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a"nyz'd oeiq c"i ,`yp zyxt zay .c"qa

dben izla dgpd

‰�È‡ˆשמחת וביו� חתונתו ביו� אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במל� ציו� בנות וראינה
ז"ל1לבו רבותינו ואמרו וביו�2, ישראל כנסת היא ואמו הקב"ה זה שלמה דמל�

תורה שבמת� הוא, חתונתו ביו� אמו לו שעטרה בעטרה פירוש ולפיֿזה תורה. מת� זה חתונתו
רבה במדרש איתא והנה להקב"ה. עטרה ישראל והכתירו הפסוק3עטרו גו'4על תהיו קדושי�

מה עטרות ג' המדינה בני לו שעשו למל� משל אני, קדוש כי קדושי� והיית� והתקדשת�
קדושות ג' מכתירי� העליוני� כ� בניו, בראש נת� ושתי� בראשו ונת� אחת נטל המל� עשה
הוא הדא לעצמו, אחד קדוש נוטל הקב"ה עושה מה קדוש) קדוש (קדוש יו� בכל להקב"ה
והנה קדושי�. והיית� והתקדשת� שכתוב כמו בניו בראש נות� ושני� אני, קדוש כי דכתיב

משו�5בדרושי� הוא, והעני� תורה. במת� אמו לו שעטרה העטרה עני� ע� זה מדרש מקשרי�
תורה) למת� הכנה (בתור שכתוב כמו תורה, במת� נפעל הקדושה לי6שעני� תהיו ואת�

למל� שעשו המדינה דבני המשל פרטי עני� מהו להבי�, וצרי� כו'. קדוש וגוי כהני� ממלכת
עטרות) שתי נפרדי�, עניני� שני (שה� ושתי� בראשו, ונת� אחת שנטל עני� ומהו עטרות, ג'
ענינה שעטרה לפי הוא מעטרה לקדושה משל נות� שבמדרש הדבר וטע� בניו. בראש נת�

והבדלה. קדושה בבחינת שהיא והיינו הגו�, משאר וכלֿשכ� מהראש ולמעלה מקי�

ÔÈ·‰ÏÂתקס"ב קדושי� גו' וידבר (דיבורֿהמתחיל בדרושי� מקדי� הנ"ל, העטרות ג' 7עני�

שלו המצוות בספר הנדפס ה"צמחֿצדק" אדמו"ר כ"ק ובדיבורֿהמתחיל8ובביאור ,
עזר"ת וראינה זו10ועוד9צאינה בשבת הנלמד (בפרק אבות במסכת המשנה מאמר את (

חסדי�.11בחו�ֿלאר�) גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העול� דברי� שלשה על
ג� חסד. הגומל על ולא נקבה לשו� חסדי� גמילות על אומר למה להבי�, אומר12וצרי� למה

דג' הוא, העני� כללות א� וכיוצאֿבזה. תת� נת� כמו נתינה לשו� ולא חסדי� גמילות
למל�. המדינה בני שעשו העטרות ג' ה� חסדי� וגמילות עבודה תורה הדברי�

ÔÈ�Ú‰Â�צרי חסדי�, וגמילות עבודה תורה ומצוות, תורה עניני בכל ה' עבודת דהנה הוא,
ל� מודד שהוא מדה בכל מאד�, בכל בבחינת מדידה13להיות מכל למעלה היינו ,

הוי'14והגבלה את ואהבת ה', אהבת למצות בנוגע זה עני� בתורה נאמר שבפירוש והג� .
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יא.)1 ג, שה"ש

ובפירש"י)2 (במשנה), ב כו, תענית וראה עה"פ. שהש"ר

ובכ"מ. ש�.

ספכ"ד.)3 ויק"ר

ז.)4 כ, ב. יט, קדושי�

דלהל�.)5 ודתש"ח) (דעזר"ת צאו"ר ד"ה

ו.)6 יט, יתרו

תרא.)7 ע' ש� בהוספות וראה תכ. ע' ח"ב קעד. ע' ח"א

ב.)8 קנג, דרמ"צ

קצג.)9 ע'

וד"ה)10 קסא. ע' תרכ"ט בסה"מ קדושי� וגו' וידבר ד"ה

.201 ע' תש"ח בסה"מ צאו"ר

מ"ב.)11 פ"א

ש�)12 דרמ"צ תכט. ע' ח"ב קפג. ע' ח"א ש� תקס"ב ראה

א. קנט,

(במשנה).)13 א נד, ברכות

תכא)14 ע' ח"ב ואיל�. קעה ע' ח"א ש� תקס"ב ראה

ואיל�. א קנד, ש� דרמ"צ ואיל�.
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oeivו zepa dpi`xe dpi`v

מאד� ובכל גו' רמ"ח15אלקי� דכל השורש היא ה' אהבת שמצות מכיו� הרי מכלֿמקו� ,

בתניא (כמבואר מצוות16מצוותֿעשה דשס"ה השורש שהיא ה' יראת מצות ג� הכוללת (

המצוות, כל אל ה') (אהבת מהשורש נמש� מאד�) (דבכל זה שעני� מוב�, הרי לאֿתעשה,
בש� הדברי� ג' נקראו זה שבמדרש מה וזהו מאד�. בכל בבחינת להיות צרי� שקיומ�
נרמז ובזה והגבלה, ממדידה ולמעלה מקי� בחינת שהיא (כנ"ל) ענינה עטרה כי עטרות,

והגבלה. ממדידה למעלה עטרה, בבחינת להיות צרי� הקוי� בג' שהעבודה

ÔÈ·‰ÏÂ�שבמקו ותפילות הקרבנות, עבודת היא עבודה הנה יותר, בפרטיות זה כל
תקנו� (כמו17קרבנות הוא התפילה דעני� כמו. למעלה מלמטה העלאה הקרבנות)

דקאי18שכתוב השמימה, מגיע וראשו ארצה מוצב סול� היינו19והנה דתפילה, הסול� על
שלמעלה שמימה בחינת אל סת� מאר� שלמטה ארצה מבחינת עולי� התפילה שבסול�

סת� שמי� כדאיתא20מבחינת יתבר�, ועצמותו מהותו אל היא בתפילה שהעליה ועד .
וכמאמר21בספרי למדותיו, ולא אליו היא ועד22דהתפילה התינוק, זה לדעת מתפלל אני

מלשו� היא שהתפילה מה דזהו יתבר�. ומהותו עצמותו ע� שמתאחד באופ� היא שהעליה
התאחדות היינו התחברות שפירושו חרס כלי מלשו�23התופל ג� היא תפילה ועלֿדר�ֿזה .

מריה24טפל קמי כעבדא יתבר� ומהותו לעצמותו ובטל טפל שהוא זה25, שקו מה וזהו .
מדידה מכל שלמעלה באופ� הוא התפילה עני� שעיקר לפי עטרה, בש� נקרא דעבודה

ז"ל רבותינו אמרו זה ומשו� יתבר�. ומהותו עצמותו ע� שמתאחד עד מט"ט26והגבלה
כתר בבחינת ה� דהתפילות דייקא, כתרי� ישראל, של מתפילותיה� לקונו כתרי� קושר
ממדידה למעלה שה� חסדי� וגמילות תורה ג� הוא כ� וכמו והגבלה. ממדידה שלמעלה
הקוי� וב' (כנ"ל), העלאה בבחינת הוא העבודה דקו הוא, ביניה� שהחילוק אלא והגבלה,
מודגש אלו קוי� בב' ג� אבל למטה. מלמעלה המשכה בבחינת ה� חסדי� וגמילות דתורה
ממדידה שלמעלה מבחינה המשכה היא דתורה והגבלה. ממדידה שלמעלה הכתר עני�

שכתוב כמו (גמילות27והגבלה, במצוות הוא ועלֿדר�ֿזה גו'. קולו את השמיע� השמי� מ�
ז"ל רבותינו כמאמר מאד, נעלית מבחינה עלֿיד� שממשיכי� פסוק28חסדי�) מגיד29על

מצוות ה� שהמצוות היינו לעשות, לישראל אומר הוא עושה שהוא מה גו' ליעקב דבריו
דעלֿידי מזו, ויתירה למטה. הוי' מצוות את ממשיכי� למטה המצוות מעשה ועלֿידי הוי',
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ה.)15 ו, ואתחנ�

רפ"ד.)16

ובכ"מ.)17 ב. כו, ברכות

יב.)18 כח, ויצא

תמ"ה.)19 תקו"ז ב. שו, א. רמג, זח"ג ב. רסו, זח"א ראה

א.)20 שיט, ח"ב קונטרסי� סה"מ

ואיל�.)21 א קיז, דרמ"צ וראה פ"ב. של"ב בפרדס הובא

ובכ"מ.

ג�)22 הובא מקינו�. הר"ש בש� קנ"ז סי' הריב"ש שו"ת

א. קיח, ש� בדרמ"צ

ע')23 משפטי� אוה"ת ואיל�. תב ע' תקס"ח סה"מ ראה

ובכ"מ. א'קצח.

ש�.)24 תקס"ח סה"מ ראה

א.)25 י, שבת

(הנ"ל)26 תש"ח בסה"מ הערה וראה ב. לז, זח"א ראה

.202 ע' (10 בהע'

לו.)27 ד, ואתחנ�

ט.)28 פ"ל, שמו"ר

יט.)29 קמז, תהלי�

a"nyz'd oeiq c"i ,`yp t"y

המגיד הרב כתורת במצוות, חי�ת מוסיפי� למטה המצוות דברי30קיו� על (המיוסדת
הכתוב31הזהר בפירוש חי�ת32) מוסי� המצוות בקיו� עבודתו עלֿידי שהאד� בה�, וחי

שלמעלה הרצו� בעל בבחינת מגיע בעבודתו שהאד� משו� והוא במצוות. והתהוות וקיו�
שהקדימו בשעה בדרושי (כמבואר והגבלה מדידה לנשמע33מכל נעשה הקדמת דעלֿידי ,

במצוות. ממשי� הוא זו ובחינה הרצו�), בעל בבחינת מגיעי�

‰�‰Âממדידה שלמעלה כתרי� של באופ� הנ"ל הדברי� ג' היינו הנ"ל, הכתרי� ג'
תורה מת� דלפני הוא, והעני� תורה. למת� מיוחדת ושייכות קשר לה� יש והגבלה,

למעלה יעלו לא ותחתוני� למטה ירדו לא דעליוני� הגזירה היתה34היתה העבודה ולכ� ,
המתחיל ואני הגזירה, ביטול כשהיה תורה, מת� ובשעת והגבלה. מדידה וירד34בבחינת

סיני הר על והגבלה.35הוי' ממדידה שלמעלה בדרגה העבודה שתהיה אפשר מאז הנה ,

˘ÈÂכמאמר36לומר דוקא, שלשה למספר שיי� תורה שמת� מה על הטע� כ� ג� דזהו ,

בירחא תליתאי ביו� תליתאי עלֿידי תליתאי לע� תליתאי אוריי� דיהב גלילאה, ההוא
לעול�37תליתאי קדמה העול�, מ� למעלה היא התורה בחינת דהנה נמשכה38. תורה ובמת� ,

על מורה שלשה דמספר תליתאי, בירחא ניתנה זה ומשו� וזמ�. במקו� עול�, בבחינת
למע שהיא בחינה במת�המשכת שנמשכה כפי ג� דהתורה ומקו�. בזמ� ומקו�, מזמ� לה

אחת תורה היא ולכ� וזמ�, ממקו� שלמעלה בבחינה היא הרי והזמ�, המקו� לתו� תורה
עלֿידי ניתנה זה ומשו� אחד. אלקי� עלֿידי ומפורד) מפוזר שהוא (א� אחד לע� שניתנה
אהר� (אחרי שנולד השלישי הוא בגו� נשמה שבתור היינו תליתאי, שהוא רבינו משה
בזמ� כי מצרי�, יציאת אחרי היה תורה שמת� מה ג� וזה באצילות. בהיותו ולא ומרי�),
תליתאי. בחינת והגבלה, ממדידה למעלה וגבולי�, ממיצרי� היציאה היתה מצרי� יציאת

כתיב מצרי� דביציאת דג�39ועוד, בה שאי� כמצודה שעשאוה מצרי� את היינו40וינצלו ,

הקדושה עני� על דנוס� היינו הקדושה, ניצוצות כל את מש� ונטלו מצרי� את שביררו
תליתאי. בחינת השלישית, הבחינה ג� היתה בחינות, ב' שה� הלעומתֿזה ובירור

Ì�Ó‡הוא ענינ� שתיה� והרי חסדי�, לגמילות תורה בי� ההפרש מהו להבי� צרי� עדיי�
עניני� שה� מוב� עניני�, לב' אות� שמחלקי� ומזה כנ"ל, למטה מלמעלה המשכה
ההמשכה דעני� והעלאה. דהמשכה העניני� ב' בה יש דהתורה הוא, העני� א� נפרדי�.

