxraead dpy,úéòéáM,dhinyd zpyø÷ôäc ©§¦¦§¤§¥

eäðéð,elyki `ly yeygl yi ok lre ,xwtd md zexitdy ±øàLa ìáà ¦§£¨¦§¨
òeáL éðLmze` md miplfby ,dhiny zpy opi`y mipyd x`ya ± §¥¨©

,xeqi`a elykie elk`iy mgipie ,llk oiivl jxev oi` ,milecibdn milke`d

mixne` ep`y,úeîéå òLøì eäèéòìäegipdl yi ryx `edy iny epiidc ©§¦¥¨¨¨§¨
:dpynd dkiynn .cer lykidl,ïéòeðväåmivexd miciqg mc` ipa mde §©§¦

`ny eyygy irax mxk mdl did xy`k ,dxiard on mc` lk ici wlql
,mbdpn did jk ,oeict `la mikxc ixaer epnn elk`iúBònä úà ïéçépî©¦¦¤©¨

,mieqn mewnaìk íéøîBàåixtdè÷ìpäîmxkäf,úBònä ìò ìleçî §§¦¨©¦§¨¦¤§¨©©¨
,eìlä.dpynd ixac o`k cr .oileg ly zexit mihweld ciay `vnpe ©¨

epi`y xac llgn mc`y mixaeq mirepvd `ldy ,opgei iax lr dyw o`kne

mzeyxa xaky zexitd zyecw z` zernd lr llgl xyt` okle ,ezeyxa
dkld `ldy ok weqtl yie ,mzqa ef drc d`iad dpynde ,mihweld ly
,llgn oicd `ede ,yicwn mc` oi`y opgei iax zrc recne ,dpyn mzqk

.ezeyxa epi`y xac
àîéz éëå,àðz ïàîd dyrn z` dpyy edin ±ïa ïBòîL ïaø ,ïéòeðö §¦¥¨©¨¨§¦©¨¦§¤
,ìàéìîb,dpyn mzq ef oi`e ,md eixac jyndeäàãéçé íúñk ïðçBé éaøå) ©§¦¥§©¦¨¨¦§¨§¦¨¨

,(øîà àì,dyw oiicrìk ,ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîàäå Ÿ¨©§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨
,eðúðLîa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äðML íB÷îe`aedy mewn lk epiidc ¨¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¦§¨¥

,eixacî õeç ,BúBîk äëìäaïãéöå áøò,äðBøçà äéàøeiaxl did ok m`e £¨¨§¦¨¥§©§¨§¨¨©£¨
lr milg lelige ycwdy mirepvk xaeq `edy ezenk dkld weqtl opgei

:`xnbd zayiin .ezeyxa epi`y xacéøîà,daiyid ipa exn` ±àîéz àì ¨§¥Ÿ¥¨
mixne` mirepvd eidy dpyna qexbz l` ±äfî è÷ìpä ìk'llegn `di ¨©¦§¨¦¤

mzeyxa epi`e hwlp xaky dn millgny ,xar oeyl `edy ,'zernd lr

,ceràîéà àlà,mixne` mirepvd eid jky xnele dpyna owzl yi ±ìk' ¤¨¥¨¨
äfî èwìúnäz` millgn eidy ,cizr oeyl ,'zernd lr llegn `di ©¦§©¥¦¤

.z`f zeyrl milekie mzeyxa md oiicr f`e ,ehwlpy iptl cer zexitd

:`xnbd zl`eyéîem`de ±éëä ïðçBé éaø øîàxnel xyt` m`d epiidc , ¦¨©©¦¨¨¨¦
,ezhiya jkïðçBé éaø øîàäåy envrïéòeðözxkfpd dpynaàñBc éaøå §¨¨©©¦¨¨§¦§©¦¨

,jenqa `aezy `ziixaaøîà÷ è÷ìð àñBc éaøå ,ãçà øác eøîàxaeq ± ¨§¨¨¤¨§©¦¨¦§¨¨¨©
,okl mcew `le ehwly xg` wx mihwely dn lr i`pzd z` mixne`y

àéðúcmileaiyd z` hewll `id miiprd zekfy ,miipr hwl iabl `ziixaa §©§¨
ly od mizy e` zg` eltp m` wxy `id dkldde ,dxivwd zra miltepd

miiprd lk oi`e ,ziad lra ly od ixd ,milaiy yely eltp m` la` ,miipr
zra eltpy mileaiy yely mb milhepy mdn yie ef dklda mi`iwa

jk lre ,dxivwd,øîBà äãeäé éaøzra mei lkúéaä ìòa ,úéøçLlra ± ©¦§¨¥©£¦©©©©¦
,miipr mihwln day dcyd,íBiä íéiðò eèwìiL ìk øîBàå ãîBòdn s` ¥§¥¨¤§©§£¦¦©

,mdl ribn epi`y,ø÷ôä àäé,elyki `l `linne,øîBà àñBc éaø §¥¤§¥©¦¨¥
áøò éúBzéòìíéiðò eèwlL ìk øîBàmeid.ø÷ôä àäé`ld `qec iaxle §¦¥¤¤¥¨¤¦§£¦¦§¥¤§¥

epnn elhp xaky milaiy xiwtny ,ezeyxa epi`y xac lr `id dxin`d
y oeikne ,ef dxin` dlireny xaeqy gkene ,dlifbaiaxy xn` opgei iax

lk' axra mixne` eid mirepvd s`y ixd ,md zg` dhiya mirepve `qec

,mzenk `nzq dpyndy oeike ,mzeyxa epi` xaky dn lr epiidc ,'hwlpd
zvxzn .ezeyxa epi`y xac lr ycwd liren oi`y opgei iax xn` recn

:`xnbdCetéàz` `ziixaa silgdl yi ±éaøå àñBc éaøì äãeäé éaøc ¥§©¦§¨§©¦¨§©¦
,äãeäé éaøì àñBcxweaa z`f xne` ziad lray xn` `qec iaxy `vnpe ¨§©¦§¨

zhiyk ezhiye ,ezeyxa opi` xaky axra `le ,ezeyxa od oiicryk
zexitdyk wxy ,'hwlznd lk' mixne`y mdixac epcnrdy itk mirepvd

yicwdl s`y opgei iax wqt mzenke ,zernd lr llgl mileki mzeyxa
.ezeyxa xacd ok m` `l` leki mc` oi`

:`xnbd zl`eyàúéðúî zëtà éànà,`ziixad ixac z` zktd dnl ± ©©©§©§©§¦¨
dëtàjetdl jpd leki ±ìixacàîéàå ,ïðçBé éaøeid eixacy xn`pe ± ©§¨§©¦¨¨§¥¨

y,ãçà øác eøîà äãeäé éaøå ïéòeðömbe ,ehwly mcew llgn mdipyly §¦§©¦§¨¨§¨¨¤¨
mixaeq mirepvdy `vnp oky ,opgei iax ixac miayiizn eid df ote`a

:`xnbd zvxzn .ezeyxa epi`y xac lr s` llgl xyt`yéøîà,àì ¨§¥Ÿ
àúéðúî úëtäúî àìc àéâñs` ,`ziixad z` jetdl `la xyt` i` ± ©§¨§Ÿ¦§©§©©§¦¨

,opgei iax lr `iyewd `laéðz÷ ïéúéðúî àäácxn`p ef `ziixaay ± ¦§¨©§¦¦¨¨¥
déì úéàcyiy ±,äøéøa äãeäé éaøìlertl xyt`y `ed xaeqy epiidc §¦¥§©¦§¨§¥¨

mcew xnel mc` lekiy xn` ixdy ,jk xg` wx xxaziy mieqn xac legiy
oi` xiwtdy zr dze`ay s`e ,xwtd didi jk xg` ehwliy dny ehwly

,ok xxazi xzei xge`n wxe ehwli dn reciäãeäé éaøì déì ïðéòîLå§©§¦¨¥§©¦§¨
äøéøa déì úéìc àîìòaoi`y xaeqy eixacn epcnl mixg` zenewnae ± §¨§¨§¥¥§¥¨

xxean epi`y xac lr idylk zelg ligdl xyt` i`y epiide ,dxixa
,zr dze`a,ïðúc¦§©
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la` `l `nlrA WCwde hwl la` silï¦£¨¤¤§¤§¥§©§¨Ÿ£¨
`qFC iAxe oirEpv opgFi iAx xn`C `YWd©§¨§¨©©¦¨¨§¦§©¦¨
`lC mEXn Ediinrh n"y cg` xaC Exn`̈§¨¨¤¨©§©§¦§Ÿ
lkC `nlrC `zNinA ENit`e FzEWxA irÄ¥¦§©£¦§¦§¨§©§¨§¨
WiCwdlE xiwtdl lFki WE`iI` `lC dOM©¨§Ÿ©©¨§©§¦§©§¦
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lM WixA WxFtOW FnM daizM zrWA¦§©§¦¨§¤§¨§¥¨

:hBd©¥
à"ä`le .`qFC 'xC Edl zi` mirEpv§¦¦§§¨§Ÿ

EW`iizp `le lfbC oiCd on¦©¦§¨©§Ÿ¦§¨£
WiCwdl oilFki oi` odipW milrAd©§¨¦§¥¤¥§¦§©§¦
`Ed dpTY zngn `N` xiwtdlE lNglE§©¥§©§¦¤¨¥£©©¨¨
xiwtdlE lNgl DizEWxA opAx inwF`C§§¥©¨¨¦§¥§©¥§©§¦
zil `qFC iAxe aPbe miIpr ElWMi `NW¤Ÿ¦¨§£¦¦§©¨§©¦¨¥
dpTY opAx cEar miIpraC oirEpvC Dil¥¦§¦§©£¦¦¨©¨¨©¨¨
opgFi 'x xn`wC `YWd la` aPbA `le§Ÿ§©¨£¨©§¨§¨¨©¨¨
k"` cg` xaC Exn` `qFC 'xe oirEpv§¦§¨¨§¨¨¤¨

dpTY zngn `lC `Ed xaFqon `N` ¥§Ÿ¥£©©¨¨¤¨¦
dxixA oiprlC xninl irA `le oiCd©¦§Ÿ¨¥§¥©¦§¦§©§¥¨
zil EdiiexzC cg` xaC ixn`w `weC©§¨¨©§¥¨¨¤¨§©§©§¥
WOn rnWn cg` xaC ixdW dxixA Edl§§¥¨¤£¥¨¨¤¨©§©©¨
ahFxde xFrd wxRaC dWwe cg` xaC̈¨¤¨§¨¤¦§¤¤¨§¨¤
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iAxC `iddaE l`rnWi iAx ixaC rBnA§©¨¦§¥©¦¦§¨¥§©¦§©¦

'b wxRA zFld` zkQnA opY `qFCdpyn) ¨§©§©¤¤¨¢§¤¤
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בבא קמא. פרק שביעי - מרובה דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc `nw `aa(ycew zay meil)

ïéé ç÷Bläzeynyd oia zay axraíéúekä ïéaîeyixtd `ly miceygy ©¥©©¦¦¥©¦
el oi`e yixtdl dzr i`pt el oi`e zay dqpkpe zexyrne zenexz epnn

,zaya zezyl dnïébeì éðL ,øîBà,o`k yiy d`n jeznãéúò éðàL ¥§¥¦¤£¦¨¦
Léøôäì,zay xg`äøNò ,äîeøz ïä éøäeidi yixtdl cizr ip`y mibel §©§¦£¥¥§¨£¨¨

ïBLàø øNòîeäòLzmibelìçéîe ,éðL øNòîipy xyrnd z` llgne ± ©£¥¦¦§¨©£¥¥¦¥¥
yxec df oi`e `nlra dxin`a dfa ic ixdy ,ziaa el yiy rahnd lr

,ok zeyrl sicr dzr owzl xyt`y dne ,i`pt epnnãiî äúBLå,oiid z` §¤¦¨
lretay s`e ,lah xeqi` icin `vi zexyrnle dnexzl my `xwyk ciny

,jk xg` wx yixtiïBòîL ïaøå éñBé éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦¥§©¨¦§
ïéøñBàoiidn dzey `edy dny xnel xyt` i`y ,dyxtd `ll zezyl §¦

oeike .ilka mix`yp zexyrnde zenexzd eli`e eay oilegdn `ed
xaeq dcedi iaxy xnel oi` dzrn ,dxixa oi`y opgei iax zrcy x`azpy
xxean oi` xwtdd zra ixdy ,miipr ehwliy dn z` xiwtn ziad lray

.`qec iax ixacl eixac z` jetdl yi okle ,ehwli milaiy eli`
:`xnbd zl`eyéøîà,daiyid ipadì zëtà à÷ éànà óBñ óBñ ¨§¥©©¨©§©§¨

ïéúéðúîì,`qec iaxe dcedi iax ixac z` d`iadyéaøc àéL÷c íeMî §©§¦¦¦§©§¨§©¦
äãeäé éaøcà äãeäé,dcedi iax ixaca dxizqd meyn ±énð àzLämb ± §¨©§©¦§¨©§¨©¦

dzrïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àéL÷,eixaca dxizq zniiwy ,zøîàc ©§¨§©¦¨¨©§©¦¨¨§¨§©§
ïðçBé éaøì,mirepvd dyrnn eilr dywi `ly ickàîéz àìl`y ± §©¦¨¨Ÿ¥¨

mixne` mirepvd eidy xn`zè÷ìpä ìk''zernd lr llegn didi,meyn ¨©¦§¨
,ezeyxa epi`y xac zectl xyt` i`yàîéà àlàmixne` eidyìk' ¤¨¥¨¨

èwìúnäjixvy oeike ,mzeyxa zexitd eidy cera hwlpy mcew exn`y ,' ©¦§©¥
,opgei iax itl ok xnelàîìày gken ±äøéøa déì úéàyiy xaeqy ± ©§¨¦¥§¥¨

on dfi` xxean did `l oiicr oillgn mirepvd eidy drya ixdy ,dxixa
,dywe ,leligd legi dn lre ehwli zexitddéì úéì ïðçBé éaø àäåepi` ± §¨©¦¨¨¥¥

yiy xaeqäøéøa,dxixa yiyïéçàä ,ïðçBé éaø øîà ,éqà áø øîàc §¥¨§¨©©©¦¨©©¦¨¨¨©¦
e÷ìçLk ,mdia` zyexiaúBçB÷ìdfn df egwlyïäep` oi`y ,minec ¤¨§¨¥

dn edf cg` lk lhpy dny xacd xxaed mdipia ewligy dnay mixne`

exiag yxiy wlg lhp cg` lk `ny ep` mixne` `l` ,a`dn yxiy
,dfn df zegewlk miaygp mdy `vnpe ,miwlgd z` mdipia etilgde

ejkitlïéøéæçîmdäæì äæewlg z`,ìáBiaexiagn rwxw dpwy in oick ©£¦¦¤¨¤©¥
md mixfeg mdiwlg s`e ,oey`xd dilral zxfege epnn z`vei `id laeiay
oi` ezrcly epcnle .mdiwlg z` mitilgne ycgn welgl mdilre dfl df
opgei iax ixac e`vnpe .cg` lk yxi dn dwelga xxaed `le ,dxixa

.df z` df mixzeq
:xg` ote`a opgei iax zrc z` zx`an `xnbdíìBòì àlàqexbl yi ¤¨§¨

mixne` mirepvd eidy dpynaè÷ìpä ìk'zrck `qec iax xn` mb oke , ¨©¦§¨
xac ,yicwdl oicd `ede ,xiwtdle zectl mc` leki mzrcly ,mirepvd

,ezeyxa epi`yïðçBé éaøå,ezeyxa epi`y xac yicwn mc` oi`y xn`y §©¦¨¨
y meyn ,mirepvk wqt `l mewn lkn ,dpyn mzqk wqet `edy s`àîúñ§¨¨

çkLà àðéøçà,zxg` dpyn mzq `vn ±ïðúc,epizpynaøçà áðBbä ïéà ©£¦¨©§©¦§©¥©¥©©
ápbä,apbdn±,ìôk éîeìLz ílLîeéànà,minelyzn xeht `ed recn ± ©©¨§©¥©§¥¤¤©©

àîìLarecn xacd oaen ±ápbìd,ílLî àì ïBLàøxn`p jk ixdy ¦§¨¨©©¨¦Ÿ§©¥
(e ak zeny)'Léàä úéaî ápâå'mlyn f` wxy miyxeceàìåapebykúéaî §ª©¦¥¨¦§Ÿ¦¥

ápbä,ely utgd oi`yílLð íéìòáì àlà,mdly utg apb ixdy ,ltk ©©¨¤¨¦§¨¦§©¥
dpéî òîL åàì àlàly dfn cenll oi` m`d ±,äæoi` ,oey`xd apbl ¤¨©§©¦¨¤
,ltk ipyd apbd mlynL éôìaepbd utgdBlL Bðéà,oey`xd apbd ly ± §¦¤¥¤

ål,äæ,ltk mlyn oi` milralL éôìaepbd utgd,BúeLøa Bðéà`ede §¤§¦¤¥¦§
ef dpyn zrcke ,ezeyxa epi`y utg xiwtdle zectle yicwdl oi`y oicd

.opgei iax wqt

:`xnbd zl`eyéàä ék ãéáòéì àîúñ àéää øúa ìéæàc úéæç éàîe©¨¦§¨¦¨©©¦§¨¨¦£¦¦©
ïéòeðöc àîúñ`l dnle ,epizpynay ef `nzq xg` zkll zi`x dne ± §¨¨¦§¦

xac dcet mc` mzrcly mirepvd ixack dpynd dnzqy enk dyri

:`xnbd zayiin .ezeyxa epi`yàø÷ déì òéiñîc íeMîdrcl riiqny ± ¦¦§©¥©¥§¨
(ci fk `xwie) weqtd ef,''äì Lã÷ Búéa úà Lc÷é ék Léàå'yexcl yiy §¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©

xneleBúéa äî`edìk óà BúeLøadidiy jixv yicwny xac.BúeLøa ©¥¦§©¨¦§
xac exn` `qec iaxe mirepvy opgei iax xn`y dna oecl zxfeg `xnbd

:cg`åàì éà ,éiaà øîà`l m` ±ïðçBé éaø øîàcyàñBc éaøå ïéòeðö ¨©©©¥¦©§¨©©¦¨¨§¦§©¦¨
àðéîà äåä ,ãçà øác eøîàyeäì úéà ïéòeðöz` mixaeq ±cixaéaø ¨§¨¨¤¨£¨£¦¨§¦¦§¦©¦

déì úéì àñBc éaøå àñBcmdixac z` xaeq epi` ±úéà ïéòeðö .ïéòeðöc ¨§©¦¨¥¥¦§¦§¦¦
,àñBc éaøc eäì,xnel yiy meynàzðwz ïðaø eãáò ápâa äîem`y ± §§©¦¨©§©¨¨§©¨¨©©§¨

shwpy dn lk z` meid seqa ecty ici lr elivdl minkg epwiz apba
epi`y dn dcet mc` oi` oicd xwirne mzeyxa epi`y s`e ,daipba mnxkn

,milyexil ueg irax zlik` xeqi`a lyki `ly zpn lr z`fe ,ezeyxa
øîéîì àëéøö íéiðòmihweld miipra mb ef dpwz eyriy xnel jixv ike ± £¦¦§¦¨§¥©

iaxl micen md okle ,ok epwziy `ed heyte ,mdl ribn epi`y dn zerha

la` .`qec,ïéòeðöc déì úéì àñBc éaøwxy xnel leki `edy meyn ©¦¨¥¥¦§¦
aàzðwz ïðaø eäì eãáòc àeä íéiðò,dpwz eyr my wx ±ìáàlivdl £¦¦§¨§§©¨¨©©§¨£¨

àzðwz ïðaø déì eãáò àì ápb.ezeyxa epi`y xac zectl lkeiy ©¨Ÿ¨§¥©¨¨©©§¨
ïðçBé éaø øîàc åàì éà ,àáø øîày,ãçà øác eøîà àñBc éaøå ïéòeðö ¨©¨¨¦©§¨©©¦¨¨§¦§©¦¨¨§¨¨¤¨

àðz ïàî àðéîà äåäa xen`d oicd z` xn`y `pzd edin ±,ïéòeðö £¨£¦¨©¨¨§¦
,ezeyxa epi`y xac zectl xyt`yåàì .àéä øéàî éaø`l m`d ±øîà ©¦¥¦¦©¨©

øéàî éaøyøNòîipyàeä dBáb ïBîî,eilral jiiyd xack aygp epi`y , ©¦¥¦©£¥¨¨©
,dy` ea ycwl xyt` i`eéëä eléôàåz`f lkae ±äéiãt ïéðòìlkeiy ± ©£¦¨¦§¦§©§¦¨

zernd lr xyrnd llgle zectldéúeLøa àðîçø déî÷Bàdcinrd ± §¥©£¨¨¦§¥
,dcetd ly ezeyxa xyrnd z` dxezdáéúëc(`l fk `xwie)ìàb íàå' ¦§¦§¦¨Ÿ

,'åéìò óñé BúéLîç BøNònî Léà ìàâéyàðîçø dééø÷ez`xwy ± ¦§©¦¦©©§£¦¦Ÿ¥¨¨©§¥©£¨¨
dxezde ,'BøNòî'jk meynéñBîLîBç ó,ely ipy xyrn dcety in lk ©©§¦¤

,yneg siqen epi` ,'exyrnn' epi`y ,mixg` ly ipy xyrn dcetd eli`y
okle ,ezeyxa aygp `ed oeict oiprl z`f lka deab oenn `edy s`y ixd

jka `veike ,dnecke epnn apbpy s` ezectl lkei mb `edénð éòáø íøk¤¤§¨¦©¦
y meyn ,ezeyxa epi`y s` ezeyxa aygp `ed mb ±øîbdxifba micnl ± ¨©

deyøNònî 'Lã÷' 'Lã÷',ipyàëä áéúk(ck hi `xwie) iraxa o`k ± Ÿ¤Ÿ¤¦©£¥§¦¨¨
FixR lM didi zriaxd dpXaE'íéìelä Lã÷,''dløNòî éab áéúëeipy ©¨¨¨§¦¦¦§¤¨¦§Ÿ¤¦¦©§¦©¥©£¥

(l fk `xwie)Lã÷ àeä 'äì õòä éøtî õøàä òøfî õøàä øNòî ìëå'§¨©§©¨¨¤¦¤©¨¨¤¦§¦¨¥©Ÿ¤
,dfn df micnle ,''dløNòî éab áéúëc 'Lãw' äî,ipyïBîîc áb ìò óà ©©Ÿ¤¦§¦©¥©£¥©©©§¨

àeä dBábz`f lkadéúeLøa àðîçø déî÷Bà äéiãt ïéðòìezcinrd ± ¨©§¦§©§¦¨§¥©£¨¨¦§¥
,ezeyxa dxezdénð 'Lã÷' éàä óàdf 'ycew' mb ±,éòáø íøk éab áéúëc ©©Ÿ¤©¦¦§¦©¥¤¤§¨¦

àeä déãéc ïBîî åàìc áb ìò óàlkn ,epenn `ed oi` irax mxky s` ± ©©©§©¨¦¥
mewnéìeçà ïéðòì,eziicte elelig ±déúeLøa àðîçø déî÷Bà± §¦§©©¥§¥©£¨¨¦§¥

,ezeyxa dxezd ezcinrddéãéc åàì àä énð déúeLøa déúéà ék àäc§¨¦¦¥¦§¥©¦¨©¦¥
ìéçî éöî éëä íeMî ìéçî éöî àäå àeäok mb ezeyxa `edyk ixdy ± §¨¨¥©¦¦¨¦¨¥©¦

epi`yk mb dcety mirepvd exaq ok lre ,dcet `ed z`f lkae ely epi`
,oeict oiprl mzeyxa dxez dcinrdy oeikn ,ezeyxaìáàl,è÷ì éab £¨©¥¤¤

,ezeyxa epi` dzre oick `ly miipr ehwl xaky dn xiwtdl `ayïåék¥¨
déãéc àðBîîcok lr ely epenn `edy oeik ±àeä déúeLøa déúéà ék §¨¨¦¥¦¦¥¦§¥

déì ø÷ôî éöî àì déúeLøa déúéì ék déì ø÷ôî éöîc`edyk ± §¨¥©§©¥¦¥¥¦§¥Ÿ¨¥©§©¥
.exiwtdl leki epi` ezeyxa epi`yk la` exiwtdl leki `ed ezeyxa

ïðçBé éaø øîàc åàì éà ,àðéáø øîàyøác eøîà àñBc éaøå ïéòeðö ¨©¨¦¨¦©§¨©©¦¨¨§¦§©¦¨¨§¨¨
,ïéòeðö àðz ïàî àðéîà äåä ,ãçà,ezeyxa epi`y xac zectl xyt`y ¤¨£¨£¦¨©¨¨§¦

,àéä àñBc éaøok xnel il gpe ,hwl iabl ok xn`yéëéä ékicka ±àìc ©¦¨¦¦¥¦§Ÿ
äðLî íúñ éL÷zepi`y xac zectl xyt`y zxne`d oirepv ly ef ¦§¥§¨¦§¨

,ezeyxaìïðçBé éaømc` oi`y wqt z`f lkae dpyn mzqk dkld xn`y §©¦¨¨
jkay ,lirl epywdy itke ,ezeyxa epi`y xac ,dcet oicd `ede ,yicwn

,ef `iyew ayiizz `qec iaxk mirepv ly dpynd z` cinrpyemeyn
yïðçBé éaø©¦¨¨
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc `nw `aa(ycew zay meil)

ïéé ç÷Bläzeynyd oia zay axraíéúekä ïéaîeyixtd `ly miceygy ©¥©©¦¦¥©¦
el oi`e yixtdl dzr i`pt el oi`e zay dqpkpe zexyrne zenexz epnn

,zaya zezyl dnïébeì éðL ,øîBà,o`k yiy d`n jeznãéúò éðàL ¥§¥¦¤£¦¨¦
Léøôäì,zay xg`äøNò ,äîeøz ïä éøäeidi yixtdl cizr ip`y mibel §©§¦£¥¥§¨£¨¨

ïBLàø øNòîeäòLzmibelìçéîe ,éðL øNòîipy xyrnd z` llgne ± ©£¥¦¦§¨©£¥¥¦¥¥
yxec df oi`e `nlra dxin`a dfa ic ixdy ,ziaa el yiy rahnd lr

,ok zeyrl sicr dzr owzl xyt`y dne ,i`pt epnnãiî äúBLå,oiid z` §¤¦¨
lretay s`e ,lah xeqi` icin `vi zexyrnle dnexzl my `xwyk ciny

,jk xg` wx yixtiïBòîL ïaøå éñBé éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦¥§©¨¦§
ïéøñBàoiidn dzey `edy dny xnel xyt` i`y ,dyxtd `ll zezyl §¦

oeike .ilka mix`yp zexyrnde zenexzd eli`e eay oilegdn `ed
xaeq dcedi iaxy xnel oi` dzrn ,dxixa oi`y opgei iax zrcy x`azpy
xxean oi` xwtdd zra ixdy ,miipr ehwliy dn z` xiwtn ziad lray

.`qec iax ixacl eixac z` jetdl yi okle ,ehwli milaiy eli`
:`xnbd zl`eyéøîà,daiyid ipadì zëtà à÷ éànà óBñ óBñ ¨§¥©©¨©§©§¨

ïéúéðúîì,`qec iaxe dcedi iax ixac z` d`iadyéaøc àéL÷c íeMî §©§¦¦¦§©§¨§©¦
äãeäé éaøcà äãeäé,dcedi iax ixaca dxizqd meyn ±énð àzLämb ± §¨©§©¦§¨©§¨©¦

dzrïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àéL÷,eixaca dxizq zniiwy ,zøîàc ©§¨§©¦¨¨©§©¦¨¨§¨§©§
ïðçBé éaøì,mirepvd dyrnn eilr dywi `ly ickàîéz àìl`y ± §©¦¨¨Ÿ¥¨

mixne` mirepvd eidy xn`zè÷ìpä ìk''zernd lr llegn didi,meyn ¨©¦§¨
,ezeyxa epi`y xac zectl xyt` i`yàîéà àlàmixne` eidyìk' ¤¨¥¨¨

èwìúnäjixvy oeike ,mzeyxa zexitd eidy cera hwlpy mcew exn`y ,' ©¦§©¥
,opgei iax itl ok xnelàîìày gken ±äøéøa déì úéàyiy xaeqy ± ©§¨¦¥§¥¨

on dfi` xxean did `l oiicr oillgn mirepvd eidy drya ixdy ,dxixa
,dywe ,leligd legi dn lre ehwli zexitddéì úéì ïðçBé éaø àäåepi` ± §¨©¦¨¨¥¥

yiy xaeqäøéøa,dxixa yiyïéçàä ,ïðçBé éaø øîà ,éqà áø øîàc §¥¨§¨©©©¦¨©©¦¨¨¨©¦
e÷ìçLk ,mdia` zyexiaúBçB÷ìdfn df egwlyïäep` oi`y ,minec ¤¨§¨¥

dn edf cg` lk lhpy dny xacd xxaed mdipia ewligy dnay mixne`

exiag yxiy wlg lhp cg` lk `ny ep` mixne` `l` ,a`dn yxiy
,dfn df zegewlk miaygp mdy `vnpe ,miwlgd z` mdipia etilgde

ejkitlïéøéæçîmdäæì äæewlg z`,ìáBiaexiagn rwxw dpwy in oick ©£¦¦¤¨¤©¥
md mixfeg mdiwlg s`e ,oey`xd dilral zxfege epnn z`vei `id laeiay
oi` ezrcly epcnle .mdiwlg z` mitilgne ycgn welgl mdilre dfl df
opgei iax ixac e`vnpe .cg` lk yxi dn dwelga xxaed `le ,dxixa

.df z` df mixzeq
:xg` ote`a opgei iax zrc z` zx`an `xnbdíìBòì àlàqexbl yi ¤¨§¨

mixne` mirepvd eidy dpynaè÷ìpä ìk'zrck `qec iax xn` mb oke , ¨©¦§¨
xac ,yicwdl oicd `ede ,xiwtdle zectl mc` leki mzrcly ,mirepvd

,ezeyxa epi`yïðçBé éaøå,ezeyxa epi`y xac yicwn mc` oi`y xn`y §©¦¨¨
y meyn ,mirepvk wqt `l mewn lkn ,dpyn mzqk wqet `edy s`àîúñ§¨¨

çkLà àðéøçà,zxg` dpyn mzq `vn ±ïðúc,epizpynaøçà áðBbä ïéà ©£¦¨©§©¦§©¥©¥©©
ápbä,apbdn±,ìôk éîeìLz ílLîeéànà,minelyzn xeht `ed recn ± ©©¨§©¥©§¥¤¤©©

àîìLarecn xacd oaen ±ápbìd,ílLî àì ïBLàøxn`p jk ixdy ¦§¨¨©©¨¦Ÿ§©¥
(e ak zeny)'Léàä úéaî ápâå'mlyn f` wxy miyxeceàìåapebykúéaî §ª©¦¥¨¦§Ÿ¦¥

ápbä,ely utgd oi`yílLð íéìòáì àlà,mdly utg apb ixdy ,ltk ©©¨¤¨¦§¨¦§©¥
dpéî òîL åàì àlàly dfn cenll oi` m`d ±,äæoi` ,oey`xd apbl ¤¨©§©¦¨¤
,ltk ipyd apbd mlynL éôìaepbd utgdBlL Bðéà,oey`xd apbd ly ± §¦¤¥¤

ål,äæ,ltk mlyn oi` milralL éôìaepbd utgd,BúeLøa Bðéà`ede §¤§¦¤¥¦§
ef dpyn zrcke ,ezeyxa epi`y utg xiwtdle zectle yicwdl oi`y oicd

.opgei iax wqt

:`xnbd zl`eyéàä ék ãéáòéì àîúñ àéää øúa ìéæàc úéæç éàîe©¨¦§¨¦¨©©¦§¨¨¦£¦¦©
ïéòeðöc àîúñ`l dnle ,epizpynay ef `nzq xg` zkll zi`x dne ± §¨¨¦§¦

xac dcet mc` mzrcly mirepvd ixack dpynd dnzqy enk dyri

:`xnbd zayiin .ezeyxa epi`yàø÷ déì òéiñîc íeMîdrcl riiqny ± ¦¦§©¥©¥§¨
(ci fk `xwie) weqtd ef,''äì Lã÷ Búéa úà Lc÷é ék Léàå'yexcl yiy §¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©

xneleBúéa äî`edìk óà BúeLøadidiy jixv yicwny xac.BúeLøa ©¥¦§©¨¦§
xac exn` `qec iaxe mirepvy opgei iax xn`y dna oecl zxfeg `xnbd

:cg`åàì éà ,éiaà øîà`l m` ±ïðçBé éaø øîàcyàñBc éaøå ïéòeðö ¨©©©¥¦©§¨©©¦¨¨§¦§©¦¨
àðéîà äåä ,ãçà øác eøîàyeäì úéà ïéòeðöz` mixaeq ±cixaéaø ¨§¨¨¤¨£¨£¦¨§¦¦§¦©¦

déì úéì àñBc éaøå àñBcmdixac z` xaeq epi` ±úéà ïéòeðö .ïéòeðöc ¨§©¦¨¥¥¦§¦§¦¦
,àñBc éaøc eäì,xnel yiy meynàzðwz ïðaø eãáò ápâa äîem`y ± §§©¦¨©§©¨¨§©¨¨©©§¨

shwpy dn lk z` meid seqa ecty ici lr elivdl minkg epwiz apba
epi`y dn dcet mc` oi` oicd xwirne mzeyxa epi`y s`e ,daipba mnxkn

,milyexil ueg irax zlik` xeqi`a lyki `ly zpn lr z`fe ,ezeyxa
øîéîì àëéøö íéiðòmihweld miipra mb ef dpwz eyriy xnel jixv ike ± £¦¦§¦¨§¥©

iaxl micen md okle ,ok epwziy `ed heyte ,mdl ribn epi`y dn zerha

la` .`qec,ïéòeðöc déì úéì àñBc éaøwxy xnel leki `edy meyn ©¦¨¥¥¦§¦
aàzðwz ïðaø eäì eãáòc àeä íéiðò,dpwz eyr my wx ±ìáàlivdl £¦¦§¨§§©¨¨©©§¨£¨

àzðwz ïðaø déì eãáò àì ápb.ezeyxa epi`y xac zectl lkeiy ©¨Ÿ¨§¥©¨¨©©§¨
ïðçBé éaø øîàc åàì éà ,àáø øîày,ãçà øác eøîà àñBc éaøå ïéòeðö ¨©¨¨¦©§¨©©¦¨¨§¦§©¦¨¨§¨¨¤¨

àðz ïàî àðéîà äåäa xen`d oicd z` xn`y `pzd edin ±,ïéòeðö £¨£¦¨©¨¨§¦
,ezeyxa epi`y xac zectl xyt`yåàì .àéä øéàî éaø`l m`d ±øîà ©¦¥¦¦©¨©

øéàî éaøyøNòîipyàeä dBáb ïBîî,eilral jiiyd xack aygp epi`y , ©¦¥¦©£¥¨¨©
,dy` ea ycwl xyt` i`eéëä eléôàåz`f lkae ±äéiãt ïéðòìlkeiy ± ©£¦¨¦§¦§©§¦¨

zernd lr xyrnd llgle zectldéúeLøa àðîçø déî÷Bàdcinrd ± §¥©£¨¨¦§¥
,dcetd ly ezeyxa xyrnd z` dxezdáéúëc(`l fk `xwie)ìàb íàå' ¦§¦§¦¨Ÿ

,'åéìò óñé BúéLîç BøNònî Léà ìàâéyàðîçø dééø÷ez`xwy ± ¦§©¦¦©©§£¦¦Ÿ¥¨¨©§¥©£¨¨
dxezde ,'BøNòî'jk meynéñBîLîBç ó,ely ipy xyrn dcety in lk ©©§¦¤

,yneg siqen epi` ,'exyrnn' epi`y ,mixg` ly ipy xyrn dcetd eli`y
okle ,ezeyxa aygp `ed oeict oiprl z`f lka deab oenn `edy s`y ixd

jka `veike ,dnecke epnn apbpy s` ezectl lkei mb `edénð éòáø íøk¤¤§¨¦©¦
y meyn ,ezeyxa epi`y s` ezeyxa aygp `ed mb ±øîbdxifba micnl ± ¨©

deyøNònî 'Lã÷' 'Lã÷',ipyàëä áéúk(ck hi `xwie) iraxa o`k ± Ÿ¤Ÿ¤¦©£¥§¦¨¨
FixR lM didi zriaxd dpXaE'íéìelä Lã÷,''dløNòî éab áéúëeipy ©¨¨¨§¦¦¦§¤¨¦§Ÿ¤¦¦©§¦©¥©£¥

(l fk `xwie)Lã÷ àeä 'äì õòä éøtî õøàä òøfî õøàä øNòî ìëå'§¨©§©¨¨¤¦¤©¨¨¤¦§¦¨¥©Ÿ¤
,dfn df micnle ,''dløNòî éab áéúëc 'Lãw' äî,ipyïBîîc áb ìò óà ©©Ÿ¤¦§¦©¥©£¥©©©§¨

àeä dBábz`f lkadéúeLøa àðîçø déî÷Bà äéiãt ïéðòìezcinrd ± ¨©§¦§©§¦¨§¥©£¨¨¦§¥
,ezeyxa dxezdénð 'Lã÷' éàä óàdf 'ycew' mb ±,éòáø íøk éab áéúëc ©©Ÿ¤©¦¦§¦©¥¤¤§¨¦

àeä déãéc ïBîî åàìc áb ìò óàlkn ,epenn `ed oi` irax mxky s` ± ©©©§©¨¦¥
mewnéìeçà ïéðòì,eziicte elelig ±déúeLøa àðîçø déî÷Bà± §¦§©©¥§¥©£¨¨¦§¥

,ezeyxa dxezd ezcinrddéãéc åàì àä énð déúeLøa déúéà ék àäc§¨¦¦¥¦§¥©¦¨©¦¥
ìéçî éöî éëä íeMî ìéçî éöî àäå àeäok mb ezeyxa `edyk ixdy ± §¨¨¥©¦¦¨¦¨¥©¦
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éñåî åðéàù øáãá [çéY ìáä óואיסור וכסתות, כרי� כמו
ורוצה הכירה, גבי על המונחת חמה בקדירה אפילו זה

חומה שתשמור כדי .19להטמינה

éñåî åðéàù øáãá [èéY ìáä óבשבת והטמי� עבר וא�
נהנה אינו שהרי באכילה, מותר הבל, מוסי� שאינו בדבר

האיסור מ� .20כלל

éñåîä øáãá äîöò úáùá ïéîèäù éîá ïëåìáä óובתנאי)
ניתוס� א� אבל לו), ורע המצטמק תבשיל שיהיה

לו ויפה המצטמק תבשיל שהוא או התבשיל, בחמימות
שבת למוצאי עד אסור – בחמימותו ניתוס� לא .21ואפילו

éñåî åðéàù øáãá [ëY ìáä óמעט כבר לו יש אפילו היינו
מזה שאי� עוד ולהטמי� להרבות ורוצה טמוני�, תבשילי�

גדול שקיבלו24צור� או שבת עליו קיבל כבר א� אבל ,

השבת את הציבור כל יו�25עליה� מבעוד אפילו אסור
בשבת יאכל מה לו אי� .26ואפילו

zexewn

ז19) בסעי� המבואר פי שעל ולהעיר יד, סעי� סו� רנג סימ�
שמותר (כש� הקדרה המזיקי� בדברי� קדירה להטמי� מותר
דר� שאי� כיו� הבל) שמוסיפי� אע"פ בע"ש בסלעי� לטמו�
וכיוצא בניירות הטמנה הא� להסתפק ויש כלל, בה� להטמי�
דבר שאינו שכל או כלל, בו להטמי� דר� שאי� דבר בכלל בזה
אות ח ביאור פי"א כהלכה שבת (ראה בהטמנה אסור – המזיק

ב).
בדבר20) שבת בערב והטמי� שעבר למי הותר זה מטע�

אברה� במג� בהדיא פסק וכ� א) סעי� (לעיל לו ורע המצטמק
והוא זה, די� השמיט שאדה"ז כתב סק"ג לדוד ובתהלה ו, ס"ק
דבר שו� נוס� לא כשבאמת רק המג"א היתר סייג עצמו

התבשיל. בחמימות
לו21) ויפה המצטמק שבתבשיל א סעי� לעיל המבואר פי על

דיוק מוב� (ובזה התבשיל, בחו� נוס� כשלא אפילו החמירו
בדבר יותר שהחמיר ו אות בשעה"צ הובא במג"א הרעק"א

