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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר, תש"כ

ברוקלין.

 הנהלת איגו"ת הישיבות את"ה 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מב' אדר עם המצורף אליו.

ויהי רצון אשר הנהלת את"ה ביחד עם כל חברי את"ה - יצליחו בעבודתם, הפצת המעינות 

חוצה, בהצלחה רבה ומופלגה, מתאים להכרח ודרישת השעה. והרי זכות הרבים מסייעתם, והתעוררות 

בברכת  תרבה  אשר  ובודאי  בודאי   - זו  תורה  הפצת  על  נפשם  שמסרו  נשיאינו  רבותינו  של  רחמים 

השי"ת בעבודתם האמורה, להצליח בזה בכמות ובאיכות גם יחד.

והרי נכתב מכתבם בימי סגולה דחודש אדר, אשר ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, 

ופירשו רז"ל אורה זו תורה וכו'. והרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ויהי כל זה מתוך אורה ושמחה 

וששון ויקר כפשוטו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

 - נוספת  להסברה  זקוק  באם  ובטח  סלומון.  שי'  משה  למר  מכתבי  העתק  בזה  מצורף  נ.ב. 

ימצאו האותיות המתאימות לזה. כן מצורף פה תדפיס מהשיחה בשביל את"ה.



ד

,mihtyn zyxt zay .c"qa
,oey`xÎxc` ycegd mikxan

f"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ì‡עּמ העני את עּמי את ּתלוה ּומבאר 1ּכסף , ƒְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמרֹו מהר"ׁש ְְְֲֲִִַַַַַָָאדמּו"ר

ׁשנה  מאה לפני ׁשּנאמר הראׁשֹונה 2זה, ּבּׁשנה , ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מה  הּלׁשֹון יּתּור להבין ּדצרי ְְְִִִִִַַָָָלנׂשיאּותֹו,

ליּה והוה ,עּמ העני את עּמי את ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשאֹומר

.עּמ העני את ּתלוה ּכסף אם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלמימר

צריCÈLÓÓeב) זה ׁשּלהבין ּבהּמאמר, «¿ƒְְֲִִֶֶַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר על 3להבין ְֲִֵַַַַַָ

ועל  הּתֹורה על עֹומד העֹולם ּדברים ְְְִֵַַַָָָָָֹׁשלׁשה

הּוא  ּדעבֹודה חסדים, ּגמילּות ועל ְְֲֲֲִִַַָָָָהעבֹודה

צרי זה ּולהבין הּקרּבנֹות. עבֹודת ְְְֲִִִֶַַַָָָָּבחינת

הּפסּוק  ּפירּוׁש ּתחילה חפצּתי 4להקּדים חסד ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבית  עיקר  ׁשהרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה זבח, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹולא

קרּבנֹות  להקריב ּכדי היה וכּמבֹואר 5הּמקּדׁש , ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָ

ההילּולא  לי 6ּבהמׁש ועׂשּו ענין (ּבביאּור ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי הּמׁשּכן,7מקּדׁש על ּדקאי , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

מקּדׁש ּבּמׁשּכן 8ּדאיּקרי העבֹודה ׁשעיקר ,( ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

הּוא  וכן הּקרּבנֹות, עבֹודת היתה ְְְְֲִֵַַָָָָָּומקּדׁש

וׁשכנּתי  ּכהּדּיּוק האדם, ּבנפׁש הרּוחנית ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּבעבֹודה

ּכל  ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבתֹוכם,

ואחד  קירּוב 9אחד מּלׁשֹון (קרּבן ׁשּקרּבנֹות ,10( ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

ּדקּורּבנא  ורזא והחּוׁשים, הּכחֹות קירּוב ענין ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹהם

ּדאיןֿסֹוף  רזא עד ולא 11עֹולה חפצּתי חסד ּכי הּכתּוב אֹומר אי ואםּֿכן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ֶַזבח.
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כד.1) כב, שם.2)פרשתנו בשוה"ג שנסמנו בהדרושים וראה תש"ס). (בהוצאת ואילך קלג ע' תרכ"ז פ"א 3)סה"מ אבות

ו.4)מ"ב. ו, ביהב"ח.5)הושע הל' ריש רמב"ם פ"ב.6)ראה ה'שי"ת לגני באתי ח.7)ד"ה כה, עירובין 8)תרומה ראה

א. ("שמעתי 9)ב, שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחלתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

סע"ב). (כ, נשא ר"פ לקו"ת ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה ה,10)לומדים"). זח"ג ראה

ועוד. (קט). סמ"ו הבהיר ספר פי"ח).11)רע"א. ההילולא בהמשך (הובא ב כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה
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‡˙בקיצור  ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ƒ∆∆«¿∆∆
CnÚ ÈÚ‰,התוספת פשר ומה ∆»ƒƒ»

עמי"? "את לכאורה, המיותרת

CÈLÓÓe מהר"ש ·) אדמו"ר «¿ƒ
‰Ê ÔÈ·‰lL ,¯Ó‡n‰a כדי ¿««¬»∆¿»ƒ∆

יתור  לגבי האמורה השאלה על לענות
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יחיד  לשון הוא «∆‡l‡ש"מקדש"

„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a ,ÌÎB˙a9 ¿»¿»∆»¿∆»
מקדש" לי ש"ועשו היינו ישראל, מבני
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

 ,משפטים שבת פרשתה אם כסף תלוה "מאמר ד  )ג

ה  ....................  ז"כתש'ה, ראשון-מברכים החודש אדר

   ,משפטים פ"ששיחת   )ד

יד   ..............................  ז"כתש'ה, ראשון-ח אדר"מבה

  משפטים פרשת –לקוטי שיחות   )ה

בל  ..............................................  יאכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

חל  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

לט ..........  משפטים פרשת –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

מ  .........  משפטים רשתפלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

דצ  ............  משפטים פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

הצ  ...............................  משפטים פרשתלשבוע  

וק  ..........  משפטים פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )יא

טק  ..........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קיב   ......  משפטים פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

להק   .....  משפטים פרשתלשבוע ד ליום פרק אח –  )יד

מאק  ........  משפטים פרשתלשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

נאק  ..........................  קח-קזתהלים פרק , הפרק  במלכים 

  זבחים/הוריותמסכת  –משניות   )יז

נגק  ...............................................   ביאור קהתי

סאק  .............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

סבק  .............................................  חע ףעד ד עבמדף 

  :ד"ינו נשיאי חבמתורת רבות 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

צק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

צק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

צאק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

צגק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

צגק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

דצק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

צדק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

צדק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

צהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )כט

צוק  ............................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

צזק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

טצק  ................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

רו  .....................  משפטים פרשתלשבוע לוח זמנים   )לב

רז  ..........  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג



ה

,mihtyn zyxt zay .c"qa
,oey`xÎxc` ycegd mikxan

f"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ì‡עּמ העני את עּמי את ּתלוה ּומבאר 1ּכסף , ƒְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמרֹו מהר"ׁש ְְְֲֲִִַַַַַָָאדמּו"ר

ׁשנה  מאה לפני ׁשּנאמר הראׁשֹונה 2זה, ּבּׁשנה , ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מה  הּלׁשֹון יּתּור להבין ּדצרי ְְְִִִִִַַָָָלנׂשיאּותֹו,

ליּה והוה ,עּמ העני את עּמי את ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשאֹומר

.עּמ העני את ּתלוה ּכסף אם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלמימר

צריCÈLÓÓeב) זה ׁשּלהבין ּבהּמאמר, «¿ƒְְֲִִֶֶַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר על 3להבין ְֲִֵַַַַַָ

ועל  הּתֹורה על עֹומד העֹולם ּדברים ְְְִֵַַַָָָָָֹׁשלׁשה

הּוא  ּדעבֹודה חסדים, ּגמילּות ועל ְְֲֲֲִִַַָָָָהעבֹודה

צרי זה ּולהבין הּקרּבנֹות. עבֹודת ְְְֲִִִֶַַַָָָָּבחינת

הּפסּוק  ּפירּוׁש ּתחילה חפצּתי 4להקּדים חסד ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבית  עיקר  ׁשהרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה זבח, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹולא

קרּבנֹות  להקריב ּכדי היה וכּמבֹואר 5הּמקּדׁש , ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָ

ההילּולא  לי 6ּבהמׁש ועׂשּו ענין (ּבביאּור ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי הּמׁשּכן,7מקּדׁש על ּדקאי , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

מקּדׁש ּבּמׁשּכן 8ּדאיּקרי העבֹודה ׁשעיקר ,( ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

הּוא  וכן הּקרּבנֹות, עבֹודת היתה ְְְְֲִֵַַָָָָָּומקּדׁש

וׁשכנּתי  ּכהּדּיּוק האדם, ּבנפׁש הרּוחנית ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּבעבֹודה

ּכל  ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבתֹוכם,

ואחד  קירּוב 9אחד מּלׁשֹון (קרּבן ׁשּקרּבנֹות ,10( ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

ּדקּורּבנא  ורזא והחּוׁשים, הּכחֹות קירּוב ענין ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹהם

ּדאיןֿסֹוף  רזא עד ולא 11עֹולה חפצּתי חסד ּכי הּכתּוב אֹומר אי ואםּֿכן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ֶַזבח.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

כד.1) כב, שם.2)פרשתנו בשוה"ג שנסמנו בהדרושים וראה תש"ס). (בהוצאת ואילך קלג ע' תרכ"ז פ"א 3)סה"מ אבות

ו.4)מ"ב. ו, ביהב"ח.5)הושע הל' ריש רמב"ם פ"ב.6)ראה ה'שי"ת לגני באתי ח.7)ד"ה כה, עירובין 8)תרומה ראה

א. ("שמעתי 9)ב, שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחלתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

סע"ב). (כ, נשא ר"פ לקו"ת ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה ה,10)לומדים"). זח"ג ראה

ועוד. (קט). סמ"ו הבהיר ספר פי"ח).11)רע"א. ההילולא בהמשך (הובא ב כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡1¯"eÓ„‡ ¯‡·Óe , ƒ∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»¿»≈«¿

L"¯‰Ó חב"ד אדמו"רי בשושלת הרביעי האדמו"ר שמואל, רבי «¬»
B¯Ó‡Óaשלו חסידות בפסוק ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacבמאמר Ê‰,הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ∆

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL2, תרכ"ז ‰¯‡BL‰בשנת ‰Ma ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»«»»»ƒ»
,B˙e‡ÈNÏ אביו הסתלקות אחרי ƒ¿ƒ

תרכ"ו  ניסן בי"ג צדק' ה'צמח אדמו"ר

ÔBLl‰ ¯ezÈ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒƒ«»
זה  ÈnÚבפסוק ˙‡ ¯ÓB‡M ‰Ó«∆≈∆«ƒ

dÈÏ ‰Â‰Â ,CnÚ ÈÚ‰ ˙‡∆∆»ƒƒ»¿«»≈
¯ÓÈÓÏ לומר – לפסוק – לו והיה ¿≈«

‡˙בקיצור  ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ƒ∆∆«¿∆∆
CnÚ ÈÚ‰,התוספת פשר ומה ∆»ƒƒ»

עמי"? "את לכאורה, המיותרת

CÈLÓÓe מהר"ש ·) אדמו"ר «¿ƒ
‰Ê ÔÈ·‰lL ,¯Ó‡n‰a כדי ¿««¬»∆¿»ƒ∆

יתור  לגבי האמורה השאלה על לענות

בפסוק ÔÈ·‰Ïהלשון CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
את תחילה »¬»Ó‡Ó¯ולהקדים

Ï"Ê eÈ˙Ba¯3 אבות ÏÚבפרקי «≈««
„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL¿…»¿»ƒ»»≈
ÏÚÂ ‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿«»¬»¿«
‡e‰ ‰„B·Úc ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒ«¬»

˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ˙ÈÁa ולאחר) ¿ƒ«¬««»¿»
התפילה  עבודת – המקדש בית שחרב

הקרבנות). במקום ÔÈ·‰Ïe¿»ƒשנתקנה
‰Ê הפנימית המשמעות את לבאר כדי ∆

הקרבנות  עבודת CÈ¯»̂ƒשל
Le¯Èt ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»≈

˜eÒt‰4‡ÏÂ ÈzˆÙÁ „ÒÁ Èk «»ƒ∆∆»«¿ƒ¿…
,Á·Ê שהנהגת כוונתו פשוטו שלפי ∆«

על  עדיפה חסד ועשיית כראוי האדם

הקרבנות ‡BÈהקרבת ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈
Ô·eÓ מפחית הפסוק מדוע , »

הקרבנות  של ≈¬∆È¯‰Lמהחשיבות
È„k ‰È‰ Lc˜n‰ ˙Èa ¯˜ÈÚƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈

˙Ba¯˜ ·È¯˜‰Ï5¯‡B·nÎÂ , ¿«¿ƒ»¿»¿«¿»
‡ÏeÏÈ‰‰ CLÓ‰a6 קבוצת ¿∆¿≈«ƒ»

לגני  "באתי בפסוק שתחילתה מאמרים

אחד  'המשך' המהווה כלה" אחותי

היום  תש"י, שבט יו"ד לרגל ונתפרסמה

הריי"צ הרבי של ההסתלקותֿהילולא הייתה ÔÈÚשבו ¯e‡È·a) התוכן ¿≈ƒ¿«
הציווי של ÌÎB˙aהפנימי ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ7È‡˜c , ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»≈

È¯wÈ‡cשכוונתו ,ÔkLn‰ ÏÚ שנקראLc˜Ó8¯˜ÈÚL ,( ««ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»∆ƒ«
‡e‰ ÔÎÂ ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ Lc˜Óe ÔkLna ‰„B·Ú‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¬««»¿»¿≈
LÙa ˙ÈÁe¯‰ ‰„B·Úa«¬»»»ƒ¿∆∆

˜eic‰k ,Ì„‡‰ שמובן כפי »»»¿«ƒ
הפסוק  בלשון ÈzÎLÂ¿»«¿ƒמהדיוק

¯Ó‡ ‡Ï BÎB˙a ,ÌÎB˙a אף ¿»¿…∆¡«
יחיד  לשון הוא «∆‡l‡ש"מקדש"

„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a ,ÌÎB˙a9 ¿»¿»∆»¿∆»
מקדש" לי ש"ועשו היינו ישראל, מבני

ואת  המשכן את לבנות ציווי רק אינו

לעניין  גם כוונתו אלא המקדש בית

ואחד  אחד כל בתוך השכינה השראת

העבודה  שעיקר וכשם מישראל,

כך  הקרבנות, עבודת הייתה במקדש

אחד  כל בתוך השכינה השראת

הרוחנית  העבודה ידי על היא מישראל

שהולך  כפי הקרבנות עבודת של

ÔBLlÓומבאר  Ôa¯˜) ˙Ba¯wL∆»¿»»¿»ƒ¿
·e¯È˜10 נבראים של התקרבות ≈

לאלוקות  בנפש )תחתונים ה' ובעבודת

‰BÁk˙האדם  ·e¯È˜ ÔÈÚ Ì‰≈ƒ¿«≈«…
ÌÈLeÁ‰Â האדם על של לאלוקות ¿«ƒ

תורה  לענייני ומסירתם הפעלתם ידי

שבלב, ועבודה ««¿Ê¯Â‡ומצוות
ŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯e˜c¿¿¿»∆«»»¿≈

ÛBÒ11, הקרבן שסוד הזוהר כדברי

שעבודת  היינו האיןֿסוף סוד עד עולה

המקדש  בבית (בגשמיות הקורבנות

לאלוקות  הקירוב עבודת גם וכך

האיןֿסוף  עד ו'מגיעה' עולה ברוחניות)

ÔkŒÌ‡Â חשובה הקרבנות שעבודת ¿ƒ≈
Èkכלֿכך ·e˙k‰ ¯ÓB‡ CÈ‡≈≈«»ƒ

Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ „ÒÁ וכי ∆∆»«¿ƒ¿…∆«
מעבודת  יותר נעלה ה"חסד"

הקרבנות.?
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 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

 ,משפטים שבת פרשתה אם כסף תלוה "מאמר ד  )ג

ה  ....................  ז"כתש'ה, ראשון-מברכים החודש אדר

   ,משפטים פ"ששיחת   )ד

יד   ..............................  ז"כתש'ה, ראשון-ח אדר"מבה

  משפטים פרשת –לקוטי שיחות   )ה

בל  ..............................................  יאכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

חל  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

לט ..........  משפטים פרשת –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

מ  .........  משפטים רשתפלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

דצ  ............  משפטים פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

הצ  ...............................  משפטים פרשתלשבוע  

וק  ..........  משפטים פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )יא

טק  ..........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קיב   ......  משפטים פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

להק   .....  משפטים פרשתלשבוע ד ליום פרק אח –  )יד

מאק  ........  משפטים פרשתלשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

נאק  ..........................  קח-קזתהלים פרק , הפרק  במלכים 

  זבחים/הוריותמסכת  –משניות   )יז

נגק  ...............................................   ביאור קהתי

סאק  .............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

סבק  .............................................  חע ףעד ד עבמדף 

  :ד"ינו נשיאי חבמתורת רבות 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

צק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

צק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

צאק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

צגק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

צגק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

דצק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

צדק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

צדק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

צהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )כט

צוק  ............................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

צזק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

טצק  ................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

רו  .....................  משפטים פרשתלשבוע לוח זמנים   )לב

רז  ..........  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג



f"kyz'dו ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

¯‡·Óe חפצּתי 12ּבהּמאמר חסד ּׁשּכתּוב ׁשּמה , ¿»≈ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

חפץ  ּכי המכּון, עיקר הינּו זבח, ְְְִִֵֶַַַַָָֹֻולא

ׁשעיקר  והינּו, הרצֹון, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָחסד,

מּלמעלה  המׁשכה ּבחינת ׁשּיהיה ּכדי הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהמכּון

צרי מּכלֿמקֹום אבל החסד), (ענין ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָלמּטה

ּכׁשאדם  למׁשל ּוכמֹו זבח. ּבחינת ּכן ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

לֹו ׁשּיׁש סחֹורה, לקנֹות מקֹום לאיזה לנסע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹרֹוצה

ּכי  המכּון, עיקר זהּו לא אבל זֹו, ּבנסיעה ְְֲִִִִֶַַָָָָֹֻרצֹון

להחיֹות  ּכדי מּזה ׁשּיהיה הרוח הּוא המכּון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻעיקר

ליסע  רֹוצה היה לא הרוח היה לא ואם ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁשֹו,

רצֹון  לֹו יׁש מּמילא הרוח מחמת א ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּכלל,

ירויח. לא הּנסיעה ׁשּבלי לפי ּכן, ּגם זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹּבנסיעה

זבח, ולא חפצּתי חסד ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוזהּו

חסד, ּבחינת הּוא רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשעיקר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַּדהינּו

זבח, ּבבחינת ּכן ּגם רצֹון לֹו יׁש מּכלֿמקֹום ְִִִֵֵֶַַַַָָָא

הּוא  זה ׁשּלא הרצֹון, חיצֹונּיּות ּבחינת ׁשהּוא ְִִִֶֶֶַַָָֹרק

המׁשכה  ּבחינת הּוא המכּון עיקר ּכי ְְְִִִִַַַַָָָָָֻהעיקר,

לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ּכי למּטה, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָמּלמעלה

ּבתחּתֹונים  ּדוקא.13ּדירה ְְְִִַַָָ

רק ÈÚ‰Ïe¯ג) הּוא הּזבח ׁשענין הּכּונה ׁשאין ¿»ƒְִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ולא  למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִַַַָָָָֹהעלאה

ידּוע  ׁשהרי למּטה, מּלמעלה ׁשעלֿידי 14המׁשכה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עד  (עֹולה העלּיה ענין רק לא נעׂשה ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות

ההמׁשכה  ענין ּגם אּלא ּדאיןֿסֹוף), ְְְִֵֶַַַַָָָָָרזא

ּגם 15למּטה  מרּומז זה ׁשענין להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
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קלו.12) ע' שם ובכ"מ.13)סה"מ רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה 14)ראה

ד. צב, לשמע"צ דרושים א. עו, פינחס קלט.15)לקו"ת ע' הנ"ל סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe12,Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ „ÒÁ ·e˙kM ‰nL , ¿»≈¿««¬»∆«∆»∆∆»«¿ƒ¿…∆«

eÈ‰ את להדגיש הכתוב ‰ÔeÎÓ,כוונת ¯˜ÈÚ הכוונה שהוא העניין «¿ƒ««¿À»
הבריאה  כל של eiÓÈt˙העיקרית ˙ÈÁa ‡e‰ ,„ÒÁ ıÙÁ Èkƒ»≈∆∆¿ƒ«¿ƒƒ

,ÔBˆ¯‰ אבל ואחרות, כאלה לכוונות הוא בבריאה האלוקי הרצון בחיצוניות, »»
והמטרה  הכוונה הרצון, פנימיות

"חסד  היא הבריאה של העיקרית

כמוך  אל "מי הכתוב (ובלשון חפצתי"

לשארית  פשע על ועובר עוון נשא

חפץ  כי אפו לעד החזיק לא נחלתו

הוא"), ÈÚL˜¯חסד ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«
‰È‰iL È„k ‡e‰ ÔeÎÓ‰«¿À»¿≈∆ƒ¿∆

‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁa והתגלות הארה ¿ƒ««¿»»
האלוקי  האור «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰של

„ÒÁ‰ ÔÈÚ) ‰hÓÏ הארה שהוא ¿«»ƒ¿««∆∆
ÌB˜ÓŒÏkÓוהשפעה  Ï·‡ ,(¬»ƒ»»

˙ÈÁa Ôk Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«≈¿ƒ«
Á·Ê הפסוק כוונת אין זאת ועם ∆«

ה"זבח" הקרבנות, עבודת את לשלול

החסד  שעניין אלא מערכה, ולהפחית

הרצון. פנימיות הוא

הרצון": "פנימיות מהי ומבאר והולך

‰ˆB¯ Ì„‡Lk ÏLÓÏ BÓÎe¿¿»»¿∆»»∆
‡Ï ÚÒÏ˙B˜Ï ÌB˜Ó ‰ÊÈ ƒ¿…«¿≈∆»ƒ¿

ÔBˆ¯ BÏ LiL ,‰¯BÁÒ ועניין ¿»∆≈»
e‰Ê ‡Ï Ï·‡ ,BÊ ‰ÚÈÒaƒ¿ƒ»¬»…∆

,ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ העיקרית והמטרה ƒ««¿À»
עצמה  הנסיעה איננה Èkƒוהסופית
ÁÂ¯‰ ‡e‰ ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ הכספי ƒ««¿À»»∆«

‰fÓ ‰È‰iL עצמו הרווח ואפילו ∆ƒ¿∆ƒ∆
הוא  אלא ועיקרית סופית מטרה איננו

Ì‡Âנועד  ,BLÙ ˙BÈÁ‰Ï È„k¿≈¿«¬«¿¿ƒ
‰ˆB¯ ‰È‰ ‡Ï ÁÂ¯‰ ‰È‰ ‡Ï…»»»∆«…»»∆
ÁÂ¯‰ ˙ÓÁÓ C‡ ,ÏÏk ÚÒÈÏƒ«¿»«≈¬«»∆«

ÔBˆ¯ BÏ LÈ ‡ÏÈnÓ כפי חיצוני ƒ≈»≈»
למטרה  ולא לאמצעי מתייחס שאדם

ÈÏaL ÈÙÏ ,Ôk Ìb BÊ ‰ÚÈÒaƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆¿ƒ
ÁÈÂ¯È ‡Ï ‰ÚÈÒp‰ היה לא הנסיעה, ללא להרוויח יכול היה אם אבל «¿ƒ»…«¿ƒ«

כלל. בה רוצה

הנמשל: אל ומהמשל

Ôk Ìb e‰ÊÂ של הפנימי ÏÂ‡התוכן ÈzˆÙÁ „ÒÁ ·e˙kM ‰Ó ¿∆«≈«∆»∆∆»«¿ƒ¿…
BBˆ¯ ˙eiÓÈt ¯˜ÈÚL eÈ‰c ,Á·Ê הוא של ברוך ‰e‡הקדוש ∆«¿«¿∆ƒ«¿ƒƒ¿

,„ÒÁ ˙ÈÁa למטה מלמעלה אלוקות ולהשפיע ŒÏkÓלהמשיך C‡ ¿ƒ«∆∆«ƒ»

ÔBˆ¯ BÏ LÈ ÌB˜Ó מסויים,Á·Ê ˙ÈÁ·a Ôk Ìb הקרבנות עבודת »≈»«≈ƒ¿ƒ«∆«
,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ‡e‰L בדבר ¯˜ האדם של לרצון בדומה «∆¿ƒ«ƒƒ»»

העיקרית  המטרה לא אך מבוקשו להשגת האמצעי ‰e‡שהוא ‰Ê ‡lL∆…∆
ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ Èk ,¯˜ÈÚ‰ הרצון ופנימיות העיקרית והמטרה התכלית »ƒ»ƒƒ««¿À»

העולמות  ÈÁa˙בבריאת ‡e‰¿ƒ«
‰ÎLÓ‰ אלוקי אור ÏÚÓlÓ‰של «¿»»ƒ¿«¿»

‰"aw‰ ‰e‡˙ Èk ,‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿«»«»»
שלו  הפנימי הרצון היא זו ו'תאוה'

‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï תהיה שבו מקום ƒ¿ƒ»
השכינה  ÌÈBzÁ˙a13השראת ¿«¿ƒ

העולם  שהוא הגשמי הזה הכי בעולם

«¿»Âc˜‡.תחתון 
¯ÈÚ‰Ïe (‚‰ek‰ ÔÈ‡L באמור ¿»ƒ∆≈««»»

הפנימי  האלוקי שהרצון לעיל

בעניין  הוא האלוקות בהמשכת

ולא  החסד מידת ידי שעל ההמשכה

כיוון  הוא הקרבנות »¿ÔÈÚL∆ƒבעבודת
‰‡ÏÚ‰ ˜¯ ‡e‰ Á·f‰«∆«««¬»»
‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿…
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
שתי  שקיימות וחסידות בקבלה מבואר

האדם  בין התקרבות של דרכים

בדרך  להקב"ה, התחתון והעולם

אלוקית  התגלות שהיא המשכה

שהיא  העלאה ובדרך למטה מלמעלה

התחתון  והעולם האדם של התקרבות

לומר  מקום והיה למעלה, מלמטה

ולא  ב"חסד" הוא הפנימי שהרצון

"המשכה", הוא "חסד" כי ב"זבח"

הוא  הקרבנות עבודת שהוא ו"זבח"

מעלה  האדם שבה (עבודה העלאה

לה'), קרבן להיות גשמית בהמה ומברר

הסיבה  זו לא דבר של לאמיתו אבל

ב"חסד" היא הרצון פנימיות שבגללה

ב"זבח" Úe„Èולא È¯‰L14 ∆¬≈»«
‡Ï ‰NÚ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»«¬∆…

) ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ הקרבן"¯˜ ש"סוד לעיל שהובא הזוהר ÏBÚ‰כלשון «ƒ¿«»¬ƒ»∆
למעלה  ¯Ê‡מלמטה „Úסוד‡l‡ ,(ÛBÒŒÔÈ‡c פועלים Ìbהקרבנות «»»¿≈∆»«

‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ15 כן להיות ואם יכולים היו הקרבנות גם ƒ¿«««¿»»¿«»
הרצון.? פנימיות נחשב החסד רק ולמה הרצון, פנימיות

‰Ê ÔÈÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ רק לא היא הקרבנות שעבודת לעיל האמור ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆
"העלאה" גם אלא ÏÚ"המשכה" Ï"p‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa Ìb ÊÓe¯Ó¿»«¿«¬««««««
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העֹולם  ּדברים ׁשלׁשה על הּנ"ל רז"ל ְְְֲִַַַַַַַָָָָֹּבמאמר

ּגמילּות  ועל העבֹודה ועל הּתֹורה על ְְְֲִֵַַַַָָָעֹומד,

ענינֹו (ׁשעיקר העבֹודה קו ׁשּגם הינּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָחסדים,

למעלה  מּלמּטה העלאה ּבׁשם 16הּוא נקרא ( ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ׁשעֹומד  הּבית ּכמׁשל עֹומד, העֹולם ׁשעליו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעּמּוד

ּתֹורה  ׁשל מׁשל ׁשּזהּו וכיון עּמּודים, ׁשלׁשה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

הּפרטים  ּבכל ׁשל 17ׁשמדּויק ׁשענינֹו מּובן, הרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

למעלה  (העלאה רק לא הּוא העבֹודה ְְֲֲַַַַָָָָָֹקו

עלֿידי  ׁשּתהיה למּטה להמׁשכה הכנה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשית )

ּבֹו יׁש אּלא חסדים, ּוגמילּות ּדתֹורה הּקּוין ְְֲִִִֵֶַַָָָב'

ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן למּטה, ההמׁשכה ענין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּגם

ׁשהּבית  ּבּמׁשל, ּכמֹו עֹומד, העֹולם ׁשעליו ְִֵֶֶַַַַָָָָָָעּמּוד

הּוא, הענין א העּמּודים. ׁשלׁשת ּכל על ְְִִֵֶַַַָָָָֹעֹומד

למעלה. מּלמּטה העלאה הּוא הּזבח  ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָׁשעיקר 

ּבהּמאמר  מהּמּובא ּגם ּׁשאמרּו18וכּמּובן מה ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ

ז"ל  ּבלא 19רּבֹותינּו קריאתֿׁשמע הּקֹורא ּכל ְְְִֵֵַַַַַָֹ

וזבח  מנחה ּבלא עֹולה הקריב ּכאילּו ְְְְְְִִִִִִֶַָָֹּתפילין

לפי  נסכים, ענין 20ּבלא הּוא ׁשּקריאתֿׁשמע ְְְְְְִִִִֶַַַָֹ

ּגם  וזהּו ההמׁשכה, ענין הּוא ּותפילין ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהעלאה

העלאה, ענין ׁשהּוא וזבח עֹולה ׁשּבין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהחילּוק

מּובן, ּומּזה ההמׁשכה, ׁשענינם ּונסכים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלמנחה

ההמׁשכה  ענין יׁשנֹו ּבקרּבנֹות ׁשּגם ֿ ּפי ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאףֿעל

הּקרּבנֹות  ענין עיקר מּכלֿמקֹום הּנסכים, ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָעלֿידי

(המׁשכה). הּנסכים ולא (העלאה), הּזבח ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹהּוא

הרי  העלאה, הּוא הּקרּבנֹות ענין ׁשעיקר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוכיון

אינּה הּקרּבנֹות ׁשעלֿידי ההמׁשכה ׁשּגם ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּובן,

ּוגמילּות  ּתֹורה ׁשעלֿידי ההמׁשכה ְְְְִֵֶַַַָָָּכמֹו
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קלז.18)וש"נ. סע"ב.19)ע' יד, ואילך.20)ברכות סע"א מ, שלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚÂ ‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ ,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL¿…»¿»ƒ»»≈««»¿«»¬»¿«
‡e‰ BÈÚ ¯˜ÈÚL) ‰„B·Ú‰ Â˜ ÌbL eÈ‰ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒ«¿∆««»¬»∆ƒ«ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰16 ו הקרבנות עבודת עניין זהו עבודת כי גם «¬»»ƒ¿«»¿«¿»
בדרך  היא למטה, מלמעלה ונמשכה שירדה התורה מלימוד בשונה התפילה,

מתקרב  מצידו שהאדם היינו העלאה,

למעלה  מלמטה ˜¯‡לאלוקות (ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÂÈÏÚL „enÚ ÌLa¿≈«∆»»»»
„ÓBÚL ˙Èa‰ ÏLÓk ,„ÓBÚ≈ƒ¿«««ƒ∆≈
ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„enÚ ‰LÏL ÏÚ«¿…»«ƒ¿≈»

e‰fL שלשה "על אלה, חכמינו דברי ∆∆
הם דברים  עומד" ÏLהעולם ÏLÓ»»∆

ÏÎa ˜Èe„ÓL ‰¯Bz»∆¿»¿»
ÌÈË¯t‰17,,מסויים בפרט רק ולא «¿»ƒ

של  הפרטים לכל משמעות יש ולכן

עבודת  העבודה, קו שגם וכיוון המשל

עומד  שעליו לעמוד נמשל הקרבנות,

הבית  BÈÚLונסמך ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿»
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰„B·Ú‰ Â˜ ÏL∆«»¬»…«

‰‡ÏÚ‰) מלמטה‰ÏÚÓÏ «¬»»¿«¿»
‰Î‰ (˙ÈNÚpL והקדמה ∆«¬≈¬»»

‰ÎLÓ‰Ï מלמעלה‰hÓÏ ««¿»»¿«»
ÔÈew‰ '· È„ÈŒÏÚ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿≈««ƒ
‡l‡ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯B˙c¿»¿ƒ¬»ƒ∆»

Ba LÈ עצמו העבודה ÔÈÚבקו Ìb ≈«ƒ¿«
ÔÎlL ,‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»∆»≈
ÂÈÏÚL „enÚ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈«∆»»

,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ קו כמו בדיוק »»≈
הגמילותֿחסדים  וקו ¿BÓkהתורה

Ïk ÏÚ „ÓBÚ ˙Èa‰L ,ÏLna«»»∆««ƒ≈«»
ÌÈ„enÚ‰ ˙LÏL.שווה במידה ¿…∆»«ƒ

ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿«
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ Á·f‰«∆««¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ יש שב"זבח" נכון כלומר, ¿«¿»
דומה  הוא מסויים (ובמובן המשכה גם

הרצון  פנימיות זאת ובכל ל"חסד"),

העיקרי  העניין כי ב"חסד" דווקא היא

בדרך  והעבודה ההעלאה, הוא ב"זבח"

הרצון  פנימיות להיות יכולה לא זו

הבריאה  של העיקרית והמטרה העיקרי העניין כי ההמשכה עניין דווקא שהוא

בתחתונים". "דירה ועשיית למטה מלמעלה וההמשכה הגילוי היא

בעניין  ולא ההמשכה בעניין דווקא הם הפנימי והרצון שהעיקר לדבר וראייה

ההעלאה:

¯Ó‡n‰a ‡·en‰Ó Ìb Ô·enÎÂ18 מהר"ש הרבי של Ó‰הנזכר ¿«»«≈«»¿««¬»«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M19‡Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰ Ïk ∆»¿«≈«»«≈¿ƒ«¿«¿…

‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
,ÌÈÎÒ ‡Ïa Á·ÊÂ ‰ÁÓ ‡Ïa¿…ƒ¿»¿∆«¿…¿»ƒ
הקרבן  עם יחד בתורה, כמפורש

היו  הבהמה) מן בא כלל (שבדרך

יין  של ונסכים קמח של מנחה מביאים

קריאת  שהקורא אומרים ז"ל וחכמינו

עליהם  (שהציווי תפילין ללא שמע

אם  ו"והיה "שמע" בפרשיות נאמר

ללא  קרבן שמביא למי דומה שמוע")

חסר  שקרבנו נסכים וללא מנחה

ההשוואה  של והמשמעות שלימות,

היא  העניינים פנימיות ֿ פי ÈÙÏ20על ¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯wL∆¿ƒ«¿«ƒ¿«

‰‡ÏÚ‰ לאלוקות מלמטה התקרבות «¬»»
האדם  עבודת ידי על למעלה

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒƒ¿«««¿»»
למטה, מלמעלה אלוקי אור של

המצוות, לעניין Ìbבהתאם e‰ÊÂ¿∆«
˜eÏÈÁ‰ ההבדל‰ÏBÚ ÔÈaL «ƒ∆≈»

‡e‰L Á·ÊÂ הקרבנות ÔÈÚעבודת ¿∆«∆ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰,למעלה ÁÓÏ‰מלמטה «¬»»¿ƒ¿»

‰ÎLÓ‰‰ ÌÈÚL ÌÈÎÒe¿»ƒ∆ƒ¿»»««¿»»
להשוואה  הסיבה וזו למטה, מלמעלה

תפילין  ללא (העלאה) שמע קריאת בין

מנחה  ללא (העלאה) לקרבן (המשכה)

(המשכה) Ô·eÓ,ונסכים ‰fÓeƒ∆»
˙Ba¯˜a ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆«¿»¿»
È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«««¿»»«¿≈
¯˜ÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ»»ƒ«
Á·f‰ ‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»«∆«
ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ ,(‰‡ÏÚ‰)«¬»»¿…«¿»ƒ

(‰ÎLÓ‰) הקרבן הוא העיקר שהרי «¿»»
והנסכים  המנחה ואילו (העלאה) עצמו

תוספת. רק ÔÈÚהם ¯˜ÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ˙Ba¯w‰,המשכה ÌbLולא ,Ô·eÓ È¯‰ «»¿»«¬»»¬≈»∆«

˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ קיימת אכן שהיא ‡dÈאףֿעלֿפי ««¿»»∆«¿≈«»¿»≈»
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¯‡·Óe חפצּתי 12ּבהּמאמר חסד ּׁשּכתּוב ׁשּמה , ¿»≈ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

חפץ  ּכי המכּון, עיקר הינּו זבח, ְְְִִֵֶַַַַָָֹֻולא

ׁשעיקר  והינּו, הרצֹון, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָחסד,

מּלמעלה  המׁשכה ּבחינת ׁשּיהיה ּכדי הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהמכּון

צרי מּכלֿמקֹום אבל החסד), (ענין ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָלמּטה

ּכׁשאדם  למׁשל ּוכמֹו זבח. ּבחינת ּכן ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

לֹו ׁשּיׁש סחֹורה, לקנֹות מקֹום לאיזה לנסע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹרֹוצה

ּכי  המכּון, עיקר זהּו לא אבל זֹו, ּבנסיעה ְְֲִִִִֶַַָָָָֹֻרצֹון

להחיֹות  ּכדי מּזה ׁשּיהיה הרוח הּוא המכּון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻעיקר

ליסע  רֹוצה היה לא הרוח היה לא ואם ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁשֹו,

רצֹון  לֹו יׁש מּמילא הרוח מחמת א ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּכלל,

ירויח. לא הּנסיעה ׁשּבלי לפי ּכן, ּגם זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹּבנסיעה

זבח, ולא חפצּתי חסד ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוזהּו

חסד, ּבחינת הּוא רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשעיקר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַּדהינּו

זבח, ּבבחינת ּכן ּגם רצֹון לֹו יׁש מּכלֿמקֹום ְִִִֵֵֶַַַַָָָא

הּוא  זה ׁשּלא הרצֹון, חיצֹונּיּות ּבחינת ׁשהּוא ְִִִֶֶֶַַָָֹרק

המׁשכה  ּבחינת הּוא המכּון עיקר ּכי ְְְִִִִַַַַָָָָָֻהעיקר,

לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ּכי למּטה, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָמּלמעלה

ּבתחּתֹונים  ּדוקא.13ּדירה ְְְִִַַָָ

רק ÈÚ‰Ïe¯ג) הּוא הּזבח ׁשענין הּכּונה ׁשאין ¿»ƒְִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ולא  למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִַַַָָָָֹהעלאה

ידּוע  ׁשהרי למּטה, מּלמעלה ׁשעלֿידי 14המׁשכה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עד  (עֹולה העלּיה ענין רק לא נעׂשה ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות

ההמׁשכה  ענין ּגם אּלא ּדאיןֿסֹוף), ְְְִֵֶַַַַָָָָָרזא

ּגם 15למּטה  מרּומז זה ׁשענין להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
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קלו.12) ע' שם ובכ"מ.13)סה"מ רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה 14)ראה

ד. צב, לשמע"צ דרושים א. עו, פינחס קלט.15)לקו"ת ע' הנ"ל סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe12,Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ „ÒÁ ·e˙kM ‰nL , ¿»≈¿««¬»∆«∆»∆∆»«¿ƒ¿…∆«

eÈ‰ את להדגיש הכתוב ‰ÔeÎÓ,כוונת ¯˜ÈÚ הכוונה שהוא העניין «¿ƒ««¿À»
הבריאה  כל של eiÓÈt˙העיקרית ˙ÈÁa ‡e‰ ,„ÒÁ ıÙÁ Èkƒ»≈∆∆¿ƒ«¿ƒƒ

,ÔBˆ¯‰ אבל ואחרות, כאלה לכוונות הוא בבריאה האלוקי הרצון בחיצוניות, »»
והמטרה  הכוונה הרצון, פנימיות

"חסד  היא הבריאה של העיקרית

כמוך  אל "מי הכתוב (ובלשון חפצתי"

לשארית  פשע על ועובר עוון נשא

חפץ  כי אפו לעד החזיק לא נחלתו

הוא"), ÈÚL˜¯חסד ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«
‰È‰iL È„k ‡e‰ ÔeÎÓ‰«¿À»¿≈∆ƒ¿∆

‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁa והתגלות הארה ¿ƒ««¿»»
האלוקי  האור «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰של

„ÒÁ‰ ÔÈÚ) ‰hÓÏ הארה שהוא ¿«»ƒ¿««∆∆
ÌB˜ÓŒÏkÓוהשפעה  Ï·‡ ,(¬»ƒ»»

˙ÈÁa Ôk Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«≈¿ƒ«
Á·Ê הפסוק כוונת אין זאת ועם ∆«

ה"זבח" הקרבנות, עבודת את לשלול

החסד  שעניין אלא מערכה, ולהפחית

הרצון. פנימיות הוא

הרצון": "פנימיות מהי ומבאר והולך

‰ˆB¯ Ì„‡Lk ÏLÓÏ BÓÎe¿¿»»¿∆»»∆
‡Ï ÚÒÏ˙B˜Ï ÌB˜Ó ‰ÊÈ ƒ¿…«¿≈∆»ƒ¿

ÔBˆ¯ BÏ LiL ,‰¯BÁÒ ועניין ¿»∆≈»
e‰Ê ‡Ï Ï·‡ ,BÊ ‰ÚÈÒaƒ¿ƒ»¬»…∆

,ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ העיקרית והמטרה ƒ««¿À»
עצמה  הנסיעה איננה Èkƒוהסופית
ÁÂ¯‰ ‡e‰ ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ הכספי ƒ««¿À»»∆«

‰fÓ ‰È‰iL עצמו הרווח ואפילו ∆ƒ¿∆ƒ∆
הוא  אלא ועיקרית סופית מטרה איננו

Ì‡Âנועד  ,BLÙ ˙BÈÁ‰Ï È„k¿≈¿«¬«¿¿ƒ
‰ˆB¯ ‰È‰ ‡Ï ÁÂ¯‰ ‰È‰ ‡Ï…»»»∆«…»»∆
ÁÂ¯‰ ˙ÓÁÓ C‡ ,ÏÏk ÚÒÈÏƒ«¿»«≈¬«»∆«

ÔBˆ¯ BÏ LÈ ‡ÏÈnÓ כפי חיצוני ƒ≈»≈»
למטרה  ולא לאמצעי מתייחס שאדם

ÈÏaL ÈÙÏ ,Ôk Ìb BÊ ‰ÚÈÒaƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆¿ƒ
ÁÈÂ¯È ‡Ï ‰ÚÈÒp‰ היה לא הנסיעה, ללא להרוויח יכול היה אם אבל «¿ƒ»…«¿ƒ«

כלל. בה רוצה

הנמשל: אל ומהמשל

Ôk Ìb e‰ÊÂ של הפנימי ÏÂ‡התוכן ÈzˆÙÁ „ÒÁ ·e˙kM ‰Ó ¿∆«≈«∆»∆∆»«¿ƒ¿…
BBˆ¯ ˙eiÓÈt ¯˜ÈÚL eÈ‰c ,Á·Ê הוא של ברוך ‰e‡הקדוש ∆«¿«¿∆ƒ«¿ƒƒ¿

,„ÒÁ ˙ÈÁa למטה מלמעלה אלוקות ולהשפיע ŒÏkÓלהמשיך C‡ ¿ƒ«∆∆«ƒ»

ÔBˆ¯ BÏ LÈ ÌB˜Ó מסויים,Á·Ê ˙ÈÁ·a Ôk Ìb הקרבנות עבודת »≈»«≈ƒ¿ƒ«∆«
,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ‡e‰L בדבר ¯˜ האדם של לרצון בדומה «∆¿ƒ«ƒƒ»»

העיקרית  המטרה לא אך מבוקשו להשגת האמצעי ‰e‡שהוא ‰Ê ‡lL∆…∆
ÔeÎÓ‰ ¯˜ÈÚ Èk ,¯˜ÈÚ‰ הרצון ופנימיות העיקרית והמטרה התכלית »ƒ»ƒƒ««¿À»

העולמות  ÈÁa˙בבריאת ‡e‰¿ƒ«
‰ÎLÓ‰ אלוקי אור ÏÚÓlÓ‰של «¿»»ƒ¿«¿»

‰"aw‰ ‰e‡˙ Èk ,‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿«»«»»
שלו  הפנימי הרצון היא זו ו'תאוה'

‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï תהיה שבו מקום ƒ¿ƒ»
השכינה  ÌÈBzÁ˙a13השראת ¿«¿ƒ

העולם  שהוא הגשמי הזה הכי בעולם

«¿»Âc˜‡.תחתון 
¯ÈÚ‰Ïe (‚‰ek‰ ÔÈ‡L באמור ¿»ƒ∆≈««»»

הפנימי  האלוקי שהרצון לעיל

בעניין  הוא האלוקות בהמשכת

ולא  החסד מידת ידי שעל ההמשכה

כיוון  הוא הקרבנות »¿ÔÈÚL∆ƒבעבודת
‰‡ÏÚ‰ ˜¯ ‡e‰ Á·f‰«∆«««¬»»
‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿…
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
שתי  שקיימות וחסידות בקבלה מבואר

האדם  בין התקרבות של דרכים

בדרך  להקב"ה, התחתון והעולם

אלוקית  התגלות שהיא המשכה

שהיא  העלאה ובדרך למטה מלמעלה

התחתון  והעולם האדם של התקרבות

לומר  מקום והיה למעלה, מלמטה

ולא  ב"חסד" הוא הפנימי שהרצון

"המשכה", הוא "חסד" כי ב"זבח"

הוא  הקרבנות עבודת שהוא ו"זבח"

מעלה  האדם שבה (עבודה העלאה

לה'), קרבן להיות גשמית בהמה ומברר

הסיבה  זו לא דבר של לאמיתו אבל

ב"חסד" היא הרצון פנימיות שבגללה

ב"זבח" Úe„Èולא È¯‰L14 ∆¬≈»«
‡Ï ‰NÚ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»«¬∆…

) ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ הקרבן"¯˜ ש"סוד לעיל שהובא הזוהר ÏBÚ‰כלשון «ƒ¿«»¬ƒ»∆
למעלה  ¯Ê‡מלמטה „Úסוד‡l‡ ,(ÛBÒŒÔÈ‡c פועלים Ìbהקרבנות «»»¿≈∆»«

‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ15 כן להיות ואם יכולים היו הקרבנות גם ƒ¿«««¿»»¿«»
הרצון.? פנימיות נחשב החסד רק ולמה הרצון, פנימיות

‰Ê ÔÈÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ רק לא היא הקרבנות שעבודת לעיל האמור ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆
"העלאה" גם אלא ÏÚ"המשכה" Ï"p‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa Ìb ÊÓe¯Ó¿»«¿«¬««««««
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העֹולם  ּדברים ׁשלׁשה על הּנ"ל רז"ל ְְְֲִַַַַַַַָָָָֹּבמאמר

ּגמילּות  ועל העבֹודה ועל הּתֹורה על ְְְֲִֵַַַַָָָעֹומד,

ענינֹו (ׁשעיקר העבֹודה קו ׁשּגם הינּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָחסדים,

למעלה  מּלמּטה העלאה ּבׁשם 16הּוא נקרא ( ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ׁשעֹומד  הּבית ּכמׁשל עֹומד, העֹולם ׁשעליו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעּמּוד

ּתֹורה  ׁשל מׁשל ׁשּזהּו וכיון עּמּודים, ׁשלׁשה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

הּפרטים  ּבכל ׁשל 17ׁשמדּויק ׁשענינֹו מּובן, הרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

למעלה  (העלאה רק לא הּוא העבֹודה ְְֲֲַַַַָָָָָֹקו

עלֿידי  ׁשּתהיה למּטה להמׁשכה הכנה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשית )

ּבֹו יׁש אּלא חסדים, ּוגמילּות ּדתֹורה הּקּוין ְְֲִִִֵֶַַָָָב'

ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן למּטה, ההמׁשכה ענין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּגם

ׁשהּבית  ּבּמׁשל, ּכמֹו עֹומד, העֹולם ׁשעליו ְִֵֶֶַַַַָָָָָָעּמּוד

הּוא, הענין א העּמּודים. ׁשלׁשת ּכל על ְְִִֵֶַַַָָָָֹעֹומד

למעלה. מּלמּטה העלאה הּוא הּזבח  ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָׁשעיקר 

ּבהּמאמר  מהּמּובא ּגם ּׁשאמרּו18וכּמּובן מה ְְְֲֵֶַַַַַַָָָָ

ז"ל  ּבלא 19רּבֹותינּו קריאתֿׁשמע הּקֹורא ּכל ְְְִֵֵַַַַַָֹ

וזבח  מנחה ּבלא עֹולה הקריב ּכאילּו ְְְְְְִִִִִִֶַָָֹּתפילין

לפי  נסכים, ענין 20ּבלא הּוא ׁשּקריאתֿׁשמע ְְְְְְִִִִֶַַַָֹ

ּגם  וזהּו ההמׁשכה, ענין הּוא ּותפילין ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהעלאה

העלאה, ענין ׁשהּוא וזבח עֹולה ׁשּבין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהחילּוק

מּובן, ּומּזה ההמׁשכה, ׁשענינם ּונסכים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלמנחה

ההמׁשכה  ענין יׁשנֹו ּבקרּבנֹות ׁשּגם ֿ ּפי ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאףֿעל

הּקרּבנֹות  ענין עיקר מּכלֿמקֹום הּנסכים, ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָעלֿידי

(המׁשכה). הּנסכים ולא (העלאה), הּזבח ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹהּוא

הרי  העלאה, הּוא הּקרּבנֹות ענין ׁשעיקר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוכיון

אינּה הּקרּבנֹות ׁשעלֿידי ההמׁשכה ׁשּגם ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּובן,

ּוגמילּות  ּתֹורה ׁשעלֿידי ההמׁשכה ְְְְִֵֶַַַָָָּכמֹו
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ובכ"מ.16) רמט. ע' תרכ"ז ע'17)סה"מ ח"ה תו"מ (ובהערה).ראה 529 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה שם. ובהנסמן ,147

קלז.18)וש"נ. סע"ב.19)ע' יד, ואילך.20)ברכות סע"א מ, שלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚÂ ‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ ,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL¿…»¿»ƒ»»≈««»¿«»¬»¿«
‡e‰ BÈÚ ¯˜ÈÚL) ‰„B·Ú‰ Â˜ ÌbL eÈ‰ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒ«¿∆««»¬»∆ƒ«ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰16 ו הקרבנות עבודת עניין זהו עבודת כי גם «¬»»ƒ¿«»¿«¿»
בדרך  היא למטה, מלמעלה ונמשכה שירדה התורה מלימוד בשונה התפילה,

מתקרב  מצידו שהאדם היינו העלאה,

למעלה  מלמטה ˜¯‡לאלוקות (ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÂÈÏÚL „enÚ ÌLa¿≈«∆»»»»
„ÓBÚL ˙Èa‰ ÏLÓk ,„ÓBÚ≈ƒ¿«««ƒ∆≈
ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„enÚ ‰LÏL ÏÚ«¿…»«ƒ¿≈»

e‰fL שלשה "על אלה, חכמינו דברי ∆∆
הם דברים  עומד" ÏLהעולם ÏLÓ»»∆

ÏÎa ˜Èe„ÓL ‰¯Bz»∆¿»¿»
ÌÈË¯t‰17,,מסויים בפרט רק ולא «¿»ƒ

של  הפרטים לכל משמעות יש ולכן

עבודת  העבודה, קו שגם וכיוון המשל

עומד  שעליו לעמוד נמשל הקרבנות,

הבית  BÈÚLונסמך ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿»
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰„B·Ú‰ Â˜ ÏL∆«»¬»…«

‰‡ÏÚ‰) מלמטה‰ÏÚÓÏ «¬»»¿«¿»
‰Î‰ (˙ÈNÚpL והקדמה ∆«¬≈¬»»

‰ÎLÓ‰Ï מלמעלה‰hÓÏ ««¿»»¿«»
ÔÈew‰ '· È„ÈŒÏÚ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿≈««ƒ
‡l‡ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯B˙c¿»¿ƒ¬»ƒ∆»

Ba LÈ עצמו העבודה ÔÈÚבקו Ìb ≈«ƒ¿«
ÔÎlL ,‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»∆»≈
ÂÈÏÚL „enÚ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈«∆»»

,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ קו כמו בדיוק »»≈
הגמילותֿחסדים  וקו ¿BÓkהתורה

Ïk ÏÚ „ÓBÚ ˙Èa‰L ,ÏLna«»»∆««ƒ≈«»
ÌÈ„enÚ‰ ˙LÏL.שווה במידה ¿…∆»«ƒ

ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿«
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ Á·f‰«∆««¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ יש שב"זבח" נכון כלומר, ¿«¿»
דומה  הוא מסויים (ובמובן המשכה גם

הרצון  פנימיות זאת ובכל ל"חסד"),

העיקרי  העניין כי ב"חסד" דווקא היא

בדרך  והעבודה ההעלאה, הוא ב"זבח"

הרצון  פנימיות להיות יכולה לא זו

הבריאה  של העיקרית והמטרה העיקרי העניין כי ההמשכה עניין דווקא שהוא

בתחתונים". "דירה ועשיית למטה מלמעלה וההמשכה הגילוי היא

בעניין  ולא ההמשכה בעניין דווקא הם הפנימי והרצון שהעיקר לדבר וראייה

ההעלאה:

¯Ó‡n‰a ‡·en‰Ó Ìb Ô·enÎÂ18 מהר"ש הרבי של Ó‰הנזכר ¿«»«≈«»¿««¬»«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M19‡Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰ Ïk ∆»¿«≈«»«≈¿ƒ«¿«¿…

‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
,ÌÈÎÒ ‡Ïa Á·ÊÂ ‰ÁÓ ‡Ïa¿…ƒ¿»¿∆«¿…¿»ƒ
הקרבן  עם יחד בתורה, כמפורש

היו  הבהמה) מן בא כלל (שבדרך

יין  של ונסכים קמח של מנחה מביאים

קריאת  שהקורא אומרים ז"ל וחכמינו

עליהם  (שהציווי תפילין ללא שמע

אם  ו"והיה "שמע" בפרשיות נאמר

ללא  קרבן שמביא למי דומה שמוע")

חסר  שקרבנו נסכים וללא מנחה

ההשוואה  של והמשמעות שלימות,

היא  העניינים פנימיות ֿ פי ÈÙÏ20על ¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯wL∆¿ƒ«¿«ƒ¿«

‰‡ÏÚ‰ לאלוקות מלמטה התקרבות «¬»»
האדם  עבודת ידי על למעלה

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒƒ¿«««¿»»
למטה, מלמעלה אלוקי אור של

המצוות, לעניין Ìbבהתאם e‰ÊÂ¿∆«
˜eÏÈÁ‰ ההבדל‰ÏBÚ ÔÈaL «ƒ∆≈»

‡e‰L Á·ÊÂ הקרבנות ÔÈÚעבודת ¿∆«∆ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰,למעלה ÁÓÏ‰מלמטה «¬»»¿ƒ¿»

‰ÎLÓ‰‰ ÌÈÚL ÌÈÎÒe¿»ƒ∆ƒ¿»»««¿»»
להשוואה  הסיבה וזו למטה, מלמעלה

תפילין  ללא (העלאה) שמע קריאת בין

מנחה  ללא (העלאה) לקרבן (המשכה)

(המשכה) Ô·eÓ,ונסכים ‰fÓeƒ∆»
˙Ba¯˜a ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆«¿»¿»
È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«««¿»»«¿≈
¯˜ÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒƒ»»ƒ«
Á·f‰ ‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»«∆«
ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ ,(‰‡ÏÚ‰)«¬»»¿…«¿»ƒ

(‰ÎLÓ‰) הקרבן הוא העיקר שהרי «¿»»
והנסכים  המנחה ואילו (העלאה) עצמו

תוספת. רק ÔÈÚהם ¯˜ÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ˙Ba¯w‰,המשכה ÌbLולא ,Ô·eÓ È¯‰ «»¿»«¬»»¬≈»∆«

˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ קיימת אכן שהיא ‡dÈאףֿעלֿפי ««¿»»∆«¿≈«»¿»≈»
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f"kyz'dח ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

עיקר 21חסדים  ּכי זבח, ולא חפצּתי חסד ולכן , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּדוקא. חסד עלֿידי הּוא ההמׁשכה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָענין

החסד 22ּבהּמאמר CÈLÓÓeד) מעלת ּבביאּור «¿ƒְְֲֲֵֶֶַַַַַָ

ּבחינת  על ּדהּנה חפצּתי), ְְְִִִֵֶֶַַַָ(חסד

ּכתיב  זה, יּבנה,23חסד חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּפירּוׁשים  ׁשני ּבזה ּבריאת 24ׁשּיׁש ׁשעיקר הא', , ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

עלה  ׁשּכ הּוא, חסד חפץ ּכי מּצד היה ִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולם

להטיב  הּטֹוב ׁשּטבע לפי ּכי 25ּברצֹונֹו והּב', . ְְְְִִִִֵֶֶַַַ

זמן  לׁשֹון הּוא צרי26עֹולם ׁשּלעֹולם והינּו , ְְְְְִֶַַָָָ

ׁשּצרי יּבנה, חסד וזהּו חסד, ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָלהמׁשי

ׁשעכׁשיו  ּבעֹולם, ׁשּתּומׁש החסד ּבחינת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלבנֹות

ּבתחּלת  ּכי מילתא, ּתליא ּדלתּתא ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּבאתערּותא

הּוא, חסד חפץ ּכי ּבחינת מּצד היה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבריאה

וזהּו מילתא, ּתליא הּתחּתֹונים ּבמעׂשה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָועכׁשיו

ׁשּלעֹולם  יּבנה, חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכתּוב

מה  ועלּֿדר) חסד ּבחינת להמׁשי ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָצרי

ׁשּצרי27ּׁשּכתּוב  ּבּׁשמים, נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָ

ּולקימֹו להחיֹותֹו ּתמיד ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹלהיֹות

זה  הפּכּיים הם אּלּו ּפירּוׁשים ב' ולכאֹורה, ְְְִִִִֵֵֵֶָָכּו').

ִֶמּזה.

¯‡·Óe אּלּו28ּבהּמאמר (ּפירּוׁשים) ענינים ב' ¿»≈ְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבחינת  ׁשּיׁש ּבעבֹודה, ׁשהם ְְֲִִֵֵֶֶַָָּכפי

אתערּותא  עלֿידי ׁשּבאה ּדלעילא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאתערּותא

הּתחּתֹונים  ׁשּמעׂשה הּב' ּכפירּוׁש ׁשּזהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָּדלתּתא,

אתערּותא  ּבחינת ויׁש החסד, המׁשכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמעֹורר

מּצדֿעצמּה מאתערּותא ּדלעילא למעלה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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ד.21) ע' אדר סה"מ תו"מ גם קמ.22)ראה ג.23)ע' פט, עה"פ 24)תהלים אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות גם ראה

שיד). שליט"א 25)(ע' אדמו"ר כ"ק הערת פ"ד. שעהיוה"א תניא רפ"א. המלך) שעשועי (שער א שער המלך עמק ראה

וש"נ. ה. ע' קונטרסים ― האמצעי אדמו"ר ערב.26)במאמרי ע' תרצ"א סה"מ גם תניא 27)ראה וראה פט. קיט, תהלים

בתחלתו. והאמונה היחוד קמב.28)שער ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÓ‰‰ BÓkÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ‰Î21ÔÎÏÂ , ¿««¿»»∆«¿≈»¿ƒ¬»ƒ¿»≈

בכתוב  ÈzˆÙÁנאמר „ÒÁ"ב"חסד דווקא נמצאת העליון הרצון שפנימיות ∆∆»«¿ƒ
המשכה) Á·Ê(שעניינו ‡ÏÂ עיקרו אבל המשכה גם בו יש (שאמנם ¿…∆«

Âc˜‡העלאה), „ÒÁ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ Èk שכל ƒƒ«ƒ¿«««¿»»«¿≈∆∆«¿»
והמשכה. השפעה ענינו

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe („22 «¿ƒ¿««¬»
„ÒÁ) „ÒÁ‰ ˙ÏÚÓ ¯e‡È·a¿≈«¬««∆∆∆∆

,(ÈzˆÙÁ הרצון פנימיות היא שבו »«¿ƒ
באריכות, לעיל כמבואר העליון,

,‰Ê „ÒÁ ˙ÈÁa ÏÚ ‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ«∆∆∆
העיקרית  והסיבה המטרה שהוא

העולם  È˙k23Èk·לבריאת ¿ƒƒ
,‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆

ÌÈLe¯Èt ÈL ‰Êa LiL24, ∆≈»∆¿≈≈ƒ
È¯a‡˙פירוש  ¯˜ÈÚL ,'‡‰»∆ƒ«¿ƒ«

ıÙÁ Èk „vÓ ‰È‰ ÌÏBÚ‰»»»»ƒ«ƒ»≈
,‡e‰ „ÒÁ ותכונה עניין מצד לא ∆∆

כיוון  אלא הנבראים של מסויימת

BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL הקדוש של ∆»»»ƒ¿
מצידו  הוא Ú·hLֿברוך ÈÙÏ¿ƒ∆∆«
·ÈË‰Ï ·Bh‰25 לתת היינו «¿≈ƒ

וכדי  לזולת משלו לו ולהשפיע שיהיה

הוא  ברוך הקדוש ברא להשפיע למי

ונבראים. הפירוש a‰Â',עולמות ¿«
חסד  עולם אמרתי "כי בפסוק השני

הוא  ÔBLÏיבנה" ‡e‰ ÌÏBÚ Èkƒ»¿
ÔÓÊ26,,"לעולם" של במשמעות ¿«

עת  בכל ÌÏBÚlLתמיד eÈ‰Â¿«¿∆¿»
CÈLÓ‰Ïתמיד  CÈ¯ˆ מלמעלה »ƒ¿«¿ƒ

את  גילוי לידי ולהביא »ÈÁa¿ƒ˙למטה
CÈ¯vL ,‰aÈ „ÒÁ e‰ÊÂ ,„ÒÁ∆∆¿∆∆∆ƒ»∆∆»ƒ

˙B·Ïאת לחזק ÈÁa˙ולבסס ƒ¿¿ƒ«
CLÓezL „ÒÁ‰ ותאיר ותתגלה «∆∆∆¿«
ÂÈLÎÚL ,ÌÏBÚa שניתנה לאחר »»∆«¿»

המצוות, על ונצטווינו תורה

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a בהתעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה  האדם) ÏÈÓ˙‡,(מצד ‡ÈÏz כל וכעת הבריאה היינו הדבר, תלוי «¿»ƒ¿»

והמצוות  התורה בקיום תלוי העולם ‰È¯a‡‰קיום ˙lÁ˙a Èk מתן ועד ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»
העולם ‰È‰תורה  ‰e‡,קיום „ÒÁ ıÙÁ Èk ˙ÈÁa „vÓ כמבואר »»ƒ«¿ƒ«ƒ»≈∆∆

בעולם  ה' חסד את לגלות כדי היתה מלכתחילה הבריאה שסיבת לעיל

ÂÈLÎÚÂואילך תורה ÏÈÓ˙‡,ממתן ‡ÈÏz ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa ¿«¿»¿«¬≈««¿ƒ«¿»ƒ¿»

אין  התחתונים הנבראים ידי על המצוות וקיום התורה וללא הדבר, תלוי

קיום  aÈ‰,לעולם „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡ Èk ·e˙kL e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
ÌÏBÚlL עת בכל CÈLÓ‰Ïתמיד CÈ¯ˆ ולגלות„ÒÁ ˙ÈÁa ˙‡ ∆¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ)27,ÌÈÓMa ·v E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ¿«∆∆«∆»¿»¬»»¿»¿ƒ»«»»ƒ
היא  הדברים של הפנימית והמשמעות

ÏÚBt‰ Ák ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL של ∆»ƒƒ¿…««≈
ללא ÈÓz„הנברא ÏÚÙpaהבורא  «ƒ¿»»ƒ

"לעולם" BÓÈ˜Ïeהפסק, B˙BÈÁ‰Ï¿«¬¿«¿
'eÎ היחוד ב'שער הזקן רבנו וכדברי

 ֿ הבעל בשם התניא, שבספר והאמונה'

רקיע  יהי שאמרת דברך "כי שםֿטוב:

אלו  ואותיות תיבות וגו', המים בתוך

רקיע  בתוך לעולם ועומדות נצבות הן

יקום  אלוקינו ודבר כדכתיב ... השמים

האותיות  היו אילו כי ... לעולם

וחוזרות  חסֿושלום כרגע מסתלקות

ואפס  אין השמים כל היו למקורן,

·'ממש..." ,‰¯B‡ÎÏÂ .(¿ƒ¿»
ÌÈLe¯Ètel‡ חסד "עולם בפסוק ≈ƒ≈

fÓ‰יבנה" ‰Ê ÌÈikÙ‰ Ì‰ כי ≈»¿ƒƒ∆ƒ∆
הבריאה  עיקר הראשון הפירוש לפי

כן  ואם הוא" חסד חפץ "כי  מצד היא

משמעות, כל אין התחתונים לפעולת

וחיות  קיום השני הפירוש לפי ואילו

דלתתא", ב"אתערותא תלויים העולם

התחתונים. מעשה

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe28ÌÈÈÚ '· ¿»≈¿««¬»ƒ¿»ƒ
Ì‰L ÈÙk el‡ (ÌÈLe¯Èt)≈ƒ≈¿ƒ∆≈

‰„B·Úa,אחד כל של הרוחנית »¬»
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa LiL∆≈¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc היינו מלמעלה, התעוררות ƒ¿≈»
לנבראים  מאלוקות ««∆aL‡‰הארה

‡˙e¯Ú˙‡ונגרמת  È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc האדם של התעוררות ƒ¿«»
‰a'מלמטה, Le¯ÈÙk e‰fL∆∆¿≈«

יבנה" חסד "עולם בפסוק האמור

ÌÈBzÁz‰ ‰NÚnL("דלתתא ‰ÎLÓ˙("אתערותא ¯¯BÚÓ ∆«¬≈««¿ƒ¿≈«¿»«
„ÒÁ‰,מתקיים העולם זה ידי ועל ‡˙e¯Ú˙‡מלמעלה ˙ÈÁa LÈÂ «∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc שבאה מלמעלה אלוקית והארה ולא dÓˆÚŒ„vÓהתעוררות ƒ¿≈»ƒ««¿»
התחתונים  הנבראים מעשי ידי על ÏÚÓÏ‰נגרמת ‡È‰L והמשכה הארה ∆ƒ¿«¿»

נעלית  ‡˙e¯Ú˙‡יותר È„ÈŒÏÚ ‰‡aL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡Ó≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»«¿≈ƒ¿¬»
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ׁשּזהּו ּדלת ּתא, אתער ּותא עלֿידי  ׁשּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדלעילא

מּצד  היתה העֹולם ּבריאת ׁשעיקר הא' ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכפירּוׁש

ּׁשּנתּבאר  מה עלּֿפי ּובפרט הּוא. חסד חפץ ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכי

ּבבחינת 29לעיל  הּוא חסד, חפץ ּדכי ׁשהענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה אחד, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָיחיד

אמרּו זה ועל קדמֹון, מּבחינת למעלה 30וכּמה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשּלא  עד ּגם (ׁשּכֹולל העֹולם נברא ׁשּלא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

העליֹון  אצילּות מּכללּות 31נאצל למעלה הינּו , ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

רק  ולא אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲֲִִִִַָָָָָֹהעֹולמֹות

ּגם  אּלא הּפרטּיים, ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

היה  הּכללּיים) ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

רק  (לא הּוא ּבזה ׁשהּפירּוׁש ּבלבד, ּוׁשמֹו ְְִֵֶֶַַַָֹהּוא

אּלא) ּוׁשמֹו, הּוא מּלבד זּולת ׁשל מציאּות ְְְִִֵֶֶֶַַָׁשאין

ּבלבד, ּבבחינת הם הּוא, ּובחינת ׁשמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַׁשּבחינת

ּוׁשמֹו הּוא מּבחינת יֹותר נעלית ּדרּגא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָׁשּזֹוהי

נעלית  ּבחינה ׁשּזֹוהי מּובן, ׁשּמּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּצדֿעצמּה,

אתערּותא  עלֿידי להמׁשיכּה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹותר,

הּוא, חסד חפץ ּדכי הענין מּצד אמנם, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדלתּתא.

להמׁשי ּתפעל ּדלתּתא ׁשאתערּותא ּברצֹונֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָעלה

ּכזה  ּגבֹוּה מּמקֹום ּדלעילא אתערּותא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבחינת
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ואילך).29) 19 ע' מט חלק התוועדויות ― מנחם (תורת פ"ו לגני באתי פ"ג.30)ד"ה דר"א חלק 31)פרקי הקודש עבודת

ואילך. רחצ ע' תרנ"ד סה"מ פ"ב. היחוד) (חלק א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‡‰ Le¯ÈÙk e‰fL ,‡z˙Ïc"יבנה חסד È¯a‡˙ב"עולם ¯˜ÈÚL ƒ¿«»∆∆¿≈»∆ƒ«¿ƒ«

‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk „vÓ ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ הפירושים ששני ונמצא »»»¿»ƒ«ƒ»≈∆∆
"אתערותא  – אחרת בדרגה מדבר אחד שכל אלא זה את זה סותרים אינם

קשורה  לא אכן הוא") חסד חפץ "כי מצד (שבאה גבוהה בדרגה דלעילא"

"אתערותא  ואילו התחתונים, במעשה

(שנגרמת  נמוכה יותר בדרגה דלעילא"

קשורה  כן דלתתא) "אתערותא ידי על

התחתונים. במעשה

˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e¯‡a ƒ¿»«ƒ«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ29 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

שנה  שבט ביו"ד שנאמר לגני' 'באתי

תשכ"ז ıÙÁזו, ÈÎc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿ƒ»≈
„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ,„ÒÁ∆∆ƒ¿ƒ«»ƒ
,„Á‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«∆»
"יחיד" שהמושג בחסידות מבואר

באלוקות  ונעלה עמוק עניין מבטא

יכול  "אחד" (כי "אחד" מהמושג יותר

שני  ויש ראשון של במובן גם להתפרש

פירושו  ש"יחיד" בעוד לו, הדומה לו

ביטול  ובעניין כלל, לו דומה שאין

היא  הכוונה לאלוקות העולמות

הוא  "יחיד" בחינת לגבי שהביטול

עוד  'אין שאכן ופירושו יותר, עמוק

אין  הוא ברוך מהקדוש וחוץ מלבדו'

הביטול  לעומת כלל, מציאות שום

להתפרש  שיכול "אחד" בחינת לגבי

ונבראים  עולמות של מציאות שיש גם

בטלה  והיא חשיבות כל לה שאין אלא

חסד", חפץ "כי – ולענייננו לאלוקות)

הוא  ונבראים לעולמות ולהשפיע להתגלות באלוקות העמוק הפנימי הרצון

"אחד" מבחינת שלמעלה "יחיד" בבחינת ומושרש מאד ופנימי עמוק

,ÔBÓ„˜ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ"קדמון" בחינת ¿««««»¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ««¿
היא  האלוקות שמציאות מודגש בה באלוקות, ופנימית עמוקה בחינה גם היא

בחינת  וכלֿשכן "אחד" בחינת אבל חסֿושלום, מחודש נברא ולא "קדמון"

בבחינת  כאמור, מושרש, חסד" חפץ "כי ועניין מזה, למעלה היא "יחיד"

אופן, ובכל מ"קדמון", למעלה שהיא וכלֿשכן מ"אחד" שלמעלה "יחיד"

בדרגות  רק דלעילא" "אתערותא ופועלת מגיעה דלתתא" ה"אתערותא

לגמרי התחתונים ממעשה שלמעלה באלוקות ולא Ê‰נמוכות, ÏÚÂ דרגת על ¿«∆
תלוייה  לא ממנה וההשפעה לשם מגעת לא דלתתא" ש"אתערותא האלוקות

התחתונים ז"ל e¯Ó‡30במעשה ‰ÌÏBÚחכמינו ‡¯· ‡lL „Ú היינו »¿«∆…ƒ¿»»»
לגמרי  מנבראים שלמעלה האלוקות Ïˆ‡דרגת ‡lL „Ú Ìb ÏÏBkL)∆≈««∆…∆¡«

ÔBÈÏÚ‰ ˙eÏÈˆ‡31,,תחתונים כלומר מעולמות רק לא שנעלית דרגה ¬ƒ»∆¿
כך  כדי עד הנעלה האצילות מעולם אפילו נעלית אלא כנבראים שמוגדרים

עם  חדשה מציאות התהוות של (במשמעות 'בריאה' נקראת לא שהתהוותו

נחשב  האצילות עולם ולכן מאלוקות, והפרשה 'האצלה' אלא משלה) גדרים

נברא  שלא "עד כאן, מדובר שבה העליונה והדרגה 'נברא', ולא אלוקות

האצילות  עולם של ל'מציאות' אפילו מקום אין שבה פירושה ¿»‰eÈהעולם"
˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»»»

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ שנעלית דרגת האלוקות ¬ƒ»

שנחלקים  לעולמות שייכות מכל לגמרי

אלו  עולמות לארבעה …¿ÏÂ‡בכללות
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ ˜«̄¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

,ÌÈiË¯t‰ ‰iNÚ בתוך שהם כפי ¬ƒ»«¿»ƒƒ
ברורות  הגדרות עם השתלשלות' 'סדר

מהם לכל  ‡ˆŒ˙eÏÈאחד Ìb ‡l‡∆»«¬ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ÌÈiÏÏk‰ האורות שכללות כפי היינו «¿»ƒƒ
לארבעה האלוקיים  בחלוקה מתחלקים

הוא  האצילות עולם ובה אלו עניינים

גם  וכך עצמו, איןֿסוף באור בחינה

נעלות  הן בריאהֿיצירהֿעשיה הבחינות

הפרטיים  בי"ע מעולמות שיעור לאין

ובבחינה  מציאות) בגדרי המוגדרים

ומופשטת  שנעלית באלוקות זו נעלית

נברא  שלא "עד לגמרי, מעולמות

‰e‡העולם" ‰È‰ הוא ברוך הקדוש »»
וההתפשטות BÓLeבעצמו  ההארה ¿

Le¯Èt‰Lמעצמיותו  ,„·Ïaƒ¿«∆«≈
ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ‰Êa»∆…«∆≈

˙e‡ÈˆÓ ונפרדת ÏeÊ˙אחרת ÏL ¿ƒ∆«
,BÓLe ‡e‰ „·lÓ"הוא" ורק ƒ¿«¿

אמיתית  מציאות הם מזו ‡l‡ו"שמו" ÈÁ·e˙יתירה BÓL ˙ÈÁaL ( ∆»∆¿ƒ«¿¿ƒ«
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯c È‰BfL ,„·Ïa ˙ÈÁ·a Ì‰ ,‡e‰≈ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆ƒ«¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ«

,dÓˆÚŒ„vÓ BÓLe ‡e‰ עדיין עצמה מצד היא ושמו" ש"הוא כפי כי ¿ƒ««¿»
"בלבד" וההוספה אחרת, מציאות כל של ומפורשת ברורה שלילה זו אין

כלל  מקום תופסת ולא קיימת לא אחרת מציאות כל כמה עד ∆fnL∆ƒ‰מדגישה
dÎÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa È‰BfL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿ƒ»«¬≈¿≈∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ»

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ והתהוות הבריאה שעניין וודאי ולכן «¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ומופשטת  נעלית כלֿכך מדרגה נמשך שהוא כיוון מלכתחילה, העולמות

התחתונים  מעשה ידי על ומתעורר שנגרם באופן בא לא העולמות, ממציאות

לשם. להגיע מסוגלת לא התחתונים של דלתתא" "אתערותא שהרי

,‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ ÈÎc ÔÈÚ‰ „vÓ ,ÌÓ‡ והעמוק הפנימי הרצון »¿»ƒ«»ƒ¿»¿ƒ»≈∆∆
ולהשפיע  להתגלות בעצמו הוא ברוך הקדוש BBˆ¯aשל ‰ÏÚ»»ƒ¿

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡L התחתונים ÈÁa˙של CÈLÓ‰Ï ÏÚÙz ∆ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ BÓˆÚŒ„vnL ‰Êk dB·b ÌB˜nÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ»»«»∆∆ƒ««¿
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ט f"kyz'd ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

עיקר 21חסדים  ּכי זבח, ולא חפצּתי חסד ולכן , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּדוקא. חסד עלֿידי הּוא ההמׁשכה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָענין

החסד 22ּבהּמאמר CÈLÓÓeד) מעלת ּבביאּור «¿ƒְְֲֲֵֶֶַַַַַָ

ּבחינת  על ּדהּנה חפצּתי), ְְְִִִֵֶֶַַַָ(חסד

ּכתיב  זה, יּבנה,23חסד חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּפירּוׁשים  ׁשני ּבזה ּבריאת 24ׁשּיׁש ׁשעיקר הא', , ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

עלה  ׁשּכ הּוא, חסד חפץ ּכי מּצד היה ִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולם

להטיב  הּטֹוב ׁשּטבע לפי ּכי 25ּברצֹונֹו והּב', . ְְְְִִִִֵֶֶַַַ

זמן  לׁשֹון הּוא צרי26עֹולם ׁשּלעֹולם והינּו , ְְְְְִֶַַָָָ

ׁשּצרי יּבנה, חסד וזהּו חסד, ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָלהמׁשי

ׁשעכׁשיו  ּבעֹולם, ׁשּתּומׁש החסד ּבחינת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלבנֹות

ּבתחּלת  ּכי מילתא, ּתליא ּדלתּתא ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּבאתערּותא

הּוא, חסד חפץ ּכי ּבחינת מּצד היה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבריאה

וזהּו מילתא, ּתליא הּתחּתֹונים ּבמעׂשה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָועכׁשיו

ׁשּלעֹולם  יּבנה, חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכתּוב

מה  ועלּֿדר) חסד ּבחינת להמׁשי ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָצרי

ׁשּצרי27ּׁשּכתּוב  ּבּׁשמים, נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָ

ּולקימֹו להחיֹותֹו ּתמיד ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹלהיֹות

זה  הפּכּיים הם אּלּו ּפירּוׁשים ב' ולכאֹורה, ְְְִִִִֵֵֵֶָָכּו').

ִֶמּזה.

¯‡·Óe אּלּו28ּבהּמאמר (ּפירּוׁשים) ענינים ב' ¿»≈ְְֲִִִֵֵַַָָ

ּבחינת  ׁשּיׁש ּבעבֹודה, ׁשהם ְְֲִִֵֵֶֶַָָּכפי

אתערּותא  עלֿידי ׁשּבאה ּדלעילא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאתערּותא

הּתחּתֹונים  ׁשּמעׂשה הּב' ּכפירּוׁש ׁשּזהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָּדלתּתא,

אתערּותא  ּבחינת ויׁש החסד, המׁשכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמעֹורר

מּצדֿעצמּה מאתערּותא ּדלעילא למעלה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
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ד.21) ע' אדר סה"מ תו"מ גם קמ.22)ראה ג.23)ע' פט, עה"פ 24)תהלים אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות גם ראה

שיד). שליט"א 25)(ע' אדמו"ר כ"ק הערת פ"ד. שעהיוה"א תניא רפ"א. המלך) שעשועי (שער א שער המלך עמק ראה

וש"נ. ה. ע' קונטרסים ― האמצעי אדמו"ר ערב.26)במאמרי ע' תרצ"א סה"מ גם תניא 27)ראה וראה פט. קיט, תהלים

בתחלתו. והאמונה היחוד קמב.28)שער ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÓ‰‰ BÓkÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ‰Î21ÔÎÏÂ , ¿««¿»»∆«¿≈»¿ƒ¬»ƒ¿»≈

בכתוב  ÈzˆÙÁנאמר „ÒÁ"ב"חסד דווקא נמצאת העליון הרצון שפנימיות ∆∆»«¿ƒ
המשכה) Á·Ê(שעניינו ‡ÏÂ עיקרו אבל המשכה גם בו יש (שאמנם ¿…∆«

Âc˜‡העלאה), „ÒÁ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ Èk שכל ƒƒ«ƒ¿«««¿»»«¿≈∆∆«¿»
והמשכה. השפעה ענינו

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe („22 «¿ƒ¿««¬»
„ÒÁ) „ÒÁ‰ ˙ÏÚÓ ¯e‡È·a¿≈«¬««∆∆∆∆

,(ÈzˆÙÁ הרצון פנימיות היא שבו »«¿ƒ
באריכות, לעיל כמבואר העליון,

,‰Ê „ÒÁ ˙ÈÁa ÏÚ ‰p‰c¿ƒ≈«¿ƒ«∆∆∆
העיקרית  והסיבה המטרה שהוא

העולם  È˙k23Èk·לבריאת ¿ƒƒ
,‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆

ÌÈLe¯Èt ÈL ‰Êa LiL24, ∆≈»∆¿≈≈ƒ
È¯a‡˙פירוש  ¯˜ÈÚL ,'‡‰»∆ƒ«¿ƒ«

ıÙÁ Èk „vÓ ‰È‰ ÌÏBÚ‰»»»»ƒ«ƒ»≈
,‡e‰ „ÒÁ ותכונה עניין מצד לא ∆∆

כיוון  אלא הנבראים של מסויימת

BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL הקדוש של ∆»»»ƒ¿
מצידו  הוא Ú·hLֿברוך ÈÙÏ¿ƒ∆∆«
·ÈË‰Ï ·Bh‰25 לתת היינו «¿≈ƒ

וכדי  לזולת משלו לו ולהשפיע שיהיה

הוא  ברוך הקדוש ברא להשפיע למי

ונבראים. הפירוש a‰Â',עולמות ¿«
חסד  עולם אמרתי "כי בפסוק השני

הוא  ÔBLÏיבנה" ‡e‰ ÌÏBÚ Èkƒ»¿
ÔÓÊ26,,"לעולם" של במשמעות ¿«

עת  בכל ÌÏBÚlLתמיד eÈ‰Â¿«¿∆¿»
CÈLÓ‰Ïתמיד  CÈ¯ˆ מלמעלה »ƒ¿«¿ƒ

את  גילוי לידי ולהביא »ÈÁa¿ƒ˙למטה
CÈ¯vL ,‰aÈ „ÒÁ e‰ÊÂ ,„ÒÁ∆∆¿∆∆∆ƒ»∆∆»ƒ

˙B·Ïאת לחזק ÈÁa˙ולבסס ƒ¿¿ƒ«
CLÓezL „ÒÁ‰ ותאיר ותתגלה «∆∆∆¿«
ÂÈLÎÚL ,ÌÏBÚa שניתנה לאחר »»∆«¿»

המצוות, על ונצטווינו תורה

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a בהתעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה  האדם) ÏÈÓ˙‡,(מצד ‡ÈÏz כל וכעת הבריאה היינו הדבר, תלוי «¿»ƒ¿»

והמצוות  התורה בקיום תלוי העולם ‰È¯a‡‰קיום ˙lÁ˙a Èk מתן ועד ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»
העולם ‰È‰תורה  ‰e‡,קיום „ÒÁ ıÙÁ Èk ˙ÈÁa „vÓ כמבואר »»ƒ«¿ƒ«ƒ»≈∆∆

בעולם  ה' חסד את לגלות כדי היתה מלכתחילה הבריאה שסיבת לעיל

ÂÈLÎÚÂואילך תורה ÏÈÓ˙‡,ממתן ‡ÈÏz ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa ¿«¿»¿«¬≈««¿ƒ«¿»ƒ¿»

אין  התחתונים הנבראים ידי על המצוות וקיום התורה וללא הדבר, תלוי

קיום  aÈ‰,לעולם „ÒÁ ÌÏBÚ Èz¯Ó‡ Èk ·e˙kL e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
ÌÏBÚlL עת בכל CÈLÓ‰Ïתמיד CÈ¯ˆ ולגלות„ÒÁ ˙ÈÁa ˙‡ ∆¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ)27,ÌÈÓMa ·v E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ¿«∆∆«∆»¿»¬»»¿»¿ƒ»«»»ƒ
היא  הדברים של הפנימית והמשמעות

ÏÚBt‰ Ák ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL של ∆»ƒƒ¿…««≈
ללא ÈÓz„הנברא ÏÚÙpaהבורא  «ƒ¿»»ƒ

"לעולם" BÓÈ˜Ïeהפסק, B˙BÈÁ‰Ï¿«¬¿«¿
'eÎ היחוד ב'שער הזקן רבנו וכדברי

 ֿ הבעל בשם התניא, שבספר והאמונה'

רקיע  יהי שאמרת דברך "כי שםֿטוב:

אלו  ואותיות תיבות וגו', המים בתוך

רקיע  בתוך לעולם ועומדות נצבות הן

יקום  אלוקינו ודבר כדכתיב ... השמים

האותיות  היו אילו כי ... לעולם

וחוזרות  חסֿושלום כרגע מסתלקות

ואפס  אין השמים כל היו למקורן,

·'ממש..." ,‰¯B‡ÎÏÂ .(¿ƒ¿»
ÌÈLe¯Ètel‡ חסד "עולם בפסוק ≈ƒ≈

fÓ‰יבנה" ‰Ê ÌÈikÙ‰ Ì‰ כי ≈»¿ƒƒ∆ƒ∆
הבריאה  עיקר הראשון הפירוש לפי

כן  ואם הוא" חסד חפץ "כי  מצד היא

משמעות, כל אין התחתונים לפעולת

וחיות  קיום השני הפירוש לפי ואילו

דלתתא", ב"אתערותא תלויים העולם

התחתונים. מעשה

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe28ÌÈÈÚ '· ¿»≈¿««¬»ƒ¿»ƒ
Ì‰L ÈÙk el‡ (ÌÈLe¯Èt)≈ƒ≈¿ƒ∆≈

‰„B·Úa,אחד כל של הרוחנית »¬»
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa LiL∆≈¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc היינו מלמעלה, התעוררות ƒ¿≈»
לנבראים  מאלוקות ««∆aL‡‰הארה

‡˙e¯Ú˙‡ונגרמת  È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc האדם של התעוררות ƒ¿«»
‰a'מלמטה, Le¯ÈÙk e‰fL∆∆¿≈«

יבנה" חסד "עולם בפסוק האמור

ÌÈBzÁz‰ ‰NÚnL("דלתתא ‰ÎLÓ˙("אתערותא ¯¯BÚÓ ∆«¬≈««¿ƒ¿≈«¿»«
„ÒÁ‰,מתקיים העולם זה ידי ועל ‡˙e¯Ú˙‡מלמעלה ˙ÈÁa LÈÂ «∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc שבאה מלמעלה אלוקית והארה ולא dÓˆÚŒ„vÓהתעוררות ƒ¿≈»ƒ««¿»
התחתונים  הנבראים מעשי ידי על ÏÚÓÏ‰נגרמת ‡È‰L והמשכה הארה ∆ƒ¿«¿»

נעלית  ‡˙e¯Ú˙‡יותר È„ÈŒÏÚ ‰‡aL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡Ó≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»«¿≈ƒ¿¬»
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ׁשּזהּו ּדלת ּתא, אתער ּותא עלֿידי  ׁשּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדלעילא

מּצד  היתה העֹולם ּבריאת ׁשעיקר הא' ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכפירּוׁש

ּׁשּנתּבאר  מה עלּֿפי ּובפרט הּוא. חסד חפץ ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכי

ּבבחינת 29לעיל  הּוא חסד, חפץ ּדכי ׁשהענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה אחד, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָיחיד

אמרּו זה ועל קדמֹון, מּבחינת למעלה 30וכּמה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

ׁשּלא  עד ּגם (ׁשּכֹולל העֹולם נברא ׁשּלא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

העליֹון  אצילּות מּכללּות 31נאצל למעלה הינּו , ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

רק  ולא אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְֲֲִִִִַָָָָָֹהעֹולמֹות

ּגם  אּלא הּפרטּיים, ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

היה  הּכללּיים) ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

רק  (לא הּוא ּבזה ׁשהּפירּוׁש ּבלבד, ּוׁשמֹו ְְִֵֶֶַַַָֹהּוא

אּלא) ּוׁשמֹו, הּוא מּלבד זּולת ׁשל מציאּות ְְְִִֵֶֶֶַַָׁשאין

ּבלבד, ּבבחינת הם הּוא, ּובחינת ׁשמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַׁשּבחינת

ּוׁשמֹו הּוא מּבחינת יֹותר נעלית ּדרּגא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָׁשּזֹוהי

נעלית  ּבחינה ׁשּזֹוהי מּובן, ׁשּמּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּצדֿעצמּה,

אתערּותא  עלֿידי להמׁשיכּה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹותר,

הּוא, חסד חפץ ּדכי הענין מּצד אמנם, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדלתּתא.

להמׁשי ּתפעל ּדלתּתא ׁשאתערּותא ּברצֹונֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָעלה

ּכזה  ּגבֹוּה מּמקֹום ּדלעילא אתערּותא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבחינת
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ואילך. רחצ ע' תרנ"ד סה"מ פ"ב. היחוד) (חלק א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‡‰ Le¯ÈÙk e‰fL ,‡z˙Ïc"יבנה חסד È¯a‡˙ב"עולם ¯˜ÈÚL ƒ¿«»∆∆¿≈»∆ƒ«¿ƒ«

‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk „vÓ ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ הפירושים ששני ונמצא »»»¿»ƒ«ƒ»≈∆∆
"אתערותא  – אחרת בדרגה מדבר אחד שכל אלא זה את זה סותרים אינם

קשורה  לא אכן הוא") חסד חפץ "כי מצד (שבאה גבוהה בדרגה דלעילא"

"אתערותא  ואילו התחתונים, במעשה

(שנגרמת  נמוכה יותר בדרגה דלעילא"

קשורה  כן דלתתא) "אתערותא ידי על

התחתונים. במעשה

˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e¯‡a ƒ¿»«ƒ«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ29 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

שנה  שבט ביו"ד שנאמר לגני' 'באתי

תשכ"ז ıÙÁזו, ÈÎc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿ƒ»≈
„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ,„ÒÁ∆∆ƒ¿ƒ«»ƒ
,„Á‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«∆»
"יחיד" שהמושג בחסידות מבואר

באלוקות  ונעלה עמוק עניין מבטא

יכול  "אחד" (כי "אחד" מהמושג יותר

שני  ויש ראשון של במובן גם להתפרש

פירושו  ש"יחיד" בעוד לו, הדומה לו

ביטול  ובעניין כלל, לו דומה שאין

היא  הכוונה לאלוקות העולמות

הוא  "יחיד" בחינת לגבי שהביטול

עוד  'אין שאכן ופירושו יותר, עמוק

אין  הוא ברוך מהקדוש וחוץ מלבדו'

הביטול  לעומת כלל, מציאות שום

להתפרש  שיכול "אחד" בחינת לגבי

ונבראים  עולמות של מציאות שיש גם

בטלה  והיא חשיבות כל לה שאין אלא

חסד", חפץ "כי – ולענייננו לאלוקות)

הוא  ונבראים לעולמות ולהשפיע להתגלות באלוקות העמוק הפנימי הרצון

"אחד" מבחינת שלמעלה "יחיד" בבחינת ומושרש מאד ופנימי עמוק

,ÔBÓ„˜ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ"קדמון" בחינת ¿««««»¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ««¿
היא  האלוקות שמציאות מודגש בה באלוקות, ופנימית עמוקה בחינה גם היא

בחינת  וכלֿשכן "אחד" בחינת אבל חסֿושלום, מחודש נברא ולא "קדמון"

בבחינת  כאמור, מושרש, חסד" חפץ "כי ועניין מזה, למעלה היא "יחיד"

אופן, ובכל מ"קדמון", למעלה שהיא וכלֿשכן מ"אחד" שלמעלה "יחיד"

בדרגות  רק דלעילא" "אתערותא ופועלת מגיעה דלתתא" ה"אתערותא

לגמרי התחתונים ממעשה שלמעלה באלוקות ולא Ê‰נמוכות, ÏÚÂ דרגת על ¿«∆
תלוייה  לא ממנה וההשפעה לשם מגעת לא דלתתא" ש"אתערותא האלוקות

התחתונים ז"ל e¯Ó‡30במעשה ‰ÌÏBÚחכמינו ‡¯· ‡lL „Ú היינו »¿«∆…ƒ¿»»»
לגמרי  מנבראים שלמעלה האלוקות Ïˆ‡דרגת ‡lL „Ú Ìb ÏÏBkL)∆≈««∆…∆¡«

ÔBÈÏÚ‰ ˙eÏÈˆ‡31,,תחתונים כלומר מעולמות רק לא שנעלית דרגה ¬ƒ»∆¿
כך  כדי עד הנעלה האצילות מעולם אפילו נעלית אלא כנבראים שמוגדרים

עם  חדשה מציאות התהוות של (במשמעות 'בריאה' נקראת לא שהתהוותו

נחשב  האצילות עולם ולכן מאלוקות, והפרשה 'האצלה' אלא משלה) גדרים

נברא  שלא "עד כאן, מדובר שבה העליונה והדרגה 'נברא', ולא אלוקות

האצילות  עולם של ל'מציאות' אפילו מקום אין שבה פירושה ¿»‰eÈהעולם"
˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»»»

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ שנעלית דרגת האלוקות ¬ƒ»

שנחלקים  לעולמות שייכות מכל לגמרי

אלו  עולמות לארבעה …¿ÏÂ‡בכללות
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ ˜«̄¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

,ÌÈiË¯t‰ ‰iNÚ בתוך שהם כפי ¬ƒ»«¿»ƒƒ
ברורות  הגדרות עם השתלשלות' 'סדר

מהם לכל  ‡ˆŒ˙eÏÈאחד Ìb ‡l‡∆»«¬ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ÌÈiÏÏk‰ האורות שכללות כפי היינו «¿»ƒƒ
לארבעה האלוקיים  בחלוקה מתחלקים

הוא  האצילות עולם ובה אלו עניינים

גם  וכך עצמו, איןֿסוף באור בחינה

נעלות  הן בריאהֿיצירהֿעשיה הבחינות

הפרטיים  בי"ע מעולמות שיעור לאין

ובבחינה  מציאות) בגדרי המוגדרים

ומופשטת  שנעלית באלוקות זו נעלית

נברא  שלא "עד לגמרי, מעולמות

‰e‡העולם" ‰È‰ הוא ברוך הקדוש »»
וההתפשטות BÓLeבעצמו  ההארה ¿

Le¯Èt‰Lמעצמיותו  ,„·Ïaƒ¿«∆«≈
ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ‰Êa»∆…«∆≈

˙e‡ÈˆÓ ונפרדת ÏeÊ˙אחרת ÏL ¿ƒ∆«
,BÓLe ‡e‰ „·lÓ"הוא" ורק ƒ¿«¿

אמיתית  מציאות הם מזו ‡l‡ו"שמו" ÈÁ·e˙יתירה BÓL ˙ÈÁaL ( ∆»∆¿ƒ«¿¿ƒ«
˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯c È‰BfL ,„·Ïa ˙ÈÁ·a Ì‰ ,‡e‰≈ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆ƒ«¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ«

,dÓˆÚŒ„vÓ BÓLe ‡e‰ עדיין עצמה מצד היא ושמו" ש"הוא כפי כי ¿ƒ««¿»
"בלבד" וההוספה אחרת, מציאות כל של ומפורשת ברורה שלילה זו אין

כלל  מקום תופסת ולא קיימת לא אחרת מציאות כל כמה עד ∆fnL∆ƒ‰מדגישה
dÎÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa È‰BfL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿ƒ»«¬≈¿≈∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ»

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ והתהוות הבריאה שעניין וודאי ולכן «¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
ומופשטת  נעלית כלֿכך מדרגה נמשך שהוא כיוון מלכתחילה, העולמות

התחתונים  מעשה ידי על ומתעורר שנגרם באופן בא לא העולמות, ממציאות

לשם. להגיע מסוגלת לא התחתונים של דלתתא" "אתערותא שהרי

,‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ ÈÎc ÔÈÚ‰ „vÓ ,ÌÓ‡ והעמוק הפנימי הרצון »¿»ƒ«»ƒ¿»¿ƒ»≈∆∆
ולהשפיע  להתגלות בעצמו הוא ברוך הקדוש BBˆ¯aשל ‰ÏÚ»»ƒ¿

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡L התחתונים ÈÁa˙של CÈLÓ‰Ï ÏÚÙz ∆ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ BÓˆÚŒ„vnL ‰Êk dB·b ÌB˜nÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ»»«»∆∆ƒ««¿
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f"kyz'dי ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

להיֹות  ׁשּיּוכל מּכדי למעלה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשּמּצדֿעצמֹו

ועלּֿדר] הּנבראים. ׁשל ּדלתּתא אתערּותא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּבֹו

הענינים  ּכל חֹוזרים ׁשאז ּדראׁשֿהּׁשנה, ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹהעבֹודה

מחדׁש ההמׁשכֹות ּכל לפעֹול וצרי ְְְְְִִֵַַַָָָָָָלקדמּותם,

ׁשֹופר  ּתקיעת ּבכח 32עלֿידי יׁש אי ולכאֹורה, , ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ

א קדּום, הּיֹותר מהּׁשֹורׁש להמׁשי ְְִֵֵֶַַַַָָָָהאדם

נתינת  יׁש הּוא, חסד חפץ ּכי ׁשּמּצד הּוא, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהענין

להמ  נעלית].ּכח הּיֹותר מּמדרגה ּגם ׁשי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָֹ

C‡ עבֹודת עלֿידי זה חסד המׁשכת לפעֹול ּכדי «ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבדּוגמת  ׁשהיא ּבעבֹודה צֹור יׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנבראים,

למּטה  עֹוׂשה ׁשהאדם עלֿידי והינּו, זה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָענין

מּגרמיּה ליּה ּדלית לעני ׁשּנֹותן וחסד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָצדקה

ּבהּמאמר  ׁשּמֹוסיף ּוכפי הּגּליֹון:28ּכלּום. ּבׁשּולי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

יֹותר  חסדים ּגמילּות ׁשעֹוׂשה עלֿידי לֹומר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ"יׁש

ּכן  ּגם מלמעלה ממׁשי ויכלּתֹו ּכחֹו ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹמּכפי

ׁשאתערּותא  מּכדי ׁשּלמעלה ּדלעילא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאתערּותא

ּבכּמה  הּמבֹואר  ועלּֿדר מּגעת". ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָּדלתּתא

מאד33מקֹומֹות  ּדבכל האהבה ֿ 34ּבענין ׁשעל , ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

 ֿ ׁשאףֿעל ׁשּלמעלה, מאד ּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹידּה

מאד  ,מאד ּבכל רק היא האדם ׁשאהבת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹּפי

ׁשּלֹו, הּכלים מהגּבלת למעלה ׁשהיא הינּו ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּל

ויתירה  ּבהגּבלה, היא הרי למעלה לגּבי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

ׁשּגדֹול  הּזּולת לגּבי אפילּו ּבהגּבלה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּזה,

ּבלי  ּבבחינת היא ׁשאצלֹו ּכיון מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָמּמּנּו,

ּגבּול  ּבלי ּבחינת עלֿידּה ממׁשי לכן ְְְְְִִִֵַַַָָָּגבּול,

הּצדקה  ּבענין ּגם הּוא וכן ׁשּלמעלה. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהאמיּתי

ויכלּתֹו, ּכחֹו מּכפי יֹותר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹוחסד,

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
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏL ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ Ba ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„kÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»∆

.ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ Ê‡L ,‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰ C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»¬»¿…«»»∆»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

,Ì˙eÓ„˜Ï העליון הרצון השנה, סיום שעם וחסידות בקבלה כמבואר ¿«¿»
להם  ולהשפיע העולמות על למלוך

ומסתלק מתעלה וחיות CÈ¯ˆÂ¿»ƒקיום
˙BÎLÓ‰‰ Ïk ÏBÚÙÏƒ¿»««¿»
בעולם  האלוקי האור של וההשפעות

˙ÚÈ˜z È„ÈŒÏÚ L„ÁÓ≈»»«¿≈¿ƒ«
¯ÙBL32, ולעורר לגרום שבכוחה »

העולם, על למלוך הרצון את מחדש

החסידות  במאמרי בהרחבה כמבואר

ראש  של הפנימי בתוכן העוסקים

ÁÎaהשנה LÈ CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈≈¿…«
L¯BM‰Ó CÈLÓ‰Ï Ì„‡‰»»»¿«¿ƒ≈«∆

Ìe„˜ ¯˙Bi‰ הרצון נמשך שממנו «≈»
עצמו  מצד והרי העולם על למלוך

נעלית  כך כל דרגה הוא זה שורש

התחתונים  שלמעשה באלוקות ופנימית

עליה,? השפעה כל אין

Èk „vnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«ƒ
,‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ שהרצון מאחר »≈∆∆

השפעה  ותהיה עולמות שיהיו האלוקי

הרצון  פנימיות הוא לעולמות והארה

למעשה Ákהעליון, ˙È˙ LÈ≈¿ƒ«…«
הארה CÈLÓ‰Ïמלמעלה  ולגרום ¿«¿ƒ
‰Bi˙¯והתגלות ‰‚¯„nÓ Ìb«ƒ«¿≈»«≈
˙ÈÏÚ"דלתתא ה"אתערותא שאכן «¬≈

מסוגלת  היתה לא בלבד עצמה מצד

לשם  ].להגיע
„ÒÁ ˙ÎLÓ‰ ÏBÚÙÏ È„k C‡«¿≈ƒ¿«¿»«∆∆
,ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈¬««ƒ¿»ƒ
וזקוקה  מיוחד חידוש שהיא פעולה

מיוחדת  כוח ˆC¯Bלנתינת LÈ≈∆
‰„B·Úa האדם מצד È‰L‡רוחנית «¬»∆ƒ

,‰Ê ÔÈÚ ˙Ó‚e„a לא פעולה ¿¿«ƒ¿»∆
לפעול רגילה, כדי הכלל, מן יוצאת

רגילה  לא È„ÈŒÏÚהמשכה ,eÈ‰Â¿«¿«¿≈
Ì„‡‰L מצידו‰hÓÏ ‰NBÚ"התחתונים ו"מעשה דלתתא" "אתערותא ∆»»»∆¿«»

ÌeÏkשל  dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈÏc ÈÚÏ Ô˙BpL „ÒÁÂ לעני ˆ„˜‰ ¿»»»∆∆∆≈∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿≈¿
מקבל  שהוא, למישהו השפעה מסמלת זו ופעולה מעצמו כלום לו שאין

כוח  נתינת מקבלים מזה וכתוצאה כלום, לפעול מסוגל לא מצידו ההשפעה,

כדי  דבר שום לפעול מסוגל לא האדם מהותה שמצד כזו השפעה לפעול

אותה. Ó‡n‰a¯להמשיך ÛÈÒBnL ÈÙÎe28 מהר"ש הרבי של הנזכר ¿ƒ∆ƒ¿««¬»
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ‰NBÚL È„ÈŒÏÚ ¯ÓBÏ LÈ" :ÔBÈlb‰ ÈÏeLa¿≈«ƒ»≈««¿≈∆∆¿ƒ¬»ƒ

BzÏÎÈÂ BÁk ÈÙkÓ ¯˙BÈ ופעל מגדרו יוצא האדם שבה פעולה היינו ≈ƒ¿ƒ…ƒ»¿
מיכולתו ÏÈÚÏc‡למעלה ‡˙e¯Ú˙‡ Ôk Ìb ‰ÏÚÓÏÓ CÈLÓÓ«¿ƒƒ¿«¿»«≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»

‡˙e¯Ú˙‡L È„kÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¬»
"˙ÚbÓ ‡z˙Ïc שבה פעולה כי ƒ¿«»«««

למעלה, שגם גורמת מגדרו יוצא האדם

ותבוא  מהגדרים יציאה תהיה כביכול,

כלל  שבדרך כזה נעלה ממקור המשכה

שם. משפיעים לא האדם של מעשיו

פעולה  כיצד לדבר, דוגמא ומביא

מהגדרים, יציאה היא האדם שמצד

מדרגות  והשפעה המשכה גורמת

האדם  של מעשיו רגיל שבאופן גבוהות

הארה  ולהמשיך 'להגיע' יכולים לא

אלו: מדרגות

‰nÎa ¯‡B·n‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó33 החסידות ÔÈÚaבתורת ¿¿ƒ¿«

‰E„‡Ó ÏÎ·c כציווי ,34‡‰·‰ »«¬»ƒ¿»¿…∆
בכל  אלוקיך... ה' את "ואהבת התורה

ÌÈÎÈLÓÓמאודך" d„ÈŒÏÚL∆«»»«¿ƒƒ
,‰ÏÚÓlL „‡Ó ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«¿…∆¿«¿»

גבול בלי ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒהמשכה
Ì„‡‰ ˙·‰‡L'ה ¯˜אל ‡È‰ ∆«¬«»»»ƒ«

,ElL „‡Ó ,E„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆¿…∆¿
למושגים  בהתאם גבול, בלי "מאד",

שלו  È‰L‡וליכולות eÈ‰«¿∆ƒ
ÌÈÏk‰ ˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ יכולת ¿«¿»≈«¿»««≈ƒ

והרגש  Èa‚Ïהתפיסה Ï·‡ ,BlL∆¬»¿«≈
‰Ïa‚‰a ‡È‰ È¯‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬≈ƒ¿«¿»»
רק  מהגדרים ויציאה "מאד" זה שהרי

בלי  ולא שלו והתחושות המושגים לפי

ומוחלט, אמיתי fÓ‰,גבול ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
‡È‰L,"מאודך "בכל של זו אהבה ∆ƒ

שלך, "מאוד"Ïa‚‰a‰מאוד ולא ¿«¿»»
‰Ïef˙אמיתי Èa‚Ï eÏÈÙ‡¬ƒ¿«≈««

epnÓ ÏB„bL ממנו הגדול ואצל ∆»ƒ∆
ולא  מוגבלת אהבה נחשבת זו אהבה

Ïe·b,"מאוד", ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ BÏˆ‡L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆∆¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿
וההגבלות  מהגדרים יציאה כן זו הואÔÎÏולגביו CÈLÓÓלמעשה »≈«¿ƒ

.‰ÏÚÓlL ÈzÈÓ‡‰ Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁa d„ÈŒÏÚ«»»¿ƒ«¿ƒ¿»¬ƒƒ∆¿«¿»
¯˙BÈ ‰NBÚ ¯L‡kL ,„ÒÁÂ ‰˜„v‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»»»∆∆∆«¬∆∆≈

,BzÏÎÈÂ BÁk ÈÙkÓ ופעולה התחתונים מעשה עדיין שזה אףֿעלֿפי הרי ƒ¿ƒ…ƒ»¿
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 ֿ ׁשּמּצד ּכזֹו מּבחינה ּכן ּגם מלמעלה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָממׁשי

ׁשם  מּגעת ּדלתּתא אתערּותא אין .35עצמּה ְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

עדין LÈÂה) ּדלכאֹורה אפׁשר, ּבדר להֹוסיף ¿≈ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָ

ולא  חפצּתי ׁשחסד ּדמאחר מּובן, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

ּבענין  (לא הּוא המכּון ׁשעיקר לפי ְְְְִִִֶֶַַַַָֹֻזבח,

אםּֿכן  ּדוקא, ההמׁשכה ּבענין אּלא) ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָההעלאה,

היא  ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעיקר הּטעם ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָמהּו

העלאה  הּוא ענינם ׁשעיקר הּקרּבנֹות, ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָעבֹודת

הּידּוע  עלּֿפי זה לבאר ויׁש המׁשכה. ׁשּכל 36ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מהּדב  יֹותר למעלה הּוא הּגֹורם, ׁשּנגרם ּדבר ר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מי  על נסמ מי ּבענין ּגם וכּידּוע .37עלֿידֹו, ְְְְִִִִַַַַַַָָָ

ּומצֹות, ּתֹורה על הּׂשכר מענין לזה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָודּוגמא

ּכּידּוע, מהּׂשכר, למעלה הם ּומצֹות ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּתֹורה

הּוא  הּגֹורם והּדבר הּׂשכר, את ּגֹורמים הם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי

יׁש ועלּֿפיֿזה עלֿידֹו. ׁשּנגרם מהּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה

ּתֹורה  ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ׁשּכיון ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר,

ההעלאה  עלֿידי נעׂשית חסדים ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּוגמילּות

ּתלּוי  ההמׁשכה ענין ׁשּכל והינּו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָּדקרּבנֹות,

להמׁשכה, הּגֹורם ׁשהּוא הּקרּבנֹות ְְֲֵֶַַַַַַָָָָּבעבֹודת

ענין  ּגם ּכלּול הּקרּבנֹות ׁשּבעבֹודת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָנמצא

יֹותר, נעלה ּבאֹופן  עלֿידּה ׁשּנעׂשית ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה

להּדבר. הּגֹורם ְֵֶַַָָׁשהּוא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּכמֹו הרגלים, ׁשלׁש ּבענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְְְִִַַָָָָ

ּבפרׁשתנּו רגלים 38ׁשּכתּוב ׁשלׁש ְְִֵֶָָָָָָֹ

ידּוע  ּדהּנה ּבּׁשנה. לי הם 39ּתחֹוג הרגלים ׁשג' ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּדכתיב  אברהם, ּכנגד ּפסח האבֹות, ג' 40ּכנגד ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

היה  ּופסח עּוגֹות, ועׂשי ּכנגד 41לּוׁשי סּוּכֹות , ְֲִִֶֶֶַַָָ

ּדכתיב  וׁשבּועֹות 42יעקב, סּוּכֹות, עׂשה ּולמקנהּו ְְְְֲִִִֵַָָָֹ

ׁשֹופר  היה ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּׁשֹופר יצחק, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָּכנגד

הּׁשּיכּות  מהי להבין וצרי יצחק. ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמאילֹו
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הנ"ל.35) מהר"ש אדמו"ר מאמר תוכן פט"ו.36)ע"כ תרל"ז וככה שמו"ר 37)המשך מהרז"ו). (ובפי' א פע"ח, ב"ר ראה

ב. יד.38)פי"ט, 39.12)כג, הערה 832 ע' ח"ג בלקו"ש הנסמן סתי"ז. ו.40)טואו"ח יח, יו"ד.41)וירא שם, פרש"י

יז.42) לג, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כי  (אם וההגבלות מהגדרים יציאה כאן יש שמצידו כיון ומוגבלת, מוגדרת

שלו  וההגבלות הגדרים BÊkרק ‰ÈÁaÓ Ôk Ìb ‰ÏÚÓÏÓ CÈLÓÓ («¿ƒƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»»
ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡ dÓˆÚŒ„vnL35. ∆ƒ««¿»≈ƒ¿¬»ƒ¿«»«««»

LÈÂ (‰,¯LÙ‡ C¯„a ÛÈÒB‰Ï הכוח מה האמורה לשאלה ביאור עוד ¿≈¿ƒ¿∆∆∆¿»
התחתונים  מעשה של וההשפעה

על  כשמדובר דלתתא" ו"אתערותא

שעבודת  מדרגה אלוקות של המשכה

לשם מגעת לא גם B‡ÎÏc¯‰האדם ¿ƒ¿»
האמורים  ההסברים ÔÈ„Ú¬«ƒלאחר

„ÒÁL ¯Á‡Óc ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¿≈««∆∆∆
,Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ שרק היינו »«¿ƒ¿…∆«

הרצון  פנימיות הוא (המשכה) "חסד"

(העלאה) זבח ÈÚL˜¯ולא ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«
ÔeÎÓ‰ העליונה והכוונה הרצון של «¿À»

,‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚa ‡Ï) ‡e‰…¿ƒ¿«««¬»»
,‡˜Âc ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa (‡l‡∆»¿ƒ¿«««¿»»«¿»

באריכות  לעיל ≈ÔkŒÌ‡ƒכמבואר
‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚL ÌÚh‰ e‰Ó««««∆ƒ«»¬»
˙„B·Ú ‡È‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«
‡e‰ ÌÈÚ ¯˜ÈÚL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆ƒ«ƒ¿»»

.‰ÎLÓ‰ ‡ÏÂ ‰‡ÏÚ‰ והרי «¬»»¿…«¿»»
העיקרית  שהעבודה יותר מסתבר

במקדש  השכינה השראת שפועלת

לעיקר  ישירות קשורה תהיה ובעולם

ההמשכה? ענין – והכוונה הרצון

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ36 ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
החסידות ‰Ì¯Bbבתורת ¯·c ÏkL∆»»»«≈

דבר  של פעולה או והתגלות השפעה

BÈ˙¯אחר, ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈
,B„ÈŒÏÚ Ì¯‚pL ¯·c‰Ó≈«»»∆ƒ¿»«»
שלכן  מהתוצאה, נעלית יותר והסיבה

הזו לתוצאה להביא »«»¿Úe„iÎÂבכוחה
CÓÒ ÈÓ ÔÈÚa Ìb ונשען סומך «¿ƒ¿«ƒƒ¿»

ÈÓ ÏÚ37 שומר לגבי המדרש כדברי «ƒ
ושליח  ומשלח ונישא נושא ונשמר,

מי  אומר, מאיר "רבי המדרש: (ובלשון

דכתיב  מה מן הנשמר, או השומר גדול

הוי  לשמרך' לך יצווה מלאכיו 'כי

יהודה  רבי השומר. מן גדול הנשמר

מן  הנישא, או הנושא גדול מי אומר

הוי  ישאונך' כפים 'על דכתיב מה

הוי  שלחני ויאמר דכתיב מה מן אמר שמעון רבי הנושא. מן גדול הנישא

המשתלח"). מן גדול ÊÏ‰המשלח ‡Ó‚e„Â על והסיבה הגורם למעלת ¿¿»¿∆

BˆÓe˙התוצאה ‰¯Bz‰L ,˙BˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO‰ ÔÈÚÓ עצמם ≈ƒ¿««»»«»ƒ¿∆«»ƒ¿
¯ÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰,קיומם על ÌÈÓ¯Bbהניתן Ì‰ È¯‰L ,Úe„ik ≈¿«¿»≈«»»«»«∆¬≈≈¿ƒ

Ì¯‚pL ¯·c‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ì¯Bb‰ ¯·c‰Â ,¯ÎO‰ ˙‡∆«»»¿«»»«≈¿«¿»≈«»»∆ƒ¿»
.B„ÈŒÏÚ«»

¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ,בענייננו ¿«ƒ∆≈«
‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkL אור של ∆≈»∆««¿»»

העולמות וחיות לקיום »∆ŒÏÚLאלוקי
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz È„È¿≈»¿ƒ¬»ƒ
הנוספים  וה'עמודים' ה'קוים' שני

עומד  שעליהם השלושה מתוך

‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈««¬»»
,˙Ba¯˜c לאלוקות התקרבות ¿»¿»

למעלה ÔÈÚמלמטה ÏkL eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿«
˙„B·Úa ÈeÏz ‰ÎLÓ‰‰««¿»»»«¬«
Ì¯Bb‰ ‡e‰L ˙Ba¯w‰«»¿»∆«≈

,‰ÎLÓ‰Ï ברצון עלה כך כי ««¿»»
של  היכולת אי שלמרות למעלה

למקור  להגיע דלתתא" "אתערותא

היה  כן למעשה הזו, ההמשכה

לעשות  הכוח את התחתונים למעשה

לעיל) (כמבואר «¿Óƒˆ‡זאת
˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚaL שעיקרה ∆«¬««»¿»

ÔÈÚבעצםÏeÏkהעלאה Ìb »«ƒ¿«
d„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¬≈«»»
‡e‰L ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈∆

¯·c‰Ï Ì¯Bb‰ לגרום כדי שכן «≈¿«»»
צריכה  הגורמת העבודה המשכה,

ההמשכה. ענין את גם בתוכה לכלול

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¿ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÌÈÏ‚¯‰ LÏL¿»»¿»ƒ¿∆»

e˙L¯Ùa38 משפטים פרשת  ¿»»»≈
.‰Ma ÈÏ ‚BÁz ÌÈÏ‚¯ LÏL»…¿»ƒ»ƒ«»»

Úe„È ‰p‰c39ÌÈÏ‚¯‰ '‚L ¿ƒ≈»«∆»¿»ƒ
ÁÒt ,˙B·‡‰ '‚ „‚k Ì‰≈¿∆∆»»∆«

·È˙Îc ,Ì‰¯·‡ „‚k40 בדברי ¿∆∆«¿»»ƒ¿ƒ
המלאכים אברהם  בבוא ÈLeÏƒלשרה

‰È‰ ÁÒÙe ,˙B‚eÚ ÈNÚÂ41 «¬ƒ∆«»»
למצות, הכוונה BkeÒ˙ו"עוגות"

·È˙Îc ,·˜ÚÈ „‚k42 ¿∆∆«¬…ƒ¿ƒ
,˙BkeÒ ‰NÚ e‰˜ÓÏe¿ƒ¿≈»»
,˜ÁˆÈ „‚k ˙BÚe·LÂ¿»¿∆∆ƒ¿»

˜ÁˆÈ ÏL BÏÈ‡Ó ¯ÙBL ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBM‰L שהוקרב ∆«»¿««»»»»≈≈∆ƒ¿»
העקידה. בעת תמורתו
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יי f"kyz'd ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

להיֹות  ׁשּיּוכל מּכדי למעלה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשּמּצדֿעצמֹו

ועלּֿדר] הּנבראים. ׁשל ּדלתּתא אתערּותא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּבֹו

הענינים  ּכל חֹוזרים ׁשאז ּדראׁשֿהּׁשנה, ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹהעבֹודה

מחדׁש ההמׁשכֹות ּכל לפעֹול וצרי ְְְְְִִֵַַַָָָָָָלקדמּותם,

ׁשֹופר  ּתקיעת ּבכח 32עלֿידי יׁש אי ולכאֹורה, , ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ

א קדּום, הּיֹותר מהּׁשֹורׁש להמׁשי ְְִֵֵֶַַַַָָָָהאדם

נתינת  יׁש הּוא, חסד חפץ ּכי ׁשּמּצד הּוא, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהענין

להמ  נעלית].ּכח הּיֹותר מּמדרגה ּגם ׁשי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָֹ

C‡ עבֹודת עלֿידי זה חסד המׁשכת לפעֹול ּכדי «ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבדּוגמת  ׁשהיא ּבעבֹודה צֹור יׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנבראים,

למּטה  עֹוׂשה ׁשהאדם עלֿידי והינּו, זה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָענין

מּגרמיּה ליּה ּדלית לעני ׁשּנֹותן וחסד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָצדקה

ּבהּמאמר  ׁשּמֹוסיף ּוכפי הּגּליֹון:28ּכלּום. ּבׁשּולי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

יֹותר  חסדים ּגמילּות ׁשעֹוׂשה עלֿידי לֹומר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ"יׁש

ּכן  ּגם מלמעלה ממׁשי ויכלּתֹו ּכחֹו ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹמּכפי

ׁשאתערּותא  מּכדי ׁשּלמעלה ּדלעילא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאתערּותא

ּבכּמה  הּמבֹואר  ועלּֿדר מּגעת". ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָּדלתּתא

מאד33מקֹומֹות  ּדבכל האהבה ֿ 34ּבענין ׁשעל , ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

 ֿ ׁשאףֿעל ׁשּלמעלה, מאד ּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹידּה

מאד  ,מאד ּבכל רק היא האדם ׁשאהבת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹּפי

ׁשּלֹו, הּכלים מהגּבלת למעלה ׁשהיא הינּו ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּל

ויתירה  ּבהגּבלה, היא הרי למעלה לגּבי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

ׁשּגדֹול  הּזּולת לגּבי אפילּו ּבהגּבלה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמּזה,

ּבלי  ּבבחינת היא ׁשאצלֹו ּכיון מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָמּמּנּו,

ּגבּול  ּבלי ּבחינת עלֿידּה ממׁשי לכן ְְְְְִִִֵַַַָָָּגבּול,

הּצדקה  ּבענין ּגם הּוא וכן ׁשּלמעלה. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהאמיּתי

ויכלּתֹו, ּכחֹו מּכפי יֹותר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹוחסד,
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ואילך.32) א רמו, דא"ח) (עם סידור ועוד.33)ראה ד. לט, מקץ ה.34)תו"א ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏL ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ Ba ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„kÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»∆

.ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ Ê‡L ,‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰ C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»¬»¿…«»»∆»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

,Ì˙eÓ„˜Ï העליון הרצון השנה, סיום שעם וחסידות בקבלה כמבואר ¿«¿»
להם  ולהשפיע העולמות על למלוך

ומסתלק מתעלה וחיות CÈ¯ˆÂ¿»ƒקיום
˙BÎLÓ‰‰ Ïk ÏBÚÙÏƒ¿»««¿»
בעולם  האלוקי האור של וההשפעות

˙ÚÈ˜z È„ÈŒÏÚ L„ÁÓ≈»»«¿≈¿ƒ«
¯ÙBL32, ולעורר לגרום שבכוחה »

העולם, על למלוך הרצון את מחדש

החסידות  במאמרי בהרחבה כמבואר

ראש  של הפנימי בתוכן העוסקים

ÁÎaהשנה LÈ CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈≈¿…«
L¯BM‰Ó CÈLÓ‰Ï Ì„‡‰»»»¿«¿ƒ≈«∆

Ìe„˜ ¯˙Bi‰ הרצון נמשך שממנו «≈»
עצמו  מצד והרי העולם על למלוך

נעלית  כך כל דרגה הוא זה שורש

התחתונים  שלמעשה באלוקות ופנימית

עליה,? השפעה כל אין

Èk „vnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«ƒ
,‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ שהרצון מאחר »≈∆∆

השפעה  ותהיה עולמות שיהיו האלוקי

הרצון  פנימיות הוא לעולמות והארה

למעשה Ákהעליון, ˙È˙ LÈ≈¿ƒ«…«
הארה CÈLÓ‰Ïמלמעלה  ולגרום ¿«¿ƒ
‰Bi˙¯והתגלות ‰‚¯„nÓ Ìb«ƒ«¿≈»«≈
˙ÈÏÚ"דלתתא ה"אתערותא שאכן «¬≈

מסוגלת  היתה לא בלבד עצמה מצד

לשם  ].להגיע
„ÒÁ ˙ÎLÓ‰ ÏBÚÙÏ È„k C‡«¿≈ƒ¿«¿»«∆∆
,ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈¬««ƒ¿»ƒ
וזקוקה  מיוחד חידוש שהיא פעולה

מיוחדת  כוח ˆC¯Bלנתינת LÈ≈∆
‰„B·Úa האדם מצד È‰L‡רוחנית «¬»∆ƒ

,‰Ê ÔÈÚ ˙Ó‚e„a לא פעולה ¿¿«ƒ¿»∆
לפעול רגילה, כדי הכלל, מן יוצאת

רגילה  לא È„ÈŒÏÚהמשכה ,eÈ‰Â¿«¿«¿≈
Ì„‡‰L מצידו‰hÓÏ ‰NBÚ"התחתונים ו"מעשה דלתתא" "אתערותא ∆»»»∆¿«»

ÌeÏkשל  dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈÏc ÈÚÏ Ô˙BpL „ÒÁÂ לעני ˆ„˜‰ ¿»»»∆∆∆≈∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿≈¿
מקבל  שהוא, למישהו השפעה מסמלת זו ופעולה מעצמו כלום לו שאין

כוח  נתינת מקבלים מזה וכתוצאה כלום, לפעול מסוגל לא מצידו ההשפעה,

כדי  דבר שום לפעול מסוגל לא האדם מהותה שמצד כזו השפעה לפעול

אותה. Ó‡n‰a¯להמשיך ÛÈÒBnL ÈÙÎe28 מהר"ש הרבי של הנזכר ¿ƒ∆ƒ¿««¬»
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ‰NBÚL È„ÈŒÏÚ ¯ÓBÏ LÈ" :ÔBÈlb‰ ÈÏeLa¿≈«ƒ»≈««¿≈∆∆¿ƒ¬»ƒ

BzÏÎÈÂ BÁk ÈÙkÓ ¯˙BÈ ופעל מגדרו יוצא האדם שבה פעולה היינו ≈ƒ¿ƒ…ƒ»¿
מיכולתו ÏÈÚÏc‡למעלה ‡˙e¯Ú˙‡ Ôk Ìb ‰ÏÚÓÏÓ CÈLÓÓ«¿ƒƒ¿«¿»«≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»

‡˙e¯Ú˙‡L È„kÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¬»
"˙ÚbÓ ‡z˙Ïc שבה פעולה כי ƒ¿«»«««

למעלה, שגם גורמת מגדרו יוצא האדם

ותבוא  מהגדרים יציאה תהיה כביכול,

כלל  שבדרך כזה נעלה ממקור המשכה

שם. משפיעים לא האדם של מעשיו

פעולה  כיצד לדבר, דוגמא ומביא

מהגדרים, יציאה היא האדם שמצד

מדרגות  והשפעה המשכה גורמת

האדם  של מעשיו רגיל שבאופן גבוהות

הארה  ולהמשיך 'להגיע' יכולים לא

אלו: מדרגות

‰nÎa ¯‡B·n‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó33 החסידות ÔÈÚaבתורת ¿¿ƒ¿«

‰E„‡Ó ÏÎ·c כציווי ,34‡‰·‰ »«¬»ƒ¿»¿…∆
בכל  אלוקיך... ה' את "ואהבת התורה

ÌÈÎÈLÓÓמאודך" d„ÈŒÏÚL∆«»»«¿ƒƒ
,‰ÏÚÓlL „‡Ó ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«¿…∆¿«¿»

גבול בלי ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒהמשכה
Ì„‡‰ ˙·‰‡L'ה ¯˜אל ‡È‰ ∆«¬«»»»ƒ«

,ElL „‡Ó ,E„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆¿…∆¿
למושגים  בהתאם גבול, בלי "מאד",

שלו  È‰L‡וליכולות eÈ‰«¿∆ƒ
ÌÈÏk‰ ˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ יכולת ¿«¿»≈«¿»««≈ƒ

והרגש  Èa‚Ïהתפיסה Ï·‡ ,BlL∆¬»¿«≈
‰Ïa‚‰a ‡È‰ È¯‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬≈ƒ¿«¿»»
רק  מהגדרים ויציאה "מאד" זה שהרי

בלי  ולא שלו והתחושות המושגים לפי

ומוחלט, אמיתי fÓ‰,גבול ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
‡È‰L,"מאודך "בכל של זו אהבה ∆ƒ

שלך, "מאוד"Ïa‚‰a‰מאוד ולא ¿«¿»»
‰Ïef˙אמיתי Èa‚Ï eÏÈÙ‡¬ƒ¿«≈««

epnÓ ÏB„bL ממנו הגדול ואצל ∆»ƒ∆
ולא  מוגבלת אהבה נחשבת זו אהבה

Ïe·b,"מאוד", ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ BÏˆ‡L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆∆¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿
וההגבלות  מהגדרים יציאה כן זו הואÔÎÏולגביו CÈLÓÓלמעשה »≈«¿ƒ

.‰ÏÚÓlL ÈzÈÓ‡‰ Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁa d„ÈŒÏÚ«»»¿ƒ«¿ƒ¿»¬ƒƒ∆¿«¿»
¯˙BÈ ‰NBÚ ¯L‡kL ,„ÒÁÂ ‰˜„v‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»»»∆∆∆«¬∆∆≈

,BzÏÎÈÂ BÁk ÈÙkÓ ופעולה התחתונים מעשה עדיין שזה אףֿעלֿפי הרי ƒ¿ƒ…ƒ»¿
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 ֿ ׁשּמּצד ּכזֹו מּבחינה ּכן ּגם מלמעלה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָממׁשי

ׁשם  מּגעת ּדלתּתא אתערּותא אין .35עצמּה ְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

עדין LÈÂה) ּדלכאֹורה אפׁשר, ּבדר להֹוסיף ¿≈ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָ

ולא  חפצּתי ׁשחסד ּדמאחר מּובן, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

ּבענין  (לא הּוא המכּון ׁשעיקר לפי ְְְְִִִֶֶַַַַָֹֻזבח,

אםּֿכן  ּדוקא, ההמׁשכה ּבענין אּלא) ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָההעלאה,

היא  ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעיקר הּטעם ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָמהּו

העלאה  הּוא ענינם ׁשעיקר הּקרּבנֹות, ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָעבֹודת

הּידּוע  עלּֿפי זה לבאר ויׁש המׁשכה. ׁשּכל 36ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מהּדב  יֹותר למעלה הּוא הּגֹורם, ׁשּנגרם ּדבר ר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מי  על נסמ מי ּבענין ּגם וכּידּוע .37עלֿידֹו, ְְְְִִִִַַַַַַָָָ

ּומצֹות, ּתֹורה על הּׂשכר מענין לזה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָודּוגמא

ּכּידּוע, מהּׂשכר, למעלה הם ּומצֹות ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּתֹורה

הּוא  הּגֹורם והּדבר הּׂשכר, את ּגֹורמים הם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי

יׁש ועלּֿפיֿזה עלֿידֹו. ׁשּנגרם מהּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה

ּתֹורה  ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ׁשּכיון ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר,

ההעלאה  עלֿידי נעׂשית חסדים ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּוגמילּות

ּתלּוי  ההמׁשכה ענין ׁשּכל והינּו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָּדקרּבנֹות,

להמׁשכה, הּגֹורם ׁשהּוא הּקרּבנֹות ְְֲֵֶַַַַַַָָָָּבעבֹודת

ענין  ּגם ּכלּול הּקרּבנֹות ׁשּבעבֹודת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָנמצא

יֹותר, נעלה ּבאֹופן  עלֿידּה ׁשּנעׂשית ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה

להּדבר. הּגֹורם ְֵֶַַָָׁשהּוא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּכמֹו הרגלים, ׁשלׁש ּבענין ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְְְְְִִַַָָָָ

ּבפרׁשתנּו רגלים 38ׁשּכתּוב ׁשלׁש ְְִֵֶָָָָָָֹ

ידּוע  ּדהּנה ּבּׁשנה. לי הם 39ּתחֹוג הרגלים ׁשג' ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּדכתיב  אברהם, ּכנגד ּפסח האבֹות, ג' 40ּכנגד ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

היה  ּופסח עּוגֹות, ועׂשי ּכנגד 41לּוׁשי סּוּכֹות , ְֲִִֶֶֶַַָָ

ּדכתיב  וׁשבּועֹות 42יעקב, סּוּכֹות, עׂשה ּולמקנהּו ְְְְֲִִִֵַָָָֹ

ׁשֹופר  היה ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּׁשֹופר יצחק, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָּכנגד

הּׁשּיכּות  מהי להבין וצרי יצחק. ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמאילֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כי  (אם וההגבלות מהגדרים יציאה כאן יש שמצידו כיון ומוגבלת, מוגדרת

שלו  וההגבלות הגדרים BÊkרק ‰ÈÁaÓ Ôk Ìb ‰ÏÚÓÏÓ CÈLÓÓ («¿ƒƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»»
ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡ dÓˆÚŒ„vnL35. ∆ƒ««¿»≈ƒ¿¬»ƒ¿«»«««»

LÈÂ (‰,¯LÙ‡ C¯„a ÛÈÒB‰Ï הכוח מה האמורה לשאלה ביאור עוד ¿≈¿ƒ¿∆∆∆¿»
התחתונים  מעשה של וההשפעה

על  כשמדובר דלתתא" ו"אתערותא

שעבודת  מדרגה אלוקות של המשכה

לשם מגעת לא גם B‡ÎÏc¯‰האדם ¿ƒ¿»
האמורים  ההסברים ÔÈ„Ú¬«ƒלאחר

„ÒÁL ¯Á‡Óc ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¿≈««∆∆∆
,Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ שרק היינו »«¿ƒ¿…∆«

הרצון  פנימיות הוא (המשכה) "חסד"

(העלאה) זבח ÈÚL˜¯ולא ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«
ÔeÎÓ‰ העליונה והכוונה הרצון של «¿À»

,‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚa ‡Ï) ‡e‰…¿ƒ¿«««¬»»
,‡˜Âc ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa (‡l‡∆»¿ƒ¿«««¿»»«¿»

באריכות  לעיל ≈ÔkŒÌ‡ƒכמבואר
‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚL ÌÚh‰ e‰Ó««««∆ƒ«»¬»
˙„B·Ú ‡È‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«
‡e‰ ÌÈÚ ¯˜ÈÚL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆ƒ«ƒ¿»»

.‰ÎLÓ‰ ‡ÏÂ ‰‡ÏÚ‰ והרי «¬»»¿…«¿»»
העיקרית  שהעבודה יותר מסתבר

במקדש  השכינה השראת שפועלת

לעיקר  ישירות קשורה תהיה ובעולם

ההמשכה? ענין – והכוונה הרצון

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ36 ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
החסידות ‰Ì¯Bbבתורת ¯·c ÏkL∆»»»«≈

דבר  של פעולה או והתגלות השפעה

BÈ˙¯אחר, ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈
,B„ÈŒÏÚ Ì¯‚pL ¯·c‰Ó≈«»»∆ƒ¿»«»
שלכן  מהתוצאה, נעלית יותר והסיבה

הזו לתוצאה להביא »«»¿Úe„iÎÂבכוחה
CÓÒ ÈÓ ÔÈÚa Ìb ונשען סומך «¿ƒ¿«ƒƒ¿»

ÈÓ ÏÚ37 שומר לגבי המדרש כדברי «ƒ
ושליח  ומשלח ונישא נושא ונשמר,

מי  אומר, מאיר "רבי המדרש: (ובלשון

דכתיב  מה מן הנשמר, או השומר גדול

הוי  לשמרך' לך יצווה מלאכיו 'כי

יהודה  רבי השומר. מן גדול הנשמר

מן  הנישא, או הנושא גדול מי אומר

הוי  ישאונך' כפים 'על דכתיב מה

הוי  שלחני ויאמר דכתיב מה מן אמר שמעון רבי הנושא. מן גדול הנישא

המשתלח"). מן גדול ÊÏ‰המשלח ‡Ó‚e„Â על והסיבה הגורם למעלת ¿¿»¿∆

BˆÓe˙התוצאה ‰¯Bz‰L ,˙BˆÓe ‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO‰ ÔÈÚÓ עצמם ≈ƒ¿««»»«»ƒ¿∆«»ƒ¿
¯ÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰,קיומם על ÌÈÓ¯Bbהניתן Ì‰ È¯‰L ,Úe„ik ≈¿«¿»≈«»»«»«∆¬≈≈¿ƒ

Ì¯‚pL ¯·c‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ì¯Bb‰ ¯·c‰Â ,¯ÎO‰ ˙‡∆«»»¿«»»«≈¿«¿»≈«»»∆ƒ¿»
.B„ÈŒÏÚ«»

¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ,בענייננו ¿«ƒ∆≈«
‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkL אור של ∆≈»∆««¿»»

העולמות וחיות לקיום »∆ŒÏÚLאלוקי
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz È„È¿≈»¿ƒ¬»ƒ
הנוספים  וה'עמודים' ה'קוים' שני

עומד  שעליהם השלושה מתוך

‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈««¬»»
,˙Ba¯˜c לאלוקות התקרבות ¿»¿»

למעלה ÔÈÚמלמטה ÏkL eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿«
˙„B·Úa ÈeÏz ‰ÎLÓ‰‰««¿»»»«¬«
Ì¯Bb‰ ‡e‰L ˙Ba¯w‰«»¿»∆«≈

,‰ÎLÓ‰Ï ברצון עלה כך כי ««¿»»
של  היכולת אי שלמרות למעלה

למקור  להגיע דלתתא" "אתערותא

היה  כן למעשה הזו, ההמשכה

לעשות  הכוח את התחתונים למעשה

לעיל) (כמבואר «¿Óƒˆ‡זאת
˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚaL שעיקרה ∆«¬««»¿»

ÔÈÚבעצםÏeÏkהעלאה Ìb »«ƒ¿«
d„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¬≈«»»
‡e‰L ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈∆

¯·c‰Ï Ì¯Bb‰ לגרום כדי שכן «≈¿«»»
צריכה  הגורמת העבודה המשכה,

ההמשכה. ענין את גם בתוכה לכלול

ÔÈÚa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¿ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÌÈÏ‚¯‰ LÏL¿»»¿»ƒ¿∆»

e˙L¯Ùa38 משפטים פרשת  ¿»»»≈
.‰Ma ÈÏ ‚BÁz ÌÈÏ‚¯ LÏL»…¿»ƒ»ƒ«»»

Úe„È ‰p‰c39ÌÈÏ‚¯‰ '‚L ¿ƒ≈»«∆»¿»ƒ
ÁÒt ,˙B·‡‰ '‚ „‚k Ì‰≈¿∆∆»»∆«

·È˙Îc ,Ì‰¯·‡ „‚k40 בדברי ¿∆∆«¿»»ƒ¿ƒ
המלאכים אברהם  בבוא ÈLeÏƒלשרה

‰È‰ ÁÒÙe ,˙B‚eÚ ÈNÚÂ41 «¬ƒ∆«»»
למצות, הכוונה BkeÒ˙ו"עוגות"

·È˙Îc ,·˜ÚÈ „‚k42 ¿∆∆«¬…ƒ¿ƒ
,˙BkeÒ ‰NÚ e‰˜ÓÏe¿ƒ¿≈»»
,˜ÁˆÈ „‚k ˙BÚe·LÂ¿»¿∆∆ƒ¿»

˜ÁˆÈ ÏL BÏÈ‡Ó ¯ÙBL ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBM‰L שהוקרב ∆«»¿««»»»»≈≈∆ƒ¿»
העקידה. בעת תמורתו
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הּגבּורה  ּבקו הּוא יצחק הרי לׁשבּועֹות, ְְְְְְֲִִֵַַָָָָּדיצחק

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר העלאה, ענין 43ׁשהּוא ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

הּמזּבח, עלּֿגּבי ּומּונח צבּור יצחק ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאפרֹו

הּוא  הּׁשבּועֹות חג ואילּו הּקרּבנֹות, ענין ְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

(לאחד  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ּתֹורה, מּתן ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָזמן

הּגבּורה  ענין היפ ׁשּזהּו ּומּטה), ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָמעלה

ׁשּכיון וה  לעיל, האמּור עלּֿפי ויּובן העלאה. ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ענין  עלֿידי נעׂשה ההמׁשכה ענין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּכללּות

ענין  ּגם ּכלּול ההעלאה ׁשּבענין נמצא ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָההעלאה,

ׁשּלעתיד  ּגם וזהּו עלֿידּה. ׁשּנגרם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָההמׁשכה

ּכתיב  לא 44לבא, ויׂשראל ידענּו לא אברהם ּכי ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹֹֹ

ליצחק  אבינּו אּתה ּכי יאמרּו ואז ְְְְִִִִַַָָָָָֹיּכירּנּו,

למּטה,45ּדוקא  ההמׁשכה עיקר יהיה ׁשאז אף , ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

העלאה, עלֿידי היא המׁשכה ׁשּכל לפי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָוהינּו

ההמׁשכה. ענין ּכבר ּכלּול ההעלאה ּבענין ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָולכן

BÈÚÂ ּפרׁשת ּבדרּוׁשי ּכמבֹואר ּבעבֹודה, ¿ƒ¿»ְְֲִֵַַָָָָָ

(העלאה 46אחרי  וׁשֹוב רצֹוא ּבענין ְְֲֲִֵַַַָָָָ

נרּגׁש להיֹות צרי ה'רצֹוא' ׁשּבׁשעת ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָוהמׁשכה),

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמאמר הּדּיּוק ׁשּזהּו ה'ּׁשֹוב', 47ּגם ְֲִֵֶֶַַַַַַַ

ויצא  ּבׁשלֹום נכנס ּב'ּפרּדס') לּכניסה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ(ּבנֹוגע

צריכה  ּבׁשלֹום, הּיציאה ׁשּתהיה ׁשּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשלֹום,

ׁשּבה'רצֹוא' הינּו ּבׁשלֹום, הּכניסה ּגם ְְְְְִִֶַַַָָָָלהיֹות

ּגם  וזהּו (המׁשכה). ה'ּׁשֹוב' ּגם נכלל ְְְֲִֶַַַַַָָָָָ(העלאה)

חּיים' ּב'תֹורת ּׁשּכתּוב ׁשהּבעלֿׁשםֿטֹוב 48מה ְִֵֶֶַַַַַַָ

ּתעּניֹות  ּכּמה והתעּנה ּתפילֹות ּכּמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהתּפּלל

נׁשמתֹו עלּית ּבעת ּדבר לׁשֹואלֹו להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָׁשּיּוכל
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מב.43) כו, בחוקותי טז.44)פרש"י סג, ב.45)ישעי' פט, ע'46)שבת תרמ"ט (סה"מ תרמ"ט מות אחרי גו' וידבר ד"ה

ואילך). קצט ע' תשכ"ב (סה"מ תשכ"ב ניסן די"א הנ"ל ד"ה ואילך). גירסת 47)רנט ע"פ ― סע"ב טו, סע"ב. יד, חגיגה

ה"א. פ"ב חגיגה ירושלמי יעקב. שכג.48)העין ע' תרכ"ז סה"מ גם וראה ויחי. ס"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎiM‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הפנימיתÈ¯‰ ,˙BÚe·LÏ ˜ÁˆÈc ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‰¯e·b‰ Â˜a ‡e‰ ˜ÁˆÈ התגברות ידי על ƒ¿»¿««¿»∆ƒ¿««¬»»
הפנימי  התוכן (שהיא לקדושה והעלאתה והחומריות הגשמיות על האדם של

הקרבנות), שבמקום התפילה עבודת של וכן הקרבנות עבודת »¬»¿Ó‡ÓÎe¯של
Ï"Ê eÈ˙Ba¯43ÏL B¯Ù‡L «≈«∆¬»∆

ÈabŒÏÚ ÁeÓe ¯e·ˆ ˜ÁˆÈƒ¿»»»««≈
,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆ƒ¿««»¿»

העלאה של עניין הוא זה eÏÈ‡Â¿ƒשכל
ÔzÓ ÔÓÊ ‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á««»¿«««
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰¯Bz»∆ƒ¿«««¿»»

למטה  כוונה(מלמעלה ≈»¿Á‡Ï„מתוך
hÓe‰ולחבר  ‰ÏÚÓ רוחניות «¿»«»

שזהו  בחסידות כמבואר וגשמיות,

– תורה מתן של והחידוש העניין

בתוך  ואלוקות קדושה להביא

והחומרית  הגשמית ),המציאות
‰¯e·b‰ ÔÈÚ CÙÈ‰ e‰fL∆∆≈∆ƒ¿««¿»

?.‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»
,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ»»¿≈
ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÔÂÈkL∆≈»∆¿»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ כי" מבחינת שהוא אף ««¿»»
במעשה  קשור לא ובעצם חסד" חפץ

È„ÈŒÏÚבפועל NÚ‰התחתונים  «¬∆«¿≈
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ עבודת ידי שעל ƒ¿«««¬»»

‰‰ÏÚ‡‰האדם, ÔÈÚaL ‡ˆÓƒ¿»∆¿ƒ¿«««¬»»
ÏeÏk בעצם‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ Ìb »«ƒ¿«««¿»»

d„ÈŒÏÚ Ì¯‚pL יצחק ולכן ∆ƒ¿»«»»
הוא  וההעלאה הגבורה מידת שמידתו

תורה  מתן זמן השבועות, חג כנגד

דבר  של בסופו כי המשכה שענינה

גם  כוללת המשכה.ההעלאה

,‡·Ï „È˙ÚlL Ìb e‰ÊÂ בימות ¿∆«∆∆»ƒ»…
È˙k44‡Ï·המשיח, Ì‰¯·‡ Èk ¿ƒƒ«¿»»…

,ep¯ÈkÈ ‡Ï Ï‡¯NÈÂ eÚ„È¿»»¿ƒ¿»≈…«ƒ»
eÈ·‡ ‰z‡ Èk e¯Ó‡È Ê‡Â¿»…¿ƒ«»»ƒ

‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ45, מעלת ותתגלה ¿ƒ¿»«¿»
בקו  עבודתו שעיקר אבינו יצחק

Ê‡Lההעלאה  Û‡ המשיח hÓÏ‰בימות ‰ÎLÓ‰‰ ¯˜ÈÚ ‰È‰È «∆»ƒ¿∆ƒ«««¿»»¿«»
הכוונה  ואז האלוקי האור על עוד יסתיר לא העולם לעתידֿלבוא שהרי

במילואה, תתגשם לאלוקות 'דירה' יהיה והתחתון הגשמי הזה שהעולם

ÔÈÚa ÔÎÏÂ ,‰‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰ ÏkL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»«¿»»ƒ«¿≈«¬»»¿»≈¿ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰‰ יצחק של ‰‰ÎLÓ‰עבודתו ÔÈÚ ¯·k ÏeÏk ולעתיד ««¬»»»¿»ƒ¿«««¿»»

ויעקב. לאברהם ביחס יצחק של מעלתו תתגלה ובמילא יתגלה הדבר לבוא

È¯Á‡ ˙L¯t ÈLe¯„a ¯‡B·Ók ,‰„B·Úa BÈÚÂ46 מוסבר בהם ¿ƒ¿»»¬»«¿»ƒ¿≈»»««¬≈
אהרן בני ואביהו נדב אצל שהיה הנפש כלות BLÂ·עניין ‡Bˆ¯ ÔÈÚa¿ƒ¿«»»

ושוב". רצוא רצות "והחיות נאמר העליונה המרכבה של הקודש חיות לגבי

צריך  יהודי כל של ה' בעבודת וגם

שהיא  ה"רצוא", בין שילוב להיות

להתעלות  והשאיפה התשוקה

"העלאה", - והחומריות מהגשמיות

כדי  עד הדביקות בתכלית בה' ולדבוק

"המשכה" - ה'שוב' ובין הנפש, כלות

שיוכל  כדי בגוף הנשמה חיי שהוא

בגוף  כנשמה ומצוות בתורה לעסוק

הנפש  כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם

ÎLÓ‰Â‰),בפועל ‰‡ÏÚ‰)«¬»»¿«¿»»
פירושו ושוב רצוא »¿ÚLaL∆ƒ˙שחיבור

'‡Bˆ¯'‰ ההתעלות כדי תוך עצמו, »»
Ìbוהדביקות Lb¯ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»«
'·BM'‰ אלוקות המשכת שעניינו «

Ó‡Óa¯למטה, ˜eic‰ e‰fL∆∆«ƒ¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯47Ú‚Ba) «≈«¿≈«
'Òc¯t'a ‰ÒÈkÏ נכנסו שארבעה «¿ƒ»««¿≈

באופן  באלוקות דביקות של ל'פרדס'

שלא  כיוון ניזוקו וחלקם ביותר, נעלה

ליכולת  המתאים באופן זאת עשו

שלהם  וההכלה עקיבא )הקליטה ורבי

,ÌBÏLa ‡ˆÈÂ ÌBÏLa ÒÎƒ¿«¿»¿»»¿»
מבואר  בגמרא ז"ל חכמינו דברי ועל

"נכנס  הלשון בדיוק שהכוונה בחסידות

היא בשלום" ויצא ≈¿∆È„kLבשלום
ÌBÏLa ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿»
רוחני  נזק תגרום לא ל'פרדס' והכניסה

להיפך, Ìbאלא ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«
‰ÒÈk‰מלכתחילה,ÌBÏLa «¿ƒ»¿»

(‰‡ÏÚ‰) '‡Bˆ¯'‰aL eÈ‰«¿∆¿»»«¬»»
(‰ÎLÓ‰) '·BM'‰ Ìb ÏÏÎƒ¿»«««¿»»
ל'פרדס' שהכניסה בטוחים ואזי

את  תביא גדולה ודביקות בהתעלות

המשכה. גם ישנה ההעלאה כדי תוך כי להיפך, ולא הרצויה, התוצאה

'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ48·BËŒÌLŒÏÚa‰L ¿∆««∆»¿««ƒ∆«««≈
˙BÈpÚz ‰nk ‰pÚ˙‰Â ˙BÏÈÙz ‰nk Ïlt˙‰ משמים וביקש ƒ¿«≈«»¿ƒ¿ƒ¿«»«»«¬ƒ

מיוחדת B˙ÓLבקשה ˙iÏÚ ˙Úa ¯·c BÏ‡BLÏ ·ÈL‰Ï ÏÎeiL∆«¿»ƒ¿¬»»¿≈¬ƒ«ƒ¿»
,'eÎ להיות להמשיך יוכל עליונים לעולמות נשמתו עליית כדי שתוך היינו
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ׁשּיּוכל  הּצֹור מהּו מּובן, אינֹו ולכאֹורה ְְִֵֶֶַַַָָכּו',

ּדוקא  נׁשמתֹו עלּית ּבעת ּדבר לׁשֹואלֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָלהׁשיב

ּדביקּותֹו ּבׁשעת ּכמֹו ּומּצב ּבמעמד הּוא ְְְְֲִֵֶַַַָָָ[ׁשאז

ועד  לגמרי, מהעֹולם למעלה ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּבּתפילה

הריּב"ׁש ּבצּואת אינּה49ׁשּמצינּו ׁשּבאמת (ּדהגם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ידעּו ולא כּו' אמרֹותיו לּקּוטי הם רק כּו' ְְְִִֵֵַַָָָָֹצּואתֹו

אמת  הּוא המכּון א מתּכנּתֹו, על הּלׁשֹון ְְְְֱֵֶַַַַַַָָֻֻלכּון

מהּׁשםֿיתּבר50לאמיּתֹו ּגדֹול חסד ׁשּזהּו ( ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

יּוכל  לא ולּמה כּו'], הּתפילה אחר חי ְְִֶַַַַַָָָָָָֹׁשהאדם

כּו'. ּדביקּותֹו לאחר לׁשֹואלֹו הּמענה את ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַלדחֹות

ההעלאה  ׁשּבׁשעת לפי ׁשּזהּו הּוא, הענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָא

ּכּנ"ל. ההמׁשכה, ּגם ּכלּולה להיֹות ְְְְִִַַַַַָָָָצריכה

ּפירּוׁש28ּבהּמאמר ÌiÒÓeו) לֹומר יׁש ועּתה : ¿«≈ְְֲֵֵַַַַָָ

את  עּמי את ּתלוה ּכסף אם ְִִֶֶֶֶֶַַַָהּפסּוק

מיּוּתרֹות  עּמי את ּתיבֹות ּדלכאֹורה ,עּמ ְְְִִִִֵֶֶַָָָָהעני

איתא  ּדהּנה ּבזה, והענין א). סעיף ְְְְִִִִֵֶָָָָ(כנ"ל

אם 51ּבּמדרׁש הּקּב"ה אמר עּמי, את ּבפירּוׁש ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הּוא  עּמי ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי את ּתלוה, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַּכסף

ׁשּכתּוב  ּבחינת 52ּכמֹו ׁשּגם חּיים, מקֹור עּמ ּכי ְְְְִִִִֶֶַַַָ

אמרּו (ׁשעלֿזה חּיים ל53מקֹור יּתן חּיים מחּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') ְְִִֵֵֶַַָָחּיים

ּׁשּכתּוב  מה  ועלּֿדר ,עּמ הּוא עד 30מּכלֿמקֹום  ְְִִֶֶֶַַַָָָ

ׁשהיה  ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם נברא ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא

את  ּתלוה ּכסף אם וזהּו ּבּמאֹור. נכלל ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָהאֹור

ּבחינת  ממׁשיכים וחסד הּצדקה ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעּמי,

עּמי  ּבחינת ׁשהּוא חּיים .54מקֹור ְְִִִִֶַַ
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סמ"ב.49) רסכ"ה.50)סל"ה. אגה"ק ספל"א.51)תניא י52)שמו"ר לו, א.53)תהלים עא, (המו"ל).54)יומא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שאלות על ולענות למטה ומחובר e‰Óקשור ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«

B˙ÓL ˙iÏÚ ˙Úa ¯·c BÏ‡BLÏ ·ÈL‰Ï ÏÎeiL C¯Bv‰«∆∆«¿»ƒ¿¬»»¿≈¬ƒ«ƒ¿»
Ê‡L] ‡˜Âc עליונים רוחניים לעולמות נשמות עליית עושה שהיה בעת «¿»∆»

B˙e˜È·c ˙ÚLa BÓk ·vÓe „ÓÚÓa ‡e‰ באלוקות‰ÏÈÙza ¿«¬»«»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈»»
˙‡eˆa eÈˆnL „ÚÂ ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«∆»ƒ¿«»«

L"aÈ¯‰49 אוסף המכיל ספר »ƒ«
הבעלֿשםֿטוב  של ותורות אמרות

הזקן  רבנו כותב זה לספר (וביחס

התניא  שבספר הקודש' ב'אגרת

בביאור  מהתורות העוסקת אחת

זה  ‡dÈשבספר ˙Ó‡aL Ì‚‰c«¬«∆∆¡∆≈»
'eÎ B˙‡eˆ"הריב"ש "צוואת והשם «»»

הרגיל, במובן ל"צוואה" קשור לא

פטירה, לפני צוואה ‰Ìהיינו ˜«̄≈
eÚ„È ‡ÏÂ 'eÎ ÂÈ˙B¯Ó‡ ÈËewÏƒ≈ƒ¿»¿…»¿

הספר  את שכתבו ‰ÔBLlאלה ÔeÎÏ¿«≈«»
,Bzk˙Ó ÏÚ רבנו שם שכותב וכמו ««¿À¿

באידיש  דיבר שהבעלֿשםֿטוב הזקן

כך  הקודש, בלשון כתוב הספר ואילו

מדוייקים  אינם והסגנון שהלשון

זאת‡Cבתכלית  התוכן ‰ÔeÎÓבכל ««¿À»
BzÈÓ‡Ïוהכוונה ˙Ó‡ ‡e‰50( ¡∆«¬ƒ

ŒÌM‰Ó ÏB„b „ÒÁ e‰fL∆∆∆∆»≈«≈
¯Á‡ ÈÁ Ì„‡‰L C¯a˙Èƒ¿»≈∆»»»«««

'eÎ ‰ÏÈÙz‰ ההתעלות כי «¿ƒ»
אמורה  היתה בתפילה והדביקות

הנפש  לצאת עד הנפש לכלות להביא

BÁ„Ï˙מהגוף  ÏÎeÈ ‡Ï ‰nÏÂ ,[¿»»…«ƒ¿
¯Á‡Ï BÏ‡BLÏ ‰Ún‰ ˙‡∆««¬∆¿¬¿««

?.'eÎ B˙e˜È·c¿≈
ÈÙÏ e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆¿ƒ

‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÚLaL עצמה ∆ƒ¿«««¬»»
Ìb ‰ÏeÏk ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»«

Ï"pk ,‰ÎLÓ‰‰ בקשת היתה וזו ««¿»»««
את  לחבר בידו שיעלה הבעלֿשםֿטוב

עם  נשמה עליית עשה שבה ההעלאה

לשואליו. השפעה של ההמשכה

¯Ó‡n‰a ÌiÒÓe (Â28Ì‡ ˜eÒt‰ Le¯Èt ¯ÓBÏ LÈ ‰zÚÂ : ¿«≈¿««¬»¿«»≈«≈«»ƒ
˙‡ ˙B·Èz ‰¯B‡ÎÏc ,CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»¿ƒ¿»≈∆

‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙B¯zeÈÓ ÈnÚ לשון ייתור זה בפסוק יש שלכאורה «ƒ¿»¿ƒ
עמך  העני את תלוה כסף אם – לומר יכול ).והיה

‡˙È‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מובא ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»
L¯„na51,ÈnÚ ˙‡ Le¯ÈÙa «ƒ¿»¿≈∆«ƒ

,‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ ‰"aw‰ ¯Ó‡»««»»ƒ∆∆«¿∆
,(˜È¯ÈÁa) ÈnÚ איתי ‡˙ כלומר ∆ƒƒ¿ƒƒ

BÓk ‡e‰ ÈnÚ Le¯ÈÙe≈ƒƒ¿
·e˙kL52¯B˜Ó EnÚ Èk ∆»ƒƒ¿¿

¯B˜Ó ˙ÈÁa ÌbL ,ÌÈiÁ«ƒ∆«¿ƒ«¿
ÌÈiÁ שהיא באלוקות בחינה אותה «ƒ

כל  של והקיום החיות ומקור שורש

והנבראים  ∆»∆(ÊŒÏÚL‰העולמות
e¯Ó‡53 העיר חכמי שכאשר בגמרא »¿

היו  מזה זה נפרדים היו פומבדיתא

זו, בלשון רעהו את איש מברכים

'eÎ ÌÈiÁ EÏ ÔzÈ ÌÈiÁ ‰iÁÓ¿«∆«ƒƒ≈¿«ƒ
חיים" "מחיה הדברים, פנימיות ולפי

החיים  ומקור שורש ‰e‡היינו (
,EnÚ היינו,EÏ ÏË·e ÏÙhL ƒ¿∆»≈»≈¿

הוא  ברוך הקדוש ומהות עצמות כי

מכדי  נעלית חיים בעצמו »‡Cלהשפיע
ÌB˜ÓŒÏkÓ עצמותו זו שאין למרות ƒ»»

הוא  ברוך הקדוש EnÚ,של ‡e‰ƒ¿
אליך  וקרוב אליך ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂסמוך

·e˙kM ‰Ó30 ז"ל חכמינו בדברי «∆»
לעיל  גם ·¯‡שהובאו ‡lL „Ú«∆…ƒ¿»

,„·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰»»»»¿ƒ¿«
¯B‡‰ ‰È‰L ההתגלות ∆»»»

("שמו") האלוקות של וההתפשטות

¯B‡na ÏÏÎ"הוא") האור מקור ƒ¿»«»
עצמו).

,ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ e‰ÊÂ¿∆ƒ∆∆«¿∆∆«ƒ
„ÒÁÂ ‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»»»∆∆

למטה  שתהיה ÌÈÎÈLÓÓשעושים «¿ƒƒ
של המשכה  מלמעלה והתגלות

ÈnÚ ˙ÈÁa ‡e‰L ÌÈiÁ ¯B˜Ó ˙ÈÁa54.למאור הקרוב האור ¿ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒƒ
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יג f"kyz'd ,'` xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

הּגבּורה  ּבקו הּוא יצחק הרי לׁשבּועֹות, ְְְְְְֲִִֵַַָָָָּדיצחק

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר העלאה, ענין 43ׁשהּוא ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

הּמזּבח, עלּֿגּבי ּומּונח צבּור יצחק ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאפרֹו

הּוא  הּׁשבּועֹות חג ואילּו הּקרּבנֹות, ענין ְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

(לאחד  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ּתֹורה, מּתן ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָזמן

הּגבּורה  ענין היפ ׁשּזהּו ּומּטה), ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָמעלה

ׁשּכיון וה  לעיל, האמּור עלּֿפי ויּובן העלאה. ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ענין  עלֿידי נעׂשה ההמׁשכה ענין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּכללּות

ענין  ּגם ּכלּול ההעלאה ׁשּבענין נמצא ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָההעלאה,

ׁשּלעתיד  ּגם וזהּו עלֿידּה. ׁשּנגרם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָההמׁשכה

ּכתיב  לא 44לבא, ויׂשראל ידענּו לא אברהם ּכי ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹֹֹ

ליצחק  אבינּו אּתה ּכי יאמרּו ואז ְְְְִִִִַַָָָָָֹיּכירּנּו,

למּטה,45ּדוקא  ההמׁשכה עיקר יהיה ׁשאז אף , ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

העלאה, עלֿידי היא המׁשכה ׁשּכל לפי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָוהינּו

ההמׁשכה. ענין ּכבר ּכלּול ההעלאה ּבענין ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָולכן

BÈÚÂ ּפרׁשת ּבדרּוׁשי ּכמבֹואר ּבעבֹודה, ¿ƒ¿»ְְֲִֵַַָָָָָ

(העלאה 46אחרי  וׁשֹוב רצֹוא ּבענין ְְֲֲִֵַַַָָָָ

נרּגׁש להיֹות צרי ה'רצֹוא' ׁשּבׁשעת ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָוהמׁשכה),

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמאמר הּדּיּוק ׁשּזהּו ה'ּׁשֹוב', 47ּגם ְֲִֵֶֶַַַַַַַ

ויצא  ּבׁשלֹום נכנס ּב'ּפרּדס') לּכניסה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ(ּבנֹוגע

צריכה  ּבׁשלֹום, הּיציאה ׁשּתהיה ׁשּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשלֹום,

ׁשּבה'רצֹוא' הינּו ּבׁשלֹום, הּכניסה ּגם ְְְְְִִֶַַַָָָָלהיֹות

ּגם  וזהּו (המׁשכה). ה'ּׁשֹוב' ּגם נכלל ְְְֲִֶַַַַַָָָָָ(העלאה)

חּיים' ּב'תֹורת ּׁשּכתּוב ׁשהּבעלֿׁשםֿטֹוב 48מה ְִֵֶֶַַַַַַָ

ּתעּניֹות  ּכּמה והתעּנה ּתפילֹות ּכּמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהתּפּלל

נׁשמתֹו עלּית ּבעת ּדבר לׁשֹואלֹו להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָׁשּיּוכל
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מב.43) כו, בחוקותי טז.44)פרש"י סג, ב.45)ישעי' פט, ע'46)שבת תרמ"ט (סה"מ תרמ"ט מות אחרי גו' וידבר ד"ה

ואילך). קצט ע' תשכ"ב (סה"מ תשכ"ב ניסן די"א הנ"ל ד"ה ואילך). גירסת 47)רנט ע"פ ― סע"ב טו, סע"ב. יד, חגיגה

ה"א. פ"ב חגיגה ירושלמי יעקב. שכג.48)העין ע' תרכ"ז סה"מ גם וראה ויחי. ס"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎiM‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הפנימיתÈ¯‰ ,˙BÚe·LÏ ˜ÁˆÈc ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‰¯e·b‰ Â˜a ‡e‰ ˜ÁˆÈ התגברות ידי על ƒ¿»¿««¿»∆ƒ¿««¬»»
הפנימי  התוכן (שהיא לקדושה והעלאתה והחומריות הגשמיות על האדם של

הקרבנות), שבמקום התפילה עבודת של וכן הקרבנות עבודת »¬»¿Ó‡ÓÎe¯של
Ï"Ê eÈ˙Ba¯43ÏL B¯Ù‡L «≈«∆¬»∆

ÈabŒÏÚ ÁeÓe ¯e·ˆ ˜ÁˆÈƒ¿»»»««≈
,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ e‰fL ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆ƒ¿««»¿»

העלאה של עניין הוא זה eÏÈ‡Â¿ƒשכל
ÔzÓ ÔÓÊ ‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á««»¿«««
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰¯Bz»∆ƒ¿«««¿»»

למטה  כוונה(מלמעלה ≈»¿Á‡Ï„מתוך
hÓe‰ולחבר  ‰ÏÚÓ רוחניות «¿»«»

שזהו  בחסידות כמבואר וגשמיות,

– תורה מתן של והחידוש העניין

בתוך  ואלוקות קדושה להביא

והחומרית  הגשמית ),המציאות
‰¯e·b‰ ÔÈÚ CÙÈ‰ e‰fL∆∆≈∆ƒ¿««¿»

?.‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»
,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ»»¿≈
ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÔÂÈkL∆≈»∆¿»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ כי" מבחינת שהוא אף ««¿»»
במעשה  קשור לא ובעצם חסד" חפץ

È„ÈŒÏÚבפועל NÚ‰התחתונים  «¬∆«¿≈
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ עבודת ידי שעל ƒ¿«««¬»»

‰‰ÏÚ‡‰האדם, ÔÈÚaL ‡ˆÓƒ¿»∆¿ƒ¿«««¬»»
ÏeÏk בעצם‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ Ìb »«ƒ¿«««¿»»

d„ÈŒÏÚ Ì¯‚pL יצחק ולכן ∆ƒ¿»«»»
הוא  וההעלאה הגבורה מידת שמידתו

תורה  מתן זמן השבועות, חג כנגד

דבר  של בסופו כי המשכה שענינה

גם  כוללת המשכה.ההעלאה

,‡·Ï „È˙ÚlL Ìb e‰ÊÂ בימות ¿∆«∆∆»ƒ»…
È˙k44‡Ï·המשיח, Ì‰¯·‡ Èk ¿ƒƒ«¿»»…

,ep¯ÈkÈ ‡Ï Ï‡¯NÈÂ eÚ„È¿»»¿ƒ¿»≈…«ƒ»
eÈ·‡ ‰z‡ Èk e¯Ó‡È Ê‡Â¿»…¿ƒ«»»ƒ

‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ45, מעלת ותתגלה ¿ƒ¿»«¿»
בקו  עבודתו שעיקר אבינו יצחק

Ê‡Lההעלאה  Û‡ המשיח hÓÏ‰בימות ‰ÎLÓ‰‰ ¯˜ÈÚ ‰È‰È «∆»ƒ¿∆ƒ«««¿»»¿«»
הכוונה  ואז האלוקי האור על עוד יסתיר לא העולם לעתידֿלבוא שהרי

במילואה, תתגשם לאלוקות 'דירה' יהיה והתחתון הגשמי הזה שהעולם

ÔÈÚa ÔÎÏÂ ,‰‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰ ÏkL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»«¿»»ƒ«¿≈«¬»»¿»≈¿ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰‰ יצחק של ‰‰ÎLÓ‰עבודתו ÔÈÚ ¯·k ÏeÏk ולעתיד ««¬»»»¿»ƒ¿«««¿»»

ויעקב. לאברהם ביחס יצחק של מעלתו תתגלה ובמילא יתגלה הדבר לבוא

È¯Á‡ ˙L¯t ÈLe¯„a ¯‡B·Ók ,‰„B·Úa BÈÚÂ46 מוסבר בהם ¿ƒ¿»»¬»«¿»ƒ¿≈»»««¬≈
אהרן בני ואביהו נדב אצל שהיה הנפש כלות BLÂ·עניין ‡Bˆ¯ ÔÈÚa¿ƒ¿«»»

ושוב". רצוא רצות "והחיות נאמר העליונה המרכבה של הקודש חיות לגבי

צריך  יהודי כל של ה' בעבודת וגם

שהיא  ה"רצוא", בין שילוב להיות

להתעלות  והשאיפה התשוקה

"העלאה", - והחומריות מהגשמיות

כדי  עד הדביקות בתכלית בה' ולדבוק

"המשכה" - ה'שוב' ובין הנפש, כלות

שיוכל  כדי בגוף הנשמה חיי שהוא

בגוף  כנשמה ומצוות בתורה לעסוק

הנפש  כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם

ÎLÓ‰Â‰),בפועל ‰‡ÏÚ‰)«¬»»¿«¿»»
פירושו ושוב רצוא »¿ÚLaL∆ƒ˙שחיבור

'‡Bˆ¯'‰ ההתעלות כדי תוך עצמו, »»
Ìbוהדביקות Lb¯ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»«
'·BM'‰ אלוקות המשכת שעניינו «

Ó‡Óa¯למטה, ˜eic‰ e‰fL∆∆«ƒ¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯47Ú‚Ba) «≈«¿≈«
'Òc¯t'a ‰ÒÈkÏ נכנסו שארבעה «¿ƒ»««¿≈

באופן  באלוקות דביקות של ל'פרדס'

שלא  כיוון ניזוקו וחלקם ביותר, נעלה

ליכולת  המתאים באופן זאת עשו

שלהם  וההכלה עקיבא )הקליטה ורבי

,ÌBÏLa ‡ˆÈÂ ÌBÏLa ÒÎƒ¿«¿»¿»»¿»
מבואר  בגמרא ז"ל חכמינו דברי ועל

"נכנס  הלשון בדיוק שהכוונה בחסידות

היא בשלום" ויצא ≈¿∆È„kLבשלום
ÌBÏLa ‰‡Èˆi‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿»
רוחני  נזק תגרום לא ל'פרדס' והכניסה

להיפך, Ìbאלא ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«
‰ÒÈk‰מלכתחילה,ÌBÏLa «¿ƒ»¿»

(‰‡ÏÚ‰) '‡Bˆ¯'‰aL eÈ‰«¿∆¿»»«¬»»
(‰ÎLÓ‰) '·BM'‰ Ìb ÏÏÎƒ¿»«««¿»»
ל'פרדס' שהכניסה בטוחים ואזי

את  תביא גדולה ודביקות בהתעלות

המשכה. גם ישנה ההעלאה כדי תוך כי להיפך, ולא הרצויה, התוצאה

'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ48·BËŒÌLŒÏÚa‰L ¿∆««∆»¿««ƒ∆«««≈
˙BÈpÚz ‰nk ‰pÚ˙‰Â ˙BÏÈÙz ‰nk Ïlt˙‰ משמים וביקש ƒ¿«≈«»¿ƒ¿ƒ¿«»«»«¬ƒ

מיוחדת B˙ÓLבקשה ˙iÏÚ ˙Úa ¯·c BÏ‡BLÏ ·ÈL‰Ï ÏÎeiL∆«¿»ƒ¿¬»»¿≈¬ƒ«ƒ¿»
,'eÎ להיות להמשיך יוכל עליונים לעולמות נשמתו עליית כדי שתוך היינו
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ׁשּיּוכל  הּצֹור מהּו מּובן, אינֹו ולכאֹורה ְְִֵֶֶַַַָָכּו',

ּדוקא  נׁשמתֹו עלּית ּבעת ּדבר לׁשֹואלֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָלהׁשיב

ּדביקּותֹו ּבׁשעת ּכמֹו ּומּצב ּבמעמד הּוא ְְְְֲִֵֶַַַָָָ[ׁשאז

ועד  לגמרי, מהעֹולם למעלה ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּבּתפילה

הריּב"ׁש ּבצּואת אינּה49ׁשּמצינּו ׁשּבאמת (ּדהגם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ידעּו ולא כּו' אמרֹותיו לּקּוטי הם רק כּו' ְְְִִֵֵַַָָָָֹצּואתֹו

אמת  הּוא המכּון א מתּכנּתֹו, על הּלׁשֹון ְְְְֱֵֶַַַַַַָָֻֻלכּון

מהּׁשםֿיתּבר50לאמיּתֹו ּגדֹול חסד ׁשּזהּו ( ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

יּוכל  לא ולּמה כּו'], הּתפילה אחר חי ְְִֶַַַַַָָָָָָֹׁשהאדם

כּו'. ּדביקּותֹו לאחר לׁשֹואלֹו הּמענה את ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַלדחֹות

ההעלאה  ׁשּבׁשעת לפי ׁשּזהּו הּוא, הענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָא

ּכּנ"ל. ההמׁשכה, ּגם ּכלּולה להיֹות ְְְְִִַַַַַָָָָצריכה

ּפירּוׁש28ּבהּמאמר ÌiÒÓeו) לֹומר יׁש ועּתה : ¿«≈ְְֲֵֵַַַַָָ

את  עּמי את ּתלוה ּכסף אם ְִִֶֶֶֶֶַַַָהּפסּוק

מיּוּתרֹות  עּמי את ּתיבֹות ּדלכאֹורה ,עּמ ְְְִִִִֵֶֶַָָָָהעני

איתא  ּדהּנה ּבזה, והענין א). סעיף ְְְְִִִִֵֶָָָָ(כנ"ל

אם 51ּבּמדרׁש הּקּב"ה אמר עּמי, את ּבפירּוׁש ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הּוא  עּמי ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי את ּתלוה, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַּכסף

ׁשּכתּוב  ּבחינת 52ּכמֹו ׁשּגם חּיים, מקֹור עּמ ּכי ְְְְִִִִֶֶַַַָ

אמרּו (ׁשעלֿזה חּיים ל53מקֹור יּתן חּיים מחּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') ְְִִֵֵֶַַָָחּיים

ּׁשּכתּוב  מה  ועלּֿדר ,עּמ הּוא עד 30מּכלֿמקֹום  ְְִִֶֶֶַַַָָָ

ׁשהיה  ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם נברא ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא

את  ּתלוה ּכסף אם וזהּו ּבּמאֹור. נכלל ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָהאֹור

ּבחינת  ממׁשיכים וחסד הּצדקה ׁשעלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעּמי,

עּמי  ּבחינת ׁשהּוא חּיים .54מקֹור ְְִִִִֶַַ

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

סמ"ב.49) רסכ"ה.50)סל"ה. אגה"ק ספל"א.51)תניא י52)שמו"ר לו, א.53)תהלים עא, (המו"ל).54)יומא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שאלות על ולענות למטה ומחובר e‰Óקשור ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»«

B˙ÓL ˙iÏÚ ˙Úa ¯·c BÏ‡BLÏ ·ÈL‰Ï ÏÎeiL C¯Bv‰«∆∆«¿»ƒ¿¬»»¿≈¬ƒ«ƒ¿»
Ê‡L] ‡˜Âc עליונים רוחניים לעולמות נשמות עליית עושה שהיה בעת «¿»∆»

B˙e˜È·c ˙ÚLa BÓk ·vÓe „ÓÚÓa ‡e‰ באלוקות‰ÏÈÙza ¿«¬»«»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈»»
˙‡eˆa eÈˆnL „ÚÂ ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«∆»ƒ¿«»«

L"aÈ¯‰49 אוסף המכיל ספר »ƒ«
הבעלֿשםֿטוב  של ותורות אמרות

הזקן  רבנו כותב זה לספר (וביחס

התניא  שבספר הקודש' ב'אגרת

בביאור  מהתורות העוסקת אחת

זה  ‡dÈשבספר ˙Ó‡aL Ì‚‰c«¬«∆∆¡∆≈»
'eÎ B˙‡eˆ"הריב"ש "צוואת והשם «»»

הרגיל, במובן ל"צוואה" קשור לא

פטירה, לפני צוואה ‰Ìהיינו ˜«̄≈
eÚ„È ‡ÏÂ 'eÎ ÂÈ˙B¯Ó‡ ÈËewÏƒ≈ƒ¿»¿…»¿

הספר  את שכתבו ‰ÔBLlאלה ÔeÎÏ¿«≈«»
,Bzk˙Ó ÏÚ רבנו שם שכותב וכמו ««¿À¿

באידיש  דיבר שהבעלֿשםֿטוב הזקן

כך  הקודש, בלשון כתוב הספר ואילו

מדוייקים  אינם והסגנון שהלשון

זאת‡Cבתכלית  התוכן ‰ÔeÎÓבכל ««¿À»
BzÈÓ‡Ïוהכוונה ˙Ó‡ ‡e‰50( ¡∆«¬ƒ

ŒÌM‰Ó ÏB„b „ÒÁ e‰fL∆∆∆∆»≈«≈
¯Á‡ ÈÁ Ì„‡‰L C¯a˙Èƒ¿»≈∆»»»«««

'eÎ ‰ÏÈÙz‰ ההתעלות כי «¿ƒ»
אמורה  היתה בתפילה והדביקות

הנפש  לצאת עד הנפש לכלות להביא

BÁ„Ï˙מהגוף  ÏÎeÈ ‡Ï ‰nÏÂ ,[¿»»…«ƒ¿
¯Á‡Ï BÏ‡BLÏ ‰Ún‰ ˙‡∆««¬∆¿¬¿««

?.'eÎ B˙e˜È·c¿≈
ÈÙÏ e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆¿ƒ

‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÚLaL עצמה ∆ƒ¿«««¬»»
Ìb ‰ÏeÏk ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»«

Ï"pk ,‰ÎLÓ‰‰ בקשת היתה וזו ««¿»»««
את  לחבר בידו שיעלה הבעלֿשםֿטוב

עם  נשמה עליית עשה שבה ההעלאה

לשואליו. השפעה של ההמשכה

¯Ó‡n‰a ÌiÒÓe (Â28Ì‡ ˜eÒt‰ Le¯Èt ¯ÓBÏ LÈ ‰zÚÂ : ¿«≈¿««¬»¿«»≈«≈«»ƒ
˙‡ ˙B·Èz ‰¯B‡ÎÏc ,CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»¿ƒ¿»≈∆

‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙B¯zeÈÓ ÈnÚ לשון ייתור זה בפסוק יש שלכאורה «ƒ¿»¿ƒ
עמך  העני את תלוה כסף אם – לומר יכול ).והיה

‡˙È‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מובא ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»
L¯„na51,ÈnÚ ˙‡ Le¯ÈÙa «ƒ¿»¿≈∆«ƒ

,‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ ‰"aw‰ ¯Ó‡»««»»ƒ∆∆«¿∆
,(˜È¯ÈÁa) ÈnÚ איתי ‡˙ כלומר ∆ƒƒ¿ƒƒ

BÓk ‡e‰ ÈnÚ Le¯ÈÙe≈ƒƒ¿
·e˙kL52¯B˜Ó EnÚ Èk ∆»ƒƒ¿¿

¯B˜Ó ˙ÈÁa ÌbL ,ÌÈiÁ«ƒ∆«¿ƒ«¿
ÌÈiÁ שהיא באלוקות בחינה אותה «ƒ

כל  של והקיום החיות ומקור שורש

והנבראים  ∆»∆(ÊŒÏÚL‰העולמות
e¯Ó‡53 העיר חכמי שכאשר בגמרא »¿

היו  מזה זה נפרדים היו פומבדיתא

זו, בלשון רעהו את איש מברכים

'eÎ ÌÈiÁ EÏ ÔzÈ ÌÈiÁ ‰iÁÓ¿«∆«ƒƒ≈¿«ƒ
חיים" "מחיה הדברים, פנימיות ולפי

החיים  ומקור שורש ‰e‡היינו (
,EnÚ היינו,EÏ ÏË·e ÏÙhL ƒ¿∆»≈»≈¿

הוא  ברוך הקדוש ומהות עצמות כי

מכדי  נעלית חיים בעצמו »‡Cלהשפיע
ÌB˜ÓŒÏkÓ עצמותו זו שאין למרות ƒ»»

הוא  ברוך הקדוש EnÚ,של ‡e‰ƒ¿
אליך  וקרוב אליך ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂסמוך

·e˙kM ‰Ó30 ז"ל חכמינו בדברי «∆»
לעיל  גם ·¯‡שהובאו ‡lL „Ú«∆…ƒ¿»

,„·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰»»»»¿ƒ¿«
¯B‡‰ ‰È‰L ההתגלות ∆»»»

("שמו") האלוקות של וההתפשטות

¯B‡na ÏÏÎ"הוא") האור מקור ƒ¿»«»
עצמו).

,ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡ e‰ÊÂ¿∆ƒ∆∆«¿∆∆«ƒ
„ÒÁÂ ‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»»»∆∆

למטה  שתהיה ÌÈÎÈLÓÓשעושים «¿ƒƒ
של המשכה  מלמעלה והתגלות

ÈnÚ ˙ÈÁa ‡e‰L ÌÈiÁ ¯B˜Ó ˙ÈÁa54.למאור הקרוב האור ¿ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒƒ
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.f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

תורה ‡. הוא (שגם בתורה שהתוכן 1הסדר מובן, ומזה יתרו, פרשת לאחרי באה משפטים שפרשת – (
תורה. מתן – יתרו פרשת של לתוכן בהמשך בא משפטים פרשת של

משנת"ל  שתוכנה 2וע"ד בגלל בשלח פרשת לאחרי באה יתרו שפרשת ויתרו, בשלח לפרשיות בנוגע
בשלח, פרשת לאחרי מיד ולכן תורה, מתן הו"ע יתרו פרשת של ותוכנה יצי"מ, הו"ע בשלח פרשת של
היא  יצי"מ של התכלית כל שהרי מ"ת, הוא יצי"מ ע"י שנפעל הענין כי מ"ת, יתרו, פרשת באה יצי"מ,

כמ"ש  למ"ת, הזה".3לבוא ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

שהענין  בגלל יתרו פרשת לאחרי מיד באה משפטים שפרשת – ומשפטים יתרו לפרשת בנוגע ועד"ז
ד"משפטים" הענין הוא מ"ת ע"י מיד .4שנפעל

כמ"פ ·. כמדובר – בשמה מודגש משפטים פרשת של בשער 5תוכנה הזקן רבינו מ"ש יסוד [על
והאמונה  ומזה 6היחוד תוכנה, על ומורה מבטא הפרשה ששם השם] ע"י נמשך דבר כל של שהחיות

הקצה  מן זמ"ז רחוקים לענינים ועד  שונים, בענינים דינים  ופרטי  דינים כו"כ בפרשה שיש שאע"פ מובן,
כמלאכים" ("ראשונים הראשונים בספרי נקראת שהפרשה מזה מ"מ, הקצה, "משפטים",7אל בשם (

"משפטים". – כשמה – הוא שבה) הדינים פרטי (וכל הפרשה של והעיקרי הכללי שהתוכן מוכח,
פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין – הפשוט הפירוש אבל פירושים, כמה יש  "משפטים" הוא 8בתיבת –

במצוות  סוגים כמה שיש כידוע השכל, ע"פ שהן המצוות על מורה "משפטים" מצוות 5שהשם יש :
גזרתי" גזירה חקקתי ש"חוקה אלא בשכל, מקום להן שאין כיון – "חוקים" בשם מצוות 9שנקראות יש ;

ויתירה  שכל. ע"פ מובנות שהן כיון – "משפטים" בשם שנקראות מצוות ויש "עדות"; בשם שנקראות
מעשרה  למטה שנמצא פשוט אדם של פשוט בשכל שמובנות המצוות על קאי "משפטים" שהתואר מזה,
מו"ח  כ"ק למאמרי  ועד חסידות, בספרי גם – בספרים ד"משפטים" הענין מבארים כאשר ולכן, טפחים,

הפשוט.10אדמו"ר  בשכל שמובנות ממצוות דוגמא מביאים –

הוא  מ"ת ע"י שנפעל שהענין בגלל יתרו פרשת לאחרי באה משפטים שפרשת לעיל האמור וע"פ
הפשוט. לשכל ועד שכל שע"פ בענינים הוא מ"ת של שהחידוש לומר, צריך ד"משפטים", הענין

לומר אפשר איך כלל: מובן z"nואינו ly yecigdyשע"פ בענינים heytdהוא lky!?

דילי' פמליא כל (עם הוי' "וירד – הוא מ"ת של סיני"11החידוש  הר על למטה 12) שנמשכו והיינו, ,
כפי  – שכל ע"פ והנהגה השכל ענין ואילו הנבראים, משכל ולמעלה מהשתלשלות שלמעלה ענינים

ישר" האדם את האלקים מ"ת,13ש"עשה קודם גם הי' – השכל מצד שמחוייבים הענינים כל שמקיים ,
מ"ת. של החידוש מתבטא בזה ולא

וחכמה שכל של בענינים לא אפילו הוא מ"ת של החידוש מזה: זה dlrnlyויתירה ענין גם שהרי –
מ"ת. קודם הי'
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לשונות 1) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה
ב). (תב, בתחלתו

(תורת 2) ואילך ס"ב שבט יו"ד בשלח, פ' ש"ק מוצאי שיחת
ואילך). 28 ע' חמ"ט מנחם

חל"ו 3) לקו"ש וראה ד. פ"ג, שמו"ר ובפרש"י. יב ג, שמות
ואילך. 7 ע'

משפטים 4) ש"פ שיחת ואילך. 243 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
ואילך). 106 ע' ח"ל מנחם (תורת בתחלתה תשכ"א אדר מבה"ח

וש"נ.
וש"נ.5) .242 ע' שם לקו"ש גם ראה

בתחלתו.6)
וש"נ.7) .14 הערה 281 ע' חט"ו לקו"ש ראה
וש"נ.8) א. סג, שבת
ב.9) סז, יומא וראה ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ במדב"ר
ועוד.

(10.56 הערה 248 ע' שם חט"ז בלקו"ש נסמן
פמ"ג,11) ה. פמ"ב, ב. פ"ג, שמו"ר כא. תשא תנחומא ראה

ח.
כ.12) יט, יתרו
כט.13) ז, קהלת

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

בכ"מ  בחסידות המבואר רז"ל 14וכידוע היו",15מאמר ריחות האבות לפניך שעשו המצוות "כל
לעבודת ביחס גם הוא מ"ת של האבות,שהחידוש

בענקים" הגדול "האדם שנקרא אבינו, אברהם גם כולל בחסידות 16– ומבואר א"ק,17, בחי' על שקאי
נעלית  במדריגה שהוא רבינו משה של מעלתו גודל מדגישים (ולכן גופא האבות במדריגת גם עילוי שזהו

אבינו  אברהם לגבי –18אפילו (

בחי' זה הרי שבכללות הנבראים, שרש עד רק עבודתם הגיעה מעלתם, גודל על הבט מבלי שכן,
dnkgd.ההשתלשלות ראשית ,

לפעמים  המבואר לפי רצון 19ואפילו אריך, בבחי' מהשתלשלות, למעלה גם הגיעה האבות שעבודת
והיינו, ממנה), שלמטה (ובספירות בחכמה ומתלבשת שנמשכת הרצון דרגת זו הרי – מחכמה שלמעלה

בטעם. להתלבש) עכ"פ שיכול (או שמתלבש רצון שזהו

במ"ת  ואילו בלבד, הארה בחי' היו, ריחות האבות שעשו שהמצוות – דמ"ת החידוש הוא זה ובענין
שמן  – "אנו העצם, דהמשכת הענין שמך"20נתחדש .15תורק

מצד  שמחוייבים ענינים – ד"משפטים" בענין מתבטא מ"ת של שהחידוש לומר אפשר איך וא"כ,
יכולים  היו לא האבות שאפילו הענינים בהמשכת הוא לאמיתתו דמ"ת שהחידוש בשעה בה הפשוט, שכל

אליהם?! להגיע

ועוד: זאת

כמ"ש  העולם, אומות שאר מכל בנ"י של ההבדלה נעשית  ..21במ"ת העמים מכל סגולה לי "והייתם
מהשכל, שלמעלה המצוות הם מאוה"ע בנ"י חלוקים שבהם שהמצוות ומובן, קדוש". וגוי כהנים ממלכת
כך  שהרי העולם, אומות מצד לטענה מקום אין  "משפטים", שכל, ע"פ המחוייבים למצוות בנוגע כי
ששכל  המצוות את מקיים ישר", האדם את האלקים ש"עשה כפי שמתנהג אדם אנושי; שכל מחייב

ישראל" את מונין העולם ש"אומות מה ואילו מחייבם. בנ"י 22אנושי על גזירות וגוזרים אותם שמצערים ,
המצ  את לקיים יוכלו מהשכל.שלא שלמעלה ל"חוקים" בנוגע זה הרי – וות

היתה  לאוה"ע) בנ"י בין ההבדלה נפעלה (שבה מ"ת לאחרי מיד שבאה הראשונה הפרשה הנה ועפ"ז,
תורה? למתן ה"משפטים" ענין של ההמשך ומהו ל"חוקים", בנוגע להיות צריכה

מזה: ויתירה

שהתורה  זאת, עוד אלא דמ"ת), (הפרשה יתרו לפרשת בסמיכות היא משפטים שפרשת בלבד זו לא
מ"ש  רש"י שמפרש כפי למ"ת, "משפטים" של השייכות את מקום 23מדגישה "כל המשפטים", "ואלה

מסיני". אלו אף מסיני הראשונים מה הראשונים, על מוסיף ואלה, .. שנאמר

דוקא? – מ"ת – "סיני" עם קשור אינו ד"משפטים" הענין ולכאורה:

תורה ‚. תלמוד בהלכות הזקן רבינו מ"ש בהקדים פעמים 24ויובן כמה הדבר וחוזר שונה .. "הרב :
ולא  לפניהם, תשים אשר  המשפטים  ואלה ואומר .. היטב בטעמה ההלכה עומק (התלמידים) שיבינו עד

בלבם". ומשימו תלמודם המיישב טעם לפניהם לשום אתה צריך תלמדם, אשר נאמר
אור  בתורה הפירוש עם גם מתאים זה שהלימוד 25וענין בכדי כי, – "לפנימיותם" היינו ש"לפניהם"
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ע'14) ח"ח לקו"ש גם וראה ואילך. 95 ע' תש"ו סה"מ ראה
וש"נ. ואילך. 58

(א).15) ג פ"א, שהש"ר
פי"ג,16) במדב"ר ו. פי"ד, ב"ר וראה ובפרש"י. טו יד, יהושע

ג.
הערכים 17) ספר א'קלט. ע' שלח אדהאמ"צ מאמרי ראה

וש"נ. ואילך). עט ס"ע א (כרך ס"ו אבינו אברהם ערך חב"ד
ובכ"מ.18) ואילך. ג סח, יתרו תו"א ראה

(פח,19) לג"פ בלקו"ת ע"ז ובהגהות א. יב, לך לך תו"א ראה
ואילך). א תרצג, ד) (כרך שם אוה"ת א.

ג.20) א, שה"ש
הֿו.21) יט, יתרו
חוקת.22) ר"פ פרש"י
פרשתנו.23) ריש
הי"ח.24) פ"ד
ג.25) עה, פרשתנו



טו

.f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

תורה ‡. הוא (שגם בתורה שהתוכן 1הסדר מובן, ומזה יתרו, פרשת לאחרי באה משפטים שפרשת – (
תורה. מתן – יתרו פרשת של לתוכן בהמשך בא משפטים פרשת של

משנת"ל  שתוכנה 2וע"ד בגלל בשלח פרשת לאחרי באה יתרו שפרשת ויתרו, בשלח לפרשיות בנוגע
בשלח, פרשת לאחרי מיד ולכן תורה, מתן הו"ע יתרו פרשת של ותוכנה יצי"מ, הו"ע בשלח פרשת של
היא  יצי"מ של התכלית כל שהרי מ"ת, הוא יצי"מ ע"י שנפעל הענין כי מ"ת, יתרו, פרשת באה יצי"מ,

כמ"ש  למ"ת, הזה".3לבוא ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

שהענין  בגלל יתרו פרשת לאחרי מיד באה משפטים שפרשת – ומשפטים יתרו לפרשת בנוגע ועד"ז
ד"משפטים" הענין הוא מ"ת ע"י מיד .4שנפעל

כמ"פ ·. כמדובר – בשמה מודגש משפטים פרשת של בשער 5תוכנה הזקן רבינו מ"ש יסוד [על
והאמונה  ומזה 6היחוד תוכנה, על ומורה מבטא הפרשה ששם השם] ע"י נמשך דבר כל של שהחיות

הקצה  מן זמ"ז רחוקים לענינים ועד  שונים, בענינים דינים  ופרטי  דינים כו"כ בפרשה שיש שאע"פ מובן,
כמלאכים" ("ראשונים הראשונים בספרי נקראת שהפרשה מזה מ"מ, הקצה, "משפטים",7אל בשם (

"משפטים". – כשמה – הוא שבה) הדינים פרטי (וכל הפרשה של והעיקרי הכללי שהתוכן מוכח,
פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין – הפשוט הפירוש אבל פירושים, כמה יש  "משפטים" הוא 8בתיבת –

במצוות  סוגים כמה שיש כידוע השכל, ע"פ שהן המצוות על מורה "משפטים" מצוות 5שהשם יש :
גזרתי" גזירה חקקתי ש"חוקה אלא בשכל, מקום להן שאין כיון – "חוקים" בשם מצוות 9שנקראות יש ;

ויתירה  שכל. ע"פ מובנות שהן כיון – "משפטים" בשם שנקראות מצוות ויש "עדות"; בשם שנקראות
מעשרה  למטה שנמצא פשוט אדם של פשוט בשכל שמובנות המצוות על קאי "משפטים" שהתואר מזה,
מו"ח  כ"ק למאמרי  ועד חסידות, בספרי גם – בספרים ד"משפטים" הענין מבארים כאשר ולכן, טפחים,

הפשוט.10אדמו"ר  בשכל שמובנות ממצוות דוגמא מביאים –

הוא  מ"ת ע"י שנפעל שהענין בגלל יתרו פרשת לאחרי באה משפטים שפרשת לעיל האמור וע"פ
הפשוט. לשכל ועד שכל שע"פ בענינים הוא מ"ת של שהחידוש לומר, צריך ד"משפטים", הענין

לומר אפשר איך כלל: מובן z"nואינו ly yecigdyשע"פ בענינים heytdהוא lky!?

דילי' פמליא כל (עם הוי' "וירד – הוא מ"ת של סיני"11החידוש  הר על למטה 12) שנמשכו והיינו, ,
כפי  – שכל ע"פ והנהגה השכל ענין ואילו הנבראים, משכל ולמעלה מהשתלשלות שלמעלה ענינים

ישר" האדם את האלקים מ"ת,13ש"עשה קודם גם הי' – השכל מצד שמחוייבים הענינים כל שמקיים ,
מ"ת. של החידוש מתבטא בזה ולא

וחכמה שכל של בענינים לא אפילו הוא מ"ת של החידוש מזה: זה dlrnlyויתירה ענין גם שהרי –
מ"ת. קודם הי'
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לשונות 1) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה
ב). (תב, בתחלתו

(תורת 2) ואילך ס"ב שבט יו"ד בשלח, פ' ש"ק מוצאי שיחת
ואילך). 28 ע' חמ"ט מנחם

חל"ו 3) לקו"ש וראה ד. פ"ג, שמו"ר ובפרש"י. יב ג, שמות
ואילך. 7 ע'

משפטים 4) ש"פ שיחת ואילך. 243 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה
ואילך). 106 ע' ח"ל מנחם (תורת בתחלתה תשכ"א אדר מבה"ח

וש"נ.
וש"נ.5) .242 ע' שם לקו"ש גם ראה

בתחלתו.6)
וש"נ.7) .14 הערה 281 ע' חט"ו לקו"ש ראה
וש"נ.8) א. סג, שבת
ב.9) סז, יומא וראה ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ במדב"ר
ועוד.

(10.56 הערה 248 ע' שם חט"ז בלקו"ש נסמן
פמ"ג,11) ה. פמ"ב, ב. פ"ג, שמו"ר כא. תשא תנחומא ראה

ח.
כ.12) יט, יתרו
כט.13) ז, קהלת

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

בכ"מ  בחסידות המבואר רז"ל 14וכידוע היו",15מאמר ריחות האבות לפניך שעשו המצוות "כל
לעבודת ביחס גם הוא מ"ת של האבות,שהחידוש

בענקים" הגדול "האדם שנקרא אבינו, אברהם גם כולל בחסידות 16– ומבואר א"ק,17, בחי' על שקאי
נעלית  במדריגה שהוא רבינו משה של מעלתו גודל מדגישים (ולכן גופא האבות במדריגת גם עילוי שזהו

אבינו  אברהם לגבי –18אפילו (

בחי' זה הרי שבכללות הנבראים, שרש עד רק עבודתם הגיעה מעלתם, גודל על הבט מבלי שכן,
dnkgd.ההשתלשלות ראשית ,

לפעמים  המבואר לפי רצון 19ואפילו אריך, בבחי' מהשתלשלות, למעלה גם הגיעה האבות שעבודת
והיינו, ממנה), שלמטה (ובספירות בחכמה ומתלבשת שנמשכת הרצון דרגת זו הרי – מחכמה שלמעלה

בטעם. להתלבש) עכ"פ שיכול (או שמתלבש רצון שזהו

במ"ת  ואילו בלבד, הארה בחי' היו, ריחות האבות שעשו שהמצוות – דמ"ת החידוש הוא זה ובענין
שמן  – "אנו העצם, דהמשכת הענין שמך"20נתחדש .15תורק

מצד  שמחוייבים ענינים – ד"משפטים" בענין מתבטא מ"ת של שהחידוש לומר אפשר איך וא"כ,
יכולים  היו לא האבות שאפילו הענינים בהמשכת הוא לאמיתתו דמ"ת שהחידוש בשעה בה הפשוט, שכל

אליהם?! להגיע

ועוד: זאת

כמ"ש  העולם, אומות שאר מכל בנ"י של ההבדלה נעשית  ..21במ"ת העמים מכל סגולה לי "והייתם
מהשכל, שלמעלה המצוות הם מאוה"ע בנ"י חלוקים שבהם שהמצוות ומובן, קדוש". וגוי כהנים ממלכת
כך  שהרי העולם, אומות מצד לטענה מקום אין  "משפטים", שכל, ע"פ המחוייבים למצוות בנוגע כי
ששכל  המצוות את מקיים ישר", האדם את האלקים ש"עשה כפי שמתנהג אדם אנושי; שכל מחייב

ישראל" את מונין העולם ש"אומות מה ואילו מחייבם. בנ"י 22אנושי על גזירות וגוזרים אותם שמצערים ,
המצ  את לקיים יוכלו מהשכל.שלא שלמעלה ל"חוקים" בנוגע זה הרי – וות

היתה  לאוה"ע) בנ"י בין ההבדלה נפעלה (שבה מ"ת לאחרי מיד שבאה הראשונה הפרשה הנה ועפ"ז,
תורה? למתן ה"משפטים" ענין של ההמשך ומהו ל"חוקים", בנוגע להיות צריכה

מזה: ויתירה

שהתורה  זאת, עוד אלא דמ"ת), (הפרשה יתרו לפרשת בסמיכות היא משפטים שפרשת בלבד זו לא
מ"ש  רש"י שמפרש כפי למ"ת, "משפטים" של השייכות את מקום 23מדגישה "כל המשפטים", "ואלה

מסיני". אלו אף מסיני הראשונים מה הראשונים, על מוסיף ואלה, .. שנאמר

דוקא? – מ"ת – "סיני" עם קשור אינו ד"משפטים" הענין ולכאורה:

תורה ‚. תלמוד בהלכות הזקן רבינו מ"ש בהקדים פעמים 24ויובן כמה הדבר וחוזר שונה .. "הרב :
ולא  לפניהם, תשים אשר  המשפטים  ואלה ואומר .. היטב בטעמה ההלכה עומק (התלמידים) שיבינו עד

בלבם". ומשימו תלמודם המיישב טעם לפניהם לשום אתה צריך תלמדם, אשר נאמר
אור  בתורה הפירוש עם גם מתאים זה שהלימוד 25וענין בכדי כי, – "לפנימיותם" היינו ש"לפניהם"
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ע'14) ח"ח לקו"ש גם וראה ואילך. 95 ע' תש"ו סה"מ ראה
וש"נ. ואילך. 58

(א).15) ג פ"א, שהש"ר
פי"ג,16) במדב"ר ו. פי"ד, ב"ר וראה ובפרש"י. טו יד, יהושע

ג.
הערכים 17) ספר א'קלט. ע' שלח אדהאמ"צ מאמרי ראה

וש"נ. ואילך). עט ס"ע א (כרך ס"ו אבינו אברהם ערך חב"ד
ובכ"מ.18) ואילך. ג סח, יתרו תו"א ראה

(פח,19) לג"פ בלקו"ת ע"ז ובהגהות א. יב, לך לך תו"א ראה
ואילך). א תרצג, ד) (כרך שם אוה"ת א.

ג.20) א, שה"ש
הֿו.21) יט, יתרו
חוקת.22) ר"פ פרש"י
פרשתנו.23) ריש
הי"ח.24) פ"ד
ג.25) עה, פרשתנו



f"kyz'dטז ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

"תורתו" תהי' אלא ה'", "תורת תשאר לא שלומד שהתורה היינו, בפנימיותו, התלמיד אצל ,26יחדור
בתניא  מהמבואר גם וכמובן כו'. המיישב טעם לפניו לשום הרב באופן 27צריך הוא הלימוד כאשר שדוקא

לנפש. מזון נעשה זה הרי כו', בשכלו שנתפס והשגה הבנה של

הגמרא  בדברי – במראהֿמקומות שצויין כפי – הוא הנ"ל הזקן רבינו של לפס"ד המקור והנה,
עירובין  תשים 28במסכת אשר המשפטים ואלה שנאמר פנים, לו להראות "שחייב רק נאמר בגמרא אבל ,

המיישב  טעם לפניהם ולשום לסדר אתה צריך .. בדבריו טעם לתת "ללמדו רש"י: וכפירוש לפניהם",
והשגה להבנה ששייך ענין שזהו "ומשימוgenayתלמודם", מוסיף: הזקן רבינו ואילו ;mala שענין ,"
רש"י. בפירוש לא וגם בגמרא, נזכר לא זה

בזה  :29וההסברה

הוא  ד"לפניהם" שהפירוש (כאמור בפנימיותם התלמידים אצל יחדור התורה שלימוד בכדי
וכשם  זמ"ז, וחלוקים שונים הם והלב המוח כי – בלבם" ד"משימו הענין גם שיהי' בהכרח לפנימיותם),

שליט  הוא שליט 30שהמוח הוא הלב גם כך יחדור 31, לא בלבו, ולא במוחו רק יונח הענין אם ולכן, ,
בלבם". ד"משימו הענין להיות מוכרח בפנימיותו, שיחדור וכדי בפנימיותו, הדבר

המיישב  טעם לפניהם ולשום "לסדר גם צריך אלא בלבם", ש"משימו בכך די לא גיסא, ולאידך
ולא  בלבו שיונח להיות יכול כמו"כ בלבו, ולא במוחו יונח שהענין להיות שיכול כשם שכן, תלמודם",

בשכלו. זה על הסברה לו אין אבל להיות, צריך שכך אצלו נרגש הלב הרגש שמצד היינו, במוחו,

הענין  רק ישנו חג"ת שבחסידות – חג"ת לחסידות חב"ד חסידות שבין החילוק בכללות וכמודגש
המוח. השגת של הענין וחסר הלב, הרגש של

רק  יהי' מסויים שענין מציאות להיות יכולה חב"ד, נשיאי אצל ואפילו בחב"ד, שאפילו ולהעיר,
שבמוח. השכל בהשגת ולא הלב, בהרגש 

הסיפור  שבהיותו 32וכידוע נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר
באסיפה  שהשתתף ליטא מגדולי א' וכאשר מסויים, ענין על גדול בתוקף עמד הרבנים, באסיפת פעם
וכאשר  אים"), ביי זיך לייגט ("אזוי אצלו מונח שכך והשיב, להיות, צריך שכך לו מניין אותו ַשאל
בסכנה  הכרוך ענין אודות כשמדובר בשכל, ראיות ללא בלב, הרגש על לסמוך היתכן לשאול, הוסיף

האמת. כפי אצלו שיונח גופו את הרגיל הברֿמצוה קודם שעוד השיב , נפש, ופיקוח

המיישב  טעם לפניהם לשום אתה "צריך – בלב והן במוח הן שיונח שצריך הזקן רבינו כותב ולכן
בפנימיותו. האדם מציאות בכל שיחדור "לפניהם", זה יהי' ואז בלבם", ומשימו תלמודם

בנוגע „. גם אלא תורה, לתלמוד בנוגע רק לא הוא בלב) והן במוח הן לחדור (שצריך זה וענין
דתומ"צ: הענין לכללות

יעלו  ותחתונים למטה, ירדו שעליונים ותחתונים, עליונים של החיבור – הוא תורה מתן של החידוש
.33למעלה 

ללב  ששייך מהשכל, שלמעלה המס"נ כח הו"ע – עליונים הנפש: בכחות הלב 34וענינו (שהתפעלות
עליונים  בחיבור דמ"ת החידוש של וענינו שבמוח. השכל הו"ע – ותחתונים השכל), התיישבות היפך היא

השכל. עם מהשכל שלמעלה מס"נ של החיבור – הוא ותחתונים

ונשמע"‰. "נעשה בנ"י אמרו מ"ת שקודם הפרשה, בסיום מ"ש יובן :35ועפ"ז
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א.26) יט, ע"ז וראה ב. א, תהלים
פ"ה.27)
ב.28) נד,
שם 29) מנחם (תורת ס"ד הנ"ל משפטים ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(108 ע'
ובכ"מ.30) א). (יז, פי"ב תניא סע"א. רכד, זח"ג ראה

א.31) קנג, זח"ב
תורת 32) גם וראה וש"נ. ואילך. 91 ס"ע תרפ"ה סה"ש ראה

וש"נ. .110 ע' חמ"ג מנחם
ג.33) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא ראה
נט.34) ע' ח"א תער"ב המשך ראה
א.35) פח, שבת וראה ז. כד, פרשתנו

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

– וההשגה ההבנה שהו"ע "נשמע", אמירת מ"ת קודם להיות הוצרך מדוע מובן: אינו לכאורה
בחסידות  וכמבואר הביטול, בתכלית בנ"י עמדו במ"ת אדרבה: שהו"ע 36דלכאורה ד"נעשה", בענין

גם  מעשה בשעת להיות הוצרך מדוע וא"כ הרצון, לבעל הביטול – מזה ולמעלה העליון, לרצון הביטול
הביטול? ענין היפך שזהו והשגה, הבנה ד"נשמע", הענין

אמת dyrpהן enicwdy?"ד"נשמע הענין להיות הוצרך מה לשם היא: השאלה אבל לנשמע,

שזהו  וההשגה, ההבנה ענין להיות מוכרח התורה, ממצוות אחת שהיא תורה, לתלמוד בנוגע בשלמא
ד"נשמע" הענין ולכאורה, התומ"צ. ענין כללות על היתה ונשמע" "נעשה אמירת אבל ד"נשמע"; ענין

לגמרי? הביטול היפך הוא

ענין  עם המס"נ ענין של החיבור שיהי' הוא מ"ת של שהחידוש – לעיל כאמור – הוא הענין אך
ענין  ע"י דוקא כי המס"נ, בענין חדור שיהי' אלא והשגה, הבנה של ענין שיהי' היינו, וההשגה, ההבנה
– ד"לפניהם" הענין שזהו מציאותו, כל את שחודר האדם, עם ההתאחדות נעשית וההשגה ההבנה

מציאותו. בכל חודר זה אין המוח, מצד ההנחה חסרה כאשר משא"כ לפנימיותם,

לאחרי  אבל השכל; את לערב מבלי בלבד, עול קבלת "נעשה", של באופן אמנם היא העבודה התחלת
ג  צ"ל והשגה.כן הבנה ד"נשמע", הענין ם

.Â הענין כל כי – משפטים  פרשת באה דמ"ת, הפרשה יתרו, פרשת לאחרי שמיד הסדר מובן ועפ"ז
המס"נ. בענין חדור יהי' ד"משפטים", שזהו"ע האדם, של הפשוט השכל שגם הוא מ"ת של

המכילתא  ובלשון מסיני", אלו אף מסיני הראשונים "מה רש"י בפירוש מ"ש גם עליונים 23וזהו "מה :
ולמעלה  השכל הו"ע  הנפש  בכחות ו"תחתונים" ש"עליונים" (ס"ד) וכנ"ל מסיני", תחתונים אף מסיני

במס"נ. חדור "מסיני", להיות צריך וההשגה ההבנה ענין שגם – מהשכל

.Ê:רבינו למשה נאמר לפניהם" "תשים שהציווי גם וזהו
משיתיהו" המים מן "כי ע"ש בשמו, גם וכמרומז והשגה. הבנה חכמה, – הוא משה של ,37ענינו

וההשגה. ההבנה הו"ע בגלוי וענינו הביטול, שהו"ע המים מבחי' משוי שהוא והיינו,

גו'" הרעותה "למה משה טען משה,38ולכן של ענינו שזהו להדגיש כדי בתורה, נכתב זה (וענין
משתכחין" ולא דאבדין על "חבל לו: נאמר זה ועל והשגה), שענינם 39הבנה האבות למעלת מגיע שאינו ,

הביטול. הו"ע

במחשבה" עלה כך "שתוק – שכרה" וזו תורה "זו משה טענת על המענה תוכן גם כמבואר 40וזהו ,
היותר 41בחסידות  הדרגא לגבי נפסקת – חכמה – משה של שדרגתו והיינו, ההפסק, הו"ע ש"שתוק"

אלי'. להגיע ביכלתו שאין עליונה,

ודוקא  הביטול, שהו"ע המים, מבחי' נמשך שהרי – הביטול ענין גם רבינו משה אצל הי' ואעפ"כ,
וההשגה, ההבנה ענין הן הענינים: ב' התאחדות אצלו  שהיתה והיינו, והשגה, להבנה הגיע הביטול ע"י

והשגה. מהבנה שלמעלה והמס"נ הביטול ענין והן

למי  גם שבתורה וההשגה ההבנה ענין את להמשיך – לפניהם" ד"תשים הענין נעשה ידו על ולכן,
התורה. ענין עם מאוחד יהי' הוא שגם מטה, למטה שנמצא

ואילך). (סי"ח לקמן שיתבאר כפי והאמונה, היחוד בשער ענין לבאר יש ועפ"ז

.Á:האדם בעבודת מזה וההוראה
כו'" כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן ש"מה באופן להיות צריך התורה שלימוד ,42כיון

נשמתן", ד"פרחה הענין אצלו ויהי' טפחים, מעשרה למעלה שיקפוץ בכך שיסתפק לחשוב יהודי יכול
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ובכ"מ.36) א. יד, במדבר לקו"ת
יו"ד.37) ב, שמות
כב.38) ה, שם
ט.39) ו, וארא פרש"י

ב.40) כט, מנחות
ובכ"מ.41) ג. מו, בחוקותי לקו"ת ראה
וש"נ.42) א. כב, ברכות
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"תורתו" תהי' אלא ה'", "תורת תשאר לא שלומד שהתורה היינו, בפנימיותו, התלמיד אצל ,26יחדור
בתניא  מהמבואר גם וכמובן כו'. המיישב טעם לפניו לשום הרב באופן 27צריך הוא הלימוד כאשר שדוקא

לנפש. מזון נעשה זה הרי כו', בשכלו שנתפס והשגה הבנה של

הגמרא  בדברי – במראהֿמקומות שצויין כפי – הוא הנ"ל הזקן רבינו של לפס"ד המקור והנה,
עירובין  תשים 28במסכת אשר המשפטים ואלה שנאמר פנים, לו להראות "שחייב רק נאמר בגמרא אבל ,

המיישב  טעם לפניהם ולשום לסדר אתה צריך .. בדבריו טעם לתת "ללמדו רש"י: וכפירוש לפניהם",
והשגה להבנה ששייך ענין שזהו "ומשימוgenayתלמודם", מוסיף: הזקן רבינו ואילו ;mala שענין ,"
רש"י. בפירוש לא וגם בגמרא, נזכר לא זה

בזה  :29וההסברה

הוא  ד"לפניהם" שהפירוש (כאמור בפנימיותם התלמידים אצל יחדור התורה שלימוד בכדי
וכשם  זמ"ז, וחלוקים שונים הם והלב המוח כי – בלבם" ד"משימו הענין גם שיהי' בהכרח לפנימיותם),

שליט  הוא שליט 30שהמוח הוא הלב גם כך יחדור 31, לא בלבו, ולא במוחו רק יונח הענין אם ולכן, ,
בלבם". ד"משימו הענין להיות מוכרח בפנימיותו, שיחדור וכדי בפנימיותו, הדבר

המיישב  טעם לפניהם ולשום "לסדר גם צריך אלא בלבם", ש"משימו בכך די לא גיסא, ולאידך
ולא  בלבו שיונח להיות יכול כמו"כ בלבו, ולא במוחו יונח שהענין להיות שיכול כשם שכן, תלמודם",

בשכלו. זה על הסברה לו אין אבל להיות, צריך שכך אצלו נרגש הלב הרגש שמצד היינו, במוחו,

הענין  רק ישנו חג"ת שבחסידות – חג"ת לחסידות חב"ד חסידות שבין החילוק בכללות וכמודגש
המוח. השגת של הענין וחסר הלב, הרגש של

רק  יהי' מסויים שענין מציאות להיות יכולה חב"ד, נשיאי אצל ואפילו בחב"ד, שאפילו ולהעיר,
שבמוח. השכל בהשגת ולא הלב, בהרגש 

הסיפור  שבהיותו 32וכידוע נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר
באסיפה  שהשתתף ליטא מגדולי א' וכאשר מסויים, ענין על גדול בתוקף עמד הרבנים, באסיפת פעם
וכאשר  אים"), ביי זיך לייגט ("אזוי אצלו מונח שכך והשיב, להיות, צריך שכך לו מניין אותו ַשאל
בסכנה  הכרוך ענין אודות כשמדובר בשכל, ראיות ללא בלב, הרגש על לסמוך היתכן לשאול, הוסיף

האמת. כפי אצלו שיונח גופו את הרגיל הברֿמצוה קודם שעוד השיב , נפש, ופיקוח

המיישב  טעם לפניהם לשום אתה "צריך – בלב והן במוח הן שיונח שצריך הזקן רבינו כותב ולכן
בפנימיותו. האדם מציאות בכל שיחדור "לפניהם", זה יהי' ואז בלבם", ומשימו תלמודם

בנוגע „. גם אלא תורה, לתלמוד בנוגע רק לא הוא בלב) והן במוח הן לחדור (שצריך זה וענין
דתומ"צ: הענין לכללות

יעלו  ותחתונים למטה, ירדו שעליונים ותחתונים, עליונים של החיבור – הוא תורה מתן של החידוש
.33למעלה 

ללב  ששייך מהשכל, שלמעלה המס"נ כח הו"ע – עליונים הנפש: בכחות הלב 34וענינו (שהתפעלות
עליונים  בחיבור דמ"ת החידוש של וענינו שבמוח. השכל הו"ע – ותחתונים השכל), התיישבות היפך היא

השכל. עם מהשכל שלמעלה מס"נ של החיבור – הוא ותחתונים

ונשמע"‰. "נעשה בנ"י אמרו מ"ת שקודם הפרשה, בסיום מ"ש יובן :35ועפ"ז
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א.26) יט, ע"ז וראה ב. א, תהלים
פ"ה.27)
ב.28) נד,
שם 29) מנחם (תורת ס"ד הנ"ל משפטים ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(108 ע'
ובכ"מ.30) א). (יז, פי"ב תניא סע"א. רכד, זח"ג ראה

א.31) קנג, זח"ב
תורת 32) גם וראה וש"נ. ואילך. 91 ס"ע תרפ"ה סה"ש ראה

וש"נ. .110 ע' חמ"ג מנחם
ג.33) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא ראה
נט.34) ע' ח"א תער"ב המשך ראה
א.35) פח, שבת וראה ז. כד, פרשתנו
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– וההשגה ההבנה שהו"ע "נשמע", אמירת מ"ת קודם להיות הוצרך מדוע מובן: אינו לכאורה
בחסידות  וכמבואר הביטול, בתכלית בנ"י עמדו במ"ת אדרבה: שהו"ע 36דלכאורה ד"נעשה", בענין

גם  מעשה בשעת להיות הוצרך מדוע וא"כ הרצון, לבעל הביטול – מזה ולמעלה העליון, לרצון הביטול
הביטול? ענין היפך שזהו והשגה, הבנה ד"נשמע", הענין

אמת dyrpהן enicwdy?"ד"נשמע הענין להיות הוצרך מה לשם היא: השאלה אבל לנשמע,

שזהו  וההשגה, ההבנה ענין להיות מוכרח התורה, ממצוות אחת שהיא תורה, לתלמוד בנוגע בשלמא
ד"נשמע" הענין ולכאורה, התומ"צ. ענין כללות על היתה ונשמע" "נעשה אמירת אבל ד"נשמע"; ענין

לגמרי? הביטול היפך הוא

ענין  עם המס"נ ענין של החיבור שיהי' הוא מ"ת של שהחידוש – לעיל כאמור – הוא הענין אך
ענין  ע"י דוקא כי המס"נ, בענין חדור שיהי' אלא והשגה, הבנה של ענין שיהי' היינו, וההשגה, ההבנה
– ד"לפניהם" הענין שזהו מציאותו, כל את שחודר האדם, עם ההתאחדות נעשית וההשגה ההבנה

מציאותו. בכל חודר זה אין המוח, מצד ההנחה חסרה כאשר משא"כ לפנימיותם,

לאחרי  אבל השכל; את לערב מבלי בלבד, עול קבלת "נעשה", של באופן אמנם היא העבודה התחלת
ג  צ"ל והשגה.כן הבנה ד"נשמע", הענין ם

.Â הענין כל כי – משפטים  פרשת באה דמ"ת, הפרשה יתרו, פרשת לאחרי שמיד הסדר מובן ועפ"ז
המס"נ. בענין חדור יהי' ד"משפטים", שזהו"ע האדם, של הפשוט השכל שגם הוא מ"ת של

המכילתא  ובלשון מסיני", אלו אף מסיני הראשונים "מה רש"י בפירוש מ"ש גם עליונים 23וזהו "מה :
ולמעלה  השכל הו"ע  הנפש  בכחות ו"תחתונים" ש"עליונים" (ס"ד) וכנ"ל מסיני", תחתונים אף מסיני

במס"נ. חדור "מסיני", להיות צריך וההשגה ההבנה ענין שגם – מהשכל

.Ê:רבינו למשה נאמר לפניהם" "תשים שהציווי גם וזהו
משיתיהו" המים מן "כי ע"ש בשמו, גם וכמרומז והשגה. הבנה חכמה, – הוא משה של ,37ענינו

וההשגה. ההבנה הו"ע בגלוי וענינו הביטול, שהו"ע המים מבחי' משוי שהוא והיינו,

גו'" הרעותה "למה משה טען משה,38ולכן של ענינו שזהו להדגיש כדי בתורה, נכתב זה (וענין
משתכחין" ולא דאבדין על "חבל לו: נאמר זה ועל והשגה), שענינם 39הבנה האבות למעלת מגיע שאינו ,

הביטול. הו"ע

במחשבה" עלה כך "שתוק – שכרה" וזו תורה "זו משה טענת על המענה תוכן גם כמבואר 40וזהו ,
היותר 41בחסידות  הדרגא לגבי נפסקת – חכמה – משה של שדרגתו והיינו, ההפסק, הו"ע ש"שתוק"

אלי'. להגיע ביכלתו שאין עליונה,

ודוקא  הביטול, שהו"ע המים, מבחי' נמשך שהרי – הביטול ענין גם רבינו משה אצל הי' ואעפ"כ,
וההשגה, ההבנה ענין הן הענינים: ב' התאחדות אצלו  שהיתה והיינו, והשגה, להבנה הגיע הביטול ע"י

והשגה. מהבנה שלמעלה והמס"נ הביטול ענין והן

למי  גם שבתורה וההשגה ההבנה ענין את להמשיך – לפניהם" ד"תשים הענין נעשה ידו על ולכן,
התורה. ענין עם מאוחד יהי' הוא שגם מטה, למטה שנמצא

ואילך). (סי"ח לקמן שיתבאר כפי והאמונה, היחוד בשער ענין לבאר יש ועפ"ז

.Á:האדם בעבודת מזה וההוראה
כו'" כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן ש"מה באופן להיות צריך התורה שלימוד ,42כיון

נשמתן", ד"פרחה הענין אצלו ויהי' טפחים, מעשרה למעלה שיקפוץ בכך שיסתפק לחשוב יהודי יכול
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ובכ"מ.36) א. יד, במדבר לקו"ת
יו"ד.37) ב, שמות
כב.38) ה, שם
ט.39) ו, וארא פרש"י

ב.40) כט, מנחות
ובכ"מ.41) ג. מו, בחוקותי לקו"ת ראה
וש"נ.42) א. כב, ברכות
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במ"ת  ולעסוק 43כמו "קונצן", ללא למטה, בעולם ומצבו במעמדו להיות שעליו לו, אומרים זה ועל .
וביראה  "באימה חדורות להיות צריכות וההשגה שההבנה אלא והשגה, הבנה מתוך התורה בלימוד

המס"נ. בענין ובזיע", וברתת

בגמרא  כדאיתא – דתורה נגלה ע"פ הוא התורה 44וכן שלקיחת והיינו, תאמין", אל ומצאת יגעת "לא
והשגה. בהבנה יגיעה ע"י דוקא היא

בהענין  ההתחלה תהי' ואם ד"נעשה", עול קבלת שזהו"ע כו'", וביראה "באימה אמנם היא ההתחלה
בתניא  הזקן רבינו וכדברי ח"ו. הרצוי באופן זה יהי' לא ושרשה"45ד"נשמע", ועיקרה העבודה ש"ראשית

והשגה. הבנה ד"נשמע", הענין גם להיות צריך לאח"ז אבל "נעשה"; עול, קבלת הו"ע

בתניא  שעות 46וכמבואר וכשלומד .. בבינונים הלימוד בתחלת הוא לעכב לשמה ההכנה ש"עיקר
אבל  כו'", אחד צירוף שולט שעה בכל כי .. ושעה שעה בכל .. זו בהכנה להתבונן לו יש רצופות הרבה
"בינונים", אודות מדובר שהרי – ישראל לכל הדרך וזוהי וההשגה. ההבנה הוא העיקר – הלימוד בשעת

ימשוך" אדם כל ואחרי' אדם כל מדת היא הבינוני שלמטה 47ו"מדת אלו רק לא דייקא, אדם" "כל ,
צדיקים. – מבינונים שלמעלה אלו גם אלא מבינונים,

ארצה  מוצב ד"סולם באופן התפלה, ענין את שתבעו זה עם שביחד חב"ד, נשיאי אצל שמצינו וזהו
השמימה" מגיע הבנה 48וראשו מתוך בחב"ד בהתבוננות הצורך את גם והדגישו תבעו העלי', תכלית ,

בתפלה. גם והשגה

פ  שמ"ת באופן היא העבודה תקנה"וכאשר ד"כי להדרגא באים אזי ד"משפטים", בהענין ענין 49ועל ,
"קונך" לבחי' העלי' תכלית שזוהי ו"בוראך"50הקנין, "יוצרך" "עושך", מבחי' שלמעלה הדרגא 51, שזוהי ,

הכללי. גם אלא הפרטי, רק לא מבי"ע, שלמעלה האצילות דעולם

.Ë:בתורה הלכות לפסקי גם נוגע בתורה) והשגה בהבנה יגיעה להיות (שמוכרחת הנ"ל ענין
שמצינו  כפי בשמים, למעלה, ההלכה נפסקה שכן הידיעה מספיקה לא – בתורה הלכה לפסוק כדי

בית 52בגמרא  כותלי .. יוכיחו המים אמת .. יוכיח זה חרוב כמותי הלכה "אם אמר אליעזר רבי שכאשר
כמותו  שהלכה אליעזר רבי אצל לכם מה ואמרה קול בת יצאתה יוכיחו, השמים מן .. יוכיחו המדרש
בוודאות  יודעים כאשר שגם והיינו, היא", בשמים לא ואמר רגליו על יהושע רבי "עמד מקום", בכל
לא  הדין; את לפסוק מספיק זה אין מ"מ, אמת", "תורת היא התורה והרי בשמים, הדין נפסק שכך
לחדור  צריך הענין אלא והשגה, מהבנה שלמעלה הנעלים בכחות ב"שמים", ההלכה ידיעת מספיקה

בפועל  דין לפסוק יכול אז ורק שלו, והשגה .53בהבנה

בבחי' גם אלא אמת, תורת בבחי' רק לא היא התורה ezin`lואז zn` הגמרא כדברי (והובא 54–
למ"ש  בנוגע התורה) על רש"י דין 55בפירוש שדן דיין "כל הערב", עד הבקר מן משה על  העם "ויעמוד

מ"ת  קודם הי' זה ענין והרי וכו'", לאמיתו בתורה 56אמת היגיעה ע"י לזה ובאים למ"ת, הכנה בתור ,
דוקא. והשגה בהבנה

והעצה  הענין. אל לבוא כדי הדרושה וההשגה ההבנה אצלו אין עצלות שמצד להיות יכול לפעמים אך
הזהר לזה  כמאמר בתניא 57– ונתבאר כו'",58שהובא לי' מבטשין נהורא בי' סליק דלא "אעא :
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ב.43) פח, שבת ראה
ע"ב.44) ריש ו, מגילה
רפמ"א.45)
ספמ"א.46)
רפי"ד.47) שם
ריש 48) שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב.
ב.49) כא, פרשתנו
הנה 50) כזו, נעלית בדרגא כשנמצאים שגם אחדים: בזכרון

למטה. בשכלו שמבין כפי וההשגה ההבנה ענין צ"ל זה עם ביחד

ב.51) עו, פרשתנו תו"א ראה
ב.52) נט, ב"מ
וש"נ.53) ואילך. 62 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
א.54) יו"ד, שבת
יג.55) יח, יתרו
(ע'56) ס"ד עה"פ יתרו לפ' מילואים שלמה בתורה ראה

וש"נ. קכט).
א.57) קסח, ח"ג
רפכ"ט.58)
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הגוף,59וכמארז"ל  חומר מצד (לא הוא החסרון וכאשר בשר ; יגיעת שזהו"ע בתלמידים", מרה "זרוק
אים") ביי ניט זיך לייגט ("עס טובה בהנחה הענין בא לא שלכן המושג, ועומק המשיג קוצר מצד אלא)

אצלו. הענין שיונח עד כו' בנפשו להתייגע נפש, דיגיעת הענין צ"ל אזי –

.È'אור ב'תורה מ"ש גם לבאר יש הליכה,25עפ"ז לשון הוא "משפט המשפטים", "ואלה בפירוש
פסוק  על קדמייתא 60כדמתרגם כהלכתא הראשון, הליכות 61כמשפט לשון הם וההלכות כו'".62, לו עולם

כמ"פ  המדובר יש 63ובהקדם זמ"ז, שונים פירושים שהם שאף פירושים, כמה בה שיש לתיבה בנוגע
אחת. בתיבה הם הפירושים שכל כיון זל"ז, ושייכות קשר להם

ההליכה  ענין שאמיתית ידוע הרי – ההליכה לענין "משפטים" של השייכות מהי מובן: אינו ולכאורה
בחסידות  (כמבואר דוקא שבאיןֿערוך הילוך שע"פ 64הוא המצוות שהם המשפטים, לענין זה שייך ומה ,(

השכל  שענין בשעה בה דרגתו, לגבי שבאיןֿערוך בהילוך מהלך, בבחי' להיות האדם יבוא שעי"ז שכל,
שבאיןֿערוך? להילוך מזה יבוא איך וא"כ, השכלית, נפש בו שיש האדם, ומעלת דרגת הוא

המס"נ, בענין חדור יהי' וההשגה ההבנה שענין היא (דמ"ת) שהכוונה לעיל כאמור – הוא הענין אך
שבאיןֿערוך  להליכה ועד הליכה, של ענין נעשה ידו שעל באופן וההשגה ההבנה ענין מתעלה .65ואז

בעושיו" ישראל ד"ישמח ובאופן לבב, וטוב שמחה מתוך היא זו עבודה פועל 66וכאשר זה הרי –
במעשיו" הוי' ד"ישמח הענין בלקו"ת 67את וכהדיוק אלעתיד 68, קאי "שמח") (ולא עתיד לשון ש"ישמח"

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה לבוא,

***

.‡È חז"ל כמותה"69אמרו להתחדש עתידים ו"הם ללבנה, דומין שהם כיון ללבנה, מונין .70שישראל
ללבנה: בנ"י של בדמיון פרטים וכמה

השבוע  בפרשת מ"ש שזהו – ומקבל דמשפיע הענין ישנו בנ"י שזהו 71אצל גו'", תלוה כסף "אם :
משפיע  של באופן הוא למעלה ההשתלשלות סדר שכל בגלל למטה, שישנו ומקבל, דמשפיע הענין

ומקבל  דמשפיע הסדר למטה גם יש ולכן הסדר 72ומקבל, שזהו תלוה", כסף ד"אם הענין ע"י ודוקא .
עמי" "את – יותר גדול עילוי ניתוסף ומקבל, שעז"נ 73דמשפיע מזה, ויתירה דל",74, חונן ה' "מלוה ִִַ

ה'". "מלוה נעשה דל", ש"חונן שעי"ז

לה  לית ש"סיהרא המלכות) לספירת (בנוגע כידוע – בנ"י) נמשלו (שאלי' ללבנה בנוגע גם הוא וכן
כלום" כו'.75מגרמה לקבל וצריכה ,

שזהו"ע  הביטול, ענין ישנו הלבנה שאצל – הביטול בענין ללבנה ישראל של הדמיון ישנו וכמו"כ
בגמרא  וכדאיתא הביטול, ענין ישנו בישראל וכן בלבד, נקודה שנעשית עד הלבנה, עניותא 76מיעוט "יאה

זה  שענין והיינו, הביטול, לענין אם כי ח"ו, כפשוטו העניות לענין בזה הכוונה שאין ומובן, ליהודאי",
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ד"כחי באופן זה שאין אצלו שנרגש עי"ז עשיר, אצל גם להיות ,77יכול

וכמ  מהקב"ה. הוא הכל אדרבה: באגה"ק אלא צריך 78בואר .. לאדם עושה שהקב"ה וחסד חסד ש"בכל
כו'". רוח שפל יותר להיות
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ב.59) קג, כתובות
יג.60) מ, וישב
סע"ב.61) א, דברים לקו"ת גם ראה
ו.62) ג, חבקוק
תשכ"ב 63) אד"ר וער"ח מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(101 ע' חל"ג מנחם (תורת ס"ב
ועוד.64) יח. ע' תרס"ו המשך ואילך. קז ע' תר"ס סה"מ ראה
(המו"ל).65) קצת חסר
ב.66) קמט, תהלים
לא.67) קד, שם
וש"נ.68) א. פט, שמע"צ דרושי
שם.69) מהרש"א ובחדא"ג א כט, סוכה ראה

א).70) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח
כד.71) כב,
א 72) קיט, ח"א  קונטרסים  ואילך. תל ע' תרכ"ז סה"מ ראה

ועוד. ואילך.
ספל"א.73) שמו"ר
יז.74) יט, משלי
ועוד.75) ב. רמט, זח"א
משפטים 76) דש"פ תלוה כסף אם ד"ה וראה ב. ט, חגיגה

תכט. ע' שם קמג). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז
יז.77) ח, עקב
ס"ב.78)
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במ"ת  ולעסוק 43כמו "קונצן", ללא למטה, בעולם ומצבו במעמדו להיות שעליו לו, אומרים זה ועל .
וביראה  "באימה חדורות להיות צריכות וההשגה שההבנה אלא והשגה, הבנה מתוך התורה בלימוד

המס"נ. בענין ובזיע", וברתת

בגמרא  כדאיתא – דתורה נגלה ע"פ הוא התורה 44וכן שלקיחת והיינו, תאמין", אל ומצאת יגעת "לא
והשגה. בהבנה יגיעה ע"י דוקא היא

בהענין  ההתחלה תהי' ואם ד"נעשה", עול קבלת שזהו"ע כו'", וביראה "באימה אמנם היא ההתחלה
בתניא  הזקן רבינו וכדברי ח"ו. הרצוי באופן זה יהי' לא ושרשה"45ד"נשמע", ועיקרה העבודה ש"ראשית

והשגה. הבנה ד"נשמע", הענין גם להיות צריך לאח"ז אבל "נעשה"; עול, קבלת הו"ע

בתניא  שעות 46וכמבואר וכשלומד .. בבינונים הלימוד בתחלת הוא לעכב לשמה ההכנה ש"עיקר
אבל  כו'", אחד צירוף שולט שעה בכל כי .. ושעה שעה בכל .. זו בהכנה להתבונן לו יש רצופות הרבה
"בינונים", אודות מדובר שהרי – ישראל לכל הדרך וזוהי וההשגה. ההבנה הוא העיקר – הלימוד בשעת

ימשוך" אדם כל ואחרי' אדם כל מדת היא הבינוני שלמטה 47ו"מדת אלו רק לא דייקא, אדם" "כל ,
צדיקים. – מבינונים שלמעלה אלו גם אלא מבינונים,

ארצה  מוצב ד"סולם באופן התפלה, ענין את שתבעו זה עם שביחד חב"ד, נשיאי אצל שמצינו וזהו
השמימה" מגיע הבנה 48וראשו מתוך בחב"ד בהתבוננות הצורך את גם והדגישו תבעו העלי', תכלית ,

בתפלה. גם והשגה

פ  שמ"ת באופן היא העבודה תקנה"וכאשר ד"כי להדרגא באים אזי ד"משפטים", בהענין ענין 49ועל ,
"קונך" לבחי' העלי' תכלית שזוהי ו"בוראך"50הקנין, "יוצרך" "עושך", מבחי' שלמעלה הדרגא 51, שזוהי ,

הכללי. גם אלא הפרטי, רק לא מבי"ע, שלמעלה האצילות דעולם

.Ë:בתורה הלכות לפסקי גם נוגע בתורה) והשגה בהבנה יגיעה להיות (שמוכרחת הנ"ל ענין
שמצינו  כפי בשמים, למעלה, ההלכה נפסקה שכן הידיעה מספיקה לא – בתורה הלכה לפסוק כדי

בית 52בגמרא  כותלי .. יוכיחו המים אמת .. יוכיח זה חרוב כמותי הלכה "אם אמר אליעזר רבי שכאשר
כמותו  שהלכה אליעזר רבי אצל לכם מה ואמרה קול בת יצאתה יוכיחו, השמים מן .. יוכיחו המדרש
בוודאות  יודעים כאשר שגם והיינו, היא", בשמים לא ואמר רגליו על יהושע רבי "עמד מקום", בכל
לא  הדין; את לפסוק מספיק זה אין מ"מ, אמת", "תורת היא התורה והרי בשמים, הדין נפסק שכך
לחדור  צריך הענין אלא והשגה, מהבנה שלמעלה הנעלים בכחות ב"שמים", ההלכה ידיעת מספיקה

בפועל  דין לפסוק יכול אז ורק שלו, והשגה .53בהבנה

בבחי' גם אלא אמת, תורת בבחי' רק לא היא התורה ezin`lואז zn` הגמרא כדברי (והובא 54–
למ"ש  בנוגע התורה) על רש"י דין 55בפירוש שדן דיין "כל הערב", עד הבקר מן משה על  העם "ויעמוד

מ"ת  קודם הי' זה ענין והרי וכו'", לאמיתו בתורה 56אמת היגיעה ע"י לזה ובאים למ"ת, הכנה בתור ,
דוקא. והשגה בהבנה

והעצה  הענין. אל לבוא כדי הדרושה וההשגה ההבנה אצלו אין עצלות שמצד להיות יכול לפעמים אך
הזהר לזה  כמאמר בתניא 57– ונתבאר כו'",58שהובא לי' מבטשין נהורא בי' סליק דלא "אעא :
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ב.43) פח, שבת ראה
ע"ב.44) ריש ו, מגילה
רפמ"א.45)
ספמ"א.46)
רפי"ד.47) שם
ריש 48) שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב.
ב.49) כא, פרשתנו
הנה 50) כזו, נעלית בדרגא כשנמצאים שגם אחדים: בזכרון

למטה. בשכלו שמבין כפי וההשגה ההבנה ענין צ"ל זה עם ביחד

ב.51) עו, פרשתנו תו"א ראה
ב.52) נט, ב"מ
וש"נ.53) ואילך. 62 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
א.54) יו"ד, שבת
יג.55) יח, יתרו
(ע'56) ס"ד עה"פ יתרו לפ' מילואים שלמה בתורה ראה

וש"נ. קכט).
א.57) קסח, ח"ג
רפכ"ט.58)
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הגוף,59וכמארז"ל  חומר מצד (לא הוא החסרון וכאשר בשר ; יגיעת שזהו"ע בתלמידים", מרה "זרוק
אים") ביי ניט זיך לייגט ("עס טובה בהנחה הענין בא לא שלכן המושג, ועומק המשיג קוצר מצד אלא)

אצלו. הענין שיונח עד כו' בנפשו להתייגע נפש, דיגיעת הענין צ"ל אזי –

.È'אור ב'תורה מ"ש גם לבאר יש הליכה,25עפ"ז לשון הוא "משפט המשפטים", "ואלה בפירוש
פסוק  על קדמייתא 60כדמתרגם כהלכתא הראשון, הליכות 61כמשפט לשון הם וההלכות כו'".62, לו עולם

כמ"פ  המדובר יש 63ובהקדם זמ"ז, שונים פירושים שהם שאף פירושים, כמה בה שיש לתיבה בנוגע
אחת. בתיבה הם הפירושים שכל כיון זל"ז, ושייכות קשר להם

ההליכה  ענין שאמיתית ידוע הרי – ההליכה לענין "משפטים" של השייכות מהי מובן: אינו ולכאורה
בחסידות  (כמבואר דוקא שבאיןֿערוך הילוך שע"פ 64הוא המצוות שהם המשפטים, לענין זה שייך ומה ,(

השכל  שענין בשעה בה דרגתו, לגבי שבאיןֿערוך בהילוך מהלך, בבחי' להיות האדם יבוא שעי"ז שכל,
שבאיןֿערוך? להילוך מזה יבוא איך וא"כ, השכלית, נפש בו שיש האדם, ומעלת דרגת הוא

המס"נ, בענין חדור יהי' וההשגה ההבנה שענין היא (דמ"ת) שהכוונה לעיל כאמור – הוא הענין אך
שבאיןֿערוך  להליכה ועד הליכה, של ענין נעשה ידו שעל באופן וההשגה ההבנה ענין מתעלה .65ואז

בעושיו" ישראל ד"ישמח ובאופן לבב, וטוב שמחה מתוך היא זו עבודה פועל 66וכאשר זה הרי –
במעשיו" הוי' ד"ישמח הענין בלקו"ת 67את וכהדיוק אלעתיד 68, קאי "שמח") (ולא עתיד לשון ש"ישמח"

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה לבוא,

***

.‡È חז"ל כמותה"69אמרו להתחדש עתידים ו"הם ללבנה, דומין שהם כיון ללבנה, מונין .70שישראל
ללבנה: בנ"י של בדמיון פרטים וכמה

השבוע  בפרשת מ"ש שזהו – ומקבל דמשפיע הענין ישנו בנ"י שזהו 71אצל גו'", תלוה כסף "אם :
משפיע  של באופן הוא למעלה ההשתלשלות סדר שכל בגלל למטה, שישנו ומקבל, דמשפיע הענין

ומקבל  דמשפיע הסדר למטה גם יש ולכן הסדר 72ומקבל, שזהו תלוה", כסף ד"אם הענין ע"י ודוקא .
עמי" "את – יותר גדול עילוי ניתוסף ומקבל, שעז"נ 73דמשפיע מזה, ויתירה דל",74, חונן ה' "מלוה ִִַ

ה'". "מלוה נעשה דל", ש"חונן שעי"ז

לה  לית ש"סיהרא המלכות) לספירת (בנוגע כידוע – בנ"י) נמשלו (שאלי' ללבנה בנוגע גם הוא וכן
כלום" כו'.75מגרמה לקבל וצריכה ,

שזהו"ע  הביטול, ענין ישנו הלבנה שאצל – הביטול בענין ללבנה ישראל של הדמיון ישנו וכמו"כ
בגמרא  וכדאיתא הביטול, ענין ישנו בישראל וכן בלבד, נקודה שנעשית עד הלבנה, עניותא 76מיעוט "יאה

זה  שענין והיינו, הביטול, לענין אם כי ח"ו, כפשוטו העניות לענין בזה הכוונה שאין ומובן, ליהודאי",
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ד"כחי באופן זה שאין אצלו שנרגש עי"ז עשיר, אצל גם להיות ,77יכול

וכמ  מהקב"ה. הוא הכל אדרבה: באגה"ק אלא צריך 78בואר .. לאדם עושה שהקב"ה וחסד חסד ש"בכל
כו'". רוח שפל יותר להיות
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ב.59) קג, כתובות
יג.60) מ, וישב
סע"ב.61) א, דברים לקו"ת גם ראה
ו.62) ג, חבקוק
תשכ"ב 63) אד"ר וער"ח מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(101 ע' חל"ג מנחם (תורת ס"ב
ועוד.64) יח. ע' תרס"ו המשך ואילך. קז ע' תר"ס סה"מ ראה
(המו"ל).65) קצת חסר
ב.66) קמט, תהלים
לא.67) קד, שם
וש"נ.68) א. פט, שמע"צ דרושי
שם.69) מהרש"א ובחדא"ג א כט, סוכה ראה

א).70) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח
כד.71) כב,
א 72) קיט, ח"א  קונטרסים  ואילך. תל ע' תרכ"ז סה"מ ראה

ועוד. ואילך.
ספל"א.73) שמו"ר
יז.74) יט, משלי
ועוד.75) ב. רמט, זח"א
משפטים 76) דש"פ תלוה כסף אם ד"ה וראה ב. ט, חגיגה

תכט. ע' שם קמג). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז
יז.77) ח, עקב
ס"ב.78)
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חדור  יהי' וההשגה ההבנה שענין בנ"י אצל פעל דמ"ת שהענין לעיל להאמור בנוגע גם מובן ומזה
כדלקמן. ללבנה, בנוגע גם זאת שמצינו – המס"נ בענין

.·È שיטות כמה יש – החודש לקידוש :79בנוגע
(שכך  דוקא החשבון ע"פ הוא החודש קידוש של הענין שעיקר – הר"ח שיטת היא וכן הרס"ג, שיטת
צדדי, פרט רק הוא הראי' ענין ואילו מ"ת), לאחר גם וכן וכו', והאבות אדה"ר אצל מ"ת, קודם הי'
הוא  – שיטתם לפי – החודש קידוש של הענין עיקר אבל החשבון, על טענות להם שיהיו אלו בשביל

דוקא. החשבון ע"י

דוקא  הראי' ע"פ הוא החודש קידוש של הענין שעיקר ברמב"ם כמבואר אלא כן, אינה ההלכה אבל
וקדש" ראה "כזה –80.

החסידות, תורת זה על אומרת מה ענין בכל להסתכל – הסדר להיות צריך חסידים שאצל ולהעיר,
דתורה. בנגלה גם חב"ד נשיאי זה על אומרים ומה

הביתֿיוסף  של בשו"ע (ואפילו החודש קידוש הלכות אין הזקן רבינו של שבשו"ע אע"פ ובנדו"ד:
הזקן  רבינו של בשו"ע מצינו מ"מ, החודש), קידוש להלכות מיוחדים סימנים אין – הסימנים כל שישנם
את  לומדים לא הצער שלמרבה כמ"פ וכאמור הנ"ל, לענין בנוגע פס"ד עצמו) בפני בסימן לא (אמנם
ללמוד  יכולים בשו"ע אחד וממקום ועשיר, יקר הון שם שיש בשעה בה כדבעי, הזקן רבינו של השו"ע 

כו' אחרים למקומות בנוגע .81גם

ר"ה  בהלכות ש"אין 82ובכן: וכותב, הראי'", פי על מקדשין שהיו ה"זמן אודות הזקן רבינו מזכיר
שהעיקר  הרס"ג, כשיטת (לא פוסק הזקן שרבינו והיינו, הלבנה". בראיית אלא כלל, בחשבון תלוי הדבר
רבינו  להוספת (ובנוגע החשבון ולא הראי', ענין הוא שהעיקר הרמב"ם, כשיטת אלא) החשבון, הוא

בחשבון תלוי הדבר ש"אין הביאור).llkהזקן אריכות בו שיש בפ"ע ענין זה הרי – "

אלקים אמנם, דברי ואלו "אלו בכלל היא הרס"ג שיטת גם הרי הרס"ג, כשיטת אינה שההלכה אף
פסחים 83חיים" במסכת ותוספות רש"י של בפלוגתא זאת שתולים שיש ובפרט .84.

.‚È:הרס"ג בשיטת ביאור דרוש ולכאורה
שדומין  – שבנ"י שכיון מובן שכל ע"פ גם ולכאורה, ודעת. טעם שכל, ע"פ הוא – החשבון ענין

העמים" מכל "המעט הם – ללבנה מהשכל.85ומונין שלמעלה הביטול ענין העיקר אצלם להיות צריך ,
ע"פ אלא) בשכל, המובן החשבון ע"פ (לא החודש קידוש של הענין עיקר להיות צריך הי' ,i`xd'ועפ "ז,

מהשכל? שלמעלה הביטול ענין עם שקשור

בזה  הבנה 86והביאור ה"משפטים", ענין להיות שצריך – דמ"ת לחידוש בנוגע לעיל האמור ע"פ –
כשם  ולכן, והשגה. מהבנה שלמעלה  המס"נ בענין חדור להיות צריך וההשגה ההבנה שענין אלא והשגה,
בתחלת  רק צ"ל לשמה שהכוונה אדם") כל "מדת (שהיא הבינונים לעבודת בנוגע (ס"ח) לעיל שנתבאר
לקידוש  בנוגע גם הוא כן – וההשגה  ההבנה ענין הוא העיקר עצמו הלימוד בשעת ואילו הלימוד,

ענין הוא העיקר אזי בפועל, החודש את לקדש צריך שכאשר בתורה),oeaygdהחודש, אחת שיטה (לפי
כו'. ביטול מתוך צ"ל זה שענין אלא וההשגה, ההבנה שהו"ע

התחלת  על מורה החודש מולד כי, דוקא, הראי' ע"פ הוא החודש קידוש אלא כן, אינה ההלכה אבל
והשגה. הבנה מצד ולא עול, קבלת מצד להיות צריכה העבודה והתחלת העבודה,

בחשבון תלוי הדבר ש"אין הזקן רבינו לשון דיוק גם יובן צ"ל llkועפ"ז העבודה בהתחלת כי, – "
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פ"ג 79) י"ג כרך – ב יב, עה"פ בא תו"ש בארוכה ראה
וש"נ. הרמב"ם). (שיטת ופ"ה והר"ח), הרס"ג (שיטת

הל'80) ריש רמב"ם שם. בא עה"ת בפרש"י הובא א. כ, ר"ה
קידוה"ח.

וש"נ.81) .71 ע' חל"ו מנחם תורת גם ראה

רסת"ר.82) או"ח
וש"נ.83) ב. יג, עירובין
ב.84) נח,
ז.85) ז, ואתחנן
ואילך.86) 66 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

לגמר  מופרך להיות צריך וההשגה ההבנה ענין ואילו עול, קבלת ענין מערבים רק כאשר ואדרבה, י,
כו'. הכוונה כפי שלא היא התוצאה אזי וההשגה, ההבנה ענין על וסומכים

.„È:אדר חודש עוד שמוסיפים – השנה  עיבור עם גם קשור זה ענין
זמן  באותו הפסח שיהא כדי האביב, זמן "מפני – בפשטות – היא חודש עוד שמוסיפים לכך הסיבה

הגשמים" בימות ופעמים החמה בימות פעמים בא הפסח הזה, החודש הוספת ולולא שזהו 87.. והיינו, ,
שכל. ע"פ המובן ענין

שענינו  הראי', ענין ע"י הוא שבדבר וההתחלה היסוד הנה השנה, עיבור לעשות כדי אעפ"כ, אבל
שע"פ  העבודה ע"י מאשר יותר למעלה מגיעים שעי"ז מהשכל, שלמעלה ומס"נ הקב"ע הו"ע בעבודה

והשגה. הבנה השכל, בעניני גם זאת ממשיכים כן ולאחרי השכל,

מצד  החמה, שנת לגבי הלבנה דשנת החסרון תיקון נעשה שבה – העיבור שבשנת הביאור גם וזהו
תמוז  י"ב במאמרי כמבואר הצמצום, שהו"ע למעלה האור מחסרון (החל הירח במוסף 88מיעוט מוסיפים (

נוסחאות) כמה (לפי פשע" "ולכפרת השכל,89דר"ח מן למעלה יותר, נעלית לדרגא מגיעים שאז דכיון –
פשע". ד"כפרת הענין גם להמשיך יכולים לכן

שע"י  הענין, כבפשטות השנים, שאר על גם פועלים שעי"ז ועד בעולם, למטה ממשיכים זו והמשכה
שנים. כמה של חסרון משלימים העיבור חודש הוספת

ולידה  עיבור מלשון אלא) עבירה, מלשון (לא יהי' העיבור שענין שפועלים וכמ"ש 90ועד "רני 91,
וקדמה  ימה ד"ופרצת באופן ועד בקדושה, ריבוי שנעשה וגו'", שוממה בני רבים כי גו' ילדה לא עקרה 

הנה"92גו'" ישובו גדול ו"קהל ויגאלנו.93, יבוא צדקנו, משיח בביאת השלימות בתכלית שיהי' כפי ,

***

.ÂË.'וגו תלוה כסף אם ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ÊË"עמי את תלוה כסף "אם לסדר זה, ש"ק שבמוצאי שנה, בכל "מלוה 71נהוג מסיבת נערכת ,
חסדים  גמילות קרן לטובת .94מלכה"

סּפיטש") ("א כו' תורה דבר ה"גבאי" יאמר – .95וכנהוג ַ

לנגן  שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – דברֿתורה ואמר מלכה המלוה ע"ד הכריז שה"גבאי" [לאחרי
ברכה"]. לכם "והריקותי הניגון

***

.ÊÈ ובלע"ז 96במוצאי האויר, וגלי הקול גלי על תניא ללמוד שהתחילו מאז שנים שבע ימלאו זה ש"ק
ברדיו  –97.
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רפ"ד.87) שם רמב"ם
ע'88) תרצ"א (סה"מ תרצ"א המושלים יאמרו כן על ד"ה

באותו  שנאמרו בהשיחות וכן ההנחה: ברשימת – ואילך). שיט
זמן.

ס"ו 89) תשי"א אד"ר מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(239 ע' ח"ב מנחם (תורת

שם.90) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י ב כט, ברכות ראה
א.91) נד, ישעי'
יד.92) כח, ויצא
ז.93) לא, ירמי'

עמי 94) את תלוה כסף אם פ' שבתא מעלי מכתב גם ראה
שומרי  גמ"ח חברה להנהלת – ואילך) רצ ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה

שבת.
ס"ט ר 95) תשכ"ה אד"ר מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם אה

.(262 ע' חמ"ב מנחם (תורת
שליט"א 96) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסל"א עד מכאן

ואילך. 428 ע' חכ"א ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא

אדר 97) וער"ח מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(114 ס"ע חמ"ו מנחם (תורת סי"א דאשתקד



כי f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

חדור  יהי' וההשגה ההבנה שענין בנ"י אצל פעל דמ"ת שהענין לעיל להאמור בנוגע גם מובן ומזה
כדלקמן. ללבנה, בנוגע גם זאת שמצינו – המס"נ בענין

.·È שיטות כמה יש – החודש לקידוש :79בנוגע
(שכך  דוקא החשבון ע"פ הוא החודש קידוש של הענין שעיקר – הר"ח שיטת היא וכן הרס"ג, שיטת
צדדי, פרט רק הוא הראי' ענין ואילו מ"ת), לאחר גם וכן וכו', והאבות אדה"ר אצל מ"ת, קודם הי'
הוא  – שיטתם לפי – החודש קידוש של הענין עיקר אבל החשבון, על טענות להם שיהיו אלו בשביל

דוקא. החשבון ע"י

דוקא  הראי' ע"פ הוא החודש קידוש של הענין שעיקר ברמב"ם כמבואר אלא כן, אינה ההלכה אבל
וקדש" ראה "כזה –80.

החסידות, תורת זה על אומרת מה ענין בכל להסתכל – הסדר להיות צריך חסידים שאצל ולהעיר,
דתורה. בנגלה גם חב"ד נשיאי זה על אומרים ומה

הביתֿיוסף  של בשו"ע (ואפילו החודש קידוש הלכות אין הזקן רבינו של שבשו"ע אע"פ ובנדו"ד:
הזקן  רבינו של בשו"ע מצינו מ"מ, החודש), קידוש להלכות מיוחדים סימנים אין – הסימנים כל שישנם
את  לומדים לא הצער שלמרבה כמ"פ וכאמור הנ"ל, לענין בנוגע פס"ד עצמו) בפני בסימן לא (אמנם
ללמוד  יכולים בשו"ע אחד וממקום ועשיר, יקר הון שם שיש בשעה בה כדבעי, הזקן רבינו של השו"ע 

כו' אחרים למקומות בנוגע .81גם

ר"ה  בהלכות ש"אין 82ובכן: וכותב, הראי'", פי על מקדשין שהיו ה"זמן אודות הזקן רבינו מזכיר
שהעיקר  הרס"ג, כשיטת (לא פוסק הזקן שרבינו והיינו, הלבנה". בראיית אלא כלל, בחשבון תלוי הדבר
רבינו  להוספת (ובנוגע החשבון ולא הראי', ענין הוא שהעיקר הרמב"ם, כשיטת אלא) החשבון, הוא

בחשבון תלוי הדבר ש"אין הביאור).llkהזקן אריכות בו שיש בפ"ע ענין זה הרי – "

אלקים אמנם, דברי ואלו "אלו בכלל היא הרס"ג שיטת גם הרי הרס"ג, כשיטת אינה שההלכה אף
פסחים 83חיים" במסכת ותוספות רש"י של בפלוגתא זאת שתולים שיש ובפרט .84.

.‚È:הרס"ג בשיטת ביאור דרוש ולכאורה
שדומין  – שבנ"י שכיון מובן שכל ע"פ גם ולכאורה, ודעת. טעם שכל, ע"פ הוא – החשבון ענין

העמים" מכל "המעט הם – ללבנה מהשכל.85ומונין שלמעלה הביטול ענין העיקר אצלם להיות צריך ,
ע"פ אלא) בשכל, המובן החשבון ע"פ (לא החודש קידוש של הענין עיקר להיות צריך הי' ,i`xd'ועפ "ז,

מהשכל? שלמעלה הביטול ענין עם שקשור

בזה  הבנה 86והביאור ה"משפטים", ענין להיות שצריך – דמ"ת לחידוש בנוגע לעיל האמור ע"פ –
כשם  ולכן, והשגה. מהבנה שלמעלה  המס"נ בענין חדור להיות צריך וההשגה ההבנה שענין אלא והשגה,
בתחלת  רק צ"ל לשמה שהכוונה אדם") כל "מדת (שהיא הבינונים לעבודת בנוגע (ס"ח) לעיל שנתבאר
לקידוש  בנוגע גם הוא כן – וההשגה  ההבנה ענין הוא העיקר עצמו הלימוד בשעת ואילו הלימוד,

ענין הוא העיקר אזי בפועל, החודש את לקדש צריך שכאשר בתורה),oeaygdהחודש, אחת שיטה (לפי
כו'. ביטול מתוך צ"ל זה שענין אלא וההשגה, ההבנה שהו"ע

התחלת  על מורה החודש מולד כי, דוקא, הראי' ע"פ הוא החודש קידוש אלא כן, אינה ההלכה אבל
והשגה. הבנה מצד ולא עול, קבלת מצד להיות צריכה העבודה והתחלת העבודה,

בחשבון תלוי הדבר ש"אין הזקן רבינו לשון דיוק גם יובן צ"ל llkועפ"ז העבודה בהתחלת כי, – "
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פ"ג 79) י"ג כרך – ב יב, עה"פ בא תו"ש בארוכה ראה
וש"נ. הרמב"ם). (שיטת ופ"ה והר"ח), הרס"ג (שיטת

הל'80) ריש רמב"ם שם. בא עה"ת בפרש"י הובא א. כ, ר"ה
קידוה"ח.

וש"נ.81) .71 ע' חל"ו מנחם תורת גם ראה

רסת"ר.82) או"ח
וש"נ.83) ב. יג, עירובין
ב.84) נח,
ז.85) ז, ואתחנן
ואילך.86) 66 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

לגמר  מופרך להיות צריך וההשגה ההבנה ענין ואילו עול, קבלת ענין מערבים רק כאשר ואדרבה, י,
כו'. הכוונה כפי שלא היא התוצאה אזי וההשגה, ההבנה ענין על וסומכים

.„È:אדר חודש עוד שמוסיפים – השנה  עיבור עם גם קשור זה ענין
זמן  באותו הפסח שיהא כדי האביב, זמן "מפני – בפשטות – היא חודש עוד שמוסיפים לכך הסיבה

הגשמים" בימות ופעמים החמה בימות פעמים בא הפסח הזה, החודש הוספת ולולא שזהו 87.. והיינו, ,
שכל. ע"פ המובן ענין

שענינו  הראי', ענין ע"י הוא שבדבר וההתחלה היסוד הנה השנה, עיבור לעשות כדי אעפ"כ, אבל
שע"פ  העבודה ע"י מאשר יותר למעלה מגיעים שעי"ז מהשכל, שלמעלה ומס"נ הקב"ע הו"ע בעבודה

והשגה. הבנה השכל, בעניני גם זאת ממשיכים כן ולאחרי השכל,

מצד  החמה, שנת לגבי הלבנה דשנת החסרון תיקון נעשה שבה – העיבור שבשנת הביאור גם וזהו
תמוז  י"ב במאמרי כמבואר הצמצום, שהו"ע למעלה האור מחסרון (החל הירח במוסף 88מיעוט מוסיפים (

נוסחאות) כמה (לפי פשע" "ולכפרת השכל,89דר"ח מן למעלה יותר, נעלית לדרגא מגיעים שאז דכיון –
פשע". ד"כפרת הענין גם להמשיך יכולים לכן

שע"י  הענין, כבפשטות השנים, שאר על גם פועלים שעי"ז ועד בעולם, למטה ממשיכים זו והמשכה
שנים. כמה של חסרון משלימים העיבור חודש הוספת

ולידה  עיבור מלשון אלא) עבירה, מלשון (לא יהי' העיבור שענין שפועלים וכמ"ש 90ועד "רני 91,
וקדמה  ימה ד"ופרצת באופן ועד בקדושה, ריבוי שנעשה וגו'", שוממה בני רבים כי גו' ילדה לא עקרה 

הנה"92גו'" ישובו גדול ו"קהל ויגאלנו.93, יבוא צדקנו, משיח בביאת השלימות בתכלית שיהי' כפי ,

***

.ÂË.'וגו תלוה כסף אם ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ÊË"עמי את תלוה כסף "אם לסדר זה, ש"ק שבמוצאי שנה, בכל "מלוה 71נהוג מסיבת נערכת ,
חסדים  גמילות קרן לטובת .94מלכה"

סּפיטש") ("א כו' תורה דבר ה"גבאי" יאמר – .95וכנהוג ַ

לנגן  שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – דברֿתורה ואמר מלכה המלוה ע"ד הכריז שה"גבאי" [לאחרי
ברכה"]. לכם "והריקותי הניגון

***

.ÊÈ ובלע"ז 96במוצאי האויר, וגלי הקול גלי על תניא ללמוד שהתחילו מאז שנים שבע ימלאו זה ש"ק
ברדיו  –97.
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רפ"ד.87) שם רמב"ם
ע'88) תרצ"א (סה"מ תרצ"א המושלים יאמרו כן על ד"ה

באותו  שנאמרו בהשיחות וכן ההנחה: ברשימת – ואילך). שיט
זמן.

ס"ו 89) תשי"א אד"ר מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(239 ע' ח"ב מנחם (תורת

שם.90) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י ב כט, ברכות ראה
א.91) נד, ישעי'
יד.92) כח, ויצא
ז.93) לא, ירמי'

עמי 94) את תלוה כסף אם פ' שבתא מעלי מכתב גם ראה
שומרי  גמ"ח חברה להנהלת – ואילך) רצ ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה

שבת.
ס"ט ר 95) תשכ"ה אד"ר מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם אה

.(262 ע' חמ"ב מנחם (תורת
שליט"א 96) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסל"א עד מכאן

ואילך. 428 ע' חכ"א ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא

אדר 97) וער"ח מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(114 ס"ע חמ"ו מנחם (תורת סי"א דאשתקד



f"kyz'dכב ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

המשנה  דברי מובן,98וע"פ חיים", "מים נקראים אינם בשבוע" אחד (הפוסקין) המכזבין ש"מים
ונקרא  הכזב), (היפך קיום לו שיש דבר  זה הרי השמינית, בשנה גם וממשיך שנים, שבע שנמשך שדבר

חי. דבר

חותך  מופת הוא חי דבר המוסגר: מאמר מהוה 99[ובתור שנים שבע במשך ברדיו התניא לימוד ובכן: .
עוסקים  שאינם כאלו ישנם לפעול. יכולים המעיינות, בהפצת לעסוק רוצים רק שאם והוראה מופת
זה  ועל וכו'. יעזור לא אחר ומישהו לפעול, יוכלו לא בעצמם שהם התנצלות מתוך המעיינות, בהפצת

אחד  איש ע"י שנעשה דבר שזהו – ברדיו התניא מלימוד חותך מופת להם ואעפ"כ,100יש עוזרים, וללא ,
קיימא]. של דבר שזהו מורה שנים, שבע הענין שהמשך וכנ"ל נמשך, שהלימוד שנים שבע זה

.ÁÈ ובזה ופ"ה. פ"ד סוף והאמונה היחוד בשער הם אלו שבתות במוצאי ברדיו שלומדים השיעורים
והאמונה  היחוד שער של התוכן לכללות כאן המדוברים הענינים המשך מהו – ביאור .101דרוש
לתו  רק לב שמים – הענין הבנת על ומתייגעים בעיון כשלומדים אפילו הנה הפיסקא,לדאבון, כן

– ומכ"ש הפרק, כללות לתוכן ופיסקא שורה כל של והשייכות ההמשך את להבין לב שמים לא אבל
הספר*. כללות לתוכן – ומכ"ש החלק, כללות לתוכן

ובהקדמה:

התשובה  אגרת – השלישי החלק הראשונים. החלקים שני רק היו לראשונה שנדפס כפי התניא בספר
מאוחר  ניתוסף – הקודש אגרת – הרביעי והחלק המהדו"ת), ואח"כ המהדו"ק, (תחילה לאח"ז ניתוסף –

המחבר". הגאון "בני ע"י הזקן, רבינו הסתלקות לאחרי יותר,

הראשון  חלק לתוכן בנוגע תוכנם: מהו בעצמו הזקן רבינו כותב – הראשונים החלקים לשני בנוגע
בפיך  .. מישראל) אחד (לכל אליך "קרוב מאד", קרוב הוא איך היטב "לבאר שבא השער בדף כותב –
– השני לחלק ובנוגע בדו"ר. ה', בעבודת עצות שענינו – בההקדמה ביאור וביתר לעשותו". ובלבבך
יתברך  ואחדותו ביחודו ונאמנה הטהורה "האמונה לבאר שבא קטן"), ("חינוך שני לחלק בהקדמה כותב

נקרא  ולכן ויסודן"). והיראה האהבה המעוררים הדברים "ראשית (שהיא וית'"

מובן, ומזה ו"אמונה". "יחוד" של ענין מבואר זה שבחלק כיון והאמונה", היחוד "שער בשם זה חלק
כל  לתוכנם: ישיר באופן נוגעים התניא, ספר של הראשונים החלקים בשני המדוברים הענינים שכל
הענינים  וכל מאד"; קרוב הוא "איך לבאר ה', בעבודת ודרכים עצות הם הראשון החלק של הענינים

וה"אמונה". ה"יחוד" בענין ביאורים הם השני החלק של

באריכות  הדברים באו בחסידות אחרים במקומות שכשנתבארו בתניא, ענינים בכו"כ מצינו ולכן
מ  בתניא, שהם כפי ענינים ואותם קבלה, וספרי חז"ל במאמרי ביאורים בקצרה.ובכו"כ אודותם דובר

וענין  מאד", קרוב הוא "איך לבאר ישיר באופן שנוגעים הענינים רק נכללו שבתניא כיון הדבר, וטעם
נ"ע  אדמו"ר "לשון בין – בתוכן והן בסגון הן – השינוי על ההסברה גם (וזוהי והאמונה היחוד

הזקן).103בעצמו" רבינו לשון ששניהם אע"פ בתניא, ללשונו אור בתורה

והתוכן  ח"א, של מאד" ד"קרוב (התוכן חלק כל של להתוכן נוסף התניא, ספר כללות של הכללי התוכן כלומר: (*

שקראו: אתר על אדה"ז שפירש כפי – התניא ספר של התוכן מכללות פרטים רק שהם ח"ב), של יחוד ענין א,wlgשל

אגה"ת (וגם ג"כ wlgב לח"ב והשייכות ה', בעבודת עצות הוא ח"ב) גם (הכולל בלקו"א המלקט בהקדמת וכמפורש ג).

וכן  ה', יחוד כו' הדברים ראשית צ"ל ולזה לנער, השייך באופן וגם אהוי"ר, שצ"ל קטן חינוך בסוף כן מפורש שהרי –

בח"א  כו'.102מפורש בקצרה הוא ששם אלא
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מ"ט.98) פ"ח פרה
וש"נ.99) .50 ע' חל"ג מנחם תורת גם ראה

להפצת 100) ועד חבר – וויינבערג הלוי יוסף ר' הרה"ת
חסידות.
אדמו"ר 101) כ"ק כתב לשבת הסמוכים שבימים לציין יש

חסידות" להפצת "ועד חברי ששאלו מה על במענה – שליט"א

אלו: לפרקים בנוגע בתניא השיעורים את שהכינו
– כברזל (חזקות הקושיות בהצעת הן אריכות בזה יש

ועוד. ובהתירוץ לכאורה)
הבע"ל. דש"ק בהתוועדות – ובל"נ

ואילך.102) פ"כ
א.103) פא, תרומה גם וראה רע"ג. טז, שרה חיי תו"א

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

ישיר  באופן נוגעים שאינם כיון – שבפנים הענינים ליישוב שמוכרחת שבקבלה השקו"ט ואפילו
עצמו. בפנים ולא בפנים, ב"הגהה" רק או אחרון" ב"קונטרס נכללו התניא, לתוכן

לתוכן  נוגעים אינם שלכאורה ענינים שנתבארו בתניא, מקומות בכמה ביאור דרוש האמור, כל וע"פ
הספר.

וגם  והאמונה, היחוד שער של ה' פרק כל הנה – ברדיו עתה שלומדים לשיעורים – לעניננו ובנוגע
היחוד. ענין להבנת כלל נוגעים אינם לכאורה ד', פרק סיום

.ËÈ.. "הכלים כלים"; בשם נקרא .. ו"הצמצום אור", בשם נקרא .. ש"החיות מבואר, פ"ד בסיום
דעתיק. חסד הוא החסדים ושורש דעתיק, גבורה – יותר ולמעלה מנצפ"ך", אותיות ה' שרשן

באופן  – כאן כפשנ"ת היחוד, ענין להבנת שייכות להם שאין הקבלה חכמת עניני זה הרי ולכאורה
מאד". אליך "קרוב לכאו"א, מובן שיהי'

ואפילו  בפנים, שנקבע כיון ריבוע, שבחצאי ענין גם הרי – ריבוע בחצאי בא פ"ד של שהסיום [ואע"פ
שני  בחלק וגם ראשון בחלק הגהות כו"כ (כמו הגליון בצידי בהגהה שייכות 104לא לו שתהי' בהכרח ,(

הספר]. לתוכן ישיר באופן

הפרק  בתחילת היחוד: להסברת לכאורה, שייכות, להם שאין ענינים אודות מדובר כולו בפ"ה וגם
אינם  אלו ענינים וכל עדן. גן מדריגת – ולאח"ז רבינו, משה מדריגת נתבאר ולאח"ז "מדרש", מבואר

היחוד. להסברת לכאורה שייכים

והאמונה"? היחוד ב"שער אלו ענינים הזקן רבינו הכניס מדוע תמוה: וא"כ

מאד" ד"קרוב הענין לפשטות נוגעים שאינם ענינים כו"כ בתניא נכללו ובהעלם שברמז אמת הן
חסידות  שבדרושי – חסידות ודרושי בספרי שנעתקו שבתניא ענינים מכמה (כדמוכח ואמונה" ו"יחוד

ענין רק זהו אבל, התניא), בתיבות שמרומזים וביאורים ענינים כו"כ נתבארו mlrdaeאלו fnxay ואילו ,
ieliba.הספר לתוכן בפשטות שייכות לו שתהי' בהכרח התניא שבספר ענין כל הנה ,

דרוש  רמז של ענינים בו נכללו שברמז שאף בפרט, עה"ת רש"י פירוש וע"פ בכלל תושב"כ וע"ד
פשוטו" מידי יוצא מקרא ש"אין ופס"ד כלל ישנו בגילוי הרי מקרא.7וסוד, של פשוטו לפרש בא ופרש"י ,

החסידות  תורת של תושב"כ בתניא, גם המושג"105וכך .. כחומש – "התניא אדנ"ע: וכדברי –106–
התורה), פנימיות של (פשט מפשוטם יוצאים תניא של דבריו אין אבל התורה, חלקי כל בו נכללו שאמנם

– הספר לתוכן שייכים להיות מוכרחים שבו הענינים שכל "יחוד mlekכך, גם מאד", "קרוב להיות צריכים
"חנוך להיות יוכל שבכולם ובאופן בתניא.xrplואמונה", נכללו לא זה, באופן שאינם הענינים ואילו ."

– ובפ"ה? בספ"ד שנתבארו הענינים כל והאמונה היחוד בשער נכנסים איך מובן: אינו לגמרי וא"כ
של  היחוד" ב"שער שנתבארו כו', ההשתל' סדר בכללות היחוד ענין לחילוקי שנוגעים הענינים אפילו

בהמאמר  שנתבאר וקדמון, אחד דיחיד החילוק ענין (כמו האמצעי היחוד 107אדמו"ר בשער נכללו לא ,(
דהשגת  המדריגה ביאור והאמונה היחוד בשער להכניס לכאורה, מקום, שאין ומכ"ש שבתניא; והאמונה

היחוד? לענין לכאורה שייכים שאינם ג"ע, ומדריגת רבינו משה

כדלהלן. היחוד, בענין וביאור הבנה מוסיפים ופ"ה בספ"ד המבוארים שהענינים ועכצ"ל,

.Î ומהוות המחיות מאמרות מעשרה הדיבור אותיות ישנן פרטי נברא שבכל מבואר דשעהיוה"א בפ"א
תמיד  הנברא נמצא להוותו, כדי בנברא תמיד עומדות שהאותיות שכיון בפ"ג, לבאר וממשיך תמיד. אותו
ונרגש  נראה שהנברא ומה במציאות. בטל הוא הרי ובמילא בשמש, הכלול האור בדוגמת בהאותיות,

בהנברא,ל  תורגש שלא החיות את ומסתיר מצמצם שהקב"ה הצמצום מצד שזהו בפ"ד, מבואר – מציאות
וכו'. לראות לעין רשות ניתנה אילו אבל עצמו. בפני כדבר ונרגש נראה ולכן
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ופי"ב.104) פ"ט
וש"נ.105) רסא. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

רסז.106) ס"ע שם אג"ק
וש"נ.107) .(69 ע' חמ"ט מנחם (תורת פ"ד



כג f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

המשנה  דברי מובן,98וע"פ חיים", "מים נקראים אינם בשבוע" אחד (הפוסקין) המכזבין ש"מים
ונקרא  הכזב), (היפך קיום לו שיש דבר  זה הרי השמינית, בשנה גם וממשיך שנים, שבע שנמשך שדבר

חי. דבר

חותך  מופת הוא חי דבר המוסגר: מאמר מהוה 99[ובתור שנים שבע במשך ברדיו התניא לימוד ובכן: .
עוסקים  שאינם כאלו ישנם לפעול. יכולים המעיינות, בהפצת לעסוק רוצים רק שאם והוראה מופת
זה  ועל וכו'. יעזור לא אחר ומישהו לפעול, יוכלו לא בעצמם שהם התנצלות מתוך המעיינות, בהפצת

אחד  איש ע"י שנעשה דבר שזהו – ברדיו התניא מלימוד חותך מופת להם ואעפ"כ,100יש עוזרים, וללא ,
קיימא]. של דבר שזהו מורה שנים, שבע הענין שהמשך וכנ"ל נמשך, שהלימוד שנים שבע זה

.ÁÈ ובזה ופ"ה. פ"ד סוף והאמונה היחוד בשער הם אלו שבתות במוצאי ברדיו שלומדים השיעורים
והאמונה  היחוד שער של התוכן לכללות כאן המדוברים הענינים המשך מהו – ביאור .101דרוש
לתו  רק לב שמים – הענין הבנת על ומתייגעים בעיון כשלומדים אפילו הנה הפיסקא,לדאבון, כן

– ומכ"ש הפרק, כללות לתוכן ופיסקא שורה כל של והשייכות ההמשך את להבין לב שמים לא אבל
הספר*. כללות לתוכן – ומכ"ש החלק, כללות לתוכן

ובהקדמה:

התשובה  אגרת – השלישי החלק הראשונים. החלקים שני רק היו לראשונה שנדפס כפי התניא בספר
מאוחר  ניתוסף – הקודש אגרת – הרביעי והחלק המהדו"ת), ואח"כ המהדו"ק, (תחילה לאח"ז ניתוסף –

המחבר". הגאון "בני ע"י הזקן, רבינו הסתלקות לאחרי יותר,

הראשון  חלק לתוכן בנוגע תוכנם: מהו בעצמו הזקן רבינו כותב – הראשונים החלקים לשני בנוגע
בפיך  .. מישראל) אחד (לכל אליך "קרוב מאד", קרוב הוא איך היטב "לבאר שבא השער בדף כותב –
– השני לחלק ובנוגע בדו"ר. ה', בעבודת עצות שענינו – בההקדמה ביאור וביתר לעשותו". ובלבבך
יתברך  ואחדותו ביחודו ונאמנה הטהורה "האמונה לבאר שבא קטן"), ("חינוך שני לחלק בהקדמה כותב

נקרא  ולכן ויסודן"). והיראה האהבה המעוררים הדברים "ראשית (שהיא וית'"

מובן, ומזה ו"אמונה". "יחוד" של ענין מבואר זה שבחלק כיון והאמונה", היחוד "שער בשם זה חלק
כל  לתוכנם: ישיר באופן נוגעים התניא, ספר של הראשונים החלקים בשני המדוברים הענינים שכל
הענינים  וכל מאד"; קרוב הוא "איך לבאר ה', בעבודת ודרכים עצות הם הראשון החלק של הענינים

וה"אמונה". ה"יחוד" בענין ביאורים הם השני החלק של

באריכות  הדברים באו בחסידות אחרים במקומות שכשנתבארו בתניא, ענינים בכו"כ מצינו ולכן
מ  בתניא, שהם כפי ענינים ואותם קבלה, וספרי חז"ל במאמרי ביאורים בקצרה.ובכו"כ אודותם דובר

וענין  מאד", קרוב הוא "איך לבאר ישיר באופן שנוגעים הענינים רק נכללו שבתניא כיון הדבר, וטעם
נ"ע  אדמו"ר "לשון בין – בתוכן והן בסגון הן – השינוי על ההסברה גם (וזוהי והאמונה היחוד

הזקן).103בעצמו" רבינו לשון ששניהם אע"פ בתניא, ללשונו אור בתורה

והתוכן  ח"א, של מאד" ד"קרוב (התוכן חלק כל של להתוכן נוסף התניא, ספר כללות של הכללי התוכן כלומר: (*

שקראו: אתר על אדה"ז שפירש כפי – התניא ספר של התוכן מכללות פרטים רק שהם ח"ב), של יחוד ענין א,wlgשל

אגה"ת (וגם ג"כ wlgב לח"ב והשייכות ה', בעבודת עצות הוא ח"ב) גם (הכולל בלקו"א המלקט בהקדמת וכמפורש ג).

וכן  ה', יחוד כו' הדברים ראשית צ"ל ולזה לנער, השייך באופן וגם אהוי"ר, שצ"ל קטן חינוך בסוף כן מפורש שהרי –

בח"א  כו'.102מפורש בקצרה הוא ששם אלא
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מ"ט.98) פ"ח פרה
וש"נ.99) .50 ע' חל"ג מנחם תורת גם ראה

להפצת 100) ועד חבר – וויינבערג הלוי יוסף ר' הרה"ת
חסידות.
אדמו"ר 101) כ"ק כתב לשבת הסמוכים שבימים לציין יש

חסידות" להפצת "ועד חברי ששאלו מה על במענה – שליט"א

אלו: לפרקים בנוגע בתניא השיעורים את שהכינו
– כברזל (חזקות הקושיות בהצעת הן אריכות בזה יש

ועוד. ובהתירוץ לכאורה)
הבע"ל. דש"ק בהתוועדות – ובל"נ

ואילך.102) פ"כ
א.103) פא, תרומה גם וראה רע"ג. טז, שרה חיי תו"א

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

ישיר  באופן נוגעים שאינם כיון – שבפנים הענינים ליישוב שמוכרחת שבקבלה השקו"ט ואפילו
עצמו. בפנים ולא בפנים, ב"הגהה" רק או אחרון" ב"קונטרס נכללו התניא, לתוכן

לתוכן  נוגעים אינם שלכאורה ענינים שנתבארו בתניא, מקומות בכמה ביאור דרוש האמור, כל וע"פ
הספר.

וגם  והאמונה, היחוד שער של ה' פרק כל הנה – ברדיו עתה שלומדים לשיעורים – לעניננו ובנוגע
היחוד. ענין להבנת כלל נוגעים אינם לכאורה ד', פרק סיום

.ËÈ.. "הכלים כלים"; בשם נקרא .. ו"הצמצום אור", בשם נקרא .. ש"החיות מבואר, פ"ד בסיום
דעתיק. חסד הוא החסדים ושורש דעתיק, גבורה – יותר ולמעלה מנצפ"ך", אותיות ה' שרשן

באופן  – כאן כפשנ"ת היחוד, ענין להבנת שייכות להם שאין הקבלה חכמת עניני זה הרי ולכאורה
מאד". אליך "קרוב לכאו"א, מובן שיהי'

ואפילו  בפנים, שנקבע כיון ריבוע, שבחצאי ענין גם הרי – ריבוע בחצאי בא פ"ד של שהסיום [ואע"פ
שני  בחלק וגם ראשון בחלק הגהות כו"כ (כמו הגליון בצידי בהגהה שייכות 104לא לו שתהי' בהכרח ,(

הספר]. לתוכן ישיר באופן

הפרק  בתחילת היחוד: להסברת לכאורה, שייכות, להם שאין ענינים אודות מדובר כולו בפ"ה וגם
אינם  אלו ענינים וכל עדן. גן מדריגת – ולאח"ז רבינו, משה מדריגת נתבאר ולאח"ז "מדרש", מבואר

היחוד. להסברת לכאורה שייכים

והאמונה"? היחוד ב"שער אלו ענינים הזקן רבינו הכניס מדוע תמוה: וא"כ

מאד" ד"קרוב הענין לפשטות נוגעים שאינם ענינים כו"כ בתניא נכללו ובהעלם שברמז אמת הן
חסידות  שבדרושי – חסידות ודרושי בספרי שנעתקו שבתניא ענינים מכמה (כדמוכח ואמונה" ו"יחוד

ענין רק זהו אבל, התניא), בתיבות שמרומזים וביאורים ענינים כו"כ נתבארו mlrdaeאלו fnxay ואילו ,
ieliba.הספר לתוכן בפשטות שייכות לו שתהי' בהכרח התניא שבספר ענין כל הנה ,

דרוש  רמז של ענינים בו נכללו שברמז שאף בפרט, עה"ת רש"י פירוש וע"פ בכלל תושב"כ וע"ד
פשוטו" מידי יוצא מקרא ש"אין ופס"ד כלל ישנו בגילוי הרי מקרא.7וסוד, של פשוטו לפרש בא ופרש"י ,

החסידות  תורת של תושב"כ בתניא, גם המושג"105וכך .. כחומש – "התניא אדנ"ע: וכדברי –106–
התורה), פנימיות של (פשט מפשוטם יוצאים תניא של דבריו אין אבל התורה, חלקי כל בו נכללו שאמנם

– הספר לתוכן שייכים להיות מוכרחים שבו הענינים שכל "יחוד mlekכך, גם מאד", "קרוב להיות צריכים
"חנוך להיות יוכל שבכולם ובאופן בתניא.xrplואמונה", נכללו לא זה, באופן שאינם הענינים ואילו ."

– ובפ"ה? בספ"ד שנתבארו הענינים כל והאמונה היחוד בשער נכנסים איך מובן: אינו לגמרי וא"כ
של  היחוד" ב"שער שנתבארו כו', ההשתל' סדר בכללות היחוד ענין לחילוקי שנוגעים הענינים אפילו

בהמאמר  שנתבאר וקדמון, אחד דיחיד החילוק ענין (כמו האמצעי היחוד 107אדמו"ר בשער נכללו לא ,(
דהשגת  המדריגה ביאור והאמונה היחוד בשער להכניס לכאורה, מקום, שאין ומכ"ש שבתניא; והאמונה

היחוד? לענין לכאורה שייכים שאינם ג"ע, ומדריגת רבינו משה

כדלהלן. היחוד, בענין וביאור הבנה מוסיפים ופ"ה בספ"ד המבוארים שהענינים ועכצ"ל,

.Î ומהוות המחיות מאמרות מעשרה הדיבור אותיות ישנן פרטי נברא שבכל מבואר דשעהיוה"א בפ"א
תמיד  הנברא נמצא להוותו, כדי בנברא תמיד עומדות שהאותיות שכיון בפ"ג, לבאר וממשיך תמיד. אותו
ונרגש  נראה שהנברא ומה במציאות. בטל הוא הרי ובמילא בשמש, הכלול האור בדוגמת בהאותיות,

בהנברא,ל  תורגש שלא החיות את ומסתיר מצמצם שהקב"ה הצמצום מצד שזהו בפ"ד, מבואר – מציאות
וכו'. לראות לעין רשות ניתנה אילו אבל עצמו. בפני כדבר ונרגש נראה ולכן
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ופי"ב.104) פ"ט
וש"נ.105) רסא. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

רסז.106) ס"ע שם אג"ק
וש"נ.107) .(69 ע' חמ"ט מנחם (תורת פ"ד
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וא"כ, שכלי, הרי הוא האדם אבל והסתר, צמצום עושה שהקב"ה אמת הן מספיק: זה אין עדיין אבל
במקורו? כלול שהוא איך בהרגשתו, גם שיומשך ועד להבין, צריך הי'

בעיני  ורואים משיגים אנו שאין "מחמת זה הרי ל"יש", נראה שהנברא שמה בפ"ג, מבאר זה ועל
את  לראות נוכל שלא שלנו, העינים על מסתיר הבשר שחומר היינו, שבנברא", פיו ורוח ה' כח את בשר

שבנברא. האלקי הכח

קושיות כו"כ מתעוררות – פ"ד לסיום עד הענין המשך כל בלימוד לולי ixwiraובכן, אשר היחוד,
כלל: לתרצן אפשר אי ופ"ה, בספ"ד הביאור

שישנו  נמצא – בפ"א) (כמבואר הוי'" מ"דבר ושונות נפרדות אותיות ישנן פרטי נברא שבכל כיון א)
שבאותיות  הריבוי דבר, של ולאמיתו האותיות. מספר הוא כן הנבראים, מספר כפי באלקות: "ריבוי" ח"ו

ישנן נברא בכל שהרי שבנבראים, הריבוי מאשר יותר שישנו dnkהוא ונמצא, בפ"א). (כמבואר אותיות
היחוד? ענין היפך באלקות, ריבוי ח"ו

כפשוטו  הוא שהצמצום הטועים לדעת שבתניא: הביאור לפי דוקא מתעוררת זו קושיא מזו: ,108יתירה
שנעשה ומה הפשוט, אחד אמנם  הוא הקב "ה כלל: קושיא הטועים ieaixאין לדעת – זה  הרי הנבראים,

ש"לעולם  בתניא המבואר ע"פ אבל מההיכל. חוץ שזהו האשפה במקום ומביט בהיכלו היושב כמלך –
נצב דברך המתלבשותminya"109הוי' האותיות ישנן פרטי נברא שבכל ,ekeza שמבאר (וכפי להוותו כדי

מתעוררת  – הפרטי) בנברא שמתלבש עד כו', ותמורות חילופים ידי על ומשתלשלת יורדת שהחיות
באלקות? ח"ו ריבוי שייך איך הקושיא*:

טורא  עקר (ועבדו) מלכא דאמר באופן ואפ"ל שבשי"ב להתהוות .110בנוגע

רבים  לשון אלקים, שם של הגבורה מדת מצד בא שהריבוי לתרץ בפ"ד 111ואין המבואר ע"פ שהרי ,
ומעלים  מצמצם רק הוא גופא. בההתהוות פועל אינו  אלקים שם של הצמצום בחצאיֿריבוע), הסיום (לפני
בפני  כדבר עצמו את ירגיש אלא במציאות, יתבטל לא שהנברא (בכדי בנברא תורגש שלא החיות על
המלובשת  החיות ואת לזיו, הנברא את משווה בפ"ג [שלכן, הוי'" מ"דבר הוא עצמה החיות אבל עצמו),
שהריבוי  לכאורה, ונמצא הוי'"]. מ"שמש הוא האותיות) (דהיינו שבנברא שהחיות כיון לשמש, – בו
וא"כ  ח"ו. ריבוי ישנו בהוי' שגם היינו, עצמו, הוי' שם מצד אלא אלקים, שם מצד אינו שבהאותיות

כמה  לכו?112קשה: אית (שכינתא) שימשא

מצד  רק זה הרי למציאות, נראים שהם ומה במקורם, הנבראים כלולים דבר של שלאמיתו כיון ב)
באמת  רואים היו לראות", לעין רשות ניתנה "אילו שלכן אלקות, הם הרי באמת אבל וההסתר, הצמצום

עצומה קושיא מתעוררת – אלקות שהם תומ"צ:zellkaאיך של הענין

עשיית  ע"י (רק) שהרי המצוה, נעשית שבהם הגשמיים בדברים אלקות להמשיך הוא התומ"צ ענין
והמשכה  ברכה המצוות, ברכת ענין בפשטות וכמפורש וכו', קדוש – הגשמי הדבר נעשה ,113המצוה

כל  ש"הוקשה המצוות, כל בנוגע הוא (וכן עד"מ תפילין מצות וכמו הגשמי. בדבר אלקות להמשיך
לתפילין" אל 114התורה להמשיך הוא המצוה של שענינה שהאמת ), וכיון וכו'. הגשמי ובדיו בקלף קות

תורת  של שמצוותי' לומר שייך איך – המצוה) את בו שמקיימים לפני (עוד אלקות הוא שהקלף היא

הוא  בתניא החידוש דלכאורה, שבתניא, הביאור לפי היא האותיות ריבוי ע"ד הקושיא מדוע המניחים שאלת על (*

שהו"ע  העולם", נברא מאמרות ש"בעשרה מודים כולם שבשי"ב להתהוות בנוגע אבל בשמים", נצב דברך גו' ש"לעולם

בשמים"): – "דברך ואשר גו'": ש"לעולם שבתניא להחידוש בנוגע שהוסיף (לאחרי שליט"א אדמו"ר כ"ק ענה – ריבוי של
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סע"א).108) (פג, פ"ז שעהיוה"א ראה
פט.109) קיט, תהלים
ב.110) ג, ב"ב
ז.111) לה, וישלח יג. כ, וירא פרש"י ראה

ספל"ה.112) בתניא הובא א. לט, סנהדרין ראה
ובכ"מ.113) ג. לז, מקץ תו"א ראה
וש"נ.114) א. לה, קידושין
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zn`הוא שהקלף היינו, המצוה, ע"י בו אלקות המשכת (ואמיתתם) במציאותם ידי legיבטאו על ורק ,
בו נמשך וכו' הכתיבה בשעהפעולות בה שעיניzn`ayאלקות, אלא לפנ"ז, גם אלקות אינן xyaהוא

רואות.
תורת הרי היא התורה אבל האמת. את רואים אנו אין – הם`znלגבינו ומצוותי' ,zn` איך וא"כ, ,

שבאמיתת  בשעה אלקות, ממנו ולעשות קלף ליקח הענין) באמיתית הוא שכן (כלומר, מצוה שתהי' שייך
אלקות? הוא המצוה לולי גם הרי הענין

(כנ"ל) וכביאורם כפשוטו, הוא שהצמצום להדעה שבתניא: הביאור  לפי דוקא מתעוררת זו קושיא וגם
ומשגיח בחדרו הנמצא המלך כמשל עתה wegxnשזה זה שמבאר היחוד שיטת לפי אבל קושיא. אין –

מהו  וא"כ, אלקות. הם ועניניו שהמקום נמצא וכו', הקלף במקום נמצא כביכול עצמו שהמלך בתניא,
מצוה  ולקיים בחמור", פרה "המחליף אודות הלכה ללמוד המצוות, וקיום אמת תורת לימוד של הענין
אלקות. הוא הכל – דיו ולא קלף לא חמור, זה ואין פרה זו אין דבר של שלאמיתו בשעה ודיו, בקלף

ומצוות? התורה קיום של הענין איפוא מהו

יותר: עוד מתחזקת זו קושיא ג)

רשות  ניתנה ולא בשר", "בעיני שמביטים מפני היא כ"מציאות", העולם את רואים שאנו לכך הסיבה
ש  העינים על מסתיר הבשר חומר לראות. שאצלם לעין צדיקים, ועפ"ז, האמת. את לראות נוכל שלא לנו

בריאה, או היצירה עולם במדריגת שהם – מחומריות למעלה שהם אלה הבשר, חומר של הסתר אין
בתניא  (כמבואר דאצילות מרכבה בבחי' שהם הגדולים צדיקים האמת,115ועאכו"כ את לראות צריכים – (

בלבד. אלקות אלא כלל, מציאות אינו שהעולם איך

הוא מה הקושיא: מתחזקת – אליהם רואיםmablובנוגע שהם כיון תומ"צ. של איך ielbaהענין
תומ"צ? של לענין ח"ו צריכים אינם – אלקות הוא העולם

כדלהלן. ופ"ה, בספ"ד שנתבארו הענינים באים הנ"ל, הקושיות כל לתרץ וכדי

.‡Î,"אור בשם נקרא עצמו והחיות כלים בשם נקרא החיות והסתר ש"הצמצום מבואר פ"ד בסיום
שחיות  נתבאר בפ"א הקודמים: בפרקים להמבואר בסתירה זה הרי ולכאורה האותיות". הן הן "והכלים

הן הואzeize`dהנבראים שהחיות מבואר כאן ואילו ,xe`dשהו"ע כלים, הם האותיות ואילו ,mevnv
xzqde?האותיות הוא שהחיות לעיל המבואר עם  זה יתאים ואיך החיות.

