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.a"nyz'd oqip 'b ,`xwie zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

Ì„‡�קרבנכ את תקריבו הצא� ומ� הבקר ומ� הבהמה מ� לה' קרב� מכ� יקריב ,1כי

ניס�) (דב' ההילולא בעל נשמתוֿעד� (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק בזה למה2ומדייק
בהפסוק זה עני� למימר ליה הוה וגו' יקריב כי אד� עני� מתחלה להקדי� עולה3צרי� דא�

להבי� צרי� ג� הקרבנות. עני� לעצ� בנוגע שמדבר גו', אד�4קרבנו ש� כא� שנאמר מה
ידוע דהנה המדריגה5דוקא, על מורה אד� ש� הרי אד�, איש גבר אנוש השמות שבד'

עשה) מצוות על לכפר בא עולה קרב� (ואפילו חטא על באי� הקרבנות והרי נעלית, היותר
דוקא אד� ש� בקרבנות נאמר למה כ� הזק�6וא� אדמו"ר שמדייק (כפי להבי� צרי� ג� .

אחד7בלקוטיֿתורה (כשיקריב הפשוטה הכוונה דלפי מכ�, יקריב כי אד� שכתוב מה (

משמע מכ� יקריב כי אד� ובאמרו יקריב, כי מכ� אד� לומר צרי� היה קרב�) מכ�
ועוד גופא. מהאד� יהיה אומר8שהקרב� ואחרֿכ� יחיד, לשו� יקריב אומר דבתחלה ,

רבי�. לשו� קרבנכ�, את תקריבו

¯Â‡È·Âבתניא מבואר דהנה הוא, ה"ע�ֿחיי�"9העני� צריכה10(בש� אינה עצמה דהנשמה (
לעשות בעול�, וחלקו הבהמית והנפש הגו� את לתק� אלא למטה ירדה ולא תיקו�

כ בזה ומבאר יתבר�. לו ומקדש משכ� העול� עניני במאמרימכל אדמו"ר וחמי מורי "ק
דקרב�11ההילולא הקרבנות, עבודת היתה ובמקדש במשכ� (העיקריות) העבודות שאחת מה ,

קירוב מלשו� והסתר,12הוא העל� מלשו� עול� העול�, עניני את לקרב הוא הקרבנות ועני� ,
וכמאמר לאלקות, כלי� שעושה13ולעשות� דהיינו דאי�ֿסו�, רזא עד עולה דקורבנא רזא

שכינה. עיקר בחינת בה� וממשי� יתבר� לו דירה העול� עניני מכל

Â‰ÊÂמבחינת הוא לאלקות העול� עניני את לקרב דהכח גו', יקריב כי (דייקא) אד� אומרו
הוא14אד� והעני� לעליו�15. אדמה עלֿש� כ� נקרא דאד� לעליו�16, אדמה ועני� ,
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ב.)1 א, פרשתנו

קפט).)2 ע' אעת"ר (סה"מ אעת"ר זה בד"ה

ג.)3 ש�,

רד"ה)4 ג� וראה קנז). ע' תרס"ט (סה"מ תרס"ט זה רד"ה

ואיל�). קפז ס"ע תרס"ו (סה"מ תרס"ו זה

ער�)5 הערכי�ֿחב"ד ספר ג� וראה (בנדו"ד). א מח, זח"ג

וש"נ. ס"חֿט. אד�

ב.)6 ע' פרשתנו באוה"ת הובא ש�. זח"ג

ד"ה)7 תרס"ט. הנ"ל ד"ה ג� וראה א. ב, פרשתנו � זה ד"ה

קונטרס א). תנ, ח"ב קונטרסי� (סה"מ פ"ג תש"א מי� ושאבת�

ועוד. פי"ב. החסידות לימוד

זה)8 רד"ה פרשתנו אוה"ת ש�. אעת"ר סה"מ ש�. לקו"ת

תשכח. תשכא. ע' ב) (כר�

ב).)9 (מח, פל"ז

שכ"ו.)10

11(112 ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"ב ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

28 ע' תש"ט (סה"מ ס"ב תש"ט טעמה ד"ה וראה ואיל�).

ואיל�).

של"ה)12 א. ה, זח"ג ג� וראה (קט). סמ"ו הבהיר ספר ראה

ועוד. ב). (ריא, שלו תענית מס'

ב.)13 כו, זח"ג א. רלט, זח"ב ראה

14(.6 שבהערה זהר

קפזֿח)15 ע' תרס"ו (סה"מ תרס"ו זה ד"ה וסו� ריש ראה

קצהֿו). וע'

מאמר)16 מאמרות עשרה ב. שא, ב. רסח, ב. כ, א. ג, של"ה

סל"ג. ח"ב חי כל א�
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ד"ה)7 תרס"ט. הנ"ל ד"ה ג� וראה א. ב, פרשתנו � זה ד"ה

קונטרס א). תנ, ח"ב קונטרסי� (סה"מ פ"ג תש"א מי� ושאבת�

ועוד. פי"ב. החסידות לימוד

זה)8 רד"ה פרשתנו אוה"ת ש�. אעת"ר סה"מ ש�. לקו"ת

תשכח. תשכא. ע' ב) (כר�

ב).)9 (מח, פל"ז

שכ"ו.)10

11(112 ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"ב ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

28 ע' תש"ט (סה"מ ס"ב תש"ט טעמה ד"ה וראה ואיל�).

ואיל�).

של"ה)12 א. ה, זח"ג ג� וראה (קט). סמ"ו הבהיר ספר ראה

ועוד. ב). (ריא, שלו תענית מס'

ב.)13 כו, זח"ג א. רלט, זח"ב ראה

14(.6 שבהערה זהר

קפזֿח)15 ע' תרס"ו (סה"מ תרס"ו זה ד"ה וסו� ריש ראה

קצהֿו). וע'

מאמר)16 מאמרות עשרה ב. שא, ב. רסח, ב. כ, א. ג, של"ה

סל"ג. ח"ב חי כל א�
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(פרשתנו ב"לקוטיֿתורה" כמבואר שלמעלה,17הוא, שלוחי� בחינת ה� ישראל דנשמות (

ז"ל רבותינו אמרו זה מטע� [וג� כמותו העליו� אד� של המצות18ושלוחו את מכבדי� הוו
אומרי� אנו והנה יותר, ולמעלה כמותו] העליו� אד� של דשלוחו שלוחי, נשמה19שה�

שלמעלה עילאה טהירו בבחינת היא הנשמה ומקור דשרש היא טהורה בי שנתת
יתבר�20מאצילות בעצמותו הוא הנשמות שרש הנה יותר ולמעלה כתיב21, דהנה ע�22,

ז"ל רבותינו ואמרו ש� ישבו במלאכתו ומכיו�23המל� צדיקי�, של בנשמותיה� נמל� במי
ובה� מהעול�, למעלה שה� מוב� הרי ישראל, בנשמות היתה העול� בריאת על שההמלכה
אדמה עלֿש� אד� יתבר�, בעצמותו הוא הנשמות שרש כי כו', הבריאה עני� על נמל�

ל העול� עניני כל את לקרב ביכולת� לכ� לעליו� אדמה שה� ומכיו� אלקות.לעליו�,

‰�‰Âהוא לאלקות העול� עניני בקירוב הדברי� עצמו24סדר את לקרב צרי� דתחלה ,

עצמ� קשוט אחרי�25לאלקות, קשוט העול�, עניני את להעלות ואחרֿכ� וזהו25, ,
מכ�, הקרב� להיות צרי� דתחלה להוי', קרב� מכ� יקריב כי אד� מתחלה שכתוב מה
עבודת להיות צרי� תחלה הנה האד�, בעבודת והעני� וכו'. הבקר מ� הבהמה מ� ואחרֿכ�

סול� היא דתפלה השמימה26התפלה, מגיע וראשו ארצה התפלה27מוצב עבודת דעלֿידי ,
שמימה לבחינת עד ארצה מבחינת עצמו את עצמו,28מעלה קשוט עני� ומקורו, לשרשו ,

המדרש לבית הכנסת מבית ליל� צרי� אר�29ואחרֿכ� דר� מנהג בה� הנהג ואחרֿכ� ,30,

כפשוטו הצא� ומ� הבקר ומ� הבהמה מ� שמקריב עד לאלקות, העול� עניני את שמקרב
אחרי�. קשוט ודומ�), (צומח שבקרבנות והמלח הנסכי� ועלֿדר�ֿזה החי), (מסוג

‰�‰Âישנ�31כתיב עצמו ע� האד� בעבודת שג� מוב�, ומזה בלב�, נת� העול� את ג�
וכו' הבקר ומ� הבהמה ומ� לה' קרב� מכ� העניני�, הוא32ב' והעני� דהנה33. ,

בהמה זרע ובחינת אד� זרע בחינת דרגות, שתי יש נשמות34בנשמות על קאי אד� דזרע ,
דבריאהֿיצירהֿעשיה נשמות על קאי בהמה וזרע האחדות, עול� הוא דאצילות דאצילות,
בהמה דזרע והעבודה עצמ�, קשוט בחינת הוא אד� דזרע והעבודה דפרודא, עלמא �

האצילות בחינת אלו, מדריגות ב' יש נשמה בכל ועלֿדר�ֿזה אחרי�. קשוט בחינת
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ג.)17 א,

ו.)18 ויגש תנחומא

א).)19 ס, (ברכות השחר ברכת נוסח

ובכ"מ.)20 א. צ, שמע"צ לקו"ת

21(.48 ע' תרצ"ט סה"מ ראה

כג.)22 ד, דה"א

רפ"ב.)23 רבה רות

ע')24 אעת"ר (סה"מ אעת"ר הנ"ל ד"ה ראה � לקמ� בהבא

ואיל�. תשכט ע' ש� אוה"ת קצג).

וש"נ.)25 סע"ב. קז, ב"מ

יב.)26 כח, ויצא

תמ"ה.)27 תקו"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, זח"א

ח"ב)28 קונטרסי� (סה"מ ספ"א תרצ"ד היו� זה ד"ה ראה

ואיל�). סע"ב שיח,

סקנ"הֿקנו.)29 או"ח אדה"ז שו"ע וראה בסופה ברכות

וש"נ.

ב.)30 לה, ברכות

יא.)31 ג, קהלת

ס"ע)32 אעת"ר (סה"מ אעת"ר הנ"ל ד"ה לקמ� בהבא ראה

ואיל�). קצג

אוה"ת)33 ד. ג, (7 (הערה הנ"ל פרשתנו לקו"ת ג� ראה

ואיל�. תשכא ע' ש�

ובכ"מ.)34 ב. ח, צו לקו"ת משפטי�. ר"פ תו"א
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היא טהורה בי שנתת נשמה כמאמר האצילות35שבנשמה, עול� על קאי אחד) ד(לפירוש ,
בריאהֿיצירהֿעשיה בחינת � וכו' יצרתה אתה בראתה ואתה עצמ�), קשוט (בחינת
גופא, בעולמות מדריגות ב' שיש בעול�, נמש� ומזה אחרי�), קשוט (בחינת שבנשמה
דפרודא. עלמא שה� בריאהֿיצירהֿעשיה ועולמות האחדות, עול� שהוא האצילות עול�

Â‰ÊÂ,�קרבנכ את תקריבו הצא� ומ� הבקר מ� הבהמה מ� להוי' קרב� מכ� יקריב כי אד�
ואפילו האצילות עול� נעלית, הכי מדריגה אפילו קירוב, הצרי� דבר כל שמקריב
האצילות, עול� ג� כי יותר, למעלה אות� מקרב מאצילות, שלמעלה האי�ֿסו� עולמות
וכיו� עולמות, וה� השתלשלות בסדר ה� מאצילות שלמעלה האי�ֿסו� עולמות ואפילו
שלמעלה אי�ֿסו� לבחינת להעלות� וצרי� והגבלה במדידה ה� הרי עולמות שה�
או הנשמה, דעצ� העבודה על שקאי להוי' קרב� מכ� תחלה מפרט ואחרֿכ� מהגבלה.

האלקית העבודה36הנפש על שקאי וגו', הבקר מ� הבהמה מ� ואחרֿכ� בכלל. האד� או ,

הבהמית הנפש על או בגו�, המלובשת הנשמה העול�36בחלק עניני ע� העבודה על או
שעלֿידי רבי�, לשו� קרבנכ� את תקריבו וזהו ומקור�. לשרש� אות� שמעלה בכלל,

בעבודתו. אותו מסייעי� ה� הרי העול�, שבעניני הקדושה ניצוצות את שמעלה

È„ÈŒÏÚÂז"ל רבותינו ואמרו להוי' ניחוח ריח נעשה הקרבנות לפני37עבודת רוח נחת
מש� ג� שלמעלה דייקא לפני הוא רוח שהנחת היינו רצוני, ונעשה שאמרתי
הוא אי�ֿסו� והרי דאי�ֿסו�, רזא עד עולה דקורבנא דרזא שאמרו ממה ג� וכמוב� הוי',
שלמעלה לבורא, נחתֿרוח בחינת הוא זה שנחתֿרוח ועד הוי', מש� ג� למעלה

וככה בהמש� כמבואר נברא, של מנחתֿרוח .38(באי�ֿערו�)

‰Â‰�לבא לעתיד יהיה הקרבנות עני� שאומרי�39שלימות וכמו לפני�40, נעשה וש�
וחיבור צוותא מלשו� הוא דמצוה רצונ�, הרצו�,41כמצות בעל ע� מתאחד שהאד� ,

לבא. לעתיד תהיה הקרבנות עבודת שלימות ג� ולכ� לבא, לעתיד בשלימות יהיה זה דעני�
ז"ל רבותינו שאמרו ועל42והג� העבודה על התורה על עומד העול� דברי� שלשה שעל

דעכשיו הקרבנות שג� מוכרח ומזה הקרבנות, עני� הוא העבודה שעני� גמילותֿחסדי�,
הקרבנות עני� ושלימות דרגות, כמה ישנ� בקרבנות הרי בכלֿזאת בעול�, קיו� פועלי�

ויחי פרשת ב"תורתֿחיי�" (כמבואר הוא והעני� דוקא. לבא לעתיד דבכדי43יהיה ועוד), ,
יהיה וזה בשלימות, המקריב האד� להיות צרי� רצונ�, כמצות בשלימות, הקרבנות שיהיו
שעול� וא�ֿעלֿפי רצונ�. כמצות הקרבנות הקרבת ג� אז תהיה ולכ�, לבא, לעתיד דוקא
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35(.4 שבהערה תרס"ט סה"מ ג� ראה

ד.)36 ב, ש� לקו"ת ג� ש�.ראה אעת"ר

(הובא)37 ספרי ט. א, פרשתנו עה"פ בפרש"י) (הובא תו"כ

ח. כח, פינחס עה"פ בפרש"י)

פי"ב.)38

ע')39 אעת"ר (סה"מ אעת"ר הנ"ל ד"ה ראה � לקמ� בהבא

קצזֿח). ס"ע ואיל�. קפט

ויו"ט.)40 דשבת מוס� תפלת

ובכ"מ.)41 ג. מה, בחוקותי לקו"ת

מ"ב.)42 פ"א אבות

43((15 (הערה הנ"ל תרס"ו סה"מ ג� וראה ואיל�. א צה,

קצו. ע'
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היא טהורה בי שנתת נשמה כמאמר האצילות35שבנשמה, עול� על קאי אחד) ד(לפירוש ,
בריאהֿיצירהֿעשיה בחינת � וכו' יצרתה אתה בראתה ואתה עצמ�), קשוט (בחינת
גופא, בעולמות מדריגות ב' שיש בעול�, נמש� ומזה אחרי�), קשוט (בחינת שבנשמה
דפרודא. עלמא שה� בריאהֿיצירהֿעשיה ועולמות האחדות, עול� שהוא האצילות עול�

Â‰ÊÂ,�קרבנכ את תקריבו הצא� ומ� הבקר מ� הבהמה מ� להוי' קרב� מכ� יקריב כי אד�
ואפילו האצילות עול� נעלית, הכי מדריגה אפילו קירוב, הצרי� דבר כל שמקריב
האצילות, עול� ג� כי יותר, למעלה אות� מקרב מאצילות, שלמעלה האי�ֿסו� עולמות
וכיו� עולמות, וה� השתלשלות בסדר ה� מאצילות שלמעלה האי�ֿסו� עולמות ואפילו
שלמעלה אי�ֿסו� לבחינת להעלות� וצרי� והגבלה במדידה ה� הרי עולמות שה�
או הנשמה, דעצ� העבודה על שקאי להוי' קרב� מכ� תחלה מפרט ואחרֿכ� מהגבלה.

האלקית העבודה36הנפש על שקאי וגו', הבקר מ� הבהמה מ� ואחרֿכ� בכלל. האד� או ,

הבהמית הנפש על או בגו�, המלובשת הנשמה העול�36בחלק עניני ע� העבודה על או
שעלֿידי רבי�, לשו� קרבנכ� את תקריבו וזהו ומקור�. לשרש� אות� שמעלה בכלל,

בעבודתו. אותו מסייעי� ה� הרי העול�, שבעניני הקדושה ניצוצות את שמעלה

È„ÈŒÏÚÂז"ל רבותינו ואמרו להוי' ניחוח ריח נעשה הקרבנות לפני37עבודת רוח נחת
מש� ג� שלמעלה דייקא לפני הוא רוח שהנחת היינו רצוני, ונעשה שאמרתי
הוא אי�ֿסו� והרי דאי�ֿסו�, רזא עד עולה דקורבנא דרזא שאמרו ממה ג� וכמוב� הוי',
שלמעלה לבורא, נחתֿרוח בחינת הוא זה שנחתֿרוח ועד הוי', מש� ג� למעלה

וככה בהמש� כמבואר נברא, של מנחתֿרוח .38(באי�ֿערו�)

‰Â‰�לבא לעתיד יהיה הקרבנות עני� שאומרי�39שלימות וכמו לפני�40, נעשה וש�
וחיבור צוותא מלשו� הוא דמצוה רצונ�, הרצו�,41כמצות בעל ע� מתאחד שהאד� ,

לבא. לעתיד תהיה הקרבנות עבודת שלימות ג� ולכ� לבא, לעתיד בשלימות יהיה זה דעני�
ז"ל רבותינו שאמרו ועל42והג� העבודה על התורה על עומד העול� דברי� שלשה שעל

דעכשיו הקרבנות שג� מוכרח ומזה הקרבנות, עני� הוא העבודה שעני� גמילותֿחסדי�,
הקרבנות עני� ושלימות דרגות, כמה ישנ� בקרבנות הרי בכלֿזאת בעול�, קיו� פועלי�

ויחי פרשת ב"תורתֿחיי�" (כמבואר הוא והעני� דוקא. לבא לעתיד דבכדי43יהיה ועוד), ,
יהיה וזה בשלימות, המקריב האד� להיות צרי� רצונ�, כמצות בשלימות, הקרבנות שיהיו
שעול� וא�ֿעלֿפי רצונ�. כמצות הקרבנות הקרבת ג� אז תהיה ולכ�, לבא, לעתיד דוקא
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ד.)36 ב, ש� לקו"ת ג� ש�.ראה אעת"ר

(הובא)37 ספרי ט. א, פרשתנו עה"פ בפרש"י) (הובא תו"כ

ח. כח, פינחס עה"פ בפרש"י)

פי"ב.)38

ע')39 אעת"ר (סה"מ אעת"ר הנ"ל ד"ה ראה � לקמ� בהבא

קצזֿח). ס"ע ואיל�. קפט

ויו"ט.)40 דשבת מוס� תפלת

ובכ"מ.)41 ג. מה, בחוקותי לקו"ת

מ"ב.)42 פ"א אבות

43((15 (הערה הנ"ל תרס"ו סה"מ ג� וראה ואיל�. א צה,

קצו. ע'
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נברא מילואו כתיב44על מלא תולדות דאלה בתכלית45, העול� היה הבריאה בתחלת שג� ,

השלימות זו הרי מכלֿמקו� ולימודmlercהשלימות, והגבלה, במדידה הוא דעול� ,

בנוגע ועלֿדר�ֿזה הגבלה. של עני� שזהו והשגה, בהבנה להיות צרי� (בעול�) התורה
הציווי ישנו הרי המצוות והגבלה.46לקיו� במדידה להיות שצרי� תגרע, ולא תוסי� דלא

הקב"ה של ורצונו חכמתו ה� ומצוות שתורה עכשיו47וא� הרי והגבלה, ממדידה שלמעלה
ממדידה שלמעלה דרגה שתומש� פר�, תולדות אלה כשיהיה לבא ולעתיד בהעל�, זהו
ועלֿדר�ֿזה והגבלה. ממדידה למעלה שה� מה ומצוות בתורה יתגלה אז הרי והגבלה,
דקורבנא רזא בחינת הקרבנות, עני� אמיתית יתגלה לבא שלעתיד לקרבנות, בנוגע ג� הוא

רצונ�. כמצות והגבלה, ממדידה שלמעלה דאי�ֿסו�, רזא עד שעולה

È„ÈŒÏÚÂ,בפרט ההילולא בעל הוראות עלֿפי הגלות זמ� במש� ועבודתינו מעשינו
עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב נזכה בכלל, נשיאינו ורבותינו

צדקנו הנצחי48משיח המקדש בית השלישי, המקדש בית בני� יהיה שאז ורננו49, והקיצו ,
עפר ממש.50שוכני בימינו ובמהרה בתוכ�, וה�
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ג.)44 פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה

ג.)45 פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר יח. ד, רות

ב.)46 ד, ואתחנ� וראה א. יג, ראה

פ"ג.)47 תניא

פל"ז.)48 תניא ראה

א.)49 כח, זח"א

יט.)50 כו, ישעי'

aixwi ik mc`
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.a"nyz'd oqip 'b ,`xwie t"y zgiy .c"qa

מוגה בלתי

השבת.‡ ליו� והכנה "ערב" � כשמו � פירושו שבת" "ערב כי שבת, לערב במיוחד שיי� השבת יו� .
בשבת". יאכל שבת בערב שטרח "מי וכמרז"ל

הרי � שבת" ב"ערב השבוע ימי כל נכללי� השבת) ליו� הכנה בתור שבת בערב (טירחא זה שבעני� ואע"פ
(וכ� הששי ביו� � כפשוטו שבת בערב היא לשבת ההכנה שעיקר הוא") ("תורה ישראל" ב"מנהג בפועל רואי�

בהלכה). הוא

ופועלת מביאה שבת דערב שהטירחא מאחר � השבת ליו� הששי יו� שבי� המיוחדת השייכות מובנת ומזה
שבת. בערב הטירחא היתה שבו עני� באותו היא דשבת שהאכילה היינו, דשבת, האכילה את

ע� במיוחד קשור השבת שיו� ומאחר ניס�. ב' ביו� קביעותו היתה � זה דשבוע הששי יו� לעניננו: ובנוגע
השבת. ליו� ג� שייכי� (דלקמ�) ניס� דב' שהעניני� מוב�, הששי, יו�

שימת· אי� שונות שמסיבות � הב' ועני� לכל, ומפורס� ידוע � א' (עני� עניני� ב' ישנ� � ניס� לב' בנוגע .

לפועל): בנוגע זה לעני� לב
כ"ק � יחידו דבנו הנשיאות התחלת יו� (ב) נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק ההילולא יו� (א) הוא: ניס� ב'

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח

מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הסתלקות � השמש" "בא כאשר היינו, השמש", ובא השמש "וזרח הכתוב: ובלשו�
מו"ח כ"ק יחידו, בנו מקומו, דממלא הנשיאות התחלת � השמש" ד"זרח העני� נפעל ומיד תיכ� הנה נ"ע,

דורנו. נשיא אדמו"ר

פעולה כל ללא ומיד, תיכ� נשיאותו מתחילה � ההילולא בעל של יחידו בנו אודות מדובר כאשר ובפרט
ב� מל� מושחי� ש"אי� הדורות] כל על הוראה � שענינה ב), (יא, הוריות [במסכת בגמרא וכמבואר מיוחדת.
(רמב"� בפוסקי� ג� וכמובא יחידו. בנו אודות מדובר כאשר משא"כ כו', בדבר מחלוקת ישנה כאשר אלא מל�"

להלכה. בנוגע ספ"א) מלכי� הל'

בעלמא חייתו בחיי� יחידו, לבנו נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שרחש והחיבה הקירוב גודל הידוע ע"פ ובפרט
די�.

ד"זרח‚ העני� שיי� לאח"ז ורק השמש", ד"בא העני� לראש לכל ישנו הזמני� סדר שמצד אע"פ והנה, .
יותר ושיי� נוגע אלינו ביחס אעפ"כ, � נימא" כמלא אפילו בחברתה נוגעת מלכות "אי� וכמרז"ל השמש",

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של שמשו זריחת השמש", ד"זרח העני�
"מנער � שבדורו בנ"י דכל הנשיא שהוא היינו, בדורו, הנמצאי� בנ"י לכל שיי� הדור נשיא של ענינו דהנה,
כל כי שבדורו), העול� עניני (כל כולו העול� על הנשיא הוא הדור נשיא מזו: ויתירה ונשי�". ט� זק� ועד

בנ"י. דכל הנשיא והוא ראשית", שנקראו ישראל "בשביל נברא כולו העול�

התחלת היינו, ניס�, דב' השמש זריחת בעיקר ושיי� נוגע � דורנו אודות מדברי� שכאשר מוב�, ומזה
הדור נשיא של שעניניו מוב�, אזיל", גופא רישא ש"בתר מאחר כי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הנשיאות

העיקר". הוא ש"המעשה בפועל, למעשה בנוגע זה לדור ביותר ושייכי� נוגעי�

מתבטא„ השמש" ד"בא שהעני� רואי� לפועל, בנוגע החסידי� במנהגי מתבונני� כאשר � לאיד� אבל .

ולהוסי� משניות ללמוד חזקה) משני (יותר שני� כמה במש� החסידי� מנהג כידוע בפועל, מעשה של בעניני�
לפועל. בנוגע מיוחדי� מנהגי� מצינו לא � השמש" ד"זרח לעני� בנוגע ואילו כו'; הצדקה בנתינת

אזיל": גופא רישא "בתר גופא זה בעני� כי � הדבר וטע�

דאמירת העני� הרי � השמש" ל"זרח בנוגע ואילו וכו', ושלושי� דשבעה העני� ישנו � השמש" ל"בא בנוגע
אצל כזה מנהג מעול� נשמע (לא חב"ד מנהג אינו פולי�) כמנהג � לרבי� הנשמע גלוי, (באופ� טוב" "מזל
השמש", וזרח השמש "ובא בפסוק מפורש שהרי זה, עני� שישנו לומר שבהכרח אע"פ � וזאת חב"ד). חסידי
של שמשו שקעה שלא עד חז"ל: ובלשו� השמש", ש"בא קוד� עוד מתחיל השמש" ד"זרח העני� מזו: ויתירה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אד"ש, בו כותב ההשתלשלות איך שבא לכתוב אלי.

והנה מובן אשר כל קישור של בני ישראל צריך להתבטא בהוספה בעניני תורה ומצוות, וכיון שחי 

עתה בד' אמות של תורה ובא בקשר עמדי. נכון וגם טוב אשר תיכף יקבע לימוד בתורת החסידות חב"ד 

אשר בודאי נודע לו אודותה, כיון שנפגש עם כמה מאנשי', והם יורוהו ג"כ סדר הלימוד ואופניו, ואין לך 

דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון מנותן התורה שיזכהו גם כן להשפיע על חבריו שגם הם יעשו ככה וזכות 

הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ט
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מוגה בלתי

השבת.‡ ליו� והכנה "ערב" � כשמו � פירושו שבת" "ערב כי שבת, לערב במיוחד שיי� השבת יו� .
בשבת". יאכל שבת בערב שטרח "מי וכמרז"ל

הרי � שבת" ב"ערב השבוע ימי כל נכללי� השבת) ליו� הכנה בתור שבת בערב (טירחא זה שבעני� ואע"פ
(וכ� הששי ביו� � כפשוטו שבת בערב היא לשבת ההכנה שעיקר הוא") ("תורה ישראל" ב"מנהג בפועל רואי�

בהלכה). הוא

ופועלת מביאה שבת דערב שהטירחא מאחר � השבת ליו� הששי יו� שבי� המיוחדת השייכות מובנת ומזה
שבת. בערב הטירחא היתה שבו עני� באותו היא דשבת שהאכילה היינו, דשבת, האכילה את

ע� במיוחד קשור השבת שיו� ומאחר ניס�. ב' ביו� קביעותו היתה � זה דשבוע הששי יו� לעניננו: ובנוגע
השבת. ליו� ג� שייכי� (דלקמ�) ניס� דב' שהעניני� מוב�, הששי, יו�

שימת· אי� שונות שמסיבות � הב' ועני� לכל, ומפורס� ידוע � א' (עני� עניני� ב' ישנ� � ניס� לב' בנוגע .

לפועל): בנוגע זה לעני� לב
כ"ק � יחידו דבנו הנשיאות התחלת יו� (ב) נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק ההילולא יו� (א) הוא: ניס� ב'

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח

מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הסתלקות � השמש" "בא כאשר היינו, השמש", ובא השמש "וזרח הכתוב: ובלשו�
מו"ח כ"ק יחידו, בנו מקומו, דממלא הנשיאות התחלת � השמש" ד"זרח העני� נפעל ומיד תיכ� הנה נ"ע,

דורנו. נשיא אדמו"ר

פעולה כל ללא ומיד, תיכ� נשיאותו מתחילה � ההילולא בעל של יחידו בנו אודות מדובר כאשר ובפרט
ב� מל� מושחי� ש"אי� הדורות] כל על הוראה � שענינה ב), (יא, הוריות [במסכת בגמרא וכמבואר מיוחדת.
(רמב"� בפוסקי� ג� וכמובא יחידו. בנו אודות מדובר כאשר משא"כ כו', בדבר מחלוקת ישנה כאשר אלא מל�"

להלכה. בנוגע ספ"א) מלכי� הל'

בעלמא חייתו בחיי� יחידו, לבנו נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שרחש והחיבה הקירוב גודל הידוע ע"פ ובפרט
די�.

ד"זרח‚ העני� שיי� לאח"ז ורק השמש", ד"בא העני� לראש לכל ישנו הזמני� סדר שמצד אע"פ והנה, .
יותר ושיי� נוגע אלינו ביחס אעפ"כ, � נימא" כמלא אפילו בחברתה נוגעת מלכות "אי� וכמרז"ל השמש",

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של שמשו זריחת השמש", ד"זרח העני�
"מנער � שבדורו בנ"י דכל הנשיא שהוא היינו, בדורו, הנמצאי� בנ"י לכל שיי� הדור נשיא של ענינו דהנה,
כל כי שבדורו), העול� עניני (כל כולו העול� על הנשיא הוא הדור נשיא מזו: ויתירה ונשי�". ט� זק� ועד

בנ"י. דכל הנשיא והוא ראשית", שנקראו ישראל "בשביל נברא כולו העול�

התחלת היינו, ניס�, דב' השמש זריחת בעיקר ושיי� נוגע � דורנו אודות מדברי� שכאשר מוב�, ומזה
הדור נשיא של שעניניו מוב�, אזיל", גופא רישא ש"בתר מאחר כי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הנשיאות

העיקר". הוא ש"המעשה בפועל, למעשה בנוגע זה לדור ביותר ושייכי� נוגעי�

מתבטא„ השמש" ד"בא שהעני� רואי� לפועל, בנוגע החסידי� במנהגי מתבונני� כאשר � לאיד� אבל .

ולהוסי� משניות ללמוד חזקה) משני (יותר שני� כמה במש� החסידי� מנהג כידוע בפועל, מעשה של בעניני�
לפועל. בנוגע מיוחדי� מנהגי� מצינו לא � השמש" ד"זרח לעני� בנוגע ואילו כו'; הצדקה בנתינת

אזיל": גופא רישא "בתר גופא זה בעני� כי � הדבר וטע�

דאמירת העני� הרי � השמש" ל"זרח בנוגע ואילו וכו', ושלושי� דשבעה העני� ישנו � השמש" ל"בא בנוגע
אצל כזה מנהג מעול� נשמע (לא חב"ד מנהג אינו פולי�) כמנהג � לרבי� הנשמע גלוי, (באופ� טוב" "מזל
השמש", וזרח השמש "ובא בפסוק מפורש שהרי זה, עני� שישנו לומר שבהכרח אע"פ � וזאת חב"ד). חסידי
של שמשו שקעה שלא עד חז"ל: ובלשו� השמש", ש"בא קוד� עוד מתחיל השמש" ד"זרח העני� מזו: ויתירה

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



a"nyz'dי ,oqip 'b ,`xwie zyxt zay zgiy

הדבר וטע� נימא"], כמלא אפילו בחברתה נוגעת מלכות ד"אי� באופ� שזהו [וכמוב� זה של שמשו זרחה זה
גלוי, באופ� � טוב" "מזל לומר בחב"ד נוהגי� אי� אעפ"כ, אבל "שמש", ללא להיות יכול לא העול� כי �

לרבי�. הנשמע

ובנדו"ד הראשונה. בשנה רק זה הרי � כו' ושלושי� דשבעה העני� ישנו השמש" ל"בא שבנוגע משנ"ת והנה,
הי' אז שג� היינו, לרגלי�"), ("ראשו� הפסח חג ע"י דשלושי� האבילות הופסקה הראשונה בשנה ג� הרי �

כשבועיי� במש� רק זה עצמועני� יו� באותו רק שיי� השמש" ד"בא העני� הרי � שלאח"ז בשני� אבל ימי�.
ההדגשה עיקר ואילו אלו), לעניני� בנוגע ההלכה (שזוהי ככולו היו� מקצת הרי � גופא זה וביו� ניס�), (ב'

השמש". ד"זרח לעני� בנוגע � היא היו�) מקצת (מלבד זה ביו�

ד"זרח העני� בעיקר מודגש � בשנה שנה מידי ונעשי�" נזכרי� ניס�) (ב' האלה "הימי� שכאשר מוב� ועפ"ז
נוגע לדורנו שבנוגע לעיל האמור ע"פ ובפרט כו'). ושלושי� דשבעה העני� שיי� לא ששוב (מאחר השמש"

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הנשיאות התחלת � השמש" ד"זרח העני� במיוחד ושיי�

בעל של מעניניו לפועל בנוגע הוראה (לימוד השמש" ד"בא העני� ע� להתחיל צריכי� אעפ"כ, אבל
ושיחותיו, ממכתביו כמוב� השמש"), ("וזרח דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של רצונו הוא כ� כי � ההילולא)

ממאמריו. � ואפילו

"מנער‰ לכל, מובנת להיות צריכה � השמש") ("ובא ההילולא בעל של ענינו ע� הקשורה ההוראה והנה, .
ונשי�". ט� זק� ועד

לכאו"א שיי� אינו זה שעני� מאחר ההילולא, בעל של תורתו לימוד ע� הקשורה הוראה על נתעכב לא ולכ�,
שוה, באופ� מישראל

רק שיי� זה שעני� � כו' והשגה דהבנה באופ� התורה, בפנימיות תורתו לימוד אודות מדובר כאשר [ובפרט
וכתוצאה אבי�", אלקי את ד"דע העני� להיות יכול שאז דתורה, בנגלה והשגה הבנה לכלל שמגיעי� לאחרי

של�"], בלב "ועבדהו � מזה

בשוה, מישראל לכאו"א שיי� אינו ההילולא בעל של הנהגתו מכללות שהלימוד מוב� ועד"ז

בשמו מתבטאת זו שהוראה � שוה באופ� מישראל לכאו"א השייכת כללית הוראה על עתה נתעכב ולכ�,
מישראל. לכאו"א בגלוי הנראה עני� שזהו � ההילולא בעל של

Â:�ובהקדי .
לקונו. בעבודתו הוראה לו לשמש צרי� � שומע או רואה שיהודי דבר שכל הבעש"ט תורת ידועה

שומע או רואה יהודי כאשר דעהו": דרכי� "בכל � לדבר) לב שמי� שלא (אלא בהלכה מפורש זה ועני�
הקב"ה. בידיעת עני� נוס� שעי"ז היינו, דעהו", דרכי� "בכל אומרי� זה ועל "דרכי�", בכלל זה הרי מסויי�, דבר

הוא הרי גופא שבזה אלא שמי�", "לש� הוא זה שעני� בלבד זו לא אומרת: ד"דעהו"זאת הציווי את מקיי�
הקב"ה. ידיעת �

[כי פשוטה אמונה של באופ� לא היינו, דוקא, ידיעה של באופ� דעהו", דרכי� "בכל � הוא בזה והדיוק
אלא פשוטה], לאמונה לבוא כדי זו בעבודה צור� ואי� דעהו", דרכי� ד"בכל העני� קוד� ג� קיי� זה עני�

והשגה. הבנה � ידיעה של באופ�

שהכוונה מוב�, התורה, פנימיות לימוד ע"י ולא "דרכי�", ע"י שבא באלקות הידיעה אודות שמדובר ומאחר
כו'. גילויי� של לעני� ולא ומהותו", ל"עצמותו היא ב"דעהו"

מצוי", אלוקה ש� שיש יודעי� תינוקות אפילו ולכ� בהתגלות, הוא ש"המאור ב) (יד, בתו"א המבואר וע"ד
ל"עצמותו היא כוונתו הרי להקב"ה מתפלל כו') ונשי� האר� עמי (כולל מישראל כאו"א שכאשר בפשטות וכמוב�
של בעניני� ידיעה לה� שאי� פשוטי� אנשי� אודות מדובר שכאשר אומרת, זאת למדותיו", ולא "אליו ומהותו",
ומהותו". ל"עצמותו שכוונת� בודאי הרי התורה), פנימיות ללימוד ביחס ד"דרכי�" העני� (בדוגמת וכו' גילויי�

בעל של שמו חתימת את רואה כאשר או ההילולא, בעל של שמו אודות שומע יהודי שכאשר מוב� ועפ"ז
או ההילולא, בעל של תורתו לימוד אודות מדובר כאשר רק (ולא לקונו בעבודתו הוראה זו הרי � ההילולא

דעהו". דרכי� ד"בכל באופ� להיות צריכה עבודתו כי � כו') הנהגתו מכללות לימוד
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מזו: ויתירה

והשגה להבנה בהתא� דרגות חילוקי בזה ישנ� � ההילולא בעל של תורתו לימוד אודות מדובר כאשר
כלל. חילוקי� אי� זה בעני� הרי � ההילולא בעל של שמו אודות מדובר כאשר משא"כ כו', התורה בפנימיות
אצל בשוה היא זו הוראה ולכ�, מציאותו, עצ� ע� קשורה ההילולא בעל של משמו שההוראה מוב�, ומזה

מציאותו. עצ� ע� הקשור עני� שזהו מאחר תורתו), כבלימוד (שלא חילוקי� כל ללא כאו"א,

וכיו"ב) התורה בלימוד דרגתו לדרגתו ביחס חילוק (ללא מציאותו עצ� ע� קשור האד� שש� בפשטות ומוב�
בקטנותו). (ג� חייו ימי כל במש� בשוה הוא שמו שהרי �

ע� הנשמה שחיבור בכ"מ כמבואר � העול� לאויר יוצא כאשר ומיד תיכ� כבר שיי� הש� עני� וכללות
הכרזת ורק הש�. עני� כללות כבר ישנו העול� לאויר שבצאתו לומר בהכרח ולכ�, הש�, אותיות ע"י נפעל הגו�
כניסת ועיקר "גמר � [ושלימותה הקדושה" זו נפש כניסה "תחלת הוא שאז המילה, בשעת היא בגלוי הש�

כאשר שני�", בי"ג הוא באד� הקדושה סוס"ד)].נפש או"ח � (מהדו"ב אדה"ז בשו"ע כמבואר ברֿמצוה, נעשה

כ� כמו ית', עצמותו על קאי דעהו" דרכי� ד"בכל העני� הרי הקב"ה לידיעת שבנוגע כש� אומרת: זאת
עצ� ע� קשורה � דעהו") דרכי� ד"בכל להוראה בהתא� (שהיא ההילולא בעל של משמו שההוראה מוב�,

ההילולא. בעל של מציאותו

ישראל, ונשיאי צדיקי� אודות מדובר כאשר ובפרט לעליו�". "אדמה ע"ש "אד�", בש� נקראי� בנ"י דהנה,
לעליו�". ד"אדמה העני� כללות ביותר מודגש אצל� הרי � וכו' מע�" "מור� שהי' ההילולא, בעל � ובעניננו

שההוראה מוב�, כ� כמו ומהותו, עצמותו ע� קשור הקב"ה) (אצל דעהו" דרכי� ד"בכל שהעני� כש� ולכ�,
בשמו). מתבטא שזה (כפי מציאותו עצ� ע� קשורה לעליו�") ("אדמה ההילולא בעל של משמו

Ê:בזה והביאור .
קדשו יד בחתימת מסתכלי� כאשר ואעפ"כ, "בער". "דוב", "שלו�", שמות: ג' היו ההילולא לבעל
"דובער". � אחד לש� מחוברי� האחרוני� השמות שב' באופ� היא שהחתימה רואי� מכתביו) של (בצילומי�

"ראש ועאכו"כ ישיבה", "ב� ע� מדברי� כאשר [כי בפועל להלכה הנוגע עני� בזה ישנו לראש לכל והנה,
אחד שא� ולפלא � בפועל] להלכה בנוגע נפק"מ למאי הוא: שואל לראש לכל הרי � "רב" ועאכו"כ ישיבה",

פשוט: עני� שזהו למרות זה, לעני� לב ש� לא

בלשו� הוא אחד ש� אחד, לאד� שמות ב' ישנ� שכאשר כלל ישנו � תורה ע"פ שטרות לכתיבת בנוגע
מוסיפי� ולאח"ז הקודש, בלשו� הש� את לראש לכל כותבי� (לע"ז), חול בלשו� השני והש� הקודש,

(חול). לע"ז בש� � "דמתקרי" או "המכונה"

בשטרות הש� כתיבת אופ� כי � בפועל הלכה של לעני� נוגע ההילולא בעל של החתימה שאופ� מוב� ועפ"ז
בפועל). להלכה בנוגע זה בעני� השקו"ט פרטי (כידוע שמו את חות� הש� שבעל אופ� באותו להיות צרי�

שאחד ו"בער"), ("דוב" האחרוני� השמות שב' באופ� היא ההילולא בעל של שמו חתימת � לעיל וכאמור
כל ללא "דובער", ביחד: כתובי� ("בער"), חול של בלשו� הוא מה� ואחד ("דוב") הקודש בלשו� הוא מה�
ביניה� אי� אלא "דמתקרי"), או "המכונה" התיבה מופיעה לא שביניה� בלבד זו לא [היינו, ביניה� הפסק

מ גויל], דהיק� הפסק בלה"קאפילו הש� סיו� בתור ה� ומשמשת בלבד, אחת פע� כתובה ב' שהאות אחר
("בער"). בלע"ז הש� התחלת בתור וה� ("דוב"),

Á:'ה בעבודת מזה ההוראה .

קודש שבי� החילוק בדוגמת � הוא ("בער") בלע"ז לש� ("דוב") הקודש בלשו� הש� בי� החילוק כללות
לחול.

לדיבור ביחס המעשה שעני� היינו, למעשה, ודיבור מחשבה שבי� החילוק בדוגמת זה הרי � האד� ובעבודת
לקודש. ביחס חול של עני� ע"ד הוא ומחשבה

הבריאה עול� טוב, כולו האצילות שעול� � אבי"ע עולמות ד' שבי� החילוק האריז"ל בכתבי מבואר דהנה,
ש"כל (פ"ו) בתניא וכמובא רע. ככולו רובו העשי' ועול� מחצה, על מחצה היצירה עול� רע, ומיעוטו טוב רובו
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מזו: ויתירה

והשגה להבנה בהתא� דרגות חילוקי בזה ישנ� � ההילולא בעל של תורתו לימוד אודות מדובר כאשר
כלל. חילוקי� אי� זה בעני� הרי � ההילולא בעל של שמו אודות מדובר כאשר משא"כ כו', התורה בפנימיות
אצל בשוה היא זו הוראה ולכ�, מציאותו, עצ� ע� קשורה ההילולא בעל של משמו שההוראה מוב�, ומזה

מציאותו. עצ� ע� הקשור עני� שזהו מאחר תורתו), כבלימוד (שלא חילוקי� כל ללא כאו"א,

וכיו"ב) התורה בלימוד דרגתו לדרגתו ביחס חילוק (ללא מציאותו עצ� ע� קשור האד� שש� בפשטות ומוב�
בקטנותו). (ג� חייו ימי כל במש� בשוה הוא שמו שהרי �

ע� הנשמה שחיבור בכ"מ כמבואר � העול� לאויר יוצא כאשר ומיד תיכ� כבר שיי� הש� עני� וכללות
הכרזת ורק הש�. עני� כללות כבר ישנו העול� לאויר שבצאתו לומר בהכרח ולכ�, הש�, אותיות ע"י נפעל הגו�
כניסת ועיקר "גמר � [ושלימותה הקדושה" זו נפש כניסה "תחלת הוא שאז המילה, בשעת היא בגלוי הש�

כאשר שני�", בי"ג הוא באד� הקדושה סוס"ד)].נפש או"ח � (מהדו"ב אדה"ז בשו"ע כמבואר ברֿמצוה, נעשה

כ� כמו ית', עצמותו על קאי דעהו" דרכי� ד"בכל העני� הרי הקב"ה לידיעת שבנוגע כש� אומרת: זאת
עצ� ע� קשורה � דעהו") דרכי� ד"בכל להוראה בהתא� (שהיא ההילולא בעל של משמו שההוראה מוב�,

ההילולא. בעל של מציאותו

ישראל, ונשיאי צדיקי� אודות מדובר כאשר ובפרט לעליו�". "אדמה ע"ש "אד�", בש� נקראי� בנ"י דהנה,
לעליו�". ד"אדמה העני� כללות ביותר מודגש אצל� הרי � וכו' מע�" "מור� שהי' ההילולא, בעל � ובעניננו

שההוראה מוב�, כ� כמו ומהותו, עצמותו ע� קשור הקב"ה) (אצל דעהו" דרכי� ד"בכל שהעני� כש� ולכ�,
בשמו). מתבטא שזה (כפי מציאותו עצ� ע� קשורה לעליו�") ("אדמה ההילולא בעל של משמו

Ê:בזה והביאור .
קדשו יד בחתימת מסתכלי� כאשר ואעפ"כ, "בער". "דוב", "שלו�", שמות: ג' היו ההילולא לבעל
"דובער". � אחד לש� מחוברי� האחרוני� השמות שב' באופ� היא שהחתימה רואי� מכתביו) של (בצילומי�

"ראש ועאכו"כ ישיבה", "ב� ע� מדברי� כאשר [כי בפועל להלכה הנוגע עני� בזה ישנו לראש לכל והנה,
אחד שא� ולפלא � בפועל] להלכה בנוגע נפק"מ למאי הוא: שואל לראש לכל הרי � "רב" ועאכו"כ ישיבה",

פשוט: עני� שזהו למרות זה, לעני� לב ש� לא

בלשו� הוא אחד ש� אחד, לאד� שמות ב' ישנ� שכאשר כלל ישנו � תורה ע"פ שטרות לכתיבת בנוגע
מוסיפי� ולאח"ז הקודש, בלשו� הש� את לראש לכל כותבי� (לע"ז), חול בלשו� השני והש� הקודש,

(חול). לע"ז בש� � "דמתקרי" או "המכונה"

בשטרות הש� כתיבת אופ� כי � בפועל הלכה של לעני� נוגע ההילולא בעל של החתימה שאופ� מוב� ועפ"ז
בפועל). להלכה בנוגע זה בעני� השקו"ט פרטי (כידוע שמו את חות� הש� שבעל אופ� באותו להיות צרי�

שאחד ו"בער"), ("דוב" האחרוני� השמות שב' באופ� היא ההילולא בעל של שמו חתימת � לעיל וכאמור
כל ללא "דובער", ביחד: כתובי� ("בער"), חול של בלשו� הוא מה� ואחד ("דוב") הקודש בלשו� הוא מה�
ביניה� אי� אלא "דמתקרי"), או "המכונה" התיבה מופיעה לא שביניה� בלבד זו לא [היינו, ביניה� הפסק

מ גויל], דהיק� הפסק בלה"קאפילו הש� סיו� בתור ה� ומשמשת בלבד, אחת פע� כתובה ב' שהאות אחר
("בער"). בלע"ז הש� התחלת בתור וה� ("דוב"),

Á:'ה בעבודת מזה ההוראה .

קודש שבי� החילוק בדוגמת � הוא ("בער") בלע"ז לש� ("דוב") הקודש בלשו� הש� בי� החילוק כללות
לחול.

לדיבור ביחס המעשה שעני� היינו, למעשה, ודיבור מחשבה שבי� החילוק בדוגמת זה הרי � האד� ובעבודת
לקודש. ביחס חול של עני� ע"ד הוא ומחשבה

הבריאה עול� טוב, כולו האצילות שעול� � אבי"ע עולמות ד' שבי� החילוק האריז"ל בכתבי מבואר דהנה,
ש"כל (פ"ו) בתניא וכמובא רע. ככולו רובו העשי' ועול� מחצה, על מחצה היצירה עול� רע, ומיעוטו טוב רובו
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הוא העשי') עול� כללות (בדוגמת המעשה שעני� מוב�, ומזה בו". גוברי� והרשעי� ורעי� קשי� עוה"ז מעשה
ממנו. שלמעלה לעניני� ביחס חול של עני�

כי � הצדקה" על "מעשי� מלשו� כפי', של עני� על מורה "מעשה" שהלשו� בחסידות שמבואר מה ג� וזהו
באופ� (עבודה הכפי' עני� כללות שיהי' בהכרח הרי רע, שרובו העשי', עול� ע� קשור המעשה שעני� מאחר

בלתיֿרצויי�. עניני� להיות יכולי� זאת ולולי דאתכפיא),

הרשות, דברי חול, עניני שלוקחי� בזה מתבטאת העבודה עיקר כי � העיקר" הוא "המעשה הרי ואעפ"כ,
� ("דובער") ביחד ולע"ז הקודש דלשו� השמות דב' החיבור עני� וזהו קדושה. של עניני� מה� ועושי�

קדושה. עניני מה� ועושי� חול של עניני� שלוקחי�

תכלית אלא קדושה, עניני מה� ועושי� הרשות) (דברי חול עניני שלוקחי� בלבד זו לא מזו: ויתירה
כזכיות", לו נעשו "זדונות � התשובה עבודת עני� כללות שזהו דלעו"ז, העניני� את ג� להפו� � היא השלימות

הדמיו�). כ"� (ללא ממש ל"זכיות" ועד

החוש� את להפו� כדי כי � הסכלות מ� החכמה ויתרו� החוש� מ� האור דיתרו� העני� כללות נפעל ועי"ז
האור"). ("יתרו� יותר נעלה אור לגילוי זקוקי�

Ë:בזה והביאור .
מנוחה. לו ואי� בבשר, מסורבל שהוא � ה� ה"דוב" של שתכונותיו א) עב, (קידושי� בגמרא מבואר

האד�: בעבודת וענינו

הנשמה דהנה, העול�. וכללות הגו� עניני והעלאת בירור ע� והתעסקות עבודה על מורה � בבשר" "מסורבל
וכ "בשר", של לעני� שייכת אינה עצמה לבחי'מצד בנוגע מוב� ועד"ז בשר", לי "מאי� רבינו משה שאמר פי

כלל שייכות לו אי� הנשמה שמצד מישראל, כאו"א של נשמתו � ובכללות מישראל, שבכאו"א רבינו משה
כי בעול�, וחלקו הגו� את לברר כדי � כו' בגו� ונתלבשה למטה הנשמה ירדה ואעפ"כ בשר. של לעניני�

התחתוני�. והעלאת בירור ע"י בתחתוני�, דירה ית' לו לעשות � היא הכוונה תכלית

"איני שהרי � ביותר נעלי� כחות לו שניתנו מוב�, בשר, ריבוי בבשר", "מסורבל הוא שה"דוב" ומאחר
בבשר"), ש"מסורבל (מאחר ביותר קשה עבודה תובע הקב"ה כאשר היינו, כח�", לפי אלא כחי, לפי מבקש

לקדושה. העול� עניני את ולהעלות לברר שיוכל זו, לעבודה הדרושי� הכחות את שנות� בודאי הרי

מנוחה": לו ש"אי� באופ� נעשית זו ועבודה

כאשר אפילו מנוחה: לו שאי� במוחש רואי� � חיות" ב"ג� הנמצא "דוב" של בהתנהגותו מתבונני� כאשר
ואינו הכלוב, בתו� ואנה אנה ומתהל� מתנועע הוא הרי בחפשיות, להתהל� יכול ואינו כלוב, בתו� סגור הוא
בתו� סגור בהיותו שג� � הוא החידוש עיקר אלא מנוחה, לו אי� חפשי בהיותו שג� וכמוב�, מנוחה. מוצא

מנוחה. לו שאי� באופ� היא הנהגתו אז ג� הנה לחפשי, יציאה של אפשרות ללא כלוב,

הרוחנית בעבודה ג� זה עני� שישנו מוב� ומזה העניני�, מרוחניות � מה�" "נשתלשלו עוה"ז עניני כל והנה,
כו'". מנוחה לה� אי� "צדיקי� נאמר שעליה� הנשמות, דעבודת העני� כללות שזהו �

של שעבודת� היינו, � "מהלכי�" בבחי' שה� הנשמות משא"כ "עומדי�", בש� נקראי� המלאכי� דהנה,
בתנועה תמיד נמצאי� ה� אלא מנוחה", לה� "אי� הקוד�, ומצב במעמד להשאר יכולי� שאינ� באופ� היא נש"י

לדרגא. מדרגא הליכה של

הרי � עכ"פ) זה (ברגע יותר נעלית לדרגא להתעלות יכול שאינו ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר ואפילו
יותר. נעלית לדרגא להתעלות וצמאו� תשוקה של בתנועה בעמדו המנוחה, היפ� של מצב אצלו פועל גופא זה
התשוקה גודל מחמת (הבאה ה' דאהבת העבודה כללות בדוגמת � עבודה של עני� הוא עצמו שהצמאו� וכידוע

כו'). והצמאו�

במני� נכללת ה' אהבת הרי � העבודה לכללות ביחס "גדפי�" של עני� היא ה' דאהבת העני� שכללות ואע"פ
בתניא כמבואר מ"ע, רמ"ח דכל השורש היא ה' אהבת מזו: ויתירה מ"ע, נגלהרמ"ח ע"פ הוא וכ� (פ"ד),

דתורה.
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כו'), העול� עניני (בירור בבשר" ד"מסורבל באופ� העבודה כללות על מורה "דוב" שהש� מוב� ועפ"ז
מנוחה". לה� ד"אי� ובאופ�

ובאופ� (בלע"ז), חול של בלשו� "בער", הש� ישנו � לזה ונוס� הקודש. בלשו� הוא "דוב" הש� והנה,
עי"ז הקודש, ע� החול עניני את לחבר שצריכי� � מזה וההוראה "דובער", � אחד לש� נעשי� השמות שב'

לקדושה. החול את שמעלי�

מתעסקת שהנה"א היינו, חול, של עניני� ע� דהתעסקות באופ� היא שהעבודה בלבד זו לא אומרת: זאת
עי"ז קדושה, עניני ע� החול עניני את שמחברי� באופ� היא העבודה אלא בעול�, וחלקו ונה"ב הגו� ע�

קדושה. לעניני החול עניני את שהופכי�

È� לחול קודש בי� הבדלה ישנה הרי לקודש, חול להפו� באמת יתכ� כיצד להבי�: צרי� עדיי� אבל .

לחול"?! קודש בי� "המבדיל
לקודש): החול הפיכת על (המורה "דובער" הש� קוד� "שלו�" הש� בהקדמת מתבטא בזה והביאור

בעול�", שלו� לעשות ניתנה "התורה � התורה עני� וזהו הפכי�. דחיבור העני� כללות על מורה "שלו�"
בירור � העל�) מלשו� (עול� והסתר דהעל� ומצב במעמד "בעול�", אפילו "שלו�" פועלת שהתורה היינו,

לקדושה. (חול) העול� ענינ� והפיכת

חילוקי� אי� עצמה שבתורה לפי זה הרי � וקודש) חול (חיבור בעול� שלו� לפעול בכחה שהתורה ומה
לחול: קודש בי�

חילוק שאי� היינו, התורה, ופסוקי אותיות כל שוי� בזה הרי � הס"ת ושלימות קדושת אודות מדובר כאשר
אלו). פסוקי� ב' בי� חילוק ישנו העני� לתוכ� שבנוגע (למרות תמנע" לוט� "ואחות ובי� אלקי�" ה' "אנכי בי�

כמ"ש � האר�" מ� אעביר הטומאה רוח "ואת היעוד קיו� לאחרי לבוא, לעתיד העול� ומצב מעמד ובדוגמת
אחד". שכ� כול� לעבדו גו' ברורה שפה עמי� אל אהפו� "אז

אל אהפו� "אז היעוד קיו� לאחרי ג� שהרי � לקדושה חול בי� חילוק יהי' לעת"ל שג� מוב� אעפ"כ, אבל
זאת צאנכ�"), ורעו זרי� "ועמדו (כמ"ש ד"זרי�" ומצב במעמד אוה"ע יהיו אחד", שכ� לעבדו גו' עמי�

וקודש. חול דחיבור העבודה כללות תהי' לעת"ל שג� אומרת,

שלגבי מוב� והרי גופא. בקדושה עליות של באופ� העבודה כללות תהי' לבוא שלעתיד בכ"מ המבואר וע"ד
ב שלפנ"ז הדרגא נחשבת בקדושה, יותר נעלית חול.דרגא של עני� דוגמת

ועד"ז ממנה. הנעלית לקדושה בער� לחול נחשבת מה� אחת שכל � כו'" ה� קדושות "עשר לדבר: דוגמא
ועד"ז לכה�. ביחס לזר נחשב ולוי ללוי, ביחס לזר נחשב שישראל וישראלי�, לוי� כהני� שבי� לחילוקי� בנוגע
וכיו"ב. סת�. קדושה ועניני נמחקי�, שאינ� השמות ז' כללות הוי', ש� הקב"ה: של בשמותיו חילוקי� ישנ�

וחול. קודש דחיבור העבודה כללות תהי' לעת"ל שג� מוב� זה ומכל

‡Èבפמליא שלו� משי� בתורה העוסק "כל וכמרז"ל בעול�", שלו� לעשות ניתנה "התורה � לעיל וכאמור .
פועלת התורה אלא למעלה, שלו� פועלת שהתורה בלבד זו לא אומרת: זאת מטה". של ובפמליא מעלה של

לקודש. החול הפיכת היינו, והסתר, העל� מלשו� "בעול�", � למטה ג� שלו�
ומשפחה חבורה מלשו� � ופירושה בלע"ז, היא "פמליא" תיבת מטה": של "בפמליא הוא בזה והדיוק
כל היינו, וכיו"ב], זו, מדינה בשפת וכ� ההיא, מדינה בשפת ועד"ז באידיש, � "פאמיליע" מלשו� ["פמליא"
הקדושה. לגבול מחו� דילי', לחבורה מחו� שה� זרי� עניני� "מטה", ע� וקשר שייכות לה� שיש העניני�

העניני� את שלוקחי� היינו, מטה", של "בפמליא אפילו "שלו�" נפעל � התורה שבעני� העילוי גודל ומצד
לקדושה. אות� ומהפכי� דלעו"ז

מרע" "סור (א) עבודה, אופני ב' שישנ� בלבד זו שלא טוב", ועשה מרע "סור עה"פ הבעש"ט פי' וכידוע
� מרע" ד"סור עני� ובאותו בהמש� באה טוב" ד"עשה העבודה אלא טוב", "ועשה (ב) דחי'), של (באופ�

הרע. מהפיכת טוב" "עשה
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כו'), העול� עניני (בירור בבשר" ד"מסורבל באופ� העבודה כללות על מורה "דוב" שהש� מוב� ועפ"ז
מנוחה". לה� ד"אי� ובאופ�

ובאופ� (בלע"ז), חול של בלשו� "בער", הש� ישנו � לזה ונוס� הקודש. בלשו� הוא "דוב" הש� והנה,
עי"ז הקודש, ע� החול עניני את לחבר שצריכי� � מזה וההוראה "דובער", � אחד לש� נעשי� השמות שב'

לקדושה. החול את שמעלי�

מתעסקת שהנה"א היינו, חול, של עניני� ע� דהתעסקות באופ� היא שהעבודה בלבד זו לא אומרת: זאת
עי"ז קדושה, עניני ע� החול עניני את שמחברי� באופ� היא העבודה אלא בעול�, וחלקו ונה"ב הגו� ע�

קדושה. לעניני החול עניני את שהופכי�

È� לחול קודש בי� הבדלה ישנה הרי לקודש, חול להפו� באמת יתכ� כיצד להבי�: צרי� עדיי� אבל .

לחול"?! קודש בי� "המבדיל
לקודש): החול הפיכת על (המורה "דובער" הש� קוד� "שלו�" הש� בהקדמת מתבטא בזה והביאור

בעול�", שלו� לעשות ניתנה "התורה � התורה עני� וזהו הפכי�. דחיבור העני� כללות על מורה "שלו�"
בירור � העל�) מלשו� (עול� והסתר דהעל� ומצב במעמד "בעול�", אפילו "שלו�" פועלת שהתורה היינו,

לקדושה. (חול) העול� ענינ� והפיכת

חילוקי� אי� עצמה שבתורה לפי זה הרי � וקודש) חול (חיבור בעול� שלו� לפעול בכחה שהתורה ומה
לחול: קודש בי�

חילוק שאי� היינו, התורה, ופסוקי אותיות כל שוי� בזה הרי � הס"ת ושלימות קדושת אודות מדובר כאשר
אלו). פסוקי� ב' בי� חילוק ישנו העני� לתוכ� שבנוגע (למרות תמנע" לוט� "ואחות ובי� אלקי�" ה' "אנכי בי�

כמ"ש � האר�" מ� אעביר הטומאה רוח "ואת היעוד קיו� לאחרי לבוא, לעתיד העול� ומצב מעמד ובדוגמת
אחד". שכ� כול� לעבדו גו' ברורה שפה עמי� אל אהפו� "אז

אל אהפו� "אז היעוד קיו� לאחרי ג� שהרי � לקדושה חול בי� חילוק יהי' לעת"ל שג� מוב� אעפ"כ, אבל
זאת צאנכ�"), ורעו זרי� "ועמדו (כמ"ש ד"זרי�" ומצב במעמד אוה"ע יהיו אחד", שכ� לעבדו גו' עמי�

וקודש. חול דחיבור העבודה כללות תהי' לעת"ל שג� אומרת,

שלגבי מוב� והרי גופא. בקדושה עליות של באופ� העבודה כללות תהי' לבוא שלעתיד בכ"מ המבואר וע"ד
ב שלפנ"ז הדרגא נחשבת בקדושה, יותר נעלית חול.דרגא של עני� דוגמת

ועד"ז ממנה. הנעלית לקדושה בער� לחול נחשבת מה� אחת שכל � כו'" ה� קדושות "עשר לדבר: דוגמא
ועד"ז לכה�. ביחס לזר נחשב ולוי ללוי, ביחס לזר נחשב שישראל וישראלי�, לוי� כהני� שבי� לחילוקי� בנוגע
וכיו"ב. סת�. קדושה ועניני נמחקי�, שאינ� השמות ז' כללות הוי', ש� הקב"ה: של בשמותיו חילוקי� ישנ�

וחול. קודש דחיבור העבודה כללות תהי' לעת"ל שג� מוב� זה ומכל

‡Èבפמליא שלו� משי� בתורה העוסק "כל וכמרז"ל בעול�", שלו� לעשות ניתנה "התורה � לעיל וכאמור .
פועלת התורה אלא למעלה, שלו� פועלת שהתורה בלבד זו לא אומרת: זאת מטה". של ובפמליא מעלה של

לקודש. החול הפיכת היינו, והסתר, העל� מלשו� "בעול�", � למטה ג� שלו�
ומשפחה חבורה מלשו� � ופירושה בלע"ז, היא "פמליא" תיבת מטה": של "בפמליא הוא בזה והדיוק
כל היינו, וכיו"ב], זו, מדינה בשפת וכ� ההיא, מדינה בשפת ועד"ז באידיש, � "פאמיליע" מלשו� ["פמליא"
הקדושה. לגבול מחו� דילי', לחבורה מחו� שה� זרי� עניני� "מטה", ע� וקשר שייכות לה� שיש העניני�

העניני� את שלוקחי� היינו, מטה", של "בפמליא אפילו "שלו�" נפעל � התורה שבעני� העילוי גודל ומצד
לקדושה. אות� ומהפכי� דלעו"ז

מרע" "סור (א) עבודה, אופני ב' שישנ� בלבד זו שלא טוב", ועשה מרע "סור עה"פ הבעש"ט פי' וכידוע
� מרע" ד"סור עני� ובאותו בהמש� באה טוב" ד"עשה העבודה אלא טוב", "ועשה (ב) דחי'), של (באופ�

הרע. מהפיכת טוב" "עשה
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חול דחיבור העבודה לכללות כח שהנתינת � ההילולא) בעל של משמו (ההוראה לעניננו בנוגע מוב� ועפ"ז
� ("דובער") אחד לש� חול, ולשו� הקודש לשו� ו"בער", "דוב" השמות ב' בחיבור מתבטא שזה כפי וקודש,

ההילולא. בעל של הראשו� שמו ה"שלו�", עני� כללות הקדמת ע"י הרי"ז

·È:ההילולא בעל של שמו חתימת מאופ� הנלמדת ההוראה וזוהי .
חול) של ולשו� הקודש (לשו� ו"בער" "דוב" השמות שב' באופ� שמו את חות� הי' ההילולא שבעל מאחר

פת בזה הרי "דובער", � אחד לש� שצריכי�נעשי� בלבד זו שלא העבודה, עני� בכללות חדשה דר� הוא ח
לקודש. החול את שמעלי� עי"ז הקודש, ע� החול את לחבר צריכי� אלא חול, עניני ע� להתעסק

ההילולא: בעל אצל ביותר מודגש זה ועני�

אעפ"כ, אבל בלע"ז. � ו"זלמ�" הקודש, בלשו� � "שניאור" שמות: ב' היו הזק� לאדמו"ר שג� כמ"פ דובר
חות� ולפעמי� בלבד, "שניאור" בש� חות� שלפעמי� מצינו הזק�, אדמו"ר ע"י הש� חתימת לאופ� בנוגע
דלע"ז. לש� הקודש דלשו� הש� בי� הפסק ישנו הרי � זלמ�" "שניאור חות� כאשר וג� בלבד, "זלמ�" בש�

"דובער" בש� חות� הי האמצעי שאדמו"ר אגרות בכמה שמצינו אע"פ הנה � האמצעי לאדמו"ר ובנוגע
ספרי� לכמה (בהקדמה מקומות ישנ� כי המקומות, בכל זה אי� הרי ביחד), ו"בער" "דוב" השמות ב' (חיבור
מצינו שלפעמי� � המגיד של לשמו בנוגע ועד"ז בער". "דוב � שמו מופיע שבה� ועוד) תניא, � בחייו שנדפסו

בער". "דוב � ולפעמי� "דובער",

"דובער", � ביחד ה� השמות שב' באופ� שמו את חות� הי' המקומות שבכל � ההילולא לבעל בנוגע משא"כ
לקודש. החול והפיכת דחיבור העני� כללות ביותר מודגש הי' אצלו כי

� ההילולא לבעל בנוגע משא"כ זה, לדורנו כ� כל שייכי� אינ� האמצעי אדמו"ר של עניניו לזה: ונוס�
עניניו נוגעי� שבעיקר בודאי הרי � ניס�) (ב' שלו ההילולא ביו� בעמדנו ובפרט דורנו. נשיא הי' יחידו שבנו

ההילולא. בעל של

‚Èשהתחלת) דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� וכידוע � בפועל למעשה בנוגע האמור מכל ההוראה .

בנוגע ה"בכ�" זה הרי � כדבעי הי' החסידות לימוד א� לדעת שהבחינה ניס�) בב' השמש" "וזרח נשיאותו
בפועל: למעשה

לאכול מספיק שאינו ועד ביותר, ומתייגע עמל שהוא מאחר כדבעי, היא שעבודתו וטוע� בא יהודי כאשר
שואלי� � ומצוותי' התורה עניני לכללות בנוגע וכו'") ניט דערשלאפט או� ניט דערעסט ("ער צרכו כדי ולישו�

קדושה?! לעניני החול עניני דהפיכת באופ� היתה עבודת� הא� אותו:

מכאו"א, זאת שתובעי� ומאחר הראוי'. בשלימות עבודתו אי� � בעבודתו זה עני� פעל לא שעדיי� זמ� וכל
לעיל). (כאמור זו לעבודה הדרושי� הכחות לו שניתנו בודאי הרי

ההילולא: דבעל החתימה מאופ� נלמדת זו והוראה

העבודה כללות סיו� היינו, החתימה), קוד� הכתובי� העניני� בתוכ� חילוק (ללא העניני� כל �חתימת

שהחול עד לקדושה, אות� ומעלי� החול עניני את שלוקחי� עי"ז וקודש, חול דחיבור באופ� להיות צריכה
ה� חול ולשו� הקודש דלשו� שהשמות ההילולא, בעל של שמו חתימת באופ� כמודגש � ביחד ה� והקודש

"דובער". ביחד

אותה ששולחי� וכיו"ב, "אגרת" על היא החתימה (כי המקומות לכל נשלחה ההילולא בעל של זו וחתימה
כדי � דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י דפוס של באופ� הדברי� פירסו� לאחרי ובפרט המקומות), לכל
ההילולא). דבעל החתימה אופ� אודות שומע או (שרואה מישראל לכאו"א שייכת זו שהוראה ולפרס� להדגיש

„È(לקודש חול והפיכת (חיבור ההילולא בעל של שמו מחתימת הנלמדת ההוראה אודות לעיל האמור והנה, .
ההילולא): יו� (שלאחרי השבת ביו� ג� מודגש �

דהוספה העני� ישנו � לזה ונוס� היא". קודש כי השבת את "ושמרת� כמ"ש קודש, � הוא השבת עני� כללות
בנ"י. עבודת ע"י הקודש, על מחול

ולעשות חול, ליו� השיי� זמ� לקחת היינו, הקודש, על מחול להוסי� � היא בנ"י של עבודת� אומרת: זאת
וקיימא"). ("מקדשא מצ"ע השבת עני� כללות מאשר יותר נעלה עני� פועלי� ועי"ז השבת. מיו� חלק ממנו
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האד�), בעבודת תלוי שאינו (מאחר והגבלה ממדידה למעלה הוא וקיימא" ד"מקדשא שהעני� אע"פ דהנה,
(מדוד קצוב זמ� ישנו (שהרי והגבלה מדידה של באופ� היא בנ"י עבודת שע"י הקודש על מחול ההוספה ואילו
שע"י הקודש, על מחול בהוספה מיוחד עילוי ישנו אעפ"כ, � הקודש) על מחול להוסי� שיכולי� ומוגבל)
"יתרו� נפעל שעי"ז לקדושה, החול דהפיכת העני� כללות מצד שלו"), ד"קב המעלה על (נוס� בנ"י עבודת

החוש�". מ� האור

לזה: ונוס�

שביו� וכמרז"ל ליכטיק"), או� ("קלאר ומוארי� ברורי� העניני� כל נעשי� שבו � הוא השבת עני� כללות
שימשה שעות "ל"ו � אור של עני� ורק א� הי' השבת יו� כל במש� אלא ערב", ד"ויהי העני� הי' לא השבת

האורה". אותה

ד"ויהי העני� מודגש הראשו�) ביו� (אפילו המעשה ימי ששת בכל כי � דוקא השבת ביו� מצינו זה ועני�
יחיד הקב"ה הי' כאשר אחד", ב"יו� ד"ערב" העני� שיי� כיצד להבי�: צרי� גופא [ובזה בוקר" ויהי ערב

השבת, ביו� משא"כ ואכ"מ], האורה".בעולמו. אותה שימשה שעות "ל"ו � אור של עני� רק הי' שאז

דתורה: בנגלה � בפועל להלכה בנוגע ג� מתבטא שזה וכפי

אע"פ הפירות, את לאכול מותר פירותיו, שעישר אומר כאשר ולכ�, בשבת, משקר אינו ע�ֿהאר� אפילו
לאמיתת�, ומוארי� ברורי� ה� העניני� כל השבת שביו� אומרת, זאת דמאי. של איסור זה הרי החול שבימי
ועפ"ז שברשותו. הפירות � נכסיו אודות מדובר כאשר אפילו אלא הע�ֿהאר�, של למציאותו בנוגע רק ולא
(כנ"ל ההילולא בעל של שמו חתימת לאופ� בנוגע הנ"ל ההוראה כללות יותר עור מודגשת השבת שביו� מוב�,

השבת. ביו� ומוארי� ברורי� נעשי� העניני� שכל כש� � בארוכה)

ÂË:לפועל בנוגע .

עני� שזהו ד"ויכולו", באופ� ההילולא דיו� העניני� עולי� שאז ההילולא, יו� שלאחרי השבת ביו� בעמדנו
ההילולא. בעל של שמו חתימת מאופ� הנ"ל הוראה ללימוד בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה � כו' התענוג

אחד". "ביו� � שוה ובאופ� ונשי�", ט� זק� ועד "מנער מישראל, לכאו"א שייכת זו הוראה � לעיל וכאמור

ההילולא בעל של תורתו את לשמוע שזכו אלו ועאכו"כ ההילולא, בעל את לראות שזכו לאלו בנוגע ובפרט
עוז. וביתר שאת ביתר זו הוראה נוגעת שאליה� �

בכל זאת לפעול צריכי� שה� מוב�, � בתורה" גדול "כלל שזהו כמו�", לרע� ד"ואהבת העני� כללות ומצד
מגעת. שיד� מקו�

העני� כללות והרי � להקב"ה בנ"י ואהבת לבנ"י הקב"ה אהבת בגלוי מאירה שאז השבת, ביו� ובפרט
לרע� "ואהבת ע� אחד עני� הוא אלקי�" ה' את ש"ואהבת כידוע ישראל, אהבת ע� קשור הקב"ה דאהבת
אל אבי� ורע "רע� דעל�): ד"ה � א (לא, שבת במסכת רש"י בפירוש � דתורה בנגלה ג� וכמפורש כמו�".

כפשוטו. ד"רע�" הפירוש על נוס� הקב"ה, על ג� קאי ש"רע�" היינו, הקב"ה", זה תעזוב,

צריכי� ולכ�, ישראל. באהבת ההתעסקות לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה השבת שביו� מוב�, ומזה
באופ� (ועאכו"כ ח"ו רוגזה של באופ� לא וכמוב�, לעיל, האמור לכל בנוגע הזולת על להשפיע להשתדל

וכו'. אהבה מתו� שלו�, ובדרכי נוע� בדרכי אלא � כו') מזה שלמטה

.ÊËלהצלחה מיוחדת כח נתינת ישנה נו"�'י�), (ב' נסי�" "ניסי � שענינו ניס�, חודש בימי בעמדנו והנה,
"ניסיבכ של באופ� אלא היגיעה, ער� לפי בעמלו, טוב פרי שרואה בלבד זו לא היינו, האמורי�, העניני� ל

כלל. היגיעה ער� לפי שלא מציאה, של באופ� היינו, נסי�",
בגשמיות צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה � ליגאל" עתידי� "בניס� � העיקרי לנס שזוכי� ועד

טפחי�. מעשרה למטה כפשוטה,

השמש" "וזרח וה� ניס�) דב' ההילולא (בעל השמש" "ובא ה� � בתוכ� וה� עפר", שוכני ורננו ו"הקיצו
עמה�. ואהר� ומשה אדמו"ר), מו"ח (כ"ק
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האד�), בעבודת תלוי שאינו (מאחר והגבלה ממדידה למעלה הוא וקיימא" ד"מקדשא שהעני� אע"פ דהנה,
(מדוד קצוב זמ� ישנו (שהרי והגבלה מדידה של באופ� היא בנ"י עבודת שע"י הקודש על מחול ההוספה ואילו
שע"י הקודש, על מחול בהוספה מיוחד עילוי ישנו אעפ"כ, � הקודש) על מחול להוסי� שיכולי� ומוגבל)
"יתרו� נפעל שעי"ז לקדושה, החול דהפיכת העני� כללות מצד שלו"), ד"קב המעלה על (נוס� בנ"י עבודת

החוש�". מ� האור

לזה: ונוס�

שביו� וכמרז"ל ליכטיק"), או� ("קלאר ומוארי� ברורי� העניני� כל נעשי� שבו � הוא השבת עני� כללות
שימשה שעות "ל"ו � אור של עני� ורק א� הי' השבת יו� כל במש� אלא ערב", ד"ויהי העני� הי' לא השבת

האורה". אותה

ד"ויהי העני� מודגש הראשו�) ביו� (אפילו המעשה ימי ששת בכל כי � דוקא השבת ביו� מצינו זה ועני�
יחיד הקב"ה הי' כאשר אחד", ב"יו� ד"ערב" העני� שיי� כיצד להבי�: צרי� גופא [ובזה בוקר" ויהי ערב

השבת, ביו� משא"כ ואכ"מ], האורה".בעולמו. אותה שימשה שעות "ל"ו � אור של עני� רק הי' שאז

דתורה: בנגלה � בפועל להלכה בנוגע ג� מתבטא שזה וכפי

אע"פ הפירות, את לאכול מותר פירותיו, שעישר אומר כאשר ולכ�, בשבת, משקר אינו ע�ֿהאר� אפילו
לאמיתת�, ומוארי� ברורי� ה� העניני� כל השבת שביו� אומרת, זאת דמאי. של איסור זה הרי החול שבימי
ועפ"ז שברשותו. הפירות � נכסיו אודות מדובר כאשר אפילו אלא הע�ֿהאר�, של למציאותו בנוגע רק ולא
(כנ"ל ההילולא בעל של שמו חתימת לאופ� בנוגע הנ"ל ההוראה כללות יותר עור מודגשת השבת שביו� מוב�,

השבת. ביו� ומוארי� ברורי� נעשי� העניני� שכל כש� � בארוכה)

ÂË:לפועל בנוגע .

עני� שזהו ד"ויכולו", באופ� ההילולא דיו� העניני� עולי� שאז ההילולא, יו� שלאחרי השבת ביו� בעמדנו
ההילולא. בעל של שמו חתימת מאופ� הנ"ל הוראה ללימוד בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה � כו' התענוג

אחד". "ביו� � שוה ובאופ� ונשי�", ט� זק� ועד "מנער מישראל, לכאו"א שייכת זו הוראה � לעיל וכאמור

ההילולא בעל של תורתו את לשמוע שזכו אלו ועאכו"כ ההילולא, בעל את לראות שזכו לאלו בנוגע ובפרט
עוז. וביתר שאת ביתר זו הוראה נוגעת שאליה� �

בכל זאת לפעול צריכי� שה� מוב�, � בתורה" גדול "כלל שזהו כמו�", לרע� ד"ואהבת העני� כללות ומצד
מגעת. שיד� מקו�

העני� כללות והרי � להקב"ה בנ"י ואהבת לבנ"י הקב"ה אהבת בגלוי מאירה שאז השבת, ביו� ובפרט
לרע� "ואהבת ע� אחד עני� הוא אלקי�" ה' את ש"ואהבת כידוע ישראל, אהבת ע� קשור הקב"ה דאהבת
אל אבי� ורע "רע� דעל�): ד"ה � א (לא, שבת במסכת רש"י בפירוש � דתורה בנגלה ג� וכמפורש כמו�".

כפשוטו. ד"רע�" הפירוש על נוס� הקב"ה, על ג� קאי ש"רע�" היינו, הקב"ה", זה תעזוב,

צריכי� ולכ�, ישראל. באהבת ההתעסקות לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה השבת שביו� מוב�, ומזה
באופ� (ועאכו"כ ח"ו רוגזה של באופ� לא וכמוב�, לעיל, האמור לכל בנוגע הזולת על להשפיע להשתדל

וכו'. אהבה מתו� שלו�, ובדרכי נוע� בדרכי אלא � כו') מזה שלמטה

.ÊËלהצלחה מיוחדת כח נתינת ישנה נו"�'י�), (ב' נסי�" "ניסי � שענינו ניס�, חודש בימי בעמדנו והנה,
"ניסיבכ של באופ� אלא היגיעה, ער� לפי בעמלו, טוב פרי שרואה בלבד זו לא היינו, האמורי�, העניני� ל

כלל. היגיעה ער� לפי שלא מציאה, של באופ� היינו, נסי�",
בגשמיות צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה � ליגאל" עתידי� "בניס� � העיקרי לנס שזוכי� ועד

טפחי�. מעשרה למטה כפשוטה,

השמש" "וזרח וה� ניס�) דב' ההילולא (בעל השמש" "ובא ה� � בתוכ� וה� עפר", שוכני ורננו ו"הקיצו
עמה�. ואהר� ומשה אדמו"ר), מו"ח (כ"ק
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השלו�. עני� כללות � השלישית מדה ע� ג� הקשור השלישי, המקדש בית לבני� וזוכי�

יוצאי� בנ"י כל כי שלימות, של ומצב במעמד שנמצאי� היינו, � שלימות מלשו� ג� זה הרי ו"שלו�"
האמיתית לגאולה זוכי� יחד וכול� ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו ונשי�", ט� זק� ועד "מנער מהגלות,
ובמהרה רצונ�", "כמצות � השלימות בתכלית התומ"צ קיו� כללות יהי' שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה

ממש. בימינו

***

ÊÈהשבת ליו� השיי� מיוחד עני� ישנו ניס�, ב' � שבת לערב בהמש� באה זו ששבת לעיל האמור על נוס� .
ניס�: ג' � עצמו

השלישי וביו� זה. ביו� קרבנו שהקריב הנשיא פרשת � הנשיאי� פרשת יו� בכל אומרי� ואיל� ניס� מר"ח
זבולו�". לבני "נשיא בניס�

השבת. ביו� � זבולו�") לבני ה"נשיא הקריב (שבו בניס� השלישי יו� חל � זו שנה ובקביעות

ÁÈביאור דורש זו) שנה בקביעות (כמודגש השבת ליו� ניס�) בג' שהקריב (הנשיא ד"זבולו�" הקשר והנה, .
ביותר: תמוה דבר זה הרי דלכאורה, �

ממקומו שיוצא בזה מתבטאת זבולו� שעבודת היינו, בצאת�", "זבולו� כמ"ש � הוא זבולו� של ענינו כללות
זבולו� עבודת ע"י כי � השלישי ליו� זבולו�" לבני ד"נשיא השייכות וזוהי העול�. בעניני בפרקמטיא לעסוק
העול� עניני והעלאת בירור � היא זבולו� שעבודת היינו, קדושה, לעניני העול� עניני בי� וחיבור קשר נפעל

השלישי. דקו העני� כללות שזהו לקדושה,

ר כי החול, בימי � היא ד"זבולו�" העבודה שעיקר מוב� שעי"זועפ"ז בפרקמטיא, ההתעסקות שייכת אז ק
ובאגה"ק (פ"ג) באגה"ת (כמבואר מ"חומש" יותר ואפילו מ"מעשר", יותר לצדקה ונותני� רב, ממו� מרויחי�

ד"זבולו�". העבודה כללות שזוהי � (ס"י))

התורה, עני� ע� קשור שבת כי � ד"ישכר" העבודה אופ� ע� (לכאורה) קשורה השבת דיו� העבודה ואילו
היא התורה דלימוד והעבודה ותורה), דשבת העניני� קשר בכ"מ (כמבואר בשבת ניתנה שהתורה וכמרז"ל

ישכר. דשבט העבודה כללות

צוער ב� נתנאל הקריב השני "ביו� כי ניס�, דחודש השני ליו� יותר שיי� השבת יו� של ענינו הרי � ועפ"ז
צוער ב� שנתנאל במדרז"ל וכמבואר השבת), עני� (שזהו התורה לימוד � היא עבודתו שכללות ישכר", נשיא
דוקא ישכר נשיא ע"י ניתנה זו שעצה הדבר וטע� הללו, קרבנות להתנדב הנשיאי� לשאר עצה נת� ישכר נשיא
וכמבואר גו'". לעתי� בינה יודעי ישכר "ומבני כמ"ש התורה, בלימוד היא ישכר דשבט העבודה עיקר כי �

התורה. לעני� דישכר השייכות אודות � מהר"ש לאדמו"ר גו' הקריב השני ביו� ד"ה הידוע בדרוש בארוכה

אמירת לאחרי מזו: ויתירה זבולו�", לבני ד"נשיא הקרב� אודות השבת ביו� קורי� כיצד ביותר: תמוה וא"כ,
בקדושת הכלולות הקדושות האורות וכל קדישי� ניצוצי� כל עלי נא יאירו כו' רצו� "יהי אומרי� הנשיא פרשת

השבת?! ביו� � זה וכל זבולו�, שבט � השבט" זה

ËÈ:�בהקדי � בזה והביאור .
דהנה, נצחי. באופ� ולא בלבד, זמני ובאופ� עראי באופ� היא העול�) עניני (בירור ד"זבולו�" העבודה כללות
של מציאות� שכללות אומרת, זאת בתחתוני�, דירה ית' לו לעשות � היא זבולו� בעבודת הכוונה תכלית
שנעשית לאחרי וא"כ, בתחתוני�, ית' לו דירה שתהי' כדי רק היא דזבולו�) העבודה (שזוהי ובירור� התחתוני�

בלבד. עראי באופ� היא זו עבודה כללות ולכ�, התחתוני�, בבירור להתעסק צור� אי� שוב ית', לו הדירה

"ספר" בי� חילוק שישנו א) (קיט, פורי� בדרושי לתו"א בהוספות כמבואר � ה"אגרת" עני� בדוגמת וזהו
א� . . לעול� יבוטל בלתי תמיד, נצחי הוא "ספר אגרת"): נקראת והמגילה ספר נקראת (ש"התורה ל"אגרת"
לו צרי� אי� . . האגרת את קריאתו אחר הרי כי כלל, להתקיי� ולא בלבד, שעה לפי אלא נכתב אינו האגרת

בלבד". שעה לפי לידע לו הצרי� דבר בו לקרות רק האגרת עני� אי� כי לעול�, עוד

דת הרביעי (חלק הזק� לאדמו"ר הקודש" ב"אגרת עילויוהנה, מבואר בתחלתו, החסידות) דתורת ושב"כ
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שעבודת לעיל כאמור � הקודש" ל"אגרת השייכות [וזוהי השבת ביו� (זבולו�) עסקי� בעלי בעבודת מיוחד
כדלקמ�. בלבד], עראי באופ� "אגרת", של באופ� היא זבולו�

Î�בי חילוק ישנו שבזה � התפלה דעבודת העני� כללות אודות מדובר א)) (קג, (ס"א בתחלתו באגה"ק .

וז"ל: עסקי�). לבעלי (בנוגע השבת ליו� החול ימי
או פנאי לה� שיש אות� רק כ"כ, פנאי לה� שאי� עסקי� הבעלי התיבה לפני ירדו לא החול ימי "כל
מה� . . לפחות ומחצה שעה ער� השחר בתפלת להארי� שיכולי� אביה�, שולח� על הסמוכי� או המלמדי�
שיוכלו מלמדי� או אביה� שולח� על הסמוכי� כל לו בסביב אליו יאסו� והוא . . התיבה לפני היורד יהי'

כמוהו". להארי�

אלו רק אלא התיבה, לפני ירדו לא שה� היינו, זה, בעני� להפריע שלא להשתדל צריכי� העסקי� [ובעלי
חובת�]. ידי ה� יוצאי� גופא ובזה בתפלת�, להארי� שיכולי�

בתפלת� להארי� הכושר ושעת פנאי לה� יש עסקי� בעלי כל שג� טובי� וימי� בשבתות "א� ש�: וממשי�
וביתר שאת ביתר מוטל עליה� ואדרבה, זה), בעני� ועיכוב מניעה שו� שאי� (מאחר לה' ונפש� לב� בכוונת

כו'". טוב ויו� בשבת התיבה לפני ירדו ה� ג� לזאת . . עוז

שביו� בלבד זו לא היינו, � השבת ביו� (זבולו�) עסקי� דבעלי התפלה בעבודת העילוי גודל מוב� ומזה
האריכות (עני� מוטל "עליה� אדרבה: אלא תורה), (מארי אוהל יושבי כמו בתפלה להארי� ה� ג� צריכי� השבת

עוז". וביתר שאת ביתר התפלה) בעבודת

‡Îהמקומות שברוב (אע"פ התפלה לעבודת בנוגע עסקי� דבעלי העילוי אודות מדובר הנ"ל באגה"ק והנה, .
הצדקה). עבודת � היא עסקי� דבעלי העבודה שעיקר מבואר באגה"ק

ואיל�): ב (פ, תרומה פ' בתו"א מבואר � המצוות וקיו� התורה ללימוד בנוגע עסקי� דבעלי והעילוי

מבאר � רמוני" מעסיס הרקח מיי� אשק� גו' אמי בית אל אביא� אנהג� גו' אשק� בחו� "אמצא� עה"פ
� "בחו�" היא עבודת� שכללות מאחר עסקי�", בעלי על קאי בחו� ש"אמצא� (ש�) בתו"א הזק� אדמו"ר

(זבולו�). העול� עניני בירור

שעיקר"אנהג� הג� כי לתורה, עתי� לקבוע צרי� עסק הבעל ג� כי תורה, בחינת הוא אמי, בית אל אביא�
במעשה, ואח"כ ודיבור במחשבה תחלה שמתלבשת כסדר צ"ל ההמשכה מ"מ . . מעשה ע"י הוא עבודת�
נשיקי� גלוי "עיקר כי "אשק�", נאמר זה ועל עסק". הבעלי של לתורה עתי� קביעות בחי' זהו ודיבור ומחשבה

לתורה". עתי� קביעות ע"י הוא

קביעות מעלת יתרו� "זהו אדרבה: אלא לתורה, עתי� לקבוע צריכי� עסקי� בעלי שג� בלבד זו לא והנה,
. . הרקח יי� תורת� עסק נק' ע"כ אוהלי�, מביושבי יותר אתכפיא, בחי' שהוא עסק, הבעל של לתורה עתי�

כו'". מקי� ובחי' ריח

לתורה, עתי� ולקבוע כלל ללמוד יכול שאינו "מי שג� ש� שממשי� כפי � המצוות לקיו� בנוגע מוב� ועד"ז
כרמו� מצוות מלאי� שב� ריקני� שאפילו רקת� הרמו� כפלח ע"פ מארז"ל ע"ד רמוני, מעסיס ג"כ נאמר עליו
דלבושייכו ריחא מעני� וכנודע העליו�, תענוג גילוי ג"כ מעוררי� המצוות והרי אר�, ודר� מצוות מלאי� . .

המקי�. ובחי' ריח בחי' ג"כ שזהו היינו, כו'",

·Î(המצוות וקיו� תורה, (תפלה, הקוי� בג' העבודה לכללות בנוגע עסקי� דבעלי העילוי גודל מוב� עפ"ז .

כפשוטו. העול� וה� האד�", זה קט� ה"עול� ה� עומד, העול� שעליה�
התפלה לעבודת בנוגע השבת ביו� עסקי� בעלי שבעבודת העילוי את מבאר הנ"ל שבאגה"ק אע"פ והנה,
תורה דברי לדבר התירו ש"בקושי ועד התפלה, עבודת היא השבת דיו� העבודה שעיקר משו� זה הרי � בלבד

בשבת".

ביו� (ובמיוחד עסקי� דבעלי המצוות ובקיו� לתורה עתי� בקביעות ג� מיוחד עילוי שישנו מוב� ועד"ז
תרומה. פ' בתו"א המבואר ע"פ � החול) מעניני פנוי זמנ� שאז השבת,

(וכל וזהב מהכס� לה'" "תרומה נתינת אודות מדובר תרומה בפ' כי � תרומה לפ' המיוחדת השייכות וזוהי
בדוגמת � הרמה ומלשו� הפרשה, מלשו� פירושי�: ב' ישנ� וב"תרומה" בפרשה), המנויי� דברי� ט"ו או הי"ג
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שעבודת לעיל כאמור � הקודש" ל"אגרת השייכות [וזוהי השבת ביו� (זבולו�) עסקי� בעלי בעבודת מיוחד
כדלקמ�. בלבד], עראי באופ� "אגרת", של באופ� היא זבולו�

Î�בי חילוק ישנו שבזה � התפלה דעבודת העני� כללות אודות מדובר א)) (קג, (ס"א בתחלתו באגה"ק .

וז"ל: עסקי�). לבעלי (בנוגע השבת ליו� החול ימי
או פנאי לה� שיש אות� רק כ"כ, פנאי לה� שאי� עסקי� הבעלי התיבה לפני ירדו לא החול ימי "כל
מה� . . לפחות ומחצה שעה ער� השחר בתפלת להארי� שיכולי� אביה�, שולח� על הסמוכי� או המלמדי�
שיוכלו מלמדי� או אביה� שולח� על הסמוכי� כל לו בסביב אליו יאסו� והוא . . התיבה לפני היורד יהי'

כמוהו". להארי�

אלו רק אלא התיבה, לפני ירדו לא שה� היינו, זה, בעני� להפריע שלא להשתדל צריכי� העסקי� [ובעלי
חובת�]. ידי ה� יוצאי� גופא ובזה בתפלת�, להארי� שיכולי�

בתפלת� להארי� הכושר ושעת פנאי לה� יש עסקי� בעלי כל שג� טובי� וימי� בשבתות "א� ש�: וממשי�
וביתר שאת ביתר מוטל עליה� ואדרבה, זה), בעני� ועיכוב מניעה שו� שאי� (מאחר לה' ונפש� לב� בכוונת

כו'". טוב ויו� בשבת התיבה לפני ירדו ה� ג� לזאת . . עוז

שביו� בלבד זו לא היינו, � השבת ביו� (זבולו�) עסקי� דבעלי התפלה בעבודת העילוי גודל מוב� ומזה
האריכות (עני� מוטל "עליה� אדרבה: אלא תורה), (מארי אוהל יושבי כמו בתפלה להארי� ה� ג� צריכי� השבת

עוז". וביתר שאת ביתר התפלה) בעבודת

‡Îהמקומות שברוב (אע"פ התפלה לעבודת בנוגע עסקי� דבעלי העילוי אודות מדובר הנ"ל באגה"ק והנה, .
הצדקה). עבודת � היא עסקי� דבעלי העבודה שעיקר מבואר באגה"ק

ואיל�): ב (פ, תרומה פ' בתו"א מבואר � המצוות וקיו� התורה ללימוד בנוגע עסקי� דבעלי והעילוי

מבאר � רמוני" מעסיס הרקח מיי� אשק� גו' אמי בית אל אביא� אנהג� גו' אשק� בחו� "אמצא� עה"פ
� "בחו�" היא עבודת� שכללות מאחר עסקי�", בעלי על קאי בחו� ש"אמצא� (ש�) בתו"א הזק� אדמו"ר

(זבולו�). העול� עניני בירור

שעיקר"אנהג� הג� כי לתורה, עתי� לקבוע צרי� עסק הבעל ג� כי תורה, בחינת הוא אמי, בית אל אביא�
במעשה, ואח"כ ודיבור במחשבה תחלה שמתלבשת כסדר צ"ל ההמשכה מ"מ . . מעשה ע"י הוא עבודת�
נשיקי� גלוי "עיקר כי "אשק�", נאמר זה ועל עסק". הבעלי של לתורה עתי� קביעות בחי' זהו ודיבור ומחשבה

לתורה". עתי� קביעות ע"י הוא

קביעות מעלת יתרו� "זהו אדרבה: אלא לתורה, עתי� לקבוע צריכי� עסקי� בעלי שג� בלבד זו לא והנה,
. . הרקח יי� תורת� עסק נק' ע"כ אוהלי�, מביושבי יותר אתכפיא, בחי' שהוא עסק, הבעל של לתורה עתי�

כו'". מקי� ובחי' ריח

לתורה, עתי� ולקבוע כלל ללמוד יכול שאינו "מי שג� ש� שממשי� כפי � המצוות לקיו� בנוגע מוב� ועד"ז
כרמו� מצוות מלאי� שב� ריקני� שאפילו רקת� הרמו� כפלח ע"פ מארז"ל ע"ד רמוני, מעסיס ג"כ נאמר עליו
דלבושייכו ריחא מעני� וכנודע העליו�, תענוג גילוי ג"כ מעוררי� המצוות והרי אר�, ודר� מצוות מלאי� . .

המקי�. ובחי' ריח בחי' ג"כ שזהו היינו, כו'",

·Î(המצוות וקיו� תורה, (תפלה, הקוי� בג' העבודה לכללות בנוגע עסקי� דבעלי העילוי גודל מוב� עפ"ז .

כפשוטו. העול� וה� האד�", זה קט� ה"עול� ה� עומד, העול� שעליה�
התפלה לעבודת בנוגע השבת ביו� עסקי� בעלי שבעבודת העילוי את מבאר הנ"ל שבאגה"ק אע"פ והנה,
תורה דברי לדבר התירו ש"בקושי ועד התפלה, עבודת היא השבת דיו� העבודה שעיקר משו� זה הרי � בלבד

בשבת".

ביו� (ובמיוחד עסקי� דבעלי המצוות ובקיו� לתורה עתי� בקביעות ג� מיוחד עילוי שישנו מוב� ועד"ז
תרומה. פ' בתו"א המבואר ע"פ � החול) מעניני פנוי זמנ� שאז השבת,

(וכל וזהב מהכס� לה'" "תרומה נתינת אודות מדובר תרומה בפ' כי � תרומה לפ' המיוחדת השייכות וזוהי
בדוגמת � הרמה ומלשו� הפרשה, מלשו� פירושי�: ב' ישנ� וב"תרומה" בפרשה), המנויי� דברי� ט"ו או הי"ג
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מעלת מבוארת ולכ�, קדושה. לעניני וזהב� כספ� את ומעלי� מרימי� שה� עסקי�, הבעלי של עבודת� כללות
דוקא. תרומה דפ' בתו"א עסקי� הבעלי

היינו, העול�, מעניני דהרמה באופ� היא עבודת� כללות שאז � השבת ביו� ביותר ומודגש מתבטא זה ועני�
קדושה. בעניני רק ועוסקי� העול� מעניני מתעלי� עצמ� שה�

שבקבי מה פלא דבר זה שאי� מוב� ביו�ועפ"ז זבולו�", לבני "נשיא בניס�, השלישי יו� חל זו שנה עות
בארוכה. כנ"ל (זבולו�), עסקי� דבעלי העבודה לכללות בנוגע מיוחד עילוי ישנו השבת ביו� כי � השבת

‚Î:בזה והביאור .
שזהו בפרקמטיא, להתעסק שיציאתו היינו, בצאת�", זבולו� "שמח � נאמר דזבולו� העבודה כללות אודות
באופ� להיות צריכה וישב)], ר"פ תו"א (ראה המסחר עני� בדוגמת (שהוא העול� עניני דבירור העני� כללות

שמחה. של

מתו� למסחר לצאת יכול כיצד וא"כ, אופני�, וכמה בכמה להיות יכול "מסחר" כל מוב�: אינו ולכאורה,
כמפתח"?! חוגר יתהלל "אל � המסחר יסתיי� כיצד יודע אינו כאשר שמחה,

כאשר כי בצאת�", זבולו� "שמח � היא בחיי�) הוראה חיי�, ותורת אמת, (תורת התורה הוראת ואעפ"כ,
ולכ�, זו, בשליחות שיצליח בטוח הוא הרי הקב"ה, של בשליחותו היא בפרקמטיא לעסוק שיציאתו יודע זבולו�

בצאת�"). זבולו� ("שמח שמחה מתו� כבר נעשית השליחות למילוי יציאתו

בכחו אלא ידי", ועוצ� ד"כחי באופ� זה שאי� ידיעה מתו� בפרקמטיא עוסק יהודי כאשר ג� אומרת: זאת
שבכללות והמטרה התכלית אודות מעשה בשעת חושב שלא היינו, סתמי, באופ� בזה לעסוק יכול � הקב"ה של

וכיו"ב. לצדקה לתת שיוכל � בפרקמטיא עסקו

אינו אעפ"כ אבל ח"ו, תאוותו למלא כדי ושותה אוכל שאינו שאע"פ היינו, סת�, ושתי' אכילה ובדוגמת
גופו. לבריאות � סת� ושותה אוכל אלא שמי�, לש� ושותה אוכל

שלא זמ� מש� עובר שכאשר כזה באופ� האד� את ברא הקב"ה כי � ווילדקייט") ("א פראי דבר זה ואי�
ע"ש "אד�", היותו למרות אומרת: זאת ולשתות. לאכול אותו מוש� גופו וטבע וצמא, רעב נעשה ושתה, אכל
נמש� ומבנ"י יהודי, של גופו טבע וזהו ולשתות. לאכול שירצה גופו בטבע הקב"ה הטביע לעליו�", "אדמה

לאוה"ע. בנוגע ג� מה�") ("נשתלשלו זה עני� ונשתלשל

זה, על תיקו� שצריכי� ועד רצוי, באופ� זה אי� � גופו בריאות לש� סת�, ושותה אוכל כאשר אעפ"כ, אבל
שמי�". "לש� להיות צריכה ושתי' אכילה בעניני התעסקותו כי (פ"ז), בתניא כמבואר

ח (שאינו סתמי באופ� לא היינו, שמי�", "לש� להיות צרי� בפרקמטיא שהעסק מוב� אודותועד"ז ושב
בתחתוני�. דירה ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו את למלא כוונה מתו� אלא העני�), ומטרת תכלית

שיצליח הוא בטוח � הקב"ה של שליחותו שזוהי והרגשה ידיעה מתו� נעשית בפרקמטיא התעסקותו וכאשר
בצאת�". זבולו� ד"שמח באופ� היא יציאתו ולכ�, הקב"ה, של שליחותו במילוי

„Î:"�זבולו" בש� מתבטאת � לעיל האמור באופ� העול� בעניני ההתעסקות והנה, .
עה"פ), (פרש"י מדור" בית . . זבול "לשו� כ), ל, (ויצא אישי" יזבלני "הפע� ע"ש הוא "זבולו�" הש�

דירה. של עני� שזהו

המקדש בית ע� קשור זה ועני� "זבול", בש� נקרא הרקיעי� משבעת שא' ב) יב, (חגיגה בגמרא מצינו ועד"ז
לשבת� מכו� ל� זבול בית בניתי "בנה כמ"ש "זבול", בש� הנקרא כו'") המקדש ובית ירושלי� שבו ("זבול

עולמי�".

"מכו� � ביהמ"ק של ענינו בדוגמת בתחתוני�, דירה ית' לו לעשות � דזבולו� העבודה כללות מרומז ובזה
עולמי�". לשבת�

השבת: ליו� דזבולו� העבודה כללות שבי� הקשר מובז ועפ"ז

דירה ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו את למלא כדי היא זבולו�) (עבודת העול� בעניני עבודתו כאשר
וכיו"ב. התפלה, בעבודת שמארי� באופ� היא השבת ביו� הנהגתו הרי � בתחתוני�
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עבודתו א� לדעת הבוח�" "אב� היא וכיו"ב) בתפלה, (שמארי� השבת ביו� הנהגתו אופ� אומרת: זאת
דירה ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו את למלא � המתאי� באופ� היא השבוע) כל (במש� העול� בעניני

בתחתוני�.

‰Î:פשוטה שאלה נשאלת עדיי� אבל .

זו בשבת במוחש שראו וכפי השבת, ביו� בתפלת� מאריכי� שאינ� עסקי� בעלי שישנ� בפועל רואי�
את שסיימו כאלו וישנ� המני�, ע� ביחד תפלת� את סיימו כא� שהתפללו העסקי� שבעלי � זה כנסת ובבית

בתפלת�?! האריכו שלא ועאכו"כ התפלה, את סיי� שהמני� קוד� � לפנ"ז תפלת�

אריכות אלא כו', באריכות התפלה בעבודת "שטורע�" ראינו לא כא� הנמצאי� תורה" ה"מארי אצל ג�
שנמצאי� אחדי� ישנ� עכ"פ אבל כול�, על זאת לומר רוצה אינני � ה"שעו�"! ע"פ היתה אצל� התפלה

כזה! ומצב במעמד

בתפלה האריכות עני� מודגש הנ"ל באגה"ק ואמתלא: תירו� ישנו � תורה" ל"מארי בנוגע בשלמא והנה,
ש"עליה עסקי�, לבעלי בנוגע טובי� וימי� בנוגעבשבתות משא"כ עוז", וביתר שאת ביתר (הדבר) מוטל �

השבת); ליו� בנוגע מיוחדת הדגשה אי� (ולכ�, החול בימי ג� בתפלה להארי� פנוי שזמנ� תורה" ל"מארי

מיוחדת בהדגשה נאמר שאודות� מאחר ואמתלא, תירו� שו� אי� � עסקי� בעלי אודות מדובר כאשר אבל
התפלה! באריכות לעסוק ה� צריכי� השבת שביו�

הרי "בחורֿישיבה", שהוא עליו אומר מישהו שכאשר ועד ל"סוחר", עצמו את מחזיק הוא כאשר ובפרט
צרי� השבת שביו� בודאי הרי וא"כ, � גדול" ל"סוחר עצמו את מחזיק הוא כי לחי", כ"סטירת אצלו נחשב זה

התפלה! בעבודת לעסוק

ÂÎ:בעניננו ועד"ז � בנ"י על זכות ללמד צריכי� ניס�, דב' ההילולא ביו� ובפרט השבת, ביו� בעמדנו והנה, .
עבודה ישנה ה': בעבודת אופני� כמה שישנ� תער"ב) בהמש� � (ובמיוחד ההילולא בעל במאמרי מבואר
הרי � בעבודה השלימות תכלית אבל וכיו"ב. אש, של באופ� עבודה רוח, של באופ� עבודה רעש, של באופ�

גו'"). ה' ברעש ("לא דקה" דממה ד"קול באופ� היא העבודה כאשר זה

"מ'זעט חיונית, תנועה שו� אצלו רואי� לא ולכ�, דקה", דממה ד"קול באופ� היא עבודתו בעניננו: ועד"ז
ממנו שומעי� שלא ועאכו"כ בתפלה, קולו להרי� אותו שומעי� לא טרייסל", קיי� ניט מ'זעט שאקל, קיי� ניט

למטה!! כא� האצילות עול� בדוגמת דקה", דממה ד"קול באופ� היא עבודתו � חסידי" "ניגו�

שטורע�'ט, "דער גדול", "רעש של באופ� היא שעבודת� ו"שרפי�", ד"חיות" העבודה אופ� אמנ� ישנו
"קול � יותר נעלה באופ� היא עבודתו אבל וכו'"; פליט דער או� הענט, די מיט פאטשט דער ליארעמט, דער

האצילות! דעול� העבודה אופ� בדוגמת דקה", דממה

הרי � העני� עצ� אודות מדברי� כאשר אבל זכות". "לימוד אודות מדובר כאשר רק הוא זה כל והנה,
מעשה הע�, על הגרז� היינו, "טאפארוֿדאֿפלאחו", ההילולא: בעל של הידוע וכפתג� העיקר", הוא "המעשה
נמצא עצמו והאד� שני, במקו� נמצא ה"ע�" אחד, במקו� נמצא שה"גרז�" בזה להסתפק אפשר ואי בפועל,

שלישי! במקו�

ÊÎ:לפועל בנוגע .

ומזה וחבריו. רשב"י בדוגמת אומנתו" ד"תורתו העבודה אופ� שיי� לא אלו שבימינו בכ"מ המבואר ידוע
ציבור בצרכי שעוסקי� אלו וג� עסקי�. דבעלי העבודה בדוגמת היא מבנ"י ככול� דרוב� העבודה שאופ� מוב�

עסקי�. דבעלי העבודה בדוגמת עסק, בבחי' היא עבודת� הרי �

לעיל: האמור באופ� להיות צריכה כול� שהנהגת מוב� ועפ"ז

דקביעות באופ� להיות צריכה שהקביעות כמ"פ וכמדובר לתורה, עתי� בקביעות להוסי� צריכי� לראש לכל
דיו� התורה שיעורי בלימוד ג� עילוי נוס� ועי"ז באריכות, התפלה בעבודת לעסוק צריכי� השבת וביו� בנפש.

השבת. דיו� המצוות בקיו� וכ� השבת,

בתחתוני�. דירה ית' לו לעשות הקב"ה, של שליחותו את למלא כדי � היא העול� בעניני ההתעסקות וכללות
השבת. ביו� הנהגתו אופ� � היא לדבר שהבחינה לעיל וכאמור

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



יט a"nyz'd ,oqip 'b ,`xwie zyxt zay zgiy

עבודתו א� לדעת הבוח�" "אב� היא וכיו"ב) בתפלה, (שמארי� השבת ביו� הנהגתו אופ� אומרת: זאת
דירה ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו את למלא � המתאי� באופ� היא השבוע) כל (במש� העול� בעניני

בתחתוני�.

‰Î:פשוטה שאלה נשאלת עדיי� אבל .

זו בשבת במוחש שראו וכפי השבת, ביו� בתפלת� מאריכי� שאינ� עסקי� בעלי שישנ� בפועל רואי�
את שסיימו כאלו וישנ� המני�, ע� ביחד תפלת� את סיימו כא� שהתפללו העסקי� שבעלי � זה כנסת ובבית
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שנמצאי� אחדי� ישנ� עכ"פ אבל כול�, על זאת לומר רוצה אינני � ה"שעו�"! ע"פ היתה אצל� התפלה
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שטורע�'ט, "דער גדול", "רעש של באופ� היא שעבודת� ו"שרפי�", ד"חיות" העבודה אופ� אמנ� ישנו
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ÁÎהרי � ההילולא יו� שלאחרי השבת ביו� ובפרט יומי�", כולהו מתברכי� ש"מיני' השבת, ביו� ובעמדנו .
השייכי� העבודה לעניני בנוגע ה� לעיל, האמורי� העניני� לכל בנוגע טובות החלטות לקבל המתאי� הזמ� זהו

השבוע. ימי כל במש� השייכי� העבודה לעניני בנוגע וה� השבת, ליו�
ואיל� חצות לאחרי שבת שמערב � השבת ביו� אש תבערו לא מצות להצ"צ בסהמ"צ המבואר ע"פ ובפרט
זמ� זה הרי ולכ�, יותר, נעלית לדרגא מתעלה העשי' שעול� היינו, העולמות, דעליית העני� כללות מתחיל

העול�. דבירור העבודה לכללות בקשר בפועל למעשה בנוגע טובות החלטות לקבל מסוגל

ל� תפלתי "ואני אומרי� שאז � דרעוי�" ד"רעוא בזמ� חצות, לאחרי השבת ביו� נמצאי� כאשר ועאכו"כ
חסד�", ד"רוב באופ� הוא אלקי� דש� הגילוי שאפילו היינו, חסד�", ברוב "אלקי� מזו: ויתירה רצו�", עת ה'
ד"ה ההילולא בעל בדרושי וכמבואר הרחמי�), עני� (היפ� דיני� בתי הכ"ד כל מתבטלי� שאז בכ"מ כמבואר

תפלתי, ואני

העול�, עניני דבירור העבודה לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה דרעוי�" ד"רעוא שבזמ� מוב� ומזה
חסד�". ד"רוב באופ� הוא "אלקי�" ש� ג� כי � גו'" אלקי� ברא "בראשית כמ"ש אלקי�, ש� ע� הקשורי�

היינו, משה", אל ד"ויקרא העני� לכללות ממש בקרוב זוכי� � לעיל האמור באופ� העבודה כללות וע"י
הקודש עיר בירושלי� השלישי, המקדש בבית � מועד" מ"אוהל הקב"ה של קריאתו את שומע מישראל שכאו"א

ב כי הארצות, בכל א"י תתפשט שלעת"ל [אע"פ הקודש �ובאר� יותר] נעלה ומצב במעמד א"י תהי' ודאי
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

ËÎ�עני ישנו � ניס� בג' השבת דיו� הקביעות ואודות ניס�, ב' ההילולא יו� אודות לעיל המדובר על נוס� .
ויקרא. פ' � זו בשבת שקורי� השבוע פרשת ע� הקשור נוס�

בפרשת וחילוקי� החודש, לימי ביחס השבת דיו� הקביעות לאופ� בנוגע לשנה משנה שינויי� ישנ� [דהנה,
� היא זו דשנה והקביעות מעוברת. לשנה פשוטה שנה בי� הכללי החילוק ובפרט השבת, ביו� שקורי� השבוע

ויקרא]. פ' קורי� זו שבשבת

זמ�, באותו שקורי� השבוע מפרשת הנלמדות ההוראות ע� � הזמ� ע� "לחיות" שצריכי� הפתג� וכידוע
היומי. חומש השיעור שזהו זה, ליו� השיי� הפרשה מחלק � ובמיוחד

ש� שזהו � כולה הפרשה לכל השיי� כללי עני� ישנו אעפ"כ, אבל עניני�, ריבוי ישנ� פרשה בכל והנה,
העני�. כללות תוכ� מתבטא שבש� כידוע הפרשה,

חומש לשיעור בנוגע (בעיקר) אמור השבוע מפרשת הוראה לימוד אודות שהפתג� אע"פ לעניננו: ובנוגע
מתבטא הכללי שתוכנה הפרשה, דכל וחות� הסיו� הוא הפרשה סיו� הרי � הפרשה סיו� ועד משביעי היומי,

ויקרא. פ' � בשמה

הוראות אודות שמדובר מוב�, � השבוע מפרשת הנלמדות ההוראות ע� "לחיות" שצריכי� הפתג� ע"פ והנה,
של עני� שיי� לא החיות עני� שבכללות כש� � ונשי�" ט� זק� ועד "מנער בשוה, מישראל לכאו"א השייכות

החיות. עני� בעצ� ולא התחלקות, של עני� שיי� הכחות בפרטי שרק ומוב� כידוע התחלקות,

להיות צריכה � ויקרא) (פ' הפרשה בש� מתבטא שזה כפי הפרשה, כללות מתוכ� הנלמדת ההוראה ולכ�,
כדלקמ�. בשוה, מישראל לכאו"א ומובנת שייכת

Ï:בזה והביאור .
מעמד ובכל רגע שבכל לדעת צרי� מישראל שכאו"א היא, � "ויקרא" � הפרשה מש� הכללית ההוראה

"ויקרא")! דתיבת הפשוט הפירוש (שזהו לו קוראי� ומצב

חיל", אל "מחיל ללכת מישראל לכאו"א קורא שהוא ומהות", "עצמות בעצמו, מהקב"ה � היא והקריאה

סת�, "ויקרא" נאמר הפסוק בהתחלת אבל הוי'", "וידבר נאמר הפסוק בהמש� הואדהנה, מי מפרש ואינו
כו'. וקו� אות בשו� אתרמיז דלא ומהות", ד"עצמות הקריאה אודות מדובר כי � הקורא

ש� שהרי בשוה, מבנ"י לכאו"א השיי� עני� שזהו מוב�, ומהותו", מ"עצמותו היא שהקריאה מאחר והנה,
(ס"ו). לעיל כמוזכר ה"עצמות", מציאות אודות יודעי� וקטני� נשי� ואפילו כל, בפי שגור שמי�
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נמצא שיהודי ומצב מעמד ובכל ורגע, רגע בכל היא ומהותו" ד"עצמותו שהקריאה לאיד�, ג� מוב� ומזה
מופנית אליו ג� � בתענוגי� ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק אודות מדובר כאשר שג� היינו, ה', בעבודת

יותר. ועמוק ורחב נעלה באופ� יותר, נעלית לדרגא בעבודתו להתעלות ומהותו", ד"עצמותו הקריאה

זה. ציווי למלא שיוכל מישראל לכאו"א כח נתינת ג� ישנה ד"ויקרא" הציווי ע� שביחד בפשטות ומוב�

‡Ï�שאודות עסקי� בעלי לאות� ג� היא בזה שהכוונה מוב�, � מישראל לכאו"א היא שהקריאה ומאחר .
לפנ"ז: דובר

ובתו"א באגה"ק המבואר (ע"פ המתאי� באופ� אינה השבת ביו� שעבודתו עסק בעל אודות מדובר כאשר ג�
ביותר נעלה באופ� כו' תורה שיעורי ובלימוד בתפלה באריכות יעסוק השבת שביו� זה תמורת היינו, הנ"ל),
והתלהבות חיות שו� אצלו רואי� לא � בארוכה) כנ"ל בחו�", ד"אמצא� באופ� העבודה דכללות העילוי (מצד

ה', בעבודת

אצלו שניכר משו� אלא זכות"), ל"לימוד בנוגע (כנ"ל דקה" דממה ד"קול באופ� היא שעבודתו משו� ולא
כו'), העסק בעניני עדיי� טרודה מחשבתו (כי השבוע כל במש� העול� בעניני מהתעסקותו הרוש�

ממעמדו לצאת ("ויקרא") לו קורא ית' ומהותו שעצמותו לדעת עליו � זה ומצב במעמד בהיותו ג� הנה
ה'. בעבודת יותר נעלית לדרגא ולהתעלות ומצבו,

·Ïנוגע יהי' זה שעני� חשבתי ולא מסויי�, מאורע � פרטית בהשגחה � ראיתי שני� וכמה שלושי� לפני .

כדלקמ�. ביותר, ארו� זמ� מש� לאחרי
שלא מאורעות וישנ� מה�, שבאי� התוצאות את ומיד תיכ� שרואי� מאורעות ישנ� האד� בחיי ובהקדי�:
וכ� רב. זמ� מש� לאחרי מה� התוצאות את שרואי� מאורעות וישנ� מה�, שבאי� התוצאות את בגלוי רואי�

דלקמ�: בסיפור הוא

לארה"ב. ולהביאה אותה, לפגוש כדי לפריז נסעתי ההיא, ממדינה יצאה ע"ה אמי כאשר

ממדינ שיצאו מאנ"ש יהודי� עוד פגשתי ש� שהותי לפנ"ז).במש� זמ� במש� (או תקופה באותה ההיא ה
ניגו� מנגני� באריכות, שמתפללי� מה� כמה ראיתי אחת), משבת (יותר השבת ביו� יחד התפללנו וכאשר

כו'. צרידה באצבע ומכי� התפלה, באמצע חסידי

צרידה באצבע הכאה אודות כא� מדובר הרי � כו' שבות של עני� היא בשבת צרידה באצבע שהכאה [אע"פ
וכיו"ב]. השמחה, גודל מפני כפיי� מחיאת ובדוגמת החסידי�). (כמנהג התפלה בשעת מהתלהבות כתוצאה

התפלה לפני חסידות למד שפלוני רואי� כאשר אעפ"כ, אבל חבירו, של שבלבו מה יודע אד� אי� אמנ�
הקשור עני� מסתמא זה הרי � כו' חסידי ניגו� מתו� בתפלה מארי� הוא זה ולאחרי זמ�), פחות או זמ� (יותר

ה'. עבודת ע�

(ונמצאי� עתה כא� הנמצאי� יהודי� ג� ישנ� � בתפלה להארי� בפריז אות� שראיתי יהודי� אות� בי�
התפלה! בעבודת "שטורע�" כל וללא חיונית, תנועה ללא � זו בשבת להתפלל אות� וראיתי זו), בהתוועדות

לאחרי ואילו התפלה; בעבודת עוסק הי' הברזל", מס� "מאחורי היציאה לאחרי הנ"ל, ומצב במעמד בהיותו
של באופ� בעסקיו להצליח לו ועזר רויחי, ומזוני חיי בבני וברכו הרווחה, למדינת להגיע לו עזר שהקב"ה
את ימשי� שהקב"ה ויה"ר � ימי�) באות� לעצמו שתיאר ומצב המעמד לגבי בער� שלא � (עכ"פ כו' עשירות

התפלה! באריכות לעסוק לנכו� מוצא אינו � ככה פעמי� כמה ברכותיו

ד"מסורבל ומצב במעמד שבהיותו עאכו"כ הרי התפלה, בעבודת עסק תקופה באותה א� וק"ו: ובמכ"ש
התפלה! בעבודת לעסוק עליו בבשר"

בשנת נוגע יהי' זה שעני� לעצמי תארתי לא שני�, וכמה שלושי� לפני זאת ראיתי כאשר � לעיל וכאמור
בֿ"770"! תשמ"ב

מי לכל � הידוע וכפתג� אליו, שייכי� שהדברי� מי לכל אלא מסויי�, לאד� אינ� � אלו בדברי� כוונתי
הדברי� הרי � אודותיו חשבתי ולא אליו, מתאימי� שהדברי� מישהו ישנו וא� לראשו! מתאי� שה"כובע"
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נמצא שיהודי ומצב מעמד ובכל ורגע, רגע בכל היא ומהותו" ד"עצמותו שהקריאה לאיד�, ג� מוב� ומזה
מופנית אליו ג� � בתענוגי� ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק אודות מדובר כאשר שג� היינו, ה', בעבודת

יותר. ועמוק ורחב נעלה באופ� יותר, נעלית לדרגא בעבודתו להתעלות ומהותו", ד"עצמותו הקריאה

זה. ציווי למלא שיוכל מישראל לכאו"א כח נתינת ג� ישנה ד"ויקרא" הציווי ע� שביחד בפשטות ומוב�

‡Ï�שאודות עסקי� בעלי לאות� ג� היא בזה שהכוונה מוב�, � מישראל לכאו"א היא שהקריאה ומאחר .
לפנ"ז: דובר

ובתו"א באגה"ק המבואר (ע"פ המתאי� באופ� אינה השבת ביו� שעבודתו עסק בעל אודות מדובר כאשר ג�
ביותר נעלה באופ� כו' תורה שיעורי ובלימוד בתפלה באריכות יעסוק השבת שביו� זה תמורת היינו, הנ"ל),
והתלהבות חיות שו� אצלו רואי� לא � בארוכה) כנ"ל בחו�", ד"אמצא� באופ� העבודה דכללות העילוי (מצד

ה', בעבודת

אצלו שניכר משו� אלא זכות"), ל"לימוד בנוגע (כנ"ל דקה" דממה ד"קול באופ� היא שעבודתו משו� ולא
כו'), העסק בעניני עדיי� טרודה מחשבתו (כי השבוע כל במש� העול� בעניני מהתעסקותו הרוש�

ממעמדו לצאת ("ויקרא") לו קורא ית' ומהותו שעצמותו לדעת עליו � זה ומצב במעמד בהיותו ג� הנה
ה'. בעבודת יותר נעלית לדרגא ולהתעלות ומצבו,

·Ïנוגע יהי' זה שעני� חשבתי ולא מסויי�, מאורע � פרטית בהשגחה � ראיתי שני� וכמה שלושי� לפני .

כדלקמ�. ביותר, ארו� זמ� מש� לאחרי
שלא מאורעות וישנ� מה�, שבאי� התוצאות את ומיד תיכ� שרואי� מאורעות ישנ� האד� בחיי ובהקדי�:
וכ� רב. זמ� מש� לאחרי מה� התוצאות את שרואי� מאורעות וישנ� מה�, שבאי� התוצאות את בגלוי רואי�

דלקמ�: בסיפור הוא

לארה"ב. ולהביאה אותה, לפגוש כדי לפריז נסעתי ההיא, ממדינה יצאה ע"ה אמי כאשר

ממדינ שיצאו מאנ"ש יהודי� עוד פגשתי ש� שהותי לפנ"ז).במש� זמ� במש� (או תקופה באותה ההיא ה
ניגו� מנגני� באריכות, שמתפללי� מה� כמה ראיתי אחת), משבת (יותר השבת ביו� יחד התפללנו וכאשר

כו'. צרידה באצבע ומכי� התפלה, באמצע חסידי

צרידה באצבע הכאה אודות כא� מדובר הרי � כו' שבות של עני� היא בשבת צרידה באצבע שהכאה [אע"פ
וכיו"ב]. השמחה, גודל מפני כפיי� מחיאת ובדוגמת החסידי�). (כמנהג התפלה בשעת מהתלהבות כתוצאה

התפלה לפני חסידות למד שפלוני רואי� כאשר אעפ"כ, אבל חבירו, של שבלבו מה יודע אד� אי� אמנ�
הקשור עני� מסתמא זה הרי � כו' חסידי ניגו� מתו� בתפלה מארי� הוא זה ולאחרי זמ�), פחות או זמ� (יותר

ה'. עבודת ע�

(ונמצאי� עתה כא� הנמצאי� יהודי� ג� ישנ� � בתפלה להארי� בפריז אות� שראיתי יהודי� אות� בי�
התפלה! בעבודת "שטורע�" כל וללא חיונית, תנועה ללא � זו בשבת להתפלל אות� וראיתי זו), בהתוועדות

לאחרי ואילו התפלה; בעבודת עוסק הי' הברזל", מס� "מאחורי היציאה לאחרי הנ"ל, ומצב במעמד בהיותו
של באופ� בעסקיו להצליח לו ועזר רויחי, ומזוני חיי בבני וברכו הרווחה, למדינת להגיע לו עזר שהקב"ה
את ימשי� שהקב"ה ויה"ר � ימי�) באות� לעצמו שתיאר ומצב המעמד לגבי בער� שלא � (עכ"פ כו' עשירות

התפלה! באריכות לעסוק לנכו� מוצא אינו � ככה פעמי� כמה ברכותיו

ד"מסורבל ומצב במעמד שבהיותו עאכו"כ הרי התפלה, בעבודת עסק תקופה באותה א� וק"ו: ובמכ"ש
התפלה! בעבודת לעסוק עליו בבשר"

בשנת נוגע יהי' זה שעני� לעצמי תארתי לא שני�, וכמה שלושי� לפני זאת ראיתי כאשר � לעיל וכאמור
בֿ"770"! תשמ"ב

מי לכל � הידוע וכפתג� אליו, שייכי� שהדברי� מי לכל אלא מסויי�, לאד� אינ� � אלו בדברי� כוונתי
הדברי� הרי � אודותיו חשבתי ולא אליו, מתאימי� שהדברי� מישהו ישנו וא� לראשו! מתאי� שה"כובע"

אליו! ג� מכווני�
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‚Ï:לפועל בנוגע .

� הסדרה מש� הנלמדת להוראה בהתא� � ה' בעבודת יותר נעלית לדרגא ולהתעלות להוסי� כאו"א על
בארוכה. כנ"ל אליו, קורא ומהות" ש"עצמות � "ויקרא"

ל שיוכלו גלוי, באופ� להיות צריכה עבודתו דקה"!וכללות דממה ד"קול באופ� ולא במוחש, זאת ראות

בודאי שאז � הזולת אל ביחס והמעיינות היהדות בהפצת וההתעסקות העבודה אודות מדובר כאשר ובפרט
ענוותנותו), גודל (מצד וישתוק ישב א� כי דקה", דממה ד"קול באופ� ולא גלוי, באופ� תהי' שעבודתו מוכרח

מאומה! הזולת על לפעול יוכל לא דקה", דממה ד"קול באופ�

גרמא שהזמ� מהמבצע החל � והמעיינות היהדות הפצת ע� הקשורות הפעולות בכל להוסי� צריכי� ולכ�,
חטי�". "מעות �

הכלליי�. תורה בספרי מישראל כאו"א דרישו� הכללי המבצע ועד"ז

תפילי�, תורה, חינו�, ישראל, אהבת עני�): באותו לעני� (מעני� ה"מבצעי�" כל דשאר לפעולות בנוגע ועד"ז
המשפחה. וטהרת ושתי', האכילה כשרות קודש, שבת נרות וחכמי', יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה,

זי�") מ'קאכט ("או� שנהוג (כפי להגאל" עתידי� "בניס� � ניס� חודש ע� הקשור הכללי למבצע זוכי� ועי"ז
צדקנו. משיח ע"י ושלימה אמיתית גאולה � הגאולה) ע� עני� כל לקשר לאחרונה

לקרוא שהולכי� וכפי � זריזות של ובאופ� וחיות, שמחה מתו� נעשית האמורי� העניני� בכל וההתעסקות
מלשו� הפירוש ג� ישנו "דורות" שבתיבת וכידוע ולדורות", מיד "זירוז � שענינה צו, בפ' מנחה בתפלת בתורה

מישראל. כאו"א שבעבודת ופרטי� (שורות) הדרגות בכל הוא (זירוז) הזריזות שעני� היינו, "שורות",

לבב. וטוב שמחה ומתו� ממש, בימינו במהרה � הגאולה עני� בכללות זריזות פועלי� ועי"ז

***

„Ï.יקריב כי אד� ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***

‰Ïבפשוטו ביאור הדורש כללי עני� ישנו � ובפרשתנו רש"י, פירוש ע� השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג .
זאת: מבאר אינו ורש"י זה), עני� לבאר מתעכבי� המקרא מפשטני שכמה שרואי� (וכפי מקרא של

� הקרבנות עני� אודות לומד למקרא חמש הב� כאשר והנה, הקרבנות. עני� כללות אודות מדובר בפרשתנו
הקב"ה?! עבור קרב� יקריב שאד� יתכ� וכיצד העני� כללות מהו פשוטה: שאלה אצלו מתעוררת

קרב� אודות א) (ג, הפסוקי� בהמש� לומד כאשר � יותר עוד למקרא חמש הב� אצל מתעוררת זו וקושיא
ולבעלי�": ולכהני� למזבח שלו� בה� "שיש הב') (בפירוש רש"י מפרש זה שעל "שלמי�",

מתבטא לכהני� השלו� ועני� הקרב�, בשר את אוכלי� שהבעלי� בזה מתבטא לבעלי� השלו� שעני� כש�
שמקריבי� בזה מתבטא למזבח שהשלו� מוב� כ� כמו � השלמי� דקרב� ושוק החזה את אוכלי� שהכהני� בזה

והכהני�. הבעלי� אכילת בדוגמת שזהו הקרב�, של האימורי� את המזבח על

המזבח, עשוי שממנו וכיו"ב הנחושת � עצמו המזבח על (לא קאי למזבח" ש"שלו� מבי� למקרא חמש והב�
שע"י לומר שיי� כיצד למקרא: חמש הב� שואל וא"כ, קרבנות. ולהקריב מזבח לעשות שצוה הקב"ה על אלא)
בו שיש � הוא שלמי� דקרב� והחידוש הקרבנות, בכל שוה זה [שעני� למזבח" "שלו� נעשה הקרב� הקרבת
אכילת (בדוגמת הקרב� הקרבת ע"י (כביכול) מסויי� עני� מקבל שהקב"ה היינו, והבעלי�], הכהני� אכילת ג�

והבעלי�)?! הכהני�

לומר שיי� כיצד � לאשי" "לחמי בש� נקרא שהקרב� בכתוב ילמד כאשר למקרא חמש הב� יקשה [ועד"ז
למקרא]. חמש הב� זאת למד לא שעדיי� אלא � כזה?! עני�

הקרבנות דהקרבת העני� כללות מהו � הקרבנות פרשת בהתחלת ולבאר להקדי� צרי� רש"י הי' וא"כ,
מקרא. של בפשוטו
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לעולה להצטר� ש"חלילה מבאר ראב"ע ולדוגמא: זו. קושיא על שנעמדי� פשטני� ישנ� � לעיל וכאמור
על להתעכב צרי� רש"י ג� הי' ולכאורה, סוד. של עני� הוא הקרבנות עני� שכללות היינו, סוד", לו יש רק . .

מקרא. של בפשוטו מובנת שאינה קושיא שזוהי מאחר זו, קושיא

רש"י מביא שלפעמי� שמצינו כפי חז"ל, במדרשי המבואר ע"פ זה עני� יבאר שרש"י או וממהֿנפש�:
רש"י, בפירוש זה ביטוי שמצינו כפי יודע", "איני יאמר שרש"י או חז"ל; במדרשי המבוארי� עניני� בפירושו
ראב"ע שאומר וכפי ח"ו), לגמרי מוב� שאינו דבר שזהו (ולא זה עני� על ביאור אי� מקרא של שבפשוטו היינו,

סוד. של עני� שזהו

רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת � שבקרבנות ניחוח" ד"ריח העני� את מבאר שרש"י אמנ� מצינו
כדלקמ�. המצוות, בכל לכאורה שיי� זה עני� ועיקר: (ב) זה, עני� נפעל כיצד מבאר אינו רש"י (א) אבל:

לעיל. האמור בעני� נסתפק אבל מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשי� עניני� כמה עוד ישנ� עד"ז

ÂÏי עד"ז שאמרתי. לפני רוח "נחת ניחוח", "ריח עה"פ בפירושו � ביאור הדורש רש"י בפירוש עני� שנו
רצוני": ונעשה

וכאשר הקב"ה, של ציוויי� ה� המצוות כל כי כול�, המצוות בכל לכאורה שיי� רצוני" ונעשה "אמרתי
להיות צרי� כול� המצוות בכל וא"כ, רצוני", ונעשה ד"אמרתי באופ� זה הרי שתהי', מצוה איזו מקיי� יהודי

דוקא?! לקרבנות בנוגע זה עני� מודגש ומדוע רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת העני�

מצות אודות למד בא בפ' ולדוגמא: מצוות, וכמה כמה אודות כבר למד למקרא חמש שהב� לאחרי ובפרט
ועד"ז החודש), (קידוש לכ�" הזה ד"החודש העני� וכללות פסח, קרב� אודות � גופא) זו (בפ' ולפנ"ז תפילי�,
בספר וג� מצוות). לששי� קרוב ישנ� משפטי� שבפ' בספרי� (כמובא משפטי� שבפ' המצוות כל את למד
מודגש מדוע השאלה: נשאלת וא"כ, ורבו". "פרו מצות � ולפנ"ז מילה, מצות מצוות: אודות כבר למד בראשית

כול�?! המצוות בכל ולא דוקא, הקרבנות לעני� בנוגע רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת העני�

בקרב� � זה עני� שנאמר הראשונה בפע� ניחוח" ד"ריח הפירוש את רש"י מפרש לא מדוע להבי�: צרי� ג�
הניחוח"? ריח את ה' "וירח כא) ח, (נח כמ"ש נח, שהקריב

למרות � וזאת כה), ש�, יח. (כט, תצוה בפ' ניחוח" ד"ריח הפירוש את מפרש שרש"י רואי� כאשר ובפרט
הכנה (בתור המילואי� בימי שהקריבו הקרבנות אודות מדובר תצוה בפ' כי זאת, לפרש הכרח אי� תצוה שבפ'
הקרבנות. לכללות בנוגע לאח"ז שיתבארו הפרטי� כל את לבאר צור� אי� ולכ� הקרבנות), עני� לכללות
וכיו"ב. הגזל, מ� הקרבה איסור כגו�: בפרשתנו, רק הנלמדי� פרטי� לכמה בנוגע כ� לומר צרי� ובלאה"כ

פירושו על לסמו� יכול שהי' (למרות ניחוח" ד"ריח הפירוש את רש"י מפרש תצוה שבפ' מאחר וא"כ,
בפ' זה, עני� שנאמר הראשונה בפע� הניחוח" ד"ריח הפירוש את לפרש צרי� שהי' בודאי הרי � בפרשתנו)

נח?!

"יקבל שהקב"ה הכוונה שאי� לשלול רש"י בא כו'" רוח "נחת שבפירושו חכמי�" ה"שפתי פירוש לפי ובפרט
ריח את ה' "וירח נאמר שש� נח, בפ' זאת לשלול צרי� הי' שרש"י בודאי הרי � הקרב�" מריח מנוחה

לקמ�. שיתבאר וכפי הניחוח"?!

ÊÏבאתי ואמר "פתח ב) (ג, ברע"מ מ"ש מביא קסט) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות .
אדנֿי". מלכות איהי כלה, אחותי לגני

אא שהיאומבאר כמו מלכות בחי' הוא אחותי כלה. אחותי לנגד הוא אדנֿי, מלכות תוארי�, "הב' מו"ר:
שיורדת כמו הוא כלה מלכות. והיינו וחיבור, אחות מלשו� אחותי, זהו בז"א, תמיד דבוקה היא שש� באצילות,

בדבר. פרטי� כמה לבאר וממשי� למעלה", לעלות הנפש כלות לה יש שאז לבריאה,

ועד"ז במק"א. המבואר ע"פ זאת שיבינו זה על בהסתמכו ביאר לא שאאמו"ר עניני� שישנ� כמ"פ וכמדובר
העני� נפעל כלה" "אחותי ע"י שדוקא היינו, כלה", "אחותי ע� לגני" ד"באתי הקשר את מבאר אינו � בעניננו

האד�. לעבודת בנוגע בזה ההוראה מהי וג�: לגני". ד"באתי

"פתח" שהלשו� ההילולא בעל בדרושי המבואר וכידוע ואמר". "פתח הלשו� דיוק מהו להבי�: צרי� ג�
לקמ�. שיתבאר וכפי לעניננו. בנוגע בזה הביאור מהו וא"כ, מסויי�. בעני� חדש צינור פתיחת על מורה
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לעולה להצטר� ש"חלילה מבאר ראב"ע ולדוגמא: זו. קושיא על שנעמדי� פשטני� ישנ� � לעיל וכאמור
על להתעכב צרי� רש"י ג� הי' ולכאורה, סוד. של עני� הוא הקרבנות עני� שכללות היינו, סוד", לו יש רק . .

מקרא. של בפשוטו מובנת שאינה קושיא שזוהי מאחר זו, קושיא

רש"י מביא שלפעמי� שמצינו כפי חז"ל, במדרשי המבואר ע"פ זה עני� יבאר שרש"י או וממהֿנפש�:
רש"י, בפירוש זה ביטוי שמצינו כפי יודע", "איני יאמר שרש"י או חז"ל; במדרשי המבוארי� עניני� בפירושו
ראב"ע שאומר וכפי ח"ו), לגמרי מוב� שאינו דבר שזהו (ולא זה עני� על ביאור אי� מקרא של שבפשוטו היינו,

סוד. של עני� שזהו

רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת � שבקרבנות ניחוח" ד"ריח העני� את מבאר שרש"י אמנ� מצינו
כדלקמ�. המצוות, בכל לכאורה שיי� זה עני� ועיקר: (ב) זה, עני� נפעל כיצד מבאר אינו רש"י (א) אבל:

לעיל. האמור בעני� נסתפק אבל מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשי� עניני� כמה עוד ישנ� עד"ז

ÂÏי עד"ז שאמרתי. לפני רוח "נחת ניחוח", "ריח עה"פ בפירושו � ביאור הדורש רש"י בפירוש עני� שנו
רצוני": ונעשה

וכאשר הקב"ה, של ציוויי� ה� המצוות כל כי כול�, המצוות בכל לכאורה שיי� רצוני" ונעשה "אמרתי
להיות צרי� כול� המצוות בכל וא"כ, רצוני", ונעשה ד"אמרתי באופ� זה הרי שתהי', מצוה איזו מקיי� יהודי

דוקא?! לקרבנות בנוגע זה עני� מודגש ומדוע רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת העני�

מצות אודות למד בא בפ' ולדוגמא: מצוות, וכמה כמה אודות כבר למד למקרא חמש שהב� לאחרי ובפרט
ועד"ז החודש), (קידוש לכ�" הזה ד"החודש העני� וכללות פסח, קרב� אודות � גופא) זו (בפ' ולפנ"ז תפילי�,
בספר וג� מצוות). לששי� קרוב ישנ� משפטי� שבפ' בספרי� (כמובא משפטי� שבפ' המצוות כל את למד
מודגש מדוע השאלה: נשאלת וא"כ, ורבו". "פרו מצות � ולפנ"ז מילה, מצות מצוות: אודות כבר למד בראשית

כול�?! המצוות בכל ולא דוקא, הקרבנות לעני� בנוגע רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת העני�

בקרב� � זה עני� שנאמר הראשונה בפע� ניחוח" ד"ריח הפירוש את רש"י מפרש לא מדוע להבי�: צרי� ג�
הניחוח"? ריח את ה' "וירח כא) ח, (נח כמ"ש נח, שהקריב

למרות � וזאת כה), ש�, יח. (כט, תצוה בפ' ניחוח" ד"ריח הפירוש את מפרש שרש"י רואי� כאשר ובפרט
הכנה (בתור המילואי� בימי שהקריבו הקרבנות אודות מדובר תצוה בפ' כי זאת, לפרש הכרח אי� תצוה שבפ'
הקרבנות. לכללות בנוגע לאח"ז שיתבארו הפרטי� כל את לבאר צור� אי� ולכ� הקרבנות), עני� לכללות
וכיו"ב. הגזל, מ� הקרבה איסור כגו�: בפרשתנו, רק הנלמדי� פרטי� לכמה בנוגע כ� לומר צרי� ובלאה"כ

פירושו על לסמו� יכול שהי' (למרות ניחוח" ד"ריח הפירוש את רש"י מפרש תצוה שבפ' מאחר וא"כ,
בפ' זה, עני� שנאמר הראשונה בפע� הניחוח" ד"ריח הפירוש את לפרש צרי� שהי' בודאי הרי � בפרשתנו)

נח?!

"יקבל שהקב"ה הכוונה שאי� לשלול רש"י בא כו'" רוח "נחת שבפירושו חכמי�" ה"שפתי פירוש לפי ובפרט
ריח את ה' "וירח נאמר שש� נח, בפ' זאת לשלול צרי� הי' שרש"י בודאי הרי � הקרב�" מריח מנוחה

לקמ�. שיתבאר וכפי הניחוח"?!

ÊÏבאתי ואמר "פתח ב) (ג, ברע"מ מ"ש מביא קסט) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות .
אדנֿי". מלכות איהי כלה, אחותי לגני

אא שהיאומבאר כמו מלכות בחי' הוא אחותי כלה. אחותי לנגד הוא אדנֿי, מלכות תוארי�, "הב' מו"ר:
שיורדת כמו הוא כלה מלכות. והיינו וחיבור, אחות מלשו� אחותי, זהו בז"א, תמיד דבוקה היא שש� באצילות,

בדבר. פרטי� כמה לבאר וממשי� למעלה", לעלות הנפש כלות לה יש שאז לבריאה,

ועד"ז במק"א. המבואר ע"פ זאת שיבינו זה על בהסתמכו ביאר לא שאאמו"ר עניני� שישנ� כמ"פ וכמדובר
העני� נפעל כלה" "אחותי ע"י שדוקא היינו, כלה", "אחותי ע� לגני" ד"באתי הקשר את מבאר אינו � בעניננו

האד�. לעבודת בנוגע בזה ההוראה מהי וג�: לגני". ד"באתי

"פתח" שהלשו� ההילולא בעל בדרושי המבואר וכידוע ואמר". "פתח הלשו� דיוק מהו להבי�: צרי� ג�
לקמ�. שיתבאר וכפי לעניננו. בנוגע בזה הביאור מהו וא"כ, מסויי�. בעני� חדש צינור פתיחת על מורה
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‰Ï:�אודות ששאלו עניני� כמה לבאר המקו� כא� .

צריכה הראשונה, בפע� שבת נרות מדליקה קטנה בת שכאשר סנ"ב) ויק"פ ש"פ (דשיחת ב"הנחה" נרש�
בנוגע שקו"ט שיש שהיות (289 ע' חי"א (לקו"ש כמ"פ שדובר ממה � זה על ושאלו "שהחיינו". ברכת לבר�
"שהחיינו" לבר� הא� ולקבוע להכריע רוצה אינני לכ� תפילי�, שמניחי� הראשונה בפע� "שהחיינו" לברכת

הראשונה. בפע� שבת נרות מדליקי� כאשר

"שהחיינו" לברכת היתה וכוונתי שנרש�), (כפי הנ"ל בהתוועדות כ� שאמרתי זוכר שאינני אע"פ והנה,
נרות להדליק מתחילה קטנה בת שכאשר ונכו� טוב הרי וכו', בזה ופלפלו כ� שרשמו מאחר אעפ"כ, � בחגה"פ

שהחיינו. ברכת ג� תבר� � שני�) שלש או וחצי, שנתיי� שנתיי�, (בגיל שבת

דומה זה אי� כי � הראשונה בפע� תפילי� מניחי� כאשר "שהחיינו" לבר� נוהגי� שאי� מזה להקשות ואי�
כדלקמ�. קטנה, בת ע"י שבת נרות להדלקת

ËÏ:בזה והביאור .
בפע� תפילי� הנחת אודות מדובר כאשר ולכ�, שמחה, בה שיש מצוה ע� קשורה "שהחיינו" ברכת
צריכי� הרי � הברֿמצוה) מיו� תפילי� להניח להתחיל שנוהגי� אלו (אצל במצוות מחוייב בהיותו הראשונה,

"שה לבר� חייב שיהי' כזה באופ� שמח אמנ� הוא הא� חיינו".לדעת

"לא מכ"ש זאת שלמדי� (כפי בדבר חיוב שאי� במקו� שמי� ש� דהזכרת העני� חומר ע� בהתחשב ובפרט
שמי�, ש� דהזכרת החומר כבר ישנו ברֿמצוה, שנעשה נער אודות מדובר כאשר הנה � גו'") ה' ש� את תשא
לבר� נוהגי� אי� � "שהחיינו") לבר� שמחויב (עד השמחה בגודל בטוח להיות אפשר שאי היות ולכ�,

"שהחיינו".

בהיותו הרי � (כמנהגנו) ברֿמצוה קוד� חדשי� ג' או ב' תפילי� להניח שמתחילי� המנהג לפי ואפילו
נעשה (וכאשר שמי� ש� דהזכרת העני� חומר אודות מדובר כאשר להחמיר יש לאיש", הסמו� "מופלא

זמ�). מש� תפילי� מניח כבר הוא שהרי � "שהחיינו" לברכת כלל מקו� אי� ברֿמצוה

קוד� לער�, שנתיי� בגיל בהיותה שבת נרות להדליק שמתחילה קטנה ילדה אודות מדובר כאשר אבל
גדול אינו שמי� ש� דהזכרת החומר הרי � לפנ"ז) זמ� מש� � בנות ואצל ושש, חמש (בגיל לחינו� שהגיעה
להצ"צ דיני� פסקי בספר המבואר ע"פ [ובפרט לחינו� שהגיעה קוד� קטנה, ילדה אודות שמדובר מאחר כ�, כל
בגודל ספק אי� � ולאיד� שהחיינו]; ולבר� להקל יש שהחיינו, דברכת דדינא שבספיקא בסופו) (לקוטי�

בפ"ע. שבת נרות להדליק לה נותני� כאשר שמחתה

שתדליק כדי מיוחד "פמוט" לה נותני� והלאה שמהיו� קטנה לילדה אומרי� שכאשר במוחש שרואי� וכפי
זה הרי � אמה כמו שבת נרות מדליקה ולכ� גדולה, לילדה אותה שמחשיבי� היינו, קודש, שבת נרות בעצמה
שליחות לה נות� שהקב"ה לה ומסבירי� הבנה לכלל באה כאשר ובפרט ביותר. גדולה שמחה אצלה פועל

ביותר. גדולה שמחה אצלה מעורר זה הרי � כולו והעול� הבית כל את להאיר מיוחדת

"שהחיינו". ברכת ג� תבר� אזי � קודש שבת נרות להדליק מתחילה קטנה ילדה שכאשר להנהיג ראוי ולכ�,

אור עניני בכל להוסי� מיוחד צור� ישנו שאז � דמשיחא בעקבתא הגלות, זמ� בסו� נמצאי� כאשר ובפרט
שבת. נרות מדליקה קטנה שילדה הראשונה בפע� "שהחיינו" ברכת לבר� ג� ראוי לכ� כו', וברכה

שנעשית עד שבת נרות להדליק שלא ה"מתעקשי�" אלו אבל קטנה. ילדה אודות מדובר כאשר � זה וכל
בתֿמצוה,

ויר"ש הלכה של באיצטלא זאת להלביש שמנסי� למרות ודעת, טע� ללא רח"ל, גרידא "עקשנות" [זוהי
כו'.

הגלות חשכת את ולהאיר שבת נרות להדליק הקטנות לבנותיה� לתת שלא בעבר שהתעקשו שאלו ותקוותי
שבת נרות להדליק רצונ� את למלא לבנותיה� מניחי� ומעתה בה�, חזרו בישראל� בת שכל בפשטות וכמוב� .

דלעו"ז עניני� ישנ� שלפעמי� אלא כו'", ה� נאות ישראל "בנות מארז"ל ע"ד שבת, נרות להדליק רוצה
בזה], להארי� המקו� כא� ואי� רצונ�. את למלא מה� ומעכבי� המונעי� "עקשנית") או ("עקש�"
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מברכי� שאי� (כש� "שהחיינו" לבר� אי� � בתֿמצוה בגיל שבת נרות להדליק מתחילי� כאשר הנה
אודות מדובר כי שמי�, ש� דהזכרת החומר כבר שישנו מאחר הראשונה), בפע� תפילי� הנחת על "שהחיינו"

במצוות. שחייבת נערה

Ó.להקב"ה והודאה ברכה של עני� זה הרי � הברכות דכל העני� וכ� "שהחיינו", דברכת העני� כללות .
אנשי� ע� ולדבר ועיירות, בכפרי� לחזר נוהג שהי' הבעש"ט, אודות המסופר ידוע הרי � זה לעני� ובנוגע
הברכה. עני� כללות בדוגמת שזהו � וכיו"ב הש�", "ברו� לומר אות� שיביא כזה באופ� וקטני�, נשי� כולל פשוטי�,

סמ"ד) ויק"פ ש"פ (שיחת הקודמת בהתוועדות המדובר אודות ששאלו מה לבאר המקו� כא� לזה ובהמש�
ענינו כי כ�, לומר מסתבר שאי� ונתבאר הרס"ג, של גלגול הי' שהבעש"ט חסידותֿפולי� מספרי בא' שמובא

וכו'. בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של

גלגול שהוא עצמו על הבעש"ט שאמר ז"ל מחמי "שמעתי הבעש"ט": "שבחי בספר ממ"ש � זה על ושאלו
גאו�". סעדי' רבינו

הדיוק בתכלית ה� הבעש"ט" "שבחי בספר המובאי� הפרטי� שכל לומר הכרח אי� � לראש לכל והנה,
הספר את להביא כ� כל רגילי� שלא מזה ג� וכדמוכח כו'). אמיתיי� צדיקי� אודות ש� שמסופר (למרות

בראשית). סו� תו"ח ראה (אבל חסידות בדרושי המבוארי� לעניני� מקור בתור הבעש"ט" "שבחי

ובהקדי�: � העני� בעצ� והביאור

מהדורת הבעש"ט (שבחי בספרי� מובא � רס"ג של גלגול הי' שהבעש"ט מ"ש אודות לעיל האמור על נוס�
שאמרו ויש חנו�. נשמת היא הבעש"ט של שנשמתו החדש" הדורות "סדר בש� תרפ"ב) ברלי� � "הורודצקי"

שלמה". ורוח דוד "נפש לו שהיו

מביאי� היו יחד נפגשי� היו שא� הקדוש, האוה"ח ע� להפגש הבעש"ט של השתדלותו אודות מובא ועד"ז
דדוד. רוח בחי' הוא מה� ואחד דדוד נפש בחי' הוא מה� שאחד לפי � כו' הגאולה את

י ע' ח"א ב"התמי�" (נדפס לגיסו הבעש"ט ממכתב הבעש"טולהעיר של שנשמתו מובא שש� ואיל�) ב
של"ג. בשנת בצפת שחי יהודי של נשמתו היא

זה: עני� בכללות והביאור

הגלגולי�): בשער � ובמיוחד הגלגולי�, בספר המבואר ע"פ (כמוב� אופני� ב' ישנ� הגלגולי� עני� בכללות
� הוא ענינו שכל היינו, נוספת, פע� ומתגלגלי� חוזרי� ועתה ישנות), (נשמות למטה כבר שהיו נשמות (א)

ואי� ענינו. עיקר על הוספה בתור מסויימת נשמה של גלגול (ב) בעוה"ז. כבר שהיתה הנשמה של הגלגול
אצלו נוס� מסויי�, בעני� לעסוק צרי� כאשר היינו, מסויי�, בעני� בעבודתו לסייע כדי אלא ח"ו, עונש בתור זה
הגלגול א� � אופני� כמה ישנ� גופא ובזה זו. לעבודה מיוחדת שייכות לה שיש מסויימת נשמה של גלגול

וכיו"ב. מסויי�, לזמ� או הזמ�, כל במש� הוא

הגלגול ג� ישנו � ענינו עיקר על הוספה ובתור כו', בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של ענינו לעניננו: ובנוגע
הב'). באופ� לעיל (כאמור וכיו"ב הרס"ג, דדוד, רוח או נפש חנו�, של

לדבר: דוגמא

ואליהו רבינו, משה של בזמנו הי' שפינחס מאחר בזה: הקושיא וידועה אליהו". זה "פינחס מארז"ל ידוע
אליהו נולד שכאשר היינו, פינחס", זה "אליהו לומר צריכי� היו � לאח"ז) זמ� (ריבוי יהודה מלכי בזמ� הי'
כאשר הרי אליהו", זה "פינחס נאמר ומדוע הקודמת, בתקופה שהי' פינחס שזהו אמרו יותר, מאוחרת בתקופה

אליהו?! נולד לא עדיי� פינחס נולד

זו"נ, ליחוד שייכת ואינה הבריאה, כללות קוד� שהיתה מיוחדת נשמה היא אליהו של נשמתו בזה: והביאור
אליהו. של הנשמה היא שנשמתו אמרו פינחס, נולד שכאשר היינו, אליהו", זה "פינחס אומרי� ולכ� כידוע.

אליהו את פגש אבוה בר שרבה ב) קיד, (ב"מ בגמרא [כמסופר הוא כה� אליהו א� הפלוגתא ידועה והנה,
(הובא גד משבט שהוא או הקברות"], בבית מר קאי טעמא מאי מר, הוא כה� "לאו לו ואמר הקברות, בבית

ש�). בתוס'
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מברכי� שאי� (כש� "שהחיינו" לבר� אי� � בתֿמצוה בגיל שבת נרות להדליק מתחילי� כאשר הנה
אודות מדובר כי שמי�, ש� דהזכרת החומר כבר שישנו מאחר הראשונה), בפע� תפילי� הנחת על "שהחיינו"

במצוות. שחייבת נערה

Ó.להקב"ה והודאה ברכה של עני� זה הרי � הברכות דכל העני� וכ� "שהחיינו", דברכת העני� כללות .
אנשי� ע� ולדבר ועיירות, בכפרי� לחזר נוהג שהי' הבעש"ט, אודות המסופר ידוע הרי � זה לעני� ובנוגע
הברכה. עני� כללות בדוגמת שזהו � וכיו"ב הש�", "ברו� לומר אות� שיביא כזה באופ� וקטני�, נשי� כולל פשוטי�,

סמ"ד) ויק"פ ש"פ (שיחת הקודמת בהתוועדות המדובר אודות ששאלו מה לבאר המקו� כא� לזה ובהמש�
ענינו כי כ�, לומר מסתבר שאי� ונתבאר הרס"ג, של גלגול הי' שהבעש"ט חסידותֿפולי� מספרי בא' שמובא

וכו'. בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של

גלגול שהוא עצמו על הבעש"ט שאמר ז"ל מחמי "שמעתי הבעש"ט": "שבחי בספר ממ"ש � זה על ושאלו
גאו�". סעדי' רבינו

הדיוק בתכלית ה� הבעש"ט" "שבחי בספר המובאי� הפרטי� שכל לומר הכרח אי� � לראש לכל והנה,
הספר את להביא כ� כל רגילי� שלא מזה ג� וכדמוכח כו'). אמיתיי� צדיקי� אודות ש� שמסופר (למרות

בראשית). סו� תו"ח ראה (אבל חסידות בדרושי המבוארי� לעניני� מקור בתור הבעש"ט" "שבחי

ובהקדי�: � העני� בעצ� והביאור

מהדורת הבעש"ט (שבחי בספרי� מובא � רס"ג של גלגול הי' שהבעש"ט מ"ש אודות לעיל האמור על נוס�
שאמרו ויש חנו�. נשמת היא הבעש"ט של שנשמתו החדש" הדורות "סדר בש� תרפ"ב) ברלי� � "הורודצקי"

שלמה". ורוח דוד "נפש לו שהיו

מביאי� היו יחד נפגשי� היו שא� הקדוש, האוה"ח ע� להפגש הבעש"ט של השתדלותו אודות מובא ועד"ז
דדוד. רוח בחי' הוא מה� ואחד דדוד נפש בחי' הוא מה� שאחד לפי � כו' הגאולה את

י ע' ח"א ב"התמי�" (נדפס לגיסו הבעש"ט ממכתב הבעש"טולהעיר של שנשמתו מובא שש� ואיל�) ב
של"ג. בשנת בצפת שחי יהודי של נשמתו היא

זה: עני� בכללות והביאור

הגלגולי�): בשער � ובמיוחד הגלגולי�, בספר המבואר ע"פ (כמוב� אופני� ב' ישנ� הגלגולי� עני� בכללות
� הוא ענינו שכל היינו, נוספת, פע� ומתגלגלי� חוזרי� ועתה ישנות), (נשמות למטה כבר שהיו נשמות (א)

ואי� ענינו. עיקר על הוספה בתור מסויימת נשמה של גלגול (ב) בעוה"ז. כבר שהיתה הנשמה של הגלגול
אצלו נוס� מסויי�, בעני� לעסוק צרי� כאשר היינו, מסויי�, בעני� בעבודתו לסייע כדי אלא ח"ו, עונש בתור זה
הגלגול א� � אופני� כמה ישנ� גופא ובזה זו. לעבודה מיוחדת שייכות לה שיש מסויימת נשמה של גלגול

וכיו"ב. מסויי�, לזמ� או הזמ�, כל במש� הוא

הגלגול ג� ישנו � ענינו עיקר על הוספה ובתור כו', בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של ענינו לעניננו: ובנוגע
הב'). באופ� לעיל (כאמור וכיו"ב הרס"ג, דדוד, רוח או נפש חנו�, של

לדבר: דוגמא

ואליהו רבינו, משה של בזמנו הי' שפינחס מאחר בזה: הקושיא וידועה אליהו". זה "פינחס מארז"ל ידוע
אליהו נולד שכאשר היינו, פינחס", זה "אליהו לומר צריכי� היו � לאח"ז) זמ� (ריבוי יהודה מלכי בזמ� הי'
כאשר הרי אליהו", זה "פינחס נאמר ומדוע הקודמת, בתקופה שהי' פינחס שזהו אמרו יותר, מאוחרת בתקופה

אליהו?! נולד לא עדיי� פינחס נולד

זו"נ, ליחוד שייכת ואינה הבריאה, כללות קוד� שהיתה מיוחדת נשמה היא אליהו של נשמתו בזה: והביאור
אליהו. של הנשמה היא שנשמתו אמרו פינחס, נולד שכאשר היינו, אליהו", זה "פינחס אומרי� ולכ� כידוע.

אליהו את פגש אבוה בר שרבה ב) קיד, (ב"מ בגמרא [כמסופר הוא כה� אליהו א� הפלוגתא ידועה והנה,
(הובא גד משבט שהוא או הקברות"], בבית מר קאי טעמא מאי מר, הוא כה� "לאו לו ואמר הקברות, בבית
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וע"ד גד, לשבט שייכי� עניניו [וכל גד משבט הוא שאליהו לומר אפשר כיצד שאלה: נשאלת � ועפ"ז
העניני� כו'" עלי נא יאירו . . פלוני משבט עבד� אני "בא� הנשיאי� אמירת שלאחרי רצו�" ב"יהי שאומרי�

כה�?! הוא פינחס הרי � אליהו זה שפינחס לומר זה ע� וביחד זה], לשבט השייכי�

לעיל המדובר וע"ד נוספי�. עניני� ג� אצלו יהיו ואעפ"כ מסויי�, משבט יהי' שמוצאו שיתכ� מוב� ומזה
ה שבעני� הב' אופ� גלגולי�.אודות

הרמ"מ מ"ש ע"פ ובפרט כו', בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של שענינו בפשטות מוב� לעניננו: ובנוגע
� ענינו לעיקר ונוס� כו'". כמוהו ק� לא ומהקדמוני� הי', ש"אחד הבעש"ט של גדלותו אודות מהאראדאק
מספרי באחד מ"ש לעיל כאמור הרס"ג, של ענינו וכ� דדוד, רוח או נפש דחנו�, העניני� ג� אצלו ישנ�

כו'. צדיקי� ע"י שנאמרו חסידותֿפולי�,

שישנו הבעש"ט, של לענינו בנוגע המבואר וכידוע נשיאינו. רבותינו בדברי המבואר אלא לנו אי� אנו אבל
טוב" ה"ש� על בעה"ב היינו, טוב", ש� "בעל הוא והבעש"ט טוב", ד"ש� העני� וישנו סת�, ד"ש�" העני�

.(27 ע' ח"ח לקו"ש ג� (ראה

הבעש"ט של נכדו שהוא אמר הזק� שאדמו"ר וכידוע הזק�, אדמו"ר אצל נמש� הבעש"ט של ענינו וכללות
כ"ק � מקומו וממלא ההילולא, לבעל עד נשיאינו, רבותינו לכל זה עני� נמש� הזק� ומאדמו"ר (ברוחניות),
ועד". סלה ד"נצח באופ� בדרכיה� ההולכי� לכל זה עני� ממשיכי� נשיאינו ורבותינו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

‡Ó:מדובראוונא נחמי' ר' של הפטירה ליו� בקשר לעיל המדובר אודות ג� להזכיר המקו� כא� .

לאילנות" השנה "ראש ש� מוזכר ולא בשבט, בט"ו נפטר נחמי' שר' רק מובא רבי" "בית שבספר אע"פ
(חאהע"ז) נחמי'" "דברי בספר הרי � סמ"א)) ויק"פ ש"פ שיחת (ראה זה בעני� לשקו"ט מקו� הי' (ולכ�
שוב � ועפ"ז לאילנות". בר"ה בשבט, עשר חמשה שנולד, "ביו� הי' פטירתו שיו� מפורש המחבר ב� בהקדמת

בדבר. ספק אי�

צריכי� אלא אחד, בספר מ"ש על לסמו� מספיק שלא ועד דבר, בכל לדייק צריכי� כמה עד רואי� ובזה
כו'. נוספי� בספרי� לברר

לכולהו להו ומייתי מכני� לקמי', טריפתא אתי הוה כי אשי, רב אודות ב) ז, (סנהדרי� בגמרא, המסופר וע"ד
כו'". טבחי

·Ó."להגאל עתידי� "בניס� היעוד ממש בקרוב שיקויי� יה"ר � ניס� בחודש בעמדנו והנה, .
כלליי� סוגי� ד' רק לא היינו, הגלות, שנות כל במש� נסיונות סוגי ריבוי כבר עברו שבנ"י לאחרי ובפרט
של סוגי� ריבוי בנ"י עברו הגלויות מד' אחת בכל אלא דדהבא", "רישא הנקראת בבל, מגלות החל שבגלות,

ובמ האחרו�.נסיונות, זה בגלות � יוחד

יהיו לא כו' ושמדות הגזירות כל שלאחרי (ספ"ה) האמצעי לאדמו"ר תשובה בשערי המבואר ע"פ ובפרט
האמצעי! אדמו"ר של בזמנו נאמר זה עני� והרי � בארוכה ש� כמבואר כאלו, עניני� עוד

נושענו"! לא "ואנחנו החודש), דכל (ה"ראש" ניס� ר"ח עבר כבר הרי � הנ"ל כל למרות והנה,

עילוי נפעל זה שביו� נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק ההילולא יו� ניס�, ב' יו� ג� עבר כבר מזו: ויתירה
גודל אודות חסידות בדרושי המבואר ע"ד � ושנה שנה בכל הוא וכ� חייו, ימי כל במש� עבודתו בכללות
[וכידוע נשיאינו רבותינו ע"י המאמר נאמר שבה ושנה שנה בכל דרשב"י, ההילולא יו� בעומר, דל"ג העילוי
בנוגע גלויי� מופתי� אצלו רואי� שהיו � בעומר בל"ג האמצעי אדמו"ר של הנהגתו אופ� אודות המסופר
נושענו"! לא "ואנחנו זה יו� כבר עבר ניס�, דב' ההילולא דיו� העילוי גודל ולמרות � וקיימא] חייא לזרעא

לא "אנחנו ואעפ"כ ניס�, וב' ניס� דר"ח העניני� עולי� שבו ניס�, ג' השבת, ביו� אנו נמצאי� וכבר
נושענו"!

ומצפצ�!! פה פוצה שאי� � והעיקר

פועלי� היו � "נאו" ומיד, תיכ� יבוא צדקנו שמשיח ותובעי� השולח� על ודופקי� מבקשי� היו בנ"י א�
בנוגע הקושיא את כבר יתר� � צדקנו משיח יבוא וכאשר השבת, ביו� ואפילו "נאו", צדקנו משיח ביאת כבר

מלכה"! "מלוה וסעודת שלישית" "סעודה להכנת בנוגע והקושיא התחומי�, לעני�
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לשירה מצטר� הוא הרי נאו", משיח וואנט "ווי שרי� שהילדי� רואה שכאשר בלבד זו לא אומרת: זאת
"נאו"! יבוא צדקנו שמשיח באמת ויבקש ירצה שהוא הכוונה אלא � שלה�

שה"מגידי�" כפי ונסיי� בחיו�:) הפטיר לרגע, שהפסיק ולאחרי מאד, הרצינו שליט"א אדמו"ר כ"ק (פני
חלקנו ות� בימינו במהרה המקדש בית שיבנה מלפני� רצו� "יהי אמ�", ונאמר גואל לציו� "ובא לסיי�: רגילי�

בתורת�".

***

‚Ó:בפרש"י הביאור .