שאמרו מה כ� ג� וזהו השמי�, מ� שניתנה לעיל שנתבאר כמו כה41הוא הלא הפסוק על
כאש מזה42דברי הרי גיסא, לאיד� אבל כו'. תורה דברי א� טומאה מקבל אינו אש מה

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

אוה"ת)30 וראה ג). (לח, סק"י או"ת א). (נה, סרכ"ז לקו"א

ואיל�. צט ע' אחרי

ש�.)31 אוה"ת ראה

ה.)32 יח, אחרי

ובכ"מ.)33 א. כב, שה"ש לקו"ת ראה

טו.)34 וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

כ.)35 יט, יתרו

ואיל�.)36 232 ע' ח"ח לקו"ש בארוכה ראה � להל� בהבא

א.)37 פח, שבת

ובכ"מ.)38 א. נד, פסחי�

לו.)39 יב, בא

ב.)40 ט, ברכות

א.)41 כב, ברכות

כט.)42 כג, ירמי'



ז a"nyz'd oeiq c"i ,`yp t"y

המגיד הרב כתורת במצוות, חי�ת מוסיפי� למטה המצוות דברי30קיו� על (המיוסדת
הכתוב31הזהר בפירוש חי�ת32) מוסי� המצוות בקיו� עבודתו עלֿידי שהאד� בה�, וחי

שלמעלה הרצו� בעל בבחינת מגיע בעבודתו שהאד� משו� והוא במצוות. והתהוות וקיו�
שהקדימו בשעה בדרושי (כמבואר והגבלה מדידה לנשמע33מכל נעשה הקדמת דעלֿידי ,

במצוות. ממשי� הוא זו ובחינה הרצו�), בעל בבחינת מגיעי�

‰�‰Âממדידה שלמעלה כתרי� של באופ� הנ"ל הדברי� ג' היינו הנ"ל, הכתרי� ג'
תורה מת� דלפני הוא, והעני� תורה. למת� מיוחדת ושייכות קשר לה� יש והגבלה,

למעלה יעלו לא ותחתוני� למטה ירדו לא דעליוני� הגזירה היתה34היתה העבודה ולכ� ,
המתחיל ואני הגזירה, ביטול כשהיה תורה, מת� ובשעת והגבלה. מדידה וירד34בבחינת

סיני הר על והגבלה.35הוי' ממדידה שלמעלה בדרגה העבודה שתהיה אפשר מאז הנה ,

˘ÈÂכמאמר36לומר דוקא, שלשה למספר שיי� תורה שמת� מה על הטע� כ� ג� דזהו ,

בירחא תליתאי ביו� תליתאי עלֿידי תליתאי לע� תליתאי אוריי� דיהב גלילאה, ההוא
לעול�37תליתאי קדמה העול�, מ� למעלה היא התורה בחינת דהנה נמשכה38. תורה ובמת� ,

על מורה שלשה דמספר תליתאי, בירחא ניתנה זה ומשו� וזמ�. במקו� עול�, בבחינת
למע שהיא בחינה במת�המשכת שנמשכה כפי ג� דהתורה ומקו�. בזמ� ומקו�, מזמ� לה

אחת תורה היא ולכ� וזמ�, ממקו� שלמעלה בבחינה היא הרי והזמ�, המקו� לתו� תורה
עלֿידי ניתנה זה ומשו� אחד. אלקי� עלֿידי ומפורד) מפוזר שהוא (א� אחד לע� שניתנה
אהר� (אחרי שנולד השלישי הוא בגו� נשמה שבתור היינו תליתאי, שהוא רבינו משה
בזמ� כי מצרי�, יציאת אחרי היה תורה שמת� מה ג� וזה באצילות. בהיותו ולא ומרי�),
תליתאי. בחינת והגבלה, ממדידה למעלה וגבולי�, ממיצרי� היציאה היתה מצרי� יציאת

כתיב מצרי� דביציאת דג�39ועוד, בה שאי� כמצודה שעשאוה מצרי� את היינו40וינצלו ,

הקדושה עני� על דנוס� היינו הקדושה, ניצוצות כל את מש� ונטלו מצרי� את שביררו
תליתאי. בחינת השלישית, הבחינה ג� היתה בחינות, ב' שה� הלעומתֿזה ובירור

Ì�Ó‡הוא ענינ� שתיה� והרי חסדי�, לגמילות תורה בי� ההפרש מהו להבי� צרי� עדיי�
עניני� שה� מוב� עניני�, לב' אות� שמחלקי� ומזה כנ"ל, למטה מלמעלה המשכה
ההמשכה דעני� והעלאה. דהמשכה העניני� ב' בה יש דהתורה הוא, העני� א� נפרדי�.

שאמרו מה כ� ג� וזהו השמי�, מ� שניתנה לעיל שנתבאר כמו כה41הוא הלא הפסוק על
כאש מזה42דברי הרי גיסא, לאיד� אבל כו'. תורה דברי א� טומאה מקבל אינו אש מה
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לעלות שטבעו האש כמו ההעלאה, עני� ג� בתורה שיש מוב� לאש, תורה דברי שמדמי�
בתניא (כמבואר ב'43למעלה בה שיש התורה לימוד במצות ג� ישנ� אלו פרטי� וב' .(

שיהיה44מצוות עד הפה, מוצאות ה' עלֿידי הוא שהדבור בפה, בדבור הקריאה אחת מצוה ,

תאמרנה עצמותי דכל דזהו45באופ� הבהמית, ונפש בגו� ג� נמש� התורה שעני� היינו ,

לא היינו התורה, דעת להבי� התורה, עיו� מצות שניה ומצוה שבתורה. ההמשכה עני�
עצמו את שמעלה אלא שוחד, או עצמו קרבת מצד בא שזה בתורה רצונו להכניס שרוצה

ז"ל רבותינו שאמרו [וא� למעלה. מלמטה העלאה התורה, בתורה46אל אד� יעסוק לעול�
הפירוש) (כידוע היינו לשמה, בא לשמה שלא שמתו� משו� שזהו אמרו הרי לשמה, שלא
רוצה יהודי כל דבאמת בפשטות, (וכמוב� הלשמה הוא הלאֿלשמה של ופנימיות שהתו�
בפשטות ג� הוא וכ� האמת)]. על המכסה שטות רוח בו שנכנסה רק קונו רצו� לקיי�
הכלל. אל הפרט מ� הכבד, אל הקל מ� למעלה, מלמטה היא התורה דהבנת העני�,

ÈÙŒÏÚÂסדר דא� מוב�, אינו דלכאורה במשנה, הדברי� ג' נמנו שבו הסדר ג� יוב� הנ"ל
ולפי עבודה. לפני חסדי� גמילות לומר צרי� היה למעלה מלמטה הוא המשנה
חסדי� וגמילות המצוות ועני� העבודה עני� לידע בכדי שבפשטות, לזה נוס� כי יוב�, הנ"ל
וברא באורייתא אסתכל דקודשאֿברי�ֿהוא ובפרט לפניֿזה, התורה לימוד להיות צרי�

כמאמר47עלמא חסדי� גמילות בעני� (ובפרט בתורה הוא העניני� כל שמקור היינו ,

ז"ל ישנ�48רבותינו התורה דבעני� זאת עוד הנה חסדי�), גמילות וסופה תחלתה שהתורה
כנ"ל. והמשכה, דהעלאה הקוי� ב'

Â‰ÊÂ,בניו בראש שתי� ונות� לעצמו אחת ונוטל עטרות ג' למל� מביאי� המדינה שבני מה
הדברי� ג' עני� שזהו עטרות ג' למל� מביאי� וה� ישראל, בני על קאי המדינה דבני
מלמטה העלאה העבודה, קו שזהו לעצמו אחת נוטל והקב"ה חסדי�, וגמילות עבודה תורה
חסדי�, וגמילות תורה עני� זהו בניו בראש שתי� ונות� לעצמו. שנטל מה דזהו למעלה,
חסדי�. לגמילות תורה בי� בחילוק וכנ"ל נפרדי� כתרי� שני ה� אבל למטה, מלמעלה המשכה

Â‰ÊÂ�מיצרי מכל היציאה צאינה, להיות דצרי� וגו', ציו� בנות וראינה צאינה עני�
מהגלות, היציאה הוא צאינה וג� באלקות, ראיה בחינת וראינה, יהיה ואז וגבולי�,

נאמר שלעתידֿלבוא וראינה, ה'49ועלֿידיֿזה כבוד התורהe`xeונגלה לימוד וג� בשר, כל
משה ג� כולל שזה ישראל, ע� כל את תורה ילמד משיח ולכ� ראיה, של באופ� יהיה אז

ביחד אבינו ואברה� עבודת50רבינו בהקדמת ומצוות בתורה ההוספה שעלֿידי ויהיֿרצו� .
שנל� נזכה חוצה, המעיינות הפצת התורה, פנימיות בלימוד הוספה ג� כולל שזה התפילה,

ובבנותינו בבנינו ובזקנינו ממש.51בנערינו בימינו ובמהרה צדקנו, משיח פני לקבל ,
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מוגה בלתי

גו'.‡ אלקי� וידבר המתחיל" "דיבור מאמר ואמר המקדש", בית "שיבנה לנג� צוה .

לכל· השוה (דבר בסידורו הזק� אדמו"ר שכותב כפי � השבועות דחג התשלומי� ימי סיו� הוא סיו� י"ב .
החג כי השבועות, חג אחר עד ימי� ה' דהיינו בכלל, ועד בו, י"ב עד סיו� "מר"ח תחנו� אומרי� שאי� נפש)

שבעה". כל תשלומי� לו יש
כנ"ל. הזק�, אדמו"ר של לסידורו ועד ובפוסקי�, א) יז, (חגיגה בגמרא מובא � שבעה" כל "תשלומי� הלשו� והנה,

"תשלומי�", של בגדר זה ואי� הדי�, מעיקר הוא הראשו� ביו� הקרב� הבאת הרי מוב�: אינו ולכאורה
שבעה"?! כל "תשלומי� נאמר ומדוע ששה", כל "תשלומי� לומר צריכי� היו וא�ֿכ�,

מצרפי� ש� שג� הסוכות, וחג הפסח לחג בנוגע כ� כמו אלא דוקא, השבועות חג ע� קשורה אינה זו [שאלה
בנוגע שמונה" כל ו"תשלומי� הפסח, לחג בנוגע שבעה" כל "תשלומי� � התשלומי� ימי למני� הראשו� היו� את

הסוכות]. לחג

� א) ט, (ש� לזה זה תשלומי� שכול� או ראשו� של תשלומי� כול� א� בפלוגתא תלוי שהדבר לומר ואי�
הימי� ושאר בלבד, הראשו� ביו� הוא הדי� מעיקר שהחיוב היינו, לראשו�, תשלומי� שכול� היא ההלכה כי

הראשו�). היו� (כולל שבעה" כל "תשלומי� הלשו� נאמר וא�ֿעלֿפיֿכ� לראשו�, תשלומי� ה�

בגדר הוא כולו היו� ושאר ראשונה, בשעה הוא החיוב עיקר גופא הראשו� שביו� לומר אפשר לכאורה,
תשלומי�. של

א�ֿעלֿפי שניה: בשעה ונתפשט ראשונה, בשעה ראשו� ביו� חיגר שהיה למי בנוגע � בפועל [ונפקאֿמינה
ראיה ומעולת ברגליו), לעלות יכול שאינו (משו� לרגל מעליה פטור היה ראשונה, בשעה החיוב, שבשעת
ד"תשלומי�" החיוב מצד אלו קרבנות להביא חייב שניה בשעה שנתפשט מאחר א�ֿעלֿפיֿכ�, חגיגה, ושלמי