בשבת). הבל המוסי�
דהיינו22) בישול אחר בישול בו יש לח דבר כל ט: סעי�

אומרי� ויש . . ונצטנ� צרכו כל כבר שנתבשל לח תבשיל
להרתיחו ומותר בישול אחר בישול אי� לגמרי נצטנ� שאפילו

בסעי� ש� (ועוד לחיתוי. לחוש שאי� במקו� לאש סמו� בשבת
יבש).יא בדבר בישול אחר בישול שאי�
אסור23) ז: סעי� רסה בסימ� וכ� י, ה, סעיפי� רנג בסי' עד"ז

בגחלי� למחתה שדומה משו� מהנר הנופלות הניצוצות לנער
גזירת על ועוד א סעיפי� רנג בסימ� וראה מבעיר. משו� שאסור

בישול. משו� בו שיש בדבר מבשל משו� יחתה' 'שמא
היתר24) נמנה ב' בסעי� וש� סק"א, אחרו� קונטרס רסא סימ�

השמשות. בי� שבת בערב שהותרו הדברי� שאר בי� הטמנה
הנרות,25) שמדליקות ברגע היא נשי� אצל השבת קבלת

תפילת מאמצע או 'ברכו' עניית ידי על הוא האנשי� אצל ואילו
החשכה קוד� התפילה הציבור התחילו כשלא אבל שבת, קבלת
שבת תוספת די� עליו שחל א� ביחידות, התפלל לא הוא וכ�
(אבל בפירוש שבת עליו קיבל ואפילו השמשות בי� קוד� עוד
ובזה החשכה, עד בהטמנה הוא מותר תפילה), ידי על לא
א אות הטמנה בדיני עד סי' ח"ד משה' ה'אגרות קושית מתור�
מקבלי� שכול� בזמ� השמשות בי� להטמי� שיי� כיצד שהקשה

א). ביאור תוספת פי"א כהלכה (שבת לכ� קוד� עוד שבת
סק"ג.26) ש� אחרו� ובקונטרס ג, סעי� רסא סימ�

בֿג סעיפי� החמי� הטמנת דיני רנז, סימ� א' חלק

•
rny z`ixw zekld

ממשות‰ בה� אי� א� הכסא בית מקינוח מטונפות שידיו מי
מותר ריחה והל� יבשה והיא בעלמא לכלו� אלא צואה

ידיו: על מגולה שהיא אע"פ לקרות

Âמכוסה היא אפילו הטבעת פי בנקב היינו במקומה צואה
על מכוסה בצואה המתירי� שא� הכל לדברי לקרות אסור
היא שחמה מרובה שזוהמתה מפני במקומה בצואה מודי� בשרו
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היתה עומד היה שא� והוא מתפזר ריחה ואי� לאויר יצאה ולא
יושב כשהוא אלא עומד כשהוא נראית היתה לא ואפילו נראית
תורה נתנה שלא מפני מותר כלל נראית היתה לא א� אבל
לקרות מותר אחר אבל עצמו אד� לאותו זה וכל השרת למלאכי

בבגדיו: מכוסה כשהוא אצלו

Ê�הד ואגב תמיד ד� ממנו וזב הטחורי� חולי לו שיש מי
בכל אסור רע ריח לה ויש ומעופשת סרוחה ליחה ממנו יוצא
ש� אי� וא� ממנו שותת סרוחה שליחה זמ� כל שבקדושה דבר
מ� בסירוגי� דחייה בדר� יוצא הליחה או הד� א� רע ריח
שותת וא� הזוהמא מקו� לרחו� תקנה לו ויש ה� המעיי�
ואי� היא הטבעת מפי דחייה בדר� שלא מעצמה תמיד ויורדת

מכתו: כד� דהוי תקנה צרי�

Áויקרא בה שירוק ברוק לבטלה יכול צואה מעט לפניו היה
מי� וכ� נראית הצואה תהא שלא עבה הרוק שיהיה והוא
שאי� עכורי� ה� א"כ אלא כיסוי חשובי� אינ� צואה שע"ג
שעה לפי אלא מועיל הרוק ביטול ואי� מתוכ� נראית הצואה

בטלה: לא בה ונבלע נימוח והרוק מיד יקרא לא א� אבל

Ëבו שאי� בית שחזקת לקרות מותר בבית צואה א� ספק
אסור בבית הוא א� אפילו באשפה צואה א� ספק צואה
א� שספק [אחר] במקו� ואפילו צואה בה שיש אשפה שחזקת
אסור צואה ש� להיות שדר� הבתי� לפני כגו� צואה ש� יש

אבלו צואה ש� להיות דר� שאי� ידוע א"כ אלא בחצר כ"ש
תורה אסרה שלא מפני מותר באשפה אפילו רגלי� מי ספק
לאחר אבל קילוח של עמוד כנגד אלא רגלי� מי כנגד לקרות
מגולי� שה� אע"פ התורה מ� אצל� לקרות מותר לאר� שנפלו
הצריכ� ולא חו� שמה ויצאת למחנה מחו� ל� תהיה ויד שנאמר
שחכמי� אלא צאת� את וכסית בה שנאמר בצואה כמו כסוי
לא אבל בודא� אלא גזרו ולא צואה משו� גזירה עליה� גזרו

בספק�:

È�אד צואת היא א� וספק באשפה בי� בבית בי� צואה מצא
שא� להחמיר בי� להקל בי� במצוי תולי� כלבי� של או
אפילו וא� אסור בבית אפילו מכלבי� יותר תינוקות בה מצויי�

בכלבי�: תולי� יותר כלבי� מצויי� באשפה

‡Èבו להסתפק שראוי במקו� התפלל או שמע קריאת קרא
ולהתפלל ולקרות לחזור צרי� אח"כ ש� ומצאה בצואה
התפלל או שקרא קוד� המקו� בדק שלא במה שפשע לפי
או המזו� ברכת ביר� (וא� תועבה רשעי� וזבח בו קורא והריני
ראוי המקו� אי� א� אבל קפ"ה) בסי' יתבאר ברכות שאר
מי מצא וא� ולהתפלל ולקרות לחזור א"צ בצואה בו להסתפק
ולקרות לחזור א"צ בה� להסתפק שראוי במקו� אפילו רגלי�

סופרי�: מדברי אלא איסור� ואי� הואיל ולהתפלל

הֿיא סעיפי� שמע קריאת בשעת מצואה להזהר עו סימ� א חלק
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הפרק: מתנהתוכ� השומר כאד� שבת", "שמירת עני�

תיראו" ל"ומקדשי והקשר לו, שניתנה

" הלשו� דיוק לבאר ישוב זה שבתותי[בפרק את

""תשמרו הכתוב המש� וכ� תיראו, ]."ומקדשי

åðééä ,éúåúáù ùåøéô .åøîùú éúåúáù úà åäæå
úáùå ,ïéàì ùéä ìåèéá àåäù äàúú úáù úðéçá
åìà úåúáù 'áù ,éúéîàä ìåèéá àåäù äàìéò

.ì"ðë úáù ìëá ïðùé
ישנ� שבת וה�שתיבכל תתאה שבת ה� העליות,

בחינת עד עולה העולמות שחיות היינו עילאה, שבת
להגיע האד� ביכולת זו עלי' שמצד דאצילות, חכמה
יותר, נעלית עלי' ישנה ואח"כ היש; ביטול לידי
עלמי�, כל בסובב ונכללת עולה עצמה שהחכמה

אמיתי". "ביטול לידי להגיע אפשר זו עלי' שמצד

åøîùú ùåøéôå,äðúî úðéçá àåä úáù úîàáù
øåîùì íéëéøö åðàù ÷ø ,'äî åðì äúåà íéðúåðù
àîøâå ìå÷ì÷ äæéà éãé ìò å"ç äúåà åãéñôé àìù

.äæ éåìéâ òðåîä ïé÷æðá
שבתותי", "את בפירוש לעיל שנתבאר מה כל ע"פ
מחמת בשבת, שישנ� ביטול בחינות שתי על דקאי

"את הכתוב ל' דיוק יוב� � זה ביו� העולמות עליית
משמעתשמרושבתותי שהי' "תעשו", אמר ("ולא "

ועוצ� כוח� ידי על הנ"ל השבת את העושי� שה�
היא השבת באמת כי � להוי'") נפש� בעליות יד�,
ושבת כו' לי יש טובה ("מתנה הקב"ה מאת מתנה
ביו� באד� הנפעל הרוחני שהעילוי לפי שמה"),
ממה מעבודתו, תוצאה אינו לאלקות) (הביטול השבת
לאלקות, ביטול לידי שבא עד עצמו את מזכ� שהוא
ידי על ממילא בדר� הבאה מלמעלה מתנה הוא אלא
התגלות מצד מאליה נעשית שהיא העולמות", "עליית

שהאד� לומר שיי� לא ולפיכ� מלמעלה. עושהאלקות

השבת. את

זו, מתנה על לשמור � רק היא עבודתנו ועיקר
את המונעי� דברי� עשיית ע"י אותה, לקלקל שלא
"תשמרו", פירוש וזהו פעולתו, לפעול האלקי הגילוי

לקלקל. שלא לשמור

להשמר:] צרי� קלקולי� מאיזה ומפרש [והול�

ø÷ù ,"åéá÷òá ùã íãàù íéøáã" åìéôà åîë
,éðéò ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã ù"îëå ,úåñâå

.'à íìåòá øåãì íéìåëé àåäå éðà ïéà úåñâáå
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היתה עומד היה שא� והוא מתפזר ריחה ואי� לאויר יצאה ולא
יושב כשהוא אלא עומד כשהוא נראית היתה לא ואפילו נראית
תורה נתנה שלא מפני מותר כלל נראית היתה לא א� אבל
לקרות מותר אחר אבל עצמו אד� לאותו זה וכל השרת למלאכי

בבגדיו: מכוסה כשהוא אצלו

Ê�הד ואגב תמיד ד� ממנו וזב הטחורי� חולי לו שיש מי
בכל אסור רע ריח לה ויש ומעופשת סרוחה ליחה ממנו יוצא
ש� אי� וא� ממנו שותת סרוחה שליחה זמ� כל שבקדושה דבר
מ� בסירוגי� דחייה בדר� יוצא הליחה או הד� א� רע ריח
שותת וא� הזוהמא מקו� לרחו� תקנה לו ויש ה� המעיי�
ואי� היא הטבעת מפי דחייה בדר� שלא מעצמה תמיד ויורדת

מכתו: כד� דהוי תקנה צרי�

Áויקרא בה שירוק ברוק לבטלה יכול צואה מעט לפניו היה
מי� וכ� נראית הצואה תהא שלא עבה הרוק שיהיה והוא
שאי� עכורי� ה� א"כ אלא כיסוי חשובי� אינ� צואה שע"ג
שעה לפי אלא מועיל הרוק ביטול ואי� מתוכ� נראית הצואה

בטלה: לא בה ונבלע נימוח והרוק מיד יקרא לא א� אבל

Ëבו שאי� בית שחזקת לקרות מותר בבית צואה א� ספק
אסור בבית הוא א� אפילו באשפה צואה א� ספק צואה
א� שספק [אחר] במקו� ואפילו צואה בה שיש אשפה שחזקת
אסור צואה ש� להיות שדר� הבתי� לפני כגו� צואה ש� יש

אבלו צואה ש� להיות דר� שאי� ידוע א"כ אלא בחצר כ"ש
תורה אסרה שלא מפני מותר באשפה אפילו רגלי� מי ספק
לאחר אבל קילוח של עמוד כנגד אלא רגלי� מי כנגד לקרות
מגולי� שה� אע"פ התורה מ� אצל� לקרות מותר לאר� שנפלו
הצריכ� ולא חו� שמה ויצאת למחנה מחו� ל� תהיה ויד שנאמר
שחכמי� אלא צאת� את וכסית בה שנאמר בצואה כמו כסוי
לא אבל בודא� אלא גזרו ולא צואה משו� גזירה עליה� גזרו

בספק�:

È�אד צואת היא א� וספק באשפה בי� בבית בי� צואה מצא
שא� להחמיר בי� להקל בי� במצוי תולי� כלבי� של או
אפילו וא� אסור בבית אפילו מכלבי� יותר תינוקות בה מצויי�

בכלבי�: תולי� יותר כלבי� מצויי� באשפה

‡Èבו להסתפק שראוי במקו� התפלל או שמע קריאת קרא
ולהתפלל ולקרות לחזור צרי� אח"כ ש� ומצאה בצואה
התפלל או שקרא קוד� המקו� בדק שלא במה שפשע לפי
או המזו� ברכת ביר� (וא� תועבה רשעי� וזבח בו קורא והריני
ראוי המקו� אי� א� אבל קפ"ה) בסי' יתבאר ברכות שאר
מי מצא וא� ולהתפלל ולקרות לחזור א"צ בצואה בו להסתפק
ולקרות לחזור א"צ בה� להסתפק שראוי במקו� אפילו רגלי�

סופרי�: מדברי אלא איסור� ואי� הואיל ולהתפלל

הֿיא סעיפי� שמע קריאת בשעת מצואה להזהר עו סימ� א חלק
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dxez ihewl

הפרק: מתנהתוכ� השומר כאד� שבת", "שמירת עני�

תיראו" ל"ומקדשי והקשר לו, שניתנה

" הלשו� דיוק לבאר ישוב זה שבתותי[בפרק את

""תשמרו הכתוב המש� וכ� תיראו, ]."ומקדשי

åðééä ,éúåúáù ùåøéô .åøîùú éúåúáù úà åäæå
úáùå ,ïéàì ùéä ìåèéá àåäù äàúú úáù úðéçá
åìà úåúáù 'áù ,éúéîàä ìåèéá àåäù äàìéò

.ì"ðë úáù ìëá ïðùé
ישנ� שבת וה�שתיבכל תתאה שבת ה� העליות,

בחינת עד עולה העולמות שחיות היינו עילאה, שבת
להגיע האד� ביכולת זו עלי' שמצד דאצילות, חכמה
יותר, נעלית עלי' ישנה ואח"כ היש; ביטול לידי
עלמי�, כל בסובב ונכללת עולה עצמה שהחכמה

אמיתי". "ביטול לידי להגיע אפשר זו עלי' שמצד

åøîùú ùåøéôå,äðúî úðéçá àåä úáù úîàáù
øåîùì íéëéøö åðàù ÷ø ,'äî åðì äúåà íéðúåðù
àîøâå ìå÷ì÷ äæéà éãé ìò å"ç äúåà åãéñôé àìù

.äæ éåìéâ òðåîä ïé÷æðá
שבתותי", "את בפירוש לעיל שנתבאר מה כל ע"פ
מחמת בשבת, שישנ� ביטול בחינות שתי על דקאי

"את הכתוב ל' דיוק יוב� � זה ביו� העולמות עליית
משמעתשמרושבתותי שהי' "תעשו", אמר ("ולא "

ועוצ� כוח� ידי על הנ"ל השבת את העושי� שה�
היא השבת באמת כי � להוי'") נפש� בעליות יד�,
ושבת כו' לי יש טובה ("מתנה הקב"ה מאת מתנה
ביו� באד� הנפעל הרוחני שהעילוי לפי שמה"),
ממה מעבודתו, תוצאה אינו לאלקות) (הביטול השבת
לאלקות, ביטול לידי שבא עד עצמו את מזכ� שהוא
ידי על ממילא בדר� הבאה מלמעלה מתנה הוא אלא
התגלות מצד מאליה נעשית שהיא העולמות", "עליית

שהאד� לומר שיי� לא ולפיכ� מלמעלה. עושהאלקות

השבת. את

זו, מתנה על לשמור � רק היא עבודתנו ועיקר
את המונעי� דברי� עשיית ע"י אותה, לקלקל שלא
"תשמרו", פירוש וזהו פעולתו, לפעול האלקי הגילוי

לקלקל. שלא לשמור

להשמר:] צרי� קלקולי� מאיזה ומפרש [והול�

ø÷ù ,"åéá÷òá ùã íãàù íéøáã" åìéôà åîë
,éðéò ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã ù"îëå ,úåñâå

.'à íìåòá øåãì íéìåëé àåäå éðà ïéà úåñâáå
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שקר כמו כקלי�, אד� לבני הנראי� דברי� אפילו
באד�, אלקות להשראת סתירה ה� הרוח, וגסות
קדושת גילוי את ומעכבי� מונעי� ה� הרי ובמילא

לה'. אמיתי ביטול הפועל בנפשו שבת

ìåèéá àåäù ,äàúú úáù ìò àéä àúåáøä äðäå
.åøîùú úðéçá àìà åðéà äæ íâù ,ùéä

לביטול היש" "ביטול בי� ההבדל לעיל נתבאר
אור גילוי ע"י רק אפשרי אמיתי שביטול � אמיתי
אד� של בכוחו היש", "ביטול משא"כ בנפשו, אלקי
ישותו את ומבטל שמכניע ע"י מעצמו, אליו להגיע

קונו. רצו� לעשות

(שבת היש" "ביטול ג� דבשבת, החידוש, וזהו
בדר� בא מלמעלהתתאה) לעילמתנה שנתבאר וכפי �

מצד באה היש) (ביטול תתאה" "שבת שג� בארוכה,
העולמות צרי�עליית היש ביטול אופני שבשאר דא� ;

צרי�האד אי� תתאה בשבת הנה זה, על לעבוד �
רק עליו אלא ישותו, את לבטל והכנות פעולות לעשות
באופ� שבא הביטול את מלקלקל עצמו את לשמור

מלמעלה. ממילא

àôåâ äæ ìåèéá äéäé àìù úåéäì êéøöù åðééäã
àìà ,åçë éãé ìò åîöò ìèéá àåäù ,ùé úðéçáá

.'ä úàî ìëä
"שבת לבחינת בשייכות ד"תשמרו" האזהרה ותוכ�

אותה": יפסידו שלא "לשמור � תתאה"

עצמו, בכח היש" "ביטול לידי להגיע ונית� היות
שג� תתאה, דשבת העילוי את "להפסיד" אד� עלול
על עצמו ביטול "שהוא בחשבו ה'", "מאת באה היא

כוחו". ידי

כלומר:

על תתאה) (שבת דשבת היש" ב"ביטול מעלה יש
בכלל. היש דביטול העבודה

בכח ישותו את ומכניע מבטל כשאד� דהנה,
לישותו, מקו� נשאר הביטול לאחרי ג� הרי עצמו,
ונמצא עצמו, את שביטל הוא שהוא מרגיש שהרי
משא"כ יש"; "בבחינת הוא גופא שהביטול
אור גילוי מצד (היינו ה' מאת בא כשהביטול
עצמו מעלת להרגשת מקו� אי� הרי � מלמעלה)

עצמו). את ביטל (שהוא

שבא דהיות דשבת, היש" ב"ביטול העילוי וזהו
כא� שאי� יותר, עמוק ביטול זה הרי ה'", "מאת

כוחו". ידי על עצמו ביטל ש"הוא ההרגש

שבתותי "את הכתוב מזהיר זה �תשמרוועל "

את "לשמור" רק צריכי� שאת� לזכור שצריכי�
בנפשו הכנות לעשות הכוונה "אי� כלומר: הביטול,
יכולות וההכנות הפעולות כל כי עצמו, את לבטל
מביטול ממש היפ� שזהו הביטול, "הרגשת" לפעול

זה באופ� יהיו ההכנות כל אלא אתשישמורהאמיתי,
יהי' ובזה שהוא, כל דק מפירוד אפילו בתכלית עצמו
(הבאה היש ביטול בחינת בנפשו שישרה מוכ� כלי
במילא יתגלה בלבד "תשמרו" שע"י מלמעלה),

שבתות". שתי בנפשותיכ�

äæ ìë íò ,íãàä éãéá äðúéð äøéçáäù íâä éë
äéä ì"æø åøîà íâå ,åì ìåëé ïéà åøæåò àìîìà

.'åë òùøë êéðéòá
לאד� יהי' שלא לומר אפשר אי� להקשות, ואי�
והלא ה'", מאת ש"הכל מפני ישות של רגש שו�
"שמר" שהוא זה עכ"פ וא"כ אד�, לכל נתונה הבחירה
(ולא הוא ובחירתו עבודתו מצד הוא הביטול את

ה'")? "מאת

עוזרו הקב"ה "אלמלא אמרו דהא הוא, העני� א�
שעושה שהיא איזו עבודה שכל היינו לו", יכול אי�

מלמעל הסיוע ע"י היא "הי'האד� רז"ל אמרו (שלכ� ה
להתגברכרשעבעיני� כשמצליח ג� כי לבארו, שיש ,"

העזר מצד רק אלא עצמו בכח זה אי� יצרו על
שו� בביטולו יתערב לא בזה ובהתבוננו מלמעלה),

ישות. של רגש

éúåúáù úà åäæåשבתות]éìù[úåúáùä 'áù ג�, �
� היש) (ביטול תתאה åë'.שבת éìù íä

"éùã÷î" ùåøéô ,åàøéú éùã÷îå[דייקא שלי [מקדש
äùòî àåä äèîìù ùã÷îä éë ,äøåúä ìò éà÷
äøåúä ìáà ,åúåà äðá êìîä äîìù ,íãàä éãé
ïéà ì"æø øîàîëå ,ùîî ä"á÷ä ìù åùã÷î àéä

.äëìä ìù úåîà 'ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì
וכ� למקדש; תורה בי� והשייכות הקשר ומבאר [והול�

� שבכתוב העניני� שני בי� וההמש� הקשר מהו מבאר

תיראו" ומקדשי תשמרו שבתותי את"את מבאר ועוד .

ולהזהיר לומר שבא שמשמע הפסוק, של המשמעות

ש"דאע תשמרו"פ שבתותי "את מקו� מכל ומקדשי"

שמצד"תיראו הדעת על יעלה למה מוב�, אינו ולכאורה .

א שבת המקדש."שמירת מ� לירא צ
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ומבאר:] שהול� וזהו

úðéçáá úå÷ìà úëùîä àåä äøåúä éë ,ïéðòäå
àåäå ,äðéëùä éåìéâ äéä ÷"îäáù åîë ,"úéîéðô"

.ïéîìò ìë àìîî úðéçá
בבחינת באד� אלקות גילוי נמש� התורה ידי על
האד�, בנפש ונקלט נתפס שהאור היינו "פנימיות",
"כי הנפש", ומזו� "לח� בש� התורה נקראת שלכ�
בתוכו כשמכניסו הגו� את ז� הגשמי שהלח� כמו
כו', כבשרו ובשר ד� להיות ש� ונהפ� ממש וקרבו
שלומדה האד� בנפש והשגתה התורה בידיעת כ�
עמו ומתאחדת בשכלו שנתפסת עד שכלו בעיו� היטב
בקרבה". וחיי� לנפש מזו� נעשה לאחדי�, והיו
בלבד זו לא הרי חד, כולא וקוב"ה שאורייתא ומאחר

ג�שחכמת אלא האד�, שכל ע� מתאחדת התורה
שבתורה, ב"ה" סו� אי� החיי� "מחיי האלקי האור

פנימיות. בבחינת האד� בנפש נקלט

האור שהוא עלמי�, כל הממלא האור של גדרו וזהו
"פנימיות". בבחינת בעולמות ונקלט הנתפס האלקי

ד' � (שהתורה המקדש בבית אלקות גילוי וכ�
בבחינת גילוי הוא במקומו) באה � הלכה של אמות
"גילוי הוא המקדש של ענינו שהרי "פנימיות",

ש�שכינה "על הוא "שכינה" תואר ופירוש ששוכנת"

ולקיימ� להחיות� עלמי� כל תו� עלומתלבשת וקאי ,"
בעולמות המתלבש האור היינו עלמי�", כל "ממלא

"פנימיות". בבחינת

המשכת � הוא חד והתורה המקדש שעני� ונמצא
עלמי�. כל ממלא פנימיות, בבחינת אלקות

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá úåéìòä àåä úáùå
שענינה � "שבת" מגילויביטולאבל אינה �

הגילוי מצד באה היא אלא עלמי� כל ממלא בחינת
עלמי�" כל ונבראי�שלמעלהד"סובב עולמות מגדר

בנפש מוליד הוא שלכ� עלמי�, כל ממלא ומבחינת
של שמופלאהתבטלותרגש מי בפני שמתבטל כאד� ,

אלא האד�, מ� מופלאת אינה התורה (משא"כ ממנו
שחודרת האד�, בשכל ומושגת נתפסת היא אדרבה,

מציאותו). בתו�

מ"מקדשי". למעלה הוא שבתותי" ד"את ונמצא

àåäù ,åøîùú éúåúáùã úåéä íò ,øîà ïëìå
éùã÷îå äæ ìë íò ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá úåéìò

.'éåä éðà åàøéú

הוא ש"מקדשי" דאע"פ מזהיר, שהכתוב וזהו
תיראו". "מקדשי מ"מ, מ"שבתותי", במדרגה למטה

ש" לפי הוי'והטע�, ".אני

àåäù ,'éåä ùîî àåä ,'úé åúåîöò àåä éðà ,ùåøéô
àøáð ã"åéá ,ïéîìò ìë àìîî úåéäì êùîðù äî

.ãç àìåëå ,'åë á"äåòä
(בכמה הזהר דברי להקדי� יש זה קטע להבנת
הסוד ע"ד הש� אחדות מצות בפירוש מקומות)
האמונה ש"רז" גו') האלקי� הוא הוי' כי גו' (וידעת

השמותהוא, חד.ששני כולא � ואלקי� הוי' �

השמות דשני צדק, הצמח אדמו"ר כ"ק ומבאר
עלמי� כל ד"סובב האורות שני ה� ואלקי� הוי'
ש"מתייחדי� חד", "כולא וה� עלמי�", כל וממלא
אלא ית' אלקותו הוא הממלא ג� "כי גמור", ביחוד
מה הוא והסובב כביכול, בצמצו� שמאיר מה שהוא
הזהר פירוש וזהו כו', גבול בלי בבחינת שמאיר
היחוד בהפלאת האמת [חכמת] דר� על היחוד במצות
עוד שאי� בעולמות, ית' ממנו הנמש� וחיות באור

ב"ה, סובבהואזולתו בבחינת המאירהואהמאיר
[היינו בממלא" [מאיר] שסובב וג� ממלא, בבחינת
באופ� הממלא, אור דר� בעולמות מאיר הסובב שאור

גמור]. ביחוד מתייחדי� האורות ששני

(לפי תיראו "ומקדשי הכתוב פירוש ג� וזהו
שבדר� א� הוי', ש� דהנה ובהקד�, � הוי'" ש)אני
מבואר לפעמי� מ"מ עלמי�, כל הסובב אור הוא כלל
הממלא אור היינו פנימי", באור הנמש� האור ש"הוא
כנגד שה� הוי' ש� אותיות ד' עני� שזהו עלמי�, כל
העול� ומתנהג מתקיי� שבה� עליונות ספירות עשר

עלמי�). כל הממלא אור ידי על � )

הבא עול� נברא הוי') (מש� ביו"ד רז"ל אמרו וכ�
ש� אותיות מד' שהשפע הרי הזה, עול� נברא ובה"א
הבא שבעול� העולמות, מדריגת לפי מתחלק הוי'
דהאור נמצא ה"א, אות רק ובעוה"ז ה"יו"ד" מאיר
האור זהו העולמות נבראו שבו הוי' מש� והשפע
(לפי מדריגות חילוקי יש בו שרק עלמי�", כל ד"ממלא

ומקיי�). מחי' שהוא והנבראי� העולמות

" הכתוב אומר זה הוי'ועל כא�אני הוי' ("וכוונת
הוא � "אני פירוש, כאמור), עלמי�, כל לממלא היא

" ית'", הוי'עצמותו ממש ש"הואוהוא וכנ"ל, � "

ממלא", בבחינת המאיר והוא סובב בבחינת המאיר
ח"ו). נפרדי� אורות שני שה� (ולא חד" "כולא דה�
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קטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

ומבאר:] שהול� וזהו

úðéçáá úå÷ìà úëùîä àåä äøåúä éë ,ïéðòäå
àåäå ,äðéëùä éåìéâ äéä ÷"îäáù åîë ,"úéîéðô"

.ïéîìò ìë àìîî úðéçá
בבחינת באד� אלקות גילוי נמש� התורה ידי על
האד�, בנפש ונקלט נתפס שהאור היינו "פנימיות",
"כי הנפש", ומזו� "לח� בש� התורה נקראת שלכ�
בתוכו כשמכניסו הגו� את ז� הגשמי שהלח� כמו
כו', כבשרו ובשר ד� להיות ש� ונהפ� ממש וקרבו
שלומדה האד� בנפש והשגתה התורה בידיעת כ�
עמו ומתאחדת בשכלו שנתפסת עד שכלו בעיו� היטב
בקרבה". וחיי� לנפש מזו� נעשה לאחדי�, והיו
בלבד זו לא הרי חד, כולא וקוב"ה שאורייתא ומאחר

ג�שחכמת אלא האד�, שכל ע� מתאחדת התורה
שבתורה, ב"ה" סו� אי� החיי� "מחיי האלקי האור

פנימיות. בבחינת האד� בנפש נקלט

האור שהוא עלמי�, כל הממלא האור של גדרו וזהו
"פנימיות". בבחינת בעולמות ונקלט הנתפס האלקי

ד' � (שהתורה המקדש בבית אלקות גילוי וכ�
בבחינת גילוי הוא במקומו) באה � הלכה של אמות
"גילוי הוא המקדש של ענינו שהרי "פנימיות",

ש�שכינה "על הוא "שכינה" תואר ופירוש ששוכנת"

ולקיימ� להחיות� עלמי� כל תו� עלומתלבשת וקאי ,"
בעולמות המתלבש האור היינו עלמי�", כל "ממלא

"פנימיות". בבחינת

המשכת � הוא חד והתורה המקדש שעני� ונמצא
עלמי�. כל ממלא פנימיות, בבחינת אלקות

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá úåéìòä àåä úáùå
שענינה � "שבת" מגילויביטולאבל אינה �

הגילוי מצד באה היא אלא עלמי� כל ממלא בחינת
עלמי�" כל ונבראי�שלמעלהד"סובב עולמות מגדר

בנפש מוליד הוא שלכ� עלמי�, כל ממלא ומבחינת
של שמופלאהתבטלותרגש מי בפני שמתבטל כאד� ,

אלא האד�, מ� מופלאת אינה התורה (משא"כ ממנו
שחודרת האד�, בשכל ומושגת נתפסת היא אדרבה,

מציאותו). בתו�

מ"מקדשי". למעלה הוא שבתותי" ד"את ונמצא

àåäù ,åøîùú éúåúáùã úåéä íò ,øîà ïëìå
éùã÷îå äæ ìë íò ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá úåéìò

.'éåä éðà åàøéú

הוא ש"מקדשי" דאע"פ מזהיר, שהכתוב וזהו
תיראו". "מקדשי מ"מ, מ"שבתותי", במדרגה למטה

ש" לפי הוי'והטע�, ".אני

àåäù ,'éåä ùîî àåä ,'úé åúåîöò àåä éðà ,ùåøéô
àøáð ã"åéá ,ïéîìò ìë àìîî úåéäì êùîðù äî

.ãç àìåëå ,'åë á"äåòä
(בכמה הזהר דברי להקדי� יש זה קטע להבנת
הסוד ע"ד הש� אחדות מצות בפירוש מקומות)
האמונה ש"רז" גו') האלקי� הוא הוי' כי גו' (וידעת

השמותהוא, חד.ששני כולא � ואלקי� הוי' �

השמות דשני צדק, הצמח אדמו"ר כ"ק ומבאר
עלמי� כל ד"סובב האורות שני ה� ואלקי� הוי'
ש"מתייחדי� חד", "כולא וה� עלמי�", כל וממלא
אלא ית' אלקותו הוא הממלא ג� "כי גמור", ביחוד
מה הוא והסובב כביכול, בצמצו� שמאיר מה שהוא
הזהר פירוש וזהו כו', גבול בלי בבחינת שמאיר
היחוד בהפלאת האמת [חכמת] דר� על היחוד במצות
עוד שאי� בעולמות, ית' ממנו הנמש� וחיות באור

ב"ה, סובבהואזולתו בבחינת המאירהואהמאיר
[היינו בממלא" [מאיר] שסובב וג� ממלא, בבחינת
באופ� הממלא, אור דר� בעולמות מאיר הסובב שאור

גמור]. ביחוד מתייחדי� האורות ששני

(לפי תיראו "ומקדשי הכתוב פירוש ג� וזהו
שבדר� א� הוי', ש� דהנה ובהקד�, � הוי'" ש)אני
מבואר לפעמי� מ"מ עלמי�, כל הסובב אור הוא כלל
הממלא אור היינו פנימי", באור הנמש� האור ש"הוא
כנגד שה� הוי' ש� אותיות ד' עני� שזהו עלמי�, כל
העול� ומתנהג מתקיי� שבה� עליונות ספירות עשר

עלמי�). כל הממלא אור ידי על � )

הבא עול� נברא הוי') (מש� ביו"ד רז"ל אמרו וכ�
ש� אותיות מד' שהשפע הרי הזה, עול� נברא ובה"א
הבא שבעול� העולמות, מדריגת לפי מתחלק הוי'
דהאור נמצא ה"א, אות רק ובעוה"ז ה"יו"ד" מאיר
האור זהו העולמות נבראו שבו הוי' מש� והשפע
(לפי מדריגות חילוקי יש בו שרק עלמי�", כל ד"ממלא

ומקיי�). מחי' שהוא והנבראי� העולמות

" הכתוב אומר זה הוי'ועל כא�אני הוי' ("וכוונת
הוא � "אני פירוש, כאמור), עלמי�, כל לממלא היא

" ית'", הוי'עצמותו ממש ש"הואוהוא וכנ"ל, � "

ממלא", בבחינת המאיר והוא סובב בבחינת המאיר
ח"ו). נפרדי� אורות שני שה� (ולא חד" "כולא דה�
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c"agקטז i`iyp epizeax zxezn

הארה "שהוא אע"פ כי תיראו", "ומקדשי ולפיכ�
סו�", אי� עצמות מער� שאינו בעולמות המתלבשת

חד, וכולא הוי' הוא ממש אני הוי', "אני מקו� מכל
ממש". שלי מקדשי, נקרא ולכ�

כלומר:

"בחינת ה� והמקדש שהתורה שנתבאר זה

יד� שעל בזה, הכוונה עלמי�", כל ממלא פנימיות,
מצד שהסובב עלמי�, כל בממלא הסובב אור נמש�

בבחינת בנבראי� מאיר שאינו מקי�" "אור הוא עצמו
אור נמש� והתורה המקדש ידי על ואילו "פנימיות",

בפנימיות). האור נרגש (ובמילא בממלא הסובב

שאי� בלבד זו דלא תיראו", "ומקדשי כ� ועל
במקדש אדרבה, אלא שבת, מבחינת למטה המקדש

בבחינת ג� בשבת) (שמאיר הסובב אור נמש�
פנימיות.

åðééä ú÷ôð ùåøéô ,ú÷ôð äîëçî àúééøåà åäæå
àåä äáöåç øå÷î ìáà ,äîëçî àéä äúåìâúä

.äîëçä ïî äìòîì
נפרד ה"ממלא" אור שאי� � הוי'" ד"אני זה עני�
הוי'" ממש הוא "אני.. אלא ית', ועצמותו ממהותו ח"ו

התורה, בעני� ביטוי לידי בא � בממלא) מאיר (והסובב
התורה �) נפקת" מחכמה "אורייתא בזהר אמרו שעלי'

עילאה), חכמה היינו החכמה, ממדריגת יוצאת
שהתורה היינו דייקא, "נפקת" הוא בזה שהדיוק

דר� ויוצאת שהיאמתגלה לא אבל החכמה, בחינת
הואנוצרה ושרשה "מקורה כי עילאה, חכמה מבחינת

חכמה". מבחינת מעלה למעלה

ïåöø íäù úåöîä øåàéáå ùåøéô àéä äøåúä éë
ïðáøã úåöî 'æ íò àúééøåàã úåöî â"éøú ,ïåéìòä

.øúë ,ê"øú àéøèîéâ
את ולבאר לפרש באה התורה,מצוותהתורה

ה� הוארצונושהמצוות יתבר� שרצונו הקב"ה, של
שתרי"ג בכ� וכנרמז עלמי�), כל (סובב ה"כתר" בחינת

תר"�, בגימטריא דרבנ� מצות וז' דאורייתא מצות
"כתר". אותיות

לחוד, חכמה בחינת אינו תורה של שענינה ונמצא,
� יחד ג� וה"חכמה" ה"כתר" מתאחדי� בה אלא

גילוי ה� שבתורה הכתר,רצונושהמצוות בחינת ית',

) התורה וביאורחכמתווחכמת פירוש היא ית')

סו� אי� אור נמש� התורה ידי שעל והיינו המצוות,

) עלמי�,הכתרב"ה כל פנימיהסובב אור בבחינת (

עלמי�,החכמה( כל ).הממלא

מבשבת, יותר עוד הוא שבתורה הגילוי זה, ולפי

הוא "שבת כי � "מקי�" בבחינת אלא אינה שהשבת

כל הסובב ואור �) עלמי�" כל סובב בבחינת העליות

דר� נמש� כשאינו (מאירעלמי�) עלמי�" כל "ממלא

אינה דשבת ה"עלי'" זה, ומטע� "מקי�", בבחינת רק

משא"כ העול�; בגש� גלוי באופ� וניכרת נראית

שהאור "פנימיות", בבחינת באד� נמשכת התורה

האד�). במוח ונקלט נתפס

הי' המקדש שבבית כפשוטו, "מקדשי" לעני� [וכ�

הוא שבשבת ד"מה עלמי�, כל הסובב הארת גילוי

ועל גמור, גילוי בבחינת בביהמ"ק הי' מקי�, בבחינת

� בשבת" הקרבנות בעבודת מלאכות כמה הותרו כ�

יותר גבוה הוא במקדש שהגילוי מאחר כלומר:

עבודת דוחה השבת אי� כ� על דשבת, מהגילוי

המקדש].