מהוה זה ענין אדרבה, אלא סתירה, בכך שאין בלבד זו לא דבר, של לאמיתו האמור xe`iaאך, על
האותיות: הן שהחיות לעיל

באלקות; ריבוי יתכן כיצד מובן אינו האותיות, הן הנברא שחיות לפנ"ז המבואר שע"פ לעיל, כאמור
תורגש  שלא החיות על מכסה רק (הצמצום גופא בההתהוות לכאורה פועל אינו שהצמצום כיוון
ריבוי  שייך כיצד וקשה: גופא, אלקות מצד אלא הצמצום מצד אינו האותיות שריבוי נמצא, בנבראים),

באלקות?

בזה, החידושים שאחד כלים", בשם נקרא החיות והסתר ש"הצמצום בהחצאיֿריבוע מבאר זה ועל
הוא הצמצום ze`ivnשהצמצום גם כך מציאות, הם אלא אור, על הסתר רק אינם שה"כלים" כשם .

בהאור  וההסתר הצמצום את פועלת זו ומציאות "מציאות". הוא "כלים", בשם הנקרא החיות, והסתר
שבתוכו).ze`ivn(בדוגמת מה על שמכסה הכלי

שבא  זה מצד אלא עצמו, האור מצד אינן שבו שהאותיות כיון – אותיות ריבוי שיש מה יתורץ ובזה
וכידוע  הכלים. צמצום מעבר ואדום,116דרך ירוק לבן, שבגוונים זכוכית דרך החודר השמש מאור המשל

כמו – האור פועל לפעולתו, בנוגע מ"מ, בפשיטותו, נשאר עצמו מצד שהאור אדום,`xeשאע"פ לבן,
הגוונים. אופן כפי – ירוק או
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בסהמ"צ 116)פל "ט.115) הובא פ"ד. ש"ד פרדס ובכ"מ.ראה ב). קטז, (דרמ"צ פ"ו התפלה מצות שרש להצ"צ

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

zn`הוא שהקלף היינו, המצוה, ע"י בו אלקות המשכת (ואמיתתם) במציאותם ידי legיבטאו על ורק ,
בו נמשך וכו' הכתיבה בשעהפעולות בה שעיניzn`ayאלקות, אלא לפנ"ז, גם אלקות אינן xyaהוא

רואות.
תורת הרי היא התורה אבל האמת. את רואים אנו אין – הם`znלגבינו ומצוותי' ,zn` איך וא"כ, ,

שבאמיתת  בשעה אלקות, ממנו ולעשות קלף ליקח הענין) באמיתית הוא שכן (כלומר, מצוה שתהי' שייך
אלקות? הוא המצוה לולי גם הרי הענין

(כנ"ל) וכביאורם כפשוטו, הוא שהצמצום להדעה שבתניא: הביאור  לפי דוקא מתעוררת זו קושיא וגם
ומשגיח בחדרו הנמצא המלך כמשל עתה wegxnשזה זה שמבאר היחוד שיטת לפי אבל קושיא. אין –

מהו  וא"כ, אלקות. הם ועניניו שהמקום נמצא וכו', הקלף במקום נמצא כביכול עצמו שהמלך בתניא,
מצוה  ולקיים בחמור", פרה "המחליף אודות הלכה ללמוד המצוות, וקיום אמת תורת לימוד של הענין
אלקות. הוא הכל – דיו ולא קלף לא חמור, זה ואין פרה זו אין דבר של שלאמיתו בשעה ודיו, בקלף

ומצוות? התורה קיום של הענין איפוא מהו

יותר: עוד מתחזקת זו קושיא ג)

רשות  ניתנה ולא בשר", "בעיני שמביטים מפני היא כ"מציאות", העולם את רואים שאנו לכך הסיבה
ש  העינים על מסתיר הבשר חומר לראות. שאצלם לעין צדיקים, ועפ"ז, האמת. את לראות נוכל שלא לנו

בריאה, או היצירה עולם במדריגת שהם – מחומריות למעלה שהם אלה הבשר, חומר של הסתר אין
בתניא  (כמבואר דאצילות מרכבה בבחי' שהם הגדולים צדיקים האמת,115ועאכו"כ את לראות צריכים – (

בלבד. אלקות אלא כלל, מציאות אינו שהעולם איך

הוא מה הקושיא: מתחזקת – אליהם רואיםmablובנוגע שהם כיון תומ"צ. של איך ielbaהענין
תומ"צ? של לענין ח"ו צריכים אינם – אלקות הוא העולם

כדלהלן. ופ"ה, בספ"ד שנתבארו הענינים באים הנ"ל, הקושיות כל לתרץ וכדי
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כה f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

וא"כ, שכלי, הרי הוא האדם אבל והסתר, צמצום עושה שהקב"ה אמת הן מספיק: זה אין עדיין אבל
במקורו? כלול שהוא איך בהרגשתו, גם שיומשך ועד להבין, צריך הי'

בעיני  ורואים משיגים אנו שאין "מחמת זה הרי ל"יש", נראה שהנברא שמה בפ"ג, מבאר זה ועל
את  לראות נוכל שלא שלנו, העינים על מסתיר הבשר שחומר היינו, שבנברא", פיו ורוח ה' כח את בשר

שבנברא. האלקי הכח

קושיות כו"כ מתעוררות – פ"ד לסיום עד הענין המשך כל בלימוד לולי ixwiraובכן, אשר היחוד,
כלל: לתרצן אפשר אי ופ"ה, בספ"ד הביאור

שישנו  נמצא – בפ"א) (כמבואר הוי'" מ"דבר ושונות נפרדות אותיות ישנן פרטי נברא שבכל כיון א)
שבאותיות  הריבוי דבר, של ולאמיתו האותיות. מספר הוא כן הנבראים, מספר כפי באלקות: "ריבוי" ח"ו

ישנן נברא בכל שהרי שבנבראים, הריבוי מאשר יותר שישנו dnkהוא ונמצא, בפ"א). (כמבואר אותיות
היחוד? ענין היפך באלקות, ריבוי ח"ו

כפשוטו  הוא שהצמצום הטועים לדעת שבתניא: הביאור לפי דוקא מתעוררת זו קושיא מזו: ,108יתירה
שנעשה ומה הפשוט, אחד אמנם  הוא הקב "ה כלל: קושיא הטועים ieaixאין לדעת – זה  הרי הנבראים,

ש"לעולם  בתניא המבואר ע"פ אבל מההיכל. חוץ שזהו האשפה במקום ומביט בהיכלו היושב כמלך –
נצב דברך המתלבשותminya"109הוי' האותיות ישנן פרטי נברא שבכל ,ekeza שמבאר (וכפי להוותו כדי

מתעוררת  – הפרטי) בנברא שמתלבש עד כו', ותמורות חילופים ידי על ומשתלשלת יורדת שהחיות
באלקות? ח"ו ריבוי שייך איך הקושיא*:

טורא  עקר (ועבדו) מלכא דאמר באופן ואפ"ל שבשי"ב להתהוות .110בנוגע

רבים  לשון אלקים, שם של הגבורה מדת מצד בא שהריבוי לתרץ בפ"ד 111ואין המבואר ע"פ שהרי ,
ומעלים  מצמצם רק הוא גופא. בההתהוות פועל אינו  אלקים שם של הצמצום בחצאיֿריבוע), הסיום (לפני
בפני  כדבר עצמו את ירגיש אלא במציאות, יתבטל לא שהנברא (בכדי בנברא תורגש שלא החיות על
המלובשת  החיות ואת לזיו, הנברא את משווה בפ"ג [שלכן, הוי'" מ"דבר הוא עצמה החיות אבל עצמו),
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פט.109) קיט, תהלים
ב.110) ג, ב"ב
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וש"נ.114) א. לה, קידושין

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

zn`הוא שהקלף היינו, המצוה, ע"י בו אלקות המשכת (ואמיתתם) במציאותם ידי legיבטאו על ורק ,
בו נמשך וכו' הכתיבה בשעהפעולות בה שעיניzn`ayאלקות, אלא לפנ"ז, גם אלקות אינן xyaהוא

רואות.
תורת הרי היא התורה אבל האמת. את רואים אנו אין – הם`znלגבינו ומצוותי' ,zn` איך וא"כ, ,

שבאמיתת  בשעה אלקות, ממנו ולעשות קלף ליקח הענין) באמיתית הוא שכן (כלומר, מצוה שתהי' שייך
אלקות? הוא המצוה לולי גם הרי הענין

(כנ"ל) וכביאורם כפשוטו, הוא שהצמצום להדעה שבתניא: הביאור  לפי דוקא מתעוררת זו קושיא וגם
ומשגיח בחדרו הנמצא המלך כמשל עתה wegxnשזה זה שמבאר היחוד שיטת לפי אבל קושיא. אין –

מהו  וא"כ, אלקות. הם ועניניו שהמקום נמצא וכו', הקלף במקום נמצא כביכול עצמו שהמלך בתניא,
מצוה  ולקיים בחמור", פרה "המחליף אודות הלכה ללמוד המצוות, וקיום אמת תורת לימוד של הענין
אלקות. הוא הכל – דיו ולא קלף לא חמור, זה ואין פרה זו אין דבר של שלאמיתו בשעה ודיו, בקלף

ומצוות? התורה קיום של הענין איפוא מהו

יותר: עוד מתחזקת זו קושיא ג)

רשות  ניתנה ולא בשר", "בעיני שמביטים מפני היא כ"מציאות", העולם את רואים שאנו לכך הסיבה
ש  העינים על מסתיר הבשר חומר לראות. שאצלם לעין צדיקים, ועפ"ז, האמת. את לראות נוכל שלא לנו

בריאה, או היצירה עולם במדריגת שהם – מחומריות למעלה שהם אלה הבשר, חומר של הסתר אין
בתניא  (כמבואר דאצילות מרכבה בבחי' שהם הגדולים צדיקים האמת,115ועאכו"כ את לראות צריכים – (

בלבד. אלקות אלא כלל, מציאות אינו שהעולם איך

הוא מה הקושיא: מתחזקת – אליהם רואיםmablובנוגע שהם כיון תומ"צ. של איך ielbaהענין
תומ"צ? של לענין ח"ו צריכים אינם – אלקות הוא העולם

כדלהלן. ופ"ה, בספ"ד שנתבארו הענינים באים הנ"ל, הקושיות כל לתרץ וכדי

.‡Î,"אור בשם נקרא עצמו והחיות כלים בשם נקרא החיות והסתר ש"הצמצום מבואר פ"ד בסיום
שחיות  נתבאר בפ"א הקודמים: בפרקים להמבואר בסתירה זה הרי ולכאורה האותיות". הן הן "והכלים

הן הואzeize`dהנבראים שהחיות מבואר כאן ואילו ,xe`dשהו"ע כלים, הם האותיות ואילו ,mevnv
xzqde?האותיות הוא שהחיות לעיל המבואר עם  זה יתאים ואיך החיות.

מהוה זה ענין אדרבה, אלא סתירה, בכך שאין בלבד זו לא דבר, של לאמיתו האמור xe`iaאך, על
האותיות: הן שהחיות לעיל

באלקות; ריבוי יתכן כיצד מובן אינו האותיות, הן הנברא שחיות לפנ"ז המבואר שע"פ לעיל, כאמור
תורגש  שלא החיות על מכסה רק (הצמצום גופא בההתהוות לכאורה פועל אינו שהצמצום כיוון
ריבוי  שייך כיצד וקשה: גופא, אלקות מצד אלא הצמצום מצד אינו האותיות שריבוי נמצא, בנבראים),

באלקות?

בזה, החידושים שאחד כלים", בשם נקרא החיות והסתר ש"הצמצום בהחצאיֿריבוע מבאר זה ועל
הוא הצמצום ze`ivnשהצמצום גם כך מציאות, הם אלא אור, על הסתר רק אינם שה"כלים" כשם .

בהאור  וההסתר הצמצום את פועלת זו ומציאות "מציאות". הוא "כלים", בשם הנקרא החיות, והסתר
שבתוכו).ze`ivn(בדוגמת מה על שמכסה הכלי

שבא  זה מצד אלא עצמו, האור מצד אינן שבו שהאותיות כיון – אותיות ריבוי שיש מה יתורץ ובזה
וכידוע  הכלים. צמצום מעבר ואדום,116דרך ירוק לבן, שבגוונים זכוכית דרך החודר השמש מאור המשל

כמו – האור פועל לפעולתו, בנוגע מ"מ, בפשיטותו, נשאר עצמו מצד שהאור אדום,`xeשאע"פ לבן,
הגוונים. אופן כפי – ירוק או

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
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שחיות  נתבאר בפ"א הקודמים: בפרקים להמבואר בסתירה זה הרי ולכאורה האותיות". הן הן "והכלים

הן הואzeize`dהנבראים שהחיות מבואר כאן ואילו ,xe`dשהו"ע כלים, הם האותיות ואילו ,mevnv
xzqde?האותיות הוא שהחיות לעיל המבואר עם  זה יתאים ואיך החיות.

מהוה זה ענין אדרבה, אלא סתירה, בכך שאין בלבד זו לא דבר, של לאמיתו האמור xe`iaאך, על
האותיות: הן שהחיות לעיל

באלקות; ריבוי יתכן כיצד מובן אינו האותיות, הן הנברא שחיות לפנ"ז המבואר שע"פ לעיל, כאמור
תורגש  שלא החיות על מכסה רק (הצמצום גופא בההתהוות לכאורה פועל אינו שהצמצום כיוון
ריבוי  שייך כיצד וקשה: גופא, אלקות מצד אלא הצמצום מצד אינו האותיות שריבוי נמצא, בנבראים),

באלקות?

בזה, החידושים שאחד כלים", בשם נקרא החיות והסתר ש"הצמצום בהחצאיֿריבוע מבאר זה ועל
הוא הצמצום ze`ivnשהצמצום גם כך מציאות, הם אלא אור, על הסתר רק אינם שה"כלים" כשם .

בהאור  וההסתר הצמצום את פועלת זו ומציאות "מציאות". הוא "כלים", בשם הנקרא החיות, והסתר
שבתוכו).ze`ivn(בדוגמת מה על שמכסה הכלי

שבא  זה מצד אלא עצמו, האור מצד אינן שבו שהאותיות כיון – אותיות ריבוי שיש מה יתורץ ובזה
וכידוע  הכלים. צמצום מעבר ואדום,116דרך ירוק לבן, שבגוונים זכוכית דרך החודר השמש מאור המשל

כמו – האור פועל לפעולתו, בנוגע מ"מ, בפשיטותו, נשאר עצמו מצד שהאור אדום,`xeשאע"פ לבן,
הגוונים. אופן כפי – ירוק או

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

בסהמ"צ 116)פל "ט.115) הובא פ"ד. ש"ד פרדס ובכ"מ.ראה ב). קטז, (דרמ"צ פ"ו התפלה מצות שרש להצ"צ

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

zn`הוא שהקלף היינו, המצוה, ע"י בו אלקות המשכת (ואמיתתם) במציאותם ידי legיבטאו על ורק ,
בו נמשך וכו' הכתיבה בשעהפעולות בה שעיניzn`ayאלקות, אלא לפנ"ז, גם אלקות אינן xyaהוא

רואות.
תורת הרי היא התורה אבל האמת. את רואים אנו אין – הם`znלגבינו ומצוותי' ,zn` איך וא"כ, ,

שבאמיתת  בשעה אלקות, ממנו ולעשות קלף ליקח הענין) באמיתית הוא שכן (כלומר, מצוה שתהי' שייך
אלקות? הוא המצוה לולי גם הרי הענין

(כנ"ל) וכביאורם כפשוטו, הוא שהצמצום להדעה שבתניא: הביאור  לפי דוקא מתעוררת זו קושיא וגם
ומשגיח בחדרו הנמצא המלך כמשל עתה wegxnשזה זה שמבאר היחוד שיטת לפי אבל קושיא. אין –

מהו  וא"כ, אלקות. הם ועניניו שהמקום נמצא וכו', הקלף במקום נמצא כביכול עצמו שהמלך בתניא,
מצוה  ולקיים בחמור", פרה "המחליף אודות הלכה ללמוד המצוות, וקיום אמת תורת לימוד של הענין
אלקות. הוא הכל – דיו ולא קלף לא חמור, זה ואין פרה זו אין דבר של שלאמיתו בשעה ודיו, בקלף

ומצוות? התורה קיום של הענין איפוא מהו

יותר: עוד מתחזקת זו קושיא ג)

רשות  ניתנה ולא בשר", "בעיני שמביטים מפני היא כ"מציאות", העולם את רואים שאנו לכך הסיבה
ש  העינים על מסתיר הבשר חומר לראות. שאצלם לעין צדיקים, ועפ"ז, האמת. את לראות נוכל שלא לנו

בריאה, או היצירה עולם במדריגת שהם – מחומריות למעלה שהם אלה הבשר, חומר של הסתר אין
בתניא  (כמבואר דאצילות מרכבה בבחי' שהם הגדולים צדיקים האמת,115ועאכו"כ את לראות צריכים – (

בלבד. אלקות אלא כלל, מציאות אינו שהעולם איך

הוא מה הקושיא: מתחזקת – אליהם רואיםmablובנוגע שהם כיון תומ"צ. של איך ielbaהענין
תומ"צ? של לענין ח"ו צריכים אינם – אלקות הוא העולם

כדלהלן. ופ"ה, בספ"ד שנתבארו הענינים באים הנ"ל, הקושיות כל לתרץ וכדי

.‡Î,"אור בשם נקרא עצמו והחיות כלים בשם נקרא החיות והסתר ש"הצמצום מבואר פ"ד בסיום
שחיות  נתבאר בפ"א הקודמים: בפרקים להמבואר בסתירה זה הרי ולכאורה האותיות". הן הן "והכלים

הן הואzeize`dהנבראים שהחיות מבואר כאן ואילו ,xe`dשהו"ע כלים, הם האותיות ואילו ,mevnv
xzqde?האותיות הוא שהחיות לעיל המבואר עם  זה יתאים ואיך החיות.

מהוה זה ענין אדרבה, אלא סתירה, בכך שאין בלבד זו לא דבר, של לאמיתו האמור xe`iaאך, על
האותיות: הן שהחיות לעיל

באלקות; ריבוי יתכן כיצד מובן אינו האותיות, הן הנברא שחיות לפנ"ז המבואר שע"פ לעיל, כאמור
תורגש  שלא החיות על מכסה רק (הצמצום גופא בההתהוות לכאורה פועל אינו שהצמצום כיוון
ריבוי  שייך כיצד וקשה: גופא, אלקות מצד אלא הצמצום מצד אינו האותיות שריבוי נמצא, בנבראים),

באלקות?

בזה, החידושים שאחד כלים", בשם נקרא החיות והסתר ש"הצמצום בהחצאיֿריבוע מבאר זה ועל
הוא הצמצום ze`ivnשהצמצום גם כך מציאות, הם אלא אור, על הסתר רק אינם שה"כלים" כשם .

בהאור  וההסתר הצמצום את פועלת זו ומציאות "מציאות". הוא "כלים", בשם הנקרא החיות, והסתר
שבתוכו).ze`ivn(בדוגמת מה על שמכסה הכלי

שבא  זה מצד אלא עצמו, האור מצד אינן שבו שהאותיות כיון – אותיות ריבוי שיש מה יתורץ ובזה
וכידוע  הכלים. צמצום מעבר ואדום,116דרך ירוק לבן, שבגוונים זכוכית דרך החודר השמש מאור המשל

כמו – האור פועל לפעולתו, בנוגע מ"מ, בפשיטותו, נשאר עצמו מצד שהאור אדום,`xeשאע"פ לבן,
הגוונים. אופן כפי – ירוק או
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f"kyz'dכו ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

עצמו: החיות מצד אינו בהחיות, שישנו האותיות שציור – האותיות" הן הן "והכלים אומרו וזהו
ובהוי' הוי'", מ"שמש הוא האור (שהרי ציור מכל פשוט הוא ש"אור" אור", בשם נקרא עצמו "החיות
(בנוגע  בהאור ציור פועלים שהם הכלים, מצד הוא שבו האותיות וענין כנ"ל). ח"ו, ריבוי שייך לא

ezlertl.בהם המתלבש (

.·Î:ומצוות תורה בנוגע השני' הקושיא גם מתורצת ועפ"ז
מציאות  גם אזי אור, על והסתר מניעה בלבד, "הסתר" הי' ענינו וכל מציאות, הי' לא הצמצום אילו
שהם  כאילו נראים היו לעינינו (ורק באמת מציאות שום היתה לא – הצמצום בסיבת הבאה – הנבראים

מציאות).

היא  הצמצום שבסיבת הנבראים התהוות גם הרי הכלים, מציאות מציאות, הוא שהצמצום כיון אבל
שהאור  ורק מציאות, היא אותיות, בציור מצטייר שהאור להאור, בנוגע הצמצום שפעולת וכשם מציאות.
פועל  לפעולתו בנוגע אבל לאמיתתו, הגוון בו נקנה ואינו בפשיטותו נשאר שהאור וכנ"ל בזה, נתפס אינו
תורגש  לא שהחיות המסתיר הצמצום לפעולת בנוגע גם עד"ז – דוקא ירוק או אדום, לבן, אור הוא

שלגבי ורק מציאות, של ענין הוא זה שהסתר לגבי xe`dבנבראים, אבל כלל, מעלים הצמצום אין
יש. מציאות נעשו ובמילא במציאות, וההסתר הצמצום ישנו הנבראים

.‚Î מוסיף – האותיות" הן הן והכלים .. כלים בשם נקרא החיות והסתר ש"הצמצום שנתבאר ולאחרי
דעתיק  עילאה גבורה .. הוא הגבורות ה' ושורש .. גבורות ה' שהן מנצפ"ך אותיות ה' "ששרשן לבאר

כו'". יומין
הצמצום  יכול כיצד עצומה: קושיא לתרץ בא שבזה – לפנ"ז המדובר הענין לביאור דכ"ז והשייכות

האור? על להסתיר

יתגלה ולא יתפשט לא שהאור מונע רק הצמצום הי' כיון xapda`אילו אבל קושיא. שום היתה לא ,
מציאות שהם מהכלים, בא שהצמצום בחצאיֿריבוע בכח `zxgשמחדש יש  איך מובן אינו – האור מן
בהאור? כביכול שינוי לפעול מהאור) אחרת (מציאות הכלים

באה  הספירות ובסדר הגבורה. ספירת – והצמצום החסד, ספירת הוא האור יותר: מתחזקת זו קושיא
החסד בספירה iptlמדת שינוי לפעול הגבורה מדת בכח יש איך וא"כ, הגבורה. מדת במעלה) (גם

ממנה? שלמעלה

ההבל  ומפרידות המחלקות גבורות ה' שהן מנצפ"ך אותיות ה' האותיות) (של ש"שרשן מבאר, זה ועל
ששורש  ועד מעלה, למעלה אלא דאצילות, בספירות רק לא הוא האותיות שענין כלומר, כו'", והקול
וכיון  יומין". דעתיק חסד כן גם הוא החסדים "ושרש יומין", דעתיק עילאה "גבורה הוא הגבורות

שפירושו יומין", מ"עתיק באים lcapeששניהם wzrpy הפכים אינם בעתיק שרשם שמצד נמצא, מיומין,
להלן  שמבאר וכפי אחד. דבר הם אלא למעלה 117כלל, וכש"כ חד", וגרמוהי "איהו באצילות שאפילו

הגבורה. ע"י להתצמצם יכול החסד שאור שפיר אתי ובזה מאצילות.

.„Î רז"ל מאמר פ"ה בתחלת שמביא מה יובן הנ"ל כל את 118ע"פ לברוא במחשבה עלה "בתחלה
איזה  זה; רז"ל מאמר הזקן אדמו"ר מביא מה לשם מובן: אינו דלכאורה, – כו'" הדין במדת העולם

הענין? בהבנת עי"ז ניתוסף ביאור
הצמצום. ענין בכל וביאור הבנה מוסיף  זה רז"ל שמאמר – בזה הביאורים אחד מובן הנ"ל וע"פ

רז  במאמר הרגיל הפירוש שהעולםובהקדם: במחשבה דעלה זה, שאין bdpzi"ל ראה הדין, במדת
במחשבה עלה "בתחלה הוא המדרש לשון אבל מובן exal`כו'. שמזה הדין", במדת העולם את

אודות הוא במחשבהz`ixaשהמדובר עלה בתחילה הפירוש הי' (אילו במדת bidpdlהעולם העולם את
" שנאמר וכיון וכדומה. לשפוט או לדון, העולם", את "להנהיג לומר צריך הי' העולם",exal`הדין, את

במחשבה עלה שבתחילה העולם, בריאת  אודות כאן שמדובר הדין).d`ixadyמובן, במדת תהי'
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ובפ"ז.117) בתחלתו.118)בפ"ו עה"ת פרש"י

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

ואיך  צמצום, הוא הדין מדת של ענינה הרי הדין, ממדת תהי' העולם שבריאת שייך איך מובן: ואינו
את  מצמצם רק הוא הצמצום מציאות, אינו (בפשטות) צמצום מצמצום; תבוא העולם שבריאת שייך

מצמצום? בריאה להיות יכולה ואיך החיות,

"בתחלה  המדרש כוונת וזוהי הכלים. בחי' הוא שצמצום וכנ"ל מציאות, הוא שצמצום ראי' ומזה
כלומר, בהם, המלובש האור בכח מהכלים תהי' שהבריאה הדין", במדת העולם את לברוא במחשבה עלה

כנ"ל. בכלים, התלבשותו ע"י בהאור שנצטיירו מהאותיות תבוא שהבריאה

צדיקים  ידי על אלקות התגלות "היינו רחמים" מדת בו ש"שיתף בתניא, ההמשך גם מובן ועפ"ז
כן? לפרש הצורך מהו דלכאורה, – ומופתים" ואותות

האור  על קאי רחמים" ש"מדת לומר, בהכרח האותיות, על קאי הדין" ש"מדת כיון מובן: הנ"ל וע"פ
האותיות*. מציור למעלה שהוא כפי

מצד  (שהרי הטבע שינוי – ומופתים" ואותות צדיקים ידי על אלקות "התגלות בענין מתבטא זה ואור
שלו, והטבע הציור נברא לכל יש דוקא).iepiyeהאותיות מזה שלמעלה האור מצד בא הטבע

.‰Î– ומופתים" ואותות צדיקים ידי על אלקות "התגלות על שקאי רחמים", "מדת ענין ובביאור
" הזקן: רבינו שנפרשו dxezayמוסיף (איך "שבתורה" התיבה בהוספת הכוונה מהי מובן: אינו ולכאורה ."

ביהמ"ק  ולאחר שבמדבר, שנה מ' לאחר שהיו והמופתים האותות שבע"פ); גם או שבכתב תורה –
ראו  שעינינו והמופתים האותות ועד (תושבע"פ), הש"ס חתימת שלאחר אלה ואפילו (תושב"כ), הראשון
הכוונה  ומהי רחמים", מ"מדת אלקות" "התגלות של ענין הם גם היו – תרפ"ז תמוז בי"בֿי"ג זר ולא

"שבתורה"? בדיוק
חזקות: קושיות שתי הזקן רבינו מתרץ "שבתורה" תיבת שבהוספת – והביאור

להיות  יכולה כיצד וטבעו), ציורו נברא לכל יש (שמצדם מהאותיות היתה העולם שבריאת כיון א)
כיון  אותיות; מבחינת שלמעלה מאור מהטבע) שלמעלה ומופתים אותות ידי (על אלקות התגלות בעולם
ושישארו  מאותיות שלמעלה האור בחי' בו להתקבל לכאורה יכול לא מאותיות, היא העולם שבריאת

במציאותם.

אודות אלא) העולם, הנהגת אודות (לא במדרש מדובר כאמור, עלה z`ixaב) שבתחילה העולם,
הבריאהexal`במחשבה קודם – ואח"כ הדין, במדת העולם ynnאת lretaשיתף –ea,d`ixaa מדת –

זמן  וכמה כמה שאירע ענין הוא ומופתים" ואותות צדיקים ידי על אלקות "התגלות מובן: ואינו רחמים.
ixg`lרחמים מדת שיתף שהקב"ה רחמים", מדת בו ב"שיתף המדרש כוונת ומהי ?d`ixaaהבריאה,

קושיו  שתי האלקות ולתרץ שגם בזה, הדיוקים שאחד "שבתורה", התיבה הזקן רבינו מוסיף אלו, ת
בתורה, נקבעו כנ"ל, אותיות מבחינת שלמעלה מהאור שבא ומופתים, ואותות צדיקים ידי על המתגלה

ספ"א). (כנ"ל שבתורה מאמרות" מ"עשרה היא ההתהוות שהרי בבריאה, – וממילא

מתחדשת  שהבריאה בתניא, לעיל המבואר ע"פ רחמים" מדת בו ב"שיתף הפירוש לבאר אפשר [אי
שיתוף  נקראת יותר, מאוחר שבאה ומופתים ואותות צדיקים ידי על אלקות התגלות גם ובמילא, תמיד,

כי: – בבריאה הרחמים מדת

העולם  יכול לא הרחמים מדת שיתוף שללא היינו, מתקיים", העולם שאין "ראה נאמר במדרש א)
ואותות  צדיקים שע"י להתגלות עד שנים, אלפי רב, זמן במשך לעולם קיום הי' הרי הנ"ל ולפי להתקיים,

מתקיים"? העולם שאין "ראה הפירוש מהו וא"כ, ומופתים,

מצד  גם כאן נוגע כו'") אלקות התגלות היינו הרחמים מדת בו (ש"שיתף המדרש דברי בסיום שהביאור לומר, ויש (*

מאותיות  שלמעלה אלקות התגלות שיתף עצמם והאותיות שבהבריאה והיינו רחמים, מדת בו ששיתף דמזה – עצמו

אור  בחי' בהאותיות להתלבש אפשר הי' לא (דאל"כ, מסתיר הצמצום אין שבאמת מוכיח זה הרי כה), בסעיף (כמבואר

באחדותו. הוא נשאר הצמצום לאחרי גם ולכן מהם), שלמעלה
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עצמו: החיות מצד אינו בהחיות, שישנו האותיות שציור – האותיות" הן הן "והכלים אומרו וזהו
ובהוי' הוי'", מ"שמש הוא האור (שהרי ציור מכל פשוט הוא ש"אור" אור", בשם נקרא עצמו "החיות
(בנוגע  בהאור ציור פועלים שהם הכלים, מצד הוא שבו האותיות וענין כנ"ל). ח"ו, ריבוי שייך לא

ezlertl.בהם המתלבש (

.·Î:ומצוות תורה בנוגע השני' הקושיא גם מתורצת ועפ"ז
מציאות  גם אזי אור, על והסתר מניעה בלבד, "הסתר" הי' ענינו וכל מציאות, הי' לא הצמצום אילו
שהם  כאילו נראים היו לעינינו (ורק באמת מציאות שום היתה לא – הצמצום בסיבת הבאה – הנבראים

מציאות).

היא  הצמצום שבסיבת הנבראים התהוות גם הרי הכלים, מציאות מציאות, הוא שהצמצום כיון אבל
שהאור  ורק מציאות, היא אותיות, בציור מצטייר שהאור להאור, בנוגע הצמצום שפעולת וכשם מציאות.
פועל  לפעולתו בנוגע אבל לאמיתתו, הגוון בו נקנה ואינו בפשיטותו נשאר שהאור וכנ"ל בזה, נתפס אינו
תורגש  לא שהחיות המסתיר הצמצום לפעולת בנוגע גם עד"ז – דוקא ירוק או אדום, לבן, אור הוא

שלגבי ורק מציאות, של ענין הוא זה שהסתר לגבי xe`dבנבראים, אבל כלל, מעלים הצמצום אין
יש. מציאות נעשו ובמילא במציאות, וההסתר הצמצום ישנו הנבראים

.‚Î מוסיף – האותיות" הן הן והכלים .. כלים בשם נקרא החיות והסתר ש"הצמצום שנתבאר ולאחרי
דעתיק  עילאה גבורה .. הוא הגבורות ה' ושורש .. גבורות ה' שהן מנצפ"ך אותיות ה' "ששרשן לבאר

כו'". יומין
הצמצום  יכול כיצד עצומה: קושיא לתרץ בא שבזה – לפנ"ז המדובר הענין לביאור דכ"ז והשייכות

האור? על להסתיר

יתגלה ולא יתפשט לא שהאור מונע רק הצמצום הי' כיון xapda`אילו אבל קושיא. שום היתה לא ,
מציאות שהם מהכלים, בא שהצמצום בחצאיֿריבוע בכח `zxgשמחדש יש  איך מובן אינו – האור מן
בהאור? כביכול שינוי לפעול מהאור) אחרת (מציאות הכלים

באה  הספירות ובסדר הגבורה. ספירת – והצמצום החסד, ספירת הוא האור יותר: מתחזקת זו קושיא
החסד בספירה iptlמדת שינוי לפעול הגבורה מדת בכח יש איך וא"כ, הגבורה. מדת במעלה) (גם

ממנה? שלמעלה

ההבל  ומפרידות המחלקות גבורות ה' שהן מנצפ"ך אותיות ה' האותיות) (של ש"שרשן מבאר, זה ועל
ששורש  ועד מעלה, למעלה אלא דאצילות, בספירות רק לא הוא האותיות שענין כלומר, כו'", והקול
וכיון  יומין". דעתיק חסד כן גם הוא החסדים "ושרש יומין", דעתיק עילאה "גבורה הוא הגבורות

שפירושו יומין", מ"עתיק באים lcapeששניהם wzrpy הפכים אינם בעתיק שרשם שמצד נמצא, מיומין,
להלן  שמבאר וכפי אחד. דבר הם אלא למעלה 117כלל, וכש"כ חד", וגרמוהי "איהו באצילות שאפילו

הגבורה. ע"י להתצמצם יכול החסד שאור שפיר אתי ובזה מאצילות.

.„Î רז"ל מאמר פ"ה בתחלת שמביא מה יובן הנ"ל כל את 118ע"פ לברוא במחשבה עלה "בתחלה
איזה  זה; רז"ל מאמר הזקן אדמו"ר מביא מה לשם מובן: אינו דלכאורה, – כו'" הדין במדת העולם

הענין? בהבנת עי"ז ניתוסף ביאור
הצמצום. ענין בכל וביאור הבנה מוסיף  זה רז"ל שמאמר – בזה הביאורים אחד מובן הנ"ל וע"פ

רז  במאמר הרגיל הפירוש שהעולםובהקדם: במחשבה דעלה זה, שאין bdpzi"ל ראה הדין, במדת
במחשבה עלה "בתחלה הוא המדרש לשון אבל מובן exal`כו'. שמזה הדין", במדת העולם את

אודות הוא במחשבהz`ixaשהמדובר עלה בתחילה הפירוש הי' (אילו במדת bidpdlהעולם העולם את
" שנאמר וכיון וכדומה. לשפוט או לדון, העולם", את "להנהיג לומר צריך הי' העולם",exal`הדין, את

במחשבה עלה שבתחילה העולם, בריאת  אודות כאן שמדובר הדין).d`ixadyמובן, במדת תהי'
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ואיך  צמצום, הוא הדין מדת של ענינה הרי הדין, ממדת תהי' העולם שבריאת שייך איך מובן: ואינו
את  מצמצם רק הוא הצמצום מציאות, אינו (בפשטות) צמצום מצמצום; תבוא העולם שבריאת שייך

מצמצום? בריאה להיות יכולה ואיך החיות,

"בתחלה  המדרש כוונת וזוהי הכלים. בחי' הוא שצמצום וכנ"ל מציאות, הוא שצמצום ראי' ומזה
כלומר, בהם, המלובש האור בכח מהכלים תהי' שהבריאה הדין", במדת העולם את לברוא במחשבה עלה

כנ"ל. בכלים, התלבשותו ע"י בהאור שנצטיירו מהאותיות תבוא שהבריאה

צדיקים  ידי על אלקות התגלות "היינו רחמים" מדת בו ש"שיתף בתניא, ההמשך גם מובן ועפ"ז
כן? לפרש הצורך מהו דלכאורה, – ומופתים" ואותות

האור  על קאי רחמים" ש"מדת לומר, בהכרח האותיות, על קאי הדין" ש"מדת כיון מובן: הנ"ל וע"פ
האותיות*. מציור למעלה שהוא כפי

מצד  (שהרי הטבע שינוי – ומופתים" ואותות צדיקים ידי על אלקות "התגלות בענין מתבטא זה ואור
שלו, והטבע הציור נברא לכל יש דוקא).iepiyeהאותיות מזה שלמעלה האור מצד בא הטבע

.‰Î– ומופתים" ואותות צדיקים ידי על אלקות "התגלות על שקאי רחמים", "מדת ענין ובביאור
" הזקן: רבינו שנפרשו dxezayמוסיף (איך "שבתורה" התיבה בהוספת הכוונה מהי מובן: אינו ולכאורה ."

ביהמ"ק  ולאחר שבמדבר, שנה מ' לאחר שהיו והמופתים האותות שבע"פ); גם או שבכתב תורה –
ראו  שעינינו והמופתים האותות ועד (תושבע"פ), הש"ס חתימת שלאחר אלה ואפילו (תושב"כ), הראשון
הכוונה  ומהי רחמים", מ"מדת אלקות" "התגלות של ענין הם גם היו – תרפ"ז תמוז בי"בֿי"ג זר ולא

"שבתורה"? בדיוק
חזקות: קושיות שתי הזקן רבינו מתרץ "שבתורה" תיבת שבהוספת – והביאור

להיות  יכולה כיצד וטבעו), ציורו נברא לכל יש (שמצדם מהאותיות היתה העולם שבריאת כיון א)
כיון  אותיות; מבחינת שלמעלה מאור מהטבע) שלמעלה ומופתים אותות ידי (על אלקות התגלות בעולם
ושישארו  מאותיות שלמעלה האור בחי' בו להתקבל לכאורה יכול לא מאותיות, היא העולם שבריאת

במציאותם.

אודות אלא) העולם, הנהגת אודות (לא במדרש מדובר כאמור, עלה z`ixaב) שבתחילה העולם,
הבריאהexal`במחשבה קודם – ואח"כ הדין, במדת העולם ynnאת lretaשיתף –ea,d`ixaa מדת –

זמן  וכמה כמה שאירע ענין הוא ומופתים" ואותות צדיקים ידי על אלקות "התגלות מובן: ואינו רחמים.
ixg`lרחמים מדת שיתף שהקב"ה רחמים", מדת בו ב"שיתף המדרש כוונת ומהי ?d`ixaaהבריאה,

קושיו  שתי האלקות ולתרץ שגם בזה, הדיוקים שאחד "שבתורה", התיבה הזקן רבינו מוסיף אלו, ת
בתורה, נקבעו כנ"ל, אותיות מבחינת שלמעלה מהאור שבא ומופתים, ואותות צדיקים ידי על המתגלה

ספ"א). (כנ"ל שבתורה מאמרות" מ"עשרה היא ההתהוות שהרי בבריאה, – וממילא

מתחדשת  שהבריאה בתניא, לעיל המבואר ע"פ רחמים" מדת בו ב"שיתף הפירוש לבאר אפשר [אי
שיתוף  נקראת יותר, מאוחר שבאה ומופתים ואותות צדיקים ידי על אלקות התגלות גם ובמילא, תמיד,

כי: – בבריאה הרחמים מדת

העולם  יכול לא הרחמים מדת שיתוף שללא היינו, מתקיים", העולם שאין "ראה נאמר במדרש א)
ואותות  צדיקים שע"י להתגלות עד שנים, אלפי רב, זמן במשך לעולם קיום הי' הרי הנ"ל ולפי להתקיים,

מתקיים"? העולם שאין "ראה הפירוש מהו וא"כ, ומופתים,

מצד  גם כאן נוגע כו'") אלקות התגלות היינו הרחמים מדת בו (ש"שיתף המדרש דברי בסיום שהביאור לומר, ויש (*

מאותיות  שלמעלה אלקות התגלות שיתף עצמם והאותיות שבהבריאה והיינו רחמים, מדת בו ששיתף דמזה – עצמו

אור  בחי' בהאותיות להתלבש אפשר הי' לא (דאל"כ, מסתיר הצמצום אין שבאמת מוכיח זה הרי כה), בסעיף (כמבואר

באחדותו. הוא נשאר הצמצום לאחרי גם ולכן מהם), שלמעלה
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עלה "בתחלה הוא המדרש לשון שרקdaygnaב) היינו, הדין", במדת העולם את daygnaלברוא
וההתהוות הבריאה אבל הדין, במדת העולם את לברוא הרחמים.lretaעלה מדת שיתוף ע"י היתה

ה' ובדבר באמירה שהיתה בראשית, ימי בששת הבריאה, בתחילת מיד שהיתה ההתהוות שגם כלומר,
רחמים]. מדת שיתוף ע"י היתה –

עלה "בתחלה במדרש מש"נ עלה daygnaוזהו במחשבה שרק כנ"ל הדין", במדת העולם את לברוא
כפי  אבל מהכלים. שלמעלה האור גילוי בהם שאין כפי עצמן מהאותיות הדין, במדת העולם את לברוא

מהכלים. שלמעלה האור מאמרות" "עשרה של הדיבור באותיות נקבע ודיבור, באמירה שבא

כן  לאחרי בא האותיות, של הצמצום ביטול שזהו מהאותיות, שלמעלה האור נקבע שבאותיות ועי"ז
שהותנה בזמן – dxin`dלמטה zra כמו) שלמטה הצמצום ביטול שזהו והמופתים, האותות ענין –

הצמצום  נתבטל ידם שעל סוף, ים וקריעת וכו', לדם נהפכו שהמים במצרים, שהיו והמופתים האותות
פרעה). ותוקף למציאות מקום הנותן – הצמצום לביטול גם והביאו והים, המים של

שנתחדש ענין אינם האלה והמופתים האותות onfוכל xg`l האור שבבחי' מהאלקות באים הם אלא ,
ואותות  הצדיקים ע"י כן לאחרי מתגלה אלקות של זו ובחינה באותיות. שנקבע מהכלים, שלמעלה

ומופתים.

.ÂÎ בנגלה גם משתקף – התורה פנימיות של הענינים ככל – זה :119ענין
הפסוק  בגמרא 120על איתא ה'", יברא בריאה תחת 121"ואם חדש כל אין והא ממש, למברי' "אילימא

בבריאה.122השמש" דבר נתחדש לא בראשית ימי ששת שלאחרי היינו, ,

חז"ל  שדרשו כפי אלא המופתים, שאירעו בזמן נתחדשו לא לאח"ז, שבאו והמופתים האותות 123וכל

הפסוק  כשברא 124על הבריאה, בשעת שלכתחילה, היינו, לתנאו", – "לאיתנו לאיתנו", גו' הים "וישב
הים, את i`pzהקב"ה lr e`xa.סוף ים קריעת בעת שיבקע ,

בראשית" ימי בששת שנברא מה ל"כל בנוגע גם הוא כן לים, בנוגע אמורים שהדברים ,125וכשם
לכך: שיצטרכו בעת והמופתים האותות בהם שיהיו בתנאי הנבראים כל את הקב"ה ברא שמלכתחילה

אדום ובאלופי שיבקע, – סוף שמצדeke'בים – מציאותם תוקף (היפך שיבהלו –mevnv שבהן האותיות
(בהבהלה). זה אלקות גילוי – פעל – נתגלה בהם שגם היינו נבראו),

שבאותיות  היינו, הרחמים, מדת הקב"ה שיתף הבריאה בעת שמיד בתניא, שמבאר הענין וזהו
המלובשות מאמרות נקבעlkaשמעשרה בהאותות נברא, כן לאחרי שמתגלה מהכלים, שלמעלה האור

ומופתים.

.ÊÎ,דאצילות מרכבה בבחי' שהם הגדולים לצדיקים בנוגע הקושיא עדיין נשארת הנ"ל, כל לאחרי
מבאר  זה ועל ומצוות? התורה ענין אצלם שייך איך – הנברא עין של הבשר חומר מסתיר לא שעליהם

בנבואתו": עליוֿהשלום רבינו משה "השגת אודות הפרק בהמשך
רבינו, למשה בנוגע היא הנ"ל קושיא שעיקר לפי הוא, דוקא, רבינו משה השגת אודות הביאור טעם

דאצילות  מרכבה בבחינת היותם עם להאבות, בנוגע שאז 115כי: מ"ת, קודם שהיו דכיון כ"כ, קשה לא ,
ותחתונים  עליונים חיבור הי' כ"כ 33לא חדרה לא הנשמה, שמצד דאצילות מרכבה בבחי' עבודתם לכן, ,

ירכי" תחת ידך נא "שים לומר הוכרח (שלכן מרכבה בבחי' שהי' אף הושטת 126בגוף, שלילת היפך –
לטבורו  מתחת בנקיטת127היד שבועה כי –utg היד ולא המילה, אבר במצות רק אז אפשרית היתה
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וש"נ.119) .5 ע' חמ"ט מנחם תורת גם ראה
ל.120) טז, קרח
א.121) קי, סנהדרין
ט.122) א, קהלת
ב.123) קצח, זח"ב ה. פ"ה, ב"ר

כז.124) יד, בשלח
שם.125) זהר שם. ב"ר
ב.126) כד, שרה חיי
א.127) יג, נדה ב. קיח, שבת ראה

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

וכיו"ב  צדקה בה לאחרי 128שעשה כבר שהי' רבינו משה משא"כ בגוף. העלם אצלם שיהי' שייך ובמילא ,(
ותחתונים  עליונים חיבור הי' שאז העלם.33מ"ת, הי' לא הגוף מצד שגם בגוף, גם עבודתו חדרה –

נשמתם  ופרחה חזרה ש"החזירה", ולאחרי תחי'), בטל להן הקב"ה (והחזירה נשמתן" "פרחה .43במ"ת
שאצל  אלא הגוף. מהעלם שלמעלה הנשמה, מצד שהיא כמו בנ"י מדריגת היתה מ"ת שבשעת ונמצא
לו  אמר הקב"ה שהרי מ"ת, לאחרי גם זה מצב נשאר רבינו משה ואצל מ"ת, בשעת רק זה הי' בנ"י כל

עמדי" עמוד פה האשה"129"ואתה מן "פירש אח"כ130– גם שנשאר מפני –seba dnyp.מ"ת של במצב
רבינו? משה לגבי התומ"צ ענין מהו וא"כ, הגוף. העלם אצלו שייך לא ולכן

ה  עיקר גופא, רבינו למשה כהדגשתו ובנוגע אלא סתם, משה של מעלתו מצד כ"כ לא היא קושיא
"בנבואתו":

וכו' ד"ויפשט" הענין אצלו להיות צריך הי' ולא עמדו, על עמד – הנבואה בעת (כמבואר 131משה
החזקה  ביד במו"נ 132בארוכה הנבואה 133, גילוי אפילו הנבואה. לגילוי כלי הי' הגשמי גופו גם כי ובכ"מ),

ראי' של ענין אלא השגה, של ענין רק נשמתו 134שאינו כמו הי' גופו הגשמי. בגופו גם במשה האיר ,
רבינו? משה לגבי התומ"צ ענין מהו הקושיא, יותר מתחזקת זה ומצד בזה.

מדריגת  מצד שאפילו כו'", היתה לא בנבואתו עליוֿהשלום רבינו משה השגת "ואף מבאר: זה ועל
לגמרי, אחרת מציאות אמנם – מציאות הוא העולם רבינו, משה של dlrnהנבואה dlrnl,אצלנו מאשר

אלקות*. דמרע"ה) (דהעולם זו ממציאות לעשות תומ"צ, אצלו שייך ובמילא מציאות, זאת בכל אבל

.ÁÎ אלא האצילות, בעולם היתה לא בנבואתו עליוֿהשלום רבינו משה "השגת – יותר ובפרטיות
הבריאה": בעולם התלבשותו ע"י

ובמילא, חד", וגרמוהי דאיהו כו' אלקות "מדות אמנם הן וגבורה חסד המדות האצילות, בעולם
משה  השגת אבל חד. וגרמוהי איהו שהרי החסד, מדת על תסתיר הגבורה שמדת שייך לא באצילות

הבריאה". בעולם התלבשותו ע"י אלא האצילות, בעולם היתה "לא רבינו

שהיא  כפי היתה ד)אצילות ב(חו"ג משה שהשגת אמת הן כי: להסתפק, הזקן רבינו יכול לא בכך אבל
בעולם אזמלובשת נעשה הבריאה בעולם בההתלבשות אבל  כשרואה z`ixaהבריאה, וא"כ, העולם,

לא  – ופשיטא פ"ד), (כנ"ל קץ אין התפשטות רואה – הנבואה ראיית באופן החסד מדת את מרע"ה
של גבורתו היא בבריאה התלבשותה לאחרי גם הרי הגבורה, מדת ואפילו בשר. שאצל d"awdבעיני וכיון .

מדת  אלא) והסתר, חושך (לא הבריאה בעולם המתלבשת בגבורה ראה הגוף, מצד ההעלם הי' לא משה
לגביו? התומ"צ ענין מהו הקושיא: נשארת וא"כ הגבורה"). מדת ליכטיקע ("א מאירה ַגבורה

לא  בבריאה) מתלבשות שהן כפי וגבורה חסד במדות (גם זאת גם "ואף הזקן: רבינו מוסיף זה ועל
מדות  שהן במדריגה, מהן שלמטה במדות התלבשותן ידי על אלא חו"ג** אלו מדות בשתי משה) (השיג

הביאור  עיקר המציאות 135*) אופן (לפי ועולם עולם בכל הוא כן הנה לראות, רשות אין בשר שעיני שמבואר שאף –

דלעילא  בזהר "שאמרו החידוש וזהו מוסתר). – (המקור מציאות נעשית גבו' שיש בכ"מ – לעת"י ועד ההוא) שבעולם

כפשוטו  וגם דאצי', בנשמה תומ"צ שייכות ובמילא מוסתר). (המקור ושמאלא" ע"ז) וביחד המקור, (התפשטות ימינא כו'

העשי'. בעולם שינוי) (שבלי שנמצאת כיון תפילין הנחת

חו"ג  שהשגת אלא – בחו"ב) השיג (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת (**

דוקא. בנה"י התלבשותן ע"י היתה – עסקינן שבאלו וצמצומה) הבריאה (מקור
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ח"ה 128) לקו"ש ואילך. 12 ע' נג חוברת "רשימות" גם ראה
.241 ס"ע חמ"א .108 ס"ע חכ"ט מנחם תורת .79 ע'

כח.129) ה, ואתחנן
אֿח.ש 130) יב, בהעלותך עה"ת בפרש"י הובא א. פז, בת
ע'131) סוכות דרושי אוה"ת וראה כד. יט, שמואלֿא

.118 ע' תש"י סה"מ א'שעט. ע' ח"ג תער"ב המשך א'תשטו.

ועוד.
פ"ז.132) יסוה"ת הל' רמב"ם
פל"ה.133) ח"ב
סי"ט.134) אגה"ק תניא
בהשיחה 135) שמהמבואר – המניחים שאלת על מענה

איך  מרגישים שאין לפי רק שייך התומ"צ ענין שכל משמע



כט f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

עלה "בתחלה הוא המדרש לשון שרקdaygnaב) היינו, הדין", במדת העולם את daygnaלברוא
וההתהוות הבריאה אבל הדין, במדת העולם את לברוא הרחמים.lretaעלה מדת שיתוף ע"י היתה

ה' ובדבר באמירה שהיתה בראשית, ימי בששת הבריאה, בתחילת מיד שהיתה ההתהוות שגם כלומר,
רחמים]. מדת שיתוף ע"י היתה –

עלה "בתחלה במדרש מש"נ עלה daygnaוזהו במחשבה שרק כנ"ל הדין", במדת העולם את לברוא
כפי  אבל מהכלים. שלמעלה האור גילוי בהם שאין כפי עצמן מהאותיות הדין, במדת העולם את לברוא

מהכלים. שלמעלה האור מאמרות" "עשרה של הדיבור באותיות נקבע ודיבור, באמירה שבא

כן  לאחרי בא האותיות, של הצמצום ביטול שזהו מהאותיות, שלמעלה האור נקבע שבאותיות ועי"ז
שהותנה בזמן – dxin`dלמטה zra כמו) שלמטה הצמצום ביטול שזהו והמופתים, האותות ענין –

הצמצום  נתבטל ידם שעל סוף, ים וקריעת וכו', לדם נהפכו שהמים במצרים, שהיו והמופתים האותות
פרעה). ותוקף למציאות מקום הנותן – הצמצום לביטול גם והביאו והים, המים של

שנתחדש ענין אינם האלה והמופתים האותות onfוכל xg`l האור שבבחי' מהאלקות באים הם אלא ,
ואותות  הצדיקים ע"י כן לאחרי מתגלה אלקות של זו ובחינה באותיות. שנקבע מהכלים, שלמעלה

ומופתים.

.ÂÎ בנגלה גם משתקף – התורה פנימיות של הענינים ככל – זה :119ענין
הפסוק  בגמרא 120על איתא ה'", יברא בריאה תחת 121"ואם חדש כל אין והא ממש, למברי' "אילימא

בבריאה.122השמש" דבר נתחדש לא בראשית ימי ששת שלאחרי היינו, ,

חז"ל  שדרשו כפי אלא המופתים, שאירעו בזמן נתחדשו לא לאח"ז, שבאו והמופתים האותות 123וכל

הפסוק  כשברא 124על הבריאה, בשעת שלכתחילה, היינו, לתנאו", – "לאיתנו לאיתנו", גו' הים "וישב
הים, את i`pzהקב"ה lr e`xa.סוף ים קריעת בעת שיבקע ,

בראשית" ימי בששת שנברא מה ל"כל בנוגע גם הוא כן לים, בנוגע אמורים שהדברים ,125וכשם
לכך: שיצטרכו בעת והמופתים האותות בהם שיהיו בתנאי הנבראים כל את הקב"ה ברא שמלכתחילה

אדום ובאלופי שיבקע, – סוף שמצדeke'בים – מציאותם תוקף (היפך שיבהלו –mevnv שבהן האותיות
(בהבהלה). זה אלקות גילוי – פעל – נתגלה בהם שגם היינו נבראו),

שבאותיות  היינו, הרחמים, מדת הקב"ה שיתף הבריאה בעת שמיד בתניא, שמבאר הענין וזהו
המלובשות מאמרות נקבעlkaשמעשרה בהאותות נברא, כן לאחרי שמתגלה מהכלים, שלמעלה האור

ומופתים.

.ÊÎ,דאצילות מרכבה בבחי' שהם הגדולים לצדיקים בנוגע הקושיא עדיין נשארת הנ"ל, כל לאחרי
מבאר  זה ועל ומצוות? התורה ענין אצלם שייך איך – הנברא עין של הבשר חומר מסתיר לא שעליהם

בנבואתו": עליוֿהשלום רבינו משה "השגת אודות הפרק בהמשך
רבינו, למשה בנוגע היא הנ"ל קושיא שעיקר לפי הוא, דוקא, רבינו משה השגת אודות הביאור טעם

דאצילות  מרכבה בבחינת היותם עם להאבות, בנוגע שאז 115כי: מ"ת, קודם שהיו דכיון כ"כ, קשה לא ,
ותחתונים  עליונים חיבור הי' כ"כ 33לא חדרה לא הנשמה, שמצד דאצילות מרכבה בבחי' עבודתם לכן, ,

ירכי" תחת ידך נא "שים לומר הוכרח (שלכן מרכבה בבחי' שהי' אף הושטת 126בגוף, שלילת היפך –
לטבורו  מתחת בנקיטת127היד שבועה כי –utg היד ולא המילה, אבר במצות רק אז אפשרית היתה
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ל.120) טז, קרח
א.121) קי, סנהדרין
ט.122) א, קהלת
ב.123) קצח, זח"ב ה. פ"ה, ב"ר

כז.124) יד, בשלח
שם.125) זהר שם. ב"ר
ב.126) כד, שרה חיי
א.127) יג, נדה ב. קיח, שבת ראה

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

וכיו"ב  צדקה בה לאחרי 128שעשה כבר שהי' רבינו משה משא"כ בגוף. העלם אצלם שיהי' שייך ובמילא ,(
ותחתונים  עליונים חיבור הי' שאז העלם.33מ"ת, הי' לא הגוף מצד שגם בגוף, גם עבודתו חדרה –

נשמתם  ופרחה חזרה ש"החזירה", ולאחרי תחי'), בטל להן הקב"ה (והחזירה נשמתן" "פרחה .43במ"ת
שאצל  אלא הגוף. מהעלם שלמעלה הנשמה, מצד שהיא כמו בנ"י מדריגת היתה מ"ת שבשעת ונמצא
לו  אמר הקב"ה שהרי מ"ת, לאחרי גם זה מצב נשאר רבינו משה ואצל מ"ת, בשעת רק זה הי' בנ"י כל

עמדי" עמוד פה האשה"129"ואתה מן "פירש אח"כ130– גם שנשאר מפני –seba dnyp.מ"ת של במצב
רבינו? משה לגבי התומ"צ ענין מהו וא"כ, הגוף. העלם אצלו שייך לא ולכן

ה  עיקר גופא, רבינו למשה כהדגשתו ובנוגע אלא סתם, משה של מעלתו מצד כ"כ לא היא קושיא
"בנבואתו":

וכו' ד"ויפשט" הענין אצלו להיות צריך הי' ולא עמדו, על עמד – הנבואה בעת (כמבואר 131משה
החזקה  ביד במו"נ 132בארוכה הנבואה 133, גילוי אפילו הנבואה. לגילוי כלי הי' הגשמי גופו גם כי ובכ"מ),

ראי' של ענין אלא השגה, של ענין רק נשמתו 134שאינו כמו הי' גופו הגשמי. בגופו גם במשה האיר ,
רבינו? משה לגבי התומ"צ ענין מהו הקושיא, יותר מתחזקת זה ומצד בזה.

מדריגת  מצד שאפילו כו'", היתה לא בנבואתו עליוֿהשלום רבינו משה השגת "ואף מבאר: זה ועל
לגמרי, אחרת מציאות אמנם – מציאות הוא העולם רבינו, משה של dlrnהנבואה dlrnl,אצלנו מאשר

אלקות*. דמרע"ה) (דהעולם זו ממציאות לעשות תומ"צ, אצלו שייך ובמילא מציאות, זאת בכל אבל

.ÁÎ אלא האצילות, בעולם היתה לא בנבואתו עליוֿהשלום רבינו משה "השגת – יותר ובפרטיות
הבריאה": בעולם התלבשותו ע"י

ובמילא, חד", וגרמוהי דאיהו כו' אלקות "מדות אמנם הן וגבורה חסד המדות האצילות, בעולם
משה  השגת אבל חד. וגרמוהי איהו שהרי החסד, מדת על תסתיר הגבורה שמדת שייך לא באצילות

הבריאה". בעולם התלבשותו ע"י אלא האצילות, בעולם היתה "לא רבינו

שהיא  כפי היתה ד)אצילות ב(חו"ג משה שהשגת אמת הן כי: להסתפק, הזקן רבינו יכול לא בכך אבל
בעולם אזמלובשת נעשה הבריאה בעולם בההתלבשות אבל  כשרואה z`ixaהבריאה, וא"כ, העולם,

לא  – ופשיטא פ"ד), (כנ"ל קץ אין התפשטות רואה – הנבואה ראיית באופן החסד מדת את מרע"ה
של גבורתו היא בבריאה התלבשותה לאחרי גם הרי הגבורה, מדת ואפילו בשר. שאצל d"awdבעיני וכיון .

מדת  אלא) והסתר, חושך (לא הבריאה בעולם המתלבשת בגבורה ראה הגוף, מצד ההעלם הי' לא משה
לגביו? התומ"צ ענין מהו הקושיא: נשארת וא"כ הגבורה"). מדת ליכטיקע ("א מאירה ַגבורה

לא  בבריאה) מתלבשות שהן כפי וגבורה חסד במדות (גם זאת גם "ואף הזקן: רבינו מוסיף זה ועל
מדות  שהן במדריגה, מהן שלמטה במדות התלבשותן ידי על אלא חו"ג** אלו מדות בשתי משה) (השיג

הביאור  עיקר המציאות 135*) אופן (לפי ועולם עולם בכל הוא כן הנה לראות, רשות אין בשר שעיני שמבואר שאף –

דלעילא  בזהר "שאמרו החידוש וזהו מוסתר). – (המקור מציאות נעשית גבו' שיש בכ"מ – לעת"י ועד ההוא) שבעולם

כפשוטו  וגם דאצי', בנשמה תומ"צ שייכות ובמילא מוסתר). (המקור ושמאלא" ע"ז) וביחד המקור, (התפשטות ימינא כו'

העשי'. בעולם שינוי) (שבלי שנמצאת כיון תפילין הנחת

חו"ג  שהשגת אלא – בחו"ב) השיג (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת (**

דוקא. בנה"י התלבשותן ע"י היתה – עסקינן שבאלו וצמצומה) הבריאה (מקור
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ח"ה 128) לקו"ש ואילך. 12 ע' נג חוברת "רשימות" גם ראה
.241 ס"ע חמ"א .108 ס"ע חכ"ט מנחם תורת .79 ע'

כח.129) ה, ואתחנן
אֿח.ש 130) יב, בהעלותך עה"ת בפרש"י הובא א. פז, בת
ע'131) סוכות דרושי אוה"ת וראה כד. יט, שמואלֿא

.118 ע' תש"י סה"מ א'שעט. ע' ח"ג תער"ב המשך א'תשטו.

ועוד.
פ"ז.132) יסוה"ת הל' רמב"ם
פל"ה.133) ח"ב
סי"ט.134) אגה"ק תניא
בהשיחה 135) שמהמבואר – המניחים שאלת על מענה

איך  מרגישים שאין לפי רק שייך התומ"צ ענין שכל משמע



f"kyz'dל ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

ושתיהן  בהוד, – גבורה בנצח, מתלבש שחסד כפי היתה דאצילות בחו"ג שהשגתו היינו, יסוד", הוד נצח
גם  הרי במילא בנה"י, מכסה) (שלבוש שנתלבשו כפי רק היתה חו"ג במדות שהשגתו וכיון ביסוד. –

ומצוות. התורה ענין אצלו שייך ולכן מציאות, אבל ביותר, נעלית – מציאות העולם הי' משה לגבי
.ËÎ– אלקות גילוי רק אלא אלקות, השגת ענין להיות יכול לא בי"ע שבעולמות נמצא עפ"ז אמנם,

כו' בבריאה (שמקומו עדן גן של החידוש כי כן, האמת אין "115והרי שבו הוא (oipdp"השכינה .136מזיו
האותות  בעת אפילו כי: ומופתים, ואותות צדיקים ידי על אלקות להתגלות דומה אינו שבג"ע הגילוי
פעולת  את רק המצרים ראו סוף ים קריעת בעת גופא. האלקי האור יתגלה שלא להיות יכול והמופתים

" שאמרו בנ"י (משא"כ עצמו האור את ראו לא הם אבל נבקע, שהים `ilÎהאור, df"137– בג"ע ואילו .(
ממנו. "נהנין" שלכן בהשגה, בגילוי בא גופא השכינה שזיו היינו, השכינה", מזיו "נהנין

השכינה"? מזיו ד"נהנין הענין בבי"ע שיהי' שייך כיצד הנ"ל, ע"פ ולכאורה,

אלו  מדות משתי הנמשך ואור החיות התפשטות* "השגת הוא עדן שגן הזקן, רבינו מבאר זה ועל
וממשיך: בנה"י, התלבשות ע"י לא עצמם, מחו"ג שנמשכת כפי החיות את משיגים ששם כלומר, חו"ג",

פנימית. השגה כו'", מזון "והוא

צריכה  היתה השכינה זיו מצד הרי בגילוי, השכינה זיו מאיר שבג"ע כיון מובן: אינו עדיין אך
בג"ע? שישנה המציאות להתבטל

השגה  ענינו – ג"ע השייכות115ועוד: ומהי ,zecndl?חו"ג

אותיות  כ"ב סוד ובו כו' רקיע נמתח חו"ג אלו מדות שתי ש"מהתפשטות הזקן, אדמו"ר מבאר זה ועל
מצמצום  שלמעלה האלקי האור נקבע הנבראים, מציאות המהוות התורה, שבאותיות היינו, התורה",
אינם  – הגבורה וצמצום החסד גילוי – המדות שתי תורה, מצד הוא שהענין כפי אבל כנ"ל. האותיות

"כדכתיב  המדות, משתי כלולה התורה כי זל"ז, כלולה 138סותרים שהתורה היינו, למו", דת אש מימינו
שבו. השכינה זיו וגילוי ג"ע מציאות יחד: הענינים שני להיות יכולים ולכן מאש. וגם מימין גם

מוח הוא שדעת בזה שכוונתו הדעת", סוד הוא הזה הרקיע "כי בתניא שממשיך מה גם `cgוזהו
והוא ביחד, וגבורה חסד והבנה.genוכולל השגה –

.Ï:מובן אינו עדיין אך
התורה  לימוד ענין ישנו בג"ע א) ענינים: שני ישנם ("במתים 139בג"ע המצוות קיום ענין ולא ,

בג"ע.140חפשי" ישנו המצוות קיום על השכר  אבל המצוות, קיום אין בג "ע ב) .(

הי  הרי – תורה בשלמא המצוות: קיום על השכר בג"ע להיות יכול איך הקושיא, כלולה ומתעוררת א
בהתחלקות, הרי הם מצוות אבל (כנ"ל), ביחד וגבורה מחסד

בכל 141וכידוע  מהלך שהדם הוא, לאברים דם בין והחילוק לאברים, ומצוות לדם נמשלה שתורה
שלו, ענין יש אבר לכל מזה, זה מחולקים הם האברים משא"כ הגוף, אברי

סי"ט. כבאגה"ק – הפירוש (*
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שאמר  מה ידוע הרי ולכאורה, במקורו, תמיד כלול שהנברא
רואה  שאינו וש"נ) .258 ע' ריש ח"ד מנחם תורת (ראה אדמוה"ז
ח"ג  ב"התמים" איתא וכן שבו, הפועל כח את רק באלקן", ַ"דעם
הוא  הכוונה לראות, לעין רשות ניתנה אילו בתניא שמ"ש רז) (ע'
וא"כ, לראות*, רשות ניתנה עבודה ע"י אבל עבודה, בלא דוקא

לראות? רשות להם שניתנה באלו התומ"צ ענין מהו

ס"ה.136) אגה"ק
ב.137) טו, בשלח
ב.138) לג, ברכה
פמ"א.139) תניא
וש"נ.140) א. ל, שבת וראה ו. פח, תהלים
ובכ"מ.141) אֿב. יג, במדבר בלקו"ת בארוכה

dprnn) lkyende likynd cgiizp z"zae ,eicde slwd dlrzpe jkcfp ,oiltzd zgpd ± devnd meiw ± i"ry (oaenk ynn oiprd epi`e) c"r (*
.(`"hily x"enc` w"k

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

ביחד  (שניהם אש שמימינו כתורה דלא – נפרדות מדות שתי הן וגבורה חסד מצוות, שמצד וכיון
שתהי' שייך לא לכאורה הרי – וביחד ze`ivndב)דת ביחד, והגבורה החסד מצד הבאה וענינו, ג"ע של

בהכרח  – החסד) (שמצד האור מאיר אם מחסד: בא אור שגילוי המצוות, ע"י הנמשך האור יאיר זה עם
תתבטל? הגבורה) (שמצד שהמציאות

לא  אכן נפרדות, מדות שתי וגבורה, חסד הן שהמצוות כיון לבושים": הן "והמצות אומר זה ועל
ולכן  מתבטלת. המציאות היתה בפנימיות, מאיר האור הי' אם שכן, בפנימיות. להאיר המצוות אור יכול
המגין  לבוש רק הוא המצוה ע"י שנמשך שהאור היינו, לבושים, של באופן רק הוא בג"ע המצוות שכר

בפנימיות. נמשך אינו אבל וכו', ומסייע

ואעפ"כ  בפנימיות, שבאה בג"ע, הנשמות מזון אכן היא ביחד, וגבורה חסד כלולות שבה כיון תורה,
כנ"ל. בלבד, לבושים הם מצוות משא"כ מתבטלת. המציאות אין

***

.‡Ï'אי והוא: רק] לכאורה – [צדדי ספק עפ"ז לפשוט יש – נכון (בכללותו) הנ"ל ביאור meiqבאם
הסיום). המציין מרובע החצאי חסר – הא' בדפוס (וגם פ"ד? שבסוף  מרובע בחצאי הבא

) פ"ה בסוף – הסיום – והביאור הנ"ל כל שבתחילת הקושיא mivexizdוע"פ meiqa על דהקושיות
– היחוד באופן הזקן אדמו"ר המוסגר).zlgzב mzlgzyשיטת

מובןוע  זה פי חצאיֿמרובע `zehyta–jiל 2 הבחור ֿהזעצער ראה כי הסוף? שישמיטו הטעות בא
וק"ל. זה. לפני בפרק לחפש לבו שם ולא מיותר, מהם א' שבודאי ואמר פ"ה, בסוף

***

.·Ï הפסוק על רש"י בפירוש ואם 71הביאור אם כל אומר ישמעאל "רבי עמי", את תלוה כסף "אם
מהן", א' וזה מג', חוץ רשות, שבתורה

בעניני  להתעסק צריך שיהודי היא ששיטתו דכיון ישמעאל, רבי של שמו מזכיר שרש"י הטעם –
ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג פרנסתו, לצורך ולבוא 142העולם ההשתדלות במדת ליכשל יוכל בנקל הרי ,

" ולכן להלואה, זקוק שיהי' להלוותו;daegלמצב "

בפסוק  הפירוש כי ישמעאל, רבי של שמו רש"י מזכיר יתרו בס"פ ש"143וכן אבנים", מזבח daeg"ואם
לפסוק  בהמשך בא זה שפסוק (ולא אבנים" מזבח לבנות רשות),144עליך והוא לי", תעשה אדמה "מזבח

עמודים" גבי על יבננו "שלא פירושו אדמה" ש"מזבח שסובר ישמעאל ר' לשיטת אפשר 145הוא אי ולכן ,
אודות מדובר אבנים" "מזבח שבפסוק כיון אבנים", מזבח "ואם נאמר לזה שבהמשך עצמו,gafndלפרש

אודות מדובר אדמה" "מזבח בפסוק eziipaואילו ote`.המזבח של

מהפסוק  הוכחה מביא בריאתה 146ורש"י משעת בטבעה שלימה שהיא באבן ששייך שלמות", "אבנים
לעשותו  שאפשר כיון רשות, אינו אבנים" ש"מזבח מוכח ומזה אדם, בידי עשוי' ואינה שמים), (בידי

– חובה אלא מלבנים, גם

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י וא 147הוגה 99 ע' חי"א ילך.בלקו"ש

.‚Ï:מזה וההוראה
"עמי". בשם נקרא – העולם בעניני  עסקו שעיקר יהודי גם

הזקן  רבינו שפוסק "את 148וכפי ממ"ש שלמדים כפי להלוותו", מצוה .. ללוות שצריך "עשיר שגם
(סתם). עמי"
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ב.142) לה, ברכות
כב.143) כ,
כא.144) שם,
עה"פ.145) מכילתא

ו.146) כז, תבוא
תשכ"ט.147) משפטים ש"פ שיחת בשילוב
הלוואה.148) הל' ריש חו"מ שו"ע
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ושתיהן  בהוד, – גבורה בנצח, מתלבש שחסד כפי היתה דאצילות בחו"ג שהשגתו היינו, יסוד", הוד נצח
גם  הרי במילא בנה"י, מכסה) (שלבוש שנתלבשו כפי רק היתה חו"ג במדות שהשגתו וכיון ביסוד. –

ומצוות. התורה ענין אצלו שייך ולכן מציאות, אבל ביותר, נעלית – מציאות העולם הי' משה לגבי
.ËÎ– אלקות גילוי רק אלא אלקות, השגת ענין להיות יכול לא בי"ע שבעולמות נמצא עפ"ז אמנם,

כו' בבריאה (שמקומו עדן גן של החידוש כי כן, האמת אין "115והרי שבו הוא (oipdp"השכינה .136מזיו
האותות  בעת אפילו כי: ומופתים, ואותות צדיקים ידי על אלקות להתגלות דומה אינו שבג"ע הגילוי
פעולת  את רק המצרים ראו סוף ים קריעת בעת גופא. האלקי האור יתגלה שלא להיות יכול והמופתים

" שאמרו בנ"י (משא"כ עצמו האור את ראו לא הם אבל נבקע, שהים `ilÎהאור, df"137– בג"ע ואילו .(
ממנו. "נהנין" שלכן בהשגה, בגילוי בא גופא השכינה שזיו היינו, השכינה", מזיו "נהנין

השכינה"? מזיו ד"נהנין הענין בבי"ע שיהי' שייך כיצד הנ"ל, ע"פ ולכאורה,

אלו  מדות משתי הנמשך ואור החיות התפשטות* "השגת הוא עדן שגן הזקן, רבינו מבאר זה ועל
וממשיך: בנה"י, התלבשות ע"י לא עצמם, מחו"ג שנמשכת כפי החיות את משיגים ששם כלומר, חו"ג",

פנימית. השגה כו'", מזון "והוא

צריכה  היתה השכינה זיו מצד הרי בגילוי, השכינה זיו מאיר שבג"ע כיון מובן: אינו עדיין אך
בג"ע? שישנה המציאות להתבטל

השגה  ענינו – ג"ע השייכות115ועוד: ומהי ,zecndl?חו"ג

אותיות  כ"ב סוד ובו כו' רקיע נמתח חו"ג אלו מדות שתי ש"מהתפשטות הזקן, אדמו"ר מבאר זה ועל
מצמצום  שלמעלה האלקי האור נקבע הנבראים, מציאות המהוות התורה, שבאותיות היינו, התורה",
אינם  – הגבורה וצמצום החסד גילוי – המדות שתי תורה, מצד הוא שהענין כפי אבל כנ"ל. האותיות

"כדכתיב  המדות, משתי כלולה התורה כי זל"ז, כלולה 138סותרים שהתורה היינו, למו", דת אש מימינו
שבו. השכינה זיו וגילוי ג"ע מציאות יחד: הענינים שני להיות יכולים ולכן מאש. וגם מימין גם

מוח הוא שדעת בזה שכוונתו הדעת", סוד הוא הזה הרקיע "כי בתניא שממשיך מה גם `cgוזהו
והוא ביחד, וגבורה חסד והבנה.genוכולל השגה –

.Ï:מובן אינו עדיין אך
התורה  לימוד ענין ישנו בג"ע א) ענינים: שני ישנם ("במתים 139בג"ע המצוות קיום ענין ולא ,

בג"ע.140חפשי" ישנו המצוות קיום על השכר  אבל המצוות, קיום אין בג "ע ב) .(

הי  הרי – תורה בשלמא המצוות: קיום על השכר בג"ע להיות יכול איך הקושיא, כלולה ומתעוררת א
בהתחלקות, הרי הם מצוות אבל (כנ"ל), ביחד וגבורה מחסד

בכל 141וכידוע  מהלך שהדם הוא, לאברים דם בין והחילוק לאברים, ומצוות לדם נמשלה שתורה
שלו, ענין יש אבר לכל מזה, זה מחולקים הם האברים משא"כ הגוף, אברי

סי"ט. כבאגה"ק – הפירוש (*

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

שאמר  מה ידוע הרי ולכאורה, במקורו, תמיד כלול שהנברא
רואה  שאינו וש"נ) .258 ע' ריש ח"ד מנחם תורת (ראה אדמוה"ז
ח"ג  ב"התמים" איתא וכן שבו, הפועל כח את רק באלקן", ַ"דעם
הוא  הכוונה לראות, לעין רשות ניתנה אילו בתניא שמ"ש רז) (ע'
וא"כ, לראות*, רשות ניתנה עבודה ע"י אבל עבודה, בלא דוקא

לראות? רשות להם שניתנה באלו התומ"צ ענין מהו

ס"ה.136) אגה"ק
ב.137) טו, בשלח
ב.138) לג, ברכה
פמ"א.139) תניא
וש"נ.140) א. ל, שבת וראה ו. פח, תהלים
ובכ"מ.141) אֿב. יג, במדבר בלקו"ת בארוכה

dprnn) lkyende likynd cgiizp z"zae ,eicde slwd dlrzpe jkcfp ,oiltzd zgpd ± devnd meiw ± i"ry (oaenk ynn oiprd epi`e) c"r (*
.(`"hily x"enc` w"k

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

ביחד  (שניהם אש שמימינו כתורה דלא – נפרדות מדות שתי הן וגבורה חסד מצוות, שמצד וכיון
שתהי' שייך לא לכאורה הרי – וביחד ze`ivndב)דת ביחד, והגבורה החסד מצד הבאה וענינו, ג"ע של

בהכרח  – החסד) (שמצד האור מאיר אם מחסד: בא אור שגילוי המצוות, ע"י הנמשך האור יאיר זה עם
תתבטל? הגבורה) (שמצד שהמציאות

לא  אכן נפרדות, מדות שתי וגבורה, חסד הן שהמצוות כיון לבושים": הן "והמצות אומר זה ועל
ולכן  מתבטלת. המציאות היתה בפנימיות, מאיר האור הי' אם שכן, בפנימיות. להאיר המצוות אור יכול
המגין  לבוש רק הוא המצוה ע"י שנמשך שהאור היינו, לבושים, של באופן רק הוא בג"ע המצוות שכר

בפנימיות. נמשך אינו אבל וכו', ומסייע

ואעפ"כ  בפנימיות, שבאה בג"ע, הנשמות מזון אכן היא ביחד, וגבורה חסד כלולות שבה כיון תורה,
כנ"ל. בלבד, לבושים הם מצוות משא"כ מתבטלת. המציאות אין

***

.‡Ï'אי והוא: רק] לכאורה – [צדדי ספק עפ"ז לפשוט יש – נכון (בכללותו) הנ"ל ביאור meiqבאם
הסיום). המציין מרובע החצאי חסר – הא' בדפוס (וגם פ"ד? שבסוף  מרובע בחצאי הבא

) פ"ה בסוף – הסיום – והביאור הנ"ל כל שבתחילת הקושיא mivexizdוע"פ meiqa על דהקושיות
– היחוד באופן הזקן אדמו"ר המוסגר).zlgzב mzlgzyשיטת

מובןוע  זה פי חצאיֿמרובע `zehyta–jiל 2 הבחור ֿהזעצער ראה כי הסוף? שישמיטו הטעות בא
וק"ל. זה. לפני בפרק לחפש לבו שם ולא מיותר, מהם א' שבודאי ואמר פ"ה, בסוף

***

.·Ï הפסוק על רש"י בפירוש ואם 71הביאור אם כל אומר ישמעאל "רבי עמי", את תלוה כסף "אם
מהן", א' וזה מג', חוץ רשות, שבתורה

בעניני  להתעסק צריך שיהודי היא ששיטתו דכיון ישמעאל, רבי של שמו מזכיר שרש"י הטעם –
ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג פרנסתו, לצורך ולבוא 142העולם ההשתדלות במדת ליכשל יוכל בנקל הרי ,

" ולכן להלואה, זקוק שיהי' להלוותו;daegלמצב "

בפסוק  הפירוש כי ישמעאל, רבי של שמו רש"י מזכיר יתרו בס"פ ש"143וכן אבנים", מזבח daeg"ואם
לפסוק  בהמשך בא זה שפסוק (ולא אבנים" מזבח לבנות רשות),144עליך והוא לי", תעשה אדמה "מזבח

עמודים" גבי על יבננו "שלא פירושו אדמה" ש"מזבח שסובר ישמעאל ר' לשיטת אפשר 145הוא אי ולכן ,
אודות מדובר אבנים" "מזבח שבפסוק כיון אבנים", מזבח "ואם נאמר לזה שבהמשך עצמו,gafndלפרש

אודות מדובר אדמה" "מזבח בפסוק eziipaואילו ote`.המזבח של

מהפסוק  הוכחה מביא בריאתה 146ורש"י משעת בטבעה שלימה שהיא באבן ששייך שלמות", "אבנים
לעשותו  שאפשר כיון רשות, אינו אבנים" ש"מזבח מוכח ומזה אדם, בידי עשוי' ואינה שמים), (בידי

– חובה אלא מלבנים, גם

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י וא 147הוגה 99 ע' חי"א ילך.בלקו"ש

.‚Ï:מזה וההוראה
"עמי". בשם נקרא – העולם בעניני  עסקו שעיקר יהודי גם

הזקן  רבינו שפוסק "את 148וכפי ממ"ש שלמדים כפי להלוותו", מצוה .. ללוות שצריך "עשיר שגם
(סתם). עמי"
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ב.142) לה, ברכות
כב.143) כ,
כא.144) שם,
עה"פ.145) מכילתא

ו.146) כז, תבוא
תשכ"ט.147) משפטים ש"פ שיחת בשילוב
הלוואה.148) הל' ריש חו"מ שו"ע

רמשך בעמוד הר



לב

mihtyn zyxt zegiy ihewl יא כרך

הפסוק ‡. על אזנו 1בפרשתנו את אדוניו "ורצע
של  אלא אינו או "הימנית, רש"י: מפרש במרצע"
נאמר  לגזירהֿשוה, אזן אזן לומר תלמוד שמאל,

במצורע  ונאמר אזנו את אדוניו ורצע תנוך 2כאן
הימנית" כאן אף הימנית להלן מה הימנית .3אזנו

"ורצע  נאמר בפסוק רש"י: של כוונתו בפשטות
את אם `epfאדוניו פירש ולא יחיד, לשון - גו'"

רש"י  מפרש לכן שמאל, של אזן או ימין של אזן
שוה' 'גזירה דלמדים "הימנית", לאזן שהכוונה

ממצורע.

רש"י  של לשונו מאריכות להבין: צריך אמנם
הוא) מיותר (דלכאורה שמאל" של אלא אינו "או
היא  הכתוב שכוונת יותר מסתבר שבעצם משמע

אלא דוקא, השמאלית לפרש gxkenyלאזן
ממצורע  שוה' ה'גזירה מצד וצריך 4"הימנית" -

הטעם? להבין

דבור):·. (באותו רש"י וממשיך
אברים 5"ומה  שאר מכל להרצע אזן ראה

ששמעה  זאת אזן זכאי בן יוחנן ר' אמר שבגוף,
תגנוב  לא סיני הר מוכר 6על ואם תרצע. וגנב והלך

אזן  ישראל 7עצמו, בני לי כי סיני הר על ששמעה
ר"ש 8עבדים  תרצע. לעצמו אדון וקנה הי'9והלך

ומזוזה  דלת נשתנו מה חומר, כמין זה מקרא דורש
שבבי  כלים שהיו מכל ומזוזה דלת הקב"ה אמר ת,

שתי  ועל המשקוף על כשפסחתי במצרים עדים
הם  עבדי עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי המזוזות
לעצמו  אדון וקנה זה והלך לעבדים עבדים ולא

בפניהם". ירצע

להבין: וצריך

למה  מסביר (אינו הרי "תרצע" ששמעה אזן א)
אזן zipnidאזן למה טעם זהו אלא) נרצעת דוקא

ובמילא  שבגוף, אברים שאר מכל אחד ולא נרצעת
זה  לפני רש"י שכתב למה ושייכות קשר לזה אין
והוה  – דוקא "הימנית" לאזן ב"אזנו" שהכוונה
על  או נפרדים, דיבורים בשני לכתבם לרש"י ליה

פנים ומה siqendוא"וla`כל ולא ראה, מה :
ראה?

כך  אחר רש"י שהביא מה קשה ביותר ב)
ומזוזה  דלת נשתנו "מה דר"ש הדרש דבור) (באותו

לפרש רש"י של כוונתו דאם למה mrhdכו'":
לפרשו  לרש"י ליה הוה כו'" ומזוזה דלת "נשתנו

df iptl הדלת "אל התיבות על עצמו) בפני (ובדבור
פי דעל לומר ובהכרח המזוזה"; אל lyאו eheyt

`xwn היה ר"ש רש"י: לשון (וכדיוק קושיא זו אין
yxec למה בהמשך שבא אלא כו'), נשתנו מה כו'

זה  לפני רש"י של 10שפירש  השייכות להבין וצריך .
שלפניו? רש"י לדברי ר"ש דרשת

מכיון  הוא הרציעה דטעם רש"י, בדברי ג)
. . וגנב והלך תגנוב לא . . ששמעה זאת ד"אזן
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ו.1) כא,
"תנוך2) הלשון שם בהכתוב כח. כה. יז. יד. יד, `ofמצורע

הוא  כת"י וברש"י רש"י דפוסי בכל אבל הימנית", המטהר
קכב. ראה פ' ספרי עה"פ, במכילתא וכ"ה כבפנים.

לשון).3) (בשינוי עה"פ מכילתא
לומר 4) תיתי (דמהיכא זה או ר"ל כו' אינו "או כתב: הרע"ב

אינו "או רש"י מלשון אבל הימנית)"; ולא כו'"`l`השמאלית
וכיו"ב) כו'" ת"ל איזו יודע איני - "אזנו כותב שאינו (ובפרט

וכבפנים. שמאל של דוקא דהוי לומר דסברא משמע
לשון).5) (בשינוי עה"פ מכילתא
משכיל 6) ריב"א, רא"ם, עה"ת, זקנים (מושב מפרשים בכמה

בגונב  מיירי יג) כ, (יתרו דעשה"ד תגנוב" ד"לא הקשו ועוד) לדוד
(קדושים  תגנובו" מ"לא להביא והו"ל שם) רש"י (ראה נפשות
ועוד  לדוד משכיל חזקוני, [וראה ממון בגונב שמדבר יא) יט,

תגנובו]. לא דצ"ל שהגיהו
לא בסיני ששמעה אזן דה"ק י"ל שתירץ: רא"ם aepbzוראה

לא אזהרת גם בו שנכללה כללות בממון eaepbzבדרך דמיירי
יב) (כד, לקמן כפרש"י - בעשה"ד נכללות המצוות שכל (ובפרט

מרס"ג).
ששמעה "אזן אח"כ רש"י במ"ש ג"כ י"ל ipiqועד"ז xd lr

- נה)) (כה, בהר בפ' כ"א בעשה"ד (שאינו עבדים" בנ"י לי כי
llkpyאשר גו' "אנכי הראשון מצרים jiz`vedבדיבור מארץ

micar zianההוצאה היא כדאי שם: פרש"י וראה ,"eidzy
il micareyn אות כאן בתו"ש הובא (נג'ארא) טוב לקח וראה .

קכג.
ירושלמי  ע"פ - גו'" לך יהי' "לא הב' בדיבור גם שנכלל וי"ל
לך  יהי' לא סיני מהר ששמעה "אזן ה"ב) (סוף דקדושין פ"ק

עול  עלי' וקיבלה עומ"ש מעלי' ופירקה פני על אחרים אלקים
לי  כי בה"ס ששמעה "אזן מסיים ג"כ שם בירושלמי (אבל בו"ד"

עבדים"). בנ"י
ואכ"מ. בסידורו). (נדפסו רס"ג באזהרות ויל"ע

ב.7) כב, קדושין
(8.6 הערה לעיל וראה נה. שם, בהר
(9.45 הערה לקמן וראה אינו, כת"י ברש"י שם. קדושין

הפוך 10) בסדר ור"ש ריב"ז דרשות באו ושני ראשון בדפוס
ברוב  אבל ריב"ז*. של פירושו ואח"כ דר"ש הפי' קודם –

כבפנים. הוא הדפוסים

iptl aezka `a "'ebe zlcd z` eyibde" ik mrhd l"i dxe`kl (*
xeaicae f"ptl eyxtl i"yxl l"ed f"tl ik ± epi` la` ."epf` 'eb rvxe"

.miptak ,"dfefnd l` e` zlcd l`" zeaizd lr r"ta

mihtyn zyxt - zegiy ihewl

ישראל  בני לי כי . . ששמעה זאת אזן תרצע.
מובן: אינו - תרצע" . . והלך . . עבדים

על  משעבר תיכף להרצע צריך זה לפי (א)
שש  שיעברו עד אלא נרצע אינו ולמה - הציווים

וגו'"?11שנים  העבד יאמר "אמר אם דוקא אז וגם ,
לו  ואין בגנב רק זה דין תורה אמרה למה (ב)
("אזן  הרציעה טעם הרי – דין בבית ונמכר לשלם
גנב, בכל שייך תרצע") וגנב והלך . . ששמעה זאת

לשלם. מה לו כשיש גם

זה  טעם –12(ג) התורה ציוויי בכל הוא שייך
לרצוע צריך היה זה שיעבור ולפי ועון חטא כל על

במי  רק זה דין תורה אמרה ולמה האדם, עליו
ישראל  בני לי "כי או תגנוב" "לא על שעבר

?13עבדים"

רש"י:‚. בדברי להבין צריך גם
מי  להרצעת נוסף טעם רש"י מביא למה א)
תגנוב): לא על שעבר (משום דין בית שמכרוהו
שנים  שש שיעברו לאחר אלא נרצע שאינו מכיון

הוא epevxnויחליט גם הרי אדונו, אצל להשאר
אדון  כש"קנה – עצמו" "מוכר כשנעשה רק נרצע

?14לעצמו"

כי  ששמעה "אזן רש"י כתב עצמו" ב"מוכר ב)
. . עבדים ישראל בני dpweלי jlde לעצמו אדון

על אותו שמענישים היינו, xkneתרצע", jldy את
כפשטות dlgza15עצמו פירש לא ומדוע -

טענתו על שנענש אצא eiykrהכתובים "לא
חפשי"?

ידוע  מהגמרא 16ג) שמעתיק רש"י של דרכו
פי  על לפירושו הנצרכות התיבות רק ומדרשים

`xwn ly eheyt:דידן בנדון להבין צריך זה ולפי ,

ב"ששמעה הדיוק מהו ipiq(א) xd lr לכאורה - "
(סתם  "ששמעה מספיק נוגע 17היה מה (ב) ? "(
ש"היה ר"ש בדרשת yxecdfלהקדים `xwn כמין

xneg"18?

פעמים  כמה דובר השם 19ד) את מביא שכשרש"י
איזה  זה פי על לבאר בכדי הוא המימרא בעל של
כל  קשה ענין זה שאין אלא - מקרא של בפשוטו ענין
כן  ועל זה, את ישאל וממולח זריז תלמיד ורק כך,

efnxn;המימרא בעל של השם שמביא בזה רש"י
שרש"י  מקרא של בפשוטו הקושיא מהי להבין וצריך

המימרא. בעל של השם את שמביא בזה מתרצה

זה:„. בכל והביאור
אזן  ראה "ומה שכתב במה רש"י כוונת עיקר
בחרה  למה דקרא טעמא לפרש אינו כו'" להרצע

אין הפשט בדרך כי ֿ) דוקא באזן gxkdהתורה
התורה  דיני לפרטי טעם שהיא20ליתן אלא (`iyew

פירושו  ידי על הכתובים) (בפשטות המתעוררת
וכדלקמן. "הימנית", היינו ד"אזנו"

מגיע  למה הענין: בעצם תמיהה בהקדם ויובן
ומום  תמידי בזיון עונש זה לעבד כרציעה?21דוקא

לו  אפשר ואי שגנב במי הוא המדובר - ואדרבא
הוא  הרגיל דרך שעל לשלם, או הגניבה להחזיר
רעבונו  להשקיט וגנב הוא מדוכא שעני מפני
דעתו  על אותו העבירה העניות ביתו, בני ורעבון

קונו  דעת כזה,22ועל חמור עונש יענש ולמה -
שכתוב  מה דרך יגנוב 23(ועל כי לגנב יבוזו "לא

ירעב")? כי נפשו למלא
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אדוני 11) את אהבתי כשאומר שש לאחר שדוקא די"ל ואף
) ביותר גדול עוונו ולכן dpycאז לדוד) משכיל ראה - בחטאו

רש"י לשון מפשטות אבל אותו, `oecמענישים dpwe jld לעצמו
ש" מה על דקאי dpweמוכח jld וראה ס"ג, כדלקמן לכתחילה, "

ס"ה. לקמן
לא 12) ד"שמעה להטעם בנוגע בעיקרה היא שבפנים הקושיא

ציווי  שזהו י"ל עבדים", בנ"י לי כי ד"שמעה בהטעם כי תגנוב",
"עבד להיות ועיקרי פרטים.d'כללי ציווים משא"כ ,"

רא"13) עה"ת, זקנים מושב גם לדוד,ראה משכיל גו"א, ם,
ועוד.

בגירסת 14) בחר ורש"י שם. בקדושין מפורש שכן ובפרט
נז). (אות כאן תו"ת גם וראה דוקא. המכילתא

הוא 15) מחוייב . . שעבודו מתחלת והלא וא"ת חזקוני: וראה
גרס לפיכך . . זה .dpeweזהjledeמטעם שעבודו לסוף כלומר

פעם אדון וקונה וחוזר והולך .zipy.
וישב.16) לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש ג"כ ראה

ששמעה 17) אזן כ"א סיני הר נזכר לא שבמכילתא ובפרט
"ששמעה איתא ובגמרא זה*.ilewסתם. לשון העתיק לא ורש"י "

זה 18) לשון נאמר ובגמרא במכילתא עצמו שבנדו"ד ובפרט
– ובו דריב"ז** ושני `oiבדרש ראשון (בדפוס מעתיקו רש"י

הדפוסים  בכל אבל בריב"ז, גם חומר" "כמין הלשון כתוב
אינו). כת"י) (וברש"י

(19.204 ,191 ע' ח"ה לקו"ש ראה
בפשש"מ 20) הדינים טעמי לבאר מקום יש שבנדו"ד ואף

בסוג הם כאן הנאמרים שהדינים אינו mihtyncמכיון מ"מ, ,
" רש"י ל' כ"כ d`xמתאים dneבסגנון – כו'" אמר כו' iyew`אזן

למה  הרמז) (ע"ד הטעם מביא אינו שרש"י ולהעיר – ותירוץ.
מבעה"ת). זקנים דעת בעה"ט. (ראה מרצע

נרצע.21) כהן אם הפלוגתא מכילתא ראה
ב.22) מא, עירובין
ל.23) ו, משלי

mb) miqetcd lka la` .ipiqa ilew drnyy :aezk i"zk i"yxa (*
.35 dxrd onwl d`xe .df oeyl wzrp `l (ipye oey`x qetca

,f w"a `ztqez) df 'la cer epivn f"aix ly eizeyxcay xirdle (**
" :(a חמשה."xneg oink xne` f"aix 'id mixac



לג

mihtyn zyxt zegiy ihewl יא כרך

הפסוק ‡. על אזנו 1בפרשתנו את אדוניו "ורצע
של  אלא אינו או "הימנית, רש"י: מפרש במרצע"
נאמר  לגזירהֿשוה, אזן אזן לומר תלמוד שמאל,

במצורע  ונאמר אזנו את אדוניו ורצע תנוך 2כאן
הימנית" כאן אף הימנית להלן מה הימנית .3אזנו

"ורצע  נאמר בפסוק רש"י: של כוונתו בפשטות
את אם `epfאדוניו פירש ולא יחיד, לשון - גו'"

רש"י  מפרש לכן שמאל, של אזן או ימין של אזן
שוה' 'גזירה דלמדים "הימנית", לאזן שהכוונה

ממצורע.

רש"י  של לשונו מאריכות להבין: צריך אמנם
הוא) מיותר (דלכאורה שמאל" של אלא אינו "או
היא  הכתוב שכוונת יותר מסתבר שבעצם משמע

אלא דוקא, השמאלית לפרש gxkenyלאזן
ממצורע  שוה' ה'גזירה מצד וצריך 4"הימנית" -

הטעם? להבין

דבור):·. (באותו רש"י וממשיך
אברים 5"ומה  שאר מכל להרצע אזן ראה

ששמעה  זאת אזן זכאי בן יוחנן ר' אמר שבגוף,
תגנוב  לא סיני הר מוכר 6על ואם תרצע. וגנב והלך

אזן  ישראל 7עצמו, בני לי כי סיני הר על ששמעה
ר"ש 8עבדים  תרצע. לעצמו אדון וקנה הי'9והלך

ומזוזה  דלת נשתנו מה חומר, כמין זה מקרא דורש
שבבי  כלים שהיו מכל ומזוזה דלת הקב"ה אמר ת,

שתי  ועל המשקוף על כשפסחתי במצרים עדים
הם  עבדי עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי המזוזות
לעצמו  אדון וקנה זה והלך לעבדים עבדים ולא

בפניהם". ירצע

להבין: וצריך

למה  מסביר (אינו הרי "תרצע" ששמעה אזן א)
אזן zipnidאזן למה טעם זהו אלא) נרצעת דוקא

ובמילא  שבגוף, אברים שאר מכל אחד ולא נרצעת
זה  לפני רש"י שכתב למה ושייכות קשר לזה אין
והוה  – דוקא "הימנית" לאזן ב"אזנו" שהכוונה
על  או נפרדים, דיבורים בשני לכתבם לרש"י ליה

פנים ומה siqendוא"וla`כל ולא ראה, מה :
ראה?

כך  אחר רש"י שהביא מה קשה ביותר ב)
ומזוזה  דלת נשתנו "מה דר"ש הדרש דבור) (באותו

לפרש רש"י של כוונתו דאם למה mrhdכו'":
לפרשו  לרש"י ליה הוה כו'" ומזוזה דלת "נשתנו

df iptl הדלת "אל התיבות על עצמו) בפני (ובדבור
פי דעל לומר ובהכרח המזוזה"; אל lyאו eheyt

`xwn היה ר"ש רש"י: לשון (וכדיוק קושיא זו אין
yxec למה בהמשך שבא אלא כו'), נשתנו מה כו'

זה  לפני רש"י של 10שפירש  השייכות להבין וצריך .
שלפניו? רש"י לדברי ר"ש דרשת

מכיון  הוא הרציעה דטעם רש"י, בדברי ג)
. . וגנב והלך תגנוב לא . . ששמעה זאת ד"אזן

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

ו.1) כא,
"תנוך2) הלשון שם בהכתוב כח. כה. יז. יד. יד, `ofמצורע

הוא  כת"י וברש"י רש"י דפוסי בכל אבל הימנית", המטהר
קכב. ראה פ' ספרי עה"פ, במכילתא וכ"ה כבפנים.

לשון).3) (בשינוי עה"פ מכילתא
לומר 4) תיתי (דמהיכא זה או ר"ל כו' אינו "או כתב: הרע"ב

אינו "או רש"י מלשון אבל הימנית)"; ולא כו'"`l`השמאלית
וכיו"ב) כו'" ת"ל איזו יודע איני - "אזנו כותב שאינו (ובפרט

וכבפנים. שמאל של דוקא דהוי לומר דסברא משמע
לשון).5) (בשינוי עה"פ מכילתא
משכיל 6) ריב"א, רא"ם, עה"ת, זקנים (מושב מפרשים בכמה

בגונב  מיירי יג) כ, (יתרו דעשה"ד תגנוב" ד"לא הקשו ועוד) לדוד
(קדושים  תגנובו" מ"לא להביא והו"ל שם) רש"י (ראה נפשות
ועוד  לדוד משכיל חזקוני, [וראה ממון בגונב שמדבר יא) יט,

תגנובו]. לא דצ"ל שהגיהו
לא בסיני ששמעה אזן דה"ק י"ל שתירץ: רא"ם aepbzוראה

לא אזהרת גם בו שנכללה כללות בממון eaepbzבדרך דמיירי
יב) (כד, לקמן כפרש"י - בעשה"ד נכללות המצוות שכל (ובפרט

מרס"ג).
ששמעה "אזן אח"כ רש"י במ"ש ג"כ י"ל ipiqועד"ז xd lr

- נה)) (כה, בהר בפ' כ"א בעשה"ד (שאינו עבדים" בנ"י לי כי
llkpyאשר גו' "אנכי הראשון מצרים jiz`vedבדיבור מארץ

micar zianההוצאה היא כדאי שם: פרש"י וראה ,"eidzy
il micareyn אות כאן בתו"ש הובא (נג'ארא) טוב לקח וראה .

קכג.
ירושלמי  ע"פ - גו'" לך יהי' "לא הב' בדיבור גם שנכלל וי"ל
לך  יהי' לא סיני מהר ששמעה "אזן ה"ב) (סוף דקדושין פ"ק

עול  עלי' וקיבלה עומ"ש מעלי' ופירקה פני על אחרים אלקים
לי  כי בה"ס ששמעה "אזן מסיים ג"כ שם בירושלמי (אבל בו"ד"

עבדים"). בנ"י
ואכ"מ. בסידורו). (נדפסו רס"ג באזהרות ויל"ע

ב.7) כב, קדושין
(8.6 הערה לעיל וראה נה. שם, בהר
(9.45 הערה לקמן וראה אינו, כת"י ברש"י שם. קדושין

הפוך 10) בסדר ור"ש ריב"ז דרשות באו ושני ראשון בדפוס
ברוב  אבל ריב"ז*. של פירושו ואח"כ דר"ש הפי' קודם –

כבפנים. הוא הדפוסים

iptl aezka `a "'ebe zlcd z` eyibde" ik mrhd l"i dxe`kl (*
xeaicae f"ptl eyxtl i"yxl l"ed f"tl ik ± epi` la` ."epf` 'eb rvxe"

.miptak ,"dfefnd l` e` zlcd l`" zeaizd lr r"ta

mihtyn zyxt - zegiy ihewl

ישראל  בני לי כי . . ששמעה זאת אזן תרצע.
מובן: אינו - תרצע" . . והלך . . עבדים

על  משעבר תיכף להרצע צריך זה לפי (א)
שש  שיעברו עד אלא נרצע אינו ולמה - הציווים

וגו'"?11שנים  העבד יאמר "אמר אם דוקא אז וגם ,
לו  ואין בגנב רק זה דין תורה אמרה למה (ב)
("אזן  הרציעה טעם הרי – דין בבית ונמכר לשלם
גנב, בכל שייך תרצע") וגנב והלך . . ששמעה זאת

לשלם. מה לו כשיש גם

זה  טעם –12(ג) התורה ציוויי בכל הוא שייך
לרצוע צריך היה זה שיעבור ולפי ועון חטא כל על

במי  רק זה דין תורה אמרה ולמה האדם, עליו
ישראל  בני לי "כי או תגנוב" "לא על שעבר

?13עבדים"

רש"י:‚. בדברי להבין צריך גם
מי  להרצעת נוסף טעם רש"י מביא למה א)
תגנוב): לא על שעבר (משום דין בית שמכרוהו
שנים  שש שיעברו לאחר אלא נרצע שאינו מכיון

הוא epevxnויחליט גם הרי אדונו, אצל להשאר
אדון  כש"קנה – עצמו" "מוכר כשנעשה רק נרצע

?14לעצמו"

כי  ששמעה "אזן רש"י כתב עצמו" ב"מוכר ב)
. . עבדים ישראל בני dpweלי jlde לעצמו אדון

על אותו שמענישים היינו, xkneתרצע", jldy את
כפשטות dlgza15עצמו פירש לא ומדוע -

טענתו על שנענש אצא eiykrהכתובים "לא
חפשי"?

ידוע  מהגמרא 16ג) שמעתיק רש"י של דרכו
פי  על לפירושו הנצרכות התיבות רק ומדרשים

`xwn ly eheyt:דידן בנדון להבין צריך זה ולפי ,

ב"ששמעה הדיוק מהו ipiq(א) xd lr לכאורה - "
(סתם  "ששמעה מספיק נוגע 17היה מה (ב) ? "(
ש"היה ר"ש בדרשת yxecdfלהקדים `xwn כמין

xneg"18?

פעמים  כמה דובר השם 19ד) את מביא שכשרש"י
איזה  זה פי על לבאר בכדי הוא המימרא בעל של
כל  קשה ענין זה שאין אלא - מקרא של בפשוטו ענין
כן  ועל זה, את ישאל וממולח זריז תלמיד ורק כך,

efnxn;המימרא בעל של השם שמביא בזה רש"י
שרש"י  מקרא של בפשוטו הקושיא מהי להבין וצריך

המימרא. בעל של השם את שמביא בזה מתרצה

זה:„. בכל והביאור
אזן  ראה "ומה שכתב במה רש"י כוונת עיקר
בחרה  למה דקרא טעמא לפרש אינו כו'" להרצע

אין הפשט בדרך כי ֿ) דוקא באזן gxkdהתורה
התורה  דיני לפרטי טעם שהיא20ליתן אלא (`iyew

פירושו  ידי על הכתובים) (בפשטות המתעוררת
וכדלקמן. "הימנית", היינו ד"אזנו"

מגיע  למה הענין: בעצם תמיהה בהקדם ויובן
ומום  תמידי בזיון עונש זה לעבד כרציעה?21דוקא

לו  אפשר ואי שגנב במי הוא המדובר - ואדרבא
הוא  הרגיל דרך שעל לשלם, או הגניבה להחזיר
רעבונו  להשקיט וגנב הוא מדוכא שעני מפני
דעתו  על אותו העבירה העניות ביתו, בני ורעבון

קונו  דעת כזה,22ועל חמור עונש יענש ולמה -
שכתוב  מה דרך יגנוב 23(ועל כי לגנב יבוזו "לא

ירעב")? כי נפשו למלא
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אדוני 11) את אהבתי כשאומר שש לאחר שדוקא די"ל ואף
) ביותר גדול עוונו ולכן dpycאז לדוד) משכיל ראה - בחטאו

רש"י לשון מפשטות אבל אותו, `oecמענישים dpwe jld לעצמו
ש" מה על דקאי dpweמוכח jld וראה ס"ג, כדלקמן לכתחילה, "

ס"ה. לקמן
לא 12) ד"שמעה להטעם בנוגע בעיקרה היא שבפנים הקושיא

ציווי  שזהו י"ל עבדים", בנ"י לי כי ד"שמעה בהטעם כי תגנוב",
"עבד להיות ועיקרי פרטים.d'כללי ציווים משא"כ ,"

רא"13) עה"ת, זקנים מושב גם לדוד,ראה משכיל גו"א, ם,
ועוד.

בגירסת 14) בחר ורש"י שם. בקדושין מפורש שכן ובפרט
נז). (אות כאן תו"ת גם וראה דוקא. המכילתא

הוא 15) מחוייב . . שעבודו מתחלת והלא וא"ת חזקוני: וראה
גרס לפיכך . . זה .dpeweזהjledeמטעם שעבודו לסוף כלומר

פעם אדון וקונה וחוזר והולך .zipy.
וישב.16) לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש ג"כ ראה

ששמעה 17) אזן כ"א סיני הר נזכר לא שבמכילתא ובפרט
"ששמעה איתא ובגמרא זה*.ilewסתם. לשון העתיק לא ורש"י "

זה 18) לשון נאמר ובגמרא במכילתא עצמו שבנדו"ד ובפרט
– ובו דריב"ז** ושני `oiבדרש ראשון (בדפוס מעתיקו רש"י

הדפוסים  בכל אבל בריב"ז, גם חומר" "כמין הלשון כתוב
אינו). כת"י) (וברש"י

(19.204 ,191 ע' ח"ה לקו"ש ראה
בפשש"מ 20) הדינים טעמי לבאר מקום יש שבנדו"ד ואף

בסוג הם כאן הנאמרים שהדינים אינו mihtyncמכיון מ"מ, ,
" רש"י ל' כ"כ d`xמתאים dneבסגנון – כו'" אמר כו' iyew`אזן

למה  הרמז) (ע"ד הטעם מביא אינו שרש"י ולהעיר – ותירוץ.
מבעה"ת). זקנים דעת בעה"ט. (ראה מרצע

נרצע.21) כהן אם הפלוגתא מכילתא ראה
ב.22) מא, עירובין
ל.23) ו, משלי

mb) miqetcd lka la` .ipiqa ilew drnyy :aezk i"zk i"yxa (*
.35 dxrd onwl d`xe .df oeyl wzrp `l (ipye oey`x qetca

,f w"a `ztqez) df 'la cer epivn f"aix ly eizeyxcay xirdle (**
" :(a חמשה."xneg oink xne` f"aix 'id mixac
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שהשפיל  זה דחקו: מצד לעבד עצמו במוכר וכן
מוכיח  אדון, של מרותו עליו וקיבל עצמו את
בניגוד  שהוא דבר שיעשה כדי עד עניותו שהציקתו

האדם. לטבע

רצונו על כך כדי עד לענשו אין כן eiykrוכמו
דהרי  חפשי") אצא ("לא אדונו אצל להישאר

את גו' "אהבתי היא שכלית ipaואת`izyטענתו
(ה  שילדה גו'" והילדים אדונו לו שנתן האשה יינו

כמו  מהם להפרד מוכרח יהא לחפשי ובצאתו לו)
על 24שכתוב  והרי - לאדוניה" תהיה וילדיה האשה

" נאמר: זו ויהיed`אהבה ציווה ed`אמר
.25ויעמוד"

בחרה  שאדרבא לומר צריך זו, תמיהה ומצד
ביותר, קל עונש זה כי זה רגיל בלתי בעונש התורה
מרצונם  האוזן לרצוע רגילים שהיו - כך כדי ועד
בנים  ונשים אנשים – נזם בו לתת בכדי הטוב

.26ובנות 

דרך ‰. (על דהטעם – הנ"ל פי על אולם
בכדי  הוא להרצע דוקא האזן נבחרה למה הפשט)

lwdl באזן תהיה שהרציעה מסתבר - בהעונש
ועל  מימין, פחותה ששמאל כיון דוקא. השמאלית

"ידכה" שמאל ליד בנוגע רש"י שפירש -27דרך ,
שהיא יד . . שמאל שהרציעה ddk"28"יד מסתבר ,

באזן הימנית zil`nydתהיה באזן ולא הפחותה
המעולה.

ב"אזנו" שהכוונה רש"י שפירש לאחרי ולכן,
של  אלא אינו "או מקשה "הימנית", לאוזן היא
שהכוונה  כנ"ל מסתבר הרי אדרבא היינו: שמאל",
היא  שוה' ש'גזירה ומתרץ שמאל? של לאוזן

זה שמטעם (היפך gxkenממצורע, "הימנית" לפרש
בפשטות  שמסתבר ).29ממה

השאלה  מתעוררת זה ידי על ראה "ומ 30אבל ה
"אזן  לרצוע ציוותה שהתורה כיון להירצע": אזן

zipnid בכדי להירצע האזן נבחרה שלא משמע "

ראה  "מה כן ואם אחר; מטעם אלא בענשו למעט
שבגוף"? אברים שאר מכל להירצע אזן

. . סיני הר על ששמעה "אזן רש"י: ומסביר
בהאוזן  דוקא להיות צריך זה דעונש והיינו תרצע".
ועברה  סיני הר על אלו ציוויים שמעה שאוזן מכיון
שהיא  שבאזנים המעולה נענשת גם (ולכן עליהם

דוקא). הימנית אזן - השומעת עיקר

.Â כזה עונש לנרצע מגיע למה הטעם ולבאר
נרצעת  שהאוזן דהטעם רש"י ממשיך (רציעה),
"ששמעה  מפני הוא בגניבתו) דין בית (במכרוהו

aepbz `l ישראל בני לי "כי ששמעה מטעם (ולא "
אצא  "לא באומרו לעצמו אדון קונה וזה עבדים.
אותו  מענישים עצמו במוכר זה דרך ועל חפשי");

ש" dpweעל jld על (ולא לעצמו" אדון (מלכתחלה)
חפשי"):eiykrשאומר אצא "לא

על  ועובר מחבירו גונב דכשאדם לעיל נתבאר
לומר אפשר הרי תגנוב, ד"לא היה qep`yהציווי

זה  שאין היות (עם ולכן ומצוקתו, דוחקו מצד
לענשו  אין מקום) מכל טובה, הלא הנהגתו מצדיק

שלא הטעם גם (וזהו דרציעה נענש lkבעונש גנב
זה). בעונש

הוא  הרי לאונסו, גונב שכשאדם מובן אמנם
ברבים; קלונו שיתפרסם רצונו ואין בזה מתבייש
בגניבתו  שנמכר הדבר ומתפרסם לעבד נמכר ואם
עת  - אדונו אצל שהותו עת וכל במאד לו מיצר

לחירות. יציאתו לעת מצפה הוא הרי – קלונו

ואדרבה, לחפשי, לצאת בהול אינו dvexואם
אין  שמעיקרא מוכיח זה הרי אדונו, אצל להשאר
בפרסום  לו איכפת שלא ועד בעיניו, בזיון הדבר
בגניבתו; ונמכר שגנב ידי על עבד שהוא הדבר
הרעה, תכונתו מצד שגנב תחילתו על מוכיח סופו
מפני  היה לא תגנוב" "לא הציווי על שעבר ומה
. . תגנוב לא . . ששמעה זאת "אוזן ולכן דחקו,

תרצע".

ז  דרך מצדעל עצמו במוכר מובן :ewgc31ה
דאנוס  מכיון ברציעה להענישו אין מעשה בשעת
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ד.24) כא, פרשתנו
בק"ש 25) הציווי קאי שע"ז פמ"ט תניא וראה א. קנב, שבת

בטבעו. בהן קשורה אדם של לבבו כי – לבבך בכל
בֿג.26) לב, תשא
טז.27) יג, בא
ט.28) שם
בנין 29) ולא דוקא, לגז"ש שצריך מה ג"כ להמתיק יש עפ"ז

של  צ"ל בענשו למעט שיש דבנדו"ד לחלק יש כי – וכדומה אב
"אזן  א): קד, (יבמות אזן ד"ה רש"י וראה כבפנים. דוקא, שמאל
רע"ב  ג"כ וראה בנרצע". בין במצורע בין צדדין משני מופנה אזן

כאן. פירש"י על
שהרציעה 30) הו"א גז"ש דבלי (עד"ז) תירץ לדוד במשכיל

אבל  צער, מעט אלא בו ואין ורך דק בשר שהוא דאזן באלי' היא
גז"ש  דאין כיון א"כ ממצורע גז"ש דילפינן רש"י שכתב השתא
דכוותה  ה"נ בתנוך דהיינו ממש האזן בגוף להלן מה הרי למחצה
איכא  ומעתה אחר במקום כמו גדול צער שם יש הרי א"כ

כו'. אזן ראתה מה לאקשויי
תנוך  הוא הרציעה שמקום כלל נזכר לא כאן בפרש"י אבל

ב). כא, קדושין עה"פ. מכילתא (וראה האזן
לא 31) שש שבתחלת שמפני לומר הוא דוחק כתב: ברא"ם

mihtyn zyxt - zegiy ihewl

"אהבתי  טוען זה אחרי באם אבל דחקו; מצד הוא
חפשי  לצאת רוצה ואינו וגו'" אדוני הרי 32את

חמור  - עבד להיות - זה ענין שאין בזה מוכיח
עצמו את וכשמכר מצד dlgzklאצלו, רק היה לא

qpe`,עבד להיות לו איכפת שלא אלא דחקו

אצל  להשאר עכשיו רצונו שעל היות עם ולכן -
על  (במקצת שהרי דרציעה בעונש לענשו אין אדונו
אשתו  אל הטבעית אהבתו מצד הוא אנוס פנים) כל
את  "אהבתי מטענתו מובן מקום מכל – כנ"ל ובניו

ipec` ומוכיח עבד להיות כך) (כל לי' איכפת שלא "
מלכתחלה  עצמו את מכר שלא תחלתו על סופו

ewgcמצד qpe` הטוב מרצונו על 33אלא נרצע ולכן ,
dpweש" jld."לעצמו אדון

וקנה  הלך (שלא שזה כן גם מובן זה פי על
דין בבית שנמכר אלא) אין ly`אדון, מרצונו,

בשעת  גו'" עבדים ישראל בני לי "כי מטעם לענשו
זו  דבשעה כיון וגו'". אדוני את "אהבתי אמירתו

הוא  שמי 34אנוס לפרש רש"י מוכרח ולכן כנ"ל; ,
"לא  על שעבר מפני נרצע דין, בית שמכרוהו

תגנוב".

.Ê אזן" רש"י של דיוקו כן גם יובן זה פי על
ipiqששמעה xd lr חומר יותר מודגש בזה כי – "

ה"נרצע":העו  של העונש וטעם ן
מפי  סיני הר על אותן שמע הרי אלו ציוויים

שיבא 35הקב"ה  הדבר שאפשר לפניו וידוע דגלוי ,
ללכת  השעה לו ותדחק עניות של מצב לידי האדם
נפשו  לפרנס בכדי לעבד עצמו את למכור או לגנוב

תגנוב" "לא לו ציווה מקום ומכל ביתו, 36ונפשות

הקב"ה  והרי וגו'", עבדים ישראל בני לי "כי ואמר
בריותיו  לכל ומפרנס לו 37הזן ימציא בטח ,

שיהיה38פרנסתו  ולא אחר, על gxkenבאופן לעבור
עליו  דחוק, במצב בהיותו גם ולכן יתברך. רצונו
ויחלצהו  יעזרהו שבודאי בהקב"ה לבטוח
ועבר  בהקב"ה בטח לא שהוא ומכיון ממצוקתו;
. . תגנוב לא . . ששמעה "אזן לכן ציוויו על
ישראל  בני לי כי . . ששמעה זאת אזן תירצע.

תירצע". . . עבדים

.Á לעיל המבואר ולהמתיק ביאור להוסיף והנה,
. . "ששמעה מכיון הוא באזן הרציעה על שהטעם
ומביא  רש"י מוסיף כו'", עבדים ישראל בני לי כי

jyndaדורש היה "ר"ש דעל xwn`לזה – וכו'" זה
דייקה  העבד) (רציעת דידן שבענין מבואר זה פי
הענין  בהם וירומז שיודגש העונש פרטי בכל תורה

עבדים" ישראל בני לי ("כי חטא ).39שבו
דרשת  שהביא מה על הטעם מבאר עצמו ורש"י
זה  מקרא דורש היה ש"ר"ש שמעתיק בזה ר"ש,

xneg oink:"

פירושה  וצרור 40"חומר" המרגליות "צרור
בעניננו  זה פירוש שפעולת רש"י ומדייק הבושם",
המרגליות  "צרור של וענינם פעולתם כעין הוא
(ובפרט  בחדר הנמצאת המרגלית הבושם": וצרור

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

לעצמו, אדון וקנה שהלך נקרא אינו דוחקו מחמת אלא עצמו מכר
ראשונה, פעם דוחקו מפני עצמו כשמוכר זקנים: מושב ראה אבל
משכיל  וראה כו', אבל שירצע דין אינו ולכן  עוני, מחמת נמכר

ועוד. לדוד,
האדון 32) על ובניו  אשתו ומזונות שמזונותיו שכיון ובפרט

שמכר  בעת שקיבל הכסף לו יש הרגיל ע"ד הרי ג) כא, (רש"י
(ראה  כהציווי האדון לו יעניק יציאתו בעת ועוד: לעבד, עצמו

הרי - לו" תעניק "הענק יד) לישאר `"`טו, הוא שרוצה לומר
מצד לחפשי.wgecdעבד יציאתו בעת שיהי'

אפי'33) רציעה שייכא דהוה דאה"נ תירץ, לדוד במשכיל
מיהא אלא . . daiigמתחלה `lלפי לנרצע אלא dpyyתורה

`hga(11 הערה לעיל ג"כ (וראה מספיק אינו זה תירוץ אבל .
אדם  חטאים שאר על גם ירצע לא למה הקושיא תשאר דלפ"ז

בחטא. ששנה
וכו'34) מרשות נמכר לא "שזה זקנים: במושב ג"כ וראה
רק dzryואעפ"י מכירה, המכירה זאת אינו מ"מ, עצמו, מוכר

מה על לענשו שאין ובודאי ב"ד". מכירת לכתחילה mxbyמסיבת
כעבד. להמכר

את35) אלקים וידבר ובפרש"י lkבפשש"מ: האלה. הדברים
שאמר א): כ, zxyr(יתרו d"awd צידה וראה א'. בדבור הדברות

והבינו ישראל ששמעו (שם) פרש"י על envrלדרך d"awd itn.
השני'dynykוגם בפעם לישראל הדברות ומשמיע מדבר הי'

ש"חזר ה"ז - יט) יט, שם lr(רש"י yxite"בפ"ע ודבור דבור כל
ששמעוit'היינו שגם itnהדבור ולהעיר א'). (בדבור הקב"ה

של קולו עם זה הי' הב' על d"awdבפעם לדרך צידה ראה -
(שם). פרש"י

ליתרו  תו"ש ראה - עשה"ד ושמיעת אמירת באופן השיטות
שם. ובמילואים ס"ח א) (כ,

ששמעה אזן (שם): דבקדושין רא"ם ilewולהעיר וראה כו',
של  קולו רק הא' בפעם ששמעו מה על דקאי -) כאן לדרך וצידה
לעיל  (ראה קולי ששמעה הל' רש"י כתב שלא ומה הקב"ה).
סיני" הר על "ששמעה שבלשונו מפני י"ל ובשוה"ג) 17 הערה

mzqaבפעם תגנוב" ד"לא הדבור ששמעו מה גם ע"י ipy'כולל
כנ"ל. משה

לאו"36) לאו ועל הן הן "על וענה ע"ע קיבל ג"כ והוא
)i"yxt.ואילך 119 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה א). כ, שם

ועד 37) ראמים מקרני וזן הקב"ה "יושב ב: קז, שבת ראה
וכו'".

פרנסתו 38) הקב"ה נותן או"א שכל ב: סז, כתובות ראה
בעתו.

שאין39) אף – ב"ד במכרוהו מהeyprlוגם mxbyעל
שאומר מה ועל כעבד, הרי eiykrלהימכר מ"מ אשתי את אהבתי

ג"כ  בו יש ולכן אליו גם שייך עבדים" בנ"י לי ד"כי זה ענין –
וגו'". הדלת אל ה"והגישו

שם.40) קדושין פרש"י
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שהשפיל  זה דחקו: מצד לעבד עצמו במוכר וכן
מוכיח  אדון, של מרותו עליו וקיבל עצמו את
בניגוד  שהוא דבר שיעשה כדי עד עניותו שהציקתו

האדם. לטבע

רצונו על כך כדי עד לענשו אין כן eiykrוכמו
דהרי  חפשי") אצא ("לא אדונו אצל להישאר

את גו' "אהבתי היא שכלית ipaואת`izyטענתו
(ה  שילדה גו'" והילדים אדונו לו שנתן האשה יינו

כמו  מהם להפרד מוכרח יהא לחפשי ובצאתו לו)
על 24שכתוב  והרי - לאדוניה" תהיה וילדיה האשה

" נאמר: זו ויהיed`אהבה ציווה ed`אמר
.25ויעמוד"

בחרה  שאדרבא לומר צריך זו, תמיהה ומצד
ביותר, קל עונש זה כי זה רגיל בלתי בעונש התורה
מרצונם  האוזן לרצוע רגילים שהיו - כך כדי ועד
בנים  ונשים אנשים – נזם בו לתת בכדי הטוב

.26ובנות 

דרך ‰. (על דהטעם – הנ"ל פי על אולם
בכדי  הוא להרצע דוקא האזן נבחרה למה הפשט)

lwdl באזן תהיה שהרציעה מסתבר - בהעונש
ועל  מימין, פחותה ששמאל כיון דוקא. השמאלית

"ידכה" שמאל ליד בנוגע רש"י שפירש -27דרך ,
שהיא יד . . שמאל שהרציעה ddk"28"יד מסתבר ,

באזן הימנית zil`nydתהיה באזן ולא הפחותה
המעולה.

ב"אזנו" שהכוונה רש"י שפירש לאחרי ולכן,
של  אלא אינו "או מקשה "הימנית", לאוזן היא
שהכוונה  כנ"ל מסתבר הרי אדרבא היינו: שמאל",
היא  שוה' ש'גזירה ומתרץ שמאל? של לאוזן

זה שמטעם (היפך gxkenממצורע, "הימנית" לפרש
בפשטות  שמסתבר ).29ממה

השאלה  מתעוררת זה ידי על ראה "ומ 30אבל ה
"אזן  לרצוע ציוותה שהתורה כיון להירצע": אזן

zipnid בכדי להירצע האזן נבחרה שלא משמע "

ראה  "מה כן ואם אחר; מטעם אלא בענשו למעט
שבגוף"? אברים שאר מכל להירצע אזן

. . סיני הר על ששמעה "אזן רש"י: ומסביר
בהאוזן  דוקא להיות צריך זה דעונש והיינו תרצע".
ועברה  סיני הר על אלו ציוויים שמעה שאוזן מכיון
שהיא  שבאזנים המעולה נענשת גם (ולכן עליהם

דוקא). הימנית אזן - השומעת עיקר

.Â כזה עונש לנרצע מגיע למה הטעם ולבאר
נרצעת  שהאוזן דהטעם רש"י ממשיך (רציעה),
"ששמעה  מפני הוא בגניבתו) דין בית (במכרוהו

aepbz `l ישראל בני לי "כי ששמעה מטעם (ולא "
אצא  "לא באומרו לעצמו אדון קונה וזה עבדים.
אותו  מענישים עצמו במוכר זה דרך ועל חפשי");

ש" dpweעל jld על (ולא לעצמו" אדון (מלכתחלה)
חפשי"):eiykrשאומר אצא "לא

על  ועובר מחבירו גונב דכשאדם לעיל נתבאר
לומר אפשר הרי תגנוב, ד"לא היה qep`yהציווי

זה  שאין היות (עם ולכן ומצוקתו, דוחקו מצד
לענשו  אין מקום) מכל טובה, הלא הנהגתו מצדיק

שלא הטעם גם (וזהו דרציעה נענש lkבעונש גנב
זה). בעונש

הוא  הרי לאונסו, גונב שכשאדם מובן אמנם
ברבים; קלונו שיתפרסם רצונו ואין בזה מתבייש
בגניבתו  שנמכר הדבר ומתפרסם לעבד נמכר ואם
עת  - אדונו אצל שהותו עת וכל במאד לו מיצר

לחירות. יציאתו לעת מצפה הוא הרי – קלונו

ואדרבה, לחפשי, לצאת בהול אינו dvexואם
אין  שמעיקרא מוכיח זה הרי אדונו, אצל להשאר
בפרסום  לו איכפת שלא ועד בעיניו, בזיון הדבר
בגניבתו; ונמכר שגנב ידי על עבד שהוא הדבר
הרעה, תכונתו מצד שגנב תחילתו על מוכיח סופו
מפני  היה לא תגנוב" "לא הציווי על שעבר ומה
. . תגנוב לא . . ששמעה זאת "אוזן ולכן דחקו,

תרצע".

ז  דרך מצדעל עצמו במוכר מובן :ewgc31ה
דאנוס  מכיון ברציעה להענישו אין מעשה בשעת
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ד.24) כא, פרשתנו
בק"ש 25) הציווי קאי שע"ז פמ"ט תניא וראה א. קנב, שבת

בטבעו. בהן קשורה אדם של לבבו כי – לבבך בכל
בֿג.26) לב, תשא
טז.27) יג, בא
ט.28) שם
בנין 29) ולא דוקא, לגז"ש שצריך מה ג"כ להמתיק יש עפ"ז

של  צ"ל בענשו למעט שיש דבנדו"ד לחלק יש כי – וכדומה אב
"אזן  א): קד, (יבמות אזן ד"ה רש"י וראה כבפנים. דוקא, שמאל
רע"ב  ג"כ וראה בנרצע". בין במצורע בין צדדין משני מופנה אזן

כאן. פירש"י על
שהרציעה 30) הו"א גז"ש דבלי (עד"ז) תירץ לדוד במשכיל

אבל  צער, מעט אלא בו ואין ורך דק בשר שהוא דאזן באלי' היא
גז"ש  דאין כיון א"כ ממצורע גז"ש דילפינן רש"י שכתב השתא
דכוותה  ה"נ בתנוך דהיינו ממש האזן בגוף להלן מה הרי למחצה
איכא  ומעתה אחר במקום כמו גדול צער שם יש הרי א"כ

כו'. אזן ראתה מה לאקשויי
תנוך  הוא הרציעה שמקום כלל נזכר לא כאן בפרש"י אבל

ב). כא, קדושין עה"פ. מכילתא (וראה האזן
לא 31) שש שבתחלת שמפני לומר הוא דוחק כתב: ברא"ם

mihtyn zyxt - zegiy ihewl

"אהבתי  טוען זה אחרי באם אבל דחקו; מצד הוא
חפשי  לצאת רוצה ואינו וגו'" אדוני הרי 32את

חמור  - עבד להיות - זה ענין שאין בזה מוכיח
עצמו את וכשמכר מצד dlgzklאצלו, רק היה לא

qpe`,עבד להיות לו איכפת שלא אלא דחקו

אצל  להשאר עכשיו רצונו שעל היות עם ולכן -
על  (במקצת שהרי דרציעה בעונש לענשו אין אדונו
אשתו  אל הטבעית אהבתו מצד הוא אנוס פנים) כל
את  "אהבתי מטענתו מובן מקום מכל – כנ"ל ובניו

ipec` ומוכיח עבד להיות כך) (כל לי' איכפת שלא "
מלכתחלה  עצמו את מכר שלא תחלתו על סופו

ewgcמצד qpe` הטוב מרצונו על 33אלא נרצע ולכן ,
dpweש" jld."לעצמו אדון

וקנה  הלך (שלא שזה כן גם מובן זה פי על
דין בבית שנמכר אלא) אין ly`אדון, מרצונו,

בשעת  גו'" עבדים ישראל בני לי "כי מטעם לענשו
זו  דבשעה כיון וגו'". אדוני את "אהבתי אמירתו

הוא  שמי 34אנוס לפרש רש"י מוכרח ולכן כנ"ל; ,
"לא  על שעבר מפני נרצע דין, בית שמכרוהו

תגנוב".

.Ê אזן" רש"י של דיוקו כן גם יובן זה פי על
ipiqששמעה xd lr חומר יותר מודגש בזה כי – "

ה"נרצע":העו  של העונש וטעם ן
מפי  סיני הר על אותן שמע הרי אלו ציוויים

שיבא 35הקב"ה  הדבר שאפשר לפניו וידוע דגלוי ,
ללכת  השעה לו ותדחק עניות של מצב לידי האדם
נפשו  לפרנס בכדי לעבד עצמו את למכור או לגנוב

תגנוב" "לא לו ציווה מקום ומכל ביתו, 36ונפשות

הקב"ה  והרי וגו'", עבדים ישראל בני לי "כי ואמר
בריותיו  לכל ומפרנס לו 37הזן ימציא בטח ,

שיהיה38פרנסתו  ולא אחר, על gxkenבאופן לעבור
עליו  דחוק, במצב בהיותו גם ולכן יתברך. רצונו
ויחלצהו  יעזרהו שבודאי בהקב"ה לבטוח
ועבר  בהקב"ה בטח לא שהוא ומכיון ממצוקתו;
. . תגנוב לא . . ששמעה "אזן לכן ציוויו על
ישראל  בני לי כי . . ששמעה זאת אזן תירצע.

תירצע". . . עבדים

.Á לעיל המבואר ולהמתיק ביאור להוסיף והנה,
. . "ששמעה מכיון הוא באזן הרציעה על שהטעם
ומביא  רש"י מוסיף כו'", עבדים ישראל בני לי כי

jyndaדורש היה "ר"ש דעל xwn`לזה – וכו'" זה
דייקה  העבד) (רציעת דידן שבענין מבואר זה פי
הענין  בהם וירומז שיודגש העונש פרטי בכל תורה

עבדים" ישראל בני לי ("כי חטא ).39שבו
דרשת  שהביא מה על הטעם מבאר עצמו ורש"י
זה  מקרא דורש היה ש"ר"ש שמעתיק בזה ר"ש,

xneg oink:"

פירושה  וצרור 40"חומר" המרגליות "צרור
בעניננו  זה פירוש שפעולת רש"י ומדייק הבושם",
המרגליות  "צרור של וענינם פעולתם כעין הוא
(ובפרט  בחדר הנמצאת המרגלית הבושם": וצרור
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לעצמו, אדון וקנה שהלך נקרא אינו דוחקו מחמת אלא עצמו מכר
ראשונה, פעם דוחקו מפני עצמו כשמוכר זקנים: מושב ראה אבל
משכיל  וראה כו', אבל שירצע דין אינו ולכן  עוני, מחמת נמכר

ועוד. לדוד,
האדון 32) על ובניו  אשתו ומזונות שמזונותיו שכיון ובפרט

שמכר  בעת שקיבל הכסף לו יש הרגיל ע"ד הרי ג) כא, (רש"י
(ראה  כהציווי האדון לו יעניק יציאתו בעת ועוד: לעבד, עצמו

הרי - לו" תעניק "הענק יד) לישאר `"`טו, הוא שרוצה לומר
מצד לחפשי.wgecdעבד יציאתו בעת שיהי'

אפי'33) רציעה שייכא דהוה דאה"נ תירץ, לדוד במשכיל
מיהא אלא . . daiigמתחלה `lלפי לנרצע אלא dpyyתורה

`hga(11 הערה לעיל ג"כ (וראה מספיק אינו זה תירוץ אבל .
אדם  חטאים שאר על גם ירצע לא למה הקושיא תשאר דלפ"ז

בחטא. ששנה
וכו'34) מרשות נמכר לא "שזה זקנים: במושב ג"כ וראה
רק dzryואעפ"י מכירה, המכירה זאת אינו מ"מ, עצמו, מוכר

מה על לענשו שאין ובודאי ב"ד". מכירת לכתחילה mxbyמסיבת
כעבד. להמכר

את35) אלקים וידבר ובפרש"י lkבפשש"מ: האלה. הדברים
שאמר א): כ, zxyr(יתרו d"awd צידה וראה א'. בדבור הדברות

והבינו ישראל ששמעו (שם) פרש"י על envrלדרך d"awd itn.
השני'dynykוגם בפעם לישראל הדברות ומשמיע מדבר הי'

ש"חזר ה"ז - יט) יט, שם lr(רש"י yxite"בפ"ע ודבור דבור כל
ששמעוit'היינו שגם itnהדבור ולהעיר א'). (בדבור הקב"ה

של קולו עם זה הי' הב' על d"awdבפעם לדרך צידה ראה -
(שם). פרש"י

ליתרו  תו"ש ראה - עשה"ד ושמיעת אמירת באופן השיטות
שם. ובמילואים ס"ח א) (כ,

ששמעה אזן (שם): דבקדושין רא"ם ilewולהעיר וראה כו',
של  קולו רק הא' בפעם ששמעו מה על דקאי -) כאן לדרך וצידה
לעיל  (ראה קולי ששמעה הל' רש"י כתב שלא ומה הקב"ה).
סיני" הר על "ששמעה שבלשונו מפני י"ל ובשוה"ג) 17 הערה

mzqaבפעם תגנוב" ד"לא הדבור ששמעו מה גם ע"י ipy'כולל
כנ"ל. משה

לאו"36) לאו ועל הן הן "על וענה ע"ע קיבל ג"כ והוא
)i"yxt.ואילך 119 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה א). כ, שם

ועד 37) ראמים מקרני וזן הקב"ה "יושב ב: קז, שבת ראה
וכו'".

פרנסתו 38) הקב"ה נותן או"א שכל ב: סז, כתובות ראה
בעתו.

שאין39) אף – ב"ד במכרוהו מהeyprlוגם mxbyעל
שאומר מה ועל כעבד, הרי eiykrלהימכר מ"מ אשתי את אהבתי

ג"כ  בו יש ולכן אליו גם שייך עבדים" בנ"י לי ד"כי זה ענין –
וגו'". הדלת אל ה"והגישו

שם.40) קדושין פרש"י
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כשהאדם  וכן - בתוכו הנמצאים והדברים החדר את
במקום  היותה עם הנה ויופי, תכשיט לשם נושאה

פוע  היא הרי בגוף, כל מסוים את ומקשטת לת
ומפיץ  פועל הבושם" "צרור וכן - הנושאה האדם

סביבתו  בכל טוב ריח

"כמין  הוא זה שפירוש רש"י שכותב וזהו -
"שנשתנו  הדבר בטעם זה שפירוש והיינו חומר",

" שהיו מפני ומזוזה" .micarדלת . במצרים
micarואמרתי l`xyi ipa il ik ומוסיף פועל כו'"

כיון  האזן נרצע (שלכן הקודמו בהענין גם הסברה
. . micar"ששמעה l`xyi ipa il ik.("'כו

של  כוונתו דאין מובן הנ"ל כל פי על והנה
בכדי  וכו'" להירצע אזן ראה ד"ומה בפירושו רש"י
רש"י  של ענינו זה דאין - דקרא טעמא להסביר
דקרא, טעמא לבאר מקרא של פשוטו בפירוש
זה  טעם לפרש הוכרח ולא התורה, עונשי טעמי

הקושי  להסיר פירושו 42אלא ידי על שנתעורר
zlgza וכנ"ל) הימנית" – "אזנו המתחיל דיבור

דר"ש  הדרשה רש"י הביא ולכן בארוכה); ב סעיף
עצמו  בפני המתחיל בדיבור ולא המוסיף וא"ו בלא
אלא  אינו זה דרש כי גו'" הדלת "אל על זה לפני

בפשוטו nrh`לפרש רש"י של ענינו זה ואין דקרא
מקרא  של 43של (השם וכותב רש"י שמדייק וזהו .

" המימרא) מרמז yxecהיהy"xבעל שבזה כו'"
שהוא  דר"ש דקרא, טעמא רק הוא זה שפירוש

דקרא" טעמא דרשו.44"דריש

בהמשך  רש"י הביאו מכלֿמקום אמנם,

דרש  שהוא מכיון זכאי בן יוחנן רבי של להמימרא
" שהוא xnegב"מקרא" oink"45.כנ"ל ,

ראה  "ומה להשאלה במענה קצת: אחר בסגנון
כו'", זכאי בן יוחנן רבי "אמר א) להרצע": אוזן

כו'". דורש היה "ר"ש ב)

.Ë שיטעון ממולח לתלמיד גם להסביר ובכדי
העון  הרי כך כל חמור בעונש יענש למה סוף דסוף
שהרי  תגנוב", "לא כסתם חמור אינו זו דגניבה
אדוני" את "אהבתי אומרו על וגם דחקו; מצד גונב
כן  גם טוען שהרי כך כל חמור עונש לעונשו קשה

כנ"ל, בני", ואת אשתי את גו' "אהבתי
בן  יוחנן "רבי אמרו זה שטעם רש"י מביא

זכאי":

שנקרא  (לאחרי זכאי בן יוחנן רבי של ענינו כל
החורבן  בעת שהיה הגם התורה, לימוד הי' רבן)

וכו' ועניות דחקות של מצב היה שאז ,46ולאחריו
רז"ל  בפרקמטיא)47וכמאמר עסק שנה "(מ'

הלך  ו"לא לימד", שנה וארבעים למד שנה ארבעים
בבית  אדם קדמו ולא כו', תורה בלי אמות ד'

תורה 48המדרש" שתתקיים דאג החורבן ובשעת ,
וחכמי'" יבנה לי "תן וביקש .49בישראל

אחד  לכל זכאי בן יוחנן רבי הורה זה ודבר
באבות  ששנה וכמו תורה 50ואחד, למדת "אם

לעצמך טובה תחזיק אל zxvepהרבה jkl ik."
בעל  של גם אדם, כל של תכליתו שזהו והיינו

בחיים.51עסק  ענינו ועיקר ,
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כ.41) קח, סנה' טז. ו, (נח תעשה צהר עה"פ מדרז"ל ראה
שם  עה"ת פרש"י ומ"מ מאירה. שמרגלית ועוד) יא. פל"א, ב"ר
לקו"ש  וראה אב"ט. מיני כו"כ כולל זהו כי – טובה אבן (רק)

.4 להערה בשוה"ג 19 ע' ח"י
ראה 42) דמה הטעם רק ביאר שריב"ז מה ג"כ מובן ועפ"ז

טעמא  לפרש נחית אם (דלכאו' דדלת הטעם גם ביאר ולא אזן
טעם למ  לבאר כוונתו אין ריב"ז כי – ע"ז) הטעם גם ביאר לא ה

ד"ומה  הטעם ביאר לא שר"ש ומה הקושיא. לתרץ אלא הדבר
י"ל  וכבפנים) דקרא, טעמא לפרש שענינו (אף כו'" אזן ראה
היינו  ר"ש סתם (כי לפניו שהי' ריב"ז זה פי' שכבר בפשטות
רע"ק  של תלמידו ב), ב, שבועות משמו, ד"ה (רש"י רשב"י

ריב"ז)*. תלמיד הגדול אליעזר ר' תלמיד
ראה 43) "מה  דהשאלה בפרש"י, הסדר שינוי יומתק ועפ"ז

כו'" f"aixהביאהl`אזן ixacaשאלה היא כנ"ל n"yyta(ֿכי ,
הביאה כו'" נשתנו "ומה והשאלה y"xס"ב), ixaca זוהי כי -)

דקרא). טעמא דדריש למאן רק קושיא
וש"נ.44) א. כג, יבמות ב. מב, יומא

"ר"ש הגירסא שם) (קדושין וכ"ה x"aבגמרא כו'", דורש הי'

.dxrdd miptak xnel gxkene ,y"x lr jnq f"aixy xnel oi` la` (*

הוא  הדפוסים ושאר ראשון בדפוס אבל דרש"י. שני בדפוס
בהגירסא  בחר שרש"י זה מובן בפנים המבואר ועפ"י כבפנים.

דקרא. טעמא דדריש הוא סתם ר"ש כי – (סתם) ר"ש
כיון 45) – דר"ש הדרש ליתא כת"י דברש"י הטעם דזהו וי"ל

.9 הערה לעיל וראה מצ"ע. בפשש"מ עיקרי ענין שאינו
ובכ"מ.46) ואילך. א נו גיטין ראה

סוטה: מס' בסוף פרש"י על התויו"ט קושיית תתורץ ועפי"ז
לא  "זה רש"י כתב החכמה" זיו בטל ריב"ז "משמת דבמשנה
כעין  מפרש לא "אמאי בתויו"ט עליו והקשה היא" מאי ידענא
פאבי  בן ישמעאל ר' "משמת (על - דלקמן" הכהונה לזיו שמפרש
רבים  וכהנים ועשיר חכם "שהי' רש"י דפי' הכהונה" זיו בטל

ולכאורה שלחנו" על בריב"ז,אוכלים גם כן לפרש אפשר הרי
כו'). בטל ומשמת שלחנו על אוכלים רבים ות"ח עשיר שהי'

דאפי' -) כן לפרש לרש"י שא"א מובן המבואר עפ"י אמנם
כי  במשנה, זה לפרש אין החורבן קודם עשיר הי' שריב"ז את"ל
שנים  הרבה הי' וזה וכו', דעניות מצב הי' ולאח"ז החורבן בזמן

ד" הזמן כו'").znynלפני בטלה ריב"ז
א.47) מא, סנה'
א.48) כח, סוכה
ב.49) שם, גיטין
מ"ח.50) פ"ב
תורה51) למדת "אם מהל' מכפי daxdכדמשמע יותר דהיינו "
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זה דבר רש"י: שמדגיש i`kfוזהו oa opgei iax
ציוותה dxez(שענינו דהתורה והיינו, אמרו, (

אהבת  זו - ויהי אמר הוא ואמרה אשה לשאת
שאחר  עליו ציוותה ומכלֿמקום כנ"ל, כו' האשה

לחפשי, יצא שנים שש

הודיעה  התורה מקרב 52וכן אביון יחדל לא כי
תגנוב". "לא ציוותה ומכלֿמקום הארץ,

.„"ÂÈ שהפליא זכאי בן יוחנן ברבי מצינו ועוד
גמילות  ענין דר"נ מאד באבות וכמסופר 53חסדים,

על  עברו יהושע ר' ותלמידו זכאי בן יוחנן שרבי
אמר  בחורבנו, המקדש בית וראו המקדש מקום יד
רבי  ענהו חרב", שהוא זה על לנו "אוי יהושע ר'
אחת  כפרה לנו יש לך, ירע "אל זכאי בן יוחנן
ענין  השווה - חסדים" גמילות זה ואיזה כמותה

המקדש. בית לענין חסדים גמילות
רבי  אמרו זה שטעם בהביאו רש"י מרמז וזה
הדבר  טעם יותר מובן זה ידי על כי זכאי בן יוחנן
ועניות  דחקות של במצב שנמצא מי גם שנרצע:
- עמי את תלוה כסף "אם וציוותה תורה לו דאגה

מוצא 54חובה" היה בודאי הרי חובה שזה ומכיון ,
וללוות  להשתדל לו והיה שילווהו, וכמה כמה

אלו. ציווים על לעבור ולא חסדים גמילות

.‡È שבפירוש תורה" של ד"יינה מהענינים
דילן: רש"י

במשך  הגשמיים בעסקיהם כך כל הטרודים יש
לעבדים", "עבדים שהם עד החול ימי ששת
למשך  לעצמו אדון הקונה זה כאדם הגשמי לרצונם
 ֿ השבת יום "השביעי" יום בבוא וגם שנים, שש

חפשי  לצאת צריך שבו מכל 55קדש ולנוח לשבות ,
ולשחרר  חפשי לצאת רוצים אינם - חול עניני
הגשמיים, לעניניהם ושעבודם מאהבתם עצמם

העולם. בעניני הם ומוטרדים וטרודים

"כי ציווה הקב"ה ההוראה: באה זה בני ilועל
ה' עבודת הוא האדם של ענינו - עבדים" ישראל

המצוות  (וקיום התורה בלימוד לכך 56יתברך "כי ,(
ושליחותו  נשמתו ירידת תכלית זוהי נוצרת"
ומהווה  המחיה הקב"ה ציווי שזהו ומכיון בעולם,
הדרושים  והיכולת הכח לו יתן בודאי הרי הכל את
החול  בימי שגם דהיינו בעולם, שליחותו למלאות

אינו הגשמיים בעניניו mdlבעסקו careyn אין ,
אדרבא  אם כי לעבדים" "עבד של באופן עסקו

mda ynzyn.להקב"ה עבד להיות האמתי, לצרכו -
מבדיל  מקדש, הוא השבתֿקודש יום וכשבא

ועסקו  חול, מעניני לגמרי עצמו את הוא 57ומגביה
יתברך. ה' ועבודת התורה לימוד -

התורה  בעסק זו הנהגה ידי (והמצוות)58ועל
זה  ידי ועל הפרטי, מגלותו לחפשי האדם יוצא
דרך  ועל – הכללי מהגלות היציאה גם מקרב
עצמו  החורבן שבשעת זכאי בן יוחנן ברבי שמצינו

אצל שיתנוiaixgnפעל המקדש יבנה elבית
גדולה  סנהדרי תורת העסק 59וחכמיה ידי ועל -

לביאת  נזכה ובמהרה חורין, בן האדם נעשה בתורה
והמזוזה"60המשיח  ו"הדלת המקדש בית ולבנין

שעריה" בארץ ש"טבעו במצרים) עדים ,61(שהיו
וישלימו  במילואו.62יתגלו המקדש בית בנין
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aevwd xeriyd בו "והגית הוא שיעורם אוהל ויושבי ות"ח לו
dlile mnei פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' בארוכה (ראה כפשוטו "

ה"דֿה).
יא.52) טו, ראה
ה.53) פ"ד,
ב'54) שיחה לקמן וראה שם. ובפרש"י כד. כב, פרשתנו

לפרשתנו.
ג"כ 55) וראה הרמב"ם. בן אברהם לרבנו התורה פי' ראה

על  בחזקוני ממ"ש ג"כ ולהעיר .6 הערה לעיל הובא ירושלמי
שנמכר "דדחיל ezaipbaעבד שלו היר"ש העדר על דמורה –

) להם אמר . . רבותנו ששנו כמו . . מהקב"ה טפי )f"aixברייתא
כו'". קונו לכבוד עבד כבוד השוה זה

כללות 56) היא – לביהמ"ק ריב"ז דהשווה – שגמ"ח ולהעיר
נק' דבירושלמי פל"ז ובתניא ובכ"מ. ג) (כג, ראה (לקו"ת המצות

סל"ב). אגה"ק בסופו). פאה ירוש' (וראה כו' סתם מצוה בשם
פ'57) ריש שמעוני ילקוט וראה ס"ה. סר"צ אדה"ז שו"ע

47.וי  הערה 217 ע' ח"ו לקו"ש וראה בסופו. אגה"ק קהל.
זה 58) מנוול  בך פגע אם ב) ל, (קדושין ממרז"ל ולהעיר
מחז"ל c"ndialמשכהו בביאור 371 ע' ח"ב לקו"ש ג"כ וראה ,

שע"י  בתורה" שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין מ"כ) פ"ו (אבות
הנשמה משתחררת בתורה הבהמית.dzelbnהעסק ונפש בגוף

סע"א.59) לא, שם ב. כט, ר"ה
דוד 60) מבית מלך יעמוד ספי"א: מלכים הל' רמב"ם ראה

ולחזק  בה לילך ישראל כל ויכוף . . במצות ועוסק בתורה הוגה
אשר  (וידוע כו' ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה . . בדקה

ב  גם הרמב"ם שם).xcqמדייק הפרק התחלת ג"כ וראה דבריו.
במקומן 61) ביהמ"ק שערי יג: פט"ו במד"ר וראה ט. ב, איכה

וכ"ה  (עה"פ). יג פ"ב באיכ"ר וכ"ה גו', בארץ טבעו שנאמר נגנזו
לט. אות עה"פ תו"ת וראה א. ג, בזח"א גם

בנוגע 62) רז"ל שבמאמרי הדיעות ב' לתווך יש ועפי"ז
רש"י  א. כח, זח"א פקודי, ס"פ תנחומא ראה דלעתיד; למקדש
(בנוי  השמים מן יתגלה דלעתיד שהבנין סע"א מא, סוכה ותוס'
ירוש' ע"פ - ובסופו (רפי"א מלכים הל' ברמב"ם אבל ומשוכלל),
לקמן  ג"כ וראה ביהמ"ק. יבנה שמשיח ועוד) הי"א פ"א מגילה

.42 ,39 הערה שם ובהנסמן 185ֿ6 ע'
הדלתות  אבל השמים מן ירד שהביהמ"ק י"ל הנ"ל וע"פ
ויתגלו  יעלו אדם) בידי היו (שהן בארץ" ש"טבעו "שערי'"
- כולו בנאו כאילו נחשב הדלתות והמעמיד במקומם, ויעמידום

שם. לסוכה זהר שערי וראה ב. נג, ב"ב ראה



לז mihtyn zyxt - zegiy ihewl

ומאירה  אור מפיצה היא הרי – מרגליות) 41צרור

כשהאדם  וכן - בתוכו הנמצאים והדברים החדר את
במקום  היותה עם הנה ויופי, תכשיט לשם נושאה

פוע  היא הרי בגוף, כל מסוים את ומקשטת לת
ומפיץ  פועל הבושם" "צרור וכן - הנושאה האדם

סביבתו  בכל טוב ריח

"כמין  הוא זה שפירוש רש"י שכותב וזהו -
"שנשתנו  הדבר בטעם זה שפירוש והיינו חומר",

" שהיו מפני ומזוזה" .micarדלת . במצרים
micarואמרתי l`xyi ipa il ik ומוסיף פועל כו'"

כיון  האזן נרצע (שלכן הקודמו בהענין גם הסברה
. . micar"ששמעה l`xyi ipa il ik.("'כו

של  כוונתו דאין מובן הנ"ל כל פי על והנה
בכדי  וכו'" להירצע אזן ראה ד"ומה בפירושו רש"י
רש"י  של ענינו זה דאין - דקרא טעמא להסביר
דקרא, טעמא לבאר מקרא של פשוטו בפירוש
זה  טעם לפרש הוכרח ולא התורה, עונשי טעמי

הקושי  להסיר פירושו 42אלא ידי על שנתעורר
zlgza וכנ"ל) הימנית" – "אזנו המתחיל דיבור

דר"ש  הדרשה רש"י הביא ולכן בארוכה); ב סעיף
עצמו  בפני המתחיל בדיבור ולא המוסיף וא"ו בלא
אלא  אינו זה דרש כי גו'" הדלת "אל על זה לפני

בפשוטו nrh`לפרש רש"י של ענינו זה ואין דקרא
מקרא  של 43של (השם וכותב רש"י שמדייק וזהו .

" המימרא) מרמז yxecהיהy"xבעל שבזה כו'"
שהוא  דר"ש דקרא, טעמא רק הוא זה שפירוש

דקרא" טעמא דרשו.44"דריש

בהמשך  רש"י הביאו מכלֿמקום אמנם,

דרש  שהוא מכיון זכאי בן יוחנן רבי של להמימרא
" שהוא xnegב"מקרא" oink"45.כנ"ל ,

ראה  "ומה להשאלה במענה קצת: אחר בסגנון
כו'", זכאי בן יוחנן רבי "אמר א) להרצע": אוזן

כו'". דורש היה "ר"ש ב)

.Ë שיטעון ממולח לתלמיד גם להסביר ובכדי
העון  הרי כך כל חמור בעונש יענש למה סוף דסוף
שהרי  תגנוב", "לא כסתם חמור אינו זו דגניבה
אדוני" את "אהבתי אומרו על וגם דחקו; מצד גונב
כן  גם טוען שהרי כך כל חמור עונש לעונשו קשה

כנ"ל, בני", ואת אשתי את גו' "אהבתי
בן  יוחנן "רבי אמרו זה שטעם רש"י מביא

זכאי":

שנקרא  (לאחרי זכאי בן יוחנן רבי של ענינו כל
החורבן  בעת שהיה הגם התורה, לימוד הי' רבן)

וכו' ועניות דחקות של מצב היה שאז ,46ולאחריו
רז"ל  בפרקמטיא)47וכמאמר עסק שנה "(מ'

הלך  ו"לא לימד", שנה וארבעים למד שנה ארבעים
בבית  אדם קדמו ולא כו', תורה בלי אמות ד'

תורה 48המדרש" שתתקיים דאג החורבן ובשעת ,
וחכמי'" יבנה לי "תן וביקש .49בישראל

אחד  לכל זכאי בן יוחנן רבי הורה זה ודבר
באבות  ששנה וכמו תורה 50ואחד, למדת "אם

לעצמך טובה תחזיק אל zxvepהרבה jkl ik."
בעל  של גם אדם, כל של תכליתו שזהו והיינו

בחיים.51עסק  ענינו ועיקר ,
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כ.41) קח, סנה' טז. ו, (נח תעשה צהר עה"פ מדרז"ל ראה
שם  עה"ת פרש"י ומ"מ מאירה. שמרגלית ועוד) יא. פל"א, ב"ר
לקו"ש  וראה אב"ט. מיני כו"כ כולל זהו כי – טובה אבן (רק)

.4 להערה בשוה"ג 19 ע' ח"י
ראה 42) דמה הטעם רק ביאר שריב"ז מה ג"כ מובן ועפ"ז

טעמא  לפרש נחית אם (דלכאו' דדלת הטעם גם ביאר ולא אזן
טעם למ  לבאר כוונתו אין ריב"ז כי – ע"ז) הטעם גם ביאר לא ה

ד"ומה  הטעם ביאר לא שר"ש ומה הקושיא. לתרץ אלא הדבר
י"ל  וכבפנים) דקרא, טעמא לפרש שענינו (אף כו'" אזן ראה
היינו  ר"ש סתם (כי לפניו שהי' ריב"ז זה פי' שכבר בפשטות
רע"ק  של תלמידו ב), ב, שבועות משמו, ד"ה (רש"י רשב"י

ריב"ז)*. תלמיד הגדול אליעזר ר' תלמיד
ראה 43) "מה  דהשאלה בפרש"י, הסדר שינוי יומתק ועפ"ז

כו'" f"aixהביאהl`אזן ixacaשאלה היא כנ"ל n"yyta(ֿכי ,
הביאה כו'" נשתנו "ומה והשאלה y"xס"ב), ixaca זוהי כי -)

דקרא). טעמא דדריש למאן רק קושיא
וש"נ.44) א. כג, יבמות ב. מב, יומא

"ר"ש הגירסא שם) (קדושין וכ"ה x"aבגמרא כו'", דורש הי'

.dxrdd miptak xnel gxkene ,y"x lr jnq f"aixy xnel oi` la` (*

הוא  הדפוסים ושאר ראשון בדפוס אבל דרש"י. שני בדפוס
בהגירסא  בחר שרש"י זה מובן בפנים המבואר ועפ"י כבפנים.

דקרא. טעמא דדריש הוא סתם ר"ש כי – (סתם) ר"ש
כיון 45) – דר"ש הדרש ליתא כת"י דברש"י הטעם דזהו וי"ל

.9 הערה לעיל וראה מצ"ע. בפשש"מ עיקרי ענין שאינו
ובכ"מ.46) ואילך. א נו גיטין ראה

סוטה: מס' בסוף פרש"י על התויו"ט קושיית תתורץ ועפי"ז
לא  "זה רש"י כתב החכמה" זיו בטל ריב"ז "משמת דבמשנה
כעין  מפרש לא "אמאי בתויו"ט עליו והקשה היא" מאי ידענא
פאבי  בן ישמעאל ר' "משמת (על - דלקמן" הכהונה לזיו שמפרש
רבים  וכהנים ועשיר חכם "שהי' רש"י דפי' הכהונה" זיו בטל

ולכאורה שלחנו" על בריב"ז,אוכלים גם כן לפרש אפשר הרי
כו'). בטל ומשמת שלחנו על אוכלים רבים ות"ח עשיר שהי'

דאפי' -) כן לפרש לרש"י שא"א מובן המבואר עפ"י אמנם
כי  במשנה, זה לפרש אין החורבן קודם עשיר הי' שריב"ז את"ל
שנים  הרבה הי' וזה וכו', דעניות מצב הי' ולאח"ז החורבן בזמן

ד" הזמן כו'").znynלפני בטלה ריב"ז
א.47) מא, סנה'
א.48) כח, סוכה
ב.49) שם, גיטין
מ"ח.50) פ"ב
תורה51) למדת "אם מהל' מכפי daxdכדמשמע יותר דהיינו "

mihtyn zyxt - zegiy ihewl

זה דבר רש"י: שמדגיש i`kfוזהו oa opgei iax
ציוותה dxez(שענינו דהתורה והיינו, אמרו, (

אהבת  זו - ויהי אמר הוא ואמרה אשה לשאת
שאחר  עליו ציוותה ומכלֿמקום כנ"ל, כו' האשה

לחפשי, יצא שנים שש

הודיעה  התורה מקרב 52וכן אביון יחדל לא כי
תגנוב". "לא ציוותה ומכלֿמקום הארץ,

.„"ÂÈ שהפליא זכאי בן יוחנן ברבי מצינו ועוד
גמילות  ענין דר"נ מאד באבות וכמסופר 53חסדים,

על  עברו יהושע ר' ותלמידו זכאי בן יוחנן שרבי
אמר  בחורבנו, המקדש בית וראו המקדש מקום יד
רבי  ענהו חרב", שהוא זה על לנו "אוי יהושע ר'
אחת  כפרה לנו יש לך, ירע "אל זכאי בן יוחנן
ענין  השווה - חסדים" גמילות זה ואיזה כמותה

המקדש. בית לענין חסדים גמילות
רבי  אמרו זה שטעם בהביאו רש"י מרמז וזה
הדבר  טעם יותר מובן זה ידי על כי זכאי בן יוחנן
ועניות  דחקות של במצב שנמצא מי גם שנרצע:
- עמי את תלוה כסף "אם וציוותה תורה לו דאגה

מוצא 54חובה" היה בודאי הרי חובה שזה ומכיון ,
וללוות  להשתדל לו והיה שילווהו, וכמה כמה

אלו. ציווים על לעבור ולא חסדים גמילות

.‡È שבפירוש תורה" של ד"יינה מהענינים
דילן: רש"י

במשך  הגשמיים בעסקיהם כך כל הטרודים יש
לעבדים", "עבדים שהם עד החול ימי ששת
למשך  לעצמו אדון הקונה זה כאדם הגשמי לרצונם
 ֿ השבת יום "השביעי" יום בבוא וגם שנים, שש

חפשי  לצאת צריך שבו מכל 55קדש ולנוח לשבות ,
ולשחרר  חפשי לצאת רוצים אינם - חול עניני
הגשמיים, לעניניהם ושעבודם מאהבתם עצמם

העולם. בעניני הם ומוטרדים וטרודים

"כי ציווה הקב"ה ההוראה: באה זה בני ilועל
ה' עבודת הוא האדם של ענינו - עבדים" ישראל

המצוות  (וקיום התורה בלימוד לכך 56יתברך "כי ,(
ושליחותו  נשמתו ירידת תכלית זוהי נוצרת"
ומהווה  המחיה הקב"ה ציווי שזהו ומכיון בעולם,
הדרושים  והיכולת הכח לו יתן בודאי הרי הכל את
החול  בימי שגם דהיינו בעולם, שליחותו למלאות

אינו הגשמיים בעניניו mdlבעסקו careyn אין ,
אדרבא  אם כי לעבדים" "עבד של באופן עסקו

mda ynzyn.להקב"ה עבד להיות האמתי, לצרכו -
מבדיל  מקדש, הוא השבתֿקודש יום וכשבא

ועסקו  חול, מעניני לגמרי עצמו את הוא 57ומגביה
יתברך. ה' ועבודת התורה לימוד -

התורה  בעסק זו הנהגה ידי (והמצוות)58ועל
זה  ידי ועל הפרטי, מגלותו לחפשי האדם יוצא
דרך  ועל – הכללי מהגלות היציאה גם מקרב
עצמו  החורבן שבשעת זכאי בן יוחנן ברבי שמצינו

אצל שיתנוiaixgnפעל המקדש יבנה elבית
גדולה  סנהדרי תורת העסק 59וחכמיה ידי ועל -

לביאת  נזכה ובמהרה חורין, בן האדם נעשה בתורה
והמזוזה"60המשיח  ו"הדלת המקדש בית ולבנין

שעריה" בארץ ש"טבעו במצרים) עדים ,61(שהיו
וישלימו  במילואו.62יתגלו המקדש בית בנין
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aevwd xeriyd בו "והגית הוא שיעורם אוהל ויושבי ות"ח לו
dlile mnei פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' בארוכה (ראה כפשוטו "

ה"דֿה).
יא.52) טו, ראה
ה.53) פ"ד,
ב'54) שיחה לקמן וראה שם. ובפרש"י כד. כב, פרשתנו

לפרשתנו.
ג"כ 55) וראה הרמב"ם. בן אברהם לרבנו התורה פי' ראה

על  בחזקוני ממ"ש ג"כ ולהעיר .6 הערה לעיל הובא ירושלמי
שנמכר "דדחיל ezaipbaעבד שלו היר"ש העדר על דמורה –

) להם אמר . . רבותנו ששנו כמו . . מהקב"ה טפי )f"aixברייתא
כו'". קונו לכבוד עבד כבוד השוה זה

כללות 56) היא – לביהמ"ק ריב"ז דהשווה – שגמ"ח ולהעיר
נק' דבירושלמי פל"ז ובתניא ובכ"מ. ג) (כג, ראה (לקו"ת המצות

סל"ב). אגה"ק בסופו). פאה ירוש' (וראה כו' סתם מצוה בשם
פ'57) ריש שמעוני ילקוט וראה ס"ה. סר"צ אדה"ז שו"ע

47.וי  הערה 217 ע' ח"ו לקו"ש וראה בסופו. אגה"ק קהל.
זה 58) מנוול  בך פגע אם ב) ל, (קדושין ממרז"ל ולהעיר
מחז"ל c"ndialמשכהו בביאור 371 ע' ח"ב לקו"ש ג"כ וראה ,

שע"י  בתורה" שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין מ"כ) פ"ו (אבות
הנשמה משתחררת בתורה הבהמית.dzelbnהעסק ונפש בגוף

סע"א.59) לא, שם ב. כט, ר"ה
דוד 60) מבית מלך יעמוד ספי"א: מלכים הל' רמב"ם ראה

ולחזק  בה לילך ישראל כל ויכוף . . במצות ועוסק בתורה הוגה
אשר  (וידוע כו' ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה . . בדקה

ב  גם הרמב"ם שם).xcqמדייק הפרק התחלת ג"כ וראה דבריו.
במקומן 61) ביהמ"ק שערי יג: פט"ו במד"ר וראה ט. ב, איכה

וכ"ה  (עה"פ). יג פ"ב באיכ"ר וכ"ה גו', בארץ טבעו שנאמר נגנזו
לט. אות עה"פ תו"ת וראה א. ג, בזח"א גם

בנוגע 62) רז"ל שבמאמרי הדיעות ב' לתווך יש ועפי"ז
רש"י  א. כח, זח"א פקודי, ס"פ תנחומא ראה דלעתיד; למקדש
(בנוי  השמים מן יתגלה דלעתיד שהבנין סע"א מא, סוכה ותוס'
ירוש' ע"פ - ובסופו (רפי"א מלכים הל' ברמב"ם אבל ומשוכלל),
לקמן  ג"כ וראה ביהמ"ק. יבנה שמשיח ועוד) הי"א פ"א מגילה

.42 ,39 הערה שם ובהנסמן 185ֿ6 ע'
הדלתות  אבל השמים מן ירד שהביהמ"ק י"ל הנ"ל וע"פ
ויתגלו  יעלו אדם) בידי היו (שהן בארץ" ש"טבעו "שערי'"
- כולו בנאו כאילו נחשב הדלתות והמעמיד במקומם, ויעמידום

שם. לסוכה זהר שערי וראה ב. נג, ב"ב ראה



לקוטי לוי יצחק על התורהלח
בראשית ז, כג – וימח את כל היקום אשר על פני 
האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים 

וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה

סו

ביאור על הזהר, דשרי אומות למעלה הקב"ה מעבירם 
ומבטלם באש, והאומות למטה ע"י מים

וימח1 את כל היקום אשר על פני האדמה, רב אבא 
אמר, את כל לאכללא כל אנון שליטין דשלטין ממנן 
על ארעא, ודא הוא היקום אשר על פני האדמה, דכד 
עביד קדשא בריך הוא דינא בבני עלמא, אעבר לאנון 
שליטין דממנן עלייהו בקדמיתא, ולבתר לאנון דיתבי 
תחות גדפייהו, דכתיב )ישעי' כד, כא( יפקוד יהו"ה 
על צבא המרום במרום, ולבתר ועל מלכי האדמה על 
האדמה, והיך מתעברן קמיה, אלא אעבר לון בנורא 
יהו"ה  כי  כד(  ד,  )דברים  דכתיב  הוא  הדא  דדליק, 
אלהי"ך אש אוכלה הוא א"ל קנא, אשא )הוא( דאכיל 
אשא, ההוא יקום דעלייהו )נ"א מעבר( באשא, ואנון 
דיתבי תחותייהו במיא, ובגיני כך וימח את כל היקום 

1( ]תרגום ללה"ק[ וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, רבי אבא 
אמר מלות "את כל" באות לכלול כל אותם השרים ששולטים וממונים 
על יושבי הארץ שגם הם נמחו, וזהו מש"כ היקום אשר על פני האדמה 
למעלה  שהם  האומות,  את  ומעמידים  המקימים  האומות  שרי  )הם 
מפני האדמה(, כי כאשר הקב"ה עושה דין בבני העולם מעביר תחלה 
לאותם השרים הממונים על יושבי הארץ, ואח"כ לאומות היושבות 
תחת כנפיהם, דכתיב יפקוד ה' על צבא המרום במרום תחלה יפקוד 
על שרי מעלה שבמרום, ואח"כ יפקוד את מלכי האדמה שהם תחת 
השרים העליונים, ושואל הלא שרי האומות הם מלאכים רוחניים ואיך 
ובאיזה אופן מעביר אותם מלפניו, הדא הוא דכתיב כי יהו"ה אלהי"ך 
אש אוכלה הוא א"ל קנא פירוש, אש האוכלת אש, ומפרש את אלו 
מעבירם  עליהם  ושולטים  האומות  את  ומעמידים  המקימים  השרים 
ומבטלם באש, ואנון דיתבי תחותייהו במיא ואותם האומות היושבות 
כך  ובגיני  וחוסות בצלם העביר אותם במים בדור המבול,  תחתיהם 
)לכן כפל הכתוב ב' פעמים וימח וימחו כמ"ש( וימח את כל היקום 
אשר על פני האדמה )היינו השרים שלמעלה(, ולבתר מאדם עד בהמה 
עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ, כל אלין דלתתא אח"כ 

העביר ומחה את כל התחתונים.

אשר על פני האדמה, ולבתר מאדם עד בהמה עד רמש 
ועד עוף השמים, וימחו מן הארץ כל אלין דלתתא.

ספר הזהר חלק א דף סט, ע"א

כמ"ש2  בכלל  הם מחסד  היקום שהוא בשמים  כי 
הם  בארץ  דלתתא  אלין  וכל  שמים,  טפחה  וימיני 

מגבורה בכלל כמ"ש3 אף ידי יסדה ארץ.
 – אשא  ע"י  הוא  שבשמים  היקום  העברת  ולכן 

גבורה, היפך בחינתם.
והעברת כל יושבי מטה הוא ע"י מיא – חסד, היפך 

בחינתם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד לא

השביעי  בחודש  התבה  ותנח   – ד  ח,  בראשית 
בשבעה עשר יום לחודש על הרי אררט

סז

בתיבה הי' ח' בני אדם, לנגד תיקון הח' "נצר חסד" – בגי' 
"התבה"

נייחא  שנעשה  כו'.  השביעי  בחדש  התיבה  ותנח 
להתיבה. התבה גימט' נצר חסד4 במכוון.

והיו בה ח' אנשים, נח וג' בניו וד' נשותיהם לנגד 
תיקון הח'5, כמ"ש במ"א בארוכה בס"ד.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שי

2( ישעי' מח, יג. "ימין" הוא בחי' חסד.
3( שם. ראה זהר חלק ב' – פרשת שמות – דף כ, א וז"ל: "נטה ימינו 
וברא העולם שלמעלה, נטה שמאלו )בחי' גבורה( וברא העולם הזה 
וימיני טפחה שמים". ראה ספר  ידי יסדה ארץ  הדא הוא דכתיב אף 

המאמרים תרנ"ט עמוד צה )קה"ת ה'תשע"א(.
4( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, דענינו שגם מדת הדין נעשה רחמים, 

)התבה בגי' 412, וכן נצ"ר )340( + חס"ד )72( = 412(.
הסליחות  חיים שער  עץ  בפרי  ראה  חסד".  "נצר  הוא  הח'  תיקון   )5
א(  והוא:  ו(  לד,  )שמות  הרחמים  מדות  הי"ג  סדר  דמבאר  ד',  פרק 
"אל", ב( "רחום", ג( "וחנון", ד( "ארך", ה( "אפים", ו( "ורב חסד", 

ז( "ואמת", ח( "נצר חסד" וכו' ע"ש. מובא בסדר תשליך.



לט מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת משפטים

כא, ח – אם רעה בעיני אדוניה אשר לא 
למכרה  ימשל  לא  נכרי  לעם  והפדה  יעדה 

בבגדו בה

אשר  המשפטים  “ואלה   – היא  הפרשה  התחלת  א. 
תשים לפניהם", ובוא"ו המוסיף, “ואלה המשפטים", “מה 
הראשונים מסיני אף אלו מסיני"1 – דקאי על כללות עניני 

התורה ומצוותי'.
וסיום הפרשה הוא – "ואל משה אמר עלה אל ה' וגו'"2, 
נתבארו  ובה  הדברות",  עשרת  קודם  נאמרה  זו  "פרשה 

פרטי הענינים דמתן תורה.
ובזה נכלל גם הענין דפנימיות התורה:

“מעשה  גילוי   – דמתן-תורה  הענין   – הפרשה  בסיום 
מרכבה"3. ובהתחלת הפרשה – "אשר תשים", מלשון סימה 
)“תשים  בפנימיותם  שנמשך  כפי  דתורה,  נסתר  ואוצר4, 
רבינו,  משה  ע"י  שבנפש,  ודעת  בינה  בחכמה  לפניהם"(, 
“שממשיך ומשפיע בחי' דעת בכנסת ישראל . . שיהי' בהם 
גו' דע6  וידעת5 היום  בחינת דעת והרגשה באלקות להיות 

את אלקי אביך" )כמבואר בתורה אור7(.
"מיסמך   – הגאולה  עם  גם  קשור  זה  שענין  ולהוסיף, 
המשכת  שמצד  אור'  ב'תורה  כמבואר   – לגאולה"  גאולה 
וגואל  גואל ראשון  "לכך הוא  רבינו,  בחי' הדעת ע"י משה 
בחי'  להם  המשפיע  שהוא  ראשון  גואל  פירוש  אחרון, 
הדעת שבתחלת הדבור שלו אמר להם וידעתם כי אני הוי8, 
אחרון,  גואל  ג"כ  יהי'  והוא  העם,  ויאמן  כתיב9  מקודם  כי 
להיות בחינת ומלאה10 הארץ דעה כו', כי11 כולם ידעו אותי 

וכו'".
ראשון  לאדר  הקשר  מודגש  זה  בענין  שגם  לומר,  ויש 
דוקא – כאמור, שלידת משה רבינו, “גואל ראשון הוא גואל 

אחרון", היא באדר ראשון12.
אומות  על  ההשפעה  פעולת  גם  נכללת  שבזה  ומובן, 
גו'"(  "ורבים מעמי הארץ מתיהדים  ודוגמת  )מעין  העולם 
– כפס"ד הרמב"ם13 ש"צוה משה רבינו מפי הגבורה )במתן 

1( פירוש רש"י על הפסוק.

2( כד, א.

3( ראה לקוטי שיחות חלק א סוף עמוד 149 ואילך. ועוד.

4( ירושלמי ע"ז פ"ב סה"ש ובהפני משה שם.

5( ואתחנן ד, לט.

6( דברי הימים-א כח, ט.

7( פרשתנו עה, ב-ג.

8( וארא ו, ז.

9( שמות ד, לא.

10( ישעי' יא, ט.

11( ירמי' לא, לג.

12( להעיר גם מהוספת רש"י )בענין “משנכנס אדר מרבין בשמחה"( “ימי נסים היו 

ופסח" – שגם הגאולה דפסח התחלתה וסיבתה ב)שבעה ב(אדר –  לישראל פורים 

נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק טז ז' אדר – תצוה עמוד 342.

13( הלכות מלכים פרק ח הלכה י.

בני  תורה( לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו 
אל  אהפוך  "אז  היעוד  קיום  את  ממהרים  עי"ז  אשר  נח", 
כך,  כדי  עד  אחד"14,  שכם  לעבדו  גו'  ברורה  שפה  עמים 
אלא  העולם(  אומות  )אפילו  העולם  כל  עסק  יהי'  ש"לא 
לדעת את ה' בלבד . . שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' 

כמים לים מכסים"15.
והשייכות דענין הגאולה  ויש להוסיף בביאור הקשר  ו. 
התורה  בעניני  ועבודתינו  דמעשינו  השלימות  )תכלית 

ומצוותי'( לפרשת משפטים:
עבד  תקנה  ד"כי  בענין  היא  משפטים  פרשת  התחלת 
עברי"16, ובהמשך הענין – פרטי הדינים דאמה העברי', עד 

למצות יעוד, אשר "מצות יעוד קודמת למצות פדי'"17.
והנה, ידוע הדרוש של רבינו הזקן ]כפי שכותב אדמו"ר 
הגדול  מרבינו  הזה  שהדרוש  התורה18  באור  הצמח-צדק 
כו' הוא דרוש נכבד מאד כו'[ בביאור פרטי הדרגות דעבד 
 – לקונו  האדם  בעבודת  העברי'  ואמה  עברי  עבד  כנעני, 
ואח"כ  שהתחלת העבודה היא העבודה דבחי' עבד עברי, 
אמה  דבחי'  לעבודה  עד  עברי,  עבד  דבחי'  העבודה  באה 

העברי' )כמבואר בארוכה פרטי הענינים בזה(19.
ותכלית העילוי דאמה העברי' הוא – כאמור – שהאדון 
מייעדה לו, שנעשית מיוחדת עם האדון )הקב"ה( ככלה20.

לה  שיש  למי  אלא  נמכרת  העברי'  אמה  ש"אין  וכשם 
עליו . . קידושין, כדי שתהא ראוי' ליעוד"21, כן הוא בעבודה 
דעבודת  הדרגות  פרטי  )בכל  ועבודתינו  מעשינו  שכל   –
עבד, “אני נבראתי לשמש את קוני"22( בזמן הזה אינם אלא 
ישראל  דכנסת  הנישואין   – היעוד  ענין  שיהי'  וכדי  בתנאי 

עם הקב"ה.
כללות  ע"י  )שנפעלת  הגאולה  ענין  עם  הקשר  וזהו 
הזה  "העולם  במדרש23  כדאיתא   – ועבודתינו(  מעשינו 
נישואין", וכמ"ש24  יהיו  . אבל לימות המשיח   . אירוסין היו 

"והי' ביום ההוא גו' תקראי אישי.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו ח"ב, משיחות ש"פ 

משפטים סעיפים ה, ו

14( רמב"ם שם ספי"א.

15( שם ספי"ב )סיום וחותם ספר הי"ד(. וראה לקוטי שיחות אמור תשמ"ה )הדרן על 

ספר משנה תורה להרמב"ם( סי"ג.

16( כא, ב.

17( רמב"ם הלכות עבדים פרק ד הלכה ז.

18( עמוד א'קכז.

19( ראה גם ד"ה ואלה המשפטים תשל"ח פ"ד ואילך. וש"נ.

20( אור התורה שם עמוד א'קלה.

21( רמב"ם שם הלכה יא.

22( ומשנה וברייתא סוף מסכת קידושין.

23( שמו"ר ספט"ו.

24( הושע ב, יח. – הובא באור התורה שם.
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àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה על (שמות מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

להראׁשֹונים, לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין Ì‰ÈÙÏ.ׁשּתׂשים ÌÈNz ¯L‡∑ אמר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ַָ

ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלֹו
"אׁשר  נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעד

האדם  לפני לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", פח)∑Ì‰ÈÙÏ.ּתׂשים ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻƒ¿≈∆ְְְִִֵֵָֹ
יׂשראל  ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָואפּלו
ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: (ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלפני

לב) יראתם (דברים לעּלּוי עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא ."ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
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ּפּפּפּפעמיםעמיםעמיםעמים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה אאאאֹוֹוֹוֹו א)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּמצינּו(ערּובין ּוכפי  ּפעמים, ארּבע לתלמידיו ל ׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו העם תּׂשא ׁשּכל (ּכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לב) מדּיקלד, לכן ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה. אאאאֹוֹוֹוֹו רׁש"י!ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ּכי ּפעמים, ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã291 'nr `"ig y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

micarl micar `le md icar£¨©¥§Ÿ£¨¦©£¨¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ּכּכּכּכיייי לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם:::: ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה
מּסיני אּלּו אף מּסיני הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים על מֹוסיף ובפרש"י)ואּלה א־ב. .(כא, ְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

זה  ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ּבמּתן ּדהּנה ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
אחרת. עבדּות ׁשל סּוג מּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָ"נׁשּתחררּו"

לי  ּכי ׁשאמרּתי ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי נרצע, חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן
ירצע" לעצמֹו אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ב)ּבני כב, .(קידושין ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

להתעּנג  צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל אמּתי ׁשעבד ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולכן
הזה, עֹולם מעניני ׁשּמתעּנג ּבני", ואת אׁשּתי את אדֹוני את "אהבּתי להּגיד לאדם ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָרק

לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאּלא

(á)úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöé¥¥¬©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
מקּים אני ּומה יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו כה)מּיׂשראל מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? יצא מּיׂשראל ּבלקּוח אבל טו)הּכנענים, אמרּתי (דברים לא העברי", אחי ל יּמכר "ּכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
˙˜‰.ּבאחיאּלא  Èk∑,ּבגנבתֹו ׁשּמכרּוהּו ּדין ּבית ּבגנבתֹו".מּיד ונמּכר לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְִֶָָƒƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ימּו "וכי אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּדין ּבית מכרּוהּו אבל ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּבבית  ּבנמּכר תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאחי

.לחרּות ∑ÈLÙÁÏ.ּדין  ִ«»¿ƒְֵ

ÁÏÙÈב  ÔÈL zL Ï‡¯NÈ ¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔbÓ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈ·M·e«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»
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מי mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy

ß hay g"i oey`x mei ß

àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה על (שמות מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

להראׁשֹונים, לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין Ì‰ÈÙÏ.ׁשּתׂשים ÌÈNz ¯L‡∑ אמר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ַָ

ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלֹו
"אׁשר  נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעד

האדם  לפני לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", פח)∑Ì‰ÈÙÏ.ּתׂשים ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻƒ¿≈∆ְְְִִֵֵָֹ
יׂשראל  ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָואפּלו
ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: (ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלפני

לב) יראתם (דברים לעּלּוי עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא ."ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

˜„ÔB‰ÈÓ:א  ¯cÒ˙ Èc ‡iÈc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 'nr h zegiy ihewl)

ּפּפּפּפעמיםעמיםעמיםעמים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה אאאאֹוֹוֹוֹו א)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּמצינּו(ערּובין ּוכפי  ּפעמים, ארּבע לתלמידיו ל ׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו העם תּׂשא ׁשּכל (ּכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לב) מדּיקלד, לכן ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה. אאאאֹוֹוֹוֹו רׁש"י!ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ּכי ּפעמים, ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã291 'nr `"ig y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

micarl micar `le md icar£¨©¥§Ÿ£¨¦©£¨¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ּכּכּכּכיייי לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם:::: ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה
מּסיני אּלּו אף מּסיני הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים על מֹוסיף ובפרש"י)ואּלה א־ב. .(כא, ְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

זה  ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ּבמּתן ּדהּנה ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
אחרת. עבדּות ׁשל סּוג מּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָ"נׁשּתחררּו"

לי  ּכי ׁשאמרּתי ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי נרצע, חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן
ירצע" לעצמֹו אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ב)ּבני כב, .(קידושין ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

להתעּנג  צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל אמּתי ׁשעבד ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולכן
הזה, עֹולם מעניני ׁשּמתעּנג ּבני", ואת אׁשּתי את אדֹוני את "אהבּתי להּגיד לאדם ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָרק

לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאּלא

(á)úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöé¥¥¬©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
מקּים אני ּומה יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו כה)מּיׂשראל מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? יצא מּיׂשראל ּבלקּוח אבל טו)הּכנענים, אמרּתי (דברים לא העברי", אחי ל יּמכר "ּכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
˙˜‰.ּבאחיאּלא  Èk∑,ּבגנבתֹו ׁשּמכרּוהּו ּדין ּבית ּבגנבתֹו".מּיד ונמּכר לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְִֶָָƒƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ימּו "וכי אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּדין ּבית מכרּוהּו אבל ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּבבית  ּבנמּכר תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאחי

.לחרּות ∑ÈLÙÁÏ.ּדין  ִ«»¿ƒְֵ

ÁÏÙÈב  ÔÈL zL Ï‡¯NÈ ¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔbÓ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈ·M·e«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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mihtynמב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 251 'nr f"hg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

ixar lW FCar `le ixar `EdW car¤¤¤¦§¦§Ÿ©§¤¦§¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶּכּכּכּכיייי
העברי, אחי ל יּמכר ּכי לֹומר ּתלמּוד כּו' מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעבד

ּבאחי אּלא אמרּתי ובפרש"י)לא ב. (כא, ְְִִֶַָָָֹ
ולֹומר  לעּקם ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ּבכל עברי עבד ּדסתם ּכיון "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבדברי

ׁשֹונים ּבאֹופּנים ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכנעני". ּכאן)עבד לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
חמֹורים  הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין סּוף, ים ּוקריעת מצרים יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹצּוּוי

מצרים" ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם פטר)טעּונים ד"ה יג יג, בא מפלגה.(רש"י ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ּכן ואם , ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ּגדל  ׁשּמּצד ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה ּתֹורה מּתן אחרי יׂשראל ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואם

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו מכר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָענּיּותֹו
על  ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי ּתֹורה ׁשּכתבה אחרי ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוא־אמינא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

עברי". ׁשהּוא ְִִֶֶֶ"עבד

(â)àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéå§¨«§¨¬¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑ אּלא ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו, ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ּכתרּגּומֹו: אּׁשה, נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּבגּדֹוּכמֹות Èˆ‡.ּבכנף Bt‚a∑רּבֹו אין מּתחּלה, נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְְְְְְִִִִֶַ¿«≈≈ְִִִִֵֶַַָָָָֹ

ּכנענית  ׁשפחה לֹו עבדיםמֹוסר מּמּנה כ)להֹוליד ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית.‰‡ˆÈÂ ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָƒ««ƒ»ְְִִֵ¿»¿»
BnÚ BzL‡∑ ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא ׁשּתצא? הכניסּה מי וכי ƒ¿ƒְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

כב) .(קידושין

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈
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(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑.עבדים מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה "האּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? אּלא אינֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹו

ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה טו)ׁשהרי "אחי(דברים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו .העברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

(ä)-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©

:íìòì Bãáòå©«£¨−§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי ּדין. לֹולבית ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ∆»¡…ƒְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ∆«∆∆∆«¿»

לֹומר: ּתלמּוד עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא טו)יכֹול ּובּד(דברים ּבאזנֹו ּבּמזּוזה."ונתּתה ולא ּבּדלת לת", ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מעּמד ּדלת אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה כב)הא .(קידושין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ

Ì‡ÔÈaד  dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ dBa¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰Ba¯Ï È‰z ‡‰·e ‡˙z‡ Ô· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ

¯ÈBaה  ˙È ‡ÓÈÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï Èa ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»
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(c).äMà Bì ïzé åéðãà íào`Mn ¦£Ÿ¨¦¤¦¨¦¨
Fl xFqnl FAx ciA zEWxdWcarl) ¤¨§§©©¦§¨¤¤

(ixard,ziprpk dgtWFaiIglE ¨¦§¦¦§¨§©£¦§©§
icM ,Dl `UPdldPOn cilFdlmicli §¦¨¥¨§¥§¦¦¤¨§¨¦

EidIWmicaroFc`l.'dX`'W oiPnE ¤¦§£¨¦§¨¦©¦¤¦¨
,ziprpM dgtW `id o`M dxEn`dF` ¨£¨¨¦¦§¨§©£¦

Fpi`xAcn aEzMd oi` `OW -`N` ¥¤¨¥©¨§©¥¤¨
zil`xUiaFaiIgl lFki oFc`dW - §¦§§¥¦¤¨¨¨§©§

la` ,FzEWxAW dIxar dn`l `UPdl§¦¨¥§¨¨¦§¦¨¤¦§£¨
lFki Fpi` ziprpM dgtWl `UPdl§¦¨¥§¦§¨§©£¦¥¨

FaiIgliclie dX`d' xnFl cEnlY ?d §©§©§©¨¦¨¦¨¤¨
'dipFc`l didY`d ,aEzMdW ixd - ¦§¤©¤¨¨£¥¤©¨

a `N` xAcn Fpi`dgtW,ziprpk ¥§©¥¤¨§¦§¨§©£¦
xg`l s` oFc`d lv` zx`WPW¤¦§¤¤¥¤¨¨©§©©
dn`A `le ,mipW WWA card z`ivi§¦©¨¤¤§¥¨¦§Ÿ§¨¨

,dIxarixdWdn`ds` dIxard ¦§¦¨¤£¥¨¨¨¨¦§¦¨©
E ,WWa d`vFi `id`idW minrt ¦§¨§¥§¨¦¤¦

zExigl z`vFi,WW iptl ENit`oMW ¥§¥£¦¦§¥¥¤¥
oipniq d`iad m`(zExrp ipniq) ¦¥¦¨¦¨¦¦¨¥©£
mipXd WW rvn`Ad`vFizExigl §¤§©¥©¨¦§¨§¥

(`i weqt oldl i"yx d`x),DA xnFl okYi `le§Ÿ¦¨¥©¨
xg`l 'dipFc`l didY diclie dX`d'¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©¤¨§©©
dIxar dn` s`W oiPnE .mipW WW¥¨¦¦©¦¤©¨¨¦§¦¨

?ixar carM WWA z`vFixn`PW ¥§¥§¤¤¦§¦¤¤¡©
(ai ,eh mixac)'Ll xkOi iMixard Lig` ¦¦¨¥§¨¦¨¦§¦

dIxard F`dpXaE mipW WW Lcare , ¨¦§¦¨©£¨§¥¨¦©¨¨
KOrn iWtg EPgNWY zriaXd,' ©§¦¦§©§¤¨§¦¥¦¨

s`W cOlndn`dd`vFi dIxard §©¥¤©¨¨¨¨¦§¦¨§¨
WWa(`zlikn):d dxez §¥

(d).ézLà úàFYW` Ff oi` ¤¦§¦¥¦§
cxtp Fpi` dPOn ixdW ,zil`xUId©¦§§¥¦¤£¥¦¤¨¥¦§¨

idFf `N` ,zExigl Fz`iviAdgtXd ¦¦¨§¥¤¨¦©¦§¨
card iEUr dilrW ,oFc`d Fl xqOW¤¨©¨¨¤¨¤¨¨¨¤¤
dvFx ipi`e 'iYW` z` iYad`' xnFl©¨©§¦¤¦§¦§¥¦¤

dPOn cxRdlE z`vl(m"`x):e dxez ¨¥§¦¨¥¦¤¨
(e).íéäìàä ìào`M xEn`d 'midl`' ¤¨¡Ÿ¦¡Ÿ¦¨¨¨

] 'hRWn' oFWl `EddxxU oFWl §¦§¨§§¨¨
eipFc` FWiBde :xnFlkE ,[zEpc`e§©§§©§¦¦£¨

oiCÎzial,FzF` rFvxl zpn lr iM . §¥¦¦©§¨¦§©
KlOIW KixvdNigY oFc`d,eixkFnA ¨¦¤¦¨¥¨¨§¦¨§§¨

carA xAcn aEzMd ixdWWoiCÎziA ¤£¥©¨§©¥§¤¤¤¥¦
.Fl EdExknz` xkOW car la` §¨£¨¤¤¤¨©¤

icM oiCÎzial FWiBdl KxFv oi` Fnvr©§¥¤§©¦§¥¦§¥
FzF` rFvxl(`zlikn)(m"`x): ¦§©

.äæeænä ìà Bà úìcä ìà`id 'zlC' ¤©¤¤¤©§¨¤¤¦
'dfEfn'E ,gzRd z` xbFQd urd gEl©¨¥©¥¤©¤©§¨

iCvAW zFxFTd iYXn zg` lM `id¦¨©©¦§¥©¤§¦¥
KFYnE .sFwWOd orWp odilrW ,gzRd©¤©¤£¥¤¦§¨©©§¦

,dfEfnE zlC aEzMd WxiRWlFki ¤¥¥©¨¤¤§¨¨
,xnFl iziiddfEfOd `dYWDnvr ¨¦¦©¤§¥©§¨©§¨

xnFl cEnlY - dilr rFvxl dxWk§¥¨¦§©¨¤¨©§©
zWxtAW ixar car zrivx zWxtA§¨¨©§¦©¤¤¦§¦¤§¨¨©

d`x(fi ,eh mixac)Fpf`a dYzpe' §¥§¨©¨§¨§
,'zlCaE`N` 'dfEfn' mW dxMfEd `le ©¤¤§Ÿ§§¨¨§¨¤¨

dkixv drivxdW ixd ,calA 'zlC'¤¤¦§¨£¥¤¨§¦¨§¦¨
zFidlzlCA,`weeC.dfEfOa `le ¦§©¤¤©§¨§Ÿ©§¨

xnFl cEnlY dn `ddOl oM m` - ¨©©§©¦¥¨¨
xn`po`M'dfEfOd l` F`'?icM ¤¡©¨¤©§¨§¥

ux`A zlHEOd ,dxEwr zlC hrnl§©¥¤¤£¨©¤¤¨¨¤
dxWM Dpi`W ,gzRA drEaw Dpi`e§¥¨§¨©¤©¤¥¨§¥¨

,drivxloMWWiTdaEzMd deWde ¦§¦¨¤¥¦¦§¦§¨©¨
cOErn dfEfO dn ,dfEfOl zlC- ¤¤©§¨©§¨§¨

`N` KM z`xwp dfEfOd oi` oMW¤¥¥©§¨¦§¥¨¤¨
,gztA drEaw `idWMzlC s`Dpi` §¤¦§¨§¤©©¤¤¥¨

A `N` drivxl dxWMcOErn- §¥¨¦§¦¨¤¨¦§¨
.gzRA drEawE zcOErn zlCd xW`M©£¤©¤¤§¤¤§¨©¤©
l` FWiBde' :KM WxRzn aEzMde§©¨¦§¨¥¨§¦¦¤
EpiidC ,'dfEfOd lv` xW` zlCd©¤¤£¤¥¤©§¨§©§
lv` zcnFrde drEaTd zlCd©¤¤©§¨§¨¤¤¥¤



מג mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 251 'nr f"hg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

ixar lW FCar `le ixar `EdW car¤¤¤¦§¦§Ÿ©§¤¦§¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶּכּכּכּכיייי
העברי, אחי ל יּמכר ּכי לֹומר ּתלמּוד כּו' מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעבד

ּבאחי אּלא אמרּתי ובפרש"י)לא ב. (כא, ְְִִֶַָָָֹ
ולֹומר  לעּקם ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ּבכל עברי עבד ּדסתם ּכיון "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבדברי

ׁשֹונים ּבאֹופּנים ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכנעני". ּכאן)עבד לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
חמֹורים  הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין סּוף, ים ּוקריעת מצרים יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹצּוּוי

מצרים" ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם פטר)טעּונים ד"ה יג יג, בא מפלגה.(רש"י ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ּכן ואם , ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ּגדל  ׁשּמּצד ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה ּתֹורה מּתן אחרי יׂשראל ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואם

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו מכר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָענּיּותֹו
על  ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי ּתֹורה ׁשּכתבה אחרי ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוא־אמינא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

עברי". ׁשהּוא ְִִֶֶֶ"עבד

(â)àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéå§¨«§¨¬¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑ אּלא ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו, ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ּכתרּגּומֹו: אּׁשה, נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּבגּדֹוּכמֹות Èˆ‡.ּבכנף Bt‚a∑רּבֹו אין מּתחּלה, נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְְְְְְִִִִֶַ¿«≈≈ְִִִִֵֶַַָָָָֹ

ּכנענית  ׁשפחה לֹו עבדיםמֹוסר מּמּנה כ)להֹוליד ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית.‰‡ˆÈÂ ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָƒ««ƒ»ְְִִֵ¿»¿»
BnÚ BzL‡∑ ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא ׁשּתצא? הכניסּה מי וכי ƒ¿ƒְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

כב) .(קידושין

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈
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[Fnvr ici lr rnWOW 'Ll xkOii"yx) ¦¨¥§¤©§©©§¥©§
(`"eb :ci oiyeciw:

.éLôçì:FWExiRzExigl`Ed ixde . ©¨§¦¥§¥©£¥
dxizi c"EIde ,'WtFgl' xn`p ENi`M§¦¤¡©©¤§©§¥¨
oM m`W ,'iWtg zFidl' FWxtl oi`e]§¥§¨§¦§¨§¦¤¦¥
zgY `"eWA) 'iWtgl' cwPdl Fl did̈¨§¦¨¥§¨§¦¦§¨©©

[(g"YtA) 'iWtgl' `le ,(c"nNd(m"`x): ©¨¤§Ÿ©¨§¦§©¨
b dxez

(b).àáé Btâa íà,FCal `A m` ¦§©¨Ÿ¦¨§©
xnFlMdX` iEUp did `NW §©¤Ÿ¨¨§¦¨

on cFnll Wi oMW ,carl EdExkOWM§¤§¨§¤¤¤¥¥¦§¦
m`' aEzMd KWndA FzOErl xEn`d̈¨§¨§¤§¥©¨¦

'`Ed dX` lrA.EFnEBxzM:qFlwpE`A ©©¦¨§©§§§§
idFcFglA m`'lFrii'icigi m` - ¦¦§¦¥¦§¦¦

qpMi.:i"yx siqeneoFWlEaEzMd ¦¨¥§©¨
'FRbA'FWExiR'FtpkA'iC oiRbe' :FnM] §©¥¦§¨§§©¦¦

'Dl xWp(c ,f l`ipc),[Dl xWp itpke - §©©§©§¥¤¤¨
,xnFlM,`EdW zFnM `N` `a `NW §©¤Ÿ¨¤¨§¤

FWEal KFzA ,icigi,calAoFWlE §¦¦§§¦§¨§
FWExiR 'FtpkA''FcbA spkA'eicbaA - ¦§¨¥¦§©¦§¦§¨¨

zFIxAd KxckE .mitpkM FzF` miQknd©§©¦¦§¨©¦§¤¤©§¦
`N` Fl oi`' icigi mc` lr xnFl©©¨¨§¦¦¥¤¨

'FWEal(m"`x): §
.àöé BtâaFhEWR oi` df `xwn §©¥¥¦§¨¤¥§

dX` `Upe icigi qpkp m`W ,FrnWnM§©§¨¤¦¦§©§¦¦§¨¨¦¨
,Ff FYW` `lA icigi `vi ,car FzFidA¦§¤¤¥¥§¦¦§Ÿ¦§
m`' :oNdl xn`p xaM KM lr ixdW¤£¥©¨§¨¤¡©§©¨¦
F` mipa Fl dclie dX` Fl oYi eipc £̀Ÿ¨¦¤¦¨§¨§¨¨¦
dipc`l didY diclie dX`d ,zFpä¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨

`N` .'FRba `vi `EdeciBn,dfAwxW §¥¥§©¤¨©¦¨¤¤©
zil`xUi dX`l iEUp did xaM m ¦̀§¨¨¨¨§¦¨¦§§¥¦
FaiIgl oFc`d lFki ,carl EdExkOWM§¤§¨§¤¤¨¨¨§©§

ziprpM dgtWl `UPdlweqta oldlck) §¦¨¥§¦§¨§©£¦
(my i"yx d`x ,`ad- icigi qpkp m`' la` ,£¨¦¦§©§¦¦
,'icigi `viiEUp did `l m`W ¥¥§¦¦¤¦Ÿ¨¨¨

dNgYnzil`xUi dX`lFAx oi` , ¦§¦¨§¦¨¦§§¥¦¥©
ziprpk dgtW Fl xqFnicMcilFdl ¥¦§¨§©£¦§¥§¦

,micar dPOnlM icigi x`Xi `N` ¦¤¨£¨¦¤¨¦¨¥§¦¦¨
FzEWxn `vIW cr car FzFid onf§©¡¤¤©¤¥¥¥§

(.k oiyeciw):

.àeä äMà ìòa íàdX` `UPW ¦©©¦¨¤¨¨¦¨
zil`xUi.carl xMnPW mcFwla` ¦§§¥¦¤¤¦§©§¤¤£¨

Dpi` FAx Fl xqOW ziprpMd dgtXd©¦§¨©§©£¦¤¨©©¥¨
aEzMd KWndA xEn`M ,FOr z`vFi¥¦¨¨§¤§¥©¨

(`zlikn)(m"`x):
.Bnò BzLà äàöéåDqipkd in ike §¨§¨¦§¦§¦¦¦§¦¨

,`vYWDpi` card zW` `lde ¤¥¥©£Ÿ¥¤¨¤¤¥¨
Dpi`e ,FzxiknA FOr zcArYWn¦§©§¤¤¦¦§¦¨§¥¨

?llM xExgWl dwEwfciBn `N` §¨§¦§§¨¤¨©¦
aiIg ixar car dpFTdW ,aEzMd©¨¤©¤¤¤¦§¦©¨

eipaE FYW` zFpFfnAlW miPhTd ¦§¦§¨¨©§©¦¤
Edfe .Fl micar mpi` mdW s` ,card̈¤¤©¤¥¥¨£¨¦§¤
xW`MW ,'FOr FYW` d`vie' xn`PW¤¤¡©§¨§¨¦§¦¤©£¤
z`vFi FYW` s` ,zExigl `vFi card̈¤¤¥§¥©¦§¥
cFr aiIg Fpi`W ,oFc`d lW FzEixg`n¥©£¨¤¨¨¤¥©¨
eipA zFpFfnA oFc`d aEIge] DzF` oEfl̈¨§¦¨¨¦§¨¨
aEzMd on cnlp ,card lW miPhTd©§©¦¤¨¤¤¦§¨¦©¨
Fnvr xkFOd ixar carA xEn`d̈¨§¤¤¦§¦©¥©§

'FOr eipaE `Ed KOrn `vie',dk `xwie) §¨¨¥¦¨¨¨¦
(my i"yx d`x ;`n[(.ak oiyeciw)(m"`x):c dxez

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑.עבדים מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה "האּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? אּלא אינֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹו

ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה טו)ׁשהרי "אחי(דברים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו .העברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

(ä)-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©

:íìòì Bãáòå©«£¨−§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי ּדין. לֹולבית ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ∆»¡…ƒְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ∆«∆∆∆«¿»

לֹומר: ּתלמּוד עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא טו)יכֹול ּובּד(דברים ּבאזנֹו ּבּמזּוזה."ונתּתה ולא ּבּדלת לת", ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מעּמד ּדלת אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה כב)הא .(קידושין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ

Ì‡ÔÈaד  dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ dBa¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰Ba¯Ï È‰z ‡‰·e ‡˙z‡ Ô· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ

¯ÈBaה  ˙È ‡ÓÈÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï Èa ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).äMà Bì ïzé åéðãà íào`Mn ¦£Ÿ¨¦¤¦¨¦¨
Fl xFqnl FAx ciA zEWxdWcarl) ¤¨§§©©¦§¨¤¤

(ixard,ziprpk dgtWFaiIglE ¨¦§¦¦§¨§©£¦§©§
icM ,Dl `UPdldPOn cilFdlmicli §¦¨¥¨§¥§¦¦¤¨§¨¦

EidIWmicaroFc`l.'dX`'W oiPnE ¤¦§£¨¦§¨¦©¦¤¦¨
,ziprpM dgtW `id o`M dxEn`dF` ¨£¨¨¦¦§¨§©£¦

Fpi`xAcn aEzMd oi` `OW -`N` ¥¤¨¥©¨§©¥¤¨
zil`xUiaFaiIgl lFki oFc`dW - §¦§§¥¦¤¨¨¨§©§

la` ,FzEWxAW dIxar dn`l `UPdl§¦¨¥§¨¨¦§¦¨¤¦§£¨
lFki Fpi` ziprpM dgtWl `UPdl§¦¨¥§¦§¨§©£¦¥¨

FaiIgliclie dX`d' xnFl cEnlY ?d §©§©§©¨¦¨¦¨¤¨
'dipFc`l didY`d ,aEzMdW ixd - ¦§¤©¤¨¨£¥¤©¨

a `N` xAcn Fpi`dgtW,ziprpk ¥§©¥¤¨§¦§¨§©£¦
xg`l s` oFc`d lv` zx`WPW¤¦§¤¤¥¤¨¨©§©©
dn`A `le ,mipW WWA card z`ivi§¦©¨¤¤§¥¨¦§Ÿ§¨¨

,dIxarixdWdn`ds` dIxard ¦§¦¨¤£¥¨¨¨¨¦§¦¨©
E ,WWa d`vFi `id`idW minrt ¦§¨§¥§¨¦¤¦

zExigl z`vFi,WW iptl ENit`oMW ¥§¥£¦¦§¥¥¤¥
oipniq d`iad m`(zExrp ipniq) ¦¥¦¨¦¨¦¦¨¥©£
mipXd WW rvn`Ad`vFizExigl §¤§©¥©¨¦§¨§¥

(`i weqt oldl i"yx d`x),DA xnFl okYi `le§Ÿ¦¨¥©¨
xg`l 'dipFc`l didY diclie dX`d'¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©¤¨§©©
dIxar dn` s`W oiPnE .mipW WW¥¨¦¦©¦¤©¨¨¦§¦¨

?ixar carM WWA z`vFixn`PW ¥§¥§¤¤¦§¦¤¤¡©
(ai ,eh mixac)'Ll xkOi iMixard Lig` ¦¦¨¥§¨¦¨¦§¦

dIxard F`dpXaE mipW WW Lcare , ¨¦§¦¨©£¨§¥¨¦©¨¨
KOrn iWtg EPgNWY zriaXd,' ©§¦¦§©§¤¨§¦¥¦¨

s`W cOlndn`dd`vFi dIxard §©¥¤©¨¨¨¨¦§¦¨§¨
WWa(`zlikn):d dxez §¥

(d).ézLà úàFYW` Ff oi` ¤¦§¦¥¦§
cxtp Fpi` dPOn ixdW ,zil`xUId©¦§§¥¦¤£¥¦¤¨¥¦§¨

idFf `N` ,zExigl Fz`iviAdgtXd ¦¦¨§¥¤¨¦©¦§¨
card iEUr dilrW ,oFc`d Fl xqOW¤¨©¨¨¤¨¤¨¨¨¤¤
dvFx ipi`e 'iYW` z` iYad`' xnFl©¨©§¦¤¦§¦§¥¦¤

dPOn cxRdlE z`vl(m"`x):e dxez ¨¥§¦¨¥¦¤¨
(e).íéäìàä ìào`M xEn`d 'midl`' ¤¨¡Ÿ¦¡Ÿ¦¨¨¨

] 'hRWn' oFWl `EddxxU oFWl §¦§¨§§¨¨
eipFc` FWiBde :xnFlkE ,[zEpc`e§©§§©§¦¦£¨

oiCÎzial,FzF` rFvxl zpn lr iM . §¥¦¦©§¨¦§©
KlOIW KixvdNigY oFc`d,eixkFnA ¨¦¤¦¨¥¨¨§¦¨§§¨

carA xAcn aEzMd ixdWWoiCÎziA ¤£¥©¨§©¥§¤¤¤¥¦
.Fl EdExknz` xkOW car la` §¨£¨¤¤¤¨©¤

icM oiCÎzial FWiBdl KxFv oi` Fnvr©§¥¤§©¦§¥¦§¥
FzF` rFvxl(`zlikn)(m"`x): ¦§©

.äæeænä ìà Bà úìcä ìà`id 'zlC' ¤©¤¤¤©§¨¤¤¦
'dfEfn'E ,gzRd z` xbFQd urd gEl©¨¥©¥¤©¤©§¨

iCvAW zFxFTd iYXn zg` lM `id¦¨©©¦§¥©¤§¦¥
KFYnE .sFwWOd orWp odilrW ,gzRd©¤©¤£¥¤¦§¨©©§¦

,dfEfnE zlC aEzMd WxiRWlFki ¤¥¥©¨¤¤§¨¨
,xnFl iziiddfEfOd `dYWDnvr ¨¦¦©¤§¥©§¨©§¨

xnFl cEnlY - dilr rFvxl dxWk§¥¨¦§©¨¤¨©§©
zWxtAW ixar car zrivx zWxtA§¨¨©§¦©¤¤¦§¦¤§¨¨©

d`x(fi ,eh mixac)Fpf`a dYzpe' §¥§¨©¨§¨§
,'zlCaE`N` 'dfEfn' mW dxMfEd `le ©¤¤§Ÿ§§¨¨§¨¤¨

dkixv drivxdW ixd ,calA 'zlC'¤¤¦§¨£¥¤¨§¦¨§¦¨
zFidlzlCA,`weeC.dfEfOa `le ¦§©¤¤©§¨§Ÿ©§¨

xnFl cEnlY dn `ddOl oM m` - ¨©©§©¦¥¨¨
xn`po`M'dfEfOd l` F`'?icM ¤¡©¨¤©§¨§¥

ux`A zlHEOd ,dxEwr zlC hrnl§©¥¤¤£¨©¤¤¨¨¤
dxWM Dpi`W ,gzRA drEaw Dpi`e§¥¨§¨©¤©¤¥¨§¥¨

,drivxloMWWiTdaEzMd deWde ¦§¦¨¤¥¦¦§¦§¨©¨
cOErn dfEfO dn ,dfEfOl zlC- ¤¤©§¨©§¨§¨

`N` KM z`xwp dfEfOd oi` oMW¤¥¥©§¨¦§¥¨¤¨
,gztA drEaw `idWMzlC s`Dpi` §¤¦§¨§¤©©¤¤¥¨

A `N` drivxl dxWMcOErn- §¥¨¦§¦¨¤¨¦§¨
.gzRA drEawE zcOErn zlCd xW`M©£¤©¤¤§¤¤§¨©¤©
l` FWiBde' :KM WxRzn aEzMde§©¨¦§¨¥¨§¦¦¤
EpiidC ,'dfEfOd lv` xW` zlCd©¤¤£¤¥¤©§¨§©§
lv` zcnFrde drEaTd zlCd©¤¤©§¨§¨¤¤¥¤



mihtynמד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
BÊ‡ ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑ נאמר ׁשוה. לגזרה "אזן" "אזן" לֹומר: ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו אֹו הימנית. ¿»«¬…»∆»¿ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבּמצרע: ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע יד)ּכאן: ּכאן (ויקרא אף הימנית, ּלהּלן מה הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל להרצע אזן ראה ּומה ׁשּׁשמעה (מכילתא)הימנית. זאת 'אזן זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבני  לי "ּכי סיני: הר על ׁשּׁשמעה 'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, והל ּתגנב", "לא סיני: הר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹעל
לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל עבדים" ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
אמר  ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין מבּׂשם, צרֹור ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻקׁשר
ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא:

כה) ירצע (ויקרא לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל ּבני לי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּכי
ÌÏÚÏ.ּבפניהם' B„·ÚÂ∑לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. טו)עד לֹומר:(קידושין ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? "ואיׁש(ויקרא ְִֵֶ«¬»¿…»ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

עד  עֹובד ֹו אּלא ׁשנה, נ' ּכל ע ֹובדֹו ׁשּיהא ולא ע ֹולם, קרּויים ׁשנה ׁשחמּׁשים מּגיד ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאל
מפלג  ּבין סמּו ּבין .הּיֹובל, ְֵֵֵַָָֻ

(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין סימנים?(מכילתא. הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבקטּנה ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

o`M zWOWn 'F`' zaize ,dizFfEfn§¤¨§¥©§©¤¤¨
'xW`' mFwnA(:ak oiyeciw ,`zlikn),my i"yx) ¦§£¤

(ipewfg:
Bðæà úà åéðãà òöøårvxOA.`l §¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©Ÿ

,rvxp `Ed ofF` dfi`A aEzMd WxiR¥©©¨§¥¤¤¦§¨
ofF`A iM minkg EWxcezipnid §¨§£¨¦¦¨¤©§¨¦

xAcn aEzMd.,`Ed KMW oiPnEF` ©¨§©¥¦©¦¤¨
Fpi`Fpi` `OW -`N`ofF`lW ¥¤¨¥¤¨¤¤

'of`' 'of`' xnFl cEnlY ?l`nU§Ÿ©§©Ÿ¤Ÿ¤
,(xg` mFwnaE o`M ,'ofF`' minrt iYW)§¥§¨¦¤¨§¨©¥

icMlmdn cFnlxn`p :'deW dxfb' §¥¦§¥¤§¥¨¨¨¤¡©
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם ּמכּורה ּומה וחמר. קל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאמרּת:

ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה נערּות, לסימני אֹותֹו ‰ÌÈ„·Ú.ּדֹור ׁשים ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עד עבדים אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ונֹותן לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּתביא
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל יּמכר "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכצאת

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל ּכצאת לעברי תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה אף  ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ
ּתלמּוד  – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהעבדים?
אינֹו הּוא אף אברים, ּבראׁשי י ֹוצאה אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָלֹומר:

איברים  ּבראׁשי .יֹוצא ְִֵֵֵָָ

(ç)dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð íòì§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ׁשאינּהּולהכניסּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

אחרים  קּדּוׁשין ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.צריכה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה הּוא יּתן ּומה ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«
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מה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
BÊ‡ ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑ נאמר ׁשוה. לגזרה "אזן" "אזן" לֹומר: ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו אֹו הימנית. ¿»«¬…»∆»¿ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבּמצרע: ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע יד)ּכאן: ּכאן (ויקרא אף הימנית, ּלהּלן מה הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל להרצע אזן ראה ּומה ׁשּׁשמעה (מכילתא)הימנית. זאת 'אזן זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבני  לי "ּכי סיני: הר על ׁשּׁשמעה 'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, והל ּתגנב", "לא סיני: הר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹעל
לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל עבדים" ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
אמר  ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין מבּׂשם, צרֹור ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻקׁשר
ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא:

כה) ירצע (ויקרא לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל ּבני לי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּכי
ÌÏÚÏ.ּבפניהם' B„·ÚÂ∑לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. טו)עד לֹומר:(קידושין ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? "ואיׁש(ויקרא ְִֵֶ«¬»¿…»ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

עד  עֹובד ֹו אּלא ׁשנה, נ' ּכל ע ֹובדֹו ׁשּיהא ולא ע ֹולם, קרּויים ׁשנה ׁשחמּׁשים מּגיד ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאל
מפלג  ּבין סמּו ּבין .הּיֹובל, ְֵֵֵַָָֻ
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם ּמכּורה ּומה וחמר. קל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאמרּת:

ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה נערּות, לסימני אֹותֹו ‰ÌÈ„·Ú.ּדֹור ׁשים ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עד עבדים אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ונֹותן לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּתביא
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל יּמכר "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכצאת

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל ּכצאת לעברי תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה אף  ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ
ּתלמּוד  – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהעבדים?
אינֹו הּוא אף אברים, ּבראׁשי י ֹוצאה אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָלֹומר:

איברים  ּבראׁשי .יֹוצא ְִֵֵֵָָ

(ç)dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð íòì§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ׁשאינּהּולהכניסּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

אחרים  קּדּוׁשין ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.צריכה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה הּוא יּתן ּומה ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««
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הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקֹום

ׁשנים, ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנית ׁשּקנאּה נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָ
הּמנה  ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ועׂשתה הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹעבֹודת

מאצל d¯ÎÓÏ.ותצא ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי (קידושין ׁשאינֹו ְְְֵֵֵֶ¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
לזה ∑d·ŒB„‚·a.יח) ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה לקּים ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא .אם ¿ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑.לקּדׁשּההאדֹון צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו קם ּבנֹו ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אחרים, ּבדמי'!קּדּוׁשין אבי ׁשּקּבל ּבּכסף לי מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר ‰Ba˙.אּלא ËtLÓk∑,ׁשאר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿ƒ¿««»ְֵ
ועֹונה  .ּכסּות ְְָ

(é)àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
:òøâé¦§¨«

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»
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i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk d¯‡L∑ האמה ּכבר מן לֹו .ׁשּיעד ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»¿»¿…»»…ƒ¿»ְִִֵֶָָָָ
d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּתׁשמיׁש∑d˙Ú.ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ…»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
:óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת הּׁשלׁש?אם הן ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה לֹומּׁשלׁש ייעדּנה ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
עצמּה את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, .אֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ∑ ּבסימנין ׁשּתצא ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה רּבה ¿»¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
סימנין, ׁשּתביא עד עוד עּמֹו ׁשּנאמר:ותׁשהה ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו (דברים ואם ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לׁשׁשטו) סימנים קדמּו ׁשאם חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", ׁשׁש ועבד העברּיה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ"העברי
ּבהן. ּתצא מכילתא)ׁשנים, ד. לרּבֹות (קידושין ּכסף", "אין לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו אֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלא  ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ואם ּבגרּות. ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיציאת
לחלק  הּדין לבעל ּפה ּפתחֹון .ליּתן ְְֲִִִֵֶַַַַֹ

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).Bì çwé úøçà íàsiqFi m` ¦©¤¤¦©¦¦
ztqFp dX` Fl gTie (oAd F` ,oFc`d)¨¨©¥§¦©¦¨¤¤

dilr(`zlikn): ¨¤¨
.òøâé àì äúðBòå dúeñk døàLoi` §¥¨§¨§¨¨Ÿ¦§¨¥

on EN` mixaC rxbi `NW FWExiR¥¤Ÿ¦§©§¨¦¥¦
rnWn 'rxbi `l' oMW ,ztqFPd dX`d̈¦¨©¤¤¤¥Ÿ¦§©©§©
,dYr cr Dl didX dOn hrni `NW¤Ÿ§©¥¦©¤¨¨¨©©¨

EN` mixaC rxbi `NW `N`dn`d on ¤¨¤Ÿ¦§©§¨¦¥¦¨¨¨
,xak Fl criIWDwlg hrnzi `le ¤¦©§¨§Ÿ¦§©¥¤§¨

dilr gwNW ztqFPd dX`d zngn¥£©¨¦¨©¤¤¤¨©¨¤¨
(`zlikn)(m"`x):
.døàLEN`zFpFfn'x`W'] dX`d §¥¨¥§¨¦¨§¥

x`W Elk` xW`e' :FnM ,xUA FWExiR¥¨¨§©£¤¨§§¥
'iOr(b ,b dkin)z` Elk` xW` -xUA ©¦£¤¨§¤§©

o`M WOWn `Ed l`WEn oFWlkE ,iOr©¦§¨§¨§©¥¨
[zFpFfOd llM lr(:fn zeaezk ,`zlikn) ©§©©§

(z"yn):
.dúeñkFrnWnMDWEAln -: §¨§©§¨©§¨
.dúðBòFfWinWYdHOd,`zlikn) ¨¨©§¦©¦¨

(:fn zeaezk:`i dxez
(`i)ìL íàå.dì äNòé àì älà L §¦§¨¥¤Ÿ©£¤¨

lM z` Dl dUri `l m`' FWExiR oi ¥̀¥¦Ÿ©£¤¨¤¨
`N` ,mzvwn m` iM 'dN` WlW§¨¥¤¦¦¦§¨¨¤¨

:FWExiRm`s`dN` WlXn zg` ¥¦©©©¦§¨¥¤
?WlXd od dnE ,Dl dUri `lm` Ÿ©£¤¨¨¥©¨Ÿ¦

DzEqM Dx`W' mdW xnFl `vnY¦§¨©¤¥§¥¨§¨
iAbl mcFTd wEqRA mixEn`d 'DzpFre§¨¨¨£¦©¨©¥§©¥
xnFl xWt` i` ixd ,dcrizPW dn`̈¨¤¦§©£¨£¥¦¤§¨©
EPOn z`vFi Dpi` ixdW ,'mPg d`vie'§¨§¨¦¨¤£¥¥¨¥¦¤
KgxM lr `N` .zEzixM hbA `N ¤̀¨§¥§¦¤¨©¨§¨
oiicrW dIxar dn`A xAcn aEzMd©¨§©¥§¨¨¦§¦¨¤£©¦
mixaCd zWlW EN`e ,dcrizp `lŸ¦§©£¨§¥§¤©§¨¦

:DA mixEn`dF` ,Fpal F` ,Fl dPcrii ¨£¦¨¦¨¤¨¦§
e ,`vze DpFicRn rxbidUri `l m` ¦§©¦¦§¨§¥¥§¦Ÿ©£¤

m` ,xnFlM ,dN`d WlXd on xaC Dl̈¨¨¦©¨¨¥¤§©¦
oFc`,Fpal `le Fl `l ,Dcri `l df ¨¤Ÿ§¨¨Ÿ§Ÿ¦§

z` zFCtl Dcia did `l `ide§¦Ÿ¨¨§¨¨¦§¤
,Dnvr'sqM oi` mPg d`vie' - f` ixd ©§¨£¥¨§¨§¨¦¨¥¨¤
(`zlikn)(`"eb ,m"`x):

ípç äàöéåsqM oi`.oi` df `xwn §¨§¨¦¨¥¨¤¦§¨¤¥
Dl dUri `l m`W ,FrnWnM FWxtl§¨§§©§¨¤¦Ÿ©£¤¨
`vY mixEn`d mixaCd zWlW§¤©§¨¦¨£¦¥¥
okYY `l ,oM m`W] cIn zExigl§¥¦¨¤¦¥Ÿ¦¨¥
ixdW ,mipW WWA dIxar dn` z`ivi§¦©¨¨¦§¦¨§¥¨¦¤£¥
`id ixd ,Fpal F` Fl DzF` crii m ¦̀¦¥¨¦§£¥¦
hbA `N` z`vFi Dpi`e d`EUp§¨§¥¨¥¤¨§¥
aEW 'sqM oFrxb'A z`vFIde ,zEzixM§¦§©¥§¥§¤¤
`l m`e ,WWA z`vl dkixv Dpi ¥̀¨§¦¨¨¥§¥§¦Ÿ
z`vFi ixd dN` WlW Dl dUr̈¨¨§¨¥¤£¥¥

`N` .[cIn zExiglDl dAixaEzMd §¥¦¨¤¨¦¨¨©¨
Efl d`ivi`NW dIxar dn`l - §¦¨§§¨¨¦§¦¨¤Ÿ

dzCtp `le dcrizpdOn xzFi , ¦§©£¨§Ÿ¦§§¨¥¦©
micarl dAixX,miIxard`id dnE ¤¦¨©£¨¦¨¦§¦¦©¦

d`ividdIxar dn`A aEzMd dAixW ©§¦¨¤¦¨©¨§¨¨¦§¦¨
ixar car lr xzi`vYW LcOll ? ¨¥©¤¤¦§¦§©¤§¤¥¥

- oipniqadxUr miYW Dl E`lOWM §¦¨¦§¤¨§¨§¥¤§¥
z`vFi `id ,zExrp ipniq d`iade dpẄ¨§¥¦¨¦¨¥©£¦¥
m` :`Ed KM aEzMd WExitE .zExigl§¥¥©¨¨¦
oiYnY ,Dl dUri `l dN` WlW§¨¥¤Ÿ©£¤¨©§¦

e ,oipniq `iaYW cr FOr ddWzef` §¦§¤¦©¤¨¦¦¨¦§¨
,WW riBdW iptl s` zExigl `vY¥¥§¥©¦§¥¤¦¦©¥

oMWmcFw mipW WW EriBd m` ¤¥¦¦¦¥¨¦¤
d`iadW,oipniqixdEpcnl xaM ¤¥¦¨¦¨¦£¥§¨¨©§

xn`PW ,`vYW(ai ,eh mixac)'xkOi iM ¤¥¥¤¤¡©¦¦¨¥

Lig` LlLcare dIxard F` ixard §¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨©£¨§
mipW WWEPgNWY zriaXd dpXaE ¥¨¦©¨¨©§¦¦§©§¤

KOrn iWtge ,'oM m`xEn`d Edn ¨§¦¥¦¨§¦¥©¨¨
,'mPg d`vie' o`M`A KgxM lr ¨§¨§¨¦¨©¨§¨¨

,xEn`M zFAxlmipniq Encw m`W §©¨¨¤¦¨§¦¨¦
zExrp lWoda `vY ,mipW WWl ¤©£§¥¨¦¥¥¨¤

oFc`l mNWl ilAn - 'mPg' zExigl§¥¦¨¦§¦§©¥¨¨
sqM oFrxbA DpFict ieW z`. ¤§¦¦§¨§¥§¤¤

`vYW zFAxl `A aEzMdW oiPnE¦©¦¤©¨¨§©¤¥¥
,zExrpAF`(`OW)`vYW xnF` Fpi` §©£¤¨¥¥¤¥¥

zExbaA `N`miYW Dl E`lOWM - ¤¨§©§§¤¨§¨§¥
`id ixd f`W ,dvgnE dpW dxUr¤§¥¨¨¤¡¨¤¨£¥¦
`vY `l zExrp ipniqA la` ,(zxbFA? ¤¤£¨§¦¨¥©£Ÿ¥¥

'sqM oi`' xnFl cEnlYzFAxl , ©§©¥¨¤§©
,zExbA z`ivi'sqM oi`'W KFYnE §¦©©§¦¤¥¨¤

`l KgxM lr ,zExbA z`ivi dAxn§©¤§¦©©§©¨§¨Ÿ
zFAxl `N` 'mPg d`vie' KxvEd§©§¨§¨¦¨¤¨§©

zExrp z`ivi.KxvEd dOl ,oM m` §¦©©£¦¥¨¨§©
oi`' mbe 'mPg d`vie' mB xnFl aEzMd©¨©©§¨§¨¦¨§©¥
xaM z`vFi `idW xg`n `lde ,'sqM̈¤©£Ÿ¥©©¤¦¥§¨
,zExbA z`iviA Wi KxFS dn ,zExrpA§©£©¤¥¦¦©©§
Dpi`e oFc`d zEWxA cFr Dpi`W xg ©̀©¤¥¨¦§¨¨§¥¨
z`ivi `N` ?EPOn z`vl llM dkixv§¦¨§¨¨¥¦¤¤¨§¦©
Exn`PW KFYn wx zcnlp zExrp©£¦§¤¤©¦¤¤¤§

,mdipW,mdipW Exn`p `l m`e`N` §¥¤§¦Ÿ¤¤§§¥¤¤¨
,calA 'mPg d`vie'xnF` iziidiM §¨§¨¦¨¦§¨¨¦¦¥¦

Ef 'mPg d`vie'z`ivi,zExbaixdW §¨§¨¦¨§¦©©§¤£¥
dAxn aEzMdW WCgl Knq Epl oi ¥̀¨¤¤§©¥¤©¨§©¤

,zExrp z`ivi s`,mdipW Exn`p Kkl ©§¦©©£§¨¤¤§§¥¤
icMÎlral dRÎoFgzR oYil `NW §¥¤Ÿ¦¥¦§¤§©©

wFlgl oiCdz`vFi Dpi`W xnFle ©¦©£§©¤¥¨¥
mdipXW xg`n iM ,zExbaA `N ¤̀¨§©§¦¥©©¤§¥¤



מז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקֹום

ׁשנים, ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנית ׁשּקנאּה נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָ
הּמנה  ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ועׂשתה הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹעבֹודת

מאצל d¯ÎÓÏ.ותצא ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי (קידושין ׁשאינֹו ְְְֵֵֵֶ¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
לזה ∑d·ŒB„‚·a.יח) ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה לקּים ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא .אם ¿ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑.לקּדׁשּההאדֹון צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו קם ּבנֹו ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אחרים, ּבדמי'!קּדּוׁשין אבי ׁשּקּבל ּבּכסף לי מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר ‰Ba˙.אּלא ËtLÓk∑,ׁשאר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿ƒ¿««»ְֵ
ועֹונה  .ּכסּות ְְָ

(é)àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
:òøâé¦§¨«

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mixg` oiWECwDziIpw sqkA `N` ¦¦£¥¦¤¨§¤¤§¦¨¨
Y` ixd' Dl xnF`e ,DWCwn `Ed§©§¨§¥¨£¥©§
'KincA Kia` lAiTW sqMA il zcrEin§¤¤¦©¤¤¤¦¥¨¦§¨©¦

(.hi oiyeciw .bi zexeka)(`"eb ,m"`x ,o"anx):
.dcôäå,oFict iciÎlr d`ivi idFf §¤§¨¦§¦¨©§¥¦§

FcbpkE ,oFnn oFc`l mNWn dcFRdW¤©¤§©¥¨¨¨§¤§
`NW KFYnE .zExigl z`vFi `id¦¥§¥¦¤Ÿ
oFWlA (diEcR ziUrp) 'dzCtpe' xn`p¤¡©§¦§¨¨©£¥§¨¦§
DzF` dUri) 'DCtde' `N` ,(lrtp¦§©¤¨§¤§¨©£¤¨
rnWn ,(lirtd oFWlA (diEcR§¨¦§¦§¦©§©
dn`dW Kkl mxFB Fnvr oFc`dW¤¨¨©§¥§¨¤¨¨¨

W KkA ,dcRYmFwn Dl oYi ¦¨¤§¨¤¦¤¨¨
(zExWt`),z`vle zFcRdlici lre ¤§¨§¦¨§¨¥§©§¥
aWgi KM.DpFictA riIqn `Ed s`W ¨¥¨¥¤©§©¥©§¦§¨
`Ed dnEdDl ozFPW mFwnzFcRdl ©©¨¤¥¨§¦¨
z`vle?ici lrDpFicRn rxbOW §¨¥©§¥¤§¨¥©¦¦§¨

Flv` dzUrW mipXd xRqnA- §¦§©©¨¦¤¨§¨¤§
,DzFCtl dcFRd `A xW`M ,xnFlM§©©£¤¨©¤¦§¨
z` DxExgW crA oFc`d WFxci `lŸ¦§¨¨§©¦§¨¤
DziIpwA mNiXW oFnOd mEkq lM, ¨§©¨¤¦¥¦§¦¨¨
xRqn ieW itl mEkQd on zigtn `N ¤̀¨©§¦¦©§§¦§¦¦§©
itl ,FxEarA dcar xaMW mipXd©¨¦¤§¨¨§¨©£§¦
df oiprl DzF` miaiWgnE mipC Ep`W¤¨¨¦©£¦¦¨§¦§¨¤

,Flv` 'dxEkU' `id ENi`M`le §¦¦§¨¤§§Ÿ
Flv` 'diEpw' `idWixd ?cviM . ¤¦§¨¤§¥©£¥

dzUre ,dpnA D`pTW(dcare) ¤§¨¨§¨¤§¨§¨§¨§¨
Fl mixnF` ,mipW iYW Flv`:rcFi ¤§§¥¨¦§¦¥©

WW sFql z`vl dcizrW ziid̈¦¨¤£¦¨¨¥§¥
dpW lM zcFar zipTW `vnp ,dpẄ¨¦§¨¤¨¦¨£©¨¨¨

e ,dpOd ziXWA dpWexaMW zFid §¨¨§¦¦©¨¤§¡¤§¨
,mipW iYW Llv` dzUr`EdW ¨§¨¤§§§¥¨¦¤

,Ll cFarl diE`x dzidW onGd WilW§¦©§©¤¨§¨§¨©£§
ixddeW ElNd mipW iYW zcFarW £¥¤£©§¥¨¦©¨¨¨

lFh ,dpOd ziWilW,x`Xd z` Ll §¦¦©¨¤§¤©§¨
mdW`vze ,dpOd zFIWilW ipW ¤¥§¥§¦¦©¨¤§¥¥

Llv`no`M dxFY dWCge .zExigl ¥¤§¤§¥§¦§¨¨¨
dIxar dn`l ztqFp d`ivi KxC¤¤§¦¨¤¤§¨¨¦§¦¨
mB cnlp dPOnE] 'sqM oFrxB' z`xwPd©¦§¥¥§¤¤¦¤¨¦§©©
care dIxar dn` oMW ,ixar carl§¤¤¦§¦¤¥¨¨¦§¦¨§¤¤

dfl df EWTEd ixar(f weqt lirl i"yx),[ ¦§¦§¤¨¤
iEpw FtEBW iprpM carn dpFWaE§¤¥¤¤§©£¦¤¨
ENit` hrnzn FpFict ieW oi`e ,oFc`l§¨§¥§¦¦§¦§©¥£¦
ixd ,zFAx mipW Flv` car xaM m ¦̀§¨¨©¤§¨¦©£¥
oeiM ,miIxard dn`de cardW¤¨¤¤§¨¨¨¨¦§¦¦¥¨
mipW WW dxFY mdl daivwdW¤¦§¦¨¨¤¨¥¨¦
wx df oiprl miaWgp md ixd ,calA¦§¨£¥¥¤§¨¦§¦§¨¤©
incE ,oFnOd zxEnY oFc`l mixikUM¦§¦¦¨¨§©©¨§¥
lkM mizgFtE miklFd mpFict¦§¨§¦£¦§¨
WW sFqA mz`ivi zpW zaxwzOW¤¦§¨¤¤§©§¦¨¨§¥

(mipW(.fh oiyeciw)(g"ty ,oexkfd ,`"eb ,m"`x): ¨¦
.døëîì ìLîé àì éøëð íòìmrl' §©¨§¦Ÿ¦§Ÿ§¨§¨§©

,'ixkp mrn Wi`l' FWExiR oi` 'ixkp̈§¦¥¥§¦¥©¨§¦
'xg` Wi`l' FWExiR `N` ,iFbl EpiidC§©§§¤¨¥§¦©¥
,xaM dxMnp Fl xW` oFc`d caNn¦§©¨¨£¤¦§§¨§¨

Dxknl i`Wx Fpi`WcFr,xg`l ¤¥©©§¨§¨§©¥
oFc`d lr aQEn aEzMdea`d lre §©¨¨©¨¨§©¨¨

mrR dxMnp xaMW xg`nW ,cg`M§¤¨¤¥©©¤§¨¦§§¨©©
mi`Xx oi` aEW zg``le oFc`d `l , ©©¥©¨¦Ÿ¨¨§Ÿ

,a`dztqFp mrR Dxknl(.gi oiyeciw): ¨¨§¨§¨©©¤¤
.dá BãâáaoFWNn `Ed 'FcbaA' §¦§¨§¦§¦§

xn`p ENi`M `Ed ixde ,'dcibA'§¦¨©£¥§¦¤¡©
Wi`l dPxMni `l ,xnFlkE .'FcbaA'§¨§§©Ÿ¦§§¤¨§¦

xg`DA cFBal `A m`mrh Edfe . ©¥¦¨¦§¨§¤©©
a`de oFc`d oi`W ,lirl xEn`dl§¨¨§¥¤¥¨¨§¨¨
:ztqFp mrR dn`d z` xFMnl mi`Xx©¨¦¦§¤¨¨¨©©¤¤
cbAW itl ,Dxknl i`Xx Fpi` oFc`d̈¨¥©©§¨§¨§¦¤¨©

KkA DA`NWdvxzevn DA miIwl ¨§¨¤Ÿ¨¨§©¥¨¦§©
dia` oke ,cEri,Dxknl i`Xx Fpi` ¦§¥¨¦¨¥©©§¨§¨

DA cbAW xg`nDA bdp `NW KkA ¥©©¤¨©¨§¨¤Ÿ¨©¨
`N` FziaA DlCiB `NW ,FYal a`M§¨§¦¤Ÿ¦§¨§¥¤¨

KldDxknEdn`ldfl(:gi oiyeciw d`x) ¨©§¨¨§¨¨¨¤
(`"y):h dxez
(h).äpãòéé Bðáì íàåm`e' xn`p `l §¦¦§¦¨¤¨Ÿ¤¡©§¦

lFki oAd oi`W itl ,'dPcrii FpA§¦¨¤¨§¦¤¥©¥¨
Fpal m`e' `N` ,FnvrA Fl Dcril§©£¨§©§¤¨§¦¦§

m` :xnFlM ,'dPcriioFc`dcrii ¦¨¤¨§©¦¨¨§©¥
.Fpal DzF`aEzMdecOln,dfAs`W ¨¦§§©¨§©¥¨¤¤©

eia` dvxi m` Dcril eiYgY mw FpA§¨©§¨§©£¨¦¦§¤¨¦
DzF` criil lFki oFc`d oA mBW -¤©¤¨¨¨§©¥¨

eia` znMqdAE ,oAd lv` mBW KFYn §©§¨©¨¦¦¤©¥¤©¥
,'cEri' `N` 'dgiwl' oFWl xn`p `lŸ¤¡©§§¦¨¤¨¦

`Ed s`W micnl EpivnpKixv Fpi` ¦§¥§¥¦¤©¥¨¦
`N` ,mixg` oiWECwlDziIpw sqkA §¦¦£¥¦¤¨§¤¤§¦¨¨

,DWCwn `Ed FA ,dia`l eia` mNiXW¤¦¥¨¦§¨¦¨§©§¨
eil zcrEin Y` ixd' Dl xnF` §¥¨£¥©§§¤¤¦

'KincA Kia` lAiwW sqkA,m"`x) §¤¤¤¦¥¨¦§¨©¦
(i"gp:

úBðaä ètLîkDN dUri.hRWnM §¦§©©¨©£¤¨§¦§©
aiIg lrAdW ,zF`EUPd l`xUi zFpA§¦§¨¥©§¤©©©©¨

odl wRql,dpFre zEqM x`W §©¥¨¤§¥§§¨
`Ad wEqRA WxFtnMi"yxa mxe`ia d`x) ©§¨©¨©¨

(mycriin eia`W dn`l oAd dUri oM ,¥©£¤©¥¨¨¨¤¨¦§©¥
Fl(`zlikn):i dxez

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy

i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk d¯‡L∑ האמה ּכבר מן לֹו .ׁשּיעד ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»¿»¿…»»…ƒ¿»ְִִֵֶָָָָ
d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּתׁשמיׁש∑d˙Ú.ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ…»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
:óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת הּׁשלׁש?אם הן ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה לֹומּׁשלׁש ייעדּנה ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
עצמּה את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, .אֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ∑ ּבסימנין ׁשּתצא ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה רּבה ¿»¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
סימנין, ׁשּתביא עד עוד עּמֹו ׁשּנאמר:ותׁשהה ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו (דברים ואם ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לׁשׁשטו) סימנים קדמּו ׁשאם חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", ׁשׁש ועבד העברּיה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ"העברי
ּבהן. ּתצא מכילתא)ׁשנים, ד. לרּבֹות (קידושין ּכסף", "אין לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו אֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלא  ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ואם ּבגרּות. ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיציאת
לחלק  הּדין לבעל ּפה ּפתחֹון .ליּתן ְְֲִִִֵֶַַַַֹ

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»
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(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«

i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים .ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? כד)לּמה ׁשֹומע (ויקרא יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי "ואיׁש «≈ƒ»≈ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

נאמר: ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? ּבלא הּכאה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאני
ואת  האּׁשה את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר הייתי יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", ְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ"מּכה

ּתלמּוד מּנין? איׁש",הּקטן "מּכה נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני לֹומר:ׁשֹומע ּתלמּוד חּיב, ועֹוד (שם)יהא ׁשהּכה. קטן ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע? נפלים אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ"ּכי
איׁש להיֹות .(מכילתא)הראּוי ְִִָָ

(âé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
:änL ñeðé øLà íB÷î̈½£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה נתּכּון. ולא לֹו ארב כד)לא א צֹודה (שמואל "ואּתה «¬∆…»»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה", נפׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאת
ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוׁשם

מ  אני ואין ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה. כמן לא ׁשל ודי מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»
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oMW ,gvFxd zzin oiC mWxn`p ENi` ¨¦¦©¨¥©¤¥¦¤¡©
o`M wx,'Wi` dMn'df oFWNn ixd ©¨©¥¦£¥¦¨¤

,dMOd did in xn`p `NWip` rnFW ¤Ÿ¤¡©¦¨¨©©¤¥©£¦
,aiIg `di bxde dMdW ohw ENit £̀¦¨¨¤¦¨§¨©§¥©¨

xnFl cEnlY:mW'dMi iM Wi`e', ©§©¨§¦¦©¤
,aiIg dMdW 'Wi`' `weeCW LcOll§©¤§¤©§¨¦¤¦¨©¨

.dMdW ohw `le§Ÿ¨¨¤¦¨
cFreo`M xnFl KxvEdW Kkl mrh §©©§¨¤§©©¨

mW xEn`d oFWNdW itl ,'Wi` dMn'©¥¦§¦¤©¨¨¨¨
'mc` Wtp lM dMi iM'miltp ENit` , ¦©¤¨¤¤¨¨£¦§¨¦

rnWOAotF`A EclFPW zFwFpiY s` - ©©§¨©¦¤§§¤
,miIwzdlE zFigl micizr mpi`W¤¥¨£¦¦¦§§¦§©¥
iziide ,md 'mc` Wtp lM' llkA ixdW¤£¥¦§©¨¤¤¨¨¥§¨¦¦

,dzin aiIg mbxFddW xnF`cEnlY ¥¤©§¨©¨¦¨©§
xnFl:o`M'Wi` dMn',LcOllFpi`W ©¨©¥¦§©¤§¤¥

iE`xd `niIw oA dMIW cr aiIg©¨©¤©¤¤©¨¨¨¨
,Wi` zFidlipA mpi`W miltp `le ¦§¦§Ÿ§¨¦¤¥¨§¥

'Wi`' llkA mpi`e `niIw,`zlikn) ©¨¨§¥¨¦§©¦
pq(:ct oixcd(ipewfg):bi dxez

(bi).äãö àì øLàåFl ax` `llr ©£¤Ÿ¨¨Ÿ¨©©
,Fbxdl zpnE,xnFlkoiEMzp `l §¨§¨§§©Ÿ¦§©¥

Fbxdl(c"c)..äãö'ax`' oFWl`Ed, §¨§¨¨§¨©

xnF` `Ed oke(`i ,ck `Îl`eny)dY`e' §¥¥§©¨
'DYgwl iWtp z` dcFvcec ixaC] ¤¤©§¦§©§¨¦§¥¨¦

:Flirn spM z` zxM xW`M lE`W l ¤̀¨©£¤¨©¤§©§¦
did oMW ,LCbp iz`hg `NW `p d`x§¥¨¤Ÿ¨¨¦¤§§¤¥¨¨
z`f lkaE ,LiYbxd `le Lbxdl iciA§¨¦§¨§§§Ÿ£©§¦§¨Ÿ

[ipbxdl iWtpl axF` dY`.i"yx ©¨¥§©§¦§¨§¥¦
xfbp epi`e ,ax` oeyl `ed 'dcv'y giken¨¨

:'civ' oeylnxnFl okYi `leW'dcv' ©¦§Ÿ¦¨¥©¤¨¨
n `EdoFWl:FnM ,'dciv''civ cSd' ¦§¦¨§©¨©¦

(bl ,fk ziy`xa),scx `l :FWExiR didie§¦§¤¥Ÿ¨©
xg` scFxd cIvM ,FcEvl eixg ©̀£¨§§©¨¨¥©©

itl ;mbxdl zFIgdWoFWlzciv ©©§¨§¨§¦¤§¦©
DNW lrFRA `"d ltFp oi` ,zFIg©¥¥¥©©¤¨
,['cv' `N` 'dcv' FA mixnF` oi`W]¤¥§¦¨¨¤¨¨

embmWdDA xaC`Ed,'civ'`lA §©¥©¨¨¨©¦§Ÿ
,`"deENi`df'dcv' WxFW - ¥§¦¤¤¨¨

on `id `"d zF`d ,'ax`' zErnWnA§©§¨¨©¨¥¦¦
WxFXde ,mWd'diIcv' FA xaC:FnM] ©¤§¥©¨¨§¦¨§

'dIcvA eilr KilWd F`'(k ,dl xacna)[, ¦§¦¨¨¦§¦¨
e ,'dcFv' FNW lrFtEENi`dfoFWl - ©¤¤§¦¤§

,'zFIgd zciv''cv' FNW lrFR`lA ¦©©©©¤¨§Ÿ
`"de .oklip` xnF`WFpFxzR`Ed ¥§¨¥¥£¦¤¦§

E ,'ax`' oFWNnFnEBxzk:qFlwpE`A ¦§¨©§©§§§§
'Dil onk `lcE',Fl onhp `l xW`e] §¨§©¥©£¤Ÿ¦§©

[Fl aFx`l Fnvr oinhd `l xnFlM. §©Ÿ¦§¦©§¤¡
emlE`mgpnxtqA] wExq oA §¨§©¥¤¨§¥¤

zFpFWl xAgn `Ed FA ,'zxAgOd'©©§¤¤§©¥§

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
ּבחלק נחּברּנּו סו)צד, ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד כ)"על א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה אף (דניאל ימּלל". עּלאה לצד "ּומּלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אֹורב  לׁשֹון מּכלֿמקֹום, עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ׁשּום לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאן
B„ÈÏ.הּוא  ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא לּצּדיק (משלי יאּנה "לא ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻ

און", ה)ּכל ב עּלה (מלכים לי למצא מזּדּמן לי", הּוא B„ÈÏ."מתאּנה ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ זאת ּתצא ולּמה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְֵֵָָֹ
ּדוד: ׁשאמר הּוא כד)מּלפניו? א הּקדמֹוני (שמואל ּומׁשל רׁשע", יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל יאמר "ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

יצא  "מרׁשעים ּתֹורה: אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מׁשל ׁשהיא הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ולא  מזיד, הרג ואחד ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה "והאלהים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹרׁשע"?

מזּמ הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים ּבמזיד היּו ׁשהרג זה אחד: לפנּדק נן ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
זה  על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם , ּתחת עליו יֹוׁשב מעידים ועדים והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

נהרג  ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ÌB˜Ó.ּומחּיבים EÏ ÈzÓNÂ∑ אף ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ¿«¿ƒ¿»ַ
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה, ׁשּינּוס יב)ּבּמדּבר .(מכות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
:úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑ ׁשהמית ּדין ּבית ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע וגֹו'", איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,[Ffl Ff dnFC mzxfBWA FxAgFzF` ¤¦§¨¨¨¨¦§§
wlgoFWl mr,'civ cv'xnFl ¥¤¦§¨©¦©

,cg` WxFWA mcFqIWdcFn ip` oi`e ¤§¨§¤¤¨§¥£¦¤
FldfAWi m`e .gxkdzg`A FxAgl ¨¤§¦¥¤§¥©§©§§©©

zwFlgOn(miwlgd on cg`)lW ¦©§¤¤¨¦©£¨¦¤
- 'cv'W xzFi oFkp didwlga EPxAgp ¨¨¨¨¥¤§©§¤§¥¤

oFWlM ,'cv' lW'E`UPY cv lr'diryi) ¤©¦§©©¦¨¥
(ai ,eqzElBd on EaEWY xW`M]©£¤¨¦©¨

mi`UFPW wFpizM E`UPY ,milWExil¦¨©¦¦¨§§¦¤§¦
:oke ,[sEBd cvA zFrFxGd lr FzF`©©§§©©§¥

'dxF` dCv'(k ,k `Îl`eny)cSd l`] ¦¨¤¤©©
:oke ,[KilW`d`Nr cvl oiNnE' ©§¦§¥¦¦§©¦¨¨

'lNni(dk ,f l`ipc)cvl sExig ixace] §©¦§¦§¥¥§©
,[xAci dlrno`M s`bxFdd lr ©£¨§©¥©¨©©¥

Wxtl mFwn Wi ,dbbWA`l xW`' ¦§¨¨¥¨§¨¥£¤Ÿ
'dcv:xnFlkE ,'cv' oFWNnccv `l' ¨¨¦§©§©Ÿ¨©

e .'dzin cv mEW Fl `FvnlmlE`s` ¦§©¦¨§¨©
,eilr xdxdl Wi dfoi` dfA mB ixdW ¤¥§©§¥¨¨¤£¥©¨¤¥

'ccv' F` 'cv' `N` ,'dcv' oFWl ltFp¥§¨¨¤¨©¨©
'dxF` dCv' xn`PX dnE] `"d `lA§Ÿ¥©¤¤¡©¦¨¤
aEzMd KxcM ,'cSl' `N` FWExiR oi ¥̀¥¤¨©©§¤¤©¨
,DzNigzA c"nl dkixSW daizA§¥¨¤§¦¨¨¤¦§¦¨¨
`"d z`f mFwnA minrtl ozFp `EdW¤¥¦§¨¦¦§Ÿ¥

[DtFqA,E,mFwnÎlMnFnM `Ed oFkPd §¨¦¨¨©¨§
'dcv' iM ,x`AzPW:`Ed 'axF`' oFWl ¤¦§¨¥¦¨¨§¥

.Bãéì äpà íéäìàäåd"awdoOif §¨¡Ÿ¦¦¨§¨¦¥
FcildbbWA Wtp bFxdIW ,df dxwn. §¨§¨¤¤¤©£¤¤¦§¨¨
'dP`'eoFWl:FnM ,`Ed oEOif`l' §¦¨§¦§Ÿ

'drx Lil` dPE`z(i ,`v mildz)xW`M] §¤¥¤¨¨©£¤
mEW Ll oOCfY `l 'dA Lghan miUŸ¦¦§©£©Ÿ¦§©¥§

:oke ,[drx'oe` lM wiCSl dPE`i `l' ¨¨§¥Ÿ§¤©©¦¨¨¤
(`k ,ai ilyn)zFUrl wiCSl oOCfi `l]Ÿ¦§©¥©©¦©£

:oke ,[dbbWA dxiar mEWdP`zn' £¥¨¦§¨¨§¥¦§©¤
'il `Ed(f ,d aÎmikln),:FWExiRWoOCfn ¦¤¥¦§©¥

dNir il `FvnliA zFxBzdl dAiqe: ¦§¦¦¨§¦¨§¦§¨¦
.Bãéì äpà íéäìàäådOleoOif ok` §¨¡Ÿ¦¦¨§¨§¨¨¨¥¦¥

W d"awd,eiptNn z`f `vYbFxdl ¤¥¥Ÿ¦§¨¨©£
?dbbWA WtpceC xn`W `EdlE`Wl ¤¤¦§¨¨¤¨©¨¦§¨

,Flirn spM z` zxM xW`M] KlOd©¤¤©£¤¨©¤§©§¦
:[Fbxd `le Fbxdl FciA didexW`M' §¨¨§¨§¨§§Ÿ£¨©£¤

`vi mirWxn ipFncTd lWn xn`iŸ©§©©©§¦¥§¨¦¥¥
rWxKA didz `l icie'(bi ,ck `Îl`eny) ¤©§¨¦Ÿ¦§¤¨

:xn`i xW` mEcTd lWOd ixacM]§¦§¥©¨¨©¨£¤Ÿ©
LA miIwzi oM ,'rWx `vi mirWxn'¥§¨¦¥¥¤©¥¦§©¥§
lr `le ,rWx ici lr Lzbixd oOCfIW¤¦§©¥£¦¨§©§¥¨¨§Ÿ©

,[ici,dxFYd `id 'ipFncTd lWn'E ¨¦§©©©§¦¦©¨
,`EdÎKExAÎWFcTd lWn `idW¤¦§©©¨¨

itl 'ipFncw' `xwPWFpFncw `EdW ¤¦§¨©§¦§¦¤©§
,mlFr lWxaC fOExn dxFYA ,xnFlkE ¤¨§©©¨§¨¨¨

d"awd oOfn riWxd mc` xW`MW ,df¤¤©£¤¨¨¦§¦©§©¥
,FzFnM rWx iciA FWpr lr `FaIW¤¨©¨§¦¥¨¨§
`vi mirWxn' dxFz dxn` okide§¥¨¨§¨¨¥§¨¦¥¥

?'rWxo`M xEn`dn `N`midl`de' ¤©¤¨¥¨¨¨§¨¡Ÿ¦
'Fcil dP`,z`f cFnll WioMWdOA ¦¨§¨¥¦§Ÿ¤¥©¤

mc`Îipa ipWA ?xAcn aEzMdlMW ©¨§©¥¦§¥§¥¨¨¤¨
,Wtp bxd mdn cg`bxd cg`AbbFW ¤¨¥¤¨©¤¤¤¨¨©§¥

bxd cg`eAmicr Eid `le ,cifn §¤¨¨©§¥¦§Ÿ¨¥¦
EcirIW xaCA,mdiUrn lrEKkitl ©¨¨¤¨¦©©£¥¤§¦¨

df(cifOd)dfe ,bxdp `l(bbFXd)`l ¤©¥¦Ÿ¤¡©§¤©¥Ÿ
`EdÎKExAÎWFcTde ,dlb`Ed dn ¨¨§©¨¨©

,mCd lr xRkl icM dUFropOfn ¤§¥§©¥©©¨§©§¨
wCpEtlcg`mdipW EidIW aAqn - §§¨¤¨§©¥¤¦§§¥¤

,cg` mFwnl mirlwpcifnA bxdW df ¦§¨¦§¨¤¨¤¤¨©§¥¦
bbFW bxdW dfe ,mNEQd zgY aWFi¥©©©¨§¤¤¨©¥
bxdW df lr ltFpe mNEQa dlFr¤©¨§¥©¤¤¨©
eilr micirn micre ,FbxFde cifnA§¥¦§§§¥¦§¦¦¨¨

,bbFWA Wtp bxdWFzF` miaiIgnE ¤¨©¤¤§¥§©§¦
bbFWA bxdW df ,`vnp .zFlbl¦§¦§¨¤¤¨©§¥

.bxdp cifnA bxdW dfe ,dlFBEdfe ¤§¤¤¨©§¥¦¤¡¨§¤
iM ,'Fcil dP` midl`de' xn`PW¤¤¡©§¨¡Ÿ¦¦¨§¨¦
bxde xaM riWxd df gvFxW xg`n¥©©¤¥©¤¦§¦©§¨§¨©
Eid `NW itl dlB `le ,dbbWA Wtp¤¤¦§¨¨§Ÿ¨¨§¦¤Ÿ¨
d"awd Fl oOif Kkitl ,xaCA micr¥¦©¨¨§¦¨¦¥
dbbWA bFxdie ,eiptNn rWx `vIW¤¥¥¤©¦§¨¨§©£¦§¨¨
FaiIgl icM ,micr iptA xg` gvFx¥©©¥¦§¥¥¦§¥§©§

zElB(:i zekn),h ziy`xa i"yx ;my l`eny i"yx) ¨
(d:

íB÷î Eì ézîNådOW qEpi xW`.oi` §©§¦§¨£¤¨¨¨¥
hlwOd ixrA wx xAcn aEzMd©¨§©¥©§¨¥©¦§¨

irqn zWxtA mixEn`d(`i ,dl xacna), ¨£¦§¨¨©©§¥
oPgz`e zWxtaE(bn ,c mixac)oFWl oMW , §¨¨©¨¤§©©¤¥§

rnWn 'mFwn Ll iYnUe' aEzMd©¨§©§¦§¨©§©
FYrWAW ,dWnl s` xEn` xaCdW¤©¨¨¨©§¤¤§©§
hlwOd ixr miWOWn Eid `l oiicr£©¦Ÿ¨§©§¦¨¥©¦§¨

`N` ,ElNdxAcOA s`mFwn did ©¨¤¨©©¦§¨¨¨¨
dOW qEpIWWOiWe ,bbFWA gvFxd ¤¨¨¨¨¥©§¥§¦¥
hlwn xirMmFwn df i`e .did xAcOA §¦¦§¨§¥¤¨©¦§¨¨¨

,dIel dpgn df ?FhlFwFnFwn `EdW §¤©£¥§¦¨¤§
dWn lW(:ai zekn ,`zlikn):ci dxez ¤¤

(ci)ãéæé éëåFbxdl Edrx lr Wi` §¦¨¦¦©¥¥§¨§
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(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«

i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים .ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? כד)לּמה ׁשֹומע (ויקרא יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי "ואיׁש «≈ƒ»≈ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

נאמר: ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? ּבלא הּכאה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאני
ואת  האּׁשה את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר הייתי יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", ְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ"מּכה

ּתלמּוד מּנין? איׁש",הּקטן "מּכה נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני לֹומר:ׁשֹומע ּתלמּוד חּיב, ועֹוד (שם)יהא ׁשהּכה. קטן ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע? נפלים אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ"ּכי
איׁש להיֹות .(מכילתא)הראּוי ְִִָָ

(âé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
:änL ñeðé øLà íB÷î̈½£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה נתּכּון. ולא לֹו ארב כד)לא א צֹודה (שמואל "ואּתה «¬∆…»»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה", נפׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאת
ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוׁשם

מ  אני ואין ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה. כמן לא ׁשל ודי מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
ּבחלק נחּברּנּו סו)צד, ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד כ)"על א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה אף (דניאל ימּלל". עּלאה לצד "ּומּלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אֹורב  לׁשֹון מּכלֿמקֹום, עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ׁשּום לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאן
B„ÈÏ.הּוא  ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא לּצּדיק (משלי יאּנה "לא ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻ

און", ה)ּכל ב עּלה (מלכים לי למצא מזּדּמן לי", הּוא B„ÈÏ."מתאּנה ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ זאת ּתצא ולּמה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְֵֵָָֹ
ּדוד: ׁשאמר הּוא כד)מּלפניו? א הּקדמֹוני (שמואל ּומׁשל רׁשע", יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל יאמר "ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

יצא  "מרׁשעים ּתֹורה: אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מׁשל ׁשהיא הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ולא  מזיד, הרג ואחד ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה "והאלהים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹרׁשע"?