ברור)]. (אינו הראשו� שביו�

בשעת אנוס היה כאשר רק שיי� פטריה" רחמנא ד"אונס שהגדר ידוע כי: כ�, לומר אפשר אי באמת אבל
א היה לא החיוב בשעת א� אבל לוהחיוב, אירע התשלומי� ובזמ� במזיד), המצוה את קיי� שלא (היינו, נוס

נאמר א� � ועלֿפיֿזה כלל. אנוס היה לא החיוב שבשעת מאחר פטריה", רחמנא "אונס אמרינ� לא � אונס
בשעה הקריב לא שא� נמצא "תשלומי�", של בגדר הוא היו� ושאר בלבד, ראשונה בשעה הוא החיוב שעיקר
ראשונה שבשעה מאחר פטריה", רחמנא "אונס אמרינ� לא � הראשו� היו� במש� אנוס היה ולאחריֿזה ראשונה,
כזה! גדול חידוש לומר מקו� בשו� ואמורא תנא אישתמיט ולא אנוס. היה לא החיוב) (שעת עלֿכלֿפני�

החמה, שקיעת עד � כולו היו� כל במש� הוא קרב� והבאת לרגל דעליה שהחיוב במפרשי� מבואר ואדרבה:
נאמר מדוע מוב�: אינו ועלֿפיֿזה תשלומי�). של בגדר (ולא הדי� מעיקר הוא כולו ראשו� דיו� שהחיוב היינו,

שבעה"? כל "תשלומי� הלשו�

בזה:‚ הביאור לומר ויש .
היינו, ריק�", ה' פני את יראה "ולא שכתוב כמו לרגל, עליה ע� קשור חגיגה ושלמי ראיה דעולת החיוב

חגיגה. ושלמי ראיה עולות להביא חיוב ישנו ה', פני את לראות לרגל עולי� כאשר

לא על עובר אלא עשה, מצות עשה שלא דיו לא עולה, הביא ולא ראשו� ביו� לעזרה שבא "מי והנה,
חגיגה). הלכות ריש (רמב"� ריק�" פני יראו ולא שנאמר תעשה,

(במש� שעות כמה ולאחרי קרב�, הביא ולא הראשו� היו� בתחילת לעזרה נכנס יהודי כאשר � ועלֿפיֿזה
לעזרה שנכנס בשעה היה החיוב עיקר כי "תשלומי�", של בגדר הוא זה קרב� הרי � קרב� הביא הראשו�) יו�
בשעות קרב� מביא שכאשר מוב�, קרב�, הביא לא החיוב שבשעת ומאחר היו�), (בתחילת הראשונה בפע�

בלבד. "תשלומי�" של בגדר זה הרי � הראשו�) יו� במש� (אפילו שלאחריֿזה

לעזרה נכנס (בא� "תשלומי�" של בגדר הראשו� ביו� קרב� שמקריבי� מסויימת מציאות שישנה ומאחר
שבעה". כל "תשלומי� הלשו� נאמר לכ� � קרב�) הביא ולא
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מוגה בלתי

גו'.‡ אלקי� וידבר המתחיל" "דיבור מאמר ואמר המקדש", בית "שיבנה לנג� צוה .

לכל· השוה (דבר בסידורו הזק� אדמו"ר שכותב כפי � השבועות דחג התשלומי� ימי סיו� הוא סיו� י"ב .
החג כי השבועות, חג אחר עד ימי� ה' דהיינו בכלל, ועד בו, י"ב עד סיו� "מר"ח תחנו� אומרי� שאי� נפש)

שבעה". כל תשלומי� לו יש
כנ"ל. הזק�, אדמו"ר של לסידורו ועד ובפוסקי�, א) יז, (חגיגה בגמרא מובא � שבעה" כל "תשלומי� הלשו� והנה,

"תשלומי�", של בגדר זה ואי� הדי�, מעיקר הוא הראשו� ביו� הקרב� הבאת הרי מוב�: אינו ולכאורה
שבעה"?! כל "תשלומי� נאמר ומדוע ששה", כל "תשלומי� לומר צריכי� היו וא�ֿכ�,

מצרפי� ש� שג� הסוכות, וחג הפסח לחג בנוגע כ� כמו אלא דוקא, השבועות חג ע� קשורה אינה זו [שאלה
בנוגע שמונה" כל ו"תשלומי� הפסח, לחג בנוגע שבעה" כל "תשלומי� � התשלומי� ימי למני� הראשו� היו� את

הסוכות]. לחג

� א) ט, (ש� לזה זה תשלומי� שכול� או ראשו� של תשלומי� כול� א� בפלוגתא תלוי שהדבר לומר ואי�
הימי� ושאר בלבד, הראשו� ביו� הוא הדי� מעיקר שהחיוב היינו, לראשו�, תשלומי� שכול� היא ההלכה כי

הראשו�). היו� (כולל שבעה" כל "תשלומי� הלשו� נאמר וא�ֿעלֿפיֿכ� לראשו�, תשלומי� ה�

בגדר הוא כולו היו� ושאר ראשונה, בשעה הוא החיוב עיקר גופא הראשו� שביו� לומר אפשר לכאורה,
תשלומי�. של

א�ֿעלֿפי שניה: בשעה ונתפשט ראשונה, בשעה ראשו� ביו� חיגר שהיה למי בנוגע � בפועל [ונפקאֿמינה
ראיה ומעולת ברגליו), לעלות יכול שאינו (משו� לרגל מעליה פטור היה ראשונה, בשעה החיוב, שבשעת
ד"תשלומי�" החיוב מצד אלו קרבנות להביא חייב שניה בשעה שנתפשט מאחר א�ֿעלֿפיֿכ�, חגיגה, ושלמי

ברור)]. (אינו הראשו� שביו�

בשעת אנוס היה כאשר רק שיי� פטריה" רחמנא ד"אונס שהגדר ידוע כי: כ�, לומר אפשר אי באמת אבל
א היה לא החיוב בשעת א� אבל לוהחיוב, אירע התשלומי� ובזמ� במזיד), המצוה את קיי� שלא (היינו, נוס

נאמר א� � ועלֿפיֿזה כלל. אנוס היה לא החיוב שבשעת מאחר פטריה", רחמנא "אונס אמרינ� לא � אונס
בשעה הקריב לא שא� נמצא "תשלומי�", של בגדר הוא היו� ושאר בלבד, ראשונה בשעה הוא החיוב שעיקר
ראשונה שבשעה מאחר פטריה", רחמנא "אונס אמרינ� לא � הראשו� היו� במש� אנוס היה ולאחריֿזה ראשונה,
כזה! גדול חידוש לומר מקו� בשו� ואמורא תנא אישתמיט ולא אנוס. היה לא החיוב) (שעת עלֿכלֿפני�

החמה, שקיעת עד � כולו היו� כל במש� הוא קרב� והבאת לרגל דעליה שהחיוב במפרשי� מבואר ואדרבה:
נאמר מדוע מוב�: אינו ועלֿפיֿזה תשלומי�). של בגדר (ולא הדי� מעיקר הוא כולו ראשו� דיו� שהחיוב היינו,

שבעה"? כל "תשלומי� הלשו�

בזה:‚ הביאור לומר ויש .
היינו, ריק�", ה' פני את יראה "ולא שכתוב כמו לרגל, עליה ע� קשור חגיגה ושלמי ראיה דעולת החיוב

חגיגה. ושלמי ראיה עולות להביא חיוב ישנו ה', פני את לראות לרגל עולי� כאשר

לא על עובר אלא עשה, מצות עשה שלא דיו לא עולה, הביא ולא ראשו� ביו� לעזרה שבא "מי והנה,
חגיגה). הלכות ריש (רמב"� ריק�" פני יראו ולא שנאמר תעשה,

(במש� שעות כמה ולאחרי קרב�, הביא ולא הראשו� היו� בתחילת לעזרה נכנס יהודי כאשר � ועלֿפיֿזה
לעזרה שנכנס בשעה היה החיוב עיקר כי "תשלומי�", של בגדר הוא זה קרב� הרי � קרב� הביא הראשו�) יו�
בשעות קרב� מביא שכאשר מוב�, קרב�, הביא לא החיוב שבשעת ומאחר היו�), (בתחילת הראשונה בפע�

בלבד. "תשלומי�" של בגדר זה הרי � הראשו�) יו� במש� (אפילו שלאחריֿזה

לעזרה נכנס (בא� "תשלומי�" של בגדר הראשו� ביו� קרב� שמקריבי� מסויימת מציאות שישנה ומאחר
שבעה". כל "תשלומי� הלשו� נאמר לכ� � קרב�) הביא ולא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



a"nyz'dי oeiq a"i ,`yp 't 'd meil xe` zgiy

היו� שעות שאר במש� נאנס א� קרב�), הביא ולא היו� בהתחלת לעזרה (שנכנס הנ"ל במציאות והנה,
החיוב בשעת שהזיד מאחר פטריה", רחמנא "אונס אמרינ� לא � היו�) בהתחלת לעזרה שנכנס (לאחרי הראשו�

לעזרה). נכנס (כאשר

כלל, שכיח בלתי דבר שזהו כיו� זה הרי � הנ"ל חידוש לומר מקו� בשו� ואמורא תנא אישתמיט שלא ומה
תדבר: הרוב על והתורה

וכ קרב�, להביא ישכח שיהודי אמנ� יתכ� ולכ�, כשרות, בחזקת ישראל יכנסכל שיהודי אבל יוצאֿבזה;
את מביא היו� שבמש� � (והראיה קרב� עמו הביא לירושלי� שבעלותו למרות היינו, במזיד, קרב� בלא לעזרה
"להכעיס", � היא כוונתו (כי הקרב� ע� שנית נכנס ואחרֿכ� במזיד, הקרב� ללא לעזרה נכנס הוא הרי הקרב�),

תדבר. הרוב על והתורה כלל, שכיח בלתי דבר זה הרי � השולח�ֿערו�) היפ� לעשות

"תשלומי�" של באופ� הראשו� ביו� קרב� דהקרבת מציאות שיי� העני� שבעצ� מאחר א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל
שבעה". כל "תשלומי� הלשו� נאמר לכ� �

האד�:„ בעבודת � ה"תשלומי�" בעני� הביאור .

מאומה חסר לא כאשר אפילו אומרת, זאת שלימות. מלשו� וה� החסרו�, השלמת ה� � פירושו "תשלומי�"
השלימות. לתכלית עד הדבר, בשלימות להוסי� � "תשלומי�" של עני� תמיד שיי� א�ֿעלֿפיֿכ�, העבודה, בעצ�

ויקרא (לקו"ת הזק� אדמו"ר שמבאר כפי � האד� בנפש בעבודה הקרבנות עבודת אודות מדובר כאשר ולכ�,
שהקרב� מורה שזה קרב�", יקריב כי מכ� "אד� ולא גו'", קרב� מכ� יקריב כי "אד� שכתוב מה ואיל�) ב ב,
ומצבו למעמדו בהתא� זו בעבודה חסרו� אי� כאשר ג� הנה � לה' נפשו את מקריב שהאד� היינו, "מכ�", הוא

השלימות. לתכלית עד זו, בעבודה שלימות להוסי� הוא צרי� בהוה,

עיקר הרי נכונה, תשובה עשה שכבר ש"א� � התשובה לעבודת בנוגע כ"ט) (פרק בתניא המבואר ועלֿדר�
דרגא ממנו נדרשת יותר, נעלית לדרגא מתעלה שכאשר היינו, כו'", רבות ומדרגות בחינות בו יש והלב בלב, התשובה

בעבר. אצלו שהיתה התשובה דרגת מספיקה הקודמת לדרגתו שביחס א�ֿעלֿפי התשובה, בעבודת יותר נעלית

המתאי�, באופ� שלו הקרבנות עבודת היתה הקוד� ומצבו למעמדו שביחס למרות לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
נדרשת � וכיוצאֿבזה) שעה, לאחרי עצמו, זה ביו� אפילו או (למחרת, יותר נעלית לדרגא מתעלה כאשר הנה
ומצב למעמד מגיע שכאשר היינו, יצא, לא עני קרב� שהביא עשיר וכמו יותר. נעלה באופ� הקרבנות עבודת ממנו

ד"עני". ומצב במעמד בהיותו ממנו נדרש שהיה הקרב� לגבי יותר נעלה קרב� ממנו נדרש ד"עשיר",

השלימות. לתכלית עד הקרבנות, דהקרבת הרוחנית בעבודה שלימות � האד� בעבודת ה"תשלומי�" עני� וזהו

לפועל:‰ בנוגע מזה ההוראה .