כללות מהו לבאר רש"י צרי� לא � הקרבנות עני� כללות אודות בפרשתנו לומד למקרא חמש הב� כאשר
נח: שהקריב הקרב� אודות הכתובי� בפשטות כבר זאת למד הב�ֿחמש כי הקרבנות, עני�

רש"י: מפרש כ), ח, (נח במזבח" עולות ויעל גו' הטהורה הבהמה מכל ויקח לה' מזבח נח "ויב� עה"פ
ל צוה לא חיי�)"אמר בעלי כשאר המי�, לקיו� שני�", "שני� רק (לא שבעה שבעה מאלו להכניס הקב"ה י

נח. אצל � הקרבנות לעני� בנוגע הקב"ה ציווי כבר שמצינו אומרת, זאת מה�", קרב� להקריב כדי אלא

ה' ויאמר הניחוח ריח את ה' "וירח הקרבנות: עני� כללות ע"י שנפעל העילוי גודל כבר מודגש זה ובעני�
הקרב� הקרבת שע"י היינו, גו'", חי כל את להכות עוד אוסי� ולא גו' האדמה את עוד לקלל אוסי� לא לבו אל

המבול. עני� לשלילת בנוגע הקב"ה של שבועתו את נח פעל

ע"י הנפעל העילוי גודל את ורואי� הקרבנות, לעני� בנוגע הקב"ה של ציווי שישנו כבר שיודעי� ומאחר
הקרבנות. עני� כללות את ולבאר להקדי� צרי� רש"י אי� שוב � הקרבנות הקרבת

של בפשוטו ביאור הדורשת שאלה זו אי� � הקרבנות הקרבת ע"י זה עני� נפעל כיצד � העני� לעצ� ובנוגע
ע"ד מקרא, של בפשוטו קושיא ישנה כאשר (מלבד המצוות טעמי את מבאר רש"י אי� הרגיל שע"ד כש� מקרא,
תשמ"א)). תצא וש"פ שופטי� ש"פ שיחות (ראה ערופה ועגלה חמור פטר עריפת בעני� לפרש"י בנוגע שנתבאר

טט טוטפות, קרויי� בתי� ארבעה ש� "ועל תפילי�, על קאי ש"טוטפות" רש"י מבאר בא בס"פ ולדוגמא:
או ג' ולא דוקא, פרשיות וד' בתי� ד' שישנ� הטע� מהו מבאר לא ורש"י שתי�", באפריקי פת שתי�, בכתפי

שמוע). א� והי' דשמע הפרשיות ב' עדיי� למד לא למקרא חמש שהב� (אע"פ ה'

כזה. עני� לפעול יכולי� הקרבנות שע"י הטע� מהו לבאר צרי� אינו שרש"י � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז

„Óאלא � רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת פירושו ניחוח" ש"ריח רש"י מבאר לא נח בפ' והנה, .
בזה: והביאור בפרשתנו. דוקא

ניחוח" ל"ריח בזה שהכוונה לומר הכרח אי� ולכ�, לה'"), ניחוח "ריח (ולא סת� ניחוח" "ריח נאמר נח בפ'
נח. אצל ניחוח" ל"ריח שהכוונה נח) דפ' בפשש"מ רש"י לומד שכ� (ויתכ� לומר אפשר אלא הקב"ה, אצל

היחידי� היו שבתיבה החיי� ובעלי ומשפחתו ונח העול�, על מבול הביא שהקב"ה היות אומרת: זאת
זכה כאשר מהתיבה, צאתו לאחרי נח של הנחתֿרוח גודל מוב� � העול� קיו� נמש� יד� ועל בעול�, שנשארו

ק להקריב יכול ועתה מהמבול, כו'.להנצל להקב"ה רב�

רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת לפרש רש"י מוכרח ולכ�, לה'", ניחוח "ריח מפורש בפרשתנו אבל
ד"ריח הפירוש נח בפ' שג� הוכחה זו הרי לה'", ניחוח "ריח ממש"נ ההכרח אודות כבר שיודעי� ולאחרי

להקב"ה. בנוגע הוא ניחוח"

כו'". לפני רוח "נחת בפירושו שמפרש משו� זה הרי � לה'" ניחוח) "(ריח תיבת מעתיק לא שרש"י ומה

אודות מדובר כי הרחמי�, מדת את להדגיש נוגע לא ובעניננו הרחמי�. מדת על מורה "ה'" ש� מזו: ויתירה
מדת מצד ואילו ד), א, פרשתנו (פרש"י לעשה" הניתק ולאו "עשה בלבד, קלי� דברי� על המכפר עולה קרב�
בלבד. קלי� דברי� אודות מדובר כאשר � קרב� הקרבת של בעני� והצור� ההדגשה מהי מוב� אינו הרחמי�

כי בפשש"מ, מתאי� אינו � הקרב�" מריח מנוחה "שיקבל הפירוש את לשלול בא שרש"י בשפ"ח ומ"ש
כו'" לפני רוח "נחת שזהו ולבאר להדגיש היא רש"י שכוונת לומר בהכרח ולכ�, "ריח". תיבת מעתיק לא רש"י

לה'"). ניחוח ("ריח

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



כז a"nyz'd ,oqip 'b ,`xwie zyxt zay zgiy

לשירה מצטר� הוא הרי נאו", משיח וואנט "ווי שרי� שהילדי� רואה שכאשר בלבד זו לא אומרת: זאת
"נאו"! יבוא צדקנו שמשיח באמת ויבקש ירצה שהוא הכוונה אלא � שלה�

שה"מגידי�" כפי ונסיי� בחיו�:) הפטיר לרגע, שהפסיק ולאחרי מאד, הרצינו שליט"א אדמו"ר כ"ק (פני
חלקנו ות� בימינו במהרה המקדש בית שיבנה מלפני� רצו� "יהי אמ�", ונאמר גואל לציו� "ובא לסיי�: רגילי�

בתורת�".

***

‚Ó:בפרש"י הביאור .

כללות מהו לבאר רש"י צרי� לא � הקרבנות עני� כללות אודות בפרשתנו לומד למקרא חמש הב� כאשר
נח: שהקריב הקרב� אודות הכתובי� בפשטות כבר זאת למד הב�ֿחמש כי הקרבנות, עני�

רש"י: מפרש כ), ח, (נח במזבח" עולות ויעל גו' הטהורה הבהמה מכל ויקח לה' מזבח נח "ויב� עה"פ
ל צוה לא חיי�)"אמר בעלי כשאר המי�, לקיו� שני�", "שני� רק (לא שבעה שבעה מאלו להכניס הקב"ה י

נח. אצל � הקרבנות לעני� בנוגע הקב"ה ציווי כבר שמצינו אומרת, זאת מה�", קרב� להקריב כדי אלא

ה' ויאמר הניחוח ריח את ה' "וירח הקרבנות: עני� כללות ע"י שנפעל העילוי גודל כבר מודגש זה ובעני�
הקרב� הקרבת שע"י היינו, גו'", חי כל את להכות עוד אוסי� ולא גו' האדמה את עוד לקלל אוסי� לא לבו אל

המבול. עני� לשלילת בנוגע הקב"ה של שבועתו את נח פעל

ע"י הנפעל העילוי גודל את ורואי� הקרבנות, לעני� בנוגע הקב"ה של ציווי שישנו כבר שיודעי� ומאחר
הקרבנות. עני� כללות את ולבאר להקדי� צרי� רש"י אי� שוב � הקרבנות הקרבת

של בפשוטו ביאור הדורשת שאלה זו אי� � הקרבנות הקרבת ע"י זה עני� נפעל כיצד � העני� לעצ� ובנוגע
ע"ד מקרא, של בפשוטו קושיא ישנה כאשר (מלבד המצוות טעמי את מבאר רש"י אי� הרגיל שע"ד כש� מקרא,
תשמ"א)). תצא וש"פ שופטי� ש"פ שיחות (ראה ערופה ועגלה חמור פטר עריפת בעני� לפרש"י בנוגע שנתבאר

טט טוטפות, קרויי� בתי� ארבעה ש� "ועל תפילי�, על קאי ש"טוטפות" רש"י מבאר בא בס"פ ולדוגמא:
או ג' ולא דוקא, פרשיות וד' בתי� ד' שישנ� הטע� מהו מבאר לא ורש"י שתי�", באפריקי פת שתי�, בכתפי

שמוע). א� והי' דשמע הפרשיות ב' עדיי� למד לא למקרא חמש שהב� (אע"פ ה'

כזה. עני� לפעול יכולי� הקרבנות שע"י הטע� מהו לבאר צרי� אינו שרש"י � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז

„Óאלא � רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת פירושו ניחוח" ש"ריח רש"י מבאר לא נח בפ' והנה, .
בזה: והביאור בפרשתנו. דוקא

ניחוח" ל"ריח בזה שהכוונה לומר הכרח אי� ולכ�, לה'"), ניחוח "ריח (ולא סת� ניחוח" "ריח נאמר נח בפ'
נח. אצל ניחוח" ל"ריח שהכוונה נח) דפ' בפשש"מ רש"י לומד שכ� (ויתכ� לומר אפשר אלא הקב"ה, אצל

היחידי� היו שבתיבה החיי� ובעלי ומשפחתו ונח העול�, על מבול הביא שהקב"ה היות אומרת: זאת
זכה כאשר מהתיבה, צאתו לאחרי נח של הנחתֿרוח גודל מוב� � העול� קיו� נמש� יד� ועל בעול�, שנשארו

ק להקריב יכול ועתה מהמבול, כו'.להנצל להקב"ה רב�

רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת לפרש רש"י מוכרח ולכ�, לה'", ניחוח "ריח מפורש בפרשתנו אבל
ד"ריח הפירוש נח בפ' שג� הוכחה זו הרי לה'", ניחוח "ריח ממש"נ ההכרח אודות כבר שיודעי� ולאחרי

להקב"ה. בנוגע הוא ניחוח"

כו'". לפני רוח "נחת בפירושו שמפרש משו� זה הרי � לה'" ניחוח) "(ריח תיבת מעתיק לא שרש"י ומה

אודות מדובר כי הרחמי�, מדת את להדגיש נוגע לא ובעניננו הרחמי�. מדת על מורה "ה'" ש� מזו: ויתירה
מדת מצד ואילו ד), א, פרשתנו (פרש"י לעשה" הניתק ולאו "עשה בלבד, קלי� דברי� על המכפר עולה קרב�
בלבד. קלי� דברי� אודות מדובר כאשר � קרב� הקרבת של בעני� והצור� ההדגשה מהי מוב� אינו הרחמי�

כי בפשש"מ, מתאי� אינו � הקרב�" מריח מנוחה "שיקבל הפירוש את לשלול בא שרש"י בשפ"ח ומ"ש
כו'" לפני רוח "נחת שזהו ולבאר להדגיש היא רש"י שכוונת לומר בהכרח ולכ�, "ריח". תיבת מעתיק לא רש"י

לה'"). ניחוח ("ריח
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‰Ó,הקרבנות לעני� בנוגע רק נאמר רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת העני� שכללות בזה הביאור .

המצוות: לשאר בנוגע ולא
קמ"ל מאי כי להקב"ה, מיוחדת רוח" "נחת ע� הקשור עני� זה אי� � הקב"ה של ציווי מקיי� יהודי כאשר

הקב"ה?! ציווי את מקיי� שיהודי

ושב מתחרט הוא ועתה רצוי, בלתי ומצב במעמד שהי' יהודי היינו, קרב�, הקרבת אודות מדובר כאשר אבל
מממונו שמוציא � כ� כדי ועד פשש"מ], ע"פ � לעולה שייכת נדבה ומנחת מכפרת, עולה ג� [שהרי בתשובה
הקב"ה, אצל מיוחדת רוח נחת גור� זה שעני� מוב�, � לה' ולהקריבה שלימה בהמה לקנות הגזל) מ� (ולא

כו'". לפני רוח "נחת

הי' המבול קוד� העול� ומצב מעמד כי � רצויי� בלתי עניני� על כפרה ע� קשור דנח הקרב� שג� [ומוב�
כו']. רצוי בלתי באופ�

ÂÓ:אאמו"ר להערות בנוגע הביאור .

� נשיאותו התחלת יו� הוא ניס� שב' � ה'שי"ת) לגני באתי (ד"ה אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההילולא בדרושי
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כלה". אחותי לגני "באתי בעני� לעיל המבואר ע"ד הנ"ל, עניני� דב' חיבור מרומז "ויקרא" שבתיבת מוב�
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"צו": � מנחה בתפלת בתורה לקרוא שהולכי� הפרשה בש� ג� מרומז זה ועני�

עני� על מורה � ו"לדורות" ד"מיד" העניני� ב' שחיבור ומוב�, ולדורות". מיד זירוז, לשו� אלא צו "אי�
הזמ�. עני� דכללות והגבלה ממדידה שלמעלה

כאחד, ועתיד הוה שאצלו העצמות, בכח נפעל הרי"ז � ו"לדורות" ד"מיד" המצבי� ב' חיבור לפעול והכח
לעיל האמור ובדוגמת מישראל. כאו"א בעבודת ולדורות" "מיד זירוז של עני� לפעול הכח נמש� וממנו

ית'. ומהותו עצמותו על קאי ש"ויקרא"

נפרדי� עניני� ב' חיבור � כלה" אחותי לגני ד"באתי העני� כללות בדוגמת הוא אלו עניני� ב' וחיבור
והפכיי�.

ÁÓ'ית לו דירה עשיית לגני", "באתי ע� הקשורה העבודה שכללות � לפועל בנוגע ההוראה וזוהי .

וה� זירוז"), לשו� אלא צו ("אי� הזריזות לעני� בנוגע ה� היינו, � "צו" של באופ� להיות צריכה בתחתוני�,
(לא הרצו� לבעל הביטול עני� כללות שזהו המצוות, מצוה הקב"ה, ע� וחיבור דצוותא העני� לכללות בנוגע

הרצו�). לבעל אלא לרצו�, רק
הזריזות עני� ע"י כי המצוות, עני� לכללות וקוד� למעלה � למצוות" מקדימי� "זריזי� הלשו� דיוק ג� וזהו

(מצוות). הרצו� מעני� למעלה שהוא הרצו�, בעל ע� הקשר נפעל

הזולת. אל בנוגע ג� ה' בעבודת הזריזות עני� את שפועל מוב�, ישראל, דאהבת העני� כללות ומצד

חי'" "דוגמא שמראה עי"ז ועיקר: ועוד כו', הלב מ� היוצאי� בדברי� הזולת ע� שמדבר עי"ז נעשה זה וכל
בלבד, במחשבה מסתפק שאינו אומרת, זאת ה', לעבודת הקשור בכל הזריזות לעני� בנוגע האישית מהנהגתו

במעשה הנהגתו מאופ� חי'" "דוגמא מראה הוא אלא כו', הלב מ� היוצאי� בדברי� מסתפק לא ואפילו
בפועל.

המצוות, וקיו� התורה בלימוד ה', בעבודת לעסוק שצריכי� נכדו את מחנ� הסבא כאשר פשוטות: ובאותיות
לקרוא בישבו הפכי, באופ� בעצמו מתנהג הוא הרי זה, בעני� נכדו ע� שמדבר ולאחרי כו', זריזות של באופ�

תוצאה שו� שאי� בטלי�", "דברי� בכ�, מה של עניני� אודות ב"טלפו�" לדבר או לפועל"עיתו�", בנוגע מזה
דברי� מדבר אינו כאשר שג� להרמב"� בפיהמ"ש כמבואר � ח"ו ומאוסי� אסורי� דברי� מדבר שאינו [אע"פ
ופליאה תמיה מעורר זה הרי � כו'"] מעט "אמור צ"ל ולכ� הדיבור, בעני� גדולה זהירות להיות צריכה אסורי�,
לזה! מתאי� שאינו באופ� מתנהג שסבו רואה ובפועל הנהגתו, להיות צריכה כיצד עתה זה ששמע הנכד אצל
שנפעלת ההשפעה מהי ומוב�, בעצמו, זאת חושב הוא הרי סבו, בפני אלו דברי� לומר מעיז שאינו מאחר ורק

מזה! כתוצאה עליו

ה' בעבודת להתעסקות בנוגע נכדו ע� שמדבר לאחרי � רב בתיאבו� ולשתות לאכול יושב כאשר ועד"ז
רואה הוא כי וכו', שמי�" "לש� לאכול שמכוי� סבו, של האכילה כוונות אודות יודע אינו הנכד רבה! בזריזות
עצמו הסבא צרי� לראש שלכל מוב�, ומזה רב! בתיאבו� ולשתות לאכול יושב שסבו � בפועל המעשה את רק
הרצוי. באופ� נכדו על להשפיע יוכל האישית, מהנהגתו חי'" "דוגמא שיראה ועי"ז המתאי�, באופ� להתנהג

איש ובי� לבנו, אב שבי� ליחס בנוגע ג� הוא כ� אלא לנכדו, סבא שבי� ליחס בנוגע רק אינו � זה וכל
לאשתו:

פותח לביתו, חוזר הוא הרי השבת, יו� בא וכאשר כו', השבת לעני� בנוגע "שטורע�" עושה הבעל כאשר
בעולמו, הקב"ה שברא העניני� אודות ולהתבונ� "תה", לשתות ומתיישב (וכיו"ב) ה"סירטוק" כפתורי את
זו להנהגה תהי' השפעה איזו בפשטות מוב� � שבארו�" ה"מד� על חסידות המאמר את משאיר זאת, ולעומת
כיצד לתאר כבר יכולי� ואז בעלה", רצו� שעושה כשרה ד"אשה ומצב במעמד להיות רוצה שהיא אשתו, על

זה! בבית שיגדלו הילדי� ייראו וכיצד עצמו), הבעל (כולל כולו ה"בית" יראה

אלא ליהודי, צער לגרו� שאסור בפשטות וכמוב� גדול, עני� אמנ� זה הרי ליהודי ותענוג הנאה לגרו�
ובמילא קודמי�", עיר� ש"עניי "חשבו�" עושה הוא הרי וא"כ, ותענוג. הנאה לו לגרו� להשתדל צריכי� אדרבה,
להתעסק ממנו תובעי� לא הא� עצמו: את לשאול עליו � לאיד� אבל לעצמו! גשמי תענוג לגרו� להשתדל צרי�

מזה?! יותר נעלי� בעניני�
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זה! בבית שיגדלו הילדי� ייראו וכיצד עצמו), הבעל (כולל כולו ה"בית" יראה

אלא ליהודי, צער לגרו� שאסור בפשטות וכמוב� גדול, עני� אמנ� זה הרי ליהודי ותענוג הנאה לגרו�
ובמילא קודמי�", עיר� ש"עניי "חשבו�" עושה הוא הרי וא"כ, ותענוג. הנאה לו לגרו� להשתדל צריכי� אדרבה,
להתעסק ממנו תובעי� לא הא� עצמו: את לשאול עליו � לאיד� אבל לעצמו! גשמי תענוג לגרו� להשתדל צרי�
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ËÓ:לפועל ובנוגע .
לכללות בנוגע טובות החלטות עצמו על לקבל כאו"א צרי� � ההילולא יו� שלאחרי השבת ביו� בעמדנו
או� הימל, אי� גיי "אי� הסתלקותו: קוד� שאמר הפתג� וכידוע ההילולא, דבעל להוראות בהתא� ה', עבודת

דא". איי� אי� לאז כתבי� די

חי'" "דוגמא שמראה � ובאופ� הזולת, ע� לפעולה בנוגע וה� לעצמו, בנוגע ה� להיות צריכה ועבודתו
האישית. מהנהגתו

רוצה כאשר כי השלימות, בתכלית להיות צריכה שהנהגתו מוב�, חי'", "דוגמא להראות שצרי� היות והנה,
עושה ממנו המושפע הזולת כי אחוז, ממאה יותר להיות צריכה הנהגתו הרי אחוז, במאה הזולת על לפעול
ובפרט יותר. נעלית לדרגא מגיע כאשר ועאכו"כ שלו, המשפיע של "קרסוליו" עד להגיע לו שמספיק חשבו�

בדרגתו! יהי' שלו שהמושפע למשפיע כבוד זה אי� כי המשפיע, של לדרגתו להגיע רוצה שאינו

לימוד � גרמא שהזמ� מה"מבצע" החל היהדות, דהפצת הפעולות בכל להוסי� שצריכי� � לעיל וכאמור
הכלליי�. המבצעי� לשאר בנוגע ועד"ז דפסחא", "קמחא חטי�", ב"מעות והתעסקות החג, הלכות

האמיתית לגאולה ממש בקרוב נזכה � המתאי� באופ� האמורי� העניני� בכל ההתעסקות שע"י ויה"ר
"בנערינו רצונ�", "כמצות הקודש, עיר בירושלי� הפסח חג את לחגוג ונזכה צדקנו, משיח ע"י והשלימה

לבב. וטוב שמחה ומתו� ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו

***

תמימי�. תומכי ישיבת לטובת מלכה" ה"מלוה אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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לגבי הכחיש אד� שא� התורה, אומרת הפרשה בסו�

ולאחר שקר, שבועת כ� על ונשבע בידו, שהיו זולתו כספי

את להשיב עליו בתשובה, ושב כ� על מודה הוא מכ�

לאשר עליו יוס� "וחמשתיו – חמישית בתוספת הכס�

אשמתו". ביו� יתננו לו הוא

ומפרש: לו", הוא "לאשר המילי� את מצטט רש"י

לאד� החומש את לתת שעליו – שלו" שהממו� "למי

לו. שיי� שהכס�

מובנת, היתה רש"י פירוש ללא ג� להבי�: וצרי�

צרי� מדוע לו". הוא "לאשר המילי� משמעות לכאורה,

זאת? לפרש רש"י

להוסי� עצמה התורה צריכה מדוע להבי�, יש כ�

את לתת שיש מוב�, בלעדיה� ג� לכאורה, אלו: מילי�

זה? כס� יתנו למי וכי לנגזל. החומש

.·
"ÂÁÂÏ˘Â Â�· È˜ÂÙ‡Ï"

רש"י אומר שלו" שהממו� "למי המילי� לפני

כהני�" תורת ושלוחו. בנו "לאפוקי –1(בסוגריי�)

או הנגזל של לבנו הכס� שבנתינת לומדי�, זה שמפסוק

חובת ידי יוצאי� אי� לנגזל, שיעבירוהו כדי לשליחו,

מוב� זה ולפי עצמו. לנגזל הכס� יגיע אשר עד ההשבה,

לו". הוא "לאשר המילי� את התורה מוסיפה מדוע

שיש מוב�, בסוגריי�, מוסגרות אלו שמילי� מזה א�

ישנ� וא� רש"י, בפירוש כלולות ה� א� דעות חילוקי

ההדפסה – (וביניה� מהדורות פירושdpey`xdמספר של

כלל. בה� מופיעות אינ� אלו מילי� אשר התורה), על רש"י

אלו שמילי� הגירסא יש`opiולפי רש"י, מדברי חלק

לו"? הוא "לאשר במילי� התורה מוסיפה מה להבי�:

רש"י, בפירוש נכללות אלו שמילי� הגירסא, לפי ג�

מופ ה� מדוע מוב� שהממו�iptlיעותלא "למי דבריו

רש"י שלו" שהממו� "למי במילי� והרי `zשלו": yxtn

zernyndבנו "לאפוקי ובמילי� לו", הוא "לאשר של

הוא yecigdושלוחו" z` yibcnהוא כ�, וא� שבפסוק.

המילולי הביאור את תחילה לכתוב לכאורה, היה, צרי�

שבה�. החידוש את לציי� מכ� ולאחר עצמו,

.‚
ÏÊÂ‚‰ ÏÚ Ò�˜ Y ˘ÓÂÁ‰

הוא: לכ� ההסבר

חומש, להוסי� צרי� שהגזל� לכ� הטע� בפשטות,

ש כדי ממנו,lfbpdאינו שנלקח ממה יותר בחמישית יקבל

ש כיו� חמורותolfbdאלא עבירות שבועת2עבר גזילה, –

קנסה התורה ולכ� – היה`ezeשקר אילו חומש: בהוספת

ולכ�, דבר. בכ� מפסיד היה לא הוא הקר�, את רק משיב

היה נית� לו", הוא "לאשר אומרת התורה היתה לא אילו

ואולי אחר, למישהו ג� החומש את לתת שאפשר לחשוב

נשבע אשר (לגבוה), לקדושֿברו�ֿהוא לשקר,enyaדוקא

ש חומש.olfbdהעיקר, של תוספת ית�

כבר מוצאי� אנו okאמנ�, iptl�משפטי בפרשת ,3,

לשל� יש וחמשה ארבעה של הכפל תשלומי את שג�

על כקנס מוטלי� שה� עלֿא� גנבו, שממנו לאד� דוקא

apbd4�שצרי החומש שג� הוכחה, מכ� אי� זאת בכל א� ,

הפסוק מלשו� כי לנגזל. נית� בעמיתו" ש"כיחש מי לתת

וחמישיתיו בראשו אותו שהחומשsqei"ושל� – עליו"

נכלל כפלjezaאינו לתשלומי (בדומה הקר� תשלומי

וחמשה הקר�:וארבעה תשלומי ע� יחד הנכללי� ,

שני�" "ישל� ישל�"; "שני� אלא3"חמשה...ישל�"; ,(

אינו שהחומש לומר, נית� הקר�, תשלומי על הוספה זוהי

לנגזל. דוקא להינת� צרי�
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(ואינו1) שלוחו – כא� שלפנינו בתו"כ אבל א. קג, ב"ק במשנה וכ"ה

בנו). מזכיר

(דכשמוסי�2) ז ה, נשא הראב"ע מפי' ג"כ מתודהeperaלהעיר אינו –

–siqeiחולק – דכא� חמישיתיו דתיבת הפשט שבביאור א� – חומש) עוד

דכא�. פירש"י עליו

ח.3) ו. ג. לז, כא,

ולכ�4) זאת, לפרש הכתוב צרי� הי' שלא עד כ"כ, פשוט דזה וי"ל

– ישל� כתב הראשוני� .mzqבכתובי�

שני� "ישל� מפרש ש� ח' שבפסוק לומר:edrxl"ומה יש –

להשומר – ולפעמי� להמפקיד ה� לפעמי� דש�, שהתשלומי� לפי א)

"לאשר (ולא "לרעהו" אומר וג� בכלל מפרש ולכ� ש�). רש"י פירוש (ראה

שניה�. את שכולל לו"), הוא

והעו� – דוקא כשנשבע הוא גנב טענת בטוע� כפל שהחיוב מכיו� ב)

הוצר� – להמפקיד) לכאורה שיי� (שאינו – לגבוה בנוגע הוא שקר דשבועת

שני� ישל� שאעפ"כ לפרש, ש�edrxlהכתוב שרש"י מה יומתק (ובזה .

שני� "ישל� התיבות על זי� זהedrxl"שטעלט שמטע� לומר אי� אבל .(

בנשבע הוא החומש שחיוב לפי לו" הוא "לאשר לפרש כא� הכתוב הוצר�

בנשבע הוא שחיובו א� גנב טענת בטוע� הכתוב לנו שגילה לאחרי כי – דוקא

שני� "ישל� ד"וכחשedrxl"דוקא, החומש בחיוב ג� שכ"ה מעצמו מוב� ,

בפני�). דלהל� מהטע� מש�, חומש ללמוד א"א שמ"מ (אלא בעמיתו".
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שני� "ישל� התיבות על זי� זהedrxl"שטעלט שמטע� לומר אי� אבל .(

בנשבע הוא החומש שחיוב לפי לו" הוא "לאשר לפרש כא� הכתוב הוצר�

בנשבע הוא שחיובו א� גנב טענת בטוע� הכתוב לנו שגילה לאחרי כי – דוקא

שני� "ישל� ד"וכחשedrxl"דוקא, החומש בחיוב ג� שכ"ה מעצמו מוב� ,

בפני�). דלהל� מהטע� מש�, חומש ללמוד א"א שמ"מ (אלא בעמיתו".
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שעלולה לנגזל, להינת� צרי� אינו שהחומש זו, טעות

נובעת אינה לו", הוא "לאשר המילי� לולא להיווצר היתה

"וחמישיתיו הפסוק מדברי הואsqeiרק (שהחומש עליו"

נקבעת לשלמו שהחובה מכ� ג� אלא לתשלומי�), בנוס�

ידי על –d`ceddדוקא בעמיתו" ש"כיחש מי של

בתשובה..." לשוב בעצמו עדי�:5"כשיכיר עלֿפי ולא –

בעמיתו" ש"כיחש מי אשר תשלו� החומש היה אילו

בהודאתו תלוי זה חוב אי� הרי לנגזל, לשל� חייב

ידי על נתפס הוא כאשר ואדרבה, הגוזל. של ובתשובתו

רואי� שאכ� כפי לחייבו. יש בודאי הרי הודה, ולא עדי�,

חלי� שה� וחמשה, וארבעה כפל פיwec`בתשלומי על

הודאהle`עדי�, ידי .6על

בהודאתו החומש נתינת את תלתה שהתורה וכיו�

מעי� שזוהי לומר מקו� יש הגוזל, של dxtkובתשובתו

אש� לתת7כקרב� יש כפרה, שזוהי וכיו� תשלומי�. ולא ,

אל קשר לכ� ואי� אש�, כקרב� לקדושֿברו�ֿהוא, אותה

הנגזל.

.‰
?È"˘¯ ˘„ÁÓ ‰Ó
ש לכ� הסבר הוא לעיל האמור לציי�dxezdכל צריכה

קשה עדיי� א� לו". הוא לבאר"לאשר רש"י צרי� מדוע :

אלו מילי� מתפרשות היו כיצד – שלו" שהממו� "למי

אחר? באופ�

המפרשי� "למי8יש מבאר רש"י היה לא שאילו ,

"לאשר המילי� שמשמעות להבי� היה אפשר שלו", שהממו�

מהתשלו� ההנאה" ש"טובת היא, לו" למי9הוא שייכת

"ואיש הפסוק על רש"י לפירוש (בדומה הכס�. את שמשל�

יהיו" לו קדשיו לבעלי�").10את הנאת� שטובת "מגיד –

המילי� הבנת אפשרית מדוע מוב�: לא עדיי� א�

הפסוק ללשו� כלל מתאי� אינו זה ביאור והרי זה, באופ�

ezehyta11:

ההנאה לטובת מכוונת "הוא" שהמילה ההסבר לפי

הכס�, את למשל� היא הכוונה "לו" ובמילה מהתשלו�,

" שנאמר וכיו� המש�. "לאשר" למילה אי� הואxy`lהרי

" כשמודגש ובמיוחד –lלו", למ"ד בתוספת inlאשר",

אמורות אלו שמילי� בפשטות, מוב� לו, שיי� שהכס�

oinelyzdeלגבי dpizpd"יתננו" למילה בקשר ומופיעות ,

לו. שיי� שהממו� למי הכס� את לשל� שיש שלאחריה�,

מה שלו"?ycgnוקשה: שהממו� "למי בפירושו רש"י

.Â
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הוא: לכ� ההסבר

התורה מכנה כ�, לפני פסוקי� מספר פרשה, באותה

"עשק בעמיתו"; "וכיחש – "עמיתו" בש� הממו� בעל את

לומר התורה צריכה מדוע להבי�: וצרי� עמיתו". yelyאת

דיה), ברורה המשמעות אי� (ועדיי� לו" הוא "לאשר מילי�

מילה כמקוד�, לומר, היה אפשר "לעמיתו",`zgוהרי –

ברורה. היתה והכוונה

שבמילי� הטעות, להיווצר עלולה היתה זה, קושי מפני

לו" הוא מהתשלו�12"לאשר ההנאה שטובת היא הכוונה

למשל�. שייכת

"לאשר", המילה את להבי� קשה זה פירוש לפי אמנ�,

שאלה מתעוררת שלו" שהממו� "למי הפירוש לפי dywא�

xzei�ייתכ לא הרי :jix`dl�כ ידי ושעל במילי�,

מילה`dpiהמשמעות לכתוב אפשר כאשר `zgברורה,

– ברורה המשמעות תהיה שבאמצעותה

הראשו� הדי� כ�: הפסוק את לפרש היה נית� ולכ�

הדי� עליו). יוס� וחמישיתיו (בראשו אותו" "ושל� הוא:

אותו" ש"ושל� שמי הוא, (לגבי13השני לו" הוא "אשר –

) "יתננו" ולכ�) הנאה, לבנוmzq14טובת אפילו ,

ולגבי15ולשלוחו אשמתו". "ביו� הוא:) שהתנאי אלא ,

לשיטת הרי "לאשר", של דר�yx"iה"למ"ד" "כ�

יתירה" למ"ד לכתוב דופ�,16המקראות יוצא הדבר אי� .
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כג.5) ה, בפרשתנו רש"י

בדר6) וג� א. עה, בב"ק "ירשיעו�כדילפינ� הלשו� משמעות בפשט, �

עפ"י שהרשיעוהו הוא ח) כב, (משפטי� ש�).micrאלקי�" פירש"י (ראה

שמצאו הוא ו) (ש�, "ימצא" ג) כב, (ש� תמצא" "המצא הלשו� משמעות וכ�

מעצמו. שהודה ולא אצלו

ה"ח.7) פ"ז גזילה הל' רמב"� ראה

כא�.8) וש"ח רא"� ראה

(ובפרט9) ביניה� לחלק טע� אי� וכ� .13 הערה להל� ראה – הקר� של ג�

הפשט). ע"ד

) כא� הנאה" "טובת אשר להעיר n"kaכ� enkלכל ליתננו שיכול היינו (

להנגזל. שימסרו ע"מ שלוחו) או לבנו לא (ואפילו שירצה מי

יו"ד.10) ה, נשא

שיי�11) אי"ז כפרה שהיא (שמכיו� דלעיל ההסברה שמצד ופשוט

מפשוטו. ולהוציאו הכתוב את לעק� מקו� אי� להנגזל)

(12epzyxtay�אש לאשר "ונת� הכתוב עדיי� למד לא התלמיד שהרי –

שבפרשת ז).yp`לו" (ה,

יחיד.13) לשו� – "יתננו" "הוא" מתור� עפי"ז

(14c""r.בזה התו"כ פי'

לבנו15) "אפילו בהשיחה ומ"ש להנגזל. שימסרו ע"מ לאחר, ואפילו

מדובר בזה כי – ושלוחוi"yxita.ולשלוחו" דבנו שפורט�, מוב� ובהשלילה

לא. דאחר ומכ"ש כמותו. –

כח.16) יד, בשלח
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לו" הוא "לאשר שבמילי� לפרש, רש"י צרי� לפיכ�

שלו" שהממו� "למי היא מדוע17הכוונה הקושי ולגבי .

הגירסאות אחת לפי רש"י, מבהיר בדבריו, הפסוק מארי�

כא� מאריכה התורה ושלוחו": בנו "לאפוקי בפירושו

"לאפוקי...". של הדי� את להבהיר כדי בלשונה

בנו "לאפוקי המילי� את רש"י כותב כ� ומשו�

"למיiptlו"ושלוח שהמילי� למרות שלו", שהממו� "למי

של הפשוטה המשמעות את מבארות שלו" שהממו�

פירוש שמעורר הקושי מפני כי לו", הוא "לאשר המילי�

היה שבפסוק האריכות לגבי אחר.igxkdזה באופ� לבאר�

מבהירה הלשו� שבאריכות ומציי�, רש"י מקדי� ולכ�

יש מכ� לאחר ורק ושלוחו", בנו "לאפוקי הדי� את התורה

שלו". שהממו� "למי לבאר מקו�

.Ê
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פי על הפסוק בלשו� האריכות מובנת אינה זה לפי א�

ושלוחו" בנו "לאפוקי שהמילי� מדברי`opiהגירסא

רש"י?

כרוכות אלה גירסאות ששתי הוא, לכ� ההסבר

התנ"�: מפרשי שבי� במחלוקת

המליצה, יופי שמפני הסוברי�, התנ"� ממפרשי יש

בביטוי פעמי� מספר הופיעה שכבר מילה התורה מחליפה

להשתמש לא כדי יותר, ארו� הוא א� א� אחר, לשוני

רבות. פעמי� מילה באותה

אומרת שהתורה מכ� דבר להסיק אי� זו דעה לפי

"לעמיתו" המילה שהרי "לעמיתו", ולא לו" הוא "לאשר

הקודמי�. בפסוקי� פעמיי� הופיעה כבר

ו"לחסו�" לקצר נית� שכאשר סוברת, אחרת דעה א�

יופי כשלצור� א� מקצרת, התורה הרי מילי�, מספר

דעה לפי יותר. ארו� ביטוי מתאי� הכרחיefהמליצה

"לאפוקי התורה מתכוונת לו" הוא "לאשר שבמילי� לומר,

ושלוחו". בנו

.Á
È¯˘Ù‡ ÁÂÂ¯Ï ÈÂÒÈÎ Y ˘ÓÂÁ‰ ˙ÙÒÂ‰
את בגלוי מבאר התורה על רש"י פירוש eheytאמנ�,

והדרוש הרמז חלק את ג� כולל הוא א� מקרא, של

ובמיוחד כלשו�18שבתורה, שבתורה, הסוד חלק את

תורה.19רבותינו של יינה –

החסידות], בתורת מצוטטי� [שדבריו יקר" "כלי בעל

שהיו "לפי הוא החומש לתוספת שהטע� בפירושו, אומר

אצלו" בטלי� :20מעותיו

ויכול בו, סוחר הוא האד�, ברשות מצוי הכס� כאשר

א� כספו, את מהאד� נוטלי� כאשר רווחי�. ממנו להפיק

זה, הפסד הושל� לא הרי כ�, אחר זאת לו משיבי� א�

הפסד ללא בשלמות, הגזילה" את "והשיב שיקויי� וכדי

הרווח את לכסות כדי חומש, לו להוסי� יש לנגזל,

זה בכס� מסחר ידי על להשיג .21שאפשר

ה"תניא": דברי פי על שאלה מתעוררת זה פירוש על

מבואר התניא לזולתו,22בספר נזק גור� אד� שכאשר ,

השמי�. מ� עליו נגזר הנזק כי המזיק, על לכעוס לניזק אי�
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(17" לפרש יותר נראה הפשט ע"ד כי – זה בפי' רש"י שבחר ed`ומה

– (הoenndyלו" בנשא ולכ� דהממו�. הנאה טובת – מאשר דאי�שלו, יו"ד) ,

כו' מדרשי� ועוד רש"י: עכ"פ מוסי� – הפשט לדר� קרוב יותר אחר פי' ש�

כו'. אגדה ומדרש

נסמ�18) "א�" בתיבת הנרמז האצילות עול� שבעולמות, כמו כי

פרד"ס התורה חלקי בד' ג� כ� סע"ג), סט, בלק לקו"ת (ראה דוקא ל"עשיתיו"

הפשט לחלק שיי� – אצילות – שבתורה הסוד חלק העולמות, ד' כנגד שה�

לעני� עשיתיו" ד"א� העני� ש� שמביא ד) (ה, ויקרא לקו"ת (ראה עשי' –

שג"ז – בהגש"פ הבני� מסדר ולהעיר למקרא). התורה דפנימיות השייכות

.(279 ע' ח"ה לקו"ש – תשכ"ה נח ש"פ (משיחת כו' רשע חכ� אבי"ע: כנגד

כד.19) ע' יו� היו�

וי"ל20) מוב�. אינו ולכאורה דוקא. חומש להוספת הטע� במש"כ ועיי"ש

כמה (לדעת הסכו� נקבע קנסות דבדיני כו'): הוא חד אבל עכ"פ, (לחידודי

מו"נ שקלי�. ל' העבד קנס בטע� מפרשי� (ראה בסת� – הרוב ע"ד מפרשי�)

וסת� וכו' ובהלוואה בפקדו� המדובר כא� והנה ועוד). שמ"ו עקידה פ"מ. ח"ג

מעותיו היו שבסת� היינו כו' ומכחש תובעו שאז ב) ג, (מכות יו� ל' הלואה

(פאה זוז מאתי� לו שיהי' הוא זוז בחמישי� מעסק ריוח והנה יו� ל' בטלי�

במפרשי�. מ"ח ש� (ראה שנה במש� והוא זוז. ק"נ ריוח היינו מ"ט) פ"ח

(שצ"ל חומש הוא יו� בל' וא"כ בשנה). פע� היינו בסת� כו' לקט צדקת וג�

ה"ז). פ"ז גזילה הל' רמב"� מ"ז. פ"ט ב"ק פיה"מ – מלבר

מובנת אינה ופקדו�dprhdולכאורה בהלואה – אצלו בטלות דמעותיו

שייכות לזה אי� א"כ – בעמיתו שכחש משעה דהכוונה ואת"ל שכיר. ושכר

והפס"ד) דכחש (לאחרי ב"ד דהרחבת הא שיי� דכא� וי"ל יו�. ל' מלוה לסת�

ובנ"כ). רס"ק חו"מ שו"ע (ראה יו� ל' הוא

הגזילה21) שמשעת הזמ� מש� בכמות תלוי המעות ביטול ששיעור וא�

החיוב טע� שעיקר לומר, יש – זו) שלפני הערה ראה (אבל ההשבה שעת עד

בפני�, כנ"ל כפרה מצד הוא "מניעתle`דחומש על (כי מעותיו שביטל לפי

הודה, בלא או נשבע, בלא ולכ� כ"כ. חיוב שיי� אינו הפסד) (ולא הריוח"

תורה אמרה כפרה, מטע� אותו שמחייבי� שאחרי ורק חומש). מוסי� אינו

לה ית� זה מניעתlfbpשחומש מצד לו.*, שגר� הריוח

קנס הוא החיוב טע� שעיקר וה', וד' כפל בתשלומי לומר יש ועד"ז

apbdl.מעותיו שביטל לפי ממנו, שגנב למי הקנס לשל� צרי� שמ"מ אלא .

להגנב, בנוגע הוא הראשו� שטע� לז), (כא, משפטי� רש"י מפירוש (ולהעיר

259 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה וראה ממלאכתו". "שביטלו – השני וטע�

ואיל�).

סכ"ה.22) אגה"ק

dfay ± ['ipin lirlcl jynda `ay rnyn (dnecke ,"cere" `le) "'ek oipre" epeyl zernyny] "'ek `ed ynegd oipre" siqedy dna o`k xwi ilkd zpeek mb edefy ,xnel yie (*

x`al `axwirxeriyde) aeigd mrhyneg`ed ynegd zpizpy dn df lr wx `ed "elv` milha eizern"c mrhde .(.lfbpdl
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לו" הוא "לאשר שבמילי� לפרש, רש"י צרי� לפיכ�

שלו" שהממו� "למי היא מדוע17הכוונה הקושי ולגבי .

הגירסאות אחת לפי רש"י, מבהיר בדבריו, הפסוק מארי�

כא� מאריכה התורה ושלוחו": בנו "לאפוקי בפירושו

"לאפוקי...". של הדי� את להבהיר כדי בלשונה

בנו "לאפוקי המילי� את רש"י כותב כ� ומשו�

"למיiptlו"ושלוח שהמילי� למרות שלו", שהממו� "למי

של הפשוטה המשמעות את מבארות שלו" שהממו�

פירוש שמעורר הקושי מפני כי לו", הוא "לאשר המילי�

היה שבפסוק האריכות לגבי אחר.igxkdזה באופ� לבאר�

מבהירה הלשו� שבאריכות ומציי�, רש"י מקדי� ולכ�

יש מכ� לאחר ורק ושלוחו", בנו "לאפוקי הדי� את התורה

שלו". שהממו� "למי לבאר מקו�

.Ê
‰ˆÈÏÓ‰ ÈÙÂÈ Â‡ ¯ÂˆÈ˜

פי על הפסוק בלשו� האריכות מובנת אינה זה לפי א�

ושלוחו" בנו "לאפוקי שהמילי� מדברי`opiהגירסא

רש"י?

כרוכות אלה גירסאות ששתי הוא, לכ� ההסבר

התנ"�: מפרשי שבי� במחלוקת

המליצה, יופי שמפני הסוברי�, התנ"� ממפרשי יש

בביטוי פעמי� מספר הופיעה שכבר מילה התורה מחליפה

להשתמש לא כדי יותר, ארו� הוא א� א� אחר, לשוני

רבות. פעמי� מילה באותה

אומרת שהתורה מכ� דבר להסיק אי� זו דעה לפי

"לעמיתו" המילה שהרי "לעמיתו", ולא לו" הוא "לאשר

הקודמי�. בפסוקי� פעמיי� הופיעה כבר

ו"לחסו�" לקצר נית� שכאשר סוברת, אחרת דעה א�

יופי כשלצור� א� מקצרת, התורה הרי מילי�, מספר

דעה לפי יותר. ארו� ביטוי מתאי� הכרחיefהמליצה

"לאפוקי התורה מתכוונת לו" הוא "לאשר שבמילי� לומר,

ושלוחו". בנו

.Á
È¯˘Ù‡ ÁÂÂ¯Ï ÈÂÒÈÎ Y ˘ÓÂÁ‰ ˙ÙÒÂ‰
את בגלוי מבאר התורה על רש"י פירוש eheytאמנ�,

והדרוש הרמז חלק את ג� כולל הוא א� מקרא, של

ובמיוחד כלשו�18שבתורה, שבתורה, הסוד חלק את

תורה.19רבותינו של יינה –

החסידות], בתורת מצוטטי� [שדבריו יקר" "כלי בעל

שהיו "לפי הוא החומש לתוספת שהטע� בפירושו, אומר

אצלו" בטלי� :20מעותיו

ויכול בו, סוחר הוא האד�, ברשות מצוי הכס� כאשר

א� כספו, את מהאד� נוטלי� כאשר רווחי�. ממנו להפיק

זה, הפסד הושל� לא הרי כ�, אחר זאת לו משיבי� א�

הפסד ללא בשלמות, הגזילה" את "והשיב שיקויי� וכדי

הרווח את לכסות כדי חומש, לו להוסי� יש לנגזל,

זה בכס� מסחר ידי על להשיג .21שאפשר

ה"תניא": דברי פי על שאלה מתעוררת זה פירוש על

מבואר התניא לזולתו,22בספר נזק גור� אד� שכאשר ,

השמי�. מ� עליו נגזר הנזק כי המזיק, על לכעוס לניזק אי�
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(17" לפרש יותר נראה הפשט ע"ד כי – זה בפי' רש"י שבחר ed`ומה

– (הoenndyלו" בנשא ולכ� דהממו�. הנאה טובת – מאשר דאי�שלו, יו"ד) ,

כו' מדרשי� ועוד רש"י: עכ"פ מוסי� – הפשט לדר� קרוב יותר אחר פי' ש�

כו'. אגדה ומדרש

נסמ�18) "א�" בתיבת הנרמז האצילות עול� שבעולמות, כמו כי

פרד"ס התורה חלקי בד' ג� כ� סע"ג), סט, בלק לקו"ת (ראה דוקא ל"עשיתיו"

הפשט לחלק שיי� – אצילות – שבתורה הסוד חלק העולמות, ד' כנגד שה�

לעני� עשיתיו" ד"א� העני� ש� שמביא ד) (ה, ויקרא לקו"ת (ראה עשי' –

שג"ז – בהגש"פ הבני� מסדר ולהעיר למקרא). התורה דפנימיות השייכות

.(279 ע' ח"ה לקו"ש – תשכ"ה נח ש"פ (משיחת כו' רשע חכ� אבי"ע: כנגד

כד.19) ע' יו� היו�

וי"ל20) מוב�. אינו ולכאורה דוקא. חומש להוספת הטע� במש"כ ועיי"ש

כמה (לדעת הסכו� נקבע קנסות דבדיני כו'): הוא חד אבל עכ"פ, (לחידודי

מו"נ שקלי�. ל' העבד קנס בטע� מפרשי� (ראה בסת� – הרוב ע"ד מפרשי�)

וסת� וכו' ובהלוואה בפקדו� המדובר כא� והנה ועוד). שמ"ו עקידה פ"מ. ח"ג

מעותיו היו שבסת� היינו כו' ומכחש תובעו שאז ב) ג, (מכות יו� ל' הלואה

(פאה זוז מאתי� לו שיהי' הוא זוז בחמישי� מעסק ריוח והנה יו� ל' בטלי�

במפרשי�. מ"ח ש� (ראה שנה במש� והוא זוז. ק"נ ריוח היינו מ"ט) פ"ח

(שצ"ל חומש הוא יו� בל' וא"כ בשנה). פע� היינו בסת� כו' לקט צדקת וג�

ה"ז). פ"ז גזילה הל' רמב"� מ"ז. פ"ט ב"ק פיה"מ – מלבר

מובנת אינה ופקדו�dprhdולכאורה בהלואה – אצלו בטלות דמעותיו

שייכות לזה אי� א"כ – בעמיתו שכחש משעה דהכוונה ואת"ל שכיר. ושכר

והפס"ד) דכחש (לאחרי ב"ד דהרחבת הא שיי� דכא� וי"ל יו�. ל' מלוה לסת�

ובנ"כ). רס"ק חו"מ שו"ע (ראה יו� ל' הוא

הגזילה21) שמשעת הזמ� מש� בכמות תלוי המעות ביטול ששיעור וא�

החיוב טע� שעיקר לומר, יש – זו) שלפני הערה ראה (אבל ההשבה שעת עד

בפני�, כנ"ל כפרה מצד הוא "מניעתle`דחומש על (כי מעותיו שביטל לפי

הודה, בלא או נשבע, בלא ולכ� כ"כ. חיוב שיי� אינו הפסד) (ולא הריוח"

תורה אמרה כפרה, מטע� אותו שמחייבי� שאחרי ורק חומש). מוסי� אינו

לה ית� זה מניעתlfbpשחומש מצד לו.*, שגר� הריוח

קנס הוא החיוב טע� שעיקר וה', וד' כפל בתשלומי לומר יש ועד"ז

apbdl.מעותיו שביטל לפי ממנו, שגנב למי הקנס לשל� צרי� שמ"מ אלא .

להגנב, בנוגע הוא הראשו� שטע� לז), (כא, משפטי� רש"י מפירוש (ולהעיר

259 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה וראה ממלאכתו". "שביטלו – השני וטע�

ואיל�).

סכ"ה.22) אגה"ק

dfay ± ['ipin lirlcl jynda `ay rnyn (dnecke ,"cere" `le) "'ek oipre" epeyl zernyny] "'ek `ed ynegd oipre" siqedy dna o`k xwi ilkd zpeek mb edefy ,xnel yie (*

x`al `axwirxeriyde) aeigd mrhyneg`ed ynegd zpizpy dn df lr wx `ed "elv` milha eizern"c mrhde .(.lfbpdl



xwie`לד zyxt zegiyÎihewl

נגר� היה הוא זה, נזק לו גור� המזיק היה לא אילו ג�

אחרת. בדר�

היותו מפני שגר� הנזק על עונש מגיע למזיק אמנ�,

את לעשות שלא לבחור ביכולתו והיה בחירה, בעל

המזיק אחר,23המעשה באופ� מתממשת היתה והגזירה ,

רק קשור זה חישוב א� למקו�". שלוחי� "הרבה שהרי

שהריwifnל כ�, על לחשוב צרי� אינו הניזק .`edהיה

(אילו מלמעלה. עליו נגזר כ� כי מקרה, בכל זה מנזק סובל

`l�א נזק, שו� לו נגר� היה לא הדבר, עליו נגזר היה

רק לאד� ניתנה הבחירה בו. לפגוע מנסה היה המזיק א�

זולתו) לגבי ולא עצמו, .24לגבי

הנגזל מ� נטל שהגזל� מכ� קושי: מתעורר זה לפי

הנגזל על נגזר שכ� מוב�, מסויי�, לזמ� מסויי� כס� סכו�

כס� סכו� היה גוזל, הגזל� היה לא אילו וג� השמי�, מ�

לסחור יכול היה לא והוא זו, בתקופה הנגזל מ� נלקח זה

חומש? לו להוסי� יש אפוא מדוע בו.

הקר�, לגבי ג� מתעורר קושי אותו הוא: לכ� ההסבר

ש כיו� החומש: לגבי רק האד�dlrnlnולא על נגזר

ללא ג� מתקיימת היתה והגזירה לו, יחסר מעשהושהכס�

להשיב יש מדוע – הגזל� הכס�elשל ?25את

ה לגביolfbאמנ�, היתה הגזירה שהרי לשל�, חייב

lfbpdה של מעשהו לגבי ולא ,lfebנעשה הגזילה מעשה .

בחירה, ציוהjtidlמתו� אשר העליו� שלאeilrמהרצו�

הכס� את להשיב צרי� הוא מדוע היא: השאלה א� לגזול.

בדומהlfbpל אחרת, למטרה זה כס� לתת שעליו ייתכ� ?

אליו" האש� "להשיב שאפשר מישהו שאי� –26לגזל

וכדומה צדקה .27למטרת

אי� נגזל שהכס� מכ� היא: בפשטות לכ� התשובה

לתמיד. ממנו יינטל שהכס� הנגזל על נגזר שאכ� הוכחה

מסויי�. לזמ� רק זה כס� לאבד עליו שנגזר ייתכ�, הרי

לתמיד הכס� את יאבד שהנגזל קבע הדי� גזר א� הבירור

א� העניני�: התפתחות מעצ� ייוודע מסויי� לזמ� רק או

על קבע הדי� שגזר הוכחה זו הרי הגזילה את ישיב הגזל�

ידי על ג� אליו, תשוב לא הגזילה וא� בלבד, זמני הפסד

למקו�" שלוחי� "הרבה שהרי מכ�,28אחרי�, מוב� הרי ,

לתמיד. זה ממו� להפסיד עליו שנגזר

שו� לגזל� אי� הרי הנגזל, על נגזר מה ידוע שאי� כיו�

את לדחות לא וא� לנגזל, הגזילה את להשיב שלא הצדקה

תוכיח הגזילה את שאיֿהשבתו בטענה, הממו�, השבת

או לתמיד, זה ממו� להפסיד הנגזל על נגזר שמלמעלה

שלא כש� בדיוק זאת. לו ישיב שהוא עד יותר, ארו� לזמ�

שמעשה בטענה ממו�, הפסד או נזק למישהו לגרו� ייתכ�

זה. נזק הניזק על שנגזר מוכיח עצמו זה

שקיימת כיו� החומש: לגבי ג� אמורה זו תשובה

הפסד שו� ייגר� שלא חומש, תוספת ידי על אפשרות,

רק החומש הפסד לגבי היתה שהגזירה ייתכ�, הרי לנגזל,

לתמיד. ולא הגזילה, השבת שעת עד
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ספ"ו.23) תשובה הל' רמב"� ג"כ ראה

טיבותא24) למרי' חמרא ב) צב, (ב"ק הטוב להשפעת בנוגע אמרו אעפ"כ

ו, (דרמ"צ לו להודות צרי� בחירה בעל הוא שהשליח כיו� – והטע� לשקיי',

כמצוה וא� אב בכיבוד שנצטוינו מה הטע� ג� וזהו – להיות�ziilkyב) –

ובכ"מ. ס"ד. נד) ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשי"ז רבי� מי� (ד"ה בחירה בעלי

שאני כי – (מאגה"ק) כא� למ"ש סותר ואי"ז ואיל�). 93 ע' לו חלק לקו"ש

בשתי�: הטוב, היפ� מהשפעת הטוב השפעת

המזיק מתחייב הטוב, בהיפ� ג� `mcא) ipicaאגה"ק) בחירתו רוע על

"שופטי� על מוטל – אד� בדיני (ולעונשו) לחייבו אשר שמוב�, אלא ש�).

גואל די� (ושאני לבבו ויח� בדבר הנוגע הניזק על דלא ופשיטא (ושוטרי�)",

ככל הוא הטובה את המקבל ג� הרי וטובה, לשכר בנוגע משא"כ הד�),

מכיו� ואדרבה: בחירתו. טיב על הטוב משפיע את לשבח שצריכי� ישראל,

מהשאר.ed`ש יותר לו להודות צרי� הטוב, את ממנו קיבל

השליח הטוב, בהשפעת (ואפשרsiqenב) שמלמעלה בהשפעה (לפעמי�)

תוספות ראה – וכיו"ב) ברכתו או עליו צדיק תפלת שמועלת כמו – להוסי�

כ� יל"פ ואולי דפרש"י). אליבא הוא בדרמ"צ (ומש"כ ש�. ב"ק חמרא) (ד"ה

ו הדיוק ע"פ בדרמ"צ כו'ג� אי� "כי ש�: llkשינוי dxigaאו כ� להשפיע

בעל הוא כו' כי היינו כו' טיבותא כו' ומ"ש כו' כ"קdxiga"כ� (מרשימת

שליט"א). אדמו"ר

את25) השיב שלא זמ� שכל לפי הוא הגזילה השבת שחיוב לומר ואי�

– השתא ד"ה ב) (כב, יבמות רש"י (לשו� ונזכר" גלוי "עונו לבעלי' הגזילה

הגזילה שיוציא מספיק לזה א) ממזר): ממנה והוליד הערוה על בא לעני�

הואeciמתחת חייב בעי�, אינה כשהגזילה ג� הרי ב) א). קט, ב"ק (ע"ד

(רש"י קיי�" שממזר זמ� "כל רק הוא ונזכר" גלוי ד"עונו והא בתשלומי�,

ה שנשאר לפי לעונו, זכרו� יש הנ"ל לאחרי שג� לומר ואי� שהגיעcqtdש�).

אינו הפסד כי – ידו על (עו�).ze`ivnלהנגזל מזכרת שמציאות ,

ח.26) ה, נשא

שסז.27) סו"ס חו"מ טושו"ע ראה

ממנו28) ישאל או לו שיחזיר כדי לו שחטא חבירו יודע ב"אינו ג� שלכ�

" לו" `xytלמחול i`פ"ד תשובה הל' (רמב"� גמורה" בתשובה שישוב לו

יודע שבאינו א� – `xytה"ג) i`ש"הרבה מכיו� כי – הגזילה לו שיחזיר

הרי וכיו"ב), (מציאה אחר אופ� ע"י חסרונו שיתמלא ואפשר למקו�" שלוחי�

הוכחה שו� נמצאllkאי� הרי שכ�, ומכיו� לעול�*. שיפסיד עליו שנגזר

של מעותיו בידו גמורה.lfbpdשישנ� תשובה תשובתו אי� ולכ� ,

] ik .`ilb `iny itlk wx df lk ,llkae (*k"ekmb llek ± ielinda mipte`lehial"t` [ixd ,a"eike d`ivn `vniyk mb ± `qib jci`l oke ,(lfbpd lr xfbpy) xg` oexqg

.eil` zkiiy k"d`la `"k ,d`a ze`lnl `l d`ivndy

jyna giexdl leki 'idy geixd k"b `lenie ,olfbd zen ixg`l 'idi oexqgd ieliny xyt` mbeonfd lkdgked dfny ±zn`c `ail`cqtd lfbpd lr xfbp `lyllkzn olfbde

fbpd zernel.ecia.heyte

.(i"n a"t zea`l miyxtn d`x) delndl ozepe opeg (mewnd ,d"awd) wicve (f`e) ± mlyi `le ryx del :xacl `nbec oirn

`xwie zyxt zegiyÎihewl

רק כוונתו אי� שלו". שהממו� "למי רש"י אומר כ� על

ל שיש אתלציי� לבאר ג� אלא לנגזל, החומש את תת

לגבי רק היא שנקבעה הגזירה לגבי ההוכחה לכ�: הטע�

כשיי� הכס� את להחשיב צרי� העתיד, לגבי א� העבר.

כדי חומש, לו להוסי� יש ולפיכ� שלו", "הממו� – לנגזל

ההפסד את .zenlyaלכסות

.Ë
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לחבירו אד� שבי� ההנהגה לגבי הוראה מהווה זה עני�

בכללות:

וכדומה העליבו נזק, לו גר� – בזולתו פגע אד� כאשר

סליחה לבקש ושעליו כשורה, נהג שלא לב ש� והוא –

אומר הזק� אדמו"ר הרי הרע: היצר כלפיו טוע� מחבירו,

היה זאת, לו עושה הייתי לא ואילו לנפגע, הגיע שהעונש

כלל סבל לא הוא – כ� וא� בו, פוגע אחר ,illbaמישהו

לבקש אני צרי� אפוא לאepnnומדוע אני אמנ�, סליחה?

צרי� המזיק הזק�, אדמו"ר שאומר וכפי כשורה, נהגתי

כלפי עוול זהו א� ברע, בחירתו על ÎjexaÎyecwdלהיענש

`edמדוע א� תהילי�. לומר לצו�, בתשובה, לשוב עלי .

מ סליחה לבקש ?ixagעלי

מקילי�, סליחה בקשת ידי על היא: לכ� התשובה

כלל אי� ולכ� לזולת. שגרמו הצער את מסויימת, במדה

איֿבקשת ידי על לזולת יותר גדול צער לגרימת הצדקה

צער לסבול עליו שנגזר לכ� הוכחה זו אי� שהרי מחילתו,

להפיג כדי האפשר ככל לעשות חייבי� אלא, יותר. גדול

הזולת. צער את
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של באיצטלא מתכסה הוא "פיקח". הוא הרע היצר א�

רק לחשוב היהודי צרי� התורה שלפי וטוע�, שמי�, ירא

חסידות במאמרי מבאר הרבי הקדושֿברו�ֿהוא. על

ה"משפטי�",29רבי� את שג� – הרע היצר טוע� כ� –

תגזול" "לא כגו� לחבירו, אד� שבי� השכליות המצוות את

בדיוק שמי�, מלכות עול קבלת מתו� לקיי� יש וכדומה,

ה"חוקי�". קיו� כמו

ידי על שעשיתי העוול חשבו�: עושה האד� ולכ�

צדק חוסר לידי הביא לא לו שגרמתי והצער בחבר פגיעה

ש בכ� הוא החטא אלא כלפיו, ההיפ�`ipויושר את עשיתי

מחילה ולבקש בתשובה לשוב עלי כ�, וא� המל�. מגזירת

שנפגע. מהאד� ולא מהקדושֿברו�ֿהוא,

החבר, את לרצות שצרי� ערו� בשולח� כתוב אמנ�

מתו� זאת ג� אקיי� כ�, ציוה שהקדושֿברו�ֿהוא וכיו�

מי א� האחרות. המצוות ככל שמי�, מלכות עול קבלת

של צערו לי אכפת להיות באמת שצרי� ,ixagאומר,

לפייס דר� כל לחפש ?`ezeושעלי

ש"אי� כ� כל מדגישה התורה טוע�: הוא כ� – אדרבה

מאלקות, חו� אחר עני� מחשיבי� וכאשר מלבדו", עוד

צערו לי אכפת יהיה א� לאמת. הנוגדת הנהגה זוהי הרי

(l`של zlefdש לצער)edÎjexaÎyecwd`משו� שלא ציוה

ב כתוב שכ� מפני (לא לפייסו jexrואל� ogleyמפני אלא)

ל עוול שגרמתי `xgהתחושה mc`מעשה ר"ל זה הרי –

מאלקות, "פירוד" מלבדו!jtidlשל עוד מ"אי�

האלקית מהנפש נובעת אינה זו שטענה אלא30מוב�, ,

רצונו אי משי. של במעיל התלבשה אשר הבהמית, מהנפש

הזולת את מתחושת`epiלפייס אלא התורה, מ� נובע

.31שבוzeyiה

כמו בדיוק לקיי� צרי� ה"משפטי�" שאת הרבי, דברי

ומוב� ודאי לחומרא: אלא ח"ו, לקולא נאמרו לא החוקי�,

וצרי� רעות מדות בעל להיות ליהודי שאסור בפשטות

לחביר אד� בי� ויושר צדק של עני� כל לו אכפת .32ולהיות

כ� ישsiqenועל זה כל שאת ח"ו, גורע ואינו הרבי,

כחוקי� שמי�, מלכות עול קבלת מתו� וכ�33לעשות ,

לעני�: "חומרא" נוספת

מקויימי� המשפטי� היו והשכל,wxאילו ההגיו� מפני

ה"אש�", הוא שהזולת לחשוב תמיד עלול האד� הרי

envrואילו `edתכסה פשעי� כל "על שהרי צודק,

עצמו.34אהבה" מאהבת משוחד והאד� ,

העצמיות פניותיו את להסיר האד� יצליח א� וא�

להכרה יגיע ואכ� דנפשיה", "אליבא בדברי� ולהתבונ�

מאשמתו נובעת זולתו חסרונות בכלely35שראייתו –
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לי29) הוי' ה'. סעי� ח"א) קונטרסי� (בסה"מ תר"� דעת למע� ד"ה

ובכ"מ. .46 ע' אידיש סה"מ ג'. סעי� ש�) (בסה"מ (תרפ"ז) תרצ"א בעוזרי

לפס"ד30) הובאה – דע"י – זו (גירסא לאלקי חטאתי א: פז, יומא ראה

ישראל אלקי") "לה' ספ"ב) תשובה (הל' ברמב"� משא"כ תר"ו. או"ח בשו"ע

ipeltle.

א"ע".31) "להכניע סוס"ב סתר"ו אדה"ז שו"ע ראה

רק32) הוא יצרו" את ד"כובש המעלה אשר פ"ו, להרמב"� ח"פ ראה

להתאות א"צ רע, ה� השכל מצד ג� אשר הרעות משא"כ החוקי�. בעני�

בארוכה. עיי"ש אליה�.

רצו�33) לקיי� קב"ע, בדר� צ"ל השכל, שמצד בהרעות המיאוס ג� כי

נפשותינו את נזכ� אשר הוא שרצונו בה�.q`npeהעליו�,

שבועות34) ב. לו, (יומא המרדי� אלו פשעי� על ג� – יב. יו"ד, משלי

אהבה. תכסה ב) יב,

שרואה35) שהרע רעת�, תייסר� יט) ב, (ירמי' עה"פ הבעש"ט וכפירוש

רע – "רעת�" הוא סע"א.elyבזולתו לג, בהעלות� לקו"ת עד"ז וראה .
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כאשר ולכ�, ומוגבלי�, מדודי� בכלל וההגיו� השכל זאת,

הקיו� יהיה והבנה, שכל מתו� רק ה"משפטי�" את יקיי�

שכלו. למגבלות בהתא� מוגבל

כמו המשפטי� את לקיי� שצרי� הרבי מבאר לפיכ�

שו� בה שאי� שמי�, מלכות עול קבלת של בדר� חוקי�,

הגבלות.

.‡È
˘‚¯Â ‰�·‰ ,ÏÂÚ ˙Ï·˜ ÍÂ˙Ó ÌÂÈ˜

בתחלת�" סופ� "נעו� � –36והרי

באופ� "ויקרא" קוד� נאמר הפרשה ,inzqבתחילת

הוי' לש� "וידבר37מעל – נאמר כ� ואחר ,'iedמשמעות ."

צריכי� ותחילתה העבודה שיסוד היא, ה' בעבודת הדברי�

ודעת מטע� שלמעלה עול קבלת מתו� ולאחר38להיות ,

ולרגש שכלית להבנה זאת להוריד יש .39מכ�

אכ� היסוד לחבירו: אד� שבי� המצוות לגבי ג� וכ�

להוריד יש מכ� לאחר א� הבורא. ציווי קיו� – להיות צרי�

בעל יהיה שהאד� ה', רצו� זהו וג� פנימי, לרגש זאת

לידי ויגיע זולתו, את יחוש אכ� שהוא כ� טובות, מדות

עלי� חביב חבר� כבוד כבודוjlyk"40"יהי שאת כש� ,

ely.עול קבלת מתו� רק מחשיב הוא אי�

בי� הנדרשת ההנהגה לגבי אמורי� שהדברי� כש�

לחבירו הגזילה",dligzklnאד� את "והשיב לגבי ג� כ� ,

"וכיחש א� מחבירו לבקש שעליו והמחילה הפיוס

כדי עול, קבלת מתו� רק לנבוע צריכי� אינ� בעמיתו"

לחוש עליו אלא ערו�, בשולח� הכתובה ההלכה את לקיי�

ל שגר� בעוול לפייסezlefבאמת דר� בכל ולהשתדל ,

df mc`.

באופ� נעשית המחילה בקשת מפחיתהdfוכאשר היא ,

לבקשת נוספת סיבה (וזוהי שנגר� הצער מ� הרבה

תשובתו יותר תתקבל וממילא זה), באופ� דוקא הסליחה

הקדושֿברו�ֿהוא. אצל

– תשובה כשעושי� שישראל התשובה, מעלת וגדולה

הזק� אדמו"ר שמוסי� (וכפי ה�skiz:41מיד ומיד)

ממש.42נגאלי� בקרוב צדקנו משיח בביאת ,

(d"kyz `xwie t"y zgiyn)
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מ"ז.36) פ"א יצירה ספר

תער"ב37) (בהמש� העת"ר ויקרא סד"ה וראה ויקרא ר"פ לקו"ת ראה

ח"ב).

מאיזה (דלכאורה, כו'" האומות לנביאי "אבל רש"י מ"ש יומתק ועפי"ז

"לשו� הוא שענינה שהקריאה, לומר, ס"ד יהי' לנביאיdaig"טע� ג� הייתה ,

זו בבחינה הרי מהוי', שלמעלה מבחינה היא שהקריאה בכיו� כי – או"ה)

יעקב את ואוהב – ואעפ"כ בשוה. שניה� – ליעקב עשו אח כאורה, כחשיכה

שנאתי. עשו ואת

פמ"א.38) תניא

רצה"ע39) (כי הבורא רצו� לקיי� בכדי להיות צרי� עצמו זה שג� אלא

קדמה כו' דברות "לכל וזהו"ע והרגש). בהשגה ג� תהי' שהעבודה הוא

– "ויקרא" הוא ויסוד� הקדמת� – והרגש השגה – ה"דברות" שג� קריאה",

עול. קבלת

זה הנה כו', בהרגש שצ"ל שא� לחבירו, אד� שבי� בהעניני� ג� וכ"ה

הסדרה סיו� שג� מה יומתק, ובזה .33 הערה כנ"ל קב"ע, מצד צ"ל עצמו

" נקרא לחבירו) אד� שבי� עניני� הוא בו שהמדובר .xwie`"(א�

מ"י.40) פ"ב אבות

פי"א.41) אגה"ת

רש"י כו'. שלה� מיד איזהו ב) (יט, תענית עיי� – מיד על תיכ� תוספת

(סוטה כל תוד"ה א. לג, זבחי� עפמש"כ תיכ� משא"כ א. פט, שבת מיד ד"ה

סקס"ו. או"ח שו"ע א). לט,
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éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מוב אינו דלכאורה כא�: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל וכמשנ"תÓÓ˘ירידת

לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגו� החיונית נפש � לתק� בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב נפה"א,˘ÂÓÏ˙בארוכה ע"י התיקו�

נת' Ú˙‰הרי ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' Â�È‡שזהו והתירו� מקורÓÓ˘כו'). היא � השכינה [כי ס"פ.�Ù‰"‡כו' לקמ� �

ÔÈˆÂˆÈ�‰Âעניני כל המהוי� ה"ה �ÌÏÂÚ‰�גו ,Á"‰Ù�'נק וזה בהערתוÂÒ„וכו'] מסביר שליט"א הרבי כו"'. השכינה גלות וההבנה) השכל (מ�

מובנת לא לכאורה שכ�, � כא� שמדובר למה השכינה גלות סוד עני� שייכות אלקה·ÏÏÎזו, חלק (שהיא האלקית הנפש של וסבלה ירידתה

וממדריגהÓÓ˘ממעל � אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה באה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

עד נוגה, קליפת (שה� והגו� החיונית הנפש את לתק� כדי רק זה הרי � כזה) רב סבל וסובלת כ� כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה

שהגיע בצדיק, שג� עתה, זה למדנו הרי � גמור בצדיק שהדבר כפי האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגו� תיקו� שלימות לאחרי שג�

למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אי� וכו'). הגו� בבירור ביותר הנעלה (האופ� הבירור לתכלית כבר

לברר השכינה גלות סוד של עני� אותו ממש שזהו הוא, והתירו� � האלקית? הנפש ירידת זאת, בכל היתה, מה לש� כלל, מוב� לא ולכאורה

ה של מקורה היא השכינה שכ�, הניצוצי�, ‰‡È˜Ï˙את ˘Ù�כולל העול�, עניני כל את שמהווי� ה� ה� והניצוצי� � זה) פרק בסו� שנלמד (כפי

מהניצוצי�. הבאי� והגו� החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מ� הבאה האלקית הנפש עני�: אותו ממש זה הרי � החיונית והנפש הגו�

" סוד, נקרא והנפשÂÒ„וזה הגו� את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה ג� כ� וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות

וההבנה. מהשכל שלמעלה עני� משו� יש החיונית,
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äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
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íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מוב אינו דלכאורה כא�: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל וכמשנ"תÓÓ˘ירידת

לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגו� החיונית נפש � לתק� בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב נפה"א,˘ÂÓÏ˙בארוכה ע"י התיקו�

נת' Ú˙‰הרי ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' Â�È‡שזהו והתירו� מקורÓÓ˘כו'). היא � השכינה [כי ס"פ.�Ù‰"‡כו' לקמ� �

ÔÈˆÂˆÈ�‰Âעניני כל המהוי� ה"ה �ÌÏÂÚ‰�גו ,Á"‰Ù�'נק וזה בהערתוÂÒ„וכו'] מסביר שליט"א הרבי כו"'. השכינה גלות וההבנה) השכל (מ�

מובנת לא לכאורה שכ�, � כא� שמדובר למה השכינה גלות סוד עני� שייכות אלקה·ÏÏÎזו, חלק (שהיא האלקית הנפש של וסבלה ירידתה

וממדריגהÓÓ˘ממעל � אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה באה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

עד נוגה, קליפת (שה� והגו� החיונית הנפש את לתק� כדי רק זה הרי � כזה) רב סבל וסובלת כ� כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה

שהגיע בצדיק, שג� עתה, זה למדנו הרי � גמור בצדיק שהדבר כפי האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגו� תיקו� שלימות לאחרי שג�

למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אי� וכו'). הגו� בבירור ביותר הנעלה (האופ� הבירור לתכלית כבר

לברר השכינה גלות סוד של עני� אותו ממש שזהו הוא, והתירו� � האלקית? הנפש ירידת זאת, בכל היתה, מה לש� כלל, מוב� לא ולכאורה

ה של מקורה היא השכינה שכ�, הניצוצי�, ‰‡È˜Ï˙את ˘Ù�כולל העול�, עניני כל את שמהווי� ה� ה� והניצוצי� � זה) פרק בסו� שנלמד (כפי

מהניצוצי�. הבאי� והגו� החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מ� הבאה האלקית הנפש עני�: אותו ממש זה הרי � החיונית והנפש הגו�

" סוד, נקרא והנפשÂÒ„וזה הגו� את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה ג� כ� וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות

וההבנה. מהשכל שלמעלה עני� משו� יש החיונית,
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אדר כ"ז שני יו�
יו�שניושלישיכ"זֿכ"חאדר

,96 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ïáåé äæáå,hn 'nr cr.úåøçà

אדר כ"ח שלישי יו�

,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ú"úù ì"æø ù"îå,hn 'nr cr.ìéòì ù"îë

äæáejka z`hazn zeiyrnd zeevnd zlrny ,xaqedy dna - ¨¤
,zipeigd ytpd zilrzn oci lryeðéúBaø eâéìôäM äî ïáeé©©¤¦§¦©¥
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àéä éîìLeøé ãeîìz ìëáe ,"úBöîä ìk ãâðk äìe÷M"L- ¤§¨§¤¤¨©¦§§¨©§§©§¦¦

,dwcvd zevnúàø÷ð¦§¥
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,zipeigd eytp gek lk z` mzbyda riwydyBLôð ìk éøä£¥¨©§

.'äì äìBò úéðeiçälk iehia icil `a ezribiae ezceara ixdy - ©¦¦¨©
,xen`k ,zxg` devna enk `ly - zipeigd eytp ly lretdÎgek

ly cigi geka dxeywd

dpyi okle .zipeigd ytpd

jk lk dlecb dlrn

lka xy`n xzei ,dwcva

zl`yp ,mxa .zeevnd x`y

dwcva oicd dn :dl`yd

car `ly sqkn ozep mc`y

oi` m`d ,ezbydl rbi `le

xiaqn - ?dlrn dze` da

:owfd epaxBðéàL éî íâå§©¦¤¥
,íB÷î ìkî ,Bòéâiî äðäð¤¡¤¦§¦¦¨¨

elà úBòîáe ìéàBä- ¦§¨¥
,dwcvl ozep `edyäéä̈¨

úBð÷ì ìBëémirvn` - ¨¦§
wetiqlúéðeiçä BLôð éiç©¥©§©¦¦
éøä ¯df sqk ezpizpay - £¥

`ed ,dwcvléiç ïúBð¥©¥
.'äì BLôðzevnay ,jk - ©§©

ytpd zyalzn dwcvd

xy`n xzei daxd zipeigd

zeevnd x`y lka

.zeiyrndeøîà ïëìå§¨¥¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø13dwcv lr -,"älàbä úà úáø÷n"L ©¥¦§¨¦§¨¨¤§¨¤¤¤©§ª¨

úçà ä÷ãöaL éôì,zg` mrt dwcv ozna -Lôpî äaøä äìòî §¦¤¦§¨¨©©©£¤©§¥¦¤¤
úBçk Ck ìk äpnî úBìòäì ìBëé äéä àlM äî ,úéðeiçä©¦¦©¤Ÿ¨¨¨§©£¦¤¨¨©Ÿ

.úBøçà úBiNòî úBöî änëa úBðéçáezeevn daxd meiwa - §¦§©¨¦§©£¦£¥
ly zepigae zegek daxd jk lk dlrn did `l zexg` zeiyrn

mixxany lkke .zg` mrt dwcvd zevn meiwa enk ,zipeigd ytpd

itk ,dle`bd z` xzei miaxwn - zipeigd ytpd z` xzei milrne

ytpd z`lrda dxeyw giynd zeni zilkzy ,epcnl xaky

lk iabl dlrn yi dwcvay ,x`ean mipt lk lr .d"awdl zipeigd

.dxez cenil zevn mb llek ,zeevnd x`y

eðéúBaø eøîàM äîe©¤¨§©¥
äëøáì íðBøëæ14 ¦§¨¦§¨¨

ãâðk äøBz ãeîìz"L¤©§¨§¤¤
¯ ,"ílkzevn cbpk mb ª¨

xacd ,`eti` ,cvik .dwcv

,dzr df epcnly dnl m`ez

x`yn dlrnl `id dwcvy

- ?zevnd lkéðtî eðéä©§¦§¥
øeaãa àéä äøBz ãeîìzL¤©§¨¦§¦

¯ íäL ,äáLçîexeaic ©£¨¨¤¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì
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ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
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øëúùðù øçà ÷ñò åà åúëàìî úééùòá ùáåìî úéðåéçä
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úà úáø÷îù ì"æø åøîà ïëìå .'äì åùôð ééç ïúåð
úéðåéçä ùôðî äáøä äìòî úçà '÷ãöáù éôì äìåàâä
'éçáå úåçë êë ìë äðîî úåìòäì ìåëé äéä àìù äî
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,daygne¯ .úéðeiçä Lôð ìL íéiîéðtä íéLeáì"dyrn"k `ly §¦©§¦¦¦¤¤¤©¦¦
dxezd xe` xi`n ,dxezd cenil ici lr wxe - ipevig yeal `edy

:zexg` zeevn ici lr zeyridl leki epi`y xac ,miiniptd miyeala

¯ íâå:dxezd cenil zevna ztqep dlrnìL ïúeîöòå ïúeäî §©¨¨§©§¨¤
úòc-äðéa-äîëç úBðéça§¦¨§¨¦¨©©
LôpaL dâð útìwî¦§¦©Ÿ©¤©¤¤
äMãwa úBììëð ¯ úéðeiçä©¦¦¦§¨©§ª¨
äøBza ÷ñBòLk Lnî©¨§¤¥©¨

¯ .ìëNå ïeiòamicnelyk §¦§¥¤
oezp ,lkyd zewnra dxez

zipeigd ytpd ly lkyd f`

jk ici lre ,cnlpd oipra

Îdnkg zepiga zektdp

dbep ztilw ly zrcÎdpia

ozedn ,(zipeigd ytpay)

,oky .dyecwl ,ozenvre

oiprd z` oiand lkyd gek

devndn wlg dyrp ,cnlpd

s` .dxezd cenil ly

,epcnl a"i wxtay

jetdl leki "ipepia"dy

miyeald z` wx dyecwl

z` `le ,zindad ytpd ly

`idy ytpd zeinvr

ep` ,`eti` ,cvik ,zegekd

ozedn mby o`k mixne`

meyn jka oi` ,mxa - ?dyecwl zektdp zegekd ly ozenvre

,zindad ytpd ly dizecn zece` xaecn a"i wxta ,oky ,dxizq

oze`eoi`xaecn o`k eli`e .dyecwl jetdl "ipepia"d ly ecia

ici lr dyecwl jetdl "ipepia"d ly ezlekia eze`e ,lkyd zece`

oiay df lcadl daiqd z` owfd epax xiaqi oldl .dxez cenil

:lkyl zecndç :úBcnä ìL ïúeîöòå ïúeänL óàåäøeáb ãñ §©¤¨¨§©§¨¤©¦¤¤§¨
¯ ,äMã÷ì íëôäì íéðBðéaä íäì eìëé àì ¯ 'eë úøàôz,cvik ¦§¤¤Ÿ¨§¨¤©¥¦§¨§¨¦§ª¨

llkp zindad ytp lky zenvre zedny ,o`k mixne` ep` ,`eti`

?dyecwa¯ òøäL íeMî eðéä,dtilwd lyúBcna øúBé ÷æç ©§¦¤¨©¨¨¥©¦
¯ ïú÷éðé éðtî ,úòc-äðéa-äîëçaî,zecnd lyäMãwäî íL ¦§¨§¨¦¨©©¦§¥§¦¨¨¨¥©§ª¨

¯ ,øúBé,oigend xy`n¯ :ï"ç éòãBéì òeãikdlawd zxez icnel ¥©¨©§§¥¥
- o"g)gdnkp.zecna did "milkd zxiay" oipr xwir ik) .(zxzq

z` eli`e .(zecnay rxd z` dyecwl jetdle xxal xzei dyw okle

ici lr ,dyecwl jetdl "ipepia"d leki ,lkyde oigend ly rxd

iptn - "mlek cbpk dxez cenlz" ,okle .lkye oeir jezn dxez cenil

.dyecwl zindad ytpd ly lkyd z` miktdn dxez ici lryúàæŸ
¯,dxen`d dlrnd lr sqep¯ ,úøçà ãBòå,ztqep dlrn yiàéäå §©¤¤§¦

,úBöîä ìk ìò äøBz ãeîìz ÷ñò úìòîa ,äðlk ìò äìBòä̈¨©ª¨¨§©£©¥¤©§¨©¨©¦§
¯ ìéòì øàaúpM äî ét ìò,b"k wxta¯ ,íéðewzä íLaipewiz" ©¦©¤¦§¨¥§¥§¥©¦¦

,"xdef¯ ,àkìîc ïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc(248) g"nx ¦§©¦¦¥§©¥¨¦§©§¨
gekl ilk `ed xa` lky myke .jlnd ixa` g"nx od dyrd zeevn

qgia ,mxa .oeilrd oevxd zkyndl ilk `id devn lk jk ,ytpd ly

`lek `ed jixa `ycewe `ziixe`"y ,"xdef ipewiz"a aezk ,dxezl

xac md d"awde dxez ,"cg

enk `le) ynn cg`

x`aziy itke ,("mixa`"

zeevn oiay lcadd oldl

.dxezlíãàa Bîëe§¨¨¨
ïéà ,ìLî Cøc ,ïBzçzä©©§¤¤¨¨¥
úeiçä ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥©©
éaâì åéøáà ç"îøaL¤¦§©¥¨¨§©¥
àeäL ,ïéçîaL úeiçä©©¤©Ÿ¦¤

ì ÷lçúnä ìëOäìLL ©¥¤©¦§©¥§¨Ÿ

úòc-äðéa-äîëç :úBðéça§¦¨§¨¦¨©©
¯wlg `edy ,xa` ,oky

c`d sebncge`n mpn` ,m

- sebd z` dignd ytpd mr

mixac ipy md z`f mr j`

xacd dpey .micxtpe mipey

lkyd ik ,ytpe lkyl qgia

on wlge zehytzd `ed

mr ezecg`zde ,ytpd

ipy enk `ly) `ed ytpd

,micg`znd micxtp mixac

miwlg ly zecg`zd (`l`

ynyn ,mc`d lv` lkyl mixa`d oiay df lcad .cg` xac ly

.dxezl zeevn oiay lcadd lr lynk,ìLî Cøc Lnî äëk̈¨©¨¤¤¨¨
¯ ,õ÷ ïéàì úBìcáä úBááøa ìécáäìmc`a mdy itk mixacd oia §©§¦§¦§©§¨§¥¥

epyiy lcadd ,dlrnl dfy enk oial-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäa§¤¨©¥¨
óBñ-ïéà-øBà úøàä éaâì úBiNòî úBöîa úBLaìúnä àeä©¦§©§§¦§©£¦§©¥¤¨©¥
éôk Léà Léà ,äøBzä úîëçaL úòc-äðéa-äîëç úðéçáaL¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤§¨§©©¨¦¦§¦

¯ .BúâOäå BìëNdcn dze`a - dxeza oiane biyn `edy dnk cr ¦§§©¨¨
mr lkyd zecg`zd ly cegid ote`a ,d"awd mr elky cg`zn

zevn llek ,zeiyrnd zeevnd lk x`yn dxez dlrp jka .ytpd

zecg`zd `ed ,dxez cenil ici lr d"awd mr cegidy ,dwcvd

.zeiyrn zeevn ici lry cegid xy`n daxda dlrpBðéàL óàå§©¤¥
¯ âéOî,dxezd z`¯ úeiîLâa àlàitk wx dxezd z` biyn `ed ©¦¤¨§©§¦

e` "zilha oifge` mipy" enk ,miinyb mipipra zyaeln `idy

,"xenga dxt silgnd"íéãøBiL ,íéîì äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨§©¦¤§¦
¯ ,'eë dBáb íB÷nîmix`yp md dhnl mzcixia mby .jenp mewnl ¦¨¨©
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לט xc` g"k iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,daygne¯ .úéðeiçä Lôð ìL íéiîéðtä íéLeáì"dyrn"k `ly §¦©§¦¦¦¤¤¤©¦¦
dxezd xe` xi`n ,dxezd cenil ici lr wxe - ipevig yeal `edy

:zexg` zeevn ici lr zeyridl leki epi`y xac ,miiniptd miyeala

¯ íâå:dxezd cenil zevna ztqep dlrnìL ïúeîöòå ïúeäî §©¨¨§©§¨¤
úòc-äðéa-äîëç úBðéça§¦¨§¨¦¨©©
LôpaL dâð útìwî¦§¦©Ÿ©¤©¤¤
äMãwa úBììëð ¯ úéðeiçä©¦¦¦§¨©§ª¨
äøBza ÷ñBòLk Lnî©¨§¤¥©¨

¯ .ìëNå ïeiòamicnelyk §¦§¥¤
oezp ,lkyd zewnra dxez

zipeigd ytpd ly lkyd f`

jk ici lre ,cnlpd oipra

Îdnkg zepiga zektdp

dbep ztilw ly zrcÎdpia

ozedn ,(zipeigd ytpay)

,oky .dyecwl ,ozenvre

oiprd z` oiand lkyd gek

devndn wlg dyrp ,cnlpd

s` .dxezd cenil ly

,epcnl a"i wxtay

jetdl leki "ipepia"dy

miyeald z` wx dyecwl

z` `le ,zindad ytpd ly

`idy ytpd zeinvr

ep` ,`eti` ,cvik ,zegekd

ozedn mby o`k mixne`

meyn jka oi` ,mxa - ?dyecwl zektdp zegekd ly ozenvre

,zindad ytpd ly dizecn zece` xaecn a"i wxta ,oky ,dxizq

oze`eoi`xaecn o`k eli`e .dyecwl jetdl "ipepia"d ly ecia

ici lr dyecwl jetdl "ipepia"d ly ezlekia eze`e ,lkyd zece`

oiay df lcadl daiqd z` owfd epax xiaqi oldl .dxez cenil

:lkyl zecndç :úBcnä ìL ïúeîöòå ïúeänL óàåäøeáb ãñ §©¤¨¨§©§¨¤©¦¤¤§¨
¯ ,äMã÷ì íëôäì íéðBðéaä íäì eìëé àì ¯ 'eë úøàôz,cvik ¦§¤¤Ÿ¨§¨¤©¥¦§¨§¨¦§ª¨

llkp zindad ytp lky zenvre zedny ,o`k mixne` ep` ,`eti`

?dyecwa¯ òøäL íeMî eðéä,dtilwd lyúBcna øúBé ÷æç ©§¦¤¨©¨¨¥©¦
¯ ïú÷éðé éðtî ,úòc-äðéa-äîëçaî,zecnd lyäMãwäî íL ¦§¨§¨¦¨©©¦§¥§¦¨¨¨¥©§ª¨

¯ ,øúBé,oigend xy`n¯ :ï"ç éòãBéì òeãikdlawd zxez icnel ¥©¨©§§¥¥
- o"g)gdnkp.zecna did "milkd zxiay" oipr xwir ik) .(zxzq

z` eli`e .(zecnay rxd z` dyecwl jetdle xxal xzei dyw okle

ici lr ,dyecwl jetdl "ipepia"d leki ,lkyde oigend ly rxd

iptn - "mlek cbpk dxez cenlz" ,okle .lkye oeir jezn dxez cenil

.dyecwl zindad ytpd ly lkyd z` miktdn dxez ici lryúàæŸ
¯,dxen`d dlrnd lr sqep¯ ,úøçà ãBòå,ztqep dlrn yiàéäå §©¤¤§¦

,úBöîä ìk ìò äøBz ãeîìz ÷ñò úìòîa ,äðlk ìò äìBòä̈¨©ª¨¨§©£©¥¤©§¨©¨©¦§
¯ ìéòì øàaúpM äî ét ìò,b"k wxta¯ ,íéðewzä íLaipewiz" ©¦©¤¦§¨¥§¥§¥©¦¦

,"xdef¯ ,àkìîc ïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc(248) g"nx ¦§©¦¦¥§©¥¨¦§©§¨
gekl ilk `ed xa` lky myke .jlnd ixa` g"nx od dyrd zeevn

qgia ,mxa .oeilrd oevxd zkyndl ilk `id devn lk jk ,ytpd ly

`lek `ed jixa `ycewe `ziixe`"y ,"xdef ipewiz"a aezk ,dxezl

xac md d"awde dxez ,"cg

enk `le) ynn cg`

x`aziy itke ,("mixa`"

zeevn oiay lcadd oldl

.dxezlíãàa Bîëe§¨¨¨
ïéà ,ìLî Cøc ,ïBzçzä©©§¤¤¨¨¥
úeiçä ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥©©
éaâì åéøáà ç"îøaL¤¦§©¥¨¨§©¥
àeäL ,ïéçîaL úeiçä©©¤©Ÿ¦¤

ì ÷lçúnä ìëOäìLL ©¥¤©¦§©¥§¨Ÿ

úòc-äðéa-äîëç :úBðéça§¦¨§¨¦¨©©
¯wlg `edy ,xa` ,oky

c`d sebncge`n mpn` ,m

- sebd z` dignd ytpd mr

mixac ipy md z`f mr j`

xacd dpey .micxtpe mipey

lkyd ik ,ytpe lkyl qgia

on wlge zehytzd `ed

mr ezecg`zde ,ytpd

ipy enk `ly) `ed ytpd

,micg`znd micxtp mixac

miwlg ly zecg`zd (`l`

ynyn ,mc`d lv` lkyl mixa`d oiay df lcad .cg` xac ly

.dxezl zeevn oiay lcadd lr lynk,ìLî Cøc Lnî äëk̈¨©¨¤¤¨¨
¯ ,õ÷ ïéàì úBìcáä úBááøa ìécáäìmc`a mdy itk mixacd oia §©§¦§¦§©§¨§¥¥

epyiy lcadd ,dlrnl dfy enk oial-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäa§¤¨©¥¨
óBñ-ïéà-øBà úøàä éaâì úBiNòî úBöîa úBLaìúnä àeä©¦§©§§¦§©£¦§©¥¤¨©¥
éôk Léà Léà ,äøBzä úîëçaL úòc-äðéa-äîëç úðéçáaL¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤§¨§©©¨¦¦§¦

¯ .BúâOäå BìëNdcn dze`a - dxeza oiane biyn `edy dnk cr ¦§§©¨¨
mr lkyd zecg`zd ly cegid ote`a ,d"awd mr elky cg`zn

zevn llek ,zeiyrnd zeevnd lk x`yn dxez dlrp jka .ytpd

zecg`zd `ed ,dxez cenil ici lr d"awd mr cegidy ,dwcvd

.zeiyrn zeevn ici lry cegid xy`n daxda dlrpBðéàL óàå§©¤¥
¯ âéOî,dxezd z`¯ úeiîLâa àlàitk wx dxezd z` biyn `ed ©¦¤¨§©§¦

e` "zilha oifge` mipy" enk ,miinyb mipipra zyaeln `idy

,"xenga dxt silgnd"íéãøBiL ,íéîì äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨§©¦¤§¦
¯ ,'eë dBáb íB÷nîmix`yp md dhnl mzcixia mby .jenp mewnl ¦¨¨©

ixg` mby ,dxezl qgia mb jk ;deabd mewna eidy enk min mze`

epevxe eznkg zeinvr zyaeln - miinyb mipipra dyalzpe dcxiy

,dxezd dcxi mda miinyb mipipr mze`a ,d"awd lyøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
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`xcמ h"k iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר כ"ט רביעי יו�

,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àì ì"æøà ë"ôòàå,98 'nr cr.úåëéøàá

¯ ïë-ét-ìò-óàålry ,zeevnd iabl dxezd cenil zlrn zexnl §©©¦¥
xy`n daxda dlrnl `id d"awd mr zecg`zdd dxez cenil ici

,z`f lka ,zeiyrn zeevn ici lríðBøëæ eðéúBaø eøîà̈§©¥¦§¨
äëøáì15¯ ,"äNònä àlà øwò Løãnä àì" :zeevnd ly oneiw ¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨¤¨©©£¤

,zeiyrnd¯ íBiä"åiiga §©
,dfd mlerd"íúBNòì©£¨

áéúk16¯ ,`ed xwirdy §¦
,lreta zeevnd meiw

äøBz ãeîìz ïéìháîe§©§¦©§¨
úéNòî äåöî íei÷ì§¦¦§¨©£¦
ìò dúBNòì øLôà éàLk§¤¦¤§¨©£¨©
¯ äæ ék íeMî ,íéøçà éãé§¥£¥¦¦¦¤

,zeiyrn zeevn meiw¯ ìk̈
ly ezilkzúéìëúå íãàä̈¨¨§©§¦

¯ Búãéøéå Búàéøaly §¦¨¦¦¨
,dnypd,äfä íìBòì̈¨©¤

äøéc Cøaúé Bì úBéäì¦§¦§¨¥¦¨
¯ ,à÷åc íéðBzçza©©§¦©§¨
mi`xapae zenlera

,mipezgzdàëtäàì§©©§¨
¯ ,àøBäðì àëBLç,dyecwd xe`l dfd mlerd jyeg z` jetdl £¨¦§¨

¯ àìnéå",jk ici lr,à÷éc úéîLbä "õøàä ìk úà 'ä ãBáë §¦¨¥§¤¨¨¨¤©©§¦©§¨
¯,`wec¯ ,"åécçé øNa ìë eàøå",iwl`d xe`d z`.ìéòì økæpk §¨¨¨¨©§¨©¦§¨§¥
¯zrvazn "mipezgza dxic" ly zilkzd ,xnelk .e"l wxta

ziyrn devn zece` xaecnyk ,okle .zeiyrn zeevn ici lr xwira

cenil lhal mb mikixv - xg` ici lr zeyridl dleki dppi`y

el zeidl d"awd zpeek rvazz devnd meiw ici lry ick ,dxez

,xg` ici lr zeyridl dleki devn dze`yk ,mxa .mipezgza dxic

wx rbep lcadd lke ,"mipezgza dxic"a d"awd zpeek rvazz ixd

m` dl`yl`edeytpae devnd z` miiwied`dkyndd xi`z

cenil zlrn zxaeb ,jkl xywa ixd - devn dze` ici lr zkynpd

zbxcl cneld mc`d ribn dxezd cenil ici lr ,oky .dxezd

.zewl` mr xzei dlecb ytpd zecg`zdle xzei zilrp dkynd

f` eilr okle`loeylae .devnd meiw llba dxez ceniln lhal

:"`ipz"d¯ dúBNòì øLôàLk ïk ïéàM äî,devnd z`éãé ìò ©¤¥¥§¤¤§¨©£¨©§¥
¯ íéøçàf`y¯ ,äøBz ãeîìz ïéìháî ïéà,devn meiw mylóà £¥¦¥§©§¦©§¨©

¯ ,úBiNòî úBönä Leøt àlà dðéà äøBzä ìkL,z`f lkae ¤¨©¨¥¨¤¨¥©¦§©£¦
ici lr zeyridl dlekiy devn miiwl ick dxez cenil lhal xeq`

,xg`¯ àéäL íeMî ,eðéäå,dxezìL úòc-äðéa-äîëç úðéça §©§¦¤¦§¦©¨§¨¦¨©©¤
¯ da B÷ñòáe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà`ed ,dxezaéLîîåéìò C ¥¨§¨§¨©§¦¨¨

õ÷ ïéàì äìBãb äøàäå úàN øúéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨§¤¤§¥§¤¨¨§¨§¥¥
¯ ïéãewt éãé ìò äëLîäå äøàäîlr eytp lr jiynn `edy ¥¤¨¨§©§¨¨©§¥¦¦

,zeevn ici¯ .àkìîc ïéøáà ïäL.jlnd ixa`x"enc` w"k zxrd ¤¥¥¨¦§©§¨
`"hily,mlerde sebd xexia zlrezd xwir - zeevna l"pd t"r" :

cegi z"zaytpdxwiry ,xen`d itl :xnelk ."y"f oaei f"tre ,

cenlza zlrezd xwire ,mlerde sebd xexia `ed zeevna zlrezd

:oldlck ,zyy ax ly exn`n oaei - ytpd cegi `ed dxezeäæå§¤
úLL áø øîàL17¯ ,"éàðz Cì éàø÷ Cì ,éàLôð éàãç" :igny ¤¨©©¥¤£¨¦©§¨¦¨¨¨¦¨¨¨¦

cnel ip` jliaya ,iytp

ya ,`xwncnel ip` jlia

,ytpd liaya ,oky .dpyn

- dxez ici lry cegid

dlrnl `ed - dpyne `xwn

,zeevn ici lry cegidn

,eytpl xne` `ed okle

`xwn cnel `ed dliayay

,dpyneáeúkL Bîk§¤¨
úeëéøàa øçà íB÷îa18: §¨©¥©£¦

¯d`ad ytpd cegi zlrn

xiaqd o`k cr .dxez ici lr

y owfd epaxzkyndxe`

jexa seq oi`ytp lr `ed

mc`ddnvrici lr d`ad ,

dlrnl `id ,dxez cenil

oeylk) owfd epax xiaqi oldl .zeevn meiw ici lr xy`n daxda

dxrda `"hily x"enc` w"kdlrp oipr" (daxdaz"zay - xzei

zevn iablq"`e`d zkynday'wpy yecig epivn `wec z"z i"ry

d`ixw`le .(xe`n dlrnly) 'ek `xewy 'it - (zevna - k"`yn)

y"fe ,z"za dlrn yi - mzq d`ixw iabl elit`y `l` - cerlkl

'eb ei`xewzn`arbepa epiid - 'ekzlertl:xnelk ."zekyndd

dxez cenila yiy dlrp xzei daxd oipr dzr xiaqn owfd epax

ay - `ede ,zeevn iabldkyndici lr zkynpd seq oi` xe`n

dn) "d`ixw" mya z`xwp `idy ,yecig ep` mi`ven ,`wec dxez

"mvr"d mr eil` `eaiy exagl `xew mc`y enk ,(zeevna ok oi`y

dxez ici lr mb jk - elymi`xewmikiynnezenvrseq oi` xe`

ef `le ;(zeevn ici lr mikiynny xe`dn dlrnly) `ed jexa

znxbp `ide - mzq "d`ixw" dpyi dnvr d`ixway `l` ,cala

dlrp `id dxez ici lry d`ixwd ,df znerle ;dlitz ici lr

aexw" :weqtd zpeek idef .zn`a d`ixw z`xwp `idy jka ,xzei

'dlkllkl" :weqtd jynd eli`e ,mzq d`ixw lr aqend "ei`xew

ede`xwi xy`zn`a,xzei dlrp d`ixw lr aqen "zn`a`a dfe ,

iabl (dxez ici lry) zn`a d`ixwd zlrne - dxez ici lr

l rbepa `id ,mzq d`ixwdlert.jk ici lr zekynpd zekyndl -

weqtd lr owfd epax ly exn`nl oiivn `"hily iaxdy itke

(dltz) mzq d`ixw ici lry ,lcadd xaqen my ,"execiq"a

,mipyd zkxa ,milegl d`etx :miinyb mipipra `id dkyndd

zipgex `id dkyndd (dxez) zn`a d`ixw ici lr eli`e ,dnecke

.dnypd zeiniptae
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íéøîà éèå÷éì
íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
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יז.15. א, יא.16.אבות ז, ב.17.דברי� סח, �18.פסחי� משפטי�" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

oqip '` iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניס� א' חמישי יו�

,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàäå äëùîä äðäå,98 'nr cr.[â"ë 'ô]

:owfd epax oeylaeéLîî íãàäL ,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäåC §¦¥©§¨¨§¤¨¨¤¨¨¨©§¦
úBLôð ìòå ,BLôð ìò àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäî øéàîe¥¦¥¤¨©¥¨©©§§©©§
úBîLð ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨¦§

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ìàøNéjiynn dxez ici lry ,'n wxta ¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
seq oi` xe` zx`d mc`

eytp lr wx `l ,`ed jexa

lk zeytp lr mb `l` ,`ed

dkynddy oeeikn ,l`xyi

l`xyi zenyp xewna `id

dkynde - dpikyd `idy

zkynpd ef÷ñò éãé ìò©§¥¥¤
ìa úàø÷ð ¯ äøBzäïBL ©¨¦§¥¦§

¯ ,"äàéø÷":aezkkàøB÷" §¦¨¥
¯ ,"äøBzacneld mc` ©¨
`xwp dxez`xew","dxeza

zkynde z`ixw ,ernyny

"mvr"d,`xwpd lyLeøt¥
äøBzä ÷ñò éãé ìòL¤©§¥¥¤©¨
àeä-Ceøa-LBãwäì àøB÷¥§©¨¨
,ìBëéák ,åéìà àBáì̈¥¨¦§¨
Bøáçì àøBwä íãàk§¨¨©¥©£¥
ïè÷ ïáëe ,åéìà àáiL¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨
åéìà àáì åéáàì àøBwä©¥§¨¦¨Ÿ¥¨
¯ ,àãç àzåöa Bnò úBéäì,ez` cgiaøàMìå epnî ãøtì àìå ¦§¦§©§¨£¨§Ÿ¦¨¥¦¤§¦¨¥

¯ .íBìLå ñç éãéçémixzkend micedi mpyi ;dxez ici lr mb jk §¦¦©§¨
en mdil` qgiae - d"awdl "mirxe mig`"kmc`n lynd o`k `a

l `xewdexag- d"awd iabl "oa" zbxca mdy micedi mpyie ,

.eia`l `xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiaeeäæå§¤
áeúkL19,"úîàa eäeàø÷é øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : ¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤¦§¨¤¡¤

¯dl` lkl (a) - eil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd

zn`a eil` mi`xewy20,"äøBz àlà úîà ïéàå"21¯ ,dpyi :xnelk §¥¡¤¤¨¨
;dxez ici lr - "zn`a" d`ixw dpyie ,"ei`xew lkl" :mzq d`ixw

¯ àøBwL eðéäcjiynneäøBzä éãé ìò àeä-Ceøa-LBãwäì §©§¤¥§©¨¨©§¥©¨
¯ é÷etàì ,à÷åcede`xwi" ly zernynd z` lelyl"zn`a ©§¨§©¥

dpeekd `idyàlà ,äøBzä ÷ñò éãé ìò àlL BúBà àøBwL éî¦¤¥¤Ÿ©§¥¥¤©¨¤¨
¯ !àaà !àaà :Ck ÷òBöwrev icediy dlitzd zceara xnelk ¥¨©¨©¨

`a`" ezlitza `xewe

d"awdl ezad` cvn ,"`a`

`edy dkyndd dpd -

dnec dpi` ,jiynn

ici lr d`ad dkyndl

.dxez ly d`ixwdBîëe§
àéápä åéìò ìáBwL22: ¤¥¨¨©¨¦

¯ ,'eë EîLá àøB÷ ïéàå"§¥¥§¦§
x"enc` w"k zxrd]

:`"hilyoi`e' l"ledc"

'jze` `xew' e` 'j`xew

.'"jnya' weicd edne

xnel eilr did :xnelk

`xew" e` "j`xew oi`e"

`xewy in oi`y - "jze`

weicd ,`eti` ,edn ;jze`

dxen dfy) "jnya" ly

mi`xew ok` eli`ky

mi`xew oi`y `l` ,d"awdl

`xwiy in oi`y laew `iapdy ,dpeekd `l` .[("jnya" ,enya eil`

eizeny ixd `id dxezd lk ,oky ,dxez ici lr epiid ,jnya jze`

,d"awd ly,ìékNnä ïðBaúé äfîe .øçà íB÷îa áeúkL Bîëe§¤¨§¨©¥¦¤¦§¥©©§¦
éLîäì¯ äìBãb äàøé åéìò Cin leki o`knzexydl opeazny §©§¦¨¨¦§¨§¨

,d"awd on dlecb d`xi envr lr¯ ,äøBzä ÷ñò úòLaoeikn ¦§©¥¤©¨
,enk ,d"awd z` ,lekiak ,eil` jiynn `ed dxez cenil ici lry

jixv dfy ixd - xg` mc` eil` `xew `edy drya ,lynl

,dxez cnel `edy drya ,d"awd on dlecb d`xi eilr jiyndl

[âë ÷øt] ìéòì øàaúpL Bîk23: §¤¦§¨¥§¥¤¤
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íéøîà éèå÷éì
äðäåäëùîä

ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
÷ñò é"òù 'éô äøåúá àøå÷ äàéø÷ ïåùìá úàø÷ð
àøå÷ä íãàë ìåëéáë åéìà àåáì ä"á÷äì àøå÷ äøåúä
åéìà àáì åéáàì àøå÷ä ïè÷ ïáëå åéìà àáéù åøéáçì
éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä

:[â"ë 'ô] ì"ùîë äøåúä
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יח.19. קמה, פסוק20.תהלי� על ובסידור רע"ב. לט, סנהדרי� "עפמשנ"ת שזהו: כ� על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימו�

כא.21.זה". זוטא, אלי' דבי ו.22.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:23.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מוב אינו כיÏÏÎ"לכאורה היראה‡„¯·‰� עיקר �

וכו' חברו שבא � זה פ' סיו� � דכא� מהתבוננות באה רצה"עÓÓ˘גדולה מהמשכת רק שהוא � בפכ"ג משא"כ ,¯Â‡Â'דפי ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכי�]. � (וכיוו�) ויראה השכלה שלכאורה [א� התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא � פכ"ג' ÊÓ‰'כמש"ל

(1 בספכ"ג: וכמ"ש � כו' להמשי� בכדי ומשמש טפל שת"ת � יתבונ�' שהתורה‡˙ה'Â�ÂÂˆÈÂ(מת"ת) (2 ליראה. כלומר:˙¯Ú‡וכו' לדרתא".

כא מציי� הזק� שרבנו מה כלל מוב� לא המבוארתלכאורה מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה � אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה �

קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אד� ומביא ממשי� תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסו� כא�,

ה המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו Â‡Â¯לו; ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯המדובר העני� את ומקשר הזק� רבנו מציי� איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה

ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמ� שליט"א, הרבי מסביר � כ"ג? בפרק שנתבאר למה כא�

יראהˆ¯ÎÈ‰ש כי ביראה, מעלה משו� אי� עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכ�, התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות

יראה שתהיה ההכרח שמ� מוסבר ש� כ"ג, מפרק הזק� רבנו מביא לכ� � בתורה. עני� כשלומדי� ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיוו�, מביאה

הוא·˘Ú˙גדולה שתלמוד�תורה להתבונ� הכוונה גדולה, יראה להמשי� האד� יתבונ� התורה שמלימוד כא� שמדובר מה ב) התורה. לימוד

שהתכלית א) ה"': את ליראה החוקי� כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסו� שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל"

שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; � היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של

כ"ג. פרק בסו� מדובר כ� ועל � לבית טפל דבר



מי oqip '` iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניס� א' חמישי יו�

,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàäå äëùîä äðäå,98 'nr cr.[â"ë 'ô]

:owfd epax oeylaeéLîî íãàäL ,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäåC §¦¥©§¨¨§¤¨¨¤¨¨¨©§¦
úBLôð ìòå ,BLôð ìò àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäî øéàîe¥¦¥¤¨©¥¨©©§§©©§
úBîLð ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨¦§

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ìàøNéjiynn dxez ici lry ,'n wxta ¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
seq oi` xe` zx`d mc`

eytp lr wx `l ,`ed jexa

lk zeytp lr mb `l` ,`ed

dkynddy oeeikn ,l`xyi

l`xyi zenyp xewna `id

dkynde - dpikyd `idy

zkynpd ef÷ñò éãé ìò©§¥¥¤
ìa úàø÷ð ¯ äøBzäïBL ©¨¦§¥¦§

¯ ,"äàéø÷":aezkkàøB÷" §¦¨¥
¯ ,"äøBzacneld mc` ©¨
`xwp dxez`xew","dxeza

zkynde z`ixw ,ernyny

"mvr"d,`xwpd lyLeøt¥
äøBzä ÷ñò éãé ìòL¤©§¥¥¤©¨
àeä-Ceøa-LBãwäì àøB÷¥§©¨¨
,ìBëéák ,åéìà àBáì̈¥¨¦§¨
Bøáçì àøBwä íãàk§¨¨©¥©£¥
ïè÷ ïáëe ,åéìà àáiL¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨
åéìà àáì åéáàì àøBwä©¥§¨¦¨Ÿ¥¨
¯ ,àãç àzåöa Bnò úBéäì,ez` cgiaøàMìå epnî ãøtì àìå ¦§¦§©§¨£¨§Ÿ¦¨¥¦¤§¦¨¥

¯ .íBìLå ñç éãéçémixzkend micedi mpyi ;dxez ici lr mb jk §¦¦©§¨
en mdil` qgiae - d"awdl "mirxe mig`"kmc`n lynd o`k `a

l `xewdexag- d"awd iabl "oa" zbxca mdy micedi mpyie ,

.eia`l `xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiaeeäæå§¤
áeúkL19,"úîàa eäeàø÷é øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : ¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤¦§¨¤¡¤

¯dl` lkl (a) - eil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd

zn`a eil` mi`xewy20,"äøBz àlà úîà ïéàå"21¯ ,dpyi :xnelk §¥¡¤¤¨¨
;dxez ici lr - "zn`a" d`ixw dpyie ,"ei`xew lkl" :mzq d`ixw

¯ àøBwL eðéäcjiynneäøBzä éãé ìò àeä-Ceøa-LBãwäì §©§¤¥§©¨¨©§¥©¨
¯ é÷etàì ,à÷åcede`xwi" ly zernynd z` lelyl"zn`a ©§¨§©¥

dpeekd `idyàlà ,äøBzä ÷ñò éãé ìò àlL BúBà àøBwL éî¦¤¥¤Ÿ©§¥¥¤©¨¤¨
¯ !àaà !àaà :Ck ÷òBöwrev icediy dlitzd zceara xnelk ¥¨©¨©¨

`a`" ezlitza `xewe

d"awdl ezad` cvn ,"`a`

`edy dkyndd dpd -

dnec dpi` ,jiynn

ici lr d`ad dkyndl

.dxez ly d`ixwdBîëe§
àéápä åéìò ìáBwL22: ¤¥¨¨©¨¦

¯ ,'eë EîLá àøB÷ ïéàå"§¥¥§¦§
x"enc` w"k zxrd]

:`"hilyoi`e' l"ledc"

'jze` `xew' e` 'j`xew

.'"jnya' weicd edne

xnel eilr did :xnelk

`xew" e` "j`xew oi`e"

`xewy in oi`y - "jze`

weicd ,`eti` ,edn ;jze`

dxen dfy) "jnya" ly

mi`xew ok` eli`ky

mi`xew oi`y `l` ,d"awdl

`xwiy in oi`y laew `iapdy ,dpeekd `l` .[("jnya" ,enya eil`

eizeny ixd `id dxezd lk ,oky ,dxez ici lr epiid ,jnya jze`

,d"awd ly,ìékNnä ïðBaúé äfîe .øçà íB÷îa áeúkL Bîëe§¤¨§¨©¥¦¤¦§¥©©§¦
éLîäì¯ äìBãb äàøé åéìò Cin leki o`knzexydl opeazny §©§¦¨¨¦§¨§¨

,d"awd on dlecb d`xi envr lr¯ ,äøBzä ÷ñò úòLaoeikn ¦§©¥¤©¨
,enk ,d"awd z` ,lekiak ,eil` jiynn `ed dxez cenil ici lry

jixv dfy ixd - xg` mc` eil` `xew `edy drya ,lynl

,dxez cnel `edy drya ,d"awd on dlecb d`xi eilr jiyndl

[âë ÷øt] ìéòì øàaúpL Bîk23: §¤¦§¨¥§¥¤¤
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íéøîà éèå÷éì
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ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
÷ñò é"òù 'éô äøåúá àøå÷ äàéø÷ ïåùìá úàø÷ð
àøå÷ä íãàë ìåëéáë åéìà àåáì ä"á÷äì àøå÷ äøåúä
åéìà àáì åéáàì àøå÷ä ïè÷ ïáëå åéìà àáéù åøéáçì
éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä
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יח.19. קמה, פסוק20.תהלי� על ובסידור רע"ב. לט, סנהדרי� "עפמשנ"ת שזהו: כ� על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימו�

כא.21.זה". זוטא, אלי' דבי ו.22.תנא סד, ˘ËÈÏ"‡:23.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מוב אינו כיÏÏÎ"לכאורה היראה‡„¯·‰� עיקר �

וכו' חברו שבא � זה פ' סיו� � דכא� מהתבוננות באה רצה"עÓÓ˘גדולה מהמשכת רק שהוא � בפכ"ג משא"כ ,¯Â‡Â'דפי ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכי�]. � (וכיוו�) ויראה השכלה שלכאורה [א� התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא � פכ"ג' ÊÓ‰'כמש"ל

(1 בספכ"ג: וכמ"ש � כו' להמשי� בכדי ומשמש טפל שת"ת � יתבונ�' שהתורה‡˙ה'Â�ÂÂˆÈÂ(מת"ת) (2 ליראה. כלומר:˙¯Ú‡וכו' לדרתא".

כא מציי� הזק� שרבנו מה כלל מוב� לא המבוארתלכאורה מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה � אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה �

קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אד� ומביא ממשי� תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסו� כא�,

ה המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו Â‡Â¯לו; ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯המדובר העני� את ומקשר הזק� רבנו מציי� איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה

ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמ� שליט"א, הרבי מסביר � כ"ג? בפרק שנתבאר למה כא�

יראהˆ¯ÎÈ‰ש כי ביראה, מעלה משו� אי� עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכ�, התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות

יראה שתהיה ההכרח שמ� מוסבר ש� כ"ג, מפרק הזק� רבנו מביא לכ� � בתורה. עני� כשלומדי� ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיוו�, מביאה

הוא·˘Ú˙גדולה שתלמוד�תורה להתבונ� הכוונה גדולה, יראה להמשי� האד� יתבונ� התורה שמלימוד כא� שמדובר מה ב) התורה. לימוד

שהתכלית א) ה"': את ליראה החוקי� כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסו� שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל"

שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; � היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של

כ"ג. פרק בסו� מדובר כ� ועל � לבית טפל דבר
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ניס� ב' שישי יו�
פרקלח ,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå çì ÷øô,p 'nr cr.éç ìë

.çì ÷øtzeiyrnd zeevnd zlrn ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
.dyecwl zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaica zeielzd zeevnde

z` dignd ,zipeigd ytpd geka zeyrp ,xeaicaye dyrnay zeevnd ,oky

'eke oeylde dtd ze`ven gekae (zeevnd ly reviad ilk) miinybd mixa`d

ixeaic ze`a oci lry ,zeinybd

.iehia icil dlitzde dxezd

dnypd zcixi zilkzy oeikne

liaya `l ,ixd ,`id dhnl

owzl ick ,m` ik ,dnvr dnypd

zipeigd ytpd z` zelrdle

ici lr byen xacd - sebde

zeevnd ici lre zeiyrn zeevn

.xeaicay

,ìéòì økæpä ìk íò ,äpäå§¦¥¦¨©¦§¨§¥
¯zeevnd zlrn zece`

lry ,xeaicaye dyrnay

zipeigd ytpd dlrzn oci

,dyecwl÷ñt áèéä ïáeé©¥¥§©
ãeîìza äëeøòä äëìää©£¨¨¨£¨©©§

íé÷ñBôe1åàì øeäøä"c §¦§¦§©
¯ ,"éîc øeaãk"xedxd"y §¦¨¦

,xeaic enk aygp epi` (daygn)òîL úàéø÷ àø÷ íàå§¦¨¨§¦©§©
¯ ãáì Baìáe BzáLçîaz`f dyr m` mbàì ¯ Búðek çk ìëa §©£©§§¦§©§¨Ÿ©©¨¨Ÿ

¯ ,BúáBç éãé àöéz`ixw ipipra exedxd ici lr ,rny z`ixwa ¨¨§¥¨
,dizepeek lk lr rnyéøöå¯ ,úBø÷ìå øæçì Czeln z` `hale §¨¦©£Ÿ§¦§

;eita rny z`ixwïBænä úkøáa ïëå2àúéøBàc3¯ ,`ly s`] §¥§¦§©©¨§©§¨
[rny z`ixwa enk ma zxace da xn`p4oefnd zkxa iably s` -

; rny z`ixwa aezky enk ,"zxace" oeyld dxeza dxn`p `l

xedxda oefnd zkxa zaeg ici mi`vei oi`y ,`ed oicd ,z`f zexnl

,`wec xeaica d`hal gxkdd on `l` ,calaúBëøa øàLáe5¯ ¦§¨§¨
wx mdy s`]14[¯ ,ïðaøc,opaxcn wx ody s` ,zekxa x`ya mb oke §©¨¨

älôúáe6¯ ;"alay dcear" `idy s`]14[-dcearjezae ald mr ¦§¦¨
`le ,`wec xeaica didz dlitzdy ,gxkdd on ,z`f lka .ald

dlitzd ipipra ala xedxdd ici lr daeg ici mi`vei7¯ íàå .§¦
m` ,df znerle¯ åéúôNa àéöBäzkxa e` rny z`ixw zeln z` ¦¦§¨¨

,dlitz e` zekxa e` oefndBúáBç éãé àöé ¯ Baì ïek àìå§Ÿ¦¥¦¨¨§¥¨
¯ ,ãáòéãa,oeekl mb mikixv dligzkly s`éøö ïéàå¯ ,øæçì C §¦£©§¥¨¦©£Ÿ

,dpeeka oze` xnel ickòîL úàéø÷ ìL ïBLàø ÷eñtî ãáì8, §©¦¨¦¤§¦©§©

áeäøNò äðBîL úlôz ìL äðBLàø äëø9¯ ,epeeik `l m`y §¨¨¦¨¤§¦©§¤¤§¥
,carica mb daeg ici mi`vei `l ,odaá ÷øt Léøa] àúéàãëå§¦§¦¨§¥¤¤

¯ :[úBëøáczekxa zkqna ipy wxt zligza mi`ven ep`y enke10: ¦§¨
¯ äðek úåöî ïàk ãò"rny z`ixw ly oey`x weqt seq cr ©¨¦§©©¨¨

,dpeekd xwira `id devnd

¯ Cìéàå ïàkîx`ya ¦¨¨¥©
,rny z`ixw iweqtúåöî¦§©

¯ ."'eëå äàéø÷mi`veie §¦¨§
mb ,xeaica daeg ici mda

- .dpeekd dxqg m`

recn :le`yl yi dxe`kl

daygne dpeek ,dpiidz `l

jk lk zeaeh ,(xeaic ila)

- ?dpeek ila xeaic enk

epcnly dn itl ,`l`

xacd ,xeaicd zlrna

.xaqeníeMî ,eðéäå§©§¦
äëéøö dðéà äîLpäL¤©§¨¨¥¨§¦¨
÷ø ,úBöna dîöòì ïewz¦§©§¨©¦§©

¯ick `a zeevnd oipr

éLîäì¯ øBà C`iadl §©§¦
jkae iwl`d xe`d z` dfd mlerl¯ ,óebäå úéðeiçä Lôð ïwúì§©¥¤¤©¦¦§©

,z`feúBàöBî 'äa úøaãî LôpäL øeacä úBiúBà éãé ìò©§¥¦©¦¤©¤¤§©¤¤§§
¯ ,ätä,zeinybdøàLa äNBò LôpäL úBiNòî úBöîa ïëå ©¤§¥§¦§©£¦¤©¤¤¨¦§¨

¯ :óebä éøáà,oeeikne .sebde zipeigd ytpd jk ici lr milrzn ¤§¥©
ixd ,sebde zipeigd ytpd liaya `id "zilkz"dy - xaqedy itk

,cala oda daygnde dpeekd zexfer opi` ,xeaicay zeevnd lka

o`k didiy gxkdd on `l` ,ziwl`d ytpl zekiiy el yiy xac

dpeek ila xeaica carica daeg ici mi`vei df mrhne ,xeaic

z` mipwzne milrn ,`wec xeaice dyrn ici lr ,oky .daygne

dlrnd lr epcnl (d"l wxtn lgd) o`k cr .sebde zipeigd ytpd

na dpenh zilkzd lky ,"ezeyrl"ay dlecbd,oky .zeiyrn zeev

el didzy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek rvazzy ick ,xen`k

,mewn ,"dxic" didz inybd dfd mleray ,"mipezgza dxic" jxazi

zeevn ici lr `a df ixd - `ed jexa seq oi` xe` zelbzdl

,jk ici lr ,ik .dyrnl aygpd xeaicay zeevn e` ,`wec zeiyrn

,dbep ztilwn d`ad ,sebde zipeigd ytpd ly zeigd zxxazn

dplhazz ,dbep ztilw ly dz`lrd ici lre .dyecwl dlere
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äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò

øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà :óåâä éøáà øàùá
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ג.1. סעי� סב סימ� או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"� סעי� קפה, סימ� ש�, ˘ËÈÏ"‡.4.שו"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï

ג.5. סעי� רו, סימ� ש�, ב.6.שו"ע סעי� קא, סימ� ˘ËÈÏ"‡:7.ש�, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ïלהקשות שיי� אי� כי �

וכוונה, דדבור העניני�, ב' בה ששיי� במצוה למה � (היטב) הבנה צרי� אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה

לדבר‰ÈÎÙדינ� של מצוה הקב"ה ציווה מדוע לשאול שיי� לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."Ì‚�שיי שלא כש� ,

דינ� � וכוונה, דיבור של העניני� שני בה ששייכי� במצוה מדוע הוא להבי� שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול

הזק�: רבנו מסיי� וזאת חובה; ידי יוצאי� לא � דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאי� � כוונה בלא בדיבור ·˘ÂÈ˙Ù...הפכי: ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â

ה.8. סעי� ס, סימ� ש�, א.9.שו"ע סעי� קא, סימ� ב.10.ש� יג,
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ניס� ג' קודש שבת יו�

,p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

xac mey x`yi `le ,zexg`d ixnbl ze`nhd zetilwd ,`linn

xzei dcna dfd mlera seq oi` xe` xi`ie ,zewl` lr xizqiy

ay dlrnd xaqez oldl .mipeilrd zenlera xy`n dlecbzpeek

,miiwn `edy devnd ici lry ,icedil yiy dpeeka ,epiid .zeevnd

devn d"awd mr cg`zi

`ed jk llbae - devnd

,devnd z` dyerep` oky

mb oexzi ,ipy cvn ,mi`ven

.dpeekd iabl-ìò-óà Cà©©©
eøîà ïë-ét11Bà älôz : ¦¥¨§§¦¨

¯ äëøa øàLzexn`pd §¨§¨¨
àìa óeâk ïä äðek àìa§Ÿ©¨¨¥§§Ÿ

¯ ,äîLðz` mincn recn §¨¨
,dkxad e` ,dlitzd

- dpeekd z`e ,"seb"l

- ?"dnyp"lék ,Leøt¥¦
íéàeøaä ìkL Bîk§¤¨©§¦
íäì LiL äfä íìBòaL¤¨¨©¤¤¥¨¤

úîLðå ,"Léà øNa ìk çeøå éç ìk Lôð" :íäL ,äîLðe óeb§¨¨¤¥¤¤¨©§©¨§©¦§¦§©
¯ ,íéiç éìòa ìkî "åétàa íéiç çeø øLà ìk"`xap lkl ¨£¤©©¦§©¨¦¨©£¥©¦

,dnyp mbe seb mb yi mleraíúBà äeäîe ílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨§©¤¨
¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz Léì ïéàî;dnypae seba ¥©¦§¥¨¦§§©¤©§¦©¨¤

¯ ,éøîçä óebä íbLmb `l` ,sebd wx `leøôòå íéðáà elôàå ¤©©©¨§¦©£¦£¨¦§¨¨
¯ Lnî íîBcädpyiy zipeigd drepzd elit` zi`xp `l mda ©¥©¨

,mda elit` ixd - lecbl ohwn lcbd ,gnevaúeiçå øBà Ba Lé¥§©
¯ ,Cøaúé epnîae- ?mnecay zeigd z`hazn dnøæçé àlL ¦¤¦§¨¥¤Ÿ©£Ÿ

¯ ,äéäLk ñôàå ïéà úBéäìowfd epaxy itk - .ez`ixa iptl ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de cegid xry"a ,oldl xiaqi

enk qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did - `xapa cinz lrete avip

xi`ne dignd iwl` zeige xe` yi mnecl mby ixd .`xapy mcew

oi` ,z`f lkae - ig mvr ly seba epyi ,jkn xzeie ,jk .eze`

:dnypay zeigde xe`d oia llk qgie d`eeydïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥
éaâì óeba øéànä úeiçå øBà úðéça ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥§¦©§©©¥¦©§©¥

¯ .éç ìk Lôð àéäL ,äîLpa øéànä úeiçå øBà úðéça,oky §¦©§©©¥¦©§¨¨¤¦¤¤¨©
oi`y `ed oaen xac

zeinyb oia llk d`eeyd

mixwegd mb .zeipgexl

zeedzd"y ,micen

- zeipgexd on zeinybd

."dfn lecb oi`n yi jl oi`

ze`ivn `ed sebdy oeikne

ze`ivn - ytpde ,zinyb

qgi oi`y ixd - zipgex

lcadde .mdipia d`eeyde

xe`dy jka ,oaenk ,`ed

epi` seba xi`nd zeigde

zeige xe`l llk dnec

owfd epaxe .ytpa xi`nd

,zewl`d ly ielibde mlrdd zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn

mdipy md jka ,oky ,zelbzda - ytpae ,zxzqen seba zewl`dy

ziwl`d zeigd ea ,dfd mleray `xap `ed sebdy myk :mieey

seba d`xp `l okle ,dbep ztilw ly yeal ici lr zxzqen

zeigd lr xizqnÎyeal eze` miiw mb jk ,zewl` `id ezeigy

ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex `le ,ytpd z` dignd ziwl`d

mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd oiay lcadd .zewl`n d`a

mi`ad zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde xe`d ly zehytzdde

xe`d ,mdy e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr md ,dnlrdd jxc

xe`d ly zewl`dy zexnly xnelk ,zehytzda mi`a ,zeigde

.zi`xp ,mipt lk lr ,dnvr zeigd la` ,zi`xp dpi` zeigde

:"`ipz"d oeylae

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàzeigde xe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
dcig` dcna mda `a ,ytpd z`e sebd z` digne xveid iwl`d

zecig`dyk ,xe` ly

:jka z`haznúðéçáa¦§¦©
¯ íéðt øzñäzeinipty ¤§¥¨¦
,zxzqen zeigdíéLeáìe§¦

øzzñî øBàäL ,íéåL̈¦¤¨¦§©¥
¯ ,Ba Laìúîe ílòúîe¦§©¥¦§©¥
xe`d ly zexzzqdd

xzzqn `ed mda miyealde

.ytpae seba mieey -ék¦
¯ íäéðL,ytpde sebdíä §¥¤¥

¯ ,äfä íìBòîon md - ytpd mbe sebd mb - mdipyy xg`ne ¥¨©¤

,iwl`d xe`d zxzqd zpigan miey md ixd dfd mlerd

¯ BúeììëaL,miipgexde miinybd eipipr lr ,dfd mlerd lka ¤¦§¨
øBàä äåLa øzzñî¦§©¥§¨¤¨
åét çeønL úeiçäå§©©¤¥©¦
øzñä úðéçáa ,Cøaúé¦§¨¥¦§¦©¤§¥
úBâøãnä úãéøéå íéðẗ¦¦¦©©©§¥

ìzLäaúBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨
¯ äâøãnî,dpeilr ¦©§¥¨
¯ äâøãîì,dpezgz §©§¥¨

,íénöòå íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦©£ª¦
¯ LaìúpL ãòxe`d ©¤¦§©¥

,zeigdedâð útì÷a¦§¦©Ÿ©
¯ ,éøîçä äfä íìBò úeììk úBéçäìd`ad ziwl`d zeigdy ick §©£§¨¨©¤©¨§¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë

øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
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ניס� ג' קודש שבת יו�

,p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

xac mey x`yi `le ,zexg`d ixnbl ze`nhd zetilwd ,`linn

xzei dcna dfd mlera seq oi` xe` xi`ie ,zewl` lr xizqiy

ay dlrnd xaqez oldl .mipeilrd zenlera xy`n dlecbzpeek

,miiwn `edy devnd ici lry ,icedil yiy dpeeka ,epiid .zeevnd

devn d"awd mr cg`zi

`ed jk llbae - devnd

,devnd z` dyerep` oky

mb oexzi ,ipy cvn ,mi`ven

.dpeekd iabl-ìò-óà Cà©©©
eøîà ïë-ét11Bà älôz : ¦¥¨§§¦¨

¯ äëøa øàLzexn`pd §¨§¨¨
àìa óeâk ïä äðek àìa§Ÿ©¨¨¥§§Ÿ

¯ ,äîLðz` mincn recn §¨¨
,dkxad e` ,dlitzd

- dpeekd z`e ,"seb"l

- ?"dnyp"lék ,Leøt¥¦
íéàeøaä ìkL Bîk§¤¨©§¦
íäì LiL äfä íìBòaL¤¨¨©¤¤¥¨¤

úîLðå ,"Léà øNa ìk çeøå éç ìk Lôð" :íäL ,äîLðe óeb§¨¨¤¥¤¤¨©§©¨§©¦§¦§©
¯ ,íéiç éìòa ìkî "åétàa íéiç çeø øLà ìk"`xap lkl ¨£¤©©¦§©¨¦¨©£¥©¦

,dnyp mbe seb mb yi mleraíúBà äeäîe ílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨§©¤¨
¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz Léì ïéàî;dnypae seba ¥©¦§¥¨¦§§©¤©§¦©¨¤

¯ ,éøîçä óebä íbLmb `l` ,sebd wx `leøôòå íéðáà elôàå ¤©©©¨§¦©£¦£¨¦§¨¨
¯ Lnî íîBcädpyiy zipeigd drepzd elit` zi`xp `l mda ©¥©¨

,mda elit` ixd - lecbl ohwn lcbd ,gnevaúeiçå øBà Ba Lé¥§©
¯ ,Cøaúé epnîae- ?mnecay zeigd z`hazn dnøæçé àlL ¦¤¦§¨¥¤Ÿ©£Ÿ

¯ ,äéäLk ñôàå ïéà úBéäìowfd epaxy itk - .ez`ixa iptl ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de cegid xry"a ,oldl xiaqi

enk qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did - `xapa cinz lrete avip

xi`ne dignd iwl` zeige xe` yi mnecl mby ixd .`xapy mcew

oi` ,z`f lkae - ig mvr ly seba epyi ,jkn xzeie ,jk .eze`

:dnypay zeigde xe`d oia llk qgie d`eeydïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥
éaâì óeba øéànä úeiçå øBà úðéça ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥§¦©§©©¥¦©§©¥

¯ .éç ìk Lôð àéäL ,äîLpa øéànä úeiçå øBà úðéça,oky §¦©§©©¥¦©§¨¨¤¦¤¤¨©
oi`y `ed oaen xac

zeinyb oia llk d`eeyd

mixwegd mb .zeipgexl

zeedzd"y ,micen

- zeipgexd on zeinybd

."dfn lecb oi`n yi jl oi`

ze`ivn `ed sebdy oeikne

ze`ivn - ytpde ,zinyb

qgi oi`y ixd - zipgex

lcadde .mdipia d`eeyde

xe`dy jka ,oaenk ,`ed

epi` seba xi`nd zeigde

zeige xe`l llk dnec

owfd epaxe .ytpa xi`nd

,zewl`d ly ielibde mlrdd zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn

mdipy md jka ,oky ,zelbzda - ytpae ,zxzqen seba zewl`dy

ziwl`d zeigd ea ,dfd mleray `xap `ed sebdy myk :mieey

seba d`xp `l okle ,dbep ztilw ly yeal ici lr zxzqen

zeigd lr xizqnÎyeal eze` miiw mb jk ,zewl` `id ezeigy

ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex `le ,ytpd z` dignd ziwl`d

mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd oiay lcadd .zewl`n d`a

mi`ad zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde xe`d ly zehytzdde

xe`d ,mdy e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr md ,dnlrdd jxc

xe`d ly zewl`dy zexnly xnelk ,zehytzda mi`a ,zeigde

.zi`xp ,mipt lk lr ,dnvr zeigd la` ,zi`xp dpi` zeigde

:"`ipz"d oeylae

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàzeigde xe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
dcig` dcna mda `a ,ytpd z`e sebd z` digne xveid iwl`d

zecig`dyk ,xe` ly

:jka z`haznúðéçáa¦§¦©
¯ íéðt øzñäzeinipty ¤§¥¨¦
,zxzqen zeigdíéLeáìe§¦

øzzñî øBàäL ,íéåL̈¦¤¨¦§©¥
¯ ,Ba Laìúîe ílòúîe¦§©¥¦§©¥
xe`d ly zexzzqdd

xzzqn `ed mda miyealde

.ytpae seba mieey -ék¦
¯ íäéðL,ytpde sebdíä §¥¤¥

¯ ,äfä íìBòîon md - ytpd mbe sebd mb - mdipyy xg`ne ¥¨©¤

,iwl`d xe`d zxzqd zpigan miey md ixd dfd mlerd

¯ BúeììëaL,miipgexde miinybd eipipr lr ,dfd mlerd lka ¤¦§¨
øBàä äåLa øzzñî¦§©¥§¨¤¨
åét çeønL úeiçäå§©©¤¥©¦
øzñä úðéçáa ,Cøaúé¦§¨¥¦§¦©¤§¥
úBâøãnä úãéøéå íéðẗ¦¦¦©©©§¥

ìzLäaúBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨
¯ äâøãnî,dpeilr ¦©§¥¨
¯ äâøãîì,dpezgz §©§¥¨

,íénöòå íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦©£ª¦
¯ LaìúpL ãòxe`d ©¤¦§©¥

,zeigdedâð útì÷a¦§¦©Ÿ©
¯ ,éøîçä äfä íìBò úeììk úBéçäìd`ad ziwl`d zeigdy ick §©£§¨¨©¤©¨§¦
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ly dbixcna didz ,"jxazi eit gex" z`xwpd ,"zeliv`c zekln"n

zelylzyda zcxl dilr did - ixnegd dfd mlerd z` zeigdl

lkae ,("diyr"l "dxivi"n ,"dxivi"l "d`ixa"n) .zenlerd

minevnv jxc xearl dilr dide ,mlere mler lkay zebixcnd

minvnvne mihrnnd ,miax

lk mb ,mxa .xe`d z`

minevnvde zebixcnd

eid `l ,dl`d miaxd

ly xac zxivil miwitqn

xg`l ,oky ,"ze`ivn"e "yi"

miaxd minevnvd lk

x`yp xe`d did ,dl`d

ze`ivny ,efk dbixcna

,zipgex ze`ivn wx m` ik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb

xe`d lr did ,dfd mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke

zedn ly hlgen iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl

,dbep ztilwa xe`d yalzd zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d

z` zzl jke ,zewl`n d`a zeigdy llk d`xii `ly ick

xacle dyecwl lvepn zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d

ixdy ,dyecwd jtid `idy ,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn

p ztilw ly dpipr dfiably ,mipey`xd miwxta epcnly itk ,dbe

zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn mzeig milawnd mixacd

ly melye qg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl milvepn zeidl dxixad

md ,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn mdyke .dxiare rx

lk lr - .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig z` f` milawn

zeigde xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid xg`l ,mipt

lk z` zeigdl ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb `ed ,iwl`d

:dfd mlerd ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprdìk eðéäc§©§¨
¯ ,äfä íìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøácmzeig z` milawn §¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨©¤

,dbep ztilw ly yeal ici lr¯ äpnîe,dbep ztilwndãé ìòå ¦¤¨§©¨¨
¯ ,íéàîhä íéøác íéòtLî,mixeq`de mi`nhd mixacd lk ª§¨¦§¨¦©§¥¦

on mzeig milawn - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mi`ad

.dbep ztilw zervn`a ,dyecwd¯ àéä ék,dbep ztilwäðéça ¦¦§¦¨
¯ úòvîî,ixnbl ze`nhd zetilw yly oial dyecwd oiaøkæpk §ª©©©¦§¨

¯ ìéòìly iwl`d zeigde xe`dy ixdlkyalzd ,dfd mlerd ipipr §¥
,dbep ztilw ly yeala

`ly zewl`d lr xizqnd

zeigdy eyibxi `le e`xi

,df xacae - zewl`n d`a

.mieey ytpde sebd-ìò-óà©©
àéäL ,äøàää ïë-ét¦¥©¤¨¨¤¦
'ä øLà úeiçä úëLîä©§¨©©©£¤
Leáì Cøc äiçîe øéàî¥¦§©¤¤¤§

¯ ïlëa äåL dðéà ,äædna ¤¥¨¨¨§ª¨
df ixd - ?d`eeydd i` `hazn¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§§¦§©§

zpigaa xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde dx`dd m`

z` .edpynl cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka - zehytzd

ezeyalzde xe`d ly "mipt xzqd"d zece` mcew epcnly dn

n jxc xi`nd xe`l liyndl ozip "yeal"aepi` xe`d f`y ,dar jq

xe`dy cr ,jqnd z` xaery iptl `edy itk xe` zedn eze`

iptly xe`d ly "dclez" eli`k `ed ,dard jqnd jxc xi`nd

,xe`d zehytzde mevnv zece` `ed o`k xaecnd eli`e ;jqnd

ozip dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn xe`d dnk cr :xnelk

ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl

xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn eze` df la` ,xzeia

lr d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk .zeiygenae zehytzda

dfd mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l xyway) dxzqd ici

e` ,dphwde mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad da miiw (mieey

dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd ly ote`a

xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd oial ,`xap ly eteba

z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk dfd lcadd z`

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl mevnv oia lcadd
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

...בהנוגע לתפלין לא שמעתי בזה הוראות. ואפשר ידוע מה לזקני אנ"ש שבאה"ק ת"ו. נוהג אני 

שגובה התפלין יהי' כארכן ורחבן עיין ס' האשכול ובד"מ ועוד.

הרעיון דעריכת ס' בתורת הנפש ע"פ חב"ד ובעיקר - ע"ד אדמו"רי חב"ד ותורתה, בשביל בתה"ס 

באה"ק נכון במאד מאד וכדאי שיתייעץ בזה עם הרא"ח שי' גליצנשטיין.

ובטח  לכאן.  ששלח  להרשת  השייכים  מהמסמכים  כמה  לו  הוחזרו  רגיל  ובדואר  בפ"ע  בחבילה 

יאשר קבלתם.



מה אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום החמישי, ובהוספה להכתוב במכתבי להתלמידים שי' שנסעו מהכא להתם, 

לכאו"א הדברים מכוונים כמובן, בו כותב אודות תקון העבר.

לימוד התורה  עניני  הוא  ענינו  הרי  ישיבה  בנוגע לתלמיד  נשיאינו, אשר  רבותינו  וידועה הוראת 

]וכשהמדובר בישיבה חסידותית מיסודם ובהנהלתם של רבותינו נשיאינו, הרי פשוט שהמכוון גם ללימוד 

תורת החסידות[ קיום המצות בהידור ובנקודתן - עבודת התפלה.

לכתבו אודות הכנות לענין הנשואין - עליו לדבר בזה עם המשפיע דא"ח בישיבת תומכי תמימים 

ת"ו  באה"ק  והרי  בפולין[,  כן  ולאחרי  ברוסיא  במקומה  ]מאז  תו"ת  בישיבת  בזה  נהגו  איך  להוודע  וכן 

נמצאים כו"כ שם היו מארי דעובדא בזה.

לכתבו אודות הנהגה ביו"ט שני של גליות. - מובן שבכל עניני הוראות ופסקי דינים עליו לפנות 

ולשאול מורה הוראה מאנ"ש על אתר ויכול לפרט כל הטעמים שכותב, והוא יורהו.

לכתבו באופן ההסתדרות לאחרי הנשואין - מובן שאין עתה הזמן להיות בפיזור הנפש כבר עתה 

מהנ"ל, כיון שכמה זמן עד זמן הנשואין וכו'.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, והרי נמצאים אנו בחדשים בהם נצטוינו להיות בשמחה, שאין 

וגם מרובה  א. שישנה סיבה  ז.  גם בשכל,  כי אם מהמצות שיש להם טעם  זה מענין החוקים שבתורה, 

המביאה לריבוי השמחה.

המחכה לבשו"ט.

ז"ע נתקבל מכתבו מכ"ט אד"ר )ולפלא על שמתרגש כ"כ וכו'( - ומובן שכתבך שאין זה ענין בשבילך 

להתוכח עם כו' נכון הוא בהחלט. ובפעם הבאה תאמר )פשוט שבנימוס ובכבוד אבל בסגנון ברור( אשר 

ובפרט  וכמו בכל ישיבה  פנימית ישיבת תו"ת.  - בתור תלמיד  ונשאר לע"ע שם  שוהה הוא באה"ק ת"ו 

בתו"ת - התנהגותך, סדרי היום )כולל זמנים הפנוים מהלימוד בסדר הזאל וכו', וכולל הש"ק וחודש ניסן( 

שלך ועאכו"כ לימודיך - תלוים וצ"ל ע"פ הוראות הנהלת הישיבה. ולכן אין תועלת בהשקו"ט אתך )ובפרט 

שאתה רוצה לשמור על יחסכם( - ועליו לפנות בכ"ז אך להנהלת הישיבה. ועד שתקבל הוראה מההנהלה - 

הרי הנהגתך ככל שאר תלמידי הישיבה.



oqipמו yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð ç"ø ,éùéîç íåé

çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©
éàéNð íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå :íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´
øNr-éðLe áö úìâr-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå :íéã÷tä-ìr íéãîrä íä úhnä©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥¤§¬Ÿ¨Æ§¥«¨¨´
äLî-ìà ýåýé øîàiå :ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷ :øîàl¥«Ÿ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬
úàå úBìârä ézL | úà :íiåìä-ìà íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå :Búãár£«Ÿ̈«©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ
ïúð ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøà | úàå :íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úraøà©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¦§¥¬¢−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå :eàOé óúka íäìr£¥¤½©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå :çaænä éðôì íðaø÷-úà¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ
ähîì áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå :çaænä úkðçì íðaø÷-úà¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈§©¥¬

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷å :äãeäéøæî dì÷Lî äàîe íéLì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷ §¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«

ïñéð 'á ,éùéù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä :øëùOé àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaíéL ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç:ør £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניס� ר"ח חמישי ליו�

äãeäé§¨

ניס� ב' שישי ליו�

øëùOé¦¨¨

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'â ùãå÷ úáù

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניס� ג' קודש שבת ליו�

ïìeáæ§ª

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



מז oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'â ùãå÷ úáù

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניס� ג' קודש שבת ליו�

ïìeáæ§ª

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

... מכתבו מו' אד"ש נתקבל. ובמענה לשאלותיו:

א( מהי הגזירה שנלקחה אסתר לבית המלך כו' והרי לא ידעו שהיא יהודית - צע"ג כוונתו: וכי 

מפני שאחשורוש לא ידע כו' אין בהנ"ל גזירת ג"ע על אסתר?! ]ועוד שהרי גזירת ויקבצו גו' הייתה גם על 

בנות ישראל[.

ב( מהו ענין תענית נערות אסתר שהן א"י - )דרך אגב - במגלת סתרים פי' שהיו ישראליות( - וגם 

בזה צע"ג כוונתו - שהרי לא גרע מהבהמה בקר וצאן דננוה. ועוד שהרי משרתות שלה היו )דין עבד כנעני 

- שיש בו כמה מצות כו'(?

ג( בהנאמר שבריה"ע בכ"ה )באלול( ולא בזה - והרי זהו )כ"ה( רק רמז - כ"כ בלקו"ת ד"ה שוש 

אשיש פ"ב.

ד( בהנאמר דנתמלא הבית כולו אורה - ממכ"ע והרי בית הוא מקיף, אבל אור הממלא הבית - הוא 

ממלא.

הפ"נ יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.



היום יום . . . מח

ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ת  ֵני ּתֹוָרה ָלֶגׁשֶ ָרֵאל – ְצִריִכים ְצִעיִרים ּבְ ֵרת – ַאֲהַבת ה', ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ַאֲהַבת ִיׂשְ ֵלי ׁשָ ה ּכְ ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ
ִלי  ִמּבְ ַלּתֹוָרה –  ים  ִעּתִ ּוְקִביעּות  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִמְצֹות  ְלִקּיּום  ֲאֵחיֶהם  ְלָקֵרב ֵלב  ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות,  ּבְ ַלֲעֹבד 
ים, ּוְבִרית  ָרֵאל הּוא ַמְעַין ְמקֹור ַמִים ַחּיִ ר ֵלב ִיׂשְ מּור הּוא, ֲאׁשֶ ְפָלגֹות. ְוָהֱאֶמת ַהּגָ ב ִעם ַמֲחַלת ַהּמִ ִהְתַחּשֵׁ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ּכְ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות ָהֹאֶכל,  ַכׁשְ ִרים ְוִחּנּוָכם, ּבְ ַהֲעָמַדת ּדֹור ְיׁשָ ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ַעם ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ִויסֹוד ּבֵ דֹוׁש ּבְ ל ַהּקָ ּכָ
ְמָרם ּוְלָעְבָדם. ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַעל ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשֵׁ ּבָ ת ַהּשַׁ ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשַׁ

י ַהּתֹוָרה, ָעֶליָה  ִית ּוְבִחּנּוְך ַעל ּפִ ַהְנָהַגת ַהּבַ ָחה, ּבְ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ַחּיֵ א חֹוָבָתּה ּוְתעּוָדָתּה ּבְ ַמּלֵ ר ּתְ ה ֲאׁשֶ ָהִאּשָׁ
ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ַהּכָ

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף זיך 
און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, ָאדער 
א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין אין עניני 

עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ְלָיִמין  ה  ְנִטּיָ ּצּוַע.  ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ֱאֶמת  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹמאל, ְלָהֵקל ַעל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
ָרִכים ֹלא  יֶהן ּדְ ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ֲאִמּתִ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' וימותו. רצוא בלי שוב. דער 
אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך דערהערען 
אין מעשה בפועל , כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא בלי שוב, 
היא מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, אותיות נראה, 

יום 
ראשון
תהלים:
פרק קיט
מפסוק צז
עד סוף 
הפרק

יום שני
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד



מט היום יום . . . 

ובכחות הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית לפרוכת שהוא לפני 
הצמצום, דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, איז פאראן א כפורת, א 
כוונה פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת , אשר על כן  ולא ימות, זָאל 
מען ניט בלייבען באם רצוא אליין , כי בענן אראה על הכפורת, דער צמצום הראשון 
איז כוונתו הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות 

הייסט, ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז יבוא אל הקדש .

מּותּו". ָרצֹוא  ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוּיָ ֵני ַאֲהֹרן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִבים ְלַהְפִנים  ְטָהרּו" – ָנִקי ָוָזְך. ַחּיָ ים "ּתִ ים "ִלְפֵני ה'" ָצִריְך ְלַהְקּדִ ׁשִ ר ִנּגָ ֲאׁשֶ ּכַ ִלי ׁשֹוב. ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ ּבְ
ִלי ׁשֹוב ִהיא ִמיָתה. ְוַעל  יֹוֵתר, ְוָרצֹוא ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ יֹוֵתר יֹוֵרד ְלַמּטָ ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ּבְ
הּוא  ֶפׁש  ַהּנֶ ּוְבֹכחֹות   – ִנְרֶאה  אֹוִתּיֹות   – ְלַאֲהֹרן  ּיֹאַמר  ׁשֶ ב(,  טז  ְקָרא  )ַוּיִ ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ה'  ִצּוּוי  א  ּבָ ֶזה 
ַעל  ְמצּום, ֵיׁש ָלַדַעת ׁשֶ הּוא ִלְפֵני ַהּצִ ֹרֶכת, ׁשֶ ית ַלּפָ ם ִמּבֵ ִביל ָלבֹוא ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּגַ ׁשְ ָלה, ֵלאֹמר: ּבִ ּכָ ַהׂשְ
ר ַעל  ּפֶֹרת", ֲאׁשֶ ֵני ַהּכַ הּו "ּפְ ּזֶ ָרה, ׁשֶ ל ַהְסּתָ ָנה ׁשֶ ּוָ ּפֶֹרת", ּכַ ָנה "ּכַ ָלה, ֶיׁשְ ּכָ ָהָאֹרן – אֹוִתּיֹות "ִנְרֶאה", ַהׂשְ
ְמצּום ָהִראׁשֹון  ּפֶֹרת", ַהּצִ ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ ְלַבד, "ּכִ ָרצֹוא ּבִ ֵאר ּבְ ּלֹא ְלִהּשָׁ ן ]ָהַאְזָהָרה[ "ְוֹלא ָימּות", ׁשֶ ּכֵ
ַהֲחִסידּות מֹוָרה, ֹלא ֶאת ַמה  ַע ֶאת ַמה ּשֶׁ ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ בֹוא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתֹו ַהּגִ ּכַ

ֶכל אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש".  ַהּשֵׂ ּשֶׁ

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת "ֱאֶמת".  ּיֹות אֹוְמִרים ּתֵ ָרׁשִ ִסּיּום ַהג' ּפָ ֲחנּון. ּבְ ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ָאר ָיִמים ׁשֶ ׁשְ ְויֹום טֹוב, ֲאָבל ָצִריְך לֹוַמר ּבִ
ַח  ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים "ַלְמַנּצֵ ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ גו' ּבְ

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

יכנס  כן  לברית  שנכנס  כשם  אומרים  מילה  בברית  מילה(:  ברית  בסעודת  )משיחה 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל 
זָאל לערנען  - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז פאר דער 

ישיבה .

ֵנס ְלתֹוָרה  ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אֹוְמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה( : ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ת  בֹוד ְקֻדּשַׁ ּכְ ִיְלַמד )ְוָנַתן  ֶלד  ַהּיֶ ׁשֶ ֵמי ְקִדיָמה  ּדְ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ְונֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו,  ים טֹוִבים".  ּוְלַמֲעׂשִ ה  ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמֹו"ר ׁשְ

יום 
שלישי
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט



היום יום . . . נ

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: א( לחיים טובים ולשלום, וטעם הברכה - להיות 
כי בשתיית היין הנזכרת בפעם הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', 

ועץ הדעת - גפן הי', ולכן מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח רבינו 
הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם נוסח 
יצא  יין  נכנס  כי  להיות  אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר  זה, ששמעוהו 
סוד, ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן זקוקים לברכה. והנוסח הוא "לחיים ולברכה" 
- אותיות לברכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט געדאווענט און 

געטָאן אין עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ּכִ ִלְהיֹות   – ָרָכה  ַהּבְ ְוַטַעם  לֹום",  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  "ְלַחּיִ א(  ֻנְסָחאֹות:  י  ּתֵ ׁשְ ֵיׁש  ים"  "ְלַחּיִ ֲאִמיַרת  ּבַ
ַעת  ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ ַהּדַ ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות ֹלא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ּגֶ
ֵקן,  נּו ַהּזָ ָהָיה נֹוֵכַח ַרּבֵ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ ַעם ּבְ ים ְוִלְבָרָכה". ּפַ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ָהָיה עֹוֶנה "ְלַחּיִ ּגִ ב( ָהַרב ַהּמַ
ְמעּוהּו ָאז  ּשָׁ ח ֶזה, ׁשֶ ַטַעם ֻנּסָ ים ְוִלְבָרָכה". ַאֲחֵרי ַהִהְתַוֲעדּות ׂשֹוֲחחּו ַהֲחִסיִדים ּבְ נּו ַהָזֵקן: "ְלַחּיִ ָעָנה ַרּבֵ
ּלּות  ִהְתּגַ ּוָבֲעבֹוָדה הּוא  ָיָצא סֹוד,  ַיִין  ִנְכַנס  י  ּכִ ִלְהיֹות  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ָהִראׁשֹוָנה.  ַעם  ּפַ
ַמח ֶצֶדק" ָאַמר  ה". ַה"ּצֶ ים ְוִלְבָרָכה" – אֹוִתּיֹות "ֵלב־ַרּכָ ח הּוא "ְלַחּיִ ּסָ ּדֹות, ָלֵכן ְזקּוִקים ִלְבָרָכה. ְוַהּנֻ ַהּמִ

ָנה. ים ׁשָ ֹלׁשִ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א חובת 

גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט .

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְוָכל  רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ "ּב[: ַהּקָ י ]ָהַרׁשַ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבְ
ִמּיּות ַלֲעׂשֹות רּוָחִנּיּות.  ׁשְ ׁש" ְל"ַאִין", ֵמַהּגַ ים ֵמַאִין ְלֵיׁש, ִויהּוִדים ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ִמ"ּיֵ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ַהּגַ ַהּדְ
ֶזה  ית. ּבָ ָלה ִאיׁשִ ִלי ְלרּוָחִנּיּות – זֹוִהי ַמּטָ ִמי ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשְ ִמּיּות רּוָחִנּיּות ְוֶאת ַהּגַ ׁשְ ָהֲעבֹוָדה ַלֲעׂשֹות ִמּגַ

ְפָרט.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ְמֻחּיָ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק קמ
עד פרק קנ



ני היום יום . . . 

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט קיין 
סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא זיך 

אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

בֹו  ּצָ ֵכָליו, ַמה ּמַ ׁש ּבְ ּפֵ "ּב[ ָאַמר: ָחִסיד יֹוֵצר ְסִביָבה. ִאם ֹלא – ָעָליו ְלַפׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹאל ֶאת  ֵקיָסם. ְוָעָליו ִלׁשְ ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ ָהִאיׁשִ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ַאַחר  ִהי ָרצֹון" ׁשֶ ֵהן ֹלאַמר ַה"ּיְ ֵטיין ַהּכֹ ה הֹוְרְנׁשְ ה ְלִגיסֹו ָהַרב ֹמׁשֶ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ּכִ יא, ְוָאַמר לֹו ּכִ ׂשִ ַהּנָ

ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת תר"ף  ק אֹור ְליֹום א, ב ִניָסן ׁשְ ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ ּבְ

ּכֹות תרמ"ג, ּוַמְתִחיל  ַחג ַהּסֻ ִני ּדְ ּיֹום ַהּשֵׁ קּות ָאִביו: ּבַ ּלְ ים, ַאֲחֵרי ִהְסּתַ ַרּבִ ר ֲאָמרֹו ּבָ ַמֲאָמר ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ
ְסעּוַדת ּפּוִרים תר"ף, ּוַמְתִחיל  ין – ּבִ ָעְלָמא ּדֵ ְהיֹותֹו ּבְ ים – ָהַאֲחרֹון ּבִ ַרּבִ נּו ְלָך כּו'". ַמֲאָמר – ּבָ ֶתר ִיּתְ "ּכֶ

ְך". ם ַלֹחׁשֶ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

ַעל  "ְך ּבְ ּנַ "י. ֲאִמיַרת ּתַ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ה ֻחּמָ ָרׁשָ ָכל יֹום ּפָ "ּב[: ּבְ י ]ָהַרׁשַ עּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׁ
ָמָרא ְלִעּיּוֵני – ב’  עּור ּגְ ָניֹות. ׁשִ ֶרק ֶאָחד ִמׁשְ תּוִבים. ּפֶ ִביִאים, ְוֵכן ִמּכְ ֶרק ֶאָחד ִמּתֹוָרה, ְוֵכן ִמּנְ ה: ּפֶ ּפֶ
פֹוְסִקים.  ָכל יֹום – ּבְ עּור – ֹלא ּבְ ם ׁשִ ְלִמי. ּגַ ירּוׁשַ עּור ּבִ ים ְליֹום. ׁשִ ּפִ עּור ְלִמְגַרס – ג’ ּדַ בּוַע, ׁשִ ים ְלׁשָ ּפִ ּדַ

ָצרֹות. ּקְ ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע ּבַ ּסְ ה: ֹלֶוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַהּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ְך ַהּשָׁ ֶמׁשֶ ּבְ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט

יום 
שישי
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב
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ה'תשס"ט אדר כ"ו ראשו� יו� בשכירות מצרא' 'בר

:Á ‰ÎÏ‰ ·"È ˜¯Ù ,ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰íeMî da ïéà ,úeøéëOä©§¦¥¨¦

.øönä ïa ïéc¦¤©¤¤

את השכיר ראוב� א� הרמב"�: דברי את הטור מפרש וכ�

לבוא יכול אינו סמוכה חצר שבבעלותו לוי לשמעו�, חצרו

'ב� די� אי� בשכירות כי החצר, את לשכור קוד� שהוא ולטעו�

בשכירות, רק היא לוי שברשות החצר שכאשר שכ� כל המצר'.

נחשב לוי אי� � לשמעו� לו הסמוכה החצר את מכר וראוב�

הקונה את להוציא יכול ואינו משנה)כ'בר�מצר' .(כס�

� עצמו בית באותו אבל סמוכי�, חצר או בית לעני� זה וכל

קוד� שגר לדייר – הדייר של השכירות ימי שנגמרו ולאחר

הבית את לשכור שרוצה הדייר כנגד 'בר�מצר' די� יש בבית

לסלקו הראשו� יכול � הבית את ושכר הקדי� השני וא� כעת.

ס) קעה, חו"מ .(ט"ז

הדייר ממשפחת גדולה הראשו� הדייר משפחת א� ואול�

רשאי הבית בעל כי 'בר�מצר', די� הראשו� לדייר אי� � השני

הנפשות שמספר השני לדייר להשכיר מעדי� שהוא לטעו�

יותר קט� ש�)במשפחתו חו"מ החוש�, .(קצות

ה'תשס"ט אדר כ"ז שני יו� בבתים מצרא' 'בר

:„ ‰ÎÏ‰ ‚"È ˜¯Ù ,ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰éìçäïéà ,øöça øöç ó ¤§¦¨¥§¨¥¥

éìçä .øönä ìòa ïéc daïéàBø ¯ ïéìèìhî øàLa Bà äîäáa øöç ó ¨¦©©©¤¤¤§¦¨¥¦§¥¨¦§¨¦©§§¦¦

.B÷lñîe øönä ïa Bì ïúBðå ,ïéìèìhnä ïúBà Bà äîäaä dúBà éîc§¥¨©§¥¨¨©¦©§§¦§¥¤©¤¤§©§

יש בבתי� ג� הרמב"� שלדעת מכא� משנה: המגיד וכתב

יוס�' ה'נמוקי אבל בשדות. רק ולא מצרא בר ב)די� סה, (ב"מ

שאינה בחצר מדבר שהרמב"� יתכ� כי הוכחה זו שאי� כתב

מצרנות. די� בה שאי� אפשר לדירה בעשויה אבל לדירה עשויה

בראשוני�: בדבר ונחלקו

ב)התוס' קח, כתב(ב"מ וכ� בבתי�, מצרנות די� שאי� כתבו

לד)הרא"ש סי' מצרא(ש� בר די� א) טעמי�: מכמה ת� רבנו בש�

אבל אחר, במקו� שדה לקנות יכול שהקונה משו� הוא בשדות

רוצה השדה בעל בשדות, ב) לקנות. כ� כל מצויי� אינ� בתי�

בו לגור בית לו שיש מי בבתי� אבל שדות, יותר לו שיהיו

הקונה את שיסלק ראוי לא לאחרי�, להשכיר נוס� בית ורוצה

מזה זה מובדלי� הבתי� לשדות, בניגוד ג) כ�. לש� מדירתו

בכתלי�.