éôì éë ,íòèäå ,åàøéú øîàð éùã÷î éáâ äðäå
øåàå éåìéâ úðéçáá äëùîää àåä éùã÷î úðéçáù

:éåìéâä ãöî äàøéä äæî êùîð êëì ,éîéðô
נקט "מקדשי" שגבי הטע� ג� יוב� הנ"ל ע"פ

הדבר כאשר דוקא בא היראה רגש כי "תיראו",

וכמו אותו, שרואי� עד בקירוב הוא ממנו שיראי�

תפול יותר מדינתו לאנשי יותר קרוב שהוא דכל במל�,

לא ממנו יותר שרחוקי� וכל ואימתו, פחדו עליה�

כ"כ. ממנו יראו ולא יפחדו

ש" דלפי תורה, במת� מצינו לכ�ויראוכ� הע�"

ישראל "וירא נאמר סו� י� בקריעת וכ� גו'", "וינועו

גו'". הע� וייראו גו'

האור ("מקדשי") התורה שע"י מאחר ולפיכ�,

באד� נתפס שהאור ובגילוי, "בקירוב" מאיר האלקי

כ�פנימיותבבחינת על מרחוק), "מקי�" נשאר (ולא

מזה ("תיראו").יראהנמשכת האד� על

eh wxt exnyz izezay z` d"c

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Í‡החסד של ההתחלקו' בחי' נמצא מאי� להבי� יש א"כ
שאי� דכמו כנ"ל ולבוש וממו� כלח� שוני� בעניני'
הוא החומר ג� כ� פשוטה שהיא והצורה האור מצד זה
אלא כו', חלוקי' עניני' כמה לקבל החכמ' במוח וכ� פשוט
במה האור מעצ� בזה נבדל הצורה דחומר לומר צרי�
דגילוי גילוי ונק' פרטיי' ולבושי' לעניני' להתחלק שיוכל
ומתלבש שמתגלה החסד התעוררו' גילוי כמו העצ�
אורו' לי' כלי� לי' התחלקו' הנק' וזהו כו' שוני� בלבושי'
דמיו� (וזהו א' כלי רק שהיא הראשו� בגילוי משא"כ
א' בכלי עקוד הע"ס שכל עקודי' בחי' בי� ההפרש להבי�
החסד אור שיוכל יוב� ועד"ז כו'), לי' שנחלק לנקודי'
עצ� הוא בעצ� דחסד כו' נה"י חג"ת חב"ד לי' להתחלק
שבחסד גבו' והוא הדי� ממדת ג� היינו מי' וכלול האור
עד כו' שבחסד נצח וכ� כו' לבד הצרי� כפי החסד לצמצ�
שבטובו שכל שפע כמו הוא שבחסד חכמ' שבחסד, חב"ד
שבחסד בינה וכ� ובנו לתלמידו וחכמ' שכל משפיע
ורצו� שבחסד כת"ר ועד"ז ודעת טע� בטוב לו להסביר
שיהי' במה יהי' חסד השפע גילוי (ובאמת חסד של ותענוג
בהתלבשו' שבא חסד נק' הכל ולח� בממו� או בשכל א�
חב"ד זהו יתחסד למה והשכל הטע� אלא כנ"ל מה דבר
התחלקו' בו יש דחסד שהאור ומצד כו'), חסד מדת של
והא כנ"ל, לי' בהתחלקות הלב בכלי ימצא ג� ע"כ מי'
נתפס ולא ניכרת ההתחלקו' אי� שבאור רק תליא בהא
חסד ודאי כי בפ"ע היכר לכל יש הלב ובכלי מה בדבר
בלב שבא לחסד דומה אינו וממו� לח� לית� בלב שבא
וקירוב וגדולה (ככבוד רוחני תענוג דבר או שכל להשפיע
וכ� כו'), לאשתו דאיש השפע כחשק או אהב' בדברי הלב
תענוג יש החסד במדת לכ.. הפכי' ב' שה� ומרירות חדוה
שקולי� קוי� ב' וה� צער יש והיפוכו ובהעדרו וחדוה
הלב בכלי כ"א בפ"ע א' כל ניכרי' ואינ� יחד שמסתעפי'

וד"ל. דוקא
‡ˆÓ�Â'בבחי כ"א ניכרת התחלקו' שאי� עכ"פ מוב�

בחי' והיינו כו' שבה בט"ס ולא מדה כל של המל'
בחסד כמו דוקא בפרט בא כאשר מדה כל של הגילוי
דר� בלב שמתגלה קוד� שהוא כמו שבה כו' חג"ת חב"ד
התחלקו' ש� אי� כנ"ל) בכלל חסד בהתעוררו' (רק פרט

באופ� גילוי א' לכל אז בלב מתגלה כאשר רק ניכרת
ומל' שבחסד שבגבו' ומל' דחסד שבשכל מל' כמו מיוחד
עד חסד של מרצו� גילויי' חלוקי י' וה� כו', דחסד שבנצח
לדיבור להשפיע בלב במורגש הבא שהוא שבחסד יסוד
מ� פרט דכל גילוי כל היינו שבחסד מל' (א� כו' ומעשה
מדה שבכל המל' אי� וע"כ כו' וחו"ב מחו"ג א� החסד
של הגילוי בחי' רק אינו כי בפ"ע במציא' למהו' נחשב
וכ� וד"ל), הנ"ל העצ� דגילוי גילוי בחי' הוא אבל הט"ס
בבחי' הכל וכהנ"ל והנצח הת"ת ואור הגבו' באור הוא
הוא ולמעלה כו', לי' בהתחלקו' שבא הוא שבה� המל'
בבחי' העליו� האד� בלב גילוי לכלל שבא דז"א ט"ס הנק'
בני� נבנה ספי' שכל המל' ומבחי' וא' א' שבכל המל'

ג בחי' היינו נפרדהמל' גילוי בחי' שהוא הדיבור ילוי
במראה כ"א שבלב לגילוי השתוות לו שאי� הפה בהבל
זה גילוי בא בלב שמתגלה מה שכל היינו בעצ�, ולא
זולתו בדבר שנחקק החות� אותיות כמו זהו אבל בדיבור
ומראה דמות רק בשעוה שאי� כשעוה החות� מעצ� נבדל
אד� נעשה נא' כ� כו', שבחות� האותיו' מעצ� לבד
כשה� עצמ� דט"ס אותיו' היינו צל� כדמותינו בצלמינ"ו
השכל כאותיו' העצ� גילוי שנק' כנ"ל וכה"ג בלב בגילוי
בהבל גילויו שבא מה אבל שבלב החסד גילוי ואותיו'
ממש, נפרד בדבר לחו� שיוצא כמו רק זה אי� הדיבור
לאחדי� והיו הפה בהבל וקשור אחוז הלב הבל הרי ומ"מ
שהיא כמו מדה כל של הגילוי אופ� כל ע"כ אשר ממש
החסד דבר א� הדיבור בהבל בא ממש אופ� באותו ממש
שכל הוא וא� בדיבור בגילוי יוציאו כ� לח� או ממו� בלב
דברי כו' מדבר"ת ראוה כמו בדיבור יוציאו כ� ותענוג
הדיבור בגילוי בא הרי הדי� במדת וכ� וחשק, אהבה
שנמש� רק כו' בלב שהוא כמו רק ורוגז כעס של דברי�
דאותיו' הציור כח כמו בפ"ע נבדל במהו' הזה הגילוי
בני� עני� וזהו א.. אתוו� עני� שזהו נבדל בדבר החות�
כמו דז"א ט"ס דכל מל' מבחי' רק הדיבור שהוא המל'
דז"א דגבו' וממל' שבמל' חסד נבנה דז"א שבחסד ממל'
בגילוי שבא וחסד אהבה אור מציאת שכל דהיינו כו'
וכ� כו' בלב ואהבה החסד גילוי מבחי' רק אינו הדיבור
וד"ל. כידוע העליו� דיבור שנק' שבמל' הע"ס פרטי כל

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

∑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72



קיז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Í‡החסד של ההתחלקו' בחי' נמצא מאי� להבי� יש א"כ
שאי� דכמו כנ"ל ולבוש וממו� כלח� שוני� בעניני'
הוא החומר ג� כ� פשוטה שהיא והצורה האור מצד זה
אלא כו', חלוקי' עניני' כמה לקבל החכמ' במוח וכ� פשוט
במה האור מעצ� בזה נבדל הצורה דחומר לומר צרי�
דגילוי גילוי ונק' פרטיי' ולבושי' לעניני' להתחלק שיוכל
ומתלבש שמתגלה החסד התעוררו' גילוי כמו העצ�
אורו' לי' כלי� לי' התחלקו' הנק' וזהו כו' שוני� בלבושי'
דמיו� (וזהו א' כלי רק שהיא הראשו� בגילוי משא"כ
א' בכלי עקוד הע"ס שכל עקודי' בחי' בי� ההפרש להבי�
החסד אור שיוכל יוב� ועד"ז כו'), לי' שנחלק לנקודי'
עצ� הוא בעצ� דחסד כו' נה"י חג"ת חב"ד לי' להתחלק
שבחסד גבו' והוא הדי� ממדת ג� היינו מי' וכלול האור
עד כו' שבחסד נצח וכ� כו' לבד הצרי� כפי החסד לצמצ�
שבטובו שכל שפע כמו הוא שבחסד חכמ' שבחסד, חב"ד
שבחסד בינה וכ� ובנו לתלמידו וחכמ' שכל משפיע
ורצו� שבחסד כת"ר ועד"ז ודעת טע� בטוב לו להסביר
שיהי' במה יהי' חסד השפע גילוי (ובאמת חסד של ותענוג
בהתלבשו' שבא חסד נק' הכל ולח� בממו� או בשכל א�
חב"ד זהו יתחסד למה והשכל הטע� אלא כנ"ל מה דבר
התחלקו' בו יש דחסד שהאור ומצד כו'), חסד מדת של
והא כנ"ל, לי' בהתחלקות הלב בכלי ימצא ג� ע"כ מי'
נתפס ולא ניכרת ההתחלקו' אי� שבאור רק תליא בהא
חסד ודאי כי בפ"ע היכר לכל יש הלב ובכלי מה בדבר
בלב שבא לחסד דומה אינו וממו� לח� לית� בלב שבא
וקירוב וגדולה (ככבוד רוחני תענוג דבר או שכל להשפיע
וכ� כו'), לאשתו דאיש השפע כחשק או אהב' בדברי הלב
תענוג יש החסד במדת לכ.. הפכי' ב' שה� ומרירות חדוה
שקולי� קוי� ב' וה� צער יש והיפוכו ובהעדרו וחדוה
הלב בכלי כ"א בפ"ע א' כל ניכרי' ואינ� יחד שמסתעפי'

וד"ל. דוקא
‡ˆÓ�Â'בבחי כ"א ניכרת התחלקו' שאי� עכ"פ מוב�

בחי' והיינו כו' שבה בט"ס ולא מדה כל של המל'
בחסד כמו דוקא בפרט בא כאשר מדה כל של הגילוי
דר� בלב שמתגלה קוד� שהוא כמו שבה כו' חג"ת חב"ד
התחלקו' ש� אי� כנ"ל) בכלל חסד בהתעוררו' (רק פרט

באופ� גילוי א' לכל אז בלב מתגלה כאשר רק ניכרת
ומל' שבחסד שבגבו' ומל' דחסד שבשכל מל' כמו מיוחד
עד חסד של מרצו� גילויי' חלוקי י' וה� כו', דחסד שבנצח
לדיבור להשפיע בלב במורגש הבא שהוא שבחסד יסוד
מ� פרט דכל גילוי כל היינו שבחסד מל' (א� כו' ומעשה
מדה שבכל המל' אי� וע"כ כו' וחו"ב מחו"ג א� החסד
של הגילוי בחי' רק אינו כי בפ"ע במציא' למהו' נחשב
וכ� וד"ל), הנ"ל העצ� דגילוי גילוי בחי' הוא אבל הט"ס
בבחי' הכל וכהנ"ל והנצח הת"ת ואור הגבו' באור הוא
הוא ולמעלה כו', לי' בהתחלקו' שבא הוא שבה� המל'
בבחי' העליו� האד� בלב גילוי לכלל שבא דז"א ט"ס הנק'
בני� נבנה ספי' שכל המל' ומבחי' וא' א' שבכל המל'

ג בחי' היינו נפרדהמל' גילוי בחי' שהוא הדיבור ילוי
במראה כ"א שבלב לגילוי השתוות לו שאי� הפה בהבל
זה גילוי בא בלב שמתגלה מה שכל היינו בעצ�, ולא
זולתו בדבר שנחקק החות� אותיות כמו זהו אבל בדיבור
ומראה דמות רק בשעוה שאי� כשעוה החות� מעצ� נבדל
אד� נעשה נא' כ� כו', שבחות� האותיו' מעצ� לבד
כשה� עצמ� דט"ס אותיו' היינו צל� כדמותינו בצלמינ"ו
השכל כאותיו' העצ� גילוי שנק' כנ"ל וכה"ג בלב בגילוי
בהבל גילויו שבא מה אבל שבלב החסד גילוי ואותיו'
ממש, נפרד בדבר לחו� שיוצא כמו רק זה אי� הדיבור
לאחדי� והיו הפה בהבל וקשור אחוז הלב הבל הרי ומ"מ
שהיא כמו מדה כל של הגילוי אופ� כל ע"כ אשר ממש
החסד דבר א� הדיבור בהבל בא ממש אופ� באותו ממש
שכל הוא וא� בדיבור בגילוי יוציאו כ� לח� או ממו� בלב
דברי כו' מדבר"ת ראוה כמו בדיבור יוציאו כ� ותענוג
הדיבור בגילוי בא הרי הדי� במדת וכ� וחשק, אהבה
שנמש� רק כו' בלב שהוא כמו רק ורוגז כעס של דברי�
דאותיו' הציור כח כמו בפ"ע נבדל במהו' הזה הגילוי
בני� עני� וזהו א.. אתוו� עני� שזהו נבדל בדבר החות�
כמו דז"א ט"ס דכל מל' מבחי' רק הדיבור שהוא המל'
דז"א דגבו' וממל' שבמל' חסד נבנה דז"א שבחסד ממל'
בגילוי שבא וחסד אהבה אור מציאת שכל דהיינו כו'
וכ� כו' בלב ואהבה החסד גילוי מבחי' רק אינו הדיבור
וד"ל. כידוע העליו� דיבור שנק' שבמל' הע"ס פרטי כל
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כלי�Ê"ÎÚÂג) לעשות תרומה בפ' ציוה שמשה מה יוב�
תחלה בהיפו� עשה ובצלאל היריעות ואח"כ
(ע"א) נ"ה בברכות מארז"ל וידוע הכלי� ואח"כ היריעות
אמר ומשכ� וכלי� ארו� לעשות משה שציוה בשעה זה על
דירה בונה אד� עול� של מנהגו רבינו משה בצלאל לו
עשה הקב"ה ל� אמר כ� שמא כלי� לתוכה מכניס ואח"כ
כי והעני� וידעת, היית אל בצל א"ל וכלי� ארו� משכ�
מאא"ס ההשתלשלות סדר בעני� ידוע הרי לו אמר בצלאל
המקיפי� בחי' שה� דעיגולי' הי"ס נמשכו שמתחלה
בכלי� אורות דיושר י"ס לתוכ� נמשכו ואח"כ המתעגלי�
היריעות מתחלה זו דוגמא לעשותו צרי� המשכ� ג� וא"כ
מ� מוקפי� שה� כנ"ל הכלי� ואח"כ המקיפי� שה�
מעיקרא צ"ל ובאמת משה. לו והודה המקיפי�, עיגולי�
שציוה מה ג� תמימה ה' תורת ובודאי מרע"ה קסבר מאי
והיושר העיגולי' הנה כי הוא העני� א� הוא, מה' מרע"ה
ואח"כ העיגולי' מתעגלי� שממנו הקו מ� נמשכי� שניה�
שאנו הוא מהקו הנמש� הזה היושר בחי' ועל היושר
מקו� בקו יש הרי אבל לו קדמו שהעיגולי' אומרי�
טר� מאא"ס המשכתו ראשית והוא מהעיגולי' שלמעלה
מקו� בו יש הקו ונמצא דא"ק עיגולי� ממנו שנתעגלו
כשנמש� והוא מה� שלמטה ומקו� מהעיגולי� שלמעלה
דיושר א"ק רגלי סיו� עד נמש� הקו שהרי כו' היושר ממנו
באד� עד"מ הוא הדבר וביאור כידוע בעשי' המסתיימי�
ג� הוא עמוק הרב ששכל לתלמיד מרב שכל בהשפעת
בפנימיותו משיג שהרב שמה עד ביותר הנעלה מתלמידו
מעט רק מקי� בבחי' התלמיד על ישאר בשכלו ומושג
הנעלה התלמיד ואותו פנימי בבחי' בהשגתו יומש� מזעיר
עליו הוא ג� ישאר ממנו לנמו� שקיבל ממה כשישפיע
פנימי מזה למטה זה מדריגות כמה עד מקי� בבחי'
תורה מסר משה וכמו לתחתו� מקי� נעשה שבעליו�
מאא"ס הנמש� הקו זה ועד"מ כו' לזקני� ויהושע ליהושע
שלכ� עצו� צמצו� הוא אא"ס שלגבי ע� הצמצו� לאחר
חשיב שכלא לומר שטח בו ואי� מועטת הארה שהוא קו נק'
עד הנמצאי� מכל מעלה למעלה הוא הנה הא"ס לגבי
מקי� בבחי' הארה תחלה יומש� לא"ק ממנו שכשיומש�
וכו'. ולמטה מא"ק ועד"ז פנימי' בבחי' מזעיר מעט ואח"כ
שבו מפני תחלה הארו� לעשות שציוה מרע"ה וטענת

ל� יהי' ולא אנכי הדברות י' שבה� הלוחות מונחי�
הקו המשכת ראשית בחי' והוא באא"ס נעלה מאד ששרש�
מאד שה"ז ויושר עגולי' ציור ממנו שנמשכו טר� מאא"ס
שנאמר מה בעני� במ"א נת' הדבר וביאור משניה�, נעלה
כ"ז (ישעי' לי שלו� יעשה לי יעשה שלו� במעוזי יחזיק או
של בפמליא שלו� משי� בתורה העוסק כל וארז"ל ה')
עני� ש� ונת' ב'), צ"ט (סנהדרי� מטה של ובפמליא מעלה
ב' יש בכללו בעול� וכ� נברא שבכל מאחר כי הוא השלו�
חפ� אשר כל כמ"ש סובב ומבחי' ממלא מבחי' חיות מיני
(תלי� נעשו שמי� ה' בדבר וכתיב ו') קל"ה (תלי� עשה ה'
סובב, ז"ס בקיומו ה' חפ� ע"י חיותו נברא שבכל ו') ל"ג
בלק"א כמ"ש בע"מ הנברא שרש שהוא הטוב דברו וע"י
פ"ב יחוד במצות כמ"ש דוקא צ"ל שניה� כי פ"א) (ח"ב
בחי' והוא יחדיו שניה� המחבר שלישי בחי' צ"ל וא"כ
מרצו� שלמעלה העליו� תענוג וממלא מסובב שלמעלה
סיבת הוא בהדבר התענוג כי אות� המחבר והוא וחכמה
הוא היש בביטול ית' שלו השעשועי� ור"ל והחכמה הרצו�
שלו� עני� וזהו העול� להוות וחכמתו רצונו המחבר
ע� א"א המחבר הוא ע"י בחי' ידוע הקבלה ובל' בפשמ"ע
מה� הנמשכי' בנבראי' בפשמ"ט שלו� ואח"כ החכמה
ורוחני' גשמי' חיבור בכלל וכ� וממלא מסובב בה� שיש
מתחברי� ובאד� מממלא ורוחני' מסובב עיקרו שהגשמי'
מתענוג ששרשה התורה הוא שלו� והמשי� וגו� נפש יחד
ל') ח' (משלי שעשועי� כו' אצלו ואהי' כמ"ש הנ"ל עליו�
את ישראל יקבלו א� במע"ב להקב"ה תנאי הי' ולכ�
חקות ולילה יומ� בריתי לא א� כי א') ג' (ע"ז התורה
היו לא הנ"ל ופנימי' דמקיפי� כ"ה) ל"ג (ירמי' ואר� שמי�
תחלה והכלי� הארו� לעשות משה ציוה וע"כ מתחברי�
עליה� ולאהל למכסה רק ה� שהיריעות העיקר המה וג�
דעת הי' למעשה ומ"מ כנ"ל, נעלה מאד שרש� שהרי
ש� ששרשה התורה מצד אלא אינו שזה לפי נכו� בצלאל
ולכ� מהקו שלמטה היושר מבחי' ה� עצמ� הכלי� אבל
יכולי� אנחנו שאח"כ אלא להקדימ� היריעות ראוי�
יהיו ואז בארו� הלוחות ולית� הכלי� בתו� התורה להמשי�
התורה עסק ע"י אד� כל יכול ברוחני' וכמ"כ נעלי� ה�
מטה למטה ויושר מעיגולי� שלמעלה אא"ס בחי' להמשי�
ת"ת: בעני� במ"א וכמ"ש דוקא בעוה"ז לע"ל שיתגלה עד
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

ÌÂÈ·Â�לה'1הביכורי חדשה מנחה בהקריבכ�
חג רש"י ופי' לכ�, יהי' קדש מקרא בשבועותיכ�
וצ"ל הלח�. שתי ע"ש חטי� קציר בכורי קרוי השבועות
לא דבש וכל שאור כל כתיב הקרבנות בכל מה מפני
חמ� כמ"ש חמ� דוקא הי' הלח� ובשתי כו', תקטירו
שמאיר הגדול הגילוי שמפני לומר ומוכרח תאפינה,

להתעלות. החמ� ג� יוכל השבועות בחג ומתגלה
ÔÈ�Ú‰Âכי מפסח, החמשי� יו� הוא השבועות חג כי

בינה שערי נו"� כנגד ה� יו� יו�2הנו"� ובכל ,
אי� ולכ� הנו"�, השער מתגלה ובחה"ש אחד, שער מתגלה
להמשיכו א"א הנו"� השער כי יו� מ"ט כ"א ספה"ע סופרי�
יו�. מ"ט ספירת אחר וממילא מאיליו מתגלה הוא אלא

ÔÈ�Ú‰Â�בי שבת ערב נבראו דברי� עשרה ארז"ל דהנה
הה"מ3השמשות ופי' משה, של קברו א� וי"א ,

הוא4זצ"ל אות� והמחבר וגבורה, חסד הוא ולילה יו� כי
כדי כי תמצא, מאי� והחכמה כמ"ש דחכמה האי�
הגבוה בחי' ע"י הוא הפכי� שני שה� חו"ג שיתחברו
כמשנ"ת השמשות בי� וזהו דוקא האי� ע"י שהוא מה�

הקוד� כהר�5בדרוש הוא השמשות שבי� שאר"י שזהו
העני� א� דברי�. עשרה דוקא המספר מדוע צ"ל א� עי�.
א� ספירות, יו"ד נגד העול� נברא מאמרות ביו"ד דהנה

שבמל' ספירות היו"ד היו"ד6זהו אלו לבוא שיוכלו וכדי ,
מדרכי יוצאי� ה� הדברי� אלו שכל בריאה לידי דברי�
ע"ס או דאצילות ספי' יו"ד ע"י זהו כמשי"ת הטבע
שיהי' וכדי בגחלת, הקשורה כשלהבת במאציל� הגנוזות
דיו"ד המספר וזהו האי� ע"י הוא מהע"ס גילוי איזה

והעני�דברי�. משה, של קברו א� וי"א מהו צ"ל לפ"ז א�
לאומרו א"א כתוב מקרא אלמלא אר"י תנא ארז"ל דהנה
משה ויעל דכתיב ראוב� של בחלקו מת משה היכ�
קיימא ראוב� של בחלקו ונבו נבו, הר אל מואב מערבות
גד של בחלקו קבור משה והיכ� וגו', ראוב� ובני דכתיב
מחלקו ספו�, מחוקק חלקת ש� כי לו ראשית וירא דכתיב
אות� מילי�, ארבעה הוי כמה גד של חלקו עד ראוב� של
בכנפי מוטל משה שהי' מלמד הוליכו, מי מילי� ד'
מאי והקב"ה כו', צדקת אומרי� השרת ומלאכי השכינה
וש� תמצא, מאי� והחכמה אמר ור"י כו', יקו� מי אמר
הת� וכתיב משה ש� וימת הכא כתיב משה מת לא וי"א
אינו רבינו משה א� חנינא בר' חמא א"ר כו', ש� ויהי
וכתיב קבורתו את איש ידע ולא הכא כתיב קבור היכ� יודע
הג� פי' האלקי�, איש משה בר� אשר הברכה וזאת הת�
האלקי�, איש וזהו אלקי� ש� על ושליט מושל שהיה

קבורתו. ידע לא מ"מ
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(1mixekiad meiaeשנו (ע' לעיל הנדפס זה מד"ה הנחה הוא :

תרל"א". � "והחרי� מההמש� האחרו� מאמר והוא ואיל�)
אהר� ר' הרה"ח הנחות הכולל 1074 מכת"י כא� נדפס זה מאמר

תר"ל�תרל"ב. מהשני� מהר"ש אדמו"ר כ"ק ממאמרי זעלגיסא�
(2dpia ixry o"ep ..mei o"epd ..zereayd bg ik oiprde�לקמ בהבא :

ואיל�. א יב, במדבר לקו"ת ראה
(3zeynyd oia ..mixac dxyr l"fx` dpdc oiprde�לקמ בהבא :

(כר� להצ"צ ביאוה"ז ואיל�. סע"ב ק, וירא אוה"ת ראה זו בפיסקא
קנג. ע' ואתחנ� אוה"ת ג� וראה תשעה�ו. ע' ב)

(4l"vf n"dd 'ite'סי להה"מ לקו"א סע"א. י, ש� ד. ט, או"ת :

סע"ב ק, ש� וירא באוה"ת ונת' הובא � א). (נא, רג וסי' א). (ו, ז
תתס. ע' יתרו אוה"ת ג� וראה תשעה. ע' ש� להצ"צ ביאוה"ז ואיל�.

תשנ"ח). (בהוצאת תתכ ע' חוקת
(5mcewd yexca z"pynk.שנב ע' לעיל הקשת כמראה ד"ה :

וש"נ.
(6'lnay zexitq c"eid ..zexn`n c"eia�"נ אוה"ת (באו"א) ראה :

.74 ע' תש"ד קמז. ע' תרנ"ט סה"מ תתמא. ע' ב) (כר�

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dltzd qxhpew

בזהÂ‰�‰ז. נלכדי� מאנ"ש הרבה אשר חולי רעה היא זו
הרבה העוסקי� רבי� מצינו כאשר בזה"ז.
הדברי� להבי� א"ע ומייגעי� עמוקי� בעניני� וג� בדא"ח
בעניני� הוא עסקיה� כל אשר מה� (ויש בוריי� על
ובעצמות דוקא מאצי' שלמעלה במדרי' כמו דוקא עמוקי�
בעני� כמו אחרי� ובעניני� הצמצו�. שלפני במדרי' אוא"ס

ממכ"ע ובעני� לבי"ע דאצי' מל' שמבחי' מאי� יש בריאת
המלאכי� עבודת ובעני� דבי"ע מדרי' בפרטי וכ"ש וסוכ"ע
חפצי� אינ� בהעניני�. וכדומה וברו� קדוש באמירת
קטנות ולפי כלל. לעסק בעיניה� נחשב ולא בה� לעסוק
שאינ� מפני והוא נמוכי�. עניני� בש� זה קוראי� דעת�
כלל יודעי� אינ� ובשו"א אלו. בעניני� העמקות יודעי�
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ÌÂÈ·Â�לה'1הביכורי חדשה מנחה בהקריבכ�
חג רש"י ופי' לכ�, יהי' קדש מקרא בשבועותיכ�
וצ"ל הלח�. שתי ע"ש חטי� קציר בכורי קרוי השבועות
לא דבש וכל שאור כל כתיב הקרבנות בכל מה מפני
חמ� כמ"ש חמ� דוקא הי' הלח� ובשתי כו', תקטירו
שמאיר הגדול הגילוי שמפני לומר ומוכרח תאפינה,

להתעלות. החמ� ג� יוכל השבועות בחג ומתגלה
ÔÈ�Ú‰Âכי מפסח, החמשי� יו� הוא השבועות חג כי

בינה שערי נו"� כנגד ה� יו� יו�2הנו"� ובכל ,
אי� ולכ� הנו"�, השער מתגלה ובחה"ש אחד, שער מתגלה
להמשיכו א"א הנו"� השער כי יו� מ"ט כ"א ספה"ע סופרי�
יו�. מ"ט ספירת אחר וממילא מאיליו מתגלה הוא אלא

ÔÈ�Ú‰Â�בי שבת ערב נבראו דברי� עשרה ארז"ל דהנה
הה"מ3השמשות ופי' משה, של קברו א� וי"א ,

הוא4זצ"ל אות� והמחבר וגבורה, חסד הוא ולילה יו� כי
כדי כי תמצא, מאי� והחכמה כמ"ש דחכמה האי�
הגבוה בחי' ע"י הוא הפכי� שני שה� חו"ג שיתחברו
כמשנ"ת השמשות בי� וזהו דוקא האי� ע"י שהוא מה�

הקוד� כהר�5בדרוש הוא השמשות שבי� שאר"י שזהו
העני� א� דברי�. עשרה דוקא המספר מדוע צ"ל א� עי�.
א� ספירות, יו"ד נגד העול� נברא מאמרות ביו"ד דהנה

שבמל' ספירות היו"ד היו"ד6זהו אלו לבוא שיוכלו וכדי ,
מדרכי יוצאי� ה� הדברי� אלו שכל בריאה לידי דברי�
ע"ס או דאצילות ספי' יו"ד ע"י זהו כמשי"ת הטבע
שיהי' וכדי בגחלת, הקשורה כשלהבת במאציל� הגנוזות
דיו"ד המספר וזהו האי� ע"י הוא מהע"ס גילוי איזה

והעני�דברי�. משה, של קברו א� וי"א מהו צ"ל לפ"ז א�
לאומרו א"א כתוב מקרא אלמלא אר"י תנא ארז"ל דהנה
משה ויעל דכתיב ראוב� של בחלקו מת משה היכ�
קיימא ראוב� של בחלקו ונבו נבו, הר אל מואב מערבות
גד של בחלקו קבור משה והיכ� וגו', ראוב� ובני דכתיב
מחלקו ספו�, מחוקק חלקת ש� כי לו ראשית וירא דכתיב
אות� מילי�, ארבעה הוי כמה גד של חלקו עד ראוב� של
בכנפי מוטל משה שהי' מלמד הוליכו, מי מילי� ד'
מאי והקב"ה כו', צדקת אומרי� השרת ומלאכי השכינה
וש� תמצא, מאי� והחכמה אמר ור"י כו', יקו� מי אמר
הת� וכתיב משה ש� וימת הכא כתיב משה מת לא וי"א
אינו רבינו משה א� חנינא בר' חמא א"ר כו', ש� ויהי
וכתיב קבורתו את איש ידע ולא הכא כתיב קבור היכ� יודע
הג� פי' האלקי�, איש משה בר� אשר הברכה וזאת הת�
האלקי�, איש וזהו אלקי� ש� על ושליט מושל שהיה

קבורתו. ידע לא מ"מ
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(1mixekiad meiaeשנו (ע' לעיל הנדפס זה מד"ה הנחה הוא :

תרל"א". � "והחרי� מההמש� האחרו� מאמר והוא ואיל�)
אהר� ר' הרה"ח הנחות הכולל 1074 מכת"י כא� נדפס זה מאמר

תר"ל�תרל"ב. מהשני� מהר"ש אדמו"ר כ"ק ממאמרי זעלגיסא�
(2dpia ixry o"ep ..mei o"epd ..zereayd bg ik oiprde�לקמ בהבא :

ואיל�. א יב, במדבר לקו"ת ראה
(3zeynyd oia ..mixac dxyr l"fx` dpdc oiprde�לקמ בהבא :

(כר� להצ"צ ביאוה"ז ואיל�. סע"ב ק, וירא אוה"ת ראה זו בפיסקא
קנג. ע' ואתחנ� אוה"ת ג� וראה תשעה�ו. ע' ב)

(4l"vf n"dd 'ite'סי להה"מ לקו"א סע"א. י, ש� ד. ט, או"ת :

סע"ב ק, ש� וירא באוה"ת ונת' הובא � א). (נא, רג וסי' א). (ו, ז
תתס. ע' יתרו אוה"ת ג� וראה תשעה. ע' ש� להצ"צ ביאוה"ז ואיל�.

תשנ"ח). (בהוצאת תתכ ע' חוקת
(5mcewd yexca z"pynk.שנב ע' לעיל הקשת כמראה ד"ה :

וש"נ.
(6'lnay zexitq c"eid ..zexn`n c"eia�"נ אוה"ת (באו"א) ראה :

.74 ע' תש"ד קמז. ע' תרנ"ט סה"מ תתמא. ע' ב) (כר�
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בזהÂ‰�‰ז. נלכדי� מאנ"ש הרבה אשר חולי רעה היא זו
הרבה העוסקי� רבי� מצינו כאשר בזה"ז.
הדברי� להבי� א"ע ומייגעי� עמוקי� בעניני� וג� בדא"ח
בעניני� הוא עסקיה� כל אשר מה� (ויש בוריי� על
ובעצמות דוקא מאצי' שלמעלה במדרי' כמו דוקא עמוקי�
בעני� כמו אחרי� ובעניני� הצמצו�. שלפני במדרי' אוא"ס

ממכ"ע ובעני� לבי"ע דאצי' מל' שמבחי' מאי� יש בריאת
המלאכי� עבודת ובעני� דבי"ע מדרי' בפרטי וכ"ש וסוכ"ע
חפצי� אינ� בהעניני�. וכדומה וברו� קדוש באמירת
קטנות ולפי כלל. לעסק בעיניה� נחשב ולא בה� לעסוק
שאינ� מפני והוא נמוכי�. עניני� בש� זה קוראי� דעת�
כלל יודעי� אינ� ובשו"א אלו. בעניני� העמקות יודעי�
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בעניני� חיות שו� לה� ואי� בוריי�. על אלו עניני� תוכ�
נתינת העדר (מפני לנפש� תועלת בה� מוצאי� ואינ� אלו
עכשיו העבודה עיקר באמת אשר בתפלה לעבודה נפש�
בעניני� הוא עסקיה� כל כ"א ביותר) אלו בעניני� הוא
מצד חפצי� ה� ובזה העמקות בה� שנראה הגבוהי�
ואינ� לריק א"ע שמייגעי� ומה� שבה�. ההשכלה
לעצמ� שמדמי� (רק העניני� אמיתית כלל משיגי�
העני�) אמיתית כלל משיגי� אינ� באמת אבל שמשיגי�
בלבושי מצ"ע כ"כ נתפסי� אינ� אלו שעניני� מפני
האלו העניניי� של והרוחניות הדקות מצד ממש ההשגה
בבחי' הוא בה� הידיעה (ועיקר ממש מהשגה למעלה שה�
וממילא דלבא) אובניתא הנק' בנפש ובהנחה בינה פנימיות
כאלה ג� נמצא (וזה כו' הדברי� ומבלבלי� מהפכי�
ומ"מ לאמיתתו הדבר להשיג ביכולת� והי' טוב ששכל�
בכח משכילי� להיות שרוצי� מפני והיינו כו'. מהפכי�
לדברי ונתוני� מסורי� ואינ� חדשות. ולחדש דוקא עצמ�
להעמיק זי"ע. נ"ע זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק
דבר בכל כ"א אומרי�. שה� מה ולהבי� בדבריה� היטב

והשכלות המצאות בזה להמציא רוצי� מיד שרואי�
הזר חידוש� אלא לה� אי� וממילא כו', חדשות ולחדש
כלל. יודעי� אינ� הקני� ואמיתית לגמרי. אמת והבלתי
פני� ומגלי� כו'. לגמרי הכוונה אמיתי' מהפכי� אדרבה
כו'. מארי' להו ושארי ר"ל. כהלכה. שלא התורה בפנימיות
נפשינו בכל ונתוני� מסורי� להיות צריכי� אנו והרי
רבותינו אבותינו כ"ק הנחילנו אשר אמת לתורת ודעתינו
דבריה� להבי� הרבה ולייגע זי"ע. נ"ע זצוקללה"ה הק'
דבריה�, אמיתית ולקבל להבי� לקבלה כלי רק ולהיות הק'
יכולי� יגיעה ובריבוי עניני� וכמה בכמה לימוד ובריבוי
עינינו יאיר והשי"ת אמתיות השכלות בדבריה� להשכיל
את ומגשימי� כו' חטא עוד מוסיפי� אשר ומה� כו').
ובלבושי דהשגה בישות אות� שמביאי� בזה מאד הדברי�
מי שיש וכידוע השגת� כלי גסות מצד (והיינו כו' הגשמה
כו'). יכפר רחו� והוא כו' גס ששכלו ויש דק ששכלו

:¯ÂˆÈ˜והוא דוקא. עמוקי� בעניני� העוסקי� על יתאונ�
רז"ל דברי בעומק לעיי� התמסרות� העדר לסיבת
דהשגה. בישות ומגשימי� הדברי� מהפכי� עוד ומה�
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בהתגברות ממש. בפועל רע ומעשה עוה"ז, בעניני והתפעלות התבוננות דרגות. ה' – בקליפה גם
ודעת, מטעם שלמעלה חוצפה הוא כי מועיל, אינו בעמלק דקליפה. נר"ן מתבטלים דקדושה נר"ן

בהידור. מצוות קיום ע"י ביטולה חיה�יחידה. ולעומת

‰p‰Â'ה ��� �כ�� אלקי�, ע�ה זה לע�ת זה את ¿ƒ≈ְֶֶ�ְֱִִֵֵֶֶַָָֹ
טמאה �י� להב�יל כ� �מ� ה�ה ���מה, ְָ�ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָמדרג�ת

ו �כל ��� �כ�� ��ל�ה, מדרג�ת ה' י� ה�גהלטהרה ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
�כל י� כ� �מ� ��"ל, אלק�ת עניני לה�יג האלקית ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ��פ�
�טבעי�, ��מ�י� ה�ג�ת לה�יג ה�המית ��פ� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָוה�גה
�מתע�רר ה��� �ענ�גי �עניני וה��ב ע�ל� עניני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ���יג
�קל�ה ור�ח נ�מה וזה� �ה�. מ��תיו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�הת�על�ת
ה�א �קל�ה ונפ� �קד�ה. ור�ח ה��מה א�ר ְְִִֶֶָָ�ְְְְִִֶַַַָָ��ח�י�
את ����יע מה והע�ר �פעל, �ע��ה עצמ� הרע ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמע�ה
�הת��ר�ת וה�ה ה�ה. ע�ל� �תאו�ת ל�ל� רחמנא ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָעצמ�
מ��ה, ה�ס�עפי� ונפ� ור�ח האלקית �נפ� ה��מה ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�ר
ה��ה �ח�ת �ה�ה �קל�ה. ה�פ�ֿר�חֿנ�מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמת��ל
ה�א ה�המית, �נפ� �נפ�ֿר�חֿנ�מה הרע ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�הת��ר�ת
אלקית �ה�גה ע�סק היה �א� העב�דה, הע�ר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹמ�ני
הח�� �לל היה לא ויראה, אהבה והתע�רר�ת ְְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹ�בהת��ננ�ת

העב�דה הע�ר מ�ני ורק ח��, ��חה �א�ר ה�המית, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�נפ�
ה�א זה ידי על ה�ה האלקית, ה�פ� א�ר ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��תע��
אז �� ה�ה מק�� �מ�ל ה�המית, �נפ� הח�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהת��ר�ת
הח�� מת��ל ���י לידי האלקית ה�פ� א�ר מביא ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ�א�ר
האלקית �נפ� וה�גה ה�כל �הרי ה�המית, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�נפ�
��� ר�אי� ואנ� ה�המית, �נפ� ��כל �� �� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמ�יגי�
מ�או�ת מרחק ה�א הרי �מ��ל�ת עסק� �א�ר ֲִַָ�ְְֲֵָ�ְְְְֲִִֶַַ�ג�מ��ת
�מציא�ת י� להי�ת� ה��מ�י� �ב�כלי� רק ה�ה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָע�ל�
אבל ��מ��ת, �או�ת לידי �א ס�� �ל ס�� ה�ה �� ְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָעל
ה�א הרי ה�בעי, ��כל �� מ�גת �א�ר אלקית, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַ�ְְֱֲִֶַַָָֹ�ה��לה
צרי� �וקא ו��זה �אלק�ת וה��ב העני� את �� �� ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�יג
�ע��ה �לבד ז� לא ה�ה ה�ה, ע�ל� �עניני ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלח��
��� ה�ח�ת הת��ט�ת יהי� ��א ה�המית ��פ� ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַֹֹחלי��ת

את�פיא עני� הח��ז�ה�א להפ�� �� ��על ע�ד א�א , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
��� ה��ב חלקי את ול�קח ��ברר �הינ� ה�המית, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ�נפ�
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�נפ�ֿר�חֿנ�מה ה�א זה �ל אמנ� �קד�ה. ְְְֶֶֶַָָָָָָ�ְְִִִֶָ��כללי�
�כא�ר �נ�מה, האלקי א�ר לג�י ��ת��לי� ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�קל�ה
ה�ר�ר, �ה� נע�ה �נ�מה נפ�ֿר�חֿנ�מה �חינת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמאיר
נפ�ֿר�חֿנ�מה ���י ל� מ�עיל אינ� עמלק קל�ת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
�ח�הֿ זה ה�ע�ת �ה�א ק�ה קל�ה ה�א �י ְֶַַָ�ְְְִִִֶַָָָָָ�נ�מה,
�מכ�� ר��נ� את י�דע "עמלק ז"ל ר��תינ� �כמאמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָיחידה,
ע�מד וא�ר�ה אלקי, א�ר מ���י מת�על �אינ� ,"�� ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹלמרד
מ�ע� ��מעלה וחצ�א ע��ת �בחינת רק וה�א ְְְִֶַַַָָ�ְְְְִִֵַַַַלנ�ד,
�חינת �ה�א ח�ה �חינת ה�ה ���ד�ה �כ�� ְְִִִֵֶַַַָָ�ְְִֵֶַַַָודעת,
��"ל, ה��ג ודעת מ�ע� למעלה ה�א ה���ל הרי ַַָ�ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָחכמה
וע��ת ���ת �ה�א עמלק קל�ת ה�א זה ה�ע�ת כ� ְְֲִֵֶֶַַַַָ�ְְֵַ�מ�
מיני ב' י� ���ד�ה �מ� �ה�ה ודעת. מ�ע� ִֵֵָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ��מעלה
�אלק�ת, והת��ננ�ת ה�גה ידי על ��א ה���ל הא' ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹ���ל,
להב�יל י� כ� �מ� ודעת, מ�ע� ��מעלה ה���ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָוהב'
החכ� �מ� ה�ע�, �י �על ���ת הא' ���ת, מיני ב' ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ��ל�ה
הרי �בקד�ה �קל�ה, �חכמה רק �זה� �חכמת�, ֲֵָ�ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ��ת�אה
אבל ה���ל, �חינת ע��ה �אלק�ת והה�גה ה�כל ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹא�ר�ה
�ע�ר�, ��ת�אה הע�יר א� �מציא�ת. י� ה�א ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ��ל�ה
לבב� רחב מ�ני ��ה� ע��ת", יענה "וע�יר ��ת�ב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�כמ�
מה �ה��ה ,�� להי�ת צרי� אי� �באמת �עסקיו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�הצליח
ע�ה יד� ועצ� �כח� �ח��ב מ�ני ה�א �ע�ר� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ��ת�אה
אבל הע�יר�ת, ל� ���יע �ח��ב א� ה�ה, החיל �ל ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָל�
חיל לע��ת �ח ל� ה��ת� ה�א �רק האמת וי�יר י�דע ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹא�
הא�� ה���ת הרי �לל, מת�אה היה לא �לל, מ�ח� זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹואי�
�בעל ע�יר א� חכ� �להי�ת� �ני�, �ל על טע� �י על ְְִִִִֵַַַַַַָָָָָה�
למעלה �ה�א ע��ת י� א� �מת�אה. הר�ח �ס ה�א הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�ח
ועני ��כלי� ידיעה ל� �אי� אי� �כמ� לגמרי, ה�ע� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�

�ח ער� �בז�י אנ�י� �עצמ��פל ה�א וג� ���ח�תי�, �ת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
לנ�ד ע�מד ה�א מק�� �מ�ל ו�פל�ת�, ��� ה�חית�ת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָי�דע
�ה�א �ני�, הע�י �טבעי ר�אי� �אנ� �מ� �י�תר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלה�ד�ל
ה�א מק�� מ�ל ער�, �פל �ה�א עצמ� על א�מר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ�עצמ�
עז �ה�א מ�ני ה�א זה ��ל �י�תר, ונכ�ד לה�ד�ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמנ�ד
�ראה �הג� �עמלק, והחצ�א הע��ת היה וכ� �עצ�, ְֲֲֵֶַַַָָָָ�ְְְְֵֶֶַַַָָָוגס
ה��י� �כל ס��, י� �קריעת מצרי� �יציאת אלק�ת ְְְֱִִִִִִִַַַַַָֹ���י
ע�י� "�מע� ��ת�ב �כמ� עליה�, ה' �חד ונפל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהת�על�
�חצ�א רק וזה י�ראל, ע� ללח� יצא ועמלק וג�', ְָ�ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיר�ז��"

�גא" �לא "מלכ�תא ואינ�חה�קראת ודעת, מ�ע� למעלה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ
אז א� קילט ער אלקי, עני� �ל �מקרר לאלק�ת, לנ�ד ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹא�א

ר�חני�ת פ�� ווער� נת�על ניט זאל עמלקטמע� קל�ת �זה� , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
�י� �ת�רהי�כתיב �ה�ר� ��קרר ��ר�", קר� "א�ר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מצו�ת ק��� ידי על ה�א עמלק �קל�ת וה���ל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ�מצו�ת,
ווארע� מצוה א טא� �נימי, ח��ת �בהר�� �ה��ר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמע���ת

לע�עדיקייט א מיט לה�ריאא�� �פ�י� �מצות �כמ� , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ
וכ� �מי�, וירא ממחה ס�פר ידי על ה�ר���ת ְְִִֵֵֶַָ�ְְִִִֵֵַַַָָ�כתיבת
וכ� �ד��ק, יהיה �ב�ר�ע �רא� והנחת� ה�פ�י� ��י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ת���
מחל �בה�ספה יתרה �זהיר�ת ��ת �במצות ציצית ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ�מצות
�מ� לא יהיה קד� ה��ת ו��י�� ��ת, �בהכנת ה�ד� ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעל
וזה� וכ�'. ללמד וי�סי� �מתינ�ת וית��ל החל, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַֹֹ�ימ�ת
ה�א �משה י�ראל", וגבר יד� את מ�ה ירי� �א�ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ"והיה
חכמת �י �על ט�ב�ת ה���ת ה� מ�ה וידי חכמה, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�חינת
למעלה, הס��ל�ת ידי על ה�א מ�ה ידי והרמת ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָה��רה,
נע�ה זה ידי �על ה��רה, �נימ��ת �ל��ד היגיעה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה��נה
ט�ב�ת �מ��ת והנהגה מע���ת ה�צו�ת �ק��� ה�ב ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ�ע��ד

י�ראל". "וגבר ואז על, ק�לת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ�דר�
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הצדיקים מחנה לנשיא מתמנה טוב שם הבעל מורנו

במאות וישיבות חדרים השנים, במשך וביסדו הנסתרים.