עניני כל את להשלי� כדי זה זמ� לנצל צריכי� � השבועות דחג התשלומי� ימי סיו� סיו�, י"ב ביו� בעמדנו
תורתנו". מת� "זמ� ע� הקשורי� העבודה

העבודה כללות היתה מישראל ואחד אחד כל שאצל ובודאי כשרות, בחזקת ה� ישראל שכל וא�ֿעלֿפי
מסכת ללימוד בנוגע הזק� אדמו"ר [כפתג� עצמו את להערי� האד� צרי� � בשלימות תורתנו" מת� ד"זמ�
בסיו� בששה ומצבו למעמדו בהתא� הוא זה שכל חשבו� ולעשות אפשאצ�"] אליי� זי� מ'דאר� "אז � "ערכי�"
יותר נעלית לשלימות להגיע עליו סיו�, י"ב עד שלאחריֿזה, בימי� בעבודתו נתעלה כאשר אבל תשמ"ב, דשנת

תורתנו". מת� "זמ� ע� הקשורי� העניני� בכל

התשלומי� מימי יו� שבכל מוב�, בקודש", "מעלי� לציווי ובהתא� עבידתיה", עביד ויומא יומא "כל דהנה,
תורתנו", מת� "זמ� ע� הקשורי� בעניני� יותר נעלית שלימות ממנו נדרשת ולכ�, יותר, נעלית לדרגא האד� מתעלה

בסיו�, בתשעה חג", ב"אסרו בסיו�, בשבעה � בסיו� בששה מדרגתו יותר נעלית לדרגא להתעלותו בהתא�
בו. ובי"ב עשר באחד בעשרה,

מת� "זמ� בעניני יותר נעלית לשלימות להגיע האד� צרי� התשלומי� שבימי בלבד זו לא אומרת: זאת
ממנו נדרשת בסיו�) ששה (לאחרי התשלומי� מימי יו� בכל אלא בסיו�, בששה ומצבו למעמדו ביחס תורתנו"

שלפניו. ביו� ממנו שנדרש ממה יותר נעלית שלימות
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שלימות ממנו נדרשת החמה) שקיעת (קוד� היו� בסו� הנה � עצמו סיו� י"ב ביו� אפילו מזו: ויתירה
זה ביו� רק לא אמור בקודש" ד"מעלי� הציווי שהרי היו�, בתחילת ממנו שנדרשה השלימות לגבי יותר נעלית

וכיוצאֿבזה. היו�, התחלת לגבי היו� בסו� � עצמו זה ביו� ג� אלא שלפניו, ליו� ביחס

הנה � מריה" קמי "כעבדא הביטול, תכלית העמידה), (בתפלת ערבית תפלת בעת העילוי לאחרי ג� דהנה,
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אליעזר), דרבי בפרקי (כדאיתא כו' חיי� לה ושואבת למעלה הנשמה עולה השינה בעת
נעלית לדרגא שחרית תפלת בעת מתעלה שאז � בפועל) במעשה עבודתו עיקר נפעלת (שאז משנתו שק� לאחרי

מנחה. בתפלת יותר נעלית לדרגא מתעלה הוא הרי � ולאחריֿזה הקודמת, דרגתו לגבי בער� שלא יותר,

שב מוב�, כולו", היו� כל אד� שיתפלל "הלואי י"ג)) (פרק בתניא (המובא ז"ל רבותינו מאמר מש�ועלֿפי
חיל". אל "מחיל הליכה של באופ� עילוי, אחר בעילוי האד� מתעלה לתפלה) מתפלה רק (לא כולו היו� כל

להוסי� צריכי� סיו�, י"ב יו� בסו� נמצאי� שכאשר מוב�, � עליות ריבוי ישנ� עצמו היו� שבמש� ומאחר
העליות כל לאחרי סיו�, י"ב יו� בסו� האד� של ומצבו למעמדו בהתא� תורתנו" מת� "זמ� עניני כל בשלימות

שבינתיי�.

Â:"העיקר הוא "והמעשה .
כפשוטו, מעשה (ה� בפועל במעשה לבוא צרי� לעיל האמור כל אלא בלבד, ובדיבור במחשבה להסתפק אי�
העניני� שכל כדי סיו�, די"ב רצו�" ב"עת ורגע רגע כל לנצל � שבמחשבה) ומעשה שבדיבור, מעשה וה�

השלימות. בתכלית יהיו תורתנו" מת� "זמ� ע� הקשורי�

באופ� התשלומי� דימי העבודה כללות לאחרי מיהודי הנדרשת השלימות אודות כא� שמדובר לעיל וכאמור
חיל". אל מחיל ד"ילכו

חיל" אל "מחיל להליכה קרובה הכנה מהווה � הזה בעול� חיל" אל מחיל ד"ילכו באופ� העבודה וכללות
נגאלי�". ה� ד"מיד ובאופ� והשלימה, האמיתית בגאולה לבוא, לעתיד

אחד כל על [דקאי חכמי� "תלמידי מקומות) ובכמה ברכות, מסכת וחות� (בסיו� ז"ל רבותינו וכמאמר
שכל היינו, ה'", לימודי בני� "וכל שכתוב שממה דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כדברי מישראל, ואחד
של תלמידו � חכ�" "תלמיד בבחינת הוא יהודי שכל מוב�, הקב"ה, של תלמידו הוא מישראל ואחד אחד
חיל אל מחיל ילכו שנאמר הבא, בעול� ולא הזה בעול� לא מנוחה לה� אי� האמיתי] ה"חכ�" שהוא הקב"ה,

לבוא. לעתיד בגופי�, נשמות התחיה, עול� על קאי הבא" "עול� והרי גו'",

העבודה כאשר ובפרט האחרוני�, הגלות בימי חיל" אל מחיל ד"ילכו באופ� העבודה עלֿידי לזה וזוכי�
ה' "ישמח הקב"ה, שמחת ע� קשורה זו ששמחה בעושיו", ישראל "ישמח מצוה, של שמחה מתו� היא
לגאולה זוכי� ובמילא גדר", פורצת "שמחה הרי שמחה, של בתנועה נמצא הקב"ה כאשר כי � במעשיו"
ומזוני חיי בבני פשוטי�, הכי לדברי� עד והשפעות והמשכות הברכות כל ע� ביחד יותר, מהיר באופ� השלימה

ראש�". על עול� ו"שמחת טפחי�, מעשרה למטה רויחי, ובכול� רויחי,
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שלימות ממנו נדרשת החמה) שקיעת (קוד� היו� בסו� הנה � עצמו סיו� י"ב ביו� אפילו מזו: ויתירה
זה ביו� רק לא אמור בקודש" ד"מעלי� הציווי שהרי היו�, בתחילת ממנו שנדרשה השלימות לגבי יותר נעלית

וכיוצאֿבזה. היו�, התחלת לגבי היו� בסו� � עצמו זה ביו� ג� אלא שלפניו, ליו� ביחס

הנה � מריה" קמי "כעבדא הביטול, תכלית העמידה), (בתפלת ערבית תפלת בעת העילוי לאחרי ג� דהנה,
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אליעזר), דרבי בפרקי (כדאיתא כו' חיי� לה ושואבת למעלה הנשמה עולה השינה בעת
נעלית לדרגא שחרית תפלת בעת מתעלה שאז � בפועל) במעשה עבודתו עיקר נפעלת (שאז משנתו שק� לאחרי

מנחה. בתפלת יותר נעלית לדרגא מתעלה הוא הרי � ולאחריֿזה הקודמת, דרגתו לגבי בער� שלא יותר,

שב מוב�, כולו", היו� כל אד� שיתפלל "הלואי י"ג)) (פרק בתניא (המובא ז"ל רבותינו מאמר מש�ועלֿפי
חיל". אל "מחיל הליכה של באופ� עילוי, אחר בעילוי האד� מתעלה לתפלה) מתפלה רק (לא כולו היו� כל

להוסי� צריכי� סיו�, י"ב יו� בסו� נמצאי� שכאשר מוב�, � עליות ריבוי ישנ� עצמו היו� שבמש� ומאחר
העליות כל לאחרי סיו�, י"ב יו� בסו� האד� של ומצבו למעמדו בהתא� תורתנו" מת� "זמ� עניני כל בשלימות

שבינתיי�.

Â:"העיקר הוא "והמעשה .
כפשוטו, מעשה (ה� בפועל במעשה לבוא צרי� לעיל האמור כל אלא בלבד, ובדיבור במחשבה להסתפק אי�
העניני� שכל כדי סיו�, די"ב רצו�" ב"עת ורגע רגע כל לנצל � שבמחשבה) ומעשה שבדיבור, מעשה וה�

השלימות. בתכלית יהיו תורתנו" מת� "זמ� ע� הקשורי�

באופ� התשלומי� דימי העבודה כללות לאחרי מיהודי הנדרשת השלימות אודות כא� שמדובר לעיל וכאמור
חיל". אל מחיל ד"ילכו

חיל" אל "מחיל להליכה קרובה הכנה מהווה � הזה בעול� חיל" אל מחיל ד"ילכו באופ� העבודה וכללות
נגאלי�". ה� ד"מיד ובאופ� והשלימה, האמיתית בגאולה לבוא, לעתיד

אחד כל על [דקאי חכמי� "תלמידי מקומות) ובכמה ברכות, מסכת וחות� (בסיו� ז"ל רבותינו וכמאמר
שכל היינו, ה'", לימודי בני� "וכל שכתוב שממה דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כדברי מישראל, ואחד
של תלמידו � חכ�" "תלמיד בבחינת הוא יהודי שכל מוב�, הקב"ה, של תלמידו הוא מישראל ואחד אחד
חיל אל מחיל ילכו שנאמר הבא, בעול� ולא הזה בעול� לא מנוחה לה� אי� האמיתי] ה"חכ�" שהוא הקב"ה,

לבוא. לעתיד בגופי�, נשמות התחיה, עול� על קאי הבא" "עול� והרי גו'",

העבודה כאשר ובפרט האחרוני�, הגלות בימי חיל" אל מחיל ד"ילכו באופ� העבודה עלֿידי לזה וזוכי�
ה' "ישמח הקב"ה, שמחת ע� קשורה זו ששמחה בעושיו", ישראל "ישמח מצוה, של שמחה מתו� היא
לגאולה זוכי� ובמילא גדר", פורצת "שמחה הרי שמחה, של בתנועה נמצא הקב"ה כאשר כי � במעשיו"
ומזוני חיי בבני פשוטי�, הכי לדברי� עד והשפעות והמשכות הברכות כל ע� ביחד יותר, מהיר באופ� השלימה

ראש�". על עול� ו"שמחת טפחי�, מעשרה למטה רויחי, ובכול� רויחי,
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
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בדר� או לנפש טמא יהיה כי איש "איש הפסוק מ�

רחוקה",1רחוקה..." בדר� "או המלי� את רש"י מצטט ,

שהיה אלא ודאי, שרחוקה לא לומר עליו, "נקוד ואומר:

שחיטה". זמ� כל העזרה לאסקופת חו�

הרמב"�: שואל כ� על

א)2במשנה דעות: שתי זה פסוק לגבי מופיעות

השחיטה זמ� בתחילת נמצא, הוא3שהאד� שאי� במקו� ,

ב) השחיטה. זמ� כל במש� העזרה אל ממנו להגיע יכול

ולכאורה, רש"י. כפירוש ולחו�", העזרה "מאסקופת

מקרא" של ל"פשוטו יותר הרבה קרובה הראשונה הדעה

לאסקופת שב"חו� כיו� שהרי, – השניה הדעה מאשר

נכללי� העזרה,lkהעזרה" לאסקופת שמחו� המקומות

של המשמעות בפשטות זו אי� – ממש לעזרה בסמו� א�

על בפירושו לבחור רש"י היה צרי� כ�, וא� "רחוקה".