הרשב"א תתקטו)אבל סי' ח"א מצרנות(שו"ת די� שדני� כתב

נכוני� "דברי� ר"ת דעת על כתב הרא"ש וג� כבשדות, בבתי�

הדש� ובתרומת כ�". נהגו שלא אלא שלח)ה�, שאי�(סי' כתב

שלא פשוט המנהג כי 'סני�' בתור אפילו ר"ת דעת את לצר�

והרמ"א השו"ע הטור פסקו וכ� סנ"ג)כמותו. קעה סי' שבכל(חו"מ

מצרנות. די� יש לקרקע המחובר דבר

ה'תשס"ט אדר כ"ח שלישי יו� דין? בעורך להשתמש ראוי האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰àaä ìëå§¨©¨

CBúa äNò áBè àì øLàå" :ïäa øîàpä ììëa àeä éøä ,äàLøäa§©§¨¨£¥¦§©©¤¡¨¨¤©£¤Ÿ¨¨§

."åénò©¨

א� הדי�, בבתי שביתה המורשי� לה� קנו הדורות במהל�

שהדיי� עדי� כי חסרו�, ג� יש 'מורשי�' באמצעות בייצוג

כאשרישמ ואילו תומ� לפי כמשיחי� עצמ� הצדדי� את ע

הרצוי בכיוו� הדי� את להולי� כדי טיעוני� בפיה� משימי�

בערבוביה... ישמשו האמת ואי שהאמת חשש קיי� לה�,

ובעלי פה' 'כבדי שה� ובגלל נכונות טענות בעלי יש מאיד�,

ה� עלולי� ה'מורשה' עזרת ללא חלקות, בשפת ניחנו דינ�

נפסדי�. לצאת

חז"ל קראו א)ולמה לא, הפסוק(שבועות את בהרשאה הבא על

יח)ביחזקאל מסביר(יח, עמיו"? בתו� עשה טוב לא "ואשר :

זה)רש"י ד"ה ש� ויתכ�(שבועות לו", לא ב"ריב עוסק שהוא משו� :

ה'מורשה' מעורבות בגלל א� לפשרה, מגיעי� היו הדי� שבעלי

אחרי�". בממו� פשרה לעשות יכול "שאינו תימנע, הפשרה

בכ� הוא ה'מורשה' של חסרונו כי מסבירי� התוספות ובעלי

פרנסתו ה� הללו והמלחמות מלחמה' 'איש הוא המקרי� שברוב

לאור הצדק להוצאת להגיע מנסה הוא המקרי� במיעוט ורק

נוע�. בדרכי

הראב"ד ואילו הסבר ללא חז"ל דברי את מביא כא� הרמב"�

מורשה על רק נדרש עשה" טוב "לא הפסוק כי ואומר מחלק

אחר במקו� דר בעל�הדי� א� אבל בעל�הדי� דר בה בעיר הדר

ה'מורשה' הרי – ב'מורשה' להסתייע נאל� המרחק ובגלל

הוא". חבירו ממו� "מציל

ה'תשס"ט אדר כ"ט רביעי יו� חברו בחנות אומן

:Ê ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà áéLBnä©¦¤£¥

ïéàL éôì ,Búeðnàa ÷ñòé àì ,ïnà äéä íà ¯ øëN úéöçîì úeðça©£§©£¦¨¨¦¨¨ª¨Ÿ©£Ÿ§ª¨§¦¤¥

,øöça Bnò ózL äéä íàå ;Búeðnàa ÷ñBòL äòLa úeðçä ìò åéðéò¥¨©©£§¨¨¤¥§ª¨§¦¨¨ª¨¦¤¨¥

.øzîª¨

בחצר עמו שות� היה "וא� הרמב"� דברי על תמהו רבי�

שאמרו ויש לחנות? מועילה בחצר השותפות מה (בעימותר":

קל) סי' ח"א חו"מ "חיי היא הנכונה הואzepgaשהגירסא וכ� ,"

בתוספתא הגירסא היא וכ� הרמב"�. מכת"י ה"ז)באחד פ"ד ,(ב"מ

גורסי� א)ויש סח, ב"מ היה(רשב"א "וא� עמוdxeyבתוספתא

מותר". בחנות

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עמו, נמצא השות� א� משנה': ה'לח� כתב ההיתר ובטע�

הלקוחות. את ישרת השני השות� באומנותו שעוסק בשעה הרי

שכתב ש�)ויש חיי השני(בעי השות� יוכל קוני� שיבואו שבשעה

שכשהשות� או הקוני�. ע� ותתעסק מלאכת� הפסק לו: לומר

לו. מחל הרי במלאכתו, לעסוק ממנו מונע ולא עמו נמצא

בגמרא מבואר תורה, בלימוד או מצוה בדבר (קידושי�ולעסוק

א) חכמי�לג, תלמידי מפני לעמוד רשאי� אומניות בעלי "אי�

לשו� כא� שיי� מה בתוס' והקשו במלאכת�". שעוסקי� בשעה

שמדובר ותירצו יעמדו? א� יש איסור מה וכי "רשאי�",

בחולי� רש"י כתב וכ� אחרי�, במלאכת ב)בעוסקי� הרי(נד, ,

הפסד גורמי� בכ� א� בתורה או במצוה לעסוק לה� שאסור

הבית. לבעל

ה'תשס"ט ניס� א' חמישי יו� השותפין שבועת

:‡ ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ìbìâî ¯ äöø íà¦¨¨§©§¥

.ïéôzMä úòeáLa íéøácä elà ìk åéìò̈¨¨¥©§¨¦¦§©©ª¨¦

שותפי�, בי� ותביעות דעות בחילוקי הרמב"� ד� זה בפרק

מהצדדי�. מי על השותפי� שבועת הטלת לעיתי� שמזקיקות

אנשי� כי האמת, את לברר היא השבועה מטרת כלל בדר�

לשקר להישבע רצ"ו)חוששי� סימ� חו"מ שא�(ט"ז מסתבר וכ�

ז א� מלהשבע, ימנע שבועה שהודההחייב האמת לברר דר� ו

ולכ� אמת, אפילו להישבע לא מעדי� שהוא (או חייב שהוא

לשל�). מוכ�

האמת בירור מטרתה השותפי� שבועת א� משנתלכאורה, (ראה:

פז) סימ� סו� המאיריהמשפט א)א� מט, ד� מקצת(שבועות בש� הציע

השות�". דעת את "להפיס נועדה השותפי� ששבועת מפרשי�

הגמרא ב)מסוגיית מח, בשבועת(שבועות החידוש כי עולה

ג� לו להישבע משותפו לדרוש יכול שהשות� הוא השותפי�

נטל השני השות� "שמא טוע� א� ואפילו מבוררת טענה ללא

כדי�". שלא השותפות מממו�

בטענה שותפו את להשביע שיכול שכ� כל לכאורה כ�, וא�

כדי�, שלא השותפות ממעות נטל שחבירו בוודאות לו שידוע

הנתיבות א')אול� ס"ק צג, סימ� בא(חו"מ התובע שכאשר כתב

אבל בטענה. ולכפור פניו להעיז מסוגל הנתבע שמא, בטענת

פניו מעיז הנתבע שאי� חזקה ברי, בטענת בא התובע כאשר

זו שאי� כיו� א� אמת, שטענתו סבירות וקיימת התובע כנגד

וכיו� הנתבע, על שבועה הגמרא חכמי הטילו ודאית, סבירות

מטילי� אי� פניו, מעיז שאינו בחזקה מסתייעת הנתבע שטענת

'שבועה שהיא � השותפי� שבועת – המשנה שבועת את עליו

(מדרבנ�). היסת שבועת אלא חמורה',

ה'תשס"ט ניס� ב' שישי יו� מי? על שבויים ופדיון עבדים רפואת

:·"È ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰Baø åéìò àéöBäå äìç̈¨§¦¨¨©

.."ípç éLôçì àöé" :øîàpL ,íeìk Bì áiç Bðéà ¯ úBàöBä¨¥©¨§¤¤¡©¥¥©¨§¦¦¨

סעדיה רבי בש� ב) כא, משפטי� עזרא, (באב� הובא וכ�

כס�" אי� חינ� "ויצאה הפסוק בלשו� הכפילות בביאור גאו�

לצור� עליה הוציא והאדו� חלתה השפחה שא� ללמדנו,

לו. לשל� צריכה אינה רפואתה,

דבר של בסופו ה� העבד רפואת שהוצאות מכיוו� וזאת,

תפקידו את למלא ויוכל יבריא שהעבד כדי האדו�, לצור�

נכסי על הוצאות המוציא כדוגמת זה והרי האדו�, את ולשרת

כי עצמו, לטובת וכוונתו להשביח�, כדי מלוג') ('נכסי אשתו

את לתבוע יכול אינו מגרשה כאשר לכ�, מהפירות. נהנה הוא

ב)הוצאותיו עט, .(כתובות

פטור שהאדו� ללמדנו תורה הוצרכה עבד שלעני� ומזה

ללמוד נוכל – העבד על שהוציא הרפואה הוצאות את מלשל�

צרי� חוליו, ריפוי הוצאות את חברו עבור שיל� אד� שא�

היא כ� והרי עליו. שהוציא מה את בחזרה לו לשל� חברו

יב)ההלכה רנב, יר"ד חייב(רמ"א – מהשבי חברו את שהפודה

הוצאותיו. כל את בחזרה לו לשל� הנפדה

(bi ,eh d`x ,dnkg jyn)

ה'תשס"ט ניס� ג' קודש שבת בגוי חליפין קניין

:‡ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰Bà ,óñëa Bîöò úà äðB÷å§¤¤©§§¤¤

.íéøáà éLàøa Bà ,øèLa¦§¨§¨¥¥¨¦

להקנות היה צרי� סודר בקניי� חפ� הקונה הדי�, מעיקר

והמקנה הקונה � חליפי� קניי� פועל כ� שהרי למקנה, שלו סודר

סודר מקני� שהעדי� נהוג אול� זה. ע� זה חפצי� מחליפי�

כי לקונה, החפ� נקנה בסודר זוכה וכשהוא למקנה, שלה�

העדי� וכאשר הקונה. של בשליחותו הקניי� את פועלי� העדי�

" בשטר כותבי� הקונה, שליחי רבי�pipwe`ה� (לשו� מיניה"'

התוספות בעלי אומרי� זה, לפי העדי�). על ג,המוסבת (קידושי�

שטר) ד"ה ישא � שליחות בדיני שאינו גוי הוא הקונה כאשר ,

הגוי'. 'וקנה לכתוב

החוש� בקצות סק"ט)ומבואר קצה שבהקנא(סי' עצמה, ה

אינה ההקנאה כי חסרו� אי� הגוי עבור העדי� ידי על שנעשית

היינו כנעני', 'עבד די� על אלא שליחות, הלכות על מבוססת

מהבעלי� לקנות כדי (המקנה) לבעלי� מכספו לתת יכול שאד�

המשתחרר כנעני בעבד מצאנו כ� שהרי שלישי. אד� עבור

אחרי�. של כספ� ידי על אדונו של מהבעלות

אי� וכ� בחליפי� ג� תק� כנעני' 'עבד די� ה'קצות' ולדברי

בגוי. ג� נוהג זה די� ולכ� לשליחות, כנעני עבד די� בי� קשר

כנעני שעבד בפשטות נקט שה'קצות' א� כי להעיר, יש אכ�

אינו עבד הרמב"�, לפי במחלוקת. שנוי הדבר בחליפי�, נקנה

"הרי סודר קניי� הראב"ד לפי ואילו חליפי� בקניי� לחרות יוצא

הוא כ� בכס�, לחרות יוצא כנעני שעבד וכש� ככס�", הוא

בחליפי�. נקנה
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עמו, נמצא השות� א� משנה': ה'לח� כתב ההיתר ובטע�

הלקוחות. את ישרת השני השות� באומנותו שעוסק בשעה הרי

שכתב ש�)ויש חיי השני(בעי השות� יוכל קוני� שיבואו שבשעה

שכשהשות� או הקוני�. ע� ותתעסק מלאכת� הפסק לו: לומר

לו. מחל הרי במלאכתו, לעסוק ממנו מונע ולא עמו נמצא

בגמרא מבואר תורה, בלימוד או מצוה בדבר (קידושי�ולעסוק

א) חכמי�לג, תלמידי מפני לעמוד רשאי� אומניות בעלי "אי�

לשו� כא� שיי� מה בתוס' והקשו במלאכת�". שעוסקי� בשעה

שמדובר ותירצו יעמדו? א� יש איסור מה וכי "רשאי�",

בחולי� רש"י כתב וכ� אחרי�, במלאכת ב)בעוסקי� הרי(נד, ,

הפסד גורמי� בכ� א� בתורה או במצוה לעסוק לה� שאסור

הבית. לבעל

ה'תשס"ט ניס� א' חמישי יו� השותפין שבועת

:‡ ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ìbìâî ¯ äöø íà¦¨¨§©§¥

.ïéôzMä úòeáLa íéøácä elà ìk åéìò̈¨¨¥©§¨¦¦§©©ª¨¦

שותפי�, בי� ותביעות דעות בחילוקי הרמב"� ד� זה בפרק

מהצדדי�. מי על השותפי� שבועת הטלת לעיתי� שמזקיקות

אנשי� כי האמת, את לברר היא השבועה מטרת כלל בדר�

לשקר להישבע רצ"ו)חוששי� סימ� חו"מ שא�(ט"ז מסתבר וכ�

ז א� מלהשבע, ימנע שבועה שהודההחייב האמת לברר דר� ו

ולכ� אמת, אפילו להישבע לא מעדי� שהוא (או חייב שהוא

לשל�). מוכ�

האמת בירור מטרתה השותפי� שבועת א� משנתלכאורה, (ראה:

פז) סימ� סו� המאיריהמשפט א)א� מט, ד� מקצת(שבועות בש� הציע

השות�". דעת את "להפיס נועדה השותפי� ששבועת מפרשי�

הגמרא ב)מסוגיית מח, בשבועת(שבועות החידוש כי עולה

ג� לו להישבע משותפו לדרוש יכול שהשות� הוא השותפי�

נטל השני השות� "שמא טוע� א� ואפילו מבוררת טענה ללא

כדי�". שלא השותפות מממו�

בטענה שותפו את להשביע שיכול שכ� כל לכאורה כ�, וא�

כדי�, שלא השותפות ממעות נטל שחבירו בוודאות לו שידוע

הנתיבות א')אול� ס"ק צג, סימ� בא(חו"מ התובע שכאשר כתב

אבל בטענה. ולכפור פניו להעיז מסוגל הנתבע שמא, בטענת

פניו מעיז הנתבע שאי� חזקה ברי, בטענת בא התובע כאשר

זו שאי� כיו� א� אמת, שטענתו סבירות וקיימת התובע כנגד

וכיו� הנתבע, על שבועה הגמרא חכמי הטילו ודאית, סבירות

מטילי� אי� פניו, מעיז שאינו בחזקה מסתייעת הנתבע שטענת

'שבועה שהיא � השותפי� שבועת – המשנה שבועת את עליו

(מדרבנ�). היסת שבועת אלא חמורה',

ה'תשס"ט ניס� ב' שישי יו� מי? על שבויים ופדיון עבדים רפואת

:·"È ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰Baø åéìò àéöBäå äìç̈¨§¦¨¨©

.."ípç éLôçì àöé" :øîàpL ,íeìk Bì áiç Bðéà ¯ úBàöBä¨¥©¨§¤¤¡©¥¥©¨§¦¦¨

סעדיה רבי בש� ב) כא, משפטי� עזרא, (באב� הובא וכ�

כס�" אי� חינ� "ויצאה הפסוק בלשו� הכפילות בביאור גאו�

לצור� עליה הוציא והאדו� חלתה השפחה שא� ללמדנו,

לו. לשל� צריכה אינה רפואתה,

דבר של בסופו ה� העבד רפואת שהוצאות מכיוו� וזאת,

תפקידו את למלא ויוכל יבריא שהעבד כדי האדו�, לצור�

נכסי על הוצאות המוציא כדוגמת זה והרי האדו�, את ולשרת

כי עצמו, לטובת וכוונתו להשביח�, כדי מלוג') ('נכסי אשתו

את לתבוע יכול אינו מגרשה כאשר לכ�, מהפירות. נהנה הוא

ב)הוצאותיו עט, .(כתובות

פטור שהאדו� ללמדנו תורה הוצרכה עבד שלעני� ומזה

ללמוד נוכל – העבד על שהוציא הרפואה הוצאות את מלשל�

צרי� חוליו, ריפוי הוצאות את חברו עבור שיל� אד� שא�

היא כ� והרי עליו. שהוציא מה את בחזרה לו לשל� חברו

יב)ההלכה רנב, יר"ד חייב(רמ"א – מהשבי חברו את שהפודה

הוצאותיו. כל את בחזרה לו לשל� הנפדה

(bi ,eh d`x ,dnkg jyn)

ה'תשס"ט ניס� ג' קודש שבת בגוי חליפין קניין

:‡ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰Bà ,óñëa Bîöò úà äðB÷å§¤¤©§§¤¤

.íéøáà éLàøa Bà ,øèLa¦§¨§¨¥¥¨¦

להקנות היה צרי� סודר בקניי� חפ� הקונה הדי�, מעיקר

והמקנה הקונה � חליפי� קניי� פועל כ� שהרי למקנה, שלו סודר

סודר מקני� שהעדי� נהוג אול� זה. ע� זה חפצי� מחליפי�

כי לקונה, החפ� נקנה בסודר זוכה וכשהוא למקנה, שלה�

העדי� וכאשר הקונה. של בשליחותו הקניי� את פועלי� העדי�

" בשטר כותבי� הקונה, שליחי רבי�pipwe`ה� (לשו� מיניה"'

התוספות בעלי אומרי� זה, לפי העדי�). על ג,המוסבת (קידושי�

שטר) ד"ה ישא � שליחות בדיני שאינו גוי הוא הקונה כאשר ,

הגוי'. 'וקנה לכתוב

החוש� בקצות סק"ט)ומבואר קצה שבהקנא(סי' עצמה, ה

אינה ההקנאה כי חסרו� אי� הגוי עבור העדי� ידי על שנעשית

היינו כנעני', 'עבד די� על אלא שליחות, הלכות על מבוססת

מהבעלי� לקנות כדי (המקנה) לבעלי� מכספו לתת יכול שאד�

המשתחרר כנעני בעבד מצאנו כ� שהרי שלישי. אד� עבור

אחרי�. של כספ� ידי על אדונו של מהבעלות

אי� וכ� בחליפי� ג� תק� כנעני' 'עבד די� ה'קצות' ולדברי

בגוי. ג� נוהג זה די� ולכ� לשליחות, כנעני עבד די� בי� קשר

כנעני שעבד בפשטות נקט שה'קצות' א� כי להעיר, יש אכ�

אינו עבד הרמב"�, לפי במחלוקת. שנוי הדבר בחליפי�, נקנה

"הרי סודר קניי� הראב"ד לפי ואילו חליפי� בקניי� לחרות יוצא

הוא כ� בכס�, לחרות יוצא כנעני שעבד וכש� ככס�", הוא

בחליפי�. נקנה



נד

xc` e"k - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎh"qyz'd oqip 'b

ה'תשס"ט אדר כ"ו ראשו� יו�

י ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

א�ה,‡. וחמ� ע�רי� העיר מ� האיל� את ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמרחיקי�
�ב�קמה תאני�]�בחר�ב נ�אי[ע� מ�ני א�ה, חמ�י� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

מ�ה,[יופי] �פח�ת לעיר קר�ב ה�מצא איל� וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָָָהעיר.
את העיר �ני ל� נ�תני� קד�, האיל� וא� א�ת�. ְְְְִִִִִֵֶַָָָָק�צצי�
אי� קד�, מה� איזה נ�דע ולא ספק ה�בר היה וא� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�מיו;

וה�ל�. עציו, נ�טל א�א �מי�, האיל� לבעל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָל�

קב�עה·. �ר� מו�מרחיקי� והרבה התבואה את [שדשי� ְְִִֶַָֹ
הר�חבמקו�] י�לי� ��א �די א�ה, חמ�י� העיר ְֲִִִִִֵֶַַָָָֹמ�

אד� יע�ה לא וכ� העיר. לבני וי�יק ���רה, �עת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה�ב�
א�ה חמ�י� ל� היה �� א� א�א ,��� �ת�� קב�עה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ר�
לניר� א� חבר� לנטיעת ה�ב� י�יק ��א �די ר�ח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלכל

חרוש] .[מקו�

מ�‚. ה�רסקי ואת ה�בר�ת ואת ה�בל�ת את ְְִִ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָמרחיקי�
א�ה. חמ�י� ֲִִִַָָהעיר

�רסקי„. ע��י� עורות]ואי� לעיבוד למזרח[מפעל א�א ְִֵ�ְְְְִִֶַָ
ע��ד ריח ה�ק �ממעטת ח�ה מזרחית �ר�ח מ�ני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהעיר,

ָהע�ר�ת.

חבר�,‰. �ל ירק �צד ���� �ל מ�רה לע��ת ��א ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי
ה�רק, �מפסידי� וה�לכי� �אר� נבלעי� ה��רה מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�הרי
מפיגי� �ה� חבר�, �ל ה�צלי� מ� קר�ב �ר�י� ��טע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָא�
ה�ב�רי� �הרי �ב�רי�, ��רת �צד חר�ל ��טע א� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָטעמ�,
�ה�, וכ��צא א�� �כל � ה�ב� �מפסידי� העלי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָא�כלי�
את להרחיק ה��ק ועל י�יק; ��א �כדי להרחיק צרי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאינ�
��� �ת�� ��ה ה�זק; ל� י�יע ��א עד ירצה, א� ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹעצמ�,
אמ�רי� �ברי� ��ה מאליו. לחבר� �א וה�זק ע��ה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�א
��פסק� אחר מאליו �א ה�זק ��היה מרחיק? ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�אינ�
�ע��ה זה �ל מע�יו הי� א� אבל מ�יק. �ל ֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמע�יו
���יק �מי זה הרי ע��ת�, ��עת חבר� את מ�יקי� ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ר��ת�
ח�י� וי�רה �ר��ת�, �עמד למי ��מה? זה למה הא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָ�יד�;
וכ� א�ת�. ���נעי� ע��ה', אני '�ר��תי ואמר: חבר� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָלחצר
הרחיק�, לא א� � זה �עני� למעלה האמ�ר�ת ההרחק�ת ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹ�ל
מ� מ�רה להרחיק צרי� לפיכ�, �ח�יו. �ה�יק �מי זה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָהרי

�כר�י� ה�ב�רי�,[חציר]ה�רק, מ� וחר�ל ה�צלי�, מ� ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
�ידי�; ה�ק יהיה ��א �די � מעט יתר א� טפחי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ל�ה
צרי�. אינ� מאליו, ה�זק יב�א ��א עד להרחיק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

.Âית�� ה�ר על י�רדי� וה� מי�, ��פ� �היה על�ה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�על
מעזיבה �� היתה א� � ספיגה]למ�ה �לי�[טיח �ה�י� ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ

ה�י� י�לע� מ���� עלי�� ��פסק ואחר �פיכה, �עת ��ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
�להרחיק לת�� ה�ח��� צרי� � ה�ח��� על וינ�פ� ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָוירד�

� א�א מעזיבה, �� אי� וא� ה�זק; מ� ירד�עצמ� ����� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
י�נע א� מת��, והעלי�� �ח�יו, �מ�יק זה הרי � מ�ד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�י�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְִִֵֵֶַָָֹמ����.

.Ê�איל ונטע חבר� �בא �דה�, �ת�� ��ר ל� �היה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָמי
לע�ב יכ�ל ה��ר �על אי� � חבר� לב�ר קר�ב �דה� ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָ�ת��
��י ל��ר נכנסי� האיל� �ר�י 'הרי ל�: ול�מר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעליו
זמ�, לאחר ה�א מאליו ה�א נזק ��ה א�ת�'; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�מפסידי�
�� ,��� �ת�� ח�פר ��ה �כ�� מ�יק�; אינ� ��טע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בעת
�מצא וירד ��ר, �חפר רא�ב� וכ� .��� �ת�� נ�טע ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
והעצי� וח�פר, ק�צ� � �דה� �ת�� �מע�� �ל איל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ�ר�י
א�ה ע�רה �� �ת�� �מע�� לאיל� קר�ב היה וא� .���ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
צרי� אינ� וא� ל�. ונ�תנ� ק�צצ� �מע��, �ל ה�ר�י� �ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
זה הרי � �דה� לת�� �מע�� �ל ה�ר�י� ויצא� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלח�ר,
�ר� וכל ה�חר�ה, יע�ב ��א �די טפחי� �ל�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמעמיק
��א ח��� ואינ� ק�צצ�; � טפחי� �ל�ה �ת�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ���צא

ח�פר. ה�א ��� �ת�� ��ה חבר�, �ל האיל� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָייב�

.Á,אילנ�ת �אר א� גפני� נט�עה חבר� �דה �היתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמי
אילנ�ת א� �פני� �צד �פני� �דה� �ת�� לנטע ה�א ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ�בא
�ברי� ��ה א��ת. אר�ע להרחיק צרי� � אילנ�ת ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ�צד
�י� ירחיק לאר�, �ח�צה אבל י�ראל. �אר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאמ�רי�?
א� אילנ�ת, ל�אר �פני� �בי� א��ת; ��י לגפני� ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ�פני�
גדר היה מק��. �כל א��ת אר�ע לאילנ�ת, אילנ�ת ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ�י�
מי מק��. �כל ל�דר ס�מ� וזה ל�דר ס�מ� זה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ינתי�,
על מר�ע מלא ק�צ� �דה�, לת�� נ�טה חבר� איל� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�היה
עד ה��טה, �ל ק�צ� � �ב�קמה �בחר�ב ה�חר�ה; ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��י
�ית על נ�טה היה א� וכ� ה�צר. �נגד �ק�ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ��היה
�ל את ק�צ� � האיל� �ית על א� חבר�, �ל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה�להי�

ה�צר. �נגד �ק�ל ��היה עד ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָה��טה,
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�ל‡. א� ה��א, �ית קבע א� ,��� �ת�� גר� �ע�ה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמי
להרחיק צרי� � �ה� וכ��צא ועפר אבק �� ��� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמלאכה
והעפר האבק א� ה��א �ית ריח א� הע�� י�יע ��א ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�די
��ס�עת היא הר�ח היתה אפ�� י�יק�. ��א עד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלחבר�,
נערת א� העפר �מ�לכת מלאכ��, �ע��ה �עת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֹא�ת�
ח�ב זה הרי � לחבר� �מ�יעת� �ה�, וכ��צא וה�� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹה����
הר�ח ידי על ואפ�� י�יק�, ולא י�יע� ��א �די ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹלהרחיק

ה�. �ח�יו �ה�יק �מי א�� ��ל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָה�צ�יה;

ה�ליכה·. א� � �� �ל להרחיק ח�ב �ה�א �י על ְְִִִִֶַַַַָָָָא�
זה הרי �ה�, וה�יקה העפר ואת ה�� את ה�צ�יה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהר�ח
�א זה נזק ואי� א�ת�, �ס�עה היא �הר�ח מ����; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ט�ר

עצמ�. ה��יק ְִִַַַַֹמ�ח

הריפ�ת‚. את �ת��[סומסומי�]ה��ת� �ה� וכ��צא ְְִֵֵֶֶַַָָ
���י ��תנדנד עד חבר� חצר מנדנד ���ה �בעת ,���ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
וח�ב �ח�יו, �מ�יק זה הרי � החבית �י על ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחבית
וא� ���קת. ממלאכ�� יב�ל א� ינדנד, ��א �די ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלהרחיק
ה�זק. �א מ�ח� �הרי ל���, ח�ב � ה�דנ�ד �עת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹה�יק

לא„. א� � מעלה �ל �פרקי� האמ�ר�ת ההרחק�ת ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹ�ל
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לחזר יכ�ל ואינ� מחל, זה הרי � ו�תק חבר� וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
���ע �ג�� � ��חל מ��� ��ראה וה�א, להרחיק. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�להצריכ�

לע ל� �אמר א� ��ד, �לאע�� �צ�� �ע�ה �ראה� א� ��ת, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
זכה �נזק, ה�חזיק ��ל זה; על הק�יד ולא ו�תק ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהרחקה
ח�� נזקי�, ��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ארנ�. �מ� ��ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
הע��, �ה�: � זה �פרק האמ�ר�ת א�� נזקי� מיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמאר�עת
��ל ה�רקע; ונדנ�ד ,�� וכ��צא והאבק ה��א, �ית ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוריח
הרי �ני�, ��ה ה��ק �תק ואפ�� חזקה. ל� אי� מא��, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאחד
��רי� �מק�� רא�ה ה�ק וכ� להרחיק. וכ�פה� ח�זר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָזה
�מ� ��רצה, עת �כל מחיצה לע��ת ��פה� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָמחיצה,
�ע�� �אי� לפי נזקי�? מ�אר א�� נזקי� �נ� ול�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��ארנ�.
ה�ק �ה�ק� מ�חל, �אינ� וחזקת� מא��; נזק ס�בלת אד� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ�ל
.�� לחזר יכ�ל אינ� א��, �נזקי� ��חל מ�ד� קנ� וא� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹקב�ע.

�ה�‰. וכ��צא נבל�ת א� �� מלאכת לע��ת �החזיק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי
ויאכל�, ה�� �גלל �ה� וכ��צא הע�רבי� ויב�א� ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ�מק�מ�,
��רגליה� ��� א� וצפצ�פ�, �ק�ל� לחבר� מצרי� ה� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
היה א� � �ר�תיה� �מלכלכי� האילנ�ת על י��בי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�
��� �ה�ר�ת א� מ�יק�, זה ��פצ�� ח�לה א� ק�ד� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחבר�
עד ירחיק א� ה�לאכה, א�ת� לב�ל ח�ב � ��� ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָנפסדי�
ה��א �ית לריח ��מה זה ��זק מחמת�; ה�ק יב�א ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��א
חצר �ני א� מב�י �ני וכ� חזקה. ל� �אי� ,�� ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוכ��צא
והי� החזיק, �הרי �� מח� ולא א��, מה� אחד ְְְֲִִֵֶֶָָֹ�ֲֵֶֶֶַָָ��ע�ה
החזיק לא � ו�תק� מ���, לקנ�ת וי�צאי� נכנסי� ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹהע�
יכ�לי� אנ� 'אי� ול�מר: לע�ב עת �כל לה� וי� זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�דבר
�מ� ה�א, קב�ע ה�ק ��ה וה��צאי�'; ה�כנסי� מ��ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלי��

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהע��

.Â�א ח���, ��תח �ג�� חזקה, ל� ��� �נזק �החזיק ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמי
להרחיק, �רא�י מה הרחיק לא א� ה�י�, א�ת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָֹהעביר
'מחל� א� לע��ת', לי אמר� 'א�ה ט�ע�: ה�חזיק ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
�י', מחית ולא ו�תק� ה�זק 'שה�ר א� �ראית', אחר ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ�ִִֶֶַַָָלי
א� מ�ד�', ידע�י ולא �ראיתי, ה�א 'עכ�ו א�מר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוה��ק
א� ארחיק ע�ה א�מר וא�ה ,�� מחיתי '��ראיתי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אמר:
ה�ק�' ��ק�ע �די לי�� מ��� א�תי מדחה וא�ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאס��,
לא וא� ראיה; להביא ה��ק על �ה�, וכ��צא א�� �כל �ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ה�ת ה��יק י�בע נקיטתהביא, ללא � דייני�" ["שבועת ִִִֵֵֶַַַָ
ְִֵָוי�טר.חפ�]

.Êה��א �בית ע�� �ג�� חזקה, ל� �אי� �נזק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק
ה��יק על � נ�ק �ל מ�ד� ��נה ה��יק וטע� �ה�, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכ��צא
ה��ק י�בע ראיה, הביא לא וא� מ�ד�; ��נ� ראיה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹלהביא

ה�ק�. זה ויס�ק ,�� על מ�ד� קנ� ��א ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�ת

יב ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�ל‡. ול�ל ה�דה, את לחלק ��א� ה��פי� א� ְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ�ִַַָהאחי�
ט�ב מק�� �� ואי� �וה ��� היתה א� � חלק� מה� ְֵָָָָָ�ְְִֵֶֶֶָָָאחד
�לבד. ה��ה לפי ח�לקי� � אחד ה�ל א�א רע, ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�מק��
��היה �די זה, מ�ד חלקי לי '�נ� מה�: אחד אמר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוא�
� אחת' �דה ה�ל ויהיה ��י האחרת ל�דה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹסמ��
מ�ת זה, �דבר �ע��ב� זה; על א�ת� וכ�פה ל�, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ��מעי�

קר�ב א� ט�ב, מ��ה אחד חלק היה א� אבל היא. ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָסד��
הרע, �נגד ה�פה א�ת� ו�מ� ל�ר�, קר�ב א� י�תר, ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָל�הר
ל�, ��מעי� אי� � זה' מ�ד ��י ���מא לי '�נ� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָואמר:
הרע ה�ד מ� מ�ת� חצי לי '�נ� אמר: �ג�רל. נ�טל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָא�א
חלקי ��היה �די ה��ב, החצי את א�� �טל� ��מא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ�לא

�� ל�דה ל�;סמ�� ���מעי� ה�א�ני� מקצת ה�ר� � י' ְְְְִִִִֶֶֶַָָָ
לד��. רא�י �ב� נ�טה, �ע�י ְְִֶַָָָָולזה

אבל·. �אחד. ��� חלקי� �ני נ�טל �חלק, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָה�כ�ר
אחיו וחלק חלק� נ�טל האב, �נכסי אחיו ע� �חלק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָה�ב�
��ני ל� על� וא� על�; אחד, �מק�� על� וא� ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ�ג�רל;

על�. ְָמק�מ�ת,

וצפ��,‚. מזרח ל� מ�י� ה�הר �היה מר�עת ְְִִֶַַַַָָָָָָָ�ְֶֶאר�
���יע �די �אלכס��, א�ת� ח�לקי� � �מערב �ר�� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוה�ר�
החצי לי '�נ� אמר: וא� ודר�. נהר ולזה ודר�, נהר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
�בר: �ל �לל� ל�. ��מעי� �די', �צד �ה�א זה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ���ד
��פי� � �לל הפסד חבר� על ואי� לזה, ט�ב �ה�א �בר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ל

לע��ת�. חבר� ֲֲֵֶַאת

.„� לאחר חלק� ��כר ה��פי� מ� א� האחי� מ� ְְִֵֶֶַַָָ�ִִִֶַַָָאחד
ה��פי� א� האחי� �אר ל� ונ�תני� ה��קח, את ִָ�ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָמס�קי�

�יניה�. זר י�נס ��א �די וה�ל�, ��ת�, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�מי�

י�‰. � לאחר ��� קרקע ה��כר �ל א�א ע�ד, ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
�לס�ק ל��קח, ה�מי� ל�� ��� ה�צר �צד �ה�א ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָלחבר�
ה�צר; �� �ל �ליח ה�א �א�� הרח�ק, ה��קח וזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�ת�,
�י�, �ית ��כר� �י� �ל�ח�, ��כר �י� ה�א, ��כר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�י�
ה��קח היה אפ�� ה�צר. �� �י� �� י� � �ל�ח� ��כר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�י�
האר� ע� ה�צר �ב� ל��כר, וקר�ב ו�כ� חכמי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�למיד
זה, ודבר ה��קח. את �מס�ק ק�ד�, ה�צר �� � ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָרח�ק
חכמי�: אמר� וה��ב"; ה��ר "וע�ית ��אמר: ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָמ���
זה מק�� ��קנה ה�א וי�ר ט�ב � ה�א אחד וה�כר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָה�איל
��� � ר�י� ה�צר �ני הי� הרח�ק. מ� יתר ה�צר, ��ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ָ
ונ�תני� מנינ�, לפי �יניה� והיא ה�מ�רת, ה�דה �ז� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָז�כי�
א� אבל אחת. �ע� ��� ��א� וה�א, ל��קח; ה�מי� ����ְִֵֶַַַָָָ�ֲִַַַַָָ
וה�א ה�איל לב��, �� זכה � ה��קח וס�ק מה� אחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקד�
� אחרת �מדינה �מקצת� מקצת�, �א� א� וכ� ה�צר. ��ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
וכ� לה�. והיא �לבד, �א� הע�מדי� א�� א�ת� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמס�קי�
��� ה��פי� מ� לאחד א� ה�צר, מ�ני לאחד ִֶָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה��כר
;�� זכה ��רקע, ��פ� �אינ� �י על א� � �מ�� ְַַַָָָָ�ְִֵֶַַַַָָ�מ�א
ע��. נ�טלי� ה�צר �ני �אר א� ה��פי� �אר ְְְִִִֵֶֶַָָ�ְְֵַָואי�

.Âדה� �ל ה�צר �על אי� � לאחד נכסיו �ל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה��כר
היא �הרי ה�דה, מא�ת� ה��קח את מס�ק מה� ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחת
א� הרא��ני�, ל�עלי� ה��כר וכ� �אחד. קנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחרת

ה�צר. �� �י� �� אי� � ה��י מ� ִִֵֵֶֶֶַַַַה��קח

.Ê�מ��תי � לג�י �ל[מנדי�]ה��כר ��ק�ל עד א�ת� ְְְְִֵֵֶַַַַָ
ה�ה ה�צר �� ע� ה��י ��נהג עד ה��י, מ� ��ב�א ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאנס
�די� ��א �דבר אנס� וא� ��ל. י�ראל �דיני ���ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ה��כר. מ��� ְְִֵֵֵַַָי�ראל,

.Á.ה�צר �� �י� מ��� �� אי� ְִִִֵֶֶֶַַָה�כיר�ת,
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לחזר יכ�ל ואינ� מחל, זה הרי � ו�תק חבר� וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
���ע �ג�� � ��חל מ��� ��ראה וה�א, להרחיק. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�להצריכ�

לע ל� �אמר א� ��ד, �לאע�� �צ�� �ע�ה �ראה� א� ��ת, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
זכה �נזק, ה�חזיק ��ל זה; על הק�יד ולא ו�תק ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהרחקה
ח�� נזקי�, ��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ארנ�. �מ� ��ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
הע��, �ה�: � זה �פרק האמ�ר�ת א�� נזקי� מיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמאר�עת
��ל ה�רקע; ונדנ�ד ,�� וכ��צא והאבק ה��א, �ית ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוריח
הרי �ני�, ��ה ה��ק �תק ואפ�� חזקה. ל� אי� מא��, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאחד
��רי� �מק�� רא�ה ה�ק וכ� להרחיק. וכ�פה� ח�זר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָזה
�מ� ��רצה, עת �כל מחיצה לע��ת ��פה� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָמחיצה,
�ע�� �אי� לפי נזקי�? מ�אר א�� נזקי� �נ� ול�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��ארנ�.
ה�ק �ה�ק� מ�חל, �אינ� וחזקת� מא��; נזק ס�בלת אד� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ�ל
.�� לחזר יכ�ל אינ� א��, �נזקי� ��חל מ�ד� קנ� וא� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹקב�ע.

�ה�‰. וכ��צא נבל�ת א� �� מלאכת לע��ת �החזיק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי
ויאכל�, ה�� �גלל �ה� וכ��צא הע�רבי� ויב�א� ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ�מק�מ�,
��רגליה� ��� א� וצפצ�פ�, �ק�ל� לחבר� מצרי� ה� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
היה א� � �ר�תיה� �מלכלכי� האילנ�ת על י��בי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�
��� �ה�ר�ת א� מ�יק�, זה ��פצ�� ח�לה א� ק�ד� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחבר�
עד ירחיק א� ה�לאכה, א�ת� לב�ל ח�ב � ��� ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָנפסדי�
ה��א �ית לריח ��מה זה ��זק מחמת�; ה�ק יב�א ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��א
חצר �ני א� מב�י �ני וכ� חזקה. ל� �אי� ,�� ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוכ��צא
והי� החזיק, �הרי �� מח� ולא א��, מה� אחד ְְְֲִִֵֶֶָָֹ�ֲֵֶֶֶַָָ��ע�ה
החזיק לא � ו�תק� מ���, לקנ�ת וי�צאי� נכנסי� ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹהע�
יכ�לי� אנ� 'אי� ול�מר: לע�ב עת �כל לה� וי� זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�דבר
�מ� ה�א, קב�ע ה�ק ��ה וה��צאי�'; ה�כנסי� מ��ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלי��

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהע��

.Â�א ח���, ��תח �ג�� חזקה, ל� ��� �נזק �החזיק ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמי
להרחיק, �רא�י מה הרחיק לא א� ה�י�, א�ת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָֹהעביר
'מחל� א� לע��ת', לי אמר� 'א�ה ט�ע�: ה�חזיק ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
�י', מחית ולא ו�תק� ה�זק 'שה�ר א� �ראית', אחר ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ�ִִֶֶַַָָלי
א� מ�ד�', ידע�י ולא �ראיתי, ה�א 'עכ�ו א�מר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוה��ק
א� ארחיק ע�ה א�מר וא�ה ,�� מחיתי '��ראיתי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אמר:
ה�ק�' ��ק�ע �די לי�� מ��� א�תי מדחה וא�ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאס��,
לא וא� ראיה; להביא ה��ק על �ה�, וכ��צא א�� �כל �ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ה�ת ה��יק י�בע נקיטתהביא, ללא � דייני�" ["שבועת ִִִֵֵֶַַַָ
ְִֵָוי�טר.חפ�]

.Êה��א �בית ע�� �ג�� חזקה, ל� �אי� �נזק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק
ה��יק על � נ�ק �ל מ�ד� ��נה ה��יק וטע� �ה�, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכ��צא
ה��ק י�בע ראיה, הביא לא וא� מ�ד�; ��נ� ראיה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹלהביא

ה�ק�. זה ויס�ק ,�� על מ�ד� קנ� ��א ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�ת

יב ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�ל‡. ול�ל ה�דה, את לחלק ��א� ה��פי� א� ְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ�ִַַָהאחי�
ט�ב מק�� �� ואי� �וה ��� היתה א� � חלק� מה� ְֵָָָָָ�ְְִֵֶֶֶָָָאחד
�לבד. ה��ה לפי ח�לקי� � אחד ה�ל א�א רע, ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�מק��
��היה �די זה, מ�ד חלקי לי '�נ� מה�: אחד אמר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוא�
� אחת' �דה ה�ל ויהיה ��י האחרת ל�דה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹסמ��
מ�ת זה, �דבר �ע��ב� זה; על א�ת� וכ�פה ל�, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ��מעי�

קר�ב א� ט�ב, מ��ה אחד חלק היה א� אבל היא. ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָסד��
הרע, �נגד ה�פה א�ת� ו�מ� ל�ר�, קר�ב א� י�תר, ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָל�הר
ל�, ��מעי� אי� � זה' מ�ד ��י ���מא לי '�נ� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָואמר:
הרע ה�ד מ� מ�ת� חצי לי '�נ� אמר: �ג�רל. נ�טל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָא�א
חלקי ��היה �די ה��ב, החצי את א�� �טל� ��מא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ�לא

�� ל�דה ל�;סמ�� ���מעי� ה�א�ני� מקצת ה�ר� � י' ְְְְִִִִֶֶֶַָָָ
לד��. רא�י �ב� נ�טה, �ע�י ְְִֶַָָָָולזה

אבל·. �אחד. ��� חלקי� �ני נ�טל �חלק, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָה�כ�ר
אחיו וחלק חלק� נ�טל האב, �נכסי אחיו ע� �חלק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָה�ב�
��ני ל� על� וא� על�; אחד, �מק�� על� וא� ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ�ג�רל;

על�. ְָמק�מ�ת,

וצפ��,‚. מזרח ל� מ�י� ה�הר �היה מר�עת ְְִִֶַַַַָָָָָָָ�ְֶֶאר�
���יע �די �אלכס��, א�ת� ח�לקי� � �מערב �ר�� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוה�ר�
החצי לי '�נ� אמר: וא� ודר�. נהר ולזה ודר�, נהר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
�בר: �ל �לל� ל�. ��מעי� �די', �צד �ה�א זה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ���ד
��פי� � �לל הפסד חבר� על ואי� לזה, ט�ב �ה�א �בר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ל

לע��ת�. חבר� ֲֲֵֶַאת

.„� לאחר חלק� ��כר ה��פי� מ� א� האחי� מ� ְְִֵֶֶַַָָ�ִִִֶַַָָאחד
ה��פי� א� האחי� �אר ל� ונ�תני� ה��קח, את ִָ�ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָמס�קי�

�יניה�. זר י�נס ��א �די וה�ל�, ��ת�, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�מי�

י�‰. � לאחר ��� קרקע ה��כר �ל א�א ע�ד, ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
�לס�ק ל��קח, ה�מי� ל�� ��� ה�צר �צד �ה�א ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָלחבר�
ה�צר; �� �ל �ליח ה�א �א�� הרח�ק, ה��קח וזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�ת�,
�י�, �ית ��כר� �י� �ל�ח�, ��כר �י� ה�א, ��כר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�י�
ה��קח היה אפ�� ה�צר. �� �י� �� י� � �ל�ח� ��כר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�י�
האר� ע� ה�צר �ב� ל��כר, וקר�ב ו�כ� חכמי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�למיד
זה, ודבר ה��קח. את �מס�ק ק�ד�, ה�צר �� � ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָרח�ק
חכמי�: אמר� וה��ב"; ה��ר "וע�ית ��אמר: ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָמ���
זה מק�� ��קנה ה�א וי�ר ט�ב � ה�א אחד וה�כר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָה�איל
��� � ר�י� ה�צר �ני הי� הרח�ק. מ� יתר ה�צר, ��ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ָ
ונ�תני� מנינ�, לפי �יניה� והיא ה�מ�רת, ה�דה �ז� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָז�כי�
א� אבל אחת. �ע� ��� ��א� וה�א, ל��קח; ה�מי� ����ְִֵֶַַַָָָ�ֲִַַַַָָ
וה�א ה�איל לב��, �� זכה � ה��קח וס�ק מה� אחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקד�
� אחרת �מדינה �מקצת� מקצת�, �א� א� וכ� ה�צר. ��ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
וכ� לה�. והיא �לבד, �א� הע�מדי� א�� א�ת� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמס�קי�
��� ה��פי� מ� לאחד א� ה�צר, מ�ני לאחד ִֶָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה��כר
;�� זכה ��רקע, ��פ� �אינ� �י על א� � �מ�� ְַַַָָָָ�ְִֵֶַַַַָָ�מ�א
ע��. נ�טלי� ה�צר �ני �אר א� ה��פי� �אר ְְְִִִֵֶֶַָָ�ְְֵַָואי�

.Âדה� �ל ה�צר �על אי� � לאחד נכסיו �ל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה��כר
היא �הרי ה�דה, מא�ת� ה��קח את מס�ק מה� ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחת
א� הרא��ני�, ל�עלי� ה��כר וכ� �אחד. קנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחרת

ה�צר. �� �י� �� אי� � ה��י מ� ִִֵֵֶֶֶַַַַה��קח

.Ê�מ��תי � לג�י �ל[מנדי�]ה��כר ��ק�ל עד א�ת� ְְְְִֵֵֶַַַַָ
ה�ה ה�צר �� ע� ה��י ��נהג עד ה��י, מ� ��ב�א ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאנס
�די� ��א �דבר אנס� וא� ��ל. י�ראל �דיני ���ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ה��כר. מ��� ְְִֵֵֵַַָי�ראל,

.Á.ה�צר �� �י� מ��� �� אי� ְִִִֵֶֶֶַַָה�כיר�ת,
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.Ë���ממ �ה�א לזה מכר� �� ואחר מק��, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָהממ���
רח�ק מק�� ה��כר וכ� ה�צר. �� �י� מ��� �� אי� � ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�יד�
יפה מק�� לגאל �די רע ��כר א� קר�ב, מק�� לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ�די
לקב�רה, ��כר א� ה�ל�, מנת ל�� �די ��כר א� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�דמיו,
�י� מא�� �אחד אי� � ה�נ�ת א� הא�ה למז�� ��כר� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָא�

ה��קח. זכה א�א ה�צר, ��ֵֶֶֶֶַַַָָָ

.È,למ�ר טר�די� א�� ��ל ה�צר? �� �י� �ה� אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹול�ה
�� �י� �ה 'י� �אמר וא� מ�כרי�, �ד�ל צר� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ�מ�ני
אטרח 'ל�ה א�מר: ה�א �הרי ל�קח, ימצא� לא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה�צר',
יכ�לי� ה�עלי� ואי� א�תי'? ויס�ק זה ויב�א ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוא�ח,

ויקנה. מע�ת ה�צר �על ��ביא עד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָלהמ�י�

.‡Èמכר �� וכ��צא ה�ס 'מ�ני ואמר: ה��קח ��ע� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהרי
לב�ל ט�ע� א�ה '�קר א�מר: ה�צר �בעל ה��כר', ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלי
מ�ד י�ציא �� ואחר ראיה, להביא ה�צר �על על � ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָזכ�תי'

ה�ת. ה��קח י�בע ראיה, הביא לא וא� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹה��קח;

.·Èא�א מס��ק ה��קח אי� ספק, ��בר �� היה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאפ��
ה��קח טע� א� לפיכ�, ה�צר. �על ��ביא �ר�רה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ראיה
'��כר א� א�ה', 'אריס ז�', ל�דה א�ה '�זל� ל�: ְְְִֵֶַַַַָָָָָָואמר
�ה�א ראיה להביא ה�צר �על צרי� � 'ממ���' א� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�ה'
�זה. ���צא �ל וכ� �חזקת�. ז� ו��רקע ה�צר, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�על

.‚È;ה�צר �על �י� �� אי� קט�י�, לית�מי� ְִִִִֵֵֶֶַַַַַה��כר
ה�צר. מ�על יתר א��, ע� חסד �ע��י� וה��ר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה��ב

.„Èמ�ני ה�צר, �על �י� �� אי� � לא�ה ה��כר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכ�
חסד ולקחה, וה�איל ולקנ�ת, �מיד לטרח �ר�� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�אי�

�יד�. ה�רקע ��עמד ְְֲֶַַַַָָֹה�א

.ÂËיכ�ל ה�צר �על אי� ואנ�ר�ינס, לטמט�� ְְְְִֵֶֶַַַַַַָ�ְַָמכר
א�ה. ספק �ה� מ�ני ְְְְִִֵֵֵֶַָָלס�ק�,

.ÊËאחד �ל האילנ�ת א� וה�ני� אחד, �ל ה�רקע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
�ל ��רקע, זכ�ת האילנ�ת לבעל א� ה�ני� לבעל י� א� �ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָ
מה� אחד מכר א� לפיכ�, חבר�; �ל מצר �� מה� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד
האילנ�ת לבעל אי� א� אבל ה��קח. מס�ק חבר� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָחלק�,
יאמר ��רצה זמ� �ל א�א ��רקע, �ל�� ה�ני� לבעל ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹא�
זכה � ה�דה �על �מכר �נינ�', הרס א� אילנ� 'עקר ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹל�:
א�ת�. מס�ק ה�ני� �על א� האילנ�ת �על ואי� ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָה��קח,
ה�רקע �על הרי ה�ני�, �על א� האילנ�ת �על מכר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָוא�

א�ת�. ְֵַמס�ק

.ÊÈרכב חבר� מצר �בי� �ינ� מפסיק �ל[שורה]היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ר�אי�: � �ה� וכ��צא ��א א� וחזק, �ב�� �ני� א� ְִֵֶַָָ�ְְְִִַָָָָָ�קלי�,
ה�פסיק, ה�בר �ת�� אחד �ל� אפ�� להכניס יכ�ל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָא�
�מס�ק ,��� מצר �� זה הרי � ה�ד�ת ��י ��תערב� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעד

ה��קח. מס�ק אינ� לאו, וא� ְְִֵֵֵֵַַַַַָה��קח;

ה'תשס"ט אדר כ"ז שני יו�
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��טר‡. �ת�ב היה ה�צר. �� �י� �� אי� מ�נה, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָה��ת�
ה�צר; �� �י� �� י� ה��ת�, על ז� מ�נה �אחרי�ת ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמ�נה
מ�נה, �תב ולא היא, מכירה � אחרי�ת �� וי� ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹה�איל
�וה. �היא מה ל�? נ�ת� וכ�ה ה�צר. �� זכ�ת לב�ל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָא�א

היא,·. �מכירה ע�ינ� והערמה ה�א, ��' ה��קח: ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָאמר
�ל �די� ונ�טל חפ�, �נקיטת נ��ע � קניתיה' וכ� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ�בכ�

ונוטלי�]ה�ל�חי� לטע�[שנשבעי� ��רי� לי ויראה . ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
�וה על אמר א� אבל מעט; יתר א� רא�יי�, �ה� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מי�

'�מ נאמ�.מאה: אינ� קניתי', אתי� ְֱִִִֵֵֶַָָָָ

ז�,‚. מ�נה אחרי�ת עלי 'וק�ל�י מ�נה: ��טר �ת�ב ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָהיה
מאתי�, ה�צר �� ל� נ�ת� � מאתי�' ל� א�� מ�ד� �צא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�א�

מנה. א�א �וה �אינ� �י על וא� מס�ק�, �� ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר

החלי�„. ה�צר. �על �י� �� אי� �חצר, חצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלי�
א�ת� �מי ר�אי� � מ�לטלי� ��אר א� �בהמה ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָחצר
�מס�ק�; ה�צר �� ל� ונ�ת� ה��לטלי�, א�ת� א� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�המה
��� ,'�� ��קח�י �מי� לי ��' ל�: ל�מר יכ�ל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָואינ�

�ל��. מ�עלת ואינ� היא, ְְֲִֵֶֶַָָָהערמה

ל�‰. מכר �� ואחר �דה�, �אמצע מעט קרקע ל� ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָמכר
ה�עט א�ת� א� ר�אי�: � ��אמצע א�ת� �צד ְְְְִִֶֶַַַַַַָָקרקע
ה�רקע זאת לג�י ז��רית א� ע�ית ה�א �ח�ה ל� ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ��כר
יכ�ל ה�צר �� ואי� ה��קח, זכה � �אחר�נה ל� ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��כר
ה�עט א�ת� מ�ני ה�א, מצר �� עצמ� ה�א �הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַלס�ק�,
���� ל� ��כר זאת �מ� ה�עט א�ת� וא� �אמצע. ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹ��נה
ה�דה מ� א�ת� מס�ק ה�צר �ב� מערי�, זה הרי � ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�צ��

.���� ֶַָָ��נה

.Âל�קח �התנה �י� מ�כר �התנה �י� �נאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה��כר
ויז�ה ה�נאי�, ��תק�מ� עד לס�ק� יכ�ל ה�צר �על אי� �ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
יס�ק �� ואחר �לל; ע�ה �� ת�אר ולא ��רקע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹה��קח

א�ת�.

.Êה�צר �� � והפסיד סתר א� וה��יח, ��נה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה��קח
מע�יו �כל ה�א והרי ל�, הרא�יי� דמי� ל� ונ�ת� ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמס�ק�
�� א�ת� ��ס�ק קד� ה��קח לוה א� וכ� ה�ליח. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�מ�
�� מ�ד ט�ר� ��� ח�ב �על אי� � ה�צר �� וס�ק� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַה�צר,
�צד ה��קח ��ל ה�יני�: א�� �כל הע�ר ה�א זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה�צר.
ולא �לח�, �לת�� לחבר�, �ליח �מ� ה�א הרי חבר�, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמצר
הפסיד וא� ה�צאה; נ�טל � ה��יח א� לפיכ�, ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָלע�ת.
��ה ה�מי�. מ� א�ת� מנ�י� � �ר�ת אכל א� והרס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוחפר
��א אחר ��אכל� ה�ר�ת? ל� ��ח�בי� אמ�רי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ברי�
�אכל ה�ר�ת �ל אבל לס�ק�. מע�ת והביא ה�צר ��ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

א�ת�. מח�בי� ואי� א�כל, ה�א ��� � ְְְִִֵֵֶֶַָֹמ�ד�

.Á�לס�ק ה�צר �על �בא אחת, �דה מ�ני� ��קח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד
מס�ק� א�א יכ�ל, אינ� � האחד מ� ��קח �לבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמחצי�
לבעל י� � ל�ני� קרקע ה��כר אבל .��� מ�יח א� ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ�ִַַָ�ִמ���

אחד. �לה�יח האחד לס�ק א� �ניה�, לס�ק ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�צר

.Ëמכר ��ס�ק� וקד� ה��קח, את לס�ק ��א ה�צר ��ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
זכ�ת�. את א�ד � ה�צר על ל� ��� ה�דה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאת

.Èאת מס�ק אינ� � ה�צר �על ה�א והרי ��כר, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ�ליח
מ��. �ד�לה מחילה ל� ואי� ל�, מכר ה�א �הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָה��קח;

.‡È� ה�צר �על מ�ד ה�דה ��ר� מ�כר �ל ח�ב ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ�על
וה��קח ���ק�, ה��קח מ� ונ�טל ח�זר ה�צר �על ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהרי

ה��כר. מ� ונ�טל ְִֵֵֵַח�זר

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` f"k ipy mei -

.·È;�לס�ק ה�צר לבעל י� �ח�ב�, ��ר� ח�ב �על ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל
ה�טר� ירצה וא� ה��קח. מ�ח �ד�ל ה��ר� �ח יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
�מ� לע�ל�, �דה� ל� �חזר � עליו ח�ב �הי� ה�מי� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹל��

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.‚È� ל� היא ��כ�ת �י� �ית ורא� ה�צר, �� �היה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָקט�
�עלי �אר ע� חלק ל� י�ל� א� ה��קח, את ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָמס�קי�

��רא�. �מ� ְְִֶֶֶַה�צר

.„Èאת מס�ק זה הרי ה�צר, �� א��� �היתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�על
ל� ��ב�א זכ�ת וכל �ר��ת�, א��� נכסי ��ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָה��קח;
ז� �זכ�ת ��חלה א��� מ�ד קנ� אפ�� ל�. היא זכ�ת �ְְְֲֲִִִִִֶַָָָ
הא�ה עמדה מס�ק�. ה�על א�א מ�עיל, אינ� � ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָל��קח
ונ�ת� נ��א �היה העבד וכ� ה��קח, את וס�קה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�ע��,
א� ה�על רצה א� � ה��קח את ���ק אד�ניו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�נכסי
ותחזר יק��, לא רצה, וא� ידיה�; על מק�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהאד��,

ה�מי�. ויחזיר ְְִִֵַַַַָל��קח,
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�ה�א‡. וזה ��� ה�צר �� והביא �דה�, למ�ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהר�צה
�רצה 'א� ה�צר: לב� ואמר �י�, לבית מ��� ל�ח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָר�צה
זה והרי עצמ�, ס�ק � לאו וא� קנה, וכ� �כ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלקנ�ת
מע�ת מביא א� א�א טענה; ל� נ�ארה לא זה הרי � ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹל�קח'
אי� ואביא', 'אטרח אמר: זכ�ת�. �טלה א� וק�נה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָמ�ד
ל�, ��� אמ�ד ה�א א� � ואביא' 'אל� ל�. ְְִִִֵֵֵֶָָ��מעי�
��מעי� אי� אמ�ד, אינ� וא� ויביא; ��ל� עד ל� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָממ�יני�
'א� ל�: א�מרי� לפיכ� לה�מט. א�א ר�צה �אינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָל�,
זמ� ק�בעי� �אי� זכ�ת�'; �טלה א� ז�זי�, ע�ה ְְְְְִִִֵֶַַָָָה�ציא
ה��קח וה�ציא ה�ע�ת, ה�צר �� ה�ציא ה�צר. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָלבעל
לצאת ממהרי� א� מ��זיו, ט�בי� ל�קח �ל הי� א� � ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמע�ת
היה ה�צר. �� �י� ל� ואי� זכ�ת�, �טלה � מ��זיו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיתר
ר�צה ה�צר �ב� ��י�, �� לבנ�ת לקנ�ת� ה��קח ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָר�צה
�י� �� ואי� האר�, י��ב מ��� ז�כה, ה��קח � ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלזרע�

ה�צר. ��ֶֶֶַ

.·�� �ל�ני 'הרי ל�: ואמר ה�צר, �ב� ונמל� ה��קח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�א
מ���'? וא�ח אל� ז�, �דה לי למ�ר ר�צה ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹה�צר
א�ת� לס�ק ל� וי� זכ�ת�; ��ל לא � וקח' 'ל� ל�: ְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹואמר
אמ�רי� �ברי� ��ה מ�ד�. קנ� �� א� א�א ��נה, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחר
ל� מחל א� אבל ��קנה. קד� ל� ���חל קני�? ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��רי�
�כר א� ע��, וס�ע ה�צר �� ��א �ג�� ��קח, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזכ�ת�
ולא �מ���� �ה�א �ל וס�תר ��נה א�ת� �ראה א� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמ���,
לס�ק�. יכ�ל אינ� ו��ב מחל, זה הרי � ערער ולא �� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹמחה

ואחר‚. קט�, א� ח�לה, א� אחרת, �מדינה ה�צר �� ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה
אינ� � הה�ל� �בא ה�ט�, הג�יל א� הח�לה, הבריא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָזמ�
למ�ר יכ�ל אד� אי� � �� א�מר א�ה �א� לס�ק�; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיכ�ל
�צא �ני� ��ה 'לאחר א�מר: ה��קח �הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָקרקע�,

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה ְְִִִֶַָָמ�די'.

מ�זיל„. הע� לכל א� � �מנה מאתי� �וה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָה��כר
מ�זיל אינ� וא� �מס�ק�; מאה ה�צר �� ל� נ�ת� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�מ�כר,
לזה נת� �ה��כר �וה, �היא מאתי� ל� נ�ת� � הע� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלכל

עד לס�ק�, יכ�ל אינ� � �מאתי� מנה �וה לקח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמ�נה.
נ��ע � �יניה� קנ�ניא ��� ה�צר �� טע� ה�אתי�. ����ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
עדי� �� הי� וא� מאתי�. ונ�טל חפ�, �נקיטת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��קח
�בי� �ינ� היתה �אמנה ט�ע� ה�צר �ב� מאתי�, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ת�
הרי � מאה א�א מ��� לקח ��א �ו�אי י�דע ואני ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה��כר,
מס�ק�, �� ואחר העדי�, �העיד� �מ� ה�אתי� נ�ת� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזה

ונפטר. �מאתי�, ��קח ה�ת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�מ��יע�

קרקע‰. למ�ר הר�צה מה��ל אחד �ל �ני�, �בא� , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
� ה�צר �על מה� אחד ואי� א��', �דמי� א�ח 'אני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָא�מר:
העיר �� ה�דה, מ�כני ואחד העיר מ���בי האחד היה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָא�
קר�ב ק�ד�; חכמי� �למיד חכמי�, ותלמיד �כ� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָק�ד�;
ה�כ� וקר�ב, �כ� ק�ד�; חכמי� �למיד חכמי�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָותלמיד
מה� אחד קד� ה�א. וה��ר ה��ב �כלל זה ��� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָק�ד�;
ה�איל לס�ק�, יכ�ל ל� לק�� �רא�י חבר� ואי� זכה; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוקנה,
�ר� זה �דבר חכמי� צ�� ��א ה�צר; �על מה� אחד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואי�

.�� �ע��ה היא ט�בה ונפ� חסיד�ת �ר� א�א ְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ�י�,

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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ו��פ�, אד� �ל �ל�ח� �י� לידע � ההלכ�ת א�� ָ�ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָעני�
�ל �בא�ר ��כר�. �בהפסד� �ממ�ר� �מ�ח� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ�מ��טיה�

א��. �פרקי� � הא�� ְִִִִֵֵַָָה�יני�

א ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

א�‡. מ�לטלי�', א� קרקע לי �מכר 'צא ל�ל�ח�: ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹהא�מר
וכל �ליח�ת�, וע��ה ל� ול�קח מ�כר זה הרי � לי' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ'קנה
עדי�, ולא קני� צרי� �ליח הע��ה ואי� ק�מי�. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמע�יו
עדי� צריכי� ואי� חבר�; לבי� �ינ� �לבד �אמירה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָא�א
ה�ענ�ת. �ל ��אר מה�, אחד �פר א� ה�בר, לג��ת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָא�א

וכ�·. �ל��. ע�ה לא מ��ח�, �ברי על �עבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�ליח
ח�זר, � �מ�לטלי� �י� �קרקע �י� �ה�א, �כל טעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָא�
אמר� ולא לע�ת'. ולא �לח�י�, 'לת�� ל�: א�מר ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ�הרי
וה�טר�ת והעבדי� �ת�ת, �מ�לטלי� ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ�הה�ניה
ק�נה א� ,��� �מ�כר א�א ה�ניה, �ה� אי� ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוה�רקע�ת
ח�זר. �ה�א, �כל �כ�� ��עה ה�ליח אבל ְֵֶָָ�ְְְֲִֶַַַָָָָלעצמ�;

��א‚. ל� וקנה קרקע, ל� לקנ�ת ל�ל�ח� מע�ת ְְְְִִֶַַַָָָָֹנת�
לעצמ� א�ת� ל�קח וה�ליח ע��ת; זה הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�אחרי�ת
למ��ח א�ת� �מ�כר וח�זר �ע�ה, �מ� �אחרי�ת ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��א
על האחרי�ת �מע�תיו, א�ת� וקנה ה�איל ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָ�אחרי�ת;
עליו התנה א� לפיכ�, �זה. ���צא �ל וכ� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָה�ליח.
�וה ל� מכר אפ�� � לע�ת �י� לת�� �י� �ליח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ע�ה�
לחזר יכ�ל אינ� � �מאה �ינר �וה לקח א� �דינר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמאה

ה�נאי. �פי ל� ל�� המ��ח וח�ב ,��ְְְְִִֵֵַַַַַַָ

�מכר„. סאה', �ית ��י מ�דה לי 'מכר ל�ל�ח�: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהא�מר
ה��קח וקנה �בריו, על מ�סי� זה הרי � סאתי� �ית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָל�
ל� �מכר סאתי�', �ית לי 'מכר ל�: אמר �לבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ�ית
אמר ל�קח. קנה ולא �בריו, על מעביר זה הרי � סאה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�ית
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.·È;�לס�ק ה�צר לבעל י� �ח�ב�, ��ר� ח�ב �על ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל
ה�טר� ירצה וא� ה��קח. מ�ח �ד�ל ה��ר� �ח יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
�מ� לע�ל�, �דה� ל� �חזר � עליו ח�ב �הי� ה�מי� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹל��

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.‚È� ל� היא ��כ�ת �י� �ית ורא� ה�צר, �� �היה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָקט�
�עלי �אר ע� חלק ל� י�ל� א� ה��קח, את ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָמס�קי�

��רא�. �מ� ְְִֶֶֶַה�צר

.„Èאת מס�ק זה הרי ה�צר, �� א��� �היתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�על
ל� ��ב�א זכ�ת וכל �ר��ת�, א��� נכסי ��ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָה��קח;
ז� �זכ�ת ��חלה א��� מ�ד קנ� אפ�� ל�. היא זכ�ת �ְְְֲֲִִִִִֶַָָָ
הא�ה עמדה מס�ק�. ה�על א�א מ�עיל, אינ� � ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָל��קח
ונ�ת� נ��א �היה העבד וכ� ה��קח, את וס�קה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�ע��,
א� ה�על רצה א� � ה��קח את ���ק אד�ניו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�נכסי
ותחזר יק��, לא רצה, וא� ידיה�; על מק�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהאד��,

ה�מי�. ויחזיר ְְִִֵַַַַָל��קח,

יד ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�ה�א‡. וזה ��� ה�צר �� והביא �דה�, למ�ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהר�צה
�רצה 'א� ה�צר: לב� ואמר �י�, לבית מ��� ל�ח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָר�צה
זה והרי עצמ�, ס�ק � לאו וא� קנה, וכ� �כ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלקנ�ת
מע�ת מביא א� א�א טענה; ל� נ�ארה לא זה הרי � ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹל�קח'
אי� ואביא', 'אטרח אמר: זכ�ת�. �טלה א� וק�נה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָמ�ד
ל�, ��� אמ�ד ה�א א� � ואביא' 'אל� ל�. ְְִִִֵֵֵֶָָ��מעי�
��מעי� אי� אמ�ד, אינ� וא� ויביא; ��ל� עד ל� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָממ�יני�
'א� ל�: א�מרי� לפיכ� לה�מט. א�א ר�צה �אינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָל�,
זמ� ק�בעי� �אי� זכ�ת�'; �טלה א� ז�זי�, ע�ה ְְְְְִִִֵֶַַָָָה�ציא
ה��קח וה�ציא ה�ע�ת, ה�צר �� ה�ציא ה�צר. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָלבעל
לצאת ממהרי� א� מ��זיו, ט�בי� ל�קח �ל הי� א� � ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמע�ת
היה ה�צר. �� �י� ל� ואי� זכ�ת�, �טלה � מ��זיו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיתר
ר�צה ה�צר �ב� ��י�, �� לבנ�ת לקנ�ת� ה��קח ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָר�צה
�י� �� ואי� האר�, י��ב מ��� ז�כה, ה��קח � ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלזרע�

ה�צר. ��ֶֶֶַ

.·�� �ל�ני 'הרי ל�: ואמר ה�צר, �ב� ונמל� ה��קח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�א
מ���'? וא�ח אל� ז�, �דה לי למ�ר ר�צה ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹה�צר
א�ת� לס�ק ל� וי� זכ�ת�; ��ל לא � וקח' 'ל� ל�: ְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹואמר
אמ�רי� �ברי� ��ה מ�ד�. קנ� �� א� א�א ��נה, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחר
ל� מחל א� אבל ��קנה. קד� ל� ���חל קני�? ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��רי�
�כר א� ע��, וס�ע ה�צר �� ��א �ג�� ��קח, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזכ�ת�
ולא �מ���� �ה�א �ל וס�תר ��נה א�ת� �ראה א� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמ���,
לס�ק�. יכ�ל אינ� ו��ב מחל, זה הרי � ערער ולא �� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹמחה

ואחר‚. קט�, א� ח�לה, א� אחרת, �מדינה ה�צר �� ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה
אינ� � הה�ל� �בא ה�ט�, הג�יל א� הח�לה, הבריא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָזמ�
למ�ר יכ�ל אד� אי� � �� א�מר א�ה �א� לס�ק�; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיכ�ל
�צא �ני� ��ה 'לאחר א�מר: ה��קח �הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָקרקע�,

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה ְְִִִֶַָָמ�די'.

מ�זיל„. הע� לכל א� � �מנה מאתי� �וה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָה��כר
מ�זיל אינ� וא� �מס�ק�; מאה ה�צר �� ל� נ�ת� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�מ�כר,
לזה נת� �ה��כר �וה, �היא מאתי� ל� נ�ת� � הע� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלכל

עד לס�ק�, יכ�ל אינ� � �מאתי� מנה �וה לקח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמ�נה.
נ��ע � �יניה� קנ�ניא ��� ה�צר �� טע� ה�אתי�. ����ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
עדי� �� הי� וא� מאתי�. ונ�טל חפ�, �נקיטת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��קח
�בי� �ינ� היתה �אמנה ט�ע� ה�צר �ב� מאתי�, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ת�
הרי � מאה א�א מ��� לקח ��א �ו�אי י�דע ואני ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה��כר,
מס�ק�, �� ואחר העדי�, �העיד� �מ� ה�אתי� נ�ת� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזה

ונפטר. �מאתי�, ��קח ה�ת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�מ��יע�

קרקע‰. למ�ר הר�צה מה��ל אחד �ל �ני�, �בא� , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
� ה�צר �על מה� אחד ואי� א��', �דמי� א�ח 'אני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָא�מר:
העיר �� ה�דה, מ�כני ואחד העיר מ���בי האחד היה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָא�
קר�ב ק�ד�; חכמי� �למיד חכמי�, ותלמיד �כ� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָק�ד�;
ה�כ� וקר�ב, �כ� ק�ד�; חכמי� �למיד חכמי�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָותלמיד
מה� אחד קד� ה�א. וה��ר ה��ב �כלל זה ��� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָק�ד�;
ה�איל לס�ק�, יכ�ל ל� לק�� �רא�י חבר� ואי� זכה; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוקנה,
�ר� זה �דבר חכמי� צ�� ��א ה�צר; �על מה� אחד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואי�

.�� �ע��ה היא ט�בה ונפ� חסיד�ת �ר� א�א ְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ�י�,

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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ו��פ�, אד� �ל �ל�ח� �י� לידע � ההלכ�ת א�� ָ�ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָעני�
�ל �בא�ר ��כר�. �בהפסד� �ממ�ר� �מ�ח� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ�מ��טיה�

א��. �פרקי� � הא�� ְִִִִֵֵַָָה�יני�

א ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

א�‡. מ�לטלי�', א� קרקע לי �מכר 'צא ל�ל�ח�: ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹהא�מר
וכל �ליח�ת�, וע��ה ל� ול�קח מ�כר זה הרי � לי' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ'קנה
עדי�, ולא קני� צרי� �ליח הע��ה ואי� ק�מי�. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמע�יו
עדי� צריכי� ואי� חבר�; לבי� �ינ� �לבד �אמירה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָא�א
ה�ענ�ת. �ל ��אר מה�, אחד �פר א� ה�בר, לג��ת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָא�א

וכ�·. �ל��. ע�ה לא מ��ח�, �ברי על �עבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�ליח
ח�זר, � �מ�לטלי� �י� �קרקע �י� �ה�א, �כל טעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָא�
אמר� ולא לע�ת'. ולא �לח�י�, 'לת�� ל�: א�מר ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ�הרי
וה�טר�ת והעבדי� �ת�ת, �מ�לטלי� ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ�הה�ניה
ק�נה א� ,��� �מ�כר א�א ה�ניה, �ה� אי� ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוה�רקע�ת
ח�זר. �ה�א, �כל �כ�� ��עה ה�ליח אבל ְֵֶָָ�ְְְֲִֶַַַָָָָלעצמ�;

��א‚. ל� וקנה קרקע, ל� לקנ�ת ל�ל�ח� מע�ת ְְְְִִֶַַַָָָָֹנת�
לעצמ� א�ת� ל�קח וה�ליח ע��ת; זה הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�אחרי�ת
למ��ח א�ת� �מ�כר וח�זר �ע�ה, �מ� �אחרי�ת ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��א
על האחרי�ת �מע�תיו, א�ת� וקנה ה�איל ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָ�אחרי�ת;
עליו התנה א� לפיכ�, �זה. ���צא �ל וכ� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָה�ליח.
�וה ל� מכר אפ�� � לע�ת �י� לת�� �י� �ליח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ע�ה�
לחזר יכ�ל אינ� � �מאה �ינר �וה לקח א� �דינר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמאה

ה�נאי. �פי ל� ל�� המ��ח וח�ב ,��ְְְְִִֵֵַַַַַַָ

�מכר„. סאה', �ית ��י מ�דה לי 'מכר ל�ל�ח�: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהא�מר
ה��קח וקנה �בריו, על מ�סי� זה הרי � סאתי� �ית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָל�
ל� �מכר סאתי�', �ית לי 'מכר ל�: אמר �לבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ�ית
אמר ל�קח. קנה ולא �בריו, על מעביר זה הרי � סאה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�ית
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ל�ני� �מכר� ה�ליח והל� אחד', לאד� �די לי 'מכר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹל�:
לי 'מכר ל�: אמר �בריו. על עבר �הרי �טל, ממ�ר� �ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ק��. ממ�ר� למאה, מכר� אפ�� � �ר� ולא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹ�די',

מי�‰. א� ח�י�, �ה� ל� ל�ח ל�ל�ח� מע�ת ְִִִִִֵֶַַָָה��ת�
נת� �רעמת. א�א עליו ל� אי� � לקח ולא סח�רה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמ�יני
והל� לסח�רה, �י� לאכילה �י� ח�י� �ה� ל�ח מע�ת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָל�
והל� �ע�רי� לקנ�ת ל� ��ת� א� �ע�רי�, �ה� ל� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָולקח
ל�ליח, �חת� ��קח, זה דמי �חת� א� � ח�י� ל� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָולקח
לבעל ה�סיפ� דמיה�, ה�סיפ� וא� מ��ה; �ה�א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַמ�ני
��ני� ל�ליח וה�סיפ� ויד�ע, קצ�ב ה�ער היה ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָה�ע�ת.
ה� הרי ה��כרי�, ל� �ה�סיפ� �ל � ���ה א� ���קל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָא�

ה ה��ספת, וח�לק �ניה�; ה�ע�ת.�ל �על ע� �ליח ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ה�ע�ת. לבעל ה�ל קצ�ה, ל� �אי� ה�בר היה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹוא�

.Â�י� מלוה מ��� �י� ממ��, לחבר� ח�ב �היה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
ואמר ה�ליח, �יד ה�מ�� ונת� �כיר�ת, א� ��ד�� ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָמ���
צרי� ה�ליח אי� � ח�בי' לבעל זה ממ�� 'ה�ל� ְִִִֵֵֶַַַַָָָל�:
�פרע 'אל ל�ליח: אמר וא� עדי�; �פני ל� ול�� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלה��ל
ל���. ח�ב � �עדי� ��א �פרע� �עדי�', א�א זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹח�ב
ה�טר לי 'קח ל�: �אמר �י� ��טר, הח�ב היה א� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכ�
וקח ה�ע�ת ל� ��' ל�: �אמר �י� ה�ע�ת', ל� ְְֵֵֵֶַַַַָָָות�
ל���, ח�ב � ה�טר לקח ולא עדי� �לא ונת� ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹה�טר',

לע�ת. ולא �לח�, לת�� ְְְְֲֵֵֵֶַַָֹ�הרי

.Ê��ממ 'ה�ל� ל�: ואמר �ליח, �יד ��יד� ממ�� ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָה��לח
� �עדי� ��א ל� ונת� והל� ל�', ח�ב �אני לפל�ני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
'לא א�מר: ה��על א� ח�ב �בעל 'נת�י', א�מר: ִִֵֵֵַַַַַַָָֹה�ליח
��ת�, ה�ת נ��ע ה�ליח � ע�מדי� �ל��� והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלקח�י',
ה�ה וי��� לקח, ��א ה�ת נ��ע ה��על א� ח�ב ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�בעל
הי� ואפ�� ה��ד��. לבעל א� ל��על א� ח�ב� ְְֲִִֵַַַַַַַָָלבעל
�נ�געי� �ה� מ�ני מ�עלת, עד�ת� אי� � �ני� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָה�ל�חי�
אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ת. לה�בע ח�בי� �הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�עד�ת�,
�ל��� והרי ח�ב, �על את מכחי� ה�ליח ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ��היה
לי' �אמר� �מ� 'נת�י ואמר: �ליח �א א� אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָע�מדי�.
אי� �הרי �ליח�ת�, �ע�ה ה�ת לה��יע� יכ�ל אינ� �ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
א� וכ� �ליח�ת�. נע�ה ��א ו�אי טענת עליו ט�ע� ��ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ח�ב �על �בא ה��, למדינת לה� הלכ� א� ה�ל�חי�, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמת�
�רע� ��א ה�ת לה��יע� יכ�ל אינ� � ח�ב� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹלת�ע
ו�אי טענת עליו ���ע� מי �א� אי� �הרי ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ליח,
וכ� �עליו. הח�ב �מ��� סת�, ה�וה מחרי� א�א ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��קח;

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

.Áלי ��� 'מנה ל�: ואמר ל�מע��, �תב ��לח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָרא�ב�
ח�ב אינ� ל�לח�, רצה א� � לוי' �יד לי �לחה� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ�יד�,
וה�א, ��ד��; �היה �י� מלוה �היה �י� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�אחרי�ת�,
'לא ואמר: ה�לוה טע� וא� יד�. �תב �ה�א ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ���יר
�א יד� ��תב ה�ת ה�וה י�בע � ל�' �לח�י ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�תב�י
לא א� אבל ר��תי. ה�ר� וכזה וי�טר; �לח, �לפיכ� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאליו
�תב ה�א א� י�דע ה�וה �אי� א� יד�, �כתב ה�תב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
וא�ת�ת סימני� �� �ת�בי� הי� אפ�� � אינ� א� ְְֲִִִִֵָָָיד�
�תב �לח�י 'לא ואמר: רא�ב� טע� א� � �יח�ד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ��יניה�

לרא�ב� וי��� �אחרי�ת�, ח�ב �מע�� ,'�� ר�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָואחרי�
י�דה. ולא מ�ע�� זה �תב ��לח מי על ��חרי� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחר
�ל �די� י�ל, �� ואחר רא�ב� ���בע �ה�רה מי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוי�

ונ�טלי�. ְְְִִִַָה���עי�

.Ë,��מ�מע חמ�י� ולקח רא�ב�, ��ליח�ת ��א ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָלוי
וע�רי� ע�רי�, א�א ל�ח �לח�יו 'לא ואמר: רא�ב� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�בא
א�א ל�ח �לח� ��א נ��ע רא�ב� הרי � לי' הביא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�לבד
�מקצת; מ�דה �ל �די� ל�, הביא �לבד וע�רי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָע�רי�
וי��� לרא�ב�. נת�י לי ��ת� �החמ�י� ה�ת נ��ע ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָולוי
�זה. ���צא �ל וכ� לרא�ב�. ח�ב היה א� מ�ית�, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�מע��

ה'תשס"ט אדר כ"ח שלישי יו�
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וכ�‡. ��ע�ל�, ה�ברי� מ� לדבר �ליח נע�ה ה��י ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�
��אמר: ה�ברי�, מ� לדבר לג�י �ליח נע�ה י�ראלי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאי�

�ל א� ברית, �ני "א��" מה � א��" �� �רימ� �חכ�"�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
�� ���חכ� �מה .��� ה��רה לכל ה�י� וה�א ברית; ְֲֶֶַַַָ�ְְְְִִֵַַָָ�ני

�רית. �� המ��ח ��� ה��רה �כל א� ְְִֵֶַַַָ�ְְִַַָָ�רית,

אי�;·. א�ת ואפ�� א�ה, א� אי� �ליח אד� ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָע��ה
�מקצת וי�נ� דעת �ני וה� ה�איל � ו�פחה עבד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואפ��
�� �אינ� מי אבל �מ��. למ�א �ל�חי� נע�י� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָמצו�ת,
ולא �ל�חי�; נע�י� אינ� � וקט� ��טה חר� וה�א ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�עת,
ה��לח לפיכ�, ה�ט�ה. ואחד ה�ט� אחד �ליח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָע��י�

החנוני אצל קט� איסרי�]�נ� בשני "זכות" ,[ובחשבונו ְְִֵֶֶַָָָ
�א�ר ל� מטבע]�מדד הא�ר[סוג את ל� ונת� [הנותר�מ�, ְְִִֶֶֶַַָָָָָ
"עוד�"] בתור ח�ב� החנוני � הא�ר ואת ה�מ� את וא�ד ,ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ל�לח ל� היה ולא לה�דיע�, א�א �לח� ��א ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹל���;
'�לח ואמר: �ר� וא� �זה. ���צא �ל וכ� �עת. �� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא�א

�ט�ר. זה הרי ה�ט�', ע� ֲִִֵֶַָָָלי

�י�‚. ��ד�� �י� �יד�, לי ��� 'מנה לחבר�: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהא�מר
רצה א� � קט� היה אפ�� � �ל�ני' �יד לי �לחה� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָמלוה,
�ני� וכ� �אחרי�ת�. ח�ב ואינ� נפטר; �יד�, ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָל�לח�
�יד י�לח לחבר�, ל�לח ��רצה מי ��ל �יניה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ�התנ�
ל� ��ראה מי �יד מ��ח זה הרי � המ��ח ��רצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמי
א� ��ר�, נגנב א� אבד וא� זה; �בר לה�לי� רא�י ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�א
�נאי ��ל �ט�ר, המ��ח הרי � ה�ליח �� ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ��פר

ק��. ְֶַָָ��ממ��

זה„. �דבר �ליח �ה�א וה�דיע ��כר, א� ��נה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָה�ליח
על �עבר ונמצא �המ�י�, א� ���� �י על א� � ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלפל�ני
�ה�א ה�דיע לא וא� �מחזיר. ה��ח, �טל � מ��ח� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ�עת
��לח�. זה �בי� �ינ� ה�י� ויהיה ה��ח, נקנה � ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ליח

קניתי‰. 'ללוי ל�: ואמר מ�מע��, �דה ��נה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָרא�ב�
ואמר רא�ב� וחזר לוי, ��� מכר �טר וכתב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�ת�',
� ��מי' מכר �טר �כתב חזר קניתיה, 'לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹֹל�מע��:
רא�ב�. ��� אחר �טר ל� לכ�ב ה��כר את ��פי� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאי�
וזה אקנה, 'לעצמי ל�: ואמר ��ח�ה ע�� התנה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָוא�
ה�א �אני �י ידע� ��א �די לוי ��� �טר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ�אכ�ב
��מ�. אחר �טר ל� ולכ�ב לחזר ��פה� זה הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹה��נה'

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` g"k iyily mei -

.Âעל �כר נ�טל �ה�א א�א ה�א, �ליח � ְִֵֶֶַַַַָָָָה�רס�ר
מה מ��� ה�עלי�, �עת על ��ה א� לפיכ�, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ�ליח�ת�;
ה�רס�ר, ל�מע�� חפ� רא�ב� ��ת� הרי �יצד? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�הפסיד.
והל� מ�אה', �פח�ת �מ�ר ואל זה, לי 'מכר ל�: ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואמר
�מאתי� מכר� מ�ית�; חמ�י� מ��� � �חמ�י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָ�מכר�
'�מאה א�מר: רא�ב� �זה. ���צא �ל וכ� לרא�ב�. ה�ל �ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
לי, אמר� '�חמ�י� א�מר: וה�רס�ר למ�ר', ל� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹאמר�י
ה��רה, �ב�עת ה�רס�ר נ��ע � �חמ�י�' מכר�י ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָוכ�
נ��ע � החמ�י� ל� נת� �בר וא� �מקצת. ה�דה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָ�הרי
ה��קח ידע וא� ה��קח. וז�כה �ליח�ת�, �ע�ה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�ת
� ה�א סרס�ר ל� ה��כר ו��ה ה�א, רא�ב� �ל זה ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ�חפ�
למ�ר ר��ת ל� ��ת� מי על ויחרי� לבעליו; החפ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹיחזיר
��ניתי. אחר �� וחזר �חמ�י�, �רצה א� ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ�חמ�י�,

.Êל� זה קרקע א� זה �חפ� ל��קח �ה�דיע סרס�ר ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ�ל
למ�ר ר�צה 'איני רא�ב�: אמר ה��קח ��נה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹרא�ב�,

א� �סק�דמי� לא �הרי ה��קח, מחזיר � בסכו��' [נקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
�אבדשל] סרס�ר וכל וכ�'. �כ� 'מכר ל� ואמר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹ�מי�

�ה�א מ�ני ל���, ח�ב � נ��ר א� נגנב, א� מ�ד�, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחפ�
�כר. ֵָָנ��א

.Áואמר חמיו, לבית ל��ר� הא�� מ�ית �לי� ְְְְִֵַַָָָָ�ִִֵֵֵַַָה��קח
וא� �מיה�; את ל� א�� אני מ��י, א�ת� מק�לי� 'א� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָל�:
ח�ב זה הרי � �הליכה ונאנס� מעט', �כר ל� א�� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאו,
למכר� מנת על נטל� �ט�ר. �חזרה, נאנס� וא� ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָל���;
זמ� עד א� �ל�ני �מק�� י�כר� 'א� ל�: ואמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלאחרי�,
ל�', אחזיר� י�כר�, לא וא� וכ�, �� �מי� ל� א�� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ל�ני,

ל���. ח�ב � �חזרה �י� �הליכה �י� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונאנס�,

.Ë�וכ �� והפסיד �ל�ני, אנס �ארע� ��ע� �ליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
וא� וי�טר. טענת�, על ה��מרי� �ב�עת נ��ע זה הרי �ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
�בר א� עדי�, עליו להביא �אפ�ר �מק�� האנס ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיה
צרי� זה הרי � עדי� ימצא �הרי ל�ל, ויד�ע גל�י ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה�א
נאמ�, אינ� � עדי� הביא לא וא� טענת�; על ראיה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלהביא
אר�ע לי 'קנה ל�ל�ח�: �אמר �אחד מע�ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�מ���.
ונמצא� ל�, וקנה �יד�, ל� �הי� מ�ע�ת יי�', �ר�י ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמא�ת
י� ק�ל �החמי�, �זה �ד�ל מני� חכמי�: ואמר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹחמ�.
��קח� �עת יי� �היה ראיה, להביא ואפ�ר וה�איל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָל�;
�זה ���צא �ל וכ� י���. ראיה, יביא לא וא� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוי�טר;
�אי� ה�על� �בר אבל �ה�. מצ�יה �הראיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָמ�ברי�
טענה �כל ה�י� וכ� ה�ליח. עליו י�בע מצ�יה, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָראית�
א� � ה��מרי� �טענת ה�י� וכ� �ז�, ���צא ה��� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ�ְִֶַַ��טע�
א� טענת�, על ראיה יביא א� � להי�ת יכ�לה ְְְְֲִִַַָָָָָָָָהראיה

��ארנ�. �מ� ְְְֵֵֶַַי���,

ג ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

ל�‡. �הי� א� אחר, יד �חת קרקע ל� �היתה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָמי
זה, ע� לד�� �ליח לע��ת ורצה ��ד��, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמ�לטלי�
ל� ��תב זה הרי � יד� מ�חת ה��ד�� א� ה�רקע ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ�לה�ציא

הזכויות]הר�אה לו �הר�ה�,[שהקנה מ�ד� לקנ�ת וצרי� . ְְְְִִִִֶַָָָָָ
�עניני� וכ��צא לעצמ�', וה�צא �זכה ��� 'ל� ל�: ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָואמר

מ�ני ע��, לד�� יכ�ל אינ� ,�� ל� �תב לא וא� ְְִִִֵֵֵַַָָָָֹה�ל�;
��תב �י על א� �יני'. �על א�ה 'אי� ל�: א�מר ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ה�א
�ל ה�א הרי ,�� ��ז�ה מה וכל �ליח, א�א אינ� ,�� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָל�
�הר�ה זה �י� על ה�ליח ���ציא הה�צא�ת וכל ְָ�ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָמ��ח�.
'�ל �הר�אה: ��תבי� ��� �ה�; ח�ב המ��ח הרי ,��ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ל��מ�'. עלי זה, �די� ְְְִִֶֶַַָ���ציא

�יד·. ל� ��� מה רביע א� �לי� ה�ר�ה לזה ְְְְִִֵֶֶַַַ�ְִֶַָָהקנה
ה�א והרי חלק�, על וד� ה�איל ה�ל; על �� זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחבר�,

ה�ל. על �� � �חלק� �ינ� ְְִֶַַַַָֹ�על

��א‚. ה��פי�, מ� א� חלק�, ��א האחי� מ� ִֶָָ�ְִִִֶֶַַָָָֹאחד
ה�מ��, �זה חלק ל� וי� ה�איל ה�ל; על ��בע � ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלת�ע
יכ�ל האחר ה��� ואי� ��פי�. מ�אר הר�אה צרי� ֵַָָָ�ְִֵַָ�ְְִִֵַָָָָאי�
ט�ע� הייתי ה��בע, הייתי אני 'א�� :��� ל��פ� ֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ְַל�מר
'ל�ה ל�: א�מרי� �הרי �יני', �על �מח�ב אחרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָטענה
אחרת, מ�דינה �א א� לפיכ�, א�ה'? �� לת�ע �את ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
'אני ל�: ול�מר ע��, ולד�� ה�י�, �על על לחזר ל� ְְֲֲִִִֵַַַַַַָֹי�
ל�ת�ע י� לפיכ� ��י'; ��� ��ע� מה �כל מ�דה ְְִִִֵֶַָָָ�ְִֵֶֶַַָָאיני

'א� לזה: ול�מר הר�אה,לע�ב הבא א� �חלק�, ע�י ��� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
יב�א �למחר דיני, �עלי ��ניכ� �ידי �ניכ� ממ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�הרי

ה�א'. �� וית�ע ��פ� א� ְְְִַַָ�ִָאחי�

�ר�ת„. �� י� וא� הר�אה; צרי� א���, �נכסי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�על
�� ,��� ה� �הרי ה�ר�ת על לד�� ��� מ��� � ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ��רקע
קרקע אי� �א� מא���, הר�אה צרי� ואי� ה�רקע, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל

�ר�ת. ֵֵאי�

מ�לטלי�‰. �י� מלוה, א� ��ד�� חבר� �יד ל� �היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי
�יד הר��ת � ל� להביא� �עדי� �ליח וע�ה מע�ת, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ�י�
�אחרי�ת�, ח�ב ואינ� נפטר � ל�� רצה א� אצל�: �ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
�אי� נ�ת�, אינ� � ל�� רצה לא וא� ל�ל�ח�; נת� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�הרי
ה�א וכל ה��ד��. על �הר�אה ��ב�א עד �ינ� �על ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָזה
ט�ב לא "וא�ר �ה�: ה�אמר �כלל ה�א הרי ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�הר�אה,

ע�יו". �ת�� ְַָָָע�ה

.Âהפקיד� �מע�ת א� �מ�לטלי� ��י� חבר� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָה��בע
��מצא עליו; הר�אה לכ�ב יכ�ל אינ� � �� וכפר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאצל�,
לי ��� מה ל�ל 'הר�יתי� ל�: א�מר �ה�א � �מ��ר ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹזה
מי וכ� �ל��'. אצל� ל� �אי� �ל�ני אמר �כבר �ל�ני, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�יד
אחר עליו להר��ת יכ�ל אינ� �ב�עה, חבר� ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָ��תח�ב
על מר�ה אד� ואי� ל�, ��קנה �בר �� �אי� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלה��יע�;
�ביעת ע� א�א נקני� ה�ברי� �אי� �ברי�, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ�ביעת

ַָה�מ��.

.Êלהר��ת ורצה אחר, �יד ��ד�� מע�ת ל� �הי� ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמי
ה�ני� אי� � להביא� �אי�[סודר]�ליח �ה, מ�עיל מ�ד� ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

קרקע ל� נ�ת� ע��ה? �יצד א�א �חליפי�. נקנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָה�ט�ע
לה�ציא� �די ��� על ה�ע�ת ל� �מקנה �ה�א, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ל
�יד מלוה ל� היתה �מ�ציא�. ע��, וד� וה�ל� ז�, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ�הר�אה
ח�ב היה ואפ�� עליה, הר�אה לכ�ב יכ�ל אינ� � ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאחר
מקנה אד� ואי� נ�נה, לה�צאה ��לוה מ�ני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ��טר,
�� אד� ��קנה �ר� ל� ואי� �ע�ל�. �אינ� �בר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלחבר�
טע� ל� �אי� �בר וה�א �ל���, �מעמד א� א�א ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָח�ב,



נט wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Âעל �כר נ�טל �ה�א א�א ה�א, �ליח � ְִֵֶֶַַַַָָָָה�רס�ר
מה מ��� ה�עלי�, �עת על ��ה א� לפיכ�, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ�ליח�ת�;
ה�רס�ר, ל�מע�� חפ� רא�ב� ��ת� הרי �יצד? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�הפסיד.
והל� מ�אה', �פח�ת �מ�ר ואל זה, לי 'מכר ל�: ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואמר
�מאתי� מכר� מ�ית�; חמ�י� מ��� � �חמ�י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָ�מכר�
'�מאה א�מר: רא�ב� �זה. ���צא �ל וכ� לרא�ב�. ה�ל �ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
לי, אמר� '�חמ�י� א�מר: וה�רס�ר למ�ר', ל� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹאמר�י
ה��רה, �ב�עת ה�רס�ר נ��ע � �חמ�י�' מכר�י ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָוכ�
נ��ע � החמ�י� ל� נת� �בר וא� �מקצת. ה�דה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָ�הרי
ה��קח ידע וא� ה��קח. וז�כה �ליח�ת�, �ע�ה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�ת
� ה�א סרס�ר ל� ה��כר ו��ה ה�א, רא�ב� �ל זה ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ�חפ�
למ�ר ר��ת ל� ��ת� מי על ויחרי� לבעליו; החפ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹיחזיר
��ניתי. אחר �� וחזר �חמ�י�, �רצה א� ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ�חמ�י�,

.Êל� זה קרקע א� זה �חפ� ל��קח �ה�דיע סרס�ר ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ�ל
למ�ר ר�צה 'איני רא�ב�: אמר ה��קח ��נה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹרא�ב�,

א� �סק�דמי� לא �הרי ה��קח, מחזיר � בסכו��' [נקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
�אבדשל] סרס�ר וכל וכ�'. �כ� 'מכר ל� ואמר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹ�מי�

�ה�א מ�ני ל���, ח�ב � נ��ר א� נגנב, א� מ�ד�, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחפ�
�כר. ֵָָנ��א

.Áואמר חמיו, לבית ל��ר� הא�� מ�ית �לי� ְְְְִֵַַָָָָ�ִִֵֵֵַַָה��קח
וא� �מיה�; את ל� א�� אני מ��י, א�ת� מק�לי� 'א� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָל�:
ח�ב זה הרי � �הליכה ונאנס� מעט', �כר ל� א�� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאו,
למכר� מנת על נטל� �ט�ר. �חזרה, נאנס� וא� ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָל���;
זמ� עד א� �ל�ני �מק�� י�כר� 'א� ל�: ואמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלאחרי�,
ל�', אחזיר� י�כר�, לא וא� וכ�, �� �מי� ל� א�� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ל�ני,

ל���. ח�ב � �חזרה �י� �הליכה �י� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונאנס�,

.Ë�וכ �� והפסיד �ל�ני, אנס �ארע� ��ע� �ליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
וא� וי�טר. טענת�, על ה��מרי� �ב�עת נ��ע זה הרי �ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
�בר א� עדי�, עליו להביא �אפ�ר �מק�� האנס ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיה
צרי� זה הרי � עדי� ימצא �הרי ל�ל, ויד�ע גל�י ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה�א
נאמ�, אינ� � עדי� הביא לא וא� טענת�; על ראיה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלהביא
אר�ע לי 'קנה ל�ל�ח�: �אמר �אחד מע�ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�מ���.
ונמצא� ל�, וקנה �יד�, ל� �הי� מ�ע�ת יי�', �ר�י ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמא�ת
י� ק�ל �החמי�, �זה �ד�ל מני� חכמי�: ואמר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹחמ�.
��קח� �עת יי� �היה ראיה, להביא ואפ�ר וה�איל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָל�;
�זה ���צא �ל וכ� י���. ראיה, יביא לא וא� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוי�טר;
�אי� ה�על� �בר אבל �ה�. מצ�יה �הראיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָמ�ברי�
טענה �כל ה�י� וכ� ה�ליח. עליו י�בע מצ�יה, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָראית�
א� � ה��מרי� �טענת ה�י� וכ� �ז�, ���צא ה��� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ�ְִֶַַ��טע�
א� טענת�, על ראיה יביא א� � להי�ת יכ�לה ְְְְֲִִַַָָָָָָָָהראיה

��ארנ�. �מ� ְְְֵֵֶַַי���,

ג ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

ל�‡. �הי� א� אחר, יד �חת קרקע ל� �היתה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָמי
זה, ע� לד�� �ליח לע��ת ורצה ��ד��, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמ�לטלי�
ל� ��תב זה הרי � יד� מ�חת ה��ד�� א� ה�רקע ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ�לה�ציא

הזכויות]הר�אה לו �הר�ה�,[שהקנה מ�ד� לקנ�ת וצרי� . ְְְְִִִִֶַָָָָָ
�עניני� וכ��צא לעצמ�', וה�צא �זכה ��� 'ל� ל�: ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָואמר

מ�ני ע��, לד�� יכ�ל אינ� ,�� ל� �תב לא וא� ְְִִִֵֵֵַַָָָָֹה�ל�;
��תב �י על א� �יני'. �על א�ה 'אי� ל�: א�מר ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ה�א
�ל ה�א הרי ,�� ��ז�ה מה וכל �ליח, א�א אינ� ,�� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָל�
�הר�ה זה �י� על ה�ליח ���ציא הה�צא�ת וכל ְָ�ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָמ��ח�.
'�ל �הר�אה: ��תבי� ��� �ה�; ח�ב המ��ח הרי ,��ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ל��מ�'. עלי זה, �די� ְְְִִֶֶַַָ���ציא

�יד·. ל� ��� מה רביע א� �לי� ה�ר�ה לזה ְְְְִִֵֶֶַַַ�ְִֶַָָהקנה
ה�א והרי חלק�, על וד� ה�איל ה�ל; על �� זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחבר�,

ה�ל. על �� � �חלק� �ינ� ְְִֶַַַַָֹ�על

��א‚. ה��פי�, מ� א� חלק�, ��א האחי� מ� ִֶָָ�ְִִִֶֶַַָָָֹאחד
ה�מ��, �זה חלק ל� וי� ה�איל ה�ל; על ��בע � ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלת�ע
יכ�ל האחר ה��� ואי� ��פי�. מ�אר הר�אה צרי� ֵַָָָ�ְִֵַָ�ְְִִֵַָָָָאי�
ט�ע� הייתי ה��בע, הייתי אני 'א�� :��� ל��פ� ֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ְַל�מר
'ל�ה ל�: א�מרי� �הרי �יני', �על �מח�ב אחרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָטענה
אחרת, מ�דינה �א א� לפיכ�, א�ה'? �� לת�ע �את ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
'אני ל�: ול�מר ע��, ולד�� ה�י�, �על על לחזר ל� ְְֲֲִִִֵַַַַַַָֹי�
ל�ת�ע י� לפיכ� ��י'; ��� ��ע� מה �כל מ�דה ְְִִִֵֶַָָָ�ְִֵֶֶַַָָאיני

'א� לזה: ול�מר הר�אה,לע�ב הבא א� �חלק�, ע�י ��� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
יב�א �למחר דיני, �עלי ��ניכ� �ידי �ניכ� ממ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�הרי

ה�א'. �� וית�ע ��פ� א� ְְְִַַָ�ִָאחי�

�ר�ת„. �� י� וא� הר�אה; צרי� א���, �נכסי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�על
�� ,��� ה� �הרי ה�ר�ת על לד�� ��� מ��� � ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ��רקע
קרקע אי� �א� מא���, הר�אה צרי� ואי� ה�רקע, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל

�ר�ת. ֵֵאי�

מ�לטלי�‰. �י� מלוה, א� ��ד�� חבר� �יד ל� �היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי
�יד הר��ת � ל� להביא� �עדי� �ליח וע�ה מע�ת, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ�י�
�אחרי�ת�, ח�ב ואינ� נפטר � ל�� רצה א� אצל�: �ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
�אי� נ�ת�, אינ� � ל�� רצה לא וא� ל�ל�ח�; נת� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�הרי
ה�א וכל ה��ד��. על �הר�אה ��ב�א עד �ינ� �על ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָזה
ט�ב לא "וא�ר �ה�: ה�אמר �כלל ה�א הרי ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�הר�אה,

ע�יו". �ת�� ְַָָָע�ה

.Âהפקיד� �מע�ת א� �מ�לטלי� ��י� חבר� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָה��בע
��מצא עליו; הר�אה לכ�ב יכ�ל אינ� � �� וכפר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאצל�,
לי ��� מה ל�ל 'הר�יתי� ל�: א�מר �ה�א � �מ��ר ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹזה
מי וכ� �ל��'. אצל� ל� �אי� �ל�ני אמר �כבר �ל�ני, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�יד
אחר עליו להר��ת יכ�ל אינ� �ב�עה, חבר� ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָ��תח�ב
על מר�ה אד� ואי� ל�, ��קנה �בר �� �אי� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלה��יע�;
�ביעת ע� א�א נקני� ה�ברי� �אי� �ברי�, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ�ביעת

ַָה�מ��.

.Êלהר��ת ורצה אחר, �יד ��ד�� מע�ת ל� �הי� ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמי
ה�ני� אי� � להביא� �אי�[סודר]�ליח �ה, מ�עיל מ�ד� ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

קרקע ל� נ�ת� ע��ה? �יצד א�א �חליפי�. נקנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָה�ט�ע
לה�ציא� �די ��� על ה�ע�ת ל� �מקנה �ה�א, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ל
�יד מלוה ל� היתה �מ�ציא�. ע��, וד� וה�ל� ז�, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ�הר�אה
ח�ב היה ואפ�� עליה, הר�אה לכ�ב יכ�ל אינ� � ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאחר
מקנה אד� ואי� נ�נה, לה�צאה ��לוה מ�ני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ��טר,
�� אד� ��קנה �ר� ל� ואי� �ע�ל�. �אינ� �בר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלחבר�
טע� ל� �אי� �בר וה�א �ל���, �מעמד א� א�א ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָח�ב,
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�כתיבה עצמ� הח�ב �טר �הקנית א� ��ארנ�, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָ�מ�
ה�י� ה�א זה .��� ה�ע��ד מקנה �ה�א מ�ני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ�מסירה,
���תבי� ��נ� ה�א�ני� אבל ה�למ�ד. מ� לי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ראה
ממ�� אחד �ל י�ל ��א �די ה�לוה, על א� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהר�אה
הר�ה� �א� ��נ�, וע�ד אחת; למדינה ל� ויל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָחבר�,
ולא הלואה, מ��� לת�ע א� חבר� �יד ל� ��� מע�ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹל�ל
��אר� מחלק� א��ת אר�ע מקנה� � ל�קנה קרקע ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָהיתה
�ברי� א�� �דברי� .��� על ה�ע�ת ל� �מקנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָי�ראל,

יאמר מי ��ה �רע�עי�: מאד, עד ה� לנו]ק�י� ���[מני� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
�ר��ת�. אינ� רא�י, ה�א ואפ�� י�ראל? �אר� חלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָל�
�� א�מרי� �אי� אמר�, ז� ��נה ���נ� עצמ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוה�א�ני�
ה�ת�ע: על לא�� �די א�א ואינ� ההר', את ה�י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ'י�ב
�אי� י�טר? ול�ה נפטר. ול��, ז� �הר�אה לד�� רצה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָא�
�ע�ה� מ�ליח �ח�ת הרע�עה ז� �הר�אה ה�א ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
��פי� אי� � ע�� לד�� ה�ת�ע ירצה לא א� אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹ�עדי�.
וכ� �ינ�. �על ��ב�א עד לה�בע, ולא ל� ל�� לא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹא�ת�
�י� ��טר �י� חבר�, אצל מלוה ל� היתה �א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָה�ר�,
עליו ��תבי� � �י� �בית �� ��פר �י על א� � קני� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�עדי
מלוה אבל קרקע�ת; �ע��ד �פירת �היא מ�ני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהר�אה,
הר�אה. עליה ��כ�ב� ��נ� לא ,�� ��פר �ה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

.Áלהר��ת� ה�ליח�ת לב�ל ורצה לאחד, �הר�ה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי
לאחר לכ�ב ר��ת ל�ר�ה ואי� מב�ל. זה הרי � ְְְְִֵֶַֹ�ְְְֲֵֵֵֵֶַַַלאחר
�יד �קד�ני ��היה רצ�ני 'אי� ל�: א�מר ��ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהר�אה,
ואחר לאחר, ה�א ��ר�ה עליו התנה א� לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר'.
ל�לי�י; ו�ני ל�ני, הר�אה ��תב ה�ליח הרי � ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלאחר

�נא�. לפי ְְִַָֹה�ל

.Ë�א ל�, ��כר א� ה�ת�ע, לזה ��חל �הר�אה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָה�א
ע�ה לא � ��רה ע�� �ע�ה א� ה�ב�עה, על ל� ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹ��חל
לפיכ� לע�ת'. ולא �לח�י�, 'לת�� א�מר: �הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�ל��,
ה�ל, על ל� מחל אפ�� � לע�ת �י� לת�� �י� התנה, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹא�

מח�ל. זה ֲֵֶָהרי

.Èיכ�ל �מע�� אי� � �מע�� ותבע �הר�אה, ��א ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָרא�ב�
�ב�ל אחר הר�ה א�ת� המ��ח '��א ל�: ול�מר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדח�ת�
��� ה��ד�� לי ��' ל�: א�מר רא�ב� �הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ�ליח�ת�';
אחר, הר�ה ה�פקיד א� אצל�'; �הי הר�אתי וז� ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ�יד�,
נת�. �הר�את� �הרי �ט�ר, ו�מע�� עצמ�. על הפסיד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָה�א

.‡Èלא' ואמר: לוי, ותבע �מע��, �הר�את ��א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹרא�ב�
מ�ציאי� � וי�ל' �מע�� י�בע אבל מע�ל�, דברי� ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהי�
�מע�� ��ב�א עד �י� �בית מ�ח ויהיה לוי, מ�ד ְְִִֵֶַָָ�ְְִִִֵֶַַָה�מ��
ע� יד�� � ��מע�� לוי ���לה ה�ברי� �ל וכ� וי�ל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוי�בע
וי� וי�אל; �מע�� ��ב�א עד מ�ח ה�מ�� ויהיה ְְְִִֵֵֶַָָָ�ְְְִֵֶַָרא�ב�,
ה�מ�� לע�ב �די �קר טענת ���ע� מי על להחרי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָלרא�ב�
'איני ול�מר: לע�ב יכ�ל אינ� � �ב�עה לוי נתח�ב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ�לאחר�.
טענ�ת עלי ���ע� מי על �מע�� �פני �אחרי� עד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנ��ע,
ה�א�ני� ���נ�ה ק�ה ��נה א�א החר� זה �אי� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�קר';
מע�בי� ואי� טענ�תיה�, דיני� �עלי ��כ�נ� �די ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהאחר�ני�

ה��ה. ז� ��נה מ�ני זה �ל ְְִֵֶֶַַַָָָָ�ב�עת�

ד ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

מה�‡. אחד �ל �קנה �מה לה����, ה��פי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶַ���רצ�
זה יביא � נ���פ� �מע�ת א� ?�� לה���� חבר� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממ��
אחד, לכיס א�ת� וי�יל� מע�תיו, זה ויביא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָמע�תיו,
והעיד� �טר �תב� א� אבל �ניה�. ה�יס את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָויג�יה�
וזה מאה זה ��ביא �ניה� מ�ד ��נ� �י על א� � ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעדי�
��פי�; נע�� לא ועדי� קנ�, לא � �ה� וי���פ� ִָ�ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹמאה
��אר נ���פ� א� לפיכ�, �חליפי�. נקנה ה�ט�ע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�אי�
וזה יי� �ל חבית� זה ��ביא מ�ד� ��נ� �יו� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ�לטלי�,
וכ� �ה�. ��פי� נע�� � �ה� נ���פ� והרי �ב�, �ל ���ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָ�ְִֵֶָָ
זה וה�יח ���פ�ת, מק�� ��כר� א� �ר�תיה�, ערב� ְִִֶַָ�ְְְִֵֵֵֶֶָָא�
�לל� ��פי�. א�� הרי � �ה� �����פ� ��� וזה ְִָָ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחבית�
ה�רכי� �א�ת� ה��קח, ���נה ה�רכי� �כל �בר: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל
�יניה� ה��ל ה�מ�� מ�ה זה ה��פי� ק�ני� ֵֵֶָ�ִִֶֶַַָָ�ְִַַָעצמ�

.�� ְְִֵַלה����

מ�ד�,·. ��נ� �י על א� � �א�נ�ת �����פ� ִִֶַַָָָָ�ְְְִִֶַָ�ָהא�ני�
�התנ� א�רגי� �ני א� ח�טי� �ני �יצד? ��פי�. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�ֵָאינ�
��וה �יניה� יהיה �מלאכ��, וזה זה ���ח ��ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�יניה�
��א �בר לחבר� מקנה אד� �אי� �לל, ��פ�ת �א� אי� �ֵָ�ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
עצמ� מ�מ�� ה�גדי� ל�קחי� הי� א� אבל לע�ל�. ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ�א
מ�ע�תיה� והערב ה�תי ול�קחי� �מ�כרי�, א�ת� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָות�פרי�
א�� הרי � �� ���קחי� ��מ�� ונ���פ� �מ�כרי�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָוא�רגי�
הרי �מ�נ�, �במ�א� מלאכ�� ��כר ��רויח� וכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ���פי�;

לאמצע. ְֶַָה�א

�ל�‚. וזה מאתי� וזה מנה זה לכיס, �ה�יל� ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ�ַה��פי�
ה�כר � ה�תיר� א� �פחת� ��מ��, ��� ונתע�ק� ֲִַַָָָָָ�ְְְִֵַמא�ת,
ואפ�� ה�ע�ת. לפי לא מנינ�, לפי ��וה �יניה� ה�חת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹא�
נ�טל אחד �ל היה טבח�ה� �א�� לטביחה, ��ר ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקח�
ה�תיר�, א� �פחת� חי מכר�ה� א� � מע�תיו �פי ְְְְֲִִִִַָָָָמ��ר�
����א� אמ�רי�? �ברי� ��ה לאמצע. ה�חת א� ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָה�כר
ק�מי�, ה�ע�ת א� אבל �ה�. �����פ� ��ע�ת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָונתנ�
ה�ט�ע, מחמת ה�תיר� א� �פחת� א�ת�, ה�ציא� לא ְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָֹועדי�
א� ה�כר ח�לקי� � ה�דינה אנ�י א� ה�ל� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ���ה�
אבל �סת�. אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ע�ת. לפי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָההפסד
וי�ל ה�כר, מ� רבעי� �ל�ה ה�אה �על ���ל התנ� ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹא�
���ל זה יפח�ת לא יפחת� וא� רביע, ה�אתי� ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹ�על
���טל זה ויפסיד ההפסד, רביע א�א ה�כר רבעי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ל�ת
ח�לקי� א�� הרי � ה�חת מ� רבעי� �ל�ה ה�כר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹרביע

ק��. ��ממ�� �נאי ��ל �התנ�; מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָלפי

זמ�„. עד ז� ���פ�ת ��עמד� �יניה� �התנ� ְַַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ���פי�
לחלק יכ�ל ואינ� חבר�, על מע�ב מה� אחד �ל � ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקצ�ב
ואי� ה��פ�ת. ממ�� �ל ��כלה עד א� ה�מ�, ���יע ְֵָ�ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
ה�מ� ס�� עד ��כר, ולא ��ר� חלק� ל�ל יכ�ל מה� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאחד
א�� הרי � זמ� לה� קבע� ולא סת� נ���פ� ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹהקצ�ב.
מ� חלק� נ�טל וזה מה�, אחד ��רצה זמ� �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָח�לקי�
ה�ח�רה �א�ת� היה לא וא� חלק�. נ�טל וזה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹה�ח�רה
מ�כרי� א�� הרי � הפסד �חל�ת� היה א� חל�ה, ְְֲִֵֵֵֶָָ�ֲַָָָ�ֲִ�י�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` h"k iriax mei -

א�ת� למכירת יד�ע זמ� היה ה�מי�. את וח�לקי� ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�ת�,
עד יחלק� ��א לע�ב מה� אחד לכל י� � ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה�ח�רה
מה� אחד ואי� למכירת�. ה�ד�ע ��מ� ה�ח�רה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ���כר
א�א החל�ה, זמ� עד הרוח, מ� ולא ה�ר� מ� לא ֶָָ�ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹנ�טל
יכ�ל אינ� � אחר אצל ח�ב לה� היה �יניה�. התנ� �� ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא�
לנ�', ��� ח�ב �ל ��ג�ה עד נחלק 'לא לחבר�: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹל�מר
היה חלק�. אחד �ל י�ל הח�ב�ת, �כ��פרע� ח�לקי�; ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹא�א
ח�לקי�; זה, על זה אחראי� אינ� א� � לאחד ח�ב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליה�
ה� וא� חלק�. אחד �ל י�� לפרע�, הח�ב זמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָולכ���יע
ה�טר זמ� ���יע עד לחלק, מע�ב אחד �ל � ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹאחראי�
ל�: א�מר חבר� �הרי מע�ב? ול�ה הח�ב. ויפרע� ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָלפרע�
ונ�� נ�א ה�טר, �ל ל��� ח�ב מ��� אחד וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ'ה�איל
וטל 'נחלק, חבר�: ל� אמר ה�מ�'. ���יע עד א�� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ�דמי�
לעצמ�, סח�רה �ה� וע�ה ה�טר, �ל �נגד ה�מי� ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
ל�: ול�מר עדי� לע�ב ל� י� � �זמ��' ה�טר �ל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ�ת���

האחד'. מ� מרויחי� יתר וה�ני� נפסיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ'��א

לסח�רה,‰. �ל�נית למדינה �� ליל� ממ�� לחבר� ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָה��ת�
יכ�ל אינ� � �חנ�ת �� לי�ב א� לסח�רה, �ר�ת לקנ�ת ְְֲִִֵֵֵֵַָָא�
ל�ק�� ��ל� עד ה���, מ�ד ה�מ�� �להחזיר �� ֵֵֶַַָָ�ְְֲִִַַַַַָֹלחזר
���ב עד א� וימ�ר, ה�ר�ת א�ת� ��קנה א� ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ�התנ�

ה�א. זמ� ��בע �מי ��ה ְְֲִֶֶֶַַַָ�חנ�ת;

ה'תשס"ט אדר כ"ט רביעי יו�

ה ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

ה�דינה‡. מ�נהג י��ה לא �סת�, חבר� ע� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹה�����
�� י���� ולא אחר, למק�� יל� ולא ה�ח�רה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ�א�ת�
�סח�רה יתע�ק ולא אחר, �יד יפקיד ולא אחר, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹע�
א� ��ח�ה, התנ� �� א� א�א � �ה�פה ימ�ר ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאחרת,
ואחר חבר�, מ�עת ��א וע�ה עבר חבר�. מ�עת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ�ע�ה

והס�י וכ�', �� 'ע�יתי ל�: ואמר ה�דיע� ��� למע�יו � ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָ
א�א קני�, צריכי� ה�ברי� א�� �ל ואי� �ט�ר. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

�לבד. ְְִִִַָ�דברי�

.·,��� �ר� א� �ה�פה, �מכר �עבר ה��פי� מ� ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ִֶַָאחד
וכל אחרת, �סח�רה ונת� ���א א� אחר, למק�� הל� ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָא�
ח�ב �עבר, מחמת ��ב�א �חת �ל � ה�ברי� �א�� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ���צא
מה �מ� לאמצע ה�כר �כר, �� יהיה וא� לב��; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָל���
�ת�רת לחבר� מע�ת ה��ת� לפיכ�, ��כר. �יניה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�התנ�
�ע�רי�, וקנה והל� לסח�רה, ח�י� �ה� לקנ�ת ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָ���פ�ת
�חת� �חת�, א� � ח�י� וקנה �ע�רי� לקנ�ת ל� ��ת� ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָא�
הל� א� וכ� לאמצע. ה�תיר� ה�תיר�, וא� �עבר; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלזה
הפסיד הפסיד, א� � ה��פ�ת �ממ�� אחר ע� ְְִִִִִָ�ְְְִִֵֵַַַָונ����
ע� נ���� א� אבל לאמצע. ה�כר נ���ר, וא� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלעצמ�;
הרויח, וא� לעצמ�; �חת �חת, א� � עצמ� �ממ�� ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאחר

ה�נאי. לפי ה�ל �יניה�, התנ� וא� לעצמ�. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהרויח

�כר,‚. למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
ימ�ר לא מ�כר, �כ�ה�א ה�י�; מא�ת� לעצמ� ל�ח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹר�אי
�פני וא�� עצמ�, �פני א�� מ�כר א�א �אחד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ניה�
א� א�א �ע�רי�, ולחבר� ח�י� לעצמ� י�ח ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹעצמ�.

�ניה� מע�ת ��הי� �די �ע�רי�, �כ�� א� ח�י� ְְְְִִֵֵֶֶָָ�ְִִָ�ְ�כ��
�ח�לה. ִַַָָָ�וי�

למק��„. ה�ח�רה 'נ�לי� �אמר: ה��פי� מ� ְְִִֶַַָָָָ�ִֶַָאחד
�ל עליו ���ל �י על א� � '�� ונמ�ר �יקר �היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ל�ני
עליו; מע�ב חבר� הרי לה�, ��ב�א �חת �ל א� ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאנס
ואהיה ��ידי, מע�ת �א�� רצ�ני 'אי� ל�: א�מר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ�הרי
�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד�'. לה�ציא לדי� אחרי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָר�ד�

זמ�‰. עד ה�ר�ת את לי�� ��א ה��פי� מ� ְְִֵֵֶֶַַַַָָ�ִֶַָאחד
ה�ר�ת, לא�ת� זמ� אי� וא� עליו; מע�ב חבר� אי� ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָה�ד�ע,

עליו. מע�ב חבר� ְֲֲֵֵֵַָָהרי

.Âא�ניה לה� י� �ה�, ונ���פ� �ר�תיה� ��מ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ���פי�
ונתנ� ונ�א� �מכר�� ��מא, �לא �ר�ת ערב� זה. על ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹזה
�וי� הי� ��ה ה�ר�ת את מח�בי� א�� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�דמיה�
ההפסד. את א� ה�כר את �מח�בי� �����פ�, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�עת

.Ê�וא לאמצע. מחל� מ�כסי�, לה� ��חל� ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ���פי�
הי� ל�. מחל� ��חל�, מה � מחלנ�' �ל�ני 'מ��� ְְְֲֲִִֶַַָָָָָאמר�:
וה�יל ה��רה, את וגזל� לסטי� עליה� ועמד� ��ר�, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�אי�
אני 'לעצמי אמר: וא� לאמצע; ה�יל � ה��פי� מ� ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ�ִֶַָאחד

לעצמ�. ה�יל ְְִִִַַמ�יל',

.Áר��ת� �ה�א �י על א� � ��פי� ל�ני ה�ד�ע ְִִִֶַַָ�ְִֵַַָָָ�בר
ה��פ�ת; ימי �ל �ני �ל מחזקת� י�צא אינ� מה�, ָ�ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
�מ�נה, ל� ��תנ� א� מ��� ��קח� לטע� יכ�ל ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואינ�
ה�א הרי א�א הראיה', עליו מחבר� 'ה��ציא לאחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונאמר

ראיה. האחד ��ביא עד �ניה�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�חזקת

.Ëח�לק חבר�, מ�עת ��א לחלק ��א ה��פי� מ� ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ִֶַָאחד
נאמני�, ��הי� �בלבד הדי�ט�ת, ה� אפ�� �ל�ה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�פני
ע�ה לא מ�ל�ה, �פח�ת חלק וא� ���מה; ְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹוי�דעי�
הי� א� אבל �ר�ת; ��חלק אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ�ל��.
�ית �פני ��א לח�ק ל� וי� ה�, �חל�קי� ה�ע�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמע�ת,
אמ�רי�? �ברי� ��ה �י�. �בית חבר� חלק �מ�יח ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ�י�,

מט�ע ��� ה�ע�ת מקצת���הי� הי� א� אבל ו�וי�. אחד ְֶַָָ�ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
מקצת� הי� א� ל�מר צרי� ואי� י�ני�, �מקצת� ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחד�י�
א�ת� ח�לקי� ואי� �פר�ת, ה� הרי � רע�ת �מקצת� ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָיפ�ת

�י�. �בית ְִֵֶָא�א

.Èיתח�ב ��א � זרה עב�דה ע�בד ע� לה���� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאס�ר
�יראת�. וי��יע� �ב�עה, זרה]ל� �ארנ�[בעבודה �כבר ְְְְְְְִִֵַַָָָ

ולא �ביעית, �פר�ת סח�רה לע��ת �אס�ר ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ�מק�מ�,
ולא �תר�מ�ת, ולא �טרפ�ת, ולא �נבל�ת, ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֹֹֹֹ�בכ�ר�ת,
לאמצע; ה�כר וע�ה, עבר וא� �רמ�י�. ולא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹ��קצי�,
�עבר. מ�ני לעצמ�, הפסיד � הפסיד �א� לי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָויראה

.‡Èטלה� � ��ת ה�תע�קי� מ� א� ה��פי� מ� ְְְִִִִֵֶַַָָָ�ִֶַָאחד
��בר קב�ע; לזמ� �התנ� �י על א� העסק, א� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ַה��פ�ת

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה ה��ר�י�. לר��ת ה�מ�� ְְְְִִִֶַַַָָָָיצא

ו ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

על‡. א� � ה��פ�ת �ממ�� ונ�תני� נ��אי� �ה� ַַָ�ְְְְְִִִֵֶַַָ�ני�
וא� '��פ�ת'; נקראת ז� הרי מה�, אחד �ל �ה�מ�� ְִָ�ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�י
להתנ�ת לה� וי� לאמצע. ה�א הרי ה�תיר�, א� ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָ�חת�
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א�ת� למכירת יד�ע זמ� היה ה�מי�. את וח�לקי� ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�ת�,
עד יחלק� ��א לע�ב מה� אחד לכל י� � ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה�ח�רה
מה� אחד ואי� למכירת�. ה�ד�ע ��מ� ה�ח�רה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ���כר
א�א החל�ה, זמ� עד הרוח, מ� ולא ה�ר� מ� לא ֶָָ�ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹנ�טל
יכ�ל אינ� � אחר אצל ח�ב לה� היה �יניה�. התנ� �� ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא�
לנ�', ��� ח�ב �ל ��ג�ה עד נחלק 'לא לחבר�: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹל�מר
היה חלק�. אחד �ל י�ל הח�ב�ת, �כ��פרע� ח�לקי�; ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹא�א
ח�לקי�; זה, על זה אחראי� אינ� א� � לאחד ח�ב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליה�
ה� וא� חלק�. אחד �ל י�� לפרע�, הח�ב זמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָולכ���יע
ה�טר זמ� ���יע עד לחלק, מע�ב אחד �ל � ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹאחראי�
ל�: א�מר חבר� �הרי מע�ב? ול�ה הח�ב. ויפרע� ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָלפרע�
ונ�� נ�א ה�טר, �ל ל��� ח�ב מ��� אחד וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ'ה�איל
וטל 'נחלק, חבר�: ל� אמר ה�מ�'. ���יע עד א�� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ�דמי�
לעצמ�, סח�רה �ה� וע�ה ה�טר, �ל �נגד ה�מי� ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
ל�: ול�מר עדי� לע�ב ל� י� � �זמ��' ה�טר �ל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ�ת���

האחד'. מ� מרויחי� יתר וה�ני� נפסיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ'��א

לסח�רה,‰. �ל�נית למדינה �� ליל� ממ�� לחבר� ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָה��ת�
יכ�ל אינ� � �חנ�ת �� לי�ב א� לסח�רה, �ר�ת לקנ�ת ְְֲִִֵֵֵֵַָָא�
ל�ק�� ��ל� עד ה���, מ�ד ה�מ�� �להחזיר �� ֵֵֶַַָָ�ְְֲִִַַַַַָֹלחזר
���ב עד א� וימ�ר, ה�ר�ת א�ת� ��קנה א� ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ�התנ�

ה�א. זמ� ��בע �מי ��ה ְְֲִֶֶֶַַַָ�חנ�ת;

ה'תשס"ט אדר כ"ט רביעי יו�

ה ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

ה�דינה‡. מ�נהג י��ה לא �סת�, חבר� ע� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹה�����
�� י���� ולא אחר, למק�� יל� ולא ה�ח�רה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ�א�ת�
�סח�רה יתע�ק ולא אחר, �יד יפקיד ולא אחר, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹע�
א� ��ח�ה, התנ� �� א� א�א � �ה�פה ימ�ר ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאחרת,
ואחר חבר�, מ�עת ��א וע�ה עבר חבר�. מ�עת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ�ע�ה

והס�י וכ�', �� 'ע�יתי ל�: ואמר ה�דיע� ��� למע�יו � ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָ
א�א קני�, צריכי� ה�ברי� א�� �ל ואי� �ט�ר. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

�לבד. ְְִִִַָ�דברי�

.·,��� �ר� א� �ה�פה, �מכר �עבר ה��פי� מ� ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ִֶַָאחד
וכל אחרת, �סח�רה ונת� ���א א� אחר, למק�� הל� ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָא�
ח�ב �עבר, מחמת ��ב�א �חת �ל � ה�ברי� �א�� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ���צא
מה �מ� לאמצע ה�כר �כר, �� יהיה וא� לב��; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָל���
�ת�רת לחבר� מע�ת ה��ת� לפיכ�, ��כר. �יניה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�התנ�
�ע�רי�, וקנה והל� לסח�רה, ח�י� �ה� לקנ�ת ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָ���פ�ת
�חת� �חת�, א� � ח�י� וקנה �ע�רי� לקנ�ת ל� ��ת� ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָא�
הל� א� וכ� לאמצע. ה�תיר� ה�תיר�, וא� �עבר; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלזה
הפסיד הפסיד, א� � ה��פ�ת �ממ�� אחר ע� ְְִִִִִָ�ְְְִִֵֵַַַָונ����
ע� נ���� א� אבל לאמצע. ה�כר נ���ר, וא� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלעצמ�;
הרויח, וא� לעצמ�; �חת �חת, א� � עצמ� �ממ�� ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאחר

ה�נאי. לפי ה�ל �יניה�, התנ� וא� לעצמ�. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהרויח

�כר,‚. למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
ימ�ר לא מ�כר, �כ�ה�א ה�י�; מא�ת� לעצמ� ל�ח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹר�אי
�פני וא�� עצמ�, �פני א�� מ�כר א�א �אחד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ניה�
א� א�א �ע�רי�, ולחבר� ח�י� לעצמ� י�ח ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹעצמ�.

�ניה� מע�ת ��הי� �די �ע�רי�, �כ�� א� ח�י� ְְְְִִֵֵֶֶָָ�ְִִָ�ְ�כ��
�ח�לה. ִַַָָָ�וי�

למק��„. ה�ח�רה 'נ�לי� �אמר: ה��פי� מ� ְְִִֶַַָָָָ�ִֶַָאחד
�ל עליו ���ל �י על א� � '�� ונמ�ר �יקר �היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ל�ני
עליו; מע�ב חבר� הרי לה�, ��ב�א �חת �ל א� ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאנס
ואהיה ��ידי, מע�ת �א�� רצ�ני 'אי� ל�: א�מר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ�הרי
�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד�'. לה�ציא לדי� אחרי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָר�ד�

זמ�‰. עד ה�ר�ת את לי�� ��א ה��פי� מ� ְְִֵֵֶֶַַַַָָ�ִֶַָאחד
ה�ר�ת, לא�ת� זמ� אי� וא� עליו; מע�ב חבר� אי� ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָה�ד�ע,

עליו. מע�ב חבר� ְֲֲֵֵֵַָָהרי

.Âא�ניה לה� י� �ה�, ונ���פ� �ר�תיה� ��מ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ���פי�
ונתנ� ונ�א� �מכר�� ��מא, �לא �ר�ת ערב� זה. על ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹזה
�וי� הי� ��ה ה�ר�ת את מח�בי� א�� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�דמיה�
ההפסד. את א� ה�כר את �מח�בי� �����פ�, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�עת

.Ê�וא לאמצע. מחל� מ�כסי�, לה� ��חל� ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ���פי�
הי� ל�. מחל� ��חל�, מה � מחלנ�' �ל�ני 'מ��� ְְְֲֲִִֶַַָָָָָאמר�:
וה�יל ה��רה, את וגזל� לסטי� עליה� ועמד� ��ר�, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�אי�
אני 'לעצמי אמר: וא� לאמצע; ה�יל � ה��פי� מ� ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ�ִֶַָאחד

לעצמ�. ה�יל ְְִִִַַמ�יל',

.Áר��ת� �ה�א �י על א� � ��פי� ל�ני ה�ד�ע ְִִִֶַַָ�ְִֵַַָָָ�בר
ה��פ�ת; ימי �ל �ני �ל מחזקת� י�צא אינ� מה�, ָ�ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
�מ�נה, ל� ��תנ� א� מ��� ��קח� לטע� יכ�ל ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואינ�
ה�א הרי א�א הראיה', עליו מחבר� 'ה��ציא לאחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונאמר

ראיה. האחד ��ביא עד �ניה�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�חזקת

.Ëח�לק חבר�, מ�עת ��א לחלק ��א ה��פי� מ� ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ִֶַָאחד
נאמני�, ��הי� �בלבד הדי�ט�ת, ה� אפ�� �ל�ה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�פני
ע�ה לא מ�ל�ה, �פח�ת חלק וא� ���מה; ְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹוי�דעי�
הי� א� אבל �ר�ת; ��חלק אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ�ל��.
�ית �פני ��א לח�ק ל� וי� ה�, �חל�קי� ה�ע�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמע�ת,
אמ�רי�? �ברי� ��ה �י�. �בית חבר� חלק �מ�יח ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ�י�,

מט�ע ��� ה�ע�ת מקצת���הי� הי� א� אבל ו�וי�. אחד ְֶַָָ�ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
מקצת� הי� א� ל�מר צרי� ואי� י�ני�, �מקצת� ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחד�י�
א�ת� ח�לקי� ואי� �פר�ת, ה� הרי � רע�ת �מקצת� ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָיפ�ת

�י�. �בית ְִֵֶָא�א

.Èיתח�ב ��א � זרה עב�דה ע�בד ע� לה���� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאס�ר
�יראת�. וי��יע� �ב�עה, זרה]ל� �ארנ�[בעבודה �כבר ְְְְְְְִִֵַַָָָ

ולא �ביעית, �פר�ת סח�רה לע��ת �אס�ר ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ�מק�מ�,
ולא �תר�מ�ת, ולא �טרפ�ת, ולא �נבל�ת, ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֹֹֹֹ�בכ�ר�ת,
לאמצע; ה�כר וע�ה, עבר וא� �רמ�י�. ולא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹ��קצי�,
�עבר. מ�ני לעצמ�, הפסיד � הפסיד �א� לי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָויראה

.‡Èטלה� � ��ת ה�תע�קי� מ� א� ה��פי� מ� ְְְִִִִֵֶַַָָָ�ִֶַָאחד
��בר קב�ע; לזמ� �התנ� �י על א� העסק, א� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ַה��פ�ת

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה ה��ר�י�. לר��ת ה�מ�� ְְְְִִִֶַַַָָָָיצא
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על‡. א� � ה��פ�ת �ממ�� ונ�תני� נ��אי� �ה� ַַָ�ְְְְְִִִֵֶַַָ�ני�
וא� '��פ�ת'; נקראת ז� הרי מה�, אחד �ל �ה�מ�� ְִָ�ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�י
להתנ�ת לה� וי� לאמצע. ה�א הרי ה�תיר�, א� ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָ�חת�
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היה א� אבל ��ארנ�. �מ� ��רצ�, מה �ל �בהפסד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��כר
על א� � ה���� �ממ�� ונ�ת� ����א ה�א �לבד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהאחד
'עסק'; נקראת ה��פ�ת זאת הרי �ניה�, �ל �ה�מ�� ְִֵֵֶָ�ְֲִֵֵֶֶֶַַָֹ�י
מתע�ק לב�� ה�א �הרי 'מתע�ק', נקרא ונ�ת� ה���א ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָוזה
'�על נקרא ונ�ת�, נ��א �אינ� ו��פ� �מ��, ְְִֵֵֵֶַַָָ�ְְַַָָ�מ�א

ַָה�ע�ת'.

�ה�·. להתע�ק לחבר� מע�ת ה��ת� ��ל חכמי�, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��נ�
ח�ב ה�תע�ק והרי הלואה, �ת�רת ה�ע�ת חצי יהיה �ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
�ת�רת האחר והחצי �אנס, �אבד �י על א� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�אחרי�ת�
נגנב א� אבד וא� ה�ע�ת, �על �אחרי�ת ה�א והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָ��ד��,
יהיה �לפיכ� ל���; ח�ב ה�תע�ק אי� ��ד��, �ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי
ז�, ��נה �לפי ה�ע�ת. לבעל הרויח�, א� החצי זה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�כר
לאמצע ה�מ�� �ל �ל ההפסד א� ה�כר ��היה אפ�ר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
נ�טל ה�ע�ת �על נמצא � �� א�מר א�ה �א� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��וה;
זה א�א �ל��, ע��ה ואינ� ��ד��, �ה� מע�תיו חצי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�כר
�הלוה�, מע�תיו מ�ני ��ד�� �ל �חצי ל� ט�רח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה�תע�ק

ר�ית אבק לידי �אי� א�[מדרבנ�]ונמצא� יע�� והיא� . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָ
י�� ��וה? לאמצע ההפסד א� ה�כר להי�ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרצה
�טל �פ�על ה��פ�ת, מימי וי�� י�� �כל �כר� ְֵֵָָ�ְְְִִֵֵַַַָָָל�תע�ק
אחר עסק ל� היה וא� מ��ה. ��טל מלאכה א�ת� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ל
צרי� אינ� זה, �ל מע�תיו ע� �� להתע�ק �ה�א ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ל
�ינר ל� העלה אפ�� א�א וי��, י�� �ל �כר ל� ְֱֲֲִִֶֶַָָָָָָָלהעל�ת
יהיה ה�תיר�, א� �חת� וא� ;��� ה��פ�ת, ימי �כל ְְֲִִִֶַָָ�ְְֵֶַָָאחד
יהי ש�רויח הרוח '�ל ל�: אמר א� וכ� ��וה. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלאמצע
עסק ל� וי� ה�איל � ��כר�' ע�ירית� א� �לי�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָל�,
היה וא� מחצה. יפסיד הפסיד�, וא� מ�ר; זה הרי ְְְְֱִִִִִֶַָָָָ�ֲֵֵֶַאחר,

אריס� ה�תע�ק אחוזי�]זה בסיס על עסק[עובד ל� והיה , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מ�ע�ד �האריס �לל, �כר ל� להעל�ת צרי� אינ� � ְָ�ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָאחר

ה�דה. לבעל ְֶַַַָה�א

להתע�ק‚. לחבר� מע�ת ה��ת� ��ל חכמי�, ��נ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוע�ד
�כל עמל� �כר ל� ל�� רצה ולא ה�תיר�, א� �פחת� ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹ�ה�,
ה�תע�ק �כר ��היה � �נאי ��� �יניה� התנ� ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹי��,

ה�� רוח �לי� ��ד�� �ל החצי �ת�ת�א�ת� �ה�א ד��, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
�ני ה�תע�ק י�ל � הרויח� א� לפיכ�, ה�מ��. �ל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, �ה� ה�ע�ת חצי �ל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�לי�י
�ני ה�ל נמצא ���ד��; ��תע�ק ��כר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ת�ת
�חת� וא� הרוח. �לי� ה�ע�ת �על וי�ל הרוח. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�לי�י
�חצי ח�ב ה�א �הרי ה�חת; �לי� ה�תע�ק יפסיד �ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
��כר� �ת�ת ל� וי� מלוה, ה�ע�ת �חצי מ�ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָה�חת
ה�חת מ� עליו ���אר נמצא ��ד��; �ל החצי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�א�ת�

ה�חת. �לי�י �ני יפסיד ה�ע�ת �בעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ�לי��.

יהיה„. א� סת�, עסק �ה��ת� וא�מר, ���עה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָי�
יפסיד הפסד, �� היה וא� חצי�, ה�תע�ק י�ל �כר, ��ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
�פר��. זה �בר על התנ� א� א�א ,�� ה�בר ואי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�לי�;
�כר �� יהיה וא� מחצה, ה�תע�ק ��פסיד התנ� א� ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכ�
�א� התנ� א� וכ� מ�ר. זה הרי � הרוח �לי�י �ני ְְִִִֵֶָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹי�ל
�� יהיה וא� ��יעית�, ה�תע�ק י�ל �כר, �� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה

רוח ��היה והתנ� ה�איל � ע�ירית� יפסיד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַהפסד,
�נגד היא ז�, ות�ספת ק��; �נא� הפסד�, על יתר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�תע�ק
היה �� א� א�א מ�עיל זה �נאי �אי� ה�ר�, ור��תי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעמל�.
צרי� אחר, עסק ל� אי� א� אבל אחר; עסק ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָל�תע�ק
�מ� ��ת�ת הפסד� על יתר ה�תע�ק �כר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ��היה
ולא .�� מ�עיל ה�נאי ואי� ה�א, אס�ר זה ��בר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��ארנ�,

זה. לי ִֵֶֶָיראה

�ל�ה‰. ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ר��תי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹה�ר�
רביע נמצא ה�כר, רביע ה�ע�ת �בעל ה�כר, מ� ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָָחלקי�
�ת�רת רבעי� ��ל�ה ��ד��, �ת�רת �לבד ְְְְְִִִַַַַָָָָֹה�ע�ת
�ל�ה ה�תע�ק יפסיד הפסד, �� היה א� לפיכ�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמלוה;
ה�ע�ת �על ויפסיד הרביע, �לי� �ח�ת ההפסד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָרביעי
נת� �יצד? ההפסד. �ל �לי� �ה�א רביע, ��לי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָרביע
� וע�רי� אר�עה וחסר� זה, �נאי על �ינרי� מאה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָל�
�ל �לי� �ה�א רביע, ��לי� רביע יפסיד ה�ע�ת ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ�על
��ה מ��� וה�תע�ק �מ�נה, מפסיד נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָההפסד,
ה�ע�ת לבעל ��� חלק �ל לע�ל�. ז� �ר� ועל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָע�ר;
�� י� וא� �התנ�; �מ� נ�טל רוח, �� י� א� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��כר
למד נמצאת �לי��. ות�ספת החלק א�ת� יפסיד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפסד,
� ה�כר רביע ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ז�, מ�ה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלפי
ההפסד רביע �הרי �ל��, ה�תע�ק י��� לא �חת�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹא�
מה �לי� �נג�� ל� י� ה�לוה, מ�ני ל��� ח�ב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ה�א
וכ� זה. �נגד זה ונמצא רביע; �ה�א ה�ע�ת �על ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ���ל
��חת �חת�, א� � הרוח הז�יר� ולא ה�חת, על התנ� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹא�
ה�תע�ק נ�טל � ה�סיפ� וא� �התנ�; מה �פי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַה�תע�ק
��טל מה �לי� ות�ספת מפסיד, �היה החלק א�ת� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�מ�
יפח�ת הפסד, �� היה �א� התנ� �יצד? ה�ע�ת. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�על
וא� ה�חת; רביע מ��� � והפחית� רביע, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָה�תע�ק
�ה�ר� א�� �ה�ברי� �י על וא� מחצה. נ�טל ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָה�תיר�,
אפ�ר ה�תע�ק נמצא ז�, �ר� על �ל� א� ה�, טע� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ברי
���ל ע�� �התנה �ג�� �יצד? �כר. וי�ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ��פח�ת,
ה�תע�ק נ�טל � �פחת� ��כר, מ�בעה אחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה�תע�ק
��חת� �ג�� �יצד? ההפסד. זה על יתר מ�בעה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
�ינר ל� ח�ב 'אני ל�: א�מר ה�תע�ק הרי � �ינרי� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�בעה
�לי� �ה� �ני� לי ל��� ח�ב וא�ה ה�נאי, �פי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד
��כר �ינר ל� ל�� ח�ב ה�ע�ת �על נמצא ה��ד��'; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחלק
�על ח�ב היה ע�ר, אר�עה הפסיד וא�� �בעה. ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ�הפסיד
�אי� ודבר �ד�ל, �מ� וזה דינרי�. �ני ל� ל�� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�ע�ת
אבל החל��. דברי �מ� א�א אצלי זה ואי� ס�בל��; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�עת

��ר ��ל לי, ��ראה האמת וה�י� �ה�ר� ה�תע�ק ויח ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
�היה החלק �לי�י �ני יפסיד הפסד, �� יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
א�ת� �מ� י�ל � והרויח� ההפסד, על התנ� א� וכ� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹמרויח.
נמצאת חבר�. חלק �לי� ות�ספת מפסיד, �היה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחלק
רביע ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ז�, מ�ה לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹא�מר
��פסיד התנ� וא� �ת�ת. מ��� זה הרי � והפסיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָה�כר,
�מ�, �מצא לא זה �ר� ועל מחצה. י��ל � והרויח ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרביע,

ה�דק. �קו ה�י� ְְִֵֵֶֶַַַויצא
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�התנ�‡. א� �ה�, להתע�ק סת� לחבר� מע�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��ת�
�ל ואבד ��וה, �יניה� וההפסד ה�כר ��היה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�פר��
�מ� �לי�, ה�תע�ק ����� �ה�רה מי י� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�מ��
מ��� �ה�א לי ויראה ה�מ��. מקצת אבד א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ארנ�,
�ה�א חכמי� �אמר� וזה מלוה; �ת�רת �ה�א ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָמחצה,
�על ל�ל ההפסד ה�יע ���א �הפסד, �לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמ���
ל�מע�� ��ת� רא�ב� �יצד? ממ�נ�. מחצי �ח�ת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָה�ע�ת
�מע�� הרי � ��עי� �פחת ונת� ונ�א וע�רי�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה
�חת א� אבל ��י�. נ�טל רא�ב� ונמצא �ל�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמ���
חמ�ה �מע�� 'יפסיד א�מרי�: אי� וחמ�ה, מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ�מע��
נ�טל רא�ב� נמצא � �� א�מר א�ה �א� ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ��ל�י�';
לפיכ�, מ��י�. �ח�ת רא�ב� י�ל לא �לע�ל� ְְְֲִִִִִִִֵָָָֹֹחמ�י�,
�� מתע�ק אביה� �היה הית�מי� על ה��צא עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�טר
מלוה, �ת�רת �ה�א מחצה וג�בה ה�טר, �על נ��ע �ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
נ�טל �אינ� למד�, ה�ה לי�ר�. ט�עני� ��ע�ל� �י על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא�
ל� ��חתי� �אי� א�מר אני ול�ה מ�חצה. �ח�ת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָלע�ל�
החצי �ל אבד �הרי ���ד��? ��תע�ק �כר� �נגד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�א�,
'א� ��אמר: �די �לל, ��ד�� �א� נ�אר ולא ��ד��, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�ל
�לבד ה�לוה חצי �הרי �ר�ית', יראה �כר� י�ל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ואבד ה�כר, רביע ה�תע�ק ���ל התנ� א� וכ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנ�טל.
אבל מלוה. �ת�רת �ה�א ,��� הרביע מ��� � ��� ְְֲִֶַָָ�ְְִֵַַָ�ַָה�מ��
א�ת� על ��סי� �א� �די מעט, ה�מ�� מ� נ�אר ְְְִִִִִֵֶַַַַָא�
א� ה�מ�� רביע ה�ל יב�א ��חת ההפסד �ת�ת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹה�עט
�ארנ�. ��בר ה�ע� מ� �לבד, �ת�ת מ��� זה הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיתר

אינ�·. � �הרויח עד וטרח וחזר �הפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה�תע�ק
�הפסדנ� ההפסד �נח�ב '��א ה�ע�ת: לבעל ל�מר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָיכ�ל
�הרוחנ� הרוח �נח�ב �לי�יו, �ני ותפסיד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ח�ה
על �לבד �אחר�נה מח�ב א�א �לי��'; ות�ל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�אחר�נה,
ה�ר�. על �ה�סי� �רוח א�א ל� ואי� ההפסד, על א� ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהרוח

�כתב�‚. �עסק, �ינר �מאתי� יריע�ת מאתי� ל� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָנת�
�טר �טר על ה�א מח�ב � �טר �כל מאה �טר�ת, ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ��ני
ל� נת� עצמ�. על �הפסיד ה�א ה�ע�ת �בעל עצמ�, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ�פני
מאה אחר �עסק ל� ונת� וחזר �ינר, �מאה יריע�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמאה
אחד עסק �טר ל� וכתב �ינר, �מאה יי� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחב��ת
אחד, ��טר א�א ל� מח�ב אינ� � �ינר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�מאתי�
מכר �א� �יצד? עצמ�. על �הפסיד ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָוה�תע�ק
��בעי� החב��ת וה�אה ��ל�י�, �מאה יריע�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹה�אה
הרי אחד, �טר �ע�ה מ�ני ה�ל; נ�טל ה�ע�ת �על �ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
�ני ה�יח� א�� אבל �ל��. הרויח ולא מאתי� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹה�ל
��גדי� �חלק� ה�תע�ק מרויח היה � ��הי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעסקי�
ע�רה. נ�טל והיה ע�רה, �חב��ת �חלק� �מפסיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָע�רי�,

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

א�„. עסק �ל ה�ע�ת לחלק יכ�ל ה�תע�ק ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאי�
לעצ מלוה ��ת�רת החצי אני 'א�ל ול�מר: מיה�ח�רה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

�י�'; �בית ��ד�� ��ת�רת החצי וא�יח ,�� וא�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוא�א
חלק וא� �כ��. להתע�ק א�א זה, ממ�� ל� נת� ְִַָ�ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ��א

א�א כל��; ע�ה לא � ה�ד�ל �י� �בית אפ�� זה, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹוע�ה
��ארנ�. ה�רכי� א�ת� על �יניה�, ההפסד א� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�כר

עסק,‰. �ל ה��לטלי� מ� לאחר מ�נה ��ת� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�תע�ק
�א�� �ר�רה ראיה ה�מ�� �על והביא העסק, מ�ע�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָא�
א�ת� מ�ציאי� � ה� עסק מ�ל ה�ע�ת א� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָה��לטלי�
נתנ� א� �מכר�, מ�נה המק�ל א�ת� ��ה ואפ�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָמ�ד�;
�ר�רה. �ראיה וה�ל ל���. ח�ב � �הפסיד א� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחר,
וג�בה ה�ע�ת �על נ��ע ��ת, �ה�תע�ק �ארנ�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�בר
�ל ה�ע�ת מ� א�� ���לטלי� עדי� �� י� וא� ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמחצה;
�על ואי� �ב�עה. �לא ה�ע�ת �על א�ת� נ�טל ה�, ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעסק
�ה� היה �� א� א�א �ל��, מה� נ�טלי� הא�ה ולא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹח�ב
מא�ת� וי�ל י�ר�י�; �ל מת, �ל הרוח חלק הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹרוח;

הא�ה. א� ח�ב �על ִֵֶַַָָחלק,

.Â,כר� למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
�ראיה נ�דע וא� �רעמת; א�א עליו ל� אי� � לקח ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא
�רה�. �על ה�כר מ��� מ�ציא זה הרי �מכר, ��קח ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ר�רה

.Ê�ה� ל�קח �כר, למחצית �ר�ת �ה� ל�ח מע�ת ל� ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנת�
�ל וכ� עצי�. ולא כס�ת לא י�ח ולא ��רצה; מי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹמ�ל
א� � �כר למחצית �חנ�ת חבר� את ה���יב �זה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ���צא
החנ�ת על עיניו �אי� לפי �א�נ�ת�, יעסק לא א��, ְֲִֵֵֶַַָָ�ְֲַָֹֹ�ָָהיה
מ�ר. �חצר, ע�� ��� היה וא� �א�נ�ת�; �ע�סק ָ�ִֵֶָָ�ְִָָָ�ְְֵֶָָ��עה
�מכר, לקח וא� אחרי�; �ברי� �מ�כר ל�קח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע. ְֶַַָָָה�כר

ה'תשס"ט ניס� א' חמישי יו�
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ה�רנג�לי�‡. לה��יב �רנג�לי� לבעל �יצי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַה��ת�
ה�רנג�לי�, �על א�ת� ויג�ל האפר�חי�, ��צא� עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליה�
�טל. �פ�על �כר� ל� להעל�ת צרי� � �יניה� הרוח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויהיה
עד �ה� מתע�ק להי�ת הר�עה על �סיחי� עגלי� ה�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ�
עמל� �כר ל� להעל�ת ח�ב � לאמצע וה�כר ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ��ג�ל�,
��הי� עד א�ת� �מג�לי� י��; �כל �טל �פ�על ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ�מז�נ�
ואינ� ט�ענת. ��היה עד והחמ�ר �ני�, �ל� �ני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעגלי�
�המה ה�� וכ� זה. זמ� �ת�� חבר� מ�עת ��א למ�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיכ�ל
צרי� � לאמצע וה�כר א�ת�, מפ�� להי�ת המפ�� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעל
הרא� 'הרי ל�: אמר וא� �טל; �פ�על עמל� �כר ל� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹל��
הי� מ�ר. ה�כר', מחצית על יתר �עמל� ��� האליה ָָ�ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָא�
אצל�, ה��מה ז� ע� א�ת� ��פ�� אחר�ת �המ�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָל���
��� אחר�ת �יצי� א� אחרי� �סיחי� עגלי� ל� הי� א� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָוכ�
העלה לא אפ�� � חבר� �ב�ל ���� מתע�ק וה�א ה�איל �ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ
וח�לק ;��� ה�את, ה��פ�ת ימי �כל מ�עט �בר א�א ְֵַַָֹ�ְְֵֶַָָָָָל�
���� מט�ל וה�א ה�איל � אריס� היה וא� ��וה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ��כר

�ל��. ל� להעל�ת צרי� אינ� ה�דה, �על ְְְֲִֵֶֶַַַַָָ�ב�ל

.·�� א� �רנג�לי�, ה��יב א� �סיחי�, עגלי� ְְְֲִִִִַַָָָָה��
הרי � �כר ל� העלה ולא �כר, למחצית ה��� על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�המה
א� ה�המ�ת �מ� �כ�ה ר�אי� מע�ת: �ל העסק �די� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ינ�
�לי�י �ני ה�תע�ק ונ�טל הרויח�, וכ�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָה�יצי�,

ההפסד. �לי� מ��� הפסיד�, וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה�כר.
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�התנ�‡. א� �ה�, להתע�ק סת� לחבר� מע�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��ת�
�ל ואבד ��וה, �יניה� וההפסד ה�כר ��היה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�פר��
�מ� �לי�, ה�תע�ק ����� �ה�רה מי י� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�מ��
מ��� �ה�א לי ויראה ה�מ��. מקצת אבד א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ארנ�,
�ה�א חכמי� �אמר� וזה מלוה; �ת�רת �ה�א ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָמחצה,
�על ל�ל ההפסד ה�יע ���א �הפסד, �לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמ���
ל�מע�� ��ת� רא�ב� �יצד? ממ�נ�. מחצי �ח�ת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָה�ע�ת
�מע�� הרי � ��עי� �פחת ונת� ונ�א וע�רי�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה
�חת א� אבל ��י�. נ�טל רא�ב� ונמצא �ל�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמ���
חמ�ה �מע�� 'יפסיד א�מרי�: אי� וחמ�ה, מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ�מע��
נ�טל רא�ב� נמצא � �� א�מר א�ה �א� ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ��ל�י�';
לפיכ�, מ��י�. �ח�ת רא�ב� י�ל לא �לע�ל� ְְְֲִִִִִִִֵָָָֹֹחמ�י�,
�� מתע�ק אביה� �היה הית�מי� על ה��צא עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�טר
מלוה, �ת�רת �ה�א מחצה וג�בה ה�טר, �על נ��ע �ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
נ�טל �אינ� למד�, ה�ה לי�ר�. ט�עני� ��ע�ל� �י על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא�
ל� ��חתי� �אי� א�מר אני ול�ה מ�חצה. �ח�ת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָלע�ל�
החצי �ל אבד �הרי ���ד��? ��תע�ק �כר� �נגד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�א�,
'א� ��אמר: �די �לל, ��ד�� �א� נ�אר ולא ��ד��, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�ל
�לבד ה�לוה חצי �הרי �ר�ית', יראה �כר� י�ל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ואבד ה�כר, רביע ה�תע�ק ���ל התנ� א� וכ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנ�טל.
אבל מלוה. �ת�רת �ה�א ,��� הרביע מ��� � ��� ְְֲִֶַָָ�ְְִֵַַָ�ַָה�מ��
א�ת� על ��סי� �א� �די מעט, ה�מ�� מ� נ�אר ְְְִִִִִֵֶַַַַָא�
א� ה�מ�� רביע ה�ל יב�א ��חת ההפסד �ת�ת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹה�עט
�ארנ�. ��בר ה�ע� מ� �לבד, �ת�ת מ��� זה הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיתר

אינ�·. � �הרויח עד וטרח וחזר �הפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה�תע�ק
�הפסדנ� ההפסד �נח�ב '��א ה�ע�ת: לבעל ל�מר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָיכ�ל
�הרוחנ� הרוח �נח�ב �לי�יו, �ני ותפסיד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ח�ה
על �לבד �אחר�נה מח�ב א�א �לי��'; ות�ל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�אחר�נה,
ה�ר�. על �ה�סי� �רוח א�א ל� ואי� ההפסד, על א� ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהרוח

�כתב�‚. �עסק, �ינר �מאתי� יריע�ת מאתי� ל� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָנת�
�טר �טר על ה�א מח�ב � �טר �כל מאה �טר�ת, ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ��ני
ל� נת� עצמ�. על �הפסיד ה�א ה�ע�ת �בעל עצמ�, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ�פני
מאה אחר �עסק ל� ונת� וחזר �ינר, �מאה יריע�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמאה
אחד עסק �טר ל� וכתב �ינר, �מאה יי� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחב��ת
אחד, ��טר א�א ל� מח�ב אינ� � �ינר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�מאתי�
מכר �א� �יצד? עצמ�. על �הפסיד ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָוה�תע�ק
��בעי� החב��ת וה�אה ��ל�י�, �מאה יריע�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹה�אה
הרי אחד, �טר �ע�ה מ�ני ה�ל; נ�טל ה�ע�ת �על �ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
�ני ה�יח� א�� אבל �ל��. הרויח ולא מאתי� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹה�ל
��גדי� �חלק� ה�תע�ק מרויח היה � ��הי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעסקי�
ע�רה. נ�טל והיה ע�רה, �חב��ת �חלק� �מפסיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָע�רי�,

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

א�„. עסק �ל ה�ע�ת לחלק יכ�ל ה�תע�ק ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאי�
לעצ מלוה ��ת�רת החצי אני 'א�ל ול�מר: מיה�ח�רה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

�י�'; �בית ��ד�� ��ת�רת החצי וא�יח ,�� וא�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוא�א
חלק וא� �כ��. להתע�ק א�א זה, ממ�� ל� נת� ְִַָ�ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ��א

א�א כל��; ע�ה לא � ה�ד�ל �י� �בית אפ�� זה, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹוע�ה
��ארנ�. ה�רכי� א�ת� על �יניה�, ההפסד א� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�כר

עסק,‰. �ל ה��לטלי� מ� לאחר מ�נה ��ת� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�תע�ק
�א�� �ר�רה ראיה ה�מ�� �על והביא העסק, מ�ע�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָא�
א�ת� מ�ציאי� � ה� עסק מ�ל ה�ע�ת א� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָה��לטלי�
נתנ� א� �מכר�, מ�נה המק�ל א�ת� ��ה ואפ�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָמ�ד�;
�ר�רה. �ראיה וה�ל ל���. ח�ב � �הפסיד א� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחר,
וג�בה ה�ע�ת �על נ��ע ��ת, �ה�תע�ק �ארנ�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�בר
�ל ה�ע�ת מ� א�� ���לטלי� עדי� �� י� וא� ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמחצה;
�על ואי� �ב�עה. �לא ה�ע�ת �על א�ת� נ�טל ה�, ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעסק
�ה� היה �� א� א�א �ל��, מה� נ�טלי� הא�ה ולא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹח�ב
מא�ת� וי�ל י�ר�י�; �ל מת, �ל הרוח חלק הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹרוח;

הא�ה. א� ח�ב �על ִֵֶַַָָחלק,

.Â,כר� למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
�ראיה נ�דע וא� �רעמת; א�א עליו ל� אי� � לקח ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא
�רה�. �על ה�כר מ��� מ�ציא זה הרי �מכר, ��קח ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ר�רה

.Ê�ה� ל�קח �כר, למחצית �ר�ת �ה� ל�ח מע�ת ל� ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנת�
�ל וכ� עצי�. ולא כס�ת לא י�ח ולא ��רצה; מי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹמ�ל
א� � �כר למחצית �חנ�ת חבר� את ה���יב �זה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ���צא
החנ�ת על עיניו �אי� לפי �א�נ�ת�, יעסק לא א��, ְֲִֵֵֶַַָָ�ְֲַָֹֹ�ָָהיה
מ�ר. �חצר, ע�� ��� היה וא� �א�נ�ת�; �ע�סק ָ�ִֵֶָָ�ְִָָָ�ְְֵֶָָ��עה
�מכר, לקח וא� אחרי�; �ברי� �מ�כר ל�קח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע. ְֶַַָָָה�כר

ה'תשס"ט ניס� א' חמישי יו�

ח ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

ה�רנג�לי�‡. לה��יב �רנג�לי� לבעל �יצי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַה��ת�
ה�רנג�לי�, �על א�ת� ויג�ל האפר�חי�, ��צא� עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליה�
�טל. �פ�על �כר� ל� להעל�ת צרי� � �יניה� הרוח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויהיה
עד �ה� מתע�ק להי�ת הר�עה על �סיחי� עגלי� ה�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ�
עמל� �כר ל� להעל�ת ח�ב � לאמצע וה�כר ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ��ג�ל�,
��הי� עד א�ת� �מג�לי� י��; �כל �טל �פ�על ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ�מז�נ�
ואינ� ט�ענת. ��היה עד והחמ�ר �ני�, �ל� �ני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעגלי�
�המה ה�� וכ� זה. זמ� �ת�� חבר� מ�עת ��א למ�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיכ�ל
צרי� � לאמצע וה�כר א�ת�, מפ�� להי�ת המפ�� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעל
הרא� 'הרי ל�: אמר וא� �טל; �פ�על עמל� �כר ל� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹל��
הי� מ�ר. ה�כר', מחצית על יתר �עמל� ��� האליה ָָ�ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָא�
אצל�, ה��מה ז� ע� א�ת� ��פ�� אחר�ת �המ�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָל���
��� אחר�ת �יצי� א� אחרי� �סיחי� עגלי� ל� הי� א� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָוכ�
העלה לא אפ�� � חבר� �ב�ל ���� מתע�ק וה�א ה�איל �ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ
וח�לק ;��� ה�את, ה��פ�ת ימי �כל מ�עט �בר א�א ְֵַַָֹ�ְְֵֶַָָָָָל�
���� מט�ל וה�א ה�איל � אריס� היה וא� ��וה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ��כר

�ל��. ל� להעל�ת צרי� אינ� ה�דה, �על ְְְֲִֵֶֶַַַַָָ�ב�ל

.·�� א� �רנג�לי�, ה��יב א� �סיחי�, עגלי� ְְְֲִִִִַַָָָָה��
הרי � �כר ל� העלה ולא �כר, למחצית ה��� על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�המה
א� ה�המ�ת �מ� �כ�ה ר�אי� מע�ת: �ל העסק �די� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ינ�
�לי�י �ני ה�תע�ק ונ�טל הרויח�, וכ�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָה�יצי�,

ההפסד. �לי� מ��� הפסיד�, וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה�כר.
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��ר��‚. �בר וכל וחמ�ר �רה ולאכל,�מי� לע��ת ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
הרי מתע�ק, ��ה �י על א� ��וה; לאמצע ה�כר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָויהיה
��כר �הרי ה�המה, �עב�דת לעצמ� אחר רוח ל� ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָי�
�מי� ואי� �בעב�דת�. ��כר� ונהנה ,�� ע�בד א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�ת�
אינ� וה�יח �העגל � א�� ע� סיח ולא א��, ע� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעגל

עסק. �� וי� �ל��, ְְֵֵֶֶע��ה

.„?�� לה��ל ח�ב מתי עד לחבר�, �המה ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָה��
וה�קר ה�א� וה� �ב��דר�ת, חד�; ע�ר �מ�נה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹ�את�נ�ת,
� זה זמ� �ת�� לחלק �א וא� חד�. ואר�עה ע�רי� �ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
��מה �אינ� לפי סת�. �����פ� מ�ני עליו, מע�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחבר�
מ�עט, והרוח מר�ה �ה�א רא��נה, �נה �ל ְֶֶַָָ�ְִִֶֶָָָָט��ל�
�נה �ל לט��ל� �ק�י, א�א ��ח�ה מ���נת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�אינ�
מ���נת היא �הרי מר�ה, והרוח מ�עט �ה�א ְֲִִֵֶֶֶֶַ�ְְֶֶֶֶַַָָָהאחרת,
�נה ס�� עד עליו מע�ב לפיכ� י��; �כל �מ�ספת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהר�ה

ה��מה ה�המה ילדה אותה]�נ�ה. הרי[ששמו אצל�, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
ה�לד�ת, לג�ל ��הג� �מק�� לאמצע. הרוח מ�לל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה�לד
ח�ב לג�ל, ��א ��הג� �מק�� י�כר�. �� ואחר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיג�ל�
�בג�ה י�� �ל�י� �ד�ה ��לד�ת, לה��ל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹה�תע�ק
�� זה, מ�מ� יתר �ה� לה��ל רצה וח�לקי�. י��, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחמ�י�
וכל חמ�י�, �בי�� �ל�י� �י�� �ל�ה �פני ְְְְְְֲִִִִֵָָָֹֹא�ת�
וחבר� חלקי�, �ל�ה ה�תע�ק י�ל � �� אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ��רויח�
�מתע�ק �מ�ני ה�לד, חצי ל� י� �הרי הרוח; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרביע
רבעי�. �ל�ה הרי החצי; א�ת� חצי נ�טל חבר� �ל ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ�חצי
וה�לד�ת מחל, הרי � �ל�ה �פני �� התנה לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוא�
�כר להעל�ת ��הג� מק�� �ה�. �מ�ת ��וה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�יניה�
���טל ה�כר �ל ויהיה מעלי�, � העסק למע�ת ���ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וכ� ה�ע�ת; �כר �כלל �תפ� על ����א ��כר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָה�תע�ק
��הג� מק�� מעלי�. ה�המה, �כר להעל�ת �ר�� ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָא�
א� ה�תע�ק וכל מעלי�. עמל�, ��כר ולד�ת ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהעל�ת

ה�דינה. מ�נהג י��ה לא סת�, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹה�����

לזרע�‰. לת�כ� �מע�� וה�ריד �דה, ל� �היתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָרא�ב�
וכל ה�ר�ת, ולמ�ר ה�צא�ת עליה �לה�ציא לנטע� ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹא�
��ח�ק� �התנ� �י� � �יניה� יהיה הה�צאה על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�תר
הה�צאה �היתה �י� יתר, רא�ב� ���ל �התנ� �י� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��וה,
�ל � �מע�� מ�ל הה�צאה �היתה �י� רא�ב�, מ�ל ����ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
�עב�דת המט�ל ו�מע�� ר�ית. אבק �א� ואי� מ�ר, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ�ֶזה
'אריס'. ה�קרא ה�א ה�ר�ת, �במכירת �בה�צאה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאר�
'ל�לי� א�מר: ה�דה �בעל ירד�י', 'למחצה א�מר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאריס
��א ��ע� וזה ה�דינה; מנהג אחר ה�לכי� � ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹה�רד�יו'

ראיה. להביא עליו ְְְִִַָָָָָָ��נהג,

.Âהיה א� � וגר�� א���, �נכסי אריסי� �ה�ריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ�על
לה� ואי� ה�, נס��ק� �על, ונס��ק ה�איל � אריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָה�על
ה�על אי� וא� �ב�ב�עה. ה�בח �ע�ר א�א הה�צאה, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמ�

�אריס. לה� ו�מי� ירד�, האר� �עת על � ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָאריס

.Ê,��מ�רי יר�ת חלק� ��א ה��ר�י� �אר א� ִַָ�ְְְְִִֶַַָָָֹהאחי�
�בר לכל ���פי� ה� הרי � �יחד �� מ����י� ��� ְִָָָָ�ְְְְֲִִֵֵַַַָָ�ֶָא�א
לא�נ�ת ��פל ה��פי� מ� א� האחי� מ� אחד ָ�ְִֶַָָ�ְִִִֶַַָָָָודבר.