מלמדים ידי על החינוך רשת את ובהעמידו קהילות,

שם הבעל מורנו מפרסם � הנסתרים הצדיקים ממחנה

הצדיקים ומחנה ישראל. ובאהבת ה' בעבודת דרך טוב

פשוטי את להרים התפקיד את עצמו על מקבל הנסתרים

התורה. לשולחן ולהביאם שלהם הארצות" מה"עם העם

בעל של הרוחני היורש הוא טוב שם הבעל מורנו

בן משה ר' � הרמב"ן הידוע, ישראל ואוהב הטובה העין

בזמנו,1נחמן המעונים ליהודים נוחם דברי שהביא �

להאנוסים מנחמת יד והושיט השמד, גזירות בעת

ישראל. למחנה והחזירם

� יהודי של וניע ניד בכל רואה טוב שם הבעל מורנו

של נטיה � יהודית אנחה בכל עולם, לבורא תפלה

העולם. ריבון אל תשובה

הצליחה כיצד לתלמידיו, סיפר טוב שם הבעל מורנו

גזירה וביטלה המבדילים המסכים כל את פעם לקרוע

קרקור בליווי תמים, בחור של התמימה קריאתו � רעה
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הרמב"�.1) � צ"ל ואולי בדפוס, הוא כ�



קכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

�נפ�ֿר�חֿנ�מה ה�א זה �ל אמנ� �קד�ה. ְְְֶֶֶַָָָָָָ�ְְִִִֶָ��כללי�
�כא�ר �נ�מה, האלקי א�ר לג�י ��ת��לי� ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�קל�ה
ה�ר�ר, �ה� נע�ה �נ�מה נפ�ֿר�חֿנ�מה �חינת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמאיר
נפ�ֿר�חֿנ�מה ���י ל� מ�עיל אינ� עמלק קל�ת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
�ח�הֿ זה ה�ע�ת �ה�א ק�ה קל�ה ה�א �י ְֶַַָ�ְְְִִִֶַָָָָָ�נ�מה,
�מכ�� ר��נ� את י�דע "עמלק ז"ל ר��תינ� �כמאמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָיחידה,
ע�מד וא�ר�ה אלקי, א�ר מ���י מת�על �אינ� ,"�� ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹלמרד
מ�ע� ��מעלה וחצ�א ע��ת �בחינת רק וה�א ְְְִֶַַַָָ�ְְְְִִֵַַַַלנ�ד,
�חינת �ה�א ח�ה �חינת ה�ה ���ד�ה �כ�� ְְִִִֵֶַַַָָ�ְְִֵֶַַַָודעת,
��"ל, ה��ג ודעת מ�ע� למעלה ה�א ה���ל הרי ַַָ�ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָחכמה
וע��ת ���ת �ה�א עמלק קל�ת ה�א זה ה�ע�ת כ� ְְֲִֵֶֶַַַַָ�ְְֵַ�מ�
מיני ב' י� ���ד�ה �מ� �ה�ה ודעת. מ�ע� ִֵֵָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ��מעלה
�אלק�ת, והת��ננ�ת ה�גה ידי על ��א ה���ל הא' ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹ���ל,
להב�יל י� כ� �מ� ודעת, מ�ע� ��מעלה ה���ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָוהב'
החכ� �מ� ה�ע�, �י �על ���ת הא' ���ת, מיני ב' ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ��ל�ה
הרי �בקד�ה �קל�ה, �חכמה רק �זה� �חכמת�, ֲֵָ�ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ��ת�אה
אבל ה���ל, �חינת ע��ה �אלק�ת והה�גה ה�כל ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹא�ר�ה
�ע�ר�, ��ת�אה הע�יר א� �מציא�ת. י� ה�א ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ��ל�ה
לבב� רחב מ�ני ��ה� ע��ת", יענה "וע�יר ��ת�ב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�כמ�
מה �ה��ה ,�� להי�ת צרי� אי� �באמת �עסקיו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�הצליח
ע�ה יד� ועצ� �כח� �ח��ב מ�ני ה�א �ע�ר� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ��ת�אה
אבל הע�יר�ת, ל� ���יע �ח��ב א� ה�ה, החיל �ל ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָל�
חיל לע��ת �ח ל� ה��ת� ה�א �רק האמת וי�יר י�דע ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹא�
הא�� ה���ת הרי �לל, מת�אה היה לא �לל, מ�ח� זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹואי�
�בעל ע�יר א� חכ� �להי�ת� �ני�, �ל על טע� �י על ְְִִִִֵַַַַַַָָָָָה�
למעלה �ה�א ע��ת י� א� �מת�אה. הר�ח �ס ה�א הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�ח
ועני ��כלי� ידיעה ל� �אי� אי� �כמ� לגמרי, ה�ע� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�

�ח ער� �בז�י אנ�י� �עצמ��פל ה�א וג� ���ח�תי�, �ת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
לנ�ד ע�מד ה�א מק�� �מ�ל ו�פל�ת�, ��� ה�חית�ת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָי�דע
�ה�א �ני�, הע�י �טבעי ר�אי� �אנ� �מ� �י�תר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלה�ד�ל
ה�א מק�� מ�ל ער�, �פל �ה�א עצמ� על א�מר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ�עצמ�
עז �ה�א מ�ני ה�א זה ��ל �י�תר, ונכ�ד לה�ד�ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמנ�ד
�ראה �הג� �עמלק, והחצ�א הע��ת היה וכ� �עצ�, ְֲֲֵֶַַַָָָָ�ְְְְֵֶֶַַַָָָוגס
ה��י� �כל ס��, י� �קריעת מצרי� �יציאת אלק�ת ְְְֱִִִִִִִַַַַַָֹ���י
ע�י� "�מע� ��ת�ב �כמ� עליה�, ה' �חד ונפל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהת�על�
�חצ�א רק וזה י�ראל, ע� ללח� יצא ועמלק וג�', ְָ�ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיר�ז��"

�גא" �לא "מלכ�תא ואינ�חה�קראת ודעת, מ�ע� למעלה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ
אז א� קילט ער אלקי, עני� �ל �מקרר לאלק�ת, לנ�ד ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹא�א

ר�חני�ת פ�� ווער� נת�על ניט זאל עמלקטמע� קל�ת �זה� , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
�י� �ת�רהי�כתיב �ה�ר� ��קרר ��ר�", קר� "א�ר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מצו�ת ק��� ידי על ה�א עמלק �קל�ת וה���ל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ�מצו�ת,
ווארע� מצוה א טא� �נימי, ח��ת �בהר�� �ה��ר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמע���ת

לע�עדיקייט א מיט לה�ריאא�� �פ�י� �מצות �כמ� , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ
וכ� �מי�, וירא ממחה ס�פר ידי על ה�ר���ת ְְִִֵֵֶַָ�ְְִִִֵֵַַַָָ�כתיבת
וכ� �ד��ק, יהיה �ב�ר�ע �רא� והנחת� ה�פ�י� ��י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ת���
מחל �בה�ספה יתרה �זהיר�ת ��ת �במצות ציצית ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ�מצות
�מ� לא יהיה קד� ה��ת ו��י�� ��ת, �בהכנת ה�ד� ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעל
וזה� וכ�'. ללמד וי�סי� �מתינ�ת וית��ל החל, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַֹֹ�ימ�ת
ה�א �משה י�ראל", וגבר יד� את מ�ה ירי� �א�ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ"והיה
חכמת �י �על ט�ב�ת ה���ת ה� מ�ה וידי חכמה, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�חינת
למעלה, הס��ל�ת ידי על ה�א מ�ה ידי והרמת ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָה��רה,
נע�ה זה ידי �על ה��רה, �נימ��ת �ל��ד היגיעה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה��נה
ט�ב�ת �מ��ת והנהגה מע���ת ה�צו�ת �ק��� ה�ב ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ�ע��ד

י�ראל". "וגבר ואז על, ק�לת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ�דר�

eci mixi xy`k dide d"c

dbix ,c"vxz ,dcerqa mixet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

כתר.ח. בלא מרוחניות.ט.מלכות יתפעלו שלא מקרר בו.י.הוא ובחיות.יא.שכתוב בחמימות מצוה לקיים

•
mixeaic ihewl

הצדיקים מחנה לנשיא מתמנה טוב שם הבעל מורנו

במאות וישיבות חדרים השנים, במשך וביסדו הנסתרים.

מלמדים ידי על החינוך רשת את ובהעמידו קהילות,

שם הבעל מורנו מפרסם � הנסתרים הצדיקים ממחנה

הצדיקים ומחנה ישראל. ובאהבת ה' בעבודת דרך טוב

פשוטי את להרים התפקיד את עצמו על מקבל הנסתרים

התורה. לשולחן ולהביאם שלהם הארצות" מה"עם העם

בעל של הרוחני היורש הוא טוב שם הבעל מורנו

בן משה ר' � הרמב"ן הידוע, ישראל ואוהב הטובה העין

בזמנו,1נחמן המעונים ליהודים נוחם דברי שהביא �

להאנוסים מנחמת יד והושיט השמד, גזירות בעת

ישראל. למחנה והחזירם

� יהודי של וניע ניד בכל רואה טוב שם הבעל מורנו

של נטיה � יהודית אנחה בכל עולם, לבורא תפלה

העולם. ריבון אל תשובה

הצליחה כיצד לתלמידיו, סיפר טוב שם הבעל מורנו

גזירה וביטלה המבדילים המסכים כל את פעם לקרוע

קרקור בליווי תמים, בחור של התמימה קריאתו � רעה
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הרמב"�.1) � צ"ל ואולי בדפוס, הוא כ�
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המעשיה ואת נא! רחם עולם, של ריבונו קוקוריקו:

כיפור ביום עמדה להתפלל, ידעה שלא פשוטה באשה

� בתפלתו הקהל בכיות את ובשמעה הנשים בעזרת

גם להשפיע יכול כזה בכי הן עולם, של ריבונו התבטאה:

זו תפלה והועילה הארץ)!... טאטערישע (א אבן לב על

באותה ומזוני חיי בבני ברכה שנת היתה שנה שאותה

קהילה.

אצל טוב שם הבעל מורנו מתחנן ובתחנונים בבכי

בסיפור שומעיו קהל את וייסר שהוכיח המגידים, אחד

הקב"ה: אותם יעניש בהם מנשוא הכבדים העונשים

שהקב"ה � טוב שם הבעל לו אמר � כתוב במדרש

אתם למה מוסר, דברי לו לומר רבנו למשה אמר

טוב כך כל עובדים הם שאין על העם המוני את מייסרים

הוא, ברוך העולם בורא את טוב יותר ייסרו הקב"ה, את

שאינו על הוא ברוך העולם אדון את כביכול הוכיחו

וילדיו. בניו על מרחם

אל טוב שם הבעל מורנו פונה ועידוד נוחם ובדברי

הקדושות ידיו את לו מושיט שבפשוטים, הפשוט היהודי

זו והתנהגות זו ופניה ביותר. הגדול הדעת קירוב מתוך

התורה. לשולחן הפשוט היהודי את ומקרבות מביאות

*

אלו ח"י � שנה חמשים בשעתכעבור � תק"ח ל

יוסף יעקב ר' הצדיק הגאון מספר � החגיגית הסעודה

דבר טוב שם הבעל מורנו השמיע � ה"תולדות" בעל

רז"ל מאמר על מיוסד הכיר2תורה שנים שלש "בן

נפש מסירות היתה אבינו לאברהם בוראו", את אברהם

והשגחה הבורא אחדות אחד לכל להסביר השם, דרך על

פרטית.

טוב: שם הבעל מורנו אמר הסעודה בתוך

הנשמה בעל שנים4בפולין3� שלש לבן היום ,5היה

לגלות יצטרך הוא גם בוראו, את הכיר שנים שלש בן

לשם אבינו, אברהם כשל נפש מסירות של מדה אותה

פרטית. ובהשגחה הבורא באחדות העבודה דרך הוראת

האלקי הגאון ורבנו מורנו אדוננו קדושת כבוד הוד

ורבנא מרנא תפארתו שם קדושת כבוד עולם יסוד צדיק

� חב"ד חסידות מייסד � הזקן רבנו � זלמן שניאור

� חב"ד חסידי של הראשון ונשיאם � ודעת בינה חכמה

– מיוחדים חינוך חדרי והקים יסד � תקע"ג � תקל"ה

יותר במשך החסידים עדת את והדריך � הרבי קראם כך

תקל"ב). (משנת שנים מכ"ו

*

אין שמדאורייתא המפורשת, ההלכה לכל ידועה

שטר ואילו מדרבנן. רק זה דין. בית לקיום זקוק השטר

בפרטי לו, יש � נתקיים מכן ולאחר ערעור עליו שיצא

עליו יצא שלא משטר יותר רב תוקף מסויימים, ענינים

ערעור.

השטר של שתוקפו מסתבר זו להלכה בהתאם

הערעור. משעת מתחיל

של הולדתו מחודש שנה מאה שנה, חמשים כעבור

אביגדור הבזוי המלשין ידי על נמסרת טוב, שם הבעל

ועלילה דילטוריא � רב הצער, למרבה � מפינסק

בכלל טוב שם הבעל דרך על הרוסית�הצארית, לממשלה

בפרט. החב"דית החסידות דרך ועל

במאסר נאסר � הזקן רבנו � חב"ד חסידי נשיא

בסכנת עמד בו בפטרסבורג, הימים באותם ביותר הקשה

הגדול לעונש נידון להיות עלול והיה ממשית נפשות

במלכות. מורד בתור ביותר

של הזכרון ביום מאסר, ימי ושלשה חמשים לאחר

וממלא המובהק תלמידו � ממזריטש הגדול המגיד

כסלו י"ט � הזקן רבנו של ורבו טוב שם הבעל של מקומו

ממאסרו. הזקן רבנו שוחרר � תקנ"ט

חב"ד חסידות ותנועת הכללית החסידות תנועת

הבלע דברי ועל השקר על האמת נצחון את חוגגות

וחסידות.שה חסידים על מסויימים רעים אנשים עלילו

*

שנה וחמשים מאה במלאת שנה, חמשים כעבור

להדפסת מחודש רשיון ניתן טוב, שם הבעל להולדת

וחסידות. קבלה ספרי

האלף של הששית למאה האחרונות השנים בעשרות

נגד חריף מאבק וואהלין ליטא משכילי ניהלו הששי,

החסידות. לימוד

נלוזות בדרכים המשכילים ניהלו זה מאבקם

� ועלילות בלבולים וכזבים, שקרים על נוסף ומושחתות.

ומלשינות מסירה בדרכי גם המשכילים השתמשו

השונות. לממשלות

שממשלת היתה המשכילים של זו פעילותם תוצאת

והרבה וחסידות קבלה ספרי הדפסת על אסרה רוסיה

פולנאה קאפוסט, דוברובנה, בשקלוב, יהודיים דפוס בתי

נסגרו. � וסלוויטא

תר"ג בשנת בפטרבורג שהתקיימה הרבנים באסיפת

אדמו"ר כ"ק � אב�הסבא נמרצות מחה – 1843 �

קבלה ספרי אי�הדפסת גזירת נגד � צדק" ה"צמח

אך � הרוסי הפנים שר ידי על כך משום ונאסר וחסידות

עזר. לא זה
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א.2) לב, נדרי�

יורדת3) חדשה שנשמה ראה הבעש"ט למורנו שהיתה הנשמה בעליית

והשו"ע. התניא בעל הזק� אדמו"ר מורנו לעול�:

לפולי�.4) אז שייכת היתה ליאזנא

תק"ה.5) אלול ח"י נולד

תר"ח, בשנת זו, רבנים אסיפת אחרי שנים חמש

הדפיס צדק" "צמח אדמו"ר כ"ק והוד הגזירה, נתבטלה

בצירוף הזקן רבנו מאמרי � תורה" "לקוטי הספר את

ויקרא, הספרים על צדק", ה"צמח הסבא של הגהותיו

השירים. ושיר דברים במדבר,

חב"ד, חסידות של � תורה לקוטי � הספרים בספר

שיטת של האמיתי תוכנה פילוסופית, בהסברה מוסבר

הבורא ידיעת � היסודות בשני טוב שם הבעל מורנו

ישראל. ואהבת
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במיוחד ישראל. נחמ� ר' של בפונדקו ושמע ראה אשר בכל להתבונ� ברו� החל בדר� בהיותו רק

ואופ� לתפילה להתייחסות� וכ� וחתניו, הפונדקאי אצל שהבחי� חדש מסוג להתנהגות מחשבה הקדיש

שהבי� כפי שבאופיו, האדישות מחמת כנראה לכ�, לב תשומת הקדיש לא ש� שהותו בשעת קיומה.

כא� שנתקל מגלה היה בפונדק ושמע שראה במה יותר מתעמק ברו� היה שאילו ברור יותר. מאוחר

הה�. במקומות הראשוני� החסידי� � טוב ש� הבעל בתלמידי

טוב ש� הבעל על ששמע הסיפור טוב, ש� בבעל התעניינותו את לעורר בכדי היה די זאת ע�

היה כאשר יותר, מאוחר כפר. באותו אחרי�, ויהודי� הפונדקאי ישראל נחמ� ר' השתקעו, שבברכתו

פירוט. ביתר אז א� טוב, ש� הבעל על לשמוע לברו� שוב הזדמ� בדוברומיסל,

הפסח את חגג שאצלו ראוב�, אליעזר ר' הוותיק, ידידו של לנפחייה סר לדוברומיסל הגיעו ע� מיד

קודמות. בשני�

את נטל סינרו, את הסיר קורנסו, את הניח הוא קרובֿמשפחה, הופיע כאילו שמחה, התמלא הנפח

הספסל. על התיישבו ש� לחצר, איתו לצאת הזמינו אחר עליכ�". "שלו� בברכת לברו� והושיט� � ידיו

האחרונה. השנה מאורעות על לספר מה הרבה ראוב�, אליעזר לר' לו, היה

לפתע נושע דוברומיסל, של הגדולי� מאביוניה אחד בנימי�, אברה� ר' כיצד סיפר השאר בי�

ואת הוריו את שולחנו על ושהחזיק צמר, ומיו� מניקוי שהתפרנס בנימי� אברה� ר' באותו מדובר ממצוקתו.

איֿפע�. יתעשר בנימי� אברה� שר' לעצמו תיאר לא בדוברומיסל איש הענפה. משפחתו ובני אשתו ֵהורי

בישיבה, ללמוד האחרונות בפרוטותיו שלח אותו הבכור, בנו שלמה'קע הבלתיֿצפוי. אירע והנה

אלא הישיבה, ראשי של נמרצי� תהילה בכתבי מצויד מהישיבה חזר שלמה'קע בלימודיו. מאד הצליח

בה הישיבה נמצאת בה עיר באותה התבונ�, מוכשר צעיר בהיותו נוס�: משהו איתו הביא ששלמה

מכונה לאביו ג� להמציא אי� חשב רבות במכונה. שנעשה הצמר של והמיו� הניקוי בתהלי� למד,

להס להגיע יהיה אפשר ידה שעל שלאכזאת, מוב� בשפע. פרנסה לו יביא שוודאי דבר יותר, גדול פק

לעמוד שלמה'קע הצליח זאת לעומת כזאת. מכונה רכישת של אפשרות כלל דעתו על להעלות יכול היה
המכונה. הרכבת של המפורטת תכניתה על

שלושה עבד הפחח ואברה� הנגר בערל בעזרת ידיו. במו המכונה להקמת מיד ניגש הביתה בבואו

אחד ביו� הצליח זו במכונה לעבוד החל בנימי� כשאברה� תילה. על עמדה שהמכונה עד שבועות

להביא החלו הסביבה כפרי מכל ימי�. חודש כ� לש� דרוש היה יד שבעבודת כזו בכמות צמר לעבד

מספר. חדשי� תו� התעשר בנימי� אברה� ור' לעיבוד, צמר אליו
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תר"ח, בשנת זו, רבנים אסיפת אחרי שנים חמש

הדפיס צדק" "צמח אדמו"ר כ"ק והוד הגזירה, נתבטלה

בצירוף הזקן רבנו מאמרי � תורה" "לקוטי הספר את

ויקרא, הספרים על צדק", ה"צמח הסבא של הגהותיו

השירים. ושיר דברים במדבר,

חב"ד, חסידות של � תורה לקוטי � הספרים בספר

שיטת של האמיתי תוכנה פילוסופית, בהסברה מוסבר

הבורא ידיעת � היסודות בשני טוב שם הבעל מורנו
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במיוחד ישראל. נחמ� ר' של בפונדקו ושמע ראה אשר בכל להתבונ� ברו� החל בדר� בהיותו רק

ואופ� לתפילה להתייחסות� וכ� וחתניו, הפונדקאי אצל שהבחי� חדש מסוג להתנהגות מחשבה הקדיש

שהבי� כפי שבאופיו, האדישות מחמת כנראה לכ�, לב תשומת הקדיש לא ש� שהותו בשעת קיומה.

כא� שנתקל מגלה היה בפונדק ושמע שראה במה יותר מתעמק ברו� היה שאילו ברור יותר. מאוחר

הה�. במקומות הראשוני� החסידי� � טוב ש� הבעל בתלמידי

טוב ש� הבעל על ששמע הסיפור טוב, ש� בבעל התעניינותו את לעורר בכדי היה די זאת ע�

היה כאשר יותר, מאוחר כפר. באותו אחרי�, ויהודי� הפונדקאי ישראל נחמ� ר' השתקעו, שבברכתו

פירוט. ביתר אז א� טוב, ש� הבעל על לשמוע לברו� שוב הזדמ� בדוברומיסל,

הפסח את חגג שאצלו ראוב�, אליעזר ר' הוותיק, ידידו של לנפחייה סר לדוברומיסל הגיעו ע� מיד

קודמות. בשני�

את נטל סינרו, את הסיר קורנסו, את הניח הוא קרובֿמשפחה, הופיע כאילו שמחה, התמלא הנפח

הספסל. על התיישבו ש� לחצר, איתו לצאת הזמינו אחר עליכ�". "שלו� בברכת לברו� והושיט� � ידיו

האחרונה. השנה מאורעות על לספר מה הרבה ראוב�, אליעזר לר' לו, היה

לפתע נושע דוברומיסל, של הגדולי� מאביוניה אחד בנימי�, אברה� ר' כיצד סיפר השאר בי�

ואת הוריו את שולחנו על ושהחזיק צמר, ומיו� מניקוי שהתפרנס בנימי� אברה� ר' באותו מדובר ממצוקתו.

איֿפע�. יתעשר בנימי� אברה� שר' לעצמו תיאר לא בדוברומיסל איש הענפה. משפחתו ובני אשתו ֵהורי

בישיבה, ללמוד האחרונות בפרוטותיו שלח אותו הבכור, בנו שלמה'קע הבלתיֿצפוי. אירע והנה

אלא הישיבה, ראשי של נמרצי� תהילה בכתבי מצויד מהישיבה חזר שלמה'קע בלימודיו. מאד הצליח

בה הישיבה נמצאת בה עיר באותה התבונ�, מוכשר צעיר בהיותו נוס�: משהו איתו הביא ששלמה

מכונה לאביו ג� להמציא אי� חשב רבות במכונה. שנעשה הצמר של והמיו� הניקוי בתהלי� למד,

להס להגיע יהיה אפשר ידה שעל שלאכזאת, מוב� בשפע. פרנסה לו יביא שוודאי דבר יותר, גדול פק

לעמוד שלמה'קע הצליח זאת לעומת כזאת. מכונה רכישת של אפשרות כלל דעתו על להעלות יכול היה
המכונה. הרכבת של המפורטת תכניתה על

שלושה עבד הפחח ואברה� הנגר בערל בעזרת ידיו. במו המכונה להקמת מיד ניגש הביתה בבואו

אחד ביו� הצליח זו במכונה לעבוד החל בנימי� כשאברה� תילה. על עמדה שהמכונה עד שבועות

להביא החלו הסביבה כפרי מכל ימי�. חודש כ� לש� דרוש היה יד שבעבודת כזו בכמות צמר לעבד

מספר. חדשי� תו� התעשר בנימי� אברה� ור' לעיבוד, צמר אליו
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אשתו, אחות בנות היתומות, שתי את להשיא היה במצבו, המפנה התחלת ע� מיד הראשו�, צעדו
נכדתו ע� שיד� שלמה'קע את הכנסת, לבית חדש גג תר� הוא חשובות. ממשפחות תורה בני ע�

דוברומיסל. של רבה של היתומה

הזקוני� בת עבור לו שזכה השלישי החת� על השאר ובי� אצלו, המתרחש על הנפח סיפר עתה
הבטחתי כבר הלווית� מ� נתחי� שכ� משורֿהבר, לעצמי "הבטחתי � הנפח התבדח � זה" "בחת� שלו.

הקודמי�...". חתני בזכות לעצמי

ונוס� גדול למד� בנשמתו, ובריא בגופו בריא אבר� זה היה זה. חת� של שמו היה שאול יצחק
להיות התיימר לא שבו תחו� � החדש חתנו של בלמדנותו רק לא התפאר הנפח וחיוני. עליז � לכ�

לבריות. ובחיבתו הטובות ומידותיו ליבו, בטוב ובעיקר, ג�, א� כי � גדול "מבי�"

לכה� מעוניי� שאינו הודיע א� לרבנות, הוסמ� שחתנו כ� על לברו� סיפר א� ראוב� אליעזר ר'
על ויתר הוא כמוני. נפח בעלֿמלאכה, להיות דווקא "רצונו � הנפח המשי� � זאת" "במקו� כרב.
חיפש עתה ממני. ללמוד הספיק כבר הנפחות מלאכת את בדירה. רק ומסתפק לו, שהבטחתי הנדוניה
מגוריו להעתיק עומד הוא לש� לבבינוביטש, סמו� ויורסט כ�2 מכא�, ויורסט 10 במרחק כפר, ומצא

נפחיה". ש� ולפתוח אשתו ע�

ור' בבישנקוביטש כראשֿישיבה מכה� מאיר זלמ� שר' לברו� נודע � האחרי� החתני� לשני אשר
הפסח. לקראת אלה חתניו שני לבוא ציפה הנפח בדוברובנה. � לייב משה

שניה� הנפחייה. מ� צעקה לפתע נשמעה � משפחתו ענייני על לברו� וסיפר הנפח שעמד בשעה
לעברו שהותז בניצו� הבחי� ולא המפוח ליד שעמד האיכרי�, אחד את לראות ונכחו לש� מיד רצו
החניקו וברו� הנפח מאד. מבוהל היה האיכר העליו�. מבגדו שבקע עש� עטו� היה ומיד בבגדיו, ונאחז

האיכר. את להרגיע ונפנו האש את מיד

שהיו שלשעה השלישי חתנו שאול, יצחק זה היה ונאה. גבוה אבר� לנפחיה נכנס באיכר עסוקי�
מתחת שיצא "ג� אומרת: מפורשת שמשנה כ� על בעליצות התבטא � אירע אשר את לו כשנודע הנפח.
לפניו עומד כי לדעת מיד נוכח וברו� בנדו�, הרמב"� פסק את ציטט ג� הוא חייב". � והזיק הפטיש

למד�. אבר�

בדר� מההולכי� חסיד ע� ומודע ישיר במגע בחייו לראשונה ברו� בא שאול יצחק ע� בהיכרותו
היכול אד� שאול ביצחק מצא ברו� היהודי. העול� ברחבי להתפשט אז החלה שתורתו טוב, ש� הבעל
המנהיג בש� ופתגמי� תורה דברי למסור וג� עצמו, טוב ש� הבעל ועל החסידות על הרבה לו לספר

החסידות. של הגדול

בהצטיינות כמלמד. ניס�, ר' אביו, שימש בו מקו� הורקי מהעיירה היה שאול יצחק של מוצאו
המגיד יוס�, עזריאל ר' של תלמידו היה עצמו ניס� ר' כישרונות. בעלי מבוגרי� בחורי� לימד מיוחדת
את לימד אות� נבחרי� אברכי� של חבורה ניהל טוב, ש� הבעל מתלמידי יוס� עזריאל ר' מהורקי.
עזריאל ר' וכשהיה זו, חבורה מראשי לאחד היה ניס� ר' טוב. ש� הבעל ברוח והדרי� החסידות תורת

החבורה. ומנהיג כמדרי� מקומו ממלא ניס�, ר' הוא, היה לנדודיו יוצא יוס�

על הרבה לספר לכ�, מסוגל, והיה החסידות, בדר� אביו, ידי על אפוא, התחנ�, שאול יצחק
מייסדה. ועל החסידות

את להכיר הזדמנות לו היתה � הנפח של חתניו שלושת את לפניו ברו� כשראה יותר, מאוחר
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למדני�, אברכי� של המצוי הטיפוס את שייצגו מקוד�, הכיר אות� הראשוני�, החתני� בי� ההבדל
החסידות. של החדשה בדר� שצעד השלישי, החת� לבי�

מסכת תלמידיו את לימד מאיר, זלמ� ר' הראשו�, החת� ו"חידושי�". תורה דברי השמיעו שלושת�
מסכתות על חידושיֿהתורה את חזרו ה� בבאֿקמא. מסכת תלמידיו את לימד לייב משה ור' קידושי�,
לעומת�, שאול, יצחק פניה�. על חיו� נראה לא מעול� דאוגות. פני� ובעלי רציניי� היו שניה� אלה.
בפיו היו תמיד גדולה. חדווה תמיד הפיקו ופניו וערני עליז היה תמיד לגמרי. מנוגד טיפוס ייצג
ה"מתנגדית" הדר� בי� היסודי השוני את לפניו ראה ברו� רצינית. שיחה של בעיצומה ג� אמרותֿצחות,

האבר שלושת בדברי רק לא זאת לראות היה יכול הוא החסידית. הדר� א�לבי� כי רוח�, ובמצב כי�
ואילו די�, פי על הוא אי� דבר כל בחנו לייב משה ור' מאיר זלמ� ר' הדברי�. לכל התייחסות� באופ� ג�

הדי�. משורת לפני� היושר, פי ועל החסידות עלֿפי הדבר בחינת תמיד עמדה שאול יצחק ר' לעיני

הרז חקר עד להגיע א� ואולי הרבה, ללמוד הוא מסוגל הנפח בבית שדווקא חש זה יסוד על
לפענחו. השתוקקה והסקרנית הצעירה שנפשו העמוק

האד�, של האמיתי לתיקונו הדר� את למצוא היא בחיי� ביותר הקשה שהמשימה היטב ידע הוא
ברו�. של הרהוריו התרכזו זה לנושא ומסביב

ההכרחי הדבר את היצורי�, בחיר האד�, � ובכלל� החיי�, בעלי לכל בשפע מספק הקב"ה הרי �

לקיומו. להשגתו לדאוג חייב אינו ואיש מקו�, בכל האוויר מצוי כידוע, האוויר. � שהוא לקיומ�, ביותר
דאגה שתידרש מבלי לרוב, מצויי� המי� א� המי�. הוא: החי לקיו� בהכרחיותו שני שהוא הדבר
וכיוצא נהר, הטיית באר, חפירת � כגו� במאמ�, השגת� כרוכה שתכופות למרות להשגת�, מיוחדת
ע� חטא בגלל הדבר. שונה האד�, לקיו� דרוש הוא שא� מזו�, לגבי הרי אלה שני לעומת באלה.

ויגיעה. לעמל האד� זקוק כבר כא� לח�". תאכל אפי� "בזיעת בקללה האד�, קולל הדעת

וביער, בשדה ש�, לנשמתו. כ"אוויר" ברו� עבור הטבע בחיק ההתבודדות היוותה רוחנית מבחינה
לימוד בשבילו שימש מאיד� האד�. בני משאו� רחוק הנשגבות, במחשבותיו להתעמק ברו� מסוגל היה
בי� לשחות מסוגל עצמו את ראה הוא לגו�. כ"מי�" � התורה וענפי חלקי לכל והכוונה � התורה

למעמקיו. לצלול וא� התלמוד

מה אלה? בכל הסופית התכלית ומה המטרה היא מה היסודית: השאלה ניצבת שעדיי� אלא
י� פני על בשחייה המטרה ומה ובבריאה, באלוקי� ולהתבונ� ושדות יערות פני על בנדודי� התכלית
ושאלה ה'? את לעבוד ביותר והטובה בחיי� הנכונה הדר� היא מה גליו? ע� והתמודדות התורה

טוב? "עשה על או מרע" "סור על � הדגש את לשי� יש היכ� נוספת:

שאול. יצחק ע� ברו� של נרחבת שיחה כדי תו� מחדש צפו הללו השאלות כל

ש� הבעל בש� אביו מפי מסר שאול יצחק הנפח של שחתנו הפתג� ברו� על עשה עמוק רוש�
השכלתי". מלמדי מכל שנאמר: אד�, מכל הלומד � חכ�? "איזהו למשנה חדש פירוש זה היה � טוב

והרי משהו? ממנו ללמוד ושיוכלו ללמד, אד� כל יכול הא� האמור: על הקשה טוב ש� הבעל
אד�? מכל ללמוד אפשר אי� כ� וא� שונות, ומעלות בסגולות צור� יש ללמד כדי

אחד מכל שלומדי� לכאורה, מוכח השכלתי", מלמדי "מכל מהכתוב טוב: ש� הבעל שאל כ� כמו
א� דבר]. מתו� דבר [=מבי� דבריו מתו� שמביני� מה ג� אלא [=בגלוי], ממנו ששומעי� מה רק לא
"חכ�"? שהוא כזה אד� לציי� אפשר ואי� החכמה ש� מונחת היכ� אחד, מכל ללמוד צריכי� א�
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למדני�, אברכי� של המצוי הטיפוס את שייצגו מקוד�, הכיר אות� הראשוני�, החתני� בי� ההבדל
החסידות. של החדשה בדר� שצעד השלישי, החת� לבי�

מסכת תלמידיו את לימד מאיר, זלמ� ר' הראשו�, החת� ו"חידושי�". תורה דברי השמיעו שלושת�
מסכתות על חידושיֿהתורה את חזרו ה� בבאֿקמא. מסכת תלמידיו את לימד לייב משה ור' קידושי�,
לעומת�, שאול, יצחק פניה�. על חיו� נראה לא מעול� דאוגות. פני� ובעלי רציניי� היו שניה� אלה.
בפיו היו תמיד גדולה. חדווה תמיד הפיקו ופניו וערני עליז היה תמיד לגמרי. מנוגד טיפוס ייצג
ה"מתנגדית" הדר� בי� היסודי השוני את לפניו ראה ברו� רצינית. שיחה של בעיצומה ג� אמרותֿצחות,

האבר שלושת בדברי רק לא זאת לראות היה יכול הוא החסידית. הדר� א�לבי� כי רוח�, ובמצב כי�
ואילו די�, פי על הוא אי� דבר כל בחנו לייב משה ור' מאיר זלמ� ר' הדברי�. לכל התייחסות� באופ� ג�

הדי�. משורת לפני� היושר, פי ועל החסידות עלֿפי הדבר בחינת תמיד עמדה שאול יצחק ר' לעיני

הרז חקר עד להגיע א� ואולי הרבה, ללמוד הוא מסוגל הנפח בבית שדווקא חש זה יסוד על
לפענחו. השתוקקה והסקרנית הצעירה שנפשו העמוק

האד�, של האמיתי לתיקונו הדר� את למצוא היא בחיי� ביותר הקשה שהמשימה היטב ידע הוא
ברו�. של הרהוריו התרכזו זה לנושא ומסביב

ההכרחי הדבר את היצורי�, בחיר האד�, � ובכלל� החיי�, בעלי לכל בשפע מספק הקב"ה הרי �

לקיומו. להשגתו לדאוג חייב אינו ואיש מקו�, בכל האוויר מצוי כידוע, האוויר. � שהוא לקיומ�, ביותר
דאגה שתידרש מבלי לרוב, מצויי� המי� א� המי�. הוא: החי לקיו� בהכרחיותו שני שהוא הדבר
וכיוצא נהר, הטיית באר, חפירת � כגו� במאמ�, השגת� כרוכה שתכופות למרות להשגת�, מיוחדת
ע� חטא בגלל הדבר. שונה האד�, לקיו� דרוש הוא שא� מזו�, לגבי הרי אלה שני לעומת באלה.