מזּמ הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים ּבמזיד היּו ׁשהרג זה אחד: לפנּדק נן ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
זה  על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם , ּתחת עליו יֹוׁשב מעידים ועדים והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

נהרג  ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ÌB˜Ó.ּומחּיבים EÏ ÈzÓNÂ∑ אף ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ¿«¿ƒ¿»ַ
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה, ׁשּינּוס יב)ּבּמדּבר .(מכות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
:úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑ ׁשהמית ּדין ּבית ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע וגֹו'", איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»
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`EdÎKExAÎWFcTde ,dlb`Ed dn ¨¨§©¨¨©

,mCd lr xRkl icM dUFropOfn ¤§¥§©¥©©¨§©§¨
wCpEtlcg`mdipW EidIW aAqn - §§¨¤¨§©¥¤¦§§¥¤

,cg` mFwnl mirlwpcifnA bxdW df ¦§¨¦§¨¤¨¤¤¨©§¥¦
bbFW bxdW dfe ,mNEQd zgY aWFi¥©©©¨§¤¤¨©¥
bxdW df lr ltFpe mNEQa dlFr¤©¨§¥©¤¤¨©
eilr micirn micre ,FbxFde cifnA§¥¦§§§¥¦§¦¦¨¨

,bbFWA Wtp bxdWFzF` miaiIgnE ¤¨©¤¤§¥§©§¦
bbFWA bxdW df ,`vnp .zFlbl¦§¦§¨¤¤¨©§¥

.bxdp cifnA bxdW dfe ,dlFBEdfe ¤§¤¤¨©§¥¦¤¡¨§¤
iM ,'Fcil dP` midl`de' xn`PW¤¤¡©§¨¡Ÿ¦¦¨§¨¦
bxde xaM riWxd df gvFxW xg`n¥©©¤¥©¤¦§¦©§¨§¨©
Eid `NW itl dlB `le ,dbbWA Wtp¤¤¦§¨¨§Ÿ¨¨§¦¤Ÿ¨
d"awd Fl oOif Kkitl ,xaCA micr¥¦©¨¨§¦¨¦¥
dbbWA bFxdie ,eiptNn rWx `vIW¤¥¥¤©¦§¨¨§©£¦§¨¨
FaiIgl icM ,micr iptA xg` gvFx¥©©¥¦§¥¥¦§¥§©§

zElB(:i zekn),h ziy`xa i"yx ;my l`eny i"yx) ¨
(d:

íB÷î Eì ézîNådOW qEpi xW`.oi` §©§¦§¨£¤¨¨¨¥
hlwOd ixrA wx xAcn aEzMd©¨§©¥©§¨¥©¦§¨

irqn zWxtA mixEn`d(`i ,dl xacna), ¨£¦§¨¨©©§¥
oPgz`e zWxtaE(bn ,c mixac)oFWl oMW , §¨¨©¨¤§©©¤¥§

rnWn 'mFwn Ll iYnUe' aEzMd©¨§©§¦§¨©§©
FYrWAW ,dWnl s` xEn` xaCdW¤©¨¨¨©§¤¤§©§
hlwOd ixr miWOWn Eid `l oiicr£©¦Ÿ¨§©§¦¨¥©¦§¨

`N` ,ElNdxAcOA s`mFwn did ©¨¤¨©©¦§¨¨¨¨
dOW qEpIWWOiWe ,bbFWA gvFxd ¤¨¨¨¨¥©§¥§¦¥
hlwn xirMmFwn df i`e .did xAcOA §¦¦§¨§¥¤¨©¦§¨¨¨

,dIel dpgn df ?FhlFwFnFwn `EdW §¤©£¥§¦¨¤§
dWn lW(:ai zekn ,`zlikn):ci dxez ¤¤

(ci)ãéæé éëåFbxdl Edrx lr Wi` §¦¨¦¦©¥¥§¨§



mihtynנ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
ולא  יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו את הרֹודה והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּבמלקֹות
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּדין, ּבית ׁשליח ולא ּבערמה" "להרגֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹוגג,

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה למּות (סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה .אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד לֹומר (שם הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה  אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא ּבאביו החֹובל חּבּורה על ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו זה .אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ
˙ÓeÈ ˙BÓ∑ ּבחנק. »ְֶֶ

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה אין (דברים מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
"וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב איׁש אּלא ּומכרֹו".לי איׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר נפׁש".(שם)ּולפי "וגֹונב ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
זה  ּגּלה זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ.B„È· ‡ˆÓÂ∑ּבידֹו ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ¿ƒ¿»¿»ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

dnxra.xn`p dOloiC ixd ,df aEzM §¨§¨¨¨¤¡©¨¤£¥¦
dlrnl xn`p xaM dzinA gvFxweqt) ¥©§¦¨§¨¤¡©§©§¨

(aiW itl ?dlrnNWi` dMn' xn`P §¦¤§©§¨¤¡©©¥¦
,'znEi zFn znedf oFWNnErnFW ¨¥¨¦§¤¥©

ip`,dzin aiIg dMOd lMWENit` £¦¤¨©©¤©¨¦¨£¦
didW `N` ,Fzindl oeEMzp `l m ¦̀Ÿ¦§©¥©£¦¤¨¤¨¨

:oFbM ,zEWxA FA laFge EdMn`tFxd ©¥§¥¦§§¨¥
zindWicM KFY dlFgd z` ¤¥¦¤©¤§¥

,FzF`Rxl FtEbA zEwQrzdgilWE ¦§©§§§©§¦©
zindW oiCÎziA,zFwln aiIgd z` ¥¦¤¥¦¤©©¨©§

AEdwldW drW,mirAx` zEwln §¨¨¤¦§¨©§©§¨¦
FpA z` dMOd a`de,FxQiil icM §¨¨©©¤¤§§¥§©§
,Fz`Md zngn bxdpedcFxd axde §¤¡©¥£©©¨¨§¨©¨¤

(xQiind)FcinlY z`giBWdl icM ©§©¥¤©§¦§¥§©§¦©
;dMOd zngn bxdpe ,FcEOil lrEFnk ©¦§¤¡©¥£©©©¨§

s` rnWn df oFWNn okbbFXdaFxTd ¥¦¨¤©§©©©¥©¨
dndA bFxdl oeEMzdW oFbkE ,cifnl§¥¦§¤¦§©¥©£§¥¨
iziide ,dlFB Fpi`W ,mc`d z` bxde§¨©¤¨¨¨¤¥¤§¨¦¦

,dzin aiIg `Ed s`W xnF`cEnlY ¥¤©©¨¦¨©§
xnFlo`M xn`p Kkitl'cifi ike'- ©§¦¨¤¡©¨§¦¨¦

,aiIg cifnA bxFdd wx iM cOll`le §©¥¦©©¥§¥¦©¨§Ÿ
;bbFWxnFl cEnlY okeFbxdl' ¥§¥©§©§¨§

'dnxradMOd `weeCW cOll - §¨§¨§©¥¤©§¨©©¤
,aiIg FbxdlE Fl rxdl dpeEM KFYn¦©¨¨§¨©§¨§©¨
dcFxde `tFxde oiCÎziA gilW `le§Ÿ§¦©¥¦§¨¥§¨¤
mdW iRÎlrÎs`W ,Fcinlze Fpa§§©§¦¤©©¦¤¥

oinixrn oi` oicifns` lrW - §¦¦¥©£¦¦¤©©
dpeEkaE cifnA dzid mdNW d`MddW¤©©¨¨¤¨¤¨§¨§¥¦§©¨¨
mciA zEWx dzide li`Fd ,zFMdl§©¦§¨§¨§§¨¨
dpeEM KFYn z`f EUr `le ,zFMdl§©§Ÿ¨Ÿ¦©¨¨

dzin miaiIg mpi` ,bFxdl(`zlikn) ©£¥¨©¨¦¦¨
(m"`x):

éçaæî íòîzEnl EPgTY.,cOln ¥¦¦§§¦¦¨¤¨§©¥
Wdid m`gvFxdcFarl dvFxe odM ¤¦¨¨¨¥©Ÿ¥§¤©£

dcFarEdgiPY l` ,gAfOd iAB lr £¨©©¥©¦§¥©©©¦¥
igAfn mrn `N` ,cFarlEPgTY ©£¤¨¥¦¦§§¦¦¨¤

zEnl'igAfn mrn' xn`p Kkl mpn`e] ¨§¨§¨§¨¤¡©¥¦¦§§¦
ligzd xaM m`W ,'igAfn lrn' `le§Ÿ¥©¦§§¦¤¦§¨¦§¦
oiwiqtn oi` gAfOd iAB lr cFarl©£©©¥©¦§¥©¥©§¦¦
FzcFar milWn `N` ,FzcFarn FzF`¥£¨¤¨©§¦£¨

[dzinl FzF` migwFl KM xg`e`nei) §©©¨§¦§¦¨
(.dt(m"`x ,my i"yx):eh dxez

(eh).Bnàå åéáà äkîed`Mdd ©¥¨¦§¦©©¨¨
DA oi`W dlAg DWExiR o`M dxEn`d̈£¨¨¥¨©¨¨¤¥¨
FnM dzin lW d`Md Dpi`e ,dzin¦¨§¥¨©¨¨¤¦¨§

E .dlrnl xEn`d 'Wi` dMn'itl ©¥¦¨¨§©§¨§¦
EpcONWaEzMd(dkÎck ,hi miweqt oldl)lr ¤¦§¨©¨©

oinElWza `EdW FxiagA laFgd©¥©£¥¤§©§¦
,dzina `leKklxnFl KxvEdo`M §Ÿ§¦¨§¨§©©¨

,dzina `EdW eia`A laFgd lr©©¥§¨¦¤§¦¨
FxiagA laFgM FpiC oi`ee .s` mlE` §¥¦§¥©£¥§¨©

eia`A laFgdaiIg Fpi`dzin`N` ©¥§¨¦¥©¨¦¨¤¨
dxEAg DA WIW d`MdAdMn - §©¨¨¤¤¨©¨©¨

mC z`ivil dnxBW,ck `xwie i"yx d`x) ¤¨§¨¦¦©¨
(`k`N` dxEAg DA oi`W dMnA la` ,£¨§©¨¤¥¨©¨¤¨

dzin aiIg Fpi` ,calA xrv(`zlikn): ©©¦§¨¥©¨¦¨
.Bnàå åéáàz` dMIW FWExiR oi` ¨¦§¦¥¥¤©¤¤

:FWExiR `N` ,mdipW,df F` df F` §¥¤¤¨¥¤¤
'F`' FWExiR 'FO`e' lW e"iEde: §©¨¤§¦¥

.úîeé úBîAzzin.wpgWpFr lMW ¨§¦©¤¤¤¨¤

`le ,mzq dxFYA xEn`d dzin¦¨¨¨©¨§¨§Ÿ
ÎziA zFzin rAx`n Ffi`A dWxRzp¦§¨§¨§¥¥©§©¦¥
Ff ixd ,[wpg ,bxd ,dtixU ,dliwq] oiC¦§¦¨§¥¨¤¤¤¤£¥

wpg zzin(`ad weqta i"yx d`x)(`zlikn): ¦©¤¤
fh dxez

(fh).Bøëîe Léà áðâåxn`p dOl §Ÿ¥¦§¨¨¨¤¡©
zWxtA dpWpe xfge ,Wtp apFB oiC o`M̈¦¥¤¤§¨©§¦§¨§¨¨©

`vY iMW itl ?`vY iM zWxtAmixac) ¦¥¥§¦¤§¨¨©¦¥¥
(f ,ckp apFB Wi` `vOi iM' xn`PWt ¤¡©¦¦¨¥¦¥¤¤

,'eig`n,'Wi`' FA xn`PW df aEzMnE ¥¤¨¦¨¤¤¤¡©¦
il oi`cFnll,Wtp apBW Wi` `N` ¥¦¦§¤¨¦¤¨©¤¤

:oFbM 'Wi`' llkA Fpi`W in la £̀¨¦¤¥¦§©¦§
mEhnEh F` ,dX`m` FA xMip oi`W - ¦¨§¤¥¦¨¦
,dawp F` xkf `EdqFpibFxCp` F`- ¨¨§¥¨©§§¦

ipniq mbe zExkf ipniq mB FA WIW¤¥©¦¨¥©§§©¦¨¥
,zEawpEapBW,WtPd z`oiPn ©§¤¨§¤©¤¤¦©¦

dzin miaiIgWxnFl cEnlY ?- ¤©¨¦¦¨©§©
o`M xn`p Kkitl'FxknE Wi` apbe', §¦¨¤¡©¨§Ÿ¥¦§¨

z` EapBW dX` oiaE Wi` oiAW cOll§©¥¤¥¦¥¦¨¤¨§¤
,mzqA xn`p 'apbe' oMW ,miaiIg WtPd©¤¤©¨¦¤¥§Ÿ¥¤¡©¦§¨

aPBd Edin xMfEd `lexn`PW itlE . §Ÿ§©¦©©¨§¦¤¤¡©
'Wi` apFbe' o`Mil oi` ,cFnll`N` ¨§¥¦¥¦¦§¤¨

lrapFbd z`,Wi`d la`apFBz` ©¥¤¨¦£¨©¥¤
doiPn dX`dilr dzin aiIgW? ¨¦¨¦©¦¤©¨¦¨¨¤¨

xnFl cEnlYmW,'Wtp apFB'ixde ©§©¨¥¤¤©£¥
dX` oiA Wi` oiA llFM 'Wtp'Kkl . ¤¤¥¥¦¥¦¨§¨

dNiB df xQigW dn ,mdipW EkxvEd§§§¥¤©¤¦¥¤¦¨
df(:dt oixcdpq): ¤

.Bãéá àöîðå`vnpe' xnFl cEnlY dn §¦§¨§¨©©§©§¦§¨
Ki` Fxkn xaMW xg`n ,cFre ?'Fcia§¨§¥©©¤§¨§¨¥

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
מכירה פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑:וכתב הענין והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ּבחנק. ְִֶָֹ»ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

"מ  ּבין איׁש" הּכאה "וגֹונב מּקׁשינן סבר ּדמר ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ואּמֹו" אביו ּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ
מּקׁשינן לא סבר ּומר שם)לקללה, .(סנהדרין ְְִִַַַָָָָָ

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלי
הּקטן  את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן אם אּׁשה. ּובין איׁש ÓeÈ˙.ּבין ˙BÓ∑,ּבסקילה ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ»ְִִָ

לכּלם: אב ּובנין ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום כ)וכל ּובמקּלל (ויקרא ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו ל')אביו קידושין כהנים. .(תורת ְֱִִֶַָָָ

(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. לא נא ורּפּוי זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙÂ∑ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ְְְְִֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָ

.מּמלאכּתֹו ְְִַ

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` ?FciA `vnp oiicrW okYi¦¨¥¤£©¦¦§¨§¨¤¨
micr iRÎlr xxFan `vnPW ,FWExiR¥¤¦§¨§¨©¦¥¦
lkkE] FzEWxl F`iade Wtp apBW¤¨©¤¤¤¡¦¦§§¨
FWExiRW ,dxFYAW '`vOi' oFWl§¦¨¥¤©¨¤¥

micr iRÎlr xaCd xxAzPWi"yx d`x) ¤¦§¨¥©¨¨©¦¥¦
(f ,ck mixaccOln aEzMde ,[apFBd oi`W §©¨§©¥¤¥©¥

M `N` aiIg Wtpmicr EdE`xW ¤¤©¨¤¨§¤¨¥¦
e ,FxknE FapBWW E`x mbFcia `vnp ¤§¨§¨§©¨¤¦§¨§¨
(aPBd zEWxA),dxikn mcFw xak ¦§©©¨§¨¤§¦¨

zEWxA oiicr `EdWM Fxkn m` la £̀¨¦§¨§¤£©¦¦§
micrA xxAzp `NW F` ,apbPd©¦§¨¤Ÿ¦§¨¥§¥¦
`Ed ixd ,FzEWxl aPBd F`iadW¤¡¦©©¨¦§£¥
calA dxikOd lre ,FapB `l ENi`M§¦Ÿ§¨§©©§¦¨¦§¨

dzin aiIg Fpi`(:dt oixcdpq ,`zlikn)i"yx) ¥©¨¦¨
(oexkfd ,m"`x ,my:

.úîeé úBîAzzin.wpgWlMWpFr ¨§¦©¤¤¤¨¤
,mzq dxFYA dxEn`d dzin`le ¦¨¨£¨©¨§¨§Ÿ

ÎziA zFzin rAx`n Ffi`A dWxRzp¦§¨§¨§¥¥©§©¦¥
zzin ,[wpg ,bxd ,dtixU ,dliwq] oiC¦§¦¨§¥¨¤¤¤¤¦©

`id wpg(:ct oixcdpq ,`zlikn)) .siqene ¤¤¦
i"yx(:wiqtdervn`A aEzMd,oiprd §¦§¦©¨§¤§©¨¦§¨

azkelW df oiCoiA ,'Wi` apFbe'oiC §¨©¦¤¤§¥¦¥¦
'FO`e eia` dMn'wEqRA xEn`d ©¥¨¦§¦¨¨©¨

,mcFTdloiC oia'FO`e eia` lNwn' ©¥§¥¦§©¥¨¦§¦
wEqRA xEn`dWtp apFBW itl ,`Ad ¨¨©¨©¨§¦¤¥¤¤

ENi`e ,eia` dMn FnM wpgA Fzzin¦¨§¤¤§©¥¨¦§¦
dliwqA Fzzin eia` lNwnil d`xpe . §©¥¨¦¦¨¦§¦¨§¦§¤¦

`YbElt EpiiddiElY df xacAW - ©§§§¨¤§¨¨¤§¨

`xnBA mi`PYd zwFlgn(:dt oixcdpq), ©£¤©©¨¦©§¨¨
Fpi`W eia` lNwnA EpipXW oiCd m ¦̀©¦¤¨¦¦§©¥¨¦¤¥
xn`p ,xEnB rWx `Ed eia` m` aiIg©¨¦¨¦¨¨¨¤¡©
`xnBA x`FanE .eia` dMnA oM mB©¥§©¥¨¦§¨©§¨¨

,`Ed mYwFlgn mrHWxaq xnC ¤©©©£§¨§©¨©
dllwl d`Md opiWwn`PYd - ©§¦¨©¨¨¦§¨¨©©¨

aiIg Fpi` eia` dMnA mBW xaFQW¤¥¤©§©¥¨¦¥©¨
oiC miWiTOW xaFq ,rWx `EdWM§¤¨¨¥¤©¦¦¦

,EPOn micnlE ,lNwn oicl dMnxnE ©¤§¦§©¥§¥¦¦¤©
opiWwn `l xaqxaFQW `PYde - ¨©¨©§¦¨§©©¨¤¥

,rWx `EdWM s` aiIg eia` dMnAW¤§©¥¨¦©¨©§¤¨¨
oicl dMn oiC miWiTn oi`W xaFq¥¤¥©¦¦¦©¤§¦
mpi` mipiCd ipXW itlE .lNwn§©¥§¦¤§¥©¦¦¥¨
lW df `xwn oMW ,ixnbl mikEnq§¦§©§¦¤¥¦§¨¤¤
Ewlgp Kkl ,mdipiA wiqtn 'Wi` apFB'¥¦©§¦¥¥¤§¨¤§§
dfl df mipiCd ipW miWiTn m ¦̀©¦¦§¥©¦¦¤¨¤

(oexkfd):(fi dxez
(fi).Bnàå åéáà ìl÷îexn`p dOl §©¥¨¦§¦¨¨¤¡©

FO`e eia` lNwn oiC o`M,dpWpe xfge ¨¦§©¥¨¦§¦§¨©§¦§¨
miWFcw zWxtAW itl ?zWxtA §¨¨©§¦§¦¤§¨¨©

miWFcw(h ,k `xwie)Wi`' ,xnF` `Ed §¦¥¦
,'eia` z` lNwi xW` Wi`oeike ¦£¤§©¥¤¨¦§¥¨

,'Wi`' oFWlA xn`PW`N` il oi` ¤¤¡©¦§¦¥¦¤¨
,eia` z` lNTW Wi`la`dX` ¦¤¦¥¤¨¦£¨¦¨

oiPn dia` z` dlNTWzaiIgW ¤¦§¨¤¨¦¨¦©¦¤©¤¤
dzinxnFl cEnlY ?xn`p Kkitl - ¦¨©§©§¦¨¤¡©
o`M'FO`e eia` lNwnE',mzq`le ¨§©¥¨¦§¦§¨§Ÿ

W LcOll ,lNwnd Edin xMfEdoiA §©¦©§©¥§©¤§¤¥

dX` oiaE Wi`miaiIg ElNTWÎm` . ¦¥¦¨¤¦§©¨¦¦
xn`p dOl oMmW'lNwi xW` Wi`'? ¥¨¨¤¡©¨¦£¤§©¥

ohTd z` `ivFdlFpi`W lNTW §¦¤©¨¨¤¦¥¤¥
'Wi`' llkA(`zlikn): ¦§©¦
.úîeé úBîdxn`PW mFwn lMW s` ¨©¤¨¨¤¤¤§¨

,wpg zzin Ff ixd mzq 'dzin' dxFYA©¨¦¨§¨£¥¦©¤¤
ÎlrW FO`e eia` lNwn oiC `Ed dpFW¤¦§©¥¨¦§¦¤©
Fzzin ,'znEi zFn' FA xn`PW iRÎs ©̀¦¤¤¡©¨¦¨

E .dliwqAW itlxn`PW mFwn lkFA ¦§¦¨§¦¤¨¨¤¤¡©
'FA einC'`Ed ixdÎoipaE .dliwqA ¨¨£¥¦§¦¨¦§©

mNEkl (a`lkl cOlnd 'a`'de - ¨§¨§¨¨©§©¥§¨
FpiCW 'FA einC' FA xn`PW mFwn̈¤¤¡©¨¨¤¦

,dliwqAlv` xEn`d aEzMd `Ed ¦§¦¨©¨¨¨¥¤
'ipFrcie aF`'(fk ,k `xwie)EnBxi oa`A' §¦§¦¨¤¤¦§§

'mA mdinC mzF`oFWl xn`PW ixd , ¨§¥¤¨£¥¤¤¡©§
dliwQd lr 'mA mdinC'E .itl §¥¤¨©©§¦¨§¦

WFO`e eia` lNwnazWxtA xEn`d ¤¦§©¥¨¦§¦¨¨§¨¨©
miWFcw(h ,k `xwie),'FA einC' xn`p §¦¤¡©¨¨

dliwqA Fzzin Kkl,miyecw mipdk zxez) §¨¦¨¦§¦¨
(.bp oixcdpq(h"ac):gi dxez

(gi).íéLðà ïeáéøé éëåxn`p dOl §¦§¦£¨¦¨¨¤¡©
o`MoNdl mbe ,FxiagA laFgd oiCweqt) ¨¦©¥©£¥§©§©¨

(ckitl ?KFYOWxn`PWoNdloir' §¦¤¦¤¤¡©§©¨©¦
'oir zgYinc `N` Epcnl `l , ©©©¦Ÿ¨©§¤¨§¥

eixa`,'wfp' mElWY -la`mElWY ¥¨¨©§¤¤£¨©§
inCiERxe zaWFzlAg lr,Epcnl `l §¥¤¤§¦©©¨¨Ÿ¨©§

Ef dWxR dxn`p Kkllr EpcOll §¨¤¤§¨¨¨¨§©§¥©
EN` minElWY(dk weqt oldl mhexit d`x): ©§¦¥



ני mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
ולא  יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו את הרֹודה והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּבמלקֹות
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּדין, ּבית ׁשליח ולא ּבערמה" "להרגֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹוגג,

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה למּות (סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה .אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד לֹומר (שם הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה  אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא ּבאביו החֹובל חּבּורה על ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו זה .אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ
˙ÓeÈ ˙BÓ∑ ּבחנק. »ְֶֶ

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה אין (דברים מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
"וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב איׁש אּלא ּומכרֹו".לי איׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר נפׁש".(שם)ּולפי "וגֹונב ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
זה  ּגּלה זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ.B„È· ‡ˆÓÂ∑ּבידֹו ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ¿ƒ¿»¿»ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

dnxra.xn`p dOloiC ixd ,df aEzM §¨§¨¨¨¤¡©¨¤£¥¦
dlrnl xn`p xaM dzinA gvFxweqt) ¥©§¦¨§¨¤¡©§©§¨

(aiW itl ?dlrnNWi` dMn' xn`P §¦¤§©§¨¤¡©©¥¦
,'znEi zFn znedf oFWNnErnFW ¨¥¨¦§¤¥©

ip`,dzin aiIg dMOd lMWENit` £¦¤¨©©¤©¨¦¨£¦
didW `N` ,Fzindl oeEMzp `l m ¦̀Ÿ¦§©¥©£¦¤¨¤¨¨

:oFbM ,zEWxA FA laFge EdMn`tFxd ©¥§¥¦§§¨¥
zindWicM KFY dlFgd z` ¤¥¦¤©¤§¥

,FzF`Rxl FtEbA zEwQrzdgilWE ¦§©§§§©§¦©
zindW oiCÎziA,zFwln aiIgd z` ¥¦¤¥¦¤©©¨©§

AEdwldW drW,mirAx` zEwln §¨¨¤¦§¨©§©§¨¦
FpA z` dMOd a`de,FxQiil icM §¨¨©©¤¤§§¥§©§
,Fz`Md zngn bxdpedcFxd axde §¤¡©¥£©©¨¨§¨©¨¤

(xQiind)FcinlY z`giBWdl icM ©§©¥¤©§¦§¥§©§¦©
;dMOd zngn bxdpe ,FcEOil lrEFnk ©¦§¤¡©¥£©©©¨§

s` rnWn df oFWNn okbbFXdaFxTd ¥¦¨¤©§©©©¥©¨
dndA bFxdl oeEMzdW oFbkE ,cifnl§¥¦§¤¦§©¥©£§¥¨
iziide ,dlFB Fpi`W ,mc`d z` bxde§¨©¤¨¨¨¤¥¤§¨¦¦

,dzin aiIg `Ed s`W xnF`cEnlY ¥¤©©¨¦¨©§
xnFlo`M xn`p Kkitl'cifi ike'- ©§¦¨¤¡©¨§¦¨¦

,aiIg cifnA bxFdd wx iM cOll`le §©¥¦©©¥§¥¦©¨§Ÿ
;bbFWxnFl cEnlY okeFbxdl' ¥§¥©§©§¨§

'dnxradMOd `weeCW cOll - §¨§¨§©¥¤©§¨©©¤
,aiIg FbxdlE Fl rxdl dpeEM KFYn¦©¨¨§¨©§¨§©¨
dcFxde `tFxde oiCÎziA gilW `le§Ÿ§¦©¥¦§¨¥§¨¤
mdW iRÎlrÎs`W ,Fcinlze Fpa§§©§¦¤©©¦¤¥

oinixrn oi` oicifns` lrW - §¦¦¥©£¦¦¤©©
dpeEkaE cifnA dzid mdNW d`MddW¤©©¨¨¤¨¤¨§¨§¥¦§©¨¨
mciA zEWx dzide li`Fd ,zFMdl§©¦§¨§¨§§¨¨
dpeEM KFYn z`f EUr `le ,zFMdl§©§Ÿ¨Ÿ¦©¨¨

dzin miaiIg mpi` ,bFxdl(`zlikn) ©£¥¨©¨¦¦¨
(m"`x):

éçaæî íòîzEnl EPgTY.,cOln ¥¦¦§§¦¦¨¤¨§©¥
Wdid m`gvFxdcFarl dvFxe odM ¤¦¨¨¨¥©Ÿ¥§¤©£

dcFarEdgiPY l` ,gAfOd iAB lr £¨©©¥©¦§¥©©©¦¥
igAfn mrn `N` ,cFarlEPgTY ©£¤¨¥¦¦§§¦¦¨¤

zEnl'igAfn mrn' xn`p Kkl mpn`e] ¨§¨§¨§¨¤¡©¥¦¦§§¦
ligzd xaM m`W ,'igAfn lrn' `le§Ÿ¥©¦§§¦¤¦§¨¦§¦
oiwiqtn oi` gAfOd iAB lr cFarl©£©©¥©¦§¥©¥©§¦¦
FzcFar milWn `N` ,FzcFarn FzF`¥£¨¤¨©§¦£¨

[dzinl FzF` migwFl KM xg`e`nei) §©©¨§¦§¦¨
(.dt(m"`x ,my i"yx):eh dxez

(eh).Bnàå åéáà äkîed`Mdd ©¥¨¦§¦©©¨¨
DA oi`W dlAg DWExiR o`M dxEn`d̈£¨¨¥¨©¨¨¤¥¨
FnM dzin lW d`Md Dpi`e ,dzin¦¨§¥¨©¨¨¤¦¨§

E .dlrnl xEn`d 'Wi` dMn'itl ©¥¦¨¨§©§¨§¦
EpcONWaEzMd(dkÎck ,hi miweqt oldl)lr ¤¦§¨©¨©

oinElWza `EdW FxiagA laFgd©¥©£¥¤§©§¦
,dzina `leKklxnFl KxvEdo`M §Ÿ§¦¨§¨§©©¨

,dzina `EdW eia`A laFgd lr©©¥§¨¦¤§¦¨
FxiagA laFgM FpiC oi`ee .s` mlE` §¥¦§¥©£¥§¨©

eia`A laFgdaiIg Fpi`dzin`N` ©¥§¨¦¥©¨¦¨¤¨
dxEAg DA WIW d`MdAdMn - §©¨¨¤¤¨©¨©¨

mC z`ivil dnxBW,ck `xwie i"yx d`x) ¤¨§¨¦¦©¨
(`k`N` dxEAg DA oi`W dMnA la` ,£¨§©¨¤¥¨©¨¤¨

dzin aiIg Fpi` ,calA xrv(`zlikn): ©©¦§¨¥©¨¦¨
.Bnàå åéáàz` dMIW FWExiR oi` ¨¦§¦¥¥¤©¤¤

:FWExiR `N` ,mdipW,df F` df F` §¥¤¤¨¥¤¤
'F`' FWExiR 'FO`e' lW e"iEde: §©¨¤§¦¥

.úîeé úBîAzzin.wpgWpFr lMW ¨§¦©¤¤¤¨¤

`le ,mzq dxFYA xEn`d dzin¦¨¨¨©¨§¨§Ÿ
ÎziA zFzin rAx`n Ffi`A dWxRzp¦§¨§¨§¥¥©§©¦¥
Ff ixd ,[wpg ,bxd ,dtixU ,dliwq] oiC¦§¦¨§¥¨¤¤¤¤£¥

wpg zzin(`ad weqta i"yx d`x)(`zlikn): ¦©¤¤
fh dxez

(fh).Bøëîe Léà áðâåxn`p dOl §Ÿ¥¦§¨¨¨¤¡©
zWxtA dpWpe xfge ,Wtp apFB oiC o`M̈¦¥¤¤§¨©§¦§¨§¨¨©

`vY iMW itl ?`vY iM zWxtAmixac) ¦¥¥§¦¤§¨¨©¦¥¥
(f ,ckp apFB Wi` `vOi iM' xn`PWt ¤¡©¦¦¨¥¦¥¤¤

,'eig`n,'Wi`' FA xn`PW df aEzMnE ¥¤¨¦¨¤¤¤¡©¦
il oi`cFnll,Wtp apBW Wi` `N` ¥¦¦§¤¨¦¤¨©¤¤

:oFbM 'Wi`' llkA Fpi`W in la £̀¨¦¤¥¦§©¦§
mEhnEh F` ,dX`m` FA xMip oi`W - ¦¨§¤¥¦¨¦
,dawp F` xkf `EdqFpibFxCp` F`- ¨¨§¥¨©§§¦

ipniq mbe zExkf ipniq mB FA WIW¤¥©¦¨¥©§§©¦¨¥
,zEawpEapBW,WtPd z`oiPn ©§¤¨§¤©¤¤¦©¦

dzin miaiIgWxnFl cEnlY ?- ¤©¨¦¦¨©§©
o`M xn`p Kkitl'FxknE Wi` apbe', §¦¨¤¡©¨§Ÿ¥¦§¨

z` EapBW dX` oiaE Wi` oiAW cOll§©¥¤¥¦¥¦¨¤¨§¤
,mzqA xn`p 'apbe' oMW ,miaiIg WtPd©¤¤©¨¦¤¥§Ÿ¥¤¡©¦§¨

aPBd Edin xMfEd `lexn`PW itlE . §Ÿ§©¦©©¨§¦¤¤¡©
'Wi` apFbe' o`Mil oi` ,cFnll`N` ¨§¥¦¥¦¦§¤¨

lrapFbd z`,Wi`d la`apFBz` ©¥¤¨¦£¨©¥¤
doiPn dX`dilr dzin aiIgW? ¨¦¨¦©¦¤©¨¦¨¨¤¨

xnFl cEnlYmW,'Wtp apFB'ixde ©§©¨¥¤¤©£¥
dX` oiA Wi` oiA llFM 'Wtp'Kkl . ¤¤¥¥¦¥¦¨§¨

dNiB df xQigW dn ,mdipW EkxvEd§§§¥¤©¤¦¥¤¦¨
df(:dt oixcdpq): ¤

.Bãéá àöîðå`vnpe' xnFl cEnlY dn §¦§¨§¨©©§©§¦§¨
Ki` Fxkn xaMW xg`n ,cFre ?'Fcia§¨§¥©©¤§¨§¨¥

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
מכירה פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑:וכתב הענין והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ּבחנק. ְִֶָֹ»ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

"מ  ּבין איׁש" הּכאה "וגֹונב מּקׁשינן סבר ּדמר ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ואּמֹו" אביו ּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ
מּקׁשינן לא סבר ּומר שם)לקללה, .(סנהדרין ְְִִַַַָָָָָ

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלי
הּקטן  את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן אם אּׁשה. ּובין איׁש ÓeÈ˙.ּבין ˙BÓ∑,ּבסקילה ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ»ְִִָ

לכּלם: אב ּובנין ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום כ)וכל ּובמקּלל (ויקרא ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו ל')אביו קידושין כהנים. .(תורת ְֱִִֶַָָָ

(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. לא נא ורּפּוי זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙÂ∑ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ְְְְִֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָ

.מּמלאכּתֹו ְְִַ

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` ?FciA `vnp oiicrW okYi¦¨¥¤£©¦¦§¨§¨¤¨
micr iRÎlr xxFan `vnPW ,FWExiR¥¤¦§¨§¨©¦¥¦
lkkE] FzEWxl F`iade Wtp apBW¤¨©¤¤¤¡¦¦§§¨
FWExiRW ,dxFYAW '`vOi' oFWl§¦¨¥¤©¨¤¥

micr iRÎlr xaCd xxAzPWi"yx d`x) ¤¦§¨¥©¨¨©¦¥¦
(f ,ck mixaccOln aEzMde ,[apFBd oi`W §©¨§©¥¤¥©¥

M `N` aiIg Wtpmicr EdE`xW ¤¤©¨¤¨§¤¨¥¦
e ,FxknE FapBWW E`x mbFcia `vnp ¤§¨§¨§©¨¤¦§¨§¨
(aPBd zEWxA),dxikn mcFw xak ¦§©©¨§¨¤§¦¨

zEWxA oiicr `EdWM Fxkn m` la £̀¨¦§¨§¤£©¦¦§
micrA xxAzp `NW F` ,apbPd©¦§¨¤Ÿ¦§¨¥§¥¦
`Ed ixd ,FzEWxl aPBd F`iadW¤¡¦©©¨¦§£¥
calA dxikOd lre ,FapB `l ENi`M§¦Ÿ§¨§©©§¦¨¦§¨

dzin aiIg Fpi`(:dt oixcdpq ,`zlikn)i"yx) ¥©¨¦¨
(oexkfd ,m"`x ,my:

.úîeé úBîAzzin.wpgWlMWpFr ¨§¦©¤¤¤¨¤
,mzq dxFYA dxEn`d dzin`le ¦¨¨£¨©¨§¨§Ÿ

ÎziA zFzin rAx`n Ffi`A dWxRzp¦§¨§¨§¥¥©§©¦¥
zzin ,[wpg ,bxd ,dtixU ,dliwq] oiC¦§¦¨§¥¨¤¤¤¤¦©

`id wpg(:ct oixcdpq ,`zlikn)) .siqene ¤¤¦
i"yx(:wiqtdervn`A aEzMd,oiprd §¦§¦©¨§¤§©¨¦§¨

azkelW df oiCoiA ,'Wi` apFbe'oiC §¨©¦¤¤§¥¦¥¦
'FO`e eia` dMn'wEqRA xEn`d ©¥¨¦§¦¨¨©¨

,mcFTdloiC oia'FO`e eia` lNwn' ©¥§¥¦§©¥¨¦§¦
wEqRA xEn`dWtp apFBW itl ,`Ad ¨¨©¨©¨§¦¤¥¤¤

ENi`e ,eia` dMn FnM wpgA Fzzin¦¨§¤¤§©¥¨¦§¦
dliwqA Fzzin eia` lNwnil d`xpe . §©¥¨¦¦¨¦§¦¨§¦§¤¦

`YbElt EpiiddiElY df xacAW - ©§§§¨¤§¨¨¤§¨

`xnBA mi`PYd zwFlgn(:dt oixcdpq), ©£¤©©¨¦©§¨¨
Fpi`W eia` lNwnA EpipXW oiCd m ¦̀©¦¤¨¦¦§©¥¨¦¤¥
xn`p ,xEnB rWx `Ed eia` m` aiIg©¨¦¨¦¨¨¨¤¡©
`xnBA x`FanE .eia` dMnA oM mB©¥§©¥¨¦§¨©§¨¨

,`Ed mYwFlgn mrHWxaq xnC ¤©©©£§¨§©¨©
dllwl d`Md opiWwn`PYd - ©§¦¨©¨¨¦§¨¨©©¨

aiIg Fpi` eia` dMnA mBW xaFQW¤¥¤©§©¥¨¦¥©¨
oiC miWiTOW xaFq ,rWx `EdWM§¤¨¨¥¤©¦¦¦

,EPOn micnlE ,lNwn oicl dMnxnE ©¤§¦§©¥§¥¦¦¤©
opiWwn `l xaqxaFQW `PYde - ¨©¨©§¦¨§©©¨¤¥

,rWx `EdWM s` aiIg eia` dMnAW¤§©¥¨¦©¨©§¤¨¨
oicl dMn oiC miWiTn oi`W xaFq¥¤¥©¦¦¦©¤§¦
mpi` mipiCd ipXW itlE .lNwn§©¥§¦¤§¥©¦¦¥¨
lW df `xwn oMW ,ixnbl mikEnq§¦§©§¦¤¥¦§¨¤¤
Ewlgp Kkl ,mdipiA wiqtn 'Wi` apFB'¥¦©§¦¥¥¤§¨¤§§
dfl df mipiCd ipW miWiTn m ¦̀©¦¦§¥©¦¦¤¨¤

(oexkfd):(fi dxez
(fi).Bnàå åéáà ìl÷îexn`p dOl §©¥¨¦§¦¨¨¤¡©

FO`e eia` lNwn oiC o`M,dpWpe xfge ¨¦§©¥¨¦§¦§¨©§¦§¨
miWFcw zWxtAW itl ?zWxtA §¨¨©§¦§¦¤§¨¨©

miWFcw(h ,k `xwie)Wi`' ,xnF` `Ed §¦¥¦
,'eia` z` lNwi xW` Wi`oeike ¦£¤§©¥¤¨¦§¥¨

,'Wi`' oFWlA xn`PW`N` il oi` ¤¤¡©¦§¦¥¦¤¨
,eia` z` lNTW Wi`la`dX` ¦¤¦¥¤¨¦£¨¦¨

oiPn dia` z` dlNTWzaiIgW ¤¦§¨¤¨¦¨¦©¦¤©¤¤
dzinxnFl cEnlY ?xn`p Kkitl - ¦¨©§©§¦¨¤¡©
o`M'FO`e eia` lNwnE',mzq`le ¨§©¥¨¦§¦§¨§Ÿ

W LcOll ,lNwnd Edin xMfEdoiA §©¦©§©¥§©¤§¤¥

dX` oiaE Wi`miaiIg ElNTWÎm` . ¦¥¦¨¤¦§©¨¦¦
xn`p dOl oMmW'lNwi xW` Wi`'? ¥¨¨¤¡©¨¦£¤§©¥

ohTd z` `ivFdlFpi`W lNTW §¦¤©¨¨¤¦¥¤¥
'Wi`' llkA(`zlikn): ¦§©¦
.úîeé úBîdxn`PW mFwn lMW s` ¨©¤¨¨¤¤¤§¨

,wpg zzin Ff ixd mzq 'dzin' dxFYA©¨¦¨§¨£¥¦©¤¤
ÎlrW FO`e eia` lNwn oiC `Ed dpFW¤¦§©¥¨¦§¦¤©
Fzzin ,'znEi zFn' FA xn`PW iRÎs ©̀¦¤¤¡©¨¦¨

E .dliwqAW itlxn`PW mFwn lkFA ¦§¦¨§¦¤¨¨¤¤¡©
'FA einC'`Ed ixdÎoipaE .dliwqA ¨¨£¥¦§¦¨¦§©

mNEkl (a`lkl cOlnd 'a`'de - ¨§¨§¨¨©§©¥§¨
FpiCW 'FA einC' FA xn`PW mFwn̈¤¤¡©¨¨¤¦

,dliwqAlv` xEn`d aEzMd `Ed ¦§¦¨©¨¨¨¥¤
'ipFrcie aF`'(fk ,k `xwie)EnBxi oa`A' §¦§¦¨¤¤¦§§

'mA mdinC mzF`oFWl xn`PW ixd , ¨§¥¤¨£¥¤¤¡©§
dliwQd lr 'mA mdinC'E .itl §¥¤¨©©§¦¨§¦

WFO`e eia` lNwnazWxtA xEn`d ¤¦§©¥¨¦§¦¨¨§¨¨©
miWFcw(h ,k `xwie),'FA einC' xn`p §¦¤¡©¨¨

dliwqA Fzzin Kkl,miyecw mipdk zxez) §¨¦¨¦§¦¨
(.bp oixcdpq(h"ac):gi dxez

(gi).íéLðà ïeáéøé éëåxn`p dOl §¦§¦£¨¦¨¨¤¡©
o`MoNdl mbe ,FxiagA laFgd oiCweqt) ¨¦©¥©£¥§©§©¨

(ckitl ?KFYOWxn`PWoNdloir' §¦¤¦¤¤¡©§©¨©¦
'oir zgYinc `N` Epcnl `l , ©©©¦Ÿ¨©§¤¨§¥

eixa`,'wfp' mElWY -la`mElWY ¥¨¨©§¤¤£¨©§
inCiERxe zaWFzlAg lr,Epcnl `l §¥¤¤§¦©©¨¨Ÿ¨©§

Ef dWxR dxn`p Kkllr EpcOll §¨¤¤§¨¨¨¨§©§¥©
EN` minElWY(dk weqt oldl mhexit d`x): ©§¦¥



mihtynנב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו ‰kn‰.(מכילתא)וכחֹועל ‰wÂ∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

הּמּכה  נּקה לא זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה, ונּקה Bz·L.אז אם ∑¯˜ החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ«ƒ¿ְְֲֳִִִֵַַַ
החלי  לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו ְְְְְֲֲֳֳִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָקטע
רגל  יד, ּתחת "יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו נתן ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאינֹו

רגל" t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑הרֹופא ׂשכר יׁשּלם פה)ּכתרּגּומֹו: קמא .(בבא ֶַַָ¿«…¿«≈ְְְְֵֵַַַָ

ß hay h"i ipy mei ß

)(ëBà Bcáò-úà Léà äké-éëåèáMa Búîà-úà §¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.ákLîì ìôðåaEzMd zpeEM oi` §¨©§¦§¨¥©¨©©¨
,KM lM lFcB ilFgl dnxB d`MddW¤©©¨¨¨§¨§¦¨¨¨

,FzHin lr aMWl wwfEdW cr`N` ©¤§©¦§©©¦¨¤¨
.iERixe zaW incl wwfpe dlgPW xnFl©¤¤¡¨§¦§©¦§¥¤¤§¦

EFnEBxzM:qFlwpE`A,'olhEal lRie' §©§§§§§¦¥§§¨
dnxB Fz`MdW ,xnFlkEilFgl §©¤©¨¨¨§¨§¦

FYk`lOn FlHaOW(h"ac):hi dxez ¤§©§¦§©§
(hi).BzðòLî ìòFWExiR oi` ©¦§©§¥¥

`N` zkll lFki Fpi`W FrnWnM§©§¨¤¥¨¨¤¤¤¨
oiicr oM m`W ,Flwn lr orWp `EdWM§¤¦§¨©©§¤¦¥£©¦
`N` ,'dMOd dTp' `le `Ed dlFg¤§Ÿ¦¨©©¤¤¨
`EdWM KlFde Fpzi`l aXW FWExiR¥¤¨§¥¨§¥§¤

KnFqFgke FixEA lrFzE`ixA lr - ¥©§§Ÿ©§¦
zxfrl wEwf Fpi`e ,Fnvr zFgFke§©§§¥¨§¤§©
aEzMd dPiM l`WEn oFWlaE .mixg £̀¥¦¦§§¨¦¨©¨
itl ,'FYprWn' mc` lW FgFM z ¤̀¤¨¨¦§©§§¦
zprWnM sEBd z` dwifgn `idW¤¦©£¦¨¤©§¦§¤¤

(`zlikn)(m"`x):
.äknä äwðådMOd xW`M ,xnFlM §¦¨©©¤§©©£¤©ª¤

iwp dMOd didi `ixade wGgzd¦§©¥§¦§¦¦§¤©©¤¨¦
aEzMd KxvEd dOle .dzin WpFrn¥¤¦¨§¨¨§©©¨

EpcOll,z`fLYrC lr dlrz ike §©§¥Ÿ§¦©£¤©©§§
LcOl `N` !?bxd `NW df bxdIW¤¥¨¥¤¤Ÿ¨©¤¨¦¤§

aEzMdW ,o`kz` Wi` dMn xW`M ©¨¨¤©£¤©¤¦¤
,aMWnl ltpe FxiagFzF` miWaFg £¥§¨©§¦§¨§¦

icM ,mixEq`d ziaA (dMOd z`)¤©©¤§¥¨£¦§¥
FpEcl oiCÎziA zEWx zgY didIW¤¦§¤©©§¥¦§
zngn dMOd zEni m` dzinA§¦¨¦¨©ª¤¥£©

FzF` mixxgWn oi`e ,Fz`Mdcr ©¨¨§¥§©§§¦©
df `Rxzi m` d`xPWFzMOnoke . ¤¦§¤¦¦§©¥¤¦©¨§¥

KFYn cFnll WiFrnWnlW ¥¦§¦©§¨¤

aEzMd:lr uEgA KNdzde mEwi m`' ©¨¦¨§¦§©¥©©
`weeCW ,'dMOd dTpe FYprWn¦§©§§¦¨©©¤¤©§¨
f` FYprWn lr KlFde df mTWM§¤¨¤§¥©¦§©§¨

dMOd dTp,dzin WpFrncr la` ¦¨©©¤¥¤¦¨£¨©
,df mEwi `NWoiicrdTp `l ¤Ÿ¨¤£©¦Ÿ¦¨

dMOdWpFrn iwp dMOd oi` - ©©¤¥©©¤¨¦¥¤
dzin wtqA `Ed ixd `N` ,dzin¦¨¤¨£¥¦§¥¦¨
Fpzi`l aEWie dMOd `ixaIW cr©¤©§¦©ª¤§¨§¥¨

(:gr oixcdpq :bl zeaezk):
BzáL ÷øoYi.Fl mNWl laFgd lr ©¦§¦¥©©¥§©¥

inCilFgd zngn FYk`ln lEHA- §¥¦§©§¥£©©¦
dlFg FzFid onfA FzcFar xkU cqtd¤§¥§©£¨¦§©¡¤
oFWNn - 'FYaW'] dcFarn zAWEnE§¨¥£¨¦§¦§

[dk`lOn dziaW.z` micnF` cvike §¦¨¦§¨¨§¥©§¦¤
oFbM ?FYaW inCrhw m`z`F` Fci §¥¦§§¦¨©¤¨

z`oi`Fx ,FlbxinC z` mixrWnE ¤©§¦§©£¦¤§¥
ENi`M ,ilFgd zngn FYk`ln lEHA¦§©§¥£©©¦§¦

oi`EXw xnFW `Eddid dOM - ¥¦¦©¨¨¨
lW dPiB xnFW did ENi` xMYUn¦§©¥¦¨¨¥¦¨¤
s` diE`xd dcFar `idW] mi`EXiw¦¦¤¦£¨¨§¨©
mNWl laFgd lre ,[lbx F` ci rEhwl¦§©¨¤¤§©©¥§©¥
didW mFie mFi lM lr ,df xkU Fl¨¨¤©¨¨¤¨¨
s` xMYUdl lFki did `le dlFg¤§Ÿ¨¨¨§¦§©¥©
z` miaXgn oi` dOle .Ff dcFarA©£¨§¨¨¥§©§¦¤
iE`x didX dn itl FYaW inC§¥¦§§¦©¤¨¨¨
iE`x didW ,`ixA FzFidA xMYUdl§¦§©¥¦§¨¦¤¨¨¨
zxinXn xzFi daEWg dk`lnl¦§¨¨£¨¥¦§¦©
incA llkp oi`W mEXn ?mi`EXiw¦¦¦¤¥¦§¨¦§¥
zAWEde ciqtdX dn wx ,FYaW¦§©©¤¦§¦§§©
cqtd la` ,ilFgd zngn FzcFarn¥£¨¥£©©¦£¨¤§¥
F` cId oFxqg) dlAgd mvrn FzcFar£¨¥¤¤©©¨¨¤§©¨

,ilFgd zngn Fpi` (lbxds` ixdW ¨¤¤¥¥£©©¦¤£¥©
iE`x Fpi` ilFgd xg`lcFr §©©©¦¥¨

lbxe ci zk`lnl`RxzIWM ENit` - ¦§¤¤¨¨¤¤£¦§¤¦§©¥
dcFarA cFarl lkEi `l Filgn¥¨§Ÿ©©£©£¨
.eilbxe eiciA `ixAd mc`l diE`xd̈§¨§¨¨©¨¦§¨¨§©§¨

elaFgd Fl mNiW xaM df cqtd lr §©¤§¥¤§¨¦¥©¥
ixdW ,'wfp' incA`Ed(laFgd)xak ¦§¥¤¤¤£¥©¥§¨

Fwfp zngn Fl ozpz`Fci inc ¨©¥£©¦§¤§¥¨
,FlbxeFnMxn`PW(ck weqt oldl)ci' §©§§¤¤¡©¨

,'lbx zgY lbx ci zgYFzF`OW ©©¨¤¤©©¨¤¤¥
F` Fci rhFTdW ,micnl Ep` `xwn¦§¨¨§¥¦¤©¥©¨
z` laFgd Fl mNWn ,Fxiag lW Flbx©§¤£¥§©¥©¥¤
`Ede] EdMdW xa`d zgY xa`d inC§¥¨¥¤©©¨¥¤¤¦¨§
xkOdl deW didX dn oiA Wxtdd©¤§¥¥©¤¨¨¨¤§¦¨¥
iE`x dide ,FA lagW iptl carM§¤¤¦§¥¤¨©§¨¨¨
deW `EdX dnl ,`ixA mc` zcFarl©£©¨¨¨¦§©¤¨¤
xnFWM cFarl iE`xW ,FA lagW xg ©̀©¤¨©¤¨©£§¥

calA mi`EXiw(my i"yx d`x)`vnpe .[ ¦¦¦§¨§¦§¨
dcFarn ixnbl lhA didW onfAW¤¦§©¤¨¨¨¥§©§¦¥£¨
xkU `N` ciqtd `l ,Filg zngn¥£©¨§Ÿ¦§¦¤¨§©
cqtd lre ,mi`EXiw xnFW lW dcFar£¨¤¥¦¦§©¤§¥

'FYaW inC' laFgd Fl mNWn dfÎ`aa) ¤§©¥©¥§¥¦§
(:bt `nw(oexkfd):

.àtøé àtøåFWExiRFnEBxzk §©Ÿ§©¥¥§©§
xkUE - 'mNWi `iq` xb`e' :qFlwpE`A§§§©£©©§¨§©¥§©
did m` ENit` ,xnFlkE .mNWi `tFxd̈¥§©¥§©£¦¦¨¨
,FnvrA FzF`Rxl dvFxe ,`tFx laFgd©¥¥§¤§©§©§
ipFvx oi` Fl xnFl lAgPd lFkï©¤§¨©¥§¦

laFgd `N` ,Lci lr `txdlmNWi §¥¨¥©¨§¤¨©¥§©¥
z`(`tFxd xkU(.dt `nwÎ`aa),m"`x) ¤§©¨¥
(`"eb:k dxez

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ּכנעני ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלֹומר:

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא וׁשהה ומת"? ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות לל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור  לעת, להמית?∑Ë·Ma.מעת ּכדי ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית, ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש ְֵֵֵָ«≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּביׂשראל: לֹומר לה)ּתלמּוד ּבּה(במדבר ימּות אׁשר יד ּבאבן רא"ם)"ואם גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי והלא (או הּכהּו". ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אבר  ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב אין חמּור, ּיׂשראל ּומה קלֿוחמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדברים

ּכלֿׁשּכן  לא הּקל, עבד זֹו, ּבהּכאה למּות ּכדי Ì˜pÈ.ׁשהּוא Ì˜∑(עא אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, מיתת ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ»…ƒ»≈ְִִֵֵַַ
כו) ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת .(מכילתא)"חרב ְְִֶֶֶֶַ

(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−
:àeä«

i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אּלא ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא ‰e‡.מכילתא)(יֹום BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר אףֿעלּֿפי הא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶַַַָָ

חּיב  ׁשּמת, קדם לעת מעת .ׁשּׁשהה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k)úà Bà Bcáò úà Léà äké éëå§¦©¤¦¤©§¤
.Búîà.xAcn aEzMd iprpM carA £¨§¤¤§©£¦©¨§©¥

Fpi` F`xAcn aEzMd oi` `OW - ¥¤¨¥©¨§©¥
A `N`cariM' xnFl cEnlY ?ixar ¤¨§¤¤¦§¦©§©¦

'`Ed FRqkFl iEpw FRqM dn - ©§©©§¨
car s` ,zinlFr`Ed o`M xEn`d ¨¦©¤¤¨¨¨

cariprpM,zinlFr Fl iEpTdla` ¤¤§©£¦©¨¨¦£¨
mipW WW mFzA `vFi ixar car¤¤¦§¦¥§¥¨¦

zinlFr Fl iEpw Fpi`e ,laFIaE. ©¥§¥¨¨¦
ebxFddW xnFl aEzMd KxvEd dOl §¨¨§©©¨©¤©¥

,dzin aiIg iprpMd FCarixds` ©§©§©£¦©¨¦¨£¥©
iprpM car zbixdllka didoiC £¦©¤¤§©£¦¨¨¦§©¦

dlrnl xEn`d gvFx zzin(ai weqt) ¦©¥©¨¨§©§¨
zne Wi` dMn'znEi zFn,'s` oMW ©¥¦¨¥¨¤¥©

`Ed 'Wi`' llkA iprpM car?`N` ¤¤§©£¦¦§©¦¤¨
W itlvFde aEzMd `A,llMd on F`i §¦¤¨©¨§¦¦©§¨

,'minFi F` mFi' oicA oFcp zFidl¦§¨§¦©¦
zn `l m`WcardddWe Fci zgY ¤¦Ÿ¥¨¤¤©©¨§¨¨

xEhR zrl zrn,dziOn oFc`d ¥¥§¥¨¨¨¦¦¨
`l df oiCW oeike ,`Ad wEqRA xEn`M̈¨©¨©¨§¥¨¤¦¤Ÿ
FCar bxFdd oFc`A `N` xEn`̈¤¨©£©¥©§
FbxdW xg` mc` oM oi`X dn ,iprpMd©§©£¦©¤¥¥¨¨©¥¤£¨

dzin aiIg zrl zrn ddXW s`d`x) ©¤¨¨¥¥§¥©¨¦¨
(`ad weqta i"yxon iprpM car `vi ixd ,£¥¨¨¤¤§©£¦¦

oiC cFnll xWt` i` aEWe ,llMd©§¨§¦¤§¨¦§¦
xEn`d on iprpMd FCar bxFdd©¥©§©§©£¦¦¨¨
dCin oMW ,'zne Wi` dMn' dlrnl§©§¨©¥¦¨¥¤¥¦¨
`vie llkA didW xaC lM' dxFYA `id¦©¨¨¨¨¤¨¨¦§¨§¨¨
`vi Wcgd xacA oEcl llMd on¦©§¨¨§¨¨¤¨¨¨¨
KxvEd Kkitl ,'llMd on ixnbl§©§¦¦©§¨§¦¨§©

s`W xnFle llMl Fxifgdl aEzMd©¨§©£¦©§¨§©¤©
Fci zgY znE iprpMd FCar bxFdd©¥©§©§©£¦¥©©¨

dzin aiIg(`zlikn): ©¨¦¨
.èáMahaWA d`Md lM lr `l ©¥¤Ÿ©¨©¨¨§¥¤

`N` ,aiIg (lTnA)icM FA WIWM §©¥©¨¤¨§¤¤§¥
,xAcn aEzMd zindl`weeCW §¨¦©¨§©¥¤©§¨

zindl FgFkA WIW lTnA EdMdWM§¤¦¨§©¥¤¥§§¨¦
lTnA EdMd m` la` ,dzin aiIg©¨¦¨£¨¦¦¨§©¥
,zn z`f lkaE ,zindl FgFkA oi`W¤¥§§¨¦§¨Ÿ¥

dziOn oFc`d xEhR.,df xaC oiPnEF` ¨¨¨¦¦¨¦©¦¨¨¤
Fpi`WIW haWA `weeC Fpi` `OW - ¥¤¨¥©§¨§¥¤¤¥

,zindl icM FAFA oi` ENit` `N` §¥§¨¦¤¨£¦¥
zindl ickdzin aiIgcEnlY ? §¥§¨¦©¨¦¨©§

A xnFln Wtp bxFdm`e' l`xUi ©§¥¤¤¦¦§¨¥§¦
EdMd DA zEni xW` ci oa`A)zqxib §¤¤©£¤¨¨¦¨

:m"`xFA zEni xW` ci ur ilka F`¦§¦¥¨£¤¨
EdMd,(gvxd znEi zFn `Ed gvx' ¦¨Ÿ¥©©¨Ÿ¥©

(giÎfi ,dl xacna),bxFdd oi`W ixd£¥¤¥©¥
EdMd m` `N` dzin aiIg l`xUi¦§¨¥©¨¦¨¤¨¦¦¨
xn`p oMW ,zindl FgFkA WIW xacA§¨¨¤¥§§¨¦¤¥¤¡©

'DA zEni xW`'Îlw mixaC `lde . £¤¨¨©£Ÿ§¨¦©
l`xUI dn :xnFgeFpiCW,xEng ¨¤©¦§¨¥¤¦¨

ddW m` s` dzin aiIg FbxFddW¤©§©¨¦¨©¦¨¨
,zOW cr zrl zrneilr aiIg oi` ¥¥§¥©¤¥¥©¨¨¨

FA WIW xaca EdMd oMÎm`Î`N ¤̀¨¦¥¦¨§¨¨¤¤
e ,zindl icMm` `N` aiIg Fpi` ok §¥§¨¦§¥¥©¨¤¨¦

EdMd`EdW xa` lroMEqnick ¦¨©¥¤¤§¨§¥
lTd car - Ef d`MdA zEnl- ¨§©¨¨¤¤©©

,FbxFdd oFc`d lr dxFY FA dlwdW¤¥¥¨¨©¨¨©§
,xEhR zrl zrn ddW m`WÎlk `l ¤¦¨¨¥¥§¥¨Ÿ¨

oMWotF`A EdMd m` `N` aiIg Fpi`W ¤¥¤¥©¨¤¨¦¦¨§¤
zindl icM FA WIW(`zlikn): ¤¥§¥§¨¦

.í÷pé í÷ð,dnwp oFWl aEzMd hwp ¨Ÿ¦¨¥¨©©¨§§¨¨
A mwPIW cOllsiiq zzinlr dbixd) §©¥¤¦¨¥§¦©©¦£¦¨©

(axg iciaxg' :xnF` `Ed oke . §¥¤¤§¥¥¤¤
'zixA mwp znwFp(dk ,ek `xwie),ixd ¤¤§©§¦£¥

axg ici lr `id dnwPW EpivOW¤¨¦¤§¨¨¦©§¥¤¤
(:ap oixcdpq):`k dxez

(`k)ãBîòé íéîBé Bà íBé íà Cà©¦©¦©£
.íweé àìF` mFi' xnFl cEnlY dn Ÿ©©©§©

ixd ,'minFi`Ed cg` mFi lr m` ©¦£¥¦©¤¨
`N` ?oMWÎlk `l minFi lr ,xEhẗ©©¦Ÿ¨¤¥¤¨

,FWExiR 'minFi F` mFi'`EdW mFi ©¦¥¤
dfi`e ,minFik?minFiM `Ed ixd mFi §©¦§¥¤£¥§©¦
,zrl zrn dfickAW ,aEzMd cOlnE ¤¥¥§¥§©¥©¨¤¦§¥

siqFIW Kixv ,FzziOn FpFc` xhRIW¤¦¨¥£¦¦¨¨¦¤¦
zFrW rAx`e mixUr zFigl card̈¤¤¦§¤§¦§©§©¨
s`e ,mlW dlile mFi xEriW `EdW¤¦§©§¨¨¥§©
mFiA FzNigYW ,minFi KWnp didW¤¨¨¦§¨©¦¤§¦¨§

eixg`NW mFIA FtFqe cg`(`zlikn) ¤¨§©¤§©£¨
(o"anx):

.àeä Btñë ék íweé àìoeiM Ÿ©¦©§¥¨
,oFc`d lW FRqM oipw `Ed cardW¤¨¤¤¦§©©§¤¨¨
haWA FzFMdlE FxQil FciA zEWxde§¨§§¨§©§§©§¥¤
mwPi `l Kkitl ,FzcFarl Ffxfl icM§¥§¨§©£¨§¦¨Ÿ¦¨¥
cr zrl zrn card ddXWM oFc`d̈¨§¤¨¨¨¤¤¥¥§¥©

.zOW`dmc` la` -xg` ¤¥¨£¨¨¨©¥
zrn ddXW iRÎlrÎs` ,EdMdW¤¦¨©©¦¤¨¨¥¥

aiIg ,zOW mcFw zrldzin §¥¤¤¥©¨¦¨
(m"ayx):ak dxez
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(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו ‰kn‰.(מכילתא)וכחֹועל ‰wÂ∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

הּמּכה  נּקה לא זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה, ונּקה Bz·L.אז אם ∑¯˜ החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ«ƒ¿ְְֲֳִִִֵַַַ
החלי  לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו ְְְְְֲֲֳֳִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָקטע
רגל  יד, ּתחת "יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו נתן ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאינֹו

רגל" t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑הרֹופא ׂשכר יׁשּלם פה)ּכתרּגּומֹו: קמא .(בבא ֶַַָ¿«…¿«≈ְְְְֵֵַַַָ

ß hay h"i ipy mei ß

)(ëBà Bcáò-úà Léà äké-éëåèáMa Búîà-úà §¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.ákLîì ìôðåaEzMd zpeEM oi` §¨©§¦§¨¥©¨©©¨
,KM lM lFcB ilFgl dnxB d`MddW¤©©¨¨¨§¨§¦¨¨¨

,FzHin lr aMWl wwfEdW cr`N` ©¤§©¦§©©¦¨¤¨
.iERixe zaW incl wwfpe dlgPW xnFl©¤¤¡¨§¦§©¦§¥¤¤§¦

EFnEBxzM:qFlwpE`A,'olhEal lRie' §©§§§§§¦¥§§¨
dnxB Fz`MdW ,xnFlkEilFgl §©¤©¨¨¨§¨§¦

FYk`lOn FlHaOW(h"ac):hi dxez ¤§©§¦§©§
(hi).BzðòLî ìòFWExiR oi` ©¦§©§¥¥

`N` zkll lFki Fpi`W FrnWnM§©§¨¤¥¨¨¤¤¤¨
oiicr oM m`W ,Flwn lr orWp `EdWM§¤¦§¨©©§¤¦¥£©¦
`N` ,'dMOd dTp' `le `Ed dlFg¤§Ÿ¦¨©©¤¤¨
`EdWM KlFde Fpzi`l aXW FWExiR¥¤¨§¥¨§¥§¤

KnFqFgke FixEA lrFzE`ixA lr - ¥©§§Ÿ©§¦
zxfrl wEwf Fpi`e ,Fnvr zFgFke§©§§¥¨§¤§©
aEzMd dPiM l`WEn oFWlaE .mixg £̀¥¦¦§§¨¦¨©¨
itl ,'FYprWn' mc` lW FgFM z ¤̀¤¨¨¦§©§§¦
zprWnM sEBd z` dwifgn `idW¤¦©£¦¨¤©§¦§¤¤

(`zlikn)(m"`x):
.äknä äwðådMOd xW`M ,xnFlM §¦¨©©¤§©©£¤©ª¤

iwp dMOd didi `ixade wGgzd¦§©¥§¦§¦¦§¤©©¤¨¦
aEzMd KxvEd dOle .dzin WpFrn¥¤¦¨§¨¨§©©¨

EpcOll,z`fLYrC lr dlrz ike §©§¥Ÿ§¦©£¤©©§§
LcOl `N` !?bxd `NW df bxdIW¤¥¨¥¤¤Ÿ¨©¤¨¦¤§

aEzMdW ,o`kz` Wi` dMn xW`M ©¨¨¤©£¤©¤¦¤
,aMWnl ltpe FxiagFzF` miWaFg £¥§¨©§¦§¨§¦

icM ,mixEq`d ziaA (dMOd z`)¤©©¤§¥¨£¦§¥
FpEcl oiCÎziA zEWx zgY didIW¤¦§¤©©§¥¦§
zngn dMOd zEni m` dzinA§¦¨¦¨©ª¤¥£©

FzF` mixxgWn oi`e ,Fz`Mdcr ©¨¨§¥§©§§¦©
df `Rxzi m` d`xPWFzMOnoke . ¤¦§¤¦¦§©¥¤¦©¨§¥

KFYn cFnll WiFrnWnlW ¥¦§¦©§¨¤

aEzMd:lr uEgA KNdzde mEwi m`' ©¨¦¨§¦§©¥©©
`weeCW ,'dMOd dTpe FYprWn¦§©§§¦¨©©¤¤©§¨
f` FYprWn lr KlFde df mTWM§¤¨¤§¥©¦§©§¨

dMOd dTp,dzin WpFrncr la` ¦¨©©¤¥¤¦¨£¨©
,df mEwi `NWoiicrdTp `l ¤Ÿ¨¤£©¦Ÿ¦¨

dMOdWpFrn iwp dMOd oi` - ©©¤¥©©¤¨¦¥¤
dzin wtqA `Ed ixd `N` ,dzin¦¨¤¨£¥¦§¥¦¨
Fpzi`l aEWie dMOd `ixaIW cr©¤©§¦©ª¤§¨§¥¨

(:gr oixcdpq :bl zeaezk):
BzáL ÷øoYi.Fl mNWl laFgd lr ©¦§¦¥©©¥§©¥

inCilFgd zngn FYk`ln lEHA- §¥¦§©§¥£©©¦
dlFg FzFid onfA FzcFar xkU cqtd¤§¥§©£¨¦§©¡¤
oFWNn - 'FYaW'] dcFarn zAWEnE§¨¥£¨¦§¦§

[dk`lOn dziaW.z` micnF` cvike §¦¨¦§¨¨§¥©§¦¤
oFbM ?FYaW inCrhw m`z`F` Fci §¥¦§§¦¨©¤¨

z`oi`Fx ,FlbxinC z` mixrWnE ¤©§¦§©£¦¤§¥
ENi`M ,ilFgd zngn FYk`ln lEHA¦§©§¥£©©¦§¦

oi`EXw xnFW `Eddid dOM - ¥¦¦©¨¨¨
lW dPiB xnFW did ENi` xMYUn¦§©¥¦¨¨¥¦¨¤
s` diE`xd dcFar `idW] mi`EXiw¦¦¤¦£¨¨§¨©
mNWl laFgd lre ,[lbx F` ci rEhwl¦§©¨¤¤§©©¥§©¥
didW mFie mFi lM lr ,df xkU Fl¨¨¤©¨¨¤¨¨
s` xMYUdl lFki did `le dlFg¤§Ÿ¨¨¨§¦§©¥©
z` miaXgn oi` dOle .Ff dcFarA©£¨§¨¨¥§©§¦¤
iE`x didX dn itl FYaW inC§¥¦§§¦©¤¨¨¨
iE`x didW ,`ixA FzFidA xMYUdl§¦§©¥¦§¨¦¤¨¨¨
zxinXn xzFi daEWg dk`lnl¦§¨¨£¨¥¦§¦©
incA llkp oi`W mEXn ?mi`EXiw¦¦¦¤¥¦§¨¦§¥
zAWEde ciqtdX dn wx ,FYaW¦§©©¤¦§¦§§©
cqtd la` ,ilFgd zngn FzcFarn¥£¨¥£©©¦£¨¤§¥
F` cId oFxqg) dlAgd mvrn FzcFar£¨¥¤¤©©¨¨¤§©¨

,ilFgd zngn Fpi` (lbxds` ixdW ¨¤¤¥¥£©©¦¤£¥©
iE`x Fpi` ilFgd xg`lcFr §©©©¦¥¨

lbxe ci zk`lnl`RxzIWM ENit` - ¦§¤¤¨¨¤¤£¦§¤¦§©¥
dcFarA cFarl lkEi `l Filgn¥¨§Ÿ©©£©£¨
.eilbxe eiciA `ixAd mc`l diE`xd̈§¨§¨¨©¨¦§¨¨§©§¨

elaFgd Fl mNiW xaM df cqtd lr §©¤§¥¤§¨¦¥©¥
ixdW ,'wfp' incA`Ed(laFgd)xak ¦§¥¤¤¤£¥©¥§¨

Fwfp zngn Fl ozpz`Fci inc ¨©¥£©¦§¤§¥¨
,FlbxeFnMxn`PW(ck weqt oldl)ci' §©§§¤¤¡©¨

,'lbx zgY lbx ci zgYFzF`OW ©©¨¤¤©©¨¤¤¥
F` Fci rhFTdW ,micnl Ep` `xwn¦§¨¨§¥¦¤©¥©¨
z` laFgd Fl mNWn ,Fxiag lW Flbx©§¤£¥§©¥©¥¤
`Ede] EdMdW xa`d zgY xa`d inC§¥¨¥¤©©¨¥¤¤¦¨§
xkOdl deW didX dn oiA Wxtdd©¤§¥¥©¤¨¨¨¤§¦¨¥
iE`x dide ,FA lagW iptl carM§¤¤¦§¥¤¨©§¨¨¨
deW `EdX dnl ,`ixA mc` zcFarl©£©¨¨¨¦§©¤¨¤
xnFWM cFarl iE`xW ,FA lagW xg ©̀©¤¨©¤¨©£§¥

calA mi`EXiw(my i"yx d`x)`vnpe .[ ¦¦¦§¨§¦§¨
dcFarn ixnbl lhA didW onfAW¤¦§©¤¨¨¨¥§©§¦¥£¨
xkU `N` ciqtd `l ,Filg zngn¥£©¨§Ÿ¦§¦¤¨§©
cqtd lre ,mi`EXiw xnFW lW dcFar£¨¤¥¦¦§©¤§¥

'FYaW inC' laFgd Fl mNWn dfÎ`aa) ¤§©¥©¥§¥¦§
(:bt `nw(oexkfd):

.àtøé àtøåFWExiRFnEBxzk §©Ÿ§©¥¥§©§
xkUE - 'mNWi `iq` xb`e' :qFlwpE`A§§§©£©©§¨§©¥§©
did m` ENit` ,xnFlkE .mNWi `tFxd̈¥§©¥§©£¦¦¨¨
,FnvrA FzF`Rxl dvFxe ,`tFx laFgd©¥¥§¤§©§©§
ipFvx oi` Fl xnFl lAgPd lFkï©¤§¨©¥§¦

laFgd `N` ,Lci lr `txdlmNWi §¥¨¥©¨§¤¨©¥§©¥
z`(`tFxd xkU(.dt `nwÎ`aa),m"`x) ¤§©¨¥
(`"eb:k dxez

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ּכנעני ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלֹומר:

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא וׁשהה ומת"? ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות לל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור  לעת, להמית?∑Ë·Ma.מעת ּכדי ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית, ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש ְֵֵֵָ«≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּביׂשראל: לֹומר לה)ּתלמּוד ּבּה(במדבר ימּות אׁשר יד ּבאבן רא"ם)"ואם גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי והלא (או הּכהּו". ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אבר  ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב אין חמּור, ּיׂשראל ּומה קלֿוחמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדברים

ּכלֿׁשּכן  לא הּקל, עבד זֹו, ּבהּכאה למּות ּכדי Ì˜pÈ.ׁשהּוא Ì˜∑(עא אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, מיתת ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ»…ƒ»≈ְִִֵֵַַ
כו) ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת .(מכילתא)"חרב ְְִֶֶֶֶַ

(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−
:àeä«

i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אּלא ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא ‰e‡.מכילתא)(יֹום BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר אףֿעלּֿפי הא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶַַַָָ

חּיב  ׁשּמת, קדם לעת מעת .ׁשּׁשהה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k)úà Bà Bcáò úà Léà äké éëå§¦©¤¦¤©§¤
.Búîà.xAcn aEzMd iprpM carA £¨§¤¤§©£¦©¨§©¥

Fpi` F`xAcn aEzMd oi` `OW - ¥¤¨¥©¨§©¥
A `N`cariM' xnFl cEnlY ?ixar ¤¨§¤¤¦§¦©§©¦

'`Ed FRqkFl iEpw FRqM dn - ©§©©§¨
car s` ,zinlFr`Ed o`M xEn`d ¨¦©¤¤¨¨¨

cariprpM,zinlFr Fl iEpTdla` ¤¤§©£¦©¨¨¦£¨
mipW WW mFzA `vFi ixar car¤¤¦§¦¥§¥¨¦

zinlFr Fl iEpw Fpi`e ,laFIaE. ©¥§¥¨¨¦
ebxFddW xnFl aEzMd KxvEd dOl §¨¨§©©¨©¤©¥

,dzin aiIg iprpMd FCarixds` ©§©§©£¦©¨¦¨£¥©
iprpM car zbixdllka didoiC £¦©¤¤§©£¦¨¨¦§©¦

dlrnl xEn`d gvFx zzin(ai weqt) ¦©¥©¨¨§©§¨
zne Wi` dMn'znEi zFn,'s` oMW ©¥¦¨¥¨¤¥©

`Ed 'Wi`' llkA iprpM car?`N` ¤¤§©£¦¦§©¦¤¨
W itlvFde aEzMd `A,llMd on F`i §¦¤¨©¨§¦¦©§¨

,'minFi F` mFi' oicA oFcp zFidl¦§¨§¦©¦
zn `l m`WcardddWe Fci zgY ¤¦Ÿ¥¨¤¤©©¨§¨¨

xEhR zrl zrn,dziOn oFc`d ¥¥§¥¨¨¨¦¦¨
`l df oiCW oeike ,`Ad wEqRA xEn`M̈¨©¨©¨§¥¨¤¦¤Ÿ
FCar bxFdd oFc`A `N` xEn`̈¤¨©£©¥©§
FbxdW xg` mc` oM oi`X dn ,iprpMd©§©£¦©¤¥¥¨¨©¥¤£¨

dzin aiIg zrl zrn ddXW s`d`x) ©¤¨¨¥¥§¥©¨¦¨
(`ad weqta i"yxon iprpM car `vi ixd ,£¥¨¨¤¤§©£¦¦

oiC cFnll xWt` i` aEWe ,llMd©§¨§¦¤§¨¦§¦
xEn`d on iprpMd FCar bxFdd©¥©§©§©£¦¦¨¨
dCin oMW ,'zne Wi` dMn' dlrnl§©§¨©¥¦¨¥¤¥¦¨
`vie llkA didW xaC lM' dxFYA `id¦©¨¨¨¨¤¨¨¦§¨§¨¨
`vi Wcgd xacA oEcl llMd on¦©§¨¨§¨¨¤¨¨¨¨
KxvEd Kkitl ,'llMd on ixnbl§©§¦¦©§¨§¦¨§©

s`W xnFle llMl Fxifgdl aEzMd©¨§©£¦©§¨§©¤©
Fci zgY znE iprpMd FCar bxFdd©¥©§©§©£¦¥©©¨

dzin aiIg(`zlikn): ©¨¦¨
.èáMahaWA d`Md lM lr `l ©¥¤Ÿ©¨©¨¨§¥¤

`N` ,aiIg (lTnA)icM FA WIWM §©¥©¨¤¨§¤¤§¥
,xAcn aEzMd zindl`weeCW §¨¦©¨§©¥¤©§¨

zindl FgFkA WIW lTnA EdMdWM§¤¦¨§©¥¤¥§§¨¦
lTnA EdMd m` la` ,dzin aiIg©¨¦¨£¨¦¦¨§©¥
,zn z`f lkaE ,zindl FgFkA oi`W¤¥§§¨¦§¨Ÿ¥

dziOn oFc`d xEhR.,df xaC oiPnEF` ¨¨¨¦¦¨¦©¦¨¨¤
Fpi`WIW haWA `weeC Fpi` `OW - ¥¤¨¥©§¨§¥¤¤¥

,zindl icM FAFA oi` ENit` `N` §¥§¨¦¤¨£¦¥
zindl ickdzin aiIgcEnlY ? §¥§¨¦©¨¦¨©§

A xnFln Wtp bxFdm`e' l`xUi ©§¥¤¤¦¦§¨¥§¦
EdMd DA zEni xW` ci oa`A)zqxib §¤¤©£¤¨¨¦¨

:m"`xFA zEni xW` ci ur ilka F`¦§¦¥¨£¤¨
EdMd,(gvxd znEi zFn `Ed gvx' ¦¨Ÿ¥©©¨Ÿ¥©

(giÎfi ,dl xacna),bxFdd oi`W ixd£¥¤¥©¥
EdMd m` `N` dzin aiIg l`xUi¦§¨¥©¨¦¨¤¨¦¦¨
xn`p oMW ,zindl FgFkA WIW xacA§¨¨¤¥§§¨¦¤¥¤¡©

'DA zEni xW`'Îlw mixaC `lde . £¤¨¨©£Ÿ§¨¦©
l`xUI dn :xnFgeFpiCW,xEng ¨¤©¦§¨¥¤¦¨

ddW m` s` dzin aiIg FbxFddW¤©§©¨¦¨©¦¨¨
,zOW cr zrl zrneilr aiIg oi` ¥¥§¥©¤¥¥©¨¨¨

FA WIW xaca EdMd oMÎm`Î`N ¤̀¨¦¥¦¨§¨¨¤¤
e ,zindl icMm` `N` aiIg Fpi` ok §¥§¨¦§¥¥©¨¤¨¦

EdMd`EdW xa` lroMEqnick ¦¨©¥¤¤§¨§¥
lTd car - Ef d`MdA zEnl- ¨§©¨¨¤¤©©

,FbxFdd oFc`d lr dxFY FA dlwdW¤¥¥¨¨©¨¨©§
,xEhR zrl zrn ddW m`WÎlk `l ¤¦¨¨¥¥§¥¨Ÿ¨

oMWotF`A EdMd m` `N` aiIg Fpi`W ¤¥¤¥©¨¤¨¦¦¨§¤
zindl icM FA WIW(`zlikn): ¤¥§¥§¨¦

.í÷pé í÷ð,dnwp oFWl aEzMd hwp ¨Ÿ¦¨¥¨©©¨§§¨¨
A mwPIW cOllsiiq zzinlr dbixd) §©¥¤¦¨¥§¦©©¦£¦¨©

(axg iciaxg' :xnF` `Ed oke . §¥¤¤§¥¥¤¤
'zixA mwp znwFp(dk ,ek `xwie),ixd ¤¤§©§¦£¥

axg ici lr `id dnwPW EpivOW¤¨¦¤§¨¨¦©§¥¤¤
(:ap oixcdpq):`k dxez

(`k)ãBîòé íéîBé Bà íBé íà Cà©¦©¦©£
.íweé àìF` mFi' xnFl cEnlY dn Ÿ©©©§©

ixd ,'minFi`Ed cg` mFi lr m` ©¦£¥¦©¤¨
`N` ?oMWÎlk `l minFi lr ,xEhẗ©©¦Ÿ¨¤¥¤¨

,FWExiR 'minFi F` mFi'`EdW mFi ©¦¥¤
dfi`e ,minFik?minFiM `Ed ixd mFi §©¦§¥¤£¥§©¦
,zrl zrn dfickAW ,aEzMd cOlnE ¤¥¥§¥§©¥©¨¤¦§¥

siqFIW Kixv ,FzziOn FpFc` xhRIW¤¦¨¥£¦¦¨¨¦¤¦
zFrW rAx`e mixUr zFigl card̈¤¤¦§¤§¦§©§©¨
s`e ,mlW dlile mFi xEriW `EdW¤¦§©§¨¨¥§©
mFiA FzNigYW ,minFi KWnp didW¤¨¨¦§¨©¦¤§¦¨§

eixg`NW mFIA FtFqe cg`(`zlikn) ¤¨§©¤§©£¨
(o"anx):

.àeä Btñë ék íweé àìoeiM Ÿ©¦©§¥¨
,oFc`d lW FRqM oipw `Ed cardW¤¨¤¤¦§©©§¤¨¨
haWA FzFMdlE FxQil FciA zEWxde§¨§§¨§©§§©§¥¤
mwPi `l Kkitl ,FzcFarl Ffxfl icM§¥§¨§©£¨§¦¨Ÿ¦¨¥
cr zrl zrn card ddXWM oFc`d̈¨§¤¨¨¨¤¤¥¥§¥©

.zOW`dmc` la` -xg` ¤¥¨£¨¨¨©¥
zrn ddXW iRÎlrÎs` ,EdMdW¤¦¨©©¦¤¨¨¥¥

aiIg ,zOW mcFw zrldzin §¥¤¤¥©¨¦¨
(m"ayx):ak dxez



mihtynנד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ

:íéììôa ïúðå äMàä ìòa©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשה זה את והּכה חברֹו את להּכֹות נגיפה ∑eÙ‚Â.ונתּכּון אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵָ

ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון צא)אּלא רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם (ישעיה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
נגף" ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה.LÚÈ LBÚ∑ היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר LÚÈ.ראּויה LBÚ∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, "וענׁשּו(דברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ»≈»≈ְְְְִִֶָָ
כסף" מאה B‚Â'.אֹותֹו ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ ¯L‡k∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּדין ּבבית הּבעל ∑Ô˙Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ֵֶֶָ«¬∆»ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«

ולדֹות הּמּכה, הּדּינים ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי ּפי .על ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.LÙ ˙Áz LÙ ‰z˙Â∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵַַָָ

מּמיתה  ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹנפׁש
ּבּׁשּוק  נמּכר ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו .ּומׁשּלם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak)íéLðà eöpé éëådX` Etbpe §¦¦¨£¨¦§¨§¦¨
dxd.dX` Wi` sFBi ike' xn`p `l ¨¨Ÿ¤¡©§¦¦¦¦¨

ike' xnFl aEzMd miCwd `N` ,'dxd̈¨¤¨¦§¦©¨©§¦
miWp` ipXW ,xnFlM ,'miWp` EvPi¦¨£¨¦§©¤§¥£¨¦

EhhFwzde ,df mr dfdMOdoiEMzp ¦§§¤¦¤§©©¤¦§©¥
Fxiag z` zFMdldrhez` dMde §©¤£¥§¨¨§¦¨¤

dX`doeEMzOd oiC cOln aEzMde , ¨¦¨§©¨§©¥¦©¦§©¥
df z` bxde df z` bFxdloldl epic d`x) ©£¤¤§¨©¤¤

(bk weqt(i"`a):
.eôâðå'dtibp' oi`dzin oFWl §¨§¥§¦¨§¦¨
,`weeCd`Mde dtigC oFWl `N` ©§¨¤¨§§¦¨§©¨¨
.`EdEbxdW FWExiR oi` 'Etbpe' oke§¥§¨§¥¥¤¨§

`le' miIqn aEzMd ixdW ,dX`d z ¤̀¨¦¨¤£¥©¨§©¥§Ÿ
z` EMdW FWExiR `N` ,'oFq` didi¦§¤¨¤¨¥¤¦¤
oiC dn ,KlFde Wxtn aEzMd ,dX`d̈¦¨§©¨§¨¥§¥©¦
`le dizFcle dliRd dX`dWM dMOd©©¤§¤¨¦¨¦¦¨§¨¤¨§Ÿ
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oFq`dX`Azngn dzn `NW ,Dnvr ¨¨¦¨©§¨¤Ÿ¥¨¥£©
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zFcleEd inC EPOnlrAd EPrAzIWM ¦¤§¥©§¨§¤¦§¨¤©©©
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bFxdl oeEMzp,mixnF` Wie .Fpi`W ¦§©¥©£§¥§¦¤¥
`N` aiIgoFnninC z` mNWOW - ©¨¤¨¨¤§©¥¤§¥

'Wtp'e ,diWxFil zbxdPd dX`d̈¦¨©¤¡¤¤§§¤¨§¤¤
,'Wtp inC' FWExiRWtp `l la` ¥§¥¤¤£¨Ÿ¤¤

,WOnitldf z` bFxdl oiEMzOdW ©¨§¦¤©¦§©¥©£¤¤
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ENi`xMnpcarMwEXAoixcdpq ,`zlikn) ¦¦§©§¤¤©
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(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
החֹובל ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר פד)נטילת קמא .(בבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
:äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּפחת ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחּבלה ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מצטער  להיֹות לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּדמים,

ּכ.Úˆt∑ּבֹו יׁש אם ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ׁשּפצע ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ָ∆«ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּוב"החֹובל" הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפחת
מן  אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאף ֿעלּֿפי נזק, ּבמקֹום אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּדרׁשּוהּו
ׁשאינֹו ּבסם, לחּתכּה לֹו יׁש אֹומרים אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה עליו יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּצער,

וצערֹו ּבברזל חּתכּה וזה ,ּכ ּכל ׁשּמאדים ∑eaÁ¯‰.מצטער אּלא יֹוצא, ואינֹו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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deW `Ed dOke ,Fpir z` `OiQW¤¦¥¤¥§©¨¨¤
Wxtdd z`e ,F`OiQW xg`l eiWkr©§¨§©©¤¦§§¤©¤§¥

laFgd Fl mNWi mdipiAmNEM oke .- ¥¥¤§©¥©¥§¥¨
zgY oW' :df `xwnA xEn`d lM oke§¥¨¨¨§¦§¨¤¥©©
,'lbx zgY lbx ,ci zgY ci ,oW¥¨©©¨¤¤©©¨¤
inC ieW z` laFgd mNWIW ,FWExiR¥¤§©¥©¥¤§¦§¥

,lagW xa`d zgY xa`dzlihp `le ¨¥¤©©¨¥¤¤¨©§Ÿ§¦©
WOn xa`z` Erhwie EcA`IW - ¥¨©¨¤§©§§¦§§¤

,lagW xa`d zgY laFgd lW Fxa ¤̀§¤©¥©©¨¥¤¤¨©
laFgd wxtA EpizFAx EWxCW FnM§¤¨§©¥§¤¤©¥
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(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ

:íéììôa ïúðå äMàä ìòa©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשה זה את והּכה חברֹו את להּכֹות נגיפה ∑eÙ‚Â.ונתּכּון אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵָ

ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון צא)אּלא רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם (ישעיה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
נגף" ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה.LÚÈ LBÚ∑ היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר LÚÈ.ראּויה LBÚ∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, "וענׁשּו(דברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ»≈»≈ְְְְִִֶָָ
כסף" מאה B‚Â'.אֹותֹו ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ ¯L‡k∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּדין ּבבית הּבעל ∑Ô˙Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ֵֶֶָ«¬∆»ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«

ולדֹות הּמּכה, הּדּינים ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי ּפי .על ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.LÙ ˙Áz LÙ ‰z˙Â∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵַַָָ

מּמיתה  ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹנפׁש
ּבּׁשּוק  נמּכר ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו .ּומׁשּלם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»
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(dX`dxkOil diE`x dzid dOM ¨¦¨©¨¨§¨§¨¦¨¥
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,DpFixdEid dOM micnF` ,xnFlM ¤§¨§©§¦©¨¨

zxMnp dzid ENi` dxEarA minNWn§©§¦©£¨¦¨§¨¦§¤¤
,Dcle z` dliRdW xg`l dgtWM§¦§¨§©©¤¦¦¨¤§¨¨
oMW ,dliRdW iptl deW dzid dOke§©¨¨§¨¨¨¦§¥¤¦¦¨¤¥

zxAErn dgtWitl ,xzFi deW ¦§¨§¤¤¨¨¥§¦
onW DtEbe ,micar Eidi dizFclEW¤§¨¤¨¦§£¨¦§¨¨¥
mdipiA Wxtdd z`e ,xzFi `ixaE¨¦¥§¤©¤§¥¥¥¤

Dlral dMOd mNWi(:gn `nwÎ`aa)(m"`x): §©¥©©¤§©§¨
.Lðòé LBðòoiCÎziA ,xnFlMEAbi ¨¥¨¥§©¥¦¦§
.EPOn oFnnz`xwp oFnn ziIaB s`e ¨¦¤§©§¦©¨¦§¥

,WpFrFnMrx mW `ivFn oicA xn`PW ¤§¤¤¡©§¦¦¥¨
(hi ,ak mixac)'sqk d`n FzF` EWpre'§¨§¥¨¤¤

(m"`x):
åéìò úéLé øLàkdX`d lrA.oi` ©£¤¨¦¨¨©©¨¦¨¥

,'lrAd ziWi xW` itM' FWExiR¥§¦£¤¨¦©©©
dUri zFcleEd inC ocnE`W xnFlkE§©¤§¨§¥©§¨¥¨¤

FWExiR 'xW`M' `N` ,lrAd ici lr©§¥©©©¤¨©£¤¥
EAbie Wpri dMOd :xnFlM ,'xW` zrA'§¥£¤§©©©¤¥¨¥§¦§

zFcleEd inC EPOnlrAd EPrAzIWM ¦¤§¥©§¨§¤¦§¨¤©©©
KM lr WpFr eilr ziWdl oiCÎziaA§¥¦§¨¦¨¨¤©¨

(i"`A ,m"`x): §

.ïúðåoYidMOdz`inCd:zFcle §¨©¦¥©©¤¤§¥©§¨
.íéììôa,`Ed hRWn oFWl 'mililR' ¦§¦¦§¦¦§¦§¨
,xnFlkEiRÎlrcnF`mipiICd §©©¦¤©©¨¦

(`zlikn):bk dxez
(bk).äéäé ïBñà íàå,dX`AdzOW §¦¨¦§¤¨¦¨¤¥¨

d`Mdd zngn: ¥£©©©¨¨
.Lôð úçz Lôð äzúðåEpizFAx §¨©¨¤¤©©¨¤©¥

xaCA miwlFgbFxdl oeEMzOd oicA - §¦©¨¨§¦©¦§©¥©£
z` bxde df z`aiIg `Ed m` ,df ¤¤§¨©¤¤¦©¨

:aEzMd WExitA Ewlgp KkitlE ,dzin¦¨§¦¨¤§§§¥©¨
,mixnF` WiDWExiR 'Wtp' zaiYW ¥§¦¤¥©¤¤¥¨
WOn WtpWtp z` milhFPW - ¤¤©¨¤§¦¤¤¤

`aE ,zbxdPd WtPd zxEnY bxFdd©¥§©©¤¤©¤¡¤¤¨
bFxdl oeEMzOd s`W cOll aEzMd©¨§©¥¤©©¦§©¥©£
ixdW ,dzin aiIg df z` bxde df z ¤̀¤§¨©¤¤©¨¦¨¤£¥

bFxdl oeEMzp,mixnF` Wie .Fpi`W ¦§©¥©£§¥§¦¤¥
`N` aiIgoFnninC z` mNWOW - ©¨¤¨¨¤§©¥¤§¥

'Wtp'e ,diWxFil zbxdPd dX`d̈¦¨©¤¡¤¤§§¤¨§¤¤
,'Wtp inC' FWExiRWtp `l la` ¥§¥¤¤£¨Ÿ¤¤

,WOnitldf z` bFxdl oiEMzOdW ©¨§¦¤©¦§©¥©£¤¤
mNWnE ,dziOn xEhR df z` bxde§¨©¤¤¨¦¦¨§©¥

eiWxFilz`didW FnM einCdeeW §§¨¤¨¨§¤¨¨¨¨
ENi`xMnpcarMwEXAoixcdpq ,`zlikn) ¦¦§©§¤¤©

(.hr:ck dxez

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
החֹובל ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר פד)נטילת קמא .(בבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
:äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּפחת ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחּבלה ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מצטער  להיֹות לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּדמים,

ּכ.Úˆt∑ּבֹו יׁש אם ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ׁשּפצע ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ָ∆«ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּוב"החֹובל" הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפחת
מן  אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאף ֿעלּֿפי נזק, ּבמקֹום אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּדרׁשּוהּו
ׁשאינֹו ּבסם, לחּתכּה לֹו יׁש אֹומרים אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה עליו יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּצער,

וצערֹו ּבברזל חּתכּה וזה ,ּכ ּכל ׁשּמאדים ∑eaÁ¯‰.מצטער אּלא יֹוצא, ואינֹו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈
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minC zgRoFnn cqtd WIWM - §©¨¦§¤¥¤§¥¨

,dlAgd zngneiWkreaEzMd xAcn ¥£©©©¨¨§©§¨§©¥©¨

AdlAg`N` minC zgR DA oi`W §©¨¨¤¥¨§©¨¦¤¨
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Fl aWgpe ,Fci inC z` mNWOW¤§©¥¤§¥¨§¤§¨
FYlFkiaE Fci z` dpw ENi`M rxtnl§©§¥©§¦¨¨¤¨¦§
did lFki ,dvxIX dn lM DA zFUrl©£¨¨©¤¦§¤¨¨¨
Fl `dIW otF`A mB ,KxC lkA Drhwl§¨§¨§¨¤¤©§¤¤§¥
mElWzAW `vnpe ,drihTA a`kE xrv©©§¥©§¦¨§¦§¨¤§©§
,xrSd lr mElWY mB lElM xaM 'wfp'¤¤§¨¨©©§©©©©
,oM mixnF` oi`W aEzMd cOln Kkitl§¦¨§©¥©¨¤¥§¦¥
,mqA Dkzgl Fl Wi' mixnF` `N ¤̀¨§¦¤§¨§¨§©
Dkzg dfe ,KM lM xrhvn Fpi`W¤¥¦§©¥¨¨§¤£¨¨

'Fxrve lfxaAdiEpw cIdW s` lrW - §©§¤§¦£¤©©¤©¨§¨
did mFwn lMn ,Drhwl rxtnl Fl§©§¥©§¨§¨¦¨¨¨¨
a`MdW ,mq iciÎlr Drhwl lFkï§¨§¨©§¥©¤©§¥



mihtynנו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, לׁשֹון ּכנגּדֹו. יג)הּבׂשר חבטה,(ירמיה לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו חברּברתיו". "ונמר  ְְְְְְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשהּדלת  ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. חבּוטֹות קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹבטדור"א
עליו  .נֹוקׁש ֵָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ אצל∑‡˙ ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינֹו עברי אבל העבדים"ּכנעני, ּכצאת תצא ."לא ∆≈«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
BÈÚ ˙Áz∑(מכילתא):אברים ראׁשי ּבכ"ד הּגוּיה וכן וראׁש והחטם אזנים, ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ««≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנברא  עין מה אֹומר: הייתי ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? 'ׁשן נאמר ולּמה האּמה. ּגיד ְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשן  אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעּמֹו,

עין  נאמר לכ חליפין, לּה ׁשּיׁש .ּתינֹוק ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָ

(æë)éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬
:BpL úçz epçlLé§©§¤−©¬©¦«

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

F` axgA DrhTW oeike ,hrEn xrSde§©©©¨§¥¨¤§¨¨§¤¤
Fl mNWn ,xrve a`M Fl mxbe oiMqA§©¦§¨©§¥§©©§©¥
mc` lr micnF` ,xnFlM .'xrv' inC§¥©©§©§¦©¨¨
dOM ,Fci z` rFhwl KlOd eilr xfBW¤¨©¨¨©¤¤¦§©¤¨©¨
DzF` ErhwIW icM oYil dSxzn did̈¨¦§©¤¦¥§¥¤¦§§¨
Kqe ,oiMq F` axgA `le mq iciÎlr©§¥©§Ÿ§¤¤©¦§©
xrSd xEar laFgd Fl mNWi df oFnn̈¤§©¥©¥£©©©

(.dt `nw `aa):
.äøeaçDA xxvp mCdW dMn `id ©¨¦©¨¤©¨¦§©¨

xUAd mic`OW `N` ,`vFi Fpi`e§¥¥¤¨¤©£¦©¨¨
FCbpM,ddM dUrp dMOd mFwn - §¤§§©©¨©£¤¥¤

xFrd zgY xxvPd mCd zngnoFWlE . ¥£©©¨©¦§¨©©¨§
f"rlA `"wh 'dxEAg'lr mzM - ©¨§©©¤¤©

,xFrd' FnMFxFr iWEM Ktdidxnpe ¨§£©£Ÿ¦§¨¥
'eizFxEAxag(bk ,bi dinxi)iWEM lFkid] £©§¨£¨¦

,oall xFgXn FxFr rav z` KFtdl©£¤¤©¦¨§¨¨
inzM rav z` zFPWl lFki xnp m`d©¦¨¥¨§©¤¤©¦§¥

[FxFrFnEBxze .'dxEAg' lW qFlwpE`A §©§§§§¤©¨
`Ed'itFwWn'n FrnWOWoFWl ©§¥¤©§¨¦§

,dhagici lr d`A dxEAgW itl £¨¨§¦¤©¨¨¨©§¥
,dhagoke .f"rlA `"xechaEpivn £¨¨§©©§¥¨¦

aEzMd z`W ,qFlwpE` mEBxzA§©§§§¤¤©¨
'micw zFtEcW'(bk ,`n ziy`xa)`Ed , §¨¦

:mBxznzFhEag - 'mECw otiwW' §©§¥§¦¨¦£
oke .gExAdtiwW oFWl Epivn `xwOA ¨©§¥©¦§¨¨¦§§¦¨

:dhag oFWNn `EdW'sFwWOd lr' ¤¦§£¨¨©©©§

(f ,ai lirl),lr zgPEOd ur zxFw `EdW¤©¥©©©©
`xwpe ,gzRd iCvAW zFfEfOd iAB©¥©§¤§¦¥©¤©§¦§¨

'sFwWn'WwFp zlCdW mW lr,wtFC) ©§©¥¤©¤¤¥¥
(haFgeilrFzF` mixbFQWM:ek dxez ¥¨¨§¤§¦

(ek).Bcáò ïéò úào`M xEn`d 'FCar' ¤¥©§©§¨¨¨
car `Ed,iprpMz`vl FpiC `Ed wxe ¤¤§©£¦§©¦¨¥

,oire oW zxiwrA zExiglla`car §¥©£¦©¥¨©¦£¨¤¤
FnM .oire oWA `vFi Fpi` ixar¦§¦¥¥§¥¨©¦§
z`vM `vz `l' lv` Epxn`W¤¨©§¥¤Ÿ¥¥§¥

'micard(my i"yx d`x ,f weqt lirl), ¨£¨¦
dn` oi`W KkA hrnl aEzMd zpeEMW¤©¨©©¨§©¥§¨¤¥¨¨
micarM oire oWA z`vFi dIxar¦§¦¨¥§¥¨©¦©£¨¦
dn`l WTEd ixar care ,miprpM§©£¦§¤¤¦§¦©§¨¨
oire oWA `vFi Fpi` `Ed s`W dIxar¦§¦¨¤©¥¥§¥¨©¦

(m"`x):
.Bðéò úçzxn`p df oiCW s` lr ©©¥©©¤¦¤¤¡©

mB KMn cnlp ,oire oWA wx WxFtnA¦§¨©§¥¨©¦¦§©¦¨©
x`WlKkA ,oire oWl minFCd mixa` ¦§¨¥¨¦©¦§¥¨©¦§¨

minEn md mzF` mixwFr xW`MW¤©£¤§¦¨¥¦
mpETizl mixfFg mpi`e ,miiElB§¦§¥¨§¦§¦¨

,dpFW`xaME`vFi cardW mWk §¨¦¨§¥¤¨¤¤¥
,oire oW zxiwrA zExigloM`vFi §¥©£¦©¥¨©¦¥¥

zExiglAn cg` zxiwriW`x c"k §¥©£¦©¤¨¦¨¥
d,mixa`mpi`e ,miiElB minEn mdW ¨¥¨¦¤¥¦§¦§¥¨

:oFbM ,ElHiPW xg`l mpETizl mixfFg§¦§¦¨§©©¤¦§§
iYWE ,milbxde micId zFrAv ¤̀§§©¨©¦§¨©§©¦§¥

mhFgde ,mipf`,(s`d)dIeBd W`xe ¨§©¦§©¤¨©§Ÿ©§¦¨
,dO`d ciB `EdWdnFCkedOle . ¤¦¨©¨§©¤§¨¨

'oire oW' xn`p,mdipW Exn`p dOl - ¤¡©¥¨©¦¨¨¤¤§§¥¤
diE`x DCal mdn zg` lM `ld£Ÿ¨©©¥¤§©¨§¨

mixa`d iW`x x`W lr cOll?itl §©¥©§¨¨¥¨¥¨¦§¦
,'oW' xn`p `le 'oir' xn`p m`W¤¦¤¡©©¦§Ÿ¤¡©¥

xnF` iziid`N` zExigl `vFi Fpi`W ¨¦¦¥¤¥¥§¥¤¨
,oirl minFCd mixa`Aoir dn`id §¥¨¦©¦§©¦©©¦¦

xa`FOr `xaPW,Fzcil zrWAs` ¥¤¤¦§¨¦¦§©¥¨©
lM`weeC `Ed zExigl FA `vFIW xa` ¨¥¤¤¥§¥©§¨
Me ,FOr `xaPWoW zxiwrA ENi` §¤¦§¨¦§¦©£¦©¥

W ,zExigl `vi `l FCar`l oW ixd ©§Ÿ¥¥§¥¤£¥¥Ÿ
FOr `xapxn`p Kkitl ,Fzcil zrWA ¦§¨¦¦§©¥¨§¦¨¤¡©

FOr `xap Fpi`W s` lrW EpcOll 'oW'¥§©§¥¤©©¤¥¦§¨¦
FzxiwrA zExigl `vFixn`p m`e . ¥§¥©£¦¨§¦¤¡©

xnF` iziid ,'oir' xn`p `le 'oW'¥§Ÿ¤¡©©¦¨¦¦¥
WENit`oFc`d liRd m`wFpiY oW ¤£¦¦¦¦¨¨¥¦

oitilg Dl WIW,ohTd FCar lW oW - ¤¤¨£¦¦¥¤©§©¨¨
oWA sNgzdlE xFWpl dcizrW¤£¦¨¦§§¦§©¥§¥
xg` xa` zigWd m` oke ,drEaw§¨§¥¦¦§¦¥¤©¥
card `vi oM mB ,`Rxzne xfFgW¤¥§¦§©¥©¥¥¥¨¤¤

,zExigl'oir' xn`p KklEpcOll §¥§¨¤¡©©¦§©§¥
zExigl `vFi Fpi`Wxa`A `N` ¤¥¥§¥¤¨§¥¤

xEn`d 'oW'e ,`RxznE xfFg Fpi`W¤¥¥¦§©¥§¥¨¨
zxfFg Dpi`W drEaw oW `id o`M̈¦¥§¨¤¥¨¤¤

dlHiPWM(.ck oiyeciw ,`zlikn):fk dxez §¤¦§¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(çë)úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®
ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ̈¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©

:é÷ð øBMä©−¨¦«
i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ועֹוף,(בבא וחּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ּבהוה אחד הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ¿ƒƒ«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿…
‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא אסּורה (פסחים ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", יּסקל "סקֹול ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו"?, את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה אּלא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאכילה?
מא)ּבאכילה. קמא נקי (בבא ּפלֹוני יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבהנאה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמּנכסיו
נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבתם: לֹומר הצר .יּומת", ְְִַַַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 141 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¥©¨

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר  ְְְְִִִִִִִִַַַַֽֽֽֽוכיוכיוכיוכי־־־־ייייּגּגּגּגחחחח
ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ובפרש"י)אחד כח. (כא, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּפעמים ּכּמה עֹוד ּבפרׁשתנּו רׁש"י (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ל)יׁש שם, כא. שם, יז. הּדרּוׁש(כב, ּבדר ( ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ְֶֶָוהרמז:

"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי הרגיל, מּגדר ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאׁשר
וׁשלֹום. ְַָחס

ּדרּכם  הּוא ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין לחׁשב האדם עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹא
ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוטבעם

ּכי  ח"ו, מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ּדקאי ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל
ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל את ּומקּים הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאם

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàåãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³
øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå åéìòáa¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ

:úîeé åéìòa-íâå ì÷qé¦¨¥½§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה (בראשית לׁשֹון ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).øBL çbé éëåbdFp xFWA wx `l §¦¦©Ÿ©§¥
`N` ,df oiClM cg`e xFW cg`oin ¦¤¤¨¤¨§¤¨¨¦

sFre dIge dndA`le ,dfA deW mpiC §¥¨§©¨¨¦¨¨¤¨¤§Ÿ
'xFW' aEzMd hwp`N`itlxAiCW ¨©©¨¤¨§¦¤¦¥

deFdA aEzMd,zFidl libxd xacA - ©¨§¤§¨¨¨¨¦¦§
xW`n xzFi xFWA diEvn dgibPW¤§¦¨§¨§¥¥£¤

mixg` miIg ilraA(:cp `nwÎ`aa): §©£¥©¦£¥¦
.BøNa úà ìëàé àìåikernWOn §Ÿ¥¨¥¤§¨§¦¦©§¨

'xFXd lwQi lFwq' xn`PW,mElM ¤¤¡©¨¦¨¥©§
rcFi ipi`KMn,dlap `EdWixdW ¥¦¥©¦¨¤§¥¨¤£¥

,oiCM hgWp `le lwqpdxEq` dlapE ¦§©§Ÿ¦§©©¦§¥¨£¨
,dlik`AxnFl aEzMd KxvEd dOle ©£¦¨§¨¨§©©¨©

z`f`le' xnFl cEnlY dn `N` ? Ÿ¤¨©©§©§Ÿ
'FxUA z` lk`iElit`W -m` ¥¨¥¤§¨¤£¦¦

FhgWoiCMFpiC xnbPW xg`l §¨©¦§©©¤¦§©¦

FxUA ,EdElwQW mcFw ,dliwqlxEq` ¦§¦¨¤¤§¨§¨¨
dlik`A:`Ed aEzMd WExitE] ©£¦¨¥©¨

oi` ,dliwql xFXd lW FpiC xnbPXn¦¤¦§©¦¤©¦§¦¨¥
Llz` lk`i `l dYrnE ,Flwql `N` §¤¨§¨§¥©¨Ÿ¥¨¥¤

[FxUA.xEq` FxUAW `N` il oi` §¨¥¦¤¨¤§¨¨
mB xEq` `EdW la` ,dlik`Ad`pdA ©£¦¨£¨¤¨©©£¨¨

'iwp xFXd lraE' xnFl cEnlY ?oiPn, ¦©¦©§©©©©¨¦
`Ed ixdWFxiagl xnF`d mc`Mlr ¤£¥§¨¨¨¥©£¥©

mciqtde eiqkp z` cAi`W ipFlR§¦¤¦¥¤§¨¨§¦§¦¨
:ixnbloi`e eiqkpn iwp ipFlt `vi' §©§¦¨¨§¦¨¦¦§¨¨§¥

.'mElM lW d`pd mda Flo`M s`e ¨¤£¨¨¤§§©¨
iwp xFXd lrA `vi ,`id aEzMd zpeEM©¨©©¨¦¨¨©©©¨¦
d`pd mEW xaM FA Fl oi`e ,FxFXn¦§¥§¨£¨¨

(.`n `nwÎ`aa)(my i"yx).:i"yx siqeneEdf¤
itl aEzMd WExiR,FWxcnemlE` ¥©¨§¦¦§¨§¨

FhEWt`Ed `xwn lW,FrnWnM §¤¦§¨§©§¨
E ,WpFrn iwp xFXd lrAWxn`PW itl ¤©©©¨¦¥¤§¦¤¤¡©

oNdlAd xFWcrEn'b gbp xaMW xFW) §©¨§©¨¤§¨¨©
(minrR'znEi eilrA mbe',FWExiRW §¨¦§©§¨¨¨¤¥

,minW iciA dzinA Wpri xFXd lrAW¤©©©¥¨¥§¦¨¦¥¨©¦
KklmzA xnFl KxvEdgbPW xFW) §¨§©©§¨¤¨©

,crEnM FpiC oi`W (minrR 'bn zFgR̈¦§¨¦¤¥¦§¨
`N`,'iwp xFXd lraE'`Ed i`MfW ¤¨©©©¨¦¤©©

oi`e li`Fd ,minW iciA dzin WpFrn¥¤¦¨¦¥¨©¦¦§¥
KM lM rWR `le ,wiGdl crEn xFXd©¨§©¦§Ÿ¨©¨¨

iE`xM FxnW `NWM(`zlikn)(i"`a):dxez §¤Ÿ§¨¨¨
hk

(hk)ìL ìBîzî.íBLxFW m` ,xnFlM ¦§¦§§©¦
dfdxEn`d dgibPd] mFId gbPW ¤¤¨©©©§¦¨¨£¨

mbe lFnz` gbp xaM ,[mcFTd wEqRA©¨©¥§¨¨©¤§§©



נז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, לׁשֹון ּכנגּדֹו. יג)הּבׂשר חבטה,(ירמיה לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו חברּברתיו". "ונמר  ְְְְְְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשהּדלת  ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. חבּוטֹות קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹבטדור"א
עליו  .נֹוקׁש ֵָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ אצל∑‡˙ ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינֹו עברי אבל העבדים"ּכנעני, ּכצאת תצא ."לא ∆≈«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
BÈÚ ˙Áz∑(מכילתא):אברים ראׁשי ּבכ"ד הּגוּיה וכן וראׁש והחטם אזנים, ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ««≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנברא  עין מה אֹומר: הייתי ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? 'ׁשן נאמר ולּמה האּמה. ּגיד ְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשן  אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעּמֹו,

עין  נאמר לכ חליפין, לּה ׁשּיׁש .ּתינֹוק ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָ

(æë)éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬
:BpL úçz epçlLé§©§¤−©¬©¦«

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

F` axgA DrhTW oeike ,hrEn xrSde§©©©¨§¥¨¤§¨¨§¤¤
Fl mNWn ,xrve a`M Fl mxbe oiMqA§©¦§¨©§¥§©©§©¥
mc` lr micnF` ,xnFlM .'xrv' inC§¥©©§©§¦©¨¨
dOM ,Fci z` rFhwl KlOd eilr xfBW¤¨©¨¨©¤¤¦§©¤¨©¨
DzF` ErhwIW icM oYil dSxzn did̈¨¦§©¤¦¥§¥¤¦§§¨
Kqe ,oiMq F` axgA `le mq iciÎlr©§¥©§Ÿ§¤¤©¦§©
xrSd xEar laFgd Fl mNWi df oFnn̈¤§©¥©¥£©©©

(.dt `nw `aa):
.äøeaçDA xxvp mCdW dMn `id ©¨¦©¨¤©¨¦§©¨

xUAd mic`OW `N` ,`vFi Fpi`e§¥¥¤¨¤©£¦©¨¨
FCbpM,ddM dUrp dMOd mFwn - §¤§§©©¨©£¤¥¤

xFrd zgY xxvPd mCd zngnoFWlE . ¥£©©¨©¦§¨©©¨§
f"rlA `"wh 'dxEAg'lr mzM - ©¨§©©¤¤©

,xFrd' FnMFxFr iWEM Ktdidxnpe ¨§£©£Ÿ¦§¨¥
'eizFxEAxag(bk ,bi dinxi)iWEM lFkid] £©§¨£¨¦

,oall xFgXn FxFr rav z` KFtdl©£¤¤©¦¨§¨¨
inzM rav z` zFPWl lFki xnp m`d©¦¨¥¨§©¤¤©¦§¥

[FxFrFnEBxze .'dxEAg' lW qFlwpE`A §©§§§§¤©¨
`Ed'itFwWn'n FrnWOWoFWl ©§¥¤©§¨¦§

,dhagici lr d`A dxEAgW itl £¨¨§¦¤©¨¨¨©§¥
,dhagoke .f"rlA `"xechaEpivn £¨¨§©©§¥¨¦

aEzMd z`W ,qFlwpE` mEBxzA§©§§§¤¤©¨
'micw zFtEcW'(bk ,`n ziy`xa)`Ed , §¨¦

:mBxznzFhEag - 'mECw otiwW' §©§¥§¦¨¦£
oke .gExAdtiwW oFWl Epivn `xwOA ¨©§¥©¦§¨¨¦§§¦¨

:dhag oFWNn `EdW'sFwWOd lr' ¤¦§£¨¨©©©§

(f ,ai lirl),lr zgPEOd ur zxFw `EdW¤©¥©©©©
`xwpe ,gzRd iCvAW zFfEfOd iAB©¥©§¤§¦¥©¤©§¦§¨

'sFwWn'WwFp zlCdW mW lr,wtFC) ©§©¥¤©¤¤¥¥
(haFgeilrFzF` mixbFQWM:ek dxez ¥¨¨§¤§¦

(ek).Bcáò ïéò úào`M xEn`d 'FCar' ¤¥©§©§¨¨¨
car `Ed,iprpMz`vl FpiC `Ed wxe ¤¤§©£¦§©¦¨¥

,oire oW zxiwrA zExiglla`car §¥©£¦©¥¨©¦£¨¤¤
FnM .oire oWA `vFi Fpi` ixar¦§¦¥¥§¥¨©¦§
z`vM `vz `l' lv` Epxn`W¤¨©§¥¤Ÿ¥¥§¥

'micard(my i"yx d`x ,f weqt lirl), ¨£¨¦
dn` oi`W KkA hrnl aEzMd zpeEMW¤©¨©©¨§©¥§¨¤¥¨¨
micarM oire oWA z`vFi dIxar¦§¦¨¥§¥¨©¦©£¨¦
dn`l WTEd ixar care ,miprpM§©£¦§¤¤¦§¦©§¨¨
oire oWA `vFi Fpi` `Ed s`W dIxar¦§¦¨¤©¥¥§¥¨©¦

(m"`x):
.Bðéò úçzxn`p df oiCW s` lr ©©¥©©¤¦¤¤¡©

mB KMn cnlp ,oire oWA wx WxFtnA¦§¨©§¥¨©¦¦§©¦¨©
x`WlKkA ,oire oWl minFCd mixa` ¦§¨¥¨¦©¦§¥¨©¦§¨

minEn md mzF` mixwFr xW`MW¤©£¤§¦¨¥¦
mpETizl mixfFg mpi`e ,miiElB§¦§¥¨§¦§¦¨

,dpFW`xaME`vFi cardW mWk §¨¦¨§¥¤¨¤¤¥
,oire oW zxiwrA zExigloM`vFi §¥©£¦©¥¨©¦¥¥

zExiglAn cg` zxiwriW`x c"k §¥©£¦©¤¨¦¨¥
d,mixa`mpi`e ,miiElB minEn mdW ¨¥¨¦¤¥¦§¦§¥¨

:oFbM ,ElHiPW xg`l mpETizl mixfFg§¦§¦¨§©©¤¦§§
iYWE ,milbxde micId zFrAv ¤̀§§©¨©¦§¨©§©¦§¥

mhFgde ,mipf`,(s`d)dIeBd W`xe ¨§©¦§©¤¨©§Ÿ©§¦¨
,dO`d ciB `EdWdnFCkedOle . ¤¦¨©¨§©¤§¨¨

'oire oW' xn`p,mdipW Exn`p dOl - ¤¡©¥¨©¦¨¨¤¤§§¥¤
diE`x DCal mdn zg` lM `ld£Ÿ¨©©¥¤§©¨§¨

mixa`d iW`x x`W lr cOll?itl §©¥©§¨¨¥¨¥¨¦§¦
,'oW' xn`p `le 'oir' xn`p m`W¤¦¤¡©©¦§Ÿ¤¡©¥

xnF` iziid`N` zExigl `vFi Fpi`W ¨¦¦¥¤¥¥§¥¤¨
,oirl minFCd mixa`Aoir dn`id §¥¨¦©¦§©¦©©¦¦

xa`FOr `xaPW,Fzcil zrWAs` ¥¤¤¦§¨¦¦§©¥¨©
lM`weeC `Ed zExigl FA `vFIW xa` ¨¥¤¤¥§¥©§¨
Me ,FOr `xaPWoW zxiwrA ENi` §¤¦§¨¦§¦©£¦©¥

W ,zExigl `vi `l FCar`l oW ixd ©§Ÿ¥¥§¥¤£¥¥Ÿ
FOr `xapxn`p Kkitl ,Fzcil zrWA ¦§¨¦¦§©¥¨§¦¨¤¡©

FOr `xap Fpi`W s` lrW EpcOll 'oW'¥§©§¥¤©©¤¥¦§¨¦
FzxiwrA zExigl `vFixn`p m`e . ¥§¥©£¦¨§¦¤¡©

xnF` iziid ,'oir' xn`p `le 'oW'¥§Ÿ¤¡©©¦¨¦¦¥
WENit`oFc`d liRd m`wFpiY oW ¤£¦¦¦¦¨¨¥¦

oitilg Dl WIW,ohTd FCar lW oW - ¤¤¨£¦¦¥¤©§©¨¨
oWA sNgzdlE xFWpl dcizrW¤£¦¨¦§§¦§©¥§¥
xg` xa` zigWd m` oke ,drEaw§¨§¥¦¦§¦¥¤©¥
card `vi oM mB ,`Rxzne xfFgW¤¥§¦§©¥©¥¥¥¨¤¤

,zExigl'oir' xn`p KklEpcOll §¥§¨¤¡©©¦§©§¥
zExigl `vFi Fpi`Wxa`A `N` ¤¥¥§¥¤¨§¥¤

xEn`d 'oW'e ,`RxznE xfFg Fpi`W¤¥¥¦§©¥§¥¨¨
zxfFg Dpi`W drEaw oW `id o`M̈¦¥§¨¤¥¨¤¤

dlHiPWM(.ck oiyeciw ,`zlikn):fk dxez §¤¦§¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(çë)úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®
ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ̈¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©

:é÷ð øBMä©−¨¦«
i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ועֹוף,(בבא וחּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ּבהוה אחד הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ¿ƒƒ«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿…
‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא אסּורה (פסחים ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", יּסקל "סקֹול ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו"?, את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה אּלא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאכילה?
מא)ּבאכילה. קמא נקי (בבא ּפלֹוני יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבהנאה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמּנכסיו
נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבתם: לֹומר הצר .יּומת", ְְִַַַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 141 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¥©¨

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר  ְְְְִִִִִִִִַַַַֽֽֽֽוכיוכיוכיוכי־־־־ייייּגּגּגּגחחחח
ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ובפרש"י)אחד כח. (כא, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּפעמים ּכּמה עֹוד ּבפרׁשתנּו רׁש"י (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ל)יׁש שם, כא. שם, יז. הּדרּוׁש(כב, ּבדר ( ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ְֶֶָוהרמז:

"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי הרגיל, מּגדר ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאׁשר
וׁשלֹום. ְַָחס

ּדרּכם  הּוא ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין לחׁשב האדם עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹא
ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוטבעם

ּכי  ח"ו, מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ּדקאי ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל
ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל את ּומקּים הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאם

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàåãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³
øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå åéìòáa¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ

:úîeé åéìòa-íâå ì÷qé¦¨¥½§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה (בראשית לׁשֹון ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).øBL çbé éëåbdFp xFWA wx `l §¦¦©Ÿ©§¥
`N` ,df oiClM cg`e xFW cg`oin ¦¤¤¨¤¨§¤¨¨¦

sFre dIge dndA`le ,dfA deW mpiC §¥¨§©¨¨¦¨¨¤¨¤§Ÿ
'xFW' aEzMd hwp`N`itlxAiCW ¨©©¨¤¨§¦¤¦¥

deFdA aEzMd,zFidl libxd xacA - ©¨§¤§¨¨¨¨¦¦§
xW`n xzFi xFWA diEvn dgibPW¤§¦¨§¨§¥¥£¤

mixg` miIg ilraA(:cp `nwÎ`aa): §©£¥©¦£¥¦
.BøNa úà ìëàé àìåikernWOn §Ÿ¥¨¥¤§¨§¦¦©§¨

'xFXd lwQi lFwq' xn`PW,mElM ¤¤¡©¨¦¨¥©§
rcFi ipi`KMn,dlap `EdWixdW ¥¦¥©¦¨¤§¥¨¤£¥

,oiCM hgWp `le lwqpdxEq` dlapE ¦§©§Ÿ¦§©©¦§¥¨£¨
,dlik`AxnFl aEzMd KxvEd dOle ©£¦¨§¨¨§©©¨©

z`f`le' xnFl cEnlY dn `N` ? Ÿ¤¨©©§©§Ÿ
'FxUA z` lk`iElit`W -m` ¥¨¥¤§¨¤£¦¦

FhgWoiCMFpiC xnbPW xg`l §¨©¦§©©¤¦§©¦

FxUA ,EdElwQW mcFw ,dliwqlxEq` ¦§¦¨¤¤§¨§¨¨
dlik`A:`Ed aEzMd WExitE] ©£¦¨¥©¨

oi` ,dliwql xFXd lW FpiC xnbPXn¦¤¦§©¦¤©¦§¦¨¥
Llz` lk`i `l dYrnE ,Flwql `N` §¤¨§¨§¥©¨Ÿ¥¨¥¤

[FxUA.xEq` FxUAW `N` il oi` §¨¥¦¤¨¤§¨¨
mB xEq` `EdW la` ,dlik`Ad`pdA ©£¦¨£¨¤¨©©£¨¨

'iwp xFXd lraE' xnFl cEnlY ?oiPn, ¦©¦©§©©©©¨¦
`Ed ixdWFxiagl xnF`d mc`Mlr ¤£¥§¨¨¨¥©£¥©

mciqtde eiqkp z` cAi`W ipFlR§¦¤¦¥¤§¨¨§¦§¦¨
:ixnbloi`e eiqkpn iwp ipFlt `vi' §©§¦¨¨§¦¨¦¦§¨¨§¥

.'mElM lW d`pd mda Flo`M s`e ¨¤£¨¨¤§§©¨
iwp xFXd lrA `vi ,`id aEzMd zpeEM©¨©©¨¦¨¨©©©¨¦
d`pd mEW xaM FA Fl oi`e ,FxFXn¦§¥§¨£¨¨

(.`n `nwÎ`aa)(my i"yx).:i"yx siqeneEdf¤
itl aEzMd WExiR,FWxcnemlE` ¥©¨§¦¦§¨§¨

FhEWt`Ed `xwn lW,FrnWnM §¤¦§¨§©§¨
E ,WpFrn iwp xFXd lrAWxn`PW itl ¤©©©¨¦¥¤§¦¤¤¡©

oNdlAd xFWcrEn'b gbp xaMW xFW) §©¨§©¨¤§¨¨©
(minrR'znEi eilrA mbe',FWExiRW §¨¦§©§¨¨¨¤¥

,minW iciA dzinA Wpri xFXd lrAW¤©©©¥¨¥§¦¨¦¥¨©¦
KklmzA xnFl KxvEdgbPW xFW) §¨§©©§¨¤¨©

,crEnM FpiC oi`W (minrR 'bn zFgR̈¦§¨¦¤¥¦§¨
`N`,'iwp xFXd lraE'`Ed i`MfW ¤¨©©©¨¦¤©©

oi`e li`Fd ,minW iciA dzin WpFrn¥¤¦¨¦¥¨©¦¦§¥
KM lM rWR `le ,wiGdl crEn xFXd©¨§©¦§Ÿ¨©¨¨

iE`xM FxnW `NWM(`zlikn)(i"`a):dxez §¤Ÿ§¨¨¨
hk

(hk)ìL ìBîzî.íBLxFW m` ,xnFlM ¦§¦§§©¦
dfdxEn`d dgibPd] mFId gbPW ¤¤¨©©©§¦¨¨£¨

mbe lFnz` gbp xaM ,[mcFTd wEqRA©¨©¥§¨¨©¤§§©



mihtynנח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
האיׁש"מג) ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑.ּבנגיחה ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, ÓeÈ˙."והמית"המיתֹו ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָ¿«¿»»»ִִֵַָָ
לֹומר: ּתלמּוד אדם? לה)ּבידי הֹורגֹו(במדבר אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת "מֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

ׁשֹורֹו רציחת לג)על .(סנהדרין ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 329 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?zFWtp ipiC ± xFXd zzin¦©©¦¥§¨

ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: וגםוגםוגםוגם־־־־ּבּבּבּבעליועליועליועליו ייייּסּסּסּסקלקלקלקל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹורררר .... .... ּבּבּבּבבעליובעליובעליובעליו והוהוהוהּוּוּוּועדעדעדעד ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּתּתּתּתמלמלמלמל ההההּוּוּוּואאאא ננננּגּגּגּגחחחח ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹורררר כט)ואםואםואםואם (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, ּבעליו וגם יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה ּבעׂשרים הּנסקל א)"ׁשֹור ב, .(סנהדרין ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין והרי הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוקׁשה

נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ּדיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָויׁש
ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – יּומת" ּבעליו וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאחר

נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ּכן ואם ׁשמים), (ּבידי יּומת" ּבעליו "וגם – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות ּדיני ּגם אם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָּכי
ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש

ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם "הּׁשֹור ּדהּנה ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ּדהּוא לפרׁש אפׁשר היה ׁשֹורֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּדברים  ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה ּולפי ׁשֹורֹו. ׁשמר ׁשּלא מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיּסקל"

ְִִָנפרדים.
אריכּתא  ּכידא ליּה הוא ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ּדמּכיון הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּדטעם לֹומר נראה יֹותר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאבל
ואין  ּפעּלה ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל הּׁשֹור ּבדין זה ּולפי הּזיק, ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּדהּבעלים,

ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ְְִִֶֶַַַָָׁשּי

(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,מׁשּפטֹו זה אׁשר, לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי, אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכפר  ּדין ּבית עליו BLÙ.ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t Ô˙Â∑ ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי ִִֵֶֶָָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

כז)מּזיק קמא .(בבא ִַ

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

mNEM sExivAW ,mFWlWixdo`M ¦§¤§¥¨£¥¨
,zFgibp WlWogbpl xFXd wfgEd ¨Ÿ§¦§©©§©§¨

crEOd xFW dUrpe(`zlikn)(i"`a): §©£¤©¨
.åéìòáa ãòeäåEcirdW FWExiR oi` §©¦§¨¨¥¥¤¥¦

`N` ,KM lr eilrA d`xzd oFWlipt ¨¨©¨¤¨§©§¨¨¦§¥
micr,`EdEpA cird crd' FnM ¥¦§¨¥¥¦¨

'Wi`d(b ,bn ziy`xa),dxzd FWExiRW ¨¦¤¥¦§¨
xn`PW mFwn lkA oke .Wi`d EpÄ¨¦§¥§¨¨¤¤¡©
,'lr d`crd' `le '...A d`crd' oFWl§©£¨¨§§Ÿ©£¨¨©
z`xwp d`xzdd] d`xzd Fpiipr¦§¨©§¨¨©©§¨¨¦§¥
dxzn ,d`xzd mzQW' itl ,'d`crd'©£¨¨§¦¤§¨©§¨¨©§¤

'micr iptA FA(my ziy`xa i"yx)[(i"`a): ¦§¥¥¦
.'Bâå Léà úéîäåiM' xn`PW itl §¥¦¦§§¦¤¤¡©¦

,'gBidf oFWNnEil oi`cFnll`N` ¦©¦¨¤¥¦¦§¤¨
otF`AWxFXddgibpa Fzind §¤¤©¡¦¦§¦¨

m` la` ,eipxwAFzindmiptF`A §©§¨£¨¦¡¦§¨¦
oFbM ,oxwA dgibpl minFCd mixg £̀¥¦©¦¦§¦¨§¤¤§

dkiWpaF` ,eiPiWAdtigc,FtEbA ¦§¦¨§¦¨§¦¨§

dhiraE,eilbxAoiPndgibpM mpiCW? §¦¨§©§¨¦©¦¤¦¨¦§¦¨
'zinde' xnFl cEnlY,lM zFAxl ©§©§¥¦§©¨

,mdA zinn xFXdW ElNd miptF`d̈¨¦©¨¤©¥¦¨¤
xFXd zpeEMW :oxwA dgibpl minFCd©¦¦§¦¨§¤¤¤©¨©©
Fl oi`e ,wiGdl `id EN` miUrnA§©£¦¥¦§©¦§¥
miptF`A wGidd oi`e ,wGidd on d`pd£¨¨¦©¤¥§¥©¤¥§¨¦

xicY iEvn EN`(m"`x): ¥¨¨¦
.úîeé åéìòa íâåznEi xFXd lrA §©§¨¨¨©©©©

,minW iciAz` xnW `NW KM lr ¦¥¨©¦©¨¤Ÿ¨©¤
mxB KkaE ,gBi `NW iE`xM FxFW¨¨¤Ÿ¦©§¨¨©

Wi` zzinl.dzin FWExiRW oiPnE §¦©¦¦©¦¤¥¦¨
'znEi' aEzMd oFWl ixd ,minW iciA¦¥¨©¦£¥§©¨©

iziidlFkiaiIgW FhEWtM FWxtl ¨¦¦¨§¨§¦§¤©¨
dzinxnFl cEnlY ?mc` iciAoicA ¦¨¦¥¨¨©§©§¦

cifnA Wtp gvFx(`k ,dl xacna)zFn' , ¥©¤¤§¥¦
,'`Ed gvFx dMOd znEiWiBcd ixd ©©©¤¥©£¥¦§¦

,'`Ed gvFx'W itl dzin aiIgW aEzMd©¨¤©¨¦¨§¦¤¥©
W cOllFzgivx lrFnvrAdY` §©¥¤©§¦¨§©§©¨

i`e ,FbxFd(oi`e)lr FbxFd dY` §§¦§¥©¨§©
FxFW zgivx(:eh oixcdpq)(my i"yx):l dxez §¦©

(l).åéìò úLeé øôBk íà'm`' zaiY ¦¤©¨¨¥©¦
,'i`pY' oFWlM minrRd aFxA zWOWn§©¤¤§©§¨¦¦§§©
didi m` dnÎxacA miiElY mixaCdW¤©§¨¦§¦¦§©¨¦¦§¤

mlE` ,didi `l F`iElz Fpi` df 'm`' Ÿ¦§¤¨¦¤¥¨
,wtq oFWl FrnWn oi` -`Ed ixde ¥©§¨§¨¥©£¥

delY sqM m`' FnkiOr z`',ak onwl) §¦¤¤©§¤¤©¦
(my i"yx d`x ;ck,sqM xW`M' FWExiRW¤¥©£¤¤¤

,wtq oFWl 'm`' zaiY oi`W ,'delY©§¤¤¥¥©¦§¨¥
.iprl zFeldl `id daFg ixdW¤£¥¨¦§©§§¨¦

o`M xEn`d 'm`' s` FznbEckEoFWl §§¨©¦¨¨¨§
'xW`','eilr zWEi xtFM xW`M' :`Ed £¤©£¤¤©¨¨

oMW ,wtq `le i`Ce oFWlAEdf ¦§©©§Ÿ¨¥¤¥¤
xtFM oiCÎziA eilr EziWIW ,FhRWn¦§¨¤¨¦¨¨¥¦¤

(`"eb ,m"`x):
.BLôð ïBéãt ïúðådn minkg Ewlgp §¨©¦§©§¤§§£¨¦©

.xFXd lrA mNWOW xtFMd inC md¥§¥©¤¤§©¥©©©

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑ יכֹול אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על אּלא חּיב .(מכילתא)אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´
:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÔzÈ ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL∑ אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
קלֹוני"א  ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבין .זּוז ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(âì)àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ÎÈ¯‰.ׁשהיה Èk B‡∑ על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַַָָָָ
ׁשהּוא  ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא נא)חּיבהּכרּיה קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿…¿«∆ִִָָ

הרּבים ּברׁשּות ּובחֹופר הּכתּובּפטּור, נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְְִִִֵֶַַָָָ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ

Ï·˙לא  B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â dBa¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג  ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»
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נט mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
האיׁש"מג) ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑.ּבנגיחה ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, ÓeÈ˙."והמית"המיתֹו ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָ¿«¿»»»ִִֵַָָ
לֹומר: ּתלמּוד אדם? לה)ּבידי הֹורגֹו(במדבר אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת "מֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

ׁשֹורֹו רציחת לג)על .(סנהדרין ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 329 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?zFWtp ipiC ± xFXd zzin¦©©¦¥§¨

ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: וגםוגםוגםוגם־־־־ּבּבּבּבעליועליועליועליו ייייּסּסּסּסקלקלקלקל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹורררר .... .... ּבּבּבּבבעליובעליובעליובעליו והוהוהוהּוּוּוּועדעדעדעד ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּתּתּתּתמלמלמלמל ההההּוּוּוּואאאא ננננּגּגּגּגחחחח ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹורררר כט)ואםואםואםואם (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, ּבעליו וגם יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה ּבעׂשרים הּנסקל א)"ׁשֹור ב, .(סנהדרין ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין והרי הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוקׁשה

נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ּדיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָויׁש
ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – יּומת" ּבעליו וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאחר

נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ּכן ואם ׁשמים), (ּבידי יּומת" ּבעליו "וגם – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות ּדיני ּגם אם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָּכי
ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש

ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם "הּׁשֹור ּדהּנה ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ּדהּוא לפרׁש אפׁשר היה ׁשֹורֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּדברים  ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה ּולפי ׁשֹורֹו. ׁשמר ׁשּלא מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיּסקל"

ְִִָנפרדים.
אריכּתא  ּכידא ליּה הוא ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ּדמּכיון הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּדטעם לֹומר נראה יֹותר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאבל
ואין  ּפעּלה ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל הּׁשֹור ּבדין זה ּולפי הּזיק, ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּדהּבעלים,

ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ְְִִֶֶַַַָָׁשּי

(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,מׁשּפטֹו זה אׁשר, לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי, אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכפר  ּדין ּבית עליו BLÙ.ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t Ô˙Â∑ ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי ִִֵֶֶָָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

כז)מּזיק קמא .(בבא ִַ

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ
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miptF`A wGidd oi`e ,wGidd on d`pd£¨¨¦©¤¥§¥©¤¥§¨¦

xicY iEvn EN`(m"`x): ¥¨¨¦
.úîeé åéìòa íâåznEi xFXd lrA §©§¨¨¨©©©©

,minW iciAz` xnW `NW KM lr ¦¥¨©¦©¨¤Ÿ¨©¤
mxB KkaE ,gBi `NW iE`xM FxFW¨¨¤Ÿ¦©§¨¨©

Wi` zzinl.dzin FWExiRW oiPnE §¦©¦¦©¦¤¥¦¨
'znEi' aEzMd oFWl ixd ,minW iciA¦¥¨©¦£¥§©¨©

iziidlFkiaiIgW FhEWtM FWxtl ¨¦¦¨§¨§¦§¤©¨
dzinxnFl cEnlY ?mc` iciAoicA ¦¨¦¥¨¨©§©§¦

cifnA Wtp gvFx(`k ,dl xacna)zFn' , ¥©¤¤§¥¦
,'`Ed gvFx dMOd znEiWiBcd ixd ©©©¤¥©£¥¦§¦

,'`Ed gvFx'W itl dzin aiIgW aEzMd©¨¤©¨¦¨§¦¤¥©
W cOllFzgivx lrFnvrAdY` §©¥¤©§¦¨§©§©¨

i`e ,FbxFd(oi`e)lr FbxFd dY` §§¦§¥©¨§©
FxFW zgivx(:eh oixcdpq)(my i"yx):l dxez §¦©

(l).åéìò úLeé øôBk íà'm`' zaiY ¦¤©¨¨¥©¦
,'i`pY' oFWlM minrRd aFxA zWOWn§©¤¤§©§¨¦¦§§©
didi m` dnÎxacA miiElY mixaCdW¤©§¨¦§¦¦§©¨¦¦§¤

mlE` ,didi `l F`iElz Fpi` df 'm`' Ÿ¦§¤¨¦¤¥¨
,wtq oFWl FrnWn oi` -`Ed ixde ¥©§¨§¨¥©£¥

delY sqM m`' FnkiOr z`',ak onwl) §¦¤¤©§¤¤©¦
(my i"yx d`x ;ck,sqM xW`M' FWExiRW¤¥©£¤¤¤

,wtq oFWl 'm`' zaiY oi`W ,'delY©§¤¤¥¥©¦§¨¥
.iprl zFeldl `id daFg ixdW¤£¥¨¦§©§§¨¦

o`M xEn`d 'm`' s` FznbEckEoFWl §§¨©¦¨¨¨§
'xW`','eilr zWEi xtFM xW`M' :`Ed £¤©£¤¤©¨¨

oMW ,wtq `le i`Ce oFWlAEdf ¦§©©§Ÿ¨¥¤¥¤
xtFM oiCÎziA eilr EziWIW ,FhRWn¦§¨¤¨¦¨¨¥¦¤

(`"eb ,m"`x):
.BLôð ïBéãt ïúðådn minkg Ewlgp §¨©¦§©§¤§§£¨¦©

.xFXd lrA mNWOW xtFMd inC md¥§¥©¤¤§©¥©©©

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑ יכֹול אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על אּלא חּיב .(מכילתא)אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´
:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÔzÈ ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL∑ אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
קלֹוני"א  ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבין .זּוז ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(âì)àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ÎÈ¯‰.ׁשהיה Èk B‡∑ על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַַָָָָ
ׁשהּוא  ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא נא)חּיבהּכרּיה קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿…¿«∆ִִָָ

הרּבים ּברׁשּות ּובחֹופר הּכתּובּפטּור, נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְְִִִֵֶַַָָָ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ

Ï·˙לא  B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â dBa¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג  ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`Ed xtFMd ,xnF` l`rnWi iAxinC ©¦¦§¨¥¥©¤§¥
wGipitlE .zOd lW einc ieW - ¦¨§¦¨¨¤©¥§¦

,zOd lW FtEB z` wiGd xFXdW¤©¦¦¤¤©¥
mNWIW KkA xFXd lrA xRMzi¦§©¥©©©§¨¤§©¥

EN` ,einC z` eiWxFiliAx ixaC §§¨¤¨¨¥¦§¥©¦
,xnF` `aiwr iAx .l`rnWi¦§¨¥©¦£¦¨¥

mNWOWwiGn inClrA inc ieW - ¤§©¥§¥©¦§¦§¥©©
.Fnvr xFXdxRkl `A xtFMdW itlE ©©§§¦¤©¤¨§©¥

iciA dziOn FWtp z` zFCtle eilr̈¨§¦§¤©§¦¦¨¦¥
FWtp inC ozFp Kkl ,minWoiire ,`zlikn) ¨©¦§¨¥§¥©§

(.n `nwÎ`aa:`l dxez
(`l).çbé ïá Bà:ohw `EdW oABà ¥¦¨¥¤¨¨
.úádPhw `idWdGd hRWOM - gBi ©¤¦§©¨¦¨©¦§¨©¤

xFXd lraE lwQi xFXdW .FN dUri¥¨¤¤©¦¨¥©©©
xtFM mNWi.xnFl aEzMd KxvEde §©¥¤§§©©¨©

,aiIg miPhw zgibp lr s`Witl ¤©©§¦©§©¦©¨§¦
xn`PWdlrnlF` Wi` zinde' ¤¤¡©§©§¨§¥¦¦

'dX`,df oFWNnElFkixnFl iziid ¦¨¦¨¤¨¨¦¦©
W,milFcBd lr `N` aiIg Fpi`la` ¤¥©¨¤¨©©§¦£¨

F` 'Wi`' llkA mpi`W miPhTd lr©©§©¦¤¥¨¦§©¦
,aiIg `di `l 'dX`'F`' xnFl cEnlY ¦¨Ÿ§¥©¨©§©

gBi oagBi za F`'lr aiIgl , ¥¦¨©¦¨§©¥©
milFcBM miPhTd(`zlikn): ©§©¦©§¦

(al).äîà Bà ,ãáò íàdn`e carA ¦¤¤¨¨§¤¤§¨¨
miIprpMcar la` ,xAcn aEzMd §©£¦¦©¨§©¥£¨¤¤

lrAW ,l`xUiM mpiC miIxar dn`e§¨¨¦§¦¦¦¨§¦§¨¥¤©©

miWlW `le xtFM mNWn xFXd©§©¥¤§Ÿ§¦
milwW(`zlikn)(m"`x): §¨¦

ìL.ïzé íéì÷L íéLaEzMd zxifB §Ÿ¦§¨¦¦¥§¥©©¨
,`EdlrAW df mEkq dxFY davTW¤¨§¨¨§¤¤©©

iciA card zbixd lr mNWn xFXd©§©¥©£¦©¨¤¤¦¥
,FxFWoiA ,fEf sl` deW `EdW oiA¥¤¨¤¤¤¥

.xpiC `N` deW Fpi`W`Ed dpFWe ¤¥¨¤¤¨¦¨§¤
xtFM mNWOW oixFg oA zbixd oiCn¦¦£¦©¤¦¤§©¥¤
xFXd lrA ieW F` bxdPd ieW itM§¦§¦©¤¡¨§¦©©©

(mcewd weqta i"yxa x`eank).dnk x`an i"yx
:epnfa lwyd ieey `edFlwWn lwXde§©¤¤¦§¨

FnMmiaEdf drAx`(adf ixpiC), §©§¨¨§¦¦¨¥¨¨
mdWmieeW (miaEdf drAx`)ivg ¤¥©§¨¨§¦¨¦£¦

l `iwpE`d itxWId lwWO(oEEknd) §§¨§¦©¦§¨©¨¨©§¨
lWxird`ipFlFw:al dxez ¤¨¦§¨
(bl).øBa Léà çzôé éëådidWxFA §¦¦§©¦¤¨¨

dQEkndf `aE:EdNbe §¤¨¤§¦¨
.äøëé ék Bàxn`p dOliM F`' ¦¦§¤¨¨¤¡©¦

gYti ike' xn`PX dOn `ld ,'dxki¦§¤£Ÿ¦©¤¤¡©§¦¦§©
mBW `xaQn micnl Epiid ,'xFA Wi ¦̀¨¦§¥¦¦§¨¨¤©
,xFAd iwfp lr mNWl aiIg xFA dxFMd©¤©¨§©¥©¦§¥©

oMWdgizRd lr m`xaMW xFA lW ¤¥¦©©§¦¨¤¤§¨
miIw didÎlk `l diIxMd lr ,aiIg ¨¨©¨©¨©©§¦¨Ÿ¨

oMWaiIg `EdWdxFM `iadl `N` ? ¤¥¤©¨¤¨§¨¦¤
aiIg `EdW dxFM xg`aEzMd `A - ©©¤¤©¨¨©¨

xFRgl winrde siqFdW mc` zFAxl§©¨¨¤¦§¤¡¦©§

oFW`xdWM ,xtg xg` mc`W xFA¤¨¨©¥¨©§¤¨¦
xFaE] migth dxUrn zFgR xFA xtg̈©¨¥£¨¨§¨¦
zzin lr FA miaiIg oi` df xEriWA§¦¤¥©¨¦©¦©
FgFkA oi`W itl ,Fwfp lr `N` ltFPd©¥¤¨©¦§§¦¤¥§
FnilWde df `aE ,[wiGdl `N` zindl§¨¦¤¨§©¦¨¤§¦§¦
miaiIg df xEriXOW] migth dxUrl©£¨¨§¨¦¤¦¦¤©¨¦
cOln aEzMde ,[zn FA ltFPdWM s ©̀§¤©¥¥§©¨§©¥
itl ,xFAd lraM aWgp FCal ipXdW¤©¥¦§©¤§¨§©©©§¦
mNWl aiIg `Ede ,zinn xFal F`UrW¤£¨§¥¦§©¨§©¥
zn ltFPd m` oiA ,xFAd iwfp lM lr©¨¦§¥©¥¦©¥¥

wFGip m` oiaE(.`p `nwÎ`aa): ¥¦¦
.epqëé àìå,'EPnYqi `le' xn`p `l §Ÿ§©¤Ÿ¤¡©§Ÿ¦§§¤

z` dQiM `l xW`M `weeCW ,cOln§©¥¤©§¨©£¤Ÿ¦¨¤
,aiIg xFAd`dla` -EdQM m` ©©¨¨£¨¦¦¨

lW Fzrici ilA dNBzpe xfge ,iE`xM̈¨§¨©§¦§©¨§¦§¦¨¤
,FA Eltpe ,xFAd lrAxEhRlr mNWNn ©©©§¨§¨¦§©¥©

xFAd z` mFYql Kixv oi`e ,wfPd©¤¤§¥¨¦¦§¤©
xtrA FzF`NnlE ixnbl(.ap `nwÎ`aa). §©§¦§©§¨¨

e,o`M xEn`d 'xFA' oiC lkxtFgAxFA §¨¦¨¨¨§¥
,aEzMd xAiC miAxdÎzEWxAla` ¦§¨©¦¦¥©¨£¨

xFW FkFzl ltpe FzEWxA xFA xtFgA§¥¦§§¨©§
lFki xFAd lrAW itl ,xEhR Fxiag lW¤£¥¨§¦¤©©©¨
'izEWxA LxFW dUFr dn' Fl xnFl©¨¤§¦§¦

(:bi `nwÎ`aa)(z"ez ,m"`x):
.øBîç Bà øBLaEzMd hwPW s` lr £©©¤¨©©¨

xFWA bdFp oiCd oi` ,'xFng F` xFW'£¥©¦¥§



mihtynס zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ׁשֹור ׁשֹור אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמקֹום

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ּכׁשֹור.מה ְְְְְְְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אדם, ולא ׁשֹור אּלא וחמֹור", "ׁשֹור נאמר: ולא ולא נב)ּכליםחמֹור קמא .(בבא ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
:Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑,ּבעליו הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבנזקיו  ÂÈÏÚ·Ï.להתחּיב ·ÈLÈ ÛÒk∑סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה לרּבֹות ז)יׁשיב "מיטב (שם ּדכתיב (והא . ְְְִִֵַָָ∆∆»ƒƒ¿»»ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

יהֹוׁשע, ּדרב ּבריּה הּונא רב  קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׂשדהּו",
הכא) מזּדּבן הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, לג ּבֹות ּבא אם n‰Â˙.ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ¿«≈

BlŒ‰È‰È∑(ז ב''ק נזקֹולּנּזק,(מכילתא. ּתׁשלּומי עליה הּמּזיק לֹו ּומ ׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה את .ׁשמין ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ׁשאין הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מּכה  לׁשֹון אּלא איׁשׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.נגיפה B‚Â'.ׁשל ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ ׁשֹור ּבׁשוים מדּבר, תּוב ְְִֶַָָָƒִֶ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` ,`weeC xFngelkl oiCd `Ed ©£©§¨¤¨©¦§¨
dIge dndAaiIg ,xFaA Eltp m`W §¥¨§©¨¤¦¨§§©¨

wfPd z` mNWl xFAd lrAlkAW . ©©©§©¥¤©¤¤¤§¨
Ep` 'xFng' F` 'xFW' xn`PW mFwn̈¤¤¡©£¨
,zAXn 'xFW' 'xFW' FzF` micnl§¥¦¦©¨

xn`PWFA(ai ,bk onwl)gEpi ornl' ¤¤¡©§©©¨©
,'LxFnge LxFWcFnll Wi zAXnE §©£¤¦©¨¥¦§

:dfl df mzFeWdl 'deW dxifB'dn §¥¨¨¨§©§¨¤¨¤©
oNdN,zAW iAbl -dIge dndA lM §©¨§©¥©¨¨§¥¨§©¨
mpiCixdW ,xFXMzAW iAblxn`p ¦¨©¤£¥§©¥©¨¤¡©

'LYndA lke' xg` mFwnA(ci ,d mixac), §¨©¥§¨§¤§¤
o`M s`,xFA iAbl -dIge dndA lM ©¨§©¥¨§¥¨§©¨

mpiCxn`p `le .xFXMo`M'xFW' ¦¨©§Ÿ¤¡©¨
`N` 'xFng'eEN` z` hrnl icM §£¤¨§¥§©¥¤¥

minFCd miIg ilrA llkA mpi`W¤¥¨¦§©©£¥©¦©¦
,xFnge xFWlmc` `le 'xFW'`weeC - §©£§Ÿ¨¨©§¨

lr `le ,aiIg znE xFal ltPW xFW lr©¤¨©§¥©¨§Ÿ©
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וחצי  החי חצי זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין ר', ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית ר' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם  ׁשהּתם למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל נמצא, הּמת, וחצי החי חצי וזה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמת,
יכֹול  אֹו יֹותר. ולא ּפחֹות לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן למד אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹחצי
ׁשהּמּזיק  ּפעמים ּכן, אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים, ּכׁשהן ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאף
הּכתּוב  ׁשּיאמר אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמׂשּתּכר
יֹותר  ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיהא
ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח על מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹמּכל
ּומה  הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּתם
"יׁשּלם  אמר: ולא הּזה ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּׁשּפחתּו
ואם  הּנבלה, אּלא נֹוטל הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָחציֹו"?
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,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ׁשֹור ׁשֹור אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמקֹום

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ּכׁשֹור.מה ְְְְְְְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אדם, ולא ׁשֹור אּלא וחמֹור", "ׁשֹור נאמר: ולא ולא נב)ּכליםחמֹור קמא .(בבא ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
:Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑,ּבעליו הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבנזקיו  ÂÈÏÚ·Ï.להתחּיב ·ÈLÈ ÛÒk∑סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה לרּבֹות ז)יׁשיב "מיטב (שם ּדכתיב (והא . ְְְִִֵַָָ∆∆»ƒƒ¿»»ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

יהֹוׁשע, ּדרב ּבריּה הּונא רב  קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׂשדהּו",
הכא) מזּדּבן הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, לג ּבֹות ּבא אם n‰Â˙.ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ¿«≈

BlŒ‰È‰È∑(ז ב''ק נזקֹולּנּזק,(מכילתא. ּתׁשלּומי עליה הּמּזיק לֹו ּומ ׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה את .ׁשמין ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ׁשאין הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מּכה  לׁשֹון אּלא איׁשׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.נגיפה B‚Â'.ׁשל ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ ׁשֹור ּבׁשוים מדּבר, תּוב ְְִֶַָָָƒִֶ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿
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`N` ,`weeC xFngelkl oiCd `Ed ©£©§¨¤¨©¦§¨
dIge dndAaiIg ,xFaA Eltp m`W §¥¨§©¨¤¦¨§§©¨

wfPd z` mNWl xFAd lrAlkAW . ©©©§©¥¤©¤¤¤§¨
Ep` 'xFng' F` 'xFW' xn`PW mFwn̈¤¤¡©£¨
,zAXn 'xFW' 'xFW' FzF` micnl§¥¦¦©¨

xn`PWFA(ai ,bk onwl)gEpi ornl' ¤¤¡©§©©¨©
,'LxFnge LxFWcFnll Wi zAXnE §©£¤¦©¨¥¦§

:dfl df mzFeWdl 'deW dxifB'dn §¥¨¨¨§©§¨¤¨¤©
oNdN,zAW iAbl -dIge dndA lM §©¨§©¥©¨¨§¥¨§©¨
mpiCixdW ,xFXMzAW iAblxn`p ¦¨©¤£¥§©¥©¨¤¡©

'LYndA lke' xg` mFwnA(ci ,d mixac), §¨©¥§¨§¤§¤
o`M s`,xFA iAbl -dIge dndA lM ©¨§©¥¨§¥¨§©¨

mpiCxn`p `le .xFXMo`M'xFW' ¦¨©§Ÿ¤¡©¨
`N` 'xFng'eEN` z` hrnl icM §£¤¨§¥§©¥¤¥

minFCd miIg ilrA llkA mpi`W¤¥¨¦§©©£¥©¦©¦
,xFnge xFWlmc` `le 'xFW'`weeC - §©£§Ÿ¨¨©§¨

lr `le ,aiIg znE xFal ltPW xFW lr©¤¨©§¥©¨§Ÿ©
;znE xFal ltPW mc``le 'xFng' ¨¨¤¨©§¥£§Ÿ

milkmiIg ilra iwfp lr `weeC - ¥¦©§¨©¦§¥©£¥©¦
xFal EltPW milk iwfp lr `le ,aiIg©¨§Ÿ©¦§¥¥¦¤¨§§

(:bp `nwÎ`aa):cl dxez
(cl)øBaä ìòamNWi.aEzMd EdPiM ©©©§©¥¦¨©¨

aWgp xFA xtFgdW cOll ,'xFAd lrA'©©©§©¥¤©¥¤§¨
dlTYd lrA,df 'wiGn' lW eilrA - ©©©©¨¨§¨¨¤©¦¤

xFAd iwfp z` mNWl aiIg KkitlE. §¦¨©¨§©¥¤¦§¥©

e,FNW xFAd oi`W iRÎlrÎs`oMW §©©¦¤¥©¤¤¥
xFaAmiAxdÎzEWxa F`UrWaEzMd §¤£¨¦§¨©¦©¨
,xAcnlMn ,wiGOd FpFnn llkA Fpi`e §©¥§¥¦§©¨©©¦¦¨
mFwnaiIgzdl eilrA aEzMd F`Ur ¨£¨©¨§¨¨§¦§©¥

,eiwfpA eilrmNWl mc` aiIgW mWM ¨¨¦§¨¨§¥¤©¨¨¨§©¥
FpFnn ici lr EUrPW miwfp lrÎ`aa) ©§¨¦¤©£©§¥¨

(:hk `nw:
.åéìòáì áéLé óñkxn`p `NW KFYn ¤¤¨¦¦§¨¨¦¤Ÿ¤¡©

`lA ,'eilral sqM mNWi xFAd lrA'©©©§©¥¤¤¦§¨¨§Ÿ
zaiYW minkg EWxC ,'aiWi' zaiY¥©¨¦¨§£¨¦¤¥©

'aiWi'd`AzFAxl,`idW daWd lM ¨¦¨¨§©¨£¨¨¤¦
`N` ,WOn sqM Fl mNWl Kixv oi`W¤¥¨¦§©¥¤¤©¨¤¨

`EdW xaC lM aiWdl `Ed i`XxdeW ©©§¨¦¨¨¨¤¨¤
sqk,Kxr deW lM -ENit`exaC ¤¤¨¨¤¥¤©£¦¨¨

oFbM rExBoiAEq,d`EaYd zFRilw - ¨©§¦§¦©§¨
sqM FzxEnY lAwlE Fxknl lFkIW lM̈¤¨§¨§§©¥§¨¤¤

(.f `nwÎ`aa)(my i"yx):
.Bl äéäé únäåinl aEzMd WxiR `l §©¥¦§¤Ÿ¥©©¨§¦

Ecnle .wGiPl F` wiGOl ,zOd didi¦§¤©¥©©¦©¦¨§¨§
dliaPdW dpeEMd oi`W ,minkg£¨¦¤¥©©¨¨¤©§¥¨
KxvEd `l oM ENi`W ,wiGOl zkiIW©¤¤©©¦¤¦¥Ÿ§©
oeiMn ixdW ,z`f xnFl aEzMd©¨©Ÿ¤£¥¦¥¨
`liOn ,xFXd inC z` wGiPl mNWOW¤§©¥©¦¨¤§¥©¦¥¨
aEzMd zpeEM `N` .Fl zkiIW dliaPd©§¥¨©¤¤¤¨©¨©©¨

zkiIW dliaPdW.wGiPl,xnFlMoinW ¤©§¥¨©¤¤©¦¨§©¨¦

dlaPd z`,deW `id dOMewGiPd ¤©§¥¨©¨¦¨¨§©¦¨
mincA DlhFpmElWYd on wlgM - §¨§¨¦§¥¤¦©©§

siqFnE ,wfPd lr Fl aiIg wiGOdW¤©©¦©¨©©¥¤¦
dilr wiGOd Fl mNWnEWxtdd z` §©¥©©¦¨¤¨¤©¤§¥

xFXd Kxr oial dliaPd Kxr oiAW¤¥¥¤©§¥¨§¥¥¤©
lM Fl mNEWIW cr ,miIgAinElWY ©©¦©¤§©¨©§¥

Fwfp(:i `nwÎ`aa ,`zlikn):dl dxez ¦§
(dl).óBbé éëåFWExiR 'sFBi'.sFgci §¦¦¦¥¦§

xFXd sgCWM `weeC Fpi` df oiC mlE`¨¦¤¥©§¨§¤¨©©
`N` ,FtEbAoiAgbPWoiA ,eipxwA §¤¨¥¤¨©§©§¨¥

sgCWoiA ,FtEbAhrAWoiA ,eilbxA ¤¨©§¥¤¨©§©§¨¥
,md dtibp llkA olEM ,eiPWa FkWPW¤§¨§¦¨¨¦§©§¦¨¥

WoM'dtibp' oi`,`weeC 'dtigC' oFWl ¤¥¥§¦¨§§¦¨©§¨
oFWl `N`lM llFMddMn`Edd`x) ¤¨¨©¥¨©¨

(ak weqt lirl i"yxz` xFXd wiGdWkE .§¤¦¦©¤
,EN` miptF`A Fxiag oFnnzpeEMWM ¨£¥§¨¦¥§¤©¨©

on d`pd Fl oi`e ,wiGdl `id xFXd©¦§©¦§¥£¨¨¦
aiIg ,xicY iEvn wGidd oi`e ,wGidd©¤¥§¥©¤¥¨¨¦©¨

mzA mNWl xFXd lrA,wfp ivg ©©©§©¥§¨£¦¤¤
mlW wfp crEnaE: §¨¤¤¨¥

.Léà øBL,xnFlM.Wi` lW xFW`le ¦§©¤¦§Ÿ
,Wi`d z` xFXd sbPW Wxtl okYi¦¨¥§¨¥¤¨©©¤¨¦
xFW z`' `Ed aEzMd KWnd ixdW¤£¥¤§¥©¨¤

'Edrx(m"`x): ¥¥
øBMä úà eøëîeFRqM z` Evge igd ¨§¤©©©§¨¤©§

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
וחצי  החי חצי זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין ר', ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית ר' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם  ׁשהּתם למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל נמצא, הּמת, וחצי החי חצי וזה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמת,
יכֹול  אֹו יֹותר. ולא ּפחֹות לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן למד אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹחצי
ׁשהּמּזיק  ּפעמים ּכן, אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים, ּכׁשהן ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאף
הּכתּוב  ׁשּיאמר אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמׂשּתּכר
יֹותר  ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיהא
ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח על מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹמּכל
ּומה  הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּתם
"יׁשּלם  אמר: ולא הּזה ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּׁשּפחתּו
ואם  הּנבלה, אּלא נֹוטל הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָחציֹו"?

myl zxecdn - eheytk i"yx

oEvgi zOd z` mbe.aEzMd mieWA §©¤©¥¤¡§¨¦©¨
xAcn`Ed xAcn aEzMd FAW otF`d - §©¥¨¤¤©¨§©¥
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,wfpmzF` miwNgOWMW iRÎlrÎs`e ¥¤§©©¦¤§¤§©§¦¨
wx wfp ivg mNWOW `vFi ,mdipiA¥¥¤¥¤§©¥£¦¥¤©

otF`AEid znEdW xFXde igd xFXdW §¤¤©©©§©¤©¨
mieW mpi`WM la` ,mMxrA mieẄ¦§¤§¨£¨§¤¥¨¨¦
did znEdW xFXdWM ixd ,mMxrA§¤§¨£¥§¤©¤©¨¨
`vnp igd xFXd on zFgR deẄ¤¨¦©©©¦§¨
xFXdWkE ,wfp ivgn xzFi mNWOW¤§©¥¥¥£¦¥¤§¤©
igd xFXd on xzFi deW did znEdW¤©¨¨¨¤¥¦©©©
lkA mFwn lMn ,wfp ivgn zFgR mNWi§©¥¨¥£¦¥¤¦¨¨§¨

,wfp ivg mNWn otF`oieXd oOW ¤§©¥£¦¥¤¤¦©¨¦
oieW opi`Wl cnl dY`otF`d on - ©¨¨¥§¤¥¨¨¦¦¨¤

,mMxrA mieW mdipXW aEzMd xAiCW¤¦¥©¨¤§¥¤¨¦§¤§¨
,mMxrA mieW mpi`W otF`l s` Epcnl̈©§©§¤¤¥¨¨¦§¤§¨
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mMxrA mieW mpi`WM mB KkitlE§¦¨©§¤¥¨¨¦§¤§¨
mzF` miwNgn oi`e ,wfp ivg mNWn§©¥£¦¥¤§¥§©§¦¨

mdipiA. ¥¥¤
mMxrA mieW mdipXW otF`AW oiPnE¦©¦¤§¤¤§¥¤¨¦§¤§¨

,xAcn aEzMdF`(`OW)lFkiiziid ©¨§©¥¤¨¨¨¦¦
W xnFlodincA oieW opi`WA s` ©¤©§¤¥¨¨¦¦§¥¤

aEzMd xn` miIg odWMWz` Evgi §¤¥©¦¨©©¨¤¤¡¤
?mdipWixdW ,oM xnFl xWt` i`m` §¥¤¦¤§¨©¥¤£¥¦

xMYUn wiGOdW minrR ,oM Yxn`̈©§¨¥§¨¦¤©©¦¦§©¥
M ,dAxdoFbxkOil deW dlaPdW ©§¥§¤©§¥¨¨¨¦¨¥

xFW inCn xzFi dAxd mixkpl§¨§¦©§¥¥¦§¥
wiGOddeW zindW xFXdW - ©©¦¤©¤¥¦¨¤

,fEf d`n deW dliaPde ,fEf miXing£¦¦§©§¥¨¨¨¥¨
,mdipiA mdipW z` wNgp xW`MW¤©£¤§©¥¤§¥¤¥¥¤
52) fEf dXnge miraW cg` lM lhFp¥¨¤¨¦§¦©£¦¨
,(dliaPd on 05Îe ,igd xFXd on¦©©©§¦©§¥¨
xzFi lAwnE giexn wiGOd `vnpe§¦§¨©©¦©§¦©§©¥¥

,FxFW Kxrnxn`IW xWt` i`e ¥¥¤§¦¤§¨¤Ÿ©
aEzMddf xaC;xMUp wiGOd `dIW ©¨¨¨¤¤§¥©©¦¦§¨

F`,oM xnF` dY` m`wGiPdW minrR ¦©¨¥¥§¨¦¤©¦¨
,mlW wfp inCn xzFi dAxd lhFp¥©§¥¥¦§¥¥¤¨¥

oFbMdeW wiGOd xFW inc ivgW §¤£¦§¥©©¦¨¤
wGiPd xFW inC lMn xzFixFXdW - ¥¦¨§¥©¦¨¤©

xFXde ,fEf miz`n deW zindW¤¥¦¨¤¨©¦§©
dliaPde ,fEf d`n deW did znEdW¤©¨¨¨¤¥¨§©§¥¨
miXing `Ed wfPdW ,fEf miXing deẄ¨£¦¦¤©¥¤£¦¦

mdipW z` wNgp xW`MW ,fEf,mdipiA ¤©£¤§©¥¤§¥¤¥¥¤
fEf dXnge mixUr d`n cg` lM lhFp¥¨¤¨¥¨¤§¦©£¦¨
,(dliaPd on 52Îe ,igd xFXd on 001)¦©©©§¦©§¥¨
dXnge mixUr lAwn wGiPdW `vnpe§¦§¨¤©¦¨§©¥¤§¦©£¦¨

,wfPd Kxr lMn xzFi fEfYxn` m`e ¥¦¨¥¤©¥¤§¦¨©§¨
ixd ,oMW `vnp,crEOn xEng mY ¥£¥¦§¨¤¨¨¦¨

mlW wfp mNWn crEOd xFWA oMW¤¥§©¨§©¥¥¤¨¥
(`ad weqta xen`k)okYi mzA ENi`e ,§¦§¨¦¨¥

mlW wfPn xzFi mNWOW.`N`Îlr ¤§©¥¥¦¥¤¨¥¤¨©
LgxMW ,xEn`M `N` Fpi`xAic `l ¨§£¥¤¨¨¨¤Ÿ¦¥

mYdW LcOle ,oieWA `N` aEzMd©¨¤¨§¨¦§¦¤§¤©¨
cFnlY oieXd onE ,wfp ivg mNWn§©¥£¦¥¤¦©¨¦¦§

,oieW opi`WlaEzMd zpeEM oi`W §¤¥¨¨¦¤¥©¨©©¨
`N` ,`weeC mdipiA mzF` EwNgIW¤§©§¨¥¥¤©§¨¤¨
xW`MW ,lWn KxC aEzMd hwp̈©©¨¤¤¨¨¤©£¤
wNgPWM if` ,mMxrA mieW mdipW§¥¤¨¦§¤§¨£©§¤§©¥
mdn cg` lMW `vFi mdipiA mzF`¨¥¥¤¥¤¨¤¨¥¤
zpeEM oi` mlFrlE ,wfp ivg ciqtn©§¦£¦¥¤§¨¥©¨©

`N` aEzMdWmYivg mNYWOd ©¨¤¨¤¨©¦§©¥£¦
dlaPd z` Fl oinW ,Fwfp`id dOM ¦§¨¦¤©§¥¨©¨¦

,deWliaWA einc EzgRW dnE ¨¨©¤¨£¨¨¦§¦
KlFde zgRd ivg lhFp ,dziOd- ©¦¨¥£¦©§¨§¥

miIgA FcFrA FMxrn zgtPW wfPd lre§©©¥¤¤¦§©¥¤§§©©¦
wfp ivg wGiPd lhFp(.cl `nwÎ`aa). ¥©¦¨£¦¥¤

,dGd oFWNA aEzMd xn` dOle§¨¨¨©©¨©¨©¤
mNWOW `N` aEzMd zpeEM oi` `lde©£Ÿ¥©¨©©¨¤¨¤§©¥
xaCd oi` minrRd aFxaE ,wfp ivg£¦¥¤§©§¨¦¥©¨¨
ipW ziIvg ici lr llM miIwzdl lFkï§¦§©¥§¨©§¥£¦©§¥

,xEn`M ,mixeeXdeoM m` dOl`l ©§¨¦¨¨§¨¨¦¥Ÿ
xn`aEzMd?'Fivg mNWi'`N` ¨©©¨§©¥¤§¤¨

oi`W cOllxFXd lrAmNWn mYd §©¥¤¥©©©©¨§©¥
FtEBn `N`.wiGOd xFXd sEBn - ¤¨¦¦©©©¦

dxFY EYaiIgW iR lr s` ,xnFlM§©©©¦¤¦§©¨
lFki dGd mElWYd oi` ,wfp ivg mNWl§©¥£¦¥¤¥©©§©¤¨
wiGOd xFXd lW FieeXn xzFi zFlrl©£¥¦¨§¤©©©¦

,Fnvreivg KxrM deW Fpi` m` ENit` ©§§£¦¦¥¨¤§¥¤£¦
oFbM ,wfPdoi` ,KMÎxg` znE gbp m` ©¥¤§¦¨©¥©©©¥

`N` lhFp wGipdz`m`e ,dlaPd ©¦¨¥¤¨¤©§¥¨§¦



mihtynסב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
את  אּלא נֹוטל אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאינּה

העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא כו)הּׁשֹור, קמא .(בבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

:Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא .אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(æì)Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©

:äOä©¤«
i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑ הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ּברגליו,אמר ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹולא
ּגדֹולה  ּכּמה ּוראה ּבא מאיר: רּבי ׁשֹור,אמר מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ּבּטלֹוׁשּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ד' ‰O‰.מּמלאכּתֹו, ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑(סז קמא לֹומר (בבא הּכתּוב, נֹוהגת,ׁשנאן וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְִַ««««««∆ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבלבד  וׂשה בׁשֹור .אּלא ְְְִֶֶַָ

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dliaPd ieW,Fwfp ivgl zrBn Dpi` §¦©§¥¨¥¨©©©©£¦¦§
ciqtiwGiPdF` .,oFbMdpn deW xFW ©§¦©¦¨§¨¤¨¤

(fEf d`n)ÎWng deW xFW gbPW ¥¨¤¨©¨¤£¥
xFXd z` `N` lhFp Fpi` ,fEf zF`n¥¥¥¤¨¤©
dfA lAwn Fpi`W s` ,(fEf d`n) wiGdW¤¦¦¥¨©¤¥§©¥¨¤
ExknE' xn`p KkitlE .wfPd ivg ENit £̀¦£¦©¥¤§¦¨¤¡©¨§
cOll 'FRqM z` Evge igd xFXd z ¤̀©©©§¨¤©§§©¥
eilrA z` aiIgl mYd aiIgzp `NW¤Ÿ¦§©¥©¨§©¥¤§¨¨

dIlrd on mNWleiqkp x`Xn - §©¥¦¨£¦¨¦§¨§¨¨
`N` ,crEOd xFW oicM ,FzEWxAW¤¦§§¦©¨¤¨

wiGdW FxFW lW FieeW itM mNWnÎ`aa) §©¥§¦¨§¤¤¦¦
(:fh `nw:el dxez

(el)òãBð BàlFnYn `Ed gBp xFW iM ©¦©¨¦§
mWlW.ipW zFeWdl WOWn 'F`' oFWl ¦§Ÿ§§©¥§©§§¥

,o`M xEn`d 'F`' mlE` ,dfl df mixac§¨¦¤¨¤¨¨¨¨
xFW oicl deW crEOd xFW oiC oi`W¤¥¦©¨¨¤§¦

'm`' FWExiR ,eiptl xEn`d mYi"yx) ¨¨¨§¨¨¥¦
(bk ,c `xwie,xnFlkE .mz did `l F` §©Ÿ¨¨¨
Ff dgibpAgBp xFW iM rcFp `N` , ¦§¦¨¤¨©¦©¨

,`Edgbp xaMW oeiMnlFnYnE mFId ¦¥¨¤§¨¨©©¦§
nE,mFWlWmtExivAWixdo`MWlW ¦¦§¤§¥¨£¥¨¨Ÿ

,zFgibpdUrpe ogbpl xFXd wfgEd §¦§©©§©§¨§©£¨
crEOd xFW(c"c): ©¨

øBL ílLé ílLxFXd zgY.lrA ©¥§©¥©©©©©

xFXd ieWM xFW inC mNWi xFXd©§©¥§¥¦§¦©
mNWn crEOd xFXW cOlnE ,wiGdW¤¦¦§©¥¤©¨§©¥

mlW wfp(i"ayxc `zlikn): ¥¤¨¥
.Bì äéäé únäåxFA iAbl FnM o`M s` §©¥¦§¤©¨§§©¥

(my i"yx d`x ,cl weqt lirl)aEzMd zpeEM ,©¨©©¨
didi zOdW ,`idwGiPlwGiPdW - ¦¤©¥¦§¤©¦¨¤©¦¨

mElWYd on wlgM dliaPd z` lAwn§©¥¤©§¥¨§¥¤¦©©§
,wfPd lrwiGOd milWi eilrez` ©©¥¤§¨¨©§¦©©¦¤

Kxr oial dliaPd Kxr oiAW Wxtdd©¤§¥¤¥¥¤©§¥¨§¥¥¤
,miIgA xFXdmNYWIW crdlM wGip ©©©¦©¤¦§©¥©¦¨¨

Fwfp(:i `nwÎ`aa):fl dxez ¦§
(fl)ø÷á äMîçxFXd zgY mNWi £¦¨¨¨§©¥©©©

dVd zgY o`v rAx`e.dn ipRn §©§©Ÿ©©©¤¦§¥¨
FxknE xFW apFBd lr dxFY dxingd¤§¦¨¨©©¥§¨
apFBd lr ENi`e ,xwA dXng mNWOW¤§©¥£¦¨¨¨§¦©©¥
rAx` `N` mNWn Fpi`W dliwd dU¤¥¥¨¤¥§©¥¤¨©§©

?o`v,i`Mf oA opgFi oAx xn`itl Ÿ¨©©¨¨¨¤©©§¦
W.zFIxA lW ocFaM lr mFwOd qg ¤¨©¨©§¨¤§¦

apFBd ,df mrHnEeilbxA KlFdW xFW ¦©©¤©¥¤¥§©§¨
lr F`UFpl aPBd Fa dGAzp `le§Ÿ¦§©¨©©¨§§©

mNWn - FtzMiR;dXngENi`e §¥§©¥¦£¦¨§¦
apFBdW dUeilbxA KNdl lFki Fpi` ©¥¤¤¥¨§©¥§©§¨

eF`UFPaPBd,FtzM lrdliwd Kkitl §§©©¨©§¥§¦¨¥¥¨
Fpi`W dxFYd eilrmNWniR `N` ¨¨©¨¤¥§©¥¤¨¦

.Fa dGAzpe li`Fd ,drAx`mrh ©§¨¨¦§¦§©¨©©
xg`dOM d`xE `FA ,xi`n iAx xn` ©¥¨©©¦¥¦§¥©¨

dk`ln lW DgM dlFcbdOM - §¨Ÿ¨¤§¨¨©¨
dk`lOd zlrn z` dxFY daiWgd. ¤¡¦¨¨¤©£©©§¨¨

apFBd ,df mrHn oMWFlHAW xFW ¤¥¦©©¤©¥¤¦§
FYk`lOnxFXd lral mxBW - ¦§©§¤¨©§©©©

,FxFW mr FYk`lOn lHAzdl§¦§©¥¦§©§¦
iR mNWl dxFYd eilr dxingd¤§¦¨¨¨©¨§©¥¦

;dXngapFBd ENi`eFlHa `NW dU £¦¨§¦©¥¤¤Ÿ¦§
,FYk`lOncnFr Fpi` dVd iM ¦§©§¦©¤¥¥

iR `N` mNWn Fpi` ,dk`lnldrAx` ¦§¨¨¥§©¥¤¨¦©§¨¨
(:hr `nwÎ`aa ,`zlikn)(c"c):

.äOä úçz ,øBMä úçzs` lr ©©©©©©¤©©
micnFl Ep` 'xFW' xn`PW mFwn lkAW¤§¨¨¤¤¡©¨§¦
,zAW iAbl xEn`d 'xFW'n deW dxifB§¥¨¨¨¦¨¨§©¥©¨

miIg ilrA x`WA mB bdFp oiCdWi"yx) ¤©¦¥©¦§¨©£¥©¦
(bl weqt lirlo`M mlE` ,aEzMd o`pW- ¨¨§¨¨©¨

iM] 'dU'e 'xFW' minrt iYW xiMfd¦§¦§¥§¨¦§¤¦
F` FgahE 'dU' F` 'xFW' Wi` apbi¦§Ÿ¦¤§¨
'xFXd' zgY mNWi xwa dXng Fxkn§¨£¦¨¨¨§©¥©©©

icM ,['dVd' zgY o`v rAx`exnFl §©§©Ÿ©©©¤§¥©
dXnge drAx` inElWY zCn oi`W¤¥¦©©§¥©§¨¨©£¦¨

,calA dUe xFWA `N` zbdFp`le ¤¤¤¨§¨¤¦§¨§Ÿ
miIg ilrA x`WA(:fq `nwÎ`aa):` dxez ¦§¨©£¥©¦

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר (סנהדרין הּבית ּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑.מעּקרֹו ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ
עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכאן

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, ּכן מנת על ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין .ורֹואה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר (מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה ׁשלֹום אין לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכגֹון  ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש ,ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹעּמ

נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, ממֹון לגנב החֹותר BÏ.אב ÌÈÓc∑ הּוא ּכחי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ»ƒְַ
הּבית  ּבעל יהרּגּנּו אם היא ּורציחה ÌlLÈ.חׁשּוב, ÌlL∑ ממֹון ואּונקלֹוס הּגּנב, מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְְִִִִֶַַַַַַָָ«≈¿«≈ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ּבעל  ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, נפלת דסהדיא עינא אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּתרּגם:
לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּבית,

הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב .אין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈
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áë(`)úøzçîa íàaPBd `vOi.oi` ¦©©§¤¤¦¨¥©©¨¥
mFwnA ziAdÎlrA F`vOW FWExiR¥¤§¨©©©©¦¦§
zNErR mW z` `N` ,zxYgOd©©§¤¤¤¨¤¥§©
cOll ,'zxYgn' aEzMd dPiM dxizgd©£¦¨¦¨©¨©§¤¤§©¥

`weeC xEn` df oiCWxzFg didWM ¤¦¤¨©§¨§¤¨¨¥
(uEgAn dvxR dUFre xtFg)z` ¥§¤¦§¨¦©¤

,ziAdKxC ziAl aPBd qpkp m` `le ©¨¦§Ÿ¦¦§©©©¨©©¦¤¤
`vOW dvxiR(:ar oixcdpq)(i"gp ,l"cv): ¦§¨¤¨¨
.íéîc Bì ïéà,xnFlMoi`d`MdEf ¥¨¦§©¥©¨¨

l zaWgp,dgivxlW FnC xYEdW itl ¤§¤¤¦§¦¨§¦¤©¨¤
e ,aPBd.FxTirn znM `Ed ixdeo`M ©©¨©£¥§¥¥¦¨§¨
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סג mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy
את  אּלא נֹוטל אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאינּה

העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא כו)הּׁשֹור, קמא .(בבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

:Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא .אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(æì)Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©

:äOä©¤«
i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑ הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ּברגליו,אמר ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹולא
ּגדֹולה  ּכּמה ּוראה ּבא מאיר: רּבי ׁשֹור,אמר מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ּבּטלֹוׁשּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ד' ‰O‰.מּמלאכּתֹו, ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑(סז קמא לֹומר (בבא הּכתּוב, נֹוהגת,ׁשנאן וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְִַ««««««∆ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבלבד  וׂשה בׁשֹור .אּלא ְְְִֶֶַָ

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dliaPd ieW,Fwfp ivgl zrBn Dpi` §¦©§¥¨¥¨©©©©£¦¦§
ciqtiwGiPdF` .,oFbMdpn deW xFW ©§¦©¦¨§¨¤¨¤

(fEf d`n)ÎWng deW xFW gbPW ¥¨¤¨©¨¤£¥
xFXd z` `N` lhFp Fpi` ,fEf zF`n¥¥¥¤¨¤©
dfA lAwn Fpi`W s` ,(fEf d`n) wiGdW¤¦¦¥¨©¤¥§©¥¨¤
ExknE' xn`p KkitlE .wfPd ivg ENit £̀¦£¦©¥¤§¦¨¤¡©¨§
cOll 'FRqM z` Evge igd xFXd z ¤̀©©©§¨¤©§§©¥
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`N` ,crEOd xFW oicM ,FzEWxAW¤¦§§¦©¨¤¨

wiGdW FxFW lW FieeW itM mNWnÎ`aa) §©¥§¦¨§¤¤¦¦
(:fh `nw:el dxez
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crEOd xFW(c"c): ©¨
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apFBd lr ENi`e ,xwA dXng mNWOW¤§©¥£¦¨¨¨§¦©©¥
rAx` `N` mNWn Fpi`W dliwd dU¤¥¥¨¤¥§©¥¤¨©§©

?o`v,i`Mf oA opgFi oAx xn`itl Ÿ¨©©¨¨¨¤©©§¦
W.zFIxA lW ocFaM lr mFwOd qg ¤¨©¨©§¨¤§¦

apFBd ,df mrHnEeilbxA KlFdW xFW ¦©©¤©¥¤¥§©§¨
lr F`UFpl aPBd Fa dGAzp `le§Ÿ¦§©¨©©¨§§©

mNWn - FtzMiR;dXngENi`e §¥§©¥¦£¦¨§¦
apFBdW dUeilbxA KNdl lFki Fpi` ©¥¤¤¥¨§©¥§©§¨

eF`UFPaPBd,FtzM lrdliwd Kkitl §§©©¨©§¥§¦¨¥¥¨
Fpi`W dxFYd eilrmNWniR `N` ¨¨©¨¤¥§©¥¤¨¦

.Fa dGAzpe li`Fd ,drAx`mrh ©§¨¨¦§¦§©¨©©
xg`dOM d`xE `FA ,xi`n iAx xn` ©¥¨©©¦¥¦§¥©¨

dk`ln lW DgM dlFcbdOM - §¨Ÿ¨¤§¨¨©¨
dk`lOd zlrn z` dxFY daiWgd. ¤¡¦¨¨¤©£©©§¨¨

apFBd ,df mrHn oMWFlHAW xFW ¤¥¦©©¤©¥¤¦§
FYk`lOnxFXd lral mxBW - ¦§©§¤¨©§©©©

,FxFW mr FYk`lOn lHAzdl§¦§©¥¦§©§¦
iR mNWl dxFYd eilr dxingd¤§¦¨¨¨©¨§©¥¦

;dXngapFBd ENi`eFlHa `NW dU £¦¨§¦©¥¤¤Ÿ¦§
,FYk`lOncnFr Fpi` dVd iM ¦§©§¦©¤¥¥

iR `N` mNWn Fpi` ,dk`lnldrAx` ¦§¨¨¥§©¥¤¨¦©§¨¨
(:hr `nwÎ`aa ,`zlikn)(c"c):

.äOä úçz ,øBMä úçzs` lr ©©©©©©¤©©
micnFl Ep` 'xFW' xn`PW mFwn lkAW¤§¨¨¤¤¡©¨§¦
,zAW iAbl xEn`d 'xFW'n deW dxifB§¥¨¨¨¦¨¨§©¥©¨

miIg ilrA x`WA mB bdFp oiCdWi"yx) ¤©¦¥©¦§¨©£¥©¦
(bl weqt lirlo`M mlE` ,aEzMd o`pW- ¨¨§¨¨©¨

iM] 'dU'e 'xFW' minrt iYW xiMfd¦§¦§¥§¨¦§¤¦
F` FgahE 'dU' F` 'xFW' Wi` apbi¦§Ÿ¦¤§¨
'xFXd' zgY mNWi xwa dXng Fxkn§¨£¦¨¨¨§©¥©©©

icM ,['dVd' zgY o`v rAx`exnFl §©§©Ÿ©©©¤§¥©
dXnge drAx` inElWY zCn oi`W¤¥¦©©§¥©§¨¨©£¦¨

,calA dUe xFWA `N` zbdFp`le ¤¤¤¨§¨¤¦§¨§Ÿ
miIg ilrA x`WA(:fq `nwÎ`aa):` dxez ¦§¨©£¥©¦

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר (סנהדרין הּבית ּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑.מעּקרֹו ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ
עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכאן

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, ּכן מנת על ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין .ורֹואה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר (מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה ׁשלֹום אין לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכגֹון  ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש ,ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹעּמ

נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, ממֹון לגנב החֹותר BÏ.אב ÌÈÓc∑ הּוא ּכחי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ»ƒְַ
הּבית  ּבעל יהרּגּנּו אם היא ּורציחה ÌlLÈ.חׁשּוב, ÌlL∑ ממֹון ואּונקלֹוס הּגּנב, מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְְִִִִֶַַַַַַָָ«≈¿«≈ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ּבעל  ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, נפלת דסהדיא עינא אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּתרּגם:
לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּבית,

הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב .אין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈
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l zaWgp,dgivxlW FnC xYEdW itl ¤§¤¤¦§¦¨§¦¤©¨¤
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,FpFnn z` liSdl aPBd cbpMKkitl §¤¤©©¨§©¦¤¨§¦¨
`A oM zpnÎlr,zxYgOA dGd aPBd ©§¨¥¨©©¨©¤©©§¤¤

,FCbpM oFnOd lrA cFnri m`W¤¦©£©©©¨§¤§
.EPbxdiz` bFxdl zrC lr `AW oeike ©©§¤§¥¨¤¨©©©©£¤

ziAdÎlrA ciA zEWxd ,ziAd lrA©©©©¦¨§§©©©©©¦
minC KtFW llkA Fpi`e Fbxdloixcdpq) §¨§§¥¦§©¥¨¦

(.ar:a dxez
(a).åéìò LîMä äçøæ íàoi` ¦¨§¨©¤¤¨¨¥

m` FpicA liCadl ,FrnWnM FWExiR¥§©§¨§©§¦§¦¦
,mFIA F` dliNA zxYgOA eilr `Ä¨¨©©§¤¤©©§¨©

`N`m` - lWn oinM `N` df oi` ¤¨¥¤¤¨§¦¨¨¦
,LOr mFlW Fl WIW xaCd Ll xExÄ§©¨¨¤¤¨¦§

`EdW dGd WnXM`ianmFlW ©¤¤©¤¤¥¦¨
,mlFrAlMW ,xnFlMLl hEWR KM ¨¨§©¤¨¨¨§

WaPBd`a Fpi`zrC lrbFxdl ¤©©¨¥¨©©©©£
.FCbpM oFnOd lrA cFnri ENit £̀¦©£©©©¨§¤§
m` ENit`W xaCd xExA otF` dfi`aE§¥¤¤¨©¨¨¤£¦¦

?aPBd EPbxdi `l FcbpM cFnrioFbM ©£§¤§Ÿ©©§¤©©¨§
,oAd oFnn aFpbl xzFgd a`oMW ¨©¥¦§¨©¥¤¥

rEciA`EdoAd lr a`d ingxW §¨©¤©£¥¨¨©©¥
,zFWtp iwqr lr `a Fpi`exExaE §¥¨©¦§¥§¨¨

z` bFxdl zrC lr `A `NW xaCd©¨¨¤Ÿ¨©©©©£¤
`l FcbpM FpA cFnri m` ENit`e ,FpA§©£¦¦©£§§¤§Ÿ

Edbxdi.oi`W xg` mc`A la` ©©§¥£¨§¨¨©¥¤¥
zrC lr `A `NW KM lM xExA xaCd©¨¨¨¨¨¤Ÿ¨©©©
FciA zEWxd ,ziAdÎlrA z` bFxdl©£¤©©©©¦¨§§¨
`OW ,wtQd KFYn s` FzF` bFxdl©£©¦©¨¥¤¨

`A Fbxdl zrC lroixcdpq oiire ,`zlikn) ©©©§¨§¨
(.ar:

.Bì íéîc`N` ,FnC xYEd `l ,xnFlM ¨¦§©Ÿ©¨¤¨
m` `id dgivxE ,aEWg `Ed igM§©¨§¦¨¦¦

:ziAdÎlrA EPbxdi©©§¤©©©¨¦
.ílLé ílLdlrnl xn`PW itl,`k) ©¥§©¥§¦¤¤¡©§©§¨

(fhKxvEd ,dzinA FpiC Wtp apFBdW¤©¥¤¤¦§¦¨§©
zrC lr `A `le) oFnn apFBdW xnFl©¤©¥¨§Ÿ¨©©©

mNWi ,(bFxdlaPBdd z`apBW oFnn ©£§©¥©©¨¤©¨¤¨©
.dzin aiIg Fpi`eemlE`qElwpE` §¥©¨¦¨§¨§§

mBxYWWnXd dgxf m`' aEzMd z` ¤¦§¥¤©¨¦¨§¨©¤¤
- 'eilrzltp `Icdqc `pir m`' ¨¨¦¥¨§©£©¨§¨©
'idFlr,eilr Eltp micrd oir m` - £¦¦¥¨¥¦¨§¨¨

z` xzFg didW drWA micr EdE`xW¤¨¥¦§¨¨¤¨¨¥¤
,ziAdzxg` dHW Fl gwlWExitA ©©¦¨©¦¨©¤¤§¥

aEzMd `AW ,mixaCdm`W xnFl ©§¨¦¤¨©¨©¤¦
ÎlrA `AW mcFw micr EdE`vn§¨¥¦¤¤¨©©
FCbp ziAdÎlrA `AWkE ,ziAd©©¦§¤¨©©©©¦¤§

Fa ExzdaPBAEdBxdi `NWÎlral ¦§©©¨¤Ÿ©©§¥§©©
ziAdmircFi Ep` KM ici lrW] ©©¦¤©§¥¨¨§¦

micr WIW rcFi aPBdW xExiaA§¥¤©©¨¥©¤¥¥¦
,[FzF` mi`FxW,'Fl minC',xnFlM ¤¦¨¦§©

eilr aiIgziAdÎlrA,Fbxd m` ©¨¨¨©©©©¦¦£¨
,minC KtFWM aWgpeWIW xg`OW §¤§¨§¥¨¦¤¥©©¤¥

lr `a dGd aPBd oi` ,Fl mi`Fx¦¥©©¨©¤¨©
lrA z` bFxdi `le ,zFWtp iwqr¦§¥§¨§Ÿ©£¤©©

,oFnOdiptA Fbxdl `xiizOW itl ©¨§¦¤¦§¨¥§¨§¦§¥
KM lr eilr cirdl E`FaIW ,micrd̈¥¦¤¨§¨¦¨¨©¨

(i"gp):b dxez



mihtynסד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy
(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²

:ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«
i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ מכר ולא טבח ׁשּלא BÓÁŒ„Ú¯.ּברׁשּותֹו, ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ

ּכל  על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָּכפל,
לרעהּו" ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌlLÈ.אבדה ÌÈL ÌÈiÁ∑ חּיים ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם .ולא ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ß hay 'k iyily mei ß

(ã)Léà-øòáé ékBøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN ¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

:ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e."ּובעירנּו "אנחנּו ּכמֹו: ּבהמה, לׁשֹון Ú·È¯.ּכּלם Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְְְֲִֵֵַָָֻƒ«¿∆ְִֵָ

ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו וי ּזיק חברֹו ׁשל וכרם רּבֹותינּו:ּבׂשדה ּופרׁשּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי הּוא ּובער, רגל. ּכף מדר נזקי הּוא ג)וׁשּלח, קמא ‡Á¯.(בבא ‰„Na∑ ּבׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָƒ¿≈«≈ְֶָ

אחר  איׁש ÌlLÈ.ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑,נזקֹו ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את מּמיטב ׁשמין לֹו יׁשּלם ִֵֶַ≈«»≈¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבעּדית  להם ׁשמין ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו יּתן סלע, נזקֹו היה אם ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׂשדֹותיו:

ז) .(ב''ק

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈
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(b)àönú àönä íà.Bãéá'FciA' ¦¦¨¥¦¨¥§¨§¨
FWExiR o`M xEn`d,'FzEWxA' ¨¨¨¥¦§

,xnFlkExkn `le gah `NWz` §©¤Ÿ¨©§Ÿ¨©¤
FA wifgn oiicr `N` ,apBW xFXd: ©¤¨©¤¨£©¦©£¦
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,'Edrxl mipW mNWiEpivOW mWkE §©¥§©¦§¥¥§¥¤¨¦

ltk inElWY oiCW aPB zprh orFhA§¥©£©©¨¤¦©§¥¤¤
,miIg gEx DA oi`W dlnUA s` bdFp¥©§¦§¨¤¥¨©©¦
s` ltM oiC bdFp Fnvr aPbA mB KM̈©§©¨©§¥¦¤¤©

miIg gEx FA oi`W xacA(:aq `nwÎ`aa): §¨¨¤¥©©¦
.ílLé íéðL íéiçxnFl cEnlY dn ©¦§©¦§©¥©©§©

miIg ,znE xFW apB m`W cOll ?'miIg'©¦§©¥¤¦¨©¥©¦
Fl mNWi,mizn Fl mNWi `le,xnFlM §©¥§Ÿ§©¥¥¦§©

z` lFHil Fl xnFl lFki aPBd oi ¥̀©©¨¨©¦¤
,mElWYd on wlgM dliaPd`N`ipW ©§¥¨§¥¤¦©©§¤¨§¥

mixeeWinc F` miIgmixeeW ipW §¨¦©¦§¥§¥§¨¦
miIgoiCn aPB oiC `Ed dpFWe .mNWi ©¦§©¥§¤¦©¨¦¦

z` lhFp wGiPdW ,miwiGOd x`W§¨©©¦¦¤©¦¨¥¤
mElWYd on wlgM dliaPd(`zlikn): ©§¥¨§¥¤¦©©§

c dxez
(c),äøéòa úà ,øòáé ék.øòáelM ¦©§¤¤§¦Ÿ¦¥¨

,df `xwnA mixEn`d ElNd zFpFWNd©§©¨¨£¦§¦§¨¤
,W` zxrad F` xEriA oFWNn mpi ¥̀¨¦§¦©§¨©¥

`N`dndA oFWl mNEMoMW ,md ¤¨¨§§¥¨¥¤¥
,'dndA' FWExiR 'xirA'FnMxn`PW §¦¥§¥¨§¤¤¡©

(c ,k xacna),'EpxiraE Epgp`':FWExiRW £©§§¦¥¤¥
'xirA' WxFXnE .EpizFndaE Epgp £̀©§§¥¥¦¤§¦

'xra'E 'xrai' milrRd mixfbp: ¦§¨¦©§¨¦©§¤¦¥
øòáé ékz` gNWe mxk F` dcU Wi` ¦©§¤¦¨¤¤¤§¦©¤

xg` dcUA xraE dxirA.,xnFlM §¦Ÿ¦¥¦§¥©¥§©
lW mxka F` dcUA eizFndA KilFi¦©£¨§¨¤§¤¤¤
iYWn zg`A FzF` wiGie ,Fxiag£¥§©¦§©©¦§¥

miptF`dxirA gENWA F` ,dN`Î) ¨¦¥¤§¦©§¦Ÿ
,(dxirA z` gNWexEriaA F`,xraEÎ) §¦©¤§¦Ÿ§¦¦¥
(xrA F` FWExiRW,EpizFAx EWxitE . ¤¥¦¥¥§©¥

oFWNWsM Kxcn iwfp `Ed 'gNWe' ¤§§¦©¦§¥¦§©©
lbxdlwlwe dwiGd dndAdW - ¤¤¤©§¥¨¦¦¨§¦§§¨

dqixC ici lr Fxiag lW eizFxiR¥¨¤£¥©§¥§¦¨
wfp rnWn 'gNWe' oFWNW itlE ,DlbxA§©§¨§¦¤§§¦©©§©¥¤
KxcA dndAd gENiW ici lr `Ad©¨©§¥¦©©§¥¨§¤¤

oFWlE ;DkENidoXd iwfp `Ed 'xraE' ¦¨§¦¥¦§¥©¥
zxranE zlkF`ddlk` dndAdW - ¨¤¤§©¤¤¤©§¥¨¨§¨

'xraE' oFWNW itlE ,Fxiag lW eizFxiR¥¨¤£¥§¦¤§¦¥
zxrand oXd ici lr `Ad wfp rnWn©§©¥¤©¨©§¥©¥©§©¤¤

ixnbl zFxiRd z` dNknE(:a `nwÎ`aa): §©¨¤©¥§©§¦
.øçà äãNa,xnFlMWi` lW dcUA ¦§¥©¥§©§¨¤¤¦

.xg`'xg` dcUA' FWxtl okYi `le ©¥§Ÿ¦¨¥§¨§§¨¤©¥
zaiYWM ,wEqRd zNigzA xEn`d dGn¦¤¨¨¦§¦©©¨§¤¥©
,oM ENi`W .'dcUA' lr zaQEn 'xg`'©¥¤¤©¦§¥¤¦¥

'dcUA' zcTEpn dzid(m"`x): ¨§¨§¤¤§¨¤
.ílLé ,eäãN áèéî,xnFlMoinW ¥©¨¥§©¥§©¨¦

`A m`e ,wfPd z`wiGOdFl mNWl ¤©¥¤§¦¨©©¦§©¤
rwxwxEarAFl mNWi ,Fwfp inC ©§©©£§¥¦§§©¤

.eizFcU ahiOnoFbkEFwfp did m` ¦¥©§¨§¦¨¨¦§
Fl oYi ,rlqrwxw wiGOdrlq deW ¤©¦¤©©¦©§©§¥¤©

ziCirnxzFiA zgAEWnd rwxTd - ¥¦¦©©§©©§©©§¥
Fl WIWxacA mNWnWM la`] ¤¤£¨§¤§©¥§¨¨

sqM deW lkA mNWl lFki ,lhlHOd©¦©§¥¨§©¥§¨¨¤¤¤
oiAEq ENit`e(cl ,`k lirl i"yx)itl , ©£¦¦§¦

'ahin' llkA xaC lM oilhlHnAW¤§¦©§§¦¨¨¨¦§©¥©
mFwnl FkilFdl milFki oMW ,`Ed¤¥§¦§¦§¨
o`ke .[mW FxknlE ,df utgl miwEwGW¤§¦§¥¤¤§¨§¨§¨

W ,aEzMd LcOllMoinW oiwGPd ¦¤§©¨¤¨©¦¨¦¨¦
ziCirA mdlmiaFBd oiwGiPd lMW - ¨¤§¦¦¤¨©¦¨¦©¦

wiGOd mdl mNWOWM ,mwfp z ¤̀¦§¨§¤§©¥¨¤©©¦
zgAEWnd rwxTd on mNWi ,rwxwA§©§©§©¥¦©©§©©§©©

xzFiA(:e `nwÎ`aa ,`zlikn):d dxez §¥

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

:äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ּבלע"ז LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ

לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה ‰O„‰.עד B‡∑ ּפעם אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ«»∆ְֲִִִִֶֶַַָָָָ
‰Ú·n¯.ׁשנּיה  ÌlLÈ ÌlL∑,ׁשּמצאה קֹוצים ידי על מעצמ ּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק אףֿעלּֿפי ְִָ«≈¿«≈««¿ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, .חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).Là àöú ékrnWnENit` ¦¥¥¥©§©£¦
d`vIWMDnvrnW` mc` wilcdW - §¤¨§¨¥©§¨¤¦§¦¨¨¥

dhXRzde d`vi dil`nE FzEWxA¦§¥¥¤¨¨§¨§¦§©§¨
aiIg Edixd ,Fxiag zEWxl(:ak `nwÎ`aa): ¦§£¥£¥©¨

.íéöB÷ äàöîey"pecxw:f"rlA ¨§¨¦§©©
Léãb ìëàðådnTd F`.,xnFlM §¤¡©¨¦©¨¨§©

WW`ddriBdW cr mivFwa dkgiN ¤¨¥¦£¨§¦©¤¦¦¨
zxAEgnd dnwl F` Wicbl§¨¦§¨¨©§¤¤

,rwxwl`id 'WicB'] mzF` dtxUe §©§©§¨§¨¨¨¦¦
`id 'dnw'e ,dxvwPW d`EaY znixr£¥©§¨¤¦§§¨§¨¨¦
iptl DznFwA zcnFrd d`EaY§¨¨¤¤§¨¨¦§¥

[xivTd: ©¨¦
.äãOä BàdcU dtxVW FWExiR oi` ©¨¤¥¥¤¨§¨¨¤

WicB lk`pe' xn`p xaM ixdW ,drExf§¨¤£¥§¨¤¡©§¤¡©¨¦
aiIgW ,cOln aEzMd `N` .'dnTd F`©¨¨¤¨©¨§©¥¤©¨
dcVd z` dtxVWM mB W`d iwfp lr©¦§¥¨¥©§¤¨§¨¤©¨¤

oFbM ,DnvrFxip z` dkgiNW- ©§¨§¤¦£¨¤¦
,Fxiag lW dWExg dnc`xipl Kixve £¨¨£¨¤£¥§¨¦¨¦

(WFxgl),diIpW mrR DzF`itl ©£¨©©§¦¨§¦
zngn dXwznE zWAiizn dnc`dW¤¨£¨¨¦§©¤¤¦§©¨¥£©

W`d(.q `nwÎ`aa): ¨¥
øéòánä ílLé ílLdxrAd z`. ©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨

wilcdW iRÎlrÎs`W`d z`KFzA ©©¦¤¦§¦¤¨¥§
iciÎlr Dnvrn d`vi `ide ,FNW¤§¦¨§¨¥©§¨©§¥

,d`vnW mivFwlW WicB dtxUe ¦¤¨§¨§¨§¨¨¦¤
xiraOd' aEzMd FzF` dPkn ,Fxiag£¥§©¤©¨©©§¦
z` eiciA wilcd ENi`M ,'dxrAd z ¤̀©§¥¨§¦¦§¦§¨¨¤

e ,Fxiag WicbA W`dmNWl aiIglr ¨¥¦§¦£¥§©¨§©¥©
,wfPdFYlgB z` xnW `NW itl ©¥¤§¦¤Ÿ¨©¤©©§
(FX`)z `NWwiGze `v(:ak `nwÎ`aa) ¦¤Ÿ¥¥§©¦

(my i"yx):e dxez
(e).Léàä úéaî ápâåxaC df oi` §ª©¦¥¨¦¥¤¨¨

`N` ,apbPW i`Ceeixac itllW ©¨¦¤¦§©¤¨§¦§¨¨¤
aEzMde .FziAn oFcTRd apbp xnFXd©¥¦§©©¦¨¦¥§©¨
xxaEdWM od ,oiCd z` Wxtn§¨¥¤©¦¥§¤§©
oxwW `vnPWM ode ,zn` FzprHW¤©£¨¡¤§¥§¤¦§¨©§¨

FapB Fnvr `Ede eixacA(m"`x): ¦§¨¨§©§§¨
ápbä àöné íàmipW mNWi.,xnFlM ¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦§©

dzid zn` xnFXd zprHW xxaEd m ¦̀§©¤©£©©¥¡¤¨§¨
,aPBd `vnpemipW aPBd mNWi- §¦§¨©©¨§©¥©©¨§¨¦

ltk inElWYmilrAl(:bq `nwÎ`aa): ©§¥¤¤©§¨¦
f dxez

(f)ápbä àöné àì íàlrA axwpe ¦Ÿ¦¨¥©©¨§¦§©©©
'ebe midl`d l` ziAd.oi` 'axwpe' ©©¦¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥

,cizr oFWlA 'axwi `Ede' FWExiR¥§¦§©¦§¨¦
zFidl FpiC `Ed KMW FWExiR `die¦¥¥¤¨¦¦§
'axwp xakE' FWExiR `N` ,'eke axwp¦§¨¤¨¥§¨¦§©
df aEzkA xEn`d lke ,xar oFWlA¦§¨¨§¨¨¨§¨¤
WExitE .rxi`W mixaCd xERiq `Ed¦©§¨¦¤¥©¥
,aPBd `vnp `l m` :`Ed KM aEzMd©¨¨¦Ÿ¦§¨©©¨

Ez` xnFXd on oFcTRd lrA raYWk§¤¨©©©©¦¨¦©¥¤
,FziAn apbPW Fl xn`e ,oFcTRd`A ©¦¨§¨©¤¦§©¦¥¨

ziAdÎlrA `EdW ,dGd xnFXd©¥©¤¤©©©©¦
oFcTRd apbp mXOW:.áø÷ðål` ¤¦¨¦§©©¦¨§¦§©¤

Fl raXile df mr oEcl ,oipiICd©©¨¦¨¦¤§¦¨©
FNWA Fci glW `NWraYW - ¤Ÿ¨©¨§¤¤¨©

riAWde oiCÎzial oFcTRd lrA FzF`©©©¦¨§¥¦§¦§¦©
oFcTRA Fci z` glW `NW FzF`¤Ÿ¨©¤¨©¦¨

Fnvrl Fapbl(:bq `nwÎ`aa)(i"`a):dxez §¨§§©§
g



סה mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy
(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²

:ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«
i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ מכר ולא טבח ׁשּלא BÓÁŒ„Ú¯.ּברׁשּותֹו, ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ

ּכל  על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָּכפל,
לרעהּו" ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌlLÈ.אבדה ÌÈL ÌÈiÁ∑ חּיים ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם .ולא ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ß hay 'k iyily mei ß

(ã)Léà-øòáé ékBøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN ¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

:ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e."ּובעירנּו "אנחנּו ּכמֹו: ּבהמה, לׁשֹון Ú·È¯.ּכּלם Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְְְֲִֵֵַָָֻƒ«¿∆ְִֵָ

ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו וי ּזיק חברֹו ׁשל וכרם רּבֹותינּו:ּבׂשדה ּופרׁשּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי הּוא ּובער, רגל. ּכף מדר נזקי הּוא ג)וׁשּלח, קמא ‡Á¯.(בבא ‰„Na∑ ּבׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָƒ¿≈«≈ְֶָ

אחר  איׁש ÌlLÈ.ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑,נזקֹו ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את מּמיטב ׁשמין לֹו יׁשּלם ִֵֶַ≈«»≈¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבעּדית  להם ׁשמין ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו יּתן סלע, נזקֹו היה אם ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׂשדֹותיו:

ז) .(ב''ק

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b)àönú àönä íà.Bãéá'FciA' ¦¦¨¥¦¨¥§¨§¨
FWExiR o`M xEn`d,'FzEWxA' ¨¨¨¥¦§

,xnFlkExkn `le gah `NWz` §©¤Ÿ¨©§Ÿ¨©¤
FA wifgn oiicr `N` ,apBW xFXd: ©¤¨©¤¨£©¦©£¦

.øBîç ãò øBMîaEzMd hwPW s` lr ¦©£©©¤¨©©¨
ilraA bdFp oiCd oi` ,'xFng'e 'xFW'©£¥©¦¥§©£¥

`N` ,`weeC miIgllkA xaC lM ©¦©§¨¤¨¨¨¨¦§©
ltk inElWY,`EdoiAxaC apFBWM ©§¥¤¤¥§¤¥¨¨

oiA ,miIg gEx FA WIWxaC apFBWM ¤¤©©¦¥§¤¥¨¨
xn`p ixdW .miIg gEx FA oi`W¤¥©©¦¤£¥¤¡©

xg` mFwnA,ltk inElWY oicA - §¨©¥§¦©§¥¤¤
aPB zprh orFHd xnFWA(g weqt onwl), §¥©¥©£©©¨

'Fbe dca` lM lr dnlU lr dU lr'©¤©©§¨©¨£¥¨§
,'Edrxl mipW mNWiEpivOW mWkE §©¥§©¦§¥¥§¥¤¨¦

ltk inElWY oiCW aPB zprh orFhA§¥©£©©¨¤¦©§¥¤¤
,miIg gEx DA oi`W dlnUA s` bdFp¥©§¦§¨¤¥¨©©¦
s` ltM oiC bdFp Fnvr aPbA mB KM̈©§©¨©§¥¦¤¤©

miIg gEx FA oi`W xacA(:aq `nwÎ`aa): §¨¨¤¥©©¦
.ílLé íéðL íéiçxnFl cEnlY dn ©¦§©¦§©¥©©§©

miIg ,znE xFW apB m`W cOll ?'miIg'©¦§©¥¤¦¨©¥©¦
Fl mNWi,mizn Fl mNWi `le,xnFlM §©¥§Ÿ§©¥¥¦§©

z` lFHil Fl xnFl lFki aPBd oi ¥̀©©¨¨©¦¤
,mElWYd on wlgM dliaPd`N`ipW ©§¥¨§¥¤¦©©§¤¨§¥

mixeeWinc F` miIgmixeeW ipW §¨¦©¦§¥§¥§¨¦
miIgoiCn aPB oiC `Ed dpFWe .mNWi ©¦§©¥§¤¦©¨¦¦

z` lhFp wGiPdW ,miwiGOd x`W§¨©©¦¦¤©¦¨¥¤
mElWYd on wlgM dliaPd(`zlikn): ©§¥¨§¥¤¦©©§

c dxez
(c),äøéòa úà ,øòáé ék.øòáelM ¦©§¤¤§¦Ÿ¦¥¨

,df `xwnA mixEn`d ElNd zFpFWNd©§©¨¨£¦§¦§¨¤
,W` zxrad F` xEriA oFWNn mpi ¥̀¨¦§¦©§¨©¥

`N`dndA oFWl mNEMoMW ,md ¤¨¨§§¥¨¥¤¥
,'dndA' FWExiR 'xirA'FnMxn`PW §¦¥§¥¨§¤¤¡©

(c ,k xacna),'EpxiraE Epgp`':FWExiRW £©§§¦¥¤¥
'xirA' WxFXnE .EpizFndaE Epgp £̀©§§¥¥¦¤§¦

'xra'E 'xrai' milrRd mixfbp: ¦§¨¦©§¨¦©§¤¦¥
øòáé ékz` gNWe mxk F` dcU Wi` ¦©§¤¦¨¤¤¤§¦©¤

xg` dcUA xraE dxirA.,xnFlM §¦Ÿ¦¥¦§¥©¥§©
lW mxka F` dcUA eizFndA KilFi¦©£¨§¨¤§¤¤¤
iYWn zg`A FzF` wiGie ,Fxiag£¥§©¦§©©¦§¥

miptF`dxirA gENWA F` ,dN`Î) ¨¦¥¤§¦©§¦Ÿ
,(dxirA z` gNWexEriaA F`,xraEÎ) §¦©¤§¦Ÿ§¦¦¥
(xrA F` FWExiRW,EpizFAx EWxitE . ¤¥¦¥¥§©¥

oFWNWsM Kxcn iwfp `Ed 'gNWe' ¤§§¦©¦§¥¦§©©
lbxdlwlwe dwiGd dndAdW - ¤¤¤©§¥¨¦¦¨§¦§§¨

dqixC ici lr Fxiag lW eizFxiR¥¨¤£¥©§¥§¦¨
wfp rnWn 'gNWe' oFWNW itlE ,DlbxA§©§¨§¦¤§§¦©©§©¥¤
KxcA dndAd gENiW ici lr `Ad©¨©§¥¦©©§¥¨§¤¤

oFWlE ;DkENidoXd iwfp `Ed 'xraE' ¦¨§¦¥¦§¥©¥
zxranE zlkF`ddlk` dndAdW - ¨¤¤§©¤¤¤©§¥¨¨§¨

'xraE' oFWNW itlE ,Fxiag lW eizFxiR¥¨¤£¥§¦¤§¦¥
zxrand oXd ici lr `Ad wfp rnWn©§©¥¤©¨©§¥©¥©§©¤¤

ixnbl zFxiRd z` dNknE(:a `nwÎ`aa): §©¨¤©¥§©§¦
.øçà äãNa,xnFlMWi` lW dcUA ¦§¥©¥§©§¨¤¤¦

.xg`'xg` dcUA' FWxtl okYi `le ©¥§Ÿ¦¨¥§¨§§¨¤©¥
zaiYWM ,wEqRd zNigzA xEn`d dGn¦¤¨¨¦§¦©©¨§¤¥©
,oM ENi`W .'dcUA' lr zaQEn 'xg`'©¥¤¤©¦§¥¤¦¥

'dcUA' zcTEpn dzid(m"`x): ¨§¨§¤¤§¨¤
.ílLé ,eäãN áèéî,xnFlMoinW ¥©¨¥§©¥§©¨¦

`A m`e ,wfPd z`wiGOdFl mNWl ¤©¥¤§¦¨©©¦§©¤
rwxwxEarAFl mNWi ,Fwfp inC ©§©©£§¥¦§§©¤

.eizFcU ahiOnoFbkEFwfp did m` ¦¥©§¨§¦¨¨¦§
Fl oYi ,rlqrwxw wiGOdrlq deW ¤©¦¤©©¦©§©§¥¤©

ziCirnxzFiA zgAEWnd rwxTd - ¥¦¦©©§©©§©©§¥
Fl WIWxacA mNWnWM la`] ¤¤£¨§¤§©¥§¨¨

sqM deW lkA mNWl lFki ,lhlHOd©¦©§¥¨§©¥§¨¨¤¤¤
oiAEq ENit`e(cl ,`k lirl i"yx)itl , ©£¦¦§¦

'ahin' llkA xaC lM oilhlHnAW¤§¦©§§¦¨¨¨¦§©¥©
mFwnl FkilFdl milFki oMW ,`Ed¤¥§¦§¦§¨
o`ke .[mW FxknlE ,df utgl miwEwGW¤§¦§¥¤¤§¨§¨§¨

W ,aEzMd LcOllMoinW oiwGPd ¦¤§©¨¤¨©¦¨¦¨¦
ziCirA mdlmiaFBd oiwGiPd lMW - ¨¤§¦¦¤¨©¦¨¦©¦

wiGOd mdl mNWOWM ,mwfp z ¤̀¦§¨§¤§©¥¨¤©©¦
zgAEWnd rwxTd on mNWi ,rwxwA§©§©§©¥¦©©§©©§©©

xzFiA(:e `nwÎ`aa ,`zlikn):d dxez §¥

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

:äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ּבלע"ז LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ

לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה ‰O„‰.עד B‡∑ ּפעם אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ«»∆ְֲִִִִֶֶַַָָָָ
‰Ú·n¯.ׁשנּיה  ÌlLÈ ÌlL∑,ׁשּמצאה קֹוצים ידי על מעצמ ּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק אףֿעלּֿפי ְִָ«≈¿«≈««¿ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, .חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).Là àöú ékrnWnENit` ¦¥¥¥©§©£¦
d`vIWMDnvrnW` mc` wilcdW - §¤¨§¨¥©§¨¤¦§¦¨¨¥

dhXRzde d`vi dil`nE FzEWxA¦§¥¥¤¨¨§¨§¦§©§¨
aiIg Edixd ,Fxiag zEWxl(:ak `nwÎ`aa): ¦§£¥£¥©¨

.íéöB÷ äàöîey"pecxw:f"rlA ¨§¨¦§©©
Léãb ìëàðådnTd F`.,xnFlM §¤¡©¨¦©¨¨§©

WW`ddriBdW cr mivFwa dkgiN ¤¨¥¦£¨§¦©¤¦¦¨
zxAEgnd dnwl F` Wicbl§¨¦§¨¨©§¤¤

,rwxwl`id 'WicB'] mzF` dtxUe §©§©§¨§¨¨¨¦¦
`id 'dnw'e ,dxvwPW d`EaY znixr£¥©§¨¤¦§§¨§¨¨¦
iptl DznFwA zcnFrd d`EaY§¨¨¤¤§¨¨¦§¥

[xivTd: ©¨¦
.äãOä BàdcU dtxVW FWExiR oi` ©¨¤¥¥¤¨§¨¨¤

WicB lk`pe' xn`p xaM ixdW ,drExf§¨¤£¥§¨¤¡©§¤¡©¨¦
aiIgW ,cOln aEzMd `N` .'dnTd F`©¨¨¤¨©¨§©¥¤©¨
dcVd z` dtxVWM mB W`d iwfp lr©¦§¥¨¥©§¤¨§¨¤©¨¤

oFbM ,DnvrFxip z` dkgiNW- ©§¨§¤¦£¨¤¦
,Fxiag lW dWExg dnc`xipl Kixve £¨¨£¨¤£¥§¨¦¨¦

(WFxgl),diIpW mrR DzF`itl ©£¨©©§¦¨§¦
zngn dXwznE zWAiizn dnc`dW¤¨£¨¨¦§©¤¤¦§©¨¥£©

W`d(.q `nwÎ`aa): ¨¥
øéòánä ílLé ílLdxrAd z`. ©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨

wilcdW iRÎlrÎs`W`d z`KFzA ©©¦¤¦§¦¤¨¥§
iciÎlr Dnvrn d`vi `ide ,FNW¤§¦¨§¨¥©§¨©§¥

,d`vnW mivFwlW WicB dtxUe ¦¤¨§¨§¨§¨¨¦¤
xiraOd' aEzMd FzF` dPkn ,Fxiag£¥§©¤©¨©©§¦
z` eiciA wilcd ENi`M ,'dxrAd z ¤̀©§¥¨§¦¦§¦§¨¨¤

e ,Fxiag WicbA W`dmNWl aiIglr ¨¥¦§¦£¥§©¨§©¥©
,wfPdFYlgB z` xnW `NW itl ©¥¤§¦¤Ÿ¨©¤©©§
(FX`)z `NWwiGze `v(:ak `nwÎ`aa) ¦¤Ÿ¥¥§©¦

(my i"yx):e dxez
(e).Léàä úéaî ápâåxaC df oi` §ª©¦¥¨¦¥¤¨¨

`N` ,apbPW i`Ceeixac itllW ©¨¦¤¦§©¤¨§¦§¨¨¤
aEzMde .FziAn oFcTRd apbp xnFXd©¥¦§©©¦¨¦¥§©¨
xxaEdWM od ,oiCd z` Wxtn§¨¥¤©¦¥§¤§©
oxwW `vnPWM ode ,zn` FzprHW¤©£¨¡¤§¥§¤¦§¨©§¨

FapB Fnvr `Ede eixacA(m"`x): ¦§¨¨§©§§¨
ápbä àöné íàmipW mNWi.,xnFlM ¦¦¨¥©©¨§©¥§¨¦§©

dzid zn` xnFXd zprHW xxaEd m ¦̀§©¤©£©©¥¡¤¨§¨
,aPBd `vnpemipW aPBd mNWi- §¦§¨©©¨§©¥©©¨§¨¦

ltk inElWYmilrAl(:bq `nwÎ`aa): ©§¥¤¤©§¨¦
f dxez

(f)ápbä àöné àì íàlrA axwpe ¦Ÿ¦¨¥©©¨§¦§©©©
'ebe midl`d l` ziAd.oi` 'axwpe' ©©¦¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥

,cizr oFWlA 'axwi `Ede' FWExiR¥§¦§©¦§¨¦
zFidl FpiC `Ed KMW FWExiR `die¦¥¥¤¨¦¦§
'axwp xakE' FWExiR `N` ,'eke axwp¦§¨¤¨¥§¨¦§©
df aEzkA xEn`d lke ,xar oFWlA¦§¨¨§¨¨¨§¨¤
WExitE .rxi`W mixaCd xERiq `Ed¦©§¨¦¤¥©¥
,aPBd `vnp `l m` :`Ed KM aEzMd©¨¨¦Ÿ¦§¨©©¨

Ez` xnFXd on oFcTRd lrA raYWk§¤¨©©©©¦¨¦©¥¤
,FziAn apbPW Fl xn`e ,oFcTRd`A ©¦¨§¨©¤¦§©¦¥¨

ziAdÎlrA `EdW ,dGd xnFXd©¥©¤¤©©©©¦
oFcTRd apbp mXOW:.áø÷ðål` ¤¦¨¦§©©¦¨§¦§©¤

Fl raXile df mr oEcl ,oipiICd©©¨¦¨¦¤§¦¨©
FNWA Fci glW `NWraYW - ¤Ÿ¨©¨§¤¤¨©

riAWde oiCÎzial oFcTRd lrA FzF`©©©¦¨§¥¦§¦§¦©
oFcTRA Fci z` glW `NW FzF`¤Ÿ¨©¤¨©¦¨

Fnvrl Fapbl(:bq `nwÎ`aa)(i"`a):dxez §¨§§©§
g



mihtynסו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

:eäòøì íéðL ílLé íéäìû¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

העדים  ּפי e‰Ú¯Ï.על ÌÈL ÌlLÈ∑ ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ּכ ואחר ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעצמֹו
אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל הּבית ּבעל "ונקרב ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹזכרֹונםֿלברכה:
ּכאן  נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב מּיד נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ׁשלח  אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' "ׁשב ּועת יד, ׁשליח ּות למּטה ונאמר יד ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשליחּות 

ׁשבּועה  ּכאן Ê‰.אף ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, לפי ְַָָ¬∆…«ƒ∆ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יׁשּלם  זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם העדּות. את ויחקרּו ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים את ירׁשיעּו ואם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשנים,

ּבמקצת, הֹודה ּכן אם אּלא ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד זה": הּוא ל"ּכי חּיב אני וכ ּכ לֹומר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מּמּני נגנב קו)והּמֹותר .(ב''ק ְְִִִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ח)ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשהחפץ (כב, ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה ל ֹומר, ויׁש "לרעהּו". מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָֹ
ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ּכפל ּתׁשלּומי ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָנגנב

ׁשנים יׁשּלם כן ׁשאף־על־ּפי לפרׁש הּכתּוב הצר - לּמפקיד לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא הּוא .לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּוׁשקר ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)òLt øác ìk ìòxW` 'ebe ©¨§©¤©£¤
midl` oriWxi.,xnFlMxaC lM lr ©§¦ª¡Ÿ¦§©©¨¨¨

FnNWNn xhtpe ,xnFXd lv` cwtEdW¤§©¥¤©¥§¦§©¦§©§
,FzrEaW ici lrWoMn xg`l`vOI ©§¥§¨¤§©©¦¥¦¨¥
FzrEaWA oxwWici lr ,eilrEcirIW ©§¨¦§¨¨¨©§¥¤¨¦

EdEriWxie ,Fapb Fnvr `EdW micr¥¦¤©§§¨§©§¦
midl`(oiCÎziA)micrd iRÎlr(i"`a): ¡Ÿ¦¥¦©¦¨¥¦

.eäòøì íéðL ílLé,aEzMd LcOl §©¥§©¦§¥¥¦¤§©¨
WxnFXapbp xnFl oFcTtA orFHd ¤¥©¥§¦¨©¦§©

,Fapb Fnvr `EdW `vnpe ,EPnid¥¤§¦§¨¤©§§¨
izni`e .ltk inElWY mNWn§©¥©§¥¤¤§¥¨©

ltM xnFXd mNWnrAWPW onfA ? §©¥©¥¤¤¦§©¤¦§©
,FapB `NWmicr E`A KMÎxg`e ¤Ÿ§¨§©©¨¨¥¦

la` ,FzEWxA `vnp oFcTRdW Ecirde§¥¦¤©¦¨¦§¨¦§£¨
Ecird FapB `NW rAWPW mcFw m ¦̀¤¤¦§©¤Ÿ§¨¥¦
mNWn Fpi` ,FzEWxA `vnPW micrd̈¥¦¤¦§¨¦§¥§©¥

ltMW .oMEpizFAx EWxC KM`nwÎ`aa) ¤¤¤¥¨¨§©¥
(:bqaEzMd z`ziAd lrA axwpe' ¤©¨§¦§©©©©©¦

'midl`d l`WEf daixwdaixw ¤¨¡Ÿ¦¤§¦¨§¦¨
l.`id drEaWixde ,`Ed KMW oiPnE ¦§¨¦¦©¦¤¨©£¥

:lF`Wl WixnF` dY`'axwpe'W ¥¦§©¨¥¤§¦§©
daixw FWExiRFpi` F` ,drEaWl- ¥§¦¨¦§¨¥

FWExiR oi` `OW`N`daixw,oicl ¤¨¥¥¤¨§¦¨§¦
cOln aEzMde`AW oeiMWxnFXd §©¨§©¥¤¥¨¤¨©¥

,dapbp xnFl xtke oiCl`l m` s` ©¦§¨©©¦§§¨©¦Ÿ
,KM lr rAWpm` ltM aiIgzi cIn ¦§©©¨¦¨¦§©¥¤¤¦

micr E`AoFcTRd lr Ecirde`EdW ¨¥¦§¥¦©©¦¨¤
?FciaoM minkg EcnNW itl `N` §¨¤¨§¦¤¨§£¨¦¥

:deW dxifBno`M xn`poFWl ¦§¥¨¨¨¤¡©¨§
'ciÎzEgilW'Fci glW `l m`' - §¦¨¦Ÿ¨©¨

,'Edrx zk`lnAdHnl xn`peoldl) ¦§¤¤¥¥§¤¡©§©¨
(i weqtoFWl ,xkU xnFW iAbl§©¥¥¨¨§

didY 'd zrEaW' - 'ciÎzEgilW'§¦¨§©¦§¤
'Fci glW `l m` mdipW oiA,KFYn ¥§¥¤¦Ÿ¨©¨¦

:dfl df mzFeWdl Wi KMoNdN dn ¨¥§©§¨¤¨¤©§©¨
glW `NW xnFXd zxitMW mWM -§¥¤§¦©©¥¤Ÿ¨©
xkU xnFWA dxEn`d oFcTRA Fcï©¦¨¨£¨§¥¨¨

A `id ixds` ,drEaWzxitM £¥¦¦§¨©§¦©
oFcTRA Fci glW `NW xnFXd©¥¤Ÿ¨©¨©¦¨

xEn`do`MA `id ixd.drEaW ¨¨¨£¥¦¦§¨
zprh orFHd xnFXW ,micnl Epivnp¦§¥§¥¦¤¥©¥©£©
Fpi` ,FapB FnvrA `EdW `vnpe aPB©¨§¦§¨¤§©§§¨¥
KM lr rAWp m` `N` ltM mNWn§©¥¤¤¤¨¦¦§©©¨

xwXl: ©¤¤
.äæ àeä ék øîàé øLàFhEWt itl £¤Ÿ©¦¤§¦§

,crd lr xaCd aQEn ,`xwn lW¤¦§¨¨©¨¨©¨¥
,FWExitEdf `Ed iM crd xn`i xW` ¥£¤Ÿ©¨¥¦¤

oFcTRd FzF` -eilr YrAWPW`NW ©¦¨¤¦§©§¨¨¨¤Ÿ

,ci FA YglW.Llv` `Ed ixdKWnde ¨©§¨¨£¥¤§§§¤§¥
mdipW xaC `ai midl`d cr' aEzMd©¨©¨¡Ÿ¦¨Ÿ§©§¥¤
mipW mNWi midl` oriWxi xW £̀¤©§¦ª¡Ÿ¦§©¥§©¦

,FWExiR 'EdrxlxaC `ai oipiICd cr §¥¥¥©©©¨¦¨Ÿ§©
,mdipWoiaE micrd oiA rixkdl §¥¤§©§¦©¥¨¥¦¥
,xnFXdemdm`e ,micrd z` Exwgi ©¥§¥©§§¤¨¥¦§¦

- df xnFWl EdEriWxie md mixWM§¥¦¥§©§¦§¥¤
mipW mNWioFcTRd lralm`e ; §©¥§©¦§©©©¦¨§¦

mipiICd,micrd z` EriWxiitl ©©¨¦©§¦¤¨¥¦§¦
E`vnPWmicrdmd EnNWi - oinnFf ¤¦§§¨¥¦§¦§©§¥

.xnFXl mipW.FhEWR EdfemlE` §©¦©¥¤§§¨
,EWxC l"f EpizFAx'xn`i xW`' iM ©¥¨§¦£¤Ÿ©

xnF`W ,xnFXd lr aQEn`Ed iM' ¨©©¥¤¥¦
,'dflMd z` Wigkn Fpi`W ,FWExitE ¤¥¤¥©§¦¤©Ÿ

iciA oi`' :xnF`e zvwnA dcFn `N ¤̀¨¤§¦§¨§¥¥§¨¦
aEzMd `aE ,'df z` m` iMcOll ¦¦¤¤¨©¨§©¥

FzF` oiaiIgn oi`W(xnFXd z`) ¤¥§©§¦¤©¥
zvwna dcFd oMÎm`Î`N` drEaW§¨¤¨¦¥¨§¦§¨
xzFOde ,Ll aiIg ip` Kke KM' xnFl©¨§¨£¦©¨§§©¨

,'ipOn apbpmiriAWn df wlg lre ¦§©¦¤¦§©¥¤¤©§¦¦
,lMA xtFM did xnFXd m` la` .FzF`£¨¦©¥¨¨¥©Ÿ
oi` ,EPOn apbp oFcTRd lMW orhe§¨©¤¨©¦¨¦§©¦¤¥

drEaW FzF` oiaiIgn(.fw `nwÎ`aa)(i"`a): §©§¦§¨
h dxez

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑(צד ּבֹו(ב''מ ּפטר לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפרׁשה ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּפֹוטר  למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא אם האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאת
ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה "אםּֿגנֹוב עצמֹו ּכתּוב: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

לסטים  ידי על ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו ÔÈ‡Â.יּגנב ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ¿≈
ּבּדבר ∑¯‡‰ .ׁשּיעיד …∆ִֶַָָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑ ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא ּכדבריו, הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
חּיב  נאנסה, ּכ ואחר יד ÂÈÏÚa.ּבאנסין ּבּה Á˜ÏÂ∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ ּכלּום הּׁשֹומר .לֹו ְְֱֳִֶַַַָָָָָָָ¿»«¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé):ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«
i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה ידי Ú„.על e‰‡·È∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, Ï‡.ׁשּנטרפה ‰Ù¯h‰ ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»…

ÌlLÈ∑:מׁשּלם ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר אינֹו ¿«≈ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)Bà øBîç eäòø ìà Léà ïzé ék¦¦¥¦¤¥¥£
L.øBxnFW :mpWi mixnFW ibEq 'c¥§¦¤§¨¥

,l`FWe xkFU ,xkU xnFW ,mPig¦¨¥¨¨¥§¥
'cl o`M Ewlgpe ,dGn df dpFW maEIge§¦¨¤¤¦¤§¤§§¨§

:zFIWxRdpFW`x dWxRdxEn`d ¨¨¦¨¨¨¦¨¨£¨
dlrnl(gÎe miweqt),ÎxnFWA dxn`p §©§¨¤¤§¨§¥

mPgmElWY lAwn Fpi`W xnFW - ¦¨¥¤¥§©¥©§
lW d`pdd lke li`Fde ,FzxinW xEar£§¦¨§¦§¨©£¨¨¤

,oFcTRd lrA lW `id dxinXdKkitl ©§¦¨¦¤©©©¦¨§¦¨
aEzMW FnM ,daipBd z` FA xhR̈©¤©§¥¨§¤¨

(fÎe weqt lirl)m` ...Wi`d ziAn aPEbe'§©¦¥¨¦¦
,'ziAd lrA axwpe aPBd `vOi `lŸ¦¨¥©©¨§¦§©©©©©¦
oiCÎzial xnFXd axwPW ,FWExiRW¤¥¤¦§©©¥§¥¦

,drEaWlKMnEFnvr xhFRW Ycnl ¦§¨¦¨¨©§¨¤¥©§
Ef dWxtE .Ef drEaWA(aiÎh miweqt) ¦§¨¨¨¨

xkUÎxnFWA dxEn`lAwnd xnFW - £¨§¥¨¨¥©§©¥
,FzxinW xEar mElWYFpi` Kkitl ©§£§¦¨§¦¨¥

aEzMW FnM ,dapbp m` xEhtonwl) ¨¦¦§§¨§¤¨
(`i weqt.'mNWi FOrn apBi apB m`e'§¦¨Ÿ¦¨¥¥¦§©¥

la`aiIg Fpi`qpF`d lrlr FnM £¨¥©¨©¨¤§©
oYi iM' o`M xEn` FpiC `N` ,daipB§¥¨¤¨¦¨¨¦¦¥

xAWp F` znE ...xFng Edrx l` Wi ¦̀¤¥¥£¥¦§©
m`W ,FWExitE ,'d`x oi` dAWp F`¦§¨¥Ÿ¤¥¤¦

xFXd qp`poFbMWF` ,Fnvrn zn ¤¡©©§¤¥¥©§
xAWpExAWpe DFaB mFwOn ltPW - ¦§©¤¨©¦¨¨©§¦§§
,eixa`iciÎlr dwfga dAWp F` ¥¨¨¦§¨§¨§¨©§¥

xaCA cirIW d`Fx oi`e ,mihql- ¦§¦§¥¤¤¨¦©¨¨
qpF`A xaCd rxi`W(:cv `rivnÎ`aa) ¤¥©©¨¨§¤

(o"anx):i dxez
(i)äéäz 'ä úòeáLAm` mdipW oi §©¦§¤¥§¥¤¦

Edrx zk`lnA Fci glW `l.,xnFlM Ÿ¨©¨¦§¤¤¥¥§©
,qpF`d lr micr xnFXl oi`W xg`n¥©©¤¥©¥¥¦©¨¤

raXixnFXd,eixack `Ed oMW ¦¨©©¥¤¥¦§¨¨
,mNWNn xhtpe ,dqp`p dndAdW¤©§¥¨¤¤§¨§¦§¨¦§©¥

eWM ?drEaW ici lr xhtp izni``Ed §¥¨©¦§¨©§¥§¨§¤
DA WOYWdl ci DA glW `lŸ¨©¨¨§¦§©¥¨

W ,FnvrloMÎxg`e ci DA glW m` §©§¤¥¦¨©¨¨§©©
,dqp`p KM`N` xnFWM FpiC oi` ¨¤¤§¨¥¦§¥¤¨

e ,olfbMaiIgs`miqpF`A(i"`a ,m"`x): §©§¨§©¨©§§¦
.åéìòa ç÷ìåz`,drEaXdxnFlM §¨©§¨¨¤©§¨§©

:cFr EPrAzi `le drEaXd z` lAwi§©¥¤©§¨§Ÿ¦§§¤
.ílLé àìåmElM xnFXd Flwx `l - §Ÿ§©¥©¥§Ÿ©

oxTd on s` `N` ,xhtp ltMd on¦©¥¤¦§¨¤¨©¦©¤¤
(m"`x):`i dxez
(ai).óøhé óøè íàm` ,xnFlM ¦¨Ÿ¦¨¥§©¦

miqpF`d oirM did `l qpF`d̈¤Ÿ¨¨§¥¨¨¦
dlrnl mixEn`d(h weqt)F` znE' ¨£¦§©§¨¥

miqpF`AW ,'d`x oi` dAWp F` xAWp¦§©¦§¨¥Ÿ¤¤§¨¦
micr mW oi`W `id zElibxd EN ¥̀¨§¦¦¤¥¨¥¦

dtxhp `N` ,KM lr EcirIWiciÎlr ¤¨¦©¨¤¨¦§§¨©§¥
,drx dIgWEidIW `Ed libx xaC ©¨¨¨¤¨¨¨¦¤¦§
xaCA micr(m"`x ,o"anx): ¥¦©¨¨
.ãò eäàáéoFWlA 'cr' xn`PW s` lr §¦¥¥©©¤¤¡©¥¦§

`NW oeiM ,micr ipWl dpeEMd ,cigï¦©©¨¨¦§¥¥¦¥¨¤Ÿ
,xnFlkE .'cg` cr' xn`p`iai ¤¡©¥¤¨§©¨¦

xnFXdW micrdndAddtxhP ©¥¥¦¤©§¥¨¦§§¨
.xEhtE qpF`arxi` m`W cOlnE §¤¨§©¥¤¦¥©

lr ,micr mW miIEvOW mFwnA qpF`d̈¤§¨¤§¦¨¥¦©
KM lr micr `iadl xnFXdFpi`e ©¥§¨¦¥¦©¨§¥

cal drEaWA on`p(.`i `nwÎ`aa),o"anx) ¤¡¨¦§¨§¨
(m"`x:

.ílLé àì äôøhä,aEzMd oFWl ©§¥¨Ÿ§©¥§©¨
W`N` ,'mNWi `l dtxh' xnF` Fpi` ¤¥¥§¥¨Ÿ§©¥¤¨
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(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

:eäòøì íéðL ílLé íéäìû¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

העדים  ּפי e‰Ú¯Ï.על ÌÈL ÌlLÈ∑ ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ּכ ואחר ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעצמֹו
אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל הּבית ּבעל "ונקרב ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹזכרֹונםֿלברכה:
ּכאן  נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב מּיד נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ׁשלח  אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' "ׁשב ּועת יד, ׁשליח ּות למּטה ונאמר יד ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשליחּות 

ׁשבּועה  ּכאן Ê‰.אף ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, לפי ְַָָ¬∆…«ƒ∆ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יׁשּלם  זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם העדּות. את ויחקרּו ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים את ירׁשיעּו ואם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשנים,

ּבמקצת, הֹודה ּכן אם אּלא ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד זה": הּוא ל"ּכי חּיב אני וכ ּכ לֹומר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מּמּני נגנב קו)והּמֹותר .(ב''ק ְְִִִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ח)ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשהחפץ (כב, ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה ל ֹומר, ויׁש "לרעהּו". מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָֹ
ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ּכפל ּתׁשלּומי ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָנגנב

ׁשנים יׁשּלם כן ׁשאף־על־ּפי לפרׁש הּכתּוב הצר - לּמפקיד לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא הּוא .לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּוׁשקר ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)òLt øác ìk ìòxW` 'ebe ©¨§©¤©£¤
midl` oriWxi.,xnFlMxaC lM lr ©§¦ª¡Ÿ¦§©©¨¨¨

FnNWNn xhtpe ,xnFXd lv` cwtEdW¤§©¥¤©¥§¦§©¦§©§
,FzrEaW ici lrWoMn xg`l`vOI ©§¥§¨¤§©©¦¥¦¨¥
FzrEaWA oxwWici lr ,eilrEcirIW ©§¨¦§¨¨¨©§¥¤¨¦

EdEriWxie ,Fapb Fnvr `EdW micr¥¦¤©§§¨§©§¦
midl`(oiCÎziA)micrd iRÎlr(i"`a): ¡Ÿ¦¥¦©¦¨¥¦

.eäòøì íéðL ílLé,aEzMd LcOl §©¥§©¦§¥¥¦¤§©¨
WxnFXapbp xnFl oFcTtA orFHd ¤¥©¥§¦¨©¦§©

,Fapb Fnvr `EdW `vnpe ,EPnid¥¤§¦§¨¤©§§¨
izni`e .ltk inElWY mNWn§©¥©§¥¤¤§¥¨©

ltM xnFXd mNWnrAWPW onfA ? §©¥©¥¤¤¦§©¤¦§©
,FapB `NWmicr E`A KMÎxg`e ¤Ÿ§¨§©©¨¨¥¦

la` ,FzEWxA `vnp oFcTRdW Ecirde§¥¦¤©¦¨¦§¨¦§£¨
Ecird FapB `NW rAWPW mcFw m ¦̀¤¤¦§©¤Ÿ§¨¥¦
mNWn Fpi` ,FzEWxA `vnPW micrd̈¥¦¤¦§¨¦§¥§©¥

ltMW .oMEpizFAx EWxC KM`nwÎ`aa) ¤¤¤¥¨¨§©¥
(:bqaEzMd z`ziAd lrA axwpe' ¤©¨§¦§©©©©©¦

'midl`d l`WEf daixwdaixw ¤¨¡Ÿ¦¤§¦¨§¦¨
l.`id drEaWixde ,`Ed KMW oiPnE ¦§¨¦¦©¦¤¨©£¥

:lF`Wl WixnF` dY`'axwpe'W ¥¦§©¨¥¤§¦§©
daixw FWExiRFpi` F` ,drEaWl- ¥§¦¨¦§¨¥

FWExiR oi` `OW`N`daixw,oicl ¤¨¥¥¤¨§¦¨§¦
cOln aEzMde`AW oeiMWxnFXd §©¨§©¥¤¥¨¤¨©¥

,dapbp xnFl xtke oiCl`l m` s` ©¦§¨©©¦§§¨©¦Ÿ
,KM lr rAWpm` ltM aiIgzi cIn ¦§©©¨¦¨¦§©¥¤¤¦

micr E`AoFcTRd lr Ecirde`EdW ¨¥¦§¥¦©©¦¨¤
?FciaoM minkg EcnNW itl `N` §¨¤¨§¦¤¨§£¨¦¥

:deW dxifBno`M xn`poFWl ¦§¥¨¨¨¤¡©¨§
'ciÎzEgilW'Fci glW `l m`' - §¦¨¦Ÿ¨©¨

,'Edrx zk`lnAdHnl xn`peoldl) ¦§¤¤¥¥§¤¡©§©¨
(i weqtoFWl ,xkU xnFW iAbl§©¥¥¨¨§

didY 'd zrEaW' - 'ciÎzEgilW'§¦¨§©¦§¤
'Fci glW `l m` mdipW oiA,KFYn ¥§¥¤¦Ÿ¨©¨¦

:dfl df mzFeWdl Wi KMoNdN dn ¨¥§©§¨¤¨¤©§©¨
glW `NW xnFXd zxitMW mWM -§¥¤§¦©©¥¤Ÿ¨©
xkU xnFWA dxEn`d oFcTRA Fcï©¦¨¨£¨§¥¨¨

A `id ixds` ,drEaWzxitM £¥¦¦§¨©§¦©
oFcTRA Fci glW `NW xnFXd©¥¤Ÿ¨©¨©¦¨

xEn`do`MA `id ixd.drEaW ¨¨¨£¥¦¦§¨
zprh orFHd xnFXW ,micnl Epivnp¦§¥§¥¦¤¥©¥©£©
Fpi` ,FapB FnvrA `EdW `vnpe aPB©¨§¦§¨¤§©§§¨¥
KM lr rAWp m` `N` ltM mNWn§©¥¤¤¤¨¦¦§©©¨

xwXl: ©¤¤
.äæ àeä ék øîàé øLàFhEWt itl £¤Ÿ©¦¤§¦§

,crd lr xaCd aQEn ,`xwn lW¤¦§¨¨©¨¨©¨¥
,FWExitEdf `Ed iM crd xn`i xW` ¥£¤Ÿ©¨¥¦¤

oFcTRd FzF` -eilr YrAWPW`NW ©¦¨¤¦§©§¨¨¨¤Ÿ

,ci FA YglW.Llv` `Ed ixdKWnde ¨©§¨¨£¥¤§§§¤§¥
mdipW xaC `ai midl`d cr' aEzMd©¨©¨¡Ÿ¦¨Ÿ§©§¥¤
mipW mNWi midl` oriWxi xW £̀¤©§¦ª¡Ÿ¦§©¥§©¦

,FWExiR 'EdrxlxaC `ai oipiICd cr §¥¥¥©©©¨¦¨Ÿ§©
,mdipWoiaE micrd oiA rixkdl §¥¤§©§¦©¥¨¥¦¥
,xnFXdemdm`e ,micrd z` Exwgi ©¥§¥©§§¤¨¥¦§¦

- df xnFWl EdEriWxie md mixWM§¥¦¥§©§¦§¥¤
mipW mNWioFcTRd lralm`e ; §©¥§©¦§©©©¦¨§¦

mipiICd,micrd z` EriWxiitl ©©¨¦©§¦¤¨¥¦§¦
E`vnPWmicrdmd EnNWi - oinnFf ¤¦§§¨¥¦§¦§©§¥

.xnFXl mipW.FhEWR EdfemlE` §©¦©¥¤§§¨
,EWxC l"f EpizFAx'xn`i xW`' iM ©¥¨§¦£¤Ÿ©

xnF`W ,xnFXd lr aQEn`Ed iM' ¨©©¥¤¥¦
,'dflMd z` Wigkn Fpi`W ,FWExitE ¤¥¤¥©§¦¤©Ÿ

iciA oi`' :xnF`e zvwnA dcFn `N ¤̀¨¤§¦§¨§¥¥§¨¦
aEzMd `aE ,'df z` m` iMcOll ¦¦¤¤¨©¨§©¥

FzF` oiaiIgn oi`W(xnFXd z`) ¤¥§©§¦¤©¥
zvwna dcFd oMÎm`Î`N` drEaW§¨¤¨¦¥¨§¦§¨
xzFOde ,Ll aiIg ip` Kke KM' xnFl©¨§¨£¦©¨§§©¨

,'ipOn apbpmiriAWn df wlg lre ¦§©¦¤¦§©¥¤¤©§¦¦
,lMA xtFM did xnFXd m` la` .FzF`£¨¦©¥¨¨¥©Ÿ
oi` ,EPOn apbp oFcTRd lMW orhe§¨©¤¨©¦¨¦§©¦¤¥

drEaW FzF` oiaiIgn(.fw `nwÎ`aa)(i"`a): §©§¦§¨
h dxez

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑(צד ּבֹו(ב''מ ּפטר לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפרׁשה ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּפֹוטר  למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא אם האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאת
ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה "אםּֿגנֹוב עצמֹו ּכתּוב: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

לסטים  ידי על ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו ÔÈ‡Â.יּגנב ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ¿≈
ּבּדבר ∑¯‡‰ .ׁשּיעיד …∆ִֶַָָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑ ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא ּכדבריו, הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
חּיב  נאנסה, ּכ ואחר יד ÂÈÏÚa.ּבאנסין ּבּה Á˜ÏÂ∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ ּכלּום הּׁשֹומר .לֹו ְְֱֳִֶַַַָָָָָָָ¿»«¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé):ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«
i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה ידי Ú„.על e‰‡·È∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, Ï‡.ׁשּנטרפה ‰Ù¯h‰ ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»…

ÌlLÈ∑:מׁשּלם ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר אינֹו ¿«≈ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)Bà øBîç eäòø ìà Léà ïzé ék¦¦¥¦¤¥¥£
L.øBxnFW :mpWi mixnFW ibEq 'c¥§¦¤§¨¥

,l`FWe xkFU ,xkU xnFW ,mPig¦¨¥¨¨¥§¥
'cl o`M Ewlgpe ,dGn df dpFW maEIge§¦¨¤¤¦¤§¤§§¨§

:zFIWxRdpFW`x dWxRdxEn`d ¨¨¦¨¨¨¦¨¨£¨
dlrnl(gÎe miweqt),ÎxnFWA dxn`p §©§¨¤¤§¨§¥

mPgmElWY lAwn Fpi`W xnFW - ¦¨¥¤¥§©¥©§
lW d`pdd lke li`Fde ,FzxinW xEar£§¦¨§¦§¨©£¨¨¤

,oFcTRd lrA lW `id dxinXdKkitl ©§¦¨¦¤©©©¦¨§¦¨
aEzMW FnM ,daipBd z` FA xhR̈©¤©§¥¨§¤¨

(fÎe weqt lirl)m` ...Wi`d ziAn aPEbe'§©¦¥¨¦¦
,'ziAd lrA axwpe aPBd `vOi `lŸ¦¨¥©©¨§¦§©©©©©¦
oiCÎzial xnFXd axwPW ,FWExiRW¤¥¤¦§©©¥§¥¦

,drEaWlKMnEFnvr xhFRW Ycnl ¦§¨¦¨¨©§¨¤¥©§
Ef dWxtE .Ef drEaWA(aiÎh miweqt) ¦§¨¨¨¨

xkUÎxnFWA dxEn`lAwnd xnFW - £¨§¥¨¨¥©§©¥
,FzxinW xEar mElWYFpi` Kkitl ©§£§¦¨§¦¨¥

aEzMW FnM ,dapbp m` xEhtonwl) ¨¦¦§§¨§¤¨
(`i weqt.'mNWi FOrn apBi apB m`e'§¦¨Ÿ¦¨¥¥¦§©¥

la`aiIg Fpi`qpF`d lrlr FnM £¨¥©¨©¨¤§©
oYi iM' o`M xEn` FpiC `N` ,daipB§¥¨¤¨¦¨¨¦¦¥

xAWp F` znE ...xFng Edrx l` Wi ¦̀¤¥¥£¥¦§©
m`W ,FWExitE ,'d`x oi` dAWp F`¦§¨¥Ÿ¤¥¤¦

xFXd qp`poFbMWF` ,Fnvrn zn ¤¡©©§¤¥¥©§
xAWpExAWpe DFaB mFwOn ltPW - ¦§©¤¨©¦¨¨©§¦§§
,eixa`iciÎlr dwfga dAWp F` ¥¨¨¦§¨§¨§¨©§¥

xaCA cirIW d`Fx oi`e ,mihql- ¦§¦§¥¤¤¨¦©¨¨
qpF`A xaCd rxi`W(:cv `rivnÎ`aa) ¤¥©©¨¨§¤

(o"anx):i dxez
(i)äéäz 'ä úòeáLAm` mdipW oi §©¦§¤¥§¥¤¦

Edrx zk`lnA Fci glW `l.,xnFlM Ÿ¨©¨¦§¤¤¥¥§©
,qpF`d lr micr xnFXl oi`W xg`n¥©©¤¥©¥¥¦©¨¤

raXixnFXd,eixack `Ed oMW ¦¨©©¥¤¥¦§¨¨
,mNWNn xhtpe ,dqp`p dndAdW¤©§¥¨¤¤§¨§¦§¨¦§©¥

eWM ?drEaW ici lr xhtp izni``Ed §¥¨©¦§¨©§¥§¨§¤
DA WOYWdl ci DA glW `lŸ¨©¨¨§¦§©¥¨

W ,FnvrloMÎxg`e ci DA glW m` §©§¤¥¦¨©¨¨§©©
,dqp`p KM`N` xnFWM FpiC oi` ¨¤¤§¨¥¦§¥¤¨

e ,olfbMaiIgs`miqpF`A(i"`a ,m"`x): §©§¨§©¨©§§¦
.åéìòa ç÷ìåz`,drEaXdxnFlM §¨©§¨¨¤©§¨§©

:cFr EPrAzi `le drEaXd z` lAwi§©¥¤©§¨§Ÿ¦§§¤
.ílLé àìåmElM xnFXd Flwx `l - §Ÿ§©¥©¥§Ÿ©

oxTd on s` `N` ,xhtp ltMd on¦©¥¤¦§¨¤¨©¦©¤¤
(m"`x):`i dxez
(ai).óøhé óøè íàm` ,xnFlM ¦¨Ÿ¦¨¥§©¦

miqpF`d oirM did `l qpF`d̈¤Ÿ¨¨§¥¨¨¦
dlrnl mixEn`d(h weqt)F` znE' ¨£¦§©§¨¥

miqpF`AW ,'d`x oi` dAWp F` xAWp¦§©¦§¨¥Ÿ¤¤§¨¦
micr mW oi`W `id zElibxd EN ¥̀¨§¦¦¤¥¨¥¦

dtxhp `N` ,KM lr EcirIWiciÎlr ¤¨¦©¨¤¨¦§§¨©§¥
,drx dIgWEidIW `Ed libx xaC ©¨¨¨¤¨¨¨¦¤¦§
xaCA micr(m"`x ,o"anx): ¥¦©¨¨
.ãò eäàáéoFWlA 'cr' xn`PW s` lr §¦¥¥©©¤¤¡©¥¦§

`NW oeiM ,micr ipWl dpeEMd ,cigï¦©©¨¨¦§¥¥¦¥¨¤Ÿ
,xnFlkE .'cg` cr' xn`p`iai ¤¡©¥¤¨§©¨¦

xnFXdW micrdndAddtxhP ©¥¥¦¤©§¥¨¦§§¨
.xEhtE qpF`arxi` m`W cOlnE §¤¨§©¥¤¦¥©

lr ,micr mW miIEvOW mFwnA qpF`d̈¤§¨¤§¦¨¥¦©
KM lr micr `iadl xnFXdFpi`e ©¥§¨¦¥¦©¨§¥

cal drEaWA on`p(.`i `nwÎ`aa),o"anx) ¤¡¨¦§¨§¨
(m"`x:

.ílLé àì äôøhä,aEzMd oFWl ©§¥¨Ÿ§©¥§©¨
W`N` ,'mNWi `l dtxh' xnF` Fpi` ¤¥¥§¥¨Ÿ§©¥¤¨
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לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול ׁשהרי טרפת ּכן? לדּון ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין ּמיתה מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת .ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®
:ílLé ílL Bnò-ïéà åéìòa§¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑ ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֶָָ
ּבמלאכּתֹו הּׁשֹואל עם צד)אינֹו .(ב''מ ְְִִֵֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,ׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות צרי שם)אינֹו ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ׂשכּור,אם אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִֵַָָָƒ»ƒִֵֶַָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו מׁשּפט ּבא לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו ידי על ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
חכמי  ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשֹואל

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר .יׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

'dtxHd',EpcOln ,dricid `"dA - ©§¥¨§¥©§¦¨§©§¥
Wdtxh Wie mNWn `EdW dtxh Wi ¤¥§¥¨¤§©¥§¥§¥¨

,mNWn Fpi`WdtixhA ,xnFlkE ¤¥§©¥§©¦§¥¨
mNWi `l Ff zcgEin.dtixh Ffi`aE §¤¤Ÿ§©¥§¥§¥¨

lr ?xEhR Ffi`aE mNWn `Edztxh §©¥§¥¨©§¥©
,mNWn - dInpE lrEWe lEzgitl ¨§¨§¦¨§©¥§¦

dndAd z` liSdl Fl xWt` didW¤¨¨¤§¨§©¦¤©§¥¨
lr ENi`e ,mcInaFce ix` a`f ztxh ¦¨¨§¦©§¥©§¥£¦§

,Wgpe,mcIn liSdl xWt` i`WFpi` §¨¨¤¦¤§¨§©¦¦¨¨¥
oM oEcl LWgl inE .mNWnWgl in - §©¥¦§¨§¨¥¦¨©

df wENig LcOile Lpf`Aaizk ixdW ? §¨§§§¦¤§¦¤¤£¥§¦
(h weqt lirl)'dAWp F` xAWp F` znE', ¥¦§©¦§¨

,dfl df mNEM EWTEdedziO dn`id §§¨¤¨¤©¦¨¦
qpF`xaW s` ,liSdl lFki oi`W ¤¤¥¨§©¦©¤¤

dIaWExhRW`N` Fpi` aEzMd mdA §¦¨¤¨©¨¤©¨¥¤¨
M,liSdl lFki oi`WmB KkitlE §¤¥¨§©¦§¦¨©

xWt` i`WM `N` xEhR Fpi` dtixhA¦§¥¨¥¨¤¨§¤¦¤§¨
mitxeFHd on liSdl(`zlikn)(m"`x): §©¦¦©§¦

bi dxez
(bi).ìàLé éëåFf ziWilW dWxR §¦¦§©¨¨¨§¦¦

E ,l`FWA dxEn`lr cOll `A £¨§¥¨§©¥©
aiIgW l`FXdENit`,oiqpF`A ©¥¤©¨£¦§§¦

WOYWOW ,FNW d`pdd lke li`Fd¦§¨©£¨¨¤¤¦§©¥
dxEnY lM `ll l`XW utgA: §¥¤¤¨©§Ÿ¨§¨

.Bnò ïéà åéìòa,xnFlMeilrA m` §¨¨¥¦§©¦§¨¨

lWdFpi` xFWwqFrl`FXd mrcgi ¤©¥¥¦©¥©©
,FYk`lnAmNWl eilr f` iMÎ`aa) ¦§©§¦¨¨¨§©¥

(:dv `rivn:ci dxez
(ci)Bnò åéìòa íàmNWi `l.eilrA' ¦§¨¨¦Ÿ§©¥§¨¨

xFXd lr sqFpAW ,FWExiR 'FOr¦¥¤§¨©©
lrA z` FOr xkU F` l`W mB ,l`XW¤¨©©¨©¨©¦¤©©
zFUrl Fnvr (li`WOd) xFXd©©©§¦©§©£

,FxEar dk`lnDzF`A `EdW oiA §¨¨£¥¤§¨
zxg` dk`lna `EdW oiA ,dk`ln§¨¨¥¤¦§¨¨©¤¤
xEar caFr did li`WOdW oiA -¥¤©©§¦¨¨¥£
xEar carW oiaE ,xFXd mr l`FXd©¥¦©¥¤¨©£

zxg` dk`lnA l`FXd.KxvEd dOle ©¥¦§¨¨©¤¤§¨¨§©
`' xnFl aEzMd`l FOr eilrA m ©¨©¦§¨¨¦Ÿ

eilrA' xn`p xaMW oeiM `lde ,'mNWi§©¥©£Ÿ¥¨¤§¨¤¡©§¨¨
df llMn ixd ,'mNWi mNW FOr oi ¥̀¦©¥§©¥£¥¦§¨¤
?mNWi `l FOr eilrA m`W ip` rnFW¥©£¦¤¦§¨¨¦Ÿ§©¥

m` s`W ,cOll icM `N`didlrA ¤¨§¥§©¥¤©¦¨¨©©
xFXdzrWa FOrd,dli`W`Ed ixd ©¦¦§©©§¥¨£¥

e ,miqpF`d on xEhRzFidl Kixv Fpi` ¨¦¨¨¦§¥¨¦¦§
FOrmB.dzinE dxiaW zrWaENi`e ¦©¦§©§¦¨¦¨§¦

iziid ,mcFTd wEqRd `N` xn`p `lŸ¤¡©¤¨©¨©¥¨¦¦
FOr didWM `N` xEhR Fpi`W xnF`¥¤¥¨¤¨§¤¨¨¦
,qpF`d zrWA mbe dl`Xd zrWA mB©¦§©©§¥¨§©¦§©¨¤
,mcFTd wEqRA ExMfEd mdipWE li`Fd¦§¥¤§§©¨©¥
ode ,('l`Wi ike') dl`Xd zrW od¥§©©§¥¨§¦¦§©§¥

('zn F` xAWpe') qpF`d zrWÎ`aa) §©¨¤§¦§©¥
(:dv `rivn(i"`a):

àeä øéëN íàFxkUA `A.xikU m`' ¦¨¦¨¦§¨¦¨¦
ENi`M `Ed ixde ,xFXd lr aQEn '`Ed¨©©©£¥§¦

,xnFlkE ,'`Ed xEkU m`' xn`pm` ¤¡©¦¨§©¦
,xEkU `N` lE`W Fpi` xFXdixd ©¥¨¤¨¨£¥

zn F` xAWp m` mNWNn xEhR `Ed¨¦§©¥¦¦§©¥
W itl ,qpF`AFxkUA `Aici lrW - §¤§¦¤¨¦§¨¤©§¥

xFXd `A milrAl mElWYcil ©§©§¨¦¨©§©
lM oi`e ,dl`Wa `le ,dGd xkFXd©¥©¤§Ÿ¦§¥¨§¥¨
FxkU iciÎlr ixdW ,FNW d`pd£¨¨¤¤£¥©§¥§¨

E ,WOYWpKkitlhRWn Fl oi` ¦§©¥§¦¨¥¦§©
e .oiqpF`A aiIgzdl l`FWmlE` ¥§¦§©¥§§¦§¨

miaEIgd x`W iAblWxit `laEzMd §©¥§¨©¦¦Ÿ¥©©¨
FpiC dn,xkFVd lWm`FpiCÎxnFWM ©¦¤©¥¦¦§¥

mPg,driWR lr `N` aiIg Fpi`WF` ¦¨¤¥©¨¤¨©§¦¨
xkUÎxnFWkdaipB lr s` aiIgW §¥¨¨¤©¨©©§¥¨

dcia`elgp Kkitl ,inkg Fa Ew ©£¥¨§¦¨¤§§©§¥
iAx - mNWn cviM xkFU ,l`xUi¦§¨¥¥¥©§©¥©¦

,mPgÎxnFWM xnF` xi`nlr xEhRW ¥¦¥§¥¦¨¤¨©
lr `N` aiIg Fpi`e dcia`e daipB§¥¨©£¥¨§¥©¨¤¨©

;driWRÎxnFWM xnF` dcEdi iAx §¦¨©¦§¨¥§¥
,xkUFpi`e dcia`e daipB lr aiIgW ¨¨¤©¨©§¥¨©£¥¨§¥

miqpF` lr `N` xEhR(:t `rivnÎ`aa): ¨¤¨©¨¦
eh dxez

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑ ּכפּתּוי ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ
עברי  p¯‰ÓÈ‰.ּבלׁשֹון ¯‰Ó∑לּה לּהיפסק ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט ויּׂשאּנה מהר , .ּכתּבה ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
:úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑:ׁשּנאמר ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס אצל ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
כב) ּכסף"(דברים חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ."ונתן ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּדין,(סנהדרין ּבבית ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים הּכתּוב ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

(çé):úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑,אחרים ולכּתב לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד לאלהים נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ
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(eh).äzôé éëå,FWExiR 'dYtn' oFWl §¦§©¤§§©¤¥
oke .Fl zrnFXW cr DAl lr xAcn§©¥©¦¨©¤©©§¥

FnEBxY:qFlwpE`A.'lCWi ix`e' ©§§§§©£¥§©¥
e,iOx` oFWlA 'lECW'`Ed ixd §¦¦§£©¦£¥

:ixar oFWlA 'iEYt'M§¦¦§¦§¦
.äpøäîé øäîoFWNn xfbp df oFWl ¨Ÿ¦§¨¤¨¨¤¦§©¦§

,xnFlkE ,'dAEzk inC' FWExiRW 'xdFn'©¤¥§¥§¨§©
Wi` hRWnM xdFn Dl wFqti¦§¨©§¦§©¦

FYW`l`UFp Wi`WM bEdPd KxcM - §¦§§¤¤©¨§¤¦¥
,FYW` z`dAEzM Dl azFMW- ¤¦§¤¥¨§¨

F` zEni m`W sqM mEkq Dl avFTW¤¥¨§¤¤¤¦¨
,Dl ozPi dPWxbidP`ViedX`l Fl §¨§¤¨¦¨¥¨§¦¨¤¨§¦¨

(`zlikn)(i"`a ,`"eb):fh dxez
(fh).úBìeúaä øäîkLl WxiR KkA §Ÿ©©§§¨¥©§

FnM ,dia`l lFwWi sqM dOM aEzMd©¨©¨¤¤¦§§¨¦¨§
zFlEzAd xdFn z` dxFYd davTW¤¨§¨©¨¤©©§

;xg` oiprlFnMmiXng' aEvw `EdW §¦§¨©¥§¤¨£¦¦
dlEzAd z` qtFYd lv` 'sqM¤¤¥¤©¥¤©§¨

xn`PW ,qpF`A DOr akFWeFAmixac) §¥¦¨§¤¤¤¡©

(hk ,akia`l DOr akFXd Wi`d ozpe'§¨©¨¦©¥¦¨©£¦
,'sqM miXng dxrPddYtnd oYi KM ©©£¨£¦¦¨¤¨¦¥©§©¤
sqM miXing dia`l(.i zeaezk):fi dxez §¨¦¨£¦¦¤¤

(fi).äiçú àì äôMëîdxdf` Ff oi` §©¥¨Ÿ§©¤¥©§¨¨
Dbxdl dtXkn lr rcFId cg` lM lr©¨¤¨©¥©©§©¥¨§¨§¨
`l' FnM] hRWnE oiC `ll ,FnvrA§©§§Ÿ¦¦§¨§Ÿ
miprpMd lr xEn`d 'dnWp lM dIgz§©¤¨§¨¨¨¨©©§©£¦

(fh ,k mixac)FWExiR `N` ,[Dl giPY `l ¤¨¥Ÿ©¦©¨
zFigl.oiCÎziaA znEY `N``aE ¦§¤¨©§¥¦¨

`l m`W dxdf` siqFdl aEzMd©¨§¦©§¨¨¤¦Ÿ
dUrY `l zevn lr mixaFr ,dEzind¡¦¨§¦©¦§©Ÿ©£¤

(m"`x ,o"anx)zFawp cg`e mixkf cg`e .§¤¨§¨¦§¤¨§¥
aEzMd hwp `le ,dfA mieW mpiC¦¨¨¦¨¤§Ÿ¨©©¨

,'dtXkn'`N`itlaEzMd xACW §©¥¨¤¨§¦¤¦¤©¨
deFdA,zFidl libxd xacA -Wlv` ©¤§¨¨¨¨¦¦§¤¥¤

,zFtXkn zFiEvn miWPdxzFi ©¨¦§§©¥¥
miWp`d lv` xW`n(.fq oixcdpq):dxez ¥£¤¥¤¨£¨¦

gi
(gi):`"q)úBî äîäa íò áëBL ìk̈¥¦§¥¨

.úîeé.dliwqAd Wi` oiC oMWraFx ¨¦§¦¨¤¥¦¦¨¥©
`Ed dndAd z`Md dX` oiczrAxp ¤©§¥¨§¦¦¨©¦§©©

dndal zrAxPd dX`e ,dndal¦§¥¨§¦¨©¦§©©¦§¥¨
,dliwqA DzzinWoMmdA aEzM ¦¨¨¦§¦¨¤¥¨¨¤

(fh ,k `xwie)'lM l` axwY xW` dX`e§¦¨£¤¦§©¤¨
EznEi zFn ...dndA,'mA mdinClke §¥¨¨§¥¤¨§¨

Ff ixd 'mA mdinC' FA xn`PW mFwn̈¤¤¡©§¥¤¨£¥
dliwqA dzin(fi ,`k lirl i"yx d`x)(i"`a):( ¦¨¦§¦¨

hi dxez
(hi).íéäìàìgaFf didW ,xnFlM ¨¡Ÿ¦§©¤¨¨¥©

.dxfÎdcFarlaEzMd WxiR `l dOle ©£¨¨¨§¨¨Ÿ¥©©¨
lr xn`PW KxcM ,'mixg` midl`l'¥Ÿ¦£¥¦§¤¤¤¤¡©©
`N` xn`p `le ,mFwn lkA milil`d̈¡¦¦§¨¨§Ÿ¤¡©¤¨

W itl ?'midl`l'cEwp did ENi` ¨¡Ÿ¦§¦¤¦¨¨¨
'midl`l',(c"nNd zgY i"xivA) ¥Ÿ¦§¥¥©©©¨¤

oeiMn ixd ,'midl` l`' FWExiRW¤¥¤¡Ÿ¦£¥¦¥¨
F` WcFw ,midl` dfi`l WxFtn Fpi`W¤¥§¨§¥¤¡Ÿ¦¤

,milil`Kixv didaEzMdWxtl ¡¦¦¨¨¨¦©¨§¨¥
' aFYklemidl`l,'mixg`zFxFdl §¦§¥Ÿ¦£¥¦§



סט mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול ׁשהרי טרפת ּכן? לדּון ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין ּמיתה מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת .ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®
:ílLé ílL Bnò-ïéà åéìòa§¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑ ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֶָָ
ּבמלאכּתֹו הּׁשֹואל עם צד)אינֹו .(ב''מ ְְִִֵֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,ׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות צרי שם)אינֹו ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ׂשכּור,אם אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִֵַָָָƒ»ƒִֵֶַָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו מׁשּפט ּבא לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו ידי על ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
חכמי  ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשֹואל

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר .יׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈
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qpF`xaW s` ,liSdl lFki oi`W ¤¤¥¨§©¦©¤¤
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bi dxez
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aiIgW l`FXdENit`,oiqpF`A ©¥¤©¨£¦§§¦
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,FYk`lnAmNWl eilr f` iMÎ`aa) ¦§©§¦¨¨¨§©¥

(:dv `rivn:ci dxez
(ci)Bnò åéìòa íàmNWi `l.eilrA' ¦§¨¨¦Ÿ§©¥§¨¨

xFXd lr sqFpAW ,FWExiR 'FOr¦¥¤§¨©©
lrA z` FOr xkU F` l`W mB ,l`XW¤¨©©¨©¨©¦¤©©
zFUrl Fnvr (li`WOd) xFXd©©©§¦©§©£

,FxEar dk`lnDzF`A `EdW oiA §¨¨£¥¤§¨
zxg` dk`lna `EdW oiA ,dk`ln§¨¨¥¤¦§¨¨©¤¤
xEar caFr did li`WOdW oiA -¥¤©©§¦¨¨¥£
xEar carW oiaE ,xFXd mr l`FXd©¥¦©¥¤¨©£

zxg` dk`lnA l`FXd.KxvEd dOle ©¥¦§¨¨©¤¤§¨¨§©
`' xnFl aEzMd`l FOr eilrA m ©¨©¦§¨¨¦Ÿ

eilrA' xn`p xaMW oeiM `lde ,'mNWi§©¥©£Ÿ¥¨¤§¨¤¡©§¨¨
df llMn ixd ,'mNWi mNW FOr oi ¥̀¦©¥§©¥£¥¦§¨¤
?mNWi `l FOr eilrA m`W ip` rnFW¥©£¦¤¦§¨¨¦Ÿ§©¥

m` s`W ,cOll icM `N`didlrA ¤¨§¥§©¥¤©¦¨¨©©
xFXdzrWa FOrd,dli`W`Ed ixd ©¦¦§©©§¥¨£¥

e ,miqpF`d on xEhRzFidl Kixv Fpi` ¨¦¨¨¦§¥¨¦¦§
FOrmB.dzinE dxiaW zrWaENi`e ¦©¦§©§¦¨¦¨§¦

iziid ,mcFTd wEqRd `N` xn`p `lŸ¤¡©¤¨©¨©¥¨¦¦
FOr didWM `N` xEhR Fpi`W xnF`¥¤¥¨¤¨§¤¨¨¦
,qpF`d zrWA mbe dl`Xd zrWA mB©¦§©©§¥¨§©¦§©¨¤
,mcFTd wEqRA ExMfEd mdipWE li`Fd¦§¥¤§§©¨©¥
ode ,('l`Wi ike') dl`Xd zrW od¥§©©§¥¨§¦¦§©§¥

('zn F` xAWpe') qpF`d zrWÎ`aa) §©¨¤§¦§©¥
(:dv `rivn(i"`a):

àeä øéëN íàFxkUA `A.xikU m`' ¦¨¦¨¦§¨¦¨¦
ENi`M `Ed ixde ,xFXd lr aQEn '`Ed¨©©©£¥§¦

,xnFlkE ,'`Ed xEkU m`' xn`pm` ¤¡©¦¨§©¦
,xEkU `N` lE`W Fpi` xFXdixd ©¥¨¤¨¨£¥

zn F` xAWp m` mNWNn xEhR `Ed¨¦§©¥¦¦§©¥
W itl ,qpF`AFxkUA `Aici lrW - §¤§¦¤¨¦§¨¤©§¥

xFXd `A milrAl mElWYcil ©§©§¨¦¨©§©
lM oi`e ,dl`Wa `le ,dGd xkFXd©¥©¤§Ÿ¦§¥¨§¥¨
FxkU iciÎlr ixdW ,FNW d`pd£¨¨¤¤£¥©§¥§¨

E ,WOYWpKkitlhRWn Fl oi` ¦§©¥§¦¨¥¦§©
e .oiqpF`A aiIgzdl l`FWmlE` ¥§¦§©¥§§¦§¨

miaEIgd x`W iAblWxit `laEzMd §©¥§¨©¦¦Ÿ¥©©¨
FpiC dn,xkFVd lWm`FpiCÎxnFWM ©¦¤©¥¦¦§¥

mPg,driWR lr `N` aiIg Fpi`WF` ¦¨¤¥©¨¤¨©§¦¨
xkUÎxnFWkdaipB lr s` aiIgW §¥¨¨¤©¨©©§¥¨

dcia`elgp Kkitl ,inkg Fa Ew ©£¥¨§¦¨¤§§©§¥
iAx - mNWn cviM xkFU ,l`xUi¦§¨¥¥¥©§©¥©¦

,mPgÎxnFWM xnF` xi`nlr xEhRW ¥¦¥§¥¦¨¤¨©
lr `N` aiIg Fpi`e dcia`e daipB§¥¨©£¥¨§¥©¨¤¨©

;driWRÎxnFWM xnF` dcEdi iAx §¦¨©¦§¨¥§¥
,xkUFpi`e dcia`e daipB lr aiIgW ¨¨¤©¨©§¥¨©£¥¨§¥

miqpF` lr `N` xEhR(:t `rivnÎ`aa): ¨¤¨©¨¦
eh dxez
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(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑ ּכפּתּוי ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ
עברי  p¯‰ÓÈ‰.ּבלׁשֹון ¯‰Ó∑לּה לּהיפסק ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט ויּׂשאּנה מהר , .ּכתּבה ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
:úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑:ׁשּנאמר ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס אצל ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
כב) ּכסף"(דברים חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ."ונתן ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּדין,(סנהדרין ּבבית ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים הּכתּוב ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

(çé):úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑,אחרים ולכּתב לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד לאלהים נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ
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FnEBxY:qFlwpE`A.'lCWi ix`e' ©§§§§©£¥§©¥
e,iOx` oFWlA 'lECW'`Ed ixd §¦¦§£©¦£¥

:ixar oFWlA 'iEYt'M§¦¦§¦§¦
.äpøäîé øäîoFWNn xfbp df oFWl ¨Ÿ¦§¨¤¨¨¤¦§©¦§
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sqM miXing dia`l(.i zeaezk):fi dxez §¨¦¨£¦¦¤¤

(fi).äiçú àì äôMëîdxdf` Ff oi` §©¥¨Ÿ§©¤¥©§¨¨
Dbxdl dtXkn lr rcFId cg` lM lr©¨¤¨©¥©©§©¥¨§¨§¨
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(fh ,k mixac)FWExiR `N` ,[Dl giPY `l ¤¨¥Ÿ©¦©¨
zFigl.oiCÎziaA znEY `N``aE ¦§¤¨©§¥¦¨

`l m`W dxdf` siqFdl aEzMd©¨§¦©§¨¨¤¦Ÿ
dUrY `l zevn lr mixaFr ,dEzind¡¦¨§¦©¦§©Ÿ©£¤

(m"`x ,o"anx)zFawp cg`e mixkf cg`e .§¤¨§¨¦§¤¨§¥
aEzMd hwp `le ,dfA mieW mpiC¦¨¨¦¨¤§Ÿ¨©©¨

,'dtXkn'`N`itlaEzMd xACW §©¥¨¤¨§¦¤¦¤©¨
deFdA,zFidl libxd xacA -Wlv` ©¤§¨¨¨¨¦¦§¤¥¤

,zFtXkn zFiEvn miWPdxzFi ©¨¦§§©¥¥
miWp`d lv` xW`n(.fq oixcdpq):dxez ¥£¤¥¤¨£¨¦

gi
(gi):`"q)úBî äîäa íò áëBL ìk̈¥¦§¥¨

.úîeé.dliwqAd Wi` oiC oMWraFx ¨¦§¦¨¤¥¦¦¨¥©
`Ed dndAd z`Md dX` oiczrAxp ¤©§¥¨§¦¦¨©¦§©©

dndal zrAxPd dX`e ,dndal¦§¥¨§¦¨©¦§©©¦§¥¨
,dliwqA DzzinWoMmdA aEzM ¦¨¨¦§¦¨¤¥¨¨¤

(fh ,k `xwie)'lM l` axwY xW` dX`e§¦¨£¤¦§©¤¨
EznEi zFn ...dndA,'mA mdinClke §¥¨¨§¥¤¨§¨

Ff ixd 'mA mdinC' FA xn`PW mFwn̈¤¤¡©§¥¤¨£¥
dliwqA dzin(fi ,`k lirl i"yx d`x)(i"`a):( ¦¨¦§¦¨

hi dxez
(hi).íéäìàìgaFf didW ,xnFlM ¨¡Ÿ¦§©¤¨¨¥©

.dxfÎdcFarlaEzMd WxiR `l dOle ©£¨¨¨§¨¨Ÿ¥©©¨
lr xn`PW KxcM ,'mixg` midl`l'¥Ÿ¦£¥¦§¤¤¤¤¡©©
`N` xn`p `le ,mFwn lkA milil`d̈¡¦¦§¨¨§Ÿ¤¡©¤¨

W itl ?'midl`l'cEwp did ENi` ¨¡Ÿ¦§¦¤¦¨¨¨
'midl`l',(c"nNd zgY i"xivA) ¥Ÿ¦§¥¥©©©¨¤

oeiMn ixd ,'midl` l`' FWExiRW¤¥¤¡Ÿ¦£¥¦¥¨
F` WcFw ,midl` dfi`l WxFtn Fpi`W¤¥§¨§¥¤¡Ÿ¦¤

,milil`Kixv didaEzMdWxtl ¡¦¦¨¨¨¦©¨§¨¥
' aFYklemidl`l,'mixg`zFxFdl §¦§¥Ÿ¦£¥¦§
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אם  הּתבה, ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעכׁשו
למלכים  וכן עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנקּודה
ּכל  (ּבצירי) לאלהים וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹולרגלים
אחד  ענין וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאלהים
וכן  מדּבר. מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּויין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבענין

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם לאֹותם לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע פו)לעיר, (תהלים ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפּתח  לינּקד הצר ּפרׁש, ׁשּלא לפי ּבאלהים", ּכמֹו ּכבר ∑Ì¯ÁÈ."אין והלא "יחרם", נאמר ולּמה יּומת. ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ»√»ְְֱֲֳֶַַַָָָָָֹ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו יז)נאמרה לפי (דברים אּלא וגֹו'"? ההיא האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את "והֹוצאת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לאלהים  "זֹובח ּכאן ל ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא מיתה, חּיב עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשהם  ,והמנּס הּמקטיר מרּבה אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית עבֹודה ּזביחה, מה ,ל לֹומר ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָיחרם",
.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה ׁשאין ּבין ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת לכל עליהם וחּיבין ּבפנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעבֹודֹות

והמנּׁשק והמגּפף והמרּבץ המכּבד ּכגֹון: עבֹודֹות, ׁשאר ּבאזהרה -אבל אּלא ּבמיתה, .אינֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(ë)íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàa§¤¬¤¦§¨«¦

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

milil`l `N` WcFwl dpeEMd oi`W; ¤¥©©¨¨§¤¤¨¤¡¦¦
la`'midl`l' xn`W eiWkr £¨©§¨¤¨©¨¡Ÿ¦

ENi`M df ixd ,(c"nNd zgY u"nwA)§¨©©©©¨¤£¥¤§¦
,dricid `"dA 'midl`d l`' xn`p¤¡©¤¨¡Ÿ¦§¥©§¦¨
xEq`W midl`d mzF` l` xnFlkE§©¤¨¨¡Ÿ¦¤¨
eil`n oaEnE xExA xace ,mcarl§¨§¨§¨¨¨¨¥¥¨

e ,milil`l `id dpeEMdWKixv oi` ¤©©¨¨¦¨¡¦¦§¥¨¦
' Wxtlmidl`l.'mixg`FllM oMW §¨¥¥Ÿ¦£¥¦¤¥§¨

,`Ed xaC lWz"iaE c"nl lMW ¤¨¨¤¨¨¤¥
zWOWnd(WEOiXd zF`M d`Ad) ©§©¤¤©¨¨§©¦

shga dcEwp m` ,daiYd W`xA§Ÿ©¥¨¦§¨©£¨
,(`"eW),'xirl' 'xAcnl' 'Klnl' oFbM §¨§§¤¤§¦§¨§¦

dfi`l ,Kln dfi`l Wxtl Kixv̈¦§¨¥§¥¤¤¤§¥¤
'miklnl' oke ;xir dfi`l ,xAcn¦§¨§¥¤¦§¥¦§¨¦

'milbxl'e(w"ixigA)Wxtl Kixv §¦§¨¦§¦¦¨¦§¨¥
dfi`lmilbx dfi`e miklnFpi` m`e , §¥¤§¨¦§¥¤§¨¦§¦¥

oke ;rnWnA mikln lM - Wxtn§¨¥¨§¨¦§©§¨§¥
,rnWnA midl` lM - 'midl`l'¥Ÿ¦¨¡Ÿ¦§©§¨
dcEwp `idWM la` .WcFw ENit £̀¦¤£¨§¤¦§¨

,g"Yt,dricid `"dM g"YRd aWgp ©¨¤§¨©©¨§¥©§¦¨
aEzMd rEci xacAW dxFn xaCde§©¨¨¤¤§¨¨¨©©¨
ipRn F` ,FWxtl Kixv oi`W ,xAcn§©¥¤¥¨¦§¨§¦§¥
F` ,eil`n oaEnE xExA xaC `EdW¤¨¨¨¨¥¥¨

,xg` mFwnA WxFtn `EdW xg`nFnM ¥©©¤§¨§¨©¥§
'xirl' 'xAcOl' 'KlOl'xn`p ENi`M) ©¤¤©¦§¨¨¦§¦¤¡©

('xirdl' ,'xAcOdl' ,'KlOdl'gYR) §©¤¤§©¦§¨§¨¦©¨
,(df oiprA cg` oipr unweFpi`W §¨©¦§¨¤¨§¦§¨¤¤¥

xW`M `N`,xAcn Kln dfi`A rcFp ¤¨©£¤¨§¥¤¤¤§©¥

;xAcn xir dfi`A rcFp 'xirl' oke§¥¨¦¨§¥¤¦§©¥
'midl`l' okeo`M xEn`dozF`l - §¥¨¡Ÿ¦¨¨¨§¨

:xg` mFwnA mdilr mYxdfEdW`l' ¤§©§¤£¥¤§¨©¥Ÿ
'ipR lr mixg` midl` Ll didizeny) ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦©¨¨

(a ,k.Wxtl Wi okeoi`' :Fa `vFIM §¥¥§¨¥©¥¥
'midl`a LFnM(g ,et mildz)dnFC oi`] ¨¨¡Ÿ¦¥¤

[dlrn ik`lnA LlWxit `NW itl - §§©§£¥©§¨§¦¤Ÿ¥©
,xAcn `Ed midl` EN`AKxvEd §¥¡Ÿ¦§©¥§©

,g"YR cwPil`"dA ,'midl`dA' FnM ¦¨¥©¨§§¨¡Ÿ¦§¥
KFYn mipaEnE mirEci mdW ,dricid©§¦¨¤¥§¦¨¦¦

oiprd(g"eyl ,`xwnd zpad): ¨¦§¨
.íøçé,xnFlM.znEi'mxg' oFWl oMW ¨¢¨§©¨¤¥§¥¤

,dbixde dzin oFWNn `Ed o`M xEn`d̈¨¨¦§¦¨©£¦¨
`l mc`d on mxgi xW` mxg lM' FnM§¨¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨Ÿ

'znEi zFn dcRi(hk ,fk `xwie). ¦¨¤¨
xn`p dOleo`M'midl`l gaf,'mxgi §¨¨¤¡©¨Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨

dxfÎdcFar caFrd lr cOll icM§¥§©¥©¨¥£¨¨¨
,dzinA `EdWFa dxn`p xak `lde ¤§¦¨©£Ÿ§¨¤¤§¨

xg` mFwna dzin(d ,fi mixac)'KlIe ¦¨§¨©¥©¥¤
'ebe mdl EgYWIe mixg` midl` carIe©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦©¦§©¨¤
z` F` `Edd Wi`d z` z`vFde§¥¨¤¨¦©¤

'Fbe `edd dX`dmipa`A mYlwqE ¨¦¨©¦§§©§¨¨£¨¦
EzneWxit `NW itl `N` ?'mW ¨¥¤¨§¦¤Ÿ¥©¨

aEzMd,dzin aiIg dcFar Efi` lr ©¨©¥£¨©¨¦¨
ickExn`z `NWWlMdzFcFar §¥¤ŸŸ©¤¨¨£

md ixd ,dxfÎdcFarl cFaM KxC mdW¤¥¤¤¨©£¨¨¨£¥¥
,dzinAzcFarl zFnFC odW itl §¦¨§¦¤¥©£©

Kkl ,mW dxEn`d d`eegYWd`A ¦§©£¨¨¨£¨¨§¨¨

aEzMd'gaFf' o`k Ll WxitE ©¨¥©§¨¥©
mxgi midl`lLl xnFl ,caNOW ¨¡Ÿ¦¨¢¨©§¤¦§©

dzin miaiIg oi` d`eegYWd zcFar£©¦§©£¨¨¥©¨¦¦¨
,dgiafl dnFCd dcFar lr `N`dn ¤¨©£¨©¨¦§¦¨©

dgiaG`id ixdziUrPd dcFar §¦¨£¥¦£¨©©£¥
minXl miptAziaA -mWl WCwOdÎ ¦§¦©¨©¦§¥©¦§¨§¥

,'dKQpnde xihwOd dAxn ip` s ©̀£¦©§¤©©§¦§©§©¥
zFcFar odWzFUrPdmiptAÎziaA - ¤¥£©©£¦§¦§¥

,'d mWl WCwOdEwxW aEzMd cOln ©¦§¨§¥§©¥©¨¤©
EN` oFbM zFcFarAmdilr miaiIg ©£§¥©¨¦£¥¤

DMxCW oiA ,dxfÎdcFar lkl§¨£¨¨¨¥¤©§¨
Dcarl DMxC oi`W oiA KkA Dcarl§¨§¨§¨¥¤¥©§¨§¨§¨

KkAdxfÎdcFarl m`Ur m` oiA - §¨¥¦£¨¨©£¨¨¨
m` oiaE ,EN` zFcFarA DzcFar KxCW¤¤¤£¨¨©£¥¥¦
`id KM `NW dxfÎdcFarl m`Ur£¨¨©£¨¨¨¤Ÿ¨¦

DzcFar KxC,zFcFar x`W la` ; ¤¤£¨¨£¨§¨£
cAknd :oFbMziA dTpnE `h`hn - §©§©¥§©£¥§©¤¥

,milil`duAxndelr min sNfn - ¨¡¦¦§©§©¥§©¥©¦©
z` aiMWdl icM Daiaq dnc`d̈£¨¨§¦¨§¥§©§¦¤

,wa`dsRbnde,wAgn -,wXpnde ¨¨¨§©§©¥§©¥§©§©¥
ÎdcFarl EN` oirn zFcFar dUr m ¦̀¨¨£¥¥¥©£¨
,EN` zFcFarA DzcFar KxC oi`W dxf̈¨¤¥¤¤£¨¨©£¥

`N` ,dzina Fpi``Ed ixddxdf`A ¥§¦¨¤¨£¥§©§¨¨
oNdl dxEn`d(ck ,bk),'mcarz `le' ¨£¨§©¨§Ÿ¨¨§¥

milil`l dxfÎdcFar caFrd lMW¤¨¨¥£¨¨¨¨¡¦¦
DzcFar KxC oi`W s` ,cFaM KxC¤¤¨©¤¥¤¤£¨¨

dUrY `lA xaFr ,KkA(:q oixcdpq)(i"`a): §¨¥§Ÿ©£¤
k dxez

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת מט)ּכמֹו:(קונטרליאר"ר ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ¿≈…∆ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ¿…
epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, אּתה אם "אף :ל ולֹומר ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְְְִֵַַַַָָ

מּמדינה  ּבא אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּגרים
ׁשם  לגּור .אחרת ֶֶַָָ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑ ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לעּנֹותם  מצּוי ודבר .ּכח, ְְַַָָָָֹ

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּב"א  אבל יצעק", ּכמֹו"אםֿצעק להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם ולא (בראשית ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

אםֿצעק  "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּפרׁש
וגֹו'" אלי .יצעק ְְִֵַַ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑ ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).äðBú àì øâåefmixaC z`pF`- §¥Ÿ¤¨©§¨¦
mixiMfOd mixacA FnilkdlE Fxrvl§©£§©§¦¦§¨¦©©§¦¦

,xB FzFid z` Flx"x`ilxhpew ¤¡¥
f"rlA(xEhpiw).'d`pF`' oFWl EpivnE §©©¦§¨¦§¨¨

,s"l` `lA s` `xwOA:FnM ©¦§¨©§Ÿ¨¤§
'mxUA z` KipFn z` iYlk`de'§©£©§¦¤©¦¤§¨¨

(ek ,hn diryi)zr lr d"awd ixaC]¦§¥©¥
z` dcVd zFIgl iYlk`de :dlE`Bd©§¨§©£©§¦§©©¨¤¤
ixacA mkz` mixhpwnd xUA§©©§©§§¦¤§¤§¦§¥

[mitECib(oexkfd): ¦¦
.epöçìú àìåoFnn zlifbAd`Ad §Ÿ¦§¨¤¦§¥©¨©¨¨
Fz`pFd ici lr(`zlikn)(b"alx): ©§¥¨¨

.íúééä íéøâ ék`l xbe' lr aQEn ¦¥¦¡¦¤¨©§¥Ÿ
oeiMn ,xnFlkE ,aEzMd FA gzRW 'dpFz¤¤¨©©¨§©¦¥¨
Wi dxizi zEpB ,mixB mziid mY` mBW¤©©¤¡¦¤¥¦§§¥¨¥
mziwl mY` s`W mEnA Fhipwdl KkA§¨§©§¦§¤©©¤§¦¤

oMW ,FAFzipFd m`lr FzF` Ynlkde ¤¥¦¥§¦§©§¨©
,xB FzFidLzFpFdl lFki `Ed s` ¡¥©¨§§

,'z`A mixBn dY` s`' Ll xnFle§©§©©¨¦¥¦¨¨
minkg Exn` df oFbM lre(:hp `rivnÎ`aa) §©§¤¨§£¨¦

.Lxagl xn`Y l` LAW mEnlr s`e ¤§©Ÿ©©£¥§§©©
miiFBM mlFrn Eid `l l`xUi ipAW iR¦¤§¥¦§¨¥Ÿ¨¥¨©¦
lMn ,l`xUi miUrpe mixiIBzOd©¦§©§¦§©£¦¦§¨¥¦¨

lW df i`pB oFWl KiIW mdA mB mFwn̈©¨¤©¨§§©¤¤
W itl ,'mixB'lMcFqi,'xB' oFWl ¥¦§¦¤¨§§¥

,FWExiRDzF`A clFp `NW mc` ¥¨¨¤Ÿ©§¨
zxg` dpicOn `a `N` ,dpicn§¦¨¤¨¨¦§¦¨©¤¤

,mW xEbll`xUi ipA Eid dN`ke ¨¨§¨¥¤¨§¥¦§¨¥
mixvnA(i"gp ,m"`x):`k dxez §¦§©¦

(`k).ïepòú àì íBúéå äðîìà ìk̈©§¨¨§¨Ÿ§©
mc` lkl oiCd `Ed,FzFPrl xEq`W ©¦§¨¨¨¤¨§©

'mFzie dpnl`' aEzMd hwp `le`N` §Ÿ¨©©¨©§¨¨§¨¤¨
itldeFdA aEzMd xACWxacA - §¦¤¦¥©¨§¤§¨¨

,zFidl libxdW itlzFpnl`e minFzI ¨¨¦¦§§¦¤§¦§©§¨
ixdgkÎiWEWY mdilAn miWNg - £¥¥§¥Ÿ©©¨¦¦§¦

,KnFze xfFriEvn xace`EdmzFPrl ¥§¥§¨¨¨§©¨
(`zlikn):ak dxez

(ak).Búà äpòú äpò íàoFWl ¦©¥§©¥Ÿ§
il` wrvi wrv m` iM' aEzMd KWnd¤§¥©¨¦¦¨Ÿ¦§©¥©
zpizp EdGW dxFn ,''ebe iR` dxge 'ebe§¨¨©¦¤¤¤§¦©
hExiR Fpi`e ,eiptl xEn`dl mrh©©§¨¨§¨¨§¥¥
dnA oM m`e .FzF` dPrnd lW FWpr̈§¤©§©¤§¦¥§©
'Fz` dPrz dPr m`' aEzMd ligzdX¤¦§¦©¨¦©¥§©¥Ÿ

`N` ,FWpr `dI dn WxiR `ldf ixd Ÿ¥©©§¥¨§¤¨£¥¤
,xvw `xwn`le eixacA xSiTW ¦§¨¨¨¤¦¥¦§¨¨§Ÿ
,FzpeEM WxiRmGBxidfde miI` - ¥©©¨¨¦¥¦¥§¦§¦

,FzF` dPrnd lM z` dxnEgA`le §§¨¤¨©§©¤§Ÿ
Wxit`dI dn,FWpFrlW DMxckE ¥©©§¥§§©§¨¤

Kixv xidfOd oi`W ,dxEng dxdf ©̀§¨¨£¨¤¥©©§¦¨¦
xaFrd lr lHEIW WpFrd Edn Wxtl§¨¥©¨¤¤©©¨¥
xaFrd lM' dxvwA fnFx `N` ,dilr̈¤¨¤¨¥¦§¨¨¨¨¥
dUrI dn Wxtl ilA '...mixaCd lr©©§¨¦§¦§¨¥©¥¨¤
WFWgie oiaIW rnFXl dfA ice ,Fl§©¨¤©¥©¤¨¦§©§

WpFrd zxnEgn.xvw `xwn EpivnE ¥§©¨¤¨¦¦§¨¨¨
,df oFbM'oiw bxFd lM okl' FnM §¤§¨¥¨¥©¦

(eh ,c ziy`xa),WWxit `le mGB`dI dn ¤¦¥§Ÿ¥©©§¥
FWprzFIxAd z` d"awd xidfd - ¨§¦§¦¤©§¦

bFxdIW in lM' iM ,oiwA rFBtl `NW¤Ÿ¦§©§©¦¦¨¦¤©£
xzFi Wxtn Fpi`e '...oiw z`o`M s` . ¤©¦§¥§¨¥¥©¨

mEGB oFWl 'FzF` dPrz dPr m`'- ¦©¥§©¥§¦
,`Ed dxEng dxdf`e mEI`,xnFlM ¦§©§¨¨£¨§©

q,LNW z` lFHil LtFWxiR `le §¦¤¤§§Ÿ¥©
.lFHil FtFQW WpFrd Edn aEzMd©¨©¨¤¤¦

e :FWExiR aEzMd KWndedOl`di §¤§¥©¨¥§¨¨§¥
?KM lM xEng FWprwrvi wrv m` iM ¨§¨¨¨¦¦¨Ÿ¦§©

('Fbe) il`EPnwp`e EPrnW`,`"n ,m"`x) ¥©§¤§¨¤§¤§§¤
(i"`a:bk dxez
(bk)úBðîìà íëéLð eéäåmkipaE §¨§¥¤©§¨§¥¤

minFzi.ikexn`PW rnWOn §¦§¦¦©§¨¤¤¡©



עי mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy
אם  הּתבה, ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעכׁשו
למלכים  וכן עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנקּודה
ּכל  (ּבצירי) לאלהים וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹולרגלים
אחד  ענין וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאלהים
וכן  מדּבר. מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּויין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבענין

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם לאֹותם לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע פו)לעיר, (תהלים ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפּתח  לינּקד הצר ּפרׁש, ׁשּלא לפי ּבאלהים", ּכמֹו ּכבר ∑Ì¯ÁÈ."אין והלא "יחרם", נאמר ולּמה יּומת. ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ»√»ְְֱֲֳֶַַַָָָָָֹ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו יז)נאמרה לפי (דברים אּלא וגֹו'"? ההיא האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את "והֹוצאת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לאלהים  "זֹובח ּכאן ל ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא מיתה, חּיב עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשהם  ,והמנּס הּמקטיר מרּבה אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית עבֹודה ּזביחה, מה ,ל לֹומר ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָיחרם",
.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה ׁשאין ּבין ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת לכל עליהם וחּיבין ּבפנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעבֹודֹות

והמנּׁשק והמגּפף והמרּבץ המכּבד ּכגֹון: עבֹודֹות, ׁשאר ּבאזהרה -אבל אּלא ּבמיתה, .אינֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(ë)íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàa§¤¬¤¦§¨«¦

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

milil`l `N` WcFwl dpeEMd oi`W; ¤¥©©¨¨§¤¤¨¤¡¦¦
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e ,milil`l `id dpeEMdWKixv oi` ¤©©¨¨¦¨¡¦¦§¥¨¦
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'miklnl' oke ;xir dfi`l ,xAcn¦§¨§¥¤¦§¥¦§¨¦
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,rnWnA midl` lM - 'midl`l'¥Ÿ¦¨¡Ÿ¦§©§¨
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F` ,eil`n oaEnE xExA xaC `EdW¤¨¨¨¨¥¥¨

,xg` mFwnA WxFtn `EdW xg`nFnM ¥©©¤§¨§¨©¥§
'xirl' 'xAcOl' 'KlOl'xn`p ENi`M) ©¤¤©¦§¨¨¦§¦¤¡©

('xirdl' ,'xAcOdl' ,'KlOdl'gYR) §©¤¤§©¦§¨§¨¦©¨
,(df oiprA cg` oipr unweFpi`W §¨©¦§¨¤¨§¦§¨¤¤¥

xW`M `N`,xAcn Kln dfi`A rcFp ¤¨©£¤¨§¥¤¤¤§©¥

;xAcn xir dfi`A rcFp 'xirl' oke§¥¨¦¨§¥¤¦§©¥
'midl`l' okeo`M xEn`dozF`l - §¥¨¡Ÿ¦¨¨¨§¨

:xg` mFwnA mdilr mYxdfEdW`l' ¤§©§¤£¥¤§¨©¥Ÿ
'ipR lr mixg` midl` Ll didizeny) ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦©¨¨

(a ,k.Wxtl Wi okeoi`' :Fa `vFIM §¥¥§¨¥©¥¥
'midl`a LFnM(g ,et mildz)dnFC oi`] ¨¨¡Ÿ¦¥¤
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,xAcn `Ed midl` EN`AKxvEd §¥¡Ÿ¦§©¥§©

,g"YR cwPil`"dA ,'midl`dA' FnM ¦¨¥©¨§§¨¡Ÿ¦§¥
KFYn mipaEnE mirEci mdW ,dricid©§¦¨¤¥§¦¨¦¦

oiprd(g"eyl ,`xwnd zpad): ¨¦§¨
.íøçé,xnFlM.znEi'mxg' oFWl oMW ¨¢¨§©¨¤¥§¥¤

,dbixde dzin oFWNn `Ed o`M xEn`d̈¨¨¦§¦¨©£¦¨
`l mc`d on mxgi xW` mxg lM' FnM§¨¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨Ÿ

'znEi zFn dcRi(hk ,fk `xwie). ¦¨¤¨
xn`p dOleo`M'midl`l gaf,'mxgi §¨¨¤¡©¨Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨

dxfÎdcFar caFrd lr cOll icM§¥§©¥©¨¥£¨¨¨
,dzinA `EdWFa dxn`p xak `lde ¤§¦¨©£Ÿ§¨¤¤§¨

xg` mFwna dzin(d ,fi mixac)'KlIe ¦¨§¨©¥©¥¤
'ebe mdl EgYWIe mixg` midl` carIe©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦©¦§©¨¤
z` F` `Edd Wi`d z` z`vFde§¥¨¤¨¦©¤

'Fbe `edd dX`dmipa`A mYlwqE ¨¦¨©¦§§©§¨¨£¨¦
EzneWxit `NW itl `N` ?'mW ¨¥¤¨§¦¤Ÿ¥©¨

aEzMd,dzin aiIg dcFar Efi` lr ©¨©¥£¨©¨¦¨
ickExn`z `NWWlMdzFcFar §¥¤ŸŸ©¤¨¨£

md ixd ,dxfÎdcFarl cFaM KxC mdW¤¥¤¤¨©£¨¨¨£¥¥
,dzinAzcFarl zFnFC odW itl §¦¨§¦¤¥©£©

Kkl ,mW dxEn`d d`eegYWd`A ¦§©£¨¨¨£¨¨§¨¨

aEzMd'gaFf' o`k Ll WxitE ©¨¥©§¨¥©
mxgi midl`lLl xnFl ,caNOW ¨¡Ÿ¦¨¢¨©§¤¦§©

dzin miaiIg oi` d`eegYWd zcFar£©¦§©£¨¨¥©¨¦¦¨
,dgiafl dnFCd dcFar lr `N`dn ¤¨©£¨©¨¦§¦¨©

dgiaG`id ixdziUrPd dcFar §¦¨£¥¦£¨©©£¥
minXl miptAziaA -mWl WCwOdÎ ¦§¦©¨©¦§¥©¦§¨§¥

,'dKQpnde xihwOd dAxn ip` s ©̀£¦©§¤©©§¦§©§©¥
zFcFar odWzFUrPdmiptAÎziaA - ¤¥£©©£¦§¦§¥

,'d mWl WCwOdEwxW aEzMd cOln ©¦§¨§¥§©¥©¨¤©
EN` oFbM zFcFarAmdilr miaiIg ©£§¥©¨¦£¥¤

DMxCW oiA ,dxfÎdcFar lkl§¨£¨¨¨¥¤©§¨
Dcarl DMxC oi`W oiA KkA Dcarl§¨§¨§¨¥¤¥©§¨§¨§¨

KkAdxfÎdcFarl m`Ur m` oiA - §¨¥¦£¨¨©£¨¨¨
m` oiaE ,EN` zFcFarA DzcFar KxCW¤¤¤£¨¨©£¥¥¦
`id KM `NW dxfÎdcFarl m`Ur£¨¨©£¨¨¨¤Ÿ¨¦

DzcFar KxC,zFcFar x`W la` ; ¤¤£¨¨£¨§¨£
cAknd :oFbMziA dTpnE `h`hn - §©§©¥§©£¥§©¤¥

,milil`duAxndelr min sNfn - ¨¡¦¦§©§©¥§©¥©¦©
z` aiMWdl icM Daiaq dnc`d̈£¨¨§¦¨§¥§©§¦¤

,wa`dsRbnde,wAgn -,wXpnde ¨¨¨§©§©¥§©¥§©§©¥
ÎdcFarl EN` oirn zFcFar dUr m ¦̀¨¨£¥¥¥©£¨
,EN` zFcFarA DzcFar KxC oi`W dxf̈¨¤¥¤¤£¨¨©£¥

`N` ,dzina Fpi``Ed ixddxdf`A ¥§¦¨¤¨£¥§©§¨¨
oNdl dxEn`d(ck ,bk),'mcarz `le' ¨£¨§©¨§Ÿ¨¨§¥

milil`l dxfÎdcFar caFrd lMW¤¨¨¥£¨¨¨¨¡¦¦
DzcFar KxC oi`W s` ,cFaM KxC¤¤¨©¤¥¤¤£¨¨

dUrY `lA xaFr ,KkA(:q oixcdpq)(i"`a): §¨¥§Ÿ©£¤
k dxez

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת מט)ּכמֹו:(קונטרליאר"ר ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ¿≈…∆ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ¿…
epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, אּתה אם "אף :ל ולֹומר ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְְְִֵַַַַָָ

מּמדינה  ּבא אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּגרים
ׁשם  לגּור .אחרת ֶֶַָָ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑ ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לעּנֹותם  מצּוי ודבר .ּכח, ְְַַָָָָֹ

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּב"א  אבל יצעק", ּכמֹו"אםֿצעק להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם ולא (בראשית ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

אםֿצעק  "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹּפרׁש
וגֹו'" אלי .יצעק ְְִֵַַ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑ ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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miiFBM mlFrn Eid `l l`xUi ipAW iR¦¤§¥¦§¨¥Ÿ¨¥¨©¦
lMn ,l`xUi miUrpe mixiIBzOd©¦§©§¦§©£¦¦§¨¥¦¨

lW df i`pB oFWl KiIW mdA mB mFwn̈©¨¤©¨§§©¤¤
W itl ,'mixB'lMcFqi,'xB' oFWl ¥¦§¦¤¨§§¥

,FWExiRDzF`A clFp `NW mc` ¥¨¨¤Ÿ©§¨
zxg` dpicOn `a `N` ,dpicn§¦¨¤¨¨¦§¦¨©¤¤

,mW xEbll`xUi ipA Eid dN`ke ¨¨§¨¥¤¨§¥¦§¨¥
mixvnA(i"gp ,m"`x):`k dxez §¦§©¦

(`k).ïepòú àì íBúéå äðîìà ìk̈©§¨¨§¨Ÿ§©
mc` lkl oiCd `Ed,FzFPrl xEq`W ©¦§¨¨¨¤¨§©

'mFzie dpnl`' aEzMd hwp `le`N` §Ÿ¨©©¨©§¨¨§¨¤¨
itldeFdA aEzMd xACWxacA - §¦¤¦¥©¨§¤§¨¨

,zFidl libxdW itlzFpnl`e minFzI ¨¨¦¦§§¦¤§¦§©§¨
ixdgkÎiWEWY mdilAn miWNg - £¥¥§¥Ÿ©©¨¦¦§¦

,KnFze xfFriEvn xace`EdmzFPrl ¥§¥§¨¨¨§©¨
(`zlikn):ak dxez

(ak).Búà äpòú äpò íàoFWl ¦©¥§©¥Ÿ§
il` wrvi wrv m` iM' aEzMd KWnd¤§¥©¨¦¦¨Ÿ¦§©¥©
zpizp EdGW dxFn ,''ebe iR` dxge 'ebe§¨¨©¦¤¤¤§¦©
hExiR Fpi`e ,eiptl xEn`dl mrh©©§¨¨§¨¨§¥¥
dnA oM m`e .FzF` dPrnd lW FWpr̈§¤©§©¤§¦¥§©
'Fz` dPrz dPr m`' aEzMd ligzdX¤¦§¦©¨¦©¥§©¥Ÿ

`N` ,FWpr `dI dn WxiR `ldf ixd Ÿ¥©©§¥¨§¤¨£¥¤
,xvw `xwn`le eixacA xSiTW ¦§¨¨¨¤¦¥¦§¨¨§Ÿ
,FzpeEM WxiRmGBxidfde miI` - ¥©©¨¨¦¥¦¥§¦§¦

,FzF` dPrnd lM z` dxnEgA`le §§¨¤¨©§©¤§Ÿ
Wxit`dI dn,FWpFrlW DMxckE ¥©©§¥§§©§¨¤

Kixv xidfOd oi`W ,dxEng dxdf ©̀§¨¨£¨¤¥©©§¦¨¦
xaFrd lr lHEIW WpFrd Edn Wxtl§¨¥©¨¤¤©©¨¥
xaFrd lM' dxvwA fnFx `N` ,dilr̈¤¨¤¨¥¦§¨¨¨¨¥
dUrI dn Wxtl ilA '...mixaCd lr©©§¨¦§¦§¨¥©¥¨¤
WFWgie oiaIW rnFXl dfA ice ,Fl§©¨¤©¥©¤¨¦§©§

WpFrd zxnEgn.xvw `xwn EpivnE ¥§©¨¤¨¦¦§¨¨¨
,df oFbM'oiw bxFd lM okl' FnM §¤§¨¥¨¥©¦

(eh ,c ziy`xa),WWxit `le mGB`dI dn ¤¦¥§Ÿ¥©©§¥
FWprzFIxAd z` d"awd xidfd - ¨§¦§¦¤©§¦

bFxdIW in lM' iM ,oiwA rFBtl `NW¤Ÿ¦§©§©¦¦¨¦¤©£
xzFi Wxtn Fpi`e '...oiw z`o`M s` . ¤©¦§¥§¨¥¥©¨

mEGB oFWl 'FzF` dPrz dPr m`'- ¦©¥§©¥§¦
,`Ed dxEng dxdf`e mEI`,xnFlM ¦§©§¨¨£¨§©

q,LNW z` lFHil LtFWxiR `le §¦¤¤§§Ÿ¥©
.lFHil FtFQW WpFrd Edn aEzMd©¨©¨¤¤¦

e :FWExiR aEzMd KWndedOl`di §¤§¥©¨¥§¨¨§¥
?KM lM xEng FWprwrvi wrv m` iM ¨§¨¨¨¦¦¨Ÿ¦§©

('Fbe) il`EPnwp`e EPrnW`,`"n ,m"`x) ¥©§¤§¨¤§¤§§¤
(i"`a:bk dxez
(bk)úBðîìà íëéLð eéäåmkipaE §¨§¥¤©§¨§¥¤

minFzi.ikexn`PW rnWOn §¦§¦¦©§¨¤¤¡©



mihtynעב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy
ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיתֹומים?
יֹודעים  ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹותהיינה

נׁשּבּו אם מתּו, .אם ְִִִֵ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑ אחד וזה מג', חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
עא)∑‡˙ÈnÚŒ.מהן  ענּיי (ב''מ  אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי ונכרי, עּמי ֵֶ∆«ƒְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

העני, את מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעיר
עּמי  ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? .ּולאיזה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

CnÚ ÈÚ‰Œ˙‡∑(עני אּתה ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל Lk‰.הוי BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְְְִִֶָָָֹ
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו עליו ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע ּתכלימהּואּתה .לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

CL∑ עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה חּבּורה ׁשנֹוׁש נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ∆∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ .קדקדֹו. ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'mkz` iYbxde'mElMrcFi ipi` §¨©§¦¤§¤§¥¦¥©
mkiWPWdpiidYmkipaE zFpnl` ¤§¥¤¦§¤¨©§¨§¥¤

Eididllw Ef ixd `N` ?minFzi ¦§§¦¤¨£¥§¨¨
,zxg`iYbxde' zllw lr sqFp ©¤¤¨©¦§©§¨©§¦
,'mkz`WmWe iaXA ElRi miWp`d ¤§¤¤¨£¨¦¦§©§¦§¨

KM KFYnE ,mzF` EbxdimiWPd EidI ©©§¨¦¨¦§©¨¦
zFxExvxYid ilAn (zFpEbr ,zFxEWw) §§£¦§¦¤¥
`UPdlzFIg zFpnl`Mitl ,`NW §¦¨¥§©§¨©§¦¤Ÿ

dpiidze odilrA zzinl micr Eidi¦§¥¦§¦©©§¥¤§¦§¤¨
,`UPdl zFxEq`mkizFWp ,xnFlM £§¦¨¥§©§¥¤

zFpnl`M `l la` zFpnl` dpiidY¦§¤¨©§¨£¨Ÿ§©§¨
xg`l `UPdl zFxYEnd zFxEnBE ;Fnk §©¨§¦¨¥§©¥§

ok,minFzi Eidi mipAd`l la` ¥©¨¦¦§§¦£¨Ÿ
,mixEnB minFziM EaWgimEgiPi `NW ¥¨§¦¦§¦¤Ÿ©¦

mdia` iqkpl cxil oiCÎziAWxil ¥¦¥¥§¦§¥£¦¤¦©
,mzF`m` Ezn m` mircFi oi`W itl ¨§¦¤¥§¦¦¥¦
EAWp(g"lt ozp iaxc zea` :gl `rivnÎ`aa): ¦§

ck dxez
(ck).énò úà äåìz óñk íàiAx ¦¤¤©§¤¤©¦©¦

lM ,xnF` l`rnWizFpFWl'm`' ¦§¨¥¥¨§¦
dxFYAW 'm`'e`N` daFg mpi` §¦¤©¨¥¨¨¤¨

,zEWx'm`' zaiYW itl ,xnFlM §§©§¦¤¥©¦
mixaCdW ,'i`pY' oFWlM zWOWn§©¤¤¦§§©¤©§¨¦
`l F` didi m` dnÎxacA miiElY§¦¦§©¨¦¦§¤Ÿ
iUrnA xAcn aEzMdWM okle .didi¦§¤§¨¥§¤©¨§©¥§©£¥
rnWn ,'Kke KM dUri m`' ,mc`d̈¨¨¦©£¤¨§¨©§©
Fpi`e ,FpFvxA iElY xaCd xTirW¤¦©©¨¨¨¦§§¥
z` zFUrl dvxY 'm`' :xnFlkE] daFg¨§©¦¦§¤©£¤
,dfke dfM otF`A FzF` dUr ,xaCd©¨¨£¥§¤¨¤§¨¤
xaCd z` zFUrl dvxY `l m` la £̀¨¦Ÿ¦§¤©£¤©¨¨

,[mElM zFUrl aiIg Lpi` ,llMuEg §¨¥§©¨©£§
dWlXniR lr s`W zF`xwn ¦§Ÿ¨¦§¨¤©©¦

`N` zEWx mpi` ,'m`' oFWlA Exn`PW¤¤¤§¦§¦¥¨§¤¨
,daFgE`xwndf`Ed:odn cg`m`' ¨¦§¨¤¤¨¥¤¦

zpizp ixdW ,'iOr z` delY sqM¤¤©§¤¤©¦¤£¥§¦©
,daFg `N` ,zEWx Dpi` iprl d`eld©§¨¨¤¨¦¥¨§¤¨¨

xn`PW(g ,eh mixac)'EPhiarY harde' ¤¤¡©§©£¥©£¦¤
(`zlikn):

énò úàKOr iprd z`.aEzMd Kix`d ¤©¦¤¤¨¦¦¨¤¡¦©¨
dnicTd xcq z` EpcOll icM FpFWlA¦§§¥§©§¥¤¥¤©§¦¨

:d`eld zpizpALOn zFell E`A m` ¦§¦©©§¨¨¦¨¦§¦§
ipAn cg`iOr(l`xUIn),ixkpeoi`e ¤¨¦§¥©¦¦¦§¨¥§¨§¦§¥

,mdn cg`l `N` zFeldl LciAiOr §¨§§©§¤¨§¤¨¥¤©¦
mcFwmbe ,l`xUIl zFeldl mcwd - ¥©§¥§©§©¦§¨¥§©

Lilr ,ziAixA zFell dvFx ixkPd m ¦̀©¨§¦¤¦§§¦¦¨¤
FzFeldlE l`xUId z` sicrdl§©£¦¤©¦§¨¥§©§

;mPigAE`A m`xiWre iprzrA) §¦¨¦¨¨¦§¨¦§¥
,(zFpOEfn zFrnl wEwf `EdW FwgC̈§¤¨§¨§¨

LiIpr) ;mcFw iprLYgRWOniIpre ¨¦¥£¦¤¦¦§©§§©£¦¥
LiIpr - LxirLYgRWn ipAn ¦§£¦¤¦§¥¦§©§§

,zxg` xir iIpre Lxir iIpr ;(oincFw§¦£¦¥¦§©£¦¥¦©¤¤
FrnWn dfe .oincFw Lxir iIprlW £¦¥¦§§¦§¤©§¨¤

:EN` dnicw ipiC Epcnl EPOOW aEzMd©¨¤¦¤¨©§¦¥§¦¨¥
`le Edelz iOr z` - delY sqM m ¦̀¤¤©§¤¤©¦©§¥§Ÿ

iOrn dfi`lE ;iFbl?zFeldl miCwY §§¥¤¥©¦©§¦§©§
,iprd z`xiWr iptl FniCwdl; ¤¤¨¦§©§¦¦§¥¨¦

KOrW FzF`l ?ipr dfi`lEmiCwdl - §¥¤¨¦§¤¦¨§©§¦
z`e ,LYgRWOn Ll miaFxTd z ¤̀©§¦§¦¦§©§§§¤
mixg` miIpr iptl ,LOr mixBd©¨¦¦§¦§¥£¦¦£¥¦

(.`r `rivnÎ`aa ,`zlikn).

xg` xaC),aEzMd on l"fg EWxC ¨¨©¥¨§¦©¨
:l`xUil xn`e d"awd xidfdWúà ¤¦§¦§¨©§¦§¨¥¤

.énòoFiGA bdpn FA bdpz `NW ©¦¤Ÿ¦§©¦§©¦¨
,d`eldAWiIAzIW otF`A Fl zFeldl §©§¨¨§©§§¤¤¦§©¥

itl ,lM oirl Fl zFeldl oFbkE ,KkA§¨§§©§§¥Ÿ§¦
`EdWn,iOrmr z` zFGal iE`x oi`e ¤¥©¦§¥¨§©¤©

'd:.Cnò éðòä úàlMYqn ied ¤¤¨¦¦¨¡¥¦§©¥
ipr dY` ENi`M LnvrAKixve §©§§§¦©¨¨¦§¨¦

`NW dvFx ziid i`CeaE ,d`eldl§©§¨¨§©©¨¦¨¤¤Ÿ
d`eldd zrA dGAzY(`negpz):( ¦§©¤§¥©©§¨¨

.äLðk Bì äéäú àì,xnFlM`l Ÿ¦§¤§Ÿ¤§©Ÿ
dwfga EPrAzzaFgd z` rFxtl. ¦§¨¤§¨§¨¦§©¤©

'dWFp FA didz `l' xn`p `l KkitlE§¦¨Ÿ¤¡©Ÿ¦§¤¤
,cOll icM ,'dWpM Fl didz `l' `N ¤̀¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤§¥§©¥

WFl oi`W rcFi dY` m`rFxtl ¤¦©¨¥©¤¥¦§©
,aFgd z`eilr dnFc idY l` ¤©©§¦¤¨¨

`N` ,Fzield ENi`MFOr bdpzd §¦¦§¦¤¨¦§©¥¦
Fzield `l ENi`M.mlFrn,xnFlM §¦Ÿ¦§¦¥¨§©

,dWFpM eil` Lnvr z` d`xY `lŸ©§¤¤©§§¥¨§¤
W icMEdnilkz `l(:dr `rivnÎ`aa) §¥¤Ÿ©§¦¥
(my i"yx):

.CLð:FWExiR.ziAxitl 'KWp' `xwpe ¤¤¥¦¦§¦§¨¤¤§¦
dxEAg KWFPW ,Wgp zkiWpk `EdW¤¦§¦©¨¨¤¥©¨

WiBxn Fpi`e ,Flbxa dPhwqx`d z` §©¨§©§§¥©§¦¤¨¤¤
,dkiWPd zrA cIn`Ed mF`ztE ¦¨§¥©§¦¨¦§

Fcwcw cr gtFpe uAvan,(FW`x)KM §©§¥§¥©©¨§¢Ÿ¨
ziAx,deFNd oFnn z` zxQgn ¦¦§©¤¤¤¨©¤

dNigYAcr ,xMip Fpi`e WiBxn Fpi` ©§¦¨¥©§¦§¥¦¨©
ziAxdWe zgtFYoFnn FxQgnE dlFr ¤¨¦¦©©§¨§©§¨

dAxd(`negpz):dk dxez ©§¥
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(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
חּיב הּזמן  אּתה ּכּמה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּפעמים. ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ּדין ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלי,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLz LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום הּׁשמׁשּכל ּוכבא ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿי ֹום מחר, ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו .(מכילתא)ּתחזר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(åë)àåä ékäna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
:éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay `"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּורים ּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑ ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵַָ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
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עג mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy
ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיתֹומים?
יֹודעים  ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹותהיינה

נׁשּבּו אם מתּו, .אם ְִִִֵ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑ אחד וזה מג', חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
עא)∑‡˙ÈnÚŒ.מהן  ענּיי (ב''מ  אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי ונכרי, עּמי ֵֶ∆«ƒְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

העני, את מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעיר
עּמי  ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? .ּולאיזה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

CnÚ ÈÚ‰Œ˙‡∑(עני אּתה ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל Lk‰.הוי BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְְְִִֶָָָֹ
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו עליו ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע ּתכלימהּואּתה .לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

CL∑ עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה חּבּורה ׁשנֹוׁש נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ∆∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ .קדקדֹו. ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»
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(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
חּיב הּזמן  אּתה ּכּמה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּפעמים. ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ּדין ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלי,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLz LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום הּׁשמׁשּכל ּוכבא ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿי ֹום מחר, ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו .(מכילתא)ּתחזר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(åë)àåä ékäna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
:éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay `"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּורים ּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑ ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵַָ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk).ìaçz ìáç íàoFWl lM ¦¨Ÿ©§Ÿ¨§
'dlag',oFMWn iAbl `xwOA xEn`d £¨¨¨¨©¦§¨§©¥©§

Fpi`lroFMWnlW FpFvxA oYiPd ¥©©§©¦¨¦§¤
deFNdd`eld zrWAgihadl icM ©¤¦§©©§¨¨§¥§©§¦©

,aFgd oFrxR z``N`oFMWn lr ¤¥§©¤¨©©§
deNd z` oipMWnOWFgxM lrA ¤§©§§¦¤©Ÿ¤§©¨§

,rxFt Fpi`e onGd riBOWMzpn lr §¤©¦©©§©§¥¥©©§¨
oFMWn lre ,aFgd z` rFxtl Fgixkdl§©§¦¦§©¤©§©©§
la` ,daWd lW df oiC xn`p dfM̈¤¤¡©¦¤¤£¨¨£¨
Fpi` deFNd lW FpFvxA oYiPd oFMWn©§©¦¨¦§¤©¤¥
Fl aiWdl aiIg Fpi`e ,'dlag' llkA¦§©£¨¨§¥©¨§¨¦

FaFg z` rxtIW cr(:ciw `rivnÎ`aa) ©¤¦§©¤
(m"`x).