מ� נתר�א � ונתר�א מה� אחד חלה לאמצע. הרוח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ל�,
�ח�ה א� ��לג, �הל� �ג�� �פ�יעה, חלה וא� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהאמצע;
זה הרי � �זה ���צא �ל וכ� �חלה, עד הח�, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ימי

עצמ�. מ�ל ְְִִֵֶַַמתר�א

ט ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

א�ת�‡. ���� והא��טר��י� והאריסי�, ,��� ְְְֲִִִִֶַָָָָ�ִָ�ַה��פי�
�ת�� ונ�תנת נ��את �היא והא�ה הית�מי�, על �י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ית
אחד �ל � ה�ית �ב� חנונית, �על� �ה��יב� א� ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ית,
�מ�א חבר� �זל ��א ספק; �טענת מ�בריה� נ��ע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמא��
��נ� ול�ה ��יניה�. �ח���� �ק�ק לא ��א א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ��,
מה ��ל לעצמ�, מ�רי� �א�� מ�ני ז�? �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָחכמי�
���רחי� מ�ני לה�, ה�א רא�י ה�ע�ת �על מ�כסי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ���ח�
�ב�עה �ח�בי� חכמי� לה� ��נ� לפיכ� ונ�תני�; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָונ��אי�
ואמ�נה. �צדק מע�יה� �ל ��ע�� �די ספק, ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�טענת

��ח�ד·. עד ספק, �טענת נ��ע א�� מ�ל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואי�
�מ� �ס�, �ל מעי� ��י �ה� כס�, ���י א�ת� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָה���יע
נ��עי�. אי� מ�ה, �פח�ת ח�ד� א� אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ��ת�אר;

ה��ר�‚. אי� האחד, ה��� מת �א� ר��תי, ה�ר� ֵֵֶַָָָ�ִִֵֶַַַָמ�א�
אינ� �הרי '��א', �טענת אביו �ל ��פ� לה��יע ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִַַָיכ�ל
זה א�ת� ��ח�ד �די �ו�אי, אביו �� �ח�ד� ה�בר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹי�דע
ה��ר� א�ת� ����יע �ה�רה מי וי� כס�. ���י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה��ר�

.�� ��� מי ראינ� ולא '��א'; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ�טענת

א�„. אריס� א� ��פ� ��ה עדי� �� �אי� �י על ֲִָ�ִִֵֵֶֶֶַַָא�
'��פ�' ואמר: עצמ� מ�י מ�דה ה�א הרי א�א �ית�, ָ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָב�
הרי � �ל��' גזל�י לא אבל אני, �ית� ��' א� 'אריס�' ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹא�
לפטר� 'מ��' א�מרי� �אי� חפ�; �נקיטת נ��ע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָזה
��� ה�ית �� ה�א איזה מ�מ��. לפטר� א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ�ב�עה,
�מכניס ��עלי� ���ציא זה ספק? �טענת לה��יע� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָל�
ה�ית �� אבל �ר�ת. ל� �מ�ציא �ר�ת ל� מכניס ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָ��עלי�,
אינ� � �לבד וי�צא �רגליו נכנס א�א ונ�ת�, נ��א ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�אינ�
אבי ���ה� א��טר���ס וכ� מ�פק. לה��יע� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָיכ�ל
וכ� ספק. �טענת א�ת� מ��יעי� הית�מי� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָית�מי�,
נ�אה ולא �על�, �ח�י א��טר��א נע�ית ��א ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהא�ה
וכ� מ�פק. א�ת� מ��יעי� אי� � �על� קבירת אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָונתנה
א�ת� מ��יעי� אי� לקב�רה, מיתה �י� ונתנה נ�אה ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָא�
א�מר א�ה �א� לקב�רה; מיתה �י� �� ������ה זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
מתנ�ל. ה�ת ונמצא לקב�רה; �מ�ר לא זה, על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ��בע

מע�ת‰. �יד� ��לח א� למכר�, חפ� חבר� �יד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמ��ח
�כר ל� נת� ��א �י על א� � �ר�ת א� סח�רה ל� ְְִִֵֶַַַָָָָֹלקנ�ת
ונ�א ה�איל ז�, ��ליח�ת הניה ולא חלק ל� ואי� זה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹעל
לה��יע� ל� וי� �ית; �ב� זה הרי חבר�, �ממ�� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָונת�
��נה, ה�ח�רה ל� �הביא �עת �ל�� �זל� ��א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמ�פק,

�ה�. ל� ��כר ה�ע�ת ֶֶַַָָָא�

.Âהאחד �היה א� �יחד, ונ�תני� ����אי� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ�ַה��פי�
ע� ה�ע�ת א� מקצת� א� ה�ח�רה �מפקיד ונ�ת� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָנ��א
נכנס� �ניה� הרי � מ�ה ולא מני� ולא מ�קל �לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹה�ני
ה��פי�. �ב�עת חבר� לה��יע מה� אחד לכל וי� ִָ�ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלספק,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oqip '` iying mei -

נתע�ק לא וה�ני ונ�ת�, ����א ה�א האחד היה א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל
ונת�. ���א זה א�א נ��ע אי� � �לל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָע��

.Êונפרד הא�ה, ונת�ר�ה והאריסי�, ה��פי� ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָ�ְַָחלק�
א� ל� ��נה סח�רה ה�ליח ל� והביא ה�ית, �� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמעליו
� מ�ד �בע� ולא לה� והלכ� ו�תק, �ה�, ל� ��כר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמע�ת
היתה א� אבל ספק. �טענת �לה��יע� לחזר יכ�ל ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹאינ�

על מ��יע� � ו�אי טענת מהל� �ל �� �מגל�ל יה, ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָ
��רה �ל �י� זמ�, אחר �ב�עה ל� נתח�ב א� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��רצה.
�ע� �ית �� א� ��� ל� ��ע�ה �ג�� �בריה�, �ל ִֶַַַָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָ�י�
���פ�ת �זל�ני ��א עליו לגל�ל יכ�ל זה הרי � ָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרת
א� �יתי �� א� אריסי א� ��פי ��היית ולא ��ינינ�, ֲִִִִֵֶָ�ְְִֵֵֶֶָָֹז�

�זה. ���צא �ל וכ� �רא��נה. ְְִִֵֵֶַַָָָֹא��טר��י

.Á� אחרי� אצל ח�ב�ת לה� ונ�אר �חלק�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ַה��פי�
חלק�, �הרי מ�פק; זה את זה לה��יע יכ�לי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
זה י�ח ��פרע�, מה �ל ה�א; יד�ע �בר ���אר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוהח�ב
��יס, מע�ת לה� נ�אר א� וכ� הח�ב. מ� חלק� וזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָחלק�
אי� � חלק� אחד �ל נטל לא ועדי� א�ת� ידע� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�כבר
ע�� א� וכ� ה�. �חל�קי� �ה�ע�ת זה, את זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמ��יעי�
חבר� אצל מה� לאחד ונ�אר ה��פ�ת, �ל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְֶַַָח����
חלק�. הרי נטל�, לא �עדי� �י על א� � ויד�ע קצ�ב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�בר
לא ועדי� ה�ר�ת, מ� �ה�א �ל �יניה� נ�אר א� ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
מ� צד �יניה� ���אר א� מ�קל�, ידע� ולא א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹחלק�
��ה מה� אחד �ל ידע ולא ח����, �� ע�� ��א ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�ַה��פ�ת
זה �מ��יעי� עדי�, ק�מת ה��פ�ת הרי � ה��יע� ְֲִִִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵֶַַַחלק�

זה. ֶֶאת

.Ëא�א לה��יע� יכ�ל אינ� חל�ה, אחר חבר� ��בע ְְִֵֶַָָָ�ֲֲִֵֶַַַָמי
על סת� להחרי� ל� י� אבל �אמרנ�; �מ� גל��ל, ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָעל
ולא �ית�, �� א� אריס� א� ��פ� ��היה �ל�� ��זל� ְֲִֵֶָֹ�ְְְִֶֶָָָמי

��זל. �מה ְֶֶַַָי�דה

י ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

וה�ה‡. �ינינ�, �נאי היה ��� חבר� על ��ע� ����ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
��י �ה�ר� ��ע� א� מע�ל�', זה �נאי היה 'לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא�מר:
א� מ�ה', �ח�ת א�א 'אינ� א�מר: וה�ה וכ�, �� ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
'לא א�מר: וה�ה ה��פ�ת, מ� ל� נת�י ��בר ְֵַָָֹ�ְְִִֶֶַַַָָָ��ע�
מ�ל א�מר וה�ה מ��י, ז� ��ח�רה ��ע� א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלקח�י',
ה��בע �יד הר��ת � א�� �טענ�ת ���צא וכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹאמצע,
ה��� י��יע ��א ה��בע רצה א� �יצד? ָ�ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ��ב�עה.
�� ���פר ה�ענה על ה�ת וי��יע� ה��פי�, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ְַַ�ב�עת
וא� מ��יע�. זה הרי � מע�ל�' דברי� הי� 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹוא�מר
ה��פי�, ��ב�עת ה�ברי� א�� �ל עליו מגל�ל � ִָ�ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָרצה
ה��פ�ת, ימי �ל �ל�� �זל�ני ��א ספק �טענת ָ�ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ�מ��יע�
ו��ת� ,��� ה�ח�רה ו��� וכ�, �� �נאי �ינינ� ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָו�היה

�זה. ���צא �ל וכ� וכ�; �� ְְִֵֵֶַָָָֹלי

ה�ת�ע·. ה��פי�, �ב�עת לה��יע� ��פ� ְִִַָָ�ְְְִַַַָ�ֵַַה��בע
וה��בע �ל��', אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ�, '�בר ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹא�מר:
�אמר א� ח����', ע�ינ� ולא חלקנ�, לא 'עדי� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹא�מר:
ה��פי� �ב�עת א�ת� ����יע מנת על 'חלקנ� ִָ�ְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָה��בע:

א�תי מדחה וא�ה נ��ע�, לא ועדי� ��רצה עת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�כל
אמר אפ�� ספק. �טענת לה��יע� יכ�ל אינ� � לי��' ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמ���
אינ� ה��אר וזה אצלי, ל� ונ�אר חלקנ�, ��' ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ת�ע:
על א� � אצלי' ה�ח�� '��ד�� א� עלי', ��קפ�� ח�ב ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָא�א
�טענת לה��יע� יכ�ל אינ� ��פ�, �היה עדי� ��� ְְְֲִֵַַַָָ�ִִֵֵֶֶָָ�י
��א א� חלק� ��בר ה�ת לה��יע� יכ�ל ואינ� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹספק,
מ��יעי� �אי� לפי גל��ל; ידי על ואפ�� מע�ל�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָנ���פ�
יהיה �� י�דה �א� טענה על א�א מגל�לי�, ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�ת
ח�ב אינ� ,�� ה�דה �אפ�� �בר אבל ממ��; ל��� ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָח�ב
גל��ל. ידי על ואפ�� עליו, נ��ע אינ� � �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָא�א

ה�ראה. �עלי ה�א�ני� �ל ה�ר� ְְֲִֵֶַַָָָָוכזה

'�ע‚. וזהטע� וכ�', �� אצל� לי ונ�אר א�ה ��פי די� ֲִֶַַָ�ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
'לא א�: �ל��', אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ�, '�בר ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹא�מר:
ל� �אי� ה�ת נ��ע ה�ת�ע הרי � מע�ל�' ��פי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ִָָהיית
ואינ� מע�ל�; �ל�� גזל�ני ��א עליו �מגל�ל �ל��, ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�יד�
,�� חלקנ� ��בר א� מע�ל� ��פי היית ��א עליו ְְִֵֶַָָָָ�ְְִֵֶַָָָָֹמגל�ל

��ארנ�. ה�ע� ְִֵֶַַַַמ�

�טענת„. לה��יע� לי וי� אנחנ� ��פי� �עדי� ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָ�ֲִֶַַָטע�
ה��בע והביא מע�ל�', נ���פנ� 'לא א�מר: וה�ה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
'חלקנ�' ואמר: �� אחר ה�ת�ע וחזר ��פ�, �היה ְְְְִַַַַַַָָָָָָ�ִֵֶָָעדי�
וי�בע ז�, ל�ב�עה �פר� החזק �הרי ל�; ��מעי� אי� �ְֲִֵֵֶ�ְְְְִִַַַָָָ

�זה. ���צא �ל וכ� ה��פי�. ְִֵֵֶַָָֹ�ְַַ�ב�עת

וה�יל‰. �ינרי�, מא�ת אר�ע ל�יס �ה�יל ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָרא�ב�
ה�מ�� והרי �יחד, ונתנ� ונ�א� ונ���פ� מאתי�, ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ�מע��
מא�ת חמ� ה�ר� מ� ��חת רא�ב� וטע� רא�ב�, �יד ����ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
,�� ��חת� ה��פי� �ב�עת רא�ב� 'י�בע א�מרי�: אי� �ְְְִִֵֵַַַָ�ֲִֶָָָ
�ב�עת רא�ב� י�בע א�א מ�ית�', חמ�י� �מע�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָוי���
�מע�� י��� ולא �לבד, ��יד� ��נה ויל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ַה��פי�,
��חת�, זה �פחת �ו�אי ידע ��מע�� רא�ב� טע� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל��.
ה�ה; ה�חת סכ�� �ו�אי י�דע �אינ� �מע�� על ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָיגל�ל
�מע�� י�בע � �לל ז� ���פ�ת �מע�� נתע�ק לא ְְִִַָָָ�ְְְְִִִֵַֹוא�
ולא וי�טר. ההפסד, �זה �ו�אי י�דע �אינ� ה�ת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�ב�עת
ח�לקי� �מע��, �יד ה��אר ה�נה זה היה א� א�א ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָע�ד,
�די ונ�טלי�, ה���עי� מ� ה��� �אי� ��וה; ְְְְִִִִֵַָָ�ְֵֶֶַָא�ת�
נ�טל א� ונפטר, נ��ע א�א חבר�, ��יד מה וי�ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���בע
�� טע� ��בר זה, �די� וה�הר יד�. �חת �ה�א ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמ�בר

ה�ראה. ֲֵַָָ�עלי

.Â� מנה ה��פ�ת �ז� ח�ב עלי ללוי ��� �מע�� ֶָָ�ְְְִִֵֵֶַַַָָטע�
נאמ�; � ללוי ל�נ� יכ�ל והיה הח�ב, �די �יד� היה ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָא�
אינ� ל��, �יד� אי� וא� מח�בי�. �� ואחר הח�ב, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָונ�תני�
היד�עה ה�ח�רה א� ה�מ�� רא�ב� מ�ד לה�ציא ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָנאמ�
נכסי על ולוי �מע�� ע��י� ה� קנ�ניא ��א � ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�ַל��פ�ת
ל��� ח�ב רא�ב� אי� ��טר, ה�לוה היתה ואפ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָרא�ב�.
�ו�אי י�דע �רא�ב� �מע�� טע� א� אבל �ל��. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ��ה
ה�א אצלנ� והח�ב ה�א, ה��פ�ת מחמת �עלי הח�ב ְְֵֶַָ�ֲֵֶֶֶַַַַָ��ה
�ח�ב י�דע �אינ� גל��ל, ידי על א� ה�ת רא�ב� י�בע �ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
�טר יצא א� וכ� מ���. הח�ב �מע�� וי��� אצלנ�; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה
ה��פ�ת, מ�מ�� דינרי� �מאה �מע�� ��� לוי על ָ�ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָח�ב
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נתע�ק לא וה�ני ונ�ת�, ����א ה�א האחד היה א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל
ונת�. ���א זה א�א נ��ע אי� � �לל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָע��

.Êונפרד הא�ה, ונת�ר�ה והאריסי�, ה��פי� ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָ�ְַָחלק�
א� ל� ��נה סח�רה ה�ליח ל� והביא ה�ית, �� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמעליו
� מ�ד �בע� ולא לה� והלכ� ו�תק, �ה�, ל� ��כר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמע�ת
היתה א� אבל ספק. �טענת �לה��יע� לחזר יכ�ל ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹאינ�

על מ��יע� � ו�אי טענת מהל� �ל �� �מגל�ל יה, ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָ
��רה �ל �י� זמ�, אחר �ב�עה ל� נתח�ב א� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��רצה.
�ע� �ית �� א� ��� ל� ��ע�ה �ג�� �בריה�, �ל ִֶַַַָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָ�י�
���פ�ת �זל�ני ��א עליו לגל�ל יכ�ל זה הרי � ָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרת
א� �יתי �� א� אריסי א� ��פי ��היית ולא ��ינינ�, ֲִִִִֵֶָ�ְְִֵֵֶֶָָֹז�

�זה. ���צא �ל וכ� �רא��נה. ְְִִֵֵֶַַָָָֹא��טר��י

.Á� אחרי� אצל ח�ב�ת לה� ונ�אר �חלק�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ַה��פי�
חלק�, �הרי מ�פק; זה את זה לה��יע יכ�לי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
זה י�ח ��פרע�, מה �ל ה�א; יד�ע �בר ���אר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוהח�ב
��יס, מע�ת לה� נ�אר א� וכ� הח�ב. מ� חלק� וזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָחלק�
אי� � חלק� אחד �ל נטל לא ועדי� א�ת� ידע� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�כבר
ע�� א� וכ� ה�. �חל�קי� �ה�ע�ת זה, את זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמ��יעי�
חבר� אצל מה� לאחד ונ�אר ה��פ�ת, �ל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְֶַַָח����
חלק�. הרי נטל�, לא �עדי� �י על א� � ויד�ע קצ�ב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�בר
לא ועדי� ה�ר�ת, מ� �ה�א �ל �יניה� נ�אר א� ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
מ� צד �יניה� ���אר א� מ�קל�, ידע� ולא א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹחלק�
��ה מה� אחד �ל ידע ולא ח����, �� ע�� ��א ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�ַה��פ�ת
זה �מ��יעי� עדי�, ק�מת ה��פ�ת הרי � ה��יע� ְֲִִִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵֶַַַחלק�

זה. ֶֶאת

.Ëא�א לה��יע� יכ�ל אינ� חל�ה, אחר חבר� ��בע ְְִֵֶַָָָ�ֲֲִֵֶַַַָמי
על סת� להחרי� ל� י� אבל �אמרנ�; �מ� גל��ל, ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָעל
ולא �ית�, �� א� אריס� א� ��פ� ��היה �ל�� ��זל� ְֲִֵֶָֹ�ְְְִֶֶָָָמי

��זל. �מה ְֶֶַַָי�דה

י ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

וה�ה‡. �ינינ�, �נאי היה ��� חבר� על ��ע� ����ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
��י �ה�ר� ��ע� א� מע�ל�', זה �נאי היה 'לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא�מר:
א� מ�ה', �ח�ת א�א 'אינ� א�מר: וה�ה וכ�, �� ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
'לא א�מר: וה�ה ה��פ�ת, מ� ל� נת�י ��בר ְֵַָָֹ�ְְִִֶֶַַַָָָ��ע�
מ�ל א�מר וה�ה מ��י, ז� ��ח�רה ��ע� א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלקח�י',
ה��בע �יד הר��ת � א�� �טענ�ת ���צא וכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹאמצע,
ה��� י��יע ��א ה��בע רצה א� �יצד? ָ�ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ��ב�עה.
�� ���פר ה�ענה על ה�ת וי��יע� ה��פי�, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ְַַ�ב�עת
וא� מ��יע�. זה הרי � מע�ל�' דברי� הי� 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹוא�מר
ה��פי�, ��ב�עת ה�ברי� א�� �ל עליו מגל�ל � ִָ�ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָרצה
ה��פ�ת, ימי �ל �ל�� �זל�ני ��א ספק �טענת ָ�ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ�מ��יע�
ו��ת� ,��� ה�ח�רה ו��� וכ�, �� �נאי �ינינ� ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָו�היה

�זה. ���צא �ל וכ� וכ�; �� ְְִֵֵֶַָָָֹלי

ה�ת�ע·. ה��פי�, �ב�עת לה��יע� ��פ� ְִִַָָ�ְְְִַַַָ�ֵַַה��בע
וה��בע �ל��', אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ�, '�בר ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹא�מר:
�אמר א� ח����', ע�ינ� ולא חלקנ�, לא 'עדי� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹא�מר:
ה��פי� �ב�עת א�ת� ����יע מנת על 'חלקנ� ִָ�ְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָה��בע:

א�תי מדחה וא�ה נ��ע�, לא ועדי� ��רצה עת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�כל
אמר אפ�� ספק. �טענת לה��יע� יכ�ל אינ� � לי��' ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמ���
אינ� ה��אר וזה אצלי, ל� ונ�אר חלקנ�, ��' ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ת�ע:
על א� � אצלי' ה�ח�� '��ד�� א� עלי', ��קפ�� ח�ב ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָא�א
�טענת לה��יע� יכ�ל אינ� ��פ�, �היה עדי� ��� ְְְֲִֵַַַָָ�ִִֵֵֶֶָָ�י
��א א� חלק� ��בר ה�ת לה��יע� יכ�ל ואינ� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹספק,
מ��יעי� �אי� לפי גל��ל; ידי על ואפ�� מע�ל�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָנ���פ�
יהיה �� י�דה �א� טענה על א�א מגל�לי�, ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�ת
ח�ב אינ� ,�� ה�דה �אפ�� �בר אבל ממ��; ל��� ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָח�ב
גל��ל. ידי על ואפ�� עליו, נ��ע אינ� � �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָא�א

ה�ראה. �עלי ה�א�ני� �ל ה�ר� ְְֲִֵֶַַָָָָוכזה

'�ע‚. וזהטע� וכ�', �� אצל� לי ונ�אר א�ה ��פי די� ֲִֶַַָ�ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
'לא א�: �ל��', אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ�, '�בר ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹא�מר:
ל� �אי� ה�ת נ��ע ה�ת�ע הרי � מע�ל�' ��פי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ִָָהיית
ואינ� מע�ל�; �ל�� גזל�ני ��א עליו �מגל�ל �ל��, ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�יד�
,�� חלקנ� ��בר א� מע�ל� ��פי היית ��א עליו ְְִֵֶַָָָָ�ְְִֵֶַָָָָֹמגל�ל

��ארנ�. ה�ע� ְִֵֶַַַַמ�

�טענת„. לה��יע� לי וי� אנחנ� ��פי� �עדי� ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָ�ֲִֶַַָטע�
ה��בע והביא מע�ל�', נ���פנ� 'לא א�מר: וה�ה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
'חלקנ�' ואמר: �� אחר ה�ת�ע וחזר ��פ�, �היה ְְְְִַַַַַַָָָָָָ�ִֵֶָָעדי�
וי�בע ז�, ל�ב�עה �פר� החזק �הרי ל�; ��מעי� אי� �ְֲִֵֵֶ�ְְְְִִַַַָָָ

�זה. ���צא �ל וכ� ה��פי�. ְִֵֵֶַָָֹ�ְַַ�ב�עת

וה�יל‰. �ינרי�, מא�ת אר�ע ל�יס �ה�יל ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָרא�ב�
ה�מ�� והרי �יחד, ונתנ� ונ�א� ונ���פ� מאתי�, ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ�מע��
מא�ת חמ� ה�ר� מ� ��חת רא�ב� וטע� רא�ב�, �יד ����ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
,�� ��חת� ה��פי� �ב�עת רא�ב� 'י�בע א�מרי�: אי� �ְְְִִֵֵַַַָ�ֲִֶָָָ
�ב�עת רא�ב� י�בע א�א מ�ית�', חמ�י� �מע�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָוי���
�מע�� י��� ולא �לבד, ��יד� ��נה ויל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ַה��פי�,
��חת�, זה �פחת �ו�אי ידע ��מע�� רא�ב� טע� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל��.
ה�ה; ה�חת סכ�� �ו�אי י�דע �אינ� �מע�� על ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָיגל�ל
�מע�� י�בע � �לל ז� ���פ�ת �מע�� נתע�ק לא ְְִִַָָָ�ְְְְִִִֵַֹוא�
ולא וי�טר. ההפסד, �זה �ו�אי י�דע �אינ� ה�ת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�ב�עת
ח�לקי� �מע��, �יד ה��אר ה�נה זה היה א� א�א ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָע�ד,
�די ונ�טלי�, ה���עי� מ� ה��� �אי� ��וה; ְְְְִִִִֵַָָ�ְֵֶֶַָא�ת�
נ�טל א� ונפטר, נ��ע א�א חבר�, ��יד מה וי�ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���בע
�� טע� ��בר זה, �די� וה�הר יד�. �חת �ה�א ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמ�בר

ה�ראה. ֲֵַָָ�עלי

.Â� מנה ה��פ�ת �ז� ח�ב עלי ללוי ��� �מע�� ֶָָ�ְְְִִֵֵֶַַַָָטע�
נאמ�; � ללוי ל�נ� יכ�ל והיה הח�ב, �די �יד� היה ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָא�
אינ� ל��, �יד� אי� וא� מח�בי�. �� ואחר הח�ב, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָונ�תני�
היד�עה ה�ח�רה א� ה�מ�� רא�ב� מ�ד לה�ציא ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָנאמ�
נכסי על ולוי �מע�� ע��י� ה� קנ�ניא ��א � ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�ַל��פ�ת
ל��� ח�ב רא�ב� אי� ��טר, ה�לוה היתה ואפ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָרא�ב�.
�ו�אי י�דע �רא�ב� �מע�� טע� א� אבל �ל��. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ��ה
ה�א אצלנ� והח�ב ה�א, ה��פ�ת מחמת �עלי הח�ב ְְֵֶַָ�ֲֵֶֶֶַַַַָ��ה
�ח�ב י�דע �אינ� גל��ל, ידי על א� ה�ת רא�ב� י�בע �ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
�טר יצא א� וכ� מ���. הח�ב �מע�� וי��� אצלנ�; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה
ה��פ�ת, מ�מ�� דינרי� �מאה �מע�� ��� לוי על ָ�ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָח�ב
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�אמר א� ל�יס', והחזר�יו 'נפרע�י �מע��: ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָואמר
נאמ�, אינ� � ל��י�' א� ל�נה זמ� ל� 'קבע�י ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָ�מע��:
�די� �ני� וכיצד רא�ב�. נכסי על ע��ה ה�א קנ�ניא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ��א
�מע�� הביא לא וא� �מע��; �ה�דאת נפטר �בר לוי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹזה?
�ל וכ� �אמר. זמ� �ס�� לוי וית�ע מ�ית�, י��� � ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹראיה

�זה. ֵֶַָ���צא

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט ניס� ב' שישי יו�

micar zFkld¦§£¨¦
��מ�נה ע�ה, מצו�ת חמ� � מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹי�
עברי; עבד קני� �י� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמצו�ת
(ד) �פר�; יעביד�� ��א (ג) עבד; ממ�רת י�כר ��א ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ(ב)
�� נעבד ��א (ה) �פר�; �� לר��ת ���ב �ר נ�יח ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
יצא ��א (ז) חפ�י; �צאת� ל� להעניק (ו) עבד; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹעב�דת
��א (י) ליעד�; (ט) עבר�ה; אמה לפ��ת (ח) ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹריק�;
ה�יל �� א� א�א לע�ל�, �נעני �עבד לעבד (יא) ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹת�כר;

אח אד�ניו עבדל� להס�יר ��א (יב) איבריו; מרא�י ד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
עבד לה�נ�ת ��א (יג) י�ראל; לאר� לאר� מח�צה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ��רח
א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �ל �בא�ר אלינ�. ה���ל ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹזה

א ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

��כר�‡. ה��ראלי זה � ���רה האמ�ר עברי" ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ"עבד
�יצד? לרצ�נ�. עצמ� ה��כר א� �רח�, על �י� �ית ְְְִִֵֵֵַַַַָא�ת�
�מ� א�ת�, מ�כרי� �י� �ית � ה�ר� את ל��� ל� ואי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�נב,
���כרי� מ��ראל אי� ל� ואי� �נבה. �הלכ�ת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ��ארנ�
�י� �ית ��כר�ה� זה ועל �לבד, ה��ב א�א �י� �ית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא�ת�
א�מר ה�א ועליו עברי"; עבד תקנה "�י א�מר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָה�א
עצמ� מ�כר העברי". אחי� ל� י�כר "�י ת�רה: ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ�מ�נה
למ�ר ר��ת ��רה ל� נתנה � �י�תר �העני י�ראל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�יצד?
ל�". ונמ�ר ע��, אחי� ימ�� "וכי ��אמר: עצמ�, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָאת
לקנ�ת א� �מיו, את �להצניע עצמ� את למ�ר ר�אי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹאינ�
צרי� א� א�א ח�ב�, לבעל ל�� א� �לי�, א� סח�רה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ה�
��א עד עצמ�, את למ�ר ר�אי אד� ואי� �לבד. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלאכל�
ימ�ר �� ואחר ל�; ��אר לא �ס�ת ואפ�� �ל��, ל� ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹי�אר

עצמ�. ְֶַאת

אינ�·. וכ� �גנבת�, נמ�רת הא�ה �אי� �ארנ�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�בר
�נעני, ולא עברי לא עבד ק�נה ואינ� עצמ�; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ�כרת
"ו�ב ��אמר: � עברי �עבד נקנה ה�ר ואי� הח�ד. ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�ני

מ��חה. ל� ��� מי מ��ח��", ְְְִִִֵֶֶַָָאל

א�א‚. א�ת� מ�כרי� אי� � �י� �ית ��כר�ה� עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד
ר�אי אינ� � עצמ� ה��כר וכ� צדק. לגר א� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלי�ראל,
עצמ� �מכר עבר וא� ���ב; לגר ואפ�� עצמ�, ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹלמ�ר
הרי � עצמ� זרה לעב�דה ואפ�� זרה, עב�דה לע�בד ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָאפ��
ה�מ�ר זה �ר", מ��חת לעקר "א� ��אמר: מכ�ר, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזה

עצמ�. זרה ְֲַַָָָָלעב�דה

א�ה„. אי� � לג�יי�' עצמי מ�כר 'הריני ל�: ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ�א
�י על א� � לג�י ��מ�ר אחר אבל ���כר. עד ל�, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָזק�ק
�ה�; י�מע ��א לפ��ת�, מצוה �הג�, ��א וע�ה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ�עבר

ל�". �היה �א�ה נמ�ר, "אחרי ְִֶָ�ְְֱֲִֵֶֶַַַ��אמר:

נמ�ר‰. אינ� � �י� �ית ��כר�ה� א� עצמ�, ה��כר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
ה��ח[בפומבי]�פרהסיה אב� עבדי�]על מוכרי� ,[שעליה ְְְִֶֶֶַַַָָ

י�כר� "לא ��אמר: נמ�רי�; �העבדי� �דר� �סמטא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא
�ב�ד. ודר� �צנעה א�א נמ�ר אינ� � עבד" ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָממ�רת

.Âעב�דת היא ואיז� �פר�. �� לעבד אס�ר עברי, עבד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ל
קצ�ה ל� �אי� עב�דה ז� זמני�]�ר�? עב�דה[לוח א� , ְֲֲִֵֶֶֶָָָָ

�לבד, להעביד� מח�ב�� �היה א�א ל�, צרי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
'עדר ל�: יאמר ��א חכמי�, אמר� מ�א� י�טל. ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ��א

קצ�ה;[חפור] נת� לא �הרי �אב�א', עד ה�פני� ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�חת
מק�� 'עד א� �ל�נית', �עה עד 'עדר ל�: יאמר ְֲִֶַַַָָָָֹֹא�א
צרי� אינ� וה�א זה', מק�� 'חפר ל�: יאמר לא וכ� ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹ�ל�ני'.
אינ� וה�א ל�, להצ� א� ח�י�, �ל ��ס ל� להח� ואפ�� ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָל�.
"לא ��אמר: תע�ה, �לא עליו וע�בר אס�ר, � ל� ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹצרי�
�ה�א קצ�ב �בר א�א ל� ע��ה אינ� הא �פר�", �� ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָתר�ה
הרי �פר�, �� רדה א� � ל� ��מ�ר ה��י וכ� ל�. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי�

תע�ה,י�רא �לא ע�ברי� � ה�יח�ה� וא� למנע�. מצ�י� ל ְְִֵָ�ְְְְְֲִִִִִֶַָֹ
נזקקי� אנ� ואי� לעיני�". �פר� יר��� "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ��אמר:

��א[נדרשי�] אחריו ולב�ק ��י �ל לר��ת� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹלה�נס
ר�אה. �א�ה �זמ� "לעיני�", ��אמר: �פר�, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעביד��

.Ê�להעביד ��נה� לי�ראל אס�ר � עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ל
העבדי� לע��ת מיחדי� �ה� �ז�יי� ,[הכנעני�]�דברי� ְְְִִִֵֶָ�ֲֲִִִַַָָָ

ל� יחל� א� ה�רח�, לבית �ליו אחריו ���לי� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ג��
�� נ�הג אינ� עבד". עבדת �� תעבד "לא ��אמר: ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמנעליו,
�מ�ר ע��". יהיה �ת��ב "��כיר ��אמר: ��כיר, ָ�ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָא�א
לא אבל ע�ת�. ל� ולאפ�ת �ס�ת�, ל� �לכ�ס �ער�, ְְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָֹלס�ר
לר�י�; נח��� א� לר�י�, ס�ר א� לר�י�, ��� א�ת� ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָיע�ה
אבל יע�ה. זה הרי ���כר, קד� זאת א�נ�ת� היתה ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ְְִָָוא�
�היה א�נ�ת א�א �לל; מלאכה ��ח�ה יל�ד�� לא ֶָָָ�ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹר��
�ברי� ��ה מ�ד�. ע��� ��היה �ע��� ה�א ,��ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אבל ��כירה. �פלה ��פ�� מ�ני עברי, �עבד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאמ�רי�?
אינ� �הרי �עבד, �� לה���� מ�ר � נמ�ר ��א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָ�ְְִִֵֶַָֹי�ראל

עצמ�. �מ�עת �רצ�נ� א�א ז� מלאכה ְְְִִֶֶַַַָָָע��ה

.Áחזקה� לר��ת� מ�ר ���רה, נ�הגי� �אי� ְְְִָָָָ�ֲֲִִֵֶַָָאנ�י�
ה�ס י�� ��א מי ��ל ��זר מל� �ה�. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�לה��ע�ד
על ה�ס ��ת� לזה י��ע�ד ואי�, אי� �ל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�צ�ב
�עבד; לא אבל מ�י, י�תר �� לה���� מ�ר זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ�ֲֵֶָיד�

�עבד. �� לה���� מ�ר ���רה, נ�הג אינ� ְְְִֵֶֶַָ�ְִֵֵַָוא�

.Ë�לה�ו�ת האד�� ח�ב � עבר�ה אמה א� עברי עבד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�ל
ט�ב "�י ��אמר: �במד�ר, �כס�ת �במ�קה �מאכל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָאליו
א�כל וה�א נק�ה �ת א�כל א�ה �היה ��א � ע��" ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹל�

ק�ר בסובי�]�ת ��תה[מעורבת וה�א י�� יי� ��תה א�ה , ְִִֶֶַַַָָָָ
מ�כי� ��י על י�� א�ה חד�, על[כריות]יי� י�� וה�א ְִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

וה�א �כפר א�ה א� �כפר, וה�א �כר� דר א�ה ה�ב�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ��י
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'�ל חכמי�: אמר� מ�א� מע��". "ויצא ��אמר: � ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ�כר�
�� לנהג וח�ב לעצמ�'. אד�� �ק�נה עברי, עבד ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹה��נה
�אחיו". אי� י�ראל �ני "�באחיכ� ��אמר: אחוה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמנהג
עבד�ת, מנהג �עצמ� לנהג העבד צרי� כ�, �י על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוא�

ל�. ע��ה �ה�א העב�ד�ת ְֲֶֶָָ�א�ת�

.Èא�א נ�הג, עברי עבד ולא נ�הגת עבר�ה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹאי�
זה �י� עצמ�, ��כר עברי עבד �י� נ�הג, �ה��בל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�זמ�
ה��בל�ת. �טל� מתי �ארנ� �כבר �י�; �ית ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ��כר�ה�

ב ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

וה��כר‡. �כס�; נקנה �י�, �ית ��כר�ה� עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָעבד
��טר? �יצד �ב�טר. �ס� �ב�וה �כס� נקנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעצמ�,
'הריני ל�', מכ�ר 'הריני החר�: על א� ה�יר על ל� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��תב

ה�טר. ל� ונ�ת� ל�', ְְְֵַָָקנ�י

מכירת�,·. מ��� �ני� �� ע�בד � �י� �ית ְְִִִִֵֵֵָָָמכר�ה�
�געה וא� ח�רי�. �� יצא ��� ה�ביעית ה�נה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�בתח�ת
א� אבל ;�� ע�בד זה הרי ה��, �כלל ה�מיטה �נת ��ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
� ה��בל לפני אחת �נה נמ�ר אפ�� י�בל, �נת �� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�געה
וג�'. ה�את" ה��בל "��נת ��אמר: לחר�ת, יצא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

הרי‚. ;�� על ליתר עצמ� למ�ר ל� י� עצמ�, ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹה��כר
י�בל, �� �פגע �נה, לע�רי� א� �ני�, לע�ר עצמ� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��כר
�נת "עד ��אמר: ���בל, י�צא זה הרי � �נה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפ��

ע��". יעבד ֲִֵַַָֹֹה�בל

ח�ב„. � �ברח �י�, �ית ��כר�ה� א� עצמ� ה��כר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לחר�ת. יצא י�בל, �� �גע וא� �ניו; ְְְְִִֵֵַַָָָָָלה�לי�

חלאי�‰. �חלה א� �נה אחר �נה �חלה �י� ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,
;�� למני� ל� ע�לי� �ני�, מאר�ע �ח�ת ה�ל א� � ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ְמק�עי�
��אמר: החלי, ימי �ל לה�לי� ח�ב � אר�ע חלה א� ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל
�ברי� ��ה יצא. י�בל, �� �גע וא� �ת��ב". ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ"��כיר
�אינ� �בד, חלי� ��היה החלי? ימי ��ח�בי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאמ�רי�
יכ�ל א�א �בד, חלי� היה לא א� אבל מלאכה. לע��ת ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָֹיכ�ל

ל�. ע�לי� ,�� �ל חלה אפ�� � מעט מע�ה ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָלע��ת

.Âא�א י�צא אינ� נפ�ה, לא א� � לג�י עצמ� ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹה��כר
ה�בל, ��נת ויצא � �א�ה י�אל לא "וא� ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ���בל,

ע��". �בניו ִָָה�א

.Êקר�ביו עצמ�, לגאל יד� ה�יגה לא א� � לג�י ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹה�מ�ר
א� דד� "א� ��אמר: ק�ד�, ה�ר�ב וה�ר�ב א�ת�; ְֱִֵֶֶַַַָָֹ��די�
את ��פי� �י� �בית ונגאל". יד� ה�יגה א� יגאל��, �ד� ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹב�
א� קר�ביו, �ד�ה� לא ���יי�. י�מע ��א לפ��ת�, ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקר�ביו
לפ��ת�; מ��ראל אד� �ל על מצוה � מ�גת יד� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�אי�
לחר�ת. יצא � אד� �אר ��דה� �י� קר�בי�, ��ד�ה� ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ�בי�
אבל לחצי�. וג�אל ה��י, מ� עצמ� ולגאל ללו�ת ל� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹוי�
לוה ואינ� א�ת�, ��די� ה�ר�בי� אי� � לי�ראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹה�מ�ר
יד� ה�יגה א� �ינ�? �יצד א�א לחצי�. ג�אל ואינ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוג�אל,
יצא. לא לאו, וא� וי�צא; נ�ת� ה��תר�ת, ה�ני� �פי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹל��

.Áואחד לג�י, �י� לי�ראל �י� עצמ� ה��כר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
�יצד? וי�צא. �די�נ�, מגרע זה הרי � �י� �ית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ��כר�ה�
�מצאה �ני�, אר�ע ועבד �ינר, ���י� ��כר�ה� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהרי

וכ� לחר�ת. ויצא לאד�ניו, �ינר ע�רי� נ�ת� זה הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָיד�
מגרע זה הרי � �ני� לע�ר �ינר �אר�עי� עצמ� מכר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�
א� �ס� ה��אר ונ�ת� �עבד, �נה לכל �ינרי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאר�עה
לפי ה�מי� מח�ב � לג�י ה�מ�ר וכ� וי�צא. �ס�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�וה
ע� "וח�ב ��אמר: ה��בל, �נת עד ה��אר�ת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָָה�ני�
עצמ� מכר �יצד? ה�בל". �נת עד ל�, ה�כר� מ�נת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹקנה�,
מח�ב � �ני� ע�ר מכירה ��עת ל��בל ונ�אר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מאה
�ס�, ה�אר �מ�יב ה�מי�; מ� וג�רע �נה, לכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָע�רה
�כס� � ממ�ר�" "�ס� ��אמר: � �לי� ולא �ב�אה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

כס�. ��וה נגאל ואינ� ה��י, מ�ד נגאל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָה�א

.Ëוהבריא �ס�, �גרע�� ��צא עבר�ה א� עברי עבד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ�ל
נ�ח� א� �מיו, בשחפת]וה�סיפ� �[חלה �מיו �פחת� ְְֲִִַָָָָָ

והרי �מאה, ��מ�ר הרי �יצד? עליו. להקל ל� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמח�בי�
לפי א�א אד�ניו ע� מח�ב אינ� � מאתי� �וה ע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�א
ע�� מח�ב � מאה �וה ה�א והרי �מאתי�, נמ�ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאה.

מאה. לפי ה��תר�ת ה�ני� �י ְִִִֵַַַָָָעל

.È�מ� לחצי� עצמ� לגאל ל� וי� ה�איל � לג�י ְְְְְְְְִִִֵֶַַָֹה�מ�ר
�יצד להחמיר. �פעמי� להקל יהיה �עמי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ארנ�,

ה א�ת� קנה ע�הלהקל? ה�א והרי ונ�ח� �מאתי�, ��י ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
ה�א והרי והבריא �מיו, חצי חמ�י� ל� ונת� מאה, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�וה
וי�צא. ה��אר, �מיו חצי �ה� מאה ל� נ�ת� � מאתי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�וה
�מיו חצי ל� ונת� �מאתי�, א�ת� קנה להחמיר? ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�יצד
חמ�י� ל� נ�ת� � מאה �וה ע�ה ה�א והרי ונ�ח� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאה,
א� וחמ�י� מאה ��ת� ונמצא ה��אר, חצי� �מי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�

מאה. �וה ע�ה �ה�א �י ִֵֶֶַַָָָעל

.‡È��נג� לעבד ל� ���אר ה�ס� על לעבד ��חל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב
הרי �יצד? �חר�ר. �טר ל� ��כ�ב עד ל�, מח�ל אינ� �ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
'�אר ל�: ואמר ��י�, א� �נה ועבד ���י�, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ��נה�
עד מ�ע��ד�, נפטר לא � לדר��' ל� ל�, מח�לי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹה�מי�

�טר. ל� ְְִֶָֹ��כ�ב

.·Èאת ע�בד העבד הרי � זכר �� ה�יח א� � ��ת ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאד��
לה�, עצמ� ��כר ה�ני� ס�� עד א� ה��, ס�� עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה��
ה�אר. וי�� �די�נ� �יגרע עד א� י�בל, �� ��פ�ע עד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
ואינ� לחר�ת, יצא זה הרי � זכר �� ה�יח לא א� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
�אינ� ל�מר צרי� ואי� האח; את ולא ה�ת את לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹע�בד
אפ�� � לג�י א� צדק, לגר וה�מ�ר ה��ר�י�. �אר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָע�בד

לחר�ת.[את] יצא האד��, ��ת �יו� א�א ע�בד; אינ� ְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָה��
וק�נה ��טר, א� �כס� נקנה עברי �עבד א�מר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָנמצאת
�גרע�� א� �י�בל, א� ��ני�, דברי�: �חמ�ה עצמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאת
�בג�י ;�� �לא האד�� �מיתת א� �חר�ר, ��טר א� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ�ס�,
יציאת�, ��עת 'צא' ל� ל�מר מצוה .�� ה�יח אפ�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ�בגר,
ואינ� �ח��, י�צא ה�א הרי ל�, יאמר לא �א� �י על ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹוא�
אינ� � ה�צא�ת ר�� עליו וה�ציא חלה אפ�� �טר. ְְֲִִִֵַָָָָָָָצרי�

ח��". לחפ�י "יצא ��אמר: �ל��, ל� ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָח�ב

ג ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

א���‡. �מז�נ�ת ח�ב האד�� הרי � עברי עבד ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ�ל
יב� ו��מרת אר�סה לא ומחכהה���אה, שמת אחיו [אשת ְְֲֶֶַָָָָֹ
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'�ל חכמי�: אמר� מ�א� מע��". "ויצא ��אמר: � ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ�כר�
�� לנהג וח�ב לעצמ�'. אד�� �ק�נה עברי, עבד ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹה��נה
�אחיו". אי� י�ראל �ני "�באחיכ� ��אמר: אחוה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמנהג
עבד�ת, מנהג �עצמ� לנהג העבד צרי� כ�, �י על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוא�

ל�. ע��ה �ה�א העב�ד�ת ְֲֶֶָָ�א�ת�

.Èא�א נ�הג, עברי עבד ולא נ�הגת עבר�ה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹאי�
זה �י� עצמ�, ��כר עברי עבד �י� נ�הג, �ה��בל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�זמ�
ה��בל�ת. �טל� מתי �ארנ� �כבר �י�; �ית ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ��כר�ה�

ב ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

וה��כר‡. �כס�; נקנה �י�, �ית ��כר�ה� עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָעבד
��טר? �יצד �ב�טר. �ס� �ב�וה �כס� נקנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעצמ�,
'הריני ל�', מכ�ר 'הריני החר�: על א� ה�יר על ל� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��תב

ה�טר. ל� ונ�ת� ל�', ְְְֵַָָקנ�י

מכירת�,·. מ��� �ני� �� ע�בד � �י� �ית ְְִִִִֵֵֵָָָמכר�ה�
�געה וא� ח�רי�. �� יצא ��� ה�ביעית ה�נה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�בתח�ת
א� אבל ;�� ע�בד זה הרי ה��, �כלל ה�מיטה �נת ��ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
� ה��בל לפני אחת �נה נמ�ר אפ�� י�בל, �נת �� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�געה
וג�'. ה�את" ה��בל "��נת ��אמר: לחר�ת, יצא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

הרי‚. ;�� על ליתר עצמ� למ�ר ל� י� עצמ�, ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹה��כר
י�בל, �� �פגע �נה, לע�רי� א� �ני�, לע�ר עצמ� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��כר
�נת "עד ��אמר: ���בל, י�צא זה הרי � �נה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפ��

ע��". יעבד ֲִֵַַָֹֹה�בל

ח�ב„. � �ברח �י�, �ית ��כר�ה� א� עצמ� ה��כר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לחר�ת. יצא י�בל, �� �גע וא� �ניו; ְְְְִִֵֵַַָָָָָלה�לי�

חלאי�‰. �חלה א� �נה אחר �נה �חלה �י� ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,
;�� למני� ל� ע�לי� �ני�, מאר�ע �ח�ת ה�ל א� � ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ְמק�עי�
��אמר: החלי, ימי �ל לה�לי� ח�ב � אר�ע חלה א� ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל
�ברי� ��ה יצא. י�בל, �� �גע וא� �ת��ב". ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ"��כיר
�אינ� �בד, חלי� ��היה החלי? ימי ��ח�בי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאמ�רי�
יכ�ל א�א �בד, חלי� היה לא א� אבל מלאכה. לע��ת ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָֹיכ�ל

ל�. ע�לי� ,�� �ל חלה אפ�� � מעט מע�ה ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָלע��ת

.Âא�א י�צא אינ� נפ�ה, לא א� � לג�י עצמ� ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹה��כר
ה�בל, ��נת ויצא � �א�ה י�אל לא "וא� ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ���בל,

ע��". �בניו ִָָה�א

.Êקר�ביו עצמ�, לגאל יד� ה�יגה לא א� � לג�י ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹה�מ�ר
א� דד� "א� ��אמר: ק�ד�, ה�ר�ב וה�ר�ב א�ת�; ְֱִֵֶֶַַַָָֹ��די�
את ��פי� �י� �בית ונגאל". יד� ה�יגה א� יגאל��, �ד� ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹב�
א� קר�ביו, �ד�ה� לא ���יי�. י�מע ��א לפ��ת�, ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקר�ביו
לפ��ת�; מ��ראל אד� �ל על מצוה � מ�גת יד� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�אי�
לחר�ת. יצא � אד� �אר ��דה� �י� קר�בי�, ��ד�ה� ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ�בי�
אבל לחצי�. וג�אל ה��י, מ� עצמ� ולגאל ללו�ת ל� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹוי�
לוה ואינ� א�ת�, ��די� ה�ר�בי� אי� � לי�ראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹה�מ�ר
יד� ה�יגה א� �ינ�? �יצד א�א לחצי�. ג�אל ואינ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוג�אל,
יצא. לא לאו, וא� וי�צא; נ�ת� ה��תר�ת, ה�ני� �פי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹל��

.Áואחד לג�י, �י� לי�ראל �י� עצמ� ה��כר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
�יצד? וי�צא. �די�נ�, מגרע זה הרי � �י� �ית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ��כר�ה�
�מצאה �ני�, אר�ע ועבד �ינר, ���י� ��כר�ה� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהרי

וכ� לחר�ת. ויצא לאד�ניו, �ינר ע�רי� נ�ת� זה הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָיד�
מגרע זה הרי � �ני� לע�ר �ינר �אר�עי� עצמ� מכר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�
א� �ס� ה��אר ונ�ת� �עבד, �נה לכל �ינרי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאר�עה
לפי ה�מי� מח�ב � לג�י ה�מ�ר וכ� וי�צא. �ס�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�וה
ע� "וח�ב ��אמר: ה��בל, �נת עד ה��אר�ת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָָה�ני�
עצמ� מכר �יצד? ה�בל". �נת עד ל�, ה�כר� מ�נת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹקנה�,
מח�ב � �ני� ע�ר מכירה ��עת ל��בל ונ�אר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מאה
�ס�, ה�אר �מ�יב ה�מי�; מ� וג�רע �נה, לכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָע�רה
�כס� � ממ�ר�" "�ס� ��אמר: � �לי� ולא �ב�אה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

כס�. ��וה נגאל ואינ� ה��י, מ�ד נגאל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָה�א

.Ëוהבריא �ס�, �גרע�� ��צא עבר�ה א� עברי עבד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ�ל
נ�ח� א� �מיו, בשחפת]וה�סיפ� �[חלה �מיו �פחת� ְְֲִִַָָָָָ

והרי �מאה, ��מ�ר הרי �יצד? עליו. להקל ל� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמח�בי�
לפי א�א אד�ניו ע� מח�ב אינ� � מאתי� �וה ע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�א
ע�� מח�ב � מאה �וה ה�א והרי �מאתי�, נמ�ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאה.

מאה. לפי ה��תר�ת ה�ני� �י ְִִִֵַַַָָָעל

.È�מ� לחצי� עצמ� לגאל ל� וי� ה�איל � לג�י ְְְְְְְְִִִֵֶַַָֹה�מ�ר
�יצד להחמיר. �פעמי� להקל יהיה �עמי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ארנ�,

ה א�ת� קנה ע�הלהקל? ה�א והרי ונ�ח� �מאתי�, ��י ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
ה�א והרי והבריא �מיו, חצי חמ�י� ל� ונת� מאה, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�וה
וי�צא. ה��אר, �מיו חצי �ה� מאה ל� נ�ת� � מאתי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�וה
�מיו חצי ל� ונת� �מאתי�, א�ת� קנה להחמיר? ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�יצד
חמ�י� ל� נ�ת� � מאה �וה ע�ה ה�א והרי ונ�ח� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאה,
א� וחמ�י� מאה ��ת� ונמצא ה��אר, חצי� �מי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�

מאה. �וה ע�ה �ה�א �י ִֵֶֶַַָָָעל

.‡È��נג� לעבד ל� ���אר ה�ס� על לעבד ��חל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב
הרי �יצד? �חר�ר. �טר ל� ��כ�ב עד ל�, מח�ל אינ� �ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
'�אר ל�: ואמר ��י�, א� �נה ועבד ���י�, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ��נה�
עד מ�ע��ד�, נפטר לא � לדר��' ל� ל�, מח�לי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹה�מי�

�טר. ל� ְְִֶָֹ��כ�ב

.·Èאת ע�בד העבד הרי � זכר �� ה�יח א� � ��ת ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאד��
לה�, עצמ� ��כר ה�ני� ס�� עד א� ה��, ס�� עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה��
ה�אר. וי�� �די�נ� �יגרע עד א� י�בל, �� ��פ�ע עד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
ואינ� לחר�ת, יצא זה הרי � זכר �� ה�יח לא א� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
�אינ� ל�מר צרי� ואי� האח; את ולא ה�ת את לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹע�בד
אפ�� � לג�י א� צדק, לגר וה�מ�ר ה��ר�י�. �אר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָע�בד

לחר�ת.[את] יצא האד��, ��ת �יו� א�א ע�בד; אינ� ְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָה��
וק�נה ��טר, א� �כס� נקנה עברי �עבד א�מר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָנמצאת
�גרע�� א� �י�בל, א� ��ני�, דברי�: �חמ�ה עצמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאת
�בג�י ;�� �לא האד�� �מיתת א� �חר�ר, ��טר א� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ�ס�,
יציאת�, ��עת 'צא' ל� ל�מר מצוה .�� ה�יח אפ�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ�בגר,
ואינ� �ח��, י�צא ה�א הרי ל�, יאמר לא �א� �י על ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹוא�
אינ� � ה�צא�ת ר�� עליו וה�ציא חלה אפ�� �טר. ְְֲִִִֵַָָָָָָָצרי�

ח��". לחפ�י "יצא ��אמר: �ל��, ל� ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָח�ב

ג ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

א���‡. �מז�נ�ת ח�ב האד�� הרי � עברי עבד ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ�ל
יב� ו��מרת אר�סה לא ומחכהה���אה, שמת אחיו [אשת ְְֲֶֶַָָָָֹ
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מא��רילייבו�] היתה א� אבל ל�. מ�רת ��היה וה�א, ;ְְִֶֶ�ְֲִִֵֵֶֶָָָ
�נ�ה אפ�� מדרבנ�]לאוי�, �מז�נ�תיה,[אסורה ח�ב אינ� � ְְֲִִִִֵֶַָָָָ

וכ� ע��. לעמד הרא�יה א��� � ע��" "א��� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹ��אמר:
"א� נאמר: �י� �ית �מכר�ה� �בנ�תיו. �ניו �מז�� ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָח�ב
�ע��, על תעלה וכי ע��". א��� ויצאה ה�א, א�ה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ�על
לל�ד, �א לא א�א א���?! נ��ע�דה זה, ��קנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��יו�
"ויצא נאמר: עצמ� �במ�כר �מז�נ�תיה. ח�ב �האד�� ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָא�א
"ויצא נאמר: לג�י �בנמ�ר ע��"; �בניו ה�א, � ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָמע��
ל� �הי� �בני� א�ה אחד ע��". �בניו ה�א ה�בל, ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ��נת
מכירת�: אחר ל� �הי� �בני� א�ה א� מכירה, ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ��עת
מ�עת ��א לקח� א� אבל האד��; מ�עת ���ח�ה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוה�א,

�מז�נ�תיה. ח�ב אינ� ְִֵֶַַָָר��,

ל�·. אי� �בניו, א��� �מז�נ�ת ח�ב �האד�� �י על ְְִִִֵֶַַַָָָָָא�
ידיה� כס�]�מע�ה השווה שלה� א�א[בתפוקה �ל��, ְְְֲֵֵֶֶַָ

���כה וכל לבעל�. �מציאת�, הא�ה ידי מע�ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
עברי. עבד �ה�א �י על א� �ה, ז�כה � �א��� ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָה�על

�פחה‚. ל� ל�� לר�� י� �י�, �ית ��כר�ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָמי
הרי � אביו מת א� אד�� �ל �נ� �י� האד��, �י� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�נענית;
ל� ���ליד �די זה, על וכ�פה� �נענית; �פחה ל� נ�ת� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָזה

ע ימי �ל ל� מ�רת היא והרי עבדי�. בד�ת�,מ��ה ֲֲִִִֵֶַָָ�ְְֵֶֶַָ
עצמ�, וה��כר וג�'. א�ה" ל� י�� אדניו "א� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��אמר:

י�ראל. �ל ��אר �נענית ��פחה ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָאס�ר

ל�„. ��היה עד �נענית, ��פחה מ�ר עברי עבד ְְְְֲִִִֶֶַַָָ�ְִִֵֶֶאי�
ר�� אי� �בני�, א�ה ל� אי� א� אבל �בני�, י�ראלית ְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָא�ה
היה אפ�� ה�א. ק�לה זה, ודבר �נענית; �פחה ל� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָמ�סר
עבד�ת�. ימי �ל �נענית ��פחה מ�ר זה הרי � �ה� ְְְְְֲִִֵַַָָָ�ְֲִֵֵֶַָֹה�מ�ר

ר��‰. ל� ��סר �י על א� �בני�, א�ה ל� הי� ִִִִֶַַַַָָָָא�
� �בניו מא��� להפרי�� יכ�ל אינ� �נענית, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ�פחה
�פח�ת, ��י ל� ל�� יכ�ל ואינ� ע��". "א��� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ��אמר:
���ת� �דר� העברי� עבדיו ל�ני אחת �פחה ל�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא

נרצע א�ה". ל� "י�� ��אמר: שנרצעל�נענ�י�, [=עבד ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
לצאת] סירובו וה�יעעקב �נענית, �פחה ר�� ל� ְְְֲִִִִֶַַַַָָ��סר

מסרב ר�� והיה ר�צה[מפציר]י�בל, ואינ� לצאת �� ְְְֵֵֵֵֶַָָָָ
��פחה. נאסר �הרי �ט�ר, � �� וחבל ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָלצאת,

.Âועבר �י�, �ית מכר�ה� אבל נרצע. אינ� עצמ�, ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָה��כר
�נת עד וע�בד נרצע; זה הרי � לצאת רצה ולא ,��ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

האד��. ��מ�ת עד א� ֵֶַַָָָה��בל,

.Êמ�י ה��; את ע�בד ה�רצע אי� ,�� �ה�יח �י על ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָא�
�ל לע�למ� "לעל�", לבנ�; לא "ועבד�", למד�: ְְְְְֲִֶַַָָָָָֹֹה�מ�עה
א�א עצמ� את ק�נה אינ� �ה�רצע למד, ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָי�בל.

האד��. �מיתת א� ְִֵַַָָ���בל

.Á,��מ �על ��ע�ה מ�ני נרצע, אינ� � �ה� עברי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעבד
;�� �היה לחזקה � מ��ח��" אל "ו�ב א�מר: ה�א ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהרי

.�� �היה ל�ררה �ב ְְֵֶַָָָָָָואינ�

.Ëוא�מר �ל�ה, �ל �י� לבית מביא� ר�צעי�? ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ�יצד
ה�ז�זה, אל א� ה�לת אל �� �ס�� �מ�י�� �פניה�; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�בריו
אד�; �ל �ל �י� אד��, �ל �מז�זה �לת �י� ע�מדי�, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ��ה�
מ�כת, �ל �מרצע אז� �ל �גב� הימנית אזנ� את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹונ�קב

ולא �ב�לת". �אזנ� "ונת� ��אמר: � ל�לת ���יע ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד
אצל �י� �לת אצל �י� ע�מד, ��היה א�א "מז�זה" ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָנאמר
ע�מדת; ��היא �לת א� ע�מדת, ��היא �ז�זה �מה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמז�זה.
ה�א האד�� מז�זה. �� �אי� �י על א� ��לת, הרציעה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאבל
�נ�, לא � אזנ�" את אדניו "ורצע ��אמר: �עצמ�, ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�ר�צע
עבדי� �ני ר�צעי� ואי� �י�. �ית �ליח ולא �ל�ח�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹֹולא

חביל�ת. חביל�ת מצו�ת ע��י� �אי� ְְֲֲִִִִֵֶֶָ�אחד,

.Èעד � "העבד" וי�נה. ��אמר עד � יאמר" אמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ"וא�
נרצע; אינ� ,�� אחר אמר א� אבל עבד; ��ה�א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��אמר
�ג�� �יצד? אחר�נה. �ר�טה �תח�ת ,�� �ס�� ��אמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעד
יתר; א� מכירת�, מ�מי �ר�טה �וה �די ה��� מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ���אר
.�� אחר �א�מר זה הרי מ�ר�טה, �ח�ת נ�אר א� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

.‡È,�ני� מ��ה ול� �נענית, �פחה א�ה לעבד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָהיתה
אהב� "�י ��אמר: נרצע, אינ� � �בני� א�ה אי� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�לר��
אינ� � �בני� א�ה אי� ול� �בני�, א�ה לר�� �ית�". ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָואת
�ני". ואת א��י את אדני, את "אהב�י ��אמר: ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנרצע,
נרצע, אינ� � א�הב� אינ� ור�� ר��, את א�הב ְְֲִֵֵֵֶַַָה�א
א�הב אינ� וה�א א�הב�, ר�� ע��". ל� ט�ב "�י ְֱֲִִֵֵֶֶַַָ��אמר:

ח�להא ה�א אהב�". "�י ��אמר: נרצע, אינ� � ר�� ת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ
�הי� א� ח�לה, אינ� וה�א ח�לה ר�� ח�לה, אינ� ְְֵֵֶֶֶֶַַָור��
ע��", ל� ט�ב "�י ��אמר: נרצע, אינ� � ח�לי� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָ�ניה�

�ט�בה. �ניה� ��הי� ְְְִֵֶֶַָעד

.·È,�עצמ מ�כר �י�? �ית למכר�ה� עצמ� מ�כר �י� ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה
אס�ר עצמ�, מ�כר נרצע. �י�, �ית �מכר�ה� נרצע; ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינ�
�פחה ל� מ�סר ר�� �י�, �ית �מכר�ה� �נענית; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ��פחה
אינ� �י�, �ית �מכר�ה� לג�י; נמ�ר עצמ�, מ�כר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ�נענית.
אי� אחי�", ל� י�כר "�י ��אמר: � לי�ראל א�א ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנמ�ר
ל�� נמ�ר עצמ�, מ�כר ל�. א�א א�ת� מ�כרי� �י� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ�ית
ל��. א�א נמ�ר אינ� �י�, �ית מכר�ה� ;�� על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָויתר
ל�. מעניקי� �י�, �ית מכר�ה� ל�; מעניקי� אי� עצמ�, ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָמ�כר

.‚Èיראה וכ� נרצעת; הא�ה �אי� למד�, ה�מ�עה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�י
אדני, את "אהב�י �נרצע: א�מר ה�א �הרי ה�ת�ב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמעני�
לאמת� "וא� ��אמר: זה ה�א �מה �ני". ואת א��י ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
עבד להעניק ע�ה ��צות ��� להעניק; ?"�� ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ�ע�ה

עבר�ה. אמה מעניק �� ְְֲִִִִִַָָָָעברי,

.„È,תע�ה �לא ע�בר � ריק� ואמת� עב�� המ��ח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ�ל
לע�ה, נ�ק� ה�ת�ב והרי ריק�"; ���ח�� "לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��אמר:
א� ,�� �ס�� ה��צא אחד ל�". �עניק "העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ��אמר:
��צאת עבר�ה אמה וכ� אד��, �מיתת א� ���בל, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ��צא

�סימני� א� א��, מ�ל מעניקי�[בגרות]�אחד א�� הרי � ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ
לה�, מעניקי� אי� �ס�, �גרע�� ה��צאי� אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלה�.
��ח� לא וזה מע��", חפ�י ת��ח�� "וכי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ��אמר:
�ה�, לעבד ל� ���אר ה�מי� �אר נת� העבד א�א ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחפ�י,
�מ�קב�" מ�רנ� מ�אנ�, ל�, �עניק "העניק יצא. �� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואחר
מחמת �רכה �ה� ��� �ברי� ויקב, �ר� צא� �עני� �ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ה�ספי� אבל מה�; ל� להעניק �ח�ב ה�א ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָעצמ�,
�ח�ת אי� ל�? נ�ת� וכ�ה מה�. ל� ל�� ח�ב אינ� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוה�גדי�,
הר�ה, מ�יני� �י� אחד מ�י� �י� סלע, �ל�י� ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמ�וה
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�י� לאדניו"; "י�� :�� ��אמר העבד, קנס �ל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��ל�י�
"העניק ��אמר: � נת�ר� ��א �י� �גלל�, ה�ית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ת�ר�
�רכ� "א�ר נאמר ל�ה �� א� מק��. מ�ל ל�", ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�עניק

ל�. �� ה�רכה לפי ה�ל ְְִֵַַָָֹה'"?

.ÂË� לחר�ת ויצא ��רח, ��ה�א ה��בל �� �פגע ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ�רח
מע��". חפ�י ת��ח�� "וכי ��אמר: להעניק�, ח�ב ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאינ�
וענק מ���. ��בה ח�ב� �על ואי� לעצמ�, � עברי עבד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַענק
אביה מת וא� אביה; �ל � מציאת� וכ� עבר�ה, ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָאמה
�ה� לאחיה ואי� עצמ�, �ל ה� הרי � ליד� ��ב�א� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹקד�
לבנ�. �ב�� ל� ��� זכ�ת מ�רי� אד� �אי� ְְְְִִִֵֵֶֶָָ�ל��;

ה'תשס"ט ניס� ג' קודש שבת

ד ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

�מ��ביא‡. אביה; ��כר� ה�ט�ה היא עבר�ה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה
אינ� � נערה ותע�ה �נה, ע�רה ��י� אחר �ער�ת ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ��י
ל� וי� ר��ת, �� ל� י� �עדי� �י על א� למכר�, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכ�ל
איל�נית �היא ה�ט�ה א� ��רצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלק���
לאביה י� � �ער�ת ��י להבאת רא�יה ואינ� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�סימניה,
� והאנ�ר�ינס ה�מט�� אבל קט�ה. �היא זמ� �ל ְְְְִַַַָ�ְְְְֲִֶַַַָָָָָלמכר�
עבר�ה. אמה �די� ולא עברי, עבד �די� לא נמ�ר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינ�

ולא·. העני, �� א� א�א ,��� את למ�ר ר�אי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאי�
�ס�ת ואפ�� מ�לטלי�, ולא קרקע, לא � �ל�� ל� ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹנ�אר
אחר לפ��ת� האב את ��פי� כ�, �י על וא� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�עליו;
א� ��ת, א� האב, �רח מ��חה. �ג� מ��� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ��כר�,

��צא. עד ע�בדת ז� הרי � לפ��ת� ל� היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ��א

�ב�טר.‚. כס�, ��וה א� �כס� נקנית עבר�ה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאמה
�דמי� לקנ�ת� ��רי� מ�ני �פר�טה, נקנית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָואינ�
��טר? �יצד ותצא. �די�נ� ��גרע �די לגרע��, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�רא�יי�
'��י ל�', מכ�רה '��י החר�: על א� ה�יר על ל� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ��תב
האב עבר�ה, אמה ��טר האד��; �יד ונ�ת� ל�', ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָקנ�יה

ְ��תב�.

�ית„. ��כר�ה� �עבד �ני� �� ע�בדת עבר�ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאמה
העבר�ה"; א� העברי, אחי� ל� י�כר "�י ��אמר: ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ�י�,
י�צאה ,�� �ת�� י�בל �� �גע וא� �בע. �תח�ת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוי�צאה
י�צאה ,�� �ה�יח �י על א� � האד�� מת וא� �עבד. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָח��
מגרעת וכ� ."�� �ע�ה לאמת� "וא� ��אמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�נרצע,
על �מחל �חר�ר, �טר ל� �תב וא� וי�צאה; ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ�די�נ�,

�עבד. ח�� י�צאה � ְְְִֶֶַָָָה�אר

�יו�‰. �יצד? �סימני�. י�צאה �היא עבר�ה, אמה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיתרה
כס�. �לא לחר�ת י�צאה � נערה ונע�ית סימני�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�הביאה
י�צאה ז� הרי � ��קח� י�� מאחר סימני� הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפ��
יציאה ה�ת�ב ל� ר�ה � ח��" "ויצאה ��אמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחר�ת,
�היא למד�, ה�מ�עה �מ�י העבד; על יתר �ח��, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ותצא ��ב�ר, עד אביה לר��ת ותחזר נער�ת, סימני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
נער�ת, ימי ל� �אי� איל�נית ה�ת היתה אביה. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמר��ת
לחר�ת. �צא ��גרה, �יו� � לבגר�ת מ�טנ�ת� י�צאה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָא�א

.Âלא" ��אמר: אברי�, �רא�י י�צאה עבר�ה אמה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאי�
א� ��� ה�יל א� � עברי עבד וכ� העבדי�". �צאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא

��ארנ� �מ� �חבר�, הח�בל �די� ל� מ��� עינ�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַס�א
��ני נקנית עבר�ה �אמה למד, נמצאת ח�בל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ�הלכ�ת
� דברי� ���ה עצמ� וק�נה ��טר; א� �כס�, � ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברי�
�במיתת �חר�ר, �ב�טר �ס�, �בגרע�� �בי�בל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ��ני�,

�בסימני�. ְִִָָאד��,

.Êאר�� היא הרי � לבנ� א� לעצמ� האד�� א�ת� ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד
�מיתת א�א א��, מ�ל �אחד י�צאה ואינ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהאר�ס�ת,
�יצד �ד�ה. למצות ק�דמת יע�ד �מצות �גט; א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָה�על,
לי', מק��ת א� 'הרי �ני�: �פני ל� א�מר יע�ד? ִֶֶ�ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָמצות
�� �ס�� אפ�� לא�ה'; לי א� 'הרי לי', מארסת א� ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'הרי
��ע�ת �ל��, ל� ל�� צרי� ואינ� הח�ה. ל�קיעת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָסמ��
לא אי��ת, מנהג �� ונ�הג נ�נ�. לק���י� ְְְְִִִִִִֵַָָֹהרא��נ�ת
"יעד�". ��אמר: �אחת, ��י� מיעד ואינ� �פח�ת. ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמנהג
לאביו ר��ת ונת� �ד�ל, �נ� היה א� לבנ�? מיעד� ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָוכיצד
א� 'הרי �ני�: �פני ל� א�מר האב הרי � ל� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָליעד�

לבני'. ְִִֶֶ�ְמק��ת

.Áא�א לבנ�, ולא ל� לא עבר�ה אמה מיעד האד�� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאי�
מע�תיה;[בהסכמתה]מ�ע�� אביה ק�ל ��בר �י על א� , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אי� � האד�� מת וא� מ�ע��. � "יעד�" א�מר: ה�א ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
האד��. �מיתת לחר�ת יצאת �הרי ל�, ליעד� יכ�ל ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ�נ�

.Ë��נ� ואינ� �אר�סי�, לפיכ�ה�ע�ד כה�]אי�; הוא [א� ְְְְִִִִִֵֵַָ
���נס עד � נדריה מפר ולא י�ר��, ולא ל�, מ��א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאינ�
ל�, יעד� לא � ל�" יע�ה לא א�ה �ל� "וא� ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹ�ְלח�ה.
ח��" "ויצאה �ס�; �גרע�� נפ�ית ולא לבנ�, יעד� ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹולא

��ארנ�. �מ� סימני�, �הבאת �ְְֲִִֵֶַַַָָ

.Èעברי �עבד עצמ� �ה� ���נה ה�רכי� א�ת� על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיתר
אחר, לאי� ל�נ� ולא עבר�ה, אמה למ�ר יכ�ל האד�� ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאי�
�ל��, ע�ה לא � נת� א� מכר וא� קר�ב. �י� רח�ק, ְְִֵֵַַָָָָָָֹ�י�
� עברי עבד וכ� ." למכר� ימ�ל לא נכרי "לע� ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��אמר:
הצר� ��א לי, ויראה ל�נ�. ולא לאחר, למכר� יכ�ל ְַ�ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹלא
ליעד� ל� ��� מ�ני א�א �אמה, זה �בר לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה�ת�ב

למכר�". ימ�ל לא נכרי "לע� נאמר: לכ� ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹלבנ�;

.‡È�א עליו ל� ��� למי א�א נמ�רת עבר�ה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאי�
מ�כר �יצד? ליע�ד. רא�יה ��היה �די ק���י�, �נ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָעל
יכ�ל האד�� �אי� �י על �א� � לאביו ��� את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאד�
אינ� אבל אחיו. �ת האמה �הרי לבנ�, היא רא�יה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָליעד�,
לאד��, רא�יה �אינ� מ�ני � לבנ� ��� את למ�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹיכ�ל
אביו. אח�ת �היא מ�ני �נ�, לב� ולא אח�ת�, היא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָֹ�הרי

.·È�לכה אלמנה �ג�� לפס�לי�, ��� את למ�ר לאד� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹי�
�ה� �י על �א� הדי�ט; לכה� וחל�צה �ר��ה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ד�ל,

�ה�. ��פסי� ק���י� ְְִִִֶָָ�לאו,

.‚Èונתארמלה קט�ה, ��היא ��� א�[נתאלמנה]המק�� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ
את למ�ר יכ�ל אד� �אי� למכר�; יכ�ל אינ� � ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנת�ר�ה
אחר ל�פח�ת מ�כר� אבל אי��ת; אחר ל�פח�ת ���ְְְְְֲִִִִַַַַָָ
האד��, א�ת� ויעד �ח�ה, ל�פח�ת מכר� �יצד? ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ�פח�ת.
� קט�ה ��היא האב לר��ת וחזרה �ר�� א� האד�� ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָ�מת
א� וכ� �ד�ל. לכה� אפ�� �נ�ה, �ע� מ�כר� האב ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹהרי
�היא �י על א� � ל� וחל� ה�ע�ד, מ� יב� לפני ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפלה
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�י� לאדניו"; "י�� :�� ��אמר העבד, קנס �ל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��ל�י�
"העניק ��אמר: � נת�ר� ��א �י� �גלל�, ה�ית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ת�ר�
�רכ� "א�ר נאמר ל�ה �� א� מק��. מ�ל ל�", ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�עניק

ל�. �� ה�רכה לפי ה�ל ְְִֵַַָָֹה'"?

.ÂË� לחר�ת ויצא ��רח, ��ה�א ה��בל �� �פגע ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ�רח
מע��". חפ�י ת��ח�� "וכי ��אמר: להעניק�, ח�ב ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאינ�
וענק מ���. ��בה ח�ב� �על ואי� לעצמ�, � עברי עבד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַענק
אביה מת וא� אביה; �ל � מציאת� וכ� עבר�ה, ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָאמה
�ה� לאחיה ואי� עצמ�, �ל ה� הרי � ליד� ��ב�א� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹקד�
לבנ�. �ב�� ל� ��� זכ�ת מ�רי� אד� �אי� ְְְְִִִֵֵֶֶָָ�ל��;

ה'תשס"ט ניס� ג' קודש שבת

ד ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

�מ��ביא‡. אביה; ��כר� ה�ט�ה היא עבר�ה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה
אינ� � נערה ותע�ה �נה, ע�רה ��י� אחר �ער�ת ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ��י
ל� וי� ר��ת, �� ל� י� �עדי� �י על א� למכר�, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכ�ל
איל�נית �היא ה�ט�ה א� ��רצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלק���
לאביה י� � �ער�ת ��י להבאת רא�יה ואינ� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�סימניה,
� והאנ�ר�ינס ה�מט�� אבל קט�ה. �היא זמ� �ל ְְְְִַַַָ�ְְְְֲִֶַַַָָָָָלמכר�
עבר�ה. אמה �די� ולא עברי, עבד �די� לא נמ�ר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינ�

ולא·. העני, �� א� א�א ,��� את למ�ר ר�אי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאי�
�ס�ת ואפ�� מ�לטלי�, ולא קרקע, לא � �ל�� ל� ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹנ�אר
אחר לפ��ת� האב את ��פי� כ�, �י על וא� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�עליו;
א� ��ת, א� האב, �רח מ��חה. �ג� מ��� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ��כר�,

��צא. עד ע�בדת ז� הרי � לפ��ת� ל� היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ��א

�ב�טר.‚. כס�, ��וה א� �כס� נקנית עבר�ה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאמה
�דמי� לקנ�ת� ��רי� מ�ני �פר�טה, נקנית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָואינ�
��טר? �יצד ותצא. �די�נ� ��גרע �די לגרע��, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�רא�יי�
'��י ל�', מכ�רה '��י החר�: על א� ה�יר על ל� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ��תב
האב עבר�ה, אמה ��טר האד��; �יד ונ�ת� ל�', ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָקנ�יה

ְ��תב�.

�ית„. ��כר�ה� �עבד �ני� �� ע�בדת עבר�ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאמה
העבר�ה"; א� העברי, אחי� ל� י�כר "�י ��אמר: ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ�י�,
י�צאה ,�� �ת�� י�בל �� �גע וא� �בע. �תח�ת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוי�צאה
י�צאה ,�� �ה�יח �י על א� � האד�� מת וא� �עבד. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָח��
מגרעת וכ� ."�� �ע�ה לאמת� "וא� ��אמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�נרצע,
על �מחל �חר�ר, �טר ל� �תב וא� וי�צאה; ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ�די�נ�,

�עבד. ח�� י�צאה � ְְְִֶֶַָָָה�אר

�יו�‰. �יצד? �סימני�. י�צאה �היא עבר�ה, אמה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיתרה
כס�. �לא לחר�ת י�צאה � נערה ונע�ית סימני�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�הביאה
י�צאה ז� הרי � ��קח� י�� מאחר סימני� הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפ��
יציאה ה�ת�ב ל� ר�ה � ח��" "ויצאה ��אמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחר�ת,
�היא למד�, ה�מ�עה �מ�י העבד; על יתר �ח��, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ותצא ��ב�ר, עד אביה לר��ת ותחזר נער�ת, סימני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
נער�ת, ימי ל� �אי� איל�נית ה�ת היתה אביה. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמר��ת
לחר�ת. �צא ��גרה, �יו� � לבגר�ת מ�טנ�ת� י�צאה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָא�א

.Âלא" ��אמר: אברי�, �רא�י י�צאה עבר�ה אמה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאי�
א� ��� ה�יל א� � עברי עבד וכ� העבדי�". �צאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא

��ארנ� �מ� �חבר�, הח�בל �די� ל� מ��� עינ�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַס�א
��ני נקנית עבר�ה �אמה למד, נמצאת ח�בל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ�הלכ�ת
� דברי� ���ה עצמ� וק�נה ��טר; א� �כס�, � ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברי�
�במיתת �חר�ר, �ב�טר �ס�, �בגרע�� �בי�בל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ��ני�,

�בסימני�. ְִִָָאד��,

.Êאר�� היא הרי � לבנ� א� לעצמ� האד�� א�ת� ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד
�מיתת א�א א��, מ�ל �אחד י�צאה ואינ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהאר�ס�ת,
�יצד �ד�ה. למצות ק�דמת יע�ד �מצות �גט; א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָה�על,
לי', מק��ת א� 'הרי �ני�: �פני ל� א�מר יע�ד? ִֶֶ�ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָמצות
�� �ס�� אפ�� לא�ה'; לי א� 'הרי לי', מארסת א� ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'הרי
��ע�ת �ל��, ל� ל�� צרי� ואינ� הח�ה. ל�קיעת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָסמ��
לא אי��ת, מנהג �� ונ�הג נ�נ�. לק���י� ְְְְִִִִִִֵַָָֹהרא��נ�ת
"יעד�". ��אמר: �אחת, ��י� מיעד ואינ� �פח�ת. ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמנהג
לאביו ר��ת ונת� �ד�ל, �נ� היה א� לבנ�? מיעד� ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָוכיצד
א� 'הרי �ני�: �פני ל� א�מר האב הרי � ל� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָליעד�

לבני'. ְִִֶֶ�ְמק��ת

.Áא�א לבנ�, ולא ל� לא עבר�ה אמה מיעד האד�� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאי�
מע�תיה;[בהסכמתה]מ�ע�� אביה ק�ל ��בר �י על א� , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אי� � האד�� מת וא� מ�ע��. � "יעד�" א�מר: ה�א ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
האד��. �מיתת לחר�ת יצאת �הרי ל�, ליעד� יכ�ל ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ�נ�

.Ë��נ� ואינ� �אר�סי�, לפיכ�ה�ע�ד כה�]אי�; הוא [א� ְְְְִִִִִֵֵַָ
���נס עד � נדריה מפר ולא י�ר��, ולא ל�, מ��א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאינ�
ל�, יעד� לא � ל�" יע�ה לא א�ה �ל� "וא� ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹ�ְלח�ה.
ח��" "ויצאה �ס�; �גרע�� נפ�ית ולא לבנ�, יעד� ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹולא

��ארנ�. �מ� סימני�, �הבאת �ְְֲִִֵֶַַַָָ

.Èעברי �עבד עצמ� �ה� ���נה ה�רכי� א�ת� על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיתר
אחר, לאי� ל�נ� ולא עבר�ה, אמה למ�ר יכ�ל האד�� ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאי�
�ל��, ע�ה לא � נת� א� מכר וא� קר�ב. �י� רח�ק, ְְִֵֵַַָָָָָָֹ�י�
� עברי עבד וכ� ." למכר� ימ�ל לא נכרי "לע� ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��אמר:
הצר� ��א לי, ויראה ל�נ�. ולא לאחר, למכר� יכ�ל ְַ�ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹלא
ליעד� ל� ��� מ�ני א�א �אמה, זה �בר לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה�ת�ב

למכר�". ימ�ל לא נכרי "לע� נאמר: לכ� ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹלבנ�;

.‡È�א עליו ל� ��� למי א�א נמ�רת עבר�ה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאי�
מ�כר �יצד? ליע�ד. רא�יה ��היה �די ק���י�, �נ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָעל
יכ�ל האד�� �אי� �י על �א� � לאביו ��� את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאד�
אינ� אבל אחיו. �ת האמה �הרי לבנ�, היא רא�יה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָליעד�,
לאד��, רא�יה �אינ� מ�ני � לבנ� ��� את למ�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹיכ�ל
אביו. אח�ת �היא מ�ני �נ�, לב� ולא אח�ת�, היא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָֹ�הרי

.·È�לכה אלמנה �ג�� לפס�לי�, ��� את למ�ר לאד� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹי�
�ה� �י על �א� הדי�ט; לכה� וחל�צה �ר��ה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ד�ל,

�ה�. ��פסי� ק���י� ְְִִִֶָָ�לאו,

.‚Èונתארמלה קט�ה, ��היא ��� א�[נתאלמנה]המק�� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ
את למ�ר יכ�ל אד� �אי� למכר�; יכ�ל אינ� � ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנת�ר�ה
אחר ל�פח�ת מ�כר� אבל אי��ת; אחר ל�פח�ת ���ְְְְְֲִִִִַַַַָָ
האד��, א�ת� ויעד �ח�ה, ל�פח�ת מכר� �יצד? ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ�פח�ת.
� קט�ה ��היא האב לר��ת וחזרה �ר�� א� האד�� ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָ�מת
א� וכ� �ד�ל. לכה� אפ�� �נ�ה, �ע� מ�כר� האב ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹהרי
�היא �י על א� � ל� וחל� ה�ע�ד, מ� יב� לפני ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפלה
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ה�ה�ה, מ� נפסלה הרי קט�ה, �היא מ�ני �ס�לה ָ�ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָחליצה
�מ� ,�� ��פסי� וק���י� ה�איל לכה�, למכר� ל� ְְְְְְְִִִִֵֵָָָֹוי�

ְִֵֶָ��ת�אר.

.„È��גרע� א� ���בל א� ��ני� ויצאת ,��� את ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָה��כר
�נ�ה, �ע� �למכר� לחזר ל� י� � קט�ה היא ועדי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�ס�,

�אמרנ�. ְְֶַָ�מ�

.ÂËרצה א� � לאחר וק��� הל� �� ואחר ,��� את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה��כר
� לבנ� ולא ל� לא האד��, יעד לא וא� מיעד. ליעד, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹהאד��
אי�. א�ת ותע�ה ק���יה י�מר� אד��, מר��ת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ���צא

.ÊËליעד ��א מנת על האד�� על �פסק ,��� את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
מה על �התנה מיעד; ליעד, האד�� רצה א� � ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָא�ת�

�טל. ��נא� ���רה, ְֵֶֶַָָָָ��ת�ב

ה ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

�נעני‡. גוי]עבד את[כל וק�נה דברי�, �חמ�ה נקנה � ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
א� �חזקה, א� ��טר, א� �כס�, נקנה ��ל�ה: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹעצמ�
��טר, א� �כס�, עצמ� את וק�נה �מ�יכה; א� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָ�חליפי�,
ונקנה �בהמה, ה�א הרי � קט� ועבד אברי�. �רא�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָא�
זה ספר �תח�ת �ארנ� �כבר ה�המה. �מ�יכת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�יכה

ה�רכי� �ה�.�ל נקני� �העבדי� ְְֲִִִִֶֶַָָָָָ

לר��·. אחד ��ת� �ג�� �כס�? עצמ� את ק�נה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�יצד
�יו� � לחר�ת' �ה� עב�� ��צא מנת 'על ל�: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמע�ת
ואינ� לחר�ת. העבד יצא כס�, �וה א� ה�ס� הרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ���ל
��א לאד� וזכי� ל�, היא ��כ�ת � העבד �עת ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי�
מנת 'על ל�: ואמר מע�ת לעבד אחד נת� א� וכ� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�פניו.
יצא ה�ע�ת, וק�ל האד�� רצה א� � לחר�ת' �ה� ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ��צא
��א ה�ע�ת; העבד קנה לא רצה, לא וא� לחר�ת; ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהעבד
א� ה�ס� ואחד לחר�ת. �ה� ��צא מנת על א�א ל� ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנת�

ל�. עצמ� להקנ�ת �י� לקנ�ת� �י� כס�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַ�וה

'הרי‚. החר�: על א� ה�יר על ל� �תב ��טר? ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�יצד
עסק לי 'אי� א� עצמ�', �ל א�ה 'הרי א� ח�רי�', �� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָא�ה
�ט �ל ��פ� ה�א ��ה זה, �עני� �זה ���צא �ל וכ� ,'��ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
�הי� א� עדי�, �ני �פני ה�טר את ל� �מסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�חר�ר,
יצא זה הרי � לבינ� �ינ� ל� �מסר� �� חת�מי� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָהעדי�
�כתב: ��א ל� אמר �אחד. �אי� ויד� ��� �הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלחר�ת,
�י על א� � עצמ�' �ל א�ה 'הרי ח�רי�', �� א�ה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'הרי
� מ�ד� ��נה �י על וא� �י�, �בית עדי� עליו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�העיד
�כס� א�א לחר�ת, י�צא העבד �אי� נ��חרר; לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעדי�

�רא�י א� ��טר ל�פחת�:[עיקרי]א� וה��תב אברי�. ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
�ל��. אמר לא אד�', לכל מ�רת א� ְְֶֶַָָָָֹ�ְֲֵַ'הרי

וח�ר�„. �כ�נה, עב�� את ה��ה אברי�? �רא�י ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�יצד
לחר�ת, יצא � ח�זרי� �אי� אברי� ואר�עה מע�רי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
א�א ���רה נאמר לא ל�ה ,�� א� �חר�ר. �ט ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי�
���ל�י מ�מי� ועי�, �� מה מה�: לד�� ו"עי�"? "��"ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
העבד יצא ח�זר, �אינ� ���ל�י מ�� �ל א� � ח�זרי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואינ�
ל��נ� הח�ת� א� ��יצי�, עב�� המסרס אבל לחר�ת. ��ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
�� ה��יל וכ� ���ל�י. מ�מי� �אינ� לחר�ת, י�צא אינ� �ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לחזר. ס�פ� �הרי לחר�ת, י�צא אינ� � ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָֹה�ט�

וטבל�,‰. ��ל� עבדי� א�א אברי� �רא�י י�צא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאי�
אינ� �ג��ת�, �ה�א עבד אבל מצו�ת; �מקצת י�נ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�הרי
ח�זרי�: �אינ� אברי� רא�י ה� וא�� אברי�. �רא�י ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָי�צא
ורא� האזני�, רא�י ע�רי�, ורגלי� ידי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצ�ע�ת
העיני� אבל ��א�ה; ��י� ורא�י ה�ו�ה, ורא� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהחט�,

���רה. מפר�י� ה� הרי ְְֲִִִֵֵַַַָָֹוה��י�,

.Â,ה�ד �ב על נס�רת א� � וחתכ� יתרה, אצ�ע ל� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
וחטט� סמ�יה, עינ� היתה לחר�ת. �� י�צא [עקרעבד ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ

וה�אאותה] אבר. ח�ר� �הרי לחר�ת, �� י�צא עבד �ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָ
�� ע��ה ואינ� �טל, �היה אברי� מרא�י לאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָה�י�
לחר�ת. ויצא אבר ח�ר� הרי חתכ�, �א� � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָמלאכה

.Êי�צא עבד � וחר�� אזנ� על וס�א�, עינ� על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�ה�
ואינ� אזנ� �נגד ר�אה, ואינ� עינ� �נגד ה�ה� לחר�ת; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ�ה�

לחר�ת. �ה� י�צא עבד אי� � ְֵֵֵֵֶֶֶַָ��מע

.Áיכ�ל א� � ונדנדה ��� על מא�ר�, וח�ר עינ� על ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָה�ה�
לחר�ת. יצא לאו, וא� לחר�ת; י�צא אינ� �ה�, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלה����

.Ë� א� מא�ר�, וח�ר �הה עינ� מנ�דנדת,היתה �� ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
� ה�הה העי� ס�א א� ה��דדת, ה�� וה�יל האד�� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוה�ה�
וא� לחר�ת; יצא �ה�א, �ל �בר �ה� מ���� היה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�

לחר�ת. יצא לא ְֵָָָֹלאו,

.Èוצבת יד� על אינ�[והתנפחה]ה�ה� � לחזר וס�פ� יד�, ְְֲִֵַַָָָָָָֹ
יצא � ה�חי מ� עצ� �� ודל�ל �זקנ�, �ל� לחר�ת. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָי�צא
העצ�. �א�ת� ה�ב�עי� ה��י� מע�ה ��ל �הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחר�ת,

.‡È�אב ��רק �ג�� � כ�נה �לא עינ� ס�א א� ��� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה�יל
לא � אצ�ע� חתכה א� ��� וה�ילה �עבד ונפלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלבהמה,
י�יל", אמת� �� א� עב�� �� "א� ��אמר: לחר�ת, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָיצא

��ת���. ְִֵֶַַעד

.·Èמעיה�� הע�ר עי� וס�א �פחת�, למעי יד� ְֵֶֶָָ�ְְְִִִִֵֵֵָָָה��יט
ל�. ��ת��� �בר ידע לא �הרי לחר�ת, יצא לא �ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.‚È,�וס�א עיני' לי '�חל ל�: ואמר ר�פא, ר�� ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹהיה
�א� לחר�ת; ויצא �אד��, �חק � וה�יל� ��י' לי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ'חתר
העבד �אברי לנ�ע נת��� הרי לה�יק, נת��� ��א �י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹעל
��אבת, העבד עי� היתה א� ל�מר, צרי� ואי� �ה�. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�לס��

לחר�ת. יצא �הרי � ל� ועקר� ר�פא, ר�� ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָוהיה

.„Èיצא זה הרי � עינ� את וס�ה עב��, �� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��יל
�זה. ���צא �ל וכ� עינ�. �מי ל� ונ�ת� ,���� ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָֹלחר�ת

.ÂËני� �ל ועבד ח�רי�, �� וחצי� עבד �חצי� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶמי
לר�� מיחד �אינ� לפי אברי�, �רא�י י�צא אינ� � ְַָ�ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָ���פי�

.�� ֶַָ�חבל

.ÊËרזל� צא� הבעל]עבדי של המלאה �[באחריותו ְְֵֶַַֹ
הא�ה. לא אבל ה�על; ח�ר� א� אברי�, �רא�י ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹי�צאי�

מל�ג ובבעלותה]ועבדי האשה ידי על אינ�[שהובאו � ְְְֵֵַָ
ל� אי� �הרי ה�על, ה�יל� א� לא אברי�, �רא�י ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹי�צאי�
�אינ� מ�ני הא�ה, א�ת� ה�ילה א� ולא �ר�ת, א�א ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ה�

ל�. ִָָ�ְמיחדי�

.ÊÈ��מק �כל נ�הג אינ� אברי�, �רא�י העבד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיציאת
�ה�א מ�ני סמ�כי�, �י� �ית א�א �� �ני� ואי� זמ�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�בכל
ו'ס�ית ��י', את 'ה�ל� לר��: �אמר עבד לפיכ�, ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָקנס.
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�א� �ט�ר; � זה' ע�יתי 'לא א�מר: והאד�� עיני', ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאת
עדי�, �לא לחר�ת לה�ציא� ח�ב אינ� מעצמ�, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹי�דה
��ל �נבה, �הלכ�ת ��ארנ� �מ� �ט�ר; � �קנס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה��דה

מ���מ�. �ט�ר � �קנס ְְְִִֶַָָמ�דה

ו ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

אחר,‡. ידי על �� ל� וז�ה לעב��, �חר�ר �ט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָה��תב
א� ח�רי�, �� יצא � עב�י' לפל�ני זה �גט 'זכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואמר:
�פניו. ��א לאד� ��כי� ליד�; ה�ט ה�יע ��א �י ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
,�� לחזר יכ�ל אינ� � לעב�י' זה �ט '�נ� אמר: א� ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹאבל
לפיכ� ליד�; ה�ט ���יע עד לחר�ת העבד יצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולא
מיתה. לאחר י�נ� לא ומת, לעב�י' זה �ט '�נ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהא�מר:

א�:·. ח�רי�', �� עב�י �ל�ני 'ע�יתי ��טר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָה��תב
� ח�רי�' �� ה�א 'הרי א�: ח�רי�', �� עב�י �ל�ני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נע�ה

לאהר ח�רי�', �� 'אע��� ��טר: �תב לחר�ת; יצא זה י ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
לחר�ת. ְֵָָיצא

א�מר:‚. וה�א ח�רי�', �� עב�י �ל�ני 'ע�יתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָהא�מר:
אמר: אחר. ידי על ל� ז�ה ��א ח���י� � ע�אני' ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'לא
ולא �תב 'לא א�מר: וה�א ל�', ונת�י �חר�ר �ט ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ'�תב�י
עד עבד זה והרי עד, �מאה �י� �על ה�דאת � לי' ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנת�

�פנינ�. ְְְְֵֶַָ���חרר�

אל„. �פחתי '�ל�נית ואמר: מיתת� ��עת ���ה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי
ואס�ר ��היתה; �פחה ז� הרי � י�ר�י�' �� ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָי��ע�ד�
ה�ת. �ברי לק�� ��צוה מ�ני ,�� לה��ע�ד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָל��ר�י�
ה��ר�י�, את ��פי� � ר�ח' ק�רת ל� 'ע�� אמר: א� ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכ�
צ�ה .�� ר�צה �היא �מלאכה א�א א�תה מ�ע�די� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָואי�
א�ת�. ל�חרר ה��ר�י� את ��פי� '�חרר�ה', ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָואמר:

נ�י�;‰. לג�י עבדי� �חר�רי �וי� דברי� ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָ���ה
ה��ה: ה� וא�� ה�טר�ת. ��אר ה� הרי ה�ברי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ב�אר

��תי �עד �כ�רי� ��יי�, �ל �ער�א�ת [גויי��ס�לי� ְְְְְִִִִֵֵֶַָ
והתגיירו] בשומרו� ל��שהתיישבו �תיבה �צריכי� ,ְְְִִִֵָ

�מח�ר נכ�בי� ואי� עצמ�, ואי�[לקרקע]המ�חרר , ְַ�ְְְְְִִִֵַָָ�ְֵָ
נ�י� ��י ואחד זה; �פני זה א�א ח�תמי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעדיה�

�במביא �מ�לי� �וי� עבדי�, שליח]ו�חר�רי ע"י .[השטר ְְְְֲִִִִִֵֵָָ

��רי� ��יי�, �ל �ער�א�ת הע�לי� ה�טר�ת �ל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�יצד?
מ��י ח�� � הלואה �הלכ�ת מבארי� �אנ� ה�נאי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ�כל

עבדי�. ו�חר�רי ְְֲִִִֵָָנ�י�

.Â��ח � �ס�ל ��תי, אחד עד אפ�� עליו ��� �טר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל
אחד �עד ��רי� �ה� עבדי�, ו�חר�רי נ�י� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמ��י

חבר ��תי ��היה וה�א, ��תי; אחד ועד .[ת"ח]י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
למדי� אנ� �בריה�, לכל �ג�יי� �ה��תי� ה�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ב�מ�

ל�ד�קי� בתושבע"פ]מה� מאמיני� שאינ� צדוק ,[תלמידי ְִֵֶַ
��גזר� קד� ה�מ�, �א�ת� ה��תי �מ� ה�ה ��מ� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹ�ה�ד�קי�
א�מר: ה�א א�ה �גט �בריה�. לכל �ג�יי� ��הי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָעליה�
חפ�ה "א� א�מר: ה�א �חר�ר �בגט ל�מ�; ל�", ְָ�ְְְְִִֵֵַָָָ"וכתב
א�מר: ה�א א�ה �גט ל�מ�. ��כ�ב עד ל�", נ�� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלא
ה�ת�ב יצא � נתינה א�א מח�ר �אינ� מי ונת�", ְִֶַָָָָָָ�ְְְִֵֶַַָָ"וכתב
�נתינה; קציצה מח�ר ה�א �הרי ק�צ�, �� ואחר ְְִִָָָ�ְְֲֵֵֶַַָָ�ְִ�מח�ר
א�א מח�ר יהיה לא ל�", "נ�� א�מר: ה�א �חר�ר ֶָָ�ְְְְִִִֵֵֶַָֹ�בגט
עדיה� ח�תמי� אי� עבדי�, ו�חר�רי נ�י� ��י אחד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָנתינה.
�ר��י�. �הלכ�ת ה�בר טע� �ארנ� �כבר זה. �פני זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�א

.Êחר�ר� גט �ה�ביא �במביא? �מ�לי� �וי� ה� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָוכיצד
נח��'. �בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� אינ� י�ראל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�אר�
'�פני ה�ליח: ואמר לק�מ�, עדי� אי� א� לאר�, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�בח�צה
וערער האד�� �א וא� ק��מ�; ה�א זה � נח��' �בפני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנכ�ב
��� נ�י�. �ג�י ��ארנ� �מ� ,�� מ��יחי� אי� � �� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר
ה�איל לק�מ�, צריכה ואינ� ��� מביאה עצמ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ�הא�ה
י�צא �חר�ר� ��טר העבד �� � יד� מ�חת י�צא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוה�ט
'�פני א�מרת �הא�ה �כ�� לק�מ�. צרי� אינ� יד�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ�חת
�מק�מ� ��ארנ� �מ� עליה, התנה א� נח��' �בפני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנכ�ב
נח��', �בפני נכ�ב '�פני ואמר �ט �הביא העבד �� �ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

צר ואי� ה�ר� א�ת� על ק���.נאמ� י� ְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

.Áוהעבד העבד; �ט מביא א�ה, �ט להביא ה��ר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�ל
ר�� מ�ד לא אבל חבר�, �ל ר�� מ�ד לחבר� �ט ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹמק�ל
�י על א� ל�פחת�, אר�סי� �טר ה��תב מק�ל. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ�ל
����� אי� � '�� והתק��י לחר�ת, �� 'צאי ל�: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�אמר

מ�חררת. ולא מק��ת ואינ� �חר�ר, ל��� ְֶֶ�ְְֶֶֹ�ְְְְִֵֶַָה�ה

�
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עד‡. � ק�ה ואחד ר� אחד לדי�, לפני� ��א� ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ני�
ואי� �בריה� את מ���מע א� �בריה�, את ��מע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹ��א
לה�: ל�מר ר�אי א�ה � נ�טה ה�י� להיכ� י�דע ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָא�ה
אחר ר�ד� ונמצא החזק, יתח�ב ��א לכ�'; נזקק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'איני
נ�טה ה�י� להיכ� ותדע �בריה�, את מ���מע אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה���.
"לא ��אמר: לכ�', נזקק 'איני ל�מר: ר�אי א�ה אי �ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ה�א, ר�ע �ל�ני 'אי� �אמר: ��א � אי�" מ�ני ְְִִִִֵֶַָָָֹֹתג�ר�
יק�� ��א �די�י, את ידליק ��א �ני, את יהרג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
לה�. לה�קק ח�ב לר�י�, ממ�ה היה וא� ְִִֵֶֶַַָָָָ�ְְְִִַָָנטיע�תי'.

לעני·. זכ�ת וראה ר��, לפני י��ב �היה �למיד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכ�
"לא מ��� ע�בר זה הרי � �תק א� � לע�יר ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹוח�בה
לד��, �מ�י� �רחק". �קר "מ�בר ועל אי�", מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָתג�ר�
�קר "מ�בר ל�מר: �למ�ד לפניו? ��ר �למיד י��יב ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ��א

ְִָ�רחק".
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�א� �ט�ר; � זה' ע�יתי 'לא א�מר: והאד�� עיני', ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאת
עדי�, �לא לחר�ת לה�ציא� ח�ב אינ� מעצמ�, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹי�דה
��ל �נבה, �הלכ�ת ��ארנ� �מ� �ט�ר; � �קנס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה��דה

מ���מ�. �ט�ר � �קנס ְְְִִֶַָָמ�דה

ו ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

אחר,‡. ידי על �� ל� וז�ה לעב��, �חר�ר �ט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָה��תב
א� ח�רי�, �� יצא � עב�י' לפל�ני זה �גט 'זכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואמר:
�פניו. ��א לאד� ��כי� ליד�; ה�ט ה�יע ��א �י ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
,�� לחזר יכ�ל אינ� � לעב�י' זה �ט '�נ� אמר: א� ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹאבל
לפיכ� ליד�; ה�ט ���יע עד לחר�ת העבד יצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולא
מיתה. לאחר י�נ� לא ומת, לעב�י' זה �ט '�נ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהא�מר:

א�:·. ח�רי�', �� עב�י �ל�ני 'ע�יתי ��טר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָה��תב
� ח�רי�' �� ה�א 'הרי א�: ח�רי�', �� עב�י �ל�ני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נע�ה

לאהר ח�רי�', �� 'אע��� ��טר: �תב לחר�ת; יצא זה י ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
לחר�ת. ְֵָָיצא

א�מר:‚. וה�א ח�רי�', �� עב�י �ל�ני 'ע�יתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָהא�מר:
אמר: אחר. ידי על ל� ז�ה ��א ח���י� � ע�אני' ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'לא
ולא �תב 'לא א�מר: וה�א ל�', ונת�י �חר�ר �ט ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ'�תב�י
עד עבד זה והרי עד, �מאה �י� �על ה�דאת � לי' ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנת�

�פנינ�. ְְְְֵֶַָ���חרר�

אל„. �פחתי '�ל�נית ואמר: מיתת� ��עת ���ה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי
ואס�ר ��היתה; �פחה ז� הרי � י�ר�י�' �� ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָי��ע�ד�
ה�ת. �ברי לק�� ��צוה מ�ני ,�� לה��ע�ד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָל��ר�י�
ה��ר�י�, את ��פי� � ר�ח' ק�רת ל� 'ע�� אמר: א� ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכ�
צ�ה .�� ר�צה �היא �מלאכה א�א א�תה מ�ע�די� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָואי�
א�ת�. ל�חרר ה��ר�י� את ��פי� '�חרר�ה', ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָואמר:

נ�י�;‰. לג�י עבדי� �חר�רי �וי� דברי� ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָ���ה
ה��ה: ה� וא�� ה�טר�ת. ��אר ה� הרי ה�ברי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ב�אר

��תי �עד �כ�רי� ��יי�, �ל �ער�א�ת [גויי��ס�לי� ְְְְְִִִִֵֵֶַָ
והתגיירו] בשומרו� ל��שהתיישבו �תיבה �צריכי� ,ְְְִִִֵָ

�מח�ר נכ�בי� ואי� עצמ�, ואי�[לקרקע]המ�חרר , ְַ�ְְְְְִִִֵַָָ�ְֵָ
נ�י� ��י ואחד זה; �פני זה א�א ח�תמי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעדיה�

�במביא �מ�לי� �וי� עבדי�, שליח]ו�חר�רי ע"י .[השטר ְְְְֲִִִִִֵֵָָ

��רי� ��יי�, �ל �ער�א�ת הע�לי� ה�טר�ת �ל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�יצד?
מ��י ח�� � הלואה �הלכ�ת מבארי� �אנ� ה�נאי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ�כל

עבדי�. ו�חר�רי ְְֲִִִֵָָנ�י�

.Â��ח � �ס�ל ��תי, אחד עד אפ�� עליו ��� �טר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל
אחד �עד ��רי� �ה� עבדי�, ו�חר�רי נ�י� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמ��י

חבר ��תי ��היה וה�א, ��תי; אחד ועד .[ת"ח]י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
למדי� אנ� �בריה�, לכל �ג�יי� �ה��תי� ה�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ב�מ�

ל�ד�קי� בתושבע"פ]מה� מאמיני� שאינ� צדוק ,[תלמידי ְִֵֶַ
��גזר� קד� ה�מ�, �א�ת� ה��תי �מ� ה�ה ��מ� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹ�ה�ד�קי�
א�מר: ה�א א�ה �גט �בריה�. לכל �ג�יי� ��הי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָעליה�
חפ�ה "א� א�מר: ה�א �חר�ר �בגט ל�מ�; ל�", ְָ�ְְְְִִֵֵַָָָ"וכתב
א�מר: ה�א א�ה �גט ל�מ�. ��כ�ב עד ל�", נ�� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלא
ה�ת�ב יצא � נתינה א�א מח�ר �אינ� מי ונת�", ְִֶַָָָָָָ�ְְְִֵֶַַָָ"וכתב
�נתינה; קציצה מח�ר ה�א �הרי ק�צ�, �� ואחר ְְִִָָָ�ְְֲֵֵֶַַָָ�ְִ�מח�ר
א�א מח�ר יהיה לא ל�", "נ�� א�מר: ה�א �חר�ר ֶָָ�ְְְְִִִֵֵֶַָֹ�בגט
עדיה� ח�תמי� אי� עבדי�, ו�חר�רי נ�י� ��י אחד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָנתינה.
�ר��י�. �הלכ�ת ה�בר טע� �ארנ� �כבר זה. �פני זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�א

.Êחר�ר� גט �ה�ביא �במביא? �מ�לי� �וי� ה� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָוכיצד
נח��'. �בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� אינ� י�ראל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�אר�
'�פני ה�ליח: ואמר לק�מ�, עדי� אי� א� לאר�, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�בח�צה
וערער האד�� �א וא� ק��מ�; ה�א זה � נח��' �בפני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנכ�ב
��� נ�י�. �ג�י ��ארנ� �מ� ,�� מ��יחי� אי� � �� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר
ה�איל לק�מ�, צריכה ואינ� ��� מביאה עצמ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ�הא�ה
י�צא �חר�ר� ��טר העבד �� � יד� מ�חת י�צא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוה�ט
'�פני א�מרת �הא�ה �כ�� לק�מ�. צרי� אינ� יד�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ�חת
�מק�מ� ��ארנ� �מ� עליה, התנה א� נח��' �בפני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנכ�ב
נח��', �בפני נכ�ב '�פני ואמר �ט �הביא העבד �� �ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

צר ואי� ה�ר� א�ת� על ק���.נאמ� י� ְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

.Áוהעבד העבד; �ט מביא א�ה, �ט להביא ה��ר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�ל
ר�� מ�ד לא אבל חבר�, �ל ר�� מ�ד לחבר� �ט ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹמק�ל
�י על א� ל�פחת�, אר�סי� �טר ה��תב מק�ל. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ�ל
����� אי� � '�� והתק��י לחר�ת, �� 'צאי ל�: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�אמר

מ�חררת. ולא מק��ת ואינ� �חר�ר, ל��� ְֶֶ�ְְֶֶֹ�ְְְְִֵֶַָה�ה

�
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עד‡. � ק�ה ואחד ר� אחד לדי�, לפני� ��א� ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ני�
ואי� �בריה� את מ���מע א� �בריה�, את ��מע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹ��א
לה�: ל�מר ר�אי א�ה � נ�טה ה�י� להיכ� י�דע ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָא�ה
אחר ר�ד� ונמצא החזק, יתח�ב ��א לכ�'; נזקק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'איני
נ�טה ה�י� להיכ� ותדע �בריה�, את מ���מע אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה���.
"לא ��אמר: לכ�', נזקק 'איני ל�מר: ר�אי א�ה אי �ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ה�א, ר�ע �ל�ני 'אי� �אמר: ��א � אי�" מ�ני ְְִִִִֵֶַָָָֹֹתג�ר�
יק�� ��א �די�י, את ידליק ��א �ני, את יהרג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
לה�. לה�קק ח�ב לר�י�, ממ�ה היה וא� ְִִֵֶֶַַָָָָ�ְְְִִַָָנטיע�תי'.

לעני·. זכ�ת וראה ר��, לפני י��ב �היה �למיד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכ�
"לא מ��� ע�בר זה הרי � �תק א� � לע�יר ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹוח�בה
לד��, �מ�י� �רחק". �קר "מ�בר ועל אי�", מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָתג�ר�
�קר "מ�בר ל�מר: �למ�ד לפניו? ��ר �למיד י��יב ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ��א

ְִָ�רחק".
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יאמר:‚. ��א ��י�, ��עה ר�� �ראה לתלמיד ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�מ�י�
���רא �די ואבנ��, ואס�ר�� ה�י�, ���מר עד ל� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ'אמ�י�
�רחק". �קר "מ�בר ל�מר: �למ�ד �מי'? על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָה�י�

ר�צי�,„. א�� '�די� ��ח�ה: �יני� לבעלי ל�מר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמצוה
וכל ��רה. �יניה� ע��י� �פ�רה, רצ� א� �פ�רה'? ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָא�
ועליו מ��ח, זה הרי � �מיד ��רה �ע��י� �י� ְָָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶָָָ�ית
ה�א איזה ��עריכ�"; �פט� �ל�� "�מ��ט ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָנאמר:

���ע זה א�מר, הוי �ל��? ע�� ��� מיצוע]מ��ט �]. ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
לכל �צדקה מ��ט ע��ה דוד "ויהי א�מר: ה�א �דוד ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָוכ�
זה � א�מר הוי צדקה? ע�� ��� מ��ט ה�א איזה ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָע��";
�י�; �מר קד� אמ�רי�? �ברי� ��ה ה��רה. והיא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ���ע,
מצוה � נ�טה ה�י� להיכ� וידע �בריה�, ��מע �י על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא�
א�ה �ל�ני 'אי� ואמר: ה�י� ��מר אחרי אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלבצע.
��רה לע��ת ר�אי אינ� � ז�אי' א�ה �ל�ני אי� ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָח�ב,

ההר. את ה�י� י�ב א�א ִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�יניה�,

י�‰. � �י� �בית �פ�רה ה�י� �עלי �רצ� �י על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָא�
�ניה�. מ�ד ��קנ� עד ה�י�, את ולת�ע לחזר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלה�

.Â�אי � ��נ� הדי�ט�ת ��ני ה�י�; מ�ח ה��רה �ח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיפה
��רה, ע�� וא� �ה�; לחזר �י� לבעלי וי� �י�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�יניה�

מ�ד� קני�]וקנ� כ� על �ה�.[עשו לחזר יכ�לי� אינ� � ְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

.Êאני' ל�מר: �י� מ�ית ���צא ה��ני� מ� לאחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאס�ר
ו המח�ב, א� המז�ה מהה�א אבל עלי, ח�לקי� חברי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ

"ה�ל� �כלל: ה�א הרי אמר, וא� עלי'. ר�� וה� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָאע�ה,
�ברי� �ה�ציא אחד, �תלמיד �מע�ה ��ד". מג�ה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָרכיל,
�נה; וע�רי� ��י� לאחר ה�דר�, �בית ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��אמר�
מג�ה 'זה עליו: והכריז� ה�דר�, מ� �י� �ית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָוה�ציא�ה�

ה�א'. ס�ד

.Á�ל ��תבי� �י�, �סק ל� לכ�ב �יני� מ�עלי אחד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ�אל
�ינ�, �על �ל�ני ע� �ל�ני �ל �י� לבית �ל�ני '�א :��ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
ואי� ל�. ונ�תני� 'ח�ב'; א� ז�אי', ויצא �כ�, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָ��ענ�
�ינ� '�ית א�א: המח�בי�, �� ולא המז�י� �� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמז�ירי�

�ל�ני'. נזד�ה מ�בריה� �ל�ני, ְְְְִִִִִֵֶֶַָ�ל

.Ëעלי� מכניסי� יר��לי�: אנ�י �ל מנהג� היה ��ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
העדי�, �מכניסי� וטענ�תיה�, �בריה� ו��מעי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָ�יני�,
ונ��אי� לח��, אד� �ל �מ�ציאי� �בריה�; ְְְְְִִִִִֵֶַָָָו��מעי�
�� ואחר ה�בר. את וג�מרי� ��בר, �יניה� ונ�תני� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה��ני�
�ל�ני 'אי� א�מר: ����ני� וגד�ל �יני�, �עלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָמכניסי�
אחד ידע ��א �די � ח�ב' א�ה �ל�ני אי� ז�אי, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹא�ה
��� איזה ולא א�ת�, ���ה ה�א ��� איזה �יני� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמ�עלי

�ח�ב�. ְִֶה�א

.Èאס�ר � ר�ע א� �זל�, �ה�א �חבר� י�דע �ה�א ���ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הי� וכ� �רחק". �קר "מ�בר ��אמר: ע��, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהצטר�
עד �די�, י��בי� אי� ע��י�: ��יר��לי� ה�עת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ�קיאי
עד ה�טר, את ח�תמי� ולא י��בי�; ה� מי ע� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ��דע�
��דע� עד לסע�דה, נכנסי� ולא ע�ה�; ח�ת� מי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��דע�

ע�ה�. מסב ִִֵֵֶָמי

ה'תשס"ט אדר כ"ז שני יו�

כג ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

ה�י�,‡. את לע�ת ל�מר צרי� אי� � �חד" ת�ח ְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹ"לא
אס�ר, � הח�ב את �לח�ב ה��אי את לז��ת אפ�� ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָא�א
�חד"; לקח "אר�ר �כלל: ה�א והרי תע�ה. �לא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹוע�בר

ה��ת�. ���ת�ע�� ה�חד, להחזיר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹוח�ב

ה��ת�,·. �� � תע�ה �לא ע�בר �ה��קח ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ�כ��
מכ�ל". ת�� לא ע�ר, "ולפני ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַֹֹ��אמר:

�כר‚. להר��ת �די מעלת�, �מג�ל ����ב ��� ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָ�ל
אחרי[שמשיו]לח�ניו ה��טי� �כלל ה�א הרי � �לס�פריו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

אחרי "ו��� �ה�: נאמר �לכ� �מ�אל, �ני ע�� וכ� ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�צע;
אפ�� א�א �לבד, ממ�� �חד ולא �חד". ו�קח� ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹה�צע,

�ד�גית ע�לה �היה �ד�� �מע�ה �ברי�. [סירה]�חד ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ
והיה �על�ת�, וס�ע� יד� אחד �פ�ט ��הר, לעבר ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹקט�ה
�מע�ה לדי�'. ל� �ס�ל 'הריני ה���: ל� ואמר �י�; ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָל�

אברה �העביר רדיד[נוצה]�אחד מעל ע�� [צעי�]�ל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָ
�ס�ל 'הריני ל�: ואמר ה���; מ�פני רק ��ה ואחר ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹה���,
�ה�ה מ��נ�ת מ�נה �הביא �אחד �מע�ה לדי�'. ָ�ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָל�
�אריס �מע�ה לדי�'. ל� אני '�ס�ל ל�: ואמר �ה�; ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹלד��
מערב �דה� מ��� �אני� ל� מביא �היה ��� �ל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד
�חמי�י והביא הק�י� אחת �ע� ��ת; לערב ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ��ת
�ס�ל 'הריני ה���: ל� ואמר �י�, ל� �היה מ�ני ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ���ת,
והביא� ה�איל ,��� מ�ל �ה�אני� �י על א� לדי�'; ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָל�

לדי�. ל� נפסל �זמ��, ְְְִִִֶַַָֹ��א

�אלה„. ��אל ��� שהוא]�ל כל לזה[חפ� לד�� �ס�ל , ְְֵֶֶַַָָָָָָ
ל��� היה ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�איל�.
זה �� �הרי ��ר, � לה�איל ל� היה א� אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלה�איל.

מ���. ִֵֶ��אל

��א‰. וה�א, �טלי�; �יניו � לד�� �כר� ��טל ��� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ל
�בא� �מלאכ��, ע�סק היה א� אבל ה��ר. �כר ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָיהיה
�ח�י ��ע�ה מי לי '�נ� לה�: ואמר לדי�, �ני� ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלפניו
מ�ר; זה הרי � ��לתי' �כר לי '�נ� א� לכ�', �אד�� ָ�ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָעד
�לא �לבד ה��לה �כר �ה�א נ�ר, ה�בר ��היה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹוה�א
מ�ר. זה �ג�� זה. �פני זה ��וה, מ�ניה� וי�ל ָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹי�תר;

.Â�אינ� �י על א� א�הב�, �ה�א למי לד�� ל��� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאס�ר
חופתו]���בינ� בימי המלווהו א�ר[ידידו רע� ולא ְְֲִֵֶֹ

ולא ל� א�יב �אינ� �י על א� ���נאה�, למי ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַֹֹ�נפ��;
�עיני �וי� �יני� �עלי �ני ��הי� צרי� א�א רעת�. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמב��
ולא מה�, אחד את מ�יר היה לא וא� �בל��. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹה���,

�מ�ה�. צדק ��� ל� אי� � ְֲֵֶֶַַַָָמע�יו

.Ê�אס�רי � זה את זה ���נאי� חכמי� �למידי �ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוכל
מ��ט ליציאת ��ר� זה ��בר זה, ע� זה �די� ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלי�ב

נ�טה[עקו�]מע�ל אחד �ל �עת ��יניה�, ה�נאה מ�ני ; ְ�ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
חבר�. �ברי ְְֲִִֵֵֹלס�ר

.Áעל ל� מ�חת חרב �א�� עצמ� ה��� יראה ַַַ�ְְְְִִֶֶֶַַַָָלע�ל�
,�� ה�א מה את וידע מ�ח�יו; ל� �ת�חה וגיה��� ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָצ�אר�,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd xc` g"k iyily mei -

מ�ו נטה א� מ��� לה�רע עתיד �מי ,�� ה�א מי ְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָולפני
"רא� וא�מר: אל", �עדת נ�ב "אלהי� ��אמר: ְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהאמת,

לה'". �י ���ט�, לאד� לא �י � ע�י� א�� ְְְִִִִֶַַָָָֹֹמה

.Ëל�כינה ��ר� לאמ��, אמת �י� �� �אינ� ��� ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ל
לזה ונ�תנ� מ�ה ממ�� ���טל ��� וכל מ��ראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ס��ק
נפ��ת, מ��� ��בה ה�א �ר�� ה�ד�� � ��י� ְִִֶֶֶַַָָָֹ��א
אמת �י� ��� ��� וכל נפ�". קבעיה�, את "וקבע ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:
,��� הע�ל� �ל את ��� �א�� � אחת �עה אפ�� �ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָלאמ��,
נ�ב "אלהי� ��אמר: �י�ראל, ���רה ל�כינה ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוג�ר�

ה�את' ול�רה �י 'מה ה���: יאמר ו��א אל". [א��עדת ְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
אענש] אי�אטעה מ��ט"; �דבר "וע�כ� ל�מר: �למ�ד �?ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ר�א�ת. �עיניו מה א�א ֵֶֶַַַָָָל���

.Èל�� �בחזקת �ר�עי�, לפני� �יני� �עלי יהי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלע�ל�
ה�ברי�; מ� ��ראה מה לפי וד�� �קר, ט�ע� מה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליה� ���ל� �צ�יקי� �עיני� יהי� מ�פני�, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ�כ���טר�

זכ�ת. לכ� �ל�� מה� אחד �ל וד�� ה�י�, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָאת

ה'תשס"ט אדר כ"ח שלישי יו�

כד ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

��ע��‡. ה�ברי� �י על ממ�נ�ת, �דיני לד�� ל��� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָי�
על א� ,�� �ה�א �ל�� חזק וה�בר אמת, �ה� לה� ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנ�טה
ה�א היה א� ל�מר, צרי� ואי� �ר�רה; ראיה �� �אי� ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�י
�יצד? ��דע. מה �פי �� �ה�א ,�� �ה�בר �ו�אי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָי�דע
אד� ל��� ואמר �י�, �בית �ב�עה אד� ��תח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהרי

� על ס�מכת ו��ע�� אצל� נאמ� האי��ה�א ��ה בריו, ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
על ה�ב�עה להפ� ל��� י� � ה�ב�עה על ה�א ְְֲֵַַַַַַַָָָָֹח��ד
על ��� �ל �ע�� וסמכה ה�איל וי�ל, וי�בע ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ��נג��,
ה�איל � אצל� נאמני� עבד א� א�ה היתה אפ�� זה. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ�ברי
צרי� ואי� וד�; עליו ס�מ� �ל��, ונכ�� חזק ה�בר ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָָ�מצא
�טר יצא א� וכ� ח��ד. ��ה עצמ� ה�א ידע א� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָל�מר,
א� א�ה אפ�� עליו, ���מ� אד� ל� ואמר לפניו, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָח�ב
ל� י� �בריו, על �ע�� סמכה א� � ה�א' �ר�ע 'זה ְְְִֵֶַַַָָָָָָקר�ב:
עליו היה א� א� ��ב�עה'; א�א ��רע 'לא לזה: ְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹל�מר

לאחר ח�ב חוב]�טר בעל נפ��[לעוד ��א לזה י�� , ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
�לל עליו]�טר� ערערו �טר�[שלא ��פ�� זה וי�יח , ְְְְְִִֶֶַַַָָָ

�פי ;�� יד�� ולא �פניו ה�טר י�לי� א� האחד, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ�דברי
�ל�ני אצל ��ד�� ל� ��� וטע� ��א מי וכ� ��ראה. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמה
ה��ע� זה היה ולא מבהקי�, סימני� ונת� צ�אה, �לא ְְִֵֶַָָָֹ�ְְִִֵֶַַָָָָֹ��ת
אינ� ה�ת ��ה ה��� ידע א� � ��ת זה לבית לה�נס ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָרגיל

זה[מער�]אמ�ד �אי� �ע�� וסמכה זה, חפ� ל� להי�ת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ
האמ�ד לזה ונ�תנ� ה��ר�י�, מ� מ�ציא� � מת �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהחפ�
מס�ר ה�בר �אי� �זה; ���צא �ל וכ� סימניו; ��ת� ��ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
�י� �ה�א ל� ��ראה מה �פי ��ד�� ,��� �ל לל�� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָא�א
��זמ� עדי�? �ני ��רה הצריכה ל�ה �� א� ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאמת.
על א� עד�ת�, �י על יד�� � עדי� �ני ה��� לפני ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ��ב�א�

��קר. א� העיד� �אמת א� י�דע �אינ� ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ�י

��י·. מ�ר�� אבל ה�י�. ע�ר ה� ה�ברי�, א�� ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ל
אינ� �מע�יה�, הג�ני� הי� ואפ�� הג�ני�, �אינ� ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�יני�

י�ראל, �יני ��י רב הס�ימ� � �ינה �בעלי �רא�י ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹחכמי�
�ב�עה יהפכ� התובע]��א ולא[על �ר�רה, �ראיה א�א ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹ

וכ� �ס�ל; א� א�ה �עד�ת חזקת� ויפסיד� �טר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיפ�ימ�
ולא �ע�� �סמיכת ה��� יד�� לא ה�יני�, �ל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹֹ��אר
מאמי� 'ל�י והדי�ט: הדי�ט �ל יאמר ��א �די ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ�ידיעת�,
מ� מ�ציאי� אי� וכ� זה'. על ס�מכת ודע�י זה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַלדברי
ולא ה���, �דעת לא � �ר�רה �ראיה א�א ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹהית�מי�

ה��ע� א� ה�ת לאו]�אמ�� או בה� אמודי� על[א� וא� . ְ�ְְֵֵַַַַַ
ונטתה ה�ברי�, מ�ל �דבר נאמ� אד� העיד א� כ�, ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ�י
ואינ� ��י�, ה�א ממ�י� � א�מר ה�א �אמת ה��� ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָ�עת
���ד� עד �יני�, �עלי ע� ונ�ת� ונ��א עד�ת�; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַ��חה

ה�י�. מ� יס��ק א� ��רה, יע�� א� העד, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלדברי

יאמר:‚. ��א מר�ה, �ה�א �די� י�דע �ה�א ל��� ֶֶַֹֹ�ְְִִִֵֶֶַַַַָ�מ�י�
ה��לר ויהיה העדי�'?[העוו�]'אח�כ��, �צ�ארי �ל�י ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ידר� ?�� יע�ה �יצד �רחק". �קר "מ�בר ל�מר: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�למ�ד
א� � נפ��ת �יני �ל וחקירה �דרי�ה הר�ה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹויחקר
על ה�י� את ח�ת� ר�י�ת, �� �אי� �ע�� לפי ל� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָנראה
א� ר�י�ת, �� ��� נ�קפ� ל�� היה א� אבל העד�ת. ְֲִִִֵֵֶַָָָָָ�י
�אינ� �י על א� העדי�, �ברי על ס�מכת �ע�� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�אי�
�בעל ר�אי זה �י� ��על נ�טה ��ע�� א� לפסל�, ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָיכ�ל

וה�יא ��רי�[שיכנע]ערמה �ה� �י על א� העדי�, את ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�� ��� ה�ברי� מ�לל ל� ��ראה א� הטע�, ��� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ְִ�לפי
א�� �ל � לג��ת� ר�צי� ואינ� מס�רי�, אחרי� ְְִִֵֵַָָָָ�ְְֲִִֵָ�ברי�
לח�� ל� אס�ר � ��י� ל��� �א� א� �ה�, וכ��צא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹה�ברי�
���� מי ויד�נ�� זה, מ�י� עצמ� יס�ק א�א ה�י�; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָא�ת�

ו ��בר. א�מר:�ל� וה�ת�ב ל�ב, מס�רי� ה�ברי� הרי ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ה�א". לאלהי� � ה���ט ְִִִֵַָֹ"�י

ולהרג„. מלק�ת, מח�ב �אינ� מי להלק�ת �י� לבית ְְֲַַָֹ�ְְְְִִֵֵֵֶַי�
א�א ��רה, �ברי על לעבר ולא מיתה; מח�ב �אינ� ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ�ְִֵֶמי
הע� ��רצ� �י� �ית �ר�אי� וכיו� ל��רה. סיג ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלע��ת
לה�; ��ראה מה �פי ה�בר, �לח�ק לג�ר לה� י� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��בר
מע�ה לד�ר�ת. הלכה ���בע לא �עה, ה�ראת ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹה�ל
�אחד �מע�ה האיל�; �חת א��� ��על אד� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוהלק�
�י� לבית והביא�ה� יוני�, �ימי ���ת ה��ס על ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�רכב
�מ�ני� �טח �� �מע�� ותלה �מע�ה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ�סקל�ה�.

�רכי[מכשפות] �ל �� הי� ולא �א�קל��; אחד ְְְְְְֵֶַַָָָָֹ�י��
א�א �ר�רה, �עד�ת ולא וההתראה, והחקירה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹה�רי�ה

�ראה. מה �פי �עה, ְִֶַַָָָָָה�ראת

אד�‰. להלק�ת זמ�, �בכל מק�� �כל �י� לבית י� ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָוכ�
רעה עבירות]��מ�עת� שעובר שמועות עליו והע�[יש , ְְֶָָָָָ

ק�ל ��היה וה�א הערי�ת; על ע�בר �ה�א אחריו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָמר�ני�
יד�עי� א�יבי� ל� יהי� ולא ��ארנ�, �מ� ��סק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַֹ�אינ�
��מ�עת� זה את מב�י� וכ� רעה. �מ�עה עליו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ���ציאי�

י�לד�� את �מחרפי� �פניו.[אמו]רעה, ְְְְִֶַָָָָָ

.Â,�עלי� ל� ��� ממ�� להפקיר �מיד ל��� י� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכ�
�לח�ק ה�ת �רצ�ת לג�ר ��ראה מה �פי זכ�ת�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�מא�ד

הדת]ה�דק א�מר[פרצות ה�א והרי זה; א�� לקנס א� , ְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ
�עצת ה�מי�, ל�ל�ת יב�א לא א�ר "וכל ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�עזרא:
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מ�ו נטה א� מ��� לה�רע עתיד �מי ,�� ה�א מי ְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָולפני
"רא� וא�מר: אל", �עדת נ�ב "אלהי� ��אמר: ְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהאמת,

לה'". �י ���ט�, לאד� לא �י � ע�י� א�� ְְְִִִִֶַַָָָֹֹמה

.Ëל�כינה ��ר� לאמ��, אמת �י� �� �אינ� ��� ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ל
לזה ונ�תנ� מ�ה ממ�� ���טל ��� וכל מ��ראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ס��ק
נפ��ת, מ��� ��בה ה�א �ר�� ה�ד�� � ��י� ְִִֶֶֶַַָָָֹ��א
אמת �י� ��� ��� וכל נפ�". קבעיה�, את "וקבע ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:
,��� הע�ל� �ל את ��� �א�� � אחת �עה אפ�� �ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָלאמ��,
נ�ב "אלהי� ��אמר: �י�ראל, ���רה ל�כינה ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוג�ר�

ה�את' ול�רה �י 'מה ה���: יאמר ו��א אל". [א��עדת ְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
אענש] אי�אטעה מ��ט"; �דבר "וע�כ� ל�מר: �למ�ד �?ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ר�א�ת. �עיניו מה א�א ֵֶֶַַַָָָל���

.Èל�� �בחזקת �ר�עי�, לפני� �יני� �עלי יהי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלע�ל�
ה�ברי�; מ� ��ראה מה לפי וד�� �קר, ט�ע� מה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליה� ���ל� �צ�יקי� �עיני� יהי� מ�פני�, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ�כ���טר�

זכ�ת. לכ� �ל�� מה� אחד �ל וד�� ה�י�, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָאת

ה'תשס"ט אדר כ"ח שלישי יו�

כד ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

��ע��‡. ה�ברי� �י על ממ�נ�ת, �דיני לד�� ל��� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָי�
על א� ,�� �ה�א �ל�� חזק וה�בר אמת, �ה� לה� ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנ�טה
ה�א היה א� ל�מר, צרי� ואי� �ר�רה; ראיה �� �אי� ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�י
�יצד? ��דע. מה �פי �� �ה�א ,�� �ה�בר �ו�אי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָי�דע
אד� ל��� ואמר �י�, �בית �ב�עה אד� ��תח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהרי

� על ס�מכת ו��ע�� אצל� נאמ� האי��ה�א ��ה בריו, ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
על ה�ב�עה להפ� ל��� י� � ה�ב�עה על ה�א ְְֲֵַַַַַַַָָָָֹח��ד
על ��� �ל �ע�� וסמכה ה�איל וי�ל, וי�בע ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ��נג��,
ה�איל � אצל� נאמני� עבד א� א�ה היתה אפ�� זה. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ�ברי
צרי� ואי� וד�; עליו ס�מ� �ל��, ונכ�� חזק ה�בר ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָָ�מצא
�טר יצא א� וכ� ח��ד. ��ה עצמ� ה�א ידע א� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָל�מר,
א� א�ה אפ�� עליו, ���מ� אד� ל� ואמר לפניו, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָח�ב
ל� י� �בריו, על �ע�� סמכה א� � ה�א' �ר�ע 'זה ְְְִֵֶַַַָָָָָָקר�ב:
עליו היה א� א� ��ב�עה'; א�א ��רע 'לא לזה: ְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹל�מר

לאחר ח�ב חוב]�טר בעל נפ��[לעוד ��א לזה י�� , ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
�לל עליו]�טר� ערערו �טר�[שלא ��פ�� זה וי�יח , ְְְְְִִֶֶַַַָָָ

�פי ;�� יד�� ולא �פניו ה�טר י�לי� א� האחד, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ�דברי
�ל�ני אצל ��ד�� ל� ��� וטע� ��א מי וכ� ��ראה. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמה
ה��ע� זה היה ולא מבהקי�, סימני� ונת� צ�אה, �לא ְְִֵֶַָָָֹ�ְְִִֵֶַַָָָָֹ��ת
אינ� ה�ת ��ה ה��� ידע א� � ��ת זה לבית לה�נס ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָרגיל

זה[מער�]אמ�ד �אי� �ע�� וסמכה זה, חפ� ל� להי�ת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ
האמ�ד לזה ונ�תנ� ה��ר�י�, מ� מ�ציא� � מת �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהחפ�
מס�ר ה�בר �אי� �זה; ���צא �ל וכ� סימניו; ��ת� ��ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
�י� �ה�א ל� ��ראה מה �פי ��ד�� ,��� �ל לל�� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָא�א
��זמ� עדי�? �ני ��רה הצריכה ל�ה �� א� ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאמת.
על א� עד�ת�, �י על יד�� � עדי� �ני ה��� לפני ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ��ב�א�

��קר. א� העיד� �אמת א� י�דע �אינ� ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ�י

��י·. מ�ר�� אבל ה�י�. ע�ר ה� ה�ברי�, א�� ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ל
אינ� �מע�יה�, הג�ני� הי� ואפ�� הג�ני�, �אינ� ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�יני�

י�ראל, �יני ��י רב הס�ימ� � �ינה �בעלי �רא�י ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹחכמי�
�ב�עה יהפכ� התובע]��א ולא[על �ר�רה, �ראיה א�א ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹ

וכ� �ס�ל; א� א�ה �עד�ת חזקת� ויפסיד� �טר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיפ�ימ�
ולא �ע�� �סמיכת ה��� יד�� לא ה�יני�, �ל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹֹ��אר
מאמי� 'ל�י והדי�ט: הדי�ט �ל יאמר ��א �די ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ�ידיעת�,
מ� מ�ציאי� אי� וכ� זה'. על ס�מכת ודע�י זה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַלדברי
ולא ה���, �דעת לא � �ר�רה �ראיה א�א ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹהית�מי�

ה��ע� א� ה�ת לאו]�אמ�� או בה� אמודי� על[א� וא� . ְ�ְְֵֵַַַַַ
ונטתה ה�ברי�, מ�ל �דבר נאמ� אד� העיד א� כ�, ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ�י
ואינ� ��י�, ה�א ממ�י� � א�מר ה�א �אמת ה��� ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָ�עת
���ד� עד �יני�, �עלי ע� ונ�ת� ונ��א עד�ת�; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַ��חה

ה�י�. מ� יס��ק א� ��רה, יע�� א� העד, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלדברי

יאמר:‚. ��א מר�ה, �ה�א �די� י�דע �ה�א ל��� ֶֶַֹֹ�ְְִִִֵֶֶַַַַָ�מ�י�
ה��לר ויהיה העדי�'?[העוו�]'אח�כ��, �צ�ארי �ל�י ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ידר� ?�� יע�ה �יצד �רחק". �קר "מ�בר ל�מר: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�למ�ד
א� � נפ��ת �יני �ל וחקירה �דרי�ה הר�ה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹויחקר
על ה�י� את ח�ת� ר�י�ת, �� �אי� �ע�� לפי ל� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָנראה
א� ר�י�ת, �� ��� נ�קפ� ל�� היה א� אבל העד�ת. ְֲִִִֵֵֶַָָָָָ�י
�אינ� �י על א� העדי�, �ברי על ס�מכת �ע�� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�אי�
�בעל ר�אי זה �י� ��על נ�טה ��ע�� א� לפסל�, ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָיכ�ל

וה�יא ��רי�[שיכנע]ערמה �ה� �י על א� העדי�, את ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�� ��� ה�ברי� מ�לל ל� ��ראה א� הטע�, ��� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ְִ�לפי
א�� �ל � לג��ת� ר�צי� ואינ� מס�רי�, אחרי� ְְִִֵֵַָָָָ�ְְֲִִֵָ�ברי�
לח�� ל� אס�ר � ��י� ל��� �א� א� �ה�, וכ��צא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹה�ברי�
���� מי ויד�נ�� זה, מ�י� עצמ� יס�ק א�א ה�י�; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָא�ת�

ו ��בר. א�מר:�ל� וה�ת�ב ל�ב, מס�רי� ה�ברי� הרי ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ה�א". לאלהי� � ה���ט ְִִִֵַָֹ"�י

ולהרג„. מלק�ת, מח�ב �אינ� מי להלק�ת �י� לבית ְְֲַַָֹ�ְְְְִִֵֵֵֶַי�
א�א ��רה, �ברי על לעבר ולא מיתה; מח�ב �אינ� ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ�ְִֵֶמי
הע� ��רצ� �י� �ית �ר�אי� וכיו� ל��רה. סיג ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלע��ת
לה�; ��ראה מה �פי ה�בר, �לח�ק לג�ר לה� י� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��בר
מע�ה לד�ר�ת. הלכה ���בע לא �עה, ה�ראת ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹה�ל
�אחד �מע�ה האיל�; �חת א��� ��על אד� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוהלק�
�י� לבית והביא�ה� יוני�, �ימי ���ת ה��ס על ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�רכב
�מ�ני� �טח �� �מע�� ותלה �מע�ה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ�סקל�ה�.

�רכי[מכשפות] �ל �� הי� ולא �א�קל��; אחד ְְְְְְֵֶַַָָָָֹ�י��
א�א �ר�רה, �עד�ת ולא וההתראה, והחקירה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹה�רי�ה

�ראה. מה �פי �עה, ְִֶַַָָָָָה�ראת

אד�‰. להלק�ת זמ�, �בכל מק�� �כל �י� לבית י� ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָוכ�
רעה עבירות]��מ�עת� שעובר שמועות עליו והע�[יש , ְְֶָָָָָ

ק�ל ��היה וה�א הערי�ת; על ע�בר �ה�א אחריו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָמר�ני�
יד�עי� א�יבי� ל� יהי� ולא ��ארנ�, �מ� ��סק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַֹ�אינ�
��מ�עת� זה את מב�י� וכ� רעה. �מ�עה עליו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ���ציאי�

י�לד�� את �מחרפי� �פניו.[אמו]רעה, ְְְְִֶַָָָָָ

.Â,�עלי� ל� ��� ממ�� להפקיר �מיד ל��� י� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכ�
�לח�ק ה�ת �רצ�ת לג�ר ��ראה מה �פי זכ�ת�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�מא�ד

הדת]ה�דק א�מר[פרצות ה�א והרי זה; א�� לקנס א� , ְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ
�עצת ה�מי�, ל�ל�ת יב�א לא א�ר "וכל ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�עזרא:



wfgעד - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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�ית �הפקר מ�א� רכ���", �ל יחר� � וה�קני� ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�רי�
הפקר. ְִֵֶ�י�

.Êדי� נ��י, �� �אינ� מי �להחרי� לנ��ת ל��� י� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכ�
ויאמר לכ�, צריכה �ה�עה ל� ��ראה מה �פי �ר� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלג�ר
� �ר�י� חטא� ויפרס� �ע��, על והחרימ�ה� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ����ה�
י�ביה, אר�ר אר� � ה' מלא� אמר מר�ז, "א�ר� ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ��אמר:

ה'". לעזרת בא� לא ְְִֶַָֹ�י

.Á,��ע להריב הרא�י ע� מריבה לע��ת ל��� י� ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכ�
�על �אלהי� �לה��יע� �ער�, ולתל� �לה��ת�, ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָֹֹ�לק�ל�,
ע�� "ואריב ��אמר: � ע�ה ��א א� יע�ה ��א ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�רה�
�אלהי�". וא��יע� ואמרט�; אנ�י� מה� וא�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואקלל�,

.Ë��לכ ל� י� �בית[לקשור]וכ� ולאסר ורגלי�, ידי� ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
למ�ת, "ה� ��אמר: � האר� על ולסחב ולדח�, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהאס�רי�,

ל�ר�י לסחוב]ה� נכסי�[� לענ� ה� ממו�], ולאס�רי�"[� ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָֹ
האסורי�] בית �].

.È,�לכ רא�י ��ה ה��� ��ראה מה לפי ה�ברי�, א�� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
ואל �מי�, ל�� מע�יו יהי� �ב�ל לכ�. צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹו�ה�עה

ה�א �הרי �עיניו, קל ה�ר��ת �ב�ד הבריות]יהי [כבוד ְְְְֲִִֵֵֶַַָ
�בריה� �ל תע�ה לא את חכמי�]��חה ���[של וכל , ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ

האמת �דת ה�חזיקי� ויעקב יצחק אברה� �ני ��ב�ד ְְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
�כב�ד לה�סי� א�א �ב�ד�, יהרס ��א זהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ��היה
על מח�ל ��פ� ה��רה, את המב�ה ��ל �לבד; ַָ�ְְְִֶֶֶַַַַַָָָה�ק��
ה�ר��ת. על מכ�ד ��פ� ה��רה, את המכ�ד וכל ְִַַָ�ְְְְִֵֶַַַַָָה�ר��ת;
�מ��טיה. ח�יה �י על לע��ת א�א ה��רה, �ב�ד ְִֶֶָָָ�ְְֲִֵֶַַַָָואי�

ה'תשס"ט אדר כ"ט רביעי יו�

כה ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

ר�ח‡. �בג��ת ה���ר על ��ררה לנהג ל��� ְְְִִִַַַַַַָָָָֹאס�ר
�רנס[יהירות] וכל ויראה. �ענוה א�א ה�טיל[מנהיג], ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ואינ� נענ�, � �מי� ל�� ��א ה���ר על יתרה ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאימה
אנ�י�; ירא�ה� "לכ� ��אמר: חכמי�, �למיד �� ל� ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָר�אה

לב". חכמי �ל יראה ְְִֵֵֶַָֹלא

�ה�·. �י על א� רא�, ק��ת �ה� לנהג ל� אס�ר ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוכ�
יפסע ולא האר�, לידרוש]ע�י בגובה]על[כשנכנס �] ְְִֵֶַַַָָֹ

ה�ד� ע� ישראל]רא�י הדי�ט�ת[בני �ה� �י על א� ; ְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ה' וצבא�ת ה�, ויעקב יצחק אברה� �ני ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ��פלי�,
טרח וס�בל חזקה. �ביד �ד�ל �כח מצרי� מאר� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ה�ציא
י�א "�א�ר :�� ��אמר ר�נ�, �מ�ה �מ�א� ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹה���ר
�פטיכ�" את "ואצ�ה א�מר: ה�א והרי ה��נק". את ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהאמ�
האמ� י�א "�א�ר ה���ר את ��ס�ל ל���, אזהרה ז� �ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ה�ביאי� �ל �ל ר�� ר�נ�, מ��ה �למד וצא ה��נק". ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאת
נאמר: �מצרי�, לה� ה�א �ר�� ה�ד�� ��לח� �יו� �ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ה��לה מ�י אמר� י�ראל"; �ני אל מסורת]"ויצ�� �], ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
מק�לי� ��הי� מנת 'על �לאהר�: למ�ה לה� ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�אמר

�אבני�'. אתכ� וס�קלי� ְְְְֲִִֶֶֶֶַָאתכ�,

ה���ר‚. נצט�� �� ז�, �מ�ה לנהג ה��� ��צט�ה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ�דר�
אזהרה ז� אתכ�", "ואצ�ה ��אמר: � ���� �ב�ד ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלנהג

�פניה�, ית��ה ולא עליה�. ה��� אימת ��היה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹל���ר
�עצמ�. רא� ק��ת ינהג ְְְְִַַֹֹֹולא

�ע��ת„. אס�ר ה���ר, על �רנס אד� ��תמ�ה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ�יו�
א� �פניה�. ית��ה ��א �די �ל�ה, �פני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמלאכה
ול���ת לאכל וחמר קל � עליו אס�רה �ר�י� ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹה�לאכה

�בכנסת ר�י�, �פני האר�,[אסיפת]�לה���ר ע�י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מרע�ת חברי�]�בסע�דת ה��ני�[� לא�ת� לה� א�י . ְְִִֵֵֶַַַָָָ

וה��יל�ה �יניה ��ז� מ�ה, ��רת מעל��� �כ�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ��הג�
�ניה�, ולבני רעה לה� וגרמ� עפר, עד וה�יע�ה אר� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעד

ה�א. ולע�ל� ה�ה ְֶַַָָָָָ�ע�ל�

ה�ליח‰. והרי �י�; �ית ��ליח רא� ק��ת לנהג ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹאס�ר
הקלני' '�ל�ני אמר: �א� � ה���י לעני� ��ני� [ביזהנאמ� ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ

'הקלאותי] א� �[ביזה], ל�י�' לב�א רצה 'לא א� ה���', ִֵֵַַַָָָָֹ
עליו[מנדי�]מ��תי� ��תבי� אי� אבל �יו. על א�ת� ְְְֲִִִֵַַָָָ
לב�א.[שטר�נידוי]�יתחא ��מנע ויעיד� �ני� ��ב�א� עד , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

.Âליח� מ���ואי� א��, �ברי� �אמירת ח�ב �י� �ית ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָ
ר��ת �י� לבית י� �י�, �ית �ליח המצער וכל הרע. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָל���

מר��ת מ�ת מדרבנ�]לה��ת� .[מלקות ְְַַַַ

.Ê�מ אחד ��� �לחני' '�ל�ני �אמר: �י� �ית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ליח
עליו ��תבי� אי� � לב�א �י� �על רצה ולא ְְִִִֵַַַַָָָָָָֹה��ני�,
��ה �ל���. מ�� ��אמר עד �מ�א; �ל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�יתחא
לי�יבת יד�ע �אינ� �י�� ה�ליח �הל� אמ�רי�? ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ברי�
ה�ל לדי�, �� י�ב� �ה��ני� ה�ד�ע ���� אבל ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹה��ני�.
ה�ליח ��א �י על וא� ,�� מק�צי� ה��ני� ��ל ְִִִֶַַַַָָָ�ְְִִֶַַָָי�דעי�

�ל���. ��� �א �א�� אחד, ���ְְְְְִֵֵֶָָָָ

.Á,�א�ת מנ�י� � ל�י� �א ולא �י�, �ית ל� ��לח� ְְְִִִִֵֶַַָָֹמי
��ב�א, �בעת ה��פר; �כר ונ�ת� �יתחא, עליו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָוכ�תבי�
� ה�י� ק�ל ��א מ�ני �יתחא ל� �תב� ה�יתחא. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹק�רעי�
ל� קבע� נ��י�. ק�רעי� ה�י�', מק�ל 'הריני �אמר: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�יו�
��תבי� � ה��� א�ת� �ל �א ולא ה���, ��ב�א זמ� �י� ְְְִִֵֶַַַָָָֹ�ית
��דינה ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה לערב. �יתחא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

בעיר] וי�צא[� ��פרי�, היה א� אבל �א. ולא �מרד ,ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹ
י�� �ל� וא� ו�ני. וחמי�י �ני זמ� ל� ק�בעי� � ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָונכנס

למחר. עד �יתחא עליו ��תבי� אי� � �א ולא ְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ�ני

.Ëמ�ני ��רי, �ימי ולא ניס� �ימי לא זמ� ק�בעי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹאי�
י�� �ערב ולא ��ת, �ערב ולא ���עד�ת, טר�די� ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ�הע�

��ב�א �ניס� ק�בעי� אבל �]ט�ב. די� לבית ניס�,[� אחר ְְֲִִִֶַַָָָָ
��ת �ערב ק�בעי� אי� אבל ��רי. אחר ��ב�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�בת�רי
��ת. �ערב טר�די� �ה�ל מ�ני ה��ת, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ��ב�א

.È� מצא� ולא �י� �ית �ליח והל� ��דינה, �ה�א ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמי
ויאמר ה�ליח א�ת� ��מצא עד לב�א, זמ� ל� ק�בעי� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹאי�
ה��� �א�ת� לב�א �ר�� א� � ל�דינה ח�� �כפר היה ְְְְִִִַַַָָָָָל�.
'א� א�ה: אפ�� ה�כני�, מ� לאחד אפ�� ה�ליח א�מר �ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ה��� ��ב�א זמ� ל� קבע� �י� ��ית ה�דיע�ה� �ל�ני, ְְְִִִֵֶֶַַָָָיב�א
�ברי� ��ה לערב. א�ת� מנ�י� �א, לא וא� �י�'. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
�ית מק�� על �� ליל� ��ר�� ה�ר� ��אי� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאמ�רי�?
עד א�ת�, מנ�י� אי� � עליה� �ר�� היה א� אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ�י�.

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ה�כני�, ל� אמר� לא ��א �עצמ�; ה�ליח ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ���דיע�
אליה�, הל� �כבר �י�, �ית על '�ר�� א�מרי�: ה� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�הרי
ס�מכי� אי� � למחר עד ל�דינה �א לא א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹונפטר'.

ל�. אמר� ולא ה�כני� �כח� ��א ה�כני�, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹעל

.‡È�והל ל���, ל� ואמר� ה�י�, וק�ל �י� לבית ��א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי
וחמי�י �ני �� ��תרי� עד א�ת�, מנ�י� אי� � ��� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹולא
וא� ח�ב. �ה�א מה ���� עד א�ת�, מנ�י� �� ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָו�ני;

א�ת�. מחרימי� � נ��י� �בע ולא י��, �ל�י� ְְְִִִִַַַָָֹֹעמד

ה'תשס"ט ניס� א' חמישי יו�

כו ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

תע�ה,‡. �לא ע�בר � י�ראל מ��ני ��� המק�ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�ל
אחד � ה��יא ק�ל א� וכ� תק�ל". לא "אלהי� ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
תע�ה, �לא ע�בר � ה�ל� א� ה�ד�לה, ה�נהדרי� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹרא�
�לבד, ונ�יא ��� ולא תאר". לא בע�� "ונ�יא ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ��אמר:
"לא ��אמר: ל�קה, � מ��ראל אחד המק�ל �ל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא�א

�אינ�ת זה �אפ�� "חר�"? נאמר ול�ה חר�". ק�ל ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ויראה קללת�. על ל�קה � ז� �קללה נצטער ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ��מע,

�חר�. ה�א הרי ל�קה; ה�ט�, את �המק�ל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלי,

אד�·. �ל �מק�ל ה�איל �ט�ר. ה�ת, את ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהמק�ל
לח�ב� ל��יא? ולאו ל��� לאו יחד ל�ה ח�ב, ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָמ��ראל
אי� �י� � מ��ראל אחד �המק�ל למד, נמצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��י�.
,��� ק�ל וא� אחת. ל�קה � קט� �י� �ד�ל �י� א�ה, ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�י�
נ�יא �ב� �ל�. ל�קה נ�יא, ק�ל וא� ��י�; ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹל�קה
�ל �ל �ל�ה � �מ�ת אר�עה מ��� ח�ב אביו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ���ל

האב. מ��� ואחת ְִַַָָָָאד�,

��אמר:‚. אחרי�, ���ל �מי ל�קה � עצמ� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהמק�ל
חבר�, א� עצמ�, המק�ל ואחד נפ��". ��מר ל� ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"ה�מר
ה�מ�ת, מ� ��� ��ק�ל עד ל�קה אינ� � נ�יא א� ,��� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא�
מ� �כ��י א� �ה�, וכ��צא ו'אלהי�' '��י' א� 'י�' ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ�ג��
ח�ב וה�א ה�איל �ה�. וכ��צא ו'ק�א' 'ח���' �ג�� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָה���יי�,
ח�ב; ל���, �כל ק�ל א� �� � ה���יי� �כל ק�ל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָא�
ה� ה�א, �ר�� לה�ד�� ה��יי� �ה� ���ראי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ה�מ�ת
נ��י. �ב� קללה, �ב� �ב�עה, �� ו'אר�ר', ה���יי�. ְְְְִִִַָָָָָ�כל

ח�בי„. �ל ��אר עדי�, �פני �� ��תר� עד ל�קה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינ�
�� �לא ���ל א� התראה, �� היתה לא א� אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוי�.
�אה ה�ללה �היתה א� �ל�ני', 'אר�ר �ג��: ���י, ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹולא
א� לה'', �ר�� �ל�ני יהי 'אל �אמר: �ג�� ה�ברי�, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָמ�לל
ל�קה. אינ� � א�� �דברי� וכ��צא ה'', יברכה� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ'אל

חכמי�,‰. �למיד חר� א� � ל�קה �אינ� �י על ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָא�
מר��ת מ�ת לה��ת� ה��ני� רצ� וא� א�ת�. [מלקותמנ�י� ְְְְִִִַַַַַַַָָ

�זהמדרבנ�] �הרי ��רא�, מה �פי א�ת� וע�נ�י� מ�י�; ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
ה�ק� חכמה]את שקנה זה ע�נ�י�[� � האר� ע� חר� וא� . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

המחר� לפי ל�, צריכה �ה�עה מה �פי ��בר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָה��ני�
��תחר�. זה ְְִִֵֶֶָ�לפי

.Â��� �י על מותר]א� על[� למחל ל��יא א� ל��� ְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
על א� � הע� �אר וכ� קללת�. על למחל יכ�ל אינ� ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ�ב�ד�,
חטא ��בר המק�ל, את מ�י� � קללת� על ��חל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�י

�הפקיר מ�ני נ��י ��תח�ב מי אבל �בית[התחצ�]ונתח�ב. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
הר��ת � נ��ה� ולא �ב�ד�, על למחל �י� �ית ורצ� ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹ�י�,
�ג�� � ה��רא �כב�ד הפסד ��בר יהיה ��א וה�א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�יד�;
הע� �פקר� ה�איל �ב��ני�, ��רה �דיני מבעטי� הע� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ�הי�

לה�. ��ראה מה �פי ולענש לח�ק צריכי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��בר,

.Êבער�א�ת� ��י� �ד�ני ה�� משפט]�ל �[בתי ��ה� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
ר�ע, זה הרי � י�ראל �דיני �יניה� �הי� �י על ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�
"וא�ה ��אמר: ר�נ�, מ�ה �ת�רת יד והרי� חר� ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�כא��
��י�, לפני ולא לפניה� � לפניה�" ��י� א�ר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹה���טי�
�בעל ��יפה, ה��י� יד היתה הדי�ט�ת. לפני ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלפניה�
ית�ע�� � י�ראל �דיני מ��� לה�ציא יכ�ל ואינ� א��, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ינ�
ר��ת נ�טל � לב�א רצה לא א� �ח�ה; י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹלדיני

�ינ�. �על מ�ד ��י� �ד�ני �מ�יל �י�, ְִִִִִִֵֵַַַַַָמ�ית

רחמנ �ס�ע��רי� א
יו�חמישיֿשישיא'ֿב'ניס�

ְְְֲִַַַָָ

ה'תשס"ט ניס� ב' שישי יו�
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וחמ� ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹי�
�י� �בית להעיד (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמצו�ת
��א (ג) העדי�; ולחקר לדר� (ב) עד�ת; ל� ���דע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹלמי
��א (ד) נפ��ת; �דיני עליו, �העיד זה �די� העד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹי�רה
(ו) עברה; �על יעיד ��א (ה) אחד; �עד�ת �בר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיק��
לעד לע��ת (ח) ��קר; להעיד ��א (ז) קר�ב; יעיד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ��א

א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר זמ�. �א�ר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָז�מ�

א ּפרק עדּות ¤¤¥§¦הלכֹות

�י�‡. ���דע, עד�ת �כל �י� �בית להעיד מצ�ה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ְֵָהעד
וה�א, ;�� ��ז�ה� �עד�ת �י� חבר�, �� ��ח�ב ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�עד�ת
א� עד, "וה�א ��אמר: � ממ�נ�ת �דיני להעיד ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָ��ת�ע��

ע�נ�". ונ�א י�יד, לא א� ידע; א� ְֲִִַָָָָָָֹראה

מ���·. �ח�ת �י� �ית והיה �ד�ל, חכ� העד ְִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה
�ל ע�ה � לפניה� ��ל� �ב�ד� ואי� ה�איל � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ�חכמה

��רה זק�"]�ב�ד פני "והדרת ��ה[� לה�נע. ל� וי� עדי�, ְְְִִֵֶַַָָָ
�� ��פרי� �עד�ת אבל ממ��. �עד�ת אמ�רי�? ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ�ברי�
�מעיד; ה�ל� � מ��ת א� נפ��ת �עד�ת וכ� הא��ר, ְְְִִִֵֵֵֵַָָמ�
אי� ה��, ח��ל ��� מק�� �ל � ה'" לנגד חכמה... ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ"אי�

הרב. �ב�ד על ְְִִַַַָמ��יחי�

למל�‚. �היא עד�ת א�א להעיד ח�ב אינ� �ד�ל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�
אבל ;�� �מעיד ה�ד�ל �י� לבית ה�ל� �לבד, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָי�ראל

�ט�ר. העד��ת, ָ�ְִֵָָ��אר

�להר��ת„. א�ת�, ולחקר העדי�, לדר� ע�ה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹמצות
�מ�יעי� עליה�, �מדק�קי� א�ת�[מעבירי�]��אלת�; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

����ק� �די ה�אלה, �עת לעני� מלהעיד]מעני� [ימנעו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
�פי �עד�ת� י� א� �ה�, יחזר� ��אמר:[פג�]א� , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

לה�הר ה��ני� �צריכי� היטב". ו�אל� וחקר� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ"ודר��
��בע ל��ר. ילמד� מ��כ� ��א העדי�, חקירת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�עת

�ב�ע �איז� העדי�: ��דקי� �איז�[שמיטה]חקיר�ת , ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
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ה�כני�, ל� אמר� לא ��א �עצמ�; ה�ליח ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ���דיע�
אליה�, הל� �כבר �י�, �ית על '�ר�� א�מרי�: ה� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�הרי
ס�מכי� אי� � למחר עד ל�דינה �א לא א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹונפטר'.

ל�. אמר� ולא ה�כני� �כח� ��א ה�כני�, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹעל

.‡È�והל ל���, ל� ואמר� ה�י�, וק�ל �י� לבית ��א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי
וחמי�י �ני �� ��תרי� עד א�ת�, מנ�י� אי� � ��� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹולא
וא� ח�ב. �ה�א מה ���� עד א�ת�, מנ�י� �� ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָו�ני;

א�ת�. מחרימי� � נ��י� �בע ולא י��, �ל�י� ְְְִִִִַַַָָֹֹעמד

ה'תשס"ט ניס� א' חמישי יו�

כו ּפרק סנהדרין ¤¤¦§¤§©§¦הלכֹות

תע�ה,‡. �לא ע�בר � י�ראל מ��ני ��� המק�ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�ל
אחד � ה��יא ק�ל א� וכ� תק�ל". לא "אלהי� ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
תע�ה, �לא ע�בר � ה�ל� א� ה�ד�לה, ה�נהדרי� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹרא�
�לבד, ונ�יא ��� ולא תאר". לא בע�� "ונ�יא ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ��אמר:
"לא ��אמר: ל�קה, � מ��ראל אחד המק�ל �ל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא�א

�אינ�ת זה �אפ�� "חר�"? נאמר ול�ה חר�". ק�ל ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ויראה קללת�. על ל�קה � ז� �קללה נצטער ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ��מע,

�חר�. ה�א הרי ל�קה; ה�ט�, את �המק�ל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלי,

אד�·. �ל �מק�ל ה�איל �ט�ר. ה�ת, את ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהמק�ל
לח�ב� ל��יא? ולאו ל��� לאו יחד ל�ה ח�ב, ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָמ��ראל
אי� �י� � מ��ראל אחד �המק�ל למד, נמצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��י�.
,��� ק�ל וא� אחת. ל�קה � קט� �י� �ד�ל �י� א�ה, ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�י�
נ�יא �ב� �ל�. ל�קה נ�יא, ק�ל וא� ��י�; ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹל�קה
�ל �ל �ל�ה � �מ�ת אר�עה מ��� ח�ב אביו, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ���ל

האב. מ��� ואחת ְִַַָָָָאד�,

��אמר:‚. אחרי�, ���ל �מי ל�קה � עצמ� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהמק�ל
חבר�, א� עצמ�, המק�ל ואחד נפ��". ��מר ל� ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"ה�מר
ה�מ�ת, מ� ��� ��ק�ל עד ל�קה אינ� � נ�יא א� ,��� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא�
מ� �כ��י א� �ה�, וכ��צא ו'אלהי�' '��י' א� 'י�' ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ�ג��
ח�ב וה�א ה�איל �ה�. וכ��צא ו'ק�א' 'ח���' �ג�� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָה���יי�,
ח�ב; ל���, �כל ק�ל א� �� � ה���יי� �כל ק�ל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָא�
ה� ה�א, �ר�� לה�ד�� ה��יי� �ה� ���ראי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ה�מ�ת
נ��י. �ב� קללה, �ב� �ב�עה, �� ו'אר�ר', ה���יי�. ְְְְִִִַָָָָָ�כל

ח�בי„. �ל ��אר עדי�, �פני �� ��תר� עד ל�קה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינ�
�� �לא ���ל א� התראה, �� היתה לא א� אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוי�.
�אה ה�ללה �היתה א� �ל�ני', 'אר�ר �ג��: ���י, ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹולא
א� לה'', �ר�� �ל�ני יהי 'אל �אמר: �ג�� ה�ברי�, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָמ�לל
ל�קה. אינ� � א�� �דברי� וכ��צא ה'', יברכה� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ'אל

חכמי�,‰. �למיד חר� א� � ל�קה �אינ� �י על ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָא�
מר��ת מ�ת לה��ת� ה��ני� רצ� וא� א�ת�. [מלקותמנ�י� ְְְְִִִַַַַַַַָָ

�זהמדרבנ�] �הרי ��רא�, מה �פי א�ת� וע�נ�י� מ�י�; ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
ה�ק� חכמה]את שקנה זה ע�נ�י�[� � האר� ע� חר� וא� . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

המחר� לפי ל�, צריכה �ה�עה מה �פי ��בר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָה��ני�
��תחר�. זה ְְִִֵֶֶָ�לפי

.Â��� �י על מותר]א� על[� למחל ל��יא א� ל��� ְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
על א� � הע� �אר וכ� קללת�. על למחל יכ�ל אינ� ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ�ב�ד�,
חטא ��בר המק�ל, את מ�י� � קללת� על ��חל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�י

�הפקיר מ�ני נ��י ��תח�ב מי אבל �בית[התחצ�]ונתח�ב. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
הר��ת � נ��ה� ולא �ב�ד�, על למחל �י� �ית ורצ� ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹ�י�,
�ג�� � ה��רא �כב�ד הפסד ��בר יהיה ��א וה�א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�יד�;
הע� �פקר� ה�איל �ב��ני�, ��רה �דיני מבעטי� הע� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ�הי�

לה�. ��ראה מה �פי ולענש לח�ק צריכי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��בר,

.Êבער�א�ת� ��י� �ד�ני ה�� משפט]�ל �[בתי ��ה� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
ר�ע, זה הרי � י�ראל �דיני �יניה� �הי� �י על ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�
"וא�ה ��אמר: ר�נ�, מ�ה �ת�רת יד והרי� חר� ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�כא��
��י�, לפני ולא לפניה� � לפניה�" ��י� א�ר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹה���טי�
�בעל ��יפה, ה��י� יד היתה הדי�ט�ת. לפני ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלפניה�
ית�ע�� � י�ראל �דיני מ��� לה�ציא יכ�ל ואינ� א��, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ינ�
ר��ת נ�טל � לב�א רצה לא א� �ח�ה; י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹלדיני

�ינ�. �על מ�ד ��י� �ד�ני �מ�יל �י�, ְִִִִִִֵֵַַַַַָמ�ית

רחמנ �ס�ע��רי� א
יו�חמישיֿשישיא'ֿב'ניס�

ְְְֲִַַַָָ

ה'תשס"ט ניס� ב' שישי יו�
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וחמ� ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹי�
�י� �בית להעיד (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמצו�ת
��א (ג) העדי�; ולחקר לדר� (ב) עד�ת; ל� ���דע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹלמי
��א (ד) נפ��ת; �דיני עליו, �העיד זה �די� העד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹי�רה
(ו) עברה; �על יעיד ��א (ה) אחד; �עד�ת �בר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיק��
לעד לע��ת (ח) ��קר; להעיד ��א (ז) קר�ב; יעיד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ��א

א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר זמ�. �א�ר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָז�מ�

א ּפרק עדּות ¤¤¥§¦הלכֹות

�י�‡. ���דע, עד�ת �כל �י� �בית להעיד מצ�ה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ְֵָהעד
וה�א, ;�� ��ז�ה� �עד�ת �י� חבר�, �� ��ח�ב ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�עד�ת
א� עד, "וה�א ��אמר: � ממ�נ�ת �דיני להעיד ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָ��ת�ע��

ע�נ�". ונ�א י�יד, לא א� ידע; א� ְֲִִַָָָָָָֹראה

מ���·. �ח�ת �י� �ית והיה �ד�ל, חכ� העד ְִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה
�ל ע�ה � לפניה� ��ל� �ב�ד� ואי� ה�איל � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ�חכמה

��רה זק�"]�ב�ד פני "והדרת ��ה[� לה�נע. ל� וי� עדי�, ְְְִִֵֶַַָָָ
�� ��פרי� �עד�ת אבל ממ��. �עד�ת אמ�רי�? ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ�ברי�
�מעיד; ה�ל� � מ��ת א� נפ��ת �עד�ת וכ� הא��ר, ְְְִִִֵֵֵֵַָָמ�
אי� ה��, ח��ל ��� מק�� �ל � ה'" לנגד חכמה... ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ"אי�

הרב. �ב�ד על ְְִִַַַָמ��יחי�

למל�‚. �היא עד�ת א�א להעיד ח�ב אינ� �ד�ל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�
אבל ;�� �מעיד ה�ד�ל �י� לבית ה�ל� �לבד, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָי�ראל

�ט�ר. העד��ת, ָ�ְִֵָָ��אר

�להר��ת„. א�ת�, ולחקר העדי�, לדר� ע�ה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹמצות
�מ�יעי� עליה�, �מדק�קי� א�ת�[מעבירי�]��אלת�; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

����ק� �די ה�אלה, �עת לעני� מלהעיד]מעני� [ימנעו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
�פי �עד�ת� י� א� �ה�, יחזר� ��אמר:[פג�]א� , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

לה�הר ה��ני� �צריכי� היטב". ו�אל� וחקר� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ"ודר��
��בע ל��ר. ילמד� מ��כ� ��א העדי�, חקירת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�עת

�ב�ע �איז� העדי�: ��דקי� �איז�[שמיטה]חקיר�ת , ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
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ה��ת, מימי י�� �איזה �חד�, �כ�ה חד�, �איזה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�נה,
'ה��� אמר: אפ�� מק��; �באיזה ,���� �ע�ת ְְֲִֵֶַַַַָָָָ�בכ�ה
�איז� �ב�ע, �איזה ל� ��אלי� � הרג�' 'אמ� א� ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַָָָהרג�',
�עה. �איז� י��, �איזה �חד�, �כ�ה חד�, �איזה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�נה,

��ל ה�ו�ת ה�בע על יתר החקיר�ת, עדות]�מ�לל ,[בכל ְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ
את לה� ��אלי� � זרה עב�דה �עבד עליו העיד� ֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�א�
� ה��ת את �ח�ל העיד� עבד; עב�דה �באיז� עבד, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה
העיד� ע�ה; והיא� ע�ה, מלאכה איז� א�ת� ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָ��אלי�
אכל, מאכל איזה א�ת� ��אלי� � ה���רי� �י�� ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אכל
הרג�. ��ה א�ת� ��אלי� ה�פ�, את �הרג אכל; ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכ�ה

החקיר�ת. מ�לל ה�א הרי �זה, ���צא �ל ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹוכ�

העד�ת,‰. ע�ר �ה� ה�ברי� ה� � וה�רי��ת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהחקיר�ת
י�טר א� יתח�ב �ע�ה[הנידו�]�בה� ה�ע�ה ��נת וה� . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ואי�] העדי�,[מה י�ז�� ��ה� � ה�ק�� וכ��� ה�מ�, וכ��� ,ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
להזי יכ�לי� אנ� �אי� י�ז��; לא ��כ�נ�א� עד העדי�, � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
וה�ק��. ְְַַַָה�מ�

.Â,עד�ת� ע�ר �אינ� �דברי� העדי� לב�ק מר�י� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוע�ד
וכל '�דיק�ת'. ה�קראי� וה� �ה�; �ל�יה העד�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָואי�
הרי ה�דיק�ת? ה� �יצד מ��ח. זה הרי �בדיק�ת, ְֲִֵֵֵַַָ�ְְְֲִִֵֶֶַַה�ר�ה
�ה� ��נינ�, חקיר�ת ��בע ונחקר� �הרג, עליו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�העיד�
וכ�נ� ה�ע�ה, �כ�נת ונדר�� ה�ק��, וכ�נת ה�מ� ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַַָָָָ�כ�נת
'מה לה�: וא�מרי� ע�ד, א�ת� ��דקי� � �� �הרג� ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָה�לי
�חרי�? א� לבני� �גדי� הה�רג, א� ה�הרג ל�ב� ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹהיה
�ה�, וכ��צא א�� אד�'? א� לב� עליה, ��הרג האר� ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעפר
�ל�ני �מק�� 'הרג� עדי�: �אמר� מע�ה, ה�דיק�ת. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָה�
��� '�אני� לה�: ואמר� העדי� �בדק� ה�אנה', ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�חת
אר��ת ה�אני� א�ת� �ל עקצי� לבנ�ת? א� הי�, �ְְְֲֳִִֵֶַָָָָֹ�חר�ת
�ה�, וכ��צא א�� �בדיק�ת ה�ר�ה וכל קצר�ת'? א� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהי�,

מ��ח. זה ָ�ְֲֵֶהרי

ה'תשס"ט ניס� ג' קודש שבת

ב ּפרק עדּות ¤¤¥§¦הלכֹות

א�‡. � �דרי��ת �חקיר�ת לבדיק�ת? חקיר�ת �י� ְְֲֲִִִִִִֵַַמה
� י�דע' 'איני אמר: ה�ני והעד עד�ת�, את האחד ���ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
'אי� א�מרי�: �ניה� אפ�� � �בדיק�ת אבל �טלה; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָעד�ת�
את זה מכחי�י� �ה� �בזמ� ק�מת. עד�ת� � י�דעי�' ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאנ�
�הרג העיד� �יצד? �טלה. עד�ת� � ��דיק�ת אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה,

�ל�ני, '��ב�ע ���חקר: האחד העד ואמר זה, את ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
�רביעי �חד�, וכ� �כ� �ל�ני, �חד� �ל�נית, ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹ��נה
וכ� הרג�'; �ל�ני �מק�� ,���� �ע�ת ��� ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ���ת,
ה�ני העד וכ� �סי�'. 'הרג� אמר: הרג�, ��ה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ���ר��
�כ�ה י�דע 'איני �אמר: ה�ע�ת, מ� ח�� ��ל עד�ת� ���ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
י�דע 'איני ואמר: ה�עה, את ���� א� ,'���� היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ע�ת
�טלה. עד�ת� � �יד�' �היה ��לי הבנ�י ולא הרג�, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��ה
�חרי�, הי� '�ליו ה��ני�: לה� ואמר� ה�ל, ��נ� א� ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאבל
ל�נ� �מנ� ולא י�דעי�, אנ� 'אי� ואמר�: לבני�'? ְְְְְְִִִֵֵַָָָֹא�

ק�מת. עד�ת� � מ��' �ה� �אי� א�� ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלדברי�

אמר:·. וה�ני לב��', היה �חרי� '�לי� אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
�טלה; עד�ת� הרי � לב��' היה לבני� �לי� א�א כי, ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹ'לא
�אי� '�חמי�י', וה�ני ���ת' '�רביעי האחד אמר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�כא��
א�מר וה�ני הרג�' '�סי� האחד �אמר א� עד�ת, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�א�
וכיו� ה�בר"; "נכ�� ��אמר: עד�ת, �א� �אי� ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ'�רמח',
"נכ��". זה אי� � ה�ברי� מ�ל �דבר זה את זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�הכחי��

�חקיר�ת‚. עד�ת� ��נ� מה� �ני� � מר�י� העדי� ְְֲִִִִֵֵֶַַָ�ְִֵָָהי�
העד�ת �תק�� � י�דע' 'איני א�מר: וה�לי�י ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ�ב�רי��ת,
��דיק�ת אפ�� �ניה�, את הכחי� א� אבל ויהרג. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��ני�,

�טלה. עד�ת� �ְֵֵָָ

וה�ני„. �חד�', ��ני� ���ת '�רביעי א�מר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
ק�מת; עד�ת� � �חד�' ��ל�ה ���ת '�רביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹא�מר:
�ברי� ��ה ידע. לא וזה חד�, �ל �ע��ר� ידע ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��ה
�אמר �ג�� � חצ�ת אחר אבל החד�. חצ�ת עד ְֲֲֲֲִֶֶַַַַַָָֹאמ�רי�?
'��בעה א�מר: וה�ני �חד�', ע�ר '���ה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאחד:
ה��ת, מימי אחד י�� �ניה� ���נ� �י על א� � ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָע�ר'
ה�ל ידע� �כבר א�א �א, החד� חצי �אי� �טלה; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹעד�ת�

החד�. רא� היה ֵֶַַָָָֹֹאימתי

א�מר:‰. וה�ני �חד�', '��ל�ה האחד: ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאמר
אמר �טלה. עד�ת� � �ע�ת'�חמ�ה' '���י אחד: עד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ק�מת; עד�ת� � היה' �ע�ת '��ל� א�מר: וה�ני ,'����ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
האחד: אמר א� אבל אחת. ��עה לטע�ת הע� ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ��ר�
�טלה. עד�ת� � '�חמ�' א�מר: וה�ני �ע�ת', ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ'��ל�
'�ה�� א�מר: ואחד הח�ה', הנ� 'קד� אחד: עד ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאמר
אחת; �עה �היא �י על א� �טלה, עד�ת� � ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהח�ה'

��קיעת�. נחלק� א� וכ� ל�ל. נ�ר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�ה�בר

�
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ה'תשס"ט אדר כ"ו ראשו� יו�

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרל"ו ח�בלה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אנ�י� "וכיֿיריב� יתע�ה: אמר� וה�א ֲִָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַָ�חבר�,
אתֿרעה�" gi)וה�הֿאי� ,`k zeny)�ה וא�� . ְְִִֵֵֵֵֶָ

�יני ה��לל �ת�ב וי� קנס�ת. �יני ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָה�קראי�:

�� ע�ה "�א�ר יתע�ה: אמר� וה�א ,��� ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ�ְָקנס�ת
ל�" hi)יע�ה ,ck `xwie)�קחי��� �זה ה��נה . ְִֵֶֶֶַַָָָָ

el)מ�מ�נ� wifdy dn)א�� �מ� �ה�יק, מה �די ְְִִִֵֶֶַָָ
��בי� א�� הרי � �לבד ���� אפ�� ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ���לה:
א�� קנס�ת ��יני ודע ה�ע�ר. א�ת� �די ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמ�מ�נ�
�המה ה�יקה א� וכ� �אד�. אד� נזקי ����ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָ

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
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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
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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 - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oqip 'aÎxc` f"k iyiyÎipy mei -

�לֿה�יני� הרי � אתֿה�המה א� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאד�
�י� �ית א�א יפס�ק ולא �ה� יד�� לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהא�ה

�אר� Ðה�מ�כי� cere dl` zeieknql eknqpy) ְִֶַָָ
(xecl xecnפרק� זה �י� הלכ�ת נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ק�א.(aa`)ח' ִַָ

ה'תשס"ט אדר כ"ז שני יו�

אדר כ"ח שלישי ה'תשס"טיו�

ה'תשס"ט אדר כ"ט רביעי יו�

ה'תשס"ט ניס� א' חמישי 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
� 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 ניס� ב' שישי יו�

.Á�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ò¯ .Ê�¯ .Ë�¯
ÔÒÈ�'·Œ̄„‡Ê"ÎÈ̆È̆ŒÈ�̆ÌÂÈ

� הרל"ב עבדה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
וג�'" עבד תקנה "�י יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָעברי,

(a ,`k zeny)פס�קי� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
נת�אר� ז� מצוה והלכ�ת �רי�ה��רה, ��� ְְְְֲִִִַָָָ�ְֵָ

ק���י� .(ci:)מ�כת ִִֶֶַ

� הרנ"ח מ�מ��רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
��עמד וה�א: העבדי� ��מ�רי� �דר� עברי ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ויעל� עליו ויכריז� העבדי� מכירת ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ�מק��
�� ע��י� אי� � זה על זה �מיו את ִִֵֵֶֶֶַַָָה��ני�

א�א �ני�, ����(xknp),נאה �בדר� �הצנע ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
י�כר� "לא :�� על �אזהרה יתע�ה אמר� ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוה�א

עבד" an)ממ�רת ,dk `xwie)ספרא (zyxt�ל��� ְְְִִֶֶֶָָ
(xdaיע�ה ��א � עבד ממ�רת י�כר� "לא :ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

wey)סמטא fxkn)�ויעמיד(fxkna)ה�קח אב� על ְְֲִִֶֶֶַַַַָ
נפ� לג�נב אזהרה ספק �לי זה לאו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�בכלל
�א�� מ�כר� ה�א הרי מ�כר� �א� לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָמ��ראל,
"לא אמר�: על ע�בר ונמצא �נעני עבד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹה�א
לעיל אתֿזה הז�רנ� �כבר עבד"; �מ�רת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָי�כר�

(bnx dyrz `l)נהרג �ה�א ה�ת�ב (apebd�באר ֱֵֵֶֶַָָ
(exkne ytpפניה�� ע� ז� מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' �פרק ק���י� �גמרא .(k.)מבארי� ְְְִִִִֶֶָָָֹ

� הרנ"ט �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
וזה� ,�� צר� לנ� �אי� �דבר עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמ�העביד
"לאֿ יתע�ה: אמר� וה�א �ר�", "עב�דת ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹה�קרא

�פר�" ב� bn)תר�ה ,my)א�א נעביד�� ולא , ְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
נ�יל אז עב�דה א�ת� לע��ת ה�ר� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ���כריחנ�

ספרא �ל��� עליו. xda)א�ת� zyxt)ֿלא" : ְְִָָָָֹ
אתֿה��ס הח� ל� �אמר ��א � �פר� ב� ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹתר�ה
לזה. �לֿה��מה וכ� ל�", צרי� אינ� וה�א ְְִֵֵֶֶֶַַָָָה�ה
���לאכ�ת �י�תר מ�ֿה��ה מ�ל הביא� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָואמנ�
א�א מ�ר אינ� וא�ֿעלֿ�יֿכ� ��ה�, ֶָָ�ְְְִֵֵֶֶַַַָָוה���טה

ה�ר�. ְִֶַַֹ��עת

� הרנ"ז מ�העבידה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְֲִִַַ
�ד�ל זלז�ל �ה� ��� �עב�ד�ת עברי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעבד
אמר� וה�א �נעני, עבד ע�בד ��כמ�ת� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוה��לה,

עבד" עבדת �� "לאֿתעבד hl)יתע�ה: ,my) ְֲֲִֶֶַַַָֹֹֹ
xda)�בספרא zyxt)לינטא� אחרי� י��ל "��א : ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ

מחצלת ולינטא ל�רח�". �לי� לפני� י��ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
העבד א�ת� ול�קח ���יגע, עליה ����ב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקט�ה
לעב�ד�ת �לֿה��מה וכ� אד�ניו. אחר ְֲֲִֵֶַַַַָָָ�מ�ליכ�
רק א�א עברי, עבד על מ�ה�יל� מזהר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�ֵא��
וה��על ה�כיר �ה� ����� �דברי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָי�����
ה': אמר מס�מת, עב�דה ל� לע��ת ע�� ֶֶַָ�ְְֲֲִִִֶַָ�הס�י�

ע��" יהיה �ת��ב n)"��כיר ,my). ְְְִִִֶָָָ



עז wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oqip 'aÎxc` f"k iyiyÎipy mei -

�לֿה�יני� הרי � אתֿה�המה א� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאד�
�י� �ית א�א יפס�ק ולא �ה� יד�� לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהא�ה

�אר� Ðה�מ�כי� cere dl` zeieknql eknqpy) ְִֶַָָ
(xecl xecnפרק� זה �י� הלכ�ת נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ק�א.(aa`)ח' ִַָ

ה'תשס"ט אדר כ"ז שני יו�

אדר כ"ח שלישי ה'תשס"טיו�

ה'תשס"ט אדר כ"ט רביעי יו�

ה'תשס"ט ניס� א' חמישי 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
� 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 ניס� ב' שישי יו�

.Á�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ò¯ .Ê�¯ .Ë�¯
ÔÒÈ�'·Œ̄„‡Ê"ÎÈ̆È̆ŒÈ�̆ÌÂÈ

� הרל"ב עבדה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
וג�'" עבד תקנה "�י יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָעברי,

(a ,`k zeny)פס�קי� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
נת�אר� ז� מצוה והלכ�ת �רי�ה��רה, ��� ְְְְֲִִִַָָָ�ְֵָ

ק���י� .(ci:)מ�כת ִִֶֶַ

� הרנ"ח מ�מ��רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
��עמד וה�א: העבדי� ��מ�רי� �דר� עברי ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ויעל� עליו ויכריז� העבדי� מכירת ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ�מק��
�� ע��י� אי� � זה על זה �מיו את ִִֵֵֶֶֶַַָָה��ני�

א�א �ני�, ����(xknp),נאה �בדר� �הצנע ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
י�כר� "לא :�� על �אזהרה יתע�ה אמר� ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוה�א

עבד" an)ממ�רת ,dk `xwie)ספרא (zyxt�ל��� ְְְִִֶֶֶָָ
(xdaיע�ה ��א � עבד ממ�רת י�כר� "לא :ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

wey)סמטא fxkn)�ויעמיד(fxkna)ה�קח אב� על ְְֲִִֶֶֶַַַַָ
נפ� לג�נב אזהרה ספק �לי זה לאו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�בכלל
�א�� מ�כר� ה�א הרי מ�כר� �א� לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָמ��ראל,
"לא אמר�: על ע�בר ונמצא �נעני עבד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹה�א
לעיל אתֿזה הז�רנ� �כבר עבד"; �מ�רת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָי�כר�

(bnx dyrz `l)נהרג �ה�א ה�ת�ב (apebd�באר ֱֵֵֶֶַָָ
(exkne ytpפניה�� ע� ז� מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' �פרק ק���י� �גמרא .(k.)מבארי� ְְְִִִִֶֶָָָֹ

� הרנ"ט �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
וזה� ,�� צר� לנ� �אי� �דבר עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמ�העביד
"לאֿ יתע�ה: אמר� וה�א �ר�", "עב�דת ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹה�קרא

�פר�" ב� bn)תר�ה ,my)א�א נעביד�� ולא , ְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
נ�יל אז עב�דה א�ת� לע��ת ה�ר� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ���כריחנ�

ספרא �ל��� עליו. xda)א�ת� zyxt)ֿלא" : ְְִָָָָֹ
אתֿה��ס הח� ל� �אמר ��א � �פר� ב� ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹתר�ה
לזה. �לֿה��מה וכ� ל�", צרי� אינ� וה�א ְְִֵֵֶֶֶַַָָָה�ה
���לאכ�ת �י�תר מ�ֿה��ה מ�ל הביא� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָואמנ�
א�א מ�ר אינ� וא�ֿעלֿ�יֿכ� ��ה�, ֶָָ�ְְְִֵֵֶֶַַַָָוה���טה

ה�ר�. ְִֶַַֹ��עת

� הרנ"ז מ�העבידה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְֲִִַַ
�ד�ל זלז�ל �ה� ��� �עב�ד�ת עברי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעבד
אמר� וה�א �נעני, עבד ע�בד ��כמ�ת� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוה��לה,

עבד" עבדת �� "לאֿתעבד hl)יתע�ה: ,my) ְֲֲִֶֶַַַָֹֹֹ
xda)�בספרא zyxt)לינטא� אחרי� י��ל "��א : ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ

מחצלת ולינטא ל�רח�". �לי� לפני� י��ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
העבד א�ת� ול�קח ���יגע, עליה ����ב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקט�ה
לעב�ד�ת �לֿה��מה וכ� אד�ניו. אחר ְֲֲִֵֶַַַַָָָ�מ�ליכ�
רק א�א עברי, עבד על מ�ה�יל� מזהר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�ֵא��
וה��על ה�כיר �ה� ����� �דברי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָי�����
ה': אמר מס�מת, עב�דה ל� לע��ת ע�� ֶֶַָ�ְְֲֲִִִֶַָ�הס�י�

ע��" יהיה �ת��ב n)"��כיר ,my). ְְְִִִֶָָָ

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



wfgעח - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oqip 'b ycew zay -

� ו��י� מאתי� ה��לימה ְְְִִִִִַַַַָָָה�צוה
�ארצנ� ה�ר ��י מ�ה�יח �הזהרנ� ְְְְְִִֵַַַַַָ�ְֶַָָָהאזהרה
אתֿעצמ�, ל� ��כר עברי עבד �פר� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ��עביד
לעיני�" �פר� "לאֿיר��� יתע�ה: אמר� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹוה�א

(bp ,my)�עצמ� ��ע זה ועבד ה�איל נאמר ְְְְִֶֶֶַַַָֹֹולא
א�א מע�יו, �רי לק�ל נעזב�� לג�י עצמ� ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ�מכר
עב�דת מ�העביד� ונמנע�� �כ� ה��י על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָנפ�ח

ספרא �ל��� לעיני�(my)�ר�. �פר� "לאֿיר��� : ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָֹ
�אינ� �ל�מר: לעיני�", א�א מצ�ה א�ה אי� �ְֵַָ�ְְְֵֵֶֶֶֶַָ
עב�דת מעביד� ה�א א� �בית� עליו לפ�ח ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ�ְמח�ב
ע��ה �ה�א ��ראה� �לֿזמ� א�א לא, א� ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ�ר�

עליו. נזהיר�� ְִֶַָָֹזאת

ה'תשס"ט ניס� ג' קודש שבת

.‚Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ï¯ .„Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.‡Ò¯
� הקצ"ו להעניקה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(zepzne miwprn)�צאת� ל� ולעז�ר עברי ְְְְֲִִֵֶֶַלעבד
אמר� וה�א ריק�ת, �ידי� יצא ולא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֹלחפ�י,
�מ�קב� �מ�רנ� מ�אנ� ל� �עניק "העניק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹיתע�ה:

���ֿל�" אלהי� ה' �רכ� ci)א�ר ,eh mixac). ְֱֲִֵֵֶֶַֹ
מ����י� א' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ�כבר

(:ci).