ויגיעה. לעמל האד� זקוק כבר כא� לח�". תאכל אפי� "בזיעת בקללה האד�, קולל הדעת

וביער, בשדה ש�, לנשמתו. כ"אוויר" ברו� עבור הטבע בחיק ההתבודדות היוותה רוחנית מבחינה
לימוד בשבילו שימש מאיד� האד�. בני משאו� רחוק הנשגבות, במחשבותיו להתעמק ברו� מסוגל היה
בי� לשחות מסוגל עצמו את ראה הוא לגו�. כ"מי�" � התורה וענפי חלקי לכל והכוונה � התורה

למעמקיו. לצלול וא� התלמוד

מה אלה? בכל הסופית התכלית ומה המטרה היא מה היסודית: השאלה ניצבת שעדיי� אלא
י� פני על בשחייה המטרה ומה ובבריאה, באלוקי� ולהתבונ� ושדות יערות פני על בנדודי� התכלית
ושאלה ה'? את לעבוד ביותר והטובה בחיי� הנכונה הדר� היא מה גליו? ע� והתמודדות התורה

טוב? "עשה על או מרע" "סור על � הדגש את לשי� יש היכ� נוספת:

שאול. יצחק ע� ברו� של נרחבת שיחה כדי תו� מחדש צפו הללו השאלות כל

ש� הבעל בש� אביו מפי מסר שאול יצחק הנפח של שחתנו הפתג� ברו� על עשה עמוק רוש�
השכלתי". מלמדי מכל שנאמר: אד�, מכל הלומד � חכ�? "איזהו למשנה חדש פירוש זה היה � טוב

והרי משהו? ממנו ללמוד ושיוכלו ללמד, אד� כל יכול הא� האמור: על הקשה טוב ש� הבעל
אד�? מכל ללמוד אפשר אי� כ� וא� שונות, ומעלות בסגולות צור� יש ללמד כדי

אחד מכל שלומדי� לכאורה, מוכח השכלתי", מלמדי "מכל מהכתוב טוב: ש� הבעל שאל כ� כמו
א� דבר]. מתו� דבר [=מבי� דבריו מתו� שמביני� מה ג� אלא [=בגלוי], ממנו ששומעי� מה רק לא
"חכ�"? שהוא כזה אד� לציי� אפשר ואי� החכמה ש� מונחת היכ� אחד, מכל ללמוד צריכי� א�
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ycew zexb`

תרפ"ח שבט כ"א א' ב"ה

שי' עוז ידידי

וברכה! שלו�

כי הדבר אמת העבר לחדש מט"ו מכתבו על במענה

רק זה אמנ� נהורא, והדר חשוכא ברישי' עול� של בברייתו

דהתהוות והיינו העל�, הוא דעול� בלבד, עול� של בברייתו

בכדי הנה ולזאת האור, העל� ע"י רק להיות יכול העולמות

והצמצו� הצמצו�, שהו"ע חשוכא, ברישי' הוא העול� שיהי'

וכמו והסילוק, המניעה שהו"ע חש� בש� נקרא הראשו�

ומעכב, מונע שאינו מצו"צ) מניעה (עני� יחש� ולא ית� וצדיק

הראשו� האור סילוק ופעל שגר� להיות הראשו� והצמצו�

הקו, אור גילוי שהוא נהורא הדר אבל חש�, בש� נק' לגמרי

בארוכה. ענינו כמבואר הצמצו� שלפני באוא"ס ודבוק שנוגע

הצמצו�, שצ"ל העולמות בריאת בתחלת הוא זה כל והנה

שנבראו לאחר אבל מתבטלי� העולמות כל היו זאת לולי אשר

שבתחלה מה האור את ג� לקבל ה� יכולי� הרי העולמות,

הצמצו� עני� בטע� בע"ח כמבואר לקבל לה� אפשר הי' לא

וטוב. אור כולו להיות וצרי� החש�, עני� למה א"כ כו',

צ"ל העבודה סדר כי אמר נ"ע הבעש"ט עינינו מאור

החמור, אל הקל מ� דוקא, והדרגה בסדר כו' מצער ראשית�

ולאט שבער�, במה כ"א ונפלאות בגדולות ללכת לבלי כלומר

לדרגא. מדרגא עילוי, אחר בעילוי עולה לאט

כבדה היא ער� לפי ג� שתהי' איזה עבודה דכל וידוע

וכאשר בשר, ויגיעת נפש יגיעת עצומה יגיעה וצריכי� ביותר,

העבודה. אל גדולה מניעה זה הנה אז בחלישות הוא הגו�

קצר זמ� על א� להתפרד הנסיעה, בהכרח העבר, את

עז, רוש� עשה יחיו בגו"ר וידידי� אוהבי� מאת ית') (בעזרתו

זו, דסביבה יחיו נאמני� והאוהבי� הידידי� של הקירוב וכל

כולנו עלינו וירח� יחוס הוא והשי"ת כלל, ודוגמא בער� אינ�

בגו"ר. שמחות בשובע בקרוב להתראות ונזכה בגו"ר,

יחיו. ור"י לרי"ל בשמי ברכה יגיד

המברכו. ידידו

[`l 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]

•

שני ישנ� בנר אד�". נשמת � ה' "נר נאמר זה: באופ� טוב ש� הבעל ענה אלו שאלות כל על

אור יש בנשמה כ� הנר. כלי עלֿידי בא האור וצל עצמו, מהנר בא הנר אור וצילו. הנר אור דברי�

� צדיק של אמות ד' בתו� אנו כשעומדי� הכלי. שהוא מהגו� מגיע והצל מהנשמה, בא האור וצל:

נמצאי� אז � רשע של בסביבתו אנו וכשנמצאי� הנשמה, אור גילוי וה� טובות, מחשבות לנו נופלות

טובות. לא מחשבות לנו ונופלות טובה הלא השפעתו תחת אנו

� הרבי� למזכי אנו נעשי� כ� ידי ועל � טוב" ה"עשה את אנו לומדי� מהצדיק אחרות: במלי�

הבעל אומר � וזהו תשובה. להרהור "כלי" אנו נעשי� ובזה מרע", "סור להיות אנו למדי� מהרשע א�

והראייה: ללמוד. צור� ויש אפשר ח"ו, רשע ובי� צדיק בי� אד�, שמכל אד�", מכל "הלומד � טוב ש�

זה שעניי� כדי האד�. את ללמד בשביל הוא בעול� הקב"ה שברא מה כל השכלתי", מלמדי "מכל

יוחנ�: רבי אמר זה שעל האר�" מבהמות "מלפנו הכתוב: את טוב ש� הבעל הביא יותר טוב יובהר

העליונה ההשגחה אחרות במלי� מנמלה". וגזל מחתול צניעות למדנו � לישראל תורה ניתנה "אלמלא

מרע". "סור � טוב מהלא להימנע ואי� טוב", "עשה � טובי� דברי� ה� ללמוד, ממה לאד� מזמנת

אד�". מכל הלומד חכ� "איזהו המשנה: של האמיתי ההסבר וזהו

•
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קכז
אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח א"יא נו"נ כו' מו"ה אפרים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' אדר.

ורצוני לבטוח שהרושם  על כתבו עכ"פ בקיצור אודות שבת דתורת החסידות במחנו הט'.  ת"ח 

טוב אודותו כותב יפעול פעולתו מתאים לרצון רבותינו נשיאינו שהתועדויות ומסיבות כגון זה, הנה נוסף 

על גודל הענין מצד עצמו, צריכות להביא הוספה בעניני תורה ומצות, ומתאים לדבר משנה - המעשה הוא 

העיקר.

ופשוט שאין כוונתי לדרשה בעלמא, כי אם שבתור תושב המקום יעשה התלוי בו בכיון האמור. 

ובזה להשפיע על אחרים שגם הם ישתדלו להשפיע על אחרים, טופח על מנת להטפיח, והרי הובטחנו הבא 

לטהר מסייעין אותו.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, והוא בכלל, מתאים לתוכן כתבו.

לשאלתו האם להשתדל בדבר בוא בן אחיו שי' ומשפחתו לאה"ק ת"ו, מובן שנכון הדבר, אלא 

שלכל לראש צריך לברר האם מסכימים הם לזה. שהרי הכוונה לעשי' בהנ"ל באופן לעגאלי וצריך שיקבל 

הסכמתם. ואופני ההשתדלות ידועים בסביבתו, כי כמה וכמה עשו כהנ"ל והצליחו, וכמדומה שישנם גם 

ויודעים באיזה סגנון טוב יותר לנסח את הבקשה, והרי אין חכם כבעל  משרדים המשתדלים בהאמור, 

הנסיון.

לכתבו בענין הסכסוך שלו, מובן שצריך לעשות כדעת עו"ד היודע לא רק החק הכתוב, כי אם - 

תגובת השופטים שהרי לפעמים זוהי המכריעה.

ויהי רצון שיעצוהו כטוב באמת, ויבשר טוב, והרי נמצאים בחודש אדר, שכל יום ויום נצטווינו 

להרבות בשמחה.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

 ב"ה,  יו"ד אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא נתקבל ממנו מכתב וידיעות, ויהי רצון שיהי' זה סימן שהכל בסדר, בענינים 

הכללים ובענינים הפרטים.

בטח מסר פ"ש כללית... וכן אודות מה שדברתי עמו בהנוגע למחנם הט' בפרט ולמדינות... בכלל, 

שלפלא וגם מצער - על שאין נעשה כמעט מאומה בהנוגע להפצת המעינות, והרי מובן שלכל לראש עליו 

ודכוותי' הדבר מוטל, שהרי זכה ולמד כמה זמן בישיבת תומכי תמימים מיסודם ובהנהלתם של רבותינו 

נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר פעולות ודברי צדיקים קיימים לעד, וגם גזע צור מחצבתו מסייעתו, 
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(Î)CÊ .‰eˆz ‰z‡Â.,�מרי� ��נינ��לי �מ� ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ

פו)�מנח�ת: וכ�'':'מגר�ר�(ד� ה�ית �רא� ְְְְְְִִַַַָֹ

˙È˙k.�ט�חנ ואינ� �מכ��ת ��ת� היה ה�יתי� »ƒְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

יהיה ��א �די �ה�ציא�ריחי�, ואחר �מרי�, �� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

רא��נה, וה�מ�ט�ה וט�חנ�, לריחי� מכניס� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

��אמר: למנח�ת, וכ�ר למנ�רה �ס�ל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָה�ני

למנח�ת: �תית ולא ל�א�ר" �¯"�תית ˙ÏÚ‰Ï ְְִִִַָָָָֹ¿«¬…≈
„ÈÓz.להבת� ��הא עד מאליהמדליק ע�לה »ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

כא) �מיד,.ÈÓz„:(שבת קר�י ולילה לילה �מ��ל »ƒְְְְִַַָָָָָ

א�מר כח)�א�ה א�א(במדבר ואינ� �מיד" "ע�לת ְִֵֵֶֶַַָָָָ

נאמר חביתי� �מנחת וכ� לי��, ו)מ��� (ויקרא ְְְְֱֲִִִִֵֶַַ

�מחצית� ��קר מחצית� א�א ואינ� ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ"�מיד"

ה�ני� �לח� האמ�ר "�מיד" אבל מ��ת�ערב, ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ה�א: aŒ„Ú˜¯(Î‡)ל��ת ·¯ÚÓ.,�מ�ת ל� �� ְַָ≈∆∆«…∆ִֵָָָ

חצי חכמי� ו�ער� �קר, עד מערב ��לקת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ��הא

וא� ה�יל�ת, לכל וכ� האר�י�, טבת ללילי ְְְִִֵֵַָ�ְֲֵֵֵֵָל�ג

�ל��: �כ� אי� ‡EÈÏ(‡)י�תר ·¯˜‰ ‰z‡Â. ְְִֵֵָָ¿«»«¿≈≈∆
ה����: מלאכת ��גמר BLc˜Ï(‚)לאחר ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ¿«¿

ÈÏŒB�‰ÎÏ.ידי על �כה�ה להכניס� לק���, ¿«¬ƒְְְְְִִַַ�ְֵַָ

ה�א, �ר�ת �ה�ה, �ל��� לי. �ה� ��הא ֵָ�ְְְְִִֵֵֶַָֹה�גדי�,

�לע"ז: ה�ב:.ÔLÁ(„)שנטריא"ה �נגד �כ�יט ְַַ…∆ְְִֵֶֶַַ

„BÙ‡Â.מע�י� לבוש)לא מצאתי(שהוא ולא , ¿≈ְְִִַָָָֹֹ

חג�ר �ה�א לי א�מר ול�י �בנית�. �ר�� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ��ריתא

סינר �מי� אי�, �ב �רחב רח�� מאח�ריו, ְְְֲִִִֵַַָָָֹל�

על ��ר�כב�ת ה�ר�ת �ח�גר�ת פרצינ"ט, ְְְִֶֶֶַַָ���רי�

מע�ה� �� ��אמר:ה��סי�. במ�מ�ה, (שמואל ְֱֲִִֵֶֶַַַַָָ

חג�רהו) �האפ�ד למדנ�, �ד". אפ�ד חג�ר ְְֲִֵֵֶַָָָָָָ"ודוד

לב��, חג�רה א�א �� �אי� ל�מר אפ�ר ואי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהיא.

ולעודד  לעורר  כי אם  מוסר,  להטפת  כוונתי  פשיטא שאין  למותר.  בדבר אך  לדכוותי' האריכות  ובודאי 

להפצה ולפעולות כגון האמור בכל המרץ הדרוש, וביחוד גדלה התמי' על העדר הנ"ל - בתקופה זו שכל 

העולם כולו ובחוגים הכי שונים דברו והפיצו עכ"פ נקודות מהמעינות בקשר עם שנת המאתים להסתלקות 

הילולא של הבעש"ט, ובכ"מ ממשיכים גם עתה בזה ]ולדוגמא כאן בשבועות הבאים, ונעשה זה ע"י חוגים 

בלתי דתיים[, והרי מזה כ"ש וק"ו בהנוגע לאלו ששייך להם הענין בפנימיות.

מיום  מתחיל  נקראת*  ]דמגילה  פורים  דמגילות  וכנוסח  האמור.  בכל  טוב  שאתבשר  רצון  ויהי 

המחרת[, ליהודים היתה אורה זו תורה, והרי ענין האורה הוא להאיר במקום שקודם לזה חסר הי'. ובפרט 

ע"פ תורת רבנו הזקן, דאורה לשון מפעיל, עיין שערי אורה בזה )בסוף הספר(.

בכבוד ובברכה לפורים שמח ולבשו"ט.

 ב"ה,  יו"ד אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום 2/22, כשיכתוב גם שם האם של כל אחד שכותב אודותם )שכן הנוהג להזכיר 

בתפלה(, יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולסגנון כתבו, עלי להעיר, הערה עיקרית, שמקור הברכות וההצלחה הוא בורא עולם ומנהיגו, ואל 

תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, והאדם רק יכול לעורר רחמים ולהתאמץ בתפלה וביחד עם זה 

להורות הדרך לזה הזקוק לברכה, ובסגנון חז"ל יפה תפלת החולה והנצרך לברכה, דרך תורתנו )מלשון 

הוראה( תורת חיים הוראה בחיים איך להתנהג בכדי לקבל ברכתו של נותן התורה הוא בורא עולם ומנהיגו, 

ומובן וגם פשוט שעליהם להתנהג בחיי היום יומים מתאים להוראת תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' 

עליהם נאמר וחי בהם, וככל שמוסיפים בזה - מתוסף בברכת השם יתברך בהמצטרך לאדם ולביתו.

ואם בתקופות שעברו עדיין הי' מקום לפלפול ולדרישת ראיות על הנ"ל, אין כל צורך בזה )לצערנו( 

בטוב  כאו"א  שנותיהם של  ה'  יאריך   - פני אדמות  על  ישראל המתהלך  מבני  כל אחד  אלו אשר  בשנים 

ובנעימים - הוא אוד מוצל מאש, מגזירת השמדות הכי איומות, אשר בדרך הטבע לא הי' לזה מקום ח"ו. 

ובפרט אלו הנמצאים באה"ק ת"ו, וכידוע המצב בעת פלישת הגנרל ראמעל שעמד באלכסנדרי' של מצרים 

עם כל חילו, וק"ל.

מובן שאין כוונתי להטפת מוסר - כי אם בהנוגע לעתיד וכנ"ל להנהגה בחיי היום יומים, ורואים 

במוחש אשר כשמחליטים בתוקף המתאים להתנהג כן, הרי הקישוים - במציאות מועטים ופחותים מאשר 

שיערו מראש. ובלבד שלא יתרשמו מהעלמות והקישוים הרגילים בהתחלת כל ענין והנהגה, כמאמר כל 

התחלות קשות.

ואם כל האמור הוא בהנוגע לכל אחד ואחת, עאכו"כ בהנוגע לחינוך בנים ובנות, כידועה הדוגמא 

שהנוער והצעירים הם בדוגמת גרעין ושתיל אילן, אשר כל הטבה קלה בהם )ולהיפך - כל גרעון ושריטה 

קלה(, יכולה להשפיע בממדים הכי חשובים כשיגדל לאילן עושה פרי, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ. ב.

במזכירות שלי אין כותבים אשכנזית, ולכן בא המכתב בלשון הקדש, אבל הוא יכול לכתוב גם 

באשכנזית כיון שקורא הנני שפה זו.

אגרות קודש
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(Î)CÊ .‰eˆz ‰z‡Â.,�מרי� ��נינ��לי �מ� ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ

פו)�מנח�ת: וכ�'':'מגר�ר�(ד� ה�ית �רא� ְְְְְְִִַַַָֹ

˙È˙k.�ט�חנ ואינ� �מכ��ת ��ת� היה ה�יתי� »ƒְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

יהיה ��א �די �ה�ציא�ריחי�, ואחר �מרי�, �� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

רא��נה, וה�מ�ט�ה וט�חנ�, לריחי� מכניס� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

��אמר: למנח�ת, וכ�ר למנ�רה �ס�ל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָה�ני

למנח�ת: �תית ולא ל�א�ר" �¯"�תית ˙ÏÚ‰Ï ְְִִִַָָָָֹ¿«¬…≈
„ÈÓz.להבת� ��הא עד מאליהמדליק ע�לה »ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

כא) �מיד,.ÈÓz„:(שבת קר�י ולילה לילה �מ��ל »ƒְְְְִַַָָָָָ

א�מר כח)�א�ה א�א(במדבר ואינ� �מיד" "ע�לת ְִֵֵֶֶַַָָָָ

נאמר חביתי� �מנחת וכ� לי��, ו)מ��� (ויקרא ְְְְֱֲִִִִֵֶַַ

�מחצית� ��קר מחצית� א�א ואינ� ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ"�מיד"

ה�ני� �לח� האמ�ר "�מיד" אבל מ��ת�ערב, ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ה�א: aŒ„Ú˜¯(Î‡)ל��ת ·¯ÚÓ.,�מ�ת ל� �� ְַָ≈∆∆«…∆ִֵָָָ

חצי חכמי� ו�ער� �קר, עד מערב ��לקת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ��הא

וא� ה�יל�ת, לכל וכ� האר�י�, טבת ללילי ְְְִִֵֵַָ�ְֲֵֵֵֵָל�ג

�ל��: �כ� אי� ‡EÈÏ(‡)י�תר ·¯˜‰ ‰z‡Â. ְְִֵֵָָ¿«»«¿≈≈∆
ה����: מלאכת ��גמר BLc˜Ï(‚)לאחר ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ¿«¿

ÈÏŒB�‰ÎÏ.ידי על �כה�ה להכניס� לק���, ¿«¬ƒְְְְְִִַַ�ְֵַָ

ה�א, �ר�ת �ה�ה, �ל��� לי. �ה� ��הא ֵָ�ְְְְִִֵֵֶַָֹה�גדי�,

�לע"ז: ה�ב:.ÔLÁ(„)שנטריא"ה �נגד �כ�יט ְַַ…∆ְְִֵֶֶַַ

„BÙ‡Â.מע�י� לבוש)לא מצאתי(שהוא ולא , ¿≈ְְִִַָָָֹֹ

חג�ר �ה�א לי א�מר ול�י �בנית�. �ר�� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ��ריתא

סינר �מי� אי�, �ב �רחב רח�� מאח�ריו, ְְְֲִִִֵַַָָָֹל�

על ��ר�כב�ת ה�ר�ת �ח�גר�ת פרצינ"ט, ְְְִֶֶֶַַָ���רי�

מע�ה� �� ��אמר:ה��סי�. במ�מ�ה, (שמואל ְֱֲִִֵֶֶַַַַָָ

חג�רהו) �האפ�ד למדנ�, �ד". אפ�ד חג�ר ְְֲִֵֵֶַָָָָָָ"ודוד

לב��, חג�רה א�א �� �אי� ל�מר אפ�ר ואי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהיא.
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נאמר: ח)�הרי האפ�ד",(ויקרא את עליו "ו��� ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ותר�� האפ�ד", �ח�ב א�ת� "ו�ח�ר �� ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹואחר

ה�א �הח�ב למדנ�, אפ�דא'. '�המי� ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָא�נקל�ס:

ל�מר אפ�ר ואי לב��, �כ�יט �� והאפ�ד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהחג�ר

�הרי אפ�ד, קר�י ה�א ��� ה�תפ�ת ��י �� ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�על

�� �האפ�ד למדנ� האפ�ד, �תפ�ת ��י ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָנאמר

לכ� לבד. �� והח�ב לבד, �� וה�תפ�ת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָלבד,

על אפ�ד קר�י מ�ה �ל ה�ינר �� �על א�מר ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאני

��אמר:�� �מ� ,�� �מק�ט� (ש�)�א�פד� ְְְְֱֵֶֶֶַַ

הימ�� ��מעלה חג�ר ה�א והח�ב ."�� ל� ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹ"ו�א�ד

��� ל�י, לי א�מר וע�ד .�� קב�ע�ת ְְְְִִִֵֵֵֶַוה�תפ�ת

חג�ר "ודוד י�נת� ��ר�� לב��, מי� �ה�א ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָראיה

כ�: �מ� ותר�� דב��'. '�רד�ט �ד", ְְְְְִֵֵֵַָאפ�ד

אח�ת"מעילי�", �מר �מע�ה �ר��טי�, ְְְֲֲִִִֵַַָָ

יג)אב�ל��: ב ה�ל�(שמואל �נ�ת �ל��� כ� "�י ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

מעילי�": וכ�.ÏÈÚÓeה�ת�ל�ת חל�ק, �מי� ה�א ְְִִַ¿ƒְְִֵָ

קר�י �מעיל לב�ר�, סמ�� �ה��נת א�א ְְִִֶָָָֹ�ֶֶֶַָֹ�ַה��נת,

העלי��: לנ�י,.ıaLzחל�ק מ��צ�ת ע��יי� ְֶָָ«¿≈ְְְֲִִ

�תכ�יטי הע��י�ת ���ת �מי� ה� ְְֲִֵַָ�ְְְְִִֵַוה���צ�ת

�מ� �מר�ל��ת, ט�ב�ת אבני� קביעת למ��ב ְְְְֲִִִַַַָָָָזהב,

זהב", מ��צ�ת "מ�ס��ת האפ�ד: �אבני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָ��אמר

ק�טונ"ש א�ת� ק�ראי� �מי�.Ù�ˆÓ˙:�בלע"ז ְְִַַƒ¿∆∆ְִ

אחר��ת �מק�� �הרי קופי"א, ���רי� ��בע ְֲִִֵֵֶֶַַַָ

�מתרגמינ� 'מג�ע�ת' לה� יומא��בעי�ק�רא (עיי� ְְְְִִִֵֶַָָָָ

היא.Ë�·‡Â:כה) והאפ�ד ה��נת, על חג�רה היא ¿«¿≈ֲִַַָ�ְִֵֶָֹ

לבי�ת�: �סדר ��צינ� �מ� ה�עיל, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָחג�רה

ו�ל�� �אבנט א�ת� ו�ח�ר ה��נת את עליו ְְְֵֵֶַַַַַָֹֹ�ִֵֶַַָָ"ו���

האפ�ד": את עליו ו��� ה�עיל את ŒÈ„‚aא�ת� ְִִֵֵֶֶַַָָָƒ¿≈
L„˜.,ל�מי המק��ת א�ת�:מ�ר�מה יע�� …∆ְְִַָ�ְֲִִֶֶַָ

(‰)eÁ˜È Ì‰Â.לב חכמי ה�גדי�,א�ת� ��ע�� ¿≈ƒ¿ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ה�כלת, ואת ה�הב את ה�תנ�בי� מ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיק�ל�

ה�גדי�: את מה� ‡˙Ù‡‰Œ„(Â)לע��ת eNÚÂ. ְֲִֵֶֶַַָ¿»∆»≈…

סדר על והח�� האפ�ד מע�ה לפר� �אתי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�

ה��רא וי��ה �רקי�, �ר��� הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָה�קרא�ת,

�ה�א �מ�ת מע�יה� ��תב אני לכ� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָ�צר�פ�,

סדר על אפר� �� ואחר ,�� ה��רא יר�� ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָלמע�

נ�י� �ל סינר �מי� ע��י האפ�ד ְְִִִִֵֶַָָָָָה�קרא�ת.

ל�� �נגד מאח�ריו, א�ת� וח�גר ס�סי�, ְְְֲִִֵֵֶֶָר�כב�ת

�מ�ת רח�� מא�יליו. אד�למ�ה �ל ��� רחב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

על �רא�� מח�ר והח�ב עקביו, עד �מ�יע ְַָֹ�ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָוי�תר

�די �לכא�, לכא� �מארי� א�רג מע�ה רח�� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָ�ני

אחת �ח�ב, מח�ר�ת וה�תפ�ת ,�� ולח�ר ֵֶַַַָ�ְְְְְְִֵַַַֹלה�י�

הב�לת �ע�ר מ�� ז� מרחק�ת ל�מאל ואחת ְִִַַָָ�ְְְְִִַַָֹלימי�

סינר, �ל רח�� קצ�ת ל�ני ה�ה�, מאח�רי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�תפי�,

�מי� וה� �תפיו �ני על ל� ע�מד�ת ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָ�כ���קפ�,

�די אר��ת האפ�ד, מ�י� ע��י�ת רצ�ע�ת ְֵ�ְְֲֲִִֵֵָ��י

ונק�ל�ת �מ�א�, מ�א� צ�אר� אצל לזקפ� ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�ע�ר

קב�ע�ת ה�ה� ואבני מעט, מ�תפיו למ�ה ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹלפניו

�מאל, �ת� על ואחת ימי� �ת� על אחת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�ה�,

לפני �רא�יה� נת�נ�ת ���יוה���צ�ת �תפיו, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ

��ני ��ח�� ט�ע�ת ���י �ח�ב�ת ה�הב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעב�ת�ת

ל�מאל, ואחת לימי� אחת העלי��, רח�� ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹקצ�ת

לימי�, �מ��צ�ת �ק�עי� ה�ר�ר�ת רא�י ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָ��ני

רא�י �ני �ק�עי�וכ� ה�מאל��ת ה�ר�ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

�ל�י הח�� נמצא, �מאל. ��כת� ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹ�מ��צ�ת

��י וע�ד מ�פניו, ל�� על האפ�ד ְְְְְְִִִֵֵַָָָ�מ��צ�ת

��י �כנג�� �תח�ית�, הח�� קצ�ת ��ני ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹט�ע�ת

�רא�� מ�מ�ה האפ�ד �תפ�ת ���י ְְְְִִִֵֵַַָָָֹט�ע�ת

מ�ל אל הח��, וט�ע�ת �ח�ב, המח�ר ְְֵֶֶֶַַַָֹ�ְְַַַה�ח���

זה על זה ��כבי� האפ�ד, �פתילט�ע�ת �מר�ס� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

��הא והח��, האפ�ד �ט�ע�ת �ח�ב ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�כלת

נד יהא ולא האפ�ד לח�ב �ב�ק הח�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ�ח�ית

וח�זר: ה�ל� ÚÏBz˙ונב�ל ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê ְְְִֵֵָ»»¿≈∆¿«¿»»««
¯ÊLÓ LLÂ È�L.כל� �ז�רי� ה�ל� מיני� חמ�ת »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ
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é"ùø

��י� ט�י� �מי� ה�הב את מר�די� הי� וח�ט. ְְְְִִִִֶַַַַָָָח�ט

זהב �ל ח�ט א�ת�: וט�וי� מה�, �תילי� ְְְְִִִִֵֶֶָָָוק�צצי�

�� ע� זהב �ל וח�ט �כלת, �ל ח�טי� �� ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָע�

��ל .��� וכ� �ני, �ת�לעת וכ� אר�מ� �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָח�טי�

�ל ע� זהב �ל וח�ט ��ה �פ�ל ח�ט� ְִִִִֶַָָָָָָה�יני�

את ��זר �� ואחר ואחד, נמצאאחד �אחד, ��� ְְֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶָָָ

�מ�כת מפר� וכ� ��מ�נה, ע�רי� �פ�ל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹח�ט�

�חי את "ויר�ע� ה�ה: ה�קרא מ� ולמד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָי�מא,

ה�הב) �תילי (את לע��ת �תילי� וק�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה�הב,

�ח�ט למדנ�, וג�'". האר�מ� �בת�� ה�כלת ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָ�ת��

�מי�: מי� �ל ע� �ז�ר זהב LÁ·�ל ‰NÚÓ.בר� ִִִֶָָָָ«¬≈…≈ְָ

�ני צ�רת �אי� קיר�ת, ��י אריגת �היא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ�ר��י

לז�: ז� ��מ�ת B‚Â'(Ê)עבריה ˙Ù˙Î ÈzL.ה�ינר ֲֶָָָ¿≈¿≈…¿ִַָ

ל� �צמ�דה החג�רה היא האפ�ד וח�ב ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמ�מ�ה

הי� �ה� �ל �מ��� ה��י�, סינר �גמת ְִִִֵֶַַַַָָֹ�ְְִַָמלמעלה,

רצ�ע�ת ��י �מי� חתיכ�ת ��י �ח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ�ְמח�ר�ת

��י על וז�קפ� וכת�, �ת� �ל �נגד אחת ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָרחב�ת,

ידי ועל החזה, �נגד לפניו ��ק�ל�ת עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�תפ�תיו

ל��, �נגד מ�פניו נאחזי� הח�� לט�ע�ת ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹח��ר�

זק�פ�ת והי� �עני�, ��פר� �מ� נ�פל�ת, ְְְְְְִֵֶֶָָָָֹ�אי�

קב�ע�ת �ה� אבני ���י �תפיו, �נגד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָֹוה�לכ�ת

אחת: �כל אחת ˜ˆÂÈ˙B�ה�, È�LŒÏ‡.��רח אל ְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְֶָ

�ה�, �ל ��� �נגד א�א רח�� היה ��א אפ�ד, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ל

��אמר קודי"�, ���רי� הא�ילי� �נגד עד ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָוגבה�

מד) �מק��(יחזקאל ח�גרי� אי� ��זע", יח�ר� "לא :ְְְְִִֵַַַָֹ

מ�תניה�, למ�ה ולא מא�יליה� למעלה לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזיעה,

א�יליה�: �נגד ��י.aÁÂ¯א�א א�ת� ע� האפ�ד ְִֵֶֶֶֶַָ¿À»ְִֵֵָָ

�ח�ב, למ�ה �מחט א�ת� יח�ר האפ�ד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ�תפ�ת

א�ר� א�א ע��, יאר�� ��ולא ואחר לבד � ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

‡B˙cÙ.(Á)מח�ר�: ·LÁÂה�א יד� �על וחג�ר ְְַָ¿≈∆¬À»ֲֶַַָ

�מק�ט�: ל�ה� �מת�נה� ÂÈÏÚמא�ד� ¯L‡. ְְְְְְֵֵַַַַֹ¬∆»»
החג�רה: היא ה�ינר, ��פת .e‰NÚÓkלמעלה ְְְֲִִִַַַַָָָ¿«¬≈

�� מיני�, �מחמ�ת ח��ב מע�ה ה�ינר, ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�אריגת

ה�יני�: �מחמ�ת ח��ב מע�ה הח�ב, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַאריגת

‰È‰È epnÓ.לבד יאר��� ולא אר�ג יהיה ע�� ƒ∆ƒ¿∆ְְְְִִֶֶַַָָֹ

���לד�:.Ì˙B„ÏB˙k(È)ויח�ר��: רא�ב�,��דר ְִֶַ¿¿»ְְֵֵֶֶַ

ועל האחת. על ונפ�לי �� יה�דה, לוי, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ�מע��,

�בנימי� י�ס�, זב�ל�, י�שכר, וא�ר, �ד ְִִֵָ�ְְְִִֵַָָָָָה�נ�ה:

א�ת��ת כ"ה ��לד��, �מק�� �ת�ב ה�א ��� ְְִִֵֵֶַָָמלא,

ואחת: אחת ‡·Ô(È‡)�כל L¯Á ‰NÚÓ.מע�ה ְְַַַַָ«¬≈»«∆∆ֲֵַ

ל�יבה ה�א �ב�ק זה, 'חר�' אבני�. �ל ֲֳִֵֶֶַַָָָָָאמ�

וכ�: �ס�פ�, ��ח נק�ד ה�א �לפיכ� ְְְְֲִֵֶַַָָָָ��אחריו,

מד) עצי�,(ישעיה �ל חר� קו", נטה עצי� ִִֵֵֶַָָָָָָ"חר�

יב)וכ�: �ב�קי�(ש� א�ה �ל מעצד", �רזל "חר� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

Ì˙Á�פת�חי�: ÈÁezt.�מפר �תב �תר��מ�: ְִƒ≈…»ְְְְַַַָ

�מ��גל� �ת�כ� הא�ת��ת חר�צ�ת דעזקא, ְְְְְֲִִִָָָֹ
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é"ùø

��י� ט�י� �מי� ה�הב את מר�די� הי� וח�ט. ְְְְִִִִֶַַַַָָָח�ט

זהב �ל ח�ט א�ת�: וט�וי� מה�, �תילי� ְְְְִִִִֵֶֶָָָוק�צצי�

�� ע� זהב �ל וח�ט �כלת, �ל ח�טי� �� ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָע�

��ל .��� וכ� �ני, �ת�לעת וכ� אר�מ� �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָח�טי�

�ל ע� זהב �ל וח�ט ��ה �פ�ל ח�ט� ְִִִִֶַָָָָָָה�יני�

את ��זר �� ואחר ואחד, נמצאאחד �אחד, ��� ְְֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶָָָ

�מ�כת מפר� וכ� ��מ�נה, ע�רי� �פ�ל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹח�ט�

�חי את "ויר�ע� ה�ה: ה�קרא מ� ולמד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָי�מא,

ה�הב) �תילי (את לע��ת �תילי� וק�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה�הב,

�ח�ט למדנ�, וג�'". האר�מ� �בת�� ה�כלת ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָ�ת��

�מי�: מי� �ל ע� �ז�ר זהב LÁ·�ל ‰NÚÓ.בר� ִִִֶָָָָ«¬≈…≈ְָ

�ני צ�רת �אי� קיר�ת, ��י אריגת �היא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ�ר��י

לז�: ז� ��מ�ת B‚Â'(Ê)עבריה ˙Ù˙Î ÈzL.ה�ינר ֲֶָָָ¿≈¿≈…¿ִַָ

ל� �צמ�דה החג�רה היא האפ�ד וח�ב ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמ�מ�ה

הי� �ה� �ל �מ��� ה��י�, סינר �גמת ְִִִֵֶַַַַָָֹ�ְְִַָמלמעלה,

רצ�ע�ת ��י �מי� חתיכ�ת ��י �ח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ�ְמח�ר�ת

��י על וז�קפ� וכת�, �ת� �ל �נגד אחת ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָרחב�ת,

ידי ועל החזה, �נגד לפניו ��ק�ל�ת עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�תפ�תיו

ל��, �נגד מ�פניו נאחזי� הח�� לט�ע�ת ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹח��ר�

זק�פ�ת והי� �עני�, ��פר� �מ� נ�פל�ת, ְְְְְְִֵֶֶָָָָֹ�אי�

קב�ע�ת �ה� אבני ���י �תפיו, �נגד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָֹוה�לכ�ת

אחת: �כל אחת ˜ˆÂÈ˙B�ה�, È�LŒÏ‡.��רח אל ְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְֶָ

�ה�, �ל ��� �נגד א�א רח�� היה ��א אפ�ד, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ל

��אמר קודי"�, ���רי� הא�ילי� �נגד עד ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָוגבה�

מד) �מק��(יחזקאל ח�גרי� אי� ��זע", יח�ר� "לא :ְְְְִִֵַַַָֹ

מ�תניה�, למ�ה ולא מא�יליה� למעלה לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזיעה,

א�יליה�: �נגד ��י.aÁÂ¯א�א א�ת� ע� האפ�ד ְִֵֶֶֶֶַָ¿À»ְִֵֵָָ

�ח�ב, למ�ה �מחט א�ת� יח�ר האפ�ד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ�תפ�ת

א�ר� א�א ע��, יאר�� ��ולא ואחר לבד � ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

‡B˙cÙ.(Á)מח�ר�: ·LÁÂה�א יד� �על וחג�ר ְְַָ¿≈∆¬À»ֲֶַַָ

�מק�ט�: ל�ה� �מת�נה� ÂÈÏÚמא�ד� ¯L‡. ְְְְְְֵֵַַַַֹ¬∆»»
החג�רה: היא ה�ינר, ��פת .e‰NÚÓkלמעלה ְְְֲִִִַַַַָָָ¿«¬≈

�� מיני�, �מחמ�ת ח��ב מע�ה ה�ינר, ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�אריגת

ה�יני�: �מחמ�ת ח��ב מע�ה הח�ב, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַאריגת

‰È‰È epnÓ.לבד יאר��� ולא אר�ג יהיה ע�� ƒ∆ƒ¿∆ְְְְִִֶֶַַָָֹ

���לד�:.Ì˙B„ÏB˙k(È)ויח�ר��: רא�ב�,��דר ְִֶַ¿¿»ְְֵֵֶֶַ

ועל האחת. על ונפ�לי �� יה�דה, לוי, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ�מע��,

�בנימי� י�ס�, זב�ל�, י�שכר, וא�ר, �ד ְִִֵָ�ְְְִִֵַָָָָָה�נ�ה:

א�ת��ת כ"ה ��לד��, �מק�� �ת�ב ה�א ��� ְְִִֵֵֶַָָמלא,

ואחת: אחת ‡·Ô(È‡)�כל L¯Á ‰NÚÓ.מע�ה ְְַַַַָ«¬≈»«∆∆ֲֵַ

ל�יבה ה�א �ב�ק זה, 'חר�' אבני�. �ל ֲֳִֵֶֶַַָָָָָאמ�

וכ�: �ס�פ�, ��ח נק�ד ה�א �לפיכ� ְְְְֲִֵֶַַָָָָ��אחריו,

מד) עצי�,(ישעיה �ל חר� קו", נטה עצי� ִִֵֵֶַָָָָָָ"חר�

יב)וכ�: �ב�קי�(ש� א�ה �ל מעצד", �רזל "חר� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

Ì˙Á�פת�חי�: ÈÁezt.�מפר �תב �תר��מ�: ְִƒ≈…»ְְְְַַַָ

�מ��גל� �ת�כ� הא�ת��ת חר�צ�ת דעזקא, ְְְְְֲִִִָָָֹ
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�תב א�ר�ת לח�� �ה� ט�ע�ת, ח�תמי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ�ח�רצי�

�מפר� aÒÓ˙��מ�ת:�מ�.ÓLŒÏÚ˙:נ�ר ְִָָֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ.,זהב �מ��צ�ת האבני� מ�פ�ת ƒ¿¿�ְְְֲִִָָָָָ

האב� למ�ת ��א �מי� �זהב, האב� מ��ב ְִֶֶַָָ�ְְִֶֶֶֶַָָָ�ע��ה

את ס�בבת ה���צת נמצאת ����צ�ת. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ�מ��ע�

האפ�ד: �כתפ�ת ה���צ�ת �מח�ר סביב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהאב�

(·È)Ô¯kÊÏ.ה�א �ר�� ה�ד�� ר�אה ��הא ¿ƒ»…ְֵֶֶַָָ

לפניו, �ת�בי� צדקת�:ה�בטי� ויז�ר ְְְְְְִִִִַָָָָָֹ

(‚È)˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ.,�י�� מ��צ�ת, מע�ט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְִִִַ

צר��, מקצת א�א ז�, �פר�ה ע�ה ל� �ר� ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹולא

�ר���: ל� ��מר הח�� L¯L¯˙(È„)�בפר�ת ְְֵֵֶַַָָָֹ«¿¿…
·‰Ê.:ל�לא�ת�˙Ïa‚Ó.��הח �ב�ל לס�� »»ְְַָƒ¿»…ְְֶַֹ

א�ת�: Ú·˙�ע�ה ‰NÚÓ.�ח�טי קליעת מע�ה ֲֶַָ«¬≈¬…ְֲִִֵַַ

�ע��י� �א�ת� �כפלי�, נקבי� מע�ה ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹולא

לער�סקא�ת, �ע��י� �א�ת� א�א ���רי�לב�ר�ת, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ

כב)אינשינשייר"� L¯L¯˙:(ביצה ˙‡ ‰z˙�Â.ל� ¿»«»∆«¿¿…ֶ

מ��צ�ת על עבת, מע�ה הע��י�ת ְְֲֲֲֲִֵַַָֹעב�ת�ת,

�ל ע��ת� צ�את מק�� ה�א זה ולא ְְֲִֶֶַַַָָָָֹה�ל�,

וא קביע�ת�. צ�את ולא "�ע�ה"�ר�ר�ת י� ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

�א� האמ�ר "ונת�ה" ואי� צ��י, ל��� �א� ְְְִֵַָָָָָָָָהאמ�ר

הח�� �פר�ת �י עתיד, ל��� א�א צ��י, ְְְִִִֶֶַַָָָָֹל���

נכ�ב ולא קביע�ת�, ועל ע��ת� על �מצ�ה� ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹח�זר

���ה ה���צ�ת צר� מקצת לה�דיע� א�א ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ�א�

ל�, ל�מר זאת ל� וכתב האפ�ד. ע� ְְְֲִֵַַַָָֹלע��ת

�ר�ר�ת לכ��ע�ה ל� יזקק� ה�ל� ְְְְְְֲִֶֶַַ�ְְִַַָה���צ�ת

ה�ל�: ה���צ�ת על ��נ� הח��, על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹמג�לת

(ÂË)ËtLÓ ÔLÁ.בר� ה�י�. קלק�ל על ��כ�ר …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ

אמת, והבטחת� �בריו ��ברר מ��ט, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר:

ל��נ�ת: ג' מ��� �ה���ט �לע"ז, ְְְְִֵֶַַַַָדרישנמ"ט

א� ה�י�, וענ� ה�י� �גמר ה�י�, �עלי טענ�ת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹ�ברי

וזה, ממ��. ענ� א� מ��ת, ענ� א� מיתה, ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענ�

�ברי�, �ר�ר ל��� �בריו:מ��� �מברר ��פר� ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ

„Ù‡ ‰NÚÓk.:�מיני �מחמ�ת ח��ב מע�ה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

(ÊË)BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê.לפניו ל� �מ�ל �פ�ל ∆∆»¿¿∆∆»¿ָ�ְָָָ

�ל�י אהר�", לב על "והי� ��אמר: ל��, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�נגד

�תפיו, על מאח�ריו ה�א�ת האפ�ד ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ�כתפ�ת

devzgkipy mei qelwpe`

Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôki''yx:æéBá úàlîe ¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ
íãà øeè ïáà íéøeè äraøà ïáà úàlî¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤

ãçàä øehä ú÷øáe äãèti''yx:çéøehäå ¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−
:íìäéå øétñ Côð éðMäèééLéìMä øehäå ©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®

ì:äîìçàå BáL íLëéréáøä øehäå ¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ¨«§¦¦½
eéäé áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²¦«§−

íúàelîai''yx:àëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå §¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ
éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³

ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBçøNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈
èáLi''yx:áëúìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå ¨«¤§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−
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‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„«̃¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„ÁיחÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡�È�z ‡¯„ÒÂ «¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ

:ÌBÏ‰·ÒÂ ÊÈÊ·LÂיט‡¯„ÒÂ ¿«¿ƒ¿ƒ¿¬¿ƒ¿»
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˙Ó ÔÈkz·‰c eÏÈ„b „·BÚ ÔÓÁ ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
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c„‰·כד ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿«

é"ùø

�ה� �ל�י והח�� מעט, לפניו וי�רד�ת ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָֹונק�ל�ת

�עני�: ��פר� �מ� וט�ע�ת, ְְְְְְְִֶַַָָָָֹ��ר�ר�ת

(ÊÈ)B· ˙‡lÓe.ת��� ממ�א�ת �האבני� �� על ƒ≈»ְְֲִֵֶַַָָ�

�ל��� א�ת� ק�רא לה�, המת�נ�ת ְִֵֶָָָ�ְְְִַַה���צ�ת

Ê‰·(Î)מ��אי�: ÌÈˆaLÓ.�ה��רי יהי� ִִ¿À»ƒ»»ְִִַ

�ע�ר �עמק זהב מ��צ�ת מ�פי� ְְְִִִֶָָָֹ�ְִָֹ�מ��את�,

�מ��א�ת�, ל��� זה� האב�, �עבי ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָ��תמ�א

עמק יהיה אבני� �ל עבי� מ��י ְְְֲִִִִֶֶֶָָָֹ��ע�ר

י�תר: ולא �ח�ת לא ‡LÈ(Î‡)המ��צ�ת, ְְְִֵַָֹֹƒ
BÓLŒÏÚ.,�לד�ת�� אד��סדר האבני�: סדר «¿ְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹ

:��� וכ� ל�מע��, �טדה ÏÚ(Î·)לרא�ב�, ְְְְְִִִֵֵָ�ָ«
ÔLÁ‰.�מ� �ט�ע�תיו, לקבע� הח��, ��ביל «…∆ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

�עני�: למ�ה איל�.L¯L˙��פר� �ר�י ל��� ְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְִֵָָ

א�� א� �אר�. �לה�קע להאחז לאיל� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה�אחיזי�

וה� �אפ�ד, �ל�י יהיה ��ה� לח��, מאחיזי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיהי�

ה���צ�ת. �עני� למעלה, האמ�ר�ת �ר�ר�ת ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָ��י

�ר�י�, ל��� סר�ק �� מנח� �תר �ר�ר�ת ְְְְְִֵֶַַַַָָָָוא�

�מ"� ���ל�� מ"� �מ� יתרה �הרי"� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואמר

�ר�רת א�א �בריו, את ר�אה ואיני ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��ריק�.