את מפרש הוא שבו הפירושeheytהתורה, את מקרא, של

הראשונה? הדעה של

הפשוטה במשמעותה אינה "רחוקה" המילה אמנ�

אומר זאת בכל א� עליו", ש"נקוד מכ� שמוכח כפי ממש,

מילה מעל הניקוד מוב� הראשונה הדעה לפי שג� רמב"�,

מוגדרת היתה לא היא עצמה, לדר� הכוונה היתה אילו זו:

"דר� אינו יו� חצי של הליכה מרחק כי רחוקה", כ"דר�

רחוקה"4רחוקה" כ"דר� זאת מגדירה שהתורה כיו� א� .

ביחס לגביmc`l5רק ,gqtd ziiyr�במקו נמצא שהוא ,

dhigydאשר onf jynaכדי לעזרה להגיע יכול הוא אי�

עליו". "נקוד לכ� – הפסח את להקריב

השאלה: נותרה ולכ�,

העזרה" לאסקופת "מחו� רש"י מפרש פירוש6מדוע ,

הפשוט מהפירוש לכאורה, מאד, "jxcaשל7הרחוק

"dwegx8?

.·
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אפשר העזרה" לאסקופת "חו� הפירוש לפי ג� אמנ�,

שמדגיש כפי "רחוקה", המושג את כלשהו באופ� לבאר

שרחוקה "לא שרחוקה"),i`ceרש"י "לא רק אומר (ואינו "
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יו"ד.1) ט, פרשתנו

ב.2) צג, פסחי�

אבל3) השמש". עליית "ע� ה"ט: פ"ה ק"פ הל' פסחי�i"yxaברמב"�

פסחי� ירוש' ג� וראה כבפני�. הוא כא�, וברמב"� עשר) חמשה (ד"ה ש�

שעות. לשש קוד� ה"ב: פ"ט

הזמ�,4) כמות לפי הוא הריחוק ששיעור סי"א להל� המבואר לפי ובפרט

– נקרא לעזרה שבסמיכות המקו� רחוקה".seqaוג� "דר� – היו�

סה"ב.5) ש� ירושלמי ראה

לסתו�6) הכתוב בא לא והרי לרש"י, לי' שהוקשה כא�: לדוד במשכיל

לא עליו "נקוד מפרש ולכ� רחוקה, דר� היא איזו לימא ומא� לפרש, אלא

הפסח, לעשיית בנוגע כא� שמדבר מכיו� בפשטות, אבל כו'". ודאי שרחוקה

הפסח לעשות בעזרה להכנס יכול שאינו – הוא רחוקה דדר� שהשיעור מוב�

(כברא"� שחיטה בשעת היינו – ו) יב, (בא אותו" ב"ושחטו המתחילה –

.(8 בהערה נעתק – כא� וגו"א

יג) (ט, לאח"ז ממ"ש היא רש"י שהוכחת לדוד, במשכיל תירו� עוד

"ובדר�" – הי'" לא (א)mzq"ובדר� אבל סע"ב). צג, בפסחי� (וכדאיתא

מכתוב היא רש"י הוכחת כא�.f"g`lyבא� לרמזו עכ"פ או להעתיקו הו"ל –

"בדר� מ"ש להיפ�: צ"ל בפשטות (שהריdwegx(ב) בדוקא הוא ,"eyxit

ומ"ש אמ"שmzq"ובדר�"`k"gהכתוב) שסומ� לפי הוא –f"ptl.

פי'7) שמשני [ומוב� ההלכה כפי אי"ז הרי – שלmilewyוג� פשוטו ע"פ

הוא שכלל ובפרט ההלכה. ע"פ להלימוד שמתאי� לזה קדימה – מקרא

התורה בכל – ההלכה ע"ד וג� א). טז, (סוטה כו' מקרא עוקרת אינה שהלכה

א)]. (כד, יבמות – (לגמרי) פשוטו מידי יוצא מקרא אי� כולה

ר"ע8) לדעת שג� הרמב"� שכתב שמה כא�, גו"א) ג� (וראה ברא"�

שהכוונה מוב� הניקוד בלי ג� כי נכו�", זה "אי� – הניקוד טע� לפרש אפשר

"רחוקה היא רחוקה" el,gqtdב"דר� ziiyraיוסי ר' ממ"ש ראי' ומביא ."

כדעת רש"י מפרש ולכ� ולחו�". העזרה מאסקופת נקוד.. "לפיכ� ש�) (פסחי�

אבל ר"ע". מדברי יותר מקרא של לפשוטו קרובי� ה� ר"א "דברי כי ר"א,

מוב�: אינו

שב ממה יג)k"ekא) פ"ג, במדב"ר ד. פל"ד, באדר"נ (נמנו `oiמקומות

בדר� כ"כ חזקה קושיא אינו הניקוד שעני� מוכח הניקוד*, טע� מפרש רש"י

איזה מתיישב שעי"ז לפי הוא הניקוד, טע� מפרש שרש"י ובמקומות הפשט.

ע'zehytaעני� ח"ה לקו"ש ראה – וכתיב קרי בעני� הקושיות (וע"ד הכתוב.

.**(15 ובהערה 17

רחוקה" ש"דר� לומר הניקוד בא הפשט דר� ע"פ שג� את"ל אפילו ב)

כשהי' ג� – פי'lekiפירושה – הניקוד בלי ג� (כי בזמ� לעזרה מש� לבוא

שהיא לפרש אפשר הרי מ"מ לו"), "רחוקה הוא רחוקה" zvw"דר� dwegx

ש�, פסחי� המשניות בפי' רע"ב ראה – אמות*** ה' ריחוק [כמו עכ"פ

ה על הוא שהניקוד במה נרמז שזה ולאd"`שמפרש ,[lk�ש"חו המקומות

השערה. כחוט לה הסמוכי� ג� – העזרה" לאסקופת

"jipiae"y dn mrhd yxtn (d ,fh) jl 'ta :efn dxizie .weqtd eze`ay cr zaizay o"iird lry cewipd yxetn epi` ,"epipale epl lr cewp" yxtny (gk ,hk) miavp 'ta elit`e (*

.(my x"acna .my p"xc` d`xe) c"eid lr cewpy s` ,`ln `ed

"'ek dcewpd mrhy okzie" azeky o`k o"anxay 'ld oepbqn mb xirdl (**meiqar"x zhiy itl m`a mb `id "`"x zhiy el qtz dnl" eziiyewy ,zvw rnyn dfny ,oiprd

`l.cewpd mrh oaen 'id

'it "ueg"c xnel iziz ikidne .fnxa `l elit` ± llk df xikfn i"yx oi` la` .zen` 'd wegixl `id "dxfrd ztewq`l ueg"a i"yx zpeeky xnel xyt`y ,cecl likyna (***

!zen` 'd

jzelrda zyxt zegiyÎihewl

על הניקוד אי� זאת וע� מסויי�, מרחק זה שאי� שמראה

"רחוקה" המושג של המשמעות את לחלוטי� שולל ,9המילה

המפרשי� מחו�10וכדברי האד� נמצא שכאשר :

כי הפסח, מהקרבת "רחוק" הוא העזרה, `xeqלאסקופת

הפסח, את אז להקריב לו

את הממעט זה, ניקוד לאחר שג� בפשטות, מוב� א�

באופ� זאת לבאר יש – המסויימת המילה משמעות

את להוציא כלומר, האפשר. ככל קט� יהיה שה"מיעוט"

ממשמעותה וכיו�dheytdהמילה האפשר. ככל מעט

צרי� מקרא, של לפשוטו יותר קרובה הראשונה שהדעה

דעה להביא רש"י ?efהיה

.‚
Ë˘ÙÏ ¯˙ÂÈ ‰·Â¯˜ ‰�Â˘‡¯‰ ‰Ú„‰

פני על הראשונה הדעה מעלת יותר: קשה א� השאלה

לפי ג� אלא רחוקה", "דר� המלי� בהבנת רק אינה השניה

שלא מי לגבי – השני..." בחודש לה' פסח "ועשה הדי�

או טמא היותו עקב הראשו�, במועדו הפסח את הקריב

רחוקה: בדר�

במל שממנוא� למקו� היא הכוונה רחוקה" "בדר� י�

מוב� השחיטה, זמ� כל במש� לעזרה להגיע אפשרות אי�

או לנפש" "טמא היה כאשר שדוקא התורה אומרת מדוע

ואילו שני, פסח להקריב רשאי הוא רחוקה" "בדר�

לעשות וחדל היה לא ובדר� טהור הוא אשר "והאיש

dinrn"הפסח, `idd ytpd dzxkpe11מקריב אינו והוא ,

שני הוא12פסח לעזרה, וקרוב טהור היה אד� כאשר :

מחוסר ראשו� פסח הקריב לא אד� כאשר א� מזיד.

הרי רחוקה", "בדר� או לנפש" "טמא בהיותו אפשרות,

לעזרה ללכת להתחיל אפשרות לו שהיתה iptlלמרות

זמ� שבתחילת כיו� זאת בכל השחיטה, זמ� התחלת

לחול מתחילה כאשר הקרבתdaegd13השחיטה, של

לעזרה להגיע יכול היה לא כבר הוא הוא14הפסח, הרי ,

שני. פסח לעשות לו מאפשרת והתורה אנוס,

"חו� היא רחוקה" "דר� המלי� משמעות א� א�

רחוקה" "בדר� שהיה מי ג� מוב�: לא העזרה", לאסקופת

לעזרה להיכנס יכול שהוא15היה בלבד זו לא מכ�: ויותר ,

– מיוחדת טרחה ממנו נדרשה לא א� אלא אנוס, היה לא

בעזרה להימצא היה יכול כבר הוא בלבד אחד בצעד

zligzaeממי הדבר שונה במה כ�, וא� השחיטה. זמ�

בעזרה? והיה היה", לא ש"בדר�

רגע השחיטה זמ� במש� בעזרה הנמצא `cgלאד�

עונש מגיע מהעזרה, רחוק הוא הנותר הזמ� ובמש� בלבד,

בסמו� הנמצא ולאד� במועדו, הפסח הקרבת אי על כרת

במש� ממש הואlkלעזרה יו� חצי ובמש� השחיטה זמ�

בלבדgixhdלא זו לא – העזרה ס� על לדרו� עצמו את

אפשרותש עבורו מציעי� אלא כרת, עונש לו מגיע אי�

שני?! פסח להקריב

מפני וה� רחוקה" "בדר� הפסוק לשו� מפני שה� וכיו�

רחוקה" "בדר� שבמלי� להסביר יותר "חלק" העני�, תוכ�

"חו� רש"י מסביר מדוע רחוק, למקו� אכ� היא הכוונה

העזרה" ?16לאסקופת

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

דמשמע9) בא הדבר למעט ניקוד "וכל ש�: לפסחי� להאdeinqבפרש"י

כאילו "נקוד כא�: בבעה"ט (וכ"ה מהכא". מוב�l`תיבה – אבל נכתב").

א למקרא), חמש (לב� הפשט דר� באשע"פ שהניקוד לומר מקו� שו� י�

xewrl.113 ע' חט"ו לקו"ש ג� וראה התורה! מ� התיבה את

כא�.10) גו"א

יג.11) ט,

ובדר�12) טהור הוא אשר "האיש ג� הרמב"�, לדעת ההלכה דר� ע"פ

ואפילו הי'", אתcifdykלא יעשה – הראשו� על כרת שחייב א� בראשו�,

ב אבל רפ"ה). ש� רמב"� ואיל�. ב צב, (פסחי� מהכרת ויפטר eheytהשני

הרי מקרא, רקyxetnשל הוא גו'" השני בחדש לה' פסח "ועשה דהדי�

דינו גו'", טהור הוא אשר "האיש (אבל גו'", לנפש eb'ל"טמא dzxkpe" yxetn

e`hg`yi�ג כולל דיעות לכמה – ההלכה דר� ע"פ וג� תקנה. לו ואי� "

כ�*). הדי� – רש"י

וכיו"ב,13) מצוה מכשירי להכי� החיוב בגדרי השקו"ט זמ�iptlידועה

א' דעה שלפי סי"ג, סרמ"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה – המצוה קיו� חיוב

כשיודע ג� השבת, לפני ימי� ג' קוד� בשיירא לצאת xenbמותר xexiaa

שבשבוע הראשוני� ימי� ג' כי (והטע�: אח"כ שבת לחלל יצטר� שבודאי

שיש ש� השני' דעה לפי וג� ה'); סעי� ש� � הבא לשבת מתייחסי� אינ�

רק הוא האיסור לד"ה), – השבת שלפני ימי� בג' האיסור (וכ� בזה איסור

(וצרי�) מותר א� שקו"ט – סק"י א' סי' יו"כ מע' אס"ד שד"ח וראה מד"ס.