� הרל"ג מ���חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִֵַַַ
�צאת� מעב�דתנ� ריקנ��ת �ידי� עברי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעבד
ל� נעניק �הכרח א�א �ני�: �� �ס�� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ��ֿח�רי�

"וכיֿת��ח�� יתע�ה: אמר� וה�א מרכ��נ�, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�בר
ריק�" ת��ח�� לא מע�� bi)חפ�י ,my)כבר� ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

הענקה, מצות �ל�מר: ז�, מצוה �יני ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָנת�אר�
ק���י� מ�כת fi)�רי� ,:fh ,:ci). ְִִֵֶֶַ

� הרל"ד �פדי��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַָָ
"והפ��" יתע�ה: אמר� ה�א עבר�ה, (zenyאמה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

(g ,`k�מ��טי� �תנאי� �יני� �� י� ז� �פד�ה ,ְְְִִִִִִֵָָָָ
ק���י� �מ�כת �לֿזה נת�אר �כבר ,(hi.)ר�י�, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

�ב�כל�א ��למ�ת. עבר�ה אמה �יני נת�אר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָו��
(mihtyn zyxt)יתע�ה אמר� �פר�� ְְְְִֵֶַָָאמר�

ל�" יע�ה לא "וא�ֿ�ל�ֿא�ה עבר�ה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ�אמה
(`i ,my).�א�ת �דה א� לבנ� א� ל� יעד אמר�: ,ְְְְְְִֵַָָ

� הרל"ג אמהה�צוה ל�א ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
מצות וז�הי �נ�, א� ��נא�, אד�ניה � ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָעבר�ה

epal)יע�ד e` el dy`l dcriny)�אמר �בפר�� . ְְִֵָ
(mihtyn zyxt `zlikn)ק�דמת יע�ד מצות :ְִִֶֶַ

"א�רֿלא יתע�ה: �אמר לפי �ד�ה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹלמצות
והפ��" g)יעד� ,my)�ודי עברי עבד ��י� ודע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

נ�הג. �ה��בל �זמ� א�א נ�הג אינ� עבר�ה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמה
מ��כת א' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ�כבר

.(gi.)ק���י� ִִ

� הרס"א אמהה�צוה ק�נה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְֶַָָ
יתע�ה: אמר� וה�א לז�לת�, מ�מכר� ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָעבר�ה

�בגד�ֿב�" למכר� g)"לאֿימ�ל ,`k zeny). ְְְְְִִָָָֹֹ
�רי� ��למ�ת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָ�כבר

jli`e)ק���י� :fi). ִִ

�
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a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה
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�
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ
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:óìà íéðLe íéraøà íéøôàî àéää úra ìtiå ïcøiä úBøarî-ìàæètLiå ¤©§§´©©§¥®©¦ºŸ¨¥³©¦Æ¥«¤§©½¦©§¨¦¬§©−¦¨«¤©¦§¬Ÿ
i"yx

(‡).‰�ÂÙˆ ¯Â·ÚÈÂוהלכו הירד�, את ויעבור
הגלעד: אל הירד�, עבר ‡Â¯Ó(„)לצפו� ÈÎ

.„ÚÏ‚ Ì˙‡ ÌÈ¯Ù‡ ÈËÈÏÙ�שבאפרי פחותי�
את� מה לה�: ואומרי� הגלעד, את מבזי� היו
כ� מנשה, ובתו� אפרי� בתו� חשובי� גלעד

יונת�: Â¯·ÚÓ˙(‰)תרג� ˙‡ „ÚÏ‚ „ÂÎÏÈÂ
.'Â‚Â:המעברות במקו� שומרי� ‡Ó¯(Â)היו

.˙ÏÂ·˘ אעבור:�‡ הזה הנהר ÏÂ‡שבולת
.ÔÎ ¯·„Ï ÔÈÎÈ:�בלשונ מגמגמי� שהיו

cec zcevn
(‡).ÌÈ¯Ù‡ ˘È‡:יחיד בלשו� השבט כל ˆÂÙ�‰.קרא

יפתח: מקו� ÍÈÏÚ.אל Û¯˘�שאתה בשעה לומר, רצה
אתה: ג� תשר� ואז ¯È·.(·)בו, ˘È‡רבות פעמי�

צעקתי ומאז עמו�, בני ע� מריבה בעלי ועמי אני הייתי
אלי שמעת� ולא לי, להושיע בעודואליכ� זה שהיה (ויתכ�

טוב) באר� מושיעÂ‡¯‡‰.(‚):יושב אינ� כי ראיתי וכאשר
עוד: לזעוק לי מה ואמרתי, פע�, בשו� ÓÈ˘‡Â‰לי

.ÈÙÎ· È˘Ù�'ואעברה' נפשי את סכנתי כ� כמו יפתח, כאשר יפול בקל הנה, בכפו, מה דבר המחזיק כמו לומר, רצה
במלחמה: ירדתי מעט במתי כי ביד�, שאפול הדבר נוח היה כי ע� ·È„È.במלחמה, '‰ Ì�˙ÈÂהואיל לומר, רצה

לומר, יכלת� אז כי מה, בצד עמכ� הדי� היה מנוצח, הייתי א� כי היו�, בי תלחמו כ� א� למה בידי, נתנ� וה'
עתה, אבל מנצחי�, והיינו ע� ברוב אנו ג� הולכי� היינו בגלעד, ראש שהעמידו� אחר הפע� בזה לנו קראת אילו

תתרעמו: זה מה Â‚Â'.(„)על Â¯Ó‡ ÈÎכי על היה א�, בשט� אפרי� בבני להכות הרבו שהגלעדי� מה לומר, רצה
גלעד בני את� כ� אפרי�, שבבני הפחותי� כער� לומר, רצה וכו', אפרי�' 'פליטי לה� ואמרו אות� בזו אפרי� בני
שבבני כהפחותי� יוס� בני כל בעיני נחשבי� שבכ� המכובדי� ואפילו מנשה, בני ובתו� אפרי� בני בתו� נחשבי�

אפרי�:Â¯·ÚÓ˙.(‰)אפרי�: בני בו יעברו אשר הירד�, מעבר במקו� שומרי� העמידו לומר Â¯Ó‡È.רצה ÈÎכאשר
הירד�: אעבור ‡ÌÈ¯Ù.אמרו ÈËÈÏÙ�ידועי היו החשובי� כי הפחותי�, לומר, רצה או החרב, מ� הנשארי� אפרי� בני

אפרתי: הוא א� לשאול צריכי� היו ולא ‡˙‰.וניכרי�, È˙¯Ù‡‰:אתה אפרי� מבני Ï‡.א� ¯Ó‡ÈÂאמר וכאשר
�‡.(Â)לא: ¯Ó‡:'�המי שבולת 'אעבור אמור לו, ואמרו לא, או אפרתי הוא א� לדעת מבחיני� היו אז לומר, רצה

.˙Ï·Ò ¯Ó‡ÈÂ:�"סמ השי"� במקו� שאומרי� האפרתי� כדר� 'סבולת', אמר ÔÈÎÈ.וכאשר ‡ÏÂ�לכוו יכול היה ולא

oeiv zcevn
(‡).˜ÚˆÈÂ:אסיפה כמוÈËÈÏÙ.(„)עני� שיור, עני�

כב) ח ובזוי�,(יהושע פחותי� לומר ורצונו ופליט, שריד
שיריי�: אלא המי�,˘·Ï˙.(Â)שאינ� מרוצת יקרא כ�

ג)כמו סט שטפתני:(תהלי� לומר,ÔÈÎÈ.ושבולת רוצה
וכ� הכנה, מלשו� והוא ט)לכוי�, יג נכו�(דברי� אמת

ודוגמתוÔÎ.הדבר: ראוי, שהוא כמו לומר, (במדבררוצה
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:ãrìâ éøra øáwiå éãrìbä çzôé úîiå íéðL LL ìûøNé-úà çzôéçètLiå ¦§¨²¤¦§¨¥−¥´¨¦®©À̈¨¦§¨Æ©¦§¨¦½©¦¨¥−§¨¥¬¦§¨«©¦§³Ÿ
:íçì úéaî ïöáà ìàøNé-úà åéøçàèìL Bì-éäéåìLe íéða íéLúBða íéL ©«£¨Æ¤¦§¨¥½¦§−̈¦¥¬¨«¤©§¦º§¦´¨¦À§¦³¨Æ

ìLe äöeçä çlLòáL ìûøNé-úà ètLiå õeçä-ïî åéðáì àéáä úBða íéL ¦©´©½¨§¦´¨½¥¦¬§¨−̈¦©®©¦§¬Ÿ¤¦§¨¥−¤¬©
:íéðLé:íçì úéáa øáwiå ïöáà úîiåàéïBìéà ìàøNé-úà åéøçà ètLiå ¨¦«©¨´¨¦§½̈©¦¨¥−§¥¬¨«¤©¦§³Ÿ©«£¨Æ¤¦§¨¥½¥−

:íéðL øNr ìûøNé-úà ètLiå éðìeáfäáéïBìiàa øáwiå éðìeáfä ïBìà úîiå ©§«Ÿ¦®©¦§¬Ÿ¤¦§¨¥−¤¬¤¨¦«©−̈¨¥´©§«Ÿ¦®©¦¨¥¬§©¨−
:ïìeáæ õøàaâé:éðBúrøtä ìlä-ïa ïBcár ìûøNé-úà åéøçà ètLiåãéBì-éäéå §¤¬¤§ª«©¦§¬Ÿ©«£−̈¤¦§¨¥®©§¬¤¦¥−©¦§¨¦«©«§¦º

ìLe íéða íéraøàìûøNé-úà ètLiå íøér íéráL-ìr íéáëø íéðá éða íéL ©§¨¦´¨¦À§¦Æ§¥´¨¦½«Ÿ§¦−©¦§¦´£¨¦®©¦§¬Ÿ¤¦§¨¥−
:íéðL äðîLåèíéøôà õøàa ïBúrøôa øáwiå éðBúrøtä ìlä-ïa ïBcár úîiå §Ÿ¤¬¨¦«©¨²̈©§¬¤¦¥−©¦§¨¦®©¦¨¥³§¦§¨Æ§¤´¤¤§©½¦

:é÷ìîrä øäa§©−¨«£¨¥¦«
i"yx

(Á).Ôˆ·‡:בועז זה
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וישחטוהו: אותו אחזו אז וכראוי, כהוג� ·È¯Ú(Ê)לדבר

.„ÚÏ‚בכל וקברו עצמותיו שחלקו או גלעד, מערי באחד
עמו�: בני מיד כול� את שהציל לזכרו� ועיר, עיר

(Á).Ôˆ·‡לברכה זכרונ� רבותינו א)אמרו צא בתרא בועז:(בבא ‰ÂÁˆ‰.(Ë)שהוא ÁÏ˘:�לאנשי השיא� לומר, רצה
.ÂÈ�·Ï ‡È·‰:(רבו כי ע� בניו, כל בחייו שהשיא הצלחתו מגודל (וספר לה� Â‚Â'.(È„)להנשא ÌÈ·Î¯חשיבות ודבר

זה: הוא

oeiv zcevn
ז) דברת:כז צלפחד בנות יקראוÌ¯ÈÚ.(È„)כ� כ�

קטני�: בעוד� החמורי�

f aÎminid ixacakÎ`

æàíéçáfäå äìòä ìëàzå íéîMäî äãøé Làäå ìltúäì äîìL úBlëëe§©³§ŸŸÆ§¦§©¥½§¨¥À¨«§¨Æ¥«©¨©½¦©¬Ÿ©¨«Ÿ−̈§©§¨¦®
:úéaä-úà àìî ýåýé ãBáëeáýåýé úéa-ìà àBáì íéðäkä eìëé àìå §¬§Ÿ̈−¨¥¬¤©¨«¦§³Ÿ¨«§Æ©´Ÿ£¦½¨−¤¥´§Ÿ̈®

:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ékâLàä úãøa íéàø ìûøNé éða | ìëå ¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«§´Ÿ§¥´¦§¨¥ÀŸ¦Æ§¤´¤¨¥½
úBãBäå eåçzLiå ätöøä-ìr äöøà íétà eòøëiå úéaä-ìr ýåýé ãBáëe§¬§Ÿ̈−©©¨®¦©¦§§Á©©̧¦©³§¨©¨«¦§¨Æ©¦§©«£½§³

:Bcñç íìBòì ék áBè ék ýåýéìã:ýåýé éðôì çáæ íéçáæ írä-ìëå Cìnäå ©«Ÿ̈Æ¦´½¦¬§−̈©§«§©¤−¤§¨¨¨®«Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§Ÿ̈«
ääàî ïàöå óìà íéðLe íéøNr ø÷aä çáæ-úà äîìL Cìnä çaæiå©¦§©º©¤´¤§ŸŸ»¤¤©́©¨¨¼¤§¦³§©Æ¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬

:írä-ìëå Cìnä íéýìûä úéa-úà eëðçiå óìà íéøNrååíéðäkäå §¤§¦−¨®¤©©§§Æ¤¥´¨«¡Ÿ¦½©¤−¤§¨¨¨«§©«Ÿ£¦º
i"yx

(Â).Ì˙Â¯Ó˘Ó ÏÚ ÌÈ�‰Î‰Âשבוע ומשמרה משמרה כל לשרת משמרות לכ"ד דוד חלק� כאשר

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ '‰ „Â·ÎÂ�קוד היה כאשר מלא היה שכ� ר"ל

והתחילו הקדש מ� הכהני� שיצאו מעת האש ירידת
למעלה: כמ"ש וכו' קול Ï‰'.(‚)להרי� ˙Â„Â‰Âאמרו

בה האמור ההלול את לה' הגדול:הודות הלל והוא וכו' טוב Ì˙Â¯Ó˘Ó.(Â)כי ÏÚ:מיוחד במקו� משמרה כל

oeiv zcevn
(‚).‰Ùˆ¯‰רצפת על וכ� אבני� במצע הרצופה הקרקע

ושש א)בהט לעמודÂÎ�ÁÈÂ.(‰):(אסתר הדבר התחלת
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Cìnä ãéåc äNr øLà ýåýé øéL-éìëa íiåìäå íéãîò íúBøîLî-ìr©¦§§¨´«Ÿ§¦À§©«§¦¦º¦§¥¦³§Ÿ̈Æ£¤³¨¨̧¨¦´©¤½¤
íéøööçî íéðäkäå íãéa ãéåc ìläa Bcñç íìBòì-ék ýåýéì úBãäìíéøöçî) §Ÿ³©«Ÿ̈Æ¦§¨´©§½§©¥¬¨¦−§¨¨®§©«Ÿ£¦Æ©§§¦´©§§¦´

(éø÷:íéãîò ìûøNé-ìëå ícâðæéðôì øLà øöçä CBz-úà äîìL Lc÷éå ¤§½̈§¨¦§¨¥−«Ÿ§¦«©§©¥´§ŸÀŸ¤³¤«¨¥Æ£¤Æ¦§¥´
úLçpä çaæî-ék íéîìMä éáìç úàå úBìòä íL äNr-ék ýåýé-úéá¥«§Ÿ̈½¦¨³¨¨Æ¨«Ÿ½§¥−¤§¥´©§¨¦®¦«¦§©³©§Ÿ Æ¤Æ
:íéáìçä-úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ìéëäì ìBëé àì äîìL äNr-øLà£¤¨¨´§Ÿ½Ÿ´Ÿ¨À§¨¦²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈§¤©«£¨¦«

çìä÷ Bnr ìûøNé-ìëå íéîé úráL àéää úra âçä-úà äîìL Nriå©©´©§Ÿ´Ÿ¤¤Â¨¨¥̧©¦¹¦§©³¨¦Æ§¨¦§¨¥´¦½¨¨¬
:íéøöî ìçð-ãr úîç àBálî ãàî ìBãbèék úøör éðéîMä íBia eNriå ¨−§®Ÿ¦§¬£−̈©©¬©¦§¨«¦©©«£²©¬©§¦¦−£¨®¤¦´

:íéîé úráL âçäå íéîé úráL eNr çaænä úkðç |éíéøNr íBéáe £ª©´©¦§¥À©¨Æ¦§©´¨¦½§¤−̈¦§©¬¨¦«§¸¤§¦³
ìLeáì éáBèå íéçîN íäéìäàì írä-úà çlL éréáMä Lãçì äL §Ÿ¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¦©¬¤¨−̈§¨«¢¥¤®§¥¦Æ§´¥¥½

i"yx

שלה�: משמרות כ"ד על כ� כמו והלוי� שלה
.˙Â„Â‰Ïכי לה' הודו אומרי� שהיו שיר בכלי

חסדו: לעול� כי „ÈÂ„.טוב ÏÏ‰·שיר הכלי
ביד� וההודיות דוד של הלל בו אומרי� שהיו

לוי �‚„Ì.�:של ÌÈ¯ˆÁÓ ÌÈ�‰Î‰Â�שעליה
הכהני� אהר� ובני שנאמר בחצוצרות לשורר

וגו' י')יתקעו ‡˙(Ê):(מדבר ‰ÓÏ˘ ˘„˜ÈÂ
.¯ˆÁ‰ ÍÂ˙זה בדבר חולקי� (זבחי�רבותינו

העזרהנ"ט) רצפת את קדש אומר יהודה רבי
מזבח כי הרצפה על להקטיר מזבח בקדושת
אמר להביא קרבנות שרבו מהכיל קט� הנחשת

נאמר כבר והלא יוסי רבי ח')לו ב' אל�(לעיל
משה שעשה מזבח על שלמה יעלה עולות
עולות ומני� אמות לחשבו� מגיע וכשאתה
משה משל גדול אבני� של שזה תמצא
על אמה מערכתו מקו� משה של שהמזבח
כ"ד על כ"ד מערכתו מקו� שלמה ושל אמה
ושש ושבעי� מאות חמשה שלמה של הרי

תו� את המל� קדש הוא מה א"כ משה כשל
מחובר אבני� של מזבח בו שקבע החצר

ÏÈÎ‰Ï.ברצפה: ÏÂÎÈ ‡Ïהוא משה בשל
לעבודה: ופסול פלוני ננס האומר כאד� אומר

(Á).˙ÓÁ ‡Â·ÏÓ�אר של בצפו� שהוא
ÌÈ¯ˆÓ.ישראל: ÏÁ� „Úכמפורש כנגדו שהיא

מסעי: Ï˘Â˘‰(È)באלה ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ·Â
.ÌÚ‰ ˙‡ ÁÏ˘ ÈÚÈ·˘‰ ˘„ÁÏ'ט שהוא

ובמלכי� הבית ח')לחנוכת וביו�(א' כתוב
נת� ח' ביו� פתרו� לחדש כ"ב שהוא השמיני
כשיצא ולמחר החג לאחר ליל� רשות לה�
לה� נת� ח' ביו� ע"א יחד, כול� הלכו אז החג
שבת תחו� בתו� היושבי� אות� ושלח רשות
באותו היו� באותו וליל� ליסע שירצה מי וכל
ובב"ר כולו הע� כל שלח ולמחר התחו�
יו� ש� עוד והמתינו ממנו רשות נטלו מפרש
שניה פע� למחר עוד רשות ונטלו וחזרו אחד

בחדש: כ"ג ביו� נאמר Ï·לכ� È·ÂËÂ ÌÈÁÓ˘

cec zcevn
.'‰Ï ˙Â„Â‰Ïבהלול לה' להודות שיר בכלי עמדו ר"ל

חסדו: לעול� כי בה ·Ì„È.האמור „Â„ ÏÏ‰·�ביד ר"ל
במ"ש: עני� כפל והוא ב� להלל דוד שעשה שיר כלי בחצוצרות:ÌÈ¯ˆÁÓ.היו הלוי�:�‚„Ì.תקעו ÌÈ„ÓÂÚ.מול

ההלול: ‰Áˆ¯.(Ê)לשמוע ÍÂ˙ וכו':‡˙ עשה כי המזבח בקדושת קדש הכהני� חצר ‰�ÂÁ˘˙.רצפת Á·ÊÓר"ל
במדבר: משה שעשה נחשת מזבח תחת אבני� ‡˙.מזבח ÏÈÎ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï:הקרבנות ÂÎÂ'.(Á)מרבית ˘ÚÈÂר"ל

הבית: חנוכת בעבור החג בימי קרבנות להביא עוד הרבו החנו� ימי ÓÁ˙.מלבד ‡Â·ÏÓבה שבאי� המקו� מ�
הדרומי: בפאת שהיא מצרי� נחל עד הצפוני בפאת והיא ‰Á·ÊÓ.(Ë)לחמת ˙ÎÂ�Á ÈÎלעשות השלימו כאשר ר"ל
התורה: כמשפט עצרת עשו החג ימי ושבעת חנוכה ימי Ï˘Â˘‰.(È)שבעת ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ·Â�יו מ� המחרת יו� הוא

oeiv zcevn
מקרא: בלשו� חנו� קרוי והלאה מש� ÏÈÎ‰Ï.(Ê)בה
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Cìnä ãéåc äNr øLà ýåýé øéL-éìëa íiåìäå íéãîò íúBøîLî-ìr©¦§§¨´«Ÿ§¦À§©«§¦¦º¦§¥¦³§Ÿ̈Æ£¤³¨¨̧¨¦´©¤½¤
íéøööçî íéðäkäå íãéa ãéåc ìläa Bcñç íìBòì-ék ýåýéì úBãäìíéøöçî) §Ÿ³©«Ÿ̈Æ¦§¨´©§½§©¥¬¨¦−§¨¨®§©«Ÿ£¦Æ©§§¦´©§§¦´

(éø÷:íéãîò ìûøNé-ìëå ícâðæéðôì øLà øöçä CBz-úà äîìL Lc÷éå ¤§½̈§¨¦§¨¥−«Ÿ§¦«©§©¥´§ŸÀŸ¤³¤«¨¥Æ£¤Æ¦§¥´
úLçpä çaæî-ék íéîìMä éáìç úàå úBìòä íL äNr-ék ýåýé-úéá¥«§Ÿ̈½¦¨³¨¨Æ¨«Ÿ½§¥−¤§¥´©§¨¦®¦«¦§©³©§Ÿ Æ¤Æ
:íéáìçä-úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ìéëäì ìBëé àì äîìL äNr-øLà£¤¨¨´§Ÿ½Ÿ´Ÿ¨À§¨¦²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈§¤©«£¨¦«

çìä÷ Bnr ìûøNé-ìëå íéîé úráL àéää úra âçä-úà äîìL Nriå©©´©§Ÿ´Ÿ¤¤Â¨¨¥̧©¦¹¦§©³¨¦Æ§¨¦§¨¥´¦½¨¨¬
:íéøöî ìçð-ãr úîç àBálî ãàî ìBãbèék úøör éðéîMä íBia eNriå ¨−§®Ÿ¦§¬£−̈©©¬©¦§¨«¦©©«£²©¬©§¦¦−£¨®¤¦´

:íéîé úráL âçäå íéîé úráL eNr çaænä úkðç |éíéøNr íBéáe £ª©´©¦§¥À©¨Æ¦§©´¨¦½§¤−̈¦§©¬¨¦«§¸¤§¦³
ìLeáì éáBèå íéçîN íäéìäàì írä-úà çlL éréáMä Lãçì äL §Ÿ¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¦©¬¤¨−̈§¨«¢¥¤®§¥¦Æ§´¥¥½

i"yx

שלה�: משמרות כ"ד על כ� כמו והלוי� שלה
.˙Â„Â‰Ïכי לה' הודו אומרי� שהיו שיר בכלי

חסדו: לעול� כי „ÈÂ„.טוב ÏÏ‰·שיר הכלי
ביד� וההודיות דוד של הלל בו אומרי� שהיו

לוי �‚„Ì.�:של ÌÈ¯ˆÁÓ ÌÈ�‰Î‰Â�שעליה
הכהני� אהר� ובני שנאמר בחצוצרות לשורר

וגו' י')יתקעו ‡˙(Ê):(מדבר ‰ÓÏ˘ ˘„˜ÈÂ
.¯ˆÁ‰ ÍÂ˙זה בדבר חולקי� (זבחי�רבותינו

העזרהנ"ט) רצפת את קדש אומר יהודה רבי
מזבח כי הרצפה על להקטיר מזבח בקדושת
אמר להביא קרבנות שרבו מהכיל קט� הנחשת

נאמר כבר והלא יוסי רבי ח')לו ב' אל�(לעיל
משה שעשה מזבח על שלמה יעלה עולות
עולות ומני� אמות לחשבו� מגיע וכשאתה
משה משל גדול אבני� של שזה תמצא
על אמה מערכתו מקו� משה של שהמזבח
כ"ד על כ"ד מערכתו מקו� שלמה ושל אמה
ושש ושבעי� מאות חמשה שלמה של הרי

תו� את המל� קדש הוא מה א"כ משה כשל
מחובר אבני� של מזבח בו שקבע החצר

ÏÈÎ‰Ï.ברצפה: ÏÂÎÈ ‡Ïהוא משה בשל
לעבודה: ופסול פלוני ננס האומר כאד� אומר

(Á).˙ÓÁ ‡Â·ÏÓ�אר של בצפו� שהוא
ÌÈ¯ˆÓ.ישראל: ÏÁ� „Úכמפורש כנגדו שהיא

מסעי: Ï˘Â˘‰(È)באלה ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ·Â
.ÌÚ‰ ˙‡ ÁÏ˘ ÈÚÈ·˘‰ ˘„ÁÏ'ט שהוא

ובמלכי� הבית ח')לחנוכת וביו�(א' כתוב
נת� ח' ביו� פתרו� לחדש כ"ב שהוא השמיני
כשיצא ולמחר החג לאחר ליל� רשות לה�
לה� נת� ח' ביו� ע"א יחד, כול� הלכו אז החג
שבת תחו� בתו� היושבי� אות� ושלח רשות
באותו היו� באותו וליל� ליסע שירצה מי וכל
ובב"ר כולו הע� כל שלח ולמחר התחו�
יו� ש� עוד והמתינו ממנו רשות נטלו מפרש
שניה פע� למחר עוד רשות ונטלו וחזרו אחד

בחדש: כ"ג ביו� נאמר Ï·לכ� È·ÂËÂ ÌÈÁÓ˘

cec zcevn
.'‰Ï ˙Â„Â‰Ïבהלול לה' להודות שיר בכלי עמדו ר"ל

חסדו: לעול� כי בה ·Ì„È.האמור „Â„ ÏÏ‰·�ביד ר"ל
במ"ש: עני� כפל והוא ב� להלל דוד שעשה שיר כלי בחצוצרות:ÌÈ¯ˆÁÓ.היו הלוי�:�‚„Ì.תקעו ÌÈ„ÓÂÚ.מול

ההלול: ‰Áˆ¯.(Ê)לשמוע ÍÂ˙ וכו':‡˙ עשה כי המזבח בקדושת קדש הכהני� חצר ‰�ÂÁ˘˙.רצפת Á·ÊÓר"ל
במדבר: משה שעשה נחשת מזבח תחת אבני� ‡˙.מזבח ÏÈÎ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï:הקרבנות ÂÎÂ'.(Á)מרבית ˘ÚÈÂר"ל

הבית: חנוכת בעבור החג בימי קרבנות להביא עוד הרבו החנו� ימי ÓÁ˙.מלבד ‡Â·ÏÓבה שבאי� המקו� מ�
הדרומי: בפאת שהיא מצרי� נחל עד הצפוני בפאת והיא ‰Á·ÊÓ.(Ë)לחמת ˙ÎÂ�Á ÈÎלעשות השלימו כאשר ר"ל
התורה: כמשפט עצרת עשו החג ימי ושבעת חנוכה ימי Ï˘Â˘‰.(È)שבעת ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ·Â�יו מ� המחרת יו� הוא

oeiv zcevn
מקרא: בלשו� חנו� קרוי והלאה מש� ÏÈÎ‰Ï.(Ê)בה
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ìå ãéåãì ýåýé äNr øLà äáBhä-ìr:Bnr ìûøNéìe äîìLàéäîìL ìëéå ©©À̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¨¦´§¦§Ÿ½Ÿ§¦§¨¥−©«©§©¯§Ÿ²Ÿ
úBNrì äîìL áì-ìr àaä-ìk úàå Cìnä úéa-úàå ýåýé úéa-úà¤¥¬§Ÿ̈−§¤¥´©¤®¤§¥̧¨©¹̈©¥´§ŸÀŸ©«£¯

:çéìöä Búéááe ýåýé-úéáaáéBì øîàiå äìéla äîìL-ìà ýåýé àøiå §¥«§Ÿ̈²§¥−¦§¦«©©¥¨¯§Ÿ̈²¤§Ÿ−Ÿ©¨®§¨©´Ÿ¤À
:çáæ úéáì éì äfä íB÷na ézøçáe Eúlôz-úà ézrîLâéíéîMä øörà ïä ¨©Æ§¦Æ¤§¦¨¤½¨©¹§¦©¨¬©¤²¦−§¥¬¨«©¥´¤«§³Ÿ©¨©Æ¦Æ

:énra øác çlLà-íàå õøàä ìBëàì áâç-ìr äeöà-ïäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¥«£©¤¬©¨−̈¤«¡´¨¨®¤§¦£©©¬¤−¤§©¦«
ãéíäéëøcî eáLéå éðô eL÷áéå eììtúéå íäéìr éîL-àø÷ð øLà énr eòðkéå§¦¨«§¸©¦¹£¤¯¦§¨§¦´£¥¤À§¦§©«§Æ¦«©§´¨©½§¨ª−¦©§¥¤´

:íöøà-úà àtøàå íúàhçì çìñàå íéîMä-ïî òîLà éðàå íérøä̈«¨¦®©«£¦Æ¤§©´¦©¨©½¦§¤§©Æ§©¨½̈§¤§¨−¤©§¨«
åè:äfä íB÷nä úlôúì úBáM÷ éðæàå úBçúô eéäé éðér äzræèäzrå ©À̈¥©Æ¦«§´§ª½§¨§©−©ª®¦§¦©−©¨¬©¤«§©À̈

éaìå éðér eéäå íìBò-ãr íL éîL úBéäì äfä úéaä-úà ézLc÷äå ézøçä©³§¦§¦§©Æ§¦Æ¤©©´¦©¤½¦«§¬§¦²¨−©¨®§¨¸¥©¯§¦¦²
:íéîiä-ìk íLæééáà ãéåc Cìä øLàk éðôì Cìz-íà äzàåúBNrìå E −̈¨©¨¦«§©º̈¦¥¥´§¨©À©«£¤³¨©Æ¨¦´¨¦½§©«£¾
éúéeö øLà ìëk:øBîLz éètLîe éwçå EçéEúeëìî àqk úà éúBîé÷äå §−Ÿ£¤´¦¦¦®§ª©¬¦§¨©−¦§«©«£¦´¦½¥−¦¥´©§¤®

éáà ãéåãì ézøk øLàk:ìàøNéa ìLBî Léà Eì úøké-àì øîàì E ©«£¤´¨©À¦§¨¦³¨¦ÆÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¨¥³§Æ¦½¥−§¦§¨¥«
èéízëìäå íëéðôì ézúð øLà éúåöîe éúBwç ízáærå ízà ïeáeLz-íàå§¦§´©¤½©«£©§¤Æª©´¦§Ÿ©½£¤¬¨©−¦¦§¥¤®©«£©§¤À

i"yx

.‰ÓÏ˘ÏÂ „ÈÂ„Ï .'Â‚Âבפיו שדבר מה (לעילכי

בידוכ"ח) מלא לשמי בית יבנה הוא שלמה בנ�
לש� הבית שבנה כסאו על יושב ב� לו שנת�
וגו' חנוכת כי כתיב לוי א"ר מפרש ובב"ר ה'
שקיי� לדוד ה' אמר אשר על מוסב שמחי�
חכ� כי אחיו מכל בו שבחר לשלמה שנדר מה

ÂÓÚ.הוא: Ï‡¯˘ÈÏÂ�במלכי ח')כדכתיב (א'

עמו ולישראל ע"א וגו', אחד דבר נפל לא
בבטחו� יושבי� שהיו מושל לה� שהיה

וגו' וישראל יהודה וישב כדכתיב (ש�ובהשקט

·ÏÈÏ‰.(È·):ה') ‰ÓÏ˘ Ï‡ '‰ ‡¯ÈÂ�בחזיו
˙Í˙ÏÙ.לילה: ˙‡ È˙ÚÓ˘שאמר בלשו�

תפלת� שמעתי הקב"ה השיב ושמעת שלמה
ה� הקב"ה השיב השמי� בהעצר התפלל הוא
והקב"ה וארבה רעב התפלל הוא אעצור,
דבר על התפלל הוא חגב, על אצוה וה� משיבו

בעמי: דבר אשלח וא� משיבו ÂÚ�ÎÈÂוהקב"ה
.ÈÓÚוישובו פני ויבקשו שיתפללו במה

ג': כנגד ג' הרי הרעי� ‰Ô(È‚)מדרכיה�
.¯ÂˆÚ‡.ÁÏ˘‡ Ì‡Â ‰Âˆ‡ Ô‰Â'ג כנגד

וארפא לחטאת� ואסלח אשמע ואני תפילות
ארצ�: È·ÏÂ.(ÊË)את È�ÈÚ ÂÈ‰Â�יונת תרג�

מתעבדא רעותי א� ביה שריא שכינתי ותהי
וחפצי לבי א� ש� עיני והיו יומיא, כל תמ�
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העצרת: בנוÈÂ„Ï„.שמיני אשר הבטחתו לו שקיי�

הבית: בנה כסאו על ÂÓÚ.היושב Ï‡¯˘ÈÏÂראו כי על
הבנוי:אשר בהבית השכינה ‰·‡(È‡)שרתה ÏÎ ˙‡Â
.'ÂÎÂ:והצליח עשה לעשות שחשב מה כל Á·Ê.(È·)את ˙È·Ï:זבח בית לי ÂÎÂ'.(È‚)להיות ¯ÂˆÚ‡ Ô‰כל ר"ל

וכו': החגב שילוח ה� המטר מ� השמי� עצירת ה� בה� שתבוא וכו':ÂÚ�ÎÈÂ.(È„)צרה עמי יכנעו È�‡Âוכאשר
.ÚÓ˘‡:'וכו אשמע אני ‰Ê‰.(ÂË)אז ÌÂ˜Ó‰ ˙ÏÙ˙Ï:הזה בהמקו� יתפללו אשר התפלה ÌÏÂÚ.(ÊË)אל „Úלא

אחר: במקו� שכינתי עוד È·ÏÂ.אשרה È�ÈÚ:השגחתי אחרי�:È˙ÂÓÈ˜‰Â.(ÁÈ)ר"ל לזרע� לעול� מתקיי� להיות
.ÍÏ:�מזרע יאמר:‡˙Ì.(ËÈ)ר"ל בכלל� ישראל ב�:‡˘ÍÈÏ.על אמאס למשלÏ˘ÓÏ.ר"ל יביאו הבית מחורב�

oeiv zcevn
מניעה:‡ÂˆÚ¯.(È‚)להחזיק: ארבה:Á‚·.עני� מי�

(ÂË).˙Â·Â˘˜:שומעות
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:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãáråëøLà éúîãà ìrî íézLúðe ©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«§©§¦À¥©³©§¨¦Æ£¤
ì ézLc÷ä-øLà äfä úéaä-úàå íäì ézúðéìLà éîLepðzàå éðt ìrî C ¨©´¦¨¤½§¤©©³¦©¤Æ£¤¦§©´§¦¦§¦½©§¦−¥©´¨¨®§¤§¤²

ìå ìLîì:íénrä-ìëa äðéðLàëåéìr øáò-ìëì ïBéìr äéä-øLà äfä úéaäå §¨¨¬§¦§¦¨−§¨¨«©¦«§©©³¦©¤Æ£¤¨¨´¤§½§¨Ÿ¥¬¨−̈
:äfä úéaìå úàfä õøàì äëk ýåýé äNr äna øîàå íMéáëìr eøîàå ¦®Ÿ§¨©À©¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ½̈¨¨¨¬¤©−Ÿ§©©¬¦©¤«§¨«§À©Á

e÷éæçiå íéøöî õøàî íàéöBä øLà íäéúáà éýìû | ýåýé-úà eáær øLà£¤̧¨«§¹¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À£¤´«¦¨»¥¤´¤¦§©¦¼©©«£¦ÆÆ
ärøä-ìk úà íäéìr àéáä ïk-ìr íeãáriå íäì eåçzLiå íéøçà íéýìûa¥«Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£¬¨¤−©©«©§®©¥Æ¥¦´£¥¤½¥¬¨¨«¨−̈

:úàfä©«Ÿ
i"yx

È�Ù.(Î)ש�: ÏÚÓ ÍÈÏ˘‡שביני כתנאי
לי תשמעו לא וא� כ"ו)וביניכ� מה(ויקרא

מקדשיכ�: את והשימותי ÂÏ˘ÓÏ‡נאמר Â��˙
.‰�È�˘ÏÂשאירע מי על משל שמושלי� כעני�

פגע: דבר ו')כמוÈ�˘ÏÂ�‰.לו ושננת�(דברי�
תרגו� וכ� רעות סיפור לשו� ותתנינו� לבנ�

ולשועי: ואשתעי ÂÈÏÚ(Î‡)ויספר ¯·ÂÚ ÏÎÏ
.ÌÂ˘Èעליו עובר כל ואז הבית יחרב כלומר

כמו י"ח)ישו� אחרוני�:(איוב נשמו יומו על
.'‰ ‰˘Ú ‰Ó·'ה עשה מה על (דברי�כמו

כתיבכ"ט) ט')וכ� א' :(במלכי�
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אחרות: חרבנות ÔÂÈÏÚ.(Î‡)על ‰È‰�קוד שהיה

עתה עליו העובר עיני לכל במעלה עליו� החורב�
החורב�: גודל על אחד כל ישו� בעבור·Ó‰.בחורבנו

יאמרו:Â¯Ó‡Â.(Î·)מה: אלהי‰·È‡.המשיבי� ה'
למעלה: האמור אבותיכ�
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(Î).ÌÈ˙˘˙�Â�ולנתו לנתוש כמו עקירה א)עני� :(ירמיה

.‰�È�˘ÏÂ�לבני ושננת� כמו הדבור התמדת (דברי�עני�

וישרוקÌÂ˘È.(Î‡):ו) ישו� כמו תמהו� יט)עני� :(ירמיה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc `nw `aa(oey`x meil)

,'dIeM zgY dIeM' dligzaïéà äøeaç da úéàcdiekd m` `weecy - §¦¨©©§¦¨§¦¨©¨¥
j` ,dxeagd zngny wfpd caln xrvd lr mlyl aiig ,dxeagl dnxbéà¦

àì,epxetiv lr e`eky oebke ,dxeag dzidàì.xrvd lr mlyl aiigïáe ŸŸ¤
,øáñ éàfòy'äiåk',weqtd zligza dxen`dòîLî äøeaç da úéàc- ©©¨©§¦¨§¦¨©¨©§©

dxeag s` dyry df ote`a `weecy rnyne ,dxeag dnr yiy dzernyn
xrv `l` ea dyr `ly cetya e`eeky ote`a j` ,xrvd lr mlyl aiig

jkl ,aiig epi` cala'äøeaç' àðîçø áúk,dixg`lâì'äiåë'c dìò ééel ¨©©£¨¨©¨§©¥£¨¦§¦¨
,äøeaç da úéìc.xrvd lr mlyl aiig ok it lr s`e §¥¨©¨

diek iaxly ,'dxeag' xn`py `lel 'diek' zernyna mzwelgn df xe`iale
epi`y zelbl dixg`l dxen`d 'dxeag'd d`ae ,dxeag `ll dzernyn

mr dzernyn dieky xaeq i`fr oae ,dxeag mr xrvd dyrpyk `l` aiig
diekd lr s` aiigy zelbl dixg`l dxen`d 'dxeag'd d`ae ,dxeag

.dcal

:`ziixaa df xe`ia lawn epi` `tt axé÷úî,äaøcà ,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨©§©¨

àøazñî àëtéà,jtidl mzwelgn x`al d`xp `xaqdn -øîBà éaø ¦§¨¦§©§¨©¦¥
,øáñ ,äléçz äøîàð 'äiåk'y,òîLî äøeaç da úéàc 'äiåk'jkle §¦¨¤¤§¨§¦¨¨©§¦¨§¦¨©¨©§©

äøeaç da úéìc 'äiåë'c dìò ééelâì ,'äøeaç' àðîçø áúkit lr s`e ¨©©£¨¨©¨§©¥£¨¦§¦¨§¥¨©¨
eli`e ,aiig ok,øáñ ,äléçz äøîàð 'äøeaç' øîBà éàfò ïay'äiåk' ¤©©¥©¨¤¤§¨§¦¨¨©§¦¨

,òîLî äøeaç da úéìcjkledìò ééelâì ,'äøeaç' àðîçø áúk §¥¨©¨©§©¨©©£¨¨©¨§©¥£¨
ïéà äøeaç da úéàc ,'äiåë'c,àì àì éàdiekd lr aiig epi`y xnel - ¦§¦¨§¦¨©¨¥¦ŸŸ
.dxeag dnr yi ok m` `l`éîéé÷ àð÷ñnàeexn`y dn df xe`iale - ©©§¨¨¨§¥

z` yxtpy ji` itk epiid ,'dligz dxn`p dxeag' e` 'dligz dxn`p diek'
dxn`py xg`l diekdzelbl dxeag dxn`py xg`l iaxly ,dxeag

xg`l i`fr oal eli`e ,dxeag `la s` dligz dxn`p 'diek' ,diekd

.'dligz dxn`p dxeag' diekd lr zelbl dxeagd dxn`py
énð éà,mzwelgna xg` xe`ia x`al xyt` e` -ïéa 'äiåk' àîìò éleëc ¦©¦§¥¨§¨§¦¨¥

àëäå ,òîLî äøeaç da úéìc ïéa äøeaç da úéàcoae iax ewlgpy §¦¨©¨¥§¥¨©¨©§©§¨¨
,i`fr
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום ראשון עמ' ב
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:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãáråëøLà éúîãà ìrî íézLúðe ©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«§©§¦À¥©³©§¨¦Æ£¤
ì ézLc÷ä-øLà äfä úéaä-úàå íäì ézúðéìLà éîLepðzàå éðt ìrî C ¨©´¦¨¤½§¤©©³¦©¤Æ£¤¦§©´§¦¦§¦½©§¦−¥©´¨¨®§¤§¤²
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oeiv zcevn
(Î).ÌÈ˙˘˙�Â�ולנתו לנתוש כמו עקירה א)עני� :(ירמיה

.‰�È�˘ÏÂ�לבני ושננת� כמו הדבור התמדת (דברי�עני�

וישרוקÌÂ˘È.(Î‡):ו) ישו� כמו תמהו� יט)עני� :(ירמיה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc `nw `aa(oey`x meil)

,'dIeM zgY dIeM' dligzaïéà äøeaç da úéàcdiekd m` `weecy - §¦¨©©§¦¨§¦¨©¨¥
j` ,dxeagd zngny wfpd caln xrvd lr mlyl aiig ,dxeagl dnxbéà¦

àì,epxetiv lr e`eky oebke ,dxeag dzidàì.xrvd lr mlyl aiigïáe ŸŸ¤
,øáñ éàfòy'äiåk',weqtd zligza dxen`dòîLî äøeaç da úéàc- ©©¨©§¦¨§¦¨©¨©§©

dxeag s` dyry df ote`a `weecy rnyne ,dxeag dnr yiy dzernyn
xrv `l` ea dyr `ly cetya e`eeky ote`a j` ,xrvd lr mlyl aiig

jkl ,aiig epi` cala'äøeaç' àðîçø áúk,dixg`lâì'äiåë'c dìò ééel ¨©©£¨¨©¨§©¥£¨¦§¦¨
,äøeaç da úéìc.xrvd lr mlyl aiig ok it lr s`e §¥¨©¨

diek iaxly ,'dxeag' xn`py `lel 'diek' zernyna mzwelgn df xe`iale
epi`y zelbl dixg`l dxen`d 'dxeag'd d`ae ,dxeag `ll dzernyn

mr dzernyn dieky xaeq i`fr oae ,dxeag mr xrvd dyrpyk `l` aiig
diekd lr s` aiigy zelbl dixg`l dxen`d 'dxeag'd d`ae ,dxeag

.dcal

:`ziixaa df xe`ia lawn epi` `tt axé÷úî,äaøcà ,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨©§©¨

àøazñî àëtéà,jtidl mzwelgn x`al d`xp `xaqdn -øîBà éaø ¦§¨¦§©§¨©¦¥
,øáñ ,äléçz äøîàð 'äiåk'y,òîLî äøeaç da úéàc 'äiåk'jkle §¦¨¤¤§¨§¦¨¨©§¦¨§¦¨©¨©§©

äøeaç da úéìc 'äiåë'c dìò ééelâì ,'äøeaç' àðîçø áúkit lr s`e ¨©©£¨¨©¨§©¥£¨¦§¦¨§¥¨©¨
eli`e ,aiig ok,øáñ ,äléçz äøîàð 'äøeaç' øîBà éàfò ïay'äiåk' ¤©©¥©¨¤¤§¨§¦¨¨©§¦¨

,òîLî äøeaç da úéìcjkledìò ééelâì ,'äøeaç' àðîçø áúk §¥¨©¨©§©¨©©£¨¨©¨§©¥£¨
ïéà äøeaç da úéàc ,'äiåë'c,àì àì éàdiekd lr aiig epi`y xnel - ¦§¦¨§¦¨©¨¥¦ŸŸ
.dxeag dnr yi ok m` `l`éîéé÷ àð÷ñnàeexn`y dn df xe`iale - ©©§¨¨¨§¥

z` yxtpy ji` itk epiid ,'dligz dxn`p dxeag' e` 'dligz dxn`p diek'
dxn`py xg`l diekdzelbl dxeag dxn`py xg`l iaxly ,dxeag

xg`l i`fr oal eli`e ,dxeag `la s` dligz dxn`p 'diek' ,diekd

.'dligz dxn`p dxeag' diekd lr zelbl dxeagd dxn`py
énð éà,mzwelgna xg` xe`ia x`al xyt` e` -ïéa 'äiåk' àîìò éleëc ¦©¦§¥¨§¨§¦¨¥

àëäå ,òîLî äøeaç da úéìc ïéa äøeaç da úéàcoae iax ewlgpy §¦¨©¨¥§¥¨©¨©§©§¨¨
,i`fr
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xcde"פד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc `nw `aa(oey`x meil)

ïè÷jenp mc` ±ïðéìè÷ éëéä ,ïèwä úà âøäL ìBãâå ,ìBãbä úà âøäL ¨¨¤¨©¤©¨§¨¤¨©¤©¨¨¥¦©§¦¨
déìoi`e ,'Wtp zgY Wtp' (gi ck my) xn`p ixde ,ebxedl xyt` cvik - ¥¤¤©©¨¤

ixde ,bxdi `l mieey mpi`yk ok`y xn`z m`e ,eteb zcina gvxpk gvexd
äøîà äøBzä(ak ck) dyxtd jynda my,'íëì äéäé ãçà ètLî'yie ©¨¨§¨¦§¨¤¨¦§¤¨¤

didiy jixvy yexcl,íëleëì äåMä ètLîmc` oia oicd dpzyiy `le ¦§¨©¨¤§§¤
.mc`làlà,xnel gxkdaàðîçø øîà äîLð ,dépéî ìé÷L äîLð ¤¨§¨¨¨¦¦¥§¨¨¨©©£¨¨

dépéî ìB÷Lðdxezd dxn` ,eznyp z` gvxpdn lhp gvexdy oeiky - ¦§¦¥
.`l e` gvxpdn ohw gvexd m` il dne ,eznyp z` gvexd on elhiyàëä̈¨

énðly epirn dphw laegd ly epir m` s` ,exiag ly epir laeg oiprl ©¦
,lagpd.dépéî ìB÷Lð àðîçø øîà àøBäð ,dépéî ìé÷L àøBäðoi`e §¨¨¦¦¥§¨¨©©£¨¨¦§¦¥

.oenna `ed dxezd aeigy o`kn gikedl
Cãéà àéðz,dlaga oennd melyz oic xewna zxg` `ziixaa epipy -éaø ©§¨¦¨©¦

,øîBà éçBé ïa ïBòîL(k ck my) xn`py dn'ïéò úçz ïéò'dpeekd , ¦§¤©¥©¦©©©¦
løîBà äzà .ïBîîl,Lnî ïéò àlà Bðéà Bà ,ïBîîz` xeerl jixvy ¨©¨¥¨¥¤¨©¦©¨

ok m`y ,jk xnel oi` .epiräéäL éøälaegdànéñå ,àîeñly epir z` £¥¤¨¨¨§¦¥
didy e` ,lagpdòhé÷ci xqg -òhé÷ådidy e` ,lagpd ly eci z` ¦¥©§¦©

øbéçlbx rehw -øbéçå,exiag ly elbxl rhwe -a íéi÷î éðà Càéälaeg ¦¥§¦¥¥©£¦§©¥§
,'ïéò úçz ïéò' äæok`y xn`z m`e .exiagn lhpy xa`d z` el oi` ixde ¤©¦©©©¦

,epnn edelhi xa`d z` el yiy ote`a j` oenn mlyn df ote`aåixd §
äøîà äøBzä(ak ck my)äåMä ètLî ,'íëì äéäé ãçà ètLî' ©¨¨§¨¦§¨¤¨¦§¤¨¤¦§¨©¨¤

.íëleëì.oenna aiigl dxezd zpeeky gxkdae §§¤
:i`gei oa oerny iax zii`x z` dgec `xnbdéøîà,daiyid ipa eywd ± ¨§¥

àéLe÷ éàîe,'oir zgz oir' ea eniiwi cvik xa` el oi` m` ef `idàîìc± ©§¨¦§¨
j` ,xa`d z` lehil `ed oicd xwir ok` `nyøLôàc àëéäoic miiwl ¥¨§¤§¨

,df,øLôàe ,el eyri jkeøLôà àìc àëéäoi`y oebke ,df oic miiwl ¤§¨¥¨§Ÿ¤§¨
,xa` eze` laegldéì ïðéøèôe ,øLôà àìhtyn' meyn jka oi`e ,ixnbl Ÿ¤§¨©§¦¨¥

edexhtiy e` ,xa`d z` epnn milhepy `ed cg` oicd oky 'mkl didi cg`
.ixnbl

:ok gikedl yieéëä àîéz àì éàcdxezd oic z` miiwl ozip `ly okidy §¦Ÿ¥¨¨¦
mc` ok m` ,'mkl didi cg` htyn' meyn jka oi`e ,ixnbl eze` mixhet

déì ïðéãáò éàî ,íìMä úà âøäL äôøèixd ,el zeyrl lkep oic dfi` - §¥¨¤¨©¤©¨¥©©§¦¨¥
,eay mend zngn onf xg`l zenl `ed cizry oeiky ,xyt` i` ebxedl
lr ecirdy micrd z` enifi m`y `vnpe ,bexd mc`l xak `ed aygp
i`y oeike ,bexd mc` bexdl evxy enk df ixdy ,mbxedl elkei `l ezbixd

i`y zecr' lky ,ef zecrl llk lawl oi` ,dnfd oic mda miiwl xyt`
.el zeyrl lkep xg` oic dfi`e ,'zecr dny `l dnifdl leki dz`àlà¤¨

,xnel gxkda,øLôà àì øLôà àìc àëéä ,øLôà øLôàc àëéä¥¨§¤§¨¤§¨¥¨§Ÿ¤§¨Ÿ¤§¨
,déì ïðéøèôe.ok xnel yi laega s`e ©§¦¨¥

:ztqep `ziixaàðz ìàòîLé éaø éácl`rnyi iax ly eyxcn ziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨
,ef dyxc epyàø÷ øîàmc`A mEn oYi xW`M' (k ck my),'Ba ïúpé ïk ¨©§¨©£¤¦¥¨¨¨¥¦¨¤

ïéàåoeyläðéúðdxenàlàzpizp lrïBîî. §¥§¦¨¤¨¨
:`xnbd dywnäzòî àlàxn`py dn ,oenn zpizp epiid dpizp oeyly ¤¨¥©¨
ok iptl weqtaénð éëä ,'íãàa íeî ïzé øLàk'xn`p o`k s` m`d - ©£¤¦¥¨¨¨¨¦©¦

,àeä ïBîîcweqtd jynd s`e ,ynn men ea ozpy dpeekd myy heyt ixd §¨
.ynn men lr yxtl yi

éøîà,daiyid ipa evxiz -ìàòîLé éaø éác,dpizp oeyln ok ecnl `l ¨§¥§¥©¦¦§¨¥
`l`áéúk éãkî ,éLøc àøéúé àø÷mcewd weqta xn`p xake xg`n - §¨§¥¨¨§¥¦§¥§¦

(hi ck my),'Bl äNòé ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé ék Léàå'ixd §¦¦¦¥©£¦©£¤¨¨¥¥¨¤
eixg`l xn`py dne ,dyry enk laegl eyriy oicd xn`p xakïúpé ïk'¥¦¨¤

él änì 'Ba,azkp dn myl -dpéî òîLoziy cnll azka lkly.ïBîî ¨¨¦§©¦¨¨
mcew xn`py dn ,xzein weqtde xg`ne :`xnbd zl`eyíeî ïzé øLàk'©£¤¦¥

.él änì ,'íãàa,`xnbd daiynázëéî éòác éãéiàdzvxy oeik - ¨¨¨¨¨¦©§¥§¨¥¦§©
weqtd jynd z` aezkl dxezd'Ba ïúpé ïk',oenn mlyny cnlláúk ¥¦¨¤¨©

énðweqtd zligz z`.'íãàa íeî ïzé øLàk' ©¦©£¤¦¥¨¨¨
:ztqep `ziixaàðz àéiç éaø éácdyxc epy `iig iax ly eyxcn ziaa - §¥©¦¦¨¨¨

,efàø÷ øîàmnf xW`M Fl mziUre' (`k ,hi hi mixac) oinnef micr iabl ¨©§¨©£¦¤©£¤¨©

'ebe jpir qFgz `le ,'ebe eig`l zFUrlãéa ãéci' yexcl yie ,'lbxA lbx ©£§¨¦§Ÿ¨¥¤¨§¨¤¤§¨¤
'ciaepiidy.ïBîî eäéð éàîe ,ãéì ãiî ïzépä øáclr ecird m`y ,epiide ¨¨©¦¨¦¨§¨©¦¨

`l` xa`d zlihpa mze` miyiprn oi` ,ezecr dnfede exiaga lagy mc`

.eilr ecirdy inl oenn minlynmilhep oi` envr laegd s`y gkene

.oenn mlyn `l` xa`d epnn
:`xnbd dywnäzòî àlàweqtd jynda xn`py dnénð ,'ìâøa ìâø' ¤¨¥©¨¤¤§¨¤©¦

àeä éëä.ok xnel jiiy oi` ixd ,jk yxtl yi dfa s` ike - ¨¦
éøîà,daiyid ipa evxiz -àéiç éaø éácweqtd zernynn ok eyxc `l ¨§¥§¥©¦¦¨
`l`áéúk éãkî ,éLøc à÷ àøéúé àø÷weqta xn`p xake xg`ny - §¨§¥¨¨¨§¥¦§¥§¦

(hi hi my)Czòc à÷ìñ éà ,'åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå'©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦¦©§¨©§¨
dpeekd ,'oir zgz oir' exiaga laega xn`py dny,Lnîheyt ok m` ©¨

dzrne ,zeyrl ennfy enk mdl miyer ixdy ,ok oicd minnef micra s`y
xn`py dndpéî òîL ,él änì ,'ãéa ãé'ynn epi`y cnll azkp jkly ¨§¨¨¨¦§©¦¨

`l`,ïBîîxn`py dn ok m` ,`xnbd zl`ey .cil cin ozipd xac epiide ¨
cer my.él änì 'ìâøa ìâø',`xnbd daiynáéúëc éãéiàdazky oeik - ¤¤§¨¤¨¨¦©§¥¦§¦
dxezd'ãéa ãé',df oic cnll ickénð áúks`.'ìâøa ìâø' ¨§¨¨©©¦¤¤§¨¤

:oenn mlyn exiaga laegdy sqep xewnàéúà ,øîBà éiaàcenll yi - ©©¥¥¨§¨
df oic,äi÷æç éác àðúc ,äi÷æç éác éðúcîzeny) exiaga laega xn`p ¦§¨¥§¥¦§¦¨§¨¨§¥¦§¦¨

(ck `k'ïéò úçz ïéò'my) xn`p mc` bxed iabl df iptly weqtae ,'ebe ©¦©©©¦
(bk,'Lôð úçz Lôð',oir elhi oird zgze ytp elhi ytpd zgzy epiide ¤¤©©¨¤

úçz ïéòå Lôð àìådïéò.calaCzòc à÷ìñ éàåepiid 'oir zgz oir'y §Ÿ¤¤§©¦©©©¦§¦©§¨©§¨
dì úçkLîc ïéðîéæ ,Lnîelhiy `vi minrt ±úçz Lôðå ïéòdïéò ©¨¦§¦§©§©©¨©¦§¤¤©©©¦

oebke ,caladéúîLð déì à÷ôð déì øéeòc éãäácz` xeerpy ceray ± §©£¥§©¥¥©§¨¥¦§¨¥
epi` 'oir zgz oir'y gxkdae .mixeqi aexn zenie epnn eznyp `vz epir

.oenn `l` ynn

:`xnbd dgecàéLe÷ éàîeeznyp s` `vz epir z` xeerpyk m` ef `id ©§¨
,epnndéì ïðéãîà ãîéî àîìcleki m` mcew oic zia edecn`i ok` `ny ± ¦§¨¥©©§¦¨¥

e ,zeni `le el` mixeqi lawlïðéãáò ìa÷î éöî éà,eze` mixeern -éàå ¦¨¥§©¥©§¦¨§¦
déa ïðéãáòå ìa÷î éöîc ïðéãîà éàå ,ïðéãáò àì ìa÷î éöî àìm`e ± Ÿ¨¥§©¥Ÿ©§¦¨§¦©§¦¨§¨¥§©¥§©§¦¨¥

edexeere oexeeird z` lawl lekiy oic zia edecn`déçeø ÷ôðejezae ± ¨©¥
,zne eznyp d`vi jk ickúeîéì úééî éàlk oi` xnelk ,zn zn m` ± ¦¨¥¥

lekiy ecn`y xg`n ,oir zgz oire ytp elhpy aygp df oi`e ,jka yyg
.z`f lawl

,ok gikedl yieïðz àì éîl dfa `veik (:ak zekn) dpyna,úB÷ìî éab ¦Ÿ§©©¥©§
m`yeäeãîàlekiy,mlaiwe zewlnd z` lawlBãé úçz úîely £¨¥©©¨

,dwlnd,øeètixd .zewlnd z` lawl lekiy dligzn edecn`y meyn ¨
mlawl lekiy mcew edecn` m` zewlnd zngn zny dnl miyyeg oi`y

.jkl yeygl oi` o`k s`e .zeni `le
:sqep xewnàø÷ øîà ,øîà äaøc déîMî ãéáæ áø(dk `k zeny)òöt' ©§¦¦§¥§©¨¨©¨©§¨¤©

,'òöt úçzmicnel o`kne÷æð íB÷îa øòö ïzéìlr mlyl jixvy ± ©©¨©¦¥©©¦§¤¤
.xrvd lr s` el mlyn wfpd calny ,ewifdy mewna s` xrvdà÷ìñ éàå§¦©§¨

Czòcepiid 'oir zgz oir'y,Lnî`ld ,xrvd lr mlyl jixv ok` recn ©§¨©¨
àøòö déì úéà énð éàäì àøòö déì éåä éàäìc éëéä éklagply myk - ¦¥¦¦§©£¥¥©£¨§©©¦¦¥©£¨

,xrv eze` el yi xa`d epnn elhiyk laegd s` ,dlagd zngn xrv did

ynn epi` gxkdae .lagpl mxby xrvd lr mlyi df xrv caln recne
.xrv mlyi wfpd melyz calny dxezd daxne oenn `l`

:`xnbd dgecàéLe÷ éàîe`ld ,ef `id÷pôîc Léðéà àkéà àîìcyi - ©§¨¦§¨¦¨¦¦¦§©©
e ,eraha ocerny mc`éôè àøòö déì úéà,xa` epnn milhepykàkéàå ¦¥©£¨§¥§¦¨

÷pôî àìc Léðéàe ,jk lk ocern epi`y -àøòö déì úéìxrv el oi`e - ¦¦§Ÿ§©©¥¥©£¨
e .xa` epnn milhepyk jk lk lecbdpéî à÷ôð éàîìdxn` dn oiprle ± §©¨§¨¦¨

xrvn ohw did laegd ly exrvy ote`l ,wfp mewna xrv enlyiy dxezd
jixvy xnel ,lagpdéðéa éðéác Càéä déì éáúîìz` lagpl mlyl ± §¦§¥¥¥©§¥¥¥¥

.lagpd ea xrhvpy xrvd oial exrv oiay yxtdd

:xg` xewnàø÷ øîà ,øîà àáøc déîMî àtt áø(hi `k my)àtøå' ©¨¨¦§¥§¨¨¨©¨©§¨§©Ÿ
,'àtøéjkn micnele÷æð íB÷îa äàeôø ïzéìze`ved mlyl jixvy - §©¥¦¥§¨¦§¤¤

.wfpd caln ietixd lr mlyny ,ewifdy mewna s` d`etxdà÷ìñ éàå§¦©§¨
Czòc'oir zgz oir'y,Lnî`ld ,d`etxd lr mlyl jixv ok` recnék ©§¨©¨¦

àééñà éòa énð éàä àééñà éòa éàäc éëéä`texl jixv lagpdy myk - ¥¦§©¨¥©§¨©©¦¨¥©§¨
mlyny dn caln recne ,ed`txiy `tex jixv laegd ok enk ed`txiy

,oenn `l` ynn epi` gxkdae .lagpd z`etx lr mlyi envr z`etx lr
.d`etxd lr mlyi wfpd melyz calny dxezd drinyne

:`xnbd dgecàéLe÷ éàî,ef `idàéiä déøNa ÷éìñc àkéà àîìc± ©§¨¦§¨¦¨§¨¦¦§¥©¨
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dIeMW oicnl Ep` `xwOd sFQn xnFlM dNigY dxn`p dxEAgC Epl gikFn `xwOd sFq xnF` i`Gr oaE 'Ek `pngx azM rnWn dxEAg DA zi`C dIeM `nrh i`n wfp¤¤©©§¨§¦¨§¦¨©¨©§©¨©©§¨¨¤©©¥©¦§¨¦©¨§©¨¤¤§¨§¦¨§©¦©¦§¨¨§¥¦¤§¦¨

:'Ek rnWn dxEAg DA zilC (dNigY dxn`p) dIeM `nrh i`n dxEAg DOr Wi oM m` `N` Dpi` FzNgzA aEzMd aiIgW.éîéé÷ àð÷qnàåsFQ` ixn`wC dxn`p i`d ¤¦¥©¨¦§¦¨¥¨¤¨¦¥¥¦¨©¨©©§¨§¦¨¤¤§¨§¦¨§¥¨©¨©§©§©©§¨¨©§¥©¤¤§¨§¨©§¥©
:iniiw zcnFr `idW DxTire dWxCd©§¨¨§¦¨¨¤¦¤¤©§¥
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zF`cFd la` (ith) `id gikW `lC `zNin zFlAge zFlfbC xninl `Mi ¦̀¨§¥©¦§¥§©¨¦§¨§Ÿ§¦©¦§¥£¨¨

WxbOdA Wi oke igikW zF`eldesc oihib) §©§¨§¦¥§¥¥§©§¨¥
(mye :gtoipC EidW zFnFwn dOkaC Dnize§¥©¦§©¨§¤¨¨¦

lfFBdA zFlfB ipiC(:ev sc onwl)`xaB `Edd ¦¥§¥§©¥©©§¨
`xzA lfFBdaE `xFzC `pcR lfbCsc onwl) §¨©©§¨§¨§©¥©§¨

(.ehw`nilB apbC `Edde `xtq apB d`Wxp©§¨¨¨©¦§¨§©§¨©§¦¨
Edpd lkC zFgcl Wi zFnFwn dAxdaE§©§¥§¥¦§§¨©§
`piC ErAw` l"`C i"r F` qtzA ixii ©̀§¥§¨©§¦§§¦¨

`Ow wxRA xn`cM i"`l(:eh sc)n"ie §¦§¨©§¤¤©¨§
iA EvPnC oFbM zFlAg i"rW zFlifB `wecC§©§¨§¥¤©¨§§¦§¥
lfbe odn cg` swYW cr iccd` EgnE ixY§¥¨©£¨¥©¤¨©¤¨¥¤§¨©
[ith] gikW `l `peeB i`d ikC Fxiag z ¤̀£¥§¦©©§¨Ÿ§¦©§¥
mFi lkA miUrnE EdiizEgilW opicar `le§Ÿ©§¦¨§¦©§©£¦§¨
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øBLå øBLa øBL àðL éàî àlà àkéìå ïðéòa íéäìà¡Ÿ¦§¦¨§¥¨¤¨©§¨§§
úBàãBäà äåäc éãéî ïðéãáò à÷ eäééúeçéìLc íãàa§¨¨¦§¦©§¨©§¦¨¦¥©£¨©¨
à÷ eäééúeçéìL énð øBLa íãàå íãàa íãà úBàåìäå§©§¨¨¨§¨¨§¨¨§©¦§¦©§¨
à÷ ék éøîà úBàåìäå úBàãBäà äåäc éãéî ïðéãáò©§¦¨¦¥©£¨©¨§©§¨©§¥¦¨
àìc éãéîa déeâa ïì íé÷c éãéîa eäééúeçéìL ïðéãáò©§¦¨§¦©§§¦¥§¦¨§©¥§¦¥§Ÿ
øBLa øBL éøîà eäééúeçéìL ïðéãáò àì déeâa ïì íé÷¦¨§©¥Ÿ©§¦¨§¦©§©§¥§
àëéä éæç ÷et àlà déeâa ïì íé÷ àì énð íãàa øBLå§§¨¨©¦Ÿ¦¨§©¥¤¨¨¥¥¨
énð øBLa íãàå íãàa íãà à÷eLa àøBz éðacæî¦§©§¥¨§¨¨¨§¨¨§¨¨§©¦

æî àëéä éæç ÷etìôk íeìLz ãBòå à÷eLa éãáò éðac ¨¥¥¨¦§©§¥©§¥§¨§©§¥¤
éøîà eäééúeçéìL ãáòð éöé÷c äMîçå äòaøà íeìLúå§©§©§¨¨©£¦¨§©§¥©£¥§¦©§©§¥
ïðéãáò àì àñð÷a àðBîîa eäééúeçéìL ïðéãáò à÷ ék¦¨©§¦¨§¦©§§¨¨¦§¨¨Ÿ©§¦¨
eäééúeçéìL ãáòð àeä àðBîîc íãàa íãà eäééúeçéìL§¦©§¨¨§¨¨§¨¨©£¥§¦©§
eäééúeçéìL ïðéãáò àì àçéëL àìc íãàa íãà àçéëLc àúléîa eäééúeçéìL ïðéãáò à÷ ék¦¨©§¦¨§¦©§§¦§¨¦§¦¨¨¨§¨¨§Ÿ§¦¨Ÿ©§¦¨§¦©§
éæeæ äàî òaøà éaâà àtt áø àäc énð éëä éøîà eäééúeçéìL ãéáòð çéëLc íâôe úLBa éøä£¥¤§¨¦§¦©©£¥§¦©§©§¥¨¥©¦§¨©¨¨©§¥©§©¥¨¥
àñð÷ àcñç àcñç déì çìLå ïîçð áøì àcñç áø déì çìLc àtt áøãì déúéì àäå úLBáì§¤§¨¥¥¦§©¨¨§¨©¥©¦§¨§©©§¨§¨©¥¦§¨¦§¨§¨¨
ìáà ñék ïBøñç déa úéàå àçéëLc àúléîa eäééúeçéìL ïðéãáò ék àlà ìááa úéaâî à÷̈©§¥§¨¤¤¨¦©§¦¨§¦©§§¦§¨¦§¦¨§¦¥¤§¦£¨
àì ñék ïBøñç déa úéàå àçéëL àìc àúléî énð éà ñék ïBøñç déa úéìå àçéëLc àúléî¦§¨¦§¦¨§¥¥¤§¦¦©¦¦§¨§Ÿ§¦¨§¦¥¤§¦Ÿ
ïðéãáò àì àçéëL àìc ïåék ñék ïBøñç déa úéàc â"òà íãàa íãà Ckìä eäééúeçéìL ïðéãáò©§¦¨§¦©§¦§¨¨¨§¨¨§¦¥¤§¦¥¨§Ÿ§¦¨Ÿ©§¦¨
øBLa øBLå eäééúeçéìL ïðéãáò àì ñék ïBøñç déa úéìc ïåék àçéëLc â"òà úLBa eäééúeçéìL§¦©§¤¦§¦¨¥¨§¥¥¤§¦Ÿ©§¦¨§¦©§§§
éàî íãà ÷éfàc àîéìéà ïàî ÷éfàc ìááa BúBà ïéáBb ïéà ÷éfäL øBL àáø øîàäå ìááa ïéáBb¦§¨¤§¨¨©¨¨¤¦¦¥¦§¨¤§©¦©¦¥¨§©¦¨¨©
÷éfàc àèéLt àlà ìááa BúBà ïéáBb ïéà énð íãà ÷éfàc íãà eléôà íãà ÷éfàc øBL àéøéà¦§¨§©¦¨¨£¦¨¨§©¦¨¨©¦¥¦§¨¤¤¨§¦¨§©¦
ìááa ãòeî ïéà àáø øîàäå ãòeîa àëä íúa íúä éøîà ìááa BúBà ïéáBb ïéà éðz÷å øBL§¨¨¥¥¦§¨¤©§¥¨¨§©¨¨§¨§¨¨©¨¨¥¨§¨¤
àä àçéëL àìc àúléîe àéä àçéëL àìc àúléî àäå àëäì deúééàå íúä ãòééàc éøîà©§¥©£©¥¨¨§©§©§¨¨§¨¦§¨§Ÿ§¦¨¦¦§¨§Ÿ§¦¨¨
àçéëL àìc àúléî óBñ óBñ àëä äeãòééå íúäc ïðaø eúàc eäééúeçéìL ïðéãáò àìc úøîà©§¨§Ÿ©§¦¨§¦©§§¨©¨¨§¨¨§¦£¨¨¨¦§¨§Ÿ§¦¨
ìâøå ïLa àáø øîà÷ ék àlà eäééúeçéìL ïðéãáò à÷ àì àçéëL àìc àúléî úøîà zàå àéä¦§©§©§¨¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ¨©§¦¨§¦©§¤¨¦¨¨©¨¨§¥§¤¤
ílzLî ÷æð íB÷îa àlL øòö :'eëå øîñîa Bà ãetLa Bàååk øòö :eäðéð ïúléçzî ïéãòeîc§¨¦¦§¦¨¨¦§©©¨§¦§§©§¥§©©¤Ÿ¦§¤¤¦§©¥
äøeaç øîBà éàfò ïa äléçz äøîàð äiåk øîBà éaø àéðúc àéä éàfò ïa àáø øîà àpz ïàî©©¨¨©¨¨¤©©¦§©§¨¤¦¥§¦¨¤¤§¨§¦¨¤©©¥©¨

a úéìc äiåk øáñ éaø éâìôéî à÷ éàîa äléçz äøîàðäøeaç àðîçø áúk òîLî äøeaç d ¤¤§¨§¦¨§©¨¦§§¥¤¦¨©§¦¨§¥¨©¨©§©¨©©§¨¨©¨
òîLî äøeaç da úéàc äiåk øáñ éàfò ïáe àì àì éà ïéà äøeaç da úéàc äiåëc dìò ééeìâì¦§¥£¨¦§¦¨§¦¨©¨¥¦ŸŸ¤©©¨©§¦¨§¦¨©¨©§©

é÷úî äøeaç da úéìc äiåëc dìò ééeìâì äøeaç àðîçø áúkàëtéà äaøcà àtt áø dì ó ¨©©§¨¨©¨¦§¥£¨¦§¦¨§¥¨©¨©§¦¨©¨¨©§©¨¦§¨
äøeaç àðîçø áúk òîLî äøeaç da úéàc äiåk øáñ äléçz äøîàð äiåk øîBà éaø àøazñî¦§©§¨¤¦¥§¦¨¤¤§¨§¦¨¨©§¦¨§¦¨©¨©§©¨©©§¨¨©¨
da úéìc äiåk øáñ äléçz äøîàð äøeaç øîBà éàfò ïa äøeaç da úéìc äiåëc dìò ééeìâì¦§¥£¨¦§¦¨§¥¨©¨¤©©¥©¨¤¤§¨§¦¨¨©§¦¨§¥¨
àð÷qnàå àì àì éà ïéà äøeaç da úéàc äiåëc dìò ééeìâì äøeaç àðîçø áúk òîLî äøeaç©¨©§©¨©©§¨¨©¨¦§¥£¨¦§¦¨§¦¨©¨¥¦ŸŸ§©©§¨¨
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בבא קמא. פרק שמיני - החובל דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc `nw `aa(oey`x meil)

ïðéòa 'íéäìà'mi`xwpd mignen mipiic `weec mze` epeciy jixv - ¡Ÿ¦§¦¨
,'midl`'àkéìåmze` miaeby `ax xne` cvike ,mignen mipiic laaa §¥¨

.laaa
àlà,xnel jixvàðL éàîiwfpíãàa øBLå øBLa øBLmzeabl ozipy ¤¨©§¨§§§¨¨

meyn ,laaaïðéãáò à÷ eäééúeçéìLcz` miyer laa ipiic ep`y - ¦§¦©§¨©§¦¨
,jkl zeyx epl epzp mdy ,mignend l`xyi ux` ipiic ly mzegilyéãéî¦¦

úBàåìäå úBàãBäà äåäcs` laaa mipc ze`elde ze`ced ipicay myke - ©£¨©¨§©§¨
meyxdy ,l`xyi ux` ipiic zegilya miyery df mrhn mignen mpi`y
mileki jkly xn`p xey iwfpa s`e ,zeeldl mielnd erpni `ly ick jkl
z` miyp` eca`ie ,l`xyia miwifnd eaxi `ly ick ,jka oecl laa ipiic

ok m` .mpennïðéãáò à÷ eäééúeçéìL énð ,øBLa íãàe íãàa íãàs` - ¨¨§¨¨¨¨§©¦§¦©§¨©§¦¨
ux` ipiic zegilya oecl elkei ,xeyd e` mc`d zngn mc`d iwfpa

,l`xyia miwifn eaxi `ly ick ,l`xyiúBàåìäå úBàãBäà äåäc éãéî¦¦©£¨£¨§©§¨
xeyd iwfp oia `ax wlig recne .x`azpy enke mzegily mda miyery

.mc`d iwfpl
éøîà,daiyid ipa ewlig -eäééúeçéìL ïðéãáò à÷ ékmipic dfi`a - ¨§¥¦¨©§¦¨§¦©§

,l`xyi ux` ipiic ly mzegily laa ipiic miyerdéeâa ïì íé÷c éãéîa§¦¦§¦¨§©¥
oi`y ze`eldd ipica oebke ,aeigd mekq dnk mda epl xexay mixaca -

j` ,`id dnk d`eldd z` meyl jixvdéeâa ïì íé÷ àìc éãéîaoi`y - §¦¦§Ÿ¦¨§©¥
z` meyl jixvy el` miwfpa oebke ,eneyl mikixve aeigd mekq epl xexa

,wfpd melyz mekq zrcl cark wfipd.eäééúeçéìL ïðéãáò àìŸ©§¦¨§¦©§
:`xnbd dywnéøîàixd ,daiyid ipa eywd -,íãàa øBLe ,øBLa øBL ¨§¥§§¨¨

déeâa ïì íé÷ àì énðmeyl jixve ,aeigd mekq epl xexa oi` mda s` - ©¦Ÿ¦¨§©¥
miyer mda recne ,mlyl wifnd jixv dnk zrcl ick wfpd ieey z`

.mzegilyàlàmeyn ,aeigd mekq epl xexay enk df xac aygp i`ce ¤¨
yà÷eLa àøBz éðacæî àëéä éæç ÷etxknp ieey dfi`a d`xpe `vp - £¥¥¨¦§©§¥¨§¨

iwfpa s` ok m`e ,wfedy xeyd ieey z` rcp jkae ,weya xey,íãàa íãà̈¨§¨¨
énð ,øBLa íãàexn`pà÷eLa écáò éðacæî àëéä éæç ÷et`vpy - ¨¨§©¦£¥¥¨¦§©§¥©§¥§¨

oi` el` miwfpa recne ,wfpd ieey z` rcpe weya car xknp dnka d`xpe
.mzegily miyerãBòås` ,weligd mrh edf m` ,dywìôk íeìLz §©§¤¤

,apbd mlynyäMîçå äòaøà íeìLúåegahe dy e` xey apebd mlyny §©§©§¨¨©£¦¨
,exkn e`éöé÷citk dynge drax` e` ltk mlyny ,`ed aevw mekqy - §©§¥

,daipbd ieeyeäééúeçéìL ãáòðoi`y epcia `ed llke ,laaa mze` dabpe ©£¥§¦©§
.laaa zeqpw ipic miaeb

:xg` ote`a zwlgn `xnbdéøîà,daiyid ipa ewlig -ïðéãáò à÷ ék ¨§¥¦¨©§¦¨
eäééúeçéìL,mzegily miyer mipic dfi`a -àðBîîa,zepenn ipica - §¦©§§¨¨

j` ,ze`eelde miwfp oebkàñð÷altkd inelyz oebk zeqpw ipica - ¦§¨¨
,dynge drax`e.eäééúeçéìL ïðéãáò àìŸ©§¦¨§¦©§

iwfp s` ok m` :`xnbd dywníãàwfedyàeä àðBîîc ,íãàa,qpw `le ¨¨§¨¨§¨¨
,eieeyn ezigtdy dn lr mlyn ixdy,eäééúeçéìL ãáòðxn` recne ©£¥§¦©§

.laaa mipc oi` mze`y `ax

:`xnbd zvxznàçéëLc àúléîa ,eäééúeçéìL ïðéãáò à÷ ékwfida - ¦¨©§¦¨§¦©§§¦§¨¦§¦¨
j` ,ievndíãàwfedyàçéëL àìc ,íãàa,df wfidïðéãáò àì ¨¨§¨¨§Ÿ§¦¨Ÿ©§¦¨

.eäééúeçéìL§¦©§
:`xnbd dywnéøämelyzçéëLc ,íâôe úLBa,df wfidãéáòð £¥¤§¨¦§¦©©£¥

eäééúeçéìL.laaa dabpe,`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -éëä §¦©§¨§¥¨¦
énð,laaa miaeb df melyz s` ok` -éæeæ äàî òaøà éaâà àtt áø àäc ©¦§¨©¨¨©§¥©§©¥¨¥

úLBaìyiiay mc`n fef ze`n rax` dab `tt ax ixdy -melyz xear §¤
.zyead

:`xnbd dywnàtt áøãì déúéì àäå,`tt axk dkldd oi` ixde - §¨¥¥¦§©¨¨
ïîçð áøì àcñç áø déì çìLcdl`y ongp axl `cqg ax gly ixdy - §¨©¥©¦§¨§©©§¨

,zyead inelyz oipradéì çìLå,daeyza ongp axàñð÷ ,àcñç àcñç §¨©¥¦§¨¦§¨§¨¨
ìááa úéaâî à÷ixd ,qpwl aygpy zyead melyz laaa jpd daeb ike - ¨©§¥§¨¤

.laaa zeqpw ipic mipc oi`
:xg` ote`a zwlgn `xnbd,eäééúeçéìL ïðéãáò ék ,àlà`weecàúléîa ¤¨¦©§¦¨§¦©§§¦§¨

déa úéàå ,àçéëLcs` df xaca yie -ñék ïBøñçciqtn raezdy - ¦§¦¨§¦¥¤§¦
.oennénð éà ,ñék ïBøñç déa úéìå àçéëLc àúléî ìáàote`a s` e` - £¨¦§¨¦§¦¨§¥¥¤§¦¦©¦
`edy,ñék ïBøñç déa úéàå àçéëL àìc àúléîel` mipte`aàì ¦§¨§Ÿ§¦¨§¦¥¤§¦Ÿ

.eäééúeçéìL ïðéãáò©§¦¨§¦©§

:lirl zeiyewd lk evxezi df weligleCkìäyi ,llkd edfy xg`ne - ¦§¨
y ,zyead inelyze mc`d iwfp laaa miaeb oi` jkly uxzlíãàwfedy ¨¨

,ñék ïBøñç déa úéàc áb ìò óà ,íãàamewn lknàçéëL àìc ïåék §¨¨©©©§¦¥¤§¦¥¨§Ÿ§¦¨
,xg` mc`l wifi mc`y df xac.edééúeçéìL ïðéãáò àìd okeóà ,úLBa Ÿ©§¦¨§¦©§¤©

àçéëLc áb ìòmewn lkn ,mc` yiiai mc`y df xacdéa úéìc ïåék ©©¦§¦¨¥¨§¥¥
yiiaznl,ñék ïBøñç,oenn eciqtd `l ixdy.eäééúeçéìL ïðéãáò àì ¤§¦Ÿ©§¦¨§¦©§

:`xnbd dywn .laaa miaeb xey iwfpy `ax ixaca dpc `xnbdåikøBL §
wfedyàáø øîàäå ,ìááa ïéáBb øBLa,envrBúBà ïéáBb ïéà ÷éfäL øBL §¦§¨¤§¨¨©¨¨¤¦¦¥¦
.ìááa,`ax zpeeka xxal yieïàî ÷éfàc,xeyd wifd in z` -àîéìéà §¨¤§©¦©¦¥¨

,íãà ÷éfàcdywiíãà ÷éfàc øBL àéøéà éàî`weec `ax hwp recn - §©¦¨¨©¦§¨§©¦¨¨
`lde ,llk ievn epi` df ote`y mc`d z` wifd xeydy÷éfàc íãà eléôà£¦¨¨§©¦

íãà,mc` wifdy xeyn xzei ievn ewfpyénðy lirl `ax xn`ïéáBb ïéà ¨¨©¦¥¦
,àèéLt àlà .ìááa BúBàote`a ezpeekyéðz÷e ,øBL ÷éfàcmya o`k §¨¤¤¨§¦¨§©¦¨¨¥

y `ax,ìááa BúBà ïéáBb ïéàxey wifdy xeyy lirl xn`y enk `lye ¥¦§¨¤
.laaa miaeb

:`xnbd zvxzníúä ,éøîàmiaeb oi` xey wifdy xeyy `ax xn`y ¨§¥¨¨
xaecn ,laaa ewfp melyzízamlyl epice ,minrt yly gbp `l oiicry §¨

ipic oick laaa eze` miaeb oi` jkle ,qpw meyn cala wfp ivg dgibpd lr
eli`e .lirl x`azpy enke zeqpwdàëäiwfp inelyz miaeby `ax xn`y ¨¨

xaecn ,xeya wfedy xeyãòeîacrede minrt yly gbp xaky ,wifdl §¨
`edy mly wfp mlyn gbep m` dzrne ,edexnyiy oic ziaa milrad ipta

.laaa eze` miaeb jkle ,ievn ewifde ,qpw epi`e oenn

:`xnbd dywnàáø øîàäå,envrìááa ãòeî ïéàdidiy zexyt` oi` - §¨¨©¨¨¥¨§¨¤
oic zial ede`iad `l mz eceray eizegibp lry oeiky ,laaa cren xey
meyn laaa mz xey iwfp miaebe mipc oi` ixdy ,epxnyiy eilraa zexzdl

miaeby `ax xn` ji`e .cren xeyd dyrp `ly `vnp ,md zeqpw ipicy
,`xnbd zvxzn .laaa cren xey iwfp,éøîàxaecn o`kíúä ãòéiàc ¨§¥§¦©©¨¨

àëäì äeúéiàåjkae ,l`xyi ux`ay oic zia ipta xeyd lr ecirdy - §©§¨§¨¨
laa ipiic mileki aey gbpyke ,laal ede`iad jk xg`e ,cren dyrp

.cren `edy oeik mly wfp mlyl eaiigl
:`xnbd dywnàäå,laal l`xyi ux`n xeyd `eaiy df ote`àúléî §¨¦§¨

ïðéãáò àìc zøîà àä àçéëL àìc àúléîe ,àéä àçéëL àìc§Ÿ§¦¨¦¦§¨§Ÿ§¦¨¨¨§©§§Ÿ©§¦¨
,eäééúeçéìLoi` ok` ,`xnbd zvxzn .df ote`a xaic `axy xnel oi`e §¦©§

oebk `l` ,l`xyi ux`n xeyd z` e`iady xaecníúäc ïðaø eúàc§¨©¨¨§¨¨
àëä äeãòééåxeyd lr ecirde ,laal mignend l`xyi ux` ipiic e`ay - §¦£¨¨¨

,`xnbd dywn .cren dyrp jkae mdiptaóBñ óBñdf xac s`àúléî¦§¨
ïðéãáò à÷ àì àçéëL àìc àúléî zøîà zàå ,àéä àçéëL àìc§Ÿ§¦¨¦§©§¨§©§¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ¨©§¦¨

.eäééúeçéìL§¦©§
:xg` ote`a `ax ixac zayiin `xnbdàáø øîà÷ ék ,àlàxn`y dn - ¤¨¦¨¨©¨¨

xaecn ,laaa xeya wfedy xey iwfp miaeby `axaiwfp,ìâøå ïLoebke §¥§¤¤
iwfp ly dclez df ote`y ,jka ewifde ez`pdl xg` xeya xeyd jkgzpy

df ote`y ,dpeek `la ewifde ekelid jxca xg` xey sgcy e` ,`ed oy
,`ed lbx iwfp ly dclezeäðéð ïúléçzî ïéãòeîccren el` mipte`ay - §¨¦¦§¦¨¨¦§

eiwfp lr mlyl aiigy xnelk ,ok dyry dpey`xd mrta xak jkl xeyd

el` mipte`y ,laaa eze` miaeb jkle ,mly wfp dpey`xd mrta s`
qpw `le md zepenn ipice ,migiky:

:dpyna epipy,'eëå øîñna Bà ãetMa Bàååk ,øòöepxetiv lr elit`e ©©§¨©¦©©§¥§
dxeag dyer epi`y mewn:

y epizpyna x`eany dn :`xnbd zxxanílzLî ÷æð íB÷îa àlL øòö©©¤Ÿ¦§¤¤¦§©¥
,wfp dyrp `ly mewna s` xrvd lr mlyny -àðz ïàîdfi` zrck - ©¨¨

.dzpyp `pz
,àáø øîàzrck epizpyn,àéä éàfò ïaenke,àéðúczyxta xn`p ¨©¨¨¤©©¦§©§¨

zgY dxEAg rvR zgY rvR dIeM zgY dIeM' (dk `k zeny) exiaga laegd§¦¨©©§¦¨¤©©©¤©©¨©©

,'dxEAg'äøeaç' ,øîBà éàfò ïa .äléçz äøîàð 'äiåk' ,øîBà éaø ©¨©¦¥§¦¨¤¤§¨§¦¨¤©©¥©¨
.äléçz äøîàð,`ax x`aneéâìôéî à÷ éàîa,i`fr oae iax ewlgp dna - ¤¤§¨§¦¨§©¨¦§§¥

,øáñ éaøyäiåk',weqtd zligza dxen`d 'òîLî äøeaç da úéìc- ©¦¨©§¦¨§¥¨©¨©§©
,wfp lk el mxb `le cala exrivy xnelk ,cala diek ea dyry dzernyn

jkl ,xrvd lr mlyl aiig df ote`a s`y rnyneàðîçø áúkokn xg`l ¨©©£¨¨
äøeaç','dxEAg zgY'äiåë'c dìò ééelâìxn`py dn lr zelbl - ©¨©©©¨§©¥£¨¦§¦¨
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פז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc `nw `aa(oey`x meil)

ïðéòa 'íéäìà'mi`xwpd mignen mipiic `weec mze` epeciy jixv - ¡Ÿ¦§¦¨
,'midl`'àkéìåmze` miaeby `ax xne` cvike ,mignen mipiic laaa §¥¨

.laaa
àlà,xnel jixvàðL éàîiwfpíãàa øBLå øBLa øBLmzeabl ozipy ¤¨©§¨§§§¨¨

meyn ,laaaïðéãáò à÷ eäééúeçéìLcz` miyer laa ipiic ep`y - ¦§¦©§¨©§¦¨
,jkl zeyx epl epzp mdy ,mignend l`xyi ux` ipiic ly mzegilyéãéî¦¦

úBàåìäå úBàãBäà äåäcs` laaa mipc ze`elde ze`ced ipicay myke - ©£¨©¨§©§¨
meyxdy ,l`xyi ux` ipiic zegilya miyery df mrhn mignen mpi`y
mileki jkly xn`p xey iwfpa s`e ,zeeldl mielnd erpni `ly ick jkl
z` miyp` eca`ie ,l`xyia miwifnd eaxi `ly ick ,jka oecl laa ipiic

ok m` .mpennïðéãáò à÷ eäééúeçéìL énð ,øBLa íãàe íãàa íãàs` - ¨¨§¨¨¨¨§©¦§¦©§¨©§¦¨
ux` ipiic zegilya oecl elkei ,xeyd e` mc`d zngn mc`d iwfpa

,l`xyia miwifn eaxi `ly ick ,l`xyiúBàåìäå úBàãBäà äåäc éãéî¦¦©£¨£¨§©§¨
xeyd iwfp oia `ax wlig recne .x`azpy enke mzegily mda miyery

.mc`d iwfpl
éøîà,daiyid ipa ewlig -eäééúeçéìL ïðéãáò à÷ ékmipic dfi`a - ¨§¥¦¨©§¦¨§¦©§

,l`xyi ux` ipiic ly mzegily laa ipiic miyerdéeâa ïì íé÷c éãéîa§¦¦§¦¨§©¥
oi`y ze`eldd ipica oebke ,aeigd mekq dnk mda epl xexay mixaca -

j` ,`id dnk d`eldd z` meyl jixvdéeâa ïì íé÷ àìc éãéîaoi`y - §¦¦§Ÿ¦¨§©¥
z` meyl jixvy el` miwfpa oebke ,eneyl mikixve aeigd mekq epl xexa

,wfpd melyz mekq zrcl cark wfipd.eäééúeçéìL ïðéãáò àìŸ©§¦¨§¦©§
:`xnbd dywnéøîàixd ,daiyid ipa eywd -,íãàa øBLe ,øBLa øBL ¨§¥§§¨¨

déeâa ïì íé÷ àì énðmeyl jixve ,aeigd mekq epl xexa oi` mda s` - ©¦Ÿ¦¨§©¥
miyer mda recne ,mlyl wifnd jixv dnk zrcl ick wfpd ieey z`

.mzegilyàlàmeyn ,aeigd mekq epl xexay enk df xac aygp i`ce ¤¨
yà÷eLa àøBz éðacæî àëéä éæç ÷etxknp ieey dfi`a d`xpe `vp - £¥¥¨¦§©§¥¨§¨

iwfpa s` ok m`e ,wfedy xeyd ieey z` rcp jkae ,weya xey,íãàa íãà̈¨§¨¨
énð ,øBLa íãàexn`pà÷eLa écáò éðacæî àëéä éæç ÷et`vpy - ¨¨§©¦£¥¥¨¦§©§¥©§¥§¨

oi` el` miwfpa recne ,wfpd ieey z` rcpe weya car xknp dnka d`xpe
.mzegily miyerãBòås` ,weligd mrh edf m` ,dywìôk íeìLz §©§¤¤

,apbd mlynyäMîçå äòaøà íeìLúåegahe dy e` xey apebd mlyny §©§©§¨¨©£¦¨
,exkn e`éöé÷citk dynge drax` e` ltk mlyny ,`ed aevw mekqy - §©§¥

,daipbd ieeyeäééúeçéìL ãáòðoi`y epcia `ed llke ,laaa mze` dabpe ©£¥§¦©§
.laaa zeqpw ipic miaeb

:xg` ote`a zwlgn `xnbdéøîà,daiyid ipa ewlig -ïðéãáò à÷ ék ¨§¥¦¨©§¦¨
eäééúeçéìL,mzegily miyer mipic dfi`a -àðBîîa,zepenn ipica - §¦©§§¨¨

j` ,ze`eelde miwfp oebkàñð÷altkd inelyz oebk zeqpw ipica - ¦§¨¨
,dynge drax`e.eäééúeçéìL ïðéãáò àìŸ©§¦¨§¦©§

iwfp s` ok m` :`xnbd dywníãàwfedyàeä àðBîîc ,íãàa,qpw `le ¨¨§¨¨§¨¨
,eieeyn ezigtdy dn lr mlyn ixdy,eäééúeçéìL ãáòðxn` recne ©£¥§¦©§

.laaa mipc oi` mze`y `ax

:`xnbd zvxznàçéëLc àúléîa ,eäééúeçéìL ïðéãáò à÷ ékwfida - ¦¨©§¦¨§¦©§§¦§¨¦§¦¨
j` ,ievndíãàwfedyàçéëL àìc ,íãàa,df wfidïðéãáò àì ¨¨§¨¨§Ÿ§¦¨Ÿ©§¦¨

.eäééúeçéìL§¦©§
:`xnbd dywnéøämelyzçéëLc ,íâôe úLBa,df wfidãéáòð £¥¤§¨¦§¦©©£¥

eäééúeçéìL.laaa dabpe,`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -éëä §¦©§¨§¥¨¦
énð,laaa miaeb df melyz s` ok` -éæeæ äàî òaøà éaâà àtt áø àäc ©¦§¨©¨¨©§¥©§©¥¨¥

úLBaìyiiay mc`n fef ze`n rax` dab `tt ax ixdy -melyz xear §¤
.zyead

:`xnbd dywnàtt áøãì déúéì àäå,`tt axk dkldd oi` ixde - §¨¥¥¦§©¨¨
ïîçð áøì àcñç áø déì çìLcdl`y ongp axl `cqg ax gly ixdy - §¨©¥©¦§¨§©©§¨

,zyead inelyz oipradéì çìLå,daeyza ongp axàñð÷ ,àcñç àcñç §¨©¥¦§¨¦§¨§¨¨
ìááa úéaâî à÷ixd ,qpwl aygpy zyead melyz laaa jpd daeb ike - ¨©§¥§¨¤

.laaa zeqpw ipic mipc oi`
:xg` ote`a zwlgn `xnbd,eäééúeçéìL ïðéãáò ék ,àlà`weecàúléîa ¤¨¦©§¦¨§¦©§§¦§¨

déa úéàå ,àçéëLcs` df xaca yie -ñék ïBøñçciqtn raezdy - ¦§¦¨§¦¥¤§¦
.oennénð éà ,ñék ïBøñç déa úéìå àçéëLc àúléî ìáàote`a s` e` - £¨¦§¨¦§¦¨§¥¥¤§¦¦©¦
`edy,ñék ïBøñç déa úéàå àçéëL àìc àúléîel` mipte`aàì ¦§¨§Ÿ§¦¨§¦¥¤§¦Ÿ

.eäééúeçéìL ïðéãáò©§¦¨§¦©§

:lirl zeiyewd lk evxezi df weligleCkìäyi ,llkd edfy xg`ne - ¦§¨
y ,zyead inelyze mc`d iwfp laaa miaeb oi` jkly uxzlíãàwfedy ¨¨

,ñék ïBøñç déa úéàc áb ìò óà ,íãàamewn lknàçéëL àìc ïåék §¨¨©©©§¦¥¤§¦¥¨§Ÿ§¦¨
,xg` mc`l wifi mc`y df xac.edééúeçéìL ïðéãáò àìd okeóà ,úLBa Ÿ©§¦¨§¦©§¤©

àçéëLc áb ìòmewn lkn ,mc` yiiai mc`y df xacdéa úéìc ïåék ©©¦§¦¨¥¨§¥¥
yiiaznl,ñék ïBøñç,oenn eciqtd `l ixdy.eäééúeçéìL ïðéãáò àì ¤§¦Ÿ©§¦¨§¦©§

:`xnbd dywn .laaa miaeb xey iwfpy `ax ixaca dpc `xnbdåikøBL §
wfedyàáø øîàäå ,ìááa ïéáBb øBLa,envrBúBà ïéáBb ïéà ÷éfäL øBL §¦§¨¤§¨¨©¨¨¤¦¦¥¦
.ìááa,`ax zpeeka xxal yieïàî ÷éfàc,xeyd wifd in z` -àîéìéà §¨¤§©¦©¦¥¨

,íãà ÷éfàcdywiíãà ÷éfàc øBL àéøéà éàî`weec `ax hwp recn - §©¦¨¨©¦§¨§©¦¨¨
`lde ,llk ievn epi` df ote`y mc`d z` wifd xeydy÷éfàc íãà eléôà£¦¨¨§©¦

íãà,mc` wifdy xeyn xzei ievn ewfpyénðy lirl `ax xn`ïéáBb ïéà ¨¨©¦¥¦
,àèéLt àlà .ìááa BúBàote`a ezpeekyéðz÷e ,øBL ÷éfàcmya o`k §¨¤¤¨§¦¨§©¦¨¨¥

y `ax,ìááa BúBà ïéáBb ïéàxey wifdy xeyy lirl xn`y enk `lye ¥¦§¨¤
.laaa miaeb

:`xnbd zvxzníúä ,éøîàmiaeb oi` xey wifdy xeyy `ax xn`y ¨§¥¨¨
xaecn ,laaa ewfp melyzízamlyl epice ,minrt yly gbp `l oiicry §¨

ipic oick laaa eze` miaeb oi` jkle ,qpw meyn cala wfp ivg dgibpd lr
eli`e .lirl x`azpy enke zeqpwdàëäiwfp inelyz miaeby `ax xn`y ¨¨

xaecn ,xeya wfedy xeyãòeîacrede minrt yly gbp xaky ,wifdl §¨
`edy mly wfp mlyn gbep m` dzrne ,edexnyiy oic ziaa milrad ipta

.laaa eze` miaeb jkle ,ievn ewifde ,qpw epi`e oenn

:`xnbd dywnàáø øîàäå,envrìááa ãòeî ïéàdidiy zexyt` oi` - §¨¨©¨¨¥¨§¨¤
oic zial ede`iad `l mz eceray eizegibp lry oeiky ,laaa cren xey
meyn laaa mz xey iwfp miaebe mipc oi` ixdy ,epxnyiy eilraa zexzdl

miaeby `ax xn` ji`e .cren xeyd dyrp `ly `vnp ,md zeqpw ipicy
,`xnbd zvxzn .laaa cren xey iwfp,éøîàxaecn o`kíúä ãòéiàc ¨§¥§¦©©¨¨

àëäì äeúéiàåjkae ,l`xyi ux`ay oic zia ipta xeyd lr ecirdy - §©§¨§¨¨
laa ipiic mileki aey gbpyke ,laal ede`iad jk xg`e ,cren dyrp

.cren `edy oeik mly wfp mlyl eaiigl
:`xnbd dywnàäå,laal l`xyi ux`n xeyd `eaiy df ote`àúléî §¨¦§¨

ïðéãáò àìc zøîà àä àçéëL àìc àúléîe ,àéä àçéëL àìc§Ÿ§¦¨¦¦§¨§Ÿ§¦¨¨¨§©§§Ÿ©§¦¨
,eäééúeçéìLoi` ok` ,`xnbd zvxzn .df ote`a xaic `axy xnel oi`e §¦©§

oebk `l` ,l`xyi ux`n xeyd z` e`iady xaecníúäc ïðaø eúàc§¨©¨¨§¨¨
àëä äeãòééåxeyd lr ecirde ,laal mignend l`xyi ux` ipiic e`ay - §¦£¨¨¨

,`xnbd dywn .cren dyrp jkae mdiptaóBñ óBñdf xac s`àúléî¦§¨
ïðéãáò à÷ àì àçéëL àìc àúléî zøîà zàå ,àéä àçéëL àìc§Ÿ§¦¨¦§©§¨§©§¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ¨©§¦¨

.eäééúeçéìL§¦©§
:xg` ote`a `ax ixac zayiin `xnbdàáø øîà÷ ék ,àlàxn`y dn - ¤¨¦¨¨©¨¨

xaecn ,laaa xeya wfedy xey iwfp miaeby `axaiwfp,ìâøå ïLoebke §¥§¤¤
iwfp ly dclez df ote`y ,jka ewifde ez`pdl xg` xeya xeyd jkgzpy

df ote`y ,dpeek `la ewifde ekelid jxca xg` xey sgcy e` ,`ed oy
,`ed lbx iwfp ly dclezeäðéð ïúléçzî ïéãòeîccren el` mipte`ay - §¨¦¦§¦¨¨¦§

eiwfp lr mlyl aiigy xnelk ,ok dyry dpey`xd mrta xak jkl xeyd

el` mipte`y ,laaa eze` miaeb jkle ,mly wfp dpey`xd mrta s`
qpw `le md zepenn ipice ,migiky:

:dpyna epipy,'eëå øîñna Bà ãetMa Bàååk ,øòöepxetiv lr elit`e ©©§¨©¦©©§¥§
dxeag dyer epi`y mewn:

y epizpyna x`eany dn :`xnbd zxxanílzLî ÷æð íB÷îa àlL øòö©©¤Ÿ¦§¤¤¦§©¥
,wfp dyrp `ly mewna s` xrvd lr mlyny -àðz ïàîdfi` zrck - ©¨¨

.dzpyp `pz
,àáø øîàzrck epizpyn,àéä éàfò ïaenke,àéðúczyxta xn`p ¨©¨¨¤©©¦§©§¨

zgY dxEAg rvR zgY rvR dIeM zgY dIeM' (dk `k zeny) exiaga laegd§¦¨©©§¦¨¤©©©¤©©¨©©

,'dxEAg'äøeaç' ,øîBà éàfò ïa .äléçz äøîàð 'äiåk' ,øîBà éaø ©¨©¦¥§¦¨¤¤§¨§¦¨¤©©¥©¨
.äléçz äøîàð,`ax x`aneéâìôéî à÷ éàîa,i`fr oae iax ewlgp dna - ¤¤§¨§¦¨§©¨¦§§¥

,øáñ éaøyäiåk',weqtd zligza dxen`d 'òîLî äøeaç da úéìc- ©¦¨©§¦¨§¥¨©¨©§©
,wfp lk el mxb `le cala exrivy xnelk ,cala diek ea dyry dzernyn

jkl ,xrvd lr mlyl aiig df ote`a s`y rnyneàðîçø áúkokn xg`l ¨©©£¨¨
äøeaç','dxEAg zgY'äiåë'c dìò ééelâìxn`py dn lr zelbl - ©¨©©©¨§©¥£¨¦§¦¨
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xcde"פח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc `nw `aa(ipy meil)

ä èøôe ììëamde zg` dyxta miaezkíé÷çeønweqta mnewna,äfî äæ ¦§¨§¨©§¨¦¤¦¤
éâìôî÷.ewlgp -,øáñ éaøya BúBà ïéðc ïéàzcin,èøôe ììkepiide ¨¦§§¥©¦¨©¥¨¦§§¨§¨

mipicd z` `l` llka oi`e llkd z` yxtl `a hxtdy mixne` oi`y
,eppipra s`e .cegl hxtd z`e cegl llkd z` miyxec `l` ,hxtay

xn`p jk xg`e ,zeiekd ibeq lkl 'llk' `id weqta dligz dxen`d diekd
zgY dxEAg' xn`p jk xg` wxe ,ef dyxcl jiiy epi`y 'rvR zgY rvR'¤©©©¨©©¨©©
oeike .cala dxeag dnr yiy dkn wx zllek `idy ,hxt `idy 'dxEAg©¨

,'hxte llk'a mze` miyxec oi` zg` zaa hxtde llkd eazkp `ly
`l` ,dxeag da yiy diek lr wx miaiigy ,'diek'd z` zyxtn 'dxeag'y
dnr oi` m` s` xrvd inelyza aiige ,dnvr ipta 'diek'd z` miyxec

.dxeag,øáñ éàfò ïáedf oipr s`ya BúBà ïéðczcin,èøôe ììk`linne ¤©©¨©¨¦§§¨§¨
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FWxgW liaWA `cge `cg lkC zWFaE¤§¨¨¨§¨¨¦§¦¤¥§
Fci rHiTn y"n FNEM inC Fl ozFpe sFQal§©§¥§¥¦¦©¨
Fci inC `EdW wfp ozFp `EdW t"r`W¤¤¥¤¤¤§¥¨
lag m` Eh` cFre zWFaE xrv iERix ozFp¥¦©©¤§¨¦¨©
Edin zWFaE xrv iERixn xhRi ike WxgA§¥¥§¦¦¨¥¥¦©©¤¦

oOwl opzC `dn(.ft sc)aiIg WxgA laFgd ¥¨¦§©§©¨©¥§¥¥©¨
iciA WxgA mzdC l"vnC wCwcl oi ¥̀§©§¥§§¨¨§¥¥¦¥
zEpOE` xA `Ed F` z"x ixacM minẄ©¦§¦§¥©§
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òöt àø÷ áBzëð ïk íà ïBöøk ñðBàå ãéæîk ââBL úBaøì§©¥§¥¦§¤§¨¦¥¦§§¨¤©
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בבא קמא. פרק שמיני - החובל דף פה עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc `nw `aa(ipy meil)

úBaøìa wifnd mc`,ââBLaiigy ,wifdl oiekzd `lyå ,ãéæîkwifnd ok §©¥§¥¦§
añðBàaiig ,wifdl edeqp`y -ka wifn.ïBöø:`xnbd zvxzn,ïk íà ¤§¨¦¥

,qpe`de bbeyd z` aiigl ick wx `a weqtdy,'òöôa òöt' àø÷ áBzëð¦§§¨¤©§¨©
edpéî òîL ,'òöt úçz òöt' éàîo`kn cenll yi -ézøz,mipic ipy - ©¤©©©¨©§©¦¨©§¥

d`ian .wfp yiyk xrv lr aiigy mbe ,aiig qpe`ae bbeya wifndy mb
:df aeigl sqep xewn `xnbdàø÷ øîà ,øîà àáøc déîMî àtt áø©¨¨¦§¥§¨¨¨©¨©§¨

(hi `k zeny) ietix inc oiprl,'àtøé àtøå'zcnln oeyld zelitke §©Ÿ§©¥
laegd jixvyïzéìd inc z`,äàeôøs`íB÷îainelyz mlyny.÷æð ¦¥§¨¦§¤¤

ixde :`xnbd dywnéàäef oeyl zelitk -déì éòaîzkxvp -àðúãëì ©¦¨¥¥§¦§¨¨
,ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLé éaø éácxn`pàtøå','àtøéeïàkî §¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥§©Ÿ§©¥¦¨

micnl,úBàtøì àôBøì úeLø äðzépLepi` edkd 'dy oeiky mixne` `le ¤¦§¨§§¥§©§
.wfp yiy mewna ietix aiigl xzein weqtd oi` ok m`e ,eze`txl i`yx

:`xnbd zvxzn,ïk íà,ze`txl `texl zeyx yiy wx cnln weqtdy ¦¥
,'àtøé àôBøå' àø÷ áBzëð'`Rxi `Rxe' oeyldnedpéî òîLcenll yi - ¦§§¨§¥§©¥§©Ÿ§©¥§©¦¨

laegd jixvy ,df oicïzéìincäàeôøs`íB÷îayiy.÷æðdywn ¦¥§¨¦§¤¤
:`xnbdïøîàãëì déì éòaî ézkàåepxn`y itk ,df weqt jxvp oiicr - §©©¦¦¨¥¥¦§©£¨¨

,(`"r) lirléetéøa àø÷ déa éðúéîì,oeyld z` letkl weqtd jxvedy - §¦§¥¥§¨§¦
`pz zrcke ,ez`etxa laegd aiig dknd zngn mignv ea elr m`y cnll

:`xnbd zvxzn .my dcedi iaxe `nw,ïk íàwx zcnln oeyld zelitky ¦¥
,df oic,'àtøé àtøé' Bà ,'àtø àtø' Bà àø÷ àîéìdxezd zltek dzide ¥¨§¨©Ÿ©Ÿ§©¥§©¥

e ,dlin dze` z`éàîoeyld iepiy edn -dpéî òîL ,'àtøé àtøå'oic s` ©§©Ÿ§©¥§©¦¨
,df.÷æð íB÷îa äàeôø ïzéì¦¥§¨¦§¤¤

zwiicn .'wfp' `ll mixacd zrax` iaeig mikiiy cvik zxxan `xnbd
mixac drax` mlyny xnel (`"r) `ziixad dkxvedy jkn :`xnbd

,wfp yiy mewnaììkîrnyn -eäì úçkLîcs` mze` ep`vny -àlL ¦§¨§©§©©§¤Ÿ
.÷æð íB÷îael` mixac drax` :`xnbd zxxanéëéä ,÷æð íB÷îa àlL ¦§¤¤¤Ÿ¦§¤¤¥¦
eäì úçkLîjiiy ote` dfi`a `xnbd zx`an .mze` ep`vn ote` dfi`a - ©§©©§
:mdn cg` lkøòö,wfp `lléðz÷ãk,(:bt) dpynaBà ãetMa Bàåk ,øòö ©©¦§¨¨¥©©§¨©¦

øîñna,y`a mpailyBðøBtéö ìò eléôàå`edyäNBò BðéàL íB÷î ©©§¥©£¦©¦§¨¤¥¤
,äøeaçoke .wfp el oi`eéetéøoebk ,wfp `ll jiiyéãéî déì áéàk äåäc- ©¨¦©£¨¨¦¥¦¦

,za`ek dkn el dzidy÷éìñå`txzde -,dàôéøç ànñ déì éúééàå- §¨¦§©§¥¥©¨£¦¨
,dknd lr egipde sixg mq laegd el `iadedéøNéáì déøååçàåjtde - §©§§¥§¦§¥

,zrxv d`xnl exya z`éøöcànñ déì éáúBàì Cmq my gipdl - §¨¦§§¥¥©¨
,d`etxdéøNéác àðååb déèe÷ðàìote`ae ,oey`xd ed`xn z` xifgdl - §©§¥©§¨§¦§¥

melyz oke .wfp `ll ietix yi dfúáLoebk ,wfp `ll jiiydé÷ãäc ¤¤§©§¥
àðBøãðéàaxcga exbqy -déìháe,zay dfa yiy ,ezk`lnn elhiae - §¦§§¨©§¥

aeig jiiy oke .wfp `leúLBaoebk ,wfp `lldétàa déì ÷øcel wxiy - ¤§¨¥§©¥
wfp `l j` zyea dfa yiy ,eipta:

:dpyna epipy,ïéàeMé÷ øîBL àeä eléàk BúBà ïéàBø ,úáLozp xaky ¤¤¦§¦¥¦¦
elbx ince eci inc el::df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzzney ¨©¨¨

melyzúáL,jk `idïéàBø[miny-]øîBL' àeä eléàk BúBàdcy ¤¤¦§¦¥
,'ïéàeMé÷,`ziixad dkiynn .eilg ini lk df xky el mlyne,øîàz íàå ¦¦§¦Ÿ©

ef `neya ixd,ïécä úcî äú÷ì,ecqtd lk z` dfa mliy `l xnelkcixd ¨§¨¦©©¦§
àøáb éàä çtúéî ék,`ixa lagpd didyk -íéàeMé÷ øîBLc àøâà åàì ¦¦§©©©§¨©©§¨§¥¦¦

ìé÷L àeä,mi`eyiw xneyk wx xky lhep did `l -àlàdidàìååc éìc ¨¦¤¨¨¥©§¨
min iilc a`ey -àøâà ìé÷Låxney xkyn lecb df xkye ,xky lhepe - §¨¦©§¨

,mi`eyiwénð éàdid wfpd ilel ixd ,elbx z` rhw m` oke -çéìLa ìéæà ¦©¦¨¦§¨¦©
miyp` zegilya jled -,àøâà ìé÷Låzxiny xkyn lecb df xkye §¨¦©§¨
e ,`iyew ef oi` .mi`eyiwäú÷ì àì ïécä úcî,jkaL'wfp'd melyza ixd ¦©©¦Ÿ¨§¨¤

Bì ïúð øákz`Bãé éîc,drhwyBìâø éîãexwir lry `vnpe .drhw m` §¨¨©§¥¨§¥©§
mliy xak ,xzei lecb mxkyy zek`lna weqrl leki epi`y eieey zzigt
dk`ln elit` dyer epi` ezlgn iniay jk lr `ed 'zay'd melyze ,el
mlyn df z`e ,ezlag ixg` da weqrl leki `edy ,mi`eyiw zxinyk dlw

.laegd el
:mipey miwfpa zayde wfpd inelyz ote` z` zhxtn `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

Bãé úà òè÷,exiag lyBãé éîc Bì ïúBð,'wfp' melyzaezney jxevl ¨©¤¨¥§¥¨
døîBL àeä eléàk BúBà ïéàBø úáLly dcy,ïéàeMé÷xky el mlyne ¤¤¦§¦¥¦¦

m` .ezlgn inia dfe ,Bìâø éîc Bì ïúBð ,Bìâø úà øaéLmelyz jxevl ¦¥¤©§¥§¥©§
dúáLzeaiaq zkll leki epi` ixdy ,mi`eyiw xneyk eneyl xyt` i` ¤¤

`l` ,dcydàeä eléàk BúBà ïéàBøe ayei,çútä úà øîBLel mlyne ¦§¦¥¤©¤©
m` .df xkyBðéò úà ànéñ,eipir izy z` -e ,Bðéò éîc Bì ïúBðjxevl ¦¥¤¥¥§¥¥
d melyzúáL`l` ,xneyk eneyl xyt` i`àeä eléàk BúBà ïéàBø ¤¤¦§¦

.íéçéøa Bðéçèîm`,BLøéçe ,dk`ln meyl ie`x epi`Bì ïúBðmelyza ©§¦¨¥©¦¥§¥
z` wfpd,Blek éîc.melkl ie`x epi` ixdy ,o`k oi` 'zay'e §¥

:`xnbd zwtzqn .exiaga laegd iaeig zneya wtq d`ian `xnbdéòä¥
å ,Bãé úà òè÷ ,àáøoiicreäeãîà àìdyng melyz jxevl oic zia ¨¨¨©¤¨§Ÿ£¨

e laegd xfg `txzdy mcewe ,mnlyl edeaiig `le ,mixac,Bìâø úà øaéL¦¥¤©§
åoiicr,eäeãîà àìeeäî ,BLøéç óBqáìe ,eäeãîà àìå ,Bðéò úà ànéñ §Ÿ£¨¦¥¤¥§Ÿ£¨§©¥§©

:wtqd iccv z` `ax x`an .eiaeig z` micne` cvik -ïåék ,ïðéøîà éî¦©§¦©¥¨
eäeãîà àìc,dzr crdéì ébñ àðcîeà ãçalk lr cg` ocne`a el ic - §Ÿ£¨§©§§¨©¦¥

,eiwfpå,eyxig seqay oeikéããä éãäa délek éîc déì áéäéz` el mlyi - §¨¦¥§¥¥©£¥£¨¥
.cgi elek incdéì ïðéáäéå ïðéãîà àãç àãç ,àîìc Bàlk meyl yi - ¦§¨£¨£¨©§¦¨§¨£¦©¥

e ,dnvr ipta dlag lk lr el mlyie ,cxtpa eiwfpn cg`dépéî à÷ôðjkn ©§¨¦¥
,dnvr ipta dlag lk meypydéì áúéîì éòácel zzl wifnd jixvy - §¨¥§¥©¥

inelyzúLBáå øòö`neyd itkàãçå àãç ìëc,dnvr ipta dlag lk - ©©§¤§¨£¨©£¨
e .cgi miwfpd lk zneyn xzei dlecb ef `ney zxeveéäðs` lr -cinelyz §¦§

déì ïðéáäé àì ,àãçå àãç ìëc úáLå ,éetéøå ,÷æðel mipzep oi` - ¤¤§¦§¤¤§¨£¨©£¨Ÿ¨£¦©¥
,dlage dlag lk lr el` minelyzdélek éîc déì áéäé à÷c ïåéëc- §¥¨§¨¨¦¥§¥¥

,eyxig ixdy ,elek inc z` 'wfp'd melyza el ozepy oeikydéìè÷c ïàîk§©§©§¥
éîc,ebxdy enk df ixd -délek éîc déì áéäé àäåel ozp xak ixde - ¨¥§¨¨¦¥§¥¥

,xzei aiigzi `l dnvr ipta dlag lk meyp m` s` `linne ,elek inc z`
,melk dey epi`e eyxigy cr ,einc z` dzigtd dlage dlag lk ixdy

eaiigl oi` zay iabl oke .elek incn xzeia aiigzdl leki epi` mewn lkne
epi`e ,carl e`pwy ink `ed ixd elek inc z` el mliyyk ixdy ,xzei
`txzd `l ixdy ,eaiigl oi` ietix iabl oke .ezk`ln lr el mlyl aiig

inelyza mpn` .el mlyi dn lre ,dlag meyn miizpia,úLBáå øòö©©§¤
úäéîm`d ,wtzqdl yi mewn lkn -áéäé àãçå àãç ìëcel ozi - ¦©§¨£¨©£¨¨¦

,dnvr ipta dlag lk zney itl melyzdéì äåä àäcel eid ixdy -øòö §¨£¨¥©©
úLBáez` micne` ,dzr cr edecn` `ly oeiky e` ,wfpe wfp lka micxtp ¤

lk eneyiyn zegt melyzd didie ,cgi zelagd lk ly zyeade xrvd
.dnvr ipta dlag

:ewitqa `ax jiynnéöîéz íàå[dvxz-]øîBìc ,wtqd z` heytleïåék §¦¦§¥©¥¨
eäeãîà àìc,zelagd oiaéããä éãäa délek éîc déì áéäé à÷miny - §Ÿ£¨¨¨¦¥§¥¥©£¥£¨¥

yk wtzqdl yi oiicr ,cgi zelagd lk ly zyeade xrvd z` eleäeãîà£¨
,mliy `l oiicre zelagd oiaïðéøîà éî ,eäîcc ïåékxakàãç ,eäeãîà ©¦©§¦©¥¨§£¨£¨

déì áúéîì éòa àãçzney itl zyeade xrvd inc z` el zzl jixv - £¨¨¥§¥©¥
.dnvr ipta dlag lkíélL àìc ïåék ,àîìc Bà,mliy `l oiicry -áéäé ¦§¨¥¨§Ÿ¨¦¨¦

délek éîc déì.cgi zelagd lk zney itl mincd lk z` el ozi -e÷éz ¥§¥¥¥
.hytp `l df wtq -

:ipnf wfp ewifdyk 'wfp' inelyz oipra zwtzqn `xnbd,äaø éòacqtd ¨¥©¨
ly,'úáL',zniieqn dtewz cearl leki epi`yíéîãa BúzçBtä- ¤¤©©§§¨¦

,weya cark xkndl eieey z` dzigtndeäî`id m`d ,dpic dn - ©
'zay'd z` wx mlyn `edy e` ,zgt eze` lr el mlyne ,'wfp'k zaygp

:wtqd z` `xnbd zx`an .cearl leki epi`y mini mze` ly,éîc éëéä¥¦¨¥
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úBaøìa wifnd mc`,ââBLaiigy ,wifdl oiekzd `lyå ,ãéæîkwifnd ok §©¥§¥¦§
añðBàaiig ,wifdl edeqp`y -ka wifn.ïBöø:`xnbd zvxzn,ïk íà ¤§¨¦¥

,qpe`de bbeyd z` aiigl ick wx `a weqtdy,'òöôa òöt' àø÷ áBzëð¦§§¨¤©§¨©
edpéî òîL ,'òöt úçz òöt' éàîo`kn cenll yi -ézøz,mipic ipy - ©¤©©©¨©§©¦¨©§¥

d`ian .wfp yiyk xrv lr aiigy mbe ,aiig qpe`ae bbeya wifndy mb
:df aeigl sqep xewn `xnbdàø÷ øîà ,øîà àáøc déîMî àtt áø©¨¨¦§¥§¨¨¨©¨©§¨

(hi `k zeny) ietix inc oiprl,'àtøé àtøå'zcnln oeyld zelitke §©Ÿ§©¥
laegd jixvyïzéìd inc z`,äàeôøs`íB÷îainelyz mlyny.÷æð ¦¥§¨¦§¤¤

ixde :`xnbd dywnéàäef oeyl zelitk -déì éòaîzkxvp -àðúãëì ©¦¨¥¥§¦§¨¨
,ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLé éaø éácxn`pàtøå','àtøéeïàkî §¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥§©Ÿ§©¥¦¨

micnl,úBàtøì àôBøì úeLø äðzépLepi` edkd 'dy oeiky mixne` `le ¤¦§¨§§¥§©§
.wfp yiy mewna ietix aiigl xzein weqtd oi` ok m`e ,eze`txl i`yx

:`xnbd zvxzn,ïk íà,ze`txl `texl zeyx yiy wx cnln weqtdy ¦¥
,'àtøé àôBøå' àø÷ áBzëð'`Rxi `Rxe' oeyldnedpéî òîLcenll yi - ¦§§¨§¥§©¥§©Ÿ§©¥§©¦¨

laegd jixvy ,df oicïzéìincäàeôøs`íB÷îayiy.÷æðdywn ¦¥§¨¦§¤¤
:`xnbdïøîàãëì déì éòaî ézkàåepxn`y itk ,df weqt jxvp oiicr - §©©¦¦¨¥¥¦§©£¨¨

,(`"r) lirléetéøa àø÷ déa éðúéîì,oeyld z` letkl weqtd jxvedy - §¦§¥¥§¨§¦
`pz zrcke ,ez`etxa laegd aiig dknd zngn mignv ea elr m`y cnll

:`xnbd zvxzn .my dcedi iaxe `nw,ïk íàwx zcnln oeyld zelitky ¦¥
,df oic,'àtøé àtøé' Bà ,'àtø àtø' Bà àø÷ àîéìdxezd zltek dzide ¥¨§¨©Ÿ©Ÿ§©¥§©¥

e ,dlin dze` z`éàîoeyld iepiy edn -dpéî òîL ,'àtøé àtøå'oic s` ©§©Ÿ§©¥§©¦¨
,df.÷æð íB÷îa äàeôø ïzéì¦¥§¨¦§¤¤

zwiicn .'wfp' `ll mixacd zrax` iaeig mikiiy cvik zxxan `xnbd
mixac drax` mlyny xnel (`"r) `ziixad dkxvedy jkn :`xnbd

,wfp yiy mewnaììkîrnyn -eäì úçkLîcs` mze` ep`vny -àlL ¦§¨§©§©©§¤Ÿ
.÷æð íB÷îael` mixac drax` :`xnbd zxxanéëéä ,÷æð íB÷îa àlL ¦§¤¤¤Ÿ¦§¤¤¥¦
eäì úçkLîjiiy ote` dfi`a `xnbd zx`an .mze` ep`vn ote` dfi`a - ©§©©§
:mdn cg` lkøòö,wfp `lléðz÷ãk,(:bt) dpynaBà ãetMa Bàåk ,øòö ©©¦§¨¨¥©©§¨©¦

øîñna,y`a mpailyBðøBtéö ìò eléôàå`edyäNBò BðéàL íB÷î ©©§¥©£¦©¦§¨¤¥¤
,äøeaçoke .wfp el oi`eéetéøoebk ,wfp `ll jiiyéãéî déì áéàk äåäc- ©¨¦©£¨¨¦¥¦¦

,za`ek dkn el dzidy÷éìñå`txzde -,dàôéøç ànñ déì éúééàå- §¨¦§©§¥¥©¨£¦¨
,dknd lr egipde sixg mq laegd el `iadedéøNéáì déøååçàåjtde - §©§§¥§¦§¥

,zrxv d`xnl exya z`éøöcànñ déì éáúBàì Cmq my gipdl - §¨¦§§¥¥©¨
,d`etxdéøNéác àðååb déèe÷ðàìote`ae ,oey`xd ed`xn z` xifgdl - §©§¥©§¨§¦§¥

melyz oke .wfp `ll ietix yi dfúáLoebk ,wfp `ll jiiydé÷ãäc ¤¤§©§¥
àðBøãðéàaxcga exbqy -déìháe,zay dfa yiy ,ezk`lnn elhiae - §¦§§¨©§¥

aeig jiiy oke .wfp `leúLBaoebk ,wfp `lldétàa déì ÷øcel wxiy - ¤§¨¥§©¥
wfp `l j` zyea dfa yiy ,eipta:

:dpyna epipy,ïéàeMé÷ øîBL àeä eléàk BúBà ïéàBø ,úáLozp xaky ¤¤¦§¦¥¦¦
elbx ince eci inc el::df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzzney ¨©¨¨

melyzúáL,jk `idïéàBø[miny-]øîBL' àeä eléàk BúBàdcy ¤¤¦§¦¥
,'ïéàeMé÷,`ziixad dkiynn .eilg ini lk df xky el mlyne,øîàz íàå ¦¦§¦Ÿ©

ef `neya ixd,ïécä úcî äú÷ì,ecqtd lk z` dfa mliy `l xnelkcixd ¨§¨¦©©¦§
àøáb éàä çtúéî ék,`ixa lagpd didyk -íéàeMé÷ øîBLc àøâà åàì ¦¦§©©©§¨©©§¨§¥¦¦

ìé÷L àeä,mi`eyiw xneyk wx xky lhep did `l -àlàdidàìååc éìc ¨¦¤¨¨¥©§¨
min iilc a`ey -àøâà ìé÷Låxney xkyn lecb df xkye ,xky lhepe - §¨¦©§¨

,mi`eyiwénð éàdid wfpd ilel ixd ,elbx z` rhw m` oke -çéìLa ìéæà ¦©¦¨¦§¨¦©
miyp` zegilya jled -,àøâà ìé÷Låzxiny xkyn lecb df xkye §¨¦©§¨
e ,`iyew ef oi` .mi`eyiwäú÷ì àì ïécä úcî,jkaL'wfp'd melyza ixd ¦©©¦Ÿ¨§¨¤

Bì ïúð øákz`Bãé éîc,drhwyBìâø éîãexwir lry `vnpe .drhw m` §¨¨©§¥¨§¥©§
mliy xak ,xzei lecb mxkyy zek`lna weqrl leki epi`y eieey zzigt
dk`ln elit` dyer epi` ezlgn iniay jk lr `ed 'zay'd melyze ,el
mlyn df z`e ,ezlag ixg` da weqrl leki `edy ,mi`eyiw zxinyk dlw

.laegd el
:mipey miwfpa zayde wfpd inelyz ote` z` zhxtn `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

Bãé úà òè÷,exiag lyBãé éîc Bì ïúBð,'wfp' melyzaezney jxevl ¨©¤¨¥§¥¨
døîBL àeä eléàk BúBà ïéàBø úáLly dcy,ïéàeMé÷xky el mlyne ¤¤¦§¦¥¦¦

m` .ezlgn inia dfe ,Bìâø éîc Bì ïúBð ,Bìâø úà øaéLmelyz jxevl ¦¥¤©§¥§¥©§
dúáLzeaiaq zkll leki epi` ixdy ,mi`eyiw xneyk eneyl xyt` i` ¤¤

`l` ,dcydàeä eléàk BúBà ïéàBøe ayei,çútä úà øîBLel mlyne ¦§¦¥¤©¤©
m` .df xkyBðéò úà ànéñ,eipir izy z` -e ,Bðéò éîc Bì ïúBðjxevl ¦¥¤¥¥§¥¥
d melyzúáL`l` ,xneyk eneyl xyt` i`àeä eléàk BúBà ïéàBø ¤¤¦§¦

.íéçéøa Bðéçèîm`,BLøéçe ,dk`ln meyl ie`x epi`Bì ïúBðmelyza ©§¦¨¥©¦¥§¥
z` wfpd,Blek éîc.melkl ie`x epi` ixdy ,o`k oi` 'zay'e §¥

:`xnbd zwtzqn .exiaga laegd iaeig zneya wtq d`ian `xnbdéòä¥
å ,Bãé úà òè÷ ,àáøoiicreäeãîà àìdyng melyz jxevl oic zia ¨¨¨©¤¨§Ÿ£¨

e laegd xfg `txzdy mcewe ,mnlyl edeaiig `le ,mixac,Bìâø úà øaéL¦¥¤©§
åoiicr,eäeãîà àìeeäî ,BLøéç óBqáìe ,eäeãîà àìå ,Bðéò úà ànéñ §Ÿ£¨¦¥¤¥§Ÿ£¨§©¥§©

:wtqd iccv z` `ax x`an .eiaeig z` micne` cvik -ïåék ,ïðéøîà éî¦©§¦©¥¨
eäeãîà àìc,dzr crdéì ébñ àðcîeà ãçalk lr cg` ocne`a el ic - §Ÿ£¨§©§§¨©¦¥

,eiwfpå,eyxig seqay oeikéããä éãäa délek éîc déì áéäéz` el mlyi - §¨¦¥§¥¥©£¥£¨¥
.cgi elek incdéì ïðéáäéå ïðéãîà àãç àãç ,àîìc Bàlk meyl yi - ¦§¨£¨£¨©§¦¨§¨£¦©¥

e ,dnvr ipta dlag lk lr el mlyie ,cxtpa eiwfpn cg`dépéî à÷ôðjkn ©§¨¦¥
,dnvr ipta dlag lk meypydéì áúéîì éòácel zzl wifnd jixvy - §¨¥§¥©¥

inelyzúLBáå øòö`neyd itkàãçå àãç ìëc,dnvr ipta dlag lk - ©©§¤§¨£¨©£¨
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,xzei aiigzi `l dnvr ipta dlag lk meyp m` s` `linne ,elek inc z`
,melk dey epi`e eyxigy cr ,einc z` dzigtd dlage dlag lk ixdy

eaiigl oi` zay iabl oke .elek incn xzeia aiigzdl leki epi` mewn lkne
epi`e ,carl e`pwy ink `ed ixd elek inc z` el mliyyk ixdy ,xzei
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,dnvr ipta dlag lk zney itl melyzdéì äåä àäcel eid ixdy -øòö §¨£¨¥©©
úLBáez` micne` ,dzr cr edecn` `ly oeiky e` ,wfpe wfp lka micxtp ¤

lk eneyiyn zegt melyzd didie ,cgi zelagd lk ly zyeade xrvd
.dnvr ipta dlag
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ïleëa áéiç:`xnbd zxxan .(:bt) lirl mixen`d mixac dynga -éàä- ©¨§¨©
e eia` z` dkdy df ote`äNò àìeaéîc éëéä ,äøeaçokzi cvik - Ÿ¨¨©¨¥¦¨¥

,mc z`ved `ll ,mieey z` zigtnd 'wfp' didiyåàìdf oi` m`d -ïBâk ©§
Bãé ìò eäkäL,eieey zgtede ,dveekzpeBôBñåa`d lyøBæçìeze`ixal ¤¦¨©¨§©£

,`txzdl dteq dxeag da oi`y dkn lk ixdy ,oey`xd eieeyleelkn
mewn,ïleëa áéiç ,éðz÷inelyz aeig yi onfl wfpa mby gkene ,wfpa mbe ¨¨¥©¨§¨

:`xnbd dgec .'wfp'àëä ,éøîàdpyna -BLøéçL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa ¨§¥¨¨§©©§¦¨§¤¥§
,`txzn epi`y reaw wfp edfy ,eia`l,äøeaç Ba äNò àìåxeht okle §Ÿ¨¨©¨

dywn .`txzdl dcizry dlaga 'wfp' inelyz yiy di`x oi`e ,dzinn
,eia` z` yxigy xaecny okzi cvik :digcd lr `xnbd,äaø øîàäå§¨¨©©¨

âøäð ,åéáà úà LøBçä,mc epnn `viy d`xp `ly s` ,dzin aiig -éôì ©¥¤¨¦¤¡¨§¦
,äøeaç àìa äLéøçì øLôà éàLici lr dnxbp zeyxgd ixdyàútéè ¤¦¤§¨©£¦¨§Ÿ©¨¦¨¨

àîãcy mc ztih -déðãeàa déì äìôð.epf`a dltpy - §¨¨¨§¨¥§§¥
:xg` ote`a dpynd z` dcinrn `xnbdàëä ,àlàdpyna -éàîa ¤¨¨¨§©

BçlébL ïBâk ,ïðé÷ñòoeik 'wfp'a aiig j` ,dxeag ziiyr dfa oi`y ,eia`l ©§¦¨§¤¦§
m` :`xnbd dywn .eieeyn zigtdy,Bçléb`ldøãä øãäîexry xefgi - ¦§¦£©¨©

,reaw wfp df oi`e ,genvlïééòa eðééäåwtqd did envr df ote`a ixde - §©§©§¨
`txzdl cizry cia wfp oia wlgl `xaq oi`y oeike ,wfp inelyza aiig m`
dcizry dlaga s`y ef dpynn heytp ,genvl cizry xriy oial

:`xnbd zvxzn .wfpa aiig ze`txzdlïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,éøîà̈§¥¨¨§©©§¦¨§
BëqLa eia`làLð,xryd z` xiynd mq -øãä àìcxfeg xryd oi`y - ¤¨¨¨§Ÿ¨©

.wfpa aiig okle ,reaw wfp df ixde ,genvl

x`eank ,oad aiigy minelyzd zrax` x`y z` df itl zx`an `xnbd
a aiig :my dpyna,øòöoeikdéLéøa éðôeèø÷ déì úéàceia`l yi - ©©§¦¥©§§¥§¥¥

,ey`xa mirvte mirwaéðôeèø÷ eäðäî éçååöåa`k zngn wrev `ede - §¨§¥¥©§©§§¥
a aiige .eilr gipdy mqd zetixg,éetéømeynééeqà àéòácjixvy - ¦§¨£¨©¥

a aiige .mqd zetixg zngn xrhvi `ly ,e`txl,úáLmeynãéwøî äåäc ¤¤©£¨§©¥
éaek éa,zeiepga cwxnd ovil eia` didy -àLéøà éðåb éåçî àéòác- ¥¥§¨£¨©§¥©§¥©¥¨

,mipvild jxck ,wegv ipipr ze`xdl ick ey`xa rprpl jixvyådzràì §Ÿ
åçîéðôeèø÷ eäðäî ,éaiige .a`kd zngn ey`xa rprpl leki epi` - ©§¥¥©§©§§¥

a,úLBay,äfî ìBãb úLBa Eì ïéà.eiig lk xriy `ll didiy ¤¥§¤¨¦¤
zxne` .`txzdl wfpd cizryk ,dax ly ewitqa oecl zxfeg `xnbd

:`xnbdäaøì déì àéòác àúléîe,dax ea wtzqdy df xac -àèéLt ¦§¨§¨£¨¥§©¨§¦¨
àñéb Cäì àáøìe ,àñéb Cäì éiaàì déì,cg` cvl iia`l heyt did - ¥§©©¥§©¦¨§¨¨§©¦¨

:mzrc z` `xnbd d`ian .xehty ,ipyd cvl `axl heyt dide ,aiigy
äúîöå ,Bãé ìò eäkä ,øîzàc,[dveekzp-]øBæçì dôBñå,dzencwléiaà §¦§©¦¨©¨§¨§¨§¨©£©©¥

,'äìBãb úáL' Bì ïúBð ,øîàezgtpy itk ,cid ieeyk 'wfp' inelyz xnelk ¨©¥¤¤§¨
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Bì ïúBð ,øîà éiaà ,Bøéáç ìLlaegd'äìBãb úáL'`edy ,wfpd melyz - ¤£¥©©¥¨©¥¤¤§¨

,eieey zzgtd inc,ãáòìwfpde ,jk x`yi zexigl `viy xg`l s` ixdy ¨¤¤
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Lmlek.øéàî éaø éøác ,á÷òéå ÷çöé íäøáà éða ïä:dipy drcéaø ¤¥§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§¥©¦¥¦©¦
,øîBà äãeäéz` `l` ,deya mlek z` miny oi`,BìãBb éôì ìBãbä §¨¥©¨§¦§

,xzei yiiazn `ed ixd xiyre lecb `edy lkkyåz`.Bðè÷ éôì ïèwä §©¨¨§¦¨§
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המשך בעמוד קיב

zea` drax`` cenr et sc ± oey`x wxt`nw `aa
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:oihhg mirwA mirwA.déì éçåeöî §¨¦§¨¦£¨¦§©§¥¥
:mQd wfFg zngn Fl miai`knéòác ©§¦¦¥£©¤©©§¨¥

.ééeñàì:iptEhxw KPdC `xrvléåäc úáL ©£¥§©£¨§©¨©§§¥¤¤©£¥
.éáek éa ãwøî:zFIEpgA cTxn oFWléòác §©¥¥¥§§©¥©£§¨¥
.éðååb ééeåçàFW`xA rEprip d`xn ©§¥©§¥©§¤¦£©§Ÿ

mipviNd KxcM wFgU ipin zF`xdl§©§¦¥§§¤¤©¥¨¦
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m` iM lFki oi` eiWkre DizEgilWA¦§¦¥§©§¨¥¨¦¦
`YWd Dil opiaWg gztE oi`EXiw xFnWl¦§¦¦¤©©§¦¨¥©§¨
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áéiç ,íBøò,zyea incaemewn lkníBøò BLéia äîBc Bðéàezyeay ¨©¨¥¤¦§¨
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e ,áéiçmewn lknõçønä úéáa BLéia äîBc Bðéàmy cenrl jxcy ©¨¥¤¦§§¥©¤§¨
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ike :`xnbdøa íBøò[oa-],àeä úLBaoi` weya mexr jledy mc` ixde ¨©¤
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,eicba z` dnixde dkxke gexdàeä àúàåe ,yiiand `ae -,éôè eäðélc §¨¨©¦§§¥
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:`tiqa epipy.áéiç õçønä úéáa BLéiamexr cnerd ike :`xnbd dywn ¦§§¥©¤§¨©¨
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ìkî BøèBt äãeäé éaø äéä ïëåd,äøBzaL íéðéc,oennd ipic epiidc §¥¨¨©¦§¨§¦¨¦¦¤©¨
eze` miraezyk oia ,eze` mipc oi` oke ,oic ziaa mixg` oecl leki epi`y

.mixg` raez `edyk oiae
:`xnbd zx`anäãeäé éaøc àîòè éàîzepennd ipicn `neqd z` xhty ©©§¨§©¦§¨

c ,dxezayàø÷ øîà(ck dl xacna) dbbya gvex iabläãòä eèôLå' ¨©§¨§¨§¨¥¨
,'älàä íéètLnä ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéawxy yexcl yieìk ¥©©¤¥Ÿ¥©¨©©¦§¨¦¨¥¤¨

a BðLiLoicáe äkîoicLé ,ícä ìàBâBðs`ad lk,íéètLîla`ìk ¤¤§§©¤§¥©¨¤§§¦§¨¦¨
BðéàLjiiyaipic,ícä ìàBâáe äkîlirl epyxcy enke ,`neqd oebk ¤¥§©¤§¥©¨

,oic zia zzinne zelbn xehty (:et)Bðéàjiiy.íéètLîa ¥§¦§¨¦
:dcedi iax zrca ztqep `ziixa `xnbd d`ianäãeäé éaø ,Cãéà àéðz©§¨¦¨©¦§¨

àîeñ ,øîBàyiiayBì ïéàmlyl aeigBøèBt äãeäé éaø äéä ïëå .úLBa ¥¨¥¤§¥¨¨©¦§¨§
ìkîd.äøBza úBøeîàä úBöî:`xnbd zx`andéøa àLéL áø øîà ¦¨¦§¨£©¨¨©©¦¨§¥

äãeäé éaøc àîòè éàî ,éãéà áøczeevnd lkn `neqd z` xhty §©¦¦©©§¨§©¦§¨
c ,dxezayàø÷ øîà,(` e mixac) l`xyi mrl zeevnd cenil oipra ¨©§¨

,'íéètLnäå íéwçä [äåönä úàæå]' (úåöîä äìàå)zeevnd eywede §Ÿ©¦§¨©ª¦§©¦§¨¦
,yexcl yie ,oennd ihtynl miwegdeíéètLîa BðLiL ìkipica - ¨¤¤§§¦§¨¦

,zepenndBðLémb,íéètLîa BðéàL ìëå ,íéwçå úBöîa,`neqd oebk ¤§§¦§§ª¦§¨¤¥§¦§¨¦
,zepennd ihtyn llka epi`y zncewd `ziixaa x`azdyBðéàs` aiig ¥

íéwçå úBöîa.dxeza mixen`d §¦§§ª¦
:`neq didy ,sqei ax ixac z` df oipra d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥

àðéîà äåä Léøîc ,xne` iziid dligza -øîàc ïàîil xn`iyky - ¥¥£¨£¦¨©§¨©
y ,minkgd on cg`øîàc ,äãeäé éaøk äëìäy,úBönä ïî øeèt àîeñ £¨¨§©¦§¨§¨©¨¨¦©¦§

ïðaøì àáè àîBé àðéãáò à÷,micinlzl aeh mei ly dcerq dyr` - ¨©§¦¨¨¨¨§©¨¨
,àîòè éàîmeynàðéã÷tî àìczeevnd z` miiwl deevn ippi`y - ©©§¨§Ÿ¦©§¦¨

emewn lknàðéãáò à÷dyer ip` -,úBöîmiiwny inn dlecb izlrne ¨©§¦¨¦§
.mda aiig `edy zngn wx zeevnd z`àzLäå,dzr la` -úéòîLc §©§¨§¨§¦

àäìexn`n z` izrnyy -ìBãb ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøcezlrna §¨§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨¨
,äNBòå äeeönä,zeevnd z` lhai `ny cinz yyege b`ec `edy oeik ©§¤§¤

äeeöî BðéàL énîmdaäNBòåixdy ,jka iyewe ler el oi`y oeik ,mze` ¦¦¤¥§¤§¤
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,zeevna aiig `neq,àîòè éàî .ïðaøì àáè àîBé àðéãáòmeynéëc ©§¦¨¨¨¨§©¨¨©©§¨§¦
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øBLaî,wifndå ,úLBáe úáL ,éetéø ,øòö ,÷æð ílLî íãàäLm` ok ¦§¤¨¨¨§©¥¤¤©©¦¤¤¤§
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,(:dt) oixcdpqa x`eank ef d`kd lr dzin aiig epi`y ,mcåd okìáBç §¥
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cinz miwfp oipraäòømc`y oeik ,ewfed m` oiae ewifd m` oia ,mybty inl ¨¨
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ïéøeètdne ,eax dpw car dpwy dn ik ,mlyl oenn mdl oi` ixdy ,lkdn §¦
.(:bk oiyeciw) dlra dpw dy` dzpwyìáàzngn `l` ,xenb xeht df oi` £¨

okle ,oenn mdl oi`y,ïîæ øçàì ïéîlLîm` oebkäMàä äLøbúðe` §©§¦§©©§©¦§¨§¨¨¦¨
ãáòä øøçzLð,miqkp mdl yieì ïéáéiç.ílL ¦§©§¥¨¤¤©¨¦§©¥

äknäz`äøeaç ïäa äNòå ,Bnàå åéáà,mc d`ivend dkn -åokìáBçä ©©¤¨¦§¦§¨¨¨¤©¨§©¥
úaLa Bøéáça,mc epnn `ivedeïlekî øeèt,minelyzd lkn -éðtî ©£¥©©¨¨¦¨¦§¥

BLôða ïBcð àeäLdyrn lr miyper ipya yprp mc` oi`e ,dzin aiig - ¤¦§©§
.minelyzn xeht `ed okle ,cala xengd ypera `l` ,cg`

,ïlekî øeèt ,BlL éðòðk ãáòa ìáBçäålka dkf card ziipwa ixdy §©¥§¤¤§©£¦¤¨¦¨
lk ,oec`l enlyi ea elagi mixg` m` s`y oeike ,ea yiy oennd zeiekf

xehty ,ewifd envr `ed m`y oky:

àøîâ

.dzlag inc z` mlyn `ed inl ,dphw zaa laegd oica dpc `xnbd

:`xnbd zwtzqnìL äpè÷ úáa ìáBçä ,áøî øæòìà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©¥§©§©¨¤
,íéøçàd melyz z`éîì ,äìaç,jk md wtqd iccve .ozep `edéî £¥¦£¨¨§¦¦

àðîçø déì éð÷àc ïåék ,ïðéøîàz` dxezd dzpwdy -çáL'd'íéøeòð ©§¦©¥¨§©§¥¥©£¨¨¤©§¦
dly,áàìd melyz okl ,dvxiy inl dycwl lkeiy df llkaeénð äìaç §©£¨¨©¦

éåä deáàc,dia`l ozpi ok mb -dtñkî dzçôà àäc ,àîòè éàî- ©£©¨¥©©§¨§¨©§©¨¦©§¨
sqk zegt lawiy a`l cqtd jka mxbe ,dieey z` zigtd da laegd ixdy

.diyeciw zxenzàîìéc Bàz` wxyçáLdíéøeòðenvrc àeädéì éð÷à ¦§¨¤©§¦§©§¥¥
,àðîçømeyn ,oiyeciwd sqka dkfi dpycwi m`ydì øñîîì éòa éàc ©£¨¨§¦¨¥§¦§©¨

øñî éöî ,ïéçL äkeîìzeyxd oigy dkenl s` dycwl dvxi m`y - §¥§¦¨¥¨©
eciay ,'dGd Wi`l iYzp iYa z`' (fh ak mixac) weqta xen`k ,ecia¤¦¦¨©¦¨¦©¤
.oiyeciwd sqk z` dxezd el dzpwdy dfn cnlpe ,dvxiy inl dycwl

ìáàd melyz oiprlda ìaçúî éòa éàc ïåék ,äìaçleagl epevx m`y - £¨£¨¨¥¨§¦¨¥¦§©¥¨
,daìéáç éöî àìxaer l`xyin mc`a laegd ixdy ,leagl i`yx epi` - Ÿ¨¥¨¦

ok m` ,(.bl) zeaezka x`eank ,(b dk mixac) 'FzMdl siqi oR siqi `l' lrŸŸ¦¤Ÿ¦§©Ÿ
,da elag mixg`yk mbàðîçø déì dééð÷ àìz` dxezd el dzpwd `l - Ÿ©§¨¥©£¨¨

.dia`l `le ,dl mlyl aiig da laegde ,dzlag inelyz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc `nw `aa(iyily meil)

n `neq xhetd dcedi iax ly enrh :x`al `xnbd dkiynnéáéiç©¨¥
,úBi÷ìîc meynàéúàdlind ly dey dxifbaéáéiçî 'òLø' 'òLø' ©§ª¨§¨¨¨¨¨¥©¨¥

,ïéc úéa úBúéîzFMd oA m` dide' (a dk my) zewln aeiga xn`py ¦¥¦§¨¨¦¦©
rWx `Ed xW`' (`l dl xacna) xn`p oic zia zzin iaiigae ,'rWxd̈¨¨£¤¨¨

.zewlnn xeht `ed jk ,oic zia zzinn xeht `neqy myke ,'zEnl̈

:dcedi iax zrca ztqep `ziixa `xnbd d`ianäãeäé éaø ,Cãéà àéðz©§¨¦¨©¦§¨
àîeñ ,øîBàyiiayBì ïéàmelyz ly aeig,úLBa ¥¨¥¤

1

2

3

4

5

6

7

המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום שלישי עמ' ב

zea` drax`` cenr ft sc ± oey`x wxt`nw `aa

.'eë äkîa BðéàL ìk:oiC oiA zzin oiCn DiYwiR` `d `nEqeBðLiL ìk ¨¤¥§©¤§¨¨©¦§¥¦¦¦©¥¦¨¤¤§
.'eë ètLîa:EhtWe llMn DiYwiR` `dC.óñBé áø:ded xFdp iBq'éðúî §¦§¨§¨©¦§¥¦§©§¨§©¥©¦¨£¨

.÷æð àlà ílLî Bðéà øBLåa"tA xn`cM(.ek sc):FzinrA xFW `le FzinrA Wi` §¥§©¥¤¨¤¤¦§¨©§¦©£¦§Ÿ©£¦
.úBãìå éîcî øeèôedxRd z` gbPW xFWA xn`cM(.an sc lirl)`le miWp` ¨¦§¥§¨¦§¨©§¤¨©¤©¨¨£¨¦§Ÿ

cr aiIg oi` FO`e eia` dMn :mixeeW§¨¦©¥¨¦§¦¥©¨©
oiwpgPd od EN`A dxEAg odA dUrIWoixcdpq) ¤©£¤¨¤©¨§¥¥©¤¡¨¦

(:dt sc:íéøçàa eìáçL äMàå ãáò¤¤§¦¨¤¨§©£¥¦
.íéøeèt:mNWN dn mdl oi`WäLøbúð §¦¤¥¨¤©§©¥¦§¨§¨

.ãáòä øøçzLðå äMàä:miqkp Epwe ¨¦¨§¦§©§¥¨¤¤§¨§¨¦
ì ïéáéiç.ílLoiaiIg od dNgYn ixdW ©¨¦§©¥¤£¥¦§¦¨¥©¨¦

lW bFln iqkPW mNWN dn mdl oi`W `N ¤̀¨¤¥¨¤©§©¥¤¦§¥§¤
:dXExile zFxitl lrAl micArEWn dX ¦̀¨§§¨¦©©©§¥§¦¨

'îâ.éîì äìaç íéøçà ìL äpè÷ úáa§©§©¨¤£¥¦©¨¨§¦
] :`ied DciC i`Ce dlFcBíéøeòð çáL §¨©©¦¨©§¨§©§¦

.áàìgaW lM dia` ziA dixErpA [aizkC ¨©¦§¦¦§¤¨¥¨¦¨¨§©
:FNW oiWECw sqM 'it` dia`l mixErpéàc §¦§¨¦¨£¦¤¤¦¦¤§¦

.ïéçL äkeîì äéáà dì øñî éòaaizkC ¨¥¨©¨¨¦¨§¥§¦¦§¦
(ak mixac)`nl` dGd Wi`l iYzp iYA z ¤̀¦¦¨©¦¨¦©¤©§¨

oiWECw sqM KMld dvxIW inl DYzl FciA§¨§¦¨§¦¤¦§¤¦§¨¤¤¦¦
:dia`l iOp.da ìéáç éöî àì ©¦§¨¦¨Ÿ¨¥¨¦¨

ïéàã

1
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8
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15
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18

19

20

`xwC DitEBnC Kixv oi`W mEXn `N` rWx rWx `axl Dil zilC mEXn¦§¥¥§¨¨¨¨¨¨¤¨¦¤¥¨¦§¦¥¦§¨
zFxrp EN`aE zFMnA miWNWn oi`C opirnW(mye .dl sc zeaezk)zFIwln iaiIg iAB ©§¦¨§¥§©§¦§©§¥§¨©¥©¨¥©§ª

zFzin iaiIgM zFIwln iaiIg dxFY dzAix WExitA l"x xn`C xg` xace oibbFW§¦§¨¨©¥§¨©§¥¦§¨¨©¨¥©§ª§©¨¥¦
`l i`Ce mzd dMn dMn xn` `ax rWx rWx xn` iIA` dxFY dzAix okid¥¨¦§¨¨©©¥¨©¨¨¨¨¨¨¨©©¥©¥¨¨©©Ÿ
bilR opgFi 'x oke rWx rWx `ax WixC̈¦¨¨¨¨¨¨§¥¨¨¨¦
oibbFW zFIwln iaiIg aiIgnE l"x ©̀§©¥©¨¥©§ª§¦
oke rWx rWx WixC `l oinElWzA§©§¦Ÿ¨¦¨¨¨¨§¥

`wxiR `EddA(.fl sc)didi `l iAB xn` §©¦§¨¨©©¥Ÿ¦§¤
mzdn `wtp `kdn `de Wpri WFpr oFq`̈¨¥¨¥§¨¥¨¨©§¨¥¨¨
dY` zg` drWx mEXn FzrWx icM `wtp©§¨§¥¦§¨¦¦§¨©©©¨
oFnnE dzinA `cg wiQnE 'Ek FaiIgn§©§©¦¨¨§¦¨¨
rWx rWx WixC `l oFnnE zFwlnA `cge§¨¨§©§¨Ÿ¨¦¨¨¨¨
`ibEq `idde opgFi 'xe `axC `nrh Epiide§©§©§¨§¨¨§¨¨§©¦§¨
oiprl `N` rWx rWx iWxC `lC ixaq©§¥§Ÿ©§¥¨¨¨¨¤¨§¦§©
rWxC `xwC zFwlOd sEbA odW mixaC§¨¦¤¥§©©§¦§¨§¨¨
zFMd oA m` dide aizM zFwlOd sEbA§©©§§¦§¨¨¦¦©
icdA `EdW oFnOn xFhtl la` rWxd̈¨¨£¨¦§¦¨¤©£¥
`l zFwlOd sEbA oi`W zFwlnE dzin¦¨©§¤¥§©©§Ÿ
xiRW `ax Dl sili dMOn la` opiWxC©§¦¨£¨¦©¥¨¦¨¨¨©¦
dPnNWi dnda dMn aizM oinElWzaC¦§©§¦§¦©¥§¥¨§©§¤¨
rWx rWxC y"b mzd 'it` Dil zi` iIA`e§©©¥¦¥£¦¨¨§¨¨¨¨
`axC `AiN` FzrWx iAB mzdC `ibEqe§§¨§¨¨©¥¦§¨©¦¨§¨¨
dzinA xi`n iAxM iwFn ded iIA`e `iz ©̀§¨§©©¥£¨¥§©¦¥¦§¦¨
`xw Kixv `l oFnnE zFwlnC zFwlnE©§§©§¨Ÿ¨¦§¨