).ìBaçz ìBáçLl ltMaEzMdAoFWl ¨©§¨©§©¨§§
,dlaglFHil dY` KixSW Ll xnFl £¨¨©§¤¨¦©¨¦

Fl FaiWdle,minrt dOM crl`e §©£¦©©¨§¨¦§©
ip` aiIEgn mrH dn LaalA xn`YŸ©¦§¨§©©©§¨£¦
,mrR lM Fl FaiWdle KM lM gFxhl¦§©¨¨§©£¦¨©©
KMW itl ,oFnn il aiIg `Ed `lde©£Ÿ©¨¦¨§¦¤¨

xn`Ll:`EdÎKExAÎWFcTddY` ¨©§©¨¨©¨
,LnvrAixde ,il aiIg dY` dOM §©§§©¨©¨©¨¦©£¥

Wn`e Wn` lM ilv` dlFr LWtp©§§¨¤§¦¨¤¤¨¤¤
(dlile dlil)oiC zpzFpelr oFAWge ©§¨¨©§¨§¤¤¦§¤§©

,LiUrneLWtpe ,iptl zaiIgznÎs` ©£¤§©§§¦§©¤¤§¨©§©
okÎiRÎlrLl Dxifgn ip`,xwFA lkA ©¦¥£¦©£¦¨§§¨¤
dY` s`itM deFNd mr bdpzdl Lilr ©©¨¨¤§¦§©¥¦©¤§¦

KkitlE ,LOr bdFp ip`WaWde lFh ¤£¦¥¦§§¦¨§¨¥
e lFhaWdLl aiIg `EdW iRÎlrÎs` §¨¥©©¦¤©¨§

(`negpz):(
.Bì epáéLz LîMä àa ãòoi` ©Ÿ©¤¤§¦¤¥

Llv` oFMWOd `di mFId lMW FWExiR¥¤¨©§¥©©§¤§§
,Fl EPaiWY f`e WnXd rwWYW cr©¤¦§©©¤¤§¨§¦¤
aWEn `di' FWExiR 'Fl EPaiWY' `N ¤̀¨§¦¤¥§¥¨

,xnFlkE ,'Fl xfgEnEEPaiWY mFId lM §¨§©¨©§¦¤
E ,WnXd `A cr Flaxra`ak ©Ÿ©¤¤¨¤¤§Ÿ
EPlHze xFfgY WnXd`die EPOn ©¤¤©£§¦§¤¦¤¦¥

Llv`.xgn lW xwa `aIW cr ¤§§©¤¨ŸŸ¤¤¨¨
oi`W ,xAcn aEzMd mFiÎzEqkaE¦§©¨§©¥¤¥

,dliNA Dl KixvlFHil lFki Kkitl ¨¦¨©¨§¨§¦¨¨¦
oiC ENi`e .mFIA FxifgdlE dliNA DzF`¨©©§¨§©£¦©§¦¦
`vY iM zWxtA WxFtn dlil zEqM§©§¨§¨§¨¨©¦¥¥

(bi ,ck mixac)EPOn DzF` lFHil lFkIW ,¤¨¦¨¦¤

eilre ,Dl wEwf oi`WM mFIA wx©©§¤¥¨¨§¨¨
dliNA Fl FaiWdl(:ciw `rivnÎ`aa ,`zlikn) ©£¦©©§¨

(m"`x ,my i"yx):ek dxez
(ek).äúeñë àåä ékziNh EfcbAd - ¦¦§Ÿ©¦©¤¤

mFIA DzF` miWaFNW oFilrd: ¨¤§¤§¦¨©
BúìîNFxrl.wElg EfWEaNd - ¦§¨§Ÿ¨©§

FxFr z` dQknd oFYgYd: ©©§©§©¤¤
.ákLé änarSOd z` zFAxl- ©¤¦§¨§©¤©©¨

KWnA dHOd z` FA miQkOW iEQiMd©¦¤§©¦¤©¦¨§¤¤
Fl aiWdl aiIg DzF` s`W ,mFId©¤©¨©¨§¨¦
mB FzHin lr aMWl lkEIW icM ,mFIA©§¥¤©¦§©©¦¨©

mFIA(`zlikn)(l"kyn ,oexkfd):fk dxez ©
(fk).ìl÷ú àì íéäìà''midl` ¡Ÿ¦Ÿ§©¥¡Ÿ¦

WcFw lW mWl oiA WOWn o`M xEn`d̈¨¨§©¥¥§¥¤¤
e ,mipiICl oiaEixddxdf`EfzllFM ¥©©¨¦©£¥©§¨¨¤¤
od :mdipW z`mXd zMxal dxdf` ¤§¥¤¥©§¨¨§¦§©©¥

,(xFdpÎibq oFWlA ,dllw)eoddxdf` §¨¨¦§©¦§§¥©§¨¨
oiIC zllwl(.eq oixcdpq)(`"eb):gk dxez §¦§©©¨

(gk).EúàìîiEPiM `Ed 'd`ln' §¥¨§§¥¨¦
rxGdW mW lr ,DlECiB onfA d`EaYl©§¨¦§©¦¨©¥¤©¤©
'd`lnd WCwY oR' :FnM] `NnznE lcB̈¥¦§©¥§¤¦§©©§¥¨



mihtynעד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy
ּדמע  לׁשֹון מהּו ˙‡Á¯.יֹודע ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה ׁשּלא לא ְֵֶַַַ…¿«≈ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

לתרּומה  ּומעׂשר לבּכּורים ּתרּומה ÈÏŒÔzz.יקּדים EÈa ¯BÎa∑.הּכהן מן סלעים ּבחמׁש ּכבר לפּדֹותֹו והלא ְְְְֲִִִִֵַַָָ¿»∆ƒ∆ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ
ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? ּבמקֹום עליו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹצּוה

יח)ׁשּנאמר: נֹותנֹו(במדבר ּכ ואחר יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן "ּופדּויו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
.לּכהן  ֵַֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן אזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָ

כב)להּלן אף (ויקרא ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור .(מכילתא)"ׁשמיני" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם ואם אם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(my i"yx d`x ;h ,ak mixac)xq`Y oR -¤¥¨¥
xEn`d 'Lz`ln'E .[dlik`A d`EaYd©§¨©£¦¨§¥¨§¨¨
zaFg' xn`p ENi`M `Ed ixd o`M̈£¥§¦¤¡©©

d :FWExitE ,'Lz`lnzlhEOd daFg §¥¨§¥©¨©¤¤
Lz`Eaz `NnzYWM Lilr̈¤§¤¦§©¥§¨§

,mixEMA mde ,lXAzdlDA miaiIgW §¦§©¥§¥¦¦¤©¨¦¨
,liWadl d`EaYd dligzOWM cIn¦¨§¤©§¦¨©§¨§©§¦

dlcbE zxAEgn DcFrA(`"eb ,m"`x): §¨§¤¤§¥¨
.EòîãåFfdnExYd(`zlikn).xne`e §¦§£©§¨

:i"yx,'rnC' oFWl Edn rcFi ipi`e§¥¦¥©©§¤©
dnExY lr df oFWl ltFp cvike: §¥©¥¨¤©§¨

.øçàú àì`NW dxdf` Ff oi`xg`l Ÿ§©¥¥©§¨¨¤Ÿ§©¥
,odMl dnExYde mixEMiAd z`ad z ¤̀£¨©©¦¦§©§¨©Ÿ¥
mzF` xg`Y `l :FWExiR `N ¤̀¨¥Ÿ§©¥¨
,xnFlM ,mdiptl zxg` daFg miCwdl§©§¦¨©¤¤¦§¥¤§©
z` xg`l ozWxtd xcq dPWz `lŸ§©¤¥¤©§¨¨¨§©¥¤
,xgE`nd z` miCwdlE mCwEOd©§¨§©§¦¤©§¨
mixEMal dnExY miCwi `NW¤Ÿ©§¦§¨§¦¦

,dnExzl xUrnEitl mWixtY `N` ©£¥¦§¨¤¨©§¦¥§¦
KMÎxg`e ,dnExY ,mixEMiA :xcQd©¥¤¦¦§¨§©©¨

xUrn(`zlikn)(`"eb): ©£¥
éða øBëa.éì ïzz EFWExiR oi` §¨¤¦¤¦¥¥

,'dl WcFw zFidl d"awdl EdpYYW¤¦§¥§¦§¤©
Lilr `N`on mirlq Wnga FzFCtl ¤¨¨¤¦§§¨¥§¨¦¦

,odMdxn`PW FnM(fhÎeh ,gi xacna)K`' ©Ÿ¥§¤¤¡©©
LMxrA 'ebe mc`d xFkA z` dCtz dcR̈Ÿ¦§¤¥§¨¨¨§¤§§
dlrn KM ici lre ,'milwW zWng sqM¤¤£¥¤§¨¦§©§¥¨©£¤

Fl FzF` Yzp ENi`M d"awd Lilr̈¤§¦¨©¨
(i"ayxc `zlikn)(m"`x).o`M xn`p dOle§¨¨¤¡©¨

,oAd oFicR lr iEEiSddEv xak `lde ©¦©¦§©¥©£Ÿ§¨¦¨
eilraEzMdxg` mFwnAxFkA lke' : ¨¨©¨§¨©¥§Ÿ§

'dCtY LipaA mc`;k ,cl oldl oke ;bi ,bi lirl) ¨¨§¨¤¦§¤
(myeFl KFnql icM `N` ?xn`Pd z` ¤¨§¥¦§¤©¤¡¨

`Ad wEqRALxFWl dUrY oM' ©¨©¨¥©£¤§§
Lp`vl,'Lp`vÎxFkA oiC z` WiTdlE §Ÿ¤§©¦¤¦§Ÿ§

,eiptl xn`Pd mc`ÎxFkA oicldn §¦§¨¨©¤¡¨§¨¨©
,EdcFR mFi miWlW xg`l mc`ÎxFkA§¨¨§©©§Ÿ¦¥

xn`PW(fh ,gi xacna)Wcg oAn eiEctE' ¤¤¡©§¨¦¤Ÿ¤
,dTcÎdndAÎxFkA s` ,'dCtYxW`M ¦§¤©§§¥¨©¨©£¤

lrA `EdW oFbM daxwdl iE`x Fpi ¥̀¨§©§¨¨§¤©©
FzF` oYil FpiCW ,dGd onGA F` mEn©§©©¤¤¦¦¥

,odklmFi miWlW FA lRhn- §Ÿ¥§©¥§Ÿ¦
lrA aiIEgn mipFW`xd mFi miWlWA¦§¦¨¦¦§¨©©

,Flik`dlE FlCbl xFkAdKMÎxg`e ©§§©§§©£¦§©©¨
odMl FpzFp(:ek zexeka)(my i"yx):hk dxez §©Ÿ¥

(hk).Bnà íò äéäé íéîé úòáLoi` ¦§©¨¦¦§¤¦¦¥
oYi `NW xFkAd lrA lr dxdf` Ff©§¨¨©©©©§¤Ÿ¦¥
iptl daxwdl iE`xd xFkAd z` odMl©Ÿ¥¤©§¨¨§©§¨¨¦§¥

ixd `N` ,mini dpFnWdxdf` Ef §¨¨¦¤¨£¥©§¨¨
odMl,xFkAd z` aixwOd`A m`W ©Ÿ¥©©§¦¤©§¤¦¨

xdni `l ,Fzaxwd z` xdnl§©¥¤©§¨¨Ÿ§©¥
Faixwdl`EdW itl ,dpFnW mcFw §©§¦¤§¨§¦¤

oAxwonf xQEgn,FPnf mlWEd `NW - ¨§¨§©§¨¤Ÿ§©§©
daxwdl iE`x Fpi` oiicre(m"`x): ©£©¦¥¨§©§¨¨

.éì Bðzz éðéîMä íBiadf oFWNn ©©§¦¦¦§¦¦¨¤
lFkioA dUrPW oeiMW xnFl iziid ¨¨¦¦©¤¥¨¤©£¨¤

mini dpFnWl daFg `diFaixwdFa §¨¨¦§¥¨§©§¦
,mFIaW itl ,oM xaCd oi` K`xn`p ©©¥©¨¨¥§¦¤¤¡©

o`MxFkA zndaAxn`pe ,'ipinW' ¨§¤¡©§§¦¦§¤¡©
oNdl- 'ipinW' oiNEg zndaAmFInE' §©¨§¤¡©¦§¦¦¦

'dvxi d`lde ipinXd(fk ,ak `xwie), ©§¦¦¨¨§¨¥¨¤
'deW dxifB' micnl Ep` KM KFYn¦¨¨§¥¦§¥¨¨¨

:dfl df mzFeWdlxEn`d ipinX dn §©§¨¤¨¤©§¦¦¨¨
oNdl`N` aEzMd `A `lxiWkdl §©¨Ÿ¨©¨¤¨§©§¦

daxwdl FzF`nd mFIoNdlE ipinX §©§¨¨¦©§¦¦§©¨
(Kli`e)o`M xEn`d ipinW s` ,Fpi` §¥¨©§¦¦¨¨¨¥

`A `N` ,ipinXd mFIA Faixwdl daFg¨§©§¦©©§¦¦¤¨¨
aEzMdxiWkdldaxwdl FzF`nmFI ©¨§©§¦§©§¨¨¦

de .oNdlE ipinXoFWl 'il FpYY' oi` ©§¦¦§©¨§¥¦§¦§
`N` ,daFgok`EdmFIaE :FrnWn ¨¤¨¥©§¨©

il FpYil i`Xx dY` ipinXd(`zlikn) ©§¦¦©¨©©¦§¦
(n"eviw):l dxez

(l).éì ïeéäz LãB÷ éLðàåoFWl §©§¥¤¦§¦§
`A `NW dxFn 'il oEidY' aEzMd©¨¦§¦¤¤Ÿ¨
`N` ,WcFw iWp` zFidl o`M mzFEvl§©¨¨¦§©§¥¤¤¨
KWnd lr aQEnE `Ed i`pY oFWl§§©¨©¤§¥
`l dtxh dcVA xUaE' aEzMd©¨¨¨©¨¤§¥¨Ÿ

,xnFlkE ,'Elk`zmiWFcw mY` m` Ÿ¥§©¦©¤§¦
zFtxhE zFlap ivETXn miWExtE§¦¦¦¥§¥§¥
iNW mkpi` e`l m`e ,iNW mY` ixd£¥©¤¤¦§¦¨¥§¤¤¦

(`zlikn)(c"c ,m"`x):

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy
ׁשּלי  אינכם Ù¯Ë‰.לאו, ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא)ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּדין

ּבחּייה  ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ידי ‡˙B.על ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ַ
לטרפה  קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהגֹוי
מקּפח  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין הּכתּוב לּמד 'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשמּוּתרת

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל יא)ׂשכר ּתנּו(לעיל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר לׁשֹונֹו". ּכלב יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו .לֹו ְָ

âë(à)Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ
:ñîç ãò úéäì òLø-íò¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ ׁשּלא ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי ÚL¯ŒÌÚ.יׁשמע E„È ˙LzŒÏ‡∑,ׁשקר ּתביעת חברֹו את הּטֹוען ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ«»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶֶֶַַ

חמס  עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְֲִִִֵֶָָ

(á)-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©
:úhäì íéaø éøçà úèðì áø¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äôøè äãOa øNáelW FhEWR itl ¨¨©¨¤§¥¨§¦§¤
EtxHW dndaA xAcn aEzMd ,`xwn¦§¨©¨§©¥¦§¥¨¤¨§
dzhPWM DhgWl miCwde ,zFIg DzF`¨©§¦§¦§¨£¨§¤¨§¨
mEXn dlik`A xEq` DxUAW ,zEnl̈¤§¨¨¨©£¦¨¦
`weeC Fpi` df oiC mpn`e .'dtixh'§¥¨§¨§¨¦¤¥©§¨
otF` lkA `N` ,DzF` EtxHWM§¤¨§¨¤¨§¨¤
,DhgWl EniCwde zEnl dzhPW¤¨§¨¨§¦§¦§¨£¨
dn s` oMW ,dlik`A xEq` DxUA§¨¨¨©£¦¨¤¥©©
,`weecA Fpi` 'dcVA' aEzMd hwPX¤¨©©¨©¨¤¥§©§¨

`N`s`DzF` EtxHW rxi` m` ¤¨©¦¥©¤¨§¨
ziAAoiCdoM,aEzMd xAiCW `N` ©©¦©¦¥¤¨¤¦¥©¨

deFdAitl ,zFidl libxd xacA - §¤§¨¨¨¨¦¦§§¦
`Ed dcVWzFndA KxCW mFwn ¤¨¤¨¤¤¤§¥
oke .sxHil,dqp`PW dxrpA Epivn ¦¨¥§¥¨¦§©£¨¤¤¤§¨

xn`PW(fk ,ak mixac)D`vn dcVa iM' ¤¤¡©¦©¨¤§¨¨
riWFn oi`e dUx`nd dxrPd dwrv̈£¨©©£¨©§Ÿ¨¨§¥¦©

Dl,'itl `N` 'dcVA' aEzMd hwp `le ¨§Ÿ¨©©¨©¨¤¤¨§¦
in oi` dcVAW `Ed zElibxdW¤¨§¦¤©¨¤¥¦

Dl riWFIWoke .:didi `l xW`' ¤¦©¨§¥£¤Ÿ¦§¤
'dlil dxTn xFdh(`k ,bk mixac), ¨¦§¥¨§¨

K` ,'dlil dxTn' aEzMd hwp mpn`W¤¨§¨¨©©¨¦§¥¨§¨©
xAiCW `N` ,mFi dxwnl oiCd `Ed©¦§¦§¥¤¨¤¦¤

.deFdA aEzMditl aEzMd WExiR Edf ©¨§¤¤¥©¨§¦
`A ,l"fg zWxc itl mlE` .FhEWR§¨§¦§¨©¨
xEq` igd on xUAW cOll aEzMd©¨§©¥¤¨¨¦©©¨

,dlik`AEW Fnk:mBxY qElwpE` ©£¦¨§¤§§¦§¥
'`zIg `eig on WilzC xUaE'- §©¦§¦¦¥¨©¨¨

,miIgA DcFrA dIg on WlzPd xUaE¨¨©¦§¨¦©¨§¨©©¦
,xnFlMztxh iciÎlr WlzPW xUA §©¨¨¤¦§©©§¥§¥©

F` dxWk dIg on ,ix` F` a`f§¥£¦¦©¨§¥¨
,dxWk dndAnDcFrAdiIgA(oexkfd): ¦§¥¨§¥¨§¨§©¤¨

.BúBà ïeëéìLz áìkìiFBd s` ©¤¤©§¦©©
FpiC,alMMz` Fl xFMnl xYEnE ¦©¤¤¨¦§¤

DkilWdl xYEOW mWM dtixHd©§¥¨§¥¤¨§©§¦¨
zxYEn dtixHdW itl ,alMl©¤¤§¦¤©§¥¨¤¤

d`pdA.,iFbl Fxknl xYEOW oiPnE ©£¨¨¦©¦¤¨§¨§§
?FrnWnM 'alM' `N` Fpi` F`¥¤¨¤¤§©§¨
xFkn F`' dlapA xnFl cEnlY©§©¦§¥¨¨

'ixkpl(`k ,ci mixac),dliap m`e §¨§¦§¦§¥¨
`UFPd z` d`OhOW] dxEngd©£¨¤§©§¨¤©¥

iFbl Dxknl xYEn [DzF`xnFgeÎlw , ¨¨§¨§¨§©¨¤
dtxhldNTd,[d`Ohn Dpi` oMW] ¦§¥¨©©¨¤¥¥¨§©§¨

W`dYoMÎm` .zF`pd lkA zxYEO ¤§¥¤¤§¨£¨¦¥
LcOll ?'alMl' xnFl cEnlY dn©©§©©¤¤§©¤§

EpOn cAkp alMdWalMlW , ¤©¤¤¦§¨¦¤¤©¤¤
ENi`e ,mPigA dtixHd z` mikilWn©§¦¦¤©§¥¨§¦¨§¦

dliaPd z` mixkFn iFblLcOle . §§¦¤©§¥¨§¦¤§
`EdÎKExAÎWFcTd oi`W aEzMd©¨¤¥©¨¨

,dIxA lM xkU gRwnmEXn oMW §©¥©§©¨§¦¨¤¥¦
l`xUi ipal Egap `l mialMdW¤©§¨¦Ÿ¨§¦§¥¦§¨¥
,zFxFkA zMn zrWA mixvnA§¦§©¦¦§©©©§

xn`PW(f ,`i lirl)l`xUi ipA lklE' ¤¤¡©§Ÿ§¥¦§¨¥
,'FpFWl alM uxgi `lKkitlxn` Ÿ¤¡©¤¤§§¦¨¨©

'FxkU Fl EpY' :`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§§¨

zFtixHd z` Fl KilWdl(`zlikn): §©§¦¤©§¥
` dxez

âë(`).àåL òîL àOú àìoi` Ÿ¦¨¥©¨§¥
`l' FnkE] 'LitA `ivFY l`' FWExiR¥©¦§¦§Ÿ

'`eXl Lidl` 'd mW z` `Vz,k lirl) ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§
(eoFWl o`M xEn`d '`Vz `l' `N` ,[¤¨Ÿ¦¨¨¨¨§

`Ed dlAwmdn cg` xFng `l' FnM] ©¨¨§Ÿ£¤¨¥¤
'iz`Up(eh ,fh xacna)E ,[FnEBxzM ¨¨¦§©§

:qFlwpE`A.'xwWC rnW lAwz `l' §§§¨§©¥§©¦§¨
Ff ixdelAwnl dxdf`ixaC oin`nE ©£¥©§¨¨¦§©¥©£¦¦§¥

rxd oFWl;Fxiag lrEFf ixd ok Fnk ¨¨¨©£¥§¥£¥
dxdf`ixaC rnWi `NW oiIcl ©§¨¨§©¨¤Ÿ¦§©¦§¥

,Fxiag oiCÎlrA `aIW cr oiCÎlrA©©¦©¤¨Ÿ©©¦£¥
lrA oi`WM eizFprh xCqndW itl§¦¤©§©¥©£¨§¤¥©©
Wg Fpi` ,FWigkdl FcbpM cnFr FpiC¦¥§¤§§©§¦¥¨
Fl dhFp oiICd zrCWkE ,xwW ixaCn¦¦§¥¤¤§¤©©©©¨¨
ipXd z` zFMfl KRdn Fpi` aEW¥§©¥§©¤©¥¦

(:f oixcdpq ,`zlikn)(my i"yx):
òLø íò Eãé úLz ìàcr zidl ©¨¤¨§¦¨¨¦§Ÿ¥

qng.xFfrl Lci miUY l` ,xnFlM ¨¨§©©¨¦¨§©£
rWxlzriaY Fxiag z` orFHd §¨¨©¥¤£¥§¦©

,qng cr Fl zFidl EdgihaYW ,xwW¤¤¤©§¦¥¦§¥¨¨
dghadd mvr lr dxdf` Ff ixde©£¥©§¨¨©¤¤©©§¨¨
,ciri `l m` s` ,xwW zEcr cirdl§¨¦¥¤¤©¦Ÿ¨¦
xn`p xaM xwW zEcr zcBd lr oMW¤¥©©¨©¥¤¤§¨¤¡©

(bi ,k lirl)'xwW cr Lrxa dprz `l'Ÿ©£¤§¥£¥¨¤
(`zlikn)(i"`a):a dxez



עה mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy
ּדמע  לׁשֹון מהּו ˙‡Á¯.יֹודע ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה ׁשּלא לא ְֵֶַַַ…¿«≈ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

לתרּומה  ּומעׂשר לבּכּורים ּתרּומה ÈÏŒÔzz.יקּדים EÈa ¯BÎa∑.הּכהן מן סלעים ּבחמׁש ּכבר לפּדֹותֹו והלא ְְְְֲִִִִֵַַָָ¿»∆ƒ∆ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ
ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? ּבמקֹום עליו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹצּוה

יח)ׁשּנאמר: נֹותנֹו(במדבר ּכ ואחר יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן "ּופדּויו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
.לּכהן  ֵַֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן אזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָ

כב)להּלן אף (ויקרא ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור .(מכילתא)"ׁשמיני" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם ואם אם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(my i"yx d`x ;h ,ak mixac)xq`Y oR -¤¥¨¥
xEn`d 'Lz`ln'E .[dlik`A d`EaYd©§¨©£¦¨§¥¨§¨¨
zaFg' xn`p ENi`M `Ed ixd o`M̈£¥§¦¤¡©©

d :FWExitE ,'Lz`lnzlhEOd daFg §¥¨§¥©¨©¤¤
Lz`Eaz `NnzYWM Lilr̈¤§¤¦§©¥§¨§

,mixEMA mde ,lXAzdlDA miaiIgW §¦§©¥§¥¦¦¤©¨¦¨
,liWadl d`EaYd dligzOWM cIn¦¨§¤©§¦¨©§¨§©§¦

dlcbE zxAEgn DcFrA(`"eb ,m"`x): §¨§¤¤§¥¨
.EòîãåFfdnExYd(`zlikn).xne`e §¦§£©§¨

:i"yx,'rnC' oFWl Edn rcFi ipi`e§¥¦¥©©§¤©
dnExY lr df oFWl ltFp cvike: §¥©¥¨¤©§¨

.øçàú àì`NW dxdf` Ff oi`xg`l Ÿ§©¥¥©§¨¨¤Ÿ§©¥
,odMl dnExYde mixEMiAd z`ad z ¤̀£¨©©¦¦§©§¨©Ÿ¥
mzF` xg`Y `l :FWExiR `N ¤̀¨¥Ÿ§©¥¨
,xnFlM ,mdiptl zxg` daFg miCwdl§©§¦¨©¤¤¦§¥¤§©
z` xg`l ozWxtd xcq dPWz `lŸ§©¤¥¤©§¨¨¨§©¥¤
,xgE`nd z` miCwdlE mCwEOd©§¨§©§¦¤©§¨
mixEMal dnExY miCwi `NW¤Ÿ©§¦§¨§¦¦

,dnExzl xUrnEitl mWixtY `N` ©£¥¦§¨¤¨©§¦¥§¦
KMÎxg`e ,dnExY ,mixEMiA :xcQd©¥¤¦¦§¨§©©¨

xUrn(`zlikn)(`"eb): ©£¥
éða øBëa.éì ïzz EFWExiR oi` §¨¤¦¤¦¥¥

,'dl WcFw zFidl d"awdl EdpYYW¤¦§¥§¦§¤©
Lilr `N`on mirlq Wnga FzFCtl ¤¨¨¤¦§§¨¥§¨¦¦

,odMdxn`PW FnM(fhÎeh ,gi xacna)K`' ©Ÿ¥§¤¤¡©©
LMxrA 'ebe mc`d xFkA z` dCtz dcR̈Ÿ¦§¤¥§¨¨¨§¤§§
dlrn KM ici lre ,'milwW zWng sqM¤¤£¥¤§¨¦§©§¥¨©£¤

Fl FzF` Yzp ENi`M d"awd Lilr̈¤§¦¨©¨
(i"ayxc `zlikn)(m"`x).o`M xn`p dOle§¨¨¤¡©¨

,oAd oFicR lr iEEiSddEv xak `lde ©¦©¦§©¥©£Ÿ§¨¦¨
eilraEzMdxg` mFwnAxFkA lke' : ¨¨©¨§¨©¥§Ÿ§

'dCtY LipaA mc`;k ,cl oldl oke ;bi ,bi lirl) ¨¨§¨¤¦§¤
(myeFl KFnql icM `N` ?xn`Pd z` ¤¨§¥¦§¤©¤¡¨

`Ad wEqRALxFWl dUrY oM' ©¨©¨¥©£¤§§
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(`zlikn)(c"c ,m"`x):

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy
ׁשּלי  אינכם Ù¯Ë‰.לאו, ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא)ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּדין

ּבחּייה  ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ידי ‡˙B.על ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ַ
לטרפה  קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהגֹוי
מקּפח  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין הּכתּוב לּמד 'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשמּוּתרת

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל יא)ׂשכר ּתנּו(לעיל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר לׁשֹונֹו". ּכלב יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו .לֹו ְָ

âë(à)Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ
:ñîç ãò úéäì òLø-íò¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ ׁשּלא ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי ÚL¯ŒÌÚ.יׁשמע E„È ˙LzŒÏ‡∑,ׁשקר ּתביעת חברֹו את הּטֹוען ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ«»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶֶֶַַ

חמס  עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְֲִִִֵֶָָ

(á)-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©
:úhäì íéaø éøçà úèðì áø¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äôøè äãOa øNáelW FhEWR itl ¨¨©¨¤§¥¨§¦§¤
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.deFdA aEzMditl aEzMd WExiR Edf ©¨§¤¤¥©¨§¦
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,xnFlMztxh iciÎlr WlzPW xUA §©¨¨¤¦§©©§¥§¥©
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,'FpFWl alM uxgi `lKkitlxn` Ÿ¤¡©¤¤§§¦¨¨©
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` dxez
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,Fxiag oiCÎlrA `aIW cr oiCÎlrA©©¦©¤¨Ÿ©©¦£¥
lrA oi`WM eizFprh xCqndW itl§¦¤©§©¥©£¨§¤¥©©
Wg Fpi` ,FWigkdl FcbpM cnFr FpiC¦¥§¤§§©§¦¥¨
Fl dhFp oiICd zrCWkE ,xwW ixaCn¦¦§¥¤¤§¤©©©©¨¨
ipXd z` zFMfl KRdn Fpi` aEW¥§©¥§©¤©¥¦

(:f oixcdpq ,`zlikn)(my i"yx):
òLø íò Eãé úLz ìàcr zidl ©¨¤¨§¦¨¨¦§Ÿ¥

qng.xFfrl Lci miUY l` ,xnFlM ¨¨§©©¨¦¨§©£
rWxlzriaY Fxiag z` orFHd §¨¨©¥¤£¥§¦©

,qng cr Fl zFidl EdgihaYW ,xwW¤¤¤©§¦¥¦§¥¨¨
dghadd mvr lr dxdf` Ff ixde©£¥©§¨¨©¤¤©©§¨¨
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(bi ,k lirl)'xwW cr Lrxa dprz `l'Ÿ©£¤§¥£¥¨¤
(`zlikn)(i"`a):a dxez



mihtynעו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב הּמקרא (סנהדרין לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
"אחרי  ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻמיּׁשב

לה  נפׁשֹות רּבים ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
ּדין, ׁשּבבית מפלא על חֹולקים  ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻהּכתּוב

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין מ)לפיכ ּולפי (סנהדרין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּמקרא  ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, Ú¯Ï˙.ּדברי ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה לחּיב ְְְִִִֵֵַַָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

המזּכין  על ŒÏÚ¯·.המחּיבין ‰Ú˙Œ‡ÏÂ∑ ּכן ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, ‡È¯Á.לנטֹות ְְְִִַַַַַ¿…«¬∆«ƒְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈
˙h‰Ï ÌÈa¯∑ מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש «ƒ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

מּכאן  לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהמזּכין,
'ו  ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחֹובה'. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין נפׁשֹות 'ּדיני תּתמנע אמרּו: לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

'דבעינ מה נדרׁשמּלאּלפא הּוא ּכ הּתרּגּום לפי העברי ולׁשֹון ,.˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï∑יׁשאל אם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָ…«¬∆«ƒƒ¿…ְְִִָ
אֹומר  ואני לאמּתֹו. אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות ּתענה לא למׁשּפט, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדבר

ּפתרֹונֹו וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על Ú¯Ï˙.ליּׁשבֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי מׁשּפט,אם מּטין רׁשעים ת ְְְְְְִִַַָָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִִִַָָָָ
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mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy
אחריהם  נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: B‚Â'.לא ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ הּנּדֹון יׁשאל ואם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹֹ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿ְְְִִִַָ

אּלא  מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את הרּבים אמר ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להלהלהלהּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּביםיםיםים ב)אחריאחריאחריאחרי ׁשל (כג, הלכה ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת ּפי על ּפֹוסק ּדין ּבית ׁשּכאׁשר ּבאחרֹונים, איתא ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּדין לכן ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹוּבית ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ּדּיני ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ּומקּבלים ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהם

(â):Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬
Bì epáéLz: §¦¤−«

(ä)BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî zìãçå§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑ ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה BÏ.'ּכי', ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…

BnÚ∑וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ƒְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ז)מּלאּוה מּמּני (דברים האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר "ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפעמים  וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא 'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹוגֹו'",

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד  d¯ÓÁ B‡ C‡Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה  ÚÈ·¯ C‡Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ ÚÓz˙Â dÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈
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עז mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב הּמקרא (סנהדרין לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
"אחרי  ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻמיּׁשב

לה  נפׁשֹות רּבים ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
ּדין, ׁשּבבית מפלא על חֹולקים  ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻהּכתּוב

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין מ)לפיכ ּולפי (סנהדרין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּמקרא  ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, Ú¯Ï˙.ּדברי ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה לחּיב ְְְִִִֵֵַַָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

המזּכין  על ŒÏÚ¯·.המחּיבין ‰Ú˙Œ‡ÏÂ∑ ּכן ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, ‡È¯Á.לנטֹות ְְְִִַַַַַ¿…«¬∆«ƒְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈
˙h‰Ï ÌÈa¯∑ מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש «ƒ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

מּכאן  לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהמזּכין,
'ו  ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחֹובה'. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין נפׁשֹות 'ּדיני תּתמנע אמרּו: לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

'דבעינ מה נדרׁשמּלאּלפא הּוא ּכ הּתרּגּום לפי העברי ולׁשֹון ,.˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï∑יׁשאל אם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָ…«¬∆«ƒƒ¿…ְְִִָ
אֹומר  ואני לאמּתֹו. אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות ּתענה לא למׁשּפט, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדבר

ּפתרֹונֹו וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על Ú¯Ï˙.ליּׁשבֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי מׁשּפט,אם מּטין רׁשעים ת ְְְְְְִִַַָָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִִִַָָָָ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy
אחריהם  נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: B‚Â'.לא ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ הּנּדֹון יׁשאל ואם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹֹ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿ְְְִִִַָ

אּלא  מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את הרּבים אמר ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להלהלהלהּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּביםיםיםים ב)אחריאחריאחריאחרי ׁשל (כג, הלכה ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת ּפי על ּפֹוסק ּדין ּבית ׁשּכאׁשר ּבאחרֹונים, איתא ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּדין לכן ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹוּבית ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ּדּיני ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ּומקּבלים ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהם

(â):Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬
Bì epáéLz: §¦¤−«

(ä)BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî zìãçå§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑ ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה BÏ.'ּכי', ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…

BnÚ∑וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ƒְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ז)מּלאּוה מּמּני (דברים האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר "ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפעמים  וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא 'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹוגֹו'",
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ׁשל  ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשאּתה

וחדלּת BnÚ.יׂשראל, ·ÊÚz ·ÊÚ∑מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְִֵַָָָ»…«¬…ƒְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 130 'nr `"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

WtPd wExnE daEWY lW zFIprY©£¦¤§¨¥©¤¤

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: ּתּתּתּתעזבעזבעזבעזב עזבעזבעזבעזב ללללֹוֹוֹוֹו מעזבמעזבמעזבמעזב וחדלוחדלוחדלוחדלּתּתּתּת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתחתחתחתחת רבץרבץרבץרבץ ׂשׂשׂשׂשנאנאנאנא חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־תראהתראהתראהתראה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֽֽֽֽ
יׂשראל  ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת, ּכבֹודֹו לפי ואינֹו זקן ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּפעמים

ובפרש"י)וחדלּת ה. (כג, ְְַָָ
זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש שבט)ידּוע כח יֹום" "הּיֹום ּבלּוח ׁשּׂשֹונא (הּובא הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ׁש'ּכי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת 'רֹובץ ׁשהּגּוף ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת
ּכי  ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ׁש'וחדלּת לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּיזּדּכ
את  לברר – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אם ּכי הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה הּדר זֹו לא הּנה החמרּיּות, את לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹאם

הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו ְְְְְְִִַַַַַַָֹהּגּוף
הרב ערּו ּבׁשּולחן ּכתב ד)והּנה סעיף ונפש גוף נזקי הל' חו"מ ּתענּיֹות (חלק א. ּגּופֹו: ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ּדרק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֻ

ה'). לפני לרצֹון (ׁשּיהיה לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". "אּתה ׁשּבהם האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻויׁש

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
חטא  האדם ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאה ּתׁשּובה, ׁשל ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבהמת
א ח"ו. הּקלּפה לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ּגּופֹו חמר ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹועבר

ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו בסופה)מּכיון חגיגה א. יט, יׁש(עירובין ּכּנ"ל, נכרי" "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהן. מלא הּפֹוׁשע ׁשּגם הּמצֹות – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבֹו

לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן
ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ׁשּקנה זה – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻזקן
יכֹול  ּכן אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) מתעּסק ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּובוּדאי
ּבברּור  להתעּסק ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ּבׁשלמּות ּפֹוגם זה והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהיֹות

ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים זה ידי ועל נפׁשֹו למרק ּכדי להתעּנֹות הּתֹורה לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגּופֹו

ß hay a"k iying mei ß
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i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
נקי  מּכלֿמקֹום ּדין, ּבבית נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו?
חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ּדין מּבית לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּוא

ּדין  ּבבית ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד ּדין? לבית אֹותֹו מחזירין Èk.ׁשאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹƒ
ÚL¯ ˜Ècˆ‡Œ‡Ï∑ הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי להחזירֹו, עלי אין …«¿ƒ»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה .להמיתֹו ְֲִִִֵֶַַַָָ

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑,הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ׁשּתּטרף (ב''מ סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְְֱִֶֶַַָָֹ¿«≈ƒ¿ƒְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, ּומקלקל ∑ÛlÒÈÂ.ּדעּתֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ דברים ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ
אמת, מׁשּפטי יׁשרים המצּדקים, ּתריצין, ּפתגמין ּתרּגּומֹו: .וכן ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
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ׁשל  ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשאּתה

וחדלּת BnÚ.יׂשראל, ·ÊÚz ·ÊÚ∑מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְִֵַָָָ»…«¬…ƒְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 130 'nr `"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

WtPd wExnE daEWY lW zFIprY©£¦¤§¨¥©¤¤

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: ּתּתּתּתעזבעזבעזבעזב עזבעזבעזבעזב ללללֹוֹוֹוֹו מעזבמעזבמעזבמעזב וחדלוחדלוחדלוחדלּתּתּתּת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתחתחתחתחת רבץרבץרבץרבץ ׂשׂשׂשׂשנאנאנאנא חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־תראהתראהתראהתראה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֽֽֽֽ
יׂשראל  ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת, ּכבֹודֹו לפי ואינֹו זקן ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּפעמים

ובפרש"י)וחדלּת ה. (כג, ְְַָָ
זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש שבט)ידּוע כח יֹום" "הּיֹום ּבלּוח ׁשּׂשֹונא (הּובא הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ׁש'ּכי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת 'רֹובץ ׁשהּגּוף ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת
ּכי  ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ׁש'וחדלּת לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּיזּדּכ
את  לברר – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אם ּכי הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה הּדר זֹו לא הּנה החמרּיּות, את לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹאם

הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו ְְְְְְִִַַַַַַָֹהּגּוף
הרב ערּו ּבׁשּולחן ּכתב ד)והּנה סעיף ונפש גוף נזקי הל' חו"מ ּתענּיֹות (חלק א. ּגּופֹו: ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ּדרק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֻ

ה'). לפני לרצֹון (ׁשּיהיה לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". "אּתה ׁשּבהם האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻויׁש

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
חטא  האדם ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאה ּתׁשּובה, ׁשל ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבהמת
א ח"ו. הּקלּפה לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ּגּופֹו חמר ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹועבר

ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו בסופה)מּכיון חגיגה א. יט, יׁש(עירובין ּכּנ"ל, נכרי" "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהן. מלא הּפֹוׁשע ׁשּגם הּמצֹות – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבֹו

לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן
ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ׁשּקנה זה – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻזקן
יכֹול  ּכן אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) מתעּסק ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּובוּדאי
ּבברּור  להתעּסק ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ּבׁשלמּות ּפֹוגם זה והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהיֹות

ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים זה ידי ועל נפׁשֹו למרק ּכדי להתעּנֹות הּתֹורה לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגּופֹו

ß hay a"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

dÈ„a:ו  CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

lW FhEWR itl aEzMd WExiR Edf¤¥©¨§¦§¤
,`xwneitl mlE`,FWxcn'iM' ¦§¨§¨§¦¦§¨¦

oi`e ,'xW`M' FWExiR o`M xEn`d̈¨¨¥©£¤§¥
`N` ,ddinY oFWlA WxRzn aEzMd©¨¦§¨¥¦§§¦¨¤¨
on wlg `Ed 'Fl aFfrn Ylcge'§¨©§¨¥£¥¤¦

e ,iEEiSdiM' :EpizFAx EWxC KM ©¦§¨¨§©¥¦
d`xz'ebe- 'YlcgeWIW LcOll ¦§¤§¨©§¨§©¤§¤¥

,lcFg dY`W minrRz` miIwnE §¨¦¤©¨¥§©¥¤
,'Fl aFfrn Ylcge' xn`PdeWi ©¤¡¨§¨©§¨¥£§¥

,xfFr dY`W minrRz` miIwl §¨¦¤©¨¥§©¥¤
'FOr afrY afr' xn`Pdcvik `d .- ©¤¡¨¨Ÿ©£Ÿ¦¨¥©

Fl xFfrNn rpOdl xWt` izni`? ¥¨©¤§¨§¦¨©¦©£
`Ed d`FxdWMFcFak itl Fpi`e ,owf §¤¨¤¨¥§¥§¦§

KM lr - zF`Vn zwixtA wQrzdl§¦§©¥¦§¦©©¨©¨
xn`p,'Ylcge'lFki df oFbkAW ¤¡©§¨©§¨¤¦§¤¨

Fl xFfrNn rpOdl dY`F` ; ©¨§¦¨©¦©£
d`xYWMe iFB zndazvaFx `id §¤¦§¤¤¡©§¦¤¤

zgY- l`xUi lW F`VnKM lr ©©©¨¤¦§¨¥©¨
xn`p,'Ylcge'o`M oi`W xg`n iM ¤¡©§¨©§¨¦¥©©¤¥¨

rpOdl dY` lFki l`xUil xrv©©§¦§¨¥¨©¨§¦¨©
Fl xFfrNn(:al `rivnÎ`aa ,`zlikn) ¦©£

(oexkfd):

.Bnò áæòz áæòFl xFfrwxtlz` ¨Ÿ©£Ÿ¦£§¨¥¤
`VOdFxFng lrn.mBxYW FnkE ©©¨¥©£§¤¦§¥

- 'Fl aFfrn' zFaiY qFlwpE`§§¥¥£
'Dil lwWnNn'i"Wx zqxiB `id KM] ¦§¦§©¥¨¦¦§©©¦

,FWExiRW ,[qFlwpE`AF`Vn lFHiNn §§§¤¥¦¦©¨
:EPOne dxez ¦¤

(e)ðéáà.E,miNCAW lCd `Ed 'oFia`' ¤§Ÿ§¤§©©¤©©¦
n `Ede'daF`' oFWllr ,wwFYWn - §¦§¤¦§¥©

mWlClEcn `EdW,lM xQEgnEeokl ¥¤§§¨§©Ÿ§¨¥
`Ed,daFh lkl a`zDbiVn Fpi`e ¨¥§¨¨§¥©¦¨

(.`iw n"a i"yx):f dxez

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
נקי  מּכלֿמקֹום ּדין, ּבבית נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו?
חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ּדין מּבית לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּוא

ּדין  ּבבית ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד ּדין? לבית אֹותֹו מחזירין Èk.ׁשאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹƒ
ÚL¯ ˜Ècˆ‡Œ‡Ï∑ הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי להחזירֹו, עלי אין …«¿ƒ»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה .להמיתֹו ְֲִִִֵֶַַַָָ

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑,הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ׁשּתּטרף (ב''מ סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְְֱִֶֶַַָָֹ¿«≈ƒ¿ƒְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, ּומקלקל ∑ÛlÒÈÂ.ּדעּתֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ דברים ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ
אמת, מׁשּפטי יׁשרים המצּדקים, ּתריצין, ּפתגמין ּתרּגּומֹו: .וכן ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).âøäz ìà ÷écöå é÷ðåEpcOll ike §¨¦§©¦©©£Ÿ§¦§©§¥
`N` ?'wiCve iwp' bFxdl oi`W Kixv̈¦¤¥©£¨¦§©¦¤¨

:aEzMd z` WFxcl Wi KMl oiPnmc` ¨¥¦§¤©¨¦©¦§¨¨
doiCÎziAn `vFI`EdW eilr wqtpe ©¥¦¥¦§¦§©¨¨¤

aiIg,dzinil Wi' cg` xn`eriSdl ©¨¦¨§¨©¤¨¥¦§©¦©
icM dprh'zEkf eilr cOlloiPn - ©£¨§¥§©¥¨¨§¦©¦

FzF` mixifgOWoEcl oiC zial ¤©£¦¦§¥¦¨
Ff dprhAl` iwpe' xnFl cEnlY ? §©£¨©§©§¨¦©

,'bxdYoi` `hgd on iwPdW cOll ©£Ÿ§©¥¤©¨¦¦©¥§¥
,FzF` mibxFdFpi`W iRÎlrÎs`e §¦§©©¦¤¥

,wiCv,xnFlMÎziaA wChvp `NW ©¦§©¤Ÿ¦§©¥§¥
,oiCaiIg `EdW eilr wqtp `N` ¦¤¨¦§©¨¨¤©¨

,dzinmFwn lMn`OWoiCn `Ed iwp ¦¨¦¨¨¤¨¨¦¦¦
Ll Wi ixdW ,dzinFf dprhA oEcl ¦¨¤£¥¥§¨§©£¨

EoiCÎziAn `vFIl oiPnE .FzFMfl§©¦©¦©¥¦¥¦
`EdW eilr wqtpei`Mf,dzin aEIgn §¦§©¨¨¤©©¥¦¦¨

il Wi' cg` xn`eicM dprh riSdl §¨©¤¨¥¦§©¦©©£¨§¥
oixifgn oi`W ,'daFg eilr cOll§©¥¨¨¨¤¥©£¦¦

oiC zial FzF`icM Ff dprhA oEcl §¥¦¨§©£¨§¥
[FaiIgl]dzinwiCve' xnFl cEnlY ? §©§¦¨©§©§©¦

dfe ,'bFxdY l`i`Ce Fpi`W iR lr s` ©©£§¤©©¦¤¥©©
mFwn lMn ,dzin oiCn iwp,`Ed wiCv ¨¦¦¦¦¨¦¨¨©¦

,xnFlMoiCÎziaA wChvPWwqtpe §©¤¦§©¥§¥¦§¦§©
dzin aEIgn i`Mf `EdW eilr,`zlikn) ¨¨¤©©¥¦¦¨

(:bl oixcdpq:

.òLø ÷écöà àì ékmrh zpizp Edf ¦Ÿ©§¦¨¨¤§¦©©©
eilr wqtpe oiCÎziAn `vFId lr©©¥¦¥¦§¦§©¨¨
cg` `aE ,dzin aEIgn i`Mf `EdW¤©©¥¦¦¨¨¤¨
,dzin FaiIgl WIW dprh dlrde§¤¡¨©£¨¤¥§©§¦¨

WFxifgdl Lilr oi`,Ff dprhA oEcl ¤¥¨¤§©£¦¨§©£¨
,ipica EPwiCv` `l ip` iMm` ¦£¦Ÿ©§¦¤§¦¦¦

aiIge rWx `Ed ixd xaC lW FYn`l©£¦¤¨¨£¥¨¨§©¨
s` oMW ,dzini`Mf LcIn `vi m` ¦¨¤¥©¦¨¨¦¨§©©

Fzindl dAxd migElW il Wi -¥¦§¦©§¥©£¦
DA aiIgzPW dziOa(`zlikn):dxez ©¦¨¤¦§©¥¨

g
(g).çwú àì ãçLå`A aEzMd §Ÿ©Ÿ¦¨©¨¨

cgFW zgwl `l xidfdlENit`lr §©§¦Ÿ¨©©©£¦©
zpn,zn` hFRWloiCdÎlrAW oFbM §¨¦§¡¤§¤©©©¦

m` EPaiIgi `NW icM cgFW Fl ozFp¥©§¥¤Ÿ§©§¤¦
aiIg `Ed m`W FOr dpzne ,i`Mf `Ed©©©§¤¦¤¦©¨

cgFXd xEarA EPMfi `loMWÎlke . Ÿ§©¤©£©©§¨¤¥
cgFW zgwl xEq`Wz` zFHdl icM ¤¨¨©©©§¥§©¤

oiCdKM lr K` ,aiIgd z` zFMfl - ©¦©¤©©¨©©¨
,xidfdl Kixv aEzMd oi`icM ixdW ¥©¨¨¦§©§¦¤£¥§¥

xaM xn`p oiCd z` zFHdl,fh mixac) §©¤©¦¤¡©§¨
(hi,'hRWn dHz `l'xEq`W xg`nE Ÿ©¤¦§¨¥©©¤¨

i`Ce ,cgFW `lA s` oiCd z` zFHdl§©¤©¦©§Ÿ©©©
KM liaWA cgFW zgwl xEq`Wzeaezk) ¤¨¨©©©¦§¦¨

(.dw(my i"yx):

.íéç÷t øeòé,FWExiR FhEWR itl §©¥¦§¦§¦§¥
lW lkVd ipir z` xErn cgFXdW¤©©§©¥¤¥¥©¥¤¤
dhFp FANW mxFbe ,df oEIcA oiICd©©¨§¦¤§¥¤¦¤
xaCd aFxwe ,cgFXd ozFp zaFhl§©¥©©§¨©¨¨
Wi mlE` .zn` hRWn `vi `NW¤Ÿ¥¥¦§©¡¤¨¥
FtFq `di mB KMW aEzMd zErnWnA§©§¨©¨¤¨©§¥

W ,cgFW gwFNd lWmkg ENit` ¤©¥©©¤£¦¨¨
sxHYW sFq ,cgFW lhFpe dxFYA©¨§¥©¤¦¨¥

e ,FcEnlY gMYWie eilr FYrCmb ©§¨¨§¦§©©©§§©
.eipir xF`n ddkiaEzMd oFWNn oMW ¦§¤§¥¨¤¥¦§©¨

xF`n oFxer lr od dpeEMdW rnWn©§©¤©©¨¨¥©¦§§
FlkU ipir oFxer lr ode ,eipirzeaezk) ¥¨§¥©¦§¥¥¦§

(.dw(`"yxdn ;hi ,fh mixac i"yx):
.ólñéåFWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A ¦©¥¥§©§§§§

:'lwlwnE'§©§¥
ö éøác.íé÷écmixaCd' FWExiR oi` ¦§¥©¦¦¥¥©§¨¦

FWExiR `N` ,'miwiCSd lWmixaC ¤©©¦¦¤¨¥§¨¦
miwCEvnd,miwcFve mipFkp mixaC - ©§¨¦§¨¦§¦§§¦

mdWFnEBxY oke .zn` ihRWn ¤¥¦§§¥¡¤§¥©§
:qFlwpE`A- 'oivixY oinBzR' §§§¦§¨¦§¦¦

mixaC.mixWimxFB cgFXd ,xnFlkE §¨¦§¨¦§©©©¥
Enci mixWie miwcFv mixaCW Kkl§¨¤§¨¦§¦¦¨¦¦§
okle ,miOEwre mitNEqnM oiICd ipirA§¥¥©©¨¦§¨¦©£¦§¨¥

zn`d itl hFRWi `l(miyxtn):dxez Ÿ¦§§¦¨¡¤
h
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i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´
Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enò©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−

:Eúéæì§¥¤«
i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑,ּגמּורה מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מּלזּבל  ּונטׁשּתּה ּוזריעה. חריׁשה ‰O„‰.ּומּלקׁשקׁשּכגֹון: ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) אביֹון מאכל להּקיׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ¿ƒ¿»…««««»∆ְְֲִֶַַַ
מעׂשר  אין אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה מה חּיה: ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלמאכל

EÓ¯ÎÏ.ּבּׁשביעית  ‰NÚzŒÔk∑,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא את ּותחּלת "ּתזרע הימּנּו: למעלה ׁשאמר ּכמֹו ְִִַ≈«¬∆¿«¿¿ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
"ארצ. ְֶַ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).õçìú àì øâåzFnFwn dAxdA §¥Ÿ¦§¨§©§¥§
xBd lr dxFz dxidfd,Fxrvl `NW ¦§¦¨¨©©¥¤Ÿ§©£

rx FxEQW ipRnclFPW Fxvi raHW - ¦§¥¤¨¤¤©¦§¤©
`Ede ,'FxU' FnM - 'FxEq') rx `Ed FA¨§¨§
WFWgl Wie ,(eilr lWFOd Fxvil iEPiM¦§¦§©¥¨¨§¥©£
Exrvi xW`M rxd FxEql xFfgi `OW¤¨©£§¨¨©£¤§©£
xn`p xaMW s` lr KkitlE .FzF`§¦¨©©¤§¨¤¡©

dlrnl(k ,ak)`le dpFz `l xbe' §©§¨§¥Ÿ¤§Ÿ
Ff dxdf` lr aEzMd xfFg ,'EPvglz¦§¨¤¥©¨©©§¨¨

(:hp `rivnÎ`aa)(.bi zeixed i"yx):
.øbä Lôð úàmziidW oeiMn ,xnFlM ¤¤¤©¥§©¦¥¨¤¡¦¤

mYrci ixd ,mixBFl dWw dOMxBl ¥¦£¥§©§¤©¨¨¤©¥
:FzF` mivgFNWMi dxez §¤£¦

(i)z úà zôñàå.dúàeáFf 'dtiq`' §¨©§¨¤§¨¨£¦¨
mixaC qEPike uEAiw oFWl Dpi ¥̀¨§¦§¦§¨¦

`N` ,mixGEtnziAl dqpkd oFWl §¨¦¤¨§©§¨¨©©¦
`Ed.'dtiq`' oFWl Epivn oke§¥¨¦§£¦¨

,ziAd l` dqpkd `idW DA WxFtOW¤§¨¨¤¦©§¨¨¤©©¦
FnMdcia` zaWd iAbl xn`PW: §¤¤¡©§©¥£¨©£¥¨

'LziA KFY l` FYtq`e'(a ,ak mixac): ©£©§¤¥¤
`i dxez

(`i).äpèîLzoFWNd ltM Edn ¦§§¤¨©¥¤©¨
ipW cbpM ?'DYWhpE dPhnWY'¦§§¤¨§©§¨§¤¤§¥

lr mcFTd wEqRA ExMfEdW mixaCd©§¨¦¤§§©¨©¥©
,'Lvx` z` rxfY' :mipXd zWW¥¤©¨¦¦§©¤©§¤
,xnFlkE .'Dz`EaY z` Ytq`e'§¨©§¨¤§¨¨§©

dcVd z` 'dPhnWY',dcFarn`NW ¦§§¤¨¤©¨¤¥£¨¤Ÿ
mipXd x`W KxcM DA cFarze rxfY: ¦§©§©£¨§¤¤§¨©¨¦

.dzLèðed`EaYd z`,dlik`n §©§¨¤©§¨¥£¦¨
.xEriAd onf xg`d`EaY ,xnFlM ©©§©©¦§©§¨

dlik`A mixYEn ziriaW lW zFxitE¥¤§¦¦¨¦©£¦¨
iEvn oiicr oiOd FzF` cFr lM wx©¨©¦£©¦¨
oiOd FzF`W onGd riBdA la` ,dcVA©¨¤£¨§©¦©©§©¤©¦
md ixd ,dcVA iEvn Fpi` xaM§¨¥¨©¨¤£¥¥
ziAd on mxral Wie ,dlik`A mixEq £̀¦©£¦¨§¥§©£¨¦©©¦

(`zlikn)xg` xaC .zxg` KxcA - ¨¨©¥§¤¤©¤¤
zcFar lr mdipW z` l"fg EWxC̈§¤§¥¤©£©

' :dcVd,dxEnb dcFarn - 'dPhnWY ©¨¤¦§§¤¨¥£¨§¨
'DYWhpE' .drixfE dWixg oFbM-s` §£¦¨§¦¨§©§¨©

lECiB z` dgiAWOd dcFarn¥£¨©©§¦¨¤¦
oFbM ,zFxiRde d`EaYdlAfNn- ©§¨§©¥§¦§©¥
,zFndAd laf dcVA xGtlWwWwNnE §©¥©¨¤¤¤©§¥¦§©§¥

mivrl zgYn rwxTd z` xFcrl -©£¤©©§©¦©©¨¥¦
(:cn dkeq oiir)(x"yl ,i"`a .b w"en i"yx):

.äãOä úiç ìëàz íøúéådncEnlY §¦§¨Ÿ©©©©¨¤©©§
lW FzEWxA opi` zFIgd `lde ,xnFl©©£Ÿ©©¥¨¦§¤

WIW xg`nE ,olik`dl mc`̈¨§©£¦¨¥©©¤¥
zFIg mzF` Elk`i `liOn ,mxiwtdl§©§¦¨¦¥¨Ÿ§¨©

aEzMd `A `N` ?dcVdWiTdl ©¨¤¤¨¨©¨§©¦
(zFOcl)dIgÎlk`nl oFia`Îlk`n §©©£©¤§§©£©©¨

KxcM mzF` Elk`i LOr ipFia`W -¤¤§¥©§Ÿ§¨§¤¤
;zFlkF` zFIgdWzlkF` dIg dn ¤©©§©©¨¤¤

milkF` mipFia` s` ,xUrn `lA§Ÿ©£¥©¤§¦§¦
xUrn oi` ,Exn` o`Mn .xUrn `lA§Ÿ©£¥¦¨¨§¥©£¥

ziriaXAzFxiR mixVrn oi` - ©§¦¦¥§©§¦¥
ziriaW(`zlikn)(`"eb ,m"`x): §¦¦

.Eîøëì äNòz ïkLnxkl mB ,xnFlM ¥©£¤§©§§§©©§©§§
:`xwOd zNigzA xEn`d z` dUrY©£¤¤¨¨¦§¦©©¦§¨
,''ebe DYWhpE dPhnWY zriaXde'§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨

EW itldcUA xAcn `xwOd zNgz §¦¤§¦©©¦§¨§©¥¦§¥
oaNdzFwxie d`EazA drExf dcU - ©¨¨¨¤§¨¦§¨¦¨

z`xwp zFpli` lW lv DA oi`W itl)§¦¤¥¨¥¤¦¨¦§¥
,('oal dcU'xEn`W FnMwEqRA ¨¤¨¨§¤¨©¨

W'Lvx` z` rxfY' EPnid dlrnl- ¤§©§¨¥¤¦§©¤©§¤
d`EazA KiIW 'drixf' oFWl oMW¤¥§§¦¨©¨¦§¨
xn`p zFpli`e mxkA ENi`e ,zFwxie¦¨§¦§¤¤§¦¨¤¡©
aEzMd siqFd Kkl - 'drihp' oFWl§§¦¨§¨¦©¨
dcU x`WE mxkA mB oiCd `Ed KMW¤¨©¦©§¤¤§¨§¥

oli`(n"dad ,m"`x):ai dxez ¦¨

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא):ּתאמר ׁשּלא מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּבּה ּתנהֹוג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל E¯ÓÁÂ.הֹואיל E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑,ניח לֹו ּתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ¿««»«¿«¬…∆ְֵָ

אּלא  ניח, זה אין אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהּתיר
הערל (מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.צער  מדּבר ּבעבד ּגר ∑b‰Â¯.הּכתּוב .ּתֹוׁשב זה ַַ∆¬»¿ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ׁשּבּתֹורה ׁשמירה ׁשּכל ּבאזהרה, עׂשה מצות ּכל לעׂשֹות ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לאו  ּבמקֹום היא ˙e¯ÈkÊ.אזהרה ‡Ï∑(ג אֹו(ע''ז ּפלֹונית, אלילים עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ׁשּלא ְְִִַָָָ…«¿ƒְְְֱֲִִִִֶַַַֹֹֹ

אחרים  אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּתעמד
ּכּלן  את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". Ï‡.לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ…

ÚÓMÈ∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ּתעׂשה ׁשּלא ƒ»«ְִִַָ«ƒְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם .ׁשאּתה ְִֵֵֶֶַַָָָ

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).úaLz éòéáMä íBiáexg` ©©§¦¦¦§Ÿ©©
dEiv ,dhinXd zeevn dxn`PW¤¤¤§¨¦§©©§¦¨¦¨
,zAWA dziaXd zeevn lr aEzMd©¨©¦§©©§¦¨§©¨

W xnFls``l ziriaXd dpXA ©¤©©¨¨©§¦¦Ÿ
DnFwOn ziW`xAÎzAW xwrzmFi] ¥¨¥©©§¥¦¦§¨

ÎzAW' minkg oFWlA `xwp zAXd©©¨¦§¨¦§£¨¦©©
zWCEwnd zAXd ,xnFlM ,'ziW`xA§¥¦§©©©¨©§¤¤
FpiA liCadl icM ,ziW`xa ini zWXn¦¥¤§¥§¥¦§¥§©§¦¥
xn`p mdA s`W micrFOd x`Wl¦§¨©£¦¤©¨¤¤¡©

'zAW' oFWl(.`kw a"a m"ayx)[`NW . §©¨¤Ÿ
diExw dpXd lke li`Fd ,xn`zŸ©¦§¨©¨¨§¨

,'zAW'xn`PW FnM(c ,dk `xwie)dpXaE' ©¨§¤¤¡©©¨¨
ux`l didi oFzAW zAW zriaXd©§¦¦©©©¨¦§¤¨¨¤

- ''dl zAWÎzAW DA bdpz `l ©¨©Ÿ¦§©¨©©
ziW`xA(`zlikn): §¥¦

.EøBîçå EøBL çeðé ïòîì,xnFlMoY §©©¨©§©£¤§©¥
giip FldcFar `ll dgEpn -.`aE §¨§¨§Ÿ£¨¨
aEzMdxiYdlxFngle xFXl`dIW ©¨§©¦©§©£¤§¥

,rwxTd on miaUr lkF`e WlFz¥§¥£¨¦¦©©§©
FYndA zziaW lr dEEvn mc`d oi`e§¥¨¨¨§¤©§¦©§¤§
,dk`ln DA dUri `NW df oiprl `N ¤̀¨§¦§¨¤¤Ÿ©£¤¨§¨¨
dUFr `idW dk`ln oiprl `l K ©̀Ÿ§¦§©§¨¨¤¦¨

DnvrlFpi` F` .FWExiR oi` `OW - §©§¨¥¤¨¥¥
`N`WziAd KFzA EPWAgi`NW icM ¤¨¤©§§¤§©©¦§¥¤Ÿ

Dnvrl s` dk`ln mEW dUrY? ©£¤§¨¨©§©§¨
Yxn``xTi dfld (!?oM xnFl lkEzd) ¨©§¨£©©¥£¨¤¦¨¥

ixd ?'gEpi'xrv `N` giip df oi` ¨©£¥¥¤§¨¤¨©©
(`zlikn)(i"`a):

.Eúîà ïaaEzMd lxrd carA ¤£¨§§¤¤¨¨¥©¨

xAcnl`xUi F`pTW iprpM car - §©¥¤¤§©£¦¤§¨¦§¨¥
,zEcar mWl FzF` ln `l oiicre©£©¦Ÿ¨§¥©§
mc` lMW `N` ,zFevnA aiIg Fpi`W¤¥©¨§¦§¤¨¤¨¨¨
lM FxEar dUri `NW FA xdfEn§¨¤Ÿ©£¤£¨

zAWA dk`lnElOW iprpM car la` . §¨¨§©¨£¨¤¤§©£¦¤¨
xdfEnE ,dX`M zFevnA aiIg FzF`©¨§¦§§¦¨§¨
FnM ,zAWA dziaXd lr FnvrA§©§©©§¦¨§©¨§

xn`PW(bi ,d mixac)LCar gEpi ornl' ¤¤¡©§©©¨©©§§
'LFnM Lzn`e(:gn zenai ,`zlikn)(m"`x): ©£¨§¨

.øbäå,aWFY xB dfxYEdW iFB `EdW §©¥¤¥¨¤¤©
li`Fd ,l`xUi ux`A 'aWFY' zFidl Fl¦§¨§¤¤¦§¨¥¦
EEhvPW zFevn raW eilr lAiwe§¦¥¨¨¤©¦§¤¦§©
zFevn x`W iAbl ENi`e ,gp ipA odilr£¥¤§¥Ÿ©§¦§©¥§¨¦§
FA xdfEn mc` lMW `N` ,iFbM FpiC¦§¤¨¤¨¨¨§¨
.zAWA dk`ln lM FxEar dUri `NW¤Ÿ©£¤£¨§¨¨§©¨
lr FnvrA xdfEn wcvÎxB la £̀¨¥¤¤§¨§©§©

xn`PW FnM ,zAWA dziaXd(i ,k lirl) ©§¦¨§©¨§¤¤¡©
'LixrWA xW` Lxbe'(:gn zenai ,`zlikn) §¥§£¤¦§¨¤

(my 'qeze i"yx):bi dxez
(bi)íëéìà ézøîà øLà ìëáe§Ÿ£¤¨©§¦£¥¤

.eøîMzlr xnFg siqFdl `A aEzMd ¦¨¥©¨¨§¦¤©
,dxFYA zFxEn`d dUrÎzFevn lM̈¦§£¥¨£©¨

edxdf`A dUrÎzFvn lM zFUrl- §©£¨¦§£¥§©§¨¨
lHiAW caNn ixd ,oniIwNn rpnPdW¤©¦§¨¦§©§¨£¥¦§©¤¦¥
Î`l' xEQi` lr mB xaFr ,'dUrÎzevn'¦§©£¥¥©©¦Ÿ

'dUrzW .oMlMoFWl'dxinW'oFbM - ©£¤¤¥¨§§¦¨§
,'ExnWY' 'xnXd'Wxn`pdxFYA ¦¨¥¦§§¤¤¡©©¨

,zFevn lv`,`id dxdf`WOWnE ¥¤¦§©§¨¨¦§©¥
mFwnAlW oFWl'e`l''dUrz `l' -: ¦§¨¤¨Ÿ©£¤

.eøékæú àìE`ivFY l` ,xnFlM Ÿ©§¦§©©¦
`NW ENit`e ,dxfÎdcFar mW mkiRn¦¦¤¥£¨¨¨©£¦¤Ÿ
DnWA DxiMfdl `N` ,cFaM KxcA§¤¤¨¤¨§©§¦¨¦§¨

,oniq KxFvl FxiaglFl xn`i `NW ©£¥§¤¦¨¤ŸŸ©
xFnW'(oYnd)dxfÎdcFar cvA il §©§¥¦§©£¨¨¨

mFiA iOr cFnrY' F` ,'zipFlt§¦©£¦¦§
l cgEind'zipFlt dxfÎdcFar ©§¨©£¨¨¨§¦

(:bq oixcdpq)xg` xaC .zxg` KxcA - ¨¨©¥§¤¤©¤¤
aEzMd z` l"fg EWxCxW` lkaE' ¨§¤©¨§Ÿ£¤

midl` mWe ExnXY mkil` iYxn`̈©§¦£¥¤¦¨¥§¥¡Ÿ¦
'ExiMfz `l mixg`mkpFvx m` - £¥¦Ÿ©§¦¦§§¤

mW ,mkl iYxn` xW` lkA xnXdl§¦¨¥§¨£¤¨©§¦¨¤¥
,ExiMfz `l mixg` midl`LcOll ¡Ÿ¦£¥¦Ÿ©§¦§©¤§

lM cbpM dxfÎdcFar dlEwXW¤§¨£¨¨¨§¤¤¨
oNEM zFvOd(.g zeixed)DA xdfPde , ©¦§¨§©¦§¨¨

z` xnFWMzFevOd lMoNEM,a"rx) §¥¤¨©¦§¨
(`"eb:

òîMé àìLiR lr.dxdf` Ff ixd Ÿ¦¨©©¦£¥©§¨¨
ENit`WiFBd ondrEaW rnXi `l ¤£¦¦©Ÿ¦¨©§¨

LllbA dxfÎdcFar mWA:ét ìò.E §¥£¨¨¨¦§¨§©¦
mFxbY l` ,xnFlM .Lci lr ,FWExiR¥©¨§§©©¦§
midl` mW iFBd on rnXi LllbAW¤¦§¨§¦¨©¦©¥¡Ÿ¦

,mixg`mr zEtYEW dUrz `NW £¥¦¤Ÿ©£¤¨¦
,iFBlr FY` aix Ll `di xW`MW itl§¦¤©£¤§¥§¦¦©

Kli ,drEaW Ll aiIgzie zEtYEXd©¨§¦§©¥§§¨¥¥
,FNW dxfÎdcFarA Ll raXielre §¦¨©§©£¨¨¨¤§©

KM icixkGIW mxFb dY`W z`vnp §¥¨¦§¥¨¤©¨¥¤¦¨¥
dxfÎdcFar mWLci lr(:bq oixcdpq): ¥£¨¨¨©¨¤

ci dxez



פי mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´
Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enò©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−

:Eúéæì§¥¤«
i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑,ּגמּורה מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מּלזּבל  ּונטׁשּתּה ּוזריעה. חריׁשה ‰O„‰.ּומּלקׁשקׁשּכגֹון: ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) אביֹון מאכל להּקיׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ¿ƒ¿»…««««»∆ְְֲִֶַַַ
מעׂשר  אין אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה מה חּיה: ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלמאכל

EÓ¯ÎÏ.ּבּׁשביעית  ‰NÚzŒÔk∑,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא את ּותחּלת "ּתזרע הימּנּו: למעלה ׁשאמר ּכמֹו ְִִַ≈«¬∆¿«¿¿ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
"ארצ. ְֶַ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).õçìú àì øâåzFnFwn dAxdA §¥Ÿ¦§¨§©§¥§
xBd lr dxFz dxidfd,Fxrvl `NW ¦§¦¨¨©©¥¤Ÿ§©£

rx FxEQW ipRnclFPW Fxvi raHW - ¦§¥¤¨¤¤©¦§¤©
`Ede ,'FxU' FnM - 'FxEq') rx `Ed FA¨§¨§
WFWgl Wie ,(eilr lWFOd Fxvil iEPiM¦§¦§©¥¨¨§¥©£
Exrvi xW`M rxd FxEql xFfgi `OW¤¨©£§¨¨©£¤§©£
xn`p xaMW s` lr KkitlE .FzF`§¦¨©©¤§¨¤¡©

dlrnl(k ,ak)`le dpFz `l xbe' §©§¨§¥Ÿ¤§Ÿ
Ff dxdf` lr aEzMd xfFg ,'EPvglz¦§¨¤¥©¨©©§¨¨

(:hp `rivnÎ`aa)(.bi zeixed i"yx):
.øbä Lôð úàmziidW oeiMn ,xnFlM ¤¤¤©¥§©¦¥¨¤¡¦¤

mYrci ixd ,mixBFl dWw dOMxBl ¥¦£¥§©§¤©¨¨¤©¥
:FzF` mivgFNWMi dxez §¤£¦

(i)z úà zôñàå.dúàeáFf 'dtiq`' §¨©§¨¤§¨¨£¦¨
mixaC qEPike uEAiw oFWl Dpi ¥̀¨§¦§¦§¨¦

`N` ,mixGEtnziAl dqpkd oFWl §¨¦¤¨§©§¨¨©©¦
`Ed.'dtiq`' oFWl Epivn oke§¥¨¦§£¦¨

,ziAd l` dqpkd `idW DA WxFtOW¤§¨¨¤¦©§¨¨¤©©¦
FnMdcia` zaWd iAbl xn`PW: §¤¤¡©§©¥£¨©£¥¨

'LziA KFY l` FYtq`e'(a ,ak mixac): ©£©§¤¥¤
`i dxez

(`i).äpèîLzoFWNd ltM Edn ¦§§¤¨©¥¤©¨
ipW cbpM ?'DYWhpE dPhnWY'¦§§¤¨§©§¨§¤¤§¥

lr mcFTd wEqRA ExMfEdW mixaCd©§¨¦¤§§©¨©¥©
,'Lvx` z` rxfY' :mipXd zWW¥¤©¨¦¦§©¤©§¤
,xnFlkE .'Dz`EaY z` Ytq`e'§¨©§¨¤§¨¨§©

dcVd z` 'dPhnWY',dcFarn`NW ¦§§¤¨¤©¨¤¥£¨¤Ÿ
mipXd x`W KxcM DA cFarze rxfY: ¦§©§©£¨§¤¤§¨©¨¦

.dzLèðed`EaYd z`,dlik`n §©§¨¤©§¨¥£¦¨
.xEriAd onf xg`d`EaY ,xnFlM ©©§©©¦§©§¨

dlik`A mixYEn ziriaW lW zFxitE¥¤§¦¦¨¦©£¦¨
iEvn oiicr oiOd FzF` cFr lM wx©¨©¦£©¦¨
oiOd FzF`W onGd riBdA la` ,dcVA©¨¤£¨§©¦©©§©¤©¦
md ixd ,dcVA iEvn Fpi` xaM§¨¥¨©¨¤£¥¥
ziAd on mxral Wie ,dlik`A mixEq £̀¦©£¦¨§¥§©£¨¦©©¦

(`zlikn)xg` xaC .zxg` KxcA - ¨¨©¥§¤¤©¤¤
zcFar lr mdipW z` l"fg EWxC̈§¤§¥¤©£©

' :dcVd,dxEnb dcFarn - 'dPhnWY ©¨¤¦§§¤¨¥£¨§¨
'DYWhpE' .drixfE dWixg oFbM-s` §£¦¨§¦¨§©§¨©

lECiB z` dgiAWOd dcFarn¥£¨©©§¦¨¤¦
oFbM ,zFxiRde d`EaYdlAfNn- ©§¨§©¥§¦§©¥
,zFndAd laf dcVA xGtlWwWwNnE §©¥©¨¤¤¤©§¥¦§©§¥

mivrl zgYn rwxTd z` xFcrl -©£¤©©§©¦©©¨¥¦
(:cn dkeq oiir)(x"yl ,i"`a .b w"en i"yx):

.äãOä úiç ìëàz íøúéådncEnlY §¦§¨Ÿ©©©©¨¤©©§
lW FzEWxA opi` zFIgd `lde ,xnFl©©£Ÿ©©¥¨¦§¤

WIW xg`nE ,olik`dl mc`̈¨§©£¦¨¥©©¤¥
zFIg mzF` Elk`i `liOn ,mxiwtdl§©§¦¨¦¥¨Ÿ§¨©

aEzMd `A `N` ?dcVdWiTdl ©¨¤¤¨¨©¨§©¦
(zFOcl)dIgÎlk`nl oFia`Îlk`n §©©£©¤§§©£©©¨

KxcM mzF` Elk`i LOr ipFia`W -¤¤§¥©§Ÿ§¨§¤¤
;zFlkF` zFIgdWzlkF` dIg dn ¤©©§©©¨¤¤

milkF` mipFia` s` ,xUrn `lA§Ÿ©£¥©¤§¦§¦
xUrn oi` ,Exn` o`Mn .xUrn `lA§Ÿ©£¥¦¨¨§¥©£¥

ziriaXAzFxiR mixVrn oi` - ©§¦¦¥§©§¦¥
ziriaW(`zlikn)(`"eb ,m"`x): §¦¦

.Eîøëì äNòz ïkLnxkl mB ,xnFlM ¥©£¤§©§§§©©§©§§
:`xwOd zNigzA xEn`d z` dUrY©£¤¤¨¨¦§¦©©¦§¨
,''ebe DYWhpE dPhnWY zriaXde'§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨

EW itldcUA xAcn `xwOd zNgz §¦¤§¦©©¦§¨§©¥¦§¥
oaNdzFwxie d`EazA drExf dcU - ©¨¨¨¤§¨¦§¨¦¨

z`xwp zFpli` lW lv DA oi`W itl)§¦¤¥¨¥¤¦¨¦§¥
,('oal dcU'xEn`W FnMwEqRA ¨¤¨¨§¤¨©¨

W'Lvx` z` rxfY' EPnid dlrnl- ¤§©§¨¥¤¦§©¤©§¤
d`EazA KiIW 'drixf' oFWl oMW¤¥§§¦¨©¨¦§¨
xn`p zFpli`e mxkA ENi`e ,zFwxie¦¨§¦§¤¤§¦¨¤¡©
aEzMd siqFd Kkl - 'drihp' oFWl§§¦¨§¨¦©¨
dcU x`WE mxkA mB oiCd `Ed KMW¤¨©¦©§¤¤§¨§¥

oli`(n"dad ,m"`x):ai dxez ¦¨

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא):ּתאמר ׁשּלא מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּבּה ּתנהֹוג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל E¯ÓÁÂ.הֹואיל E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑,ניח לֹו ּתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ¿««»«¿«¬…∆ְֵָ

אּלא  ניח, זה אין אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהּתיר
הערל (מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.צער  מדּבר ּבעבד ּגר ∑b‰Â¯.הּכתּוב .ּתֹוׁשב זה ַַ∆¬»¿ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ׁשּבּתֹורה ׁשמירה ׁשּכל ּבאזהרה, עׂשה מצות ּכל לעׂשֹות ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לאו  ּבמקֹום היא ˙e¯ÈkÊ.אזהרה ‡Ï∑(ג אֹו(ע''ז ּפלֹונית, אלילים עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ׁשּלא ְְִִַָָָ…«¿ƒְְְֱֲִִִִֶַַַֹֹֹ

אחרים  אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּתעמד
ּכּלן  את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". Ï‡.לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ…

ÚÓMÈ∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ּתעׂשה ׁשּלא ƒ»«ְִִַָ«ƒְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם .ׁשאּתה ְִֵֵֶֶַַָָָ

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).úaLz éòéáMä íBiáexg` ©©§¦¦¦§Ÿ©©
dEiv ,dhinXd zeevn dxn`PW¤¤¤§¨¦§©©§¦¨¦¨
,zAWA dziaXd zeevn lr aEzMd©¨©¦§©©§¦¨§©¨

W xnFls``l ziriaXd dpXA ©¤©©¨¨©§¦¦Ÿ
DnFwOn ziW`xAÎzAW xwrzmFi] ¥¨¥©©§¥¦¦§¨

ÎzAW' minkg oFWlA `xwp zAXd©©¨¦§¨¦§£¨¦©©
zWCEwnd zAXd ,xnFlM ,'ziW`xA§¥¦§©©©¨©§¤¤
FpiA liCadl icM ,ziW`xa ini zWXn¦¥¤§¥§¥¦§¥§©§¦¥
xn`p mdA s`W micrFOd x`Wl¦§¨©£¦¤©¨¤¤¡©

'zAW' oFWl(.`kw a"a m"ayx)[`NW . §©¨¤Ÿ
diExw dpXd lke li`Fd ,xn`zŸ©¦§¨©¨¨§¨

,'zAW'xn`PW FnM(c ,dk `xwie)dpXaE' ©¨§¤¤¡©©¨¨
ux`l didi oFzAW zAW zriaXd©§¦¦©©©¨¦§¤¨¨¤

- ''dl zAWÎzAW DA bdpz `l ©¨©Ÿ¦§©¨©©
ziW`xA(`zlikn): §¥¦

.EøBîçå EøBL çeðé ïòîì,xnFlMoY §©©¨©§©£¤§©¥
giip FldcFar `ll dgEpn -.`aE §¨§¨§Ÿ£¨¨
aEzMdxiYdlxFngle xFXl`dIW ©¨§©¦©§©£¤§¥

,rwxTd on miaUr lkF`e WlFz¥§¥£¨¦¦©©§©
FYndA zziaW lr dEEvn mc`d oi`e§¥¨¨¨§¤©§¦©§¤§
,dk`ln DA dUri `NW df oiprl `N ¤̀¨§¦§¨¤¤Ÿ©£¤¨§¨¨
dUFr `idW dk`ln oiprl `l K ©̀Ÿ§¦§©§¨¨¤¦¨

DnvrlFpi` F` .FWExiR oi` `OW - §©§¨¥¤¨¥¥
`N`WziAd KFzA EPWAgi`NW icM ¤¨¤©§§¤§©©¦§¥¤Ÿ

Dnvrl s` dk`ln mEW dUrY? ©£¤§¨¨©§©§¨
Yxn``xTi dfld (!?oM xnFl lkEzd) ¨©§¨£©©¥£¨¤¦¨¥

ixd ?'gEpi'xrv `N` giip df oi` ¨©£¥¥¤§¨¤¨©©
(`zlikn)(i"`a):

.Eúîà ïaaEzMd lxrd carA ¤£¨§§¤¤¨¨¥©¨

xAcnl`xUi F`pTW iprpM car - §©¥¤¤§©£¦¤§¨¦§¨¥
,zEcar mWl FzF` ln `l oiicre©£©¦Ÿ¨§¥©§
mc` lMW `N` ,zFevnA aiIg Fpi`W¤¥©¨§¦§¤¨¤¨¨¨
lM FxEar dUri `NW FA xdfEn§¨¤Ÿ©£¤£¨

zAWA dk`lnElOW iprpM car la` . §¨¨§©¨£¨¤¤§©£¦¤¨
xdfEnE ,dX`M zFevnA aiIg FzF`©¨§¦§§¦¨§¨
FnM ,zAWA dziaXd lr FnvrA§©§©©§¦¨§©¨§

xn`PW(bi ,d mixac)LCar gEpi ornl' ¤¤¡©§©©¨©©§§
'LFnM Lzn`e(:gn zenai ,`zlikn)(m"`x): ©£¨§¨

.øbäå,aWFY xB dfxYEdW iFB `EdW §©¥¤¥¨¤¤©
li`Fd ,l`xUi ux`A 'aWFY' zFidl Fl¦§¨§¤¤¦§¨¥¦
EEhvPW zFevn raW eilr lAiwe§¦¥¨¨¤©¦§¤¦§©
zFevn x`W iAbl ENi`e ,gp ipA odilr£¥¤§¥Ÿ©§¦§©¥§¨¦§
FA xdfEn mc` lMW `N` ,iFbM FpiC¦§¤¨¤¨¨¨§¨
.zAWA dk`ln lM FxEar dUri `NW¤Ÿ©£¤£¨§¨¨§©¨
lr FnvrA xdfEn wcvÎxB la £̀¨¥¤¤§¨§©§©

xn`PW FnM ,zAWA dziaXd(i ,k lirl) ©§¦¨§©¨§¤¤¡©
'LixrWA xW` Lxbe'(:gn zenai ,`zlikn) §¥§£¤¦§¨¤

(my 'qeze i"yx):bi dxez
(bi)íëéìà ézøîà øLà ìëáe§Ÿ£¤¨©§¦£¥¤

.eøîMzlr xnFg siqFdl `A aEzMd ¦¨¥©¨¨§¦¤©
,dxFYA zFxEn`d dUrÎzFevn lM̈¦§£¥¨£©¨

edxdf`A dUrÎzFvn lM zFUrl- §©£¨¦§£¥§©§¨¨
lHiAW caNn ixd ,oniIwNn rpnPdW¤©¦§¨¦§©§¨£¥¦§©¤¦¥
Î`l' xEQi` lr mB xaFr ,'dUrÎzevn'¦§©£¥¥©©¦Ÿ

'dUrzW .oMlMoFWl'dxinW'oFbM - ©£¤¤¥¨§§¦¨§
,'ExnWY' 'xnXd'Wxn`pdxFYA ¦¨¥¦§§¤¤¡©©¨

,zFevn lv`,`id dxdf`WOWnE ¥¤¦§©§¨¨¦§©¥
mFwnAlW oFWl'e`l''dUrz `l' -: ¦§¨¤¨Ÿ©£¤

.eøékæú àìE`ivFY l` ,xnFlM Ÿ©§¦§©©¦
`NW ENit`e ,dxfÎdcFar mW mkiRn¦¦¤¥£¨¨¨©£¦¤Ÿ
DnWA DxiMfdl `N` ,cFaM KxcA§¤¤¨¤¨§©§¦¨¦§¨

,oniq KxFvl FxiaglFl xn`i `NW ©£¥§¤¦¨¤ŸŸ©
xFnW'(oYnd)dxfÎdcFar cvA il §©§¥¦§©£¨¨¨

mFiA iOr cFnrY' F` ,'zipFlt§¦©£¦¦§
l cgEind'zipFlt dxfÎdcFar ©§¨©£¨¨¨§¦

(:bq oixcdpq)xg` xaC .zxg` KxcA - ¨¨©¥§¤¤©¤¤
aEzMd z` l"fg EWxCxW` lkaE' ¨§¤©¨§Ÿ£¤

midl` mWe ExnXY mkil` iYxn`̈©§¦£¥¤¦¨¥§¥¡Ÿ¦
'ExiMfz `l mixg`mkpFvx m` - £¥¦Ÿ©§¦¦§§¤

mW ,mkl iYxn` xW` lkA xnXdl§¦¨¥§¨£¤¨©§¦¨¤¥
,ExiMfz `l mixg` midl`LcOll ¡Ÿ¦£¥¦Ÿ©§¦§©¤§

lM cbpM dxfÎdcFar dlEwXW¤§¨£¨¨¨§¤¤¨
oNEM zFvOd(.g zeixed)DA xdfPde , ©¦§¨§©¦§¨¨

z` xnFWMzFevOd lMoNEM,a"rx) §¥¤¨©¦§¨
(`"eb:

òîMé àìLiR lr.dxdf` Ff ixd Ÿ¦¨©©¦£¥©§¨¨
ENit`WiFBd ondrEaW rnXi `l ¤£¦¦©Ÿ¦¨©§¨

LllbA dxfÎdcFar mWA:ét ìò.E §¥£¨¨¨¦§¨§©¦
mFxbY l` ,xnFlM .Lci lr ,FWExiR¥©¨§§©©¦§
midl` mW iFBd on rnXi LllbAW¤¦§¨§¦¨©¦©¥¡Ÿ¦

,mixg`mr zEtYEW dUrz `NW £¥¦¤Ÿ©£¤¨¦
,iFBlr FY` aix Ll `di xW`MW itl§¦¤©£¤§¥§¦¦©

Kli ,drEaW Ll aiIgzie zEtYEXd©¨§¦§©¥§§¨¥¥
,FNW dxfÎdcFarA Ll raXielre §¦¨©§©£¨¨¨¤§©

KM icixkGIW mxFb dY`W z`vnp §¥¨¦§¥¨¤©¨¥¤¦¨¥
dxfÎdcFar mWLci lr(:bq oixcdpq): ¥£¨¨¨©¨¤

ci dxez



mihtynפב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות ∑‡·È·.ׁשהּתבּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ

Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותה ּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו .(חגיגה ¿…≈»»«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«
i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹות הּוא È¯eka∑ הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי  ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין היּו כח)ּבעצרת, וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ÁÂ‚."ּוביֹום ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿«
ÛÒ‡‰∑ הּסּכֹות חג ‡˙EÈNÚÓŒ.הּוא EtÒ‡a∑ ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות ׁשּכל »»ƒַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּגׁשמים  מּפני הּבית אל אֹותּה .אֹוספים ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).íéìâø,FWExiRoke .minrR §¨¦¥§¨¦§¥
:dxn`W mrlA lW oFz`A EpivniM' ¨¦¨¨¤¦§¨¤¨§¨¦

'milbx WlW df ipziMd(gk ,ak xacna): ¦¦¨¦¤¨Ÿ§¨¦
eh dxez

(eh).áéáàä LãçWcFgdd`EaYdW Ÿ¤¨¨¦©¤¤©§¨
diA`A FA z`NnznDNW dpTA - ¦§©¥§¦¤¨©¨¤¤¨

'lgPd iA`A' :FnM](`i ,e mixiydÎxiy)- §§¦¥©¨©
[miTCd lgPd ipwA:xg` oFWl . ¦§¥©©©©©¦¨©¥

,'a`' oFWl 'aia`'`Ed oqip WcFgW ¨¦§¨¤¤¦¨
zFxiR lXal oFW`xe xFkAiptl §§¦§©¥¥¦§¥

miWcgd x`W(g"na ,oexkfd): §¨¤¢¨¦
.í÷éø éðô eàøé àìåwx aQEn Fpi` §Ÿ¥¨¨©¥¨¥¨©

,df wEqtA xEn`d 'zFSOd bg' lr©©©©¨¨§¨¤
ExMfEdW milbxd WlW lM lr `N ¤̀¨©¨§¨§¨¦¤§§

,xnFlkE ,mcFTd wEqRAE`FaYWM ©¨©¥§©§¤¨
,milbxA ipR zF`xl'mwix' E`FaY l` ¥¨¨©¨§¨¦©¨¥¨

`N`zFlFr il E`iad(`zlikn):dxez ¤¨¨¦¦

fh
(fh),úBòeáL âç àeä .øéöwä âçå§©©¨¦©¨

`EdWmiHigd lW xivTd onfA: ¤¦§©©¨¦¤©¦¦
éNòî éøeka.ExivTd bg' FWExiR oi` ¦¥©£¤¥¥©©¨¦

bg' FWExiR `N` ,'LiUrn ixEMA lW¤¦¥©£¤¤¨¥©
xivTd,'mixEMA z`ad onf `EdW ©¨¦¤§©£¨©¦¦

bg iptl m`iadl xWt` i`W¤¦¤§¨©£¦¨¦§¥©
itl ,zFrEaXdoi`Ad mgNd iYXW ©¨§¦¤§¥©¤¤©¨¦

,zFgpnl Wcgd oixiYn Eid zxvrÄ£¤¤¨©¦¦¤¨¨¦§¨
WCwOl mixEMa `iadlEiYW - §¨¦¦¦©¦§¨§¥

miWcgd miHigd on mi`A Eid mgNd©¤¤¨¨¦¦©¦¦©£¨¦
did oMn xg`l wxe ,dpW DzF` lW¤¨¨¨§©§©©¦¥¨¨
dHgd on zFgpn aixwdl xWt ¤̀§¨§©§¦§¨¦©¦¨
f"hA axw didW xnFrd] dWcgd©£¨¨¨¤¤¨¨¨¥§
did `le ,mixFrVd on `A did oqipA§¦¨¨¨¨¦©§¦§Ÿ¨¨
`le ,dlik`l `N` Wcgd z` xiYn©¦¤¤¨¨¤¨©£¦¨§Ÿ
Eid `l ok FnkE ,[gAfOd lr Faixwdl§©§¦©©¦§¥©§¥Ÿ¨

ixg` `N` mixEMiA `iadl milFki§¦§¨¦¦¦¤¨©£¥
,mgNd iYWxn`PW(ek ,gk xacna) §¥©¤¤¤¤¡©

mixEMAd mFiaE'dgpn mkaixwdA §©¦¦§©§¦§¤¦§¨
mkizraWA 'dl dWcg'z`xwpe , £¨¨©§¨ªŸ¥¤§¦§¥

dgpOd `idW itl 'dWcg dgpn'¦§¨£¨¨§¦¤¦©¦§¨
dWcgd d`EaYd on d`Ad dpFW`xd̈¦¨©¨¨¦©§¨©£¨¨

(:ct zegpn ,b"n `"t mixekia)(z"yn ,i"`a):
éñàä âçå.ó,zFMEQd bg `Ed §©¨¨¦©©

oNdlckE: §¦§©¨
éNòî úà Etñàa.EonfA ,xnFlM §¨§§¤©£¤§©¦§©

,ziAl dcVd on d`EaYd ztiq £̀¦©©§¨¦©¨¤©©¦
d`EaYd dOgdÎzFni lMW¤¨§©©¨©§¨

bgaE ,zFcVA zWAiiznztEwzA - ¦§©¤¤©¨§©¦§©
,zFMEQd bgziAd l` DzF` mitqF` ©©§¦¨¤©©¦

:minWBd ipRnfi dxez ¦§¥©§¨¦
(fi)ìL.'Bâå íéîòt LmWMdEiSW ¨Ÿ§¨¦§§¥¤¦¨

zAWA dziaXd zeevn lr aEzMd©¨©¦§©©§¦¨§©¨

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים .(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד  ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף יכֹול ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ

ו) ּכל(ויקרא הּמזּבח על מֹוקדה, "עדּֿבקר",∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה""על ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְְִֵַַַַַַָָָ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
לּמזּבח  הרצּפה מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל .אבל ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

(èé)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑?ּכיצד ."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ּבבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
לסימן  ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס מּׁשבעת אדם אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבּמקרא: האמּורין ח)הּמינין וגֹו'"(דברים ּוׂשעֹורה חּטה È„b."ארץ ÏM·˙ ‡Ï∑,ּגדי ּבכלל וכבׂש עגל אף ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ…¿«≈¿ƒְְְִִֵֶֶֶַַ
לפרׁש והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה ,ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשאין

ּכגֹון: "עּזים", לח)אחריו: העּזים",(בראשית ּגדי "את עּזים", ּגדי אׁשּלח כז)"אנכי ללּמד,(שם עּזים". ּגדיי "ׁשני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אכילה, לאּסּור אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובג' ּבמׁשמע. וכבׂש עגל אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכל

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור קטו)ואחד חולין כז. .(פסחים ְְְְֲִִִֶֶָָָָ

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dhinXd zeevn dxn`PW xg`d`x) ©©¤¤¤§¨¦§©©§¦¨
(ai weqt lirl i"yx,micrFOd iAbl mB KM ,¨©§©¥©£¦

W,ziriaXA xAcn oiprdW itl ¤§¦¤¨¦§¨§©¥©§¦¦
W xnFl KxvEddhinXd zpWA s` §©©¤©¦§©©§¦¨

EqxYqi `N(Exwri)milbx WlW Ÿ¦§¨§¥¨§¨Ÿ§¨¦
.onFwOn,xnFl mFwn did oMW ¦§¨¤¥¨¨¨©

dcFard iPnfA miiElYd micrFOdW¤©£¦©§¦¦§©¥¨£¨
- siq`de xivTd ,aia`d onf - dcVA©¨¤§©¨¨¦©¨¦§¨¨¦
oi`W xg`n ,dhinXd zpWA Ebdpi `lŸ¦§£¦§©©§¦¨¥©©¤¥

DA mibdFp siq`de xivTd(`zlikn) ©¨¦§¨¨¦£¦¨
(i"gp):

.Eøeëæ ìkmixkGd lM' FWExiR oi` ¨§§¥¥¨©§¨¦
,LNW miPhTd mipAd xnFlkE ,'LNW¤§§©©¨¦©§©¦¤§
,FWExitE ,oM xn`p mrd lM lr `N ¤̀¨©¨¨¨¤¡©¥¥

lMLAW mixkGd(oexkfd):gi dxez ¨©§¨¦¤§
(gi)õîç ìò çaæú àìigaf mC. Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

,xnFlkE ,gqRd oAxw `Ed 'igaf'`l ¦§¦¨§©©¤©§©Ÿ
cr oqipA c"iA gqRd z` hgWz¦§©¤©¤©§§¦¨©

ungd z` xraYWWExitE .LzEWxn ¤§©¥¤¤¨¥¥§§¥
`le igaf hgWY `l ,`Ed aEzMd©¨Ÿ¦§©¦§¦§Ÿ
miIw ungd cFrA ,mCd wFxfY¦§©¨§¤¨¥©¨

LzEWxA(`zlikn)(m"`x): ¦§§
.ébç áìç ïéìé àìå,gAfOl uEgãò §Ÿ¨¦¥¤©¦©¦§¥©©

.ø÷a`NW alg ,xnFlMlr dlr Ÿ¤§©¥¤¤Ÿ¨¨©
la` ,dpilA lqtp dliNd lM gAfOd©¦§¥©¨©©§¨¦§¨§¦¨£¨
,xwFAd iptl gAfOd lr dlr xaM m ¦̀§¨¨¨©©¦§¥©¦§¥©¤
cr FNEM sxVi `NW s` lqtp Fpi ¥̀¦§¨©¤Ÿ¦¨¥©

ol m` `N` lqtp Fpi`W oiPnE .xwFAd©¤¦©¦¤¥¦§¨¤¨¦¨
aEzMd oFWNn ixd ,gAfOl uEgnlFki ¦©¦§¥©£¥¦§©¨¨

W xnFl iziids`dlr xaM m`lr ¨¦¦©¤©¦§¨¨¨©
dkxrOdcr FNEM sxVdl wiRqd `le ©©£¨¨§Ÿ¦§¦§¦¨¥©

xwFAdxnFl cEnlY ?dpilA lqRi ©¤¦¨¥§¦¨©§©
(a ,e `xwie)'dlrd `idlr dcwFn lr ¦¨Ÿ¨©§¨©

dliNd lM gAfOdxwAd cr,'LcOll ©¦§¥©¨©©§¨©©Ÿ¤§©¤§
cwFOd lr zFlrdl iE`x dliNd lMW¤¨©©§¨¨§©£©©¥

gAfOd lrW(i"`a ,`"eb): ¤©©¦§¥©
.ïéìé àìå'dpil' oi`zlqFR`N` §Ÿ¨¦¥¦¨¤¤¤¨

,'xwA cr' xn`PW ,xgXd cEOrA§©©©©¤¤¡©©Ÿ¤
lM gAfOl uEgn ol m` wx okle§¨¥©¦¨¦©¦§¥©¨

,lqtp `Ed ixd dliNdlM la` ©©§¨£¥¦§¨£¨¨
dRvxd on FzFlrdl lFki dliNd©©§¨¨§©£¦¨¦§¨

,gAfOldidX dnA lqtp `le ©¦§¥©§Ÿ¦§¨§©¤¨¨
gAfOl uEgn dliNd zNigzA:hi dxez ¦§¦©©©§¨¦©¦§¥©

(hi).Eúîãà éøeka úéLàøs` ¥¦¦¥©§¨§©
Kkl ,mixEMaA zaiIg ziriaXd©§¦¦©¤¤§¦¦§¨

xn`pmixEMiA lr iEEiSdo`M s` ¤¡©©¦©¦¦©¨
oNdl xEn`d lr sqFp](ek ,cl)zWxtaE , ¨©¨¨§©¨§¨¨©

`Faz iM(`iÎ` ek mixac)xn`Y `NW ,[ ¦¨¤ŸŸ©
KM xUrOd on dxEhR ziriaXW mWM§¥¤§¦¦§¨¦©©£¥¨

mixEMiAd on dxEhR `idly i"dzk t"r) ¦§¨¦©¦¦
(i"yx..Eúîãà éøekacviMmiWixtn ¦¥©§¨§¥©©§¦¦

xg`l mircFi K`ide ,mixEMiAd z ¤̀©¦¦§¥¨§¦§©©
`vi mdn dfi` zFxiRd lM ElcBW¤¨§¨©¥¥¤¥¤¨¨

dpFW`x?:minkg Exn` KM `N`mc` ¦¨¤¨¨¨§£¨¦¨¨

EdcU KFzl qpkpzNigzA zFxiRdWM ¦§©§¨¥§¤©¥¦§¦©
,mlECiBexW`kdxMAW dp`z d`Fx ¦¨§©£¤¤§¥¨¤¦§¨

,liWadl dligzdW -dilr KxFM ¤¦§¦¨§©§¦¥¨¤¨
inb(dxiWwl WOWnd aUr oin) ¤¦¦¥¤©§©¥¦§¦¨

lKxFvDWiCwnE ,oniqFf ixd' xnF`e §¤¦¨©§¦¨§¥£¥
liWaie ixRd lCbIW xg`lE ,'mixEMiA¦¦§©©¤¦§©©§¦§©§¦

oli`d on EPhwli FMxv lMb"t mixeka) ¨¨§¦§§¤¦¨¦¨
(`"nzraXn `N` mixEMA oi`e .§¥¦¦¤¨¦¦§©

`xwOA oixEn`d oipiOd(g ,g mixac), ©¦¦¨£¦©¦§¨
dxFrUE dHg ux`'oFOxe dp`zE otbe ¤¤¦¨§¨§¤¤§¥¨§¦

WacE onW zif ux`,'zFxiRd mdW ¤¤¥¤¤§¨¤¥©¥
l`xUiÎux` mdA dgAYWPWi"yx d`x) ¤¦§©§¨¨¤¤¤¦§¨¥

(a ,ek mixac:
éãb ìMáú àìdxFdh dndA oin lM . Ÿ§©¥§¦¨¦§¥¨§¨

,'algA xUA' xEQi` llkA `Ed ixd£¥¦§©¦¨¨§¨¨
`N` ,'miGr icB' `weeC Fpi` 'icB'W itl§¦¤§¦¥©§¨§¦¦¦¤¨
oi`W ,'icB' llkA Uake lbr s ©̀¥¤¨¤¤¦§©§¦¤¥

Kx cle oFWl `N` 'icB'algn wpFId §¦¤¨§¨¨©©¥¥£¥
FO`.,Epcnl df xacedY`X dOn ¦§¨¨¤¨©§¦©¤©¨

dxFYA zFnFwn dOka `vFnaEzMW ¥§©¨§©¨¤¨
KxvEde 'icB'aEzMdeixg` Wxtl §¦§§©©¨§¨¥©£¨

'miGr icB gNW` ikp`' :oFbM ,'miGr'¦¦§¨Ÿ¦£©©§¦¦¦
(fi ,gl ziy`xa)'miGrd icB z`' ,weqt my) ¤§¦¨¦¦

(k'miGr iicB ipW' ,(h ,fk my),LcOll - §¥§¨¥¦¦§©¤§
,mzq 'icB' xn`PW mFwn lMW`le ¤¨¨¤¤¡©§¦§¨§Ÿ

,'miGr icB' aEzMd Ll WxiRlbr s` ¥©§©¨§¦¦¦©¥¤
rnWOA Uake(:biw oileg)dWlWaE . ¨¤¤©©§¨¦§Ÿ¨



פג mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות ∑‡·È·.ׁשהּתבּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ

Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותה ּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו .(חגיגה ¿…≈»»«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«
i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹות הּוא È¯eka∑ הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי  ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין היּו כח)ּבעצרת, וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ÁÂ‚."ּוביֹום ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿«
ÛÒ‡‰∑ הּסּכֹות חג ‡˙EÈNÚÓŒ.הּוא EtÒ‡a∑ ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות ׁשּכל »»ƒַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּגׁשמים  מּפני הּבית אל אֹותּה .אֹוספים ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).íéìâø,FWExiRoke .minrR §¨¦¥§¨¦§¥
:dxn`W mrlA lW oFz`A EpivniM' ¨¦¨¨¤¦§¨¤¨§¨¦

'milbx WlW df ipziMd(gk ,ak xacna): ¦¦¨¦¤¨Ÿ§¨¦
eh dxez

(eh).áéáàä LãçWcFgdd`EaYdW Ÿ¤¨¨¦©¤¤©§¨
diA`A FA z`NnznDNW dpTA - ¦§©¥§¦¤¨©¨¤¤¨

'lgPd iA`A' :FnM](`i ,e mixiydÎxiy)- §§¦¥©¨©
[miTCd lgPd ipwA:xg` oFWl . ¦§¥©©©©©¦¨©¥

,'a`' oFWl 'aia`'`Ed oqip WcFgW ¨¦§¨¤¤¦¨
zFxiR lXal oFW`xe xFkAiptl §§¦§©¥¥¦§¥

miWcgd x`W(g"na ,oexkfd): §¨¤¢¨¦
.í÷éø éðô eàøé àìåwx aQEn Fpi` §Ÿ¥¨¨©¥¨¥¨©

,df wEqtA xEn`d 'zFSOd bg' lr©©©©¨¨§¨¤
ExMfEdW milbxd WlW lM lr `N ¤̀¨©¨§¨§¨¦¤§§

,xnFlkE ,mcFTd wEqRAE`FaYWM ©¨©¥§©§¤¨
,milbxA ipR zF`xl'mwix' E`FaY l` ¥¨¨©¨§¨¦©¨¥¨

`N`zFlFr il E`iad(`zlikn):dxez ¤¨¨¦¦

fh
(fh),úBòeáL âç àeä .øéöwä âçå§©©¨¦©¨

`EdWmiHigd lW xivTd onfA: ¤¦§©©¨¦¤©¦¦
éNòî éøeka.ExivTd bg' FWExiR oi` ¦¥©£¤¥¥©©¨¦

bg' FWExiR `N` ,'LiUrn ixEMA lW¤¦¥©£¤¤¨¥©
xivTd,'mixEMA z`ad onf `EdW ©¨¦¤§©£¨©¦¦

bg iptl m`iadl xWt` i`W¤¦¤§¨©£¦¨¦§¥©
itl ,zFrEaXdoi`Ad mgNd iYXW ©¨§¦¤§¥©¤¤©¨¦

,zFgpnl Wcgd oixiYn Eid zxvrÄ£¤¤¨©¦¦¤¨¨¦§¨
WCwOl mixEMa `iadlEiYW - §¨¦¦¦©¦§¨§¥

miWcgd miHigd on mi`A Eid mgNd©¤¤¨¨¦¦©¦¦©£¨¦
did oMn xg`l wxe ,dpW DzF` lW¤¨¨¨§©§©©¦¥¨¨
dHgd on zFgpn aixwdl xWt ¤̀§¨§©§¦§¨¦©¦¨
f"hA axw didW xnFrd] dWcgd©£¨¨¨¤¤¨¨¨¥§
did `le ,mixFrVd on `A did oqipA§¦¨¨¨¨¦©§¦§Ÿ¨¨
`le ,dlik`l `N` Wcgd z` xiYn©¦¤¤¨¨¤¨©£¦¨§Ÿ
Eid `l ok FnkE ,[gAfOd lr Faixwdl§©§¦©©¦§¥©§¥Ÿ¨

ixg` `N` mixEMiA `iadl milFki§¦§¨¦¦¦¤¨©£¥
,mgNd iYWxn`PW(ek ,gk xacna) §¥©¤¤¤¤¡©

mixEMAd mFiaE'dgpn mkaixwdA §©¦¦§©§¦§¤¦§¨
mkizraWA 'dl dWcg'z`xwpe , £¨¨©§¨ªŸ¥¤§¦§¥

dgpOd `idW itl 'dWcg dgpn'¦§¨£¨¨§¦¤¦©¦§¨
dWcgd d`EaYd on d`Ad dpFW`xd̈¦¨©¨¨¦©§¨©£¨¨

(:ct zegpn ,b"n `"t mixekia)(z"yn ,i"`a):
éñàä âçå.ó,zFMEQd bg `Ed §©¨¨¦©©

oNdlckE: §¦§©¨
éNòî úà Etñàa.EonfA ,xnFlM §¨§§¤©£¤§©¦§©

,ziAl dcVd on d`EaYd ztiq £̀¦©©§¨¦©¨¤©©¦
d`EaYd dOgdÎzFni lMW¤¨§©©¨©§¨

bgaE ,zFcVA zWAiiznztEwzA - ¦§©¤¤©¨§©¦§©
,zFMEQd bgziAd l` DzF` mitqF` ©©§¦¨¤©©¦

:minWBd ipRnfi dxez ¦§¥©§¨¦
(fi)ìL.'Bâå íéîòt LmWMdEiSW ¨Ÿ§¨¦§§¥¤¦¨

zAWA dziaXd zeevn lr aEzMd©¨©¦§©©§¦¨§©¨

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים .(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד  ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף יכֹול ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ

ו) ּכל(ויקרא הּמזּבח על מֹוקדה, "עדּֿבקר",∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה""על ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְְִֵַַַַַַָָָ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
לּמזּבח  הרצּפה מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל .אבל ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

(èé)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑?ּכיצד ."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ּבבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
לסימן  ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס מּׁשבעת אדם אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבּמקרא: האמּורין ח)הּמינין וגֹו'"(דברים ּוׂשעֹורה חּטה È„b."ארץ ÏM·˙ ‡Ï∑,ּגדי ּבכלל וכבׂש עגל אף ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ…¿«≈¿ƒְְְִִֵֶֶֶַַ
לפרׁש והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה ,ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשאין

ּכגֹון: "עּזים", לח)אחריו: העּזים",(בראשית ּגדי "את עּזים", ּגדי אׁשּלח כז)"אנכי ללּמד,(שם עּזים". ּגדיי "ׁשני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אכילה, לאּסּור אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובג' ּבמׁשמע. וכבׂש עגל אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכל

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור קטו)ואחד חולין כז. .(פסחים ְְְְֲִִִֶֶָָָָ

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dhinXd zeevn dxn`PW xg`d`x) ©©¤¤¤§¨¦§©©§¦¨
(ai weqt lirl i"yx,micrFOd iAbl mB KM ,¨©§©¥©£¦

W,ziriaXA xAcn oiprdW itl ¤§¦¤¨¦§¨§©¥©§¦¦
W xnFl KxvEddhinXd zpWA s` §©©¤©¦§©©§¦¨

EqxYqi `N(Exwri)milbx WlW Ÿ¦§¨§¥¨§¨Ÿ§¨¦
.onFwOn,xnFl mFwn did oMW ¦§¨¤¥¨¨¨©

dcFard iPnfA miiElYd micrFOdW¤©£¦©§¦¦§©¥¨£¨
- siq`de xivTd ,aia`d onf - dcVA©¨¤§©¨¨¦©¨¦§¨¨¦
oi`W xg`n ,dhinXd zpWA Ebdpi `lŸ¦§£¦§©©§¦¨¥©©¤¥

DA mibdFp siq`de xivTd(`zlikn) ©¨¦§¨¨¦£¦¨
(i"gp):

.Eøeëæ ìkmixkGd lM' FWExiR oi` ¨§§¥¥¨©§¨¦
,LNW miPhTd mipAd xnFlkE ,'LNW¤§§©©¨¦©§©¦¤§
,FWExitE ,oM xn`p mrd lM lr `N ¤̀¨©¨¨¨¤¡©¥¥

lMLAW mixkGd(oexkfd):gi dxez ¨©§¨¦¤§
(gi)õîç ìò çaæú àìigaf mC. Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

,xnFlkE ,gqRd oAxw `Ed 'igaf'`l ¦§¦¨§©©¤©§©Ÿ
cr oqipA c"iA gqRd z` hgWz¦§©¤©¤©§§¦¨©

ungd z` xraYWWExitE .LzEWxn ¤§©¥¤¤¨¥¥§§¥
`le igaf hgWY `l ,`Ed aEzMd©¨Ÿ¦§©¦§¦§Ÿ
miIw ungd cFrA ,mCd wFxfY¦§©¨§¤¨¥©¨

LzEWxA(`zlikn)(m"`x): ¦§§
.ébç áìç ïéìé àìå,gAfOl uEgãò §Ÿ¨¦¥¤©¦©¦§¥©©

.ø÷a`NW alg ,xnFlMlr dlr Ÿ¤§©¥¤¤Ÿ¨¨©
la` ,dpilA lqtp dliNd lM gAfOd©¦§¥©¨©©§¨¦§¨§¦¨£¨
,xwFAd iptl gAfOd lr dlr xaM m ¦̀§¨¨¨©©¦§¥©¦§¥©¤
cr FNEM sxVi `NW s` lqtp Fpi ¥̀¦§¨©¤Ÿ¦¨¥©

ol m` `N` lqtp Fpi`W oiPnE .xwFAd©¤¦©¦¤¥¦§¨¤¨¦¨
aEzMd oFWNn ixd ,gAfOl uEgnlFki ¦©¦§¥©£¥¦§©¨¨

W xnFl iziids`dlr xaM m`lr ¨¦¦©¤©¦§¨¨¨©
dkxrOdcr FNEM sxVdl wiRqd `le ©©£¨¨§Ÿ¦§¦§¦¨¥©

xwFAdxnFl cEnlY ?dpilA lqRi ©¤¦¨¥§¦¨©§©
(a ,e `xwie)'dlrd `idlr dcwFn lr ¦¨Ÿ¨©§¨©

dliNd lM gAfOdxwAd cr,'LcOll ©¦§¥©¨©©§¨©©Ÿ¤§©¤§
cwFOd lr zFlrdl iE`x dliNd lMW¤¨©©§¨¨§©£©©¥

gAfOd lrW(i"`a ,`"eb): ¤©©¦§¥©
.ïéìé àìå'dpil' oi`zlqFR`N` §Ÿ¨¦¥¦¨¤¤¤¨

,'xwA cr' xn`PW ,xgXd cEOrA§©©©©¤¤¡©©Ÿ¤
lM gAfOl uEgn ol m` wx okle§¨¥©¦¨¦©¦§¥©¨

,lqtp `Ed ixd dliNdlM la` ©©§¨£¥¦§¨£¨¨
dRvxd on FzFlrdl lFki dliNd©©§¨¨§©£¦¨¦§¨

,gAfOldidX dnA lqtp `le ©¦§¥©§Ÿ¦§¨§©¤¨¨
gAfOl uEgn dliNd zNigzA:hi dxez ¦§¦©©©§¨¦©¦§¥©

(hi).Eúîãà éøeka úéLàøs` ¥¦¦¥©§¨§©
Kkl ,mixEMaA zaiIg ziriaXd©§¦¦©¤¤§¦¦§¨

xn`pmixEMiA lr iEEiSdo`M s` ¤¡©©¦©¦¦©¨
oNdl xEn`d lr sqFp](ek ,cl)zWxtaE , ¨©¨¨§©¨§¨¨©

`Faz iM(`iÎ` ek mixac)xn`Y `NW ,[ ¦¨¤ŸŸ©
KM xUrOd on dxEhR ziriaXW mWM§¥¤§¦¦§¨¦©©£¥¨

mixEMiAd on dxEhR `idly i"dzk t"r) ¦§¨¦©¦¦
(i"yx..Eúîãà éøekacviMmiWixtn ¦¥©§¨§¥©©§¦¦

xg`l mircFi K`ide ,mixEMiAd z ¤̀©¦¦§¥¨§¦§©©
`vi mdn dfi` zFxiRd lM ElcBW¤¨§¨©¥¥¤¥¤¨¨

dpFW`x?:minkg Exn` KM `N`mc` ¦¨¤¨¨¨§£¨¦¨¨

EdcU KFzl qpkpzNigzA zFxiRdWM ¦§©§¨¥§¤©¥¦§¦©
,mlECiBexW`kdxMAW dp`z d`Fx ¦¨§©£¤¤§¥¨¤¦§¨

,liWadl dligzdW -dilr KxFM ¤¦§¦¨§©§¦¥¨¤¨
inb(dxiWwl WOWnd aUr oin) ¤¦¦¥¤©§©¥¦§¦¨

lKxFvDWiCwnE ,oniqFf ixd' xnF`e §¤¦¨©§¦¨§¥£¥
liWaie ixRd lCbIW xg`lE ,'mixEMiA¦¦§©©¤¦§©©§¦§©§¦

oli`d on EPhwli FMxv lMb"t mixeka) ¨¨§¦§§¤¦¨¦¨
(`"nzraXn `N` mixEMA oi`e .§¥¦¦¤¨¦¦§©

`xwOA oixEn`d oipiOd(g ,g mixac), ©¦¦¨£¦©¦§¨
dxFrUE dHg ux`'oFOxe dp`zE otbe ¤¤¦¨§¨§¤¤§¥¨§¦

WacE onW zif ux`,'zFxiRd mdW ¤¤¥¤¤§¨¤¥©¥
l`xUiÎux` mdA dgAYWPWi"yx d`x) ¤¦§©§¨¨¤¤¤¦§¨¥

(a ,ek mixac:
éãb ìMáú àìdxFdh dndA oin lM . Ÿ§©¥§¦¨¦§¥¨§¨

,'algA xUA' xEQi` llkA `Ed ixd£¥¦§©¦¨¨§¨¨
`N` ,'miGr icB' `weeC Fpi` 'icB'W itl§¦¤§¦¥©§¨§¦¦¦¤¨
oi`W ,'icB' llkA Uake lbr s ©̀¥¤¨¤¤¦§©§¦¤¥

Kx cle oFWl `N` 'icB'algn wpFId §¦¤¨§¨¨©©¥¥£¥
FO`.,Epcnl df xacedY`X dOn ¦§¨¨¤¨©§¦©¤©¨

dxFYA zFnFwn dOka `vFnaEzMW ¥§©¨§©¨¤¨
KxvEde 'icB'aEzMdeixg` Wxtl §¦§§©©¨§¨¥©£¨

'miGr icB gNW` ikp`' :oFbM ,'miGr'¦¦§¨Ÿ¦£©©§¦¦¦
(fi ,gl ziy`xa)'miGrd icB z`' ,weqt my) ¤§¦¨¦¦

(k'miGr iicB ipW' ,(h ,fk my),LcOll - §¥§¨¥¦¦§©¤§
,mzq 'icB' xn`PW mFwn lMW`le ¤¨¨¤¤¡©§¦§¨§Ÿ

,'miGr icB' aEzMd Ll WxiRlbr s` ¥©§©¨§¦¦¦©¥¤
rnWOA Uake(:biw oileg)dWlWaE . ¨¤¤©©§¨¦§Ÿ¨



mihtynפד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy

ß hay b"k iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑:להם אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, ׁשעתידין נתּבּׂשרּו לג)ּכאן אעלה (לקמן לא "ּכי ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ּבקרּב.È˙Î‰ ¯L‡∑ ּכבר הכנתי", אׁשר הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו לכם, לתת זּמנּתי אׁשר ְְְִ¬∆¬ƒ…ƒְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשל  הּמקּדׁש ּבית ּכנגד מכּון מעלה ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ׁשאֹומרים הּמקראֹות מן אחד וזה ּכנגּדֹו. נּכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמקֹומי
.מּטה  ַָ

(àë)àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון ּפי"(יהושע את ימרה ÌÎÚLÙÏ."אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk∑אינֹו ««≈ְְְְֲִֶֶֶַַָָƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ֵ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ׁשהּוא ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ּבכ ÈÓL.מלּמד Èk ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻƒ¿ƒ

Ba¯˜a∑ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, מׁשּתף ׁשמי ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש מחּבר ¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּדי  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

dxFYA aYkp zFnFwndf `xwn;o`k) §¦§©©¨¦§¨¤
(`k ,ci mixac ;ek ,cl oldl,`A mdn cg` lke§¨¤¨¥¤¨

:Fnvr iptA xEQi` lr cOllcg` §©¥©¦¦§¥©§¤¨
dlik` xEQi`llW liWaY xFq`l - §¦£¦¨¤¡©§¦¤

,dlik`A alge xUAxEQi`l cg`e ¨¨§¨¨©£¦¨§¤¨§¦
d`pds` liWaYd z` xFq`l - £¨¨¤¡¤©©§¦©

,zF`pd x`WAlEXiA xEQi`l cg`e ¦§¨£¨§¤¨§¦¦
itlE .lEXiAd dUrn z` xFq`l -¤¡¤©£¥©¦§¦
dxFYd on d`pdde dlik`d xEQi`W¤¦¨£¦¨§©£¨¨¦©¨
,cgi ElXAzPW alge xUaA `N` Fpi ¥̀¤¨§¨¨§¨¨¤¦§©§©©
Kkl ,lEXiA `lA EaxrzPWM `le§Ÿ§¤¦§¨§§Ÿ¦§¨
`l' oFWlA EN` mixEQi` mB Exn`p¤¤§©¦¦¥¦§Ÿ

'lXaz(:ehw oileg ,`zlikn):k dxez §©¥
(k)Càìî çìBL éëðà äpä'ebe.ike ¦¥¨Ÿ¦¥©©§¨§¦

liaWAW ,l`xUi dYr E`hg `hg dn©¥§¨§©¨¦§¨¥¤¦§¦
K`ln glWIW d"awd mdl xnF` KM̈¥¨¤¤¦§©©§¨
FnM `le ,l`xUiÎux` l` m`iadl©£¦¨¤¤¤¦§¨¥§Ÿ§
FnvrA m`iadl d"awd mdl gihadW¤¦§¦©¨¤©£¦¨§©§

xn`PW FnM ,ux`d l`(g ,b lirl)cx`e' ¤¨¨¤§¤¤¡©¨¥¥
on FzlrdlE mixvn cIn FliSdl§©¦¦©¦§©¦§©£Ÿ¦
?'dagxE daFh ux` l` `idd ux`d̈¨¤©¦¤¤¤¨§¨¨
,cizrd lr dxn`p Ff dWxR `N ¤̀¨¨¨¨¤¤§¨©¤¨¦

e`Fhgl oicizrW ExVAzp o`MoFrA §¨¦§©§¤£¦¦©£©£

,lbrde`dY f`mdl zxnF` dpikW ¨¥¤§¨§¥§¦¨¤¤¨¤
'...K`ln Liptl iYglWedlr` `l iM §¨©§¦§¨¤©§¨¦Ÿ¤¡¤

'LAxwA(bÎa ,bl onwl)(z"ti): §¦§§
.éúBðéëä øLà`xwn lW FhEWR itl £¤£¦¦§¦§¤¦§¨

,'ixn`nA iYpkd xW`' FWExiR¥£¤¥©§¦§©£¨¦
mFwOd l` ,xnFlkEzzl iYpOf xW` §©¤©¨£¤¦©§¦¨¥

,mkll`xUiÎux`l dpeEMdeEdf . ¨¤§©©¨¨§¤¤¦§¨¥¤
E .FhEWtitlFWxcnÎzial dpeEMd §§¦¦§¨©©¨¨§¥

,FWExitE ,WCwOdxW` mFwOd l`' ©¦§¨¥¤©¨£¤
,'xaM izFpikdWinFwndlrnlxMip £¦¦§¨¤§¦§©§¨¦©

FCbpMcbpM oEEkn icFak `QMW - §¤§¤¦¥§¦§¨§¤¤
mFwOd l` ,xnFlkE ,mFwOd FzF`©¨§©¤©¨
lW WCwOdÎziA z` iYpkd FCbpMW¤§¤§¥©§¦¤¥©¦§¨¤

dlrnE .`xwndf`Edon cg` ©§¨¦§¨¤¤¨¦
WcwOdÎziAW mixnF`W zF`xwOd©¦§¨¤§¦¤¥©¦§¨
WCwOdÎziA cbpM oEEkn dlrn lW¤©§¨§¨§¤¤¥©¦§¨

dHn lW(fi ,eh lirl i"yx d`x)(`negpz) ¤©¨
(i"`a):`k dxez
(`k).Ba ønz ìà'd`xnd' oFWl- ©©¥§©§¨¨

o`nl FA cFxnY l` ,xnFlM .'ixn'¤¦§©©¦§§¨¥
FlFwA rFnWl`' FnM .z` dxni xW ¦§©§§£¤©§¤¤

'LiR(gi ,` ryedi)o`nie cFxni xW`] ¦£¤¦§¦¨¥
[LlFwA rFnWl: ¦§©§§

.íëòLôì àOé àì ékiMK`lOd ¦Ÿ¦¨§¦§£¤¦©©§¨
lr mkl glqi `l mkl glFW ip`W¤£¦¥©¨¤Ÿ¦§©¨¤©

W itl ,mki`hgKkA cOEln Fpi`- £¨¥¤§¦¤¥§¨§¨
ipRn ,zFpFrl gFlqlzMd on `EdW ¦§©©£¦§¥¤¦©©

,oi`hFg oi`WcviM llM biVn Fpi`e ¤¥§¦§¥©¦§¨¥©
`Fhgl oYip,cFre .i`Xx Fpi`W ¦¨©£§¤¥©©

itl ,mkl gFlqlFpi`e ,gilW `EdW ¦§©¨¤§¦¤¨¦©§¥
,FzEgilW `N` dUFreiYglW `le ¤¤¨§¦§Ÿ§©§¦

mki`hgl gFlql(`negpz)(x"yl): ¦§©©£¨¥¤
.Baø÷a éîL ékmrh zpizp df oi` ¦§¦§¦§¥¤§¦©©©

`Vi `l iM' eiptl xEn`d lr©¨¨§¨¨¦Ÿ¦¨
`N` ,'mkrWtlxAEgn`EdW`xl §¦§£¤¤¨§¨§Ÿ

`xwOdzNigY lr `Ed aQEn - ©¦§¨¨©§¦©
aEzMdl` FlwA rnWE eipRn xnXd' ©¨¦¨¤¦¨¨§©§Ÿ©

,xnFlM ,'FA xOYeipRn xnXdl`e ©¥§©¦¨¤¦¨¨§©
,eiR z` dxnY,FA sYEWn inW iM ©§¤¤¦¦§¦§¨

`Ed ixd K`lOd iR z` dxnOde§©©§¤¤¦©©§¨£¥
iR z` dxnnM,Exn` EpizFAxe . §©§¤¤¦§©¥¨§

K`lOWdf`EdFnXW ,'o"exhhn' ¤©§¨¤¤§
.FAx mWMiM'o"exhhn'dlFr §¥©¦¤
`IxhnibAFnM'iCW'zF`n WlW) §¦©§¦¨§©©§¥

eizFnXn cg` `EdW ,(dxUr rAx`e§©§©¤§¥¤¤¨¦§¨
d"awd lW(:gl oixcdpq)(i"`a):ak dxez ¤

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(áë)øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑,ואעיק ּכתרּגּומֹו. ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýàìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h zegiy ihewl)

להםלהםלהםלהם להלהלהלהׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחוחוחוחוֹוֹוֹוֹותתתת ממממּצּצּצּציביןיביןיביןיבין ׁשׁשׁשׁשהםהםהםהם כד)אבניםאבניםאבניםאבנים כג, אֹו(רש"י ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו זרה. לעבֹודה עליה עצמּה;אלקאלקאלקאלקּוּוּוּות ת ת ת מקריבין זרה לעבֹודה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְְֱֱֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ ְְֲֶַַַַַָָָָָָֹֹ

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה זרה ּבעבֹודה קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומּובן

(äë)ìà ýåýé úà ízãáòåýEîçì-úà Cøáe íëé ©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå E: §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ay c"k ycew zay ßß h

(åë)øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
éîé:àlîà E ¨¤−£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני אם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא ׁשּיהּודי (כג, מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה מגּבלת מּדּוע לׁשאל, יׁש ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּבמי  ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: את  ּולהגּדיל להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה
ועקרה  מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; יׂשראל ארץ על ּגם ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ה', רצֹון את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשעֹוׂשה

ה'). רצֹון את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר – לארץ  ּבחּוץ ּכן ּׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ(מה

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡ÚÎe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).ézøöåFWExiRFnEBxzM §©§¦¥§©§
:qFlwpE`A'wir`e'iYvgle -:bk dxez §§§§¨¦§¨©§¦

(ck).íñøäz ñøäzFdl` mzF`l- ¨¥§¨§¥§¨¡¨
`Ed 'lqR'W itlE ,mdilil` iliqR§¦¥¡¦¥¤§¦¤¤¤
,'qxd' oFWl FA KiIW oM lr iEpA xaC̈¨¨©¥©¨§¤¤

oipAd wExiR oFWl `EdWlirl i"yx d`x) ¤§¥©¦§¨
(`k ,hi(`"ry):

.íäéúBávîd EN`mdW mipa` ©¥¥¤¥¨£¨¦¤¥

,mdl zFegYWdl oiaiSnitlE ©¦¦§¦§©£¨¤§¦
,dlFcB zg` oa`n diEUr 'daSO'W¤©¥¨£¨¥¤¤©©§¨

'dxiaW' oFWl DA KiIW oM lri"yx d`x) ©¥©¨¨§§¦¨
(d ,f mixac(`"ry):dk dxez

(ek).äìkLî äéäú àìKWnd Edf Ÿ¦§¤§©¥¨¤¤§¥
,xnFlkE ,mcFTd wEqRA xn`Plm` ©¤¡¨©¨©¥§©¦

ipFvx dUrY''ebe dlMWn didz `l' ©£¤§¦Ÿ¦§¤§©¥¨
(m"`x):

.äìkLîd dX`F` miltp zlRn §©¥¨¦¨©©¤¤§¨¦
ddipA z` zxaFwdiIgAdiExw ©¤¤¤¨¤¨§©¤¨§¨

.'dlMWn'Epivn 'lFkW' oFWl oMW §©¥¨¤¥§§¨¦
:FnM ,mixAEr zlRd lr od ,`xwOA©¦§¨¥©©¨©¨¦§

'ElMW `l LiGre Lilgx';gl ,`l ziy`xa) §¥¤§¦¤Ÿ¦¥
(my i"yx d`xeipA z` xaFTd lr ode ,§¥©©¥¤¨¨

'mkipW mB lMW` dnl' :FnM ,eiIgA§©¨§¨¨¤§©©§¥¤
(my i"yx d`x ;dn ,fk ziy`xa)(x"yl):fk dxez



פה mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy

ß hay b"k iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑:להם אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, ׁשעתידין נתּבּׂשרּו לג)ּכאן אעלה (לקמן לא "ּכי ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ּבקרּב.È˙Î‰ ¯L‡∑ ּכבר הכנתי", אׁשר הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו לכם, לתת זּמנּתי אׁשר ְְְִ¬∆¬ƒ…ƒְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשל  הּמקּדׁש ּבית ּכנגד מכּון מעלה ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ׁשאֹומרים הּמקראֹות מן אחד וזה ּכנגּדֹו. נּכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמקֹומי
.מּטה  ַָ

(àë)àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון ּפי"(יהושע את ימרה ÌÎÚLÙÏ."אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk∑אינֹו ««≈ְְְְֲִֶֶֶַַָָƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ֵ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ׁשהּוא ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ּבכ ÈÓL.מלּמד Èk ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻƒ¿ƒ

Ba¯˜a∑ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, מׁשּתף ׁשמי ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש מחּבר ¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּדי  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

dxFYA aYkp zFnFwndf `xwn;o`k) §¦§©©¨¦§¨¤
(`k ,ci mixac ;ek ,cl oldl,`A mdn cg` lke§¨¤¨¥¤¨

:Fnvr iptA xEQi` lr cOllcg` §©¥©¦¦§¥©§¤¨
dlik` xEQi`llW liWaY xFq`l - §¦£¦¨¤¡©§¦¤

,dlik`A alge xUAxEQi`l cg`e ¨¨§¨¨©£¦¨§¤¨§¦
d`pds` liWaYd z` xFq`l - £¨¨¤¡¤©©§¦©

,zF`pd x`WAlEXiA xEQi`l cg`e ¦§¨£¨§¤¨§¦¦
itlE .lEXiAd dUrn z` xFq`l -¤¡¤©£¥©¦§¦
dxFYd on d`pdde dlik`d xEQi`W¤¦¨£¦¨§©£¨¨¦©¨
,cgi ElXAzPW alge xUaA `N` Fpi ¥̀¤¨§¨¨§¨¨¤¦§©§©©
Kkl ,lEXiA `lA EaxrzPWM `le§Ÿ§¤¦§¨§§Ÿ¦§¨
`l' oFWlA EN` mixEQi` mB Exn`p¤¤§©¦¦¥¦§Ÿ

'lXaz(:ehw oileg ,`zlikn):k dxez §©¥
(k)Càìî çìBL éëðà äpä'ebe.ike ¦¥¨Ÿ¦¥©©§¨§¦

liaWAW ,l`xUi dYr E`hg `hg dn©¥§¨§©¨¦§¨¥¤¦§¦
K`ln glWIW d"awd mdl xnF` KM̈¥¨¤¤¦§©©§¨
FnM `le ,l`xUiÎux` l` m`iadl©£¦¨¤¤¤¦§¨¥§Ÿ§
FnvrA m`iadl d"awd mdl gihadW¤¦§¦©¨¤©£¦¨§©§

xn`PW FnM ,ux`d l`(g ,b lirl)cx`e' ¤¨¨¤§¤¤¡©¨¥¥
on FzlrdlE mixvn cIn FliSdl§©¦¦©¦§©¦§©£Ÿ¦
?'dagxE daFh ux` l` `idd ux`d̈¨¤©¦¤¤¤¨§¨¨
,cizrd lr dxn`p Ff dWxR `N ¤̀¨¨¨¨¤¤§¨©¤¨¦

e`Fhgl oicizrW ExVAzp o`MoFrA §¨¦§©§¤£¦¦©£©£

,lbrde`dY f`mdl zxnF` dpikW ¨¥¤§¨§¥§¦¨¤¤¨¤
'...K`ln Liptl iYglWedlr` `l iM §¨©§¦§¨¤©§¨¦Ÿ¤¡¤

'LAxwA(bÎa ,bl onwl)(z"ti): §¦§§
.éúBðéëä øLà`xwn lW FhEWR itl £¤£¦¦§¦§¤¦§¨

,'ixn`nA iYpkd xW`' FWExiR¥£¤¥©§¦§©£¨¦
mFwOd l` ,xnFlkEzzl iYpOf xW` §©¤©¨£¤¦©§¦¨¥

,mkll`xUiÎux`l dpeEMdeEdf . ¨¤§©©¨¨§¤¤¦§¨¥¤
E .FhEWtitlFWxcnÎzial dpeEMd §§¦¦§¨©©¨¨§¥

,FWExitE ,WCwOdxW` mFwOd l`' ©¦§¨¥¤©¨£¤
,'xaM izFpikdWinFwndlrnlxMip £¦¦§¨¤§¦§©§¨¦©

FCbpMcbpM oEEkn icFak `QMW - §¤§¤¦¥§¦§¨§¤¤
mFwOd l` ,xnFlkE ,mFwOd FzF`©¨§©¤©¨
lW WCwOdÎziA z` iYpkd FCbpMW¤§¤§¥©§¦¤¥©¦§¨¤

dlrnE .`xwndf`Edon cg` ©§¨¦§¨¤¤¨¦
WcwOdÎziAW mixnF`W zF`xwOd©¦§¨¤§¦¤¥©¦§¨
WCwOdÎziA cbpM oEEkn dlrn lW¤©§¨§¨§¤¤¥©¦§¨

dHn lW(fi ,eh lirl i"yx d`x)(`negpz) ¤©¨
(i"`a):`k dxez
(`k).Ba ønz ìà'd`xnd' oFWl- ©©¥§©§¨¨

o`nl FA cFxnY l` ,xnFlM .'ixn'¤¦§©©¦§§¨¥
FlFwA rFnWl`' FnM .z` dxni xW ¦§©§§£¤©§¤¤

'LiR(gi ,` ryedi)o`nie cFxni xW`] ¦£¤¦§¦¨¥
[LlFwA rFnWl: ¦§©§§

.íëòLôì àOé àì ékiMK`lOd ¦Ÿ¦¨§¦§£¤¦©©§¨
lr mkl glqi `l mkl glFW ip`W¤£¦¥©¨¤Ÿ¦§©¨¤©

W itl ,mki`hgKkA cOEln Fpi`- £¨¥¤§¦¤¥§¨§¨
ipRn ,zFpFrl gFlqlzMd on `EdW ¦§©©£¦§¥¤¦©©

,oi`hFg oi`WcviM llM biVn Fpi`e ¤¥§¦§¥©¦§¨¥©
`Fhgl oYip,cFre .i`Xx Fpi`W ¦¨©£§¤¥©©

itl ,mkl gFlqlFpi`e ,gilW `EdW ¦§©¨¤§¦¤¨¦©§¥
,FzEgilW `N` dUFreiYglW `le ¤¤¨§¦§Ÿ§©§¦

mki`hgl gFlql(`negpz)(x"yl): ¦§©©£¨¥¤
.Baø÷a éîL ékmrh zpizp df oi` ¦§¦§¦§¥¤§¦©©©

`Vi `l iM' eiptl xEn`d lr©¨¨§¨¨¦Ÿ¦¨
`N` ,'mkrWtlxAEgn`EdW`xl §¦§£¤¤¨§¨§Ÿ

`xwOdzNigY lr `Ed aQEn - ©¦§¨¨©§¦©
aEzMdl` FlwA rnWE eipRn xnXd' ©¨¦¨¤¦¨¨§©§Ÿ©

,xnFlM ,'FA xOYeipRn xnXdl`e ©¥§©¦¨¤¦¨¨§©
,eiR z` dxnY,FA sYEWn inW iM ©§¤¤¦¦§¦§¨

`Ed ixd K`lOd iR z` dxnOde§©©§¤¤¦©©§¨£¥
iR z` dxnnM,Exn` EpizFAxe . §©§¤¤¦§©¥¨§

K`lOWdf`EdFnXW ,'o"exhhn' ¤©§¨¤¤§
.FAx mWMiM'o"exhhn'dlFr §¥©¦¤
`IxhnibAFnM'iCW'zF`n WlW) §¦©§¦¨§©©§¥

eizFnXn cg` `EdW ,(dxUr rAx`e§©§©¤§¥¤¤¨¦§¨
d"awd lW(:gl oixcdpq)(i"`a):ak dxez ¤

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(áë)øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑,ואעיק ּכתרּגּומֹו. ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýàìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h zegiy ihewl)

להםלהםלהםלהם להלהלהלהׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחוחוחוחוֹוֹוֹוֹותתתת ממממּצּצּצּציביןיביןיביןיבין ׁשׁשׁשׁשהםהםהםהם כד)אבניםאבניםאבניםאבנים כג, אֹו(רש"י ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו זרה. לעבֹודה עליה עצמּה;אלקאלקאלקאלקּוּוּוּות ת ת ת מקריבין זרה לעבֹודה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְְֱֱֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ ְְֲֶַַַַַָָָָָָֹֹ

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה זרה ּבעבֹודה קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומּובן

(äë)ìà ýåýé úà ízãáòåýEîçì-úà Cøáe íëé ©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå E: §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ay c"k ycew zay ßß h

(åë)øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
éîé:àlîà E ¨¤−£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני אם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא ׁשּיהּודי (כג, מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה מגּבלת מּדּוע לׁשאל, יׁש ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּבמי  ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: את  ּולהגּדיל להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה
ועקרה  מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; יׂשראל ארץ על ּגם ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ה', רצֹון את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשעֹוׂשה

ה'). רצֹון את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר – לארץ  ּבחּוץ ּכן ּׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ(מה

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡ÚÎe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).ézøöåFWExiRFnEBxzM §©§¦¥§©§
:qFlwpE`A'wir`e'iYvgle -:bk dxez §§§§¨¦§¨©§¦

(ck).íñøäz ñøäzFdl` mzF`l- ¨¥§¨§¥§¨¡¨
`Ed 'lqR'W itlE ,mdilil` iliqR§¦¥¡¦¥¤§¦¤¤¤
,'qxd' oFWl FA KiIW oM lr iEpA xaC̈¨¨©¥©¨§¤¤

oipAd wExiR oFWl `EdWlirl i"yx d`x) ¤§¥©¦§¨
(`k ,hi(`"ry):

.íäéúBávîd EN`mdW mipa` ©¥¥¤¥¨£¨¦¤¥

,mdl zFegYWdl oiaiSnitlE ©¦¦§¦§©£¨¤§¦
,dlFcB zg` oa`n diEUr 'daSO'W¤©¥¨£¨¥¤¤©©§¨

'dxiaW' oFWl DA KiIW oM lri"yx d`x) ©¥©¨¨§§¦¨
(d ,f mixac(`"ry):dk dxez

(ek).äìkLî äéäú àìKWnd Edf Ÿ¦§¤§©¥¨¤¤§¥
,xnFlkE ,mcFTd wEqRA xn`Plm` ©¤¡¨©¨©¥§©¦

ipFvx dUrY''ebe dlMWn didz `l' ©£¤§¦Ÿ¦§¤§©¥¨
(m"`x):

.äìkLîd dX`F` miltp zlRn §©¥¨¦¨©©¤¤§¨¦
ddipA z` zxaFwdiIgAdiExw ©¤¤¤¨¤¨§©¤¨§¨

.'dlMWn'Epivn 'lFkW' oFWl oMW §©¥¨¤¥§§¨¦
:FnM ,mixAEr zlRd lr od ,`xwOA©¦§¨¥©©¨©¨¦§

'ElMW `l LiGre Lilgx';gl ,`l ziy`xa) §¥¤§¦¤Ÿ¦¥
(my i"yx d`xeipA z` xaFTd lr ode ,§¥©©¥¤¨¨

'mkipW mB lMW` dnl' :FnM ,eiIgA§©¨§¨¨¤§©©§¥¤
(my i"yx d`x ;dn ,fk ziy`xa)(x"yl):fk dxez



mihtynפו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ ּתבה ּכל וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָ
ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון לדּבר ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּפעל

ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות מּגזרתאת "והּמֹותי", כח)גֹון: מּגזרת(ישעיה "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל (שמואל "והמם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
ז) מּגזרתא "ּדּלֹותי", אל". ּבית יט)"וסבב וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו מּגזרת(שם ,"ח ּקתי ּכּפים ה)"על (שופטים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ

לב". יב)"חקקי א מּגזרת(שמואל רּצֹותי", כ)"אתֿמי טֹועה (איוב ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ּדּלים". עזב "רּצץ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ
אּלא  מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין היתה, מיתה מּגזרת ׁשאּלּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻהּוא,

ּכגֹון: יד)"והמּתי", האחת (במדבר ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, והּתי"ו הּזה" העם את "והמּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
"ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", "אמרּתי", ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ׁשאין לפי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנׁשרׁשת,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: ׁשלֹוׁשה צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא מדּגׁשת, י)הּתי"ו "ּביֹום (יהושע ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ה'", ג)ּתת לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ערּפם ∑Û¯Ú."מּתת ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו ְְְֱִִִִִֵַַַֹ…∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑,מתים והם ארס, ּבהם ּומטילה ּבעיניהם, אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ לו)מין והּצרעה (סוטה «ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
עברה  הּירּדן לא ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑.אּלּו אּלא ּכאן מנה לא אּמֹות ז' מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ הם ְְֵֶַַָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻ

וזרקה  עמדה הּירּדן ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, הּירּדן מעבר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוחּוי,
מרה' .ּבהם ֶָָָ

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk).éúnäå,dnEdn oFWl `Ed §©Ÿ¦§§¨
,zeen znEdn mdilr `ia` :xnFlkE§©¨¦£¥¤§©¨¤

`Ed ixdeFnMxn`PW,'iYnnde' ©£¥§¤¤¡©§¨©§¦
zhnWp zg` m"OW `N`FnEBxze . ¤¨¤¥©©¦§¤¤§©§

:qFlwpE`A'WBW`e'zqxiB `id KM] §§§¤¡©¥¨¦¦§©
[qFlwpE`A i"WxdaiY lM oke . ©¦§§§§¥¨¥¨

,dpFxg` zF` ltkA DNW lrFRW¤©¤¨§¤¤©£¨
,'wwg' ,'aaq' FnMxAcl KtdYWM §§¤¥¨¥§©¥

oFWlAlW xarzFnFwn Wi ,'iYlrR' ¦§¨¨¤¨©§¦¥§
z` WiBcnE dlEtMd zF` lhFPW¤¥©§¨©§¦¤
,(m"lFg) mEt`lna FcwFpe zF`d̈§§¦§¨¨

,'izOde' oFbMixdW ,'iYnnde' mFwnA §§©Ÿ¦¦§§¨©§¦¤£¥
`A `Ed'Fzlbr lBlB mnde' zxfBn ¨¦¦§©§¨©¦§©¤§¨

(gk ,gk diryi)miWw Eidi miHigd ipirxB]©§¦¥©¦¦¦§¨¦
dlbrd iNBlB z` ExAWIW cr©¤¦§§¤©§©¥¨£¨¨

[mzF` zWzFMd'izFAqe' ;(k ,a zldw) ©¤¤¨§©¦
,'iYaaqe' mFwnA ,[invr z` iYaaq]¨©§¦¤©§¦¦§§¨©§¦

`Ad'l` ziA aaqe' zxfBn`Îl`eny) ©¨¦¦§©§¨©¥¥
(fh ,fiCn aaFq did `iaPd l`EnW]§¥©¨¦¨¨¥¦¥

mdipiaE ,hFRWl l`xUi ixrA dpẄ¨§¨¥¦§¨¥¦§¥¥¤
[l` ziaA'izFNC' ;(e ,fhw mildz)iziid] §¥¥©¦¨¦¦

`Ad 'iYllce' mFwnA ,[ipre lC©§¨¦¦§§¨©§¦©¨
'Eaxge EllC' zxfBn(e ,hi diryi) ¦¦§©¨§§¨§

[EWaie ElClCp]'KizFTg miRM lr' ; ¦©§§§¨§©©©¦©¦

(fh ,hn my):milWExi lr d"awd xn`n]©£©©§¨©¦
Kxkfl KzF` 'iYwwg' ici zFRM lr©©¨©¨©§¦¨§¨§¥

,[cinY'al iwwg' zxfBn(fh ,d mihtey) ¨¦¦¦§©¦§¥¥
[aNA zFwEwgd zFaWgn]in z`' ; ©£¨©£©¥¤¦

'izFSx(b ,ai `Îl`eny)iYwWr in z`] ©¦¤¦¨©§¦
,'iYvvx' mFwnA ,[FAl z` iYxaWe§¨©§¦¤¦¦§¨©§¦

'miNC afr uSx' zxfBn(hi ,k aei`) ¦¦§©¦©¨©©¦
[mafre miNCd z` rWxd uvx]. ¨©¨¨¨¤©©¦©£¨¨

'izOde' mBxznde- dzin oFWNn §©§©§¥§©Ÿ¦¦§¦¨
'lhw`e'WxFXn `Ede ,'zin`e' - §¤§©§¨¦§¦¤

,lirtd oipaA 'zen',`Ed drFh §¦§©¦§¦¤
`"d oi` ,did 'dzin' zxfBn ENi`W¤¦¦¦§©¦¨¨¨¥¥
dNW m"n `le g"YtA DNW¤¨§©¨§Ÿ¥¤¨
mEt`ln dcEwp `le zWBcEn§¤¤§Ÿ§¨§¨
dYnde' oFbM ,'iYnde' `N` ,(m"lFg)¨¤¨§¥©¦§§¥©¨

'dGd mrd z`(fh ,ci xacna)e"iYde , ¤¨¨©¤§©¨
iYW mFwnA `aYW itl zWBcEn§¤¤§¦¤¨Ÿ¦§§¥

,o"iez`N` ,'iYnnde' mFwnA `l ¨¦Ÿ¦§§¨©§¦¤¨
e"iYdW ,'iYznde' mFwnAzg`d ¦§§¥©§¦¤©¨¨©©

zWxWp,WxFXd on -oi`W itl ¦§¤¤¦©¤§¦¤¥
zxg`de ,e"iz `la 'dzin'¦¨§Ÿ¨§¨©¤¤

zWOWnlr lrFRd ziiHdl - §©¤¤§©¨©©©©
,'ip` zin`' WxRzIW ,xAcndFnM ©§©¥¤¦§¨¥¨¦£¦§

e"iYdzFaizA ztqFPd'iYxn`' ©¨©¤¤§¥¨©§¦

,'iziUr' 'iz`hg'c"EIde e"iYdW ¨¨¦¨¦¦¤©¨§©
xarA dNErR lr mixFn WxFXd ixg ©̀£¥©¤¦©§¨¤¨¨

xAcnd ici lr dzUrPW'iYzpe' oke . ¤¤¤§¨©§¥©§©¥§¥§¨©¦
mFwna d`a `idW ,zWBcEn e"iYd©¨§¤¤¤¦¨¨¦§
o"ieY WlW Kixv didW itl ,miYW§©¦§¦¤¨¨¨¦¨Ÿ¨¦

,cFqil miYW -WxFW xTirW itl §©¦¦§¦¤¦©¤
,'zY' `Ed daiYd''d zY mFiA' FnM ©¥¨¥§§¥

(ai ,i ryedi)['d ozp FAW mFIA],okezYn' ©¤¨©§¥©©
'`id midl`(bi ,b zldw)midl` zpYn] ¡Ÿ¦¦©§©¡Ÿ¦

[`ide ,e"iYdziWilXdzkxvp ¦§©¨©§¦¦¦§¤¤
WEOWlxAcnd lr lrFRd ziiHdl -: §¦§©¨©©©©©§©¥

.óøBòEqEpIWLiaiF` lMLiptNn ¤¤¨¨§¤¦§¨¤
,mRxr Ll Ektdiexn`p ENi`kE §©©§§¨§¨§¦¤¡©

'sxFr Lil` mipFR'(x"yl):gk dxez ¦¥¤¤
(gk).äòøväsFrd uxW oinuxW) ©¦§¨¦¤¤¨¤¤

,`id (dxFacl dnFCd stFrndzide §¥©¤¦§¨¦§¨§¨
mdipirA mzF` dMn,mzF` zxErnE ©¨¨§¥¥¤§©¤¤¨

E .mizn mde qx` mda dlihnEKkl §¦¨¨¤¤¤§¥¥¦§¨
iprpMd z` iEgd z` dWxbe' xn`p¤¡©§¥§¨¤©¦¦¤©§©£¦

W itl ,'LiptNn iYgd z`e`l drxSd §¤©¦¦¦§¨¤§¦¤©¦§¨Ÿ
oCxId z` dxar,l`xUi mr cgi ¨§¨¤©©§¥©©¦¦§¨¥

,igxfOd oCxId xarA dx`Wp `N ¤̀¨¦§£¨§¥¤©©§¥©¦§¨¦
iprpMde iYgde,o`M mixEn`dmd §©¦¦§©§©£¦¨£¦¨¥

iOrbFre oFgiq ux`oCxId xarAW ©¥¤¤¦§¤§¥¤©©§¥

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(èë)éðtî epLøâà àìäéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³
éìò äaøå äîîL õøàä:äãOä úiç E ¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑ והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

‰p‰¯.לׁשּמּוׁש „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ְִ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן אׁשר, ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו ׁשהּוא הרי ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FnM ,drxSd dzMd mzF`e ,igxfOd©¦§¨¦§¨¦§¨©¦§¨§
xn`PW(ai ,ck ryedi)mkiptl glW`e' ¤¤¡©¨¤§©¦§¥¤

ipW mkipRn mzF` WxbYe drxSd z ¤̀©¦§¨©§¨¤¨¦§¥¤§¥
e ,'ixn`d iklnraW lMn Kkitl ©§¥¨¡Ÿ¦§¦¨¦¨¤©

o`k dpn `l zFOE`aEzMd`N` Ÿ¨¨¨©¨¤¨
miOre ;EN`diEgxn`p eilr s`W ©¦¥§©¦¦¤©¨¨¤¡©

,drxSd FzF` dzMdW o`MiRÎlrÎs` ¨¤¦§¨©¦§¨©©¦
`EdWaWFioCxId xarniaxrOd ¤¥¥¥¤©©§¥©©£¨¦

dhFq zkQna EpizFAx EpW ,d`ldë¨§¨¨©¥§©¤¤¨
(.el sc),drxSdWoCxId ztU lr ¤©¦§¨©§©©©§¥

dxn mda dwxfe dcnr.(qx`) ¨§¨§¨§¨¨¤¨¨¤¤
xarA aWFi did 'iEgd' mrd ,xnFlM§©¨¨©¦¦¨¨¥§¥¤
drxSde ,oCxIl KEnq iaxrOd oCxId©©§¥©©£¨¦¨©©§¥§©¦§¨
,igxfOd oCxId ztU lr zcnFr dzid̈§¨¤¤©§©©©§¥©¦§¨¦
la` ,mzF` dtbpe qx` mdA dkilWde§¦§¦¨¨¤¤¤§¨§¨¨£¨
oCxId on miwgExn EidW miOrd x`W§¨¨©¦¤¨§£¦¦©©§¥
`le mdil` drxSd qx` riBd `lŸ¦¦©¤¤©¦§¨£¥¤§Ÿ

Dci lr EtBp(my `"yxdn):hk dxez ¦§©¨¨
(hk).äîîLipAn aEfre wix mFwn §¨¨¨¥§¨¦§¥

mc`dW mW lr ,'dnnW' `xwp mc`̈¨¦§¨§¨¨©¥¤¨¨¨
xnFlkE .zEpwixd on mdcpe mnFYWn, ¦§¥§¦§¨¦¨¥¨§©

e daEfr ux`d `dY oRÎipAn zipwix ¤§¥¨¨¤£¨§¥¨¦¦§¥
icM mkA oi`e hrn mY`W itl ,mc`̈¨§¦¤©¤§©§¥¨¤§¥

DzF` ze`Nnl(`k ,ck ziy`xa i"yx): §©Ÿ¨
éìò äaøå.Ee"ie `id 'dAxe' lW e"iEd §©¨¨¤©¨¤§©¨¦¨

oFWNn FpaEn z` zktFdW ,KERidd©¦¤¤¤¤¨¦§
,FWExitE ,cizrl dedLilr dAxze Ÿ¤¤¨¦¥§¦§¤¨¤

(i"`a):l dxez
(l).äøôz øLà ãòxW` cr ,xnFlM ©£¤¦§¤§©©£¤

dAxYdAxd cilFYW ici lr.'dxtY' ¦§¤©§¥¤¦©§¥¦§¤
`Ed'EaxE ExR' FnM ,ixR oFWlziy`xa) §§¦§§§

(gk ,`,FWExitE ,ixR oFWNn `Ed s`W¤©¦§§¦¥
EAxzde zFcle EcilFd(my i"yx):dxez ¦§¨§¦§©

`l
(`l).ézLå`Ed,dzWd oFWl §©¦§£¨¨

'iYnUe' FnM FWExitEe"iYde .zaizA ¥§§©§¦§©¨§¥©
'iYWe'W ipRn zWBcEn`idd`A §©¦§¤¤¦§¥¤¦¨¨

,miYW zgYdid oFWNd cFqi itNW ©©§©¦¤§¦§©¨¨¨

,'izYWe' ,o"ieY iYWA azMdl Kixv̈¦§¦¨¥¦§¥¨¦§©§¦
itl ,'zy' daiYd WxFWl zg`oi`W ©©§¤©¥¨§¦¤¥

WEOWl zg`de ,e"iz `la 'dziW'- ¦¨§Ÿ¨§¨©©§¦
oFWlA xAcnd lr lrFRd ziiHdl§©¨©©©©©§©¥¦§
FkRdn daiYd zNigzAW e"iEde] xar̈¨§©¨¤¦§¦©©¥¨§©§
z`f mFwnAW `N` ,[cizr oFWll¦§¨¦¤¨¤¦§Ÿ
dlFrd zg`d e"iYd zWBcEn§¤¤©¨¨©©¨¨

odiYWl: ¦§¥¤
øäpä ãò.xdp df,zxRxn`PW FnM ©©¨¨¤§©§¨§¤¤¡©

mixzAd oiA zixaA mdxa`lziy`xa) §©§¨¨¦§¦¥©§¨¦
(gi ,ehz`Gd ux`d z` iYzp Lrxfl'§©§£¨©¦¤¨¨¤©Ÿ

xdp lcBd xdPd cr mixvn xdPn¦§©¦§©¦©©¨¨©¨Ÿ§©
'zxR(m"`x): §¨

.BîzLøâå:iEEiv oFWl `EdmWxbzE §¥©§¨§¦§¨§¥
,mzF` YWxbe - 'FnYWxbe'] LipRn¦¨¤§¥©§¨§¥©§¨¨
iERiil dtqFp daiYd sFqA e"iEde§©¨§©¥¨§¨§¦

[oFWNd(g"na):al dxez ©¨
(bl)'Bâå ãáòú ékLl didi iM] ¦©£Ÿ§¦¦§¤§

'iM' EN` ixd .[WwFnlo`M mixEn`d §¥£¥¥¦¨£¦¨



פז mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ ּתבה ּכל וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָ
ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון לדּבר ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּפעל

ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות מּגזרתאת "והּמֹותי", כח)גֹון: מּגזרת(ישעיה "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל (שמואל "והמם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
ז) מּגזרתא "ּדּלֹותי", אל". ּבית יט)"וסבב וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו מּגזרת(שם ,"ח ּקתי ּכּפים ה)"על (שופטים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ

לב". יב)"חקקי א מּגזרת(שמואל רּצֹותי", כ)"אתֿמי טֹועה (איוב ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ּדּלים". עזב "רּצץ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ
אּלא  מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין היתה, מיתה מּגזרת ׁשאּלּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻהּוא,

ּכגֹון: יד)"והמּתי", האחת (במדבר ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, והּתי"ו הּזה" העם את "והמּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
"ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", "אמרּתי", ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ׁשאין לפי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנׁשרׁשת,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: ׁשלֹוׁשה צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא מדּגׁשת, י)הּתי"ו "ּביֹום (יהושע ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ה'", ג)ּתת לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ערּפם ∑Û¯Ú."מּתת ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו ְְְֱִִִִִֵַַַֹ…∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑,מתים והם ארס, ּבהם ּומטילה ּבעיניהם, אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ לו)מין והּצרעה (סוטה «ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
עברה  הּירּדן לא ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑.אּלּו אּלא ּכאן מנה לא אּמֹות ז' מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ הם ְְֵֶַַָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻ

וזרקה  עמדה הּירּדן ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, הּירּדן מעבר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוחּוי,
מרה' .ּבהם ֶָָָ

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk).éúnäå,dnEdn oFWl `Ed §©Ÿ¦§§¨
,zeen znEdn mdilr `ia` :xnFlkE§©¨¦£¥¤§©¨¤

`Ed ixdeFnMxn`PW,'iYnnde' ©£¥§¤¤¡©§¨©§¦
zhnWp zg` m"OW `N`FnEBxze . ¤¨¤¥©©¦§¤¤§©§

:qFlwpE`A'WBW`e'zqxiB `id KM] §§§¤¡©¥¨¦¦§©
[qFlwpE`A i"WxdaiY lM oke . ©¦§§§§¥¨¥¨

,dpFxg` zF` ltkA DNW lrFRW¤©¤¨§¤¤©£¨
,'wwg' ,'aaq' FnMxAcl KtdYWM §§¤¥¨¥§©¥

oFWlAlW xarzFnFwn Wi ,'iYlrR' ¦§¨¨¤¨©§¦¥§
z` WiBcnE dlEtMd zF` lhFPW¤¥©§¨©§¦¤
,(m"lFg) mEt`lna FcwFpe zF`d̈§§¦§¨¨

,'izOde' oFbMixdW ,'iYnnde' mFwnA §§©Ÿ¦¦§§¨©§¦¤£¥
`A `Ed'Fzlbr lBlB mnde' zxfBn ¨¦¦§©§¨©¦§©¤§¨

(gk ,gk diryi)miWw Eidi miHigd ipirxB]©§¦¥©¦¦¦§¨¦
dlbrd iNBlB z` ExAWIW cr©¤¦§§¤©§©¥¨£¨¨

[mzF` zWzFMd'izFAqe' ;(k ,a zldw) ©¤¤¨§©¦
,'iYaaqe' mFwnA ,[invr z` iYaaq]¨©§¦¤©§¦¦§§¨©§¦

`Ad'l` ziA aaqe' zxfBn`Îl`eny) ©¨¦¦§©§¨©¥¥
(fh ,fiCn aaFq did `iaPd l`EnW]§¥©¨¦¨¨¥¦¥

mdipiaE ,hFRWl l`xUi ixrA dpẄ¨§¨¥¦§¨¥¦§¥¥¤
[l` ziaA'izFNC' ;(e ,fhw mildz)iziid] §¥¥©¦¨¦¦

`Ad 'iYllce' mFwnA ,[ipre lC©§¨¦¦§§¨©§¦©¨
'Eaxge EllC' zxfBn(e ,hi diryi) ¦¦§©¨§§¨§

[EWaie ElClCp]'KizFTg miRM lr' ; ¦©§§§¨§©©©¦©¦

(fh ,hn my):milWExi lr d"awd xn`n]©£©©§¨©¦
Kxkfl KzF` 'iYwwg' ici zFRM lr©©¨©¨©§¦¨§¨§¥

,[cinY'al iwwg' zxfBn(fh ,d mihtey) ¨¦¦¦§©¦§¥¥
[aNA zFwEwgd zFaWgn]in z`' ; ©£¨©£©¥¤¦

'izFSx(b ,ai `Îl`eny)iYwWr in z`] ©¦¤¦¨©§¦
,'iYvvx' mFwnA ,[FAl z` iYxaWe§¨©§¦¤¦¦§¨©§¦

'miNC afr uSx' zxfBn(hi ,k aei`) ¦¦§©¦©¨©©¦
[mafre miNCd z` rWxd uvx]. ¨©¨¨¨¤©©¦©£¨¨

'izOde' mBxznde- dzin oFWNn §©§©§¥§©Ÿ¦¦§¦¨
'lhw`e'WxFXn `Ede ,'zin`e' - §¤§©§¨¦§¦¤

,lirtd oipaA 'zen',`Ed drFh §¦§©¦§¦¤
`"d oi` ,did 'dzin' zxfBn ENi`W¤¦¦¦§©¦¨¨¨¥¥
dNW m"n `le g"YtA DNW¤¨§©¨§Ÿ¥¤¨
mEt`ln dcEwp `le zWBcEn§¤¤§Ÿ§¨§¨
dYnde' oFbM ,'iYnde' `N` ,(m"lFg)¨¤¨§¥©¦§§¥©¨

'dGd mrd z`(fh ,ci xacna)e"iYde , ¤¨¨©¤§©¨
iYW mFwnA `aYW itl zWBcEn§¤¤§¦¤¨Ÿ¦§§¥

,o"iez`N` ,'iYnnde' mFwnA `l ¨¦Ÿ¦§§¨©§¦¤¨
e"iYdW ,'iYznde' mFwnAzg`d ¦§§¥©§¦¤©¨¨©©

zWxWp,WxFXd on -oi`W itl ¦§¤¤¦©¤§¦¤¥
zxg`de ,e"iz `la 'dzin'¦¨§Ÿ¨§¨©¤¤

zWOWnlr lrFRd ziiHdl - §©¤¤§©¨©©©©
,'ip` zin`' WxRzIW ,xAcndFnM ©§©¥¤¦§¨¥¨¦£¦§

e"iYdzFaizA ztqFPd'iYxn`' ©¨©¤¤§¥¨©§¦

,'iziUr' 'iz`hg'c"EIde e"iYdW ¨¨¦¨¦¦¤©¨§©
xarA dNErR lr mixFn WxFXd ixg ©̀£¥©¤¦©§¨¤¨¨

xAcnd ici lr dzUrPW'iYzpe' oke . ¤¤¤§¨©§¥©§©¥§¥§¨©¦
mFwna d`a `idW ,zWBcEn e"iYd©¨§¤¤¤¦¨¨¦§
o"ieY WlW Kixv didW itl ,miYW§©¦§¦¤¨¨¨¦¨Ÿ¨¦

,cFqil miYW -WxFW xTirW itl §©¦¦§¦¤¦©¤
,'zY' `Ed daiYd''d zY mFiA' FnM ©¥¨¥§§¥

(ai ,i ryedi)['d ozp FAW mFIA],okezYn' ©¤¨©§¥©©
'`id midl`(bi ,b zldw)midl` zpYn] ¡Ÿ¦¦©§©¡Ÿ¦

[`ide ,e"iYdziWilXdzkxvp ¦§©¨©§¦¦¦§¤¤
WEOWlxAcnd lr lrFRd ziiHdl -: §¦§©¨©©©©©§©¥

.óøBòEqEpIWLiaiF` lMLiptNn ¤¤¨¨§¤¦§¨¤
,mRxr Ll Ektdiexn`p ENi`kE §©©§§¨§¨§¦¤¡©

'sxFr Lil` mipFR'(x"yl):gk dxez ¦¥¤¤
(gk).äòøväsFrd uxW oinuxW) ©¦§¨¦¤¤¨¤¤

,`id (dxFacl dnFCd stFrndzide §¥©¤¦§¨¦§¨§¨
mdipirA mzF` dMn,mzF` zxErnE ©¨¨§¥¥¤§©¤¤¨

E .mizn mde qx` mda dlihnEKkl §¦¨¨¤¤¤§¥¥¦§¨
iprpMd z` iEgd z` dWxbe' xn`p¤¡©§¥§¨¤©¦¦¤©§©£¦

W itl ,'LiptNn iYgd z`e`l drxSd §¤©¦¦¦§¨¤§¦¤©¦§¨Ÿ
oCxId z` dxar,l`xUi mr cgi ¨§¨¤©©§¥©©¦¦§¨¥

,igxfOd oCxId xarA dx`Wp `N ¤̀¨¦§£¨§¥¤©©§¥©¦§¨¦
iprpMde iYgde,o`M mixEn`dmd §©¦¦§©§©£¦¨£¦¨¥

iOrbFre oFgiq ux`oCxId xarAW ©¥¤¤¦§¤§¥¤©©§¥

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(èë)éðtî epLøâà àìäéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³
éìò äaøå äîîL õøàä:äãOä úiç E ¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑ והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

‰p‰¯.לׁשּמּוׁש „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ְִ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן אׁשר, ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו ׁשהּוא הרי ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FnM ,drxSd dzMd mzF`e ,igxfOd©¦§¨¦§¨¦§¨©¦§¨§
xn`PW(ai ,ck ryedi)mkiptl glW`e' ¤¤¡©¨¤§©¦§¥¤

ipW mkipRn mzF` WxbYe drxSd z ¤̀©¦§¨©§¨¤¨¦§¥¤§¥
e ,'ixn`d iklnraW lMn Kkitl ©§¥¨¡Ÿ¦§¦¨¦¨¤©

o`k dpn `l zFOE`aEzMd`N` Ÿ¨¨¨©¨¤¨
miOre ;EN`diEgxn`p eilr s`W ©¦¥§©¦¦¤©¨¨¤¡©

,drxSd FzF` dzMdW o`MiRÎlrÎs` ¨¤¦§¨©¦§¨©©¦
`EdWaWFioCxId xarniaxrOd ¤¥¥¥¤©©§¥©©£¨¦

dhFq zkQna EpizFAx EpW ,d`ldë¨§¨¨©¥§©¤¤¨
(.el sc),drxSdWoCxId ztU lr ¤©¦§¨©§©©©§¥

dxn mda dwxfe dcnr.(qx`) ¨§¨§¨§¨¨¤¨¨¤¤
xarA aWFi did 'iEgd' mrd ,xnFlM§©¨¨©¦¦¨¨¥§¥¤
drxSde ,oCxIl KEnq iaxrOd oCxId©©§¥©©£¨¦¨©©§¥§©¦§¨
,igxfOd oCxId ztU lr zcnFr dzid̈§¨¤¤©§©©©§¥©¦§¨¦
la` ,mzF` dtbpe qx` mdA dkilWde§¦§¦¨¨¤¤¤§¨§¨¨£¨
oCxId on miwgExn EidW miOrd x`W§¨¨©¦¤¨§£¦¦©©§¥
`le mdil` drxSd qx` riBd `lŸ¦¦©¤¤©¦§¨£¥¤§Ÿ

Dci lr EtBp(my `"yxdn):hk dxez ¦§©¨¨
(hk).äîîLipAn aEfre wix mFwn §¨¨¨¥§¨¦§¥

mc`dW mW lr ,'dnnW' `xwp mc`̈¨¦§¨§¨¨©¥¤¨¨¨
xnFlkE .zEpwixd on mdcpe mnFYWn, ¦§¥§¦§¨¦¨¥¨§©

e daEfr ux`d `dY oRÎipAn zipwix ¤§¥¨¨¤£¨§¥¨¦¦§¥
icM mkA oi`e hrn mY`W itl ,mc`̈¨§¦¤©¤§©§¥¨¤§¥

DzF` ze`Nnl(`k ,ck ziy`xa i"yx): §©Ÿ¨
éìò äaøå.Ee"ie `id 'dAxe' lW e"iEd §©¨¨¤©¨¤§©¨¦¨

oFWNn FpaEn z` zktFdW ,KERidd©¦¤¤¤¤¨¦§
,FWExitE ,cizrl dedLilr dAxze Ÿ¤¤¨¦¥§¦§¤¨¤

(i"`a):l dxez
(l).äøôz øLà ãòxW` cr ,xnFlM ©£¤¦§¤§©©£¤

dAxYdAxd cilFYW ici lr.'dxtY' ¦§¤©§¥¤¦©§¥¦§¤
`Ed'EaxE ExR' FnM ,ixR oFWlziy`xa) §§¦§§§

(gk ,`,FWExitE ,ixR oFWNn `Ed s`W¤©¦§§¦¥
EAxzde zFcle EcilFd(my i"yx):dxez ¦§¨§¦§©

`l
(`l).ézLå`Ed,dzWd oFWl §©¦§£¨¨

'iYnUe' FnM FWExitEe"iYde .zaizA ¥§§©§¦§©¨§¥©
'iYWe'W ipRn zWBcEn`idd`A §©¦§¤¤¦§¥¤¦¨¨

,miYW zgYdid oFWNd cFqi itNW ©©§©¦¤§¦§©¨¨¨

,'izYWe' ,o"ieY iYWA azMdl Kixv̈¦§¦¨¥¦§¥¨¦§©§¦
itl ,'zy' daiYd WxFWl zg`oi`W ©©§¤©¥¨§¦¤¥

WEOWl zg`de ,e"iz `la 'dziW'- ¦¨§Ÿ¨§¨©©§¦
oFWlA xAcnd lr lrFRd ziiHdl§©¨©©©©©§©¥¦§
FkRdn daiYd zNigzAW e"iEde] xar̈¨§©¨¤¦§¦©©¥¨§©§
z`f mFwnAW `N` ,[cizr oFWll¦§¨¦¤¨¤¦§Ÿ
dlFrd zg`d e"iYd zWBcEn§¤¤©¨¨©©¨¨

odiYWl: ¦§¥¤
øäpä ãò.xdp df,zxRxn`PW FnM ©©¨¨¤§©§¨§¤¤¡©

mixzAd oiA zixaA mdxa`lziy`xa) §©§¨¨¦§¦¥©§¨¦
(gi ,ehz`Gd ux`d z` iYzp Lrxfl'§©§£¨©¦¤¨¨¤©Ÿ

xdp lcBd xdPd cr mixvn xdPn¦§©¦§©¦©©¨¨©¨Ÿ§©
'zxR(m"`x): §¨

.BîzLøâå:iEEiv oFWl `EdmWxbzE §¥©§¨§¦§¨§¥
,mzF` YWxbe - 'FnYWxbe'] LipRn¦¨¤§¥©§¨§¥©§¨¨
iERiil dtqFp daiYd sFqA e"iEde§©¨§©¥¨§¨§¦

[oFWNd(g"na):al dxez ©¨
(bl)'Bâå ãáòú ékLl didi iM] ¦©£Ÿ§¦¦§¤§

'iM' EN` ixd .[WwFnlo`M mixEn`d §¥£¥¥¦¨£¦¨



mihtynפח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מד' ב)אחד "ואם (ויקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

חֹובה  ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת .ּתקריב ְְִִִִֶַַָ

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, י' קדם נאמרה זֹו .ּפרׁשה ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה ∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלה מצות Ïk ˙‡Â∑ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרה ז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב .וכּבּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'xW`' mFwnA oiWOWnoR ,xnFlkE §©§¦¦§£¤§©¤
z` cFarY xW`M ,il LzF` E`ihgi©£¦§¦©£¤©£¤

WwFnl Ll didi xW` mdidl`oke . ¡Ÿ¥¤£¤¦§¤§§¥§¥
EpivnzFnFwn dOkA'iM' oFWNW ¨¦§©¨§¤§¦

,'xW`' oFWlA WOWne'xW`' oFWlEdf §©¥¦§£¤§§£¤¤
llkArAx`n cg` `EdW 'i`' oFWl ¦§©§¦¤¤¨¥©§©

WOWn 'iM'dW zFpFWl'i`' oMW ,mdA §¤©¦§©¥¨¤¤¥¦
,'m`' `Ed ixar oFWlAeixdEpivn mb §¨¦§¦¦©£¥©¨¦

A WOWn 'm`' zFnFwn dAxdAoFWl §©§¥§¦§©¥¦§
,'xW`'i`Ce oFWl `EdW 'm`' lMW £¤¤¨¦¤§©©

,'xW`M' F` 'xW`' FWExiR ,wtq `le§Ÿ¨¥¥£¤©£¤
'mixEMA zgpn aixwY m`e' :FnM§§¦©§¦¦§©¦¦

(ci ,a `xwie),,'aixwY xW`ke' FWExiRW¤¥§©£¤©§¦
WdgpOd zaxwd ixddaFg `idd`x) ¤£¥©§¨©©¦§¨¦¨

(ak ,k lirl i"yx(i"`a ,g"na):` dxez
ãë(`)øîà äLî ìàå.'ebe dlr`l §¤Ÿ¤¨©£¥Ÿ

l`e' `N` 'dWn l` xn`Ie' xn`p¤¡©©Ÿ¤¤¤¤¨§¤

Fl xn` xaMW FrnWOW ,'xn` dWnŸ¤¨©¤©§¨¤§¨¨©
ok iptl(` ,c ziy`xa i"yx d`x)icM , ¦§¥¥§¥

W zFxFdlEf dWxR(`iÎ` miweqt)dxn`p §¤¨¨¨¤¤§¨
oeiqA 'caE .zFxACd zxUr mcFw¤£¤¤©¦§§§¦¨

'dlr' Fl dxn`p(.gt zay oiir)(a"rx): ¤¤§¨£¥
a dxez

(a).Bcáì äLî Lbðå,ltxrd l` §¦©Ÿ¤§©¤¨£¨¤
xn`PW FnM(gi ,k lirl)l` WBp dWnE' §¤¤¡©Ÿ¤¦©¤

mFwn] 'midl`d mW xW` ltxrd̈£¨¤£¤¨¨¡Ÿ¦§
zFSignA sTEn did ipiq xdA dpikXd©§¦¨§©¦©¨¨¨¦§¦
dSigOdWM ,ltxre opr KWFg lW¤¤¨¨©£¨¤§¤©§¦¨

ltxr lW dzid zinipRd(my i"yx d`x)[ ©§¦¦¨§¨¤£¨¤
(m"`x):b dxez

(b).íòì øtñéå äLî àáiåmFIa FA ©¨ŸŸ¤©§©¥¨¨©
xRql ,xdd on dWn cxi axr zrl§¥¤¤¨©¤¦¨¨§©¥

z` mrl'd ixaC: ¨¨¤¦§¥
.'ä éøác ìk úàxn`W mixaCd md ¥¨¦§¥¥©§¨¦¤¨©

FzF`A ipiq xd lr dWnl d"awd§¤©©¦©§
Ffe ,mFIddWixR zevnEbdpIW - ©§¦§©§¦¨¤¦§£

dX`d on WFxtl dXEcwA(i ,hi lirl), ¦§¨¦§¦¨¦¨
ezxdf`dlAbdlr zFlrl xEQi`d - §©§¨©©§¨¨¨¦©£©

xdd dvwA rFBpl F` ipiq xd: ©¦©¦§©¦§¥¨¨
.íéètLnä ìk úàålM FWExiR oi` §¥¨©¦§¨¦¥¥¨

zWxtA dlrnl mixEn`d mihRWOd©¦§¨¦¨£¦§©§¨§¨¨©
Ff dWxR ixdW ,'mihRWOd dN`e'§¥¤©¦§¨¦¤£¥¨¨¨
EN` `N` ,dxn`p dxFY oYn mcFw¤©©¨¤¤§¨¤¨¥

EEhvPW zFvn raWodilr,gp ipA ¤©¦§¤¦§©£¥¤§¥Ÿ©
.gp ipaM l`xUi Eid dxFY oYn mcFwe§¤©©¨¨¦§¨¥¦§¥Ÿ©

eEpYiPW mihRWOde miTEgd ok §¥©¦§©¦§¨¦¤¦§
:mdW ,dxFY oYn iptl l`xUil,zAW §¦§¨¥¦§¥©©¨¤¥©¨

oipice ,dOEc` dxtE ,m`e a` cEAke§¦¨¨¥¨¨£¨§¦¦
,zFpFnn ipiC -WEN` lMmdl EpYiP ¦¥¨¤¨¥¦§¨¤

dxnA(dk ,eh lirl i"yx d`x)(:ep oixcdpq) §¨¨
(m"`x):c dxez

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב ּתֹורה, מּתן ועד aa˜¯.מּבראׁשית ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆
ּבסיון  .ּבחמּׁשה ְֲִִַָָ

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו ּבא(זבחים מלא חּלקֹו? ּדם ∑b‡a˙.וחּלקֹומי לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְְְְִִִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַַָָֹ
ּבמילה  לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן העם. על אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעֹולה,

והּזאת  טבילה ּוטבילה ּבלא הּזאה ׁשאין .ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ ועד ּבמרה מּבראׁשית ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ּתֹורה .מּתן ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)äLî áBzëiå'd ixaC lM z`.oeiM ©¦§Ÿ¤¥¨¦§¥¥¨
dxFY oYn mcFw dxn`p Ff dWxRW, ¤¨¨¨¤¤§¨¤©©¨
ixaC lM z` xtQA azMW ,FWxtl Wi¥§¨§¤¨©©¥¤¤¨¦§¥

dxFYd,dxFYÎoYn cre 'ziW`xA'n ©¨¦§¥¦§©©©¨
Eok Fnkazkd z`EEhvPW zFvn §¥¨©¤©¦§¤¦§©

.dxna`Ed dWn azMW df xtqe §¨¨§¥¤¤¤¨©¤
oNdl `xwPd(f weqt)'zixAd xtq' ©¦§¨§©¨¥¤©§¦

(`zlikn):
.ø÷aa íkLiåFzxgnldXngA ©©§¥©Ÿ¤§¨¢¨©£¦¨

oeiqa(.gt zay):d dxez §¦¨
(d)éøòð úàl`xUi ipA.md ¤©£¥§¥¦§¨¥¥

,zFxFkAddzid lbrd `hg crW itl ©§§¦¤©¥§¨¥¤¨§¨
ici lr ziUrp zFpAxTd zcFar£©©¨§¨©£¥©§¥

mixFkAd(m"`x):e dxez ©§¦
(e).ícä éöç äLî çwiåxn`p `l ©¦©Ÿ¤£¦©¨Ÿ¤¡©

,'Fivg z` gTIe mCd z` dWn wNgie'©§©¥¤¤©¨©¦©¤¤§
,mi`vgl wNEgn did xaMW rnWnE©§©¤§¨¨¨§¨©£¨¦

E?FwNg inaEzMd cOln `N` ¦¦§¤¨§©¥©¨
WFwNge `A K`ln(d ,e x"wie)(m"`x): ¤©§¨¨§¦§

.úBðbàa,miAx oFWlA 'zFpB`A' xn`p ¨©¨¤¡©¨©¨¦§©¦
zFlFrd mC z` axir `NW cOll§©¥¤Ÿ¥¥¤©¨
mCd ivg z` ozp `N` ,cgi minlXde§©§¨¦©©¤¨¨©¤£¦©¨

AzFpB` ipW,(miltq)mC ivgl cg` ¦§¥©¨§¨¦¤¨©£¦©
,minlW mC ivgl cg`e dlFricM ¨§¤¨©£¦©§¨¦§¥

mrd lr mzF` zFGdl(exzi `zlikn). §©¨©¨¨
nExEn`d o,EpizFAx Ecnl o`M ¦¨¨¨¨§©¥

A zixAl EpizFa` EqpkPWdWlW ¤¦§§£¥©§¦§§¨
:mixaC,minC z`Gde dliahE dlin §¨¦¦¨§¦¨§©¨©¨¦

`N` xn`p `l WxFtnAW s` lre§©©¤¦§¨Ÿ¤¡©¤¨
;o`M xEn`M ,d`Gd] dlinE d`Gd©¨¨¦¨©¨¨¨¨¨

xn`PW FnM ,dlinE(d ,d ryedi)iM' ¦¨§¤¤¡©¦
zrWAW ,'mi`vId mrd lM Eid milnª¦¨¨¨¨©Ÿ§¦¤¦§©
lMn ,[mzF` Eln mixvOn mz`ivi§¦¨¨¦¦§©¦¨¨¦¨
,mW dzid dliah s`W Epcnl mFwn̈¨©§¤©§¦¨¨§¨¨

itl,dliah `lA d`Gd oi`Woeike §¦¤¥©¨¨§Ÿ§¦¨§¥¨
zixal dWn mqipkdW o`M xn`PW¤¤¡©¨¤¦§¦¨¤¦§¦
dNigY Elah mBW ixd ,d`Gd ici lr©§¥©¨¨£¥¤©¨§§¦¨

(.h zezixk)(i"`a):f dxez
(f).úéøaä øôñFazMW xtQd `Ed ¥¤©§¦©¥¤¤§¨

dlrnl xMfPM ,dWn(c weqt)z` azMW ¤©¦§¨§©§¨¤¨©¤
dxFYd ixaCÎoYn cre 'ziW`xA'n ¦§¥©¨¦§¥¦§©©©

e ,dxFYd z`dxna EEhvPW zFvn ¨§¤©¦§¤¦§©§¨¨
(`zlikn)(m"`x):g dxez

(g)÷Bøæiåmrd lr.xn`PW s` lr ©¦§©¨¨©©¤¤¡©
`N` FWExiR oi` ,'dwixf' oFWloipr §§¦¨¥¥¤¨¦§©

,d`GdhXRzpe mrd cbpM dGdW ©¨¨¤¦¨§¤¤¨¨§¦§©¥
icM mCA didW okYi `l oMW ,mdilr£¥¤¤¥Ÿ¦¨¥¤¨¨©¨§¥
mrd on cg` lM lr EPOn wFxfl. ¦§¦¤©¨¤¨¦¨¨

emlE`FnEBxY:qFlwpE`Alr wxfE' §¨©§§§§§©©
'`Or lr `xRkl `gAcnlr wxfe - ©§§¨§©¨¨©©¨§¨©©

oFWl FWExitlE ,mrd lr xRkl gAfOd©¦§¥©§©¥©¨¨§¥§



פט mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מד' ב)אחד "ואם (ויקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

חֹובה  ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת .ּתקריב ְְִִִִֶַַָ

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, י' קדם נאמרה זֹו .ּפרׁשה ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה ∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלה מצות Ïk ˙‡Â∑ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרה ז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב .וכּבּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'xW`' mFwnA oiWOWnoR ,xnFlkE §©§¦¦§£¤§©¤
z` cFarY xW`M ,il LzF` E`ihgi©£¦§¦©£¤©£¤

WwFnl Ll didi xW` mdidl`oke . ¡Ÿ¥¤£¤¦§¤§§¥§¥
EpivnzFnFwn dOkA'iM' oFWNW ¨¦§©¨§¤§¦

,'xW`' oFWlA WOWne'xW`' oFWlEdf §©¥¦§£¤§§£¤¤
llkArAx`n cg` `EdW 'i`' oFWl ¦§©§¦¤¤¨¥©§©

WOWn 'iM'dW zFpFWl'i`' oMW ,mdA §¤©¦§©¥¨¤¤¥¦
,'m`' `Ed ixar oFWlAeixdEpivn mb §¨¦§¦¦©£¥©¨¦

A WOWn 'm`' zFnFwn dAxdAoFWl §©§¥§¦§©¥¦§
,'xW`'i`Ce oFWl `EdW 'm`' lMW £¤¤¨¦¤§©©

,'xW`M' F` 'xW`' FWExiR ,wtq `le§Ÿ¨¥¥£¤©£¤
'mixEMA zgpn aixwY m`e' :FnM§§¦©§¦¦§©¦¦

(ci ,a `xwie),,'aixwY xW`ke' FWExiRW¤¥§©£¤©§¦
WdgpOd zaxwd ixddaFg `idd`x) ¤£¥©§¨©©¦§¨¦¨

(ak ,k lirl i"yx(i"`a ,g"na):` dxez
ãë(`)øîà äLî ìàå.'ebe dlr`l §¤Ÿ¤¨©£¥Ÿ

l`e' `N` 'dWn l` xn`Ie' xn`p¤¡©©Ÿ¤¤¤¤¨§¤

Fl xn` xaMW FrnWOW ,'xn` dWnŸ¤¨©¤©§¨¤§¨¨©
ok iptl(` ,c ziy`xa i"yx d`x)icM , ¦§¥¥§¥

W zFxFdlEf dWxR(`iÎ` miweqt)dxn`p §¤¨¨¨¤¤§¨
oeiqA 'caE .zFxACd zxUr mcFw¤£¤¤©¦§§§¦¨

'dlr' Fl dxn`p(.gt zay oiir)(a"rx): ¤¤§¨£¥
a dxez

(a).Bcáì äLî Lbðå,ltxrd l` §¦©Ÿ¤§©¤¨£¨¤
xn`PW FnM(gi ,k lirl)l` WBp dWnE' §¤¤¡©Ÿ¤¦©¤

mFwn] 'midl`d mW xW` ltxrd̈£¨¤£¤¨¨¡Ÿ¦§
zFSignA sTEn did ipiq xdA dpikXd©§¦¨§©¦©¨¨¨¦§¦
dSigOdWM ,ltxre opr KWFg lW¤¤¨¨©£¨¤§¤©§¦¨

ltxr lW dzid zinipRd(my i"yx d`x)[ ©§¦¦¨§¨¤£¨¤
(m"`x):b dxez

(b).íòì øtñéå äLî àáiåmFIa FA ©¨ŸŸ¤©§©¥¨¨©
xRql ,xdd on dWn cxi axr zrl§¥¤¤¨©¤¦¨¨§©¥

z` mrl'd ixaC: ¨¨¤¦§¥
.'ä éøác ìk úàxn`W mixaCd md ¥¨¦§¥¥©§¨¦¤¨©

FzF`A ipiq xd lr dWnl d"awd§¤©©¦©§
Ffe ,mFIddWixR zevnEbdpIW - ©§¦§©§¦¨¤¦§£

dX`d on WFxtl dXEcwA(i ,hi lirl), ¦§¨¦§¦¨¦¨
ezxdf`dlAbdlr zFlrl xEQi`d - §©§¨©©§¨¨¨¦©£©

xdd dvwA rFBpl F` ipiq xd: ©¦©¦§©¦§¥¨¨
.íéètLnä ìk úàålM FWExiR oi` §¥¨©¦§¨¦¥¥¨

zWxtA dlrnl mixEn`d mihRWOd©¦§¨¦¨£¦§©§¨§¨¨©
Ff dWxR ixdW ,'mihRWOd dN`e'§¥¤©¦§¨¦¤£¥¨¨¨
EN` `N` ,dxn`p dxFY oYn mcFw¤©©¨¤¤§¨¤¨¥

EEhvPW zFvn raWodilr,gp ipA ¤©¦§¤¦§©£¥¤§¥Ÿ©
.gp ipaM l`xUi Eid dxFY oYn mcFwe§¤©©¨¨¦§¨¥¦§¥Ÿ©

eEpYiPW mihRWOde miTEgd ok §¥©¦§©¦§¨¦¤¦§
:mdW ,dxFY oYn iptl l`xUil,zAW §¦§¨¥¦§¥©©¨¤¥©¨

oipice ,dOEc` dxtE ,m`e a` cEAke§¦¨¨¥¨¨£¨§¦¦
,zFpFnn ipiC -WEN` lMmdl EpYiP ¦¥¨¤¨¥¦§¨¤

dxnA(dk ,eh lirl i"yx d`x)(:ep oixcdpq) §¨¨
(m"`x):c dxez

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב ּתֹורה, מּתן ועד aa˜¯.מּבראׁשית ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆
ּבסיון  .ּבחמּׁשה ְֲִִַָָ

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו ּבא(זבחים מלא חּלקֹו? ּדם ∑b‡a˙.וחּלקֹומי לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְְְְִִִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַַָָֹ
ּבמילה  לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן העם. על אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעֹולה,

והּזאת  טבילה ּוטבילה ּבלא הּזאה ׁשאין .ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ ועד ּבמרה מּבראׁשית ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ּתֹורה .מּתן ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)äLî áBzëiå'd ixaC lM z`.oeiM ©¦§Ÿ¤¥¨¦§¥¥¨
dxFY oYn mcFw dxn`p Ff dWxRW, ¤¨¨¨¤¤§¨¤©©¨
ixaC lM z` xtQA azMW ,FWxtl Wi¥§¨§¤¨©©¥¤¤¨¦§¥

dxFYd,dxFYÎoYn cre 'ziW`xA'n ©¨¦§¥¦§©©©¨
Eok Fnkazkd z`EEhvPW zFvn §¥¨©¤©¦§¤¦§©

.dxna`Ed dWn azMW df xtqe §¨¨§¥¤¤¤¨©¤
oNdl `xwPd(f weqt)'zixAd xtq' ©¦§¨§©¨¥¤©§¦

(`zlikn):
.ø÷aa íkLiåFzxgnldXngA ©©§¥©Ÿ¤§¨¢¨©£¦¨

oeiqa(.gt zay):d dxez §¦¨
(d)éøòð úàl`xUi ipA.md ¤©£¥§¥¦§¨¥¥

,zFxFkAddzid lbrd `hg crW itl ©§§¦¤©¥§¨¥¤¨§¨
ici lr ziUrp zFpAxTd zcFar£©©¨§¨©£¥©§¥

mixFkAd(m"`x):e dxez ©§¦
(e).ícä éöç äLî çwiåxn`p `l ©¦©Ÿ¤£¦©¨Ÿ¤¡©

,'Fivg z` gTIe mCd z` dWn wNgie'©§©¥¤¤©¨©¦©¤¤§
,mi`vgl wNEgn did xaMW rnWnE©§©¤§¨¨¨§¨©£¨¦

E?FwNg inaEzMd cOln `N` ¦¦§¤¨§©¥©¨
WFwNge `A K`ln(d ,e x"wie)(m"`x): ¤©§¨¨§¦§

.úBðbàa,miAx oFWlA 'zFpB`A' xn`p ¨©¨¤¡©¨©¨¦§©¦
zFlFrd mC z` axir `NW cOll§©¥¤Ÿ¥¥¤©¨
mCd ivg z` ozp `N` ,cgi minlXde§©§¨¦©©¤¨¨©¤£¦©¨

AzFpB` ipW,(miltq)mC ivgl cg` ¦§¥©¨§¨¦¤¨©£¦©
,minlW mC ivgl cg`e dlFricM ¨§¤¨©£¦©§¨¦§¥

mrd lr mzF` zFGdl(exzi `zlikn). §©¨©¨¨
nExEn`d o,EpizFAx Ecnl o`M ¦¨¨¨¨§©¥

A zixAl EpizFa` EqpkPWdWlW ¤¦§§£¥©§¦§§¨
:mixaC,minC z`Gde dliahE dlin §¨¦¦¨§¦¨§©¨©¨¦

`N` xn`p `l WxFtnAW s` lre§©©¤¦§¨Ÿ¤¡©¤¨
;o`M xEn`M ,d`Gd] dlinE d`Gd©¨¨¦¨©¨¨¨¨¨

xn`PW FnM ,dlinE(d ,d ryedi)iM' ¦¨§¤¤¡©¦
zrWAW ,'mi`vId mrd lM Eid milnª¦¨¨¨¨©Ÿ§¦¤¦§©
lMn ,[mzF` Eln mixvOn mz`ivi§¦¨¨¦¦§©¦¨¨¦¨
,mW dzid dliah s`W Epcnl mFwn̈¨©§¤©§¦¨¨§¨¨

itl,dliah `lA d`Gd oi`Woeike §¦¤¥©¨¨§Ÿ§¦¨§¥¨
zixal dWn mqipkdW o`M xn`PW¤¤¡©¨¤¦§¦¨¤¦§¦
dNigY Elah mBW ixd ,d`Gd ici lr©§¥©¨¨£¥¤©¨§§¦¨

(.h zezixk)(i"`a):f dxez
(f).úéøaä øôñFazMW xtQd `Ed ¥¤©§¦©¥¤¤§¨

dlrnl xMfPM ,dWn(c weqt)z` azMW ¤©¦§¨§©§¨¤¨©¤
dxFYd ixaCÎoYn cre 'ziW`xA'n ¦§¥©¨¦§¥¦§©©©

e ,dxFYd z`dxna EEhvPW zFvn ¨§¤©¦§¤¦§©§¨¨
(`zlikn)(m"`x):g dxez

(g)÷Bøæiåmrd lr.xn`PW s` lr ©¦§©¨¨©©¤¤¡©
`N` FWExiR oi` ,'dwixf' oFWloipr §§¦¨¥¥¤¨¦§©

,d`GdhXRzpe mrd cbpM dGdW ©¨¨¤¦¨§¤¤¨¨§¦§©¥
icM mCA didW okYi `l oMW ,mdilr£¥¤¤¥Ÿ¦¨¥¤¨¨©¨§¥
mrd on cg` lM lr EPOn wFxfl. ¦§¦¤©¨¤¨¦¨¨

emlE`FnEBxY:qFlwpE`Alr wxfE' §¨©§§§§§©©
'`Or lr `xRkl `gAcnlr wxfe - ©§§¨§©¨¨©©¨§¨©©

oFWl FWExitlE ,mrd lr xRkl gAfOd©¦§¥©§©¥©¨¨§¥§



mihtynצ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)ìà úà eàøiåýäNòîk åéìâø úçúå ìàøNé é ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו לערּבב נסּתּכלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻׂשמחת

ׁשּבּמחנה  ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם ‰Ètq¯.וּתבער ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב היתה (סוטה היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְִָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לבנים לפניו ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«

לפניו  וחדוה אֹור היה מראה ∑ÌˆÚÎe.מּׁשּנגאלּו, לׁשֹון וצלּול ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור .לׁשֹון ְְְְֲִִֶֶָָָָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
:ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑ לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים, לׁשֹון אצילי, ּכן. מא)ּתרּגם קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל (יחזקאל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּצילה" אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'mrd lr'e ,FhEWtM WxRzn 'wFxfIe'©¦§¦§¨¥¦§§©¨¨
z`W `vnpe ,'mrd liaWA' FWExiR¥¦§¦¨¨§¦§¨¤¤
ivg ,gAfOd lr wxf mi`vgd ipW§¥©£¨¦¨©©©¦§¥©¥¦
ivgde ,gAfOd z` WCwl icM cg ¤̀¨§¥§©¥¤©¦§¥©§©¥¦

mrd lr xRkl icM ipXd(i"`a ,m"`x): ©¥¦§¥§©¥©¨¨
h dxez

(i).ìàøNé éäìà úà eàøiålr aQEn ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥¨©
wEqRA ExMfEdW mipwGde `Edia`e acp̈¨©£¦§©§¥¦¤§§©¨

W ,mcFTdEvivde ElMYqpKFzA ©¥¤¦§©§§¥¦§
,dpikXd cFaM z` zF`xl ltxrd̈£¨¤¦§¤§©§¦¨

dzin EaiIgzpexn`PW FnM ,KM lr §¦§©§¦¨©¨§¤¤¡©
(k ,bl onwl)ige mc`d ip`xi `l iM'.' ¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨

`EdÎKExAÎWFcTd dvx `NW `N ¤̀¨¤Ÿ¨¨©¨¨
aAxrlKFzA zElia`zgnUzlAw §©§¥£¥§¦§©©¨©

E ,dxFYdKkitlacpl oiYnd ©¨§¦¨¦§¦§¨¨
,oMWOd zMEpg mFi cr `Edia`eFAW ©£¦©£©©¦§¨¤

mdn rxtp f`e ,dxf zxFhw Eaixwd¦§¦§¤¨¨§¨¦§©¥¤
FnM ,mzF` zinde z`f lr mB d"awd©©Ÿ§¥¦¨§
lk`Ye 'd iptNn W` `vYe' xn`PW¤¤¡©©¥¥¥¦¦§¥©Ÿ©

,'EznIe mzF`mipwGleoiYndcr`hg ¨©¨ª§©§¥¦¦§¦©¥§
xn`PW ,mippF`zOd(` ,`i xacna)idie' ©¦§§¦¤¤¡©©§¦

'd W` mA xraYe ,mippF`znM mrd̈¨§¦§§¦©¦§©¨¥
,'dpgOd dvwA lk`YedvwA'E ©Ÿ©¦§¥©©£¤¦§¥

,FWExiR 'dpgOd,dpgOAW mipivTA ©©£¤¥©§¦¦¤©©£¤

mde ,dpgOd iaEWge ilFcbA xnFlM§©¦§¥©£¥©©£¤§¥
mipwGd miraW(`negpz): ¦§¦©§¥¦

øétqä úðáì äNòîkminXd mvrkE §©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦
xdhl.zgY mdl Elbp zF`xn iYW ¨Ÿ©§¥©§¦§¨¤©©

oa` - 'xiRQd zpal dUrnM' :eilbx©§¨§©£¥¦§©©©¦¤¤
(zlkzl dnFCd oebA daFh oa`) xiRq©¦¤¤¨§¨¨©¤¦§¥¤

W ,dpal zxEvMeiptl dzid `id §©§¥¨¤¦¨§¨§¨¨
cEArXd zrWAl`xUi lW,mixvnA ¦§©©¦§¤¦§¨¥§¦§©¦

icMEidW l`xUi lW ozxv xFMfl §¥¦§¨¨¨¤¦§¨¥¤¨
micArEWnmW:mipal dUrnA §§¨¦¨§©£¥§¥¦

.øäèì íéîMä íöòëeE`x ok FnkE §¤¤©¨©¦¨Ÿ©§¥¨
dnFC `idWM zx`En oa`d z ¤̀¨¤¤¤¤§¤¦¨

W ,FzxdhA riwxl d`xnAEl`bPXn §©§¤¨¨¨¦©§¨¢¨¤¦¤¦§£
l`xUieiptl decge xF` didiptl) ¦§¨¥¨¨§¤§¨§¨¨¦§¥
(d"awd(b"d c"t dkeq inlyexi)(i"`a):
.íöòëeFnEBxzM:qFlwpE`A §¤¤§©§§§§
,'ifgnkE'd`xn oFWlEnc`' :FnM] §¤¡¥§©§¤§¨§

'mipipRn mvr(f ,c dki`)did mFc` - ¤¤¦§¦¦¨¨¨
[mipipRn xzFi mdi`xn(m"ayx): ©§¥¤¥¦§¦¦

.øäèìlElve xExA oFWlFnM]adf' : ¨Ÿ©§¨§¨§¨¨
[wTEfnE iwp adf - 'xFdh.,xnFlkE ¨¨¨¨¦§¨§©

mippr `ll FzxdhA riwxd d`xnMkE§©§¥¨¨¦©§¨¢¨§Ÿ£¨¦
(m"ayx):`i dxez

(`i).éìéöà ìàå`Edia`e acp md §¤£¦¥¥¨¨©£¦

emiraW,mipwGdmilFcBd mdW §¦§¦©§¥¦¤¥©§¦
l`xUiA miaEWgde(jzelrda `negpz): §©£¦§¦§¨¥

.Bãé çìL àì,dWipr oFWl `Ed Ÿ¨©¨§£¦¨
EllMnmicnl Ep` dfmiiE`x EidW ¦§¨¤¨§¥¦¤¨§¦

ci mdA gNYWdlEvivdW lr §¦§©©¨¤¨©¤¥¦
dgCW `N` ,dpikXd cFaM z` zF`xl¦§¤§©§¦¨¤¨¤¨¨
dlrnl x`FanM ,mWpr z` d"awd¤¨§¨©§¨§©§¨

(mcewd weqta)(jzelrda `negpz):
íéäìàä úà eæçiåEYWIe Elk`Ie. ©¤¡¤¨¡Ÿ¦©Ÿ§©¦§

W cOlnqB alA FA oilMYqn Eid §©¥¤¨¦§©§¦§¥©
,dIzWE dlik` KFYnKFYn `le ¦£¦¨§¦¨§Ÿ¦

d`xie dni`KM .WExiR x`Fan ¥¨§¦§¨¨§¨¥
A aEzMd`nEgpY Wxcnzyxt) ©¨§¦§©©§¨

(jzelrdae .mlE`oM mBxY `l qElwpE` §¨§§Ÿ¦§¥¥
`A aEzMdW WxiR `N` ,aEzMd z ¤̀©¨¤¨¥©¤©¨¨
z` mBxY KkitlE ,mgaW xRql§©¥¦§¨§¦¨¦§¥¤
ded `l l`xUi ipA iaxaxlE' :aEzMd©¨§©§§¥§¥¦§¨¥¨£¨
ocg Fede iic `xwi zi Ffge `wfp¦§¨©£¨§¨¨©§¨©£¨¨
EN`M `erxA ElAwz`C oFdipAxwA§¨§¨¥§¦§©¨§©£¨§¦
`l l`xUi ipa ilFcble - 'ozWe oilk`̈§¦§¨¨§¦§¥§¥¦§¨¥Ÿ
Eide 'd cFaM z` E`xe ,wfp did̈¨¤¤§¨¤§§¨
,oFvxA ElAwzPW mdizFpAxwA mignU§¥¦§¨§§¥¤¤¦§©§§¨
eiGn EraU ,xnFlM .EzWe Elk` ENi`M§¦¨§§¨§©¨§¦¦

EzWe Elk` ENi`M dpikXd.siqene ©§¦¨§¦¨§§¨

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑ יֹום ‰‡·Ô.מ' ˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…»∆∆

Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â∑ מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן.ּכל הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל ¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָורּבנּו

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿהר  לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלרב
את  יהֹוׁשע "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, מ' ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻהאלהים",

עּמהם  יהֹוׁשע היה ׁשּלא למדנּו, ּברעה". העם .קֹול ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑הּמחנה ּבצאתֹו ·Ê‰.מן eÏŒe·L∑ ּכאן ּבּמחנה,והתעּכבּו העם ׁשאר עם ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿»»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

:i"yxmilFcB oFWl 'iliv`',`Ed £¦¥§§¦
l`xUi ipa iaEWge ilFcB ,xnFlM. §©§¥©£¥§¥¦§¨¥

'Liz`xw diliv`nE' :FnM(h ,`n diryi) §¥£¦¤¨§¨¦
milFcBd on :l`xUil d"awd xn`n]©£©§¦§¨¥¦©§¦
zFidl LA iYxgaE Liz`xw zFOE`AW¤¨§¨¦¨©§¦§¦§

:oke ,[mrl il'gExd on lv`Ie'xacna) ¦§¨§¥©¨¤¦¨©
(dk ,`imiraWl dNEcB d"awd ozp]¨©§¨§¦§¦

icM ,dWn lrW gExd on mipwGd©§¥¦¦¨©¤©¤§¥
:oke ,[E`ApzIW'dliS` zFO` WW' ¤¦§©§§¥¥©©¦¨

(g ,`n l`wfgi)lW) zFlFcB zFO` WW]¥©§¤
[(migth dXW(.fi zekxa i"yx):ai dxez ¦¨§¨¦

(ai).äLî ìà 'ä øîàiåFf dWxR ©Ÿ¤¤Ÿ¤¨¨¨
dxFYÎoYn xg`lixdW ,dxn`p §©©©©¨¤¤§¨¤£¥

xg`l `N` dzid `l zFgENd zpizp§¦©©Ÿ¨§¨¤¨§©©
dxFY oYn(m"`x): ©©¨

.íL äéäå äøää éìà äìòFf dIlr £¥¥©¨¨¨¤§¥¨£¦¨
zFIlrd lkM cg` mFil dzid `lŸ¨§¨§¤¨§¨¨£¦

l `N` ,zFncFTd,mFi mirAx`xEn`M ©§¤¨§©§¨¦¨¨
oNdl(gi weqt)dide' Fl xn` Kkitl , §©¨§¦¨¨©¤§¥
'mW: ¨

äåönäå äøBzäå ïáàä úçì úà¤ªŸ¨¤¤§©¨§©¦§¨

.íúøBäì ézáúk øLàFWExiR oi` £¤¨©§¦§Ÿ¨¥¥
xtq z`e oa`d zFgEl z` Ll oY`e'§¤¥§¤¨¤¤§¤¥¤
,'iYazM xW`' xn`p ixdW ,'dxFYd©¨¤£¥¤¡©£¤¨©§¦
lr aYkp `le dWn FazM dxFYd xtqe§¥¤©¨§¨¤§Ÿ¦§©©
oa`d zFgEl FWExiR `N` ,d"awd ici§¥¤¨¥¨¤¤
s`e .zFevOde dxFYd z` FA iYazMW¤¨©§¦¤©¨§©¦§§©
zFgENd lr miaEzM Eid `NW iR lr©¦¤Ÿ¨§¦©©
lM mFwn lMn ,zFxACd zxUr `N ¤̀¨£¤¤©¦§¦¨¨¨
itl ,odA dfEnx dzid devOde dxFYd©¨§©¦§¨¨§¨§¨¨¤§¦

WzFvn dxUrÎWlWE zF`nÎWW lM ¤¨¥¥§Ÿ¤§¥¦§
dxFYAW.od zFxACd zxUr llkA ¤©¨¦§©£¤¤©¦§¥

EW Fnkdicrq EpiAxoF`BWxiR §¤©¥§©§¨¨¥©
cQIW 'zFxdf`'Az` xXwl ,(xAigW) §©§¨¤¦¥¤¦¥§©¥¤

,zFxACd zxUrl zFevOd b"ixz lM̈©¦§©£¤¤©¦§
xEAce xEAC lkld z`zFvn §¨¦§¦¤©¦§

zFiElYd(zFfEnxd)FA:bi dxez ©§¨§
(bi).BúøLî òLBäéå äLî í÷iå`l ©¨¨Ÿ¤¦ª©§¨§Ÿ

FaiH dn iYrci(Fpipr)rWFdi lW ¨©§¦©¦¦§¨¤§ª©
,o`Ml` dlr FCal dWn wx ixd ¨£¥©¤§©¨¨¤
?xddcinlYd didW ,ip` xnF`e ¨¨§¥£¦¤¨¨©©§¦

inEgY zlAbd mFwn cr axl dEln§©¤¨©©§©§¨©§¥

mXn Klil i`Xx Fpi`W ,xdd̈¨¤¥©©¥¥¦¨
,d`ldedWn mwIe' xn`p KklE ¨¨§¨§¨¤¡©©¨¨Ÿ¤

dEln rWFdi didW ,'FzxWn rWFdie¦ª©§¨§¤¨¨§ª©§©¤
,xdd ziYgY cr dWn z`mXnE ¤¤©©§¦¨¨¦¨

- dWn lrIe'xd l` - FCal ©©©Ÿ¤§©¤©
Fld` mW dhp rWFdie .'midl`d̈¡Ÿ¦¦ª©¨¨¨¨¢

lM mW aMrzpemzF`mFi mirAx` §¦§©¥¨¨¨©§¨¦
,xdd lr dWn didWEpivn oMW ¤¨¨¤©¨¨¤¥¨¦

WdWn cxIWMxn`p(fi ,al onwl) ¤§¤¨©Ÿ¤¤¡©
drxA mrd lFw z` rWFdi rnWIe'©¦§©§ª©¤¨¨§¥Ÿ

ngln lFw dWn l` xn`IedpgOA d,' ©Ÿ¤¤Ÿ¤¦§¨¨©©£¤
KMnEmdOr rWFdi did `NW Epcnl ¦¨¨©§¤Ÿ¨¨§ª©¦¨¤

`l KkitlE ,dpgOd KFzA (mrd mr)¦¨¨§©©£¤§¦¨Ÿ
on rnXW Wrxd lFw Edn rcï©©¨©©¤¨©¦

dpgOd:ci dxez ©©£¤
(ci).øîà íéð÷fä ìàåxn`p `l §¤©§¥¦¨©Ÿ¤¡©

mipwGd l`e' `N` ,'mipwGd l` xn`Ie'©Ÿ¤¤©§¥¦¤¨§¤©§¥¦
iptl mdl xn` xaMW FrnWOW 'xn`̈©¤©§¨¤§¨¨©¨¤¦§¥

`Ede ,ok,dpgOd on Fz`vAixdW ¥§§¥¦©©£¤¤£¥
xdd cr dWn l` dElzd cal rWFdi§ª©§¨¦§©¨¤¤©¨¨

(i"gp ,m"`x):



צי mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)ìà úà eàøiåýäNòîk åéìâø úçúå ìàøNé é ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו לערּבב נסּתּכלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻׂשמחת

ׁשּבּמחנה  ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם ‰Ètq¯.וּתבער ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב היתה (סוטה היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְִָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לבנים לפניו ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«

לפניו  וחדוה אֹור היה מראה ∑ÌˆÚÎe.מּׁשּנגאלּו, לׁשֹון וצלּול ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור .לׁשֹון ְְְְֲִִֶֶָָָָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
:ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑ לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים, לׁשֹון אצילי, ּכן. מא)ּתרּגם קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל (יחזקאל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּצילה" אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'mrd lr'e ,FhEWtM WxRzn 'wFxfIe'©¦§¦§¨¥¦§§©¨¨
z`W `vnpe ,'mrd liaWA' FWExiR¥¦§¦¨¨§¦§¨¤¤
ivg ,gAfOd lr wxf mi`vgd ipW§¥©£¨¦¨©©©¦§¥©¥¦
ivgde ,gAfOd z` WCwl icM cg ¤̀¨§¥§©¥¤©¦§¥©§©¥¦

mrd lr xRkl icM ipXd(i"`a ,m"`x): ©¥¦§¥§©¥©¨¨
h dxez

(i).ìàøNé éäìà úà eàøiålr aQEn ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥¨©
wEqRA ExMfEdW mipwGde `Edia`e acp̈¨©£¦§©§¥¦¤§§©¨

W ,mcFTdEvivde ElMYqpKFzA ©¥¤¦§©§§¥¦§
,dpikXd cFaM z` zF`xl ltxrd̈£¨¤¦§¤§©§¦¨

dzin EaiIgzpexn`PW FnM ,KM lr §¦§©§¦¨©¨§¤¤¡©
(k ,bl onwl)ige mc`d ip`xi `l iM'.' ¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨

`EdÎKExAÎWFcTd dvx `NW `N ¤̀¨¤Ÿ¨¨©¨¨
aAxrlKFzA zElia`zgnUzlAw §©§¥£¥§¦§©©¨©

E ,dxFYdKkitlacpl oiYnd ©¨§¦¨¦§¦§¨¨
,oMWOd zMEpg mFi cr `Edia`eFAW ©£¦©£©©¦§¨¤

mdn rxtp f`e ,dxf zxFhw Eaixwd¦§¦§¤¨¨§¨¦§©¥¤
FnM ,mzF` zinde z`f lr mB d"awd©©Ÿ§¥¦¨§
lk`Ye 'd iptNn W` `vYe' xn`PW¤¤¡©©¥¥¥¦¦§¥©Ÿ©

,'EznIe mzF`mipwGleoiYndcr`hg ¨©¨ª§©§¥¦¦§¦©¥§
xn`PW ,mippF`zOd(` ,`i xacna)idie' ©¦§§¦¤¤¡©©§¦

'd W` mA xraYe ,mippF`znM mrd̈¨§¦§§¦©¦§©¨¥
,'dpgOd dvwA lk`YedvwA'E ©Ÿ©¦§¥©©£¤¦§¥

,FWExiR 'dpgOd,dpgOAW mipivTA ©©£¤¥©§¦¦¤©©£¤

mde ,dpgOd iaEWge ilFcbA xnFlM§©¦§¥©£¥©©£¤§¥
mipwGd miraW(`negpz): ¦§¦©§¥¦

øétqä úðáì äNòîkminXd mvrkE §©£¥¦§©©©¦§¤¤©¨©¦
xdhl.zgY mdl Elbp zF`xn iYW ¨Ÿ©§¥©§¦§¨¤©©

oa` - 'xiRQd zpal dUrnM' :eilbx©§¨§©£¥¦§©©©¦¤¤
(zlkzl dnFCd oebA daFh oa`) xiRq©¦¤¤¨§¨¨©¤¦§¥¤

W ,dpal zxEvMeiptl dzid `id §©§¥¨¤¦¨§¨§¨¨
cEArXd zrWAl`xUi lW,mixvnA ¦§©©¦§¤¦§¨¥§¦§©¦

icMEidW l`xUi lW ozxv xFMfl §¥¦§¨¨¨¤¦§¨¥¤¨
micArEWnmW:mipal dUrnA §§¨¦¨§©£¥§¥¦

.øäèì íéîMä íöòëeE`x ok FnkE §¤¤©¨©¦¨Ÿ©§¥¨
dnFC `idWM zx`En oa`d z ¤̀¨¤¤¤¤§¤¦¨

W ,FzxdhA riwxl d`xnAEl`bPXn §©§¤¨¨¨¦©§¨¢¨¤¦¤¦§£
l`xUieiptl decge xF` didiptl) ¦§¨¥¨¨§¤§¨§¨¨¦§¥
(d"awd(b"d c"t dkeq inlyexi)(i"`a):
.íöòëeFnEBxzM:qFlwpE`A §¤¤§©§§§§
,'ifgnkE'd`xn oFWlEnc`' :FnM] §¤¡¥§©§¤§¨§

'mipipRn mvr(f ,c dki`)did mFc` - ¤¤¦§¦¦¨¨¨
[mipipRn xzFi mdi`xn(m"ayx): ©§¥¤¥¦§¦¦

.øäèìlElve xExA oFWlFnM]adf' : ¨Ÿ©§¨§¨§¨¨
[wTEfnE iwp adf - 'xFdh.,xnFlkE ¨¨¨¨¦§¨§©

mippr `ll FzxdhA riwxd d`xnMkE§©§¥¨¨¦©§¨¢¨§Ÿ£¨¦
(m"ayx):`i dxez

(`i).éìéöà ìàå`Edia`e acp md §¤£¦¥¥¨¨©£¦

emiraW,mipwGdmilFcBd mdW §¦§¦©§¥¦¤¥©§¦
l`xUiA miaEWgde(jzelrda `negpz): §©£¦§¦§¨¥

.Bãé çìL àì,dWipr oFWl `Ed Ÿ¨©¨§£¦¨
EllMnmicnl Ep` dfmiiE`x EidW ¦§¨¤¨§¥¦¤¨§¦

ci mdA gNYWdlEvivdW lr §¦§©©¨¤¨©¤¥¦
dgCW `N` ,dpikXd cFaM z` zF`xl¦§¤§©§¦¨¤¨¤¨¨
dlrnl x`FanM ,mWpr z` d"awd¤¨§¨©§¨§©§¨

(mcewd weqta)(jzelrda `negpz):
íéäìàä úà eæçiåEYWIe Elk`Ie. ©¤¡¤¨¡Ÿ¦©Ÿ§©¦§

W cOlnqB alA FA oilMYqn Eid §©¥¤¨¦§©§¦§¥©
,dIzWE dlik` KFYnKFYn `le ¦£¦¨§¦¨§Ÿ¦

d`xie dni`KM .WExiR x`Fan ¥¨§¦§¨¨§¨¥
A aEzMd`nEgpY Wxcnzyxt) ©¨§¦§©©§¨

(jzelrdae .mlE`oM mBxY `l qElwpE` §¨§§Ÿ¦§¥¥
`A aEzMdW WxiR `N` ,aEzMd z ¤̀©¨¤¨¥©¤©¨¨
z` mBxY KkitlE ,mgaW xRql§©¥¦§¨§¦¨¦§¥¤
ded `l l`xUi ipA iaxaxlE' :aEzMd©¨§©§§¥§¥¦§¨¥¨£¨
ocg Fede iic `xwi zi Ffge `wfp¦§¨©£¨§¨¨©§¨©£¨¨
EN`M `erxA ElAwz`C oFdipAxwA§¨§¨¥§¦§©¨§©£¨§¦
`l l`xUi ipa ilFcble - 'ozWe oilk`̈§¦§¨¨§¦§¥§¥¦§¨¥Ÿ
Eide 'd cFaM z` E`xe ,wfp did̈¨¤¤§¨¤§§¨
,oFvxA ElAwzPW mdizFpAxwA mignU§¥¦§¨§§¥¤¤¦§©§§¨
eiGn EraU ,xnFlM .EzWe Elk` ENi`M§¦¨§§¨§©¨§¦¦

EzWe Elk` ENi`M dpikXd.siqene ©§¦¨§¦¨§§¨

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑ יֹום ‰‡·Ô.מ' ˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…»∆∆

Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â∑ מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן.ּכל הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל ¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָורּבנּו

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿהר  לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלרב
את  יהֹוׁשע "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, מ' ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻהאלהים",

עּמהם  יהֹוׁשע היה ׁשּלא למדנּו, ּברעה". העם .קֹול ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑הּמחנה ּבצאתֹו ·Ê‰.מן eÏŒe·L∑ ּכאן ּבּמחנה,והתעּכבּו העם ׁשאר עם ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿»»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

:i"yxmilFcB oFWl 'iliv`',`Ed £¦¥§§¦
l`xUi ipa iaEWge ilFcB ,xnFlM. §©§¥©£¥§¥¦§¨¥

'Liz`xw diliv`nE' :FnM(h ,`n diryi) §¥£¦¤¨§¨¦
milFcBd on :l`xUil d"awd xn`n]©£©§¦§¨¥¦©§¦
zFidl LA iYxgaE Liz`xw zFOE`AW¤¨§¨¦¨©§¦§¦§

:oke ,[mrl il'gExd on lv`Ie'xacna) ¦§¨§¥©¨¤¦¨©
(dk ,`imiraWl dNEcB d"awd ozp]¨©§¨§¦§¦

icM ,dWn lrW gExd on mipwGd©§¥¦¦¨©¤©¤§¥
:oke ,[E`ApzIW'dliS` zFO` WW' ¤¦§©§§¥¥©©¦¨

(g ,`n l`wfgi)lW) zFlFcB zFO` WW]¥©§¤
[(migth dXW(.fi zekxa i"yx):ai dxez ¦¨§¨¦

(ai).äLî ìà 'ä øîàiåFf dWxR ©Ÿ¤¤Ÿ¤¨¨¨
dxFYÎoYn xg`lixdW ,dxn`p §©©©©¨¤¤§¨¤£¥

xg`l `N` dzid `l zFgENd zpizp§¦©©Ÿ¨§¨¤¨§©©
dxFY oYn(m"`x): ©©¨

.íL äéäå äøää éìà äìòFf dIlr £¥¥©¨¨¨¤§¥¨£¦¨
zFIlrd lkM cg` mFil dzid `lŸ¨§¨§¤¨§¨¨£¦

l `N` ,zFncFTd,mFi mirAx`xEn`M ©§¤¨§©§¨¦¨¨
oNdl(gi weqt)dide' Fl xn` Kkitl , §©¨§¦¨¨©¤§¥
'mW: ¨

äåönäå äøBzäå ïáàä úçì úà¤ªŸ¨¤¤§©¨§©¦§¨

.íúøBäì ézáúk øLàFWExiR oi` £¤¨©§¦§Ÿ¨¥¥
xtq z`e oa`d zFgEl z` Ll oY`e'§¤¥§¤¨¤¤§¤¥¤
,'iYazM xW`' xn`p ixdW ,'dxFYd©¨¤£¥¤¡©£¤¨©§¦
lr aYkp `le dWn FazM dxFYd xtqe§¥¤©¨§¨¤§Ÿ¦§©©
oa`d zFgEl FWExiR `N` ,d"awd ici§¥¤¨¥¨¤¤
s`e .zFevOde dxFYd z` FA iYazMW¤¨©§¦¤©¨§©¦§§©
zFgENd lr miaEzM Eid `NW iR lr©¦¤Ÿ¨§¦©©
lM mFwn lMn ,zFxACd zxUr `N ¤̀¨£¤¤©¦§¦¨¨¨
itl ,odA dfEnx dzid devOde dxFYd©¨§©¦§¨¨§¨§¨¨¤§¦

WzFvn dxUrÎWlWE zF`nÎWW lM ¤¨¥¥§Ÿ¤§¥¦§
dxFYAW.od zFxACd zxUr llkA ¤©¨¦§©£¤¤©¦§¥

EW Fnkdicrq EpiAxoF`BWxiR §¤©¥§©§¨¨¥©
cQIW 'zFxdf`'Az` xXwl ,(xAigW) §©§¨¤¦¥¤¦¥§©¥¤

,zFxACd zxUrl zFevOd b"ixz lM̈©¦§©£¤¤©¦§
xEAce xEAC lkld z`zFvn §¨¦§¦¤©¦§

zFiElYd(zFfEnxd)FA:bi dxez ©§¨§
(bi).BúøLî òLBäéå äLî í÷iå`l ©¨¨Ÿ¤¦ª©§¨§Ÿ

FaiH dn iYrci(Fpipr)rWFdi lW ¨©§¦©¦¦§¨¤§ª©
,o`Ml` dlr FCal dWn wx ixd ¨£¥©¤§©¨¨¤
?xddcinlYd didW ,ip` xnF`e ¨¨§¥£¦¤¨¨©©§¦

inEgY zlAbd mFwn cr axl dEln§©¤¨©©§©§¨©§¥

mXn Klil i`Xx Fpi`W ,xdd̈¨¤¥©©¥¥¦¨
,d`ldedWn mwIe' xn`p KklE ¨¨§¨§¨¤¡©©¨¨Ÿ¤

dEln rWFdi didW ,'FzxWn rWFdie¦ª©§¨§¤¨¨§ª©§©¤
,xdd ziYgY cr dWn z`mXnE ¤¤©©§¦¨¨¦¨

- dWn lrIe'xd l` - FCal ©©©Ÿ¤§©¤©
Fld` mW dhp rWFdie .'midl`d̈¡Ÿ¦¦ª©¨¨¨¨¢

lM mW aMrzpemzF`mFi mirAx` §¦§©¥¨¨¨©§¨¦
,xdd lr dWn didWEpivn oMW ¤¨¨¤©¨¨¤¥¨¦

WdWn cxIWMxn`p(fi ,al onwl) ¤§¤¨©Ÿ¤¤¡©
drxA mrd lFw z` rWFdi rnWIe'©¦§©§ª©¤¨¨§¥Ÿ

ngln lFw dWn l` xn`IedpgOA d,' ©Ÿ¤¤Ÿ¤¦§¨¨©©£¤
KMnEmdOr rWFdi did `NW Epcnl ¦¨¨©§¤Ÿ¨¨§ª©¦¨¤

`l KkitlE ,dpgOd KFzA (mrd mr)¦¨¨§©©£¤§¦¨Ÿ
on rnXW Wrxd lFw Edn rcï©©¨©©¤¨©¦

dpgOd:ci dxez ©©£¤
(ci).øîà íéð÷fä ìàåxn`p `l §¤©§¥¦¨©Ÿ¤¡©

mipwGd l`e' `N` ,'mipwGd l` xn`Ie'©Ÿ¤¤©§¥¦¤¨§¤©§¥¦
iptl mdl xn` xaMW FrnWOW 'xn`̈©¤©§¨¤§¨¨©¨¤¦§¥

`Ede ,ok,dpgOd on Fz`vAixdW ¥§§¥¦©©£¤¤£¥
xdd cr dWn l` dElzd cal rWFdi§ª©§¨¦§©¨¤¤©¨¨

(i"gp ,m"`x):
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ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים היה,∑eÁ¯.להיֹות מרים ׁשל ׁשּנאמר:ּבנּה יפּנה, ּבן ּכלב א ואביו הימים (דברי ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ּב"סֹוטה"ב) ּכדאיתא מרים, זֹו אפרת, חּור". את לֹו וּתלד אפרת את ּכלב לֹו ÌÈ¯·c."וּיּקח ÏÚ·ŒÈÓ∑ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָƒ««¿»ƒ
ּדין מי  לֹו .ׁשּיׁש ִִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

(æè)ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈
CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðòä¤«¨¨«
i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד (עד (יומא חדׁש ׁשּמראׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם יׁש ּבּדבר. חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום ‰ÔÚ.עצרת, e‰qÎÈÂ∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ לֹומר ֲִֶֶַַַָָָ«¿«≈∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒַ
הּדּברֹות, למׁשה.עׂשרת ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק אּלא עֹומדים, יׂשראל ּבני וכל שם)ּומׁשה אֹומרים:(יומא ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לקּבל  מׁשה ׁשעלה יֹום מ' ּבתחּלת היּו והם הּדּברֹות, עׂשרת לאחר ימים ו' למׁשה, – הענן" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ"ויכּסהּו
ּפריׁשה  טעּון ׁשכינה, למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּלּוחֹות,

ימים  .ׁשּׁשה ִִָָ

(æé)øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®
ìàøNé éða éðéòì: §¥¥−§¥¬¦§¨¥«

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡¯eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡¯eË»

È‰ÙÁÂטז  ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

eË¯‡יז  LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äæá eðì eáLizF` EElY l` ,xnFlM §¨¨¤§©©§©¦
il) Epl EpiYnd `N` ,rWFdiM¦ª©¤¨©§¦¨¦

(rWFdilex`W mr o`k EaMrzde §¦ª©§¦§©§¨¦§¨
,dpgOA mrdicMmipFkp zFidl ¨¨©©£¤§¥¦§§¦

Wi` lkl hFRWlz`,Faixmr cgi ¦§§¨¦¤¦©©¦
xEge oxd`(`"ry ,i"`a): ©£Ÿ§

.øeçmixn lW DpA(dWn zFg`) §¨¤¦§¨£¤
eia`e ,diddid xEg lWoA alM ¨¨§¨¦¤¨¨¨¥¤

dPEti,dcEdi haW `iUpxn`PW §¤§¦¥¤§¨¤¤¡©
(hi ,a `ÎminidÎixac)z` alk Fl gTIe'©¦©¨¥¤

,'xEg z` Fl clYe zxt`eEf 'zxt`' ¤§¨©¥¤¤§¤§¨
ixna `zi`cM ,mzkQndhFq(:`i sc): ¦§¨¦§¦¨§©¤¤¨

.íéøác ìòá éîWi`' FnM FWExiR oi` ¦©©§¨¦¥¥§¦
,Fzprh biSdlE xAcl rcFId - 'mixaC§¨¦©¥©§©¥§©¦©£¨

,xnFlM ,'oiC lrA' FWExiR `N`in ¤¨¥©©¦§©¦
oiC Fl WIWFxiag mr mixacE,m"`x) ¤¤¦§¨¦¦£¥

(x"yl:eh dxez
(fh)ïðòä eäqëéå`xwIe mini zWW ©§©¥¤¨¨¥¤¨¦©¦§¨

iriaXd mFIA dWn l`.EpizFAx ¤Ÿ¤©©§¦¦©¥
,xaCA oiwlFgminId zWWA m` §¦©¨¨¦§¥¤©¨¦

F` ,xAcn aEzMd dxFY oYn iptNW¤¦§¥©©¨©¨§©¥
:dxFY oYn xg`NW mini dXWAWi §¦¨¨¦¤§©©©©¨¥

mini dXW EN` ,mixnF` mdn¥¤§¦¥¦¨¨¦
WcFgÎW`xOWoeiqmFi ,zxvr cr) ¤¥Ÿ¤¦¨©£¤¤

.dxFY oYnoyi i"yx.(xn`PX dnE ©©¨©¤¤¡©
'oprd EdQkie'oprd EdQiMW ,FWExiR ©§©¥¤¨¨¥¤¦¨¤¨¨

,xdlFWExiR oi`e] FWCwl icM ¨¨§¥§©§§¥¥
miniA ixdW ,dWn z` oprd dQiMW¤¦¨¤¨¨¤¤¤£¥§¨¦
WlW ipiq xdn dWn cxie dlr EN ¥̀¨¨§¨©¤¥©¦©¨

Fxzi zWxtA x`FanM ,minrR,hi lirl) §¨¦©§¨§¨¨©¦§
(` weqt lirl i"yx lr mi`elin d`x ;ehÎb`le ,§Ÿ

[ElNd minId lM EdQiM oprdW okYi. ¦¨¥¤¤¨¨¦¨¨©¨¦©¨
df WExiR itlEmFIA dWn l` `xwIe' §¦¥¤©¦§¨¤Ÿ¤©

,'iriaXdlW iriaXd mFIA ,FWExiR ©§¦¦¥©©§¦¦¤
icM dzid Ff d`ixwE ,oeiq WcFg¤¦¨§¦¨¨§¨§¥

zFxACd zxUr xnFlFf drC itl] ©£¤¤©¦§§¦¥¨
oeiq 'eA `le ,oeiq 'fA dxFY dpYipd`x) ¦§¨¨§¦¨§Ÿ§¦¨

(eh ,hi lirl i"yx,[edzid `ld`ixTd §Ÿ¨§¨©§¦¨
oMW ,FCal dWnlipA lke dWn §¤§©¤¥Ÿ¤§¨§¥

l`xUiEidmicnFrz` lAwl ¦§¨¥¨§¦§©¥¤

,dxFYdcFaM aEzMd wlgW `N` ©¨¤¨¤¨©©¨¨
,dWnl- FCal dWn z` xiMfde §Ÿ¤§¦§¦¤¤§©

'dWn l` `xwIe',mixnF` Wie . ©¦§¨¤Ÿ¤§¥§¦
dxFY oYn xg`NW mini dXWAW¤§¦¨¨¦¤§©©©©¨
,`Ed aEzMd WExitE ,xAcn aEzMd©¨§©¥¥©¨
mini dXW dWnl oprd EdQkie©§©¥¤¨¨§Ÿ¤¦¨¨¦
Eid mde ,zFxACd zxUr xg`l§©©£¤¤©¦§§¥¨
dWn dlrW mFi mirAx` zNgzA¦§¦©©§¨¦¤¨¨Ÿ¤

mFxOl.zFgENd lAwldXW ,xnFlM ©¨§©¥©§©¦¨
mFxOA dWn didW mipFW`x minï¦¦¦¤¨¨¤©¨
mWl ,oprA WCwznE dQMzn did̈¨¦§©¤¦§©¥¤¨¨§¥
,dpikW dpgnl FzqipM mcFw dWixR§¦¨¤§¦¨§©£¥§¦¨
dWnl d"awd `xw iriaXd mFIaE©©§¦¦¨¨§¤
z` lAwl icM dpikW dpgnl qpMdl§¦¨¥§©£¥§¦¨§¥§©¥¤

zixAd zFgEle dxFYd x`WLcOle . §¨©¨§©§¦§¦¤§
aEzMddpikW dpgnl qpkPd lMW- ©¨¤¨©¦§¨§©£¥§¦¨

mixERiMd mFiA qpkPd lFcB odkM§Ÿ¥¨©¦§¨§©¦¦
,miWcTd WcFwldXW dWixR oErh §¤©¢¨¦¨§¦¨¦¨

miniokl mcFw(:c :b `nei)(i"`a ,m"`x): ¨¦¤¨¥
fi dxez
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(çé)éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLî¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

נעם לי להודע מהאברכים הוו"ח אי"א נו"נ תלמידי ישיבת תומכי תמימים דלוד אשר בקרו 

בבית הספר שבהנהלת כ' ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וקבלתו את 

פניהם בסבר פנים יפות ואודות דיבוריו עם תלמידיו ומושפעיו בתוכן יום זה דבעל ההילולא.

כן נתקבל הפ"נ אשר גם כ' בא על החתום, ובעת רצון יקרא על הציון הק' של בעל ההילולא.

ינצל כ' את הכשרונות בהם חונן מההשגחה העליונה להחזקת  ויהי רצון אשר רבות בשנים 

חיות  מתוך  זה  ויהי'  ומושפעיו,  בתלמידיו  לראש  ולכל  מגעת,  שידו  מקום  בכל  והפצתה  היהדות 

עניני תורת החסידות  וגילם להבנת  לפי הבנת התלמידים  ובאופן המתאים  והתלהבות חסידותיות, 

הדרכותי' והנהגותי'.

ואם בכלל אמרו רז"ל אין לך דבר העומד בפני הרצון, עאכו"כ כשזכות הרבים, התלמידים 

ומושפעיו, מסייעתו. והרי לימוד תורת החסידות בתקופתנו זו ביחוד הכרח השעה היא, וענין המוסיף 

חיות בכל עניני איש ואשה הישראלים, חיות, טוב אמיתי ואור.

בברכת הצלחה בכל האמור ולבשורות טובות בזה.

נ.ב.

מצורף בזה תדפיס מהנדבר בעת ההתועדות ביום ההילולא הנ"ל שגם בזה נדבר בענין הנ"ל.



צד

לשבוע פרשת משפטים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ח שבט
מפרק פח

עד סוף פרק פט 

יום רביעי - כ"א שבט
מפרק קד 

עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט שבט
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב שבט
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' שבט
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד שבט
פרק כ, מפרק קיג עד סוף פרק קיח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 

hay g"i oey`x mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ח ראשון יום
,gk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"ðä ìë íòå âë ÷øô,gk 'nr cr.úåîìåòá ùáìúäì

.âë ÷øtik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
l dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly exeaicly exeaic

xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic :mc`d

,ziwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez` cinz cge`n

`id ,mi`xapd z` dignd

miax minevnv iciÎlr

zeinipty jk ,mipt zxzqde

zxzqen d"awd ly epevx

mileki - mi`xapdnmd,

ybxdamzz` aiygdl ,

mre ."ze`ivn"l mnvr

zexabzde zeaxzd

zelelr - minevnvd

`xhq"e "zetilw" mb xveeidl

onvr z` zeyibxnd ,"`xg`

dyecwdn ixnbl zecxtpk

zybxdy ,ixd .d"awdne

ly epevx zeinipty dcaerdn zraep "ze`ivn"l mnvr z` mi`xapd

zeinipt ea xi`ny xacy oaen xen`dn .mdn zxzqene dqekn d"awd

oi` ,oky .d"awd mr elek cge`ne xeyw - zelbzda d"awd ly epevx

."ze`ivn"l envr z` yibxdl lkei `xapdy znxebd ,mipt zxzqd o`k

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥¨¦Ÿ©¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1éøa àLã÷å àúéøBà"c,"ãç àlk àeä C- ¤¨§©Ÿ©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awde dxezíéðewzáe2ç"îø"c eLøt ©¦¦¥§¦§¨
ïéãewt,dyrdÎzeevn dpenye mirax` miz`ny -ïeðéà,od - ¦¦¦

."àkìîc ïéøáà ç"îøixa` dpenye mirax` miz`n - §¨¥¨¦§©§¨
mya zeevnd iepik zernyn .mlerd jln d"awd ,jlnd
ilk `ed xa` lky myk :`id ,(jlnd ixa`) "`klnc oixa`"
`id oird - lynl ,xa` eze`a yalznd ,ytpa cgein gekl
gekl cgein ilk `id ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke xa`
cgein ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke ,drinyd
epevx od ozellka zeevnd .d"awd oevxn zcgein "dkynd"l

d"awd - d"awd lydvexlke - zeevn eniiwi l`xyi ipay
oevx ly zcgein dkyndl cgein ilk `id ,dnvrlyk devn
dze` miiwn icediy iciÎlr dhnl dribne zkynpd ,d"awd
oixa`" zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl d"awd deeivy devn
on ixdy - xaqd ,`eti` ,ywazn o`k .(jlnd ixa`) "`klnc

pr lk) zeevndy ,`vei mipewiza xn`pd`ed dxezd ly dpi
"`klnc mixa`" od (zeevnd zxaqde yexitcalas` ,epiid ,

xac `ed oi` j` ,ea yaelnd gekd mr cge`n ,mpn` ,xa`dy

,micxtp mixac ipy md gekde xa`d :gek eze` mr ynn cg`
s` lremzecg`zdxac md oi`cg`qgia eli`e .ynn

cg` xac md d"awde dxezdy ,"xdef"a xn`p ,dxezlynn-
,xnelkxzeixiaqn jk .zegekd mr mixa`d zecg`zd xy`n

oia lcadd z` owfd epax
zeevn meiwl dxez cenil

-ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥
ïBéìòä ïBöø úeiîéðt§¦¦§¨¤§
Laìîä ,ézîàä Böôçå§¤§¨£¦¦©§ª¨
íéðBéìòä úBîìBòä ìëa§¨¨¨¨¤§¦

,íúBéçäì íéðBzçúå- §©§¦§©£¨
d"awd ly epevx :xnelk
dvex `edy ,zenlera
mze` digne mneiwa
dpd - oevx eze`a
zeiniptd od zeevnd

ayeze`yiy oevx
- ?zenlerd lka d"awd dvex recn ,oky .zenlera d"awdl
d"awd ;zeevn eniiwi l`xyi ipay ,zeevna dvex `edy iptn
zngne .zeevn miniiwn l`xyi ipay dnn ,lekiak ,bprzn
lk z` dign `ed - zeevnd meiwn el yiy beprzde oevxd
gieexdl ick dwegx jxca rqepy ink ,lynl df ixd) zenlerd
- oevxd zeipevig wx `hazn driqpd mvray xexa ,sqk
eppi` geeixd mbe ;sqk gieexdl - `ed ,iniptd oevxdy drya
ick wx geeixa oiipern `ed oky ,izin`d iniptd oevxd oiicr
iniptd epevxy ,ixd - eytp iigl el yexcd z` ea zepwl
.mdn bprzie ,sqk eze`a dpwi `edy mixaca `ed izin`d

oevxndfjexrl epevx mb `linne ,sqk gieexdl epevx raep ,
dvex d"awd ,zeevnle zenlerl qgia mb oiap jk .driqpd z`
od zeevndy ixd .zeevna dvex `edy iptn ,zenlerd meiwa
- zeevna df epevx llbae ,d"awd ly iniptd ebeprze epevx od

.(mze` digne zenlera mb dvex `edíòôLå íúeiç ìk ék¦¨©¨§¦§¨
,zenlerd lk ly -,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîa éeìz̈§©£¥©¦§¤©©§¦

,òãBpkzeig "jiynn" `ed - devn miiwn icediy iciÎlry - ©©
.zenlerd lka rtyeàöîðå,ixd -ïîei÷å úBönä äNònL §¦§¨¤©£¥©¦§§¦¨

,ïBéìòä ïBöø úéîéðôì éîéðtä Leáì àeä,d"awd ly - §©§¦¦¦§¦¦§¨¤§
äæ äNònnL,zeevnd ly -ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð ¤¦©£¤¤¦§¨§©¨¨¤§

.úBîìBòa Laìúäìmda yiy iptn ,zenlera dvex d"awd - §¦§©¥¨¨
sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y itk ,zeevnd dyrn

.ipevigd epevxl iniptd yeald md - gieexiy
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'úééøåàã øäæá åøîàù äî øåàéá
àìåë ä"á÷åïåðéà ïéãå÷éô ç"îøã åùøéô 'éðå÷éúáå ãç

úåéîéðô ïä úåöîäù éôì àëìîã ïéøáà ç"îøïåöø
'éðåéìòä 'åîìåòä ìëá ùáåìîä éúéîàä åöôçå ïåéìòä

ìë éë íúåéçäì 'éðåúçúåäùòîá éåìú íòôùå íúåéç
úåöîä äùòîù àöîðå .òãåðë 'éðåúçúä ìù úåöîä

àåä ïîåé÷åïåéìòä ïåöø úéîéðôì éîéðôä ùåáì
ùáìúäì ïåéìòä ïåöø úåéçå øåà êùîð äæ äùòîîù
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א.1. כד, א ל.2.חלק תיקון



צה hay g"i oey`x mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ח ראשון יום
,gk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"ðä ìë íòå âë ÷øô,gk 'nr cr.úåîìåòá ùáìúäì

.âë ÷øtik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
l dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly exeaicly exeaic

xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic :mc`d

,ziwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez` cinz cge`n

`id ,mi`xapd z` dignd

miax minevnv iciÎlr

zeinipty jk ,mipt zxzqde

zxzqen d"awd ly epevx

mileki - mi`xapdnmd,

ybxdamzz` aiygdl ,

mre ."ze`ivn"l mnvr

zexabzde zeaxzd

zelelr - minevnvd

`xhq"e "zetilw" mb xveeidl

onvr z` zeyibxnd ,"`xg`

dyecwdn ixnbl zecxtpk

zybxdy ,ixd .d"awdne

ly epevx zeinipty dcaerdn zraep "ze`ivn"l mnvr z` mi`xapd

zeinipt ea xi`ny xacy oaen xen`dn .mdn zxzqene dqekn d"awd

oi` ,oky .d"awd mr elek cge`ne xeyw - zelbzda d"awd ly epevx

."ze`ivn"l envr z` yibxdl lkei `xapdy znxebd ,mipt zxzqd o`k

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥¨¦Ÿ©¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1éøa àLã÷å àúéøBà"c,"ãç àlk àeä C- ¤¨§©Ÿ©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awde dxezíéðewzáe2ç"îø"c eLøt ©¦¦¥§¦§¨
ïéãewt,dyrdÎzeevn dpenye mirax` miz`ny -ïeðéà,od - ¦¦¦

."àkìîc ïéøáà ç"îøixa` dpenye mirax` miz`n - §¨¥¨¦§©§¨
mya zeevnd iepik zernyn .mlerd jln d"awd ,jlnd
ilk `ed xa` lky myk :`id ,(jlnd ixa`) "`klnc oixa`"
`id oird - lynl ,xa` eze`a yalznd ,ytpa cgein gekl
gekl cgein ilk `id ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke xa`
cgein ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke ,drinyd
epevx od ozellka zeevnd .d"awd oevxn zcgein "dkynd"l

d"awd - d"awd lydvexlke - zeevn eniiwi l`xyi ipay
oevx ly zcgein dkyndl cgein ilk `id ,dnvrlyk devn
dze` miiwn icediy iciÎlr dhnl dribne zkynpd ,d"awd
oixa`" zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl d"awd deeivy devn
on ixdy - xaqd ,`eti` ,ywazn o`k .(jlnd ixa`) "`klnc

pr lk) zeevndy ,`vei mipewiza xn`pd`ed dxezd ly dpi
"`klnc mixa`" od (zeevnd zxaqde yexitcalas` ,epiid ,

xac `ed oi` j` ,ea yaelnd gekd mr cge`n ,mpn` ,xa`dy

,micxtp mixac ipy md gekde xa`d :gek eze` mr ynn cg`
s` lremzecg`zdxac md oi`cg`qgia eli`e .ynn

cg` xac md d"awde dxezdy ,"xdef"a xn`p ,dxezlynn-
,xnelkxzeixiaqn jk .zegekd mr mixa`d zecg`zd xy`n

oia lcadd z` owfd epax
zeevn meiwl dxez cenil

-ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥
ïBéìòä ïBöø úeiîéðt§¦¦§¨¤§
Laìîä ,ézîàä Böôçå§¤§¨£¦¦©§ª¨
íéðBéìòä úBîìBòä ìëa§¨¨¨¨¤§¦

,íúBéçäì íéðBzçúå- §©§¦§©£¨
d"awd ly epevx :xnelk
dvex `edy ,zenlera
mze` digne mneiwa
dpd - oevx eze`a
zeiniptd od zeevnd

ayeze`yiy oevx
- ?zenlerd lka d"awd dvex recn ,oky .zenlera d"awdl
d"awd ;zeevn eniiwi l`xyi ipay ,zeevna dvex `edy iptn
zngne .zeevn miniiwn l`xyi ipay dnn ,lekiak ,bprzn
lk z` dign `ed - zeevnd meiwn el yiy beprzde oevxd
gieexdl ick dwegx jxca rqepy ink ,lynl df ixd) zenlerd
- oevxd zeipevig wx `hazn driqpd mvray xexa ,sqk
eppi` geeixd mbe ;sqk gieexdl - `ed ,iniptd oevxdy drya
ick wx geeixa oiipern `ed oky ,izin`d iniptd oevxd oiicr
iniptd epevxy ,ixd - eytp iigl el yexcd z` ea zepwl
.mdn bprzie ,sqk eze`a dpwi `edy mixaca `ed izin`d

oevxndfjexrl epevx mb `linne ,sqk gieexdl epevx raep ,
dvex d"awd ,zeevnle zenlerl qgia mb oiap jk .driqpd z`
od zeevndy ixd .zeevna dvex `edy iptn ,zenlerd meiwa
- zeevna df epevx llbae ,d"awd ly iniptd ebeprze epevx od

.(mze` digne zenlera mb dvex `edíòôLå íúeiç ìk ék¦¨©¨§¦§¨
,zenlerd lk ly -,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîa éeìz̈§©£¥©¦§¤©©§¦

,òãBpkzeig "jiynn" `ed - devn miiwn icediy iciÎlry - ©©
.zenlerd lka rtyeàöîðå,ixd -ïîei÷å úBönä äNònL §¦§¨¤©£¥©¦§§¦¨

,ïBéìòä ïBöø úéîéðôì éîéðtä Leáì àeä,d"awd ly - §©§¦¦¦§¦¦§¨¤§
äæ äNònnL,zeevnd ly -ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð ¤¦©£¤¤¦§¨§©¨¨¤§

.úBîìBòa Laìúäìmda yiy iptn ,zenlera dvex d"awd - §¦§©¥¨¨
sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y itk ,zeevnd dyrn
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א.1. כד, א ל.2.חלק תיקון



hayצו 'kÎh"i iyilyÎipy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ט שני יום
,gk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éøáà 'àø÷ð ïëìå,56 'nr cr.äîùðì óåâë

שבט  כ' שלישי יום
,56 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùåáìä ïëå,56 'nr cr:íäéîé ìë

יום שני ֿ שלישי י "ט ֿ כ 'שבט 

íéàø÷ð ïëìå,zeevnd -,"àkìîc éøáà",jlnd ixa` - §¨¥¦§¨¦¥§¥§©§¨
BLôðì Leáì íä íãàä óeb éøáàL Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¥§¥¨¨¨¥§§©§

,ìëå ìkî äéìà éøîâì íéìèáemi`ex ep`y enk -ék §¥¦§©§¥¥¤¨¦Ÿ¨Ÿ¦
ïä ,Bìâø Bà Bãé èLôì íãà ìL BðBöøa äìBòL ãiî¦¨¤¤¦§¤¨¨¦§Ÿ¨©§¥

óëz BðBöøì úBòîLð¦§¨¦§¥¤
éeeö íeL éìa ãiîe¦¨§¦¦

,ïäì äøéîàåe` ecil - ©£¦¨¨¤
,elbxläiäL íeL éìáe§¦§¦¨

Lnî òâøk àlà ,ììk§¨¤¨§¤©©¨
BðBöøa äìòLk- §¤¨¨¦§

elbxe eci rbx eze`a
,epevx z` zervan
meyl wewf epi` mc`d
epevx ly un`ne letih
e` cid z` lirtdl ick
odilr ritydle lbxd

ieeiv mey ila" milnd zernyn ef - epevx z` rval
`ed ezrtyd zlrtdl "gek"d ly eletih ,oky ,"dxin`e

dyriy eci lr rtyenl dcewt ozne ieeiv ly jxca eli`k
oihelgl milha md ixd ,mixa`a mi`ex ep`y itk .edyn

.dzi` micge`ne ytpläNòî ìL úeiçä ìLî-Cøc Ck̈¤¤¨¨©©¤©£¥
,ïîei÷å úBönä"zeig"l o`k dpeekdy ,rnyn dxe`kl - ©¦§§¦¨

z`e diyrd z` dignd
:xnelk ,devnd revia
meiway miigdÎgex
"zeig"d `l ;devnd
,bexz`d "ze`ivn"ay
ly "zeig"d `l` ,lynl

zevnitk ,bexz`d
meiwa diexy "zeig"dy

zeevnd dyrnae3,àeä
,ef zeig -éøîâì ìèä¥§©§¥

ïBéìòä ïBöø éaâì§©¥¨¨¤§
,Ba Laìîä"zeig"a - ©§ª¨

,zeevnd dyrnäNòðå"zeig" dze` -Bì,oeilrd oevxl - §©£¨
.äîLðì óeâk Lnî©¨§¦§¨¨

íi÷îä íãàaL úéäìàä Lôð ìL ïBöéçä Leálä ïëå§¥©§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨©§©¥
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ytpd ly "dyrnd
ritynd ,ziwl`d
zelertd z` lirtne
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ly ipevigd yeal" `xwp
,"ziwl`d ytpd
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sebdy dcn dze`a
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ìL äNònä úðéçáe§¦©©©£¤¤
Laìî úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦§ª¨

íäa,mixa`a -úòLa ¨¤¦§©
,äåönä íei÷å äNòî- ©£¤§¦©¦§¨
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הנעשית,3. המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט"א , אדמו"ר כ"ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות
עושה  שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב
שני  הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים
ה"של  הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים
כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש"

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה ÚÓ˘‰בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות,
כאן  להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון

hay `"k iriax mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"א רביעי יום
,56 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáùçîä êà,hk 'nr cr.ïéãå÷éôë ãåçì

äNBò Bà ,íéiðòì ä÷ãö ú÷lçîä ãiä :ïBâk ,ïBéìòä̈¤§§©¨©§©¤¤§¨¨©£¦¦¨
,úøçà äåöîvn meiwa zwqer cidy drya -zkted `id ,de ¦§¨©¤¤

ixnbl zlhazn `id :xnelk ,oeilrd oevxl "dakxn" zpigal
eze`a ,zcge`ne dlha zinybd cid oi` ,mxa .oeilrd oevxl
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ly "zeig" hxew lke ,ytpd "zeig"a xecg didi `ly ,xzeia
ly ecegie elehia - mb jk .miipteb miigl jted ,seba ytpd
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jk - devn dyery "ci"l qgia dfy itke .ez` zcge`n dppi`

- mixa`d x`yl qgia mb `edøáãì úBëläîä íéìâøå§©§©¦©§©§¦§©
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-Ceøa 'ä úlãâáe íéîL úàøéå äøBz éøáãa øäøänL¤§©§¥§¦§¥¨§¦§©¨©¦¦§ª©¨

.àeämilha md ,zeevn meiwa miwqer mixa` mze`yk ixd -
.zeevn oze` jezay oeilrd oevxl ,"dakxn"k ,ixnbleäæå§¤

ì"æø eøîàL4,"äákønä ïä ïä úBáàä" :,meyn -ìkL ¤¨§©©¨¨¥¥©¤§¨¨¤¨
,äfä íìBò éðéðòî íéìcáîe íéLBã÷ eéä ílk íäéøáà¥§¥¤ª¨¨§¦ª§¨¦¥¦§§¥¨©¤

äákøî eNòð àìå- §Ÿ©£¤§¨¨
,xac meylïBöøì ÷ø©¦¨

:íäéîé ìk Bcáì ïBéìòä̈¤§§©¨§¥¤
l"f epinkgy dn -
zea`d z` mipiivn
,d"awd l` "dakxn"k
iwlg lky zngn df ixd
milha cinz eid ,mteb
d"awdl oihelgl mixeqne
z` mibviin md okl -
ipal qgia eli`e ."dakxn" ly d`lnde zicinzd dpigad
,xa` eze`y xacd ixyt` ,zea`d zbixcna mpi`y ,l`xyi
drya didi - oeilrd oevxl "dakxn" `ed zg` dryay
ixd ok m`e .oeilrd oevxd itk epi`y xacl "dakxn" zxg`

:cala zeniieqn mizrle iwlg ote`a wx dfdrya`edy
a ,devn miiwnd"awd oevxl ,devnd z` dyery xa`d lh

lehiad ipte` ipy zece` xaec o`k cr ."dakxn" zpigaa
mixa`d =) "akex"l "dakxn" enk lehia (` :oeilrd oevxl
dnype seb enk ,cegi`e lehia (a .(zeevn miniiwnd miinybd
zniiwy ,xaqei oldl .(zeevnd meiw zrya dyrnd gek =)
ly mcegi` - `ide ,oeilrd oevxd mr xzei dpeilr zecg`zd

miyealdmiiniptd.dxezd mr

øeacä çëå ,çnaL äøBz éøáãa øeäøääå äáLçnä Cà©©©£¨¨§©¦§§¦§¥¨¤©Ÿ©§Ÿ©©¦
íäL ,ätaL äøBz éøáãa,xeaicde daygnd zegek - §¦§¥¨¤©¤¤¥

,úéäìàä Lôð ìL íéîéðtä íéLeáìmr xzei micge`ne - §¦©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦
epi`y ,ziwl`d ytpd ly dyrnd gek xy`n ziwl`d ytpd

,cala ipevig yeal `l`
úéäìàä Lôð ïkL-ìëå§¨¤¥¤¤¨¡Ÿ¦

íäa úLaìîä dîöò- ©§¨©§ª¤¤¨¤
xeaicde daygnd iyeala

,dxezaíéãçéî ílkª¨§ª¨¦
ïBöøa øeîb ãeçéa Lnî©¨§¦¨¨¨

,ïBéìòä,xenb cegi - ¨¤§
eze` miyrp mdy ,ernyn

,lirl xen`k ,mdy ,ytpd mr sebd zecg`zdk `l - ynn xac

mixacmicxtpoihelgl cg` xac mpi` z`f lka j` micg`znd
enk :eyexit "xenb cegi" .invrd ezedna x`yp cg` lke
mcegi ixd ,ytpdn wlg mb mdy ,dizegek mr ytpd zecg`zd
daygnd zegeke ziwl`d ytpd mb jk .`ln `ed ytpd mr
micge`n - dly xeaicde
oevxd mr xenb cegia
icediy drya ,oeilrd
ixac xacn e` xdxdn

,dxezãáì äákøî àìå5, §Ÿ¤§¨¨§©
ji`e recn xaqen oldl -
miyeald micg`zn
zervn`a ,miiniptd

.xenb cegia oeilrd oevxdmr ,dxezdàeä àeä ïBéìòä ïBöø ék¦¨¨¤§

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãéä ïåâë ïåéìòä ïåöøì ùîî äáëøîä÷ãö ú÷ìçîä
øáãì úåëìäîä íéìâøå .úøçà äåöî äùåò åà íééðòì

ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù
ì"æøàù åäæå .ä"á 'ä úìåãâáå ù"éå ú"ãá øäøäîù

ïä ïä úåáàäåéä íìåë íäéøáà ìëù äáëøîä
äáëøî åùòð àìå æ"äåò éðééðòî íéìãáåîå íéùåã÷

:íäéîé ìë åãáì ïåéìòä ïåöøì ÷ø

äáùçîä êà
äôáù ú"ãá øåáãä çëå çåîáù ú"ãá øåäøääå
ùôð ù"ëå úéäìàä ùôð ìù íéîéðôä 'éùåáì íäù

íéãçåéî íìåë íäá úùáåìîä äîöò úéäìàäùîî
ïåöø éë ãáì äáëøî àìå ïåéìòä ïåöøá øåîâ ãåçéá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ו.4. מז, רבה ˘ËÈÏ"‡5.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚÓ "‰¯Ú‰"· שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
הגוף  מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון עם הפנימיים הלבושים של

שליט"א: אדמו"ר כ"ק מעיר הם והנפש. - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו ..."ואולי
‰·Î¯Óולא" במלים היא: זו, עמוקה הערה של משמעותה (של Î¯Ó·‰(כנ"ל)". זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

ביחס  רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד  הביטול אופני שני לגבי העליון) הרצון עם הפנימיים הלבושים



צז hay 'kÎh"i iyilyÎipy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ט שני יום
,gk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éøáà 'àø÷ð ïëìå,56 'nr cr.äîùðì óåâë

שבט  כ' שלישי יום
,56 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùåáìä ïëå,56 'nr cr:íäéîé ìë

יום שני ֿ שלישי י "ט ֿ כ 'שבט 

íéàø÷ð ïëìå,zeevnd -,"àkìîc éøáà",jlnd ixa` - §¨¥¦§¨¦¥§¥§©§¨
BLôðì Leáì íä íãàä óeb éøáàL Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¥§¥¨¨¨¥§§©§

,ìëå ìkî äéìà éøîâì íéìèáemi`ex ep`y enk -ék §¥¦§©§¥¥¤¨¦Ÿ¨Ÿ¦
ïä ,Bìâø Bà Bãé èLôì íãà ìL BðBöøa äìBòL ãiî¦¨¤¤¦§¤¨¨¦§Ÿ¨©§¥

óëz BðBöøì úBòîLð¦§¨¦§¥¤
éeeö íeL éìa ãiîe¦¨§¦¦

,ïäì äøéîàåe` ecil - ©£¦¨¨¤
,elbxläiäL íeL éìáe§¦§¦¨

Lnî òâøk àlà ,ììk§¨¤¨§¤©©¨
BðBöøa äìòLk- §¤¨¨¦§
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.dzi` micge`ne ytpläNòî ìL úeiçä ìLî-Cøc Ck̈¤¤¨¨©©¤©£¥
,ïîei÷å úBönä"zeig"l o`k dpeekdy ,rnyn dxe`kl - ©¦§§¦¨
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,ef zeig -éøîâì ìèä¥§©§¥

ïBéìòä ïBöø éaâì§©¥¨¨¤§
,Ba Laìîä"zeig"a - ©§ª¨

,zeevnd dyrnäNòðå"zeig" dze` -Bì,oeilrd oevxl - §©£¨
.äîLðì óeâk Lnî©¨§¦§¨¨

íi÷îä íãàaL úéäìàä Lôð ìL ïBöéçä Leálä ïëå§¥©§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨©§©¥
,dlL äNònä úðéçáe çk àeäL ,äåönä äNBòågek" - §¤©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤¤¨

ytpd ly "dyrnd
ritynd ,ziwl`d
zelertd z` lirtne
dn lk ly zeiyrnd
- zeyrl d"awd deeivy
ly ipevigd yeal" `xwp
,"ziwl`d ytpd
xeaicd zegekl d`eeyda
miyeal mdy ,daygnde
gek" xy`n xzei miinipt

df dyrn gek ,ixd .xf xaca lretd "dyrndLaìúî àeä¦§©¥

äîLðì óeâk ïk íb äNòðå ,äåönä äNòî ìL úeiça§©¤©£¥©¦§¨§©£¨©¥§¦§¨¨
ïBéìòä ïBöøìoeilrd oevxd mr cg`zn dyrnd gek - ¦§¨¤§

sebdy dcn dze`a
,dnypd mr cg`zn

åéìà ìèáeoevxl - ¨¥¥¨
,oeilrd,ïk ìòå .éøîâì§©§¥§©¥

íãàä óeb éøáà íb©¥§¥¨¨¨
çkL ,äåönä íéîi÷îä©§©§¦©¦§¨¤Ÿ©
ìL äNònä úðéçáe§¦©©©£¤¤
Laìî úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦§ª¨

íäa,mixa`a -úòLa ¨¤¦§©
,äåönä íei÷å äNòî- ©£¤§¦©¦§¨

,mixa`d iciÎlríä,mixa`d -ïBöøì Lnî äákøî eNòð ¥©£¤§¨¨©¨¨¨
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éøáàù åîë î"ã àëìîã éøáà 'àø÷ð ïëìå
éøîâì íéìèáå åùôðì ùåáì íä íãàä óåâìëî äéìà

åà åãé èåùôì íãà ìù åðåöøá äìåòù ãéî éë ìëå
óëú åðåöøì úåòîùð ïä åìâøéååö íåù éìá ãéîå

ùîî òâøë àìà ììë äééäù íåù éìáå ïäì äøéîàå
êë .åðåöøá äìòùëúåöîä äùòî ìù úåéçä î"ã

åá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éáâì éøîâì ìèá àåä ïîåé÷å
åì äùòðå.äîùðì óåâë ùîî

ïåöéçä ùåáìä ïëå
äåöîä äùåòå íéé÷îä íãàáù úéäìàä ùôð ìù

çë àåäùúåéçá ùáìúî àåä äìù äùòîä 'éçáå
ïåöøì äîùðì óåâë ë"â äùòðå äåöîä äùòî ìù

ïåéìòäíãàä óåâ éøáà íâ ïë ìòå éøîâì åéìà ìèáå
ùôð ìù äùòîä 'éçáå çëù äåöîä íéîéé÷îäúéäìàä

åùòð íä äåöîä íåé÷å äùòî úòùá íäá ùáåìî
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הנעשית,3. המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט"א , אדמו"ר כ"ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות
עושה  שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב
שני  הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים
ה"של  הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים
כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש"

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה ÚÓ˘‰בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות,
כאן  להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון

hay `"k iriax mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"א רביעי יום
,56 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáùçîä êà,hk 'nr cr.ïéãå÷éôë ãåçì

äNBò Bà ,íéiðòì ä÷ãö ú÷lçîä ãiä :ïBâk ,ïBéìòä̈¤§§©¨©§©¤¤§¨¨©£¦¦¨
,úøçà äåöîvn meiwa zwqer cidy drya -zkted `id ,de ¦§¨©¤¤

ixnbl zlhazn `id :xnelk ,oeilrd oevxl "dakxn" zpigal
eze`a ,zcge`ne dlha zinybd cid oi` ,mxa .oeilrd oevxl

,oeilrd oevxl ,cnrn
dfy itk dcn dze`a
ytpd ly dyrnd geka
,xen`ky ,ziwl`d
oevxd mr ezecg`zd
zecg`zdk `id oeilrd
daxd - dnypd mr sebd
zecg`zd xy`n xzei
."akex"d mr "dakxn"d
zexnl ,ytpe seb ,oky

zeinyb - ipydn cg` miwegxe mipey "minvr" ipy mdy
lk sebd ,d`ln zecg`a micg`zn z`f lka md - zeipgexe
ohwd s` ,seba wlg mey oi`y ,ytpd iciÎlr hlype lha jk
ly "zeig" hxew lke ,ytpd "zeig"a xecg didi `ly ,xzeia
ly ecegie elehia - mb jk .miipteb miigl jted ,seba ytpd

gekzinybd cid ,z`f znerl .oeilrd oevxd iabl dyrnd
oevxl "dakxn" zpigaa wx `id ,devnd z` dyery ,dnvr
z`f lka ,j` ,"akex"l ixnbl dlha ok` "dakxn" .oeilrd
jk - devn dyery "ci"l qgia dfy itke .ez` zcge`n dppi`

- mixa`d x`yl qgia mb `edøáãì úBëläîä íéìâøå§©§©¦©§©§¦§©
ìå ätä ïëå ,äåöîçnäå ,äøBz éøác íéøaãnL ïBL ¦§¨§¥©¤§¨¤§©§¦¦§¥¨§©Ÿ©

-Ceøa 'ä úlãâáe íéîL úàøéå äøBz éøáãa øäøänL¤§©§¥§¦§¥¨§¦§©¨©¦¦§ª©¨

.àeämilha md ,zeevn meiwa miwqer mixa` mze`yk ixd -
.zeevn oze` jezay oeilrd oevxl ,"dakxn"k ,ixnbleäæå§¤

ì"æø eøîàL4,"äákønä ïä ïä úBáàä" :,meyn -ìkL ¤¨§©©¨¨¥¥©¤§¨¨¤¨
,äfä íìBò éðéðòî íéìcáîe íéLBã÷ eéä ílk íäéøáà¥§¥¤ª¨¨§¦ª§¨¦¥¦§§¥¨©¤

äákøî eNòð àìå- §Ÿ©£¤§¨¨
,xac meylïBöøì ÷ø©¦¨

:íäéîé ìk Bcáì ïBéìòä̈¤§§©¨§¥¤
l"f epinkgy dn -
zea`d z` mipiivn
,d"awd l` "dakxn"k
iwlg lky zngn df ixd
milha cinz eid ,mteb
d"awdl oihelgl mixeqne
z` mibviin md okl -
ipal qgia eli`e ."dakxn" ly d`lnde zicinzd dpigad
,xa` eze`y xacd ixyt` ,zea`d zbixcna mpi`y ,l`xyi
drya didi - oeilrd oevxl "dakxn" `ed zg` dryay
ixd ok m`e .oeilrd oevxd itk epi`y xacl "dakxn" zxg`

:cala zeniieqn mizrle iwlg ote`a wx dfdrya`edy
a ,devn miiwnd"awd oevxl ,devnd z` dyery xa`d lh

lehiad ipte` ipy zece` xaec o`k cr ."dakxn" zpigaa
mixa`d =) "akex"l "dakxn" enk lehia (` :oeilrd oevxl
dnype seb enk ,cegi`e lehia (a .(zeevn miniiwnd miinybd
zniiwy ,xaqei oldl .(zeevnd meiw zrya dyrnd gek =)
ly mcegi` - `ide ,oeilrd oevxd mr xzei dpeilr zecg`zd

miyealdmiiniptd.dxezd mr

øeacä çëå ,çnaL äøBz éøáãa øeäøääå äáLçnä Cà©©©£¨¨§©¦§§¦§¥¨¤©Ÿ©§Ÿ©©¦
íäL ,ätaL äøBz éøáãa,xeaicde daygnd zegek - §¦§¥¨¤©¤¤¥

,úéäìàä Lôð ìL íéîéðtä íéLeáìmr xzei micge`ne - §¦©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦
epi`y ,ziwl`d ytpd ly dyrnd gek xy`n ziwl`d ytpd

,cala ipevig yeal `l`
úéäìàä Lôð ïkL-ìëå§¨¤¥¤¤¨¡Ÿ¦

íäa úLaìîä dîöò- ©§¨©§ª¤¤¨¤
xeaicde daygnd iyeala

,dxezaíéãçéî ílkª¨§ª¨¦
ïBöøa øeîb ãeçéa Lnî©¨§¦¨¨¨

,ïBéìòä,xenb cegi - ¨¤§
eze` miyrp mdy ,ernyn

,lirl xen`k ,mdy ,ytpd mr sebd zecg`zdk `l - ynn xac

mixacmicxtpoihelgl cg` xac mpi` z`f lka j` micg`znd
enk :eyexit "xenb cegi" .invrd ezedna x`yp cg` lke
mcegi ixd ,ytpdn wlg mb mdy ,dizegek mr ytpd zecg`zd
daygnd zegeke ziwl`d ytpd mb jk .`ln `ed ytpd mr
micge`n - dly xeaicde
oevxd mr xenb cegia
icediy drya ,oeilrd
ixac xacn e` xdxdn

,dxezãáì äákøî àìå5, §Ÿ¤§¨¨§©
ji`e recn xaqen oldl -
miyeald micg`zn
zervn`a ,miiniptd

.xenb cegia oeilrd oevxdmr ,dxezdàeä àeä ïBéìòä ïBöø ék¦¨¨¤§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãéä ïåâë ïåéìòä ïåöøì ùîî äáëøîä÷ãö ú÷ìçîä
øáãì úåëìäîä íéìâøå .úøçà äåöî äùåò åà íééðòì

ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù
ì"æøàù åäæå .ä"á 'ä úìåãâáå ù"éå ú"ãá øäøäîù

ïä ïä úåáàäåéä íìåë íäéøáà ìëù äáëøîä
äáëøî åùòð àìå æ"äåò éðééðòî íéìãáåîå íéùåã÷

:íäéîé ìë åãáì ïåéìòä ïåöøì ÷ø

äáùçîä êà
äôáù ú"ãá øåáãä çëå çåîáù ú"ãá øåäøääå
ùôð ù"ëå úéäìàä ùôð ìù íéîéðôä 'éùåáì íäù

íéãçåéî íìåë íäá úùáåìîä äîöò úéäìàäùîî
ïåöø éë ãáì äáëøî àìå ïåéìòä ïåöøá øåîâ ãåçéá
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ו.4. מז, רבה ˘ËÈÏ"‡5.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚÓ "‰¯Ú‰"· שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
הגוף  מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון עם הפנימיים הלבושים של

שליט"א: אדמו"ר כ"ק מעיר הם והנפש. - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו ..."ואולי
‰·Î¯Óולא" במלים היא: זו, עמוקה הערה של משמעותה (של Î¯Ó·‰(כנ"ל)". זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

ביחס  רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד  הביטול אופני שני לגבי העליון) הרצון עם הפנימיים הלבושים



hayצח a"k iying mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ב חמישי יום
,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöøù øçàîå,hk 'nr cr.[ä"àìá

ïä úBëìää ìkL ,da øaãîe øäøänL dîöò äëìä øácä©§©£¨¨©§¨¤§©§¥§©¥¨¤¨©£¨¥
,Bîöò ïBéìòä ïBöø úeiîéðt úBëLîä éèøtdkld lk - §¨¥©§¨§¦¦¨¨¤§©§

,dkld dze`a jynpd d"awd ly epevxn miieqn hxt zbviin
,Cøaúé BðBöøa äìò CkL,d"awd dvex jk -øzî äæ øácL ¤¨¨¨¦§¦§¨¥¤¨¨¤ª¨
Bà øeèt Bà øLk Bà¨¥¨

;Côäì Bà éàkæxacy - ©©§¥¤
aiig e` ,leqt e` xeq` df
dkld lky xg`ne .'eke
ly epevxa hxt `id
drya ixd .d"awd
xacn e` xdxdn mc`dy
cge`n `ed ,dklddze`a
dcna ,oeilrd oevxd mr
ly xzeia ddeabd
mb dlrnl ,zecg`zd
.ytpde sebd zecg`zdnïä C"ðz úBiúBà éôeøö ìk ïëå§¥¨¥¥¦§©¥
Búîëçå BðBöø úëLîä,d"awd ly -óBñ-ïéàa úBãçéîä ©§¨©§§¨§¨©§ª¨§¥

àeäL ,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa`ed ,envr d"awd -òãBiä ¨§©§¦©¦¤©¥©
.'eë òcnä àeäåly epevxe eznkgy ,ixd .recid `ede - §©©¨

oevxae ,ynn cg` xac md ,envr d"awde ,d"awddfdnkgeef
e` xacn icediy drya ,xeaicde daygnd zegek micg`zn
xzia xaqei ,dxezl zeevn oiay lcadd .dxeza xdxdn
oenx` el zepal eicar lr deeiv jln :lyn zervn`a ,dagxd
ji`e cvik hxetna myxp ea ,cgein xtq ef dxhnl oikde ,dti
miwqer micardyk ,ixd .dpaii oenx` eze`y jlnd oiane dvex

jlnd ly epevx mr micge`ne mixeyw md ,oenx`d znwda
e` ,mnvrlyk oenx`d ilzek eli`e .epipae oenx` eze`l qgiay
.envr jlnd ly epevx mpi` oenx`d ly mixg`d eihixt
myx eay ,zeipkzd xtq z` micnely minkgd - mznerl
oenx`d dpaii cvik jlnd
ynn miwqer md ixd -
ly epevxae eznkga
xtq eze`a meyxd :jlnd
eznkg z` ixd bviin
mb jk .jlnd ly epevxe
,zeevnd dyrna :eppipra
,d"awd ly epevx yalzn
mda mihixtd eli`e
mpi` zeevnd z` miniiwn
xacd dpey .envr oevxd
wqt"e ,d"awd ly eznkg ok` `ed dxezd "lky" - dxezl qgia
,dxeza wqer icediyke ,d"awd ly epevx ok` `ed "dkldd
,xzeia dpeilrd dbxca ,cg`zn `ed .xeaica e` daygna

.d"awd ly eznkgae epevxaáeúkL eäæå,"xdef"a - §¤¤¨
céøa-àLã÷å àúéøBà","ãç àlk ¯ àeä-Cd"awde dxezdy- §©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,ynn cg` xac md.ïéãewôk ãeçì "àkìîc ïéøáà" àìå- §Ÿ¥¨¦§©§¨§§¦¦
,xen`k ,oky .zeevnd enk ,jlnd ly cala "mixa`" `le
- dnypd mr sebd enk ,oeilrd oevxd mr zeevnd zecge`n
xac md d"awde dxez eli`e .micxtp mixac ipy ly zecg`zd

.ynn cg`

àeä-Ceøa óBñ-ïéàa ãçéîä ïBéìòä ïBöøL øçàîe¥©©¤¨¨¤§©§ª¨§¥¨
ììk íéðt øzñäa àìå ,éøîâì éelâa àeä ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¦§©§¥§Ÿ§¤§¥¨¦§¨
dzáLçî íäL ,íéîéðtä äéLeáìe úéäìàä Lôða ,ììëe§¨§¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨©§¦¦¤¥©£©§¨

äøBz éøáãa ÷ñBò íãàäL äòL dúBàa ,døeaãådrya - §¦¨§¨¨¨¤¨¨¨¥§¦§¥¨
xacne xdxdn icediy
oevxd ixd `a ,dxez ixac
icil dxezay oeilrd
eytpa `ln ielib

.exeaice ezaygnaeéøä£¥
äéLeáìe Lôpä íb- ©©¤¤§¤¨

,xeaice daygnelà¥
óBñ-ïéàa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§¥
äòL dúBàa àeä-Ceøä§¨¨¨
ãeçék ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¦

Búeîöòå Búeäîa àeä-Ceøa-LBãwä ìL BzáLçîe Bøeac¦©£©§¤©¨¨§¨§©§
ìéòì økæpk6ãøôð øác íeL ïéà ék ,,d"awdn -íà ék ©¦§¨§¥¦¥¨¨¦§¨¦¦

.ìéòì økæpk íéðt øzñäaoevxd zeinipty jk ici lr wx - §¤§¥¨¦©¦§¨§¥
mnvr z` yibxdl mi`xapl xyt` ,zxzqen oeilrd
xg`ne ,"ze`ivn"l
cnel icediy dryay
,ef dxzqd zxqen ,dxez
oeilrd oevxd zeinipte
- d`ln zelbzda `id
.`ln `ed "cegi"d `linn

àlà ãBò àìådxizi - §Ÿ¤¨
,efníãeçiLytpd ly - ¤¦¨

d"awd mr dizegeke
cnel icediy drya
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äîöò äëìä øáãä àåä àåä ïåéìòäøáãîå øäøäîù
ïåöø úåéîéðô úåëùîä éèøô ïä úåëìää ìëù äá

äìò êëù åîöò ïåéìòäøúåî äæ øáãù 'úé åðåöøá
éôåøö ìë ïëå êôäì åà éàëæ åà øåèô åà øùë åà

ê"ðú úåéúåàñ"àá 'åãçåéîä åúîëçå åðåöø úëùîä ïä
ù"æå 'åë òãîä àåäå òãåéä àåäù ãåçéä úéìëúá ä"á
ãåçì àëìîã ïéøáà àìå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã

.ïéãå÷éôë

ïåéìòä ïåöøù øçàîåä"á ñ"àá ãçåéîä
íéðô øúñäá àìå éøîâì éåìéâá àåä ãåçéä úéìëúá

ùôðá ììëå ììëíäù íéîéðôä äéùåáìå úéäìàä
éøáãá ÷ñåò íãàäù äòù äúåàá äøåáãå äúáùçî

íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä
åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á

åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù
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החושבים  והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים בהם והפה, המוח ביטול לעומת בתורה והדיבור המחשבה שביחוד לחידוש
שעצם לחדש, כאן באים - "מרכבה" הם תורה, דברי גמור",‰ÁÓ˘·‰ומדברים "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ

עצמם. ובפה במוח שהדבר כמו כא.6.- פרק

hay b"k iyiy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ג שישי יום
,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìéëùîä ìëåé äæîå,58 'nr cr:ïî÷ì ù"îë

,dxezóBñ-ïéà øBà ãeçiî æò øúéå úàN øúéa àeä§¤¤§¥§¤¤¨¦¦¥
àeä-Ceøa,íéðBéìò úBîìBòamiipgexd zenlerd mr - ¨§¨¤§¦
.mipeilrdLôpa Lnî éelâa àeä ïBéìòä ïBöøL øçàî¥©©¤¨¨¤§§¦©¨©¤¤

,dîöò äøBzä àeä àeä éøäL ,äøBza íé÷ñBòä äéLeáìe§¤¨¨§¦©¨¤£¥©¨©§¨
;miwqer md da -

- mznerleìëå§¨
íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦

íúeiç íéìa÷î,wx - §©§¦©¨
CLîpä úeiçå øBàî- ¥§©©¦§¨

,raepy dnn,äøBzäî¥©¨
Búîëçå BðBöø àéäL¤¦§§¨§¨

,Cøaúéxen`k - ¦§¨¥
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צט hay a"k iying mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ב חמישי יום
,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöøù øçàîå,hk 'nr cr.[ä"àìá

ïä úBëìää ìkL ,da øaãîe øäøänL dîöò äëìä øácä©§©£¨¨©§¨¤§©§¥§©¥¨¤¨©£¨¥
,Bîöò ïBéìòä ïBöø úeiîéðt úBëLîä éèøtdkld lk - §¨¥©§¨§¦¦¨¨¤§©§

,dkld dze`a jynpd d"awd ly epevxn miieqn hxt zbviin
,Cøaúé BðBöøa äìò CkL,d"awd dvex jk -øzî äæ øácL ¤¨¨¨¦§¦§¨¥¤¨¨¤ª¨
Bà øeèt Bà øLk Bà¨¥¨

;Côäì Bà éàkæxacy - ©©§¥¤
aiig e` ,leqt e` xeq` df
dkld lky xg`ne .'eke
ly epevxa hxt `id
drya ixd .d"awd
xacn e` xdxdn mc`dy
cge`n `ed ,dklddze`a
dcna ,oeilrd oevxd mr
ly xzeia ddeabd
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שעצם לחדש, כאן באים - "מרכבה" הם תורה, דברי גמור",‰ÁÓ˘·‰ומדברים "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ

עצמם. ובפה במוח שהדבר כמו כא.6.- פרק
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:oldl owfd epax xiaqn - ?dxezn dlrnlàäå],dfe -éîc §¨§¦
éøö Búðnà BúøBz ïéàL,÷éñôäì Cjka oi` ,dltzl - ¤¥¨ª¨§¨¦§©§¦

xac ly enrh `l` ,dxezn dlrnl `id dltzdy dgked
:`ed.[éëä-åàìa ìháîe ÷éñôîc øçàî eðéäxg`n - ©§¥©©§©§¦§©¥§¨¨¦

okl ,mixg` mixac llba ,dxez ceniln lhane wiqtn `edy
.dltzl mb wiqtdl eilr

äfîe9epxaqdy dnn - ¦¤
,dxezay dlrndìëeé©

ìékNnä,lecbd oiand - ©©§¦
éLîäìäàøé åéìò C §©§¦¨¨¦§¨

,äøBza B÷ñòa äìBãb§¨§¨§©¨
éà ïðBaúiLkBLôpL C §¤¦§¥¥¤©§

BçîaL äéLeáìe- §¤¨¤§Ÿ

,daygndåéôáe- §¦
,eitay xeaicdeíä¥

úéìëúa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§©§¦
,ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¦¨¨¤§
-Ceøa óBñ-ïéà øBàå§¥¨
älbúnä Lnî àeä©¨©¦§©¤

,íäa,diyealae ytpa - ¨¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà
ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù

ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä
àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî

ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä
åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
äæáå .[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé

ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì
íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]

.[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàî

ìëåé äæîåìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá
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hayק c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד קודש שבת יום
zxaern dpyl xeriy dxen,58 'nrn :...äæå ãë ÷øô,`l 'nr cr:òãåðë

;dxezd cenil zrya ,xeaice daygnúBîìBòä ìkM äî©¤¨¨¨
dén÷ éáéLç àìk íéðBzçúå íéðBéìò,zenlerd lk - ¤§¦§©§¦§¨£¦¥©¥

oeilrd oevxd iabl llk miaygp mpi` ,mipezgzde mipeilrd
,`ed jexa seq oi` xe`e,Lnî ñôàå ïéàëempi` eli`k md - §©¦¨¤¤©¨

,llk miniiwBðéàL ãò©¤¥
,Lnî íëBúa Laìúî¦§©¥§¨©¨
oeilrd oevxd oi` -
,zeinipta mda yalzn
zlekia oi`y ,xen`k
z` lawl zenlerd
,zeinipta oeilrd oevxd

àlàoeilrd oevxd - ¤¨
zpigaa mda rityn
ïéîìò ìk ááBñ¥¨¨§¦

éwî úðéçáaó,ick - ¦§¦©©¦
,íúeiç øwò íúBéçäì§©£¨¦©©¨
mzeig xwir z` -
xe`dn zenlerd milawn
lk z` aaeqd iwl`d

.zenlerdBæéà ÷ø©¥
äøàä,cala -,íëBúa úLaìúî,zeinipta -íéìBëiM äî ¤¨¨¦§©¤¤§¨©¤§¦

.éøîâì úeàéöna eìhaúé àlL ,ìañì,ef zeppeazdn - ¦§Ÿ¤Ÿ¦§©§©§¦§©§¥
z` "leaql" mileki mpi` mipeilrd zenlerd mbyoevxd

z` eca`i `ly ick z`fe ,cala epnn dx`d wx ,oeilrd
xi`n ,dxez cnel `edy drya ,eytpa eli`e ,ixnbl mze`ivn

oeilr oevxdfd`xil ribi ,jka eppeazda ixd - zelbzda
.dxeza eweqir zrya d"awdn dlecbáeúkL eäæå10eðeöéå" : §¤¤¨©§©¥

"'Bâå 'ä úà äàøéì älàä íéwçä ìk úà 'äixd - ¤¨©ª¦¨¥¤§¦§¨¤§
oeekzn owfd epax .d"awdn d`xil miribn "miweg"d iciÎlry

,jka:epeylae epiax w"k ly ezxrd itl`ed dxe`klc"
z` miniiwn (aaeqnd `a - daiq) d`xid iptnc jtidl
`ed ,miwegd iciÎlry ,rnyn df weqtn :xnelk ."miwegd
:jetd xacd dxe`kly drya - 'd z`xil ,okn xg`l ,ribn
ixd `id "d`xi"d ;miwegd meiwl eze` d`ian "d`xi"d

md miwegdy `le ,miwegd meiwl znxebd "daiq"dliaya

,oky .mipaen mixacd ,owfd epax ly ezxaqd itl ,j` .d`xid
ixg` wx d`ad - dlecb d`xi - d`xia efk dbixcn zniiw

mi`ad miwegd "zilkz"k `ide ,"miweg"dliaya.d`xid
dkenp dbxca d`xi `id ,miwegd meiwl "daiq" `idy d`xid
`iadl dilry ,xzei
dfy myk .zeevnd meiwl
xiaqn jk ,miweg iabl
iabl ,oldl ,owfd epax

.dxez - dnkgìòå]§©
eøîà Bæ äìBãb äàøé11: ¦§¨§¨¨§

:l"f epinkg -ïéà íà"¦¥
,"äàøé ïéà ,äîëç- ¨§¨¥¦§¨

`id - dxez - dnkg
epiid ,d`xil `ean
,"dlecb d`xi" dze`l
xzei dpeilrd dbixcnd
znerl z`fe .d`xiay
mixne` l"f epinkgy dn
oi` m`" :dketd dxeva
- "dnkg oi` d`xi
dpeekd o`ky - dxez - dnkgl mcwen i`pz `id d`xidy
zyxcpd ,d`xid ly xzei dpezgzd dbixcnd iabl `id

;dxez cenilldìöà úàø÷ð äøBzäådbixcnd iabl - §©¨¦§¥¤§¨
,d`xid ly xzei dpeilrd,"àzøãì àòøz",zial xry - ©§¨§©§¨

zx`ezn d`xidy ,ixd .zial qpkdl xyt` xryd jxc wxy
,dxez lr fnexd "xry"d iabl xwird `edy ,"zia"kBîk§

àc ìéáñ àçî ìk åàìc àlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥¤¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨
.Bæk äàøéefk dpeilr dbixcn "leaql" leki gen lk `l - ¦§¨¨

.'d z`xi ly,Bæ äàøé ììk Bçî ìéáñ àìc ïàî íb Cà©©©§¨¨¦Ÿ§¨¦§¨
,llk ef d`xi "leaql" leki egen oi`y in mb -àìå dpî àì̈¦¨§¨

,dúö÷î,ef d`xin edyn `l mb -BLôð Cøò úeúéçt éðtî ¦§¨¨¦§¥§¦¤¤©§
úBøéôñ øNòc úBðBzçz úBâøãîa døB÷îe dLøLa§¨§¨§¨§©§¥©§§¤¤§¦

äiNòc- diyrd mler ly -Bæ äàøé ïéà,el dxqgd - ©£¦¨¥¦§¨
,äNòîì Ba úákòî,ynn lreta zeevne dxez meiwl -Bîk §©¤¤§©£¤§

:ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨

.ãë ÷øt"c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne dxez miiwl

ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay zxzeqnd dad`d

,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d iciÎlr xyt` cvik ,oiadl

dyrdÎzeevn lk ly ozekiiy owfd epax xiaqd - zexiarn rpnidle

;"jl 'idi `l"l dyrzÎ`ld zeevn lk lye ,"jiwl` 'd ikp`"l

,cg` dwel` `ed d"awdy wx `l `id "'d zecg`" ly dzernyn

zilkza lha lkd ,oky ,qt`e oi` lkd ecrlae cigi `edy `l`

`wec dyexit oi` "dxf dcear"y xiaqd owfd epax .d"awd l`

envr z` aiygn mc`yk mb `l` ,d"awda dlilg xetkl

."dxf dcear" df mb ixd - d"awd ly ezyecwn cxtpe "ze`ivn"l

dxi`n oeilrd oevxd zeinipty ,owfd epax xiaqd okn xg`l

cg`zn `ed mb ,zeevn miiwny drya icedie ,zeevna zelbzda

,dxez cnel `edy drya d"awd mr icedi ly ecegii .d"awd mr
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íéøîà éèå÷éì
äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù

ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë
íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó

íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì
äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù

äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà
äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå

àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì
ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà

ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé
úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî

øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ
:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá
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hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ecegii xy`n dlrnl `ed

xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,c"k

eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn jtidd `edy

`xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei ,d"awdn dizegeke

dcear" ze`xwpd "`xg`

."mixg` miwl`"e "dxf

,äæ únòì äæåmyk - §¤§ª©¤
yi ,dyecw ly oipr lkly
iktd xac eznerl
xac mb yi jk - dtilwa
dxezd cenil cbpk iktd
ociÎlry ,zeevnd meiwe
.d"awd mr micg`zn
dxez ly "df znerl"d

:`id ,zeevneä"ñL ïä¥§¨
äNòú àì úBöî¦§Ÿ©£¤

àúéøBàcze`n yly - §©§¨
`l"d zeevn ynge miyy
dxq` dxezdy ,"dyrz

,ozeyrléøeqà ìëå§¨¦¥
,ïðaøcmixeqi`d lk - §©¨¨

,minkgd exq`yøçàî¥©©
Búîëçå BðBöø ãâð ïäL¤¥¤¤§§¨§¨

Lnî íëôäå Cøaúé- ¦§¨¥§¤§¨©¨
eznkge epevxn jtidd
xeq` mditl ,d"awd ly

,dl` mixac zeyrlíä¥
mixeq`d mixacd lk -

,elldBãeçiî íéãøôð¦§¨¦¦¦
Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥
,Lnî ãeøtä úéìëúa§©§¦©¥©¨

"äøæ äãBáò" úàø÷pä ätìwäå àøçà-àøèqä Bîk§©¦§¨¨¢¨§©§¦¨©¦§¥£¨¨¨
,ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñä úîçî ,"íéøçà íéäìà"å¥Ÿ¦£¥¦¥£©¤§¥¨¦¤¨¨¤§

ìéòì økæpk1zpigan drtyd zelawn ody - .miixeg`okle - ©¦§¨§¥
miwl` ze`xwp odmixg`.ïëåjk ,onvr zexiara dfy enk - §¥

mbLôpä éLeáì 'â,zindad -,ìàøNéaL dâð útìwnL §¥©¤¤¤¦§¦©Ÿ©¤§¦§¨¥
äNòú àì ä"ñLa íéLaìîä ,äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤©§ª¨¦¦§¨Ÿ©£¤

,ïðaøãe àúéøBàcmixacd z` zeyrle xacl ,aeygl - §©§¨§©¨¨
;mze` exq` minkgde dxezdydîöò Lôpä úeäî ïëå§¥¨©¤¤©§¨

äéLeáìa úLaìîäzindad ytpdy -z` dyery ef `id ©§ª¤¤¦§¤¨
,dyrn e` xeaic ,daygn :diyeal zervn`a zexiardílkª¨

äãBáò" úàø÷pä ,Bæ ätì÷e àøçà-àøèña Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥£¨
."äøæ.zexiard ziiyr zrya "zeig" milawn md dpnn -àìå ¨¨§Ÿ
,ãBò`linne "`xg` `xhq"d mr micge`n diyeale ytpdy -

,dz` zg` dbxca mdàlà:efn dxizi -íéìôèe íéìèaL ¤¨¤§¥¦§¥¦
àéä ék ,ãàî äpnî íéúeçôe íéòeøâe ,äéìà`xhq"d - ¥¤¨§¦§¦¦¤¨§Ÿ¦¦

,"dtilw"de "`xg`úà úòãBéå ,éøîç óeâa úLaìî dðéà¥¨§ª¤¤§¨§¦§©©¤
éëàìî úçìLîa dúlòt ìòôì ,Ba úãøBî dðéàå dðBaø¦¨§¥¨¤¤¦§Ÿ§ª¨¨§¦§©©©§£¥
-ñç àeä-Ceøa íB÷î ìL BúeçéìLa àlL dlL íéòø̈¦¤¨¤Ÿ¦§¦¤¨¨©

,íBìLå.d"awd ly ezegilya `ed ,dyer `idy lk ,`l` - §¨
opi`y zetilwdy ,ixd
zeleki opi` ,seba zeyeal
ly epevx z` zexndl
,cala mc`d ytp ;d"awd
- seba dyeal dzeida
`edy xac zeyrl dleki
,d"awd ly epevx cbp

`id jkaedhnl
,zetilwdnøîàîëe§©£©

íòìa2xn`y enk - : ¦§¨
:mrlaøáòì ìëeà àì"Ÿ©©£Ÿ

."Bâå 'ä ét úàs` - ¤¦§
dtilw did mrlay
`l` - seba zyaeln
cvn ,z`f xn` `edy

dtilwdzipgexd
cgeina ea dyalzdy
lawl jixv didy drya
z`e ely d`eapd z`
ely zellwdy gekd
zpigan .ozlert elrti
`l - ef zipgex dtilw
eieeiv zexndl leki did

.d"awd lyàø÷pL óàå§©¤¦§¨
,zexen`d zetilwd -

"äøæ äãBáò"ody jk - £¨¨¨
dxitkd z` zebviin

,d"awdadéì eø÷ àä:d"awdl ze`xew ixd od j` -àäìà" ¨¨¥¡¨¨
c,"àiäìàixnbl zextek od oi`y ,xnelk ,miwel`d dwel` - ¤¡¨©¨

,d"awda,Cøaúé BðBöø ìò ììk øáòì íéìBëé íðéàå- §¥¨§¦©£Ÿ§¨©§¦§¨¥
?dnl jk lke - d"awd ly epevx cbpky xac zeyrlíéòãBé ék¦§¦

àeäL íéâéOîe,d"awd ly epevx -íé÷ðBiL ,íîei÷å íúeiç ©¦¦¤©¨§¦¨¤§¦
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî¦§¦©£©¦©£©¦¤§¨¤§¨

éwnäàéä íëBúaL íúeiçå íú÷éðiL àlà ,íäéìò ó ©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨§©¨¤§¨¦
íëBúa úeìb úðéçáaelkeiy -ïîöò áéLçäì"ze`ivn"l - ¦§¦©¨§¨§©£¦©§¨

ly.Búecçàa äøéôk Bæ éøäå ,úeäìà.d"awd ly - ¡Ÿ©£¥§¦¨§©§
ezecg`a dxitk meyn da yi ,"ze`ivn"l zinvrd daygdd

,d"awd ly,íB÷î ìkî ìáà,`xg` `xhqde zetilwd -ïðéà £¨¦¨¨¥¨
déì eø÷c àlà ,àeä àì øîBìå éøîâì 'äa eLçëå íéøôBk§¦§¦£©§©§¥§©Ÿ¤¨§¨¥

,d"awdl -CLîpä íîei÷å íúeiç eðéäc ,"àiäìàc àäìà"¡¨¨¤¡¨©¨§©§©¨§¦¨©¦§¨
,Cøaúé BðBöøî íäéìò ãøBéå`xg`-`xhqde zetilwd - §¥£¥¤¥§¦§¨¥

.d"awd ly epevxn odl `a ,oneiwe ozeigy ,zexiknïëìå- §¨¥
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íéøîà éèå÷éì
äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì

øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã
åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå

à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î
àéäìàã àäìà äéì åø÷ àä æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'ä
íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé
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כב.1. יח.2.פרק כב, במדבר



קי hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד קודש שבת יום
zxaern dpyl xeriy dxen,58 'nrn :...äæå ãë ÷øô,`l 'nr cr:òãåðë