וש� שלאחריו. ביו"כ להתענות עי"ז לו יהי' א"א בא� גדלי', בצו� להתענות

עיי"ש. להתענות. מותר הנ"ל השני' לדעה שג� נראה), אמנ� (ד"ה

לומר14) "ואי� א): צג, (פסחי� אלא תוד"ה וראה ה"ב, ש� ירושלמי

עצמו". שהרחיק מה על כרת דחייב דס"ד

ש�),15) הרע"ב פי' ג� וראה – ש� (פסחי� להרמב"� המשניות בפי'

להכנס יכול הי' שלא הכוונה ולחו�" העזרה "מאסקופת ר"א לדעת שג�

והי' הקרב�, בשעת drydבעזרה seqa– אבל העזרה. לאסקופת כשהגיע

העזרה לאסקופת חו� "שהי' עה"ת: dhigyבפרש"י onf lk�פסחי ג� וראה ."

עייל. דמצי ואע"ג ב: צד,

העזרה",16) לאסקופת "חו� להפי' קושיא: עוד להוסי� אפשר לכאורה

כבר נכלל וא"כ למקדש להכנס אסור הטמא והרי – לנפש" "טמא נאמר למה

שנקט שמה מקרא) של בפשוטו (ובפרט י"ל כי אינו. אבל רחוקה"? ב"בדר�

שאלת על כתשובה בעיקר, באה שהפרשה לפי (א) הוא לנפש" "טמא ג�

"למה בטענת� (ב) ט'). סעי� (כדלקמ� אד� לנפש טמאי� שהיו האנשי�

.fp r"n v"ndqa m"anxd t"ke .iaxc `ail` mb ok l"q i"yxy ,my g"lvae ."ipyd z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig" :oey`xc oinelyz d"c ± ` ,bv migqt i"yx (*

.a"d my t"w 'ld m"anxa d"ke .zxkdn `ed xhtp iaxc `ail` la` ,`wec p"xc `ail` ok azk i"yxy ,my ycg xe`a la`

.(ea xfg m"anxdy ,(b ,nx) fp r"n `lxrt s"ixd xe`iaa oiir ± zxk aeign xhtp `l iax zrcly l"pk azek my n"dqac s`e)
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על הניקוד אי� זאת וע� מסויי�, מרחק זה שאי� שמראה

"רחוקה" המושג של המשמעות את לחלוטי� שולל ,9המילה

המפרשי� מחו�10וכדברי האד� נמצא שכאשר :

כי הפסח, מהקרבת "רחוק" הוא העזרה, `xeqלאסקופת

הפסח, את אז להקריב לו

את הממעט זה, ניקוד לאחר שג� בפשטות, מוב� א�

באופ� זאת לבאר יש – המסויימת המילה משמעות

את להוציא כלומר, האפשר. ככל קט� יהיה שה"מיעוט"

ממשמעותה וכיו�dheytdהמילה האפשר. ככל מעט

צרי� מקרא, של לפשוטו יותר קרובה הראשונה שהדעה

דעה להביא רש"י ?efהיה

.‚
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פני על הראשונה הדעה מעלת יותר: קשה א� השאלה

לפי ג� אלא רחוקה", "דר� המלי� בהבנת רק אינה השניה

שלא מי לגבי – השני..." בחודש לה' פסח "ועשה הדי�

או טמא היותו עקב הראשו�, במועדו הפסח את הקריב

רחוקה: בדר�

במל שממנוא� למקו� היא הכוונה רחוקה" "בדר� י�

מוב� השחיטה, זמ� כל במש� לעזרה להגיע אפשרות אי�

או לנפש" "טמא היה כאשר שדוקא התורה אומרת מדוע

ואילו שני, פסח להקריב רשאי הוא רחוקה" "בדר�

לעשות וחדל היה לא ובדר� טהור הוא אשר "והאיש

dinrn"הפסח, `idd ytpd dzxkpe11מקריב אינו והוא ,

שני הוא12פסח לעזרה, וקרוב טהור היה אד� כאשר :

מחוסר ראשו� פסח הקריב לא אד� כאשר א� מזיד.

הרי רחוקה", "בדר� או לנפש" "טמא בהיותו אפשרות,

לעזרה ללכת להתחיל אפשרות לו שהיתה iptlלמרות

זמ� שבתחילת כיו� זאת בכל השחיטה, זמ� התחלת

לחול מתחילה כאשר הקרבתdaegd13השחיטה, של

לעזרה להגיע יכול היה לא כבר הוא הוא14הפסח, הרי ,

שני. פסח לעשות לו מאפשרת והתורה אנוס,

"חו� היא רחוקה" "דר� המלי� משמעות א� א�

רחוקה" "בדר� שהיה מי ג� מוב�: לא העזרה", לאסקופת

לעזרה להיכנס יכול שהוא15היה בלבד זו לא מכ�: ויותר ,

– מיוחדת טרחה ממנו נדרשה לא א� אלא אנוס, היה לא

בעזרה להימצא היה יכול כבר הוא בלבד אחד בצעד

zligzaeממי הדבר שונה במה כ�, וא� השחיטה. זמ�

בעזרה? והיה היה", לא ש"בדר�

רגע השחיטה זמ� במש� בעזרה הנמצא `cgלאד�

עונש מגיע מהעזרה, רחוק הוא הנותר הזמ� ובמש� בלבד,

בסמו� הנמצא ולאד� במועדו, הפסח הקרבת אי על כרת

במש� ממש הואlkלעזרה יו� חצי ובמש� השחיטה זמ�

בלבדgixhdלא זו לא – העזרה ס� על לדרו� עצמו את

אפשרותש עבורו מציעי� אלא כרת, עונש לו מגיע אי�

שני?! פסח להקריב

מפני וה� רחוקה" "בדר� הפסוק לשו� מפני שה� וכיו�

רחוקה" "בדר� שבמלי� להסביר יותר "חלק" העני�, תוכ�

"חו� רש"י מסביר מדוע רחוק, למקו� אכ� היא הכוונה

העזרה" ?16לאסקופת
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דמשמע9) בא הדבר למעט ניקוד "וכל ש�: לפסחי� להאdeinqבפרש"י

כאילו "נקוד כא�: בבעה"ט (וכ"ה מהכא". מוב�l`תיבה – אבל נכתב").

א למקרא), חמש (לב� הפשט דר� באשע"פ שהניקוד לומר מקו� שו� י�

xewrl.113 ע' חט"ו לקו"ש ג� וראה התורה! מ� התיבה את

כא�.10) גו"א

יג.11) ט,

ובדר�12) טהור הוא אשר "האיש ג� הרמב"�, לדעת ההלכה דר� ע"פ

ואפילו הי'", אתcifdykלא יעשה – הראשו� על כרת שחייב א� בראשו�,

ב אבל רפ"ה). ש� רמב"� ואיל�. ב צב, (פסחי� מהכרת ויפטר eheytהשני

הרי מקרא, רקyxetnשל הוא גו'" השני בחדש לה' פסח "ועשה דהדי�

דינו גו'", טהור הוא אשר "האיש (אבל גו'", לנפש eb'ל"טמא dzxkpe" yxetn

e`hg`yi�ג כולל דיעות לכמה – ההלכה דר� ע"פ וג� תקנה. לו ואי� "

כ�*). הדי� – רש"י

וכיו"ב,13) מצוה מכשירי להכי� החיוב בגדרי השקו"ט זמ�iptlידועה

א' דעה שלפי סי"ג, סרמ"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה – המצוה קיו� חיוב

כשיודע ג� השבת, לפני ימי� ג' קוד� בשיירא לצאת xenbמותר xexiaa

שבשבוע הראשוני� ימי� ג' כי (והטע�: אח"כ שבת לחלל יצטר� שבודאי

שיש ש� השני' דעה לפי וג� ה'); סעי� ש� � הבא לשבת מתייחסי� אינ�

רק הוא האיסור לד"ה), – השבת שלפני ימי� בג' האיסור (וכ� בזה איסור

(וצרי�) מותר א� שקו"ט – סק"י א' סי' יו"כ מע' אס"ד שד"ח וראה מד"ס.

וש� שלאחריו. ביו"כ להתענות עי"ז לו יהי' א"א בא� גדלי', בצו� להתענות

עיי"ש. להתענות. מותר הנ"ל השני' לדעה שג� נראה), אמנ� (ד"ה

לומר14) "ואי� א): צג, (פסחי� אלא תוד"ה וראה ה"ב, ש� ירושלמי

עצמו". שהרחיק מה על כרת דחייב דס"ד

ש�),15) הרע"ב פי' ג� וראה – ש� (פסחי� להרמב"� המשניות בפי'

להכנס יכול הי' שלא הכוונה ולחו�" העזרה "מאסקופת ר"א לדעת שג�

והי' הקרב�, בשעת drydבעזרה seqa– אבל העזרה. לאסקופת כשהגיע

העזרה לאסקופת חו� "שהי' עה"ת: dhigyבפרש"י onf lk�פסחי ג� וראה ."

עייל. דמצי ואע"ג ב: צד,

העזרה",16) לאסקופת "חו� להפי' קושיא: עוד להוסי� אפשר לכאורה

כבר נכלל וא"כ למקדש להכנס אסור הטמא והרי – לנפש" "טמא נאמר למה

שנקט שמה מקרא) של בפשוטו (ובפרט י"ל כי אינו. אבל רחוקה"? ב"בדר�

שאלת על כתשובה בעיקר, באה שהפרשה לפי (א) הוא לנפש" "טמא ג�

"למה בטענת� (ב) ט'). סעי� (כדלקמ� אד� לנפש טמאי� שהיו האנשי�

.fp r"n v"ndqa m"anxd t"ke .iaxc `ail` mb ok l"q i"yxy ,my g"lvae ."ipyd z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig" :oey`xc oinelyz d"c ± ` ,bv migqt i"yx (*

.a"d my t"w 'ld m"anxa d"ke .zxkdn `ed xhtp iaxc `ail` la` ,`wec p"xc `ail` ok azk i"yxy ,my ycg xe`a la`

.(ea xfg m"anxdy ,(b ,nx) fp r"n `lxrt s"ixd xe`iaa oiir ± zxk aeign xhtp `l iax zrcly l"pk azek my n"dqac s`e)
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אינ� רש"י, של פירושו עצ� על זה לקושי בנוס�

פרטי�: כמה ג� מובני�

צרי� כ�, וא� "רחוקה". המילה על מופיע הניקוד א)

מילה רק הפסוק מ� לכאורה, לצטט, רש"י לכלefהיה או, ,

"חו� פירושו שלפי כיו� "בדר�", המילה את ג� היותר,

"בדר�", המילה של המשמעות משתנית העזרה" לאסקופת

"או המלי� שלוש את רש"י מצטט מדוע כפשוטה. שלא

רחוקה"? בדר�

מוב� אינו לפיכ�, ל"ספק". מנוגד "ודאי" המושג ב)

היה צרי� הוא ודאי": שרחוקה "לא רש"י בדברי הניסוח

שרחוקה "לא כ�ynn17"לומר על המצביע ביטוי וכדומה,

המושג לכא� מתאי� כיצד א� ביותר. קט� שהמרחק

"i`ce"ש ,epi`של להגדרה אלא המרחק, לגודל קשור

ו"ספק"? "ודאי"

שהיה אלא ודאי שרחוקה "לא מפרש רש"י כאשר ג)

שחיטה". זמ� "כל מוסי� הוא העזרה", לאסקופת חו�

שעליו הזמ� את לציי� לנכו� מוצא רש"י א� ולכאורה,

מתאי� בעצמו, התלמיד זאת יידע לא שמא בפסוק, מדובר

ג� כי נפרד. המתחיל" ב"דיבור זאת לקבוע לכאורה, היה,

על יידע לא שהתלמיד ייתכ� ודאי" "שרחוקה הפירוש לפי

שחיטה", זמ� "כל המלי� של הקשר מהו מדובר. זמ� איזה

את לפירושוonfdהמציינות רחוקה", "בדר� האד� היה שבו

לגבי רש"י, dwegx"שלzernyndשל jxca"18זו שאלה ?