:rWx rWx `iz`C§©§¨¨¨¨¨
ïëåmipiC lMn FxhFR dcEdi iAx did §¥¨¨©¦§¨§¦¨¦¦

`ixi` i`n k"` DniY .dxFYAW¤©¨¥©©¦§¨
il dOle lirl zWFaA dcEdi 'x xhtC§¨©§¨§¤§¥§¨¨¦
sFQaNW i"xl d`xpe Lipir LipirC y"b§¥¤¥¤§¦§¤§¦¤§©
FxhFR didX dOn dcEdi 'x FA xfg̈©§¨¦©¤¨¨§
FxhFtl dWxC `vOWM cal zWFAn¦¤§©§¤¨¨§¨¨§§
y"b iNbC e`l i` p"` zElbe dziOn¦¦¨§¨¦©§©¥
Wxcnl `xaq ded `nEq xFhtl LipirC§¥¤¦§¨£¨§¨¨§¦§©

:xi`n 'xM zElB iAB©¥¨§¥¦
ïëåzFvOd lMn FxhFR dcEdi 'x did §¥¨¨§¨§¦¨©¦§

opzC `d DniY .dxFYA ]zFxEn`d]¨£©¨¥©¨¦§©
dNibOd z` `xFTd wxRA(mye .ck sc dlibn) §¤¤©¥¤©§¦¨

zFxF`n d`x `NW lM xnF` dcEdi iAx©¦§¨¥¨¤Ÿ¨¨§
d`x 'it` rnW lr qFxti `l einIn¦¨¨Ÿ¦§©§©£¦¨¨
zFvOd lMn xEhRC `kd xn` iOp `nqpe§¦§¨©¦¨©¨¨§¨¦¨©¦§
mixg` `ivFdl rnW lr qFxti K`ide§¥©¦§©§©§¦£¥¦
`nrh WxtnE WOn `nEqA ixiinC rnWn ociC `xnBA la` y"` `nEq Fpi`e dxrnA clFPW [F`] lt` ziaA aWFiA einIn zFxF`n d`x `NW iwFnC inlWExiaE¦©§¦§¥¤Ÿ¨¨§¦¨¨§¥§©¦¨¥¤©¦§¨¨§¥¨£¨©§¨¨¦©©§©§©§¥§¨©¨§¨¥©§¨
xn` dOl Ef dwEa` ipA Dil xn` FciA dwEa`e `nEq d`xW iqFi 'xM d`pd Dil zi` [ixaq] opAxe zFxF`Od on dpdp oi`C mEXn qxFR oi` xn`C dcEdi iAxC§©¦§¨§¨©¥¥¦§¥¤¡¤¦©§§©¨¨©§¥¦¥£¨¨§¥¤¨¨¨©£¨§¨¨©¥§¦£¨¨¨¨©
`nEq dcEdi 'x xhtC b"r s`C d`xpe WOn `nEqA `N` KiIW `l `nrh i`de mizgRd on izF` oiliSnE izF` oi`Fx mc` ipA iciA Ef dwEa`W onf lM Dil¥¨§©¤£¨§¨¦§¥¨¨¦¦©¦¦¦¦©§¨¦§©©§¨Ÿ©¨¤¨§¨©¨§¦§¤§©§¨©§¨¨
`nEq la` EdA zaiignC dAxd zFvn WIW mEXn opAxCn ENit` opiaiIgn `le `nxB onGdW dUr zFvnA `xHRin dX`C b"r`C aiIg opAxCn n"n zFvOd lMn¦¨©¦§¦§©¨¨©¨§§¦¨¦©§¨§¦§£¥¤©§©§¨¨§Ÿ§©§¦¨£¦¦§©¨¨¦¤¥¦§©§¥¦§©¤¤§£¨¨
lr qFxti `l opAxCn ENit` einIn zFxF`n d`x `NW FzF` KklE llM l`xUi zxFzA bdFp oi`W ixkp FnM l"d k"` opAxCn 'it` zFvOd lMn Dil zxhR i ¦̀©§¨¥¦¨©¦§£¦¦§©¨¨§¨§¦¤¥¥§©¦§¨¥§¨§©¤Ÿ¨¨§¦¨¨£¦¦§©¨¨Ÿ¦§©
inA xn`cM `id opAxC y"wC opAxCn `N` iaiIgn `l iOp mixg`C ozaFg ici mixg` `ivFnE opAxCn aiIg `OYqpe d`x m` la` d`pd Dil zilC oeiM rnW§©¥¨§¥¥£¨¨£¨¦¨¨§¦§©¥©¨¦§©¨¨¦£¥¦§¥¨¨©£¥¦©¦Ÿ¦©§¥¤¨¦§©¨¨¦§©¨¨¦¦§¨©§¦

FzOW(.`k sc zekxa)i mixg` `ivFdl rnW lr qxFR oi` opAxCn aiIgC b"r`C FkPgl `N` oi`W KEPigl riBdW ohwC `aEIgl `nEqC aEIg inC `le:ozaFg ic ¤¥§Ÿ¨¥¦§¨§¦¨§¨¨¤¦¦©§¦¤¥¤¨§©§§§©¨¦§©¨¨¥¥©§©§¦£¥¦§¥¨¨
ãáòaoiHibC w"tA xn`wcM aiIg Fz`EtxA `de z"`e .mNEMn xEhR FNW iprpM(mye :ai sc)Fz`Etx KixtE FAxl Fz`EtxE FYaW ozFp Fxiag lW FCar ci rHiw iAB §¤¤§©£¦¤¨¦¨§§¨¦§¨©¨¦§¨¨©§§¦¦©¥¦©©©§¤£¥¥¦§§¨§©¨¦§¨

oFxzId on Epiid mNEMn xEhR p"dC l"ie inFi `zlzA iqYi`e `tixg `Oq Ecare inFi 'dl EdEcn`C `kixv `l iPWnE DiA iiEqY` iraC `id DiciC¦¥¦§¨¥¦§¥¥§©¥Ÿ§¦¨§¨§§¥§¨§©¨£¦¨§¦§¥¦§¨¨¥§§¨¦¨©§¦©¦§
dWw EdinE card z` ofA ixiin `kdC l"ie zaXn xEhRCn Kpf ipi`e iOr dUr carl xnFl axd lFkiC 'ipzOn hFWtze xn`Y m`e 'bA iqYi`e 'dA EdEcn`C§¨§§§¦§¥§§¦Ÿ©§¦§¦©§¦§¨¨©©¨¤¤£¥¦¦§¥¦¨¨¦§¨¦¤¤§§¨¨©§¥§¨¤¨¤¤¦¨¤
laFg Fnvr axdl oiA FA oilaFg mixg` oiA wNgl WIW d`xp k"r mNEMn xEhRC `id 'ipzn 'bA iqY`C oFxzId EpiidC FAxl Fz`Etx ozFPW opgFi iAx l"nw i`n©©¦¨¨¤¥§¨§©§©§©¦§§¦§¥§©§¦¦§¨¦¨¦§¤¤¥§©¥¥£¥¦§¦¥§¨©©§¥

:lMA dkf xaMW FA¤§¨¨¨©Ÿ
ïåékoifgF` mipWaE dia`l mixErp gaW lM dia` ziA dixErpA aizkC qxhpETA 'iR .a`l mixErp gaW `pngx Dil ipw`C(mye .ai sc n"a)FYaE FpA z`ivn iAB ¥¨§©§¥¥©§¨¨§©§¦¨©¦©§§¥¦§¦¦§¤¨¥¨¦¨¨§©§¦§¨¦¨¦§©¦£¦©¥§¦©§¦

oiWECwC `Ow wxR WixaC FWExiRl dWwe dia`l mixErp gaWC mEXn dia`l Dz`ivn FYaC 'iR iOp miPhTd(mye :b sc)zFxrp EN`aE(:n sc zeaezk)xn` ©§©¦©¦¦§¦§¦¨¨§¨¦¨¦¦§©§¦§¨¦¨§¨¤§¦¦§¥¤¤©¨§¦¦§¥§¨¨©
dixErpAn wiRnC mEXn `le Dihwp `nlrA `pniql mixErp gaW hiwpC iYkEC lkaC d`xpe mixaC x`W mzdn opitli `le aizkC `Ed mixcp zxtdA `EddC§©©£¨©§¨¦¦§¦§Ÿ©§¦¨¥¨¨§¨§¨¦§¦§¤¦§¨§¥§¨¦§©§¦§¦¨¨§©§¨©§¥§Ÿ¦§©¦¦¦§¤¨

vnE oigW dMEnE lEEpnl Dl xqn irA i`C FNW oiWECw sqkC eixaC sFqA qxhpETA WxiR iOp oiYrnWaEdxrp wxRA `xnB WxtncM dai` mEXn a`l iOp Dz`i ¦§©§¦©¦¦¥©§§¥§§¨¨§¤¤¦¦¤§¦¨¥¨©¨¦§¨¥§¦§¦¨¨©¦¨©¦¥¨§¦§¨¥§¨¨§¤¤©£¨
dzYRzPW(mye :en sc my)DA KiIW oi`C b"r`C xfrl` iAxl dlAgA Dil `irAnE oigW dMEnE lEEpnl dPxqni d`ivn Fl oYY `NW d`xPW KFYn `OW opiWiigC ¤¦§©§¨§©§¦¨¤¨¦¤¦§¤¤Ÿ¦¥§¦¨¦§§¤¨¦§¨¥§¦¦¨§¨¥§©¨¨§©¦¤§¨¨§§¥©¨¨

:DRqMn Dzgt`C mEXn a` lW zFidl `Ed iE`x n"n oOwl xn`cM EdiitEbA `xrv Edl zi`C icinA ciRw `lC dai ¥̀¨§Ÿ¨¦§¦¥§¦§©£¨§©§¦§¨©§©¨¨¦§¤©¦§©§§¨¦©§¨
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è"î äøBzaL íéðéc ìkî BøèBt äãeäé éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦§¨§¦¨¦¦¤©¨
ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå àø÷ øîà äãeäé éaøc§©¦§¨¨©§¨§¨§¨¥¨¥©©¤¥
äkîa BðLiL ìk älàä íéètLnä ìò ícä ìàBb¥©¨©©¦§¨¦¨¥¤¨¤¤§§©¤
ìàBâáe äkîa BðéàL ìk íéètLîa BðLé ícä ìàBâáe§¥©©¤§§¦§¨¦¨¤¥§©¤§¥
àîeñ øîBà äãeäé 'ø Cãéà àéðz íéètLîa Bðéà ícä©©¥§¦§¨¦©§¨¦¨§¨¥¨
úBöî ìkî BøèBt äãeäé éaø äéä ïëå úLBa Bì ïéà¥¤§¥¨¨©¦§¨§¦¨¦§
éàî éãéà áøc déøa àLéL áø øîà äøBza úBøeîàä̈£©¨¨©©¥¨§¥§©¦¦©
íéwçä úBönä älàå àø÷ øîà äãeäé 'øc àîòè©§¨§§¨¨©§¨§¥¤©¦§©ª¦
íéwçå úBöîa BðLé íéètLîa BðLiL ìk íéètLnäå§©¦§¨¦¨¤¤§§¦§¨¦¤§§¦§§ª¦
óñBé áø øîà íéwçå úBöîa Bðéà íéètLîa BðéàL ìëå§¨¤¥§¦§¨¦¥§¦§§ª¦¨©©¥
øîàc äãeäé 'øk äëìä øîàc ïàî àðéîà äåä Léøî¥¥£¨£¦¨©§¨©£¨¨§§¨§¨©
ïðaøì àáè àîBé àðéãáò à÷ úBönä ïî øeèt àîeñ¨¨¦©¦§¨¨§¦¨¨¨¨§©¨¨
úéòîLc àzLäå úBöî àðéãáò à÷å àðéãwtî àìc è"î§Ÿ¦©§¦¨§¨¨§¦¨¦§§©§¨§©§¦
øîàc ïàî äNBòå äeeöî BðéàL énî äNBòå äeeönä ìBãb àðéðç 'ø øîàc àðéðç 'øc àäì§¨§£¦¨§¨©£¦¨¨©§¤§¤¦¦¤¥§¤§¤©§¨©
:éôè àøâà éì úéà àðéãwtî éëc è"î ïðaøì àáè àîBé àðéãáò äãeäé éaøk äëìä ïéà éì¦¥£¨¨§©¦§¨¨§¦¨¨¨¨§©¨¨§¦¦©§¦¨¦¦©§¨§¥

'éðúîéîc ílLîe úLBáe úáL éetéø øòö ÷æð ílLî íãàäL øBLaî íãàa øîBç äæ¤¤§¨¨¦§¤¨¨¨§©¥¤¤©©¦¤¤¤§©¥§¥
äNò àìå Bnà úàå åéáà úà äknä úBãìå éîcî øeèôe ÷æð àlà ílLî Bðéà øBLå úBãìå§¨§¥§©¥¤¨¤¤¨¦§¥§¨©©¤¤¨¦§¤¦§Ÿ¨¨
õeç ïleëa áéiç éøáò ãáòa ìáBçä ïleëa áéiç íéøetkä íBéa Bøéáça ìáBçå äøeaç ïää¤©¨§¥©£¥§©¦¦©¨§¨©¥§¤¤¦§¦©¨§¨
øîBà äãeäé éaø ïleëa áéiç íéøçà ìL éðòðk ãáòa ìáBçä BlL àeäL ïîæa úáMä ïî¦©¤¤¦§©¤¤©¥§¤¤§©£¦¤£¥¦©¨§¨©¦§¨¥
ãáòä ïéøeèt íéøçàa eìáçL íäå áéiç ïäa ìáBçä äòø ïúòéât å"ùç úLBa íéãáòì ïéà¥©£¨¦¤§¦¨¨¨¨©¥¨¤©¨§¥¤¨§©£¥¦§¦¨¤¤
øçàì ïéîlLî ìáà ïéøeèt íéøçàa eìáçL íäå áéiç íäa ìáBçä äòø ïúòéât äMàäå§¨¦¨§¦¨¨¨¨©¥¨¤©¨§¥¤¨§©£¥¦§¦£¨§©§¦§©©

ì ïéáéiç ãáòä øøçzLð äMàä äLøbúð ïîæäøeaç ïäa äNòå Bnàå åéáà äknä ílL §©¦§¨§¨¨¦¨¦§©§¥¨¤¤©¨¦§©¥©©¤¨¦§¦§¨¨¨¤©¨
øeèt BlL éðòðk ãáòa ìáBçäå BLôða ïBcð àeäL éðtî ïlekî øeèt úaLa Bøéáça ìáBçäå§©¥©£¥§©¨¨¦¨¦§¥¤¦§©§§©¥§¤¤§©£¦¤¨

:ïlekî'îâéî éîì äìaç íéøçà ìL äpè÷ úáa ìáBçä áøî øæòìà éaø dépéî àòa ¦¨¨¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©¥§©§©¨¤£¥¦©¨¨§¦¦
àäc àîòè éàî éåä äeáàc énð äìaç áàì íéøeòð çáL àðîçø déì éð÷àc ïåék ïðéøîà©§¦¨¥¨§©§¥¥©§¨¨§©§¦§©©¨¨©¦©£¨£¥©©§¨§¨
äkeîì dì øñîîì éòa éàc àðîçø déì éð÷àc àeä íéøeòð çáL àîìéc Bà dtñkî dúçôà©§§¨¦©§¨¦§¨§©§¦§©§¥¥©§¨¨§¦¨¥§¦§©¨§¥
àðîçø déì dééð÷ àì ìéáç éöî àì da ìaçúî éòa éàc ïåék äìaç ìáà øñî éöî ïéçL§¦¨¥¨©£¨©¨¨¥¨§¦¨¥¦§©¥¨Ÿ¨¥¨¦Ÿ©§¥¥©§¨¨
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צז zea` drax`` cenr ft sc ± oey`x wxt`nw `aa

.'eë äkîa BðéàL ìk:oiC oiA zzin oiCn DiYwiR` `d `nEqeBðLiL ìk ¨¤¥§©¤§¨¨©¦§¥¦¦¦©¥¦¨¤¤§
.'eë ètLîa:EhtWe llMn DiYwiR` `dC.óñBé áø:ded xFdp iBq'éðúî §¦§¨§¨©¦§¥¦§©§¨§©¥©¦¨£¨

.÷æð àlà ílLî Bðéà øBLåa"tA xn`cM(.ek sc):FzinrA xFW `le FzinrA Wi` §¥§©¥¤¨¤¤¦§¨©§¦©£¦§Ÿ©£¦
.úBãìå éîcî øeèôedxRd z` gbPW xFWA xn`cM(.an sc lirl)`le miWp` ¨¦§¥§¨¦§¨©§¤¨©¤©¨¨£¨¦§Ÿ

cr aiIg oi` FO`e eia` dMn :mixeeW§¨¦©¥¨¦§¦¥©¨©
oiwpgPd od EN`A dxEAg odA dUrIWoixcdpq) ¤©£¤¨¤©¨§¥¥©¤¡¨¦

(:dt sc:íéøçàa eìáçL äMàå ãáò¤¤§¦¨¤¨§©£¥¦
.íéøeèt:mNWN dn mdl oi`WäLøbúð §¦¤¥¨¤©§©¥¦§¨§¨

.ãáòä øøçzLðå äMàä:miqkp Epwe ¨¦¨§¦§©§¥¨¤¤§¨§¨¦
ì ïéáéiç.ílLoiaiIg od dNgYn ixdW ©¨¦§©¥¤£¥¦§¦¨¥©¨¦

lW bFln iqkPW mNWN dn mdl oi`W `N ¤̀¨¤¥¨¤©§©¥¤¦§¥§¤
:dXExile zFxitl lrAl micArEWn dX ¦̀¨§§¨¦©©©§¥§¦¨

'îâ.éîì äìaç íéøçà ìL äpè÷ úáa§©§©¨¤£¥¦©¨¨§¦
] :`ied DciC i`Ce dlFcBíéøeòð çáL §¨©©¦¨©§¨§©§¦

.áàìgaW lM dia` ziA dixErpA [aizkC ¨©¦§¦¦§¤¨¥¨¦¨¨§©
:FNW oiWECw sqM 'it` dia`l mixErpéàc §¦§¨¦¨£¦¤¤¦¦¤§¦

.ïéçL äkeîì äéáà dì øñî éòaaizkC ¨¥¨©¨¨¦¨§¥§¦¦§¦
(ak mixac)`nl` dGd Wi`l iYzp iYA z ¤̀¦¦¨©¦¨¦©¤©§¨

oiWECw sqM KMld dvxIW inl DYzl FciA§¨§¦¨§¦¤¦§¤¦§¨¤¤¦¦
:dia`l iOp.da ìéáç éöî àì ©¦§¨¦¨Ÿ¨¥¨¦¨

ïéàã

1
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13

14

15

16

17

18

19

20

`xwC DitEBnC Kixv oi`W mEXn `N` rWx rWx `axl Dil zilC mEXn¦§¥¥§¨¨¨¨¨¨¤¨¦¤¥¨¦§¦¥¦§¨
zFxrp EN`aE zFMnA miWNWn oi`C opirnW(mye .dl sc zeaezk)zFIwln iaiIg iAB ©§¦¨§¥§©§¦§©§¥§¨©¥©¨¥©§ª

zFzin iaiIgM zFIwln iaiIg dxFY dzAix WExitA l"x xn`C xg` xace oibbFW§¦§¨¨©¥§¨©§¥¦§¨¨©¨¥©§ª§©¨¥¦
`l i`Ce mzd dMn dMn xn` `ax rWx rWx xn` iIA` dxFY dzAix okid¥¨¦§¨¨©©¥¨©¨¨¨¨¨¨¨©©¥©¥¨¨©©Ÿ
bilR opgFi 'x oke rWx rWx `ax WixC̈¦¨¨¨¨¨¨§¥¨¨¨¦
oibbFW zFIwln iaiIg aiIgnE l"x ©̀§©¥©¨¥©§ª§¦
oke rWx rWx WixC `l oinElWzA§©§¦Ÿ¨¦¨¨¨¨§¥

`wxiR `EddA(.fl sc)didi `l iAB xn` §©¦§¨¨©©¥Ÿ¦§¤
mzdn `wtp `kdn `de Wpri WFpr oFq`̈¨¥¨¥§¨¥¨¨©§¨¥¨¨
dY` zg` drWx mEXn FzrWx icM `wtp©§¨§¥¦§¨¦¦§¨©©©¨
oFnnE dzinA `cg wiQnE 'Ek FaiIgn§©§©¦¨¨§¦¨¨
rWx rWx WixC `l oFnnE zFwlnA `cge§¨¨§©§¨Ÿ¨¦¨¨¨¨
`ibEq `idde opgFi 'xe `axC `nrh Epiide§©§©§¨§¨¨§¨¨§©¦§¨
oiprl `N` rWx rWx iWxC `lC ixaq©§¥§Ÿ©§¥¨¨¨¨¤¨§¦§©
rWxC `xwC zFwlOd sEbA odW mixaC§¨¦¤¥§©©§¦§¨§¨¨
zFMd oA m` dide aizM zFwlOd sEbA§©©§§¦§¨¨¦¦©
icdA `EdW oFnOn xFhtl la` rWxd̈¨¨£¨¦§¦¨¤©£¥
`l zFwlOd sEbA oi`W zFwlnE dzin¦¨©§¤¥§©©§Ÿ
xiRW `ax Dl sili dMOn la` opiWxC©§¦¨£¨¦©¥¨¦¨¨¨©¦
dPnNWi dnda dMn aizM oinElWzaC¦§©§¦§¦©¥§¥¨§©§¤¨
rWx rWxC y"b mzd 'it` Dil zi` iIA`e§©©¥¦¥£¦¨¨§¨¨¨¨
`axC `AiN` FzrWx iAB mzdC `ibEqe§§¨§¨¨©¥¦§¨©¦¨§¨¨
dzinA xi`n iAxM iwFn ded iIA`e `iz ©̀§¨§©©¥£¨¥§©¦¥¦§¦¨
`xw Kixv `l oFnnE zFwlnC zFwlnE©§§©§¨Ÿ¨¦§¨

:rWx rWx `iz`C§©§¨¨¨¨¨
ïëåmipiC lMn FxhFR dcEdi iAx did §¥¨¨©¦§¨§¦¨¦¦

`ixi` i`n k"` DniY .dxFYAW¤©¨¥©©¦§¨
il dOle lirl zWFaA dcEdi 'x xhtC§¨©§¨§¤§¥§¨¨¦
sFQaNW i"xl d`xpe Lipir LipirC y"b§¥¤¥¤§¦§¤§¦¤§©
FxhFR didX dOn dcEdi 'x FA xfg̈©§¨¦©¤¨¨§
FxhFtl dWxC `vOWM cal zWFAn¦¤§©§¤¨¨§¨¨§§
y"b iNbC e`l i` p"` zElbe dziOn¦¦¨§¨¦©§©¥
Wxcnl `xaq ded `nEq xFhtl LipirC§¥¤¦§¨£¨§¨¨§¦§©

:xi`n 'xM zElB iAB©¥¨§¥¦
ïëåzFvOd lMn FxhFR dcEdi 'x did §¥¨¨§¨§¦¨©¦§

opzC `d DniY .dxFYA ]zFxEn`d]¨£©¨¥©¨¦§©
dNibOd z` `xFTd wxRA(mye .ck sc dlibn) §¤¤©¥¤©§¦¨

zFxF`n d`x `NW lM xnF` dcEdi iAx©¦§¨¥¨¤Ÿ¨¨§
d`x 'it` rnW lr qFxti `l einIn¦¨¨Ÿ¦§©§©£¦¨¨
zFvOd lMn xEhRC `kd xn` iOp `nqpe§¦§¨©¦¨©¨¨§¨¦¨©¦§
mixg` `ivFdl rnW lr qFxti K`ide§¥©¦§©§©§¦£¥¦
`nrh WxtnE WOn `nEqA ixiinC rnWn ociC `xnBA la` y"` `nEq Fpi`e dxrnA clFPW [F`] lt` ziaA aWFiA einIn zFxF`n d`x `NW iwFnC inlWExiaE¦©§¦§¥¤Ÿ¨¨§¦¨¨§¥§©¦¨¥¤©¦§¨¨§¥¨£¨©§¨¨¦©©§©§©§¥§¨©¨§¨¥©§¨
xn` dOl Ef dwEa` ipA Dil xn` FciA dwEa`e `nEq d`xW iqFi 'xM d`pd Dil zi` [ixaq] opAxe zFxF`Od on dpdp oi`C mEXn qxFR oi` xn`C dcEdi iAxC§©¦§¨§¨©¥¥¦§¥¤¡¤¦©§§©¨¨©§¥¦¥£¨¨§¥¤¨¨¨©£¨§¨¨©¥§¦£¨¨¨¨©
`nEq dcEdi 'x xhtC b"r s`C d`xpe WOn `nEqA `N` KiIW `l `nrh i`de mizgRd on izF` oiliSnE izF` oi`Fx mc` ipA iciA Ef dwEa`W onf lM Dil¥¨§©¤£¨§¨¦§¥¨¨¦¦©¦¦¦¦©§¨¦§©©§¨Ÿ©¨¤¨§¨©¨§¦§¤§©§¨©§¨¨
`nEq la` EdA zaiignC dAxd zFvn WIW mEXn opAxCn ENit` opiaiIgn `le `nxB onGdW dUr zFvnA `xHRin dX`C b"r`C aiIg opAxCn n"n zFvOd lMn¦¨©¦§¦§©¨¨©¨§§¦¨¦©§¨§¦§£¥¤©§©§¨¨§Ÿ§©§¦¨£¦¦§©¨¨¦¤¥¦§©§¥¦§©¤¤§£¨¨
lr qFxti `l opAxCn ENit` einIn zFxF`n d`x `NW FzF` KklE llM l`xUi zxFzA bdFp oi`W ixkp FnM l"d k"` opAxCn 'it` zFvOd lMn Dil zxhR i ¦̀©§¨¥¦¨©¦§£¦¦§©¨¨§¨§¦¤¥¥§©¦§¨¥§¨§©¤Ÿ¨¨§¦¨¨£¦¦§©¨¨Ÿ¦§©
inA xn`cM `id opAxC y"wC opAxCn `N` iaiIgn `l iOp mixg`C ozaFg ici mixg` `ivFnE opAxCn aiIg `OYqpe d`x m` la` d`pd Dil zilC oeiM rnW§©¥¨§¥¥£¨¨£¨¦¨¨§¦§©¥©¨¦§©¨¨¦£¥¦§¥¨¨©£¥¦©¦Ÿ¦©§¥¤¨¦§©¨¨¦§©¨¨¦¦§¨©§¦

FzOW(.`k sc zekxa)i mixg` `ivFdl rnW lr qxFR oi` opAxCn aiIgC b"r`C FkPgl `N` oi`W KEPigl riBdW ohwC `aEIgl `nEqC aEIg inC `le:ozaFg ic ¤¥§Ÿ¨¥¦§¨§¦¨§¨¨¤¦¦©§¦¤¥¤¨§©§§§©¨¦§©¨¨¥¥©§©§¦£¥¦§¥¨¨
ãáòaoiHibC w"tA xn`wcM aiIg Fz`EtxA `de z"`e .mNEMn xEhR FNW iprpM(mye :ai sc)Fz`Etx KixtE FAxl Fz`EtxE FYaW ozFp Fxiag lW FCar ci rHiw iAB §¤¤§©£¦¤¨¦¨§§¨¦§¨©¨¦§¨¨©§§¦¦©¥¦©©©§¤£¥¥¦§§¨§©¨¦§¨

oFxzId on Epiid mNEMn xEhR p"dC l"ie inFi `zlzA iqYi`e `tixg `Oq Ecare inFi 'dl EdEcn`C `kixv `l iPWnE DiA iiEqY` iraC `id DiciC¦¥¦§¨¥¦§¥¥§©¥Ÿ§¦¨§¨§§¥§¨§©¨£¦¨§¦§¥¦§¨¨¥§§¨¦¨©§¦©¦§
dWw EdinE card z` ofA ixiin `kdC l"ie zaXn xEhRCn Kpf ipi`e iOr dUr carl xnFl axd lFkiC 'ipzOn hFWtze xn`Y m`e 'bA iqYi`e 'dA EdEcn`C§¨§§§¦§¥§§¦Ÿ©§¦§¦©§¦§¨¨©©¨¤¤£¥¦¦§¥¦¨¨¦§¨¦¤¤§§¨¨©§¥§¨¤¨¤¤¦¨¤
laFg Fnvr axdl oiA FA oilaFg mixg` oiA wNgl WIW d`xp k"r mNEMn xEhRC `id 'ipzn 'bA iqY`C oFxzId EpiidC FAxl Fz`Etx ozFPW opgFi iAx l"nw i`n©©¦¨¨¤¥§¨§©§©§©¦§§¦§¥§©§¦¦§¨¦¨¦§¤¤¥§©¥¥£¥¦§¦¥§¨©©§¥

:lMA dkf xaMW FA¤§¨¨¨©Ÿ
ïåékoifgF` mipWaE dia`l mixErp gaW lM dia` ziA dixErpA aizkC qxhpETA 'iR .a`l mixErp gaW `pngx Dil ipw`C(mye .ai sc n"a)FYaE FpA z`ivn iAB ¥¨§©§¥¥©§¨¨§©§¦¨©¦©§§¥¦§¦¦§¤¨¥¨¦¨¨§©§¦§¨¦¨¦§©¦£¦©¥§¦©§¦

oiWECwC `Ow wxR WixaC FWExiRl dWwe dia`l mixErp gaWC mEXn dia`l Dz`ivn FYaC 'iR iOp miPhTd(mye :b sc)zFxrp EN`aE(:n sc zeaezk)xn` ©§©¦©¦¦§¦§¦¨¨§¨¦¨¦¦§©§¦§¨¦¨§¨¤§¦¦§¥¤¤©¨§¦¦§¥§¨¨©
dixErpAn wiRnC mEXn `le Dihwp `nlrA `pniql mixErp gaW hiwpC iYkEC lkaC d`xpe mixaC x`W mzdn opitli `le aizkC `Ed mixcp zxtdA `EddC§©©£¨©§¨¦¦§¦§Ÿ©§¦¨¥¨¨§¨§¨¦§¦§¤¦§¨§¥§¨¦§©§¦§¦¨¨§©§¨©§¥§Ÿ¦§©¦¦¦§¤¨

vnE oigW dMEnE lEEpnl Dl xqn irA i`C FNW oiWECw sqkC eixaC sFqA qxhpETA WxiR iOp oiYrnWaEdxrp wxRA `xnB WxtncM dai` mEXn a`l iOp Dz`i ¦§©§¦©¦¦¥©§§¥§§¨¨§¤¤¦¦¤§¦¨¥¨©¨¦§¨¥§¦§¦¨¨©¦¨©¦¥¨§¦§¨¥§¨¨§¤¤©£¨
dzYRzPW(mye :en sc my)DA KiIW oi`C b"r`C xfrl` iAxl dlAgA Dil `irAnE oigW dMEnE lEEpnl dPxqni d`ivn Fl oYY `NW d`xPW KFYn `OW opiWiigC ¤¦§©§¨§©§¦¨¤¨¦¤¦§¤¤Ÿ¦¥§¦¨¦§§¤¨¦§¨¥§¦¦¨§¨¥§©¨¨§©¦¤§¨¨§§¥©¨¨

:DRqMn Dzgt`C mEXn a` lW zFidl `Ed iE`x n"n oOwl xn`cM EdiitEbA `xrv Edl zi`C icinA ciRw `lC dai ¥̀¨§Ÿ¨¦§¦¥§¦§©£¨§©§¦§¨©§©¨¨¦§¤©¦§©§§¨¦©§¨
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è"î äøBzaL íéðéc ìkî BøèBt äãeäé éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦§¨§¦¨¦¦¤©¨
ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå àø÷ øîà äãeäé éaøc§©¦§¨¨©§¨§¨§¨¥¨¥©©¤¥
äkîa BðLiL ìk älàä íéètLnä ìò ícä ìàBb¥©¨©©¦§¨¦¨¥¤¨¤¤§§©¤
ìàBâáe äkîa BðéàL ìk íéètLîa BðLé ícä ìàBâáe§¥©©¤§§¦§¨¦¨¤¥§©¤§¥
àîeñ øîBà äãeäé 'ø Cãéà àéðz íéètLîa Bðéà ícä©©¥§¦§¨¦©§¨¦¨§¨¥¨
úBöî ìkî BøèBt äãeäé éaø äéä ïëå úLBa Bì ïéà¥¤§¥¨¨©¦§¨§¦¨¦§
éàî éãéà áøc déøa àLéL áø øîà äøBza úBøeîàä̈£©¨¨©©¥¨§¥§©¦¦©
íéwçä úBönä älàå àø÷ øîà äãeäé 'øc àîòè©§¨§§¨¨©§¨§¥¤©¦§©ª¦
íéwçå úBöîa BðLé íéètLîa BðLiL ìk íéètLnäå§©¦§¨¦¨¤¤§§¦§¨¦¤§§¦§§ª¦
óñBé áø øîà íéwçå úBöîa Bðéà íéètLîa BðéàL ìëå§¨¤¥§¦§¨¦¥§¦§§ª¦¨©©¥
øîàc äãeäé 'øk äëìä øîàc ïàî àðéîà äåä Léøî¥¥£¨£¦¨©§¨©£¨¨§§¨§¨©
ïðaøì àáè àîBé àðéãáò à÷ úBönä ïî øeèt àîeñ¨¨¦©¦§¨¨§¦¨¨¨¨§©¨¨
úéòîLc àzLäå úBöî àðéãáò à÷å àðéãwtî àìc è"î§Ÿ¦©§¦¨§¨¨§¦¨¦§§©§¨§©§¦
øîàc ïàî äNBòå äeeöî BðéàL énî äNBòå äeeönä ìBãb àðéðç 'ø øîàc àðéðç 'øc àäì§¨§£¦¨§¨©£¦¨¨©§¤§¤¦¦¤¥§¤§¤©§¨©
:éôè àøâà éì úéà àðéãwtî éëc è"î ïðaøì àáè àîBé àðéãáò äãeäé éaøk äëìä ïéà éì¦¥£¨¨§©¦§¨¨§¦¨¨¨¨§©¨¨§¦¦©§¦¨¦¦©§¨§¥

'éðúîéîc ílLîe úLBáe úáL éetéø øòö ÷æð ílLî íãàäL øBLaî íãàa øîBç äæ¤¤§¨¨¦§¤¨¨¨§©¥¤¤©©¦¤¤¤§©¥§¥
äNò àìå Bnà úàå åéáà úà äknä úBãìå éîcî øeèôe ÷æð àlà ílLî Bðéà øBLå úBãìå§¨§¥§©¥¤¨¤¤¨¦§¥§¨©©¤¤¨¦§¤¦§Ÿ¨¨
õeç ïleëa áéiç éøáò ãáòa ìáBçä ïleëa áéiç íéøetkä íBéa Bøéáça ìáBçå äøeaç ïää¤©¨§¥©£¥§©¦¦©¨§¨©¥§¤¤¦§¦©¨§¨
øîBà äãeäé éaø ïleëa áéiç íéøçà ìL éðòðk ãáòa ìáBçä BlL àeäL ïîæa úáMä ïî¦©¤¤¦§©¤¤©¥§¤¤§©£¦¤£¥¦©¨§¨©¦§¨¥
ãáòä ïéøeèt íéøçàa eìáçL íäå áéiç ïäa ìáBçä äòø ïúòéât å"ùç úLBa íéãáòì ïéà¥©£¨¦¤§¦¨¨¨¨©¥¨¤©¨§¥¤¨§©£¥¦§¦¨¤¤
øçàì ïéîlLî ìáà ïéøeèt íéøçàa eìáçL íäå áéiç íäa ìáBçä äòø ïúòéât äMàäå§¨¦¨§¦¨¨¨¨©¥¨¤©¨§¥¤¨§©£¥¦§¦£¨§©§¦§©©

ì ïéáéiç ãáòä øøçzLð äMàä äLøbúð ïîæäøeaç ïäa äNòå Bnàå åéáà äknä ílL §©¦§¨§¨¨¦¨¦§©§¥¨¤¤©¨¦§©¥©©¤¨¦§¦§¨¨¨¤©¨
øeèt BlL éðòðk ãáòa ìáBçäå BLôða ïBcð àeäL éðtî ïlekî øeèt úaLa Bøéáça ìáBçäå§©¥©£¥§©¨¨¦¨¦§¥¤¦§©§§©¥§¤¤§©£¦¤¨

:ïlekî'îâéî éîì äìaç íéøçà ìL äpè÷ úáa ìáBçä áøî øæòìà éaø dépéî àòa ¦¨¨¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©¥§©§©¨¤£¥¦©¨¨§¦¦
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eìáçL íéøçà àlà ãBò àìå øeèt äpè÷ Bzáa ìáBçä©¥§¦§©¨¨§Ÿ¤¨£¥¦¤¨§
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בבא קמא. פרק שמיני - החובל דף פז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc `nw `aa(iriax meil)

:wtqd z` ax hyetdéì øîà,axàlà áàì äøBzä äúkæ àìz`çáL ¨©¥Ÿ¦§¨©¨¨¨¤¨¤©
díéøeòðenvr,ãáìa.dzlag inc z` `l j` ,diyeciw sqk z` epiide §¦¦§¨

dly `ed 'zay'd melyz s`y `xnbd dpiade.
:`xnbd dywn,déáéúéà,(`"r) dpyna epipyáéiç ,éøáò ãáòa ìáBçä ¥¦¥©¥§¤¤¦§¦©¨

àeäL ïîæa ,úáMä ïî õeç ,ïleëacard -,BlLmikiiy eici iyrny oeik §¨¦©¤¤¦§©¤¤
,zayd inc z` a`d lehi ,dia`l mikiiy zad ici iyrn mby oeike ,eaxl

.cearl dleki dpi`y jkn ciqtn `ed ixdy:`xnbd zvxzn,éiaà øîà̈©©©¥
a áø äãBîd melyzúáLoeik ,elhep a`dyäéãé äNòîcdphw `idyk ¤©§¤¤§©£¥¨¤¨

dxrpe,éåä deáàc ,úeøâa úòL ãòozipy zayd z` lhep `ed `linne ©§©©§©£©¨¥
.dici iyrn wfid zxenz dl

:ax lr zeywdl `xnbd dkiynn,déáéúéà,`ziixaa epipyBðáa ìáBçä ¥¦¥©¥¦§
dBì ïzé ,ìBãbdlagd melyz z`,ãiîlaegd j`Bðáad,ïè÷`edy s` ¨¦¥¦¨¦§¨¨

`ny ,cin el mpzi `l mewn lkn ,epaa zekf el oi` ixdy ,el mlyl aiig

`l` ,eca`iäleâñ Bì äNòé,ca`p epi`e miiwznd xac `edy ,[xve`-] ©£¤§¨
.zexit epnn lk`i ohwdeBzáa ìáBçädøeèt ,äpè÷,dl mlylnàìå ©¥§¦§©¨¨§Ÿ

àlà ,ãBòelit`ïzéì ïéáéiç ,da eìáçL íéøçàdzlag inc z`.äéáàì ¤¨£¥¦¤¨§¨©¨¦¦¥§¨¦¨
`ly epiide ,minelyzd zyng lka `ziixaa xaecny `xnbd dpiade
:`xnbd zvxzn .dzlag inc z` zlawn dnvr zady xne`d ax ixack

énð àëäwx xaecn,úáLax`y z` j` ,elhep dia`y ax dcen dfay ¨¨©¦§¤¤
dnvr zal laegd ozep miaeigd:

:`xnbd dywn .zxg` `ziixal ef `ziixa oia dxizq dywn `xnbdåik §
laegdy `ed oicdBðáadBì ïzé ìBãbdlagd inc z`,ãiîx`eank ¦§¨¦¥¦¨

,ef `ziixaa,eäðéîøe,zxg` `ziixaa epipyìL åéúBðááe åéðáa ìáBçä §¦§©¥§¨¨¦§¨¤
,íéøçàmilagpd eid m`íäì ïzé ,íéìBãbdlagd inc z`,ãiîeid m`e £¥¦§¦¦¥¨¤¦¨

.äleâñ íäì äNòé íépè÷laegd la`øeèt ,BlL åéúBðááe åéðáa.ixnbl §©¦©£¤¨¤§¨§¨¨¦§¨¤¨
:`xnbd zvxzn .ixnbl xeht lecbd epaa lag m` s`y rnyneàì ,éøîà̈§¥Ÿ

ïàk ,àéL÷,milecbd eizepae eipaa laegd z` zxhetd dipyd `ziixaa - ©§¨¨
xaecnBðçìL ìò íéëeîqLkel` minc el epzi `l m`e ,eilr mdizepefne §¤§¦©ª§¨

mde mqpxtn `edy zngn mdipia didzy d`py ,'dai`'l yegl yi
e ,df oenn epnn miraezïàklaegd z` zaiignd dpey`xd `ziixaa - ¨
xaecn ,milecbd eipaaïéàLkeipa,BðçìL ìò ïéëeîñ,dai` yyg oi`e §¤¥§¦©ª§¨

.oicd xwirk ,mdl mlyl aiig okle
:`xnbd dywn .df uexiz itl `ziixad ixaca dpc `xnbdéàîa§©

àúéén÷ì àzîé÷Bàepaa laegdy dpey`xd `ziixad z` zcnrd dna - ¦§¨§©©§¨
,aiig lecbdìáBçä ,àôéñ àîéà éëä éà ,BðçìL ìò ïéëeîñ ïéàLa§¤¥§¦©ª§¨¦¨¦¥¨¥¨©¥

àlà ,ãBò àìå ,øeèt äpèwä Bzáaelit`ïéáéiç da eìáçL íéøçà §¦©§©¨¨§Ÿ¤¨£¥¦¤¨§¨©¨¦
ïzéìdzlag inc z`,äéáàì,epgley lr dkenq dpi`y zaa xaecn m`e ¦¥§¨¦¨

ok m`dì áúéîì éòa dãéãì,zayd inc z` mb dl zzl laegd jixv - §¦¨¨¥§¥©¨
éðBæî àéòácminc lhep dia` recne ,dizepefnl sqk dkixv `id oky - §¨£¨§¥

:el mipzip dlagd inc oi` ezia z` of a`d oi` m`y `xnbd dgiken .el`
øîàc ïàîì eléôàåy (.ai) oihibaénò äNò' ãáòì øîBì áøä ìBëéz` ©£¦§©§¨©¨¨©©¨¤¤£¥¦¦

,izcearemewn lknðæ éðéà,'Eixdéléî éðäwx ,mixen` el` mixac - ¥¦¨§¨¥¦¥
déì øîàc ,éðòðk ãáòa,oec`dàîBé élek àzãéáò ãéáòlk cear - §¤¤§©£¦§¨©¥¨¦£¦§¨¥¨

,meidøçñ ìéæ ,àúøBàìelawe ,xird iza igzt lr aaqe jl dlilae - §§¨¦§©
jizepefn z` mdnìáà ,ìBëàåaáéúëc éøáò ãáò(fh eh mixac) eaék' ¤¡£¨¤¤¦§¦¦§¦¦

,'Cnò Bì áBè`diy ,df weqtn miyxeceìëàîa Cnòe,äzLîa Cnò ¦¨¦¨§©£¨¦¨§¦§¤
,ezewydle elik`dl oec`d aiigyàìe ,ok el xnel leki epi` -ïkL ìk Ÿ¨¤¥

lyBzai`kf epi` dqpxtn epi` m` `linne ,ok xnel leki epi` dphwd ¦
.dly zayd inca `le ,dici iyrna

`ziixad z` x`al yi :`xnbd zvxznàleò áøc déøa àáø øîàãk§§¨©¨¨§¥§©¨
`xnba exn`y ,a`d zzin xg`l zad ly dz`ivne dici dyrn oipra
,eiqkpn zepefn dl oi`y ote`a miyxeil `le dnvrl mdy (.bn zeaezk)

y ,dfa yecigd z` `ax x`iaeäëøöð àìef dkldäôãòäì àlà- Ÿ¦§§¨¤¨§©£¨¨
md s`y ,dl mikxvpd zepefnd lr mitcerd dz`ivne dici dyrnl

e .dl mikiiyäëøöð àì ,énð àëäezaa laegdy ,ef dkld dxn`p `l - ¨¨©¦Ÿ¦§§¨
,epgley lr dkenq dpi`yk xeht dphwdäôãòäì àlàdlagd incl - ¤¨§©£¨¨

dizepefnl jxvpy dn la` ,xeht `ed mdn wxy ,dizepefn lr mitcerd
.dl zzl jixv i`ce dzlag incn

lirl xen`d uexizd itl ,dipyd `ziixaa oecl `xnbd zxaer dzr

:`xnbd dywn .epgley lr mikenq eipay ote`a zwqer ef `ziixayéàîa§©
àúééøúáì àzîé÷Bà,dpexg`d `ziixad z` zcnrd ote` dfi`a - ¦§¨§©§©§¨
,BðçìL ìò ïéëeîñag m` okledyw ok m`e ,xeht ,a`d mda la ¦§¦©ª§¨

,mixg` ly mdizepae mdipaa laegdy ,`ziixad ly `yixa x`eandn
eid m`íäì ïzé ,íéìBãbmzlag inc z`,ãiîeid m`eíäì äNòé íépè÷ §¦¦¥¨¤¦¨§©¦©£¤¨¤
,äleâñ,mdia` ogley lr mikenqa xaecn m`eéànàinc z` mdl ozi §¨©©

ixde ,mzlagéáúéîì éòa íäéáàìenk ,mdia`l mpzil `ed jixv - ©£¦¤¨¥§¥§¥
lr mikenq mdy zngn ,mdl mlyl jixv epi` eipaa lagyk `yixay

:`xnbd zvxzn .epgley,éøîàeipaa laegd a`a xehtd mrhy oeik ¨§¥
yi `linn ,mdilr citwiy xnelk ,'dai`' meyn `ed epgley lr mikenqd

c xnele wlglãéô÷ à÷ ék`weec ,jk lr citwn `ed izn -à÷c éãéîa ¦¨¨¦§¦¦§¨
øñçmlyl eilre envra mda lagyk epiide ,oenn oexqg el yiy xaca - ¨©

la` ,edexht okle mdlàîìòî àúàc éãéîa,mixg`n mdl `ay geexa - §¦¦§¨¨¥¨§¨
,oenn xqgp a`d oi`y ,mdl mlyl mikixve mda elag mixg`y oebkeàìŸ

,ãéô÷.el` minc mdl zzl xyt` okle ¨¦
:df uexiz lr `xnbd dywnäàéöî àäå,eizepae eipa lyéúà÷ àîìòîc §¨§¦¨§¥¨§¨¨¨¥

eäì,eci lr oenn xqgp epi`e xg` mewnn mdl `a df geexy -emewn lkn §
,ãéô÷ à÷`id ixd miphwd ezae epa z`ivny (.ai n"a) dpyna x`eank ¨¨¦

lr mikenqy milecb elit` epiid 'miphw'y ,(:ai my) opgei iax x`iae ,ely
cqtd el oi`y xaca s`y gkene .miphwk df oiprl mpicy mdia` ogley
lr mikenqd eizepae eipaa mixg` elagyk recn ok m`e ,citwn `ed

:`xnbd zvxzn .el mipzip dlagd inc oi` ,epgley,éøîàaàçååø ¨§¥©§¨
e ,àîìòî eäì éúà÷cmb df calndåeâa eäééôeâc àøòö eäì úéì`l - §¨¨¥§¥¨§¨¥§©£¨§©§§©¨

,d`ivna oebke ,df geex elaiw eci lry mteba xrv mdl didãéô÷,a`d ¨¦
,d`ivn iabl x`eankìáàd incaäìaç,mdlyàøòö eäì úéàc £¨£¨¨§¦§©£¨

å ,eäééôeâcmbãéô÷ àì ,eäì éúà÷ àîìòîinc z` elawi eipay a`d §©§§¥¨§¨¨¨¥§Ÿ¨¦
.dlagd

:df uexiz lr mb `xnbd dywníúä àäåote`a ,dpey`xd `ziixaa - §¨¨¨
mb ,mixen`d mi`pzd ipy z` yi ,dphwd ezaa mixg` elagydì úéàc§¦¨

å ,àôeâc àøòömbe ,dì éúà÷ àîìòîc `ziixaa x`ean mewn lknà÷ ©£¨§¨§¥¨§¨¨¨¥¨¨
éðz÷c ,ãéô÷`ziixaaïéáéiç da eìáçL íéøçà (eléôà) àlà ,ãBò àìå ¨¦§¨¨¥§Ÿ¤¨£¦£¥¦¤¨§¨©¨¦

ïzéìdzlag inc z`äéáàìepzi `l recn ,jka citwn epi` m`e ,dl `le ¦¥§¨¦¨
:`xnbd zvxzn .dzlag inc z` dlíúä ,éøîà,dpey`xd `ziixaa - ¨§¥¨¨

ote`a xaecnca`dàeä àðãt÷ àøáâjkl di`xde ,`ed octw mc` - §©§¨©§¨¨
,octw `edyïéà àäceipa,BðçìL ìò ïéëeîñokleéúàc éãéîa eléôà §¨¥§¦©ª§¨£¦§¦¦§¨¥

àîìòî eäì,mteba xrv mdl did mbe.ãéô÷la`àëä`ziixaa - §¥¨§¨¨¦¨¨
a`a xaecn ,dipyd,àeä àðãt÷ àøáb åàìc,jkl di`xdeàäceipa §©©§¨©§¨¨§¨

eizepae,BðçìL ìò ïéëeîñc ,wlgl yi dfk mc`aeéãéîa ,ãéô÷ à÷ ék §¦©ª§¨¦¨¨¦§¦¦
,déì øñç à÷cla`,àîìòî eäì éúàc éãéîa,mda lag xg`yk oebke §¨¨©¥§¦¦§¨¥§¥¨§¨

,mtebay xrv ici lr geexd mdl `a mbe xaca cqtd el oi`y,ãéô÷ àìŸ¨¦
.mdia`l `le mdl epzepy `ziixad dxn` okle

,'dlebq' el dyri ,el mlyl jixve ohwa laegdy x`azd lirl zeziixaa
:`xnbd zx`an .df xve` `ed dn `xnbd zxxane ,xve` epiideéàî©

,äøBz øôñ ,øîà àcñç áø ,'äleâñ'`ed miizpiae ,el zniiw oxwdy §¨©¦§¨¨©¥¤¨
.'zexit'd `ed cenilde ,ea cnelàì÷éc ,øîà àðeä áø øa äaø,lwc - ©¨©©¨¨©¦§¨

éøîz dépéî ìéëàc.el zniiw didz oxwde ,mixnz ohwd epnn lk`iy - §¨¦¦¥©§¥
eza ly dzlag inc z` lhep a`d oi`y ,lirl ax ixacl zxfeg `xnbd
:`xnbd zxne` .mi`xen` dfa ewlgpy d`iane ,xg` da lagy dphwd

Lé÷ì Léø øîà ïëåy ,axkáàì äøBz äúkæ àìdphwd ezaaàlàz` §¥¨©¥¨¦Ÿ¦§¨¨¨¨¤¨
çáLdíéøeòðenvr,ãáìa.dzlag inc z` `leïðçBé éaøåe wlg,øîà ¤©§¦¦§¨§©¦¨¨¨©

eléôàd inc z`äòéötdpiade .a`l dxezd dzkif laegd dze` rvty £¦§¦¨
,oirl d`xp epi`y mewn `edy ,dnecke daba drvty ezpeeky ,`xnbd

.diieyn dzgtd jka oi`e
a ike :`xnbd dywnäòéötefkCzòc à÷ìñmdinc z` dxezd dzkify §¦¨©§¨©§¨

ixde ,a`løæòìà éaø eléôà,dphw zaa laegd oica (`"r) lirl wtzqdy £¦©¦¤§¨¨
àlà déì àéòaéî÷ àìaäìaçefk Ÿ¨¦©§¨¥¤¨£¨¨
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צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc `nw `aa(iriax meil)

:wtqd z` ax hyetdéì øîà,axàlà áàì äøBzä äúkæ àìz`çáL ¨©¥Ÿ¦§¨©¨¨¨¤¨¤©
díéøeòðenvr,ãáìa.dzlag inc z` `l j` ,diyeciw sqk z` epiide §¦¦§¨

dly `ed 'zay'd melyz s`y `xnbd dpiade.
:`xnbd dywn,déáéúéà,(`"r) dpyna epipyáéiç ,éøáò ãáòa ìáBçä ¥¦¥©¥§¤¤¦§¦©¨

àeäL ïîæa ,úáMä ïî õeç ,ïleëacard -,BlLmikiiy eici iyrny oeik §¨¦©¤¤¦§©¤¤
,zayd inc z` a`d lehi ,dia`l mikiiy zad ici iyrn mby oeike ,eaxl

.cearl dleki dpi`y jkn ciqtn `ed ixdy:`xnbd zvxzn,éiaà øîà̈©©©¥
a áø äãBîd melyzúáLoeik ,elhep a`dyäéãé äNòîcdphw `idyk ¤©§¤¤§©£¥¨¤¨

dxrpe,éåä deáàc ,úeøâa úòL ãòozipy zayd z` lhep `ed `linne ©§©©§©£©¨¥
.dici iyrn wfid zxenz dl

:ax lr zeywdl `xnbd dkiynn,déáéúéà,`ziixaa epipyBðáa ìáBçä ¥¦¥©¥¦§
dBì ïzé ,ìBãbdlagd melyz z`,ãiîlaegd j`Bðáad,ïè÷`edy s` ¨¦¥¦¨¦§¨¨

`ny ,cin el mpzi `l mewn lkn ,epaa zekf el oi` ixdy ,el mlyl aiig

`l` ,eca`iäleâñ Bì äNòé,ca`p epi`e miiwznd xac `edy ,[xve`-] ©£¤§¨
.zexit epnn lk`i ohwdeBzáa ìáBçädøeèt ,äpè÷,dl mlylnàìå ©¥§¦§©¨¨§Ÿ

àlà ,ãBòelit`ïzéì ïéáéiç ,da eìáçL íéøçàdzlag inc z`.äéáàì ¤¨£¥¦¤¨§¨©¨¦¦¥§¨¦¨
`ly epiide ,minelyzd zyng lka `ziixaa xaecny `xnbd dpiade
:`xnbd zvxzn .dzlag inc z` zlawn dnvr zady xne`d ax ixack

énð àëäwx xaecn,úáLax`y z` j` ,elhep dia`y ax dcen dfay ¨¨©¦§¤¤
dnvr zal laegd ozep miaeigd:

:`xnbd dywn .zxg` `ziixal ef `ziixa oia dxizq dywn `xnbdåik §
laegdy `ed oicdBðáadBì ïzé ìBãbdlagd inc z`,ãiîx`eank ¦§¨¦¥¦¨

,ef `ziixaa,eäðéîøe,zxg` `ziixaa epipyìL åéúBðááe åéðáa ìáBçä §¦§©¥§¨¨¦§¨¤
,íéøçàmilagpd eid m`íäì ïzé ,íéìBãbdlagd inc z`,ãiîeid m`e £¥¦§¦¦¥¨¤¦¨

.äleâñ íäì äNòé íépè÷laegd la`øeèt ,BlL åéúBðááe åéðáa.ixnbl §©¦©£¤¨¤§¨§¨¨¦§¨¤¨
:`xnbd zvxzn .ixnbl xeht lecbd epaa lag m` s`y rnyneàì ,éøîà̈§¥Ÿ

ïàk ,àéL÷,milecbd eizepae eipaa laegd z` zxhetd dipyd `ziixaa - ©§¨¨
xaecnBðçìL ìò íéëeîqLkel` minc el epzi `l m`e ,eilr mdizepefne §¤§¦©ª§¨

mde mqpxtn `edy zngn mdipia didzy d`py ,'dai`'l yegl yi
e ,df oenn epnn miraezïàklaegd z` zaiignd dpey`xd `ziixaa - ¨
xaecn ,milecbd eipaaïéàLkeipa,BðçìL ìò ïéëeîñ,dai` yyg oi`e §¤¥§¦©ª§¨

.oicd xwirk ,mdl mlyl aiig okle
:`xnbd dywn .df uexiz itl `ziixad ixaca dpc `xnbdéàîa§©

àúéén÷ì àzîé÷Bàepaa laegdy dpey`xd `ziixad z` zcnrd dna - ¦§¨§©©§¨
,aiig lecbdìáBçä ,àôéñ àîéà éëä éà ,BðçìL ìò ïéëeîñ ïéàLa§¤¥§¦©ª§¨¦¨¦¥¨¥¨©¥

àlà ,ãBò àìå ,øeèt äpèwä Bzáaelit`ïéáéiç da eìáçL íéøçà §¦©§©¨¨§Ÿ¤¨£¥¦¤¨§¨©¨¦
ïzéìdzlag inc z`,äéáàì,epgley lr dkenq dpi`y zaa xaecn m`e ¦¥§¨¦¨

ok m`dì áúéîì éòa dãéãì,zayd inc z` mb dl zzl laegd jixv - §¦¨¨¥§¥©¨
éðBæî àéòácminc lhep dia` recne ,dizepefnl sqk dkixv `id oky - §¨£¨§¥

:el mipzip dlagd inc oi` ezia z` of a`d oi` m`y `xnbd dgiken .el`
øîàc ïàîì eléôàåy (.ai) oihibaénò äNò' ãáòì øîBì áøä ìBëéz` ©£¦§©§¨©¨¨©©¨¤¤£¥¦¦

,izcearemewn lknðæ éðéà,'Eixdéléî éðäwx ,mixen` el` mixac - ¥¦¨§¨¥¦¥
déì øîàc ,éðòðk ãáòa,oec`dàîBé élek àzãéáò ãéáòlk cear - §¤¤§©£¦§¨©¥¨¦£¦§¨¥¨

,meidøçñ ìéæ ,àúøBàìelawe ,xird iza igzt lr aaqe jl dlilae - §§¨¦§©
jizepefn z` mdnìáà ,ìBëàåaáéúëc éøáò ãáò(fh eh mixac) eaék' ¤¡£¨¤¤¦§¦¦§¦¦

,'Cnò Bì áBè`diy ,df weqtn miyxeceìëàîa Cnòe,äzLîa Cnò ¦¨¦¨§©£¨¦¨§¦§¤
,ezewydle elik`dl oec`d aiigyàìe ,ok el xnel leki epi` -ïkL ìk Ÿ¨¤¥

lyBzai`kf epi` dqpxtn epi` m` `linne ,ok xnel leki epi` dphwd ¦
.dly zayd inca `le ,dici iyrna

`ziixad z` x`al yi :`xnbd zvxznàleò áøc déøa àáø øîàãk§§¨©¨¨§¥§©¨
`xnba exn`y ,a`d zzin xg`l zad ly dz`ivne dici dyrn oipra
,eiqkpn zepefn dl oi`y ote`a miyxeil `le dnvrl mdy (.bn zeaezk)

y ,dfa yecigd z` `ax x`iaeäëøöð àìef dkldäôãòäì àlà- Ÿ¦§§¨¤¨§©£¨¨
md s`y ,dl mikxvpd zepefnd lr mitcerd dz`ivne dici dyrnl

e .dl mikiiyäëøöð àì ,énð àëäezaa laegdy ,ef dkld dxn`p `l - ¨¨©¦Ÿ¦§§¨
,epgley lr dkenq dpi`yk xeht dphwdäôãòäì àlàdlagd incl - ¤¨§©£¨¨

dizepefnl jxvpy dn la` ,xeht `ed mdn wxy ,dizepefn lr mitcerd
.dl zzl jixv i`ce dzlag incn

lirl xen`d uexizd itl ,dipyd `ziixaa oecl `xnbd zxaer dzr

:`xnbd dywn .epgley lr mikenq eipay ote`a zwqer ef `ziixayéàîa§©
àúééøúáì àzîé÷Bà,dpexg`d `ziixad z` zcnrd ote` dfi`a - ¦§¨§©§©§¨
,BðçìL ìò ïéëeîñag m` okledyw ok m`e ,xeht ,a`d mda la ¦§¦©ª§¨

,mixg` ly mdizepae mdipaa laegdy ,`ziixad ly `yixa x`eandn
eid m`íäì ïzé ,íéìBãbmzlag inc z`,ãiîeid m`eíäì äNòé íépè÷ §¦¦¥¨¤¦¨§©¦©£¤¨¤
,äleâñ,mdia` ogley lr mikenqa xaecn m`eéànàinc z` mdl ozi §¨©©

ixde ,mzlagéáúéîì éòa íäéáàìenk ,mdia`l mpzil `ed jixv - ©£¦¤¨¥§¥§¥
lr mikenq mdy zngn ,mdl mlyl jixv epi` eipaa lagyk `yixay

:`xnbd zvxzn .epgley,éøîàeipaa laegd a`a xehtd mrhy oeik ¨§¥
yi `linn ,mdilr citwiy xnelk ,'dai`' meyn `ed epgley lr mikenqd

c xnele wlglãéô÷ à÷ ék`weec ,jk lr citwn `ed izn -à÷c éãéîa ¦¨¨¦§¦¦§¨
øñçmlyl eilre envra mda lagyk epiide ,oenn oexqg el yiy xaca - ¨©

la` ,edexht okle mdlàîìòî àúàc éãéîa,mixg`n mdl `ay geexa - §¦¦§¨¨¥¨§¨
,oenn xqgp a`d oi`y ,mdl mlyl mikixve mda elag mixg`y oebkeàìŸ

,ãéô÷.el` minc mdl zzl xyt` okle ¨¦
:df uexiz lr `xnbd dywnäàéöî àäå,eizepae eipa lyéúà÷ àîìòîc §¨§¦¨§¥¨§¨¨¨¥

eäì,eci lr oenn xqgp epi`e xg` mewnn mdl `a df geexy -emewn lkn §
,ãéô÷ à÷`id ixd miphwd ezae epa z`ivny (.ai n"a) dpyna x`eank ¨¨¦

lr mikenqy milecb elit` epiid 'miphw'y ,(:ai my) opgei iax x`iae ,ely
cqtd el oi`y xaca s`y gkene .miphwk df oiprl mpicy mdia` ogley
lr mikenqd eizepae eipaa mixg` elagyk recn ok m`e ,citwn `ed

:`xnbd zvxzn .el mipzip dlagd inc oi` ,epgley,éøîàaàçååø ¨§¥©§¨
e ,àîìòî eäì éúà÷cmb df calndåeâa eäééôeâc àøòö eäì úéì`l - §¨¨¥§¥¨§¨¥§©£¨§©§§©¨

,d`ivna oebke ,df geex elaiw eci lry mteba xrv mdl didãéô÷,a`d ¨¦
,d`ivn iabl x`eankìáàd incaäìaç,mdlyàøòö eäì úéàc £¨£¨¨§¦§©£¨

å ,eäééôeâcmbãéô÷ àì ,eäì éúà÷ àîìòîinc z` elawi eipay a`d §©§§¥¨§¨¨¨¥§Ÿ¨¦
.dlagd

:df uexiz lr mb `xnbd dywníúä àäåote`a ,dpey`xd `ziixaa - §¨¨¨
mb ,mixen`d mi`pzd ipy z` yi ,dphwd ezaa mixg` elagydì úéàc§¦¨

å ,àôeâc àøòömbe ,dì éúà÷ àîìòîc `ziixaa x`ean mewn lknà÷ ©£¨§¨§¥¨§¨¨¨¥¨¨
éðz÷c ,ãéô÷`ziixaaïéáéiç da eìáçL íéøçà (eléôà) àlà ,ãBò àìå ¨¦§¨¨¥§Ÿ¤¨£¦£¥¦¤¨§¨©¨¦

ïzéìdzlag inc z`äéáàìepzi `l recn ,jka citwn epi` m`e ,dl `le ¦¥§¨¦¨
:`xnbd zvxzn .dzlag inc z` dlíúä ,éøîà,dpey`xd `ziixaa - ¨§¥¨¨

ote`a xaecnca`dàeä àðãt÷ àøáâjkl di`xde ,`ed octw mc` - §©§¨©§¨¨
,octw `edyïéà àäceipa,BðçìL ìò ïéëeîñokleéúàc éãéîa eléôà §¨¥§¦©ª§¨£¦§¦¦§¨¥

àîìòî eäì,mteba xrv mdl did mbe.ãéô÷la`àëä`ziixaa - §¥¨§¨¨¦¨¨
a`a xaecn ,dipyd,àeä àðãt÷ àøáb åàìc,jkl di`xdeàäceipa §©©§¨©§¨¨§¨

eizepae,BðçìL ìò ïéëeîñc ,wlgl yi dfk mc`aeéãéîa ,ãéô÷ à÷ ék §¦©ª§¨¦¨¨¦§¦¦
,déì øñç à÷cla`,àîìòî eäì éúàc éãéîa,mda lag xg`yk oebke §¨¨©¥§¦¦§¨¥§¥¨§¨

,mtebay xrv ici lr geexd mdl `a mbe xaca cqtd el oi`y,ãéô÷ àìŸ¨¦
.mdia`l `le mdl epzepy `ziixad dxn` okle

,'dlebq' el dyri ,el mlyl jixve ohwa laegdy x`azd lirl zeziixaa
:`xnbd zx`an .df xve` `ed dn `xnbd zxxane ,xve` epiideéàî©

,äøBz øôñ ,øîà àcñç áø ,'äleâñ'`ed miizpiae ,el zniiw oxwdy §¨©¦§¨¨©¥¤¨
.'zexit'd `ed cenilde ,ea cnelàì÷éc ,øîà àðeä áø øa äaø,lwc - ©¨©©¨¨©¦§¨

éøîz dépéî ìéëàc.el zniiw didz oxwde ,mixnz ohwd epnn lk`iy - §¨¦¦¥©§¥
eza ly dzlag inc z` lhep a`d oi`y ,lirl ax ixacl zxfeg `xnbd
:`xnbd zxne` .mi`xen` dfa ewlgpy d`iane ,xg` da lagy dphwd

Lé÷ì Léø øîà ïëåy ,axkáàì äøBz äúkæ àìdphwd ezaaàlàz` §¥¨©¥¨¦Ÿ¦§¨¨¨¨¤¨
çáLdíéøeòðenvr,ãáìa.dzlag inc z` `leïðçBé éaøåe wlg,øîà ¤©§¦¦§¨§©¦¨¨¨©

eléôàd inc z`äòéötdpiade .a`l dxezd dzkif laegd dze` rvty £¦§¦¨
,oirl d`xp epi`y mewn `edy ,dnecke daba drvty ezpeeky ,`xnbd

.diieyn dzgtd jka oi`e
a ike :`xnbd dywnäòéötefkCzòc à÷ìñmdinc z` dxezd dzkify §¦¨©§¨©§¨

ixde ,a`løæòìà éaø eléôà,dphw zaa laegd oica (`"r) lirl wtzqdy £¦©¦¤§¨¨
àlà déì àéòaéî÷ àìaäìaçefk Ÿ¨¦©§¨¥¤¨£¨¨
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xcde"ק fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc `nw `aa(iying meil)

dtñkî dzçôàcinca i`kf a`dy okzi f`y ,dci lr diiey zgtpy - §©§©¨¦©§¨
,dlagdn cqtd el yie ,dxkenl eciay oeik ,dzlagìáàaäòéötefk £¨§¦¨

,déì àéòaéî÷ àì ,dtñkî dzçôà àìcmikiiy mincdy i`ce `l` §Ÿ©§©¨¦©§¨Ÿ¨¦©§¨¥
inca a`d i`kf efk drivta s`y opgei iax zpeeky okzi ji`e ,zal

.dlagd
:opgei iax ixac z` `xnbd zx`an,àðéðç øa éñBé éaø øîàopgei iax s` ¨©©¦¥©£¦¨

k `l` dzlag inca i`kf a`dy xn` `läòötLlaegd,äéðôa`edy ¤¨§¨§¨¤¨
,oirl d`xpd mewnåjk ici lr,dtñkî dzçôàdia` dze` xekni m`e §©§©¨¦©§¨

dwfp inca i`kf `ed okle ,dlagd zngn mizegt minc lawi:
:epizpyna epipyáéiç íéøçà ìL éðòðk ãáòa ìáBçäoleka,'eëåiax ©¥§¤¤§©£¦¤£¥¦©¨§

zyea micarl oi` xne` dcedi:.mzwelgn inrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîzx`an .zyea micarl oi`y ©©§¨§©¦§¨
c meyn :`xnbdàø÷ øîà(`i dk mixac) zyea inelyz iableöpé ék' ¨©§¨¦¦¨

,'åéçàå Léà åcçé íéLðàwx `ed aeigdy 'eig`e Wi`' oeyln yexcl yie £¨¦©§¨¦§¨¦¦§¨¦
Bì LiL éîaipic,äåçà,eig`l 'g`' oic el yiy epiideãáò àöé,iprpk §¦¤¥©£¨¨¨¤¤

,äåçà Bì ïéàLmeyn ,eig` zy` z`e ezeg` z` `yil el xzen ixdy ¤¥©£¨
xfril` iabl xn`py weqtdn minkg z`f ecnle ,mdig`l aygp epi`y
dnecd mr' md micardy eyxce ,'xFngd mr' (d ak ziy`xa) mdxa` car¦©£©

egi mdl oi`y ,'xengl.dgtyn iqåly mnrhïðaøzyea yiy mixne`d §©¨¨
y oeik ,iprpk carlàeä åéçàl`xyin cg` lkl,úBöîaaiig `ed ixdy ¨¦§¦§

.zyea iabl xn`py 'eig`e Wi`' oeyla lelk `ede ,dy`k zeevna¦§¨¦
:`xnbd dywnì ,äzòî àlàzrcäãeäé éaø,'g`' dpekn epi` cary ¤¨¥©¨§©¦§¨
y oicd didiãáò éîîBæaiig `edy iprpk car lr ecirdy micr ,iprpk §¥¤¤
,enfede ,dzineâBøäé àì,oic zia mze`ãminnef micr yper iabl ixd Ÿ©£§

áéúk(hi hi mixac),'åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå'oi`y oeike §¦©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦
`ziixaa x`ean ixde ,ebxedl ennfy micrd eypri `l ,'eig`' `xwp card
car lr l`xyi cirdyk epiide ,car ici lr dwel l`xyiy (:g zekn)
`le ,'mnf xy`k' yper yi car iabl mby gkene ,mfede zewln aiigy

.df oic lr wleg dcedi iaxy `ziixaa my `aed:`xnbd zvxznøîà̈©
àø÷ øîà ,úLL áø øîà ,àáø(my) minnef micr zyxtaòøä zøòáe' ¨¨¨©©¥¤¨©§¨¦©§¨¨¨

,íB÷î ìkî 'Eaøwîmicrd z` yiprdl yi didiy ote` lka ,xnelk ¦¦§¤¦¨¨
.'jig`' llka epi`y mc` lr dzid mzecr m` s`e ,minnefd

:minkg zrc lr `xnbd dywnì ,äzòî àlàzrcïðaø`xwp cary ¤¨¥©¨§©¨¨
,'eig`',úeëìîì øLk àäé ãáòmiUY Lig` axTn' (eh fi my) xn`py s`e ¤¤§¥¨¥§©§¦¤¤©¤¨¦

x`ean (:dn) zenaia eli`e .'jig`' llka `ed iprpk car ixd ,'Kln Lilr̈¤¤¤
:`xnbd zvxzn .jln zeidl leki l`xyin en`y in wxyéîòèìe ,éøîàC ¨§¥§©§¥

,zeklnl xyk `ed 'jig`' aygp car m`y ,oywnd ,jnrh itl -éL÷éz¦§¥
Cìoicn dnvr ef `iyew,øb`ed en` dxiibzdy xg`l clep `ed m` s`y ¨¥

`id ef `iyewe ,zeklnl leqtìkä éøáãìlkd ixdy ,dcedi iaxl s` - §¦§¥©Ÿ
.zeklnl leqt `ed recne ,'jig`' llka `edy micenàlà`ed df leqt ¤¨

c zngnàø÷ øîàoeyl jln iabléçà áøwî','Edidi jlndy yexcl yie ¨©§¨¦¤¤©¤
éçàaL øçáenî,E,l`xyiay xgaenn epi` zxeib ly dpa elit` `linne ¦§©¤§©¤

.iprpk car oky lke
ywn:`xnbd dïðaøì ,äzòî àlà,'eig`' `xwp iprpk caryãáò àäé ¤¨¥©¨§©¨¨§¥¤¤

áéúëc ,úeãòì øLk,(gi hi my) minnef micr iablãòä ø÷L ãò äpäå' ¨¥§¥¦§¦§¦¥¥¤¤¨¥
,'åéçàá äðò ø÷Loic lrad ly 'eig`' iexwy in lky weqtdn cenll yie ¤¤¨¨§¨¦

:`xnbd zvxzn .iprpk car df llkae ,eilr cirdl xyk,àleò øîàiabl ¨©¨
zøîà úéöî àì ,úeãòc oeik ,xyk didi cary xnel leki jpi` -àéúà ¥Ÿ¨¦¨§©§¨§¨

l eleqt cnlp ,`a -äéeàø àéäL äMà äîe ,äMàî øîBçå ì÷a ,úeãò¥§©¨¤¥¦¨¨¦¨¤¦§¨
ìäwa àáì,zecrl dxiykdle da lwdl ie`x dide ,l`xyil `ypdl - ¨Ÿ©¨¨

`idy dxn`e dxezd da dxingd,úeãòì äìeñt(fi hi my) xn`py §¨§¥
,xacn aezkd micra s`y (.l) zereaya eyxce ,'miWp`d ipW Ecnre'§¨§§¥¨£¨¦

,miyp `le zecrl mixyk 'miyp`'y o`kn ecnleàáì éeàø BðéàL ,ãáò¤¤¤¥¨¨Ÿ
ìäwa,zil`xyi `yil el xeq` -L ïéc Bðéà`diy ea xingpìeñt ©¨¨¥¦¤¨

.úeãòì§¥
:`xnbd dywn .xnege lwd z` zegcl dqpn `xnbdäMàl äîda yiy ©§¦¨

,zxg` `xneg,äìéîì äéeàø dðéà ïkLdxyk dpi` ok zngny okzie ¤¥¥¨§¨§¦¨
m`d ,zecrløîàzmb df oicãáòa,xzei lw epipr ixde ,zecrl lqtiy Ÿ©§¤¤

,äìéîì éeàø àeäLly epic :`xnbd zvxzn .zecrl xyk `edy okzie ¤¨§¦¨

çéëBé ïè÷,zecrl xiykdl daiq dlind zekiiyd oi`yLohw ixdBðLi ¨¨¦©¤¤§
azeevne ,äìéî`ed mewn lkn,úeãòì ìeñtipW Ecnre' (my) xn`py §¦¨¨§¥§¨§§¥

mixyk ,milecb epiide ,'miyp`' wxy (:dpw a"a) minkg eyxce ,'miWp`d̈£¨¦
,dy`d leqtn card leqt z` cenll xyt` ok m`e ,miphw `le ,zecrl

daiq dpi` dlina zekiiydy gken ohwn ixd ,dlina jiiy cary s`e
.zecrl xiykdl

:`xnbd dywn .ohwn dgkedd z` zegcl dqpn `xnbdL ïè÷l äîs` ©§¨¨¤
mewn lkn dlinl ie`x `edyBðéàaiigúBöîa`ed okly okzie ,llk ¥§¦§

,zecrl leqtàeäL ãáòa øîàzaiigad on wlgúBöîokzie ,dy`k Ÿ©§¤¤¤§¦§
:`xnbd zvxzn .zecrl xyk didiyçéëBz äMàepi` zeevna aeigdy ¦¨¦©

,zecrl xiykdl daiqLixda dðLid on wlge ,úBöî`id mewn lkn ¤¤§¨§¦§
.úeãòì äìeñt§¨§¥

:`xnbd zxne` .cgi ohwe dy`n card leqt z` cenll dqpn `xnbd

ïécä øæçåixdy ,car leqtl 'xnege lw'd cenil xfg -éàøk äæ éàø àì §¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦
äæ,ohwd ly ezxnegk dy`d ly dzxneg oi` -äæ éàøk äæ éàø àìå- ¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤

yi mdn cg` lka ,xnelk ,dy`d ly dzxnegk ohwd ly ezxneg oi`

zaiq `id zexnegdn zg` `weecy xnel oi` okle ,ipya oi`y `xneg
daiqd `l` ,zxg` `xneg yi mdn cg` lka ixdy ,zecrl leqtd

`id mlqetlïäaL äåMä ãvä,mdipyay szeynd oiprd -ïðéà ïkL ©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨
mikiiyúBönä ìëadyrz `l zeevna wx zaiig dy`dy ,ozvwna `l` §¨©¦§

zevna wx jiiy ohwde ,onxb onfd `ly dyr zeevnae ,dxezd iypere
,dlinemd ok zngn,ãéòäì ïéìeñôokleúà àéáà éðà óàoic,ãáòä §¦§¨¦©£¦¨¦¤¨¤¤

df oipra mzenk `edyBðéàLaiigúBönä ìëady`dy zeevna `l` ¤¥§¨©¦§
,mda zaiigåy mzenk epic `di.ãéòäì ìeñô §¨§¨¦

:`xnbd dgecíäaL 'äåMä ãvä'l äî,ohwe dy`a -ïkLmdn cg` lk ©§©©©¨¤¤¨¤¤¥
Bðéà`xwp,'Léà'ipW Ecnre' da xn`py zecrl mileqt md okly okzie ¥¦§¨§§¥

,'miWp`dàeäL ãáòa øîàz`xwp,'Léà'.zecrl xyk `edy okzi okle ¨£¨¦Ÿ©§¤¤¤¦
:`xnbd zxne` .zecrl car leqtl xg` cenil d`ian `xnbdéúéz ,àlà¤¨¥¥

car leqt cnli ,`eai -,ïìæbîie`x `edy s`e ,zeevnd lka xidf epi`y ¦©§¨
oky lke ,(.fk) oixcdpqa x`eank ,zecrl leqt `ed mewn lkn ,ldwa `al
.zecrl lqtiy ,zeevnd lka aiig epi`e ,ldwa `eal ie`x epi`y car

:`xnbd dgecåéNòî ïkL ,ïìæâl äîmirxdBì eîøbxidf zeidl `ly ©§©§¨¤¥©£¨¨§
,zecrl elqetl xazqn okle zeevnd lkaåéNòî ïéàL ,ãáòa øîàzŸ©§¤¤¤¥©£¨

Bì eîøbokzie ,mda dxezd eze` daiig `l `l` ,zeevndn wlgn xhtdl ¨§
.'eig`' iexw `edy minkg zrcl ,zecrl xyk `edy

,`xnbd daiynðäî ãçîe ïìæbî ,éúéz àlàCly epicne olfbd oicn - ¤¨¥¥¦©§¨¥©¥¨¨
deyd cvdy .ohw e` dy` epiide ,lirl e`aedy mixg`d mileqtd cg`
ohwd e` dy`de ,ezeryx iptn olfbd ,zeevnd lka mixidf mpi`y mday

epi`y car s`y cnlpe ,zecrl mileqt mde ,oleka miaiegn mpi`y iptn
.zecrl leqt ,dy`k oda aiig `l` zeevnd lka xidf

:zecrl car leqtl sqep cenil `xnbd d`ian,øîà àðéáøc déøa øîyi ©§¥§¨¦¨¨©
c jkn card leqt z` cenllàø÷ øîà(fh ck mixac)úBáà eúîeé àì' ¨©§¨Ÿ§¨

,'íéða ìò,jk yexcl yieeúîeé àì,oic ziaa miyp`ét ìòmc` ipa zecr ©¨¦Ÿ§©¦
mdy'íéða ñéiç íäì ïéàL ,úBáà'miqgizn mdipa oi`y miyp` - ¨¤¥¨¤©¦¨¦

:jk yexcl yiy `xnbd dgiken .miiprpk micar epiide ,mdixg`éàc§¦
Czòc à÷ìñwx `id weqtd zpeekyïðéøîàãky (:fk) oixcdpqaàì' ©§¨©§¨¦§©§¦©Ÿ

'íéða ìò úBáà eúîeézea`d eznei `ly epiidúeãòad,íéðaxnelk §¨©¨¦§¥¨¦
ok m` ,zecrl mileqt miaexwyàðîçø áBzëìoeylìò úBáà eúîeé àì' ¦§©£¨¨Ÿ§¨©

,'íäéðamdy ,weqta exkfedy zea` mze` ly mdipa epiid 'mipa'y cnll §¥¤
e ,mdiaexwéàîoeyla dxezd dcnil dn -,'íéða'i`cedpéî òîLoic ©¨¦§©¦¨
epiide ,sqepeúîeé àìcmiyp`ét ìòzecr,'íéða ñéiç íäì ïéàL úBáà' §Ÿ§©¦¨¤¥¨¤©¦¨¦

.miiprpk micar mdy
:`xnbd dywn,äzòî àlàweqtd jynd z` m`d ,weqtd yexit dfy ¤¨¥©¨

énð àëä ,'úBáà ìò eúîeé àì íéðáe'y yxtz eze` mb -eúîeé àì ¨¦Ÿ§©¨¨¨©¦Ÿ§
miyp`ét ìòly mzecrñéiç íäì ïéàL íéða'[qegi-],'úBáà,xnelk ©¦¨¦¤¥¨¤©¦¨

,mdizea` ixg` miqgiizn mpi`y miyp`àlà,df itl,øb`ed oicdy ¤¨¥
,eia` ixg` qgiizn epi`y,úeãòì ìeñôc énð àëäxby ep`vn `l ixde ¨¨©¦§¨§¥

:`xnbd zvxzn .zecrl leqt,àzLä éëä ,éøîà,mieey mipecipd oi` ixd ¨§¥¨¦©§¨
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.úBönä ìëa ïðéàdX``dC zvwnA `N` ¥¨§¨©¦§¤¨§¦§¨§¨¦¨
:dlinA FpWi ohwe oiWpFre oie`lA zaiIEgn§¤¤§©¦§§¦§¨¨¤§§¦¨

.Léà ïéàL:miWp` ipW EdA `pixw `le ¤¥¦§Ÿ¨¦¨§§¥£¨¦
.ïìæbîzEcrl lEqtE ldTA `al iE`xC ¦©§¨§¨¨Ÿ©¨¨¨§¥
aizkC(bk zeny)l` xnFlM 'Fbe Lci zWY l` ¦§¦©¨¤¨§§§©©

:cr qngC rWx zWYpäî ãçå ïìæbî.C ¨¤¨¨§¨¨¥¦©§¨§©¥©¨
lkA mixidf mpi`W odAW deXd cSde§©©©¨¤¤¨¤¤¥¨§¦¦§¨
:dEhvp `NW ipRn dfe FrWx ipRn df zFvOd©¦§¤¦§¥¦§§¤¦§¥¤Ÿ¦§©¨

.íéða ñééç:mipA qgiììò úBáà eúîeé à ©¦¨¦©©¨¦Ÿ§¨©
.íéðaFpA oi`W in iR lr mc` mEW znEi `l ¨¦Ÿ¨¨¨©¦¦¤¥§

:car Epiide eia` mW lr `xwpe qgEinéàc §¨§¦§¨©¥¨¦§©§¤¤§¦
.ã"ñoixcdpqA xn`ckl `xw DiNEM(:fk sc) ¥§¨§¦§¨©§©§¤§¦

:miaFxw lFqtl `z`.íäéða ìò áBzëì ¨¨¦§§¦¦§©§¥¤
:iYxY n"y `nYq mipA aYknl iPWCnøb ¦§©¦§¦§©¨¦§¨¨©§¥¥

íéñeñ úîøæå áéúëc ñééç Bì ïéà¥©¦¦§¦§¦§©¦
.íúîøæoc`lA oA oc`lA aizkC b"r`e ¦§¨¨§¦§¦©§£¨¤©§£¨

Eqgizp `l mipAd ExiIBzp la` ozEIbA n"d§¦¨£¨¦§©§©¨¦Ÿ¦§©£
FYnai lr `Ad wxRA mdia` xg`sc zenai) ©©£¦¤§¤¤©¨©§¦§

(.aq:.ähîì ñééç Bì Lé:FnW lr `xwp FpA ¥©¦§©¨§¦§¨©§
.ìeñt énð øb ã"ñ éàczFa` lr opiWxcC §¦¥©¦¨§©§¦¨©¨

il dOl zFa` qiig mdl oi`W mipA lr©¨¦¤¥¨¤©¦¨¨¨¦
lr DiWixA aFYkl EdiiexzA iiEPYW`l§¦§©¥§©§©§¦§§¥¥©
iPYWil DitiqaE miaFxw lFqtl mdipA§¥¤¦§§¦§¥¥¦§©¥
iYxY opirnWe zFa` lr `nYq aFYkle§¦§§¨¨©¨§©§¦¨©§¥

:mdizFa` lr aizM `lCnáúëcî àlà ¦§Ÿ§¦©£¥¤¤¨¦§¨©
.íéða ìò àðîçøDPin rnW carl lqtnl ©§¨¨©¨¦§¦§©§¤¤§©¦¨

:xnFge lw `Mil EzC xWM xBeäðézáúk ¥¨¥§¥¨©¨¤§©§¦§
.âBìî éñëðì:`A` 'xl z`ViPW xg`l §¦§¥§§©©¤¦¥§©¨

:'Ek l`EnW ax lf` `aikWC xzÄ©¦§¦¨¨©©§¥
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ç÷Blìzexita.áàä úeîiL ãòla` ,dinxi iax wiicnàäéî áà úééî ék ©¥©©¤¨¨¨¦¨¥¨¦¨

[mewn lkn-]ç÷Blì déì úéà,zexitd z` s` gwell yi -åoicy rnyn ¦¥©¥©§
`ed dféiça ïaä úîc áb ìò óàd,áàs` lrcmlerneúà àì`l - ©©©§¥©¥§©¥¨§Ÿ¨

zexitd e`a,ïaä éãéì.a`d zny xg`l gweld mda dkef mewn lkn ¦¥©¥
`ed cvik zx`an `id ,dinxi iax zgked meiq z` `xnbd `iazy mcewe

.my dpynd ixac z` yxti

dpynd z` x`an dinxi iax :`xnbd zxne`kzrc,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø §©¦¦§¤¨¦
àðL àì ,øîàcm` ,welig oi` -,áàä éiça ïaä úîs`eúà àìc §¨©Ÿ§¨¥©¥§©¥¨¨§Ÿ¨

zexitd,ïác déãéìe ,eia` iptl zn ixdyàðL àìm`,ïaä éiça áàä úî ¦¥§¥Ÿ§¨¥¨¨§©¥©¥
,ïác déãéì eúàca`d znyk ote` lkaäð÷d,ç÷Bìx`eaiy mrhk §¨¦¥§¥¨¨¥©

:yiwl oa oerny iax ixac z` `xnbd d`ian .oldlïaä øëî ,øîzàc§¦§©¨©©¥
äð÷ àì ,øîà ïðçBé éaø ,áàä éiça ïaä úîå áàä éiçad,ç÷BìeLéø §©¥¨¨§¥©¥§©¥¨¨©¦¨¨¨©Ÿ¨¨¥©¥

.ç÷Bì äð÷ ,øîà Lé÷ì:mdizexaq z` `xnbd zx`anïðçBé éaøyøîà ¨¦¨©¨¨¥©©¦¨¨¨©
Cì øîà ,ç÷Bì äð÷ àì,enrh xe`iaaïéúéðúî éðz÷ ékm`yïaä øëî Ÿ¨¨¥©¨©¨¦¨¨¥©§¦¦¨©©¥

e ,áàä úeîiL ãò ç÷Bì äð÷ àìc rnynç÷Bìì déì úéà áàä úééî éë Ÿ¨¨¥©©¤¨¨¨¦¨¥¨¨¦¥§¥©
ote`a wx epiid ,zexitd z`eúàc ,áàä éiça ïaä úî àìczexitdéãéì §Ÿ¥©¥§©¥¨¨§¨¦¥

,ïaädkef ,mda el yiy zeiekfd lk mr miqkpd z` gwell xkny oeike ©¥
,zexita dldìáàm`úééî ék ,ïác déãéì eúà àìc ,áàä éiça ïaä úî £¨¥©¥§©¥¨¨§Ÿ¨¦¥§¥¦¨¥

ç÷Blì déì úéì énð áàzx`ane .gweld dpwi `l a`d zeniyk s` - ¨©¦¥¥©¥©
,`xnbdøáñ à÷ àîìày xaeq opgei iaxy x`ean -'úBøét ïéð÷'yiy ©§¨¨¨©¦§©¥

miqkpa a`léîc 'óebä ïéð÷'koal oi` a`d iiga eli`ke ,aygp `ed - §¦§©©¨¥
,miqkpd lr zelraåc xxazd ,a`d zny mcew oad zny oeikïéaæ éë- §¦©¦

,miqkpd z` oad xknykïéaæ déãéc åàì,el mikiiyd miqkp xkn `l - ©¦¥©¦
e .gweld m`pw `le ,eia`l `l`Lé÷ì ïa ïBòîL éaøyøîBàzzin xg`y ©¦¦§¤¨¦¥

a`däð÷d,ç÷Bìc xaeqïéúéðúî éðz÷ éëm`yç÷Blì ïéà ïaä øëî ¨¨¥©¦¨¨¥©§¦¦¨©©¥¥©¥©
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äð÷ ,ïác déãéìd.ç÷Bì,`xnbd zx`aneøáñ÷ àîìàyïéð÷dúBøét ¦¥§¥¨¨¥©©§¨¨¨©¦§©¥
miqkpa a`l yiy,éîc óebä ïéð÷k åàìxak oal iepw miqkpd seb `l` ©§¦§©©¨¥

,a`d iigae`linnïéaæ à÷ ék,a`d iiga oad mxknyk -ïéaæ à÷ déãéc ¦¨©¦¦¥¨©¦
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eäì àøéáñ Lé÷ì ïaitk ,sebd oipwk epi` zexit oipwy ,mixaeq md - ¤¨¦§¦¨§
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:dpynd on ezgkeda dinxi iax ixac meiq z` `xnbd d`ianéaø øîà÷å§¨¨©©¦
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e`a `le dlra iptl dzn `idy s` mda dkfe ,l`eny axl dpzna mze`

,miqkpd z` xeknl leki oady dpyna x`eany enke ,dzeyxl zexitd
.a`d iptl zn m` s` egwn lge
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enrhy okzi `l` ,sebd oipwk epi` zexit oipwy meyn `ed mrhdy di`x
c íeMîoad,àeä BLøBéì éeàøeyxei did dpznd zpizp `ll s`y oeike ¦§¨§§

dkfiy `l` ,ezen xg`l wx dpzna dkfiy oiekzdy okzi `l ,ezen xg`l

iptl zn m` s` oad zxikn dlg okle ,dxkenl lkeiy oiprl dzr xak da
oipw dlral yiy oeik `l` ,ef `xaq zkiiy `l beln iqkp iabl la` .a`d
miqkpd z` zzln dakrn `ede ,sebd oipw z` el yi eli`k df ixd zexit

.miqkpd z` yxei `a` iax okle ,l`eny axl dpzna
:`xnbd dgecéiaà déì øîàl`eny ly enrhy jixack m` ,sqei axl ¨©¥©©¥

dz` recn ok m` ,eia` z` yxil ie`x oady oeik `ed mipecipd oia wlgl

iaxl di`x dzid eia`l eiqkp azeka zwqer dpynd dzid m`y xeaq
,dinxieèàwx ike -àaà úéøé àøaeli`e ,eia` z` yxei oa -àì àaà ¨§¨¨¦©¨©¨Ÿ

àøa úéøé,eyxeid `ed a`d ,oal mipa oi`yk ixde ,epa z` yxei epi` a` - ¨¦§¨
a`dy oeik `ed mrhdy xnel xyt` did eia`l eiqkp azeka s` ok m`e
dkfiy dzid oad zpeek i`ceae ,dpznd `ll s` epa z` zyxl cizr

,dzr xak miqkpaàlàdid m`y xaeq dz`y gken ok zxn` `ly jkn ¤¨
xaecny miyxtn epiid ,'eia`l eiqkp azk'y ote`a epic z` xne` `pzd

epi` eia`l eiqkp z` azky dne ,eia` iptl eyxeil ie`xd oa df oal yiy
`l` ,dzr mda dkfiy ickéúà à÷ déøaî éñëðì eäðéçeøáàì`a `ed - §©§¦§§¦§¥¦§¥¨¨¥

leki a`dy jkne ,eia` `l` epa epyxii `ly ,epan eiqkp z` gixadl

kenloipwk epi` oad ly zexitd oipwy gken eyxeil cizr epi`y s` mx
ok m`e ,miqkpd z` xeknln eia` lr akrn epi`e ,sebd,énð àëäz` s` ¨¨©¦

ezpeek dzid `ly ,jk yxtl yi 'epal eiqkp azk'y dpyna `aend ote`d

e ,mitqep mipa el yiy xaecn `l` ,cin miqkpa oad dkfiyeäðéçeøáàì§©§¦§
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z` xeknl leki oady jkne .ecal myxii df oay epevxe ,eipa x`yn

gken ,a`d iptl oad zeni m` s` gweld mda dkfie ,eia` iiga miqkpd
dinxi iax ixack gkene ,ezxikn dlg okle sebd oipwk epi` zexit oipwy
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l`eny ax cia miqkpd z` cinrdl yi okle ,dpzna mzizl e` mxkenln
.dlra `a` iax cia `le ,dpnn mlaiwy

:minec mipecipd oi`y l`eny xn` recn xg` ote`a x`an iia`éàî àlà¤¨©
a`d iiga miqkpd z` xeknl leki oady ,ef dpyny l`eny xn` recn -

eðúðLîì äîBc dðéàdzne ,dpzna dly belnd iqkp z` dpzpy dy`l - ¥¨¨§¦§¨¥
,dlra iigaàLeàa ,àðéðç øa éñBé éaø øîàc ,'àLeà úðwz' íeMî- ¦©¨©¨§¨©©¦¥©£¦¨§¨

`ye` xirl oixcdpqd dzlbykâelî éñëða äøënL äMàä ,eðé÷úä¦§¦¨¦¨¤¨§¨§¦§¥¦
,äúîe ,dìòa éiçaoipwk epi`y ,zexit oipw `l` diiga el did `ly s` §©¥©§¨¥¨
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`ed cvik zx`an `id ,dinxi iax zgked meiq z` `xnbd `iazy mcewe
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,zexita dkf `l mlerneç÷Blì déì úéà éànàoipw ixde ,zexitd z` ©©¦¥©¥©

c `vnpe ,sebd oipwk aygp a`d ly zexitdéàä ïéaæ à÷ éë,oad xknyk - ¦¨©¦©
dpéî òîL åàì àlà ,ïéaæ à÷ déãéc åàìy ,gweld dpwy jknïéð÷ ©¦¥¨©¦¤¨©§©¦¨¦§©

dúBøéta`d ly,éîc óebä ïéð÷k åàìmiqkpd z` xeknl leki oad okle ¥©§¦§©©¨¥
oicd z` o`kn cenll yie .a`d iiga oad zn m` s` gwnd lge ,eia` iiga

zexitde dy`l jiiy sebd 'beln iqkp'a ixdy ,l`eny ax ly dyrna
zzl dy`d dlki ,sebd oipwk epi` lrad ly zexitd oipwy oeike ,lral
e`a `le dlra iptl dzn `idy s` mda dkfe ,l`eny axl dpzna mze`

,miqkpd z` xeknl leki oady dpyna x`eany enke ,dzeyxl zexitd
.a`d iptl zn m` s` egwn lge

:ef di`xl dcedi ax ly ezaeyz z` `xnbd d`ianàäeøcäexifgd - ©§§¨
dinxi iax zii`x z` mirneyd,äãeäé áøc dén÷ìeøîà éëä ,eäì øîà §©¥§©§¨¨©§¨¦¨©

,ìàeîLdpynBæ,epal eiqkp z` azky a`d lyeðúðLîì äîBc dðéà- §¥¥¨¨§¦§¨¥
zxxan .dpal dly belnd iqkp z` dazky dy` ly ,eply oecipl

:`xnbdàîòè éàî.minec mipecipd oi`éðz éà àîìLa ,óñBé áø øîà ©©§¨¨©©¥¦§¨¨¦¨¥
àëtéàepiide ,jetd ote`a oicd z` dpey `pzd did m` -åéñëð áúBkä' ¦§¨©¥§¨¨
,'åéáàìiiga a`d xkn m`y ,oad zzin xg`l zexitae seba dzr dkfiy §¨¦

`le oad iptl a`d zn m` s`y xne` yiwl yix dide ,ezxikn dlg epa
,gweld dpw ,zexita dkfdpéî èLôîì àkéàjkn gikedl xyt` did - ¦¨§¦§©¦¨

ïéð÷cdúBøétmiqkpa oad ly,éîc óebä ïéð÷k åàìleki oad oi` okle §¦§©¥©§¦§©©¨¥
.zexita gweld dkfi oad zzin ixg`e ,a`d ly ezxikn lr akrlàlà¤¨

,'Bðáì åéñëð áúBkä' éðz÷c ,àzLäxkn m`y yiwl yix xn` df lre ©§¨§¨¨¥©¥§¨¨¦§
oi` ,a`d zzin xg`l zexita gweld dkfi ,a`d iiga zne miqkpd z` oad

enrhy okzi `l` ,sebd oipwk epi` zexit oipwy meyn `ed mrhdy di`x
c íeMîoad,àeä BLøBéì éeàøeyxei did dpznd zpizp `ll s`y oeike ¦§¨§§

dkfiy `l` ,ezen xg`l wx dpzna dkfiy oiekzdy okzi `l ,ezen xg`l

iptl zn m` s` oad zxikn dlg okle ,dxkenl lkeiy oiprl dzr xak da
oipw dlral yiy oeik `l` ,ef `xaq zkiiy `l beln iqkp iabl la` .a`d
miqkpd z` zzln dakrn `ede ,sebd oipw z` el yi eli`k df ixd zexit

.miqkpd z` yxei `a` iax okle ,l`eny axl dpzna
:`xnbd dgecéiaà déì øîàl`eny ly enrhy jixack m` ,sqei axl ¨©¥©©¥

dz` recn ok m` ,eia` z` yxil ie`x oady oeik `ed mipecipd oia wlgl

iaxl di`x dzid eia`l eiqkp azeka zwqer dpynd dzid m`y xeaq
,dinxieèàwx ike -àaà úéøé àøaeli`e ,eia` z` yxei oa -àì àaà ¨§¨¨¦©¨©¨Ÿ

àøa úéøé,eyxeid `ed a`d ,oal mipa oi`yk ixde ,epa z` yxei epi` a` - ¨¦§¨
a`dy oeik `ed mrhdy xnel xyt` did eia`l eiqkp azeka s` ok m`e
dkfiy dzid oad zpeek i`ceae ,dpznd `ll s` epa z` zyxl cizr

,dzr xak miqkpaàlàdid m`y xaeq dz`y gken ok zxn` `ly jkn ¤¨
xaecny miyxtn epiid ,'eia`l eiqkp azk'y ote`a epic z` xne` `pzd

epi` eia`l eiqkp z` azky dne ,eia` iptl eyxeil ie`xd oa df oal yiy
`l` ,dzr mda dkfiy ickéúà à÷ déøaî éñëðì eäðéçeøáàì`a `ed - §©§¦§§¦§¥¦§¥¨¨¥

leki a`dy jkne ,eia` `l` epa epyxii `ly ,epan eiqkp z` gixadl

kenloipwk epi` oad ly zexitd oipwy gken eyxeil cizr epi`y s` mx
ok m`e ,miqkpd z` xeknln eia` lr akrn epi`e ,sebd,énð àëäz` s` ¨¨©¦

ezpeek dzid `ly ,jk yxtl yi 'epal eiqkp azk'y dpyna `aend ote`d

e ,mitqep mipa el yiy xaecn `l` ,cin miqkpa oad dkfiyeäðéçeøáàì§©§¦§
éúà deçàî éñëðìxnelk ,epa ly eig`n miqkpd z` gixadl oiekzd - §¦§¥¥£©¨¥

z` xeknl leki oady jkne .ecal myxii df oay epevxe ,eipa x`yn

gken ,a`d iptl oad zeni m` s` gweld mda dkfie ,eia` iiga miqkpd
dinxi iax ixack gkene ,ezxikn dlg okle sebd oipwk epi` zexit oipwy
dy`d lr akrl leki epi` belnd iqkp zexit z` lke`d lrad s`y

l`eny ax cia miqkpd z` cinrdl yi okle ,dpzna mzizl e` mxkenln
.dlra `a` iax cia `le ,dpnn mlaiwy

:minec mipecipd oi`y l`eny xn` recn xg` ote`a x`an iia`éàî àlà¤¨©
a`d iiga miqkpd z` xeknl leki oady ,ef dpyny l`eny xn` recn -

eðúðLîì äîBc dðéàdzne ,dpzna dly belnd iqkp z` dpzpy dy`l - ¥¨¨§¦§¨¥
,dlra iigaàLeàa ,àðéðç øa éñBé éaø øîàc ,'àLeà úðwz' íeMî- ¦©¨©¨§¨©©¦¥©£¦¨§¨

`ye` xirl oixcdpqd dzlbykâelî éñëða äøënL äMàä ,eðé÷úä¦§¦¨¦¨¤¨§¨§¦§¥¦
,äúîe ,dìòa éiçaoipwk epi`y ,zexit oipw `l` diiga el did `ly s` §©¥©§¨¥¨

mewn lkn ,sebdàéöBî ìòaämiqkpd z`,úBçB÷lä ãiîewfigy oeik ©©©¦¦©©¨
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המשך בעמוד קק



xcde"קד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc `nw `aa(iyiy meil)

åy `id zn`d,BzLnLîe åézçz àéä éøä,llk eyxbzd `leeàöîðå §£¥¦©§¨§©©§§¦§§
el` micr,ïéîîBæecirdy mei eze`ay mixg` micr mdilr ecirdy §¦

elki `le ,xg` mewna mnvr micrd mnr eid ,ipelt mewna dyxbzdy
yiprdl evxy itk ypera 'minnef micr' dxezd daiige ,df dyrn ze`xl

,oecipd z`íéøîBà ïéàevxe ,dzaezk z` dlaiwy xwya ecirdy oeiky ¥§¦
,dzaezk z` dabz `l onl`zz e` yxbzzyky dciqtdleîlLédzr §©§

z`,dúaeúk ìk,el` minc ly i`ce cqtd o`k oi`y oeik ,jkl mrhde ¨§¨¨
`l mzecr `ll mby okzi ixdydzid m` epiide ,dzaezk z` daeb dzid

,dlra iptl dznàlàxeriy z` wx micrd minlynúàðä úáBè ¤¨©£¨©
,dúaeúkavna ,dzr `edy itk dzaezk ieey `edy hren mekq xnelk §¨¨

cvike .`l e` daezkd z` dy`d dabz seqa m` reci `ly ,wteqnd
mirceieäæéàxeriyïzéì äöBø íãà änk ïéãîBà ,dúaeúk úàðä úáBè ¥¤©£¨©§¨¨§¦©¨¨¨¤¦¥

ad ziipwìL äaeúkdy`,Bæ,cqtd wtq geex wtq da yiyíàLseqal ¦§¨¤¤¦
äìîøàúð[dpnl`zp-],äLøbúð Bàdl aiigzdy daezkd inca dkfz ¦§©§§¨¦§¨§¨

mabi gwelde ,daezka mzazke el dqipkdy lfxa o`v iqkpae ,lrad
,envrlåy ,`ed cqtdd cväúî íà,dlra iigadìòa äpLøéédkfie §¦¥¨¦¨¤¨©§¨

didy df oenn jqe .gweld ciqtie ,dzaezk z` mlyln xhtie ,diqkpa
.dl mlyl minnefd micrd miaiig ,dzr dzaezk xear dl mlyn gweld

:ezii`x z` oia` xa ici` ax miiqnCzòc à÷ìñ éàåcúðwúì àúéì §¦©§¨©§¨¥¨§©¨©
àLeàxg`l m`iven lrad ,dly belnd iqkp z` dy`d dxkn m`y ¨

ok m` ,`id dxenb dxikn dzxikn `l` ,zegewldn ezenéànàdxn` ©©
m`y zngn ,da miaezkd miqkpd ieeyn zegt daezkd ieeyy `ziixad

lrad iiga zenz,dìòa äpLøééixde ,gweld ciqtieïéaæzxeknz - ¦¨¤¨©§¨§©¥
z` dy`ddúaeúkdzaezka miaezkd 'lfxa o`v iqkp' z` -,éøîâì §¨¨§©§¥

dzaezk ieeyy `vnpe ,dzen xg` zegewldn m`ivedl leki epi` lrade

,da miaezkd miqkpd ieey lkk `l` ,day 'd`pd zaeh' inck wx epi`
.z`f mlyl micrd eaiigzie

:`xnbd dgec,éiaà øîàdleki dy`d oi`y `ziixadn gken mpn` ¨©©©¥
y oeik ,`ye` zpwzl di`x ef oi` j` ,dzaezk z` xeknleøîà íàilely ¦¨§

xeknl dleki dy`d `ye` zpwz,âelî éñëðael` miqkpy meyn edf ixd §¦§¥¦
dgieexn `id exwiizd m`e ,dciqtn `id elfed m`y ,dzeyxa mix`yp

lrady `ye`a owzl ekxvede ,mxkenl s` dleki `id okle ,(:eq zenai)
m`d j` ,zegewld cin `iveneøîàéxeknl dlekiy mb,ìæøa ïàö éñëða Ÿ§§¦§¥Ÿ©§¤

m`e gieexi exwiizi m`y ,lrad zeyxa ixnbl micner el` miqkp ixde

okle ,mxkenl dleki dpi` `ye` zpwz `ll s`e ,(.eq my) ciqti elfei
d miqkpd lk ieeyk daezkd ieey oi`y `ziixad dxn`oi`e ,da miaezk

.`ye` zpwzl di`x o`kn
:'d`pd zaeh' inca daezk zxikn oipra sqep oic d`ian `xnbdøîà̈©

,éiaàa daezkd zxikn ly df oecipïãéì àúàå ìéàBä ,äàðä úáBè- ©©¥©£¨¨¦§¨¨¦¨
,ea oecl epicil `ay oeikàúléî da àîéð,`ede ,mieqn oic ea xn`p - ¥¨¨¦§¨

a dzaezk z` dxkny dy`y,äàðä úáBèyxbzz e` onl`zz m`y ©£¨¨
gweldn dlaiwy el` minc ,dzaezk z` gweld dabiàéåä äùàì- ¨¦¨©§¨

.oldl `ax x`aiy mrhke .llk mda wlg lral oi`e ,dy`l mikiiy
:eixac z` iia` gikenCzòc à÷ìñ éàcel` mincy,àéåä ìòaìok m` §¦©§¨©§¨©©©©§¨

dyxbzdy dy` lr ecirdy minnef micr iabl `ziixad dxn` recn
ly d`pdd zaeh inc z` dl mlyl miaiigy ,dzaezk z` dlaiwe

,dzaezkdì eøîéìd dl exn`i -ðéãñôà éàî ,íéãòCjl epcqtd dn - ¥§¨¥¦©©§§¦¨
ixde ,epizecradì zðaæî úåä éàzxken ziid m` mb -äàðä úáBèìly ¦£¨§©§©§¨§©£¨¨

d ,jzaezkpéî ìé÷L äåä ìòaC`l i`ceae ,mincd z` jnn lhep did - ©©£¨¨¦¦¨
mikiiy d`pdd zaeh inc i`ce `l` .daezkd z` llk zxken ziid

:di`xd z` `xnbd dgec .dl mlyl micrd miaiig okle ,dy`láø øîà̈©©
,ïîìL,mzecra cqtd dl yi ,d`pdd zaeh inc z` lhep lrad m` s` ©§¨

c íeMîdaezkd zxikn ici lràúéa çååø àkéàsqep geex df oennn yi - ¦§¦¨¤©¥¨
.jk lr mlyl micrd miaiig okle ,ziad zqpxtl

:df oecipa dkldd z` d`ian `xnbd,àúëìä ,àáø øîàincúáBè ¨©¨¨¦§§¨©
däàðämikiiy daezkd zxikn ly,äMàì,iia` ixackeåseb wx `l £¨¨¨¦¨§

s` `l` ,zerndúBøét ìëBà ìòaä ïéàiqkp lkk mpic oi`e ,el` mincn ¥©©©¥¥
e .zexit lke` lrady beln,àîòè éàîmpn`y meyn'àøét'zexit z` - ©©§¨¥¨

,dy`d iqkpïðaø déì eðéwzla` ,lral eidiy minkg epwz -àøét' ©¦¥©¨¨¥¨
'àøéôcmnvr mipey`xd zexitd jezn e`a `ly ,zexitd zexit z` - §¥¨

,xg` mewnn `ay iccv geex md `l`,ïðaø déì eðéwz àìly df geexe Ÿ©¦¥©¨¨

ezkd zxikngeex `l` ,lrad zeyxay miqkpd 'zexit'k aygp epi` da

.el` zexita dkef epi`e ,dl didy iccv
:`ye` zpwzl zxg` dgked `xnbd d`ianàúà ék[`ayk-],àtt áø ¦¨¨©¨¨

áø éaî òLBäé áøc déøa àðeä áøå,yxcnd zian -àðéðz ,éøîà- §©¨§¥§©§ª©¦¥©¨§¥¨¦¨
dpyna epipy,àLeà úðwúì,(.ft) lirl dpyna epiideãáòäiprpkd §©¨©¨¨¤¤

äMàäå,d`eypdïúòéâtcinz miwfp oipra mdnr dyibtd -äòøinl §¨¦¨§¦¨¨¨¨
y oeik ,mybtyáéiç ïäa ìáBçä,(:bt) lirl mix`eand mixac dynga ©¥¨¤©¨

åeli`ïéøeèt ,íéøçàa eìáçL íämdl oi`y meyn ,minelyzd lkn §¥¤¨§©£¥¦§¦
dlra dpw dy` dzpwy dne ,eax dpw car dpwy dny ,mlyl oenn

.(:bk oiyecw),àLeà úðwúì àúéì Czòc à÷ìñ éàådy`d dlekie §¦©§¨©§¨¥¨§©¨©¨
cia miqkpd ex`yi dzzin ixg` s`e ,ixnbl dly belnd iqkp z` xeknl

ok m` ,zegewldïéaæzz` dy`d xeknz -éñëðdâelî,dlyåinc z` §©¥¦§¥¦§
miqkpddéì ïzú.mlyl okidn dl oi`y dpynd dxn` recne ,lagpl ¦¥¥

:`xnbd dgecéîòèìeCc ,dyw oiicr ,jzxaqle -úðwúì déúéàc énð éäð §©§¥§¦©¦§¦¥§©¨©
àLeà,zegewld cin `iven lrady `ye`a epwz mpn` m` s` -éöî àìå ¨§Ÿ¨¥
äðaæîmiqkpd z` xeknl dleki dy`d oi`e -,éøîâìmewn lknïéaæz §©§¨§©§¥§©¥

a âBìî éñëðìieey'äàðä úáBè'lawi yxbzz e` onl`zz m`y ,mday §¦§¥§§©£¨¨
,miqkpd z` gwelddéì ïzúå.el` minc lagplàlàxaecn i`cea §¦¥¥¤¨

dpynadì úéìce ,beln iqkp dy`l oi`y -énð éëä`ly xn`p m` mb - §¥¨¨¦©¦
xaecny oeik ,dpyndn `iyew oi` `ye`a ok epwizdì úéìc,beln iqkp §¥¨

.mlyl dna dl oi`y dpynd dxn` okle
.dfa oecl dkiynn `id ,dlagy dy`d oic z` `xnbd d`iady ab`

,dxeht dlagy dy`y dpynd dxn` recn :`xnbd dywnïéaæúez` §©¥
dúaeúkzeni m` lehzy daezka dlra dl aiigzdy miiz`n e` dpn - §¨¨

,dpyxbi e`aieeyúáBèdäàðäzexyt`d zxenz dl enlyiy ,mday §©£¨¨
,dzaezk inc z` gweld gieexi yxbzz e` onl`zz m`ydéì ïzúå§¦¥¥

:`xnbd zvxzn .lagplépî àäzhiya ef dpyn -øîàc ,àéä øéàî éaø ¨©¦©¦¥¦¦§¨©
(.fp :cp zeaezk)àìa úçà äòL eléôà BzLà úà àäLiL íãàì Bì øeñà̈§¨¨¤©§¤¤¦§£¦¨¨©©§Ÿ

,äaeúk:`xnbd dgec .d`pd zaeha dzaezk z` xeknl dleki dpi` okle §¨
å`ldéàî àîòè,xi`n iax ly enrh dn -àäz àlL éãkdy`däl÷ ©©§¨©§¥¤Ÿ§¥©¨

dàéöBäì åéðéòadyw dzaezk z` mlyl aiig `edy ici lre ,dyxbl - §¥¨§¦¨
ok m`e ,dyxbl eipira,àëä,dzaezk z` xeknzykdì Løâî àìdidi - ¨¨Ÿ§¨¥¨
,dyxbl eipira dywðä eúà ,dì Løâî éàcéðáæc Cepwy zegewld e`eai - §¦§¨¥¨¨¨¨§¨§¥

e daezkd z`dépéî dúaeúëì dì eábaeye .lradn dzaezk z` eabie - ¨¨¦§¨¨¦¥
.lagpl mlyze ,d`pdd zaeh inca dzaezk z` xeknz `l recn ,dyw

:xg` ote`a `xnbd zvxznàlàdzaezk z` xeknl dkixv dpi`y mrhd ¤¨
y meyn ,lagpl mlyleäàðä úáBè,efeäðéð 'éléî',md cala mixac - ©£¨¨¦¥¦§
,ynn oenn df oi` xnelkéãaòzLî àì 'éléî'e.wfipl micarzyn mpi` - ¦¥Ÿ¦§©§§¥

:`xnbd dgecàì änlàixde ,micareyn el` mixac oi` recn -éléî ©¨¨Ÿ¦¥
eäðéð éøðéãa éðacæîcxac lke ,oenna xknpd xac `id d`pdd zaeh - §¦§©§¥§¦¨¥¦§

.wfpd inelyzl carzyn sqk deyd

:xg` ote`a `xnbd zvxznàlàick dzaezk z` zxken dpi`y mrhd ¤¨
,lagpl mlylíeMîoicd,ìàeîL øîàc ,ìàeîLcdelnøèL øëBnä ¦¦§¥§¨©§¥©¥§©

áBç,deld lr el yiy,Bøéáçì,deldn ea dabiyedxiknd xg`løæç ©£¥¨©
delndBìçîeaegd ,xhyay eaeg lr dell lgn -,ìeçîaeigy oeik §¨¨

xhtp el lgn delndy oeike ,envr delnl eaeig zngn `ed gwell deld
,gweldn s`eléôàådLøBédelnd ly,ìçBîmewna cner `edy oeik ©£¦¥¥

dzaezk z` xeknl dy`d z` aiigp m` `linne ,ezxhet ezligne delnd
.gweld ciqtie ,daezkd aeg lr dlral lgnzy yyg yi ,lagpl mlyle

:`xnbd dywn,éøîàdzr ixde ,minelyzn dxhet df yyg recnéðeaæ ¨§¥©¥
ïéaæ,dzaezk z` xeknl `id dleki -déì ïzúåmincd z` lagpl ©¦§¦¥¥

,lawzyéaâì déì äìçî éàåddìçîz ,ìòaciqtie dzlign legz - §¦¨£¨¥§©¥©©¦§£¨
:`xnbd zvxzn .jka epl ztk` dne ,gweldìk ,éøîàdy`l yiy aeg ¨§¥¨

éaâìd,ìòa,dnvrl ezeabl dcizr dpi`edéì äìçî éàcå`ly ick §©¥©©©©¨£¨¥
,epnn d`pd dl oi`y xaca ciqtiàì íéãéa àðéáæ àeääì déðéãñôàå§©§§¦¥§©§¦¨§¨©¦Ÿ

eäðéãñôà`l okle ,df gwn micia gwell ciqtdl mi`yx ep` oi`e - ©§§¦§
.dzaezk z` xeknl deaiig

:`xnbd dywn .envr lagpl daezkd z` xeknz `l recn zxxan `xnbd
déa äìáçc àeääì déìäéð àðéáæ ,àîéz éëåz` dy`d xeknz - §¦¥¨§¦¨¦£¥§©§¨§¨¥

ea dlagy envr mc`l dzaezkaieeyúáBèd,äàðädidi df ieeye §©£¨¨
,yyg lk oi` dfae ,dzlag lr melyz
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.d`ivedl eipira dlw `dzy yyg dfa oi`y oeik ,ztqezd z` dlral
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íéøçàì dúaeúk úøëBnäL,gweld d`ab `le dlra iiga dzneàì ¤©¤¤§¨¨©£¥¦Ÿ
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,d`pdddéì dáäé à÷ éãéî àìoenn dl oi` ixdy ,melk el zpzep dpi` - Ÿ¦¦¨¨£¨¥

:`xnbd zvxzn .xg`ìk ,óBñ óBñdy`éaâìr dl yiy aegd l,ìòa ¨§©¥©©
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.dzaezk z` xeknl daiigl mpiga

:`xnbd dywnàlàdzaezk z` xeknl zaiig dpi`y mrhdy jixacl ¤¨
dyw ok m` ,dlral lgnz i`ceay meyn `edàéðúc àäh"t) `ztqeza ¨§©§¨
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zvxzn .dzligna gieexn `ede ,eilr `ed daezkd aeig ixdy ,jkn
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e ,dyxbl eipira dywàëäy yeygl yi o`k mb -å ,dì Løâîdywi `l ¨¨§¨¥¨§

ixdy ,eipira xacddpéî déìáça déì éáâdaezkd oenn z` daeb `ed - ¨¥¥©£¨¥¦¨
e`ab xaky zngn dl enlyln xhti ,xnelk ,ezlag zxenz envrl
z` lehil zekfd z` el xeknl dleki dpi` okle ,ea dlagy dn zxenz

.dzaezk
:`xnbd dywnéëä éàzngn dyxbl eipira lw didiy yeygl yi m` - ¦¨¦
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.dzaezk z` dciqtn dpi`y `ztqezd dxn` recne ,dyxbl xzei

`ztqeza xaecn :`xnbd zvxzndúaeúk Léôðc ïBâkdzaezk incy - §§¨¦§¨¨
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.dlagd incl xarny daezkd inc lk epiide ,ax
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`ed jka ixdyãéñôîmdy ,dzaezk lk inc z`äMîçå íéøNò,mirlq ©§¦¤§¦©£¦¨

aiigy fef miiz`n ciqti `ly oky lke ,dpnl` zaezk xeriy edfy
.ezlag ly mifefd zrax` zngn ,dleza zaezka

ztqez z` xeknl dleki dy`dy x`azdy dn lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .daezkdàlàdyw ,df itlàéðúc àä`ztqezd jynda ¤¨¨§©§¨

,(my)øBkîz àlL íLkmixg`l dzaezk z` dy`dåézçz àéäå- §¥¤Ÿ¦§§¦©§¨
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xeknl dleki `id f`y ,dl aezkl aiig `edy daezkd xwirn daexn
.d`ivedl eipira dlw `dzy yyg dfa oi`y oeik ,ztqezd z` dlral
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zl`ey .mi`pz zwelgna dielz '`ye` zpwz' m`d zxxan `xnbd

:`xnbdàîéìy xnel xyt` m`d -,'àLeà úðwz'iqkp dxkny dy`dy ¥¨©¨©¨
,zegewld cin `iven lrad ,lrad iptl dzne belnàéä éàpzda ewlgp - ©¨¥¦

:dfa ewlgp okid `xnbd zx`an .mi`pzàãç éðúczg` `ziixaay - §¨¥£¨
y ,epipyâelî éãáòiqkpk dlral dy`d dqipkdy miiprpk micar - ©§¥¦

,mda ynzyn lrad la` dy`l iepw mteby ,belnïéàöBézexiglazltd §¦§
då ïLd ieniq,ïéòwxäMàìiepw card seby oeik ,z`f dzyr dy`d m` - ¥§©¦¨¦¨

,mixai` iy`x drax`e mixyrn cg` ecarl xqgnd oec` lk oicke ,dl
Léàì àì ìáàseby meyn ,zexigl mi`vei mpi` z`f dyr lrad m` - £¨Ÿ¨¦

dfa `vei epi`y iprpk cara laegd xf mc`k `ed ixde ,el iepw epi` card

.zexiglCãéà àéðúåmi`vei belnd icar oi`y ,epipy zxg` `ziixaae - §©§¨¦¨
,oird ieniqe oyd zltda zexigl.äMàì àìå Léàì àì`xnbd zx`ane Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¨

iixaa mrhd z`:zezäeøáñ,xnel daiyid ipa exaq -àîìò éleëc- ©§¨§¥¨§¨
,zeziixad izy zrcl,éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷ynzynd lrade ¦§©¥©§¦§©©¨¥

,micara dy`d zelran rxbn epi`e ,sebd oipw lrak aygp epi` cara
eåàì éàîc xn`p `l m`d -éâìôéî à÷ àäazpwza zeziixad ewlgpy - ©©§¨¨¦§§¥

,`ye`øîàc ïàîcyiy xaeqd dpey`xd `ziixaa `pzd -äMàìoy' oic §©§¨©¨¦¨
,'oire,àLeà úðwz déì úéìmiqkpd z` xeknl gk dy`l yi `l` ¥¥©¨©¨

,ixnbl card ly 'oec`'k `id ixde ,ixnbløîàc ïàîe`ziixaa `pzd - ©§¨©
'oire oy' oic oi`y xaeqd dipydúðwz déì úéà ,äMàì àìå Léàì àìŸ¨¦§Ÿ¨¦¨¦¥©¨©

,àLeàz` xeknl dy`d lkez `ly lrad gk z` minkg ewfigy epiide ¨
micard oi` eli`k df ixde ,sebd oipw mda el yi eli`ke ,ixnbl miqkpd
mze` d`iven mda mzlag oi` okle ,dy`l `le lral `l ixnbl mikiiy

.zexigl
:`xnbd dgec,àì`l` ,zeziixad zxaq ef oi`eäì úéà àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨¦§
,àLeà úðwz,sebd oipwk epi` zexit oipw lkd ixacleàlàoia weligd ©¨©¨¤¨

y ,`ed zeziixadïàkxaecn dpey`xd `ziixaa -äðwz íãB÷f`y ,ef ¨¤©¨¨
'oec`'k dy`d oice ,sebd oipwk epi`y zexit oipw lkk dzid lrad zekf

e ,'oire oy'a dzngn mi`veie micard ly xenbïàkdipyd `ziixaa - ¨
xaecnäðwz øçàìdf oipwe ,sebd oipwk didiy egek z` minkg ewfigy ,ef §©©©¨¨

.'oire oy'a dzngn mi`vei mpi`e ,micara dy`d zelra z` zigtn
:zeziixad zxaqa sqep xe`ia d`ian `xnbdéãéàå éãéà ,àîéà úéòa éàå§¦¨¦¥¨¦¦§¦¦

zewqer zeziixad izy -øçàìdeäì úéàå ,äðwzz` zeziixad izyl §©©©¨¨§¦§
àlà ,àLeà úðwzdyw ok m`øîàc ïàîì'oire oy' oic yiyàìå äMàì ©¨©¨¤¨§©§¨©¨¦¨§Ÿ
àîòè éàî ,Léàìaygp lrad ly epipw ixde ,dy`d zngn mi`veiy ¨¦©©§¨

`ed mrhd ,dy`d zelra z` zigtne sebd oipwk,àáø øîàc ,àáøãk§§¨¨§¨©¨¨
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc `nw `aa(ycew zay meil)

,md eli`e ,rwet df cearyy mipte` yiy ,delnl deld iqkp ceary iabl

Lc÷äcgein didiy ,'iwizet`'k exey z` delnl deld cariy m` - ¤§¥
aeg oerxtle ,gafnl deld eyicwd jk xg`e ,eõîçoenn deldy ixkp - ¨¥

ungd xq`pe gqtd ribde ,aegd oerxtl ung deld el cariye ,l`xyil

,d`pdaøeøçLådeld exxgye ,iprpkd ecar z` delnl deld caryy - §¦§
el` mixac dyly ,l`xyi zyecw eilr dlgeïéòé÷ôîxacd z` ©§¦¦

careyndéãéîd,ãeaòéLo`k s`e .xg` mewnn eaeg z` delnd dabie ¦¥¦§
ieniq j` ,zexit zlik`l lral careyn card mpn` ,beln icar iabl
df xexgye ,eze` dxxgy eli`k aygp dy`d ici lr oyd zltd e` oird

.lral eceary z` riwtn

zl`ey .zeziixad zwelgna ielz `ax ly epic m`d zxxan `xnbd
:`xnbdàîéìxnel lkep m`d -cly epicàéä éàpz ,àáøiepy - ¥¨§¨¨©¨¥¦

cardy zxaeq (:ht) dpey`xd `ziixad wx ixdy ,mi`pzd zwelgna

ceary z` riwtn 'xexgy'dy oeik epiide ,dy`d zngn oire oya `vei
,dy`d zngn zexigl `vei epi`y zxaeq dipyd `ziixad j` ,lrad
dgec .ceary riwtn epi` xexgyy zxaeqe `ax lr zwleg `id dxe`kle

:`xnbdàëäå ,àáøc eäì úéà àîìò éleëc ,àì,beln icar iabl - Ÿ§¥¨§¨¦§§¨¨§¨¨
c meyn ,xexgyd lg `ly dipyd `ziixad zxaeqïðaø deîlà©§©©¨¨

ììòác àãeaòéLyi eli`k belnd iqkpa lrad ceary z` minkg ewfig - §¦§¨§©©
.dy`d zngn oire oya mi`vei micard oi` okle ,sebd ceary mda el

:`xnbd zvxzn .sqep ote`a zeziixad zwelgn z` zx`an `xnbd
éàpz éðäì eäì úéì àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàåzeziixad izyy - §¦¨¦¥¨§¥¨§¨¥§§¨¥©¨¥

z` oi`y zexaeq,àLeà úðwziqkpa dxenb dxikn xeknl dleki dy`de ©¨©¨
,cala zexit oipw diqkpa lral yie ,belnóebä ïéð÷k úBøét ïéð÷a ,àëäå§¨¨§¦§©¥§¦§©©

éâìôéî÷ éîc,sebd oipwk `ed m`d ,mleray zexit oipw lka ewlgp - ¨¥¨¦§§¥
oipwk aygp card `linne ,sebd oipwk epi`y zxaeq dpey`xd `ziixad
oipwy zxaeq dipyd `ziixade .oire oya dzngn `veie ,cala dy`d
card oi` ,cara xenb oipw dcal dy`l oi`y oeike ,sebd oipwk zexitd

.oire oya dzngn `vei
oec` iabl mpn` ,l`xyi oa bxedk dzin aiig iprpk car bxedd mc`
`l m`y ,cgein oic (k `k zeny) dxezd dxn` iprpkd ecar z` dkdy

.dzinn oec`d xeht ,zery rax`e mixyr ,'zrl zrn' xg`l `l` cin zn
zxne` .'zexit oipw' oica mi`pz ewlgp day ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:zeziixad zwelgna oexg`d xe`iad itl `xnbdå,zeziixaay el` mi`pz §
éàpz éðäc àzâeìôa,ef mi`pz zwelgna ewlgp -àéðúc,`ziixaa ¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨

Bcáò øëBnäiprpkdBnò ÷ñôe ,øçàìexken `edy ,gweld mr xkend - ©¥©§§©¥¨©¦
elepLnLiL úðî ìòjyna cardìLíBé íéLewlgp ,dxiknd mein ©§¨¤§©§¤§Ÿ¦

:zehiy rax` dfa exn`pe ,'miinei e` mei' oic oiprl 'eax' aygp in mi`pzd

.`,øîBà øéàî éaød wxïBLàøe 'eax' aygp xkend -Bà íBé' ïéãa BðLé ©¦¥¦¥¦¤§§¦
àeäL éðtî ,'íéîBécard -,åézçzxn`pe ,mini mze`a el careyny ©¦¦§¥¤©§¨

zx`an .(k `k zeny) 'Fci zgY znE' dzinn oec`d z` zxhetd ef dyxta¥©©¨

,enrh z` `xnbdøáñ÷yïéð÷dúBøét,cara xkenl yiyóebä ïéð÷k ¨¨©¦§©¥§¦§©©
,éîcgweld la` ,sebd oipw mbe zexit oipw mb el` minia el yiy `vnpe ¨¥

epi` sebd oipwk `edy zexitd oipw ixdy ,el` minia 'eax'k aygp epi`

.a .dzin aiigy iprpk car bxed lkk epice ,xkend cia `l` eciaéaø©¦
,øîBà äãeäéd wxéðL,gweld -àeäL éðtî ,'íéîBé Bà íBé' ïéãa BðLé §¨¥¥¦¤§§¦©¦¦§¥¤
`xwp card -,'Btñk'FRqk iM mwi `l' (`k `k my) df oica dxezd dazke ©§Ÿª©¦©§

,`xnbd zx`ane .'`Edøáñ÷yïéð÷dúBøétxkenl yiyóebä ïéð÷k åàì ¨¨©¦§©¥©§¦§©©
,éîcly 'etqk' aygp card oi`e ,'etqk' aygpe ixnbl ipyl iepw eteb `l` ¨¥

.b .zexitd oipw z` wx el yiy ,xkendïéãa ïðLé íäéðL ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥§¥¤¤§¨§¦
äæ ,'íéîBé Bà íBé',xkend -åézçz àeäL éðtî,zexit oipw ea el yieäæå ©¦¤¦§¥¤©§¨¨¤

,gweld -,'Btñk' àeäL éðtî,`xnbd zx`an .el iepw eteb ixdyà÷tñî ¦§¥¤©§§©§¨
déìoica wtzqd iqei iax -åàì éà ,éîc óebä ïéð÷k éà ,úBøét ïéð÷ ¥¦§©¥¦§¦§©©¨¥¦©

e ,éîc óebä ïéð÷kedf ixdy ,mdipy z` xht df wtq zngnúBLôð ÷ôñ §¦§©©¨¥¨¥§¨
miwqet dfk wtqae ,dzin aiig ebxedd m`d -.ì÷äì.cøæòéìà éaø,øîBà §¨¥©¦¡¦¤¤¥

äæ ,'íéîBé Bà íBé' ïéãa ïðéà íäéðL,gweld -äæå ,åézçz BðéàL éôì- §¥¤¥¨§¦©¦¤§¦¤¥©§¨¨¤
,xkend.'Btñk' BðéàL éôì§¦¤¥©§

an `xnbd:xfril` iax ly enrh z` zxxéaøc àîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©§¨§©¦
øæòéìàoipw m` ,jytp dnn ixde ,'minei e` mei' oica mpi` mdipyy xaeqd ¡¦¤¤

did m`e ,gweld xhti sebd oipwk epi` m`e ,xkend xhti sebd oipwk zexit
oipwy xaeq xfril` iaxy x`al yi `l` .mdipy z` xehtl el did wteqn
mb mewn lkne ,aiige ,df oic llka epi` xkend okle ,sebd oipwk epi` zexit

c meyn ,aiig gweld,'àeä Btñk ék' àø÷ øîàcard `diy epiideBtñk ¨©§¨¦©§©§
ãçeénäwx,Bìxkend el` miniay oeike ,ea ynzydl leki xg` oi`y ©§¨

.gwell cgeink aygp card oi` ,ea ynzyn

.beln iqkp zxikna mieqn oic xn`p `pz dfi` zrck zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanàä àìæà ïàîkoicd xn`p in zhiya -,øîéîà øîàc §©©§¨¨§¨©£¥©

,âelî éñëða eøënL äMàå Léàcgi mdipy exkn m` elit`àìå eNò àì ¦§¦¨¤¨§§¦§¥¦Ÿ¨§Ÿ
íeìkoipw wx dy`le zexit oipw wx yi lraly oeik ,llk gwnd lg `l - §

.zegewld cin miqkpd z` `iven ipyd ,mdn cg` znyke ,sebd,ïàîk§©
øæòéìà éaøkdf `diy car xexgy iabl jixvny ,oldl eixac e`aeiy §©¦¡¦¤¤

.'el cgeind ecar'
.diepy `id in zrck zx`ane ,car xexgy oipra `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àpz ïàî,`ziixaaãáò BéöçL éîiprpk ©©¨§¨§¨©¨¨¦¤¤§¤¤
,ïéøBç ïa Béöçåz` dpw jkae envr inc z` oec`l card ozpy epiide §¤§¤¦

hb oec`d el ozp `l oiicr j` ,ea carzydl leki epi`e ,oec`dn envr
,oec`l iepw etebe xexgy,ïéôzeL éðL ìL ãáò ïëåea yi mdn cg`ly §¥¤¤¤§¥¨¦

el` micar ,zexit oipw ea yi exiagle sebd oipwïéàöBé ïéàzexiglazlihp ¥§¦§
ïéøæBç ïðéàL íéøáà éLàø:`xnbd zx`an .melhpy xg`láø déì øîà ¨¥¥¨¦¤¥¨§¦¨©¥©

,àáøc déîMî éøîà éëä ,éMà áøì éëcøîef `ziixa.àéä øæòéìà éaø ¨§§©§©©¦¨¦¨§¥¦§¥§¨¨©¦¡¦¤¤¦
okyøæòéìà éaø øîà àì éî`edy cara wx bdep 'miinei e` mei' oicy ¦Ÿ¨©©¦¡¦¤¤

,Bì ãçeénä Btñke ,lirl `ziixaa x`eankénð àëäiy`x zlihp oiprl ©§©§¨¨¨©¦
df `diy jixve ,'FCar oir z` Wi` dMi ike' (ek `k zeny) xn`p mixa`d§¦©¤¦¤¥©§

,Bì ãçeénä 'Bcáò'ina ixdy ,cg` oec`l micgein mpi` el` micar ixde ©§©§¨
mitzey ipy ly care ,sebd oipw wx ea oec`l yi oixeg oa eivge car eivgy
mixa` iy`x zlihpa zexigl `vei epi` okle ,zexit exiagle seb cg`l yi:

äðùî

:zyea inelyza aeigd ipte`e ,exiag z` yiiand ipic zx`an dpynd
ò÷BzäeitaBøéáçì,yiiazp jk jezne ,eipf`aòìñ Bì ïúBð.zyead inca ©¥©©£¥¥¤©

,éìéìbä éñBé éaø íeMî øîBà äãeäé éaøel ozep,äðî,fef d`n xnelk ©¦§¨¥¦©¦¥©§¦¦¨¤
m`e .mirlq dynge mixyr mdyBøèñ,xzei dlecb zyea `idy ,eigl lr §¨

.æeæ íéúàî Bì ïúBðedkd m`eBãé øçàìxzei zyea `idy ,eci aba epiidc ¥¨©¦§©©¨
,efn dlecb.æeæ úBàî òaøà Bì ïúBðm` okeíøöjyn -,Bðæàae`ìzL ¥©§©¥¨©§¨§¨©

,BøòNae`÷÷øexiaga wxi -òébäå[rbt-],Bweø Bae`øéáòähiytd - ¦§¨¨©§¦¦©¤¡¦
Búélè[ecba-],epnîe`òøt[dlib-],÷eMa äMàä Làøcg` lky ©¦¦¤¨©Ÿ¨¦¨©

,xzeia dlecb zyeaa yiiaznd z` yiian el` miyrnnBì ïúBðyiiaznl ¥
.æeæ úBàî òaøà©§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc `nw `aa(iying meil)

`ly ick ,mdly 'oey`x gwel'k ede`yre miqkpa eceary z` minkg

s` okle .dze` yxii `ly dzxikna znxeby ezy` lr d`py lral didz
.miqkpd z` ecin `iven a`d ,dpal dzpzn dlg oicd xwirny

:`ye` zpwzl di`x `xnbd d`ianénð ïðà óà ,ïéáà øa éãéà áø øîà̈©©¦¦©¨¦©£©©¦

àðéðzexn`y minnef micr iabl ,`ziixaa ok epipy ep` s` -eðà íéãéòî ¨¦¨§¦¦¨
BzLà úà LøébL ,éðBìt Léàa,ipelt meia epiptaïúðåz` dl,dúaeúk §¦§¦¤¥©¤¦§§¨©§¨¨

,dzaezk z` dl izzp `l `linne ,dizyxb `l xne`e yigkn yi`de
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום קמישי עמ' ב

zea` drax`` cenr v sc ± oey`x wxt`nw `aa

.Lc÷äsEBd zXEcw FWiCwde df del xfge FaFg lral iwiYFR` FxFW dUr ¤§¥¨¨©¥¥§©©§¨©Ÿ¤¤§¦§¦§©©
WCwd gaXW lfB mEXn FA oi`e gAfOl xYEnE delnC DicEAriW riwtd gAfOl©¦§¥©¦§¦©¦§¥§©§¤¨©¦§¥©§¥¦¤¤¤§©¤§¥
zXEcw `wece EPnid zFAbl cnFr `N` WOn Fl iEpw did `le li`Fd Friwtn©§¦¦§Ÿ¨¨¨©¨¤¨¥¦§¥¤§©§¨§©
cFr deln siqFn opzC deln cEAriW irEwt`l iniN` `l minC zXEcw la` sEBd©£¨§©¨¦Ÿ©¦¥§©§¥¦§©§¤¦§©¦©§¤

zpn lr EN`d miqkPd z` dcFtE xpiC¦¨¤¤©§¨¦¨¥©§¨
zkQnA 'Ek DzAEzM z` dX`l mNWl§©¥¨¦¨¤§¨¨§©¤¤

oikxr(:bk sc)sEBd zXEcwM zOd ikixkze ¤§¦§©§¦¥©¥¦§©©
:d`pdA oixq`pe irwtnE inC.õîçixkp ¨¥¦§§¥§¤¡¨¦©£¨¨¨¥¨§¦

Fpidxd `le Fvng lr l`xUi z` deldW¤¦§¨¤¦§¨¥©¤§§Ÿ¦§¦
ungd cnFr didW `piiaEB xQEgnC Flv ¤̀§¦§©©§¨¤¨¨¥¤¨¥
`N` eilr ixkpl oi`e l`xUi lW FziaA§¥¤¦§¨¥§¥§¨§¦¨¨¤¨
xEQi` riwtn FxEriA zr `AWM cEAriW¦§§¤¨¥¦©§¦©¦
l`xUi aiIge ixkPd cEAriW z` ungd¤¨¥¤¦§©¨§¦§©¨¦§¨¥

migqtA opzC `de Fxral(:l sc)deldW ixkp §©£§¨¦§©¦§¨¦¨§¦¤¦§¨
xg`l d`pdA xYEn Fvng lr l`xUil§¦§¨¥©¤§¨©£¨¨§©©

Dl iwFn gqRdFlv` FpidxdWA mzd `ax ©¤©¥¨¨¨¨¨§¤¦§¦¤§
xQEgn `lC ixkp ciA oFMWnA FpzPW¤¨§§©§§©¨§¦§Ÿ§©
:WOn Diipw `N` cEAriW e`le `piiaEB©§¨§©¦§¤¨©§¥©¨

.øeøçLFxxgWe iwiYFR` FCar dUr ¦§¨¨©§©¥¥§¦§§
:xg` mFwOn FaFg df daFbe xxgEWn deNd©Ÿ¤§§¨§¤¤¦¨©¥

.àLeàc àzðwz eäì úéìDicEAriWe ¥§©©§¨§¨§¦§¥
oipwaE `Ed `nlrC zFxiR oipw x`WM lraC§©©¦§¨¦§©¥§©§¨§¦§©

:ibilR `nlrC zFxiR.Bcáò øëBnäcar ¥§©§¨§¦¥©¥©§¤¤
:xg`l iprpM.÷ñôegwFNd mr xkFOd §©£¦§©¥¨©©¥¦©¥©

:mFi miWlW cFr EPWOWIW n"rïBLàø ¤§©§¤§Ÿ¦¦
.íéîBé Bà íBé ïéãa BðLéKFzA EdMd m` ¤§§¦©¦¦¦¨§

`N` Fci zgY zn `le ElNd mFi miWlW§Ÿ¦©¨§Ÿ¥©©¨¤¨
aizkC bxdp Fpi` ig minFi F` mFi cnrzeny) ¨©©¦©¥¤¡¨¦§¦

(`km` ipW la` 'Fbe minFi F` mFi m` K ©̀¦©¦§£¨¥¦¦
ziaA didW ElNd mFi miWlW KFzA EdMd¦¨§§Ÿ¦©¨¤¨¨§¥
eilr bxdpe minFi F` mFi oicA Fpi` oFW`x¦¥§¦©¦§¤¡¨¨¨
oipwC mipW WlW sFql df ilFgn zn 'it £̀¦¥¥¦¤§¨Ÿ¨¦§¦§©
inC sEBd oipwM oFW`xl oipw `EdW zFxiR¥¤¦§¨§¦§¦§©©¨¥

:`Ed ipWC e`le.äMàå LéàExkn 'it` §©§¥¦¦§¦¨£¦¨§
:cg`M mdipW.íeìk àìå eNò àìFpi`W §¥¤§¤¨Ÿ¨§Ÿ§¤¥

df mdn cg` zn m`e dfl `le dfl `lŸ§¤§Ÿ§¤§¦¥¤¨¥¤¤
EnC `le zFgEwNd icin `ivFn x`WPd©¦§¨¦¦¥©§§Ÿ¨
FNEkA wlg dfl Wi mzdC `nlrC oitYEWl§§¦§©§¨§¨¨¥§¤¥¤§
oiiEpw oNEM `kd la` dfl oke ivg lFHil¦£¦§¥§¤£¨¨¨¨§¦
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:lAgp FzEMxeìéãé úçzî ïáà äúöiL §©¤§©§¤¨§¨¤¤¦©©§¥
.íéãòt"r` dE`x `l c"aE odn dca`PW ¥¦¤¤¤§¨¥¤Ÿ¨¨

:c"aA `pCnE` opiraC xEhR micr dE`xW¤¨¨¥¦¨¦§¦¨§§¨§
.ò"ø ì"à:c"aA `A oa`C iOp idpEéëå §¦©¦§¤¤¨§§¦

.eäkä änk ïéòãBiL eäkä ã"á éðôa¦§¥¦¨¤§¦©¨¦¨
lFkIW EdMdW zFMOd oFAWg xnFlM§©¤§©©¤¦¨¤¨

:cFn`l.äî ìò Bà:eixa`n dfi` lr ¤¡©©©¥¤¥£¨¨
.BLôð øtéö`Ed gFpe aNd cbpMW KEpY ¦©©§§¤§¤¤©¥§©
:mXn lAgl.äøéa ìöà ïéëìBä ã"á §©¥¦¨§¦¥¤¦¨

z`vl c"a aEzMd gixhd ike dInzA¦§¦¨§¦¦§¦©©¨¨¥
:DzF` zF`xle dMWNnäìôð íà Bà ¦¦§¨§¦§¨¦¨§¨

.äøéaäKixvn mElM oiC ziA dE`xW mcFw ©¦¨¤¤¨¨¥¦§©§¦
c"al DdaB zF`xdl zFpale xFfgl aEzMd©¨©£§¦§§©§¨§¨§
micr E`xC oeike opiknq micr` `N ¤̀¨©¥¦©§¦¨§¥¨§¨¥¦
Kke KM Epl mixnF`W EdiizEcr` opiknq©§¦¨©¥©§¤§¦¨©§©
:micrl `N` dcrl xEqn opirA `le did̈¨§Ÿ§¦¨¨§¥¨¤¨§¥¦

ì èøt.äkî éãé úçzî ïáà äúöiL §¨§¤¨§¨¤¤¦©©§¥©¤
:micr dE`x `le cIn ca`PW xnFlM§©¤¤¡©¦¨§Ÿ¨¨¥¦

:b"l DlAwe FW`x z` dNd `ivFdeúéîäL §¦©¨¤Ÿ§¦§¨¤¥¦
.íãà:wiGd KM xg`eïéàåéðéc BúBà ïéðc ¨¨§©©©¦¦§¥¨¦¦¥

.úBðBîîixde FtEBn `N` mNWn oi` mzC ¨§©¥§©¥¤¨¦©£¥
:lwqp `Edéðéc BúBà ïéðãå ïéøæBçå ¦§¨§§¦§¨¦¦¥

.úBLôð:diIlrd on mNWnE §¨§©¥¦¨£¦¨
àîìà

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

ïBâkdlFcB drinW `dY `lC dI`x t"r oipC mFIA dE`x m` .dliNA dE`xW §¤¨¨©©§¨¦¨¨©¨¦§¦¨§Ÿ§¥§¦¨§¨
diI`xC dlil ziI`x t"r oEcl oilFki oi` dliNA E`x la` diI`xn¥§¦¨£¨¨©©§¨¥§¦¨§¦©©§¨¦§¦¨

d"xA gkEncM oiC zNigzM zEcr zlAwe zEcr zlAwM(oebk d"c mye :dk 'c)zNigzE §©¨©¥§©¨©¥¦§¦©¦¦§©§§¦©
zFpFnn ipiC cg` 'tA xn`cM zFpFnn ipicA 'it` mFIA oiC(:cl 'c oixcdpq)KMld ¦©£¦§¦¥¨¦§¨©§¤¨¦¥¨¦§¨

oikixSW oeike mFIA cirdlE xFfgl oikixv§¦¦©£§¨¦©§¥¨¤§¦¦
cr la` oiIC dUrp cirOd oi` cirdl§¨¦¥©¥¦©£¤©¨£¨¥
mixg` micr WIW oFbM cirn oi`W d`Fxd̈¤¤¥¥¦§¤¥¥¦£¥¦
ipicA 'it` oiIC dUrp mdiptl oicirn§¦¦¦§¥¤©£¤©¨£¦§¦¥
WiA WxiRW m"AWxM `lcE opAxl zFWtp§¨§©¨¨§Ÿ§©§©¤¦¥§¥

oilgFp(mye :biw 'c a"a)`weC xTal EqpkPW 'b £¦¤¦§§§©¥©§¨
oi`e oiazFM cirdl EpeEMzp m` la` xTal§©¥£¨¦¦§©§§¨¦§¦§¥
dUrp cr oi`e micr Dil EedC oiC oiUFr¦¦©£¥¥¦§¥¥©£¤
oiIC dUrp oi` d`Fxd cr 'it` r"xlE oiIC©¨§£¦¥¨¤¥©£¤©¨
`nrhe `kd rnWncM zFWtp ipicA§¦¥§¨¦§©§©¨¨§©§¨

zFMnC a"tA WxtncM(.ai 'c)xnF` r"x §¦§¨¥§§©¥
z` bxdW cg`A E`xW oixcdpql oiPn¦©¦§©§¤§¦¤¨§¤¨¤¨©¤
cFnrIW cr cIn FzF` oizinn oi`W WtPd©¤¤¤¥§¦¦¦¨©¤©£
hRWOl dcrd iptl Fcnr cr l"z c"aA§©¨§¦§¥¨¥¨©¦§¨
wxRA `de z"`e xg` c"aA cFnrIW cr©¤©£§©¥§§¨§¤¤

EdE`x(mye .ek 'c d"x)mEXn `nrh Wxtn ¨§¨¥©§¨¦
oeike dcrd EliSde dcrd EhtWe aizkC¦§¦§¨§¨¥¨§¦¦¨¥¨§¥¨
l"ie `zEkf Dil Efg `l DilhwC Dil EfgC§¨¥§©§¥Ÿ¨¥§¨§
Wxtl `A d"xA la` xTir zFMnC `iddC§©¦§©¦¨£¨§¨§©¥
zFWtp ipiC ip`WC DPin opixnB `lC§Ÿ©§¦¨¦¨§©¦¦¥§¨
cr ENit` opAxcaE dcrd EliSde opiraC¦§¦¨§¦¦¨¥¨¦§©¨¨£¦¥
oiHibC w"tA gkEncM oiIC dUrp cirOd'c) ©¥¦©£¤©¨¦§©§§¦¦

(:dzFAEzkC ipW wxRaE(mye :`k 'c)mrhe §¤¤¥¦¦§§©©
mEXn miWxtn Wi oiIC dUrp cirOd oi`C§¥©¥¦©£¤©¨¥§¨§¦¦
oeikC DOifdl lFki dY` oi`W zEcr l"dC§¥¤¥©¨¨©£¦¨§¥¨
lr dnfd lAwi `l oiIce cr Fnvr `EdW¤©§¥§©¨Ÿ§©¥£¨¨©
i"xdl dWw df mrh lre Fnvr©§§©©©¤¨¤§¨¦
miaFxTd micr dYrn `N`C ypiilxe`C§§¤¨¥©¨¥¦©§¦
zEcr l"dC mdiptA Eciri `l mipiICl©©¨¦Ÿ¨¦¦§¥¤§¥
oilFki k"r `N` DOifdl lFki dY` i`W¤¦©¨¨©£¦¨¤¨§¦
Edpip dnfd ipA p"d xg` c"aA mOifdl©£¦¨§©¥§¥£¨¨¦§
aizkC mEXn Wxtn m"AWxe xg` c"aA§©¥§©§©§¨¥¦¦§¦

zFrEaW opixn`C miWp`d ipW Ecnre'c) §¨§§¥¨£¨¦§©§¦¨§
(.lrnWn oipiIC EN` 'd iptl micrd EN ¥̀¨¥¦¦§¥¥©¨¦©§©

EidIW `le oipiICd iptl micrd EcnrIW¤©©§¨¥¦¦§¥©©¨¦§Ÿ¤¦§
i"x 'iR cFre oipce oiaWFi onvrA micr¥¦§©§¨§¦§¨¦§¦¦
mEXn oiIC dUrp cr oi`C xg` mrh©©©¥§¥¥©£¤©¨¦
t"rC eipA z` Fligpd mFiAn ol `wtpC§©§¨¨¦§©§¦¤¨¨§
ozPW dlFgd ixTan ErnXW mFi zlgpd©§¨©¤¨§§©§¥©¤¤¨©
FwlgA cg` lM Ecinri eipAn cg` lkl§¨¤¨¦¨¨©£¦¨¤¨§¤§
lM Ecinri `l dliNA FzrEnW t"r la £̀¨§¨©©§¨Ÿ©£¦¨
oi` dliNA FzrinXW itl FwlgA cg ¤̀¨§¤§§¦¤§¦¨©©§¨¥
oi`W oeike 'iRcM mdiR lr oEcl diE`x§¨¨©¦¤¦§¦§¥¨¤¥
EcirIW cr dlil ziI`x t"r oEcl lFkï¨§¦©©§¨©¤¨¦
lFki oi` KklE micr l"d mFIA mdilr£¥¤©¥¦§©¥¨
`kdn `nl` oiIC dUrp cr oi`C oEcl̈§¥¥©£¤©¨©§¨¥¨¨
Epiide oiIC dUrp cr oi`C opirnWC `Ed§©§¦¨§¥¥©£¤©¨§©§

zFpFnn ipiC cg` wxRA xn`wC'c oixcdpq) §¨¨©§¤¤¤¨¦¥¨
(:clxnB 'it` oipC oi`W Dil `wtpC n"xe§§©§¨¥¤¥¨¦£¦§©

mirbpl oipiC Wwzi`Cn mFIA `N` oiC¦¤¨©¦§¦§©¦¦¦§¨¦
Dil iwFnE DiA ciar i`n Fligpd mFiA§©§¦©¨¦¥¥¥
liRn dY` i`e zFlgp liRn dY` mFIA©©¨©¦§¨§¦©¨©¦

xTir lkC `Cqg ax xn` Dlr iiEz`l Kixhvi` ikdlE oiIC dUrp cr oi`e micr l"d cr `ibEq DNEM lif`e wiQnE oiC oiUFr oi`e oiazFM dliNaC dliNA zFlgp§¨©©§¨§©©§¨§¦§¥¦¦©¦§¨¦¨§¨©¥¦§¥¥©£¤©¨§¨¥¦§§¦©£¥£¨¨©©¦§¨§¨¦¨
[Fligpd mFiA] llM Kixhvi` i`O` `z` ikdlC e`l i`C `Cqg ax WxtncM oiIC dUrp cr oi`C DPin iwEt`l iraC mEXn `N` Fligpd mFiaC dWxC iziin `lŸ©§¥§¨¨¦§©§¦¤¨¦§¨¥©£¥¦¨§¥¥©£¤©¨§¦§¨¥©¦§¨§¦©¦§¨¥¨¨©©¦§§¦§¨§©§¦

:e"ie `lA `Cqg ax xn` xn`w `le `Cqg ax xn`e Dlr iziinC `d y"`e n"xlïBâkmPgaE l"q oFtxh iAxM d`iUp dcEdi iAxe qxhpETA 'iR .dliNA dE`xW §§¨§©§¥£¨§¨©©¦§¨§Ÿ¨¨©¨©©¦§¨§Ÿ¨§¤¨¨©©§¨¦©§§¥§©¦§¨§¦¨§©¦©§§¦¨
:lirl iYWxiRcM zFWtp ipiCn xnB `lC `gip `aiwr iAxM ENit`C oM WxiR¦¥¥©£¦§©¦£¦¨¦¨§Ÿ¨©¦¦¥§¨¦§¦©§¦§¥
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íéiðò 'éôà àáé÷ò 'ø øîà BãBák éôì ìkä ììkä äæ¤©§¨©Ÿ§¦§¨©£¦¨£¦£¦¦
eãøiL ïéøBç éða íä eléàk íúBà ïéàBø ìàøNéaL¤§¦§¨¥¦¨§¦¥§¥¦¤¨§
ãçàa äNòîe á÷òéå ÷çöé íäøáà éða íäL íäéñëpî¦¦§¥¤¤¥§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ©£¤§¤¨
Báéiçå àáé÷ò éaø éðôì úàa ÷eMa äMàä Làø òøtL¤¨©Ÿ¨¦¨©¨¦§¥©¦£¦¨§¦§
Bì ïúðå ïîæ éì ïz éaø Bì øîà æeæ úBàî òaøà dì ïzéì¦¥¨©§©¥¨©©¦¥¦§©§¨©
äéðôa ãkä úà øáLå døöç çút ìò úãîBò døîL ïîæ§©¨§¨¤¤©¤©£¥¨§¨©¤©©§¨¤¨
úçpîe úçtèî äúéäå dLàø úà äúléb ïîL øñéàk Báe§¦¨¤¤¦§¨¤Ÿ¨§¨§¨§©©©©©©
àáé÷ò éaø éðôì àáe íéãò äéìò ãéîòä dLàø ìò dãé̈¨©Ÿ¨¤¡¦¨¤¨¥¦¨¦§¥©¦£¦¨
íeìk zøîà àì ì"à æeæ úBàî 'ã ïúBð éðà eæì ì"à§£¦¥¥Ÿ¨©§¨§
íéøçà øeèt éàMø BðéàL ét ìò óà Bîöòa ìáBçä©¥§©§©©¦¤¥©¨¦¨£¥¦

wäå íéáéiç Ba eìáçLBðéàL ét ìò óà åéúBòéèð õöB ¤¨§©¨¦§©¥§¦¨©©¦¤¥
:ïéáéiç íéøçà øeèt éàMø'îâéøBö äðî eäì àéòaéà ©¨¦¨£¥¦©¨¦¦¨§¨§¨¤¦

ò÷úc àøáb àeääc òîL àz ïðz äðéãî äðî Bà ïðz§©¨¤§¦¨§©¨§©§©©§¨§¨©
déì øîà äàéNð äãeäé 'øc dén÷ì àúà déøáçì déì¥§©§¥¨¨§©¥§§¨§¦¨¨©¥
äðî î"ù éøBö äðî déì áä éìéìbä éñBé 'ø àä àðà àä̈£¨¨¥©§¦¦©¥¨¤¦¨¤
àîéìéà éìéìbä éñBé éaø àä àðà àä éàî î"ù ïðz éøBö¦§©©¨£¨¨©¦¥©§¦¦¦¥¨
äðî øîàc éìéìbä éñBé 'ø àäå Cúéæçc àðà àä déì ÷"ä¥¨£¨©£¦¥§¨¥©§¦¦§¨©¨¤
ïéic äNòð ãòc àøîéîì éøBö äðî déì áä ìéæ éøBö¦¦©¥¨¤¦§¥§¨§¥©£¤©¨
ïúö÷î Lôpä úà âøäL ãçà eàøL ïéøãäðñ àéðúäå§¨©§¨©§¤§¦¤¨¤¨¤¨©¤©¤¤¦§¨¨
'ø ïBôøè éaø éøác ïéðéic eNòð ïúö÷îe íéãò eNòð©£¥¦¦§¨¨©£©¨¦¦§¥©¦©§
ïàk ãò ïéic äNòð ãò ïéàå íä íéãò ílek øîBà àáé÷ò£¦¨¥¨¥¦¥§¥¥©£¤©¨©©
ïúö÷îe íéãò eNòð ïúö÷îc àlà ïBôøè 'ø øîà÷ àìŸ¨¨©©§¤¨§¦§¨¨©£¥¦¦§¨¨
àéää àéðz ék øîà÷ àì ïéic äNòð ãò ìáà ïéðéic eNòð©£©¨¦£¨¥©£¤©¨Ÿ¨¨©¦©§¨©¦
àîéà úéòaéàå eäðéð àðéc ãáòîì àìc äìéla eàøL ïBâk§¤¨©©§¨§Ÿ§¤¡©¦¨¦§§¦¨¦¥¨
éìéìbä éñBé éaøk éì àøéáñc àðà àä déì øîà÷ éëä̈¥¨¨©¥¨£¨¦§¦¨¦§©¦¥©§¦¦
äðî déì áä ìéæ Ca éãäñîc éãäñ àäå éøBö äðî øîàc§¨©¨¤¦§¨©£¥§©§£¥¨¦©¥¨¤
äkäå àéðúäå ïéic äNòð ãò ïéàc àáé÷ò éaø øáñå éøBö¦§¨©©¦£¦¨§¥¥©£¤©¨§¨©§¨§¦¨
øîBà éðîézä ïBòîL óBøâàá Bà ïáàa eäòø úà Léà¦¤¥¥§¤¤§¤§¦§©¦§¦¥

ì èøt íéãòìe äãòì øeñnL ìk óà íéãòìe äãòì øeñnL ãçeéî óBøâà äîãé úçzî äúöiL ¨¤§§¨¤¨§¥¨§¥¦©¨¤¨§¥¨§¥¦§¨§¤¨§¨¦©©©
Bà B÷BL ìò íà eäkä äî ìòå eäkä änk ïéòãBiL eäkä ã"á éðôa éëå ò"ø Bì øîà íéãòä̈¥¦¨©§¦¦§¥¦¨¤§¦©¨¦¨§©©¦¨¦©
ìöà ïéëìBä ïéc úéa úîe äøéaä Làøî Bà âbä Làøî Bøéáç úà óçcL éøä ãBòå BLôð øtéö¦©©§§£¥¤¨©¤£¥¥Ÿ©©¥Ÿ©¦¨¥¥¦§¦¥¤
àeäL ãçeéî óBøâà äî àlà dðBáe øæBç äìôð íà ãBòå ïéc úéa ìöà úëìBä äøéa Bà äøéa¦¨¦¨¤¤¥¤¥¦§¦¨§¨¥¨¤¨¨¤§§¨¤
éðz÷ øeèt äkî ìL Bãé úçzî ïáà äúöiLëì èøt íéãòì øeñî àeäL ìk óà íéãòì øeñî̈§¥¦©¨¤¨§¥¦§¨¦§¤¨§¨¤¤¦©©¨¤©¤¨¨¨¥
äNòð ãò íäéðôa eäkä àä eäkä änk ïéòãBiL eäkä ã"á éðôa éëå àáé÷ò éaø Bì øîà úäéî¦©¨©©¦£¦¨§¦¦§¥¦¨¤§¦©¨¦¨¨¦¨¦§¥¤¥©£¤

àì déìå øîà÷ éðîézä ïBòîL éaøc åéøáãì ïéic÷éfäå úéîäL íz øBL ïðaø eðz :déì àøéáñ ©¨¦§¨¨§©¦¦§©¦§¦¨¨©§¥Ÿ§¦¨¥¨©¨¨©¤¥¦§¦¦
úBðBîî éðéc BúBà ïéðc ÷éfäå úéîäL ãòeî úBðBîî éðéc BúBà ïéðc ïéàå úBLôð éðéc BúBà ïéðc̈¦¦¥§¨§¥¨¦¦¥¨¨¤¥¦§¦¦¨¦¦¥¨
éëå úBðBîî éðéc BúBà ïéðãå ïéøæBç ïéà úBLôð éðéc eäeðãå eîã÷ úBLôð éðéc BúBà ïéðãå ïéøæBçå§§¦§¨¦¦¥§¨¨§§¨¦¥§¨¥§¦§¨¦¦¥¨§¦
ïðaøì eäðézçkLà àáø øîà úBðBîî énð déðééãéìå øãäéì éåä éàî úBLôð éðéc eäeðãå eîã÷̈§§¨¦¥§¨©£¥¤¡©§¦©§¥©¦¨¨©¨¨©§©§¦§§©¨¨
íéãòìe äãòì øeñnL ãçeéî óBøâà äî øîàc àéä éðîézä ù"ø épî àä éøîà÷å éáúéc áø éác§¥©§©§¥§¨©§¥¨©¦©¦§¦¦§¨©¨¤§§¨¤¨§¥¨§¥¦

àîìà

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

בבא קמא. פרק שמיני - החובל דף צ עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc `nw `aa(ycew zay meil)

,ììkä äæ`l` ,mc` lk lv` miey mpi` ,zyead inelyzBãBák éôì ìkä ¤©§¨©Ÿ§¦§
.zegt mlyn caekn zegtle ,xzei mlyn caekn mc`ly ,yiiaznd ly

.`nw `pz zrc edf,àáé÷ò éaø øîà`l` ,yiiaznd z` mixryn oi` ¨©©¦£¦¨
e ,jka miey mlekeléôàdíéiðòxzeiaíä eléàk íúBà ïéàBø ,ìàøNéaL £¦£¦¦¤§¦§¨¥¦¨§¦¥

ïéøBç éðamixiyre micakp,íäéñëpî eãøiLmnvr miwifgn oiicry §¥¦¤¨§¦¦§¥¤
meyn .mixiyrkLs`,á÷òéå ÷çöé íäøáà éða íäcg` oic mlekle ¤¥§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

.minkg erawy xeriyk

òøtL ,ãçàa äNòîedlib -,÷eMa äMàä Làøeàáé÷ò éaø éðôì úàa ©£¤§¤¨¤¨©Ÿ¨¦¨©¨¦§¥©¦£¦¨
,yiiand z` reazlBì øîà .æeæ úBàî òaøà dì ïzéì Báéiçå,yiiand §¦§¦¥¨©§©¥¨©

ïîæ éì ïz ,éaø,df mekq dl mly`y mcewBì ïúðå`aiwr iax.ïîæjld ©¦¥¦§©§¨©§©
edøîLdze` d`xy cr dy`l oiznd -å ,døöç çút ìò úãîBòf` §¨¨¤¤©¤©£¥¨§

ãkä úà øaLelyBáe ,äéðôadidïîL øqéàk,dy`d z`f dz`xyk . ¦¥¤©©§¨¤¨§¦¨¤¤
dzepvnw jeznúçtèî äúéäå ,dLàø úà äúléb,onyd lr dcia ¦§¨¤Ÿ¨§¨§¨§©©©

,dLàø ìò dãé úçpîecin .onyd on dxry a`yiy ickäéìò ãéîòä ©©©¨¨©Ÿ¨¤¡¦¨¤¨
mc` eze`àáe ,íéãòmnrBì øîà .àáé÷ò éaø éðôìike ,`aiwr iaxlBæì ¥¦¨¦§¥©¦£¦¨¨©¨

y ie`x,æeæ úBàî òaøà ïúBð éðà.dzyeal zyyeg dpi` dnvr `id ixd £¦¥©§©¥
Bì øîà,`aiwr iaxzøîà àìjzprha,íeìkz` mixryn oi`y meyn ¨©Ÿ¨©§¨§

iefade zegtd mc`d elit`e ,jka miey mlek `l` ,yiiaznd ly ezbxc
y ,oic yi ixdy .xzeiaéàMø BðéàL ét ìò óà ,Bîöòa ìáBçäzigydl ©¥§©§©©¦¤¥©©

mewn lkn ,eteb z`,øeètla`,íéáéiç Ba eìáçL íéøçàm` s` ok m`e ¨£¥¦¤¨§©¨¦
.aiigzdl el yi eyiiay xg` ,xeht envr z` yiiand

åok,éàMø BðéàL ét ìò óà ,åéúBòéèð õöBwä`l' lr jka xaery meyn §©¥§¦¨©©¦¤¥©©
mewn lkn ,'zigyz,øeètla` ,ezaehl uvwy xnel lekiy meyníéøçà ¨£¥¦
edeciqtde evvwy.ïéáéiç©¨¦

àøîâ

:`xnbd zwtzqn .dpn el mlyn epf`a exiagl rwezdy dpyna epipy
,ïðz éøBö äðî ,eäì àéòaéà,xzei mixwid miixev mifef d`n epiidcBà`ny ¦©§¨§¨¤¦§©

,ïðz äðéãî äðî.ixev fefn zipiny `ed mdn cg`y ,dpicn ifef d`n epiidc ¨¤§¦¨§©
:wtqd z` `xnbd zhyetdéøáçì déì ò÷úc àøáb àeääc ,òîL àz̈§©§©©§¨§¨©¥§©§¥

,epf`aäàéNð äãeäé éaøc dén÷ì àúà.mlyl eilr dnk el weqtiyøîà ¨¨§©¥§©¦§¨§¦¨¨©
déì,`iypd dcedi iaxéìéìbä éñBé éaø àä àðà àäiax dpde ip` dpd - ¥¨£¨¨©¦¥©§¦¦

,fef d`n epiidc ,dpn el mlyn epf`a exiagl rwezdy xn`y ,ililbd iqei
okldéì áäel zrwzy inl mlyz -,éøBö äðî.miixev mifef d`n epiidc ©¥¨¤¦

dpéî òîL ïðz éøBö äðî dpéî òîLitk df dyrnn renyl yi jk ok` - §©¦¨¨¤¦§©§©¦¨
.dpicn ifef `le miixev mifef d`n mlyny ,`iypd dcedi iax el xn`y