;dxezd cenil zrya ,xeaice daygnúBîìBòä ìkM äî©¤¨¨¨
dén÷ éáéLç àìk íéðBzçúå íéðBéìò,zenlerd lk - ¤§¦§©§¦§¨£¦¥©¥

oeilrd oevxd iabl llk miaygp mpi` ,mipezgzde mipeilrd
,`ed jexa seq oi` xe`e,Lnî ñôàå ïéàëempi` eli`k md - §©¦¨¤¤©¨

,llk miniiwBðéàL ãò©¤¥
,Lnî íëBúa Laìúî¦§©¥§¨©¨
oeilrd oevxd oi` -
,zeinipta mda yalzn
zlekia oi`y ,xen`k
z` lawl zenlerd
,zeinipta oeilrd oevxd

àlàoeilrd oevxd - ¤¨
zpigaa mda rityn
ïéîìò ìk ááBñ¥¨¨§¦

éwî úðéçáaó,ick - ¦§¦©©¦
,íúeiç øwò íúBéçäì§©£¨¦©©¨
mzeig xwir z` -
xe`dn zenlerd milawn
lk z` aaeqd iwl`d

.zenlerdBæéà ÷ø©¥
äøàä,cala -,íëBúa úLaìúî,zeinipta -íéìBëiM äî ¤¨¨¦§©¤¤§¨©¤§¦

.éøîâì úeàéöna eìhaúé àlL ,ìañì,ef zeppeazdn - ¦§Ÿ¤Ÿ¦§©§©§¦§©§¥
z` "leaql" mileki mpi` mipeilrd zenlerd mbyoevxd

z` eca`i `ly ick z`fe ,cala epnn dx`d wx ,oeilrd
xi`n ,dxez cnel `edy drya ,eytpa eli`e ,ixnbl mze`ivn

oeilr oevxdfd`xil ribi ,jka eppeazda ixd - zelbzda
.dxeza eweqir zrya d"awdn dlecbáeúkL eäæå10eðeöéå" : §¤¤¨©§©¥

"'Bâå 'ä úà äàøéì älàä íéwçä ìk úà 'äixd - ¤¨©ª¦¨¥¤§¦§¨¤§
oeekzn owfd epax .d"awdn d`xil miribn "miweg"d iciÎlry

,jka:epeylae epiax w"k ly ezxrd itl`ed dxe`klc"
z` miniiwn (aaeqnd `a - daiq) d`xid iptnc jtidl
`ed ,miwegd iciÎlry ,rnyn df weqtn :xnelk ."miwegd
:jetd xacd dxe`kly drya - 'd z`xil ,okn xg`l ,ribn
ixd `id "d`xi"d ;miwegd meiwl eze` d`ian "d`xi"d

md miwegdy `le ,miwegd meiwl znxebd "daiq"dliaya

,oky .mipaen mixacd ,owfd epax ly ezxaqd itl ,j` .d`xid
ixg` wx d`ad - dlecb d`xi - d`xia efk dbixcn zniiw

mi`ad miwegd "zilkz"k `ide ,"miweg"dliaya.d`xid
dkenp dbxca d`xi `id ,miwegd meiwl "daiq" `idy d`xid
`iadl dilry ,xzei
dfy myk .zeevnd meiwl
xiaqn jk ,miweg iabl
iabl ,oldl ,owfd epax

.dxez - dnkgìòå]§©
eøîà Bæ äìBãb äàøé11: ¦§¨§¨¨§

:l"f epinkg -ïéà íà"¦¥
,"äàøé ïéà ,äîëç- ¨§¨¥¦§¨

`id - dxez - dnkg
epiid ,d`xil `ean
,"dlecb d`xi" dze`l
xzei dpeilrd dbixcnd
znerl z`fe .d`xiay
mixne` l"f epinkgy dn
oi` m`" :dketd dxeva
- "dnkg oi` d`xi
dpeekd o`ky - dxez - dnkgl mcwen i`pz `id d`xidy
zyxcpd ,d`xid ly xzei dpezgzd dbixcnd iabl `id

;dxez cenilldìöà úàø÷ð äøBzäådbixcnd iabl - §©¨¦§¥¤§¨
,d`xid ly xzei dpeilrd,"àzøãì àòøz",zial xry - ©§¨§©§¨

zx`ezn d`xidy ,ixd .zial qpkdl xyt` xryd jxc wxy
,dxez lr fnexd "xry"d iabl xwird `edy ,"zia"kBîk§

àc ìéáñ àçî ìk åàìc àlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥¤¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨
.Bæk äàøéefk dpeilr dbixcn "leaql" leki gen lk `l - ¦§¨¨

.'d z`xi ly,Bæ äàøé ììk Bçî ìéáñ àìc ïàî íb Cà©©©§¨¨¦Ÿ§¨¦§¨
,llk ef d`xi "leaql" leki egen oi`y in mb -àìå dpî àì̈¦¨§¨

,dúö÷î,ef d`xin edyn `l mb -BLôð Cøò úeúéçt éðtî ¦§¨¨¦§¥§¦¤¤©§
úBøéôñ øNòc úBðBzçz úBâøãîa døB÷îe dLøLa§¨§¨§¨§©§¥©§§¤¤§¦

äiNòc- diyrd mler ly -Bæ äàøé ïéà,el dxqgd - ©£¦¨¥¦§¨
,äNòîì Ba úákòî,ynn lreta zeevne dxez meiwl -Bîk §©¤¤§©£¤§

:ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨

.ãë ÷øt"c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne dxez miiwl

ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay zxzeqnd dad`d

,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d iciÎlr xyt` cvik ,oiadl

dyrdÎzeevn lk ly ozekiiy owfd epax xiaqd - zexiarn rpnidle

;"jl 'idi `l"l dyrzÎ`ld zeevn lk lye ,"jiwl` 'd ikp`"l

,cg` dwel` `ed d"awdy wx `l `id "'d zecg`" ly dzernyn

zilkza lha lkd ,oky ,qt`e oi` lkd ecrlae cigi `edy `l`

`wec dyexit oi` "dxf dcear"y xiaqd owfd epax .d"awd l`

envr z` aiygn mc`yk mb `l` ,d"awda dlilg xetkl

."dxf dcear" df mb ixd - d"awd ly ezyecwn cxtpe "ze`ivn"l

dxi`n oeilrd oevxd zeinipty ,owfd epax xiaqd okn xg`l

cg`zn `ed mb ,zeevn miiwny drya icedie ,zeevna zelbzda

,dxez cnel `edy drya d"awd mr icedi ly ecegii .d"awd mr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

íéøîà éèå÷éì
äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù

ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë
íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó

íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì
äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù

äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà
äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå

àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì
ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà

ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé
úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî

øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ
:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá
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ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙ÈÏÎ˙."לעשותו ובלבבך בפיך יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כו', ליראה זה הרי כד.10.(היחוד) ו, אבות 11.דברים
יז. ג,

hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ecegii xy`n dlrnl `ed

xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,c"k

eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn jtidd `edy

`xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei ,d"awdn dizegeke

dcear" ze`xwpd "`xg`

."mixg` miwl`"e "dxf

,äæ únòì äæåmyk - §¤§ª©¤
yi ,dyecw ly oipr lkly
iktd xac eznerl
xac mb yi jk - dtilwa
dxezd cenil cbpk iktd
ociÎlry ,zeevnd meiwe
.d"awd mr micg`zn
dxez ly "df znerl"d

:`id ,zeevneä"ñL ïä¥§¨
äNòú àì úBöî¦§Ÿ©£¤

àúéøBàcze`n yly - §©§¨
`l"d zeevn ynge miyy
dxq` dxezdy ,"dyrz

,ozeyrléøeqà ìëå§¨¦¥
,ïðaøcmixeqi`d lk - §©¨¨

,minkgd exq`yøçàî¥©©
Búîëçå BðBöø ãâð ïäL¤¥¤¤§§¨§¨

Lnî íëôäå Cøaúé- ¦§¨¥§¤§¨©¨
eznkge epevxn jtidd
xeq` mditl ,d"awd ly

,dl` mixac zeyrlíä¥
mixeq`d mixacd lk -

,elldBãeçiî íéãøôð¦§¨¦¦¦
Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥
,Lnî ãeøtä úéìëúa§©§¦©¥©¨

"äøæ äãBáò" úàø÷pä ätìwäå àøçà-àøèqä Bîk§©¦§¨¨¢¨§©§¦¨©¦§¥£¨¨¨
,ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñä úîçî ,"íéøçà íéäìà"å¥Ÿ¦£¥¦¥£©¤§¥¨¦¤¨¨¤§

ìéòì økæpk1zpigan drtyd zelawn ody - .miixeg`okle - ©¦§¨§¥
miwl` ze`xwp odmixg`.ïëåjk ,onvr zexiara dfy enk - §¥

mbLôpä éLeáì 'â,zindad -,ìàøNéaL dâð útìwnL §¥©¤¤¤¦§¦©Ÿ©¤§¦§¨¥
äNòú àì ä"ñLa íéLaìîä ,äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤©§ª¨¦¦§¨Ÿ©£¤

,ïðaøãe àúéøBàcmixacd z` zeyrle xacl ,aeygl - §©§¨§©¨¨
;mze` exq` minkgde dxezdydîöò Lôpä úeäî ïëå§¥¨©¤¤©§¨

äéLeáìa úLaìîäzindad ytpdy -z` dyery ef `id ©§ª¤¤¦§¤¨
,dyrn e` xeaic ,daygn :diyeal zervn`a zexiardílkª¨

äãBáò" úàø÷pä ,Bæ ätì÷e àøçà-àøèña Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥£¨
."äøæ.zexiard ziiyr zrya "zeig" milawn md dpnn -àìå ¨¨§Ÿ
,ãBò`linne "`xg` `xhq"d mr micge`n diyeale ytpdy -

,dz` zg` dbxca mdàlà:efn dxizi -íéìôèe íéìèaL ¤¨¤§¥¦§¥¦
àéä ék ,ãàî äpnî íéúeçôe íéòeøâe ,äéìà`xhq"d - ¥¤¨§¦§¦¦¤¨§Ÿ¦¦

,"dtilw"de "`xg`úà úòãBéå ,éøîç óeâa úLaìî dðéà¥¨§ª¤¤§¨§¦§©©¤
éëàìî úçìLîa dúlòt ìòôì ,Ba úãøBî dðéàå dðBaø¦¨§¥¨¤¤¦§Ÿ§ª¨¨§¦§©©©§£¥
-ñç àeä-Ceøa íB÷î ìL BúeçéìLa àlL dlL íéòø̈¦¤¨¤Ÿ¦§¦¤¨¨©

,íBìLå.d"awd ly ezegilya `ed ,dyer `idy lk ,`l` - §¨
opi`y zetilwdy ,ixd
zeleki opi` ,seba zeyeal
ly epevx z` zexndl
,cala mc`d ytp ;d"awd
- seba dyeal dzeida
`edy xac zeyrl dleki
,d"awd ly epevx cbp

`id jkaedhnl
,zetilwdnøîàîëe§©£©

íòìa2xn`y enk - : ¦§¨
:mrlaøáòì ìëeà àì"Ÿ©©£Ÿ

."Bâå 'ä ét úàs` - ¤¦§
dtilw did mrlay
`l` - seba zyaeln
cvn ,z`f xn` `edy

dtilwdzipgexd
cgeina ea dyalzdy
lawl jixv didy drya
z`e ely d`eapd z`
ely zellwdy gekd
zpigan .ozlert elrti
`l - ef zipgex dtilw
eieeiv zexndl leki did

.d"awd lyàø÷pL óàå§©¤¦§¨
,zexen`d zetilwd -

"äøæ äãBáò"ody jk - £¨¨¨
dxitkd z` zebviin

,d"awdadéì eø÷ àä:d"awdl ze`xew ixd od j` -àäìà" ¨¨¥¡¨¨
c,"àiäìàixnbl zextek od oi`y ,xnelk ,miwel`d dwel` - ¤¡¨©¨

,d"awda,Cøaúé BðBöø ìò ììk øáòì íéìBëé íðéàå- §¥¨§¦©£Ÿ§¨©§¦§¨¥
?dnl jk lke - d"awd ly epevx cbpky xac zeyrlíéòãBé ék¦§¦

àeäL íéâéOîe,d"awd ly epevx -íé÷ðBiL ,íîei÷å íúeiç ©¦¦¤©¨§¦¨¤§¦
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî¦§¦©£©¦©£©¦¤§¨¤§¨

éwnäàéä íëBúaL íúeiçå íú÷éðiL àlà ,íäéìò ó ©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨§©¨¤§¨¦
íëBúa úeìb úðéçáaelkeiy -ïîöò áéLçäì"ze`ivn"l - ¦§¦©¨§¨§©£¦©§¨

ly.Búecçàa äøéôk Bæ éøäå ,úeäìà.d"awd ly - ¡Ÿ©£¥§¦¨§©§
ezecg`a dxitk meyn da yi ,"ze`ivn"l zinvrd daygdd

,d"awd ly,íB÷î ìkî ìáà,`xg` `xhqde zetilwd -ïðéà £¨¦¨¨¥¨
déì eø÷c àlà ,àeä àì øîBìå éøîâì 'äa eLçëå íéøôBk§¦§¦£©§©§¥§©Ÿ¤¨§¨¥

,d"awdl -CLîpä íîei÷å íúeiç eðéäc ,"àiäìàc àäìà"¡¨¨¤¡¨©¨§©§©¨§¦¨©¦§¨
,Cøaúé BðBöøî íäéìò ãøBéå`xg`-`xhqde zetilwd - §¥£¥¤¥§¦§¨¥

.d"awd ly epevxn odl `a ,oneiwe ozeigy ,zexiknïëìå- §¨¥
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íéøîà éèå÷éì
äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì

øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã
åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå

à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î
àéäìàã àäìà äéì åø÷ àä æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'ä
íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé
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כב.1. יח.2.פרק כב, במדבר



hayקב c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,d"awd oevxn odl `a "ozeig"y ,ozrici zngnïéøáBò ïðéà¥¨§¦
,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöøs` zexaer zetilwd oi`y - §¦§¨¥§¨§¦¥
ixd ,d"awd ly epevx lr mrtBðBöø ìò øáBòä íãàä̈¨¨¨¥©§

àøçà-àøèqäî ãàî äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé¦§¨¥¨©¨©§¥§Ÿ¥©¦§¨¨¢¨
úàø÷pä ,ätì÷e§¦¨©¦§¥
íéäìà"å "äøæ äãBáò"£¨¨¨¥Ÿ¦

,"íéøçà`edy jka - £¥¦
ly epevx lr xaer
dtilwd eli`e ,d"awd
opi` `xg`Î`xhqde
ly epevx lr zexaer

,d"awdàeäå-lra §
,dxiardúéìëúa§©§¦

Búecçàå Bãeçiî ãeøtä©¥¦¦§©§
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

,äpnî øúBé- ¥¦¤¨
,dtilwdnøôBk elàëe§¦¥

äpnî øúBé Búecçàa§©§¥¦¤¨
Bîëe .íBìLå-ñç©§¨§
'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦
,ã ÷øt óBñ áî øòL©©¤¤
äfä íìBòaL òøäL¤¨©¤¨¨©¤
éøîL àeä éøîçä©¨§¦¦§¥

,'eë úBqbä úBtìwä- ©§¦©©
xnegd md - "mixny"
oiidn yxtend xzeia qbd
"rx"d :eppiprae -
qbd `ed dfdÎmleray

,onvr zetilwa xzeia,'eëå øeøaä úéìëz àeäåixg` - §©§¦©¥§
qbd cxey - zetilwa mi`vnpd aehd zevevip z`lrde xexia
.ixnegd epnler ly "rx"d `ede - zetilwdn xzeia rexbde
íéøáBb íéòLøäå ,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦§¨¦§¨§¨¦§¦

:'eëå Bazetilwd iehia icil ze`a dfdÎmlera oky - §
.xzeia zerexbde zelecbdì"æø eøîà ïëìå3ék" :÷eñt ìò §¨¥¨§©©©¨¦

"BzLà äèNú4:ik ,"zehy" oeyln "dhyz" -íãà ïéà" ¦§¤¦§¥¨¨
,"'eëå äøáò øáBò,"zehy gex ea qpkp ok m` `l` -elôàc ¥£¥¨§©£¦

äl÷ dzòcL úôàðîä äMà,z`f lka -úìLBî äúéä ¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨¨§¨¤¤
øézñîe äqëîä daL úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa§©©£¨¨¥©§¤¨©§©¤©§¦

,úéäìàä dLôðaL úøzñî äáäàä úà íéìòîe,`idy - ©§¦¤¨©£¨§ª¤¤¤§©§¨¨¡Ÿ¦
zt`ey ,zxzeqnd dad`dBãeçéå 'ä úðeîàa ä÷áãì§¨§¨¤¡©§¦

íéìèBð elôà ,Búecçàî íBìLå-ñç ãøtì àìå ,Búecçàå§©§§Ÿ¦¨¥©§¨¥©§£¦§¦
,íBìLå-ñç äøæ äãBáò ãáòì äpnî dLôð úàzngn - ¤©§¨¦¤¨©£Ÿ£¨¨¨©§¨

dnikqn dzid `le dytp z` zxqen dzid ,d"awdl dzad`
jk iciÎlr ik ,dxf dcear cearl ote` meya;d"awdn wzpzz

?dytp z` zxqen dzid oeiqp dfi` itlkeäàåçzLäa elôàå©£¦§¦§©£¨¨
dcáì,dxf dcearl -,ììk ála äðeîà íeL éìa:xnelk - §©¨§¦¡¨©¥§¨

drepza z`hazn dzid ,dxf dcear cearl ditkd m` mb

oin`zy ilan mb ,dxf dcearl zeegzydl - cala zipevig
,dytp z` zxqen ,ef zrc zlw dy` dzid - llk jka dala

,d"awdl dalay zxzeqnd dad`d zngn`ledzid
;d"awdn zwzepn zeidl `l ick ,dxf dcearl degzyn-ìëå§¨

øöiä Laëì ïkL¤¥¦§Ÿ©¥¤
íäL ,óeàpä úåàúå§©£©©¦¤¥
'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé¦¦©¦¦¦¨

.eðøîLéi`cea ixd - ¦§§¥
helyl dleki dzidy
llba ,se`ipd xvia
zxzeqnd dzad`
gex" ,`l` ,d"awdl
`id ,cala "zehy
dhiqne dze` dztnd
,aeygl ,jxcd on dze`
oi` ,zepfd `hg iciÎlry
,d"awdn zwzpzn `id
zlykp `id jk meyne
ixyt` j` .ef dxiara
dlv` miiwy ,xnel ixd
oeerd zxnega lcad
zewzpidd zcnae
ly xeqi`d oia ,d"awdn
ly xeqi`d oial zepf
eze` llbae - dxf dcear
"dxf dcear"a ixd ,lcad
dytp z` zxqen `id
zrpnp `id oi`y zexnl
df lcad mby ,owfd epax xiaqn - zepf xeqi` lr xearln
dzid ,zehyd gex `lel ."zehy gex"a exewn ,dlv` miiwy
drici .d"awdn zcxtp `id zepf iciÎlr mby dyibxne zrcei
jke - zepf ly `hg `ehgln rpnidl gek da zkqep dzid ef

:oldl "`ipz"d xne`óeàð øeqà ïéa dìöàL Løôääå§©¤§¥¤¤§¨¥¦¦
úeèL çeø ïk íb àeä ,äøæ äãBáòì äàåçzLä øeqàì§¦¦§©£¨¨©£¨¨¨©¥©§

úéäìàä Lôpì úLaìnä ätì÷czehyd gex ,`l` - ¦§¦¨©©§¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦
wx ziwl`d ytpd z` dyialn,daL äîëç úðéça ãò- ©§¦©¨§¨¤¨

`ed ,dnypay dnkgd geky ,mincewd miwxta xaqedy itk
,"dpen`d gek",ììëa ãò àìå,dnypay dnkgd gek lr - §Ÿ©¦§¨

,dxizqne dqkn "zehy gex" oi`Laìîä 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨
ìéòì økæpk ,äîëça5dilr mitek eidy drya ,jk llbae - . ©¨§¨©¦§¨§¥

oi` dilry ,'d zpen`a zeyxetn zrbetd ,dxf dcear cearl
,j` .dytp z` zxqen dzid ,zeqkl dleki zehyd gex
oi` ,zeqkl zehyd gex dleki eiably ,zepf xeqi`a xaecnyk
lcadd mb ixd mipt lk lr .zepfln dnvr z` zrpen `id
exewn ,dxf dcear xeqi`l se`ip xeqi` oia dlican `idy

."zehy gex"aéøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦£¦£¥¨©¨£¥
døáBòä,dilr xaerd -,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò ¨§¨¥©§¨¤§¨
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íéøîà éèå÷éì
äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå

äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä
äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå
íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå

äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå
äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä

äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå
àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì

æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç
éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù

íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå
åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå

äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì
úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì

ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá
úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
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א.3. ג, יב.4.סוטה ח, יט.5.במדבר פרק

hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa àeäå§§©§¦©¥¦¦§©§¦§¨¥¥
"íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e àøçà-àøèqî¦¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦

,Lnî "äøæ äãBáò"ådtilwdy ,lirl xaqedy itk - ©£¨¨¨©¨
xaer - `ed eli`e ,d"awd ly epevx lr zxaer dppi` dnvr

,d"awd ly epevx lr
íéøácä ìkî øúBéå§¥¦¨©§¨¦
íìBòa äpnî íéòtLpä©¦§¨¦¦¤¨¨¨

,äfämzeig milawne - ©¤
,dtilwdnúBîäa íäL¤¥§¥

úBàîèxeq`y - §¥
,oze` lek`lúBiçå§©

íéàîè úBôBòå§§¥¦
,íéNîøe íéö÷Lelk - §¨¦§¨¦

milawn ,elld mi`exad
zetilw ylyn mzeig
eli`e - ixnbl ze`nhd
epevx lr xaerd ,mc`d
ziiyr iciÎlr d"awd ly
,dciÎlr dyrp ,dxiar
dhnle xzei rexb
el` ze`nh zetilwn
mzeig milawny dl`ne

;odnøîàîëe6Lezé" : §©£©©
,"Eîã÷mc`y drya - §¨§

yezi" :el mixne` ,`heg
ly heytd epaen ."jncw
,df l"f epinkg xn`n

ipgex oaena eli`e ;mc`d z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed
`l` ,onfl qgia wx `l md "xge`n"e "mcwen" ly mibyend
,ezbixcna xzei dlrp :eyexit "mcwen" - dbixcnl qgia
"jncw yezi" xn`nae ,dbixcna dhnl :eyexit "xge`n"e
.`hegd mc`d xy`n ezbixcna dlrp "yezi"d mby :dpeekd

éöBî Bðéàå ñéðënL Lezé óàc ,Leøt,à`xnbdy - ¥§©©¤©§¦§¥¦
beqn `ed ,xnelk ,"`iven epi`e qipkn" `edy eilr zxne`

,drtydl zekiiy opi`y zetilwdøúBiä ätì÷ àéäL¤¦§¦¨©¥
úéìëúa ,úòtLnä äMãwä úðéçaî ä÷Bçøe ,äðBzçz©§¨§¨¦§¦©©§ª¨©©§©©§©§¦

÷eçøä,oky .llk rityn epi`y yezin xenbd jtidd - ¨¦
drtydde cqgd iyrn miraep dpnn ,"lehia" `id "dyecw"
xac lky ,"zeyi" ly oipr `id "dtilw" eli`e ;zlefd lr

,ef dtilw mb ,ixd - cala dnvrl wx dvex `idúîãB÷- ¤¤
,dbixcna dlrnlìzLäa ,àèBçä Léàìúãéøéå úeìL ¨¦©¥§¦§©§§¦¦©

,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøî úeiçä.mi`xapd z` zeigdl - ©©¥§¨¤§¨
oevxdn dzeig z` zlawn ,"yezi"k zx`eznd dtilwd
xy`n ,zelylzydd xcqa xzei dpeilr dbixcnn ,oeilrd

,`hegd mc`d ly ezlaw`edyixg` wx ezeig lawn
xzei dkenp dbixcnl zcxei zeigdyïkL-ìëå .milrp - §¨¤¥

,dbixcna epnnúBiç elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa øàL§¨©£¥©¦©§¥¦©£¦©
,úBòø- ?dnl jk lke -,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkL ¨¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

,dlrnln mdl crepy -
äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨
áb-ìò-óàå ,íçeø¨§©©©

'eë éæç àì eäéàc7- , §¦¨¨¥
epi`" envr `edy mbde
zeigd :xnelk ,"d`ex
zercei opi` onvr zerxd
odly "lfn"d la` ,jkn
zngn .jkn rceie d`ex
,oze` dignd "zeig"d
,d"awd oevxa dygde
xac dyer digd oi`
ly eieeivl cebipa

,d"awdáeúkL Bîëe8: §¤¨
äéäé íëzçå íëàøBîe"©£¤§¦§¤¦§¤
,"õøàä úiç ìk ìò©¨©©¨¨¤

ì"æø Leøôëe9ïéà"L §¥©©¤¥
úìLBî äòø äiç©¨¨¨¤¤

íãàa,el rxdl -àlà §¨¨¤¨
dì äîãð ïk íà¦¥¦§¤¨
íé÷écväå ;"äîäák¦§¥¨§©©¦¦
íéäìà íìö ïéàL¤¥¤¤¡Ÿ¦
¯ íäéðt ìòî ÷lzñî¦§©¥¥©§¥¤

,eäén÷ ïééôkúà úBòø úBiç ìkzerxd zeigd lk - ¨©¨¦§©§¨©©§
,mdl zetetk.úBéøà áBâa ìàiðc éab øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¥¨¦¥§£¨

`le epnn ecgty wx `ly ,zeix`d aeba l`ipcl xywa -
ozripk zaiq .eiptl onvr z` eripkd mby `l` el ewifd
,ixd .l`ipc ly eipt lr jeqp didy "miwl` mlv"d dzid
odly lfnd) "ifg ediilfn" ly oiprd miiw ,zerxd zeigay

wicvd ly eipt lry "miwl` mlv"a xikdl - (d`ex10lr .
cebipa xac zeyer opi` ,zerxd zeigd mby ixd ,mipt lk

.d"awd ly epevxl,ïk íàå,ixd -øáBòå àèBçälr - §¦¥©¥§¥
äl÷ äøáòa elôà Cøaúé BðBöø,cala -äNòî úòLa §¦§¨¥£¦©£¥¨©¨¦§©©£¤

Bãeçé àéäL ,äðBéìòä äMãwî ÷eçøä úéìëúa àeä§©§¦¨¦¦§ª¨¨¤§¨¤¦¦
íéàîhä íéiç éìòa ìkî øúBé ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥¥¦¨©£¥©¦©§¥¦
útì÷e àøçà-àøèqî íéòtLnä íéNîøe íéö÷Le§¨¦§¨¦©ª§¨¦¦¦§¨¨¢¨§¦©

.äøæ äãBáòdad`d cvny ,dxaqd meyn yi xen`d lka - £¨¨¨
rpnidl ezlkia ,d"awdl ,l`xyin cg` lkay ,zxzeqnd
cxtp `ed jk iciÎlry xg`n ,dlw dxiarn mb ,dxiar lkn

.mi`nhd miigd ilra xy`n xzei d"awdnçewtM äîe©¤¦©
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íéøîà éèå÷éì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå
äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä

ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷

àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå
àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"òçå÷éôù äîå
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א.6. לח, א.7.סנהדרין ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, ˘ËÈÏ"‡:10.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משנים שאין "וראי'



קג hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,d"awd oevxn odl `a "ozeig"y ,ozrici zngnïéøáBò ïðéà¥¨§¦
,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöøs` zexaer zetilwd oi`y - §¦§¨¥§¨§¦¥
ixd ,d"awd ly epevx lr mrtBðBöø ìò øáBòä íãàä̈¨¨¨¥©§

àøçà-àøèqäî ãàî äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé¦§¨¥¨©¨©§¥§Ÿ¥©¦§¨¨¢¨
úàø÷pä ,ätì÷e§¦¨©¦§¥
íéäìà"å "äøæ äãBáò"£¨¨¨¥Ÿ¦

,"íéøçà`edy jka - £¥¦
ly epevx lr xaer
dtilwd eli`e ,d"awd
opi` `xg`Î`xhqde
ly epevx lr zexaer

,d"awdàeäå-lra §
,dxiardúéìëúa§©§¦

Búecçàå Bãeçiî ãeøtä©¥¦¦§©§
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨

,äpnî øúBé- ¥¦¤¨
,dtilwdnøôBk elàëe§¦¥

äpnî øúBé Búecçàa§©§¥¦¤¨
Bîëe .íBìLå-ñç©§¨§
'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦
,ã ÷øt óBñ áî øòL©©¤¤
äfä íìBòaL òøäL¤¨©¤¨¨©¤
éøîL àeä éøîçä©¨§¦¦§¥

,'eë úBqbä úBtìwä- ©§¦©©
xnegd md - "mixny"
oiidn yxtend xzeia qbd
"rx"d :eppiprae -
qbd `ed dfdÎmleray

,onvr zetilwa xzeia,'eëå øeøaä úéìëz àeäåixg` - §©§¦©¥§
qbd cxey - zetilwa mi`vnpd aehd zevevip z`lrde xexia
.ixnegd epnler ly "rx"d `ede - zetilwdn xzeia rexbde
íéøáBb íéòLøäå ,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦§¨¦§¨§¨¦§¦

:'eëå Bazetilwd iehia icil ze`a dfdÎmlera oky - §
.xzeia zerexbde zelecbdì"æø eøîà ïëìå3ék" :÷eñt ìò §¨¥¨§©©©¨¦

"BzLà äèNú4:ik ,"zehy" oeyln "dhyz" -íãà ïéà" ¦§¤¦§¥¨¨
,"'eëå äøáò øáBò,"zehy gex ea qpkp ok m` `l` -elôàc ¥£¥¨§©£¦

äl÷ dzòcL úôàðîä äMà,z`f lka -úìLBî äúéä ¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨¨§¨¤¤
øézñîe äqëîä daL úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa§©©£¨¨¥©§¤¨©§©¤©§¦

,úéäìàä dLôðaL úøzñî äáäàä úà íéìòîe,`idy - ©§¦¤¨©£¨§ª¤¤¤§©§¨¨¡Ÿ¦
zt`ey ,zxzeqnd dad`dBãeçéå 'ä úðeîàa ä÷áãì§¨§¨¤¡©§¦

íéìèBð elôà ,Búecçàî íBìLå-ñç ãøtì àìå ,Búecçàå§©§§Ÿ¦¨¥©§¨¥©§£¦§¦
,íBìLå-ñç äøæ äãBáò ãáòì äpnî dLôð úàzngn - ¤©§¨¦¤¨©£Ÿ£¨¨¨©§¨

dnikqn dzid `le dytp z` zxqen dzid ,d"awdl dzad`
jk iciÎlr ik ,dxf dcear cearl ote` meya;d"awdn wzpzz

?dytp z` zxqen dzid oeiqp dfi` itlkeäàåçzLäa elôàå©£¦§¦§©£¨¨
dcáì,dxf dcearl -,ììk ála äðeîà íeL éìa:xnelk - §©¨§¦¡¨©¥§¨

drepza z`hazn dzid ,dxf dcear cearl ditkd m` mb

oin`zy ilan mb ,dxf dcearl zeegzydl - cala zipevig
,dytp z` zxqen ,ef zrc zlw dy` dzid - llk jka dala

,d"awdl dalay zxzeqnd dad`d zngn`ledzid
;d"awdn zwzepn zeidl `l ick ,dxf dcearl degzyn-ìëå§¨

øöiä Laëì ïkL¤¥¦§Ÿ©¥¤
íäL ,óeàpä úåàúå§©£©©¦¤¥
'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé¦¦©¦¦¦¨

.eðøîLéi`cea ixd - ¦§§¥
helyl dleki dzidy
llba ,se`ipd xvia
zxzeqnd dzad`
gex" ,`l` ,d"awdl
`id ,cala "zehy
dhiqne dze` dztnd
,aeygl ,jxcd on dze`
oi` ,zepfd `hg iciÎlry
,d"awdn zwzpzn `id
zlykp `id jk meyne
ixyt` j` .ef dxiara
dlv` miiwy ,xnel ixd
oeerd zxnega lcad
zewzpidd zcnae
ly xeqi`d oia ,d"awdn
ly xeqi`d oial zepf
eze` llbae - dxf dcear
"dxf dcear"a ixd ,lcad
dytp z` zxqen `id
zrpnp `id oi`y zexnl
df lcad mby ,owfd epax xiaqn - zepf xeqi` lr xearln
dzid ,zehyd gex `lel ."zehy gex"a exewn ,dlv` miiwy
drici .d"awdn zcxtp `id zepf iciÎlr mby dyibxne zrcei
jke - zepf ly `hg `ehgln rpnidl gek da zkqep dzid ef

:oldl "`ipz"d xne`óeàð øeqà ïéa dìöàL Løôääå§©¤§¥¤¤§¨¥¦¦
úeèL çeø ïk íb àeä ,äøæ äãBáòì äàåçzLä øeqàì§¦¦§©£¨¨©£¨¨¨©¥©§

úéäìàä Lôpì úLaìnä ätì÷czehyd gex ,`l` - ¦§¦¨©©§¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦
wx ziwl`d ytpd z` dyialn,daL äîëç úðéça ãò- ©§¦©¨§¨¤¨

`ed ,dnypay dnkgd geky ,mincewd miwxta xaqedy itk
,"dpen`d gek",ììëa ãò àìå,dnypay dnkgd gek lr - §Ÿ©¦§¨

,dxizqne dqkn "zehy gex" oi`Laìîä 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨
ìéòì økæpk ,äîëça5dilr mitek eidy drya ,jk llbae - . ©¨§¨©¦§¨§¥

oi` dilry ,'d zpen`a zeyxetn zrbetd ,dxf dcear cearl
,j` .dytp z` zxqen dzid ,zeqkl dleki zehyd gex
oi` ,zeqkl zehyd gex dleki eiably ,zepf xeqi`a xaecnyk
lcadd mb ixd mipt lk lr .zepfln dnvr z` zrpen `id
exewn ,dxf dcear xeqi`l se`ip xeqi` oia dlican `idy

."zehy gex"aéøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦£¦£¥¨©¨£¥
døáBòä,dilr xaerd -,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò ¨§¨¥©§¨¤§¨
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íéøîà éèå÷éì
äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå

äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä
äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå
íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå

äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå
äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä

äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå
àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì

æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç
éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù

íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå
åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå

äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì
úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì

ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá
úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
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א.3. ג, יב.4.סוטה ח, יט.5.במדבר פרק

hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa àeäå§§©§¦©¥¦¦§©§¦§¨¥¥
"íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e àøçà-àøèqî¦¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦

,Lnî "äøæ äãBáò"ådtilwdy ,lirl xaqedy itk - ©£¨¨¨©¨
xaer - `ed eli`e ,d"awd ly epevx lr zxaer dppi` dnvr

,d"awd ly epevx lr
íéøácä ìkî øúBéå§¥¦¨©§¨¦
íìBòa äpnî íéòtLpä©¦§¨¦¦¤¨¨¨

,äfämzeig milawne - ©¤
,dtilwdnúBîäa íäL¤¥§¥

úBàîèxeq`y - §¥
,oze` lek`lúBiçå§©

íéàîè úBôBòå§§¥¦
,íéNîøe íéö÷Lelk - §¨¦§¨¦

milawn ,elld mi`exad
zetilw ylyn mzeig
eli`e - ixnbl ze`nhd
epevx lr xaerd ,mc`d
ziiyr iciÎlr d"awd ly
,dciÎlr dyrp ,dxiar
dhnle xzei rexb
el` ze`nh zetilwn
mzeig milawny dl`ne

;odnøîàîëe6Lezé" : §©£©©
,"Eîã÷mc`y drya - §¨§

yezi" :el mixne` ,`heg
ly heytd epaen ."jncw
,df l"f epinkg xn`n

ipgex oaena eli`e ;mc`d z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed
`l` ,onfl qgia wx `l md "xge`n"e "mcwen" ly mibyend
,ezbixcna xzei dlrp :eyexit "mcwen" - dbixcnl qgia
"jncw yezi" xn`nae ,dbixcna dhnl :eyexit "xge`n"e
.`hegd mc`d xy`n ezbixcna dlrp "yezi"d mby :dpeekd

éöBî Bðéàå ñéðënL Lezé óàc ,Leøt,à`xnbdy - ¥§©©¤©§¦§¥¦
beqn `ed ,xnelk ,"`iven epi`e qipkn" `edy eilr zxne`

,drtydl zekiiy opi`y zetilwdøúBiä ätì÷ àéäL¤¦§¦¨©¥
úéìëúa ,úòtLnä äMãwä úðéçaî ä÷Bçøe ,äðBzçz©§¨§¨¦§¦©©§ª¨©©§©©§©§¦

÷eçøä,oky .llk rityn epi`y yezin xenbd jtidd - ¨¦
drtydde cqgd iyrn miraep dpnn ,"lehia" `id "dyecw"
xac lky ,"zeyi" ly oipr `id "dtilw" eli`e ;zlefd lr

,ef dtilw mb ,ixd - cala dnvrl wx dvex `idúîãB÷- ¤¤
,dbixcna dlrnlìzLäa ,àèBçä Léàìúãéøéå úeìL ¨¦©¥§¦§©§§¦¦©

,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøî úeiçä.mi`xapd z` zeigdl - ©©¥§¨¤§¨
oevxdn dzeig z` zlawn ,"yezi"k zx`eznd dtilwd
xy`n ,zelylzydd xcqa xzei dpeilr dbixcnn ,oeilrd

,`hegd mc`d ly ezlaw`edyixg` wx ezeig lawn
xzei dkenp dbixcnl zcxei zeigdyïkL-ìëå .milrp - §¨¤¥

,dbixcna epnnúBiç elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa øàL§¨©£¥©¦©§¥¦©£¦©
,úBòø- ?dnl jk lke -,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkL ¨¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

,dlrnln mdl crepy -
äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨
áb-ìò-óàå ,íçeø¨§©©©

'eë éæç àì eäéàc7- , §¦¨¨¥
epi`" envr `edy mbde
zeigd :xnelk ,"d`ex
zercei opi` onvr zerxd
odly "lfn"d la` ,jkn
zngn .jkn rceie d`ex
,oze` dignd "zeig"d
,d"awd oevxa dygde
xac dyer digd oi`
ly eieeivl cebipa

,d"awdáeúkL Bîëe8: §¤¨
äéäé íëzçå íëàøBîe"©£¤§¦§¤¦§¤
,"õøàä úiç ìk ìò©¨©©¨¨¤

ì"æø Leøôëe9ïéà"L §¥©©¤¥
úìLBî äòø äiç©¨¨¨¤¤

íãàa,el rxdl -àlà §¨¨¤¨
dì äîãð ïk íà¦¥¦§¤¨
íé÷écväå ;"äîäák¦§¥¨§©©¦¦
íéäìà íìö ïéàL¤¥¤¤¡Ÿ¦
¯ íäéðt ìòî ÷lzñî¦§©¥¥©§¥¤

,eäén÷ ïééôkúà úBòø úBiç ìkzerxd zeigd lk - ¨©¨¦§©§¨©©§
,mdl zetetk.úBéøà áBâa ìàiðc éab øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¥¨¦¥§£¨

`le epnn ecgty wx `ly ,zeix`d aeba l`ipcl xywa -
ozripk zaiq .eiptl onvr z` eripkd mby `l` el ewifd
,ixd .l`ipc ly eipt lr jeqp didy "miwl` mlv"d dzid
odly lfnd) "ifg ediilfn" ly oiprd miiw ,zerxd zeigay

wicvd ly eipt lry "miwl` mlv"a xikdl - (d`ex10lr .
cebipa xac zeyer opi` ,zerxd zeigd mby ixd ,mipt lk

.d"awd ly epevxl,ïk íàå,ixd -øáBòå àèBçälr - §¦¥©¥§¥
äl÷ äøáòa elôà Cøaúé BðBöø,cala -äNòî úòLa §¦§¨¥£¦©£¥¨©¨¦§©©£¤

Bãeçé àéäL ,äðBéìòä äMãwî ÷eçøä úéìëúa àeä§©§¦¨¦¦§ª¨¨¤§¨¤¦¦
íéàîhä íéiç éìòa ìkî øúBé ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥¥¦¨©£¥©¦©§¥¦
útì÷e àøçà-àøèqî íéòtLnä íéNîøe íéö÷Le§¨¦§¨¦©ª§¨¦¦¦§¨¨¢¨§¦©

.äøæ äãBáòdad`d cvny ,dxaqd meyn yi xen`d lka - £¨¨¨
rpnidl ezlkia ,d"awdl ,l`xyin cg` lkay ,zxzeqnd
cxtp `ed jk iciÎlry xg`n ,dlw dxiarn mb ,dxiar lkn

.mi`nhd miigd ilra xy`n xzei d"awdnçewtM äîe©¤¦©
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íéøîà éèå÷éì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå
äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä

ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷

àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå
àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"òçå÷éôù äîå
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א.6. לח, א.7.סנהדרין ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, ˘ËÈÏ"‡:10.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משנים שאין "וראי'



hayקד c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ Lôð,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcla`) dxezd ony ¤¤¤§¨£¥
,(dxf dcear `l¯ øáòé íâå,dxiard lr¯ âøäé ìàåm` §©©£Ÿ§©¥¨¥

x`yidle `ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek
zeixr ielib ,dxf dcear) zexiar ylya caln - miiga

oday ,(minc zekitye
l`e - bxdi" `ed oicd
dceara :lynl ,"xeari
eilr mitek m` - dxf
mei`a dxf dcear cearl
xeqnl eilr .ezbixd ly
cearl `le eytp z`
gewit ,oky .dxf dcear

ytpepi`ly xeqi` dgec
,ixd .dxf dcearit lry

dxezx`y oia lcad miiw
dcear oial zexiard
epcnl lirl eli`e ,dxf
dy`d dyery lcaddy

gex"dn raep ,dxf dcear oial se`ip xeqi` oia ,zt`pnd
dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi` dxf dcearay - "zehy
dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id se`ip xeqi`ae ,zxzeqnd
dne ,zexiard zxnege zelwl qgiizn df oi`y ,xaqdd

zexiar x`y dgec ytp gewityì"æç Leøôk eðéä11¯ :qgia) ©§§¥£©
:(zaya ytp gewitl,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz äøîà"¨§¨¨©¥¨¨©¨©©

¯ ,"äaøä úBúaL øîLiL éãkez`etx myle ,dleg mc`yk §¥¤¦§Ÿ©¨©§¥
lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d dk`ln zeyrl mikixv
xg`l xenyiy ick ,zg` zay - dlegd myl - ellgiy ,jk
xg`y zeaxd zezaydy ,`vei df lkny .zezay daxd okn
gewitl daiqd efe - dze` millgny ef zg` zay zegec ,jk

,zay dgecy ytp¯ úBøáòä úel÷ íeMî àìå,zay ly §Ÿ¦©¨£¥
¯ ïøîçåg eli`k xn`py ,dxf dcear enkxy`n lw zay leli §¨§¨

,dxf dcear¯ ,òãz]ly ozxnega e` ozelwa ielz xacd oi`y ¥©
,zexiardïéðòì äøæ-äãBáòk äìe÷Le äøeîç úaL éøäL¤£¥©¨£¨§¨©£¨¨¨§¦§©

¯ ,ãçà øáãì øîeî úèéçL"xnen" `edy in ,`ed oicdy §¦©¨§¨¨¤¨
dxeq` ezhigy - (zay leliga cinzn `ed) zayd z` llgl

,dxf dcear cearl "xnen" did eli`k ,dcn dze`aäøBé'a§¤
¯ ,úBéøò éelâì øîeîa ïk-ïéàM-äî ,á ïîéñ 'äòcepicy ¥¨¦¨©¤¥¥§¨§¦£¨

zay lelig xeng jkay ,ixd ,dxf dcearl "xnen" enk epi`
,zeixr ielibn¯ éëä elôàå,z`f lkaeäçBc Lôð çewt ©£¦¨¦¦©¤¤¤

¯ ;úBéøò éelb àìå úaLgewity dny ,xnel xyt` i`y ixd ©¨§Ÿ¦£¨
xeng zeixr ieliby zngn `ed ,zeixr ielib dgec dpi` ytp
zay dxeng ,dhigyl qgiay ixd mi`ex ep` ,oky ,xzei
dl` mixac oi`y xnel gxkdd ony ixd ."cg` xacl xnen"n

.zexiard ly ozelwe ozxnega miielzáeúkä úøæâc àlà¤¨¦§¥©©¨
¯ .[àeäeli`e ,oze` dgec ytp gewit - zexiar x`yl qgiay

oi` - minc zkitye zeixr ielib ,dxf dcear :zexiard ylya
,zexiard ly ozxnegl qgia j` .oze` dgec ytp gewit
dxiard lray ,zenxebd
d"awdn cxtp didi
z` dyer `edy drya
mey ,xen`k ,oi` ,dxiard
iciÎlry ,xg`n ,lcad

lkwgxzn `ed ,dxiar
.d"awdn wegix zilkz
gex"d ilel ,jk meyne
lr dqknd "zehy
`l ,zxzeqnd dad`d
.dxiar xaer icedi did
m`y ,xaqei oldl ,mxa
dxiar oia lcad miiw ok`
zcna ,dipyl zg`

`hazn df - ;d"awdn dxiard lra ly ecexitixg`ziiyr
icia dzine zxk oypery zexiard oia lcad miiw f` ,dxiard

;df yper odilr oi`y zexiard oial minyøçàlL àlà¤¨¤§©©
äúéîe úøk ïäa ïéàL úBøáòî àéä íà ,àèçä äNòî©£¥©¥§¦¦¥£¥¤¥¨¤¨¥¦¨
úúøëðå éøîâì äúî úéäìàä BLôð ïéàL ,íéîL éãéa¦¥¨©¦¤¥©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥§¦§¤¤
dúæéçàå dúe÷ác úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç íéäìàa dLøMî¦¨§¨¥Ÿ¦©¦©¤¦§©§¨§¥¨©£¦¨¨

¯ äæ àèça dLøLaznyp ly dcegi`dyxeya ,icedi ly e §¨§¨§¥§¤
dyxeyl ziwl`d ytpd oiay xywdy xg`ne ,mbtp - zewl`a
ytpd zexyt`a yi ,oldl xaqeiy itk ixd ,lilk wzep `l
aey axwzdle ,dtilwa mzcixin zelrzdl sebde zindad
dzine zxk oypery zexiar eli`e .ziwl`d ytpd zyecwl
,mbtp - dyxeyl ytpd oiay xywdy cala ef `l ,miny icia
oiay xywdy ,xg` mewna xaqeny itk .lilk wzip `ed `l`

"ezlgp lag awri" - "lag"l dnec ,d"awdl icedi12:xnelk ,
icedi ly eznyp zexywnd zeevnd dxyr ylye ze`n yy
.minip b"ixzn xefyd lag znbeca od ,iwl`d dyxey mr
rxwp `ed oi` la` ,lagd ylgp - minipdn dnk mirxwpyk
zg` "dnip" zrxwp - zg` dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl
oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl dnypd z` xywnd "lag"a
,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df ixd miny icia dzine zxk
lr miyperd zxnegy ,owfd epax xiaqn da ,ddbd d`a
,oky .zenbet zexiardy mbtd lcebl m`zda `id - zexiar
ytpd z` jkfle zewpl ixd `id ,miyperd zilkze zxhn
ziiyra enzkp mipeilrd zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn
lceb itl md - yperd lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard
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íéøîà éèå÷éì
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù

éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù
éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò

úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå
äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä

ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî
éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå
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ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

:mbtde mzkdLôpa íâtä úðéça é÷elçå Cøò éôìe)* ääâä§¦¤¤§¦¥§¦©©§¨©¤¤
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe- zg` dxiar iciÎlr deedznd mbtd §¨§¨¨¤§¦

,zxg` dxiarn deedznd mbtdn dpeyúðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©
¯ ,äfä íìBòa Bà ípäéba Lðòäå ÷eønämc`y mixeqid ©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨©¤

Îmlera e` mepdiba laeq
z` zewpl micreind ,dfd

,eytpàèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§
¯ ãçéî Lðòezxhny Ÿ¤§ª¨

:`idøéáòäìe ÷øîì§¨¥§©£¦
¯ ,íâtäå Ceìëlä©¦§§©§¨
.dyxeyae ytpa eyrpy
úøëå äúéî éáiça ïëå§¥§©¨¥¦¨§¨¥
:(äåLa ílk ïéîâBt ïéà¥§¦ª¨§¨¤

¯ixg` ,mipt lk lr ,j`
m` - dxiard ziiyr
eilr oi`y `hga xaecnd
icia dzine zxk xeqi`

:f` - minyBLôð íb éøä£¥©©§
úéîäaä úéðeiçä©¦¦©§¥¦
ïëå ,Bôeâa úLaìîä©§ª¤¤§§¥
íéìBòå íéøæBç ,Bôeb§¦§¦
ätì÷e àøçà-àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨§¦¨

¯ ,Bæzrya ecxi oda
,`hgd ziiyríéáø÷úîe¦§¨§¦

¯ íäa úLaìîä úéäìàä Lôð úMã÷ìzindad ytpa ¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤
,sebaeäðéîànä¯cinz dpin`n ziwl`d ytpd.ãçà 'äa ©©£¦¨©¤¨

¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa äúéä àèçä úòLa íâå,oky §©¦§©©¥§¨§¨§¨§¨¦¦§¨¥
,dxiard z` zxaery ef `id ,sebd zervn`a ,zindad ytpd
zrya mb ,d"awdl dpn`p zx`yp ziwl`d ytpd eli`e

;`hgd ziiyr¯ äúéäL ÷ø,ziwl`d ytpdúeìb úðéçáa ©¤¨§¨¦§¦©¨
¯ äàéèçnä ,àøçà-àøèqî úéîäaä Lôð CBz Lnî©¨¤¤©§¥¦¦¦§¨¨¢¨©©£¦¨

zindad ytpdìBàL é÷îòa dnò ezãéøBîe óebä úà¤©¦©¦¨§¦§¥§
äãBáò útì÷e àøçà-àøèqä úàîè úçz ähî ähîì§©¨©¨©©ª§©©¦§¨¨¢¨§¦©£¨

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæd`ihgn zindad ytpdy drya ixd ¨¨¦§§¥
`vnpy in enk ;zelba da ziwl`d ytpd z`vnp - sebd z`
ytpd oi` mb jk ,epevxk eizelert f` lret epi`y ,zelba
lr ritydl ,ixd `ed dpevxy ,dzlert f` zlret ziwl`d
itk ,d"awd mr oxywle zeevne dxez ly dceara sebd
z`vnp ziwl`d ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy
wenrd medza `hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba

,`xg` `xhqde dtilwd ly xzeia,äfî ìBãb úeìb Eì ïéàå§¥§¨¨¦¤
¯,`heg mc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`nàøâàî"¥¦§¨

¯ ,"'eë äîø,"xzeia wenr xeal - xzeia deab bbn" dcixid ¨¨
wenrd medzl - dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn

,`xg` `xhqd ly xzeiaìéòì øàaúpL Bîëe13LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤
àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§

úé¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadbixcna `id dnypdy ixd ¦§¨¥§¨§¨¤¨§

zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp
mc`dy drya ,`xg` `xhqe zetilw ly xzeia zezegpd

,`hegBãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦
¯ åéðt ïîBèå ähîì,jlnd lyàìî àqkä úéa CBúa §©¨§¥¨¨§¥©¦¥¨¥

ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö¨¤¥§¤§
äNBò elôà ,äfî ìBãb̈¦¤£¦¤

¯ ,äòL éôì ïkenk ¥§¦¨¨
icedi xy`ky ,eppipra
dnypd z` gwel
ey`x" d`lir dnkgny
dze` cixene - "jln ly
,`xg` `xhqa ,zelba
- "d`ev `iw" z`xwpd
wx `id ef dcixi ixd
ziiyr zrya ,ipnf ote`a
ziiyr ixg` ,oky .`hgd
ytpd z`vei - `hgd
zelbdn ziwl`d
lkae - `xg` `xhqde
ef zipnf dcixia yi z`f
,xzeia lecb oealr meyn
-àøèñå úBtìwäL¤©§¦§¦§¨
àé÷" úBàø÷ð àøçà̈¢¨¦§¨¦

¯ :òãBpk ,"äàBö,ixd ¨©©
,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ,`hgd dyrn ixg` wxy

zervn`a d"awdn micxtp - `hgd dyrn zrya eli`elk
`idy ,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn .dxiar
yi - epnn cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl ripnd gekd

n rpnidl ezexyt`alkmiiwle dxiarlk.zeevnd
`ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta
`iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxf dcear cearl
,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxd
"mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian cg`ay
mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi miliig -
wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze` ewifgd zeax
zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine micedin mze`
xqiwd m` mbe ,ytpd z` xeqnl mikixv ,dlilg dpen`d
dnk xeark .elewa renyl xeq` - z`f zeyrl devn envr
d`xe ,eipeni`a `avd z` xwal iqexd xqiwd `a ,mipy
xqiwd l`y .mipeni`a cgeina mipiihvn miliigdn micg`
awri ipyd ,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl
mzc z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde

.olvilÎ`pngxxn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr
z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd mdl
renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd m` mbe .ytpd
yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l` cin evtwe ,elewa
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¯ Lôð,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcla`) dxezd ony ¤¤¤§¨£¥
,(dxf dcear `l¯ øáòé íâå,dxiard lr¯ âøäé ìàåm` §©©£Ÿ§©¥¨¥

x`yidle `ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek
zeixr ielib ,dxf dcear) zexiar ylya caln - miiga

oday ,(minc zekitye
l`e - bxdi" `ed oicd
dceara :lynl ,"xeari
eilr mitek m` - dxf
mei`a dxf dcear cearl
xeqnl eilr .ezbixd ly
cearl `le eytp z`
gewit ,oky .dxf dcear

ytpepi`ly xeqi` dgec
,ixd .dxf dcearit lry

dxezx`y oia lcad miiw
dcear oial zexiard
epcnl lirl eli`e ,dxf
dy`d dyery lcaddy

gex"dn raep ,dxf dcear oial se`ip xeqi` oia ,zt`pnd
dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi` dxf dcearay - "zehy
dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id se`ip xeqi`ae ,zxzeqnd
dne ,zexiard zxnege zelwl qgiizn df oi`y ,xaqdd

zexiar x`y dgec ytp gewityì"æç Leøôk eðéä11¯ :qgia) ©§§¥£©
:(zaya ytp gewitl,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz äøîà"¨§¨¨©¥¨¨©¨©©

¯ ,"äaøä úBúaL øîLiL éãkez`etx myle ,dleg mc`yk §¥¤¦§Ÿ©¨©§¥
lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d dk`ln zeyrl mikixv
xg`l xenyiy ick ,zg` zay - dlegd myl - ellgiy ,jk
xg`y zeaxd zezaydy ,`vei df lkny .zezay daxd okn
gewitl daiqd efe - dze` millgny ef zg` zay zegec ,jk

,zay dgecy ytp¯ úBøáòä úel÷ íeMî àìå,zay ly §Ÿ¦©¨£¥
¯ ïøîçåg eli`k xn`py ,dxf dcear enkxy`n lw zay leli §¨§¨

,dxf dcear¯ ,òãz]ly ozxnega e` ozelwa ielz xacd oi`y ¥©
,zexiardïéðòì äøæ-äãBáòk äìe÷Le äøeîç úaL éøäL¤£¥©¨£¨§¨©£¨¨¨§¦§©

¯ ,ãçà øáãì øîeî úèéçL"xnen" `edy in ,`ed oicdy §¦©¨§¨¨¤¨
dxeq` ezhigy - (zay leliga cinzn `ed) zayd z` llgl

,dxf dcear cearl "xnen" did eli`k ,dcn dze`aäøBé'a§¤
¯ ,úBéøò éelâì øîeîa ïk-ïéàM-äî ,á ïîéñ 'äòcepicy ¥¨¦¨©¤¥¥§¨§¦£¨

zay lelig xeng jkay ,ixd ,dxf dcearl "xnen" enk epi`
,zeixr ielibn¯ éëä elôàå,z`f lkaeäçBc Lôð çewt ©£¦¨¦¦©¤¤¤

¯ ;úBéøò éelb àìå úaLgewity dny ,xnel xyt` i`y ixd ©¨§Ÿ¦£¨
xeng zeixr ieliby zngn `ed ,zeixr ielib dgec dpi` ytp
zay dxeng ,dhigyl qgiay ixd mi`ex ep` ,oky ,xzei
dl` mixac oi`y xnel gxkdd ony ixd ."cg` xacl xnen"n

.zexiard ly ozelwe ozxnega miielzáeúkä úøæâc àlà¤¨¦§¥©©¨
¯ .[àeäeli`e ,oze` dgec ytp gewit - zexiar x`yl qgiay

oi` - minc zkitye zeixr ielib ,dxf dcear :zexiard ylya
,zexiard ly ozxnegl qgia j` .oze` dgec ytp gewit
dxiard lray ,zenxebd
d"awdn cxtp didi
z` dyer `edy drya
mey ,xen`k ,oi` ,dxiard
iciÎlry ,xg`n ,lcad

lkwgxzn `ed ,dxiar
.d"awdn wegix zilkz
gex"d ilel ,jk meyne
lr dqknd "zehy
`l ,zxzeqnd dad`d
.dxiar xaer icedi did
m`y ,xaqei oldl ,mxa
dxiar oia lcad miiw ok`
zcna ,dipyl zg`

`hazn df - ;d"awdn dxiard lra ly ecexitixg`ziiyr
icia dzine zxk oypery zexiard oia lcad miiw f` ,dxiard

;df yper odilr oi`y zexiard oial minyøçàlL àlà¤¨¤§©©
äúéîe úøk ïäa ïéàL úBøáòî àéä íà ,àèçä äNòî©£¥©¥§¦¦¥£¥¤¥¨¤¨¥¦¨
úúøëðå éøîâì äúî úéäìàä BLôð ïéàL ,íéîL éãéa¦¥¨©¦¤¥©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥§¦§¤¤
dúæéçàå dúe÷ác úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç íéäìàa dLøMî¦¨§¨¥Ÿ¦©¦©¤¦§©§¨§¥¨©£¦¨¨

¯ äæ àèça dLøLaznyp ly dcegi`dyxeya ,icedi ly e §¨§¨§¥§¤
dyxeyl ziwl`d ytpd oiay xywdy xg`ne ,mbtp - zewl`a
ytpd zexyt`a yi ,oldl xaqeiy itk ixd ,lilk wzep `l
aey axwzdle ,dtilwa mzcixin zelrzdl sebde zindad
dzine zxk oypery zexiar eli`e .ziwl`d ytpd zyecwl
,mbtp - dyxeyl ytpd oiay xywdy cala ef `l ,miny icia
oiay xywdy ,xg` mewna xaqeny itk .lilk wzip `ed `l`

"ezlgp lag awri" - "lag"l dnec ,d"awdl icedi12:xnelk ,
icedi ly eznyp zexywnd zeevnd dxyr ylye ze`n yy
.minip b"ixzn xefyd lag znbeca od ,iwl`d dyxey mr
rxwp `ed oi` la` ,lagd ylgp - minipdn dnk mirxwpyk
zg` "dnip" zrxwp - zg` dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl
oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl dnypd z` xywnd "lag"a
,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df ixd miny icia dzine zxk
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ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

"ּוַמְרֵאיֶהם  רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ הּוא   – ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ אֹור"  "ּתֹוָרה   – יֶהם"  ּוַמֲעׂשֵ
י ָהַרב ְמַנֵחם  ֵקן ִמּפִ נּו ַהּזָ ָמעֹו ַרּבֵ ר ׁשְ ִפי ֲאׁשֶ בּועֹות תקכ"א – ּכְ ָ יאּות – ַחג ַהּשׁ ׂשִ לֹו ֶאת ַהּנְ ַעת ַקּבְ ׁשְ ּבִ
י  ּפִ ַעל  רּוׁש  ַהּדְ ֵאר  ּבֵ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַרק  ַמֲעָמד,  אֹותֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ  – ָהָאֶרץ'  ִרי  'ּפְ ַעל  ּבַ  – ֵמהָארָאדָאק  מֶעְנְדל 

ִסְגנֹונֹו.

ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא 
כו' וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם דכל 
אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת המוח 
והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער זָאל 
דָאס וויסען  בהשגה והבנה דוקא,  וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, 

וכתיב: וידעת היום גו'.

ִנְמָצא  ל  ּכָ ַמְמִציא  ִראׁשֹון  ָמצּוי  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ֵליַדע  "ם:  ָהַרְמּבַ ּוִבְלׁשֹון  ָהִראׁשֹוָנה,  ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות 
ְוַהְינּו  ֶכל,  ְוַהּשֵׂ ַהּמַֹח  ִמְצַות  ִהיא  ֱאלֶֹקיָך",  ָאֹנִכי ה'  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה,  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ֶזה  ָבר  ּדָ ִויִדיַעת  כּו' 
ִמים ִעם ה', חֹוַבת ַהּמַֹח  ׁשּוָטה ּוְלָבבֹו ּתָ ֱאמּוָנה ּפְ ה' ּבֶ ָרֵאל הּוא ַמֲאִמין ּבַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֲהַגם ּדְ ּדַ
ָגה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו " ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֶכל ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ ְוַהּשֵׂ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוֲהָבָנה ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

ָיַדִים  הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת  י "ַהּגָ ּפִ ָביו: ַעל  ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ ּבְ "ּב[ ּכֹוֵתב  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יַח  ָמתֹו ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ְ ִמּשׁ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ְוַהּיַ ת  ַהּדָ ִחּזּוק  ל  ׁשֶ ִמְפָעל  ָכל  ּבְ ִראׁשֹוָנה  ׁשּוָרה  ּבְ ַלֲעֹמד  ִיְחיּו  ַהֲחִסיִדים  ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ חֹוַבת 
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
פון  געשַאפען  זיינען  געזעצען  מענשליכע  לעבען.  פון  בַאשָאפען  ווערט  וועלכער 
לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לאנד. 
תורת ה', איז דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת 

אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

ִמּתֹוְך  נֹוְצרּו  ֱאנֹוׁש  י  ֻחּקֵ ים.  ֵמַהַחּיִ ּנֹוָצר  ׁשֶ ֹחק  ים. ב(  ַחּיִ ּיֹוֵצר  ׁשֶ ֹחק  ים: א(  ֻחּקִ סּוֵגי  ֵני  ׁשְ ִמים  ַקּיָ
ים.  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די 
רביצין זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון 
זיך און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא 

וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ "ׁשֶ ים:  ָנׁשִ ה  ְלַכּמָ אֹוֶמֶרת  ִנית  ָהַרּבָ יַצד  ּכֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַמע  ְוׁשָ ן  ּמֵ ִהְזּדַ ֵמַחְדרֹו,  ָיְצאֹו  ּבְ ַעם,  ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך הּוא! ְוָנַפל ַעל  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ֵמַעְצמֹו  ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ  – ּוְרֶאיָנה"  "ְצֶאיָנה  ָאַמר:  ֵבקּות'  ֵמַה'ּדְ ִהְתעֹוְררֹו  ּבְ ֵבקּות.  ּדְ ּלֹו  ּכֻ ֶלת,  ַהּדֶ ְמזּוַזת 
דֹוׁשֹות  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֶ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוִלְראֹות ֱאלֹקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
ששי



היום יום . . . קח

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וינועו, עס איז  זיי הָאבען דערזעהן גטליכקייט איז שוין  וינועו, אז  וירא העם 
געווָארען א תנועת חיים.

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאלֹקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

רּום,  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ָתם  ּוְפֻעּלָ ים  ִהּלִ ּתְ סּוֵקי  ּפְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם   – ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ָאַמר   – ם  ְיַדְעּתֶ ִאּלּו 
ִעּלּוי ַאַחר  ִחּצֹות, ְועֹוִלים ּבְ ל ַהּמְ ים ׁשֹוְבִרים ּכָ ִהּלִ ְזמֹוֵרי ּתְ ּמִ ְדעּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּתֵ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ִעּלּוי ּבְ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  שבט י"ח ראשון יום חבירו? בשבחי לספר מותר מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úáBèa øtñîä©§©¥§©£¥
ì ÷áà äæ éøä ¯ åéàðBN éðôaeøtñiL íäì íøBâ äfL ,òøä ïBL ¦§¥§¨£¥¤£©¨¨¨¤¤¥¨¤¤§©§

.Búeðâa¦§
א)בגמרא טז, בטובתו (ערכין אדם יספר אל "לעולם נאמר:

הרמב"ם  ומוסיף רעתו", לידי בא טובתו שמתוך חבירו של
יספר. לא שונאיו" "בפני שרק

אברהם' ה'מגן סק"ב)והקשה קנו סי' בגמרא (א"ח מסופר :
ב) קסד, על (ב"ב שבח דברי ואמר רבי לפני ישב שמעון שרבי

"כלך  רבי: לו והשיב חייטא, יהודה של הנאה ידו כתב
"שמתוך  לחשוש יש שבח דברי באמירת כי הרע", מלשון
של  שונאו היה לא שמעון רבי והרי רעתו", לידי בא טובתו

חייטא? יהודה
לבאר: ויש

כגון: ותלמידיהם חבריהם את שבחו שחכמים מצינו
חכמים" של שבחן מונה היה יהודה בן א)"איסי סז, ,(גיטין

הוא" גדול ש"אדם המנונא רב את שיבח חסדא (קידושין ורב

ב) בפניוכט, שלא אדם של שבחו לומר מותר וכן (עירובין .

חכם יח,ב) תלמיד של מהנהגותיו שאחת כתב הרמב"ם וגם .
חבירו" בשבח ש"מספר ה"ז)היא פ"ה .(לעיל

שאסור  להלכה סתירה יהיו לא הללו הדברים שכל וכדי
רק  הוא שהאיסור הרמב"ם ביאר חבירו, של בשבחו לספר

עליו  יאמר שונאו על שבח דברי כשישמע שמא שונאו, בפני
גנות. דברי

חייטא  יהודה על שבח דברי לומר רבי שאסר ומה
הרמב"ם  כתב כבר – שונאו היה לא שמעון שרבי אף

המשניות מט"ז)בפירוש פ"א "(אבות זה שהיה :lecb cnrna,
ההוא  הסופר כתיבת המשבח מעשה [רבי] הרב וגינה
גנותו  מסבב שאתה כלומר, הרע. מלשון כלך לו: ואמר
ומהם  שיאהבהו מי שמהם ההמון, בתוך אותו בשבחך
לזכור  שבחיו כשישמע שונאו ויצטרך שישנאהו, מי
נאמר  השבח כאשר הוא שהאיסור היינו ורעותיו", מומיו

אותו  השונא מישהו בהם ויש שיתכן קהל (עבודת בפני

.המלך)
מימוניות' ב'הגהות )וכתב שם ב"ב רש"י ע"פ בפני (סק"ה שגם

שמספר  מתוך כי בטובתו, מדאי יותר יספר "לא אוהביו
כתב  וכן גנותו". לידי יבא שלא אפשר אי מדותיו ומונה

בשולחנו הזקן סי"ב)אדמו"ר קנו סי' בטובתו (א"ח "המספר :
חברו ei`peyשל iptaאוmiax ipta שיש לחוש שיש מהעם

גורם  שהוא הרע, לשון אבק זה הרי משונאיו, אחד בהם
לספר  מותר אוהביו בפני אבל בגנותו. יספר ששונאו
ומונה  שמספר מתוך מדאי, יותר ירבה שלא ובלבד בשבחיו,

גנות". לידי יבוא שלא אפשר אי מדותיו

ה'תשע"ד  שבט י"ט שני יום הגוף  חובת - שבת צרכי הכנת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰úiNò åéðôì äéä̈¨§¨¨£¦©
éãé-ìò úBNòäì äåönì øLôà íà ¯ äøBz ãeîìúå äåöî¦§¨§©§¨¦¤§¨©¦§¨§¥¨©§¥

.Bãeîìz ÷éñôé àì ,íéøçà£¥¦Ÿ©§¦©§
הזקן אדמו"ר ה"ג)ומוסיף פ"ד תורה תלמוד "אפילו (הל' :

יפסיק  לא - עכשיו" נוהגין שאין וטהרות בקדשים עוסק
אחרים, ידי על לעשותה שאפשר מצווה לצורך תלמודו
גדולה  כן גם היא עצמה מצד תורה "תלמוד מצוות כי
לידי  מביא שהתלמוד משום רק ולא מצוות", משאר
בקדשים  הוא אם הלימוד את להפסיק יש כן (ואם מעשה

וטהרות).
ולהפסיק  בעצמו לעשותה אדם שחייב אחת מצוה ויש

בשבילה: תלמודו
שבת בהלכות הרמב"ם כתב ו)וכך הל' ל פי (פרק על "אף :

לצורך  שהן דברים לעשות חייב ביותר... חשוב אדם שיהיה
ומוסיף כבודו". הוא שזה בגופו, שבת השבת א)(מגמרא :קיט,

בהן  לבשל העצים מפצל שהיה מי מהם הראשונים, "חכמים

מולח  או זירא) (ר' מבשל שהיה מי ומהן, יוסף), ורב (רבה
(רבא)". בשר

הזקן אדמו"ר ב)ומבאר ס"ק קו"א ר"נ סי' דין (או"ח שהוא
יותר  בו ש"מצוה אף המצוות, בשאר כי בשבת מיוחד
המצווה  את עושה אומנותו, שתורתו מי הרי מבשלוחו",
לו  אסור כי שליח, ידי על אחרים ידי על לעשותה שאפשר
לעשותה  (שאפשר כזו מצווה לעשות כדי מתורתו להתבטל
בכל  תורתן את אלו אמוראים בטלו זאת ובכל אחרים), ע"י
בעצמו  דווקא להתעסק היא הגוף "חובת כי ושבת, שבת
הרמב"ם  שכתב כמו השבת", של כבודו שזהו משום

בגופו". השבת לצורך שהן דברים לעשות ש"חייב
בגופו  שבת בצרכי לעסוק האדם וחובת שמאחר אלא
ניכרת  בזה כי אחד, דבר בתיקון די השבת, כבוד משום היא

ערוך' ה'שולחן ובלשון השבת, לכבוד א)(שם פעולתו סע'

בעצמו להכין xac"ישתדל mey לצרכי מסוים) דבר (כלומר,
לכבדו". כדי שבת

ה'תשע"ד  שבט כ' שלישי יום וזקן  חכם מפני קימה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰éîï÷æ àeäL ¦¤¨¥
elôàå .åéðôì ïéãîBò ,íëç BðéàL ét-ìò-óà ,äð÷æa âìôîª§¨§¦§¨©©¦¤¥¨¨§¦§¨¨©£¦
áiç Bðéàå .äð÷æa âìônä ï÷fä éðôa ãîBò ,ãìé àeäL íëçä¤¨¨¤¤¤¥¦§¥©¨¥©ª§¨§¦§¨§¥©¨

.Bøcäì éãk àlà ,BúîB÷ àìî ãîòì©£Ÿ§Ÿ¨¤¨§¥§©§

ה'טור' רמד)והקשה סי' מפני (יו"ד לקום חייב אינו מדוע :
נלמדים  החיובים שני והרי חכם, מפני כמו קומתו מלא הזקן

זקן"? פני והדרת תקום, שיבה "מפני פסוק מאותו
מדבר  עליו חכם ילד לגבי היא הרמב"ם כוונת ותירץ:

אגרות קודש

 ב"ה  כ"א שבט תשי"ז

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו 

מלאכת שמים הרב ישראל שי' הכהן

שלום וברכה!

ונמסרה  השנה  תרומת  זוהי  מהסכום  וכנראה  ההמחאה,  בצרוף  השמות  רשימת  נתקבלה 

זו, הנה בכל יום מימות השנה הבע"ל יקוים ציווי  ויהי רצון שבדוגמת צדקה כללית  לקופת שפ"ה, 

בצבור  לו  עמדה  אשר  ולאיש  ומצות,  תורה  בעניני  עבידתי'  עביד  צ"ל  ויומא  יומא  כל  אשר  תוה"ק 

מהעיקרים בזה בענינים הנוגעים לרבים, והרי זיכתו ההשגחה העליונה להיות פעיל בעניני חינוך הכשר 

ואין לך דבר גדול מזה ובפרט בדורנו דור יתום, וכשמחפשים באמת מוצאים הדרכים איך להחדיר 

בהתלמידים והמחונכים בכלל יראת שמים התמדה בלימוד התורה והידור בקיום המצות,

על מנת להטפיח בכל  אלא שמובן שבכדי לפעול על אחרים צריכים להיות במדה של טופח 

ענינים אלו, וק"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ה'תשע"ד  שבט י"ח ראשון יום חבירו? בשבחי לספר מותר מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úáBèa øtñîä©§©¥§©£¥
ì ÷áà äæ éøä ¯ åéàðBN éðôaeøtñiL íäì íøBâ äfL ,òøä ïBL ¦§¥§¨£¥¤£©¨¨¨¤¤¥¨¤¤§©§

.Búeðâa¦§
א)בגמרא טז, בטובתו (ערכין אדם יספר אל "לעולם נאמר:

הרמב"ם  ומוסיף רעתו", לידי בא טובתו שמתוך חבירו של
יספר. לא שונאיו" "בפני שרק

אברהם' ה'מגן סק"ב)והקשה קנו סי' בגמרא (א"ח מסופר :
ב) קסד, על (ב"ב שבח דברי ואמר רבי לפני ישב שמעון שרבי

"כלך  רבי: לו והשיב חייטא, יהודה של הנאה ידו כתב
"שמתוך  לחשוש יש שבח דברי באמירת כי הרע", מלשון
של  שונאו היה לא שמעון רבי והרי רעתו", לידי בא טובתו

חייטא? יהודה
לבאר: ויש

כגון: ותלמידיהם חבריהם את שבחו שחכמים מצינו
חכמים" של שבחן מונה היה יהודה בן א)"איסי סז, ,(גיטין

הוא" גדול ש"אדם המנונא רב את שיבח חסדא (קידושין ורב

ב) בפניוכט, שלא אדם של שבחו לומר מותר וכן (עירובין .

חכם יח,ב) תלמיד של מהנהגותיו שאחת כתב הרמב"ם וגם .
חבירו" בשבח ש"מספר ה"ז)היא פ"ה .(לעיל

שאסור  להלכה סתירה יהיו לא הללו הדברים שכל וכדי
רק  הוא שהאיסור הרמב"ם ביאר חבירו, של בשבחו לספר

עליו  יאמר שונאו על שבח דברי כשישמע שמא שונאו, בפני
גנות. דברי

חייטא  יהודה על שבח דברי לומר רבי שאסר ומה
הרמב"ם  כתב כבר – שונאו היה לא שמעון שרבי אף

המשניות מט"ז)בפירוש פ"א "(אבות זה שהיה :lecb cnrna,
ההוא  הסופר כתיבת המשבח מעשה [רבי] הרב וגינה
גנותו  מסבב שאתה כלומר, הרע. מלשון כלך לו: ואמר
ומהם  שיאהבהו מי שמהם ההמון, בתוך אותו בשבחך
לזכור  שבחיו כשישמע שונאו ויצטרך שישנאהו, מי
נאמר  השבח כאשר הוא שהאיסור היינו ורעותיו", מומיו

אותו  השונא מישהו בהם ויש שיתכן קהל (עבודת בפני

.המלך)
מימוניות' ב'הגהות )וכתב שם ב"ב רש"י ע"פ בפני (סק"ה שגם

שמספר  מתוך כי בטובתו, מדאי יותר יספר "לא אוהביו
כתב  וכן גנותו". לידי יבא שלא אפשר אי מדותיו ומונה

בשולחנו הזקן סי"ב)אדמו"ר קנו סי' בטובתו (א"ח "המספר :
חברו ei`peyשל iptaאוmiax ipta שיש לחוש שיש מהעם

גורם  שהוא הרע, לשון אבק זה הרי משונאיו, אחד בהם
לספר  מותר אוהביו בפני אבל בגנותו. יספר ששונאו
ומונה  שמספר מתוך מדאי, יותר ירבה שלא ובלבד בשבחיו,

גנות". לידי יבוא שלא אפשר אי מדותיו

ה'תשע"ד  שבט י"ט שני יום הגוף  חובת - שבת צרכי הכנת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰úiNò åéðôì äéä̈¨§¨¨£¦©
éãé-ìò úBNòäì äåönì øLôà íà ¯ äøBz ãeîìúå äåöî¦§¨§©§¨¦¤§¨©¦§¨§¥¨©§¥

.Bãeîìz ÷éñôé àì ,íéøçà£¥¦Ÿ©§¦©§
הזקן אדמו"ר ה"ג)ומוסיף פ"ד תורה תלמוד "אפילו (הל' :

יפסיק  לא - עכשיו" נוהגין שאין וטהרות בקדשים עוסק
אחרים, ידי על לעשותה שאפשר מצווה לצורך תלמודו
גדולה  כן גם היא עצמה מצד תורה "תלמוד מצוות כי
לידי  מביא שהתלמוד משום רק ולא מצוות", משאר
בקדשים  הוא אם הלימוד את להפסיק יש כן (ואם מעשה

וטהרות).
ולהפסיק  בעצמו לעשותה אדם שחייב אחת מצוה ויש

בשבילה: תלמודו
שבת בהלכות הרמב"ם כתב ו)וכך הל' ל פי (פרק על "אף :

לצורך  שהן דברים לעשות חייב ביותר... חשוב אדם שיהיה
ומוסיף כבודו". הוא שזה בגופו, שבת השבת א)(מגמרא :קיט,

בהן  לבשל העצים מפצל שהיה מי מהם הראשונים, "חכמים

מולח  או זירא) (ר' מבשל שהיה מי ומהן, יוסף), ורב (רבה
(רבא)". בשר

הזקן אדמו"ר ב)ומבאר ס"ק קו"א ר"נ סי' דין (או"ח שהוא
יותר  בו ש"מצוה אף המצוות, בשאר כי בשבת מיוחד
המצווה  את עושה אומנותו, שתורתו מי הרי מבשלוחו",
לו  אסור כי שליח, ידי על אחרים ידי על לעשותה שאפשר
לעשותה  (שאפשר כזו מצווה לעשות כדי מתורתו להתבטל
בכל  תורתן את אלו אמוראים בטלו זאת ובכל אחרים), ע"י
בעצמו  דווקא להתעסק היא הגוף "חובת כי ושבת, שבת
הרמב"ם  שכתב כמו השבת", של כבודו שזהו משום

בגופו". השבת לצורך שהן דברים לעשות ש"חייב
בגופו  שבת בצרכי לעסוק האדם וחובת שמאחר אלא
ניכרת  בזה כי אחד, דבר בתיקון די השבת, כבוד משום היא

ערוך' ה'שולחן ובלשון השבת, לכבוד א)(שם פעולתו סע'

בעצמו להכין xac"ישתדל mey לצרכי מסוים) דבר (כלומר,
לכבדו". כדי שבת

ה'תשע"ד  שבט כ' שלישי יום וזקן  חכם מפני קימה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰éîï÷æ àeäL ¦¤¨¥
elôàå .åéðôì ïéãîBò ,íëç BðéàL ét-ìò-óà ,äð÷æa âìôîª§¨§¦§¨©©¦¤¥¨¨§¦§¨¨©£¦
áiç Bðéàå .äð÷æa âìônä ï÷fä éðôa ãîBò ,ãìé àeäL íëçä¤¨¨¤¤¤¥¦§¥©¨¥©ª§¨§¦§¨§¥©¨

.Bøcäì éãk àlà ,BúîB÷ àìî ãîòì©£Ÿ§Ÿ¨¤¨§¥§©§

ה'טור' רמד)והקשה סי' מפני (יו"ד לקום חייב אינו מדוע :
נלמדים  החיובים שני והרי חכם, מפני כמו קומתו מלא הזקן

זקן"? פני והדרת תקום, שיבה "מפני פסוק מאותו
מדבר  עליו חכם ילד לגבי היא הרמב"ם כוונת ותירץ:
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כן  ועל חכמתו מחמת כבוד לנהוג צריך בו שגם זו, בהלכה
כבודו, מתמעט בכך כי בשנים זקן מפני לגמרי לקום לו אין
אינו  ובזה מפניו, מעט שיתנועע היינו 'הידור' רק יעשה ולכן
זקן  מפני לקום צריך רגיל אדם אך שלו, מכבודו ממעיט

חכם. מפני כמו קומתו, מלוא בשנים
המאירי ב)אך לב, אין (קידושין חכם שאינו זקן שמפני כתב

מדברי  כן הבין וכנראה קומתו, מלוא לעמוד חייבים
השולחן' וה'ערוך י)הרמב"ם. רמד, המנהג (יו"ד שכן העיד

מתנועעים  בשנים זקן ולפני קומתו מלוא קמים ת"ח שלפני
מעט.

שחיוב  מאחר הטור: קושיית כך על קשה לכאורה אך
דינם? נשתנה מדוע פסוק מאותו נלמד וחכם זקן מפני הקימה

אינו  חכם מפני קומתו מלוא הקימה שחיוב לפרש ויש
כי  זקן", פני והדרת תקום שיבה "מפני הכתוב מעצם נלמד
משום  אלא קומתו מלוא לקום שצריך ראיה אין מכך
אמות  ארבע ממרחק מפניו לעמוד צריך חכם שהרואה
מלוא  כשעומד רק שייך וזה ה), (הלכה לעיל כמבואר
זה  ודין ממושך. זמן לעמוד קשה מועטת בקימה כי קומתו
וממילא  בשנים, בזקן ולא בחכם רק נאמר אמות ארבע של

קומתו. מלא מפניו לעמוד שצריך לכך מקור אין
די  בחכם וגם בזקן גם תורה מדין כי יתכן ועוד:
קומתו, מלוא חכם מפני לקום חייבו מדרבנן ורק ב'הידור',

בשנים. בזקן ולא בחכם רק ותיקנו
(`r 'r n"eg awri ixn`)

ה'תשע"ד  שבט כ"א רביעי יום וערב' 'שתי צורת בה שיש במכונית נסיעה

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰íéaø íéøôñ§¨¦©¦
àlL ,àeä-Ceøa-LBãwä eðeö ...dúãBáòa íéáëBë éãáBò eøaç¦§§¥¨¦©£¨¨¦¨©¨¨¤Ÿ
äøevä úeîãa ìkzñäì elôàå ...ììk íéøôqä ïúBàa úBø÷ì¦§§¨©§¨¦§¨©£¦§¦§©¥¦§©¨

."íìéìàä ìà eðôz ìà" :øîàpL ,øeñà̈¤¤¡©©¦§¤¨¡¦¦
רש"י כתב)לדעת ד"ה א. קמט, "אל (שבת מהפסוק למדים

האלילים" אל מדעת תפנו נוטים אתם 'חללים',"אשר מלשון ('אלילים'

שם) רש"י - לבכם" וחלל מצוירת לבבכם בדמות להסתכל שאסור
לדעת  אך זרה, לעבודה ולא לנוי נעשתה אם אף

ודיוקני)התוספות ד"ה עשויה (שם הדמות אם רק הוא האיסור
לזה  וראיה מותר. לנוי, עשויה אם אבל זרה, לעבודה

א)מהאמור נ, 'בנן (ע"ז מכונה היה סמאי ברבי מנחם שרבי
משמע  מטבע, בצורת הסתכל שלא משום קדושים' של

כאן הרמב"ם דעת וכן איסור. אין הדין (כסף שמעיקר

.משנה)
אברהם' ה'מגן סקכ"ג)וכתב שז סי' כדעת (א"ח שהמנהג

לשם  העשויה "בדיוקנא רק לאסור והתוספות, הרמב"ם
נעשתה  לא אם גם האוסרים לדעת וגם אלילים". עבודת

זרה  ועוד)לעבודה כדוגמת (רש"י בעיון בהסתכלות רק ,

מותרת  בעלמא ראיה אבל אסור, - מטבע בצורת הסתכלות
שנפסק  הקשת ראיית לעניין החילוק (כעין הדעות לכל

ערוך' ס"א)ב'שלחן רכט סי' בקשת,(א"ח להסתכל שאסור
מותרת  שטחית ראיה אבל מעמיקה להסתכלות והכוונה

לראותה). צריך עליה לברך כדי שהרי
הלוי' לז)וה'שבט סי' לנסוע (ח"ח מותר האם בשאלה דן

את  והביא וערב'. 'שתי צורת בה שמונח גוי של במכונית
ערוך' ה'שלחן סט"ו)דברי קמו סי' בנוי (יו"ד להסתכל שאסור

ואינו  נוי של ענין אינו שאם ומשמע מזה, נהנה אם אלילים
איסור. אין ליהנות, מתכוין

עבודה  לשם שנעשתה צורה בדמות להסתכל והאיסור
בהתבוננות  כשמסתכל רק הוא זו, בהלכה האמור זרה,

לעיל) המ"א אל (וכדברי תפנו 'אל הפסוק משמעות שזו
בראיה  אבל מכוונת, והסתכלות פניה היינו האלילים',
ב'ספר  אמנם הדין. מן איסור אין כוונה, ללא שטחית

קעח)חסידים' לנסוע (סי' אבל בעלמא, בראיה גם החמיר
ואין  הסתכלות כוונת כל ללא ע"ז צורת בה שיש במכונית

להתיר. יש זו, מנסיעה להימנע אפשרות

ה'תשע"ד  שבט כ"ב חמישי יום בתורה  הכתובה זרה עבודה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úãBáò ìëå§¨£©
øBòt ïBâk ,dîL øékæäì øzî Lãwä éáúëa äáeúkä íéáëBk¨¦©§¨§¦§¥©Ÿ¤ª¨§©§¦§¨§§

.ïäá àöBiëå ãâå Báðe ìáe¥§§¨§©¥¨¤
ה'יראים' כתב ההיתר עה)בטעם שהתורה (סי' "כיון :

כמה  מצאנו הרי קשה: ולכאורה נתבטלה". ודאי הזכירה
'בעל  כגון התבטלו, ולא בתורה שהוזכרו זרה עבודה מיני

ובגמרא בלק בפרשת המוזכר א)פעור' סד, הובא (סנהדרין
הגמרא? בזמן שאירע זו בעבודהֿזרה מעשה

והביאור:
לה  ניתנת שבכך משום הוא זרה עבודה הזכרת איסור
משום  אין בתורה הכתובה זרה עבודה בהזכרת אך חשיבות,
הבל  שהם להראות כדי היא בתורה ההזכרה שכן חשיבות,

כמוש' עם 'אבדת כגון תועלת, בהם חוקת)ואין או (פרשת

מותר  ולכן במגפה, שמתו פעור לבעל העובדים נענשו כיצד
בהקשר  להזכירה הכוונה הסתם מן כי זו זרה עבודה להזכיר

בתורה. מופיעה היא שבו
התוספות דברי מבוארים שלא)ובזה ד"ה ב סג, אשר (סנהדרין

בתורה, הכתובה זרה עבודה שם להזכיר שמותר למרות
כבר  בתורה הכתובה זרה עבודה כל ואם בה. לנדור אסור
מובן, האמור לפי אך בה? לנדור אסור מדוע התבטלה,
מתפרשת  שאז בסתם כשמזכירה רק הוא ה'ביטול' כי
אך  בתורה, שמופיעה כפי שלילתה של בהקשר ההזכרה
ולכן  אצלו חשובה שהיא מוכיח הרי בה, נודר כאשר

אסור. הדבר
כיצד  הקשה: התוספות לבעלי זקנים' 'דעת ובפירוש
לפני  ויחנו ישראל בני אל "דבר רבנו למשה הקב"ה אמר
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צפון" ב)בעל יד, 'המתן (בשלח לחברו לומר לאדם אסור והרי ,
לאדם  רק הוא שהאיסור ותירץ פלונית'? זרה עבודה בצד לי
שהקב"ה  במדרש נאמר הרי תמוה: ולכאורה לקב"ה. ולא
ומשפטיו  חוקיו ליעקב דבריו ("מגיד התורה כל את מקיים
לעשות  לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה – לישראל"

ולשמור")!

את  שמחשיב הוא האיסור יסוד כי מובן, האמור ולאור
אמת  שהוא הקב"ה של דיבורו אך בדיבורו, זרה העבודה
הוא  שיסודה זרה העבודה את לחלוטין שולל מוחלטת,
ולכן  במציאותה, והכרה לטעות מקום שום נותן ואינו שקר

אצלו. קיים לא האיסור
(167 'r bk wlg zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  שבט כ"ג שישי יום זרה  בעבודה - גורם' וזה 'זה דין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úà ïäa ÷éqä¦¦¨¤¤
.Bá äôàéå øzä ìL íéøçà íéöòa ÷éqé Ck-øçàå ,ïvé ,øepzä©©ª©§©©¨©¦§¥¦£¥¦¤¤¥§¤¡¤

.äàðäa äøeñà útä ¯ Bðpö àìå útä úà Bá äôà̈¨¤©©§Ÿ¦§©©£¨©£¨¨
תנאים כו,ב)נחלקו דבר (פסחים היינו גורם', וזה 'זה בדין

איסור. של ואחד היתר של אחד גורמים, שני ידי על הנעשה
בעצי  חדש תנור הסיק אם אסור', גורם וזה ש'זה הדעה לפי

שתיאפה uzeiאשרה ופת זה היסק ידי על נגמרה כי התנור,
והיתר  איסור ידי על אפייתה היתר, בעצי יוסק אם אף בו,
'זה  כהאומרים פוסק הרמב"ם אבל אסור, גורם' וזה ו'זה
לא  אשרה בעצי שהוסק חדש תנור ולכן מותר', גורם וזה

אלא רש"י)oveiיותץ זהֿ בהיסק פת בו יאפה הצינון (שלא ואחר
היתר. עצי עם בו לאפות מותר

משנה': ה'כסף והקשה
הפת  צננו, ולא הפת את בו "אפה וכתב סתם הרמב"ם
הפת  ישן בתנור ובין חדש בתנור שבין ומשמע אסורה"
אשרה  בעצי היא האפיה ישן בתנור הרי להבין: ויש אסורה.

מותר'? גורם וזה ו'זה היתר של ותנור איסור של

וביאר:
נאפתה  שבו החום אם רק הוא גורם' וזה 'זה של ההיתר
או  האש את (שגרף האשרה מעצי ישירות בא לא הפת
מעצי  ישירות בא והחום כנגדה' 'אבוקה אם אבל שדעכה),
חלק  וכאילו בפת' עצים שבח 'יש כי אסורה, הפת האשרה
אוסר  כאן הרמב"ם שבו האופן וזה בפת, נבלע מהאשרה
את  גרף אם אבל ישן, בתנור גם אשרה בעצי שנאפתה פת

מותרת. הפת - התנור מחום היא הפת ואפיית האש
אברהם' )וה'מגן סק"ה תמה סי' הרמב"ם (א"ח שלדעת נקט

ביטול  דין בהם שיש באיסורים רק מותר גורם' וזה 'זה
שאיסורה  זרה בעבודה אבל וכדו'), במאתיים או (ברוב
שנאפתה  הפת ישן בתנור וגם אסור', גורם וזה 'זה במשהו

אסורה. אשירה בעצי
הזקן אדמו"ר )אך סק"ו תמה סי' א"ח אחרון סובר (קונטרס

זרה  בעבודה גם גורם' וזה 'זה מתיר שתנור שהרמב"ם שהרי
– אשרה בעצי לישן,oveiשהוסק חדש בין חילק "ולא

ליה" סגי בצינון חדש הנ"ל).דאפילו משנה הכסף (כדברי

ה'תשע"ד  שבט כ"ד קודש שבת 'קוסם'? לראות מותר האם

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úà æçBàä̈¥¤
úkî ä÷Bì ¯ äNò àì àeäå äNòL äàøiL ,àeäå ,íéðéòä̈¥©¦§¤©§¤¤¨¨§Ÿ¨¨¤©©
"Eá àöné àì" ììëa óMëîa øîàpL äæ åàlL éðtî ;úecøî©§¦§¥¤¨¤¤¤¡©¦§©¥¦§©Ÿ¦¨¥§
.åéìò ïé÷Bì ïéàå ,àeä ïéc-úéa úúéî úøäæàì ïzpL åàìå ,àeä§¨¤¦©§©§¨©¦©¥¦§¥¦¨¨
לעיל  לדבריו סותרים זו בהלכה הרמב"ם דברי לכאורה,

שעושה (ה"ט) הרואים בפני ומדמה העיניים את האוחז "וכן :
ולוקה", מעונן בכלל זה הרי עשה לא והוא תמהון מעשה
כאן  ואילו תעוננו', 'לא משום לוקה עיניים אחיזת שעל הרי
מרדות' 'מכת אלא לוקה אינו עיניים אחיזת שעל כתב

(מדרבנן)?
המהרי"ק עז)ותירץ שמדמה (שורש הרמב"ם כתב לעיל :

נכלל  וזה מהטבע, החורג דבר היינו תמהון', 'מעשה שעושה
במראה  מדובר אך מהתורה, כך על ולוקה תעוננו' ב'לא
הדבר  שבאמת אלא עולם, של שבטבעו דבר עיניים באחיזת
לא  וזה נעשה, כאילו שייראה בכישוף גורם והוא נעשה לא
אין  כישוף ועל כישוף, משום אלא תעוננו' 'לא משום נאסר
לאזהרת  שניתן לאו שהוא משום הרמב"ם, כדברי לוקים,

דין. בית מיתת
קעט)והב"ח סי' מדובר (יו"ד לעיל אחר: באופן מחלק

ידיים  זריזות כגון תחבולה ידי על עיניים באחיזת כשעושה
כן  שעושה מדובר כאן אך ולוקה, תעוננו' 'לא משום ואסור

מהתורה. לוקים אין כישוף ועל כישוף באמצעות
המצוות בספר הרמב"ם מדברי מובן לב)וכן "מעונן (ל"ת :

קלות  התחבולה מן גדול מין והוא עיניים, אוחזי אלו –
אין  ענינים שיעשה לאנשים שתדמה עד ביד התנועה
זריזות  ידי על עיניים אחיזת שגם הרי - בהם..." אמיתתו

אסורה. ידיים
הרדב"ז סא)מאידך, מצוה דוד רחוק (מצודת "אבל כתב:

וקלות  התחבולה על מלקות התורה שתחייב לקבל אצלי
כישוף  באמצעות עיניים אחיזת שרק ופירש הידיים..."

נאסרה.
שאסור  והב"ח הרמב"ם מדברי שלמדו יש למעשה,
קלות  ידי על עיניים באחיזת דברים העושה 'קוסם' לראות

סח)ידיים ג, דעת יחווה קכט. ה, הלוי כי (שבט זאת, שהתירו ויש
שגורם  אם רק הוא האיסור הרמב"ם לדעת שגם מסתבר
אך  עליון, כוח באמצעות זאת שעושה להאמין לרואים

איסור אין ידיים בזריזות זאת שעושה מגלה יציב כאשר (דברי

יג) ד, החכמה בצל יג. ד, יו"ד אג"מ וראה נז. א, .יו"ד
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כן  ועל חכמתו מחמת כבוד לנהוג צריך בו שגם זו, בהלכה
כבודו, מתמעט בכך כי בשנים זקן מפני לגמרי לקום לו אין
אינו  ובזה מפניו, מעט שיתנועע היינו 'הידור' רק יעשה ולכן
זקן  מפני לקום צריך רגיל אדם אך שלו, מכבודו ממעיט

חכם. מפני כמו קומתו, מלוא בשנים
המאירי ב)אך לב, אין (קידושין חכם שאינו זקן שמפני כתב

מדברי  כן הבין וכנראה קומתו, מלוא לעמוד חייבים
השולחן' וה'ערוך י)הרמב"ם. רמד, המנהג (יו"ד שכן העיד

מתנועעים  בשנים זקן ולפני קומתו מלוא קמים ת"ח שלפני
מעט.

שחיוב  מאחר הטור: קושיית כך על קשה לכאורה אך
דינם? נשתנה מדוע פסוק מאותו נלמד וחכם זקן מפני הקימה

אינו  חכם מפני קומתו מלוא הקימה שחיוב לפרש ויש
כי  זקן", פני והדרת תקום שיבה "מפני הכתוב מעצם נלמד
משום  אלא קומתו מלוא לקום שצריך ראיה אין מכך
אמות  ארבע ממרחק מפניו לעמוד צריך חכם שהרואה
מלוא  כשעומד רק שייך וזה ה), (הלכה לעיל כמבואר
זה  ודין ממושך. זמן לעמוד קשה מועטת בקימה כי קומתו
וממילא  בשנים, בזקן ולא בחכם רק נאמר אמות ארבע של

קומתו. מלא מפניו לעמוד שצריך לכך מקור אין
די  בחכם וגם בזקן גם תורה מדין כי יתכן ועוד:
קומתו, מלוא חכם מפני לקום חייבו מדרבנן ורק ב'הידור',

בשנים. בזקן ולא בחכם רק ותיקנו
(`r 'r n"eg awri ixn`)

ה'תשע"ד  שבט כ"א רביעי יום וערב' 'שתי צורת בה שיש במכונית נסיעה

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰íéaø íéøôñ§¨¦©¦
àlL ,àeä-Ceøa-LBãwä eðeö ...dúãBáòa íéáëBë éãáBò eøaç¦§§¥¨¦©£¨¨¦¨©¨¨¤Ÿ
äøevä úeîãa ìkzñäì elôàå ...ììk íéøôqä ïúBàa úBø÷ì¦§§¨©§¨¦§¨©£¦§¦§©¥¦§©¨

."íìéìàä ìà eðôz ìà" :øîàpL ,øeñà̈¤¤¡©©¦§¤¨¡¦¦
רש"י כתב)לדעת ד"ה א. קמט, "אל (שבת מהפסוק למדים

האלילים" אל מדעת תפנו נוטים אתם 'חללים',"אשר מלשון ('אלילים'

שם) רש"י - לבכם" וחלל מצוירת לבבכם בדמות להסתכל שאסור
לדעת  אך זרה, לעבודה ולא לנוי נעשתה אם אף

ודיוקני)התוספות ד"ה עשויה (שם הדמות אם רק הוא האיסור
לזה  וראיה מותר. לנוי, עשויה אם אבל זרה, לעבודה

א)מהאמור נ, 'בנן (ע"ז מכונה היה סמאי ברבי מנחם שרבי
משמע  מטבע, בצורת הסתכל שלא משום קדושים' של

כאן הרמב"ם דעת וכן איסור. אין הדין (כסף שמעיקר

.משנה)
אברהם' ה'מגן סקכ"ג)וכתב שז סי' כדעת (א"ח שהמנהג

לשם  העשויה "בדיוקנא רק לאסור והתוספות, הרמב"ם
נעשתה  לא אם גם האוסרים לדעת וגם אלילים". עבודת

זרה  ועוד)לעבודה כדוגמת (רש"י בעיון בהסתכלות רק ,

מותרת  בעלמא ראיה אבל אסור, - מטבע בצורת הסתכלות
שנפסק  הקשת ראיית לעניין החילוק (כעין הדעות לכל

ערוך' ס"א)ב'שלחן רכט סי' בקשת,(א"ח להסתכל שאסור
מותרת  שטחית ראיה אבל מעמיקה להסתכלות והכוונה

לראותה). צריך עליה לברך כדי שהרי
הלוי' לז)וה'שבט סי' לנסוע (ח"ח מותר האם בשאלה דן

את  והביא וערב'. 'שתי צורת בה שמונח גוי של במכונית
ערוך' ה'שלחן סט"ו)דברי קמו סי' בנוי (יו"ד להסתכל שאסור

ואינו  נוי של ענין אינו שאם ומשמע מזה, נהנה אם אלילים
איסור. אין ליהנות, מתכוין

עבודה  לשם שנעשתה צורה בדמות להסתכל והאיסור
בהתבוננות  כשמסתכל רק הוא זו, בהלכה האמור זרה,

לעיל) המ"א אל (וכדברי תפנו 'אל הפסוק משמעות שזו
בראיה  אבל מכוונת, והסתכלות פניה היינו האלילים',
ב'ספר  אמנם הדין. מן איסור אין כוונה, ללא שטחית

קעח)חסידים' לנסוע (סי' אבל בעלמא, בראיה גם החמיר
ואין  הסתכלות כוונת כל ללא ע"ז צורת בה שיש במכונית

להתיר. יש זו, מנסיעה להימנע אפשרות

ה'תשע"ד  שבט כ"ב חמישי יום בתורה  הכתובה זרה עבודה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úãBáò ìëå§¨£©
øBòt ïBâk ,dîL øékæäì øzî Lãwä éáúëa äáeúkä íéáëBk¨¦©§¨§¦§¥©Ÿ¤ª¨§©§¦§¨§§

.ïäá àöBiëå ãâå Báðe ìáe¥§§¨§©¥¨¤
ה'יראים' כתב ההיתר עה)בטעם שהתורה (סי' "כיון :

כמה  מצאנו הרי קשה: ולכאורה נתבטלה". ודאי הזכירה
'בעל  כגון התבטלו, ולא בתורה שהוזכרו זרה עבודה מיני

ובגמרא בלק בפרשת המוזכר א)פעור' סד, הובא (סנהדרין
הגמרא? בזמן שאירע זו בעבודהֿזרה מעשה

והביאור:
לה  ניתנת שבכך משום הוא זרה עבודה הזכרת איסור
משום  אין בתורה הכתובה זרה עבודה בהזכרת אך חשיבות,
הבל  שהם להראות כדי היא בתורה ההזכרה שכן חשיבות,

כמוש' עם 'אבדת כגון תועלת, בהם חוקת)ואין או (פרשת

מותר  ולכן במגפה, שמתו פעור לבעל העובדים נענשו כיצד
בהקשר  להזכירה הכוונה הסתם מן כי זו זרה עבודה להזכיר

בתורה. מופיעה היא שבו
התוספות דברי מבוארים שלא)ובזה ד"ה ב סג, אשר (סנהדרין

בתורה, הכתובה זרה עבודה שם להזכיר שמותר למרות
כבר  בתורה הכתובה זרה עבודה כל ואם בה. לנדור אסור
מובן, האמור לפי אך בה? לנדור אסור מדוע התבטלה,
מתפרשת  שאז בסתם כשמזכירה רק הוא ה'ביטול' כי
אך  בתורה, שמופיעה כפי שלילתה של בהקשר ההזכרה
ולכן  אצלו חשובה שהיא מוכיח הרי בה, נודר כאשר

אסור. הדבר
כיצד  הקשה: התוספות לבעלי זקנים' 'דעת ובפירוש
לפני  ויחנו ישראל בני אל "דבר רבנו למשה הקב"ה אמר
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צפון" ב)בעל יד, 'המתן (בשלח לחברו לומר לאדם אסור והרי ,
לאדם  רק הוא שהאיסור ותירץ פלונית'? זרה עבודה בצד לי
שהקב"ה  במדרש נאמר הרי תמוה: ולכאורה לקב"ה. ולא
ומשפטיו  חוקיו ליעקב דבריו ("מגיד התורה כל את מקיים
לעשות  לישראל אומר הוא עושה שהוא "מה – לישראל"

ולשמור")!

את  שמחשיב הוא האיסור יסוד כי מובן, האמור ולאור
אמת  שהוא הקב"ה של דיבורו אך בדיבורו, זרה העבודה
הוא  שיסודה זרה העבודה את לחלוטין שולל מוחלטת,
ולכן  במציאותה, והכרה לטעות מקום שום נותן ואינו שקר

אצלו. קיים לא האיסור
(167 'r bk wlg zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  שבט כ"ג שישי יום זרה  בעבודה - גורם' וזה 'זה דין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úà ïäa ÷éqä¦¦¨¤¤
.Bá äôàéå øzä ìL íéøçà íéöòa ÷éqé Ck-øçàå ,ïvé ,øepzä©©ª©§©©¨©¦§¥¦£¥¦¤¤¥§¤¡¤

.äàðäa äøeñà útä ¯ Bðpö àìå útä úà Bá äôà̈¨¤©©§Ÿ¦§©©£¨©£¨¨
תנאים כו,ב)נחלקו דבר (פסחים היינו גורם', וזה 'זה בדין

איסור. של ואחד היתר של אחד גורמים, שני ידי על הנעשה
בעצי  חדש תנור הסיק אם אסור', גורם וזה ש'זה הדעה לפי

שתיאפה uzeiאשרה ופת זה היסק ידי על נגמרה כי התנור,
והיתר  איסור ידי על אפייתה היתר, בעצי יוסק אם אף בו,
'זה  כהאומרים פוסק הרמב"ם אבל אסור, גורם' וזה ו'זה
לא  אשרה בעצי שהוסק חדש תנור ולכן מותר', גורם וזה

אלא רש"י)oveiיותץ זהֿ בהיסק פת בו יאפה הצינון (שלא ואחר
היתר. עצי עם בו לאפות מותר

משנה': ה'כסף והקשה
הפת  צננו, ולא הפת את בו "אפה וכתב סתם הרמב"ם
הפת  ישן בתנור ובין חדש בתנור שבין ומשמע אסורה"
אשרה  בעצי היא האפיה ישן בתנור הרי להבין: ויש אסורה.

מותר'? גורם וזה ו'זה היתר של ותנור איסור של

וביאר:
נאפתה  שבו החום אם רק הוא גורם' וזה 'זה של ההיתר
או  האש את (שגרף האשרה מעצי ישירות בא לא הפת
מעצי  ישירות בא והחום כנגדה' 'אבוקה אם אבל שדעכה),
חלק  וכאילו בפת' עצים שבח 'יש כי אסורה, הפת האשרה
אוסר  כאן הרמב"ם שבו האופן וזה בפת, נבלע מהאשרה
את  גרף אם אבל ישן, בתנור גם אשרה בעצי שנאפתה פת

מותרת. הפת - התנור מחום היא הפת ואפיית האש
אברהם' )וה'מגן סק"ה תמה סי' הרמב"ם (א"ח שלדעת נקט

ביטול  דין בהם שיש באיסורים רק מותר גורם' וזה 'זה
שאיסורה  זרה בעבודה אבל וכדו'), במאתיים או (ברוב
שנאפתה  הפת ישן בתנור וגם אסור', גורם וזה 'זה במשהו

אסורה. אשירה בעצי
הזקן אדמו"ר )אך סק"ו תמה סי' א"ח אחרון סובר (קונטרס

זרה  בעבודה גם גורם' וזה 'זה מתיר שתנור שהרמב"ם שהרי
– אשרה בעצי לישן,oveiשהוסק חדש בין חילק "ולא

ליה" סגי בצינון חדש הנ"ל).דאפילו משנה הכסף (כדברי

ה'תשע"ד  שבט כ"ד קודש שבת 'קוסם'? לראות מותר האם

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úà æçBàä̈¥¤
úkî ä÷Bì ¯ äNò àì àeäå äNòL äàøiL ,àeäå ,íéðéòä̈¥©¦§¤©§¤¤¨¨§Ÿ¨¨¤©©
"Eá àöné àì" ììëa óMëîa øîàpL äæ åàlL éðtî ;úecøî©§¦§¥¤¨¤¤¤¡©¦§©¥¦§©Ÿ¦¨¥§
.åéìò ïé÷Bì ïéàå ,àeä ïéc-úéa úúéî úøäæàì ïzpL åàìå ,àeä§¨¤¦©§©§¨©¦©¥¦§¥¦¨¨
לעיל  לדבריו סותרים זו בהלכה הרמב"ם דברי לכאורה,

שעושה (ה"ט) הרואים בפני ומדמה העיניים את האוחז "וכן :
ולוקה", מעונן בכלל זה הרי עשה לא והוא תמהון מעשה
כאן  ואילו תעוננו', 'לא משום לוקה עיניים אחיזת שעל הרי
מרדות' 'מכת אלא לוקה אינו עיניים אחיזת שעל כתב

(מדרבנן)?
המהרי"ק עז)ותירץ שמדמה (שורש הרמב"ם כתב לעיל :

נכלל  וזה מהטבע, החורג דבר היינו תמהון', 'מעשה שעושה
במראה  מדובר אך מהתורה, כך על ולוקה תעוננו' ב'לא
הדבר  שבאמת אלא עולם, של שבטבעו דבר עיניים באחיזת
לא  וזה נעשה, כאילו שייראה בכישוף גורם והוא נעשה לא
אין  כישוף ועל כישוף, משום אלא תעוננו' 'לא משום נאסר
לאזהרת  שניתן לאו שהוא משום הרמב"ם, כדברי לוקים,

דין. בית מיתת
קעט)והב"ח סי' מדובר (יו"ד לעיל אחר: באופן מחלק

ידיים  זריזות כגון תחבולה ידי על עיניים באחיזת כשעושה
כן  שעושה מדובר כאן אך ולוקה, תעוננו' 'לא משום ואסור

מהתורה. לוקים אין כישוף ועל כישוף באמצעות
המצוות בספר הרמב"ם מדברי מובן לב)וכן "מעונן (ל"ת :

קלות  התחבולה מן גדול מין והוא עיניים, אוחזי אלו –
אין  ענינים שיעשה לאנשים שתדמה עד ביד התנועה
זריזות  ידי על עיניים אחיזת שגם הרי - בהם..." אמיתתו

אסורה. ידיים
הרדב"ז סא)מאידך, מצוה דוד רחוק (מצודת "אבל כתב:

וקלות  התחבולה על מלקות התורה שתחייב לקבל אצלי
כישוף  באמצעות עיניים אחיזת שרק ופירש הידיים..."

נאסרה.
שאסור  והב"ח הרמב"ם מדברי שלמדו יש למעשה,
קלות  ידי על עיניים באחיזת דברים העושה 'קוסם' לראות

סח)ידיים ג, דעת יחווה קכט. ה, הלוי כי (שבט זאת, שהתירו ויש
שגורם  אם רק הוא האיסור הרמב"ם לדעת שגם מסתבר
אך  עליון, כוח באמצעות זאת שעושה להאמין לרואים

איסור אין ידיים בזריזות זאת שעושה מגלה יציב כאשר (דברי

יג) ד, החכמה בצל יג. ד, יו"ד אג"מ וראה נז. א, .יו"ד
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ו ּפרק ¤¤
.‡ּובמעׂשיו ּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו לפיכ,אחר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר אדם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ההֹולכים ּכדי הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ׁשּילמד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּלא ּכדי ,אֹומר:ּבחׁש ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ

ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; חכמים, את הֹול"ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּמנהגֹותיה  ּבּמדינה היה אם וכן וגֹו'". האיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"אׁשרי
למקֹום  יל - יׁשרה ּבדר הֹולכים אנׁשיה ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרעים,
ּכל  היּו ואם טֹובים. ּבדר ונֹוהגים צּדיקים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָׁשאנׁשיו
לא  ּבדר נֹוהגים ׁשמּועתן וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמדינֹות
למדינה  ליל יכֹול ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָטֹובה,
יׁשב  - החלי מּפני אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמנהגֹותיה
היּו ואם ויּדם". ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלבּדֹו
אם  אּלא ּבּמדינה ליׁשב אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרעים
לּמערֹות  יצא - הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכן

קוצים]ולחוחים ּבדר[מקום עצמֹו ינהיג ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ארחים". מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹחּטאים,

מּמעׂשיהם עׂשמצות ·. ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ,ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
להּדּבק  לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
'הּדּבק  זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּׁשכינה?!
ׁשּיּׂשא  להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ותלמידיהם'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחכמים
ולאכל  חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא חכמים, ּתלמיד ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבת

ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, ּתלמידי עם [עסקים]ולׁשּתֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
חכמים בממונם]לתלמידי מיני [- ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָחּבּור
ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר מתאּבק ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'והוי

אדם מצוה ‚. ּכל מּיׂשראל על ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
"ואהבּת ׁשּנאמר: צריּכגּופֹו, ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ממֹון  על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ּבׁשבחֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסּפר
לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ורֹוצה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַעצמֹו

הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק
ׁשּתי אהבת „. הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

עׂשה  מּפני מצוֹות ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
על  צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: והּתֹורה ּגר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ּכמֹו הּגר ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאהבת
ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ;"אלהי ה' ֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת

ּגר". ְֵֵֹ"ואהב
תעׂשה ּכל ‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

על  לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
על  אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו
חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ׁשּבּלב; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׂשנאה
תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף -ְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

.Â יׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמר איׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:

אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבדבר  לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
תּׂשא  ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּפלֹוני'?
צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם חטא". ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹעליו

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל יהיה ולא "וּיתּפּלל ׁשּימחל, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אל אבימלך]האלהים"אברהם .[על ְֱִֶַָָָֹ

.Ê לא הרֹואה ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
על טֹובה  חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

את  ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ה ּמֹוכיח ."ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעמית
לבין  ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ׁשּבינֹו ּבדברים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
אֹומר  ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת לֹו וידּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו,
קּבל  אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו לטֹובתֹו, אּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ואם מּוטב; ְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנּו,

ע  להֹוכיח, חּיב ּתמיד 'איני ׁשּיּכהּוד וכן לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּוא  ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹומע'!

ּבהם.[נענש]נתּפׂש למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם אּלּו ּבעֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻ
.Á ּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את ידּבר [פעם לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ק ׁשֹות ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: אמרּו ְְְֲִִִַַָָָָָָּכ
ׁשאסּור  מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא לֹומר: ְְְִִֵֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ּפי  על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את להכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאדם
אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמכלים
לעֹולם  חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני 'הּמלּבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחכמים:
יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר להּזהר אדם צרי ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּבא'.
ׁשהּוא  ּבׁשם לֹו יקרא ולא ּגדֹול; ּבין קטן ּבין ּברּבים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹחברֹו
ּבּמה  מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבׁש
ּבדברי  אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבדברים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדברים
ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא אם - ְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשמים
ּומקּללין  ּומבּזין ּבפניו אֹותֹו ּומחרפין חטאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּומפרסמין
הּנביאים  ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ׁשּיחזר עד ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

ְְִֵָליׂשראל.
.Ë לדּבר מי ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ׁשהיתה  אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ּכלּום, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל מׁשּבׁשת, ְְְְְְִִֶֶַַָָֹֹֻּדעּתֹו

חסידּות  מּדת זֹו הרי על - אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא ; ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
בלב]הּמׂשטמה כבושה .[שנאה ְֵַַָ

.È ׁשּנפׁשן חּיב מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
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נמּוכה  ורּוחן למאד ממֹון.ׁשפלה ּבעלי  ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן  ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם  ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא
ּכל  עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְִִִֵַַָָָָָָּבדברים,
ּבהן  רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּמקניטן,

וכל [שיעבד] תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ממֹונן אּבד אֹו ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשאין  ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. אֹו אֹותם, הּמּכה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכן
והרגּתי  אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש ענׁשֹו הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹלֹוקין
העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ּברית ּבחרב". ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאתכם
"ּכי  ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס צֹועקים ׁשהם זמן ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכל
ּדברים  ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ׁשמע אלי, יצעק צעק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאם
אֹותן  עּנה אבל עצמֹו; לצרכי אֹותן ׁשעּנה ּבזמן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמּורים?
יׁשרה  ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, אֹו ּתֹורה ללּמדן ּכדי ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻהרב
ּכל  מנהג ּבהן ינהג לא כן, ּפי על ואף מּתר. זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּוברחמים  ּבנחת וינהלם הפרׁש, להן יעׂשה אּלא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם;
ואחד  מאב, יתֹום אחד ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָּגדֹולים
עד  זה? לענין יתֹומים נקראים אימתי ועד מאם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתֹום

לֹו להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו לגדלם]ׁשּלא לאמנן [- ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
לעצמֹו עצמֹו צרכי ּכל עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּולהּטּפל

הּגדֹולים. ּכל ְְִִַָָּכׁשאר

ז ּפרק ¤¤
ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל ‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו "לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עֹון מּיׂשראל;זה, רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

מה  ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: נסמ ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹלכ
האדֹומי לדֹואג נוב]ארע חרבה .[שבגללו ְֲִֵֵַָ

מּזה איזה ·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
על  ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה

את ּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפי והּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
האדם אמרּו‚. מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹ

וגּלּוי  זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין הּזה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבעֹולם
ּכּלם' ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; ּוׁשפיכּות ועֹוד עריֹות, . ְְְְֲִִֶֶָָָָָָֻ

ּכֹופר  ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר 'ּכל חכמים: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאמרּו
ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו: "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבעּקר,
לׁשֹון  'ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד לנּו"'. אדֹון מי ְְְֲִִִָָָָָָָֹאּתנּו,
עליו; ׁשאֹומרין וזה והמקּבלֹו, האֹומרֹו, - הֹורגת ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהרע

האֹומרֹו'. מן יֹותר ְְְְִֵַַָוהמקּבלֹו,

אבקויׁש„. ׁשהן ּדברים מעין]ׁשם ּכיצד?[- הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
יאמר 'מי פילל]- עּתה';[מי ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ

ארע  מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ׁשּיאמר: ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
ּבטֹובת  המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא היה'; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּומה
ּגֹורם  ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ּבפני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו
מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ׁשּיסּפרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהן
- לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ּבקֹול ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹרעהּו
הרע  ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא טֹובתֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּמּתֹו
ּבׂשנאה  מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות ודר ׂשחֹוק ּדר; ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

"ּכמתלהלּה אֹומר: ׁשּׁשלמה -[משתטה]הּוא זיקים הּירה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
המסּפר  וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: . . ומות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּצים
אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ּדר הרע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבלׁשֹון
אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע לׁשֹון זה ׁשּדבר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיֹודע
הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל מעׂשיו ׁשאּלּו יֹודע ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'איני

ּבפניו אחד ‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון ;המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּדבר  סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּבפני
הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה מן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד

יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹוהּוא,
.Â ּבׁשכּונתם ּכל לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - ,אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּדין  ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל
ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

Ê. תעׂשה הּנֹוקם ּבלא עֹובר - חברֹו "לא את ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד [מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העֹולם  ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
ּכדאי  ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד עליהם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלנקם

'קרּדּמ למחר [גרזן]'הׁשאילני ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ
לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר מּמּנּו, לׁשאל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻצר
- 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,מׁשאיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ'איני
ולא  ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ּכׁשּיבֹוא אּלא נֹוקם. זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּדוד  אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו; ּגמל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיגמל

רע". ׁשֹולמי ּגמלּתי "אם הּטֹובֹות: ְְְִִִֵַַָָָּבדעֹותיו
.Á תעׂשה וכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאמר  ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
'ׂשכר ׁשֹור [השכר]לׁשמעֹון: 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶַַֹ

לׁשאל  לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹזה',
,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר ל ׂשּכר, אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹמּמּנּו

ּכ ל אׁשּלם ולא ,ּכמֹות ּכזה,ואיני העֹוׂשה - 'מעׂשי ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ּב"לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹעֹובר
לנקם  יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ׁשהּוא זמן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
העֹון  ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה הקּפידה לפיכ -ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּדעה היא וזֹו יזּכרּנּו; ולא ׁשאפׁשר [המידה]מּלּבֹו הּנכֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
זה  אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיתקּים
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ו ּפרק ¤¤
.‡ּובמעׂשיו ּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו לפיכ,אחר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר אדם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ההֹולכים ּכדי הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ׁשּילמד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּלא ּכדי ,אֹומר:ּבחׁש ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ

ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; חכמים, את הֹול"ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּמנהגֹותיה  ּבּמדינה היה אם וכן וגֹו'". האיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"אׁשרי
למקֹום  יל - יׁשרה ּבדר הֹולכים אנׁשיה ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרעים,
ּכל  היּו ואם טֹובים. ּבדר ונֹוהגים צּדיקים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָׁשאנׁשיו
לא  ּבדר נֹוהגים ׁשמּועתן וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמדינֹות
למדינה  ליל יכֹול ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָטֹובה,
יׁשב  - החלי מּפני אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמנהגֹותיה
היּו ואם ויּדם". ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלבּדֹו
אם  אּלא ּבּמדינה ליׁשב אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרעים
לּמערֹות  יצא - הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכן

קוצים]ולחוחים ּבדר[מקום עצמֹו ינהיג ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ארחים". מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹחּטאים,

מּמעׂשיהם עׂשמצות ·. ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ,ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
להּדּבק  לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
'הּדּבק  זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּׁשכינה?!
ׁשּיּׂשא  להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ותלמידיהם'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחכמים
ולאכל  חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא חכמים, ּתלמיד ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבת

ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, ּתלמידי עם [עסקים]ולׁשּתֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
חכמים בממונם]לתלמידי מיני [- ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָחּבּור
ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר מתאּבק ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'והוי

אדם מצוה ‚. ּכל מּיׂשראל על ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
"ואהבּת ׁשּנאמר: צריּכגּופֹו, ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ממֹון  על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ּבׁשבחֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסּפר
לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ורֹוצה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַעצמֹו

הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק
ׁשּתי אהבת „. הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

עׂשה  מּפני מצוֹות ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
על  צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: והּתֹורה ּגר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ּכמֹו הּגר ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאהבת
ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ;"אלהי ה' ֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת

ּגר". ְֵֵֹ"ואהב
תעׂשה ּכל ‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

על  לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
על  אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו
חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ׁשּבּלב; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׂשנאה
תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף -ְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

.Â יׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמר איׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:

אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבדבר  לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
תּׂשא  ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּפלֹוני'?
צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם חטא". ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹעליו

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל יהיה ולא "וּיתּפּלל ׁשּימחל, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אל אבימלך]האלהים"אברהם .[על ְֱִֶַָָָֹ

.Ê לא הרֹואה ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
על טֹובה  חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

את  ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ה ּמֹוכיח ."ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעמית
לבין  ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ׁשּבינֹו ּבדברים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
אֹומר  ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת לֹו וידּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו,
קּבל  אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו לטֹובתֹו, אּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ואם מּוטב; ְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנּו,

ע  להֹוכיח, חּיב ּתמיד 'איני ׁשּיּכהּוד וכן לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּוא  ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹומע'!

ּבהם.[נענש]נתּפׂש למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם אּלּו ּבעֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻ
.Á ּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את ידּבר [פעם לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ק ׁשֹות ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: אמרּו ְְְֲִִִַַָָָָָָּכ
ׁשאסּור  מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא לֹומר: ְְְִִֵֶַַָָָָָֹּתלמּוד
ּפי  על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את להכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאדם
אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּמכלים
לעֹולם  חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני 'הּמלּבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחכמים:
יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר להּזהר אדם צרי ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּבא'.
ׁשהּוא  ּבׁשם לֹו יקרא ולא ּגדֹול; ּבין קטן ּבין ּברּבים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹחברֹו
ּבּמה  מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ולא מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבׁש
ּבדברי  אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבדברים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדברים
ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא אם - ְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשמים
ּומקּללין  ּומבּזין ּבפניו אֹותֹו ּומחרפין חטאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּומפרסמין
הּנביאים  ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ׁשּיחזר עד ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

ְְִֵָליׂשראל.
.Ë לדּבר מי ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ׁשהיתה  אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ּכלּום, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל מׁשּבׁשת, ְְְְְְִִֶֶַַָָֹֹֻּדעּתֹו

חסידּות  מּדת זֹו הרי על - אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא ; ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
בלב]הּמׂשטמה כבושה .[שנאה ְֵַַָ

.È ׁשּנפׁשן חּיב מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
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נמּוכה  ורּוחן למאד ממֹון.ׁשפלה ּבעלי  ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן  ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם  ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא
ּכל  עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְִִִֵַַָָָָָָּבדברים,
ּבהן  רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּמקניטן,

וכל [שיעבד] תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ממֹונן אּבד אֹו ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשאין  ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. אֹו אֹותם, הּמּכה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכן
והרגּתי  אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש ענׁשֹו הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹלֹוקין
העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ּברית ּבחרב". ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאתכם
"ּכי  ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס צֹועקים ׁשהם זמן ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכל
ּדברים  ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ׁשמע אלי, יצעק צעק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאם
אֹותן  עּנה אבל עצמֹו; לצרכי אֹותן ׁשעּנה ּבזמן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמּורים?
יׁשרה  ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, אֹו ּתֹורה ללּמדן ּכדי ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻהרב
ּכל  מנהג ּבהן ינהג לא כן, ּפי על ואף מּתר. זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּוברחמים  ּבנחת וינהלם הפרׁש, להן יעׂשה אּלא ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם;
ואחד  מאב, יתֹום אחד ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָּגדֹולים
עד  זה? לענין יתֹומים נקראים אימתי ועד מאם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתֹום

לֹו להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו לגדלם]ׁשּלא לאמנן [- ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
לעצמֹו עצמֹו צרכי ּכל עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּולהּטּפל

הּגדֹולים. ּכל ְְִִַָָּכׁשאר

ז ּפרק ¤¤
ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל ‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ

לאו "לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
עֹון מּיׂשראל;זה, רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

מה  ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: נסמ ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹלכ
האדֹומי לדֹואג נוב]ארע חרבה .[שבגללו ְֲִֵֵַָ

מּזה איזה ·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
על  ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה

את ּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפי והּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
האדם אמרּו‚. מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹ

וגּלּוי  זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין הּזה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבעֹולם
ּכּלם' ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; ּוׁשפיכּות ועֹוד עריֹות, . ְְְְֲִִֶֶָָָָָָֻ

ּכֹופר  ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר 'ּכל חכמים: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאמרּו
ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו: "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבעּקר,
לׁשֹון  'ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד לנּו"'. אדֹון מי ְְְֲִִִָָָָָָָֹאּתנּו,
עליו; ׁשאֹומרין וזה והמקּבלֹו, האֹומרֹו, - הֹורגת ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהרע

האֹומרֹו'. מן יֹותר ְְְְִֵַַָוהמקּבלֹו,

אבקויׁש„. ׁשהן ּדברים מעין]ׁשם ּכיצד?[- הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
יאמר 'מי פילל]- עּתה';[מי ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ

ארע  מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ׁשּיאמר: ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
ּבטֹובת  המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא היה'; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּומה
ּגֹורם  ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ּבפני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו
מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ׁשּיסּפרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלהן
- לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ּבקֹול ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹרעהּו
הרע  ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא טֹובתֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּמּתֹו
ּבׂשנאה  מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות ודר ׂשחֹוק ּדר; ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

"ּכמתלהלּה אֹומר: ׁשּׁשלמה -[משתטה]הּוא זיקים הּירה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
המסּפר  וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: . . ומות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּצים
אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ּדר הרע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבלׁשֹון
אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע לׁשֹון זה ׁשּדבר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיֹודע
הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל מעׂשיו ׁשאּלּו יֹודע ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'איני

ּבפניו אחד ‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון ;המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּדבר  סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּבפני
הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה מן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד

יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹוהּוא,
.Â ּבׁשכּונתם ּכל לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - ,אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּדין  ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל
ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

Ê. תעׂשה הּנֹוקם ּבלא עֹובר - חברֹו "לא את ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד [מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העֹולם  ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
ּכדאי  ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד עליהם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלנקם

'קרּדּמ למחר [גרזן]'הׁשאילני ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ
לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר מּמּנּו, לׁשאל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻצר
- 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,מׁשאיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ'איני
ולא  ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ּכׁשּיבֹוא אּלא נֹוקם. זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ּדוד  אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו; ּגמל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיגמל

רע". ׁשֹולמי ּגמלּתי "אם הּטֹובֹות: ְְְִִִֵַַָָָּבדעֹותיו
.Á תעׂשה וכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאמר  ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
'ׂשכר ׁשֹור [השכר]לׁשמעֹון: 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶַַֹ

לׁשאל  לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹזה',
,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר ל ׂשּכר, אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹמּמּנּו

ּכ ל אׁשּלם ולא ,ּכמֹות ּכזה,ואיני העֹוׂשה - 'מעׂשי ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ּב"לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹעֹובר
לנקם  יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ׁשהּוא זמן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
העֹון  ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה הקּפידה לפיכ -ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּדעה היא וזֹו יזּכרּנּו; ולא ׁשאפׁשר [המידה]מּלּבֹו הּנכֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
זה  אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיתקּים
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ללמד  ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָֹיׁש
ויֹודעיה  מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, (ב) ׁשּתי ּתֹורה; ּובאּור . ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטן נׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ

ּתֹורה  ללּמדֹו חּיב את אביו אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבנּהּבניכם, את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". ׁשּכל לדּבר , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ללמד ללּמד.החּיב חּיב ְְִֵַַַַָָֹ
ללּמד ּכׁשם .· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא , ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וחכם  חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראל ּבנ ֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד
הּׁשמּועה מּפי - "לבני 'ּבני'[ממרע"ה]"וׁשּננּתם למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי אּלּו -ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב (‚.) לבנֹו מלּמד ּבן לׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

חּיב  - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא את חברֹו ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיּכיר  הכרה]עצמֹו לידי ׁשּנאמר:[כשיבוא "ּולמדּתם , ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ּוׁשמרּתם ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאתם,
ׁשהּתלמּוד  מּפני לּמעׂשה, קֹודם לידי ׁשהּתלמּוד מביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
ללמד היה .„ הּוא הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵָָָָֹֹ

יֹותר  ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם לבנֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָקֹודם
הּוא  יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף קֹודם; ּבנֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו,
ללּמד  מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ׁשּמצוה ׁשּכׁשם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

עצמֹו. ְֶַאת
ׁשאם לעֹולם ‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה  ילמד ּכ .ואחר ְְִַַַָָ
.Â ּתֹורה מאימתי ללּמדֹו אביו לדּבר מתחיל מּׁשּיתחיל ?, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשת מלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד  ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Ê נֹותן היה ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׂשכ  ׁשּבכתב רֹולֹו ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ללּמד  מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו מקֹום ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻּכּלּה.
ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָּבׂשכר.
למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי "ראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
- לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ּבחּנם אּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאף

- ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ׁשּלמדּתם ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבחּנם,
לאחרים  ללּמד יכֹול קנה". "אמת ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָילמד
ׁשאסּור  למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹּבׂשכר?

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על אף ּבׂשכר, ללּמד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלֹו
.Á ּתֹורה ּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּבין איׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבין עׁשיר, ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
על  המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול זקן ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיה
זמן  לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹהּפתחים,
יֹומם  ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹללמד

ְַָָולילה".
.Ë עצים ּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהן חכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

עֹוסקים  היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָׁשֹואבי
הּׁשמּועה  מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; ּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָּבּתֹורה

לדור] מדור תושבע"פ מׁשה [מעבירי מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֶ
ֵַרּבנּו.

.È מֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ,אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹ
ׁשּלא  זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו "ּופן ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשֹוכח. הּוא ּבלּמּוד, ְֲִֵַַֹיעסק
.‡È לשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ

יבין  ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה  מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע  עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
והּמּתר  האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְִִִֵֵַַַַַָָָֻהיא
הּוא  זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ּבהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא

'ּתלמּוד'. ְְִַַָהּנקרא
.·È ׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ּבּתֹורה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהן
קּבלה  ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן - ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹּובׁשלׁש

ּתֹורה [נ"ך] ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ּבכלל ,ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
'ּפרּדס' הּנקראין והענינֹות ּפה; בראשית ׁשּבעל [מעשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבתחּלת ומרכבה] אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתלמּוד. ּבכלל ,ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל אבל אדם; ׁשל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתלמּודֹו
ּפה  ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ולא ׁשּבכתב, ּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹללמד
הּׁשמּועה  ודברי ׁשּבכתב ּתֹורה מזּמנים ּבעּתים יקרא -ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻ

וכיו"ב] ּתֹורה [משניות מּדברי ּדבר יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ויפנה , , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ימיו ּדעּתֹו.ּכל ויּׁשּוב לּבֹו רחב לפי ּבלבד, לּתלמּוד ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹ

.‚È ּכׂשכר אּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
נצטּוית  ׁשּלא מּפני מצּוה האיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעליו,
את  אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ּתֹורה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּתֹו

לדבר  ּתֹורה ּדברי מֹוציאין ּדעּתן.והן ענּיּות לפי הבאי י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
ּכאּלּואמרּו ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד 'ּכל לּמדּהחכמים: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

אבל  ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָּתפלּות'.
אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה

ּתפלּות. ְְְִִַָּכמלּמדּה
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ה'תשע"ד  שבט י"ט שני יום

ב ּפרק ¤¤
ּובכל מֹוׁשיבין ‡. ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ופל ומחוז]ּפל ׁשל [מחוז ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
מלּמדי  ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין - רּבן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבית
ׁשאין  העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ואם ְְִִִִִִֵֶֶַָֹּתינֹוקֹות;
ּבית  ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל אּלא מתקּים, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹולם

ַָרּבן.
ׁשבע מכניסין ·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות ,את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

מכניסין  אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ּכח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ּומּכה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו.
אֹותן  יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, מּכת אֹותן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכה

ּבמקלֹות, ולא ויֹוׁשב ּבׁשֹוטים קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לחּנכן  ּכדי - הּלילה מן ּומקצת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻּומלּמדן
חּוץ  ּכלל, הּתינֹוקֹות יּבטלּו ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹללמד
ּובימים  הּיֹום, ּבסֹוף טֹובים ימים וערבי ׁשּבתֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמערבי

לכּתחּלה קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל ראשוני]טֹובים; ,[לימוד ְְְֲִִִֵַַָָָ
לראׁשֹון ׁשֹונין ראשונית]אבל מבּטלין [חזרה ואין . ְְְֲִִִֵַָָ

הּמקּדׁש ּבית לבנין ואפּלּו .הּתינֹוקֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַָ
אֹומלּמד ‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַ

מתרּׁשל  ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר  יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות
אּמֹותיהן ּומי „. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבניהן; אצל ּבאין ּתינֹוקֹות,ׁשהן ּתל ּמד לא - אּׁשה וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן אבֹותיהן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

ּתינֹוקֹות,עׂשרים ‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל  למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר  עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם  מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות  מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Â מהיר מֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין [חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה  ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן  אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לּפל  ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהיה

.ּבמהרה  ְִֵָ
.Ê מבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות  ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות

ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

ג ּפרק ¤¤
יׂשראל ּבׁשלׁשה ‡. נכּתרּו ּתֹורה ּכתרים ּכתר וכתר - , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנאמר:ּכהּנה, אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. וכתר ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
מלכּות  ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ּלֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ"והיתה

ׁשּנאמר  ּדוד, ּבֹו זכה ּכּׁשמׁש- וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
- ּתֹורה ּכתר לּכל נגּדי". ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא ,הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

"מֹורׁשה  יעקב"ׁשּנאמר: יבֹוא קהּלת ׁשּירצה, מי ּכל - ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ּתאמר, ׁשּמא ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹויּטל.
יׂשרּו". ׂשרים ּבי . . ימלכּו מלכים "ּבי אֹומר: הּוא ְְֲִִִִִֵֵָָָֹֹהרי
מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ׁשּכתר למדּת, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהא

קֹודם אמרּו·. חכמים, ּתלמיד 'ממזר }חׁשּוב {חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן

ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה
מצוהאין ‚. ּכנגד ל ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד
הּתלמ  ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודם ׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה
אפׁשר היה „. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ

ואם  ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה
לתֹורתֹו ויחזר הּמצוה יעׂשה .לאו, ְְְֲֲִֶַַַָָָֹ

הּתלמּוד,ּתחּלת ‰. על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
מעׂשיו  ׁשאר על ּכ 'לעֹולם ואחר חכמים: אמרּו לפיכ ; ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָ

ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם ׁשּלא יעסק ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
לׁשמּה'. ּבא ְְִִָָָלׁשמּה,

.Â ּכראּוימי זֹו מצוה לקּים לּבֹו מכּתר ׁשּנׂשאֹו ולהיֹות לּה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ
ּתֹורה  ׁשל לדבריםּבכתרּה ּדעּתֹו יּסיח לא ולא - אחרים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
ּכל  עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחּיי
אם  אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא לגמר, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהּמלאכה

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, הרּבית ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהרּבית
.Ê עד ּתאמר ׁשּמא' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד : ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

- ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ׁשל  לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ּתעלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאם

לעֹולם  עראי,ּתֹורה ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ; ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָ
ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ּתאמר: ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹואל

.Á לּים ּכתּוב מעבר ולא . . היא בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מצּויה;היא" היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא : ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ולא
מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: אמרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלפיכ

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ואמרּו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָֹוצּוּו
.Ë לכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

מדרֹון לּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן [שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבלב [שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
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ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

ללמד  ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָֹיׁש
ויֹודעיה  מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, (ב) ׁשּתי ּתֹורה; ּובאּור . ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטן נׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ

ּתֹורה  ללּמדֹו חּיב את אביו אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבנּהּבניכם, את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". ׁשּכל לדּבר , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ללמד ללּמד.החּיב חּיב ְְִֵַַַַָָֹ
ללּמד ּכׁשם .· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא , ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וחכם  חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראל ּבנ ֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד
הּׁשמּועה מּפי - "לבני 'ּבני'[ממרע"ה]"וׁשּננּתם למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי אּלּו -ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב (‚.) לבנֹו מלּמד ּבן לׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

חּיב  - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא את חברֹו ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיּכיר  הכרה]עצמֹו לידי ׁשּנאמר:[כשיבוא "ּולמדּתם , ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ּוׁשמרּתם ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאתם,
ׁשהּתלמּוד  מּפני לּמעׂשה, קֹודם לידי ׁשהּתלמּוד מביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
ללמד היה .„ הּוא הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵָָָָֹֹ

יֹותר  ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם לבנֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָקֹודם
הּוא  יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף קֹודם; ּבנֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹמּמּנּו,
ללּמד  מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ׁשּמצוה ׁשּכׁשם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

עצמֹו. ְֶַאת
ׁשאם לעֹולם ‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה  ילמד ּכ .ואחר ְְִַַַָָ
.Â ּתֹורה מאימתי ללּמדֹו אביו לדּבר מתחיל מּׁשּיתחיל ?, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשת מלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד  ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Ê נֹותן היה ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׂשכ  ׁשּבכתב רֹולֹו ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ללּמד  מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו מקֹום ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻּכּלּה.
ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָּבׂשכר.
למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי "ראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
- לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ּבחּנם אּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאף

- ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ׁשּלמדּתם ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבחּנם,
לאחרים  ללּמד יכֹול קנה". "אמת ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָילמד
ׁשאסּור  למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹּבׂשכר?

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על אף ּבׂשכר, ללּמד ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלֹו
.Á ּתֹורה ּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּבין איׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבין עׁשיר, ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
על  המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול זקן ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיה
זמן  לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָֹהּפתחים,
יֹומם  ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹללמד

ְַָָולילה".
.Ë עצים ּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהן חכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

עֹוסקים  היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָׁשֹואבי
הּׁשמּועה  מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; ּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָּבּתֹורה

לדור] מדור תושבע"פ מׁשה [מעבירי מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֶ
ֵַרּבנּו.

.È מֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ,אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹ
ׁשּלא  זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו "ּופן ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשֹוכח. הּוא ּבלּמּוד, ְֲִֵַַֹיעסק
.‡È לשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ

יבין  ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה  מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע  עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
והּמּתר  האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְִִִֵֵַַַַַָָָֻהיא
הּוא  זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ּבהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא

'ּתלמּוד'. ְְִַַָהּנקרא
.·È ׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ּבּתֹורה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהן
קּבלה  ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן - ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹּובׁשלׁש

ּתֹורה [נ"ך] ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ּבכלל ,ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
'ּפרּדס' הּנקראין והענינֹות ּפה; בראשית ׁשּבעל [מעשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבתחּלת ומרכבה] אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתלמּוד. ּבכלל ,ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל אבל אדם; ׁשל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתלמּודֹו
ּפה  ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ולא ׁשּבכתב, ּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹללמד
הּׁשמּועה  ודברי ׁשּבכתב ּתֹורה מזּמנים ּבעּתים יקרא -ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻ

וכיו"ב] ּתֹורה [משניות מּדברי ּדבר יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ויפנה , , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ימיו ּדעּתֹו.ּכל ויּׁשּוב לּבֹו רחב לפי ּבלבד, לּתלמּוד ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹ

.‚È ּכׂשכר אּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
נצטּוית  ׁשּלא מּפני מצּוה האיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעליו,
את  אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ּתֹורה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּתֹו

לדבר  ּתֹורה ּדברי מֹוציאין ּדעּתן.והן ענּיּות לפי הבאי י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
ּכאּלּואמרּו ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד 'ּכל לּמדּהחכמים: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

אבל  ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָּתפלּות'.
אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ׁשּבכתב, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה

ּתפלּות. ְְְִִַָּכמלּמדּה
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ה'תשע"ד  שבט י"ט שני יום

ב ּפרק ¤¤
ּובכל מֹוׁשיבין ‡. ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

ופל ומחוז]ּפל ׁשל [מחוז ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
מלּמדי  ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין - רּבן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבית
ׁשאין  העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ואם ְְִִִִִִֵֶֶַָֹּתינֹוקֹות;
ּבית  ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל אּלא מתקּים, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹולם

ַָרּבן.
ׁשבע מכניסין ·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות ,את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

מכניסין  אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ּכח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ּומּכה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו.
אֹותן  יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, מּכת אֹותן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכה

ּבמקלֹות, ולא ויֹוׁשב ּבׁשֹוטים קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לחּנכן  ּכדי - הּלילה מן ּומקצת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻּומלּמדן
חּוץ  ּכלל, הּתינֹוקֹות יּבטלּו ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹללמד
ּובימים  הּיֹום, ּבסֹוף טֹובים ימים וערבי ׁשּבתֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמערבי

לכּתחּלה קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל ראשוני]טֹובים; ,[לימוד ְְְֲִִִֵַַָָָ
לראׁשֹון ׁשֹונין ראשונית]אבל מבּטלין [חזרה ואין . ְְְֲִִִֵַָָ

הּמקּדׁש ּבית לבנין ואפּלּו .הּתינֹוקֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַָ
אֹומלּמד ‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַ

מתרּׁשל  ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר  יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות
אּמֹותיהן ּומי „. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבניהן; אצל ּבאין ּתינֹוקֹות,ׁשהן ּתל ּמד לא - אּׁשה וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן אבֹותיהן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

ּתינֹוקֹות,עׂשרים ‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל  למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר  עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם  מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות  מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Â מהיר מֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין [חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה  ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן  אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לּפל  ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהיה

.ּבמהרה  ְִֵָ
.Ê מבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות  ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות

ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

ג ּפרק ¤¤
יׂשראל ּבׁשלׁשה ‡. נכּתרּו ּתֹורה ּכתרים ּכתר וכתר - , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנאמר:ּכהּנה, אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. וכתר ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
מלכּות  ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ּלֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ"והיתה

ׁשּנאמר  ּדוד, ּבֹו זכה ּכּׁשמׁש- וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
- ּתֹורה ּכתר לּכל נגּדי". ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא ,הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

"מֹורׁשה  יעקב"ׁשּנאמר: יבֹוא קהּלת ׁשּירצה, מי ּכל - ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ּתאמר, ׁשּמא ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹויּטל.
יׂשרּו". ׂשרים ּבי . . ימלכּו מלכים "ּבי אֹומר: הּוא ְְֲִִִִִֵֵָָָֹֹהרי
מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ׁשּכתר למדּת, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהא

קֹודם אמרּו·. חכמים, ּתלמיד 'ממזר }חׁשּוב {חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן

ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה
מצוהאין ‚. ּכנגד ל ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד
הּתלמ  ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודם ׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה
אפׁשר היה „. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ

ואם  ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה
לתֹורתֹו ויחזר הּמצוה יעׂשה .לאו, ְְְֲֲִֶַַַָָָֹ

הּתלמּוד,ּתחּלת ‰. על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
מעׂשיו  ׁשאר על ּכ 'לעֹולם ואחר חכמים: אמרּו לפיכ ; ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָ

ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם ׁשּלא יעסק ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
לׁשמּה'. ּבא ְְִִָָָלׁשמּה,

.Â ּכראּוימי זֹו מצוה לקּים לּבֹו מכּתר ׁשּנׂשאֹו ולהיֹות לּה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ
ּתֹורה  ׁשל לדבריםּבכתרּה ּדעּתֹו יּסיח לא ולא - אחרים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
ּכל  עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחּיי
אם  אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא לגמר, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהּמלאכה

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, הרּבית ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהרּבית
.Ê עד ּתאמר ׁשּמא' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד : ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

- ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ׁשל  לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ּתעלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאם

לעֹולם  עראי,ּתֹורה ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ; ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָ
ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ּתאמר: ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹואל

.Á לּים ּכתּוב מעבר ולא . . היא בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מצּויה;היא" היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא : ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ולא
מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: אמרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלפיכ

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ואמרּו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָֹוצּוּו
.Ë לכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

מדרֹון לּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן [שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבלב [שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
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רגלי  ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה  מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו  ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.È מלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן את ויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חּייו  ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור  לפי הּבא; העֹולם ּבעֹולם מן ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: אמרּו מן הּזה. חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את  'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את  מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; ס ֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡È ידיו מעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכבֹוד  לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְֲִִִִִִֶֶַָָָָּומּדת
ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ׁשּבעֹולם ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוטֹובה
הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב אׁשרי תאכל, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם "ל ְֶַָָָָֻ"וטֹוב
.·È עליהן אין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אכילה [מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ
ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּוׁשתּיה
אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ולא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹּתמיד,
- ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת רמז: ּדר ְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחכמים
ּבאהלי  עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא מתקּימת, הּתֹורה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין
צרה  ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֹהחכמה.
חכמה  - ּלי" עמדה חכמתי "אף אמר: ועֹוד ּכחכה"; צר -ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹ
ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו לי. עמדה ּבאף, ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָׁשּלמדּתי
הּוא  ּבמהרה לא הּכנסת, ּבבית ּבתלמּודֹו הּיגע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
"ואת  ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה ּבתלמּודֹו הּיגע וכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמׁשּכח;
ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע וכל חכמה". ְְְְְְִִִַַַַַָָָצנּועים
הּוא  ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא אבל ּבידֹו; מתקּים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּתלמּודֹו

ֵַׁשֹוכח'.
.‚È למד אף אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חכמתֹו ּבכתר רב לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ּבּלילה; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מהן  אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד  אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל [קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
וכל  בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ּבּתֹורה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹוסק
וכל  עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה "יֹומם ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבית
ּכל  ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ּבזה" ה' ּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ׁשאפׁשר ּכל וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעּקר.
- ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ּופרׁש וׁשנה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּקרא
המבּטל  'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ּבֹוזה ּבכלל זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
את  המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו מעׁשר, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאת

הּוא  מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה סֹופֹו מעני, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹהּתֹורה
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת אֹומר: הּוא הרי ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתֹורה;
;"איב את ועבדּת ּכל, מרב - לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹאלהי
"ּבאחרית להיטב - נּסת ּולמען ,עּנת "למען .ואֹומר: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹ

ד ּפרק ¤¤
הגּון אין ‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה ּבמעׂשיו,מלּמדין נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

לתם מהותו]אֹו ידוע לא [שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ
יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורת הגּון, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסיל עבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים  "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי  על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מתלּמדין  אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשחכם
יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּמּנּו,
הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ותֹורה ְְְְְִִִַַַַַָָדעת,
ּתֹורה  צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם חכמים: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָאמרּו

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם מּפיהּו; ְְְְִִִִִַַַָָיבּקׁשּו
והּתלמ מלּמדין ּכיצד ·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו ? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין  הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ּבית  חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים י ֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל נהגּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹׁשני,
היה אם ‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם [מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ
למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָעֹומד
ׁשֹואלין  ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל מׁשמיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתרּגם
והמתרּגם  למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ׁשֹואל הּוא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתרּגם,
המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ולא לּׁשֹואל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמׁשיב
יֹותר  הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו המתרּגם יגּביּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא  להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי הּתרּגמן אין הרב. ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹֹֻמּקֹול
רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ּכן אם אּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻלׁשּנֹות,
אּבא  לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ' לּתרּגמן: הרב ְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר
ּבׁשם  אֹומרן לעם, הּדברים הּתרּגמן ּכׁשאֹומר - ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻמרי'
ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב אבי ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכם,
ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹוני', רּבאנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

ּבׁשמֹו. לאביו אֹו לרּבֹו לקרֹות לֹו ְְְְִִִֶַָָׁשאסּור
עליהן הרב „. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

עד וירּגז  ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם  ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד  היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני
מּפעם לא ‰. ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
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ּכּמה  אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, אֹו ְְִִֶַַַַָָָָָֹראׁשֹונה
ויֹוצא  נכנס נמצא - זה מּדבר נתּבּיׁש ׁשאם  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפעמים;

ּכלּום  למד אינֹו והּוא הּמדרׁש, אמרּולבית לפיכ . ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָ
הּקּפדן  ולא למד, הּביׁשן 'אין הראׁשֹונים: ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹחכמים
הבינּו ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמלּמד'.
ׁשהיא  ּדעּתן מּפני אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתלמידים
ּתֹורה  ּבדברי מתרּׁשלין ׁשהם לרב נּכר אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָקצרה;
עליהן  לרּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּומתרּפין

לחּדדן ּכדי ּבדברים, זה [לעוררם]ּולהכלימן ּובענין ; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
מרה 'זרק חכמים: אימה][הט אמרּו ּבּתלמידים'.ל ְְְֲִִִַַָָָָֹ

הּתלמידים, ּבפני ראׁש קּלּות לנהג לרב ראּוי אין ,ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹלפיכ
ּכדי  - עּמהן ולׁשּתֹות לאכל ולא ּבפניהן, לׂשחק ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹֹולא

ּבמהרה. מּמּנּו וילמדּו עליהן, אימתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתהא
.Â הּמדרׁשאין לבית ּכׁשּיּכנס הרב את עד ׁשֹואלין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עד  ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
את  ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין וינּוח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשב
ּכדי  ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, מענין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים להטעֹות לרב ויׁש יתּבּיׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
אם  ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
לֹומר, צרי ואין זֹוכרין. אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזֹוכרין
ּבֹו, עֹוסקין ׁשאינן אחר ּבענין אֹותן לׁשאל רׁשּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּיׁש

לזרזן. ְְְֵָָּכדי
.Ê מעּמד אין מׁשיבין ואין מעּמד, מּגבֹוּהׁשֹואלין ולא ; ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּזקנים מאחֹורי ולא מרחֹוק, לרב,ולא בסמוך [היושבים ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ
שיראוהו] ּבענין כדי אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ואין . , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹׁשֹואלין
ֲָהלכֹות.

.Á ׁשּלא ׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה [מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכה [הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו
לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן  לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן  ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
ׁשני  ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמעׂשים
.Ë הּמדרׁשאין ּבבית ּבבית יׁשנים הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

ׁשלמה  אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית חכמתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹהּמדרׁש,
ּבבית  מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש "ּוקרעים, ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּבחכמתֹו:
אין  ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ּבדברי אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמדרׁש,
ׁשאר  לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית 'רפּואה' לֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָאֹומרים
ּבּתי  מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ּוקדּׁשת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּדברים.

ְִֵּכנסּיֹות.

ה'תשע"ד  שבט כ' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּוביראתֹוּכׁשם ‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה הּוא ׁשאדם ּכ - ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ּבכבֹוד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
העֹולם  לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, העֹולם ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּיי
לׁשל  קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבא.
ואחר  רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את  ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ׁשל את ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכ
ּתלמיד  אביו היה אם אביו; את ּפֹודה ּכ ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרּבֹו
חכם, אביו היה אם וכן ּתחּלה. אביו את ּפֹודה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמים,
ואחר  אבדתֹו, מׁשיב - רּבֹו ּכנגד ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ל ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכ
רּב 'מֹורא חכמים: אמרּו הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
רּבֹו על החֹולק 'ּכל חכמים: אמרּו לפיכ ׁשמים'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּכמֹורא
וכל  ה'". על "ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק -ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשה
- רּבֹו על הּמתרעם וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"אׁשר

הּׁשכ  על ּכי ּכמתרעם תלּנתיכם, עלינּו "לא ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
הּׁשכינה, אחר ּכמהרהר - רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל

ּובמׁשה"'. ּבאלהים העם "וידּבר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מדרׁשאי ·. לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא ויֹוׁשב זה , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּפי  על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדבר היה ‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

להׁשיב  מּתר - ּבפני הלכה אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדבר  עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהפריׁשֹו,
חּלּול  ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ּבדבר  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות  וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
העֹולם  ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות  נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו אסּור -ְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּולהֹורֹות  ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא  להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגיעוכל „. ׁשּלא -]ּתלמיד היתר קיבל להֹוראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

"ּכי  נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי - ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומֹורה
ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". חללים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרּבים
העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמֹורה
הּתלמידים  אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים נאמר: ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻועליו
להתּגּדל  מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּקטּנים
ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין הארץ עּמי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבפני
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רגלי  ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה  מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו  ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.È מלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן את ויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חּייו  ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור  לפי הּבא; העֹולם ּבעֹולם מן ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: אמרּו מן הּזה. חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את  'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את  מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; ס ֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡È ידיו מעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכבֹוד  לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְֲִִִִִִֶֶַָָָָּומּדת
ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ׁשּבעֹולם ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוטֹובה
הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב אׁשרי תאכל, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם "ל ְֶַָָָָֻ"וטֹוב
.·È עליהן אין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אכילה [מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ
ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּוׁשתּיה
אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ולא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹּתמיד,
- ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת רמז: ּדר ְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחכמים
ּבאהלי  עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא מתקּימת, הּתֹורה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין
צרה  ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֹהחכמה.
חכמה  - ּלי" עמדה חכמתי "אף אמר: ועֹוד ּכחכה"; צר -ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹ
ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו לי. עמדה ּבאף, ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָׁשּלמדּתי
הּוא  ּבמהרה לא הּכנסת, ּבבית ּבתלמּודֹו הּיגע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכל
"ואת  ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה ּבתלמּודֹו הּיגע וכל ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמׁשּכח;
ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע וכל חכמה". ְְְְְְִִִַַַַַָָָצנּועים
הּוא  ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא אבל ּבידֹו; מתקּים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּתלמּודֹו

ֵַׁשֹוכח'.
.‚È למד אף אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חכמתֹו ּבכתר רב לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ּבּלילה; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מהן  אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד  אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל [קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
וכל  בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ּבּתֹורה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹוסק
וכל  עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה "יֹומם ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבית
ּכל  ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ּבזה" ה' ּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ׁשאפׁשר ּכל וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעּקר.
- ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ּופרׁש וׁשנה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּקרא
המבּטל  'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ּבֹוזה ּבכלל זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
את  המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו מעׁשר, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאת

הּוא  מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה סֹופֹו מעני, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹהּתֹורה
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת אֹומר: הּוא הרי ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתֹורה;
;"איב את ועבדּת ּכל, מרב - לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹאלהי
"ּבאחרית להיטב - נּסת ּולמען ,עּנת "למען .ואֹומר: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֹ

ד ּפרק ¤¤
הגּון אין ‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה ּבמעׂשיו,מלּמדין נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

לתם מהותו]אֹו ידוע לא [שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ
יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורת הגּון, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסיל עבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים  "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי  על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מתלּמדין  אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשחכם
יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּמּנּו,
הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ותֹורה ְְְְְִִִַַַַַָָדעת,
ּתֹורה  צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם חכמים: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָאמרּו

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם מּפיהּו; ְְְְִִִִִַַַָָיבּקׁשּו
והּתלמ מלּמדין ּכיצד ·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו ? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין  הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ּבית  חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים י ֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל נהגּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹׁשני,
היה אם ‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם [מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ
למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָעֹומד
ׁשֹואלין  ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל מׁשמיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתרּגם
והמתרּגם  למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ׁשֹואל הּוא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתרּגם,
המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ולא לּׁשֹואל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמׁשיב
יֹותר  הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו המתרּגם יגּביּה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא  להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי הּתרּגמן אין הרב. ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹֹֻמּקֹול
רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ּכן אם אּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻלׁשּנֹות,
אּבא  לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ' לּתרּגמן: הרב ְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר
ּבׁשם  אֹומרן לעם, הּדברים הּתרּגמן ּכׁשאֹומר - ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻמרי'
ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב אבי ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכם,
ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹוני', רּבאנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

ּבׁשמֹו. לאביו אֹו לרּבֹו לקרֹות לֹו ְְְְִִִֶַָָׁשאסּור
עליהן הרב „. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

עד וירּגז  ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם  ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד  היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני
מּפעם לא ‰. ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
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ּכּמה  אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, אֹו ְְִִֶַַַַָָָָָֹראׁשֹונה
ויֹוצא  נכנס נמצא - זה מּדבר נתּבּיׁש ׁשאם  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפעמים;

ּכלּום  למד אינֹו והּוא הּמדרׁש, אמרּולבית לפיכ . ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָ
הּקּפדן  ולא למד, הּביׁשן 'אין הראׁשֹונים: ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹחכמים
הבינּו ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמלּמד'.
ׁשהיא  ּדעּתן מּפני אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתלמידים
ּתֹורה  ּבדברי מתרּׁשלין ׁשהם לרב נּכר אם אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָקצרה;
עליהן  לרּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּומתרּפין

לחּדדן ּכדי ּבדברים, זה [לעוררם]ּולהכלימן ּובענין ; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
מרה 'זרק חכמים: אימה][הט אמרּו ּבּתלמידים'.ל ְְְֲִִִַַָָָָֹ

הּתלמידים, ּבפני ראׁש קּלּות לנהג לרב ראּוי אין ,ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹלפיכ
ּכדי  - עּמהן ולׁשּתֹות לאכל ולא ּבפניהן, לׂשחק ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹֹולא

ּבמהרה. מּמּנּו וילמדּו עליהן, אימתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתהא
.Â הּמדרׁשאין לבית ּכׁשּיּכנס הרב את עד ׁשֹואלין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עד  ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
את  ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין וינּוח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשב
ּכדי  ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, מענין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים להטעֹות לרב ויׁש יתּבּיׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
אם  ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
לֹומר, צרי ואין זֹוכרין. אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזֹוכרין
ּבֹו, עֹוסקין ׁשאינן אחר ּבענין אֹותן לׁשאל רׁשּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּיׁש

לזרזן. ְְְֵָָּכדי
.Ê מעּמד אין מׁשיבין ואין מעּמד, מּגבֹוּהׁשֹואלין ולא ; ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּזקנים מאחֹורי ולא מרחֹוק, לרב,ולא בסמוך [היושבים ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ
שיראוהו] ּבענין כדי אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ואין . , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹׁשֹואלין
ֲָהלכֹות.

.Á ׁשּלא ׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה [מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכה [הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו
לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן  לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן  ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
ׁשני  ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמעׂשים
.Ë הּמדרׁשאין ּבבית ּבבית יׁשנים הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

ׁשלמה  אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית חכמתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹהּמדרׁש,
ּבבית  מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש "ּוקרעים, ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּבחכמתֹו:
אין  ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ּבדברי אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמדרׁש,
ׁשאר  לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית 'רפּואה' לֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָאֹומרים
ּבּתי  מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ּוקדּׁשת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּדברים.

ְִֵּכנסּיֹות.

ה'תשע"ד  שבט כ' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּוביראתֹוּכׁשם ‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה הּוא ׁשאדם ּכ - ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ּבכבֹוד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
העֹולם  לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, העֹולם ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּיי
לׁשל  קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבא.
ואחר  רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את  ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ׁשל את ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכ
ּתלמיד  אביו היה אם אביו; את ּפֹודה ּכ ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרּבֹו
חכם, אביו היה אם וכן ּתחּלה. אביו את ּפֹודה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמים,
ואחר  אבדתֹו, מׁשיב - רּבֹו ּכנגד ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ל ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכ
רּב 'מֹורא חכמים: אמרּו הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
רּבֹו על החֹולק 'ּכל חכמים: אמרּו לפיכ ׁשמים'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָּכמֹורא
וכל  ה'". על "ּבהּצתם ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק -ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשה
- רּבֹו על הּמתרעם וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"אׁשר

הּׁשכ  על ּכי ּכמתרעם תלּנתיכם, עלינּו "לא ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
הּׁשכינה, אחר ּכמהרהר - רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל

ּובמׁשה"'. ּבאלהים העם "וידּבר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מדרׁשאי ·. לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא ויֹוׁשב זה , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּפי  על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדבר היה ‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

להׁשיב  מּתר - ּבפני הלכה אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדבר  עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהפריׁשֹו,
חּלּול  ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ּבדבר  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות  וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
העֹולם  ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות  נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו אסּור -ְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּולהֹורֹות  ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא  להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגיעוכל „. ׁשּלא -]ּתלמיד היתר קיבל להֹוראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

"ּכי  נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי - ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומֹורה
ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". חללים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרּבים
העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמֹורה
הּתלמידים  אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים נאמר: ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻועליו
להתּגּדל  מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּקטּנים
ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין הארץ עּמי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבפני
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והם  הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ּולהֹורֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּון
והמחּבלים  ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין
לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם

ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים
ׁשּלא ואסּור ‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ

לאחרים  לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹּבפניו.
אביו  ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, ּכׁשם יׁשּנה ׁשּׁשמם אּלא ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם לאחר אפּלּו ,[נדיר]ׁשמן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ידע הּׁשֹומע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּכל
לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ּכדר ׁשלֹום, לֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיחזיר

ׁשֹוחה וכבֹוד:[מתכופף]אּלא ּביראה לֹו ואֹומר לפניו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
'ׁשלֹום  לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן אם רּבי'. ,עלי ֲִִִֶַַַַָָָָָ'ׁשלֹום

ּומרי'. רּבי ,ִִֶַָָעלי
.Â רּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשב לא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ

ולא  רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ
רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא
יׁשב  לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹואחר

ּבפניו ּדבריו יכריע ולא רּבֹו. עליו]ּבמקֹום החולק ,[כדעת ְְְְְִִַַַָָָָֹ
לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ּדבריו. את יסּתר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹולא

מּלפניו  יעמד ולא עד 'ׁשב'; אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ
אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ּוכׁשּיּפטר לעמד. רׁשּות ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּיּטל

ּפניו. ּכנגד ּופניו לאחֹוריו, נרּתע ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָאּלא
.Ê עד וחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

יׁשב  ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו וחּיב ׁשּיתּכּסה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּברגל. רּבֹו ּפני את להקּביל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאדם

.Á היה אין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכבֹוד  לֹו לחלק רּבֹו עֹוׂשה ּדר ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מּכירין  ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ּתלמיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלרּבֹו,
הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ולא ְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹאֹותֹו,
ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו נֹועל אינֹו -ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּלׁשּמׁשֹו
לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ׁשּמזלזל ּתלמיד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל

מּיׂשראל. ְְִִִֵֵֶַָׁשּתסּתּלק
.Ë לּמדּתנּוראה' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

'וכ ּכ לֹו:רּבנּו אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל . ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
רּבנּו' לּמדּתנּו עד 'ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹומרֹו ׁשם ּבגדיו,ׁשּיזּכיר ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות עד . ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מאחה ואינֹו לּבֹו; את מגּלה חזקה]ׁשהּוא תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻלעֹולם.

הרי  - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא אם אבל חכמתֹו. זה רב ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
חבר הּדברים [כמותו]ּתלמיד ּבכל  ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

קֹורע  ׁשהּוא ּכׁשם עליו וקֹורע מּלפניו, עֹומד אבל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאּלּו;
מּמּנּו למד לא אפּלּו עליהם. מתאּבל ׁשהּוא הּמתים ּכל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וקֹורע  מּלפניו, עֹומד - ּגדֹול ּבין קטן ּבין אחד, ּדבר ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָאּלא

ָָעליו.
.È מכּונֹותוכל ׁשּדעֹותיו חכמים אינֹו[ישרות]ּתלמיד - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּלא  ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר
ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד

.‡È הּדברים הרב ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,

ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו

.·È ּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד  'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד

'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהר ּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚È לּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ  את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

ו ּפרק ¤¤
להּדרֹוּכל ‡. מצוה - חכמים על [לכבדו]ּתלמיד ואף , ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

ּפני  והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ׁשאינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפי
חכמה  ׁשּקנה זה מּפני זקן", לעמד חּיבין ּומאימתי . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּכנגד  ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו מּׁשּיקרב ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחכם?
ָָּפניו.

הּכּסא אין ·. ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: הּדּור- ּבּה ׁשּיׁש קימה .[כבוד], ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

חכמים  ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֻֻואין
- והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ׁשעֹוסקין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
חסרֹון  ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ׁשאין הּדּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמה
יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ׁשּלא ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכיס.
- "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? יעמד ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעד

לּלב מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל האמת]הא יודע האדם ,[רק ֵֶַָָָָָ
."ּמאלהי "ויראת ּבֹו: ְֱֱֵֵֶֶַָָֹנאמר

להן אין ‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם יל[לעבור אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכדי

ׁשּלא  ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון קצרה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבדר
ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים לעמד. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹיטריחֹו
יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין מּכיריהן ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהחיצֹונה

המהּל,הרי רֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
הרֹוכב  מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ

ּגדֹול ׁשלׁשה ‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ

.Â עדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבע חכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
יׁשב  ׁשעבר, וכיון עֹומד אּמֹות; - ּדין ּבית אב ראה . ְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עד  יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמּלפניו
עֹומד  - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ארּבע מאחריו ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיעבר
ׁשּיׁשב  עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּלפניו
על  ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. ׁשּיתּכּסה עד אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
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מחּול  ּכבֹודֹו עֹומדין;ּכבֹודֹו, העם ּכל נכנס, ּכׁשהּנׂשיא . ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
עד יֹוׁשבין, ּדין ואינן ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. להן: ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עד  ּומּכאן, מּכאן עֹומדין ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
ּבמקֹומן. יֹוׁשבין העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָׁשּנכנס

.Ê ׁשּיּגיעחכם ּכל שנמצא]ׁשּנכנס, אּמֹות [מי ּבארּבע לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מּלפניו, ש]עֹומד מצב יֹוׁשב[ונוצר ואחד עֹומד [ואין אחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד ּבני חובה ּבמקֹומֹו. ויׁשב ׁשּנכנס עד ,ְְְְִִֵֵֵֶַָ
להן,ח  צריכין ׁשהרּבים ּבזמן - חכמים ותלמידי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָכמים

ׁשבח  ואין למקֹומן. ונכנסין העם ראׁשי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמקּפצין
חֹוזר  ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ׁשּיּכנס חכמים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתלמיד
הֹופכין  לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ּבזמן - חכמים ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמקֹומֹו.
ּפניהן  הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן אין אביהן; ּכלּפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפניהן

העם. ְֵַָָּכלּפי
.Á ּתמיד ּתלמיד רּבֹו לפני יֹוׁשב לעמד ׁשהּוא רּׁשאי אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

מרּבה  ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו
ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד

.Ë חכם,מי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לפניו  הּזקן עֹומדין ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכדי  אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָלהּדרֹו.
ׂשיבה  ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - לסמכֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָיד

ְְַַּבמׁשמע.
.È ּכל ּתלמידי עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל
הארץ  עּמי ּבפני החֹומֹות יתּבּזּו לבנין מהן ּגֹובין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לתׁשּורת  ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון
ׁשהּוא [מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל

העיר ּבני על ציבורי]קצּוב על [מס קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָ
ואיׁש איׁש גולגולת]ּכל בּגֹוים,[מס יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַָָ

וכן  ׂשרים". (ו) מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו אקּבצם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעּתה
למּכר  אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד סחֹורה היתה ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֹאם
ׁשּימּכר  עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד מּניחין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּתחּלה;
ּדינין  ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו היה אם וכן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָהּוא.

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין אֹותֹו, מקּדימין - ְְִִִִֵַַהרּבה
.‡È אֹותן עֹון לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא ;ּגדֹול ְְֲִִֶַַָָָָֹ

- חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
זה  וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
ּבמלּמדי  ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשאמרה
חלק  לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ּתמאסּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻחּקתי

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי הּבא, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלעֹולם
.·È לעֹולם אף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא  אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו זהב ּומנּדין ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

מקֹום  החכם ּבכל את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
והן  ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּבדברים,
חי  החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ּכׁשּיחזר אֹות ֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּתירין

ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד אֹותֹו, לֹו מּתירין אין -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו מנּדה עצמֹו, החכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכן
עד  לֹו, מּתירין ואין התראה; ולא עדים לא צרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואין
ּומּתירין  ׁשלׁשה ּבאין החכם, מת ואם החכם. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּירּצה
ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא לֹו למחל החכם רצה ואם ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹלֹו.

.‚È נּדּוי הרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ
חּיב  הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;

נּדּוי  ּבֹו נּדּוי לנהג ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל מנּדה , וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻ
מנּדה  אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
לעיר  מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה אינֹו ְְִֵֶֶֶַֻאחרת,
.„È ׁשּבּזה ּבּמה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָ

חכמים  ׁשחּיבין ּתלמידי ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל . ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
וכל  הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו - נּדּוי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליהן
ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו לנהג ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיׂשראל
את  מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על לֹו. ויּתירּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָּבׁשבילֹו,
את  המבּזה (א) הן: ואּלּו אּׁשה; ּבין איׁש ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאדם,
ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה (ב) מֹותֹו; לאחר ואפּלּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהחכם,
מּדברי  אחד ּבדבר המזלזל (ד) 'עבד'; לחברֹו הּקֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ג)
לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ּתֹורה; ּבדברי לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָסֹופרים,
עליו  קּבל ׁשּלא מי (ו) ּבא; ולא זמן, לֹו וקבעּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹּבית
ּדבר  ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי (ז) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין הּדין, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשּיסיר  עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם אֹו רע ּכלב ּכגֹון ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּזיק,

ׁשּיקּבל הּזקֹו עד אֹותֹו מנּדין לגֹוי, ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר (ח) ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
אנס ּכל ּבעל [נזק]עליו חברֹו ליׂשראל הּגֹוי מן ׁשּיבֹוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

והֹוציא  ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות יׂשראל על הּמעיד (ט) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמצר;
עד  אֹותֹו מנּדין יׂשראל, ּכדין ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו

טּבח (י) איטליז]ׁשּיׁשּלם; מפריׁש[בעל ׁשאינֹו ּכהן ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
(יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין אחר, לכהן ונֹותנן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּמּתנֹות
מנהג; ׁשהּוא ּפי על אף ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהמחּלל
(יג) חצֹות; אחר הּפסח ּבערב מלאכה העֹוׂשה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָ(יב)
הבאי  ּבדברי לׁשבּועה אֹו לבּטלה, ׁשמים ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמזּכיר

מה-בכך] של חּלּול [דברים לידי הרּבים את הּמביא (יד) ;ִִִִֵֵֶַַָ
ּבחּוץ; קדׁשים אכילת לידי הרּבים את הּמביא (טו) ֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשם;

ׁשנים המחּׁשב חדׁשים[לעברם](טז) החודש וקֹובע [אם ְְֳִִֵֵַַַָָ
חסר] או (יח)מלא העּור; את הּמכׁשיל (יז) לארץ; ְְִִֵֶֶַַָָָָּבחּוצה

טרפה  ׁשּיצאת טּבח (יט) מצוה; מּלעׂשֹות הרּבים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהמעּכב
ידֹו (כא)מּתחת חכם; לפני סּכינֹו ּבדק ׁשּלא טּבח (כ) ; ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ועֹוׂשה  אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש מי (כב) לדעת; עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַהּמקׁשה
להזּדּקק  להן הּמביאין ּומּתן, מּׂשא אֹו ׁשּתפּות ּובינּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבינֹו
חכם  (כג) אֹותן; מנּדין ּדין לבית ׁשניהן ּכׁשּיבֹואּו לזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה

נּדּוי. חּיב ׁשאינֹו מי המנּדה (כד) רעה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשמּועתֹו

ז ּפרק ¤¤
-חכם ‡. ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

עׂשה  ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
וחבריו נבט ּבן הרבים]ּכירבעם את והחטיאו .[שחטאו ְְְֲֵֶַָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



קיט dxez cenlz zekld - rcnd xtq - hay 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והם  הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ּולהֹורֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּון
והמחּבלים  ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין
לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם

ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים
ׁשּלא ואסּור ‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ

לאחרים  לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹּבפניו.
אביו  ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, ּכׁשם יׁשּנה ׁשּׁשמם אּלא ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם לאחר אפּלּו ,[נדיר]ׁשמן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ידע הּׁשֹומע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּכל
לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ּכדר ׁשלֹום, לֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיחזיר

ׁשֹוחה וכבֹוד:[מתכופף]אּלא ּביראה לֹו ואֹומר לפניו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
'ׁשלֹום  לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן אם רּבי'. ,עלי ֲִִִֶַַַַָָָָָ'ׁשלֹום

ּומרי'. רּבי ,ִִֶַָָעלי
.Â רּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשב לא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ

ולא  רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ
רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא
יׁשב  לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹואחר

ּבפניו ּדבריו יכריע ולא רּבֹו. עליו]ּבמקֹום החולק ,[כדעת ְְְְְִִַַַָָָָֹ
לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ּדבריו. את יסּתר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹולא

מּלפניו  יעמד ולא עד 'ׁשב'; אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ
אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ּוכׁשּיּפטר לעמד. רׁשּות ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּיּטל

ּפניו. ּכנגד ּופניו לאחֹוריו, נרּתע ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָאּלא
.Ê עד וחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

יׁשב  ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו וחּיב ׁשּיתּכּסה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּברגל. רּבֹו ּפני את להקּביל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאדם

.Á היה אין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכבֹוד  לֹו לחלק רּבֹו עֹוׂשה ּדר ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מּכירין  ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ּתלמיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלרּבֹו,
הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ולא ְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹאֹותֹו,
ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו נֹועל אינֹו -ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמּלׁשּמׁשֹו
לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ׁשּמזלזל ּתלמיד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל

מּיׂשראל. ְְִִִֵֵֶַָׁשּתסּתּלק
.Ë לּמדּתנּוראה' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

'וכ ּכ לֹו:רּבנּו אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל . ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
רּבנּו' לּמדּתנּו עד 'ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹומרֹו ׁשם ּבגדיו,ׁשּיזּכיר ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות עד . ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מאחה ואינֹו לּבֹו; את מגּלה חזקה]ׁשהּוא תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻלעֹולם.

הרי  - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא אם אבל חכמתֹו. זה רב ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
חבר הּדברים [כמותו]ּתלמיד ּבכל  ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

קֹורע  ׁשהּוא ּכׁשם עליו וקֹורע מּלפניו, עֹומד אבל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאּלּו;
מּמּנּו למד לא אפּלּו עליהם. מתאּבל ׁשהּוא הּמתים ּכל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וקֹורע  מּלפניו, עֹומד - ּגדֹול ּבין קטן ּבין אחד, ּדבר ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָאּלא

ָָעליו.
.È מכּונֹותוכל ׁשּדעֹותיו חכמים אינֹו[ישרות]ּתלמיד - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּלא  ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר
ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד

.‡È הּדברים הרב ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,

ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו

.·È ּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד  'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד

'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהר ּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚È לּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ  את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

ו ּפרק ¤¤
להּדרֹוּכל ‡. מצוה - חכמים על [לכבדו]ּתלמיד ואף , ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

ּפני  והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ׁשאינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפי
חכמה  ׁשּקנה זה מּפני זקן", לעמד חּיבין ּומאימתי . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּכנגד  ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו מּׁשּיקרב ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחכם?
ָָּפניו.

הּכּסא אין ·. ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: הּדּור- ּבּה ׁשּיׁש קימה .[כבוד], ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

חכמים  ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֻֻואין
- והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ׁשעֹוסקין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
חסרֹון  ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ׁשאין הּדּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמה
יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ׁשּלא ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכיס.
- "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? יעמד ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעד

לּלב מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל האמת]הא יודע האדם ,[רק ֵֶַָָָָָ
."ּמאלהי "ויראת ּבֹו: ְֱֱֵֵֶֶַָָֹנאמר

להן אין ‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם יל[לעבור אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכדי

ׁשּלא  ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון קצרה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבדר
ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים לעמד. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹיטריחֹו
יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין מּכיריהן ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהחיצֹונה

המהּל,הרי רֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
הרֹוכב  מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ

ּגדֹול ׁשלׁשה ‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ

.Â עדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבע חכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
יׁשב  ׁשעבר, וכיון עֹומד אּמֹות; - ּדין ּבית אב ראה . ְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עד  יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמּלפניו
עֹומד  - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ארּבע מאחריו ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיעבר
ׁשּיׁשב  עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּלפניו
על  ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. ׁשּיתּכּסה עד אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
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מחּול  ּכבֹודֹו עֹומדין;ּכבֹודֹו, העם ּכל נכנס, ּכׁשהּנׂשיא . ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
עד יֹוׁשבין, ּדין ואינן ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. להן: ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עד  ּומּכאן, מּכאן עֹומדין ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
ּבמקֹומן. יֹוׁשבין העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָׁשּנכנס

.Ê ׁשּיּגיעחכם ּכל שנמצא]ׁשּנכנס, אּמֹות [מי ּבארּבע לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מּלפניו, ש]עֹומד מצב יֹוׁשב[ונוצר ואחד עֹומד [ואין אחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד ּבני חובה ּבמקֹומֹו. ויׁשב ׁשּנכנס עד ,ְְְְִִֵֵֵֶַָ
להן,ח  צריכין ׁשהרּבים ּבזמן - חכמים ותלמידי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָכמים

ׁשבח  ואין למקֹומן. ונכנסין העם ראׁשי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמקּפצין
חֹוזר  ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ׁשּיּכנס חכמים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתלמיד
הֹופכין  לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ּבזמן - חכמים ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמקֹומֹו.
ּפניהן  הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן אין אביהן; ּכלּפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפניהן

העם. ְֵַָָּכלּפי
.Á ּתמיד ּתלמיד רּבֹו לפני יֹוׁשב לעמד ׁשהּוא רּׁשאי אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

מרּבה  ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו
ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד

.Ë חכם,מי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לפניו  הּזקן עֹומדין ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכדי  אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָלהּדרֹו.
ׂשיבה  ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - לסמכֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָיד

ְְַַּבמׁשמע.
.È ּכל ּתלמידי עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל
הארץ  עּמי ּבפני החֹומֹות יתּבּזּו לבנין מהן ּגֹובין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לתׁשּורת  ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון
ׁשהּוא [מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל

העיר ּבני על ציבורי]קצּוב על [מס קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָ
ואיׁש איׁש גולגולת]ּכל בּגֹוים,[מס יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַָָ

וכן  ׂשרים". (ו) מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו אקּבצם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעּתה
למּכר  אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד סחֹורה היתה ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֹאם
ׁשּימּכר  עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד מּניחין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּתחּלה;
ּדינין  ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו היה אם וכן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָהּוא.

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין אֹותֹו, מקּדימין - ְְִִִִֵַַהרּבה
.‡È אֹותן עֹון לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא ;ּגדֹול ְְֲִִֶַַָָָָֹ

- חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
זה  וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
ּבמלּמדי  ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשאמרה
חלק  לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ּתמאסּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻחּקתי

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי הּבא, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלעֹולם
.·È לעֹולם אף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא  אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו זהב ּומנּדין ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

מקֹום  החכם ּבכל את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
והן  ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּבדברים,
חי  החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ּכׁשּיחזר אֹות ֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּתירין

ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד אֹותֹו, לֹו מּתירין אין -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו מנּדה עצמֹו, החכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכן
עד  לֹו, מּתירין ואין התראה; ולא עדים לא צרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואין
ּומּתירין  ׁשלׁשה ּבאין החכם, מת ואם החכם. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּירּצה
ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא לֹו למחל החכם רצה ואם ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹלֹו.

.‚È נּדּוי הרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ
חּיב  הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;

נּדּוי  ּבֹו נּדּוי לנהג ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל מנּדה , וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻ
מנּדה  אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
לעיר  מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה אינֹו ְְִֵֶֶֶַֻאחרת,
.„È ׁשּבּזה ּבּמה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָ

חכמים  ׁשחּיבין ּתלמידי ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל . ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
וכל  הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו - נּדּוי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליהן
ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו לנהג ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיׂשראל
את  מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על לֹו. ויּתירּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָּבׁשבילֹו,
את  המבּזה (א) הן: ואּלּו אּׁשה; ּבין איׁש ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאדם,
ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה (ב) מֹותֹו; לאחר ואפּלּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהחכם,
מּדברי  אחד ּבדבר המזלזל (ד) 'עבד'; לחברֹו הּקֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ג)
לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ּתֹורה; ּבדברי לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָסֹופרים,
עליו  קּבל ׁשּלא מי (ו) ּבא; ולא זמן, לֹו וקבעּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹּבית
ּדבר  ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי (ז) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין הּדין, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשּיסיר  עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם אֹו רע ּכלב ּכגֹון ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּזיק,

ׁשּיקּבל הּזקֹו עד אֹותֹו מנּדין לגֹוי, ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר (ח) ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
אנס ּכל ּבעל [נזק]עליו חברֹו ליׂשראל הּגֹוי מן ׁשּיבֹוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

והֹוציא  ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות יׂשראל על הּמעיד (ט) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמצר;
עד  אֹותֹו מנּדין יׂשראל, ּכדין ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו

טּבח (י) איטליז]ׁשּיׁשּלם; מפריׁש[בעל ׁשאינֹו ּכהן ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
(יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין אחר, לכהן ונֹותנן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּמּתנֹות
מנהג; ׁשהּוא ּפי על אף ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהמחּלל
(יג) חצֹות; אחר הּפסח ּבערב מלאכה העֹוׂשה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָ(יב)
הבאי  ּבדברי לׁשבּועה אֹו לבּטלה, ׁשמים ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמזּכיר

מה-בכך] של חּלּול [דברים לידי הרּבים את הּמביא (יד) ;ִִִִֵֵֶַַָ
ּבחּוץ; קדׁשים אכילת לידי הרּבים את הּמביא (טו) ֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשם;

ׁשנים המחּׁשב חדׁשים[לעברם](טז) החודש וקֹובע [אם ְְֳִִֵֵַַַָָ
חסר] או (יח)מלא העּור; את הּמכׁשיל (יז) לארץ; ְְִִֵֶֶַַָָָָּבחּוצה

טרפה  ׁשּיצאת טּבח (יט) מצוה; מּלעׂשֹות הרּבים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהמעּכב
ידֹו (כא)מּתחת חכם; לפני סּכינֹו ּבדק ׁשּלא טּבח (כ) ; ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ועֹוׂשה  אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש מי (כב) לדעת; עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַהּמקׁשה
להזּדּקק  להן הּמביאין ּומּתן, מּׂשא אֹו ׁשּתפּות ּובינּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבינֹו
חכם  (כג) אֹותן; מנּדין ּדין לבית ׁשניהן ּכׁשּיבֹואּו לזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה

נּדּוי. חּיב ׁשאינֹו מי המנּדה (כד) רעה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשמּועתֹו

ז ּפרק ¤¤
-חכם ‡. ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

עׂשה  ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
וחבריו נבט ּבן הרבים]ּכירבעם את והחטיאו .[שחטאו ְְְֲֵֶַָָָָָ
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ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין חּטאֹות, ׁשאר ּכׁשחטא ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָאבל
ּפי  על אף - לילה" עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכׁשלּת

לֹו ואֹומרים ּכּלילה. ּכּסהּו אותו]ׁשּכׁשל, 'הּכבד [כשמנדין : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אסּור  - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ּתלמיד ּכל וכן .'ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשב

ז  מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין ה לבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונׁשמטין
להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם

מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין

ואם וכיצד ·. ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָ
'ּפלֹוני  אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ּבפניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנּדּוהּו

נּדּוי.מחרם'. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ו'ארּור' ְְֳִָָָָָָ
הּנּדּוי ּכיצד ‚. למּתירין 'ׁשרּוי  לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול
לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי

עּמֹו?מה „. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ
נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמנין מנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ
ּבארּבע  עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה

לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר [לעשות ואם [אחרים], מת . ְְְְִִֵֵָ

ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומר ּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ
צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן

מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,
ׁשֹונין יתר ‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין  עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Â מנּדין מי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Ê אפּלּוּבכּמה ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ת"ח]הדיֹוטֹות לבּדֹו.[שאינם הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ; ְְְְִִִֶֶַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי להּתיר לּתלמיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָויׁש
.Ë ּבגללֹוׁשלׁשה ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ
.È נּדּויֹומי לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע .ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡È עצמֹונּדּוי מּפי אפּלּו ּתנאי, הפרהעל צרי אם - [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיים ואפּלּולא עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִֶַַַָָ

נּדּוי  עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על עצמֹו ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָנּדה
לעצמֹו. מפר זה הרי -ְְֲֵֵֵֶַ

.·È ּבחלֹוםמי אותו]ׁשּנּדּוהּו מנדה שמישהו אפּלּו[חלם , ֲֲִִִֶַ
הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו מי ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָידע
ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם מּנּדּויֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלהּתירֹו
מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו מּתירין מצא, ְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹלא
מּתירין  מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ׁשּיֹודעין מי לֹו ְְִִִִִִִֶַַַָָָֹמּתירין

ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ׁשאינן עׂשרה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹלֹו
ׁשלׁשה  אפּלּו לֹו מּתירין .עׂשרה, ְֲֲִִִַָָָֹ

.‚È לֹומי מּתירין אין ּבפניו, נּדּוהּוׁשּנּדּוהּו ּבפניו; אּלא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ואין  ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּומּתירין  מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה נּדּוי אחד,ּבין ּברגע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
זה  להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. המנּדה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכׁשּיחזר
ּדין  ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ׁשנים, ּכּמה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָּבנּדּויֹו

לכּתחּלה לזה נידוי]להחרים ׁשאֹוכל [ללא מי ּולהחרים , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
עּמֹו וׁשֹותה -עּמֹו אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹ

ׁשּלא  עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ּוכדי ליּסרֹו, ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמחרימין
לנּדֹות  לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על אף החּטאים. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיפרצּוה
ּבדבר  עצמֹו להנהיג חכמים לתלמיד ׁשבח אינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלכבֹודֹו,
לּבֹו יׁשית ולא הארץ, עּמי מּדברי אזניו מעלים אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הּדברים  לכל "ּגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלהן
חסידים  ּדר היה וכן ."לּב ּתּתן אל ידּברּו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
עֹוד, ולא מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין - ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹהראׁשֹונים
היּו ּגדֹולים וחכמים לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאּלא
אדם  נּדּו לא ׁשּמעֹולם ואֹומרין הּנאין, ּבמעׂשיהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשּתּבחין
חכמים, ּתלמידי ׁשל ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
אֹו ּבׁשּבּזּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשראּוי
אדם  חרפֹו אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחרפּוהּו
נענׁש, - מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹּבפרהסיא,
עד  ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּזה

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשּיבּקׁש
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  שבט כ"א רביעי יום
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבעים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹותׁשע
אחר  לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר לפנֹות ְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ּוראּית הּלב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהרהּור
(ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ּכדר אֹותּה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹיעבד
אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ּפסל לעׂשֹות ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא
(ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְֲֲֲִִֵֶַַֹלאחרים;
הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) אחריה; אחרים להּדיח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא
ממֹונּה; מּכל להנֹות ׁשּלא (יב) לבנֹותּה; ׁשּלא ְִִֵֶֶָָָָָֹֹ(יא)
לאהב  ׁשּלא (יד) לעבדּה; יחיד להסית ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶָָָָֹֹֹ(יג)
להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹהּמסית;
מּללּמד  יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ(יז)
ׁשּלא  (כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא (יט) חֹובה; ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹעליו
ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלׁשמע
ׁשקר; נביא מהריגת לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹואפּלּו
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לעׂשֹות  ׁשּלא (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹ(כג)
להעביר  ׁשּלא (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) ְְֲֲִִִֶֶַַֹֹאֹוב;
ׁשּלא  (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;ְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹלּמל
אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
(לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה לאּבד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָ(ל)
ׁשּלא  (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה להנֹות ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
לעֹובדי  ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ּבצּפּוי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹֹלהנֹות
יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהן; לחן ׁשּלא (לד) זרה; ְֲֲֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹעבֹודה

(לו) ּובמלּבּוׁשן;ּבארצנּו; ּבמנהגֹותן להּדּמֹות ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּלא  (לט) לקסם; ׁשּלא (לח) לנחׁש; ׁשּלא ְְִֵֶֶֶַֹֹֹֹ(לז)
אל  לדרׁש ׁשּלא (מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹלעֹונן;
לׁשאל  ׁשּלא (מג) ּבאֹוב; ל ׁשאל ׁשּלא (מב) ְְְִִִֵֶֶַֹֹֹֹהּמתים;
ּפאת  להּקיף ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹּביּדעֹוני;
יעּדה  ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ְְְְִֶֶֶַַַָָֹֹֹראׁש;
איׁש; עדי אּׁשה ּתעּדה ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי ְֲֲִִִִִִֶֶַָָֹאיׁש
(נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַֹֹֹ(מט)
האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור מת. על קרחה לעׂשֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
הראשון]אנֹוׁשּבימי ‡. אדם בן שת האדם [בן ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָ

ונבערה ּגדֹולה, הּדֹור;[נכסלה]טעּות אֹותֹו חכמי עצת ְְְְֲֲִֵַַַָָָ
טעּותם  היתה וזֹו הּטֹועים. מן עצמֹו, הֹואיל ואנֹוׁש אמרּו, : ְְְְֱִִִֶַַָָָָָ

וגלּגּלים אּלּו ּכֹוכבים ּברא העֹולם,והאל את להנהיג אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
המׁשּמׁשין  ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם חלק ּבּמרֹום, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּונתנם
ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, לׁשּבחם הם ראּויין - ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹלפניו

ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו האל רצֹון ׁשּגּדלֹו[את]וזהּו מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
לפניו, והעֹומדים עבדיו לכּבד רֹוצה ׁשהּמל ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּבדֹו,
לּבם, על זה ּדבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל ּכבֹודֹו הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוזה
קרּבנֹות, להן ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים לבנֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהתחילּו
ּכדי  - למּולם ּולהׁשּתחֹות ּבדברים, ּולפארם ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָּולׁשּבחם
עבֹודה  עּקר היה וזה הרעה. ּבדעּתם הּבֹורא, רצֹון ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָלהּׂשיג
ׁשהן  לא עּקרּה, הּיֹודעים עֹובדיה אֹומרים היּו וכ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזרה.
ׁשּירמיה  הּוא זה. ּכֹוכב אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָאֹומרים
בכל  ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, מל ירא לא "מי ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאֹומר:
יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין מלכּותם ּובכל הּגֹוים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָחכמי
יֹודעים  הּכל ּכלֹומר, - הּוא" עץ הבלים מּוסר ְְְְֲִִִֵַַַָָֹויכסלּו,
ׁשּמדּמים  ּוכסילּותם, טעּותם אבל ;לבּד האל הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאּתה

הּוא. רצֹונ ההבל ְְֶֶֶֶַׁשּזה
ׁשקר,·. נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר

ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, 'ּכל ְְְְְְִִַַַָָָָאֹו
הּנׁשים  העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ועׂשּו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהיכל,
ׁשּבדה  צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ּוׁשאר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוהּקטּנים
ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא 'זֹו ואֹומר: ְְִִִִִֵֶַַַָמּלּבֹו,
ּבהיכלֹות  צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר על והתחילּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבנבּואתֹו'.

ּומתקּבצים  הּגבעֹות, ועל ההרים ּובראׁשי האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָותחת
מטיבה  הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל ואֹומרים להם; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומׁשּתחוים
אֹומרים  והּכֹומרין מּמּנה. ּוליראה לעבדּה וראּוי ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּומרעה,
ואל  ,וכ ּכ 'ועׂשּו ותצליחּו', ּתרּבּו זֹו 'ׁשּבעבֹודה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלהם:
ולֹומר  לעמד אחרים ּכֹוזבים והתחילּו .'וכ ּכ ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹּתעׂשּו
עּמהם  ּדּבר הּמלא אֹו עצמֹו הּגלּגל אֹו עצמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכֹוכב
עבֹודתֹו, ּדר להם והֹודיע ,'וכ ּבכ 'עבדּוני להם: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
העֹולם, ּבכל זה ּדבר ּופׁשט .'ּכ ּתעׂשּו ואל ,ּכ ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'ועׂשּו
להן, ּולהקריב מּזֹו, זֹו מׁשּנֹות ּבעבֹודֹות הּצּורֹות את ְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹֻלעבד
הּׁשם  נׁשּתּכח הּימים, ׁשארכּו וכיון להן. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּולהׁשּתחֹות
הּכירּוהּו; ולא ּומּדעּתם, הּיקּום ּכל מּפי והּנֹורא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהּנכּבד
אּלא  יֹודעים אינם והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עם ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצאּו
מּקטנּותן  ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל וההיכל ואבן עץ ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּצּורה
ׁשהיּו והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ּולעבדן, להן ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהׁשּתחֹות
אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא הּכֹומרים ּכגֹון ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהם,
ּבגללם  האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים הּכֹוכבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

דמותן]ולדמּותן ׁשם [לפי היה לא העֹולמים, צּור אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
יחידים  אּלא יֹודעֹו, ולא חנֹומּכירֹו ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ

העֹולם  היה זֹו, ּדר ועל ועבר. וׁשם ונח ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּומתּוׁשלח
ׁשהּוא [נמשך]מתּגלּגל עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ׁשּנֹולד עד ,והֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּׁשלֹום. עליו אבינּו ְִַַָָָָָָאברהם
שנים]ׁשּנגמל ּכיון‚. ג' בן אימו, [=כינוי זהאיתן [מחלב ְִֵֵֶֶַָָ

לׁשֹוטטלאבות] התחיל קטן,ּבדעּתֹו[לחפש], והּוא ְְְְְִִֵַָָ
ּתמּה: והיה ּובּלילה; ּבּיֹום ׁשּיהיה ולחׁשב אפׁשר, היא' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יסּבב  ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, נֹוהג הּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגלּגל
לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹותֹו?
ּבין  ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ּדבר, מֹודיע ולא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמלּמד
עֹובדים  העם וכל ואּמֹו ואביו הּטּפׁשים. זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָעֹובדי
ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד היה והּוא זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעבֹודה

הּצ קו והבין האמת, ּדר ׁשהּׂשיג הּנכֹונה;עד מּדעּתֹו דק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשם ׁשּיׁש שישנו]וידע הּגלּגל,[- מנהיג והּוא אחד, אלֹוּה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

וידע  מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ואין הּכל, ּברא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוהּוא
לטעֹות להם ׁשּגרם ודבר טֹועים, העם שורש ׁשּכל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

עד טעותם] הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים את ׁשעֹובדים זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ
ּובן  מּדעּתם; האמת ׁשנהׁשאבד את ארּבעים אברהם הּכיר ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות  להׁשיב התחיל וידע, ׁשהּכיר ּכיון ְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבֹוראֹו.
קושיות] עּמהם,[להקשות ּדין ולער ּכׂשּדים, אּור ּבני ְְְֲִִִֵֶַַַָֹעל

וׁשבר  ּבּה'. הֹולכים ׁשאּתם האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָולֹומר
אּלא  לעבד ראּוי ׁשאין לעם, להֹודיע והתחיל הּצלמים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ּכדי  - ּולנּס ּולהקריב להׁשּתחֹות ראּוי ולֹו העֹולם, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאלֹוּה
ּכל  ולׁשּבר לאּבד וראּוי הּבאים; הּברּואים ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּיּכירּוהּו
ׁשהם  אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּצּורֹות,
עליהם  ׁשּגבר ּכיון אּלּו. אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמדּמים

להרגֹו הּמל ּבּקׁש לחרן.ּבראיֹותיו, ויצא נס, לֹו נעׂשה ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּולהֹודיעם  העם, לכל ּגדֹול ּבקֹול ולקרֹות לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מהּל והיה לעבד. ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש
עד  לממלכה, ּומּממלכה לעיר מעיר העם ּומקּבץ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוקֹורא
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קכי dxf dcear zekld - rcnd xtq - hay `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין חּטאֹות, ׁשאר ּכׁשחטא ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָאבל
ּפי  על אף - לילה" עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכׁשלּת

לֹו ואֹומרים ּכּלילה. ּכּסהּו אותו]ׁשּכׁשל, 'הּכבד [כשמנדין : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אסּור  - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ּתלמיד ּכל וכן .'ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשב

ז  מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין ה לבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונׁשמטין
להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם

מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין

ואם וכיצד ·. ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָ
'ּפלֹוני  אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ּבפניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנּדּוהּו

נּדּוי.מחרם'. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ו'ארּור' ְְֳִָָָָָָ
הּנּדּוי ּכיצד ‚. למּתירין 'ׁשרּוי  לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול
לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי

עּמֹו?מה „. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ
נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמנין מנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ
ּבארּבע  עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה

לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר [לעשות ואם [אחרים], מת . ְְְְִִֵֵָ

ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומר ּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ
צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן

מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,
ׁשֹונין יתר ‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין  עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Â מנּדין מי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Ê אפּלּוּבכּמה ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ת"ח]הדיֹוטֹות לבּדֹו.[שאינם הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ; ְְְְִִִֶֶַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי להּתיר לּתלמיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָויׁש
.Ë ּבגללֹוׁשלׁשה ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ
.È נּדּויֹומי לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע .ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡È עצמֹונּדּוי מּפי אפּלּו ּתנאי, הפרהעל צרי אם - [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיים ואפּלּולא עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִֶַַַָָ

נּדּוי  עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על עצמֹו ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָנּדה
לעצמֹו. מפר זה הרי -ְְֲֵֵֵֶַ

.·È ּבחלֹוםמי אותו]ׁשּנּדּוהּו מנדה שמישהו אפּלּו[חלם , ֲֲִִִֶַ
הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו מי ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָידע
ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם מּנּדּויֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלהּתירֹו
מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו מּתירין מצא, ְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹלא
מּתירין  מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ׁשּיֹודעין מי לֹו ְְִִִִִִִֶַַַָָָֹמּתירין

ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ׁשאינן עׂשרה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹלֹו
ׁשלׁשה  אפּלּו לֹו מּתירין .עׂשרה, ְֲֲִִִַָָָֹ

.‚È לֹומי מּתירין אין ּבפניו, נּדּוהּוׁשּנּדּוהּו ּבפניו; אּלא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ואין  ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּומּתירין  מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה נּדּוי אחד,ּבין ּברגע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
זה  להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. המנּדה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכׁשּיחזר
ּדין  ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ׁשנים, ּכּמה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָּבנּדּויֹו

לכּתחּלה לזה נידוי]להחרים ׁשאֹוכל [ללא מי ּולהחרים , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
עּמֹו וׁשֹותה -עּמֹו אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹ

ׁשּלא  עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ּוכדי ליּסרֹו, ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמחרימין
לנּדֹות  לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על אף החּטאים. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיפרצּוה
ּבדבר  עצמֹו להנהיג חכמים לתלמיד ׁשבח אינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלכבֹודֹו,
לּבֹו יׁשית ולא הארץ, עּמי מּדברי אזניו מעלים אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הּדברים  לכל "ּגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלהן
חסידים  ּדר היה וכן ."לּב ּתּתן אל ידּברּו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
עֹוד, ולא מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין - ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹהראׁשֹונים
היּו ּגדֹולים וחכמים לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאּלא
אדם  נּדּו לא ׁשּמעֹולם ואֹומרין הּנאין, ּבמעׂשיהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשּתּבחין
חכמים, ּתלמידי ׁשל ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
אֹו ּבׁשּבּזּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשראּוי
אדם  חרפֹו אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחרפּוהּו
נענׁש, - מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹּבפרהסיא,
עד  ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּזה

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשּיבּקׁש
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  שבט כ"א רביעי יום
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבעים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹותׁשע
אחר  לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר לפנֹות ְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ּוראּית הּלב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהרהּור
(ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ּכדר אֹותּה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹיעבד
אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ּפסל לעׂשֹות ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא
(ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְֲֲֲִִֵֶַַֹלאחרים;
הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) אחריה; אחרים להּדיח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא
ממֹונּה; מּכל להנֹות ׁשּלא (יב) לבנֹותּה; ׁשּלא ְִִֵֶֶָָָָָֹֹ(יא)
לאהב  ׁשּלא (יד) לעבדּה; יחיד להסית ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶָָָָֹֹֹ(יג)
להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹהּמסית;
מּללּמד  יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ(יז)
ׁשּלא  (כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא (יט) חֹובה; ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹעליו
ּבׁשקר, להתנּבא ׁשּלא (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלׁשמע
ׁשקר; נביא מהריגת לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹואפּלּו
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לעׂשֹות  ׁשּלא (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹ(כג)
להעביר  ׁשּלא (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) ְְֲֲִִִֶֶַַֹֹאֹוב;
ׁשּלא  (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;ְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹלּמל
אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
(לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה לאּבד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָ(ל)
ׁשּלא  (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה להנֹות ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
לעֹובדי  ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ּבצּפּוי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹֹלהנֹות
יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהן; לחן ׁשּלא (לד) זרה; ְֲֲֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹעבֹודה

(לו) ּובמלּבּוׁשן;ּבארצנּו; ּבמנהגֹותן להּדּמֹות ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּלא  (לט) לקסם; ׁשּלא (לח) לנחׁש; ׁשּלא ְְִֵֶֶֶַֹֹֹֹ(לז)
אל  לדרׁש ׁשּלא (מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹלעֹונן;
לׁשאל  ׁשּלא (מג) ּבאֹוב; ל ׁשאל ׁשּלא (מב) ְְְִִִֵֶֶַֹֹֹֹהּמתים;
ּפאת  להּקיף ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹּביּדעֹוני;
יעּדה  ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ְְְְִֶֶֶַַַָָֹֹֹראׁש;
איׁש; עדי אּׁשה ּתעּדה ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי ְֲֲִִִִִִֶֶַָָֹאיׁש
(נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַֹֹֹ(מט)
האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור מת. על קרחה לעׂשֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
הראשון]אנֹוׁשּבימי ‡. אדם בן שת האדם [בן ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָ

ונבערה ּגדֹולה, הּדֹור;[נכסלה]טעּות אֹותֹו חכמי עצת ְְְְֲֲִֵַַַָָָ
טעּותם  היתה וזֹו הּטֹועים. מן עצמֹו, הֹואיל ואנֹוׁש אמרּו, : ְְְְֱִִִֶַַָָָָָ

וגלּגּלים אּלּו ּכֹוכבים ּברא העֹולם,והאל את להנהיג אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
המׁשּמׁשין  ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם חלק ּבּמרֹום, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּונתנם
ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, לׁשּבחם הם ראּויין - ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹלפניו

ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו האל רצֹון ׁשּגּדלֹו[את]וזהּו מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
לפניו, והעֹומדים עבדיו לכּבד רֹוצה ׁשהּמל ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּבדֹו,
לּבם, על זה ּדבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל ּכבֹודֹו הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוזה
קרּבנֹות, להן ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים לבנֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהתחילּו
ּכדי  - למּולם ּולהׁשּתחֹות ּבדברים, ּולפארם ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָּולׁשּבחם
עבֹודה  עּקר היה וזה הרעה. ּבדעּתם הּבֹורא, רצֹון ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָלהּׂשיג
ׁשהן  לא עּקרּה, הּיֹודעים עֹובדיה אֹומרים היּו וכ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזרה.
ׁשּירמיה  הּוא זה. ּכֹוכב אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָאֹומרים
בכל  ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, מל ירא לא "מי ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאֹומר:
יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין מלכּותם ּובכל הּגֹוים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָחכמי
יֹודעים  הּכל ּכלֹומר, - הּוא" עץ הבלים מּוסר ְְְְֲִִִֵַַַָָֹויכסלּו,
ׁשּמדּמים  ּוכסילּותם, טעּותם אבל ;לבּד האל הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאּתה

הּוא. רצֹונ ההבל ְְֶֶֶֶַׁשּזה
ׁשקר,·. נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר

ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, 'ּכל ְְְְְְִִַַַָָָָאֹו
הּנׁשים  העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ועׂשּו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהיכל,
ׁשּבדה  צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ּוׁשאר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוהּקטּנים
ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא 'זֹו ואֹומר: ְְִִִִִֵֶַַַָמּלּבֹו,
ּבהיכלֹות  צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר על והתחילּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבנבּואתֹו'.

ּומתקּבצים  הּגבעֹות, ועל ההרים ּובראׁשי האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָותחת
מטיבה  הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל ואֹומרים להם; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומׁשּתחוים
אֹומרים  והּכֹומרין מּמּנה. ּוליראה לעבדּה וראּוי ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּומרעה,
ואל  ,וכ ּכ 'ועׂשּו ותצליחּו', ּתרּבּו זֹו 'ׁשּבעבֹודה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלהם:
ולֹומר  לעמד אחרים ּכֹוזבים והתחילּו .'וכ ּכ ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹּתעׂשּו
עּמהם  ּדּבר הּמלא אֹו עצמֹו הּגלּגל אֹו עצמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכֹוכב
עבֹודתֹו, ּדר להם והֹודיע ,'וכ ּבכ 'עבדּוני להם: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
העֹולם, ּבכל זה ּדבר ּופׁשט .'ּכ ּתעׂשּו ואל ,ּכ ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'ועׂשּו
להן, ּולהקריב מּזֹו, זֹו מׁשּנֹות ּבעבֹודֹות הּצּורֹות את ְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹֻלעבד
הּׁשם  נׁשּתּכח הּימים, ׁשארכּו וכיון להן. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּולהׁשּתחֹות
הּכירּוהּו; ולא ּומּדעּתם, הּיקּום ּכל מּפי והּנֹורא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהּנכּבד
אּלא  יֹודעים אינם והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עם ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצאּו
מּקטנּותן  ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל וההיכל ואבן עץ ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּצּורה
ׁשהיּו והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ּולעבדן, להן ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהׁשּתחֹות
אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא הּכֹומרים ּכגֹון ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהם,
ּבגללם  האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים הּכֹוכבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

דמותן]ולדמּותן ׁשם [לפי היה לא העֹולמים, צּור אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
יחידים  אּלא יֹודעֹו, ולא חנֹומּכירֹו ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ

העֹולם  היה זֹו, ּדר ועל ועבר. וׁשם ונח ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּומתּוׁשלח
ׁשהּוא [נמשך]מתּגלּגל עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ׁשּנֹולד עד ,והֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּׁשלֹום. עליו אבינּו ְִַַָָָָָָאברהם
שנים]ׁשּנגמל ּכיון‚. ג' בן אימו, [=כינוי זהאיתן [מחלב ְִֵֵֶֶַָָ

לׁשֹוטטלאבות] התחיל קטן,ּבדעּתֹו[לחפש], והּוא ְְְְְִִֵַָָ
ּתמּה: והיה ּובּלילה; ּבּיֹום ׁשּיהיה ולחׁשב אפׁשר, היא' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יסּבב  ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, נֹוהג הּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגלּגל
לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹותֹו?
ּבין  ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ּדבר, מֹודיע ולא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמלּמד
עֹובדים  העם וכל ואּמֹו ואביו הּטּפׁשים. זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָעֹובדי
ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד היה והּוא זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעבֹודה

הּצ קו והבין האמת, ּדר ׁשהּׂשיג הּנכֹונה;עד מּדעּתֹו דק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשם ׁשּיׁש שישנו]וידע הּגלּגל,[- מנהיג והּוא אחד, אלֹוּה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

וידע  מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ואין הּכל, ּברא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוהּוא
לטעֹות להם ׁשּגרם ודבר טֹועים, העם שורש ׁשּכל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

עד טעותם] הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים את ׁשעֹובדים זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ
ּובן  מּדעּתם; האמת ׁשנהׁשאבד את ארּבעים אברהם הּכיר ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות  להׁשיב התחיל וידע, ׁשהּכיר ּכיון ְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבֹוראֹו.
קושיות] עּמהם,[להקשות ּדין ולער ּכׂשּדים, אּור ּבני ְְְֲִִִֵֶַַַָֹעל

וׁשבר  ּבּה'. הֹולכים ׁשאּתם האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָולֹומר
אּלא  לעבד ראּוי ׁשאין לעם, להֹודיע והתחיל הּצלמים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ּכדי  - ּולנּס ּולהקריב להׁשּתחֹות ראּוי ולֹו העֹולם, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאלֹוּה
ּכל  ולׁשּבר לאּבד וראּוי הּבאים; הּברּואים ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּיּכירּוהּו
ׁשהם  אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּצּורֹות,
עליהם  ׁשּגבר ּכיון אּלּו. אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמדּמים

להרגֹו הּמל ּבּקׁש לחרן.ּבראיֹותיו, ויצא נס, לֹו נעׂשה ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּולהֹודיעם  העם, לכל ּגדֹול ּבקֹול ולקרֹות לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מהּל והיה לעבד. ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש
עד  לממלכה, ּומּממלכה לעיר מעיר העם ּומקּבץ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוקֹורא
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ּבׁשם  ׁשם "וּיקרא ׁשּנאמר: קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּגיע
וכיון  עֹולם". אל העםה' וׁשֹואלין ׁשהיּו אליו מתקּבצין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

עד  ּדעּתֹו ּכפי ואחד אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלֹו
עד האמת, לדר אלפים ׁשּנת ׁשּיחזירהּו אליו קּבצּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

העּקר  ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָּורבבֹות,
ּבנֹוהּגדֹול ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ויׁשב הּזה, , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מלּמד האמת]ּומחזיריצחק ליעקב [לדרך הֹודיעֹו ויצחק ; ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
ויעקב  אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּומּנהּו
והֹוׁשיבֹו ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד ְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹֻאבינּו
את  וצּוה אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר לל ּמד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּביׁשיבה
יׁשּתּכח  ׁשּלא ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻּבניו
ּובּנלוים  יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּלּמּוד.

אּמה  ּבעֹולם ונעׂשת יֹודעתעליהם, עד ׁשהיא ה', את ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן  ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשארכּו
ׁשעמד  לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולעבד
זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם אבֹות; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבמצות
ּבני  וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר היה, קט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכמעט

ּותעּיֹו העּמים לטעּות אֹותנּו,יעקב ה' ּומאהבת תן. ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
אבינּו לאברהם הּׁשבּועה את רּבנּוּומּׁשמרֹו מׁשה עׂשה , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכל ׁשל רּבנּו,ורּבן מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ּוׁשלחֹו. הּנביאים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּדר והֹודיען ּבמצוֹות הכּתירן לנחלה, ּביׂשראל ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּובחר
אחריה. הּטֹועין וכל זרה עבֹודה מׁשּפט ּיהיה ּומה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָעבֹודתֹו,

ב ּפרק ¤¤
זרה עּקר ‡. ּבעבֹודה לעבד הּצּוּוי ׁשּלא מּכל , אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

אחד הּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ
על  ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא  עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
זה  הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
עליו  ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. עבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָעֹובד
וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא "ּופן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואמרה:
ׁשּמא  ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' חלק ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאׁשר

לּב ּבעין בליבך]ּתׁשּוט הן [תחשוב ׁשאּלּו ותראה , ְְְְִִֵֵֵֶֶָ
העֹולם  לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם העֹולם, את ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמנהיגים
ותאמר  עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים והוים חּיים ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹלהיֹותן
ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן להׁשּתחוֹות ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשראּוי
ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן לכם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ"הּׁשמרּו

סרסּור  להיֹותן אּלּו, לעבד הּלב ּביניכם [סוכן]ּבהרהּור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
הּבֹורא. ֵֵַּובין

היאספרים ·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹהּוא,
מּדבריה  ּבדבר ואפּלּוולא .- הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאסּור,
ּתׁשאל  ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ּתדרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ"ּופן
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ּדר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

ׁשהן  ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר
אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,

יּפנה וכל ‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ויחקור] אחריה [יתענין הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָאחר

מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה ׁשהּוא על ּבדר מכוסה פסל גילה [כגון ְֲֶֶֶֶֶַ
לראותו] הּוא מנת ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶַָָָֹ

ּכ אּלא ּבמחׁשבה, אחריה להּפנֹות מחׁשבה ׁשאסּור ל ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מזהרים  - הּתֹורה מעּקרי עּקר לעקר לאדם לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּגֹורמת
ונחׁשב  לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על להעלֹותּה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹאנּו
קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; הרהּורי אחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָונּמׁש
יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות הּדעֹות ּכל ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹֻולא
לפי  העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות אחר אדם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּכל
ּופעמים  זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקצר

ׁשּמא הּבֹורא, ּביחּוד אינֹו[אחד]יחׁשב ׁשּמא ,[אחד]הּוא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה ּלמעלה העולם]מה שנברא [קודם ְְְְִַַַַַָָָ

ּלאחֹור הימים]מה היא [אחרית ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְִִֶַַָָָָ
הּׁשמים  מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ׁשּמא ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאמת
האמת  ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו אינּה. ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמא
הזהירה  זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ּבריֹו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻעל
ואחרי  לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ונאמר ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּתֹורה,
אחד  ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" אּתם אׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעיניכם,
האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה הּקצרה, ּדעּתֹו אחר ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּכם
"ואחרי  מינּות; זֹו לבבכם", "אחרי חכמים: אמרּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכ
לאדם  ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף זה, ולאו זנּות. זֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעיניכם",

מלקּות. ּבֹו אין הּבא, העֹולם מן ְְְִֵַַָָָָלטרדֹו
זרה,מצות „. ּכּלן [שקולה]עבֹודה הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיא,
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב [ממרע"ה]- זרה ׁשּבעבֹודה , ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבכל  ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל למדּת, הא ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמדּבר.
הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ּובכל ּכּלּה, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻהּתֹורה

אׁשר ועד[הראשון]מאדם  הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
מֹודה  זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". והלאה ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹצּוה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; הּתֹורה ְְְִִִַַַָָָָָֻֻּבכל
ּדבר,יׂשראל ‰. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּומׁשּמד  סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר ּכיׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻואינֹו
ּכּלּה הּתֹורה לכל מׁשּמד הּוא הרי זרה, וכן לעבֹודה . ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָֻֻ

ואין  הּדברים. מן לדבר ּכיׂשראל אינן מּיׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהּמינים
לא  ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - לעֹולם ּבתׁשּובה אֹותם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
הּתרים  הם והּמינים, חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹיׁשּובּון,
עד  ׁשאמרנּו, ּבּדברים ּבסכלּות, לּבם מחׁשבֹות ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאחר
ּבנפׁש ּבׁשאט להכעיס, ּתֹורה ּגּופי על עֹוברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנמצאּו

לסּפר [בזלזול] ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ואֹומרים רמה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּביד
ּתקרב  "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ּתׁשּובה עליהן ּולהׁשיב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן

ּב ּפתח זרהאל לעבֹודה מין, ּומחׁשבת שוחט יתּה". [ואם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ע"ז] כתקרובת דינה - .בהמה

.Â ׁשּלא ּכל ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,
הּׁשם  את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שווים ואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

בחומרתם] ביד שניהם ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָ
לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח מן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרמה,
ּוׁשניהם  המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה עֹובד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתֹולין
זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ּומּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלין.

הן. ּבעּקר ּכֹופרין ְְִִֵֵֶֶָָׁשּׁשניהן
.Êהמגּדף:ואּלּו ּדיני עד הן סקילה, חּיב המגּדף אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

אלף  ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש
ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם [- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הם]נמחקין שמות מֹות [ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
הּכּנּויים  ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",

וכו'] רחום חנון ּבאזהרה [כגון ׁשּמפרׁש,[לאו], מי ויׁש . ְְְְִֵֵֶַָָָ
הי  ואו הי יּוד ׁשם על אּלא חּיב ׁשעל ׁשאינֹו אֹומר, ואני ; ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם

.Á ׁשּנאמר אזהרה מּנין? מגּדף תקּלל".ׁשל לא "אלהים : ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
- ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה בהתבטאות הקושי -בגלל הּדין נגמר .ְִִַַ
הּגדֹול  את וׁשֹואלים לחּוץ, האדם ּכל את ְֲִִִֶֶַַָָָָָמֹוציאין
והּוא  ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת מה 'אמר לֹו: ואֹומרים ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבעדים

וקֹורעין רגליהם, על עֹומדים והּדּינים [בגדיהם]אֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
מאחין לעולם]ולא הקריעה מקום תופרים והעד [לא . ְְְִֵַָֹ

עדים  היּו ואם ׁשמעּתי'. ּכמֹותֹו אני 'אף אֹומר: ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּׁשני
ׁשמעּתי'. 'ּכזה לֹומר: מהן ואחד אחד ּכל צרי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָרּבים,

.Ë ּדּבּורמגּדף ּכדי ּבתֹו ּבֹו "שלום ׁשחזר אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מי עליך נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּגּדף
- ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ואם אֹותֹו. ְְְְֲִִִִֵַָָָֹוהֹורגין

הּׁשמֹות  מן ּבׁשם ׁשּיבר עד נסקל; המיחדים.אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
.È לקרע ּכל חּיב הּׁשם, ּברּכת ואפּלּוהּׁשֹומע ּברּכת ; על ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ

לקרע הּכּנּוי  ואחד חּיב מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע אֹו ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּׁשֹומע,
מּפני  אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא לקרע; חּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינֹו
את  סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. מׁשּמד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשרבׁשקה
ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיהם
מי  ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבראׁש
ּכל  "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, מגּדף אּלא עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּסֹומכים

ידיהם". את ְְִֵֶֶַֹהּׁשמעים

ג ּפרק ¤¤
ּכרת ּכל ‡. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה ואם העֹובד ; ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ

מביא  ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

צלם עבֹודֹות ·. לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָ
- זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ּולכל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוצלם

לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער ׁשעבֹודתֹו ּפעֹור, צרכיו ּכגֹון [ויעשה ְְְְֲִֶֶַָָָֹ

יסּקל לפניו] אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו ּומרקּוליס, ;ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ
ּתּקנּו[יפנה] אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה אבנים. ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָמּלפניו

ׁשּזרק  אֹו למרקּוליס, עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ צלמים. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלׁשאר
עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור; - לפעֹור ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹאבן
ואעׂשה  אלהיהם, את האּלה הּגֹוים יעבדּו "איכה ְְֱֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּדרכי  לידע ּדין ּבית צריכין הענין, זה ּומּפני אני". ּגם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכן

עבֹודההעבֹודֹות  עֹובד סֹוקלין ׁשאין ׁשּזֹו; ׁשּידעּו עד זרה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עבֹודתּה. ּדר ֲִֶֶָָהיא

ׁשּכתּוב ואזהרה ‚. הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות :ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
חּוץ  עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת  העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואף
לאלהים  "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - למרקּוליס ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור

יומת]יחרם" היתה[- עבֹודֹות ּבכלל זביחה ["ויעבוד . ְְְֲֳִִַָָָָָ
אחרים"] יצאת?אלוקים ולּמה במיוחד], לֹומר [פורטה ְַָָָָ

לּׁשם ּבּה ׁשעֹובדין מיחדת ּזביחה מה :המקדש]ל ,[בבית ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻ
ּדר היתה ּבין עליה, סקילה אחר לאל הּזֹובח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחּיב
ׁשהיא  עבֹודה ּכל אף ּבזביחה; אינּה אֹו ּבזביחה, ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָעבֹודתּה
ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה עבד אם - לּׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמיחדת
נאמר: לכ עליה. חּיב - ּבכ ׁשאינּה ּבין ּבכ ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעבֹודתּה
אפּלּו ההׁשּתחויה, על לחּיב אחר", לאל תׁשּתחוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ"לא
וזֹורק  ;ּומנּס למקּטר, הּדין והּוא .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאין

הּוא. אחד - ְֵֶַָּומנּס
צֹואהספת „. בפיה]לּה לה עביט [הניח לּה ׁשּנּס אֹו , ִִֵֶַָָָָָ

ׁשחט [כלי] חּיב. - רגלים מימי אּלא ׁשל ּפטּור, - חגב לּה ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכ עבֹודתּה היתה ּכן ּבהמה אם לּה ׁשחט אם וכן ; ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָ

עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, - אבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻמחּסרת
מּקל  ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ׁשעֹובדין זרה עבֹודה .ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּבכ
ואינּה חּיב, - לפניה מּקל זרק ונאסרת. חּיב, - ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבפניה
הּמּקל  ׁשהרי הּדם, זריקת ּכעין הּמּקל זריקת ׁשאין ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָנאסרת;

אחד [נשאר] עליו המקּבל מתּפּזר. והּדם ׁשהּוא, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹות
הגּביּה אפּלּו סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּכל
חּיב  - זה ּבדּבּור ּכּיֹוצא וכל אּת', 'אלי לּה: ואמר ;לבנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

אין  - אלי' זה 'אין ואמר: ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָואפּלּו
נסקל. אּלא ּכלּום, ְְֲִֶָָָָחזרתֹו

-העֹובד ‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אבן חּיב  זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרקּוליס
ׁשגגתֹו. על קרּבן ְְִִֵַָָָּומביא

.Â זֹוהעֹובד ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ
מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה מלאכּתּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמּפני

לֹו ּתרע ׁשּמא מטיבה לּה, ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה אם - ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומרעה

מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו עבֹודתּה אֹו{ּכדר ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָ
המגּפף}מּיראה  ּפטּור. לּה,[מחבק], והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

מים]והמרּבץ[במטאטא]והמכּבד והּמרחיץ [מזלף לפניה, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ
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ּבׁשם  ׁשם "וּיקרא ׁשּנאמר: קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּגיע
וכיון  עֹולם". אל העםה' וׁשֹואלין ׁשהיּו אליו מתקּבצין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

עד  ּדעּתֹו ּכפי ואחד אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלֹו
עד האמת, לדר אלפים ׁשּנת ׁשּיחזירהּו אליו קּבצּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

העּקר  ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָּורבבֹות,
ּבנֹוהּגדֹול ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ויׁשב הּזה, , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מלּמד האמת]ּומחזיריצחק ליעקב [לדרך הֹודיעֹו ויצחק ; ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
ויעקב  אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּומּנהּו
והֹוׁשיבֹו ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד ְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹֻאבינּו
את  וצּוה אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר לל ּמד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּביׁשיבה
יׁשּתּכח  ׁשּלא ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻּבניו
ּובּנלוים  יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּלּמּוד.

אּמה  ּבעֹולם ונעׂשת יֹודעתעליהם, עד ׁשהיא ה', את ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן  ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשארכּו
ׁשעמד  לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולעבד
זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם אבֹות; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבמצות
ּבני  וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר היה, קט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכמעט

ּותעּיֹו העּמים לטעּות אֹותנּו,יעקב ה' ּומאהבת תן. ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
אבינּו לאברהם הּׁשבּועה את רּבנּוּומּׁשמרֹו מׁשה עׂשה , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכל ׁשל רּבנּו,ורּבן מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ּוׁשלחֹו. הּנביאים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּדר והֹודיען ּבמצוֹות הכּתירן לנחלה, ּביׂשראל ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּובחר
אחריה. הּטֹועין וכל זרה עבֹודה מׁשּפט ּיהיה ּומה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָעבֹודתֹו,

ב ּפרק ¤¤
זרה עּקר ‡. ּבעבֹודה לעבד הּצּוּוי ׁשּלא מּכל , אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

אחד הּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ
על  ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא  עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
זה  הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
עליו  ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. עבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָעֹובד
וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא "ּופן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואמרה:
ׁשּמא  ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' חלק ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאׁשר

לּב ּבעין בליבך]ּתׁשּוט הן [תחשוב ׁשאּלּו ותראה , ְְְְִִֵֵֵֶֶָ
העֹולם  לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם העֹולם, את ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמנהיגים
ותאמר  עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים והוים חּיים ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹלהיֹותן
ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן להׁשּתחוֹות ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשראּוי
ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן לכם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ"הּׁשמרּו

סרסּור  להיֹותן אּלּו, לעבד הּלב ּביניכם [סוכן]ּבהרהּור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
הּבֹורא. ֵֵַּובין

היאספרים ·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹהּוא,
מּדבריה  ּבדבר ואפּלּוולא .- הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאסּור,
ּתׁשאל  ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ּתדרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ"ּופן
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ּדר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

ׁשהן  ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר
אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,

יּפנה וכל ‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ויחקור] אחריה [יתענין הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָאחר

מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה ׁשהּוא על ּבדר מכוסה פסל גילה [כגון ְֲֶֶֶֶֶַ
לראותו] הּוא מנת ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶַָָָֹ

ּכ אּלא ּבמחׁשבה, אחריה להּפנֹות מחׁשבה ׁשאסּור ל ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מזהרים  - הּתֹורה מעּקרי עּקר לעקר לאדם לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּגֹורמת
ונחׁשב  לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על להעלֹותּה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹאנּו
קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; הרהּורי אחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָונּמׁש
יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות הּדעֹות ּכל ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹֻולא
לפי  העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות אחר אדם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּכל
ּופעמים  זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקצר

ׁשּמא הּבֹורא, ּביחּוד אינֹו[אחד]יחׁשב ׁשּמא ,[אחד]הּוא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה ּלמעלה העולם]מה שנברא [קודם ְְְְִַַַַַָָָ

ּלאחֹור הימים]מה היא [אחרית ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְִִֶַַָָָָ
הּׁשמים  מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ׁשּמא ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאמת
האמת  ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו אינּה. ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמא
הזהירה  זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ּבריֹו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻעל
ואחרי  לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ונאמר ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּתֹורה,
אחד  ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" אּתם אׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעיניכם,
האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה הּקצרה, ּדעּתֹו אחר ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּכם
"ואחרי  מינּות; זֹו לבבכם", "אחרי חכמים: אמרּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכ
לאדם  ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף זה, ולאו זנּות. זֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעיניכם",

מלקּות. ּבֹו אין הּבא, העֹולם מן ְְְִֵַַָָָָלטרדֹו
זרה,מצות „. ּכּלן [שקולה]עבֹודה הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ

וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיא,
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב [ממרע"ה]- זרה ׁשּבעבֹודה , ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבכל  ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל למדּת, הא ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמדּבר.
הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ּובכל ּכּלּה, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻהּתֹורה

אׁשר ועד[הראשון]מאדם  הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
מֹודה  זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". והלאה ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹצּוה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; הּתֹורה ְְְִִִַַַָָָָָֻֻּבכל
ּדבר,יׂשראל ‰. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּומׁשּמד  סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר ּכיׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻואינֹו
ּכּלּה הּתֹורה לכל מׁשּמד הּוא הרי זרה, וכן לעבֹודה . ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָֻֻ

ואין  הּדברים. מן לדבר ּכיׂשראל אינן מּיׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהּמינים
לא  ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - לעֹולם ּבתׁשּובה אֹותם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
הּתרים  הם והּמינים, חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹיׁשּובּון,
עד  ׁשאמרנּו, ּבּדברים ּבסכלּות, לּבם מחׁשבֹות ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאחר
ּבנפׁש ּבׁשאט להכעיס, ּתֹורה ּגּופי על עֹוברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנמצאּו

לסּפר [בזלזול] ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ואֹומרים רמה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּביד
ּתקרב  "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ּתׁשּובה עליהן ּולהׁשיב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן

ּב ּפתח זרהאל לעבֹודה מין, ּומחׁשבת שוחט יתּה". [ואם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ע"ז] כתקרובת דינה - .בהמה

.Â ׁשּלא ּכל ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,
הּׁשם  את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שווים ואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

בחומרתם] ביד שניהם ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָ
לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח מן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרמה,
ּוׁשניהם  המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה עֹובד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתֹולין
זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ּומּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלין.

הן. ּבעּקר ּכֹופרין ְְִִֵֵֶֶָָׁשּׁשניהן
.Êהמגּדף:ואּלּו ּדיני עד הן סקילה, חּיב המגּדף אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

אלף  ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש
ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם [- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הם]נמחקין שמות מֹות [ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
הּכּנּויים  ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",

וכו'] רחום חנון ּבאזהרה [כגון ׁשּמפרׁש,[לאו], מי ויׁש . ְְְְִֵֵֶַָָָ
הי  ואו הי יּוד ׁשם על אּלא חּיב ׁשעל ׁשאינֹו אֹומר, ואני ; ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם

.Á ׁשּנאמר אזהרה מּנין? מגּדף תקּלל".ׁשל לא "אלהים : ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
- ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה בהתבטאות הקושי -בגלל הּדין נגמר .ְִִַַ
הּגדֹול  את וׁשֹואלים לחּוץ, האדם ּכל את ְֲִִִֶֶַַָָָָָמֹוציאין
והּוא  ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת מה 'אמר לֹו: ואֹומרים ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבעדים

וקֹורעין רגליהם, על עֹומדים והּדּינים [בגדיהם]אֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
מאחין לעולם]ולא הקריעה מקום תופרים והעד [לא . ְְְִֵַָֹ

עדים  היּו ואם ׁשמעּתי'. ּכמֹותֹו אני 'אף אֹומר: ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּׁשני
ׁשמעּתי'. 'ּכזה לֹומר: מהן ואחד אחד ּכל צרי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָרּבים,

.Ë ּדּבּורמגּדף ּכדי ּבתֹו ּבֹו "שלום ׁשחזר אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מי עליך נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּגּדף
- ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ואם אֹותֹו. ְְְְֲִִִִֵַָָָֹוהֹורגין

הּׁשמֹות  מן ּבׁשם ׁשּיבר עד נסקל; המיחדים.אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
.È לקרע ּכל חּיב הּׁשם, ּברּכת ואפּלּוהּׁשֹומע ּברּכת ; על ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ

לקרע הּכּנּוי  ואחד חּיב מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע אֹו ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּׁשֹומע,
מּפני  אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא לקרע; חּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינֹו
את  סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. מׁשּמד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשרבׁשקה
ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיהם
מי  ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבראׁש
ּכל  "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, מגּדף אּלא עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּסֹומכים

ידיהם". את ְְִֵֶֶַֹהּׁשמעים

ג ּפרק ¤¤
ּכרת ּכל ‡. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה ואם העֹובד ; ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ

מביא  ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

צלם עבֹודֹות ·. לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָ
- זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ּולכל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוצלם

לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער ׁשעבֹודתֹו ּפעֹור, צרכיו ּכגֹון [ויעשה ְְְְֲִֶֶַָָָֹ

יסּקל לפניו] אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו ּומרקּוליס, ;ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ
ּתּקנּו[יפנה] אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה אבנים. ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָמּלפניו

ׁשּזרק  אֹו למרקּוליס, עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ צלמים. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלׁשאר
עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור; - לפעֹור ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹאבן
ואעׂשה  אלהיהם, את האּלה הּגֹוים יעבדּו "איכה ְְֱֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּדרכי  לידע ּדין ּבית צריכין הענין, זה ּומּפני אני". ּגם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכן

עבֹודההעבֹודֹות  עֹובד סֹוקלין ׁשאין ׁשּזֹו; ׁשּידעּו עד זרה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עבֹודתּה. ּדר ֲִֶֶָָהיא

ׁשּכתּוב ואזהרה ‚. הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות :ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
חּוץ  עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת  העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואף
לאלהים  "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - למרקּוליס ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור

יומת]יחרם" היתה[- עבֹודֹות ּבכלל זביחה ["ויעבוד . ְְְֲֳִִַָָָָָ
אחרים"] יצאת?אלוקים ולּמה במיוחד], לֹומר [פורטה ְַָָָָ

לּׁשם ּבּה ׁשעֹובדין מיחדת ּזביחה מה :המקדש]ל ,[בבית ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻ
ּדר היתה ּבין עליה, סקילה אחר לאל הּזֹובח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחּיב
ׁשהיא  עבֹודה ּכל אף ּבזביחה; אינּה אֹו ּבזביחה, ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָעבֹודתּה
ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה עבד אם - לּׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמיחדת
נאמר: לכ עליה. חּיב - ּבכ ׁשאינּה ּבין ּבכ ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעבֹודתּה
אפּלּו ההׁשּתחויה, על לחּיב אחר", לאל תׁשּתחוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ"לא
וזֹורק  ;ּומנּס למקּטר, הּדין והּוא .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאין

הּוא. אחד - ְֵֶַָּומנּס
צֹואהספת „. בפיה]לּה לה עביט [הניח לּה ׁשּנּס אֹו , ִִֵֶַָָָָָ

ׁשחט [כלי] חּיב. - רגלים מימי אּלא ׁשל ּפטּור, - חגב לּה ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכ עבֹודתּה היתה ּכן ּבהמה אם לּה ׁשחט אם וכן ; ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָ

עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, - אבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻמחּסרת
מּקל  ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ׁשעֹובדין זרה עבֹודה .ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּבכ
ואינּה חּיב, - לפניה מּקל זרק ונאסרת. חּיב, - ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבפניה
הּמּקל  ׁשהרי הּדם, זריקת ּכעין הּמּקל זריקת ׁשאין ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָנאסרת;

אחד [נשאר] עליו המקּבל מתּפּזר. והּדם ׁשהּוא, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹות
הגּביּה אפּלּו סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּכל
חּיב  - זה ּבדּבּור ּכּיֹוצא וכל אּת', 'אלי לּה: ואמר ;לבנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

אין  - אלי' זה 'אין ואמר: ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָואפּלּו
נסקל. אּלא ּכלּום, ְְֲִֶָָָָחזרתֹו

-העֹובד ‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אבן חּיב  זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרקּוליס
ׁשגגתֹו. על קרּבן ְְִִֵַָָָּומביא

.Â זֹוהעֹובד ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ
מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה מלאכּתּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמּפני

לֹו ּתרע ׁשּמא מטיבה לּה, ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה אם - ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומרעה

מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו עבֹודתּה אֹו{ּכדר ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָ
המגּפף}מּיראה  ּפטּור. לּה,[מחבק], והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

מים]והמרּבץ[במטאטא]והמכּבד והּמרחיץ [מזלף לפניה, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ
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והּס ובשמים]לּה, ּכּיֹוצא [שמן וכל והּמנעיל, והּמלּביׁש ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - האּלּו ּכבֹוד ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבדברי

ּבכל  אּלּו, ּודברים כן תעבדם"; ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
היתה  ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי מהן, אחת על לֹוקה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים מּכל ּבאחד עבֹודתּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּדר

חּיב. -ַָ
.Ê ויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

לא  - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר  יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל  ּכ. ִָֹ
.Á פנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני [מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה  מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ë עׂשאּההעֹוׂשה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
לבקשתו]ּבידֹו עשאה אומן עבדּה[אלא ׁשּלא ּפי על ואף , ְְֲִֶַַָָָֹ

וכן  ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לגֹוי  אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהעֹוׂשה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי ׁשּנאמר: לֹוקה, -,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה עבֹודה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה

.È צּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי  כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם  וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם [זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּבלבד.
הּצּיּור  ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא האדם; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָצּורת

צר,[קישוטים]והּכּיּור ואם ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּבטרקלין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
סּמנין  ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה היתה אם אבל ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻלֹוקה.

אֹו[צבע] והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל הּצּורֹות ּכגֹון ,ְְְִֵֶַַַַַַ
מּתרֹות. אּלּו הרי - ּבאריג ׁשרֹוקמין ְְֲִִֵֵֶָָֻצּורֹות

.‡È היתה טּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר , ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] יוצרת מּתר [כי - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְִַַַָָָָֻ
ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ואסּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהּניחּה,
ּכֹוכבים  ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור וכן ּבֹולטת. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּצּורה

תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּומלאכים, ּתעׂשּון ּומּזלֹות לא - אּתי" ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
הּלּוח  על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשין ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָּכדמּות

בולטות] מן [שאינן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָ
לצּור  מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות וצּורֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻהאדם,

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ואפּלּו ְֲִֶֶַַָָָָאֹותם,

ה'תשע"ד  שבט כ"ב חמישי יום

ד ּפרק ¤¤
מּיׂשראלמּדיחי ‡. זרה]עיר נסקלין [לעבודה אּלּו הרי -, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

על יֹוׁשבי אף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
נהרגין  הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעירם

עליהם  ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָּבסיף;
יּׁשמע  "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ואזהרה ְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבאלֹוּה.

."ּפי ִַעל
ׁשנים אין ·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים  על יתר "יצאּואֹו ׁשּנאמר: בלּיעל";, ּבני אנׁשים ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו מּדיחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהיּו
רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את וּיּדיחּו ,מּקרּב"ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּדח  אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד מּמאה הּמּדחין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻויהיּו
"יֹוׁשבי  ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ּדנין ׁשבט, ׁשל ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻרּבֹו
מּמאה  ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא קטן, ּכפר לא - ְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹהעיר"
נׁשים  הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ׁשבט ׁשל ורּבֹו קטן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכפר
אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ׁשהּדיחּה אֹו קטּנים, ְִִִִִֶֶַַָָָֻאֹו
ּדנין  אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ׁשהיּו אֹו מאליהן, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּדחּו
עבֹודה  ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי אּלא הּנּדחת, עיר ּדין ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּה
הרּוגי  ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ׁשעבד, מי ּכל ס ֹוקלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזרה:

ּדין. ִֵּבית
ׁשל אין ‚. הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

את  אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעים
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית נהרגין יחידים כ"ג - [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] הּגדֹול.שבכל ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ואין ,ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

הּנּדחת אין „. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
לפי "ּבאח  הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ּבּספר  הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
יׂשראל.[בגבול] ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ּדין ּבית ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹואין
עֹוׂשה. מרחקֹות, היּו אם ְֲִֶָָָֻאבל

ּבלׁשֹון אין ‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
ּונקּבל  נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע אֹותּה[המנויות]ּבאחת ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֲִֵֶַַַַָ
ּכל  ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת עיר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאלֹוּה.
ּבכל  ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים היא האּלּו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתנאים
אֹותן  וסֹוקלין זרה, עבֹודה מהן ׁשעבד ואחד ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד

ליֹורׁשיהן. ּוממֹונן ְְִִִֵֶָָּכיחידין;
.Âעיר והיא לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

עד  וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

זרה  חכמים,לעבֹודה ּתלמידי ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב  ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ;להזהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבאּולּתן עמדּו לעלֹות ואם יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
עד  מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן
ּדינין  ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה  ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל  נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְִִִִִָָָָָהעֹובדים
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ׁשם  וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - רּבּה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻנמצאּו
נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל והֹורגין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדינם,
ואם  ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ּבּה אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֻֻאדם
ׁשל  והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, העֹובדים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻנמצאּו
רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין חרב. לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֻֻֻֻעֹובדים
רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מּדיחיה. את ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָסֹוקלין

מרכזית] היה [ככר רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה אין .ְְִֵָָָָ
ׁשּיּכנס  עד מּמּנּו חּוץ חֹומה ּבֹונין לּה, חּוצה ְִִִֵֶֶַָָָָָרחֹובּה
חּיה  נפׁש ּכל והֹורגין רחבּה". ּתֹו "אל ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלתֹוכּה,

וׂשֹור  ּבּה. ּבאׁש;אׁשר הּמדינה עם ׁשללּה ּכל את פין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
העיר  את באׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוׁשרפתּה

ׁשללּה". ּכל ְְֶָָָואת
.Ê ׁשּלא נכסי העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אבד  ׁשהּוא ממֹונן ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל לֹוקה. אחת,- ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á זכה;ועיר ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוזּמּו ׁשהרי ּבֹו, להנֹות אחד ּומּתר ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה . ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נבנית  ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ë ּבע ׁשּירה עברה אם למקֹום, מּמקֹום הּנּדחת העֹוברת יר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבסיף, נהרגין - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשהת אם - עּמּה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹֻוהּדחה
ליֹורׁשיהן  ּוממֹונם ּבסקילה, הן - לאו ואם אבד; .ּוממֹונם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

.È מדינהנכסי -[עיר]אנׁשי ּבתֹוכּה מפקדין ׁשהיּו אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אּלא  נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאף
חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: לבעליהן, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזרּו
אם  - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו הרׁשעים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻנכסי

עּמּה שללה]נקּבצּו כל שריפת ואם [בעת ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְְְִִִִִִָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, מאּבדין אין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת,ּבהמה עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה  לחלק ׁשאפׁשר .לפי ְְְִִֶֶַָָָֹ
.·È ּבהנאה ּבהמה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ,ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבין  אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
- נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה נׁשים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשל

וא  ׁשללּה, מּכלל הּוא סּור.הרי ְְְֲִֵַָָָ
.‚È מּתרין ּפרֹות - ׁשּבתֹוכּה "ּתקּבץ המחּברים ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי וׂשרפּת", . .ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
והּוא  ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן המחּברין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻֻּפרֹות
ׁשהן  עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. לׂשער ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּדין,
קדׁשי  - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן והרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּתרֹות,
ּבדק  קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ימּותּו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמזּבח
"ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר יּפדּו ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָהּבית,

ׁשמים. ׁשלל ְְִַַָֹולא
.„È בהמה]והּמעׂשרהּבכֹור ּתמימין,[מעשר - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲִִֵֶַַַָ

ּבכלל  הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי הם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָהרי
ליד  הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל  ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן
.ÂË ׁשּבתֹוכּהמעׂשר הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יּגנזּו אּלּו הרי -. ְֲִֵֵָ
.ÊË עֹולה ּכל ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אּלא ּכליל  עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף חרֹון ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסּלק
"ונתן  ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ּומביא אּפֹו", ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמחרֹון

."והרּב ורחמ רחמים, ְְְְְֲִִִֶַַל

ה ּפרק ¤¤
מּיׂשראל הּמסית ‡. זה אחד הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין , ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

עבֹודה  הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;

יחיד  הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה אּׁשה,ּבין אֹו איׁש ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבסקילה. מיתתֹו - יחידים ְְִִִִִָָאֹו

מּדיח הּמסית ·. זה הרי - העיר אנׁשי רב נקרא את ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד  הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה  לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְִִֶַַַָָָָָָָזרה:
הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' עבֹודה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻעבדּו
רּבים  ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - יחיד ּבלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
ּבעבֹודה  ונעבד נל' ואעבד', אל' זרה', עבֹודה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה אֹותּה ׁשּדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפלֹונית',
נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ונזּבח'; נל' ואזּבח', אל'ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ
'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ואנּס אל' ,'אנּס' ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּונקּטר';
הסית  מסית. זה הרי - ונׁשּתחוה' נל' ואׁשּתחוה', אל'ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

עדיו הן הרי עצמם]לׁשנים, אֹותֹו[הניסתים מביאין והן ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ׁשּכ עליו ּומעידין ּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

הּואואין ‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחד הּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עליו הניסת] ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַָָָאֹומר:

ׁשנ  ּבפני ׁשּיסית הּמסית עד רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה לׁשנים, עדים]להסית ּכל [להחביא ; ְְְְְִִִִִַַָָָ

מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ׁשּבּתֹורה, מיתֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּיבי
ּבמקֹום  ּומעמידן ׁשנים, מביא הּמּוסת לֹו? מכּמנין ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד
אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו הּמסית ׁשּיראּו ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאפל
והּוא  ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר לּמסית: אֹומר ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹוהּוא
אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: והּמּוסת לֹו, ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָֹאֹומר
חזר  אם האבנים'? ואת העצים את ונעבד ונל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבּׁשמים,
חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ּפטּור; - ׁשּׁשתק אֹו ְִִֵֶַַָָָָָּבֹו,
לבית  אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם העֹומדים - לנּו' יפה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָוכ

אֹותֹו. וסֹוקלין ְְִִּדין,
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והּס ובשמים]לּה, ּכּיֹוצא [שמן וכל והּמנעיל, והּמלּביׁש ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - האּלּו ּכבֹוד ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבדברי

ּבכל  אּלּו, ּודברים כן תעבדם"; ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
היתה  ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי מהן, אחת על לֹוקה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים מּכל ּבאחד עבֹודתּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּדר

חּיב. -ַָ
.Ê ויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

לא  - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר  יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל  ּכ. ִָֹ
.Á פנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני [מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה  מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ë עׂשאּההעֹוׂשה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
לבקשתו]ּבידֹו עשאה אומן עבדּה[אלא ׁשּלא ּפי על ואף , ְְֲִֶַַָָָֹ

וכן  ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לגֹוי  אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהעֹוׂשה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי ׁשּנאמר: לֹוקה, -,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה עבֹודה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה

.È צּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי  כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם  וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם [זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּבלבד.
הּצּיּור  ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא האדם; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָצּורת

צר,[קישוטים]והּכּיּור ואם ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּבטרקלין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
סּמנין  ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה היתה אם אבל ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻלֹוקה.

אֹו[צבע] והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל הּצּורֹות ּכגֹון ,ְְְִֵֶַַַַַַ
מּתרֹות. אּלּו הרי - ּבאריג ׁשרֹוקמין ְְֲִִֵֵֶָָֻצּורֹות

.‡È היתה טּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר , ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] יוצרת מּתר [כי - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְִַַַָָָָֻ
ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ואסּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהּניחּה,
ּכֹוכבים  ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור וכן ּבֹולטת. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּצּורה

תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּומלאכים, ּתעׂשּון ּומּזלֹות לא - אּתי" ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
הּלּוח  על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשין ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָּכדמּות

בולטות] מן [שאינן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָ
לצּור  מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות וצּורֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻהאדם,

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ואפּלּו ְֲִֶֶַַָָָָאֹותם,

ה'תשע"ד  שבט כ"ב חמישי יום

ד ּפרק ¤¤
מּיׂשראלמּדיחי ‡. זרה]עיר נסקלין [לעבודה אּלּו הרי -, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

על יֹוׁשבי אף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
נהרגין  הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעירם

עליהם  ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָּבסיף;
יּׁשמע  "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ואזהרה ְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבאלֹוּה.

."ּפי ִַעל
ׁשנים אין ·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים  על יתר "יצאּואֹו ׁשּנאמר: בלּיעל";, ּבני אנׁשים ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו מּדיחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהיּו
רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את וּיּדיחּו ,מּקרּב"ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּדח  אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד מּמאה הּמּדחין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻויהיּו
"יֹוׁשבי  ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ּדנין ׁשבט, ׁשל ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻרּבֹו
מּמאה  ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא קטן, ּכפר לא - ְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹהעיר"
נׁשים  הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ׁשבט ׁשל ורּבֹו קטן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכפר
אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ׁשהּדיחּה אֹו קטּנים, ְִִִִִֶֶַַָָָֻאֹו
ּדנין  אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ׁשהיּו אֹו מאליהן, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּדחּו
עבֹודה  ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי אּלא הּנּדחת, עיר ּדין ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּה
הרּוגי  ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ׁשעבד, מי ּכל ס ֹוקלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזרה:

ּדין. ִֵּבית
ׁשל אין ‚. הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

את  אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעים
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית נהרגין יחידים כ"ג - [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] הּגדֹול.שבכל ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ואין ,ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

הּנּדחת אין „. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
לפי "ּבאח  הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ּבּספר  הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
יׂשראל.[בגבול] ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ּדין ּבית ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹואין
עֹוׂשה. מרחקֹות, היּו אם ְֲִֶָָָֻאבל

ּבלׁשֹון אין ‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
ּונקּבל  נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע אֹותּה[המנויות]ּבאחת ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֲִֵֶַַַַָ
ּכל  ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת עיר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאלֹוּה.
ּבכל  ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים היא האּלּו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתנאים
אֹותן  וסֹוקלין זרה, עבֹודה מהן ׁשעבד ואחד ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד

ליֹורׁשיהן. ּוממֹונן ְְִִִֵֶָָּכיחידין;
.Âעיר והיא לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

עד  וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

זרה  חכמים,לעבֹודה ּתלמידי ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב  ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ;להזהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבאּולּתן עמדּו לעלֹות ואם יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
עד  מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן
ּדינין  ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה  ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל  נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְִִִִִָָָָָהעֹובדים
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ׁשם  וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - רּבּה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻנמצאּו
נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל והֹורגין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדינם,
ואם  ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ּבּה אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֻֻאדם
ׁשל  והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, העֹובדים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻנמצאּו
רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין חרב. לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֻֻֻֻעֹובדים
רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מּדיחיה. את ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָסֹוקלין

מרכזית] היה [ככר רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה אין .ְְִֵָָָָ
ׁשּיּכנס  עד מּמּנּו חּוץ חֹומה ּבֹונין לּה, חּוצה ְִִִֵֶֶַָָָָָרחֹובּה
חּיה  נפׁש ּכל והֹורגין רחבּה". ּתֹו "אל ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלתֹוכּה,

וׂשֹור  ּבּה. ּבאׁש;אׁשר הּמדינה עם ׁשללּה ּכל את פין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
העיר  את באׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוׁשרפתּה

ׁשללּה". ּכל ְְֶָָָואת
.Ê ׁשּלא נכסי העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אבד  ׁשהּוא ממֹונן ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל לֹוקה. אחת,- ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á זכה;ועיר ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוזּמּו ׁשהרי ּבֹו, להנֹות אחד ּומּתר ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה . ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נבנית  ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ë ּבע ׁשּירה עברה אם למקֹום, מּמקֹום הּנּדחת העֹוברת יר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבסיף, נהרגין - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשהת אם - עּמּה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹֻוהּדחה
ליֹורׁשיהן  ּוממֹונם ּבסקילה, הן - לאו ואם אבד; .ּוממֹונם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

.È מדינהנכסי -[עיר]אנׁשי ּבתֹוכּה מפקדין ׁשהיּו אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אּלא  נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאף
חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: לבעליהן, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזרּו
אם  - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו הרׁשעים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻנכסי

עּמּה שללה]נקּבצּו כל שריפת ואם [בעת ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְְְִִִִִִָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, מאּבדין אין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת,ּבהמה עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה  לחלק ׁשאפׁשר .לפי ְְְִִֶֶַָָָֹ
.·È ּבהנאה ּבהמה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ,ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבין  אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
- נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה נׁשים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשל

וא  ׁשללּה, מּכלל הּוא סּור.הרי ְְְֲִֵַָָָ
.‚È מּתרין ּפרֹות - ׁשּבתֹוכּה "ּתקּבץ המחּברים ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי וׂשרפּת", . .ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
והּוא  ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן המחּברין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻֻּפרֹות
ׁשהן  עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. לׂשער ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּדין,
קדׁשי  - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן והרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּתרֹות,
ּבדק  קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ימּותּו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמזּבח
"ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר יּפדּו ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָהּבית,

ׁשמים. ׁשלל ְְִַַָֹולא
.„È בהמה]והּמעׂשרהּבכֹור ּתמימין,[מעשר - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲִִֵֶַַַָ

ּבכלל  הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי הם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָהרי
ליד  הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל  ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן
.ÂË ׁשּבתֹוכּהמעׂשר הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יּגנזּו אּלּו הרי -. ְֲִֵֵָ
.ÊË עֹולה ּכל ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אּלא ּכליל  עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף חרֹון ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסּלק
"ונתן  ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ּומביא אּפֹו", ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמחרֹון

."והרּב ורחמ רחמים, ְְְְְֲִִִֶַַל

ה ּפרק ¤¤
מּיׂשראל הּמסית ‡. זה אחד הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין , ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

עבֹודה  הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;

יחיד  הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה אּׁשה,ּבין אֹו איׁש ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבסקילה. מיתתֹו - יחידים ְְִִִִִָָאֹו

מּדיח הּמסית ·. זה הרי - העיר אנׁשי רב נקרא את ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד  הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה  לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְִִֶַַַָָָָָָָזרה:
הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' עבֹודה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻעבדּו
רּבים  ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - יחיד ּבלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
ּבעבֹודה  ונעבד נל' ואעבד', אל' זרה', עבֹודה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה אֹותּה ׁשּדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפלֹונית',
נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ונזּבח'; נל' ואזּבח', אל'ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ
'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ואנּס אל' ,'אנּס' ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּונקּטר';
הסית  מסית. זה הרי - ונׁשּתחוה' נל' ואׁשּתחוה', אל'ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

עדיו הן הרי עצמם]לׁשנים, אֹותֹו[הניסתים מביאין והן ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ׁשּכ עליו ּומעידין ּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

הּואואין ‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחד הּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עליו הניסת] ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַָָָאֹומר:

ׁשנ  ּבפני ׁשּיסית הּמסית עד רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה לׁשנים, עדים]להסית ּכל [להחביא ; ְְְְְִִִִִַַָָָ

מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ׁשּבּתֹורה, מיתֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּיבי
ּבמקֹום  ּומעמידן ׁשנים, מביא הּמּוסת לֹו? מכּמנין ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד
אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו הּמסית ׁשּיראּו ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאפל
והּוא  ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר לּמסית: אֹומר ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹוהּוא
אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: והּמּוסת לֹו, ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָֹאֹומר
חזר  אם האבנים'? ואת העצים את ונעבד ונל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבּׁשמים,
חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ּפטּור; - ׁשּׁשתק אֹו ְִִֵֶַַָָָָָּבֹו,
לבית  אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם העֹומדים - לנּו' יפה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָוכ

אֹותֹו. וסֹוקלין ְְִִּדין,
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להרגֹומצוה „. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
"עזב  ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול עּמֹו", לֹומר:[עוזר]ּתעזב ּתלמּוד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
ּדם  על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". תׁשמע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אין יכֹול ,"ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע

עליו" עינ תחֹוס זכּות,"לא עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ
רּׁשאי  אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ואזהרה  עליו". תכּסה "ולא ׁשּנאמר: מּמּנה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלׁשּתק
יׁשמעּו יׂשראל "וכל ׁשּנאמר: מּנין? הּמסית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדיֹוט

לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ְְֲִִַָֹויראּון,
אם הּמסית ‰. - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; אֹותֹו, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבדּו
נסקל  אינֹו 'הן', לֹו ואמרּו לעבֹודת מּמּנּו הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאיׁש
עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל 'הן, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית נסקלין, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשניהם

ואבה ׁשמע  הא - אליו" תׁשמע רצה]ולא חּיב.[- , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
.Â האֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה  ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ את לעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה  את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק  זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשם ּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל  ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:

.Ê ּותׁשּובה ואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין  - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות  המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי אל [המתנבא תׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
שמע] שלא ּבׁשם מה ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגרע ולא הֹוסיף ולא ה']ה' הּנביא [במצוות א" ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר לדּבר יזיד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאׁשר
ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ּבׁשם ידּבר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹואׁשר

.Á הּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מי הּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
והּוא  נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע

הר  - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Ë מעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבלא  עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן  מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו  וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.È לֹוקה הּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"וׁשם
לּגֹוי  להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמֹו,

שלו]ּביראתֹו ׁשּלא [אלוה זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: אסּור, - ׁשבּועה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹּדר

.‡È ׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה [המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי  הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. [-וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים

ו  ¤¤ּפרק
המתים]אֹובהעֹוׂשה ‡. אל יּדעֹוני[שואל [מנבא אֹו ְִִֶָ

בכישוף] ׁשם עתידות היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִֵַָָָָָּברצֹונֹו
קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. והתראה, [בין עדים ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

לקרבן] בהמה מביא עשיר בין זה עני האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶַַָ
הדס  ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר עֹומד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

ּבּלאט מדּבר והּוא ּומניפֹו, ידּועים [בלחש]ּבידֹו ּבדברים ְְְְְְִִִִֵַַָָָ
הּׁשֹואל  ׁשּיׁשמע עד באוב]אצלם, לשאול אחד [הבא ּכאּלּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

עּמֹו האוב]מדּבר בעל ׁשֹואל [עם ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִֵֵֶַַַ
אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ מּתחת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּבדברים
ּגלּגלת  הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה אּלא לאזן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻנּכר

ּבּה ּומנחׁש לּה ּומקטיר מת ומעשים ׁשל [בלחשים ְְִֵֵֶַַָָ
ׁשפל משונים] ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ׁשּיׁשמע עד ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

אחד  והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ּומׁשיבֹו. מאד, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹעד
נסקל. ְִֵֶָמהן,

הּיּדעֹוני ּכיצד ·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
ׁשּיּפל  עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,

הנפילה]ּכנכּפה במחלת ּדברים [החולה ּבפיו וידּבר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה  הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל להיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשעתידים
ואל  האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלהן

ְִִַהּיּדעֹונים".
לּמלהּנֹותן ‚. אליל]מּזרעֹו חּיב [שם ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבעדים  עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָּכרת;
לּמל  מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: נסקל, - מֹות והתראה , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו הארץ עם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻיּומת;
הּוא  ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע" ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא "לא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹאֹומר:

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, אׁש מדליק מ-]עֹוׂשין? זרעֹו[חלק ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
הּכֹומרין [ילדיו] ואֹותן האׁש, עֹובדי לּכֹומרין ְְְְְִִֵֵַַָָּומֹוסרֹו

ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר אחר לאביו הּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹותנין
ּברׁשּות  האׁש על ּבנֹו ׁשּמעביר הּוא הּבן ואבי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּברׁשּותן,

ּברגלֹו ּומעבירֹו בידיו]הּכֹומרין, וזרעו ברגלו מהלך [האב ְְְֲִִַַַ
לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא הּׁשלהבת; ּבתֹו אחר לצד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמּצד
אּלא  אחרת, זרה לעבֹודה ּובנֹותיהן ּבניהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכדר
,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה עבֹודת היתה ּבלבד ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבהעברה
ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת זרה לעבֹודה זֹו עבֹודה ֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעֹוׂשה

ויעבירֹואינֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
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העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ
והעביר  ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹמסר
מקצת  ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - העברה ּדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
- "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: מקצתֹו, ויּניח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹזרעֹו

ּכּלֹו לא זרעֹו, .מקצת ְְִַָֹֻ
ּפסּול אחד ‰. זרע ואחד ּכׁשר, ּובנֹותיו,זרע ּבניו אחד , ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Â מתקּבצין מּצבה הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה' את לעבד ואפּלּו עבֹודה אצלּה, עֹובדי ּדר היה ׁשּכן , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
"ולאזרה  ׁשּנאמר: ה', ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים וכל ."אבן אלהי] ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
חמדה'] ו'שכיית ׁשהּוא יפה ּפי על אף - ּבּתֹורה ֲִֶַַַָָָהאמּורה

לא  מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, לּׁשם, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּתחוה
ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". להׁשּתחֹות ּבארצכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָתּתנּו
לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה אבן להּניח זרה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
ורגליו  ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ואינֹו לה'. ּכן עֹוׂשין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
הׁשּתחויה  היא ׁשּזֹו - עליה מּטל ּכּלֹו ונמצא האבן, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻעל

ּבּתֹורה. ֲַָָָהאמּורה
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם  אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים  על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

ּכל [מסותתות]המפּצלֹות נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות להּציע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיׂשראל
ואם  האבנים. ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, קׁש מיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
אחר  למקֹום הֹול - האבן ּובין ּבינֹו מבּדיל ּדבר מצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
ּפניו  ידּביק ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּומׁשּתחוה,

ֶֶָּבאבן.
.Á ידים הּמׁשּתחוה ּפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו - [מלקות ורגלים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ּבפּׁשּוט מדרבנן] הּמׁשּתחוה אחד - זרה לעבֹודה אבל .ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָ

- ורגלים ידים ּפּׁשּוט ּבלא הׁשּתחויה אֹו ורגלים, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָֹידים
נסקל. לּה, ּבּקרקע ּפניו ׁשּיכּבׁש ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹמּׁשעה

.Ë אילן אצל אילןהּנֹוטע ּבין העזרה, ּבכל אֹו הּמזּבח ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
לּמקּדׁש, לנֹואי ׁשעׂשאֹו ּפי על אף - מאכל אילן ּבין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָסרק
ּכל  אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - לֹו ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹויפי
עבֹודה  ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' מזּבח אצל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹעץ
ׁשם  ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד אילנֹות נֹוטעין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזרה

ָָהעם.
.È אכסדריֹותואסּור מרוח לעׂשֹות הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ

ּבחצרֹות;רביעית] ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ על ׁשל אף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ּבנין, ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
מן  הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל אּלא עץ"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"ּכל

עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּכתלים

ה'תשע"ד  שבט כ"ג שישי יום

ז ּפרק ¤¤
זרה מצות ‡. עבֹודה לאּבד היא וכל עׂשה ּומׁשּמׁשיה, , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכל  את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם  - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",

לר  מצוה יׂשראל, ּובארץ ׁשּנאּבד ּתּתצּו". עד אחריה ּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות אבל [אף ; ְֲִֵַָָָ

מקֹום  ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין לארץ, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻּבחּוצה
ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד אֹותֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנכּבׁש
יׂשראל  ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ׁשמם את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ואּבדּתם
אחריהן  לרּדף מצּוה אּתה ואין אחריהן, לרּדף מצּוה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻאּתה

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
ּומׁשּמׁשיה עבֹודה ·. עצמּה, ׁשּלּהזרה ותקרבת [כגון , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לה] שמקריבים אסּור בשר - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲִִֶַַָָָ
וכל  ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהנאה,
"ולא  מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, מּכל ּבאחד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּנהנה
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית אל תֹועבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹתביא

החרם". מן ְִֵֶַָמאּומה
אפּלּוּבהמה ‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

אסּור ּפרׁשּה הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העֹור  ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע  ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת

ּכנגד  ׁשהן עגל העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ

יׂשראל?מה „. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד  ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה "ּפסילי עבֹודה ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וׁשל  אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
ׁשּתעבד  עד ּבהנאה אסּורה אינּה ׁשּנאמר:יׂשראל, "וׂשם , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",
אינן  - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי

זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין
לֹוקה,העֹוׂשה ‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּפני  מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - [שברי ׁשּגֹומרּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מעֹות מתכות] נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמן

אף  מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן  מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר [לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן ׁשּו. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
עבֹודה  אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן ֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹאת
מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ואני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזרה,

אסּור. הּגר, ְִֵַָלרׁשּות
.Â וצּורֹות צּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשעׂשּו

הּצּורֹות  ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן  ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות
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להרגֹומצוה „. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
"עזב  ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול עּמֹו", לֹומר:[עוזר]ּתעזב ּתלמּוד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
ּדם  על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". תׁשמע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אין יכֹול ,"ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע

עליו" עינ תחֹוס זכּות,"לא עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ
רּׁשאי  אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ואזהרה  עליו". תכּסה "ולא ׁשּנאמר: מּמּנה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלׁשּתק
יׁשמעּו יׂשראל "וכל ׁשּנאמר: מּנין? הּמסית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדיֹוט

לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ְְֲִִַָֹויראּון,
אם הּמסית ‰. - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; אֹותֹו, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבדּו
נסקל  אינֹו 'הן', לֹו ואמרּו לעבֹודת מּמּנּו הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאיׁש
עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל 'הן, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית נסקלין, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשניהם

ואבה ׁשמע  הא - אליו" תׁשמע רצה]ולא חּיב.[- , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
.Â האֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה  ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ את לעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה  את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק  זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשם ּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל  ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:

.Ê ּותׁשּובה ואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין  - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות  המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי אל [המתנבא תׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
שמע] שלא ּבׁשם מה ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגרע ולא הֹוסיף ולא ה']ה' הּנביא [במצוות א" ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר לדּבר יזיד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאׁשר
ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ּבׁשם ידּבר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹואׁשר

.Á הּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מי הּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
והּוא  נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע

הר  - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Ë מעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבלא  עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן  מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו  וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.È לֹוקה הּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"וׁשם
לּגֹוי  להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמֹו,

שלו]ּביראתֹו ׁשּלא [אלוה זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: אסּור, - ׁשבּועה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹּדר

.‡È ׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה [המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי  הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. [-וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים

ו  ¤¤ּפרק
המתים]אֹובהעֹוׂשה ‡. אל יּדעֹוני[שואל [מנבא אֹו ְִִֶָ

בכישוף] ׁשם עתידות היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִֵַָָָָָּברצֹונֹו
קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. והתראה, [בין עדים ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

לקרבן] בהמה מביא עשיר בין זה עני האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶַַָ
הדס  ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר עֹומד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

ּבּלאט מדּבר והּוא ּומניפֹו, ידּועים [בלחש]ּבידֹו ּבדברים ְְְְְְִִִִֵַַָָָ
הּׁשֹואל  ׁשּיׁשמע עד באוב]אצלם, לשאול אחד [הבא ּכאּלּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

עּמֹו האוב]מדּבר בעל ׁשֹואל [עם ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִֵֵֶַַַ
אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ מּתחת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּבדברים
ּגלּגלת  הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה אּלא לאזן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻנּכר

ּבּה ּומנחׁש לּה ּומקטיר מת ומעשים ׁשל [בלחשים ְְִֵֵֶַַָָ
ׁשפל משונים] ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ׁשּיׁשמע עד ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

אחד  והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ּומׁשיבֹו. מאד, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹעד
נסקל. ְִֵֶָמהן,

הּיּדעֹוני ּכיצד ·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
ׁשּיּפל  עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,

הנפילה]ּכנכּפה במחלת ּדברים [החולה ּבפיו וידּבר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה  הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל להיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשעתידים
ואל  האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלהן

ְִִַהּיּדעֹונים".
לּמלהּנֹותן ‚. אליל]מּזרעֹו חּיב [שם ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבעדים  עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָּכרת;
לּמל  מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: נסקל, - מֹות והתראה , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו הארץ עם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻיּומת;
הּוא  ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע" ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא "לא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹאֹומר:

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, אׁש מדליק מ-]עֹוׂשין? זרעֹו[חלק ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
הּכֹומרין [ילדיו] ואֹותן האׁש, עֹובדי לּכֹומרין ְְְְְִִֵֵַַָָּומֹוסרֹו

ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר אחר לאביו הּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹותנין
ּברׁשּות  האׁש על ּבנֹו ׁשּמעביר הּוא הּבן ואבי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּברׁשּותן,

ּברגלֹו ּומעבירֹו בידיו]הּכֹומרין, וזרעו ברגלו מהלך [האב ְְְֲִִַַַ
לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא הּׁשלהבת; ּבתֹו אחר לצד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמּצד
אּלא  אחרת, זרה לעבֹודה ּובנֹותיהן ּבניהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכדר
,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה עבֹודת היתה ּבלבד ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבהעברה
ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת זרה לעבֹודה זֹו עבֹודה ֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעֹוׂשה

ויעבירֹואינֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
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העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ
והעביר  ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹמסר
מקצת  ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - העברה ּדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
- "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: מקצתֹו, ויּניח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹזרעֹו

ּכּלֹו לא זרעֹו, .מקצת ְְִַָֹֻ
ּפסּול אחד ‰. זרע ואחד ּכׁשר, ּובנֹותיו,זרע ּבניו אחד , ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Â מתקּבצין מּצבה הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה' את לעבד ואפּלּו עבֹודה אצלּה, עֹובדי ּדר היה ׁשּכן , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
"ולאזרה  ׁשּנאמר: ה', ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים וכל ."אבן אלהי] ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
חמדה'] ו'שכיית ׁשהּוא יפה ּפי על אף - ּבּתֹורה ֲִֶַַַָָָהאמּורה

לא  מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, לּׁשם, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּתחוה
ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". להׁשּתחֹות ּבארצכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָתּתנּו
לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה אבן להּניח זרה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
ורגליו  ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ואינֹו לה'. ּכן עֹוׂשין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
הׁשּתחויה  היא ׁשּזֹו - עליה מּטל ּכּלֹו ונמצא האבן, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻעל

ּבּתֹורה. ֲַָָָהאמּורה
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם  אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים  על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

ּכל [מסותתות]המפּצלֹות נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות להּציע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיׂשראל
ואם  האבנים. ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, קׁש מיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
אחר  למקֹום הֹול - האבן ּובין ּבינֹו מבּדיל ּדבר מצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
ּפניו  ידּביק ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּומׁשּתחוה,

ֶֶָּבאבן.
.Á ידים הּמׁשּתחוה ּפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו - [מלקות ורגלים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ּבפּׁשּוט מדרבנן] הּמׁשּתחוה אחד - זרה לעבֹודה אבל .ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָ

- ורגלים ידים ּפּׁשּוט ּבלא הׁשּתחויה אֹו ורגלים, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָֹידים
נסקל. לּה, ּבּקרקע ּפניו ׁשּיכּבׁש ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹמּׁשעה

.Ë אילן אצל אילןהּנֹוטע ּבין העזרה, ּבכל אֹו הּמזּבח ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
לּמקּדׁש, לנֹואי ׁשעׂשאֹו ּפי על אף - מאכל אילן ּבין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָסרק
ּכל  אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - לֹו ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹויפי
עבֹודה  ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' מזּבח אצל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹעץ
ׁשם  ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד אילנֹות נֹוטעין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזרה

ָָהעם.
.È אכסדריֹותואסּור מרוח לעׂשֹות הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ

ּבחצרֹות;רביעית] ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ על ׁשל אף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ּבנין, ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
מן  הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל אּלא עץ"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"ּכל

עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּכתלים

ה'תשע"ד  שבט כ"ג שישי יום

ז ּפרק ¤¤
זרה מצות ‡. עבֹודה לאּבד היא וכל עׂשה ּומׁשּמׁשיה, , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכל  את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם  - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",

לר  מצוה יׂשראל, ּובארץ ׁשּנאּבד ּתּתצּו". עד אחריה ּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות אבל [אף ; ְֲִֵַָָָ

מקֹום  ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין לארץ, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻּבחּוצה
ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד אֹותֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנכּבׁש
יׂשראל  ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ׁשמם את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ואּבדּתם
אחריהן  לרּדף מצּוה אּתה ואין אחריהן, לרּדף מצּוה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻאּתה

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
ּומׁשּמׁשיה עבֹודה ·. עצמּה, ׁשּלּהזרה ותקרבת [כגון , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לה] שמקריבים אסּור בשר - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲִִֶַַָָָ
וכל  ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהנאה,
"ולא  מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, מּכל ּבאחד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּנהנה
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית אל תֹועבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹתביא

החרם". מן ְִֵֶַָמאּומה
אפּלּוּבהמה ‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

אסּור ּפרׁשּה הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העֹור  ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע  ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת

ּכנגד  ׁשהן עגל העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ

יׂשראל?מה „. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד  ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה "ּפסילי עבֹודה ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וׁשל  אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
ׁשּתעבד  עד ּבהנאה אסּורה אינּה ׁשּנאמר:יׂשראל, "וׂשם , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",
אינן  - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי

זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין
לֹוקה,העֹוׂשה ‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּפני  מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - [שברי ׁשּגֹומרּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מעֹות מתכות] נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמן

אף  מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן  מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר [לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן ׁשּו. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
עבֹודה  אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן ֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹאת
מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ואני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזרה,

אסּור. הּגר, ְִֵַָלרׁשּות
.Â וצּורֹות צּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשעׂשּו

הּצּורֹות  ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן  ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות
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זרה  לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא  חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת  זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Ê צלמיםּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְִִִִִַַָָָָֻ

ׁשברי  לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהּגרּוטאֹות,
אבר צלמים  אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד הּמֹוצא אבל . ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבוּדאי  וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה הרי ,מׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמאבריה
עד  ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, הּצּורה מן האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה

הּגֹוים. ׁשּבּטלּוה לֹו ְִִִֶֶַַָָׁשּיּודע
.Á ּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מין ּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי - [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹות צבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,ְְֲִִֶַַַַַָָָ

מּפני  מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן לנֹואי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחזקתן

ּומּתרין. לנֹואי ְְִֶָָָֻחזקתן
.Ë ּומׁשּמׁשיה עבֹודה אֹוסרים זרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
וכן  הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
חתיכה  אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס נתערב ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָאם

לביתּה ׁשּנכנס הּבׂשר ע"ז]מן יֹולי[בית - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; לים הלב,הּכל נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַַָָֹ

- לע"ז ש'הוקרב' היכר הּכל ]סימן עֹורֹות, ּבכּמה ְְִֵֶַַָָֹׁשּנתערב
מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר עבר ּבהנאה. ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָאסּור
ואֹוסרין  ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ׁשּלּה ּתקרבת ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹו
- ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ּכעבֹודה ׁשהן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבכל
ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה מביא ׁשאּתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ּכמֹוה. הּוא ֲֵָָהרי
.È ּבהנאה עבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מּפני וגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ּכיצד? [מחסן]מּתר. ְֲֵֶֶַַָָָָָָֻ
וכל  זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ּכֹוסֹות ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻמלא

ּפרׁש ׁשהן; ּבכל אֹוסרים הּתערבת,מׁשּמׁשיה מן אחד ּכֹוס ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עבֹודה  ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים לכֹוסֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻונפל

לּים זרה  מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
היתה  הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; הּתרּו - ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּגדֹול
ארּבעים  ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ׁשּנפלּו. הּׁשּתים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכלל
ּכּלן  הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום וׁשּׁשים אחד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמקֹום
הּטּבעת  אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן - אחרֹות ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלטּבעֹות
ּכּלן  אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו היא; ּברב - ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹֻהאסּורה

ֲאסּורֹות.
.‡È זרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה [אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

אסּור  - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, ּבצל [ענפים]ליׁשב ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֻ

ואם  ׁשּלּה. לעבר והעלים לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם אין ואם ׁשהּוא ּתחּתיה; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ָרץ.

.·È לאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, [שגדולים ׁשּקּננּו ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
-הם] לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ

עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאסּורין,
אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף מּפני מּתר, - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּבראׁשּה

.‚È ּבהנאה נטל אסּורים עצים, את מּמּנה ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יּצן - הּתר [יקורר]הּתּנּור ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֻ

אסּורה  הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו אפה ּבֹו. ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹויאפה
לים  הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ּבאחרֹות נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבהנאה.

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ּבּה, יהנה ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמלח
.„È ּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
ּומּתר  מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּדמי
לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ּתחּתיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלּטע
עם  אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ּבימֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבין
וכל  לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
ּבכל  מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז  עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,לפיכ לזרע מקֹום. מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּופרה קטניות]אֹותּה; זרה,[מין עבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֵֶַָָֹּתאכל.
.ÂË זרה ּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין  אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה  לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה  ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים  אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא  ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊË אם הּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
- ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, זה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר ּבראׁשּה [בבית מצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבזמן המקדש] אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה הרי ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

ּבין  - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; למקֹום חּוץ ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּמצאן
ּדבר  ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ּבין ּכבֹוד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדר

מי  אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - לּמזּבח ראּוי ם ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ּומרקּוליס ּופעֹור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומלח.
הּנראית  אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ּבהנאה. אסּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחּוץ,

עּמֹו לו]ׁשהיא סמוכה ּבהנאה.[- אסּורה , ֲֲִִֶַָָָ
.ÊÈ ׁשּלא עבֹודה ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין ּבטֹובה.[אין ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָ
הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים לּה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיה

ׂשכר. יּתן ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹּובלבד
.ÁÈ מּפני מרחץ ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

"אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיא
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אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ּבזמן -ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו שופכין]ּכגֹון ליציאת ,[חריץ ְִִֶֶֶַַ

אסּור  ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. מׁשּתינין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוהּכל
ּבֹו. ִֵָלּכנס

.ËÈ ּבּהסּכין ׁשּׁשחט זרה עבֹודה מּפני ׁשל מּתר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא -[נוטה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ

מהנאת  הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, זֹו ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי
מּפני  ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם מתּקן; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ח ּפרק ¤¤
ּתפּוסתּכל ‡. ּבֹו אדם[מגע]ׁשאין הרים יד [כגון ְֵֶַַָָָ

עׂשהּווגבעות] ולא חיים], בעלי הרי [כגון נעבד, אם - ְֱֲִֵֶַָָֹ
ואת  ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ּבהנאה. מּתר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻזה
ואת  לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ואת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּגבעֹות,
מּתרין  אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, הּנֹובעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמעינֹות
ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ּומּתר ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבהנאה;
לעבֹודה  ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין הּבהמה. ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻואֹותּה
ּבין  לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻזרה,
אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - להקריבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהקצּוה
לׁשם  מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? הּבהמה ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם אבל זרה; ֲֲֲֲִֶֶַָָָָָָָָָָעבֹודה

סימן ּבּה ׁשּׁשחט ּכגֹון וושט]ּכיצד? או זרה.[קנה לעבֹודה ְֲִֵֶַַַָָָָָָ
זרה לעבֹודה חליפין אֹותּה ע"ז]עׂשה תמורת בהמה [קיבל ֲֲִִַָָָָָָ

עבֹודה  ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; חליפי וכן אסרּה, -ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ׁשחט זרה  אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאין  נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה לעבֹודה חברֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמת
לא  עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה חפר בקרקע]אסרּה; ארוכים [חריצים ֲִִַָָָָ
בסלע]ּומערֹות אסרּה.[חצובות זרה, עבֹודה לׁשם ְְֲֲֵָָָָָָ

הּגלמים ·. לים]ׁשעקרן מחוץ להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר  אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו מּתרֹות,[נעקרו - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲִִֶַַָָָָֻ
אדם. יד ּתפּוסת ּבהן אין ְֲֵֵֶֶַַָָָׁשהרי

ולא [העמיד]ׁשּזקףיׂשראל ‚. לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָהׁשּתחוה,

מעׂשה  ּובאׁשּזקיפתּה ּביצה, זקף אם וכן והׁשּתחוה ; ּגֹוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
- לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת חת אסרּה. - ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָלּה
מערה  האחר וחצי הּדלעת, לחצי הׁשּתחוה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹאסרּה;

ּכמֹו[מחובר] החצי זה ׁשּמא מּספק, אסּור זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
הּנעבד [בית] לחצי נעבד יד ׁשּיהא מּתחּלה ׁשּנטעֹו אילן . ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

היה  ּבּתֹורה. האמּורה "אׁשרה" היא וזֹו ּבהנאה; אסּור -ְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָָ
ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אפּלּו[קיצצו]אילן זרה, עבֹודה לׁשם ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ

בעפר]הברי וכיסהו בקרקע ענף מעץ והרּכיב[כפף [ענף ְְְִִִִ
ׂשריגיםאחר] והֹוציא אילן, ׁשל את [ענפים]ּבגּופֹו ּכֹורת - ְְִִִִֵֶֶָָ

וכן  מּתר. האילן, ּוׁשאר ּבהנאה; אסּורים והם ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻהּׂשריגים,
ּכל  - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ּפי על אף - לאילן ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּתחוה

ׁשהּוא  זמן ּכל ׁשּיֹוציא והּפרֹות והּלּולבין והעלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׂשריגים
מׁשּמרין  הּגֹוים ׁשהיּו אילן ּבהנאה. אסּורין אּלּו הרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנעבד,
לבית  ׁשכר מהן לעׂשֹות מּוכנים ׁשהם ואֹומרים ּפרֹותיו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאת
ּביֹום  אֹותֹו וׁשֹותין ׁשכר, מהן ועֹוׂשין ּפלֹונית, זרה ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָעבֹודה
ׁשהּוא  ׁשּסתמֹו מּפני ּבהנאה; אסּור האילן זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאידם
ׁשל  חּקּה היא ׁשּזֹו ,ּכ ּבפרֹותיו עֹוׂשין ּולפיכ ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻאׁשרה,

ֲֵָאׁשרה.
ׁשהיא אילן „. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ

זה  הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
הּנעבד  הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני ׁשּבנה מּתר, ּבית . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

וכן  נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה הּגֹוי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - ּבנּוי לבית ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמׁשּתחוה

וכּירֹו -[קישטו]וסּידֹו ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, אסּור והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹוטל
הּבית  לתֹו זרה עבֹודה הכניס מּתר. הּבית, ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻלעבדֹו;
הּתר  הֹוציאּה, ּבהנאה; אסּור הּבית ׁשם, ׁשהיא זמן ּכל -ְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, מּתחּלה ׁשחצבּה אבן וכן ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבית.
וכּיר  צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד וכּירּה וצּירּה חצּובה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהיתה
מה  נֹוטל - עליה סּיד אם לֹומר צרי ואין האבן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגּוף
ּוׁשאר  ׁשּיעבד; ונעׂשה הֹואיל ּבהנאה, אסּור והּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשחּדׁש,

מּתר. ֶֶָָֻהאבן,
זמן אבן ‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מּתרת  האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ׁשהיה ׁשהיא מי . ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
זרה עבֹודה לבית סמּו להם]ּביתֹו אחד -[וקיר ונפל , ְְֲֵֵַָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד לבנֹותֹו. [מרחיק אסּור ְְִֵֵֶֶַָ
אמות] צֹואה,ד' אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ּובֹונה; ,ְְְִֵֶֶַַָָ

וׁשל  ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ירחיב ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
מּתר  ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה יּדֹון זרה, ְֱֱֱֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻעבֹודה
ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור זרה, עבֹודה וׁשל ְְֲֲֲֲֵֶַַָָָָָָָָָָּבהנאה;

ּבהנאה  אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ
.Â אסּורים ּכיצד ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה [טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹו הּמלח לרּוח, לים ּומטיל .ׂשֹורף ְִֵֵֶַַַָָ

.Ê הרים ּדבר ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו ׁשאין ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהנאה,ּובהמה  מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - ואילן ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
מצופים]צּפּוייו הם ּבכל [אם והּנהנה ּבהנאה; אסּורין ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָ

וזהב  ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מהן ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, עבֹודה צּפּויי וכל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליהם".

.Á ליד עבֹודה ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
אלהיהם יׂשראל  "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון
מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל

.Ë אפּלּועבֹודה לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ
אסּורה  אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה לגֹוי ְְֲִִֵֶָָָָָָֻהיה

לעֹולם  ּגֹוי ּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ
ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל  ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל
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זרה  לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא  חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת  זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Ê צלמיםּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְִִִִִַַָָָָֻ

ׁשברי  לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהּגרּוטאֹות,
אבר צלמים  אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד הּמֹוצא אבל . ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבוּדאי  וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה הרי ,מׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמאבריה
עד  ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, הּצּורה מן האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה

הּגֹוים. ׁשּבּטלּוה לֹו ְִִִֶֶַַָָׁשּיּודע
.Á ּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מין ּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי - [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹות צבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,ְְֲִִֶַַַַַָָָ

מּפני  מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן לנֹואי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחזקתן

ּומּתרין. לנֹואי ְְִֶָָָֻחזקתן
.Ë ּומׁשּמׁשיה עבֹודה אֹוסרים זרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
וכן  הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
חתיכה  אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס נתערב ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָאם

לביתּה ׁשּנכנס הּבׂשר ע"ז]מן יֹולי[בית - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; לים הלב,הּכל נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַַָָֹ

- לע"ז ש'הוקרב' היכר הּכל ]סימן עֹורֹות, ּבכּמה ְְִֵֶַַָָֹׁשּנתערב
מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר עבר ּבהנאה. ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָאסּור
ואֹוסרין  ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ׁשּלּה ּתקרבת ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹו
- ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ּכעבֹודה ׁשהן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבכל
ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה מביא ׁשאּתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ּכמֹוה. הּוא ֲֵָָהרי
.È ּבהנאה עבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מּפני וגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ּכיצד? [מחסן]מּתר. ְֲֵֶֶַַָָָָָָֻ
וכל  זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ּכֹוסֹות ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻמלא

ּפרׁש ׁשהן; ּבכל אֹוסרים הּתערבת,מׁשּמׁשיה מן אחד ּכֹוס ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עבֹודה  ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים לכֹוסֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻונפל

לּים זרה  מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
היתה  הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; הּתרּו - ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּגדֹול
ארּבעים  ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ׁשּנפלּו. הּׁשּתים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכלל
ּכּלן  הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום וׁשּׁשים אחד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמקֹום
הּטּבעת  אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן - אחרֹות ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלטּבעֹות
ּכּלן  אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו היא; ּברב - ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹֻהאסּורה

ֲאסּורֹות.
.‡È זרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה [אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

אסּור  - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, ּבצל [ענפים]ליׁשב ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֻ

ואם  ׁשּלּה. לעבר והעלים לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם אין ואם ׁשהּוא ּתחּתיה; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ָרץ.

.·È לאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, [שגדולים ׁשּקּננּו ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
-הם] לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ

עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאסּורין,
אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף מּפני מּתר, - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּבראׁשּה

.‚È ּבהנאה נטל אסּורים עצים, את מּמּנה ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יּצן - הּתר [יקורר]הּתּנּור ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֻ

אסּורה  הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו אפה ּבֹו. ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹויאפה
לים  הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ּבאחרֹות נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבהנאה.