"בדר� האד� היה מתי לתלמיד ברור אי� א� יותר: קשה א�

לנפש", "טמא לגבי ג� אצלו קיי� ספק אותו הרי רחוקה",

יהיה", "כי המלי� על זאת לציי� רש"י היה צרי� כ�, וא�

רחוקה", "בדר� את וה� לנפש" "טמא את ה� הכוללות

שחיטה"? זמ� ל"כל היא שהכוונה ש�, ולבאר

.‰
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"רחוקה", המילה על הניקוד את רש"י שמפרש לאחר

שני "פסח המתחיל": "דיבור באותו ואומר ממשי� הוא

חמ� איסור ואי� טוב, יו� ש� ואי� בבית, עמו וחמ� מצה

כלל: מוב� ואינו באכילתו". עמו אלא

של פשוט� את רק התורה על בפירושו מבאר רש"י א)

כא� מביא הוא ומדוע (ודוקאmipicהפסוקי�, שני פסח של

דיני� שלel`19שלושה פשוט� להבנת קשורי� שאינ� ,(

הפסוקי�?

רש"י א� oekplב) `venהיה הוא אלו, דיני� להביא

מפורטי� כאשר הפסוקי�, בהמש� להביא� mipicdצרי�

פסח הקריב שלא במי העוסק בפסוקנו, ולא שני, פסח של

oey`x?�לכ ובגורמי� ,

דיני� א� א� מוב�: אינו מזה חו� ל"או`elג) קשורי�

המתחיל" ב"דיבור להיכתב צריכי� היו ה� רחוקה", בדר�

עליו..."? "נקוד לפירושו רש"י זאת מקשר מדוע נפרד.

הראשו� הדי� קשורי� עצמ� הדיני� שלושת בי� ד)

איסור ו"אי� בבית" עמו וחמ� "מצה – השלישי והדי�

רש"י היה צרי� ולכאורה, חמ�. של לעני� – חמ�..."

אלו דיני� שני בי� מפריד הוא ומדוע בסמיכות, להציב�

טוב" יו� ש� "ואי� הדי� ידי ?20על

.Â
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להשיב, לכאורה, היה, אפשר האחרונה השאלה על

"מצה הזמני�: סדר לפי רש"י בפירוש מופיעי� שהדיני�

שבזמ� בבית", עמו הימצאותzhigyוחמ� מותרת הפסח

מפסח בשונה יו�, שמבעוד לזמ� קשורה בבית, חמ�

השחיטה בזמ� חמ� הימצאות אסורה שבו הדי�21ראשו�, .

מתחיל שבו לזמ� רק קשור טוב" יו� ש� ,dlild"ואי�
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הפסח להקריב שיוכלו התכוונו "יזרקecrenaנגרע" ז) ט, (לעיל כדפרש"י ,

הכתוב הוצר� ולכ� כו'". ועשהycglהד� לנפש.. טמא יהי' כי איש "איש

לה' ipydפסח ycga– א:epi`eגו'" צג, וכבפסחי� ראשו�. פסח לעשות יכול

לי'". שבקינ� לא בראשו� למיעבד בעי דאי טמא.. נאמר "למה

גירסא17) ישנה במשנה שג� ולהעיר, כברש"י. הוא המשנה שלשו� א�

ממש". "שרחוקה למשניות: נוסחאות" ב"שינויי הובאה –

ג�18) היא, שחיטה" זמ� ב"כל רש"י שכוונת לתר�, אפשר לכאורה

(ולאwxכשהי' העזרה לאסקופת זמ�חו� כל במש� ממש) רחוקה בדר�

.(15 הערה לעיל (ראה שחיטה

–zehytnאבל, היא שחיטה" זמ� ב"כל שכוונתו משמע, רש"י לשו�

ד"יהי' הזמ� uegלפרש ± dwegx jxca."העזרה לאסקופת

צה19) (פסחי� שבמשנה פסחובפרט ש"בי� אחרי� דיני� נמנו רע"א) ,

יו"ט" ש� "ואי� רש"י שמוסי� שמה שי"ל, אלא לשני". במשנהepi`yראשו�

הפשט בדר� משא"כ פסח, לקרב� שיי� אינו דיו"ט העני� ההלכה, שע"ד לפי הוא,

לפי שבמשנה, באכילתו" הלל טעו� "אינו שמשמיט ומה הבאה); הערה (ראה

הלל.hytdשבדר� טעו� שיהי' ראשו� לפסח בנוגע ג� מקו� בשו� מצינו לא –

היו"ט20) ראשו�, בפסח ג� קושיא: עוד להקשות אפשר e"hayלכאורה

יו"ט" ש� "אי� עני� נוגע ומה ל"פסח", שיי� ואינו בפ"ע שני?gqtlהו"ע

ובהמש� בסמיכות לה'" חג אותו "וחגות� יד) יב, (בא ממ"ש כי אינו. – אבל

מפרש ולכ� לפסח*. שיי� החג הפשט) ש(בדר� מוכח הפסח, הקרבת לדיני

ipyרש"י gqt ipica."יו"ט ש� ש"אי�

כה.21) לד, תשא טו. יב, בא פרש"י

.gqtd bg ± eny lr [dxezd oeyla mb ± (ai ,h epzyxt) r"aiz yexit itle ,(22 dxrdl b"dey d`x) minkg oeyla] `xwp n"ivic bgd zellky dn mrhd mb edfy (*

jzelrda zyxt zegiyÎihewl

בתחילת טוב יו� לחול מתחיל שבו ראשו�, מפסח בשונה

קשור באכילתו" עמו אלא חמ� איסור "ואי� והדי� הלילה.

לזמ� הלילה.`zlikרק תחילת לאחר מה זמ� הפסח,

של לדי� מתכוו� רש"י היה אילו כ�: זאת ליישב אי� א�

xeqi`�לזמ קשור הדבר היה שני, פסח אכילת בעת חמ�

רש"י א� באכילתו,yibcnהאכילה. חמ� איסור את לא כא�

מציי� הוא להיפ�, אלא, ראשו�, לפסח שני פסח זהה בכ� כי

את "oi`eכא� dlilyd) חמ� באכילתו)",`l`איסור עמו

מאכילתו חמ�`oiשחו� ודי�22איסור .dfמיד מתחיל

הלילה הדי�23בתחילת את לכתוב רש"י היה צרי� כ�, וא� .

ל"מצה בסמו� חמ�..." איסור בבית"?unge"ואי� עמו

.Ê
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

בפסוקנו, אצלו המתעורר לקושי רומז בעצמו רש"י

חו� עליו... "נקוד רק כותב אינו הוא ליישבו כדי אשר

שחיטה", זמ� כל העזרה "פסחלאסקופת מוסי� א� אלא

לפני מצטט שהוא ידי על בבית...", עמו וחמ� מצה שני

רחוקה". בדר� "או המלי� את פירושו

"בדר� המלי� של למשמעות קשורה אינה "או" המילה

אינו רחוקה" ש"בדר� מבהירה רק אלא שלאחריה, רחוקה"

שהרי, בפסוק. הדוגמאות אחת זוהי אלא היחיד, העני�

שונות. דוגמאות לציו� מתאימה "או" המילה

להבהיר, כדי "או", המילה את ג� רש"י מצטט לכ�

או לניקוד, הטע� את להסביר אינה העיקרית שכוונתו

"שהיה היא כא� רחוקה" "בדר� של שהמשמעות לפרש

ליישב: כוונתו אלא העזרה", לאסקופת חו�

לאי הגורמי� של דוגמאות כא� מפרט שהפסוק כיו�

לנפש" "טמא לאחר אומר הוא מדוע פסח, קרב� הקרבת

כא� חשוב "בדר�24(מדוע של הדוגמא את (ורק) דוקא ,(

עניני� קיימי� והרי להל�,mitqepרחוקה", שיוסבר כפי ,

על היא זו לשאלה ותשובתו הפסח? עשיית את המעכבי�

מצה העזרה... לאסקופת חו� עליו... "נקוד פירושו ידי

כדלהל�. בבית...", עמו וחמ�

.Á
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א) ה�: הפסח עשיית את המונעות הסיבות הפשט, לפי

בזמ� קיי�" "חמצו ג) לעזרה. מחו� היה ב) טומאה.

הפסח. שחיטת

לפי איש (א) הפסח: את המעכבות נוספות סיבות יש

תכסו" בו"25אכלו יאכל לא ערל "כל (ב) שני26, א� .

אכלו לפי "איש לפרשתנו: קשורי� אינ� אלו עניני�

ולא מצרי�, פסח לגבי רק הפשט, דר� לפי נאמר, תכסו"

דורות פסח רק27לגבי מעכב בו" יאכל לא ערל ו"כל .28

הקרבתו`zlikאת את לא א� .29הפסח,

השאלה: מתעוררת

לעז מחו� להימצא יכול אד� ולאא) סיבות, מכמה רה

על לשאול אפשר אי ולכ� רחוקה". "בדר� היותו עקב רק

בעזרה נמצא שאינו אד� לגבי ההגיו�cifnaכ� לפי כי .

פסח את להקריב יכול ואינו כרת חייב אכ� הוא הפשוט,

גורמי�30שני ייתכנו היא: השאלה א� .miaxהוא שבגלל�

qep`דוקא בפסוק מוזכרת ומדוע לעזרה. להגיע יכול ואינו

רחוקה"? "בדר� של הדוגמא

נמצא האד� כאשר הוא יותר גדול חידוש מכ�: יותר ב)

dxfraחמצו" כי הפסח", לעשות יוכל "לא זאת ובכל

שלאחר לכ� הגורמות אפשרויות כמה ייתכנו קיי�":

את לבער יוכל ולא אנוס, יהיה הוא השחיטה זמ� תחילת

זו, דוגמא לפחות, לציי�, צריכה היתה והתורה החמ�?

sqepaש רחוקה", "דר� של א�ed`לאפשרות בעזרה, נמצא

לבערו באפשרותו ואי� רחוקה", ב"דר� נמצא ?31חמצו

עליו..." "נקוד בפירושו רש"י מיישב אלו שאלות שתי

בבית...". עמו וחמ� "מצה ובדבריו
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שמותר22) (1 י"ל: – בבית" עצו וחמ� "מצה על זה שבדי� והחידוש

לא א) דיני�: שני – בפ"ר חמ� באיסור (2 באכילה. (תשאhgyzג� חמ� על

ב) "ixg`lש�); – miniהשחיטה zrayלא שאור מהלילה) היא (שהתחלת�

די� שג� מוכח פסח, קרב� בפרשת זה וממ"ש יט), ש�, (בא בבתיכ�" ימצא

,(20 הערה לעיל (ראה ל"פסח"* שיי� ב)yxetnkeזה ט, (פרשתנו ברש"י

mini zray" gqt ipicnyש לומר רש"י הוזקק ולכ� חמ�". ולביעור a'למצה

– בבית" עמו וחמ� "מצה בפ"ש: אינ� ixg`lשחיטה;zryaהאיסורי�

" חמ�oi`eהשחיטה ריש`l`איסור צה, פסחי� רש"י (וראה באכילתו" עמו

בזה. י"ל ועוד ע"ב).

הקודמת.23) הערה ראה

ט'.24) סעי� לקמ� ראה

ד.25) יב, בא

מח.26) ש�,

לחולה27) פרט לאכילה "הראוי לפרש ד) יב, (ש� רש"י הוכרח שלכ�

שאינו כיו� – רחוקה ובדר� טמא (כא�): בקרא המפורש באופ� לא – כו'" וזק�

במצרי�. שיי�

שיי�28) אי� הפסח, בהקרבת ג� אסור הי' ערל בא� אפילו לזה: ונוס�

כאלו דוגמאות רק שמונה י"ל, כי – ערל ג� הכתוב מנה לא למה להקשות

יו�. בעוד עצמו למול יכול ערל והרי שחיטה, זמ� לאחרי עד לתקנ� שא"א

לא29) מח) (ש�, הכתוב זכרlk`iכפשטות כל לו "המול ש� ומ"ש בו.