��ל�לת עברית מ�נה:�ל��� ה�א.Ï·b˙�ל��� ְְְְְְִִִִִֶֶַָ«¿À
��הי� ���ע�ת ��תקע� למעלה, האמ�ר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמג�ל�ת

אשומי"ל קצה, ל��� �ב�ל וכל הח��, ְְְְִֶֶַָָֹ�גב�ל

Ú·˙�לע"ז: ‰NÚÓ.:קליעה ÏÚ(Î‚)מע�ה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ«
ÔLÁ‰.�י�כ ולא ,�� לקבע� �די הח��, לצר� «…∆ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

מה� �� �א� עליו, ע��ת� �ח�ת ��הא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָל�מר

והלא ה��ע�ת", ��י את "ונת� וא�מר: ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ח�זר

ה�קרא: �תח�ת לכ�ב ל� היה ?�� נת�ני� ְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�בר

הח�� קצ�ת על וא�'וע�ית זהב'?! ט�ע�ת ��י ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ

א�ה צרי� ����ר�ר�ת ˜ˆB˙:לפ�ר È�LŒÏÚ ְְְְִִֵַַָָֹ«¿≈¿
ÔLÁ‰.ל�מנית ה��אר, ��נגד �א�ת ל��י «…∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

האפ�ד: �תפ�ת מ�ל ה�אי� ְְְִִִֵַַָָָול�מאלית

(„Î)·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙�Â.�ה ה� ¿»«»∆¿≈¬……«»»ֵֵ



קלג devzgkipy mei qelwpe`
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�ר�י�, ל��� סר�ק �� מנח� �תר �ר�ר�ת ְְְְְִֵֶַַַַָָָָוא�
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ה�קרא: �תח�ת לכ�ב ל� היה ?�� נת�ני� ְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�בר

הח�� קצ�ת על וא�'וע�ית זהב'?! ט�ע�ת ��י ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
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האפ�ד: �תפ�ת מ�ל ה�אי� ְְְִִִֵַַָָָול�מאלית

(„Î)·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙�Â.�ה ה� ¿»«»∆¿≈¬……«»»ֵֵ



devzgkipyקלד meiqelwpe`

úòahä ézL-ìr áäfä úúár ézL-úà¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
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é"ùø

מק�� �ר� ולא למעלה, ה�ת�ב�ת �בלת" ְְְְְֵַַַָֹ�ְְַַֹ"�ר�ת

א�ת� ��חב ��הא ל� מפר� עכ�ו, �ח��. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹק��ע�

�הרי הרא��נ�ת, ה� �ה� ל� ותדע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ���ע�ת,

הכ�ל�: לא פק�די" "א�ה Â‡˙(Î‰)�פר�ת ְְֵֵֶַָָֹ�ְְ¿≈
˙Bˆ˜ ÈzL.ל� רא�יה� ב' העב�ת�ת, ��י �ל ¿≈¿ְֲֵֵֶֶֶָָ

ואחת: אחת ‰BˆaLn˙�ל ÈzLŒÏÚ Ôzz.�ה ה� ְַַַַָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿ֵֵ

�פר�ת הח�� �ר�ת �י� למעלה, ְְְֵֶַַַַַָָָָָֹה�ת�ב�ת

עכ�ו, מק�מ�. ואת צר�� את �ר� ולא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹהאפ�ד,

ה�ח�ב�ת העב�ת�ת רא�י �ה� ��תקע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָמפר�

�ני ה��אר, אצל ול�מאל לימי� הח��, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ�ט�ע�ת

ימי�, �ל ����צ�ת ��קע הימנית �ר�ר�ת: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרא�י

ה�מאלית �ר�ר�ת רא�י �ני �מאל, ��ל :וכ� ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ

‰z˙�Â.:ה���צ�ת„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÏÚ.�ז� אחת ¿»«»ְְִַ«ƒ¿»≈ְַַ

את מחזיקי� האפ�ד �תפ�ת נמצא� �ז�. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואחת

הח�� �פת ועדי� �ל�י. ה�א �בה� י�ל ��א ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהח��

ואינ� �רס�, על ונ�ק�ת �באה ה�לכת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ח��נה

ט�ע�ת ב' ע�ד הצר� לכ� יפה, ל� ְְְֶַַָָָָָ�ב�קה

וה�ל�: ��פר� �מ� ÂÈ�tלתח�ית� ÏeÓ Ï‡.ל� ְְְְְִֵֵֶַָ∆»»ֶ

��ל�י ה�תפ�ת �עבר ה���צ�ת י�� ��א ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאפ�ד,

וה�א הח��, ��ל�י העלי�� �עבר א�א ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�עיל,

�אינ� עבר א�ת� �י אפ�ד, �ל �ניו מ�ל ִֵֵֵֶֶֶָָָקר�י

�ני�: קר�י אינ� ˜ˆB˙(ÂÎ)נראה, È�L ÏÚ ְִִֵֶָָ«¿≈¿
ÔLÁ‰.�לימי ה�ח��נ�ת, �א�תיו ��י ה� «…∆ְְְִֵֵֵַַָָ

Èa˙‰ול�מאל: „BÙ‡‰ ¯·Ú Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ. ְְִֹ«¿»¬∆∆≈∆»≈»¿»
�ל קצו�ת ��ני ���נ� האחד סימני�: �ני ל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָהרי

�נגד אינ� �עלי�נ� האפ�ד, �נגד �ה�א ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�ח�ית�,

על נת�� והאפ�ד ה�א, ל��אר סמ�� �הרי ְֲֵֵֵֶַַַָָָָָהאפ�ד,

הח�� �עבר יק�ע� ��א סימ� נת� וע�ד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמתניו,

��אמר: �ני�, ��ל�י �עבר א�א הח��, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ��ל�י

�ח�ב האפ�ד, לצד ה�א העבר וא�ת� ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָ"�יתה",

על ה�ה� לפני ה�ינר ונק�ל ל�ה� ח�גר� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹהאפ�ד

קצ�ת �נגד עד �מ�א�, מ�א� �רס� �קצת ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָמתניו

עליו: ��כבי� �קצ�תיו ÈzL(ÊÎ)הח��, ÏÚ ְְִֶַָָָֹ«¿≈
‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î.נת�נ�ת �ה���צ�ת ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְִֶַ

�תפיו על ה�אי� העלי�ני� האפ�ד �תפ�ת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�רא�י

צ�ה וה��ע�ת לפניו, וי�רד�ת ונק�ל�ת �ר�נ�, ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָ�נגד

מח�ר �ה�א ה�ני �רא�� וה�אלי�� לאפ�ד, ְְִִֵֵֶַָֹ�ְֵָָ

ח��ר� למק�� סמ�� מח�ר��", "לע�ת ְְְִִַַַָָ�ְֱֶֶַ��אמר:

�ה�ח�רת מעט, החג�רה מ� למעלה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ�אפ�ד

זקיפת �גב� מעט נת�ני� וא�� החג�רה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָֹ�ְלע�ת

האפ�ד", לח�ב "מ�על ��אמר: ה�א ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָה�תפ�ת,

�א�ת� �כלת �תיל ונ�ת� הח��, ס�� �נגד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹוה�

�תיל �א�ת� ור�כס� הח��, �בט�ע�ת ְְְְְְִֶַַַַָָֹה��ע�ת

ה�ל� הח�� �ח�ית יהא ��א ול�מאל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹלימי�

מי�ב ונמצא �רס�, על ונ�ק� לאח�ר וח�זר ָ�ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָלפני�

יפה: ה�עיל ÂÈ�tעל ÏenÓ.:��החיצ �עבר ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ
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‡„BÙ‡„ ‡˙˜ÊÚÏ d˙˜ÊÚÓ≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
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‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„˜ ‡�¯Îe„ÏלÔz˙Â ¿¿»»√»¿»¿ƒ»¿ƒ≈

‡inz ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡�Èc ÔLÁa¿∆ƒ»»«»¿»À«»

dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈

È�·„ ‡�Èc ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ«¬…»ƒ»ƒ¿≈

:‡¯È„z ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»¿ƒ»

„‡BÙ„‡לא ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»

:‡ÏÎz ¯ÈÓbלבdLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂ ¿ƒƒ¿»ƒ≈≈≈

ÛwÓ È‰È ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk»ƒ¿«≈»¿≈««

ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ¿≈¿¿«»≈

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯L ÌeÙk¿ƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

¯È�Bnלג È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈

ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎzƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«

é"ùø

(ÁÎ)eÒk¯ÈÂ.�וכ ח��ר, לא)ל��� (תהלי� ¿ƒ¿¿ְְִֵ

וכ� ר�עי�, חבלי ח��רי אי�", מד)"מרכסי (ישעיה ֵ�ְְְְִִִֵֵֵֵֶָ

�אי לזה, זה ה�מ�כי� הרי� לבקעה", ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ"והרכסי�

�ד�ל, �ק�י א�א ��יניה� ל�יא לירד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאפ�ר

לבקעת יהי� ועמ�ה, זק�פה ה�יא סמיכת� �����ְְְֲִִֶַַַָָָ�ְְְִִַָ

ליל�: ונ�חה ‰‡BÙ„מי��ר ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï. ְִֵֵָƒ¿«≈∆»≈
האפ�ד: ח�ב אל �ב�ק הח�� ÁfÈלהי�ת ‡ÏÂ. ְִֵֵֶֶֶַָָֹ¿…ƒ«

�� ��נ� �דברי ה�א, ערבי ול��� נ��ק, ְְְְְִִִֵֶַָָל���

ÌÈnz‰Œ˙‡Â(Ï)לברט: ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡.תב� ה�א ְַַ∆»ƒ¿∆«Àƒְַ

�על הח�� �פלי �ת�� נ�תנ� �היה ה�פר� ��ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

�בריו את �מת�� �בריו, מאיר ה�א עג)יד� .(יומא ְְְִֵֵֶַָָָָָ

�ד�ל לכה� אפ�ר �אי הח��, היה �ני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�במק��

היה לא ה�� א�ת� אבל �גדי�, מח�ר ְֲִֵַַָָָָֹ�ְְִלהי�ת

מ��ט, קר�י ה�א ה�תב א�ת� �� ועל ְְְְִֵַַָָָ�ת�כ�,

כז)��אמר הא�רי�":(במדבר �מ��ט ל� "ו�אל : ְְְֱִִֶֶַַַָָ

Ï‡¯NÈŒÈ�a ËtLÓŒ˙‡.�נ��טי �ה� �בר ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְִִֵֶָָָ

לע��ת. לא א� �בר לע��ת א� יד�, על ְְֲֲִִַַַָָָֹונ�כחי�

ה�י�, מע�תי על מכ�ר �הח�� א�דה המדר� ְִֵַ�ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ�לפי

ה���ט: סליחת �� על מ��ט ‡˙Œ(Ï‡)נקרא ְְְְִִִִֵַַַָָָ∆
„BÙ‡‰ ÏÈÚÓ.עליו נ�� ÏÈÏkלחג�רה:�האפ�ד ¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ

˙ÏÎz.:�� מערב אחר מי� �אי� �כלת, ��� ¿≈∆�ְְִֵֵֵֶֶַָֹ

(·Ï)BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â.ה�א �גבה�, ה�עיל �י ¿»»ƒ…ְְְִִַָ

ה��אר: �ית "�פיל.BÎB˙a�תיחת �תר��מ�: ְִֵַַַָ¿ְְִַָ

�פילת�, ל�פה ל� להי�ת לת�כ�, �פ�ל ְְְְְִִֵַָָָָלג��",

�מחט: ולא א�רג מע�ה ˙Á¯‡והיה ÈÙk.,�למדנ ְְְֲֵֵַַַָָֹ¿ƒ«¿»ְַָ

לת�כ�: �פ�ל �יה� ��ה� Ú¯wÈ�ה�רי�ני� ‡Ï. ְְִִִֶֶֶֶַָָָ…ƒ»≈«
י�רע, ��א מ�ני��די ��ה �לאו, ע�בר וה��רע� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

"לא וכ� הח��", י�ח "ולא וכ�: ����רה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹלאוי�

האר��: �ב�י ה�אמר מ���", .¯È�n(Ï‚)יס�ר� ְֱִֵֶֶַַַָָָƒ…≈
�ביצת הע��יי� ר��ני� �מי� הי� וחל�לי� ְְֲֲִִִִִִֵַַָָ�ֲעג�י�
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ãBôàäi''yx:çëïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèî ¨«¥«§¦§§´¤©ÂÂ¤
éø÷úòahîúìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà åé ¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤

ìrî ïLçä çfé-àìå ãBôàä áLç-ìr úBéäì¦«§−©¥´¤¨«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−
ãBôàäi''yx:èë-éða úBîL-úà ïøäà àNðå ¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«

-ìà Bàáa Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwäì-ìà zúðå ©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«§¨«©º̈¤

eéäå íénzä-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLḉ¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½§¨Æ
ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ
ýåýé éðôì Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−

ãéîzi''yx:ñéùéìùàìãBôàä ìérî-úà úéNrå ¨¦«§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−
úìëz ìéìki''yx:áìBëBúa BLàø-éô äéäå §¦¬§¥«¤§¨¨¬¦«Ÿ−§®

éôk âøà äNrî áéáñ åéôì äéäé äôN̈¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹©«£¥´Ÿ¥À§¦¬
røwé àì Bl-äéäé àøçúi''yx:âì-ìr úéNrå ©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©§¨¦´¨©

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeLÀ̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½

:‡„BÙ‡כח‡�LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ ≈»¿∆¿»¿»

‡„BÙ‡„ ‡˙˜ÊÚÏ d˙˜ÊÚÓ≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«

ÈÂlÚÓ ‡�LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈

:‡„BÙ‡כט˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ ≈»¿ƒ«¬…»

‡�Èc ÔLÁa Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆ƒ»

‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„˜ ‡�¯Îe„ÏלÔz˙Â ¿¿»»√»¿»¿ƒ»¿ƒ≈

‡inz ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡�Èc ÔLÁa¿∆ƒ»»«»¿»À«»

dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈

È�·„ ‡�Èc ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ«¬…»ƒ»ƒ¿≈

:‡¯È„z ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»¿ƒ»

„‡BÙ„‡לא ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»

:‡ÏÎz ¯ÈÓbלבdLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂ ¿ƒƒ¿»ƒ≈≈≈

ÛwÓ È‰È ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk»ƒ¿«≈»¿≈««

ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ¿≈¿¿«»≈

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯L ÌeÙk¿ƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

¯È�Bnלג È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈

ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎzƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«

é"ùø

(ÁÎ)eÒk¯ÈÂ.�וכ ח��ר, לא)ל��� (תהלי� ¿ƒ¿¿ְְִֵ

וכ� ר�עי�, חבלי ח��רי אי�", מד)"מרכסי (ישעיה ֵ�ְְְְִִִֵֵֵֵֶָ

�אי לזה, זה ה�מ�כי� הרי� לבקעה", ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ"והרכסי�

�ד�ל, �ק�י א�א ��יניה� ל�יא לירד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאפ�ר

לבקעת יהי� ועמ�ה, זק�פה ה�יא סמיכת� �����ְְְֲִִֶַַַָָָ�ְְְִִַָ

ליל�: ונ�חה ‰‡BÙ„מי��ר ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï. ְִֵֵָƒ¿«≈∆»≈
האפ�ד: ח�ב אל �ב�ק הח�� ÁfÈלהי�ת ‡ÏÂ. ְִֵֵֶֶֶַָָֹ¿…ƒ«

�� ��נ� �דברי ה�א, ערבי ול��� נ��ק, ְְְְְִִִֵֶַָָל���

ÌÈnz‰Œ˙‡Â(Ï)לברט: ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡.תב� ה�א ְַַ∆»ƒ¿∆«Àƒְַ

�על הח�� �פלי �ת�� נ�תנ� �היה ה�פר� ��ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

�בריו את �מת�� �בריו, מאיר ה�א עג)יד� .(יומא ְְְִֵֵֶַָָָָָ

�ד�ל לכה� אפ�ר �אי הח��, היה �ני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�במק��

היה לא ה�� א�ת� אבל �גדי�, מח�ר ְֲִֵַַָָָָֹ�ְְִלהי�ת

מ��ט, קר�י ה�א ה�תב א�ת� �� ועל ְְְְִֵַַָָָ�ת�כ�,

כז)��אמר הא�רי�":(במדבר �מ��ט ל� "ו�אל : ְְְֱִִֶֶַַַָָ

Ï‡¯NÈŒÈ�a ËtLÓŒ˙‡.�נ��טי �ה� �בר ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְִִֵֶָָָ

לע��ת. לא א� �בר לע��ת א� יד�, על ְְֲֲִִַַַָָָֹונ�כחי�

ה�י�, מע�תי על מכ�ר �הח�� א�דה המדר� ְִֵַ�ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ�לפי

ה���ט: סליחת �� על מ��ט ‡˙Œ(Ï‡)נקרא ְְְְִִִִֵַַַָָָ∆
„BÙ‡‰ ÏÈÚÓ.עליו נ�� ÏÈÏkלחג�רה:�האפ�ד ¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ

˙ÏÎz.:�� מערב אחר מי� �אי� �כלת, ��� ¿≈∆�ְְִֵֵֵֶֶַָֹ

(·Ï)BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â.ה�א �גבה�, ה�עיל �י ¿»»ƒ…ְְְִִַָ

ה��אר: �ית "�פיל.BÎB˙a�תיחת �תר��מ�: ְִֵַַַָ¿ְְִַָ

�פילת�, ל�פה ל� להי�ת לת�כ�, �פ�ל ְְְְְִִֵַָָָָלג��",

�מחט: ולא א�רג מע�ה ˙Á¯‡והיה ÈÙk.,�למדנ ְְְֲֵֵַַַָָֹ¿ƒ«¿»ְַָ

לת�כ�: �פ�ל �יה� ��ה� Ú¯wÈ�ה�רי�ני� ‡Ï. ְְִִִֶֶֶֶַָָָ…ƒ»≈«
י�רע, ��א מ�ני��די ��ה �לאו, ע�בר וה��רע� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

"לא וכ� הח��", י�ח "ולא וכ�: ����רה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹלאוי�

האר��: �ב�י ה�אמר מ���", .¯È�n(Ï‚)יס�ר� ְֱִֵֶֶַַַָָָƒ…≈
�ביצת הע��יי� ר��ני� �מי� הי� וחל�לי� ְְֲֲִִִִִִֵַַָָ�ֲעג�י�
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L-ìríëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈
áéáñi''yx:ãìïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt ¨¦«©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®

áéáñ ìérnä éìeL-ìri''yx:äìïøäà-ìr äéäå ©¥¬©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ
ìéðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯

úeîé àìå Búàöáe ýåýéi''yx:ñåìõév úéNrå §Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«§¨¦¬¨¦−
Lã÷ íúç éçezt åéìr zçzôe øBäè áäæ̈¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤

ýåýéìi''yx:æìúìëz ìéút-ìr Búà zîNå ©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤
úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå§¨−̈©©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤

äéäéi''yx:çìïøäà àùðå ïøäà çöî-ìr äéäå ¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧Ÿ©«£¹Ÿ
ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½
ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½

ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏBÙÈLƒƒ¿¿¿«ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰È�Èa ‡·‰„c¿«¬»≈≈¿¿

Ê‚‡לד ‡�Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»

ÈÏBÙÈL ÏÚ ‡�BÓ¯Â ‡·‰„„¿«¬»¿ƒ»«ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓלהÏÚ È‰ÈÂ ¿ƒ»¿¿ƒ≈«

dÏ˜ ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡«¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈

ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»

:˙eÓÈ ‡ÏÂ d˜tÓ·eלו„aÚ˙Â ¿ƒ¿≈¿»¿¿«¿≈

È‰BÏÚ ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈƒ̂»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ

:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙kלזÈeL˙e ¿«¿»«…∆«»¿«ƒ

ÏÚ È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«

‡zÙ�ˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»

:È‰ÈלחÈ‰B�ÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

˙ÈÂÚ ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„¿«¬…¿ƒ«¬…»¬»«

Ï‡¯NÈ È�a ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈

ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙�zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«

é"ùø

Ê‰·�רנגלת: È�ÓÚÙe.:�ת�כ�� ענ�לי� ע� זגי� ְְֶַֹ«¬…≈»»ְְִִִִֶָָָ

·È·Ò ÌÎB˙a.�ר��ני �ני �י� סביב, �יניה� ¿»»ƒְִִִֵֵֵֵֶָ

ה�עיל: ���לי ותל�י �ב�ק אחד ְְְֲִֵֶַַָָָ�עמ��

(„Ï)'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt.���ור זהב, �עמ�� «¬…»»¿ƒ¿ְֲִַָָ

eÓÈ˙(Ï‰)אצל�: ‡ÏÂ.מע�� א�ה לאו מ�לל ְֶ¿…»ְִֵַַַָָ

י�נס א� הא מיתה. יתח�ב לא ל�, יהי� א� ְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹה�:

�ידי מיתה ח�ב ה�ל�, ה�גדי� מ� אחד ְִִִִֵֶַַַַָָָָָ�ְמח�ר

ה).ˆıÈ(ÂÏ)�מי�: זהב(סוכה �ל טס �מי� ִַָƒְִֶָָָ

מאז� ה�צח על מ�י� אצ�ע�ת, �ני רחב ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהיה,

ÏÎz˙(ÊÏ)לאז�: ÏÈ˙t ÏÚ.ה�א אחר �במק�� ְֶֹ«¿ƒ¿≈∆ְֵַָ

לט)א�מר וע�ד(שמות �כלת", �תיל עליו "ו��נ� : ְְְְִִֵֵֶַָָ

ה�א �למ�ה ה�צנפת", על "והיה �א�: ְְְְִִֶַַַָָָָָ�תיב

קד�י� �ב�חיטת אהר�", מצח על "והיה ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹא�מר:

יט) צי�(זבחי� �י� נראה היה '�ער� �נינ�: ,ְְִִִֵֶָָָָ

�ה�צנפת למדנ�, �פ�י�'. מ�יח ��� � ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָל�צנפת

�ל �� לה�נס עמ�ה ואינה הרא�, �גב� ְִֵָָָָ�ְְְְֲֵַַָָָֹֹלמעלה

הי� וה�תילי� מ�מ�ה וה�י� ה�צח, עד ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹהרא�

��ה. �באמצע� רא�י�, ��ני �� �תל�יי� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ��קבי�

מ�ח�� אחד מלמעלה, �תיל ה�ל� מק�מ�ת ְְְְְִִִֶַַַָָָ�ג'

ה�תילי� רא�י וק��ר �נג��, מ�פני� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָואחד

ה�ס אר� �י� ונמצא� �ל���, הער� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמאח�רי

האמצעי �פתיל ה�דקד, את מ�יפי� רא�יו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�פתילי

�ני על וה�ל� ה�ני� רא�י ע� ק��ר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ��רא��

ועל ��בע, �מי� ע��י נמצא מלמעלה. הרא� ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹרחב

ה�צנפת", על "והיה א�מר ה�א האמצעי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�תיל

ה�צנפת, על ��בע �מי� רא�� על ה�י� נ�ת� ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹוהיה

�ל�י וה�ס נ�פל, �אינ� מחזיק� האמצעי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוה�תיל

על �תיל ה�קרא�ת: �ל ונתק�מ� מצח�, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָ�נגד

ה�צנפת על �פתיל ה�תיל על וצי� ְְְְִִִִִֶֶַַַַַה�י�,

‡‰¯Ô(ÁÏ)מלמעלה: ‡N�Â.�וא סליחה, ל��� ְְִַָ¿»»«¬…ְְְִַָ

ה��א את נ��א אהר� מ��מע�: זז אינ� כ� �י ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

ה�ד�י�: מ� העו� מס�ק נמצא עו�. ‡˙ÔÂÚŒ�ל ְְִֶָָֹ�ִִֶַָָָָֹ∆¬…
ÌÈL„w‰.�רב�� החלב ועל ה�� על לר��ת «√»ƒְְְֵֶֶַַַַַָָ

��נינ� �מ� ה�אכה)(מנחות�טמאה, עו� זה אי : ְ�ְְִֵֶֶָָָֹ

ירצה". "לא נאמר: �בר הרי ���ל, עו� א� ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹנ��א?

ל�מר ואי� יח�ב". "לא נאמר: הרי נ�תר, עו� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹוא�

"עו� �הרי טמא, �הקריב ה�ה� עו� על ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ��כ�ר

אינ� הא ה�קריבי�, עו� ולא נאמר, ְְֱֲֳִִִֵֶַַַַָָֹֹה�ד�י�"

ה�ר��: להכ�יר א�א BÁˆÓŒÏÚמר�ה, ‰È‰Â ְְְְִֶֶַַַָָָ¿»»«ƒ¿
„ÈÓz.,מיד� מצח� על ��הא ל�מר אפ�ר אי »ƒְְְִִִֵֶֶַַָָ

devzhkiriax mei qelwpe`

ýåýé éðôì íäì ïBöøìi''yx:èìúðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤
äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå LL¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−

í÷ø äNrîi''yx:îúðzë äNrz ïøäà éðáìå ©«£¥¬Ÿ¥«§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ
íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà íäì úéNrå§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½

úøàôúìe ãBáëìi''yx:àî-úà íúà zLaìäå §¨−§¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤
éçà ïøäàíúà zçLîe Bzà åéða-úàå E ©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈

éì-eðäëå íúà zLc÷å íãé-úà úàlîei''yx: ¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«
áîäåør øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNrå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®

eéäé íéëøé-ãrå íéðúnîi''yx:âîïøäà-ìr eéäå ¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ
íàáa åéða-ìrå|ízLâá Bà ãrBî ìäà-ìà §©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À´§¦§¨³
ì çaænä-ìàïår eàNé-àìå Lãwa úøL ¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ

åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîåi''yx:ñ ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²

ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z È‰B�ÈÚ ˙Èa≈≈ƒ¿ƒ»¿«¬»¿

:ÈÈ Ì„˜לט‡ˆe· ‡�ezk ın¯˙e √»¿»¿«≈ƒ»»

‡�ÈÓ‰Â ‡ˆe·„ ‡zÙ�ˆÓ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿∆¿»¿»¿∆¿»»

:¯iˆ „·BÚ „aÚzמÔ¯‰‡ È�·ÏÂ «¿≈««»¿ƒ¿≈«¬…

ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰Ï „aÚ˙Â ÔÈ�ezk „aÚz«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿∆¿»ƒ

¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïeמא˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â ¿À¿¿»¿«¿≈»¿»

dnÚ È‰B�a ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»¿»¿ƒƒ≈

ÔB‰�a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ıe·cמב ÔÈÒ�ÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿

„ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú ¯Na ‰‡qÎÏ¿«»»¿«∆¿¿»≈«¿»¿«

:ÔB‰È Ôk¯ÈמגÔ¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ «¿»¿ƒ««¬…

ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa È‰B�a ÏÚÂ¿«¿ƒ¿≈«¿¿«¿«

‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡�ÓÊƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»

ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿

dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ»ƒ¿»»»≈

:È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂא‡Ób˙t ÔÈ„Â ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»

ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰Ï „aÚ˙ Ècƒ«¿≈¿¿«»»»¿

¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»«»«

é"ùø

א�א העב�דה, ��עת א�א עליו אינ� ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�הרי

��א מצח�, על אינ� אפ�� לה� לר��ת ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ'�מיד',

הא�מר: �לדברי �עה. �א�ת� ע�בד �ד�ל �ה� ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה

אינ� לאו, וא� �מר�ה, מכ�ר מצח�, על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָע�דה�

��מ�מ� מל�ד �מיד", מצח� "על נדר�: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמר�ה,

מ���: �ע�� יסיח ��א מצח�, על �ע�ד� ��ְְְִִִֶֶַַַָֹ

(ËÏ)zˆaLÂ.,מ��צ�ת מ��צ�ת א�ת� ע�ה ¿ƒ«¿»ְְְְֲִִֵָ

:�� �ל zÎ�˙(Ó)וכ�� ‰NÚz Ô¯‰‡ È�·ÏÂ. ְ�ֵֶָ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…
י�תר:אר�עה ולא ה�ל� ואבנט�גדי� ��נת ְְְִֵַַָָָָֹ�ְְֵֶַֹ

למ�ה ה�ת�בי� �מכנסי� מצנפת, היא – ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�מג�ע�ת

‡˙Ô¯‰‡Œ(Ó‡)��ר�ה: Ì˙‡ zLaÏ‰Â.�א�ת ַָָָ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ָ

�כתנתֿ �מעיל ואפ�ד ח�� �אהר�: ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹֹהאמ�רי�

ה�ת�בי� �מכנסי� וצי�, ואבנט מצנפת ,����ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

�כ��: ‡Bzלמ�ה ÂÈ�aŒ˙‡Â.�ה�ת�בי�א�ת ְְַָ�ָ¿∆»»ƒְִַָ

‡˙Ì�ה�: zÁLÓe.,ניו� ואת אהר� ��מ�את ֶָ»«¿»…»ְְֲֶֶֶֶַָָֹ

‡˙Ì„ÈŒה��חה: ˙‡lÓe.���ל ידי�, מ��י �ל ְִַָƒ≈»∆»»ְִִַָָ

�� מחזק להי�ת לדבר נכנס ��ה�א ה�א, ְָ�ְְְְִִִֶָָָח���

אד� ���מ�י� לע"ז, �בל��� והלאה, י�� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמא�ת�

ע�ר, �ל יד �ית �יד� ה��יט נ�ת� �בר �קידת ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעל

גוואנט"ו מחזיק�(האנדשו"ה)���רי� ה�א יד� ועל , ְֲִִֶַַָ

ווירסטי"ר מסירה לא�תה וק�רי� מ��י��בר, וה�א ְְְְִִִַָָָָ

Ì‰Ï(Ó·)ידי�: ‰NÚÂ.לבניו� ŒÈÒ�ÎÓ:לאהר� ִַָ«¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈
לכה�.·„ ואר�עה �ד�ל לכה� �גדי� ח' הרי »ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹ

Ô¯‰‡ŒÏÚ(Ó‚)הדי�ט: eÈ‰Â.הא�ה ה�גדי� �ל ְֶ¿»««¬…ְִֵֶַָָָ

ל�: הרא�יי� אהר� �ה�:.ÂÈ�aŒÏÚÂעל האמ�רי� ְֲִַַָֹ¿«»»ֲִֶָָ

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a.����ל וכ� .e˙ÓÂ:להיכל, ¿…»∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈
�מיתה �גדי� מח�ר �המ��� למד�, Œ˙wÁ:הא ְְְֵֶַַַָָָ�ְְִִַָָÀ«

BÏ ÌÏBÚ.ה�א ע�ל�", "ח�ת ��אמר: מק�� �ל »ֱֶֶַָָ�ַָ

:�� לע�ב �לד�ר�ת, מ�ד קח,.Á˜Ï(‡)�זרה �מ� ְְְִֵֵַָָ¿«ְַ

לקיחה �ל ואחת קיחה �ל אחת ה�: �זר�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ���י



קלז devzhkiriax mei qelwpe`

ýåýé éðôì íäì ïBöøìi''yx:èìúðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤
äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå LL¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−

í÷ø äNrîi''yx:îúðzë äNrz ïøäà éðáìå ©«£¥¬Ÿ¥«§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ
íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà íäì úéNrå§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½

úøàôúìe ãBáëìi''yx:àî-úà íúà zLaìäå §¨−§¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤
éçà ïøäàíúà zçLîe Bzà åéða-úàå E ©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈

éì-eðäëå íúà zLc÷å íãé-úà úàlîei''yx: ¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«
áîäåør øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNrå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®

eéäé íéëøé-ãrå íéðúnîi''yx:âîïøäà-ìr eéäå ¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ
íàáa åéða-ìrå|ízLâá Bà ãrBî ìäà-ìà §©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À´§¦§¨³
ì çaænä-ìàïår eàNé-àìå Lãwa úøL ¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ

åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîåi''yx:ñ ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²

ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z È‰B�ÈÚ ˙Èa≈≈ƒ¿ƒ»¿«¬»¿

:ÈÈ Ì„˜לט‡ˆe· ‡�ezk ın¯˙e √»¿»¿«≈ƒ»»

‡�ÈÓ‰Â ‡ˆe·„ ‡zÙ�ˆÓ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿∆¿»¿»¿∆¿»»

:¯iˆ „·BÚ „aÚzמÔ¯‰‡ È�·ÏÂ «¿≈««»¿ƒ¿≈«¬…

ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰Ï „aÚ˙Â ÔÈ�ezk „aÚz«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿∆¿»ƒ

¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïeמא˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â ¿À¿¿»¿«¿≈»¿»

dnÚ È‰B�a ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»¿»¿ƒƒ≈

ÔB‰�a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ıe·cמב ÔÈÒ�ÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿

„ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú ¯Na ‰‡qÎÏ¿«»»¿«∆¿¿»≈«¿»¿«

:ÔB‰È Ôk¯ÈמגÔ¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ «¿»¿ƒ««¬…

ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa È‰B�a ÏÚÂ¿«¿ƒ¿≈«¿¿«¿«

‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡�ÓÊƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»

ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿

dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ»ƒ¿»»»≈

:È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂא‡Ób˙t ÔÈ„Â ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»

ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰Ï „aÚ˙ Ècƒ«¿≈¿¿«»»»¿

¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»«»«

é"ùø

א�א העב�דה, ��עת א�א עליו אינ� ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�הרי

��א מצח�, על אינ� אפ�� לה� לר��ת ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ'�מיד',

הא�מר: �לדברי �עה. �א�ת� ע�בד �ד�ל �ה� ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה

אינ� לאו, וא� �מר�ה, מכ�ר מצח�, על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָע�דה�

��מ�מ� מל�ד �מיד", מצח� "על נדר�: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמר�ה,

מ���: �ע�� יסיח ��א מצח�, על �ע�ד� ��ְְְִִִֶֶַַַָֹ

(ËÏ)zˆaLÂ.,מ��צ�ת מ��צ�ת א�ת� ע�ה ¿ƒ«¿»ְְְְֲִִֵָ

:�� �ל zÎ�˙(Ó)וכ�� ‰NÚz Ô¯‰‡ È�·ÏÂ. ְ�ֵֶָ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…
י�תר:אר�עה ולא ה�ל� ואבנט�גדי� ��נת ְְְִֵַַָָָָֹ�ְְֵֶַֹ

למ�ה ה�ת�בי� �מכנסי� מצנפת, היא – ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�מג�ע�ת

‡˙Ô¯‰‡Œ(Ó‡)��ר�ה: Ì˙‡ zLaÏ‰Â.�א�ת ַָָָ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ָ

�כתנתֿ �מעיל ואפ�ד ח�� �אהר�: ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹֹהאמ�רי�

ה�ת�בי� �מכנסי� וצי�, ואבנט מצנפת ,����ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