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ּבּה, יהנה ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמלח
.„È ּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
ּומּתר  מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּדמי
לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ּתחּתיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלּטע
עם  אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ּבימֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבין
וכל  לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
ּבכל  מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז  עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,לפיכ לזרע מקֹום. מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּופרה קטניות]אֹותּה; זרה,[מין עבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֵֶַָָֹּתאכל.
.ÂË זרה ּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין  אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה  לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה  ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים  אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא  ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊË אם הּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
- ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, זה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר ּבראׁשּה [בבית מצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבזמן המקדש] אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה הרי ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

ּבין  - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; למקֹום חּוץ ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּמצאן
ּדבר  ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ּבין ּכבֹוד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדר

מי  אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - לּמזּבח ראּוי ם ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ּומרקּוליס ּופעֹור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומלח.
הּנראית  אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ּבהנאה. אסּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחּוץ,

עּמֹו לו]ׁשהיא סמוכה ּבהנאה.[- אסּורה , ֲֲִִֶַָָָ
.ÊÈ ׁשּלא עבֹודה ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין ּבטֹובה.[אין ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָ
הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים לּה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיה

ׂשכר. יּתן ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹּובלבד
.ÁÈ מּפני מרחץ ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

"אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיא
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אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ּבזמן -ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו שופכין]ּכגֹון ליציאת ,[חריץ ְִִֶֶֶַַ

אסּור  ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. מׁשּתינין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוהּכל
ּבֹו. ִֵָלּכנס

.ËÈ ּבּהסּכין ׁשּׁשחט זרה עבֹודה מּפני ׁשל מּתר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא -[נוטה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ

מהנאת  הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, זֹו ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי
מּפני  ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם מתּקן; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ח ּפרק ¤¤
ּתפּוסתּכל ‡. ּבֹו אדם[מגע]ׁשאין הרים יד [כגון ְֵֶַַָָָ

עׂשהּווגבעות] ולא חיים], בעלי הרי [כגון נעבד, אם - ְֱֲִֵֶַָָֹ
ואת  ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ּבהנאה. מּתר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻזה
ואת  לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ואת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּגבעֹות,
מּתרין  אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, הּנֹובעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמעינֹות
ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ּומּתר ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבהנאה;
לעבֹודה  ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין הּבהמה. ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻואֹותּה
ּבין  לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻזרה,
אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - להקריבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהקצּוה
לׁשם  מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? הּבהמה ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם אבל זרה; ֲֲֲֲִֶֶַָָָָָָָָָָעבֹודה

סימן ּבּה ׁשּׁשחט ּכגֹון וושט]ּכיצד? או זרה.[קנה לעבֹודה ְֲִֵֶַַַָָָָָָ
זרה לעבֹודה חליפין אֹותּה ע"ז]עׂשה תמורת בהמה [קיבל ֲֲִִַָָָָָָ

עבֹודה  ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; חליפי וכן אסרּה, -ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ׁשחט זרה  אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאין  נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה לעבֹודה חברֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמת
לא  עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה חפר בקרקע]אסרּה; ארוכים [חריצים ֲִִַָָָָ
בסלע]ּומערֹות אסרּה.[חצובות זרה, עבֹודה לׁשם ְְֲֲֵָָָָָָ

הּגלמים ·. לים]ׁשעקרן מחוץ להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר  אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו מּתרֹות,[נעקרו - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲִִֶַַָָָָֻ
אדם. יד ּתפּוסת ּבהן אין ְֲֵֵֶֶַַָָָׁשהרי

ולא [העמיד]ׁשּזקףיׂשראל ‚. לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָהׁשּתחוה,

מעׂשה  ּובאׁשּזקיפתּה ּביצה, זקף אם וכן והׁשּתחוה ; ּגֹוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
- לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת חת אסרּה. - ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָלּה
מערה  האחר וחצי הּדלעת, לחצי הׁשּתחוה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹאסרּה;

ּכמֹו[מחובר] החצי זה ׁשּמא מּספק, אסּור זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
הּנעבד [בית] לחצי נעבד יד ׁשּיהא מּתחּלה ׁשּנטעֹו אילן . ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

היה  ּבּתֹורה. האמּורה "אׁשרה" היא וזֹו ּבהנאה; אסּור -ְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָָ
ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אפּלּו[קיצצו]אילן זרה, עבֹודה לׁשם ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ

בעפר]הברי וכיסהו בקרקע ענף מעץ והרּכיב[כפף [ענף ְְְִִִִ
ׂשריגיםאחר] והֹוציא אילן, ׁשל את [ענפים]ּבגּופֹו ּכֹורת - ְְִִִִֵֶֶָָ

וכן  מּתר. האילן, ּוׁשאר ּבהנאה; אסּורים והם ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻהּׂשריגים,
ּכל  - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ּפי על אף - לאילן ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּתחוה

ׁשהּוא  זמן ּכל ׁשּיֹוציא והּפרֹות והּלּולבין והעלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׂשריגים
מׁשּמרין  הּגֹוים ׁשהיּו אילן ּבהנאה. אסּורין אּלּו הרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנעבד,
לבית  ׁשכר מהן לעׂשֹות מּוכנים ׁשהם ואֹומרים ּפרֹותיו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאת
ּביֹום  אֹותֹו וׁשֹותין ׁשכר, מהן ועֹוׂשין ּפלֹונית, זרה ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָעבֹודה
ׁשהּוא  ׁשּסתמֹו מּפני ּבהנאה; אסּור האילן זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאידם
ׁשל  חּקּה היא ׁשּזֹו ,ּכ ּבפרֹותיו עֹוׂשין ּולפיכ ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻאׁשרה,

ֲֵָאׁשרה.
ׁשהיא אילן „. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ

זה  הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
הּנעבד  הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני ׁשּבנה מּתר, ּבית . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

וכן  נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה הּגֹוי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - ּבנּוי לבית ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמׁשּתחוה

וכּירֹו -[קישטו]וסּידֹו ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, אסּור והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹוטל
הּבית  לתֹו זרה עבֹודה הכניס מּתר. הּבית, ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻלעבדֹו;
הּתר  הֹוציאּה, ּבהנאה; אסּור הּבית ׁשם, ׁשהיא זמן ּכל -ְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, מּתחּלה ׁשחצבּה אבן וכן ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבית.
וכּיר  צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד וכּירּה וצּירּה חצּובה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהיתה
מה  נֹוטל - עליה סּיד אם לֹומר צרי ואין האבן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגּוף
ּוׁשאר  ׁשּיעבד; ונעׂשה הֹואיל ּבהנאה, אסּור והּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשחּדׁש,

מּתר. ֶֶָָֻהאבן,
זמן אבן ‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מּתרת  האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ׁשהיה ׁשהיא מי . ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
זרה עבֹודה לבית סמּו להם]ּביתֹו אחד -[וקיר ונפל , ְְֲֵֵַָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד לבנֹותֹו. [מרחיק אסּור ְְִֵֵֶֶַָ
אמות] צֹואה,ד' אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ּובֹונה; ,ְְְִֵֶֶַַָָ

וׁשל  ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ירחיב ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
מּתר  ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה יּדֹון זרה, ְֱֱֱֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻעבֹודה
ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור זרה, עבֹודה וׁשל ְְֲֲֲֲֵֶַַָָָָָָָָָָּבהנאה;

ּבהנאה  אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ
.Â אסּורים ּכיצד ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה [טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹו הּמלח לרּוח, לים ּומטיל .ׂשֹורף ְִֵֵֶַַַָָ

.Ê הרים ּדבר ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו ׁשאין ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהנאה,ּובהמה  מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - ואילן ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
מצופים]צּפּוייו הם ּבכל [אם והּנהנה ּבהנאה; אסּורין ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָ

וזהב  ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מהן ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, עבֹודה צּפּויי וכל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליהם".

.Á ליד עבֹודה ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
אלהיהם יׂשראל  "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון
מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל

.Ë אפּלּועבֹודה לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ
אסּורה  אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה לגֹוי ְְֲִִֵֶָָָָָָֻהיה

לעֹולם  ּגֹוי ּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ
ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל  ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל
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הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה רשות מבּטל לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
אלילו] זרה.לבטל עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְֲֵֵֶַָָָָָ

אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ׁשּבּטל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוגֹוי
זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ּכרחֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבעל
אבל  זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ּובלבד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבטלה;
זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ׁשאינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמי
והיא  מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל מׁשּמׁשיה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּטל
עבֹודה  ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ּבהנאה ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאסּורה

לעֹולם. ּבטלה אינּה ְְֵֵָָָָָזרה,
.È ראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה  ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא הא מּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], ,[גרר ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ּבּה ְֲֵֵֵֶַַָָָָָזרק
.‡È מּתרת עבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה  ׁשהרי ּבׁשעת ּבהנאה, אסּורה מלחמה; מּפני - , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשּברה  זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא הּניחּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
ׁשּמא  ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ׁשברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. ּבּטלּוה מכמה לא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
ּפרק חלקים] ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול והדיֹוט ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

אבר  ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם מּפרקיה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּופרק
הּׁשברים. ּכל ּבטלּו מּמּנה, ְְִִֶֶַָָָָָאחד

.·È ּבהנאה,מזּבח אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו ׁשּיּנתץ לע"ז]עד בסיס [אבן ְִִִֵֶַַַָֻ

הּוא  זה אי מּתר. מזּבח?ׁשּנפּגם, הּוא זה ואי ּבימֹוס ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻ
מבּטלין  וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, אחת; אבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבימֹוס,

ששמה]אבני זרה ּבנין,[עבודה ּבהן ׁשּבנה ּכיון מרקּוליס? ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
חּפה הן [ריצף]אֹו הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, את ּבהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

קרסם האׁשרה? את מבּטלין ּכיצד ּבהנאה. [קטף]מּתרין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
זרד עלה, יֹונק[קצץ]מּמּנה רך]מּמּנה מּמּנה [ענף נטל , ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּׁשפיּה אֹו ׁשרביט, אֹו הרי [שייפה]מּקל - לצרּכּה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּוׁשפייה אסּורה, היא - לצרּכּה ׁשפיּה ּבטלה. [הנסרים זֹו ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָָ

השיוף] בעת -שמתקלפים יׂשראל ׁשל היתה ואם ְְְִִִֵֶָָָָֻמּתרין.
אסּורין  ׁשפייה ּובין היא ּבין לצרּכֹו, ּבין לצרּכּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָּבין
לעֹולם. ּבּטּול לּה אין יׂשראל, ׁשל זרה ׁשעבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלעֹולם;

ט ּפרק ¤¤
אידיהם ׁשלׁשה ‡. לפני לּקח [חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות [המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהן
ׁשהּוא  מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל הּמׁשּכֹון. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעל

מּיד  ּכגֹון ּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָירקֹות
יֹום  אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבארץ

ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ּבלבד. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאידם
אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; מּתר זה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהרי

ּבהנאה. אסּור זה ֲֲֵֶַָָָהרי
ּדֹורֹוןואסּור ·. אם [מתנה]לׁשלח אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֶַָָֹ

וכן  עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו נֹודע ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכן
מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

לאיבה חׁשׁש יסרב]ואם ּבֹו[אם נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ׁשּיּודע עד -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה. ֶָמֹודה
אֹוהיה ‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

וכּלן  הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה
ׁשּלפניהן  ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ

יֹום הּנֹוצרים .„ ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵַָָָ
ּבארץ  עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ הּוא. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאידם
ואין  וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום חמיׁשי יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל,
וכן  מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ראׁשֹון יֹום לֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי

אידיהם. ּבכל עּמהם ְֲִִֵֵֶֶָָנֹוהגים
ּומקריבין יֹום ‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר  הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודה אידיהן  ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית  ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום ,[לנישואיו]האסּורים, ְְֲִִִֶֶַָָָ
האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ּבאּלּו ְְִֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
אֹותם  איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות יֹום וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּבלבד.
ּכלים  ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו אסּורין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָהעֹוׂשים
יֹום  אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע קטרת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומקטירין
הּגֹוים  אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין אּלא אסּור, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָהאיד
אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין וׁשֹותין ואֹוכלין ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָׁשּׂשמחים
מּתרין  אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין הם אבל ,הּמל ּכבֹוד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמּפני

עּמהן. ולתת ְִֵֵֶָָָלׂשאת
.Â אסּור ּדברים זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ

לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה לעֹובדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמּכר
ואם  סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֻֻּודברים
לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ׁשהּוא הּגֹוי ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרׁש
ׁשאין  לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

זרה  לעבֹודה חסר .מקריבין ְֲִִֵַַָָָָ
.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה
.Á ידיהן ּכׁשם ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

נזק  ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים ּכגֹון מלחמה]לרּבים, ּוכבלים [כלי ְְְֲִִִִֵַַַָָָֻ

ׁשאסּור  וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלׁשליֹות.
לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור לגֹוי, ְְְְְְְְְִִֵֶָָָָָֹלמכרֹו

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי למּכר אסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹוכן
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.Ëהּגֹוים היּו ּביני ׁשֹוכנים -יׂשראל ּברית להם וכרתּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
מּפני  וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר להם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעֹוׂשים
ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - עלינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמגּנים
לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר - זרה ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָֻעבֹודה

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה לּה חּוצה ְְֲֵַָָָָָָָָָֻהיה
.Èּבּההמהּל ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

זרה  מיחדת עבֹודה ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה יׁש[רק אם אבל ; ְֲִֵָָ

ונקרה אחרת ּדר מקרה]ׁשם מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.‡È ּכּפהואסּור הּגֹוים, עם ּבּה[חדר]לבנֹות ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא  ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.·È מעּטרֹות עיר חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻ
להנֹות [מקושטות] אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶַָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה  עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבהן
ׁשל  חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;

זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה
.‚È ּבהנאה,הּמֹוכר אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ

וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי
וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטר ּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ

ׁשּלהםמכירה] ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ
.„È להספד]וחלילין המשמשים נשיפה עבֹודה [כלי ׁשל ֲֲִִֶַָ

ולֹוקחין  ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד אסּור ְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹזרה,
ׂשדֹות  ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹמהם
ׁשהּוא  מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכרמים;

מּידם ראיה]ּכמּציל בידו אמּורים?[שתהיה ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶַַָָָ
מן  ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו הּבית מּבעל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבלֹוקח

והּמכס [סוחר]הּתּגר מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן  ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ונמצא זרה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָלעבֹודה

נֹוׁשר לקח, ּבהמה אם - מן [מפיל]הּתּגר ּפרסֹותיה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
לקח  ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ואם ּולמּטה; ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֻהארּכּבה
לא  עבדים, לקח הּמלח; לים יֹוליכם מּתכֹות, ּוכלי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמעֹות

לתוכו]מעלין נפלו אם הבור מֹורידין[מן .[לבור]ולא ְֲִִִַֹ
.ÂË להנֹות ּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה

- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;
אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכל אסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ימי  וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו?
סעּודה  עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ּולאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּתה,
אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו הּנּׂשּואין, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה  עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]הּוא ימשך ואכלּת[שלא ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְֱֶֶַַָָָָ
אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,לבני מּבנתיו ולקחּת - ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹמּזבחֹו

."ּבני את ְְִֶֶָוהזנּו
.ÊË מּפני ּבת נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

אבל  הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ּבן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמגּדלת

איבה מּׁשּום ּבׂשכר, היא מיּלדת [שנאה]מיּלדת והּנכרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה יׂשראל, ּבת [ברשות את ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּתהרגּנּו.היהודיה] ׁשּלא ּכדי ,ְְֵֶֶַַֹ
.ÊÈ כוכבים]לתרּפּותההֹולכין עבודת לׂשאת [בית אסּור , ְְְִֵַַָָ

והּבאין עּמהן. משם]ולתת ׁשּלא [חוזרין והּוא, מּתרין; , ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבזה זה קׁשּורין חבורות]יהיּו קׁשּורין,[חבורות היּו ׁשאם - ְְְִִִִֶֶֶָָ

מּתר  ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ּדעּתן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּמא
יׂשראל  אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשאת

אסּור  ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין - .מׁשּמד ְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
.ÁÈ לׂשאת יׂשראל אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עּמֹו עבֹודה ולתת ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּומּפני  מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין  ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ּבהליכתֹו ְֲֲִִַַָָֹֹלא

ה'תשע"ד  שבט כ"ד קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
זרה אין ‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשה ּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

תכרת עּמהן "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואסּור  יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ּברית"; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלהם
ראה  אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: עליהם, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלרחם
ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה עבֹודה ֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹעֹובד
לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא למּות, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹלקּוח
עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָלבֹור,
יׂשראל  מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָמלחמה.

ּביד,[מלשינים] לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים והּמינים, ,ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּומסירין  ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; לבאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּולהֹורידן
וצדֹוק  ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', מאחרי העם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאת

ותלמידיהן רעה]ּוביתֹוס לתרבות שיצאו חכמים [תלמידי ְְְִֵֶַַ
ירקב". רׁשעים "וׁשם -ְְְִִֵַָ

זרה,מּכאן ·. עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׂשכר  מּׁשּום אפּלּו חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא - [שקיבל איבה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ
מצוות] אֹותֹוז' מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְִִֶַַַָֻ

ְִָּבחּנם.
ּובסּוריא אין ‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ
יעׂשם  ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם  מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹות ונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף „. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא  "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
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הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה רשות מבּטל לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
אלילו] זרה.לבטל עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְֲֵֵֶַָָָָָ

אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ׁשּבּטל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוגֹוי
זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ּכרחֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבעל
אבל  זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ּובלבד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבטלה;
זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ׁשאינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמי
והיא  מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל מׁשּמׁשיה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּטל
עבֹודה  ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ּבהנאה ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאסּורה

לעֹולם. ּבטלה אינּה ְְֵֵָָָָָזרה,
.È ראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה  ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא הא מּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], ,[גרר ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ּבּה ְֲֵֵֵֶַַָָָָָזרק
.‡È מּתרת עבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה  ׁשהרי ּבׁשעת ּבהנאה, אסּורה מלחמה; מּפני - , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשּברה  זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא הּניחּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
ׁשּמא  ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ׁשברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. ּבּטלּוה מכמה לא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
ּפרק חלקים] ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול והדיֹוט ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

אבר  ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם מּפרקיה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּופרק
הּׁשברים. ּכל ּבטלּו מּמּנה, ְְִִֶֶַָָָָָאחד

.·È ּבהנאה,מזּבח אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו ׁשּיּנתץ לע"ז]עד בסיס [אבן ְִִִֵֶַַַָֻ

הּוא  זה אי מּתר. מזּבח?ׁשּנפּגם, הּוא זה ואי ּבימֹוס ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻ
מבּטלין  וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, אחת; אבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבימֹוס,

ששמה]אבני זרה ּבנין,[עבודה ּבהן ׁשּבנה ּכיון מרקּוליס? ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
חּפה הן [ריצף]אֹו הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, את ּבהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

קרסם האׁשרה? את מבּטלין ּכיצד ּבהנאה. [קטף]מּתרין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
זרד עלה, יֹונק[קצץ]מּמּנה רך]מּמּנה מּמּנה [ענף נטל , ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּׁשפיּה אֹו ׁשרביט, אֹו הרי [שייפה]מּקל - לצרּכּה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּוׁשפייה אסּורה, היא - לצרּכּה ׁשפיּה ּבטלה. [הנסרים זֹו ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָָ

השיוף] בעת -שמתקלפים יׂשראל ׁשל היתה ואם ְְְִִִֵֶָָָָֻמּתרין.
אסּורין  ׁשפייה ּובין היא ּבין לצרּכֹו, ּבין לצרּכּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָּבין
לעֹולם. ּבּטּול לּה אין יׂשראל, ׁשל זרה ׁשעבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלעֹולם;

ט ּפרק ¤¤
אידיהם ׁשלׁשה ‡. לפני לּקח [חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות [המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהן
ׁשהּוא  מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל הּמׁשּכֹון. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעל

מּיד  ּכגֹון ּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָירקֹות
יֹום  אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבארץ

ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ּבלבד. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאידם
אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; מּתר זה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהרי

ּבהנאה. אסּור זה ֲֲֵֶַָָָהרי
ּדֹורֹוןואסּור ·. אם [מתנה]לׁשלח אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֶַָָֹ

וכן  עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו נֹודע ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכן
מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

לאיבה חׁשׁש יסרב]ואם ּבֹו[אם נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ׁשּיּודע עד -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה. ֶָמֹודה
אֹוהיה ‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

וכּלן  הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה
ׁשּלפניהן  ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ

יֹום הּנֹוצרים .„ ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵַָָָ
ּבארץ  עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ הּוא. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאידם
ואין  וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום חמיׁשי יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל,
וכן  מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ראׁשֹון יֹום לֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי

אידיהם. ּבכל עּמהם ְֲִִֵֵֶֶָָנֹוהגים
ּומקריבין יֹום ‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר  הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודה אידיהן  ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית  ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום ,[לנישואיו]האסּורים, ְְֲִִִֶֶַָָָ
האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ּבאּלּו ְְִֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
אֹותם  איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות יֹום וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּבלבד.
ּכלים  ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו אסּורין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָהעֹוׂשים
יֹום  אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע קטרת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומקטירין
הּגֹוים  אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין אּלא אסּור, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָהאיד
אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין וׁשֹותין ואֹוכלין ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָׁשּׂשמחים
מּתרין  אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין הם אבל ,הּמל ּכבֹוד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמּפני

עּמהן. ולתת ְִֵֵֶָָָלׂשאת
.Â אסּור ּדברים זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ

לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה לעֹובדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמּכר
ואם  סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֻֻּודברים
לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ׁשהּוא הּגֹוי ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרׁש
ׁשאין  לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

זרה  לעבֹודה חסר .מקריבין ְֲִִֵַַָָָָ
.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה
.Á ידיהן ּכׁשם ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

נזק  ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים ּכגֹון מלחמה]לרּבים, ּוכבלים [כלי ְְְֲִִִִֵַַַָָָֻ

ׁשאסּור  וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלׁשליֹות.
לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור לגֹוי, ְְְְְְְְְִִֵֶָָָָָֹלמכרֹו

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי למּכר אסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹוכן
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.Ëהּגֹוים היּו ּביני ׁשֹוכנים -יׂשראל ּברית להם וכרתּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
מּפני  וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר להם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעֹוׂשים
ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - עלינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמגּנים
לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר - זרה ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָֻעבֹודה

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה לּה חּוצה ְְֲֵַָָָָָָָָָֻהיה
.Èּבּההמהּל ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

זרה  מיחדת עבֹודה ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה יׁש[רק אם אבל ; ְֲִֵָָ

ונקרה אחרת ּדר מקרה]ׁשם מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.‡È ּכּפהואסּור הּגֹוים, עם ּבּה[חדר]לבנֹות ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא  ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.·È מעּטרֹות עיר חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻ
להנֹות [מקושטות] אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶַָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה  עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבהן
ׁשל  חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;

זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה
.‚È ּבהנאה,הּמֹוכר אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ

וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי
וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטר ּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ

ׁשּלהםמכירה] ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ
.„È להספד]וחלילין המשמשים נשיפה עבֹודה [כלי ׁשל ֲֲִִֶַָ

ולֹוקחין  ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד אסּור ְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹזרה,
ׂשדֹות  ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹמהם
ׁשהּוא  מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכרמים;

מּידם ראיה]ּכמּציל בידו אמּורים?[שתהיה ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶַַָָָ
מן  ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו הּבית מּבעל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבלֹוקח

והּמכס [סוחר]הּתּגר מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן  ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ונמצא זרה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָלעבֹודה

נֹוׁשר לקח, ּבהמה אם - מן [מפיל]הּתּגר ּפרסֹותיה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
לקח  ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ואם ּולמּטה; ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֻהארּכּבה
לא  עבדים, לקח הּמלח; לים יֹוליכם מּתכֹות, ּוכלי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמעֹות

לתוכו]מעלין נפלו אם הבור מֹורידין[מן .[לבור]ולא ְֲִִִַֹ
.ÂË להנֹות ּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה

- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;
אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכל אסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ימי  וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו?
סעּודה  עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ּולאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּתה,
אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו הּנּׂשּואין, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה  עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]הּוא ימשך ואכלּת[שלא ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְֱֶֶַַָָָָ
אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,לבני מּבנתיו ולקחּת - ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹמּזבחֹו

."ּבני את ְְִֶֶָוהזנּו
.ÊË מּפני ּבת נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

אבל  הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ּבן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמגּדלת

איבה מּׁשּום ּבׂשכר, היא מיּלדת [שנאה]מיּלדת והּנכרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה יׂשראל, ּבת [ברשות את ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּתהרגּנּו.היהודיה] ׁשּלא ּכדי ,ְְֵֶֶַַֹ
.ÊÈ כוכבים]לתרּפּותההֹולכין עבודת לׂשאת [בית אסּור , ְְְִֵַַָָ

והּבאין עּמהן. משם]ולתת ׁשּלא [חוזרין והּוא, מּתרין; , ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבזה זה קׁשּורין חבורות]יהיּו קׁשּורין,[חבורות היּו ׁשאם - ְְְִִִִֶֶֶָָ

מּתר  ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ּדעּתן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּמא
יׂשראל  אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשאת

אסּור  ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין - .מׁשּמד ְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
.ÁÈ לׂשאת יׂשראל אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עּמֹו עבֹודה ולתת ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּומּפני  מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין  ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ּבהליכתֹו ְֲֲִִַַָָֹֹלא

ה'תשע"ד  שבט כ"ד קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
זרה אין ‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשה ּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

תכרת עּמהן "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואסּור  יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ּברית"; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלהם
ראה  אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: עליהם, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלרחם
ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה עבֹודה ֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹעֹובד
לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא למּות, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹלקּוח
עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָלבֹור,
יׂשראל  מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָמלחמה.

ּביד,[מלשינים] לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים והּמינים, ,ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּומסירין  ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; לבאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּולהֹורידן
וצדֹוק  ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', מאחרי העם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאת

ותלמידיהן רעה]ּוביתֹוס לתרבות שיצאו חכמים [תלמידי ְְְִֵֶַַ
ירקב". רׁשעים "וׁשם -ְְְִִֵַָ

זרה,מּכאן ·. עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׂשכר  מּׁשּום אפּלּו חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא - [שקיבל איבה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ
מצוות] אֹותֹוז' מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְִִֶַַַָֻ

ְִָּבחּנם.
ּובסּוריא אין ‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ
יעׂשם  ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם  מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹות ונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף „. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא  "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
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לעׂשֹותם  ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָתֹועבה
וכּיֹוצא [מחסן]אֹוצר ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

מֹוכר  אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבהם
להם  מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ מנת על ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹלֹו
חניה  להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבמחּבר?
עראי  יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה לא ׁשאם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבּקרקע;
ּגֹוי  נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, לסּפר אסּור וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא.
ׁשּיחּבב  אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר וחמר קל ּבצּורתֹו'; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
חן  להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ׁשּנאמר: מּדבריהם, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּדבר
הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעיני
- ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות להם לּתן ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואסּור
מכר  אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ּבנתינה. לא ּבמכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",
ׁשלֹום מפרנסים ‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ  ּבידי ממחין ּדרכי ואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי  מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; לעֹולם.["שלום ְְְִֵֶָָָָ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו יּכנס ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹולא

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Â יׂשראל אין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה  הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּיד לבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד  ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
עֹובר  אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָעבֹודה
ׁשּיקּבל  עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, למקֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמקֹום
יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו
הרי  מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי אפּלּו ,"ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבארצ
ׁשהּיֹובל  ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּתֹוׁשב. ּגר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
צדק  ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ׁשּלא אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנֹוהג;

ְִַּבלבד.

יא ּפרק ¤¤
הּגֹוים אין ‡. ּבחּקֹות לא הֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ

תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא  אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מבּדל  הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

וידּוע ׁשהּוא [ניכר]מהם ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו מהם ומידותיו]מבּדל הּוא [תורתו וכן . ְְְְֵֵֵֶַָָָֻ

ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם "ואבּדל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹומר:
ציצית יגּדל ולא להן, המצח]המיחד שמעל שער [קצוות ְְְִִֵֶַַָָֹֻ

הּׂשער  ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ראׁשם, ציצית ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹּכמֹו
ולא  'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה עֹוׂשין, ׁשהן ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבאמצע

הּפרע ויּניח לאזן מאזן ּפניו מּכנגד הּׂשער [קבוצת יגּלח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ארוכות] יבנה שערות ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹמּלאחריו

ּבהן  ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל היכלֹות ּכבנין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמקֹומֹות
וכּיֹוצא  מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל עֹוׂשין. ׁשהן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָרּבים

לֹוקה  - .ּבהן ֶֶָ

קרֹוב ּגֹוי ·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה
ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

לפני יׂשראל ‚. ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
זה מלכיהם  הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו והיה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ּכמלּבּוׁשים ללּבׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר
עֹוׂשין. ִֵֶׁשהן

תנחׁשּו"אין „. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּוא מנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ
אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא  איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
וכן  רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
ו'לא  ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ׁשּׁשֹומעים ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹאּלּו
ּדבר  לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ּכ ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: אּלּו וכן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹּפלֹוני'.

ערבית ׁשּקרא זה 'ּתרנגֹול כעורב]ּתרנגֹול', ׁשחט'.[קרא , ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
יאר  'אם סימנים: לעצמֹו הּמׂשים וכוכן ּכ ּדבר לי ע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכאליעזר  אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ּפלֹוני, ּדבר ְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאעׂשה
וכל  אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא וכל אברהם. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹעבד

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר מּפני מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעֹוׂשה
עלי'מי ‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה ׁשאמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] הצלחתי זֹו[מאז ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִֵֶָָָָ
וכן  העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, מברכת ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּקניתי

לֹוהּׁשֹואל  אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה לתינֹוק: ְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ויאמר: יׂשמח הּברכֹות, מן אּלּוּפסּוק ּכל - טֹוב' סימן 'זה ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

נמנע  ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ּבהן, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
- היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה עׂשה אּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָמּלעׂשֹות,

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Â הּמעׂשּיֹות,איזה מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי מּכל [יתנהג מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
מסביבתו]הּדברים ׁשעתידין [יתנתק ּדברים ׁשּיאמר עד , ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ויאמר: ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלהיֹות,
יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשראּוי ׁשּיאמר מן אֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מי  מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול ממׁשמׁש ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהּקֹוסמין
ּבמראה [מתכופף]ׁשּגֹוהר ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, לארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאֹוחז  מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין עׁשׁשית אֹו ּברזל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשל
מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ּומּכה עליו, ונׁשען ּבידֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּקל
ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי אֹומר: ׁשהּנביא הּוא - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּומדּבר

לֹו". ִַיּגיד
.Ê לּקֹוסם,אסּור ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם [מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á ׁשאֹומרים איזה העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה  ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',

.Ë הֹודיע אסּור אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
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ודברי  אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
וכּון  האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
ׁשמים  הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכּתֹו

לֹוקה,[אסטרולוגים] זה הרי וכן - תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מעׂשה  ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה העינים, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאֹוחז

ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה לא והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּתּמהֹון
.È חֹובראיזה חבר"]הּוא ּבדברים ["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין [הברות להן ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ
הּדברים [משמעות] ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ּומעלה ,ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר אֹומרים ׁשהן עד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמֹועילין,
אינֹו האיׁש, על וכ ּכ והאֹומר מּזיק; אינֹו העקרב, ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָעל
סלע, אֹו מפּתח ׁשּמדּבר ּבעת ּבידֹו ואֹוחז מהן; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנּזֹוק
ׁשּיאחז  עצמֹו והחֹובר אסּור. הּכל - האּלּו ּבּדברים ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכּיֹוצא
הראה  אפּלּו ּדּבּורֹו, עם מעׂשה ׁשעׂשה אֹו ּכלּום, ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָּבידֹו
וחבר  . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבאצּבעֹו
אצּבע  לא הניד ולא ּבלבד, ּדברים אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹחבר".
עליו  ׁשאמר אדם וכן ּכלּום, ּבידֹו היה ולא ראׁש, ְְְְְֵֶַָָָָָָָָֹֹֹולא
לֹו ׁשּיׁש ּומדּמה לפניו יֹוׁשב והּוא הּקֹולֹות, אֹותן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָהחֹובר
ׁשּנׁשּתּתף  מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - הנאה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבזה
המׁשּנים  והּׁשמֹות הּקֹולֹות אֹותן וכל החֹובר. ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻּבסכלּות

אֹותם". אין היטיב וגם ירעּו, "לא ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹהמכערים,
.‡È מקֹום מי על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

אף  לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו  ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי לֹו, .הּתירּו ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
.·Èהּתֹורה הּלֹוחׁש מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה הּקֹורא על וכן , ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

על  ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנחׁשים  ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין  ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָּדברי
ּפסּוקין  ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים "ויהיּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ויּנצל  קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי מּתלים, מזמֹור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאֹו

ּונזקים  מּתר מּצרֹות זה הרי -. ְֲִִֵֶָָָֻ
.‚È ּדֹורׁשאיזה עצמֹוהּוא את הּמרעיב זה הּמתים? אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
לֹובׁשים  ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָויֹודיעֹו
קטרת  ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ידּועים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹמלּבּוׁשים
עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - לבּדן ויׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָידּועה,
ׁשּיבֹוא  ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחלֹום.
ודרׁש . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ויֹודיעֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהּמת

הּמתים" .אל ִֵֶַ
.„È יּדעֹוני אסּור ּבעל אֹו אֹוב ּבעל "לא לׁשאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹ

אֹוב  ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
ּומּכין  ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני
מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; מּכת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹותֹו

ֶלֹוקה.
.ÂË,סקילה המכּׁשף ּכׁשפים.חּיב מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לא  והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה  מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשה
לאזהרת  ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ּבמכּׁשף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר
"מכּׁשפה  ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ּדין ּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמיתת

תחּיה". ְֶַֹלא
.ÊË ׁשהטעּוּודברים והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּכדי  הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהן
חכמים [ינהרו]ׁשּינהּו ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין אחריהן. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּלב  על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים להּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמחּכמים,
ּתעלה  ּבהן קסם ׁשּיׁש ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּביׂשראל",
כן  לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ואל מעננים אל - ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹותם
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים הּמאמין ּכל ."אלהי ה' ל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתן
אסרה  הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ּבלּבֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומחּׁשב
ּובכלל  הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאֹותן
החכמה  ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין והּקטּנים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשים
הּדברים  אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו הּדעת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּותמימי
והבל  ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ּתֹורה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשאסרה
ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, חסרי ּבהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנמׁשכּו
ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ּתֹורה, אמרה זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומּפני

."אלהי ה' עם ּתהיה ְֱִִִֶֶָֹ"ּתמים

יב ּפרק ¤¤
ּפאתיאין ‡. עֹוׂשים הראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּפאת עֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשני  המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".

והתראה [רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה , - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
והמגּלח  למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. הּקטן, ֶֶַָָאת
-האּׁשה ·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

תׁשחית ּפטּורה  ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ּפאת ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחד ּכל ‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן  יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
ּתדירה לּמתים  ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש חּוץ ּפטּורֹות; נׁשים השבת]- ואכילת [יום , ְֲִִִִַַַָ
והקהל  ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, ּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמּצה

השמיטה] שנת מקץ וׂשמחה[בסוכות ׁשהּנׁשים [ברגל], - ְְִִֶַָָ
ַָחּיבֹות.

ספקטמטּום „. הן הרי ספקי ואנּדרֹוגינֹוס, זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ
ּבכל נקיבה] האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; וחּיבין ְְְִִִֵַַָָָָֹמקֹום,
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לעׂשֹותם  ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָתֹועבה
וכּיֹוצא [מחסן]אֹוצר ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

מֹוכר  אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבהם
להם  מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ מנת על ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹלֹו
חניה  להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבמחּבר?
עראי  יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה לא ׁשאם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבּקרקע;
ּגֹוי  נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, לסּפר אסּור וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא.
ׁשּיחּבב  אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר וחמר קל ּבצּורתֹו'; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
חן  להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ׁשּנאמר: מּדבריהם, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּדבר
הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעיני
- ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות להם לּתן ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואסּור
מכר  אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ּבנתינה. לא ּבמכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",
ׁשלֹום מפרנסים ‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ  ּבידי ממחין ּדרכי ואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי  מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; לעֹולם.["שלום ְְְִֵֶָָָָ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו יּכנס ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹולא

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Â יׂשראל אין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה  הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּיד לבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד  ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
עֹובר  אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָעבֹודה
ׁשּיקּבל  עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, למקֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמקֹום
יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו
הרי  מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי אפּלּו ,"ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבארצ
ׁשהּיֹובל  ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּתֹוׁשב. ּגר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
צדק  ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ׁשּלא אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנֹוהג;

ְִַּבלבד.

יא ּפרק ¤¤
הּגֹוים אין ‡. ּבחּקֹות לא הֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ

תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא  אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מבּדל  הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

וידּוע ׁשהּוא [ניכר]מהם ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו מהם ומידותיו]מבּדל הּוא [תורתו וכן . ְְְְֵֵֵֶַָָָֻ

ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם "ואבּדל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹומר:
ציצית יגּדל ולא להן, המצח]המיחד שמעל שער [קצוות ְְְִִֵֶַַָָֹֻ

הּׂשער  ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ראׁשם, ציצית ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹּכמֹו
ולא  'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה עֹוׂשין, ׁשהן ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבאמצע

הּפרע ויּניח לאזן מאזן ּפניו מּכנגד הּׂשער [קבוצת יגּלח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ארוכות] יבנה שערות ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹמּלאחריו

ּבהן  ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל היכלֹות ּכבנין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמקֹומֹות
וכּיֹוצא  מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל עֹוׂשין. ׁשהן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָרּבים

לֹוקה  - .ּבהן ֶֶָ

קרֹוב ּגֹוי ·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה
ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

לפני יׂשראל ‚. ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
זה מלכיהם  הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו והיה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ּכמלּבּוׁשים ללּבׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר
עֹוׂשין. ִֵֶׁשהן

תנחׁשּו"אין „. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּוא מנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ
אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא  איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
וכן  רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
ו'לא  ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ׁשּׁשֹומעים ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹאּלּו
ּדבר  לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ּכ ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: אּלּו וכן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹּפלֹוני'.

ערבית ׁשּקרא זה 'ּתרנגֹול כעורב]ּתרנגֹול', ׁשחט'.[קרא , ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
יאר  'אם סימנים: לעצמֹו הּמׂשים וכוכן ּכ ּדבר לי ע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכאליעזר  אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ּפלֹוני, ּדבר ְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאעׂשה
וכל  אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא וכל אברהם. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹעבד

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר מּפני מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעֹוׂשה
עלי'מי ‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה ׁשאמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] הצלחתי זֹו[מאז ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִֵֶָָָָ
וכן  העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, מברכת ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּקניתי

לֹוהּׁשֹואל  אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה לתינֹוק: ְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ויאמר: יׂשמח הּברכֹות, מן אּלּוּפסּוק ּכל - טֹוב' סימן 'זה ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

נמנע  ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ּבהן, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
- היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה עׂשה אּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָמּלעׂשֹות,

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Â הּמעׂשּיֹות,איזה מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי מּכל [יתנהג מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
מסביבתו]הּדברים ׁשעתידין [יתנתק ּדברים ׁשּיאמר עד , ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ויאמר: ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלהיֹות,
יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשראּוי ׁשּיאמר מן אֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מי  מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול ממׁשמׁש ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהּקֹוסמין
ּבמראה [מתכופף]ׁשּגֹוהר ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, לארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאֹוחז  מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין עׁשׁשית אֹו ּברזל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשל
מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ּומּכה עליו, ונׁשען ּבידֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּקל
ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי אֹומר: ׁשהּנביא הּוא - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּומדּבר

לֹו". ִַיּגיד
.Ê לּקֹוסם,אסּור ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם [מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á ׁשאֹומרים איזה העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה  ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',

.Ë הֹודיע אסּור אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
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ודברי  אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
וכּון  האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
ׁשמים  הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכּתֹו

לֹוקה,[אסטרולוגים] זה הרי וכן - תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מעׂשה  ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה העינים, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאֹוחז

ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה לא והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּתּמהֹון
.È חֹובראיזה חבר"]הּוא ּבדברים ["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין [הברות להן ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ
הּדברים [משמעות] ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ּומעלה ,ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר אֹומרים ׁשהן עד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמֹועילין,
אינֹו האיׁש, על וכ ּכ והאֹומר מּזיק; אינֹו העקרב, ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָעל
סלע, אֹו מפּתח ׁשּמדּבר ּבעת ּבידֹו ואֹוחז מהן; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנּזֹוק
ׁשּיאחז  עצמֹו והחֹובר אסּור. הּכל - האּלּו ּבּדברים ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכּיֹוצא
הראה  אפּלּו ּדּבּורֹו, עם מעׂשה ׁשעׂשה אֹו ּכלּום, ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָּבידֹו
וחבר  . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבאצּבעֹו
אצּבע  לא הניד ולא ּבלבד, ּדברים אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹחבר".
עליו  ׁשאמר אדם וכן ּכלּום, ּבידֹו היה ולא ראׁש, ְְְְְֵֶַָָָָָָָָֹֹֹולא
לֹו ׁשּיׁש ּומדּמה לפניו יֹוׁשב והּוא הּקֹולֹות, אֹותן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָהחֹובר
ׁשּנׁשּתּתף  מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - הנאה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבזה
המׁשּנים  והּׁשמֹות הּקֹולֹות אֹותן וכל החֹובר. ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻּבסכלּות

אֹותם". אין היטיב וגם ירעּו, "לא ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹהמכערים,
.‡È מקֹום מי על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

אף  לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו  ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי לֹו, .הּתירּו ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
.·Èהּתֹורה הּלֹוחׁש מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה הּקֹורא על וכן , ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

על  ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנחׁשים  ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין  ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָּדברי
ּפסּוקין  ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים "ויהיּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ויּנצל  קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי מּתלים, מזמֹור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאֹו

ּונזקים  מּתר מּצרֹות זה הרי -. ְֲִִֵֶָָָֻ
.‚È ּדֹורׁשאיזה עצמֹוהּוא את הּמרעיב זה הּמתים? אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
לֹובׁשים  ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָויֹודיעֹו
קטרת  ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ידּועים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹמלּבּוׁשים
עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - לבּדן ויׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָידּועה,
ׁשּיבֹוא  ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחלֹום.
ודרׁש . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ויֹודיעֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהּמת

הּמתים" .אל ִֵֶַ
.„È יּדעֹוני אסּור ּבעל אֹו אֹוב ּבעל "לא לׁשאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹ

אֹוב  ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
ּומּכין  ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני
מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; מּכת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹותֹו

ֶלֹוקה.
.ÂË,סקילה המכּׁשף ּכׁשפים.חּיב מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לא  והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה  מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשה
לאזהרת  ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ּבמכּׁשף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר
"מכּׁשפה  ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ּדין ּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמיתת

תחּיה". ְֶַֹלא
.ÊË ׁשהטעּוּודברים והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּכדי  הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהן
חכמים [ינהרו]ׁשּינהּו ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין אחריהן. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּלב  על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים להּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמחּכמים,
ּתעלה  ּבהן קסם ׁשּיׁש ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּביׂשראל",
כן  לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ואל מעננים אל - ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹותם
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים הּמאמין ּכל ."אלהי ה' ל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתן
אסרה  הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ּבלּבֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומחּׁשב
ּובכלל  הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאֹותן
החכמה  ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין והּקטּנים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשים
הּדברים  אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו הּדעת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּותמימי
והבל  ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ּתֹורה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשאסרה
ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, חסרי ּבהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנמׁשכּו
ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ּתֹורה, אמרה זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומּפני

."אלהי ה' עם ּתהיה ְֱִִִֶֶָֹ"ּתמים

יב ּפרק ¤¤
ּפאתיאין ‡. עֹוׂשים הראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּפאת עֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשני  המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".

והתראה [רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה , - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
והמגּלח  למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. הּקטן, ֶֶַָָאת
-האּׁשה ·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

תׁשחית ּפטּורה  ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ּפאת ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחד ּכל ‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן  יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
ּתדירה לּמתים  ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש חּוץ ּפטּורֹות; נׁשים השבת]- ואכילת [יום , ְֲִִִִַַַָ
והקהל  ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, ּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמּצה

השמיטה] שנת מקץ וׂשמחה[בסוכות ׁשהּנׁשים [ברגל], - ְְִִֶַָָ
ַָחּיבֹות.

ספקטמטּום „. הן הרי ספקי ואנּדרֹוגינֹוס, זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ
ּבכל נקיבה] האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; וחּיבין ְְְִִִֵַַָָָָֹמקֹום,
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היא אף ‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה

לֹו .לגּלח ְֵַַ
.Â ׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׂשערֹות.מּזקנינּווׁשמענּו מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אּלא [לגזוז]ללקטּומּתר  נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ

ּבתער. ְְַַַָָהׁשחתה
.Êזקנם ּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה לפיכּכמרי , ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

הּזקן  להׁשחית ּתֹורה לחי אסרה - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
הּתחּתֹון  ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ּולחי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהעליֹון

הּזקן וׁשּבלת הסנטר]מּׂשמאל, ּפאה [שער ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
עד  חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן נטלן ואם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּופאה;
,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: - ּבתער ְְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּלחּנּו
ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ הׁשחתה; ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּגּלּוח
מּתרת  - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, הּמתּגּלח ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּפטּור.
זקן  הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש אם זקנּה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָלהׁשחית

ּפטּורה. ְִָָהאיׁש,
.Á ּגּבי הּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

הּׂשפה  מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּׂשפה
מּתרהּתחּתֹונה  ׁשהּוא ּפי על ואף השפם]. נהגּו[לגלח לא , ְְֲִֶַַַַָָָֹֻ

אכילה  יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא להׁשחיתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל
ְִָּוׁשתּיה.

.Ë ּובית העברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה [מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ים ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים  ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ּכדי ּבמקֹום - אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
אֹותֹו.ׁשּמעבירין מּכין אין העביר, אם - האנׁשים הּׂשער ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ׂשער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּומּתר
.È עדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון [קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגן ׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדה מלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי  ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות  המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
מּׁשּילּקט  - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹלבנֹות
צבע  אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; אחת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׂשערה
טמטּום  לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ׁשחר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשערֹו

עֹוטף אינֹו - מגּלה [מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
לֹוקה  אינֹו ּכן, עׂשה ואם ּכאיׁש; .ראׁשֹו ְְִִֵֵֶָָֹ

.‡È ּבּתֹורה "ּכתבת האמּורה על קעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשים ּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין [צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן [שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם  לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר  הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
- אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב ולא [שרט]לֹוקה. ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ּבׂשריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתב
זה  אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"ּוכתבת
סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ּבבׂשרֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכתבּו
לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ׁשּיעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכדי

.·È לֹוקה הּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ו  יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד "וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
על  ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׂשריטֹות

ואחת. אחת ְַַַַָּכל
.‚È הּגֹוים ּגדידה ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

הּצער  מּפני מתיהם על ּבבׂשרם חֹובלין ׂשֹורטים היּו ּכ - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּכמׁשּפטם  "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבעצמם
"לא  ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ּוברמחים". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחרבֹות
ׂשרט  ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל אּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתתּגדדּו":
ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ולעבֹודה לֹוקה. ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבכלי,

ָּפטּור.
.„È ּבעיר ּובכלל ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

זה אחת  ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, נֹוהג זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּגֹורם

אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות
.ÂË ולא הּקֹורח" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

למת" עיניכם ּבין קרחה ּכהן תׂשימּו ואחד  יׂשראל אחד . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
לֹוק  אינֹו הּמת, על אֹוׁשּקרח ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

והּוא  - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת על קרחֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמׁש
אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ּכל על ּבֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהתרּו
ּבחמּׁשה  והּניחן ּבסם, אצּבעֹותיו חמׁש הטּביל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבסם.
- קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל - אחת ּבבת ּבראׁשֹו ְְְְְִֵַַַַָָָֹמקֹומֹות
ּכּלן  ׁשהרי חמׁש; לֹוקה אחת, התראה ׁשהיא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאף
ׁשּנאמר: העינים, ּכבין הראׁש ּכל על וחּיב ּכאחת. ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאין
ּכדי  הּקרחה? ׁשעּור וכּמה ּבראׁשם". קרחה יקרחּו ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹ"לא

ּפנּוי ּכגריס מראׁשֹו פול]ׁשּיראה ׂשער[חצי של ּבלא [שטח ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
שערות] 36.

.ÊË ׁשּנפל,הּקֹורח ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
על  אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ספינתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל

זרה  לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, קרחה הּמת הּקֹורח . ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
והּכֹותב  חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט חברֹו, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּבראׁשֹו
ּבזמן  - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכתבת
- מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן מזידין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּׁשניהן

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה, מּׁשניהן ְְִִֵֵֵֶֶַַָהּמזיד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ג  ¤¤ּפרק
לנחתּכל ‡. העׂשּוי עץ במקומו]ּכלי אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ

מּדברי  לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
עׂשּוי  ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹתֹורה
סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק וריקן מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלהּטלטל

ׁשּולים לֹו ׁשּיׁש ּפי על עׂשּוי [תחתית]ואף ואינֹו הֹואיל - ְְִִִֵֵֶַַַָ
קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלנחת,

סתם ׁשהּוא עץ ּכלי ינוד]וכל או יעמוד אם נקבע -[לא ְְְִֵֶָָ
יהא  ׁשּלא ּכדי הּקרקע על ּבהן ליׁשב ׁשּולים לֹו היּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
ׁשהם  ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה להתּגלּגל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹוח
תֹורה  מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ּביבׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻּכֹורים
לנחת. עׂשּוי ׁשהּוא ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; מּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹולא

קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו, רבינו]ּודברים ּומּפי [ממשה הן; ְְִִִִֵֵֵַָָָָֻ
אף  וריקן, מלא מּטלטל ׁשהּוא ּׂשק מה למדּו: ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
- וריקן מלא מּטלטל היה אם אּלא יּטּמא לא עץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכלי

לנחת. העׂשּוי עץ ּכלי ְְְִִֵֶַַָלהֹוציא
ׁשּדה·. ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרון הּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נשים] ּומגּדללהסעת וכּורת [ארון]ּתבה הּקׁש וכּורת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּובֹור ב-]הּקנים שתיה מתקן ּבאּלּו[- וכּיֹוצא גדֹולה ספינה ְְְְִִֵֵַַָָָ

ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין היּו אם -ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּדרּדּור  ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהן

גדולה] הּמלכים [חבית וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻׁשּמּניחין
נייד] העּבדן[ארון וערבת עורות], מעבד ספינה [- ּובֹור , ְְֲִֵַַַָָָ

ּבאמצע  להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקטּנה,
אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. הּגדֹול, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּים
אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאף
להּטלטל  אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא טמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין
סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאין.
ּבמלֹואן, להּטלטל עׂשּויין ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
העֹור  ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. מקּבלין אין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּולפיכ

ארּבעים אּלא המקּבלין טמאה, מקּבלין אין - ּבלח סאה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מלאין. ּכׁשהן להּטלטל מּתחּלתן נעׂשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

ּבמּדההּׁשּדה ‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל [-והּתבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' ּפי מכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר  וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין
עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי

ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל אּמה ["תכולתו" ְְִִֵֶַָָ
ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום אּמה ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹעל
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין

אּלא  ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָּפחֹות
נמּדדין  אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, עבי ְְֲֳֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאבל

ִעּמֹו.
הּׁשּדה ‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה

חּבּור  ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד  ּככלי הן והרי עּמּה, .נמּדדת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
(.Â)קמּור ּכּסּוי לּכלי כיפה]היה ׁשהּוא [כעין ּבזמן - ְְִִִֶַַָָָ

ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו קבּוע, אינֹו עּמֹו; נמּדד ְְִִִִֵֵַַָָָָָקבּוע,
הּמגּורֹות  ּבֹו היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות מּבפנים, ְְְְְִִִִִִַָָמגּורֹות

עּמֹו נמּדדֹות אינן .מּבחּוץ, ְִִִֵַָָ
.Ê אם ּכלי אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומקּבל  הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על הּטהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכן
טהֹור  מקֹום, מּכל סאה .ארּבעים ְְִִַָָָָָ

.Á אף הּׁשּדה - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

שעדיין]ועדין לנחת [- ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ְֶָּכׁשהיּו.

ה'תשע"ד  שבט י"ט שני יום

ד  ¤¤ּפרק
מּדֹות‡. חלוקות]ׁשלׁש עׂשּויין [- ׁשאינן עץ ּבכלי ְֲִִִֵֵֵֶָָֹ

ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלקּבלה:
רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻֻּכגֹון
הּכלים  לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל לטמאה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻחכמים

והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון קטן]והאדם, שולחן והּמּטה [- ְְְְְְִַַַַָָָָָָֻ
אדם  לתׁשמיׁש ׁשהן ּומנין טמאה. מקּבלין - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֻותׁשמיׁש
עץ  ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלה, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי  מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעׂשּוי
מלאכה  ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם

ׁשהיא ּבלבד  עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
הּכלים  ּתחת ׁשּמּניחין וכן הדלקה, ּבׁשעת הּנר את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמׁשּמׁשת

והּדפּוסין מלאכה, מׁשּמׁש[מסגרות]ּבׁשעת היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
זה  הרי - מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; ּוכגֹון [קופסא]מקּבל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵַַַָָֻֻ
מכחֹול  ותיק והּתער, והּמסּפרים והרמח והּסּכין הּסיף ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹּתיק

הּמכּתב ותיק הּכחל, ּוסקרטיה [חריטה]ּובית טבלה ותיק , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֻ
אכילה] שולחן הּפגֹוזֹות[סוג ּובית החּצים [חיצים ּובית ִִֵֵַַָ

ּפי גדולים] על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילין. ותיק ,ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּכלי  ׁשהרי טמאה; מקּבלין ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי  אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי
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היא אף ‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה

לֹו .לגּלח ְֵַַ
.Â ׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׂשערֹות.מּזקנינּווׁשמענּו מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אּלא [לגזוז]ללקטּומּתר  נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ

ּבתער. ְְַַַָָהׁשחתה
.Êזקנם ּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה לפיכּכמרי , ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

הּזקן  להׁשחית ּתֹורה לחי אסרה - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
הּתחּתֹון  ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ּולחי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהעליֹון

הּזקן וׁשּבלת הסנטר]מּׂשמאל, ּפאה [שער ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
עד  חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן נטלן ואם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּופאה;
,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: - ּבתער ְְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּלחּנּו
ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ הׁשחתה; ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּגּלּוח
מּתרת  - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, הּמתּגּלח ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּפטּור.
זקן  הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש אם זקנּה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָלהׁשחית

ּפטּורה. ְִָָהאיׁש,
.Á ּגּבי הּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

הּׂשפה  מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּׂשפה
מּתרהּתחּתֹונה  ׁשהּוא ּפי על ואף השפם]. נהגּו[לגלח לא , ְְֲִֶַַַַָָָֹֻ

אכילה  יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא להׁשחיתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל
ְִָּוׁשתּיה.

.Ë ּובית העברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה [מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ים ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים  ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ּכדי ּבמקֹום - אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
אֹותֹו.ׁשּמעבירין מּכין אין העביר, אם - האנׁשים הּׂשער ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ׂשער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּומּתר
.È עדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון [קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגן ׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדה מלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי  ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות  המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
מּׁשּילּקט  - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹלבנֹות
צבע  אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; אחת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׂשערה
טמטּום  לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ׁשחר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשערֹו

עֹוטף אינֹו - מגּלה [מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
לֹוקה  אינֹו ּכן, עׂשה ואם ּכאיׁש; .ראׁשֹו ְְִִֵֵֶָָֹ

.‡È ּבּתֹורה "ּכתבת האמּורה על קעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשים ּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין [צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן [שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם  לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר  הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
- אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב ולא [שרט]לֹוקה. ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ּבׂשריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתב
זה  אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"ּוכתבת
סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ּבבׂשרֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכתבּו
לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ׁשּיעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכדי

.·È לֹוקה הּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ו  יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד "וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
על  ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׂשריטֹות

ואחת. אחת ְַַַַָּכל
.‚È הּגֹוים ּגדידה ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

הּצער  מּפני מתיהם על ּבבׂשרם חֹובלין ׂשֹורטים היּו ּכ - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּכמׁשּפטם  "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבעצמם
"לא  ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ּוברמחים". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחרבֹות
ׂשרט  ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל אּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתתּגדדּו":
ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ולעבֹודה לֹוקה. ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבכלי,

ָּפטּור.
.„È ּבעיר ּובכלל ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

זה אחת  ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, נֹוהג זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּגֹורם

אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות
.ÂË ולא הּקֹורח" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

למת" עיניכם ּבין קרחה ּכהן תׂשימּו ואחד  יׂשראל אחד . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
לֹוק  אינֹו הּמת, על אֹוׁשּקרח ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

והּוא  - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת על קרחֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמׁש
אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ּכל על ּבֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהתרּו
ּבחמּׁשה  והּניחן ּבסם, אצּבעֹותיו חמׁש הטּביל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבסם.
- קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל - אחת ּבבת ּבראׁשֹו ְְְְְִֵַַַַָָָֹמקֹומֹות
ּכּלן  ׁשהרי חמׁש; לֹוקה אחת, התראה ׁשהיא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאף
ׁשּנאמר: העינים, ּכבין הראׁש ּכל על וחּיב ּכאחת. ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאין
ּכדי  הּקרחה? ׁשעּור וכּמה ּבראׁשם". קרחה יקרחּו ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹ"לא

ּפנּוי ּכגריס מראׁשֹו פול]ׁשּיראה ׂשער[חצי של ּבלא [שטח ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
שערות] 36.

.ÊË ׁשּנפל,הּקֹורח ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
על  אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ספינתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל

זרה  לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, קרחה הּמת הּקֹורח . ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
והּכֹותב  חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט חברֹו, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּבראׁשֹו
ּבזמן  - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכתבת
- מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן מזידין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּׁשניהן

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה, מּׁשניהן ְְִִֵֵֵֶֶַַָהּמזיד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ג  ¤¤ּפרק
לנחתּכל ‡. העׂשּוי עץ במקומו]ּכלי אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ

מּדברי  לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
עׂשּוי  ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹתֹורה
סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק וריקן מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלהּטלטל

ׁשּולים לֹו ׁשּיׁש ּפי על עׂשּוי [תחתית]ואף ואינֹו הֹואיל - ְְִִִֵֵֶַַַָ
קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלנחת,

סתם ׁשהּוא עץ ּכלי ינוד]וכל או יעמוד אם נקבע -[לא ְְְִֵֶָָ
יהא  ׁשּלא ּכדי הּקרקע על ּבהן ליׁשב ׁשּולים לֹו היּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
ׁשהם  ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה להתּגלּגל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹוח
תֹורה  מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ּביבׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻּכֹורים
לנחת. עׂשּוי ׁשהּוא ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; מּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹולא

קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו, רבינו]ּודברים ּומּפי [ממשה הן; ְְִִִִֵֵֵַָָָָֻ
אף  וריקן, מלא מּטלטל ׁשהּוא ּׂשק מה למדּו: ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
- וריקן מלא מּטלטל היה אם אּלא יּטּמא לא עץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכלי

לנחת. העׂשּוי עץ ּכלי ְְְִִֵֶַַָלהֹוציא
ׁשּדה·. ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרון הּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נשים] ּומגּדללהסעת וכּורת [ארון]ּתבה הּקׁש וכּורת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּובֹור ב-]הּקנים שתיה מתקן ּבאּלּו[- וכּיֹוצא גדֹולה ספינה ְְְְִִֵֵַַָָָ

ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין היּו אם -ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּדרּדּור  ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהן

גדולה] הּמלכים [חבית וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻׁשּמּניחין
נייד] העּבדן[ארון וערבת עורות], מעבד ספינה [- ּובֹור , ְְֲִֵַַַָָָ

ּבאמצע  להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקטּנה,
אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. הּגדֹול, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּים
אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאף
להּטלטל  אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא טמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין
סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאין.
ּבמלֹואן, להּטלטל עׂשּויין ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
העֹור  ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. מקּבלין אין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּולפיכ

ארּבעים אּלא המקּבלין טמאה, מקּבלין אין - ּבלח סאה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מלאין. ּכׁשהן להּטלטל מּתחּלתן נעׂשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

ּבמּדההּׁשּדה ‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל [-והּתבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' ּפי מכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר  וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין
עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי

ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל אּמה ["תכולתו" ְְִִֵֶַָָ
ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום אּמה ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹעל
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין

אּלא  ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָּפחֹות
נמּדדין  אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, עבי ְְֲֳֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאבל

ִעּמֹו.
הּׁשּדה ‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה

חּבּור  ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד  ּככלי הן והרי עּמּה, .נמּדדת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
(.Â)קמּור ּכּסּוי לּכלי כיפה]היה ׁשהּוא [כעין ּבזמן - ְְִִִֶַַָָָ

ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו קבּוע, אינֹו עּמֹו; נמּדד ְְִִִִֵֵַַָָָָָקבּוע,
הּמגּורֹות  ּבֹו היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות מּבפנים, ְְְְְִִִִִִַָָמגּורֹות

עּמֹו נמּדדֹות אינן .מּבחּוץ, ְִִִֵַָָ
.Ê אם ּכלי אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומקּבל  הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על הּטהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכן
טהֹור  מקֹום, מּכל סאה .ארּבעים ְְִִַָָָָָ

.Á אף הּׁשּדה - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

שעדיין]ועדין לנחת [- ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ְֶָּכׁשהיּו.

ה'תשע"ד  שבט י"ט שני יום

ד  ¤¤ּפרק
מּדֹות‡. חלוקות]ׁשלׁש עׂשּויין [- ׁשאינן עץ ּבכלי ְֲִִִֵֵֵֶָָֹ

ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלקּבלה:
רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻֻּכגֹון
הּכלים  לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל לטמאה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻחכמים

והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון קטן]והאדם, שולחן והּמּטה [- ְְְְְְִַַַַָָָָָָֻ
אדם  לתׁשמיׁש ׁשהן ּומנין טמאה. מקּבלין - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֻותׁשמיׁש
עץ  ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלה, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי  מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעׂשּוי
מלאכה  ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם

ׁשהיא ּבלבד  עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
הּכלים  ּתחת ׁשּמּניחין וכן הדלקה, ּבׁשעת הּנר את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמׁשּמׁשת

והּדפּוסין מלאכה, מׁשּמׁש[מסגרות]ּבׁשעת היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
זה  הרי - מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; ּוכגֹון [קופסא]מקּבל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵַַַָָֻֻ
מכחֹול  ותיק והּתער, והּמסּפרים והרמח והּסּכין הּסיף ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹּתיק

הּמכּתב ותיק הּכחל, ּוסקרטיה [חריטה]ּובית טבלה ותיק , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֻ
אכילה] שולחן הּפגֹוזֹות[סוג ּובית החּצים [חיצים ּובית ִִֵֵַַָ

ּפי גדולים] על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילין. ותיק ,ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּכלי  ׁשהרי טמאה; מקּבלין ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי  אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי
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גדולה]קמטרה טני[תיבה וכּסּוי ּתבה, וכּסּוי ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חרׁש ׁשל נגר]והּמכ ּבׁש והּקמרֹון [- הּתבה, ׁשּתחת והּכּסא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כיסוי] והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, הּספר,[- ּתיק עליו ׁשּבֹונין ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּנגר יתד]ּובית ותיק [- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל

המקֹוננֹות הקשה]ּורביעית כלי ּוגננת[- של , ניידת סככה -] ְְְְִִֶַֹ
הּמּטה-] וסמֹוכֹות הסומכות]העני, קטנות ונקליטי [קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ

וילון]הּמּטה לפריסת הּמּטה[מוטות ׁשּתחת וחמֹור עץ , -] ֲִִֶַַַַַָָ
המיטה] את מּפני המחזיק טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִֵֵֵֶַָָ

ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים מׁשּמׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהן
-]מלּבן·. מקרשי קרש ּבפּקה [- מלּבׁש היה אם - הּמּטה ְְְִִִֵַַָָָָָֻ

טבעת] הרי [- - הּמּטה עם ּבהן ׁשּמתחּבר רגלים לֹו ויׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
והרי  הּמּטה, ּבפני אֹותֹו נֹותנין ׁשהרי הּמּטה; עם מּטּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזה

לׁשֹונֹות ׁשּתי על נתנֹו מאבריה. ּכאחד בהם הּוא קרשים -] ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
המיטה] דפנות אף תחובות - הּמּטה על ּגבֹוּה הּוא והרי ,ֲִֵַַַַַָָ

טהֹור; רגלים, לֹו ואין הֹואיל - ּבחבלים מסרג ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעל
ּבׁשעת הּכלים מּמׁשּמׁשי ׁשהּוא ּכמלּבני מּפני ּבלבד, מלאכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

[- של ּוכלי [קרשים ׁשּלהן הּכּנֹורֹות ּבהן ׁשּתֹולין לוי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבני
טהֹורין. ׁשהן ְִִֵֶַהּׁשיר,

אׁשּכף‚. ׁשל סנדלר]מכּבׁש את [-רצען, עליו מֹותח ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
החקּוק  ּבּמקֹום האבן את עליו ׁשּמּניח מּפני טהֹור, - ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעֹור
ּבׁשעת  הּכלים לׁשּמׁש עׂשּוי ונמצא עליה, ּומׁשּמׁש ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
עׂשּוי  ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום מּטּמא ואינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה;

ּבאבן. ְְְִֶֶַֹלהתמּלאת
ציפויי]חּפּויי„. ּבין [- - החּפּויין ּכל וכן טהֹורין. הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ

מּתכת, ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו עץ ׁשל ֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהיּו
לחּפּויי  ּפרט ּבהם", מלאכה יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָטהֹורין,
ׁשּצּפה  קּבּול ּבית ּבהם ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי וכן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּכלים.
מאחר  טמאה; מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּבמּתכת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹותן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, עצמֹו והּצּפּוי ּבּטלן; אֹותן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּצּפה

אם ‰. - הּמּתכת מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוׂשה
היתה  ואם טמאה; מקּבל הּמּתכת, מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טהֹור  הּכל העץ, את מׁשּמׁשת ׁשל הּמּתכת מפּתח ּכיצד? . ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
זה  הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּתכת, ׁשל ׁשּלֹו והּׁשּנים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַעץ,
- עץ ׁשל והּׁשּנים מּתכת, ׁשל הּמפּתח היה טמאה; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמקּבל

טהֹור. ַָֹהּכל
.Âאלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת, ׁשל ים]טּבעת -[צמח ְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

טהֹורה. - מּתכת ׁשל וחֹותמּה אלמג, ׁשל היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹטמאה;
.Êמפתח]והּׁשן טמאה [- מקּבל - החֹותם אֹו מּתכת, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

והּמזרה  הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה לא אם עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבפני
תבואה]והּמּגֹוב ניקוי כלי ׁשּנּטלה [- ראׁש ׁשל והּמסרק ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

מקּבלין  אּלּו הרי - מּתכת ׁשל ועׂשיּה מּׁשּניהם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאחת
ְָֻטמאה.

.Á אֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל
טמאה  מקּבל אינֹו אֹוכלת ּבֹו, הארץ ּתהיה ׁשּלא עׂשהּו ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבל העץ, ְְֵֵֶַָָֻאת

.Ë מקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּטבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
- לנֹואי עׂשין הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

העץ  את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, מקּבל .אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
.È,לנֹואי ּבּדלת אֹו ּבּמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מניקּיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכן

הּכלים  מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן .טהֹורֹות. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ה'תשע"ד  שבט כ' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין אין - הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

הן  מאימתי עץ, והעריסה,ּוכלי הּמּטה טמאה? מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
הּדג ּבעֹור ּגמר[להחליקם]מּׁשּיׁשּופם ׁשּלא [בדעתו]; ְְִֵֶֶַַָָֹ

מּׁשּיחסם  - עץ ׁשל הּסּלים טמאה. מקּבלין אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻלׁשּוף,
והעצים [יקשור] הּׂשריגים עקצי ויכרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻׂשפתֹותיהן,

- ּתמרה ׁשל הּסּלים היּו הּסּלים. ּגב על הּיֹוצאין ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָהּקטּנים
טמאה; מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֻאף

הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ידיות]ׁשּכ עם מּׁשּיחסם [סל - ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
הּתלּויֹות ויגמר ההּוצין, ויכרת ידיות]ּפיה, הּכֹוסֹות [- ּבית . ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

הּלגינֹות -[קנקנים]ּובית מּבפנים ּכרת ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
הּקטּנים  הּקנֹונים אֹותן. מקּימין ׁשּכן טמאה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻמקּבלין

סלים]והּקלתֹות של סוגים ויכרת [- ׂשפתֹותיהן, מּׁשּיחסם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
הּגדֹולים והּסּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאין. [-ההּוצין ְְְְְִִִִִִַַַַַַ

קופות] ּדּוריםסוגי ׁשני מּׁשּיעׂשה היקפים], ׁשּלהן.[- לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
נפה בד]ים ּדּור [נפת מּׁשּיעׂשה - מאזנים ׁשל וכף ּוכברה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צפירֹות ׁשּתי מּׁשּיעׂשה הּקּפה, ׁשּלהן. לרחב [-אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
והערקעיגולים] ׁשּלּה. ארוכה]לרחב ּבֹו[קופה מּׁשּיעׂשה , ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין ּגּביהן, ּגמר ׁשּלא ּפי על אף אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻצפירה
נראּו ׁשהרי ראויים]- הּכלי [- צּורת והרי ּׁשּנעׂשּו, למה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

ל  ּדֹומה? זה למה -עליהן; הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג בגד ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּנסרים  ּכלי וכל מלאכּתּה. ּגמר הּוא וזה ההּוצין, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּׁשּיכרת
ּכלי  ּגלמי ׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו עד טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
על  אף ּבצּורתֹו; עץ הּכלי מּׁשּנעׂשה טמאה מקּבלין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻעץ

ּבּׂשרד לתארֹו עתיד ׁשהּוא להׁשוֹותֹו[לשייפו]ּפי אֹו ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
ועדין  אּלּו, ּבמעׂשים וכּיֹוצא ּבּמעצד ליּפֹותֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָּבּמחּוגה
חפירתֹו, הׁשלים והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל ּגלם, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּוא
טמאה, מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻהרי

אׁשּכרֹוע מּׁשל ארז]חּוץ מין חׁשּוב [- מּמּנּו הּכלי ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּכלי,
ּכלי  צּורת עליו ׁשאין עץ ּכל טמאה. מק ּבלין ּגלמיהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻואין
ארּובֹות  טמאה. מקּבל אינֹו ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על אף -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻ

טבלאות] ּכׁשהן [- החּלֹות עליהן ׁשּסֹודרין נחּתֹומין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשל
ּבעלי  וׁשל עליהן. הּכלי צּורת ׁשהרי מּטּמאֹות, - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבצק
אֹו ּבסקרא אֹותן צבע ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻּבּתים,
צּורת  להן נעׂשית ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבכרּכֹום

נחּתֹומין ׁשל סרֹוד -]ּכלי. הכלי היינו הּמים [ ּבֹו ׁשּנֹותנין ְְְְִִִִֶֶַַַ
ּבּת[מתיזין]ׁשּמקּטפין ּבעלי וׁשל טמא. ואם , טהֹור. ים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

אותו]ּגּפפֹו מרּוח [מסגר נפרץ מּטּמא. רּוחֹותיו, מארּבע ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
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עץ  ׁשל ּכלי מּטּמא. עליו, ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחת,
ּבּתים, ּבעלי וׁשל מּטּמא; הּסלת, עליו מרּקדין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהּסּלתים

רחת גדולה]טהֹור. תבואה]הּגרּוסֹות[כף ,[גרעיני ְַַַָ
וׁשל  מּטּמאה; ּגּתֹות, ׁשל טהֹורה. אֹוצרֹות, ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמּטּמאה;
טמאה; מקּבל לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגרנֹות,

טהֹור. ּבֹו, לכּנס ְְֵֶַָָוהעׂשּוי
הּתלֹויין·. יד]ּכל בתי מּתלֹויי[- חּוץ - ׁשל טהֹורין נפה ְְְִִִֵֶַָָָ

מּקל  ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ּכברה ּותלֹוי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָסּלתין,
מּטּמאין. מלאכה, ּבׁשעת מסּיעין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּלׁשין;

טהֹור. ּבלבד, הּכלי ּבֹו לתלֹות ְְְְִִִֶַַָָוהעׂשּוי
ּבהן נבלי ‚. ׁשּמזּמרין לוי ּבני ונבלי מּטּמאין; המׁשֹוררים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

והארּוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. נגינה ּבּמקּדׁש, כלי -] ְְְְְְְִִִֵַַַַָָ
מּטּמאין.שונים] ,ְִִַ

לפי „. טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי  צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה .ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קפיפההּוצין ‰. ּכמֹו מהן גדולה][ק ׁשאֹורגין ופה ְְְִִִֵֶֶָ
מהן  וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּניחין
טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה מגּורה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָּכתבנית

עליה. ּכלי ּתֹורת ְִֵֶֶַָָׁשאין
.Â סיג[קולעים]ׁשּמסרגיןעלין ּכמין גדר]אֹותן סביב [- ְְְְִִִִֶָָָָָ

נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, ,[גזרים ְְְִִֵֶַָָָָ
ִֵַמּטּמא.

.Ê הּוציןחֹותל דקל]ׁשל מסיבי הרטב [כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ
מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד  אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
מקּבלת  אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ואם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻֻטמאה;
.Á,ּתׁשמיׁש,הּׁשֹופר קרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ
.Ë קערהּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשהרי  ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,
מּכלל  זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה

ּוטהֹורה  .הּׁשּדה, ְִַָָ
.È דגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב [מלכודת ְְְְֲַָָֹ

טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל
.‡È ציד]והּפלצּורהּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ

עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,
.·È על הּספסלין אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי
טמאה  מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע זה טהֹורין; . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשּנּטל  וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל  עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;

ה'תשע"ד  שבט כ"א רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
צּורתֹוּכל ‡. ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהם  ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו
טמאה  מקּבלין אינן ׁשבריהן .טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ

ּכלי ּכּמה ·. אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ויהיה ׁשעּור עצם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?

טהֹור  רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי -מּׁשּיּנקב ׁשאמרּו והרּמֹון ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹּבינֹוני,
ּבמֹוציא  הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּבּכלי
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ּוסתמֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
ׁשהרי  טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲִִִֵֶֶַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים לֹו ֲֲִִַָָנעׂשּו
הּסל,ּכלים ‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, [מחצלת ׁשל ְְְְֲִִֶֶַַַָָ
רּבן.קנים] ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,אּפיפירֹות „. ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגּפים לּה עׂשה ּפי [מסגרת]טהֹורה. על אף - ׁשהן ּכל ְִִֵֶַַַַָָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻֻׁשהיא
הרבע,ּכל ‰. ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

והּקנֹונים הרבע, ּבמֹוציא [סלים]וחצי ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ
נגממּו לקּבל [נקרעו]זית. ּכדי ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

טמאין. ׁשהּוא, ְִֵֶָּכל
.Â ּפת הּסּלין ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, .ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָ
.Ê וׁשל קּפת טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבגבבא  ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבן ּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להסקה] .המשמש

.Á ּומקּבל קערֹות ּבית הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ
גדולות]הּתמחּויין ּבית [קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לצואה]הראי ּומקּבל [כלי הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מקּבל זה הרי הראי, ְְְֲִֵֵֶֶַָָֻאת

.Ë טהֹור ּכל - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ׁשהן ּכלי ּפי על ואף , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ [כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּתחּלת  עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני  נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן
הּמזנֹון  ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָחלקים

תאים] עשויה ּבכל [קערה והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֶַָָָֻׁשהּוא
וכל  הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות מחלקיו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹחלק
עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ּבאּלּו. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַּכּיֹוצא

חּבּור [נחסר]ׁשּנפחת ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
חּבּור  ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת הּבּתים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלׁשאר

ּכ טהֹור. ּכּלֹו ׁשלׁשּתן, נפחתּו אּלּו.לֹו. ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ן ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻ
.È גדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה [קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
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גדולה]קמטרה טני[תיבה וכּסּוי ּתבה, וכּסּוי ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חרׁש ׁשל נגר]והּמכ ּבׁש והּקמרֹון [- הּתבה, ׁשּתחת והּכּסא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כיסוי] והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, הּספר,[- ּתיק עליו ׁשּבֹונין ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּנגר יתד]ּובית ותיק [- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל

המקֹוננֹות הקשה]ּורביעית כלי ּוגננת[- של , ניידת סככה -] ְְְְִִֶַֹ
הּמּטה-] וסמֹוכֹות הסומכות]העני, קטנות ונקליטי [קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ

וילון]הּמּטה לפריסת הּמּטה[מוטות ׁשּתחת וחמֹור עץ , -] ֲִִֶַַַַַָָ
המיטה] את מּפני המחזיק טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִֵֵֵֶַָָ

ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים מׁשּמׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהן
-]מלּבן·. מקרשי קרש ּבפּקה [- מלּבׁש היה אם - הּמּטה ְְְִִִֵַַָָָָָֻ

טבעת] הרי [- - הּמּטה עם ּבהן ׁשּמתחּבר רגלים לֹו ויׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
והרי  הּמּטה, ּבפני אֹותֹו נֹותנין ׁשהרי הּמּטה; עם מּטּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזה

לׁשֹונֹות ׁשּתי על נתנֹו מאבריה. ּכאחד בהם הּוא קרשים -] ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
המיטה] דפנות אף תחובות - הּמּטה על ּגבֹוּה הּוא והרי ,ֲִֵַַַַַָָ

טהֹור; רגלים, לֹו ואין הֹואיל - ּבחבלים מסרג ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעל
ּבׁשעת הּכלים מּמׁשּמׁשי ׁשהּוא ּכמלּבני מּפני ּבלבד, מלאכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

[- של ּוכלי [קרשים ׁשּלהן הּכּנֹורֹות ּבהן ׁשּתֹולין לוי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבני
טהֹורין. ׁשהן ְִִֵֶַהּׁשיר,

אׁשּכף‚. ׁשל סנדלר]מכּבׁש את [-רצען, עליו מֹותח ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
החקּוק  ּבּמקֹום האבן את עליו ׁשּמּניח מּפני טהֹור, - ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעֹור
ּבׁשעת  הּכלים לׁשּמׁש עׂשּוי ונמצא עליה, ּומׁשּמׁש ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
עׂשּוי  ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום מּטּמא ואינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה;

ּבאבן. ְְְִֶֶַֹלהתמּלאת
ציפויי]חּפּויי„. ּבין [- - החּפּויין ּכל וכן טהֹורין. הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ

מּתכת, ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו עץ ׁשל ֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהיּו
לחּפּויי  ּפרט ּבהם", מלאכה יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָטהֹורין,
ׁשּצּפה  קּבּול ּבית ּבהם ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי וכן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּכלים.
מאחר  טמאה; מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּבמּתכת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹותן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, עצמֹו והּצּפּוי ּבּטלן; אֹותן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּצּפה

אם ‰. - הּמּתכת מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוׂשה
היתה  ואם טמאה; מקּבל הּמּתכת, מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טהֹור  הּכל העץ, את מׁשּמׁשת ׁשל הּמּתכת מפּתח ּכיצד? . ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
זה  הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּתכת, ׁשל ׁשּלֹו והּׁשּנים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַעץ,
- עץ ׁשל והּׁשּנים מּתכת, ׁשל הּמפּתח היה טמאה; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמקּבל

טהֹור. ַָֹהּכל
.Âאלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת, ׁשל ים]טּבעת -[צמח ְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

טהֹורה. - מּתכת ׁשל וחֹותמּה אלמג, ׁשל היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹטמאה;
.Êמפתח]והּׁשן טמאה [- מקּבל - החֹותם אֹו מּתכת, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

והּמזרה  הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה לא אם עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבפני
תבואה]והּמּגֹוב ניקוי כלי ׁשּנּטלה [- ראׁש ׁשל והּמסרק ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

מקּבלין  אּלּו הרי - מּתכת ׁשל ועׂשיּה מּׁשּניהם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאחת
ְָֻטמאה.

.Á אֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל
טמאה  מקּבל אינֹו אֹוכלת ּבֹו, הארץ ּתהיה ׁשּלא עׂשהּו ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבל העץ, ְְֵֵֶַָָֻאת

.Ë מקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּטבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
- לנֹואי עׂשין הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

העץ  את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, מקּבל .אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
.È,לנֹואי ּבּדלת אֹו ּבּמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מניקּיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכן

הּכלים  מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן .טהֹורֹות. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ה'תשע"ד  שבט כ' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין אין - הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

הן  מאימתי עץ, והעריסה,ּוכלי הּמּטה טמאה? מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
הּדג ּבעֹור ּגמר[להחליקם]מּׁשּיׁשּופם ׁשּלא [בדעתו]; ְְִֵֶֶַַָָֹ

מּׁשּיחסם  - עץ ׁשל הּסּלים טמאה. מקּבלין אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻלׁשּוף,
והעצים [יקשור] הּׂשריגים עקצי ויכרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻׂשפתֹותיהן,

- ּתמרה ׁשל הּסּלים היּו הּסּלים. ּגב על הּיֹוצאין ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָהּקטּנים
טמאה; מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֻאף

הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ידיות]ׁשּכ עם מּׁשּיחסם [סל - ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
הּתלּויֹות ויגמר ההּוצין, ויכרת ידיות]ּפיה, הּכֹוסֹות [- ּבית . ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

הּלגינֹות -[קנקנים]ּובית מּבפנים ּכרת ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
הּקטּנים  הּקנֹונים אֹותן. מקּימין ׁשּכן טמאה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻמקּבלין

סלים]והּקלתֹות של סוגים ויכרת [- ׂשפתֹותיהן, מּׁשּיחסם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
הּגדֹולים והּסּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאין. [-ההּוצין ְְְְְִִִִִִַַַַַַ

קופות] ּדּוריםסוגי ׁשני מּׁשּיעׂשה היקפים], ׁשּלהן.[- לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
נפה בד]ים ּדּור [נפת מּׁשּיעׂשה - מאזנים ׁשל וכף ּוכברה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צפירֹות ׁשּתי מּׁשּיעׂשה הּקּפה, ׁשּלהן. לרחב [-אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
והערקעיגולים] ׁשּלּה. ארוכה]לרחב ּבֹו[קופה מּׁשּיעׂשה , ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין ּגּביהן, ּגמר ׁשּלא ּפי על אף אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻצפירה
נראּו ׁשהרי ראויים]- הּכלי [- צּורת והרי ּׁשּנעׂשּו, למה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

ל  ּדֹומה? זה למה -עליהן; הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג בגד ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּנסרים  ּכלי וכל מלאכּתּה. ּגמר הּוא וזה ההּוצין, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּׁשּיכרת
ּכלי  ּגלמי ׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו עד טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
על  אף ּבצּורתֹו; עץ הּכלי מּׁשּנעׂשה טמאה מקּבלין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻעץ

ּבּׂשרד לתארֹו עתיד ׁשהּוא להׁשוֹותֹו[לשייפו]ּפי אֹו ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
ועדין  אּלּו, ּבמעׂשים וכּיֹוצא ּבּמעצד ליּפֹותֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָּבּמחּוגה
חפירתֹו, הׁשלים והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל ּגלם, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּוא
טמאה, מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻהרי

אׁשּכרֹוע מּׁשל ארז]חּוץ מין חׁשּוב [- מּמּנּו הּכלי ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּכלי,
ּכלי  צּורת עליו ׁשאין עץ ּכל טמאה. מק ּבלין ּגלמיהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻואין
ארּובֹות  טמאה. מקּבל אינֹו ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על אף -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻ

טבלאות] ּכׁשהן [- החּלֹות עליהן ׁשּסֹודרין נחּתֹומין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשל
ּבעלי  וׁשל עליהן. הּכלי צּורת ׁשהרי מּטּמאֹות, - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבצק
אֹו ּבסקרא אֹותן צבע ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻּבּתים,
צּורת  להן נעׂשית ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבכרּכֹום

נחּתֹומין ׁשל סרֹוד -]ּכלי. הכלי היינו הּמים [ ּבֹו ׁשּנֹותנין ְְְְִִִִֶֶַַַ
ּבּת[מתיזין]ׁשּמקּטפין ּבעלי וׁשל טמא. ואם , טהֹור. ים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

אותו]ּגּפפֹו מרּוח [מסגר נפרץ מּטּמא. רּוחֹותיו, מארּבע ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
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עץ  ׁשל ּכלי מּטּמא. עליו, ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחת,
ּבּתים, ּבעלי וׁשל מּטּמא; הּסלת, עליו מרּקדין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהּסּלתים

רחת גדולה]טהֹור. תבואה]הּגרּוסֹות[כף ,[גרעיני ְַַַָ
וׁשל  מּטּמאה; ּגּתֹות, ׁשל טהֹורה. אֹוצרֹות, ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמּטּמאה;
טמאה; מקּבל לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגרנֹות,

טהֹור. ּבֹו, לכּנס ְְֵֶַָָוהעׂשּוי
הּתלֹויין·. יד]ּכל בתי מּתלֹויי[- חּוץ - ׁשל טהֹורין נפה ְְְִִִֵֶַָָָ

מּקל  ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ּכברה ּותלֹוי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָסּלתין,
מּטּמאין. מלאכה, ּבׁשעת מסּיעין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּלׁשין;

טהֹור. ּבלבד, הּכלי ּבֹו לתלֹות ְְְְִִִֶַַָָוהעׂשּוי
ּבהן נבלי ‚. ׁשּמזּמרין לוי ּבני ונבלי מּטּמאין; המׁשֹוררים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

והארּוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. נגינה ּבּמקּדׁש, כלי -] ְְְְְְְִִִֵַַַַָָ
מּטּמאין.שונים] ,ְִִַ

לפי „. טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי  צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה .ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קפיפההּוצין ‰. ּכמֹו מהן גדולה][ק ׁשאֹורגין ופה ְְְִִִֵֶֶָ
מהן  וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּניחין
טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה מגּורה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָּכתבנית

עליה. ּכלי ּתֹורת ְִֵֶֶַָָׁשאין
.Â סיג[קולעים]ׁשּמסרגיןעלין ּכמין גדר]אֹותן סביב [- ְְְְִִִִֶָָָָָ

נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, ,[גזרים ְְְִִֵֶַָָָָ
ִֵַמּטּמא.

.Ê הּוציןחֹותל דקל]ׁשל מסיבי הרטב [כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ
מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד  אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
מקּבלת  אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ואם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻֻטמאה;
.Á,ּתׁשמיׁש,הּׁשֹופר קרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ
.Ë קערהּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשהרי  ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,
מּכלל  זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה

ּוטהֹורה  .הּׁשּדה, ְִַָָ
.È דגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב [מלכודת ְְְְֲַָָֹ

טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל
.‡È ציד]והּפלצּורהּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ

עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,
.·È על הּספסלין אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי
טמאה  מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע זה טהֹורין; . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשּנּטל  וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל  עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;

ה'תשע"ד  שבט כ"א רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
צּורתֹוּכל ‡. ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהם  ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו
טמאה  מקּבלין אינן ׁשבריהן .טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ

ּכלי ּכּמה ·. אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ויהיה ׁשעּור עצם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?

טהֹור  רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי -מּׁשּיּנקב ׁשאמרּו והרּמֹון ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹּבינֹוני,
ּבמֹוציא  הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּבּכלי
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ּוסתמֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
ׁשהרי  טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲִִִֵֶֶַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים לֹו ֲֲִִַָָנעׂשּו
הּסל,ּכלים ‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, [מחצלת ׁשל ְְְְֲִִֶֶַַַָָ
רּבן.קנים] ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,אּפיפירֹות „. ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגּפים לּה עׂשה ּפי [מסגרת]טהֹורה. על אף - ׁשהן ּכל ְִִֵֶַַַַָָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻֻׁשהיא
הרבע,ּכל ‰. ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

והּקנֹונים הרבע, ּבמֹוציא [סלים]וחצי ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ
נגממּו לקּבל [נקרעו]זית. ּכדי ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

טמאין. ׁשהּוא, ְִֵֶָּכל
.Â ּפת הּסּלין ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, .ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָ
.Ê וׁשל קּפת טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבגבבא  ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבן ּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להסקה] .המשמש

.Á ּומקּבל קערֹות ּבית הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ
גדולות]הּתמחּויין ּבית [קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לצואה]הראי ּומקּבל [כלי הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מקּבל זה הרי הראי, ְְְֲִֵֵֶֶַָָֻאת

.Ë טהֹור ּכל - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ׁשהן ּכלי ּפי על ואף , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ [כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּתחּלת  עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני  נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן
הּמזנֹון  ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָחלקים

תאים] עשויה ּבכל [קערה והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֶַָָָֻׁשהּוא
וכל  הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות מחלקיו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹחלק
עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ּבאּלּו. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַּכּיֹוצא

חּבּור [נחסר]ׁשּנפחת ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
חּבּור  ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת הּבּתים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלׁשאר

ּכ טהֹור. ּכּלֹו ׁשלׁשּתן, נפחתּו אּלּו.לֹו. ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ן ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻ
.È גדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה [קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
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מקּבלת  ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי  הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן  טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
חּׁשב  אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָאם
אֹוכל  ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ׁשּיאכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻֻעליהן
עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבּטבלא,

ְִטהֹורין.
.‡È נׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי

טמאה  מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן .מחסֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.·È ּותקעּהטבלה עצים, לעצים]ׁשּמּלאּה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ

טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;
.‚È סרגֹוספסל טהֹור; אֹו[חיברו]ׁשּנתּפרק, ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ

טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,
.„È ּוקׁשרן,הּסּלים חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

עׂשרה  אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין
ּביֹום  .ּפעמים ְְִָ

.ÂË מקֹום הּׁשלחן ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ
טהֹורין  - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ,הּנחת ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻ

את  ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין
מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשל  ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר

ה'תשע"ד  שבט כ"ב חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
הּתרמלּכלי ‡. טמאה? מקּבלין מאימתי [ילקוט]עֹור, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻֻ

הּקֹופין ויכרת ׂשפתֹותיו, מּׁשּיחסם - ּבֹו [חתיכות וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
את בולטות] ויעׂשה העֹור, ּגּבי על הּיֹוצאין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָהּקטּנים
רצועותיו]קיחֹותיו סקרטּיה[- עור]. מּׁשּיחסם [טבלת , ְְְִִִֶַָָֹֻ

ציציתּה ויעׂשּו מתכת]ויכרת טס קטבליה[- [-כיסוי . ְְְְְֲִִִַָָָֹֻ
ׂשפתֹותיהן מיטה] מּׁשּיחסם והּכסת, הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

הּקֹו הּתפּלין,ויכרת ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּיֹוצאין. פין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
את  ּבּה לּתן עתיד ׁשהּוא ּפי על אף הּקציצה; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּיגמר
עתיד  ׁשהּוא העריסה עֹור טמאה. מקּבלת זֹו הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻהרצּועה,

טּבּור לֹו העריסה]לעׂשֹות לרגלי חיזוק לֹו[- ׁשּיעׂשה עד , ֲֲִֶֶַַַ
מּׁשּיקמיע הּסנּדל, מּׁשּיּגֹוב[יעוצב]טּבּור. הּמנעל, .-] ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

האּמּוםיתייבש] הנעל]על הנחת לכרּכם [מקום עתיד ואם . ְְְִִִֵַַָָ
בכרכום] ׁשּיׂשרטט;[לצבוע ועד ׁשּיכרּכם עד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַּולׂשרטט,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֶַֹוכן
לפיכ,עֹור ·. טמאה; מקּבל אינֹו ּכלי, צּורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאין

ׁשּלא  ּכדי ּכּפיהן, על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ּפׁשּוט  עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - הּקֹוץ ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻיּכם
הּבקר  ּגללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת עליו ,ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

את  ּבֹו ׁשּמׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ׁשחֹוסמין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָועֹור

את  ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַהּדבֹורים
טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין, הן הרי - החם מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֻהרּוח

האצּבעֹותּכל ‚. חּוץ [כפפות]ּבית טהֹורֹות; עֹור, ׁשל ְְֵֶֶָָָ
קּיצין פירות]מּׁשל ׁשהיא[קוטפי מּפני מקּבלת [עצמה], ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

האֹוג פרי]את רב [מין את מקּבלת אינּה אם - נקרעה ; ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
טהֹורה. ְָָהאֹוג,

הּקּטעיןהאבנט „. ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹור, רגל]ׁשל [קטועי ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ארּכּבֹותיהן -[יהלכו]על הּקרקע על ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

העֹורֹות  וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמקּבלין
האּמנין  אֹותן ׁשּמכניסין טּבעֹות ּכעין ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהעׂשּויֹות
ּבׁשעת  ידם מעל ּבגדיהם להגּביּה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבזרֹועֹותיהן,

הּפׁשּוטים. עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - ְְְְְְִִִִֵַַָָָמלאכה
זֹוריעֹור ‰. ׁשל ולּזרֹוע לּיד ּכּסּוי מּמּנּו מנקי]ׁשּתֹופרין -] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

מקּבל  - ּפׁשּתן עֹוׂשי וׁשל ּדרכים, הֹולכי וׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּגרנֹות,
מקּבל  אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה;
קֹוץ  יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה.
מּפני  והעׂשּוי טמאה; מקּבל - יפה יפה ׁשּיאחז ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּוכדי
- ידיו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק הּדבר יּפסד ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּזעה,

טמאה. מקּבל אינֹו זה ְְֲֵֵֵֶַָֻהרי
.Â החמת ויטהר? העֹור, ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה

ּפקעיֹות[נוד] ּבמֹוציא מּׁשּתּנקב ואם [כדורים], ׁשתי; ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ערב, ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ׁשל לקּבל יכֹולה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינּה

רּבּה. ׁשּתּנקב עד טמאה, ְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻמקּבלת
.Ê עדין [ילקוט]הּתרמֹול - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְֲִִִֶֶַַַַֻ

לֹו חּבּור ואינֹו טמאה, מקּבל .הּתרמֹול ְְְְִֵֵַַָֻֻ
.Á כיסים]ׁשהּביציםהחמת עּמּה[- מקּבלֹות ׁשּלּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הם] גם מתמלאים הנוד ׁשאינן [במילוי טהֹורֹות, - ונפחתּו ,ְְְֲִֵֶָ
ּכדרּכן. ְְְְַַָמקּבלֹות

.Ë ּוׁשנצֹותּכלי לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש סנּדל [רצועות]עֹור ּכגֹון , ְְְְִֵֶַָָָ
ׁשנצֹות ׁשל וכיס רצועות]עמקי עם ּפי [ארנק על אף - ְְְִִִִֶַַָ

מקּבלין  אּלּו הרי - ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשּכׁשהן
להכניס  ּבמהרה יכֹול וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה
אם  וכן ּכׁשהיה. קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנצֹות
הם  הרי - צּורתם ונפסדה מהן, הּׁשנצֹות והסיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטמאּו,

ּבאּמן. ׁשּלא להחזירם ׁשאפׁשר ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻטהֹורין,
.È טמאה,ּכיס מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ

וחזר נפׁשט, מקּבל. הּוא -[להיות]ׁשהרי ּפׁשּוט עֹור ְְְֲִֵֵֶַַַָָ
אף  טמאה, מקּבל - מּלמּטן הּמטלית את עליו טלה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.

ּכלי. צּורת עליו ׁשהרי ּפׁשּוט; ׁשהּוא ּפי ְֲִִֵֶֶַַָָָעל
.‡È טהֹור;עֹור ּפׁשטֹו, טמאה; מקּבל הּקמע, ּבֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּכר

עׂשרה  אפּלּו ּומּטהר, מּטּמא טמאה; מקּבל ּבֹו, וכר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻחזר
טהֹור  הּקמע, עליו ׁשּכתב ועֹור ּביֹום. ּכרת ּפעמים ואם ; ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ועׂשה טמאה.[מהקמיע]מּמּנּו, מקּבלת - לתכׁשיט חליה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻֻ
.·È ּבמת,ּתפּלין ׁשּנטמאת הרי ּכלים. ארּבעה ראׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ותּקנּה הראׁשֹונה, קציצה חדשה]והּתיר היא [חיבר הרי - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ
וכן  ותּקנּה, הּׁשנּיה, הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאב
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ותּקנּה הרביעית אף הּתיר ותּקנּה. הּׁשליׁשית אף הּתיר ְְְְְְִִִִִִִִִִִַַַָָָאם
ואחת  אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה נעׂשית -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשּנגעּו אחרֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלּה, ותּקנּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻוחזר
ותּקנּה ׁשנּיה, ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
את  הּתיר אם וכן ׁשהיתה; ּכמֹות ראׁשֹון היא הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ
הרביעית, את אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ואת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה,
מּפני  ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין טהֹורה; ּכּלּה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻותּקנּה
מדרס, טמא ׁשהּוא סנּדל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכׁשהיה. מדרס הּוא הרי – ותּקנּה מאזניו, אחת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָונפסקה
לֹו נעׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹור - ותּקנּה ׁשנּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָנפסקה
לתּקן  הסּפיק לא מדרס. מּגע טמא אבל חדׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹאזנים
אֹו עקבֹו, ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה, ׁשּנפסקה עד הראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

חטמֹו החוד]נּטל טהֹור.[- - לׁשנים נחלק אֹו , ְְֱִִִֶַַַָָ
.‚Èׁשּנפחת הרגל,[נחסר]מנעל רב מקּבל אינֹו אם - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ָטהֹור.
.„È מּׁשּיּתיר יד, ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלין

רּוחֹות, מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹאֹותּה
לחברּתּה קציצה .ּובין ְְֲִֵֶַָָ

.ÂË בד]והאמּוםהּכּדּור ממולא והּתפּלין [עור והּקמע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ּובמה  טמא; ּבהם, הּנֹוגע - ׁשּנטמאּו אחר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנקרעּו

האּכּוף טהֹור. ּבמה [אוכף]ּׁשּבתֹוכן, הּנֹוגע - ׁשּנקרע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּוף  ּכּלֹו ונעׂשה מחּברֹו, ׁשהּתפר מּפני טמא; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֻּׁשּבתֹוכֹו,

ֶָאחד.

ה'תשע"ד  שבט כ"ג שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּתּגמר ּכל ‡. עד - טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אבל  ּכלל; מעׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ּכּלּה, ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻמלאכּתן
מּתכֹות, ּכלי טמאה ּגלמי מקּבלֹות .אינן ְְְְְֵֵֵַַָָָָֻ

אֹו·. אֹותֹו, לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות: ּכלי ּגלמי הם ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
וליישר]לׁשּבץ לכרּכב[להסיר אֹו לגרד, אֹו אֹו[ללטוש], , ְְְְֵֵֵַַָ

ּבקרנס אגן[-פטיש]להּקיׁש אֹו אזן מחּסר ׁשהיה אֹו ,-] ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
וייּפהּו,שפה] ׁשּיתּקנהּו, עד טמאה, מקּבל אינֹו זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו תּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכל  וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻמקּבל
העׁשת  מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּיֹוצא

ּברז [גוש] החררהׁשל מן אֹו עוגה]ל, בצורת ׁשל [גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
הּסֹובב ּומן מתכת]מּתכת, הּטּסין,[-חישוק ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ּומּכּני הּצּפּויין, בסיסי]ּומן הּכלים,[- ּומאגני הּכלים, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
הּגרדת ּומן הּׁשחלת, ּומן הּכלים, שאריות ּומאזני מיני -] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ׁשּנעׂשּו,כלי אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים; אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
מּתכֹות, ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוׂשה אבל הן. מּתכֹות ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּגלמי
ׁשּידּוע  הּמסמרֹות ּומן הּזמן, מרב ׁשּנׁשחקּו הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּומן
ׁשאינם  לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - הּכלים מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנעׂשּו
אֹו הּכלים מן נעׂשּו אם ידּוע ׁשאין מסמרֹות אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּגלמים.

אינן  לכלי, אֹותן התקין אפּלּו טהֹורין; הן הרי - העׁשת ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָמן
טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין

טמאה;‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי
הּכלי  מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי .ׁשאין ְִִִֵֶַַָ

.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
אם  אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת
מּתכֹות, ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה עתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה

טמאה  מקּבלת .ואינּה ְְְֵֶֶַָָֻ
וג ‰. טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ּכלי ּומאחר למי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עץ  ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי  טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים,

עץ  ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא .מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
.Â והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

טמאה  מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ּתכׁשיטי והּמּגפים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
עליהן  ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
מקּבלין  - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ׁשאין ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹותם
קטּנה  ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ּדינר אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻטמאה.
ּתכׁשיטי  ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע וכן טמאה. מקּבל -ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ָָאדם.
.Ê ׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין  ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
עצמן  ּבפני מּזּוגטמאה חּוץ פעמון]; וכלים [- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

למכּתׁשת  זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים
בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ּולמטּפחֹות [של , ְְְְֲִִַָ

ומרעישים]ספרים שטופחים בי"ס, ּולמטּפחֹות [פעמוני , ְְְְִִָ
משחק]ּתינֹוקֹות להם [קשקשן עׂשה טהֹורים. הם הרי - ְֲִִֵֵֶָָָ
המקישות]ענּבֹולין לשוניות הֹואיל [- טמאה; מקּבלין , ְְְְִִִִַָֻ

אדם. ּכתכׁשיטי טמאים הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָונעׂשּו
ראּוי  הּוא ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻואפּלּו

החרׂש על .[חרס]להּקיׁשֹו ְִֶֶַַַ
.Á מקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָזּוג

נעׂשה  ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה
לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלגדֹול

.ענּבֹול  ְִ
.Ëהּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל [- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל  אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
ּכתפיו  ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת
מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל  ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, את ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּה

טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּתכת
.Èיֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים ּבמחׁשבה,[- לטמאה ְְְְֲִִֵַַָָָָֻ

מבּטל  והּמעׂשה מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואין
לא  מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּיד
אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹמּיד
מקּבלת  זֹו הרי - אדם לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכלים
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מקּבלת  ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי  הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן  טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
חּׁשב  אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָאם
אֹוכל  ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ׁשּיאכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻֻעליהן
עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבּטבלא,

ְִטהֹורין.
.‡È נׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי

טמאה  מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן .מחסֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.·È ּותקעּהטבלה עצים, לעצים]ׁשּמּלאּה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ

טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;
.‚È סרגֹוספסל טהֹור; אֹו[חיברו]ׁשּנתּפרק, ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ

טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,
.„È ּוקׁשרן,הּסּלים חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

עׂשרה  אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין
ּביֹום  .ּפעמים ְְִָ

.ÂË מקֹום הּׁשלחן ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ
טהֹורין  - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ,הּנחת ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻ

את  ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין
מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשל  ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר

ה'תשע"ד  שבט כ"ב חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
הּתרמלּכלי ‡. טמאה? מקּבלין מאימתי [ילקוט]עֹור, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻֻ

הּקֹופין ויכרת ׂשפתֹותיו, מּׁשּיחסם - ּבֹו [חתיכות וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
את בולטות] ויעׂשה העֹור, ּגּבי על הּיֹוצאין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָהּקטּנים
רצועותיו]קיחֹותיו סקרטּיה[- עור]. מּׁשּיחסם [טבלת , ְְְִִִֶַָָֹֻ

ציציתּה ויעׂשּו מתכת]ויכרת טס קטבליה[- [-כיסוי . ְְְְְֲִִִַָָָֹֻ
ׂשפתֹותיהן מיטה] מּׁשּיחסם והּכסת, הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

הּקֹו הּתפּלין,ויכרת ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּיֹוצאין. פין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
את  ּבּה לּתן עתיד ׁשהּוא ּפי על אף הּקציצה; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּיגמר
עתיד  ׁשהּוא העריסה עֹור טמאה. מקּבלת זֹו הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻהרצּועה,

טּבּור לֹו העריסה]לעׂשֹות לרגלי חיזוק לֹו[- ׁשּיעׂשה עד , ֲֲִֶֶַַַ
מּׁשּיקמיע הּסנּדל, מּׁשּיּגֹוב[יעוצב]טּבּור. הּמנעל, .-] ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

האּמּוםיתייבש] הנעל]על הנחת לכרּכם [מקום עתיד ואם . ְְְִִִֵַַָָ
בכרכום] ׁשּיׂשרטט;[לצבוע ועד ׁשּיכרּכם עד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַּולׂשרטט,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֶַֹוכן
לפיכ,עֹור ·. טמאה; מקּבל אינֹו ּכלי, צּורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאין

ׁשּלא  ּכדי ּכּפיהן, על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ּפׁשּוט  עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - הּקֹוץ ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻיּכם
הּבקר  ּגללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת עליו ,ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

את  ּבֹו ׁשּמׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ׁשחֹוסמין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָועֹור

את  ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַהּדבֹורים
טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין, הן הרי - החם מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֻהרּוח

האצּבעֹותּכל ‚. חּוץ [כפפות]ּבית טהֹורֹות; עֹור, ׁשל ְְֵֶֶָָָ
קּיצין פירות]מּׁשל ׁשהיא[קוטפי מּפני מקּבלת [עצמה], ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

האֹוג פרי]את רב [מין את מקּבלת אינּה אם - נקרעה ; ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
טהֹורה. ְָָהאֹוג,

הּקּטעיןהאבנט „. ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹור, רגל]ׁשל [קטועי ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ארּכּבֹותיהן -[יהלכו]על הּקרקע על ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

העֹורֹות  וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמקּבלין
האּמנין  אֹותן ׁשּמכניסין טּבעֹות ּכעין ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהעׂשּויֹות
ּבׁשעת  ידם מעל ּבגדיהם להגּביּה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבזרֹועֹותיהן,

הּפׁשּוטים. עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - ְְְְְְִִִִֵַַָָָמלאכה
זֹוריעֹור ‰. ׁשל ולּזרֹוע לּיד ּכּסּוי מּמּנּו מנקי]ׁשּתֹופרין -] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

מקּבל  - ּפׁשּתן עֹוׂשי וׁשל ּדרכים, הֹולכי וׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּגרנֹות,
מקּבל  אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה;
קֹוץ  יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה.
מּפני  והעׂשּוי טמאה; מקּבל - יפה יפה ׁשּיאחז ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּוכדי
- ידיו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק הּדבר יּפסד ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּזעה,

טמאה. מקּבל אינֹו זה ְְֲֵֵֵֶַָֻהרי
.Â החמת ויטהר? העֹור, ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה

ּפקעיֹות[נוד] ּבמֹוציא מּׁשּתּנקב ואם [כדורים], ׁשתי; ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ערב, ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ׁשל לקּבל יכֹולה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינּה

רּבּה. ׁשּתּנקב עד טמאה, ְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻמקּבלת
.Ê עדין [ילקוט]הּתרמֹול - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְֲִִִֶֶַַַַֻ

לֹו חּבּור ואינֹו טמאה, מקּבל .הּתרמֹול ְְְְִֵֵַַָֻֻ
.Á כיסים]ׁשהּביציםהחמת עּמּה[- מקּבלֹות ׁשּלּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הם] גם מתמלאים הנוד ׁשאינן [במילוי טהֹורֹות, - ונפחתּו ,ְְְֲִֵֶָ
ּכדרּכן. ְְְְַַָמקּבלֹות

.Ë ּוׁשנצֹותּכלי לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש סנּדל [רצועות]עֹור ּכגֹון , ְְְְִֵֶַָָָ
ׁשנצֹות ׁשל וכיס רצועות]עמקי עם ּפי [ארנק על אף - ְְְִִִִֶַַָ

מקּבלין  אּלּו הרי - ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשּכׁשהן
להכניס  ּבמהרה יכֹול וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה
אם  וכן ּכׁשהיה. קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנצֹות
הם  הרי - צּורתם ונפסדה מהן, הּׁשנצֹות והסיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטמאּו,

ּבאּמן. ׁשּלא להחזירם ׁשאפׁשר ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻטהֹורין,
.È טמאה,ּכיס מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ

וחזר נפׁשט, מקּבל. הּוא -[להיות]ׁשהרי ּפׁשּוט עֹור ְְְֲִֵֵֶַַַָָ
אף  טמאה, מקּבל - מּלמּטן הּמטלית את עליו טלה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.

ּכלי. צּורת עליו ׁשהרי ּפׁשּוט; ׁשהּוא ּפי ְֲִִֵֶֶַַָָָעל
.‡È טהֹור;עֹור ּפׁשטֹו, טמאה; מקּבל הּקמע, ּבֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּכר

עׂשרה  אפּלּו ּומּטהר, מּטּמא טמאה; מקּבל ּבֹו, וכר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻחזר
טהֹור  הּקמע, עליו ׁשּכתב ועֹור ּביֹום. ּכרת ּפעמים ואם ; ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ועׂשה טמאה.[מהקמיע]מּמּנּו, מקּבלת - לתכׁשיט חליה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻֻ
.·È ּבמת,ּתפּלין ׁשּנטמאת הרי ּכלים. ארּבעה ראׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ותּקנּה הראׁשֹונה, קציצה חדשה]והּתיר היא [חיבר הרי - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ
וכן  ותּקנּה, הּׁשנּיה, הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאב
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ותּקנּה הרביעית אף הּתיר ותּקנּה. הּׁשליׁשית אף הּתיר ְְְְְְִִִִִִִִִִִַַַָָָאם
ואחת  אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה נעׂשית -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשּנגעּו אחרֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלּה, ותּקנּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻוחזר
ותּקנּה ׁשנּיה, ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
את  הּתיר אם וכן ׁשהיתה; ּכמֹות ראׁשֹון היא הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ
הרביעית, את אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ואת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה,
מּפני  ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין טהֹורה; ּכּלּה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻותּקנּה
מדרס, טמא ׁשהּוא סנּדל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכׁשהיה. מדרס הּוא הרי – ותּקנּה מאזניו, אחת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָונפסקה
לֹו נעׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹור - ותּקנּה ׁשנּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָנפסקה
לתּקן  הסּפיק לא מדרס. מּגע טמא אבל חדׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹאזנים
אֹו עקבֹו, ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה, ׁשּנפסקה עד הראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

חטמֹו החוד]נּטל טהֹור.[- - לׁשנים נחלק אֹו , ְְֱִִִֶַַַָָ
.‚Èׁשּנפחת הרגל,[נחסר]מנעל רב מקּבל אינֹו אם - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ָטהֹור.
.„È מּׁשּיּתיר יד, ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלין

רּוחֹות, מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹאֹותּה
לחברּתּה קציצה .ּובין ְְֲִֵֶַָָ

.ÂË בד]והאמּוםהּכּדּור ממולא והּתפּלין [עור והּקמע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ּובמה  טמא; ּבהם, הּנֹוגע - ׁשּנטמאּו אחר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנקרעּו

האּכּוף טהֹור. ּבמה [אוכף]ּׁשּבתֹוכן, הּנֹוגע - ׁשּנקרע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּוף  ּכּלֹו ונעׂשה מחּברֹו, ׁשהּתפר מּפני טמא; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֻּׁשּבתֹוכֹו,

ֶָאחד.

ה'תשע"ד  שבט כ"ג שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּתּגמר ּכל ‡. עד - טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אבל  ּכלל; מעׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ּכּלּה, ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻמלאכּתן
מּתכֹות, ּכלי טמאה ּגלמי מקּבלֹות .אינן ְְְְְֵֵֵַַָָָָֻ

אֹו·. אֹותֹו, לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות: ּכלי ּגלמי הם ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
וליישר]לׁשּבץ לכרּכב[להסיר אֹו לגרד, אֹו אֹו[ללטוש], , ְְְְֵֵֵַַָ

ּבקרנס אגן[-פטיש]להּקיׁש אֹו אזן מחּסר ׁשהיה אֹו ,-] ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
וייּפהּו,שפה] ׁשּיתּקנהּו, עד טמאה, מקּבל אינֹו זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו תּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכל  וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻמקּבל
העׁשת  מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּיֹוצא

ּברז [גוש] החררהׁשל מן אֹו עוגה]ל, בצורת ׁשל [גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
הּסֹובב ּומן מתכת]מּתכת, הּטּסין,[-חישוק ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ּומּכּני הּצּפּויין, בסיסי]ּומן הּכלים,[- ּומאגני הּכלים, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
הּגרדת ּומן הּׁשחלת, ּומן הּכלים, שאריות ּומאזני מיני -] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ׁשּנעׂשּו,כלי אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים; אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
מּתכֹות, ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוׂשה אבל הן. מּתכֹות ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּגלמי
ׁשּידּוע  הּמסמרֹות ּומן הּזמן, מרב ׁשּנׁשחקּו הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּומן
ׁשאינם  לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - הּכלים מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנעׂשּו
אֹו הּכלים מן נעׂשּו אם ידּוע ׁשאין מסמרֹות אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּגלמים.

אינן  לכלי, אֹותן התקין אפּלּו טהֹורין; הן הרי - העׁשת ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָמן
טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין

טמאה;‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי
הּכלי  מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי .ׁשאין ְִִִֵֶַַָ

.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
אם  אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת
מּתכֹות, ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה עתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה

טמאה  מקּבלת .ואינּה ְְְֵֶֶַָָֻ
וג ‰. טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ּכלי ּומאחר למי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עץ  ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי  טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים,

עץ  ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא .מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
.Â והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

טמאה  מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ּתכׁשיטי והּמּגפים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
עליהן  ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
מקּבלין  - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ׁשאין ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹותם
קטּנה  ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ּדינר אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻטמאה.
ּתכׁשיטי  ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע וכן טמאה. מקּבל -ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ָָאדם.
.Ê ׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין  ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
עצמן  ּבפני מּזּוגטמאה חּוץ פעמון]; וכלים [- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

למכּתׁשת  זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים
בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ּולמטּפחֹות [של , ְְְְֲִִַָ

ומרעישים]ספרים שטופחים בי"ס, ּולמטּפחֹות [פעמוני , ְְְְִִָ
משחק]ּתינֹוקֹות להם [קשקשן עׂשה טהֹורים. הם הרי - ְֲִִֵֵֶָָָ
המקישות]ענּבֹולין לשוניות הֹואיל [- טמאה; מקּבלין , ְְְְִִִִַָֻ

אדם. ּכתכׁשיטי טמאים הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָונעׂשּו
ראּוי  הּוא ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻואפּלּו

החרׂש על .[חרס]להּקיׁשֹו ְִֶֶַַַ
.Á מקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָזּוג

נעׂשה  ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה
לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלגדֹול

.ענּבֹול  ְִ
.Ëהּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל [- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל  אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
ּכתפיו  ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת
מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל  ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, את ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּה

טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּתכת
.Èיֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים ּבמחׁשבה,[- לטמאה ְְְְֲִִֵַַָָָָֻ

מבּטל  והּמעׂשה מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואין
לא  מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּיד
אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹמּיד
מקּבלת  זֹו הרי - אדם לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכלים
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עׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמאה
על  אף - ּכׁשהיתה ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחזר
ׁשאין  טמאה; מקּבלת זֹו הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי

מעׂש ׁשּיעׂשה עד הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת ּכגֹון הּמחׁשבה ה, ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּטּבעת  היתה ּבהמה. ׁשל ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה  מקּבלת היא עדין - לּבהמה עליה וחּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאדם,
עׂשה  ּבמחׁשבה. טמאתן מּדי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
טמאה; מקּבלת אינּה - לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמעׂשה. מּיד מבּטל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּמעׂשה
.‡È להם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחרׁש

אכלין.מחׁשבה  הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָ
.·Èמקּבלת [פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה;
עד  ּכׁשהיה, טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻואפּלּו

ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ְְֲֶֶֶַַׁשּיׁשּנה
.‚Èּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ

- טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
ׁשאינֹו לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרי
טמאה  מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
המקּבל  לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָָֹֻטמאה.
.„È מן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין

לּדלתֹות  ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, .הּנמצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
.ÂË ואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר

ואחת  לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',
לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת
.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

ה'תשע"ד  שבט כ"ד קודש שבת יום

ט  ¤¤ּפרק
מקּבלין ּכל ‡. עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ
קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ

לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּקֹורה,
וכל  ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - העץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאת

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות נוסף]ּכלי ּבפני [- מתטּמא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני לשונית]עצמֹו, -] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּפרמּבּיה הּבהמה [רסן]ׁשל לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
עצמן; ּבפני טמאה מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּומּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמּכאן

חּבּורן ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[לרסן]מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טמאה. מקּבלין ְְְִַַָֹֻהּכל

ּבׁשעת טּסין ·. האדם לחיי על  ׁשּמּניחין  ּברזל ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבפני  ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמלחמה
ּכלי  ּככל מתטּמאין מים, קּבּול ּבית ּבהן יׁש ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעצמן;

.קּבּול  ִ

מּלמעלן,נזם ‚. וכעדׁשה מּלמּטן ּכקדרה עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהרי  עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת - ׁשּלֹו הּקדרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻונפרק
עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה קּבּול; ּבית לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׁש

והּצנירה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש מחט]מּפני ׁשּלּה[- ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבפני  טמאה מקּבלת אינּה - ּבאף אֹו ּבאזן נכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהיא
עׂשּוי  הּנזם היה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשאין מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה,

אׁשּכֹול ּבית [ענבים]ּכמין ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור; - ונפרק , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגר לכל ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָקּבּול,

מּׁשּנפרק. לתכׁשיט ְְְִִִֶַַָראּוי
הּנקראת „. היא אחת, ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת

ּכלי  צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ'ּבירית';
ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים, טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן, הּבנֹות ׁשּמׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ּכתפיו. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבין
מּפני  טמאה; מקּבלֹות - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוׁשלׁשלת

'ּכבלים' הּנקראין והן הּבנֹות, מּתכׁשיטי .ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבחּוט [שרשרת]קטלה ‰. והן מּתכת, ׁשל ׁשּלּה ׁשהחליֹות ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבלֹות ׁשל  החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ׁשל אֹו צמר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה,
אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל והחליֹות מּתכת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
זה  הרי - קּים והחּוט החליֹות, ונׁשּברּו זכּוכית, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֻׁשל

קטלה, ׁשירי עצמֹו. ּבפני -]מתטּמא צּואר [שיעורה ּכמלא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
ְַָקטּנה.

.Â טמאה,ּכל מקּבלין ואין טהֹורין, - מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּמחם  מּכּסּוי חּוץ עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[דוד]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

טני את [סל]ּומּכּסּוי ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני - רֹופאין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ
קּבּול.[תחבושת]האסּפלֹונית ּכלי נעׂשה , ְְְֲִִִִֶַָ

.Ê זה הרי - מראה ועׂשהּו ולּטׁשֹו, ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכּסּוי
טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ

.Á מּתכת ּכל ׁשל והן הּמׁשקלֹות טמאה; מקּבלֹות , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשל  אנקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה 'אנקּיֹות'. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻהּנקראין
הּתלּויֹות  האנקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻּברזל
ּפׁשּתן  מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּבֹו.
טמאה, מקּבל אינֹו - ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל צמר; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומֹוכרי

ּבֹו. קבּועֹות האנקּיֹות ׁשּיהיּו ְְְִִֶַָֻעד
.Ë ּבהן,לֹות מׁשק וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף - ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מהן יחד טמאה. מקּבלֹות -]אינן שבירתם חציי [אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֻ
מקּבלין  אּלּו הרי - ליטרין רביעי ליטרין, ׁשליׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַליטרין,

ְָֻטמאה.
.È מקּבלת סלע - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

.טמאה  ְָֻ
.‡È ּכּתפים[מוט]אנקלי וׁשל [סבלים]ׁשל טהֹורה; , ְְְְִִֶֶַָָֻ

נקליטי ׁשל אנקלי מתטּמאה. וילון]רֹוכלים, הּמּטה,[קרשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻ
ּדרּגׁש ו ׁשל עור]טהֹורה; ׁשל [-מיטת אנקלי מתטּמאה. , ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ

ׁשּדה, וׁשל טהֹורה; הּדגים, ּבּה ׁשּצדין הּצּידים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּורת
ׁשלחן, וׁשל טהֹורה; העץ, מנֹורת ׁשל אנקלי ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמתטּמאה.
עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי ּכל הּכלל: זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתטּמאה.
ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל האנקלי הרי - הּתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמן
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ּפׁשּוטי  ּכגֹון - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּוכלי טמאה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֻֻמקּבלֹות
ׁשל  אנקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה, הּבאים עץ ּוכלי עץ, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכלי
אחת  - וכּלן טמאה. מקּבלין אינן ׁשּלֹו והּׁשל ׁשלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻמּתכת
ּכלי  הּׁשלׁשלת אֹו האנקלי ׁשאין טהֹורה; עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחת
אנקלי  ואפּלּו ּכלי. ּכמקצת הן הרי אּלא עצמֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּבפני
ּבהן, וכּיֹוצא והּבגדים הּכלים ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּכתלים

ְָטהֹורה.
.·È והעׂשּויה ׁשלׁשלת מתטּמאה; נעילה, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חיות]לכתיפה קשירת טהֹורה.[- , ְְִִָָ
.‚È סיטֹונֹותׁשלׁשלת חנויות]ׁשל מּפני [- מתטּמאה, - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; ּבּה נֹועלין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהן
לנֹואי. אּלא ְֵֶֶָָׁשאינּה

.„È מֹוׁשחיׁשלׁשלת ׁשּלהן [מודדי]ׁשל והיתדֹות קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
טמאה. מקּבלין ׁשּמֹוׁשחין, ּבׁשעה - ּבּקרקע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּתֹוקעין
ׁשהיא  לפי טהֹורה, - עצים מקֹוׁשׁשי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָוׁשלׁשלת

העץ. את ְֵֶֶֶַָמׁשּמׁשת
.ÂË ׁשלׁשלתסמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - ּגדֹול ּדלי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

והּׁשאר  הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי עם מתטּמא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּדלי,
קטן, ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ
.ÊË והּקנטרהּכּדּור והּסּדן, מּתכת ּבּנאי,[גרזן]ׁשל ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

וחמֹור[יתד]והּדקר חרׁש, לעבודתו]ׁשל מיוחד ׁשל [מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ
והּמׁשקלת והּמטלטלת יושר נּפח, לבדיקת כלים -] ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻ

ּבהן הכתלים] ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכידים ּבנין, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
והאפרּכס לטחינה]הּזיתים, התבואה עוברת דרכו ׁשל [- ְְֲִֵֵֶַַָ

ׁשל  הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין והאֹולר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֻמּתכת,
והּכן מּתכת, ׁשל והּקלמֹוס והּכּנה[לוח]קנה, [סרגל], ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּסֹופרים ּבהן הקלף]ׁשּמׂשרטטין מקּבלין [על אּלּו ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכל  וכן עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻטמאה;

ּבאּלּו. ֵֵַָּכּיֹוצא



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd hay c"kÎg"i -

ה'תשע"ד  שבט י"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ שני י "ח ֿ י "ט שבט 

.‰˘ .˘„ .‡˘ .Â¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום ֿ אלמנה k`)"ּכל ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ

אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ֿ זה. ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ֿ אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכל
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל תל ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).

― הד"ש מּזה,הּמצוה זה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹוהּוא:
ּכמֹו נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו ְְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָנחּדל

ֿ תּקם" "לא ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. gi)ׁשּצער ,my). ְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
ספרא i)ּולׁשֹון ,my)אמר נקימה? ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלֹו:
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני

הּמׁשל ועל ֿ תּקם". לא נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני
ֿ הענינים. ּבכל הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה עלהּמצוה ואף מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּפי
ֿ תּקם "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון ֿ תּטר". i`)ולא ,my)ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: jl)אמר dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
'לאֿ נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".

ה'תשע"ד  שבט י"ט שני יום

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי (mixg`lהיא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð(ּוללמדּה הּתֹורה ―(envra)חכמת ְְְַַָָָָ
"לבני "וׁשּננּתם אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָוזהּו

(f ,e mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my weqtd lr)לבני "'וׁשּננּתם : ְְְְְִִֵֶַָָ
ֿ מקֹום ּבכל מֹוצא אּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ―ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
בניֿ 'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּתלמידים

b)הּנביאים'" ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa)וׁשּננּתם" אמרּו: ְְְְְִִִַַָָָ
מחּדדים ׁשּיהיּו ―(mixceqn)ׁשֹואל ּכׁשאדם ,ּפי ּבתֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָֻ

מּיד". לֹו אֹומר ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדבר,
ועׂשיתם "ּולמדּתם ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּוכבר

(` ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)"ילמדּו l`,ּולמען my) ְְְִַַ
(aiּבהרּבה עליה ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר .ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
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עׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמאה
על  אף - ּכׁשהיתה ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחזר
ׁשאין  טמאה; מקּבלת זֹו הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי

מעׂש ׁשּיעׂשה עד הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת ּכגֹון הּמחׁשבה ה, ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּטּבעת  היתה ּבהמה. ׁשל ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה  מקּבלת היא עדין - לּבהמה עליה וחּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאדם,
עׂשה  ּבמחׁשבה. טמאתן מּדי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
טמאה; מקּבלת אינּה - לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמעׂשה. מּיד מבּטל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּמעׂשה
.‡È להם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחרׁש

אכלין.מחׁשבה  הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָ
.·Èמקּבלת [פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה;
עד  ּכׁשהיה, טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻואפּלּו

ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ְְֲֶֶֶַַׁשּיׁשּנה
.‚Èּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ

- טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
ׁשאינֹו לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרי
טמאה  מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
המקּבל  לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָָֹֻטמאה.
.„È מן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין

לּדלתֹות  ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, .הּנמצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
.ÂË ואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר

ואחת  לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',
לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת
.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

ה'תשע"ד  שבט כ"ד קודש שבת יום

ט  ¤¤ּפרק
מקּבלין ּכל ‡. עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ
קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ

לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּקֹורה,
וכל  ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - העץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאת

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות נוסף]ּכלי ּבפני [- מתטּמא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני לשונית]עצמֹו, -] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּפרמּבּיה הּבהמה [רסן]ׁשל לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
עצמן; ּבפני טמאה מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּומּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמּכאן

חּבּורן ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[לרסן]מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טמאה. מקּבלין ְְְִַַָֹֻהּכל

ּבׁשעת טּסין ·. האדם לחיי על  ׁשּמּניחין  ּברזל ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבפני  ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמלחמה
ּכלי  ּככל מתטּמאין מים, קּבּול ּבית ּבהן יׁש ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעצמן;

.קּבּול  ִ

מּלמעלן,נזם ‚. וכעדׁשה מּלמּטן ּכקדרה עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהרי  עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת - ׁשּלֹו הּקדרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻונפרק
עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה קּבּול; ּבית לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׁש

והּצנירה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש מחט]מּפני ׁשּלּה[- ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבפני  טמאה מקּבלת אינּה - ּבאף אֹו ּבאזן נכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהיא
עׂשּוי  הּנזם היה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשאין מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה,

אׁשּכֹול ּבית [ענבים]ּכמין ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור; - ונפרק , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגר לכל ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָקּבּול,

מּׁשּנפרק. לתכׁשיט ְְְִִִֶַַָראּוי
הּנקראת „. היא אחת, ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת

ּכלי  צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ'ּבירית';
ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים, טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן, הּבנֹות ׁשּמׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ּכתפיו. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבין
מּפני  טמאה; מקּבלֹות - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוׁשלׁשלת

'ּכבלים' הּנקראין והן הּבנֹות, מּתכׁשיטי .ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבחּוט [שרשרת]קטלה ‰. והן מּתכת, ׁשל ׁשּלּה ׁשהחליֹות ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבלֹות ׁשל  החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ׁשל אֹו צמר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה,
אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל והחליֹות מּתכת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
זה  הרי - קּים והחּוט החליֹות, ונׁשּברּו זכּוכית, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֻׁשל

קטלה, ׁשירי עצמֹו. ּבפני -]מתטּמא צּואר [שיעורה ּכמלא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
ְַָקטּנה.

.Â טמאה,ּכל מקּבלין ואין טהֹורין, - מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּמחם  מּכּסּוי חּוץ עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[דוד]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

טני את [סל]ּומּכּסּוי ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני - רֹופאין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ
קּבּול.[תחבושת]האסּפלֹונית ּכלי נעׂשה , ְְְֲִִִִֶַָ

.Ê זה הרי - מראה ועׂשהּו ולּטׁשֹו, ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכּסּוי
טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ

.Á מּתכת ּכל ׁשל והן הּמׁשקלֹות טמאה; מקּבלֹות , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשל  אנקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה 'אנקּיֹות'. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻהּנקראין
הּתלּויֹות  האנקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻּברזל
ּפׁשּתן  מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּבֹו.
טמאה, מקּבל אינֹו - ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל צמר; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומֹוכרי

ּבֹו. קבּועֹות האנקּיֹות ׁשּיהיּו ְְְִִֶַָֻעד
.Ë ּבהן,לֹות מׁשק וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף - ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מהן יחד טמאה. מקּבלֹות -]אינן שבירתם חציי [אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֻ
מקּבלין  אּלּו הרי - ליטרין רביעי ליטרין, ׁשליׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַליטרין,

ְָֻטמאה.
.È מקּבלת סלע - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

.טמאה  ְָֻ
.‡È ּכּתפים[מוט]אנקלי וׁשל [סבלים]ׁשל טהֹורה; , ְְְְִִֶֶַָָֻ

נקליטי ׁשל אנקלי מתטּמאה. וילון]רֹוכלים, הּמּטה,[קרשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻ
ּדרּגׁש ו ׁשל עור]טהֹורה; ׁשל [-מיטת אנקלי מתטּמאה. , ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ

ׁשּדה, וׁשל טהֹורה; הּדגים, ּבּה ׁשּצדין הּצּידים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּורת
ׁשלחן, וׁשל טהֹורה; העץ, מנֹורת ׁשל אנקלי ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמתטּמאה.
עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי ּכל הּכלל: זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתטּמאה.
ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל האנקלי הרי - הּתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמן
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ּפׁשּוטי  ּכגֹון - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּוכלי טמאה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֻֻמקּבלֹות
ׁשל  אנקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה, הּבאים עץ ּוכלי עץ, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכלי
אחת  - וכּלן טמאה. מקּבלין אינן ׁשּלֹו והּׁשל ׁשלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻמּתכת
ּכלי  הּׁשלׁשלת אֹו האנקלי ׁשאין טהֹורה; עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחת
אנקלי  ואפּלּו ּכלי. ּכמקצת הן הרי אּלא עצמֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּבפני
ּבהן, וכּיֹוצא והּבגדים הּכלים ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּכתלים

ְָטהֹורה.
.·È והעׂשּויה ׁשלׁשלת מתטּמאה; נעילה, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חיות]לכתיפה קשירת טהֹורה.[- , ְְִִָָ
.‚È סיטֹונֹותׁשלׁשלת חנויות]ׁשל מּפני [- מתטּמאה, - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; ּבּה נֹועלין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהן
לנֹואי. אּלא ְֵֶֶָָׁשאינּה

.„È מֹוׁשחיׁשלׁשלת ׁשּלהן [מודדי]ׁשל והיתדֹות קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
טמאה. מקּבלין ׁשּמֹוׁשחין, ּבׁשעה - ּבּקרקע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּתֹוקעין
ׁשהיא  לפי טהֹורה, - עצים מקֹוׁשׁשי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָוׁשלׁשלת

העץ. את ְֵֶֶֶַָמׁשּמׁשת
.ÂË ׁשלׁשלתסמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - ּגדֹול ּדלי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

והּׁשאר  הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי עם מתטּמא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּדלי,
קטן, ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ
.ÊË והּקנטרהּכּדּור והּסּדן, מּתכת ּבּנאי,[גרזן]ׁשל ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

וחמֹור[יתד]והּדקר חרׁש, לעבודתו]ׁשל מיוחד ׁשל [מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ
והּמׁשקלת והּמטלטלת יושר נּפח, לבדיקת כלים -] ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻ

ּבהן הכתלים] ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכידים ּבנין, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
והאפרּכס לטחינה]הּזיתים, התבואה עוברת דרכו ׁשל [- ְְֲִֵֵֶַַָ

ׁשל  הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין והאֹולר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֻמּתכת,
והּכן מּתכת, ׁשל והּקלמֹוס והּכּנה[לוח]קנה, [סרגל], ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּסֹופרים ּבהן הקלף]ׁשּמׂשרטטין מקּבלין [על אּלּו ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכל  וכן עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻטמאה;

ּבאּלּו. ֵֵַָּכּיֹוצא
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ה'תשע"ד  שבט י"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ שני י "ח ֿ י "ט שבט 

.‰˘ .˘„ .‡˘ .Â¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום ֿ אלמנה k`)"ּכל ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ

אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ֿ זה. ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ֿ אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכל
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל תל ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).

― הד"ש מּזה,הּמצוה זה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹוהּוא:
ּכמֹו נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו ְְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָנחּדל

ֿ תּקם" "לא ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. gi)ׁשּצער ,my). ְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
ספרא i)ּולׁשֹון ,my)אמר נקימה? ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלֹו:
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני

הּמׁשל ועל ֿ תּקם". לא נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני
ֿ הענינים. ּבכל הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה עלהּמצוה ואף מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּפי
ֿ תּקם "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון ֿ תּטר". i`)ולא ,my)ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: jl)אמר dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
'לאֿ נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".

ה'תשע"ד  שבט י"ט שני יום

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי (mixg`lהיא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð(ּוללמדּה הּתֹורה ―(envra)חכמת ְְְַַָָָָ
"לבני "וׁשּננּתם אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָוזהּו

(f ,e mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my weqtd lr)לבני "'וׁשּננּתם : ְְְְְִִֵֶַָָ
ֿ מקֹום ּבכל מֹוצא אּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ―ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
בניֿ 'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּתלמידים

b)הּנביאים'" ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa)וׁשּננּתם" אמרּו: ְְְְְִִִַַָָָ
מחּדדים ׁשּיהיּו ―(mixceqn)ׁשֹואל ּכׁשאדם ,ּפי ּבתֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָֻ

מּיד". לֹו אֹומר ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדבר,
ועׂשיתם "ּולמדּתם ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּוכבר

(` ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)"ילמדּו l`,ּולמען my) ְְְִַַ
(aiּבהרּבה עליה ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר .ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
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hayקמב `"kÎ'k iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נאמר ׁשהרי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָמקֹומֹות
ולא ― "ּבניכם אמרּו: ֿ ּבניכם", את אתם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ"ולּמדּתם

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(el.)ּבנֹותיכם", ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  שבט כ' שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ 'ֿ כ "א שבט 

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"ט ֿ החכמיםהּמצוה את לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ
הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ

(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ֿ ּפי ֿ על ׁשאף ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ

ֿ החכמים את לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ֿ אדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכל
ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ

(.blיׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּבּה

ּתֹוספת ּבֹו יׁש לכלֿלרּבֹו חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחכם,
הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. my)ּבכבֹודֹו `rivn `aaa)אביו : ְְְְִִֵָָָ
קֹודם רּבֹו ― `zורּבֹו dcet diaya miieay eaxe eia` oebk) ְֵַַ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eaxּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
ׁשּיצא ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג mheytk)ּדּבּור `ly eixac yxtny) ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―oixcdpq) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על ֿ החֹולק "ּכל ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
עלֿה'' 'ּבהּצתם jynda)ׁשּנאמר: d`x)(h ,ek xacna), ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ֿ העֹוׂשה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכל
וגֹו' ֿ ה'' את בניֿיׂשראל ֿ רבּו אׁשר מריבה מי lr'הּמה s`) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it(bi ,k my),
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ֿ הּמתרעם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכל

תלּנתיכם Ð)'לאֿעלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz) ְֵֵֶָֹֹֻ
ֿ ה'' על g)ּכי ,fh zeny)ּכמהרהר רּבֹו אחר ֿ המהרהר וכל . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
(d ,`k xacna)וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, ֿ זה וכל .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ֿ יׂשראל, ּכל ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם ֿ ּדבר d'")ּכל lr mzevda")אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
(ai dpyn c wxt zea`)זה ֿ וכל ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbe minkg ceak mb)ּׁשּמצאנּו מּמה ְִִֶַַָָנלמד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, אתֿהחכמים לכּבד צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב

ׁשהיא לא הּתלמּוד, minkg)ּבלׁשֹונֹות `xen)ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֶַַָֹ
זאת. והבן ְְֵַָָֹעצמּה.

ה'תשע"ד  שבט כ"א רביעי יום

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית  ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזיֹות

(miieqn oeilr gek) והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָֹמֹורידים
לפניו  ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
הּוא  הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ּבדברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמחׁשבה
והּפסּוק  ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמה
 ֿ אל "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)האלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(i ,miyecw zligz): ְְֱִִִָָ
וׁשם  אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם

לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ּכלֹומר:אמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
ּובפרק  מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם hnw.)"ׁשֹואל zay)המהּל "ּכתב :(aezkd) ְְֲֵֵֵֵַַָָָ
הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות x`yותחת ly) ְְְַַַַַַָָ

(minvrּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו dxf)אסּור dcear ly) ְְְִֵַַָָ
 ֿ 'אל ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹעצמּה

ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. df)ּתפנּו weqt cnlp ji`) ְְֱִִִֶַַָָ
'אלּֿתפנּו יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― `xyאל' milad) ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
"הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאּסּור

ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה fh)לכם ,`i mixac), ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מן  לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
 ֿ ואת אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:

וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבעין  מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאתֿראׁשֹו
 ֿ "ּופן אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ּבמהּֿׁשּמיחסים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
את  האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן l)אלהיהם ,ai my) שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לפי  יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּלׁשאֹול
― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ּגֹורם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. ,(fi:)חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשאמרּו:

מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: hk)ראיה ,fh zeny); ְְְִִֵֵֵַָָָ
ולא  "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהקׁשּו
ּכלֿמה  אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבא
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבא
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hay `"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נּמי הכי jk)אלֿהאלילם" mpn`d) הרי לאקי?! ּדלא ְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן ְְִִִֶֶַַָָָָמׁשמע

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
סיג  לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,
והּוא  ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― אצלֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמֹוד
עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי "ולאֿתתּורּו יתעּלה: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

(hl ,eh xacna)"לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות זֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

(ek ,f zldw):ׁשּנאמר זנּות, זֹו ― עיניכם" "ואחרי ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון b)"וּיאמר ,ci mihtey) הּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּגּופנּיֹות  והּתאות הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה מּלּקֹוב הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(llwl) ּׁשאֹומרים מה על יתעּלה ― הּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָאתֿהּׁשם

אֹותֹו ׁשמכּנים הענין וזהּו ― לעילא לעילא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופרים
(xedpÎibq oeyla) זה לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ"ּברּכת

יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹהּוא
ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' (xwie`"ונקב ְְְִֵֵֵָָָָָֹ

(fh ,ck על מיחדת אזהרה ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל .ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
וזּולתֹו, זה ענין הּכֹוללת אזהרה ּבאה אּלא לבּדֹו, זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָחטא

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: fk)והּוא ,ak zeny) ּולׁשֹון . ְְְְֱִֵַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt) ונקב' אֹומר: ׁשהּוא "לפי : ְְְְִִֵֵֶַָֹ

― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹׁשםֿה'
ּובספרא תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: `xenּתלמּוד zyxt) ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

(myהמיחד הּׁשם "על :Îsl` :zeize` 'c oa yxetnd my) ְֵַַַָֻ
(f dkld a wxt m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlc

הּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―:miwgnp opi`y zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l`ּבאזהרה ―e`l) ְְַָָ

(cala)ּבּמכלּתא ועֹוד .((i`gei oa oerny iaxc) לא "אלהים : ְְְֱִִַָֹֹ
נתּבארּו ּוכבר הּׁשם". ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹתקּלל"

ודע מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה dxdf`dyּדיני s`y) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
(ixd ,mipey mixeqi` dnk lr dxdf` `id "llwz `l miwel`"

― ענינים ׁשלׁשה ׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּסּוג
ׁשּבכללּות לאו מּסּוג Ðאינֹו mixeqi` dnk llekd cg` e`l) ְִִֵֶָָ

(yxeyd) llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y(― התשיעי
מהם  וענין ּבכלֿענין אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפי
וׁשהּוא  עליו מזהרים וענין ׁשּכלֿענין ּבהכרח, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻוהֹודיענּו
למאמר  ׁשעׁשינּו ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצות

(miyxeyd)זה millkd c"i xg`y xtqd zncwda) וכיון .( ְֵֶָ
אנּו חֹוקרים ― הזהיר אּלאֿאםּֿכן ענׁש לא הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהּכלל
הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ׁשהיא ויׁש ּבהכרח. האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
ולא  ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹויׁש
ּכלל, ידיעה לנּו קדמה לא אם אּלא ׁשּבכללּות לאו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹיהא

עליו מזהרים הענינים מאֹותם xewnׁשענין oi` xy`k wx) ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ

(xeqi`l sqep ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלאו, אֹותֹו מחמת אּלא ,ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ
מזהרים  הּדבר ׁשאֹותֹו ידיעה קדמה אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֻהּתׁשיעי;
― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― ְְְֵֶֶֶָָָָָָָָָעליו

לחׁש הּדין,(licadl)אין מן אֹו ּבפרּוׁש היא האזהרה אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֹ
מצות  עֹוד זה מענין ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹּבפרט

ַרּבֹות.

― הּׁשּׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו l`זרה zevna) ְְְֲֲִִַַַַָָָָ

(d dyrz:ּכלֹומר ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבדּנה

(dlbi)לּמרקּוליס אבן יזרֹוק אֹו לּפעֹור `lil)עצמֹו my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
אמר  תעבדם"והּוא "ולא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה (zenyֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(b ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my) ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
ועל  עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם"
אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a) הּגֹוים יעבדּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם l)האּלה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג  וכרת, סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן.

אחת (cq:)וׁשם לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,
מין  ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
ׁשּיעבד  ּבתנאי ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
ּפֹוער  ּכגֹון ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכדרּכּה,
מי  וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלּפעֹור
הרי  ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד
אם  ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'ׁשּלא  וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמֹו 'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ci)ׁשאבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה

תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) הּכּונה ואין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
להֹוציא ― לבּדּה ההׁשּתחויה ―(hrnle)אּסּור זּולתּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ

הזּכיר ּכלֹומר (dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
והעֹובר  ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻההׁשּתחויה,
― הקטיר אֹו נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. hi)חּיב ,ak zeny) זֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ
יחרם ׁשמענּו,(my)לאלהים לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

זביחה  תעבדם". ולא להם "לאֿתׁשּתחוה לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמּוד
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ויצאת היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים idy`עֹובדין oia) ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxcעֹובדֹו ׁשאינֹו dzcear)ּבין jxc dpi`y oia) אף , ְֵֵֶַ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



קמג hay `"kÎ'k iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נאמר ׁשהרי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָמקֹומֹות
ולא ― "ּבניכם אמרּו: ֿ ּבניכם", את אתם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ"ולּמדּתם

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(el.)ּבנֹותיכם", ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  שבט כ' שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ 'ֿ כ "א שבט 

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"ט ֿ החכמיםהּמצוה את לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ
הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ

(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ֿ ּפי ֿ על ׁשאף ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ

ֿ החכמים את לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ֿ אדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכל
ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ

(.blיׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּבּה

ּתֹוספת ּבֹו יׁש לכלֿלרּבֹו חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחכם,
הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. my)ּבכבֹודֹו `rivn `aaa)אביו : ְְְְִִֵָָָ
קֹודם רּבֹו ― `zורּבֹו dcet diaya miieay eaxe eia` oebk) ְֵַַ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eaxּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
ׁשּיצא ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג mheytk)ּדּבּור `ly eixac yxtny) ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―oixcdpq) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על ֿ החֹולק "ּכל ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
עלֿה'' 'ּבהּצתם jynda)ׁשּנאמר: d`x)(h ,ek xacna), ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ֿ העֹוׂשה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכל
וגֹו' ֿ ה'' את בניֿיׂשראל ֿ רבּו אׁשר מריבה מי lr'הּמה s`) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it(bi ,k my),
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ֿ הּמתרעם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכל

תלּנתיכם Ð)'לאֿעלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz) ְֵֵֶָֹֹֻ
ֿ ה'' על g)ּכי ,fh zeny)ּכמהרהר רּבֹו אחר ֿ המהרהר וכל . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
(d ,`k xacna)וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, ֿ זה וכל .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ֿ יׂשראל, ּכל ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם ֿ ּדבר d'")ּכל lr mzevda")אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
(ai dpyn c wxt zea`)זה ֿ וכל ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbe minkg ceak mb)ּׁשּמצאנּו מּמה ְִִֶַַָָנלמד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, אתֿהחכמים לכּבד צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב

ׁשהיא לא הּתלמּוד, minkg)ּבלׁשֹונֹות `xen)ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֶַַָֹ
זאת. והבן ְְֵַָָֹעצמּה.

ה'תשע"ד  שבט כ"א רביעי יום

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית  ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזיֹות

(miieqn oeilr gek) והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָֹמֹורידים
לפניו  ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
הּוא  הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ּבדברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמחׁשבה
והּפסּוק  ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמה
 ֿ אל "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)האלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(i ,miyecw zligz): ְְֱִִִָָ
וׁשם  אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם

לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ּכלֹומר:אמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
ּובפרק  מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם hnw.)"ׁשֹואל zay)המהּל "ּכתב :(aezkd) ְְֲֵֵֵֵַַָָָ
הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות x`yותחת ly) ְְְַַַַַַָָ

(minvrּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו dxf)אסּור dcear ly) ְְְִֵַַָָ
 ֿ 'אל ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹעצמּה

ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. df)ּתפנּו weqt cnlp ji`) ְְֱִִִֶַַָָ
'אלּֿתפנּו יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― `xyאל' milad) ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
"הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאּסּור

ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה fh)לכם ,`i mixac), ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מן  לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
 ֿ ואת אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:

וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבעין  מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאתֿראׁשֹו
 ֿ "ּופן אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ּבמהּֿׁשּמיחסים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
את  האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן l)אלהיהם ,ai my) שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לפי  יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּלׁשאֹול
― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ּגֹורם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. ,(fi:)חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשאמרּו:

מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: hk)ראיה ,fh zeny); ְְְִִֵֵֵַָָָ
ולא  "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהקׁשּו
ּכלֿמה  אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבא
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבא
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hay `"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נּמי הכי jk)אלֿהאלילם" mpn`d) הרי לאקי?! ּדלא ְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן ְְִִִֶֶַַָָָָמׁשמע

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
סיג  לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,
והּוא  ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― אצלֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמֹוד
עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי "ולאֿתתּורּו יתעּלה: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

(hl ,eh xacna)"לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות זֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

(ek ,f zldw):ׁשּנאמר זנּות, זֹו ― עיניכם" "ואחרי ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון b)"וּיאמר ,ci mihtey) הּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּגּופנּיֹות  והּתאות הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה מּלּקֹוב הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(llwl) ּׁשאֹומרים מה על יתעּלה ― הּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָאתֿהּׁשם

אֹותֹו ׁשמכּנים הענין וזהּו ― לעילא לעילא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופרים
(xedpÎibq oeyla) זה לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ"ּברּכת

יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹהּוא
ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' (xwie`"ונקב ְְְִֵֵֵָָָָָֹ

(fh ,ck על מיחדת אזהרה ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל .ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
וזּולתֹו, זה ענין הּכֹוללת אזהרה ּבאה אּלא לבּדֹו, זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָחטא

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: fk)והּוא ,ak zeny) ּולׁשֹון . ְְְְֱִֵַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt) ונקב' אֹומר: ׁשהּוא "לפי : ְְְְִִֵֵֶַָֹ

― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹׁשםֿה'
ּובספרא תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: `xenּתלמּוד zyxt) ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

(myהמיחד הּׁשם "על :Îsl` :zeize` 'c oa yxetnd my) ְֵַַַָֻ
(f dkld a wxt m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlc

הּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―:miwgnp opi`y zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l`ּבאזהרה ―e`l) ְְַָָ

(cala)ּבּמכלּתא ועֹוד .((i`gei oa oerny iaxc) לא "אלהים : ְְְֱִִַָֹֹ
נתּבארּו ּוכבר הּׁשם". ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹתקּלל"

ודע מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה dxdf`dyּדיני s`y) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
(ixd ,mipey mixeqi` dnk lr dxdf` `id "llwz `l miwel`"

― ענינים ׁשלׁשה ׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּסּוג
ׁשּבכללּות לאו מּסּוג Ðאינֹו mixeqi` dnk llekd cg` e`l) ְִִֵֶָָ

(yxeyd) llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y(― התשיעי
מהם  וענין ּבכלֿענין אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפי
וׁשהּוא  עליו מזהרים וענין ׁשּכלֿענין ּבהכרח, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻוהֹודיענּו
למאמר  ׁשעׁשינּו ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצות

(miyxeyd)זה millkd c"i xg`y xtqd zncwda) וכיון .( ְֵֶָ
אנּו חֹוקרים ― הזהיר אּלאֿאםּֿכן ענׁש לא הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהּכלל
הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ׁשהיא ויׁש ּבהכרח. האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
ולא  ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹויׁש
ּכלל, ידיעה לנּו קדמה לא אם אּלא ׁשּבכללּות לאו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹיהא

עליו מזהרים הענינים מאֹותם xewnׁשענין oi` xy`k wx) ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ

(xeqi`l sqep ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלאו, אֹותֹו מחמת אּלא ,ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ
מזהרים  הּדבר ׁשאֹותֹו ידיעה קדמה אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֻהּתׁשיעי;
― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― ְְְֵֶֶֶָָָָָָָָָעליו

לחׁש הּדין,(licadl)אין מן אֹו ּבפרּוׁש היא האזהרה אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֹ
מצות  עֹוד זה מענין ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹּבפרט

ַרּבֹות.

― הּׁשּׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו l`זרה zevna) ְְְֲֲִִַַַַָָָָ

(d dyrz:ּכלֹומר ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבדּנה

(dlbi)לּמרקּוליס אבן יזרֹוק אֹו לּפעֹור `lil)עצמֹו my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
אמר  תעבדם"והּוא "ולא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה (zenyֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(b ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my) ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
ועל  עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם"
אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a) הּגֹוים יעבדּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם l)האּלה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג  וכרת, סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן.

אחת (cq:)וׁשם לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,
מין  ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
ׁשּיעבד  ּבתנאי ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
ּפֹוער  ּכגֹון ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכדרּכּה,
מי  וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלּפעֹור
הרי  ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד
אם  ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'ׁשּלא  וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמֹו 'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ci)ׁשאבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה

תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) הּכּונה ואין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
להֹוציא ― לבּדּה ההׁשּתחויה ―(hrnle)אּסּור זּולתּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ

הזּכיר ּכלֹומר (dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
והעֹובר  ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻההׁשּתחויה,
― הקטיר אֹו נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. hi)חּיב ,ak zeny) זֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ
יחרם ׁשמענּו,(my)לאלהים לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

זביחה  תעבדם". ולא להם "לאֿתׁשּתחוה לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמּוד
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ויצאת היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים idy`עֹובדין oia) ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxcעֹובדֹו ׁשאינֹו dzcear)ּבין jxc dpi`y oia) אף , ְֵֵֶַ
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ׁשהּוא  ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלֿׁשּכּיֹוצא
ׁשארּבעת  האּלה, הּדברים וענין עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובדֹו
והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, והם: אּלּו, עבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני
ּכלֿמי  ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּנּסּו
אפּלּו סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
ׁשּקֹוראים  וזֹוהי מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ׁשּלא  אֹותּה ׁשעבד אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה:
אם  סקילה חּיב מאּלּו ּבאחת ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

נֹודע לא אם ּבכרת והּוא מזיד, oic)הּוא zial) לא אֹו עליו, ְְִִֵֵַָָָֹֹ
dnecke)נענׁש d`xzdk dyiprd i`pz eniiwzp `lyk)א ; ֱֶַַ

קּבל  אם וכן קבּועה. חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאם
ּבאלֹוּה `dz")עליו il`" el xn`) עליו ׁשּקּבלֹו ּדבר איזה ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ

חּיב זה הרי ―(dliwq),זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
אפּלּו אּלּו מינים מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלֹומר:
את  עֹוד "ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

f)לּׂשעירם""זבחיהם ,fi `xwie)ספרא "אין (my)ּולׁשֹון : ְְְְִִִִֵֵֶַָ
זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׁשּלאו (ew.)ׂשעירים נתּבאר, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ׁשהּוא  לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אם  לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x) ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd) הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר  יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה ּפסילים הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
יבּקׁש אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. (xg`l)אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

פסל  ּל "לאֿתעׂשה יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹותם
c)וכלּֿתמּונה" ,bk zeny) חּיב ― זה לאו על והעֹובר . ְְְֵֶַַָָָָָ

ּבּקׁשה אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: (xg`l)מלקּות, ְְֲֲִַַַַַָָָָָ
לֹו dcarl)לעׂשֹות ick).עבדּה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲֲִֶַַַָָֹ

― הּׁשליׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― המבּקׁשזרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מּסכה  "ואלהי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותנּו
לכם" ― תעׂשּו c)לא ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zlgz) ְְֲִֶַָָֹ

(ai dkld miyecw zyxtאפּלּו ― תעׂשּו לא מּסכה ואלהי :ֲֲִֵֵֵַַָֹֹ
עֹובר  לעצמֹו זרה עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלאחרים.
ּבידֹו עׂשּיתּה על עֹובר ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשּום
זֹו ׁשליׁשית ּבמצוה ׁשּנתּבאר ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ―ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ
אף  ּברׁשּותֹו, היא והרי זרה עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ―ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
― ב ּבמצוה ׁשּקדם ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָאם
הּזאת  הּמצוה ּדין נתּבאר ּוכבר מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻלפיכ

זרה עבֹודה ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה .(bn.)עם ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ

― הרביעית צּורת הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי  ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
מּלעׂשֹות  להרחיק ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
מהּֿׁשחֹוׁשבים  עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּצּורֹות
ׁשּיׁש ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָההמֹונים,
אּתי  תעׂשּון "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹלּצּורֹות
("epzenck epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`)

לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף bk)אלהי ,k zeny). ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq)ּדר על זה לאו ּבענין ְְְְְִִֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא  ― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף "אלהי ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהּפרּוׁש:
ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּתאמר:
― זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹּתלמּוד
מּתר  צּורה ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֻחּיב
ּבפרק  זה, וזּולת הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹלפּתח

ּבסנהדרין ונתּבאר זרה. מעבֹודה ּכלֹומר,(f:)ג' זה, ׁשּלאו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ענינים  ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי תעׂשּון "לא ׁשּנאמר ְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹזה
מדּבר  ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין חּוץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹאחרים

ּבּמכלּתא.ּבמהּֿׁשה  ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

― הט"ו לעבֹודה הּמצוה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,
עׂשה  ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכלֹומר,
אם  וזה אליה. הּקריאה זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום

רּבים xird)קרא aex):יתעּלה אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם  אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ּבניֿבלּיעל אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצאּו

ci)לאמר" ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil) אדם מּבני ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי(f ,my) ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא  יתעּלה: אמרֹו היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד,

"עלּֿפי bi)יּׁשמע ,bk zeny)סנהדרין ּובגמרא .(:bq) ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית  לּמסית, אזהרה ― "עלּֿפי יּׁשמע "ולא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב yxetna)ּבהדיא ,ziqna ,ea aezk) וכלֿיׂשראל" : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו ויראּון ai)יׁשמעּו ,bi mixac) אּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא  יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה
― זה לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּׁשמע

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. ―(fq.)חּיב הּנּדחת עיר מּדיחי : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
מּסנהדרין  י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבסקילה.

(.`iw).

― הקפ"ו עיר הּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)אתֿהעיר my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו .(iw`.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג עיר הּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
תּבנה  לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת,

מלקּות,(my)עֹוד" חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
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ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:
מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ד ּומּלהנֹות הּמצוה מּלהׁשּתּמׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
 ֿ "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאיזה

מןֿהחרם" מאּומה ּביד gi)ידּבק ,my) מּמּנה והּלֹוקח , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכלֿׁשהּוא

מּסנהדרין י' .(iw`.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

ה'תשע"ד  שבט כ"ב חמישי יום

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
ֿ יֹוספּו "ולא ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא זה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ֿ ּבֹו ּתהיה יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ֿ הּמסית, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאת

לֹו" תאבה h)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְִֵֶֹֹ
לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: ּכמֹו'"מּכלל (gi ,hi `xwie) ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָ

לֹו'". ֿ תאבה 'לא לֹומר: ּתלמּוד לזה? אֹוהב אּתה ְֵֶֶַַַָָָֹֹיכֹול

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ֿ הּמסית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאת

עליו" עינ ֿ תחס "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ
(my ixtqd jynd)ּדם ֿ על תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֶֶַַַַַֹֹ

"רע(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי יכֹול ִֵֵֶֶֶַַָָָ
(ziqnd)."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ

― העׂשרים מּללּמדהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על ְְֲִִֵֵַַַַָזכּות

"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹלהזּכירֹו
my)תחמל" mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq),תחמל ולא : ְְְֵַַַָֹֹֹ

זכּות. עליו תלּמד ְְֵַָָֹלא

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּׁשּמביא מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה (wqtlמּלֹומר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oicאמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְִִֵֶָָָָֹלידי
עליו" "ולאֿתחמֹול הּפרּוׁש(my)יתעּלה: ּובא .,ixtq) ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(my.זכּות עליו תלּמד לא ― תחמֹול ולא :ְְְְֵַַָָֹֹ

― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
dxf)ּבׁשמּה dcear ly)לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד מפרׁש לאו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֻּבּכתּוב
נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר אבל ּבׁשמּה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמתנּבא
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ּבׁשמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמתנּבא

ההּוא" הּנביא ּומת אחרים k)אלהים ,gi my)זֹו ּומיתה . ֱֲִִִִֵֵַַָָֹ
סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק,
מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ―ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכללים
"וׁשם ֿ ּׁשּנאמר: מּמה אזהרתֹו והּנה הזהיר; ֿ ּכן ֿ אם ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

תזּכירּו" לא אחרים bi)אלהים ,bk zeny)ֿמן אינֹו ּכי . ְֱֲִִִִִֵֵַֹֹ
ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנמנע
וענין. ֿ ענין ּבכל הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹלאו
זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

י ואם ֿ חֹוטא; ּבכל חּיבים ―ׁשאנּו ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ּכראּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹנעניׁשהּו
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל לראיֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹולא

ההּוא" הּנביא ֿ ּדברי אל c)תׁשמע ,bi mixac)ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" ֿ צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי ּדבר k)לדּבר ,gi my). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו ֿ הּנחנקים את ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה (oixcdpqלאו ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
(.htּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
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קמה hay `"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהּוא  ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלֿׁשּכּיֹוצא
ׁשארּבעת  האּלה, הּדברים וענין עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובדֹו
והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, והם: אּלּו, עבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני
ּכלֿמי  ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּנּסּו
אפּלּו סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
ׁשּקֹוראים  וזֹוהי מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ׁשּלא  אֹותּה ׁשעבד אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה:
אם  סקילה חּיב מאּלּו ּבאחת ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

נֹודע לא אם ּבכרת והּוא מזיד, oic)הּוא zial) לא אֹו עליו, ְְִִֵֵַָָָֹֹ
dnecke)נענׁש d`xzdk dyiprd i`pz eniiwzp `lyk)א ; ֱֶַַ

קּבל  אם וכן קבּועה. חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאם
ּבאלֹוּה `dz")עליו il`" el xn`) עליו ׁשּקּבלֹו ּדבר איזה ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ

חּיב זה הרי ―(dliwq),זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
אפּלּו אּלּו מינים מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלֹומר:
את  עֹוד "ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

f)לּׂשעירם""זבחיהם ,fi `xwie)ספרא "אין (my)ּולׁשֹון : ְְְְִִִִֵֵֶַָ
זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׁשּלאו (ew.)ׂשעירים נתּבאר, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ׁשהּוא  לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אם  לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x) ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd) הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר  יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה ּפסילים הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
יבּקׁש אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. (xg`l)אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

פסל  ּל "לאֿתעׂשה יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹותם
c)וכלּֿתמּונה" ,bk zeny) חּיב ― זה לאו על והעֹובר . ְְְֵֶַַָָָָָ

ּבּקׁשה אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: (xg`l)מלקּות, ְְֲֲִַַַַַָָָָָ
לֹו dcarl)לעׂשֹות ick).עבדּה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲֲִֶַַַָָֹ

― הּׁשליׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― המבּקׁשזרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מּסכה  "ואלהי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותנּו
לכם" ― תעׂשּו c)לא ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zlgz) ְְֲִֶַָָֹ

(ai dkld miyecw zyxtאפּלּו ― תעׂשּו לא מּסכה ואלהי :ֲֲִֵֵֵַַָֹֹ
עֹובר  לעצמֹו זרה עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלאחרים.
ּבידֹו עׂשּיתּה על עֹובר ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשּום
זֹו ׁשליׁשית ּבמצוה ׁשּנתּבאר ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ―ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ
אף  ּברׁשּותֹו, היא והרי זרה עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ―ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
― ב ּבמצוה ׁשּקדם ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָאם
הּזאת  הּמצוה ּדין נתּבאר ּוכבר מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻלפיכ

זרה עבֹודה ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה .(bn.)עם ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ

― הרביעית צּורת הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי  ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
מּלעׂשֹות  להרחיק ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
מהּֿׁשחֹוׁשבים  עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּצּורֹות
ׁשּיׁש ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָההמֹונים,
אּתי  תעׂשּון "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹלּצּורֹות
("epzenck epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`)

לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף bk)אלהי ,k zeny). ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt seq)ּדר על זה לאו ּבענין ְְְְְִִֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא  ― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף "אלהי ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהּפרּוׁש:
ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּתאמר:
― זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹּתלמּוד
מּתר  צּורה ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֻחּיב
ּבפרק  זה, וזּולת הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹלפּתח

ּבסנהדרין ונתּבאר זרה. מעבֹודה ּכלֹומר,(f:)ג' זה, ׁשּלאו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ענינים  ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי תעׂשּון "לא ׁשּנאמר ְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹזה
מדּבר  ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין חּוץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹאחרים

ּבּמכלּתא.ּבמהּֿׁשה  ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

― הט"ו לעבֹודה הּמצוה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,
עׂשה  ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכלֹומר,
אם  וזה אליה. הּקריאה זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום

רּבים xird)קרא aex):יתעּלה אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם  אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ּבניֿבלּיעל אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצאּו

ci)לאמר" ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil) אדם מּבני ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי(f ,my) ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא  יתעּלה: אמרֹו היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד,

"עלּֿפי bi)יּׁשמע ,bk zeny)סנהדרין ּובגמרא .(:bq) ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית  לּמסית, אזהרה ― "עלּֿפי יּׁשמע "ולא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב yxetna)ּבהדיא ,ziqna ,ea aezk) וכלֿיׂשראל" : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו ויראּון ai)יׁשמעּו ,bi mixac) אּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא  יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה
― זה לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּׁשמע

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. ―(fq.)חּיב הּנּדחת עיר מּדיחי : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
מּסנהדרין  י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבסקילה.

(.`iw).

― הקפ"ו עיר הּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)אתֿהעיר my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו .(iw`.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג עיר הּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
תּבנה  לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת,

מלקּות,(my)עֹוד" חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
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ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:
מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ד ּומּלהנֹות הּמצוה מּלהׁשּתּמׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
 ֿ "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאיזה

מןֿהחרם" מאּומה ּביד gi)ידּבק ,my) מּמּנה והּלֹוקח , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכלֿׁשהּוא

מּסנהדרין י' .(iw`.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

ה'תשע"ד  שבט כ"ב חמישי יום

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
ֿ יֹוספּו "ולא ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא זה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ֿ ּבֹו ּתהיה יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ֿ הּמסית, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאת

לֹו" תאבה h)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְִֵֶֹֹ
לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: ּכמֹו'"מּכלל (gi ,hi `xwie) ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָ

לֹו'". ֿ תאבה 'לא לֹומר: ּתלמּוד לזה? אֹוהב אּתה ְֵֶֶַַַָָָֹֹיכֹול

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ֿ הּמסית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאת

עליו" עינ ֿ תחס "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ
(my ixtqd jynd)ּדם ֿ על תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֶֶַַַַַֹֹ

"רע(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי יכֹול ִֵֵֶֶֶַַָָָ
(ziqnd)."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ

― העׂשרים מּללּמדהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על ְְֲִִֵֵַַַַָזכּות

"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹלהזּכירֹו
my)תחמל" mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq),תחמל ולא : ְְְֵַַַָֹֹֹ

זכּות. עליו תלּמד ְְֵַָָֹלא

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּׁשּמביא מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה (wqtlמּלֹומר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oicאמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְִִֵֶָָָָֹלידי
עליו" "ולאֿתחמֹול הּפרּוׁש(my)יתעּלה: ּובא .,ixtq) ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(my.זכּות עליו תלּמד לא ― תחמֹול ולא :ְְְְֵַַָָֹֹ

― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
dxf)ּבׁשמּה dcear ly)לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד מפרׁש לאו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֻּבּכתּוב
נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר אבל ּבׁשמּה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמתנּבא
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ּבׁשמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמתנּבא

ההּוא" הּנביא ּומת אחרים k)אלהים ,gi my)זֹו ּומיתה . ֱֲִִִִֵֵַַָָֹ
סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק,
מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ―ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכללים
"וׁשם ֿ ּׁשּנאמר: מּמה אזהרתֹו והּנה הזהיר; ֿ ּכן ֿ אם ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

תזּכירּו" לא אחרים bi)אלהים ,bk zeny)ֿמן אינֹו ּכי . ְֱֲִִִִִֵֵַֹֹ
ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנמנע
וענין. ֿ ענין ּבכל הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹלאו
זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

י ואם ֿ חֹוטא; ּבכל חּיבים ―ׁשאנּו ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ּכראּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹנעניׁשהּו
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל לראיֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹולא

ההּוא" הּנביא ֿ ּדברי אל c)תׁשמע ,bi mixac)ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" ֿ צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי ּדבר k)לדּבר ,gi my). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו ֿ הּנחנקים את ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה (oixcdpqלאו ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
(.htּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
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מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם:
לחברֹו הא לדּבר, ֿ צּויתיו לא אׁשר "את ׁשמע; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשּלא
ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹצּויתי"
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" אלהים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשם
ֿ מיתה וכל ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר .(my)נביא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

― הכ"ט מנביאהּמצוה לירא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה', ּבׁשם מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשקר
והּוא ׁשקרֹו לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: ak)אמרֹו ,gi my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
(my)עליו מּללּמד עצמ ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא :ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבהקּדמת היטב ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָחֹובה".
הּמׁשנה. לפרּוׁש ְְִִֵֵַָחּבּורנּו

― הי"ד ּבעבֹודההּמצוה מּלהּׁשבע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּבארּו ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹזרה,

ּבאמרם mihtey)לנּו zyxt `zlikn)לגֹוי תׁשּביע לא : ְְְְִַַָָָֹ
לא אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹֹּביראתֹו.

bi)תזּכירּו" ,bk zeny)וׁשם ּביראתֹו, לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְְִִִֶַַַָָֹ
ּבׁשם(zlikna`)אמרּו יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֵֶַָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. ׁשּלא(bq:)עבֹודה ― תזּכירּו "לא : ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ֿ הּנבראים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכל
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב
מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ֿ הּנֹודר מן חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוה(raypd)ּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewn zgzn)למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

ֿ האבת" אל ֿ ּתפנּו l`)"אל ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
(miyecw zyxt)ּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל

ּכלֹומר: df)קבּועה, `wec)ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק

מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם

הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

(:dq oixcdpq)והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ֿ הּיּדענים" ואל ֿ האבת אל my)ּתפנּו `xwie)ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
סקילה מהם ֿ אחד ּבכל וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענׁש
ּכיֿ ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכרת

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם fk)יהיה ,k my)ּולׁשֹון . ְְְִִִֶֶָָֹ
my)ספרא miyecw)אּׁשה ֿ אֹו "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְִִִִֵֶָָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ֿ יהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּכי
ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו אל לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

l`)הּיּדעֹונים" ,hi my)ּבׁשֹוגג זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מּסנהדרין .(dq.)ז' ְְִִֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה
"לּמל להעביר ֿ תּתן k`)לא ,gi my)זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,(cq:)זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר

הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק zeyxlּבידי exqenl ick) ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ
(dxf dcearּומעבירֹו ,(a`d)האׁש אֹותּה dab)על lr)מּצד ֲִִֵַַַָָ

ynn)לצד dkeza `le)זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש" ֿ ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ֿ יּמצא "לא gi,ואמר: mixac) ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

(iאם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

ה'תשע"ד  שבט כ"ג שישי יום

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

. .ÁÓ .·Î .‰Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ï .‡Ï .‚Ï .Ï .‡

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
(dpan)לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ֿ זה ּכל ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ֿ תקים "ולא :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

(ak ,fh mixac).מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
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hay b"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
ה' מזּבח אצל ֿ עץ ּכל אׁשרה ל ֿ תּטע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלה:

"אלהי(`k ,fh mixac)חּיב ― זה לאו על העֹובר , ֱֵֶֶַַָָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,(gk:)מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
אסּורה. ֿ הּמקּדׁש ּבכל ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם

― הקפ"ה ּכלֿהּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ֿ מיני ּבכל ּובּתיה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעבֹודה
לֹו, ֿ ּׁשראּוי ּבמה ֿ מין ּכל ― ולכרֹות להרֹוס ְְְְֲִִִֶַַָָלׂשרֹוף,
לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ּׁשּיהיה ּבמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ׁשּלא היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּונה

ֿ הּמקמֹות" ֿ ּכל את ּתאּבדּון a)"אּבד ,ai my):אמר ועֹוד . ְְְְֵֶַַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו ֿ ּכה אם d)"ּכי ,f my), ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

ֿ מזּבחתם" את "ונּתצּתם עֹוד: b)ואמר ,ai my)ּובדר . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה ּדעבֹודה(v.)אּגב עׂשה מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה ּבתמיהה: אמרּו מצות(`efi)זרה, ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אּכא ּתרּגמה(dpyi)עׂשה !?(dyxit):חסּדא רב ְְְֲִִִֵַָָָ

ספרי ּולׁשֹון my)'ונּתצּתם'". d`x zyxt)אּתה "מּנין : ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ׁשאם ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹומר
וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשחּיב

ההּוא ֿ הּמקֹום מן ֿ ׁשמם את "ואּבדּתם (my)אמרּו: ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אּתה ואין אחריהם, לרּדֹוף מצּוה אּתה ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץ

לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻמצּוה

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלּום
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ֿ הּמתיחס ּומּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּבּתיה

"ּבית ֿ אל תֹועבה ek)תביא ,f my)ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― ׁשהמבּׁשל(ck.)מּמּנה ּבארּו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ תביא "ולא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― אׁשרה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבעצי
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ֿ אל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹועבה

gi)מאּומה" ,bi my)―xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x) ְָ
(bi'ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. ֲֵָָָמעבֹודה

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים
עליהם" וזהב ּכסף ֿ תחמד "לא dk)יתעּלה: ,f my). ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

fi)ּובספרא dkld a dyxt `xwie)ׁשּצּפ נעבדּבארּו, ּויי ְְֱֲִִֵֵֶֶָָ
ֿ תחמד "לא יתעּלה: לאמרֹו ֿ זה את והסמיכּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹאסּורין,
מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר עליהם". וזהב ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכסף

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

― המ"ח עםהּמצוה ּברית מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָהּכֹופרים

ּברית" להם "לאֿתכרת יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ֿ ּׁשּנאמר מה וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּום(mgxl)מּלחמֹול ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּדבר
a)תחּנם" ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,dxf dceara l"fg elaiwe) ְֵַַָָָָ

(.kזרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". להם תּתן "לא :ְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ― נאה ְֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּצּורתֹו

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּפנים, ּובגמרא(eply)יפה . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה h)עבֹודה dkld ` wxt)ּתּתן לא אמרּו: ְְְֲִִֵַָָָָֹ

ֿ תעׂשה. ּבלא ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א עֹובדיהּמצוה ידּורּו ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹעבֹודה

לי" את ֿ יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו "לא (zenyיתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹ
(bl ,bkמּתר זה אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ

יהא ואז זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל עד ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלנּו,
ׁשהּוא ּבזה הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתר
אמרּו וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ"ּגר"

(.cq dxf dcear)ׁשּלא עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו :ִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָלעבֹוד
ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור אל זרה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹעבֹודה

הּבאּור לנּו ּבא ּובמפרׁש k.)מׂשּכירין. my)להם ּתּתן לא : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּקרקע. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחניה

זרה. ֲַָָָּובעבֹודה

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח ֿ אני אׁשר הּגֹוי bk)בחּקת ,k `xwie). ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו נכּפל (myּוכבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻ

(b ,giהּפרּוׁש ּובא .(zenÎixg` zyxt `xtq)אמרּתי לא : ְִֵַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלא

(my)ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְְִֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים (mewnׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

(mc`l wgynוקרקסיֹות(zeigl wgyn mewn)והאסּתטרּיֹות ְְְְְְִִִַָָ
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קמז hay b"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם:
לחברֹו הא לדּבר, ֿ צּויתיו לא אׁשר "את ׁשמע; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשּלא
ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹצּויתי"
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" אלהים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשם
ֿ מיתה וכל ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר .(my)נביא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

― הכ"ט מנביאהּמצוה לירא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה', ּבׁשם מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשקר
והּוא ׁשקרֹו לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: ak)אמרֹו ,gi my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
(my)עליו מּללּמד עצמ ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא :ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבהקּדמת היטב ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָחֹובה".
הּמׁשנה. לפרּוׁש ְְִִֵֵַָחּבּורנּו

― הי"ד ּבעבֹודההּמצוה מּלהּׁשבע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּבארּו ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹזרה,

ּבאמרם mihtey)לנּו zyxt `zlikn)לגֹוי תׁשּביע לא : ְְְְִַַָָָֹ
לא אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹֹּביראתֹו.

bi)תזּכירּו" ,bk zeny)וׁשם ּביראתֹו, לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְְִִִֶַַַָָֹ
ּבׁשם(zlikna`)אמרּו יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֵֶַָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. ׁשּלא(bq:)עבֹודה ― תזּכירּו "לא : ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ֿ הּנבראים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכל
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב
מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ֿ הּנֹודר מן חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוה(raypd)ּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewn zgzn)למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

ֿ האבת" אל ֿ ּתפנּו l`)"אל ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
(miyecw zyxt)ּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל

ּכלֹומר: df)קבּועה, `wec)ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק

מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם

הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

(:dq oixcdpq)והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ֿ הּיּדענים" ואל ֿ האבת אל my)ּתפנּו `xwie)ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
סקילה מהם ֿ אחד ּבכל וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענׁש
ּכיֿ ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכרת

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם fk)יהיה ,k my)ּולׁשֹון . ְְְִִִֶֶָָֹ
my)ספרא miyecw)אּׁשה ֿ אֹו "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְִִִִֵֶָָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ֿ יהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּכי
ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו אל לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

l`)הּיּדעֹונים" ,hi my)ּבׁשֹוגג זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מּסנהדרין .(dq.)ז' ְְִִֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה
"לּמל להעביר ֿ תּתן k`)לא ,gi my)זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,(cq:)זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר

הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק zeyxlּבידי exqenl ick) ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ
(dxf dcearּומעבירֹו ,(a`d)האׁש אֹותּה dab)על lr)מּצד ֲִִֵַַַָָ

ynn)לצד dkeza `le)זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש" ֿ ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ֿ יּמצא "לא gi,ואמר: mixac) ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

(iאם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

ה'תשע"ד  שבט כ"ג שישי יום

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

. .ÁÓ .·Î .‰Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ï .‡Ï .‚Ï .Ï .‡

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
(dpan)לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ֿ זה ּכל ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ֿ תקים "ולא :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

(ak ,fh mixac).מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
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hay b"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
ה' מזּבח אצל ֿ עץ ּכל אׁשרה ל ֿ תּטע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלה:

"אלהי(`k ,fh mixac)חּיב ― זה לאו על העֹובר , ֱֵֶֶַַָָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,(gk:)מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
אסּורה. ֿ הּמקּדׁש ּבכל ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם

― הקפ"ה ּכלֿהּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ֿ מיני ּבכל ּובּתיה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעבֹודה
לֹו, ֿ ּׁשראּוי ּבמה ֿ מין ּכל ― ולכרֹות להרֹוס ְְְְֲִִִֶַַָָלׂשרֹוף,
לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ּׁשּיהיה ּבמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ׁשּלא היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּונה

ֿ הּמקמֹות" ֿ ּכל את ּתאּבדּון a)"אּבד ,ai my):אמר ועֹוד . ְְְְֵֶַַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו ֿ ּכה אם d)"ּכי ,f my), ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

ֿ מזּבחתם" את "ונּתצּתם עֹוד: b)ואמר ,ai my)ּובדר . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה ּדעבֹודה(v.)אּגב עׂשה מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה ּבתמיהה: אמרּו מצות(`efi)זרה, ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אּכא ּתרּגמה(dpyi)עׂשה !?(dyxit):חסּדא רב ְְְֲִִִֵַָָָ

ספרי ּולׁשֹון my)'ונּתצּתם'". d`x zyxt)אּתה "מּנין : ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ׁשאם ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹומר
וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשחּיב

ההּוא ֿ הּמקֹום מן ֿ ׁשמם את "ואּבדּתם (my)אמרּו: ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אּתה ואין אחריהם, לרּדֹוף מצּוה אּתה ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץ

לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻמצּוה

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלּום
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ֿ הּמתיחס ּומּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּבּתיה

"ּבית ֿ אל תֹועבה ek)תביא ,f my)ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― ׁשהמבּׁשל(ck.)מּמּנה ּבארּו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ תביא "ולא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― אׁשרה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבעצי
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ֿ אל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹועבה

gi)מאּומה" ,bi my)―xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x) ְָ
(bi'ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. ֲֵָָָמעבֹודה

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים
עליהם" וזהב ּכסף ֿ תחמד "לא dk)יתעּלה: ,f my). ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

fi)ּובספרא dkld a dyxt `xwie)ׁשּצּפ נעבדּבארּו, ּויי ְְֱֲִִֵֵֶֶָָ
ֿ תחמד "לא יתעּלה: לאמרֹו ֿ זה את והסמיכּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹאסּורין,
מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר עליהם". וזהב ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכסף

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

― המ"ח עםהּמצוה ּברית מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָהּכֹופרים

ּברית" להם "לאֿתכרת יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ֿ ּׁשּנאמר מה וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּום(mgxl)מּלחמֹול ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּדבר
a)תחּנם" ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,dxf dceara l"fg elaiwe) ְֵַַָָָָ

(.kזרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". להם תּתן "לא :ְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ― נאה ְֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּצּורתֹו

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּפנים, ּובגמרא(eply)יפה . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה h)עבֹודה dkld ` wxt)ּתּתן לא אמרּו: ְְְֲִִֵַָָָָֹ

ֿ תעׂשה. ּבלא ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א עֹובדיהּמצוה ידּורּו ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹעבֹודה

לי" את ֿ יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו "לא (zenyיתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹ
(bl ,bkמּתר זה אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ

יהא ואז זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל עד ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלנּו,
ׁשהּוא ּבזה הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתר
אמרּו וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ"ּגר"

(.cq dxf dcear)ׁשּלא עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו :ִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָלעבֹוד
ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור אל זרה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹעבֹודה

הּבאּור לנּו ּבא ּובמפרׁש k.)מׂשּכירין. my)להם ּתּתן לא : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּקרקע. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחניה

זרה. ֲַָָָּובעבֹודה

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח ֿ אני אׁשר הּגֹוי bk)בחּקת ,k `xwie). ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו נכּפל (myּוכבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻ

(b ,giהּפרּוׁש ּובא .(zenÎixg` zyxt `xtq)אמרּתי לא : ְִֵַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלא

(my)ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְְִֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים (mewnׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

(mc`l wgynוקרקסיֹות(zeigl wgyn mewn)והאסּתטרּיֹות ְְְְְְִִִַָָ
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hayקמח b"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(zc ipipra zethde zegiyl zenle`)מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶאּלה
אֹומר: מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ֿ ּבתירא ּבן יהּודה רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ּתנחֹור ׁשּלא dber)אֹומר: Ð dxxgk eizexry glbi)ולא ְְִֵֶֹֹ
ציצית ey`xa)ּתגּדל zixela)"קֹומי ּתסּפר (gelibוׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַֹ

(eipt cbpky xrydחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ
ּב הּלאו ונכּפל אמרֹו:מלקּות. והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אחריהם" ֿ ּתּנקׁש ּפן ל l)"הּׁשמר ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
―(my)ספרי "הּׁשמר" :(ly ieha)"ּפן" ֿ תעׂשה; ּבלא ְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

―(ly ieha)ׁשּמא ― אחריהם" "ּתּנקׁש ֿ תעׂשה; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלא
ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּתדמה

ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל `mec)ּתאמר: rav)אצא אני ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― הּצבא.("oiqelz")ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְִֵַַַָָָָוידּוע

ּכלֿ(`yipr)ּופקדּתי ועל [...הּמל ֿ ּבני ועל ֿ הּׂשרים על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
נכרי" מלּבּוׁש g)הּלבׁשים ,` diptv)הרחקה לׁשם ֿ זה ּכל . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ֿ מנהגיהם לכל וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתא(fq.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,(xndl)האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא הּדר ֿ מן ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה ֿ העֹוׂשה וכל הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac):ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" ek)"לא ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac): ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,

(ek ,hi `xwie)המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ
ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספת(fq:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt zay `ztqez). ַָ

― הל"א ּכלֹומר:הּמצוה מּלקסֹום, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ההׁשערה ֿ ּכח את העֹוררּות.(cizrl)לעֹורר מּמיני ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היֹותֹו קדם ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ֿ ּבעלי ׁשּכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלפי
ההׁשערה ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ―ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לפיכ והּנכֹון; האמת ּכפי ֿ רב ֿ ּפי על ויארע חזק ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלהם
ׁשּיׁש ּכמֹו זה על זה יתרֹון להם ויׁש ֿ ּׁשיהיה, מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמרּגיׁשים
הּנפׁש. מּכחֹות ֿ ּכח ּבכל זה על זה יתרֹון ֿ אדם ֿ ּבני ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכל
לעׂשֹות האּלּו ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהכרחי
ֿ ּפעּלתֹו את ּולעֹודד ֿ ּכחֹו את ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻאיזה

(dxrydd gk ly)הארץ על ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש .ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מחׁשבּתֹו ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות ְְְְְְֲֵֶַַַַָָֻהּכאֹות

התעּלפּות מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻועֹוׂשה
ּבּמערב ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹויּגיד
עֹור ּביריעת קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּפנימי.
ּבכלֿ מפרסם וזה יּגיד, ּכ ֿ ואחר ּבהן להּביט ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻּומארי
ארּכה עֹור חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקֹום
לעֹורר ֿ אּלּו ּבכל הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מּׁשהּו ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש ֿ הּכח ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאת
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה ְֲִִֶֶֶֶַַַָָאֹו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp)הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
ֿ הּסּוג מן אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: iyegn)הּזה, yeg)הּכח ֿ עֹוררּות ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
(ytpa)הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
(miakekd znkg)מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג ֿ מה מּכל וזּולתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסם [וגֹו'] ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ה' אמר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹקֹוסם,

i)קסמים" ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)?קֹוסם איזהּו : ְְְִִֵֵֵֶָ
סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹזה
"עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻזה

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ai)ּבעצֹו ,c ryed)והעֹובר . ְְְְִִֵֵַַָָ
ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבמעׂשה
אתֿ הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה ֿ ידי על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹעתידֹות

הּקֹוסם ׁשאלת אבל מאד(cala)הּקֹוסם; oi`yמגּנה s`) ְְְֲֵֵֵַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiigּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ׁשּבת(dq.)מקֹומֹות f,ּובתֹוספּתא wxt) ְְְְְְִִֶֶַַָָָָ
(g.ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְְִֵָ

מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית
זה לא ֿ העֹונֹות, את הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם ixd)הרי cala l`ey `ed m` mb)ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ
אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.

חכמים ּולׁשֹון dq:)העינים. oixcdpq)זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ
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hay c"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא ֿ העינים", את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז
קּלּות לכ לאדם(zefixf)ונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ּכ ֿ ואחר אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ֿ מעׂשה ּכל ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא ֿ העינים את אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ ֿ ידי על הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.
ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ֿ הּנמנעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

ה'תשע"ד  שבט כ"ד קודש שבת יום

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר lyוהּוא zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"e "zeny",וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה

אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים
ֿ העקרב",(`sqe)חֹובר את חֹובר ואחד ֿ הּנחׁש את ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּו(miygl)ּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(fq.)ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ֿ הּמתים ipxtkd)מן mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ,ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga miryx"ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ֿ ּׁשּיׁשאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ֿ הּמתים" אל ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא .(:dq): ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― ֿ הּמתים אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא לאו(my)"לא על והעֹובר . ְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
אבל מיתה, חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: ְֲִֵֵֶַַַַַָָָזה,

אסּור זה ci)ּדבר xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe). ֶָָָ

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני hּבעל dyrz `l lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ
(ci xeriy Ð'וגֹו ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֵֶַָָֹ

ויּדעני" אֹוב ספרא(my)וׁשאל ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְְְִִִֵָֹֹ
ֿ הּיּדענים' ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו l`)"'אל ,hi `xwie)אֹוב , ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ

ּפיתֹום זה ―(zenlrp dlbn :enebxzy sykn my)הּמדּבר ְִֵֶַַ
`lמּׁשחיֹו rexfd ly xeaigd mewnl zgzn rnyp elew) ְִֶ
(szkdאּלּו הרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;(mnvr md) ְְְְֲִִִֵֵֵַַ

והּנׁשאל ּבאזהרה".(uriiznd)ּבסקילה; ּבהם ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

― הל"ד ֿ מעׂשההּמצוה מּכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא eciÎzbydaאם dielz dpi`y) ְְִִֵַָָ

(aixwnd lyלא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּסנהדרין .(fq.)ז' ְְִִֶַ

― המ"ג הּצדעים,הּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
(ofe`d cily gvnd wlg)תּקפּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְִִֶַַָֹוהּוא

ראׁשכם" fk)(ּפאת ,hi `xwieּכדי הּוא הּזה הּלאו וגם . ְְְְֵֶֶַַַַָֹ
עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ּולפיכ ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹובדי

יבמֹות ּבמּסכת לבאר ּכלֿ(d.)הצרכּו "הּקפת ואמרּו: ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֻ
האּסּור ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹהראׁש
ׁשעֹוׂשים ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ּבכ אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹּכמרי
לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהתּדּמּות
מלקּות וחּיב ֿ הראׁש; ּכל עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
ּכלֿ ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ֿ צדע ּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ֿ ּפי ֿ על אף מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)ׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ֿ חלק ּכל על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.(k.)מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד ֿ הּזקן,הּמצוה את מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
והּלחי ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויׁש
והּלחי ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהעליֹון
הּלאו ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹהּתחּתֹון

"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא זה: לפי(my)ּבלׁשֹון , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
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קמט hay b"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(zc ipipra zethde zegiyl zenle`)מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶאּלה
אֹומר: מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ֿ ּבתירא ּבן יהּודה רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ּתנחֹור ׁשּלא dber)אֹומר: Ð dxxgk eizexry glbi)ולא ְְִֵֶֹֹ
ציצית ey`xa)ּתגּדל zixela)"קֹומי ּתסּפר (gelibוׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַֹ

(eipt cbpky xrydחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ
ּב הּלאו ונכּפל אמרֹו:מלקּות. והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אחריהם" ֿ ּתּנקׁש ּפן ל l)"הּׁשמר ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
―(my)ספרי "הּׁשמר" :(ly ieha)"ּפן" ֿ תעׂשה; ּבלא ְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

―(ly ieha)ׁשּמא ― אחריהם" "ּתּנקׁש ֿ תעׂשה; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלא
ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּתדמה

ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל `mec)ּתאמר: rav)אצא אני ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― הּצבא.("oiqelz")ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְִֵַַַָָָָוידּוע

ּכלֿ(`yipr)ּופקדּתי ועל [...הּמל ֿ ּבני ועל ֿ הּׂשרים על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
נכרי" מלּבּוׁש g)הּלבׁשים ,` diptv)הרחקה לׁשם ֿ זה ּכל . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ֿ מנהגיהם לכל וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתא(fq.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,(xndl)האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא הּדר ֿ מן ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה ֿ העֹוׂשה וכל הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac):ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" ek)"לא ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac): ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,

(ek ,hi `xwie)המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ
ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספת(fq:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt zay `ztqez). ַָ

― הל"א ּכלֹומר:הּמצוה מּלקסֹום, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ההׁשערה ֿ ּכח את העֹוררּות.(cizrl)לעֹורר מּמיני ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היֹותֹו קדם ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ֿ ּבעלי ׁשּכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלפי
ההׁשערה ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ―ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לפיכ והּנכֹון; האמת ּכפי ֿ רב ֿ ּפי על ויארע חזק ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלהם
ׁשּיׁש ּכמֹו זה על זה יתרֹון להם ויׁש ֿ ּׁשיהיה, מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמרּגיׁשים
הּנפׁש. מּכחֹות ֿ ּכח ּבכל זה על זה יתרֹון ֿ אדם ֿ ּבני ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכל
לעׂשֹות האּלּו ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהכרחי
ֿ ּפעּלתֹו את ּולעֹודד ֿ ּכחֹו את ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻאיזה

(dxrydd gk ly)הארץ על ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש .ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מחׁשבּתֹו ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות ְְְְְְֲֵֶַַַַָָֻהּכאֹות

התעּלפּות מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻועֹוׂשה
ּבּמערב ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹויּגיד
עֹור ּביריעת קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּפנימי.
ּבכלֿ מפרסם וזה יּגיד, ּכ ֿ ואחר ּבהן להּביט ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻּומארי
ארּכה עֹור חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקֹום
לעֹורר ֿ אּלּו ּבכל הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מּׁשהּו ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש ֿ הּכח ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאת
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה ְֲִִֶֶֶֶַַַָָאֹו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp)הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
ֿ הּסּוג מן אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: iyegn)הּזה, yeg)הּכח ֿ עֹוררּות ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
(ytpa)הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
(miakekd znkg)מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג ֿ מה מּכל וזּולתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסם [וגֹו'] ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ה' אמר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹקֹוסם,

i)קסמים" ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)?קֹוסם איזהּו : ְְְִִֵֵֵֶָ
סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹזה
"עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻזה

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ai)ּבעצֹו ,c ryed)והעֹובר . ְְְְִִֵֵַַָָ
ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבמעׂשה
אתֿ הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה ֿ ידי על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹעתידֹות

הּקֹוסם ׁשאלת אבל מאד(cala)הּקֹוסם; oi`yמגּנה s`) ְְְֲֵֵֵַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiigּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ׁשּבת(dq.)מקֹומֹות f,ּובתֹוספּתא wxt) ְְְְְְִִֶֶַַָָָָ
(g.ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְְִֵָ

מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית
זה לא ֿ העֹונֹות, את הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם ixd)הרי cala l`ey `ed m` mb)ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ
אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.

חכמים ּולׁשֹון dq:)העינים. oixcdpq)זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ
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hay c"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא ֿ העינים", את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז
קּלּות לכ לאדם(zefixf)ונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ּכ ֿ ואחר אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ֿ מעׂשה ּכל ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא ֿ העינים את אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ ֿ ידי על הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.
ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ֿ הּנמנעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

ה'תשע"ד  שבט כ"ד קודש שבת יום

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר lyוהּוא zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"e "zeny",וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה

אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים
ֿ העקרב",(`sqe)חֹובר את חֹובר ואחד ֿ הּנחׁש את ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּו(miygl)ּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(fq.)ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ֿ הּמתים ipxtkd)מן mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ,ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga miryx"ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ֿ ּׁשּיׁשאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ֿ הּמתים" אל ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא .(:dq): ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― ֿ הּמתים אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא לאו(my)"לא על והעֹובר . ְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
אבל מיתה, חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: ְֲִֵֵֶַַַַַָָָזה,

אסּור זה ci)ּדבר xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe). ֶָָָ

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני hּבעל dyrz `l lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ
(ci xeriy Ð'וגֹו ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֵֶַָָֹ

ויּדעני" אֹוב ספרא(my)וׁשאל ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְְְִִִֵָֹֹ
ֿ הּיּדענים' ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו l`)"'אל ,hi `xwie)אֹוב , ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ

ּפיתֹום זה ―(zenlrp dlbn :enebxzy sykn my)הּמדּבר ְִֵֶַַ
`lמּׁשחיֹו rexfd ly xeaigd mewnl zgzn rnyp elew) ְִֶ
(szkdאּלּו הרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;(mnvr md) ְְְְֲִִִֵֵֵַַ

והּנׁשאל ּבאזהרה".(uriiznd)ּבסקילה; ּבהם ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

― הל"ד ֿ מעׂשההּמצוה מּכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא eciÎzbydaאם dielz dpi`y) ְְִִֵַָָ

(aixwnd lyלא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּסנהדרין .(fq.)ז' ְְִִֶַ

― המ"ג הּצדעים,הּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
(ofe`d cily gvnd wlg)תּקפּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְִִֶַַָֹוהּוא

ראׁשכם" fk)(ּפאת ,hi `xwieּכדי הּוא הּזה הּלאו וגם . ְְְְֵֶֶַַַַָֹ
עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ּולפיכ ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹובדי

יבמֹות ּבמּסכת לבאר ּכלֿ(d.)הצרכּו "הּקפת ואמרּו: ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֻ
האּסּור ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹהראׁש
ׁשעֹוׂשים ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ּבכ אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹּכמרי
לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהתּדּמּות
מלקּות וחּיב ֿ הראׁש; ּכל עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
ּכלֿ ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ֿ צדע ּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ֿ ּפי ֿ על אף מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)ׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ֿ חלק ּכל על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.(k.)מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד ֿ הּזקן,הּמצוה את מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
והּלחי ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויׁש
והּלחי ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהעליֹון
הּלאו ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹהּתחּתֹון

"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא זה: לפי(my)ּבלׁשֹון , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
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hayקנ c"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש
הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, (zeknּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ

(.kהּזקן "ועל :(eglb m`)חמּׁשה(zeiewln)מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ
נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים

ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת (myּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
(.`kאליעזר רּבי קסבר "אלמא :iaxy ok m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ

(xaeq xfril`ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו
`xfril)קּמא iax lr wlegd)וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ

ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ֿ זקנם. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ּגםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּגברים

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ֿ ילּבׁש "ולא d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ֿ ּגבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכל
זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ֿ הּטבעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאת
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים ie`x)הּקמעֹות ,zernwd egilviy icky)ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ֿ ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

ֿ אּׁשה" על ֿ ּגבר ּבתכׁשיט(my)כלי הּמתקּׁשטת ֿ אּׁשה וכל . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבגּופנּוהּמצוה מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול `mec)ּבצבעי wexi oeeba rav)ּכדר וזּולתם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים
קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.

ּבכם" תּתנּו gk)לא ,hi `xwie)חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלקּות,

― המ"ה אתֿהּמצוה מּלׂשרֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָעצמנּו,

תתּגדדּו" "לא `)יתעּלה: ,ci mixac)זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

gk)ּבבׂשרכם" ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
(:bi)ּדקרא ׁשּגּופיּה :(weqtd xwir)מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
zipey`xd)לגּופיּה(jxvp)ליּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו `la)לא ze`l). ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".(k`.)ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:

(gk ,gi `Îmikln)―dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)
(ilka wx `idאמרּו ּוכבר .(:bi zenai)ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ

"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין iw.)וזה oixcdpq)הּמחזיק ֿ "ּכל : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ֿ יהיה ולא ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

(d ,fi xacna)ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד ֿ נא "הבא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)―yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(.k).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו `)"ולא ,ci mixac). ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה ֿ יקרחה "לא ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

d)ּבראׁשם" ,`k `xwie)ֿׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ֿ הראׁש ּכל על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ֿ הּמגּלה וכל ראׁשֹו(gxewd)"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ֿ קרחה ּכל על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ֿ ּׁשּכפל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמה

ׂשרטת" הּמצוה,(my)יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .(k`.)ּכמֹו ְְְִֵֶַָ
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i"yx
(ÁÈ).ÔÂÓ¯ ˙È·:זרה עבודה על È˙ÈÂÁ˙˘‰Â.שם

ידי: על נשען והוא אדוני כששוחה כרחי,
(ËÈ).ı¯‡ ˙¯·Îכמו קרקע, של מדה ה שם (ישעיהו

בלע''ז:י) ארפינ''ט כרם, צמדי :(Î).‰ÓÂ‡Ó חסר
למום: זו לקיחה שהיתה לפי ÏÂÙÈÂ.(Î‡)אל''ף,

ששלחך:‰Ï‡Â.(Î‚)ואתרכין: ·˘Èהשבע
.ÌÈË¯Áכמו וסודרין, בגדים כב)מיני ג :(שם

יונתן  אבל מנחם. חברו כך והחריטים, המטפחות

תרגם  ישעיהו שבספר ואת 'פלדסין', זה תרגם
בשני  חריטים, בשני אומרין: והפותרין 'מחכיא'.

בלע''ז: פירדיי''ש ארוכים, ÂÈ¯Ú.כיסין È˘ Ï‡ של
ÂÈÙÏ.נעמן: Â‡˘ÈÂ:גחזי ‡Ï(Î„)לפני ‡·ÈÂ

.ÏÙÂÚ‰:כסי לאתר יונתן: Ì„ÈÓ.תרגם Á˜ÈÂ מיד
נעמן: נערי ‰‡ÌÈ˘.שני ˙‡ ÁÏ˘ÈÂ יראה שלא
אלישע: ‰ÛÒÎ.(ÂÎ)אותם ˙‡ ˙Á˜Ï ˙Ú‰

וגו': וזיתים בגדים ממנו ולקחת להתעשר,

cec zcevn
(ÁÈ).‰Ê‰ ¯·„Ï לסלוח לה' בעבורו  שיעתיר מהנביא, שאל 

בענין: האמור הדבר על  È„È.לו ÏÚ ÔÚ˘ ‡Â‰Âבואו בעת
עמו: אני גם אשתחוה  כרחי ובעל  ·‰˘˙È˙ÈÂÁ.להשתחות 

ה': לי  יסלח  ההיא, ההשתחואה חשבÓ‡ÈÂ¯.(Î)ובדבר
Í˘Á.בלבו : ‰‰ הואיל מליתן, נעמן את מנע לומר: רוצה 

מידו: מקחת עצמו  ‰'.ומנע ÈÁשלא נשבע הריני כאומר,
מה: דבר  ממנו ואקח אחריו ארוץ אם  כי  כן, ‰Ï‡Â.(Î‚)יהיה 

להנביא: במנחה להרבות היה חפץ ·Â.כי ı¯ÙÈÂהפציר נעמן
נעמן ירגיש  לבל  גחזי, מיאן ובתחילה ככרים, לקחת בגחזי 

עצמו: מדעת אותם:ÈÂˆ¯.שבא  ישאו לשהם  לעבדיו, ונתנם וכו', ככרים  קשר ‰ÏÙÂÚ.(Î„)נעמן Ï‡ וכן המגדל, (ישיעה אל 

יד) מי:לב יראה לבל  חושך, למקום לומר : ורוצה באל''ף האופל  כמו או , ובחן. עופל  :.„˜ÙÈÂ:שמור בבית ‰‡ÌÈ˘.הניחם ˙‡
נע תבוא:ÔÈ‡Ó.(Î‰)מן:נערי ‰ÍÏ.(ÂÎ)מהיכן È·Ï ‡Ï הפך כאשר  עמך , לבי הלך  לא  וכי פה, ישבתי שאני עם לומר: רצה

וכו': שאין‰Ú˙.איש במקום הנס מן להנות ראוי וכי  הנס, בדבר היא באה  הלא  הכסף, את  ממנו לקבל  ראוי ההיא  בעת וכי
·‚„ÌÈ.דחק: ˙Á˜ÏÂ:רב עושר שהוא  עם לקחת , לך  היה  לא וכו', וזיתים  בגדים לך נותן היה אם  יחסרÚ¯ˆÂ˙.(ÊÎ)ואפילו

הצרעת: וגם לך , נתון  הכסף וכאומר , הדברים , וכמ''שÏ˘Î‚.ראשית  היא, לבנה הצרעת ד)כי יג לבנה:(ויקרא בהרת  ואם . :

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÔÂÓ¯ ˙È·:רמון ששמה  זרה  עבודת  Î·¯˙.(ËÈ)בית

וכן מיל , ז)הוא  מח ארץ :(בראשית כברת :(Î).Í˘Áכמו מנע ,
טז) כב חשכת:(שם ולא  :(‡Î).ÏÂÙÈÂכמו הטיה, כד ענין (שם

הגמל :סד) מעל ותפול  :.ÌÂÏ˘‰:השאלה ‰Ï‡Â.(Î‚)בה''א
כמו ג)רצה, ו ולך :(לקמן נא הואל :.ıÂ¯ÙÈÂמן הפוך הוא

היא: והיא  כמוÈÂˆ¯.ויפצר , טז)וקשר, ח תעודה:(ישעיהו צור  :
.ÌÈËÈ¯Áוכן כיסים, כב)מין ג והחריטים:(שם והמטפחות :

(‰Î).‰‡Â ‰‡:ולפה לפה 



קני hay c"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש
הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, (zeknּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ

(.kהּזקן "ועל :(eglb m`)חמּׁשה(zeiewln)מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ
נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים

ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת (myּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
(.`kאליעזר רּבי קסבר "אלמא :iaxy ok m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ

(xaeq xfril`ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו
`xfril)קּמא iax lr wlegd)וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ

ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ֿ זקנם. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ּגםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּגברים

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ֿ ילּבׁש "ולא d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ֿ ּגבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכל
זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ֿ הּטבעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאת
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים ie`x)הּקמעֹות ,zernwd egilviy icky)ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ֿ ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

ֿ אּׁשה" על ֿ ּגבר ּבתכׁשיט(my)כלי הּמתקּׁשטת ֿ אּׁשה וכל . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבגּופנּוהּמצוה מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול `mec)ּבצבעי wexi oeeba rav)ּכדר וזּולתם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים
קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.

ּבכם" תּתנּו gk)לא ,hi `xwie)חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלקּות,

― המ"ה אתֿהּמצוה מּלׂשרֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָעצמנּו,

תתּגדדּו" "לא `)יתעּלה: ,ci mixac)זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

gk)ּבבׂשרכם" ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
(:bi)ּדקרא ׁשּגּופיּה :(weqtd xwir)מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
zipey`xd)לגּופיּה(jxvp)ליּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו `la)לא ze`l). ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".(k`.)ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:

(gk ,gi `Îmikln)―dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)
(ilka wx `idאמרּו ּוכבר .(:bi zenai)ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ

"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין iw.)וזה oixcdpq)הּמחזיק ֿ "ּכל : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ֿ יהיה ולא ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

(d ,fi xacna)ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד ֿ נא "הבא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)―yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(.k).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו `)"ולא ,ci mixac). ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה ֿ יקרחה "לא ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

d)ּבראׁשם" ,`k `xwie)ֿׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ֿ הראׁש ּכל על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ֿ הּמגּלה וכל ראׁשֹו(gxewd)"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ֿ קרחה ּכל על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ֿ ּׁשּכפל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמה

ׂשרטת" הּמצוה,(my)יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .(k`.)ּכמֹו ְְְִֵֶַָ
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ézç÷ìå åéøçà ézöø-íà-ék ýåýé-éç àéáä-øLà úà Bãiî úçwî äfä énøàä ïîòð-úà éðãà Cùç̈©Ÿ́£Ÿ¦À¤©£¨³¨«£¨¦Æ©¤½¦©¬©¦¨−¥´£¤¥¦®©§Ÿ̈Æ¦«¦©´§¦©£½̈§¨©§¦¬

äîeàî Bzàî('à øñç à"ð):àëäákønä ìòî ìtiå åéøçà õø ïîòð äàøiå ïîòð éøçà éæçéb ócøiå ¥¦−§«¨©¦§¬Ÿ¥£¦−©£¥´©«£¨®©¦§¤³©«£¨Æ¨´©£½̈©¦ºŸ¥©¯©¤§¨¨²
:íBìLä øîàiå Búàø÷ìáëíéøòð-éðL éìà eàa äæ äzò äpä øîàì éðçìL éðãà íBìL | øîàiå ¦§¨−©¬Ÿ¤£¨«©Ÿ́¤¨À£Ÿ¦»§¨©´¦¥Ÿ¼¦¥´©¿̈¤Â¨´¥©¯§¥«§¨¦²

:íéãâa úBôìç ézLe óñk-økk íäì àp-äðz íéàéápä éðaî íéøôà øäîâëç÷ ìàBä ïîòð øîàiå ¥©¬¤§©−¦¦§¥´©§¦¦®§¨¨³¨¤Æ¦©¤½¤§¥−£¦¬§¨¦«©´Ÿ¤©£½̈¥−©´
:åéðôì eàNiå åéøòð éðL-ìà ïziå íéãâa úBôìç ézLe íéèøç éðLa óñk íéøkk øöiå Ba-õøôiå íéøkk¦¨¨®¦©¦§¨À©¨©Á¦§©¸¦¤¹¤¦§¥´£¦¦À§¥Æ£¦´§¨¦½©¦¥Æ¤§¥´§¨½̈©¦§−§¨¨«
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i"yx
(ÁÈ).ÔÂÓ¯ ˙È·:זרה עבודה על È˙ÈÂÁ˙˘‰Â.שם

ידי: על נשען והוא אדוני כששוחה כרחי,
(ËÈ).ı¯‡ ˙¯·Îכמו קרקע, של מדה ה שם (ישעיהו

בלע''ז:י) ארפינ''ט כרם, צמדי :(Î).‰ÓÂ‡Ó חסר
למום: זו לקיחה שהיתה לפי ÏÂÙÈÂ.(Î‡)אל''ף,

ששלחך:‰Ï‡Â.(Î‚)ואתרכין: ·˘Èהשבע
.ÌÈË¯Áכמו וסודרין, בגדים כב)מיני ג :(שם

יונתן  אבל מנחם. חברו כך והחריטים, המטפחות

תרגם  ישעיהו שבספר ואת 'פלדסין', זה תרגם
בשני  חריטים, בשני אומרין: והפותרין 'מחכיא'.

בלע''ז: פירדיי''ש ארוכים, ÂÈ¯Ú.כיסין È˘ Ï‡ של
ÂÈÙÏ.נעמן: Â‡˘ÈÂ:גחזי ‡Ï(Î„)לפני ‡·ÈÂ

.ÏÙÂÚ‰:כסי לאתר יונתן: Ì„ÈÓ.תרגם Á˜ÈÂ מיד
נעמן: נערי ‰‡ÌÈ˘.שני ˙‡ ÁÏ˘ÈÂ יראה שלא
אלישע: ‰ÛÒÎ.(ÂÎ)אותם ˙‡ ˙Á˜Ï ˙Ú‰

וגו': וזיתים בגדים ממנו ולקחת להתעשר,

cec zcevn
(ÁÈ).‰Ê‰ ¯·„Ï לסלוח לה' בעבורו  שיעתיר מהנביא, שאל 

בענין: האמור הדבר על  È„È.לו ÏÚ ÔÚ˘ ‡Â‰Âבואו בעת
עמו: אני גם אשתחוה  כרחי ובעל  ·‰˘˙È˙ÈÂÁ.להשתחות 

ה': לי  יסלח  ההיא, ההשתחואה חשבÓ‡ÈÂ¯.(Î)ובדבר
Í˘Á.בלבו : ‰‰ הואיל מליתן, נעמן את מנע לומר: רוצה 

מידו: מקחת עצמו  ‰'.ומנע ÈÁשלא נשבע הריני כאומר,
מה: דבר  ממנו ואקח אחריו ארוץ אם  כי  כן, ‰Ï‡Â.(Î‚)יהיה 

להנביא: במנחה להרבות היה חפץ ·Â.כי ı¯ÙÈÂהפציר נעמן
נעמן ירגיש  לבל  גחזי, מיאן ובתחילה ככרים, לקחת בגחזי 

עצמו: מדעת אותם:ÈÂˆ¯.שבא  ישאו לשהם  לעבדיו, ונתנם וכו', ככרים  קשר ‰ÏÙÂÚ.(Î„)נעמן Ï‡ וכן המגדל, (ישיעה אל 

יד) מי:לב יראה לבל  חושך, למקום לומר : ורוצה באל''ף האופל  כמו או , ובחן. עופל  :.„˜ÙÈÂ:שמור בבית ‰‡ÌÈ˘.הניחם ˙‡
נע תבוא:ÔÈ‡Ó.(Î‰)מן:נערי ‰ÍÏ.(ÂÎ)מהיכן È·Ï ‡Ï הפך כאשר  עמך , לבי הלך  לא  וכי פה, ישבתי שאני עם לומר: רצה

וכו': שאין‰Ú˙.איש במקום הנס מן להנות ראוי וכי  הנס, בדבר היא באה  הלא  הכסף, את  ממנו לקבל  ראוי ההיא  בעת וכי
·‚„ÌÈ.דחק: ˙Á˜ÏÂ:רב עושר שהוא  עם לקחת , לך  היה  לא וכו', וזיתים  בגדים לך נותן היה אם  יחסרÚ¯ˆÂ˙.(ÊÎ)ואפילו

הצרעת: וגם לך , נתון  הכסף וכאומר , הדברים , וכמ''שÏ˘Î‚.ראשית  היא, לבנה הצרעת ד)כי יג לבנה:(ויקרא בהרת  ואם . :

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÔÂÓ¯ ˙È·:רמון ששמה  זרה  עבודת  Î·¯˙.(ËÈ)בית

וכן מיל , ז)הוא  מח ארץ :(בראשית כברת :(Î).Í˘Áכמו מנע ,
טז) כב חשכת:(שם ולא  :(‡Î).ÏÂÙÈÂכמו הטיה, כד ענין (שם

הגמל :סד) מעל ותפול  :.ÌÂÏ˘‰:השאלה ‰Ï‡Â.(Î‚)בה''א
כמו ג)רצה, ו ולך :(לקמן נא הואל :.ıÂ¯ÙÈÂמן הפוך הוא

היא: והיא  כמוÈÂˆ¯.ויפצר , טז)וקשר, ח תעודה:(ישעיהו צור  :
.ÌÈËÈ¯Áוכן כיסים, כב)מין ג והחריטים:(שם והמטפחות :

(‰Î).‰‡Â ‰‡:ולפה לפה 
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i"yx
(ËÏ).ÂÁÂ˘ÈÂ ÂËÚÓÈÂ שוחין היו מתחלה והם

ויגון: רעה מעוצר Ô‡ˆÎ(Ó‡)ומועטין Ì˘ÈÂ
.˙ÂÁÙ˘Ó:רבים כצאן זרעו משפחת האביון וישם

(·Ó).‰ˆÙ˜ידך את תקפוץ לא כמו (דברים סתמה

È·Ï.(·):ט"ו) ÔÂÎ:עמך È„Â·Î.נאמן Û‡ מה הוא
ד"א לך. משורר È„Â·Î.שאני Û‡ לא כבודי לפי אף

כבוד: לעצמי אחלק ולא לו לשורר ‡ÈÚ¯‰(‚)אמנע
.¯Á˘ את מעורר ואני מעוררם השחר מלכים שאר דרך

מעוררני  והכנור שהנבל לילה חצות קם שאני השחר

של  ממטתו למעלה תלוי היה כנור רבותינו שאמרו כמו
בו  מנשבת צפונית רוח הלילה חצי שהגיע כיון דוד

מאליו: מנגן ˘ÌÈÓ.(‰)והוא ÏÚÓ אומר אחד וכתוב
נ"ז) לשמה (לעיל בעושין כאן רבותינו פירשו שמים, עד

לשמה: שלא בעושין וידידיך ÈÚÂ.(Ê)כאן עמך שכל
בי: ·˜„˘Â.(Á)תלוין ¯·„ ÌÈ‰Ï‡ ויבא שאמלוך

בדברו, ואעלוז ח)העת פסוק ס' פרשה לעיל ‡ÏÁ˜‰:(עיין
.ÌÎ˘ כמו חלק שכם לישראל, אויבי ארץ אחלקה

מ"ח)(בר  אחיך,אשית על אחד אמדד)שכם סכות :(ועמק

cec zcevn
(ÊÏ).Â˘ÚÈÂ:והכרמים ˙·Â‡‰.השדות  È¯Ùיעשו הכרמים

תבואה : והשדות בעונםÂËÚÓÈÂ.(ËÏ)פרי כי בהפוך  וכן ר"ל
ועכובה עצורה  תהיה  אשר הרעה מן  לעפר  עד  וישוחו  ימעטו 

עליהם : תהי ' אשר היגון  ומן יביא˘ÍÙÂ.(Ó)אצלם  פעמים
נדיבים: על הרבה ללכתÌÚ˙ÈÂ.בזיון תועים אותם  עושה

בדעתם: שוגים  ר "ל  ישר בדרך לא תוהו ÈÂ˘‚·.(Ó‡)באורח
בו שהיה העוני מן  האביון את מחזק  כי  בהפוך  וכן  ר"ל 

הצאן: כעדרי רבות משפחות  ÌÈ¯˘È.(Ó·)ומוליד Â‡¯È
להאביון: הבאה המקום:ÂÁÓ˘ÈÂ.הטובה  מהשגחת  ÏÂÚ‰.בראותם ÏÎÂיראה כי על מלדבר ויבוש  פיו יסגור עולה איש  כל 

ההשגחה : ÌÎÁ.(Ó‚)מפלאות  ÈÓ ר"ל ה ' חסדי אליו מתבוננים יהיו הדברים  אלה בלבו  וישמור  בחכמה לבו נשאו אשר מי
אותם : ויבן ה' חסדי  אליו נגלים יהיו הלב על הדברים אלה בך ‡ÌÈ‰Ï.(·)בשום להאמין עמך  נכון לבי הנה  אלהים אתה

אשיר לך :ולזה ואזמרה È„Â·Î.ה Û‡:רוחניותם כפי לה' תשיר נשמתי  וכנורÂÚ¯‰.(‚)אף  הנבל  אתה מליצה בדרך  אמר 
בשחר: אותך  אעירה  בעת  לה' לזמר עצמך  את  ˘ÌÈÓ.(‰)עורה  ÏÚÓגבהות מערך גדולה יותר ר"ל השמים מעל  עולה חסדך 

השחקים:‡Í˙Ó.שמים: גבהות כערך  גדולה  הבטחתך שאתה¯ÓÂ‰.(Â)אמתת לכל  הראה ר"ל  השמים על לשבת עצמך הרם
למעלה: גבור  ומכ"ש  יחשב לגבור  למעלה חלש אפילו כי בתחתונים  ידך  ומשלה ממעל בשמים הארץÏÚÂ.יושב  כל  על הראה

לי :ÔÚÓÏ.(Ê)כבודך: אף וענה בימינך  למו הושיעה יחלצון שידידיך  ·˜„˘Â.(Á)בכדי נביאיו„·¯ ע "י דבר  קדשו ברוח 
גלולים : העובדי את אנצח כי במלכותו ואשמח  המדה:‡ÏÁ˜‰.שאעלוז  בחבל  לישראל  חלקים  אחלק גלולים העובדי מקומות 

oeiv zcevn
(ËÏ).ÂÁÂ˘ÈÂעוזרי שחחו תחתיו כמו  כפיפות  שפלות  ענין 
ט)רהב  אותךÂÚÓˆ¯.:(איוב נא נעצרה  כמו העכבה (שופטים ענין 

מתן :ÌÈ·È„.(Ó):יג) בעלי שרים סגרה˜Ùˆ‰.(Ó·)ר "ל 
רחמיו  באף קפץ אם עז)כמו  תקראÈ„Â·Î.(·):(לעיל כן

באומות:·ÌÈÓÂ‡Ï.(„)בקר:˘Á¯.(‚)הנשמה:
(Ê).ÔÂˆÏÁÈ:הוצאה כי˘ÌÎ.(Á)ענין כמו חלק  ענין

שכם כא)תשימני :(לעיל
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i"yx
(ËÏ).ÂÁÂ˘ÈÂ ÂËÚÓÈÂ שוחין היו מתחלה והם

ויגון: רעה מעוצר Ô‡ˆÎ(Ó‡)ומועטין Ì˘ÈÂ
.˙ÂÁÙ˘Ó:רבים כצאן זרעו משפחת האביון וישם

(·Ó).‰ˆÙ˜ידך את תקפוץ לא כמו (דברים סתמה

È·Ï.(·):ט"ו) ÔÂÎ:עמך È„Â·Î.נאמן Û‡ מה הוא
ד"א לך. משורר È„Â·Î.שאני Û‡ לא כבודי לפי אף

כבוד: לעצמי אחלק ולא לו לשורר ‡ÈÚ¯‰(‚)אמנע
.¯Á˘ את מעורר ואני מעוררם השחר מלכים שאר דרך

מעוררני  והכנור שהנבל לילה חצות קם שאני השחר

של  ממטתו למעלה תלוי היה כנור רבותינו שאמרו כמו
בו  מנשבת צפונית רוח הלילה חצי שהגיע כיון דוד

מאליו: מנגן ˘ÌÈÓ.(‰)והוא ÏÚÓ אומר אחד וכתוב
נ"ז) לשמה (לעיל בעושין כאן רבותינו פירשו שמים, עד

לשמה: שלא בעושין וידידיך ÈÚÂ.(Ê)כאן עמך שכל
בי: ·˜„˘Â.(Á)תלוין ¯·„ ÌÈ‰Ï‡ ויבא שאמלוך

בדברו, ואעלוז ח)העת פסוק ס' פרשה לעיל ‡ÏÁ˜‰:(עיין
.ÌÎ˘ כמו חלק שכם לישראל, אויבי ארץ אחלקה

מ"ח)(בר  אחיך,אשית על אחד אמדד)שכם סכות :(ועמק

cec zcevn
(ÊÏ).Â˘ÚÈÂ:והכרמים ˙·Â‡‰.השדות  È¯Ùיעשו הכרמים

תבואה : והשדות בעונםÂËÚÓÈÂ.(ËÏ)פרי כי בהפוך  וכן ר"ל
ועכובה עצורה  תהיה  אשר הרעה מן  לעפר  עד  וישוחו  ימעטו 

עליהם : תהי ' אשר היגון  ומן יביא˘ÍÙÂ.(Ó)אצלם  פעמים
נדיבים: על הרבה ללכתÌÚ˙ÈÂ.בזיון תועים אותם  עושה

בדעתם: שוגים  ר "ל  ישר בדרך לא תוהו ÈÂ˘‚·.(Ó‡)באורח
בו שהיה העוני מן  האביון את מחזק  כי  בהפוך  וכן  ר"ל 

הצאן: כעדרי רבות משפחות  ÌÈ¯˘È.(Ó·)ומוליד Â‡¯È
להאביון: הבאה המקום:ÂÁÓ˘ÈÂ.הטובה  מהשגחת  ÏÂÚ‰.בראותם ÏÎÂיראה כי על מלדבר ויבוש  פיו יסגור עולה איש  כל 

ההשגחה : ÌÎÁ.(Ó‚)מפלאות  ÈÓ ר"ל ה ' חסדי אליו מתבוננים יהיו הדברים  אלה בלבו  וישמור  בחכמה לבו נשאו אשר מי
אותם : ויבן ה' חסדי  אליו נגלים יהיו הלב על הדברים אלה בך ‡ÌÈ‰Ï.(·)בשום להאמין עמך  נכון לבי הנה  אלהים אתה

אשיר לך :ולזה ואזמרה È„Â·Î.ה Û‡:רוחניותם כפי לה' תשיר נשמתי  וכנורÂÚ¯‰.(‚)אף  הנבל  אתה מליצה בדרך  אמר 
בשחר: אותך  אעירה  בעת  לה' לזמר עצמך  את  ˘ÌÈÓ.(‰)עורה  ÏÚÓגבהות מערך גדולה יותר ר"ל השמים מעל  עולה חסדך 

השחקים:‡Í˙Ó.שמים: גבהות כערך  גדולה  הבטחתך שאתה¯ÓÂ‰.(Â)אמתת לכל  הראה ר"ל  השמים על לשבת עצמך הרם
למעלה: גבור  ומכ"ש  יחשב לגבור  למעלה חלש אפילו כי בתחתונים  ידך  ומשלה ממעל בשמים הארץÏÚÂ.יושב  כל  על הראה

לי :ÔÚÓÏ.(Ê)כבודך: אף וענה בימינך  למו הושיעה יחלצון שידידיך  ·˜„˘Â.(Á)בכדי נביאיו„·¯ ע "י דבר  קדשו ברוח 
גלולים : העובדי את אנצח כי במלכותו ואשמח  המדה:‡ÏÁ˜‰.שאעלוז  בחבל  לישראל  חלקים  אחלק גלולים העובדי מקומות 

oeiv zcevn
(ËÏ).ÂÁÂ˘ÈÂעוזרי שחחו תחתיו כמו  כפיפות  שפלות  ענין 
ט)רהב  אותךÂÚÓˆ¯.:(איוב נא נעצרה  כמו העכבה (שופטים ענין 

מתן :ÌÈ·È„.(Ó):יג) בעלי שרים סגרה˜Ùˆ‰.(Ó·)ר "ל 
רחמיו  באף קפץ אם עז)כמו  תקראÈ„Â·Î.(·):(לעיל כן

באומות:·ÌÈÓÂ‡Ï.(„)בקר:˘Á¯.(‚)הנשמה:
(Ê).ÔÂˆÏÁÈ:הוצאה כי˘ÌÎ.(Á)ענין כמו חלק  ענין

שכם כא)תשימני :(לעיל
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
חנינא: רבי על הגמרא מקשה ב: עמוד ס øîbבמשנתינו,ïðzדף àlL ãò íà §©¦©¤Ÿ¨©

ícä CtLð íéðôaL úBðzîהפר øçàשל íc àéáéאחר פר ישחט -øBæçéå ©¨¤¦§¦¦§©©¨¨¦¨©¥§©£
äféå מדמו.íéðôaî äléçza:הגמרא àúéàמקשה íàå הקטורת שחפינת §©¤©§¦¨¦¦§¦§¦¦¨

כלום, אינה הפר לשחיטת déìשהקדימה éòaî ïBtçéå øBæçé שחיטת לאחר הלא - ©£§©§¦¨¥¥
הקטורת  חפינת את שהקדים נמצא כך לא שאם ולחפון, לחזור צריך השני הפר

השני. הפר לשחיטת

השני, הפר שחיטת אחר ולהקטיר לחפון צריך אכן הגמרא: מתרצת א. עמוד סא דף

שכן המשנה זאת כתבה לא מקום éøééîומכל à÷ àì úøBè÷a המשנה אין - ¦§¤Ÿ¨©§¦
עוסקת.

,øt ìL Bîc ïzî íãB÷ BèçML øéòN ,àìeò øîà מתן לאחר לשוחטו לו והיה ¨©¨¨¦¤§¨¤©©¨¤©
בפנים, íeìk,הדם àìå äNò àì:הגמרא מקשה מעכב. ícשסדרן íéc÷ä ,ïðz Ÿ¨¨§Ÿ§§©¦§¦©

,øtä íc øçà øéòùä ícî äféå øBæçé ,øtä íãì øéòùä הגמרא סבורה ©¨¦§©©¨©£§©¤¦©©¨¦©©©©¨
את  ששחט באופן רק יתכן וזה הפר, לדם השעיר דם את שבפנים במתנות שהקדים

קשה, לכך הפר, דם מתן לפני àúéàהשעיר íàå של דמו מתן קודם ששחטו ששעיר §¦¦¨
כלום, עשה לא déìפר éòaî èBçLéå øBæçé אחר שעיר ולשחוט לחזור שצריך - ©£§¦§¦¨¥¥

הגמרא: מתרצת הפר. דם את שנתן àìeòלאחר àîbøz קד לענין המשנה, ימת לדברי ©§§¨¨
הפר לדם השעיר ìëéäaL,דם úBðzîa אחר כהלכתה נעשתה השעיר שחיטת אבל §©¨¤©¥¨
בפנים. הפר דם  ñôàמתן éaø øîà ïëåהמשנה את ìëéäaL.להעמיד úBðzîa §¥¨©©¦¨¥§©¨¤©¥¨

במשנה: ïðaø,שנינו eðz .'eëå çaæna ïëå ìëéäa ïëå כל לאחר בפסוק כתוב §¥©¥¨§¥©¦§¥©§¨©¨¨
הכיפורים יום לג)עבודת טז ואת (ויקרא מֹועד אהל ואת הּקֹודׁש מקּדׁש את 'וכּפר ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ

לענין  הפסוק את דורשת הברייתא יכּפר', הּקהל עם ּכל ועל הּכהנים ועל יכּפר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹהּמזּבח

וקדשיו. מקדש טומאת על äæכפרה  ,'Lãwä Lc÷î úà øtëå' שכיפר מלמדנו §¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤
שאירעה  טומאה על הללו íéðôìå,בדמים éðôì לקודש בטומאה אדם נכנס אם ¦§¥§¦§¦

ולכן  טומאתו, ממנו ונשכח נעלם ויצא נכנס כאשר אך כך, על ידע וכשנטמא הקדשים ,

'ואת  חטאתו. על ויורד עולה קרבן הביא äæלא ,'ãòBî ìäà על שמכפר מלמדנו ְֶŸ¤¥¤
ב  שאירעה ה ìëéä.טומאה BòîLîk,'ואת 'çaæn לאדם שאירעה טומאה על שמכפר ¥¨ְֶַ¦§¥©§©§¨

המזבח. ליד עומד úBøæò,בעודו elà 'øtëé'.בטומאה לעזרה שנכנס מי על שמכפר §©¥¥£¨
,ïòîLîk 'íéðäkä'.הכהנים חטאי על ìàøNé,שמכפר elà 'ìäwä íò' שמכפר ©Ÿ£¦§©§¨¨©©¨¨¥¦§¨¥

ישראל. כלל עבירות íiåläעל elà 'øtëé'.,הפסוק בסוף הכתובה 'יכפר' ובתיבת §©¥¥©§¦¦
ïlek eåLeäוישראלים לוויים כהנים -,úçà äøtëì אי וקדשיו מקדש ובטומאת §¨§©¨¨©©

וישראל  בפר היא הכהנים כפרת שהרי אחד בקרבן מתכפרים שכולם לומר אפשר

השוו אלא בפנים, הנעשה בשעיר aמתכפרים ïéøtkúî ïlekLשל øéòùוידוי ¤¨¦§©§¦©¨¦
çlzLnäלעזאזלúBøéáò øàLa,וקדשיו מקדש מטומאת äãeäé.חוץ éaø éøác ©¦§©¥©¦§¨£¥¦§¥©¦§¨

øîBà ïBòîL éaøאלא המשתלח, שעיר ידי על לכהנים עבירות שאר כפרת íLkאין ©¦¦§¥§¥
åéLã÷å Lc÷î úàîeèa ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòùä ícL¤©©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥§§©¦§¨§¨¨¨

וידוי, עמו שאין åéLã÷åאפילו Lc÷î úàîeèa íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck̈©©¨§©¥©©Ÿ£¦§§©¦§¨§¨¨¨
הוידוי, øàLaבלא ìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN ìL éecéeL íLëe§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¦§¨

úBøéáò øàLa íéðäkä ìò øtëî øt ìL éecéå Ck úBøéáò. £¥¨¦¤©§©¥©©Ÿ£¦¦§¨£¥

i"yx

:a cenr q scøçà íã àéáé
ìéçúéåzxehwd xhwp xak ixde .

:xt hgey dfe
.à ãåîò àñ óãàì úøåè÷á

éøééî÷xihwdl jixv i`ce edine .
y xg` zxg` zxehw:df xt zhig
øéòùä íã íéã÷ä`wlq `w .

xn`w miptay zepzna jzrc
ozn mcew ehgyy xiry dil dedc

:xt ly encàìåò àîâøú.
la` xn`w lkiday zepznac
dzid dnewna xiryd zhigy

:mipta xtd mc ozn xg`léðôì äæ
íéðôìålr elld minca xtk .

m` miptle iptl drxi`y d`neh
da oi`e d`neha my mc` qpkp
drici ded la` seqa drici
w''ta i`xwn opitlie dligza
dlez df xiryy (:f sc) zereayc
rceiy cr oixeqid on oibdl dilr

:cxeie dlera `iaie elìëéä äæ.
:lkida drxi`y d`neh lrúàå

åòîùîë çáæîäd`neh lr .
ick ddye gafna mc`l drxi`y
inl diidy xeriy edfy diegzyd

:dxfra `nhpyïìåë ååùåäi`da .
mil`xyie miel mipdk `xza xtki
xyt` i` eiycwe ycwn z`nehae
lr xtkn xtd ixdy ozeeydl
lr mipta dyrpd xiryde mipdkd
cnln eeyed dxtk dfi`ae l`xyi
xiry ly ieciea mixtkzn mleky
iax ixac zexiar x`ya glzynd
mcy myk xne` y''x :dcedi
lr xtkn mipta dyrpd xiryd
.eiycwe ycwn z`neha l`xyi

:iecie enr oi`eøôä íã êë`la .
z`neha mipdkd lr xtkn iecie
ly ieciey myke :eiycwe ycwn
l`xyi lr xtkn glzynd xiry
xt ly iecie jk zexiar x`ya
lk edin edpip dxtk ipac eeyed opipyne eeyed i`ce `d y''xle opikxt (:bi sc) zereay 'qnae .mipdkd lr xtkn
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
חנינא: רבי על הגמרא מקשה ב: עמוד ס øîbבמשנתינו,ïðzדף àlL ãò íà §©¦©¤Ÿ¨©

ícä CtLð íéðôaL úBðzîהפר øçàשל íc àéáéאחר פר ישחט -øBæçéå ©¨¤¦§¦¦§©©¨¨¦¨©¥§©£
äféå מדמו.íéðôaî äléçza:הגמרא àúéàמקשה íàå הקטורת שחפינת §©¤©§¦¨¦¦§¦§¦¦¨

כלום, אינה הפר לשחיטת déìשהקדימה éòaî ïBtçéå øBæçé שחיטת לאחר הלא - ©£§©§¦¨¥¥
הקטורת  חפינת את שהקדים נמצא כך לא שאם ולחפון, לחזור צריך השני הפר

השני. הפר לשחיטת

השני, הפר שחיטת אחר ולהקטיר לחפון צריך אכן הגמרא: מתרצת א. עמוד סא דף

שכן המשנה זאת כתבה לא מקום éøééîומכל à÷ àì úøBè÷a המשנה אין - ¦§¤Ÿ¨©§¦
עוסקת.

,øt ìL Bîc ïzî íãB÷ BèçML øéòN ,àìeò øîà מתן לאחר לשוחטו לו והיה ¨©¨¨¦¤§¨¤©©¨¤©
בפנים, íeìk,הדם àìå äNò àì:הגמרא מקשה מעכב. ícשסדרן íéc÷ä ,ïðz Ÿ¨¨§Ÿ§§©¦§¦©

,øtä íc øçà øéòùä ícî äféå øBæçé ,øtä íãì øéòùä הגמרא סבורה ©¨¦§©©¨©£§©¤¦©©¨¦©©©©¨
את  ששחט באופן רק יתכן וזה הפר, לדם השעיר דם את שבפנים במתנות שהקדים

קשה, לכך הפר, דם מתן לפני àúéàהשעיר íàå של דמו מתן קודם ששחטו ששעיר §¦¦¨
כלום, עשה לא déìפר éòaî èBçLéå øBæçé אחר שעיר ולשחוט לחזור שצריך - ©£§¦§¦¨¥¥

הגמרא: מתרצת הפר. דם את שנתן àìeòלאחר àîbøz קד לענין המשנה, ימת לדברי ©§§¨¨
הפר לדם השעיר ìëéäaL,דם úBðzîa אחר כהלכתה נעשתה השעיר שחיטת אבל §©¨¤©¥¨
בפנים. הפר דם  ñôàמתן éaø øîà ïëåהמשנה את ìëéäaL.להעמיד úBðzîa §¥¨©©¦¨¥§©¨¤©¥¨

במשנה: ïðaø,שנינו eðz .'eëå çaæna ïëå ìëéäa ïëå כל לאחר בפסוק כתוב §¥©¥¨§¥©¦§¥©§¨©¨¨
הכיפורים יום לג)עבודת טז ואת (ויקרא מֹועד אהל ואת הּקֹודׁש מקּדׁש את 'וכּפר ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ

לענין  הפסוק את דורשת הברייתא יכּפר', הּקהל עם ּכל ועל הּכהנים ועל יכּפר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹהּמזּבח

וקדשיו. מקדש טומאת על äæכפרה  ,'Lãwä Lc÷î úà øtëå' שכיפר מלמדנו §¦¤¤¦§©©Ÿ¤¤
שאירעה  טומאה על הללו íéðôìå,בדמים éðôì לקודש בטומאה אדם נכנס אם ¦§¥§¦§¦

ולכן  טומאתו, ממנו ונשכח נעלם ויצא נכנס כאשר אך כך, על ידע וכשנטמא הקדשים ,

'ואת  חטאתו. על ויורד עולה קרבן הביא äæלא ,'ãòBî ìäà על שמכפר מלמדנו ְֶŸ¤¥¤
ב  שאירעה ה ìëéä.טומאה BòîLîk,'ואת 'çaæn לאדם שאירעה טומאה על שמכפר ¥¨ְֶַ¦§¥©§©§¨

המזבח. ליד עומד úBøæò,בעודו elà 'øtëé'.בטומאה לעזרה שנכנס מי על שמכפר §©¥¥£¨
,ïòîLîk 'íéðäkä'.הכהנים חטאי על ìàøNé,שמכפר elà 'ìäwä íò' שמכפר ©Ÿ£¦§©§¨¨©©¨¨¥¦§¨¥

ישראל. כלל עבירות íiåläעל elà 'øtëé'.,הפסוק בסוף הכתובה 'יכפר' ובתיבת §©¥¥©§¦¦
ïlek eåLeäוישראלים לוויים כהנים -,úçà äøtëì אי וקדשיו מקדש ובטומאת §¨§©¨¨©©

וישראל  בפר היא הכהנים כפרת שהרי אחד בקרבן מתכפרים שכולם לומר אפשר

השוו אלא בפנים, הנעשה בשעיר aמתכפרים ïéøtkúî ïlekLשל øéòùוידוי ¤¨¦§©§¦©¨¦
çlzLnäלעזאזלúBøéáò øàLa,וקדשיו מקדש מטומאת äãeäé.חוץ éaø éøác ©¦§©¥©¦§¨£¥¦§¥©¦§¨

øîBà ïBòîL éaøאלא המשתלח, שעיר ידי על לכהנים עבירות שאר כפרת íLkאין ©¦¦§¥§¥
åéLã÷å Lc÷î úàîeèa ìàøNé ìò øtëî íéðôa äNòpä øéòùä ícL¤©©¨¦©©£¤¦§¦§©¥©¦§¨¥§§©¦§¨§¨¨¨

וידוי, עמו שאין åéLã÷åאפילו Lc÷î úàîeèa íéðäkä ìò øtëî øtä íc Ck̈©©¨§©¥©©Ÿ£¦§§©¦§¨§¨¨¨
הוידוי, øàLaבלא ìàøNé ìò øtëî çlzLnä øéòN ìL éecéeL íLëe§¥¤¦¤¨¦©¦§©¥©§©¥©¦§¨¥¦§¨

úBøéáò øàLa íéðäkä ìò øtëî øt ìL éecéå Ck úBøéáò. £¥¨¦¤©§©¥©©Ÿ£¦¦§¨£¥

i"yx

:a cenr q scøçà íã àéáé
ìéçúéåzxehwd xhwp xak ixde .

:xt hgey dfe
.à ãåîò àñ óãàì úøåè÷á

éøééî÷xihwdl jixv i`ce edine .
y xg` zxg` zxehw:df xt zhig
øéòùä íã íéã÷ä`wlq `w .

xn`w miptay zepzna jzrc
ozn mcew ehgyy xiry dil dedc

:xt ly encàìåò àîâøú.
la` xn`w lkiday zepznac
dzid dnewna xiryd zhigy

:mipta xtd mc ozn xg`léðôì äæ
íéðôìålr elld minca xtk .

m` miptle iptl drxi`y d`neh
da oi`e d`neha my mc` qpkp
drici ded la` seqa drici
w''ta i`xwn opitlie dligza
dlez df xiryy (:f sc) zereayc
rceiy cr oixeqid on oibdl dilr

:cxeie dlera `iaie elìëéä äæ.
:lkida drxi`y d`neh lrúàå

åòîùîë çáæîäd`neh lr .
ick ddye gafna mc`l drxi`y
inl diidy xeriy edfy diegzyd

:dxfra `nhpyïìåë ååùåäi`da .
mil`xyie miel mipdk `xza xtki
xyt` i` eiycwe ycwn z`nehae
lr xtkn xtd ixdy ozeeydl
lr mipta dyrpd xiryde mipdkd
cnln eeyed dxtk dfi`ae l`xyi
xiry ly ieciea mixtkzn mleky
iax ixac zexiar x`ya glzynd
mcy myk xne` y''x :dcedi
lr xtkn mipta dyrpd xiryd
.eiycwe ycwn z`neha l`xyi

:iecie enr oi`eøôä íã êë`la .
z`neha mipdkd lr xtkn iecie
ly ieciey myke :eiycwe ycwn
l`xyi lr xtkn glzynd xiry
xt ly iecie jk zexiar x`ya
lk edin edpip dxtk ipac eeyed opipyne eeyed i`ce `d y''xle opikxt (:bi sc) zereay 'qnae .mipdkd lr xtkn

:dicica xtkn cg



xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc `nei(oey`x meil)

'úìëz ìéìkipyn relwd heg xnelk ,[drilw-] licb epiid lilk - §¦§¥¤
,mihegéìéåódey dxifbaïläl äî ,úëBøtî 'úìëz' 'úìëz' §¨¥§¥¤§¥¤¦¨¤©§©¨

letk day heg lk [zkexta]ïàk óà ,äMLeay heg lk [lirna] ¦¨©¨
letk.äMLzlkzd heg xefy mdn mihegd ipyy ,`vnp ¦¨

.cgia miheg xyr mipyn mixefy eid ,lirnay
:`xnbd zl`eyóìéðålirnd iheg oiipnåéðBnøå åéìeMî- §¥©¦¨§¦¨

'zlkz' xn`p mda s`y ,lirnd ileya miielzd mipenixdnzeny)

(bl gkxn`pe ,ïläl äîn xefy heg lk [mipenixa]äðBîL,mihegóà ©§©¨§¨©
ïàkn xefy hegd didi [lirna]L,äðBîipy] licb `edy oeike ¨§¨

:`xnbd daiyn .miheg xyr dyy ea eidi [mihegïéðclirnd z` ¨¦
`edyéìk[cba]î`id s`y zkextéìk èéLëzî éìk ïéðc ïéàå ,éìk §¦¦§¦§¥¨¦§¦¦©§¦§¦

:`xnbd dywn .lirnl heyiw `l` mpi`y mipenixn -,äaøcà©§©¨
ep` jky oeik ,zkextn `le mipenixn lirn cenll xazqnïéðc̈¦

Bôeblirnd lyBôebî,lirnl mikiiyd mipenixn -Bôeb ïéðc ïéàå ¦§¥¨¦
lirn lyàîìòî.lirnl zkiiy dpi`y zkextn - ¥¨§¨

oipn xg` ote`a zx`ane ,dey dxifba cenildn zxfeg `xnbd
:miheg xyr mipyn mixefy lirnd ihegyïðéøîàc eðééä,lirl ©§§©§¦¨

cnll dxn`p zxzeind 'yy' zaizyì,íéãâa øàLs`yàlL ¦§¨§¨¦¤Ÿ
LL ïäa øîàð`ly ,lirnd epiide .miheg dyyn mixefy mdiheg ¤¡©¨¤¥

mixefy eiheg `vnp ,'licb' ieyr `edy oeike .'yy' ea xn`p
.miheg xyr mipyn

hegy epipyy dn :`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbd
dúëøtn xefyäòaøàå íéøNòda eidy itl ,`ed mrhd ,miheg ¨Ÿ¤¤§¦§©§¨¨

äòaøàmipinàzéL àzéLc,miheg dyyn xefy cg` lky - ©§¨¨§¦¨¦¨
jkitlàðéic àìå àðéc àìre wtq oi` -xefy `edy xaca xerx Ÿ¦¨§Ÿ©¨¨

.miheg drax`e mixyrn
ly hegd ,epipy :`ziixaay oexg`d oicd z` zx`an `xnbd

ãBôàå ïLBçn xefyäðBîLe íéøNò:`xnbd zl`ey .miheg.ïì àðî ¤§¥¤§¦§¨§¨¨
áéúëc :àøîâä äáéùî(eh gk zeny),áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå' ¦§¦§¨¦¨Ÿ¤¦§¨©£¥Ÿ¥

.'øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ,epNòz ãBôà äNòîk§©£¥¥©£¤¨¨§¥¤§©§¨¨§©©¨¦§¥¨§¨
n mibex` cet`de oyegdy ixdäòaøà,mipinàzéL àzéLclky - ©§¨¨§¦¨¦¨

md cgiae ,miheg dyyn xefy mdn cg`äòaøàå ïéøNò.miheg ¤§¦§©§¨¨
d ihegeáäæmd ,oine oin lka mixefydäòaøà,mihegàäixd - ¨¨©§¨¨¨

lkd jqaàéðîúe ïéøNò.miheg ¤§¦§©§¨
,adf iheg drax` `l` eid `ly oipn :`xnbd zl`eyàîéàå§¥¨

ayénð áäæeidäML:`xnbd daiyn .mipind x`yk mihegøîà ¨¨©¦¦¨¨©
,á÷òé øa àçà áøiheg drax` `l` eid `ly wcwcl yi weqtdn ©©¨©©£Ÿ

adfd iheg zpkd ote` lr oky ,adfàø÷ øîà(b hl zeny)õv÷å' ¨©§¨§¦¥
'íéìéúteli`e ,[miheg] miliztl ccexnd adfd qh z` jezgi - §¦¦

uSwe' xn`p did'ìéútixdy ,miheg ipy jezgiy rnyna did §¦¥§¦
uSwe' xn`py zrk ,miheg ipy ernyn lizt'íéìéútmiax oeyla §¦¥§¦¦

äòaøà ïàk éøä.miheg drax` jezgiy rnyn - £¥¨©§¨¨
:adf iheg dyy eidy okzi `l recn sqep mrh d`ian `xnbdáø©

,øîà éMàadfd iheg oipraàø÷ øîà(my)úìëzä CBúa úBNòì' ©¦¨©¨©§¨©£§©§¥¤
ïîbøàä CBúáeyiy rnyn ,'WXd KFzaE ipXd zrlFY KFzaE §¨©§¨¨§©©©¨¦§©¥

iheg dyy eidy okzi `l jky oeikne ,oine oin lk mr epnn axrl
oky .adfãéáòð éëéäm` ,mze` xefyp cvik -ãéáòðcg` lk ¥¦©£¦©£¦

näòaøàmipindéøz éøúc,adf iheg ipy mr xefy -eäì eåäoiipn ©§¨¨¦§¥§¥¨§
adfd ihegàéðîzx`yay mihegd oiipnk df oi`e ,[dpeny-] §©§¨

m`e .mipindéøz éøúc éøz ãéáòðmiheg ipy mipin ipya xefyp - ©£¦§¥¦§¥§¥
,cg` lka adf lyéøúemixzepd mipindãç ãçcmda xefyp - §¥§©©

ixd ,miheg dyy eidi lkd jqay jk ,oin lka adf ly cg` heg
xn`p cet`de oyegd iabl oky ,jk zeyrl oi`,'úéNòå'rnyne §¨¦¨

úBåL åéúBiNò ìk eéäiLote`a miieyr eidi eay mipind lky - ¤¦§¨£¦¨¨
`l` mpi` adfd ihegy ,gken jkitl .miheg oipn eze`ae dey

.cg` heg xefy oine oin lkayk ,drax`
:dpedk icbaa xg` oipra oecl zxaer `xnbdáø øîà àáçø øîà̈©©£¨¨©©

äpeäk éãâa òø÷îä ,äãeäée dyrz `la xaerøîàpL ,ä÷Bì §¨©§¨¥©¦§¥§¨¤¤¤¡©
lirna(al gk zeny)'ebe aiaq eitl didi dtU'äù÷î .'òøwé àì ¨¨¦§¤§¦¨¦Ÿ¦¨¥©

é÷úî :àøîâäàîìéãå ,á÷òé øa àçà áø dì ódxezd zpeek oi` ©§¦¨©©¨©©£Ÿ§¦§¨
`l` ,drixwd z` xeq`lék äôN déì ãéáòð ,àðîçø øîà÷ éëä̈¦¨¨©©£¨¨©£¦¥¨¨¦

òøwéð àìc éëéäzvxzn .rxwi `ly ick lirnd itl dty dyrp - ¥¦§Ÿ¦©©
:`xnbd'òøwé àlL' áéúk éîixd ,rxwi `ly ick rnyn did f`y ¦§¦¤Ÿ¦¨©

.cbad zrixw lr xeqi` ernyny 'rxwi `l' aezk
:weqta dnec weicn cnlpd sqep oicøæòìà éaø [øîà] (øîàå)¨©©¦¤§¨¨

çéænäd xeaig z` wzpnd -å ,ãBôàä ìòî ïLBçokøéñnäz`éca ©¥¦¤¥©¨¥§©¥¦©¥
dïBøàe dyrz `la xaer ,mdizerahnøîàpL ,ä÷Bìoyegd iabl ¨¤¤¤¡©

(gk gk zeny)e 'ebe ct`d zrAh l` eizrAHn oWgd z` EqMxie'àì §¦§§¤©Ÿ¤¦©§Ÿ¨¤©§Ÿ¨¥Ÿ§Ÿ
çfé,'cFt`d lrn oWgdåxn`p oex`d ica iabl(eh dk zeny) ¦©©Ÿ¤¥©¨¥§

miCAd Eidi ox`d zrAhA'eøñé àì.'EPOn §©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦Ÿ¨ª¦¤
:`xnbd dywné÷úîøîà÷ ék àîìéãå ,á÷òé øa àçà áø dì ó ©§¦¨©©¨©©£Ÿ§¦§¨¦¨¨©

àðîçø,dxezd zpeek jk `ny -ðé÷ãçeämze` wcd -eäðéãáòå ©£¨¨©§¦§§©§¦§
øétLwgecae dwfega mze` xeywe -çfé àlL éãklrn oyegd ©¦§¥¤Ÿ¦©

cet`deøeñé àìådgec .e`l xeqi` o`k oi` la` ,oex`d on micad §Ÿ¨
:`xnbd,'eøeñé àlL'å 'çfé àlL' áéúk éîzpizp rnyn did f`y ¦§¦¤Ÿ¦©§¤Ÿ¨

'exqi `l'e 'gfi `le' xn`p ixd ,ahid mwcdl jixv recn mrh
.oex`d ica zxqd e` oyegd zgfd xeqi` ernyny

:oex`d ica zeriaw oipra oeicéîø àðéðç éaøa éñBé éaødywd - ©¦¥§©¦£¦¨¨¥
.miweqtd oia dxizqáéúk(eh dk zeny)íécaä eéäé ïøàä úòaèa' §¦§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦

,'epnî eøñé àì,zerahd on miff mpi`e mireaw micady rnyn Ÿ¨ª¦¤
ejci`náéúë(f fk zeny)'úòaha åéca úà àáeäå'mpi`y rnyn §¦§¨¤©¨©©¨Ÿ

,mkeza mi`ae mikled dpgne rqn lka `l` mireawãöék àä̈¥©
micady ,uxize .df z` df exzqi `ly ote`a miweqtd eayiizi

ïé÷øtúîlre ,mrvn`a md miwcy itl ,zerahd jeza miietx - ¦§¨§¦
,'eica z` `aede' xn`p okïéèîLð ïéàåhnyidl mileki mpi` j` - §¥¦§¨¦

,wgeca zerahl miqpkpe miar md my`xay itl ,ixnbl mdn
.'epnn exeqi `l' xn`p okle

:`pipg iaxa iqei iax ixacl di`xéëä énð àéðzepipy mb jk - ©§¨©¦¨¦
xn`py dnn .`ziixaaíécaä eéäé ïøàä úòaèa','EPOn Exqi `l §©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦Ÿ¨ª¦¤

ìBëéy yxtl ziidïîB÷nî ïéææ eéäé àì,ixnblàáeäå' øîBì ãeîìz ¨Ÿ¦§¨¦¦§¨©§©§¨
,'úòaha åéca úàe .mnewnn miff mdy ixdéàwx xn`p did ¤©¨©©¨Ÿ¦

ìBëé ,'åéca úà àáeäå'y yxtl ziideéäémicadïéàöBéå ïéñðëð §¨¤©¨¨¦§¦§¨¦§§¦
,ixnbl zerahdnàä ,'íécaä eéäé ïøàä úòaèa' øîBì ãeîìz©§©§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦¨

.ãöékmicad eidy jgxk lr `l`ïé÷øtúîjeza miietx - ¥©¦§¨§¦
,o`kl o`kl fefl milekie ,zerahdïéèîLð ïéàå.zerahd on ixnbl §¥¦§¨¦

:okynd oipra mitqep miweqt zyxtn `xnbdéaøa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨§©¦
áéúëc éàî ,àðéðç(eh ek zeny)oMWOl miWxTd z` ziUre'éöò £¦¨©¦§¦§¨¦¨¤©§¨¦©¦§¨£¥

,'íéãîò íéhLxnel ,'micner' o`k xn`p recn xnelkíéãîBòL ¦¦Ÿ§¦¤§¦
ïúìéãb Cøcly oezgzd cv didiy ote`a mze` micinrny - ¤¤§¦¨¨

cva didi yxwd y`x ly cvde ,urd ly oezgzd cva yxwd
.urd ly oeilrdøçà øác,xg` yexit -'íéãîBò'epiidïéãéîònL ¨¨©¥§¦¤©£¦¦

ïééetö úàici lr ,adfd ietiv z` miwifgne micinrn miyxwd - ¤¦¨
.mda miverpd adf ixnqnøçà øáco`k xn`p okl,'íéãîBò'ik ¨¨©¥§¦

,øîàz ànLdry dze`a ,enr miyxwd efpbpe cren ld` fpbpyn ¤¨Ÿ©
ïøáñ ãáà,miyxwd ly mzeewze mzlgez -ïééekñ ìèáe,mhan - ¨©¦§¨¨¥¦¨

.cer eaeyi `l ik ,eaeyi izn mdixg` epziitv xnelkãeîìz §¦©§
,'íéãîò' øîBìxnel,íéîìBòìe íìBòì ïéãîBòL.mzfipb mewna s`e ©Ÿ§¦¤§¦§¨§¨¦

áéúëc éàî ,àðéðç øa àîç éaø [øîàå] (øîà)(hi dl zeny)éãâa úà' §¨©©¦¨¨©£¦¨©¦§¦¤¦§¥
ì ãøNä,'Lãwa úøL.cixy oeyla dpedkd icba e`xwp recn ©§¨§¨¥©Ÿ¤
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ezny in` cenr ar sc ± iyily wxt`nei
ìéìë.mipyn zegt licb oi`e licb Ðéìë èéùëúî éìë ïéðã ïéàåeheyw mipenx Ð

.od lirn lyàúéù àúéùã äòáøà,yy ea xn`p `dc yy yy ly oipin zrax` Ð

.dyy letk oheg yy oda xn`py mixac xn xn`eàðééã àìå àðéã àìwtq oi` Ð

.xaca xerxreíéìéúô õö÷åded mipyl cg` lk uvewyke ,oixz rnyn milizt Ð

.drax` edløîà éùà áø,`nrh epiid Ð

zeyrl" dia azkc ,xyt` `l dyy adfc

rnyn ,"onbx`d jezae zlkzd jeza eze`

.oine oin lk mr epnn axriyäòáøà ãéáòéð
edl eed adf ly oiheg ixz ixzc oipind Ð

.adf ly `ipnzåäðé÷ãçlre ,dti mxyw Ð

.wgeca zeraha mpziy xne` micade zerahd

åøåñé àì áúëaizke odn oiff oi` `nl` Ð

mi`ae mikled `nl` "z`ade" (dk zeny)

.okezaíéèîùð ïðéàå ïé÷øôúîmdiy`xa Ð

zraha wgeca cg` oy`x qipkde miar eid

oiwgcp eid `l jkld oiwc eid orvn`ae

o`kle o`kl oiklede oiwxtzn `l` zeraha

miar ody itl odn z`vl oihnyp opi` la`

.odiy`xaïúìéãâ êøãdlrnl oeilrd Ð

.dhnl oezgzdeïééåôéö úà ïéãéîòîùietiv Ð

`ly xg` oeyl .zexnqn ici lr oicinrn adfd

.oiietiv ltp `le erilzdøîàú àîùÐ

.cer eaeyi `ly oxaiq ca` efpbpynìèáå
ïééåëñ.odl oiteve oikeq ep`y dn ÐãøùÐ

.cixy oeyl
àìîìà
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ãéáòð,`ipnz adf ciarp ,inp ikd oi` :xn`z m`e Ð `ipnz edl eed ixz ixzc drax`

lk uvwpyke ,mipy milizt herin ,aizk milizt :xnel yi ?`l eze drax` olpn

sl` `ni`e d`n `ni` seq xacl oi` ok m` ,`ipnz zxn` i`e .drax` edl eed cg`

`inec iedilc ikid ik epiid dyy inp adf `ni`e jixtc `de .zqtz `l daexn zqtze

mixyr `ni`e jixt ik lirle .eay oipin x`yc

mzdc zqtz hren zqtz iiepyl ira `l dpenye

`edc oeike dpenye mixyrn ith xninl ivn `l

daexn zqtz xninl jiiy `l davw el yiy xac

llka yic daexnd qetzl yi daxc`e ,zqtz `l

y`xc `nw wxtac ab lr s`e .dpn miz`n

zevnd bgl zereayd bg yiwn xn` (a,c) dpyd

:jixte 'ek dray lk oinelyz el yi oldl dn

zqtz ipyne 'ek 'g oldl dn zekeqd bgl yiwle

yi !davw xacl yi inp mzde zqtz `l daexn

`l daexn zqtz `xnegl xn`w mzdc :xnel

jytp dnn oinelyz el yi dray crc zqtz

wxtae .opitli zevnd bgn `nlic `l ith la`

zqtz xn`w inp dwprd iab (`,fi) oiyeciwc `nw

xacl yi jytp dnnc ab lr s` zqtz `l daexn

daexn zqtzc xn`w inp mzd :xnel yi Ð davw

.oec`d on `penn opiwtn `l `witqnc zqtz `l

áéúëz` `aede aizke 'eke oex`d zeraha

i`n` :`aeh il `iyw Ð zeraha eica

gafn iab aizkc "`aede"c `xw i`d iziin

?oex`d iab aizkc "z`ade"c `xw wiaye zygpd

aizk zerqn weliq zryac :miywn izrny cere

z` ecixede dpgnd reqpa eipae oxd` `ae"

'ebe "zecrd oex` z` da eqke jqnd zkext

cr 'ebe "lilk cba eilr eyxte" cr (c xacna)

oiniyn eid zerqnd reqpac rnyn "eica enye"

!"epnn exeqi `l" aizk `de :dywe .mica oze`

"eica enye"c df uxzn y"piilxe`n awri epiaxe

,qqdn iale .okiledl xn`w mi`yepd itzk lr Ð

eidy xg`l cr oiicr my eid `l zdw ipa ixdy

`le" 'izkck mdly wzxpl milkd lk oiqipkn

xzeie .(my) 'ebe "ycwd z` rlak ze`xl e`eai

epiid "eica enye" i`dc yxtl d`xp did

oihlea oi`xp zeidl ueg cvl micad oikyeny

`ziinw `iyew edin .dy` icc ipy oink zkexta

yayl `ed wgece ,`niiw `zkeca ,iziywdy

zvwnae "eica z` `aede" qxb edlekac mixtqd

`ztwz`a la` ,"z`ade" `ziixaa opiqxb mixtq

i`e ,"`aede" edleka opiqxb `pipg iaxa iqei iaxc

dpenyc `pin` ded `iixagn `pitzqnc e`l

izye zg`d erlv lr zerah izye" aizk xcde diziief opinbxznck eizepxw rax` epiidc "eizenrt rax` lr zzpe adf zerah rax` el zwvie" aizkc :weqtd giken oke ,oex`a eid zerah

dhnl eidy mdn drax`ae ,exeqi `l oireaw mica eid mdn zerah rax`a ,eizenrt rax` lry rax` mze`n cal ,eizerlv izy lr eid zerah rax`c rnyn "zipyd erlv lr zerah

ipyc ipyil ?`pipg iaxa iqei iax `kd jixt i`n :xn`z m`e ."eica enye" eda azkc jpd epiide ,mda oex`d z` z`yl zerqnd weliq zrya mica oiniyn eid zerah oze`n dlrnl e`

m` mrqna oiniyn eidy jpd` `l` i`w `l i`c i`w mica edlek` "zeraha micad z` z`ade" jgxk lrc :xnel yi !ziyixtck ,oi`veie oiqpkp mdn yie oireaw mdn yi ,eid mica ipin

i`ce `l` mqipkdy yxtl el did dligze "micad eidi oex`d zeraha" azk `l` mireawd mica mze` qipkd izn yxit `l ixdy "zeraha micad z` zxage" inp xninl dil ded ok

llk oiff edi `ly cg` mewna ynn mireaw eid `l edpi` inp ikd mireaw eid `l oda oi`yepy jpdc ikid ikc edlek` i`w deyac dil rnyne "micad z` z`ade" azk mica edlek`

micad eid `l gafnc `aedec ikid ik oex`c "z`ade"` iielbl gafna azkc "`aede"c `xw inp iziin ikdle .zvwna iccdl enc `zydc o`kle o`kl zvw oiqpkp zegtd lkl `l` onewnn

z`yl" `xw `idda dia azkc i`n dyw i`w oica 'c edlek`c yxity dn itl :xn`z m`e .ixnbl oireaw ynn eid `l oex`c z`ade inp ikd epnn exeqi `l mzd azk `l `dc ,oireaw

,edl exc eed ixab drax`ac rnyn (a,gv zegpn) "mgld izy" wxtac mdn mixvw mixg`d mipye oikex` eid mdn mipye oi`yep eid mica drax` edlekac uxzl oi`e ?"mda oex`d z`

zrya eipae oxd` `l` oze` oiqipkn eid `l `lde "z`ade" xnel o`k oxikfdl jxved dn oireaw opi`y mica mze` ixdy oireawd mica jpd` `l` i`w `l "z`ade"c il d`xpe !`l eze

"dnda eze` z`yl mical mizal" inp azk adfd gafnae "eze` z`ya 'ebe zeraha eica z` `aede" aizk zygpd gafna oke "oglyd z` ma `ype" azk edleka ixdy ,rcz .zerqnd

oia oex` iab aizkck `aie azk `l diiyrae ,ieeva z`ade oda azk `l la`epetva mizy ea zerawn eid zerah rax` :`ipz okynd zk`lnc `ziixaac ab lr s`e .diiyra oia d`eva¨

eid `ly mze` la` ,oda oireaw micady zerah rax` mze` `l` aiyg `lc :xnel yi ,'eke "oex`d zeraha" xn`py mlerl myn miff eid `l micad oipzep eidy oeiky ,enexca mizye

.oeir jixve .adfde zygpd gafn lye ogly ly zerah mzd aiyg `w `lc ,rcz .aiyg `w `l ,zerqnd zry jxevl `l` eyrp `le ,oda oireaw micadïéãéîòîùd`xp Ð oiietiv

mihy ivr ly ogly ixdy ,ok epi` mihy ivrae .cinrnd xg` jld :xn`c ,ilin lkle dliah oiprl zkznd iabl lha urd `zkec lkac ,edcic iabl lha odilry adf ietiv elit`c il

.`xwn mzd dl silie (a,ek) dbibg idlya `zi`ck urd iabl lha ietivdy eilr ilk zxez ikd elit`e adf dtevne did
oleke
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éìéå "úìëz ìéìkäî ,úëBøtî "úìëz" "úìëz" ó §¦§¥¤§¨¥§¥¤§¥¤¦¨¤©
äML ïläl¯.äML ïàk óà¯,åéðBnøå åéìeMî óìéðå §©¨¦¨©¨¦¨§¥©¦¨§¦¨

äðBîL ïläl äî¯!äðBîL ïàk óà¯,éìkî éìk ïéðc ©§©¨§¨©¨§¨¨¦§¦¦§¦
éìk ïéðc ïéàåèéLëzî.éìk¯Bôeb ïéðc ,äaøcà §¥¨¦§¦¦©§¦§¦©§©¨¨¦

!àîìòî Bôeb ïéðc ïéàå ,Bôebî¯ì :ïðéøîàc eðééäøàL ¦§¥¨¦¥¨§¨©§§¨§¦©¦§¨
"äòaøàå íéøNò úëøt" .LL ïäa øîàð àlL ,íéãâa§¨¦¤Ÿ¤¡©¨¤¥¨Ÿ¤¤§¦§©§¨¨

àzéL àzéLc äòaøà¯ïLç" .àðéic àìå àðéc àì ©§¨¨§¦¨¦¨¨¦¨§¨©¨¨¤
ïLç úéNòå" áéúëc ?ïì àðî "äðBîLe íéøNò ãBôàå§¥¤§¦§¨§¨¨¦§¦§¨¦¨¤
úìëz áäæ epNòz ãôà äNòîk áLç äNòî ètLî¦§¨©£¥¥§©£¥¥Ÿ©£¤¨¨§¥¤
àzéLc äòaøà ,"øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¨§©©¨¦§¥¨§¨©§¨¨§¦¨

àzéL¯äòaøà áäæ ,äòaøàå ïéøNò¯ïéøNò àä ¦¨¤§¦§©§¨¨¨¨©§¨¨¨¤§¦
.àéðîúe¯!äML éîð áäæ àîéàå¯øa àçà áø øîà §©§¨§¥¨¨¨©¦¦¨¨©©©¨©

"íéìéút" "ìéút" ,"íìéút õv÷å" àø÷ øîà :á÷òé©£Ÿ¨©§¨§¦¥§¦¦§¦§¦¦
úBNòì" àø÷ øîà :øîà éLà áø .äòaøà ïàk éøä£¥¨©§¨¨©©¦¨©¨©§¨©£

CBúáe úìëzä CBúa"ïîbøàäãéáòð ?ãéáòð éëéä . §©§¥¤§¨©§¨¨¥¦©£¦©£¦
éøz éøúc äòaøà¯éøúc éøz ãéáòð ,àéðîz eäì eåä ©§¨¨¦§¥§¥¨§§©§¨©£¦§¥¦§¥

ãç ãçc éøúe ,éøz¯åéúBiNò ìk eéäiL "úéNòå" §¥§¥§©©§¨¦¨¤¦§¨£¦¨
äpeäë éãâa òø÷îä :äãeäé áø øîà àáçø øîà .úBåL¯."òøwé àì" øîàpL ,ä÷Bì ¨¨©©£¨¨©©§¨©§¨¥©¦§¥§¨¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥

é÷úîàìc éëéä ék äôN déì ãéáòð :àðîçø øîà÷ éëä àîìéãå :á÷òé øa àçà áø dì ó ©§¦¨©©¨©©£Ÿ§¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨©£¦¥¨¨¦¥¦§¨
!òøwéð¯øéñnäå ,ãBôàä ìòî ïLBç çéænä :øæòìà éaø øîàå ?"òøwé àlL" áéúk éî ¦©©¦§¦¤Ÿ¦¨¥©§¨©©¦¤§¨¨©¥¦©¤¥©¨¥§©¥¦

ïBøà écaé÷úî ."eøñé àì"å "çfé àì" øîàpL ,ä÷Bìàîìéãå :á÷òé øa àçà áø dì ó ©¥¨¤¤¤¡©Ÿ¦©§Ÿ¨ª©§¦¨©©¨©©£Ÿ§¦§¨
!eøeñé àìå çfé àlL éãk øétL eäðéãáòå eäðé÷ãç àðîçø øîà÷ ékàlL" áéúk éî ¦¨¨©©£¨¨¨§¦§§¨§¦§©¦§¥¤Ÿ¦©§Ÿ¨¦§¦¤Ÿ

eøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa" áéúk :éîø àðéðç éaøa éñBé éaø ?"eøñé àlL"å "çfé¦©§¤Ÿ¨ª©¦¥§©¦£¦¨¨¥§¦§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦Ÿ¨ª
:éëä éîð àéðz .ïéèîLð ïéàå ïé÷øtúî ?ãöék àä ."úòaha åéca úà àáeäå" áéúëe "epnî¦¤§¦§¨¤©¨©©¨Ÿ¨¥©¦§¨§¦§¥¦§¨¦©§¨©¦¨¦

ïîB÷nî ïéææ eéäé àì ìBëé ."íécaä eéäé ïøàä úòaèa"¯åéca úà àáeäå" øîBì ãeîìz §©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦¨Ÿ¦§¨¦¦§¨©§©§¨¤©¨
ïéàöBéå ïéñðëð eéäé ìBëé "åéca úà àáeäå" éà ,"úòaha¯eéäé ïøàä úòaèa" øîBì ãeîìz ©©¨Ÿ¦§¨¤©¨¨¦§¦§¨¦§§¦©§©§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§

éöò" áéúëc éàî :àðéðç éaøa àîç éaø øîà .ïéèîLð ïéàå ïé÷øtúî ?ãöék àä ,"íécaä©©¦¨¥©¦§¨§¦§¥¦§¨¦¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¦§¦£¥
"íéãîBò" :øçà øác .ïúìéãb Cøc íéãîBòL ,"íéãîò íéhL¯øác ,ïééetö úà ïéãéîònL ¦¦Ÿ§¦¤§¦¤¤§¦¨¨¨¨©¥§¦¤©£¦¦¤¦¨¨¨

ïééekñ ìèáe ïøáñ ãáà øîàz ànL ,"íéãîBò" :øçà¯"íéãîò" øîBì ãeîìz¯ïéãîBòL ©¥§¦¤¨Ÿ©¨©¦§¨¨©¦¨©§©Ÿ§¦¤§¦
éãâa úà" áéúëc éàî :àðéðç øa àîç éaø øîà .íéîìBòìe íìBòìãøOäì."Lãwa úøL §¨§¨¦¨©©¦¨¨©£¦¨©¦§¦¤¦§¥©§¨§¨¥©Ÿ¤
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc `nei(oey`x meil)

'úìëz ìéìkipyn relwd heg xnelk ,[drilw-] licb epiid lilk - §¦§¥¤
,mihegéìéåódey dxifbaïläl äî ,úëBøtî 'úìëz' 'úìëz' §¨¥§¥¤§¥¤¦¨¤©§©¨

letk day heg lk [zkexta]ïàk óà ,äMLeay heg lk [lirna] ¦¨©¨
letk.äMLzlkzd heg xefy mdn mihegd ipyy ,`vnp ¦¨

.cgia miheg xyr mipyn mixefy eid ,lirnay
:`xnbd zl`eyóìéðålirnd iheg oiipnåéðBnøå åéìeMî- §¥©¦¨§¦¨

'zlkz' xn`p mda s`y ,lirnd ileya miielzd mipenixdnzeny)

(bl gkxn`pe ,ïläl äîn xefy heg lk [mipenixa]äðBîL,mihegóà ©§©¨§¨©
ïàkn xefy hegd didi [lirna]L,äðBîipy] licb `edy oeike ¨§¨

:`xnbd daiyn .miheg xyr dyy ea eidi [mihegïéðclirnd z` ¨¦
`edyéìk[cba]î`id s`y zkextéìk èéLëzî éìk ïéðc ïéàå ,éìk §¦¦§¦§¥¨¦§¦¦©§¦§¦

:`xnbd dywn .lirnl heyiw `l` mpi`y mipenixn -,äaøcà©§©¨
ep` jky oeik ,zkextn `le mipenixn lirn cenll xazqnïéðc̈¦

Bôeblirnd lyBôebî,lirnl mikiiyd mipenixn -Bôeb ïéðc ïéàå ¦§¥¨¦
lirn lyàîìòî.lirnl zkiiy dpi`y zkextn - ¥¨§¨

oipn xg` ote`a zx`ane ,dey dxifba cenildn zxfeg `xnbd
:miheg xyr mipyn mixefy lirnd ihegyïðéøîàc eðééä,lirl ©§§©§¦¨

cnll dxn`p zxzeind 'yy' zaizyì,íéãâa øàLs`yàlL ¦§¨§¨¦¤Ÿ
LL ïäa øîàð`ly ,lirnd epiide .miheg dyyn mixefy mdiheg ¤¡©¨¤¥

mixefy eiheg `vnp ,'licb' ieyr `edy oeike .'yy' ea xn`p
.miheg xyr mipyn

hegy epipyy dn :`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbd
dúëøtn xefyäòaøàå íéøNòda eidy itl ,`ed mrhd ,miheg ¨Ÿ¤¤§¦§©§¨¨

äòaøàmipinàzéL àzéLc,miheg dyyn xefy cg` lky - ©§¨¨§¦¨¦¨
jkitlàðéic àìå àðéc àìre wtq oi` -xefy `edy xaca xerx Ÿ¦¨§Ÿ©¨¨

.miheg drax`e mixyrn
ly hegd ,epipy :`ziixaay oexg`d oicd z` zx`an `xnbd

ãBôàå ïLBçn xefyäðBîLe íéøNò:`xnbd zl`ey .miheg.ïì àðî ¤§¥¤§¦§¨§¨¨
áéúëc :àøîâä äáéùî(eh gk zeny),áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå' ¦§¦§¨¦¨Ÿ¤¦§¨©£¥Ÿ¥

.'øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ,epNòz ãBôà äNòîk§©£¥¥©£¤¨¨§¥¤§©§¨¨§©©¨¦§¥¨§¨
n mibex` cet`de oyegdy ixdäòaøà,mipinàzéL àzéLclky - ©§¨¨§¦¨¦¨

md cgiae ,miheg dyyn xefy mdn cg`äòaøàå ïéøNò.miheg ¤§¦§©§¨¨
d ihegeáäæmd ,oine oin lka mixefydäòaøà,mihegàäixd - ¨¨©§¨¨¨

lkd jqaàéðîúe ïéøNò.miheg ¤§¦§©§¨
,adf iheg drax` `l` eid `ly oipn :`xnbd zl`eyàîéàå§¥¨

ayénð áäæeidäML:`xnbd daiyn .mipind x`yk mihegøîà ¨¨©¦¦¨¨©
,á÷òé øa àçà áøiheg drax` `l` eid `ly wcwcl yi weqtdn ©©¨©©£Ÿ

adfd iheg zpkd ote` lr oky ,adfàø÷ øîà(b hl zeny)õv÷å' ¨©§¨§¦¥
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ezny in` cenr ar sc ± iyily wxt`nei
ìéìë.mipyn zegt licb oi`e licb Ðéìë èéùëúî éìë ïéðã ïéàåeheyw mipenx Ð

.od lirn lyàúéù àúéùã äòáøà,yy ea xn`p `dc yy yy ly oipin zrax` Ð

.dyy letk oheg yy oda xn`py mixac xn xn`eàðééã àìå àðéã àìwtq oi` Ð

.xaca xerxreíéìéúô õö÷åded mipyl cg` lk uvewyke ,oixz rnyn milizt Ð

.drax` edløîà éùà áø,`nrh epiid Ð

zeyrl" dia azkc ,xyt` `l dyy adfc

rnyn ,"onbx`d jezae zlkzd jeza eze`

.oine oin lk mr epnn axriyäòáøà ãéáòéð
edl eed adf ly oiheg ixz ixzc oipind Ð

.adf ly `ipnzåäðé÷ãçlre ,dti mxyw Ð

.wgeca zeraha mpziy xne` micade zerahd

åøåñé àì áúëaizke odn oiff oi` `nl` Ð

mi`ae mikled `nl` "z`ade" (dk zeny)

.okezaíéèîùð ïðéàå ïé÷øôúîmdiy`xa Ð

zraha wgeca cg` oy`x qipkde miar eid

oiwgcp eid `l jkld oiwc eid orvn`ae

o`kle o`kl oiklede oiwxtzn `l` zeraha

miar ody itl odn z`vl oihnyp opi` la`

.odiy`xaïúìéãâ êøãdlrnl oeilrd Ð

.dhnl oezgzdeïééåôéö úà ïéãéîòîùietiv Ð

`ly xg` oeyl .zexnqn ici lr oicinrn adfd

.oiietiv ltp `le erilzdøîàú àîùÐ

.cer eaeyi `ly oxaiq ca` efpbpynìèáå
ïééåëñ.odl oiteve oikeq ep`y dn ÐãøùÐ

.cixy oeyl
àìîìà
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ãéáòð,`ipnz adf ciarp ,inp ikd oi` :xn`z m`e Ð `ipnz edl eed ixz ixzc drax`

lk uvwpyke ,mipy milizt herin ,aizk milizt :xnel yi ?`l eze drax` olpn

sl` `ni`e d`n `ni` seq xacl oi` ok m` ,`ipnz zxn` i`e .drax` edl eed cg`

`inec iedilc ikid ik epiid dyy inp adf `ni`e jixtc `de .zqtz `l daexn zqtze

mixyr `ni`e jixt ik lirle .eay oipin x`yc

mzdc zqtz hren zqtz iiepyl ira `l dpenye

`edc oeike dpenye mixyrn ith xninl ivn `l

daexn zqtz xninl jiiy `l davw el yiy xac

llka yic daexnd qetzl yi daxc`e ,zqtz `l

y`xc `nw wxtac ab lr s`e .dpn miz`n

zevnd bgl zereayd bg yiwn xn` (a,c) dpyd

:jixte 'ek dray lk oinelyz el yi oldl dn

zqtz ipyne 'ek 'g oldl dn zekeqd bgl yiwle

yi !davw xacl yi inp mzde zqtz `l daexn

`l daexn zqtz `xnegl xn`w mzdc :xnel

jytp dnn oinelyz el yi dray crc zqtz

wxtae .opitli zevnd bgn `nlic `l ith la`

zqtz xn`w inp dwprd iab (`,fi) oiyeciwc `nw

xacl yi jytp dnnc ab lr s` zqtz `l daexn

daexn zqtzc xn`w inp mzd :xnel yi Ð davw

.oec`d on `penn opiwtn `l `witqnc zqtz `l

áéúëz` `aede aizke 'eke oex`d zeraha

i`n` :`aeh il `iyw Ð zeraha eica

gafn iab aizkc "`aede"c `xw i`d iziin

?oex`d iab aizkc "z`ade"c `xw wiaye zygpd

aizk zerqn weliq zryac :miywn izrny cere

z` ecixede dpgnd reqpa eipae oxd` `ae"

'ebe "zecrd oex` z` da eqke jqnd zkext

cr 'ebe "lilk cba eilr eyxte" cr (c xacna)

oiniyn eid zerqnd reqpac rnyn "eica enye"

!"epnn exeqi `l" aizk `de :dywe .mica oze`

"eica enye"c df uxzn y"piilxe`n awri epiaxe

,qqdn iale .okiledl xn`w mi`yepd itzk lr Ð

eidy xg`l cr oiicr my eid `l zdw ipa ixdy

`le" 'izkck mdly wzxpl milkd lk oiqipkn

xzeie .(my) 'ebe "ycwd z` rlak ze`xl e`eai

epiid "eica enye" i`dc yxtl d`xp did

oihlea oi`xp zeidl ueg cvl micad oikyeny

`ziinw `iyew edin .dy` icc ipy oink zkexta

yayl `ed wgece ,`niiw `zkeca ,iziywdy

zvwnae "eica z` `aede" qxb edlekac mixtqd

`ztwz`a la` ,"z`ade" `ziixaa opiqxb mixtq

i`e ,"`aede" edleka opiqxb `pipg iaxa iqei iaxc

dpenyc `pin` ded `iixagn `pitzqnc e`l

izye zg`d erlv lr zerah izye" aizk xcde diziief opinbxznck eizepxw rax` epiidc "eizenrt rax` lr zzpe adf zerah rax` el zwvie" aizkc :weqtd giken oke ,oex`a eid zerah

dhnl eidy mdn drax`ae ,exeqi `l oireaw mica eid mdn zerah rax`a ,eizenrt rax` lry rax` mze`n cal ,eizerlv izy lr eid zerah rax`c rnyn "zipyd erlv lr zerah

ipyc ipyil ?`pipg iaxa iqei iax `kd jixt i`n :xn`z m`e ."eica enye" eda azkc jpd epiide ,mda oex`d z` z`yl zerqnd weliq zrya mica oiniyn eid zerah oze`n dlrnl e`

m` mrqna oiniyn eidy jpd` `l` i`w `l i`c i`w mica edlek` "zeraha micad z` z`ade" jgxk lrc :xnel yi !ziyixtck ,oi`veie oiqpkp mdn yie oireaw mdn yi ,eid mica ipin

i`ce `l` mqipkdy yxtl el did dligze "micad eidi oex`d zeraha" azk `l` mireawd mica mze` qipkd izn yxit `l ixdy "zeraha micad z` zxage" inp xninl dil ded ok

llk oiff edi `ly cg` mewna ynn mireaw eid `l edpi` inp ikd mireaw eid `l oda oi`yepy jpdc ikid ikc edlek` i`w deyac dil rnyne "micad z` z`ade" azk mica edlek`

micad eid `l gafnc `aedec ikid ik oex`c "z`ade"` iielbl gafna azkc "`aede"c `xw inp iziin ikdle .zvwna iccdl enc `zydc o`kle o`kl zvw oiqpkp zegtd lkl `l` onewnn

z`yl" `xw `idda dia azkc i`n dyw i`w oica 'c edlek`c yxity dn itl :xn`z m`e .ixnbl oireaw ynn eid `l oex`c z`ade inp ikd epnn exeqi `l mzd azk `l `dc ,oireaw

,edl exc eed ixab drax`ac rnyn (a,gv zegpn) "mgld izy" wxtac mdn mixvw mixg`d mipye oikex` eid mdn mipye oi`yep eid mica drax` edlekac uxzl oi`e ?"mda oex`d z`

zrya eipae oxd` `l` oze` oiqipkn eid `l `lde "z`ade" xnel o`k oxikfdl jxved dn oireaw opi`y mica mze` ixdy oireawd mica jpd` `l` i`w `l "z`ade"c il d`xpe !`l eze

"dnda eze` z`yl mical mizal" inp azk adfd gafnae "eze` z`ya 'ebe zeraha eica z` `aede" aizk zygpd gafna oke "oglyd z` ma `ype" azk edleka ixdy ,rcz .zerqnd

oia oex` iab aizkck `aie azk `l diiyrae ,ieeva z`ade oda azk `l la`epetva mizy ea zerawn eid zerah rax` :`ipz okynd zk`lnc `ziixaac ab lr s`e .diiyra oia d`eva¨

eid `ly mze` la` ,oda oireaw micady zerah rax` mze` `l` aiyg `lc :xnel yi ,'eke "oex`d zeraha" xn`py mlerl myn miff eid `l micad oipzep eidy oeiky ,enexca mizye

.oeir jixve .adfde zygpd gafn lye ogly ly zerah mzd aiyg `w `lc ,rcz .aiyg `w `l ,zerqnd zry jxevl `l` eyrp `le ,oda oireaw micadïéãéîòîùd`xp Ð oiietiv

mihy ivr ly ogly ixdy ,ok epi` mihy ivrae .cinrnd xg` jld :xn`c ,ilin lkle dliah oiprl zkznd iabl lha urd `zkec lkac ,edcic iabl lha odilry adf ietiv elit`c il

.`xwn mzd dl silie (a,ek) dbibg idlya `zi`ck urd iabl lha ietivdy eilr ilk zxez ikd elit`e adf dtevne did
oleke
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é÷úîàìc éëéä ék äôN déì ãéáòð :àðîçø øîà÷ éëä àîìéãå :á÷òé øa àçà áø dì ó ©§¦¨©©¨©©£Ÿ§¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨©£¦¥¨¨¦¥¦§¨
!òøwéð¯øéñnäå ,ãBôàä ìòî ïLBç çéænä :øæòìà éaø øîàå ?"òøwé àlL" áéúk éî ¦©©¦§¦¤Ÿ¦¨¥©§¨©©¦¤§¨¨©¥¦©¤¥©¨¥§©¥¦

ïBøà écaé÷úî ."eøñé àì"å "çfé àì" øîàpL ,ä÷Bìàîìéãå :á÷òé øa àçà áø dì ó ©¥¨¤¤¤¡©Ÿ¦©§Ÿ¨ª©§¦¨©©¨©©£Ÿ§¦§¨
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"íéãîBò" :øçà øác .ïúìéãb Cøc íéãîBòL ,"íéãîò íéhL¯øác ,ïééetö úà ïéãéîònL ¦¦Ÿ§¦¤§¦¤¤§¦¨¨¨¨©¥§¦¤©£¦¦¤¦¨¨¨

ïééekñ ìèáe ïøáñ ãáà øîàz ànL ,"íéãîBò" :øçà¯"íéãîò" øîBì ãeîìz¯ïéãîBòL ©¥§¦¤¨Ÿ©¨©¦§¨¨©¦¨©§©Ÿ§¦¤§¦
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eznyקסד ina cenr ar sc ± iyily wxt`nei
äðåäë éãâá àìîìà.l`xyi lr oixtknd zepaxwd oiaixwn odici lry Ðïéãøåâù

ïäéìëî ïúééøáë ïúåàeid ozbix` ilk jezn odly oicxba oze` oikzeg eidyk Ð

zcnl dkzgl aey jixvy drixi x`yk `le ozyial jxck oilelg oziixak miyer

.hgna xetzle yealdíåìë íäî ïéãøùîåbex` epi`y zvwn odn oixiiyne Ð

.cxy oeyl edfe ,odnràéä éàîeze` Ð

.xeiyèçî äùòî åìàbx`p did ezvwn Ð

.hgna exagne envr iptaúåðåøà ùìùÐ

rvn`a ur lye eptvz uegne zian xn`py

ipy adf ly ozpe xfge adf ly jeza eaiyede

adfa dpeilrd ezty dtige ur ly jeza

.uegne zian dtevn `vnpäòùúedab Ð

ivge dn`" xn`py uegan migth dryz

`l` el eid `l milbxe (dk zeny) "eznew

.did lelg uräðåîù áäæ ìù éîéðôÐ

iaere ,eiley iaer mr uegan edab migth

inipt `vnp gth irvn` ly urd iley

.irvn` ly ellg `lnnïåöéçå.adf ly Ð

åäùîå äøùòirvn`d daeb cbpk dryz Ð

ixiyr gthe oevig ly adf iley iaer edyne

dqkne gth `edy zxetkd iaer lenl dler

.oex`de zxetkd xeaigøùò ãçà àéðúäå
åäùîåiaera yi xn`c o`nk `d ipyne Ð

.urd iley iaera yi xy`k gth adfd iley

çôè åéáåòá ïéà øîàã ïàîë àä`l` Ð

.da ebilti` `kid `prci `le ,edynéàîå
åäùî.`ziixza `ziixaa ipzwc ÐøéæÐ

zxetkd iaer lr dlrnl scer did dlerd

,aiaq zxetkl xf zeidl oevigd daeba edyn

oevigd iley iaera dcedi ax xn`wc edyne

.llk ixii` `l xfae ,xn`wïéøéæ äùìùÐ

xzkl oniq gafn ly ycewd ilka eyrp

lye dxez xzkl oniq oex` lye dpedk

`ed ogleydy zekln xzkl oniq ogley

:opiqxb ikd .mikln xyerl oniqçáæî ìù
åìèðå ãåã äëæ ïçìù ìù åìèðå ïøäà äëæ
xacna) gln zixa oxd`l dpzp dpedkdy Ð

.(gi mildz) erxfle cecl zeklnd oke (giéá
åëåìîé íéëìî.jlnd on jilnnd lecbe Ð

.df `xwn dxn` dxezdeäëæcenll Ð

.dniiwle dnyläøæ.epnn zgkzyn Ð

åúëàìî úåùòì ïéååöîxg`e dyn lr dk`lnd aezkd lihd dligza oex`dy Ð

`nlra `zknq` iaizk `xciq i`da e`l i`xwc ab lr s`e .xeaivd lr elihd jk

.xn`wc `edäúåù ùéà.dler ea yie mink dxez Ð`zxc.xvg Ðäéúøãì àòøúå
ãéáòz`xi el micwzy jixv jkl miny z`xil da qpkil xry `l` dpi` dxezdy Ð

.minyíðäéâ éúøúmilnre mirbi zeidl Ð

mpdib eyxize ,deniiwz `le dfd mlera dxeza

.mknlera mzipdp `l mkiigae ,mkzena

åúôøåö.mpdibae oixeqia Ðäùà àùåðÐ

.dxiar xedxdn levipäéãîåìá ãéòäìin Ð

.miiw `l ine miiwíéáùåçù íå÷îá ïéî÷åøùÐ

rav ici lr cbad lr dxevd owzn dligza

.hgna dnwex jk xg`eâøåà äùòî áùåçÐ

lr zexev izye zexiw izy drixil dl yiy

df cvny minrt efl ef zenec oi` dizexiw izy

epiide .iyn ly zexebgl enk ,xyp df cvne ix`

jk o`kn ezxevk mwex la` mitevxt ipy

.o`kn ezxeväîçìî çåùîedegyny odk Ð

xn`py dnglnd ikxrn ixac xacl dnglnl

.(k mixac) "mrd l` xace odkd ybpe"ùîùî
ïäáyael ycwnd ziaa cearl `a m` Ð

.micba dpenyåéøçà åéðáì åéäéeixg` i`d Ð

zebdep zelecb lk da yxcnl `ed `xizi `xw

.`id dlecb dngln geyne ,eixg` erxfaìåëé
'åëå åéúçú ùîùî äîçìî çåùî ìù åðá àäé
dyexi dngln geyn zlecb `dz leki Ð

odk ly epay jxck mc` lkl mcew epa zeidl

`ipz ikd `ziixac `yix .eizgz ynyn lecb

odkde" :dti`d zixiyr iab mipdk zxeza dl

oiipn micba daexn ,giyn `l` il oi` "giynd?

s` daxn ip`y leki ,"odkde" xnel cenlz

dngln geyn"eipan eizgz" xnel cenlz Ð

oi`y dngln geyn `vi ,eizgz cner epay in

oi`y dngln geynl oiipne .eizgz cner epa

mini zray" xnel cenlz eizgz cner epa

`vi 'ebe "odkd myalil` `eal ie`x oi`y df

`ipz lecb odk iabe .ycewa xtkl cren ld`

zgz odkl" :mipdk zxeza izixg` `zkeca

lr s` leki .mc` lkl mcew oady cnln "eia`

enewn z` `lnn oi`y itxnel cenlz Ð

."`lni xy`e"
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ìàøNé ìL ïäéàðBOî øéizLð àì äpeäë éãâa àìîìà¦§¨¥¦§¥§¨Ÿ¦§©¥¦§¥¤¤¦§¨¥
éaø éác øîà éðîçð øa ìàeîL éaø .èéìôe ãéøN̈¦¨¦©¦§¥©©£¨¦¨©§¥©¦

ïéãøBbL íéãâa :àðz ïBòîLïúéiøák ïúBà,ïäéìkî ¦§¨¨§¨¦¤§¦¨¦§¦¨¨¦§¥¤
ïéãøNîe:øîà Lé÷ì Léø ?àéä éàî ,íeìk ïäîeìà §¨§¦¥¤§©¦¥¨¦¨©¥

ïúBà ïéNBò ïéà äpeäë éãâa :éáéúéî .èçî äNòî©£¥©©¥¦¦¦§¥§¨¥¦¨
!"âøà äNòî" øîàpL ,âøBà äNòî àlà èçî äNòî©£¥©©¤¨©£¥¥¤¤¡©©£¥Ÿ¥