:`xnbd zxxanéàîrwezl eixaca ,`iypd dcedi iax zpeek idn -àä' ©¨
Cúéæçc àðà àä ,déì øîà÷ éëä àîéìéà ,'éìéìbä éñBé éaø àä àðà- £¨¨©¦¥©§¦¦¦¥¨¨¦¨¨©¥¨£¨©£¦¨

,jxagl zrwzyk jizi`xy ip` dpdøîàc éìéìbä éñBé éaø àäådpyna §¨©¦¥©§¦¦§¨©
mlyl jixv exiagl rwezdy,éøBö äðîokledéì áä ìéæel `ade jl - ¨¤¦¦©¥

,éøBö äðîoc mb envr `ed ,dyrnd z` d`xy `iypd dcedi iax ,df itl ¨¤¦
,`xnbd dywn jk lr ,oicd z` wqteàøîéîìxnel xyt` ike -ãòc §¥§¨§¥

äNòðmbàéðúäå ,ïéicipiic ,(:dk d"x) `ziixaaãçà eàøL ïéøãäðñ ©£¨©¨§¨©§¨©§¤§¦¤¨¤¨
,Lôpä úà âøäL,epecl mi`aykeNòð ïúö÷îe íéãò eNòð ïúö÷î ¤¨©¤©¤¤¦§¨¨©£¥¦¦§¨¨©£

,ïéðéic,mipiicd iptl dyrnd lr micrd ecirieéaø .ïBôøè éaø éøác ©¨¦¦§¥©¦©§©¦
ílek ,øîBà àáé÷òdyrnd z` e`xy.ïéic äNòð ãò ïéàå ,íä íéãò £¦¨¥¨¥¦¥§¥¥©£¤©¨

,oetxh iaxk xaq ezii`x it lr ocy `iypd dcedi iaxy xnel dvxz m`e

ixd ,oiic zeidl leki dyrnd z` d`xy cryéaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦
àlà ,ïBôøèote`a wxïúö÷îcmi`exd lyïúö÷îe ,íéãò eNòð ©§¤¨§¦§¨¨©£¥¦¦§¨¨

mixg`d,ïéðéic eNòð,oiic zeidl leki ok` d`exd cryìáàs`yãò ©£©¨¦£¨¥
`di cirnd,ïéic äNòðz`f.øîà÷ àìdxe`kl `iypd dcedi iax eli`e ©£¤©¨Ÿ¨¨©

.ok dyr cvike ,'jizi`xy ip` dpd' el xn` ixdy ,ok cird s`
:`xnbd zvxznàéää àéðz ékiaxl s`y ,ef `ziixa epipy izni` - ¦©§¨©¦

,oecl leki cirnd crd oi` oetxheàøL ïBâkdf dyrn mipiicd,äìéla §¤¨©©§¨
eäðéð àðéc ãáòîì àìczaygpd dlil zii`x it lr oecl mileki mpi`y - §Ÿ§¤¡©¦¨¦§

zxgnl epeciyke ,meia `l` mipc oi` ixdy ,oic zligzke zecr zlawk

,dycg zecr zlawl mikixv ,`weec zecr jixv zeytp ipicly oeik meia
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc `nw `aa(ycew zay meil)
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:`xnbd zvxznøîà÷ éðîézä ïBòîL éaøc åéøáãìedkd `ly ef dprh ¦§¨¨§©¦¦§©¦§¦¨¨©

,epecl mileki mdipta edkd m`y wiicl yiy ,oic zia iptadéìåiax ± §¥
envr `aiwrdéì àøéáñ àìmileki mpi` mdipta edkd m` s` `l` ,ok Ÿ§¦¨¥

.oiic zeyridl leki crd oi`y oeik ,epecl

úéîäL íz øBL ,ïðaø eðzmc`åjk xg`÷éfä,mc` ly oennlBúBà ïéðc ¨©¨¨¨¤¥¦§¦¦¨¦
wxúBLôð éðéc,eze` milweqe ,zindy dn lréðéc BúBà ïéðc ïéàå ¦¥§¨§¥¨¦¦¥

úBðBîîici lr ,etebn mlzyn mz xeyy oeik ,wifdy dn lr mlyiy ¨
.exkenl leki epi` lwqpy oeik df xeye ,einc ivg wfipl mlyne xknpy

xeyeúéîäL ãòeîmc`åjk xg`BúBà ïéðc ,÷éfädpey`xaéðéc ¨¤¥¦§¦¦¨¦¦¥
,úBðBîî,diilrd on mly wfp mlyneåjk xg` wxéðéc BúBà ïéðãå ïéøæBç ¨§§¦§¨¦¦¥
úBLôðm`e .oldl x`azi dnicwd mrhe ,eze` milweqe ,zindy dn lr §¨

eäeðãå eîã÷crend xeylúBLôð éðécaey ,zepenn ipic edepcy mcew ¨§§¨¦¥§¨
.úBðBîî éðéc BúBà ïéðãå ïéøæBç ïéà¥§¦§¨¦¦¥¨

:`xnbd dywnéåä éàî ,úBLôð éðéc eäeðãå eîã÷ éëå,jka dn -øãäéì §¦¨§§¨¦¥§¨©¨¥¦£©
úBðBîî énð déðééãéìåepi`y oeik ,zepennd ipic z` s` epecpe xefgp ± §¦©§¥©¦¨

z` elwq m` s` mlyl milrad leki z`fe ,diilrd on `l` etebn mlyn

:`xnbd zvxzn .xeydáø éác ïðaøì eäðézçkLà ,àáø øîàiz`vn - ¨©¨¨©§©§¦§§©¨¨§¥©
,yxcnd ziaa miayeid minkgd z`éøîà÷å éáúéc,ef `iyewl uexizàä §¨§¥§¨¨§¥¨

épîzhiya ef `ziixa -øîàc ,àéä éðîézä ïBòîL éaø,zncewd `ziixaa ©¦©¦¦§©¦§¦¦§¨©
,íéãòìå äãòì øeñnL ãçeéî óBøâà äî','micrle dcrl xeqny lk s` ¨¤§§¨¤¨¨¥¨§¨¥¦
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קיב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc `nw `aa(oey`x meil)

,zehrn ez`etx ze`vede ,xzei xdn dkex` dlrne `txzn exyayàkéàå§¦¨
àéiä déøNa ÷éìñ àìcze`vede ,jk lk xdn `txzn exya oi`y - §Ÿ¨¦¦§¥©¨

e ,zeaexn ez`etxdpéî à÷ôð éàîìlr mlyiy dxezd dxn` dn oiprle ± §©©§¨¦¨
ze`vedn zehrn laegd z`etx ze`vedy ote`l wfpd caln d`etxd

jixvy xnel ,lagpd z`etxéðéa éðéác Càéä déì áúéîìz` mlyl ± §¥©¥¥©§¥¥¥¥
.lagpd z`etx ze`vedl ez`etx ze`ved oiay yxtdd

:xg` xewnàéúà ,øîà éMà áødey dxifba ok cenll yi ±'úçz' 'úçz' ©©¦¨©¨§¨©©©©
øBMî,crendàëä áéúk(ck `k zeny) exiaga laega,'ïéò úçz ïéò' ¦§¦¨¨©¦©©©¦

íúä áéúëe(el `k my) gbpy cren xeya,'øBMä úçz øBL ílLé ílL' §¦¨¨©¥§©¥©©©
ïläl äîmlyn xeyaïàk óà ,ïBîîmlyn exiaga laega.ïBîî ©§©¨¨©¨¨

:`xnbd dywnzôìéc úéæç éàîcenll zi`x dn -øBMî 'úçz' 'úçz' ©¨¦§¨§©§©©©©¦
,oenn eaiigle crendóìéðcnlp -íãàî 'úçz' 'úçz',dy` bxdy ¥©©©©©¥¨¨

áéúëc(bk `k my)didi oFq` m`e','Lôð úçz Lôð äzúðåmyn cnlpe ¦§¦§¦¨¦§¤§¨©¨¤¤©©¨¤
yïläl äîytp epnn milhep bxdy mc`aïàk óà ,Lnîexiaga laega ©§©¨©¨©¨

epiid 'oir zgY oir'Lnî.oenn `le ©¦©©©¦©¨
éøîàoky ,crend xeyn cenll xazqn xzei ,daiyid ipa evxiz ±ïéðc ¨§¥¨¦

ïé÷æpî ïé÷æð,md oiwfp mdipyy ,wifdy xeyn wifdy mc` -ïé÷æð ïéðc ïéàå §¨¦¦§¨¦§¥¨¦§¨¦
äúénî.minec mpi`e ,dzin dfe oiwfp dfy ,bxdy mc`n wifdy mc` - ¦¦¨

:dywne .df uexiz zlawn dpi` `xnbd,äaøcày xnel xazqn xzeiïéðc ©§©¨¨¦
äîäaî íãà ïéðc ïéàå ,íãàî íãà.oiwfpa mdipyy s` ¨¨¥¨¨§¥¨¦¨¨¦§¥¨

éMà áø (øîà) ,àlà`l` ,crend xeya xen`d 'zgz'n cnel epi` ok` ¤¨©©¦
éìé ,'åâå 'äpò øLà úçz'îdéì óxn`py dnn dey dxifba `ed cnel ± ¦©©£¤¦¨¨¦¥

dxrPd ia`l Dnr akXd yi`d ozpe' (hk ak mixac) qpe`d zyxta§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨
,oenn iepird zgz mlyn qpe`dy myky ,'dPr xW` zgY 'ebe sqM miWng£¦¦¨¤©©£¤¦¨

`ed df cenile .oenn mlyn exiaga laegd s`ïé÷éæðå ,íãàî íãà̈¨¥¨¨§§¦¦
,ïé÷éæpîoi` mewn lkn `ed 'mc`n mc`'y s`y bxdy mc`n cenll oi`e ¦§¦¦

.dzinn oiwfp cenll
:exiaga laegd ly wfpd inelyz oipra zxg` dhiy d`ian `xnbd,àéðz©§¨

,øîBà øæòéìà éaø(ck `k zeny) xn`py dn,'ïéò úçz ïéò'dpeekd ©¦¡¦¤¤¥©¦©©©¦
epirl.Lnî©¨

:`xnbd zl`ey,Czòc à÷ìñ Lnîikeéðä ìëk déì úéì øæòéìà éaø ©¨©§¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¥§¨¨¥
éàpz.xa`d z` milhep oi`e ,oenn mlyn exiaga laegdy lirl exn`y ©¨¥

,äaø øîàxfril` iax zpeeke ,oenn mlyny i`ceBúBà ïéîL ïéàL ,øîBì ¨©©¨©¤¥¨¦
lagpd z` -,ãáòkitk ynn lagpd z` oiny `l` ,epizpyna x`eanke §¤¤

.eieey
:df xe`ia lr dywn iia`éiaà déì øîà,daxlïàîk àlàoiny in itk - ¨©¥©©¥¤¨§©

m`d ,eze`,ïéøBç ïák`ll dzr deey `ed dnke xa` eze` mr deey dnk §¤¦
,xa` eze`éîc déì úéà éî ïéøBç ïaxyt`y ,ipenn ieey el yi ike ± ¤¦¦¦¥§¥

.eieeya epxkniy oec` el oi` ixde ,ea meyl
,éMà áø øîà àlàxfril` iax zpeekBúBà ïéîL ïéàL ,øîBìieey z` - ¤¨¨©©©¦©¤¥¨¦

xa`d÷fépa,wfipd ly xa`d ieey itk ±÷éfna àlàwifnd ieey itk - §¦¨¤¨§©¦
deey `ed dnk ,weya xknpd car `ed eli`k wifnd z` minyy ,envr

'ynn oir zgz oir' edfe .xa` eze` `ll deey did dnke ,df xa` mr dzr

ly epir zgz cark zneyip dnvr wifnd ly epiry ,xfril` iax xn`y
.wfipd

`xnbd zxtqnà÷eðéc àãé òè÷c àøîç àeää :ly ecil rhw xeng - ©©§¨§¨©§¨¦¨
,ohw cliàúàeia`,ìàeîL øa àtt áøc dén÷ìwfpd inelyz raze ¨¨§©¥§©¨¨©§¥

.xengd lraneäì øîà,oicd zia ipiicl `tt axdéì eîBL eìéæekl - ¨©§¦¥
wfipl eneyeäòaøàdíéøácmze` mlyie ,mlyl jixv exiaga laegdy ©§¨¨§¨¦

.wifndàáø déì øîà,l`eny xa `tt axl,ïðz äMîç ïðà àäårecne ¨©¥¨¨§¨£©£¦¨§©
.drax` xne` dz`déì øîà,`tt axàðéîà÷ ÷æpî øáìdzid izpeek - ¨©¥§©¦¤¤¨£¦¨

.wfpn ueg mixacd zrax`léiaà déì øîà,l`eny xa `tt axlàäå ¨©¥©©¥§¨
àeä øBîç,mc` `le xeng did wifnd ixde -ílLî Bðéà øBîçåàlà £©£¥§©¥¤¨

inelyz÷æðcalaeäì øîà .ok` ,mipiicl `tt axdé÷æð déì eîBL eìéæ ¤¤¨©§¦¥¦§¥
,iia` eze` l`y .cala ewfp ieey z` wfipl eney ekl -éòa àcáòk àäå§¨§©§¨¨¥

déîééLîìdid eli`k wfpd ieey z` meyl jixvy dpyna epipy ixde - §¦©§¥
.ok zeyrl mdl xne` jpi` recne ,xknidl cnerd car wfipdeäì øîà̈©§

ok` ,mipiicl `tt ax.àcáòk eäeîééL eìéæ¦©§§©§¨
à÷eðéc äeáà eäì øîà,mipiiclàðéòa àìeze` eneyzy dvex ippi` - ¨©§£¨§©¨Ÿ§¦¨

,carkàúléî déa àìéæc.cark meyip zeidl exear `ed leflfy -eøîà §¦¨¥¦§¨¨§
déì,clid ia`l mipiicdà÷eðéì déì záéiçî à÷ àäåag dz` ixde - ¥§¨¨§©§©§¥§©¨

md clid ly minelyzd ixdy ,eizelag lr lgen dz`y jka clil rxne
.jly `leeäì øîà,clid ia`éãécî déì àðñéiôî ìéãb éëìlcbiyk - ¨©§§¦¨¦§©©§¨¥¦¦¦

.ipennn el mly`y ici lr epqiit`

:sqep xetiqà÷eðéc déãé ñìàc àøBz àeääly ecil qqke qrl xey - ©¨©£©¨¥¦¨
,cliàúàeia`àáøc dén÷ì.xeyd lran wfpd inelyz razeeäì øîà ¨¨§©¥§¨¨¨©§

,oicd zia ipiicl `axàcáòk eäeîééL eìéæcark clid z` eneye ekl - ¦©§§©§¨
.xknidl cnerddéì eøîà,`axl mipiicdøîàc àeä øî àäåyìk ¨§¥§¨©§¨©¨

ãáòk íBMépä,xknidl cnerd cark eneyl jixvy wfp melyz lk -ïéà ©¦§¤¤¥
.ìááa BúBà ïéáBb.wifnd on ezeable eneyl zrk jpd xne` cvikeøîà ¦§¨¤¨©

eäì,mipiicl `axñôz éàc àëéøö àìoiprl edeneyiy dzid izpeek - §Ÿ§¦¨§¦¨©
oiprlelv` eakrl lkei ,wifnd on oenn wfipd qetzi xgn e` meid m`y

.epnn eraezl wifnd lkei `le ,wfpd lr melyz zxeza

:`xnbd zx`anàáø,cara meyipd wfp laaa oiaeb oi`y xn`ydéîòèì ¨¨§©§¥
,ezhiyl -øBLa øBL é÷æð ,àáø øîàcici lr wfedy xey iwfp melyz - §¨©¨¨¦§¥§

,xeyíãàa øBL é÷æðå,mc` ici lr wfedy xey iwfp melyz oke -ïéáBb §¦§¥§¨¨¦
.ìááa BúBàj`íãàa íãà é÷æð,mc` ici lr wfedy mc` iwfp melyz - §¨¤¦§¥¨¨§¨¨

øBLa íãà é÷æðå,xey ici lr wfedy mc` iwfp melyz oke -BúBà ïéáBb ïéà §¦§¥¨¨§¥¦
.ìááa§¨¤

:`xnbd zl`ey .`ax ly enrha dpc `xnbdíãàa íãà é÷æð àðL éàî©§¨¦§¥¨¨§¨¨
àìc ,øBLa íãà é÷æðåy meyn mrhd i`ce ,laaa mze` miaeb'íéäìà' §¦§¥¨¨§§Ÿ¡Ÿ¦

ïðéòaick 'midl`' mi`xwpd mignen mipiic el` mipic epeciy jixvy - §¦¨
,mzeablàkéìåok m` ,laaa el` mipiiclíãàa øBLå øBLa øBL é÷æð §¥¨¦§¥§§§¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc `nw `aa(iyily meil)

:`xnbdàîòè éàî,oerny iax zrc `id jky oipne ,df oicl mrhd dn - ©©§¨
àìè÷kly dzin aeig iabl (.hr) oixcdpqa oerny iax xn`y enk - ¦§¨¨
,gvexäîiablàìèwdzin aiig gvexd oi`déì ïåekúîc ãòmc`l - ©§¨¨©§¦§©¥¥

,bxdpyáéúëc(`i hi mixac) gvex iablåéìò í÷å Bì áøàå','Wtp EdMde ¦§¦§¨©§¨¨¨§¦¨¤¤

aiig epi`y 'Fl' oeyln oiyxece,Bì ïåekúiL ãòiabl jkénð úLBaxeaqi ©¤¦§©¥¤©¦
aiig epi`y oerny iaxdéì ïéekéîc ãò,yiiazdy mc`l -áéúëciabl ©§¦©¥¥¦§¦

(`i dk my) zyea,'åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLå'oeyln cenll yie §¨§¨¨¨§¤¡¦¨¦§ª¨
aiig yiiand oi`y ,'eiWanA'Bì ïåekúiL ãòoeike .yiiazdy mc`l - ¦§ª¨©¤¦§©¥

`edy okzi `l ,xg` yiiae df z` yiial oiekznd z` xhet oerny iaxy
py.dfa zaiignd `ziixad z` d

:`xnbd zvxznäãeäé éaø íìBòì,`ziixad z` dpyéaø øîà÷ éëå §¨©¦§¨§¦¨¨©©¦
äãeäéy,úLBa íéãáòì ïéàwx `l` ,miyiiazn mpi`y ezpeek oi` §¨¥©£¨¦¤

jixv epi` myiiandyeäì àáúéîì,zyea inc z` mdl zzl -ìáàoeik §¥§¨§£¨
,dyea mdl yiyeäa ïðéîééL íLéîì,zyead inc z` mda meyl xyt` - §¥©©§¦¨§

.oixeg oal mze` zzl ick:sqep ote`a `xnbd zvxzn,àîéà úéòa éàå§¦¨¦¥¨
àîéz eléôàyøéàî éaøwlgn epi` xi`n iaxy s`e ,`ziixad z` dpy £¦¥¨©¦¥¦

`ziixaa x`eanl dxizq ef oi` ,miipr zyeal mixiyr zyea zney oia
oky ,ohwl lecb oia welig yiyzøáñ éîy xeaq dz` m`d -'ìBãb' ¦¨§©§¨

l dpeekd `ziixaa xen`d,íéñëða ìBãboke ,xiyr epiide'ïè÷'epiidïè÷ ¨¦§¨¦¨¨¨¨
àì ,íéñëða`l` ,`ziixad zpeek `id jk'ìBãb'epiid,Lnî ìBãb,mipya ¦§¨¦Ÿ¨¨©¨

'ïè÷'å`ed,Lnî ïè÷yiiae ohw yiial oiekzd m`y `ziixad zpeeke §¨¨¨¨©¨
.ohwd zyea inc z` lecbl mlyn ,lecb

:ipyd uexizd lr `xnbd dywnåik,àeä úLBa øa ïè÷,zrc ea oi` ixde §¨¨©¤
:`xnbd zvxzn .yiiazn epi`eïéà,zyea el yiy ohw yi ok` -kenøîàã ¦§§¨©

àtt áølibl ribdyk epiide ,zyea el yiy ohw yiy (a"r)déì eîìkéîc ©¨¨§¦©§¥
ílkéîeyiiazn `ed eze` minilkne ezyea z` el mixikfnyky - ¦©¥

e ,jkn xrhvneénð àëäohwl zyea yiy zxne`d `ziixaa ,o`k s`e - ¨¨©¦
,df ote`a xaecn
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc `nw `aa(iying meil)

mewn lknähîìepa l` -,ñéiç Bì Lé`ed okle ,eny lr `xwp epa ixdy §©¨¥©¦
e .zecrl xyké÷etàìd z` df llkn `ivedl -ñéiç Bì ïéàc ,ãáò,llk §©¥¤¤§¥©¦

äìòîì àìeia` l`ähîì àìåmdl oi`y zea`' llka `ed okle ,epa l` Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨
.zecrl leqte ,'mipa qiig

:zecrl leqt xby weqtdn cenll oi`y gikedl `xnbd dtiqenéàc§¦
Czòc à÷ìñmipa' hrnl `a 'zea` lr eznei `l mipae' weqtd meiqy ©§¨©§¨

y cnlle ,'zea` qegi mdl oi`y,úeãòì ìeñt øbdazk recn ok m` ¥¨§¥
,'mdizea`' `le 'zea`' mbe ,'mdipa' `le 'mipa' mb dxezdàðîçø áBzëì¦§©£¨¨

weqtd zligza,'íäéða ìò úBáà eúîeé àì'z`f yexcpeïðéøîàãëì Ÿ§¨©§¥¤§¦§©§¦©
y (my) oixcdpqaeúîeé àìzea`dúeãòadíéðamiaexwy xnelk ,mdly Ÿ§§¥¨¦

'mipa'l oeyld z` zepyl jxev oi` df cenil liaya ixdy ,zecrl mileqt
,mzqåweqtd jynda wxàðîçø áBzëðoeyl'úBáà ìò eúîeé àì íéðáe' §¦§©£¨¨¨¦Ÿ§©¨

,mzqaéøz dpéî zòîLc,mipic ipy jkn cnlze rnyzy -àãçoic - §¨§©§¦¨§¥£¨
y ,cg`úeãòa íéða eúîeé àìd,úBáà,zecrl mileqt miaexwy xnelk Ÿ§¨¦§¥¨
Cãéàåy ,'mdizea`' oeyl dazkp `ly jkn ,cnlp sqep oice -eúîeé àì §¦¨Ÿ§
miyp`ét ìòzecrúBáà ñéiç íäì ïéàL íéða','epi`y xb it lr epiide ©¦¨¦¤¥¨¤©¦¨

.iebd eia` ixg` qgiizne'mipa lr zea`' oeyl dxezd aezkz `l m`y s`
d leqt mewn lkn ,micar yexcl lkep `lãáòzecrldéì à÷ôðcnlp - ¤¤©§¨¥

øb äîe ,øbî øîBçå ì÷a,carn lw `edyãwxäìòîìeia`l -ïéàc àeä §©¨¤¦¥©¥§§©§¨§¥
ähîì ìáà ,ñéiç Bì,epal -ñéiç Bì Lé`ed mewn lkne ,,úeãòì ìeñt ©¦£¨§©¨¥©¦¨§¥

ok m`ïéc Bðéà ,ähîì àìå äìòîì àì ñéiç Bì ïéàL ãáò[xnege lw-] ¤¤¤¥©¦Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨¥¦
L`ed s`.úeãòì ìeñt àäi ¤§¥¨§¥

,dgkedd z` `xnbd zniiqnàðîçø áúëcî ,àlàoeyl weqtd zligza ¤¨¦§¨©©£¨¨
,'íéða ìò úBáà eúîeé àì','mdipa' `leòîLîcy ef oeylneúîeé àì Ÿ§¨©¨¦§©§©Ÿ§

miyp`,'íéða ñéiç Bì ïéàL úBáà' ét ìò,miiprpk micar hrnl epiide ©¦¨¤¥©¦¨¦
,xbn xnege lwa card ly eleqt z` cenll ic `ledpéî òîLy,ãáò §©¦¨¤¤

,øb ìáà ,úeãòì ìeñôc àeä ,ähîì àìå äìòîì àì ñéiç Bì ïéàLs` ¤¥©¦Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨§¨§¥£¨¥
mewn lkn ,eia` l` dlrnl qegi el oi`y,ähîì ñéiç Bì Léc ïåék`ed ¥¨§¥©¦§©¨

,úeãòì øLkxyk xb ixdy ,xbn card oic z` cenll xyt` i` `linne ¨¥§¥
.zecrl

:`xnbd dywn .zecrl leqt xby weqtdn gikedl dqpn `xnbdéëå§¦
,àîéz,xb leqtl `le zecrl miaexw leqtl wx `a weqtdy ok m`áBzëì ¥¨¦§
àðîçøoeyl,'íäéúBáà ìò eúîeé àì íéðáe'ly mdizea` it lk xnelk ©£¨¨¨¦Ÿ§©£¥¤

e ,weqta mixkfend mipadàðîçø áúëc él änìoeyleúîeé àì íéðáe' ¨¨¦§¨©©£¨¨¨¦Ÿ§
,'úBáà ìòi`ce `l` .mzq 'zea`' rnynycdf oeyl iepiynòîLîyàì ©¨§©§©Ÿ

eúîeémiyp`ò,'úBáà ñéiç íäì ïéàL íéða' ét ìepi`y xb epiide §©¦¨¦¤¥¨¤©¦¨
.zecrl leqt xby cnlpe ,eia`l qgiiznok yexcl oi` :`xnbd zvxzn

c oeik ,weqtd oeylnéãéiàjk ab` -áúëcweqtd zligzaeúîeé àì' ©§¥§¨©Ÿ§
,'íéða ìò úBáàokl ,zecrl leqt cary cnll ick ,'mdipa' `leénð áúk ¨©¨¦¨©©¦

oeyl weqtd jynda,'úBáà ìò eúîeé àì íéðáe''mdizea`' `le: ¨¦Ÿ§©¨
:(.ft) dpyna epipy,['åëå] äòø ïúòéât ïè÷å äèBL Løçdy`de card ¥¥¤§¨¨§¦¨¨¨¨

oinlyn la` ,oixeht mixg`a elagy mde aiig mda laegd ,drx ozribt
mlyl oiaiig card xxgzyp dy`d dyxbzp ,onf xg`l:

zxtqn .dlra zgz diqkpa dy`d zekf oipra dyrn d`ian `xnbd
:`xnbddénéà[en`-]î àaà øa ìàeîL áøcxirdàáéñð úåä ,àéðBøâä ¦¥§©§¥©©¨¥©§§¨£¨§¦¨

déìd`eyp dzid -.àaà éaøìel d`eyp dzidykeéñëðì eäðézáúk- ¥§©¦©¨§©§¦§§¦§¥
dzen xg`l eidiy ,dly belnd iqkp z` dazkàaà øa ìàeîL áøì§©§¥©©¨

døa.[dpa-]àáéëLc øúa,en` dzny xg`l - §¨¨©¦§¦¨
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המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



קיג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc `nw `aa(oey`x meil)

,zehrn ez`etx ze`vede ,xzei xdn dkex` dlrne `txzn exyayàkéàå§¦¨
àéiä déøNa ÷éìñ àìcze`vede ,jk lk xdn `txzn exya oi`y - §Ÿ¨¦¦§¥©¨

e ,zeaexn ez`etxdpéî à÷ôð éàîìlr mlyiy dxezd dxn` dn oiprle ± §©©§¨¦¨
ze`vedn zehrn laegd z`etx ze`vedy ote`l wfpd caln d`etxd

jixvy xnel ,lagpd z`etxéðéa éðéác Càéä déì áúéîìz` mlyl ± §¥©¥¥©§¥¥¥¥
.lagpd z`etx ze`vedl ez`etx ze`ved oiay yxtdd

:xg` xewnàéúà ,øîà éMà áødey dxifba ok cenll yi ±'úçz' 'úçz' ©©¦¨©¨§¨©©©©
øBMî,crendàëä áéúk(ck `k zeny) exiaga laega,'ïéò úçz ïéò' ¦§¦¨¨©¦©©©¦

íúä áéúëe(el `k my) gbpy cren xeya,'øBMä úçz øBL ílLé ílL' §¦¨¨©¥§©¥©©©
ïläl äîmlyn xeyaïàk óà ,ïBîîmlyn exiaga laega.ïBîî ©§©¨¨©¨¨

:`xnbd dywnzôìéc úéæç éàîcenll zi`x dn -øBMî 'úçz' 'úçz' ©¨¦§¨§©§©©©©¦
,oenn eaiigle crendóìéðcnlp -íãàî 'úçz' 'úçz',dy` bxdy ¥©©©©©¥¨¨

áéúëc(bk `k my)didi oFq` m`e','Lôð úçz Lôð äzúðåmyn cnlpe ¦§¦§¦¨¦§¤§¨©¨¤¤©©¨¤
yïläl äîytp epnn milhep bxdy mc`aïàk óà ,Lnîexiaga laega ©§©¨©¨©¨

epiid 'oir zgY oir'Lnî.oenn `le ©¦©©©¦©¨
éøîàoky ,crend xeyn cenll xazqn xzei ,daiyid ipa evxiz ±ïéðc ¨§¥¨¦

ïé÷æpî ïé÷æð,md oiwfp mdipyy ,wifdy xeyn wifdy mc` -ïé÷æð ïéðc ïéàå §¨¦¦§¨¦§¥¨¦§¨¦
äúénî.minec mpi`e ,dzin dfe oiwfp dfy ,bxdy mc`n wifdy mc` - ¦¦¨

:dywne .df uexiz zlawn dpi` `xnbd,äaøcày xnel xazqn xzeiïéðc ©§©¨¨¦
äîäaî íãà ïéðc ïéàå ,íãàî íãà.oiwfpa mdipyy s` ¨¨¥¨¨§¥¨¦¨¨¦§¥¨

éMà áø (øîà) ,àlà`l` ,crend xeya xen`d 'zgz'n cnel epi` ok` ¤¨©©¦
éìé ,'åâå 'äpò øLà úçz'îdéì óxn`py dnn dey dxifba `ed cnel ± ¦©©£¤¦¨¨¦¥

dxrPd ia`l Dnr akXd yi`d ozpe' (hk ak mixac) qpe`d zyxta§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨
,oenn iepird zgz mlyn qpe`dy myky ,'dPr xW` zgY 'ebe sqM miWng£¦¦¨¤©©£¤¦¨

`ed df cenile .oenn mlyn exiaga laegd s`ïé÷éæðå ,íãàî íãà̈¨¥¨¨§§¦¦
,ïé÷éæpîoi` mewn lkn `ed 'mc`n mc`'y s`y bxdy mc`n cenll oi`e ¦§¦¦

.dzinn oiwfp cenll
:exiaga laegd ly wfpd inelyz oipra zxg` dhiy d`ian `xnbd,àéðz©§¨

,øîBà øæòéìà éaø(ck `k zeny) xn`py dn,'ïéò úçz ïéò'dpeekd ©¦¡¦¤¤¥©¦©©©¦
epirl.Lnî©¨

:`xnbd zl`ey,Czòc à÷ìñ Lnîikeéðä ìëk déì úéì øæòéìà éaø ©¨©§¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¥§¨¨¥
éàpz.xa`d z` milhep oi`e ,oenn mlyn exiaga laegdy lirl exn`y ©¨¥

,äaø øîàxfril` iax zpeeke ,oenn mlyny i`ceBúBà ïéîL ïéàL ,øîBì ¨©©¨©¤¥¨¦
lagpd z` -,ãáòkitk ynn lagpd z` oiny `l` ,epizpyna x`eanke §¤¤

.eieey
:df xe`ia lr dywn iia`éiaà déì øîà,daxlïàîk àlàoiny in itk - ¨©¥©©¥¤¨§©

m`d ,eze`,ïéøBç ïák`ll dzr deey `ed dnke xa` eze` mr deey dnk §¤¦
,xa` eze`éîc déì úéà éî ïéøBç ïaxyt`y ,ipenn ieey el yi ike ± ¤¦¦¦¥§¥

.eieeya epxkniy oec` el oi` ixde ,ea meyl
,éMà áø øîà àlàxfril` iax zpeekBúBà ïéîL ïéàL ,øîBìieey z` - ¤¨¨©©©¦©¤¥¨¦

xa`d÷fépa,wfipd ly xa`d ieey itk ±÷éfna àlàwifnd ieey itk - §¦¨¤¨§©¦
deey `ed dnk ,weya xknpd car `ed eli`k wifnd z` minyy ,envr

'ynn oir zgz oir' edfe .xa` eze` `ll deey did dnke ,df xa` mr dzr

ly epir zgz cark zneyip dnvr wifnd ly epiry ,xfril` iax xn`y
.wfipd

`xnbd zxtqnà÷eðéc àãé òè÷c àøîç àeää :ly ecil rhw xeng - ©©§¨§¨©§¨¦¨
,ohw cliàúàeia`,ìàeîL øa àtt áøc dén÷ìwfpd inelyz raze ¨¨§©¥§©¨¨©§¥

.xengd lraneäì øîà,oicd zia ipiicl `tt axdéì eîBL eìéæekl - ¨©§¦¥
wfipl eneyeäòaøàdíéøácmze` mlyie ,mlyl jixv exiaga laegdy ©§¨¨§¨¦

.wifndàáø déì øîà,l`eny xa `tt axl,ïðz äMîç ïðà àäårecne ¨©¥¨¨§¨£©£¦¨§©
.drax` xne` dz`déì øîà,`tt axàðéîà÷ ÷æpî øáìdzid izpeek - ¨©¥§©¦¤¤¨£¦¨

.wfpn ueg mixacd zrax`léiaà déì øîà,l`eny xa `tt axlàäå ¨©¥©©¥§¨
àeä øBîç,mc` `le xeng did wifnd ixde -ílLî Bðéà øBîçåàlà £©£¥§©¥¤¨

inelyz÷æðcalaeäì øîà .ok` ,mipiicl `tt axdé÷æð déì eîBL eìéæ ¤¤¨©§¦¥¦§¥
,iia` eze` l`y .cala ewfp ieey z` wfipl eney ekl -éòa àcáòk àäå§¨§©§¨¨¥

déîééLîìdid eli`k wfpd ieey z` meyl jixvy dpyna epipy ixde - §¦©§¥
.ok zeyrl mdl xne` jpi` recne ,xknidl cnerd car wfipdeäì øîà̈©§

ok` ,mipiicl `tt ax.àcáòk eäeîééL eìéæ¦©§§©§¨
à÷eðéc äeáà eäì øîà,mipiiclàðéòa àìeze` eneyzy dvex ippi` - ¨©§£¨§©¨Ÿ§¦¨

,carkàúléî déa àìéæc.cark meyip zeidl exear `ed leflfy -eøîà §¦¨¥¦§¨¨§
déì,clid ia`l mipiicdà÷eðéì déì záéiçî à÷ àäåag dz` ixde - ¥§¨¨§©§©§¥§©¨

md clid ly minelyzd ixdy ,eizelag lr lgen dz`y jka clil rxne
.jly `leeäì øîà,clid ia`éãécî déì àðñéiôî ìéãb éëìlcbiyk - ¨©§§¦¨¦§©©§¨¥¦¦¦

.ipennn el mly`y ici lr epqiit`

:sqep xetiqà÷eðéc déãé ñìàc àøBz àeääly ecil qqke qrl xey - ©¨©£©¨¥¦¨
,cliàúàeia`àáøc dén÷ì.xeyd lran wfpd inelyz razeeäì øîà ¨¨§©¥§¨¨¨©§

,oicd zia ipiicl `axàcáòk eäeîééL eìéæcark clid z` eneye ekl - ¦©§§©§¨
.xknidl cnerddéì eøîà,`axl mipiicdøîàc àeä øî àäåyìk ¨§¥§¨©§¨©¨

ãáòk íBMépä,xknidl cnerd cark eneyl jixvy wfp melyz lk -ïéà ©¦§¤¤¥
.ìááa BúBà ïéáBb.wifnd on ezeable eneyl zrk jpd xne` cvikeøîà ¦§¨¤¨©

eäì,mipiicl `axñôz éàc àëéøö àìoiprl edeneyiy dzid izpeek - §Ÿ§¦¨§¦¨©
oiprlelv` eakrl lkei ,wifnd on oenn wfipd qetzi xgn e` meid m`y

.epnn eraezl wifnd lkei `le ,wfpd lr melyz zxeza

:`xnbd zx`anàáø,cara meyipd wfp laaa oiaeb oi`y xn`ydéîòèì ¨¨§©§¥
,ezhiyl -øBLa øBL é÷æð ,àáø øîàcici lr wfedy xey iwfp melyz - §¨©¨¨¦§¥§

,xeyíãàa øBL é÷æðå,mc` ici lr wfedy xey iwfp melyz oke -ïéáBb §¦§¥§¨¨¦
.ìááa BúBàj`íãàa íãà é÷æð,mc` ici lr wfedy mc` iwfp melyz - §¨¤¦§¥¨¨§¨¨

øBLa íãà é÷æðå,xey ici lr wfedy mc` iwfp melyz oke -BúBà ïéáBb ïéà §¦§¥¨¨§¥¦
.ìááa§¨¤

:`xnbd zl`ey .`ax ly enrha dpc `xnbdíãàa íãà é÷æð àðL éàî©§¨¦§¥¨¨§¨¨
àìc ,øBLa íãà é÷æðåy meyn mrhd i`ce ,laaa mze` miaeb'íéäìà' §¦§¥¨¨§§Ÿ¡Ÿ¦

ïðéòaick 'midl`' mi`xwpd mignen mipiic el` mipic epeciy jixvy - §¦¨
,mzeablàkéìåok m` ,laaa el` mipiiclíãàa øBLå øBLa øBL é÷æð §¥¨¦§¥§§§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc `nw `aa(iyily meil)

:`xnbdàîòè éàî,oerny iax zrc `id jky oipne ,df oicl mrhd dn - ©©§¨
àìè÷kly dzin aeig iabl (.hr) oixcdpqa oerny iax xn`y enk - ¦§¨¨
,gvexäîiablàìèwdzin aiig gvexd oi`déì ïåekúîc ãòmc`l - ©§¨¨©§¦§©¥¥

,bxdpyáéúëc(`i hi mixac) gvex iablåéìò í÷å Bì áøàå','Wtp EdMde ¦§¦§¨©§¨¨¨§¦¨¤¤

aiig epi`y 'Fl' oeyln oiyxece,Bì ïåekúiL ãòiabl jkénð úLBaxeaqi ©¤¦§©¥¤©¦
aiig epi`y oerny iaxdéì ïéekéîc ãò,yiiazdy mc`l -áéúëciabl ©§¦©¥¥¦§¦

(`i dk my) zyea,'åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLå'oeyln cenll yie §¨§¨¨¨§¤¡¦¨¦§ª¨
aiig yiiand oi`y ,'eiWanA'Bì ïåekúiL ãòoeike .yiiazdy mc`l - ¦§ª¨©¤¦§©¥

`edy okzi `l ,xg` yiiae df z` yiial oiekznd z` xhet oerny iaxy
py.dfa zaiignd `ziixad z` d

:`xnbd zvxznäãeäé éaø íìBòì,`ziixad z` dpyéaø øîà÷ éëå §¨©¦§¨§¦¨¨©©¦
äãeäéy,úLBa íéãáòì ïéàwx `l` ,miyiiazn mpi`y ezpeek oi` §¨¥©£¨¦¤

jixv epi` myiiandyeäì àáúéîì,zyea inc z` mdl zzl -ìáàoeik §¥§¨§£¨
,dyea mdl yiyeäa ïðéîééL íLéîì,zyead inc z` mda meyl xyt` - §¥©©§¦¨§

.oixeg oal mze` zzl ick:sqep ote`a `xnbd zvxzn,àîéà úéòa éàå§¦¨¦¥¨
àîéz eléôàyøéàî éaøwlgn epi` xi`n iaxy s`e ,`ziixad z` dpy £¦¥¨©¦¥¦

`ziixaa x`eanl dxizq ef oi` ,miipr zyeal mixiyr zyea zney oia
oky ,ohwl lecb oia welig yiyzøáñ éîy xeaq dz` m`d -'ìBãb' ¦¨§©§¨

l dpeekd `ziixaa xen`d,íéñëða ìBãboke ,xiyr epiide'ïè÷'epiidïè÷ ¨¦§¨¦¨¨¨¨
àì ,íéñëða`l` ,`ziixad zpeek `id jk'ìBãb'epiid,Lnî ìBãb,mipya ¦§¨¦Ÿ¨¨©¨

'ïè÷'å`ed,Lnî ïè÷yiiae ohw yiial oiekzd m`y `ziixad zpeeke §¨¨¨¨©¨
.ohwd zyea inc z` lecbl mlyn ,lecb

:ipyd uexizd lr `xnbd dywnåik,àeä úLBa øa ïè÷,zrc ea oi` ixde §¨¨©¤
:`xnbd zvxzn .yiiazn epi`eïéà,zyea el yiy ohw yi ok` -kenøîàã ¦§§¨©

àtt áølibl ribdyk epiide ,zyea el yiy ohw yiy (a"r)déì eîìkéîc ©¨¨§¦©§¥
ílkéîeyiiazn `ed eze` minilkne ezyea z` el mixikfnyky - ¦©¥

e ,jkn xrhvneénð àëäohwl zyea yiy zxne`d `ziixaa ,o`k s`e - ¨¨©¦
,df ote`a xaecn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc `nw `aa(ipy meil)

.zaya mb aiig ,ietixl zay ywedy oeike ,ietixd aeig z` micnel '`Rxi§©¥

,`ziixad dkiynnìBëéy xn`p m`d -eléôàmignv ea elr m`àlL ¨£¦¤Ÿ
,äknä úîçî,laegd aiigzi÷ø' øîBì ãeîìz'wx' dlinde ,'oYi FYaW ¥£©©©¨©§©©¦§¦¥

,dknd dxfgy s` ,dknd zngn `ly mignv ea elr m`y hrnl d`a

.ietixe zay el mlyln laegd xehtóà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøm` ©¦¥©§¨¥©
mignv ea elrøeèt ,äknä úîçî,laegd÷ø' øîàpL`ae ,'oYi FYaW ¥£©©©¨¨¤¤¡©©¦§¦¥

elr m` s` ,dkna elry mignv zngn mxbpy zaya aiig epi`y hrnl

.ietixd oipra ezrc z` iqei iax x`ia `le .dnvr dknd zngn
:ietixd inc oipra iqei iax zrca daiyid ipa ewlgpéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥

y ,exn`yóàmignv elr m`,éøîâì øeèt ,äknä úîçîincn s`e ©¥£©©©¨¨§©§¥
xaeqe ,ietixdéàøúa ïðaøk,ietixl zay miyiwnd ,zncewd `ziixaay §©¨¨©§¨¥

.mdipyn mixhete,éøîàc àkéàåy dcedi xa iqei iax zrclóàelr m` §¦¨§¨§¥©
mignväknä úîçîy epiid ,xehtøeètwx.éetéøa áéiçå ,úáMîeïàîk ¥£©©©¨¨¦¤¤§©¨§¦§©

,xaeq `ed in zrck -äeáàk`ziixaa xn`y ,dcedi iax ,eia` zrck - ©£¨
ietixd inca aiigy zncewd:

:`ziixad ixac z` `xnbd zx`aneléôà ìBëé ,øî øîàmignv elryk ¨©©¨£¦
äknä úîçî àlL,ietixe zaya aiig÷ø' øîBì ãeîìzhrnl ,'oYi FYaW ¤Ÿ¥£©©©¨©§©©¦§¦¥

mignv elry ,df ote`ae :`xnbd dywn .ea xehty ,df ote`úîçî àlL¤Ÿ¥£©
,äknäikeàø÷ éòadknd dnxbp `l ixde ,exhetl weqt jixv m`d - ©©¨¨¥§¨

:`xnbd zvxzn .aiigziy recne ,ezngnúîçî àlL' éàî ,éøîà̈§¥©¤Ÿ¥£©
,'äknä`l` ,eheytk df oi`àéðúãk,zxg` `ziixaaøáòL éøälagpd ©©¨¦§©§¨£¥¤¨©

éøác ìòd,ä÷éúî éðéî ìk Bà Lác ìëàå ,àôBørpndl eilry ©¦§¥¥§¨©§©¨¦¥§¦¨
mzlik`n,äknì ïéL÷ ä÷éúî éðéî ìëå LácL éðtîmzlik` zngne ¦§¥¤§©§¨¦¥§¦¨¨¦©©¨
xzei wfedìBëé ,éðúebøb Búkî äìòäåy xnel mewn did -àäélaegd §¤¡¨©¨©§§¦¨§¥

÷ø' øîBì ãeîìz ,BúBàtøì áéiçxary oeiky ,df ote` hrnl ,'oYi FYaW ©¨§©§©§©©¦§¦¥

:`xnbd zx`an .laegd xeht `texd ixac lr,éiaà øîà ,'éðúebøb' éàî©©§§¦¨©©©¥
àúëéøk àúàðe .zn xya -déúeñà éàî,ez`etx idn -àìäàgnv - ¨¨§¦§¨©¨¥©£¨

,ld` enyeàøé÷å,dery -àaì÷å.oiid ly ur zeiagay sxy - §¦¨§©§¨
:`xnbd zxne` .laegd ly ietix iaeiga zekld dnk d`ian `xnbdéàå§¦

e ,`tex envr laegd diddéì øîà,ietixd inc z` mlyn ipi` ,lagpl ¨©¥
`l`ééñààðà Cc `ed oicd .jze` `tx` invr ip` -déì øîàleki - ©§¨£¨¨©¥

utg ipi` ,el xnel lagpdipzwfdy oeiky ,jkaàáøà àéøàk éìò úéîc̈¥¨©§©§¨¨§¨
.ipwifdl il axe`d dix`k ilr dnec dz` ixd -

déì øîà éàå`l` ,ietixd inc z` mlyn ipi` ,laegd,àéñà àðéúééî §¦¨©¥©§¦¨¨§¨
ïbîa ïbîcc `ed oicd ,mpiga j`txie iaexw `edy `tex `ia` -déì øîà §©¨§©¨¨©¥

,el xnel lagpd leki -äåL ïbî ,ïbîa ïbîc àéñà,mpiga `txny `tex - ¨§¨§©¨§©¨©¨¨¤
ipi`e ,ie`xk `txn epi`y meyn ,melk dey epi` xnelk ,'mpig' `ed eieey

.ea utg
øîà éàå,laegdà÷éçø àéñà Cì àðéúééî,wegxn `tex jl `ia` - §¦¨©©§¦¨¨¨§¨§¦¨

c `ed oicd ,oenn zegt ipnn lehie `ed iciciydéì øîàxnel wfipd leki - ¨©¥
zeixad mixne`y oeyl ,el'àøéåò àðéò ,à÷éçø àéñà'`ay `tex - ¨§¨§¦¨¥¨£¦¨

wifdl yyeg epi` xnelk ,dlegd ly eipir xeeri m` yyeg epi` ,wegxn
.ea utg ipi`e ,ekxcl zkll cizr `ed ixdy ,dlegl

Càéä déì øîà éàåietixd inc z` mlyz l` ,laegl lagpd xn` - §¦¨©¥¥©
`l` ,`texléãéãì éì áä,el` minc il oz -éàLôð àðéqî àðàåip`e - ©¦§¦¦©£¨©¥¨©§©

c `ed oicd ,invr z` `tx`déì øîàyyeg ip` ,el xnel laegd leki - ¨©¥
cCLôða zòLt,ie`xk `txzz `le jnvra rytzy -éôè éàpéî zì÷Lå ¨§©§§©§¨§¨§©§¦©§¥

.`texl ietixd inc z` laegd ozep `l` ,sqk xzei ipnn lehze -ås`éà §¦
déì øîà,lagpdõwî éì õB÷ly ezneya ietixd inc z` il aevw - ¨©¥¦¦©

,df jq wx il oze ,`texdéì øîà,laegdïkL ìkip` ok dyr` m`y ¨©¥¨¤¥
yyeg,CLôða zòLôc,leag x`yz `l` llk el` zerna `txzz `le §¨§©§§©§¨

åc oeik ,jkn il didi lecb i`pbéì eø÷mc` ipa ize` epki -,'÷éfnä øBL' §¨¦©©¦
zial ietixd inc z` ozi `l` ,wfipd z` `txn epi`e wifdy xeyk ip`y

.oic
mipexg`d miaeigd zrax` inelyz oipra `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .dpyna mix`eandàðz,`ziixaa epipy -ïleëålk - ¨¨§¨
zay ,ietix ,xrv mdy ,dpyna mix`eand mipexg`d mixacd zrax`

,zyeaeïéîlzLîs`íB÷îamlyny,'÷æð'exhet wfpd melyz oi`e ¦§©§¦§¨¤¤
.minelyzd x`yn

:`xnbd zx`anéléî éðäðî,df oic cnlp oipn -déîMî ãéáæ áø øîà §¨¨¥¦¥¨©©§¦¦§¥
àø÷ øîà ,àáøc(dk `k zeny) 'xrv' melyz iabl,'òöt úçz òöt' §¨¨¨©§¨¤©©©¨©

zgY dIeM' weqtd zligza xn`p xak ixdy ,zexzein el` milin dxe`kle§¦¨©©
laegd aiigy df xezin cenll yie ,'dIeMïzéìd inelyz z`øòös` §¦¨¦¥©©

íB÷îad inelyz z` mlyny.÷æð ¦§¤¤
ixde ,weqtd z` ok yexcl xyt` ji` :`xnbd dywnéàäly df weqt - ©

'rvR zgY rvR'déì éòaîick eze` jixv - ¤©©©¨©¦¨¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc `nw `aa(iying meil)

mewn lknähîìepa l` -,ñéiç Bì Lé`ed okle ,eny lr `xwp epa ixdy §©¨¥©¦
e .zecrl xyké÷etàìd z` df llkn `ivedl -ñéiç Bì ïéàc ,ãáò,llk §©¥¤¤§¥©¦

äìòîì àìeia` l`ähîì àìåmdl oi`y zea`' llka `ed okle ,epa l` Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨
.zecrl leqte ,'mipa qiig

:zecrl leqt xby weqtdn cenll oi`y gikedl `xnbd dtiqenéàc§¦
Czòc à÷ìñmipa' hrnl `a 'zea` lr eznei `l mipae' weqtd meiqy ©§¨©§¨

y cnlle ,'zea` qegi mdl oi`y,úeãòì ìeñt øbdazk recn ok m` ¥¨§¥
,'mdizea`' `le 'zea`' mbe ,'mdipa' `le 'mipa' mb dxezdàðîçø áBzëì¦§©£¨¨

weqtd zligza,'íäéða ìò úBáà eúîeé àì'z`f yexcpeïðéøîàãëì Ÿ§¨©§¥¤§¦§©§¦©
y (my) oixcdpqaeúîeé àìzea`dúeãòadíéðamiaexwy xnelk ,mdly Ÿ§§¥¨¦

'mipa'l oeyld z` zepyl jxev oi` df cenil liaya ixdy ,zecrl mileqt
,mzqåweqtd jynda wxàðîçø áBzëðoeyl'úBáà ìò eúîeé àì íéðáe' §¦§©£¨¨¨¦Ÿ§©¨

,mzqaéøz dpéî zòîLc,mipic ipy jkn cnlze rnyzy -àãçoic - §¨§©§¦¨§¥£¨
y ,cg`úeãòa íéða eúîeé àìd,úBáà,zecrl mileqt miaexwy xnelk Ÿ§¨¦§¥¨
Cãéàåy ,'mdizea`' oeyl dazkp `ly jkn ,cnlp sqep oice -eúîeé àì §¦¨Ÿ§
miyp`ét ìòzecrúBáà ñéiç íäì ïéàL íéða','epi`y xb it lr epiide ©¦¨¦¤¥¨¤©¦¨

.iebd eia` ixg` qgiizne'mipa lr zea`' oeyl dxezd aezkz `l m`y s`
d leqt mewn lkn ,micar yexcl lkep `lãáòzecrldéì à÷ôðcnlp - ¤¤©§¨¥

øb äîe ,øbî øîBçå ì÷a,carn lw `edyãwxäìòîìeia`l -ïéàc àeä §©¨¤¦¥©¥§§©§¨§¥
ähîì ìáà ,ñéiç Bì,epal -ñéiç Bì Lé`ed mewn lkne ,,úeãòì ìeñt ©¦£¨§©¨¥©¦¨§¥

ok m`ïéc Bðéà ,ähîì àìå äìòîì àì ñéiç Bì ïéàL ãáò[xnege lw-] ¤¤¤¥©¦Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨¥¦
L`ed s`.úeãòì ìeñt àäi ¤§¥¨§¥

,dgkedd z` `xnbd zniiqnàðîçø áúëcî ,àlàoeyl weqtd zligza ¤¨¦§¨©©£¨¨
,'íéða ìò úBáà eúîeé àì','mdipa' `leòîLîcy ef oeylneúîeé àì Ÿ§¨©¨¦§©§©Ÿ§

miyp`,'íéða ñéiç Bì ïéàL úBáà' ét ìò,miiprpk micar hrnl epiide ©¦¨¤¥©¦¨¦
,xbn xnege lwa card ly eleqt z` cenll ic `ledpéî òîLy,ãáò §©¦¨¤¤

,øb ìáà ,úeãòì ìeñôc àeä ,ähîì àìå äìòîì àì ñéiç Bì ïéàLs` ¤¥©¦Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨§¨§¥£¨¥
mewn lkn ,eia` l` dlrnl qegi el oi`y,ähîì ñéiç Bì Léc ïåék`ed ¥¨§¥©¦§©¨

,úeãòì øLkxyk xb ixdy ,xbn card oic z` cenll xyt` i` `linne ¨¥§¥
.zecrl

:`xnbd dywn .zecrl leqt xby weqtdn gikedl dqpn `xnbdéëå§¦
,àîéz,xb leqtl `le zecrl miaexw leqtl wx `a weqtdy ok m`áBzëì ¥¨¦§
àðîçøoeyl,'íäéúBáà ìò eúîeé àì íéðáe'ly mdizea` it lk xnelk ©£¨¨¨¦Ÿ§©£¥¤

e ,weqta mixkfend mipadàðîçø áúëc él änìoeyleúîeé àì íéðáe' ¨¨¦§¨©©£¨¨¨¦Ÿ§
,'úBáà ìòi`ce `l` .mzq 'zea`' rnynycdf oeyl iepiynòîLîyàì ©¨§©§©Ÿ

eúîeémiyp`ò,'úBáà ñéiç íäì ïéàL íéða' ét ìepi`y xb epiide §©¦¨¦¤¥¨¤©¦¨
.zecrl leqt xby cnlpe ,eia`l qgiiznok yexcl oi` :`xnbd zvxzn

c oeik ,weqtd oeylnéãéiàjk ab` -áúëcweqtd zligzaeúîeé àì' ©§¥§¨©Ÿ§
,'íéða ìò úBáàokl ,zecrl leqt cary cnll ick ,'mdipa' `leénð áúk ¨©¨¦¨©©¦

oeyl weqtd jynda,'úBáà ìò eúîeé àì íéðáe''mdizea`' `le: ¨¦Ÿ§©¨
:(.ft) dpyna epipy,['åëå] äòø ïúòéât ïè÷å äèBL Løçdy`de card ¥¥¤§¨¨§¦¨¨¨¨

oinlyn la` ,oixeht mixg`a elagy mde aiig mda laegd ,drx ozribt
mlyl oiaiig card xxgzyp dy`d dyxbzp ,onf xg`l:

zxtqn .dlra zgz diqkpa dy`d zekf oipra dyrn d`ian `xnbd
:`xnbddénéà[en`-]î àaà øa ìàeîL áøcxirdàáéñð úåä ,àéðBøâä ¦¥§©§¥©©¨¥©§§¨£¨§¦¨

déìd`eyp dzid -.àaà éaøìel d`eyp dzidykeéñëðì eäðézáúk- ¥§©¦©¨§©§¦§§¦§¥
dzen xg`l eidiy ,dly belnd iqkp z` dazkàaà øa ìàeîL áøì§©§¥©©¨

døa.[dpa-]àáéëLc øúa,en` dzny xg`l - §¨¨©¦§¦¨
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המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



c"agקיד i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ËÈÒBÓ B�È‡L ¯·ca ˙aLa ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡ÏÏÈL·z‰ da ÏLa˙�L dÓˆÚ ‰¯„˜ d˙B‡a ÔÈÓËnLk ‡l‡ Ï·‰ Û Ÿ¨§§©§¦§©¨§¨¨¤¥¦¤¤¤¨§¤©§¦§¨§¥¨©§¨¤¦§©¥¨©©§¦

B�ÈÓË‰Ï ¯zeÓ ˙¯Á‡ ‰¯„˜Ï e‰pÈt Ì‡ Ï·‡ ‰pÁÈz¯È ‡nL ¯BÊ‚Ï LÈ Ê‡L49‰¯„wÏ B¯ÈÊÁ‰Â ¯ÊÁ Ì‡ elÈÙ‡Â ¤¨¥¦§¤¨©§¦¤¨£¨¦¦¨¦§¥¨©¤¤©§©§¦©£¦¦¨©§¤¡¦¦§¥¨

‰Èi�M‰ ‰¯„˜ È�ÙB„a ˙ˆ˜ ¯¯w˙� ¯·kL) B�ÈÓË‰Ï ¯zeÓ ‰�BL‡¯‰[hl-flÈÏÎa ÌÁ ‡e‰Lk ‡l‡ e¯Ò‡ ‡Ï ÌÈÓÎÁÂ ¨¦¨©§©§¦¤§¨¦§¨¥§¨§§¥§¥¨©§¦¨©£¨¦Ÿ¨§¤¨§¤©¦§¦

Ba ÏLa˙�L ÔBL‡¯[nB�ÈÓË‰Ï ¯zeÓ ÔBL‡¯ ÈÏÎa B„BÚa elÈÙ‡ Ba ˙„ÏBÒ „i‰ ÔÈ‡L „Ú ˙ˆ˜ ¯¯w˙� Ì‡Â[`nÏkÂ ( ¦¤¦§©¥§¦¦§¨¥§¨©¤¥©¨¤¤£¦§¦§¦¦©§©§¦§¨

B˙�ˆ ‚ÈÙzL È„k B‡ ¯˙BÈa ÔphˆÈ ‡lL È„k ¯eÓb Ô�Bˆ ÔÈÓË‰Ï ¯zenL ÔkL56. ¤¥¤©§©§¦¥¨§¥¤Ÿ¦§©¥§¥§¥¤¨¦¦¨

ÈÒBÓ B�È‡L ¯·ca ‰Ê ÏÎÂÏ·‰ Û[anÈÒBn‰ ¯·„a Ï·‡ÌBÈ „BÚaÓ elÈÙ‡Â ¯eÓb Ô�Bˆ elÈÙ‡ ÔÈÓË‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‰ Û60: §¨¤§¨¨¤¥¦¤¤£¨§¨¨©¦¤¤¨§©§¦£¦¥¨©£¦¦§

1

2

3

4

5

6

mixe`ia

Y äééðùä äøã÷ éðôåãá [æì�תו התבשיל פינה לא ואפילו
לצננו .50כוונה

Y äééðùä äøã÷ éðôåãá [çì�חמי מי� להעביר מותר
לסוגרו מותר וא� טרמוס, בקבוק לתו� .51בשבת

Y äééðùä äøã÷ éðôåãá [èì,נוזלי התבשיל אי� ואפילו
מוצק .52אלא

ìùáúðù ïåùàø éìëá [îY åá�ראשו לכלי העבירו ואפילו
בו נתבשל שלא אלא .53אחר

Y åðéîèäì øúåî ïåùàø éìëá åãåòá [àîנכתב זה היתר
בלבד במוסגר אחרו�54כא� בקונטרס ואמנ� פקפק55,

לכלי כשמעבירי� להיתר אחר טע� וכתב זה בהיתר רבינו
ראשו� בכלי הנמצא תבשיל על רק גזרו שחכמי� כיו� אחר

בכלי הצטנ� כשהתבשיל ג� להתיר ואי� שני, בכלי ולא
על להקשות שאי� במוסגר הוסי� שאח"כ אלא הראשו�,

זה. היתר
éñåî åðéàù øáãá [áîY ìáä óבתרא הוסי�57במהדורא

ומוסי� הבל המוליד בדבר ג� צונ� להטמי� לאסור רבינו
א� בתוכו), כולו (כשמוטמ� בתבשיל שהיא כל חמימות

הבל מוסי� וכל58שאינו הבל מוליד שאינו בדבר אבל ,

מותר. – הקדרה חו� את בלבד לשמר ענינו
תינוק בקבוק או שימורי� קופסת להטמי� אסור ולכ�:
הטמו� בדבר חו� להוסי� שיכולי� חמי� מי� בתו� אטו�

מותר – חומ� את לשמר רק הוא א� אבל .59בתוכ�,

zexewn

סימ�49) שבסו� בקצרה והטמנה שהיה הלכות בסו� ועד"ז
בכרי� (ח�) תבשיל ע� קדרה בשבת לכרו� ואסור רנ"ט:
פינה וא� בה�, טמונה כולה א� בגדי� בשאר או ובכסתות

ש�. לכורכו מותר אחרת לקדרה התבשיל
ס"ק50) ומג"א ה, ס"ק הט"ז וכפסק רבינו, דברי משמעות כ�
יד.
דרכי51) ובספר לו, ס"ק השלח� בדי עא סי' השלח� קצות

או "תה אלעזר מנחת שו"ת בעל בש� תכא ס' ושלו� חיי�
פלאש הטערמאס לתו� לכתחילה לית� מותר רותח.. קאווה
ח"א משה אגרות בשו"ת וכ� מחוש, בית כא� ואי� חומו, לשמור

צה. סימ�
להחשיב52) ח� 'גוש' בדבר המחמירי� יש בישול שלעני� א�

הערה פי"א כהלכה (שבת שני. לכלי כשהעבירו ג� ראשו� ככלי
סז).
באותה53) שנקט מהרמב"� סק"ה מש"ז מגדי� בפרי דייק כ�

שחכמי� סק"א אחרו� בקונטרס המבואר פי על ובפרט הלשו�,
לא היא שני כלי שהכוונה ונראה שני, בכלי גזרו שלאלא לכלי

העברת מצב שבכל אחר, לכלי פשוט אלא האש, על היה
במעט. אותו מצננת לכלי מכלי התבשיל

רנט54) סימ� שבסו� בקצרה והטמנה שהיה הלכות בסו� וכ�
ע� קדרה בשבת לכרו� (אסור 'ח�' המילה במוסגר נכתבה

'ח�'). תבשיל
דהסכי�,55) והא ד"ה רנט לסי' בתרא במהדורא וכ� סק"א,

עא�ב. הערות פי"א כהלכה שבת וראה
מי�56) של קיתו� להעמיד מותר כג: סעי� שיח בסימ� עד"ז

להטמינו ואפילו חמי� מי� בו שיש שני כלי בתו� צונני� . .

הבל מוסי� שאינו בדבר הצונ� את להטמי� שמותר בתוכה כולו
(ומשמעות הבל מוסי� שאינו דבר נקראי� ה� והחמי� . .

מנת על אפילו חמי� במי� להטמינו שמותר ש� הדברי�
מהמהדורא להל� וראה צינתו, להפיג מנת על רק ולא לחממו

בזה). שחולק בתרא
והנכו�.57) ד"ה
הקדרה58) את להביא היכול דבר כל נחשב הבל המוסי� דבר

האש שעל קדירה או זיתי� של גפת כגו� בו סולדת שהיד לחו�
בחו� מעט להוסי� היכול דבר כל נחשב הבל המוליד דבר וכד',

וכד'. חמי� מי� או תבשיל שבתוכו כלי כמו התבשיל,
בזה,59) להיתר רבינו כתב לעיל) (הובא סכ"ג שיח בסי' אמנ�

ג. ס"ק בקו"א להתיר דבריו משמעות וכ�
אסור60) טבריא חמי של המי� אמת ג: סעי� שכו בסימ� עד"ז

זו והרי . . צונ� של סילו� יו� מבעוד אפילו לתוכה להמשי�
הבל. המוסי� בדבר הטמנה כעי�

ט סעי� החמי� הטמנת דיני רנז, סימ� ב' חלק

c"ag i`iyp epizeax zxezn

rny z`ixw zekld - jexr ogley

Ëוכנגד הדר� מ� הבא חמור רגלי מי כנגד לקרות אוסרי� יש
או בל"א הא"� ענגלי"ש� (שקורי� אדומי� תרנגולי� צואת
כצואת היא (ולכ� מאד מסרחת צואת� אלו שתרנגולי� אינדי"ק)
ריח לה יש וא� אסור רע ריח לה שאי� שיזדמ� שאע"פ אד�
אד� בצואת כמו הריח שכלה ממקו� אמות ד' להרחיק צרי�
שאר צואת אבל ריח) לה� שיש עופות שאר כצואת ולא
הלול אבל עופות שאר צואת כדי� דינו בבית ההולכי� תרנגולי�

אד�: כצואת דינו ולכ� לרוב סרחו� בו יש שלה�

È�אי (אפילו רע שריחה אשפה כנגד שמע קריאת לקרות אסור
או ומכוסה) מהטמונה אלא שעליה מגולה מצואה הריח
מגיע שהריח (והוא ש� ריחה ונשאר ועברה שחלפה מצואה

אליו):

‡Èגזרו מלמטה רוח ממנו שיצא כגו� עיקר לו שאי� רע ריח
בדברי ואסור עיקר לו שיש רע ריח משו� חכמי� עליו
יצא וא� כלו� להרחיק צרי� ואי� הריח שיכלה עד תורה
ליזהר אפשר שאי דבר שהוא מפני תורה בדברי מותר מחבירו
וקצת� בלילה גורסי� קצת� המדרש שבבית שהתלמידי� ממנו
חבירו של על גזרו לא לפיכ� השינה בתו� ומפיחי� ישני�
לצאת לו ואפשר ביחיד לומד א� אפילו ולכ� תורה לדברי
לדברי כלל זה על גזרו שלא כיו� לצאת צרי� אינו אחר למקו�
של על אפילו גזרו להתפלל) (או שמע קריאת לקרות אבל תורה
למקו� ליל� לו אפשר שלעול� כיו� הריח שיכלה עד חבירו

ש�: להתפלל או לקרות אחר

טֿיא סעיפי� קריאה בשעת צואה לו שנזדמ� מי עט, סימ� א חלק

לו‡ וברי בבקר רוחות ומוציא בבטנו רוח לו שמתיילד מי
תפלת כל שיגמור עד מלהפיח עצמו על לעמוד יכול שאינו
נקי גו� בלא שיתפלל ממה התפלה זמ� שיעבור מוטב י"ח
שחרית התפלל ולא נאנס שא� תשלומי� לה יש שהתפלה

ו שתי� מנחה להתפללמתפלל לו אפשר שאי הוא אנוס ג"כ זה
המל� לפני כשעומד להפיח הוא גדול שגנאי נקי גו� בלא י"ח
אמות ד' להרחיק הצריכו שהרי וקצ� בזיו� וכדי עמו ומדבר
כמו עצמו על לעמוד לו אפשר ואי בתפלה להפיח כשמבקש

ק"ג: בסימ� שיתבאר

ג"כ· יאמר לא שחרית של י"ח תפלת מתפלל שאינו וכיו�
בתורה כקורא ברכותיה בלא יאמר א"כ אלא דזמרה פסוקי
התפלה קוד� הקב"ה של שבחיו לסדר כדי בברכה נתקנו שה�

נ"ב: נ"א בסימ� כמ"ש

בלא‚ אפילו בזמנ� לומר צרי� וברכותיה שמע קריאת אבל
לפניו כשעומד אלא המל� ע� מדבר נקרא שאינו נקי גו�
בלא שמע קריאת שיקרא וא� ע"ד בסימ� כמ"ש י"ח בתפלת
קריאת זמ� ויעבור ימתי� לא נקי גו� צריכי� שהתפילי� תפילי�
שיוכל לו יראה וא� ס"ו בסי' כמ"ש בתפילי� לקרותה כדי שמע
אהבה בי� תפילי� יניח שמע קריאת בשעת עצמו על לעמוד
יכול הטלית אבל מיד יחלצ� ואח"כ עליה� ויבר� שמע לקריאת
לציצית: נקי גו� שא"צ הברכות שיתחיל קוד� ולבר� ללבוש

סעיפי� ג' ובו מהפיח להשמר יכול שאינו מי פ, סימ� א חלק

שצואת‡ תבואה מיני ה' שה� דג� כזית לאכול שיכול קט�
ידי על אלא לאכלו יכול אינו אפילו מסרחת אלו מיני�
כזית מתחלת לשהות צרי� אי� א� בה וכיוצא דייסא כגו� בישול
ממאכל פרס באכילת שוהה בינוני שגדול ממה יותר סופו עד זה
א� אבל גדול משל כמו רגליו וממי מצואתו להרחיק צרי� זה
ולמחר זית חצי עכשיו כאוכל זה הרי מכא� יותר לשהות צרי�
לשהייה מצטרפת אכילה שאי� מסיני למשה הלכה שכ� זית חצי
בסי' פרס ושיעור תפ"ו בסימ� יתבאר כזית ושיעור כזו ארוכה
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הפרק: "מיכלאתוכ� היא שמצה הזהר דברי ביאור

דמהימנותא"

שבאכילת הרוחני התוכ� את לבאר חוזר [ועתה

מצה:]

úìéëà úåöî ïéðòá ë"â ïáåé ì"ðä äîã÷ä ô"òå
.çñôä âçá äöî

משנת"ע (המחי'"פ גשמיי� שבמאכלי� שהחיות ל,

המאכל ולפיכ� ביותר, עליו� אלקי כח הוא האד�) את

בעבודתו ג� אלא עוד ולא האד�, בשכל ועוז כח מוסי�

ג יוב� � האלקית נפשו של המעלה"הרוחנית עני� כ

שהכח הפסח, בחג לאכול שנצטוינו שבמצה הרוחנית

ולח�. מאכלי� מסת� יותר למעלה הוא שבה הרוחני

ïéà úåéîùâ úìëùäáù åîëã øäæá øàåáîã

,íçì íòåèù ãò íåìë ìéëùîå òãåé ÷åðéúä
äìòîì íòèä øàåáîëå[ב ìàøùé[פרק úàöá êë ,

,'ä úìåãâ ìéëùäì åòãé àì íéøöîîהיו" כי
לגמרי ההיפ� . . למאד הקליפות בעמקי מקושרי�

באלקות", והתפעלות השגה åìëàùמבחינת ãò
õøà"ä ïî àöåéä íçì úðéçá àéäù ,äöî

."äðåéìòä
) האדמה מ� צומח גשמי התחתונה"לח� ואילו"אר� ,(

" מצוה, שהיא מצומחתהמצה העליונה"" פירוש:"אר� .

עליוני� בעולמות יש כ� גשמיי�, ואר� שמי� שיש כש�

היא עול� שבכל האחרונה והמדריגה ואר�, שמי� בחינת

ש מבואר, יותר ובפרטיות שבו. אר� אר�"בחינת

האחרונההעליונה הספירה שהיא המלכות, ספירת היא "
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rny z`ixw zekld - jexr ogley

Ëוכנגד הדר� מ� הבא חמור רגלי מי כנגד לקרות אוסרי� יש
או בל"א הא"� ענגלי"ש� (שקורי� אדומי� תרנגולי� צואת
כצואת היא (ולכ� מאד מסרחת צואת� אלו שתרנגולי� אינדי"ק)
ריח לה יש וא� אסור רע ריח לה שאי� שיזדמ� שאע"פ אד�
אד� בצואת כמו הריח שכלה ממקו� אמות ד' להרחיק צרי�
שאר צואת אבל ריח) לה� שיש עופות שאר כצואת ולא
הלול אבל עופות שאר צואת כדי� דינו בבית ההולכי� תרנגולי�

אד�: כצואת דינו ולכ� לרוב סרחו� בו יש שלה�

È�אי (אפילו רע שריחה אשפה כנגד שמע קריאת לקרות אסור
או ומכוסה) מהטמונה אלא שעליה מגולה מצואה הריח
מגיע שהריח (והוא ש� ריחה ונשאר ועברה שחלפה מצואה

אליו):

‡Èגזרו מלמטה רוח ממנו שיצא כגו� עיקר לו שאי� רע ריח
בדברי ואסור עיקר לו שיש רע ריח משו� חכמי� עליו
יצא וא� כלו� להרחיק צרי� ואי� הריח שיכלה עד תורה
ליזהר אפשר שאי דבר שהוא מפני תורה בדברי מותר מחבירו
וקצת� בלילה גורסי� קצת� המדרש שבבית שהתלמידי� ממנו
חבירו של על גזרו לא לפיכ� השינה בתו� ומפיחי� ישני�
לצאת לו ואפשר ביחיד לומד א� אפילו ולכ� תורה לדברי
לדברי כלל זה על גזרו שלא כיו� לצאת צרי� אינו אחר למקו�
של על אפילו גזרו להתפלל) (או שמע קריאת לקרות אבל תורה
למקו� ליל� לו אפשר שלעול� כיו� הריח שיכלה עד חבירו

ש�: להתפלל או לקרות אחר

טֿיא סעיפי� קריאה בשעת צואה לו שנזדמ� מי עט, סימ� א חלק

לו‡ וברי בבקר רוחות ומוציא בבטנו רוח לו שמתיילד מי
תפלת כל שיגמור עד מלהפיח עצמו על לעמוד יכול שאינו
נקי גו� בלא שיתפלל ממה התפלה זמ� שיעבור מוטב י"ח
שחרית התפלל ולא נאנס שא� תשלומי� לה יש שהתפלה

ו שתי� מנחה להתפללמתפלל לו אפשר שאי הוא אנוס ג"כ זה
המל� לפני כשעומד להפיח הוא גדול שגנאי נקי גו� בלא י"ח
אמות ד' להרחיק הצריכו שהרי וקצ� בזיו� וכדי עמו ומדבר
כמו עצמו על לעמוד לו אפשר ואי בתפלה להפיח כשמבקש

ק"ג: בסימ� שיתבאר

ג"כ· יאמר לא שחרית של י"ח תפלת מתפלל שאינו וכיו�
בתורה כקורא ברכותיה בלא יאמר א"כ אלא דזמרה פסוקי
התפלה קוד� הקב"ה של שבחיו לסדר כדי בברכה נתקנו שה�

נ"ב: נ"א בסימ� כמ"ש

בלא‚ אפילו בזמנ� לומר צרי� וברכותיה שמע קריאת אבל
לפניו כשעומד אלא המל� ע� מדבר נקרא שאינו נקי גו�
בלא שמע קריאת שיקרא וא� ע"ד בסימ� כמ"ש י"ח בתפלת
קריאת זמ� ויעבור ימתי� לא נקי גו� צריכי� שהתפילי� תפילי�
שיוכל לו יראה וא� ס"ו בסי' כמ"ש בתפילי� לקרותה כדי שמע
אהבה בי� תפילי� יניח שמע קריאת בשעת עצמו על לעמוד
יכול הטלית אבל מיד יחלצ� ואח"כ עליה� ויבר� שמע לקריאת
לציצית: נקי גו� שא"צ הברכות שיתחיל קוד� ולבר� ללבוש

סעיפי� ג' ובו מהפיח להשמר יכול שאינו מי פ, סימ� א חלק

שצואת‡ תבואה מיני ה' שה� דג� כזית לאכול שיכול קט�
ידי על אלא לאכלו יכול אינו אפילו מסרחת אלו מיני�
כזית מתחלת לשהות צרי� אי� א� בה וכיוצא דייסא כגו� בישול
ממאכל פרס באכילת שוהה בינוני שגדול ממה יותר סופו עד זה
א� אבל גדול משל כמו רגליו וממי מצואתו להרחיק צרי� זה
ולמחר זית חצי עכשיו כאוכל זה הרי מכא� יותר לשהות צרי�
לשהייה מצטרפת אכילה שאי� מסיני למשה הלכה שכ� זית חצי
בסי' פרס ושיעור תפ"ו בסימ� יתבאר כזית ושיעור כזו ארוכה

תרי"ב:
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הפרק: "מיכלאתוכ� היא שמצה הזהר דברי ביאור

דמהימנותא"

שבאכילת הרוחני התוכ� את לבאר חוזר [ועתה

מצה:]

úìéëà úåöî ïéðòá ë"â ïáåé ì"ðä äîã÷ä ô"òå
.çñôä âçá äöî

משנת"ע (המחי'"פ גשמיי� שבמאכלי� שהחיות ל,

המאכל ולפיכ� ביותר, עליו� אלקי כח הוא האד�) את

בעבודתו ג� אלא עוד ולא האד�, בשכל ועוז כח מוסי�

ג יוב� � האלקית נפשו של המעלה"הרוחנית עני� כ

שהכח הפסח, בחג לאכול שנצטוינו שבמצה הרוחנית

ולח�. מאכלי� מסת� יותר למעלה הוא שבה הרוחני

ïéà úåéîùâ úìëùäáù åîëã øäæá øàåáîã

,íçì íòåèù ãò íåìë ìéëùîå òãåé ÷åðéúä
äìòîì íòèä øàåáîëå[ב ìàøùé[פרק úàöá êë ,

,'ä úìåãâ ìéëùäì åòãé àì íéøöîîהיו" כי
לגמרי ההיפ� . . למאד הקליפות בעמקי מקושרי�

באלקות", והתפעלות השגה åìëàùמבחינת ãò
õøà"ä ïî àöåéä íçì úðéçá àéäù ,äöî

."äðåéìòä
) האדמה מ� צומח גשמי התחתונה"לח� ואילו"אר� ,(

" מצוה, שהיא מצומחתהמצה העליונה"" פירוש:"אר� .

עליוני� בעולמות יש כ� גשמיי�, ואר� שמי� שיש כש�

היא עול� שבכל האחרונה והמדריגה ואר�, שמי� בחינת

ש מבואר, יותר ובפרטיות שבו. אר� אר�"בחינת

האחרונההעליונה הספירה שהיא המלכות, ספירת היא "

האצילות. שבעול�
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מלכות"ו שהיא העליונה האר� מ� נמש� במצה

ממש מלובש"דאצילות מצוה, היא מצה באשר כלומר, ,

(ש האצילות מעול� אלקי כח גלוי באופ� אלקות"בה הוא

)."ממש

ù,�לכäæ íçìá êùîðä "'ä éô àöåî ìò"דמצה,
úé÷ìà ùôðäå "íãàä äéçé""�אד" תואר (דעיקר
שבאד�) האלקית נפש על éîהוא úà øéëäìå òãéì ,

.íìåòä äéäå øîàù

úéìëùä ùôðì íúñ úåéç êùîðù åîëåהאנושית
çñôá äöî úìéëàî êùîð êë ,ì"ðë éîùâ íçìî

העליונה]" האר� מ� היוצא "לח� ì[שהוא úåéçכח
úé÷ìàä.שלúòãה ùôðä

ע בכח"[לסיכו�: וחיות כח ניתוס� מצה אכילת י

והכרה דעת לה שתהי' האלקית, הנפש של הדעת

באלקות.

שב זו שמעלה יבאר �מצה"ומעתה לח� סת� על "

שע מכיו� התינוק"דלכאורה, יודע חמ� אפילו דג� טע� י

דוקא? מצה אכילת עני� מהו אבא, לקרא

בעני� תלוי' באלקות והידיעה שהאמונה יבואר להל�

מ שהיא למצה זקוקי� זה ובשביל דוקא, אר�"הביטול

המצה"העליונה בתכונת מוטבע הביטול עני� ולפיכ� ,

הגשמית.

שממשי�:] וזהו

,úåàùðúäå ääáâä úðéçá àåä õîçä éë ,ïéðòäå
äöî ë"àùî ,åîöò úà äéáâîå äìåòå çôåúù

.ääáâä íåù äá ïéàù

úåàùðúä úðéçá àåä õîç ,'ä úãåáòá ïë åîëå
úåìôù úðéçá äöî ë"àùî ,äôéì÷ä úåñâå

."êðåöø ìèá" úðéçáá ,äòðëäå
) האד� שכל חיזוק רק לא היא המצה ג�פעולת

ושפלות ביטול המשכת אלא האלקית), הנפש של השכל

באד�.

שע בזהר שאמרו דזה יבואר, בפרק אכילת"[להל� י

" ממצרי� בצאת� ישראל ידעו ה'מצה גדולת �להשכיל "

אלא שכלית, לידיעה הכוונה שלמעלהלאמונהאי�

עני� ביטוי לידי בא שבה המצההביטולמהדעת, (כמו לה'

ה כח ואשר והכנעה), שפלות שבמצהביטול"שענינה "

ב שרשו מצד התהו"הוא החכמה.עול� מ� שלמעלה "

מצה, של זו שפעולה אי� מבאר לכ� שקוד� אלא

תוכ� כללות ע� קשורה באד�, ושפלות ביטול להמשי�

שבני מצרי�, יציאת של הרוחני התוכ� זהו שכ�, החג,

" לבחינת יבואו "ביטולישראל יתבר�, אליו רצונ�" בטל

רצונו ."מפני

שממשי�:] וזהו

íéøùå÷î ìàøùé åéä íéøöî úåìâáã òåãé äðäå
íúåãîå íìëù äéäå ,äèîì ãàî,"�מצרי" בבחינת

כלומר וגבול", "מיצר íéøöéîäלשו� úðéçáá
ãøôðå ùé úåéäì íéîøåâä íìåòä úåéîùâ íéìåáâå

.'åë
והחיות הכח על ומעלימה מכסה הגשמיות מציאות

אמיתית שהוא ורגע רגע בכל אותה המקיי� האלקי

הגשמיות מציאות שעצ� וזהו הגשמיות. של המציאות

" מאלקות.ישותהוי נפרד ודבר "

להשתחרר יכול אינו גשמיי� בדברי� השקוע ואד�

" של ומדותיוישותמהרגש שכלו ובכ� ה', מאור ופירוד "

ב הקב"מצרי�"ה� ע� להתקשר יכולת מבלי ה.",

בנ של מצב� הי' נפש�"וזה שכוחות במצרי�, י

ב היו ומדות�) אצל�"גלות"(שכל� הי' לא ובמילא ,

לאלקות. הביטול

íäéìò äìâðù éãé ìò àåä íéøöî úàéöé ø÷éòå
ä"á óåñ ïéà øåà úðéçá àåäù ,íéëìîä éëìî êìî
êùîð äæ éãé ìòù ,úåìùìúùää øãñî äìòîìù

.ìåèéáä úðéçá íäá
" של הרוחני מצרי�תוכנה היציאהיציאת � הוא "

וכיצד ופירוד. ישות של רגש כל של וגבולי� ממיצרי�

זה הרי ישות? של שמ� מכל כולו להשתחרר לאד� נית�

הקב המלכי� מלכי שמל� ידי נגלה"על ובעצמו בכבודו ה

" זה נקרא הסוד בתורת שלמעלהלישראל. סו� אי� אור

השתלשלות ("מסדר התגלותו זוהי כלומר, של"אורו", (

מרומ�"הקב יתבר� שהוא כפי סו�, לו שאי� בעצמו, ה

שב העליוני� העולמות השתלשלות"מכל (לפיסדר "

ולא וגבול, במדה היא העולמות בתו� ה' אור שהתגלות

סו�" )."אי�

.äðéëù éåìéâ åæ ìåãâ àøåîáå øîàîëå
" גילוי ידי על באד� הנוצר זה ביטול סו�על אי� אור

"ה"ב בהגדה אומרי� שכינה" גילוי זה גדול ,"ובמורא

" פועל שכינה גדולשגילוי ישראל,מורא בבני "

זו. עליונה מהתגלות לגמרי שמתבטלי�

íéøöéîä ìëî åàöé åæ äàìéò äàøéå ìåèéá éãé ìòå
.'åë úåéîùâá íéøöî úàéöé ïëå ,íéìåáâå
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

" נקרא שכינה) גילוי (מחמת זה עילאהביטול ,"יראה

" ביראה, (כלליות) בחינות שתי שיש תתאהכידוע "יראה

עילאה"ו ביניה�:"יראה ההבדל ונקודת ,

תתאה" בעצמו,יראה מעורר שהאד� היראה היא "

טר�"ע אד� וכמו יתבר�, מלכותו עול עליו שמקבל י

רוממות אודות בדעתו מתבונ� הוא המל� להיכל שנכנס

עצמו; הכנת מכח המל� אל שמתבטל עד המל�

עילאה"ו עליראה הנופלות והאימה היראה היא "

מוחו יגיעת פרי יראתו שאי� המל�, לפני בעמדו אד�

" מחמת אלא המל�והתבוננותו לפניו"גילוי שבעמדו ,

ממילא. בדר� ממציאותו מתבטל

היראה במדריגת ג� ביניה� הבדל יש � מזה וכתוצאה

הביטול: ורגש

תתאה"ב יגיעת"יראה ידי על הנולדת היראה שהיא ,

על קיבל רק אלא לגמרי התבטל לא האד� הרי האד�,

זו בחינה לרצונו. ושיציית יתבר� מלכותו עול עצמו

" בש� הישנקראת הביטול"ביטול לאחרי שג� פירוש, ,

" אתישנשאר שכופה אלא מאלקות נפרדת ומציאות "

הקב אל להתבטל ה;"עצמו

ב"משא עילאה"כ אי�"יראה שאור מכ� תוצאה שהיא ,

ב מכל"סו� כולו מתבטל האד� הרי באד�, בהתגלות הוא ה

" נקראת זו בחינה במציאותוכל. מציאותו"ביטול שכל ,

שבו. האלקית ההתגלות מחמת וכל מכל מתבטלת

המיצרי� מכל היציאה � מצרי� שיציאת ונמצא,

" של במציאותוגבולי� תלוי' � עילאה"" דייקא.יראה "

ה מכל ישראל בני יצאו וגבולי�"וכאשר שלמיצרי� "

הבהמית, והנפש הגו� מאר�ישות ממילא בדר� יצאו

ישראל ע� של הגשמי שמצבו כידוע בגשמיות, ג� מצרי�

הרוחני. במצבו תלוי

å"שכינה "גילוי íðîàהנה, .äìéì úåöç øçà äéä äæ
ù"îë úåöç íãå÷ äöî úìéëàá äìçú ååèöð
ïåöø ìåèéá úðéçá àåäù ,úöî åìëàú áøòá
,äàúú äàøé úðéçáî êùîðä úåìôùå äòðëäå
äàøéå éåìéâä úðéçáì éìëäå äðëää àåä äæù

.'åë úåöç øçà íäì äìâúðå êùîðä äàìéò
ל להגיע אפשר עילאה"אי גילוייראה להרגיש היינו � "

ב סו� אי� מבלי"אור � יתבר� מפניו ולהתבטל בנפש ה

" לפני' תתאהלהקדי� עוליראה עצמו על יקבל (שהאד� "

היו במצרי� ישראל שבני והיות פשוטה). שמי� מלכות

למטה" מאד ממצרי�"מקושרי� לצאת יכולי� היו לא ,

כנ עילאה ביראה למדריגת"(שתלוי תחילה שיגיעו מבלי ל)

תתאה. יראה

" שהיא מצה, אכילת ציווי תוכ� שפלותוזהו בחינת

(כנוהכנעה פעלה"" חצות) (שקוד� זו מצה שאכילת ל),

" בבחינת שיתעוררו ישראל תתאהבבני עליראה ויקבלו "

יתבר�. מלכותו עול עצמ�

ל הכנה היתה שכינה"וזו גילוי זה גדול "מורא

חצות. אחרי לישראל שנתגלה

למשנת (בהמש� יבאר הפרק סו� עד אודות"[מכא� ל

" היא שמצה הזהר דברי את מצה) של הרוחני מיכלאכוחה

בקנהדמהימנותא עולה זה וכיצד אמונה), של (מאכל "

משנת ע� והכנעה:]"אחד ביטול ענינה שהמצה ל

äðåîàäù ,àúåðîéäîã àìëéî øäæá äöîä '÷ð íâå
ù÷áî åðéàå åìëù ìèáîù ,ìåèéá úðéçá ë"â àåä

.äøåäèä äðåîàá úîàä ïéîàî ÷ø íòè
אכילת ידי על ישראל בבני שנפעל זה ביטול עני�

" היא שמצה הזהר דברי ע� אחד בקנה עולה מיכלאמצה,

שג�"דמהימנותא לפי האמונה. את מחזקת שהיא ,

"אמונה" ענינה בדבר"ביטול" הוא האמונה גדר כל שהרי ,

בדבר מאמי� מקו� שמכל לתפוס יכול האד� שכל שאי�

על מבוססת ידיעתו הרי בשכלו מבי� שהאד� דדבר ההוא,

משא הדבר, את ותפס הבי� שהוא עצמו, כ"כוחות

והלאה, ממנו שהדבר להודות צרי� כאשר היא האמונה

בדבר. טהורה אמונה לו שיש אלא

.äöî úìéëà úåöî é"ò äîùðá åæ äðéçá êùîðå
úà äéçî íçìäù ìùîî ìéòì øëæðù ã"ò àåäå

.íãàä
ע ישראל בבני נמשכו זה וביטול זו אכילת"אמונה י

ע גשמית, האד�."מצה את המחי' גשמי לח� ובדוגמת ד

כח את לחזק הלח� שבכח זה, עני� הובא לעיל [אול�

האלקית,השכל הנפש של ה' בעבודת להוסי� אפילו וכ� ,

שמצה מדגיש כא� ואילו � שלה והתלהבות בהתבוננות

האמונה. את ומחזקת ביטול פועלת

כזאת, מצינו גשמי לח� בסת� שג� שממשי�, וזהו

האמונה:] עני� מעי� באד� שמוליד

àáà úåø÷ì òãåé ÷åðéúä ïéàù ì"æø ù"î ã"ò àåäå
.'åë íåòèéù ãò

בעת מצה אכילת שפעולת מהזהר, לעיל שהובא וכפי

ומשכיל יודע התינוק שאי� זו כמו היא מצרי� יציאת

דג�. שטוע� עד כלו�

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



קיז c"ag i`iyp epizeax zxezn

" נקרא שכינה) גילוי (מחמת זה עילאהביטול ,"יראה

" ביראה, (כלליות) בחינות שתי שיש תתאהכידוע "יראה

עילאה"ו ביניה�:"יראה ההבדל ונקודת ,

תתאה" בעצמו,יראה מעורר שהאד� היראה היא "

טר�"ע אד� וכמו יתבר�, מלכותו עול עליו שמקבל י

רוממות אודות בדעתו מתבונ� הוא המל� להיכל שנכנס

עצמו; הכנת מכח המל� אל שמתבטל עד המל�

עילאה"ו עליראה הנופלות והאימה היראה היא "

מוחו יגיעת פרי יראתו שאי� המל�, לפני בעמדו אד�

" מחמת אלא המל�והתבוננותו לפניו"גילוי שבעמדו ,

ממילא. בדר� ממציאותו מתבטל

היראה במדריגת ג� ביניה� הבדל יש � מזה וכתוצאה

הביטול: ורגש

תתאה"ב יגיעת"יראה ידי על הנולדת היראה שהיא ,

על קיבל רק אלא לגמרי התבטל לא האד� הרי האד�,

זו בחינה לרצונו. ושיציית יתבר� מלכותו עול עצמו

" בש� הישנקראת הביטול"ביטול לאחרי שג� פירוש, ,

" אתישנשאר שכופה אלא מאלקות נפרדת ומציאות "

הקב אל להתבטל ה;"עצמו

ב"משא עילאה"כ אי�"יראה שאור מכ� תוצאה שהיא ,

ב מכל"סו� כולו מתבטל האד� הרי באד�, בהתגלות הוא ה

" נקראת זו בחינה במציאותוכל. מציאותו"ביטול שכל ,

שבו. האלקית ההתגלות מחמת וכל מכל מתבטלת

המיצרי� מכל היציאה � מצרי� שיציאת ונמצא,

" של במציאותוגבולי� תלוי' � עילאה"" דייקא.יראה "

ה מכל ישראל בני יצאו וגבולי�"וכאשר שלמיצרי� "

הבהמית, והנפש הגו� מאר�ישות ממילא בדר� יצאו

ישראל ע� של הגשמי שמצבו כידוע בגשמיות, ג� מצרי�

הרוחני. במצבו תלוי

å"שכינה "גילוי íðîàהנה, .äìéì úåöç øçà äéä äæ
ù"îë úåöç íãå÷ äöî úìéëàá äìçú ååèöð
ïåöø ìåèéá úðéçá àåäù ,úöî åìëàú áøòá
,äàúú äàøé úðéçáî êùîðä úåìôùå äòðëäå
äàøéå éåìéâä úðéçáì éìëäå äðëää àåä äæù

.'åë úåöç øçà íäì äìâúðå êùîðä äàìéò
ל להגיע אפשר עילאה"אי גילוייראה להרגיש היינו � "

ב סו� אי� מבלי"אור � יתבר� מפניו ולהתבטל בנפש ה

" לפני' תתאהלהקדי� עוליראה עצמו על יקבל (שהאד� "

היו במצרי� ישראל שבני והיות פשוטה). שמי� מלכות

למטה" מאד ממצרי�"מקושרי� לצאת יכולי� היו לא ,

כנ עילאה ביראה למדריגת"(שתלוי תחילה שיגיעו מבלי ל)

תתאה. יראה

" שהיא מצה, אכילת ציווי תוכ� שפלותוזהו בחינת

(כנוהכנעה פעלה"" חצות) (שקוד� זו מצה שאכילת ל),

" בבחינת שיתעוררו ישראל תתאהבבני עליראה ויקבלו "

יתבר�. מלכותו עול עצמ�

ל הכנה היתה שכינה"וזו גילוי זה גדול "מורא

חצות. אחרי לישראל שנתגלה

למשנת (בהמש� יבאר הפרק סו� עד אודות"[מכא� ל

" היא שמצה הזהר דברי את מצה) של הרוחני מיכלאכוחה

בקנהדמהימנותא עולה זה וכיצד אמונה), של (מאכל "

משנת ע� והכנעה:]"אחד ביטול ענינה שהמצה ל

äðåîàäù ,àúåðîéäîã àìëéî øäæá äöîä '÷ð íâå
ù÷áî åðéàå åìëù ìèáîù ,ìåèéá úðéçá ë"â àåä

.äøåäèä äðåîàá úîàä ïéîàî ÷ø íòè
אכילת ידי על ישראל בבני שנפעל זה ביטול עני�

" היא שמצה הזהר דברי ע� אחד בקנה עולה מיכלאמצה,

שג�"דמהימנותא לפי האמונה. את מחזקת שהיא ,

"אמונה" ענינה בדבר"ביטול" הוא האמונה גדר כל שהרי ,

בדבר מאמי� מקו� שמכל לתפוס יכול האד� שכל שאי�

על מבוססת ידיעתו הרי בשכלו מבי� שהאד� דדבר ההוא,

משא הדבר, את ותפס הבי� שהוא עצמו, כ"כוחות

והלאה, ממנו שהדבר להודות צרי� כאשר היא האמונה

בדבר. טהורה אמונה לו שיש אלא

.äöî úìéëà úåöî é"ò äîùðá åæ äðéçá êùîðå
úà äéçî íçìäù ìùîî ìéòì øëæðù ã"ò àåäå

.íãàä
ע ישראל בבני נמשכו זה וביטול זו אכילת"אמונה י

ע גשמית, האד�."מצה את המחי' גשמי לח� ובדוגמת ד

כח את לחזק הלח� שבכח זה, עני� הובא לעיל [אול�

האלקית,השכל הנפש של ה' בעבודת להוסי� אפילו וכ� ,

שמצה מדגיש כא� ואילו � שלה והתלהבות בהתבוננות

האמונה. את ומחזקת ביטול פועלת

כזאת, מצינו גשמי לח� בסת� שג� שממשי�, וזהו

האמונה:] עני� מעי� באד� שמוליד

àáà úåø÷ì òãåé ÷åðéúä ïéàù ì"æø ù"î ã"ò àåäå
.'åë íåòèéù ãò

בעת מצה אכילת שפעולת מהזהר, לעיל שהובא וכפי

ומשכיל יודע התינוק שאי� זו כמו היא מצרי� יציאת

דג�. שטוע� עד כלו�
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c"agקיח i`iyp epizeax zxezn

ידיעה אינה אבא לקרות זו ידיעה כיצד ומבאר [והול�

השכל:] מ� שלמעלה התקשרות אלא שכלית

êùîðù ,àáà àøå÷ úåéäì ÷åðéúä úòéãé äðäã
åæ äòéãé ïéà ,íçì íòè íòèù é"ò åá ùãçúðå
åðéà éøäù ,øåîâ úòãå íòèå äðáä úðéçáá åìöà
íòå ,åúåà áåäàì êéøö äîìå åéáà àåä êéà òãåé

.åéáà àøå÷ àåä äæ ìë

åéáàá åìù úåøù÷úää àåä äàéø÷ä åæ àöîðå
íà éë ,åìöà âùåîä úòãå íòè éãé ìò àìù

.ãáìá äøëä úðéçáá
אלא שכלית ידיעה אינה אביו את התינוק ידיעת

" הב� להיות נפשו, מפנימיות עמוקה עצ�התקשרות

נמש�אחד ולפיכ� בטנ� מפרי שנולד ואמו, אביו ע� "

כלל. טע� בלא המולידו למקור בטבעו

,úòãå íòèä ïî äèîì ãàî úåðè÷ úðéçá àéäå
åùôðù ãò ãàî ÷æç àåää úåøù÷úää î"îå

.åéáà ùôðá ãàî äøåù÷
ש במוחמדריגת"אלא גילוי לידי שבאה כפי הקשר "

" פשוטה בקריאה הדעת, מ� למטה היא התינוק "אבאולב

זו ידיעה נקראת קבלה בספרי כלל. והבנה שכל בה שאי�

" אבאבש� שו�קטנות בה שאי� מאחר המוחי�], [קטנות "

הבנה;

מעומק הוא זו ידיעה של ומקורה שרשה לאיד�, אבל

אביו. בנפש הקשורה הב� נפש

ôî åðééäåéãé ìò ÷åðéúá ùãçúðù àåää úòãäù éð
,åäúä íìåòî àåäù íçìä ùøùî åùøù íçì íòè
,ì"ðë âùåîä úòãäî äìòîìù äðéçá àåäù

.'åë äîëçäî äìòîì
ההכרה (להמשי� גשמי לח� של זו שפעולה ונמצא,

" אבאלהיות סת�"קורא מפעולת מעלה למעלה היא (

האד�, ומדות בשכל רק ועוז כח מוסיפי� שה� מאכלי�,

לאביו התקשרות של כח בב� נמש� לח� באכילת ואילו

ע שכל."שלא פ

ביטוי לידי בא בלח� כי הוא, לכ� הסיבה ועומק

מ הלח� שורש גלוי, התהו"באופ� ענינו"עול� זהו שהרי ,

(כנ החכמה מ� למעלה שהוא התהו עול� בארוכה);"של ל

ה מניצוצות"כלומר, שבלח� התהו"" אתעול� מגלי� "

החכמה. מ� שלמעלה הנפש עומק

,'åë âùåîä úòãäî äèîìù äðéçáá êùîð ïëìå
.ãàî ÷æç úåøù÷úää ïë ìòå

היא הנפש של זה עומק התגלות שראשית אלא

התינוק כקריאת הדעת, מ� שלמטה פשוטה התקשרות

מאד"אבא" חזקה התקשרות טמונה זו קריאה שבתו� ,

הנפש. עומק שמצד

øäæá '÷ðù ,äöîã äåöî úìéëà ïéðòá ïë åîëå
úòãäå äøëää àéä äðåîàäù ,àúåðîéäîã àìëéî

.ä"á÷äá úåøù÷úääå
הנפשי קשר גילוי בב� פועלי� גשמי ודג� שלח� כש�

הוא כ� � ודעת טע� פי על שלא קשר שזהו � אביו ע�

הקב ע� האד� נשמת שבי� הקשר מצה"בעני� שאכילת ה,

" של באופ� הזה, הנפשי הקשר גילוי אמונהפועלת

בה'.פשוטה "

äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìàøùé ìëå
àì 'éåä éðà áéúëãë ùîî íìåòä àøáðù íãå÷

.'åë éúéðù
השכל, מ� למעלה היא בה' שהאמונה הטע� עומק

בהקב היא בה' ישראל בני שאמונת לפי בכבודו"הוא ה

העולמות, מכל לגמרי ונשא ר� יתבר� שהוא כפי ובעצמו

בו שינוי שו� פועלת אינה העולמות כל שבריאת עד

יתבר�.

" שאומרי� מה העול�שזהו נברא שלא עד הוא אתה

כו' משנברא הוא "אתה � שו�" בלי ממש הוא פירוש

לבדו הוא שהי' שכמו . . שניתי לא ה' אני כדכתיב שינוי,

יחיד הוא לבדו הוא כ� הברא�, קוד� ומיוחד יחיד הוא

שברא� אחר ."ומיוחד

ולפיכ� כלל עלמי� בגדר אינו יתבר� שהוא לפי והיינו

" קמי' עולמותכול� ש� אי� וכאילו חשיבו ממש כלא

."כלל

óåñ ïéà éë ,ïåéìò úòã úðéçáî àåä åæ äëùîäå
êùîð ïëìå ,'åë äîëçäî äìòîì àåä ä"á

.äðåîà úðéçáá ùáìúîå
בהקב זו וידיעה אמונה שכלית,"לפיכ� ידיעה אינה ה

" של ועצמותו מהותו בכי סו� מ�ה"אי� למעלה הוא "

ע תפיסא בגדר ואינו לגמרי זו"החכמה אמונה � חכמה י

" בש� עליו�נקראת החכמה).דעת מ� למעלה (שהיא "

ג� ממש, ישראל בכל היא זו ידיעה לאיד�, [אבל

פשוטה אמונה היא שאצל� אלא שבפשוטי�, בפשוט

" התינוק קריאת כמו הדעת, מ� מ�אבאלמטה (שלמטה "

" מלכנוהשכל), אבינו בדבור אומר מישראל אחד שכל כמו

וכה אע"כו' אבינו"ג שהוא אי� הטע� בהרחבת זה שאי� פ
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

מ הנשמות, תולדות כל מקור אבינו"שהוא אומר מ

אבא שקורא ]."כתינוק

íçìä éøäù ,àúåðîéäîã àìëéî àéä äöîä êëìå
úåéäì ÷åðéúä úòéãé ïéðòî ì"ðë ,åæ äðéçáî åùøù

.'åë íçìä é"ò àáà àøå÷

íçìäî êùîðù ,æ"äåò ïéðò úìëùäá åäæù àìà
.úåéîùâä õøàî êùîðä éîùâ

(מצד באביו וההכרה הידיעה עני� בא גשמי בלח�

גשמי בעני� רק ביטוי לידי התהו) בעול� הלח� שורש

הזה"( עול� עני� עני�"השכלת דורשת אינה זו שידיעה � (

ביטול. של

çñôá äöîã íçìá íðîàהביטול תכונת בה שיש
"õøàבגילוי, úðéçáî çëä ùáìúîå êùîð

,"äðåéìòשבה העליוני� שהאורות רוחנית, אר� היינו
ממש, בהתגלות êéùîîäה� ,íçì àöé äðîîù

àáà" úà úåø÷ì òãéù ,ùîî úå÷ìàá åæ äðéçá
ùôðä éåöéî ãò ä÷æç úåøù÷úäá 'åë "íéîùáù

.ùîî äâùäå ìëùá âéùî åðéàù óà ,'åë

.ìåèéá úðéçá åäæå
היא שג� (א� אביו את התינוק ידיעת בי� הבדל יש

ע שלא ""קשר שהיא באלקות, להאמונה שכל) בחינתפ

שהקב"ביטול מאחר ,"" ובעצמו בכבודו למעלהה הוא

ו"מהחכמה שנברא", קוד� שהי' כמו הוא לבדו הוא

ממש (כנהעול� רק"" נפעלת באלקות האמונה ולפיכ� � ל)

(כנ"ע הביטול תכונת בה שיש דוקא מצה ל)."י

ë"â êùîð äæîå,�האד êðåöø"בעבודת ìèá" úðéçá
çë åäæù ,äéäú ìëì øôòë éùôðå ,úåìôù úðéçáå

.ì"ðä "íçì àöé äðîîù õøà" úðéçá
הביטולאר�" כח על מורה עלי' דשי� שהכל "

" ממנה ולפיכ� לח�והשפלות, כחיצא באד� הממשי� "

" פועל גשמי שלח� אלא ושפלות. ביטול בעני�ביטולשל "

ביטול פועלת והמצה אבא), תינוק (כקריאת גשמי

" הש�, רצונ�בעבודת היא"בטל תהי', לכל כעפר ונפשי ,

הנ תתאה ל:"יראה

b wxt mini zyy d"c
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‰�‰Â�עדיי המדה התגלות דבחי' כלל דר� מוב� עכ"פ
בדבר ולהלבישו להכילו כלי הגבלת בחי' בו אי�
שמוגבל שאע"פ בפועל צדקה לית� בלב החסד (כגילוי מה
הנתינה עד בפועל גבול אינו עדיי� אבל ית� כמה בלבו
ודבר עני� באיזה אבל בלבד במציאות שנגלה רק בפועל)
שנק' המגביל כלי הנק' הוא גילויו בו ומוגבל שנתפס מה
מחשבת בעני� שבא במוח השכל גילוי וכמו כו', מוגבל יש
בלב החסד וכ� כלי, נק' גילויו בו מוגבל מה בדבר שכל
הכלי הוא בפ"מ צדקה נתינת בעני� בהתלבשו' כשבא
לבחי' מל' בחי' בי� ההפרש עני� עיקר וזהו גילויו שמגביל
הפכי' ב' וה� מוגבל והכלי מוגבל בלתי הגילוי (ולפ"ז כלי
המדה נגלה שכאשר א' שהכל רואי' אנו ובאמת לכאורה
החסד בהגלות כמו כו', מה דבר עני� להגבלת בא ממילא
אופ� כפי אח"כ בפועל מוגבל צדקה כנתינת פרטי לדבר
צרי� אלא כלל, יגרע ולא יוסי� לא בלב בגילויו הגבול
ולבוש וכלי אור בכלל מדרגו' ג' שיש במ"א כמ"ש לומר
לבוש הנק' הוא מה דבר בעני� המדה שנתפס דמה והיינו
במוח או בלב עדיי� בהיותו בכח הגבול הוא והכלי
כדלעיל ולא וכ� כ� באופ� להיו' האור לעצ� שמגביל
שבא מאחר בכלי� ההתכללו' בחי' ימצא האי� דאל"כ

להיפוכו מדבר ישונה האי� כ� ולא כ� בפועל בגבול
העני� בלבוש בפועל ולא בכח עדיי� בהיותו משא"כ

וד"ל). כמשי"ת יוכללו
ÏÎ·Âמה המשרה דלמרבה בפסוק יוב� ריבויהנ"ל עני� ו

אח"כ שא' השלו� ריבוי עני� ומהו כו' השררו'
בכלל א' עני� תחלה להקדי� יש א� כו'. ק� אי� ולשלו�
הוה דלא דעד במ"ש והוא והתיקו� התוהו בבחי' והוא
קו מא' שזהו כו' באפי� אפי� משגחי� הוו לא מתקלא
התיקו� בחי' מקור שהוא משחתא ונק' מתקלא שנק' המדה
כו' המלכי' ואלה בעני� ידוע הנה העני� וביאור כידוע.
זה ה� התוהו דבחי' שע"ס לפי כו' וימת וימלו� דמ"ש
כלל זע"ז וקשר חיבור לה� שאי� מפני דהיינו כו' זה תחת
וע"כ כו', דוקא בפ"ע גדול ודבר י"ש וא' א' כל אלא וכלל
לא זה שמל� דבשעה משו� פ' וימלו� ואח"כ פ' וימת א'
הוא המלוכה בחי' שעיקר לפי השני שימלו� באפשרי הי'
בחברתה נוגע' מלכו' אי� וע"כ דוקא בפ"ע ודבר היש בחי'
א' שכל החשובי' בנ"א בטבע וכנראה נימא, כמלא אפי'
לידי לבא יוכל לא ביותר וחשיבות בגדולה בפ"ע ודבר יש
או מלכי' ב' כמו וחשוב הגדול זולתו ע� ואחדות חיבור
ביותר בעצ� גדולי� שהמה כל וכה"ג גדולי� שרי� ב'
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מ הנשמות, תולדות כל מקור אבינו"שהוא אומר מ

אבא שקורא ]."כתינוק

íçìä éøäù ,àúåðîéäîã àìëéî àéä äöîä êëìå
úåéäì ÷åðéúä úòéãé ïéðòî ì"ðë ,åæ äðéçáî åùøù

.'åë íçìä é"ò àáà àøå÷

íçìäî êùîðù ,æ"äåò ïéðò úìëùäá åäæù àìà
.úåéîùâä õøàî êùîðä éîùâ

(מצד באביו וההכרה הידיעה עני� בא גשמי בלח�

גשמי בעני� רק ביטוי לידי התהו) בעול� הלח� שורש

הזה"( עול� עני� עני�"השכלת דורשת אינה זו שידיעה � (

ביטול. של

çñôá äöîã íçìá íðîàהביטול תכונת בה שיש
"õøàבגילוי, úðéçáî çëä ùáìúîå êùîð

,"äðåéìòשבה העליוני� שהאורות רוחנית, אר� היינו
ממש, בהתגלות êéùîîäה� ,íçì àöé äðîîù

àáà" úà úåø÷ì òãéù ,ùîî úå÷ìàá åæ äðéçá
ùôðä éåöéî ãò ä÷æç úåøù÷úäá 'åë "íéîùáù

.ùîî äâùäå ìëùá âéùî åðéàù óà ,'åë

.ìåèéá úðéçá åäæå
היא שג� (א� אביו את התינוק ידיעת בי� הבדל יש

ע שלא ""קשר שהיא באלקות, להאמונה שכל) בחינתפ

שהקב"ביטול מאחר ,"" ובעצמו בכבודו למעלהה הוא

ו"מהחכמה שנברא", קוד� שהי' כמו הוא לבדו הוא

ממש (כנהעול� רק"" נפעלת באלקות האמונה ולפיכ� � ל)

(כנ"ע הביטול תכונת בה שיש דוקא מצה ל)."י

ë"â êùîð äæîå,�האד êðåöø"בעבודת ìèá" úðéçá
çë åäæù ,äéäú ìëì øôòë éùôðå ,úåìôù úðéçáå

.ì"ðä "íçì àöé äðîîù õøà" úðéçá
הביטולאר�" כח על מורה עלי' דשי� שהכל "

" ממנה ולפיכ� לח�והשפלות, כחיצא באד� הממשי� "

" פועל גשמי שלח� אלא ושפלות. ביטול בעני�ביטולשל "

ביטול פועלת והמצה אבא), תינוק (כקריאת גשמי

" הש�, רצונ�בעבודת היא"בטל תהי', לכל כעפר ונפשי ,

הנ תתאה ל:"יראה
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‰�‰Â�עדיי המדה התגלות דבחי' כלל דר� מוב� עכ"פ
בדבר ולהלבישו להכילו כלי הגבלת בחי' בו אי�
שמוגבל שאע"פ בפועל צדקה לית� בלב החסד (כגילוי מה
הנתינה עד בפועל גבול אינו עדיי� אבל ית� כמה בלבו
ודבר עני� באיזה אבל בלבד במציאות שנגלה רק בפועל)
שנק' המגביל כלי הנק' הוא גילויו בו ומוגבל שנתפס מה
מחשבת בעני� שבא במוח השכל גילוי וכמו כו', מוגבל יש
בלב החסד וכ� כלי, נק' גילויו בו מוגבל מה בדבר שכל
הכלי הוא בפ"מ צדקה נתינת בעני� בהתלבשו' כשבא
לבחי' מל' בחי' בי� ההפרש עני� עיקר וזהו גילויו שמגביל
הפכי' ב' וה� מוגבל והכלי מוגבל בלתי הגילוי (ולפ"ז כלי
המדה נגלה שכאשר א' שהכל רואי' אנו ובאמת לכאורה
החסד בהגלות כמו כו', מה דבר עני� להגבלת בא ממילא
אופ� כפי אח"כ בפועל מוגבל צדקה כנתינת פרטי לדבר
צרי� אלא כלל, יגרע ולא יוסי� לא בלב בגילויו הגבול
ולבוש וכלי אור בכלל מדרגו' ג' שיש במ"א כמ"ש לומר
לבוש הנק' הוא מה דבר בעני� המדה שנתפס דמה והיינו
במוח או בלב עדיי� בהיותו בכח הגבול הוא והכלי
כדלעיל ולא וכ� כ� באופ� להיו' האור לעצ� שמגביל
שבא מאחר בכלי� ההתכללו' בחי' ימצא האי� דאל"כ

להיפוכו מדבר ישונה האי� כ� ולא כ� בפועל בגבול
העני� בלבוש בפועל ולא בכח עדיי� בהיותו משא"כ

וד"ל). כמשי"ת יוכללו
ÏÎ·Âמה המשרה דלמרבה בפסוק יוב� ריבויהנ"ל עני� ו

אח"כ שא' השלו� ריבוי עני� ומהו כו' השררו'
בכלל א' עני� תחלה להקדי� יש א� כו'. ק� אי� ולשלו�
הוה דלא דעד במ"ש והוא והתיקו� התוהו בבחי' והוא
קו מא' שזהו כו' באפי� אפי� משגחי� הוו לא מתקלא
התיקו� בחי' מקור שהוא משחתא ונק' מתקלא שנק' המדה
כו' המלכי' ואלה בעני� ידוע הנה העני� וביאור כידוע.
זה ה� התוהו דבחי' שע"ס לפי כו' וימת וימלו� דמ"ש
כלל זע"ז וקשר חיבור לה� שאי� מפני דהיינו כו' זה תחת
וע"כ כו', דוקא בפ"ע גדול ודבר י"ש וא' א' כל אלא וכלל
לא זה שמל� דבשעה משו� פ' וימלו� ואח"כ פ' וימת א'
הוא המלוכה בחי' שעיקר לפי השני שימלו� באפשרי הי'
בחברתה נוגע' מלכו' אי� וע"כ דוקא בפ"ע ודבר היש בחי'
א' שכל החשובי' בנ"א בטבע וכנראה נימא, כמלא אפי'
לידי לבא יוכל לא ביותר וחשיבות בגדולה בפ"ע ודבר יש
או מלכי' ב' כמו וחשוב הגדול זולתו ע� ואחדות חיבור
ביותר בעצ� גדולי� שהמה כל וכה"ג גדולי� שרי� ב'
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מקו� תופס א' שכל לפי ולהתאחד להתחבר יוכלו לא יותר
וחשיבות גדולה שו� לסבול יוכל שלא עד בפ"ע גדול ויש
גודל עצ� מצד קמי' כולא חשיבי ממש דכלא משו� זולתו
כלל זולתו וישות התפשטו' יכיל לא וע"כ שלו הרוממות
או למלחמה היינו להתחבר יכולי' ושרי' מלכי' ששני (ומה
וכל לזה צרי� וזה לזה זה לעזר להיות יחד שיתכללו עצה
א' כשכל הפירוד היפ� זולתו לגבי ישותו ביטול לו יש א'
מצד כ"א א"א וחיבור אחדות דכל משו� דוקא מקומו על
מה דהיינו זולתו לגבי עצמותו וצמצו� א' כל שפלות

הנה אבל כמשי"ת), בו שאי� בזולתו לו ועזר כח שימצא
יותר יותר בעצמ� קטני' שהמה כל בער� הקטני' בנ"א
תופס אינו א' שכל לפי יחד ולהתחבר להתאחד יוכלו
להתכלל ובטל נכנע הוא ובקל בעצמו כלל ויש מקו�
בטבע� שפלי� עניי' ב' (כמו היפכו שהוא הג� בזולתו
ויאהבו יתאחדו בטבע� הפכי' ב' שה� אע"פ רוח נמוכי
זא"ז שאוהבי' נרדפי' ב' וכ� חבירו מפני א' כל ובטל זא"ז
שמפרכסות זונות ונשי� כתלמידי' במקבלי' (וכ� כידוע

כו'). במשפיעי' משא"כ כו' זא"ז

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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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
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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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‰Ê·Â�ג להתעלות יוכל השבועות שבחג מה יוב�
מעוול מכ� כמ"ש יצה"ר על קאי חמ� כי החמ�,
הוא והקרב� לגמרי, להתחמ� שיכול חמ� ונק' וחומ�
לא כו' שאור כל וזהו הקצה, אל הקצה מ� אותו שיהפכו
כ"א להתעלות יכול אינו השתלשלות סדר ע"פ כי תקטירו
בחה"ש א� תקטירו, לא וזהו לא, בדר� אותו לדחות צרי�
עוצ� מחמת דהיינו לגמרי שנתחמ� חמ� לח� מקריבי�
וזהו להתעלות. החמ� ג� יוכל השבועות שבחג הגילוי
שני על גו' תנופה הביכורי� לח� על אות� הכה� והני�
על רומז הכ"� כי השתל' סדר על מורה כבש כי כבשי�,
הוא כשב אבל מדות, ג' ושי"� חכמה הוא והבי"ת הכתר

השתל' מסדר דא"א,12למעלה מדות לבי"ת קוד� דשי"�
הנבראי� ממדריגת למעלה למעלה אות� הכה� והני�
כי החמ� ג� להתעלות יוכל ועי"ז כשב, למדריגת כ"א
המשתמש כל ארז"ל דהנה והעני� מ"ת. הי' בשבועות
תורה טל הגי' ובילקוט מחייהו, תורה אור תורה 13באור

החמה כאור הלבנה אור והי' כמ"ש הוא אור כי מחייהו,
רש"י ופי' הימי�, ז' כאור שבעתיי� יהי' החמה ואור
שמ"ג, הרי מ"ט פעמי� וז' מ"ט הרי ז' פעמי� ז' בפסחי�
אור וזהו אתעדל"ת הוא וגש� שבתו', גש� מדריגת וזהו
טל אבל אתעדל"ת, ע"י להמשיכו יכולי� שהאור 14תורה

ע"י להמשיכו יכולי� ואי� מעתיקא דנטי� טלא הוא תורה
אתעדל"ת הוא תורה באור המשתמש כל וזהו אתעדל"ת,

תורה הי'טל ובשבועות אח"כ, נמש� שמאיליו מחייהו
החמ�. ג� להתעלות יכול ועי"ז תורה מטל הגילוי

‰Ê·Âדמה משה, של קברו נידו� בסוטה הגמרא יוב�
דברי� יו"ד השמשות15שארז"ל בי� שבת ערב נבראו

פי כמו הטבע מדרכי יוצאי� ה� דברי� היו"ד שכל נת"ל
ג"כ שזהו יצחק של אילו א� וי"א כו', הבאר ופי האר�
ע"ס ע"י הוא בריאה לידי שיבואו וכדי מהשגה, למעלה
קברו א� וי"א האי�, גילוי ע"י והוא הגנוזות ע"ס או דאצי'
מ"ט כ"א השיג לא בחייו כי החמשי�, שער הוא משה של
רו� עד ג"כ הנו"� השער השיג הסתלקותו וקוד� שערי�,
הוא קבור, היכ� יודע אינו בעצמו משה א� והי"א המעלות,
ולא ידע דלא רישא למדריגת נתעלה הסתלקותו לאחר כי
בש� נק' הוא הרי מ"מ כו' ולא ידע לא כי והג� אתיידע,
שיש ונת"ל משה ע"י הי' התורה נתינת כי מפני וזהו רישא,
מדריגות הב' נית� משה וע"י וטל, אור בחי' שני בתורה
האי� א� ידע. דלא רישא למדריגת שנתעלה זכה לכ� דתורה,
בכנפי מוטל משה אמרו ע"ז כ"כ, להתעלות הנברא בכח יש
לא משה וי"א מניעה. שו� אי� הבורא חוק מצד כי השכינה
מת. לומר ש� שא"א עד גבוה למדריגה שנתעלה היינו מת
מויהי למדו ע"ז כ"כ, הנברא שיתעלה להיות יכול האי� א�
הרי ע"ב דש� יודי"� ד' הוא יו� והמ' יו� ארבעי� ש�
וכ"ש ממדריגתו, מעלה למעלה להתעלות יכול היה דבחייו
בכנפי מוטל שהוא מפני הכל זהו א� הסתלקותו, לאחר
הוא שתורה ידו, על מ"ת שהי' מפני לזה משה וזכה השכינה,
תורה ממת� הכוונה ותכלית התהו, בעול� הי' ושבה"כ תיקו�
דעול� ניצוצות מתבררי� דתיקו� התורה שע"י מה הוא
עול�. בש� נקראי� שניה� ותיקו� תהו דבאמת התהו,
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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

ycwn oipa zevn
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l`eny zxez

‰Ê·Â�ג להתעלות יוכל השבועות שבחג מה יוב�
מעוול מכ� כמ"ש יצה"ר על קאי חמ� כי החמ�,
הוא והקרב� לגמרי, להתחמ� שיכול חמ� ונק' וחומ�
לא כו' שאור כל וזהו הקצה, אל הקצה מ� אותו שיהפכו
כ"א להתעלות יכול אינו השתלשלות סדר ע"פ כי תקטירו
בחה"ש א� תקטירו, לא וזהו לא, בדר� אותו לדחות צרי�
עוצ� מחמת דהיינו לגמרי שנתחמ� חמ� לח� מקריבי�
וזהו להתעלות. החמ� ג� יוכל השבועות שבחג הגילוי
שני על גו' תנופה הביכורי� לח� על אות� הכה� והני�
על רומז הכ"� כי השתל' סדר על מורה כבש כי כבשי�,
הוא כשב אבל מדות, ג' ושי"� חכמה הוא והבי"ת הכתר

השתל' מסדר דא"א,12למעלה מדות לבי"ת קוד� דשי"�
הנבראי� ממדריגת למעלה למעלה אות� הכה� והני�
כי החמ� ג� להתעלות יוכל ועי"ז כשב, למדריגת כ"א
המשתמש כל ארז"ל דהנה והעני� מ"ת. הי' בשבועות
תורה טל הגי' ובילקוט מחייהו, תורה אור תורה 13באור

החמה כאור הלבנה אור והי' כמ"ש הוא אור כי מחייהו,
רש"י ופי' הימי�, ז' כאור שבעתיי� יהי' החמה ואור
שמ"ג, הרי מ"ט פעמי� וז' מ"ט הרי ז' פעמי� ז' בפסחי�
אור וזהו אתעדל"ת הוא וגש� שבתו', גש� מדריגת וזהו
טל אבל אתעדל"ת, ע"י להמשיכו יכולי� שהאור 14תורה

ע"י להמשיכו יכולי� ואי� מעתיקא דנטי� טלא הוא תורה
אתעדל"ת הוא תורה באור המשתמש כל וזהו אתעדל"ת,

תורה הי'טל ובשבועות אח"כ, נמש� שמאיליו מחייהו
החמ�. ג� להתעלות יכול ועי"ז תורה מטל הגילוי

‰Ê·Âדמה משה, של קברו נידו� בסוטה הגמרא יוב�
דברי� יו"ד השמשות15שארז"ל בי� שבת ערב נבראו

פי כמו הטבע מדרכי יוצאי� ה� דברי� היו"ד שכל נת"ל
ג"כ שזהו יצחק של אילו א� וי"א כו', הבאר ופי האר�
ע"ס ע"י הוא בריאה לידי שיבואו וכדי מהשגה, למעלה
קברו א� וי"א האי�, גילוי ע"י והוא הגנוזות ע"ס או דאצי'
מ"ט כ"א השיג לא בחייו כי החמשי�, שער הוא משה של
רו� עד ג"כ הנו"� השער השיג הסתלקותו וקוד� שערי�,
הוא קבור, היכ� יודע אינו בעצמו משה א� והי"א המעלות,
ולא ידע דלא רישא למדריגת נתעלה הסתלקותו לאחר כי
בש� נק' הוא הרי מ"מ כו' ולא ידע לא כי והג� אתיידע,
שיש ונת"ל משה ע"י הי' התורה נתינת כי מפני וזהו רישא,
מדריגות הב' נית� משה וע"י וטל, אור בחי' שני בתורה
האי� א� ידע. דלא רישא למדריגת שנתעלה זכה לכ� דתורה,
בכנפי מוטל משה אמרו ע"ז כ"כ, להתעלות הנברא בכח יש
לא משה וי"א מניעה. שו� אי� הבורא חוק מצד כי השכינה
מת. לומר ש� שא"א עד גבוה למדריגה שנתעלה היינו מת
מויהי למדו ע"ז כ"כ, הנברא שיתעלה להיות יכול האי� א�
הרי ע"ב דש� יודי"� ד' הוא יו� והמ' יו� ארבעי� ש�
וכ"ש ממדריגתו, מעלה למעלה להתעלות יכול היה דבחייו
בכנפי מוטל שהוא מפני הכל זהו א� הסתלקותו, לאחר
הוא שתורה ידו, על מ"ת שהי' מפני לזה משה וזכה השכינה,
תורה ממת� הכוונה ותכלית התהו, בעול� הי' ושבה"כ תיקו�
דעול� ניצוצות מתבררי� דתיקו� התורה שע"י מה הוא
עול�. בש� נקראי� שניה� ותיקו� תהו דבאמת התהו,
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dltzd qxhpew

העני�‡Ì�Óי. בעצ� א"ע לקשר כ"כ יפה דעתו שאי� מי
בתפלה ה' את לעבוד יכול מ"מ האלקי.
לקשר הדעת בהעמקת לו הידועי� בהעניני� בהתבוננות
היטב העני� שיורגש עד היטב וההתבוננות בההשגה א"ע
שיתעורר עד דאלקות הטוב את בלבו ירגיש וג� במוחו.
כו') שמתבונ� במה ההתבוננות (לפי באהוי"ר בלבו
בתפלה ההתבוננות עניני פרטי והנה הלב. בהתגלות
בגדולת הוא בפסוד"ז ההתבוננות ובכללות המה. ידועי�
והפלאת גדולת בזה שיש ההתהוות בעני� ב"ה אוא"ס
וג� דפסוד"ז. ובהמזמורי� בב"ש המבוארי� ב"ה אוא"ס
העולמות דחיצוניות וביטול ושבח בהילול ההתבוננות
ואי� קו"ב שאומרי� העליוני� מלאכי� בשירת ובבק"ש
שמע בפסוק בק"ש ואח"כ ב"ה. באוא"ס בתכלית שבטלי�
מצד ה' אחדות בעני� הנשמות) שירת (שהוא ישראל

רוחות וד' ואר� רקיעי� בז' אחד שהוא אי� העולמות,
באריכות. במ"א כמ"ש כו' ממש יחיד בבחינת העול�
רק הוא וחיות� העולמות ההתהוות שכל אי� ובבשכמל"ו
דהארה דהארה הארה בחי' שהיא מל' דכבוד ש� מבחי'
בפרטיות ההתבוננו' באריכות יתבונ� ובכ"ז כו'. בלבד
הדעת והעמקת ובהתקשרות היטב הדבר להבי� דוקא
מהטוב בלבו ויתפעל במוחו היטב העני� ויונח שיוקלט
בחפיצה ורצוא אהבה בבחי' שיתעורר דאוא"ס וההפלאה
כ"א ח"ו. זר דבר בשו� ירצה ולא ית'. בו לדבקה וחשיקה
קיו� אצלו יהי' זו ובאהבה כו'. ית' לה' א' רצו� בבחי'
קירוב בבחי' ויהי' כו' ועצמי פנימי חיות בבחי' התומ"צ

כו'. עניניו בכל לאלקות
:¯ÂˆÈ˜�בקיו חיות יש בתפלה העבודה שע"י יבאר

התומ"צ.
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c"yz'd mixn`n

הפלאת‡Ì�Óג) מ�ד והינ� �וקא, מרח�ק היא ה�ראה »¿»ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
ה�ראה �כמ� ה��רא, ה�ל� �דל�ת ְְְְְִֶֶַַַַָָור�ממ�ת
סג�ר �כ�ה�א �וקא, ור�ממ�ת� �ד�ת� מ�ד מה�ל� ְְְְֶַָָָ�ְְִִֵֶֶַַַוה���ל
עליה�, יראת� �היה י�תר – מהע� �מב�ל מפלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָ�ְָ�ְֵָ�היכל�
ההת��ננ�ת ידי על כ� �כמ� �ד�ל, חכ� לפני ה���ל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�כמ�
מ� �מר�מ� מפלא �ה�א אי� ס�� האי� ור�ממ�ת ְְִָָ�ְְֵֵֶַָ�ְִ�גד�ת
�י�תר העלי�ני� הע�למ�ת אפ�� הע�למ�ת וכל ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָהע�למ�ת,
�כמאמר ס��, אי� הא�ר לג�י מ�� ח�יבי �לא ���25 �ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָ

ס�� האי� את מר�ממי� ���� �לה", יר�ממ�� ְְִֵֶָָ�ְְֶֶַָֹ"ה�ל
�עצמ�, מק�� �פיסת �הע�ר ���ל� נע�ה �מ�ה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ֶ��ב�ל,

ק�י� ���תר מה �מדרגה,טולכ� י�תר למעלה �ה�א הינ� , ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
�הפלאת י�תר ���דע מ�ני ח�יב, �לא י�תר ה�א ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהרי
י�תר ��בי� מי �ל �ד�ל, �החכ� �כמ� ס��, האי� ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָור�ממ�ת
למ�ה �אד� וכ� לפניו, ית��ל י�תר חכמת� ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָ�ְ�ד�ת
�ר�י� �ל מרי� �ע�למ�ת ה���יי� ��לל�ת אי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ���ת��נ�

�ר�י� �ל ס�� ס��יעד אי� מא�ר �עלמא הארה רק ה� ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

�א�מרי� �כמ� �לל, עצמ�ת� �ער� "מ��ח26�אינ� ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָ�ָ
וע�ל� עד� �ג� העל��ת ��ל ה�ד�ל", �מ� עד עדי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�מפאר
"�י לבד, �מ� �בחינת ה�א ה�ל י�בל�ת אלפי� נ' עד ְְְְֲִִִִַַַַַָָֹה�א

�מר�מ�,27נ��ב נ��ב ה�א ית�ר� �מ� �ג� לב��", �מ� ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָ
"א�ה ו�מי�", אר� "על �מ� �ל וזיו� "ה�ד�" 28ורק ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

�הארה א�א קד��, �� �� ה�א ��מ� קד��", ו�מ� ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָקד��
ה�א קד��" "א�ה �חינת אבל �ע�ל�, נמ�� �מ� ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָמ�חינת
�כמ� �לל, מת��ה אינ� מ�ה הארה ��� עד לגמרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ֶ��ב�ל

והעל�29��ת�ב חש� �חינת �ה�א סתר�", ח�� "י�ת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
�ע�� ���עמיק ה�ה ���י, �גדר �אינ� עצמ� מ�ד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַלגמרי
�ב��ל ���� ונע�ה ית�ר� מ�ד�ת� האימה עליו ���ל ְְֲִִִֵֶַָָ�ְִִֵֶָָָָָ�זה
ללכת ל�� ימלא ��א הת��ט�ת, �הע�ר עצמ�ת� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ל
�אהבה ע�ל� �ל מל�� ה�ל� אל לג�ת ונפלא�ת ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�גד�ל�ת
על עליו לק�ל �ב��ל �כ��� יעמ�ד מרח�ק א� �י ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹוקר�ב,
מ�� �פעל �ע��ה ה�ל� צ��יי �ל לק�ל �מי�, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמלכ�ת
�ה���י הינ� ולהנאת�, לעצמ� מכ�� �אינ� עצ�� ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�ב��ל
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דשבת.25) יוצר ברכת
אור26) שמות. פרשת ריש אור תורה ראה שאמר. ברו� ברכת
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הדרגותי.לפניו.ט. כל סיום עד הדרגות כל מתחילת
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רצ�� לק�� א� �י �מצוה, מצוה �ל ידי על �נפ�� ��איר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָא�ר
�בפרט �מי�, מלכ�ת על �ק�לת ה�צוה מ�ד ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹהעלי��
�ד�ת� �הפלאת ה�א �ר�� ס�� אי� א�ר �עצמ�ת ָ�ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ���ת��נ�
�מ� מ�� למעלה �מ� למ�ה נמצא ה�א הרי ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָור�ממ�ת�

מ�י� �נ�י אתר �לית �עצמ�ת� ואתיא�ה�א ה�מי� ואת , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
�את �יתר ה�ראה �ג�ל ע�ד מ�ה מ��, מלא אני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאר�
י�תר, �הרחב היא �ההת��ננ�ת מה וכל לגמרי, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ��ת��ל

�מ היטב ונקלט י�תר,ונת�ס ה���ת הת�על�ת �ב�א ח�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ
�עלמא �מ�י �בריב�כמ� איזה לאהב �ל�� ית�על ��א , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

עד ה�א, �מה אי� הה�גה �ט�ב ית��נ� �א�ר א� �י ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָמה
ית�על אז ה�עת, �העמקת �מעלת� ט�ב� אמ�ת על ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ��עמד
מ�בר �יראה וכ� א�ת�, לאהב הה�א ה�בר אחר וימ�� ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹ�ְִל��
לאו וא� ט�בה, והבנה �ה�גה �� ���ת��נ� א�א אינ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמה
א�צר אצל אד� ��עמד להי�ת יכ�ל �הרי �ל��, ית�על ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ודע�� ל�� י�י� לא א� א�ת� לחמד ית�על ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹֹנחמד
�יראה ית�על לא וכ� �לל, ט�ב� �מה�ת �איכ�ת �� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהת��נ�
ית��נ� לא א� ה��יק מ�בר א� �מל� �ר מר�ממ�ת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�מ�
ה�ב �הת�על�ת כ� �כמ� ,��� �הרעה א� ה�ד�לה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ�איכ�ת
ר�ה �ביגיעה �הת��ננ�ת ��ל�י לאלק�ת, ויראה ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ�אהבה
�� ��צר� הג� �עלמא �במ�י �עלמא, מ�מ�י י�תר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�וקא
איזה על �כ��א מ�ילא, �א אבל ה�בר �טיב להת��נ� ��ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
�מת�על �זה להרהר �מח�ב�� ע�לה מ�ד �מ�עיל ט�ב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�בר
�ר��י ��ב ��ת�על �ל��, ההת�על�ת מ�ד ונ�גע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ�מח�
�לה�הר לה�דל – ההפ� א� הה�א, ל�בר ה���קה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָא�
�עת וחסר ���טה לא א� ��ח�בה, ו�נא�י הרע ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָֹמ�בר
�מח� �מח�ב�� ע�לה אינ� ה��ב ��בר הר�� ל� ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�אי�
אנ� הרב �י על א� �ל��, מת�על אינ� וג� �זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלהרהר
�מח�, �זה מת�על ה�א הרי �עלמא �מ�י �י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹר�אי�
�עב�דת אמנ� ה�ב, ההת�על�ת מ�ד ��על ה�ח ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹוהת�על�ת
ר�ה יגיעה �� ואחר �ההת��ננ�ת �ח�ה יגיעה צרי� ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָהוי'
�אלק�ת �הה�גה וה�א ה�ח, מהת�על�ת ל�� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ��ת�על
���יג ��ה�בר והינ� �וקא, והת��ט�ת �הרחבה ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ�היה
על ה�ברי� �טע� �בהס�ר �בא�ר �א ונפלא�תיו ה' ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ�ְִ�גד�ת
�מח� ית�ס לא �א� לבד, ק��ר �דר� ולא ורחב לאר� ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹ��רי�
���עמיק רק �ל��, ית�על לא �עלמא �העברה ה���ר ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹרק
עד טע� �בט�ב והת��ט�ת �הרחבה ז� �ה�גה ְְְְְְְְִַַַַַַַָָָָ�ע��
�מח�, ה�בר �טיב וית�על �מח� היטב העני� את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ���יג

��ת�ב ה�א30�כמ� �טע� ויד�ע הוי'", ט�ב �י �רא� "טעמ� ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָ
��ת�ב �מ� יטע�31�מח ה��מי וכח� יטע�", אכל "ח� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

החכמה �ח הר�חני, הח� כ� �מ� ��מי ט�ב32טע� יטע� ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

ס�� אי� א�ר �גד�ת היטב ית��נ� �א�ר וה�א �אלק�ת, ֵַ�ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַֹטע�
אי� א� אליו, ער�� �אינ� מהע�למ�ת �מר�מ� ��פלא ְְֲֵֵֵֵֶָָָָָָ�ְֶ�מ�
�אי� האלק�ת ט�ב יבי� מ�ילא לי�, מאי� הע�ל� את ְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�רא
צריכה וההת��ננ�ת �אלק�ת, ה��ב נגד �דאי הע�ל� �ל ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹט�ב
ההתק�ר�ת ה�א ה�עת �עני� �וקא, ה�עת �העמקת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַַָָלהי�ת
יד� ועל �זה זה �ל�יי� ���� ה�בר והתמדת ְְִֶֶַָָָָ�ְְְְֵֶֶַַַַָָָוההר��
��פי למ�ה, �אד� �ח�� ר�אי� אנ� �ה�ה ה���ת, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָנ�לד�
מת�על�ת מ��תיו אזי מאד וח��ת� עצמ� את מר�י� ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָֹ�ה�א
ול�נא ��אהב מה �הת�על�ת לאהב ההת�על�ת ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹֹ�תכלית
עצמ� את מר�י� �אינ� מ�י י�תר ���נא מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�הת�על�ת
מר�י� �� �ל אי� ורע� א�הב� אפ�� אחר אד� על א� ,�� ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ�ל
�� �ל ית�על לא ולכ� מ��� �ע�� �מס�ק ז�לת� את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�מיד
מעצמ�ת�, �ע�� מס�ק �אינ� עצמ� עניני על �מ� עניניו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָעל
לפי מס�ק לפעמי� א� עצמ� �עניני ��� ר�אי� אנ� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָולכ�
עני� �איזה טר�ד �א�ר �מ� �� �ל מעצמ�ת� ההר��ה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ�עה
�ל אז ית�על לא עצמ�ת�, הר��ת מעניני אז ��ס�ק ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�ְֶָ�ד�ל
�ה�א �בר �� �ל יאהב לא וכ� רצ�נ�, נגד �ה�א מ�בר ��ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

�ל�י ה���ת ההת�על�ת ע�ר נמצא �ה�אלט�בת�, ��עת, ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
הרי �זה נפ�� ���ק�ר �התק�ר�ת, �ל�י וההר�� ְֲֵֶַָָ�ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָההר��,
י�תר �ד�ל �עני� נפ�� נק�רה �א�ר �כמ� זאת, מר�י� ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹה�א
מק�ר א� �י ��ת�ה, �אכילה ה��מ��ת וחמ�ת ָ�ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמאהבת
ה�בר טיב מר�י� ה�א הרי וכ��מה, עמ�ק�ת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ�ה��ל�ת
�� �ל ר�צה אינ� מ�ילא נפ��, חפ� �כל לזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָונמ��
ה�א כ� �כמ� מה�, �ע�� ��ס�ק מ�ני ה��מ�י� ְְֵֵֶַָ�ְְְְִִִִִֵֶַַָָ�עניני�
��תקע וה�א ה�עת, �העמקת להי�ת צריכה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָ�ההת��ננ�ת
�נפ�� האלקי העני� ��ר�� עד �ההת��ננ�ת �חזק ְְְְֱִִַַָָָֹ�ְְְְְִֶֶַַַֹ�ע��
��ת��נ� העני� ויבי� ��ת��נ� �א� להי�ת יכ�ל �י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיטב,
מ�ה ל� יהיה ולא ל�, נ�גע ואינ� לעצמ�ת ח�� ה�א א� ,��ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ידי ועל �וא, �מי�נ�ת א� �י ויראה �אהבה ה�לדה ���ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
ואינ� היטב �נפ�� האלקי העני� ��ר�� וההתק�ר�ת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�עת
�פי אמ�ית ויראה �אהבה ית�על אז מ���, �ע�� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמסיח

��ת��נ�. ְְְִִֵֶַההת��ננ�ת
.¯ev˜�החכ מעלת �הפלאת מהרח�ק �אה �יראה יבאר ƒְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

אי� א�ר �ד�ת �הפלאת ���ת��נ� �� ה�ל�. ֵַ�ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ�ְ�גד�ת
ותח��ני�, עלי�ני� ע�למ�ת נברא� �מ� �ל מה�ד� �רק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָס��,
– למעלה �מ� למ�ה ונמצא עצמ�ת�, �קד�ת �מ� ְְְְְְְִַַַַָָָ�ְְִַ�ְ�קד�ת
�מי�. מלכ�ת על �ק�לת �מצו�ת ��רה לק�� ה�ראה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ�ג�ל

הפר�מג�לתההת��ננ�ת ויס�יר �מרחיבת�, ה��ה את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
��מ�א �מ�י ה���ת לה�דת �עלמא �מ�י ה���ת ,יגה�דת �ְְְְִִֵֶֶַָָ�ְְִִִֵֶֶַַָ

והתמדה. הרג� התק�ר�ת �ה�א ה�עת �מח �ל�י ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹו�הע�ר

c"yz ,gqtd bg

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

ט.30) לד, תהלי�
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רצ�� לק�� א� �י �מצוה, מצוה �ל ידי על �נפ�� ��איר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָא�ר
�בפרט �מי�, מלכ�ת על �ק�לת ה�צוה מ�ד ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹהעלי��
�ד�ת� �הפלאת ה�א �ר�� ס�� אי� א�ר �עצמ�ת ָ�ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ���ת��נ�
�מ� מ�� למעלה �מ� למ�ה נמצא ה�א הרי ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָור�ממ�ת�

מ�י� �נ�י אתר �לית �עצמ�ת� ואתיא�ה�א ה�מי� ואת , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
�את �יתר ה�ראה �ג�ל ע�ד מ�ה מ��, מלא אני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאר�
י�תר, �הרחב היא �ההת��ננ�ת מה וכל לגמרי, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ��ת��ל

�מ היטב ונקלט י�תר,ונת�ס ה���ת הת�על�ת �ב�א ח�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ
�עלמא �מ�י �בריב�כמ� איזה לאהב �ל�� ית�על ��א , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

עד ה�א, �מה אי� הה�גה �ט�ב ית��נ� �א�ר א� �י ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָמה
ית�על אז ה�עת, �העמקת �מעלת� ט�ב� אמ�ת על ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ��עמד
מ�בר �יראה וכ� א�ת�, לאהב הה�א ה�בר אחר וימ�� ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹ�ְִל��
לאו וא� ט�בה, והבנה �ה�גה �� ���ת��נ� א�א אינ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמה
א�צר אצל אד� ��עמד להי�ת יכ�ל �הרי �ל��, ית�על ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
ודע�� ל�� י�י� לא א� א�ת� לחמד ית�על ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹֹנחמד
�יראה ית�על לא וכ� �לל, ט�ב� �מה�ת �איכ�ת �� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהת��נ�
ית��נ� לא א� ה��יק מ�בר א� �מל� �ר מר�ממ�ת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�מ�
ה�ב �הת�על�ת כ� �כמ� ,��� �הרעה א� ה�ד�לה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ�איכ�ת
ר�ה �ביגיעה �הת��ננ�ת ��ל�י לאלק�ת, ויראה ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ�אהבה
�� ��צר� הג� �עלמא �במ�י �עלמא, מ�מ�י י�תר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�וקא
איזה על �כ��א מ�ילא, �א אבל ה�בר �טיב להת��נ� ��ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
�מת�על �זה להרהר �מח�ב�� ע�לה מ�ד �מ�עיל ט�ב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�בר
�ר��י ��ב ��ת�על �ל��, ההת�על�ת מ�ד ונ�גע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ�מח�
�לה�הר לה�דל – ההפ� א� הה�א, ל�בר ה���קה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָא�
�עת וחסר ���טה לא א� ��ח�בה, ו�נא�י הרע ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָֹמ�בר
�מח� �מח�ב�� ע�לה אינ� ה��ב ��בר הר�� ל� ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�אי�
אנ� הרב �י על א� �ל��, מת�על אינ� וג� �זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלהרהר
�מח�, �זה מת�על ה�א הרי �עלמא �מ�י �י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹר�אי�
�עב�דת אמנ� ה�ב, ההת�על�ת מ�ד ��על ה�ח ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹוהת�על�ת
ר�ה יגיעה �� ואחר �ההת��ננ�ת �ח�ה יגיעה צרי� ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָהוי'
�אלק�ת �הה�גה וה�א ה�ח, מהת�על�ת ל�� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ��ת�על
���יג ��ה�בר והינ� �וקא, והת��ט�ת �הרחבה ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ�היה
על ה�ברי� �טע� �בהס�ר �בא�ר �א ונפלא�תיו ה' ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ�ְִ�גד�ת
�מח� ית�ס לא �א� לבד, ק��ר �דר� ולא ורחב לאר� ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹ��רי�
���עמיק רק �ל��, ית�על לא �עלמא �העברה ה���ר ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹרק
עד טע� �בט�ב והת��ט�ת �הרחבה ז� �ה�גה ְְְְְְְְִַַַַַַַָָָָ�ע��
�מח�, ה�בר �טיב וית�על �מח� היטב העני� את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ���יג

��ת�ב ה�א30�כמ� �טע� ויד�ע הוי'", ט�ב �י �רא� "טעמ� ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָ
��ת�ב �מ� יטע�31�מח ה��מי וכח� יטע�", אכל "ח� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

החכמה �ח הר�חני, הח� כ� �מ� ��מי ט�ב32טע� יטע� ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

ס�� אי� א�ר �גד�ת היטב ית��נ� �א�ר וה�א �אלק�ת, ֵַ�ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַֹטע�
אי� א� אליו, ער�� �אינ� מהע�למ�ת �מר�מ� ��פלא ְְֲֵֵֵֵֶָָָָָָ�ְֶ�מ�
�אי� האלק�ת ט�ב יבי� מ�ילא לי�, מאי� הע�ל� את ְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�רא
צריכה וההת��ננ�ת �אלק�ת, ה��ב נגד �דאי הע�ל� �ל ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹט�ב
ההתק�ר�ת ה�א ה�עת �עני� �וקא, ה�עת �העמקת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַַָָלהי�ת
יד� ועל �זה זה �ל�יי� ���� ה�בר והתמדת ְְִֶֶַָָָָ�ְְְְֵֶֶַַַַָָָוההר��
��פי למ�ה, �אד� �ח�� ר�אי� אנ� �ה�ה ה���ת, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָנ�לד�
מת�על�ת מ��תיו אזי מאד וח��ת� עצמ� את מר�י� ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָֹ�ה�א
ול�נא ��אהב מה �הת�על�ת לאהב ההת�על�ת ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹֹ�תכלית
עצמ� את מר�י� �אינ� מ�י י�תר ���נא מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�הת�על�ת
מר�י� �� �ל אי� ורע� א�הב� אפ�� אחר אד� על א� ,�� ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ�ל
�� �ל ית�על לא ולכ� מ��� �ע�� �מס�ק ז�לת� את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�מיד
מעצמ�ת�, �ע�� מס�ק �אינ� עצמ� עניני על �מ� עניניו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָעל
לפי מס�ק לפעמי� א� עצמ� �עניני ��� ר�אי� אנ� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָולכ�
עני� �איזה טר�ד �א�ר �מ� �� �ל מעצמ�ת� ההר��ה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ�עה
�ל אז ית�על לא עצמ�ת�, הר��ת מעניני אז ��ס�ק ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�ְֶָ�ד�ל
�ה�א �בר �� �ל יאהב לא וכ� רצ�נ�, נגד �ה�א מ�בר ��ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

�ל�י ה���ת ההת�על�ת ע�ר נמצא �ה�אלט�בת�, ��עת, ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
הרי �זה נפ�� ���ק�ר �התק�ר�ת, �ל�י וההר�� ְֲֵֶַָָ�ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָההר��,
י�תר �ד�ל �עני� נפ�� נק�רה �א�ר �כמ� זאת, מר�י� ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹה�א
מק�ר א� �י ��ת�ה, �אכילה ה��מ��ת וחמ�ת ָ�ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמאהבת
ה�בר טיב מר�י� ה�א הרי וכ��מה, עמ�ק�ת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ�ה��ל�ת
�� �ל ר�צה אינ� מ�ילא נפ��, חפ� �כל לזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָונמ��
ה�א כ� �כמ� מה�, �ע�� ��ס�ק מ�ני ה��מ�י� ְְֵֵֶַָ�ְְְְִִִִִֵֶַַָָ�עניני�
��תקע וה�א ה�עת, �העמקת להי�ת צריכה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָ�ההת��ננ�ת
�נפ�� האלקי העני� ��ר�� עד �ההת��ננ�ת �חזק ְְְְֱִִַַָָָֹ�ְְְְְִֶֶַַַֹ�ע��
��ת��נ� העני� ויבי� ��ת��נ� �א� להי�ת יכ�ל �י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיטב,
מ�ה ל� יהיה ולא ל�, נ�גע ואינ� לעצמ�ת ח�� ה�א א� ,��ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ידי ועל �וא, �מי�נ�ת א� �י ויראה �אהבה ה�לדה ���ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
ואינ� היטב �נפ�� האלקי העני� ��ר�� וההתק�ר�ת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�עת
�פי אמ�ית ויראה �אהבה ית�על אז מ���, �ע�� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמסיח

��ת��נ�. ְְְִִֵֶַההת��ננ�ת
.¯ev˜�החכ מעלת �הפלאת מהרח�ק �אה �יראה יבאר ƒְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

אי� א�ר �ד�ת �הפלאת ���ת��נ� �� ה�ל�. ֵַ�ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ�ְ�גד�ת
ותח��ני�, עלי�ני� ע�למ�ת נברא� �מ� �ל מה�ד� �רק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָס��,
– למעלה �מ� למ�ה ונמצא עצמ�ת�, �קד�ת �מ� ְְְְְְְִַַַַָָָ�ְְִַ�ְ�קד�ת
�מי�. מלכ�ת על �ק�לת �מצו�ת ��רה לק�� ה�ראה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ�ג�ל

הפר�מג�לתההת��ננ�ת ויס�יר �מרחיבת�, ה��ה את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
��מ�א �מ�י ה���ת לה�דת �עלמא �מ�י ה���ת ,יגה�דת �ְְְְִִֵֶֶַָָ�ְְִִִֵֶֶַַָ

והתמדה. הרג� התק�ר�ת �ה�א ה�עת �מח �ל�י ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹו�הע�ר
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תש"א. אלול, י"ג ב"ה.

ברוקלין.

ישראל ובנות בני ואחיותינו אחינו אל

יחיו! עליהם ה' ואתר, אתר בכל די

סוף! אין ולברכה קץ אין לשלום

ליעקב! היא צרה עת

נורא במצב נמצאים לים שמעבר ואחיותינו אחינו

מאחינו שלמות וקהילות קבוצים ואלפים, מאות ואיום,

והנשארים מבהיל, באופן מות ביסורי מעונים ואחיותינו

בטוח להיות אפשר ואי וגלות, שבי ברעב, נדונים בחיים

במדינות גם הצרות יתפשטו לא וחו"ש חו"ש אשר

אחרות.

צרה עת בכל ד' לפני לזעוק התורה מן עשה מצות

התשובה מדרכי זה ודבר הצבור, על תבא שלא גדולה

הכל ידעו ויריעו עלי' ויזעקו צרה שתבא שבזמן הוא

שיגרום הוא וזה להם הורע הרעים מעשיהם שבגלל

יאמרו אלא יזעקו, לא אם אבל מעליהם, הצרה להסיר

וצרה לנו אירע העולם ממנהג זה נקרית,דבר נקרה זו

במעשיהם להדבק להם וגורמת אכזריות, דרך זו הרי

סופרים ומדברי אחרות, צרות הצרה ותוסיף הרעים

מן שירוחמו עד הצבור על שתבא צרה כל על להתענות

תעניות). הלכות � (רמב"ם השמים

הנה ובאים, הממשמשים והסליחות הרחמים ובימי

הגאונים הרבנים וכבוד האדמו"רים כ"ק בהסכם

עם לכל עולמי צבור תענית מכריזים הננו שליט"א,

הנוראות. הצרות על ישראל

בכל אחד ביום צבור תענית קבענו כולנו ובהסכם

עשרים לסליחות, הראשון יום הוא ישראל, תפוצות

ויחל, קריאת סליחות, באמירת זה, לחודש ושנים

מחויבים אינם ומניקות עוברות (חולים, עננו ואמירת

דתעניתא). באגרא עצמם ויפדו להתענות
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והצרות התלאות כל אשר נראה בעין עין

הם ובאות ÁÈ˘Óהמתרחשות ÈÏ·Áדורש אלקינו וד'

ואחת אחד כל שלמה, בתשובה יתברך אליו לשוב מאתנו

גואל ביאת נעכב ולא המצות וקיום בשמירת מצבו לפי

צדקנו. משיח צדק

הבה ישראל, ובנות בני ואחיותינו, אחינו ובכן,

אלקינו ד' אל תשובה בהתעוררות כאחד כולנו נתעורר

תורתו. ואל דתו אל

על ורחמו עצמכם, על חוסו ואחיותינו, אחינו אנא

חבלי בצרות וחו"ש חו"ש לגוע מבלי ובנותיכם, בניכם

שבשמים אבינו פני חלו המצות, חילול דרכי עזבו משיח.

המצות בשמירת ובחרו העבר על ומחילה סליחה

מעשיות.

ימאס, לא כביר אל אשר בהאמור אנחנו ומובטחים

בכל ישראל כל ותחנוני התפלות התשובה, והתעוררות

לצרותינו ויאמר כל אדון לפני יבואו פזוריהם מקומות

ובנותיהם ובניהם ואחיותינו אחינו כולנו, אותנו ויברך די,

וברוח בגשם ומתוקה טובה בשנה שהם, מקום בכל

ואמן. אמן ממש, בקרוב שלמה לגאולה כולנו ונזכה

יצחק יוסף
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תש"א אלול, י"ח ב"ה.

ברוקלין.

הגאונים הרבנים כבוד אל

הכנסיות בתי ומנהלי הגבאים כבוד ואל

ואתר, אתר בכל די

יחיו! עליהם ה'

וברכה! שלום

קודם דר"ה הלילות בשני אשר להציע בזה הנני

תפלת וקודם נדרי כל קודם וביוהכ"פ ערבית, תפלת

כ', אלו: תהלים מזמורי שלשה � בצבור � יאמרו נעילה

בזה. המוסגר תפלה נוסח לומר כן ואחרי ס"ט, כ"ב,

כלל תפלות עם � תפלותינו יעלו אשר רצון ויהי

כלל בתוך ונחתם ונכתב כל, אדון לפני לרצון � ישראל

וברוחניות בגשמיות ומבורכת טובה לשנה ישראל

רצון. יהי כן אמן שלמה, ולגאולה

ישראל, ואהבת התורה בברכת

יצחק יוסף
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יוס� שמואל ר' לעומתו רב. בכבוד רעייתו ואת אותו והחזיק נחו�, ר' מבנו נחת שבע טעוול ר'

לא נישואיה� מזמ� מספר שני� שעברו שלמרות מהעובדה ובמיוחד הזוג, מ� כלל רצו� שבע היה לא
לשמוע סירבה זו א� מבעלה, שתתגרש מבתו לדרוש אפוא, החל, שמואל ר' בט�. בפרי עדיי� נפקדו

כ�. על

להגביר השתדל כ� משו� בני�. חשו� היה נחו� שר' מהעובדה עליו עגמה טעוול ר' של נפשו א�
טעוול ר' שלח � בליפלנד רעב כשפר� כ�, בנו. ייוושע זו שבזכות תקווה מתו� שלו, הצדקה מת� את

בי� התבואה חולקה ש� הנגועי�. לאזורי� ולהעביר� תבואה של גדולות כמויות לרכוש נציגו את
עניי ע� ביחד ברעבונ� הגויי� עניי לפרנס שיש האומרת ההלכה כפי ולאֿיהודי�, יהודי� ההמוני�,

ישראל.

אצלו נראתה לא מעול� ועניוותו. פשטותו משו� מאד גדולה היתה טעוול ר' כלפי ההערצה
לסייע חובה מילוי חוב, פירעו� של תמימה הרגשה מתו� נבעה נדיבותו מישהו. על עליונות הרגשת

ע� ויותר יותר אצלו התפתחה זו ומידה למדני�, כלפי יראתֿכבוד טעוול לר' היתה מילדותו לנזקקי�.
העניי� ההמוני� את מאד קירב הוא פשוטי�. אנשי� ע� מלהתרועע בעדו מנע לא הדבר א� התבגרותו,
פשוטה משפחה של ונישואי� ברֿמצווה חגיגת בריתֿמילה, בכל בהשתתפותו, שמחותיה� את ועיטר

אליו. החיבה להגברת סייע זה דבר אישי. באופ� השתת� �

ביהודי בחר הוא המסועפי�. עסקיו את בעצמו לנהל טעוול ר' רצה לא שוב � תשעי� לגיל בהגיעו

טעוול ר' ציר� מספר שני� כעבור ענייניו. ניהול על וממונה כנאמ� מינה אותו משה, צדוק ר' בש�
חשבונות. ומנהל כעוזר אהר�, זלמ� ר' אחותו, נכד את משה, צדוק ר' עצת לפי

ר' הציבור. צרכי לטובת העיר, תושב יהודי כל על מס, ידה על הוטל בויטבסק הקהילה כשנוסדה

שצ"ד בשנת בעיר. וחסד תורה מוסדות בהקמת לראשונה הוחל שבעזרתו גדול סכו� אז תר� טעוול
שוני� בחלקי� נחלות אז רכש טעוול ר' בתי�. ולבנות קרקעות לרכוש רשות וויטבסק יהודי קיבלו

והעביר� העיר הכנסותשל את שהגביר דבר בתי�, לבניית הקרקעות את השכירה הקהילה לקהילה.
הקהילתיי�. החיי� של מסודרת פעילות התאפשרה כ� ועלֿידי הקהילה,

בשכונות מדרש ובתי כנסת בתי לבנות החלו יהודי� בוויטבסק. היהודית האוכלוסייה גדלה כ� בי�

בעלי של עיר עדיי� נשארה וויטבסק בר�, לתינוקותֿשלֿביתֿרב�. חדריֿלימוד ג� בה� היו העיר. של
עדיי�. קט� היה שבה תלמידיֿהחכמי� מספר וסוחרי�. מלאכה

לא השתתפו בהלווייתו במותו. לו חולק רב כבוד שנה. 97 ב� בהיותו טעוול ר' נפטר ת"א בשנת

בכל רב צער עוררה פטירתו הממשלה. של בכירי� נציגי� ובכלל� לאֿיהודי�, ג� א� כי היהודי� רק
הסביבה.

נחו�. ר' לבנו עבר נכסיו מ�תר הקהילה. פרנסי עיני כראות לצדקה מנכסיו רבע נועד צוואתו לפי

העסקי�. מנהלי להיות המשיכו אהר� זלמ� ור' משה צדוק ר'

מצבה ג� א� כי הגשמי מצבה רק לא ש�פר וויטבסק קהילת שקיבלה הגדול העיזבו� בעזרת

כ� בתורה. ועסקו שישבו חכמי� תלמידי בטלני�", "עשרה הקהילה ראשי קבעו ראשית, הרוחני:
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יוס� שמואל ר' לעומתו רב. בכבוד רעייתו ואת אותו והחזיק נחו�, ר' מבנו נחת שבע טעוול ר'

לא נישואיה� מזמ� מספר שני� שעברו שלמרות מהעובדה ובמיוחד הזוג, מ� כלל רצו� שבע היה לא
לשמוע סירבה זו א� מבעלה, שתתגרש מבתו לדרוש אפוא, החל, שמואל ר' בט�. בפרי עדיי� נפקדו

כ�. על

להגביר השתדל כ� משו� בני�. חשו� היה נחו� שר' מהעובדה עליו עגמה טעוול ר' של נפשו א�
טעוול ר' שלח � בליפלנד רעב כשפר� כ�, בנו. ייוושע זו שבזכות תקווה מתו� שלו, הצדקה מת� את

בי� התבואה חולקה ש� הנגועי�. לאזורי� ולהעביר� תבואה של גדולות כמויות לרכוש נציגו את
עניי ע� ביחד ברעבונ� הגויי� עניי לפרנס שיש האומרת ההלכה כפי ולאֿיהודי�, יהודי� ההמוני�,

ישראל.

אצלו נראתה לא מעול� ועניוותו. פשטותו משו� מאד גדולה היתה טעוול ר' כלפי ההערצה
לסייע חובה מילוי חוב, פירעו� של תמימה הרגשה מתו� נבעה נדיבותו מישהו. על עליונות הרגשת

ע� ויותר יותר אצלו התפתחה זו ומידה למדני�, כלפי יראתֿכבוד טעוול לר' היתה מילדותו לנזקקי�.
העניי� ההמוני� את מאד קירב הוא פשוטי�. אנשי� ע� מלהתרועע בעדו מנע לא הדבר א� התבגרותו,
פשוטה משפחה של ונישואי� ברֿמצווה חגיגת בריתֿמילה, בכל בהשתתפותו, שמחותיה� את ועיטר

אליו. החיבה להגברת סייע זה דבר אישי. באופ� השתת� �

ביהודי בחר הוא המסועפי�. עסקיו את בעצמו לנהל טעוול ר' רצה לא שוב � תשעי� לגיל בהגיעו

טעוול ר' ציר� מספר שני� כעבור ענייניו. ניהול על וממונה כנאמ� מינה אותו משה, צדוק ר' בש�
חשבונות. ומנהל כעוזר אהר�, זלמ� ר' אחותו, נכד את משה, צדוק ר' עצת לפי

ר' הציבור. צרכי לטובת העיר, תושב יהודי כל על מס, ידה על הוטל בויטבסק הקהילה כשנוסדה

שצ"ד בשנת בעיר. וחסד תורה מוסדות בהקמת לראשונה הוחל שבעזרתו גדול סכו� אז תר� טעוול
שוני� בחלקי� נחלות אז רכש טעוול ר' בתי�. ולבנות קרקעות לרכוש רשות וויטבסק יהודי קיבלו

והעביר� העיר הכנסותשל את שהגביר דבר בתי�, לבניית הקרקעות את השכירה הקהילה לקהילה.
הקהילתיי�. החיי� של מסודרת פעילות התאפשרה כ� ועלֿידי הקהילה,

בשכונות מדרש ובתי כנסת בתי לבנות החלו יהודי� בוויטבסק. היהודית האוכלוסייה גדלה כ� בי�

בעלי של עיר עדיי� נשארה וויטבסק בר�, לתינוקותֿשלֿביתֿרב�. חדריֿלימוד ג� בה� היו העיר. של
עדיי�. קט� היה שבה תלמידיֿהחכמי� מספר וסוחרי�. מלאכה

לא השתתפו בהלווייתו במותו. לו חולק רב כבוד שנה. 97 ב� בהיותו טעוול ר' נפטר ת"א בשנת

בכל רב צער עוררה פטירתו הממשלה. של בכירי� נציגי� ובכלל� לאֿיהודי�, ג� א� כי היהודי� רק
הסביבה.

נחו�. ר' לבנו עבר נכסיו מ�תר הקהילה. פרנסי עיני כראות לצדקה מנכסיו רבע נועד צוואתו לפי

העסקי�. מנהלי להיות המשיכו אהר� זלמ� ור' משה צדוק ר'

מצבה ג� א� כי הגשמי מצבה רק לא ש�פר וויטבסק קהילת שקיבלה הגדול העיזבו� בעזרת

כ� בתורה. ועסקו שישבו חכמי� תלמידי בטלני�", "עשרה הקהילה ראשי קבעו ראשית, הרוחני:
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הנהר. גדות בשתי חלקי�, משני מורכבת היתה וויטבסק בוויטבסק. הראשונה ישיבה, אז נפתחה
למסחר. תפוסה היתה הגדולה" שה"גדה כיוו� העיר, של הקטנה" ב"גדה הוקמה הישיבה

בשתיקתו והמשי� גדול, כה עיזבו� של יורשו בהיותו ג� התנהגותו, את שינה לא נחו� ר'
עדיי� ורעייתו הוא דבר. לשו� דאג לא עצמו והוא אחרי�, עלֿידי כאמור, נוהלו, עסקיו ופרישותו.

בני�. חשוכי נשארו

להתגרש מבתו מספר פעמי� ודרש חזר יוס� שמואל ור' לנישואי�. שנה עשרי� עברו בינתיי�
כשעברו א� התורה. עלֿפי זאת לעשות חייבת שהיא טע� שהאב למרות בסירובה עמדה והיא מבעלה,
ר' של לחצו גבר � ושמונה שלושי� בת היתה נחו� ר' של ואשתו הנשואי�, מ� שני� וארבע עשרי�
להיפרד רצה ולא אשתו את הערי� נחו� ר' מיד. להתגרש במפגיע ממנה בדרשו בתו על יוס� שמואל
ר' הזמי� � ממצבה אשתו את לשחרר חייב הוא כי ובהרגישו חותנו, מכתבי את בקראו א� ממנה,
שעליו פסקו הללו גירושיה. ע� אותה לפצות כיצד בשאלה אית� והתייע� העיר, מנכבדי שלושה נחו�
רובל, אלפי כמה כ� על הוסי� נחו� ר' ואשה. כבעל שחיו שנה כל עבור רובל מאות שש לה לשל�

התקיימו. והגירושי�

אהר�. זלמ� ור' משה צדוק ר' של בניהול� גדולה בהצלחה והתפתחו שגשגו נחו� ר' של עסקיו
הכ זה לעסק ובצמר. בפשת� המסחר את הרחיבו השאר סוחרבי� שלמה, מאיר ר' את כשות� ניסו

הכניס שני� שלוש תו� לפרוסיה. נרחב יצוא כולל זה, מסחר בדרכי גדול ידע� שהיה מפורס� ווילנאי
וגדל. הל� נחו� ר' של ורכושו עצומי�, רווחי� זה מסחר

ר' חדשי�. ארבעה ש� ושהה נחו�, ר' בעסקי למינסק, נסיעה משה צדוק ר' ער� תכ"א בשנת
אהל יושב עצמו הוא היה בצעירותו במסחר. שקוע היותו למרות מושבע תורה חובב היה משה צדוק
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הצעירות, גיסותיו להשאת לדאוג עליו היה השאר בי� בית�. ובני וחותנתו חותנו פרנסת עול את עצמו
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חותנ� לשולח� סמוכי� להיות שזכו באלה ובמיוחד בתורה ועוסקי� שיושבי� באלה תמיד קינא בליבו

פרנסה. דאגות בלי

במלוא תורה של עיר היתה היא וויטבסק. משל לגמרי שונה צביו� בעלת אז היתה מינסק העיר
התוודע הוא קנקנה. על לתהות לו הזדמ� במינסק משה צדוק ר' של הממושכת בשהייתו המוב�.
ולומדי�. יושבי� יהודי� מוצאי� היו פוני� שהיו פינה בכל נפע�. ועמד העיר, של הרוחנית למהותה
התרש� משה צדוק ר' בתורה. ועסקו ובחורי� פרושי� ישבו בעיר פזורי� שהיו הרבי� המדרש בתי בכל
נגרי� קצבי�, סנדלרי�, חייטי�, � בעיר המלאכה בעלי של השוני� הסוגי� שלכל העובדה מ� ג�
לא המלאכה בעלי היו אלה מדרש בבתי שלה�. המקצועות לבעלי מיוחדי� בתיֿמדרש היו � ואחרי�
לבביות לדרשות ומקשיבי� שיעוריֿתורה, לשמיעת עתי� קובעי� ג� אלא תפילותיה�, מתפללי� רק

ומוכיחי�. מגידי� של

עתי� שקבעו לנשי�, מיוחדות חבורותֿלימוד של קיומ� משה צדוק ר' בעיני היווה גדול חידוש
קרוא. נשי� ידעו לא ש� כזה, דבר בדמיו� להעלות א� אפשר היה לא בוויטבסק שוני�. תורה לשיעורי
"חזנית" אחרי במלה מלה חוזרות היו האחרות ואילו בעלֿפה, התפילות את ידע נשי� של קט� מספר
בסידור, להתפלל מינסק נשי רוב ידעו זאת לעומת בקול. התפילות את בעזרתֿנשי� אומרת שהיתה

ע� חומש לפחות, או, תנ"�, ידעו מה� באידיש.ורבות המלי� ביאור ה"טייטש",
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מיוחד יחס היה לבניֿתורה היחס בו. ולעיי� ספר לפתוח ביותר, הפשוט א� תושב, כל ידע במינסק

תורה. בני חתני� ולקחת לתורה, ילדיו לגדל והתאמ� שא� אד� וכל דר�ֿאר�, ַָשל

כמו נאי� כה היו לא שבה הבנייני� ג� לוויטבסק. ביחס דלה עיר מינסק היתה גשמית מבחינה

מזהיר. היה שלה הרוחני המצב א� בוויטבסק.