�כ��: ‡Bzלמ�ה ÂÈ�aŒ˙‡Â.�ה�ת�בי�א�ת ְְַָ�ָ¿∆»»ƒְִַָ

‡˙Ì�ה�: zÁLÓe.,ניו� ואת אהר� ��מ�את ֶָ»«¿»…»ְְֲֶֶֶֶַָָֹ

‡˙Ì„ÈŒה��חה: ˙‡lÓe.���ל ידי�, מ��י �ל ְִַָƒ≈»∆»»ְִִַָָ

�� מחזק להי�ת לדבר נכנס ��ה�א ה�א, ְָ�ְְְְִִִֶָָָח���

אד� ���מ�י� לע"ז, �בל��� והלאה, י�� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמא�ת�

ע�ר, �ל יד �ית �יד� ה��יט נ�ת� �בר �קידת ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעל

גוואנט"ו מחזיק�(האנדשו"ה)���רי� ה�א יד� ועל , ְֲִִֶַַָ

ווירסטי"ר מסירה לא�תה וק�רי� מ��י��בר, וה�א ְְְְִִִַָָָָ

Ì‰Ï(Ó·)ידי�: ‰NÚÂ.לבניו� ŒÈÒ�ÎÓ:לאהר� ִַָ«¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈
לכה�.·„ ואר�עה �ד�ל לכה� �גדי� ח' הרי »ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹ

Ô¯‰‡ŒÏÚ(Ó‚)הדי�ט: eÈ‰Â.הא�ה ה�גדי� �ל ְֶ¿»««¬…ְִֵֶַָָָ

ל�: הרא�יי� אהר� �ה�:.ÂÈ�aŒÏÚÂעל האמ�רי� ְֲִַַָֹ¿«»»ֲִֶָָ

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a.����ל וכ� .e˙ÓÂ:להיכל, ¿…»∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈
�מיתה �גדי� מח�ר �המ��� למד�, Œ˙wÁ:הא ְְְֵֶַַַָָָ�ְְִִַָָÀ«

BÏ ÌÏBÚ.ה�א ע�ל�", "ח�ת ��אמר: מק�� �ל »ֱֶֶַָָ�ַָ

:�� לע�ב �לד�ר�ת, מ�ד קח,.Á˜Ï(‡)�זרה �מ� ְְְִֵֵַָָ¿«ְַ

לקיחה �ל ואחת קיחה �ל אחת ה�: �זר�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ���י



devzhkiriaxקלח meiqelwpe`

íîéîz íéðL íìéàåi''yx:áúlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

íúà äNrz íéhç úìñ ïîMai''yx:âzúðå ©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³
ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìr íúBà¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®

íìéàä éðL úàå øtä-úàåi''yx:ãïøäà-úàå §¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ
ãrBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®

íéna íúà zöçøåi''yx:äíéãâaä-úà zç÷ìå §¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤©§¨¦À
ìérî úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä̈«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

ãôàä áLçai''yx:å-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©
úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðå BLàøi''yx: Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤

æöéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìåBLàø-ìr z÷ §¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
Búà zçLîei''yx:çáéø÷z åéða-úàå ¨«©§−̈Ÿ«§¤¨−̈©§¦®
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ÔÈhÁ ‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓcƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»ƒƒ

:ÔB‰˙È „aÚzגÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â «¿≈»¿¿ƒ≈»¿«
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é"ùø

אחד: �תר�� ‡Á„ולה� ¯t.מע�ה על לכ�ר ְְִֶֶָָ«∆»ְֲֵֵַַַ

�ר:עגל,ה vÓ˙(·)�ה�א ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ ֵֶֶַָ¿∆∆«¿«…«…
˙BvÓ È˜È˜¯e.וח��ת רב�כה, מיני�: ג' א�� הרי ¿ƒ≈«ְְֲִִֵֵַָ

�עני�. למ�ה ה�ר�יה היא מ��ת לח� ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ�רקיקי�,

לח� �נגדח�ת �רב�כה �מ� ���ת� �� על �מ�, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ע�ר ע�ר �אי� ה�יני� וכל והרקיקי�, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהח��ת

עו)ח��ת ÔÓMa:(מנחות ˙ÏeÏa.,קמח י�צק��ה� ַ¿…«∆∆ְֵֵֶֶַ

�ב�לל� �מ� עה)�ה� ÔÓMa:(ש� ÌÈÁLÓ.אחר ְֶֶֶָָ¿Àƒ«»∆ַַ

�נ�"� ע��יה �היא יונית, �"� �מי� מ��ח� ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָָאפ�ת�

‡˙Ì(‚):(ש�)��נ� z·¯˜‰Â.,����ה חצר אל ֶָ¿ƒ¿«¿»…»ְֲִֶַַָ

הקמת�: טבילת.zˆÁ¯Â(„)�י�� ה���:ז� �ל ְֲָָ¿»«¿»ְִַַָ

(‰)z„Ù‡Â.וה�ינר החג�רה ות�� ק�ט ¿»«¿»ְְֲִֵֵַַַַָָ

‰L„w(Â)סביב�תיו: ¯Ê�.:�ה�י ŒÏÚזה ְִָ≈∆«…∆ִֶַ«
˙Ù�ˆn‰.ה�תיל ידי על למעלה ��ר��י �מ� «ƒ¿»∆ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

�ל��� ה���רי� ��רא�� �תילי� ��ני ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהאמצעי,

��בע: �מי� ה�צנפת על נ�תנ� ה�א הער�, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאח�רי

(Ê)B˙‡ zÁLÓe.(�כהני ז�(תורת מ�יחה א� »«¿»…ְִַָ

�מ� נ�ת� יונית. �� ריסי�מי� �בי� רא�� על ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

�אצ�ע�: �מח�ר� Ì‰Ï(Ë)עיניו ‰˙È‰Â.מ��י ְְְְֵֶַָָָ¿»¿»»∆ִ

ע�ל�: לכה�ת זה, ידי.lÓe‡˙ידי� ה�ברי�על ְִִֶַָ�ַָƒ≈»ְְִֵַַָ
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:‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È»¿≈«≈»
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„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a¿ƒ¿»»¿»»¿»≈
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‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk»«¿»¿»≈»«»¿»ƒ¿»

˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚcƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

dkLÓיד ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈

‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜Bz dÏÎe‡ ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ¿»ƒ»»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏטו˙ÈÂ ¿«¿ƒ»«»»¿»

Ô¯‰‡ ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îcƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…

:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

È˙טז ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜B¯Ê˙Â dÓc¿≈¿ƒ¿««¿¿»¿

:¯BÁÒיז‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ ¿¿»ƒ¿»¿«≈

È‰BÚ¯Îe deb ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï¿≈»ƒ¿«ƒ«≈¿»ƒ

:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

Áa„ÓÏ‡יח ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»

é"ùø

ÂÈ�aŒ„ÈÂהא�ה: Ô¯‰‡Œ„È.ה�ה�ה:�מ��י �פק�ת ֵֶָ««¬…¿«»»ְְִ�ְַַ�ָ

(‡È)„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t.פני�חצר�� ה���� ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶַַַָ

נג).ŒÏÚ˜¯�˙(È·)ה�תח: למעלה(זבחי� ֶַַ««¿…ְְַָ

מ��: ה��:.Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â��רנ�ת ‡ŒÏ�ירי ְַַָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆
ÁaÊn‰ „BÒÈ.(דמדות ג' �ית(פרק �ליטת �מי� ¿«ƒ¿≈«ְְִִֵַ

מ� א�ה �עלה לאחר סביב, סביב ל� ע��י ְִִִִֶַַַָָָָָָק��ל

‡˙w‰Œ¯·(È‚)האר�: ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰.ה�א ֶָָ«≈∆«¿«∆∆«∆∆
טיל"א: ���רי� ה�רס, �על ‰i˙¯˙ה�ר�� ˙‡Â. ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆

אובר"�: ���רי� דכבדא, טר��א .k‰ŒÏÚ·„ה�א ְְְְִֶַַָָ««»≈
ה�בד מ� ע��א� כהני�)י�ל Û¯Nz(È„):(תורת ִִִֵַַָָֹƒ¿…

.L‡a:�ז א�א נ�רפת, חיצ�נה ח�את מצינ� לא »≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(ÊË)z˜¯ÊÂ.(נב וז�רק�כלי,(זבחי� ��זרק א�חז ¿»«¿»ְְְִִֵֵֵַַ

קר�� ואי� �לכא�, לכא� ��ראה �די ה�ר� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�נגד

�אר אבל �לבד, ח�את א�א �אצ�ע מ�נה ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָטע��

�מ� ���� אצ�ע, ולא קר� טע�ני� אינ� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזבחי�

א�א ��ב�, ע�לה ואינ� �למ�ה, ה�ז�ח ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחצי

וז�רק: �אר� ��חיטת.È·Ò·ע�מד מפר� �� ְֵֵֶָָ»ƒְְִִַָָֹ

אר�ע: �ה� מ�נ�ת ב' א�א 'סביב' �אי� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָקד�י�,

��נג�� ��ר� והאחת, ז�, זוית �קר� ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאחת,

איל� ה�ר� צ�י ��ני נראית מ�נה וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�אלכס��,

לכ�ואי סביב, ר�ח�ת �ד' נת�� ה�� נמצא, ל�. ְְְִִֵַָָָָָָָ

'סביב': נתחיו,.ÂÈÁ˙�ŒÏÚ(ÊÈ)קר�י מ�ס�ע� ִָָ«¿»»ְִָָָ

ה�תחי�: �אר �ÁBÁÈ(ÁÈ)על ÁÈ¯.ר�ח נחת ְְִַַָָ≈«ƒ«ַַַ

רצ�נילפני, ונע�ה א�,.‡M‰:�אמר�י ל��� ְְְְֲִִֶַַַָָָƒ∆ְֵ
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Ú¯˙Ïיא ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓיב‡ÓcÓ ·q˙Â «¿«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»

‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„¿»¿ƒ≈««¿««¿¿»

„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏיג˙È ·q˙Â ƒ»¿«¿¿»¿ƒ«»

‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk»«¿»¿»≈»«»¿»ƒ¿»

˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚcƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

dkLÓיד ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈

‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜Bz dÏÎe‡ ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ¿»ƒ»»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏטו˙ÈÂ ¿«¿ƒ»«»»¿»

Ô¯‰‡ ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îcƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…

:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

È˙טז ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜B¯Ê˙Â dÓc¿≈¿ƒ¿««¿¿»¿

:¯BÁÒיז‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ ¿¿»ƒ¿»¿«≈

È‰BÚ¯Îe deb ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï¿≈»ƒ¿«ƒ«≈¿»ƒ

:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

Áa„ÓÏ‡יח ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»

é"ùø

ÂÈ�aŒ„ÈÂהא�ה: Ô¯‰‡Œ„È.ה�ה�ה:�מ��י �פק�ת ֵֶָ««¬…¿«»»ְְִ�ְַַ�ָ

(‡È)„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t.פני�חצר�� ה���� ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶַַַָ

נג).ŒÏÚ˜¯�˙(È·)ה�תח: למעלה(זבחי� ֶַַ««¿…ְְַָ

מ��: ה��:.Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â��רנ�ת ‡ŒÏ�ירי ְַַָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆
ÁaÊn‰ „BÒÈ.(דמדות ג' �ית(פרק �ליטת �מי� ¿«ƒ¿≈«ְְִִֵַ

מ� א�ה �עלה לאחר סביב, סביב ל� ע��י ְִִִִֶַַַָָָָָָק��ל

‡˙w‰Œ¯·(È‚)האר�: ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰.ה�א ֶָָ«≈∆«¿«∆∆«∆∆
טיל"א: ���רי� ה�רס, �על ‰i˙¯˙ה�ר�� ˙‡Â. ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆

אובר"�: ���רי� דכבדא, טר��א .k‰ŒÏÚ·„ה�א ְְְְִֶַַָָ««»≈
ה�בד מ� ע��א� כהני�)י�ל Û¯Nz(È„):(תורת ִִִֵַַָָֹƒ¿…

.L‡a:�ז א�א נ�רפת, חיצ�נה ח�את מצינ� לא »≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(ÊË)z˜¯ÊÂ.(נב וז�רק�כלי,(זבחי� ��זרק א�חז ¿»«¿»ְְְִִֵֵֵַַ

קר�� ואי� �לכא�, לכא� ��ראה �די ה�ר� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�נגד

�אר אבל �לבד, ח�את א�א �אצ�ע מ�נה ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָטע��

�מ� ���� אצ�ע, ולא קר� טע�ני� אינ� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזבחי�

א�א ��ב�, ע�לה ואינ� �למ�ה, ה�ז�ח ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחצי

וז�רק: �אר� ��חיטת.È·Ò·ע�מד מפר� �� ְֵֵֶָָ»ƒְְִִַָָֹ

אר�ע: �ה� מ�נ�ת ב' א�א 'סביב' �אי� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָקד�י�,

��נג�� ��ר� והאחת, ז�, זוית �קר� ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאחת,

איל� ה�ר� צ�י ��ני נראית מ�נה וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�אלכס��,

לכ�ואי סביב, ר�ח�ת �ד' נת�� ה�� נמצא, ל�. ְְְִִֵַָָָָָָָ

'סביב': נתחיו,.ÂÈÁ˙�ŒÏÚ(ÊÈ)קר�י מ�ס�ע� ִָָ«¿»»ְִָָָ

ה�תחי�: �אר �ÁBÁÈ(ÁÈ)על ÁÈ¯.ר�ח נחת ְְִַַָָ≈«ƒ«ַַַ

רצ�נילפני, ונע�ה א�,.‡M‰:�אמר�י ל��� ְְְְֲִִֶַַַָָָƒ∆ְֵ



devzhkiyingקמ meiqelwpe`

íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−
:ìéàä Làø-ìrëzç÷ìå ìéàä-úà zèçLå ©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³

Ceðz-ìrå ïøäà ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸
úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²

áéáñ çaænä-ìri''yx:àëícä-ïî zç÷ìå ©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨¸
úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr øLà£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³
åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà-ìr©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈
:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«

áëäéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈
áìçä-úàå|úøúé úàå áøwä-úà äqëîä §¤©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤
úàå ãákä|øLà áìçä-úàå úéìkä ézL ©¨¥Æ§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´

íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàå ïäéìr£¥¤½§¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−
àeäi''yx:âëïîL íçì úlçå úçà íçì økëå «§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤

éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà ÷é÷øå úçà©©−§¨¦´¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬
ýåýéi''yx:ãëìrå ïøäà étk ìr ìkä zîNå §Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−

‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»

:‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

CBÓÒÈÂיט ‡�È�˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿

LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcכ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«

‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ Ôz˙Â dÓ„Óƒ¿≈¿ƒ≈«¿»

È‰B�·„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ

‡�ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»

‡�ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â¿ƒ¿»¿»««¿¿»¿

:¯BÁÒכאÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒ«

Èc˙Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓe ‡Áa„Ó«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿«≈

ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ««¬…¿«¿ƒ¿«

dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰B�a¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈

È‰B�·e È‰BLe·Ïe ‡e‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ

:dnÚ È‰B�· ÈLe·Ïeכב·q˙Â ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ«

˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»

¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„ ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»¬«

‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿»

È¯‡ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Ècƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡�a¯˜ ¯Îcכג‡zÙe ¿«À¿»»ƒ»

ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«

‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»

:ÈÈ Ì„˜ ÈcכדÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e ƒ√»¿»¿«ƒ…»«

é"ùø

הא�: �על אברי� הקטרת (תורת.Ce�z(Î)והיא ְְִִֵֵֶַַַָָָ¿
צו) פרשת ��ת��כהני�, האמצעי �דר ה�ח�ס, ה�א :ְְְִֵֶֶַָָָ

טנדרו"ס: ���רי� Ì„Èהאז�, Ô‰a.ב�רק� ה��דל, ִֶֶָֹ…∆»»ֶֶַַָ

א�.‰ÏÁ·(Î·)האמצעי: ה��י�, חלב זה ְִֶָָ«≈∆ִֵֶֶַַ

מט)ה�יבה �למ�ה,.ÈÏ‡‰Â‰:(חולי� ה�לי�ת מ� ֵַָ¿»«¿»ְְִַַָָ

�ו�קרא ��פר� ט)�מ� העצה(ג "לע�ת ��אמר: ְְְְְֱִֶֶֶַַָָֹ�ֶֶַָ

ה�ר �באמ�רי י�עצ�ת. �ה�לי�ת מק�� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָיסיר�ה",

�כב� א�א קרבה אליה �אי� 'אליה', נאמר ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלא

אליה: טע�ני� אי� ועז ��ר אבל ואיל, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָוכב�ה

ÔÈÓi‰ ˜BL ˙‡Â.�ה�מי ���ק הקטרה מצינ� לא ¿≈«»ƒְְִִַַָָָָֹ

�לבד:ע� ז� א�א ‰e‡האמ�רי�, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk. ְִִִֵֶָָָƒ≈ƒÀƒ
��ל. �ה�ל� �למ�ת, ל��� ה�ת�ב�למי� מ�יד ְְְִֵֶָ�ְִַַַַָֹ

ל�ז�ח, �ל�� ���ימי� �למי�, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ�ה���אי�

החזה מצריכ� אני לכ� ול�עלי�. העב�דה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ�לע�בד

מ�ה וזה� למנה, העב�דה לע�בד ל� ְְְְֲִֵֶֶָָָָֹלהי�ת

�ה� �בניו, אהר� אכל� וה�אר ����אי�, ����ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

�עני�: ��פר� ÌÁÏ(Î‚)�עלי� ¯kÎÂ.�מ ְְְִִַָָָָֹ¿ƒ«∆∆ִ

ÔÓL.הח��ת: ÌÁÏ ˙lÁÂ�תורתהרב�כהמ�י) ַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ

עה).È˜¯Â˜:כהני�) אחד(מנחות הרקיקי�, מ� ¿»ƒְִִִֶָָ

לח� �ר�מת מצינ� ולא ומי�. מי� ��כל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמע�ר

לחמי ��ר�מת �לבד, ז� א�א נקטרת זבח ע� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה�א

ו��ק, חזה ע� ל�הני� נת�נה נזיר ואיל ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ��דה

�לבד: חזה א�א למנה, למ�ה היה לא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ�מ�ה

(„Î)zÙ�‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ.�עס�קי �ניה� ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ

devzhkiying mei qelwpe`

ýåýé éðôì äôeðz íúà zôðäå åéðá étki''yx: ©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
äëäçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨

äìòä-ìràeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−
ýåýéìi''yx:åëìéàî äæçä-úà zç÷ìå ©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³

äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈
äðîì Eì äéäå ýåýé éðôìi''yx:æëzLc÷å ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈

úà|øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç ¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬
ðeäøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLàå ó ©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

åéðáì øLàîe ïøäàìi''yx:çëïøäàì äéäå §©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ
ék ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½¦¬
ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ

ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfîi''yx:èëéãâáe ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«¦§¥³
åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®

íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîìi''yx: §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«
ì-ìà àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úráL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ¤

È‰B�·„ ‡„È ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»¿¬»»√»¿»

È˙כה ·q˙Â˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰ ¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈

‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»¿ƒ¿«»»

Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»À¿»»√»

:ÈÈכו¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«

d˙È ÌÈ¯˙e Ô¯‰‡Ï Èc ‡i�a¯À̃¿»«»ƒ¿«¬…¿ƒ»≈

:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

„‡¯eÓ˙‡כז ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»

Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«¿»»ƒƒ»«

ÈcÓ ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â¿ƒƒ«¿»ƒ¿«À¿»«»ƒƒ

:È‰B�·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡ÏכחÈ‰ÈÂ ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒƒ≈

ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ

‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¬≈«¿»»

Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â¿«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙eL¯Ù‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿≈«¿»¿

:ÈÈ Ì„˜כטÈc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe √»¿»¿≈¿»ƒ

È‰B¯˙a È‰B�·Ï ÔB‰È Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰�a¯˜לÔÈÓBÈ ˙Ú·L À¿»¿ƒ¿«ƒ

È‰B�aÓ È‰B˙BÁz ‡�‰k ÔepLaÏÈ«¿≈ƒ«¬»¿ƒƒ¿ƒ

é"ùø

יד� מ�יח �ה� �יצד? הא וה�ה�, ה�עלי� ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ�תנ�פה,

�בניו אהר� הי� �בזה �מני�, ה�עלי� יד ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�חת

�ה�: �מ�ה סב).Ùe�z‰�עלי� מ�לי�(מנחות ְִֵֶָֹֹ¿»ִ

�תנ�פה�מביא ,��� הע�ל� ר�ח�ת �אר�ע למי ְְְִִֵֶֶַַָָָ

�ר�מה, רע�ת. ור�ח�ת �רענ��ת �מב�לת ְְָָ�ְָ�ְְֶֶֶֶַַמע�בת

�מע�בת ,��� והאר� �ה�מי� למי �מ�ריד ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמעלה

רעי�: ‰ÏÚ‰(Î‰)טללי� ÏÚ.���הרא האיל על ְִִָָ«»…»ִִַַָָ

�ÁBÁÈע�לה:�העלית ÁÈ¯Ï.למי ר�ח, לנחת ֱֵֶֶָָ¿≈«ƒ«ְְִַַַ

רצ�נ�: ונע�ה נ��:.‡M‰�אמר ל�מ�.Ï‰'לא� ְְֲֶַַָָƒ∆ְִֵַ«ְִ

מק��: והבאה,.Ùe�z‰(ÂÎ)�ל ה�לכה ל��� ֶָ¿»ְֲַָָָָ

�לע"ז: ‰Ùe�z‰(ÊÎ)וינטלי"ר ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â ְַַ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»
'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â.להי�ת לד�ר�ת, ק��� ¿≈«¿»¿ְְְִֵַ

ו��ק �חזה] [נ"א �חזה והנפת� �ר�מת� ְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנ�הגת

"והיה א�א: להקטרה, לא אבל �למי�, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹ�ל

לאכל: �לבניו" �מ�ריד:.‰Ì¯eלאהר� מעלה ל��� ְְֱֲֶַָָֹֹ»ְֲִֶַ

(ÁÎ)Ï‡¯NÈ È�a ˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏ.�ה�למי� ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְִֶַָ

ל�ה�: י�נ� ה��ק ואת החזה ואת Èkל�עלי� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹƒ
‡e‰ ‰Óe¯˙.:ה�ה ו��ק ÂÈ�·Ï(ËÎ)החזה ¿»ֶֶֶַָָ¿»»

ÂÈ¯Á‡.גד�ה� ��א .ÁLÓÏ‰אחריו:למי «¬»ְְִִֶָ�ֲַָָ¿»¿»
�ררה, ל��� �היא מ�יחה ��� �ה�, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלהת��ל

יח)�מ� למ�חה",(במדבר נת�י� "ל� קה): :(תהלי� ְְְְְִַָָ

�מ�יחי": ��ע� ‡˙Ì„ÈŒ"אל Ì·Œ‡lÓÏe.ידי על ְְִִִַָ¿«≈»∆»»ְֵַ

מתל�� ה�א �ד�לה:ה�גדי� Ú·L˙(Ï)�כה�ה ְְְִִִֵַַָ�ְָָƒ¿«
ÌÈÓÈ.:�רצ�פיÔ‰k‰ ÌLaÏÈ.מ�ניו יק�� א�ר »ƒְִƒ¿»»«…≈ֲִֶָָָ

�ד�ל:�ח�יו �ה� להי�ת ���מ��ה� �ד�לה, לכה�ה ְְִַָ�ְְְְִֵֶַָָָֹ

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡.(עג �ה�(יומא א�ת� ¬∆»…∆…∆≈ֵֹ



קמי devzhkiying mei qelwpe`

ýåýé éðôì äôeðz íúà zôðäå åéðá étki''yx: ©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
äëäçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨

äìòä-ìràeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−
ýåýéìi''yx:åëìéàî äæçä-úà zç÷ìå ©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³

äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈
äðîì Eì äéäå ýåýé éðôìi''yx:æëzLc÷å ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈

úà|øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç ¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬
ðeäøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLàå ó ©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

åéðáì øLàîe ïøäàìi''yx:çëïøäàì äéäå §©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ
ék ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½¦¬
ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ

ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfîi''yx:èëéãâáe ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«¦§¥³
åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®

íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîìi''yx: §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«
ì-ìà àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úráL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ¤

È‰B�·„ ‡„È ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»¿¬»»√»¿»

È˙כה ·q˙Â˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰ ¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈

‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»¿ƒ¿«»»

Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»À¿»»√»

:ÈÈכו¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«

d˙È ÌÈ¯˙e Ô¯‰‡Ï Èc ‡i�a¯À̃¿»«»ƒ¿«¬…¿ƒ»≈

:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

„‡¯eÓ˙‡כז ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»

Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«¿»»ƒƒ»«

ÈcÓ ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â¿ƒƒ«¿»ƒ¿«À¿»«»ƒƒ

:È‰B�·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡ÏכחÈ‰ÈÂ ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒƒ≈

ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ

‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¬≈«¿»»

Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â¿«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙eL¯Ù‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿≈«¿»¿

:ÈÈ Ì„˜כטÈc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe √»¿»¿≈¿»ƒ

È‰B¯˙a È‰B�·Ï ÔB‰È Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰�a¯˜לÔÈÓBÈ ˙Ú·L À¿»¿ƒ¿«ƒ

È‰B�aÓ È‰B˙BÁz ‡�‰k ÔepLaÏÈ«¿≈ƒ«¬»¿ƒƒ¿ƒ

é"ùø

יד� מ�יח �ה� �יצד? הא וה�ה�, ה�עלי� ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ�תנ�פה,

�בניו אהר� הי� �בזה �מני�, ה�עלי� יד ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�חת

�ה�: �מ�ה סב).Ùe�z‰�עלי� מ�לי�(מנחות ְִֵֶָֹֹ¿»ִ

�תנ�פה�מביא ,��� הע�ל� ר�ח�ת �אר�ע למי ְְְִִֵֶֶַַָָָ

�ר�מה, רע�ת. ור�ח�ת �רענ��ת �מב�לת ְְָָ�ְָ�ְְֶֶֶֶַַמע�בת

�מע�בת ,��� והאר� �ה�מי� למי �מ�ריד ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמעלה

רעי�: ‰ÏÚ‰(Î‰)טללי� ÏÚ.���הרא האיל על ְִִָָ«»…»ִִַַָָ

�ÁBÁÈע�לה:�העלית ÁÈ¯Ï.למי ר�ח, לנחת ֱֵֶֶָָ¿≈«ƒ«ְְִַַַ

רצ�נ�: ונע�ה נ��:.‡M‰�אמר ל�מ�.Ï‰'לא� ְְֲֶַַָָƒ∆ְִֵַ«ְִ

מק��: והבאה,.Ùe�z‰(ÂÎ)�ל ה�לכה ל��� ֶָ¿»ְֲַָָָָ

�לע"ז: ‰Ùe�z‰(ÊÎ)וינטלי"ר ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â ְַַ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»
'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â.להי�ת לד�ר�ת, ק��� ¿≈«¿»¿ְְְִֵַ

ו��ק �חזה] [נ"א �חזה והנפת� �ר�מת� ְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנ�הגת

"והיה א�א: להקטרה, לא אבל �למי�, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹ�ל

לאכל: �לבניו" �מ�ריד:.‰Ì¯eלאהר� מעלה ל��� ְְֱֲֶַָָֹֹ»ְֲִֶַ

(ÁÎ)Ï‡¯NÈ È�a ˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏ.�ה�למי� ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְִֶַָ

ל�ה�: י�נ� ה��ק ואת החזה ואת Èkל�עלי� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹƒ
‡e‰ ‰Óe¯˙.:ה�ה ו��ק ÂÈ�·Ï(ËÎ)החזה ¿»ֶֶֶַָָ¿»»

ÂÈ¯Á‡.גד�ה� ��א .ÁLÓÏ‰אחריו:למי «¬»ְְִִֶָ�ֲַָָ¿»¿»
�ררה, ל��� �היא מ�יחה ��� �ה�, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלהת��ל

יח)�מ� למ�חה",(במדבר נת�י� "ל� קה): :(תהלי� ְְְְְִַָָ

�מ�יחי": ��ע� ‡˙Ì„ÈŒ"אל Ì·Œ‡lÓÏe.ידי על ְְִִִַָ¿«≈»∆»»ְֵַ

מתל�� ה�א �ד�לה:ה�גדי� Ú·L˙(Ï)�כה�ה ְְְִִִֵַַָ�ְָָƒ¿«
ÌÈÓÈ.:�רצ�פיÔ‰k‰ ÌLaÏÈ.מ�ניו יק�� א�ר »ƒְִƒ¿»»«…≈ֲִֶָָָ

�ד�ל:�ח�יו �ה� להי�ת ���מ��ה� �ד�לה, לכה�ה ְְִַָ�ְְְְִֵֶַָָָֹ

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡.(עג �ה�(יומא א�ת� ¬∆»…∆…∆≈ֵֹ



devzhkiyingקמב meiqelwpe`

ì ãrBî ìäàLãwa úøLi''yx:àììéà úàå ¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬
í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ

Lã÷i''yx:áììéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå ¨«§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦
ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçlä-úàåi''yx: §¤©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

âì-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤
Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì íãé̈−̈§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤

íäi''yx:ãì-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå ¥«§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦
Làa øúBpä-úà zôøùå ø÷aä-ãr íçlä©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«Ÿ©§¨³¤©¨Æ¨¥½

:àeä Lã÷-ék ìëàé àìäìïøäàì úéùrå ¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹Ÿ¨§©«£³Ÿ
úráL äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨¦§©¬

íãé àlîz íéîéi''yx:åìäNrz úàhç øôe ¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³
Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−

BLc÷ì Búà zçLîe åéìri''yx:æìíéîé úráL ¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À

‡LnLÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Ècƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·לא‡i�a¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ ¿¿»¿»¿«À¿»«»

¯˙‡a d¯Òa ˙È ÏM·˙e ·qzƒ»¿«≈»ƒ¿≈«¬«

:LÈc˜לב˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ «ƒ¿≈«¬…¿ƒ»

‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡¯Îc ¯Òa¿«ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿«»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏלגÔeÏÎÈÈÂ ƒ¿««¿«ƒ¿»¿≈¿

˙È ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»

È�BlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰�a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡ ÏeÎÈÈ ‡Ï»≈¬≈¿»ƒ

˜¯i�a‡לד ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»

˙È „È˜B˙Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÓÁÏ ÔÓeƒ«¿»««¿»¿ƒ»

È¯‡ ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡¯e�a ¯‡zL‡c¿ƒ¿»«¿»»ƒ¿¬≈¬≈

:‡e‰ ‡L„e˜להÔ¯‰‡Ï „aÚ˙Â ¿»¿«¿≈¿«¬…

C˙È ˙È„wÙ Èc ÏÎk ÔÈ„k È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ«≈ƒ»»

:ÔB‰�a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

„hÁלו ‡¯B˙Â‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡ ¿»¿«»»«¿≈¿»

‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e ‡i¯etk ÏÚ«ƒ«»¿«≈««¿¿»

d˙È Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa¿«»»¬ƒ¿«≈»≈

:d˙eLc˜ÏלזÔÈÓBÈ ˙Ú·L ¿«»≈ƒ¿«ƒ

é"ùø

ולפני� לפני לי�נס וזה�ה��כ� ה���רי�, �י�� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

א�א ��רה ה���רי� י�� עב�דת �אי� �ד�ל, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�

:��ÂÈ�aÓ ÂÈzÁz.ד�ל� לכה� ל� י� �א� מל�ד, «¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ

מק�מ�, את ממ�א �ח�יו�� �ד�ל �ה� ימ��ה� ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

כהני�) ÂÈ�aÓ:(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰.:ראיה מ�א� «…≈«¿»ƒ»»ְִָָָ

נ��� לפיכ�, מ��. ע�בד ��על, ל��� �ה� ל��� ְְְִִֵֵֵַָָָֹ�ל

לפניו: נמ�� ˜„L(Ï‡)�ביר Ì˜Óa.חצר� ְְְִִָָָ¿»…»…ֲַַ

מ�עד, ה�ל�אהל הי�:�ה�למי� קד�י� קד�י ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

(·Ï)„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t.:�� קר�י החצר �ל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ
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קר�� אפ�� יק��", ��ז�ח ה��גע "�ל ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ�ְקד�ת�?

��א להכ�יר� ה�ז�ח ק��� עליו, �עלה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ס�ל

יק��", ��ז�ח ה��גע "�ל ��אמר: מ��� ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָירד.

�בר �ג�� רא�י, �אינ� �י� רא�י �י� אני ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ��מע

וה�ר�ע, הר�בע �ג��: ��ד�, �ס�ל� היה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ��א

ונעבד ל�מר:�מקצה �למ�ד �ה�? וכ��צא וה�רפה �ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אחריו ה�מ�� �ע�ה" א�ר פרשת"וזה כהני� (תורת ְֲֲֲֶֶֶַַַָָ

ל�צו) ��ראה רא�יה, �ל א� רא�יה, ע�לה מה ,ְְְִֶַָָָָָָ

וה��צא ה�� �ג��: לעזרה, מ��א ונפסל ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ�בר

לזמ�� ח�� �מח�בת ו���חט וח��וה�מא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

�ה� וכ��צא נז)למק�מ� ÏÒ˙(Ó):(זבחי� Ô¯OÚÂ. ְְִֵֶַָ¿ƒ»……∆
וחמ� �יצי� מ"ג האיפה, ÔÓLa�יצה:ע�ירית ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆

˙È˙k.,להכ�יר א�א '�תית', נאמר לח�בה לא »ƒְְְֱִִֶֶַַָָָֹ

ולא למא�ר �מ�מע ל�א�ר" "�תית ��אמר ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹלפי

�א� ל�מר �למ�ד למנח�ת? לפסל� יכ�ל ְְְְְִִַַָָָָָלמנח�ת,

למעט א�א ל�א�ר" "�תית נאמר ולא ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ"�תית",

�ריחי� ה�ח�� �א� �תית, צרי� �אי� ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמנח�ת

�ה� פו)��ר ‰‰ÔÈ:(מנחות Ú·¯.:�ל�גי �ל�ה ֵֶָָ∆««ƒְִָֹ

CÒ�Â.,�נילספלי� ס�ה: �מ�כת ��נינ� �מ� ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶַָָ�ְֵָ

�מי� �מנ�בי� ה�ז�ח �רא� הי� �ס� �ל ְִִָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹספלי�

מק�ח וה�א לת�כ�, ה�י� נ�ת� ��י�. חטמי� ְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָ�ני

י�רד �מ�� ה�ז�ח �ג על ונ�פל החט� �ר� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוי�צא

י�רדל�יתי� ה�ח�ת �במז�ח ע�למי�, �ית �מז�ח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ

לאר�: ה�ז�ח �ÁÁÈ(Ó‡)מ� ÁÈ¯Ï.ה�נחה על ְִִֵֶַַָָ¿≈«ƒ…«ְִַַָ

הקרבת�: וסדר �ליל, ��� נסכי� ��נחת ְְִֵֶַָָָָָ�ְְֱִִֶֶַַָנאמר,

��אמר ה�נחה, �� ואחר �תח�ה, (ויקראהאברי� ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

�מנחה":כג) "ע�לה :(·Ó)„ÈÓz.,��י אל מ��� ְִָָ»ƒִֶ

�נתי�: י�� יפסיק ÌÎÏולא „Úe‡ ¯L‡.אק�ע�� ְְְִִֵַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְֶֶַ

אק�ע�� �� אלי�, לד�ר מר��תינ�מ�עד וי� לבא. ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ה�ד�� היה ה�ח�ת מז�ח ��על מ�א�, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמדי�

וי� ה����, מ�ה�ק� מ�ה ע� מד�ר ה�א ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ר��

��אמר �מ� ה��רת" "מעל כה)א�מרי�: :(שמות ְְֱִֵֶֶֶַַַַֹ

לכ�" א�עד ו"א�ר ה��רת", מעל א�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ"וד�ר�י

אהל על א�א ה�ז�ח, על אמ�ר אינ� �א� ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאמ�ר
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˙È˙k.,להכ�יר א�א '�תית', נאמר לח�בה לא »ƒְְְֱִִֶֶַַָָָֹ

ולא למא�ר �מ�מע ל�א�ר" "�תית ��אמר ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹלפי

�א� ל�מר �למ�ד למנח�ת? לפסל� יכ�ל ְְְְְִִַַָָָָָלמנח�ת,

למעט א�א ל�א�ר" "�תית נאמר ולא ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ"�תית",

�ריחי� ה�ח�� �א� �תית, צרי� �אי� ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמנח�ת

�ה� פו)��ר ‰‰ÔÈ:(מנחות Ú·¯.:�ל�גי �ל�ה ֵֶָָ∆««ƒְִָֹ

CÒ�Â.,�נילספלי� ס�ה: �מ�כת ��נינ� �מ� ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶַָָ�ְֵָ

�מי� �מנ�בי� ה�ז�ח �רא� הי� �ס� �ל ְִִָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹספלי�

מק�ח וה�א לת�כ�, ה�י� נ�ת� ��י�. חטמי� ְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָ�ני

י�רד �מ�� ה�ז�ח �ג על ונ�פל החט� �ר� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוי�צא

י�רדל�יתי� ה�ח�ת �במז�ח ע�למי�, �ית �מז�ח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ

לאר�: ה�ז�ח �ÁÁÈ(Ó‡)מ� ÁÈ¯Ï.ה�נחה על ְִִֵֶַַָָ¿≈«ƒ…«ְִַַָ

הקרבת�: וסדר �ליל, ��� נסכי� ��נחת ְְִֵֶַָָָָָ�ְְֱִִֶֶַַָנאמר,

��אמר ה�נחה, �� ואחר �תח�ה, (ויקראהאברי� ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

�מנחה":כג) "ע�לה :(·Ó)„ÈÓz.,��י אל מ��� ְִָָ»ƒִֶ

�נתי�: י�� יפסיק ÌÎÏולא „Úe‡ ¯L‡.אק�ע�� ְְְִִֵַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְֶֶַ

אק�ע�� �� אלי�, לד�ר מר��תינ�מ�עד וי� לבא. ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ה�ד�� היה ה�ח�ת מז�ח ��על מ�א�, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמדי�

וי� ה����, מ�ה�ק� מ�ה ע� מד�ר ה�א ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ר��

��אמר �מ� ה��רת" "מעל כה)א�מרי�: :(שמות ְְֱִֵֶֶֶַַַַֹ

לכ�" א�עד ו"א�ר ה��רת", מעל א�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ"וד�ר�י

אהל על א�א ה�ז�ח, על אמ�ר אינ� �א� ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאמ�ר



devzliriayקמד meiqelwpe`

éìàíL Ei''yx:âîìàøNé éðáì änL ézãrðå ¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®
c÷ðåéãáëa Li''yx:ãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å §¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−

Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−
:éì ïäëìäîéúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå §©¥¬¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦

:íéýìûì íäìåîíäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå ¨¤−¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½
ì íéøöî õøàî íúà éúàöBä øLàéðëL £¤̧¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´

íäéäìà ýåýé éðà íëBúái''yx:ôéòéáù §®̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ìàíéhL éör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−

Búà äNrzi''yx:áBaçø änàå Bkøà änà ©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ
:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
áäæ øæ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈

áéáñi''yx:ãBl-äNrz áäæ úòaè ézLe| ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´
éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL ìr Bøæì úçzî¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´
Búà úàNì íécáì íézáì äéäå åécö¦¨®§¨¨Æ§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

änäai''yx:äíéhL éör íécaä-úà úéNrå ¨¥«¨§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöååúëøtä éðôì Búà äzúðå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤

øLà úøtkä éðôì úãrä ïøà-ìr øLà£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ

:ÔnzמגÈ�·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â «»∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈

:È¯˜Èa Lc˜˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»ƒ

ÈÂ˙מד ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»

È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»«¬…¿»¿ƒ

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡¡«≈¿«»»√»»

È�aמה B‚a Èz�ÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈

:dÏ‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¡≈¿∆¡»

Ècמו ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È ˙È˜t‡«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÈÈ ‡�‡ ÔB‰È�Èa Èz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿ƒ≈≈¬»¿»

:ÔB‰‰Ï‡א‡Áa„Ó „aÚ˙Â ¡»¬¿«¿≈«¿¿»

‡iÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï¿«¿»»¬ƒ¿…∆¿«»

:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡cב‡˙n‡ ¿»≈ƒƒ«¿≈»≈«¿»

È‰È Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈

:È‰B�¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

‡d¯bג ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈

˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿¿¿»

·‰„c ¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B�¯«̃¿ƒ¿«¿∆≈≈ƒ¿«

:¯BÁÒ ¯BÁÒדÔ˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â ¿¿¿«¿≈ƒ¿«

ÏÚ d¯È„Ï Ú¯lÓ dÏ „aÚz ·‰„cƒ¿««¿∆≈ƒ¿«¿≈≈«

ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈

‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏה˙È „aÚ˙Â ¿ƒ«»≈¿¿«¿≈»

ÔB‰˙È ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿

:‡·‰cו‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â «¬»¿ƒ≈»≈√»»À¿»

Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ Ècƒ«¬»¿«¬»ƒ√»

é"ùø

��קרא: ה�ז�ר nL‰(Ó‚)מ�עד Èz„ÚB�Â. ְְִִֵַַָָ¿«¿ƒ»»
�ד��ר, ע�� מ�עדאתועד מק�� ה��בע �מל� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

:�� עבדיו ע� .È„·Îaה����:.Lc˜�Âלד�ר ְֲִֵַָָָ¿ƒ¿«ְִַָƒ¿…ƒ
�קרי אל א�דה: �מדר� ,�� �כינתי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ���רה

ל� רמז �א� ��י. �מכ�די� �מכ�די, א�א ִִֶַָָָ�ְַַָ�ְְִִִֶָֹ�כבדי,

מ�ה �אמר וזה� הקמת�, �י�� אהר� �ני ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמיתת

י) �קר�בי(ויקרא לאמר ה' ��ר א�ר "ה�א :ְֲִִֵֶֶַֹ

�כבדי": "ונק�� ��ר? והיכ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹא�ד�",

(ÂÓ)ÌÎB˙· È�ÎLÏ.:�ת�כ� אני ל��� מנת על ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

(‡)˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó.��ע קיט�ר עליו להעל�ת ƒ¿«¿…∆ְֲֲִַַָָ

Bbb(‚)ס�י�: מז�ח.‡˙ אבל �ג, ל� היה זה ִַ∆«ְֲִֶַַָָָ

אדמה חלל� ממ�אי� א�א �ג, ל� היה לא ְְֲֲִֶַַָָָָָָָָֹהע�לה

חנ�ת�: Ê‰·�כל ¯Ê.:ה�ה� לכתר ה�א סימ� ְֲִָָָ≈»»ְְִֶֶָ�ָ

(„)ÂÈ˙ÚÏˆ.,זו��ת ל��� היא לפי�א� �תר��מ�, «¿…»ְְְְִִִַָָ

���ני זו��תיו ��י על צ�יו", �ני "על ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��אמר:

ה��ע�ת.È‰Â‰צ�יו: ÌÈz·Ïהא�ה:מע�ה ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ
ÌÈc·Ï.ה��עת �היה �ית È�ÙÏ(Â)לבד:לכל ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָƒ¿≈
˙Î¯t‰.��לצפ האר�� מ�נגד מ��� �אמר ��א «»…∆ְְִֶֶֶַָָָָָֹ

devzliriay mei qelwpe`

änL Eì ãreà øLà úãrä-ìri''yx:æøéè÷äå ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬
Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìr̈¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²

äpøéè÷é úøpä-úài''yx:ç-úà ïøäà úìräáe ¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤
ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²

íëéúøãì ýåýé éðôìi''yx:èåéìr eìrú-àì ¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²
eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−

åéìri''yx:éäðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà øtëå ¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®
åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç ícî¦©º©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ

ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íëéúøãìi''yxôôô : §Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî .íé÷åñô à"÷

ÔnÊ‡ Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk«À¿»ƒ««¬»ƒ¬«≈

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓזÈ‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ ≈¿ƒ»«»¿«¿«¬ƒ

¯Ùˆa ¯Ùˆa ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«ƒ¿«

:dp˜qÈ ‡i�ÈˆBa ˙È d˙e�˜˙‡a¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

i�ÈˆBa‡ח ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»

˙¯Ë˜ dp˜qÈ ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»«≈ƒ«¿…∆

:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea¿«»¿ƒ»√»¿»¿»≈

˜Ë¯˙ט È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆

‡˙Á�Óe ‡˙ÏÚÂ ÔÈ‡¯Îe� ÔÈÓÒea¿ƒ¿»ƒ«¬»»ƒ¿»»

:È‰BÏÚ ÔeÎq�˙ ‡Ï ‡kÒ�Â¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

Á„‡י È‰B�¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»

‡i¯etk ˙‡hÁ ‡ÓcÓ ‡zLa¿«»ƒ¿»««ƒ«»

ÔBÎÈ¯„Ï È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á¬»¿«»¿«≈¬ƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ÙÙÙ …∆¿ƒ√»¿»

é"ùø

מכ�� ה��רת", "לפני ל�מר: �למ�ד לדר��? ָ�ְְְְִֵֶַַַַָֹא�

מ�ח��: האר�� נ��י.B·ÈËÈ‰a(Ê)�נגד ל��� ְִֶֶַָָ¿≈ƒְִ

���רפ� ה�תיל�ת מ��� ה�נ�רה �ל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָה�זיכי�

�בקר: �קר �כל מטיב� והיה .‰p¯˙��ילה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ«≈…
��נ�רה, האמ�ר�ת נר�ת �ל וכ� �לע"ז, ְְְֲֵֵַַַָָָלוצי"�

ל��� �ה�א העלאה, �� ��אמר מ�ק�� ְֱֲִֶֶֶַַָָָָח��

להעל�ת.ÏÚ‰·e˙(Á)הדלקה: ���דליק� ְַָָ¿«¬…ְְְֲִֵֶַַ

�חרית.p¯ÈË˜È‰להב��: מקטיר �רס י��, �כל ְַַָ«¿ƒ∆»ְְְֲִִַַָָ

הער�י�: �י� מקטיר ÂÈÏÚ(Ë)�פרס eÏÚ˙Œ‡Ï. ְְְִִֵַַַָָ…«¬»»
מז�ח Ê¯‰זה:על ˙¯Ë˜.,נדבה �ל קטרת ��� ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְֶֶָָֹ

מ�� ח�� ל� זר�ת ���:‰Á�Óe ‰ÏÚÂ.ע�לה ולא �ִָָ¿…»ƒ¿»ְָֹ

�ל היא �מנחה וע��, �המה �ל ע�לה ְְְְִִִֵֶֶָָָָ�מנחה.