¯.íälL ãé úéáì àlà äëøöð àì :ééaà øîà̈©©©¥Ÿ¦§§¨¤¨§¥¨¤¨¤
dîöò éðôa úâøàð äpeäë éãâa ìL ãé úéa :àéðúãk¦§©§¨¥¨¤¦§¥§¨¤¡¤¤¦§¥©§¨
äáçø øîà .ãiä úqét ãò úòbîe ,ãâaä íò ú÷aãðå§¦§¤¤¦©¤¤©©©©¦©©¨¨©©£¨

ìL :äãeäé áø øîàéòöîà ,ìàìöa äNò úBðBøà L ¨©©§¨¨£¨¨§©§¥¤§¨¦
äøNò ïBöéç ,äðBîL áäæ ìL éîéðt ,äòLz õò ìL¤¥¦§¨§¦¦¤¨¨§¨¦£¨¨

.eäMîe¯!eäMîe øNò ãçà àéðúäå¯àä :àéL÷ àì ©¤§¨©§¨©©¨¨©¤¨©§¨¨
¯ïéà øîàc ïàîk àä ,çôè Béáòa Lé øîàc ïàîk§©§¨©¥§¨§¤©¨§©§¨©¥

eäMî éàîe .çôè Béáòa¯ìL :ïðçBé éaø øîà .øéæäL §¨§¤©©©¤¥¨©©¦¨¨§¨
ìL ;ïä íéøéæçaæî ìL .ïçìL ìLå ïBøà ìLå çaæî¯ ¥¦¥¤¦§¥©§¤¨§¤ª§¨¤¦§¥©

ïçìL ìL ,Bìèðe ïøäà äëæ¯ïBøà ìL ,Bìèðe ãåc äëæ ¨¨©£Ÿ§¨¤ª§¨¨¨¨¦§¨¤¨
¯çwéì äöBøä ìk ,àeä çpeî ïééãò¯ànL ,çwiå àáé £©¦¨¨¨¤¦©¨Ÿ§¦©¤¨

àeä úeçt øîàz¯."eëìîé íéëìî éa" øîBì ãeîìz Ÿ©¨©§©¦§¨¦¦§Ÿ
äëæ ,"øéæ" ïðéø÷å "øæ" áéúk :éîø ïðçBé éaø¯úéNòð ©¦¨¨¨¥§¦¨§¨¥©¥¨¨©£¥

äëæ àì ,øéæ Bì¯áéúk :éîø ïðçBé éaø .epîéä äøæ ¥Ÿ¨¨¨¨¥¤©¦¨¨¨¥§¦
"íéhL éöò ïBøà eNòå" áéúëe ,"õò ïBøà Eì úéNòå"§¨¦¨§£¥§¦§¨££¥¦¦

¯Bì úBNòì ïéeeöî Bøéò éðaL íëç ãéîìúì ïàkî¦¨§©§¦¨¨¤§¥¦§¦©£
eptöz õeçîe úéaî" .Bzëàìîãéîìz ìk :àáø øîà " §©§¦©¦¦§©¤¨©¨¨¨©§¦

Bøák BëBz ïéàL íëç¯ééaà (øîà) .íëç ãéîìz Bðéà ¨¨¤¥§¨¥©§¦¨¨¨©©©¥
ék óà" øîàpL ,áòúð àø÷ð :àleò øa äaø àîéúéàå§¦¥¨©¨©¨¦§¨¦§¨¤¤¡©©¦
ìàeîL éaø øîà ."äìåò íénë äúL Léà çìàðå áòúð¦§¨§¤¤¨¦Ÿ¤©©¦©§¨¨©©¦§¥
øéçî äf änì" áéúëc éàî :ïúðBé éaø øîà éðîçð øa©©£¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦¨¨¤§¦

äîëç úBð÷ì ìéñk ãéaáìå"ïéà¯íäì éBàïäéàðNì §©§¦¦§¨§¨§¤¨¦¨¤§§¥¤
úàøé ïäa ïéàå ,äøBza ïé÷ñBòL íéîëç éãéîìz ìL¤©§¦¥£¨¦¤§¦©¨§¥¨¤¦§©

ïeúøéz àì ,eëépéî àúeèîa :ïðaøì àáø eäì øîà .ãéáò dézøãì àòøúå ,àzøc déì úéìc ìò ìáç :éàpé éaø æéøëî .íéîLézøz ¨©¦©§¦©¦©©£¨©§¥¥©§¨§©§¨§©§¥¨¥£©§¨¨§©¨©§¨¨¦©§¨¥§©§¥
äëæ ,"äLî íN øLà äøBzä úàæå" áéúëc éàî :éåì ïa òLBäé éaø øîà .ípäéâ¯äëæ àì ,íéiç íñ Bì úéNòð¯íñ Bì úéNòð ¥¦¨¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦§Ÿ©¨£¤¨¤¨¨©£¥©©¦Ÿ¨¨©£¥©

dì ïneàc :àáø øîàc eðééäå .äúéî¯dì ïneà àìc ,àéiçã ànñ¯áéúk ,éîø ïúðBé éaø :éðîçð øa ìàeîL éaø øîà .àúBîc ànñ ¦¨§©§©£©¨¨§¨¨©¨§©¨§¨¨¨©¨§¨¨©©¦§¥©©£¨¦©¦¨¨¨¥§¦
éãewt"ä" áéúëe "áì éçnNî íéøLé 'úøîàääëæ ,"äôeøö '¯BzçnNîäëæ àì ,¯BzôøBö,à÷ôð àø÷c déôebî :øîà Lé÷ì Léø . ¦¥§¨¦§©§¥¥§¦¦§©§¨¨¨§©©§Ÿ¨¨©§¥¨¦¨©¦¥¦§¨¨§¨

äëæ¯äëæ àì ,íéiçì BzôøBö¯úàøé" .äúéîì BzôøBöäéàî .äøäèa äøBz ãîBlä äæ :àðéðç éaø øîà ,"ãòì úãîBò äøBäè ' ¨¨©§§©¦Ÿ¨¨©§§¦¨¦§©§¨¤¤¨©¨©©¦£¦¨¤©¥¨§¨¢¨©
àéä¯úeãò" .äøBz ãîBì Ck øçàå äMà àNBðä"í÷ø äNòî" .äéãîBìa ãéòäì àéä äðîàð :àaà øa àéiç éaø øîà "äðîàð ' ¦¥¦¨§©©¨¥¨¥¤¡¨¨¨©©¦¦¨©©¨¤¡¨¨¦§¨¦§§¤¨©£¥Ÿ¥

ïéî÷BøL :øæòìà éaø øîà "áLç äNòî"í÷Bø :äéîçð éaøc déîMî àðz .ïéáLBçL íB÷îa¯.ãçà óeöøt Cëéôì ,èçî äNòî ©£¥¥¨©©¦¤§¨¨¤§¦¦§¤§¦¨¨¦§¥§©¦§¤§¨¥©£¥©©§¦¨©§¤¨
áLBç¯ïäa LnLî ìBãb ïäkL íéãâa :øîà éîéc áø àúà ék ."íéneúå íéøeàa ïéìàLð elàa" .úBôeöøô éðL Cëéôì ,âøBà äNòî ¥©£¥¥§¦¨§¥©§§¥¦§¨¦§¦§¦¦£¨©¦¦£©§¨¦¤Ÿ¥¨§©¥¨¤

"åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe" øîàðL ,ïäa LnLî äîçìî çeLî¯øa àcà áø áéúî .åéøçà äleãâa àaL éîì §©¦§¨¨§©¥¨¤¤¤¡©¦§¥©Ÿ¤£¤§©£Ÿ¦§§¨¨©£¨§¦¤¨¦§¨©£¨§¦©©¨©
åézçz LnLî ìBãb ïäk ìL BðaL Cøãk ,åézçz LnLî äîçìî çeLî ìL Bða àäé ìBëé :éãk dì éøîàå ,äáäà©£¨§¨§¦¨§¦¨§¥§¤§©¦§¨¨§©¥©§¨§¤¤¤§¤Ÿ¥¨§©¥©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc `nei(oey`x meil)

y ,jcnll,äpeäk éãâa àìîìàzepaxwd z` miaixwn odici lry ¦§¨¦§¥§¨
,l`xyi lr mixtkndìàøNé ìL ïäéàðBùî øéizLð àìãéøN Ÿ¦§©¥¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦

.èéìôe¨¦
:'cxyd icba' e`xwp recn sqep xe`ia,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦¨©

éác[ly eyxcn ziaa-],àðz ïBòîL éaømdy itlïéãøBbL íéãâa §¥©¦¦§¨¨§¨¦¤§¦
ïäéìkî ïúéiøák ïúBàdbix`d ilk jezn mze` mikzeg - ¨¦§¦¨¨¦§¥¤

micba x`yk mpi`e ,dyiall cin mie`xy ote`a mzenlya
zcink hgna mixtzpe zephw zekizga dbix`d ilkn mikzgpd

,yaeldíeìk ïäî ïéãøNîebx`p epi`y cbadn hrn mixiiyn - §¨§¦¥¤§
.'cxyd icba' e`xwp ,df cba cixy xeiy my lre .cbad mr

:`xnbd zl`eyàéä éàîdaiyn .cbad mr bx`p `ly xeiy eze` ©¦
d:`xnb,øîà Lé÷ì Léøèçî äNòî elàcbal xtzpy wlgdy - ¥¨¦¨©¥©£¥©©

cbal exteze envr ipta bx`p `l` cbad lk mr bx`p `l hgna
.hgna

:yiwl yix lr dywn `xnbdïúBà ïéNBò ïéà äpeäk éãâa ,éáéúéî¥¦¥¦§¥§¨¥¦¨
èçî äNòî,hgna dfl df mixetzd zerixi -âøBà äNòî àlà- ©£¥©©¤¨©£¥¥

,zg` dywnk bex` cbad lkøîàpLmda(al gk zeny).'âøà äNòî' ¤¤¡©©£¥Ÿ¥
:`xnbd zvxzn .hgna mixtzp mpi` dpedk icbay ,ixdøîà̈©

äëøöð àì ,éiaàexn`p `l yiwl yix ixac -ì àlàoiprãé úéá ©©¥Ÿ¦§§¨¤¨§¥¨
[leexy-],íälLexeaigy `l` bxe` dyrn dyrp `ed s` mpn`e ¤¨¤

.dxez dcitwd `l efk zhren dxitz lre ,hgna dyrp cbal
ú÷aãðå dîöò éðôa úâøàð ,äpeäk éãâa ìL ãé úéa ,àéðúãk¦§©§¨¥¨¤¦§¥§¨¤¡¤¤¦§¥©§¨§¦§¤¤

[zxtzp-]úòbîe ,ãâaä íòdkxe`ãiä úqét ãò.cid sk - ¦©¤¤©©©©¦©©¨
:zecrd oex` dyrp cvik zx`an `xnbdáø øîà äáçø øîà̈©©£¨¨©©

ìL ,äãeäéìàìöa äNò úBðBøà L.df jeza df mgipde ,okynl §¨¨Ÿ£¨¨§©§¥
d oex`d,õò ìL éòöîàedabeäòLzd .uegan migthìL éîéðt ¤§¨¦¤¥¦§¨§¦¦¤
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קסה ezny ina cenr ar sc ± iyily wxt`nei
äðåäë éãâá àìîìà.l`xyi lr oixtknd zepaxwd oiaixwn odici lry Ðïéãøåâù

ïäéìëî ïúééøáë ïúåàeid ozbix` ilk jezn odly oicxba oze` oikzeg eidyk Ð

zcnl dkzgl aey jixvy drixi x`yk `le ozyial jxck oilelg oziixak miyer

.hgna xetzle yealdíåìë íäî ïéãøùîåbex` epi`y zvwn odn oixiiyne Ð

.cxy oeyl edfe ,odnràéä éàîeze` Ð

.xeiyèçî äùòî åìàbx`p did ezvwn Ð

.hgna exagne envr iptaúåðåøà ùìùÐ

rvn`a ur lye eptvz uegne zian xn`py

ipy adf ly ozpe xfge adf ly jeza eaiyede

adfa dpeilrd ezty dtige ur ly jeza

.uegne zian dtevn `vnpäòùúedab Ð

ivge dn`" xn`py uegan migth dryz

`l` el eid `l milbxe (dk zeny) "eznew

.did lelg uräðåîù áäæ ìù éîéðôÐ

iaere ,eiley iaer mr uegan edab migth

inipt `vnp gth irvn` ly urd iley

.irvn` ly ellg `lnnïåöéçå.adf ly Ð

åäùîå äøùòirvn`d daeb cbpk dryz Ð

ixiyr gthe oevig ly adf iley iaer edyne

dqkne gth `edy zxetkd iaer lenl dler

.oex`de zxetkd xeaigøùò ãçà àéðúäå
åäùîåiaera yi xn`c o`nk `d ipyne Ð

.urd iley iaera yi xy`k gth adfd iley

çôè åéáåòá ïéà øîàã ïàîë àä`l` Ð
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åäùî.`ziixza `ziixaa ipzwc ÐøéæÐ
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:opiqxb ikd .mikln xyerl oniqçáæî ìù
åìèðå ãåã äëæ ïçìù ìù åìèðå ïøäà äëæ
xacna) gln zixa oxd`l dpzp dpedkdy Ð

.(gi mildz) erxfle cecl zeklnd oke (giéá
åëåìîé íéëìî.jlnd on jilnnd lecbe Ð

.df `xwn dxn` dxezdeäëæcenll Ð

.dniiwle dnyläøæ.epnn zgkzyn Ð

åúëàìî úåùòì ïéååöîxg`e dyn lr dk`lnd aezkd lihd dligza oex`dy Ð

`nlra `zknq` iaizk `xciq i`da e`l i`xwc ab lr s`e .xeaivd lr elihd jk

.xn`wc `edäúåù ùéà.dler ea yie mink dxez Ð`zxc.xvg Ðäéúøãì àòøúå
ãéáòz`xi el micwzy jixv jkl miny z`xil da qpkil xry `l` dpi` dxezdy Ð

.minyíðäéâ éúøúmilnre mirbi zeidl Ð

mpdib eyxize ,deniiwz `le dfd mlera dxeza

.mknlera mzipdp `l mkiigae ,mkzena

åúôøåö.mpdibae oixeqia Ðäùà àùåðÐ

.dxiar xedxdn levipäéãîåìá ãéòäìin Ð

.miiw `l ine miiwíéáùåçù íå÷îá ïéî÷åøùÐ

rav ici lr cbad lr dxevd owzn dligza

.hgna dnwex jk xg`eâøåà äùòî áùåçÐ

lr zexev izye zexiw izy drixil dl yiy

df cvny minrt efl ef zenec oi` dizexiw izy

epiide .iyn ly zexebgl enk ,xyp df cvne ix`

jk o`kn ezxevk mwex la` mitevxt ipy

.o`kn ezxeväîçìî çåùîedegyny odk Ð

xn`py dnglnd ikxrn ixac xacl dnglnl

.(k mixac) "mrd l` xace odkd ybpe"ùîùî
ïäáyael ycwnd ziaa cearl `a m` Ð

.micba dpenyåéøçà åéðáì åéäéeixg` i`d Ð

zebdep zelecb lk da yxcnl `ed `xizi `xw

.`id dlecb dngln geyne ,eixg` erxfaìåëé
'åëå åéúçú ùîùî äîçìî çåùî ìù åðá àäé
dyexi dngln geyn zlecb `dz leki Ð

odk ly epay jxck mc` lkl mcew epa zeidl

`ipz ikd `ziixac `yix .eizgz ynyn lecb

odkde" :dti`d zixiyr iab mipdk zxeza dl

oiipn micba daexn ,giyn `l` il oi` "giynd?

s` daxn ip`y leki ,"odkde" xnel cenlz

dngln geyn"eipan eizgz" xnel cenlz Ð

oi`y dngln geyn `vi ,eizgz cner epay in

oi`y dngln geynl oiipne .eizgz cner epa

mini zray" xnel cenlz eizgz cner epa

`vi 'ebe "odkd myalil` `eal ie`x oi`y df

`ipz lecb odk iabe .ycewa xtkl cren ld`

zgz odkl" :mipdk zxeza izixg` `zkeca

lr s` leki .mc` lkl mcew oady cnln "eia`

enewn z` `lnn oi`y itxnel cenlz Ð
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äîëç úBð÷ì ìéñk ãéaáìå"ïéà¯íäì éBàïäéàðNì §©§¦¦§¨§¨§¤¨¦¨¤§§¥¤
úàøé ïäa ïéàå ,äøBza ïé÷ñBòL íéîëç éãéîìz ìL¤©§¦¥£¨¦¤§¦©¨§¥¨¤¦§©

ïeúøéz àì ,eëépéî àúeèîa :ïðaøì àáø eäì øîà .ãéáò dézøãì àòøúå ,àzøc déì úéìc ìò ìáç :éàpé éaø æéøëî .íéîLézøz ¨©¦©§¦©¦©©£¨©§¥¥©§¨§©§¨§©§¥¨¥£©§¨¨§©¨©§¨¨¦©§¨¥§©§¥
äëæ ,"äLî íN øLà äøBzä úàæå" áéúëc éàî :éåì ïa òLBäé éaø øîà .ípäéâ¯äëæ àì ,íéiç íñ Bì úéNòð¯íñ Bì úéNòð ¥¦¨¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦§Ÿ©¨£¤¨¤¨¨©£¥©©¦Ÿ¨¨©£¥©

dì ïneàc :àáø øîàc eðééäå .äúéî¯dì ïneà àìc ,àéiçã ànñ¯áéúk ,éîø ïúðBé éaø :éðîçð øa ìàeîL éaø øîà .àúBîc ànñ ¦¨§©§©£©¨¨§¨¨©¨§©¨§¨¨¨©¨§¨¨©©¦§¥©©£¨¦©¦¨¨¨¥§¦
éãewt"ä" áéúëe "áì éçnNî íéøLé 'úøîàääëæ ,"äôeøö '¯BzçnNîäëæ àì ,¯BzôøBö,à÷ôð àø÷c déôebî :øîà Lé÷ì Léø . ¦¥§¨¦§©§¥¥§¦¦§©§¨¨¨§©©§Ÿ¨¨©§¥¨¦¨©¦¥¦§¨¨§¨

äëæ¯äëæ àì ,íéiçì BzôøBö¯úàøé" .äúéîì BzôøBöäéàî .äøäèa äøBz ãîBlä äæ :àðéðç éaø øîà ,"ãòì úãîBò äøBäè ' ¨¨©§§©¦Ÿ¨¨©§§¦¨¦§©§¨¤¤¨©¨©©¦£¦¨¤©¥¨§¨¢¨©
àéä¯úeãò" .äøBz ãîBì Ck øçàå äMà àNBðä"í÷ø äNòî" .äéãîBìa ãéòäì àéä äðîàð :àaà øa àéiç éaø øîà "äðîàð ' ¦¥¦¨§©©¨¥¨¥¤¡¨¨¨©©¦¦¨©©¨¤¡¨¨¦§¨¦§§¤¨©£¥Ÿ¥

ïéî÷BøL :øæòìà éaø øîà "áLç äNòî"í÷Bø :äéîçð éaøc déîMî àðz .ïéáLBçL íB÷îa¯.ãçà óeöøt Cëéôì ,èçî äNòî ©£¥¥¨©©¦¤§¨¨¤§¦¦§¤§¦¨¨¦§¥§©¦§¤§¨¥©£¥©©§¦¨©§¤¨
áLBç¯ïäa LnLî ìBãb ïäkL íéãâa :øîà éîéc áø àúà ék ."íéneúå íéøeàa ïéìàLð elàa" .úBôeöøô éðL Cëéôì ,âøBà äNòî ¥©£¥¥§¦¨§¥©§§¥¦§¨¦§¦§¦¦£¨©¦¦£©§¨¦¤Ÿ¥¨§©¥¨¤

"åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe" øîàðL ,ïäa LnLî äîçìî çeLî¯øa àcà áø áéúî .åéøçà äleãâa àaL éîì §©¦§¨¨§©¥¨¤¤¤¡©¦§¥©Ÿ¤£¤§©£Ÿ¦§§¨¨©£¨§¦¤¨¦§¨©£¨§¦©©¨©
åézçz LnLî ìBãb ïäk ìL BðaL Cøãk ,åézçz LnLî äîçìî çeLî ìL Bða àäé ìBëé :éãk dì éøîàå ,äáäà©£¨§¨§¦¨§¦¨§¥§¤§©¦§¨¨§©¥©§¨§¤¤¤§¤Ÿ¥¨§©¥©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc `nei(oey`x meil)

y ,jcnll,äpeäk éãâa àìîìàzepaxwd z` miaixwn odici lry ¦§¨¦§¥§¨
,l`xyi lr mixtkndìàøNé ìL ïäéàðBùî øéizLð àìãéøN Ÿ¦§©¥¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦

.èéìôe¨¦
:'cxyd icba' e`xwp recn sqep xe`ia,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦¨©

éác[ly eyxcn ziaa-],àðz ïBòîL éaømdy itlïéãøBbL íéãâa §¥©¦¦§¨¨§¨¦¤§¦
ïäéìkî ïúéiøák ïúBàdbix`d ilk jezn mze` mikzeg - ¨¦§¦¨¨¦§¥¤

micba x`yk mpi`e ,dyiall cin mie`xy ote`a mzenlya
zcink hgna mixtzpe zephw zekizga dbix`d ilkn mikzgpd

,yaeldíeìk ïäî ïéãøNîebx`p epi`y cbadn hrn mixiiyn - §¨§¦¥¤§
.'cxyd icba' e`xwp ,df cba cixy xeiy my lre .cbad mr

:`xnbd zl`eyàéä éàîdaiyn .cbad mr bx`p `ly xeiy eze` ©¦
d:`xnb,øîà Lé÷ì Léøèçî äNòî elàcbal xtzpy wlgdy - ¥¨¦¨©¥©£¥©©

cbal exteze envr ipta bx`p `l` cbad lk mr bx`p `l hgna
.hgna

:yiwl yix lr dywn `xnbdïúBà ïéNBò ïéà äpeäk éãâa ,éáéúéî¥¦¥¦§¥§¨¥¦¨
èçî äNòî,hgna dfl df mixetzd zerixi -âøBà äNòî àlà- ©£¥©©¤¨©£¥¥

,zg` dywnk bex` cbad lkøîàpLmda(al gk zeny).'âøà äNòî' ¤¤¡©©£¥Ÿ¥
:`xnbd zvxzn .hgna mixtzp mpi` dpedk icbay ,ixdøîà̈©

äëøöð àì ,éiaàexn`p `l yiwl yix ixac -ì àlàoiprãé úéá ©©¥Ÿ¦§§¨¤¨§¥¨
[leexy-],íälLexeaigy `l` bxe` dyrn dyrp `ed s` mpn`e ¤¨¤

.dxez dcitwd `l efk zhren dxitz lre ,hgna dyrp cbal
ú÷aãðå dîöò éðôa úâøàð ,äpeäk éãâa ìL ãé úéa ,àéðúãk¦§©§¨¥¨¤¦§¥§¨¤¡¤¤¦§¥©§¨§¦§¤¤

[zxtzp-]úòbîe ,ãâaä íòdkxe`ãiä úqét ãò.cid sk - ¦©¤¤©©©©¦©©¨
:zecrd oex` dyrp cvik zx`an `xnbdáø øîà äáçø øîà̈©©£¨¨©©

ìL ,äãeäéìàìöa äNò úBðBøà L.df jeza df mgipde ,okynl §¨¨Ÿ£¨¨§©§¥
d oex`d,õò ìL éòöîàedabeäòLzd .uegan migthìL éîéðt ¤§¨¦¤¥¦§¨§¦¦¤

,áäæeiley iaer mr edabeäðBîLde .uegan migthïBöéç,adf ly ¨¨§¨¦
edaebe.eäMîe äøNò£¨¨©¤

:dcedi ax ixac lr `xnbd dywn,àéðúäåoevigd oex`d daeb §¨©§¨
øNò ãçàmigthàä ,àéL÷ àì :àøîâä úöøúî .eäMîe- ©©¨¨©¤Ÿ©§¨¨

dxeaq `ziixadøîàc ïàîkyBéáòa Léoevigd oex`d iley ly §©§¨©¥§¨§
,çôèurd oex` z` zeqkl icke ,gth urd oex` iley iaery myk ¤©

iaerl gth cere] migth dxyr zeidl oevigd ly edaeb jxvp
e .[zxetkdàäxeaq dcedi ax -àîkøîàc ïyBéáòa ïéàiley ly ¨§©§¨©¥§¨§

oevigd oex`d,çôè.edyn wx `l` ¤©
:`xnbd zxxaneäMî éàîe,oex`d ly edaeba `ziixaa epipyy ©©¤

lrn dlr edyn eze` :`xnbd daiyn .dyrp jxev dfi`l xnelk
l dl yniye zxetkd iaerøéæ.aiaq [xzk oirk] ¥

:okynd ilkay 'xf'd oipra xn`nìL ,ïðçBé éaø øîàïä íéøéæ äL ¨©©¦¨¨§Ÿ¨¥¦¥
epzipy mixzkd zyly z` milnqne ycwnd ilka eyrpy

,l`xyilçaæî ìL,zxehwdçaæî ìL .ïçìL ìLå ,ïBøà ìLå`edy ¤¦§¥©§¤¨§¤ª§¨¤¦§¥©
,dpedk xzkl oniqBìèðe ïøäà äëæ.mlerl erxfle elïçìL ìL ¨¨©£Ÿ§¨¤ª§¨
,zekln xzkl oniqBìèðe ãåc äëæ.erxfle elïBøà ìLxzkl oniq ¨¨¨¦§¨¤¨

,dxezàeä çpeî ïééãòjkitl ,erxfle el zeidl yi`l xqnp `le £©¦¨
,øîàz ànL .çwéå àáé çwéì äöBøä ìkdxez xzkàeä úeçt ¨¨¤¦©¨Ÿ§¦©¤¨Ÿ©¨

.elhil leki mc` lk ixdy ,mixzkd x`ynøîBì ãeîìzg ilyn) ©§©
(eh'eëìîé íéëìî éa'z` dkilnn ip`' zfxkn dxezd lekiak - ¦§¨¦¦§Ÿ

dxezdy oeike .'dxezd htyna ebdpzi m` epiid ,'miklnd
.dpnn dlecb `idy ixd ,zeklnd z` zniiwn

:'xf'd oipra sqep xn`n'øæ' áéúk ,éîø ïðçBé éaørnyny c"ei `ll ©¦¨¨¨¥§¦¥
,zexf oeyln 'xf'øéæ ïðéø÷åzpeek `l` .xzk ernyny i"xiva ¨¨¦©¥

m`y ,epcnll dxezdäëædniiwle dnyl dxez cenll mc` ¨¨
Bì úéNòðl dxezdøéæm` j` ,xzkeäëæ àì`ly da wqrzne ©£¥¥Ÿ¨¨

ziyrp ,dnylepîéä äøæ.dgkyne ¨¨¥¤
:okynd ilk iweqta ztqep dxizqáéúk ,éîø ïðçBé éaø(` i mixac) ©¦¨¨¨¥§¦

,'õò ïBøà Eì úéNòå'z` zeyrl lhed epiax dyn lry ixd §¨¦¨§£¥
,oex`dáéúëe(i dk zeny)'íéhL éöò ïBøà eNòå'lry rnyne §¦§¨££¥¦¦

zlhen oex`d ziiyr zk`ln ok` ,uxize .ezeyrl lhed xeaivd
e ,xeaivd lr zlhen ezk`lny `l` epiax dyn lrïàkîepcnl ¦¨

ìoiprî Bøéò éðaL ,íëç ãéîìúBzëàìî Bì úBNòì ïéeeö`diy ick §©§¦¨¨¤§¥¦§¦©£§©§
.dxeza weqrl i`pt el

xn`p oex`d lr :oex`d oipra dyxc cer(`i dk zeny)õeçîe úéaî'¦©¦¦
,àáø øîà ,'eptözexn`y itk dxezd lr fnex oex`dy oeik §©¤¨©¨¨

y epcnl ,uegane miptan dtevn `ede ,lirlïéàL íëç ãéîìz ìk̈©§¦¨¨¤¥
Bøák BëBzdyer `l` ,ueg itlk ebdpnk xzqa ebdpn epi` - §¨

,xzqa zexiarBðéàaygp(øîà) :àøîâä äôéñåî .íëç ãéîìz ¥©§¦¨¨
àìeò øa äaø àîéúéàå éiaàexak ekez oi`y mkg cinlz ,xn` ©©¥§¦¥¨©¨©¨

s`'áòúð' àø÷ð,darez -øîàpL(fh eh aei`),çìàðå áòúð ék óà' ¦§¨¦§¨¤¤¡©©¦¦§¨§¤¡¨
'äìåò íénë äúL Léàixd ,dleer dyere mink dxez dzeyy in - ¦Ÿ¤©©¦©§¨

.gl`pe arzp `ed
:exak ekez oi`y mkg cinlz oiipra cerøa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©

áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçðweqtd epcnln dn -(fh fi ilyn) ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦
'ïéà áìå ,äîëç úBð÷ì ìéñk ãéa øéçî äæ änì'yi zlrez efi` - ¨¨¤§¦§©§¦¦§¨§¨§¥¨¦

.dniiwl eaila oi` m` dxez cenll ezlekiay liqklíäì éBà¨¤
íéîëç éãéîìz ìL ïäéàðBNì[mnvr minkg icinlz epiid]ïé÷ñBòL §§¥¤¤©§¦¥£¨¦¤§¦

äøBza,minkg aygidle mqxtzdl ickíéîL úàøé ïäa ïéàå ©¨§¥¨¥¦§©¨©¦
.dniiwlìò ìáç ,éàpé éaø æéøëîmc`àzøc déì úéìcel oi`y - ©§¦©¦©©£¨©§¥¥©§¨

,xvgãéáò dézøãì àòøúålag ,xnelk .dyer `ed xvgl xrye - §©§¨§©§¥¨¦
oi`e miny z`xil xryd `idy dxezd cenila gxehd mc` lr

.miny z`xi el
ïðaøì àáø eäì øîà,eicinlzeëéépéî àúeèîa,mkn dywaa -àì ¨©§¨¨§©¨¨§¨¨¦©§Ÿ

ípäéb ézøz ïeúøéz.mepdib ipy eyxizy ote`a ebdpz l` - ¥§©§¥¥¦Ÿ
,mkzena mepdib eyxize deniiwz `le dxeza ewqrz m` ,xnelk

n mipdp mz` oi` mkiiga ,mepdib ipy miyxei mz`vnpmlerd
.`ad mlerd z` eca`z mkzenae ,cenild gxeh zngn dfd

áéúëc éàî ,éåì ïa òùBäé éaø øîà(n c mixac)íN øLà äøzä úàæå' ¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦§Ÿ©Ÿ̈£¤¨
,'äLîcnil xy`' xnel jixv dide o`k ltep epi` 'dniy' oeyl od Ÿ¤

zexedl ,'mq' oeyln `edy 'miyz' dxezd dhwp okl `l` .'dyn
m`yäëæ,dnyl dxez cnle mc`Bì úéNòðl dxezd,íéiç íñ ¨¨©£¥©©¦

m`eäëæ àì,xhpwl zpn lr dcnl `l`úéNòð`id.äúéî íñ Bì Ÿ¨¨©£¥©¦¨
dì ïneàc ,àáø øîàc eðééäåwqery epiid ,ezepne` dxezdy in - §©§§¨©¨¨§¨¨

el `id ixd ,dnyl da,àéiçc ànñin j`,dì ïneà àìc`id ixd ©¨§©¨§Ÿ¨¨
el.àúBîc ànñ©¨§¨

áéúk ,éîø ïúðBé éaø ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà(h hi mildz)éãewt' ¨©©¦§¥©©§¨¦©¦¨¨¨¥§¦¦¥
'áì éçnNî íéøLé 'ä,mc` al zgnyn dxezdy ixdejci`n §¨¦§©§¥¥

áéúë(`l gi my)'äôeøö 'ä úøîà',wewife sexiv oeyl ernyny §¦¦§©§¨
.sqk mitxevy enk mixeqia dicnel z` ztxvn dxezdy epiid

m` ,`l`äëæ`id ixd mc`,BzçnNîm` j`äëæ àì`idBzôøBö ¨¨§©©§Ÿ¨¨©§
.mepdibae mixeqiaà÷ôð àø÷c déôebî ,øîà Lé÷ì Léøjezn - ¥¨¦¨©¦¥¦§¨©§¨

ignyn' weqtd `ll s`] ok yexcl yi 'dtexv 'd zxn`' weqtd
m` jkitl ,drxl rnyne daehl rnyn 'dtexv' oky ,['aläëæ̈¨

íéiçì BzôøBöm`e ,`ad mlerd iigl -äëæ àì`idBzôøBö ©§§©¦Ÿ¨¨©§
.äúéîì§¦¨

lirl epyxcy wxt eze`a zetqep zeyxc d`ian `xnbd:(h"it)

ãòì úãîBò äøBäè 'ä úàøé'(i my),àðéðç éaø øîà ,'weqtäæxn`p ¦§©§¨¤¤¨©¨©©¦£¦¨¤
lräøäèa äøBz ãîBläcnelyk xnelk ,daygnd zxdh - ©¥¨§¨¢¨

:`xnbd zxxan .crl zcner ezxez dxdha,àéä éàîdn xnelk ©¦
:`xnbd daiyn .dxdha cenll ick mc` dyriäMà àNBðick ¥¦¨

,dxiar xedxdn rpnidl.äøBz ãîBì Ck øçàå§©©¨¥¨
xn`p cer:(g my)äðîàð ,àaà øa àéiç éaø øîà ,'äðîàð 'ä úeãò'¥¤¡¨¨¨©©¦¦¨©©¨¤¡¨¨

àéädxezdãéòäì`eal cizrläéãîBìa.`l ine dniiw in xnele ¦§¨¦§§¤
:okynd ibix` ixeiva mixen`d miweqta dxizq dywn `xnbd

xn`p cg` mewna(el ek zeny)eid mibix`d iab lry mixeivdy
miieyr,'í÷ø äNòî'xn`p xg` weqta eli`e(` ek zeny)eidy ©£¥Ÿ¥
miieyr,øæòìà éaø øîà :àøîâä äáéùî .'áLç äNòî'o`k oi` ©£¤Ÿ¥¨©©¦¤§¨¨

dpeekde ,md cg` xac 'ayeg'e 'mwex'y oeik dxizqïéî÷BøL¤§¦
.ïéáùBçL íB÷îa,cbad lr dxev rava xiivn dligza ,xnelk §¨¤§¦

.hgna dxevd z` mwex jk xg`e
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc `nei(ipy meil)

øîBì ãeîìzlecb odkd ly epa iepin oipra aezkd epcnln - ©§©
eizgz ynyl(l hk zeny)åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL'¦§©¨¦¦§¨¨©Ÿ¥©§¨¦¨¨

ãòBî ìäà ìà àáé øLàwxy rnyn ,'WcTA zxWlàáì éeàøL éî £¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥§¨¥©Ÿ¤¦¤¨¨Ÿ
ãòBî ìäà ìàoi`y lecb odk epiidc ,mixetkd meia ycewa xtkl ¤Ÿ¤¥

'eipan eizgz' xn`p eilr ,ea `l` dxiyk mixetkd mei zcear
ie`x epi`y dngln geyn la` ,enewn z` yxei epay xnelk
epa oi` lecb odk epi` ixdy mixetkd meia cren ld`l `eal

.eizgz ynyn
:`iyewd z` zniiqn `xnbdàúéà íàådngln geyny inic axk §¦¦¨

`ed s` ok m` ,dpyd zeni x`ya micba dpenya ynynàæçéî¤¡¨
éæçzcear ixdy ,miycwd ycwa mixetkd meia cearl ie`x - £¦

zpeny z` yeall ie`xd odk ici lr ziyrp mixetkd mei
.enewn z` yxii epa s` ,jky oeikne .micbad

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîàzpeek jk - ¨©©©§¨©¦§¨¨¦¨¨©
,xnel `ziixadì BúçéLî øwéòL ìka dcear jxev,ãòBî ìäà ¨¤¦©§¦¨§Ÿ¤¥

.eizgz ynyn epa ,lecb odk epiideäæ àöé,dngln geyn -Ls` ¨¨¤¤
mewn lkn ,cren ld`l `eal ie`x `edy it lrBúçéLî øwéò¦©§¦¨

`idäîçìîì.eizgz ynyn epa oi` jkitl ,dcearl `le §¦§¨¨
:ztqep `ziixan inic ax lr dywn `xnbdäîçìî çeLî ,éáéúéî¥¦¥§©¦§¨¨

äòaøàa àì LnLî Bðéàmicba,èBéãä ïäëkeäðBîLa àìmicba ¥§©¥Ÿ§©§¨¨§Ÿ¥¤§Ÿ¦§¨
.ìBãb ïäëk.micba dpenya ynyn epi`y ,ixd §Ÿ¥¨

:`xnbd zvxzn,éiaà déì øîàony `ziixad zpeek ok` m` ¨©¥©©¥
yi ,micba drax`a `le micba dpenya `l ynyn epi` dxezd

,denzlàlàarl lqtp dngln geyn dyrpy meyn ikedce ¤¨
yi`keàlà .déì úéeLî øædpenya ynyn epi`y mrhd i`cea ¨§©¥¥¤¨
micbaìBãb ïäëke minkg zpwzn `edäáéà íeMî`ly ick - §Ÿ¥¨¦¥¨

ynyn epi`y mrhde ,eil` dey didpy lr lecb odk ea `pwi
micba drax`aèBéãä ïäëk`edíeMîyïéãéøBî àìå Lãwa ïéìòî §Ÿ¥¤§¦©£¦©Ÿ¤§Ÿ¦¦

,epnn dlrnl `idy dlecbl ezelrdl xyt` ,dyecway xac -
oeik ,jkitl .epnn dhnl `idy dlecbl ecixedl xyt` i` j`
eze` micixen oi` micba dpenya yeal did dngln geyny
`ed ie`x dxezd on la` .micba drax`a ynyl ezlecbn

.inic axke ,micba dpenya ynyl
:dai` meyn `ziixad mrhy iia` ly evexiz lr dywn `xnbd

å ,àáøì àaà øa àcà áø déì øîàixdàpz éàä,oldl `ziixaay ¨©¥©©¨©©¨§¨¨§©©¨
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,dti dpn envrl `ed xxea [aixwdådvex m`Làøa ÷ìç áéø÷î §©§¦¥¤§Ÿ
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dpenya ynyn epi` dngln geyny xaeq `ed mewn lkne
`ly ,micba dpenya ynyn epi` dxezd ony gkene micba

.inic ax ixack
ynyn epi` dngln geyny mrhd zn`a :`xnbd zvxzn
epi` dfd `pzdy dne ,dai` meyne opaxcn `ed micba dpenya

meyn `ed ,dai`l yeygl yiy xary geyna xaeqdéì úéì ék¦¥¥
lecb odkl oi` izni`déúååëãa ,äáéà,ezenk el deyy ina - ¥¨§¦§¨¥
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,dngln geynkdéì úéàdpenya ynyn epi` jk meyne ,dai` ¦¥

.ynyl `ed ie`x dxezd ony s` micba
mya dxn`p `l lirl z`aend `xnindy dhiy d`ian `xnbd

:opgei iax mya `l` inic axàäì dì øîà÷å eäáà éaø áéúé̈¦©¦©¨§¨¨©¨§¨
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äðéëLjezay yxetnd mye mineze mixe` itlk ey`x oikxn - §¦¨
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mixE`d hRWnA''ä éðôìmiyxece ,'E`vi eiR lr' xn`p jenqae §¦§©¨¦¦§¥©¦¥§
.eitn dl`yd z` `iveny eit lr l`eyd el l`yeàlàl`yi ¤¨
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.'daì ìò úøaãî àéä¦§©¤¤©¦¨

,ãçàk íéøác éðL ïéìàBL ïéàezl`y lr eaiydy xg`l wx `l` ¥£¦§¥§¨¦§¤¨
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daeyzàlàxac lràlà Bì ïéøéæçî ïéàå .ãçàd xacd lrïBLàø ¤¨¤¨§¥©§¦¦¤¨¦
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ezny in` cenr br sc ± iyily wxt`nei
ãòåî ìäà ìà àáì éåàøù éî ãòåî ìäà ìà àáé øùà øîåì ãåîìúie`x epi`y df `vi eizgz didi epay "eipan eizgz" jl xne` ip` eilr ,mixetkd meia ycewa xtkl Ð

.`ed lecb odk e`lc .'ekeàúéà íàå"eci z` `lni xy`e eze` gyni xy` odkd xtke" mixetkd meia aizkc ifg `fgin inp i`d ,dpyd lk ynyn `ed micba dpenyac Ð

.(hk zeny) "oxd`l xy` ycwd icbae" aizkck `ed micbad ici lr mici ielin lkeäáéà íåùî.ifg `ziixe`cn la` Ðäáéà äéì úéìã.dai`l yiig `lc Ðùîùî÷ àìå
.dpenya dngln geyn ynyn `lc xn`we xnelk Ðïðéñøâ àì çéùî ïäë øôepecf lr oiaiigy xac dyre xac mlrda `hgy giyn odk .zevnd lk lr `ad xt epiidc Ð

dxiry e` dayk `ian heicdde xt `ian zxk

.l`xyiay cigi x`ykäôéàä úéøéùòåÐ

eipan eizgz giynd odkd" aizkck ,mei lkay

.(e `xwie) "dze` dyriòøåô àìey`x Ð

.zelia` zngn xriy lcbläèîìîiletiy Ð

.eicbaåéáåø÷ì àîèî åðéàåheicd la` Ð

.dyxta oixen`d oze`l `nhnìò äååöîå
äìåúáä.dyra Ðäðîìàä ìò øäæåîåÐ

.e`laçöåøä úà øéæçîå.ezzina Ðáéø÷îå
ïðåà`xwie) "`vi `l ycwnd one" aizkc Ð

.(a,bi) `nw wxta ziyixtck .(`kìëåà åðéàå
heicdd on welg `edy it lr s` xnelk Ð

.dlik` oiprl el `ed dey daxwd oiprlåðéàå
÷ìåçxearzyk axrl lek`l ope` `edyk Ð

"mei leah" wxt migafa opixn`c ,zepip`d

ie`x epi`y wleg dlik`l ie`xd .(`,hv)

.wleg epi` dlik`lùàøá ÷ìç áéø÷îåÐ

.(`,ci) `nw wxta yxetnúàîåè ìò øåèôå
ùã÷î,`xza wxta `xwn ol `wtp zeixeda Ð

.mzd dl yxtn `zipzn jd dlekeäáåøî
íéãâáfpbpy mein eyniyy milecb mipdk Ð

dlecb dpedkl mdl did `ly dgynd ony

.micba ieaixa `l`ìë ìò àáä øôî õåç
úåöîäiabc ab lr s`e .dia aizk giync Ð

inp iaxzi` aizk giyn inp dti`d zixiyr

la` .mipdk zxeza "odkde"n micba daexn

zevnd lk lr `ad xt iab aizkc "odk"d

giyn :mipdk zxeza `ipzck ,ditebl jixhvi`

.odkd xnel cenlz jln df lekiúåâäåð ïìåëå
øáòù çåùîáodka leqt rxi` m` oebk Ð

oey`x xfg onf xg`le ,eizgz xg` epine lecb

.ea zebdep olek ,ezegiynn df xare ezcearl

äôéàä úéøéùòå íéøåôëä íåé øôî õåçÐ

axwizc `pngx xn` `cge ,dreaw daeg mdy

.mizy `leäùøôá ïéøåîàäodkde" iab Ð

ig`n lecbdinp iaxzi` mzdc (`k `xwie) "e

xy`"n (a,ai) zeixeda yxtnck dngln geyn

`l :mixac dyng od el`e (`k `xwie) "wvei

deevne miaexwl `nhn epi`e mxet `le rxet

`l la` .dpnl`d lr xdfene dlezad lr

,`zyxt `idda aizkc ab lr s`e .ope` aixwn

cenlz ope` aixwi leki :zeixeda `ipz ikdc

.exiag lr `le "eilr" xnelçöåøä úà øéæçîå
äãåäé éáø éøáãëzekn zkqna dil iaxnc Ð

zebdep oi` olek :ipzwc ,`l dngln geyn ikd elit`e ,micba dpenya ynync xary geyna zebdep olek ipzwcn dai` dil zil `pz i`d :`nl` .dilr opax ibilte ,i`xwn (`,`i)

.dngln geynaäéúååëãá äáéà äéì úéì éë.ezai`l yyeg dipin xhefc dngln geyn la` ,ezenk did lecb xary geyn Ðàúòîù àäì.inic ax `z` ikc Ðåäðéøãäà
åäééôàì.opgei 'x dxn` `l xnelk Ðåäáà éáøiwtpc opixn` inp (`,ci) oixcdpqae ixqiw ia eda` ax oebk "mipt `eyp" :(`,ci) dbibg zkqna opixn`ck jlnd ziaa did aeyg Ð

.dil exyne dit`l xqiw iac `zdn`øîéî äéì åøîéð.opgei iax dxn` `l `icda Ðøîà ïéáø àúà éëlecb odky micba .xnzi` oda l`yp `l` xnzi` oda ynyn e`l Ð

.oda el l`yp jlndy mineze mixe`a l`ype dnglnl `veiyk l`yp dngln geyn oda ynynìàåùä.oic zia a` e` jln Ðìàùð éôìë åéðô.odk itlk Ðäðéëù éôìëÐ

.oyegd jezay yxetnd mye mineze mixe` itlkåì ìàùå.`ed `l` rney oi`y ecal el rnyn Ðåáìá øäøäî åðéàel l`ye" xn`py l`ey `ed dn eiztya `ivei `l` Ð

.eitn mixac `iveny eit lr l`eyd el l`ye :ikd dia ixw "e`vi eit lr" dil jinqe "mixe`d htynaãçàë íéøáã éðù.ipyd lr el l`ey oey`xd lr el eaiydy xg`l `l` Ð
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ïìåëåopzc :dniz Ð xary geyna zebdep

(a,`i zekn) "oilebd od el`" wxta

(a,gi) "lecb odk" wxt yix oixcdpqa dil iziine

`vei epi` bxdy lecb odk e` lecb odk bxedd

xary geyn zzina xcd `l i`n`e .mlerl myn

md mby dcedi iaxl dngln geyn e` opaxl s`

xwir lecb odkc xnel yi `nye ?gvexd mixifgn

xcd `l bxdy drya lecb odk dedc oeike

ecinriy xg` lecb odk zzina e` ipd zzina

oebk epiid Ð gvexd oixifgnc ipzwc `de .eizgz

`d inp i` .bxdy drya lecb odk ded `lc

geyn eed `lc oebk mlerl myn `vei epi` ipzwc

.dngln geyne xary

ìåãâ ïäë åì àá êìò ïøãä
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"ãòBî ìäà ìà àáé øLà¯éeàøL éîìäà ìà àáì £¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥¦¤¨¨Ÿ¤Ÿ¤

,àúéà íàå .ãòBîàæçéî!éæç¯øa ïîçð áø øîà ¥§¦¦¨¤¡¨£¦¨©©©§¨©
øwéòL ìk øîà÷ éëä :÷çöé,ãòBî ìäàì BúçéLî ¦§¨¨¦¨¨©¨¤¦©§¦¨§Ÿ¤¥

çeLî :éáéúéî .äîçìîì BúçéLî øwéòL äæ àöé̈¨¤¤¦©§¦¨§¦§¨¨¥¦¦§©
àì ,èBéãä ïäëk äòaøàa àì LnLî Bðéà äîçìî¦§¨¨¥§©¥Ÿ§©§¨¨§Ÿ¥¤§Ÿ
úéeLî øæ àlà :ééaà déì øîà !ìBãb ïäëk äðBîLa¦§¨§Ÿ¥¨¨©¥©©¥¤¨¨§©¥

?déì¯ìBãb ïäëk ,àlà¯èBéãä ïäëk ,äáéà íeMî ¥¤¨§Ÿ¥¨¦¥¨§Ÿ¥¤§
¯àcà áø déì øîà .ïéãéøBî àìå Lãwa ïéìòî íeMî¦©£¦©Ÿ¤§Ÿ¦¦£©¥©©¨

à÷ àìå ,äáéà déì úéìc àpz éàäå :àáøì àaà øa©©¨§¨¨§©©¨§¥¥¥¨§¨¨
:èBéãä ïäëì ìBãb ïäk ïéaL íéøác àéðúc ,LnLî§©¥§©§¨§¨¦¤¥Ÿ¥¨§Ÿ¥¤§
íBé øôe ,úBönä ìk ìò àaä øôe ,çéLî ïäk øt©Ÿ¥¨¦©©©¨©¨©¦§©
ìáà ,íøBt àìå òøBt àì .äôéàä úéøéNòå ,íéøetkä©¦¦©£¦¦¨¥¨Ÿ¥©§Ÿ¥£¨

øäæeîe ,äìeúaä ìò äeeöîe ,åéáBø÷ì ànhî ïéàå ,äìòîìî èBéãääå ,ähîlî àeä íøBt¥¦§©¨§©¤§¦§©§¨§¥§©¥¦§¨§¤©©§¨§¨
,Làøa ÷ìç ìèBðå ,÷ìBç Bðéàå ,ìëBà Bðéàå ïðBà áéø÷îe ,çöBøä úà øéæçîe ,äðîìàä ìò©¨©§¨¨©£¦¤¨¥©©§¦¥§¥¥§¥¥§¥¥¤§Ÿ
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ìk ìò àaä øtî õeç ,íéãâa äaeøîa úBâäBð ïleëå .Ba àlà úBøéLk ïðéà íéøetkä íBé©¦¦¥¨§¥¤¨§¨£¦§¤§¨¦¦©©¨©¨
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc `nei(ipy meil)

øîBì ãeîìzlecb odkd ly epa iepin oipra aezkd epcnln - ©§©
eizgz ynyl(l hk zeny)åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL'¦§©¨¦¦§¨¨©Ÿ¥©§¨¦¨¨

ãòBî ìäà ìà àáé øLàwxy rnyn ,'WcTA zxWlàáì éeàøL éî £¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥§¨¥©Ÿ¤¦¤¨¨Ÿ
ãòBî ìäà ìàoi`y lecb odk epiidc ,mixetkd meia ycewa xtkl ¤Ÿ¤¥

'eipan eizgz' xn`p eilr ,ea `l` dxiyk mixetkd mei zcear
ie`x epi`y dngln geyn la` ,enewn z` yxei epay xnelk
epa oi` lecb odk epi` ixdy mixetkd meia cren ld`l `eal

.eizgz ynyn
:`iyewd z` zniiqn `xnbdàúéà íàådngln geyny inic axk §¦¦¨

`ed s` ok m` ,dpyd zeni x`ya micba dpenya ynynàæçéî¤¡¨
éæçzcear ixdy ,miycwd ycwa mixetkd meia cearl ie`x - £¦

zpeny z` yeall ie`xd odk ici lr ziyrp mixetkd mei
.enewn z` yxii epa s` ,jky oeikne .micbad

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîàzpeek jk - ¨©©©§¨©¦§¨¨¦¨¨©
,xnel `ziixadì BúçéLî øwéòL ìka dcear jxev,ãòBî ìäà ¨¤¦©§¦¨§Ÿ¤¥

.eizgz ynyn epa ,lecb odk epiideäæ àöé,dngln geyn -Ls` ¨¨¤¤
mewn lkn ,cren ld`l `eal ie`x `edy it lrBúçéLî øwéò¦©§¦¨

`idäîçìîì.eizgz ynyn epa oi` jkitl ,dcearl `le §¦§¨¨
:ztqep `ziixan inic ax lr dywn `xnbdäîçìî çeLî ,éáéúéî¥¦¥§©¦§¨¨

äòaøàa àì LnLî Bðéàmicba,èBéãä ïäëkeäðBîLa àìmicba ¥§©¥Ÿ§©§¨¨§Ÿ¥¤§Ÿ¦§¨
.ìBãb ïäëk.micba dpenya ynyn epi`y ,ixd §Ÿ¥¨

:`xnbd zvxzn,éiaà déì øîàony `ziixad zpeek ok` m` ¨©¥©©¥
yi ,micba drax`a `le micba dpenya `l ynyn epi` dxezd

,denzlàlàarl lqtp dngln geyn dyrpy meyn ikedce ¤¨
yi`keàlà .déì úéeLî øædpenya ynyn epi`y mrhd i`cea ¨§©¥¥¤¨
micbaìBãb ïäëke minkg zpwzn `edäáéà íeMî`ly ick - §Ÿ¥¨¦¥¨

ynyn epi`y mrhde ,eil` dey didpy lr lecb odk ea `pwi
micba drax`aèBéãä ïäëk`edíeMîyïéãéøBî àìå Lãwa ïéìòî §Ÿ¥¤§¦©£¦©Ÿ¤§Ÿ¦¦

,epnn dlrnl `idy dlecbl ezelrdl xyt` ,dyecway xac -
oeik ,jkitl .epnn dhnl `idy dlecbl ecixedl xyt` i` j`
eze` micixen oi` micba dpenya yeal did dngln geyny
`ed ie`x dxezd on la` .micba drax`a ynyl ezlecbn

.inic axke ,micba dpenya ynyl
:dai` meyn `ziixad mrhy iia` ly evexiz lr dywn `xnbd

å ,àáøì àaà øa àcà áø déì øîàixdàpz éàä,oldl `ziixaay ¨©¥©©¨©©¨§¨¨§©©¨
déì úéìc[l yyeg epi`y-]å ,äáéàgeyny xaeq ok it lr s` §¥¥¥¨§

dnglnLnLî à÷ àì.micba dpenya,àéðúcd md el`íéøác Ÿ¨§©¥§©§¨§¨¦
,èBéãä ïäëì ìBãb ïäk ïéaLodk :dfa `le dfa mibdepy xnelk ¤¥Ÿ¥¨§Ÿ¥¤§

aixwn lecbçéLî ïäk øtúBönä ìk ìò àaä øtexzid dxedyk ©Ÿ¥¨¦©©©¨©¨©¦§
ez`xedk dyre zxk epecfy xaca,(b c `xwie)åokøta elyníBé §©

íéøetkä(b fh my),äôéàä úéøéNòåmei lka oiziag zgpnl.(eh e my) ©¦¦§£¦¦¨¥¨
lecb odkòøBt àìey`x xry rxt lcbn epi` -,(i `k my)íøBt àìå Ÿ¥©§Ÿ¥

mc` lk x`yk eicba z` rxew epi` eiaexwn cg` znyk -(my),
ähîlî àeä íøBt ìáà,eilbxl jenq ecba ileya -åeli`äodk £¨¥¦§©¨§©

èBéãämc` lk x`yk mxetäìòîlî.dpeilrd ecba ztya -ïéàå ¤§¦§©§¨§¥
odkdlecbåéáBø÷ì ànhîezny.(`i weqt my)äìeúaä ìò äeeöîe ¦©¥¦§¨§¤©©§¨

,dy`l dz`yläðîìàä ìò øäæeîedz`yl `ly.(ci weqt my) §¨©¨©§¨¨
e,znykçöBøä úà øéæçî.ehlwn xirn gvexd xfeg -áéø÷îe ©£¦¤¨¥©©§¦

`edykå ,ïðBàmle`ìëBà Bðéà,ope` ezeida miycwd onås`Bðéà ¥§¥¥§¥
÷ìBçxg`l axra mlk`l ick elit` miycwa wlg gwel epi` - ¥

.zepip`dLàøa ÷ìç ìèBðåmiycwd zwelga -`ly oze` elit`] §¥¥¤§Ÿ
,dti dpn envrl `ed xxea [aixwdådvex m`Làøa ÷ìç áéø÷î §©§¦¥¤§Ÿ

.dvxiy oaxw dfi` aixwdl mcew `ed -LnLîeycwnaäðîLa §©¥¦§Ÿ¨
íéìk,[micba-]øeèôeoaxw `iadln,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìò ¥¦¨©§©¦§¨§¨¨¨
ìëådúBãBáòayBa àlà úBøéLk ïðéà íéøetkä íBé. §¨£©¦¦¥¨§¥¤¨

:`ziixad dkiynnïleëå,mixen`d mipicd lk -úBâäBðs` §¨£
íéãâa äaeøîaicba ieaix zyial ici lr dpnzdy lecb odk - ¦§¥§¨¦
,dlecb dpedkúBönä ìk ìò àaä øtî õeçmicba daexnd oi`y ¦©©¨©¨©¦§

ea xn`py itl eaixwn(d c `xwie).'giynd odkde'úBâäBð ïleëås` §¨£
øáòL çeLnazngn dlecb dpedkl dpnzde jynpy odk - §¨©¤¨©

xare ezcearl oey`xd xfg onf xg`le ,lecb odka leqt rxi`y
,ipydäôéàä úéøéNòå íéøetkä íBé øtî õeçxary geyn oi`y ¦©©¦¦©£¦¦¨¥¨

ik miizy mdn `iadl xyt` i`e dreaw daeg mdy itl ,eaixwn
.mipy `le cg` aixwdl dxn` dxezdçeLna úBâäBð ïéà ïleëå§¨¥£¦§©

äLøta ïéøeîàä íéøác äMîçî õeç ,äîçìî(ci-i `k my)oday ¦§¨¨¥£¦¨§¨¦¨£¦©¨¨¨
:od el`e ,dngln geyn s` daxzdàìå ,íøBt àìå ,òøBt àìŸ¥©§Ÿ¥§Ÿ
äìeúaä ìò äeeöîe ,åéáBø÷ì ànhî,dy`l dz`ylìò øäæeîe ¦©¥¦§¨§¤©©§¨§¨©

äðîìàä.dz`yl `lyåy ea bdep df oic s`çöBøä úà øéæçî ¨©§¨¨§©£¦¤¨¥©
,lecb odkkäãeäé éaø éøáãkaeqd.ok dngln geyn s`y x §¦§¥©¦§¨

åmle`íéîëçe miwlegíéøîBày.øéæçî Bðéà`pzd oi`y ixd §£¨¦§¦¥©§¦
,lecb odkk micba dpenya ynyn xary odk s`e dai`l yyeg
dpenya ynyn epi` dngln geyny xaeq `ed mewn lkne
`ly ,micba dpenya ynyn epi` dxezd ony gkene micba

.inic ax ixack
ynyn epi` dngln geyny mrhd zn`a :`xnbd zvxzn
epi` dfd `pzdy dne ,dai` meyne opaxcn `ed micba dpenya

meyn `ed ,dai`l yeygl yiy xary geyna xaeqdéì úéì ék¦¥¥
lecb odkl oi` izni`déúååëãa ,äáéà,ezenk el deyy ina - ¥¨§¦§¨¥

la` ,enewna cenrl dpnzdy xary odkkøèeæãaohw -,dépéî ¦§©¦¥
,dngln geynkdéì úéàdpenya ynyn epi` jk meyne ,dai` ¦¥

.ynyl `ed ie`x dxezd ony s` micba
mya dxn`p `l lirl z`aend `xnindy dhiy d`ian `xnbd

:opgei iax mya `l` inic axàäì dì øîà÷å eäáà éaø áéúé̈¦©¦©¨§¨¨©¨§¨
àzòîL[micba dpenya ynyn dngln geyny]éaøc déîMî §©§¨¦§¥§©¦

eäðéøãäà ,ïðçBéeaqd -eäéétàì éqà éaøå énà éaømdipt z` - ¨¨©©§¦§©¦©¦§©¦©¦§©©§
.mlern ok opgei iax xn` `ly ze`l ,epnnéøîàc àkéàyéaø ¦¨§¨§¥©¦

àaà øa àéiçy `eddøîà,opgei iax myaéaøå énà éaø eäðéøãäàå ¦¨©©¨£¨¨§©©§¦§©¦©¦§©¦
eäéétàì éqà.epnn ©¦§©©§

é÷úîàîìLa ,àtt áø dì óy xn`p m`eäáà éaøjkitl ,dxn` ©§¦¨©¨¨¦§¨¨©¦©¨
eaqd wx `l`] yexita eixac z` iq` iaxe in` iax egc `l

[mdiptøñé÷ éác àø÷é íeMîeda` iax didy xqiwd zia ceak - ¦§¨¨§¥¥¨
.mdil` axewnì àlày drcàaà øa àéiç éaø,dyw ,dxn`eøîéð ¤¨§©¦¦¨©©¨¥§

øîéî déìy yexita el exn`iy -,éëä ïðçBé éaø øîà àìrecne ¥¥©Ÿ¨©©¦¨¨¨¦
wx.dxn`y `ed eda` iax i`cea `l` ,jk el efnx

ïéáø àúà éklaal,øîàz` yael dngln geyny exn`y dn ¦¨¨¨¦¨©
,micbad zpenyøîzéà 'ìàLð'mixe`a l`yp `edy onfd lr - ¦§¨¦§©

.ycwnd ziaa ynyn `edy drya `l j` ,jk xn`p mineze
ìàLð äîçìî çeLî ,ïäa LnLî ìBãb ïäkL íéãâa ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¨¦¤Ÿ¥¨§©¥¨¤§©¦§¨¨¦§¨

.ïää¤
ïéìàBL ãöék ,ïðaø eðz,minze mixe`aìàBMäa` e` jln epiid - ¨©¨¨¥©£¦©¥

z` aqn ,oic ziaétìk åéðtd odkdétìk åéðt ìàLpäå ,ìàLð ¨¨§©¥¦§¨§©¦§¨¨¨§©¥
äðéëLjezay yxetnd mye mineze mixe` itlk ey`x oikxn - §¦¨

.oyegdøîBà ìàBMäoebke ezl`y z`,'äfä ãeãbä éøçà ócøà' ©¥¥¤§Ÿ©£¥©§©¤
øîBà ìàLpäåoebke daeyzd z`éaø .'çìöäå äìò 'ä øîà äk' §©¦§¨¥Ÿ¨©£¥§©§©©¦

ïéà ,øîBà äãeäéodkdéøö'çìöäå äìò' àlà ,''ä øîà äk' øîBì C §¨¥¥¨¦©Ÿ¨©¤¨£¥§©§©
.cala

ïéìàBL ïéàìB÷a,mxøîàpL(`k fk xacna)'Bì ìàLå'ecal el rnyn ¥£¦§¤¤¡©§¨©
.l`ypd `l` rney oi`yøîàpL Baìa øäøäî àìå(my)Bì ìàLå' §Ÿ§©§¥§¦¤¤¡©§¨©

mixE`d hRWnA''ä éðôìmiyxece ,'E`vi eiR lr' xn`p jenqae §¦§©¨¦¦§¥©¦¥§
.eitn dl`yd z` `iveny eit lr l`eyd el l`yeàlàl`yi ¤¨

jenp lewaøîàpL ,dúlôúa äpç äøîàL Cøãk(bi ` '` l`eny)äpçå' §¤¤¤¨§¨©¨¦§¦¨¨¤¤¡©§©¨
.'daì ìò úøaãî àéä¦§©¤¤©¦¨

,ãçàk íéøác éðL ïéìàBL ïéàezl`y lr eaiydy xg`l wx `l` ¥£¦§¥§¨¦§¤¨
.cer l`yi dpey`xdìàL íàå,cg`k mixac ipyïéøéæçî ïéàel §¦¨©¥©£¦¦

daeyzàlàxac lràlà Bì ïéøéæçî ïéàå .ãçàd xacd lrïBLàø ¤¨¤¨§¥©§¦¦¤¨¦
,l`yyøîàpLle`y ywiay rnye dlirwa cec didy zra ¤¤¡©

mineze mixe`a [cec] l`ye dnglnl eilr zcxl(`i bk my)

,'ãøé 'ä øîàiå 'Bâå ìeàL ãøéä ,Bãéá äìéò÷ éìòá éðøbñéä'ixd £©§¦ª¦©£¥§¦¨§¨£¥¥¨§©Ÿ¤¥¥
mixac ipy l`yy.cg` xac lr wx el eaiyde

n:`xnbd dywzøîà àäåcg`k mixac ipy l`eydyïéøéæçî ïéà §¨¨©§§¥©£¦¦
àlàd lr,ïBLàøoi` :`xnbd daiyn .ipyd lr eaiyd cecl eli`e ¤¨¦

miaiyny `l` ,dpey`xd dl`yd lr miaiyny `ziixad zpeek
e ,le`yl jixvy oey`xd xacd lrìàL ãåc̈¦¨©
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ezny in` cenr br sc ± iyily wxt`nei
ãòåî ìäà ìà àáì éåàøù éî ãòåî ìäà ìà àáé øùà øîåì ãåîìúie`x epi`y df `vi eizgz didi epay "eipan eizgz" jl xne` ip` eilr ,mixetkd meia ycewa xtkl Ð

.`ed lecb odk e`lc .'ekeàúéà íàå"eci z` `lni xy`e eze` gyni xy` odkd xtke" mixetkd meia aizkc ifg `fgin inp i`d ,dpyd lk ynyn `ed micba dpenyac Ð

.(hk zeny) "oxd`l xy` ycwd icbae" aizkck `ed micbad ici lr mici ielin lkeäáéà íåùî.ifg `ziixe`cn la` Ðäáéà äéì úéìã.dai`l yiig `lc Ðùîùî÷ àìå
.dpenya dngln geyn ynyn `lc xn`we xnelk Ðïðéñøâ àì çéùî ïäë øôepecf lr oiaiigy xac dyre xac mlrda `hgy giyn odk .zevnd lk lr `ad xt epiidc Ð

dxiry e` dayk `ian heicdde xt `ian zxk

.l`xyiay cigi x`ykäôéàä úéøéùòåÐ

eipan eizgz giynd odkd" aizkck ,mei lkay

.(e `xwie) "dze` dyriòøåô àìey`x Ð

.zelia` zngn xriy lcbläèîìîiletiy Ð

.eicbaåéáåø÷ì àîèî åðéàåheicd la` Ð

.dyxta oixen`d oze`l `nhnìò äååöîå
äìåúáä.dyra Ðäðîìàä ìò øäæåîåÐ

.e`laçöåøä úà øéæçîå.ezzina Ðáéø÷îå
ïðåà`xwie) "`vi `l ycwnd one" aizkc Ð

.(a,bi) `nw wxta ziyixtck .(`kìëåà åðéàå
heicdd on welg `edy it lr s` xnelk Ð

.dlik` oiprl el `ed dey daxwd oiprlåðéàå
÷ìåçxearzyk axrl lek`l ope` `edyk Ð

"mei leah" wxt migafa opixn`c ,zepip`d

ie`x epi`y wleg dlik`l ie`xd .(`,hv)

.wleg epi` dlik`lùàøá ÷ìç áéø÷îåÐ

.(`,ci) `nw wxta yxetnúàîåè ìò øåèôå
ùã÷î,`xza wxta `xwn ol `wtp zeixeda Ð

.mzd dl yxtn `zipzn jd dlekeäáåøî
íéãâáfpbpy mein eyniyy milecb mipdk Ð

dlecb dpedkl mdl did `ly dgynd ony

.micba ieaixa `l`ìë ìò àáä øôî õåç
úåöîäiabc ab lr s`e .dia aizk giync Ð

inp iaxzi` aizk giyn inp dti`d zixiyr

la` .mipdk zxeza "odkde"n micba daexn

zevnd lk lr `ad xt iab aizkc "odk"d

giyn :mipdk zxeza `ipzck ,ditebl jixhvi`

.odkd xnel cenlz jln df lekiúåâäåð ïìåëå
øáòù çåùîáodka leqt rxi` m` oebk Ð

oey`x xfg onf xg`le ,eizgz xg` epine lecb

.ea zebdep olek ,ezegiynn df xare ezcearl

äôéàä úéøéùòå íéøåôëä íåé øôî õåçÐ

axwizc `pngx xn` `cge ,dreaw daeg mdy

.mizy `leäùøôá ïéøåîàäodkde" iab Ð

ig`n lecbdinp iaxzi` mzdc (`k `xwie) "e

xy`"n (a,ai) zeixeda yxtnck dngln geyn

`l :mixac dyng od el`e (`k `xwie) "wvei

deevne miaexwl `nhn epi`e mxet `le rxet

`l la` .dpnl`d lr xdfene dlezad lr

,`zyxt `idda aizkc ab lr s`e .ope` aixwn

cenlz ope` aixwi leki :zeixeda `ipz ikdc

.exiag lr `le "eilr" xnelçöåøä úà øéæçîå
äãåäé éáø éøáãëzekn zkqna dil iaxnc Ð

zebdep oi` olek :ipzwc ,`l dngln geyn ikd elit`e ,micba dpenya ynync xary geyna zebdep olek ipzwcn dai` dil zil `pz i`d :`nl` .dilr opax ibilte ,i`xwn (`,`i)

.dngln geynaäéúååëãá äáéà äéì úéì éë.ezai`l yyeg dipin xhefc dngln geyn la` ,ezenk did lecb xary geyn Ðàúòîù àäì.inic ax `z` ikc Ðåäðéøãäà
åäééôàì.opgei 'x dxn` `l xnelk Ðåäáà éáøiwtpc opixn` inp (`,ci) oixcdpqae ixqiw ia eda` ax oebk "mipt `eyp" :(`,ci) dbibg zkqna opixn`ck jlnd ziaa did aeyg Ð

.dil exyne dit`l xqiw iac `zdn`øîéî äéì åøîéð.opgei iax dxn` `l `icda Ðøîà ïéáø àúà éëlecb odky micba .xnzi` oda l`yp `l` xnzi` oda ynyn e`l Ð

.oda el l`yp jlndy mineze mixe`a l`ype dnglnl `veiyk l`yp dngln geyn oda ynynìàåùä.oic zia a` e` jln Ðìàùð éôìë åéðô.odk itlk Ðäðéëù éôìëÐ

.oyegd jezay yxetnd mye mineze mixe` itlkåì ìàùå.`ed `l` rney oi`y ecal el rnyn Ðåáìá øäøäî åðéàel l`ye" xn`py l`ey `ed dn eiztya `ivei `l` Ð

.eitn mixac `iveny eit lr l`eyd el l`ye :ikd dia ixw "e`vi eit lr" dil jinqe "mixe`d htynaãçàë íéøáã éðù.ipyd lr el l`ey oey`xd lr el eaiydy xg`l `l` Ð
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ïìåëåopzc :dniz Ð xary geyna zebdep

(a,`i zekn) "oilebd od el`" wxta

(a,gi) "lecb odk" wxt yix oixcdpqa dil iziine

`vei epi` bxdy lecb odk e` lecb odk bxedd

xary geyn zzina xcd `l i`n`e .mlerl myn

md mby dcedi iaxl dngln geyn e` opaxl s`

xwir lecb odkc xnel yi `nye ?gvexd mixifgn

xcd `l bxdy drya lecb odk dedc oeike

ecinriy xg` lecb odk zzina e` ipd zzina

oebk epiid Ð gvexd oixifgnc ipzwc `de .eizgz

`d inp i` .bxdy drya lecb odk ded `lc

geyn eed `lc oebk mlerl myn `vei epi` ipzwc

.dngln geyne xary

ìåãâ ïäë åì àá êìò ïøãä
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?déì¯ìBãb ïäëk ,àlà¯èBéãä ïäëk ,äáéà íeMî ¥¤¨§Ÿ¥¨¦¥¨§Ÿ¥¤§
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é÷úî .eäéétàì éñàeäaà éaø àîìLa :àtt áø dì ó¯àlà ,øñé÷ éác àø÷é íeMî ©¦§©©§©§¦¨©©¨¦§¨¨©¦©¨¦§¨¨§¥¥¨¤¨
àaà øa àéiç éaøììàLð :øîà ïéáø àúà ék !éëä ïðçBé éaø øîà àì :øîéî déì eøîéð §©¦¦¨©©¨¥§¥¥©Ÿ¨©©¦¨¨¨¦¦£¨¨¦£©¦§¨
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éðôì Bì ìàLå" øîàpL Baìa øäøäî àìå ,"Bìä',dúlôúa äpç äøîàL Cøãk àlà ." §Ÿ§©§¥§¦¤¤¡©§¨©¦§¥¤¨§¤¤¤¨§¨©¨¦§¦¨¨
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יומא. פרק שביעי - בא לו כהן גדול דף עג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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eznyקסח ina cenr br sc ± iyily wxt`nei
øãñë àìù.oey`x le`yl ie`xd lr edeaiyd jkitl "ipexibqid le`y cxid" le`yl el did Ðïäéðùì êøöåä íàåsecx`d oebk oizndl zedy oi`e uegp xacd didy oebk Ð

.blwvc epbiy`dúøæåç àéáð úøéæâ.izin` oa dpei ly oebk Ðèôùîá øîàðù.xfeg epi`y ,oick Ðíäéøáã úà ïéøéàîù.odixac z` miyxtn Ðïäéøáã úà ïéîéìùîÐ

.zxfeg ozxifb oi` :oxn`ckåîéìùä àì.eltpe eil` elr mipey`xd mini ipya odilr exn`y Ðåðçéá àìù íäelr mipey`xd mini ipya mdl eyxit `l mineze mixe` Ð

.gvpdl m` gvpl m` eil` elr `l` egilvdeäðåøçàá."jcia eppz` xgn ik" mdl eyxit Ðúåèìåá:xnel ,dcedin i"d ieln c"nl oernyn o"ir oebk zehlea zeize`d Ð

zhlea `l` dnewnn dff dpi` zg` lke .dlr

.otxvn `ede dnewnaé"ãö áúë àì àäåÐ

lvde" oebk ,dl jixv m`e ,mihayd lka

d`a okidn ,"livz?÷åãö ìàù éøäùÐ

.melya` iptn gxea cec didykìòéå øîàðù
øåáòì íòä ìë íåú ãò øúéáàxcqa `ipze Ð

el dzlr `le mineze mixe`a l`ye :mler

.xzia` lrie xn`py dpedkd on wlzqpe

`nl` ycewd gexa xacnd odk irac ipzwcn

dnl ok m`c ,eid zetxhvn `le zehlea `l

ycewd gex il?òééñî äåä éòåéñicda odk Ð

ie`xe did xyk odk m` jkld .mineze mixe`

e` zehlea zeize`d eilr dpiky zexyl

`l e`l m`e ,ea oil`ypyk eci lr zetxhvn

.zetxhvn `le zehleaêìî äæ àåä`dc Ð

.`xw irzyn ryediaåúà ìàøùé éðá ìëåÐ

dnglnl z`vl ez` l`xyi ipa lky in

.eixg`

ìåãâ ïäë åì àá êìò ïøãä

äðùîäéúùáå äìéëàá øåñà íéøåôëä íåé
'åëåexwi` ipd lkc `xnba yxtn Ð

,iaizk miiepir dyng mixetkd mei iabe ,iepir

.dlik` llka dizyc eed dyng ipdeêìîÐ

(bl ediryi) xn`py d`p zeidl egaye ekxc

."jipir dpifgz eitia jln"äìëäåiep dkixv Ð

dztegl mei miyly lke .dlra lr aagzy cr

.dlk diexw `idäéçäå.zclei =úà ìåòðú
ìãðñä.dl dyw dpvdy Ðøæòéìà éáø éøáã

.dige dlke jln i`w edlek` Ðàøîâéöçì
øåòéù`idy dqbd zazekn zegt oebk Ð

`l ike .oizipzn opzck mixetkd meil xeriy

`xeriy mily.`ki` `xeqi` ,`kil zxk Ð

øåòéù éöçon xeq` xeriykn zegt xnelk Ð

."alg lk"n dil yixc `zrnya onwl ,dxezd

ïðáøãî øåñàù.xn`w opaxcn inp oizipzne Ð

éëä éà`l ,opaxcn `din xeq` yiwl yixlc Ð

lk`i `ly raypd ;dreay oaxw dilr aiigip

dilr aiigip `l lk`e xeq` xacn xeriy ivg

zkqna ol `niiw `dc ,iehia zreay oaxw

`le devnd z` miiwl rayp :(`,fk) zereay

.xeht lha `le lhal rayp e` ,xeht miiwéáøå
øèåô ïåòîù.dreay oaxwn Ðãîåòå òáùåî

àåä.devnd z` miiwl rayp dil dede Ð

ììåëádhegy xya `l lke` `ly dreay Ð

`liig `xizd` `liigc ebnc ,dliap xya `le

.ebn opixn` `le llek xeqi` dil zilc xhet oerny iaxe .`xeqi`` inpàöåî äúà éà øîà ùé÷ì ùéøåeilr rayen `edy zifk lk` m` dliapd lr dreay oaxw aiig `diy Ð

.eilr xq`p ezreayae ipiqn eilr rayen epi`y xeriy ivg lke`a `l` ipiq xdnùøôîá.xeriy ivg elit` lke` `ly Ðïðáøã àáéìàå`ly raypdc (a,hi) zereaya ixn`c Ð

.xeriyka envr xqe` mzq lke`íúñá åà.ea xq`p mzq lke` `ly dreay ici lre ipiqn eilr rayen epi`y xeriy ivg `l` lk` `l lk`yk edine dnewe`l zivn Ð
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íåéhwp dligz :`zkqnd xcq Ð 'ek mixetkd

hwp xcde mixetkd mei mcew mini dray

meid zcear xcq hwp xcde mixetkd mei lil

.xzide xeqi` oiprl meid zekld hwp `zyde
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øãñk àlLìàML òãiL ïåéëå .øãñk Bì eøéæçäå , ¤Ÿ§¥¤§¤¡¦§¥¤§¥¨¤¨©¤¨©
øãñk àlL¯eøbñéä" øîàpL ,øãñk ìàLå øæç ¤Ÿ§¥¤¨©§¨©§¥¤¤¤¡©£©§¦

øîàiå ìeàL ãéa éLðà úàå éúà äìéò÷ éìòaä' ©£¥§¦¨Ÿ¦§¤£¨©§©¨©Ÿ¤
ì øácä Cøöeä íàå ."eøébñéíéðL¯,íéðL Bì ïéøéæçî ©§¦§¦§©©¨¨¦§©¦©£¦¦§©¦

ãeãbä éøçà ócøà øîàì 'äa ãåc ìàLiå" øîàpL¤¤¡©©¦§©¨¦©¥Ÿ¤§Ÿ©£¥©§
äfäepâéOàä) øîàiåäék óãø Bì ('âOäâéNzìväåúøéæbL ét ìò óàå ,"ìévzàéáð ©¤©©¦¤©Ÿ¤§Ÿ¦©¥©¦§©¥©¦§©©¦¤§¥©¨¦

úøæBçíéneúå íéøeà úøéæb ,¯ïîL àø÷ð änì ."íéøeàä ètLîa" øîàpL ,úøæBç dðéà ¤¤§¥©¦§¦¥¨¤¤¤¤¡©§¦§©¨¦¨¨¦§¨§¨
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?eîéìLä àì äî éðtî ïéîéða úòáâa¯äðBøçàáe çöpäì íà çvðì íà eðçéa àlL íä §¦§©¦§¨¦¦§¥©Ÿ¦§¦¥¤Ÿ¦£¦§©¥©¦§¦¨¥©¨©£¨
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øîàiå ìcçà íà éçà ïîéðá éða íò äîçìnì úàöì ãBòäepðzà øçî ék eìò 'Eãéá." ¨¥©¦§¨¨¦§¥¦§¨¦¨¦¦¤§¨©Ÿ¤£¦¨¨¤§¤§¨¤
.úBôøèöî :øîBà Lé÷ì Léø ,úBèìBa :øîBà ïðçBé éaø ?úéNòð ãöék¯eäa áéúk àì àäå ¥©©£¥©¦¨¨¥§¥¨¦¥¦§¨§§¨¨§¦§

é"ãö!¯.íL áéúk á÷òéå ÷çöé íäøáà :÷çöé øa ìàeîL áø øîà¯áéúk àì àäåú"éè! ¨©©§¥©¦§¨©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§¦¨§¨¨§¦
¯éáéúéî .íL áéúk "ïeøeLé éèáL" :á÷òé øa àçà áø øîàçeøa øaãî BðéàL ïäk ìk : ¨©©©¨©©£Ÿ¦§¥§§¦¨¥¦¦¨Ÿ¥¤¥§©¥§©

åéìò äøBL äðéëLe LãBwä¯äúìò àìå øúéáà ,Bì äúìòå ÷Bãö ìàL éøäL ,Ba ïéìàBL ïéà ©¤§¦¨¨¨¨¥£¦¤£¥¨©¨§¨§¨¤§¨¨§Ÿ¨§¨
íz ãò øúéáà ìòiå" øîàpL ,Bì"íòä ìkåâå.'¯ïéìàBL ïéàå" .eäééãäa òéiñî äåä éòBiñ ¤¤¡©©©©¤§¨¨©Ÿ¨¨¨©¥£¨§©¥©©£©§§¥£¦

ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå" àø÷ øîàc :eäaà éaø øîà ?éléî éðä àðî ."Cìîì àlà¤¨§¤¤§¨¨¥¦¥¨©©¦©¨§¨©§¨§¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ§¨©
"íéøeàä ètLîa Bìåâå"àeä" .'¯"Bzà ìàøNé [éða] ìëå" ,Cìî äæ¯,äîçìî çeLî äæ §¦§©¨¦¤¤¤§¨§¥¦§¨¥¦¤§©¦§¨¨

"äãòä ìëå"¯.ïéøãäðñ Bæ §¨¨¥¨©§¤§¦

ïøãäìåãâ ïäë åì àá êìò

éíBähnä LéîLúáe ,ìcðqä úìéòðáe ,äëéñáe ,äöéçøáe ,äiúLáe ,äìéëàa øeñà íéøetkä©¦¦¨©£¦¨¦§¦¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨
Cìnäåälkäåíéîëçå ,øæòéìà éaø éøác ,ìcðqä úà ìBòðz äéçäå ,íäéðt úà eöçøé §©¤¤§©©¨¦§£¤§¥¤§¤¨¨¦§¤©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦

åéîâeì àìî äúBMäå ,dúðéòøâëe äBîk ,äqbä úáúBëk ìëBàä .ïéøñBà¯íéìëBàä ìk .áéiç §¦¨¥§¤¤©©¨¨¨§©§¦¨¨§©¤§Ÿ§¨©¨¨¨¨¦
.ïéôøèöî ïéà äúBLå ìëBàä .åéîâeì àìîì ïéôøèöî ïé÷Lnä ìëå ,úáúBkëì ïéôøèöîàøîâ ¦§¨§¦§©¤¤§¨©©§¦¦§¨§¦¦§Ÿ§¨¨¥§¤¥¦§¨§¦

!àeä úøk Leðò ?øeñà¯éöçì àlà äëøöð àì :äéîøé éaø àîéúéàå ,àìéà éaø øîà ¨¨¨¥¨©©¦¦¨§¦¥¨©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨¤¨©£¦
.øeòéL¯éöç øîàc ïàîì àlà ,äøBzä ïî øeñà øeòéL éöç øîàc ïàîì àçéðä ¦¨¦¨§©§¨©£¦¦¨¦©¨¤¨§©§¨©£¦

:øîà ïðçBé éaø ,øeòéL éöç ,øîúéàc ?øîéîì àkéà éàî ,äøBzä ïî øzeî øeòéL¦¨¦©¨©¦¨§¥©§¦§©£¦¦©¦¨¨¨©
Léøì àlà ,ïðçBé éaøì àçéðä .äøBzä ïî øzeî :øîà Lé÷ì Léø ,äøBzä ïî øeñà̈¦©¨¥¨¦¨©¨¦©¨¨¦¨§©¦¨¨¤¨§¥

?øîéîì àkéà éàî Lé÷ì¯.ïðaøcî øeñàL Lé÷ì Léø äãBî¯áéiçéð àì éëä éà ¨¦©¦¨§¥©¤¥¨¦¤¨¦§©¨©¦¨¦¨¦©¥
,äòeáL ïaø÷ déìòàîlàíéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàå ,ìëBà àlL äòeáL :ïðz £¥¨§©§¨©¨¨§©§¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦

íéNîøe¯éðéñ øäî ãîBòå òaLeî ?áéiç éànà :da ïðéåäå .øèBt ïBòîL éaøå ,áéiç §¨¦©¨§©¦¦§¥§¨¥©¨©©©¨§¨§¥¥©¦©
.ïéøeñàä íéøác íò íéøzenä íéøác ììBëa :éøîàc ïðçBé éaøå ìàeîLe áø !àeä©§¥§©¦¨¨§¨§¦§¥§¨¦©¨¦¦§¨¦¨£¦

Løôîa àlà àöBî äzà éà :øîà Lé÷ì Léøåíúña Bà ,ïðaøc àaélàå øeòéL éöç §¥¨¦¨©¦©¨¥¤¨¦§¨¥£¦¦§©¦¨§©¨©¦§¨
àáéìàå
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יומא. פרק שביעי - בא לו כהן גדול דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc `nei(ipy meil)

,øãñk àlLm`e dlirwl cxi le`y m` mcew le`yl jixv didy ¤Ÿ§¥¤
exibqi dlirw iyp` m` le`yl jixv did cxiy daeyz lawi

,le`y icia eze`øãñk Bì eøéæçäå.dlirwl cxi le`yyïåéëå §¤¡¦§¥¤§¥¨
òãiLcec [yibxd-]øîàpL ,øãñk ìàLå øæç øãñk àlL ìàML ¤¨©¤¨©¤Ÿ§¥¤¨©§¨©§¥¤¤¤¡©

(ai bk '` l`eny)øîàiå ,ìeàL ãéa éLðà úàå éúà äìéò÷ éìòa eøbñéä'£©§¦©£¥§¦¨Ÿ¦§¤£¨©§©¨©Ÿ¤
.'eøébñé 'ä©§¦

:`ziixad ixac z` dkiynn `xnbdì øácä Cøöeä íàåíéðL- §¦§©©¨¨¦§©¦
,oizndl zedy oi`e uegp xacd didy ,cg`k mixac ipy le`yl

Bì ïéøéæçîlr elit`íéðL,cgiaøîàpLlr wlnr ehyty zra ©§¦¦§©¦¤¤¡©
eiyp`e cec ly miclide miypd z` eaye blwv(g l my)ãåc ìàLiå'©¦§©¨¦

óãø Bì ('ä) øîàiå ,epâéNàä ,äfä ãeãbä éøçà ócøàä ,øîàì 'äa©¥Ÿ©¤§Ÿ©£¥©§©¤©©¦¤©Ÿ¤§Ÿ
.'ìévz ìväå âéNz âNä ék¦©¥©¦§©¥©¦

úøæBç àéáð úøéæbL ét ìò óàådpei z`eap oebk ,lhazdl dleki - §©©¦¤§¥©¨¦¤¤
,deepip lrøîàpL ,úøæBç dðéà íéneúå íéøeà úøéæb(`k fk xacna) §¥©¦§¦¥¨¤¤¤¤¡©

'íéøeàä ètLîa'xg`ly ,[oic] htynk md mineze mixe`d - §¦§©¨¦
.lhazn epi` aey wqtpy

'íéøeà' ,'íénúå íéøeà' ïîL àø÷ð änìmy lrïäéøác úà ïéøéànL ¨¨¦§¨§¨¦§ª¦¦¤§¦¦¤¦§¥¤
,mdixac z` miyxtne mix`an -'íénz'my lrúà ïéîéìLnL ª¦¤©§¦¦¤

ïäéøác.miniiwzn mdixac -ïéîéða úòáâa ,øîàz íàåe`viy ¦§¥¤§¦Ÿ©§¦§©¦§¨¦
dhaye ,mineze mixe`d it lr oinipa haya mglidl mihay

,miliig daxd mdn eltpe mze` gvip oinipaeîéìLä àl äî éðtî¦§¥©Ÿ¦§¦
y itl .mdixac mineze mixe`díämineze mixe`d -eðçéa àlL ¥¤Ÿ¦£

wx `l` ,'egilvde elr' mipey`xd mini ipya mdl eyxit `l -
ernyny 'elr'å .çöpäì íà çvðì íàmpn`äðBøçàámeia - ¦§©¥©¦§¦¨¥©§¨©£¨

,oinipaa englpy iyilydLf`eðçéa,egvpiy mdl eyxit - ¤¦£
eîékñä,mdixac z` eniiweøîàpL(gk k mihtey)øæòìà ïa ñçðéôe' ¦§¦¤¤¡©¦§¨¤¤§¨¨

éñBàä ,øîàì íää íéîia åéðôì ãîò ïøäà ïaäîçìnì úàöì ãBò ó ¤©£ŸŸ¥§¨¨©¨¦¨¥¥Ÿ©¦¨¥©¦§¨¨
.'Eãéá epðzà øçî ék eìò 'ä øîàiå ,ìcçà íà éçà ïéîéðá éða íò¦§¥¦§¨¦¨¦¦¤§¨©Ÿ¤£¦¨¨¤§¤§¨¤

:`xnbd zxxanúéNòð ãöék,mineze mixe`a daeyzd zlawéaø ¥©©£¥©¦
,øîBà ïðçBéeid oyegd lr zewewg eidy mihayd zeize`úBèìBa ¨¨¥§

'r zeize`d zehlea eid 'dlr' daeyzd dzid m` oebke ,onewna
.daeyzd z` mdn sxvn did odkde ,dcedin 'de ieln 'l oernyn

e,øîBà Lé÷ì Léøe onewnn zeff eid zeize`dúBôøèöîonvrn ¥¨¦¥¦§¨§
.daeyzd z` milydl

:`xnbd dywneäa áéúk àì àäåmihayd zenya -,é"ãöcvike §¨Ÿ§¦§¨¦
:`xnbd daiyn .ef ze` dkixvnd daeyz dlawzdáø øîà̈©©

,÷çöé øa ìàeîLmbäù÷î áåù .íL áéúk 'á÷òé'å '÷çöé' 'íäøáà' §¥©¦§¨©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§¦¨
àäå :àøîâäoiicràçà áø øîà :àøîâä äáéùî .ú"éè áéúk àì §¨Ÿ§¦¥¨©©©¨

,á÷òé øazeaizd mb'ïeøeLé éèáL'.íL áéúk ©©£Ÿ¦§¥§§¦¨
ote`a lirl ewlgpy yiwl yixe opgei iax lr dywn `xnbd

:daeyzdäøBL äðéëLe LãBwä çeøa øaãî BðéàL ïäk ìk ,éáéúéî¥¦¥¨Ÿ¥¤¥§©¥§©©¤§¦¨¨
Ba ïéìàBL ïéà åéìò,mineze mixe`aéøäLiptn cec gxayk ¨¨¥£¦¤£¥

melya`÷Bãö ìàLmineze mixe`a odkdBì äúìòå,el eaiyd - ¨©¨§¨§¨
eøúéáàl`y odkdøîàpL ,Bì äúìò àìå(ck eh 'a l`eny)ìòiå' ¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©©©©

k íz ãò øúéáà,'Bâå 'íòä ìepipye(c"it mler xcq)l`y xzia`y ¤§¨¨©Ÿ¨¨¨§
[edewlq-] edelrde el dzlr `le mineze mixe`a dry dze`a
rnyn `ziixad ixacn .eizgz wecv z` cec dpine dpedkd on
,yiwl yixk zetxhvn `le opgei iaxk zehlea zeize`d eid `ly
oiaiy ick ycewd gexa xacnd odkl jixv recn mdixack m`y

:`xnbd zvxzn .daeyzdeäééãäa òéiñî äåä éòeiñdid odkd - ©¥£¨§©©©£©§
dpikye ycewd gexa xacn did m`y ,mineze mixe`l riiqn
ie`x did `l m`e ,zetxhvn e` zehlea zeize`d eid eilr dxey

.llk zetxhvn e` zehlea eid `l jkl
:dpyna epipyCìîì àlà ïéìàBL ïéàåxeaivdy inle oic zia a`le §¥£¦¤¨§¤¤

:`xnbd zxxan .ea jixvéaø øîà :àøîâä äáéùî .éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥¨©©¦
àø÷ øîàc ,eäáà(`k fk xacna)Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå' ©¨§¨©§¨§¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ§¨©

'Bâå íéøeàä ètLîal`xUi ipA lke `Ed E`ai eiR lre E`vi eiR lr §¦§©¨¦§©¦¥§§©¦¨Ÿ§¨§¥¦§¨¥
:jk `ed weqtd yexite ,'dcrd lke FY`Cìî äæ 'àeä'ixdy ¦§¨¨¥¨¤¤¤

,jln didy ryedi lr xaecnçeLî äæ 'Bzà ìàøNé [éða] ìëå'§¨§¥¦§¨¥¦¤§©

äîçìîeixg` mi`vei l`xyi ipa lke ea jixv xeaivdy ¦§¨¨
,dnglnlïéøãäðñ Bæ 'äãòä ìëå'.'dcr' z`xwpyåì àá êìò ïøãä §¨¨¥¨©§¤§¦

íéøåôëä íåé ¯ éðéîù ÷øô ìåãâ ïäë

äðùî
mixeqi`d z` dpene ,mixetkd meia iepir aeiga dpc dpynd

:ea milelkd,äìéëàa øeñà ,íéøetkä íBé,äöéçøáe ,äiúLáe ©¦¦¨©£¦¨¦§¦¨¦§¦¨
äëéñáe,onya xerd zgiyn -ìcðqä úìéòðáe,xer ly lrpn - §¦¨¦§¦©©©§¨

ähnä LéîLúáe.dlira -älkäå ,Cìnäåmei miyely cr] §©§¦©¦¨§©¤¤§©©¨
,[dztegníäéðt úà eöçøéitl ,miptd zvigxa mixzen - ¦§£¤§¥¤

.d`p ze`xidl mikixvyäéçäåmei miyely cr] zclei - §¤¨¨
,[dzcillìcðqä úà ìBòðz,dl wifn xewdy oeik.øæòéìà éaø éøác ¦§¤©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤

ïéøñBà íéîëçå.mleka ©£¨¦§¦
:mixeq`d dizyde dlik`d xeriy z` zx`an dpyndìëBàä̈¥

xeriyaäqbä úáúBëkdlecb dxnz -dúðéòøâëe äBîkenk - §¤¤©©¨¨¨§©§¦¨¨
,dly oirxbd mr `idyåéîâeì àìî äúBMäå,eit `ln -áéiç §©¤§Ÿ§¨©¨

.z`hg `ian bbeyae ,zxk cifna
ìkipinì ïéôøèöî íéìëBàäxeriy,úáúBkëipyn lk` m`y ¨¨¨¦¦§¨§¦§©¤¤

.aiig zazek xeriy cgia milk`nåokìkibeqïéôøèöî ïé÷Lnä §¨©©§¦¦§¨§¦
cgi.åéîâeì àìîìla`ìëBàä,zazekkn zegtäúBLåzegt ¦§Ÿ§¨¨¥§¤

,einbel `lnnî ïéàïéôøèö.xehte ,dizyde dlik`d ¥¦§¨§¦

àøîâ
dywn ,'dizyae dlik`a xeq` mixetkd mei'y dpyna epipy

wx ike :`xnbdøeñà`ld ,`edàeä úøk Leðòzvxzn .jk lr ¨¨¨¥
:`xnbdäëøöð àì ,äéîøé éaø àîéúéàå àìéà éaø øîàdpynd ¨©©¦¦¨§¦¥¨©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨

df oic xneløeòéL éöçì àlàzazekk xeriyn zegt dlik`l - ¤¨©£¦¦
xacd zxk jk lr aiig epi`y s`y ,einbel `lnn zegt dizyle

.xeq`
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäelit` dxezd ixeqi` lkay ¨¦¨§©§¨©

øeòéL éöç[reawd xeriydn zegt-],äøBzä ïî øeñàxn`p `le £¦¦¨¦©¨
.yper oiprl `l` xeriyïî øzeî øeòéL éöç øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©£¦¦¨¦

,äøBzä,llk xeqi` ea oi`e.øîéîì àkéà éàî,øeòéL éöç ,øîzéàc ©¨©¦¨§¥©§¦§©£¦¦
.äøBzä ïî øzeî øîà Lé÷ì Léø ,äøBzä ïî øeñà øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¨¦©¨¥¨¦¨©¨¦©¨

ok m`,øîéîì àkéà éàî Lé÷ì Léøì àlà ,ïðçBé éaøì àçéðäoeik ¨¦¨§©¦¨¨¤¨§¥¨¦©¦¨§¥©
yepry dpynd dxn` `l recn xeriyk lke`a xaecn gxkday

:`xnbd zvxzn .zxk.ïðaøcî øeñàL Lé÷ì Léø äãBî,jkitl ¤¥¨¦¤¨¦§©¨¨
yepr epi`y ,xeriydn zegt lke`a dpynd z` cinrdl xyt`

.opaxcn xeq` j` zxk
:`xnbd ddnz,éëä éà,opaxcn xeq` xeriy ivg yiwl yixly ¦¨¦

xeq` xacn xeriy ivg lk`i `ly raypdelk`edéìò áéiçéð àìŸ¦©©£¥
,äòeáL ïaø÷xac lr dlg dreay oi`e devn miiwl rayp ixdy ¨§©§¨

,devnïðz àîlàepipy recn -(:ak zereay)xne`dàlL äòeáL ©¨¨§©§¨¤Ÿ
ìëBà,meidíéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàåon mixeq`d ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦

,dxezdáéiç,dreay oaxwda ïðéeäå .øèBt ïBòîL éaøåep`ype - ©¨§©¦¦§¥§©¦¨¨
`nw `pzl ,ef dpyn ixaca epzpe,áéiç éànàxak ixdòaLeî ©©©¨§¨

àeä éðéñ øäî ãîBòåxac lr dlg dreay oi`e ,mlk`l `ly §¥¥©¦©
,`iyewd uexiza mi`xen` ewlgpe .devnïðçBé éaøå ìàeîLe áø©§¥§©¦¨¨

,éøîàcxaecnììBëaezreayaíéøác íò íéøzenä íéøác §¨§¥§¥§¨¦©¨¦¦§¨¦
ïéøeñàä,xeqi`e xzid ,rnyna lkde ,lk`i `ly raypy - ¨£¦

.xeqi`d lr mb dlg ,xzidd lr dreay dlgy oeikneLé÷ì Léøå§¥¨¦
àöBî äzà éà ,øîàdidi elk`e xeqi` xac lek`l `ly raypdy ¨©¦©¨¥
,dreay oaxw aiigàlàeilr deevn epi`y ,xeriy ivg lk`yk ¤¨

e` ,mipte` ipyn cg`a dpynd z` cinrze ,dxezd onLøôîa¦§¨¥
elit` lk`i `ly ezreayaïðaøc àaélàå ,øeòéL éöçepizpyne - £¦¦§©¦¨§©¨¨

oi` lk`i `ly mzq raypdy mixaeqd ,`id minkg zhiya
.xeriyk `l` envr lr xeq`l ezpeekBàdpynd z` cinrpy

raypaíúña,lk`i `ly ¦§¨
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קסט ezny ina cenr br sc ± iyily wxt`nei
øãñë àìù.oey`x le`yl ie`xd lr edeaiyd jkitl "ipexibqid le`y cxid" le`yl el did Ðïäéðùì êøöåä íàåsecx`d oebk oizndl zedy oi`e uegp xacd didy oebk Ð

.blwvc epbiy`dúøæåç àéáð úøéæâ.izin` oa dpei ly oebk Ðèôùîá øîàðù.xfeg epi`y ,oick Ðíäéøáã úà ïéøéàîù.odixac z` miyxtn Ðïäéøáã úà ïéîéìùîÐ

.zxfeg ozxifb oi` :oxn`ckåîéìùä àì.eltpe eil` elr mipey`xd mini ipya odilr exn`y Ðåðçéá àìù íäelr mipey`xd mini ipya mdl eyxit `l mineze mixe` Ð

.gvpdl m` gvpl m` eil` elr `l` egilvdeäðåøçàá."jcia eppz` xgn ik" mdl eyxit Ðúåèìåá:xnel ,dcedin i"d ieln c"nl oernyn o"ir oebk zehlea zeize`d Ð

zhlea `l` dnewnn dff dpi` zg` lke .dlr

.otxvn `ede dnewnaé"ãö áúë àì àäåÐ

lvde" oebk ,dl jixv m`e ,mihayd lka

d`a okidn ,"livz?÷åãö ìàù éøäùÐ

.melya` iptn gxea cec didykìòéå øîàðù
øåáòì íòä ìë íåú ãò øúéáàxcqa `ipze Ð

el dzlr `le mineze mixe`a l`ye :mler

.xzia` lrie xn`py dpedkd on wlzqpe

`nl` ycewd gexa xacnd odk irac ipzwcn

dnl ok m`c ,eid zetxhvn `le zehlea `l

ycewd gex il?òééñî äåä éòåéñicda odk Ð

ie`xe did xyk odk m` jkld .mineze mixe`

e` zehlea zeize`d eilr dpiky zexyl

`l e`l m`e ,ea oil`ypyk eci lr zetxhvn

.zetxhvn `le zehleaêìî äæ àåä`dc Ð

.`xw irzyn ryediaåúà ìàøùé éðá ìëåÐ

dnglnl z`vl ez` l`xyi ipa lky in

.eixg`

ìåãâ ïäë åì àá êìò ïøãä

äðùîäéúùáå äìéëàá øåñà íéøåôëä íåé
'åëåexwi` ipd lkc `xnba yxtn Ð

,iaizk miiepir dyng mixetkd mei iabe ,iepir

.dlik` llka dizyc eed dyng ipdeêìîÐ

(bl ediryi) xn`py d`p zeidl egaye ekxc

."jipir dpifgz eitia jln"äìëäåiep dkixv Ð

dztegl mei miyly lke .dlra lr aagzy cr

.dlk diexw `idäéçäå.zclei =úà ìåòðú
ìãðñä.dl dyw dpvdy Ðøæòéìà éáø éøáã

.dige dlke jln i`w edlek` Ðàøîâéöçì
øåòéù`idy dqbd zazekn zegt oebk Ð

`l ike .oizipzn opzck mixetkd meil xeriy

`xeriy mily.`ki` `xeqi` ,`kil zxk Ð

øåòéù éöçon xeq` xeriykn zegt xnelk Ð

."alg lk"n dil yixc `zrnya onwl ,dxezd

ïðáøãî øåñàù.xn`w opaxcn inp oizipzne Ð

éëä éà`l ,opaxcn `din xeq` yiwl yixlc Ð

lk`i `ly raypd ;dreay oaxw dilr aiigip

dilr aiigip `l lk`e xeq` xacn xeriy ivg

zkqna ol `niiw `dc ,iehia zreay oaxw

`le devnd z` miiwl rayp :(`,fk) zereay

.xeht lha `le lhal rayp e` ,xeht miiwéáøå
øèåô ïåòîù.dreay oaxwn Ðãîåòå òáùåî

àåä.devnd z` miiwl rayp dil dede Ð

ììåëádhegy xya `l lke` `ly dreay Ð

`liig `xizd` `liigc ebnc ,dliap xya `le

.ebn opixn` `le llek xeqi` dil zilc xhet oerny iaxe .`xeqi`` inpàöåî äúà éà øîà ùé÷ì ùéøåeilr rayen `edy zifk lk` m` dliapd lr dreay oaxw aiig `diy Ð

.eilr xq`p ezreayae ipiqn eilr rayen epi`y xeriy ivg lke`a `l` ipiq xdnùøôîá.xeriy ivg elit` lke` `ly Ðïðáøã àáéìàå`ly raypdc (a,hi) zereaya ixn`c Ð

.xeriyka envr xqe` mzq lke`íúñá åà.ea xq`p mzq lke` `ly dreay ici lre ipiqn eilr rayen epi`y xeriy ivg `l` lk` `l lk`yk edine dnewe`l zivn Ð
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íåéhwp dligz :`zkqnd xcq Ð 'ek mixetkd

hwp xcde mixetkd mei mcew mini dray

meid zcear xcq hwp xcde mixetkd mei lil

.xzide xeqi` oiprl meid zekld hwp `zyde
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4

øãñk àlLìàML òãiL ïåéëå .øãñk Bì eøéæçäå , ¤Ÿ§¥¤§¤¡¦§¥¤§¥¨¤¨©¤¨©
øãñk àlL¯eøbñéä" øîàpL ,øãñk ìàLå øæç ¤Ÿ§¥¤¨©§¨©§¥¤¤¤¡©£©§¦

øîàiå ìeàL ãéa éLðà úàå éúà äìéò÷ éìòaä' ©£¥§¦¨Ÿ¦§¤£¨©§©¨©Ÿ¤
ì øácä Cøöeä íàå ."eøébñéíéðL¯,íéðL Bì ïéøéæçî ©§¦§¦§©©¨¨¦§©¦©£¦¦§©¦

ãeãbä éøçà ócøà øîàì 'äa ãåc ìàLiå" øîàpL¤¤¡©©¦§©¨¦©¥Ÿ¤§Ÿ©£¥©§
äfäepâéOàä) øîàiåäék óãø Bì ('âOäâéNzìväåúøéæbL ét ìò óàå ,"ìévzàéáð ©¤©©¦¤©Ÿ¤§Ÿ¦©¥©¦§©¥©¦§©©¦¤§¥©¨¦

úøæBçíéneúå íéøeà úøéæb ,¯ïîL àø÷ð änì ."íéøeàä ètLîa" øîàpL ,úøæBç dðéà ¤¤§¥©¦§¦¥¨¤¤¤¤¡©§¦§©¨¦¨¨¦§¨§¨
íéøeà ?íéneúå íéøeà¯íénz ,ïäéøác úà ïéøéànL¯ïéîéìLnL:øîàz íàå .ïäéøác úà ¦§¦¦¤§¦¦¤¦§¥¤ª¦¤©§¦¦¤¦§¥¤§¦Ÿ©

?eîéìLä àì äî éðtî ïéîéða úòáâa¯äðBøçàáe çöpäì íà çvðì íà eðçéa àlL íä §¦§©¦§¨¦¦§¥©Ÿ¦§¦¥¤Ÿ¦£¦§©¥©¦§¦¨¥©¨©£¨
eðçéaL¯óñBàä øîàì íää íéîia åéðôì ãîò ïøäà ïa øæòìà ïa ñçðéôe" øîàpL ,eîékñä ¤¦£¦§¦¤¤¡©¦§¨¤¤§¨¨¤©£ŸŸ¥§¨¨©¨¦¨¥¥Ÿ©¦

øîàiå ìcçà íà éçà ïîéðá éða íò äîçìnì úàöì ãBòäepðzà øçî ék eìò 'Eãéá." ¨¥©¦§¨¨¦§¥¦§¨¦¨¦¦¤§¨©Ÿ¤£¦¨¨¤§¤§¨¤
.úBôøèöî :øîBà Lé÷ì Léø ,úBèìBa :øîBà ïðçBé éaø ?úéNòð ãöék¯eäa áéúk àì àäå ¥©©£¥©¦¨¨¥§¥¨¦¥¦§¨§§¨¨§¦§

é"ãö!¯.íL áéúk á÷òéå ÷çöé íäøáà :÷çöé øa ìàeîL áø øîà¯áéúk àì àäåú"éè! ¨©©§¥©¦§¨©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§¦¨§¨¨§¦
¯éáéúéî .íL áéúk "ïeøeLé éèáL" :á÷òé øa àçà áø øîàçeøa øaãî BðéàL ïäk ìk : ¨©©©¨©©£Ÿ¦§¥§§¦¨¥¦¦¨Ÿ¥¤¥§©¥§©

åéìò äøBL äðéëLe LãBwä¯äúìò àìå øúéáà ,Bì äúìòå ÷Bãö ìàL éøäL ,Ba ïéìàBL ïéà ©¤§¦¨¨¨¨¥£¦¤£¥¨©¨§¨§¨¤§¨¨§Ÿ¨§¨
íz ãò øúéáà ìòiå" øîàpL ,Bì"íòä ìkåâå.'¯ïéìàBL ïéàå" .eäééãäa òéiñî äåä éòBiñ ¤¤¡©©©©¤§¨¨©Ÿ¨¨¨©¥£¨§©¥©©£©§§¥£¦

ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå" àø÷ øîàc :eäaà éaø øîà ?éléî éðä àðî ."Cìîì àlà¤¨§¤¤§¨¨¥¦¥¨©©¦©¨§¨©§¨§¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ§¨©
"íéøeàä ètLîa Bìåâå"àeä" .'¯"Bzà ìàøNé [éða] ìëå" ,Cìî äæ¯,äîçìî çeLî äæ §¦§©¨¦¤¤¤§¨§¥¦§¨¥¦¤§©¦§¨¨

"äãòä ìëå"¯.ïéøãäðñ Bæ §¨¨¥¨©§¤§¦

ïøãäìåãâ ïäë åì àá êìò

éíBähnä LéîLúáe ,ìcðqä úìéòðáe ,äëéñáe ,äöéçøáe ,äiúLáe ,äìéëàa øeñà íéøetkä©¦¦¨©£¦¨¦§¦¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨
Cìnäåälkäåíéîëçå ,øæòéìà éaø éøác ,ìcðqä úà ìBòðz äéçäå ,íäéðt úà eöçøé §©¤¤§©©¨¦§£¤§¥¤§¤¨¨¦§¤©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦

åéîâeì àìî äúBMäå ,dúðéòøâëe äBîk ,äqbä úáúBëk ìëBàä .ïéøñBà¯íéìëBàä ìk .áéiç §¦¨¥§¤¤©©¨¨¨§©§¦¨¨§©¤§Ÿ§¨©¨¨¨¨¦
.ïéôøèöî ïéà äúBLå ìëBàä .åéîâeì àìîì ïéôøèöî ïé÷Lnä ìëå ,úáúBkëì ïéôøèöîàøîâ ¦§¨§¦§©¤¤§¨©©§¦¦§¨§¦¦§Ÿ§¨¨¥§¤¥¦§¨§¦

!àeä úøk Leðò ?øeñà¯éöçì àlà äëøöð àì :äéîøé éaø àîéúéàå ,àìéà éaø øîà ¨¨¨¥¨©©¦¦¨§¦¥¨©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨¤¨©£¦
.øeòéL¯éöç øîàc ïàîì àlà ,äøBzä ïî øeñà øeòéL éöç øîàc ïàîì àçéðä ¦¨¦¨§©§¨©£¦¦¨¦©¨¤¨§©§¨©£¦

:øîà ïðçBé éaø ,øeòéL éöç ,øîúéàc ?øîéîì àkéà éàî ,äøBzä ïî øzeî øeòéL¦¨¦©¨©¦¨§¥©§¦§©£¦¦©¦¨¨¨©
Léøì àlà ,ïðçBé éaøì àçéðä .äøBzä ïî øzeî :øîà Lé÷ì Léø ,äøBzä ïî øeñà̈¦©¨¥¨¦¨©¨¦©¨¨¦¨§©¦¨¨¤¨§¥

?øîéîì àkéà éàî Lé÷ì¯.ïðaøcî øeñàL Lé÷ì Léø äãBî¯áéiçéð àì éëä éà ¨¦©¦¨§¥©¤¥¨¦¤¨¦§©¨©¦¨¦¨¦©¥
,äòeáL ïaø÷ déìòàîlàíéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàå ,ìëBà àlL äòeáL :ïðz £¥¨§©§¨©¨¨§©§¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦

íéNîøe¯éðéñ øäî ãîBòå òaLeî ?áéiç éànà :da ïðéåäå .øèBt ïBòîL éaøå ,áéiç §¨¦©¨§©¦¦§¥§¨¥©¨©©©¨§¨§¥¥©¦©
.ïéøeñàä íéøác íò íéøzenä íéøác ììBëa :éøîàc ïðçBé éaøå ìàeîLe áø !àeä©§¥§©¦¨¨§¨§¦§¥§¨¦©¨¦¦§¨¦¨£¦

Løôîa àlà àöBî äzà éà :øîà Lé÷ì Léøåíúña Bà ,ïðaøc àaélàå øeòéL éöç §¥¨¦¨©¦©¨¥¤¨¦§¨¥£¦¦§©¦¨§©¨©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc `nei(ipy meil)

,øãñk àlLm`e dlirwl cxi le`y m` mcew le`yl jixv didy ¤Ÿ§¥¤
exibqi dlirw iyp` m` le`yl jixv did cxiy daeyz lawi

,le`y icia eze`øãñk Bì eøéæçäå.dlirwl cxi le`yyïåéëå §¤¡¦§¥¤§¥¨
òãiLcec [yibxd-]øîàpL ,øãñk ìàLå øæç øãñk àlL ìàML ¤¨©¤¨©¤Ÿ§¥¤¨©§¨©§¥¤¤¤¡©

(ai bk '` l`eny)øîàiå ,ìeàL ãéa éLðà úàå éúà äìéò÷ éìòa eøbñéä'£©§¦©£¥§¦¨Ÿ¦§¤£¨©§©¨©Ÿ¤
.'eøébñé 'ä©§¦

:`ziixad ixac z` dkiynn `xnbdì øácä Cøöeä íàåíéðL- §¦§©©¨¨¦§©¦
,oizndl zedy oi`e uegp xacd didy ,cg`k mixac ipy le`yl

Bì ïéøéæçîlr elit`íéðL,cgiaøîàpLlr wlnr ehyty zra ©§¦¦§©¦¤¤¡©
eiyp`e cec ly miclide miypd z` eaye blwv(g l my)ãåc ìàLiå'©¦§©¨¦

óãø Bì ('ä) øîàiå ,epâéNàä ,äfä ãeãbä éøçà ócøàä ,øîàì 'äa©¥Ÿ©¤§Ÿ©£¥©§©¤©©¦¤©Ÿ¤§Ÿ
.'ìévz ìväå âéNz âNä ék¦©¥©¦§©¥©¦

úøæBç àéáð úøéæbL ét ìò óàådpei z`eap oebk ,lhazdl dleki - §©©¦¤§¥©¨¦¤¤
,deepip lrøîàpL ,úøæBç dðéà íéneúå íéøeà úøéæb(`k fk xacna) §¥©¦§¦¥¨¤¤¤¤¡©

'íéøeàä ètLîa'xg`ly ,[oic] htynk md mineze mixe`d - §¦§©¨¦
.lhazn epi` aey wqtpy

'íéøeà' ,'íénúå íéøeà' ïîL àø÷ð änìmy lrïäéøác úà ïéøéànL ¨¨¦§¨§¨¦§ª¦¦¤§¦¦¤¦§¥¤
,mdixac z` miyxtne mix`an -'íénz'my lrúà ïéîéìLnL ª¦¤©§¦¦¤

ïäéøác.miniiwzn mdixac -ïéîéða úòáâa ,øîàz íàåe`viy ¦§¥¤§¦Ÿ©§¦§©¦§¨¦
dhaye ,mineze mixe`d it lr oinipa haya mglidl mihay

,miliig daxd mdn eltpe mze` gvip oinipaeîéìLä àl äî éðtî¦§¥©Ÿ¦§¦
y itl .mdixac mineze mixe`díämineze mixe`d -eðçéa àlL ¥¤Ÿ¦£

wx `l` ,'egilvde elr' mipey`xd mini ipya mdl eyxit `l -
ernyny 'elr'å .çöpäì íà çvðì íàmpn`äðBøçàámeia - ¦§©¥©¦§¦¨¥©§¨©£¨

,oinipaa englpy iyilydLf`eðçéa,egvpiy mdl eyxit - ¤¦£
eîékñä,mdixac z` eniiweøîàpL(gk k mihtey)øæòìà ïa ñçðéôe' ¦§¦¤¤¡©¦§¨¤¤§¨¨

éñBàä ,øîàì íää íéîia åéðôì ãîò ïøäà ïaäîçìnì úàöì ãBò ó ¤©£ŸŸ¥§¨¨©¨¦¨¥¥Ÿ©¦¨¥©¦§¨¨
.'Eãéá epðzà øçî ék eìò 'ä øîàiå ,ìcçà íà éçà ïéîéðá éða íò¦§¥¦§¨¦¨¦¦¤§¨©Ÿ¤£¦¨¨¤§¤§¨¤

:`xnbd zxxanúéNòð ãöék,mineze mixe`a daeyzd zlawéaø ¥©©£¥©¦
,øîBà ïðçBéeid oyegd lr zewewg eidy mihayd zeize`úBèìBa ¨¨¥§

'r zeize`d zehlea eid 'dlr' daeyzd dzid m` oebke ,onewna
.daeyzd z` mdn sxvn did odkde ,dcedin 'de ieln 'l oernyn

e,øîBà Lé÷ì Léøe onewnn zeff eid zeize`dúBôøèöîonvrn ¥¨¦¥¦§¨§
.daeyzd z` milydl

:`xnbd dywneäa áéúk àì àäåmihayd zenya -,é"ãöcvike §¨Ÿ§¦§¨¦
:`xnbd daiyn .ef ze` dkixvnd daeyz dlawzdáø øîà̈©©

,÷çöé øa ìàeîLmbäù÷î áåù .íL áéúk 'á÷òé'å '÷çöé' 'íäøáà' §¥©¦§¨©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§¦¨
àäå :àøîâäoiicràçà áø øîà :àøîâä äáéùî .ú"éè áéúk àì §¨Ÿ§¦¥¨©©©¨

,á÷òé øazeaizd mb'ïeøeLé éèáL'.íL áéúk ©©£Ÿ¦§¥§§¦¨
ote`a lirl ewlgpy yiwl yixe opgei iax lr dywn `xnbd

:daeyzdäøBL äðéëLe LãBwä çeøa øaãî BðéàL ïäk ìk ,éáéúéî¥¦¥¨Ÿ¥¤¥§©¥§©©¤§¦¨¨
Ba ïéìàBL ïéà åéìò,mineze mixe`aéøäLiptn cec gxayk ¨¨¥£¦¤£¥

melya`÷Bãö ìàLmineze mixe`a odkdBì äúìòå,el eaiyd - ¨©¨§¨§¨
eøúéáàl`y odkdøîàpL ,Bì äúìò àìå(ck eh 'a l`eny)ìòiå' ¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©©©©

k íz ãò øúéáà,'Bâå 'íòä ìepipye(c"it mler xcq)l`y xzia`y ¤§¨¨©Ÿ¨¨¨§
[edewlq-] edelrde el dzlr `le mineze mixe`a dry dze`a
rnyn `ziixad ixacn .eizgz wecv z` cec dpine dpedkd on
,yiwl yixk zetxhvn `le opgei iaxk zehlea zeize`d eid `ly
oiaiy ick ycewd gexa xacnd odkl jixv recn mdixack m`y

:`xnbd zvxzn .daeyzdeäééãäa òéiñî äåä éòeiñdid odkd - ©¥£¨§©©©£©§
dpikye ycewd gexa xacn did m`y ,mineze mixe`l riiqn
ie`x did `l m`e ,zetxhvn e` zehlea zeize`d eid eilr dxey

.llk zetxhvn e` zehlea eid `l jkl
:dpyna epipyCìîì àlà ïéìàBL ïéàåxeaivdy inle oic zia a`le §¥£¦¤¨§¤¤

:`xnbd zxxan .ea jixvéaø øîà :àøîâä äáéùî .éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥¨©©¦
àø÷ øîàc ,eäáà(`k fk xacna)Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå' ©¨§¨©§¨§¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥©£Ÿ§¨©

'Bâå íéøeàä ètLîal`xUi ipA lke `Ed E`ai eiR lre E`vi eiR lr §¦§©¨¦§©¦¥§§©¦¨Ÿ§¨§¥¦§¨¥
:jk `ed weqtd yexite ,'dcrd lke FY`Cìî äæ 'àeä'ixdy ¦§¨¨¥¨¤¤¤

,jln didy ryedi lr xaecnçeLî äæ 'Bzà ìàøNé [éða] ìëå'§¨§¥¦§¨¥¦¤§©

äîçìîeixg` mi`vei l`xyi ipa lke ea jixv xeaivdy ¦§¨¨
,dnglnlïéøãäðñ Bæ 'äãòä ìëå'.'dcr' z`xwpyåì àá êìò ïøãä §¨¨¥¨©§¤§¦

íéøåôëä íåé ¯ éðéîù ÷øô ìåãâ ïäë

äðùî
mixeqi`d z` dpene ,mixetkd meia iepir aeiga dpc dpynd

:ea milelkd,äìéëàa øeñà ,íéøetkä íBé,äöéçøáe ,äiúLáe ©¦¦¨©£¦¨¦§¦¨¦§¦¨
äëéñáe,onya xerd zgiyn -ìcðqä úìéòðáe,xer ly lrpn - §¦¨¦§¦©©©§¨

ähnä LéîLúáe.dlira -älkäå ,Cìnäåmei miyely cr] §©§¦©¦¨§©¤¤§©©¨
,[dztegníäéðt úà eöçøéitl ,miptd zvigxa mixzen - ¦§£¤§¥¤

.d`p ze`xidl mikixvyäéçäåmei miyely cr] zclei - §¤¨¨
,[dzcillìcðqä úà ìBòðz,dl wifn xewdy oeik.øæòéìà éaø éøác ¦§¤©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤

ïéøñBà íéîëçå.mleka ©£¨¦§¦
:mixeq`d dizyde dlik`d xeriy z` zx`an dpyndìëBàä̈¥

xeriyaäqbä úáúBëkdlecb dxnz -dúðéòøâëe äBîkenk - §¤¤©©¨¨¨§©§¦¨¨
,dly oirxbd mr `idyåéîâeì àìî äúBMäå,eit `ln -áéiç §©¤§Ÿ§¨©¨

.z`hg `ian bbeyae ,zxk cifna
ìkipinì ïéôøèöî íéìëBàäxeriy,úáúBkëipyn lk` m`y ¨¨¨¦¦§¨§¦§©¤¤

.aiig zazek xeriy cgia milk`nåokìkibeqïéôøèöî ïé÷Lnä §¨©©§¦¦§¨§¦
cgi.åéîâeì àìîìla`ìëBàä,zazekkn zegtäúBLåzegt ¦§Ÿ§¨¨¥§¤

,einbel `lnnî ïéàïéôøèö.xehte ,dizyde dlik`d ¥¦§¨§¦

àøîâ
dywn ,'dizyae dlik`a xeq` mixetkd mei'y dpyna epipy

wx ike :`xnbdøeñà`ld ,`edàeä úøk Leðòzvxzn .jk lr ¨¨¨¥
:`xnbdäëøöð àì ,äéîøé éaø àîéúéàå àìéà éaø øîàdpynd ¨©©¦¦¨§¦¥¨©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨

df oic xneløeòéL éöçì àlàzazekk xeriyn zegt dlik`l - ¤¨©£¦¦
xacd zxk jk lr aiig epi`y s`y ,einbel `lnn zegt dizyle

.xeq`
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäelit` dxezd ixeqi` lkay ¨¦¨§©§¨©

øeòéL éöç[reawd xeriydn zegt-],äøBzä ïî øeñàxn`p `le £¦¦¨¦©¨
.yper oiprl `l` xeriyïî øzeî øeòéL éöç øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©£¦¦¨¦

,äøBzä,llk xeqi` ea oi`e.øîéîì àkéà éàî,øeòéL éöç ,øîzéàc ©¨©¦¨§¥©§¦§©£¦¦
.äøBzä ïî øzeî øîà Lé÷ì Léø ,äøBzä ïî øeñà øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¨¦©¨¥¨¦¨©¨¦©¨

ok m`,øîéîì àkéà éàî Lé÷ì Léøì àlà ,ïðçBé éaøì àçéðäoeik ¨¦¨§©¦¨¨¤¨§¥¨¦©¦¨§¥©
yepry dpynd dxn` `l recn xeriyk lke`a xaecn gxkday

:`xnbd zvxzn .zxk.ïðaøcî øeñàL Lé÷ì Léø äãBî,jkitl ¤¥¨¦¤¨¦§©¨¨
yepr epi`y ,xeriydn zegt lke`a dpynd z` cinrdl xyt`

.opaxcn xeq` j` zxk
:`xnbd ddnz,éëä éà,opaxcn xeq` xeriy ivg yiwl yixly ¦¨¦

xeq` xacn xeriy ivg lk`i `ly raypdelk`edéìò áéiçéð àìŸ¦©©£¥
,äòeáL ïaø÷xac lr dlg dreay oi`e devn miiwl rayp ixdy ¨§©§¨

,devnïðz àîlàepipy recn -(:ak zereay)xne`dàlL äòeáL ©¨¨§©§¨¤Ÿ
ìëBà,meidíéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàåon mixeq`d ©§¨©§¥§¥§¨¦§¨¦

,dxezdáéiç,dreay oaxwda ïðéeäå .øèBt ïBòîL éaøåep`ype - ©¨§©¦¦§¥§©¦¨¨
`nw `pzl ,ef dpyn ixaca epzpe,áéiç éànàxak ixdòaLeî ©©©¨§¨

àeä éðéñ øäî ãîBòåxac lr dlg dreay oi`e ,mlk`l `ly §¥¥©¦©
,`iyewd uexiza mi`xen` ewlgpe .devnïðçBé éaøå ìàeîLe áø©§¥§©¦¨¨

,éøîàcxaecnììBëaezreayaíéøác íò íéøzenä íéøác §¨§¥§¥§¨¦©¨¦¦§¨¦
ïéøeñàä,xeqi`e xzid ,rnyna lkde ,lk`i `ly raypy - ¨£¦

.xeqi`d lr mb dlg ,xzidd lr dreay dlgy oeikneLé÷ì Léøå§¥¨¦
àöBî äzà éà ,øîàdidi elk`e xeqi` xac lek`l `ly raypdy ¨©¦©¨¥
,dreay oaxw aiigàlàeilr deevn epi`y ,xeriy ivg lk`yk ¤¨

e` ,mipte` ipyn cg`a dpynd z` cinrze ,dxezd onLøôîa¦§¨¥
elit` lk`i `ly ezreayaïðaøc àaélàå ,øeòéL éöçepizpyne - £¦¦§©¦¨§©¨¨

oi` lk`i `ly mzq raypdy mixaeqd ,`id minkg zhiya
.xeriyk `l` envr lr xeq`l ezpeekBàdpynd z` cinrpy

raypaíúña,lk`i `ly ¦§¨
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc `nei(iyily meil)

øîàc àáé÷ò éaøc àaélàåyíãàlk`i `ly mzq raypdøñBà §©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨¥
lrBîöòelit`.àeäL ìëaxaeq yiwl yixy xn`p m` ,dzrne ©§§¨¤

dpynd z` uxiz cvik ,opaxcn mipt lk lr xeq` xeriy ivgy
`vnpe ,`ed xeq` dfa mb ixd ,xeriy ivg lke`a xaecny

.devn xac lr raypy
:dgece ,uxzl zexyt` dlrn `xnbdàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

,xneldéì úéàc ïåékxeriy ivgl,äøBzä ïî øzéäit lr s` ¥¨§¦¥¤¥¦©¨
opaxcn xeq`yäòeáL ïaø÷ ìééç à÷aiige ,dreay eilr dlg - ¨¨¥¨§©§¨

.oaxwïðúäådreay dlg `l opaxc xeqi` lr mby(.l zereay), §¨§©
dpyna epipyyúeãòä úòeáLexiagl mc` raypy dreay - §©¨¥

[dreay oaxw aiig oxwy `vnp m`y] zecr el rcei epi`ydðéà¥¨
.ãéòäì ïééeàøa àlà úâäBðm` s` ,cirdl ie`x epi`y in la` ¤¤¤¨¦§¦§¨¦

.oaxwn xeht oxwy `vnpda ïðéeäå,dpynd ixaca epzpe ep`ype - §©¦¨¨
éàî éèeòîìxak `yixa ixd ,o`k hrnl dpynd zpeek dn - §©¥©

my epvxize .ef dreayn mileqte miaexw miyp dpynd dhrin
,mikxc izya,Cìî éèeòîì ,øîà àtt áøxyky it lr s`y ©¨¨¨©§©¥¤¤

zreay ea zbdep `l jkitle ,cirn epi` eceak iptn cirdl
e .zecrdàiae÷a ÷çNî éèeòîì ,øîà á÷òé øa àçà áøwqer - ©©¨©©£Ÿ¨©§©¥§©¥§¦¨

mipzne sqk migipny] dnecke diaew zlhd ici lr lfn iwgyna
edeaiygd minkgy ,[sqka mdn in dkfi diaewd letizy itky

:dgkedd z` zx`an `xnbd .zecrl edelqte olfbkàäå[ixde-] §¨
déæç éæçéî àúééøBàãî àiae÷a ÷çNîie`x `ed dxezd on - §©¥§¦¨¦§¨§¨¤¡¥¨¥

,cirdlåwxeäeìñôc àeä ïðaøedelqte olfbl edeaiygdy - §©¨¨¦§¨
,zecrlåok it lr s`.äòeáL déìò àìééç à÷ àì`ed dxe`kle §Ÿ¨¨§¨£¥§¨

oi`y devn mby ,devn xac lr dlg dpi`y iehia zreaya oicd
.dilr dlg dreayd oi` opaxcn `l` daeig

`l` epi`y xeqi` elit` mlerl :dgkedd z` `xnbd dgec
e ,dreay eilr dlg `l opaxcníúä éðàLzreaya oicd dpey - ©¦¨¨

itl ,zecrdàø÷ øîàc(` d `xwie)ãébé àBì íà'rnyne ,'FpFr `Upe §¨©§¨¦©¦§¨¨£
cibd `l m` oicd lral dliren ezcbde cibdl lekiy in wxy

,dreay oaxw aiigéàäå`iaewa wgynd -ììk àeä äãbä øa åàì §©¨©©¨¨§¨
mewn lkn ,opaxcn wx eleqty s`y .llk zaygp ezecr oi` -
,devnd z` miiwl raypa la` ,ezecr z` milawn `l dyrnl
m` ,dilr deevn xak `edy oeik dlg dreayd oi`y mrhdy

.dreayd dlg [opaxcn deevny s`] dxezd on deevn epi`
ligzay `iyewd lr ddnz `xnbd:`ibeqd zéðúc àëéä ìëå§¨¥¨§¨¥

øeñà éðz àì úøk Leðò`pzd oi` zxk yper yiy mewn lka ike - ¨¨¥Ÿ¨¥¨
,xeqi` oeyl dpeyïleëa øeñà eøîàL ét ìò óà ,àéðúäålka - §¨©§¨©©¦¤¨§¨§¨

,mixetkd meia exn`py miiepir dyngdàlà úøk Leðò eøîà àìŸ¨§¨¨¥¤¨
,ãáìa äëàìî äNBòå äúBLå ìëBàä ìòyper yi xy`k s`y ixd ©¨¥§¤§¤§¨¨¦§¨

:`xnbd zx`an .xeqi` oeyl `pzd dpey zxkøîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©

,xnel `ziixad zpeekøeòéL éöçëa àlà eøîà àì 'øeñà' eøîàLk§¤¨§¨Ÿ¨§¤¨§©£¦¦
.zxk yper ea oi`yìáàea yi m`ét ìò óàå .úøk Leðò ,øeòéLk £¨§¦¨¨¥§©©¦

ote`a mbe -úøk LeðòL,[xeriy ea yiyk epiid]úøk Leðò ïéà ¤¨¨¥¥¨¨¥
,ãáìa äëàìî äNBòå äúBLå ìëBà àlàx`y lr xaerd `l la` ¤¨¥§¤§¤§¨¨¦§¨

.miiepird
:'xeq`' oeyl dpyna azkp recn `iyewl sqep uexizúéòaéàå§¦¨¦

øeñà éðz÷ ék ,àîéà,xeqi` oeyl dpyna azkpy dn -àøàMà- ¥¨¦¨¨¥¨©§¨¨
.zxk yper mda oi`y ,dkiqe dvigxk ,`ed miiepird x`y lr
íéøetkä íBéì ïéépî ,áø éác éøôéñ øàLa óñBé áøå äaø eðúc§¨©¨§©¥¦§¨¦§¥§¥©¦©¦§©¦¦

øeñàLs`,ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéña äöéçøa ¤¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨
øîBì ãeîìzmixetkd meia iepird iabl(`l fh `xwie)'ïBúaL' ©§©©¨

eyexite,úBáL.dizye dlik` iepir lr iepir sqed xnelk §
àôebz` x`ape yiwl yixe opgei iax zwelgn mvrl aeyp - ¨

,mdixacLé÷ì Léø ,äøBzä ïî øeñà øîà ïðçBé éaø ,øeòéL éöç£¦¦©¦¨¨¨©¨¦©¨¥¨¦
,äøBzä ïî øeñà øîà ïðçBé éaø .äøBzä ïî øzeî øîàyéæçc ïåék ¨©¨¦©¨©¦¨¨¨©¨¦©¨¥¨§¨¥

éôeøèöéàìivg cer enr lk`i m`y ,sxhvdl `ed ie`xy - §¦§¨¥
,xeriykl cgi etxhvi xeriyìéëà à÷ àøeqéàxaky `vnp - ¦¨¨¨¦

.lke` `ed xeqi` zrkî øzeî øîà Lé÷ì Léø,äøBzä ïwxy oeik ¥¨¦¨©¨¦©¨
àðîçø øîà äìéëà,dxezd dxq` -àkéìåxeriy ivg zlik`e - £¦¨¨©©£¨¨§¥¨

.dlik` dpi`
:`xnbd dywn,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

df mikenq eypere alg zlik` xeqi` z` dazk dxezde xg`n¥
,dfléì ïéào`kn cenllàlàyLðBòa BðLiL ìklke`d oebk ,zxk ¥¦¤¨¨¤¤§§¤

,dnda algn xeriykBðLémbäøäæàaalg la` ,elk`l `lyéBk ¥¤§§©§¨¨
,dnda wtq dig wtq `edy ig lra oin -åzlik`øeòéL éöçly ©£¦¦

,dnda algìBëé ,LðBòa Bðéàå ìéàBämbäøäæàa Bðéàxzene ¦§¥§¤¨¥§©§¨¨
,mlk`l,'áìç ìk' øîBì ãeîìz`edy lk elit`y zeaxl `a 'lk'e ©§©¨¥¤

.yiwl yix lr dywe ,dxezd on xeq` xeriy ivgy ,ixd .xeq`
exeqi` xeriy ivg :`xnbd zvxznïðaøcî,`edàø÷e`l` epi` ¦§©¨¨§¨

.àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨
:`xnbd dtiqenàøazñî énð éëä`l` `ziixad zpeek oi`y ¨¦©¦¦§©§¨

,opaxc xeqi`l,àúééøBàc Czòc à÷ìñ éàcixd,àeä à÷éôñ éBk §¦¨§¨©§¨§¨§¨§¥¨
éøèöéàà÷éôñ ééBzàì àø÷ C,zewitq zeaxl aezkd jixv ike - ¦§§¦§¨§©¥§¥¨

`ed dnda e` xzen ealge `ed dig m` xacd ielb eiptl `ld
`l` epi` weqtde `ed opaxcn i`cea `l` .xeq` ealge
`l` epi` `ziixaa xen`d xeriy ivg iabl s` ok m` ,`zknq`

.`zknq`
:`xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éàdpi` ,di`xd ef m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨

y xnele dzegcl ozipe ,zgxkenéøáñ÷`ziixad ly `pzd - ¨¨§¥
,xaeq
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc `nei(oey`x meil)

ipyy zxaeqe ,xfrl` iax lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd
:eid mixeiv ipin'í÷ø' ,äéîçð éaøc déîMî àðzdyrpy epiid ¨¨¦§¥§©¦§¤§¨Ÿ¥

a xeivdèçî äNòîe ,hgna ea enwx cbad bx`py xg`l -Cëéôì ©£¥©©§¦¨
wx d`xp eiccv ipynãçà óeöøtjk o`kn ezxevk ,zg` dxev - ©§¤¨

.o`kn ezxeveli`e'áLç'a xeivd dyrpy epiidâøBà äNòî- Ÿ¥©£¥¥
e ,zexiw izy drixi lkl yiyCëéôìea mi`xp eid minrtléðL §¦¨§¥

úBôeöøt.efl ef zenec opi`y zexev izy - ©§
:dpyna epipy.íéneúå íéøeàa ïéìàLð elàaicbaa dpc `xnbd §¥¦§¨¦§¦§¦

:ezcear zrya 'dngln geyn odk'éîéc áø àúà éklaal,øîà ¦¨¨©¦¦¨©
d zpenyïäa LnLî ìBãb ïäkL íéãâaodk s` ,ezcear zrya §¨¦¤Ÿ¥¨§©¥¨¤

ïäa LnLî äîçìî çeLî,micba drax`a ynyn epi`e ,ycwna §©¦§¨¨§©¥¨¤
øîàpL(hk hk zeny),'åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe' ¤¤¡©¦§¥©Ÿ¤£¤§©£Ÿ¦§§¨¨©£¨

s` eidi oxd` icbay yexcl yi zxzein 'eixg`' zaizy itleéîì§¦
,åéøçà äleãâa àaLepiide ,dlecba el ipy `edy inl xnelk ¤¨¦§¨©£¨

.dngln geyn
:`xnbd dywnúîdì éøîàå ,äáäà øa àcà áø áémixne` yie - ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨

yéãk`ziixaa epipy ,ok dywd [mkg ly my],(b"t ev mipdk zxez) §¦
ìBëéy xnel ziidäîçìî çeLî ìL Bða àäémc` lkl mcew ¨§¥§¤§©¦§¨¨

eåézçz LnLî,ezen xg`l enewn z` `lnn -ïäk ìL BðaL Cøãk §©¥©§¨§¤¤¤§¤Ÿ¥
,åézçz LnLî ìBãb̈§©¥©§¨
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רמשך ביאוה למס' יומא ליום האשון עמ' ב

ezny in` cenr cr sc ± iyily wxt`nei
øîàã àáé÷ò éáøã àáéìàålke` `ly raypd mc` :(a,hi) zereay zkqna Ð

iax `edy lk lk`e lke` `ly dreay :opz ikdc .`edy lka envr xqe` ,mzq

opinwen dil `xiaq opaxk i` aiig ipzwc `d jkld .mixhet minkge aiign `aiwr

oerny iaxe ,mzqa elit` dil opinwen dil `xiaq `aiwr iaxk i`e ,yxtna dil

`edy lka :xn`c dinrhl oerny iax .xhet

zekn zkqna `ipzc ,`ed ipiqn rayen inp

`le zeknl `edy lk :xne` oerny iax (`,fi)

dil `xiaq i`e .oaxw oiprl `l` zifk exn`

ikid opaxcn xeq` xeriy ivgc yiwl yixl

xeriy ivg lke`a aiig ipzc `dl dl iwen?

"xeqz `l"c e`l meyn rayen eilr s` ixde

.(fi mixac)øúéä äéì úéàã ïåéë àîéú éëå
äøåúä ïîike ipiqn rayen df oi` Ð

.dlr aiigine dreay `liig dilr razyn

úåãòä úòåáùoaxw dilr aezkd aiigy Ð

."dl` lew drnye" (d `xwie) xn`py dreay

éàî éèåòîì äá ïðéåäåoizipzna opz `lc Ð

miyp`a zbdep :`yix dil `pz `d ,`icda

oixyka miaexwa `le miwegxa miypa `le

.oileqta `leêìî éèåòîìdia opzc Ð

.eze` oicirn `le cirn `l :(`,gi oixcdpq)

àéáå÷á ÷çùî éèåòîìolfb iedc ,oeaxira Ð

.zecrl leqte opaxcnéæç àæçéî àúééøåàãî
,ecin lfby `l` `ziixe`c olfb ied `lc Ð

l`eny) "ixvnd cin zipgd z` lfbie" enk

.(a,hr) `nw `aaa yxtn jk (bk aàì íà
ãéâélral zlren ely dcbdy in rnyn Ð

`le li`ed dicic dcbd `ipdn `l i`de oicd

.opaxcn dl opilawnúøë ùåðòã àëéä ìëå
øåñà éðú àì"xeq`" :lirl jl `iywc Ð?

!`ed zxk yepripzw ik `ni` zirai`Ð

`kilc dkiqe dvigx meyn ,`x`y` oizipzn

.xeq` `pz ,zxkéøôéñ øàùzxez e`lc Ð

."mixacd dl`e" "xacie" xtq ,mipdkïåúáù
xen`d oezayc ikid ike ,aizk iepir iabe Ð

`ly zek`ln x`y opax dia eknq` zaya

inp i`d dxenb dk`ln dpi`e okyna eid

mkl `ed oezay" aizkc iepir iabc oezay

dizye dlik` iepir lr siqedl "mzipre

.iz`wäøäæàá åðùé ùðåòá åðùéù àìà éì ïéà
df mikenq ezxdf`e eyperc i`w alg iab Ð¥¤

ixd "elk`z `l fre ayke xey alg lk" :dfl

on alg lke` lk ik" dil jinqe ,dxdf`

"dndad`l` xdfen `diy il oi` .yper ixd Ð

aizkc lke`` `l` alg` "lk" aizk `l yper iabc ,zxk eilr yepr `edy xeriyk lr

."alg lke` lk ik"éåë`edy oiipn ,ypera epi`y xeriy ivge zxk ea oi`e wtq `edy Ð

?dxdf`aáìç ìë øîåì ãåîìúelit` :xnelk ,alg` "lk" aizk `kde ,elk`z `l Ð

.`edy lk
àúà

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

ïåéëlk"c jenqac `nrhn xn`w `l i`n` :il dniz Ð lik`w `xeqi` itexhv`l ifgc

aizen `w jenqa `dc `ziixa `iddl rci opgei iax `dc xeriy ivg zeaxl "alg

lkc `xwn i`c meyn ,`nrh i`d iyextl opgei iaxl dil jixhvi` ikdlc :xnel yie dpin

`zyd la` `xw` deknq`e opaxcn xeriy ivge jixhvi` iekl `xw xwir `pin` ded alg

i`dn `ed `xaq itexhvi`l ifgc `nrh xn`wc

.xeriy ivgl `id dxenb dyxcc `nrh

éåëerixkd `l i`n` :dniz Ð 'ek `ed `witq

dipxwa wecap ?dnda i` dig i` minkg ea

el`"a `zi`ck ,dnda i` dig i` xkip dfay

oireh eid `nyc :xnel yie !(a,hp oileg) "zetixh

ediiwxig rlainc `ede opira zewexgc `pniqa

ixyc o`nl elit`e .fekxkc `firc `witq epiide

fekxkc `firc xyt` fekxkc `firc `axz

`wtzqi` iekae ediiwxig rlain dil aiygn

.edl

êéøèöéàlr s`e Ð `witq iieaxl `xw

(a,gp) zexekac 'h wxt xn`c ab

zkqn idliya oke wtq ixiyr `le i`ce ixiyr

wtq dncw zxda wtq :opixn`c (a,dq) xifp

aizkc `xwn dl silie xedh Ð mcew oal xry

exdhl",dligz dxdha aezkd gzt "e`nhl e`

yi !`witq ihernl `xw jixhvi` :opikxt `le

[iiez`l] `xw jixhvi` xity jixt `kdc :xnel

dry lk dey `edy `ilb `iny inwc `witq

cg i`c ,dnda i` dig i` ol xninl ivn dedc

dnda ediipin cg i`e zeig edlek Ð dig ediipin

oileg zhigyc `nw wxta oke ,zenda edlek

,dfaye dfay aedvd zligzl hxt iab (a,ak)

`xw jixhvi` Ð ied `witq zxn` i` :jixt

dry lky `ilb `iny inwc ?`witq ihernl

miphw e` edpip milecb aedvd zligz lkc dey

xninl ivn ded `l ixiyr wtqa la` ,edpip

odn yie iriyz mdy odn yic ,ixiyr edlek

oal xry oipnif zncew zxda wtqa oke .ixiyr

(a,`n zexeka) "oinen el` lr" wxt seqae .mcew

cenlz oi`y "xkf" dhnl xne` `edyk :`ipzc

:jixte ,qepibexcp`e mehneh `ivedl Ð xnel

ihernl `xw jixhvi` Ð `nw `pz `nili` ?ipn

yi ,oiey olek oi`y jixt mehnehn e`l ?`witq

`l` .dawp mdn yie xkf `vni rxwiyk xkf mdn

`ilb `iny inwc oiey edlekc jixt qepibexcp`n

xn`wc `de .zeawp edlek e` mixkf edlek e`

la` qepibexcp`a zwelgn `cqg ax xn` mzd

`xw `z` `lc `witqn yecw lkd ixac mehneh

herin inwe`l `ki`c oeik mewn lkn Ð `ilb `iny inw e`lc ab lr s` mehneh ihernl

ithc xkf `vnie rxwi `nyc mehneha dinwe`l xazqn `l zeawp ea yiy qepibexcp`l

dnl` ?jxri oikxra dzrn `l` :jixt ikdle .mehnehan qepibexcp`a inwe`l xazqn

!qepibexcp`a wx xkfdc `xw dinwe`l ol dede ,qepibexcp`e mehneh `le "xkfd" `ipz

:jixte ,mehneh `le "jxekf" :`ipz (`,c dbibgc) `nw wxtae .mehneh o`kn inq :ipyne

`l !miycwa dcear ciar `we ied dy` `nlic ?jenql ?ciarip ikidc Ð iziil `l `witqnc opirci ded `xw e`lac meyn jixt mzdc :xnel yi ?`witq ihernl `xw jixhvi`

iab (a,gt) "dy`d" wxta migqta xn`ck dkinq lhal ick dligzkl oaxw iziin `l mewn lkn Ð `akrn `l dkinqc ab lr s`e .dkinq lhan `we `ed `xab `nlic Ð jenqil

ira gqt xzene dkinq ira `l gqtc meyn gqt xzena ipzne iziin `lc xyt` `lc meyn ,ipy gqt zeyrln oixeht olek odn zg`a zlai `vnpe odigqt zexer eaxrzpy yng

oze` oiaixwne ,minly igaf Ð zeawp ,zeler Ð mixkf ,xcr lcbnl milyexin z`vnpy dnda :(`,dp oiyecw) "ycwn yi`d" wxta dl iziine (a,`i) milwy zkqna xn`c `de .dkinq

(a,er migaf) "zeaexrzd" wxta my` iziinc rxevn wtqe .dkinq `la maixwp `l m` xg` oipra dpwz mdl oi`e eycwed xakc mzd ip`y !odilra oixikn oi`y itl ,dkinq `la

`nhcn ,ied `witq qepibexcp`c (`,gk dcp) "zltnd" wxt seqa xaqc ax `de :xn`z m`e .ip`y `xab ipewz `ziixe`c e`l rxevn my` zkinq xn`c o`nl ,dkinq lhan `we

,`wec e`l Ð `ziixaa mzd iqei iax xn`wc ,`ed dnvr ipta dixae ,dawp m` xkf m` ea erixkd `l :xn`c ,iqei iaxk (`,bt zenai) "lxrd" wxt seqa wiqtcne ,mce`e oaela
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ìëa Bîöò øñBà íãà :øîàc ,àáé÷ò éaøc àaélàå§©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨¥©§§¨
äøBzä ïî øzéä déì úéàc ïåék àîéz éëå .àeäL¯ ¤§¦¥¨¥¨§¦¥¤¥¦©¨

dðéà úeãòä úòeáL :ïðúäå ,äòeáL ïaø÷ ìééç à÷̈¨¥¨§©§¨§¨§©§©¨¥¥¨
?éàî éèBòîì :da ïðéåäå .ãéòäì ïééeàøa àlà úâäBð¤¤¤¨¦§¦§¨¦§¨¥©¨§©¥©
á÷òé øa àçà áø ,Cìî éèBòîì :øîà àtt áø©©¨¨©§©¥¤¤©©¨©©£Ÿ

àéáe÷a ÷çNî éèBòîì :øîààéáe÷a ÷çNî àäå . ¨©§©¥§©¥§§¨§¨§©¥§§¨
à÷ àìå ,eäeìñôc àeä ïðaøå ,éæç éæçéî àúééøBàcî¦§©§¨¤¡¥¨¥§©¨©¦§¨§¨¨

!äòeáL déìò àìééç¯íà" àø÷ øîàc íúä éðàL ¨§¨£¥§¨¨¥¨¨§¨©§¨¦
"ãébé àBì¯àëéä ìëå .ììk àeä äãbä øa åàì éàäå ©¦§©¨©©¨¨§¨§¨¥¨

ét ìò óà :àéðúäå ?øeñà éðz àì úøk Leðò éðúc§¨¥¨¨¥¨¨¥¨§¨©§¨©©¦
ìò àìà úøk Leðò eøîà àì ,ïleëa øeñà eøîàL¤¨§¨§¨Ÿ¨§¨¨¥¤¨©

!ãáìa äëàìî äNBòå äúBLå ìëBàä¯:øîà÷ éëä ¨¥§¤§¤§¨¨¦§©¨¦¨¨©
ìáà ,øeòéL éöçëa àlà eøîà àì øeñà eøîàLk§¤¨§¨Ÿ¨§¤¨§©£¦¦£¨

øeòéLk¯úøk LeðòL ét ìò óàå ,úøk Leðò¯ §¦¨¨¥§©©¦¤¨¨¥
äëàìî äNBòå äúBLå ìëBà àlà úøk Leðò ïéà¥¨¨¥¤¨¥§¤§¤§¨¨

"øeñà" éðú÷ ék àîéà úéòa éàå .ãáìa¯.àøàMà ¦§©§¦¨¥¥¨¦¨¨¥¨©§¨¨
íBéì ïéépî :áø éác éøôéñ øàLa óñBé áøå äaø eðúc§¨©¨§©¥¦§¨¦§¥§¥©¦©¦§
ìcðqä úìéòðáe äëéña äöéçøa øeñàL íéøetkä©¦¦¤¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨

ähnä LéîLúáe¯"ïBúaL" øîBì ãeîìz¯.úBáL §©§¦©¦¨©§©©¨§
,äøBzä ïî øeñà :øîà ïðçBé éaø ,øeòéL éöç ,àôeb¨£¦¦©¦¨¨¨©¨¦©¨
:øîà ïðçBé éaø .äøBzä ïî øzeî :øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¨¦©¨©¦¨¨¨©

éæçc ïåék ;äøBzä ïî øeñàéôeøèöéàì¯àøeqéà ¨¦©¨¥¨©£¥§¦§¨¥¦¨
äìéëà ,äøBzä ïî øzeî :øîà Lé÷ì Léø .ìéëà à÷̈¨¥¥¨¦¨©¨¦©¨£¦¨

àðîçø øîà¯Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .àkéìå ¨©©£¨¨§¥¨¥¦¥©¦¨¨§¥
äøäæàa BðLé LðBòa BðLiL ìk àlà éì ïéà :Lé÷ì, ¨¦¥¦¤¨¨¤¤§§¤¤§§©§¨¨
Bðéà ìBëé LðBòa Bðéàå ìéàBä øeòéL éöçå éBk©£¦¦¦§¥§¤¨¥

äøäæàa¯!"áìç ìk" øîBì ãeîìz¯àø÷e ,ïðaøcî §©§¨¨©§©¨¥¤¦§©¨©§¨
à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëä .àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨¨¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨

éøèöéà ,àeä à÷éôñ éBk ,àúééøBàc Cúòcàø÷ C ©£¨§©§¨§¥¨¦§§¦§¨
?à÷éôñ ééBzàì¯éøáñ÷ ;àéøéà àì àä íeMî éà §©¥§¥¨¦¦¨¨¦§¨¨¨§¦
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc `nei(iyily meil)

øîàc àáé÷ò éaøc àaélàåyíãàlk`i `ly mzq raypdøñBà §©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨¥
lrBîöòelit`.àeäL ìëaxaeq yiwl yixy xn`p m` ,dzrne ©§§¨¤

dpynd z` uxiz cvik ,opaxcn mipt lk lr xeq` xeriy ivgy
`vnpe ,`ed xeq` dfa mb ixd ,xeriy ivg lke`a xaecny

.devn xac lr raypy
:dgece ,uxzl zexyt` dlrn `xnbdàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

,xneldéì úéàc ïåékxeriy ivgl,äøBzä ïî øzéäit lr s` ¥¨§¦¥¤¥¦©¨
opaxcn xeq`yäòeáL ïaø÷ ìééç à÷aiige ,dreay eilr dlg - ¨¨¥¨§©§¨

.oaxwïðúäådreay dlg `l opaxc xeqi` lr mby(.l zereay), §¨§©
dpyna epipyyúeãòä úòeáLexiagl mc` raypy dreay - §©¨¥

[dreay oaxw aiig oxwy `vnp m`y] zecr el rcei epi`ydðéà¥¨
.ãéòäì ïééeàøa àlà úâäBðm` s` ,cirdl ie`x epi`y in la` ¤¤¤¨¦§¦§¨¦

.oaxwn xeht oxwy `vnpda ïðéeäå,dpynd ixaca epzpe ep`ype - §©¦¨¨
éàî éèeòîìxak `yixa ixd ,o`k hrnl dpynd zpeek dn - §©¥©

my epvxize .ef dreayn mileqte miaexw miyp dpynd dhrin
,mikxc izya,Cìî éèeòîì ,øîà àtt áøxyky it lr s`y ©¨¨¨©§©¥¤¤

zreay ea zbdep `l jkitle ,cirn epi` eceak iptn cirdl
e .zecrdàiae÷a ÷çNî éèeòîì ,øîà á÷òé øa àçà áøwqer - ©©¨©©£Ÿ¨©§©¥§©¥§¦¨

mipzne sqk migipny] dnecke diaew zlhd ici lr lfn iwgyna
edeaiygd minkgy ,[sqka mdn in dkfi diaewd letizy itky

:dgkedd z` zx`an `xnbd .zecrl edelqte olfbkàäå[ixde-] §¨
déæç éæçéî àúééøBàãî àiae÷a ÷çNîie`x `ed dxezd on - §©¥§¦¨¦§¨§¨¤¡¥¨¥

,cirdlåwxeäeìñôc àeä ïðaøedelqte olfbl edeaiygdy - §©¨¨¦§¨
,zecrlåok it lr s`.äòeáL déìò àìééç à÷ àì`ed dxe`kle §Ÿ¨¨§¨£¥§¨

oi`y devn mby ,devn xac lr dlg dpi`y iehia zreaya oicd
.dilr dlg dreayd oi` opaxcn `l` daeig

`l` epi`y xeqi` elit` mlerl :dgkedd z` `xnbd dgec
e ,dreay eilr dlg `l opaxcníúä éðàLzreaya oicd dpey - ©¦¨¨

itl ,zecrdàø÷ øîàc(` d `xwie)ãébé àBì íà'rnyne ,'FpFr `Upe §¨©§¨¦©¦§¨¨£
cibd `l m` oicd lral dliren ezcbde cibdl lekiy in wxy

,dreay oaxw aiigéàäå`iaewa wgynd -ììk àeä äãbä øa åàì §©¨©©¨¨§¨
mewn lkn ,opaxcn wx eleqty s`y .llk zaygp ezecr oi` -
,devnd z` miiwl raypa la` ,ezecr z` milawn `l dyrnl
m` ,dilr deevn xak `edy oeik dlg dreayd oi`y mrhdy

.dreayd dlg [opaxcn deevny s`] dxezd on deevn epi`
ligzay `iyewd lr ddnz `xnbd:`ibeqd zéðúc àëéä ìëå§¨¥¨§¨¥

øeñà éðz àì úøk Leðò`pzd oi` zxk yper yiy mewn lka ike - ¨¨¥Ÿ¨¥¨
,xeqi` oeyl dpeyïleëa øeñà eøîàL ét ìò óà ,àéðúäålka - §¨©§¨©©¦¤¨§¨§¨

,mixetkd meia exn`py miiepir dyngdàlà úøk Leðò eøîà àìŸ¨§¨¨¥¤¨
,ãáìa äëàìî äNBòå äúBLå ìëBàä ìòyper yi xy`k s`y ixd ©¨¥§¤§¤§¨¨¦§¨

:`xnbd zx`an .xeqi` oeyl `pzd dpey zxkøîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©

,xnel `ziixad zpeekøeòéL éöçëa àlà eøîà àì 'øeñà' eøîàLk§¤¨§¨Ÿ¨§¤¨§©£¦¦
.zxk yper ea oi`yìáàea yi m`ét ìò óàå .úøk Leðò ,øeòéLk £¨§¦¨¨¥§©©¦

ote`a mbe -úøk LeðòL,[xeriy ea yiyk epiid]úøk Leðò ïéà ¤¨¨¥¥¨¨¥
,ãáìa äëàìî äNBòå äúBLå ìëBà àlàx`y lr xaerd `l la` ¤¨¥§¤§¤§¨¨¦§¨

.miiepird
:'xeq`' oeyl dpyna azkp recn `iyewl sqep uexizúéòaéàå§¦¨¦

øeñà éðz÷ ék ,àîéà,xeqi` oeyl dpyna azkpy dn -àøàMà- ¥¨¦¨¨¥¨©§¨¨
.zxk yper mda oi`y ,dkiqe dvigxk ,`ed miiepird x`y lr
íéøetkä íBéì ïéépî ,áø éác éøôéñ øàLa óñBé áøå äaø eðúc§¨©¨§©¥¦§¨¦§¥§¥©¦©¦§©¦¦

øeñàLs`,ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéña äöéçøa ¤¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨
øîBì ãeîìzmixetkd meia iepird iabl(`l fh `xwie)'ïBúaL' ©§©©¨

eyexite,úBáL.dizye dlik` iepir lr iepir sqed xnelk §
àôebz` x`ape yiwl yixe opgei iax zwelgn mvrl aeyp - ¨

,mdixacLé÷ì Léø ,äøBzä ïî øeñà øîà ïðçBé éaø ,øeòéL éöç£¦¦©¦¨¨¨©¨¦©¨¥¨¦
,äøBzä ïî øeñà øîà ïðçBé éaø .äøBzä ïî øzeî øîàyéæçc ïåék ¨©¨¦©¨©¦¨¨¨©¨¦©¨¥¨§¨¥

éôeøèöéàìivg cer enr lk`i m`y ,sxhvdl `ed ie`xy - §¦§¨¥
,xeriykl cgi etxhvi xeriyìéëà à÷ àøeqéàxaky `vnp - ¦¨¨¨¦

.lke` `ed xeqi` zrkî øzeî øîà Lé÷ì Léø,äøBzä ïwxy oeik ¥¨¦¨©¨¦©¨
àðîçø øîà äìéëà,dxezd dxq` -àkéìåxeriy ivg zlik`e - £¦¨¨©©£¨¨§¥¨

.dlik` dpi`
:`xnbd dywn,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

df mikenq eypere alg zlik` xeqi` z` dazk dxezde xg`n¥
,dfléì ïéào`kn cenllàlàyLðBòa BðLiL ìklke`d oebk ,zxk ¥¦¤¨¨¤¤§§¤

,dnda algn xeriykBðLémbäøäæàaalg la` ,elk`l `lyéBk ¥¤§§©§¨¨
,dnda wtq dig wtq `edy ig lra oin -åzlik`øeòéL éöçly ©£¦¦

,dnda algìBëé ,LðBòa Bðéàå ìéàBämbäøäæàa Bðéàxzene ¦§¥§¤¨¥§©§¨¨
,mlk`l,'áìç ìk' øîBì ãeîìz`edy lk elit`y zeaxl `a 'lk'e ©§©¨¥¤

.yiwl yix lr dywe ,dxezd on xeq` xeriy ivgy ,ixd .xeq`
exeqi` xeriy ivg :`xnbd zvxznïðaøcî,`edàø÷e`l` epi` ¦§©¨¨§¨

.àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨
:`xnbd dtiqenàøazñî énð éëä`l` `ziixad zpeek oi`y ¨¦©¦¦§©§¨

,opaxc xeqi`l,àúééøBàc Czòc à÷ìñ éàcixd,àeä à÷éôñ éBk §¦¨§¨©§¨§¨§¨§¥¨
éøèöéàà÷éôñ ééBzàì àø÷ C,zewitq zeaxl aezkd jixv ike - ¦§§¦§¨§©¥§¥¨

`ed dnda e` xzen ealge `ed dig m` xacd ielb eiptl `ld
`l` epi` weqtde `ed opaxcn i`cea `l` .xeq` ealge
`l` epi` `ziixaa xen`d xeriy ivg iabl s` ok m` ,`zknq`

.`zknq`
:`xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éàdpi` ,di`xd ef m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨

y xnele dzegcl ozipe ,zgxkenéøáñ÷`ziixad ly `pzd - ¨¨§¥
,xaeq
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc `nei(oey`x meil)

ipyy zxaeqe ,xfrl` iax lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd
:eid mixeiv ipin'í÷ø' ,äéîçð éaøc déîMî àðzdyrpy epiid ¨¨¦§¥§©¦§¤§¨Ÿ¥

a xeivdèçî äNòîe ,hgna ea enwx cbad bx`py xg`l -Cëéôì ©£¥©©§¦¨
wx d`xp eiccv ipynãçà óeöøtjk o`kn ezxevk ,zg` dxev - ©§¤¨

.o`kn ezxeveli`e'áLç'a xeivd dyrpy epiidâøBà äNòî- Ÿ¥©£¥¥
e ,zexiw izy drixi lkl yiyCëéôìea mi`xp eid minrtléðL §¦¨§¥

úBôeöøt.efl ef zenec opi`y zexev izy - ©§
:dpyna epipy.íéneúå íéøeàa ïéìàLð elàaicbaa dpc `xnbd §¥¦§¨¦§¦§¦

:ezcear zrya 'dngln geyn odk'éîéc áø àúà éklaal,øîà ¦¨¨©¦¦¨©
d zpenyïäa LnLî ìBãb ïäkL íéãâaodk s` ,ezcear zrya §¨¦¤Ÿ¥¨§©¥¨¤

ïäa LnLî äîçìî çeLî,micba drax`a ynyn epi`e ,ycwna §©¦§¨¨§©¥¨¤
øîàpL(hk hk zeny),'åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe' ¤¤¡©¦§¥©Ÿ¤£¤§©£Ÿ¦§§¨¨©£¨

s` eidi oxd` icbay yexcl yi zxzein 'eixg`' zaizy itleéîì§¦
,åéøçà äleãâa àaLepiide ,dlecba el ipy `edy inl xnelk ¤¨¦§¨©£¨

.dngln geyn
:`xnbd dywnúîdì éøîàå ,äáäà øa àcà áø áémixne` yie - ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨

yéãk`ziixaa epipy ,ok dywd [mkg ly my],(b"t ev mipdk zxez) §¦
ìBëéy xnel ziidäîçìî çeLî ìL Bða àäémc` lkl mcew ¨§¥§¤§©¦§¨¨

eåézçz LnLî,ezen xg`l enewn z` `lnn -ïäk ìL BðaL Cøãk §©¥©§¨§¤¤¤§¤Ÿ¥
,åézçz LnLî ìBãb̈§©¥©§¨
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ezny in` cenr cr sc ± iyily wxt`nei
øîàã àáé÷ò éáøã àáéìàålke` `ly raypd mc` :(a,hi) zereay zkqna Ð

iax `edy lk lk`e lke` `ly dreay :opz ikdc .`edy lka envr xqe` ,mzq

opinwen dil `xiaq opaxk i` aiig ipzwc `d jkld .mixhet minkge aiign `aiwr

oerny iaxe ,mzqa elit` dil opinwen dil `xiaq `aiwr iaxk i`e ,yxtna dil

`edy lka :xn`c dinrhl oerny iax .xhet

zekn zkqna `ipzc ,`ed ipiqn rayen inp

`le zeknl `edy lk :xne` oerny iax (`,fi)

dil `xiaq i`e .oaxw oiprl `l` zifk exn`

ikid opaxcn xeq` xeriy ivgc yiwl yixl

xeriy ivg lke`a aiig ipzc `dl dl iwen?

"xeqz `l"c e`l meyn rayen eilr s` ixde

.(fi mixac)øúéä äéì úéàã ïåéë àîéú éëå
äøåúä ïîike ipiqn rayen df oi` Ð

.dlr aiigine dreay `liig dilr razyn

úåãòä úòåáùoaxw dilr aezkd aiigy Ð

."dl` lew drnye" (d `xwie) xn`py dreay

éàî éèåòîì äá ïðéåäåoizipzna opz `lc Ð

miyp`a zbdep :`yix dil `pz `d ,`icda

oixyka miaexwa `le miwegxa miypa `le

.oileqta `leêìî éèåòîìdia opzc Ð

.eze` oicirn `le cirn `l :(`,gi oixcdpq)

àéáå÷á ÷çùî éèåòîìolfb iedc ,oeaxira Ð

.zecrl leqte opaxcnéæç àæçéî àúééøåàãî
,ecin lfby `l` `ziixe`c olfb ied `lc Ð

l`eny) "ixvnd cin zipgd z` lfbie" enk

.(a,hr) `nw `aaa yxtn jk (bk aàì íà
ãéâélral zlren ely dcbdy in rnyn Ð

`le li`ed dicic dcbd `ipdn `l i`de oicd

.opaxcn dl opilawnúøë ùåðòã àëéä ìëå
øåñà éðú àì"xeq`" :lirl jl `iywc Ð?

!`ed zxk yepripzw ik `ni` zirai`Ð

`kilc dkiqe dvigx meyn ,`x`y` oizipzn

.xeq` `pz ,zxkéøôéñ øàùzxez e`lc Ð

."mixacd dl`e" "xacie" xtq ,mipdkïåúáù
xen`d oezayc ikid ike ,aizk iepir iabe Ð

`ly zek`ln x`y opax dia eknq` zaya

inp i`d dxenb dk`ln dpi`e okyna eid

mkl `ed oezay" aizkc iepir iabc oezay

dizye dlik` iepir lr siqedl "mzipre

.iz`wäøäæàá åðùé ùðåòá åðùéù àìà éì ïéà
df mikenq ezxdf`e eyperc i`w alg iab Ð¥¤

ixd "elk`z `l fre ayke xey alg lk" :dfl

on alg lke` lk ik" dil jinqe ,dxdf`

"dndad`l` xdfen `diy il oi` .yper ixd Ð

aizkc lke`` `l` alg` "lk" aizk `l yper iabc ,zxk eilr yepr `edy xeriyk lr

."alg lke` lk ik"éåë`edy oiipn ,ypera epi`y xeriy ivge zxk ea oi`e wtq `edy Ð

?dxdf`aáìç ìë øîåì ãåîìúelit` :xnelk ,alg` "lk" aizk `kde ,elk`z `l Ð

.`edy lk
àúà
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ïåéëlk"c jenqac `nrhn xn`w `l i`n` :il dniz Ð lik`w `xeqi` itexhv`l ifgc

aizen `w jenqa `dc `ziixa `iddl rci opgei iax `dc xeriy ivg zeaxl "alg

lkc `xwn i`c meyn ,`nrh i`d iyextl opgei iaxl dil jixhvi` ikdlc :xnel yie dpin

`zyd la` `xw` deknq`e opaxcn xeriy ivge jixhvi` iekl `xw xwir `pin` ded alg

i`dn `ed `xaq itexhvi`l ifgc `nrh xn`wc

.xeriy ivgl `id dxenb dyxcc `nrh

éåëerixkd `l i`n` :dniz Ð 'ek `ed `witq

dipxwa wecap ?dnda i` dig i` minkg ea

el`"a `zi`ck ,dnda i` dig i` xkip dfay

oireh eid `nyc :xnel yie !(a,hp oileg) "zetixh

ediiwxig rlainc `ede opira zewexgc `pniqa

ixyc o`nl elit`e .fekxkc `firc `witq epiide

fekxkc `firc xyt` fekxkc `firc `axz

`wtzqi` iekae ediiwxig rlain dil aiygn

.edl

êéøèöéàlr s`e Ð `witq iieaxl `xw

(a,gp) zexekac 'h wxt xn`c ab

zkqn idliya oke wtq ixiyr `le i`ce ixiyr

wtq dncw zxda wtq :opixn`c (a,dq) xifp

aizkc `xwn dl silie xedh Ð mcew oal xry

exdhl",dligz dxdha aezkd gzt "e`nhl e`

yi !`witq ihernl `xw jixhvi` :opikxt `le

[iiez`l] `xw jixhvi` xity jixt `kdc :xnel

dry lk dey `edy `ilb `iny inwc `witq

cg i`c ,dnda i` dig i` ol xninl ivn dedc

dnda ediipin cg i`e zeig edlek Ð dig ediipin

oileg zhigyc `nw wxta oke ,zenda edlek

,dfaye dfay aedvd zligzl hxt iab (a,ak)

`xw jixhvi` Ð ied `witq zxn` i` :jixt

dry lky `ilb `iny inwc ?`witq ihernl

miphw e` edpip milecb aedvd zligz lkc dey

xninl ivn ded `l ixiyr wtqa la` ,edpip

odn yie iriyz mdy odn yic ,ixiyr edlek

oal xry oipnif zncew zxda wtqa oke .ixiyr

(a,`n zexeka) "oinen el` lr" wxt seqae .mcew

cenlz oi`y "xkf" dhnl xne` `edyk :`ipzc

:jixte ,qepibexcp`e mehneh `ivedl Ð xnel

ihernl `xw jixhvi` Ð `nw `pz `nili` ?ipn

yi ,oiey olek oi`y jixt mehnehn e`l ?`witq

`l` .dawp mdn yie xkf `vni rxwiyk xkf mdn

`ilb `iny inwc oiey edlekc jixt qepibexcp`n

xn`wc `de .zeawp edlek e` mixkf edlek e`

la` qepibexcp`a zwelgn `cqg ax xn` mzd

`xw `z` `lc `witqn yecw lkd ixac mehneh

herin inwe`l `ki`c oeik mewn lkn Ð `ilb `iny inw e`lc ab lr s` mehneh ihernl

ithc xkf `vnie rxwi `nyc mehneha dinwe`l xazqn `l zeawp ea yiy qepibexcp`l

dnl` ?jxri oikxra dzrn `l` :jixt ikdle .mehnehan qepibexcp`a inwe`l xazqn

!qepibexcp`a wx xkfdc `xw dinwe`l ol dede ,qepibexcp`e mehneh `le "xkfd" `ipz

:jixte ,mehneh `le "jxekf" :`ipz (`,c dbibgc) `nw wxtae .mehneh o`kn inq :ipyne

`l !miycwa dcear ciar `we ied dy` `nlic ?jenql ?ciarip ikidc Ð iziil `l `witqnc opirci ded `xw e`lac meyn jixt mzdc :xnel yi ?`witq ihernl `xw jixhvi`

iab (a,gt) "dy`d" wxta migqta xn`ck dkinq lhal ick dligzkl oaxw iziin `l mewn lkn Ð `akrn `l dkinqc ab lr s`e .dkinq lhan `we `ed `xab `nlic Ð jenqil

ira gqt xzene dkinq ira `l gqtc meyn gqt xzena ipzne iziin `lc xyt` `lc meyn ,ipy gqt zeyrln oixeht olek odn zg`a zlai `vnpe odigqt zexer eaxrzpy yng

oze` oiaixwne ,minly igaf Ð zeawp ,zeler Ð mixkf ,xcr lcbnl milyexin z`vnpy dnda :(`,dp oiyecw) "ycwn yi`d" wxta dl iziine (a,`i) milwy zkqna xn`c `de .dkinq

(a,er migaf) "zeaexrzd" wxta my` iziinc rxevn wtqe .dkinq `la maixwp `l m` xg` oipra dpwz mdl oi`e eycwed xakc mzd ip`y !odilra oixikn oi`y itl ,dkinq `la

`nhcn ,ied `witq qepibexcp`c (`,gk dcp) "zltnd" wxt seqa xaqc ax `de :xn`z m`e .ip`y `xab ipewz `ziixe`c e`l rxevn my` zkinq xn`c o`nl ,dkinq lhan `we

,`wec e`l Ð `ziixaa mzd iqei iax xn`wc ,`ed dnvr ipta dixae ,dawp m` xkf m` ea erixkd `l :xn`c ,iqei iaxk (`,bt zenai) "lxrd" wxt seqa wiqtcne ,mce`e oaela
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קעב
ezny ina cenr cr sc ± iyily wxt`nei

à÷éôñ ééåáøì àø÷ àúàdig i` ied dnda i` `ed `witq `iny inw eh` :dinza Ð

ied?ïéáà øá éãéà áø øîàã àäiiez`l lk s` ;(`,`k) "dhigy mc" wxta zezixka Ð

.'eke micgein dndae ser dn "dndale serl elk`z `l mc lk" :mzd ipzwc ,iekäî
lhand xac dyrz l`e ay iepir zevn s` `ed dyrz l`e ay zay zk`ln zevn Ð

ipd oebk `l` ef oi`e ,`ed iepird z` jnn

.ugxi `le dzyi `le lk`i `l :oizipzncäî
äá ú÷ìç àì äëàìî,dxeq` diccv lka Ð

e`vi ,xn`w eiccv lka exeqi`y inp iepir s`

`l m`e iepira `ed ixd ayi m`y dpve dng

.ayil devn epi` ayiïéáééçù øáã äëàìî äî
øçà íå÷îá åéìò,zaya oebk ,`kd ik zxk Ð

aiigy epivny xn`w dlik` xaca iepir s`

.xzepe lebit oebk xg` mewna eilrêùôð íàå
øîåìdi`x ixd df lr aiydl jcia yi m`e Ð

iepir "mkizeytp z` eprz" ly `xwc zxg`

.ixiin sebd llg jeza ytpd zcia` `edyéëå
àø÷ éòúùî÷ úåéøòá àîéúiepir xnelk Ð

ixw` inp yinyzc `xw irzyn `w yinyzc

mewna zxk eilr oiaiige (`,fr) onwlck iepir

.zeixr oebk xg`éåðéò ïìäì øîàðåjprie Ð

.(g mixac) jairxieúà äðòú íàåî óìéðå
éúåðá.yinyz` (my) onwl dil iwenc Ðéåðéò
íéáøãond zlik`e l`xyi lkl mixetkd mei Ð

.l`xyi lklíéîù éãéá éåðéòmixetkd mei Ð

:opiqxb ikd .ond iepir oke `id jln zevn

'åëå éñà éáøå éîà éáø 'åâå øáãîá ïî êìéëàîä
yxtn `xw `l` i`xwc `inex `kd zile Ð

.dperne lke` Ð "jzepr ornl jlik`nd"ïéà
åìñá úô åì.xgnl lr b`ece meid lke` Ð

ìëåàå äàåø åðéàlk mrh mreh ond zlik` Ð

.on `l` d`ex epi`e mipind
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dawp i`ce xkf "dawp cre xkfn" aizkcn ycwn z`ia oiprl ax dil `hrnn ikd elit`e

axc `iddac :xnel yie ?`witq ihernl `xw iz` ikide .qepibexcp`e mehneh `le zi`ce

cg `z`e ,mc` cre dawpn e` ,mc` cre xkfn azkinl ivn dedc ,iaizk iherin ixz

dawp i`e ihernl xkfn iz` Ð `ed xkf qepibexcp` i`e .mehnehl cge qepibexcp`l ediipin

.dpeyn `edy mrhn ihernl dawp cre iz` `ed

`d iab (a,`n) "oinen el` lr" wxt zexekaae

iab aizkc dxizi "xkfd"n qepibexcp` hrnnc

qw Ð opax i` ?ipn :jixte dleried `witq ixa

xity jixt mzd ?`witq ihernl `xw jixhvi`e

`edy iptn xkf `ed elit` ihernl `a m`c

dil opihrnncn ok m` mixkf x`yn dpeyn

`nl` ,`witq `le `ed xkf dpin rny "xkfd"n

dn itle .ied `witq xn`c `nw `pzk `z` `l

(`,gk dcp) "zltnd"c axl dil zi` izyxity

xeka iab dil zi`c ,`cqg axc `idd xity

azk `herin cgc ,`witqn yecw mehnehc

`le qepibexcp`a `l` opinwe`l dil zile ,xekaa

m`e .xenb xkf ied xkf `ed m`y ,mehneha

`cqg axl mzd jixt `w i`n ,ok m` :xn`z

dy` jxrne yi` jxrn opihrnnc oikxrn

.mehneh o`kn inq :ipyne ,qepibexcp`e mehneh

m`e xkfd" i`xw ixz `ki` mzd :`iyew i`ne

!"zltnd"c `idd enk ,dil mihrnn jkld "dawp

xity ediiexz ikixv mzdc :xnel yie

ded "xkfd" `l` azk `l i`c .qepibexcp`l

,dy` jxra `di la` ,xkf jxrn dil opihrnn

"dawp m` xkf m`"n jixtc `de .dy`n rxb `lc

`d ?`iyew i`n ,qepibexcp`e mehneh `ivedl

!"dawp m` xkf m`" iherin ixz `ki` minly iab

aizkc dawp e` xkf mzd opiqxbc :xnel yie

zxeza dil yixc dipinc o`v inly iab `xwiea

oa inlya aizkc "dawp m` xkf m`" la` .mipdk

dxenz) "miycw el`" wxt mzd yixc Ð xwa

.oinen ilra zxenze oinen ilra cle zeaxl (a,fi

`l `xw i`dac ,`cqg axl xity jixt `zyde

e` ayk" enk hrnl e` iede herin cg `l` azk

azkc ogky` `d :xn`z m`e .dncpl hxt "fr

"zetxh el`" wxta jixtc ,drhp `ly ick `xw

xitpq ,opiknq zywyw` op` ickn :(a,eq oileg)

`pngx azk `l i` :ipyne ?il dnl `pngx azkc

elit`e ,[xitpq] zywyw i`n `pin` ded xitpq

xitpq `ki`c cr xitpq `pngx azk ,`nh bc

xac rnyn zywyw oeylc :xnel yie ?zywywe

inp xitpqe ,ea zkqkqn cidy wlge dey epi`y

.zywyw oeyl ea ltepe ,`ed jk

éåëipta dixa i`d Ð `ed envr ipta dixa

dnda e` dig wtq epi`y epiid `kdc envr

"epa z`e eze`" wxta iqei iax xn`c `d la`

erixkd `le ,`ed envr ipta dixa iek (`,t oileg)

ied `edd dnda oin e` dig oin i` minkg ea

opirny `dc ,dnda wtq dig wtq `edy yexit

:(a,ct oileg) "mcd ieqk" wxta xn`c iqei iaxl

oi` ehgy m`e aeh meia eze` oihgey oi` iek

`le dixa `edy ol xixa ded i`e .enc z` oiqkn

ehgyl xzen `di dnda `le dig `l ded

.`ed ieqik xa e`l `dc ,dligzkl
ipd
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יומא. פרק שמיני - יום הכפורים דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc `nei(iyily meil)

dyéBk`l` ,dnda dpi`e dig dpi`,àéä dîöò éðôa äiøajkitle §¦¨¦§¥©§¨¦
,`ed ok gxkdae .xeq` dalgy zeaxl dxezd dkixvàì éàc§¦Ÿ

éëä àîéz,jk xn`z `l m`y -ïéáà øa éãéà áø øîàc àälr ¥¨¨¦¨§¨©©¦¦©¨¦
mc zlik` xeqi`a xn`pd weqtdn zyxecd `ziixad(ek f `xwie)

d`nehe dlw d`neh ea yiy xac lk zeaxl 'dndAle sFrl'¨§©§¥¨
dndae ser caln cer zeaxl yi dn oky ,denze ,'eke dxeng

y oia` xa ici` ax x`iae ,oipra mixen`d'ìk óà'dxn`y ©¨
`ziixadééBzàì[zeaxl `a-],éBk.dlik`a xeq` enc s`y §©¥

m` ,dzrne,àeä à÷éôñ éBkike dywiéøèöéàééeaøì àø÷ C §¥¨¦§§¦§¨§©¥
,à÷éôñoiae dndaa oia xeq` mcy oeik ,xeq` dncy heyt ixd §¥¨

.digaàlà`id ieky ,ici` ax xaeq i`ceaäiøa,dnvr ipta ¤¨§¦¨
eéðàLyexita zeaxl dxezd dkxved jk meyne dndae dign ©¦

,ok m`e .dnc zlik` xeqi`énð àëä,epiptly `ziixad s` - ¨¨©¦
y zxaeqäiøae `id,éðàLdalgy zeaxl dxezd dkixv jkitle §¦¨©¦

.xeq`
meia dizye dlik` xeqi` weqtdn micnl cvik zx`an `xnbd

:mixetkd,ïðaø eðzdxeza xn`p(hk fh `xwie)iriaXd WcgA' , ¨©¨¨©Ÿ¤©§¦¦
Wcgl xFUrAìBëé ,'íëéúLôð úà epòzdevndy yxtl iziid ¤¨©Ÿ¤§©¤©§Ÿ¥¤¨

y `idøòèöiL éãk äpva Bà änça áLé,dprzieøîBì ãeîìz ¥¥©©¨©¦¨§¥¤¦§©¥©§©
weqtd jynda,'eNòz àì äëàìî ìëå',epcnlläîmyk-] §¨§¨¨Ÿ©£©

xeqi`[yäëàìna `ed,äNòz ìàå áL,dk`lnn zerpnid epiidc §¨¨¥§©©£¤
óàzevnLôð éepòa `ed,äNòz ìàå áLbeprzn zerpnid epiid ©¦¤¤¥§©©£¤

dizy dlik` oebk xeqi`a `l` jiiy df oi`e ,iepird z` lhand
.dvigxe

`edy iepirl aezkd zpeeky epcnly xg`l s` :`xnbd zl`ey
,dyrz l`e ayaàîéàådpeekdy xnele yxtl il yi oiicr - §¥¨

déì íééçå àLîéLa áéúéc àëéämge ynyd mega ayei `ed m` - ¥¨§¨¦§¦§¨§¨¥¥
,elàìeèa áez íe÷ déì àîéð àìoke ,lva ayile mewl el xeq` - Ÿ¥¨¥§¨
m`déì øéø÷å àìeèa áéúé,el xwe lva ayei -íe÷ déì àîéð àì ¨¦§¨§¨¦¥Ÿ¥¨¥

àLîéLa áezdl ayile mewl el xeq` -,ynyd mega mngz §¦§¨
i` :`xnbd daiyn .dyrz l`e aya eytp z` dprn `vnpe
iepir zevnl jenq dk`ln xeqi` xkfedy oeiky ,ok yxtl xyt`

,cenll yiäëàìîc àéîec,dk`ln xeqi`l dnec iepird zevn - §¨¦§¨¨
,da z÷ìç àì äëàìn äî,ote` lka dxeq` `id `l`éepò óà ©§¨¨Ÿ¨©§¨¨©¦

y xaca `ed weqta xen`dBa ÷Bìçz àì`ed ote` lka `l` Ÿ©£
ixdy ,lva e` dnga daiyil dpeekd oi` i`cea jkitle ,ea deevn
m` j` ,my ayei xak m` `l` iepira deevn epi`y `vnp df itl

.zeprzdl ick zayl deevn epi` my ayei epi`
:xg` ote`a zyxecd ztqep `ziixaúà epòz' ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§©¤
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,øçà íB÷îa,dlik`n iepir epiideäæ äæ éàåaeig epivn okid - §¨©¥§¥¤¤

,dlik` lr zxk:àúééøáä úìàåù .øúBðå ìebt äæ,ok m`àéáà- ¤¦§¨¨¦
zlik`n dripn `id mixetkd meia iepir zevny ,dax`ìebt¦

øúBðå,calaúøëa ïäL,dpyd lk mdn lke`y inlúà àéáà àìå §¨¤¥§¨¥§Ÿ¨¦¤
úøëa BðéàL ìáhälke`dy epl oipne ,miny icia dzina `l` ©¤¤¤¥§¨¥

:`ziixad daiyn .zxk aeig eilr sqeezn mixetikd meia lah
øîBì ãeîìzdxezd dltk okl -'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz'my) ©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤

(`l fhäaéø ,zxk aeig ea oi`y xaca s` `ed iepir aeigy aezkd ¦¨
:zl`eye `ziixad dtiqen .xg` mewnaàéáàz`ìáhäxengd ¨¦©¤¤

äúéîa àeäL,miny iciaäúéîa dðéàL äìéápä úà àéáà àìå ¤§¦¨§Ÿ¨¦¤©§¥¨¤¥¨§¦¨
:`ziixad daiyn .zewln dypere e`la `l`'epòz' øîBì ãeîìz©§©§©

,'íëéúLôð úà íúépòå'äaéøzl`ey .dliapa s` `ed iepir aeigy §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨
oiicre :`ziixadúà àéáà àìå ,åàìa àeäL äìéápä úà àéáà̈¦¤©§¥¨¤§¨§Ÿ¨¦¤

.åàìa ïðéàL ïéleçäiyn:`ziixad daíúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìz ©¦¤¥¨§¨©§©§©§¦¦¤
äaéø ,'íëéúLôð úàoiicre .oilega s` `ed iepir aeigyàéáà ¤©§Ÿ¥¤¦¨¨¦

ìBëà íe÷a ïðéàL ïéleçä,olk`l devn oi`y -úà àéáà àìå ©¦¤¥¨§¡§Ÿ¨¦¤

ìBëà íe÷a àéäL äîeøzä.dzlik`a devn yiy -øîBì ãeîìz ©§¨¤¦§¡©§©
äaéø 'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz'oiicre .dnexz elit` xeq`l §©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨

'eøéúBz ìá'a dðéàL äîeøzä úà àéáàdxizedl xeqi` oi`y - ¨¦¤©§¨¤¥¨§©¦
,dlk`l `le'eøéúBz ìá'a ïäL íéLãwä úà àéáà àìåaiigy - §Ÿ¨¦¤©¢¨¦¤¥§©¦

.mxizedl xeq`e mlk`lúà íúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìz©§©§©§¦¦¤¤
äaéø 'íëéúLôð.miycw elit`øîBì CLôð íàåjpevx m`e - ©§Ÿ¥¤¦¨§¦©§¨©

`ed mixetkd meia iepirdy zxg` di`x `ia` ,ef dyxc zegcl
oky ,dizye dlik`nøîBà àeä éøämeia dk`ln dyera £¥¥

mixetkd(l bk `xwie),'àåää Lôpä úà ézãáàäå'xn`p jenqaemy) §©£©§¦¤©¤¤©¦
(fk bkdxezd dxq`y cnll 'mkizWtp z` mziPre'àeäL éepò §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¤

Lôpä úãéáà,zeni ax onf lk`i `l m`y -äæ ,äæ äæ éàåiepird £¥©©¤¤§¥¤¤¤
n.äiúLe äìéëà£¦¨§¦¨

:`xnbd zxxanøîBì CLôð íàå éàîlr aiydl okzi cvik - ©§¦©§¨©
:`xnbd zx`an .ztqep dyxc dxn`p okly ,dyxcdàîéz éëå§¦¥¨

àø÷ éòzLéî à÷ úBéøòadxezd zpeeky xnel dvxz m`y - ©£¨¨¦§¨¥§¨
,zeixra ,xg` mewna zxk aiig ea s`y ,dhnd yinyzn iepirl

y ,ok xacd oi`y di`x `iadl il yiézãáàäå' øîBà àeä éøäz` £¥¥§©£©§¦
'Lôpädy epcnlléepòxaca `ed,äæ äæ éàå ,Lôð úãéáà Ba LiL ©¤¤¦¤¥£¥©¤¤§¥¤¤

.äiúLe äìéëà äæ¤£¦¨§¦¨
:dizye dlik`n `id iepir zevny zyxecd ztqep `ziixaéác§¥

ïàk øîàð ,àðz ìàòîLé éaømixetkd meia -ïläì øîàðå ,'éepò' ©¦¦§¨¥¨¨¤¡©¨¦§¤¡©§©¨
ond zlik` iabl(b g mixac)oeyl,'éepò','LarxIe LPrie'ïläl äî ¦©§©§©©§¦¤©§©¨

ïBáòø éepò,dlik`n dripn -.ïBáòø éepò ïàk óà ¦§¨©¨¦§¨
:`xnbd dywnóìéðådey dxifb cnlpe -îzxdf`a xn`py dn §¥©¦

awril oal'éúða úà äpòz íà'(p `l ziy`xa)zripnl dpeekdy ¦§©¤¤§Ÿ©
daiyn .jka `ed mixetkd meia iepird s`y xn`pe ,yinyz

:`xnbdíéaøc éepò ïéðc,l`xyi lkl xen`d mixetkd mei iepir - ¨¦¦§©¦
íéaøc éepòî,l`xyi lkl didy ,ond zlik`a xen`d iepirn - ¥¦§©¦

ãéçéc éepòî íéaøc éepò ïéðc ïéàå.awri zeyp ,micigi lr xen`d - §¥¨¦¦§©¦¥¦§¨¦
:`xnbd dywníéøöîc éepòî óìéðå,mixvna l`xyi lkl didy - §¥©¥¦§¦§©¦

áéúëc(f ek mixac)ïðéøîàå 'eðéðò úà àøiå'õøà Cøc úeLéøt Bæ- ¦§¦©©§¤¨§¥§©§¦¨§¦¤¤¨¤
daiyn .jka `ed mixetkd mei iepir s`y xn`pe ,yinyz zripn

:`xnbdéepò ïéðc àlà`edy mixetkd meiíéîL éãéa,'d zevna - ¤¨¨¦¦¦¥¨©¦
íéîL éãéa éepòî,ona xen`déãéa éepòî íéîL éãéa éepò ïéðc ïéàå ¥¦¦¥¨©¦§¥¨¦¦¦¥¨©¦¥¦¦¥

,íãà.md mc` cia mixvnae awri zeypa xen`d yinyz iepire ¨¨
iepird did dn `xnbd zx`an ,ond zlik`ay iepird zxkfd ab`

dxeza xn`p :ezlik`a(fh g mixac)ïòîì øaãna ïî Eìëànä'©©£¦§¨©¦§¨§©©
,'Eúpò,iepirl zaygp ond zlik`y x`eaneéqà éaøå énà éaø ©Ÿ§©¦©¦§©¦©¦

.xacd xe`iaa ewlgp,øîà ãçy itlút Bì LiL éî äîBc Bðéà ©¨©¥¤¦¤¥©
Blña,zgpa lke` `ed jkitle ,xgn jxevlBlña út Bì ïéàL éîì §©§¦¤¥©§©

xiiyl mdilr xq`p ixd onae ,lek`l el `di `l xgn `ny b`ece
.zxgnl epnnBðéàL éîì ,ìëBàå äàBøL éî äîBc Bðéà ,øîà ãçå§©¨©¥¤¦¤¤§¥§¦¤¥
,ìëBàå äàBøe`x `ly oeik j` ,minrhd lk ona enrhy s`y ¤§¥

.ixnbl eray `l mze`ïéìëBàL ïéîeñì æîø ïàkî ,óñBé áø øîà̈©©¥¦¨¤¤§¦¤§¦
,ïéòáN ïéàå.lk`nd z` mi`ex mpi`y itl §¥§¥¦

Ckìä ,éiaà øîà,ray epi` elk`n z` d`ex epi`y ine xg`n - ¨©©©¥¦§¨
ïàîàîîéa àlà dìëéì àì àúãeòñ déì úéàc,cerql el yiy in - ©§¦¥§§¨Ÿ¥§¨¤¨¦¨¨

.rayiy ick ,xe` yiyk meia `l` lk`i `léàî ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨©
àø÷xn`py ,df xac fnxp ea weqtd edn -(h e zldw)äàøî áBè' §¨©§¥

'Lôð Cìäî íéðéò`edy xacn sicr eipira d`ex mc`y xac - ¥©¦¥£¨¨¤
.cala ytpa eze` yibxn
:weqt eze`a sqep xe`iaäMàa íéðéò äàøî áBè ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©§¥¥©¦§¦¨
äNòî ìL Bôebî øúBéxy`n eipir zii`xa mc` dpdp xzei - ¥¦¤©£¤

,jkn ce`n xdfidl eilr jkitle ,dnvr dxiaraáBè' øîàpL¤¤¡©
.'Lôð Cìäî íéðéò äàøî©§¥¥©¦¥£¨¨¤

:exe`iaa iq` iaxe in` iax ewlgpy sqep weqtBðéò ñBka ïzé ék'¦¦¥©¥
'íéøLéîa Cläúé(`l bk ilyn)ewlgp ,éqà éaøå énà éaøxe`iaa ¦§©¥§¥¨¦©¦©¦§©¦©¦
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קעג
ezny ina cenr cr sc ± iyily wxt`nei

à÷éôñ ééåáøì àø÷ àúàdig i` ied dnda i` `ed `witq `iny inw eh` :dinza Ð

ied?ïéáà øá éãéà áø øîàã àäiiez`l lk s` ;(`,`k) "dhigy mc" wxta zezixka Ð

.'eke micgein dndae ser dn "dndale serl elk`z `l mc lk" :mzd ipzwc ,iekäî
lhand xac dyrz l`e ay iepir zevn s` `ed dyrz l`e ay zay zk`ln zevn Ð

ipd oebk `l` ef oi`e ,`ed iepird z` jnn

.ugxi `le dzyi `le lk`i `l :oizipzncäî
äá ú÷ìç àì äëàìî,dxeq` diccv lka Ð

e`vi ,xn`w eiccv lka exeqi`y inp iepir s`

`l m`e iepira `ed ixd ayi m`y dpve dng

.ayil devn epi` ayiïéáééçù øáã äëàìî äî
øçà íå÷îá åéìò,zaya oebk ,`kd ik zxk Ð

aiigy epivny xn`w dlik` xaca iepir s`

.xzepe lebit oebk xg` mewna eilrêùôð íàå
øîåìdi`x ixd df lr aiydl jcia yi m`e Ð

iepir "mkizeytp z` eprz" ly `xwc zxg`

.ixiin sebd llg jeza ytpd zcia` `edyéëå
àø÷ éòúùî÷ úåéøòá àîéúiepir xnelk Ð

ixw` inp yinyzc `xw irzyn `w yinyzc

mewna zxk eilr oiaiige (`,fr) onwlck iepir

.zeixr oebk xg`éåðéò ïìäì øîàðåjprie Ð

.(g mixac) jairxieúà äðòú íàåî óìéðå
éúåðá.yinyz` (my) onwl dil iwenc Ðéåðéò
íéáøãond zlik`e l`xyi lkl mixetkd mei Ð

.l`xyi lklíéîù éãéá éåðéòmixetkd mei Ð

:opiqxb ikd .ond iepir oke `id jln zevn

'åëå éñà éáøå éîà éáø 'åâå øáãîá ïî êìéëàîä
yxtn `xw `l` i`xwc `inex `kd zile Ð

.dperne lke` Ð "jzepr ornl jlik`nd"ïéà
åìñá úô åì.xgnl lr b`ece meid lke` Ð

ìëåàå äàåø åðéàlk mrh mreh ond zlik` Ð

.on `l` d`ex epi`e mipind
åðéò

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

dawp i`ce xkf "dawp cre xkfn" aizkcn ycwn z`ia oiprl ax dil `hrnn ikd elit`e

axc `iddac :xnel yie ?`witq ihernl `xw iz` ikide .qepibexcp`e mehneh `le zi`ce

cg `z`e ,mc` cre dawpn e` ,mc` cre xkfn azkinl ivn dedc ,iaizk iherin ixz

dawp i`e ihernl xkfn iz` Ð `ed xkf qepibexcp` i`e .mehnehl cge qepibexcp`l ediipin

.dpeyn `edy mrhn ihernl dawp cre iz` `ed

`d iab (a,`n) "oinen el` lr" wxt zexekaae

iab aizkc dxizi "xkfd"n qepibexcp` hrnnc

qw Ð opax i` ?ipn :jixte dleried `witq ixa

xity jixt mzd ?`witq ihernl `xw jixhvi`e

`edy iptn xkf `ed elit` ihernl `a m`c

dil opihrnncn ok m` mixkf x`yn dpeyn

`nl` ,`witq `le `ed xkf dpin rny "xkfd"n

dn itle .ied `witq xn`c `nw `pzk `z` `l

(`,gk dcp) "zltnd"c axl dil zi` izyxity

xeka iab dil zi`c ,`cqg axc `idd xity

azk `herin cgc ,`witqn yecw mehnehc

`le qepibexcp`a `l` opinwe`l dil zile ,xekaa

m`e .xenb xkf ied xkf `ed m`y ,mehneha

`cqg axl mzd jixt `w i`n ,ok m` :xn`z

dy` jxrne yi` jxrn opihrnnc oikxrn

.mehneh o`kn inq :ipyne ,qepibexcp`e mehneh

m`e xkfd" i`xw ixz `ki` mzd :`iyew i`ne

!"zltnd"c `idd enk ,dil mihrnn jkld "dawp

xity ediiexz ikixv mzdc :xnel yie

ded "xkfd" `l` azk `l i`c .qepibexcp`l

,dy` jxra `di la` ,xkf jxrn dil opihrnn

"dawp m` xkf m`"n jixtc `de .dy`n rxb `lc

`d ?`iyew i`n ,qepibexcp`e mehneh `ivedl

!"dawp m` xkf m`" iherin ixz `ki` minly iab

aizkc dawp e` xkf mzd opiqxbc :xnel yie

zxeza dil yixc dipinc o`v inly iab `xwiea

oa inlya aizkc "dawp m` xkf m`" la` .mipdk

dxenz) "miycw el`" wxt mzd yixc Ð xwa

.oinen ilra zxenze oinen ilra cle zeaxl (a,fi

`l `xw i`dac ,`cqg axl xity jixt `zyde

e` ayk" enk hrnl e` iede herin cg `l` azk

azkc ogky` `d :xn`z m`e .dncpl hxt "fr

"zetxh el`" wxta jixtc ,drhp `ly ick `xw

xitpq ,opiknq zywyw` op` ickn :(a,eq oileg)

`pngx azk `l i` :ipyne ?il dnl `pngx azkc

elit`e ,[xitpq] zywyw i`n `pin` ded xitpq

xitpq `ki`c cr xitpq `pngx azk ,`nh bc

xac rnyn zywyw oeylc :xnel yie ?zywywe

inp xitpqe ,ea zkqkqn cidy wlge dey epi`y

.zywyw oeyl ea ltepe ,`ed jk

éåëipta dixa i`d Ð `ed envr ipta dixa

dnda e` dig wtq epi`y epiid `kdc envr

"epa z`e eze`" wxta iqei iax xn`c `d la`

erixkd `le ,`ed envr ipta dixa iek (`,t oileg)

ied `edd dnda oin e` dig oin i` minkg ea

opirny `dc ,dnda wtq dig wtq `edy yexit

:(a,ct oileg) "mcd ieqk" wxta xn`c iqei iaxl

oi` ehgy m`e aeh meia eze` oihgey oi` iek

`le dixa `edy ol xixa ded i`e .enc z` oiqkn

ehgyl xzen `di dnda `le dig `l ded

.`ed ieqik xa e`l `dc ,dligzkl
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øòèöiL éãk äpva Bà änça áLé ìBëé ,"íëéúLôð, ©§Ÿ¥¤¨¥¥©©¨©¦¨§¥¤¦§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc `nei(iyily meil)

dyéBk`l` ,dnda dpi`e dig dpi`,àéä dîöò éðôa äiøajkitle §¦¨¦§¥©§¨¦
,`ed ok gxkdae .xeq` dalgy zeaxl dxezd dkixvàì éàc§¦Ÿ

éëä àîéz,jk xn`z `l m`y -ïéáà øa éãéà áø øîàc àälr ¥¨¨¦¨§¨©©¦¦©¨¦
mc zlik` xeqi`a xn`pd weqtdn zyxecd `ziixad(ek f `xwie)

d`nehe dlw d`neh ea yiy xac lk zeaxl 'dndAle sFrl'¨§©§¥¨
dndae ser caln cer zeaxl yi dn oky ,denze ,'eke dxeng

y oia` xa ici` ax x`iae ,oipra mixen`d'ìk óà'dxn`y ©¨
`ziixadééBzàì[zeaxl `a-],éBk.dlik`a xeq` enc s`y §©¥

m` ,dzrne,àeä à÷éôñ éBkike dywiéøèöéàééeaøì àø÷ C §¥¨¦§§¦§¨§©¥
,à÷éôñoiae dndaa oia xeq` mcy oeik ,xeq` dncy heyt ixd §¥¨

.digaàlà`id ieky ,ici` ax xaeq i`ceaäiøa,dnvr ipta ¤¨§¦¨
eéðàLyexita zeaxl dxezd dkxved jk meyne dndae dign ©¦

,ok m`e .dnc zlik` xeqi`énð àëä,epiptly `ziixad s` - ¨¨©¦
y zxaeqäiøae `id,éðàLdalgy zeaxl dxezd dkixv jkitle §¦¨©¦

.xeq`
meia dizye dlik` xeqi` weqtdn micnl cvik zx`an `xnbd

:mixetkd,ïðaø eðzdxeza xn`p(hk fh `xwie)iriaXd WcgA' , ¨©¨¨©Ÿ¤©§¦¦
Wcgl xFUrAìBëé ,'íëéúLôð úà epòzdevndy yxtl iziid ¤¨©Ÿ¤§©¤©§Ÿ¥¤¨

y `idøòèöiL éãk äpva Bà änça áLé,dprzieøîBì ãeîìz ¥¥©©¨©¦¨§¥¤¦§©¥©§©
weqtd jynda,'eNòz àì äëàìî ìëå',epcnlläîmyk-] §¨§¨¨Ÿ©£©

xeqi`[yäëàìna `ed,äNòz ìàå áL,dk`lnn zerpnid epiidc §¨¨¥§©©£¤
óàzevnLôð éepòa `ed,äNòz ìàå áLbeprzn zerpnid epiid ©¦¤¤¥§©©£¤

dizy dlik` oebk xeqi`a `l` jiiy df oi`e ,iepird z` lhand
.dvigxe

`edy iepirl aezkd zpeeky epcnly xg`l s` :`xnbd zl`ey
,dyrz l`e ayaàîéàådpeekdy xnele yxtl il yi oiicr - §¥¨

déì íééçå àLîéLa áéúéc àëéämge ynyd mega ayei `ed m` - ¥¨§¨¦§¦§¨§¨¥¥
,elàìeèa áez íe÷ déì àîéð àìoke ,lva ayile mewl el xeq` - Ÿ¥¨¥§¨
m`déì øéø÷å àìeèa áéúé,el xwe lva ayei -íe÷ déì àîéð àì ¨¦§¨§¨¦¥Ÿ¥¨¥

àLîéLa áezdl ayile mewl el xeq` -,ynyd mega mngz §¦§¨
i` :`xnbd daiyn .dyrz l`e aya eytp z` dprn `vnpe
iepir zevnl jenq dk`ln xeqi` xkfedy oeiky ,ok yxtl xyt`

,cenll yiäëàìîc àéîec,dk`ln xeqi`l dnec iepird zevn - §¨¦§¨¨
,da z÷ìç àì äëàìn äî,ote` lka dxeq` `id `l`éepò óà ©§¨¨Ÿ¨©§¨¨©¦

y xaca `ed weqta xen`dBa ÷Bìçz àì`ed ote` lka `l` Ÿ©£
ixdy ,lva e` dnga daiyil dpeekd oi` i`cea jkitle ,ea deevn
m` j` ,my ayei xak m` `l` iepira deevn epi`y `vnp df itl

.zeprzdl ick zayl deevn epi` my ayei epi`
:xg` ote`a zyxecd ztqep `ziixaúà epòz' ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§©¤

ìëå' øîBì ãeîìz ,øòèöéå äpváe änça áLé ìBëé ,'íëéúLôð©§Ÿ¥¤¨¥¥©©¨©¦¨§¦§©¥©§©§¨
äî ,'eNòú àì äëàìîxeqi`äëàìn`edåéìò ïéáéiçL øáczxk §¨¨Ÿ©£©§¨¨¨¨¤©¨¦¨¨

,øçà íB÷îa,zaya oebkLôð éepò óàxaca `edåéìò ïéáéiçLzxk §¨©¥©¦¤¤¤©¨¦¨¨
,øçà íB÷îa,dlik`n iepir epiideäæ äæ éàåaeig epivn okid - §¨©¥§¥¤¤

,dlik` lr zxk:àúééøáä úìàåù .øúBðå ìebt äæ,ok m`àéáà- ¤¦§¨¨¦
zlik`n dripn `id mixetkd meia iepir zevny ,dax`ìebt¦

øúBðå,calaúøëa ïäL,dpyd lk mdn lke`y inlúà àéáà àìå §¨¤¥§¨¥§Ÿ¨¦¤
úøëa BðéàL ìáhälke`dy epl oipne ,miny icia dzina `l` ©¤¤¤¥§¨¥

:`ziixad daiyn .zxk aeig eilr sqeezn mixetikd meia lah
øîBì ãeîìzdxezd dltk okl -'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz'my) ©§©§©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤

(`l fhäaéø ,zxk aeig ea oi`y xaca s` `ed iepir aeigy aezkd ¦¨
:zl`eye `ziixad dtiqen .xg` mewnaàéáàz`ìáhäxengd ¨¦©¤¤

äúéîa àeäL,miny iciaäúéîa dðéàL äìéápä úà àéáà àìå ¤§¦¨§Ÿ¨¦¤©§¥¨¤¥¨§¦¨
:`ziixad daiyn .zewln dypere e`la `l`'epòz' øîBì ãeîìz©§©§©

,'íëéúLôð úà íúépòå'äaéøzl`ey .dliapa s` `ed iepir aeigy §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨
oiicre :`ziixadúà àéáà àìå ,åàìa àeäL äìéápä úà àéáà̈¦¤©§¥¨¤§¨§Ÿ¨¦¤

.åàìa ïðéàL ïéleçäiyn:`ziixad daíúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìz ©¦¤¥¨§¨©§©§©§¦¦¤
äaéø ,'íëéúLôð úàoiicre .oilega s` `ed iepir aeigyàéáà ¤©§Ÿ¥¤¦¨¨¦

ìBëà íe÷a ïðéàL ïéleçä,olk`l devn oi`y -úà àéáà àìå ©¦¤¥¨§¡§Ÿ¨¦¤

ìBëà íe÷a àéäL äîeøzä.dzlik`a devn yiy -øîBì ãeîìz ©§¨¤¦§¡©§©
äaéø 'íëéúLôð úà íúépòå' 'epòz'oiicre .dnexz elit` xeq`l §©§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¨

'eøéúBz ìá'a dðéàL äîeøzä úà àéáàdxizedl xeqi` oi`y - ¨¦¤©§¨¤¥¨§©¦
,dlk`l `le'eøéúBz ìá'a ïäL íéLãwä úà àéáà àìåaiigy - §Ÿ¨¦¤©¢¨¦¤¥§©¦

.mxizedl xeq`e mlk`lúà íúépòå' 'epòz' øîBì ãeîìz©§©§©§¦¦¤¤
äaéø 'íëéúLôð.miycw elit`øîBì CLôð íàåjpevx m`e - ©§Ÿ¥¤¦¨§¦©§¨©

`ed mixetkd meia iepirdy zxg` di`x `ia` ,ef dyxc zegcl
oky ,dizye dlik`nøîBà àeä éøämeia dk`ln dyera £¥¥

mixetkd(l bk `xwie),'àåää Lôpä úà ézãáàäå'xn`p jenqaemy) §©£©§¦¤©¤¤©¦
(fk bkdxezd dxq`y cnll 'mkizWtp z` mziPre'àeäL éepò §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¦¤

Lôpä úãéáà,zeni ax onf lk`i `l m`y -äæ ,äæ äæ éàåiepird £¥©©¤¤§¥¤¤¤
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:`xnbd zxxanøîBì CLôð íàå éàîlr aiydl okzi cvik - ©§¦©§¨©
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:`xnbd dywníéøöîc éepòî óìéðå,mixvna l`xyi lkl didy - §¥©¥¦§¦§©¦
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daiyn .jka `ed mixetkd mei iepir s`y xn`pe ,yinyz zripn
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,íãà.md mc` cia mixvnae awri zeypa xen`d yinyz iepire ¨¨
iepird did dn `xnbd zx`an ,ond zlik`ay iepird zxkfd ab`

dxeza xn`p :ezlik`a(fh g mixac)ïòîì øaãna ïî Eìëànä'©©£¦§¨©¦§¨§©©
,'Eúpò,iepirl zaygp ond zlik`y x`eaneéqà éaøå énà éaø ©Ÿ§©¦©¦§©¦©¦
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.cala ytpa eze` yibxn
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äNòî ìL Bôebî øúBéxy`n eipir zii`xa mc` dpdp xzei - ¥¦¤©£¤
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.'Lôð Cìäî íéðéò äàøî©§¥¥©¦¥£¨¨¤

:exe`iaa iq` iaxe in` iax ewlgpy sqep weqtBðéò ñBka ïzé ék'¦¦¥©¥
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BñBëa Bðéòixeqi` ,zexky ade`y -åéìò úBîBc ïlek úBéøò ¥§£¨¨¨¨
øBLéîk.xzidk el mincp -ìk ,BñBëa Bðéò ïúBpä ìk ,øîà ãçå §¦§©¨©¨©¥¥§¨

øBLéîk åéìò äîBc Bìek íìBòä,elyk el dncp mixg` oenn - ¨¨¤¨¨§¦
.elhepe

:eyexita iq` iaxe in` iax ewlgpy sqep weqtLéà áìa äâàc'§¨¨§¥¦
'äpçLé,(dk ai ilyn)äpçNé øîà ãç ,éqà éaøå énà éaø[dze` giqi-] ©§¤¨©¦©¦§©¦©¦©¨©§¦¤¨

íéøçàì äpçéNé øîà ãçå ,Bzòcîile` ,eixagl dze` giyi - ¦©§§©¨©§¦¤¨©£¥¦
.dvr el e`iyi

:exe`iaa iq` iaxe in` iax ewlgpy weqt cer'Bîçì øôò Lçðå'§¨¨¨¨©§
(dk dq diryi),éqà éaøå énà éaøygpd ly eyper did dn ewlgp ©¦©¦§©¦©¦

.zrcd urn lek`l deg z` dzityk,øîà ãçyìk ìëBà eléôà ©¨©£¦¥¨
épãòî ìk ìëBà eléôà ,øîà ãçå .øôò íòè íäa íòBè ,íìBò épãòî©£©¥¨¥¨¤©©¨¨§©¨©£¦¥¨©£©¥

iL ãò åéìò úáMeéî Bzòc ïéà ,íìBò.øôò ìëà ¨¥©§§¤¤¨¨©¤Ÿ©¨¨
:ygpd ly ezllwa zwqerd `ziixa d`ian `xnbdøîà ,àéðz©§¨¨©

íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àBa ,éñBé éaø- ©¦¥§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨
,df mr df mzbdpdn dpey ei`exa mr `ed jexa yecwd zbdpd

ixdyíãå øNa úcîcg`ykèéð÷î[xrvn-],Bøéáç úàdldãøBé ¦©¨¨¨¨©§¦¤£¥¥
åéiçì Bnò.lkeiy dn lka exrvn -,ïk Bðéà àeä Ceøa LBãwä ìáà ¦§©¨£¨©¨¨¥¥

y s` lryLçpä úà ìl÷dpenh dllwd jeza ,xtr lk`iy ¦¥¤©¨¨
,mewn lka miievn eizepefny ,dkxaãøBé ,Bnò åéúBðBæî âbì äìBò¤©©§¨¦¥

.Bnò åéúBðBæî ähîìy s` okeïòðk úà ìl÷,eig`l car zeidl §©¨§¨¦¦¥¤§©©
,eax lv` miievn eizepefny ,dkeza dkxa dpenhBaøM äî ìëBà¥©¤©

.äúBL BaøM äî äúBLå ìëBày s` ,cereäMàä úà ìl÷z`neha ¥§¤©¤©¤¦¥¤¨¦¨
`l` ,dpnid miwgxzn oi` ,dcile dcp.äéøçà ïéöø ìkäoke÷ìl ©Ÿ¨¦©£¤¨¦¥

äîãàä úàxn`py(gi b ziy`xa)e ,'Kl ginvY xCxce uFwe'ìkä ¤¨£¨¨§§©§©©§¦©¨©Ÿ
ïéðBféðmpefn z` mi`iven -.äpîéä ¦¦¥¤¨

:ona mixen`d miweqtd yexita weqrl dkiynn `xnbdeðøëæ'¨©§
'ípç íéøöîa ìëàð øLà äâcä úà(d `i xacna)ìàeîLe áø ,ewlgp ¤©¨¨£¤Ÿ©§¦§©¦¦¨©§¥
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:`xnbd dywnøîàc ïàîìeepiid 'dbc','ípç' éàî ,íéâc`l ixd §©§¨©¨¦©¦¨
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eäa éöéøt àì úBéøò,mixvna mzeida mda mivext eid `l -eðééä £¨Ÿ§¦¥§©§
áúëc(ai c y"dy)['åâ] älë éúçà ìeòð ïb','mEzg oirn lErp lB ¦§¦©¨£Ÿ¦©¨©¨©§¨¨

eyxce(d"t `a `zlikn).zeixrd on mixvna mixeny eidyàlà¤¨
øîàc ïàîìl aezkd zpeeky,úBéøò,mda mixeny eid `leéàî §©§¨©£¨©
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øîàc ïàîì àlà .íìöàoexqg lr dzid mzpelzyäëa' éàî ,íéâc ¤§¨¤¨§©§¨©¨¦©Ÿ¤
éàåä àäå àä :àøîâä úöøúî .'åéúBçtLîìlr od dzid mzpelz - §¦§§¨¨§¨£©

.exq`py zeixr lr ode exqgy mibcd
weqtd jynda(d `i my)'ebe Epxkf' xn`púàå íéàMwä úà ¨©§¥©¦ª¦§¥

íéçháàä,'minEXd z`e milvAd z`e xivgd z`eéaøå énà éaø ¨£©¦¦§¤¤¨¦§¤©§¨¦§¤©¦©¦©¦§©¦
éqà.l`xyi ipa zpelz xe`iaa ewlgp,øîà ãçmpn`ìk íòè ©¦©¨©©©¨

,ïna eîòè ïéðénäla`,Ba eîòè àì eìlä ïéðénä úLîç íòè ©¦¦¨£©¨©©£¥¤©¦¦©¨Ÿ¨£

.mpexqg lr eppelzd jkitlïîòè eîòè ïéðénä ìk íòè ,øîà ãçå§©¨©©©¨©¦¦¨£©§¨
ïLnîe,lk`nd zeynn mdita eyg -eìläåenrh ,el` mipina - ©¨¨§©¨

z` wxàìå ïîòèz`.ïLnî ©§¨§Ÿ©¨¨
ond iabl dxeza xn`p(`l fh zeny),ïáì ãb òøæk [àeäå] (ïîäå)'§§¤©©¨¨
,éqà éaø øîà .'(Bîòèå)y `id aezkd zpeekìBâò`edàãéâkrxf - §©§¨©©¦©¦¨§¦¨

,xaqekïzLt òøæì äîBcL 'ãb' ,(éëä énð àéðz) .úéìbøîk ïáìå§¨¨§©§¨¦©§¨©¦¨¦©¤¤§¤©¦§¨
ïéìBòába.lebr `ed s`y'ãb' ,íéøîBà íéøçàitläãbäì äîBcL ©¦§¦£¥¦§¦©¤¤§©¨¨

,íénk íãà ìL Baì úëLBnL.ond xg` ekynp jk'ãb' ,Cãéà àéðz ¤¤¤¦¤¨¨©©¦©§¨¦¨©
ãébnL[dlbn-]äòáL ïa éàå ïBLàøì äòLz ïa éà ìàøNéì íäì ¤©¦¨¤§¦§¨¥¦¤¦§¨¨¦§¦¤¦§¨

ïBøçàìz`ype dlra xg`l miycg dyly dzdy `ly dy` - ¨©£
oey`xd lradne miycg dryz xg`l clep m` wtqe ,dclie
mdl hyet ond did ,`ed ipydne miycg dray xg`l e` ,`ed
zeytpd xtqn itk cg` lk `vn ond z` ehwilyk ixdy .df wtq

.`ed epay recia xzei elv` `vnpy in ok m` ,eziaay'ïáì'¨¨
ìàøNé ìL ïäéúBðBò ïéaìnL,on cxi `l xgn `ny eb`cy jezn - ¤©§¦£¥¤¤¦§¨¥
.mewnl mal micaryn eid

äî ìàøNéì íäì ãébî äéä àéápäL íLk øîBà éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥¥§¥¤©¨¦¨¨©¦¨¤§¦§¨¥©
ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM,mixzqpd mdizepeer z` -ãébî ïnä Ck ¤©¦©¤©§¨¦¨©¨©¦

ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM äî ìàøNéì íäìxxane zexzqp dlbn - ¨¤§¦§¨¥©¤©¦©¤©§¨¦
.zewtqäæå záðb écáò øîBà äæ ,ïécì äLî éðôì eàaL íéðL ,ãöék¥©§©¦¤¨¦§¥Ÿ¤©¦¤¥©§¦¨©§¨§¤

ètLî ø÷Baì äLî íäì øîà ,éì Bzøëî äzà øîBàxweaa - ¥©¨§©§¦¨©¨¤Ÿ¤©¤¦§¨
.zeprhd xexia `ll s` htynd xxaziBøîBò àöîð íà ,øçîì§¨¨¦¦§¨§

Baø úéáadäfL òeãéa ïBLàøipyd -,Báðbj`BøîBò àöîð íà §¥©¦§¨©¤¤§¨¦¦§¨§
Baø úéáadäfL òeãéa éðLoey`xdì BøëîeàaL äMàå Léà ïëå .B §¥©¥¦§¨©¤¤§¨§¥¦§¦¨¤¨

éìò äçøñ àéä øîBà äæ ,ïécì äLî éðôìdvexe ,izgz dzpif - ¦§¥Ÿ¤©¦¤¥¦¨§¨¨©
,daezk `la dyxbléìò çøñ àeä úøîBà àéäåm`e ,icbp `hg - §¦¤¤¨©¨©

,daezk il oziy yxbl dvex,øçîì .ètLî ø÷aì ,äLî íäì øîà̈©¨¤Ÿ¤©Ÿ¤¦§¨§¨¨
åéìò äçøñ àéäL òeãéa dìòa úéáa døîBò àöîð íàjkitle ¦¦§¨§¨§¥©£¨§¨©¤¦¨§¨¨¨
,eqiitl dkixvy ef `ide oick dnr bdep ik ecia dizepefnm` la`

,äéìò çøñ àeäL òeãéa äéáà úéáa døîBò àöîðbdep epi`y itle ¦§¨§¨§¥¨¦¨§¨©¤¨©¨¤¨
.ecia dizepefn z` epnif `l ceak da

:ond zcixi mewn oipra miweqta miiepiyd z` zx`an `xnbd
áéúk(h `i xacna),'[åéìò ïnä ãøé] äìéì äðçnä ìò ìhä úãøáe'ixd §¦§¤¤©©©©©£¤¨§¨¥¥©¨¨¨

.dpgnd jeza ond cxiyáéúëe(` fh zeny),'eè÷ìå íòä àöéå' §¦§¨¨¨¨§¨§
.dpgnl jenq cxiy rnynáéúëe(g `i xacna),'eè÷ìå íòä eèL' §¦¨¨¨§¨§

.wegx cxiy rnynk àäãöé`l` ,miweqtd lk miniiwzn ji` - ¨¥©
eàöé íéðBðéa ,íäéza çút ìò ãøé íé÷écödpgnl jenq,eè÷ìå ©¦¦¨©©¤©¨¥¤¥¦¨§§¨§

eeèL íéòLø[ewigxd-].eè÷ìå §¨¦¨§¨§
:ond ly ezpkd zxev z` zxxan `xnbdáéúk(c fh zeny),'íçì' §¦¤¤

,mglk iet` ond didy rnynáéúëe(g `i my)'úBâò'ernyny §¦ª
,diit` mcew dqiráéúëe(my)eðçèå'ekxved s`y rnyn 'migxa §¦§¨£¨¥©¦

.epghlíé÷écö ,ãöék àäk edelaiwíéðBðéa ,íçìk,úBâeòeíéòLø ¨¥©©¦¦¤¤¥¦§¨¦
.íéçéøa eðçè̈£¨¥©¦

:mitqep mixac ecxi ond mry weqtd on zyxec `xnbdeëã Bà'¨
'äëãna(g `i my)àîéúéàå áø øîà äãeäé áø øîà ,éaøa àîç éaø ©§Ÿ¨¨©©§¨¨©©§¦¥¨©¦¨¨§©¦

íéLð éèéLëz ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî ,àðéðçminya - £¦¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨©§¦¥¨¦
`edy ,mda zehywzn miypyCBcépL øác[wgypd-].äëBãna ¨¨¤¦©§¨

ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî ,àîç éaø øîà ,'øeøta eìMáe'¦§©¨¨©©¦¨¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨
äøéã÷ é÷éö.lk`na aeh gixe mrh mipzepd mipilaz - ¦¥§¥¨

xn`p okynd znexza :ond mr ecxiy mitqep mixac(b el my)íäå'§¥
.'ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä'ø÷aa ø÷aa' éàîxn`p recn - ¥¦¥¨§¨¨©Ÿ¤©Ÿ¤©©Ÿ¤©Ÿ¤

,miinrt,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàdacpd z` ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
e`iadíäì ãøiL øácîea xn`py ond mr(`k fh my)FzF` Ehwlie ¦¨¨¤¨©¨¤©¦§§

íò úBiìbøîe úBáBè íéðáà ìàøNéì íäì eãøiL ãnìî ,'ø÷aa ø÷aa©Ÿ¤©Ÿ¤§©¥¤¨§¨¤§¦§¨¥£¨¦©§¨¦¦
ïnäweqtdn yexcl yi oke .okynd zcearl epzp mdne(fk dl my) ©¨

àðz ,'íäMä éðáà úà eàéáä íéàNpäå',`ziixaa epipye -íéàéNð §©§¦¦¥¦¤©§¥©Ÿ©¨¨§¦¦
Lnî,ond zcixi mr me`iad mippr -øîBà àeä ïëåep`vn oke - ©¨§¥¥
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רמשך בעמוד עפא

ezny in` cenr dr sc ± iyily wxt`nei
åñåëá åðéò.zexky ade` Ðøåùéîë åéìò äîåã íìåòä ìëel dnec mixg` oenn Ð

.xzidíéøçàì äðçéùé.dvr ede`iyi `ny Ðäâàãmey cqtd lr b`ecy cgt Ð

.ed`eai ot xacåééçì åîò ãøåé.cxei `ed eciqtdle ehipwdl leki `edy xac lka Ð

úåéøò.(gn ziy`xa) aexl ebcie enk yinyz oeyl dbce xacna mdl exq`pc Ð

äéô äúçîåenk dhn ly dit zgpwn Ð

ink .(`k ,a mikln) "zglvd dgni xy`k"

.dxrwd z` gpwnyøî øîàãzkqna Ð

.(a,`i) `nw wxta dheqåäá éöøô àì`l Ð

.mixvna zeixra mivext eidïéøéñàã êðäÐ

opixn`c jpd oebk gp ipal zexq`p eidy oze`

l`xyi ly oic ziay dexr .(a,fp) oixcdpqa

lr eka ode dilr xdfen gp oa dilr oizinn

.zetqepdåîòè àì åììäoiyw ody Ð

xne` lyn ixtqa opixn`ck zewipine zexaerl

.wepizd iptn lva ilk`z `l dy`làåäå
éñà éáø øîà ïáì ãâ òøæëepi` cbd rxf Ð

lebr `ede `xw xn`w ikde `ed lebr la` oal

.zilbxnk oale cb rxfkàãéâëly oirxb Ð

.i"xcpiil`ïúùô òøæì äîåãù.lebr `ed mby Ðïäéúåðåò ïéáìîùeidy jezn Ð

.mewnl mal micaryn eid xgnl on cxi `l `ny mib`ec'åëå äòùú ïá íàitl Ð

xner `ven hrn hwily oia daxd hwily oia "xnera ecenie" :(fh zeny) xn`py

ziaa m`e `ed oey`xl dryz oay recia oey`xd ziaa xzi `vnp m`e zleblebl

.`ed oexg`d oay recia oexg`déìò çøñ àåä
.dzaezk ezraeze Ðåéìò ïîä ãøé`nl` Ð

"ehwle mrd `vie" azke cxei dpgnd jeza

rnyn ehy aizke rnyn dpgnl uegn d`ivi

.(` aei`) ux`a heyn enk wegx mewnlíçì
.iet` rnyn Ðúåâåò.diit` mcew rnyn Ð

íéùð éèéùëúdkecna zekec ody minya Ð

.odilral axr ogix zeidl oda zehywzne

äøéã÷ é÷éö.myeane axr liyazl oilaz Ð

úåáåè íéðáà ïäì åãøéùdnn dacp e`iad Ð

ond z` hewll oi`veiyk xwaa xwaa oi`veny

.xwaa xwaa eze` ehwlie xn`pyùîî íéàéùð
.eid mippr Ðéðéî ìë åá àöåî ÷åðéú äæ ãù

íéîòè.zlke` m`dy Ð
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BñBëa Bðéò¯ãçå .øBLéîk åéìò úBîBc ïlek úBéøò ¥§£¨¨¨¨§¦§©
BñBëa Bðéò ïúBpä ìk :øîà¯äîBc Blek íìBòä ìk ¨©¨©¥¥§¨¨¨¤

éaøå éîà éaø "äpçLé Léà áìa äâàc" .øBLéîk åéìò̈¨§¦§¨¨§¥¦©§¤¨©¦©¦§©¦
:øîà ãç ,éñàäðçNéäpçéNé :øîà ãçå ,Bzòcî ©¦©¨©©§¤¨¦©§§©¨©§¦¤¨

;éñà éaøå éîà éaø ,"Bîçì øôò Lçðå" .íéøçàì©£¥¦§¨¨¨¨©§©¦©¦§©¦©¦
íäa íòBè íìBò épãòî ìk ìëBà eléôà :øîà ãç©¨©£¦¥¨©£©¥¨¥¨¤
íìBò épãòî ìk ìëBà eléôà :øîà ãçå .øôò íòè©©¨¨§©¨©£¦¥¨©£©¥¨
øîà ,àéðz .øôò ìëàiL ãò åéìò úáMeéî Bzòc ïéà¥©§§¤¤¨¨©¤Ÿ©¨¨©§¨¨©
àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àBa :éñBé éaø©¦¥§¥¤Ÿ§¦©©¨¨

Bøéáç úà èéð÷î ,íãå øNa úcî .íãå øNa úcî¯ ¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨©§¦¤£¥
ìl÷ ,ïk Bðéà àeä Ceøa LBãwä ìáà .åéiçì Bnò ãøBé¥¦§©¨£¨©¨¨¥¥¦¥

Lçpä úà¯ähîì ãøBé ,Bnò åéúBðBæî âbì äìBò¯ ¤©¨¨¤©©§¨¦¥§©¨
ïòðk úà ìl÷ .Bnò åéúBðBæî¯äMàä úà ìl÷ .äúBL BaøM äî äúBLå ,ìëBà BaøM äî ìëBà¯úà ìl÷ ,äéøçà ïéöø ìkä §¨¦¦¥¤§©©¥©¤©¥§¤©¤©¤¦¥¤¨¦¨©Ÿ¨¦©£¤¨¦¥¤

äîãàä¯.äpîéä ïéðBféð ìkä.úBéøò :øîà ãçå ,íéâc :øîà ãç ;ìàeîLe áø ,"ípç íéøöîa ìëàð øLà äâcä úà eðøëæ" ¨£¨¨©Ÿ¦¦¥¤¨¨©§¤©¨¨£¤Ÿ©§¦§©¦¦¨©§¥©¨©¨¦§©¨©£¨
íéâc øîàc ïàî¯úBéøò øîàc ïàîe ,"ìëàð" áéúëc¯úBéøò øîàc ïàîìe ."ípç" áéúëc¯àä!"ìëàð" áéúk¯àðMéì ©§¨©¨¦¦§¦Ÿ©©§¨©£¨¦§¦¦¨§©§¨©£¨¨§¦Ÿ©¦¨¨

.àøé÷ôäî eäì ïéúééî eåäc ?ípç éàî ,íéâc øîàc ïàîìe ."ïåà ézìòô àì äøîàå äéô äúçîe äìëà" áéúëc ,è÷ð àélòî§©§¨¨©¦§¦¨§¨¨£¨¦¨§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤§©©£©¨¦©¦¨§¨©§¦§¥¤§¥¨
øîàc ïàîì àîìLa .ïäécëa íépè÷ íéâc íénä CBúa íäì ïéîæî àeä Ceøa LBãwä íéî ïéáàBL ìàøNé eéäLk :øî øîàc§¨©¨§¤¨¦§¨¥£¦©¦©¨¨©§¦¨¤§©©¦¨¦§©¦§©¥¤¦§¨¨§©§¨©

eäa éöéøt àì úBéøò ìáà ,íéâc¯] "älë éúçà ìeòð ïb" áúëc eðééäåâúBéøò øîàc ïàîì àlà ['¯?"íeúç ïéòî" éàî¯ ¨¦£¨£¨¨§¦¦§©§§¨©©¨£Ÿ¦©¨¤¨§©§¨©£¨©©§¨¨
ðäî"åéúBçtLîì äëa íòä úà äLî òîLiå" áéúëc eðééä úBéøò øîàc ïàîì àîìLa .eäa éöéøt àì ïéøéñàc C¯é÷ñò ìò ¥¨¨©£¦¦¨§¦¦§¦§¨¨§©§¨©£¨©§¦§¦©¦§©¤¤¨¨Ÿ¤§¦§§¨©¦§¥

eøñàpL åéúBçtLîì íäìíéâc øîàc ïàîì àlà ,íìöà ákL¯.éàåä àäå àä ?"åéúBçtLîì äëBa" éàî"úàúàå íéàLwä ¦§§¨¤¤¤§¨¤¦§©¤§¨¤¨§©§¨©¨¦©¤§¦§§¨¨§¨£©¥©¦ª¦§¤
ïéðénä ìk íòè :øîà ãçå .Ba eîòè àì eìlä ïéðénä úLîç íòè ,ïna eîòè ïéðénä ìk íòè :øîà ãç :éñà éaøå éîà éaø ,"íéçháàä̈£©¦¦©¦©¦§©¦©¦©¨©©©¨©¦¦¨£©¨©©£¥¤©¦¦©¨Ÿ¨£§©¨©©©¨©¦¦

eìläå ,ïLnîe ïîòè eîòè¯ïnäå" .ïLnî àìå ïîòè,"Bîòèå ïáì ãb òøækéîð àéðz .úéìbønk ïáìå ,àãéâk ìBâò :éñà éaø øîà ¨£©§¨©¨¨§©¨©§¨§Ÿ©¨¨§©¨§¤©©¨¨§©§¨©©¦©¦¨§¦¨§¨¨©©§¨¦©§¨©¦
ãb :éëä¯ãb :íéøîBà íéøçà .ïéìBòába ïzLt òøæì äîBcL¯:Cãéà àéðz .íénk íãà ìL Baì úëLBnL äãbäì äîBcL ¨¦©¤¤§¤©¦§¨©¦§¦£¥¦§¦©¤¤§©¨¨¤¤¤¦¤¨¨©©¦©§¨¦¨

ãb¯"ïáì" .ïBøçàì äòáL ïa éàå ïBLàøì äòLz ïa éà ìàøNéì íäì ãébnL¯éaø ,àéðz .ìàøNé ìL ïäéúBðBò ïéaìnL ©¤©¦¨¤§¦§¨¥¦¤¦§¨¨¦§¦¤¦§¨¨©£¨¨¤©§¦£¥¤¤¦§¨¥©§¨©¦
àéápäL íLk :øîBà éñBéäîe ïéøBçaM äî ìàøNéì íäì ãébî ïnä Ck ,ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM äî ìàøNéì íäì ãébî äéä ¥¥§¥¤©¨¦¨¨©¦¨¤§¦§¨¥©¤©¦©¤©§¨¦¨©¨©¦¨¤§¦§¨¥©¤©¦©

ø÷Baì :äLî íäì øîà .éì Bzøëî äzà :øîBà äæå ,záðb écáò :øîBà äæ ïécì äLî éðôì eàaL íéðL ?ãöék .ïé÷ãqaM¤©§¨¦¥©§©¦¤¨¦§¥¤©¦¤¥©§¦¨©§¨§¤¥©¨§©§¦¨©¨¤¤©¤
ïBLàø Baø úéáa BøîBò àöîð íà øçîì .ètLî¯ïëå .Bì Bøëî äfL òeãéa éðL Baø úéáa BøîBò àöîð íà ,Báðb äfL òeãéa ¦§¨§¨¨¦¦§¨§§¥©¦§¨©¤¤§¨¦¦§¨§§¥©§¥§¨©¤¤§¨§¥

.ètLî ø÷aì :äLî íäì øîà .éìò çøñ àeä :úøîBà àéäå ,éìò äçøñ àéä :øîBà äæ .ïécì äLî éðôì eàaL äMàå Léà¦§¦¨¤¨¦§¥¤©¦¤¥¦¨§¨¨©§¦¤¤¨©¨©¨©¨¤¤©Ÿ¤¦§¨
dìòa úéáa døîBò àöîð íà ,øçîì¯àéäL òeãéaäéáà úéáa døîBò àöîð ,åéìò äçøñ¯áéúk .äéìò çøñ àeäL òeãéa §¨¨¦¦§¨§¨§¥©§¨§¨©¤¦¨§¨¨¨¦§¨§¨§¥¨¦¨§¨©¤¨©¨¤¨§¦

ãøé íé÷écö ?ãöék àä ."eè÷ìå íòä eèL" áéúëe "eè÷ìå íòä àöéå" áéúëe "[åéìò ïnä ãøé] äìéì äðçnä ìò ìhä úãøáe"§¤¤©©©©©£¤©§¨¥¥©¨¨¨§¦§¨¨¨¨§¨§§¦¨¨¨§¨§¨¥©©¦¦¨©
íéðBðéa ,íäéza çút ìò¯íé÷écö ?ãöék àä ."eðçèå" áéúëe "úBâò" áéúëe "íçì" áéúk .eè÷ìå eèL íéòLø ,eè÷ìå eàöé ©¤©¨¥¤¥¦¨§§¨§§¨¦¨§¨§§¦¤¤§¦ª§¦§¨£¨¥©©¦¦

¯íéðBðéa ,íçì¯íéòLø ,úBâeò¯,áø øîà äãeäé éaø øîà ,"äëãna eëã Bà" .íéçéøa eðçèàîézéàåéaøa àîç éaø ¤¤¥¦§¨¦¨£¨¥©¦¨©§Ÿ¨¨©©¦§¨¨©©§¦¥¨©¦¨¨§©¦
CBcépL øác ,íéLð éèéLëz ïnä íò ìàøNéì íäì ãøiL ãnìî :àðéðçeìMáe" .äëBãnaøeøôaãøiL ãnìî :àîç éaø øîà " £¦¨§©¥¤¨©¨¤§¦§¨¥¦©¨©§¦¥¨¦¨¨¤¦©§¨¦§©¨¨©©¦¨¨§©¥¤¨©

nä íò ìàøNéì íäì?"ø÷aa ø÷aa" éàî "ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå" .äøéã÷ é÷éö ï¯øa ìàeîL éaø øîà ¨¤§¦§¨¥¦©¨¦¥§¥¨§¥¥¦¥¨§¨¨©Ÿ¤©Ÿ¤©©Ÿ¤©Ÿ¤¨©©¦§¥©
" .ïnä íò úBiìbøîe úBáBè íéðáà ìàøNéì íäì eãøiL ãnìî ,ø÷aa ø÷aa íäì ãøiL øácî :ïúðBé éaø øîà éðîçðíàNpäå ©£¨¦¨©©¦¨¨¦¨¨¤¨©¨¤©Ÿ¤©Ÿ¤§©¥¤¨§¨¤§¦§¨¥£¨¦©§¨¦¦©¨§©§¦¦

íòèk Bîòè äéäå" ."ïéà íLâå çeøå íéàéNð" øîBà àeä ïëå ,Lnî íéàéNð :àðz "íäMä éðáà úà eàéáäìãLøîà "ïîMä ¥¦¥©§¥©Ÿ©¨¨§¦¦©¨§¥¥§¦¦§©§¤¤¨¦§¨¨©§§©©§©©¨¤¨©
íéîòè änk da íòBè ÷Bðéz äæ ãM äî :eäaà éaø¯BúBà ïéìëBà ìàøNiL ïîæ ìk ïnä óà¯.íéîòè änk Ba ïéàöBî ©¦©¨©©¤¦¥¨©¨§¨¦©©¨¨§©¤¦§¨¥§¦§¦©¨§¨¦

ì :éøîàc àkéàïéðååb änëì Ctäúî äæ ãM äî ,Lnî ãL¯Ctäúî ïnä óàäîëì.íéîòèúúa äLî øîàiå"äíëì ' ¦¨§¨§¦§©©¨©¥¤¦§©¥§©¨§¨¦©©¨¦§©¥§©¨§¨¦©Ÿ¤¤§¥¨¤
ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøòaòaNìïâBäk àlL eìàML øNa :äçø÷ ïa òLBäé éaøc déîMî àðz ."¯ïâBäk àlL íäì ïzéð, ¨¤¤¨¨¤¡Ÿ§¤¤©Ÿ¤¦§Ÿ©¨¨¦§¥§©¦§ª©¤¨§¨¨¨¤¨£¤Ÿ§¤¦©¨¤¤Ÿ§¤

íçì

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



קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc `nei(iriax meil)

BñBëa Bðéòixeqi` ,zexky ade`y -åéìò úBîBc ïlek úBéøò ¥§£¨¨¨¨
øBLéîk.xzidk el mincp -ìk ,BñBëa Bðéò ïúBpä ìk ,øîà ãçå §¦§©¨©¨©¥¥§¨

øBLéîk åéìò äîBc Bìek íìBòä,elyk el dncp mixg` oenn - ¨¨¤¨¨§¦
.elhepe

:eyexita iq` iaxe in` iax ewlgpy sqep weqtLéà áìa äâàc'§¨¨§¥¦
'äpçLé,(dk ai ilyn)äpçNé øîà ãç ,éqà éaøå énà éaø[dze` giqi-] ©§¤¨©¦©¦§©¦©¦©¨©§¦¤¨

íéøçàì äpçéNé øîà ãçå ,Bzòcîile` ,eixagl dze` giyi - ¦©§§©¨©§¦¤¨©£¥¦
.dvr el e`iyi

:exe`iaa iq` iaxe in` iax ewlgpy weqt cer'Bîçì øôò Lçðå'§¨¨¨¨©§
(dk dq diryi),éqà éaøå énà éaøygpd ly eyper did dn ewlgp ©¦©¦§©¦©¦

.zrcd urn lek`l deg z` dzityk,øîà ãçyìk ìëBà eléôà ©¨©£¦¥¨
épãòî ìk ìëBà eléôà ,øîà ãçå .øôò íòè íäa íòBè ,íìBò épãòî©£©¥¨¥¨¤©©¨¨§©¨©£¦¥¨©£©¥

iL ãò åéìò úáMeéî Bzòc ïéà ,íìBò.øôò ìëà ¨¥©§§¤¤¨¨©¤Ÿ©¨¨
:ygpd ly ezllwa zwqerd `ziixa d`ian `xnbdøîà ,àéðz©§¨¨©

íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àBa ,éñBé éaø- ©¦¥§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨
,df mr df mzbdpdn dpey ei`exa mr `ed jexa yecwd zbdpd

ixdyíãå øNa úcîcg`ykèéð÷î[xrvn-],Bøéáç úàdldãøBé ¦©¨¨¨¨©§¦¤£¥¥
åéiçì Bnò.lkeiy dn lka exrvn -,ïk Bðéà àeä Ceøa LBãwä ìáà ¦§©¨£¨©¨¨¥¥

y s` lryLçpä úà ìl÷dpenh dllwd jeza ,xtr lk`iy ¦¥¤©¨¨
,mewn lka miievn eizepefny ,dkxaãøBé ,Bnò åéúBðBæî âbì äìBò¤©©§¨¦¥

.Bnò åéúBðBæî ähîìy s` okeïòðk úà ìl÷,eig`l car zeidl §©¨§¨¦¦¥¤§©©
,eax lv` miievn eizepefny ,dkeza dkxa dpenhBaøM äî ìëBà¥©¤©

.äúBL BaøM äî äúBLå ìëBày s` ,cereäMàä úà ìl÷z`neha ¥§¤©¤©¤¦¥¤¨¦¨
`l` ,dpnid miwgxzn oi` ,dcile dcp.äéøçà ïéöø ìkäoke÷ìl ©Ÿ¨¦©£¤¨¦¥

äîãàä úàxn`py(gi b ziy`xa)e ,'Kl ginvY xCxce uFwe'ìkä ¤¨£¨¨§§©§©©§¦©¨©Ÿ
ïéðBféðmpefn z` mi`iven -.äpîéä ¦¦¥¤¨

:ona mixen`d miweqtd yexita weqrl dkiynn `xnbdeðøëæ'¨©§
'ípç íéøöîa ìëàð øLà äâcä úà(d `i xacna)ìàeîLe áø ,ewlgp ¤©¨¨£¤Ÿ©§¦§©¦¦¨©§¥

,'dbc' yexitaøîà ãçepiid,úBéøò øîà ãçå ,íéâceid mixvnay ©¨©¨¦§©¨©£¨
.exq`p xacnae mdizeaexw z` z`yl mixzen,íéâc øîàc ïàî©§¨©¨¦

n eixac giken,'ìëàð' áéúëc.zeixra `le mibca zkiiy dlik`e ¦§¦Ÿ©
,úBéøò øîàc ïàîen ok giken,'ípç' áéúëcezaexw z` `yepde ©§¨©£¨¦§¦¦¨

.mpiga mdl oipn mibc la` ,dipecp `ll mpiga dz`yl el lwp
:`xnbd dywn,'ìëàð' áéúk àä ,úBéøò øîàc ïàîìejiiy dne §©§¨©£¨¨§¦Ÿ©

:`xnbd zvxzn .zeixra dlik`àélòî àðMéìdiwp oeylè÷ð ¦§¨§©§¨¨©
zeixra mb ef oeyl ep`vny itke ,aezkdáéúëc(k l ilyn)KxC oM' ¦§¦¥¤¤

zt`pn dX`ézìòô àì äøîàå ,äéô äúçîe äìëà.'ïåà ¦¨§¨¨¤¨§¨¨£¨¦¨§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤
:`xnbd dywnøîàc ïàîìeepiid 'dbc','ípç' éàî ,íéâc`l ixd §©§¨©¨¦©¦¨

.mpiga mdl epzipàøé÷ôäî eäì ïéúééî eåäc :àøîâä úöøúî- §¨©§¦§¥¤§¥¨
,xwtdd on mze` mi`ian eidyïéáàBL ìàøNé eéäLk ,øî øîàc§¨©©§¤¨¦§¨¥£¦

.ïäécëa íépè÷ íéâc íénä CBúa íäì ïéîæî àeä Ceøa LBãwä ,íéî©¦©¨¨©§¦¨¤§©©¦¨¦§©¦§©¥¤
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLal aezkd zpeekyìáà ,íéâc ¦§¨¨§©§¨©¨¦£¨
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óà .íBé ìk åéáà éðt ìéa÷î äéäå ,íBé ìëa åéúBðBæî ÷ñôe ãîò̈©¨©§¨§¨§¨¨©§¦§¥¨¦¨©
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.zenlya mdl aihdl `ed jexa yecwd dvxeøçà øácmrh - ¨¨©¥
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àëäî ,á÷òé øa àçà áø øîà àlà,dlik` llka dizyy o`kn - ¤¨¨©©©¨©©£Ÿ¥¨¨
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ïéáLBé íéð÷æe ìàòîLé éaøå ïBôøè éaø äéä øáëe§¨¨¨©¦©§§©¦¦§¨¥§¥¦§¦
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Lîç" LøBc éðà àø÷î ,éaø :Bì øîà ?eðéìò̈¥¨©©¦¦§¨£¦¥£¥
éëå "íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò¤§¥©¨¦§©§¨¨§©¨¦©§ª¤¨¦§¦

÷îòa änà äøNò LîçLîç äìôMa äøNò Lîç £¥¤§¥©¨¨¥¤£¥¤§¥©§¥¨£¥
:ãBòå ?éîéé÷ éøeL éøeL àiî éëå ?íéøäa äøNò¤§¥¤¨¦§¦©¨¥¥¨§¦§

ìk eò÷áð àlà ?àéâñ éëéä äáézúBðéòîøãäå ,éøeè éãäa àiî eåLàc ãò äaø íBäz ¥¨¥¦¨§¨¤¨¦§§¨©§§§©¨©§©§©¨©£¥¥©£©
úcî Bà äáBè äcî ,äaeøî äcî äæ éà éëå ."íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç"£¥¤§¥©¨¦§©§¨¨§©¨¦§¦¥¤¦¨§¨¦¨¨¦©

äáBè äcî :øîBà éåä ?úeðòøetøîBà àeä äáBè äcîa ,"eçzôð íéîMä úaøàå" øîBà àeä úeðòøet úcîa .úeðòøet úcnî §¨¡¥¥¦¨¨¦¦©§¨§¦©§¨¥©£ªŸ©¨©¦¦§¨§¦¨¨¥
úìca Lé úeaeøà änk ."Bîì ïúð íéîL ïâãe ìëàì ïî íäéìò øèîiå çút íéîL éúìãå ìònî íé÷çL åöéå"¯,òaøà ,òaøà ©§©§¨¦¦¨©§©§¥¨©¦¨¨©©§¥£¥¤¨¤¡Ÿ§©¨©¦¨©¨©¨£¥©¤¤©§©©§©

äéä ìàøNéì íäì ãøiL ïî :øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðz .änà íéML dBáb ìàøNéì íäì ãøiL ïî àöîðå ,äðBîL ïàk éøä£¥¨§¤§¦§¨¨¤¨©¨¤§¦§¨¥¨©¦¦©¨©§¨¦¦¤§¨¥¨¤¨©¨¤§¦§¨¥¨¨
ïéàBøL ãò ,äìBòå øabúîCøòz" :øîàpL ,áøòîe çøæî éëìî ìk BúBàïçìL éðôì] éøøö ãâðåâå:ééaà øîà "[äéåø éñBk ' ¦§©¥§¤©¤¦¨©§¥¦§¨©£¨¤¤¡©©£Ÿ§¨©ª§¨¤¤Ÿ§¨¦§¨¨¨©©©¥

dpéî òîL¯ïúàî éúàc àîìòì ãåãc àñkïéøNòå"äéåø éñBk" øîàpL ,÷éæçî àâBì ãçå¯.éåä éëä àéøènéâa äéåø¯àì àä §©¦¨¨¨§¨¦§¨§¨§¨¥¨¨§¤§¦§©¨©£¦¤¤¡©¦§¨¨§¨¨§¦©§§¨¨¦¨¥¨¨
íúä ,àéîc¯àëä ,ïéîBé ïéòaøàa¯àëä ,àîìò éleëì íúä ,àzòL àãç¯.éôè eäì Léôðå ,déãeçì ìàøNéì¯øæòìà éaø ¨§¨¨¨§©§§¦¦¨¨£¨©§¨¨¨§¥¨§¨¨¨§¦§¨¥§¥§¨¥§§¥©¦¤§¨¨

.øîb äçéút äçéút éòãBnääøBzaL ïééepò äMîç ãâðk :àcñç áø øîà ?éî ãâðk ïééepò äMîç éðä ."äìéëàa øeñà" ©¨¦§¦¨§¦¨¨©¨©£¦¨¨¥£¦¨¦¦§¤¤¦¨©©¦§¨§¤¤£¦¨¦¦¤©¨
ììëa äiúL !ïðz àzéL ïðàå ?eåä äMîç éðä ."íëì äúéäå" "ïBúaL úaLå" "ïBúaL úaL" "øBNòa Cà"å "øBNòáe"¤¨§©¤¨©©©¨§©©©¨§¨§¨¨¤¨¥£¦¨¨©£©¦¨§©§¦¨¦§©

äìéëàì ïépî :Lé÷ì Léø øîàc .àéääìéëà ììëa àéäL äiúL¯éðôì zìëàå" øîàpLäéäìà 'ðâc øNòî EELøéz E £¦¨¦§¨©¥¨¦¦©¦¦§¦¨¤¦¦§©£¦¨¤¤¡©§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©§©§¨§¦§
déìëàc àîìéãå ?éànî ."zìëàå" déì éø÷å àeä àøîç ùBøéz ,"EøäöéåïBøâéðà :ìàeîL øa äaø øîàc ?ïBøâéðà éãé ìò §¦§¨¤¦©§¨§¨¥¥§¨©§¨¦©§¦§¨§¨§¥©§¥¨¦§§¨©©¨©§¥¨¦§

¯ïBøâéñkà ,à÷ìéñc àiî¯ìëa óñkä äzúðå" àëäî :á÷òé øa àçà áø øîà àìà !é÷ìL eäleëc àiîäeàz øLà ©¨§¦§¨¨§¦§©¨§§¦§¥¤¨¨©©©¨©©£Ÿ¥¨¨§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤
."zìëàå" àðîçø dééø÷å ,àeä äiúL øëL ,"øëMáe ïéia ïàváe ø÷aa ELôð¯éãé ìò déìëàc éîð àëä àîìéãå ?éànî ©§§©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨¥¨§¦¨§©§¥©£¨¨§¨©§¨¦©§¦§¨¨¨©¦©£¨¥©§¥

?ïBøâéðà¯.økLîc écéî ,áúk øëL¯úéìéò÷ äìéác ìëà :àéðúc ?úéìéò÷ äìéác àîìéãåäúLåLc÷nì ñðëðå áìçå Lác ¨¦§¥¨¨©¦¥¦§©¥§¦§¨§¥¨§¦¦§©§¨¨©§¥¨§¦¦§¨¨§©§¨¨§¦§©©¦§¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc `nei(iying meil)

òùBäé äæ,oep oaïî Bì ãøiLmy oizndy drya ipiq xd zelbxnl ¤§ª©¤¨©¨
xeriya ,dxez ozn xg`l xda dlryk mei mirax` dynlãâðk§¤¤

ìàøNé ìk.okyàëä áéúklk` mixiA` mgl'íúä áéúëe ,'Léà ¨¦§¨¥§¦¨¨¤¤©¦¦¨©¦§¦¨¨
(gi fk xacna),'Ba çeø øLà Léà ïeð ïa òLBäé úà Eì ç÷'epcnl ©§¤§ª©¦¦£¤©

.'yi`' iexwd ryedi `ed ond oipra xen`d 'yi`'y
:`xnbd dywnàîéàål aezkd zpeekyäLî,yi` iexw `ed s`y §¥¨Ÿ¤

áéúëc(b ai my)Lî Léàäå''Léà' ïéðc :àøîâä úöøúî .'ãàî åðò ä ¦§¦§¨¦Ÿ¤¨¨§Ÿ¨¦¦
,'Léà'î.'Léàäå'î 'Léà' ïéðc ïéàå'yi`'y xnel sicr ,xnelk ¥¦§¥¨¦¦¦§¨¦

`edy yxtl xy`n 'yi`' ea xn`py ryedi `ed ona xen`d
deyd ef z` mipc dey dxifbay oeik ,'yi`de' ea xn`py dyn

.dizeaiza xzei
íäì ãøé àl äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîL éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦¦§¤©¦§¥©Ÿ¨©¨¤

ïî ìàøNéìwxäðMa úçà íòtmei lka dyrp `l` ,dpyd lkl §¦§¨¥¨©©©©©¨¨
.ycg qpìLî íëì ìBLîà ,íäì øîà.daiqd z` x`al ickäîì ¨©¨¤¤§¨¤¨¨§¨

Bì ÷ñt ,ãçà ïa Bì LiL íãå øNa Cìîì ,äîBc øácäz` lawl ©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¥¥¤¨¨©
úçà íòt àlà åéáà éðt ìéa÷î äéä àìå ,äðMa úçà íòt åéúBðBæî§¨©©©©©¨¨§Ÿ¨¨©§¦§¥¨¦¤¨©©©©

äðMa,cinz epnn xekfi oady jlnd dvxy oeik j` .mlawl ick ©¨¨
óà .íBé ìk åéáà éðt ìéa÷î äéäå ,íBé ìëa åéúBðBæî ÷ñôe ãîò̈©¨©§¨§¨§¨¨©§¦§¥¨¦¨©
àì ànL øîBàå âàBc äéä ,íéða äMîçå äòaøà Bì LiL éî ,ìàøNé¦§¨¥¦¤¥©§¨¨©£¦¨¨¦¨¨¥§¥¤¨Ÿ

.áòøa íéúî ïlek eàöîðå øçîì ïî ãøé,jk meyneïlek eàöîð ¥¥¨§¨¨§¦§§¨¥¦¨¨¨¦§§¨
íaì úà íéðåeëîmilltzne,øçà øác .íéîMaL ïäéáàìmrhd §©§¦¤¦¨©£¦¤¤©¨©¦¨¨©¥

itl ,mei lka cxi ondyLjk ici lrëBà eéä,íç àeäLk BúBà ïéì ¤¨§¦§¤©
.zenlya mdl aihdl `ed jexa yecwd dvxeøçà øácmrh - ¨¨©¥

,sqepCøcä éBàNî éðtîmnr eze` z`yl ekxhvi `ly ¦§¥©§©¤¤
.mewn lkl mdizerqna

:ond ly edaeb oipra dyxcìàòîLé éaøå ïBôøè éaø äéä øáëe§¨¨¨©¦©§§©¦¦§¨¥
,íéð÷æeáLBé éòãBnä øæòìà éaø äéäå ,ïnä úLøôa ïé÷ñBòå ïéáLBé §¥¦§¦§§¦§¨¨©©¨§¨¨©¦¤§¨¨©¨¦¥

äðòð .ïäéðéa[gzt-]ìàøNéì ïäì ãøiL ïî ,øîàå éòãBnä øæòìà éaø ¥¥¤©£¨©¦¤§¨¨©¨¦§¨©¨¤¨©¨¤§¦§¨¥
dBáb äéäl ribd edab -ãò ,éòãBî ,ïBôøè éaø Bì øîà .änà íéML ¨¨¨©¦¦©¨¨©©¦©§¨¦©

áaâî äzà éúî[hwln-],eðéìò àéáîe íéøác.jl oipn z`f ,xnelk ¨©©¨§©¥§¨¦¥¦¨¥
Bì øîà,ircend xfrl` iaxàø÷î ,éaøleand oipra xen`déðà ¨©©¦¦§¨£¦

,LøBcxn`py(k f ziy`xa)íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç' ¥£¥¤§¥©¨¦§©§¨¨§©¨¦
,'íéøää eqëéåmind eid mewn lkay aezkd zpeek m` dxe`kle ©§ª¤¨¦

,ux`l dlrnln df daebaéëåy okziänà äøNò Lîçmdaeb did §¦£¥¤§¥©¨
) ÷îòaoke(äìôMa äøNò Lîçokeàiî éëå ,íéøäa äøNò Lîç ¨¥¤£¥¤§¥©§¥¨£¥¤§¥¤¨¦§¦©¨

éîéé÷ éøeL éøeLhytzdl mdl yi ixde ,zenegk ecnr mind ike - ¥¥¨§¥
.xeyinan zegt mdaeb mixday `vnp f`e ,deyaãBòåm` dyw §

,okàéâñ éëéä äáéz.xdd l` wnrd on daizd dzlr ji` -àlà ¥¨¥¦©§¨¤¨
dligza ,did jk i`cea(`i f my)'äaø íBäz úðéòî ìk eò÷áð'in - ¦§§¨©§§Ÿ§©¨

,dhnln ux`d z` etivd medzdéøeè éãäa àiî eåLàc ãòcr - ©§©§©¨©£¥¥
.mixdd mr mdaba mind eeyedyøãäå,okn xg`le -äøNò Lîç' ©£©£¥¤§¥

'íénä eøáb äìòîìî änàexab dlrnln e`ay minybd in - ©¨¦§©§¨¨§©¨¦
lrn dn` dxyr yng etiqedexfrl` iax miiqn .mixdd iy`x

:ezii`x z`äaeøî äcî äæ éà éëå,dzxagn xzeiBà äáBè äcî §¦¥¤¦¨§¨¦¨¨
äáBè äcî øîBà éåä ,úeðòøet úcîdaexn.úeðòøet úcnîeúcîa ¦©§¨¡¥¥¦¨¨¦¦©§¨§¦©

úeðòøet[leand zcixia-],'eçzôð íéîMä úaøàå' øîBà àeä §¨¥©£ªŸ©¨©¦¦§¨
eli`e .miphw migzt od zeaex`yäáBè äcîa[ona-]øîBà àeä §¦¨¨¥

(bk gr mildz)ïî íäéìò øèîiå ,çút íéîL éúìãå ìònî íé÷çL åöéå'©§©§¨¦¦¨©§©§¥¨©¦¨¨©©§¥£¥¤¨
,'Bîì ïúð íéîL ïâãe ,ìëàìepipyy itk ,lecb gzt `id zlce ¤¡Ÿ§©¨©¦¨©¨

,`ziixaaa Lé úBaeøà änkjxe`.òaøà ,úìcy oeikneòaøà ©¨£¥§¤¤©§©©§©
,zg` zlcl zeaex`äðBîL ïàk éøä,ona zexen`d zezlc izyl £¥¨§¤

,'miny izlc',änà íéML dBáb ìàøNéì íäì ãøiL ïî àöîðå§¦§¨¨¤¨©¨¤§¦§¨¥¨©¦¦©¨

exhned zeaex` izyn m`y xg`ndxyr yng daeba leand in
miyy daeba on xhned odn rax` it ody zezlc izyn ,dn`

.dn`
:ircend xfrl` iax lr zwlegd dhiy,øîBà äãeäé ïa éñéà ,àéðz©§¨¦¦¤§¨¥

äéä ìàøNéì íäì ãøiL ïîedaebìk BúBà ïéàBøL ãò äìBòå øabúî ¨¤¨©¨¤§¦§¨¥¨¨¦§©¥§¤©¤¦¨
,áøòîe çøæî éëìîøîàpL(d bk mildz)'éøøö ãâð ïçìL éðôì Cøòz' ©§¥¦§¨©£¨¤¤¡©©£Ÿ§¨©ª§¨¤¤Ÿ§¨

dpéî òîL ,éiaà øîà .['äéåø éñBk' 'åâå],df weqtnãåãc àqk ¦§¨¨¨©©©¥§©¦¨¨¨§¨¦
éúàc àîìòìmiwicvd zcerqa jlnd cec jxai dilry qekd - §¨§¨§¨¥
,`al cizrl,'äéåø éñBk' øîàpL ,÷éæçî àâBì ãçå ïéøNòå ïúàî̈¨§¤§¦§©¨©£¦¤¤¡©¦§¨¨

.éåä éëä àiøènéâa 'äéåø'§¨¨§¦©§¦¨¨¦¨¥
:ircend xfrl` iax zyxc lr dywn `xnbdàéîc àì àäoi` - ¨Ÿ¨§¨

ixdy ,leanl ond zcixi z` zenclíúädaeba leand zcixi - ¨¨
dzid ,dn` dxyr yngïéîBé ïéòaøàala` ,mei mirax`a -àëä §©§¨¦¦¨¨

ond zcixi -àzòL àãçok m` okzie ,lkd cxi zg` drya - £¨©§¨
,jci`ne .dn` miyyn zegt edaebyàîìò éleëì íúäleand - ¨¨§¥¨§¨

la` ,mlerd lk z` dqikàëä[ona-]å ,déãeçì ìàøNéìeäì Léôð ¨¨§¦§¨¥§¥§¨¦§
éôè:`xnbd zvxzn .dn` miyyn xzei did edaeby okzie -éaø §¥©¦

øîb 'äçéút' 'äçéút' éòãBnä øæòìàdey dxifba ok cnl - ¤§¨¨©¨¦§¦¨§¦¨¨©
leanay myk ,leana dxen`d 'dgizt'n ona dxen`d 'dgizt'
yng edab ona jk zeaex` izyl dn` dxyr yng mind edab

.zeaex` izy lkl dn` dxyr
mixetkd mei :dpyna epipyäìéëàa øeñàdvigxae dizyae ¨©£¦¨

:`xnbd zxxan .dhnd yinyzae lcpqd zlirpae dkiqaeéðä̈¥
ïééepò äMîçdpyna miiepndéî ãâðk.ecnlp okidn -áø øîà £¦¨¦¦§¤¤¦¨©©

äøBzaL ïééepò äMîç ãâðk ,àcñçdxeza dxn`py minrt yng - ¦§¨§¤¤£¦¨¦¦¤©¨
.` :mixetkd meia iepir zevnøBNòáe'mziPre 'ebe iriaXd Wcgl ¤¨©Ÿ¤©§¦¦§¦¦¤

'mkizWtp z`(f hk xacna).a .øBNòa Cà'å'ebe iriaXd Wcgl ¤©§Ÿ¥¤§©¤¨©Ÿ¤©§¦¦
'mkizWtp z` mziPre(fk bk `xwie).b .ïBúaL úaL'mziPre mkl `Ed §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤©©©¨¨¤§¦¦¤

'mkizWtp z`(al bk `xwie).c .ïBúaL úaL'åz` mziPre mkl `id ¤©§Ÿ¥¤§©©©¨¦¨¤§¦¦¤¤
'mkizWtp(`l fh `xwie).d .íëì äúéäå'iriaXd WcgA mlFr zTgl ©§Ÿ¥¤§¨§¨¨¤§ª©¨©Ÿ¤©§¦¦

'mkizWtp z` EPrY Wcgl xFUrA(hk fh `xwie). ¤¨©Ÿ¤§©¤©§Ÿ¥¤
ike :`xnbd dywnéðämiiepirdäMîçcalaïðz àzéL ïðàå ,eåä ¨¥£¦¨¨©£©¦¨§©

:`xnbd zvxzn .dyy epnp dpyna ixde -äìéëà ììëa äiúL§¦¨¦§©£¦¨
,àéä.cg` weqtn cnlpd md cg` iepirkeïépî ,Lé÷ì Léø øîàc ¦§¨©¥¨¦¦©¦

ìøîàpL ,äìéëà ììëa àéäL äiúLipy xyrn oiprl(bk ci mixac) ¦§¦¨¤¦¦§©£¦¨¤¤¡©
éäìà 'ä éðôì zìëàå'ðâc øNòî E,'Eøäöéå ELøéz E`ldeBøézL §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©§©§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤¦

o`k xen`dàøîç[oii-],'zìëàå' déì éø÷å ,àeällka dizyy ixd ©§¨§¨¥¥§¨©§¨
:`xnbd dgec .`id dlik`éànîllka dizyy di`xd oipn - ¦©

,dlik`àîìéãåweqta xaecn ile` -déìëàcz` lk`y - §¦§¨§¨§¥
yexizdéãé ìò`xwpd lk`n,ìàeîL øa äaø øîàc ,ïBøâéðà ©§¥£¦§§¨©©¨©§¥
ïBøâéðà`edà÷ìéñc àiîe ,cxz zwily in mr liyaz -ïBøâéñkà £¦§©¨§¦§¨©§¦§

`edé÷ìL eäleëc àiî.zewxi x`y zwily in mr liyaz - ©¨§§¦§¥
àëäî ,á÷òé øa àçà áø øîà àlà,dlik` llka dizyy o`kn - ¤¨¨©©©¨©©£Ÿ¥¨¨

xn`py(ek ci my)ïàváe ø÷aa ELôð äeàz øLà ìëa óñkä äzúðå'§¨©¨©¤¤§¨£¤§©¤©§¤©¨¨©Ÿ
øëMáe ïéiá[e]ixde ,'Ylk`e 'ebeàðîçø dééø÷å ,àeä äiúL øëL ©©¦©¥¨§¨©§¨¥¨§¦¨§©§¥©£¨¨

.'zìëàå':`xnbd dywnénð àëä àîìéãå ,éànîxkyd iabl s` - §¨©§¨¦©§¦§¨¨¨©¦
xaecny yxtl yi'øëL' :àøîâä úöøúî .ïBøâéðà éãé ìò déìëàc§¨§¥©§¥£¦§¥¨

,áúkrnyne,økLîc éãéîdpi` oexbip` ici lr xky zlik`e ¨©¦¦¦§©¥
:`xnbd dgec .zxkynàîìéãå`ed weqta xen`d xky ile` - §¦§¨

úéìéò÷ äìéácdzlik`y ,'dlirw' `xwpd mewnn d`ad dpi`z - §¥¨§¦¦
.zxkynäúLå úéìéò÷ äìéác ìëà ,àéðúc[dzyy e`-]Lác §©§¨¨©§¥¨§¦¦§¨¨§©

,Lc÷nì ñðëðå ,áìçå§¨¨§¦§©©¦§¨
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ezny in` cenr er sc ± iyily wxt`nei
òùåäé äæryedie dyn mwie" (ck zeny) xn`py xdd inegz cr dyn mr dlry Ð

rnyie" xn`py mei mirax` lk my ryedi el oiznde "ipiq xd l` dyn lrie ezxyn

lk cbpk on el cxei did mye mdnr did `ly epcnl "drxa mrd lew z` ryedi

.l`xyiåðéìò àéáîå íéøáã ááâî äúà éúî ãò.jl oi`n Ðäìòîìî äîà äøùò ùîç
xda yxit `le ,ux`l dlrnln xn`z m` Ð

.'eke xda dxyr yng ike ,drwaa e`äáéú
àéâñ éëéämixdd iy`xl dzlr j`id Ð?`l`

ikde ,`ed minyd on `xwc dlrnln jgxk lr

one dn` dxyr yng exab minyb ici lr xn`w

zeltyde zerwad ze`lnl dlgz e`vi medzd

.mixdd iy`xl eeydy cräáåøîlr dax Ð
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éìé àlà .áéiçïéé ïläl äî ,øéæpî øëL øëL ó¯ ©¨¤¨¨¥¥¨¥¨¦¨¦©§©¨©¦
.ïéé ïàk óàLBøéúåøãBpä :àéðúäå ?àeä àøîçïî ©¨©¦§¦©§¨§¨©§¨©¥¦

LBøézä¯!ïééa øzeîe ,ä÷éúî éðéî ìëa øeñà¯ ©¦¨§¨¦¥§¦¨¨§©¦
!"úBìúa ááBðé LBøéúå" áéúëäå ?àeä àøîç åàìå§¨©§¨§¨§¦§¦§¥§ª

¯.úBìeúa ááBðé LBøézä ïî àaä øác¯áéúëäå ¨¨©¨¦©¦§¥§§¨§¦
éá÷é LBøéúå""eöøôé E¯éá÷é LBøézä ïî àaä øácE §¦§¨¤¦§Ÿ¨¨©¨¦©¦§¨¤

.eöBøôé¯!"áì çwé LBøéúå ïééå úeðæ" áéúk àäå¯ ¦§§¨§¦§§©¦§¦¦©¥
Clä íéøãðáe ,àeä àøîç ùBøéz àîìò éleëc ,àlà¤¨§¥¨§¨¦©§¨¦§¨¦©¥

ì øçàéø÷ éànàå ïéé déì éø÷ éànàå .íãà éða ïBL ©©§§¥¨¨§©©¨¥¥©¦§©©¨¥
ïéé ?ùBøéz déì¯ùBøéz ,íìBòì äììé àéánL¯ ¥¦©¦¤¥¦§¨¨¨¨¦

ìkLäøbúnäáéúk :éîø àðäk áø .Lø äNòð Ba ¤¨©¦§¨¤©£¤¨©¨£¨¨¥§¦
äëæ ,LBøéz ïðéø÷å Løéz¯äëæ àì ,Làø äNòð¯ ¦¨§¨¥©¦¨¨©£¤ŸŸ¨¨

áéúk :éîø (àáøc ,àáøc eðééäå) .Lø äNòðçîLé ©£¤¨§©§§¨¨§¨¨¨¥§¦§©©
äëæ ,çnNé ïðéø÷å¯äëæ àì ,BçnNî¯BînLî. §¨¥©§©©¨¨§©§Ÿ¨¨§©§

àøîç :àáø øîàc eðééäåéðçéøå.ïéç÷täëéñå äöéçø §©§©£©¨¨©§¨§¥¨¥©§¦§¦¨§¦¨
éøwéàc ïì àðîàì úBãîç íçì" áéúëc ?éepéò §¨¨§¦§¥¦¦§¦¤¤£ªŸ

."ézëñ àì CBñå ét ìà àá àì ïééå øNáe ézìëà̈©§¦¨¨¨©¦Ÿ¨¤¦§Ÿ¨§¦
déøa äãeäé áø øîà ?"ézìëà àì úBãîç íçì" éàî©¤¤£ªŸ¨©§¦¨©©§¨§¥
àúééëc éhéçc àîäð eléôà :úìéL øa ìàeîL áøc§©§¥©¥©£¦©£¨§¦¥©§¨¨

éepéòk áéLçc ïì àðîe .ìëà àì¯éìà øîàiå" áéúëc ¨£©§¨¨§¨¥§¦¦§¦©Ÿ¤¥©
úà zúð øLà ïBLàøä íBiä ïî ék ìàiðc àøéz ìà©¦¨¨¦¥¦¦©¨¦£¤¨©¨¤

éäìà éðôì úBpòúäìe ïéáäì Eaìéøác eòîLð Eéðàå E ¦§§¨¦§¦§©¦§¥¡Ÿ¤¦§§§¨¤©£¦
éøáãa éúàá,äëéñ ïçkLà ."äzà úBãeîç ék" "E ¨¦¦§¨¤¦£¨¨©§§©¦¨

?ïì àðî äöéçø¯øîà :äiáBè éaøa àøèeæ áø øîà §¦¨§¨¨¨©©§¨§©¦¦¨¨©
."åéúBîöòa ïîMëå Baø÷a íénë àázå" àø÷¯?äiúLk àîéàå¯ïîM äî ,ïîLc àéîec §¨©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤§©§¨§¥¨¦§¦¨§¨§¤¤©¤¤

éàøaàî¯.éàøaàî íéî óà¯àéäL äëéñì ïépî :ïðúc ,dì áéñð à÷ àëtéà àpz àäå ¥©¨©©©¦¥©¨©§¨©¨¦§¨¨¨¥¨¦§©¦©¦§¦¨¤¦
øácì äéàø ïéàL ét ìò óà ?íéøetkä íBéa äiúLk¯íénë àázå" øîàpL ,øácì øëæ ¦§¦¨§©¦¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©©¨Ÿ©©¦

!"åéúBîöòa ïîMëå Baø÷a¯áéúëc ,déì òéîL àø÷c déôebî äöéçø :éLà áø øîà àlà §¦§§©¤¤§©§¨¤¨¨©©©¦§¦¨¦¥¦§¨§¦©¥¦§¦
."ézëñ àì CBñå"éøáãa éúàá éðàå" éàî?"E¯[úéá] éð÷fî Léà íéòáLå" áéúëc eðééä §Ÿ¨§¦©©£¦¨¦¦§¨¤©§¦§¦§¦§¦¦¦¦§¥¥

ïðò øúòå Bãéa Bzøè÷î Léàå íäéðôì íéãîò íëBúa ãîò ïôL ïá eäéðæàéå ìàøNé¦§¨¥§©£©§¨¤¨¨Ÿ¥§¨Ÿ§¦¦§¥¤§¦¦§©§§¨©£©£©
ïéáe õøàä ïéa çeø éúà àOzå éLàø úöéöa éðçwiå ãé úéðáz çìLiå" ,"äìò úøèwä©§Ÿ¤Ÿ¤©¦§©©§¦¨©¦¨¥¦§¦¦Ÿ¦©¦¨Ÿ¦©¥¨¨¤¥
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יומא. פרק שמיני - יום הכפורים דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc `nei(iying meil)

(áéiç)'YWY l` xkWe oii' lr xary itl ,zewln(h i `xwie).,àlà ©¨©¦§¥¨©¥§§¤¨
éìéøéæpî 'øëL' 'øëL' óea xn`py(b e xacna),'xiGi xkWe oiin'äî ¨¦¥¨¥¨¦¨¦¦©¦§¥¨©¦©

ïläl`ed aezka xen`d xky [xifpa]ïàk óà ,ïéé[ipy xyrna] §©¨©¦©¨
`ed,ïééok m` gkene ,dizy jxca `l` xkyn epi` ixd oiie ©¦

.dlik` llka dizyy
dlik` llka dizyy lirl yiwl yix zii`x lr dywn `xnbd

:oii `edy yexiza dlik` xn`py dnnàeä àøîç LBøéúåike - §¦©§¨
,`ed oii weqta xen`d yexizìëa øeñà LBøézä ïî øãBpä ,àéðúäå§¨©§¨©¥¦©¦¨§¨

ä÷éúî éðéî,miapre migetz oebk ,miweznd zexitd lka -øzeîe ¦¥§¦¨¨
ïééaokzi ,ok m`e .yexiz cer `xwp epi`y ,mei mirax` qqzy §©¦

oiid lr `le ,xn`p lk`n xac lr yexiza xen`d dlik` oeyly
.dlik` llka epi`e dizy `edy

:oywnd lr ddnz `xnbdàeä àøîç åàìåoi` yexiz ike - §¨©§¨
,oii eyexitáéúkäå(fi h dixkf)'úBìúa ááBðé LBøéúå'mxeb yexiz - §©§¦§¦§¥§ª

oiia wx jiiy dfe ,dlezak mineh`d eail ixzq zelbl mc`l
`edy oiidy weqtd zpeek :`xnbd zvxzn .xkyn `edyøác̈¨

LBøézä ïî àaä,miaprdn -,úBìeúa ááBðélk eyexit yexiz j` ©¨¦©¦§¥§
.dwizn ipin

:zeywdl `xnbd dtiqenáéúkäå(i b ilyn)éá÷é LBøéúå''eöøôé E- §©§¦§¦§¨¤¦§Ÿ
:`xnbd zvxzn .oii eyexit yexizy ixd ,eaxzi jiawiay oiid

`edy oiidy ,weqtd zpeekLBøézä ïî àaä øácayéá÷é,eöBøôé ,E ¨¨©¨¦©¦§¨¤¦§
:cer `xnbd dywn .yexiz `xwp oiiy gikedl oi` la`áéúk àäå§¨§¦

(`i c ryed)'áì çwé LBøéúå ïééå úeðæ'mc`d al z` migwel - §§©¦§¦¦©¥
`ed weqta o`k xen`d yexiz i`ceae .dxyid jxcd z` ze`xn

:`xnbd dwiqn okl .mixkyn mpi` dwizn ipin ixdy ,oiiàlà¤¨
àîìò éleëcdxeza xn`py mewn lka,LBøézok`àøîçcala §¥¨§¨¦©§¨

íéøãðáe ,àeäipin lka xeq` yexizd on xcepdy daiqde - ¦§¨¦
y itl `ed ,dwiznClämdaì øçà,íãà éða ïBLmilibx mde ©¥©©§§¥¨¨

,yexiz mi`xew mpi` oiil eli`e ,'yexiz' dwizn ipinl `exwl
.oiia `le zexita `l` xeq` epi` jkitle

:zenyd ipya oiid `xwp recn zx`an `xnbd,ïéé déì éø÷ éànàå§©©¨¥¥©¦
.LBøéz déì éø÷ éànàå`xwpïééitl ,dllie dip`z oeylnàéánL §©©¨¥¥¦©¦¤¥¦

minrtl,íìBòì äììézeprxete se`ipd daxzn zexkyd ici lry §¨¨¨¨
e .mlerl d`a`xwp,LBøézoeikBa äøbúnä ìkLdaxny - ¦¤¨©¦§¨¤

,ezezylLø äNòð.ipr - ©£¤¨
éîø àðäk áø,df oipra dxizq dywd -áéúk(gk fk ziy`xa)'Løéz' ©©£¨¨¥§¦¦Ÿ

,zeipr oeyl `ede ,e"`e xqg'LBøéz' ïðéø÷å:uxzne .zeaiyg oeyl §¨¦©¦
m`äëæeail z` gzet ,die`xd dcina oii zezyl xdfpe mc` ¨¨

e dnkga.Làø äNòðm` la`,äëæ àì,i`cn xzei dzeyyäNòð ©£¤ŸŸ¨¨©£¤
Lø.zrca ipr - ¨

éîø àáø(c ,àáøc eðééäå),dxizq dywd -áéúk(eh cw mildz)oiie' §©§§¨¨§¨¨¨¥§¦§©¦
,'çnLéoeyl ernyny ,zipni o"iya ef daiz `exwl okzi xnelk §©©

iid ,dnny,eal znkg z` lhep oiidy ep'çnNé' ïðéø÷åo"iUa] §¨¦©§©©
m` :`ax uxize .dgny oeyl ,[zil`nyäëæzezyl xdfpe mc` ¨¨

oiid ,die`xd dcna,BçnNîm` j`,äëæ àì,i`cn xzei dzeye §©§Ÿ¨¨
oiidïéç÷t éðçéøå àøîç ,àáø øîàc eðééäå .BînLîoiid - §©§§©§§¨©¨¨©§¨§¥¨¥©§¦

z` zgwtn dpekpd dcina oii zizy ik ,gwt ize` eyr minyade
.mc`d

lirl(`"r)dzeeiv miiepir dyngy jkl xewn `xnbd d`iad ,
zyngy oipn `xnbd zx`an zrk .mixetkd meia dxezd

zlirp ,dkiq ,dvigx ,dizye dlik`] dpyna miiepnd mixacd
el` mdy xn`py ick iepir miaygp [dhnd yinyze ,lcpqd

:`xnbd zxxan .dxezd dxq`yéøwéàc ïì àðî äëéñå äöéçø§¦¨§¦¨§¨¨§¦§¥
éepéòdaiyn .iepir zaygp mzripny weqta ep`vn okid - ¦

:`xnbdáéúëcla`zn didyk l`ipca(b i l`ipc)àì úBãîç íçì' ¦§¦¤¤£ªŸ
àøîâä øàáú ïìäì .'ézëñ àì CBñå ,ét ìà àá àì ïééå øNáe ,ézìëà̈©§¦¨¨¨©¦Ÿ¨¤¦§Ÿ¨§¦
úBãîç íçì' éàî :úøøáî àéä äìéçúù àìà ,÷åñôäî ãåîéìä úà©¤¤£ª

'ézìëà àì.zeceng mgl eze` edn -áøc déøa äãeäé áø øîà Ÿ¨©§¦¨©©§¨§¥§©
eléôà ,úìéL øa ìàeîLàúééëc éèéçc àîäðdyrpy mgl - §¥©¦©£¦©£¨§¦¥©§¨¨

,zeiwp ze`p mihignéepéòk áéLçc ïì àðîe .ìëà àìdripny - Ÿ¨©§¨¨©£¦§¦
,iepir zaygp dkiqnáéúëclnd l`ixab ixacal`ipcl j`i my) ¦§¦

(aiúà zúð øLà ïBLàøä íBiä ïî ék ,ìàiðã àøéz ìà ,éìà øîàiå'©Ÿ¤¥©©¦¨¨¦¥¦¦©¨¦£¤¨©¨¤
éäìà éðôì úBpòúäìe ïéáäì Eaìéøáã eòîLð ,Eéúàá éðàå ,E ¦§§¨¦§¦§©¦§¥¡Ÿ¤¦§§§¨¤©£¦¨¦

éøáãa,(äzà úBãeîç ék) 'Edlik`n l`ipc ly ezripny ixd ¦§¨¤¦£¨¨
.iepirk el eaygp dkiqe dizy

:zxxane `xnbd dkiynnäëéñ ïçkLà,iepir zaygp dzripny ©§§¨¦¨
ïì àðî äöéçø.iepir zaygp dzripny,äiáBè éaøa àøèeæ áø øîà §¦¨§¨¨¨©©§¨§©¦¦¨

àø÷ øîà(gi hw mildz),'åéúBîöòa ïîMëå Baø÷a íénë àázå'deyn ¨©§¨©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤§©§¨
myk ,['eizenvra ony'] dkiql ['eaxwa min'] dvigx aezkd
.iepir zaygp dvigx zripn s` iepir zaygp dkiq zripny

:`xnbd dywnäiúLk àîéàåmin' aezkd zpeeky xn`p `nye - §¥¨¦§¦¨
dkiqk dpi` dvigx la` ,dizyl dkiq zeeydl `ed 'eaxwa
'eaxwa min' :`xnbd zvxzn .iepir daeyg dpi` dpnn dripne

md ,weqta mixen`dïîL'c àéîec,my xen`d 'eizenvraäî §¨§¤¤©
zkiq[y myk-]ïîMziyrpéàøaàî,mc`d sebl uegn -íéî óà ¤¤¥©¨©©©¦

o`k mixen`déàøaàîepiide ,uegan sebl mi`ad minl dpeekd - ¥©¨©
.sebd jezl miqpkpd dizy in `le ,dvigx in

:`xnbd dywndì áéñð à÷ àëtéà àpz àäåep`vn ixde - §¨©¨¦§¨¨¨¦¨
,minn ony cnele ,jtidl df weqtn cenild z` hwep `pzdy

ïðúc(.et zay)äiúLk àéäL äëéñì ïépîdxeq`eóà ,íéøetkä íBéa ¦§©¦©¦§¦¨¤¦¦§¦¨§©¦¦©
äéàø ïéàL ét ìòzyxetn,øácìyiøácì øëæ,`xwnd on fnx - ©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨

.'åéúBîöòa ïîMëå Baø÷a íénë àázå' øîàpLixacn rnyn ¤¤¡©©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤§©§¨
cnl jkitle ,dizya weqta xen`d 'eaxwa min' yxity ,`pzd
yxtle onyn min cenll ywan dz` cvik ,ok m` .minn ony

.dvigxl dpeekdy,éMà áø øîà àlàn dripnäöéçøzaygpy ¤¨¨©©©¦§¦¨
,iepirdéì òéîL àø÷c déôebîdkiq epcnly weqtd eze`n - ¦¥¦§¨§¦¥

,dvigx mb cnlp.'ézëñ àì CBñå' áéúëcxn` m` did ic ixdy ¦§¦§Ÿ¨§¦
`le jq `ly cnll `a 'izkq `l jeqe' oeyld xezie ,'izkq `le'

.iepirl j`lnd aiygd mixacd ipy z`e ,ugx
ixaca lirl d`iady weqtd ly eneiq z` x`al zxaer `xnbd

:l`ipcl j`lndéøáãa éúàá éðàå' éàî'Ejezl izqpkpe izxfg-] ©©£¦¨¦¦§¨¤
.qpkidle xefgl jxvedy ekezn yxeb izn ,[jxear cebxtd

:`xnbd zx`anáéúëc eðééäz`eapa xen`dn x`azn df xac - ©§¦§¦
l`wfgi(`i g l`wfgi)ïá eäéðæàéå ìàøNé [úéá] éð÷fî Léà íéòáLå'§¦§¦¦¦¦§¥¥¦§¨¥§©£©§¨¤

ïðò øúòå ,Bãéa Bzøè÷î Léàå ,íäéðôì íéãîò íëBúa ãîò ïôL̈¨Ÿ¥§¨Ÿ§¦¦§¥¤§¦¦§©§§¨©£©£©
.'äìò úøèwädidy] l`wfgi d`x milyexia erxi`y el` miyrn ©§Ÿ¤Ÿ¤

ok iptl xn`py itke ,d`eapd ze`xna [laaa(b g my)çìLiå'©¦§©
ïéáe õøàä ïéa çeø éúà àNzå éLàø úöéöa éðçwiå ,ãé úéðáz©§¦¨©¦¨¥¦§¦¦Ÿ¦©¦¨Ÿ¦©¥¨¨¤¥
øòL çút ìà ,íéäìà úBàøîa äîéìLeøé éúà àázå ,íéîMä©¨©¦©¨¥Ÿ¦§¨©§¨§©§¡Ÿ¦¤¤©©©

øLà ,äðBôö äðBtä úéîéðtä©§¦¦©¤¨¨£¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc `nei(iriax meil)

:ond iweqt z` x`al dkiynn `xnbdì íòèk Bîòè äéäå'ãL §¨¨©§§©©§©
,eäaà éaø øîà ,'ïîMä,miicy oeyln 'cyl'íòBè ÷Bðéz äæ ãM äî ©¨¤¨©©¦©¨©©¤¦¥

íéîòè änk da,algd mrh dpzyn zlke` m`dy dn itl -óà ¨©¨§¨¦©
àkéà .íéîòè änk Ba ïéàöBî BúBà ïéìëBà ìàøNiL ïîæ ìk ïnä©¨¨§©¤¦§¨¥§¦§¦©¨§¨¦¦¨

ì ,éøîàcCtäúî äæ ãM äî ,Lnî ãL[erav dpzyn-]ïéðååb änëì §¨§¥§¥©¨©¥¤¦§©¥§©¨§¨¦

.íéîòè änëì Ctäúî ïnä óà©©¨¦§©¥§©¨§¨¦
'òaNì ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøòa íëì 'ä úúa äLî øîàiå'©Ÿ¤Ÿ¤§¥¨¤¨¤¤¨¨¤¡Ÿ§¤¤©Ÿ¤¦§Ÿ©

(g fh zeny),àlL eìàML øNa ,äçø÷ ïa òùBäé éaøc déîMî àðz̈¨¦§¥§©¦§ª©¤¨§¨¨¨¤¨£¤Ÿ
ïâBäk,ax dpwn mdl did ixdy -ïâBäk àlL íäì ïzéðzrya - §¤¦©¨¤¤Ÿ§¤

,dcerq oikdl dgep dpi`y axr
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קפי ezny ina cenr er sc ± iyily wxt`nei
áééç.(i `xwie) "zyz l` xky" meyn Ðïéé ïàë óà`l` zexky oi` oiiae Ð

.eziizyaä÷éúî éðéî ìëá øåñà.miapra migetza miycg zexita Ðïééá øúåîåÐ

.mirax` oaúåìåúá ááåðé ùåøéúåixzq zelbl mc`d z` xkyn `edy aeh oii df Ð

.dlezak mineh`d ealùåøéúä ïî àáämiaprd :`xw xn`w ikde .miaprd on Ð

.zeleza aaepi xy` xac mkl e`iveiùåøéúå
åöåøôé êéá÷éxead `ed `xwnay awi lke Ð

.oiid `l` mipezp miaprd oi` mye ,zbd iptly

'åëå ùåøéúî àáä øáã:`xw xn`w ikde Ð

mlerle .oiia jiawi mivixtnd jl eidi miapr

.miaprd `l` yexiz `xwp oiid oi`ïéé áéúëäå
áì ç÷é ùåøéúådpi` miapr zlik`e Ð

.zxkyníãà éðá ïåùì øçà êìäokxc oi`e Ð

.oiia xzen jkl yexiz oiid z` zexwlàéáîù
äììéd`a zeprxete se`ipd ax oiid ici lr Ð

.dllie dip`z oeyl oii .mlerläëæzezyl Ð

.dcn itlùàø äùòð.dnkga eal gwtny Ð

çîùé áéúëoii opixwe dnny oeyl o"iya Ð

.dgny oeyl gnyiïéç÷ôipe`yr ,ipegwt =

.gwtàúééëã éèéçãzeiwpe ze`p mihg Ð

"zecengd eyr icba z`" opinbxznck

.`ziikc (fk ziy`xa)ïîùã àéîåãmin" Ð

onykc `inec `xwa iaizkc ,"eaxwa

rlape eze` oikq uegan ony dn ,eizenvra

uegd jxc zerlapd eaxwa min s` eizenvra
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z`e minn silic `ed onye ,`ed dizy `xwc
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.jliaya cebxtd jezl izqpkp jixaca iz`a

éúàá éðàå éàîjxvedy ekezn yxbp izn Ð

.qpkil
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cnl jkitle ,dizya weqta xen`d 'eaxwa min' yxity ,`pzd
yxtle onyn min cenll ywan dz` cvik ,ok m` .minn ony

.dvigxl dpeekdy,éMà áø øîà àlàn dripnäöéçøzaygpy ¤¨¨©©©¦§¦¨
,iepirdéì òéîL àø÷c déôebîdkiq epcnly weqtd eze`n - ¦¥¦§¨§¦¥

,dvigx mb cnlp.'ézëñ àì CBñå' áéúëcxn` m` did ic ixdy ¦§¦§Ÿ¨§¦
`le jq `ly cnll `a 'izkq `l jeqe' oeyld xezie ,'izkq `le'

.iepirl j`lnd aiygd mixacd ipy z`e ,ugx
ixaca lirl d`iady weqtd ly eneiq z` x`al zxaer `xnbd

:l`ipcl j`lndéøáãa éúàá éðàå' éàî'Ejezl izqpkpe izxfg-] ©©£¦¨¦¦§¨¤
.qpkidle xefgl jxvedy ekezn yxeb izn ,[jxear cebxtd

:`xnbd zx`anáéúëc eðééäz`eapa xen`dn x`azn df xac - ©§¦§¦
l`wfgi(`i g l`wfgi)ïá eäéðæàéå ìàøNé [úéá] éð÷fî Léà íéòáLå'§¦§¦¦¦¦§¥¥¦§¨¥§©£©§¨¤

ïðò øúòå ,Bãéa Bzøè÷î Léàå ,íäéðôì íéãîò íëBúa ãîò ïôL̈¨Ÿ¥§¨Ÿ§¦¦§¥¤§¦¦§©§§¨©£©£©
.'äìò úøèwädidy] l`wfgi d`x milyexia erxi`y el` miyrn ©§Ÿ¤Ÿ¤

ok iptl xn`py itke ,d`eapd ze`xna [laaa(b g my)çìLiå'©¦§©
ïéáe õøàä ïéa çeø éúà àNzå éLàø úöéöa éðçwiå ,ãé úéðáz©§¦¨©¦¨¥¦§¦¦Ÿ¦©¦¨Ÿ¦©¥¨¨¤¥
øòL çút ìà ,íéäìà úBàøîa äîéìLeøé éúà àázå ,íéîMä©¨©¦©¨¥Ÿ¦§¨©§¨§©§¡Ÿ¦¤¤©©©

øLà ,äðBôö äðBtä úéîéðtä©§¦¦©¤¨¨£¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc `nei(iriax meil)