לבקי וג� גדול לתלמידֿחכ� מפורס� שהיה נחו�, שמואל ר' של בביתו התארח משה צדוק ר'

משמש שהיה מכ� היתה ופרנסתו במסחר, מעול� עסק לא עצמו הוא מסחר. ובענייני העול� בהוויות

מסחר. בענייני ויוע� שותפי� ובי� סוחרי� בי� בסכסוכי� ומתוו� בורר

עליו, שמתו ובנות בני� מכמה לבדה נותרה היא דבורה. בש� יחידה בת היתה נחו� שמואל לר'

יד� על ננקטו סגולות של שורה הוריה. של בבתֿעיניה� היתה שדבורה מוב� בילדות�. עלינו, לא

מעוברת ובשנה � חודש. לכל קורות שתי קורות, 24 תרמו הולדתה, ביו� שנה, בכל ימיה: לאריכות

בני ששני משישי�, למעלה של בגיל מבוגר, לזוג אותה "מכרו" ה� העלמי�. בית לגדר � קורות 26 �

חיי�. ילדי� משלושה פחות לא לה� והיו בכורי�, היו הזוג

לב וטובת כישרונות, בעלת היתה היא מוצלחת. לנערה והיתה הוריה, לשמחת גדלה, דבורה

והיא תורה, ללמדה החל שני� חמש בת בהיותה לחינוכה. התמסר עצמו נחו� שמואל ר' ועדינה.

בכל בקיאה היתה עשר בגיל ונביאי�. חומש היטב ידעה שני� שמונה בגיל בלימודיה. מאד הצטיינה

וחשבו�. בפולנית וכתוב קרוא לימדה א� נחו� שמואל ר' ושולח�ֿערו�. משנה ללמוד והחלה התנ"�,

רש"י. ופירוש גמרא למדה שנה, 15 בגיל

שני� עשר מינסק. מנכבדי אחד של לבנו נחו� שמואל ר' אותה שיד� שמונהֿעשרה בת בהיותה
לפתע וילד. ילדות לשתי מאושרת א� היתה ודבורה במסחר, עוסק היה בעלה באושר. בעלה ע� חייתה

בעלה חלה א� השנה במש� מתו, דבורה של מילדיה שניי� ילדי�. בי� לצל�, רחמנא מגיפה, פרצה

היחידה בתה ע� אביה לבית שבה דבורה לעולמו. הל� � למיטה רתוק שהיה חדשי� שלושה ולאחרי

ומתה. הבת ג� חלתה שני� שלוש כעבור לה. שנותרה

לגרו� לא כדי צערה, את לדכא עליה היה בר�, דבורה. של וצערה כאבה גודל את לשער נקל

היא שוחקות. פני� להראות ומתאמצת גבורה אוזרת היתה לפיכ� למצבה. שחרדו להוריה עגמתֿנפש

בספרי� עיינה א� ושבעלֿפה. שבכתב התורה בלימודי נחמה קבעהמצאה ביו� מסוימת ושעה אחרי�,

והיהודית. העולמית ההיסטוריה ללימוד

דבורה. כשל מידה באותה לא כי א� ידעניות, היו ה� שא� מילדות, חברות שתי לדבורה לה היו

יסדו דבורה, של בעלה בחיי בעבר, עוד תורה. בדברי ומשוחחות תכופות מתאספות היו אלו שלוש

של תפקידיה� על ומשוחחות פרטיי� בבתי� מתכנסות שהיו צעירות נשי� של חבורות הנשי� שלוש

התורה. עלֿפי ישראל נשי

הרוחנית רמת� להעלאת גדולה היתה שתועלת� נשי�, של רבות חבורות התפתחו אלה מכינוסי�

והשתדלה הנשי�, במפגשי לפעילות יותר עוד התמסרה ���לה, נותרה כשדבורה עתה, מינסק. נשי ַָשל

היא שכ� הנשי�, בפני שהרצתה מי דבורה זו היתה לרוב יותר. ועמוק יותר רב תוכ� בה� להכניס

מתאימה. וסמכות רב ידע יסוד על היהדות רוח על לשוחח מאחרות, יותר מסוגלת, היתה

בצורת� נהדרי� היו וה� ונפשה, ליבה כל את השקיעה בנאומיה ל"דרשנית". דבורה נעשתה כ�

הביתה כשחזרה בר�, הטרגי. ומצבה בדידותה כאב את מעט השקיטה זו בדר� בתוכנ�. ועשירי�
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שני� עשר מינסק. מנכבדי אחד של לבנו נחו� שמואל ר' אותה שיד� שמונהֿעשרה בת בהיותה
לפתע וילד. ילדות לשתי מאושרת א� היתה ודבורה במסחר, עוסק היה בעלה באושר. בעלה ע� חייתה

בעלה חלה א� השנה במש� מתו, דבורה של מילדיה שניי� ילדי�. בי� לצל�, רחמנא מגיפה, פרצה

היחידה בתה ע� אביה לבית שבה דבורה לעולמו. הל� � למיטה רתוק שהיה חדשי� שלושה ולאחרי

ומתה. הבת ג� חלתה שני� שלוש כעבור לה. שנותרה

לגרו� לא כדי צערה, את לדכא עליה היה בר�, דבורה. של וצערה כאבה גודל את לשער נקל

היא שוחקות. פני� להראות ומתאמצת גבורה אוזרת היתה לפיכ� למצבה. שחרדו להוריה עגמתֿנפש

בספרי� עיינה א� ושבעלֿפה. שבכתב התורה בלימודי נחמה קבעהמצאה ביו� מסוימת ושעה אחרי�,

והיהודית. העולמית ההיסטוריה ללימוד

דבורה. כשל מידה באותה לא כי א� ידעניות, היו ה� שא� מילדות, חברות שתי לדבורה לה היו

יסדו דבורה, של בעלה בחיי בעבר, עוד תורה. בדברי ומשוחחות תכופות מתאספות היו אלו שלוש

של תפקידיה� על ומשוחחות פרטיי� בבתי� מתכנסות שהיו צעירות נשי� של חבורות הנשי� שלוש

התורה. עלֿפי ישראל נשי

הרוחנית רמת� להעלאת גדולה היתה שתועלת� נשי�, של רבות חבורות התפתחו אלה מכינוסי�

והשתדלה הנשי�, במפגשי לפעילות יותר עוד התמסרה ���לה, נותרה כשדבורה עתה, מינסק. נשי ַָשל

היא שכ� הנשי�, בפני שהרצתה מי דבורה זו היתה לרוב יותר. ועמוק יותר רב תוכ� בה� להכניס

מתאימה. וסמכות רב ידע יסוד על היהדות רוח על לשוחח מאחרות, יותר מסוגלת, היתה

בצורת� נהדרי� היו וה� ונפשה, ליבה כל את השקיעה בנאומיה ל"דרשנית". דבורה נעשתה כ�

הביתה כשחזרה בר�, הטרגי. ומצבה בדידותה כאב את מעט השקיטה זו בדר� בתוכנ�. ועשירי�
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תרפ"ח שבט כ"א א' ב"ה

ריגא

שליט"א הרה"ק חותני כ"ק

לחי, כה החוה"ש בעד ת"ל

המאמר כ"ק ומ"ש לחד"ז, מט"ו כ"ק מכתב הגיעני נכו�

עת אמאי לד', לעשות עת ואמר ר"ש פתח ע"א דקכ"ח דאד"ר

תורה תורתי� הפרו מאי תורתי�, דהפרו משו� לעשות

ולעתיק דא, בתיקונא יתעביד לא אי מתבטלא דאיהי דלעילא

תורתי� הפרו א[ומר] נ[ת�] ר[בי] א[יתא] ובמשנה אתמר, יומי�

ביאורי� יש בטח אשר כ"ק וכותב לד', לעשות עת כי משו�

זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק בדרושי זה מאמר על

העתקת�. לשלוח כ"ק ומבקש זי"ע, נבג"מ

כ"ק של בכי"ק הנמצאי� הזהר מאמרי בביאורי והנה

במאמר ביאור שו� אי� בההעתקות כ� הק' רבותינו אבותינו

ההפרש מהו ראשונה בהשקפה לכאורה יוקשה וא� ביחוד, זה

לעשות עת משו� תורתי� דהפרו שמפרש נת� ר' פירש שבי�

האמת לעשות, עת לזאת תורתי� דהפרו דמשו� רשב"י לפירש

פירושי� שני בי� כלל הפרש אי� הרי העני� בכללות כי הוא

בפועל, עבודה הוא דהעיקר כאחד, מתאימי� דשניה� אלו,

זהו אשר יעשו�, אשר המעשה כ"א עיקר המדרש לא וכמאמר

קיו� וסדר אופ� לידע למע� התורה לימוד עני� עיקר כל

לידי שמביא תלמוד גדול איפסקא וכבר התורה, עפ"י המצות

עיקר. המעשה הרי מעשה,

המעשה שח"ו דבזמ� אומר דר"נ הוא העני� בעומק אמנ�

יאמר אל הנה שיהי', טע� מאיזה ורפוי' חלושה היא בפועל

לחיזוק לעשות הוא יוכל ומה בתורה, עוסק הוא כי האומר

על הוא וחס אומנתו, דתורתו כלומר המצות, בקיו� המעשה

ר"נ אומר ע"ז המצות, בחיזוק להתעסק בשביל לבטלה, זמנו

דעביד חייא דר' וכהא תורת�, הפרו לד' לעשות עת דמשו�

זמ� מבטל הי' שבודאי מישראל, תורה ח"ו תשתכחה דלא

לומדי נתרבו כי ועשה פעל בזה אבל המעשה, בשביל לימודו

ד'. מצות ומקיימי תורה ויודעי

עפ"י זה ויוב� יותר, בעומק עוד מפרש הרשב"י והנה

ברכו שלא רב אמר יהודה א"ר ע"ב דפ"ה ב"מ משארז"ל

כו' לפני' מברכי� היו לא בתורה עוסקי� כשהיו תחלה, בתורה

לה�, חשובה מתנה שאינה דעתייהו גלי מברכי דלא וכיו�

מההעל�, והגילוי ההמשכה עני� הוא דברכה וידוע רש"י,

שא� מהקב"ה ומבקשת מתפללת היתה רב זמ� העצוב. גורלה על מרות ובוכה בחדרה מסתגרת היתה

לאחר ישראל. נשי בי� בעבודתה לפחות, נא, תצליח � לבעל ואשה לילדי� א� של גורל לה נועד לא

היתה קמעה מעודדת עצמה את חשה וכאשר ועיו�, ללימוד מסוי� זמ� הקדישה לבה את ששפכה

קהלת איוב, ספרי היו � בשבוע פעמי� שלוש � הקבועי� שיעוריה בי� הוריה. אל מחדרה יוצאת

הבל ותענוגותיו העול� היות על למדה מקהלת שלו, הצדק ומשפט הקב"ה על למדה מאיוב ומשלי.

דבורה ידעה הללו הספרי� שלושת את רוח. ורוממות ויושר צדק של חיי� דרכי למדה וממשלי הבלי�,
פירושיה�. כל ע�

צדקנית שהיא לדעת נוכח והוא שבדבורה, במיוחד משה צדוק ר' הבחי� בבית שהותו מתחילת כבר

לפניו הציע שבמהלכה נחו� שמואל ר' ע� שיחה גולל מינסק את לעזוב שעמד לפני מה זמ� ומשכלת.

הצעת את ברצו� יקבל נחו� שר' הניח משה צדוק ר' נחו�. ר' למעבידו תינשא שדבורה הרעיו� את

שאי� אמר נחו� שמואל ר' נחו�. שמואל ר' ע� כ� על לדבר עתה כבר לעצמו הרשה ולכ� השידו�,

להביע יכולה שאינה השיבה דבורה דבורה. ע� כ� על תחילה לדבר שיש אלא לרעיו� התנגדות כל לו

האשה את שיקדש לאד� "אסור ז"ל: חכמינו מאמר את ציינה היא נחו�. ר' ע� תתראה בטר� דעה

הנימוק שהרי האשה, לגבי ג� א� כי הגבר, לגבי רק קיימת איננה זו שהלכה הוכיחה היא שיראנה". עד

ורחמנא עליו, ותתגנה מגונה דבר בה יראה ("...שמא כמו�" לרע� "ואהבת מצוות על מבוסס להלכה
מ� א� כי מה�, פטורות שנשי� גרמ�, שהזמ� המצוות מ� אינה זו ומצוה כמו�"), לרע� ואהבת אמר:

יתראו. בטר� השידו� על לדבר מקו� שאי� הרי הנשי�, על ג� שמוטלות המצוות
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במקור ישנו כבר אשר את להמשי� הואוהיינו אבל ושרשו, ו

הגילוי. אל ההעל� מ� להמשיכו וצריכי� ונעל�, כמוס

רצו�, יהי הוא דתפלה ותפלה, ברכה בי� ההפרש וזהו

ברוב השני� את ולבר� החולי� לרפאות חדש רצו� להמשי�

אלא ישנו, כבר הוא ומקורו שבשרשו הוא ברכה אבל טוב,

יהי' שלא והיינו הגילוי, אל ההעל� מ� להמשיכו שצריכי�

נא קח� וכמ"ש ממש, למטה בהמשכת� ועיכובי� מניעות

וכמ"ש העני�, ועצ� בגו� דבר חידוש בזה שאי� ואברכ�, אלי

ממנו, יגדל הקט� אחיו ואול� הבכר) זה (כי ידעתי בני ידעתי

אות� בר� כברכתו אשר איש וכתיב בשרשו, הוא כ� כי מפני

הגילוי. אל ההעל� מ� בא הברכה שע"י ורק

הכוונה מברכי�, אנו אשר הברכות עני� כללות יוב� ובזה

וכמו למטה, בגילוי שיתגלה ומקור השרש את לעורר הוא

הוא בזה והעני� הנהני�, וברכת הפירות, ברכת המזו�, בברכת

מה והוא דקדושה, ניצו� בו יש הרי וכו' מאכל דבר דבכל

נעלה, מאד גבוה גבוה שרשו אשר דתהו, בשבה"כ שנפל

להתיישב אפשר היו לא הרי הללו האורות מעלת ולעוצ�

התיקו� מבחי' שהיא האד� נשמת ע"י הנה כידוע, בהכלי�,

להתברר יכול תהו) מבחי' למעל' העצמי שרשו (דהשרש

למטה. בגילוי ולהתגלות

קדשנו אשר בעיקר�, כול�, ה� הברכות נוסח טופס והנה

ורצו� המקי� גילוי הוא במצותיו דקדשנו וצונו, במצותיו

וצונו, סגולה, ע� להיות ישראל, ע� בנו, בחר אשר העליו�

בגילוי שיתגלה ומקור השרש את לעורר והעוז הכח לנו שנת�

למטה.

שבתורה אוא"ס בחי' להמשי� התורה, ברכת עני� וזהו

באורייתא ישראל בדא דא מתקשרא� קשרי� תלת וכמאמר

וה� וגליא, סתי� דרגי� על דרגי� וכולהו בקוב"ה, ואורייתא

בגליא קשורה דנש"י דגליא הא' עניני� ב' שה� מדריגות ב'

דנש"י דסתי� והב' דקוב"ה, בגליא דתורה וגליא דתורה,

דלפי דקוב"ה, בסתי� דתורה וסתי� דתורה בסתי� קשורה

בנש"י קוב"ה וגילוי בקוב"ה נש"י התחברות הפירושי� שני

המחבר�. הממוצע היא דתורה התורה, ע"י הוא

תורה ה� וסתי�, גליא שבתורה, מדריגות הב' והנה

הגילוי שיהי' הוא שניה� דתכלית מעלה, של ותורה שלמטה

אומר נת� ר' בפו"מ, במעשה המצות בקיו� דוקא למטה אור

דעתשלפ משו� התורה ועסק לימוד את להפר צריכי� עמי�

עני� דכל אמר ורשב"י המצות, קיו� עני� בחיזוק להוי' לעשות

בפו"מ, העבודה ישנו כאשר דוקא הוא שלמטה התורה קיו�

בפועל) (בעבודה דא בתיקונא יתעביד לא דאי אומרו וזהו

ח"ו. מתבטלא איהי דלעילא תורה

זא במאדועוד מעלתה גדלה הרי דפועל העבודה עני� כי ת

וכתיב לעילא, עשי' וכמאמר אתמר, יומי� דלעתיק מאד

רוממות נעשה עי"ז הנה בפועל העבודה דע"י תרומ�, וצדקה

כו' בהוי' נושע כו' אשרי� ומסיי� כנודע. מהותו ציור בכללות

להמשי� (במתנה) זה כח לה� יש דנש"י הוי' באלי� כמו� מי

ואלקי�, הוי' יחוד להיות הוי' ש� שהו"ע עתיק דבחי' הגילוי

תשועת וזהו הוי', גילוי יהי' אלקי� ש� שהוא באלי"� וזהו

הוי', ש� גילוי יהי' אלקי� ש� העל� שהוא דבעול� עולמי�,

הטבע. מ� למעלה גילוי יהי' דבטבע והיינו

ומוקירו. דו"ש חתנו והנני

[fk 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]

ב"ה

וברכה! שלו�

בשעה כי תדע ידוע אחדי�, דברי� ל� להגיד חפ� הנני

חייה� גורל לא שי', הלומדי� אחי� חיי גורל תלוי של� אחת

ובבא. בזה הרוחניי� חייה� גורל א� כי בלבד הגשמיי�

חיי נתנו ביד� כי עיני� לנגד תמיד יהא האלה הדברי�

ההשגחה רוחניי�, חיי� כ"א גשמיי� חיי� ולא אנשי�

כי לדעת עלי� כ� על לראש, תהי' אתה כי עלי� גזרה העליונה

תלוי. הדבר ב�

תנועה כל דוכנא ריש או מדרי� או מחנ� הוא אשר האיש

משמרתו על חזק יעמוד א� ולהמית, להחיות בידו שלו קלה

בי� קלה בתנועה ג� הדר� מ� יטה וא� בו התלוי� כל יחיו

יגרו� מעשה תנועת או דיבור תנועת ההיא התנועה שתהי'

טוב א� טובה ובתנועה ח"ו וקלקול טעות רוב להמחונכי�

וכו'.

משמרת� על א� רוחניי�, חיי� אנשי�, חיי נמסרו ביד�

אשרי� אז אמיתית ונתינה ובמסירה גדולה ביגיעה תעמוד

כ"ק הוד ורב� מור� פקודת ותקיי� הימי� כל ל� וטוב

כל כי פקד אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

ונתינה במסירה עצמ� ימסרו והמשפיעי� המשגיחי�

טוב כי אור יראו אז כי והבטיח� בקדש עבודת� על אמיתית

בגו"ר.

[fiw 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]
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במקור ישנו כבר אשר את להמשי� הואוהיינו אבל ושרשו, ו

הגילוי. אל ההעל� מ� להמשיכו וצריכי� ונעל�, כמוס

רצו�, יהי הוא דתפלה ותפלה, ברכה בי� ההפרש וזהו

ברוב השני� את ולבר� החולי� לרפאות חדש רצו� להמשי�

אלא ישנו, כבר הוא ומקורו שבשרשו הוא ברכה אבל טוב,

יהי' שלא והיינו הגילוי, אל ההעל� מ� להמשיכו שצריכי�

נא קח� וכמ"ש ממש, למטה בהמשכת� ועיכובי� מניעות

וכמ"ש העני�, ועצ� בגו� דבר חידוש בזה שאי� ואברכ�, אלי

ממנו, יגדל הקט� אחיו ואול� הבכר) זה (כי ידעתי בני ידעתי

אות� בר� כברכתו אשר איש וכתיב בשרשו, הוא כ� כי מפני

הגילוי. אל ההעל� מ� בא הברכה שע"י ורק

הכוונה מברכי�, אנו אשר הברכות עני� כללות יוב� ובזה

וכמו למטה, בגילוי שיתגלה ומקור השרש את לעורר הוא

הוא בזה והעני� הנהני�, וברכת הפירות, ברכת המזו�, בברכת

מה והוא דקדושה, ניצו� בו יש הרי וכו' מאכל דבר דבכל

נעלה, מאד גבוה גבוה שרשו אשר דתהו, בשבה"כ שנפל

להתיישב אפשר היו לא הרי הללו האורות מעלת ולעוצ�

התיקו� מבחי' שהיא האד� נשמת ע"י הנה כידוע, בהכלי�,

להתברר יכול תהו) מבחי' למעל' העצמי שרשו (דהשרש

למטה. בגילוי ולהתגלות

קדשנו אשר בעיקר�, כול�, ה� הברכות נוסח טופס והנה

ורצו� המקי� גילוי הוא במצותיו דקדשנו וצונו, במצותיו

וצונו, סגולה, ע� להיות ישראל, ע� בנו, בחר אשר העליו�

בגילוי שיתגלה ומקור השרש את לעורר והעוז הכח לנו שנת�

למטה.

שבתורה אוא"ס בחי' להמשי� התורה, ברכת עני� וזהו

באורייתא ישראל בדא דא מתקשרא� קשרי� תלת וכמאמר

וה� וגליא, סתי� דרגי� על דרגי� וכולהו בקוב"ה, ואורייתא

בגליא קשורה דנש"י דגליא הא' עניני� ב' שה� מדריגות ב'

דנש"י דסתי� והב' דקוב"ה, בגליא דתורה וגליא דתורה,

דלפי דקוב"ה, בסתי� דתורה וסתי� דתורה בסתי� קשורה

בנש"י קוב"ה וגילוי בקוב"ה נש"י התחברות הפירושי� שני

המחבר�. הממוצע היא דתורה התורה, ע"י הוא

תורה ה� וסתי�, גליא שבתורה, מדריגות הב' והנה

הגילוי שיהי' הוא שניה� דתכלית מעלה, של ותורה שלמטה

אומר נת� ר' בפו"מ, במעשה המצות בקיו� דוקא למטה אור

דעתשלפ משו� התורה ועסק לימוד את להפר צריכי� עמי�

עני� דכל אמר ורשב"י המצות, קיו� עני� בחיזוק להוי' לעשות

בפו"מ, העבודה ישנו כאשר דוקא הוא שלמטה התורה קיו�

בפועל) (בעבודה דא בתיקונא יתעביד לא דאי אומרו וזהו

ח"ו. מתבטלא איהי דלעילא תורה

זא במאדועוד מעלתה גדלה הרי דפועל העבודה עני� כי ת

וכתיב לעילא, עשי' וכמאמר אתמר, יומי� דלעתיק מאד

רוממות נעשה עי"ז הנה בפועל העבודה דע"י תרומ�, וצדקה

כו' בהוי' נושע כו' אשרי� ומסיי� כנודע. מהותו ציור בכללות

להמשי� (במתנה) זה כח לה� יש דנש"י הוי' באלי� כמו� מי

ואלקי�, הוי' יחוד להיות הוי' ש� שהו"ע עתיק דבחי' הגילוי

תשועת וזהו הוי', גילוי יהי' אלקי� ש� שהוא באלי"� וזהו

הוי', ש� גילוי יהי' אלקי� ש� העל� שהוא דבעול� עולמי�,

הטבע. מ� למעלה גילוי יהי' דבטבע והיינו

ומוקירו. דו"ש חתנו והנני

[fk 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]

ב"ה

וברכה! שלו�

בשעה כי תדע ידוע אחדי�, דברי� ל� להגיד חפ� הנני

חייה� גורל לא שי', הלומדי� אחי� חיי גורל תלוי של� אחת

ובבא. בזה הרוחניי� חייה� גורל א� כי בלבד הגשמיי�

חיי נתנו ביד� כי עיני� לנגד תמיד יהא האלה הדברי�

ההשגחה רוחניי�, חיי� כ"א גשמיי� חיי� ולא אנשי�

כי לדעת עלי� כ� על לראש, תהי' אתה כי עלי� גזרה העליונה

תלוי. הדבר ב�

תנועה כל דוכנא ריש או מדרי� או מחנ� הוא אשר האיש

משמרתו על חזק יעמוד א� ולהמית, להחיות בידו שלו קלה

בי� קלה בתנועה ג� הדר� מ� יטה וא� בו התלוי� כל יחיו

יגרו� מעשה תנועת או דיבור תנועת ההיא התנועה שתהי'

טוב א� טובה ובתנועה ח"ו וקלקול טעות רוב להמחונכי�

וכו'.

משמרת� על א� רוחניי�, חיי� אנשי�, חיי נמסרו ביד�

אשרי� אז אמיתית ונתינה ובמסירה גדולה ביגיעה תעמוד

כ"ק הוד ורב� מור� פקודת ותקיי� הימי� כל ל� וטוב

כל כי פקד אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

ונתינה במסירה עצמ� ימסרו והמשפיעי� המשגיחי�

טוב כי אור יראו אז כי והבטיח� בקדש עבודת� על אמיתית

בגו"ר.
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‡�Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓ ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»
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(‡)‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ.אמיר�ת �לכל ��ר�ת לכל «ƒ¿»∆…∆ְְְֲִִָָ

קריאה קדמה צ��י�, ל���.�לכל ח�ה, ל��� ְְְְִִִִָָָָָָ

זה "וקרא ��אמר: ,�� מ����י� ה�רת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��לאכי

עליה� נגלה הע�ל� א��ת לנביאי אבל ְֲִֵֶָָָ�ְֲִִֵֶֶָאלֿזה",

אלֿ אלהי� "ו��ר ��אמר: וטמאה, עראי ְֱֱִִֶֶֶַַָָֹ�ְְֲִַ�ל���

LÓ‰:�לע�" Ï‡ ‡¯˜iÂ.מ�יע� ה�ל� ה��ל ְִָ«ƒ¿»∆…∆ִֵַַַ

להפסק�ת א� יכ�ל ��מעי�. לא י�ראל וכל ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹלאזניו

לד��ר "ויד�ר", ל�מר: �למ�ד קריאה? ְְְְְִִֵַַַַָָָהיתה

הפסק�ת הי� �מה להפסק�ת. ולא קריאה ְְְְְְִֶַַָָָָָָֹהיתה

�ר�ה �י� להת��נ� למ�ה רוח ל�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמ����ת?

ה��מד להדי�ט וחמר קל לעני�, עני� �בי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפר�ה

ההדי�ט יה�דה.‡ÂÈÏ:מ� ר�י אהר�. את למעט ְִֶַ≈»ְְֲִֵֶַַַָֹ

� נאמר� ��ר�ת י"ג �לאהר�א�מר: למ�ה .��רה ְְְְֱֲִֵֶֶַַָֹֹ

לאהר� ��א לל�ד�, מע�טי�, י"ג נאמר� ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ�כנג��

י"ג ה� וא�� לאהר�; ��אמר למ�ה א�א ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹנאמר�,

"ויד�ר אליו", "מ��ר א��", "לד�ר ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמע�טי�:

יכ�ל �הני�. �ת�רת ��� � ל�" "ונ�עד�י ְֲִַָָֹ�ְְְִֵַָאליו",

ל�", "ק�ל ל�מר: �למ�ד ה�ריאה? ק�ל את ְְְִֶַַַָָ�מע�

אליו" �מע�.."ק�ל לא י�ראל וכל �מע מ�ה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ

�ה�בה מ�ה �ר�"י ����ק� הר"� ��� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ(מ"כ

היה מא�� י�תר ��בטא מר��ת ה���ר ְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְִֶֶַַַהמיחדת

אבל ה���ר, יח�ד על ��רה ��ֿ��� 'ל�' ֲִִֵֶֶַַַָָ�ת�ב

�בה היא ��ֿ��� 'אליו' וכתב מר��ת. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ֵָאינ�

לה�ר�ת ��בטא, מר��ת ואמנ� ה���ר, ְְְִֶֶַָ�ְְְִֶֶַַַָָהמיחדת

לא י�ראל וכל �מע ���ה וה�א, י�תר, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹיח�ד

מצאתי) ודו"ק. ÚBÓ„:�מע�, Ï‰‡Ó.מל�ד ְְִָָָ≈…∆≈ְֵַ

יכ�ל לאהל. ח�� י�צא היה ולא נפסק ה��ל ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�היה

ה��ל". "את ל�מר: �למ�ד נמ��? �ה��ל ְְִֵֶֶַַַַָמ�ני

"ק�ל �תה�י�: ה�ת�ר� ה��ל ה�א ה"��ל"? ְְִִִִֵַַַַָמה�

ארזי�". �בר ה' ק�ל �הדר, ה' ק�ל ��ח, ֲִֵֶַַָָָֹֹה'

�היה מל�ד מ�עד"? "מאהל נאמר ל�ה ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹא�ֿ��,

נ�מע ה�ר�בי� �נפי "וק�ל :�� ���צא נפסק. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָה��ל

נמ��? �ה��ל מ�ני יכ�ל החיצנה". החצר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

א�ֿ��, �ד�ר�". אלֿ��י "�ק�ל ל�מר: ְְְְִֵֵַַַַַ�למ�ד

���יע ��יו� החיצנה"? "עדֿהחצר נאמר: ֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹל�ה

נפסק היה ,��:¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Ó.מ�ל יכ�ל ְִָָָָ≈…∆≈≈…ִָָ

מעל יכ�ל ה��רת". "מעל ל�מר: �למ�ד ְִֵֵֶַַַַַַַַָֹה�ית?

ה�רבי�": �ני "מ�י� ל�מר: �למ�ד ?��� ִ�ְְְִֵֵַַַָ�ֶַַֹה��רת

¯Ó‡Ï.�בילכ��' ����י�: �ברי לה� ואמר צא ≈…ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָֹ

�הי� �נה ל"ח ��ל מצינ�, ��� ע�י', נד�ר ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָה�א

לא ואיל�, המר�לי� מ� �מנ�י�, ��ד�ר ְְְִִִֵַַָֹ�ְְְִִִֵַָָי�ראל

כא�רֿ��� "ויהי ��אמר: מ�ה, ע� ה���ר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹנתיחד

לאמר" אלי ה' ויד�ר למ�ת... ה�לחמה ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ�לֿאנ�י

�ברי, לה� ואמר צא אחר: �בר ה���ר. היה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי

מ�ה "ו��ב ��אמר: �מ� יק�ל��, א� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹוה�יבני

וג�'": הע� ÌkÓ(·)אתֿ�ברי ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡. ְְִֵֶָָ»»ƒ«¿ƒƒ∆
העני� ��ר נדבה �קר�נ�ת ל�ה.‡„Ì:���קריב, ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ָָ

ה�זל, מ� הקריב לא הרא��� אד� מה ְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹנאמר?

ה�זל מ� �קריב� לא א�� א� ,��� היה :�ה�ל ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

‰Ó‰a‰.קר�" ל�מר: �למ�ד ��לל? ח�ה א� יכ�ל «¿≈»ְְַַַַַָָָָָ

‰Ó‰a‰:וצא�" ÔÓ.הר�בע את לה�ציא ,��� ולא ָֹƒ«¿≈»ְֹ�ְִֵֶַָָ

ה�ר�ע: ה�עבד.a‰ŒÔÓ˜¯ואת את :לה�ציא ְְִֶַָƒ«»»ְֱִֶֶַָ

Ô‡v‰ŒÔÓ.:ה�קצה את .Ô‡v‰ŒÔÓeלה�ציא ƒ«…ְִֶַ�ְֶƒ«…
למ�ה א�מר ��ה�א �המית. ה��גח את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָלה�ציא

לה�ציא ל�מר, �למ�ד �אי� "מ�ֿה�קר", העני� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָמ�

מתנ�בי�.e·È¯˜z:ה�רפהאת ��ני� מל�ד ְֵֶַָ«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַ

���פ�ת נדבת.˜¯ÌÎ�a:ע�לה �אה �היא מל�ד ְָ�ָ»¿«¿∆ְְִִֵֶַַָָ

ה��תר�ת: מ� ה�אה ה�ז�ח, קי� ע�לת היא ְִִִִִֵַַַַַָָָצ��ר,
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(‚)¯ÎÊ.,למ�ה "זכר" א�מר ��ה�א נקבה. ולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ

טמט�� ולא "זכר", ל�מר �למ�ד ְ�ְְֵֶַַָָֹ�אי�

מ��.ÌÈÓz:ואנ�ר�גינ�ס ‡‰Ï:�לא Á˙tŒÏ‡ ְְְִַ»ƒְֹ∆∆«…∆
„ÚBÓ.:א�מר מה� העזרה, עד �הבאת� מט�ל ≈ְֲֲֵֵַַַַָָָָָ

�ע�לת רא�ב� ע�לת נתערבה אפ�� יקריב? ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָיקריב

ע�לה וכ� �ה�א. מי ל�� אחד �ל יקריב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�מע��

��� ה� והרי ע�ל�ת לצרכי הח�י� י�כר� ָ�ְְֲִֵֵֵַָ�ְִִַָ�ְ�ח�י�

אפ�� יכ�ל �ה�א. מי ל�� אחת �ל ותקרב ְְְֲִִִֵֶַַַָָע�ל�ת

ל�מר: �למ�ד מינ�? ��אינ� א� �פס�לי� ְְְְְִִִִֵֶַַָָנתערבה

‡˙B:"יקריב��" ·È¯˜È.יכ�ל א�ת�. ���פי� מל�ד, ְִֶַ«¿ƒ…ְִֵֶַָ

�יצד? הא "לרצנ�". ל�מר: �למ�ד ְְְְִֵַַַַָָֹ�עלֿ�רח�?

אני' 'ר�צה ��אמר עד א�ת� CÓÒÂ:��פי� '‰ È�ÙÏ. ֲִִֶֶַַֹƒ¿≈¿»«
�במה: סמיכה ‰ÏÚ‰(„)אי� L‡¯ ÏÚ.להביא ְְִֵָָָ«…»…»ְִָ

ה�א� ע�לת �להביא לסמיכה, ח�בה .‰ÏÚ‰:ע�לת ְְִִִַַַָָָֹ»…»
הע�� לע�לת BÏ:�רט ‰ˆ¯�Â.מר�ה ה�א מה על ְְַָָ¿ƒ¿»ְֶַַַ

א� �יתֿ�י�, �מית�ת �רת�ת על �אמר א� ְִִִֵֵַַֹל�?

אמ�ר. ענ�� הרי – מלק�ת א� �מי�, �ידי ְְֲִִִֵֵַַָָָָָמיתה

���ק 'לאו ועל 'ע�ה' על א�א מר�ה אינ� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהא

‰ÌÈ�‰k(‰)לע�ה': e·È¯˜‰Â ËÁLÂ.מ��לה ֲֵַ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒִַָָ

���רה ה�חיטה, על ל�ד �ה�ה. מצות ְְִִֵֵֶַַָָָ�ְְְִֵַָואיל�

‰':�זר È�ÙÏ.עזרה�:e·È¯˜‰Â.היא� ק�לה ז� ְָƒ¿≈ֲָָָ¿ƒ¿ƒִֶַָָ

למדנ�, "ה�לכה". ל��� �מ�מע� ְְְִַַָָָָָָָהרא��נה,

אהר� �בני ���יה�] אחרי�: [ספרי� È�a:��יה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ¿≈
Ô¯‰‡."�ה�הני" ל�מר: �למ�ד חללי�? :יכ�ל «¬…ְֲֲִִַַַָָֹ

Ìc‰Œ˙‡ e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡.:ל�מר �למ�ד מה ∆«»¿»¿∆«»ְַַַ

��תערב את להביא �עמי�? ��י "��" ,"��"ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

א� �פס�לי�, א� יכ�ל מינ�. ��אינ� א� ְְְִִִִֵֶַָ�מינ�

החיצ�נ��ת, �ח�א�ת א� ה�נימ��ת, �א���ח�א�ת ְִִִִֵֶַַַַַַָָ

אחר: �מק�� ל�מר �למ�ד למ�ה? והיא ְְְְְְִֵַַַַַָָָלמעלה

ה�לי.e˜¯ÊÂ:"אתֿ�מ�" מ� וז�רק למ�ה ע�מד ֶָ¿»¿ְְְִִֵֵַַָ

ה�ו��ת, �נגד ה�קרא מח�ט למ�ה ה�ז�ח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלכתל

ר�ח�ת �ד' נ�� ה�� ��הא "סביב", נאמר: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָלכ�

ל�מר: �למ�ד �ח�ט? י�יפ�� יכ�ל א� ְְְִִֵֶַַַַַָה�ז�ח.

"וזרק�", אי �זריקה. לה�י� אפ�ר ואי ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ"וזרק�",

הא "סביב", ל�מר: �למ�ד אחת? �זריקה ְְִִִַַַַָָָָיכ�ל

אר�ע �ה� מ�נ�ת ��י נ�ת� ‡Á˙tŒ¯L:�יצד? ְְֵֵֵֵֶַַַַָ¬∆∆«
„ÚBÓ Ï‰‡.:מפרק �ה�א �זמ� ËÈLÙ‰Â(Â)ולא …∆≈ְְְִֶַָֹֹ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÚ‰Œ˙‡.לר��ת "העלה"? ל�מר: �למ�ד מה ∆»…»ְְַַַַָָֹ

ונ��ח להפ�ט הע�ל�ת �ל ÈÁ˙�Ï‰:את d˙‡. ְְְִֵֶֶַָָ…»ƒ¿»∆»
לנתחי�: נתחיה ‡L(Ê)ולא e�˙�Â.א�ֿעלֿ�י ְְְִִֶָָָֹ¿»¿≈ִַַ

מ� להביא מצוה ה�מי�, מ� י�רדת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�הא�

‰Ô‰k:ההדי�ט Ô¯‰‡ È�a.�א הא �כה�נ�, ��ה�א ְֶַ¿≈«¬…«…≈ְְִִֶָ



קלי `xwie`oey`x mei qelwpe`

íëðaø÷-úà eáéø÷zi''yx:âBðaø÷ äìò-íà ©§¦−¤¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ
ìäà çút-ìà epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤

ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãrBîi''yx: ¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«
ãøtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìr Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬

åéìri''yx:éåìäýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå ¨¨«§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®
e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸
ìäà çút-øLà áéáñ çaænä-ìr ícä-úà¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½£¤¤−©¬Ÿ¤

ãrBîi''yx:ådúà çzðå äìòä-úà èéLôäå ¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈
äéçúðìi''yx:æLà ïäkä ïøäà éða eðúðå ¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−

Làä-ìr íéör eëørå çaænä-ìri''yx: ©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«

:ÔBÎ�a¯˜ ˙È Ôe·¯˜zגÌ‡ ¿»¿»À¿«¿ƒ

ÌÈÏL ¯Îc È¯Bz ÔÓ d�a¯˜ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ

·¯˜È ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï d˙È»≈¿«¬»≈√»¿»

ÏÚ˙‡ד LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dÏ ÈÚ¯zÈÂ¿ƒƒ¿≈≈¿«»»¬ƒ

ÈÈה Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»

‡Óc ˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe·¯˜ÈÂƒ»¿¿≈«¬…»¬«»»¿»

‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ¿ƒ¿¿»¿»««¿¿»

ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿ƒƒ¿««¿«

:‡�ÓÊו‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ ƒ¿»¿«¿«»¬»»ƒ«≈

:‡‰¯·‡Ï d˙ÈזÈ�a Ôe�zÈÂ »«¿∆¿»»¿ƒ¿¿≈

‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡ ‡�‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»∆»»««¿¿»

:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

é"ùø

(‚)¯ÎÊ.,למ�ה "זכר" א�מר ��ה�א נקבה. ולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ

טמט�� ולא "זכר", ל�מר �למ�ד ְ�ְְֵֶַַָָֹ�אי�

מ��.ÌÈÓz:ואנ�ר�גינ�ס ‡‰Ï:�לא Á˙tŒÏ‡ ְְְִַ»ƒְֹ∆∆«…∆
„ÚBÓ.:א�מר מה� העזרה, עד �הבאת� מט�ל ≈ְֲֲֵֵַַַַָָָָָ

�ע�לת רא�ב� ע�לת נתערבה אפ�� יקריב? ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָיקריב

ע�לה וכ� �ה�א. מי ל�� אחד �ל יקריב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�מע��

��� ה� והרי ע�ל�ת לצרכי הח�י� י�כר� ָ�ְְֲִֵֵֵַָ�ְִִַָ�ְ�ח�י�

אפ�� יכ�ל �ה�א. מי ל�� אחת �ל ותקרב ְְְֲִִִֵֶַַַָָע�ל�ת

ל�מר: �למ�ד מינ�? ��אינ� א� �פס�לי� ְְְְְִִִִֵֶַַָָנתערבה

‡˙B:"יקריב��" ·È¯˜È.יכ�ל א�ת�. ���פי� מל�ד, ְִֶַ«¿ƒ…ְִֵֶַָ

�יצד? הא "לרצנ�". ל�מר: �למ�ד ְְְְִֵַַַַָָֹ�עלֿ�רח�?

אני' 'ר�צה ��אמר עד א�ת� CÓÒÂ:��פי� '‰ È�ÙÏ. ֲִִֶֶַַֹƒ¿≈¿»«
�במה: סמיכה ‰ÏÚ‰(„)אי� L‡¯ ÏÚ.להביא ְְִֵָָָ«…»…»ְִָ

ה�א� ע�לת �להביא לסמיכה, ח�בה .‰ÏÚ‰:ע�לת ְְִִִַַַָָָֹ»…»
הע�� לע�לת BÏ:�רט ‰ˆ¯�Â.מר�ה ה�א מה על ְְַָָ¿ƒ¿»ְֶַַַ

א� �יתֿ�י�, �מית�ת �רת�ת על �אמר א� ְִִִֵֵַַֹל�?

אמ�ר. ענ�� הרי – מלק�ת א� �מי�, �ידי ְְֲִִִֵֵַַָָָָָמיתה

���ק 'לאו ועל 'ע�ה' על א�א מר�ה אינ� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהא

‰ÌÈ�‰k(‰)לע�ה': e·È¯˜‰Â ËÁLÂ.מ��לה ֲֵַ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒִַָָ

���רה ה�חיטה, על ל�ד �ה�ה. מצות ְְִִֵֵֶַַָָָ�ְְְִֵַָואיל�

‰':�זר È�ÙÏ.עזרה�:e·È¯˜‰Â.היא� ק�לה ז� ְָƒ¿≈ֲָָָ¿ƒ¿ƒִֶַָָ

למדנ�, "ה�לכה". ל��� �מ�מע� ְְְִַַָָָָָָָהרא��נה,

אהר� �בני ���יה�] אחרי�: [ספרי� È�a:��יה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ¿≈
Ô¯‰‡."�ה�הני" ל�מר: �למ�ד חללי�? :יכ�ל «¬…ְֲֲִִַַַָָֹ

Ìc‰Œ˙‡ e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡.:ל�מר �למ�ד מה ∆«»¿»¿∆«»ְַַַ

��תערב את להביא �עמי�? ��י "��" ,"��"ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

א� �פס�לי�, א� יכ�ל מינ�. ��אינ� א� ְְְִִִִֵֶַָ�מינ�

החיצ�נ��ת, �ח�א�ת א� ה�נימ��ת, �א���ח�א�ת ְִִִִֵֶַַַַַַָָ

אחר: �מק�� ל�מר �למ�ד למ�ה? והיא ְְְְְְִֵַַַַַָָָלמעלה

ה�לי.e˜¯ÊÂ:"אתֿ�מ�" מ� וז�רק למ�ה ע�מד ֶָ¿»¿ְְְִִֵֵַַָ

ה�ו��ת, �נגד ה�קרא מח�ט למ�ה ה�ז�ח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלכתל

ר�ח�ת �ד' נ�� ה�� ��הא "סביב", נאמר: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָלכ�

ל�מר: �למ�ד �ח�ט? י�יפ�� יכ�ל א� ְְְִִֵֶַַַַַָה�ז�ח.

"וזרק�", אי �זריקה. לה�י� אפ�ר ואי ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ"וזרק�",

הא "סביב", ל�מר: �למ�ד אחת? �זריקה ְְִִִַַַַָָָָיכ�ל

אר�ע �ה� מ�נ�ת ��י נ�ת� ‡Á˙tŒ¯L:�יצד? ְְֵֵֵֵֶַַַַָ¬∆∆«
„ÚBÓ Ï‰‡.:מפרק �ה�א �זמ� ËÈLÙ‰Â(Â)ולא …∆≈ְְְִֶַָֹֹ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÚ‰Œ˙‡.לר��ת "העלה"? ל�מר: �למ�ד מה ∆»…»ְְַַַַָָֹ

ונ��ח להפ�ט הע�ל�ת �ל ÈÁ˙�Ï‰:את d˙‡. ְְְִֵֶֶַָָ…»ƒ¿»∆»
לנתחי�: נתחיה ‡L(Ê)ולא e�˙�Â.א�ֿעלֿ�י ְְְִִֶָָָֹ¿»¿≈ִַַ

מ� להביא מצוה ה�מי�, מ� י�רדת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�הא�

‰Ô‰k:ההדי�ט Ô¯‰‡ È�a.�א הא �כה�נ�, ��ה�א ְֶַ¿≈«¬…«…≈ְְִִֶָ



xwie`ipy`קלב meiqelwpe`

çíéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëørå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½
-ìr øLà íéörä-ìr øãtä-úàå Làøä-úà¤¨−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©

çaænä-ìr øLà Làäi''yx:èåérøëe Baø÷å ¨¥½£¤−©©¦§¥«©§¦§¬§¨−̈
äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå íéna õçøé¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ©¦§¥½¨

ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìòi''yx:ñìàøùé Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«
é-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦

epáéø÷é íéîz øëæ äìòì íéfräi''yx:àéèçLå ¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«§¨©̧
e÷øæå ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìr BúàŸ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿
çaænä-ìr Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©

áéáñi''yx:áéBLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå ¨¦«§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−
íéörä-ìr íúà ïäkä Cørå Bøãt-úàå§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ

:çaænä-ìr øLà Làä-ìr øLàâéáøwäå £¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©§©¤¬¤
ìkä-úà ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íérøkäå§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³¤©ŸÆ
ççéð çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéìôìåçá ë"òéðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå ©«Ÿ̈«§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´

È˙ח ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»

ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ¯ ˙È ‡i¯·‡∆¿«»»≈»¿»«¿»«

ÏÚ Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡»«»ƒ«∆»»ƒ«

:‡Áa„ÓטÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â «¿¿»¿«≈¿»ƒ¿«≈

‡Ïk ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ ‡iÓa¿«»¿«≈«¬»»…»

Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯aי‡�Ú ÔÓ Ì‡Â ¿«¬»√»¿»¿ƒƒ»»

È�a ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ d�a¯À̃¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈

:d�·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

„Áa„Ó‡יא ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»

Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�etƒ̂»√»¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ dÓc ˙È ‡i�‰k»¬«»»¿≈««¿¿»¿

:¯BÁÒיבÂÈ‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈ ¿ƒ«≈»≈¿≈»ƒ

‡�‰k ¯cÒÈÂ da¯z ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ¿»≈≈¿»«¿≈¿«¿««¬»

Èc ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚיג‡iÚ¯Îe ‡e‚Â ««¿¿»¿«»¿»«»

‡Ïk ˙È ‡�‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»…»

Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙ÓcידÌ‡Â ¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»¿ƒ

ÈÈ Ì„˜ d�a¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓƒ»¬»»À¿»≈√»¿»

é"ùø

�ס�לה: עב�דת� הדי�ט, �ה� �בגדי È�a(Á)עבד ְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ¿≈
ÌÈ�‰k‰ Ô¯‰‡.ה� הא �כה�נ�. הדי�ט��ה� � «¬…«…¬ƒְְְִֵֵֶֶָָֹ

�ס�לה עב�דת� �גדי�, ��מ�נה ‡˙:�עבד ְְְֲִִֶַָָָָָ≈
L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰.כלל� הרא� �אי� לפי «¿»ƒ∆»…ְְִִֵֶַָֹ

למנ�ת� הצר� לפיכ� ��חיטה, ה�ז ��בר ְְִַ�ְְִִַַָָ�ְְֵֶֶָהפ�ט,

לל�ד�,.t‰Œ˙‡Â„¯:לעצמ� נאמר? ל�ה ְְַ¿∆«»∆ְְֱֶֶַַָָ

ה�חיטה. �ית את �� �מכ�ה הרא� ע� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��עלה�

מעלה �ל �ב�ד �ר� ÁaÊn‰ŒÏÚ:וזה� ¯L‡. ְְֶֶֶֶַָָ¬∆««ƒ¿≈«
ל�ערכה: ח�� י�צאי� ה�זירי� יהי� ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ��א

(Ë)‰ÏÚ.��יקטיר ע�לה .‡M‰:ל�� …»ְְִֵֶַָƒ≈
"א�ה", וכל הא�. ל�� ��חט� יהא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָ����חט��,

�לע"ז פושיי"ר א� לפני,.�ÁBÁÈ:ל��� ר�ח נחת ְְֵַַƒ«ְַַַַָ

רצ�ני: ונע�ה ‰Ô‡v(È)�אמר�י ÔÓ Ì‡Â.ו"ו ְְְֲִִֶַַָָ¿ƒƒ«…ָ

רוח ל�� הפסיק? ול�ה רא���. עני� על ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמ�סי�

לפר�ה �ר�ה �י� להת��נ� Ô‡v‰ŒÔÓ:למ�ה ְְְְִֵֵֶָָָָָָֹƒ«…
.ÌÈfÚ‰ŒÔÓ B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ,�מע�טי ג' א�� הרי ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒֲִִֵֵ
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�בע�י�", ���בי� ��קר זכר "�מי� ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָ��אמר:
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(ÂË)B·È¯˜‰Â.:יביא אחת �רידה ‰Ô‰kאפ�� ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈
˜ÏÓe.;�ה� �ל �עצמ� א�א �כלי, מליקה אי� »«ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

עד מפרקת וח�ת� הער� מ��ל �צ�רנ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹק�צ�

וק�צצ� ל�ימני� „BÓ:���יע ‰ˆÓ�Â.�מי" ל��� ְְִִִֶַַַָָ¿ƒ¿»»ְִ

ל)א�י�", ה��"(משלי טז)"�יֿאפס ��ב�(ישעיה . ִִֵֵֵַַַָ

וי�רד מתמ�ה וה�� ה�ז�ח קיר על ה�חיטה :�ית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

‰ˆÓ�Â ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe.מאחר ?�� ל�מר אפ�ר »«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֵֶַַַָ

הקטרה מה א�א, מ�צה?! ה�א מקטיר, ְְִֶֶֶַַַָָָ�ה�א

.�� מליקה א� וכ�', �עצמ� וה��� �עצמ� ְְְְְְְִֵַַַַָָֹהרא�

והקטיר, �מלק ה�א: מסרס מקרא �ל ְְְְְִִִֶַָָָֹ�פ��ט�

�בר: �מ�" "ונמצה הקטרה, .B˙‡¯Ó(ÊË)וקד� ְְְְְִֶַָָָָָֹÀ¿»
ה�פק וזה הרעי, מעיה..d˙ˆ�a:מק�� �ני ע� ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְִֵֵֶָ

��ֿנע�", נצ� "�י �מ�: ה�א�ס, �בר ל��� ְְְִַַָָָָָָו"נ�צה"

מדר�� וזה� "�א�כלי�", א�נקל�ס: ��ר�� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָוזה�

ה�רקב� את 'נ�טל �אמר: חנ�, �� י�סי א�א ְְָ�ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל

סביב ק�דר אמר�: לברכה זכר�נ� ור��תינ� ְְְְְִִִִֵֵַָָָָעמ�',

�על ה��צה ע� ונ�טל� אר�ה �מ� �ס�י� ְְִֶַַָָָ�ְְֲִֶֶַַה�פק

�אב�ס א�א א�כלת �אינ� �המה, �ע�לת ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהע�ר.

��י� ירח� וה�רעי� "וה�רב נאמר: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�עליה,

"וה�לי�" נאמר: ה�זל, מ� ����� �ע��, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָוהקטיר",

ה�זל מ� �אכל� ה�עי�, ˜„Ó‰:את ÁaÊn‰ Ïˆ‡. ְִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»
�ב� �ל ‰ÔLc:�מזרח� ÌB˜ÓŒÏ‡.��מק ְְִֶֶֶָ∆¿«»∆ָ

מז�ח וד��� �קר, �כל ה��� �ר�מת �� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ���תני�

�מק�מ�: �� נבלעי� וכ�� וה�נ�רה, ְְִִִָָָָ�ְְְְִִַַָה�נימי

(ÊÈ)ÚqLÂ.א�מר ה�א וכ� ��ד; א�א ���ע אי� ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

ה�די" ���ע "וי��עה� ע�.·ÂÈÙ�Î:��מ���: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ

נ�צת� �נפי למרט צרי� אינ� נ�צה.·ÂÈÙ�Î:�נפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי ל� אי� והלא �למ��. רע ריח ��ריח �ט ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

אמר ול�ה עליו. קצה נפ�� ואי� נ�רפי� ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ�נפי�

�בע ה�ז�ח ��הא �די "והקטיר"? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָה�ת�ב:

עני �ל �קר�נ� ÏÈc·È:�מה�ר ‡Ï.�מפרק אינ� ְ�ְְִֶָָָָ…«¿ƒְְֵָ

נאמר מ���. ק�רע� א�א חתיכ�ת, ל��י ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָלגמרי

ניח�ח". "ריח ��המה: ונאמר ניחח", "ריח ְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ�ע��:

�בלבד ה�מעיט, ואחד ה�ר�ה 'אחד ל�: ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָל�מר

ל�מי�': ל�� את ˙˜¯È·(‡)��כ�� Èk LÙ�Â. ְִִֵֶֶַַַָ¿∆∆ƒ«¿ƒ
�מנחה; א�א נדבה, קר�נ�ת �כל "נפ�" נאמר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא

ה�ד��ֿ�ר��ֿ אמר עני. מנחה? להתנ�ב �ר�� ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמי

נפ�� הקריב �א�� עליו אני מעלה ÏÒ˙:ה�א, ְְְֲֲִִִִֶַַָָ…∆
B�a¯˜ ‰È‰È.,�סת מנחה", עלי "הרי הא�מר: ƒ¿∆»¿»ְְֲִֵֵַָָָָ

���נח�ת הרא��נה �היא סלת, מנחת ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמביא

לפי �עני�. ��פר� �מ� סלת, ��היא ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹונקמצת

�א�ת וכ�� מנח�ת, מיני חמ�ה �א� ָָ�ְְְֱֲִִֵֶֶָָָ��אמר�

"מנחת קר�יה לכ� מ��, ח�� קמיצה קד� ְְְְֲִִִֶַָָָֹאפ�י�ת

��אמר:.ÏÒ˙:סלת" הח�י�, מ� א�א "סלת" אי� ֶֹ…∆ֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

��אמר: מע�ר��, �ח�תה מנחה ואי� ח�י�", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ"סלת

מנחה לכל ע�ר�� למנחה", . . סלת :"וע�ר�� ְְְְְִִִִֶָָָָָֹ
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מדר�� וזה� "�א�כלי�", א�נקל�ס: ��ר�� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָוזה�

ה�רקב� את 'נ�טל �אמר: חנ�, �� י�סי א�א ְְָ�ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל

סביב ק�דר אמר�: לברכה זכר�נ� ור��תינ� ְְְְְִִִִֵֵַָָָָעמ�',

�על ה��צה ע� ונ�טל� אר�ה �מ� �ס�י� ְְִֶַַָָָ�ְְֲִֶֶַַה�פק

�אב�ס א�א א�כלת �אינ� �המה, �ע�לת ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהע�ר.

��י� ירח� וה�רעי� "וה�רב נאמר: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�עליה,

"וה�לי�" נאמר: ה�זל, מ� ����� �ע��, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָוהקטיר",

ה�זל מ� �אכל� ה�עי�, ˜„Ó‰:את ÁaÊn‰ Ïˆ‡. ְִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»
�ב� �ל ‰ÔLc:�מזרח� ÌB˜ÓŒÏ‡.��מק ְְִֶֶֶָ∆¿«»∆ָ

מז�ח וד��� �קר, �כל ה��� �ר�מת �� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ���תני�

�מק�מ�: �� נבלעי� וכ�� וה�נ�רה, ְְִִִָָָָ�ְְְְִִַַָה�נימי

(ÊÈ)ÚqLÂ.א�מר ה�א וכ� ��ד; א�א ���ע אי� ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

ה�די" ���ע "וי��עה� ע�.·ÂÈÙ�Î:��מ���: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ

נ�צת� �נפי למרט צרי� אינ� נ�צה.·ÂÈÙ�Î:�נפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי ל� אי� והלא �למ��. רע ריח ��ריח �ט ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

אמר ול�ה עליו. קצה נפ�� ואי� נ�רפי� ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ�נפי�

�בע ה�ז�ח ��הא �די "והקטיר"? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָה�ת�ב:

עני �ל �קר�נ� ÏÈc·È:�מה�ר ‡Ï.�מפרק אינ� ְ�ְְִֶָָָָ…«¿ƒְְֵָ

נאמר מ���. ק�רע� א�א חתיכ�ת, ל��י ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָלגמרי

ניח�ח". "ריח ��המה: ונאמר ניחח", "ריח ְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ�ע��:

�בלבד ה�מעיט, ואחד ה�ר�ה 'אחד ל�: ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָל�מר

ל�מי�': ל�� את ˙˜¯È·(‡)��כ�� Èk LÙ�Â. ְִִֵֶֶַַַָ¿∆∆ƒ«¿ƒ
�מנחה; א�א נדבה, קר�נ�ת �כל "נפ�" נאמר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא

ה�ד��ֿ�ר��ֿ אמר עני. מנחה? להתנ�ב �ר�� ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמי

נפ�� הקריב �א�� עליו אני מעלה ÏÒ˙:ה�א, ְְְֲֲִִִִֶַַָָ…∆
B�a¯˜ ‰È‰È.,�סת מנחה", עלי "הרי הא�מר: ƒ¿∆»¿»ְְֲִֵֵַָָָָ

���נח�ת הרא��נה �היא סלת, מנחת ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמביא

לפי �עני�. ��פר� �מ� סלת, ��היא ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹונקמצת

�א�ת וכ�� מנח�ת, מיני חמ�ה �א� ָָ�ְְְֱֲִִֵֶֶָָָ��אמר�

"מנחת קר�יה לכ� מ��, ח�� קמיצה קד� ְְְְֲִִִֶַָָָֹאפ�י�ת

��אמר:.ÏÒ˙:סלת" הח�י�, מ� א�א "סלת" אי� ֶֹ…∆ֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

��אמר: מע�ר��, �ח�תה מנחה ואי� ח�י�", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ"סלת

מנחה לכל ע�ר�� למנחה", . . סלת :"וע�ר�� ְְְְְִִִִֶָָָָָֹ
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‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„˜ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒƒÀ¿»«»

:ÈÈ„ד‡˙Á�Ó Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â «¿»«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»

Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒ ‡¯ep˙ ‰Ù‡Ó«¬≈«»À¿»¿ƒ»«ƒ»

ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓcה‡˙Á�Ó Ì‡Â ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»»

é"ùø

ÔÓL ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ.��� Ï·�‰:על ‰ÈÏÚ Ô˙�Â.על ¿»«»∆»∆∆ַ�ָ¿»«»∆»¿…»ַ

אחד לצד עליה לב�נה קמ� מ�יח �מהמקצת�; . ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

א�א ���רה, ר��י אחר ר��י �אי� ?�� ל�מר ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָראית

נבלל �ה�א מ�ני ,��� על �מ� אחר: �בר ְְִִֵֶָָ�ְֵֵֶֶַַַָָלמעט.

"מ�ל�� ��אמר: �מ� ע��, ונקמ� ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָע��

ע�� נבללת �אינ� מקצת� על �לב�נה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מ�מנ�",

לבנת�", �ל "על ��אמר: ע��, נקמצת ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא

�מעליה ��� ה�ב�נה את מל�ט ��מ�, ֲֶַָָ�ְְְֵֶֶֶַַַַַָָ��אחר

d‡È·‰Â:�מקטיר� ...Ô˙�Â ...˜ˆÈÂ.מל�ד ְִַָ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְֵַ

�זר: ��רי� �בלילה ıÓ˜Â(·)��ציקה ÌÈ�‰k‰. ְְְְִִִֵֶָָָ«…¬ƒ¿»«
�ה�ה מצות ואיל� ÌMÓ:מ�מיצה ıÓ˜Â.��מ�ק ְְְְִִִֵַָָ�ָ¿»«ƒ»ִָ

��רה �ה�מיצה לל�ד�, ע�מד�ת, ה�ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�רגלי

�ל א�ה ע�רה �אחת א� �עזרה, מק�� ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ�כל

י�ראל רגלי �ריסת ˜BˆÓ:מק�� ‡ÏÓ.יכ�ל ְְְְִִֵֵַַָ¿…À¿ָ

ל�מר �למ�ד צד? לכל וי�צא �מבצ�� ְְְְְְֵֵַַַַָָֹמבר�,

��ר יהא לא �קמצ�", מ��� "והרי� אחר: ְְֵֵָֹ�ְְְִִֵֵֶַָ�מק��

חסר? יכ�ל "�קמצ�", אי ה�מ�. ��ת�� מה ְֵָָ�ְְִֶֶֶַַָֹא�א

�ל� ח�פה �יצד? הא "מלא". ל�מר: ְְֵֶַַַָָֹֹ�למ�ד

ל��� �מ�מע "קמ�" וזה� יד�, �ס על ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹאצ�ע�תיו

d˙�·ÏŒÏk:העברית ÏÚ.יהא ה�ב�נה �ל לבד ְִִָ«»¿…»»ְְְֵַַָָ

מלא ÈË˜‰Â¯:ה�מ� d˙�·Ï.ה�ב�נה א� ֵֶַָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ

d�ÓMÓe:�הקטרה dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ.�א הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ִָ

�ס�לה לב�נה, קרט א� מלח �ר�ר �יד� ועלה :קמ� ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ

d˙¯kÊ‡.הע�ל ה�נחה,ה�מ� זכר�� ה�א לגב� ה «¿»»»ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

ר�ח: �לנחת לט�בה �עליה נז�ר ���(‚)Ô¯‰‡Ï ְְְְִֶֶַַַָָָָ¿«¬…
ÂÈ�·Ïe.א�� �רא� חלק נ�טל �ד�ל �ה� ¿»»ְֵֵֵֶֶָֹֹֹ

�מחלקת וההדי�ט ˜„ÌÈL:�מחלקת, L„˜.היא ְְְְֲֲֶֶֶַַַֹֹ…∆»»ƒִ

‰':לה� ÈM‡Ó.לאחר א�א ,�� חלק לה� אי� ֶָ≈ƒ≈ְֵֵֶֶֶַַָָָ

הא�י�: B‚Â'(„)מ�נ�ת ·È¯˜˙ ÈÎÂ.:אמר� ְִִַָ¿ƒ«¿ƒ¿ֶַָ

ה�ת�ב, ול�ד ת��ר"; מאפה מנחת עלי ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָ"הרי

�ל�ל�ת הח��ת רקיקי�. א� ח��ת, א� ְְִִִֶַַַָ��ביא

י� �מ�יחת�: ר��תינ� ונחלק� מ��חי�. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָוהרקיקי�

�ל ��כלה עד �מ��ח� וח�זר 'מ��ח� ְְְְְִִֵֶֶַָָָא�מרי�:

וי� �מ�', לג טע�נ�ת ה�נח�ת ��ל ���ג, ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹה�מ�

ה�מ� ��אר יונית �"� �מי� 'מ��ח� ְְְְְִִִֶֶַַָָָא�מרי�:

ל�מר �למ�ד �מה ל�הני�'. עצמ� �פני ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָֹנאכל

�מ� להכ�יר �עמי�? ��י "��מ�", ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"��מ�",

�מ� צרי� ואי� ה�יתי�, מ� ה��צא ��לי�י ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ני

ו�נינ� "ז�". :�� ��אמר ל�נ�רה, א�א ְְֱִִֶֶֶַַָָָָרא���

קמיצת� לפני האפ�י�ת ה�נח�ת �ל ְְְְֲִִִֵַָָָָָָ�מנח�ת:

ע�ר ע�ר �א�ת ��� �תיתה, ידי על ֶֶֶֶָָ�ְְְְִִֵַָָונקמצ�ת

רקיקי�: ע�ר �אה "רקיקי�", :�� והאמ�ר ְְְִִִִֶֶַָָָָָח��ת,

(‰)˙·Án‰ŒÏÚ ‰Á�ÓŒÌ‡Â.עלי "הרי �אמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ֲֵֶַַָָ

�א�פי� ��ק�� �היה ה�א �כלי מחבת", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמנחת

א�א עמק אינ� וה�לי ��מ�, הא�ר על מנחה ��ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ק�י� ��ת�כ� ה�נחה �מע�ה �היאצ�, ����� , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
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Ó· ‡zÏÒ C�a¯˜:„·Ú˙z ÁL À¿»»À¿»ƒ¿«ƒ¿¬≈

Ú˙È·„ח Èc ‡˙Á�Ó ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈

˙ÂÏ d�È·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈√»¿»ƒ»¿ƒ«¿»

:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

È˙ט ‡˙Á�Ó ÔÓ ‡�‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»

Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

Ô¯‰‡Ïי ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…

‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„˜ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒƒÀ¿»«»

:ÈÈ„יאÔe·¯˜˙ Èc ‡˙Á�Ó Ïk «¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿

ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ „·Ú˙˙ ‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»»ƒ¿¬≈¬ƒ«¬≈»

dpÓ Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ¬ƒ¿»¿«»«¿ƒ≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜יבÈÓ„˜ Ôa¯˜ À¿»»√»¿»À¿««¿«

‡Áa„ÓÏe ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z¿»¿»¿√»¿»¿«¿¿»

:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÁÏÓa‡יג C˙Á�Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·˙ ‡ÏÂ ÁÏÓƒ̇¿«¿»¿«≈¿«¿«

é"ùø

�ל� טע�נ�ת וכ�� ה�מ�. את ��ר� הא�ר ְָָֹ�ְֵֶֶֶַָָָצפה,

קד� ��לי �מ� �מ�� �בלילה יציקה �מ�: ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמ�נ�ת

·ÔÓM:לע��ת� ‰ÏeÏa ˙ÏÒ.�לל��� מל�ד ֲִַָָ…∆¿»«∆∆ְְֵֶַָ

סלת: ÌÈzt(Â)�ע�ד� d˙‡ ˙B˙t.ל� לר��ת ְֶָֹ»…»ƒƒְַָ

לפתיתה: קמיצה קד� ה�אפ�ת z˜ˆÈÂה�נח�ת ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹ¿»«¿»
‡Â‰ ‰Á�Ó ÔÓL ‰ÈÏÚ.ה�נח�ת �ל לר��ת »∆»»∆ƒ¿»ƒְְַַָָ

�למ�ד ?�� ���ר מאפה מנחת א� יכ�ל ְְֲִִִֵֵַַַַַָָליציקה.

את א�ציא ולא הח��ת את א�ציא "עליה". ְִִֶֶֶַַַָָֹל�מר:

הוא: ל�מר: �למ�ד �לי.LÁ¯Ó˙(Ê)הרקיקי�? ְְִִִַַָ«¿∆∆ְִ

עמ�ה, �היא �מ��� עמק, ��ק��, �היה ָ�ְֲִִִֶֶַָָָָֹה�א

מע�ה לפיכ� ��רפ�, הא�ר ואי� צב�ר ְְְְֲִֵֵַַָָָָ�מנ�

עלֿידי ר�, �בר �ל ר�ח�י�. לת�כ� הע��יי� ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָמנחה

�מנענע: �ר�ח� נראה NÚÈ‰(Á)מ�קה ¯L‡ ְְְְֲִֵֵֶֶַַַ¬∆≈»∆
‰l‡Ó.�ה�ל ה�יני� מ� �עליה.d·È¯˜‰Â:מאחד ≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֶָָ

ה�ה� מ�י��.‡ÁaÊn‰ŒÏ:ה�ה�.dLÈb‰Â:אל ֵֶַֹ¿ƒƒ»ֵַֹ∆«ƒ¿≈«ִַָ

מז�ח: �ל מערבית �ר�מית ‡˙Œ(Ë)לקר� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ∆
d˙¯kÊ‡.:�ה�מ �ל.L·cŒÏÎÂ(È‡)ה�א «¿»»»ֶַֹ¿»¿«ָ

"�ב�": קר�י �רי ¯‡ÈL˙(È·)מתיקת Ôa¯˜ ְְְִִַַָ»¿«≈ƒ
e·È¯˜z.�מ� ה�א�ר מ� להביא ל� �� מה «¿ƒְְְִִִֵַַָ

עצרת, �ל ה�ח� ��י רא�ית, קר�� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָה�ב�?

�אפינה", "חמ� ��אמר: ה�א�ר, מ� ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�אי�

�תמרי�: �אני� ���רי �מ� ה�ב�, מ� ְְְְִִִִִִֵֵַַָ�ב��רי�

(‚È)˙È¯a ÁÏÓ.מ��ת ל�לח �ר�תה �ה�רית ∆«¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָ

ל�רב ה�ח��ני� ה�י� �הבטח� �רא�ית, ְְְִִִֵַַַַָ�ְְִֵֵֶימי



קלה `xwieaiyily mei qelwpe`

ðaø÷ úáçnä-ìrävî ïîMá äìeìa úìñ E ©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤©¨¬
äéäúi''yx:åäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

àåä äçðî ïîLi''yx:ñéùéìùæúçðî-íàå ¨®¤¦§−̈¦«§¦¦§©¬
ðaø÷ úLçøîäùrz ïîMa úìñ Ei''yx: ©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«Ÿ

çälàî äNré øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤
-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤

çaænäi''yx:è-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤
ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ýåýéìi''yx:éïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ
:ýåýé éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìeàé-ìk §¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨

õîç äNrú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

ýåýéì äMài''yx:áéeáéø÷z úéLàø ïaø÷ ¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²©§¦¬
çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéì íúàŸ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©

ççéði''yx:âéçìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå ¦«Ÿ©§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼
éýìû úéøa çìî úéaLú àìåðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E §´Ÿ©§¦À¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬

‡ÏÈÙc ‡zÏÒ C�a¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»À¿»»À¿»¿ƒ»

:È‰z ¯Èht ÁLÓ·וd˙È Úˆa ƒ¿««ƒ¿≈¿«»«

‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆaƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»

:‡È‰ ‡˙Á�Óז‡z„¯ ˙Á�Ó Ì‡Â ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»

Ó· ‡zÏÒ C�a¯˜:„·Ú˙z ÁL À¿»»À¿»ƒ¿«ƒ¿¬≈

Ú˙È·„ח Èc ‡˙Á�Ó ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈

˙ÂÏ d�È·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈√»¿»ƒ»¿ƒ«¿»

:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

È˙ט ‡˙Á�Ó ÔÓ ‡�‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»

Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

Ô¯‰‡Ïי ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…

‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„˜ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒƒÀ¿»«»

:ÈÈ„יאÔe·¯˜˙ Èc ‡˙Á�Ó Ïk «¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿

ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ „·Ú˙˙ ‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»»ƒ¿¬≈¬ƒ«¬≈»

dpÓ Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ¬ƒ¿»¿«»«¿ƒ≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜יבÈÓ„˜ Ôa¯˜ À¿»»√»¿»À¿««¿«

‡Áa„ÓÏe ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z¿»¿»¿√»¿»¿«¿¿»

:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÁÏÓa‡יג C˙Á�Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»

ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·˙ ‡ÏÂ ÁÏÓƒ̇¿«¿»¿«≈¿«¿«

é"ùø

�ל� טע�נ�ת וכ�� ה�מ�. את ��ר� הא�ר ְָָֹ�ְֵֶֶֶַָָָצפה,

קד� ��לי �מ� �מ�� �בלילה יציקה �מ�: ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמ�נ�ת

·ÔÓM:לע��ת� ‰ÏeÏa ˙ÏÒ.�לל��� מל�ד ֲִַָָ…∆¿»«∆∆ְְֵֶַָ

סלת: ÌÈzt(Â)�ע�ד� d˙‡ ˙B˙t.ל� לר��ת ְֶָֹ»…»ƒƒְַָ

לפתיתה: קמיצה קד� ה�אפ�ת z˜ˆÈÂה�נח�ת ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹ¿»«¿»
‡Â‰ ‰Á�Ó ÔÓL ‰ÈÏÚ.ה�נח�ת �ל לר��ת »∆»»∆ƒ¿»ƒְְַַָָ

�למ�ד ?�� ���ר מאפה מנחת א� יכ�ל ְְֲִִִֵֵַַַַַָָליציקה.

את א�ציא ולא הח��ת את א�ציא "עליה". ְִִֶֶֶַַַָָֹל�מר:

הוא: ל�מר: �למ�ד �לי.LÁ¯Ó˙(Ê)הרקיקי�? ְְִִִַַָ«¿∆∆ְִ

עמ�ה, �היא �מ��� עמק, ��ק��, �היה ָ�ְֲִִִֶֶַָָָָֹה�א

מע�ה לפיכ� ��רפ�, הא�ר ואי� צב�ר ְְְְֲִֵֵַַָָָָ�מנ�

עלֿידי ר�, �בר �ל ר�ח�י�. לת�כ� הע��יי� ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָמנחה

�מנענע: �ר�ח� נראה NÚÈ‰(Á)מ�קה ¯L‡ ְְְְֲִֵֵֶֶַַַ¬∆≈»∆
‰l‡Ó.�ה�ל ה�יני� מ� �עליה.d·È¯˜‰Â:מאחד ≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֶָָ

ה�ה� מ�י��.‡ÁaÊn‰ŒÏ:ה�ה�.dLÈb‰Â:אל ֵֶַֹ¿ƒƒ»ֵַֹ∆«ƒ¿≈«ִַָ

מז�ח: �ל מערבית �ר�מית ‡˙Œ(Ë)לקר� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ∆
d˙¯kÊ‡.:�ה�מ �ל.L·cŒÏÎÂ(È‡)ה�א «¿»»»ֶַֹ¿»¿«ָ

"�ב�": קר�י �רי ¯‡ÈL˙(È·)מתיקת Ôa¯˜ ְְְִִַַָ»¿«≈ƒ
e·È¯˜z.�מ� ה�א�ר מ� להביא ל� �� מה «¿ƒְְְִִִֵַַָ

עצרת, �ל ה�ח� ��י רא�ית, קר�� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָה�ב�?

�אפינה", "חמ� ��אמר: ה�א�ר, מ� ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�אי�

�תמרי�: �אני� ���רי �מ� ה�ב�, מ� ְְְְִִִִִִֵֵַַָ�ב��רי�

(‚È)˙È¯a ÁÏÓ.מ��ת ל�לח �ר�תה �ה�רית ∆«¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָ

ל�רב ה�ח��ני� ה�י� �הבטח� �רא�ית, ְְְִִִֵַַַַָ�ְְִֵֵֶימי



xwiebiriax`קלו meiqelwpe`

çìîi''yx:ñãéíéøeka úçðî áéø÷z-íàå ¤«©§¦©§¦²¦§©¬¦¦−
áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà ýåýéì©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾

éøeka úçðî úàEi''yx:åèïîL äéìr zúðå ¥−¦§©¬¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤
:àåä äçðî äðáì äéìr zîNåæèøéè÷äå §©§¨¬¨¤−¨§Ÿ®̈¦§−̈¦«§¦§¦̧

ìr dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−
:ýåýéì äMà dúðáì-ìkôéòéáøâà-íàå ¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«§¦

áéø÷î àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´©§¦½
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

ýåýéi''yx:áBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå §Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

áøwäi''yx:ãáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úBéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

C�a¯˜ Ïk ÏÚ C˙Á�Ó ÏÚÓ C‰Ï‡¡»»≈«ƒ¿»»«»À¿»»

:‡ÁÏÓ ·¯˜zיד·¯˜z Ì‡Â ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈

ÈÏ˜ ·È·‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙Á�Óƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ¿≈

˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e�·¿≈»«ƒ»¿»≈»

:C¯eka ˙Á�ÓטוdÏÚ Ôz˙Â ƒ¿«ƒ»¿ƒ≈¬«

‡z�·Ï dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»

:‡È‰ ‡˙Á�Óטז˙È ‡�‰k ˜qÈÂ ƒ¿»»ƒ¿«≈«¬»»

ÏÚ dÁLnÓe dÒ¯‚Ó dz¯k„‡ƒ¿«¿«ƒƒ¿«ƒƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dz�·Ï Ïk»¿À¿«À¿»»√»¿»

‡Ìא d�a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒ

Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰ È¯Bz ÔÓƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ

:ÈÈ Ì„˜ d�È·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜�À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈√»¿»

˜¯d�aב LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈

‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a dpÒkÈÂ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

‡Óc ˙È ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

˜¯a�‡ג ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»

È ÈÙÁc ‡a¯z ˙È ÈÈ Ì„˜‡eb ˙ √»¿»»«¿»¿»≈»«»

:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂד˙ÈÂ ¿»»«¿»ƒ««»¿»

Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆

é"ùø

�חג ה�י� ונ��� ��לח E�a¯˜ŒÏk:��ז�ח ÏÚ. ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ«»»¿»¿
:��� ה�ד�י� �ל ואמ�רי וע�� �המה ע�ל�ת ָ�ְְֳִֵֵֵַַָָָָעל

(„È)·È¯˜zŒÌ‡Â.,'י�' �ל��� מ��� "א�" הרי ¿ƒ«¿ƒְְֲִִִֵֵַ

ה�ת�ב העמר �מנחת �הרי ר��ת, זה אי� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�הרי

וג�'" ה��בל יהיה "וא� וכ� ח�בה. �היא :מד�ר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

ÌÈ¯eka ˙Á�Ó.,מד�ר ה�ת�ב העמר �מנחת ƒ¿«ƒƒְְְִֵֶַַַָָֹ

�מ� ה�ב�אה, ���ל ��עת אביב �אה ְְִִִִִֶַַָָָָ�היא

ונאמר "אביב" �א�: נאמר �אה. היא ְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָה�ע�רי�

אביב" ה�ערה "�י L‡a:לה��; ÈeÏ˜.�י��י�� ְְִִַַָָָֹ»»≈ְְִֶַ

ר�"י [�ר� קלי�ת. �ל �א��ב הא�ר על ְְִֵֵֶַַַָָא�ת�

�� �א��לי קלי�ת], מ�כרי �ל ה�לי �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�מנח�ת,

לחה �היא לפי �ריחי�, נטחנת N¯b:אינ� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ∆∆
ÏÓ¯k.לחה �ע�ד� �בירה.N¯b:�ר��ה ל��� «¿∆ְְַָָָ∆∆ְְִָ

"ו�גרס �מ�: �ר�ס�ת, �ל �ריחי� ��רס� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�טחינה,

נפ�י" "�רסה וכ�: ה�ר.ÏÓ¯k:�חצ�". �ע�ד ְְְִֵֶַָָָָ«¿∆ְַַ

ועלֿ�� ,��� �ק�י� �מלאה לחה �ה�ב�אה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמלא,

"וכרמל וכ�: "�רמל", ה�ליל�ת: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָנקראי�
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ול�עלי�: B‚Â'(‚)ול�הני� ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â. ְְְֲִִַַָֹ¿≈»«≈∆¿
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(„)ÌÈÏÒk‰.על� �החלב �לע"ז] [פלנקי"� «¿»ƒְֵֶֶֶַַַַ

וה� ה�סלי�, �גב� ה�א ח�ה, ��ה�המה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹה�לי�ת

���רי� ה�תני�, ��חת החלב וזה� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמ�מ�ה,

�גב� למעלה ה�ראה לב� לונבילו"ש, ְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹ�לע"ז
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`xwiebiriax mei qelwpe`
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é"ùø

�כבדא" ‰k·„:"חצרא ÏÚ.��ע ה�בד מ� ���ל ְְְִַָָ««»≈ִִִֵֶַָָֹ

"ואתֿה�תרת א�מר: ה�א אחר �במק�� ְְְֵֵֶֶֶַַַָֹמעט,

BÈÏk‰ŒÏÚ˙.:מ�ֿה�בד" „·k‰ŒÏÚה�בד מ� לבד ִֵַָ««»≈««¿»ְִֵַַָ

לז�: יסיר�ה ה�לי�ת, מ� .ÏÚ‰ŒÏÚ‰(‰)�לבד ְְְְִִֶַַָָ«»…»
לכל �מיד ע�לת ��ק�י� למדנ�, הע�לה. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָמ�בד

ה�ערכה:קר�� ���.‡NkŒÌ·(Ê)על לפי ְֲַַַָָָָƒ∆∆ְִֵֶ

�ה��ב העז, �אמ�רי �אי� מה ה��ב ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�אמ�רי

�ר���ת: ל��י נחלק� לכ� קרבה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָאלית�

(Á)e˜¯ÊÂ.ועלֿידי אר�ע, �ה� מ�נ�ת ��י ¿»¿ְְְְֵֵֵֶַַַַָ

�ח�את: א�א �אצ�ע נ�ת� ואינ� ז�רק, ה�א ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָה�לי

(Ë)BaÏÁ.האליה זה �מה�? ,��� ה�בחר ∆¿ַ�ְְֶֶַַָָָ

‰Úˆ‰:�מימה ˙nÚÏ.ה�לי�ת מ� למעלה ְִָ¿À«∆»∆ְְְִַַָָ

Ï‰'(È‡)ה��עצ�ת: ‰M‡ ÌÁÏ.�א �ל לחמ� ֲַ∆∆ƒ∆«ְֵֶַ

�ב� ע�.ÌÁÏ:ל�� "נ�חיתה וכ�: מאכל, ל��� ְֵַָֹ∆∆ְְְֲִֵֵַַָָ



קלז `xwiebiriax mei qelwpe`
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לכל �מיד ע�לת ��ק�י� למדנ�, הע�לה. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָמ�בד

ה�ערכה:קר�� ���.‡NkŒÌ·(Ê)על לפי ְֲַַַָָָָƒ∆∆ְִֵֶ

�ה��ב העז, �אמ�רי �אי� מה ה��ב ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�אמ�רי

�ר���ת: ל��י נחלק� לכ� קרבה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָאלית�

(Á)e˜¯ÊÂ.ועלֿידי אר�ע, �ה� מ�נ�ת ��י ¿»¿ְְְְֵֵֵֶַַַַָ

�ח�את: א�א �אצ�ע נ�ת� ואינ� ז�רק, ה�א ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָה�לי

(Ë)BaÏÁ.האליה זה �מה�? ,��� ה�בחר ∆¿ַ�ְְֶֶַַָָָ

‰Úˆ‰:�מימה ˙nÚÏ.ה�לי�ת מ� למעלה ְִָ¿À«∆»∆ְְְִַַָָ

Ï‰'(È‡)ה��עצ�ת: ‰M‡ ÌÁÏ.�א �ל לחמ� ֲַ∆∆ƒ∆«ְֵֶַ

�ב� ע�.ÌÁÏ:ל�� "נ�חיתה וכ�: מאכל, ל��� ְֵַָֹ∆∆ְְְֲִֵֵַַָָ



xwieciying`קלח meiqelwpe`

:áéáñãéýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå ¨¦«§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®
-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-úà¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨

:áøwä-ìr øLà áìçäåèúéìkä ézL úàå ©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ
íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä-úàå§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®
:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

æèçéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©
:ýåýéì áìç-ìk ççéðæéíëéúøãì íìBò úwç ¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

àì íc-ìëå áìç-ìk íëéúáLBî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤§¨−̈¬Ÿ
eìëàúi''yx:ôéùéîçãà-ìà ýåýé øaãéå Ÿ¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîáøîàì ìàøNé éða-ìà øac ¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼
ýåýé úåöî ìkî äââLá àèçú-ék Lôð¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½

äpäî úçàî äùrå äðéNrú àì øLài''yx: £¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈Ÿ¥«©©−¥¥«¨
âírä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®

ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬
úàhçì ýåýéì íéîzi''yx:ãøtä-úà àéáäå ¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´¤©À̈

-úà Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³¤
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé̈Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤
ãrBîi''yx:åíéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå ¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ

˜„Ìיד Ôa¯˜ d�a¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»

Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙È ÈÈ¿»»«¿»¿»≈»«»¿»»

:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯zטוÔÈz¯z ˙ÈÂ «¿»ƒ««»¿»«¿≈

ÏÚ Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«

‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»

È ‡˙ÈÏk ÏÚ:dpcÚטזÔep˜qÈÂ «»¿≈»∆¿ƒ«¿«¿ƒ

‡�a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»

Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»

:ÈÈיזÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ¿»¿»»»¿»»≈¿…

‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z Ïk ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈»«¿»¿»¿»

:ÔeÏÎÈ˙ ‡ÏאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »≈¿«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ�a ÌÚ ÏlÓ …∆¿≈»«≈ƒ¿≈

·BÁÈ È¯‡ L�‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈≈

‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»

„Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«

:ÔB‰pÓג·BÁÈ ‡a¯ ‡�‰k Ì‡ ƒ¿ƒ«¬»«»≈

Èc d˙·BÁ ÏÚ ·¯˜ÈÂ ‡nÚ ˙·BÁÏ¿««»ƒ»≈«¿≈ƒ

ÈÈ Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á»«≈¿ƒ√»¿»

:‡˙‡hÁÏד‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ ¿«»»¿«¿ƒ»»

ÈÈ Ì„˜Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»»√»¿»

‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂה·qÈÂ ¿ƒ»»»√¿»¿ƒ«

ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡�‰k«¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈

:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ d˙ÈוÏBaËÈÂ »≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿

ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡�‰k«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ

é"ùø

לח�": ע�י� "ל�ח�ק רב", לח� "עבד ְְְְֲִִֶֶֶַַַֹ�לחמ�",

(ÊÈ)ÌÏBÚ ˙wÁ.ל� �הני� �ת�רת מפר� יפה À«»ְְֲִֶַָָָֹֹ

ה�ה: ‰'(·)ה�ס�ק ˙BˆÓ ÏkÓ.:�ר��תינ �ר�� ֶַַָƒ…ƒ¿ְֵֵַ

ח�א וכרתאי� לאו ��ד�נ� �בר על א�א �אה, ת ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ח�את p‰Ó‰:ו�גגת� ˙Á‡Ó.,�מה אחת מ�קצת ְְִַָָ≈««≈≈»ְִִֵֶַַָ

מ�ח�ר, "נח" מ�מע��, "��" ���ת ה��תב ְְְִִִֵֵַַַָָֹ�ג��:

מ�נ�אל: "��"(‚)‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ ִִֵָָƒ«…≈«»ƒ«∆¡»
ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï.�העל� א�א ח�ב אינ� מדר��: ¿«¿«»»ְְְִֵֵֶֶַָָָ

"לא�מת ��אמר: �מ� מע�ה, �גגת ע� ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָ�בר

�פ��ט� וע��". ה�הל מעיני �בר ונעל� ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָהע�...

ה�א הע� א�מת ח�טא, �ד�ל ��ה�ה� א�דה: ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹלפי

�עד� �להת��ל עליה� לכ�ר �� �ל�יי� �ה� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָזה,

מקלקל ל�מר:.t¯:ונע�ה �למ�ד זק�? יכ�ל ְְֲַָ�ְָ«ְֵַַָָ

"�ר". ל�מר: �למ�ד קט�? יכ�ל ,"��" אי ."��"ְִֶֶַַַָָָ

�ל�: �� �ר זה �יצד? ÚBÓ„(‰)הא Ï‰‡ŒÏ‡. ֵֶֶַַָָֹ∆…∆≈
להיכל: – ע�למי� �בבית ‡˙È�tŒ(Â)ל����, ְְִִֵֵַַָָָ∆¿≈

`xwieciying mei qelwpe`

Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôìi''yx:æïúðå ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á
úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr ícä-ïî ïäkä©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
| úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä íc-ìk̈©´©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈

ãrBî ìäà çút-øLài''yx:çáìç-ìk-úàå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¤¨¥²¤
äqëîä áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

áøwäi''yx:èáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−

äìòä çaæîi''yx:àé-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¦§©¬¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàø-ìr BøNa§¨½©Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«

áé-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²

Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»

:‡L„e˜„ ‡zÎ¯tז‡�‰k ÔzÈÂ »À¿»¿¿»¿ƒ≈«¬»

‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓƒ¿»««¿««¿¿»

Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ

‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»¿»

‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ≈ƒ»¿«¿¿»«¬»»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· ÈcחÏk ˙ÈÂ ƒƒ¿««¿«ƒ¿»¿»»

dpÓ L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈

Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»

:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯zטÔÈz¯z ˙ÈÂ «¿»ƒ««»¿»«¿≈

ÏÚ Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«

ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏkיÈ„ ‡Ók »¿≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ¯BzÓ L¯ÙzÓƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»

‡Áa„Ó ÏÚ ‡�‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»

ÏÚ„:‡˙יא˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ «¬»»¿»¿«»¿»

È‰BÚ¯k ÏÚÂ dLÈ¯ ÏÚ d¯Òa Ïk»ƒ¿≈«≈≈¿«¿»ƒ

:dÏÎ‡Â de‚ÂיבÏk ˙È ˜tÈÂ ¿«≈¿»¿≈¿«≈»»

¯˙‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«

‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»

ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡ ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»≈«»«»¿∆»»«

:„˜BzÈ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡¬«≈≈«ƒ¿»ƒ»

é"ùø

L„w‰ ˙Î¯t.נגד� מכ�� � קד�ת� מק�� �נגד »…∆«…∆ְְְֶֶ�ְָָ�ְֶֶָ

וא� ��רכת, �מי� נ�געי� הי� ולא ה��י�, ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�י�

נגע�: ÌcŒÏk(Ê)נגע�, ˙‡Â.:��ה �ירי ְְָָ¿≈»«ְֵַָָ

(Á)¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â.מה ל�מר. ל� היה 'חל��' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ

י��ֿה���רי� �ל �ר לר��ת "�ר"? ל�מר ְְִִֶַַַַַָ�למ�ד

�ליתרת ולחלבי� �עירי.‰hÁ‡˙:לכלי�ת להביא ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ

�לי ולחלבי� לכלי�ת, זרה ÌÈ¯È:תרתעב�דה ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ
epnÓ.��חל הסרת קד� ינ�ח�� ��א המח�ר, מ� ƒ∆ְִַ�ְְְֲֶֶֶֶַַָָֹֹ

Ì¯eÈ(È):(ת"כ) ¯L‡k.�המפר�י אמ�רי� מא�ת� «¬∆»ְִִֵֵַָָֹ

ה�למי� �זבח �ר� מה וכי ה�למי�. זבח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ���ר

מה ל�למי�: לה�י�� א�א �א�? �ר� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��א

�ל�� �למי� �מה ל�מ�; זה א� ל�מ�, ְְְְִִִִֶַַָָָָ�למי�

קד�י� �ב�חיטת לע�ל�. �ל�� זה א� ְִִִֶַַָָָָָָָלע�ל�,

ה�מד מ� למד למדי� �אי� הימ��: ללמד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹמצריכ�

מק�מ�' 'איזה� �פרק ŒÏÚ:�קד�י�. „·k‰ŒÏÚ ְְְִֵֶֶֶָָָ««»≈«
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰.ספת�� ל��� ��� «¿»«…¿«¿»»�ְֶֶָ

'מ�בד': �מ� B‰Ë¯(È·)ה�, ÌB˜ÓŒÏ‡.לפי ְְִֵַ∆»»ְִ

לה�לי� לטמאה, מ�כ� מק�� לעיר מח�� ���ְִִֵֶָָָ�ְְְִַָ

ל�מר: הצר� ה�בר�ת, �לבית מנ�ע�ת ְַָ�ְְֵַָָ�ְֲִָאבני�

��הא לעיר, ח�� �ה�א זה ל�חנה", ְֲִִֵֶֶֶֶַַָ"מח��

טה�ר ÁnÏ�‰:ה�ק�� ıeÁÓ.;מחנ�ת ל�ל� ח�� ַָָƒ««¬∆ְֲַָֹ

ר��תינ� ��ר��ה� �מ� לעיר, ח�� ע�למי�, ְְְִִֵֵֵֶַָָ�בבית

�בסנהדרי� י�מא ‰ÔLc:�מ�כת CÙLŒÏ‡.��מק ְְְְִֶֶֶַַָ∆∆∆«∆∆ָ

�מ� ה�ז�ח, מ� המס�ק ה��� �� ְְִִֵַַָ�ְְִֶֶֶַַ���פכי�

ל�חנ אלֿמח�� אתֿה��� "וה�ציא :ה"��אמר: ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

Û¯OÈ ÔLc‰ CÙLŒÏÚ.א�א ל�מר, �למ�ד �אי� «∆∆«∆∆ƒ»≈ְֵֶֶַַָ



קלט `xwieciying mei qelwpe`

Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôìi''yx:æïúðå ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á
úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr ícä-ïî ïäkä©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
| úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä íc-ìk̈©´©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈

ãrBî ìäà çút-øLài''yx:çáìç-ìk-úàå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¤¨¥²¤
äqëîä áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

áøwäi''yx:èáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−

äìòä çaæîi''yx:àé-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¦§©¬¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàø-ìr BøNa§¨½©Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«

áé-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²

Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»

:‡L„e˜„ ‡zÎ¯tז‡�‰k ÔzÈÂ »À¿»¿¿»¿ƒ≈«¬»

‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓƒ¿»««¿««¿¿»

Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ

‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»¿»

‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ≈ƒ»¿«¿¿»«¬»»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· ÈcחÏk ˙ÈÂ ƒƒ¿««¿«ƒ¿»¿»»

dpÓ L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈

Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»

:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯zטÔÈz¯z ˙ÈÂ «¿»ƒ««»¿»«¿≈

ÏÚ Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«

ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏkיÈ„ ‡Ók »¿≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ¯BzÓ L¯ÙzÓƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»

‡Áa„Ó ÏÚ ‡�‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»

ÏÚ„:‡˙יא˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ «¬»»¿»¿«»¿»

È‰BÚ¯k ÏÚÂ dLÈ¯ ÏÚ d¯Òa Ïk»ƒ¿≈«≈≈¿«¿»ƒ

:dÏÎ‡Â de‚ÂיבÏk ˙È ˜tÈÂ ¿«≈¿»¿≈¿«≈»»

¯˙‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«

‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»

ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡ ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»≈«»«»¿∆»»«

:„˜BzÈ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡¬«≈≈«ƒ¿»ƒ»

é"ùø

L„w‰ ˙Î¯t.נגד� מכ�� � קד�ת� מק�� �נגד »…∆«…∆ְְְֶֶ�ְָָ�ְֶֶָ

וא� ��רכת, �מי� נ�געי� הי� ולא ה��י�, ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�י�

נגע�: ÌcŒÏk(Ê)נגע�, ˙‡Â.:��ה �ירי ְְָָ¿≈»«ְֵַָָ

(Á)¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â.מה ל�מר. ל� היה 'חל��' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ

י��ֿה���רי� �ל �ר לר��ת "�ר"? ל�מר ְְִִֶַַַַַָ�למ�ד

�ליתרת ולחלבי� �עירי.‰hÁ‡˙:לכלי�ת להביא ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ

�לי ולחלבי� לכלי�ת, זרה ÌÈ¯È:תרתעב�דה ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ
epnÓ.��חל הסרת קד� ינ�ח�� ��א המח�ר, מ� ƒ∆ְִַ�ְְְֲֶֶֶֶַַָָֹֹ

Ì¯eÈ(È):(ת"כ) ¯L‡k.�המפר�י אמ�רי� מא�ת� «¬∆»ְִִֵֵַָָֹ

ה�למי� �זבח �ר� מה וכי ה�למי�. זבח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ���ר

מה ל�למי�: לה�י�� א�א �א�? �ר� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��א

�ל�� �למי� �מה ל�מ�; זה א� ל�מ�, ְְְְִִִִֶַַָָָָ�למי�

קד�י� �ב�חיטת לע�ל�. �ל�� זה א� ְִִִֶַַָָָָָָָלע�ל�,

ה�מד מ� למד למדי� �אי� הימ��: ללמד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹמצריכ�

מק�מ�' 'איזה� �פרק ŒÏÚ:�קד�י�. „·k‰ŒÏÚ ְְְִֵֶֶֶָָָ««»≈«
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰.ספת�� ל��� ��� «¿»«…¿«¿»»�ְֶֶָ

'מ�בד': �מ� B‰Ë¯(È·)ה�, ÌB˜ÓŒÏ‡.לפי ְְִֵַ∆»»ְִ

לה�לי� לטמאה, מ�כ� מק�� לעיר מח�� ���ְִִֵֶָָָ�ְְְִַָ

ל�מר: הצר� ה�בר�ת, �לבית מנ�ע�ת ְַָ�ְְֵַָָ�ְֲִָאבני�

��הא לעיר, ח�� �ה�א זה ל�חנה", ְֲִִֵֶֶֶֶַַָ"מח��

טה�ר ÁnÏ�‰:ה�ק�� ıeÁÓ.;מחנ�ת ל�ל� ח�� ַָָƒ««¬∆ְֲַָֹ

ר��תינ� ��ר��ה� �מ� לעיר, ח�� ע�למי�, ְְְִִֵֵֵֶַָָ�בבית

�בסנהדרי� י�מא ‰ÔLc:�מ�כת CÙLŒÏ‡.��מק ְְְְִֶֶֶַַָ∆∆∆«∆∆ָ

�מ� ה�ז�ח, מ� המס�ק ה��� �� ְְִִֵַַָ�ְְִֶֶֶַַ���פכי�

ל�חנ אלֿמח�� אתֿה��� "וה�ציא :ה"��אמר: ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

Û¯OÈ ÔLc‰ CÙLŒÏÚ.א�א ל�מר, �למ�ד �אי� «∆∆«∆∆ƒ»≈ְֵֶֶַַָ



xwieciying`קמ meiqelwpe`

óøOé ïLcä CôL-ìr Làa íéör-ìri''yx:ô ©¥¦−¨¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
âéøác íìrðå ebLé ìàøNé úãr-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈

ýåýé úåöî-ìkî úçà eùrå ìäwä éðérî¥«¥¥−©¨¨®Â§¨ÂŸ©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²
eîLàå äðéNrú-àì øLài''yx:ãéärãBðå £¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«§«§¨Æ

ìäwä eáéø÷äå äéìr eàèç øLà úàhçä©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸©¨¹̈
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãrBîåè-ìr íäéãé-úà äãrä éð÷æ eëîñå ¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©
èçLå ýåýé éðôì øtä Làøéðôì øtä-úà ¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéæèøtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå §Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®
:ãrBî ìäà-ìàæé-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå ¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦

éðt úà ýåýé éðôì íéîrt òáL äfäå ícä©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬
úëøtäi''yx:çéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ

ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk úàå§¥´¨©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈

ãrBî ìäà çút-øLài''yx:èéBaìç-ìk úàå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−
äçaænä øéè÷äå epnî íéøéi''yx:ëøtì äNrå ¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈

çìñðå ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì äNr øLàk©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬

„Ï‡¯NÈיג ‡zL�k Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈

‡Ób˙Ù ‡qÎÓ È‰ÈÂ ÔeÏzLÈƒ¿¿ƒ≈¿«»ƒ¿»»

ÏkÓ „Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ È�ÈÚÓ≈≈≈¿»»¿«¿¿«ƒ»

ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:Ôe·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡ÏידÚ„È˙˙Â ¿ƒ¿¬»»ƒ¿ƒ¿¿«

Ôe·¯˜ÈÂ dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ¿»ƒ»¬«ƒ»¿

‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï d˙È Ôe˙ÈÈÂ¿«¿»≈»√»«¿«ƒ¿»

È˙טו ‡zL�Î È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»

ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È¿≈«≈»√»¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂטזÏÚÈÂ ¿ƒ»»√»¿»¿»≈

‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡�‰k«¬»«»ƒ¿»¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓÏיז‡�‰k ÏBaËÈÂ ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¬»

ÔÈ�ÓÊ Ú·L ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ

:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„√̃»¿»»√»»À¿»

˜¯�˙יח ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿«

ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜ Èc ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»ƒ¿«¿«

‡„BÒÈÏ „BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿»»¿»≈ƒ»

ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡�ÓÊיטL¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ ƒ¿»¿»»«¿≈«¿≈

:‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dpÓכ„aÚÈÂ ƒ≈¿«≈¿«¿¿»¿«¿≈

‡¯B˙Ï „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï¿»¿»ƒ¬«¿»

¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««

é"ùø

:��� �� אי� �אפ�� Ï‡¯NÈ(È‚)לל�ד ˙„Ú. ְֲִֵֵֶֶֶַָ¬«ƒ¿»≈
סנהדרי� c·¯:א�� ÌÏÚ�Â.אחת� לה�ר�ת טע� ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְַַָ

מ�ר �ה�א ����רה, �רת�ת eNÚÂ:מ�ל Ï‰w‰. ְִֵֶֶַָָ�ָ«»»¿»
�יה�: על צ��ר ‰Î¯t˙(ÊÈ)�ע�� È�t ˙‡. ִִֶֶַָ≈¿≈«»…∆

מ�ל ה�ד�". �רכת �ני "את א�מר: ה�א ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�למעלה

סרח�, מע�ט� א� מדינה. עליו ��רחה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָלמל�

�מליא אי� סרח�, ��� וא� מתק�מת, ��� ְְֵַָָָָ�ְְְִִֶֶֶַַָָ�מליא

עדי� מ�יח, �ה� ��חטא �א�, א� מתק�מת. ���ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חס ,��� מ�חטא� ה�ק��; על ה�ק�� קד�ת ��ְֵ�ְְִִֶַַַַָָָ�ַָ

ה�ד�ה: נס��קה ÁaÊÓ(ÁÈ)ו�ל��, „BÒÈ ְְְְִַַָָ�ָ¿ƒ¿«
„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰.,מערבי יס�ד זה »…»¬∆∆«…∆≈ְֲִֶַָ

ה�תח: �נגד ÌÈ¯È(ËÈ)�ה�א BaÏÁŒÏk ˙‡Â. ְֶֶֶֶַַ¿≈»∆¿»ƒ
�לי�ת, ���י י�תרת �א� �ר� ��א ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוא�ֿעלֿ�י

�מ�ניֿ וג�'". ע�ה �א�ר ל�ר מ"וע�ה ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמדי�

מ�ל י�מעאל: ר�י �בי �נא ?�� נת�ר�� לא ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹמה

מ�ני �סרח�נ� �מעט א�הב� על ��ע� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָלמל�

tÏ¯(Î)ח�ת�: ‰NÚÂ.זה:¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k ִָ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«
˙‡hÁ‰.להביא מ�יח, �ה� �פר ��פר� �מ� ««»ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

�א�, �ר� ��א מה �� ��ר� �לי�ת, ���י ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹי�תרת

אחת ח�ר �א� לל�ד העב�ד�ת, �מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹולכ�ל

על ���ני� ��צינ� לפי �ס�ל, � ה��נ�ת ְִִִִִֶַַַַָָָָָמ�ל

הצר� ��ר, � אחת �מ�נה ��תנ� החיצ�� ְַ�ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�ז�ח

`xwieciyy mei qelwpe`

íäìi''yx:àëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå ¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ
øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´

:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−
åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äùrå àèçé¤«¡¨®§¨¿̈Ÿ©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈

íLàå äââLa äðéNrú-àì øLài''yx:âë-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««
àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯

íéîz øëæ íéfr øérN Bðaø÷-úài''yx: ¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«
ãëBúà èçLå øérOä Làø-ìr Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½

ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà íB÷îa¦§²£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®
àeä úàhçi''yx:äëúàhçä ícî ïäkä ç÷ìå ©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ

-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîci''yx:åë-úàå ¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«§¤

çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk̈¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

Bìi''yx:ôéùùæëäââLá àèçz úçà Lôð-íàå «§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈
ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä írî¥©´¨¨®¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²

:íLàå äðéNrú-àì øLàçëåéìà òãBä Bà £¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈
úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹§¦©³
:àèç øLà Búàhç-ìr äá÷ð äîéîz íéfr¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

èëíB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä Làø ìr Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ ‡�‰k ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¬»¿ƒ¿¿≈¿

aÓÏ¯‡כא ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»

È„ ‡Ók d˙È „È˜B‡Â ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ

˙‡hÁ ‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ƒ»»«¿»»««

:‡e‰ ‡Ï‰˜כב·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ ¿»»ƒ«»≈

ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓ „Á „aÚÈÂ¿«¿≈«ƒ»ƒ«»«¿»

‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:·BÁÈÂ eÏLaכגdÏ Ú„È˙‡ B‡ ¿»¿≈ƒ¿¿«≈

˙È È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ««¿«¿ƒ»

:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ d�a¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

¯LÈ‡כד ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»

ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È ÒBkÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈«¬«¿ƒ«

:‡e‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È»¬»»»√»¿»«»»

„hÁ‡˙‡כה ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»

‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿««¿¿»

‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»¿≈≈ƒ»

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„ÓכוÏk ˙ÈÂ «¿¿»«¬»»¿»»

˙ÒÎ� ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«

‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»

:dÏ ˜·zLÈÂ d˙·BÁÓכזÌ‡Â ≈¿≈¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ

‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡¡««≈¿»≈«»

‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa ‡Ú¯‡„¿«¿»¿∆¿¿««ƒƒ«»

‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:·BÁÈÂכחd˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ ¿≈ƒ¿¿«≈¿≈

ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ d�a¯˜ È˙ÈÈÂ ·Á Ècƒ»¿«¿ƒÀ¿»≈¿ƒ«ƒƒ

Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡˙·e˜� ‡zÓÏL¿∆¿»¿¿»«¿≈ƒ

:·ÁכטLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ »¿ƒ¿»¿≈«≈

¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÒBkÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿ƒ»«»»«¬«

é"ùø

מע�בת: מה� אחת ���נה �א�, ‡L¯(Î·)ל�מר ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָ¬∆
‡ËÁÈ ‡ÈN�.ה��יא� ה��ר, א�רי 'א�רי'; ל��� »ƒ∆¡»ְְְִֵֵֶַַַַָ

וחמר קל �גגת�! על ��רה להביא לב נ�ת� ���ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

זד�נ�תיו: על 'א�.‡Ú„B‰ŒB(Î‚)��תחרט �מ� ְְִֵֶַָָ«ְִ

�ל��� �����י� י� "א�" הר�ה ה�בר'; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָה�דע

��ר �י נ�דע "א� וכ�: "א�"; �מק�� ו"א�" ְְְִִִִֵַ"א�"

ה�א" ‡ÂÈÏ:נ�ח Ú„B‰.ה�א� סב�ר היה ��חטא ַָ«≈»ְֶֶָָָָָ

היה: �א��ר ל� נ�דע מ�א� �לאחר ְִִֵֶֶַַַָָָה�ר,

(„Î)‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa.,��פ�� ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ַָ

�ע�לה מפר� ‰e‡:�ה�א ˙‡hÁ.,ר�� � ל�מ� ְֶָָָֹ«»ְִֵָ

�ס�ל: � ל�מ� BÓc(Î‰)��א ˙‡Â.:��ה �ירי ְִֶָֹ¿∆»ְֵַָָ

(ÂÎ)ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk.�אמ�רי �א�ת� ¿≈∆∆««¿»ƒְִֵָ



קמי `xwieciyy mei qelwpe`

íäìi''yx:àëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå ¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ
øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´

:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−
åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äùrå àèçé¤«¡¨®§¨¿̈Ÿ©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈

íLàå äââLa äðéNrú-àì øLài''yx:âë-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««
àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯

íéîz øëæ íéfr øérN Bðaø÷-úài''yx: ¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«
ãëBúà èçLå øérOä Làø-ìr Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½

ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà íB÷îa¦§²£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®
àeä úàhçi''yx:äëúàhçä ícî ïäkä ç÷ìå ©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ

-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîci''yx:åë-úàå ¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«§¤

çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk̈¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

Bìi''yx:ôéùùæëäââLá àèçz úçà Lôð-íàå «§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈
ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä írî¥©´¨¨®¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²

:íLàå äðéNrú-àì øLàçëåéìà òãBä Bà £¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈
úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹§¦©³
:àèç øLà Búàhç-ìr äá÷ð äîéîz íéfr¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

èëíB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä Làø ìr Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ ‡�‰k ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¬»¿ƒ¿¿≈¿

aÓÏ¯‡כא ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»

È„ ‡Ók d˙È „È˜B‡Â ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ

˙‡hÁ ‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ƒ»»«¿»»««

:‡e‰ ‡Ï‰˜כב·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ ¿»»ƒ«»≈

ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓ „Á „aÚÈÂ¿«¿≈«ƒ»ƒ«»«¿»

‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:·BÁÈÂ eÏLaכגdÏ Ú„È˙‡ B‡ ¿»¿≈ƒ¿¿«≈

˙È È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ««¿«¿ƒ»

:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ d�a¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

¯LÈ‡כד ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»

ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È ÒBkÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈«¬«¿ƒ«

:‡e‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È»¬»»»√»¿»«»»

„hÁ‡˙‡כה ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»

‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿««¿¿»

‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»¿≈≈ƒ»

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„ÓכוÏk ˙ÈÂ «¿¿»«¬»»¿»»

˙ÒÎ� ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«

‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»

:dÏ ˜·zLÈÂ d˙·BÁÓכזÌ‡Â ≈¿≈¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ

‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡¡««≈¿»≈«»

‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa ‡Ú¯‡„¿«¿»¿∆¿¿««ƒƒ«»

‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:·BÁÈÂכחd˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ ¿≈ƒ¿¿«≈¿≈

ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ d�a¯˜ È˙ÈÈÂ ·Á Ècƒ»¿«¿ƒÀ¿»≈¿ƒ«ƒƒ

Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡˙·e˜� ‡zÓÏL¿∆¿»¿¿»«¿≈ƒ

:·ÁכטLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ »¿ƒ¿»¿≈«≈

¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÒBkÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿ƒ»«»»«¬«

é"ùø

מע�בת: מה� אחת ���נה �א�, ‡L¯(Î·)ל�מר ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָ¬∆
‡ËÁÈ ‡ÈN�.ה��יא� ה��ר, א�רי 'א�רי'; ל��� »ƒ∆¡»ְְְִֵֵֶַַַַָ

וחמר קל �גגת�! על ��רה להביא לב נ�ת� ���ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

זד�נ�תיו: על 'א�.‡Ú„B‰ŒB(Î‚)��תחרט �מ� ְְִֵֶַָָ«ְִ

�ל��� �����י� י� "א�" הר�ה ה�בר'; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָה�דע

��ר �י נ�דע "א� וכ�: "א�"; �מק�� ו"א�" ְְְִִִִֵַ"א�"

ה�א" ‡ÂÈÏ:נ�ח Ú„B‰.ה�א� סב�ר היה ��חטא ַָ«≈»ְֶֶָָָָָ

היה: �א��ר ל� נ�דע מ�א� �לאחר ְִִֵֶֶַַַָָָה�ר,

(„Î)‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa.,��פ�� ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ַָ

�ע�לה מפר� ‰e‡:�ה�א ˙‡hÁ.,ר�� � ל�מ� ְֶָָָֹ«»ְִֵָ

�ס�ל: � ל�מ� BÓc(Î‰)��א ˙‡Â.:��ה �ירי ְִֶָֹ¿∆»ְֵַָָ

(ÂÎ)ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk.�אמ�רי �א�ת� ¿≈∆∆««¿»ƒְִֵָ



xwiediyy`קמב meiqelwpe`

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À
íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä øLàk©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼
ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®

Bì çìñðå ïäkä åéìr øtëåi''yx:ôáì-íàå §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦
äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈

:äpàéáéâìúàhçä Làø ìr Bãé-úà Cîñå §¦¤«¨§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®
èçLé øLà íB÷îa úàhçì dúà èçLå§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−

äìòä-úài''yx:ãìúàhçä ícî ïäkä ç÷ìå ¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ
-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤

:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìkäì-ìk-úàå ¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¤¨
k øéñé daìççáfî áNkä áìç øñeé øLà ¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©

ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬

Bì çìñðå àèç-øLài''yx:ôäà-ék Lôðå £¤¨−̈§¦§©¬«§¤´¤¦
äàø Bà ãr àeäå äìà ìB÷ ärîLå àèçú¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½¬¨−̈

Bðår àNðå ãébé àBì-íà òãé Bài''yx:áBà ´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«´
úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧

íìrðå àîè õøL úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´

:‡˙ÏÚcלdÓ„Ó ‡�‰k ·qÈÂ «¬»»¿ƒ««¬»ƒ¿«

‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿««¿¿»

„BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»»¿«≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏלאÏk ˙ÈÂ ƒ»¿«¿¿»¿»»

·¯˙ ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«

‡�‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»

Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

˜·zLÈÂ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ¿»ƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿¿≈

:dÏלבd�a¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â ≈¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈

:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL ‡a˜� ‡˙‡hÁÏ¿«»»À¿»¿∆¿»«¿ƒ«

¯LÈ‡לג ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»

‡˙‡hÁÏ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙‡hÁ„¿«»»¿ƒ»«¿«»»

:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒ»¬»»

„hÁ‡˙‡לד ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»

zÈÂ dÚaˆ‡a‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ Ô ¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿««¿¿»

„BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»»¿«≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏלהÏk ˙ÈÂ ƒ»¿«¿¿»¿»»

·¯˙ ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«

˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈

‡i�a¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰˙È ‡�‰k«¬»»¿¿«¿¿»«À¿¿«»

ÏÚ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„«¿»ƒ««¬ƒ«¬»«

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

˜Ïא ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««

Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò ‡e‰Â ÈÓBÓ≈¿»ƒ¬»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡בB‡ ƒ»¿«ƒƒ«≈≈

·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L�‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»

B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï·�· B‡¿ƒ¿««¿»¿»»»

˙Ï·�a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚa ˙Ï·�a¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿«

é"ùø

�למי�: אצל האמ�ר �עז L‡k¯(Ï‡)המפר�י� ְְִִֵֵֶַָָָָָֹ«¬∆
ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰.עז �אמ�רי «≈∆≈«∆««¿»ƒְֵֵֵ

��למי�: hÁÏ‡˙(Ï‚)האמ�רי� d˙‡ ËÁLÂ. ְֲִִִָָ¿»«…»¿«»
ח�את: ל�� �חיטת� ÒeÈ¯(Ï‰)��הא ¯L‡k ְְְִֵֵֶַָָָ«¬∆«

·Nk‰ ·ÏÁ.,ח�את א� �אליה, אמ�רי� ��תר�� ≈∆«∆∆ְְִִֵֶַַַַָָָ

האמ�רי� ע� אליה טע�נה ���ה, �אה :��היא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

'‰ ÈM‡ ÏÚ..��ל הע��י�ת הא� מד�ר�ת על «ƒ≈ְֲֵֵַַָָ

�לע"ז: ‡Ï‰(‡)פואיילי"� ÏB˜ ‰ÚÓLÂ.דבר� ְַַ¿»¿»»»ְָָ

ל� י�דע �א� �ב�עה, �ה��יע�ה� ,�� עד ְְִִִֵֵֶֶֶַָ�ה�א

ל�: ��עיד B‚Â'(·)עד�ת Úbz ¯L‡ LÙ� B‡. ִֵֶָ∆∆¬∆ƒ«¿
ל�ק��, י�נס א� קד�י� יאכל ה�� ה�מאה ְְִִִֵַַַָָָָָֹ�ְַַַ�לאחר

נדר� �ב�ע�ת �מ�כת �רת. ��ד�נ� �בר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ�ה�א

`xwiediyy mei qelwpe`

íLàå àîè àeäå epnîi''yx:âòbé éë Bà ¦¤½§¬¨¥−§¨¥«´¦³¦©Æ
da àîèé øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬¦§−̈¨®

íLàå òãé àeäå epnî íìrðåi''yx:ãLôð Bà §¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«´¤¿¤
Bà | òøäì íéúôNá àháì òáMú ék¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈
úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬

älàîi''yx:äälàî úçàì íLàé-éë äéäå ¥¥«¤§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤
:äéìr àèç øLà äcåúäåå-úà àéáäå §¦̧§©½̈£¤¬¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤

äá÷ð àèç øLà Búàhç ìr ýåýéì BîLà£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧
úàhçì íéfr úøérN-Bà äaNk ïàvä-ïî¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìr øtëåærébú àì-íàå §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©
ézL àèç øLà BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé̈»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬
úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøúŸ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈

:äìòì ãçàåçïäkä-ìà íúà àéáäå §¤¨¬§Ÿ¨«§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½
÷ìîe äðBLàø úàhçì øLà-úà áéø÷äå§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈¦«®̈¨©¯

ìécáé àìå Btør ìenî BLàø-úài''yx:èäfäå ¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«§¦º̈
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä øé÷-ìr úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁƒ̄¬»¿»»ƒ≈¿«»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰ÂגÈ¯‡ B‡ ¿¿»»¿»¬≈

d˙·BÒ ÏÎÏ ‡L�‡ ˙·‡BÒa ·¯˜Èƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈

dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈

:·ÁÂ Ú„È ‡e‰ÂדÈ¯‡ L�‡ B‡ ¿»«¿»¡«¬≈

B‡ ‡L‡·‡Ï ÔÂÙÒ· ‡L¯ÙÏ Ìi˜È¿««¿»»»¿ƒ¿»¿«¿»»

‡L�‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»

Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·ÁÂהÈ¯‡ È‰ÈÂ ¿»«¬»≈ƒ≈ƒ≈¬≈

·Á Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»

:dÏÚוÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ¬«¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»

ÔÓ ‡˙·e˜� ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»¿¿»ƒ

ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡�Ú»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ

‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»

:d˙·BÁÓזd„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â ≈¿≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈

Èc d˙·BÁ ˙È È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»¿≈ƒ

È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z ·Á»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈

„ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰�BÈ»√»¿»«¿«»»¿«

:‡˙ÏÚÏח˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ «¬»»¿«¿ƒ»¿¿»

‡˙‡hÁÏ Èc ˙È ·¯˜ÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ»≈»ƒ¿«»»

dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„«̃¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Ï˙kט ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆

é"ùø

��:epnÓ ÌÏÚ�Â.ה�מאה:ÌL‡Â.�קד �אכילת ֵ¿∆¿«ƒ∆ַ�ְָ¿»≈ֲִֶַַֹ

מק��: �ביאת ‡„Ì(‚)א� ˙‡ÓËa.טמאת ז� ְְִִַָ¿À¿«»»�ְַ

B˙‡ÓË:מת ÏÎÏ.וזב�תל זבי� מ�ע טמאת :ר��ת ֵ¿…À¿»ְַ�ְְִַַַָָ

‡ÓËÈ ¯L‡.:נ�ה �ב�על ה��גע .daלר��ת ¬∆ƒ¿»ְְִֵֵַַַָ»
טה�ר ע�� נבלת ��לע e‰Â‡:לר��ת ...ÌÏÚ�Â ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿

Ú„È.ה�מאה א�.ÌL‡Â:��כח קד� �אכילת »«ֶַַָ�ְָ¿»≈ֲִֶַַֹ

מק��: ��ב.ÌÈ˙ÙNa(„)�ביאת .Ú¯‰Ï:ולא ְְִִַָƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«
ÈËÈ‰Ï·:לעצמ� B‡.,אכל ולא אכל �ג��: לעצמ�, ְְַ¿≈ƒְְְְַַַֹֹֹ

אי�� ולא h·È‡:אי�� ¯L‡ ÏÎÏ.לר��ת ְִִַַֹ¿…¬∆¿«≈ְַ

epnÓ:ל�עבר ÌÏÚ�Â.א�ה �ל �ב�עת�, על ועבר ְֶַָ¿∆¿«ƒ∆ְְֵֶַַָָָ

��� �ב�עה אבל �א�, �מפר� וי�רד ע�לה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹ�קר��

�א��: א�א ז� �קר�� אינ� ממ��, �פירת ��ְְְְִֵֶַָָָָָָָָ

(Á)‰�BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â.ח�את ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ַָ

לע�לה. ז')ק�דמת ��מה?(זבחי� ה�בר למה ְְֶֶֶַָָָָ

��ר�� נכנס �רקליט, ר�ה לר��ת, ��כנס ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָלפרקליט

ÏÈc·È:אחריו ‡ÏÂ.אחד סימ� א�א מ�לק :אינ� ֲַָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ

Û¯Ú.מ�ל ה��אר. לצד המ��ע הרא� �ב� ה�א …∆ְַַָֹֹ�ְַַַָָ

אח�רי �ל אר� וה�א הער�, את הר�אה מ�ל ְֲֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹער�,

‰hÁ‡˙(Ë)ה��אר: ÌcÓ ‰f‰Â.לא �ע�לה, ַַָ¿ƒ»ƒ«««»ְָֹ

א�חז �מ��י: ה�אה �בח�את מ��י, א�א ְְִִִִֵֶַַָָָָהטעי�



קמג `xwiediyy mei qelwpe`

íLàå àîè àeäå epnîi''yx:âòbé éë Bà ¦¤½§¬¨¥−§¨¥«´¦³¦©Æ
da àîèé øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬¦§−̈¨®

íLàå òãé àeäå epnî íìrðåi''yx:ãLôð Bà §¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«´¤¿¤
Bà | òøäì íéúôNá àháì òáMú ék¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈
úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬

älàîi''yx:äälàî úçàì íLàé-éë äéäå ¥¥«¤§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤
:äéìr àèç øLà äcåúäåå-úà àéáäå §¦̧§©½̈£¤¬¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤

äá÷ð àèç øLà Búàhç ìr ýåýéì BîLà£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧
úàhçì íéfr úøérN-Bà äaNk ïàvä-ïî¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìr øtëåærébú àì-íàå §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©
ézL àèç øLà BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé̈»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬
úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøúŸ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈

:äìòì ãçàåçïäkä-ìà íúà àéáäå §¤¨¬§Ÿ¨«§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½
÷ìîe äðBLàø úàhçì øLà-úà áéø÷äå§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈¦«®̈¨©¯

ìécáé àìå Btør ìenî BLàø-úài''yx:èäfäå ¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«§¦º̈
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä øé÷-ìr úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁƒ̄¬»¿»»ƒ≈¿«»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰ÂגÈ¯‡ B‡ ¿¿»»¿»¬≈

d˙·BÒ ÏÎÏ ‡L�‡ ˙·‡BÒa ·¯˜Èƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈

dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈

:·ÁÂ Ú„È ‡e‰ÂדÈ¯‡ L�‡ B‡ ¿»«¿»¡«¬≈

B‡ ‡L‡·‡Ï ÔÂÙÒ· ‡L¯ÙÏ Ìi˜È¿««¿»»»¿ƒ¿»¿«¿»»

‡L�‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»

Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·ÁÂהÈ¯‡ È‰ÈÂ ¿»«¬»≈ƒ≈ƒ≈¬≈

·Á Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»

:dÏÚוÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ¬«¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»

ÔÓ ‡˙·e˜� ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»¿¿»ƒ

ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡�Ú»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ

‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»

:d˙·BÁÓזd„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â ≈¿≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈

Èc d˙·BÁ ˙È È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»¿≈ƒ

È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z ·Á»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈

„ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰�BÈ»√»¿»«¿«»»¿«

:‡˙ÏÚÏח˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ «¬»»¿«¿ƒ»¿¿»

‡˙‡hÁÏ Èc ˙È ·¯˜ÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ»≈»ƒ¿«»»

dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„«̃¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Ï˙kט ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆

é"ùø

��:epnÓ ÌÏÚ�Â.ה�מאה:ÌL‡Â.�קד �אכילת ֵ¿∆¿«ƒ∆ַ�ְָ¿»≈ֲִֶַַֹ

מק��: �ביאת ‡„Ì(‚)א� ˙‡ÓËa.טמאת ז� ְְִִַָ¿À¿«»»�ְַ

B˙‡ÓË:מת ÏÎÏ.וזב�תל זבי� מ�ע טמאת :ר��ת ֵ¿…À¿»ְַ�ְְִַַַָָ

‡ÓËÈ ¯L‡.:נ�ה �ב�על ה��גע .daלר��ת ¬∆ƒ¿»ְְִֵֵַַַָ»
טה�ר ע�� נבלת ��לע e‰Â‡:לר��ת ...ÌÏÚ�Â ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿

Ú„È.ה�מאה א�.ÌL‡Â:��כח קד� �אכילת »«ֶַַָ�ְָ¿»≈ֲִֶַַֹ

מק��: ��ב.ÌÈ˙ÙNa(„)�ביאת .Ú¯‰Ï:ולא ְְִִַָƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«
ÈËÈ‰Ï·:לעצמ� B‡.,אכל ולא אכל �ג��: לעצמ�, ְְַ¿≈ƒְְְְַַַֹֹֹ

אי�� ולא h·È‡:אי�� ¯L‡ ÏÎÏ.לר��ת ְִִַַֹ¿…¬∆¿«≈ְַ

epnÓ:ל�עבר ÌÏÚ�Â.א�ה �ל �ב�עת�, על ועבר ְֶַָ¿∆¿«ƒ∆ְְֵֶַַָָָ

��� �ב�עה אבל �א�, �מפר� וי�רד ע�לה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹ�קר��

�א��: א�א ז� �קר�� אינ� ממ��, �פירת ��ְְְְִֵֶַָָָָָָָָ

(Á)‰�BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â.ח�את ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ַָ

לע�לה. ז')ק�דמת ��מה?(זבחי� ה�בר למה ְְֶֶֶַָָָָ

��ר�� נכנס �רקליט, ר�ה לר��ת, ��כנס ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָלפרקליט

ÏÈc·È:אחריו ‡ÏÂ.אחד סימ� א�א מ�לק :אינ� ֲַָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ

Û¯Ú.מ�ל ה��אר. לצד המ��ע הרא� �ב� ה�א …∆ְַַָֹֹ�ְַַַָָ

אח�רי �ל אר� וה�א הער�, את הר�אה מ�ל ְֲֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹער�,

‰hÁ‡˙(Ë)ה��אר: ÌcÓ ‰f‰Â.לא �ע�לה, ַַָ¿ƒ»ƒ«««»ְָֹ

א�חז �מ��י: ה�אה �בח�את מ��י, א�א ְְִִִִֵֶַַָָָָהטעי�



xwiediriay`קמד meiqelwpe`

àeä úàhçi''yx:éäìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈
-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå ètLnk©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤

Bì çìñðå àèçi''yx:ñéòéáùàéâéOú àì-íàå ¨−̈§¦§©¬«§¦ŸÁ©¦̧
ì Bãéì Bà íéøú ézLàéáäå äðBé-éðá éðL ¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´§¥«¨¼§¥¦̧

úìñ äôàä úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤
äéìr ïzé-àìå ïîL äéìr íéùé-àì úàhçì§©¨®«Ÿ¨¦̧Ÿ¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ

àåä úàhç ék äðáìi''yx:áé-ìà dàéáäå §Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»¤
Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹
ýåýé éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®
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ל�ז�ח וה�ל� נ�ז וה�� �מ�יז, hÁ‡˙:�ער� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ«»
‡e‰.:ס�לה� � ל�מ� ��א ��רה, � ְְְְִִֵֶָָָָֹל�מ�

(È)ËtLnk.נדבה �ל הע�� �ע�לת האמ�ר �דת «ƒ¿»ְְְֶַָָָָָָ

ה�ר�ה: ‰Â‡(È‡)�רא� ˙‡hÁ Èk.�י�� ואי� ְַָָָֹƒ«»ƒְִֵַ

מה�ר: קר�נ� ‰Â‡(È·)��הא ˙‡hÁ.נקמצת ְְְֵֶָָָ�ָ«»ƒְִֶֶ

�ס�לה: � ל�מ� ��א ��רה, � ל�מ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹונקטרת

(‚È)‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ.,ה�ת�ב ��ה �א� ««»¬∆»»ִַָָָ

וכא� "מח�את�", נאמר: �בד��ת �ע�יר�ת ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ�הרי

ר��תינ� �ק�ק� "עלֿח�את�", נאמר: ���ת, ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָ�ד�י

כז) ע�יר,(כריתות ��ה�א חטא �א� ְִִִֶֶָָָָמ�א�,

יביא והעני, �עירה, א� לכ��ה, מע�ת ְְְְְְֱִִִִִִֶָָָָוהפרי�

��רי� ל��י מע�ת הפרי� ��רי�. ��י ְְְְִִִִִִִֵֵָָָמ�קצת�

מ�קצ יביא נאמר:והעני, [לכ� האיפה ע�ירית ת� ְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

האיפה לע�ירית מע�ת הפרי� ְֲִִִִֵֵַַָָָָ"מח�את�"];

לכ� ע�יר, קר�� ויביא עליה� י�סי� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָוהע�יר,

"עלֿח�את�" �א�: l‡Ó‰:נאמר ˙Á‡Ó.מאחת ֱֶַַַָָ≈««≈≈∆ֵַַ

א� �ע�יר�ת, א� �עני�: האמ�ר�ת ��ר�ת ְֲֲִִִַַָָָָָֹמ�ל�

���ת �ד�י א� ל�מר?(ת"כ)�ד��ת, �למ�ד �מה ; ְְְֵַַַַַַ

�עירה, א� �כ��ה יהי� ��ה� החמ�רי� ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָ��כ�ל,

�ע�ירית יהי� ����י� וה��י� �ע��, יהי� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַוה��י�

לה�ו�ת מא�ה", "מאחת ל�מר: �למ�ד ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָהאיפה?

יד�, ה�יגה א� ��עירה, לכ��ה לחמ�רי� ְְְֲִִִִִִִַַָָָָק�י�

���ת �ד�י האיפה לע�ירית ל��י� החמ�רי� :ואת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

‰Á�nk Ô‰kÏ ‰˙È‰Â.ח�טא מנחת על לל�ד ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְִֵֵַַַ

ור��תינ� ���ט�. לפי זה� נאכלי�; �יריה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָ��הי�

�ה�(ת"כ)�ר�� זה ח�טא וא� ל�ה�", "והיתה : ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ

�היא �ה�, נדבת מנחת ��אר ל� �הא ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹה�א,

תאכל" לא �היה טז)�"�ליל ו ŒÈk(ÂË):(לקמ� ְְִִֵֵֶָָֹƒ
.ÏÚÓ ÏÚÓ˙(ת"כ)א�א מק�� �כל "מעילה" אי� ƒ¿…««ְְִֵֶָָָָ

א�מר ה�א וכ� כה)���י, ה א הימי� "ו�מעל�(דברי : ְְֲִִֵֵַ

וכ� ע�יֿהאר�"; אלהי אחרי ו�זנ� אבתיה� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ�אלהי

�ס�טה א�מר ה)ה�א מעל"(במדבר ב� "�מעלה :: ְֲֵַָָָָ
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é"ùø

'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ..��ההק מ� ��הנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

לה��: ונאמר "חטא" �א�: נאמר הזהר? ְְְְֱֱֵֶֶַַַַָָ�ְֵָוהיכ�

�תר�מה כב)"חטא" עליו(לקמ� "ולאֿי�א� : ְְְְִִֵָָָֹ

מה אי, הזהיר. �א� א� הזהיר, �ה�� מה ְְְְִִִִִֵַַַַָָחטא".

הזהיר לא �א� א� הא�כל, על הזהיר לא ְְְִִִִֵַַַָָָֹֹ�ה��

מעל", "תמעל ל�מר: �למ�ד הא�כל? על ְְִֵֶַַַַַָָֹא�א

‰':ר�ה ÈL„wÓ.�קד�י יצא� ל��, המיחדי� ִָƒ»¿≈ְַ�ְִִֵַָָָָ

�מ�.‡ÏÈ:ק�י� ק�ה, יג)ל��� יז :(יחזקאל ִַ«ƒְְֶָ

��י �� ק�ה �א� א� לקח", האר� ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ואתֿאילי

ÌÈÏ˜LŒÛÒk:�ני� Ek¯Úa.י�� �וה ��הא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְֵֵֶֶָ

ÌlLÈ.(ÊË)סלעי�: L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â ְִָ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈
כו) להק��:(כריתות, וחמ� Ú„ÈŒ‡ÏÂ(ÊÈ)קר� ְֵֶֶֶֶַָֹ¿…»«

‡È·‰Â ...ÌL‡Â.ספק ��א �מי מד�ר ה�ה העני� ¿»≈¿≈ƒְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

�ג��: לאו, א� עליו עבר א� ידע ולא ליד� ְְְִִֵַַָָָָָָָֹ�רת

אתח ואכל ה�ר, ���יה� �כסב�ר לפניו, ו��� לב ְֵֶ�ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ידע ולא היתה, חלב �ל אחת ל�: אמר� ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאחת.

�מג� �ל�י א�� מביא זה הרי אכל, חלב �ל ז� ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא�

י�דע וא� חטא, ���אי ל� נ�דע ��א זמ� �ל ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו

ח�את יביא זמ�, לאחר N�Â‡:ל� ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ ְְִַַַַָָ¿…»«¿»≈¿»»
.B�BÚ(ת"כ)ה�ת�ב הרי א�מר: ה�לילי י�סי ר�י ¬ְֲִִִֵֵֵַַַָ

��עני� וכ�ה ��ה אחת על ידע, ��א מי את ְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹענ�

מ�� לידע נפ�� א� א�מר: י�סי ר�י ��דע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאת

��א הרא��� מאד� �למד צא צ�יקי�, �ל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�כר�

עליה, ועבר תע�ה" "לא מצות על א�א ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנצט�ה

איז� וכי �לד�ר�תיו! עליו נקנס� מית�ת ��ה ְְְְְִִִֵֵַָָָָראה

הוי �רענ�ת? �ל א� ט�בה, �ל מר�ה: ְֱֵָ�ֶֶָָ�ְִָמ�ה

המע�טה, �רענ�ת מ�ת א� ט�בה. מ�ה ְְַָָ�ִִִֵַָָא�מר:

ט�בה מ�ה ולד�ר�תיו, ל� נקנס� מית�ת ��ה ְְְְִִִֵַָָָָראה

וה�תע�ה וה��תר�ת ה���לי� מ� ל� ה���ב ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ�ְַהמר�ה,

ל� ��ז�ה וכ�ה ��ה אחת על ְְְִִִֶֶַַַַַַָָ�י��ֿה���רי�,

ה��ר�ת. �ל ס�� עד ��ר�תיו �לד�ר�ת ְְַַָָָ�לד�ר�תיו

א�מר ה�א הרי א�מר: עקיבא ו)ר�י יז :(דברי� ֲֲִִֵֵֵַָ

א� וג�'". עדי� �ל�ה א� עדי� �ני� ְְְִִִִִֵֵַַָֹ"עלֿ�י

ה�ת�ב ל� �רט ל�ה ��ני�, העד�ת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתק�מת

עליו, להחמיר �לי�י להביא א�א ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹ��ל�ה?

א� והז�ה. ענ� לעני� �א�� ���צא �ינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹולע��ת

�ע�ברי עברה לע�ברי ל�ט�ל ה�ת�ב ענ� ��ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ

ט�ב �כר ����� וכ�ה ��ה אחת על ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָעברה,

�� אלעזר ר�י מצוה. �ע��י מצוה לע��י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָל�ט�ל

א�מר: יט)עזריה כד ב�ד�(דברי� קציר� תקצר "�י ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ

א�מר ה�א הרי ��דה". עמר כד)ו�כח� :(ש� ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹ

למי �רכה ה�ת�ב קבע � וג�'" יברכ� ְְְְְְִֶַַַַָָָָָ"למע�

היתה מע�ה: אמר ידע. �לא מצוה עלֿיד� ְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ��את

העני �מצא� הימ��, ונפלה �כנפיו צר�רה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסלע

ל� ק�בע ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א הרי ,�� ְְְֲִֵֵֵַַַָָָונת�רנס

ÌL‡Ï(ÁÈ)�רכה: Ek¯Úa.האמ�ר �ער� ְָָ¿∆¿¿¿»»ֵֶָָָ



קמה `xwiediriay mei qelwpe`

-úà àéáäå ýåýé éLãwî äââLa äàèçå§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤
Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²

íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñki''yx:æèúàå ¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«§¥´
BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
åéìr øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìr óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²

ìñðå íLàä ìéàaBì çi''yx:ôæéék Lôð-íàå §¥¬¨«¨−̈§¦§©¬«§¦¤̧¤Æ¦´
øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà äúNrå àèçú¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−

Bðår àNðå íLàå òãé-àìå äðéNrú àìi''yx: ´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬£Ÿ«
çéíLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈

È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Ó eÏLa ·BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ

ÔÓ ÌÈÏL ¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È»«¿≈√»¿»¿«¿ƒƒ

ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk d�Ò¯Ùa ‡�Ú»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜טז·Á Èc ˙ÈÂ ¿»«¬»»¿»ƒ»

dLÓÁ ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓƒ¿»¿««¿»À¿≈

‡�‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»

‡¯Î„a È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡�‰ÎÂ¿«¬»¿««¬ƒ¿ƒ¿»

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„יזÌ‡Â «¬»»¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ

ÏkÓ ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»

ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È ‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿»»«¿≈ƒ«≈

:d·BÁיחÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ ≈¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

‡�‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï d�Ò¯Ùa ‡�Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

é"ùø

'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ..��ההק מ� ��הנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

לה��: ונאמר "חטא" �א�: נאמר הזהר? ְְְְֱֱֵֶֶַַַַָָ�ְֵָוהיכ�

�תר�מה כב)"חטא" עליו(לקמ� "ולאֿי�א� : ְְְְִִֵָָָֹ

מה אי, הזהיר. �א� א� הזהיר, �ה�� מה ְְְְִִִִִֵַַַַָָחטא".

הזהיר לא �א� א� הא�כל, על הזהיר לא ְְְִִִִֵַַַָָָֹֹ�ה��

מעל", "תמעל ל�מר: �למ�ד הא�כל? על ְְִֵֶַַַַַָָֹא�א

‰':ר�ה ÈL„wÓ.�קד�י יצא� ל��, המיחדי� ִָƒ»¿≈ְַ�ְִִֵַָָָָ

�מ�.‡ÏÈ:ק�י� ק�ה, יג)ל��� יז :(יחזקאל ִַ«ƒְְֶָ

��י �� ק�ה �א� א� לקח", האר� ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ואתֿאילי

ÌÈÏ˜LŒÛÒk:�ני� Ek¯Úa.י�� �וה ��הא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְֵֵֶֶָ

ÌlLÈ.(ÊË)סלעי�: L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â ְִָ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈
כו) להק��:(כריתות, וחמ� Ú„ÈŒ‡ÏÂ(ÊÈ)קר� ְֵֶֶֶֶַָֹ¿…»«

‡È·‰Â ...ÌL‡Â.ספק ��א �מי מד�ר ה�ה העני� ¿»≈¿≈ƒְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

�ג��: לאו, א� עליו עבר א� ידע ולא ליד� ְְְִִֵַַָָָָָָָֹ�רת

אתח ואכל ה�ר, ���יה� �כסב�ר לפניו, ו��� לב ְֵֶ�ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ידע ולא היתה, חלב �ל אחת ל�: אמר� ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאחת.

�מג� �ל�י א�� מביא זה הרי אכל, חלב �ל ז� ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא�

י�דע וא� חטא, ���אי ל� נ�דע ��א זמ� �ל ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו

ח�את יביא זמ�, לאחר N�Â‡:ל� ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ ְְִַַַַָָ¿…»«¿»≈¿»»
.B�BÚ(ת"כ)ה�ת�ב הרי א�מר: ה�לילי י�סי ר�י ¬ְֲִִִֵֵֵַַַָ

��עני� וכ�ה ��ה אחת על ידע, ��א מי את ְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹענ�

מ�� לידע נפ�� א� א�מר: י�סי ר�י ��דע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאת

��א הרא��� מאד� �למד צא צ�יקי�, �ל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�כר�

עליה, ועבר תע�ה" "לא מצות על א�א ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנצט�ה

איז� וכי �לד�ר�תיו! עליו נקנס� מית�ת ��ה ְְְְְִִִֵֵַָָָָראה

הוי �רענ�ת? �ל א� ט�בה, �ל מר�ה: ְֱֵָ�ֶֶָָ�ְִָמ�ה

המע�טה, �רענ�ת מ�ת א� ט�בה. מ�ה ְְַָָ�ִִִֵַָָא�מר:

ט�בה מ�ה ולד�ר�תיו, ל� נקנס� מית�ת ��ה ְְְְִִִֵַָָָָראה

וה�תע�ה וה��תר�ת ה���לי� מ� ל� ה���ב ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ�ְַהמר�ה,

ל� ��ז�ה וכ�ה ��ה אחת על ְְְִִִֶֶַַַַַַָָ�י��ֿה���רי�,

ה��ר�ת. �ל ס�� עד ��ר�תיו �לד�ר�ת ְְַַָָָ�לד�ר�תיו

א�מר ה�א הרי א�מר: עקיבא ו)ר�י יז :(דברי� ֲֲִִֵֵֵַָ

א� וג�'". עדי� �ל�ה א� עדי� �ני� ְְְִִִִִֵֵַַָֹ"עלֿ�י

ה�ת�ב ל� �רט ל�ה ��ני�, העד�ת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתק�מת

עליו, להחמיר �לי�י להביא א�א ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹ��ל�ה?

א� והז�ה. ענ� לעני� �א�� ���צא �ינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹולע��ת

�ע�ברי עברה לע�ברי ל�ט�ל ה�ת�ב ענ� ��ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ

ט�ב �כר ����� וכ�ה ��ה אחת על ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָעברה,

�� אלעזר ר�י מצוה. �ע��י מצוה לע��י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָל�ט�ל

א�מר: יט)עזריה כד ב�ד�(דברי� קציר� תקצר "�י ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ

א�מר ה�א הרי ��דה". עמר כד)ו�כח� :(ש� ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹ

למי �רכה ה�ת�ב קבע � וג�'" יברכ� ְְְְְְִֶַַַַָָָָָ"למע�

היתה מע�ה: אמר ידע. �לא מצוה עלֿיד� ְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ��את

העני �מצא� הימ��, ונפלה �כנפיו צר�רה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסלע

ל� ק�בע ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א הרי ,�� ְְְֲִֵֵֵַַַָָָונת�רנס

ÌL‡Ï(ÁÈ)�רכה: Ek¯Úa.האמ�ר �ער� ְָָ¿∆¿¿¿»»ֵֶָָָ
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-øLà BúââL ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤
Bì çìñðå òãé-àì àeäå ââLi''yx:èéàeä íLà ¨¨²§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«¨−̈®

ýåýéì íLà íLài''yx:ôëýåýé øaãéå ¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìààëäìrîe àèçú ék Lôð ¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬

-Bà ïBãwôa Búéîra Lçëå ýåýéa ìrî©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À«
-úà ÷Lr Bà ìæâá Bà ãé úîeùúá¦§³Ÿ¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤

Búéîri''yx:áëda Lçëå äãáà àöî-Bà £¦««¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈
äNré-øLà ìkî úçà-ìr ø÷L-ìr òaLðå§¦§©´©¨®¤©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬

äpäá àèçì íãàäi''yx:âëàèçé-ék äéäå ¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´
-úà Bà ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈³¤
øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lr øLà ÷Lòä̈¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬

àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôäi''yx: ¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«
øéèôîãëø÷Mì åéìr òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼

íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìr óñé åéúLîçå BLàøa Búà ílLå§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬

d˙eÏL ÏÚ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»«»≈

˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏיטd˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡ ≈¬»»«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È ‡ÓL‡ ·Á ‡e‰c¿»¬»»¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

L˜¯כא ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈≈ƒ««¿«

‡�B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»

B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ ‡„È ˙eÙzL· B‡¿À»¿»ƒ¿≈»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡כבÁkL‡ B‡ «ƒ»«¿≈«¿«

ÏÚ Ú·zL‡Â da ·cÎÈÂ ‡z„·‡¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿««

„aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜Lƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ ‡L�‡כגÈ¯‡ È‰ÈÂ ¡»»¿≈«¿≈ƒ≈¬≈

ÏÊ‚ Èc ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ¿«

˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡»À¿»ƒ¬«»

˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Èc ‡�B„wtƒ¿»ƒƒ¿««¿»≈»

:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡כדÏkÓ B‡ ¬∆¿»ƒ«¿»ƒ…

ÌlLÈÂ ‡¯˜LÏ È‰BÏÚ Ú·zLÈ Ècƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«≈

È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ

‡ÓBÈa dp�zÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»

é"ùø

Ú„ÈŒ‡Ï,:למעלה ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡(ת"כ)�א הא ְְַָ¬∆»»¿…»«ִָ

��ביא עד זה, �א�� ל� נת��ר לא זמ�, לאחר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹידע

ער�פה לעגלה ��מה? �ה למה הא ְְְֲֶֶֶַַָָָָח�את.

יהרג: זה הרי הה�רג, נמצא ואחרֿ�� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ��תערפה

(ËÈ)ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡.,�קמ ��� הרא��� »»»…»«ִָ�ָָ

��ח, וחצי� קמ� חצי� והאחר�� �בר. �� ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָ�ה�א

לצר� ��א מקרא �אמר: וא� �על. ל��� ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹ�ה�א

�הני� �ת�רת ה�א נדר� �בר ‡ÌL:ה�א, ÌL‡. ְְְֲִִַַָֹ»…»«
איל. ��הא חר�פה, �פחה א�� שתילהביא (ב� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

מצרע?שני�) וא�� נזיר א�� מר�ה �אני ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָֹיכ�ל

"ה�א": ל�מר: ˙ËÁ‡,(Î‡)�למ�ד Èk LÙ� ְַַ∆∆ƒ∆¡»
פכ"ב) ל�מר:(ת"כ �למ�ד מה עקיבא: ר�י ְֲִִַַַַַָָאמר

וה��וה ה�לוה ��ל לפי �ה'"? מעל ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָ"�מעלה

�ב�טר. �עדי� א�א ע��ה אינ� וה��ת�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָוה���א

�עדי� מכח� � מכח� �ה�א �זמ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ�,

ר�צה ואינ� חבר�, אצל ה�פקיד אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָ�ב�טר,

��יניה�, �לי�י א�א נ�מה �� לפיכ�,��דע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

��יניה� ��לי�י מכח� מכח�, �ה�א :�זמ� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

„È ˙ÓeN˙a.�א להתע�ק, ממ�� �יד� ��� ƒ¿∆»ְְְִֵֶַָָָ

·‚ÏÊ:�מלוה B‡.��ל� מ�ד� LÚ˜:��זל B‡. ְְִָ¿»≈ְִֶַָָ»«
�כיר: �כר da(Î·)ה�א LÁÎÂ.אחת על ��פר ְִַָ¿ƒ∆»ֶַַַַָ

על �לה�בע לחטא האד� יע�ה א�ר א�ה ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�ל

ממ��: לכפירת ÌL‡Â(Î‚)�קר ‡ËÁÈŒÈk. ְִִֶֶַָƒ∆¡»¿»≈
כד) ולדעת(שבועות �ת��בה ל��ב �עצמ� ְְְְְִִֶַַַַָָָ����יר

אחרי�: ספרי� (�ירסת יחטא �י ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָ�להתו��ת

וא��: חטא) �י להתו��ת .BL‡¯a(Î„)�בדע�� ְְְְְִִֵַַָָָ¿…
ה�מ�� רא� ה�ר�, א).ÂÈ˙LÓÁÂ:ה�א קח (ב''ק ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»

�פר �א� אחת, לקר� הר�ה חמ���ת ��רה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָר�תה

א�ת� על חמ� �מביא ח�זר וה�דה, ונ��ע ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ�חמ�

ה�ר� ��תמעט עד וה�ל�, מ�סי� וכ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹחמ�.
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BúîLài''yx:äëìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå ©§¨«§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦
:ïäkä-ìà íLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz̈¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

åëôì ïäkä åéìr øtëåBì çìñðå ýåýé éð §¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®
:dá äîLàì äNré-øLà ìkî úçà-ìr©©©²¦¬Ÿ£¤©«£¤−§©§¨¬¨«
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ÈÈכו Ì„˜ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»

Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈«¬»ƒ…ƒ

:da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ«¿≈¿≈««

é"ùø

�ר�טה מ�וה �ח�ת עליו BÏ:����ע ‡e‰ ¯L‡Ï.��� �ה�מ�� למי ת"כ] ��ל�ח�. �נ� (ב"ק[לא��קי ְְְִִֵֶַָָָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

ויקרא:קג) פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
.`i sirq ctx oniq jexr ogleyde `ipzd lra ,jexr ogley
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קמח

:÷cöz ïrîì äzà øtñ ãçé äèôMðæëéáàéöéìîe àèç ïBLàøä E:éá eòLt Eçëìlçàå ¦¨«§−̈¨®©©¥¬©−̈§©¬©¦§¨«¨¦¬¨«¦−¨¨®§¦¤−¨¬§¦«©«£©¥−
:íéôecâì ìûøNéå á÷ré íøçì äðzàå Lã÷ éøNãîàìûøNéå écár á÷ré òîL äzrå ¨´¥®Ÿ¤§¤§¨³©¥̧¤Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−§¦¦«§©¨¬§©−©«£´Ÿ©§¦®§¦§¨¥−

:Bá ézøçaáïeøLéå á÷ré écár àøéz-ìà jøæré ïèaî Eøöéå ENò ýåýé øîà-äk ¨©¬§¦««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¬Ÿ¤²§«Ÿ¤§¬¦¤−¤©§§¤®¨©¦¨Æ©§¦´©«£½Ÿ¦«ª−
:Bá ézøçaâéúëøáe Erøæ-ìr éçeø ÷và äLaé-ìr íéìæBðå àîö-ìr íéî-÷và ék ¨©¬§¦«¦³¤¨©̧¦Æ©¨¥½§«§¦−©©¨¨®¤³Ÿ¦Æ©©§¤½¦§¨¦−
éàöàö-ìr:Eã:íéî-éìáé-ìr íéáørk øéöç ïéáa eçîöåäàø÷é äæå éðà ýåýéì øîàé äæ ©¤«¡¨¤«§¨«§−§¥´¨¦®©«£¨¦−©¦§¥¨«¦¤³Ÿ©Æ©«Ÿ̈´½̈¦§¤−¦§¨´

é ázëé äæå á÷ré-íLá:äpëé ìûøNé íLáe ýåýéì BãåBìàâå ìûøNé-Cìî ýåýé øîà-äk §¥«©«£®Ÿ§¤À¦§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½§¥¬¦§¨¥−§©¤««Ÿ¨©̧§Ÿ̈¯¤«¤¦§¨¥²§«Ÿ£−
:íéýìû ïéà éãrìaîe ïBøçà éðàå ïBLàø éðà úBàáö ýåýéæäãébéå àø÷é éðBîë-éîe §Ÿ̈´§¨®£¦³¦Æ©«£¦´©«£½¦©§¨©−¥¬¡Ÿ¦«¦¨´¦¦§À̈§©¦¤³¨
:Bîì eãébé äðàáz øLàå úBiúàå íìBò-ír éîeOî éì äëøréåçeäøz-ìàå eãçôz-ìà §©§§¤̧¨Æ¦½¦¦−©¨®§«Ÿ¦²©«£¤¬¨−Ÿ¨©¦¬¨«©¦§£Æ§©¦§½

ézrîLä æàî àìä:ézrãé-ìa øeö ïéàå éãrìaî dBìà Léä éãr ízàå ézãbäå E £¬Ÿ¥¨²¦§©§¦¬§¦©−§¦§©¤´¥¨®£¥³¡¸Ÿ©Æ¦©§¨©½§¥¬−©¨¨«§¦
è:eLáé ïrîì eòãé-ìáe eàøé-ìa änä íäéãrå eìérBé-ìa íäéãeîçå eäz ílk ìñô-éøöé«Ÿ§¥¤³¤ª¨Æ½Ÿ©«£«¥¤−©¦®§¥«¥¤´¥À¨©¦§²©¥«§−§©¬©¥«Ÿ
é:ìérBä ézìáì Cñð ìñôe ìû øöé-éîàéíãàî änä íéLøçå eLáé åéøáç-ìk ïä ¦¨©¬¥−¤´¤¨¨®§¦§¦−¦«¥³¨£¥¨Æ¥½Ÿ§¨«¨¦¬¥−¨¥«¨¨®

:ãçé eLáé eãçôé eãîré ílë eöa÷úéáéeäøvé úBáwnáe íçta ìrôe ãörî ìæøa Løç ¦§©§³ª¨Æ©«£½Ÿ¦§£−¥¬Ÿ¨«©¨©³©§¤Æ©«£½̈¨©Æ©¤½̈©©¨−¦§¥®
:óriå íéî äúL-àì çk ïéàå árø-íb Bçk rBøæa eäìrôiåâéeäøàúé å÷ äèð íéör Løç ©¦§¨¥̧Æ¦§´©Ÿ½©¨¥Æ§¥´½Ÿ©Ÿ¨¬¨©−¦©¦¨«¨©´¥¦»¨´¨¨¼§¨«£¥´

ì íãà úøàôúk Léà úéðáúk eäùriå eäøàúé äâeçnáe úBòö÷na eäùré ãøOáúáL ©¤½¤©«£¥̧ŸÆ©©§ª½©§−̈§¨«¢¥®©©«£¥̧ŸÆ§©§¦´¦½§¦§¤¬¤¨−̈¨¤¬¤
:úéaãéøà òèð øré éöra Bì-õnàéå ïBlàå äæøz çwiå íéæøà Bì-úøëìï:ìcâé íLâå ¨«¦¦§¨´£¨¦½©¦©³¦§¨Æ§©½©§©¤−©«£¥¨®©¨©¬−Ÿ¤§¤¬¤§©¥«

åèeäNr eçzLiå ìà-ìrôé-óà íçì äôàå ÷éOé-óà íçiå íäî çwiå øráì íãàì äéäå§¨¨³§¨¨Æ§¨¥½©¦©³¥¤Æ©½̈¨©©¦−§¨´¨¨®¤©¦§©¥Æ©¦§½̈¨¨¬
:Bîì-ãbñiå ìñôæèíçé-óà òaNéå éìö äìöé ìëàé øNa Béöç-ìr Là-Bîa óøN Béöç ¤¤−©¦§¨¨«¤§Æ¨©´§¥½©¤§Æ¨¨´Ÿ¥½¦§¤¬¨¦−§¦§¨®©¨ŸÆ

:øeà éúéàø éúBnç çàä øîàéåæéBìñôì äNr ìûì BúéøàLeìltúéå eçzLéå Bì-ãbñé §Ÿ©´¤½̈©¦−¨¦¬¦«§¥´¦½§¥¬¨−̈§¦§®¦§¨³§¦§©̧Æ§¦§©¥´
:äzà éìà ék éðìévä øîàéå åéìàçéìékNäî íäéðér úBàøî çè ék eðéáé àìå eòãé àì ¥½̈§Ÿ©Æ©¦¥½¦¦¬¥¦−¨«¨¬Ÿ¨«§−§´Ÿ¨¦®¦´©³¥«§Æ¥«¥¤½¥«©§¦−

:íúaìèéóàå Là-Bîá ézôøN Béöç øîàì äðeáú-àìå úrã àìå Baì-ìà áéLé-àìå ¦Ÿ¨«§«Ÿ¨¦´¤¦À§¸Ÿ©¬©§«Ÿ§¨»¥Ÿ¼¤§º¨©´§¦§¥À§Â©Â
:ãBbñà õr ìeáì äùrà äárBúì Bøúéå ìëàå øNá äìöà íçì åéìçb-ìr éúéôàëärø ¨¦³¦©¤«¨¨Æ¤½¤¤§¤¬¨−̈§Ÿ¥®§¦§Æ§«¥¨´¤«¡¤½Ÿ§¬¥−¤§«Ÿ¤´

:éðéîéa ø÷L àBìä øîàé àìå BLôð-úà ìévé-àìå eähä ìúeä áì øôààëälà-øëæ ¥½¤¥¬©−¦¨®§«Ÿ©¦³¤©§Æ§´ŸŸ©½£¬¤−¤¦«¦¦«§¨¥´¤
ézøöé äzà-écár ék ìûøNéå á÷ré:éðLðú àì ìûøNé äzà éì-ãár Eáëárë éúéçî ©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦´©§¦¨®¨§©§¦³¤«¤¦Æ©½¨¦§¨¥−¬Ÿ¦¨¥«¦¨¦³¦¨¨Æ

érLtéúàhç ïðrëå Eézìàâ ék éìà äáeL E:Eâëeòéøä ýåýé äNr-ék íéîL epø §¨¤½§¤«¨−̈©Ÿ¤®¨¬¥©−¦¬§©§¦«¨¸¨©¹¦¦«¨¨´§Ÿ̈À¨¦¸Æ
:øàtúé ìûøNéáe á÷ré ýåýé ìàâ-ék Ba õr-ìëå øré äpø íéøä eçöt õøà úBizçz©§¦´½̈¤¦§³¨¦Æ¦½̈©−©§¨¥´®¦«¨©³§Ÿ̈Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−¦§¨¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמט

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמ"ש אודות מצב הפרנסה שאינו כדבעי, בודאי לכוותי' למותר לבאר שאל יתרשם מזה כללו 

כלל, וכידוע דיוק הכתוב וברכך ה"א בכל אשר תעשה, שצריכה להיות העשי' בפועל - )למען תהי' אחיזה 

לפרנסה בדרכי הטבע, ולא יתמהו הבריות בראותם מעשי נסים(, אבל לא ח"ו דאגה, וגם אין להשקיע כח 

המחשבה והתבוננות, וכלשון הכתוב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, ולא יגיעת הראש והמוח, ויעוין 

ג"כ בספר תניא ריש פרק מ"א, ענין מצות תפילין שהוא שלא להשתמש בחכמתו ובינתו שבנפשו בלתי לה' 

לבדו, והוקשה כל התורה לתפילין, כי עד"ז הוא ענין ומטרת כל התורה כולה.

כבקשתו בעת מצוא, אעורר את אנ"ש שי' מתאים לכתבו, אף כי בטח אין זקוקים לכגון דא, כיון 

ויה"ר שבקרוב ממה יבשר טוב מהרחבת  ובכ"ז לעשות רצונו חפצתי גם בזה,  שיודעים ומכירים אותו, 

מהגשמיות  עושים  והם  גשמיות  ליהודים  נותן  השי"ת  אשר  הזקן,  רבנו  הוראת  לקיים  ויזכה  הפרנסה, 

רוחניות.

בברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא 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)

19:03מולדובה קישינב (ח)

18:34

18:32

18:34

18:34

19:17

18:58

18:44

19:17

19:19

19:30

19:13

19:30

19:18

18:29

18:43

19:06

19:58

19:59

19:12

18:54

18:54

19:10

18:48

19:13

19:36

18:58

18:58

20:19

19:31

18:54

19:31

18:30

19:02

19:08

18:41

18:56

18:59

18:55

17:42

18:11

17:42

17:20

17:30

18:28

18:08

17:51

18:33

18:35

18:36

18:17

18:21

18:11

17:44

17:57

18:09

18:53

18:51

18:29

17:58

17:56

18:20

17:56

18:22

18:39

18:01

18:01

18:10

19:09

18:39

18:12

18:30

17:37

18:08

18:14

17:48

18:04

18:05

17:53 08:15 08:22

05:28 05:36

05:50 06:02

05:32 05:40

05:30 05:38

05:32 05:39

06:14 06:23

05:52 06:02

05:28 05:40

06:29 06:34

06:34 06:39

06:06 06:20

05:47 06:01

05:49 06:03

05:41 05:55

05:55 05:52

06:24 06:37

06:09 06:06

05:35 05:50

06:25 06:38

06:28 06:28

05:35 05:45

05:39 05:49

06:14 06:20

05:42 05:50

06:12 06:20

06:18 06:28

05:43 05:53

05:42 05:52

05:55 06:04

07:51 07:44

07:01 06:56

06:08 06:10

06:08 06:20

05:12 05:24

05:40 05:53

05:49 06:02

05:25 05:38

05:42 05:54

06:27 06:21

05:37 05:50

08:25 08:32

08:05 08:09

08:03 08:07

08:03 08:08

08:05 08:09

08:48 08:53

08:26 08:32

08:04 08:11

09:00 09:04

09:04 09:08

08:45 08:52

08:25 08:33

08:27 08:36

08:20 08:27

08:23 08:23

08:14 08:23

08:36 08:36

09:02 09:10

09:02 09:09

09:02 09:02

08:12 08:18

08:13 08:19

08:45 08:49

08:16 08:21

08:45 08:50

08:54 09:00

08:18 08:24

08:18 08:24

08:29 08:34

10:17 10:15

09:25 09:23

08:41 08:43

08:44 08:51

07:49 07:56

08:18 08:25

08:25 08:32

08:01 08:08

08:18 08:25

08:52 08:50

ויקרא

08:58 09:05

08:37 08:42

08:34 08:39

08:36 08:41

08:37 08:42

09:20 09:26

08:59 09:05

08:37 08:43

09:32 09:36

09:37 09:40

09:17 09:24

08:58 09:06

09:00 09:08

08:51 08:59

08:54 08:54

09:34 09:42

09:08 09:08

08:46 08:55

09:34 09:42

09:31 09:32

08:43 08:50

08:46 08:52

09:18 09:22

08:48 08:53

09:18 09:22

09:26 09:32

08:50 08:56

08:50 08:56

09:01 09:07

10:48 10:46

09:58 09:56

09:12 09:13

09:16 09:23

08:21 08:28

08:50 08:57

08:58 09:05

08:34 08:41

08:50 08:57

09:24 09:22

08:47 08:54

10:02 10:07

09:40 09:44

09:38 09:41

09:39 09:43

09:40 09:44

10:24 10:28

10:02 10:07

09:41 09:46

10:35 10:38

10:39 10:42

10:21 10:27

10:02 10:08

10:05 10:11

09:56 10:02

09:55 09:56

10:33 10:34

10:09 10:10

09:51 09:58

10:39 10:44

10:39 10:45

09:48 09:52

09:50 09:54

10:21 10:24

09:51 09:55

10:21 10:24

10:30 10:34

09:54 09:59

09:54 09:58

10:05 10:09

11:49 11:48

10:58 10:57

10:14 10:16

10:21 10:26

09:26 09:31

09:54 10:00

10:02 10:08

09:38 09:43

09:54 10:00

10:24 10:24

09:51 09:56

18:59

19:13 19:07

18:59 18:51

18:24 18:20

18:25 18:21

18:25 18:20

18:24 18:20

18:54 18:47

18:40 18:31

19:13 19:11

19:13 19:02

19:15 19:14

19:26 19:16

19:09 18:58

19:02 18:52

18:23 18:29

18:36 18:42

19:02 18:50

19:43 19:33

19:42 19:32

19:09 19:13

18:43 18:37

18:41 18:35

19:01 18:58

18:39 18:35

19:04 19:00

19:25 19:18

18:46 18:40

18:47 18:40

18:55 18:49

20:15 20:25

19:20 19:28

18:50 18:52

19:17 19:09

18:26 18:17

18:58 18:48

19:04 18:54

18:35 18:26

18:52 18:43

18:48 18:58

18:52 18:43

18:30 18:22

18:00 17:56

18:01 17:57

18:01 17:56

18:01 17:57

18:47 18:42

18:28 18:21

18:11 18:02

18:51 18:50

18:54 18:52

18:55 18:46

18:37 18:26

18:41 18:30

18:31 18:21

18:01 18:06

18:14 18:20

18:29 18:17

19:12 19:02

19:11 19:01

18:47 18:52

18:17 18:10

18:15 18:08

18:38 18:36

18:15 18:10

18:41 18:37

18:58 18:51

18:20 18:14

18:21 18:14

18:29 18:23

19:48 19:58

18:56 19:04

18:30 18:32

18:49 18:41

17:57 17:48

18:27 18:18

18:33 18:24

18:06 17:57

18:23 18:15

18:23 18:32

18:23 18:14

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא 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
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)

ויקרא

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).

18:57

19:36

19:20

19:55

18:33

19:02

19:23

18:38

20:03

19:48

18:41

18:43

19:41

18:52

19:00

19:23

18:14

18:35

18:28

18:45

17:46

18:02

18:24

17:55

19:00

18:48

17:58

17:48

18:58

18:07

18:13

18:39 06:26 06:31

06:06 06:22

05:37 05:45

06:14 06:18

06:08 06:20

06:06 06:18

06:02 06:13

05:38 05:50

05:50 05:52

06:33 06:46

06:25 06:36

06:10 06:10

05:16 05:30

05:53 06:00

07:03 07:05

06:39 06:32

09:02 09:05

08:44 08:47

08:46 08:53

08:42 08:49

08:47 08:56

08:09 08:14

08:39 08:45

08:15 08:21

08:23 08:26

09:11 09:18

09:01 09:08

08:37 08:38

07:55 08:03

09:32 09:34

08:28 08:32

09:02 08:59

09:32 09:35

08:27 08:35

09:17 09:20

09:18 09:25

09:14 09:21

09:19 09:27

08:42 08:47

09:11 09:17

08:47 08:54

08:54 08:56

09:43 09:50

09:33 09:40

09:10 09:11

10:05 10:07

08:59 09:03

09:35 09:32

10:35 10:38

10:19 10:21

10:22 10:28

10:18 10:24

10:24 10:31

09:45 09:49

10:15 10:19

09:51 09:56

09:56 09:58

10:47 10:53

10:38 10:43

10:11 10:12

09:32 09:38

11:06 11:08

10:02 10:06

10:35 10:33

19:19 19:17

18:53 18:53

19:24 19:15

19:16 19:08

19:39 19:26

18:29 18:24

19:11 19:04

18:49 18:41

18:34 18:35

19:49 19:40

19:36 19:28

18:37 18:41

18:39 18:28

19:37 19:38

18:48 18:45

18:56 19:07

18:57 18:56

18:13 18:14

18:32 18:32

18:55 18:46

18:48 18:39

19:05 18:52

18:05 18:00

18:44 18:36

18:21 18:13

19:19 19:10

19:08 19:00

18:16 18:20

18:07 17:57

19:16 19:18

18:25 18:22

18:29 18:40



קני
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא 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
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)

ויקרא

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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19:00
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17:46

18:02
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19:00
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18:13
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19:05 18:52
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