‡‰¯Ô(È)לח�: ¯tÎÂ.:�מי� Ma�‰מ�� ˙Á‡. ֶֶ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»
מ�ת" �"אחרי ��אמר ה�א ה���רי�, (ויקרא�י�� ְְֱֲִִֵֶֶַַַ

עליו":יז) וכ�ר ה' לפני א�ר ה�ז�ח אל "ויצא :ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ.�ה���רי י�� �ל ו�עיר �ר ה� «««ƒÀƒְִִִֵֶַַָ

וקד�יו: מק�� טמאת על ˜„Lהמכ�רי� ְְִַַַ�ְְְִַָָָָ…∆
ÌÈL„˜.ולא �לבד ה�ל� ל�ברי� מק�� ה�ז�ח »»ƒְְִֵַַ�ְְְִִַַַָָָֹ

אחרת: ֲֶֶַַָלעב�דה

תצוה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קמה devzliriay mei qelwpe`

änL Eì ãreà øLà úãrä-ìri''yx:æøéè÷äå ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬
Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìr̈¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²

äpøéè÷é úøpä-úài''yx:ç-úà ïøäà úìräáe ¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤
ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²

íëéúøãì ýåýé éðôìi''yx:èåéìr eìrú-àì ¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²
eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−

åéìri''yx:éäðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà øtëå ¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®
åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç ícî¦©º©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ

ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íëéúøãìi''yxôôô : §Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî .íé÷åñô à"÷

ÔnÊ‡ Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk«À¿»ƒ««¬»ƒ¬«≈

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓזÈ‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ ≈¿ƒ»«»¿«¿«¬ƒ

¯Ùˆa ¯Ùˆa ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«ƒ¿«

:dp˜qÈ ‡i�ÈˆBa ˙È d˙e�˜˙‡a¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

i�ÈˆBa‡ח ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»

˙¯Ë˜ dp˜qÈ ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»«≈ƒ«¿…∆

:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea¿«»¿ƒ»√»¿»¿»≈

˜Ë¯˙ט È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆

‡˙Á�Óe ‡˙ÏÚÂ ÔÈ‡¯Îe� ÔÈÓÒea¿ƒ¿»ƒ«¬»»ƒ¿»»

:È‰BÏÚ ÔeÎq�˙ ‡Ï ‡kÒ�Â¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

Á„‡י È‰B�¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»

‡i¯etk ˙‡hÁ ‡ÓcÓ ‡zLa¿«»ƒ¿»««ƒ«»

ÔBÎÈ¯„Ï È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á¬»¿«»¿«≈¬ƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ÙÙÙ …∆¿ƒ√»¿»

é"ùø

מכ�� ה��רת", "לפני ל�מר: �למ�ד לדר��? ָ�ְְְְִֵֶַַַַָֹא�

מ�ח��: האר�� נ��י.B·ÈËÈ‰a(Ê)�נגד ל��� ְִֶֶַָָ¿≈ƒְִ

���רפ� ה�תיל�ת מ��� ה�נ�רה �ל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָה�זיכי�

�בקר: �קר �כל מטיב� והיה .‰p¯˙��ילה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ«≈…
��נ�רה, האמ�ר�ת נר�ת �ל וכ� �לע"ז, ְְְֲֵֵַַַָָָלוצי"�

ל��� �ה�א העלאה, �� ��אמר מ�ק�� ְֱֲִֶֶֶַַָָָָח��

להעל�ת.ÏÚ‰·e˙(Á)הדלקה: ���דליק� ְַָָ¿«¬…ְְְֲִֵֶַַ

�חרית.p¯ÈË˜È‰להב��: מקטיר �רס י��, �כל ְַַָ«¿ƒ∆»ְְְֲִִַַָָ

הער�י�: �י� מקטיר ÂÈÏÚ(Ë)�פרס eÏÚ˙Œ‡Ï. ְְְִִֵַַַָָ…«¬»»
מז�ח Ê¯‰זה:על ˙¯Ë˜.,נדבה �ל קטרת ��� ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְֶֶָָֹ

מ�� ח�� ל� זר�ת ���:‰Á�Óe ‰ÏÚÂ.ע�לה ולא �ִָָ¿…»ƒ¿»ְָֹ

�ל היא �מנחה וע��, �המה �ל ע�לה ְְְְִִִֵֶֶָָָָ�מנחה.

‡‰¯Ô(È)לח�: ¯tÎÂ.:�מי� Ma�‰מ�� ˙Á‡. ֶֶ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»
מ�ת" �"אחרי ��אמר ה�א ה���רי�, (ויקרא�י�� ְְֱֲִִֵֶֶַַַ

עליו":יז) וכ�ר ה' לפני א�ר ה�ז�ח אל "ויצא :ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ.�ה���רי י�� �ל ו�עיר �ר ה� «««ƒÀƒְִִִֵֶַַָ

וקד�יו: מק�� טמאת על ˜„Lהמכ�רי� ְְִַַַ�ְְְִַָָָָ…∆
ÌÈL„˜.ולא �לבד ה�ל� ל�ברי� מק�� ה�ז�ח »»ƒְְִֵַַ�ְְְִִַַַָָָֹ

אחרת: ֲֶֶַַָלעב�דה

תצוה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קמו

(øéèôî) øåëæ úùøô éðù øôñá ïéàøå÷å

øéèôîæé:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦
çééøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàér äzàå Erâéå ó £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©

:íéýìû àøé àìåèééäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäçîz dzLøì äìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈«Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ

-úà*øëæ:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîr øëæ ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«
*mixne`zlin miinrt.xkf.(lebqa) xkf ipyae (dxiva) xkf oey`xd¥«¤¤«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

ú"åîùì úøèôäâî ÷øô ìà÷æçéá

é:úéðëz-úà eããîe íäéúBðBrî eîìkéå úéaä-úà ìàøNé úéa-úà ãbä íãà-ïá äzààéeîìëð-íàå ©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤©©½¦§¦¨«§−¥«£«¥¤®¨«§−¤¨§¦«§¦¦§§º

åéúøeö-ìëå åéúwç-ìk úàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe åéàöBîe Búðeëúe úéaä úøeö eùr-øLà ìkî¦´Ÿ£¤¨ÀŸ©´©©¿¦§«¨¿«¨¿̈«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´¨ªŸ¨Á§¨«Ÿ¨³

:íúBà eùrå åéúwç-ìk-úàå Búøeö-ìk-úà eøîLéå íäéðérì áúëe íúBà òãBä åéúøBz-ìëåáéúàæ §¨«Ÿ¨Æ©´½̈§−Ÿ§¥¥¤®§¦§§º¤¨«¨²§¤¨ªŸ−̈§¨¬Ÿ¨«−Ÿ

áéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä úøBz|:úéaä úøBz úàæ-äpä íéLã÷ Lã÷ áéáñâéúBcî älàå ©´©®̈¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦¥−Ÿ©¬©¨«¦§¥̧¤¦³

áb äæå ãçàä úøæ áéáñ dúôN-ìà dìeáâe áçø-änàå änàä ÷éçå çôèå änà änà úBnàa çaænä©¦§¥̧©Æ¨«©½©¨¬©−̈¨®Ÿ©§¥̧¨«©¹̈§©¨ÀŸ©§¨̧¤§¨¨³¨¦Æ¤¤́¨«¤½̈§¤−©¬

:çaænäãéäpèwä äøæräîe úçà änà áçøå úBnà íézL äðBzçzä äøærä-ãr õøàä ÷éçîe ©¦§¥«©¥¥̧¨¹̈¤©¨«£¨¨³©©§¨Æ§©´¦©½§−Ÿ©©¨´¤¨®¥¨«£¨¨̧©§©¹̈

:änàä áçøå úBnà òaøà äìBãbä äøærä-ãråèúBðøwä äìrîìe ìûéøàäîe úBnà òaøà ìûøääå ©¨«£¨¨³©§¨Æ©§©´©½§−Ÿ©¨«©¨«§©«©§¥−©§©´©®¥¨«£¦¥´§©½§¨©§¨−

:òaøàæè:åéráø úraøà ìà reáø áçø äøNr íézLa Cøà äøNr íézL ìûéøàäåæéòaøà äøæräå ©§©«§¨«£¦¥À§¥³¤§¥Æ½Ÿ¤¦§¥¬¤§¥−®Ÿ©¨¾©¤−©§©¬©§¨¨«§¨«£¨º̈©§©¯

änà dì-÷éçäå änàä éöç dúBà áéáñ ìeábäå äéráø úraøà ìà áçø äøNr òaøàa Cøà äøNr¤§¥´ÀŸ¤§©§©³¤§¥Æ½Ÿ©¤−©§©´©§¨¤®¨§©§Á¨¦̧¹̈£¦´¨«©À̈§©¥«¨³©¨Æ

:íéã÷ úBðt eäúìrîe áéáñçéíBéa çaænä úBwç älà ýåýé éðãà øîà äk íãà-ïa éìà øîàiå ¨¦½©«£Ÿ¥−§¬¨¦«©Ÿ́¤¥©À¤¨¨Æ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤ª´©¦§¥½©§−

:íc åéìr ÷øæìå äìBò åéìr úBìräì BúBNräèé÷Bãö òøfî íä øLà íiåìä íéðäkä-ìà äzúðå ¥¨®§©«£³¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ¨−̈¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´©«§¦¦¿£¤´¥Á¦¤̧©¨¹

ì äåäé éðãà íàð éìà íéáøwä:úàhçì ø÷a-ïa øt éðúøLëåéúðø÷ òaøà-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ©§Ÿ¦´¥©À§ª²£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−§¨«§¥®¦©¬¤¨−̈§©¨«§¨«©§¨´¦¨À§¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

:eäzøtëå BúBà úàhçå áéáñ ìeábä-ìàå äøærä úBpt òaøà-ìàåàëBôøNe úàhçä øtä úà zç÷ìå §¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈§¤©§−¨¦®§¦¥¨¬−§¦©§¨«§¨´©§½̈¥−©¨´©«©¨®§¨Æ

:Lc÷nì õeçî úéaä ã÷ôîaáëçaænä-úà eàhçå úàhçì íéîz íéfr-øérN áéø÷z éðMä íBiáe §¦§©´©©½¦¦−©¦§¨«©Æ©¥¦½©§¦²§¦«¦¦¬¨¦−§©®̈§¦§Æ¤©¦§¥½©

:øta eàhç øLàkâë:íéîz ïàvä-ïî ìéàå íéîz ø÷a-ïa øt áéø÷z àhçî EúBlëaãëízáø÷äå ©«£¤¬¦§−©¨«§©«§−¥«©¥®©§¦Æ©´¤¨¨´¨¦½§©¬¦¦©−Ÿ¨¦«§¦§©§−̈

:ýåýéì äìò íúBà eìräå çìî íäéìr íéðäkä eëéìLäå ýåýé éðôìäëäNrz íéîé úráL ¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧©«Ÿ£¦³£¥¤Æ¤½©§¤«¡¬¨²Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§©´¨¦½©«£¤¬

íéîéîz ïàvä-ïî ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN:eùréåëeøäèå çaænä-úà eøtëé íéîé úráL §¦«©−̈©®©¯¤¨¨²§©¬¦¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«Ÿ¦§©´¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©§¦£−

:åéãé eàìîe Búàæëçaænä-ìr íéðäkä eùré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå íéîiä-úà elëéå Ÿ®¦§−¨¨«¦«©−¤©¨¦®§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ

:ýåýé éðãà íàð íëúà éúàöøå íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úà¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½§¨¦´¦¤§¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäåè à-ìàåîù

åèáCøca Bì íN-øLà ìûøNéì ÷ìîr äNr-øLà úà ézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦¥²£¤¨¨¬£¨¥−§¦§¨¥®£¤¨¬Æ©¤½¤
:íéøönî Búìraâìîçú àìå Bì-øLà-ìk-úà ízîøçäå ÷ìîr-úà äúékäå Cì äzr ©«£Ÿ−¦¦§¨«¦©¨Á¥̧§¦¦¹̈¤£¨¥À§©«£©§¤Æ¤¨£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ

:øBîç-ãrå ìîbî äN-ãrå øBMî ÷ðBé-ãrå ììòî äMà-ãr Léàî äzîäå åéìrãònLéå ¨¨®§¥«©º̈¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ§©¥½¦´§©¤½¦¨−̈§©£«©§©©³
:äãeäé Léà-úà íéôìà úøNrå éìâø óìà íéúàî íéàìha íã÷ôiå írä-úà ìeàL̈Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ©§¨¦½¨©¬¦¤−¤©§¦®©«£¤¬¤£¨¦−¤¦¬§¨«

ä:ìçpa áøiå ÷ìîr øér-ãr ìeàL àáiååCBzî eãø eøq eëì éðéwä-ìà ìeàL øîàiå ©¨¬Ÿ¨−©¦´£¨¥®©¨−¤©¨«©©Ÿ́¤¨´¤©¥¦¿§Áª̧§¹¦´
øñiå íéøönî íúBìra ìàøNé éða-ìk-ír ãñç äúéNr äzàå Bnr Eôñà-ït é÷ìîr£¨«¥¦À¤Ÿ¦«§Æ¦½§©º̈¨¦³¨¤̧¤Æ¦¨§¥´¦§¨¥½©«£¨−¦¦§¨®¦©¨¬©

:÷ìîr CBzî éðé÷æiå:íéøöî éðt-ìr øLà øeL EàBa äìéåçî ÷ìîr-úà ìeàL C ¥¦−¦¬£¨¥«©©¬¨−¤£¨¥®¥«£¦¨Æ«£´½£¤−©§¥¬¦§¨«¦
ç:áøç-éôì íéøçä írä-ìk-úàå éç ÷ìîr-Cìî ââà-úà Ntúiåèíräå ìeàL ìîçiå ©¦§²Ÿ¤£©¬¤«¤£¨¥−¨®§¤¨¨−̈¤«¡¦¬§¦¨«¤©©§ŸÁÁ¨¸§¨¹̈

íîéøçä eáà àìå áBhä-ìk-ìrå íéøkä-ìrå íéðLnäå ø÷aäå ïàvä áèéî-ìrå ââà-ìr©£À̈§©¥©´©ŸÁÁ§©¨¨̧§©¦§¦³§©©¨¦Æ§©¨©½§¬Ÿ¨−©«£¦¨®
:eîéøçä dúà ñîðå äæáîð äëàìnä-ìëåé:øîàì ìûeîL-ìà ýåýé-øác éäéåàéézîçð §¨©§¨¨²§¦§¨¬§¨¥−Ÿ¨¬¤«¡¦«©«§¦Æ§©§Ÿ̈½¤§¥−¥«Ÿ¦©À§¦

ì øçiå íé÷ä àì éøác-úàå éøçàî áL-ék Cìîì ìeàL-úà ézëìîä-ékL÷ræiå ìàeî ¦«¦§©³§¦¤¨Æ§¤½¤¦¨Æ¥©«£©½§¤§¨©−´Ÿ¥¦®©¦̧©Æ¦§¥½©¦§©¬
:äìélä-ìk ýåýé-ìàáéì ãbiå ø÷aa ìeàL úàø÷ì ìûeîL íkLiåøîàì ìûeîL ¤§Ÿ̈−¨©¨«§¨©©§¥¯§¥²¦§©¬¨−©®Ÿ¤©ª©̧¦§¥¹¥ÀŸ



קמז

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

:eäzøtëå BúBà úàhçå áéáñ ìeábä-ìàå äøærä úBpt òaøà-ìàåàëBôøNe úàhçä øtä úà zç÷ìå §¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈§¤©§−¨¦®§¦¥¨¬−§¦©§¨«§¨´©§½̈¥−©¨´©«©¨®§¨Æ

:Lc÷nì õeçî úéaä ã÷ôîaáëçaænä-úà eàhçå úàhçì íéîz íéfr-øérN áéø÷z éðMä íBiáe §¦§©´©©½¦¦−©¦§¨«©Æ©¥¦½©§¦²§¦«¦¦¬¨¦−§©®̈§¦§Æ¤©¦§¥½©

:øta eàhç øLàkâë:íéîz ïàvä-ïî ìéàå íéîz ø÷a-ïa øt áéø÷z àhçî EúBlëaãëízáø÷äå ©«£¤¬¦§−©¨«§©«§−¥«©¥®©§¦Æ©´¤¨¨´¨¦½§©¬¦¦©−Ÿ¨¦«§¦§©§−̈

:ýåýéì äìò íúBà eìräå çìî íäéìr íéðäkä eëéìLäå ýåýé éðôìäëäNrz íéîé úráL ¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧©«Ÿ£¦³£¥¤Æ¤½©§¤«¡¬¨²Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§©´¨¦½©«£¤¬

íéîéîz ïàvä-ïî ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN:eùréåëeøäèå çaænä-úà eøtëé íéîé úráL §¦«©−̈©®©¯¤¨¨²§©¬¦¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«Ÿ¦§©´¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©§¦£−

:åéãé eàìîe Búàæëçaænä-ìr íéðäkä eùré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå íéîiä-úà elëéå Ÿ®¦§−¨¨«¦«©−¤©¨¦®§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ

:ýåýé éðãà íàð íëúà éúàöøå íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úà¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½§¨¦´¦¤§¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäåè à-ìàåîù

åèáCøca Bì íN-øLà ìûøNéì ÷ìîr äNr-øLà úà ézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦¥²£¤¨¨¬£¨¥−§¦§¨¥®£¤¨¬Æ©¤½¤
:íéøönî Búìraâìîçú àìå Bì-øLà-ìk-úà ízîøçäå ÷ìîr-úà äúékäå Cì äzr ©«£Ÿ−¦¦§¨«¦©¨Á¥̧§¦¦¹̈¤£¨¥À§©«£©§¤Æ¤¨£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ

:øBîç-ãrå ìîbî äN-ãrå øBMî ÷ðBé-ãrå ììòî äMà-ãr Léàî äzîäå åéìrãònLéå ¨¨®§¥«©º̈¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ§©¥½¦´§©¤½¦¨−̈§©£«©§©©³
:äãeäé Léà-úà íéôìà úøNrå éìâø óìà íéúàî íéàìha íã÷ôiå írä-úà ìeàL̈Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ©§¨¦½¨©¬¦¤−¤©§¦®©«£¤¬¤£¨¦−¤¦¬§¨«

ä:ìçpa áøiå ÷ìîr øér-ãr ìeàL àáiååCBzî eãø eøq eëì éðéwä-ìà ìeàL øîàiå ©¨¬Ÿ¨−©¦´£¨¥®©¨−¤©¨«©©Ÿ́¤¨´¤©¥¦¿§Áª̧§¹¦´
øñiå íéøönî íúBìra ìàøNé éða-ìk-ír ãñç äúéNr äzàå Bnr Eôñà-ït é÷ìîr£¨«¥¦À¤Ÿ¦«§Æ¦½§©º̈¨¦³¨¤̧¤Æ¦¨§¥´¦§¨¥½©«£¨−¦¦§¨®¦©¨¬©

:÷ìîr CBzî éðé÷æiå:íéøöî éðt-ìr øLà øeL EàBa äìéåçî ÷ìîr-úà ìeàL C ¥¦−¦¬£¨¥«©©¬¨−¤£¨¥®¥«£¦¨Æ«£´½£¤−©§¥¬¦§¨«¦
ç:áøç-éôì íéøçä írä-ìk-úàå éç ÷ìîr-Cìî ââà-úà Ntúiåèíräå ìeàL ìîçiå ©¦§²Ÿ¤£©¬¤«¤£¨¥−¨®§¤¨¨−̈¤«¡¦¬§¦¨«¤©©§ŸÁÁ¨¸§¨¹̈

íîéøçä eáà àìå áBhä-ìk-ìrå íéøkä-ìrå íéðLnäå ø÷aäå ïàvä áèéî-ìrå ââà-ìr©£À̈§©¥©´©ŸÁÁ§©¨¨̧§©¦§¦³§©©¨¦Æ§©¨©½§¬Ÿ¨−©«£¦¨®
:eîéøçä dúà ñîðå äæáîð äëàìnä-ìëåé:øîàì ìûeîL-ìà ýåýé-øác éäéåàéézîçð §¨©§¨¨²§¦§¨¬§¨¥−Ÿ¨¬¤«¡¦«©«§¦Æ§©§Ÿ̈½¤§¥−¥«Ÿ¦©À§¦

ì øçiå íé÷ä àì éøác-úàå éøçàî áL-ék Cìîì ìeàL-úà ézëìîä-ékL÷ræiå ìàeî ¦«¦§©³§¦¤¨Æ§¤½¤¦¨Æ¥©«£©½§¤§¨©−´Ÿ¥¦®©¦̧©Æ¦§¥½©¦§©¬
:äìélä-ìk ýåýé-ìàáéì ãbiå ø÷aa ìeàL úàø÷ì ìûeîL íkLiåøîàì ìûeîL ¤§Ÿ̈−¨©¨«§¨©©§¥¯§¥²¦§©¬¨−©®Ÿ¤©ª©̧¦§¥¹¥ÀŸ



קמח

:ìbìbä ãøiå øáriå áqiå ãé Bì áévî äpäå äìîøkä ìeàL-àaâéìeàL-ìà ìûeîL àáiå ¨«¨³©©§¤̧¨Æ§¦¥̧©¦¬Æ½̈©¦ŸÆ©©«£½Ÿ©¥−¤©¦§¨«©¨¬Ÿ§¥−¤¨®
:ýåýé øác-úà éúîé÷ä ýåýéì äzà Ceøa ìeàL Bì øîàiåãéäîe ìàeîL øîàiå ©Ÿ̄¤´¨À¨³©¨Æ©«Ÿ̈½£¦−Ÿ¦¤§©¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤§¥½¤²

:rîL éëðà øLà ø÷aä ìB÷å éðæàa äfä ïàvä-ìB÷åèíeàéáä é÷ìîrî ìeàL øîàiå «©¬Ÿ©¤−§¨§¨®§´©¨½̈£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©¸Ÿ¤¨¹¥«£¨«¥¦´¡¦À
éäìà ýåýéì çáæ ïrîì ø÷aäå ïàvä áèéî-ìr írä ìîç øLà:eðîøçä øúBiä-úàå E £¤̧¨©³¨¨Æ©¥©³©ŸÆ§©¨½̈§©¬©§−Ÿ©©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¤©¥−¤«¡©«§

æèBì øîàiå äìélä éìà ýåýé øac øLà úà El äãébàå óøä ìeàL-ìà ìàeîL øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½¤µ¤§©¦´¨§½¥Á£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¥©−©¨®§¨©¬Ÿ¤−
:øacæééðéra äzà ïè÷-íà àBìä ìàeîL øîàiåEçLîiå äzà ìûøNé éèáL Làø E ©¥«©´Ÿ¤§¥½£À¦¨³Ÿ©¨Æ§¥¤½²Ÿ¦§¥¬¦§¨¥−¨®¨©¦§¨«£¯

:ìàøNé-ìr Cìîì ýåýéçéíéàhçä-úà äzîøçäå Cì øîàiå Cøãa ýåýé EçìLiå §Ÿ̈²§¤−¤©¦§¨¥«©¦§¨«£¬§Ÿ̈−§¨®¤©ÀŸ¤¥´§©«£©§º̈¤©«©¨¦Æ
:íúà íúBlk ãr Bá zîçìðå ÷ìîr-úàèéììMä-ìà èrzå ýåýé ìB÷a zrîL-àì änìå ¤£¨¥½§¦§©§¨´½©¬©−̈Ÿ¨«§¨¬¨«Ÿ¨©−§¨§´§Ÿ̈®©©̧©Æ¤©¨½̈

:ýåýé éðéra òøä NrzåëCøca Cìàå ýåýé ìB÷a ézrîL øLà ìûeîL-ìà ìeàL øîàiå ©©¬©¨©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¨¹¤§¥À£¤³¨©̧§¦Æ§´§Ÿ̈½¨«¥¥¾©¤−¤
:ézîøçä ÷ìîr-úàå ÷ìîr Cìî ââà-úà àéáàå ýåýé éðçìL-øLààëírä çwiå £¤§¨©´¦§Ÿ̈®¨«¨¦À¤£©Æ¤´¤£¨¥½§¤£¨¥−¤«¡©«§¦©¦©̧¨¨¯

éäìà ýåýéì çaæì íøçä úéLàø ø÷áe ïàö ììMäî:ìbìba Eáëõôçä ìûeîL øîàiå ¥«©¨¨²¬Ÿ¨−̈¥¦´©¥®¤¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨«©Ÿ́¤§¥À©¥³¤
ìB÷a rîLk íéçáæe úBìòa ýåýéì:íéìéà áìçî áéL÷äì áBè çáfî rîL äpä ýåýé ©«Ÿ̈Æ§Ÿ´§¨¦½¦§−Ÿ©§´§Ÿ̈®¦¥³§¸Ÿ©Æ¦¤´©½§©§¦−¥¥¬¤¥¦«

âë:Cìnî Eñàîiå ýåýé øác-úà zñàî ïré øöôä íéôøúe ïåàå éøî íñ÷-úàhç ék¦³©©¤̧¤Æ¤½¦§¨¬¤§¨¦−©§©®©À©¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§−¦¤«¤
ãëéøác-úàå ýåýé-ét-úà ézøár-ék éúàèç ìàeîL-ìà ìeàL øîàiåéúàøé ék E ©¸Ÿ¤¨³¤§¥Æ¨½̈¦¦«¨©¬§¦¤¦§Ÿ̈−§¤§¨¤®¦³¨¥̧¦Æ

:íìB÷a òîLàå írä-úàäë:ýåýéì äåçzLàå énr áeLå éúàhç-úà àð àN äzrå ¤¨½̈¨«¤§©−§¨«§©¾̈¨¬−̈¤©¨¦®§´¦¦½§¤§©«£¤−©«Ÿ̈«
åëýåýé Eñàîiå ýåýé øác-úà äzñàî ék Cnr áeLà àì ìeàL-ìà ìàeîL øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½¬Ÿ¨−¦¨®¦³¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§´§Ÿ̈½

:ìàøNé-ìr Cìî úBéäîæëðëa ÷æçiå úëìì ìûeîL áqiå:òøwiå Bìérî-óçëåéìà øîàiå ¦«§¬¤−¤©¦§¨¥«©¦¬Ÿ§¥−¨¤®¤©©«£¥¬¦§©§¦−©¦¨©«©³Ÿ¤¥¨Æ
éìrî ìûøNé úeëìîî-úà ýåýé òø÷ ìàeîL:jnî áBhä Erøì dðúðe íBiä Eèëíâå §¥½¨©̧§Ÿ̈¹¤«©§§¯¦§¨¥²¥«¨¤−©®§¨¾̈§¥«£−©¬¦¤«¨§©Æ

:íçpäì àeä íãà àì ék íçpé àìå øwLé àì ìàøNé çöðìéðãak äzr éúàèç øîàiå ¥´©¦§¨¥½¬Ÿ§©¥−§´Ÿ¦¨¥®¦´¬Ÿ¨¨²−§¦¨¥«©´Ÿ¤¨½̈¦©À̈©§¥¬¦
éäìà ýåýéì éúéåçzLäå énr áeLå ìûøNé ãâðå énr-éð÷æ ãâð àð:EàììàeîL áLiå ¨²¤¬¤¦§¥«©¦−§¤¤́¦§¨¥®§´¦¦½§¦§©«£¥−¦©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤«©¨¬¨§¥−

:ýåýéì ìeàL eçzLiå ìeàL éøçàáì÷ìîr Cìî ââà-úà éìà eLébä ìûeîL øîàiå ©«£¥´¨®©¦§©¬¨−©«Ÿ̈«©Ÿ́¤§¥À©¦³¥©Æ¤£©Æ¤´¤£¨¥½
:úånä-øî øñ ïëà ââà øîàiå úpãrî ââà åéìà CìiåâìäìkL øLàk ìàeîL øîàiå ©¥¤́¥½̈£©−©«£©®Ÿ©Ÿ́¤£½̈¨¥−¨¬©©¨«¤©Ÿ́¤§¥½©«£¤̧¦§¨³

:ìbìba ýåýé éðôì ââà-úà ìûeîL óqLéå Enà íéLpî ìkLz-ïk Eaøç íéLðãìCìiå ¨¦Æ©§¤½¥¦§©¬¦¨¦−¦¤®©§©¥̧§¥¯¤£¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨«©¥¬¤
:ìeàL úráb Búéa-ìà äìr ìeàLå äúîøä ìûeîL§¥−¨«¨¨®¨§¨²¨¨¬¤¥−¦§©¬¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמט

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ח אדר.

בעת רצון יזכירו אותו ואת זוגתו תי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

מתאים לתוכן כתבו.

ולשאלותיו בענין הדירה, כפי ששמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר הנה בעניני דירה כפשוטם 

נועם  )בדרכי  שכמובן  אף  פנימה.  מלך  בת  כבודה  כל  מש"כ  עפ"י  הבית,  עקרת  האשה  עם  להתחשב  יש 

ובדרכי שלום( יכול לבאר לה גם טעמים ונימוקים דהשקפה מנגדת להשקפתה ואולי תשוכנע, אבל באם 

לא יש להתחשב בדעתה.

תי' הם  זוגתו  וכן שם  ישנו אותם, שהרי שמו  ב( בהנוגע להשמות, אינם מובנים הטעמים למה 

שמות קודש.

ג( אודות הצלחה במלאכתו מלאכת הקודש חנוך על טהרת הקודש, בענינים אלו ובכללות עניני 

תורה ומצות הובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו, ולכן החלטתו להתעסק בזה במסירה ונתינה תביא פירות, 

ז. א. הצלחה נוספת בעבודתו האמורה, ובפרט בתקופתנו שטח החינוך חיוני הוא וחשוב ביותר וביותר.

תקותי שהשתתף בהתועדות דיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא 

ישראל, עשירי בשבט, ויקח מהתעוררות זו על כל השנה.

בברכה לבשו"ט.



לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה זכור בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ח)

חיפה (ח)

ירושלים (ח)

תל אביב (ח)

אוסטריה וינה (ח)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ח)

אוק. דנייפרופטרובסק (ח)

אוק. ז'יטומיר (ח)

אוקראינה קייב (ח)

אוקראינה דונייצק (ח)

איטליה מילאנו (ח)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ח)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ח)

ארה“ב ג‘רסי (ח)

ארה"ב דטרויט (ח)

ארה"ב היוסטן (ח)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ח)

ארה"ב מיאמי (ח)

ארה"ב ניו הייבן (ח)

ארה"ב שיקאגו (ח)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ח)

בלגיה בריסל (ח)

בלרוס ליובאוויטש (ח)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ח)

בריטניה מנצ'סטר (ח)

גרמניה ברלין (ח)

גרמניה פרנקפורט (ח)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ח)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ח)
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18:25
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18:31

19:00
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18:35
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18:02
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06:31 06:43

05:59 06:06
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06:26 06:36

06:10 06:21

06:46 06:50

06:51 06:56

06:52 07:04

06:36 06:50

06:39 06:53

06:29 06:42

05:47 05:44

07:11 07:23

06:00 05:57

06:28 06:42

07:12 07:25

06:25 06:23

06:11 06:20

06:14 06:24

06:36 06:41

06:10 06:17

06:37 06:44

06:54 07:03

06:18 06:27

06:17 06:26

06:28 06:37

07:28 07:21

06:44 06:39

06:14 06:15

06:48 06:59

05:55 06:06

06:26 06:38

06:34 06:47

06:09 06:20

06:23 06:34

06:07 06:01

06:20 06:32

08:49 08:55

08:21 08:25

08:19 08:23

08:20 08:24

08:21 08:25

09:06 09:11

08:46 08:52

08:28 08:35
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תצוה זכור
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09:07 09:06
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09:07 09:12
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10:20 10:24
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19:07 18:56

19:24 19:29

18:20 18:13

18:18 18:11

18:51 18:48

18:23 18:18

18:51 18:47

19:00 18:53

18:24 18:17

18:24 18:18

18:34 18:27

20:50 21:00

19:49 19:57

18:57 18:58

18:50 18:41

17:55 17:46

18:23 18:14

18:30 18:20

18:04 17:55

18:23 18:14

19:20 19:29

18:21 18:12

18:01 17:52
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17:46 17:42

17:45 17:41

17:47 17:42

18:27 18:21

18:05 17:58

17:41 17:32

18:46 18:44
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18:00 17:49

18:02 17:50

17:55 17:45

18:21 18:26

18:34 18:40

17:47 17:35

18:37 18:27

18:36 18:25

19:03 19:07

17:53 17:46

17:52 17:45

18:28 18:25

17:58 17:53

18:28 18:24

18:34 18:26

17:57 17:51

17:58 17:51

18:08 18:02

20:23 20:33

19:24 19:32

18:36 18:37

18:22 18:13

17:26 17:17

17:53 17:43

17:59 17:49

17:34 17:25

17:54 17:46

18:55 19:04

17:52 17:43

לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה זכור בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קייץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ח)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ח)

צרפת פריז (ח)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ח)

קנדה מונטריאול (ח)

קפריסין לרנקה (ח)

רוסיה מוסקבה (ח)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ח)

שוייץ ציריך (ח)

תאילנד בנקוק (ח)

תצוה זכור

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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19:46

18:41

19:38

19:17

18:12

18:05
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11:12 11:14
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18:56 18:43

18:12 18:07

18:45 18:38

18:21 18:13
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19:17 19:08

19:08 18:59

18:50 18:54

18:02 17:51

19:42 19:43

18:37 18:33
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18:52 18:50
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18:30 18:29

18:25 18:16

18:18 18:09

18:22 18:09

17:47 17:42

18:18 18:10

17:53 17:45

18:47 18:38

18:39 18:31

18:29 18:32

17:30 17:20

19:21 19:22

18:14 18:10

19:07 19:17
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לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה זכור בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ח)

חיפה (ח)

ירושלים (ח)

תל אביב (ח)

אוסטריה וינה (ח)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ח)

אוק. דנייפרופטרובסק (ח)

אוק. ז'יטומיר (ח)

אוקראינה קייב (ח)

אוקראינה דונייצק (ח)

איטליה מילאנו (ח)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ח)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ח)

ארה“ב ג‘רסי (ח)

ארה"ב דטרויט (ח)

ארה"ב היוסטן (ח)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ח)

ארה"ב מיאמי (ח)

ארה"ב ניו הייבן (ח)

ארה"ב שיקאגו (ח)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ח)

בלגיה בריסל (ח)

בלרוס ליובאוויטש (ח)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ח)

בריטניה מנצ'סטר (ח)

גרמניה ברלין (ח)

גרמניה פרנקפורט (ח)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ח)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ח)
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לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה זכור בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קייץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ח)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ח)

צרפת פריז (ח)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ח)

קנדה מונטריאול (ח)

קפריסין לרנקה (ח)

רוסיה מוסקבה (ח)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ח)

שוייץ ציריך (ח)

תאילנד בנקוק (ח)

תצוה זכור

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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זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
מיום שלישי לאחר צאת הכוכבים
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