:ond iweqt z` x`al dkiynn `xnbdì íòèk Bîòè äéäå'ãL §¨¨©§§©©§©
,eäaà éaø øîà ,'ïîMä,miicy oeyln 'cyl'íòBè ÷Bðéz äæ ãM äî ©¨¤¨©©¦©¨©©¤¦¥

íéîòè änk da,algd mrh dpzyn zlke` m`dy dn itl -óà ¨©¨§¨¦©
àkéà .íéîòè änk Ba ïéàöBî BúBà ïéìëBà ìàøNiL ïîæ ìk ïnä©¨¨§©¤¦§¨¥§¦§¦©¨§¨¦¦¨

ì ,éøîàcCtäúî äæ ãM äî ,Lnî ãL[erav dpzyn-]ïéðååb änëì §¨§¥§¥©¨©¥¤¦§©¥§©¨§¨¦

.íéîòè änëì Ctäúî ïnä óà©©¨¦§©¥§©¨§¨¦
'òaNì ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøòa íëì 'ä úúa äLî øîàiå'©Ÿ¤Ÿ¤§¥¨¤¨¤¤¨¨¤¡Ÿ§¤¤©Ÿ¤¦§Ÿ©

(g fh zeny),àlL eìàML øNa ,äçø÷ ïa òùBäé éaøc déîMî àðz̈¨¦§¥§©¦§ª©¤¨§¨¨¨¤¨£¤Ÿ
ïâBäk,ax dpwn mdl did ixdy -ïâBäk àlL íäì ïzéðzrya - §¤¦©¨¤¤Ÿ§¤

,dcerq oikdl dgep dpi`y axr
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc `nei(iyiy meil)

.'äð÷nä äàðwä ìîñ áLBî íLxn`p cere(fh g my)ìà éúBà àáiå' ¨©¥¤©¦§¨©©§¤©¨¥¦¤
çaænä ïéáe íìeàä ïéa 'ä ìëéä çúô äpäå ,úéîéðtä 'ä úéa øöç£©¥©§¦¦§¦¥¤©¥©¥¨¨¥©¦§¥©

,äîã÷ íäéðôe ,'ä ìëéä ìà íäéøçà ,Léà äMîçå íéøNòkänäå §¤§¦©£¦¨¦£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨§¥¨
øîàpL òîLnî :àøîâä úøøáî .'LîMì äîã÷ íéåçzLîecnry ¦§©£¦¥§¨©¨¤¦©§©¤¤¡©

lkidd gzta'äîã÷ íäéðôe'ike ,gxfn cvl -òãBé éðéà`linn §¥¤¥§¨¥¦¥©
''ä ìëéä ìà íäéøBçà'L.axrna iepadøîBì ãeîìz äî àlà ¤£¥¤¤¥©¤¨©©§©

ïîöò ïéòøBt eéäL ãnìî ,''ä ìëéä ìà íäéøçà'z` milbn - £Ÿ¥¤¤¥©§©¥¤¨§¦©§¨
,mdixeg`ïéæéøúî eéäåmdikxv miyer -ähî étìk.lkidd oeeikl §¨©§¦¦§©¥©¨

,elld miyrnd llbaì àeä Ceøa LBãwä Bì øîàj`ln,ìàëéî ¨©©¨¨©¦¨¥
ñ ìàëéîíäaL íéáBhì Bic íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .Eúneà äçø ¦¨¥¨§¨¨§¨©§¨¨¦¤¨©©¦¤¨¤

.mday miwicvd zekfa mlekl `p lgn -Bì øîàjexa yecwd ¨©
,`edíäaL íéáBhìå íúBà óøBN éðàlr eypri miwicvd mb - £¦¥¨§©¦¤¨¤

.mda egin `lyãiîxn`py ,myiprd(a i my)Láì (Léàì) øîàiå' ¦¨©Ÿ¤¨¦§ª
éðôç àlîe ,áeøkì úçz ìà ìbìbì úBðéa ìà àa øîàiå ,íécaäE ©©¦©Ÿ¤Ÿ¤¥©©§©¤©©©§©¥¨§¤

.'éðéòì àáiå ,øéòä ìò ÷øæå ,íéáøkì úBðéaî Là éìçbok`eãiî ©£¥¥¦¥©§ª¦§§Ÿ©¨¦©¨Ÿ§¥¨¦¨
xn`p(f i my)øLà Làä ìà íéáeøkì úBðéaî Bãé úà áeøkä çìùiå'©¦§©©§¤¨¦¥©§¦¤¨¥£¤

.'àöiå çwiå íécaä Láì éðôç ìà ïziå àNiå ,íéáøkä úBðéa¥©§ª¦©¦¨©¦¥¤¨§¥§ª©©¦©¦©©¥¥
xn` `ed jexa yecwdy ,deehvdy dnn hrn dpiy l`ixab
[j`ln] aexkd icin mgwl `ed eli`e milgbd z` envra gwiy

,epphviy ick,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà̈©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨
íéìçb eðpèöð àì àìîìéàexaryk,ìàéøáb ìL Bãéì áeøk ìL Bãiî ¦§¨¥Ÿ¦§©§¤¨¦¦¨¤§§¨¤©§¦¥

ìàøNé ìL ïäéàðBNî eøéizLð àì.èéìôe ãéøN Ÿ¦§©§¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦
áéúëe(`i h my)áéLî ,åéðúîa úñwä øLà íécaä Láì Léàä äpäå' §¦§¦¥¨¦§ª©©¦£¤©¤¤§¨§¨¥¦

äòL dúBàa ïðçBé éaø øîà] .'éðúéeö øLàk éúéNò ,øîàì øác̈¨¥Ÿ¨¦¦©£¤¦¦¨¦¨©©¦¨¨§¨¨¨
àøeðc éñìet ïézéL eäeéçîe ,ãBbøtä éøBçàî ìàéøáâì eàéöBä- ¦§©§¦¥¥£¥©©§©§¦¦§¥§¨

e .y` ly zelwna zekn miyy edekidezãáò àì éà ,déì eøîà- ¨§¥¦Ÿ£©§§
,llk milgbd z` lhep ziid `l m`.zãáò àìeid ,xnelk Ÿ£©§§

'd dvxzi ile` xacd z` zigcy mixne`e jze` miwicvn
la` .l`xyilzãáò éà,ziyry oeik -Ceã÷ôãk zãáò àì éànà ¦£©§§©©Ÿ£©§§¦§©§

.jeeivy itk jnvra zlhp `l recn -zãáòc ,ãBòåxg`l - §©£©§§
ike ,zeprxetd z` z`adyCì úéìy rcei jpi` -ìò ïéáéLî ïéà ¥¨¥§¦¦©

äì÷ìwäzayd recne ,eglynl rx xyal xfeg gily oi` - ©©§¨¨
.z`f ziyry

l`ixab z` e`ivedy xg`ldeúééà[e`iad-],ìàéaeãì`edy ©§©§¦¥
éàñøôc àøN,miqxtd lr minya dpennd xyd -déî÷Bàå ¨¨§©§¨¥§§¥

dé÷éøça,l`ixab ly enewna edecinrde -ãçàå íéøNò LnLå ©£¦¥§¦¥¤§¦§¤¨
áéúëc eðééä .íBél`ipcl l`ixab ixaca(bi i l`ipc),úeëìî øNå' ©§¦§¦§©©§

íéøNä ãçà ìàëéî äpäå ,íBé ãçàå íéøNò écâðì ãîò ñøẗ©Ÿ¥§¤§¦¤§¦§¤¨§¦¥¦¨¥©©©¨¦
.'ñøô éëìî ìöà íL ézøúBð éðàå ,éðøæòì àa íéðLàøäz`f xkyae ¨¦Ÿ¦¨§¨§¥¦©£¦©§¦¨¥¤©§¥¨¨

déì eáäélr oehly l`iaecl epzp -àúååøôe ,éëìî ãçå ïéøNò §©¥¤§¦§©©§¥©§¨¨
âéäLîc.dkelnd lnp `xwpd mia lnp lre -øîàl`iaec §©§¦¨©

,dlrn ly `ilntlàbøkàa ìàøNéì éì eáéúkeidiy il eazk - §¦¦§¦§¨¥§©©§¨
,zlebleb qn mdn zeabl izne`l micareyn l`xyi.déì eáúk̈§¥

,ywia ceréì eáéúks`yïðaøeidi [minkgd-],àbøkàaeeáúk §¦¦©¨¨§©©§¨¨§
ízçéîì eòác àðcéòa .déì,dxifbd lr mezgl ecnry drya - ¥§¦¨¨§¨§¦§©

ãBbøtä éøBçàî ìàéøáb ãîò[edeyxb myl],øîàåmiie`x ike ¨©©§¦¥¥£¥©©§§¨©
z` gayn `xwnd `lde ,l`xyi inkga helyl zene`d

xne`e minkgd(a fkw mildz),úáL éøçàî ,íe÷ éîékLî íëì àåL'¨§¨¤©§¦¥§©£¥¤¤
.'àðL Bãéãéì ïzé ïk ,íéáöòä íçì éìëà,eyxceBãéãéì ïzé ïk' éàî Ÿ§¥¤¤¨£¨¦¥¦¥¦¦¥¨©¥¦¥¦¦

L íéîëç éãéîìz ìL ïäéúBLð elà ÷çöé éaø øîà ,'àðLod s` ¥¨¨©©¦¦§¨¥§¥¤¤©§¦¥£¨¦¤
äfä íìBòa äðéL úBãcðn,cenll ekldy odilral zepiznnyk §©§¥¨¨¨©¤

úBëBæåjk meyn,àaä íìBòìicinlzd ly mxky lecby oky lke §¨¨©¨
,mnvr minkgåéìò eçébLä àìå.l`ixab lr -øîàl`ixab,åéðôì §Ÿ¦§¦¨¨¨©§¨¨

,íéðæàî óëa íìBòä úBneà éîëç ìk eéäé íà ,íìBò ìL BðBaø¦¤¨¦¦§¨©§¥¨¨§©Ÿ§©¦
ç Léà ìàiðãå,äiðL óëa úBãeîikeøîà .ílek úà òéøëî àöîð àì §¨¦¥¦£§©§¦¨Ÿ¦§¨©§¦©¤¨¨©

,åéðôì eøîà .éða ìò úeëæ ãnìnL äæ àeä éî ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¤§©¥§©¨©¨§§¨¨
ìàéøáb ,íìBò ìL BðBaø.`ed.àáé íäì øîàedfeøîàpLixaca ¦¤¨©§¦¥¨©¨¤¨Ÿ¤¤¡©

[lirl `xnbd d`iady] l`ipcl l`ixabéøáãa éúàá éðàå','E ©£¦¨¦¦§¨¤

.cebxtd jezl izay jizxkfdy zekfaìeòéì ,eäì øîàqpki - ¨©§¥
e ,l`ixabeäeìéiòà.edeqipkd - ©©§

àúàl`ixabdéçkLàe`vne -déãéa dézøbéàì déì è÷ðc ìàéaeãì ¨¨©§§¥§¦¥§¨©¥§¦©§¥¦¥
.dxifbd azk z` ecia wifgn -dépéî àîøîì àòaelhil dvx - §¨§¦§¨¦¥

cin ,epnndòìa.l`iaec,éøîàc àkéàl`ixab cnily zngny ©§¨¦¨§¨§¥
,l`xyi lr zekfàáéúk äåä ázëéîla` ,zxbi`déåä àì ízçéî ¦§©£¨§¦¨¦§©Ÿ£¥

.àîúçe,àîúç äåä énð ízçéî óà éøîàc àkéà`l`déòìaãk ©§¨¦¨§¨§¥©¦§©©¦£¨©§¨©§©§¥
dépéî dì ÷éçîe ,dnizgd dwgnp l`iaec erlayk -eðééäef - ¨¥¨¦¥©§

,daiqdàâøk áéäéc àkéà ñøôc àúeëìîácqn minlyny yi - ¦§©§¨§¨©¦¨§¨¦©§¨
,dxifbd dnzgpy oeikàâøk áéäé àìc àkéàåmpi`y yie - §¦¨§Ÿ¨¦©§¨

.dnizgd dwgnp ik ,minlyn
l`ipcl xn`e l`ixab siqed(k i my)'àa ïåé øN äpäå àöBé éðàå'- ©£¦¥§¦¥©¨¨¨

xaky itl ,igxk lr `v` ,jelnl oei zekln ly dpnf ribi xy`k
.inewna `eai oei xye dxifb dxfbpéåò éåògeeve l`ixab wrv - ¨¥¨¥

,l`xyia oei elyni `ly jk lrdéa çbLàc àkéìåernyp `le - §¥¨§©§©¥
eixac.[

iepir `id dvigx zripny xewnd z` xxal zxfeg `xnbd
:mixetkd meia dxeq`eàîéà úéòa éàå,xen` dvxz m` -äöéçø §¦¨¦¥¨§¦¨

ïì àðî éepò éøwéàcdripny epcnl okidn -,iepir `xwp dvigxn §¦§¥¦§¨¨
áéúëc ,àëäîjlnd dnly ixaca(ek a '` mikln)ïäkä øúéáàìe' ¥¨¨¦§¦§¤§¨¨©Ÿ¥

éãN ìò Cì úúðò ,Cìnä øîààì äfä íBiáe ,äzà úåî Léà ék ,E ¨©©¤¤£¨Ÿ¥©¨¤¦¦¨¤©¨©©¤Ÿ
øLà ìëa úépòúä éëå ,éáà ãåc éðôì 'ä ïBøà [úà] úàNð ék Eúéîà£¦¤¦¨¨¨¤£¦§¥¨¦¨¦§¦¦§©¦¨§Ÿ£¤

.'éáà äpòúä,melya`n gxay zra cecl rx`y dny epcnl ¦§©¨¨¦
.iepir `xwpãåãa déa áéúëedry dze`a(hk fi 'a l`eny)eøîà ék' §¦¥§¨¦¦¨§

éòå ,áòø ,íòä,'øaãna àîöå ,ó,epiide,íénî 'àîöå' íçlî 'áòø' ¨¨¨¥§¨¥§¨¥©¦§¨¨¥¦¤¤§¨¥¦©¦
la`éò'éànî 'ó,dn zngn -äöéçøî ,åàì,dvigxn rpnpy - ¨¥¦©¨¥§¦¨

.iepir zaygp dvigxn dripndy o`kne
:`xnbd dgecìcðqä úìéòpî àîìéãåzngn sir did cec `ny - §¦§¨¦§¦©©©§¨

.milrpn lrp `lyàëäî ÷çöé éaø øîà àlà`ed 'sir'y cnlp ¤¨¨©©¦¦§¨¥¨¨
xn`py ,dvigx zripnn(dk dk ilyn),'äôéò Lôð ìò íéø÷ íéî'ixd ©¦¨¦©¤¤£¥¨

:`xnbd dywn .dtir ytpd ugx `ly onf lkyàîìéãådtir §¦§¨
drpnp ik ytpdáéúk éî :àøîâä úöøúî .äiúMîe`a mindy ¦§¦¨¦§¦

'äôéò Lôða'ixd ,dizy epiidc,áéúk 'äôéò Lôð ìò'epiidc §¤¤£¥¨©¤¤£¥¨§¦
.uegan sebd lr d`ad dvigx

:`xnbd zxxanezripnïì àðî ìcðqä úìéòð.iepir `idyáéúëc §¦©©©§¨§¨¨¦§¦
melya`n gxayk ceca(l eh 'a l`eny),íéúéfä äìòîá äìò ãåãå'§¨¦Ÿ¤§©£¥©¥¦

úìéòpî åàì ,éànî óçé ,'óçé CìBäå ,éeôç Bì Làøå ,äëBáe äìòŸ¤¤§Ÿ¨§¥¨¥¨¥¦©¨¦§¦©
.ìcðqä,cec mr rx`y dn llka did lcpqd zlirp zripny ,ixd ©©§¨

.[lirl `aenk] 'iepir' aezkd dpik mze`y
:`xnbd dgecàîìéãåsgià÷èøîe àéñeqî`ly ,eheye qeqn - §¦§¨¦§¨©§§¨

.akxl dn lr el did,àëäî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨
el xn`p mihayd zxyr lr diryi la`zdyk(a k diryi)Cì'¥

éðúî ìòî ÷Nä zçzôeéìâø ìòî õìçú Eìòðå ,Eïk Nòiå' áéúëe ,'E ¦©§¨©©¥©¨§¤§©©§©£Ÿ¥©©§¤§¦©©©¥
.'óçéå íBøò Cìäixde'óçé'o`k xen`d,éànî,`edúìéòpî åàì ¨Ÿ¨§¨¥¨¥¦©¨¦§¦©

,ìcðqäs` ,ok m` .miqeq lr akxl libx did `l diryi ixdy ©©§¨
.`ed lcpqd zlirpn 'sgi' ea xn`py ceca

:`xnbd dgecàîéàåeilrpn ulgy epiid diryia xen`d 'sgi' §¥¨
jlde miaehd,éëä àîéz àì éàc .íéàleènä íéìòðîasgi `l` §¦§¨¦©§¨¦§¦Ÿ¥¨¨¦

mb ike ,eheytk'íBøò'yxtz my xen`dàlà .Lnî íBøòi`cea ¨¨©¨¤¨
jldyénð àëä ,íééeìa íéãâáajldy.íéàleènä íéìòðîa ¦§¨¦§¦¨¨©¦§¦§¨¦©§¨¦

àëäî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà(dk a dinxi),óçiî Cìâø éòðî' ¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨¦§¦©§¥¦¨¥
ðBøâe.'äàîvî C,l`xyia rixzd `iapdyàèçä ïî Cîöò éòðî §¥¦¦§¨¦§¦©§¥¦©¥§

óeçé éãéì Cìâø àáé àlL éãke ,zelba iklzykì éòðîðBLíéøácî C §¥¤Ÿ¨Ÿ©§¥¦¥¦¦§¦§¥¦§¨¦
ðBøb àáé àlL éãk íéìèa.äàîö éãéì C`ll `ed 'sgi'y o`kne §¥¦§¥¤Ÿ¨Ÿ§¥¦¥¦§¨

.zelba mikledd jxck ,llk lrpn
zripne :`xnbd zxxanáéúëc .ïì àðî éepò éøwéàc ähnä LéîLz©§¦©¦¨§¦§¥¦§¨¨¦§¦

awril oal ixaca(p `l ziy`xa)íéLð çwz íàå éúða úà äpòz íà'¦§©¤¤§Ÿ©§¦¦©¨¦
,'izpA lr©§Ÿ©
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ezny in` cenr fr sc ± iyily wxt`nei
íéãáä ùåáì.l`ipc xtqa l`ixab `ed Ðàøåðã àñìåô.xe` ly zelwn Ðúãáò àì éà
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íéìçb eðpèöð àì àìîìéàexaryk,ìàéøáb ìL Bãéì áeøk ìL Bãiî ¦§¨¥Ÿ¦§©§¤¨¦¦¨¤§§¨¤©§¦¥

ìàøNé ìL ïäéàðBNî eøéizLð àì.èéìôe ãéøN Ÿ¦§©§¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦
áéúëe(`i h my)áéLî ,åéðúîa úñwä øLà íécaä Láì Léàä äpäå' §¦§¦¥¨¦§ª©©¦£¤©¤¤§¨§¨¥¦

äòL dúBàa ïðçBé éaø øîà] .'éðúéeö øLàk éúéNò ,øîàì øác̈¨¥Ÿ¨¦¦©£¤¦¦¨¦¨©©¦¨¨§¨¨¨
àøeðc éñìet ïézéL eäeéçîe ,ãBbøtä éøBçàî ìàéøáâì eàéöBä- ¦§©§¦¥¥£¥©©§©§¦¦§¥§¨

e .y` ly zelwna zekn miyy edekidezãáò àì éà ,déì eøîà- ¨§¥¦Ÿ£©§§
,llk milgbd z` lhep ziid `l m`.zãáò àìeid ,xnelk Ÿ£©§§

'd dvxzi ile` xacd z` zigcy mixne`e jze` miwicvn
la` .l`xyilzãáò éà,ziyry oeik -Ceã÷ôãk zãáò àì éànà ¦£©§§©©Ÿ£©§§¦§©§

.jeeivy itk jnvra zlhp `l recn -zãáòc ,ãBòåxg`l - §©£©§§
ike ,zeprxetd z` z`adyCì úéìy rcei jpi` -ìò ïéáéLî ïéà ¥¨¥§¦¦©

äì÷ìwäzayd recne ,eglynl rx xyal xfeg gily oi` - ©©§¨¨
.z`f ziyry

l`ixab z` e`ivedy xg`ldeúééà[e`iad-],ìàéaeãì`edy ©§©§¦¥
éàñøôc àøN,miqxtd lr minya dpennd xyd -déî÷Bàå ¨¨§©§¨¥§§¥

dé÷éøça,l`ixab ly enewna edecinrde -ãçàå íéøNò LnLå ©£¦¥§¦¥¤§¦§¤¨
áéúëc eðééä .íBél`ipcl l`ixab ixaca(bi i l`ipc),úeëìî øNå' ©§¦§¦§©©§

íéøNä ãçà ìàëéî äpäå ,íBé ãçàå íéøNò écâðì ãîò ñøẗ©Ÿ¥§¤§¦¤§¦§¤¨§¦¥¦¨¥©©©¨¦
.'ñøô éëìî ìöà íL ézøúBð éðàå ,éðøæòì àa íéðLàøäz`f xkyae ¨¦Ÿ¦¨§¨§¥¦©£¦©§¦¨¥¤©§¥¨¨

déì eáäélr oehly l`iaecl epzp -àúååøôe ,éëìî ãçå ïéøNò §©¥¤§¦§©©§¥©§¨¨
âéäLîc.dkelnd lnp `xwpd mia lnp lre -øîàl`iaec §©§¦¨©

,dlrn ly `ilntlàbøkàa ìàøNéì éì eáéúkeidiy il eazk - §¦¦§¦§¨¥§©©§¨
,zlebleb qn mdn zeabl izne`l micareyn l`xyi.déì eáúk̈§¥

,ywia ceréì eáéúks`yïðaøeidi [minkgd-],àbøkàaeeáúk §¦¦©¨¨§©©§¨¨§
ízçéîì eòác àðcéòa .déì,dxifbd lr mezgl ecnry drya - ¥§¦¨¨§¨§¦§©

ãBbøtä éøBçàî ìàéøáb ãîò[edeyxb myl],øîàåmiie`x ike ¨©©§¦¥¥£¥©©§§¨©
z` gayn `xwnd `lde ,l`xyi inkga helyl zene`d

xne`e minkgd(a fkw mildz),úáL éøçàî ,íe÷ éîékLî íëì àåL'¨§¨¤©§¦¥§©£¥¤¤
.'àðL Bãéãéì ïzé ïk ,íéáöòä íçì éìëà,eyxceBãéãéì ïzé ïk' éàî Ÿ§¥¤¤¨£¨¦¥¦¥¦¦¥¨©¥¦¥¦¦

L íéîëç éãéîìz ìL ïäéúBLð elà ÷çöé éaø øîà ,'àðLod s` ¥¨¨©©¦¦§¨¥§¥¤¤©§¦¥£¨¦¤
äfä íìBòa äðéL úBãcðn,cenll ekldy odilral zepiznnyk §©§¥¨¨¨©¤

úBëBæåjk meyn,àaä íìBòìicinlzd ly mxky lecby oky lke §¨¨©¨
,mnvr minkgåéìò eçébLä àìå.l`ixab lr -øîàl`ixab,åéðôì §Ÿ¦§¦¨¨¨©§¨¨

,íéðæàî óëa íìBòä úBneà éîëç ìk eéäé íà ,íìBò ìL BðBaø¦¤¨¦¦§¨©§¥¨¨§©Ÿ§©¦
ç Léà ìàiðãå,äiðL óëa úBãeîikeøîà .ílek úà òéøëî àöîð àì §¨¦¥¦£§©§¦¨Ÿ¦§¨©§¦©¤¨¨©

,åéðôì eøîà .éða ìò úeëæ ãnìnL äæ àeä éî ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¤§©¥§©¨©¨§§¨¨
ìàéøáb ,íìBò ìL BðBaø.`ed.àáé íäì øîàedfeøîàpLixaca ¦¤¨©§¦¥¨©¨¤¨Ÿ¤¤¡©

[lirl `xnbd d`iady] l`ipcl l`ixabéøáãa éúàá éðàå','E ©£¦¨¦¦§¨¤

.cebxtd jezl izay jizxkfdy zekfaìeòéì ,eäì øîàqpki - ¨©§¥
e ,l`ixabeäeìéiòà.edeqipkd - ©©§

àúàl`ixabdéçkLàe`vne -déãéa dézøbéàì déì è÷ðc ìàéaeãì ¨¨©§§¥§¦¥§¨©¥§¦©§¥¦¥
.dxifbd azk z` ecia wifgn -dépéî àîøîì àòaelhil dvx - §¨§¦§¨¦¥

cin ,epnndòìa.l`iaec,éøîàc àkéàl`ixab cnily zngny ©§¨¦¨§¨§¥
,l`xyi lr zekfàáéúk äåä ázëéîla` ,zxbi`déåä àì ízçéî ¦§©£¨§¦¨¦§©Ÿ£¥

.àîúçe,àîúç äåä énð ízçéî óà éøîàc àkéà`l`déòìaãk ©§¨¦¨§¨§¥©¦§©©¦£¨©§¨©§©§¥
dépéî dì ÷éçîe ,dnizgd dwgnp l`iaec erlayk -eðééäef - ¨¥¨¦¥©§

,daiqdàâøk áéäéc àkéà ñøôc àúeëìîácqn minlyny yi - ¦§©§¨§¨©¦¨§¨¦©§¨
,dxifbd dnzgpy oeikàâøk áéäé àìc àkéàåmpi`y yie - §¦¨§Ÿ¨¦©§¨

.dnizgd dwgnp ik ,minlyn
l`ipcl xn`e l`ixab siqed(k i my)'àa ïåé øN äpäå àöBé éðàå'- ©£¦¥§¦¥©¨¨¨

xaky itl ,igxk lr `v` ,jelnl oei zekln ly dpnf ribi xy`k
.inewna `eai oei xye dxifb dxfbpéåò éåògeeve l`ixab wrv - ¨¥¨¥

,l`xyia oei elyni `ly jk lrdéa çbLàc àkéìåernyp `le - §¥¨§©§©¥
eixac.[

iepir `id dvigx zripny xewnd z` xxal zxfeg `xnbd
:mixetkd meia dxeq`eàîéà úéòa éàå,xen` dvxz m` -äöéçø §¦¨¦¥¨§¦¨

ïì àðî éepò éøwéàcdripny epcnl okidn -,iepir `xwp dvigxn §¦§¥¦§¨¨
áéúëc ,àëäîjlnd dnly ixaca(ek a '` mikln)ïäkä øúéáàìe' ¥¨¨¦§¦§¤§¨¨©Ÿ¥

éãN ìò Cì úúðò ,Cìnä øîààì äfä íBiáe ,äzà úåî Léà ék ,E ¨©©¤¤£¨Ÿ¥©¨¤¦¦¨¤©¨©©¤Ÿ
øLà ìëa úépòúä éëå ,éáà ãåc éðôì 'ä ïBøà [úà] úàNð ék Eúéîà£¦¤¦¨¨¨¤£¦§¥¨¦¨¦§¦¦§©¦¨§Ÿ£¤

.'éáà äpòúä,melya`n gxay zra cecl rx`y dny epcnl ¦§©¨¨¦
.iepir `xwpãåãa déa áéúëedry dze`a(hk fi 'a l`eny)eøîà ék' §¦¥§¨¦¦¨§

éòå ,áòø ,íòä,'øaãna àîöå ,ó,epiide,íénî 'àîöå' íçlî 'áòø' ¨¨¨¥§¨¥§¨¥©¦§¨¨¥¦¤¤§¨¥¦©¦
la`éò'éànî 'ó,dn zngn -äöéçøî ,åàì,dvigxn rpnpy - ¨¥¦©¨¥§¦¨

.iepir zaygp dvigxn dripndy o`kne
:`xnbd dgecìcðqä úìéòpî àîìéãåzngn sir did cec `ny - §¦§¨¦§¦©©©§¨

.milrpn lrp `lyàëäî ÷çöé éaø øîà àlà`ed 'sir'y cnlp ¤¨¨©©¦¦§¨¥¨¨
xn`py ,dvigx zripnn(dk dk ilyn),'äôéò Lôð ìò íéø÷ íéî'ixd ©¦¨¦©¤¤£¥¨

:`xnbd dywn .dtir ytpd ugx `ly onf lkyàîìéãådtir §¦§¨
drpnp ik ytpdáéúk éî :àøîâä úöøúî .äiúMîe`a mindy ¦§¦¨¦§¦

'äôéò Lôða'ixd ,dizy epiidc,áéúk 'äôéò Lôð ìò'epiidc §¤¤£¥¨©¤¤£¥¨§¦
.uegan sebd lr d`ad dvigx

:`xnbd zxxanezripnïì àðî ìcðqä úìéòð.iepir `idyáéúëc §¦©©©§¨§¨¨¦§¦
melya`n gxayk ceca(l eh 'a l`eny),íéúéfä äìòîá äìò ãåãå'§¨¦Ÿ¤§©£¥©¥¦

úìéòpî åàì ,éànî óçé ,'óçé CìBäå ,éeôç Bì Làøå ,äëBáe äìòŸ¤¤§Ÿ¨§¥¨¥¨¥¦©¨¦§¦©
.ìcðqä,cec mr rx`y dn llka did lcpqd zlirp zripny ,ixd ©©§¨

.[lirl `aenk] 'iepir' aezkd dpik mze`y
:`xnbd dgecàîìéãåsgià÷èøîe àéñeqî`ly ,eheye qeqn - §¦§¨¦§¨©§§¨

.akxl dn lr el did,àëäî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨
el xn`p mihayd zxyr lr diryi la`zdyk(a k diryi)Cì'¥

éðúî ìòî ÷Nä zçzôeéìâø ìòî õìçú Eìòðå ,Eïk Nòiå' áéúëe ,'E ¦©§¨©©¥©¨§¤§©©§©£Ÿ¥©©§¤§¦©©©¥
.'óçéå íBøò Cìäixde'óçé'o`k xen`d,éànî,`edúìéòpî åàì ¨Ÿ¨§¨¥¨¥¦©¨¦§¦©

,ìcðqäs` ,ok m` .miqeq lr akxl libx did `l diryi ixdy ©©§¨
.`ed lcpqd zlirpn 'sgi' ea xn`py ceca

:`xnbd dgecàîéàåeilrpn ulgy epiid diryia xen`d 'sgi' §¥¨
jlde miaehd,éëä àîéz àì éàc .íéàleènä íéìòðîasgi `l` §¦§¨¦©§¨¦§¦Ÿ¥¨¨¦

mb ike ,eheytk'íBøò'yxtz my xen`dàlà .Lnî íBøòi`cea ¨¨©¨¤¨
jldyénð àëä ,íééeìa íéãâáajldy.íéàleènä íéìòðîa ¦§¨¦§¦¨¨©¦§¦§¨¦©§¨¦

àëäî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà(dk a dinxi),óçiî Cìâø éòðî' ¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨¦§¦©§¥¦¨¥
ðBøâe.'äàîvî C,l`xyia rixzd `iapdyàèçä ïî Cîöò éòðî §¥¦¦§¨¦§¦©§¥¦©¥§

óeçé éãéì Cìâø àáé àlL éãke ,zelba iklzykì éòðîðBLíéøácî C §¥¤Ÿ¨Ÿ©§¥¦¥¦¦§¦§¥¦§¨¦
ðBøb àáé àlL éãk íéìèa.äàîö éãéì C`ll `ed 'sgi'y o`kne §¥¦§¥¤Ÿ¨Ÿ§¥¦¥¦§¨

.zelba mikledd jxck ,llk lrpn
zripne :`xnbd zxxanáéúëc .ïì àðî éepò éøwéàc ähnä LéîLz©§¦©¦¨§¦§¥¦§¨¨¦§¦

awril oal ixaca(p `l ziy`xa)íéLð çwz íàå éúða úà äpòz íà'¦§©¤¤§Ÿ©§¦¦©¨¦
,'izpA lr©§Ÿ©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

ezny in` cenr fr sc ± iyily wxt`nei
íéãáä ùåáì.l`ipc xtqa l`ixab `ed Ðàøåðã àñìåô.xe` ly zelwn Ðúãáò àì éà

.llk Ðúãáò àìd"awd aeyi ile` xacd z` `ed dgec xnel jze` miwicvn epiide Ð

.mdl dvxzie epexgnêåã÷ôãëzxn` dz`e miaexkl zepian milgbd lhep dz` `dzy Ð

.jl mzzl aexkd l`äé÷éøçá.enewna Ðéãâðì ãîåò.l`ipcl ok xn` l`ixab Ð

âéäîùîã àúååøôå.h"xet oixewy lnp Ð

âéäîùîã`edy itl ,iqxt oeyla zekln xac Ð

.dpyd y`xa opixn`ck zeilbxn my dlrn

àâøëà.`zlbleb sqk ='åëå íëì àåùxnelk Ð

mixeqn minkgd zeidl zene`d mipebd melk

mcia?mdizeyp s`y ogayn `xwnd `lde

zepne` ilra mkl `ey .odipirn dpiy zeccpn

mgl ilke` ,mzk`lnl mixg`ne minikynd

zepefn mlerd z` ofd ozi ok dribiae avra

`py ecicil dqpxte.eliaya dpiy ccpy inl Ð

êéøáãá éúàá.ja izxacy lr Ðäéçëùà
øù äðäå àöåé éðàå .àúøâéà è÷ð äåäã ìàéáåãì

àá ïåélr `v` `al oei zekln onf ribdyke Ð

.inewna `ai oei xye dxfb dxfbp xaky ,igxkéåò
éåògeve wrv Ðelyni `ly z`f lr l`ixab

.l`xyia oei iklnúàùð éë 'åâå ïäëä øúéáàìå
éáà ãåã éðôì 'ä ïåøà úàiptn gxea didyk Ð

.melya`éáà äðòúä øùà ìëá úéðòúä éëåÐ

melya` iptn cec ly ezgixa z`xwpy epcnl

`nve sire arx mrd exn` ik" aizke .iepir

."xacnaäôéò ùôð ìò íéø÷ íéî`nl` Ð

dil ixwe ,lcpqd zlirpn `le sir ixwin dvigxn

."ia` dprzd xy` lka" aizkc iepirà÷èøîÐ

.qeqd heyïë ùòéå`l diryi .aizk diryia Ð

zlirpa dicic sgie ,miqeq zakxna libx did

inp cecc segi lr dlbi `ede ,`ed lcpq

.`ed lcpqd zlirpncóåçé éãéì êìâø àåáé àìù
.dleba jz`va Ð

íà
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didy "lk` `l zeceng mgl"` `l` i`w dkiq` e`l `xwc zeprzdl `nlic zeywdl oi`e

mgl lke`e zeceng mgl lke` epi`y in `ed iepir e`l i`d :xnel yie ?dlik`a eytp dprn

.llk jq did `ly i`w dkiq` i`ce `l` ,xg` dwyn dzeye oii dzey epi`e ,xg`

ïðúã"`aiwr iax xn`" wxta Ð 'ebe eaxwa mink `aze aizkc diizyk `idy dkiql oiipn

di`x oi`y it lr s` :dlr xn`w (`,et) zaya

:dnize ."eaxwa mink `aze" ,xacl xkf Ð xacl

iziin (mye `,al dcp) "mizek zepa" wxtac

l`xyi ipa iycw z` ellgi `le :`ipzc `ziixa

`kdn `ni` zira i`e .dzeyk jqd z` zeaxl

`xwirnc ,dyw `zyde 'ebe "eaxwa mink `aze"

ixacn di`x iziin xcde `ziixe`cn di`x iziin

ikdc xnel yie !xacl xkf `l` epi`y dlaw

dkiq xeq`l weqt epl did `l elit` :xn`w

."`aze"c `xwn opaxcn ixqinl ol ded `ziixe`c

,`nlra `zknq` inp "ellgi `le"c `xw :inp i`

opiyxcckl `l` `z` `yxc i`dl e`l exwirc

miycw oillgn miycw :(a,b) migafc `nw wxta

od el`" wxt seqae .miycw oillgn oileg oi`e

lah lke` dipin opitli (`,bt oixcdpq) "oitxypd

meic miiepir lkc mz epiax yxite .dzinac

`zknq` i`xwe ,opaxcn `l` edpzil mixetkd

m`e :onwl xn`dc dizye dlik`n xal ,`nlra

epi`e ekxck ugex d`evae hiha jlkeln did

epi`e ekxck jq ey`xa oihhg el yiy in ,yyeg

:opixn` (`,f) `nw wxta zezixk zkqnae .yyeg

l`xyi eza oa (mirnl) dnexz ly ony jqy odk

did `ziixe`c ied i`e .yyeg epi`e ea lbrzn

jeql mc` xzene .opaxcn `l` ,oipr lka xeq`

meia `l` dizyk dkiq xqz`c ogky` `lc alga

wxtc `idd ik ,d`pd ixeqi`ae dnexzae mixetkd

dizxal siiy `piax :(a,dk migqt) "dry lk"

jxck `ly dil xn` cr 'eke dlxrc iwxdeba

iab lr lwqpd xey ly ig alge .`pciar `w ez`pd

ixeqi`c meyn xeq` Ð jzedn `d xeht Ð ezkn

,xzen d`pd ixizdc alg la` .edpip d`pd

`le"c `zknq` `ki`c meyn xeq` dnexzae

la` .beprz meyn exq` mixetkd meiae "ellgi

`llk .zeklkeln eici e` ,ixy d`etx meyn

.ixy Ð beprz liaya epi`c `kid :`zlinc

ïééðîÐ 'ebe `aze aizkc dizyk `idy dkiql

xnbinl `cenlz jixhvi` i`n` :il dniz

`wtp `xw i`dn `d ?"izkq `l jeqe"n dkiq

zaya `id oizipzne 'eke "eaxwa mink `aze"n

il d`xpe !(`,et) "`aiwr iax xn`" wxta

`azec `xw i`d `l` aizk `l i`c ,jixhv`c

dpi`y dkiq elit` oixqe` epiid 'eke eaxwa mink

l`ipcc `xwn izii` ikdl ,dizyk ,beprz ly

aizkcn beprz ly dkiqn `l` rpnp `ly rnync

`l l`ipcc `xw `l` aizk `l i`e "zeprzdl"

didy xrv ly oipiipr dnkc dkiq opixq` ded

cg `nlicc mzdn opixnb `le ,eytp xrvne dprn

Ð `l dkiq la` opixq` ded dyry oiiepir x`yn

dkiqc 'ebe "mink `aze"c `xwn ol rnyn `w

slinl ol jixhvi` "`aze"c `xwnc :cere .dizyk

xnbinl jiiy `l dnexzac dzeyk jqc dnexz iab

.l`ipcc `xwn
meyn
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äìëéä çút äpäå úéîéðtä 'äçaænä ïéáe íìeàä ïéa ' ©§¦¦§¦¥¤©¥©¥¨¨¥©¦§¥©

ìëéä ìà íäéøçà Léà äMîçå íéøNòkääîã÷ íäéðôe ' §¤§¦©£¦¨¦£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨
äîã÷ íéåçzLî änäåLîMìíäéðôe" øîàpL òîLnî ." §¥¨¦§©£¦¥§¨©¨¤¦©§©¤¤¡©§¥¤

íäéøBçàL òãBé éðéà ,"äîã÷ìëéä ìàääî àlà ?' ¥§¨¥¦¥©¤£¥¤¤¥©¤¨©
ìëéä ìà íäéøçà" øîBì ãeîìzä'"¯eéäL ãnìî ©§©£Ÿ¥¤¤¥©§©¥¤¨

LBãwä Bì øîà .ähî étìk ïéæéøúî eéäå ,ïîöò ïéòøBt§¦©§¨§¨©§¦¦§©¥©¨¨©©¨
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"íékøa íéî íéná éðøáòiå óìà ãîiå" ,íééñôà ãò øBáòì øzenL¯ãò øBáòì øzenL ïàkî ¤¨©£©©§©¦©¨¨¤¤©©£¦¥¦©©¦©¦¦§¨¦¦¨¤¨©£©

"íéðúî éî éðøáòiå óìà ãîiå" ,íékøa¯ãîiå" Cìéàå ïàkî ,íéðúî ãò øBáòì øzenL ïàkî ¦§©¦©¨¨¤¤©©£¦¥¦¥¨§©¦¦¨¤¨©£©¨§©¦¦¨§¥¨©¨¨
."øáòì ìëeà àì øLà ìçð óìà¯éeçéña epøéáòé ìBëé .àiî éôéãøc ìçð éðàL :éiaà øîà ¤¤©©£¤Ÿ©©£Ÿ¨©©©¥¨¥©©¦§¦¦©¨¨©£¦¤§¦

¯" øîBì ãeîìzeçN éî íénä eàâ ék?eçN éî éàî ,"¯ì ïéøB÷ ïkL ,àèeiL,àçééñ àèééL ©§©¦¨©©¦¥¨©¥¨¦¨¤¥¦§¨§¨¨§¨
äpè÷ éðøeáa epøéáòé ìBëé¯äìBãb éðøeáa epøéáòé ìBëé ,"èéL éðà Ba Cìz ìa" øîBì ãeîìz ¨©£¦¤§§¦§©¨©§©©¥¥¢¦©¦¨©£¦¤§§¦§¨

?òîLî éàî ,"epøáòé àì øécà éöå" øîBì ãeîìz¯àì :óñBé áø íbøúîãkìéæúúðéôña déa ©§©§¦©¦Ÿ©©§¤©©§©§¦§©§¥©¥¨¥¦¥¦§¦©
dðéæBâz àì éúaø éðøeáe ,ïéãéiöøBáòì úeLø Bì ïéà úånä Càìî óà :éæt ïa äãeäé éaø øîà . ©¨¦§¦©¨¦¨§¦¨¨©©¦§¨¤¨¦©©§©©¨¤¥§©£
Ba Cìz ìa" àëä áéúk ,BëBúaéðàíeMî ñçðt éaø øîà ."õøàa èeMî" íúä áéúëe "èéL §§¦¨¨©¥¥¢¦©¦§¦¨¨¦¨¨¤¨©©¦¦§¨¦

òébäL ïåék ,íéáâç éðø÷ì äîBc äléçza íéLãwä éLã÷ úéaî àöBiä ïéòî :äàøBtö àðeä áø©¨¦¨¨©§¨©¥¦¥¨§¥©¢¨¦©§¦¨¤§©§¥£¨¦¥¨¤¦¦©
ìà òébäL ïåék áøò ìL èeçk äNòð íìeàì òébäL ïåék ,éúL ìL èeçk äNòð ìëéä çúôì§¤©¥¨©£¤§¤§¦¥¨¤¦¦©¨¨©£¤§¤¥¤¥¨¤¦¦©¤
íéî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ïðúc eðééäå .ïè÷ Ct éôk äNòð äøæò çút¤©£¨¨©£¤§¦©¨¨§©§¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¦
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יומא. פרק שמיני - יום הכפורים דף עז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc `nei(iyiy meil)

LéîLzî 'äpòz íà',ozper rpnzy -úBøvî 'çwz íàå'`yzy - ¦§©¤¦©§¦§¦¦©¦¨
.`id iepir yinyz zripny ixd .odilr zetqep miyp

:`xnbd dywnúBøvî éãéàå éãéà àîéàåizyy xn`p `nye - §¥¨¦¦§¦¦¦¨
l` ,weqtd yxtzi jke ,zetqep miyp `yi `ly od zexdf`d

:`xnbd zvxzn .zetqep miyp gwzy jka izepa z` dprzéî¦
'çwz íà' áéúkixd ,'dprz m`'l yexit df did f`y'çwz íàå' §¦¦¦©§¦¦©

,áéúk.`id ztqep dxdf`y rnyne §¦
:`xnbd dywn,úBøvî éãéàå éãéà àîéàåy `l`ãç['gwz m`'] §¥¨¦¦§¦¦¦¨©

déãéc úBøöìil` ze`eypd oze`l -`ly ,dtlfe ddla ,xak e §¨¦¥
,lgxe d`ll zeey zexiab oze` dyriãçå['dprz m`e']úBøöì §©§¨

àîìòî déì ïééúàcyxtzi jkae .zexg` miyp odilr `yi `ly - §©§¨¥¥¨§¨
'dprz m`'àéîecoipr eze`a -éî :àøîâä úöøúî .'çwz íà'c §¨§¦¦©¦

,'äpòz íàå çwz íà' áéúkexidfd dligzy yxtl xyt` f`y §¦¦¦©§¦§©¤
jk xg` wxe ,olawl dy`l dyw xzeiy ,zexf miyp gwi `ly
oiicr ,zexf opi`y it lr s`y ,dtlfe ddla lr elit` xidfd

`ld .dy`l od zeyw,áéúk 'çwz íàå äpòz íà'ipa jxc oi`e ¦§©¤§¦¦©§¦
.dywd lr jk xg`e dligz lwd lr xidfdl mc`

:`xnbd dywnéø÷éà dôeb LéîLz àä ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¨©§¦¨¦§¥
éepò,ezripn `le ,iepir `xwp envr yinyzd ixd -áéúëc ¦¦§¦

dpic mr mky dyrna(a cl ziy`xa)úöøúî .'äpòéå dúà ákLiå'©¦§©Ÿ¨©§©¤¨
,déì øîà :àøîâäs`íúädpeekdúBøçà úBàéaî dpéòL- ¨©¥¨¨¤¦¨¦¦£¥

.minid x`ya dpnn rpnp aey ,el dzee`zde dilr `ay xg`ly
:mixetkd meia dvigx ipic oipra `ziixaõBçøì øeñà ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦§

elit`k ,Bôeb úö÷îz` uegxl xeq`y myäéä íàå .Bôeb ìk ¦§¨§¨§¦¨¨
LLBç Bðéàå Bkøãk õçBø ,äàBöáe èéèa Cìëeìîlk ik ,xeqi`l §§¨§¦§¨¥§©§§¥¥

oke .zxzen beprz myl dpi`y dvigxCeñì øeñàelit`úö÷î ¨¨¦§¨
ïéèèç Bì eéäL Bà äìBç äéä íàå .Bôeb ìëk Bôeb[mirvt-],BLàøa §¨§¦¨¨¤¤¨£¨¦§Ÿ

,d`etxl `l` beprzl ezkiq oi`y.LLBç Bðéàå Bkøãk Cñ̈§©§§¥¥
äçéãî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,äMðî éác àðz[zvgex-]äMà ¨¨§¥§©¤©¨¦§¤©§¦¥¥§¦¨¦¨

z`dãédíéna úçà,mixetkd meiaúðúBðådnrdðéàå ÷Bðézì út ¨¨©©©©¦§¤¤©©¦§¥¨
úLLBç.dvigx xeqi`läöø àlL ,ï÷fä éànL ìò åéìò eøîà ¤¤¨§¨¨©©©©¨¥¤Ÿ¨¨

[rpnpy]ìéëàäìelit` mixetkd meia ohwd epa z`,úçà Bãéaik §©£¦§¨©©
.wepizd z` lik`dl ick uegxl xeq` zg` ci elit`y xaqeøæâå§¨§

åéìòe uegxl minkgãé ézLa ìéëàäì,íéxzeny mrd ecnliy ick ¨¨§©£¦¦§¥¨©¦
:`xnbd zxxan .df jxevl lehilàîòè éàî,ef dvigx exizd ©©£¨

àúáéL íeMî éiaà øîàlr drx gex dxynd cy ly eny - ¨©©©¥¦¦§¨
lr gexd z` xiarn mgla rbepyke ,zixgy olhp `ly micid

.elk`l dpkqe ,mgld
:mixetkd meia uegxl xzeny ote` dpeyd `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨

CìBäämixetkd meiaìBãbL éî éðt Bà Baø éðt Bà åéáà éðt ìéa÷äì ©¥§©§¦§¥¨¦§¥©§¥¦¤¨
epnî,dnkgaíéna Bøàeö ãò øáBò,jkl jixvykLLBç Bðéàå ¦¤¥©©¨©©¦§¥¥

.devn xacl `l` beprzl ezpeek oi`y itl ,dvigx xeqi` meyn
:`xnbd zwtzqnáøä ,eäì àéòaéàjledyéàî ,ãéîìz ìöà- ¦©§¨§¨©¥¤©§¦©

:`xnbd zhyet .xdpa xearl el xzen m`dáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©
déúéæç àðà ,äðç øa øa ÷çöé[eizi`x ip`-]éaâì ìæàc ,éøéòæì ¦§¨©©¨¨£¨£¦¥¦§¦¦§¨©§©¥

[lv`-],déãéîìz éMà øa àéiç áøiy` ax .mina ekxca xare ©¦¨©©¦©§¦¥
:di`xd z` dgec,øîà éMà áødyrnaéMà øa àéiç áø ,àeää ©©¦¨©©©¦¨©©¦

cinlzd,déaø éøéòæc déaâì ìæàc àeämby di`x o`kn oi` jkitl §¨©§©¥¦§¦¦©¥
.mina xearl xzen axl

:mixetkd meia mina xearl xzeny mitqep mipte`àøL àáø- ¨¨§¨
xizdàðéîé øáò éðáì[mewn my]éøét éøeèðì àiîa øáòîì- ¦§¥£©§¦¨§¥£©§©¨¦§¥¥¥

.mdizexit lr xenyl ick mixetkd meia xdpd ina xearløîà̈©
àéðz ,àáøì éiaà déì`ziixaãò ïéøáBò úBøét éøîBL ,Cì òéiñîc ¥©©¥§¨¨©§¨¦§©©¨§¥¥§¦©

íéna ïøàeö,mixetkd meiaïéLLBç ïéàå.dvigx xeqi` meyn ©¨¨©©¦§¥§¦
eaøz éa éðáì eäì àøL óñBé áø,[xtk my]àiîa øáòéîìmeia ©¥§¨§¦§¥¥©§§¥£©§©¨

mixetkdà÷øéôì éúéîìla` .axd zyxcl `eal ick -æéîìì- §¥¥§¦§¨§¥©
,mzial xefgl,eäì àøL àì.devn ef oi`y itlíà ,éiaà déì øîà Ÿ§¨§¨©¥©©¥¦

ïk,xefgl mdl xizn jpi`yïìéLëî äzàjkaàáì ãéúòìdpyl - ¥©¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ
,mzial xefgl mileki mpi`y itl dyxcl `ealn erpniy ,d`ad

.aeyl mb mdl xizdl yi `l`éøîàc àkéàdid dyrndy ¦¨§¨§¥
sqei axy ,jtidlìæéîì eäì àøLe éúéîì eäì àøLmdl xizd - §¨§§¥¥§¨§§¥©

e .mzial dixg` zkll s` mdl xizde dyxcl `ealdéì øîà̈©¥
éiçì éúéîì àîìLa ,éiaàik ,oaen ,`eal mdl zxzdy ,df xac - ©©¥¦§¨¨§¥¥§©¥

,devn ea yiàîòè éàî ìæéîì àlà,sqei ax aiyde .zxzdéãk ¤¨§¥©©©£¨§¥
.àáì ãéúòì ïìéLëî àäz àlL¤Ÿ§¥©§¦¨¤¨¦¨Ÿ

àcebà éîéé÷ eåä ,äãeäé áø øa ìàeîL áøå äãeäé áølr ecnr - ©§¨§©§¥©©§¨£¨§¥©¨
ztyãcöçc àøánà ,(àtt) øäðcxird len xdpd xarn mewna - ¦§©¨¨©©§¨§©§©

,ccvgéà÷ äåäå[cnr-]àñéb Cäî àtt øa éîøipyd exarn - ©£¨¨¥¨¦©¨¨¥©¦¨
dpd ly.xàì÷ eäì àîøml`ye ,elew `tt xa inx mixd -eäî §¨§¨¨©
øáòéîìxdpd z`àzòîL ìàLîì eëééaâì éúéîìmklv` `eal - §¥£©§¥¥§©©§§¦§©§©§¨

.dkld le`yl,eäééåøú éøîàc ìàeîLe áø ,äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨©§¥§¨§¥©§©§
øáBò,xdpd z` xearl xzen -úôç úçzî Bãé àéöBé àlL ãáìáe ¥¦§©¤Ÿ¦¨¦©©¥¤

[zty-].B÷eìç`ly erexf lr welgd iley diabi `ly ,xnelk £
zk`ln meyn xeq`e ,`ynk `l` yealnk d`xp epi`y ,ahxi

.d`vedäãeäé áø øa ìàeîL áø déì øîà ,éøîàc àkéàax `le] ¦¨§¨§¥¨©¥©§¥©©§¨
,[dcediàðéðz,[l`enye ax mya `le] `ziixaaàlL ãáìáe ,øáBò ¨¦¨¥¦§©¤Ÿ

.B÷eìç úôç úçzî Bãé àéöBé¦¨¦©©¥¤£
é÷úî,ìBçáe ,óñBé áø dì óàðåb éàä ékex`eev cr miribn mindy ©§¦¨©¥§¦©©§¨

,mind edethyi `ly dpkq yieéøL éî,mda xearl xzen m`d - ¦¨¥
áéúkäålgpd z` j`lnd ed`xdyk ,l`wfgi z`eapa ixde - §©§¦

dligza aezk ,miycwd ycew zian `eal cizrl `viyfn l`wfgi)

(b'íéñôà éî íéná éðøáòiå änàa óìà ãîiå'sl` j`lnd ccn - ©¨¨¤¤¨©¨©©£¦¥¦©©¦¥¨§¨¦
nn dn`cr `l` mind ewinrd `le ,lgpd z`ivi mew

,`ziixaa eyxce .miileqxwdøBáòì øzenL ,ïàkîmiribnd mina ¦¨¤¨©£
.íééñôà ãòxn`p jk xg`(c fn my)íéî íéná éðøáòiå óìà ãîiå' ©©§©¦©¨¨¤¤©©£¦¥¦©©¦©¦

'íékøamind ewinrd zeipyd dn` sl`a j`lnd ipxiardyke - ¦§¨¦
,eyxce ,miikxad cr.íékøa ãò øBáòì øzenL ,ïàkîjk xg`e ¦¨¤¨©£©¦§©¦

xn`p'íéðúî éî éðøáòiå óìà ãîiå'dn` sl`a ipxiardyke - ©¨¨¤¤©©£¦¥¦¥¨§¨¦
,eyxce ,mipznd cr mind eribd iyilydãò øBáòì øzenL ïàkî¦¨¤¨©£©

.íéðúîla`Cìéàå ïàkîxn`p(d fn my)àì øLà ìçð óìà ãîiå' ¨§©¦¦¨§¥¨©¨¨¤¤©©£¤Ÿ
,'øáòì ìëeà.mipznd lrn miribnd mina xearl xeq`y epcnle ©©£Ÿ

ìçð éðàL ,éiaà øîà,dpey miycwd ycwn `veid lgpd -éôéãøc ¨©©©¥©¦©©¦§¦¥
àiîmilgp x`y la` ,daexn ezpkqe dwfga mithey eininy - ©¨

.mda xearl xzen
:weqtd jynd z` zyxec `ziixadepøéáòé ìBëéiziid leki - ¨©£¦¤

lgp eze` z` xearl xzen `diy xneléeçéña,digya -ãeîìz §¦©§
øîBìweqtd jynda.'eçN éî íénä eàb ék'ji` zx`an `xnbd ©¦¨©©¦¥¨

:weqtdn ok rnynàèeiL ,'eçN éî' éàî,digy -ïkLmc` ipa ©¥¨¦¨¤¥
ì ïéøB÷àèéiL,dgeyy mc` -.àçéiñdaebl eribd mindy ,epiide ¦§©¨¨©¨¨

ly ezvexn wfeg zngny ,rnyne .digya `l` exaerl oi`y
.exaerl oi` digya s` ,dfd lgpd

:`ziixad dkiynnéðøeáa epøéáòé ìBëédpitq -ãeîìz ,äpè÷ ¨©£¦¤§§¦§©¨©§
øîBìlgpd eze`a xacnd weqta(`k bl diryi).'èéL éðà Ba Cìz ìa' ©©¥¤¢¦©¦

øîBì ãeîìz ,äìBãb éðøeáa epøéáòé ìBëé(my).'epøáòé àì øécà éöå' ¨©£¦¤§§¦§¨©§©§¦©¦Ÿ©©§¤
:`xnbd zx`anòîLî éàîdip` oiay weqtdn rnyn cvik - ©©§©

dphwwfeg aexn lgp eze`a xearl elkei `l dlecb dip` oiae
,ezvexnóñBé áø íbøúîãk,df weqtïéãéiö úðéôña déa ìéæz àì §¦§©§¥©¥Ÿ¥¦¥¦§¦©©¨¦

,mind ipt lr dhyd [dphw] miciiv zpitq ea jlz `l -éðøeáe§¦
äðéæBâz àì éúaø.epxarz `l dlecb dpitqe - ©¨¦Ÿ§¦¨

:lgp eze` oipra cerïéà úånä Càìî óà ,éft ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤©¦©©§©©¨¤¥
.BëBúa øBáòì úeLø Bìokyáéúëe ,'èéL éðà Ba Cìz ìa' àëä áéúk §©£§§¦¨¨©¥¤¢¦©¦§¦

íúä(f ` aei`)`a `edy `ed jexa yecwdl ohyd zaeyzaèeMî' ¨¨¦
,'õøàa,'hiy' `xwpy in lgpa jli `ly ,jk weqtd yxtzi ok m`e ¨¨¤

.zend j`ln `edy ohyd epiid
:lgp eze` oipra ceräàøBtö àðeä áø íeMî ñçðt éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¨¦¨¨

d ,[ixetivn-]ïéòîdfdäléçza ,íéLãwä éLã÷ úéaî àöBiädid ©§¨©¥¦¥¨§¥©¢¨¦©§¦¨
e ce`n wc egeliw,íéáâç éðø÷ì äîBceìëéä çúôì òébäL ïåék ¤§©§¥£¨¦¥¨¤¦¦©§¤©¥¨

äNòðdarèeçkäNòð íìeàì òébäL ïåék ,éúL ìLdarìL èeçk ©£¤§¤§¦¥¨¤¦¦©¨¨©£¤§¤
áøò,[izy ly hegn dard]äNòð äøæò çút ìà òébäL ïåék ¥¤¥¨¤¦¦©¤¤©£¨¨©£¤

dar egeliwïè÷ Ct éôk.ohw ckn jtypd mxfk -ïðúc eðééäå §¦©¨¨§©§¦§©
(e"n a"t zecin),íéî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¦
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קפה ezny ina cenr fr sc ± iyily wxt`nei
ùéîùúî äðòú íà.ozper ziaydl Ðúåøöî ç÷ú íàåsiqei `ly ernynk eriayd Ð

:opiqxb ikd .zexv odl`ni`e aizk gwz m`e gwz m` aizk in zexvn ici`e ici` `ni`e

gwz m`ec `inec `nlrn dil oiiz`c zexvl cge dicic zexvl cg zexvn ici`e ici`

aizk gwz m`e dprz m` dprz m`e gwz m` aizk inici` `ni`e :`yexit ikde Ð

izepa z` dprz m` xn`w ikde zexvn ici`e

gwz m` dprz m` aizk in odilr miyp gwil

"gwz m`e" dprz m`c yexit gwz m` iedilc

.`id izixg` `zlin ,aizkéãéàå éãéà àîéàå
äéãéã úåøöì ãç úåøöîddla dyri `ly Ð

m` :diray` xcde ,odl zeey zexiab dtlfe

ikd xzal edl oiiz`c zexv epiidc miyp gwz

."gwz m`e"c `inec ,`xazqn ikde ,`nlrnéî
äðòú íàå ç÷ú íà áéúë`nlrc zexv Ð

dil ded `yixae zepey`xd on odl zeyw

dil ded xcde ,`nlrc zexv` direay`l

yipi` irzyin `lc .dicic zexv` direay`l

lr seqale lwd lr dligz exidfdl ikd

.dywdúåøçà úåàéáîel de`zn dzidy Ð

.elv` dcnry minia dzpera dilr `a `le

zexg` zF`iAn Dpiry :izrny ip`e`ay Ð ¦¨¦¦

m`" `ni` ok m` :il `iywe .dkxck `ly dilr

dpri `ly diray` ikd inp "izepa z` dprz

ze`iaa dpiry :cere .zexg` ze`ian oze`

.dil irain zexg`äãé úà äçéãîgexy itl Ð

olhp `ly micia gwlpd mgld lr dxey drx

.`zaiy cyd mye ,zixgyìéëàäì äöø àìù
úçà åãéázzl lhep did `l zg` eci elit` Ð

.mixetkd meia ohw epal ztùùåç åðéàåÐ

.dvigx meynéøéô éøåèðìmdl eidy Ð

.xdpd xara miqcxtåáøú éá.xtkd my Ð

à÷øéôì.mixetkd meia oiyxec eidy Ðãéúòì
àáì`le li`ed e`eai `l zxg` dpyl Ð

.xefgle mind z` xearl mzxzd`xan`

ccvgc.ccvg len xdpd xarn mewn Ðúçúî
úôçlr ewelg iley diabdl ewelg zty Ð

lr `yepk `l` yealnk d`xp epi`c erexf

zilha `veid (`,fnw zay) xn xn`e ,etizk

.z`hg aiig zaya etizk lr zltewnéàä éë
àðååâ`ki`de ,mina ex`ev cr lirl ipzwc Ð

.mind edethyi `ly dpkqóìà ãîéåÐ

ycw zian `veid lgp l`wfgil d`xd j`lnd

sl` lke ,lcbe jlede hegk ezligz miycwd

did `l milyexil ueg `viyn jxe` dn`

.oilevxw in ,miqt` in `l` wenróìà ãîéåÐ

.mikxa cr ewinrde zeipyêìéàå ïàëîixw Ð

xeq` :`nl` ,"xearl lke` `l xy`" dil

.mipznn dlrnl xearlìçð éðàù`veid Ð

,mitcex einin eidy miycwd ycw zian

.mitheye xdn mikledéåçéñá.hiiya =ãåîìú
åçù éî íéîä åàâ éë øîåì.heyl zeie`x Ð

ãåã úéá çúôì.milyexil ueg oeiv `id Ð
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íåùîmz epiaxe .zixgy olhp `ly micid lr dxeyd drx gex i"yx yxit Ð `zaiy

rxb `lc mixetkd meia zixgy eici lehil xzen wepizl zt zpizp `lac :yxtn

hiha jlkeln jl oi`e .yyeg epi`e ekxck ugexy opixn`c d`evae hiha zeklkelnn

eipirle eipf`le enhegle eitl rbil i`yx epi`y ,zixgy eici lhp `ly dfn xzei d`evae

ci :(a,gw zay) "mivxy dpeny" wxta xn`ck

`kdc `zaiye .jln za meyn 'eke uvwz dtl

zt ozil `ayk lke`d lr dxeyy i`ed xg` oipr

lhp `l m` ezwpege mipy ynge rax` oa wepizl

.zixgy olhp xaky it lr s` dry dze`a eici

oi`y itl dfa eiykr oixdfp oi` mlerdy dne

oi`y enk ,zeiklnd el`a dxey drx gex dze`

.zebefd lre ielibd lr oixdfp
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"äpòz íà"¯"çwz íàå" ,LéîLzî¯.úBøvî ¦§©¤¦©§¦§¦¦©¦¨
!úBøvî éãéàå éãéà :àîéàå¯?"çwz íà" áéúk éî §¥¨¦¦§¦¦¦¨¦§¦¦¦©

.áéúk "çwz íàå"¯ãç ,úBøvî éãéàå éãéà :àîéàå¯ §¦¦©§¦§¥¨¦¦§¦¦¦¨©
úBøöì ãçå déãéc úBøöìïééúàã!àîìòî déì¯ §¨¦¥§©§¨§¨§¨¥¥¨§¨

íà äpòz íàå çwz íà áéúk éî ,çwz íàc àéîec§¨§¦¦©¦§¦¦¦©§¦§©¤¦
àä :ééaàì àtt áø déì øîà .áéúk çwz íàå äpòz§©¤§¦¦©§¦¨©¥©©¨§©©¥¨
!"äpòéå dúà ákLiå" áéúëc ,éepò éø÷éà dôeb LéîLz©§¦¨¦§¥¦¦§¦©¦§©Ÿ¨©§©¤¨

¯dpéòL íúä :déì øîàëk Bôeb úö÷î õBçøì øeñà :ïðaø eðz .úBøçà úBàéaîíàå ,Bôeb ì ¨©¥¨¨¤¦¨¦¦£¥¨©¨©¨¦§¦§¨§¨§¦
äàBöáe èéèa Cìëeìî äéä¯,Bôeb ìëk Bôeb úö÷î Ceñì øeñà .LLBç Bðéàå Bkøãk õçBø ¨¨§§¨§¦§¨¥§©§§¥¥¨¨¦§¨§¨

BLàøa ïéèèç Bì eéäL Bà äìBç äéä íàå¯ïaø ,äMðî éác àðz .LLBç Bðéàå Bkøãk Cñ §¦¨¨¤¤¨£¨¦§Ÿ¨§©§§¥¥¨¨§¥§©¤©¨
.úLLBç dðéàå ,÷Bðézì út úðúBðå íéna úçà dãé äMà äçéãî :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥§¦¨¦¨¨¨©©©©¦§¤¤©©¦§¥¨¤¤

ézLa ìéëàäì åéìò eøæâå ,úçà Bãéa ìéëàäì äöø àlL ï÷fä éànL ìò åéìò eøîàéàî .íéãé ¨§¨¨©©©©¨¥¤Ÿ¨¨§©£¦§¨©©§¨§¨¨§©£¦¦§¥¨©¦©
éðt Bà ,Baø éðt Bà åéáà éðt ìéa÷äì CìBää :ïðaø eðz .àúáéL íeMî :ééaà øîà ?àîòè©§¨¨©©©¥¦¦§¨¨©¨©©¥§©§¦§¥¨¦§¥©§¥

ìBãbL éîepnî¯?éàî ãéîìz ìöà áøä :eäì àéòaéà .LLBç Bðéàå ,íéna Bøàeö ãò øáBò ¦¤¨¦¤¥©©¨©©¦§¥¥¦©£¨§¨©¥¤©§¦©
àðà :äðç øa øa ÷çöé áø øîàc ,òîL àzdéúéæçéøéòæìéLà øa àéiç áø éaâì ìæàc ¨§©©£©©¦§¨©©¨¨£¨£¦¥¦§¦¦©£©§©¥©¦¨©©¦

àøL àáø .déaø éøéòæc déaâì ìæàc àeä éLà øa àéiç áø àeää :øîà éLà áø .déãéîìz©§¦¥©©¦£©©©¦¨©©¦©£©§©¥¦§¦¦©¥¨¨§¨
òéiñîc àéðz :àáøì ééaà déì øîà .éøét éøeèðì àiîa øáòîì àðéîé øáò éðáìéøîBL ,Cì ¦§¥£©§¦¨§¥£©§©¨¦§¥¥¥£©¥©©¥§¨¨©§¨¦§©©¨§¥

éa éðáì eäì àøL óñBé áø .ïéLLBç ïéàå íéna ïøàeö ãò ïéøáBò úBøéôeaøúàiîa øáòîì ¥§¦©©¨¨©©¦§¥§¦©¥§¨§¦§¥¥©§§¥£©§©¨
àkéà .àáì ãéúòì ïìéLëî äzà ïk íà :ééaà déì øîà .eäì àøL àì ìæéîì ,à÷øéôì éúéîì§¥¥§¦§¨§¥©¨§¨§£©¥©©¥¦¥©¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ¦¨

éúéîì àîìLa :éiaà déì øîà .ìæéîì eäì àøLe ,éúéîì eäì àøL :éøîàc¯ìæéîì àlà ,éiçì §¨§¦§¨§§¥¥§¨§§¥©£©¥©©¥¦§¨¨§¥¥§©¥¤¨§¥©
¯eåä äãeäé áø øa ìàeîL áøå äãeäé áø .àáì ãéúòì ïìéLëî àäz àlL éãk ?àîòè éàî©©§¨§¥¤Ÿ§¥©§¦¨¤¨¦¨Ÿ©§¨§©§¥©©§¨¨

,àì÷ eäì àîø ,àñéb Cäî àtt øa éîø éà÷ äåäå ,ãcöçã àøánà àtt øäðc àcebà éîéé÷̈§¦©¨¦§©©¨©©§¨§©§©©£¨¨¥¨¦©©¨¥©¦¨§¨§¨¨
éøîàc ìàeîLe áø :äãeäé áø déì øîà ?àúòîL ìàLîì eëééaâì éúéîì øáòéîì eäî©§¥£©§¥¥§©©§§¦§©§©£¨£©¥©§¨©§¥§¨§¦

øzìàeîL áø déì øîà ,éøîàc àkéà .B÷eìç úôç úçzî Bãé àéöBé àlL ãáìáe ,øáBò :eäééå ©§©§¥¦§©¤Ÿ¦¨¦©©¥¤£¦¨§¨§¦£©¥©§¥
é÷úî .B÷eìç úôç úçzî Bãé àéöBé àlL ãáìáe øáBò ,àðéðz :äãeäé áø øa:óñBé áø dì ó ©©§¨¨¥¨¥¦§©¤Ÿ¦¨¦©©¥¤£©§¦¨©¥

"íéñôà éî íéná éðøáòiå änàa óìà ãîiå" :áéúëäå ?éøL éî àðåb éàä ék ìBçáe¯ïàkî §¦©©§¨¦¨¥§¨§¦©¨¨¤¤¨©¨©©£¦¥¦©©¦¥©§¨¦¦¨
"íékøa íéî íéná éðøáòiå óìà ãîiå" ,íééñôà ãò øBáòì øzenL¯ãò øBáòì øzenL ïàkî ¤¨©£©©§©¦©¨¨¤¤©©£¦¥¦©©¦©¦¦§¨¦¦¨¤¨©£©

"íéðúî éî éðøáòiå óìà ãîiå" ,íékøa¯ãîiå" Cìéàå ïàkî ,íéðúî ãò øBáòì øzenL ïàkî ¦§©¦©¨¨¤¤©©£¦¥¦¥¨§©¦¦¨¤¨©£©¨§©¦¦¨§¥¨©¨¨
."øáòì ìëeà àì øLà ìçð óìà¯éeçéña epøéáòé ìBëé .àiî éôéãøc ìçð éðàL :éiaà øîà ¤¤©©£¤Ÿ©©£Ÿ¨©©©¥¨¥©©¦§¦¦©¨¨©£¦¤§¦

¯" øîBì ãeîìzeçN éî íénä eàâ ék?eçN éî éàî ,"¯ì ïéøB÷ ïkL ,àèeiL,àçééñ àèééL ©§©¦¨©©¦¥¨©¥¨¦¨¤¥¦§¨§¨¨§¨
äpè÷ éðøeáa epøéáòé ìBëé¯äìBãb éðøeáa epøéáòé ìBëé ,"èéL éðà Ba Cìz ìa" øîBì ãeîìz ¨©£¦¤§§¦§©¨©§©©¥¥¢¦©¦¨©£¦¤§§¦§¨

?òîLî éàî ,"epøáòé àì øécà éöå" øîBì ãeîìz¯àì :óñBé áø íbøúîãkìéæúúðéôña déa ©§©§¦©¦Ÿ©©§¤©©§©§¦§©§¥©¥¨¥¦¥¦§¦©
dðéæBâz àì éúaø éðøeáe ,ïéãéiöøBáòì úeLø Bì ïéà úånä Càìî óà :éæt ïa äãeäé éaø øîà . ©¨¦§¦©¨¦¨§¦¨¨©©¦§¨¤¨¦©©§©©¨¤¥§©£
Ba Cìz ìa" àëä áéúk ,BëBúaéðàíeMî ñçðt éaø øîà ."õøàa èeMî" íúä áéúëe "èéL §§¦¨¨©¥¥¢¦©¦§¦¨¨¦¨¨¤¨©©¦¦§¨¦

òébäL ïåék ,íéáâç éðø÷ì äîBc äléçza íéLãwä éLã÷ úéaî àöBiä ïéòî :äàøBtö àðeä áø©¨¦¨¨©§¨©¥¦¥¨§¥©¢¨¦©§¦¨¤§©§¥£¨¦¥¨¤¦¦©
ìà òébäL ïåék áøò ìL èeçk äNòð íìeàì òébäL ïåék ,éúL ìL èeçk äNòð ìëéä çúôì§¤©¥¨©£¤§¤§¦¥¨¤¦¦©¨¨©£¤§¤¥¤¥¨¤¦¦©¤
íéî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ïðúc eðééäå .ïè÷ Ct éôk äNòð äøæò çút¤©£¨¨©£¤§¦©¨¨§©§¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc `nei(iyiy meil)

LéîLzî 'äpòz íà',ozper rpnzy -úBøvî 'çwz íàå'`yzy - ¦§©¤¦©§¦§¦¦©¦¨
.`id iepir yinyz zripny ixd .odilr zetqep miyp

:`xnbd dywnúBøvî éãéàå éãéà àîéàåizyy xn`p `nye - §¥¨¦¦§¦¦¦¨
l` ,weqtd yxtzi jke ,zetqep miyp `yi `ly od zexdf`d

:`xnbd zvxzn .zetqep miyp gwzy jka izepa z` dprzéî¦
'çwz íà' áéúkixd ,'dprz m`'l yexit df did f`y'çwz íàå' §¦¦¦©§¦¦©

,áéúk.`id ztqep dxdf`y rnyne §¦
:`xnbd dywn,úBøvî éãéàå éãéà àîéàåy `l`ãç['gwz m`'] §¥¨¦¦§¦¦¦¨©

déãéc úBøöìil` ze`eypd oze`l -`ly ,dtlfe ddla ,xak e §¨¦¥
,lgxe d`ll zeey zexiab oze` dyriãçå['dprz m`e']úBøöì §©§¨

àîìòî déì ïééúàcyxtzi jkae .zexg` miyp odilr `yi `ly - §©§¨¥¥¨§¨
'dprz m`'àéîecoipr eze`a -éî :àøîâä úöøúî .'çwz íà'c §¨§¦¦©¦

,'äpòz íàå çwz íà' áéúkexidfd dligzy yxtl xyt` f`y §¦¦¦©§¦§©¤
jk xg` wxe ,olawl dy`l dyw xzeiy ,zexf miyp gwi `ly
oiicr ,zexf opi`y it lr s`y ,dtlfe ddla lr elit` xidfd

`ld .dy`l od zeyw,áéúk 'çwz íàå äpòz íà'ipa jxc oi`e ¦§©¤§¦¦©§¦
.dywd lr jk xg`e dligz lwd lr xidfdl mc`

:`xnbd dywnéø÷éà dôeb LéîLz àä ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥¨©§¦¨¦§¥
éepò,ezripn `le ,iepir `xwp envr yinyzd ixd -áéúëc ¦¦§¦

dpic mr mky dyrna(a cl ziy`xa)úöøúî .'äpòéå dúà ákLiå'©¦§©Ÿ¨©§©¤¨
,déì øîà :àøîâäs`íúädpeekdúBøçà úBàéaî dpéòL- ¨©¥¨¨¤¦¨¦¦£¥

.minid x`ya dpnn rpnp aey ,el dzee`zde dilr `ay xg`ly
:mixetkd meia dvigx ipic oipra `ziixaõBçøì øeñà ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦§

elit`k ,Bôeb úö÷îz` uegxl xeq`y myäéä íàå .Bôeb ìk ¦§¨§¨§¦¨¨
LLBç Bðéàå Bkøãk õçBø ,äàBöáe èéèa Cìëeìîlk ik ,xeqi`l §§¨§¦§¨¥§©§§¥¥

oke .zxzen beprz myl dpi`y dvigxCeñì øeñàelit`úö÷î ¨¨¦§¨
ïéèèç Bì eéäL Bà äìBç äéä íàå .Bôeb ìëk Bôeb[mirvt-],BLàøa §¨§¦¨¨¤¤¨£¨¦§Ÿ

,d`etxl `l` beprzl ezkiq oi`y.LLBç Bðéàå Bkøãk Cñ̈§©§§¥¥
äçéãî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,äMðî éác àðz[zvgex-]äMà ¨¨§¥§©¤©¨¦§¤©§¦¥¥§¦¨¦¨

z`dãédíéna úçà,mixetkd meiaúðúBðådnrdðéàå ÷Bðézì út ¨¨©©©©¦§¤¤©©¦§¥¨
úLLBç.dvigx xeqi`läöø àlL ,ï÷fä éànL ìò åéìò eøîà ¤¤¨§¨¨©©©©¨¥¤Ÿ¨¨

[rpnpy]ìéëàäìelit` mixetkd meia ohwd epa z`,úçà Bãéaik §©£¦§¨©©
.wepizd z` lik`dl ick uegxl xeq` zg` ci elit`y xaqeøæâå§¨§

åéìòe uegxl minkgãé ézLa ìéëàäì,íéxzeny mrd ecnliy ick ¨¨§©£¦¦§¥¨©¦
:`xnbd zxxan .df jxevl lehilàîòè éàî,ef dvigx exizd ©©£¨

àúáéL íeMî éiaà øîàlr drx gex dxynd cy ly eny - ¨©©©¥¦¦§¨
lr gexd z` xiarn mgla rbepyke ,zixgy olhp `ly micid

.elk`l dpkqe ,mgld
:mixetkd meia uegxl xzeny ote` dpeyd `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨

CìBäämixetkd meiaìBãbL éî éðt Bà Baø éðt Bà åéáà éðt ìéa÷äì ©¥§©§¦§¥¨¦§¥©§¥¦¤¨
epnî,dnkgaíéna Bøàeö ãò øáBò,jkl jixvykLLBç Bðéàå ¦¤¥©©¨©©¦§¥¥

.devn xacl `l` beprzl ezpeek oi`y itl ,dvigx xeqi` meyn
:`xnbd zwtzqnáøä ,eäì àéòaéàjledyéàî ,ãéîìz ìöà- ¦©§¨§¨©¥¤©§¦©

:`xnbd zhyet .xdpa xearl el xzen m`dáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©
déúéæç àðà ,äðç øa øa ÷çöé[eizi`x ip`-]éaâì ìæàc ,éøéòæì ¦§¨©©¨¨£¨£¦¥¦§¦¦§¨©§©¥

[lv`-],déãéîìz éMà øa àéiç áøiy` ax .mina ekxca xare ©¦¨©©¦©§¦¥
:di`xd z` dgec,øîà éMà áødyrnaéMà øa àéiç áø ,àeää ©©¦¨©©©¦¨©©¦

cinlzd,déaø éøéòæc déaâì ìæàc àeämby di`x o`kn oi` jkitl §¨©§©¥¦§¦¦©¥
.mina xearl xzen axl

:mixetkd meia mina xearl xzeny mitqep mipte`àøL àáø- ¨¨§¨
xizdàðéîé øáò éðáì[mewn my]éøét éøeèðì àiîa øáòîì- ¦§¥£©§¦¨§¥£©§©¨¦§¥¥¥

.mdizexit lr xenyl ick mixetkd meia xdpd ina xearløîà̈©
àéðz ,àáøì éiaà déì`ziixaãò ïéøáBò úBøét éøîBL ,Cì òéiñîc ¥©©¥§¨¨©§¨¦§©©¨§¥¥§¦©

íéna ïøàeö,mixetkd meiaïéLLBç ïéàå.dvigx xeqi` meyn ©¨¨©©¦§¥§¦
eaøz éa éðáì eäì àøL óñBé áø,[xtk my]àiîa øáòéîìmeia ©¥§¨§¦§¥¥©§§¥£©§©¨

mixetkdà÷øéôì éúéîìla` .axd zyxcl `eal ick -æéîìì- §¥¥§¦§¨§¥©
,mzial xefgl,eäì àøL àì.devn ef oi`y itlíà ,éiaà déì øîà Ÿ§¨§¨©¥©©¥¦

ïk,xefgl mdl xizn jpi`yïìéLëî äzàjkaàáì ãéúòìdpyl - ¥©¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ
,mzial xefgl mileki mpi`y itl dyxcl `ealn erpniy ,d`ad

.aeyl mb mdl xizdl yi `l`éøîàc àkéàdid dyrndy ¦¨§¨§¥
sqei axy ,jtidlìæéîì eäì àøLe éúéîì eäì àøLmdl xizd - §¨§§¥¥§¨§§¥©

e .mzial dixg` zkll s` mdl xizde dyxcl `ealdéì øîà̈©¥
éiçì éúéîì àîìLa ,éiaàik ,oaen ,`eal mdl zxzdy ,df xac - ©©¥¦§¨¨§¥¥§©¥

,devn ea yiàîòè éàî ìæéîì àlà,sqei ax aiyde .zxzdéãk ¤¨§¥©©©£¨§¥
.àáì ãéúòì ïìéLëî àäz àlL¤Ÿ§¥©§¦¨¤¨¦¨Ÿ

àcebà éîéé÷ eåä ,äãeäé áø øa ìàeîL áøå äãeäé áølr ecnr - ©§¨§©§¥©©§¨£¨§¥©¨
ztyãcöçc àøánà ,(àtt) øäðcxird len xdpd xarn mewna - ¦§©¨¨©©§¨§©§©

,ccvgéà÷ äåäå[cnr-]àñéb Cäî àtt øa éîøipyd exarn - ©£¨¨¥¨¦©¨¨¥©¦¨
dpd ly.xàì÷ eäì àîøml`ye ,elew `tt xa inx mixd -eäî §¨§¨¨©
øáòéîìxdpd z`àzòîL ìàLîì eëééaâì éúéîìmklv` `eal - §¥£©§¥¥§©©§§¦§©§©§¨

.dkld le`yl,eäééåøú éøîàc ìàeîLe áø ,äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨©§¥§¨§¥©§©§
øáBò,xdpd z` xearl xzen -úôç úçzî Bãé àéöBé àlL ãáìáe ¥¦§©¤Ÿ¦¨¦©©¥¤

[zty-].B÷eìç`ly erexf lr welgd iley diabi `ly ,xnelk £
zk`ln meyn xeq`e ,`ynk `l` yealnk d`xp epi`y ,ahxi

.d`vedäãeäé áø øa ìàeîL áø déì øîà ,éøîàc àkéàax `le] ¦¨§¨§¥¨©¥©§¥©©§¨
,[dcediàðéðz,[l`enye ax mya `le] `ziixaaàlL ãáìáe ,øáBò ¨¦¨¥¦§©¤Ÿ

.B÷eìç úôç úçzî Bãé àéöBé¦¨¦©©¥¤£
é÷úî,ìBçáe ,óñBé áø dì óàðåb éàä ékex`eev cr miribn mindy ©§¦¨©¥§¦©©§¨

,mind edethyi `ly dpkq yieéøL éî,mda xearl xzen m`d - ¦¨¥
áéúkäålgpd z` j`lnd ed`xdyk ,l`wfgi z`eapa ixde - §©§¦

dligza aezk ,miycwd ycew zian `eal cizrl `viyfn l`wfgi)

(b'íéñôà éî íéná éðøáòiå änàa óìà ãîiå'sl` j`lnd ccn - ©¨¨¤¤¨©¨©©£¦¥¦©©¦¥¨§¨¦
nn dn`cr `l` mind ewinrd `le ,lgpd z`ivi mew

,`ziixaa eyxce .miileqxwdøBáòì øzenL ,ïàkîmiribnd mina ¦¨¤¨©£
.íééñôà ãòxn`p jk xg`(c fn my)íéî íéná éðøáòiå óìà ãîiå' ©©§©¦©¨¨¤¤©©£¦¥¦©©¦©¦

'íékøamind ewinrd zeipyd dn` sl`a j`lnd ipxiardyke - ¦§¨¦
,eyxce ,miikxad cr.íékøa ãò øBáòì øzenL ,ïàkîjk xg`e ¦¨¤¨©£©¦§©¦

xn`p'íéðúî éî éðøáòiå óìà ãîiå'dn` sl`a ipxiardyke - ©¨¨¤¤©©£¦¥¦¥¨§¨¦
,eyxce ,mipznd cr mind eribd iyilydãò øBáòì øzenL ïàkî¦¨¤¨©£©

.íéðúîla`Cìéàå ïàkîxn`p(d fn my)àì øLà ìçð óìà ãîiå' ¨§©¦¦¨§¥¨©¨¨¤¤©©£¤Ÿ
,'øáòì ìëeà.mipznd lrn miribnd mina xearl xeq`y epcnle ©©£Ÿ

ìçð éðàL ,éiaà øîà,dpey miycwd ycwn `veid lgpd -éôéãøc ¨©©©¥©¦©©¦§¦¥
àiîmilgp x`y la` ,daexn ezpkqe dwfga mithey eininy - ©¨

.mda xearl xzen
:weqtd jynd z` zyxec `ziixadepøéáòé ìBëéiziid leki - ¨©£¦¤

lgp eze` z` xearl xzen `diy xneléeçéña,digya -ãeîìz §¦©§
øîBìweqtd jynda.'eçN éî íénä eàb ék'ji` zx`an `xnbd ©¦¨©©¦¥¨

:weqtdn ok rnynàèeiL ,'eçN éî' éàî,digy -ïkLmc` ipa ©¥¨¦¨¤¥
ì ïéøB÷àèéiL,dgeyy mc` -.àçéiñdaebl eribd mindy ,epiide ¦§©¨¨©¨¨

ly ezvexn wfeg zngny ,rnyne .digya `l` exaerl oi`y
.exaerl oi` digya s` ,dfd lgpd

:`ziixad dkiynnéðøeáa epøéáòé ìBëédpitq -ãeîìz ,äpè÷ ¨©£¦¤§§¦§©¨©§
øîBìlgpd eze`a xacnd weqta(`k bl diryi).'èéL éðà Ba Cìz ìa' ©©¥¤¢¦©¦

øîBì ãeîìz ,äìBãb éðøeáa epøéáòé ìBëé(my).'epøáòé àì øécà éöå' ¨©£¦¤§§¦§¨©§©§¦©¦Ÿ©©§¤
:`xnbd zx`anòîLî éàîdip` oiay weqtdn rnyn cvik - ©©§©

dphwwfeg aexn lgp eze`a xearl elkei `l dlecb dip` oiae
,ezvexnóñBé áø íbøúîãk,df weqtïéãéiö úðéôña déa ìéæz àì §¦§©§¥©¥Ÿ¥¦¥¦§¦©©¨¦

,mind ipt lr dhyd [dphw] miciiv zpitq ea jlz `l -éðøeáe§¦
äðéæBâz àì éúaø.epxarz `l dlecb dpitqe - ©¨¦Ÿ§¦¨

:lgp eze` oipra cerïéà úånä Càìî óà ,éft ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤©¦©©§©©¨¤¥
.BëBúa øBáòì úeLø Bìokyáéúëe ,'èéL éðà Ba Cìz ìa' àëä áéúk §©£§§¦¨¨©¥¤¢¦©¦§¦

íúä(f ` aei`)`a `edy `ed jexa yecwdl ohyd zaeyzaèeMî' ¨¨¦
,'õøàa,'hiy' `xwpy in lgpa jli `ly ,jk weqtd yxtzi ok m`e ¨¨¤

.zend j`ln `edy ohyd epiid
:lgp eze` oipra ceräàøBtö àðeä áø íeMî ñçðt éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¨¦¨¨

d ,[ixetivn-]ïéòîdfdäléçza ,íéLãwä éLã÷ úéaî àöBiädid ©§¨©¥¦¥¨§¥©¢¨¦©§¦¨
e ce`n wc egeliw,íéáâç éðø÷ì äîBceìëéä çúôì òébäL ïåék ¤§©§¥£¨¦¥¨¤¦¦©§¤©¥¨

äNòðdarèeçkäNòð íìeàì òébäL ïåék ,éúL ìLdarìL èeçk ©£¤§¤§¦¥¨¤¦¦©¨¨©£¤§¤
áøò,[izy ly hegn dard]äNòð äøæò çút ìà òébäL ïåék ¥¤¥¨¤¦¦©¤¤©£¨¨©£¤

dar egeliwïè÷ Ct éôk.ohw ckn jtypd mxfk -ïðúc eðééäå §¦©¨¨§©§¦§©
(e"n a"t zecin),íéî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¦
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc `nei(ycew zay meil)

ïékôî,jtd itn enk minxefd -ïéàöBé úBéäì ïéãéúò`al cizrl §©¦£¦¦¦§§¦
úéaä ïzôî úçzî.dxfrd gzt - ¦©©¦§©©©¦

:`ped ax mya qgpt iax ixac jyndïàkîdxfrd gztn -,Cìéàå ¦¨§¥¨
äéälgpdãåc úéa çúôì òébnL ãò äìBòå øabúî,oeiv xir - ¨¨¦§©¥§¤©¤©¦©§¤©¥¨¦

.milyexil uegny,óèBL ìçðk äNòð ,ãåc úéa çúôì òébnL ïåék¥¨¤©¦©§¤©¥¨¦©£¨§©©¥
ïéöçBø BaL[milaeh-]øîàpL ,úBãìBéå úBcð úBáæå ïéáædf lgp lr ¤£¦¨¦§¨¦§§¤¤¡©

(` bi dixkf)íéìLeøé éáLéìe ãéåc úéáì çzôð øB÷î äéäé àeää íBia'©©¦§¤¨¦§¨§¥¨¦§Ÿ§¥§¨¨¦
'äcðìe úàhçìepnn egwie ,ziad oztnl zgzn lgpd rapi -min §©©§¦¨

.dcp zliahle dxt xt`lïàkî ,óñBé áø øîàweqtd oi`y dnn - ¨©©¥¦¨
,shey dyrpe xabzdy cr dcpl ie`x lgpdy xne`äcðì æîø¤¤§¦¨

,íéna døàeö ãò áLéì äëéøvLdewnd in wner `diy epiid ¤§¦¨¥¥©©¨¨©©¦
:`xnbd zniiqn .df xeriyk,déúååk àúëìéä úéìåyiy lk `l` §¥¦§§¨§¨¥

.wenr epi`y it lr s` ea zlaeh ,d`q mirax` dewna
:minkgd ewtzqd(ìòðî àkéìc íéøetkä íBé çðéz)aàkéàc ,úaL ¦©©¦¦§¥¨¦§¨©¨§¦¨

ìòðî,mc` ly eilbxaéàîyiy e` ,mina xearl el xzed m`d - ¦§¨©
.miaxd zeyxa dlhlhie elbxn lrpd `vzy yeygl

déúéæç àðà ,äàéNð éác déðúç äéîçð øîà[mizi`x-]énà éaøì ¨©§¤§¨©§¥§¥§¦¨£¨£¦¥§©¦©¦
eèîc éqà éaøål zaya eribdy -àiîc àîe÷øeò,min zilely - §©¦©¦§¨§¨§©¨

Leaìî Cøc äeøáòå.mlbxa mlrpnyk eze` exare - §©§¨¤¤©§
:ewtzqd cerçðéza xearl xzeny,ìòðîahid ewcdl leki ik ¦©¦§¨

a la` ,leti `le elbxlìcðñ,ahid ewcdl xyt` i`yàkéà éàî ©§¨©¦¨
øîéîì.ea xearl xzen m`d -déúéæç àðà ,éîeçéø áø øîà §¥©¨©©¦¦£¨£¦¥

øáòc àðéáøìelcpqa,øîà éMà áø .Leaìî Cøcaälçzëì ,ìcðñ §¨¦¨§¨©¤¤©§©©¦¨©©§¨§©§¦¨
àì.xeari Ÿ

àéðBøâäì òìwéà ,àúeìb Léø,[mewn my],ïúð áø éáì.my zaye ¥¨¨¦§©§©§§¨§¥©¨¨
ïðaø eäleëå íøôøe edecakà÷øéôì eúàla` ,ezyxcl e`a - ©§¨§§©¨¨¨§¦§¨

.àúà àì àðéáøéòa ,øçîì[dvx-]dézòcî àðéáøì é÷etàì íøôø ¨¦¨Ÿ¨¨§¨¨¨¥©§¨§©¥§¨¦¨¦©§¥
àúeìb Léøc,`piax lr `zelb yix ly eailn dpih `ivedl - §¥¨¨

jkitldéì øîà,`zelb yix ipta `piaxløî àúà àì àîòè éàî ¨©¥©©£¨Ÿ¨¨©
déì øîà .à÷øéôì,`piaxåäéàòøk éì áéàk ä`le ,ilbx ea`k - §¦§¨¨©¥£¨¨¦¦©§©

,mxtx el orh .reqtl izlekiéðàñî íñéîì Cì éòaéàjixv ziid - ¦¨¥¨§¥©§¨¥
,`piax aiyd .miilrp lerpläåä àòøëc àabdid lbxd ab lr - ©¨§©§¨£¨

,mxtx orh .ilrp lerpl izleki `le ,a`kdàîøîì Cì éòaéà¦¨¥¨§¦§¨
àìcðñ.ai`kn epi`e agx `edy ,lcpq jlbxa gipdl jixv ziid - ©§§¨

déì øîà,`piaxàçøBàa äåä àiîc àî÷øeòdzid zilely - ¨©¥§§¨§©¨£¨§§¨
,mxtx orh .ilcpqa da xearl izleki `le ,ikxcaCì éòaéà¦¨¥¨

déøáòîìa jilbxa jlcpqyk dzevgl jixv ziid -.Leaìî Cøc §¥©§¥¤¤©§
déì øîàike ,`piaxìcðñ ,éMà áø øîàc àäì øî dì øáñ àì ¨©¥Ÿ¨©¨©§¨§¨©©©¦©§¨

àì älçzëì.leti `ny ,mina ea xeari §©§¦¨Ÿ
s` ,mixetkd meia dvigx xeqi`a milelkd mixac dpen `xnbd

:ynn mina ugex epi`yéab ìò áLéì øeñà ,úBøâBøb øa äãeäé éðz̈¥§¨©§¨¨¥¥©©¥
àðéè[gl hih-],íéøetkä íBiaaexw zegldn beprzdy oeik ¦¨§©¦¦

.dvigxlúçtèî àðéèáe ,éåì ïa òùBäé éaø øîà`l` xeq` epi` - ¨©©¦§ª©¤¥¦§¦¨§©©©
d cidy hiha.zglglzn ea zrbepúðî ìò çôBèáe ,éiaà øîà̈©©©¥§¥©©§¨

çétèäìrbepd z` glgll ick zegl da yiyk `l` xeq` epi` - §©§¦©
.ea rbpy dna

úBøéôa ïpèöäì øzeî ,äãeäé áø øîàmixw zexit eteb lr gipdl - ¨©©§¨¨§¦§©¥§¥
,ok`e .dvigxk aeyg epi` df beprzy itl ,xxwzdl ickäãeäé áø©§¨

didàø÷a ïpèöî.zrlc -äaødidà÷eðéa ïpèöî,wepiza - ¦§©¥§¨¨©¨¦§©¥¦¨
.lecbd on xw etebyàtñëc àñëa ïpèöî àáø.sqk qek - ¨¨¦§©¥§¨¨§©§¨

,àtñëc àñk ,àtt áø øîà`edykàìî,eizecb crøeñà ¨©©¨¨¨¨§©§¨¨¥¨
.mixetkd meia ugex `vnpe eilr mind ektyi `ny ,ea xxwzdl

`ed m`eéøL ,øñçqek la` .jtyi `ny yeygl oi`y ,ea ophvdl ¨¥¨¥
àøçôc,qxg -éãéàå éãéà,xqg oiae `ln oia -øeñà,ea ophvdl §©§¨¦¦§¦¦¨

ìéçL ìçLéîc íeMî,eizepteca mirlapd min hlet qxgd - ¦§¦§©¨¦
.mina rbepk `ed ixd ea xxwznde,øîà (àtt) áøa,àtñëc àñk ©¨¨¨©¨¨§©§¨

did m` elit`øeñà énð ,øñç,ea xxwzdláéøcæîc íeMîwlg - ¨¥©¦¨¦§¦§¨¥
.mind eilr ektyiy yeygl yie ,cid on hnype `ed

ïéðëæétLeà ,àîç øa àøéòæ[dipqk`d lra-]éqà éaøå énà éaøc §¥¨©¨¨§¦¦§¦§©¦©¦§©¦©¦
,äåä éøñé÷c ïðaø eäleëãe éåì ïa òùBäé éaøåmibdep eidy §©¦§ª©¤¥¦§§©¨¨§¥¨¦£¨

.eziaa gx`zdldéì øîà`xirfïa òùBäé éaøc déøa óñBé áøì ¨©¥§©¥§¥§©¦§ª©¤
àéøà øa ,éåì,mkg cinlz ly epa xnelk ,ix` ly epa -àîéà àz ¥¦©©§¨¨¥¨

Cì,jl xne`e `ea -Ceáà ãéáò äåäc àúélòî àúléîaeh xac - ¨¦§¨§©©§¨©£¨¨¦£
.zeyrl bdep jia` didy,íéøetkä íBé áøòa Bì äéä úçtèî¦§©©¨¨§¤¤©¦¦

dúBà äNBòå ,íéna dúBà äøBLåcr xetk mei axra dhgqe - §¤¨©©¦§¤¨
dzyrpyïéáeâð íéìk ïéîk,hrn migl mdyøçîìemeia] §¦¥¦§¦§¨¨

did [mixetkd,åéìâøå åéãé åéðt da çp÷î.dvigxl jka yyg `le §©¥©¨¨¨¨¨§©§¨
a eli`eáàa äòLz áøòdidíéna dúBà äøBL,dhgq `leøçîìe ¤¤¦§¨§¨¤¨©©¦§¨¨

hrn dyaiizdyk.åéðéò éab ìò døéáòî©£¦¨©©¥¥¨
Bì ïéàéáî áàa äòLz áøòa ,øîà ,éøî øa äaø àúà ék ,ïëåmc`l §¥¦¨¨©¨©¨¦¨©§¤¤¦§¨§¨§¦¦

åéúBLàøî úçz dçépîe ,íéna dúBà äøBLå úçtèî`ly ick ¦§©©§¤¨©©¦©¦¨©©§©£¨
,yaiizzçp÷î øçîìeda.åéìâøå åéãé åéðteli`eíBé áøòa §¨¨§©¥©¨¨¨¨§©§¨§¤¤

ïéîk dúBà äNBòå ,íéna dúBà äøBLå úçtèî Bì ïéàéáî ,íéøetkä©¦¦§¦¦¦§©©§¤¨©©¦§¤¨§¦
.åéðéò éab ìò døéáòî øçîìe ,ïéáeâð íéìk¥¦§¦§¨¨©£¦¨©©¥¥¨

ïì zøîà àëtéà ,àôéìçz øa äéîøé éaøì á÷òé éaø déì øîà- ¨©¥©¦©£Ÿ§©¦¦§§¨©©£¦¨¦§¨£©§§¨
milk oink dyer a`a dryzay ,jtidl ef dkld epl zxn`

d meia eli`e ,miaebp.jixv epi` mixetkðáéúBàåC,jl epiywde - §¦§¨
lyki ixd ,hegql jixv epi` mixetkd mei axray okzi cvik

aäèéçñ.dxeq`e dk`ln `idy mixetkd meia §¦¨
zeklda zwqer odn zg`e ,zct oa xfrl` iax l`ypy zel`y

:mixetkd meia iepiríøîò áø øîà àôéìçz øa àéLðî áø øîà̈©©§©§¨©©£¦¨¨©©©§¨
øæòìà éaø úà eìàL ,äðç øa øa äaø øîà`edy mc` ,zct oa ¨©©¨©©¨¨¨£¤©¦¤§¨¨

ï÷æ,mkg -äáéLéa áLBéåm`d ,oixcdpqd ixagn -éøöìBhéì C ¨¥§¥¦¦¨¨¦¦
úeLø`iypd onúBøBëa øézäì,cigiaéøö Bðéà BàCepnn lehil §§©¦§¥¨¦

:`xnbd zxxan .zeyxeäì éòaéî à÷ éàîwx ixd ,dl`yd dn - ©¨¦¨¥§
.jkl zeyx jxhviy recne ,xekad z` xizdl lekiy `ed mkg

:`xnbd zx`an,ïéáà øa éãéà áø øîàc àä ék ,eäì éòaéî à÷ éëä̈¦¨¦¨¥§¦¨§¨©©¦¦©¨¦
,äæ øác,xeka xizdl `iypd on zeyx lehil yiyéáì íäì eçépä ¨¨¤¦¦¨¤§¥
äàéNðmceak meynBa øcbúäì éãkjkitl .eci lr lcbzdl - §¦¨§¥§¦§©¥

g lk m`d ,xfrl` iax z` el`ymkéøöàîìéc Bà ,úeLø ìBhéì C ¨¦¦§¦§¨
ï÷æc ïåékeznkga blten -äáéLéa áLBéå,oixcdpqd ixagne -ïéà ¥¨§¨¥§¥¦¦¨¥

éøöC.`iypdn zeyx lehil ¨¦
éñBé éaø úà éúéàø éðà ,øîàå åéìâø ìò ä÷eìç ïa ÷Bãö éaø ãîò̈©©¦¨¤£¨©©§¨§¨©£¦¨¦¦¤©¦¥

äìòîa ãîòå ,äéä äáéLéa áLBéå ï÷fL ,àøîéæ ïaxzei did aeyge - ¤¦§¨¤¨¥§¥¦¦¨¨¨§¨©§©§¨
äæ ìL Bð÷fî,epiniay `iypd ly epwf `edy ,einiay `iypdn - ¦§¥¤¤

åok it lr s`ìèðepnnøîà :àøîâä äçåã .úBøBëa øézäì úeLø §¨©§§©¦§¨©
äNòî äéä Ck àì ,àaà éaø déì,`iypdn zeyx lhpyCk àlà ¥©¦©¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨¨

.äNòî äéäy,déì àéòaéî à÷ éëäå ,äéä ïäk àøîéæ ïa éñBé éaø ¨¨©£¤©¦¥¤¦§¨Ÿ¥¨¨§¨¦¨¦©§¨¥
m`døîàc øéàî éaøk äëìälk,øáca ãeLçä`edy ,odk oebke £¨¨§©¦¥¦§¨©¤¨©¨¨

,men ea lihdl s`e exeqi` z` xizdl xekad lr ceygBðc àìŸ¨
,Bãéòî àìå.zexeka xizdl leki epi` `ed ,jkitle,àîìéc Bà §Ÿ§¦¦§¨

àeä ïîàð øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìäodkdìòxekaìL £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¤¡¨©¤
odkìò ïîàð Bðéàå ,Bøéáçxeka,Bîöò ìL.eilr ceyg `edy oeik £¥§¥¤¡¨©¤©§

déì èLôe,`iypd,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìäxizdl `ed lekie ¨©¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
.zexeka

eäì àéòaî à÷ eúå,xfrl` iax z` minkgd el`y cer -eäî §¨¦©§¨§©
ìL ìcðña úàöì̈¥§©§¨¤
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ezny in` cenr gr sc ± iyily wxt`nei
ïéëôî.lkidd oztnl oiribnyk od jtd oink Ðäãðì æîø ïàëîmiwenr min zliahl dkixvy fnx ,cec zia gztl ribny shey lgpk xabzny cr dcpl ie`x dil ixw `lcn Ð

eedipc `din finx dx`ev cr `xw finx `lc ab lr s`e .dx`ev cr oda ayzy.ie`xk dfe ,ie`xd wner miwenríéøåôëä íåé çðéúä:ïðéñøâ éëäå ïðéñøâ àìéàî ìòðî àëéàã úáù
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did [mixetkd,åéìâøå åéãé åéðt da çp÷î.dvigxl jka yyg `le §©¥©¨¨¨¨¨§©§¨
a eli`eáàa äòLz áøòdidíéna dúBà äøBL,dhgq `leøçîìe ¤¤¦§¨§¨¤¨©©¦§¨¨

hrn dyaiizdyk.åéðéò éab ìò døéáòî©£¦¨©©¥¥¨
Bì ïéàéáî áàa äòLz áøòa ,øîà ,éøî øa äaø àúà ék ,ïëåmc`l §¥¦¨¨©¨©¨¦¨©§¤¤¦§¨§¨§¦¦

åéúBLàøî úçz dçépîe ,íéna dúBà äøBLå úçtèî`ly ick ¦§©©§¤¨©©¦©¦¨©©§©£¨
,yaiizzçp÷î øçîìeda.åéìâøå åéãé åéðteli`eíBé áøòa §¨¨§©¥©¨¨¨¨§©§¨§¤¤

ïéîk dúBà äNBòå ,íéna dúBà äøBLå úçtèî Bì ïéàéáî ,íéøetkä©¦¦§¦¦¦§©©§¤¨©©¦§¤¨§¦
.åéðéò éab ìò døéáòî øçîìe ,ïéáeâð íéìk¥¦§¦§¨¨©£¦¨©©¥¥¨

ïì zøîà àëtéà ,àôéìçz øa äéîøé éaøì á÷òé éaø déì øîà- ¨©¥©¦©£Ÿ§©¦¦§§¨©©£¦¨¦§¨£©§§¨
milk oink dyer a`a dryzay ,jtidl ef dkld epl zxn`

d meia eli`e ,miaebp.jixv epi` mixetkðáéúBàåC,jl epiywde - §¦§¨
lyki ixd ,hegql jixv epi` mixetkd mei axray okzi cvik

aäèéçñ.dxeq`e dk`ln `idy mixetkd meia §¦¨
zeklda zwqer odn zg`e ,zct oa xfrl` iax l`ypy zel`y

:mixetkd meia iepiríøîò áø øîà àôéìçz øa àéLðî áø øîà̈©©§©§¨©©£¦¨¨©©©§¨
øæòìà éaø úà eìàL ,äðç øa øa äaø øîà`edy mc` ,zct oa ¨©©¨©©¨¨¨£¤©¦¤§¨¨

ï÷æ,mkg -äáéLéa áLBéåm`d ,oixcdpqd ixagn -éøöìBhéì C ¨¥§¥¦¦¨¨¦¦
úeLø`iypd onúBøBëa øézäì,cigiaéøö Bðéà BàCepnn lehil §§©¦§¥¨¦

:`xnbd zxxan .zeyxeäì éòaéî à÷ éàîwx ixd ,dl`yd dn - ©¨¦¨¥§
.jkl zeyx jxhviy recne ,xekad z` xizdl lekiy `ed mkg

:`xnbd zx`an,ïéáà øa éãéà áø øîàc àä ék ,eäì éòaéî à÷ éëä̈¦¨¦¨¥§¦¨§¨©©¦¦©¨¦
,äæ øác,xeka xizdl `iypd on zeyx lehil yiyéáì íäì eçépä ¨¨¤¦¦¨¤§¥
äàéNðmceak meynBa øcbúäì éãkjkitl .eci lr lcbzdl - §¦¨§¥§¦§©¥

g lk m`d ,xfrl` iax z` el`ymkéøöàîìéc Bà ,úeLø ìBhéì C ¨¦¦§¦§¨
ï÷æc ïåékeznkga blten -äáéLéa áLBéå,oixcdpqd ixagne -ïéà ¥¨§¨¥§¥¦¦¨¥

éøöC.`iypdn zeyx lehil ¨¦
éñBé éaø úà éúéàø éðà ,øîàå åéìâø ìò ä÷eìç ïa ÷Bãö éaø ãîò̈©©¦¨¤£¨©©§¨§¨©£¦¨¦¦¤©¦¥

äìòîa ãîòå ,äéä äáéLéa áLBéå ï÷fL ,àøîéæ ïaxzei did aeyge - ¤¦§¨¤¨¥§¥¦¦¨¨¨§¨©§©§¨
äæ ìL Bð÷fî,epiniay `iypd ly epwf `edy ,einiay `iypdn - ¦§¥¤¤

åok it lr s`ìèðepnnøîà :àøîâä äçåã .úBøBëa øézäì úeLø §¨©§§©¦§¨©
äNòî äéä Ck àì ,àaà éaø déì,`iypdn zeyx lhpyCk àlà ¥©¦©¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨¨

.äNòî äéäy,déì àéòaéî à÷ éëäå ,äéä ïäk àøîéæ ïa éñBé éaø ¨¨©£¤©¦¥¤¦§¨Ÿ¥¨¨§¨¦¨¦©§¨¥
m`døîàc øéàî éaøk äëìälk,øáca ãeLçä`edy ,odk oebke £¨¨§©¦¥¦§¨©¤¨©¨¨

,men ea lihdl s`e exeqi` z` xizdl xekad lr ceygBðc àìŸ¨
,Bãéòî àìå.zexeka xizdl leki epi` `ed ,jkitle,àîìéc Bà §Ÿ§¦¦§¨

àeä ïîàð øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìäodkdìòxekaìL £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¤¡¨©¤
odkìò ïîàð Bðéàå ,Bøéáçxeka,Bîöò ìL.eilr ceyg `edy oeik £¥§¥¤¡¨©¤©§

déì èLôe,`iypd,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìäxizdl `ed lekie ¨©¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
.zexeka

eäì àéòaî à÷ eúå,xfrl` iax z` minkgd el`y cer -eäî §¨¦©§¨§©
ìL ìcðña úàöì̈¥§©§¨¤
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ezny in` cenr gr sc ± iyily wxt`nei
ïéëôî.lkidd oztnl oiribnyk od jtd oink Ðäãðì æîø ïàëîmiwenr min zliahl dkixvy fnx ,cec zia gztl ribny shey lgpk xabzny cr dcpl ie`x dil ixw `lcn Ð

eedipc `din finx dx`ev cr `xw finx `lc ab lr s`e .dx`ev cr oda ayzy.ie`xk dfe ,ie`xd wner miwenríéøåôëä íåé çðéúä:ïðéñøâ éëäå ïðéñøâ àìéàî ìòðî àëéàã úáù
.edpiiezi`l iz`e dirxkn iwtp `nlic opiyiig `nlic e` ,mina xearl ixy in Ðùåáìî êøã äåøáòå.eze` exar mdilrpa Ðéàî ìãðñelbxa dti exywle ewcdl leki epi`y Ð

.lrpn enkàéðåøâäì òì÷éà.my zaye Ðà÷øéôì.`zelb yixc `yxcl Ðàúåìâ ùéøã äéúòãî.ed`pyi `ly Ðìãðñ àîøéîì êì éòáéà.agx `edy Ðàðéè éáâ ìògelgly Ð

.dvigxl aexw bper ied hihdúçôèîÐ

.min d`iwnxeq` `lnlr min ektyi `ny Ð

.exyaìéçù ìçùî,rleay min hlet Ð

.frla `"yixhyixháéøãæîãhnype wilgn Ð

.eilr mind ektyie ecinúçôèîoink xceq Ð

mei axr :opiqxb ikdc izrny ip`e .miaebp milk

eici da gpwne zgthn el oi`ian mixetkd

dgl `ide eipir lr dxiarne dhyet xgnle

.lenz`c micid gepiwn zvwïì úøîà àëôéà
miaebp milk oink oze` dyer a`a dryza Ð

oink oze` dyer zxn` `l mixetkd mei axrae

izrnyy oeyl .dhigq jpaize`e .miaebp milk

a`a dryz axr :ol zxn` `kti` :xn`w ikd

mei axre 'eke dhyet xgnle eici da gpwn

oink dze` dyere mina dze` dxey mixetkd

milk oinkc dhigq :jpaize`e ,miaebp milk

.hegql ick yi oiicr miaebpéáø úà åìàù
øæòìà.zct oa xfrl` iax `ede opiqxb Ðï÷æ

'åëå äáéùéá áùåéå(`,d) oixcdpqa opixn` Ð

z` ze`xl cigia xekad z` xizn mkg oi`y

mrt `iypd on zeyx lhp ok m` `l` enen

zaiyia ayei owf m`c edl `irain `kde .zg`

`l e` zeyx jixv in ,`ed oixcdpq?hwpc `de

edl `iranw eze" :xninl irac meyn ,`kd dl

."mixetkd meia mry ly lcpqa z`vl edn

äæ øáã.zeyxd zlihp Ðøãâúäìoeyl Ð

.dlecbäæ ìù åð÷æî äìòîìly epiwf iptl Ð

inen lr oiceyg mipdk .epxecay df `iyp

.men ea lihdl s`e xeq`d z` xizdl xekad

ok m` `l` dpwz el oi` dfd onfa xekady itl

el edepzpyn ea lthil odkd lre men ea yi

zkqna oerny oaxce xi`n iaxc .epefle exneyl

.(`,dl) zexekaåäì àéòáî÷ åúåiaxc dinw Ð
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ïàëîdx`ev cr ayil dkixvy dcpl fnx

xkf oe`b dcedi ax inwn el`y Ð mina

?olpn `ziixe`cn dcp zliah :dkxal wicv

:yxit mz epiaxe .drbnn xnege lw :aiyde

zkqna opiyxce "dcp ina" aizkcn `wtpc

.oda zlaeh dcpdy min :(a,dr) dxf dcear

"dzcpa decde" aizkcn yxit wgvi epiaxe

dzcpa :(a,cq zay) "dy` dna" wxta opiyxce

.mina `azy cr ,`dz
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ïàkî .úéaä ïzôî úçzî ïéàöBé úBéäì ïéãéúò ïékôî§©¦£¦¦¦§§¦¦©©¦§©©©¦¦¨
,ãåc úéa çúôì òébnL ãò äìBòå øabúî äéä Cìéàå§¥¨¨¨¦§©¥§¤©¤©¦©§¤©¥¨¦

ãåc úéa çúôì òébnL ïåék¯BaL ,óèBL ìçðk äNòð ¥¨¤©¦©§¤©¥¨¦©£¨§©©¥¤
àeää íBia" øîàpL ,úBãìBéå úBcð úBáæå ïéáæ ïéöçBø£¦¨¦§¨¦§§¤¤¡©©©
úàhçì íéìLeøé éáLéìe ãåc úéáì çzôð øB÷î äéäé¦§¤¨¦§¨§¥¨¦§§¥§¨¨¦§©¨
äëéøvL äcðì æîø ïàkî :óñBé áø øîà ."äcðìe§¦¨¨©©¥¦¨¤¤§¦¨¤§¦¨
çðéz .déúååk àúëìéä úéìå .íéna døàeö ãò áLéì¥¥©©¨¨©©¦§¥¦§§¨§¨¥¥©
?éàî ìòðî àkéàc úaL ,ìòðî àkéìc íéøetkä íBé©¦¦§¥¨¦§¨©¨§¦¨¦§¨©

äéîçð øîàdéðúç,àiîc àîe÷øeò eèîc éñà éaøå éîà éaøì déúéæç àðà :äàéNð éác ¨©§¤§¨©§¥§¥§¦¨£¨£¦¥§©¦©¦§©¦©¦§¨§¨§©¨
.Leaìî Cøc ,äeøáòå¯?øîéîì àkéà éàî ìcðñ ,ìòðî çðéz¯àðà :éîeçéø áø øîà §©§¨¤¤©§¥©¦§¨©§¨©¦¨§¥©¨©©¦¦£¨

éLà áø .Leaìî Cøc øáòc àðéáøì déúéæçòìwéà àúeìb Léø .àì älçzëì ìcðñ :øîà £¦¥§¨¦¨§¨©¤¤©§©©¦¨©©§¨§©§¦¨Ÿ¥¨¨¦§©
.ïúð áø éáì àéðBøâäìíøôøíøôø éòa øçîì .àúà àì àðéáø ,à÷øéôì eúà ïðaø eäleëå §©§§¨§¥©¨¨©§©§§©¨©¨§¦§¨¨¦¨¨£¨§¨¨¨¥©§©

øîà ?à÷øéôì øî àúà àì àîòè éàî :déì øîà .àúeìb Léøc déúòcî àðéáøì é÷Btàì§©¥§¨¦¨¦©£¥§¥¨¨£©¥©©§¨¨£¨¨§¦§¨£©
.éàòøk éì áéàk äåä :déì¯éòaéà!éðàñî íñéîì Cì¯.äåä àòøëc àaâ¯Cì éòaéà ¥£¨¨¥¦©§©¦©¥¨§¥©§¨¥©¨§©§¨£¨¦©¥¨

àîøîìàìcðñ.¯.àçøBàa äåä àiîc àî÷øeò :déì øîà¯Cøc déøáòîì Cì éòaéà §¦§¨©§§¨£©¥§§¨§©¨£¨§§¨¦©¥¨§¥©§¥¤¤
.Leaìî¯øáñ àì :déì øîàäì?àì älçzëì ìcðñ :éLà áø øîàc àäì øîäãeäé éðz ©§£©¥¨¨©¨¨§¨©£©©©¦©§¨§©§¦¨Ÿ¨¥§¨

:éåì ïa òLBäé éaø øîà .íéøetkä íBéa àðéè éab ìò áLéì øeñà :úBøâBøb øa©§¨¨¥¥©©¥¦¨§©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦
ééaà øîà .úçtèî àðéèáeøzeî :äãeäé áø øîà .çétèäì úðî ìò çôBèáe : §¦¨§©©©¨©©©¥§¥©©§¨§©§¦©¨©©§¨¨

à÷eðéa ïpèöî äaø .àø÷a ïpèöî äãeäé áø .úBøéôa ïpèöäìàñëa ïpèöî àáø . §¦§©¥§¥©§¨¦§©¥§¨¨©¨¦§©¥¦¨¨¨¦§©¥§¨¨
àìî ,àtñëc àñk :àtt áø øîà .àtñëc¯øñç ,øeñà¯éãéà ,àøçôc .éøL §©§¨¨©©©¨¨¨§©§¨¨¥¨¨¥¨¥§©§¨¦¦

éãéàå¯,øeñààtñëc àñk :øîà àtt áø .ìéçL ìçLéîc íeMî¯,øeñà éîð øñç §¦¦¨¦§¦§©¨¥©©¨£©¨¨§©§¨¨¥©¦¨
àîç øa àøéòæ .áéøcæîc íeMîïéðëæétLeàéåì ïa òLBäé éaøå éñà éaøå éîà éaøc ¦§¦§¨¥§¥¨©¨¨§§¦§¦§©¦©¦§©¦©¦§©¦§ª©¤¥¦

!àéøà øa :éåì ïa òLBäé éaøc déøa óñBé áøì déì øîà ,äåä éøñé÷c ïðaø eäleëãe§§©¨©§¥¨¥£¨£©¥§©¥§¥§©¦§ª©¤¥¦©©§¨
íéøetkä íBé áøòa Bì äéä úçtèî ,Ceáà ãéáò äåäc àúélòî àúléî Cì àîéà àz̈¥¨¨¦§¨§©§¨¨©£¨¨¥£¦§©©¨¨§¤¤©¦¦

øçîìe ,ïéáeâð íéìk ïéîk dúBà äNBòå íéna dúBà äøBLå.åéìâøå åéãé åéðt da çp÷î §¤¨©©¦§¤¨§¦¥¦§¦§¨¨§©¥©¨¨¨¨¨§©§¨
äaø àúà ék ïëå .åéðéò éab ìò døéáòî øçîìe ,íéna dúBà äøBL áàa äòLz áøò¤¤¦§¨§¨¤¨©©¦§¨¨©£¦¨©©¥¥¨§¥¦£¨©¨
úçz dçépîe ,íéna dúBà äøBLå úçtèî Bì ïéàéáî áàa äòLz áøòa :øîà éøî øa©¨¦£©§¤¤¦§¨§¨§¦¦¦§©©§¤¨©©¦©¦¨©©

åéúBLàøîíéìk ïéîk dúBà äNBòå ,íéna dúBà äøBLå úçtèî Bì ïéàéáî íéøetkä íBé áøòa .åéìâøå åéãé åéðt çp÷î øçîìe , §©£¨§¨¨§©¥©¨¨¨¨§©§¨§¤¤©¦¦§¦¦¦§©©§¤¨©©¦§¤¨§¦¥¦
ðáéúBàå ,ïì zøîà àëtéà :àôéìçz øa äéîøé éaøì á÷òé éaø déì øîà .åéðéò éab ìò døéáòî øçîìe ,ïéáeâð.äèéçñ Cøîà §¦§¨¨©£¦¨©©¥¥¨£©¥©¦©£Ÿ§©¦¦§§¨©©£¦¨¦§¨¨§©§¨§¦§¨§¦¨¨©

éøö äáéLéa áLBéå ï÷æ :øæòìà éaø úà eìàL ,äðç øa øa äaø øîà íøîò áø øîà àôéìçz øa àéLðî áøøézäì úeLø ìBhéì C ©§©§¨©©£¦¨¨©©©§¨¨©©¨©©¨¨¨£¤©¦¤§¨¨¨¥§¥¦¦¨¨¦¦§§©¦
éøö Bðéà Bà úBøBëaøác :ïéáà øa éãéà áø øîàc àä ék :eäì éòaéî à÷ éëä ?eäì éòaéî à÷ éàî ?Céáì íäì eçépä äæ §¥¨¦©¨¦¨¥§¨¦¨¦¨¥§¦¨©£©©¦¦©¨¦¨¨¤¦¦¨¤§¥

Ba øcbúäì éãk äàéNð¯éøöäáéLéa áLBéå ï÷æc ïåék àîìéc Bà ,úeLø ìBhéì C¯éøö ïéàìò ä÷eìç ïa ÷Bãö éaø ãîò ?C §¦¨§¥§¦§©¥¨¦¦§¦§¨¥¨§¨¥§¥¦¦¨¥¨¦¨©©¦¨¤£¨©
äæ ìL Bð÷fî äìòîa ãîòå ,äéä äáéLéa áLBéå ï÷fL ,àøîéæ ïa éñBé éaø úà éúéàø éðà :øîàå åéìâø¯øézäì úeLø ìèðå ©§¨§¨©£¦¨¦¦¤©¦¥¤¦§¨¤¨¥§¥¦¦¨¨¨§¨©§©§¨¦§¥¤¤§¨©§§©¦

à÷ éëäå ,äéä ïäk àøîéæ ïa éñBé éaø :äNòî äéä Ck àlà ,äNòî äéä Ck àì :àaà éaø déì øîà .úBøBëaàéòaéî:déì §¨©¥©¦©¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨¨¨¨©£¤©¦¥¤¦§¨Ÿ¥¨¨§¨¦¨¦©£¨¥
ìò àeä ïîàð :øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä àîìéc Bà ,Bãéòî àìå Bðc àì øáca ãeLçä :øîàc øéàî éaøk äëìä£¨¨§©¦¥¦§¨©¤¨©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦¦§¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¤¡¨©

à÷ eúå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :déì èLôe ?Bîöò ìL ìò ïîàð Bðéàå Bøéáç ìLàéòaîìL ìcðña úàöì eäî :eäì ¤£¥§¥¤¡¨©¤©§¨©¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨¦©£¨§©¨¥§©§¨¤
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קפח
ezny ina cenr gr sc ± iyily wxt`nei

íòù.i"iet oixewy `neb oin Ðøåáö úéðòúáziprz zkqna opzc minybd lr xfbpd Ð

.lcpqd zlirpa xeq` :(a,ai)éðèéäãá.mry oin Ðéöåäãá.mixnz zetk ly lcpq Ð

éìáéãá.miayr ly Ðåìù á÷á àöåé.zaya Ðá÷.`"vwy` =øñåà éñåé éáøåÐ

meia ea z`vl xeq`y oiey ikd elit`e .lka dey epi`e li`ed ,`ed lrpn e`l xaqw

e`l iqei iaxlc ab lr s` `nl` .mixetkd

lyl oicd `ede ,xiq` ikd elit` `ed lrpn

.mryïéúéúëmdy zephw micba zekizg Ð

.mdilr ewey jenql el zegepàîèlawn Ð

.`ed ur ilk iheyt e`lc d`nehàåä ìòðîÐ

`vedce iphidc la` .xeq` mixetkd meia jkld

.edpip lrpn e`lïìåëá ïéøúåîipd lka Ð

.dkiqe dvigxe dizye dlik` oizipzncéùðéà
äéì åãáòdxidfd dxezde el eyr milecb Ð

xac micia mdl eyri `ly miphwd lr milecb

`l" :(`,ciw) zenai zkqna opixn`ck .xeq`d

lr milecb xidfdl melik`z `l ,"melk`z

.miphwdìåîúàî øùôà àìlk oyi `die Ð

.eilbxa mde dlildéðú÷ äìçúëì ïéøúåî àä
uegxe edlik`d el mixne` jlnil `a m`y Ð

.el e`yr meidc rci xity i`de ,eze`àéî
éîéîç.dvigxl Ðàçùîå.jeql Ðàúòéá

àçúåëá.gzeka mivia =éðàî éøåáúÐ

.eze`z ze`lnle xayl milk el xiwtdléðàî
àøçôã éæéæâminca qxg ly miwecq milk =

.milw'åëå ïéèéùëú ïéòðåî ïéà`id `ziixa Ð

:zeaezka "z`yip dleza" yixa dl opiziine

ly eia` zne befn epiie geah egah didy ixd

dlk ly dn` e` ozgznd z` oiqipkn Ð

lreae dtegl dlkd z`e ozgd z`e xcgl

znd z` oixaew jk xg`e yxete devn zlira

lk la` zngn dlkd on oihiykz oirpen oi`e¥¤

.iep `ira miyly lk :`nl` .mei miylyíà
áø÷ò úðëñ úîçîyegl yiy mewn Ð

.lerpl mc` lk xzen miaxwrl
äúðéòøâá
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òèé÷äawa `veizay) "dy` dna" wxta Ð xqe` iqei iaxe xi`n iax ixac ely

aeygc meyn dil xq`c rnyne ,`ed hiykz e`lc meyn i"yx yxit (`,eq

xn`wc mzd `xnba rnyn oke `l ur ly la` xer ly `l` lrpn ied `le ieynk

dleqt dvilg iqei iaxle .lrpn aiygc dxiyk dvilg Ð rhiwd awa dvlg xi`n iaxlc

opiwqn `dc :dywd mz epiaxe .lrpn aiyg `lc

iz`e hinzyn `nlic opiyiig i` ibiltc `kd

.ied lrpn `nlr ilekl la` ,zen` rax` iiez`l

iaxle ea oivleg xi`n iaxlc mzd xn`wc `de

iaxc `nrh epiidc :wgvi epiax xne` Ð `l iqei

agx `edy itl litp `nlic yiigc ikid ikc iqei

wxta xn`ck ea zvleg oi` inp `nrh i`dn

hxt el ie`xd elrp :(a,bw zenai) "dvilg zevn"

oeyny epiax dywde .ea jldl leki epi`y lecbl

rhiwd awa dvlg "dvilg zevn" wxta `ipzcn

dvilg Ð cba ly `iltp`a ,dxiyk dvilg

,`id xi`n iax Ð ipn rhiwd aw :jixte ,dleqt

,xi`n iax ixac ,ely awa `vei rhiwd :opzc

,opaxl o`z` cba ly `iltp`a .xqe` iqei iaxe

lr biltc iqei iax epiidc opaxl o`z` rnyn

iqei iaxl o`z`c dil rnyn ikide .xi`n iax

iqei iax aiyg `lc `d `de ?xi`n iaxln ith

wqtil ekxcc meyn epiid Ð lrpnk rhiwd aw

ikd xninl `kilc cba ly `iltp` la` ,letile

epiax uxize !dcen iqei iax elit` `nlic Ð

`nrhc dizrc `wlq ded dywnd i`cec :dcedi

ly `l` lrpn aiyg `lc `d meyn iqei iaxc

ipzwc `d dil `nwezin `l xg` oiprac ,xer

iqei iaxl i`c dleqt dvilg cba ly `iltp`a

iax `le xi`n iax `l ?ipn Ð `idd ied lrpn inp

`nrhe ,`id xi`n iax dlek xn`c `pwqnae !iqei

iedinl ivn dpibn `lc meyn `iltp`a liqtc

m`e .wiqtin `nlic meyn iqei iaxc `nrh xity

iaxc `nrhc jzrc `wlq `xwirnc oeik :xn`z

`tiqcn ipyn `w i`n ,wiqtin `nlic meyn iqei

i`n` ,xer dtegna `yixe opax inp `yix opax

`nlic yginl `ki` inp xer dtegn elit` ?ixy

epiid Ð xn`wc xer dtegna :xnel yie !wiqtin

zcnl ayiizne xvwzn `ed jk jezny ,mipta

leki `ed Ð dtegn `edy ici lr ,inp i` .elbx

.elbx aiaq wfega cenriy ick exyewle eltekl

òèé÷äwxt i"yx yxit Ð ely awa `vei

dyer elbx drhwpy in "dy` dna"

y`x miUdl hrn ea wwege lbx qetc oink el

`iywc ,z"xet axdl `xidp `le .ekeza ewey

leki epi` `de ?xqe` iqei iax i`n` ok m` :dil

`nrhc `kd opiwqnc ab lr s` xg` oipra jlil

iiezi`l iz`e wiqtin `nlic meyn iqei iaxc

xefgiy cr myn fefl leki epi` litp i` `de Ð

dna" wxta iia` xn`dc :dywd cere .eplrpie

`lc meyn qxcn `nh oi`c (`,eq zay) "dy`

jnq oi` `lde i"yx yexitk i`e dielir jinq

ilek dyw `lc wgvi epiax xne` edine !dfn lecb

oryp `edy ,jk lk el jixv aw eze` oi`y ,i`d

eiwey xxebe eiwey iy`xl xer dyery i"yx yxity enk `le lkd ixacl zaya oda oi`vei mzd ipzwc ely zekenq epiide awd lr llk oryp epi`e oixbgd jxck eiciay zelwn lr

axd la` .llk rwxwa rbep epi` minrte zvw eilr oryp `ed minrt `l` eilr oryp epi`y qxcn dil aiyg `l iia`c xity iz` inp `nrh i`dne .eilbx izy erhwpyk rwxwa

d`xpe lbxd mewna egipne lcpq oink aw el dyer elbx drhwpy in :yxit z"xetur ly zekenq xyewe eixeg`l ewey dteke eilrpna enk zaya ea z`vl lekie lbx el yi el`k

mewna gipny aw eze`e dxfrl oda oiqpkpe zaya oda oi`veie qxcn `nh ely zekenq :mzd ipzwc ,ely zekenq epiide da jldne ewey ea jneqe `"vwy`** eixewy ekixi skn

e` oiken e` inb epiid oizizk .`nh oizizk leaiw zia aw eze`a yi m`e ,eilr jexcl leki epi` ilegd iptne el yi dnily lbxy mi`exd oixeaq ediy ick `l` epi` elbx zqxt

,eilr oryp `edy itl qxcn z`neh xn`c o`n `ki`e zn z`neh `nh `xnba xn`c o`n `ki` .`nh Ð awa elbx rbiyk el a`ki `ly ick ez`pdl awa ozep `edy jx xac lk
i`de
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יומא. פרק שמיני - יום הכפורים דף עח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc `nei(ycew zay meil)

íòL[seq dpw-].íéøetkä íBéaaygp epi`y oeiky xn`p m`d ©©§©¦¦
.ea dxeq` lcpq zlirp lk `ny e` ,xzen lrpn÷çöé éaø ãîò̈©©¦¦§¨

àöiL éåì ïa òLBäé éaø úà éúéàø éðà ,øîàå åéìâø ìò éðîçð øa©©§¨¦©©§¨§¨©£¦¨¦¦¤©¦§ª©¤¥¦¤¨¨
,íéøetkä íBéa íòL ìL ìcðña.xzeny rnynedéì àðéîàå- §©§¨¤©©§©¦¦©£¦¨¥

,eze` izl`ye,øeaö úéðòúaminybd zxivr lr zeprzdl exfby §©£¦¦
zlirp exq`e,lcpqdéàîe` ,mry ly lcpqa xzen f` mb m`d - ©

e .xzei exingd ef ziprza `ny,àðL àì ,éì øîà.xzene ¨©¦Ÿ§¨
:df oipra ztqep zecréaø úà éúéàø éðà ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨£¦¨¦¦¤©¦

,déì àðéîàå .øeaö úéðòúa íòL ìL ìcðña àöiL äåðð ïîc øæòìà¤§¨¨§¦¦§¥¤¨¨§©§¨¤©©§©£¦¦©£¦¨¥
íéøetkä íBéa,xzei xenge dxezd on exeqi`yéàîea mb m`d - §©¦¦©

e .mry ly lcpqa xzen,àðL àì ,éì øîà.xzene ¨©¦Ÿ§¨
:xern dieyr dpi`yk lcpq zlirpa xzid ebdpy mitqep minkg

÷éôð äãeäé áømixetkd meia z`vl bdep did -alcpqéðèéäã- ©§¨¨¦§§¦§¥
.mry oina ÷éôð éiaàlcpqéöeäã.lwc itpr -éìaéãa) ÷éôð àáø ©©¥¨¦§§¥¨¨¨¦¦§©§¥

miayrn lcpq -.(éøk àðeä áø øa äaø÷éôðå déòøkà àøãeñ C- ©¨©©¨¨¦¨¨©©§¥§¨¦
.`veie eilbx lr cba jxek did

:`xnbd dywn,àîç øa éîø áéúîxzen aeyg epi`y lrpn ike ¥¦¨¦©¨¨
rplepipy ixde .mixetkd meia el(:dq zay),òhéwädrhwpy mc`-] ©¦¥©

,[elbxàöBémiaxd zeyxl zayaBlL á÷azxeva ieyrd ur - ¥§©¤
,ewey z` oiryn `ed eilry lbx,øéàî éaø éøácoeikn ,enrhe ¦§¥©¦¥¦

.eiabl lrpnk `ed aeyg ,elbx lr obn `edy,øñBà éñBé éaøå§©¦¥¥
.`yn `l` lrpn aygp epi` ,mc` lk zlirpl ie`x epi`e xg`ny

dìò éðzå,`ziixaa epipye -ïéåLå,iqei iaxe xi`n iaxøeñàL §¨¥£¨§¨¦¤¨
íéøetkä íBéa Ba úàöìs` ,ixd .lcpqd zlirp xeqi` meyn ¨¥§©¦¦

.mixetkd meia ea z`vl xeq` ,lrpn aygp awd oi` iqei iaxly
elrpl xeq` lrpn aygp epi`y s`y ,mry ly lcpql oicd `ede

.mixetkd meia
:`xnbd zvxzníúä ,éiaà øîàxeq`y daiqd ,rhiwd awa - ¨©©©¥¨¨

xaecny oeik ,lrpn epi`y it lr s` mixetkd meia elrplúéàc§¦
déaweyd leaiw ziaaïéúéúk,jx ca zekizg -íeMîea yiye ¥§¦¦¦

âeðòz.xzen ,beprz ea oi`y dnecke mry ly lcpq la` ,edexq` ©£
àáø déì øîà,evexiz zegcl iia`léàårhiwd awy ,jixack ¨©¥¨¨§¦

oizizk `ll envràeä àðî åàìike ,lrpnk aygp epi` -ïéúéúk ¨¨¨§¦¦
àðî déì éeLî.lrpnl eze` miaiygn -ãBòå,dywåàìc âeðòz ìk §©¥¥¨¨§¨©£§¨

éî íéøetkä íBéa ,àeä ìòðî[m`d-]àðeä áø øa äaø àäå ,øeñà ¦§¨§©¦¦¦¨§¨©¨©©¨
éøk äåä÷éôðå déòøkà àøãeñ Clr cba mixetkd meia jxek did - £¨¨¦¨¨©©§¥§¨¦

.enr `veie ,beprz ea yiy s` ,elbxéðz÷cî ,ãBòåaàôéñly §¦§¨¨¥¥¨
,`ziixadBì Lé íàawa wwgpy -ìea÷ úéaea gipdl,ïéúéúk ¦¥¥¦§¦¦

àîèzia mdl yiy ur ilk lkk ,d`neh lawl ie`x `ed ixd - ¨¥
,leaiwììkî,rnyn df jezne -caàLéøiaxe xi`n iax ewlgpy ¦§¨§¥¨

,iqei,ïðé÷ñò ïéúéúk déì úéàãa åàìea z`vl xeq` ok it lr s`e ¨¦§¦¥§¦¦©§¦¨
.mixetkd meia

àîìò éleëc íìBòì ,àáø øîà àlà,iqei iaxe xi`n iax - ¤¨¨©¨¨§¨§¥¨§¨
rhiwd awy minikqn,àeä ìòðîmeia edexq` okle,mixetkd ¦§¨

.mexq` `l ,lrpn mpi`y ,ivede iphid ly lcpq eli`eeoiprl
awa d`iviøî ,éâéìt àäa úaLa,iqei iax -øáñaygp ok`y §©¨§¨§¦¥©¨©

mpn` ,lrpnlèénzLî àîìéc ïðéøæbhnyi `ny miyyeg ep` - ©§¦¨¦§¨¦§©¥
,elbxn awd letieééBúàì éúàåepxiardle eicia e`iadl `eaie - §¨¥§¨¥

úBnà òaøà.miaxd zeyxaøîe,xi`n iaxe -.ïðéøæb àì øáñ ©§©©©¨©Ÿ©§¦¨
:mixetkd mei iepira miphw aeig oipra `ziixa,ïðaø eðzdúB÷Bðéz ¨©¨¨¦

ïleëa ïéøzeî,miiepird lka -:àøîâä úìàåù .ìcðqä úìéòpî õeç ¨¦§¨¦§¦©©©§¨
ìcðqä úìéòð àðL éàîmeyn i`cea ,ea xeq` wepizdyéøîàc ©§¨§¦©©©§¨§¨§¥

éLðéàmilecbdy ,lcpqa `vei eze` e`xiykdéì eãáòelirpd - ¦§¥¨§¥
a ok m` ,mze`ðäC[dkiqe dvigx]éLðéà éøîà énðmilecbdy ¨¨©¦¨§¥¦§¥

déì eãáò.miphwa zxzen dkiqe dvigx recne ,edekqe edevgx - ¨§¥
a :`xnbd daiynäëéñå äöéçøeyr milecbdy ecygi `l miyp` §¦¨§¦¨

ik ,ohwl z`føîéày xnele zelzl md mileki -ìBîúàîaxra] ¥©¥¤§
[mixetkd meidéì éãáò.xak ¨§¥¥

ok m` :`xnbd dywn,énð ìcðñlerp `edyk ohwd z` mi`exd ©§¨©¦
øîéày xnel mileki -déì éãáò ìBîúàîecygi `le ,ok ¥©¥¤§¨§¥¥

:`xnbd zvxzn .meid eze` elirpd milecbdyøLôà àì ìcðñ©§¨Ÿ¤§¨
zelzldéì éãáò ìBîúàîc,dlila oyiyk eilbxn mvlg `le §¥¤§¨§¥¥

cixdàúeúéîc àîòè íòèéîì éòác ïàî éàä ,ìàeîL øîà- §¨©§¥©©§¨¥§¦§©©£¨§¦¨
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קפט
ezny ina cenr gr sc ± iyily wxt`nei

íòù.i"iet oixewy `neb oin Ðøåáö úéðòúáziprz zkqna opzc minybd lr xfbpd Ð

.lcpqd zlirpa xeq` :(a,ai)éðèéäãá.mry oin Ðéöåäãá.mixnz zetk ly lcpq Ð

éìáéãá.miayr ly Ðåìù á÷á àöåé.zaya Ðá÷.`"vwy` =øñåà éñåé éáøåÐ

meia ea z`vl xeq`y oiey ikd elit`e .lka dey epi`e li`ed ,`ed lrpn e`l xaqw

e`l iqei iaxlc ab lr s` `nl` .mixetkd

lyl oicd `ede ,xiq` ikd elit` `ed lrpn

.mryïéúéúëmdy zephw micba zekizg Ð

.mdilr ewey jenql el zegepàîèlawn Ð

.`ed ur ilk iheyt e`lc d`nehàåä ìòðîÐ

`vedce iphidc la` .xeq` mixetkd meia jkld

.edpip lrpn e`lïìåëá ïéøúåîipd lka Ð

.dkiqe dvigxe dizye dlik` oizipzncéùðéà
äéì åãáòdxidfd dxezde el eyr milecb Ð

xac micia mdl eyri `ly miphwd lr milecb

`l" :(`,ciw) zenai zkqna opixn`ck .xeq`d

lr milecb xidfdl melik`z `l ,"melk`z

.miphwdìåîúàî øùôà àìlk oyi `die Ð

.eilbxa mde dlildéðú÷ äìçúëì ïéøúåî àä
uegxe edlik`d el mixne` jlnil `a m`y Ð

.el e`yr meidc rci xity i`de ,eze`àéî
éîéîç.dvigxl Ðàçùîå.jeql Ðàúòéá

àçúåëá.gzeka mivia =éðàî éøåáúÐ

.eze`z ze`lnle xayl milk el xiwtdléðàî
àøçôã éæéæâminca qxg ly miwecq milk =

.milw'åëå ïéèéùëú ïéòðåî ïéà`id `ziixa Ð

:zeaezka "z`yip dleza" yixa dl opiziine

ly eia` zne befn epiie geah egah didy ixd

dlk ly dn` e` ozgznd z` oiqipkn Ð

lreae dtegl dlkd z`e ozgd z`e xcgl

znd z` oixaew jk xg`e yxete devn zlira

lk la` zngn dlkd on oihiykz oirpen oi`e¥¤

.iep `ira miyly lk :`nl` .mei miylyíà
áø÷ò úðëñ úîçîyegl yiy mewn Ð

.lerpl mc` lk xzen miaxwrl
äúðéòøâá
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òèé÷äawa `veizay) "dy` dna" wxta Ð xqe` iqei iaxe xi`n iax ixac ely

aeygc meyn dil xq`c rnyne ,`ed hiykz e`lc meyn i"yx yxit (`,eq

xn`wc mzd `xnba rnyn oke `l ur ly la` xer ly `l` lrpn ied `le ieynk

dleqt dvilg iqei iaxle .lrpn aiygc dxiyk dvilg Ð rhiwd awa dvlg xi`n iaxlc

opiwqn `dc :dywd mz epiaxe .lrpn aiyg `lc

iz`e hinzyn `nlic opiyiig i` ibiltc `kd

.ied lrpn `nlr ilekl la` ,zen` rax` iiez`l

iaxle ea oivleg xi`n iaxlc mzd xn`wc `de

iaxc `nrh epiidc :wgvi epiax xne` Ð `l iqei

agx `edy itl litp `nlic yiigc ikid ikc iqei

wxta xn`ck ea zvleg oi` inp `nrh i`dn

hxt el ie`xd elrp :(a,bw zenai) "dvilg zevn"

oeyny epiax dywde .ea jldl leki epi`y lecbl

rhiwd awa dvlg "dvilg zevn" wxta `ipzcn

dvilg Ð cba ly `iltp`a ,dxiyk dvilg

,`id xi`n iax Ð ipn rhiwd aw :jixte ,dleqt

,xi`n iax ixac ,ely awa `vei rhiwd :opzc

,opaxl o`z` cba ly `iltp`a .xqe` iqei iaxe

lr biltc iqei iax epiidc opaxl o`z` rnyn

iqei iaxl o`z`c dil rnyn ikide .xi`n iax

iqei iax aiyg `lc `d `de ?xi`n iaxln ith

wqtil ekxcc meyn epiid Ð lrpnk rhiwd aw

ikd xninl `kilc cba ly `iltp` la` ,letile

epiax uxize !dcen iqei iax elit` `nlic Ð

`nrhc dizrc `wlq ded dywnd i`cec :dcedi

ly `l` lrpn aiyg `lc `d meyn iqei iaxc

ipzwc `d dil `nwezin `l xg` oiprac ,xer

iqei iaxl i`c dleqt dvilg cba ly `iltp`a

iax `le xi`n iax `l ?ipn Ð `idd ied lrpn inp

`nrhe ,`id xi`n iax dlek xn`c `pwqnae !iqei

iedinl ivn dpibn `lc meyn `iltp`a liqtc

m`e .wiqtin `nlic meyn iqei iaxc `nrh xity

iaxc `nrhc jzrc `wlq `xwirnc oeik :xn`z

`tiqcn ipyn `w i`n ,wiqtin `nlic meyn iqei

i`n` ,xer dtegna `yixe opax inp `yix opax

`nlic yginl `ki` inp xer dtegn elit` ?ixy

epiid Ð xn`wc xer dtegna :xnel yie !wiqtin

zcnl ayiizne xvwzn `ed jk jezny ,mipta

leki `ed Ð dtegn `edy ici lr ,inp i` .elbx

.elbx aiaq wfega cenriy ick exyewle eltekl

òèé÷äwxt i"yx yxit Ð ely awa `vei

dyer elbx drhwpy in "dy` dna"

y`x miUdl hrn ea wwege lbx qetc oink el

`iywc ,z"xet axdl `xidp `le .ekeza ewey

leki epi` `de ?xqe` iqei iax i`n` ok m` :dil

`nrhc `kd opiwqnc ab lr s` xg` oipra jlil

iiezi`l iz`e wiqtin `nlic meyn iqei iaxc

xefgiy cr myn fefl leki epi` litp i` `de Ð

dna" wxta iia` xn`dc :dywd cere .eplrpie

`lc meyn qxcn `nh oi`c (`,eq zay) "dy`

jnq oi` `lde i"yx yexitk i`e dielir jinq

ilek dyw `lc wgvi epiax xne` edine !dfn lecb

oryp `edy ,jk lk el jixv aw eze` oi`y ,i`d

eiwey xxebe eiwey iy`xl xer dyery i"yx yxity enk `le lkd ixacl zaya oda oi`vei mzd ipzwc ely zekenq epiide awd lr llk oryp epi`e oixbgd jxck eiciay zelwn lr

axd la` .llk rwxwa rbep epi` minrte zvw eilr oryp `ed minrt `l` eilr oryp epi`y qxcn dil aiyg `l iia`c xity iz` inp `nrh i`dne .eilbx izy erhwpyk rwxwa

d`xpe lbxd mewna egipne lcpq oink aw el dyer elbx drhwpy in :yxit z"xetur ly zekenq xyewe eixeg`l ewey dteke eilrpna enk zaya ea z`vl lekie lbx el yi el`k

mewna gipny aw eze`e dxfrl oda oiqpkpe zaya oda oi`veie qxcn `nh ely zekenq :mzd ipzwc ,ely zekenq epiide da jldne ewey ea jneqe `"vwy`** eixewy ekixi skn

e` oiken e` inb epiid oizizk .`nh oizizk leaiw zia aw eze`a yi m`e ,eilr jexcl leki epi` ilegd iptne el yi dnily lbxy mi`exd oixeaq ediy ick `l` epi` elbx zqxt

,eilr oryp `edy itl qxcn z`neh xn`c o`n `ki`e zn z`neh `nh `xnba xn`c o`n `ki` .`nh Ð awa elbx rbiyk el a`ki `ly ick ez`pdl awa ozep `edy jx xac lk
i`de
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc `nei(ycew zay meil)

íòL[seq dpw-].íéøetkä íBéaaygp epi`y oeiky xn`p m`d ©©§©¦¦
.ea dxeq` lcpq zlirp lk `ny e` ,xzen lrpn÷çöé éaø ãîò̈©©¦¦§¨

àöiL éåì ïa òLBäé éaø úà éúéàø éðà ,øîàå åéìâø ìò éðîçð øa©©§¨¦©©§¨§¨©£¦¨¦¦¤©¦§ª©¤¥¦¤¨¨
,íéøetkä íBéa íòL ìL ìcðña.xzeny rnynedéì àðéîàå- §©§¨¤©©§©¦¦©£¦¨¥

,eze` izl`ye,øeaö úéðòúaminybd zxivr lr zeprzdl exfby §©£¦¦
zlirp exq`e,lcpqdéàîe` ,mry ly lcpqa xzen f` mb m`d - ©

e .xzei exingd ef ziprza `ny,àðL àì ,éì øîà.xzene ¨©¦Ÿ§¨
:df oipra ztqep zecréaø úà éúéàø éðà ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨£¦¨¦¦¤©¦

,déì àðéîàå .øeaö úéðòúa íòL ìL ìcðña àöiL äåðð ïîc øæòìà¤§¨¨§¦¦§¥¤¨¨§©§¨¤©©§©£¦¦©£¦¨¥
íéøetkä íBéa,xzei xenge dxezd on exeqi`yéàîea mb m`d - §©¦¦©

e .mry ly lcpqa xzen,àðL àì ,éì øîà.xzene ¨©¦Ÿ§¨
:xern dieyr dpi`yk lcpq zlirpa xzid ebdpy mitqep minkg

÷éôð äãeäé áømixetkd meia z`vl bdep did -alcpqéðèéäã- ©§¨¨¦§§¦§¥
.mry oina ÷éôð éiaàlcpqéöeäã.lwc itpr -éìaéãa) ÷éôð àáø ©©¥¨¦§§¥¨¨¨¦¦§©§¥

miayrn lcpq -.(éøk àðeä áø øa äaø÷éôðå déòøkà àøãeñ C- ©¨©©¨¨¦¨¨©©§¥§¨¦
.`veie eilbx lr cba jxek did

:`xnbd dywn,àîç øa éîø áéúîxzen aeyg epi`y lrpn ike ¥¦¨¦©¨¨
rplepipy ixde .mixetkd meia el(:dq zay),òhéwädrhwpy mc`-] ©¦¥©

,[elbxàöBémiaxd zeyxl zayaBlL á÷azxeva ieyrd ur - ¥§©¤
,ewey z` oiryn `ed eilry lbx,øéàî éaø éøácoeikn ,enrhe ¦§¥©¦¥¦

.eiabl lrpnk `ed aeyg ,elbx lr obn `edy,øñBà éñBé éaøå§©¦¥¥
.`yn `l` lrpn aygp epi` ,mc` lk zlirpl ie`x epi`e xg`ny

dìò éðzå,`ziixaa epipye -ïéåLå,iqei iaxe xi`n iaxøeñàL §¨¥£¨§¨¦¤¨
íéøetkä íBéa Ba úàöìs` ,ixd .lcpqd zlirp xeqi` meyn ¨¥§©¦¦

.mixetkd meia ea z`vl xeq` ,lrpn aygp awd oi` iqei iaxly
elrpl xeq` lrpn aygp epi`y s`y ,mry ly lcpql oicd `ede

.mixetkd meia
:`xnbd zvxzníúä ,éiaà øîàxeq`y daiqd ,rhiwd awa - ¨©©©¥¨¨

xaecny oeik ,lrpn epi`y it lr s` mixetkd meia elrplúéàc§¦
déaweyd leaiw ziaaïéúéúk,jx ca zekizg -íeMîea yiye ¥§¦¦¦

âeðòz.xzen ,beprz ea oi`y dnecke mry ly lcpq la` ,edexq` ©£
àáø déì øîà,evexiz zegcl iia`léàårhiwd awy ,jixack ¨©¥¨¨§¦

oizizk `ll envràeä àðî åàìike ,lrpnk aygp epi` -ïéúéúk ¨¨¨§¦¦
àðî déì éeLî.lrpnl eze` miaiygn -ãBòå,dywåàìc âeðòz ìk §©¥¥¨¨§¨©£§¨

éî íéøetkä íBéa ,àeä ìòðî[m`d-]àðeä áø øa äaø àäå ,øeñà ¦§¨§©¦¦¦¨§¨©¨©©¨
éøk äåä÷éôðå déòøkà àøãeñ Clr cba mixetkd meia jxek did - £¨¨¦¨¨©©§¥§¨¦

.enr `veie ,beprz ea yiy s` ,elbxéðz÷cî ,ãBòåaàôéñly §¦§¨¨¥¥¨
,`ziixadBì Lé íàawa wwgpy -ìea÷ úéaea gipdl,ïéúéúk ¦¥¥¦§¦¦

àîèzia mdl yiy ur ilk lkk ,d`neh lawl ie`x `ed ixd - ¨¥
,leaiwììkî,rnyn df jezne -caàLéøiaxe xi`n iax ewlgpy ¦§¨§¥¨

,iqei,ïðé÷ñò ïéúéúk déì úéàãa åàìea z`vl xeq` ok it lr s`e ¨¦§¦¥§¦¦©§¦¨
.mixetkd meia

àîìò éleëc íìBòì ,àáø øîà àlà,iqei iaxe xi`n iax - ¤¨¨©¨¨§¨§¥¨§¨
rhiwd awy minikqn,àeä ìòðîmeia edexq` okle,mixetkd ¦§¨

.mexq` `l ,lrpn mpi`y ,ivede iphid ly lcpq eli`eeoiprl
awa d`iviøî ,éâéìt àäa úaLa,iqei iax -øáñaygp ok`y §©¨§¨§¦¥©¨©

mpn` ,lrpnlèénzLî àîìéc ïðéøæbhnyi `ny miyyeg ep` - ©§¦¨¦§¨¦§©¥
,elbxn awd letieééBúàì éúàåepxiardle eicia e`iadl `eaie - §¨¥§¨¥

úBnà òaøà.miaxd zeyxaøîe,xi`n iaxe -.ïðéøæb àì øáñ ©§©©©¨©Ÿ©§¦¨
:mixetkd mei iepira miphw aeig oipra `ziixa,ïðaø eðzdúB÷Bðéz ¨©¨¨¦

ïleëa ïéøzeî,miiepird lka -:àøîâä úìàåù .ìcðqä úìéòpî õeç ¨¦§¨¦§¦©©©§¨
ìcðqä úìéòð àðL éàîmeyn i`cea ,ea xeq` wepizdyéøîàc ©§¨§¦©©©§¨§¨§¥

éLðéàmilecbdy ,lcpqa `vei eze` e`xiykdéì eãáòelirpd - ¦§¥¨§¥
a ok m` ,mze`ðäC[dkiqe dvigx]éLðéà éøîà énðmilecbdy ¨¨©¦¨§¥¦§¥

déì eãáò.miphwa zxzen dkiqe dvigx recne ,edekqe edevgx - ¨§¥
a :`xnbd daiynäëéñå äöéçøeyr milecbdy ecygi `l miyp` §¦¨§¦¨

ik ,ohwl z`føîéày xnele zelzl md mileki -ìBîúàîaxra] ¥©¥¤§
[mixetkd meidéì éãáò.xak ¨§¥¥

ok m` :`xnbd dywn,énð ìcðñlerp `edyk ohwd z` mi`exd ©§¨©¦
øîéày xnel mileki -déì éãáò ìBîúàîecygi `le ,ok ¥©¥¤§¨§¥¥

:`xnbd zvxzn .meid eze` elirpd milecbdyøLôà àì ìcðñ©§¨Ÿ¤§¨
zelzldéì éãáò ìBîúàîc,dlila oyiyk eilbxn mvlg `le §¥¤§¨§¥¥

cixdàúeúéîc àîòè íòèéîì éòác ïàî éàä ,ìàeîL øîà- §¨©§¥©©§¨¥§¦§©©£¨§¦¨
,dzin mrh merhl dvexdéðâéìå éðàñî íéiñéìoyie eilrpn lrpi - ¦©¦§¨¥§¦§¦

i`ceay exn`i ,mdilrpa oeyil mc` ipa jxc oi`y oeikne .mda
ohwd z` elirpd milecbd.meid

:df welig dgec `xnbdàäå,`ziixaa'ïéøzeî'ernynyälçzëì §¨¨¦§©§¦¨
.éðz÷dvigxa envr ohwd xzeny wx `ly rnyn df oeylne ¨¨¥

oi`e ,eze` jeqle uegxl dligzkl xzen eia`l s`y `l` ,dkiqe
dxeq`y lcpqd zlirp oia weligd dn ,ok m`e .llk xeqi` o`k

.dligzkl mda xzen `edy miiepir x`yl ,ohwl
ohwl xeq`y lcpqd zlirp oia weligl xg` mrh zx`an `xnbd

:mda xzeny miiepir x`ylðä ,àlàC[lcpqe lrpn zlirp]åàìc ¤¨¨¨§¨
eäééúéáø,zewepizd ly mlecib jxevl mpi`y -ïðaø eäa eøæb §¦©§¨§§©¨¨

eli`e ,mixetkd meiaðäC[dkiqe dvigx]àeä eäééúéáøc- ¨¨¦§¦©§
,md mlecib jxevly,ïðaø eäa eøæb àìlecbl elit` exizde Ÿ¨§§©¨¨

,wepiz ly elecibl miaeyg el` mixacy oipne .mxear ok zeyrl
à÷eðéc déúéáø ,íà éì äøîà ,éiaà øîàclecibl uegpd xacd - §¨©©©¥¨§¨¦¥§¦¥¦¨

a evgxl `ed ,ie`xk wepizde ,éîéîç àiîa ekeqlàçLî.ony - ©¨£¦¥¦§¨
ykeàzøet ìãblk`iy etebl uegp ,[hrn-]àçzeëa àúòéa- ¨©§¨¥¨¨§§¨

xy`ke .gzek `xwpd alg lk`n mr dviaìãbcer,àzøetjixv ¨©§¨
l el gipdléðàî éøeazz` ze`lnl ,wgyn jxca milk xayl - ©¥¨¥

,ewetiqäaøc àä ék,dax bdpy itk -àøçôc éæéæb éðàî eäì ïéáæ ¦¨§©¨¨¦§¨¥§¦¥§©§¨
déðáì,lefa mixknpd miwecq qxg ilk eipal dpw -eäì éøaúîe- ¦§¥§©§¥§

.mwgyna mze` mixaey eid mde
:dpyna epipy:àøîâä úøøáî .íäéðt úà eöçøé älkäå Cìnä©¤¤§©©¨¦§£¤§¥¤

ïéúéðúîdlke jlnl xzid da epipyy ,dpynd ly `yixd - ©§¦¦
,mdipt z` uegxlépîixacn `id s` m`d .dxn`p in zhiya - ©¦

lr s` miwleg [zcleia] `tiqa miwlegy minkge ,xfril` iax
dlke jln la` ,zcleia `l` minkg ewlgp `ly e` .df oic

:`xnbd daiyn .mdipt z` mivgex.àéä ïBéãøz ïa àéððç éaø©¦£©§¨¤§©§¦
iax mya wx oldl `ziixaa dlke jln oic dpyy ,eixacn ,xnelk

.dfa s` miwleg minkgy cnlp ,xfril`,àéðúcs`älkäå Cìnä §©§¨©¤¤§©©¨
íäéðt úà eöçøé àì.mixetkd meiaøîBà ïBéãøz ïa àéððç éaø Ÿ¦§£¤§¥¤©¦£©§¨¤§©§¥

úøæåç àúééøáä .íäéðt úà eöçøé älkäå Cìnä ,øæòéìà éaø íeMî¦©¦¡¦¤¤©¤¤§©©¨¦§£¤§¥¤
:àî÷ àðú éøáãìs`ïa àéððç éaø .ìcðqä úà ìBòðz àì äéçä¤¨¨Ÿ¦§¤©©§¨©¦£©§¨¤

.ìcðqä úà ìBòðz äéçä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà ïBéãøz§©§¥¦©¦¡¦¤¤¤¨¨¦§¤©©§¨
:xfril` iax zhiy z` zx`an `xnbdàîòè éàîdyCìîxzen ©©£¨¤¤

,eipt z` uegxláéúëc íeMî(fi bl diryi)éðéò äðéæçz Béôéa Cìî','E ¦¦§¦¤¤§¨§¤¡¤¨¥¤
e .d`p zeidl jixvyàîòè éàî älk,dipt uegxl zxzenàlL éãk ©¨©©£¨§¥¤Ÿ

.dìòa ìò äpbúz¦§©¤©©£¨
déì øîà[l`y-]änk ãò ,älk ,àéiç éaøì áøzaygp dztegn onf ¨©¥©§©¦¦¨©¨©©¨

.dvigxa zxzene dlkàéðúãk ,déì øîàcenll xyt` df oic - ¨©¥¦§©§¨
,epipyy .`ziixad onälkä ïî ïéèéLëz ïéòðBî ïéàla` zngn ¥§¦©§¦¦¦©©¨

jyna [dn` e` dia` eznyk]ìL ìkíBé íéL,rnyn .dztegn ¨§Ÿ¦
oicd `ede ,d`p zeidl dkixv `id dztegn mei miyely jynay
ick zxzen `id mei miyely lky mixetkd meia dvigx oiprl

.dlra lr dpbzz `le d`p `dzy
:xfril` iax ixaca dpyna epipy.ìcðqä úà ìBòðz äéçäzx`an ¤¨¨¦§¤©©§¨

`ed jkl mrhd :`xnbd,äpéö íeMîdlelr ,dtgi jlz m`y ¦¦¨
.dze`ixal wifdle ophvdl

:lcpqd zlirpa sqep xzidíà ,ìàeîL øîàeilrp mc` lrep ¨©§¥¦
áø÷ò úðkñ úîçî,mewn eze`a ievndøzeî.xacd ¥£©©¨©©§¨¨

:dpyna epipyäqbä úáúBëk ìëBàä.aiig 'eke dzpirxbke denk ¨¥§¤¤©©¨
éòawtzqp -,àtt áø ¨¥©¨¨
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zay zekld - jexr ogley

åäëLçMî eðéäc úaMä úñéðk øçà ÷ìãeä íà ìáà íBé ãBòaî ÷ìãeäL øða äæ ìëå[géøëð éãé ìò §¨¤§¥¤§©¦§£¨¦§©©©§¦©©©¨§©§¦¤£¥¨©§¥¨§¦
äðkñ Ba ïéàL äìBç Cøöì Bà íépè÷ Cøöì31øzî ãéæîa ïéa ââBLa ïéa B÷éìãäå ìàøNé øáòL Bà §Ÿ¤§©¦§Ÿ¤¤¤¥©¨¨¤¨©¦§¨¥§¦§¦¥§¥¥§¥¦ª¨

BîB÷î Bà Bôeb Cøöì äákL øçà Bìèìèì32òöîàa àlà úaMä úñéðk úlçúa äö÷î äéä àìå ìéàBä §©§§©©¤¨¨§Ÿ¤§¦§Ÿ¨¨ª§¤¦§¦©§¦©©©¨¤¨§¤§©
.ãáìa ÷ìBc àeäL äòLa àlà dlk úaMä ìëì äö÷î äæ éãé ìò äNòð àì ÷ìBc äéäLk úaMä©©¨§¤¨¨¥Ÿ©£¤©§¥¤ª§¤§¨©©¨ª¨¤¨§¨¨¤¥¦§©

Ba LiL äìBç ìLå äiç ìL øð ïBâk úBLîMä ïéáa Bìèìèì øzî äéä íà íBé ãBòaî B÷éìãä íà elôàå©£¦¦¦§¦¦§¦¨¨ª¨§©§§§¥©§¨§¥¤©¨§¤¤¤¥
íB÷î ìkî äìBçä àtøúðå øðì äëéøö dðéàå äiçä äãìiL ïBâk ìeèìèa Ck øçà øñàðL ét ìò óà äðkñ©¨¨©©¦¤¤¡©©©¨§¦§§¤¨§¨©©¨§¥¨§¦¨§¥§¦§©¥©¤¦¨¨

úBLîMä ïéáa ìeèìèa øeñà äéä àìå ìéàBä BîB÷î Bà Bôeb Cøöì Bìèìèì øzî øpä äaëéLk[h: §¤¦§¤©¥ª¨§©§§§Ÿ¤§¦§Ÿ¨¨¨§¦§§¥©§¨
ו  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן

1

2
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6
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`zax `zkld
äëùçùî åðééäã [ç בכלל הוא השמשות בין גם -

.30חשכה 
úåùîùä ïéáá [è בין באמצע שכבו שבת נרות -

חלק  רק דלקו אם אף מוקצה ונעשים ייתכן השמשות,
השמשות  בין .33מזמן

zetqede mipeiv
מוקצה 30) כל טעמא ומהאי סק"ג: קו"א רעא סימן

בעירובי  וכן יומא, לכולה אתקצאי השמשות בבין דאתקצאי
מפני  השמשות בבין תלוי הכל חצרות ועירובי תחומין

השבת. התחלת שהוא
לו  אפשר השמשות בין אבל הטור): לשון (על שם ועוד
מספק, היום ונתקדש ספק שהוא כיון חשכה בכלל להיות

משתחשך. הטור סתם ולכן
(31Â"Ò ÂÚ¯ ÔÓÈÒ אפילו חולה לצורך (נכרי) הדליק אם :

בו  שאין כחולה שדינם קטנים לצורך או סכנה בו שאין
לאורו. להשתמש לבריאים מותר דבר לכל סכנה

ס"א.32) סוף כדלעיל

שלענין 33) שאף כז, ס"ק לד סי' ח"ב שלמה מנחת שו"ת
היה  כן אם אלא השבת לכל מוקצה נעשה אין מוקצה דין
שבת, נרות לענין מ"מ השמשות, בין זמן כל במשך מוקצה
בין  מזמן חלק רק דלקו אם אף מוקצה שנעשים יתכן
שהודלקו, משעה לטלטלם שאסור הדין ע"פ השמשות,
מסויים, לזמן מוקצה טלטול איסור עליהם חל כבר וממילא

דאיתקצאי'. 'מיגו עליהם לומר ואפשר
לטלטלם  מותר - השמשות בין קודם הנרות כבו אם אמנם
ושם  ריא, הערה פ"כ (שש"כ לאיסור שמלאכתו כלי כדין
נוגע  שאינו - מוקדם שבת עליו שקיבל מי בכל הדין שהוא

מוקצה). לענין

•
zay zekld - jexr ogley

ÊÈ לנער אפשר אם יותר חשוב המותר דבר אם ואפילו
יטלטל  כך ואחר מתחלה לנער צריך בלבדו האיסור
האיסור  לנער אפשר אי ואם שירצה למקום ההיתר עם הכלי
הפסד  אין אם עמו ההיתר גם ינער ההיתר מבלעדי בלבדו
אם  לכלי ויחזירנו בלבדו ההיתר יטול כך ואחר בניעורו

שם. כמ"ש ירצה

ליטול  אח"כ יוכל לא ההיתר גם ינער שאם בענין הוא ואם
אפר  יום מבעוד עליה שיש מחתה כגון בלבדו ההיתר
ויש  צואה או רוק בו לכסות שראוי מפני לטלטלו שמותר
וצריך  בטלטול האסורים פחמים או עצים שברי ג"כ עליה
עם  ינערנו ואם בו לכסות אחר למקום האפר לטלטל לו
בידיו  לבדו האפר ליטול אח"כ יוכל לא והפחמים השברים
אפשר  שאי קטנים פחמים או קטנים שברים שהם  כגון

שהיא  כמות המחתה לטלטל מותר מבלעדם האפר ליטול
שירצה. למקום והפחמים והשברים האפר עם

אלא  צריך אינו אם אבל לאפר כשצריך אמורים דברים במה
האפר  ינער אלא שהיא כמות יטלטלנה לא המחתה לגוף
בניעורם  הפסד ואין הואיל במקומם והפחמים והשברים

בלבדה: המחתה ויטול

ÁÈ יום מבעוד האיסור עם שם ההיתר כשהיה זה וכל
ולהיתר  לאיסור בסיס הכלי נעשה השמשות שבבין
בסיס  הכלי נעשה לא משם ההיתר ניטל משחשכה אם ואף
למעלה  שנתבאר כמו השמשות בבין בסיס היה שלא כיון אז
ומשחשכה  בלבדו האיסור עליו היה השמשות בבין אם אבל
ובבין  הואיל כלום מועיל אינו עליו ההיתר גם הונח
כולה: השבת לכל נאסר בלבדו לאיסור בסיס היה השמשות
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ËÈ יום מבעוד כשהוסק אלא בטלטול מותר האפר אין
בסימן  כמ"ש נולד משום אסור בשבת הוסק אם אבל
אתמול  של באפר בשבת שהוסק אפר נתערב ואם תצ"ח
כמ"ש  עצמו בפני מעולם ניכר היה לא עדיין אם ברוב בטל

שם:

Î אם ומעות בטלטול המותרים דברים בה שיש תיבה
פי  על שהיא כמות לטלטלה מותר עיקר אינן המעות

שנתבארו: התנאים

יזֿכ  סעיפים בשבת מוקצה דיני שי סימן ב חלק

אם ‡ אעפ"כ בטלטול ואסור מוקצה הוא שהמת אע"פ
מותר  הדליקה מפני עליו שירא במקום מוטל הוא
כדי  טלטול איסור חכמים שהתירו להצילו כדי לטלטלו
שהוא  מפני הדליקה את לכבות חמור איסור לידי יבא שלא

ישרף. שלא מתו על בהול

צריך  בהיתר יותר לעשות לו שאפשר מה כל מקום ומכל
שלא  בטלטול המותר דבר לו יש אם דהיינו לעשות הוא
אוכלין  שאר או ככר או תינוק כגון מקומו או גופו לצורך
שמניח  דהיינו ידו על מטלטלו להיתר שמלאכתו כלי כל או

כאחד. שניהם ומטלטל אצלו או המת על המותר דבר

המטה  על מונח המת אם בטלטול המותר דבר לו אין ואם
לזו  ומזו זו למטה זו ממטה הופכו אחרת מטה עוד לו ויש
מן  טלטול שזהו הדליקה מן המשומר למקום שיגיענו עד
אליה  צריך ואין הואיל למת בסיס נעשית לא  והמטה הצד
אין  ואם קרקע גבי על להטילו אלא צריך אינו עצמו שכל
מונח  אינו אם אפילו או זו במטה נושאו אחרת מטה לו

הדליקה: מן להצילו בידיו גמור טלטול מטלטלו במטה

יש · לכרמלית הוצאה ע"י אם כי להצילו אפשר אי ואם
כבוד  שגדול ישרף שלא המת בזיון משום מתירין
תסור  לא שהיא שבתורה תעשה לא מצות שדוחה הבריות
לשמוע  נצטוינו זו שבמצוה וגו' לך יגידו אשר הדבר מן
מדברי  אלא אינו ג"כ הכרמלית ואיסור סופרים דברי לכל

סופרים.

עמו  להוציאו צריך בטלטול המותר דבר לו יש אם ואעפ"כ
נדחה  הכרמלית שאיסור שאף הטלטול איסור להקל כדי
שאפשר  כיון הטלטול איסור מקום מכל הבריות כבוד מפני
דאפשר  מה בכל לתקנו צריך המותר דבר טלטול ע"י לתקנו
הדבר  גם עמו שמוציא הכרמלית באיסור שמוסיף ואף
כבר  נדחה הכרמלית שאיסור כלום בכך אין בטלטול המותר
שאפשר  כיון הטלטול איסור אבל המת בהוצאת לגמרי
אחד  באיסור להרבות שמוטב לדחותו לנו אין לתקנו

איסורים: שני מלדחות

דבר ‚ לו יש אם יסריח פן עליו וירא בחמה המוטל מת
לאו  ואם לצל מחמה ידו על מטלטלו בטלטול המותר
התירו  שלא למטה ממטה להפכו אפילו כלל יטלטלנו לא
כמו  המותר דבר לצורך כשמטלטל אלא הצד מן טלטול
בטלטול  האסור המת לצורך מטלטל הוא כאן אבל שיתבאר
לכרמלית  הוצאה איסור אלא המת כבוד משום התירו ולא
טלטול  איסור אבל לכך כשצריכים כלל לתקנו אפשר שאי
לא  המותר דבר עמו שיטלטל ע"י לתקנו שאפשר כיון
בדליקה  אלא המותר דבר לו אין אפילו ענין בשום התירוהו

לכבות: יבא שלא משום התירוהו בלבד

אֿג  סעיפים הצד מן טלטול ושאר בשבת מת דין שיא סימן ב חלק
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הכתוב:]"ועפ  תחילת מובנת זו הקדמה י

,ùåøéô ,åððøé êú÷ãöå åòéáé êáåè áø øëæ åäæå
ãòå íìåòî êùîðù úåéçå äòôùä àåä êáåè

.íìåò
טובך  רב ש"זכר דלפי היא, הכתוב משמעות

קשר יביעו" ולהבין ירננו". "וצדקתך לפיכך
הפנימי  התוכן ביאור תחילה להקדים יש הענינים,
החיות  השפעת על קאי ד"טובך" טובך", רב ד"זכר
העולמות, שבכל הנבראים כל אל יתברך מאיתו
בחסד", חיים ד"מכלכל בענין לעיל וכמבואר

הקב"ה. של וטובו חסדו היא החיים שהשפעת

לנבראים  החיים השפעת בין שייכות עוד [ומוסיף

ה  :]"טוב "למידת

úðéçá àåä áåèäù ,áåè éë ÷éãö åøîà ù"îë
.íìåò ãòå íìåòî òéôùîå øù÷îä àåäù ÷éãö
מידת  כנגד הוא ד"צדיק" מבואר קבלה בספרי
של  וענינה עולם", יסוד "וצדיק כמ"ש היסוד,
המקבל, אל המשפיע התקשרות - הוא היסוד מידת
קשר  שירגיש מבלי לתלמידו שכל שמלמד מי דיש
משא"כ  השכל, בהשפעת יחסר ואז אליו פנימי
הוא  המקבל אל פנימי קשר מרגיש כשהמשפיע
ההתקשרות  משל דרך "על כדבעי, לו משפיע
עמו  לימודו בשעת בנו בשכל שכלו האב שמקשר

בנו". שיבין שרוצה ורצון באהבה

"הוא  - היסוד מידת - "צדיק" שבחינת ונמצא
נמשך  שממנה עולם", ועד מעולם ומשפיע המקשר
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ו  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld
äëùçùî åðééäã [ç בכלל הוא השמשות בין גם -

.30חשכה 
úåùîùä ïéáá [è בין באמצע שכבו שבת נרות -

חלק  רק דלקו אם אף מוקצה ונעשים ייתכן השמשות,
השמשות  בין .33מזמן

zetqede mipeiv
מוקצה 30) כל טעמא ומהאי סק"ג: קו"א רעא סימן

בעירובי  וכן יומא, לכולה אתקצאי השמשות בבין דאתקצאי
מפני  השמשות בבין תלוי הכל חצרות ועירובי תחומין

השבת. התחלת שהוא
לו  אפשר השמשות בין אבל הטור): לשון (על שם ועוד
מספק, היום ונתקדש ספק שהוא כיון חשכה בכלל להיות

משתחשך. הטור סתם ולכן
(31Â"Ò ÂÚ¯ ÔÓÈÒ אפילו חולה לצורך (נכרי) הדליק אם :

בו  שאין כחולה שדינם קטנים לצורך או סכנה בו שאין
לאורו. להשתמש לבריאים מותר דבר לכל סכנה

ס"א.32) סוף כדלעיל

שלענין 33) שאף כז, ס"ק לד סי' ח"ב שלמה מנחת שו"ת
היה  כן אם אלא השבת לכל מוקצה נעשה אין מוקצה דין
שבת, נרות לענין מ"מ השמשות, בין זמן כל במשך מוקצה
בין  מזמן חלק רק דלקו אם אף מוקצה שנעשים יתכן
שהודלקו, משעה לטלטלם שאסור הדין ע"פ השמשות,
מסויים, לזמן מוקצה טלטול איסור עליהם חל כבר וממילא

דאיתקצאי'. 'מיגו עליהם לומר ואפשר
לטלטלם  מותר - השמשות בין קודם הנרות כבו אם אמנם
ושם  ריא, הערה פ"כ (שש"כ לאיסור שמלאכתו כלי כדין
נוגע  שאינו - מוקדם שבת עליו שקיבל מי בכל הדין שהוא

מוקצה). לענין

•
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ÊÈ לנער אפשר אם יותר חשוב המותר דבר אם ואפילו
יטלטל  כך ואחר מתחלה לנער צריך בלבדו האיסור
האיסור  לנער אפשר אי ואם שירצה למקום ההיתר עם הכלי
הפסד  אין אם עמו ההיתר גם ינער ההיתר מבלעדי בלבדו
אם  לכלי ויחזירנו בלבדו ההיתר יטול כך ואחר בניעורו

שם. כמ"ש ירצה

ליטול  אח"כ יוכל לא ההיתר גם ינער שאם בענין הוא ואם
אפר  יום מבעוד עליה שיש מחתה כגון בלבדו ההיתר
ויש  צואה או רוק בו לכסות שראוי מפני לטלטלו שמותר
וצריך  בטלטול האסורים פחמים או עצים שברי ג"כ עליה
עם  ינערנו ואם בו לכסות אחר למקום האפר לטלטל לו
בידיו  לבדו האפר ליטול אח"כ יוכל לא והפחמים השברים
אפשר  שאי קטנים פחמים או קטנים שברים שהם  כגון

שהיא  כמות המחתה לטלטל מותר מבלעדם האפר ליטול
שירצה. למקום והפחמים והשברים האפר עם

אלא  צריך אינו אם אבל לאפר כשצריך אמורים דברים במה
האפר  ינער אלא שהיא כמות יטלטלנה לא המחתה לגוף
בניעורם  הפסד ואין הואיל במקומם והפחמים והשברים

בלבדה: המחתה ויטול

ÁÈ יום מבעוד האיסור עם שם ההיתר כשהיה זה וכל
ולהיתר  לאיסור בסיס הכלי נעשה השמשות שבבין
בסיס  הכלי נעשה לא משם ההיתר ניטל משחשכה אם ואף
למעלה  שנתבאר כמו השמשות בבין בסיס היה שלא כיון אז
ומשחשכה  בלבדו האיסור עליו היה השמשות בבין אם אבל
ובבין  הואיל כלום מועיל אינו עליו ההיתר גם הונח
כולה: השבת לכל נאסר בלבדו לאיסור בסיס היה השמשות
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ËÈ יום מבעוד כשהוסק אלא בטלטול מותר האפר אין
בסימן  כמ"ש נולד משום אסור בשבת הוסק אם אבל
אתמול  של באפר בשבת שהוסק אפר נתערב ואם תצ"ח
כמ"ש  עצמו בפני מעולם ניכר היה לא עדיין אם ברוב בטל

שם:

Î אם ומעות בטלטול המותרים דברים בה שיש תיבה
פי  על שהיא כמות לטלטלה מותר עיקר אינן המעות

שנתבארו: התנאים

יזֿכ  סעיפים בשבת מוקצה דיני שי סימן ב חלק

אם ‡ אעפ"כ בטלטול ואסור מוקצה הוא שהמת אע"פ
מותר  הדליקה מפני עליו שירא במקום מוטל הוא
כדי  טלטול איסור חכמים שהתירו להצילו כדי לטלטלו
שהוא  מפני הדליקה את לכבות חמור איסור לידי יבא שלא

ישרף. שלא מתו על בהול

צריך  בהיתר יותר לעשות לו שאפשר מה כל מקום ומכל
שלא  בטלטול המותר דבר לו יש אם דהיינו לעשות הוא
אוכלין  שאר או ככר או תינוק כגון מקומו או גופו לצורך
שמניח  דהיינו ידו על מטלטלו להיתר שמלאכתו כלי כל או

כאחד. שניהם ומטלטל אצלו או המת על המותר דבר

המטה  על מונח המת אם בטלטול המותר דבר לו אין ואם
לזו  ומזו זו למטה זו ממטה הופכו אחרת מטה עוד לו ויש
מן  טלטול שזהו הדליקה מן המשומר למקום שיגיענו עד
אליה  צריך ואין הואיל למת בסיס נעשית לא  והמטה הצד
אין  ואם קרקע גבי על להטילו אלא צריך אינו עצמו שכל
מונח  אינו אם אפילו או זו במטה נושאו אחרת מטה לו

הדליקה: מן להצילו בידיו גמור טלטול מטלטלו במטה

יש · לכרמלית הוצאה ע"י אם כי להצילו אפשר אי ואם
כבוד  שגדול ישרף שלא המת בזיון משום מתירין
תסור  לא שהיא שבתורה תעשה לא מצות שדוחה הבריות
לשמוע  נצטוינו זו שבמצוה וגו' לך יגידו אשר הדבר מן
מדברי  אלא אינו ג"כ הכרמלית ואיסור סופרים דברי לכל

סופרים.

עמו  להוציאו צריך בטלטול המותר דבר לו יש אם ואעפ"כ
נדחה  הכרמלית שאיסור שאף הטלטול איסור להקל כדי
שאפשר  כיון הטלטול איסור מקום מכל הבריות כבוד מפני
דאפשר  מה בכל לתקנו צריך המותר דבר טלטול ע"י לתקנו
הדבר  גם עמו שמוציא הכרמלית באיסור שמוסיף ואף
כבר  נדחה הכרמלית שאיסור כלום בכך אין בטלטול המותר
שאפשר  כיון הטלטול איסור אבל המת בהוצאת לגמרי
אחד  באיסור להרבות שמוטב לדחותו לנו אין לתקנו

איסורים: שני מלדחות

דבר ‚ לו יש אם יסריח פן עליו וירא בחמה המוטל מת
לאו  ואם לצל מחמה ידו על מטלטלו בטלטול המותר
התירו  שלא למטה ממטה להפכו אפילו כלל יטלטלנו לא
כמו  המותר דבר לצורך כשמטלטל אלא הצד מן טלטול
בטלטול  האסור המת לצורך מטלטל הוא כאן אבל שיתבאר
לכרמלית  הוצאה איסור אלא המת כבוד משום התירו ולא
טלטול  איסור אבל לכך כשצריכים כלל לתקנו אפשר שאי
לא  המותר דבר עמו שיטלטל ע"י לתקנו שאפשר כיון
בדליקה  אלא המותר דבר לו אין אפילו ענין בשום התירוהו

לכבות: יבא שלא משום התירוהו בלבד

אֿג  סעיפים הצד מן טלטול ושאר בשבת מת דין שיא סימן ב חלק
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הכתוב:]"ועפ  תחילת מובנת זו הקדמה י

,ùåøéô ,åððøé êú÷ãöå åòéáé êáåè áø øëæ åäæå
ãòå íìåòî êùîðù úåéçå äòôùä àåä êáåè

.íìåò
טובך  רב ש"זכר דלפי היא, הכתוב משמעות

קשר יביעו" ולהבין ירננו". "וצדקתך לפיכך
הפנימי  התוכן ביאור תחילה להקדים יש הענינים,
החיות  השפעת על קאי ד"טובך" טובך", רב ד"זכר
העולמות, שבכל הנבראים כל אל יתברך מאיתו
בחסד", חיים ד"מכלכל בענין לעיל וכמבואר

הקב"ה. של וטובו חסדו היא החיים שהשפעת

לנבראים  החיים השפעת בין שייכות עוד [ומוסיף

ה  :]"טוב "למידת

úðéçá àåä áåèäù ,áåè éë ÷éãö åøîà ù"îë
.íìåò ãòå íìåòî òéôùîå øù÷îä àåäù ÷éãö
מידת  כנגד הוא ד"צדיק" מבואר קבלה בספרי
של  וענינה עולם", יסוד "וצדיק כמ"ש היסוד,
המקבל, אל המשפיע התקשרות - הוא היסוד מידת
קשר  שירגיש מבלי לתלמידו שכל שמלמד מי דיש
משא"כ  השכל, בהשפעת יחסר ואז אליו פנימי
הוא  המקבל אל פנימי קשר מרגיש כשהמשפיע
ההתקשרות  משל דרך "על כדבעי, לו משפיע
עמו  לימודו בשעת בנו בשכל שכלו האב שמקשר

בנו". שיבין שרוצה ורצון באהבה

"הוא  - היסוד מידת - "צדיק" שבחינת ונמצא
נמשך  שממנה עולם", ועד מעולם ומשפיע המקשר
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c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

נאמר  זו מידה ועל והעולמות, הנבראים לכל חיות
- (שענינה היסוד דמדת טוב", כי צדיק "אמרו
. . טוב בשם "נקראת במקבל) המשפיע התקשרות
כן  על ולהשפיע, להיטיב הטוב טבע עיקר כל כי
מפני  טוב בשם כו' המשפיע של הזאת הירידה נק'
לפי  בטבעו טוב איש עד"מ באה, היא שממדתו
קאי  ועלי' - טוב" נק' ולהשפיע להיטיב שדרכו

טובך". רב "זכר מ"ש ג"כ

åîåâøúå õøàáå íéîùá ìë éë áåúëù åîë
.'åë [àòøàáå àéîùá] ãéçàã

הוא  היסוד מידת של שענינה לדבר ראי'
הכתוב  מן - עולם" ועד מעולם ומשפיע ש"מקשר
כל  שאר נמנו זה דלפני ובארץ", בשמים כל "כי
החסד] מידת [הוא הגדולה ה' "לך המידות
ממשיך  ואח"כ וההוד", והנצח והתפארת והגבורה
מידת  הממלכה", ה' לך ובארץ, בשמים כל "כי

היסוד? מידת חסירה ולכאורה המלכות,

מידת  כנגד הוא ד"כל" קבלה בספרי ומבואר
מפרש  הכתוב על שהתרגום מה שזהו היסוד,
ד"כל" זו שמידה היינו וארעא", בשמיא "דאחיד
הרי  וארץ. שמים והמאחדת המקשרת היא (יסוד)
המשפיע  התקשרות הוא היסוד מידת של שענינה

(ארץ). והמקבל (שמים)

"ט  מאתו לסיכום: החיות שפע על קאי ובך"
הנבראים. כל את להחיות ית'

ãò úåâøãî úåááø àåáø äîë åðééä ,êáåè áøå
úãéøéå úåìùìúùä úðéçáá ïäù ,õ÷ ïéà
ïéà øåà øéàéù ãò íìåò ãòå íìåòî úåâøãîä
úåéçäìå úååäì ,åúåëìî úðéçáá ä"á óåñ

.õ÷ ïéà ãò íéàøáð
של  זה שטוב טובך", "רב בכתוב ומדייק
רבבות  רבוא "כמה בו שיש לפי "רב", הוא הקב"ה
ב"ה  סוף אין אור שיאיר עד . . קץ אין עד מדרגות
אל  החיים השפעת כלומר, מלכותו", בבחינת
יתברך  מלכותו מידת ידי על רק היא הנבראים
כן  כשמו הקב"ה של איןֿסוף שאור והיות כנ"ל,
מנבראים  ונישא ורם וגבול מידה לו שאין הוא,
על  מוגבלים, לנבראים חיות להשפיע בערך ואינו
רבבות  רבוא לעבור איןֿסוף האור צריך כן

עד  צמצום, אחר צמצום צמצומים, של מדריגות
המלכות  במידת ולהתלבש להתצמצם יוכל שהאור

"טובך"). (בחינת לנבראים חיות ולהשפיע

מספר  וקיימים חיים זה שמשפע - זאת ועוד
קץ". אין "עד נבראים, של רב 

úðéçá ÷øù åðééä ,êáåè áø øëæ ùåøéô äðäå
.åòéáé êáåè áø úðéçáî äøàäå øëæ

שאין  יביעו", טובך רב "זכר דרק נאמר זה ועל
טובו  רב של בעלמא זכר אלא להשיג יכול האדם
סוף  אין אור על מורה טובו" ד"רב הקב"ה, של
רבבות  רבוא יש סוף", "אין (דלהיותו בעצמו ב"ה
ואין  לנבראים), מגיע שטובו עד וירידות מדריגות
"זכר", של באופן אלא זה באור השגה לאדם
אדם  שיזכור משל דרך על כמו בעלמא, שם "זכרון
השם  ע"פ אלא מכירו שאינו אע"פ המלך שם
יוכלו  כך בלבד, בשמו להזכירו ויוכל בלבד
טובך  רב מבחינת להזכיר שלהם בשיר המלאכים
השגה  להם שאין אע"פ בעלמא שם זכרון בבחינת

כלל". בו

ììëúäì íéôñëðå íé÷÷åúùîù ,åððøé êëìå
åãåáë íå÷î 'éà íéøîåàù ,ä"á óåñ ïéà øåàá

.'åë
וצדקתך  יביעו טובך רב "זכר פירוש וזהו
אין  באור השגה להם שאין שיודעים דלפי ירננו",
זכרון  טובך", רב "זכר רק אלא בעצמו ב"ה סוף
וכיסופים  תשוקה בהם מעורר זה הרי בעלמא,
מהם  שלמעלה בעצמו ב"ה סוף אין באור להכלל

כנ"ל). ירננו" "וצדקתך ענין (שזהו

מקום  "אי' אומרים שהמלאכים מה גם וזהו
ומנושא  רם שהקב"ה ומשיגים שיודעים כבודו",
ביטוי  היא כבודו" מקום "אי' ואמירתם מהם,

ב"ה. סוף אין לאור השתוקקותם

åîöò ä"á óåñ ïéà øåàá äâùä íäì ïéàù ÷ø
.êú÷ãö úðéçáå äëåìî úðéçá é"ò àìà

כפי  רק עצמו, בהקב"ה השגה להם אין כי
במידת  להתלבש אורו את צמצם יתברך שהוא

הנבראים. כל של החיות מקור שהיא המלכות,
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

וסובב.Â‡·Â¯(מח) מקיף בחי' בפי' ידוע הנה הדבר
הבלתי  א"ס. דעצמות עליון אור שהוא
להתלבש  וחיות אור של והמשכה השפעה בבחי' בא
רק  אלא עו"ע. השתלשלות הנקרא ממש העלול בתוך
בבחי' דאבי"ע. ההשתלשלות כל על מאיר הוא מרחוק
כמ"ש  ממש בשוה לכולם ומקיף בלבד. וסובב מקיף
הצמצום  אחר שנמשך הקו בחי' משא"כ בע"ח.
באבי"ע  וחיות אור השפעת בבחי' שבא פנוי, דמקום
כ"ע. בסובב משא"כ כידוע כ"ע ממלא בחי' שזהו
התלבשות  בבחי' בא סובב. מבחי' המאיר האור שאין
אור  השפעת בחי' ע"י שלא דהיינו עו"ע. והשתלשלות
מרחוק  רק אלא העלול ופנימית בתוך להתלבש ממנו.
כי  שאמר כמו דהיינו מלמעלה. עליו מאיר בהעלם
זה  שצווי ולא מרחוק. בצווי צוה ונבראו. צוה הוא
זה  צווי ע"י אלא המתהווה. דבר בתוך ובא נתלבש

ולא  ממילא. ונבראו וכמ"ש יש. בבחי' נתהוו ממילא
וחיות  אור הממשיך הוא בורא שפי' ובראם. אמר
ונבראו  אמר אבל כו'. בנפעל ידיו פועל כח ממש.
וחיות  אור המשכת בחי' ע"י שלא ממילא היינו
הנברא  יוכל ואעפ"כ הנברא. דבר אותו בפנימיות
זה  צווי בחי' ע"י זה. ישותו במציאות וקים חי להיות
מציאות  התהוות להיות ויכול הוא. יכול כל כי דוקא.
עו"ע  השתלשלות בחי' ע"י שלא ממנו. נפרד ודבר יש
בחינת  משא"כ דוקא ודבר יש בבחי' ולהיות
ואינו  בעילתו נכלל עלול כל הרי דעו"ע. ההשתלשלות
לפי  העילה. מעצם שנלקח מפני בפ"ע. יש במציאות

בחי' וממשיך משפיע מעצמותו שהעילה וחיות אור
להדבק  העלול טבע כן ומפני העלול. פנימית בתוך
ממנו  נפרד בחי' ואינו מעצמיותו עצם הוא כי בעילתו.

וד"ל: כנ"ל כלל

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡ סוף בים טבעו מלשון הוא טבע דהנה הוא הענין
ונעלם  מוסתר הוא הנמשך אלקי שהחיות דהיינו
במדריגה  תמיד שנמשך לפי לכל ונגלה נראה שאינו
ממגד  וכמ"ש מהשמש נגדל שהתבואה למשל כמו א',
שהם  אף והנה ירחים, גרש וממגד שמש תבואות
מגדלם, עצמו מצד שהשמש הפי' אין מהשמש, נגדלים
כלל  יודע השמש ואין מלמעלה, אא"ס כח שהוא רק
ממילא  מאיר כשהשמש רק כלל בחירה לו ואין מזה

ברצו  נגדלים ביד הם כגרזן רק הוא והשמש אלקי כח ן
כיון  אעפי"כ רק כלום, לשנות יכול שאינו בו החוצב
השפעה  שהוא אף השמש ע"י נמשך זו שהשפעה
את  ומחשבים השמש ע"י שהוא נראה מ"מ מלמעלה
אלקי  שהחיות טבע ענין וזהו כו', ודבר ליש השמש

וניכר  נראה שאינו טביעה בבחי' הוא בהם הנמשך
שוקע  חותם למשל כמו שוקע חותם ענין וזהו כלל,
שם  שישנם אף כלל האותיות בתוכו ניכר שאינו
לכל  ה' טוב בחי' וכך כו', ניכרים אינם מ"מ האותיות
שהוא  וארעא, שמיא בה דחתים גושפנקא שהוא
בחי' הוא בראשית, מעשה תמיד בכ"י בטובו המחדש
וכמ"ש  כו', ונעלם מוסתר אלקי שהחיות שוקע חותם
טוב  בחי' אך כו', ונעלם שמוסתר מסתתר אל אתה אכן
בולט, חותם שנק' פנימי' השפעה בחי' הוא לקויו ה'
ונראה  בליטה בבחי' הוא הנמשך אלקי שהחיות דהיינו
אותות  גילוי שהיו ויצי"מ קרי"ס וכמו כל, לעין ונגלה
הנמשך  אלקי החיות את רואין היו הכל כו' ומופתים
כו'. פנימי' השפעה בחי' שהוא בולט חותם בחי' וזהו
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קצג c"ag i`iyp epizeax zxezn

נאמר  זו מידה ועל והעולמות, הנבראים לכל חיות
- (שענינה היסוד דמדת טוב", כי צדיק "אמרו
. . טוב בשם "נקראת במקבל) המשפיע התקשרות
כן  על ולהשפיע, להיטיב הטוב טבע עיקר כל כי
מפני  טוב בשם כו' המשפיע של הזאת הירידה נק'
לפי  בטבעו טוב איש עד"מ באה, היא שממדתו
קאי  ועלי' - טוב" נק' ולהשפיע להיטיב שדרכו

טובך". רב "זכר מ"ש ג"כ

åîåâøúå õøàáå íéîùá ìë éë áåúëù åîë
.'åë [àòøàáå àéîùá] ãéçàã

הוא  היסוד מידת של שענינה לדבר ראי'
הכתוב  מן - עולם" ועד מעולם ומשפיע ש"מקשר
כל  שאר נמנו זה דלפני ובארץ", בשמים כל "כי
החסד] מידת [הוא הגדולה ה' "לך המידות
ממשיך  ואח"כ וההוד", והנצח והתפארת והגבורה
מידת  הממלכה", ה' לך ובארץ, בשמים כל "כי

היסוד? מידת חסירה ולכאורה המלכות,

מידת  כנגד הוא ד"כל" קבלה בספרי ומבואר
מפרש  הכתוב על שהתרגום מה שזהו היסוד,
ד"כל" זו שמידה היינו וארעא", בשמיא "דאחיד
הרי  וארץ. שמים והמאחדת המקשרת היא (יסוד)
המשפיע  התקשרות הוא היסוד מידת של שענינה

(ארץ). והמקבל (שמים)

"ט  מאתו לסיכום: החיות שפע על קאי ובך"
הנבראים. כל את להחיות ית'

ãò úåâøãî úåááø àåáø äîë åðééä ,êáåè áøå
úãéøéå úåìùìúùä úðéçáá ïäù ,õ÷ ïéà
ïéà øåà øéàéù ãò íìåò ãòå íìåòî úåâøãîä
úåéçäìå úååäì ,åúåëìî úðéçáá ä"á óåñ

.õ÷ ïéà ãò íéàøáð
של  זה שטוב טובך", "רב בכתוב ומדייק
רבבות  רבוא "כמה בו שיש לפי "רב", הוא הקב"ה
ב"ה  סוף אין אור שיאיר עד . . קץ אין עד מדרגות
אל  החיים השפעת כלומר, מלכותו", בבחינת
יתברך  מלכותו מידת ידי על רק היא הנבראים
כן  כשמו הקב"ה של איןֿסוף שאור והיות כנ"ל,
מנבראים  ונישא ורם וגבול מידה לו שאין הוא,
על  מוגבלים, לנבראים חיות להשפיע בערך ואינו
רבבות  רבוא לעבור איןֿסוף האור צריך כן

עד  צמצום, אחר צמצום צמצומים, של מדריגות
המלכות  במידת ולהתלבש להתצמצם יוכל שהאור

"טובך"). (בחינת לנבראים חיות ולהשפיע

מספר  וקיימים חיים זה שמשפע - זאת ועוד
קץ". אין "עד נבראים, של רב 

úðéçá ÷øù åðééä ,êáåè áø øëæ ùåøéô äðäå
.åòéáé êáåè áø úðéçáî äøàäå øëæ

שאין  יביעו", טובך רב "זכר דרק נאמר זה ועל
טובו  רב של בעלמא זכר אלא להשיג יכול האדם
סוף  אין אור על מורה טובו" ד"רב הקב"ה, של
רבבות  רבוא יש סוף", "אין (דלהיותו בעצמו ב"ה
ואין  לנבראים), מגיע שטובו עד וירידות מדריגות
"זכר", של באופן אלא זה באור השגה לאדם
אדם  שיזכור משל דרך על כמו בעלמא, שם "זכרון
השם  ע"פ אלא מכירו שאינו אע"פ המלך שם
יוכלו  כך בלבד, בשמו להזכירו ויוכל בלבד
טובך  רב מבחינת להזכיר שלהם בשיר המלאכים
השגה  להם שאין אע"פ בעלמא שם זכרון בבחינת

כלל". בו

ììëúäì íéôñëðå íé÷÷åúùîù ,åððøé êëìå
åãåáë íå÷î 'éà íéøîåàù ,ä"á óåñ ïéà øåàá

.'åë
וצדקתך  יביעו טובך רב "זכר פירוש וזהו
אין  באור השגה להם שאין שיודעים דלפי ירננו",
זכרון  טובך", רב "זכר רק אלא בעצמו ב"ה סוף
וכיסופים  תשוקה בהם מעורר זה הרי בעלמא,
מהם  שלמעלה בעצמו ב"ה סוף אין באור להכלל

כנ"ל). ירננו" "וצדקתך ענין (שזהו

מקום  "אי' אומרים שהמלאכים מה גם וזהו
ומנושא  רם שהקב"ה ומשיגים שיודעים כבודו",
ביטוי  היא כבודו" מקום "אי' ואמירתם מהם,

ב"ה. סוף אין לאור השתוקקותם

åîöò ä"á óåñ ïéà øåàá äâùä íäì ïéàù ÷ø
.êú÷ãö úðéçáå äëåìî úðéçá é"ò àìà

כפי  רק עצמו, בהקב"ה השגה להם אין כי
במידת  להתלבש אורו את צמצם יתברך שהוא

הנבראים. כל של החיות מקור שהיא המלכות,
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

וסובב.Â‡·Â¯(מח) מקיף בחי' בפי' ידוע הנה הדבר
הבלתי  א"ס. דעצמות עליון אור שהוא
להתלבש  וחיות אור של והמשכה השפעה בבחי' בא
רק  אלא עו"ע. השתלשלות הנקרא ממש העלול בתוך
בבחי' דאבי"ע. ההשתלשלות כל על מאיר הוא מרחוק
כמ"ש  ממש בשוה לכולם ומקיף בלבד. וסובב מקיף
הצמצום  אחר שנמשך הקו בחי' משא"כ בע"ח.
באבי"ע  וחיות אור השפעת בבחי' שבא פנוי, דמקום
כ"ע. בסובב משא"כ כידוע כ"ע ממלא בחי' שזהו
התלבשות  בבחי' בא סובב. מבחי' המאיר האור שאין
אור  השפעת בחי' ע"י שלא דהיינו עו"ע. והשתלשלות
מרחוק  רק אלא העלול ופנימית בתוך להתלבש ממנו.
כי  שאמר כמו דהיינו מלמעלה. עליו מאיר בהעלם
זה  שצווי ולא מרחוק. בצווי צוה ונבראו. צוה הוא
זה  צווי ע"י אלא המתהווה. דבר בתוך ובא נתלבש

ולא  ממילא. ונבראו וכמ"ש יש. בבחי' נתהוו ממילא
וחיות  אור הממשיך הוא בורא שפי' ובראם. אמר
ונבראו  אמר אבל כו'. בנפעל ידיו פועל כח ממש.
וחיות  אור המשכת בחי' ע"י שלא ממילא היינו
הנברא  יוכל ואעפ"כ הנברא. דבר אותו בפנימיות
זה  צווי בחי' ע"י זה. ישותו במציאות וקים חי להיות
מציאות  התהוות להיות ויכול הוא. יכול כל כי דוקא.
עו"ע  השתלשלות בחי' ע"י שלא ממנו. נפרד ודבר יש
בחינת  משא"כ דוקא ודבר יש בבחי' ולהיות
ואינו  בעילתו נכלל עלול כל הרי דעו"ע. ההשתלשלות
לפי  העילה. מעצם שנלקח מפני בפ"ע. יש במציאות

בחי' וממשיך משפיע מעצמותו שהעילה וחיות אור
להדבק  העלול טבע כן ומפני העלול. פנימית בתוך
ממנו  נפרד בחי' ואינו מעצמיותו עצם הוא כי בעילתו.

וד"ל: כנ"ל כלל

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡ סוף בים טבעו מלשון הוא טבע דהנה הוא הענין
ונעלם  מוסתר הוא הנמשך אלקי שהחיות דהיינו
במדריגה  תמיד שנמשך לפי לכל ונגלה נראה שאינו
ממגד  וכמ"ש מהשמש נגדל שהתבואה למשל כמו א',
שהם  אף והנה ירחים, גרש וממגד שמש תבואות
מגדלם, עצמו מצד שהשמש הפי' אין מהשמש, נגדלים
כלל  יודע השמש ואין מלמעלה, אא"ס כח שהוא רק
ממילא  מאיר כשהשמש רק כלל בחירה לו ואין מזה

ברצו  נגדלים ביד הם כגרזן רק הוא והשמש אלקי כח ן
כיון  אעפי"כ רק כלום, לשנות יכול שאינו בו החוצב
השפעה  שהוא אף השמש ע"י נמשך זו שהשפעה
את  ומחשבים השמש ע"י שהוא נראה מ"מ מלמעלה
אלקי  שהחיות טבע ענין וזהו כו', ודבר ליש השמש

וניכר  נראה שאינו טביעה בבחי' הוא בהם הנמשך
שוקע  חותם למשל כמו שוקע חותם ענין וזהו כלל,
שם  שישנם אף כלל האותיות בתוכו ניכר שאינו
לכל  ה' טוב בחי' וכך כו', ניכרים אינם מ"מ האותיות
שהוא  וארעא, שמיא בה דחתים גושפנקא שהוא
בחי' הוא בראשית, מעשה תמיד בכ"י בטובו המחדש
וכמ"ש  כו', ונעלם מוסתר אלקי שהחיות שוקע חותם
טוב  בחי' אך כו', ונעלם שמוסתר מסתתר אל אתה אכן
בולט, חותם שנק' פנימי' השפעה בחי' הוא לקויו ה'
ונראה  בליטה בבחי' הוא הנמשך אלקי שהחיות דהיינו
אותות  גילוי שהיו ויצי"מ קרי"ס וכמו כל, לעין ונגלה
הנמשך  אלקי החיות את רואין היו הכל כו' ומופתים
כו'. פנימי' השפעה בחי' שהוא בולט חותם בחי' וזהו
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c"agקצד i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ כי אם זהב בגדי ללבוש שמוסיף כה"ג מעלת
מה  לראות יכולים ע"י מ"מ אסשא"מ בחי' הם
וראינה  צאינה וזהו זה, לראות יכולי' אין או"י שע"י
לראות  שבכדי והיינו אמו, לו שעטרה בעטרה כו'
לצאת  צריך הראש שע"ג מקיף העטרה בחי'
חוצבה  ממקור הנשמה שתצא והיינו ממקומה,
בעטרה  לראות תבוא ועי"ז ונה"ב, בגוף להתלבש
לחם  תביאו ממושבותיכם וכענין אמו, לו שעטרה

דוקא, בריאה בחי' ממושבותיכם או"א יחוד תנופה
לבחי' לבוא לבי"ע מאצי' היציאה בחי' הוא ובכה"ג
ולכן  שבאצי', בבי"ע והיינו אסשא"מ, דרך וראינה
בד  בגדי אסה"מ, בחי' לבן בגדי לובש הי' בקה"ק
אסשא"מ  זהב בגדי לובש הי' בהיכל אמנם כנ"ל,
אינם  אסה"מ שע"י מה לראות יכולי' וע"י בם אשר
כהן  ולא אותם לובש דוקא הכה"ג ולכן לראות יכולי'

כו'. הדיוט

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.çë
בחכמה. הנשאר והרושם  הגנוזות, הספירות אל הקו יחס

האדומה. הפרה בשריפת  הרוחניות ההמשכות ביאור
יותר  בפרטיות נ"ע הרבי מבאר הקודם, לפרק בהמשך
והאצלת ֿ סוף , האין אור בצמצום השונים השלבים את

הגנוזות: הספירות
øåàä íìòúðù àåä óåñ ïéà øåàá äéäù íåöîöä äðäå

óåñ ïéà úðéçááùקץ אין הספירות  -úðéçá ÷ø øàùðå
ìéòì úøëæðä äøòùäלעולמותøùòä úåììëúä åðééäã ,

øåàáù äðåøçàä øúåéä äðéçá åäæù úåæåðâä úåøéôñ
óåñ ïéà øåàä éáâì ãáì äãå÷ð úðéçá àéäå óåñ ïéà

.'åë óåñ ïéàáù úåëìî úðéçá àéäå ìåáâ éìáä-
גבול, הבלי  האור שהתעלם הוא הצמצום של התהליך
בחינה והם  הגנוזות הספירות רק סוף האין בתוך ונשאר
הנקראים קץ, אין  לספירות ביחס בלבד, נקודה של

– שבצמצום. הראשון  השלב וזה סוף". דאין "מלכות
קץ. אין  הספירות סילוק 

íðîà שהקו הקו , גילוי  הוא שבצמצום, השני השלב
ש נקודות , של מרצף המורכב מוגבל אור äãå÷ðäהוא 

øçàì úåìâúäì ìéçúäù äðåùàøä הראשון השלב
של ֿ סוף) אין האור åðééäå(סילוק íåöîöäהמשכת

äðåùàøä äðéçáבלבדúðéçá àéä úåøéôñ øùòáù
'åë äîëçäהראשונה הספירה áä'שהיא íåöîö åäæå)

.('åë äîöò éðôá úåéèøô äøéôñ úðéçá äîëçä úåéäì
התגלות את המאפשר הוא הראשון הצמצום כלומר:
עליהם כשהאירה במציאות היו שלא הגנוזות, הספירות
המשכה הוא  הב' והצמצום קץ. אין הספירות דרגת
בלבד, פרט של באופן עצמם, הגנוזות הספירות מתוך

החכמה. בחינת היא שמתגלית הראשונה והנקודה

a"xrz gxw zyxt zay
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

Ïa˜Â" ּבזמן ּדעּתה לעׂשֹות", החּלּו אׁשר את הּיהּודים ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
ּדמּתן  ּבזמן ּכבר ּׁשהחּלּו מה קּבלּו הם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּגלּות

ז"ל ּוכאמרם וקּבלּוּתֹורה, "קּימּו ּפסּוק על פח) (ׁשּבת ְְְְְִִַַַָָָָָ

ּדמּתן  ּבזמן ּכבר ּׁשּקּבלּו מה עּתה ּדקּימּו וכּו', ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָהּיהּודים"
היּו ּתֹורה ּדבמּתן נפלא, ּדבר הּוא ּדלכאֹורה ְְְְִִִַַָָָָָָָּתֹורה.
ּומּצב  ּבמעמד והיּו ּדגאּלה, העּלּוי ּבתכלית ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻיׂשראל
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אֹותֹות  ּכּמה וראּו והחפׁש, החרּות ּבענין ּביֹותר ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻמׁשּבח
מּמׁש ּׁשּבהּטבע מה ׁשהּוא מצרים, ּביציאת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָּומֹופתים
ׁשּלמעלה  האלקי והחּיּות הּכח ּבֹו ונראה נּכר ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהיה
להר  ּבבֹואם ּכי עד סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמהּטבע,
ּבמּוחׁש אלקּות ּגּלּוי והיה העּלּוי, ּבתכלית היּו ְְְְֱִִִִַַָָָָָֹסיני
ּד"אֹותתינּו מּמׁש, מּזה ההפ הּוא הּגלּות ּובזמן ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּמׁש,
ּכלל  נראה אינֹו האלקי והחּיּות האֹור ּכי ראינּו", ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא
צמצּומים  ּברּבּוי ארץ יכּסה החׁש ואּדרּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבגלּוי,

ּגלּות  ּכל אׁשר והסּתרים, ּגלּות 1והעלמֹות ּבדגמת הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אל  ׁשמעּו "ולא ּכתיב מצרים ׁשּבגלּות ּדכׁשם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹמצרים,
הּוא  ּכן ,ּפר ּבעבֹודת קׁשה" ּומעבֹודה רּוח מּקצר ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמׁשה
לחמֹו, יביא ּבנפׁשֹו אחד ּכל אׁשר וגלּות ּגלּות ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּבכל
אּפֹו ּובזעת ּומצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָּבכּמה
מאחרת  ׁשעה עד ּבּבקר קּומֹו מאז קׁשה ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבעבֹודה
על  ולא ּתפּלה על לא זמן לֹו אין אׁשר ּבאפן ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּבּלילה,
ּדבּבקר  עצּומה, ּבטרדה יל הלֹו הּיֹום וכל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה,
ּומבלּבל  ּבקר, יּתן מי יאמר ּובערב ערב יּתן מי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻיאמר
עלינּו עמד אׁשר המן ּבזמן ּובפרט הּלילה, וכל הּיֹום ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּכל
מּנער  הּיהּודים ּכל את ּולאּבד להרֹוג להׁשמיד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָלכּלֹותינּו,
ׂשריד  חסֿוׁשלֹום להׁשאיר מּבלי ונׁשים טף זקן ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָועד
ז): (ּפרׁשה ּבמקֹומֹו רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָּופליט,
ּבאּלּו אּלא ּתחּלה ידי ׁשֹולח אני אין (המן) ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ"אמר
מחׁשבּתֹו חסֿוׁשלֹום להפיק ּדבכדי והינּו ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָהּתינֹוקֹות",
לאּבדם, רחמנאֿלּצלן הּיהּודים על חׁשב אׁשר ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָהרעה
ּדזהּו רּבן, ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות מאּלּו היא ההתחלה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנה
(ּבמדרׁש רז"ל ואמרּו אחׁשורֹוׁש", ּבימי "ויהי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּדכתיב
אינֹו ּבימי" "ויהי ׁשּנאמר מקֹום ּדבכל ּבמקֹומֹו) ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבה

"ּומה  אחז", ּבימי "ויהי ּדכתיב ּדר ועל צרה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּתיׁשים  אין ּגדיים אין אם אחז: אמר וכּו', ׁשם היה ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָּצרה
אין  ּגדֹולים אין אם ּגדֹולים, אין קטּנים אין אם ּכ ְְְִִִִִֵֵֵֵַָכּו',
חכמים  אין אם חכמים, אין ּתלמידים אין אם ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָּתלמידים,

זק  אין אם זקנים, אין אין ּתֹורה אין אם ּתֹורה, אין נים ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָ
ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבּתי אין אם מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבּתי
ּבעֹולם. ׁשכינתֹו מׁשרה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין ְְְִִֵֶַַָָָָָָמדרׁשֹות
מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי ּכל ונעל עמד עׂשה, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמה
ׁשאחז  אחז, ׁשמֹו נקרא לּמה וכּו', ּבּתֹורה להתעּסק ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
לֹו, קּויתי ׁשעה ּומאֹותּה וכּו', ּומדרׁשֹות ּכנסּיֹות ְְְִִִִִֵֵֵָָָָָּבּתי
מֹועיל  אּתה מה זרעֹו'. מּפי תּׁשכח לא 'ּכי ְְִִִִִִִַַַָָָֹּדכתיב
מֹועיל  אּתה ּומה לאחז, אֹומר הּנביא יׁשעיהּו ְְְְִִֵַַַַָָָָָָ(ּכלֹומר,
ּכל  הלא מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי נֹועל ׁשאּתה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבזה
מּיׂשראל  ּתֹורה חסֿוׁשלֹום ׁשּתּׁשכח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָחפצ
יֹועיל  לא זה ּכל הּנה מאלקּות, חסֿוׁשלֹום ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹּולהפרידם
לאתֹות  הוי' לי נתן אׁשר והילדים אנכי 'הּנה  ּכי) ,ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹל
אּלא  היּו לא והלא היּו, ילדיו וכי ּביׂשראל'. ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹּומֹופתים
ּבנֹו", נקרא אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּתלמידיו,
אחז, הרס אׁשר ההריסֹות הּוקם האלּו הילדים ידי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָועל
מּפי  תּׁשכח לא "ּכי ּדכתיב לֹו, קּויתי ׁשעה מאֹותּה ְְִִִִִִִִִֵֶַָָָָֹוזהּו
ועּמ" להיֹות היסֹוד הם רּבן ּבית ׁשל ּדתינֹוקֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָזרעֹו",

כּו'. צּדיקים" ִִַָֻּכּלם
.¯ev˜ מצרים ּדיציאת והּגּלּויים העּלּויים ּגדל מבאר ƒְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָֹ

הירידה  ועצם ּתֹורה, ּומּתן סּוף ים ְְְִִֶַַַַַָָֹקריעת
רחמנאֿלּצלן  להׁשמיד המן ּגזרת הּגלּות. ּדזמן ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָוׁשפלּות
רּבן  ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות רּבן. ּבית ׁשל ּבתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָמתחיל

יׂשראל. ְְִֵָיסֹוד
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המראי *) ואילך. קי עמוד תרפ"ז המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם המאמר על וההערות המקומות

בתורה 1) כו'. המלכיות כל ה: טז, פרשה רבה בראשית ראה
ועוד. שמות. פרשת ריש אור

•
mixeaic ihewl

.‡ÂÂ‡˜Ò‡Ó ,Ê"Ù¯˙ ,¯"„‡ ‡"È .‡
.¯˜· ‰¯˘Ú ˙Á‡ ÈˆÁ ‰Ú˘

גאסטיניצע. לסטאראווארווארסק באתי עתה זה
כארבעה  זה כי  פנים בסבר קבלוני הפקידים
הוכרחתי  העבר בפעם כי  אצלם הייתי שלא חדשים
בבאלשאיא  להתאכסן  ברשימתי המבוארת לסבה 
חדר  השני' בקומה גר והנני גאסטיניצע, סיבירסקאיא

טז.
עלי, מחכה  הכללית הקופה גזבר  נ. ג, מר ידיד
להזדמן  אתו התדברתי במאד עיף שהנני ולהיות
ובקשתי  השביעית בשעה לשנינו הידוע במקום

בריא. חיים יוסף הזקן אשר לביתי להודיע

ÌÈ¯‰ˆ‰ È¯Á‡ 'È˘ ‰Ú˘
לכתוב  ממשיך והנני משנתי קמתי עתה זה

אתמול. שפסקתי ממקום
לי  הספיקה לא נסיעתי קודם לילה שתמול חבל
מלוצין, דוד צמח ר' החסיד הישיש עם לשוחח השעה
אשר  את זוכר הנהו בצהרים. שבת ערב  בא אשר
צדק  צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק את בילדותו ראה
 אהרן טובי' ר' החסיד אביו מפטרבורג. בנסעו
אל  ללכת עמו לקחו  הזקן אדמו"ר כ"ק מחסידי
בחזירתו  אאזמו"ר כ"ק עבר שם דרך אשר העירה
מעת  לנוח שם ויתעכב  תר"ג אלול  מפטרבורג
שמה, התאסף והגליל מהסביבה גדול. קהל לעת.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קצה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ כי אם זהב בגדי ללבוש שמוסיף כה"ג מעלת
מה  לראות יכולים ע"י מ"מ אסשא"מ בחי' הם
וראינה  צאינה וזהו זה, לראות יכולי' אין או"י שע"י
לראות  שבכדי והיינו אמו, לו שעטרה בעטרה כו'
לצאת  צריך הראש שע"ג מקיף העטרה בחי'
חוצבה  ממקור הנשמה שתצא והיינו ממקומה,
בעטרה  לראות תבוא ועי"ז ונה"ב, בגוף להתלבש
לחם  תביאו ממושבותיכם וכענין אמו, לו שעטרה

דוקא, בריאה בחי' ממושבותיכם או"א יחוד תנופה
לבחי' לבוא לבי"ע מאצי' היציאה בחי' הוא ובכה"ג
ולכן  שבאצי', בבי"ע והיינו אסשא"מ, דרך וראינה
בד  בגדי אסה"מ, בחי' לבן בגדי לובש הי' בקה"ק
אסשא"מ  זהב בגדי לובש הי' בהיכל אמנם כנ"ל,
אינם  אסה"מ שע"י מה לראות יכולי' וע"י בם אשר
כהן  ולא אותם לובש דוקא הכה"ג ולכן לראות יכולי'

כו'. הדיוט

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.çë
בחכמה. הנשאר והרושם  הגנוזות, הספירות אל הקו יחס

האדומה. הפרה בשריפת  הרוחניות ההמשכות ביאור
יותר  בפרטיות נ"ע הרבי מבאר הקודם, לפרק בהמשך
והאצלת ֿ סוף , האין אור בצמצום השונים השלבים את

הגנוזות: הספירות
øåàä íìòúðù àåä óåñ ïéà øåàá äéäù íåöîöä äðäå

óåñ ïéà úðéçááùקץ אין הספירות  -úðéçá ÷ø øàùðå
ìéòì úøëæðä äøòùäלעולמותøùòä úåììëúä åðééäã ,

øåàáù äðåøçàä øúåéä äðéçá åäæù úåæåðâä úåøéôñ
óåñ ïéà øåàä éáâì ãáì äãå÷ð úðéçá àéäå óåñ ïéà

.'åë óåñ ïéàáù úåëìî úðéçá àéäå ìåáâ éìáä-
גבול, הבלי  האור שהתעלם הוא הצמצום של התהליך
בחינה והם  הגנוזות הספירות רק סוף האין בתוך ונשאר
הנקראים קץ, אין  לספירות ביחס בלבד, נקודה של

– שבצמצום. הראשון  השלב וזה סוף". דאין "מלכות
קץ. אין  הספירות סילוק 

íðîà שהקו הקו , גילוי  הוא שבצמצום, השני השלב
ש נקודות , של מרצף המורכב מוגבל אור äãå÷ðäהוא 

øçàì úåìâúäì ìéçúäù äðåùàøä הראשון השלב
של ֿ סוף) אין האור åðééäå(סילוק íåöîöäהמשכת

äðåùàøä äðéçáבלבדúðéçá àéä úåøéôñ øùòáù
'åë äîëçäהראשונה הספירה áä'שהיא íåöîö åäæå)

.('åë äîöò éðôá úåéèøô äøéôñ úðéçá äîëçä úåéäì
התגלות את המאפשר הוא הראשון הצמצום כלומר:
עליהם כשהאירה במציאות היו שלא הגנוזות, הספירות
המשכה הוא  הב' והצמצום קץ. אין הספירות דרגת
בלבד, פרט של באופן עצמם, הגנוזות הספירות מתוך

החכמה. בחינת היא שמתגלית הראשונה והנקודה

a"xrz gxw zyxt zay
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

Ïa˜Â" ּבזמן ּדעּתה לעׂשֹות", החּלּו אׁשר את הּיהּודים ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
ּדמּתן  ּבזמן ּכבר ּׁשהחּלּו מה קּבלּו הם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּגלּות

ז"ל ּוכאמרם וקּבלּוּתֹורה, "קּימּו ּפסּוק על פח) (ׁשּבת ְְְְְִִַַַָָָָָ

ּדמּתן  ּבזמן ּכבר ּׁשּקּבלּו מה עּתה ּדקּימּו וכּו', ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָהּיהּודים"
היּו ּתֹורה ּדבמּתן נפלא, ּדבר הּוא ּדלכאֹורה ְְְְִִִַַָָָָָָָּתֹורה.
ּומּצב  ּבמעמד והיּו ּדגאּלה, העּלּוי ּבתכלית ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻיׂשראל
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אֹותֹות  ּכּמה וראּו והחפׁש, החרּות ּבענין ּביֹותר ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻמׁשּבח
מּמׁש ּׁשּבהּטבע מה ׁשהּוא מצרים, ּביציאת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָּומֹופתים
ׁשּלמעלה  האלקי והחּיּות הּכח ּבֹו ונראה נּכר ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהיה
להר  ּבבֹואם ּכי עד סּוף, ים ּבקריעת ּובפרט ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמהּטבע,
ּבמּוחׁש אלקּות ּגּלּוי והיה העּלּוי, ּבתכלית היּו ְְְְֱִִִִַַָָָָָֹסיני
ּד"אֹותתינּו מּמׁש, מּזה ההפ הּוא הּגלּות ּובזמן ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּמׁש,
ּכלל  נראה אינֹו האלקי והחּיּות האֹור ּכי ראינּו", ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא
צמצּומים  ּברּבּוי ארץ יכּסה החׁש ואּדרּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבגלּוי,

ּגלּות  ּכל אׁשר והסּתרים, ּגלּות 1והעלמֹות ּבדגמת הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אל  ׁשמעּו "ולא ּכתיב מצרים ׁשּבגלּות ּדכׁשם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹמצרים,
הּוא  ּכן ,ּפר ּבעבֹודת קׁשה" ּומעבֹודה רּוח מּקצר ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמׁשה
לחמֹו, יביא ּבנפׁשֹו אחד ּכל אׁשר וגלּות ּגלּות ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּבכל
אּפֹו ּובזעת ּומצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום נסיֹונֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָּבכּמה
מאחרת  ׁשעה עד ּבּבקר קּומֹו מאז קׁשה ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבעבֹודה
על  ולא ּתפּלה על לא זמן לֹו אין אׁשר ּבאפן ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּבּלילה,
ּדבּבקר  עצּומה, ּבטרדה יל הלֹו הּיֹום וכל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה,
ּומבלּבל  ּבקר, יּתן מי יאמר ּובערב ערב יּתן מי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻיאמר
עלינּו עמד אׁשר המן ּבזמן ּובפרט הּלילה, וכל הּיֹום ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּכל
מּנער  הּיהּודים ּכל את ּולאּבד להרֹוג להׁשמיד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָלכּלֹותינּו,
ׂשריד  חסֿוׁשלֹום להׁשאיר מּבלי ונׁשים טף זקן ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָועד
ז): (ּפרׁשה ּבמקֹומֹו רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְִִִִִַָָָָָָָּופליט,
ּבאּלּו אּלא ּתחּלה ידי ׁשֹולח אני אין (המן) ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ"אמר
מחׁשבּתֹו חסֿוׁשלֹום להפיק ּדבכדי והינּו ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָהּתינֹוקֹות",
לאּבדם, רחמנאֿלּצלן הּיהּודים על חׁשב אׁשר ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָהרעה
ּדזהּו רּבן, ּבית ׁשל הּתינֹוקֹות מאּלּו היא ההתחלה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנה
(ּבמדרׁש רז"ל ואמרּו אחׁשורֹוׁש", ּבימי "ויהי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּדכתיב
אינֹו ּבימי" "ויהי ׁשּנאמר מקֹום ּדבכל ּבמקֹומֹו) ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבה

"ּומה  אחז", ּבימי "ויהי ּדכתיב ּדר ועל צרה, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּתיׁשים  אין ּגדיים אין אם אחז: אמר וכּו', ׁשם היה ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָָּצרה
אין  ּגדֹולים אין אם ּגדֹולים, אין קטּנים אין אם ּכ ְְְִִִִִֵֵֵֵַָכּו',
חכמים  אין אם חכמים, אין ּתלמידים אין אם ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָּתלמידים,

זק  אין אם זקנים, אין אין ּתֹורה אין אם ּתֹורה, אין נים ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָ
ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבּתי אין אם מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבּתי
ּבעֹולם. ׁשכינתֹו מׁשרה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין ְְְִִֵֶַַָָָָָָמדרׁשֹות
מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי ּכל ונעל עמד עׂשה, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמה
ׁשאחז  אחז, ׁשמֹו נקרא לּמה וכּו', ּבּתֹורה להתעּסק ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
לֹו, קּויתי ׁשעה ּומאֹותּה וכּו', ּומדרׁשֹות ּכנסּיֹות ְְְִִִִִֵֵֵָָָָָּבּתי
מֹועיל  אּתה מה זרעֹו'. מּפי תּׁשכח לא 'ּכי ְְִִִִִִִַַַָָָֹּדכתיב
מֹועיל  אּתה ּומה לאחז, אֹומר הּנביא יׁשעיהּו ְְְְִִֵַַַַָָָָָָ(ּכלֹומר,
ּכל  הלא מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי נֹועל ׁשאּתה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבזה
מּיׂשראל  ּתֹורה חסֿוׁשלֹום ׁשּתּׁשכח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָחפצ
יֹועיל  לא זה ּכל הּנה מאלקּות, חסֿוׁשלֹום ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹּולהפרידם
לאתֹות  הוי' לי נתן אׁשר והילדים אנכי 'הּנה  ּכי) ,ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹל
אּלא  היּו לא והלא היּו, ילדיו וכי ּביׂשראל'. ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹּומֹופתים
ּבנֹו", נקרא אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּתלמידיו,
אחז, הרס אׁשר ההריסֹות הּוקם האלּו הילדים ידי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָועל
מּפי  תּׁשכח לא "ּכי ּדכתיב לֹו, קּויתי ׁשעה מאֹותּה ְְִִִִִִִִִֵֶַָָָָֹוזהּו
ועּמ" להיֹות היסֹוד הם רּבן ּבית ׁשל ּדתינֹוקֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָזרעֹו",

כּו'. צּדיקים" ִִַָֻּכּלם
.¯ev˜ מצרים ּדיציאת והּגּלּויים העּלּויים ּגדל מבאר ƒְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָֹ

הירידה  ועצם ּתֹורה, ּומּתן סּוף ים ְְְִִֶַַַַַָָֹקריעת
רחמנאֿלּצלן  להׁשמיד המן ּגזרת הּגלּות. ּדזמן ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָוׁשפלּות
רּבן  ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות רּבן. ּבית ׁשל ּבתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָמתחיל

יׂשראל. ְְִֵָיסֹוד

f"txz ,ohw mixet ,`yz ik zyxt 'd mei

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

המראי *) ואילך. קי עמוד תרפ"ז המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם המאמר על וההערות המקומות

בתורה 1) כו'. המלכיות כל ה: טז, פרשה רבה בראשית ראה
ועוד. שמות. פרשת ריש אור

•
mixeaic ihewl

.‡ÂÂ‡˜Ò‡Ó ,Ê"Ù¯˙ ,¯"„‡ ‡"È .‡
.¯˜· ‰¯˘Ú ˙Á‡ ÈˆÁ ‰Ú˘

גאסטיניצע. לסטאראווארווארסק באתי עתה זה
כארבעה  זה כי  פנים בסבר קבלוני הפקידים
הוכרחתי  העבר בפעם כי  אצלם הייתי שלא חדשים
בבאלשאיא  להתאכסן  ברשימתי המבוארת לסבה 
חדר  השני' בקומה גר והנני גאסטיניצע, סיבירסקאיא

טז.
עלי, מחכה  הכללית הקופה גזבר  נ. ג, מר ידיד
להזדמן  אתו התדברתי במאד עיף שהנני ולהיות
ובקשתי  השביעית בשעה לשנינו הידוע במקום

בריא. חיים יוסף הזקן אשר לביתי להודיע

ÌÈ¯‰ˆ‰ È¯Á‡ 'È˘ ‰Ú˘
לכתוב  ממשיך והנני משנתי קמתי עתה זה

אתמול. שפסקתי ממקום
לי  הספיקה לא נסיעתי קודם לילה שתמול חבל
מלוצין, דוד צמח ר' החסיד הישיש עם לשוחח השעה
אשר  את זוכר הנהו בצהרים. שבת ערב  בא אשר
צדק  צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק את בילדותו ראה
 אהרן טובי' ר' החסיד אביו מפטרבורג. בנסעו
אל  ללכת עמו לקחו  הזקן אדמו"ר כ"ק מחסידי
בחזירתו  אאזמו"ר כ"ק עבר שם דרך אשר העירה
מעת  לנוח שם ויתעכב  תר"ג אלול  מפטרבורג
שמה, התאסף והגליל מהסביבה גדול. קהל לעת.
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של  קדשו פני את לראות וזכה כתפו על הרכיבו ואביו
עם  שהשתדך והלאה תרי"ג ומשנת אאזמו"ר. כ"ק
שתי  בכל הנה המשפיע, זאב יעקב ר' הידוע החסיד

לליובאוויטש. הולך הי' שנים
לי  שספר מה רשום תרפ"ה משנת ברשימתי
לשמוע  זכה אשר את מלוצין רצ"ד הישיש החסיד
 צדק צמח אדמו"ר כ"ק אצל הראשונה ביחידות
כ"ק  לו אמר הדברים בתוך אשר  תרי"ג בשנת
עולה  ח"י ב"פ יודוך ח"י "ח"י צדק: צמח אדמו"ר
לא   אלה קדשו בדברי אדמו"ר כ"ק כיוון למה ל"ו".
והניח  להבין יכול לא בעצמו ויגע  שעמל וכמה ידע.
שהוא  האמת יודע השי"ת בדעתו: באמרו כך, הדבר
ובטח  אדמו"ר, כ"ק לו שאמר מה לדעת מאד חפץ
זה. דבר על יעמוד הראוי הזמן שכשיבא השי"ת יסבב
מכ"ק  שמעתי  תרי"ג  מאז עברו  שנה שבעים
את  הראשונה ביחידות קדשו דברי את אדמו"ר
באתי  ואני ל"ו", עולה ח"י ב"פ יודוך חי "חי המאמר
ולבקר  להשתטח לזכות תרפ"ג בקיץ לליובאוויטש
אדמו"ר. כ"ק ובנו אדמו"ר כ"ק של קדשו בהיכל
צמח  אדמו"ר כ"ק של הקדוש הציון אצל בעמדי והנה
פתאום  נזכרתי מרום אלקי לפני שיחי ושפכתי צדק

הי  יודוך,על ח"י ח"י המאמר ועל הראשונה חידות
כמו  בחיים אדמו"ר כ"ק את רואה שהנני לי ונדמה
הלבנים  קדש בבגדי  תרי"ג בשנת  אז שראיתיו

אמר  כן  להבדיל  עומד הקדוש ביום כה"ג כבגדי
פעם  לך זה דוד צמח ואומר: למולי  רצ"ד החסיד
ב"פ  יודוך חי חי בליובאוויטש שאתה וששה השלשים

ל"ו. עולה ח"י
בכי  ובכיתי הקדש אדמת על נפלתי כרגע
באחרית  אשר חנוני, רבותי פנימית, בצעקה תמרורים
נשמתי  בירידת לתקן עלי אשר מה כל אתקן ימי
ובכל  בליובאוויטש אז התעכבתי שלמה שבוע למטה,
הייתי  ערב  צללי ינטו כי עד הבקר מאז ויום יום

האהל. של הכנסת ובבית הקודש בהיכל
מה   תמול  הרצ"ד ספורו את לפני חזר כה
כחותיו  כי לומר והוסיף תרפ"ה בשנת לי שספר
דאן  ע"נ לרוסטוב לנסוע מתכונן והוא ודלים הולכים
ומשם  הרה"ק אאמו"ר כ"ק מאת הדרך ברכת לקבל
ויחזור  הרביים מאת הדרך ברכת לקבל לליובאוויטש
כבר  כי הארץ, כל בדרך ללכת עצמו להכין לביתו

שנים. ושלש תשעים לו נתמלאו
עד  בלענינגראד להתעכב הסכים בקשתי פי על
איזה  עמו להתועד רוצה הנני כי ממסעי, אחזור אשר
בנוסח  ליובאוויטש  בלענינגראד בהיותו כי ימים,
מה  ספורים הרבה ממנו שמעתי  והתמימים אנ"ש
 תרפ"ה ברשימה כרשום  נוכח הי' בעצמו שהוא
הרבה  והרבה ומסודר, הרצ"ד הוא נפלא זכרון בעל
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בתורתה  רק לא רב עושר ונתעשרה בישראל חשוב מקום חב"ד חסידות תפשה השני בדור
כאחים. רעים באהבת מידותי' בנועם גם כ"א

ונהרסה  חרבה המדינה רוב היתה תקע"ג בשנת הלבנה לרוסיא אדמו"ר כ"ק הוד ,86כשבא
ומבהיל. נורא הי' בפרט היהודים ושל בכלל המדינה אזרחי של והדלות העניות

הראשונים  החסידים זקני בין ומקובל מפורסם שהי' הפתגם שנתן 87ואותו הלחם "בפרוסת
בחיים. בפועל אז בא לבב" ובטוב בשמחה לחמך ואכול בוא נמצא, חלקך גם האלקים לי
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וצרפת. רוסיא ממלחמת כתוצאה (86
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איום. הי' המצב כללות  אבל

עזרת  באה"ק, המעמד אנשי החזקת רבי, בית החזקת הזקן, רבינו כ"ק הוד שיסד הקופות כל
עלי' עזרת שבויים, פדיון  ריקנים.88עבודה, היו

והוד  רעב, של מצב וויטעּפסק, מינסק, מאהליב, בפלכי עיירות בכמה הי' תקע"ד ָבחורף
של  התבואה מאוצרות ואשר מס, מתשלומי הקהילות את לפטור השתדלות עשה אדמו"ר כ"ק

ברעב. הגוועים העניים רעבון להשקיט ושעורים חטים יהודית קהילה לכל תנתן הממשלה

לאה"ק  גדול סכום עם מיוחד ציר וישלח גדולים בסכומים הלואות עשה אדמו"ר כ"ק הוד
רעב. סובלי לקהילות עזרה ושולח הכללי תמחוי קופה עוד ומוסיף ת"ו

פרנסתו, להיטיב חבירו של בטובתו יתעניין אחד שכל מהחסידים דורש אדמו"ר כ"ק הוד
החסידים, בעדת שרוי' שהיתה והאחוה האהבה הקדושה, עבודתו פרי נראה שנתיים ובמשך

הכלכלי. מצבם גם הוטב ולרגלם

במקומותיהם, החסידים של המוסרי מצבם את לראות מיוחדים צירים שלח אדמו"ר כ"ק הוד
חב"ד  חסידי את העמיד זה וכל הפרטיים. החסידים חיי באורחות עצמו להכניס זה על עצמו ויתן

אורה. בקרן גבוה רום על
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תרפ"ב] טבת [יב

ב"ה 

שי' שמעון מו"ה

במינסק  דליובאויטש ביהכ"נ גבאי

וברכה  שלום

ידידינו  את ליקח וקיימו קבלו אשר על במאד, נהניתי

משפיע  בתור שי' ברוך אברהם מוהר"ר היקר התלמיד

בדרכי  לילך שי' אנ"ש לבב יחזק והשי"ת ולומד. מורה

רבותינו  אבותינו כ"ק הוד מאת לפנינו הסלולה קדש

תלמידיהם  כל ועל זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים

ביתם  הם להם, אשר בכל להתברך תלמידיהם ותלמידי

האמור  ה' רצון לקיים יוכלו למען בגו"ר, טוב בכל וזרעם,

והלב. הדעת במנוחת הקדושים עבדיו ע"י

בקביעת  הכנסת עניני כל יסדר ביהכ"נ גבאי בתור

ולקו"ת, תניא יעקב, עין גמרא, משניות, לומדים, אגודת

לשם  כראוי שי' אנ"ש בהתועדות בש"ק דא"ח ולחזור

עליון. קדושי ע"ש יקרא אשר לביהכ"נ ותהלה

מופלגה  ובהצלחה כפולה בברכה יתברך זאת ובגלל

מחלוקת  לשום וח"ו ח"ו מקום יתן ואל יפנה. אשר בכל

תעודת  וזה ותורתו, ד' את שלם לבבינו כי וכלל, כלל

ארץ. עלי האדם

אומץ  ויוסיפו ישתדלו שי', אנ"ש בשלום בשמי יפרוש

כאמור. כפולה בברכה ויתברו הדרוש, ככל בעבודה,

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והיו

וצדקה. חסד עושי בעזר יהי' והשי"ת התקבל שילוחו
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של  קדשו פני את לראות וזכה כתפו על הרכיבו ואביו
עם  שהשתדך והלאה תרי"ג ומשנת אאזמו"ר. כ"ק
שתי  בכל הנה המשפיע, זאב יעקב ר' הידוע החסיד

לליובאוויטש. הולך הי' שנים
לי  שספר מה רשום תרפ"ה משנת ברשימתי
לשמוע  זכה אשר את מלוצין רצ"ד הישיש החסיד
 צדק צמח אדמו"ר כ"ק אצל הראשונה ביחידות
כ"ק  לו אמר הדברים בתוך אשר  תרי"ג בשנת
עולה  ח"י ב"פ יודוך ח"י "ח"י צדק: צמח אדמו"ר
לא   אלה קדשו בדברי אדמו"ר כ"ק כיוון למה ל"ו".
והניח  להבין יכול לא בעצמו ויגע  שעמל וכמה ידע.
שהוא  האמת יודע השי"ת בדעתו: באמרו כך, הדבר
ובטח  אדמו"ר, כ"ק לו שאמר מה לדעת מאד חפץ
זה. דבר על יעמוד הראוי הזמן שכשיבא השי"ת יסבב
מכ"ק  שמעתי  תרי"ג  מאז עברו  שנה שבעים
את  הראשונה ביחידות קדשו דברי את אדמו"ר
באתי  ואני ל"ו", עולה ח"י ב"פ יודוך חי "חי המאמר
ולבקר  להשתטח לזכות תרפ"ג בקיץ לליובאוויטש
אדמו"ר. כ"ק ובנו אדמו"ר כ"ק של קדשו בהיכל
צמח  אדמו"ר כ"ק של הקדוש הציון אצל בעמדי והנה
פתאום  נזכרתי מרום אלקי לפני שיחי ושפכתי צדק

הי  יודוך,על ח"י ח"י המאמר ועל הראשונה חידות
כמו  בחיים אדמו"ר כ"ק את רואה שהנני לי ונדמה
הלבנים  קדש בבגדי  תרי"ג בשנת  אז שראיתיו

אמר  כן  להבדיל  עומד הקדוש ביום כה"ג כבגדי
פעם  לך זה דוד צמח ואומר: למולי  רצ"ד החסיד
ב"פ  יודוך חי חי בליובאוויטש שאתה וששה השלשים

ל"ו. עולה ח"י
בכי  ובכיתי הקדש אדמת על נפלתי כרגע
באחרית  אשר חנוני, רבותי פנימית, בצעקה תמרורים
נשמתי  בירידת לתקן עלי אשר מה כל אתקן ימי
ובכל  בליובאוויטש אז התעכבתי שלמה שבוע למטה,
הייתי  ערב  צללי ינטו כי עד הבקר מאז ויום יום

האהל. של הכנסת ובבית הקודש בהיכל
מה   תמול  הרצ"ד ספורו את לפני חזר כה
כחותיו  כי לומר והוסיף תרפ"ה בשנת לי שספר
דאן  ע"נ לרוסטוב לנסוע מתכונן והוא ודלים הולכים
ומשם  הרה"ק אאמו"ר כ"ק מאת הדרך ברכת לקבל
ויחזור  הרביים מאת הדרך ברכת לקבל לליובאוויטש
כבר  כי הארץ, כל בדרך ללכת עצמו להכין לביתו

שנים. ושלש תשעים לו נתמלאו
עד  בלענינגראד להתעכב הסכים בקשתי פי על
איזה  עמו להתועד רוצה הנני כי ממסעי, אחזור אשר
בנוסח  ליובאוויטש  בלענינגראד בהיותו כי ימים,
מה  ספורים הרבה ממנו שמעתי  והתמימים אנ"ש
 תרפ"ה ברשימה כרשום  נוכח הי' בעצמו שהוא
הרבה  והרבה ומסודר, הרצ"ד הוא נפלא זכרון בעל
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בתורתה  רק לא רב עושר ונתעשרה בישראל חשוב מקום חב"ד חסידות תפשה השני בדור
כאחים. רעים באהבת מידותי' בנועם גם כ"א

ונהרסה  חרבה המדינה רוב היתה תקע"ג בשנת הלבנה לרוסיא אדמו"ר כ"ק הוד ,86כשבא
ומבהיל. נורא הי' בפרט היהודים ושל בכלל המדינה אזרחי של והדלות העניות

הראשונים  החסידים זקני בין ומקובל מפורסם שהי' הפתגם שנתן 87ואותו הלחם "בפרוסת
בחיים. בפועל אז בא לבב" ובטוב בשמחה לחמך ואכול בוא נמצא, חלקך גם האלקים לי
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וצרפת. רוסיא ממלחמת כתוצאה (86
השיחות  ספר ואילך. תרה ע' ח"ח קעו. ע' ח"ז תנא. ע' ח"ה שו. ע' ח"ד קודש אגרות וראה רסא. ע' ח"ט אגרותֿקודש ראה (87
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איום. הי' המצב כללות  אבל

עזרת  באה"ק, המעמד אנשי החזקת רבי, בית החזקת הזקן, רבינו כ"ק הוד שיסד הקופות כל
עלי' עזרת שבויים, פדיון  ריקנים.88עבודה, היו

והוד  רעב, של מצב וויטעּפסק, מינסק, מאהליב, בפלכי עיירות בכמה הי' תקע"ד ָבחורף
של  התבואה מאוצרות ואשר מס, מתשלומי הקהילות את לפטור השתדלות עשה אדמו"ר כ"ק

ברעב. הגוועים העניים רעבון להשקיט ושעורים חטים יהודית קהילה לכל תנתן הממשלה

לאה"ק  גדול סכום עם מיוחד ציר וישלח גדולים בסכומים הלואות עשה אדמו"ר כ"ק הוד
רעב. סובלי לקהילות עזרה ושולח הכללי תמחוי קופה עוד ומוסיף ת"ו

פרנסתו, להיטיב חבירו של בטובתו יתעניין אחד שכל מהחסידים דורש אדמו"ר כ"ק הוד
החסידים, בעדת שרוי' שהיתה והאחוה האהבה הקדושה, עבודתו פרי נראה שנתיים ובמשך

הכלכלי. מצבם גם הוטב ולרגלם

במקומותיהם, החסידים של המוסרי מצבם את לראות מיוחדים צירים שלח אדמו"ר כ"ק הוד
חב"ד  חסידי את העמיד זה וכל הפרטיים. החסידים חיי באורחות עצמו להכניס זה על עצמו ויתן

אורה. בקרן גבוה רום על
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במינסק  דליובאויטש ביהכ"נ גבאי

וברכה  שלום

ידידינו  את ליקח וקיימו קבלו אשר על במאד, נהניתי

משפיע  בתור שי' ברוך אברהם מוהר"ר היקר התלמיד

בדרכי  לילך שי' אנ"ש לבב יחזק והשי"ת ולומד. מורה

רבותינו  אבותינו כ"ק הוד מאת לפנינו הסלולה קדש

תלמידיהם  כל ועל זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים

ביתם  הם להם, אשר בכל להתברך תלמידיהם ותלמידי

האמור  ה' רצון לקיים יוכלו למען בגו"ר, טוב בכל וזרעם,

והלב. הדעת במנוחת הקדושים עבדיו ע"י

בקביעת  הכנסת עניני כל יסדר ביהכ"נ גבאי בתור

ולקו"ת, תניא יעקב, עין גמרא, משניות, לומדים, אגודת

לשם  כראוי שי' אנ"ש בהתועדות בש"ק דא"ח ולחזור

עליון. קדושי ע"ש יקרא אשר לביהכ"נ ותהלה

מופלגה  ובהצלחה כפולה בברכה יתברך זאת ובגלל

מחלוקת  לשום וח"ו ח"ו מקום יתן ואל יפנה. אשר בכל

תעודת  וזה ותורתו, ד' את שלם לבבינו כי וכלל, כלל

ארץ. עלי האדם

אומץ  ויוסיפו ישתדלו שי', אנ"ש בשלום בשמי יפרוש

כאמור. כפולה בברכה ויתברו הדרוש, ככל בעבודה,

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והיו

וצדקה. חסד עושי בעזר יהי' והשי"ת התקבל שילוחו
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אגרות קודשקצח

 ב"ה,  כ' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרנ"ן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז שבט, ולפלא שאינו מזכיר בהנוגע לעניני הבנין, ועל פי דברי הרה"ג 

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרבא"ג שי' ישנו כבר הסכם מלא ומוחלט מהדזוינט לבנות ד' דירות 

בשביל הר"מ והר"י דתומכי תמימים ובמילא יתפנו דירותיהם שבבנין להרחבת מקום תו"ת, ויוכלו 

גם לעשות איזה תיקונים בבנין תו"ת, ומובן שצריך להיות עומד על המשמר שיעשו התיקונים כדבעי 

וכן שימלאו הבטחותיהם בזה, וכפי שאמר לי הנ"ל יש לשער שבסוף שבוע זה או תחלת שבוע הבאה 

תתקבל כבר רשימה מפורטת בהנוגע להדירות ותיקונים גם ללשכתנו אשר בפאריז, ומובן שהעמידה 

על המשמר צ"ל ע"י הנהלת תו"ת בברונא והוא בראשם, ובודאי עושים ההכנות הדרושות לזה, ומכמה 

טעמים אין כדאי לעכב כמובן במה שתלוי בהם, כיון שהסכם בכל הנ"ל לא הי' באתערותא שלהם כ"א 

ע"י שקו"ט ודו"ד וכו', מהנ"ל מובן ג"כ שאין עתה הזמן לבוא בעוד איזה דרישות כספיות להנ"ל, וק"ל.

נעם לי לשמוע שנמצאים תלמידים מתאימים ללימוד אומנות עשיית בתים וכתיבת פרשיות, 

שנוסף על ענין הפרנסה כפשוטה בזה, הרי עוד מעלה שהתלמידים לא יחפשו ענינים של מסחר וכיו"ב 

אשר מי יודע לאיזה סביבה יתגלגלו, לאידך גיסא מובן ג"כ שאין מקום כלל שכל התלמידים ואפילו 

רובם או מחציתם ילמדו אומנות האמורה, שהרי תלמידי תו"ת לא זה עיקר ענינם ובפרט שזה משנה 

צורת ישיבה ומחליפה בציור בית ספר לספרות וכו' וכו'. והדרך בדרכי נועם בזה הוא לשער מראש כמה 

וכו' כמובן  עניני הבי"ס לספרות  גדול שאפשר לקוות מהם ולסדר  תלמידים ישנם שזהו העילוי הכי 

בזה  פנימית  עוד  ודרך  תלמידים,  עוד  לקבלת  מקום  יהי'  שלא  בזה,  לוין  כו'  הרה"ח  עם  בהתדברות 

מתאים למה שדברנו בהיותו כאן, שבלא"ה מוכרח הדבר ביותר, והוא החדרת אהבה און קאך בלימוד 

הן בנגלה והן בחסידות בתוככי התלמידים, אפילו אם יוכרחו לשעה קלה לתרופת חז"ל לעולם ילמוד 

אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שהרי מובן שבנדון דידן שלא לשמה כשר ובודאי ימצא 

האותיות המתאימות לכל האמור.

המחכה לבשו"ט.

עוד  יהי'  ואפשר  וכו'  הבנין  לזמני  בהנוגע  שינוים  ידיעות שחלו  נתקבלו  הנ"ל  כתיבת  לאחרי 

שינוים - ובטח עומדים בקישור תמידי עד"ז עם הלשכה בפאריז.

בנוגע לתלמידים לספרות סת"ם מובן שא"א להסתפק בשלשה או ארבעה, כיון שב"כ דזוינט 

התנו שיהי' זה בי"ס ובזה תלוי' תמיכתם.

 ב"ה,  ב' אדר, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף תל אביב, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בודאי מכינים תכנית מפורטת לניצול ימי הפורים באופן המתאים, ויהי רצון שיהי' בהצלחה 

גדולה עד לאורה ושמחה וששון ויקר, וכדרשת רז"ל בזה, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, שהפעולות 

שבעניני אורה זו תורה ושמחה זו יו"ט וכו' תהינה מתוך אורה שמחה וששון ויקר.

בברכה לבשו"ט.
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הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת מהחטא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכתֹוצאה

éðùëBúîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe èáMaàëíBé-íà Cà ©¥½¤¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²

:àeä Btñë ék íwé àì ãîré íéîBé Bàñ ¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
áëeàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´

úéLé øLàk Lðré LBðr ïBñà äéäé àìå äéãìé§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³
:íéììôa ïúðå äMàä ìra åéìrâëïBñà-íàå ¨¨Æ©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«§¦¨−

:Lôð úçz Lôð äzúðå äéäéãëïér úçz ïér ¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤©µ¦©´©©½¦
:ìâø úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©¨«¤

äëäøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©®̈©©¾̈
:äøeaç úçzñåëBcár ïér-úà Léà äké-éëå ©−©©¨«§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²

epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà-Bà«¤¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−
:Bðér úçzæëìété Búîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå ©¬©¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®

:BpL úçz epçlLé éLôçìôçëøBL çbé-éëå ©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬
øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà ìëàé àìå:èëíàå §³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿
ìL ìîzî àeä çbð øBLåéìráa ãreäå íL Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ

ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½
:úîeé åéìra-íâåìïúðå åéìr úLeé øôk-íà §©§¨−̈¨«¦−Ÿ¤©´¨®̈§¨©Æ

:åéìr úLeé-øLà ìëk BLôð ïéãtàìçbé ïá-Bà ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈
:Bì äNré äfä ètLnk çbé úá-Bàáìãár-íà ©´¦®̈©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤

ìL | óñk äîà Bà øBMä çbéïzé íéì÷L íéL ¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ
:ì÷qé øBMäå åéðãàìñâìøBa Léà çzôé-éëå ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹À

änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék BàÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨
:øBîç Bà øBMãìáéLé óñk ílLé øBaä ìra −¬£«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´

:Bl-äéäé únäå åéìráìñäìbé-éëåLéà-øBL ó ¦§¨¨®§©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²
éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø øBL-úà¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ

:ïeöçé únä-úà íâå Btñk-úà eöçååìBà §¨´¤©§½§©¬¤©¥−¤«¡«´
ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBðàìå íL ©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ

øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìra epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½
:Bl-äéäé únäåñæìäN-Bà øBL Léà-áðâé ék §©¥−¦«§¤«¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½



iriaxר ,iyily - bk ,ak - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úçz ílLé ø÷á äMîç Bøëî Bà Bçáèe§¨−´§¨®£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMäáëà-íà ©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«¦

Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîcáílL Bì íéîc åéìr LîMä äçøæ-íà ¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´

:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà ílLéâàönä-íà §©¥½¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«¦¦¨¥Á
äN-ãr øBîç-ãr øBMî äáðbä Bãéá àönú¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©¤−

:ílLé íéðL íéiçñ ©¦®§©−¦§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

éùéìùãçlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ
-úàáéúëäøéòáéø÷øçà äãNa øráe Bøéra ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®

:ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéîñäàöú-ék ¥©¬¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧
Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´

:äøraä-úà øránä ílLé ílL äãOäñ ©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«
åì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ

:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦
æ-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤

:eärø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéýìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«
çäN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác-ìk-ìr©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧

àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN-ìr©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´
ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä ãr äæ¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

íéýìû:eärøì íéðL ílLéñèLéà ïzé-ék ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧
äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eärø-ìà¤¥¥¹£¸¬¤²§¨§¥−̈

ì:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL ¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«
éçìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úráL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärø úëàìîa Bãé̈−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«
àé:åéìráì ílLé Bnrî áðbé áðb-íàåáé-íà §¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦

:ílLé àì äôøhä ãr eäàáé óøhé óøèô ¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

âéúî-Bà øaLðå eärø írî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®
:ílLé ílL Bnr-ïéà åéìraãéBnr åéìra-íà §¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«¦§¨¨¬¦−

:BøëNa àa àeä øéëN-íà ílLé àìñåè-éëå ´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈¦§¨«§¦«
dnr áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®

:äMàì Bl äpøäîé øäîæèäéáà ïàîé ïàî-íà ¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨
:úìeúaä øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúìñ §¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ

æé:äiçú àì äôMëîçéäîäa-ír áëL-ìk §©¥−̈¬Ÿ§©¤«¨Ÿ¥¬¦§¥−̈
:úîeé úBîñèéézìa íøçé íéýìûì çáæ ¬¨«Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢®̈¦§¦¬
Bcáì ýåýéì:ë-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå ©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«

:íéøöî õøàa íúééä íéøâàëíBúéå äðîìà-ìk ¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−
:ïeprú àìáë÷òö-íà ék Búà äprú äpr-íà ¬Ÿ§©«¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ

:Bú÷rö òîLà rîL éìà ÷röéâëétà äøçå ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½
úBðîìà íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå§¨«©§¦¬¤§¤−¤®̈¤§¨³§¥¤Æ©§¨½

:íéîúé íëéðáeôãëénr-úà äåìz | óñk-íà §¥¤−§Ÿ¦«¦¤´¤©§¤´¤©¦À
ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àì Cnr éðrä-úà¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬

:CLð åéìräëErø úîìN ìaçz ìáç-íà ¨−̈¤«¤¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®
:Bì epáéLz LîMä àa-ãråëàåä ékáéúëäúåñë ©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬«¦´¦³

éø÷ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈
:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ék äéäåñ §¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

éòéáøæë:øàú àì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
çëéða øBëa øçàú àì Erîãå Eúàìî-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤
éì:èëì äNrz-ïkðàöì EøLíéîé úráL E ¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ

:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäéì-éLðàå ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«§©§¥
eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½

:Búà ïeëìLz áìkìñâëàòîL àOú àì ©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ¦−̈¥´©

iyy ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ñîç ãr úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL̈®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«
á-ìr äðrú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©

:úhäì íéaø éøçà úèðì áøâøcäú àì ìãå ¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈¬Ÿ¤§©−
:Báéøañãärz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék §¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®

:Bì epáéLz áLäñäEàðN øBîç äàøú-ék ¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º£´©«£À
áærz áær Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáøŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ

:Bnrñ ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr gi ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîçåðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§®̈§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ

:òLø ÷écöàçøeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ©§¦−¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´
:íé÷écö éøác ólñéå íéç÷tèõçìú àì øâå ¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§®̈

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãé ízàåíúééä íé §©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàaéEöøà-úà òøæz íéðL LLå §¤¬¤¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®

:dúàeáz-úà zôñàåàéäpèîLz úréáMäå §¨«©§−̈¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨
úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå dzLèðe§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïk äãOäáéíéîé úLL ©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ
éNrî äNrzïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé̈À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«
âéíLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧

ét-ìr òîMé àì eøékæú àì íéøçà íéäìû:E ¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«
ãéìL:äðMa éì âçz íéìâø Låèâç-úà ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«¤©´

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧©¹
úàöé Bá-ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−¨¨´¨

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönîæèøéöwä âçå ¦¦§®̈¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«§©³©¨¦Æ
éNrî éøekaóñàä âçå äãOa òøæz øLà E ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³¨«¨¦Æ

éNrî-úà Etñàa äðMä úàöa:äãOä-ïî E §¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«
æéìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−

:ýåýé | ïãàäçééçáæ-íc õîç-ìr çaæú-àì ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®
:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìåèééøeka úéLàø §«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤¥¦À¦¥Æ

éäìà ýåýé úéa àéáz EúîãàìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬
:Bnà áìça éãbô §¦−©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…
יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»
‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, זרה. לעבֹודה חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ זרה ּבעבֹודה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©®̈¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOé àìáëék ³Ÿ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´

øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz rBîL-íà¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

âëéðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
éñeáéäå éeçä éðrðkäå éføtäå ézçäå§©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®

:åézãçëäåãëàìå íäéäìàì äåçzLú-àì §¦§©§¦««Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ
ñøä ék íäéNrîk äNrú àìå íãárú̈«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ

:íäéúávî øaLz øaLå íñøäzäëízãárå §¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáe íëéäìà ýåýé úàE ¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤¥¤®

:Eaøwî äìçî éúøñäåñ ©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ



רי iriax ,iyily - bk ,ak - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úçz ílLé ø÷á äMîç Bøëî Bà Bçáèe§¨−´§¨®£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMäáëà-íà ©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«¦

Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîcáílL Bì íéîc åéìr LîMä äçøæ-íà ¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´

:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà ílLéâàönä-íà §©¥½¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«¦¦¨¥Á
äN-ãr øBîç-ãr øBMî äáðbä Bãéá àönú¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©¤−

:ílLé íéðL íéiçñ ©¦®§©−¦§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

éùéìùãçlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ
-úàáéúëäøéòáéø÷øçà äãNa øráe Bøéra ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®

:ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéîñäàöú-ék ¥©¬¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧
Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´

:äøraä-úà øránä ílLé ílL äãOäñ ©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«
åì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ

:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦
æ-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤

:eärø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéýìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«
çäN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác-ìk-ìr©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧

àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN-ìr©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´
ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä ãr äæ¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

íéýìû:eärøì íéðL ílLéñèLéà ïzé-ék ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧
äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eärø-ìà¤¥¥¹£¸¬¤²§¨§¥−̈

ì:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL ¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«
éçìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úráL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärø úëàìîa Bãé̈−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«
àé:åéìráì ílLé Bnrî áðbé áðb-íàåáé-íà §¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦

:ílLé àì äôøhä ãr eäàáé óøhé óøèô ¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

âéúî-Bà øaLðå eärø írî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®
:ílLé ílL Bnr-ïéà åéìraãéBnr åéìra-íà §¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«¦§¨¨¬¦−

:BøëNa àa àeä øéëN-íà ílLé àìñåè-éëå ´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈¦§¨«§¦«
dnr áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®

:äMàì Bl äpøäîé øäîæèäéáà ïàîé ïàî-íà ¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨
:úìeúaä øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúìñ §¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ

æé:äiçú àì äôMëîçéäîäa-ír áëL-ìk §©¥−̈¬Ÿ§©¤«¨Ÿ¥¬¦§¥−̈
:úîeé úBîñèéézìa íøçé íéýìûì çáæ ¬¨«Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢®̈¦§¦¬
Bcáì ýåýéì:ë-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå ©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«

:íéøöî õøàa íúééä íéøâàëíBúéå äðîìà-ìk ¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−
:ïeprú àìáë÷òö-íà ék Búà äprú äpr-íà ¬Ÿ§©«¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ

:Bú÷rö òîLà rîL éìà ÷röéâëétà äøçå ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½
úBðîìà íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå§¨«©§¦¬¤§¤−¤®̈¤§¨³§¥¤Æ©§¨½

:íéîúé íëéðáeôãëénr-úà äåìz | óñk-íà §¥¤−§Ÿ¦«¦¤´¤©§¤´¤©¦À
ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àì Cnr éðrä-úà¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬

:CLð åéìräëErø úîìN ìaçz ìáç-íà ¨−̈¤«¤¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®
:Bì epáéLz LîMä àa-ãråëàåä ékáéúëäúåñë ©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬«¦´¦³

éø÷ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈
:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ék äéäåñ §¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

éòéáøæë:øàú àì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
çëéða øBëa øçàú àì Erîãå Eúàìî-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤
éì:èëì äNrz-ïkðàöì EøLíéîé úráL E ¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ

:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäéì-éLðàå ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«§©§¥
eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½

:Búà ïeëìLz áìkìñâëàòîL àOú àì ©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ¦−̈¥´©

iyy ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ñîç ãr úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL̈®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«
á-ìr äðrú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©

:úhäì íéaø éøçà úèðì áøâøcäú àì ìãå ¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈¬Ÿ¤§©−
:Báéøañãärz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék §¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®

:Bì epáéLz áLäñäEàðN øBîç äàøú-ék ¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º£´©«£À
áærz áær Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáøŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ

:Bnrñ ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr gi ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîçåðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§®̈§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ

:òLø ÷écöàçøeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ©§¦−¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´
:íé÷écö éøác ólñéå íéç÷tèõçìú àì øâå ¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§®̈

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãé ízàåíúééä íé §©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàaéEöøà-úà òøæz íéðL LLå §¤¬¤¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®

:dúàeáz-úà zôñàåàéäpèîLz úréáMäå §¨«©§−̈¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨
úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå dzLèðe§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïk äãOäáéíéîé úLL ©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ
éNrî äNrzïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé̈À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«
âéíLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧

ét-ìr òîMé àì eøékæú àì íéøçà íéäìû:E ¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«
ãéìL:äðMa éì âçz íéìâø Låèâç-úà ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«¤©´

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧©¹
úàöé Bá-ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−¨¨´¨

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönîæèøéöwä âçå ¦¦§®̈¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«§©³©¨¦Æ
éNrî éøekaóñàä âçå äãOa òøæz øLà E ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³¨«¨¦Æ

éNrî-úà Etñàa äðMä úàöa:äãOä-ïî E §¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«
æéìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−

:ýåýé | ïãàäçééçáæ-íc õîç-ìr çaæú-àì ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®
:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìåèééøeka úéLàø §«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤¥¦À¦¥Æ

éäìà ýåýé úéa àéáz EúîãàìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬
:Bnà áìça éãbô §¦−©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…
יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»
‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, זרה. לעבֹודה חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ זרה ּבעבֹודה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©®̈¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOé àìáëék ³Ÿ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´

øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz rBîL-íà¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

âëéðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
éñeáéäå éeçä éðrðkäå éføtäå ézçäå§©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®

:åézãçëäåãëàìå íäéäìàì äåçzLú-àì §¦§©§¦««Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ
ñøä ék íäéNrîk äNrú àìå íãárú̈«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ

:íäéúávî øaLz øaLå íñøäzäëízãárå §¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáe íëéäìà ýåýé úàE ¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤¥¤®

:Eaøwî äìçî éúøñäåñ ©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ



iriayרב - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòéáùåë-úà Eöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤
éîé øtñî:àlîà Eæëéðôì çlLà éúîéà-úàE ¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½

ézúðå íäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯
-úàéáéà-ìkéìà EE:óørçë-úà ézçìLå ¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬¤

éðôì ärøväéðrðkä-úà éeçä-úà äLøâå E ©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤©§©«£¦²
éðôlî ézçä-úàå:Eèëéðtî epLøâà àìE §¤©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−

éìr äaøå äîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLaE §¨¨´¤®̈¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−
:äãOä úiçìéðtî epLøâà èrî èrîãr E ©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ

:õøàä-úà zìçðå äøôz øLààì-úà ézLå £¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤§©¦´¤
ìt íé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-ãr øaãnîe íézL §ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½¦¦§−̈©

õøàä éáLé úà íëãéa ïzà | ék øäpä©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´¨½̈¤
éðtî BîzLøâå:Eáìíäéäìàìå íäì úøëú-àì §¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−

:úéøaâìék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì §¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³
íäéäìà-úà ãárú:L÷Bîì Eì äéäé-ékô ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

ãëàäzà ýåýé-ìà äìr øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ
ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãð ïøäàå§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®

:÷çøî íúéåçzLäåá-ìà Bcáì äLî Lbðå §¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ§¦©̧¤³§©Æ¤
:Bnr eìré àì íräå eLbé àì íäå ýåýéâàáiå §Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ

àå ýåýé éøác-ìk úà írì øtñéå äLîú ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk ïriå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

-øLà íéøácä-ìk:äNrð ýåýé øacãázëiå ¨©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ
ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤

ì äávî äøNr íézLe øää úçz çaæîíéðL ¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬
:ìàøNé éèáL øNräéða éørð-úà çìLiå ¨−̈¦§¥¬¦§¨¥«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´

ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiå úìò eìriå ìàøNé¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−
:íéøtåéöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå ¨¦«©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´

:çaænä-ìr ÷øæ ícäæàø÷iå úéøaä øôñ çwiå ©½̈¨©−©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈
äNrð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå írä éðæàa§¨§¥´¨®̈©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬

:òîLðåçírä-ìr ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå §¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®
íënr ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½

:älàä íéøácä-ìk ìrèáãð ïøäàå äLî ìriå ©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ
:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàåéúà eàøiå ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾¥−

úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´

:øäèì íéîMä íörëe øétqäàééða éìéöà-ìàå ©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ§¥´
eìëàiå íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−

:ezLiåñáééìà äìr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¦§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²
áàä úçì-úà Eì äðzàå íL-äéäå äøääï ¨−̈¨¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤

:íúøBäì ézáúk øLà äåönäå äøBzäåâéí÷iå §©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«©¨´̈
øä-ìà äLî ìriå BúøLî rLBäéå äLî¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬

:íéýìûäãéãr äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå ¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬
íënr øeçå ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½

:íäìà Lbé íéøác ìrá-éîåè-ìà äLî ìriå ¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©¤−¤
:øää-úà ïðrä ñëéå øääæèýåýé-ãBák ïkLiå ¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ

àø÷iå íéîé úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤¨¦®©¦§¨¯
:ïðrä CBzî éréáMä íBia äLî-ìàæéäàøîe ¤¤²©¬©§¦¦−¦¬¤«¨¨«©§¥Æ

éða éðérì øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨®̈§¥¥−§¥¬
:ìàøNéçéøää-ìà ìriå ïðrä CBúa äLî àáiå ¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®

:äìéì íéraøàå íBé íéraøà øäa äLî éäéå©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨
ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ ל היא לכ העצה זּכר – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

הּוא  אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליחּותֹו

ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה ֶ«¿«≈«ָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
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‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ ל היא לכ העצה זּכר – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

הּוא  אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליחּותֹו

ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה ֶ«¿«≈«ָ
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ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäãì ÷øô äéîøéá

ãìçýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§¨−¥¥´§Ÿ̈®
írä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ

:øBøc íäì àø÷ì íéìLeøéa øLàèìLéà çìL £¤´¦«¨©½¦¦§¬Ÿ¨¤−§«§Â©©Â¦´
éãeäéa ía-ãár ézìáì íéLôç äiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦«¦¬

:Léà eäéçàéì úéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiåLéà çlL ¨¦−¦«©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À§Â©©Â¦´

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íäì àø÷ì (ç.íéiøáòä úBçôMìå íéãáòì ¦§Ÿ¨¤¨£¨¦§©§¨¨¦§¦¦
,Léà eäéçà éãeäéa (èLéà" Bîk ¦¦¨¦¦§¦

."eäéçà éãeäéa,eäòøì Léà (æéBcáòì ¦¦¨¦¦§¥¥§©§
.éøáòäíéLôç (é.íðBöøì úëìì íéiLôç ¨¦§¦¨§¦¨§¦¦¨¤¤¦§¨



רד

-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úà¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨
:eçlLéå eòîLiå ãBò íaàéïë-éøçà eáeLiå −̈®©¦§§−©§©¥«©¨¸Æ©«£¥¥½

eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−
ìå íéãárì íeLaëiå íéLôç:úBçôLáé-øáã éäéå ¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«©§¦³§©

:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýéâéøîà-äk §Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ¨©¬
-úà úéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ¤
úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬

:øîàì íéãárãéLéà eçlLz íéðL òáL õwî £¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿¦Á
íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½

:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáà eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLååèízà eáLzå §¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹
úéaa éðôì úéøá eúøëzå eärøì Léà øBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−¦´§¥¥®©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦

:åéìr éîL àø÷ð-øLàæèLéàå Bcár-úà Léà eáLzå éîL-úà eìlçzå eáLzå £¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½©¨¦À¦³¤©§Æ§¦´
ðì íéLôç ízçlL-øLà BúçôL-úàíéãárì íëì úBéäì íúà eLaëzå íLô ¤¦§¨½£¤¦©§¤¬¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½©«£¨¦−

ìå:úBçôLæéåéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−
ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì Léàå§¦´§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³

:õøàä úBëìîî ìëì äåræì íëúàçéøLà éúøa-úà íéøárä íéLðàä-úà ézúðå ¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³
ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk øLà úéøaä éøác-úà eîé÷ä-àìïéa eøáriå íéðL «Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½£¤¬¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬

:åéøúaèéïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqä íéìLeøé éøNå äãeäé éøN §¨¨«¨¥¸§¹̈§¨¥´§«¨©À¦©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−
:ìârä éøúaëìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ¦§¥¬¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈

:õøàä úîäáìe íéîMä óBòìàëãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå §¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´
:íëéìrî íéìòä ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéàáëäeöî éððä «Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«¦«§¦̧§©¤¹

éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯
:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäéâìäëäìéìå íîBé éúéøá àì-íà ýåýé øîà äk §¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦¬Ÿ§¦¦−¨´¨¨®§¨
:ézîù-àì õøàå íéîL úBwçåëBòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb ª²¨©¬¦¨¨−¤Ÿ¨«Ÿ§¦©¤©́©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸

:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék á÷réå ÷çNé íäøáà òøæ-ìà íéìLî«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´§©«£®Ÿ¦«¨¦¬¤§¨−§¦«©§¦«

,øBøc íëì (æé,épnî íéiLôç íëúà ïzà ,øîBìk ¨¤§§©¤¥¤§¤¨§¦¦¦¤¦
.'åâå áøçä ìà íéø÷ôî úBéäì,äåòæì.äãøçì(çé ¦§ª§¨¦¤©¤¤§©£¨©£¨¨

ì eúøk øLà ìâòä,íéðL.úéøa éúøBk Cøãk ¨¥¤£¤¨§¦§©¦§¤¤§¥§¦
,íëéìòî íéìBòä (àëåéLëò e÷lzñä øLà ¨¦¥£¥¤£¤¦§©§©§¨

.íëì øæòì íéiøöî eàaL íòîLa íëéìòî(äë ¥£¥¤§¨§¨¤¨¦§¦¦©£Ÿ¨¤
,'åâå äìéìå íîBé éúéøá àì íàíà ,øîBìk ¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨§©¦

ézîN àìå ,äìéìå íîBé ézòáwL éúéøa äéäé àìŸ¦§¤§¦¦¤¨©§¦¨§©§¨§Ÿ©§¦
äéäé àì íà ,íìBò ÷ç úBéäì õøàå íéîL úBwçª¨©¦¨¨¤¦§¨¨¦Ÿ¦§¤
ìáà .íúBà ñàîàL ,ãåãå á÷òé òøæ äéäé àì ,äæ¤Ÿ¦§¤¤©©£Ÿ§¨¦¤¤§©¨£¨
íòå õøàå íéîL íò éúéøa úîi÷ äéäzL ïîæ ìk̈§©¤¦§¤©¤¤§¦¦¦¨©¦¨¨¤§¦
,énò úBéäì á÷òé òøæ íò éúéøa äéäz ,äìéìå íîBé¨¨©§¨¦§¤§¦¦¦¤©©£Ÿ¦§©¦
eäeLøc ì"æøå .ìLBîe CìBî úBéäì ãåc òøæ íòå§¦¤©¨¦¦§¥¥§©©§¨
íìéáLaL ïàkî ãîìì ,äìénäå äøBzä úéøa ïéðòì§¦§©§¦©¨§©¦¨¦§Ÿ¦¨¤¦§¦¨

.õøàå íéîL eàøáð¦§§¨©¦¨¨¤

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 7 ,zFTC 26 ,xwFAA 2 drW ,'e mFi :clFnd©¨¨¨©¤©£¨¦
.daFhl Epilr `Ad WcFwÎzAWd mFiaE iWiWd mFiA ,'` xc` Wcg W`xŸŸ¤£¨©©¦¦©©©¨¤©¨¨¥§¨

f"kyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

עזות" יענה ש"עשיר שלמרות נאמר 149והיינו, שעליו מי כלפי גם אלא הזולת, כלפי רק ולא "לי 150,
ובלבד  אלי, קרוב "עמי", שהוא הקב"ה אומר עליו שגם כיון להלוותו, מצוה מ"מ, הזהב", ולי ִִהכסף

הזקן  רבינו של ב"קליאמקע" .151שאוחז ַ

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו הקב"ה לו נותן .152ולכן

1

2

3

4

כג.149) יח, משלי
ב.150) פב, קידושין וראה ח. ב, חגי

(151.338 ע' .315 ע' תרצ"ט סה"ש ראה
דברהמ"ז.152) הג' ברכה נוסח



רה
-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úà¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨

:eçlLéå eòîLiå ãBò íaàéïë-éøçà eáeLiå −̈®©¦§§−©§©¥«©¨¸Æ©«£¥¥½
eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−

ìå íéãárì íeLaëiå íéLôç:úBçôLáé-øáã éäéå ¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«©§¦³§©
:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýéâéøîà-äk §Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ¨©¬

-úà úéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ¤
úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬

:øîàì íéãárãéLéà eçlLz íéðL òáL õwî £¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿¦Á
íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½

:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáà eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLååèízà eáLzå §¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹
úéaa éðôì úéøá eúøëzå eärøì Léà øBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−¦´§¥¥®©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦

:åéìr éîL àø÷ð-øLàæèLéàå Bcár-úà Léà eáLzå éîL-úà eìlçzå eáLzå £¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½©¨¦À¦³¤©§Æ§¦´
ðì íéLôç ízçlL-øLà BúçôL-úàíéãárì íëì úBéäì íúà eLaëzå íLô ¤¦§¨½£¤¦©§¤¬¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½©«£¨¦−

ìå:úBçôLæéåéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−
ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì Léàå§¦´§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³

:õøàä úBëìîî ìëì äåræì íëúàçéøLà éúøa-úà íéøárä íéLðàä-úà ézúðå ¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³
ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk øLà úéøaä éøác-úà eîé÷ä-àìïéa eøáriå íéðL «Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½£¤¬¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬

:åéøúaèéïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqä íéìLeøé éøNå äãeäé éøN §¨¨«¨¥¸§¹̈§¨¥´§«¨©À¦©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−
:ìârä éøúaëìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ¦§¥¬¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈

:õøàä úîäáìe íéîMä óBòìàëãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå §¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´
:íëéìrî íéìòä ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéàáëäeöî éððä «Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«¦«§¦̧§©¤¹

éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯
:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäéâìäëäìéìå íîBé éúéøá àì-íà ýåýé øîà äk §¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦¬Ÿ§¦¦−¨´¨¨®§¨
:ézîù-àì õøàå íéîL úBwçåëBòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb ª²¨©¬¦¨¨−¤Ÿ¨«Ÿ§¦©¤©́©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸

:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék á÷réå ÷çNé íäøáà òøæ-ìà íéìLî«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´§©«£®Ÿ¦«¨¦¬¤§¨−§¦«©§¦«

,øBøc íëì (æé,épnî íéiLôç íëúà ïzà ,øîBìk ¨¤§§©¤¥¤§¤¨§¦¦¦¤¦
.'åâå áøçä ìà íéø÷ôî úBéäì,äåòæì.äãøçì(çé ¦§ª§¨¦¤©¤¤§©£¨©£¨¨

ì eúøk øLà ìâòä,íéðL.úéøa éúøBk Cøãk ¨¥¤£¤¨§¦§©¦§¤¤§¥§¦
,íëéìòî íéìBòä (àëåéLëò e÷lzñä øLà ¨¦¥£¥¤£¤¦§©§©§¨

.íëì øæòì íéiøöî eàaL íòîLa íëéìòî(äë ¥£¥¤§¨§¨¤¨¦§¦¦©£Ÿ¨¤
,'åâå äìéìå íîBé éúéøá àì íàíà ,øîBìk ¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨§©¦

ézîN àìå ,äìéìå íîBé ézòáwL éúéøa äéäé àìŸ¦§¤§¦¦¤¨©§¦¨§©§¨§Ÿ©§¦
äéäé àì íà ,íìBò ÷ç úBéäì õøàå íéîL úBwçª¨©¦¨¨¤¦§¨¨¦Ÿ¦§¤
ìáà .íúBà ñàîàL ,ãåãå á÷òé òøæ äéäé àì ,äæ¤Ÿ¦§¤¤©©£Ÿ§¨¦¤¤§©¨£¨
íòå õøàå íéîL íò éúéøa úîi÷ äéäzL ïîæ ìk̈§©¤¦§¤©¤¤§¦¦¦¨©¦¨¨¤§¦
,énò úBéäì á÷òé òøæ íò éúéøa äéäz ,äìéìå íîBé¨¨©§¨¦§¤§¦¦¦¤©©£Ÿ¦§©¦
eäeLøc ì"æøå .ìLBîe CìBî úBéäì ãåc òøæ íòå§¦¤©¨¦¦§¥¥§©©§¨
íìéáLaL ïàkî ãîìì ,äìénäå äøBzä úéøa ïéðòì§¦§©§¦©¨§©¦¨¦§Ÿ¦¨¤¦§¦¨

.õøàå íéîL eàøáð¦§§¨©¦¨¨¤

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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עזות" יענה ש"עשיר שלמרות נאמר 149והיינו, שעליו מי כלפי גם אלא הזולת, כלפי רק ולא "לי 150,
ובלבד  אלי, קרוב "עמי", שהוא הקב"ה אומר עליו שגם כיון להלוותו, מצוה מ"מ, הזהב", ולי ִִהכסף

הזקן  רבינו של ב"קליאמקע" .151שאוחז ַ

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו הקב"ה לו נותן .152ולכן

1

2

3

4

כג.149) יח, משלי
ב.150) פב, קידושין וראה ח. ב, חגי

(151.338 ע' .315 ע' תרצ"ט סה"ש ראה
דברהמ"ז.152) הג' ברכה נוסח

רמשך מעמוד לא



לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים בערים שונות בעולם רו
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
6:396:378:388:389:139:1310:0810:0817:0417:0917:3217:3716:4917:48באר שבע )ח(

6:426:398:388:389:149:1410:0810:0817:0017:0617:2817:3416:3517:44חיפה )ח(

6:396:368:368:369:129:1210:0610:0717:0617:1217:2917:3416:3117:45ירושלים )ח(

6:416:398:388:389:149:1410:0810:0817:0217:0817:3017:3616:4717:46תל אביב )ח(

7:377:329:029:019:499:4710:3610:3516:3416:4317:1117:1916:2317:33אוסטריה, וינה )ח(

6:196:259:089:139:539:5711:0711:1020:4220:3921:1421:1020:2221:23אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:347:299:049:029:499:4710:3710:3616:4216:5017:1817:2616:3117:39אוקראינה, אודסה )ח(

7:117:058:368:359:239:2110:1010:0916:0816:1716:4516:5415:5817:07אוקראינה, דונייצק )ח(

7:247:188:488:469:359:3310:2210:2116:1816:2716:5517:0416:0717:18אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:567:499:149:1310:0410:0210:4910:4816:3716:4717:1617:2516:2717:39אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:497:439:079:059:579:5510:4210:4116:2916:3817:0817:1716:1917:31אוקראינה, קייב )ח(

7:577:529:299:2810:1410:1211:0211:0117:1117:2017:4617:5417:0018:07איטליה, מילאנו )ח(

6:216:238:508:529:219:2210:2410:2518:2918:3018:5218:5418:1219:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:016:078:498:549:319:3410:4310:4620:0820:0520:3820:3519:4720:47ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:356:439:259:3110:1410:1811:2911:3221:1621:1221:5021:4520:5521:59ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:199:089:089:489:4710:3910:3917:1217:1917:4317:4917:0018:01ארה״ב, בולטימור )ח(

7:167:128:588:589:399:3810:3010:2916:5817:0517:3017:3616:4617:48ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:167:128:598:589:409:3910:3010:3016:5817:0517:3017:3716:4617:49ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:577:529:369:3510:1810:1611:0811:0717:3017:3718:0318:1017:1818:22ארה״ב, דטרויט )ח(

7:177:159:189:189:539:5210:4710:4817:4817:5318:1518:2017:3418:30ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:538:518:509:279:2710:2110:2117:1017:1617:3917:4416:5717:55ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:079:159:159:489:4810:4410:4517:5517:5918:2118:2517:4118:35ארה״ב, מיאמי )ח(

7:137:098:558:549:369:3510:2610:2616:5216:5917:2417:3116:4017:43ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:147:098:548:539:369:3410:2610:2516:4916:5717:2217:2916:3817:41ארה״ב, שיקגו )ח(

6:146:188:548:579:279:2910:3410:3619:1219:1219:3719:3618:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:368:309:529:5010:4310:4011:2811:2717:1017:2017:5017:5917:0018:14בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:358:299:529:5010:4210:4011:2711:2617:1217:2217:5118:0117:0218:15בלגיה, בריסל )ח(

5:365:418:208:238:558:5810:0410:0618:5818:5719:2519:2318:3919:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:265:308:098:128:438:469:529:5518:4518:4419:1119:1018:2619:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:567:499:109:0910:029:5910:4610:4516:2716:3717:0717:1716:2017:32בריטניה, לונדון )ח(

8:138:059:209:1810:1410:1110:5810:5616:2716:3817:1017:2016:2117:35בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:067:599:179:1510:1010:0710:5410:5216:2916:3917:1017:2016:2017:35גרמניה, ברלין )ח(

8:158:099:349:3310:2410:2111:0911:0816:5717:0717:3617:4516:4818:00גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:325:368:168:208:538:5610:0210:0519:0419:0319:3119:2918:4519:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:149:289:2910:0010:0110:5810:5918:2418:2718:4918:5218:0919:02הודו, מומבאי )ח(

7:107:109:249:259:569:5610:5410:5518:2118:2418:4518:4918:0618:58הודו, פונה )ח(

7:247:188:518:509:379:3510:2410:2416:2516:3417:0217:1016:1417:23הונגריה, בודפשט )ח(

7:217:179:039:039:449:4310:3510:3417:0117:0817:3317:4016:4917:52טורקיה, איסטנבול )ח(

7:387:359:269:2610:0510:0410:5710:5717:3417:4018:0418:1017:2118:22יוון, אתונה )ח(

7:437:389:119:109:579:5610:4510:4416:4816:5617:2417:3216:3717:45מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים 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
7:137:129:269:269:589:5810:5510:5618:2118:2418:4618:4918:0618:59מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:055:147:548:018:508:5510:0810:1220:1420:0920:5220:4619:5221:01ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:548:598:599:339:3310:2810:2917:3417:3918:0018:0517:2018:15נפאל, קטמנדו )ח(

7:147:159:429:4410:1210:1411:1511:1619:1719:1919:4019:4219:0019:51סינגפור, סינגפור )ח(

7:347:278:468:459:399:3610:2310:2115:5916:1016:4116:5015:5017:05פולין, ורשא )ח(

5:576:008:348:379:069:0810:1210:1418:4118:4119:0519:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

8:158:109:479:4610:3110:3011:2011:1917:2817:3618:0318:1117:1718:24צרפת, ליאון )ח(

8:368:309:599:5710:4710:4511:3311:3217:2717:3718:0518:1417:1718:28צרפת, פריז )ח(

6:116:128:368:389:079:0810:0810:1018:0418:0618:2718:2917:4818:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:467:419:229:2110:0510:0410:5410:5417:1117:1917:4517:5217:0018:05קנדה, טורונטו )ח(

7:287:239:008:599:459:4310:3310:3216:4216:5117:1717:2516:3117:38קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:498:458:449:229:2110:1510:1517:0117:0717:3017:3616:4817:47קפריסין, לרנקה )ח(

9:078:5810:0910:0611:0511:0211:4711:4517:0817:1917:5218:0316:5918:19רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:458:369:439:4010:4110:3711:2211:2016:3616:4817:2217:3316:2817:50רוסיה, מוסקבה )ח(

8:017:559:289:2710:1410:1211:0211:0117:0317:1217:4017:4816:5318:01רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:068:009:339:3210:1910:1711:0611:0617:0817:1717:4417:5216:5718:06שוויץ, ציריך )ח(

6:466:469:049:059:359:3610:3510:3618:1218:1518:3618:3917:5618:48תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רז לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים 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
6:396:378:388:389:139:1310:0810:0817:0417:0917:3217:3716:4917:48באר שבע )ח(

6:426:398:388:389:149:1410:0810:0817:0017:0617:2817:3416:3517:44חיפה )ח(

6:396:368:368:369:129:1210:0610:0717:0617:1217:2917:3416:3117:45ירושלים )ח(

6:416:398:388:389:149:1410:0810:0817:0217:0817:3017:3616:4717:46תל אביב )ח(

7:377:329:029:019:499:4710:3610:3516:3416:4317:1117:1916:2317:33אוסטריה, וינה )ח(

6:196:259:089:139:539:5711:0711:1020:4220:3921:1421:1020:2221:23אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:347:299:049:029:499:4710:3710:3616:4216:5017:1817:2616:3117:39אוקראינה, אודסה )ח(

7:117:058:368:359:239:2110:1010:0916:0816:1716:4516:5415:5817:07אוקראינה, דונייצק )ח(

7:247:188:488:469:359:3310:2210:2116:1816:2716:5517:0416:0717:18אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:567:499:149:1310:0410:0210:4910:4816:3716:4717:1617:2516:2717:39אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:497:439:079:059:579:5510:4210:4116:2916:3817:0817:1716:1917:31אוקראינה, קייב )ח(

7:577:529:299:2810:1410:1211:0211:0117:1117:2017:4617:5417:0018:07איטליה, מילאנו )ח(

6:216:238:508:529:219:2210:2410:2518:2918:3018:5218:5418:1219:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:016:078:498:549:319:3410:4310:4620:0820:0520:3820:3519:4720:47ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:356:439:259:3110:1410:1811:2911:3221:1621:1221:5021:4520:5521:59ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:199:089:089:489:4710:3910:3917:1217:1917:4317:4917:0018:01ארה״ב, בולטימור )ח(

7:167:128:588:589:399:3810:3010:2916:5817:0517:3017:3616:4617:48ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:167:128:598:589:409:3910:3010:3016:5817:0517:3017:3716:4617:49ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:577:529:369:3510:1810:1611:0811:0717:3017:3718:0318:1017:1818:22ארה״ב, דטרויט )ח(

7:177:159:189:189:539:5210:4710:4817:4817:5318:1518:2017:3418:30ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:538:518:509:279:2710:2110:2117:1017:1617:3917:4416:5717:55ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:079:159:159:489:4810:4410:4517:5517:5918:2118:2517:4118:35ארה״ב, מיאמי )ח(

7:137:098:558:549:369:3510:2610:2616:5216:5917:2417:3116:4017:43ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:147:098:548:539:369:3410:2610:2516:4916:5717:2217:2916:3817:41ארה״ב, שיקגו )ח(

6:146:188:548:579:279:2910:3410:3619:1219:1219:3719:3618:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:368:309:529:5010:4310:4011:2811:2717:1017:2017:5017:5917:0018:14בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:358:299:529:5010:4210:4011:2711:2617:1217:2217:5118:0117:0218:15בלגיה, בריסל )ח(

5:365:418:208:238:558:5810:0410:0618:5818:5719:2519:2318:3919:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:265:308:098:128:438:469:529:5518:4518:4419:1119:1018:2619:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:567:499:109:0910:029:5910:4610:4516:2716:3717:0717:1716:2017:32בריטניה, לונדון )ח(

8:138:059:209:1810:1410:1110:5810:5616:2716:3817:1017:2016:2117:35בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:067:599:179:1510:1010:0710:5410:5216:2916:3917:1017:2016:2017:35גרמניה, ברלין )ח(

8:158:099:349:3310:2410:2111:0911:0816:5717:0717:3617:4516:4818:00גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:325:368:168:208:538:5610:0210:0519:0419:0319:3119:2918:4519:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:149:289:2910:0010:0110:5810:5918:2418:2718:4918:5218:0919:02הודו, מומבאי )ח(

7:107:109:249:259:569:5610:5410:5518:2118:2418:4518:4918:0618:58הודו, פונה )ח(

7:247:188:518:509:379:3510:2410:2416:2516:3417:0217:1016:1417:23הונגריה, בודפשט )ח(

7:217:179:039:039:449:4310:3510:3417:0117:0817:3317:4016:4917:52טורקיה, איסטנבול )ח(

7:387:359:269:2610:0510:0410:5710:5717:3417:4018:0418:1017:2118:22יוון, אתונה )ח(

7:437:389:119:109:579:5610:4510:4416:4816:5617:2417:3216:3717:45מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים 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
7:137:129:269:269:589:5810:5510:5618:2118:2418:4618:4918:0618:59מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:055:147:548:018:508:5510:0810:1220:1420:0920:5220:4619:5221:01ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:548:598:599:339:3310:2810:2917:3417:3918:0018:0517:2018:15נפאל, קטמנדו )ח(

7:147:159:429:4410:1210:1411:1511:1619:1719:1919:4019:4219:0019:51סינגפור, סינגפור )ח(

7:347:278:468:459:399:3610:2310:2115:5916:1016:4116:5015:5017:05פולין, ורשא )ח(

5:576:008:348:379:069:0810:1210:1418:4118:4119:0519:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

8:158:109:479:4610:3110:3011:2011:1917:2817:3618:0318:1117:1718:24צרפת, ליאון )ח(

8:368:309:599:5710:4710:4511:3311:3217:2717:3718:0518:1417:1718:28צרפת, פריז )ח(

6:116:128:368:389:079:0810:0810:1018:0418:0618:2718:2917:4818:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:467:419:229:2110:0510:0410:5410:5417:1117:1917:4517:5217:0018:05קנדה, טורונטו )ח(

7:287:239:008:599:459:4310:3310:3216:4216:5117:1717:2516:3117:38קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:498:458:449:229:2110:1510:1517:0117:0717:3017:3616:4817:47קפריסין, לרנקה )ח(

9:078:5810:0910:0611:0511:0211:4711:4517:0817:1917:5218:0316:5918:19רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:458:369:439:4010:4110:3711:2211:2016:3616:4817:2217:3316:2817:50רוסיה, מוסקבה )ח(

8:017:559:289:2710:1410:1211:0211:0117:0317:1217:4017:4816:5318:01רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:068:009:339:3210:1910:1711:0611:0617:0817:1717:4417:5216:5718:06שוויץ, ציריך )ח(

6:466:469:049:059:359:3610:3510:3618:1218:1518:3618:3917:5618:48תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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