יקרב את�ezeyrlואז יגור א"וכי קאי "xb."

(30.12 הערה לעיל ראה

נזכר31) לא הרי – הביטול –eheytaעני� ההלכה ע"ד וג� מקרא. של

לבטל. לו שאא"פ מציאות אפ"ל

" (` ,ev dpyn my) ;dyyl lk`pd :(a ,dv) migqt mb d`x (*gqte.(a"r yix ,ev ± my `xnba yxtnck) evenigl `id dpeekdy s` ± "dray lk bdep zexec
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בתחילת טוב יו� לחול מתחיל שבו ראשו�, מפסח בשונה

קשור באכילתו" עמו אלא חמ� איסור "ואי� והדי� הלילה.

לזמ� הלילה.`zlikרק תחילת לאחר מה זמ� הפסח,

של לדי� מתכוו� רש"י היה אילו כ�: זאת ליישב אי� א�

xeqi`�לזמ קשור הדבר היה שני, פסח אכילת בעת חמ�

רש"י א� באכילתו,yibcnהאכילה. חמ� איסור את לא כא�

מציי� הוא להיפ�, אלא, ראשו�, לפסח שני פסח זהה בכ� כי

את "oi`eכא� dlilyd) חמ� באכילתו)",`l`איסור עמו

מאכילתו חמ�`oiשחו� ודי�22איסור .dfמיד מתחיל

הלילה הדי�23בתחילת את לכתוב רש"י היה צרי� כ�, וא� .

ל"מצה בסמו� חמ�..." איסור בבית"?unge"ואי� עמו

.Ê
"Â‡" ‰ÏÈÓÏ ‰¯Â˘˜ È"˘¯ ˙Ï‡˘

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

בפסוקנו, אצלו המתעורר לקושי רומז בעצמו רש"י

חו� עליו... "נקוד רק כותב אינו הוא ליישבו כדי אשר

שחיטה", זמ� כל העזרה "פסחלאסקופת מוסי� א� אלא

לפני מצטט שהוא ידי על בבית...", עמו וחמ� מצה שני

רחוקה". בדר� "או המלי� את פירושו

"בדר� המלי� של למשמעות קשורה אינה "או" המילה

אינו רחוקה" ש"בדר� מבהירה רק אלא שלאחריה, רחוקה"

שהרי, בפסוק. הדוגמאות אחת זוהי אלא היחיד, העני�

שונות. דוגמאות לציו� מתאימה "או" המילה

להבהיר, כדי "או", המילה את ג� רש"י מצטט לכ�

או לניקוד, הטע� את להסביר אינה העיקרית שכוונתו

"שהיה היא כא� רחוקה" "בדר� של שהמשמעות לפרש

ליישב: כוונתו אלא העזרה", לאסקופת חו�

לאי הגורמי� של דוגמאות כא� מפרט שהפסוק כיו�

לנפש" "טמא לאחר אומר הוא מדוע פסח, קרב� הקרבת

כא� חשוב "בדר�24(מדוע של הדוגמא את (ורק) דוקא ,(

עניני� קיימי� והרי להל�,mitqepרחוקה", שיוסבר כפי ,

על היא זו לשאלה ותשובתו הפסח? עשיית את המעכבי�

מצה העזרה... לאסקופת חו� עליו... "נקוד פירושו ידי

כדלהל�. בבית...", עמו וחמ�

.Á
˙ÂÏ‡˘ È˙˘Ï ‰·Â˘˙ Y È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ È˜ÏÁ È�˘
א) ה�: הפסח עשיית את המונעות הסיבות הפשט, לפי

בזמ� קיי�" "חמצו ג) לעזרה. מחו� היה ב) טומאה.

הפסח. שחיטת

לפי איש (א) הפסח: את המעכבות נוספות סיבות יש

תכסו" בו"25אכלו יאכל לא ערל "כל (ב) שני26, א� .

אכלו לפי "איש לפרשתנו: קשורי� אינ� אלו עניני�

ולא מצרי�, פסח לגבי רק הפשט, דר� לפי נאמר, תכסו"

דורות פסח רק27לגבי מעכב בו" יאכל לא ערל ו"כל .28

הקרבתו`zlikאת את לא א� .29הפסח,

השאלה: מתעוררת

לעז מחו� להימצא יכול אד� ולאא) סיבות, מכמה רה

על לשאול אפשר אי ולכ� רחוקה". "בדר� היותו עקב רק

בעזרה נמצא שאינו אד� לגבי ההגיו�cifnaכ� לפי כי .

פסח את להקריב יכול ואינו כרת חייב אכ� הוא הפשוט,

גורמי�30שני ייתכנו היא: השאלה א� .miaxהוא שבגלל�

qep`דוקא בפסוק מוזכרת ומדוע לעזרה. להגיע יכול ואינו

רחוקה"? "בדר� של הדוגמא

נמצא האד� כאשר הוא יותר גדול חידוש מכ�: יותר ב)

dxfraחמצו" כי הפסח", לעשות יוכל "לא זאת ובכל

שלאחר לכ� הגורמות אפשרויות כמה ייתכנו קיי�":

את לבער יוכל ולא אנוס, יהיה הוא השחיטה זמ� תחילת

זו, דוגמא לפחות, לציי�, צריכה היתה והתורה החמ�?

sqepaש רחוקה", "דר� של א�ed`לאפשרות בעזרה, נמצא

לבערו באפשרותו ואי� רחוקה", ב"דר� נמצא ?31חמצו

עליו..." "נקוד בפירושו רש"י מיישב אלו שאלות שתי

בבית...". עמו וחמ� "מצה ובדבריו
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שמותר22) (1 י"ל: – בבית" עצו וחמ� "מצה על זה שבדי� והחידוש

לא א) דיני�: שני – בפ"ר חמ� באיסור (2 באכילה. (תשאhgyzג� חמ� על

ב) "ixg`lש�); – miniהשחיטה zrayלא שאור מהלילה) היא (שהתחלת�

די� שג� מוכח פסח, קרב� בפרשת זה וממ"ש יט), ש�, (בא בבתיכ�" ימצא

,(20 הערה לעיל (ראה ל"פסח"* שיי� ב)yxetnkeזה ט, (פרשתנו ברש"י

mini zray" gqt ipicnyש לומר רש"י הוזקק ולכ� חמ�". ולביעור a'למצה

– בבית" עמו וחמ� "מצה בפ"ש: אינ� ixg`lשחיטה;zryaהאיסורי�

" חמ�oi`eהשחיטה ריש`l`איסור צה, פסחי� רש"י (וראה באכילתו" עמו

בזה. י"ל ועוד ע"ב).

הקודמת.23) הערה ראה

ט'.24) סעי� לקמ� ראה

ד.25) יב, בא

מח.26) ש�,

לחולה27) פרט לאכילה "הראוי לפרש ד) יב, (ש� רש"י הוכרח שלכ�

שאינו כיו� – רחוקה ובדר� טמא (כא�): בקרא המפורש באופ� לא – כו'" וזק�

במצרי�. שיי�

שיי�28) אי� הפסח, בהקרבת ג� אסור הי' ערל בא� אפילו לזה: ונוס�

כאלו דוגמאות רק שמונה י"ל, כי – ערל ג� הכתוב מנה לא למה להקשות

יו�. בעוד עצמו למול יכול ערל והרי שחיטה, זמ� לאחרי עד לתקנ� שא"א

לא29) מח) (ש�, הכתוב זכרlk`iכפשטות כל לו "המול ש� ומ"ש בו.

יקרב את�ezeyrlואז יגור א"וכי קאי "xb."

(30.12 הערה לעיל ראה

נזכר31) לא הרי – הביטול –eheytaעני� ההלכה ע"ד וג� מקרא. של

לבטל. לו שאא"פ מציאות אפ"ל

" (` ,ev dpyn my) ;dyyl lk`pd :(a ,dv) migqt mb d`x (*gqte.(a"r yix ,ev ± my `xnba yxtnck) evenigl `id dpeekdy s` ± "dray lk bdep zexec
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את מציי� הפסוק אי� (מדוע הראשונה שהשאלה וכיו�

כאשר לעזרה מחו� שהיה מי של "בדר�l`הדוגמא היה

מ נובעת envrרחוקה") df weqtדוקא בפסוק כתוב מדוע :

קיי�" "חמצו הדוגמא על השאלה ואילו רחוקה", "בדר�

"נקוד בתחילה רש"י כותב לכ� – אחרת מפרשה מתעוררת

עמו וחמ� מצה שני "פסח מכ� לאחר ורק עליו...",

השאלות: סדר לפי – בבית..."

לאסקופת חו� שהיה אלא עליו... "נקוד בפירושו

דוגמאות מזכירה התורה אי� מדוע רש"י מבאר העזרה"

אכ� זה, פירוש לפי כי לעזרה", "חו� לגבי אחרות

רחוקה" "בדר� של אלא`dpiהמשמעות במקו�, מרחק

lkהעזרה לאסקופת חו� "היה של שלאאופ� מי וא� ,"

"מצה ובמלי� ג'. בסעי� כדלעיל במזיד, לעזרה נכנס

בפסוק מובאת אי� מדוע מוסבר בבית..." עמו וחמ�

להל�. שיוסבר כפי קיי�", "חמצו של הדוגמא

.Ë
ÔÈ„‰ ÈÂ�È˘ Â‡ Ì¯Â‚‰ ÏÂËÈ·

כי איש איש "וידבר... הפרשה מקרא, של בפשוטו

"אנשי� של לשאלת� תשובה מהווה לנפש..." טמא יהיה

התשובה נגרע...". למה – אד� לנפש טמאי� היו אשר

פסח ועשה לנפש... טמא יהיה כי איש "איש היא לכ�

שני. פסח הקרבת היא שתקנת� לה'",

"איש של ההלכה את הקדושֿברו�ֿהוא הורה וכאשר

רחוקה" בדר� "או הוסי� הוא לנפש", טמא יהיה כי איש

כ� על שאלו שלא למרות דומה32– זה מקרה ג� כי ,

המקרי� בשני לנפש": "טמא של זמ�zlhaznלמקרה לפני

שני פסח ראשו�.daiqdהקרבת פסח הקרבת את המונעת

בפרשה להוסי� מקו� אי� שלefולכ� המקרה את

להשתנות צריכה אי� זה במקרה כי קיי�", "חמצו

"פסח שהרי והמציאות, הסיבה שני פסח בעת ולהתבטל

ג� בבית". עמו וחמ� מצה אלאdzrשני בביתו, חמ� יש

oicdyאת החמ� מנע ראשו� פסח הקרבת בזמ� השתנה:

מעכב. הדבר אי� שני בפסח ואילו ההקרבה,

.È
·ÂË ÌÂÈ Â�È‡ È�˘ ÁÒÙ Í‡ ,˙Â‰Ê ˙ÂÎÏ‰‰

עמו וחמ� מצה – שני "פסח אומר רש"י כאשר א�

ואדרבה, לכ�? המקור מהו השאלה, מיד מתעוררת בבית",

מספר הפסוקי�: בפשטות סתירה לכ� יש ראשו� במבט

יותר מאוחר "33פסוקי� יעשוlkkנאמר הפסח חקת

ראשו�. לפסח בהלכותיו זהה שני פסח כלומר, אותו".

ש נאמר אפוא, חמ�מדוע, הימצאות מותרת שני בפסח

ראשו�? מפסח בשונה בבית,

הרי טוב": יו� ש� "ואי� – רש"י מסביר ,xexaלכ�

להסביר, צרי� רש"י אי� זאת את טוב. יו� אינו שני שפסח

ומשו� מצרי�, יציאת זמ� הוא ראשו� פסח מוב�: הדבר כי

טוב יו� הוא בחודש34כ� השני", "בחדש חל שני פסח .

וכיו� טוב. יו� הוא ואי� מצרי�, יציאת בזמ� לא אייר,

טוב יו� אינו שני חמ�35שפסח איסור אי� ,36.

להסביר כדי טוב", יו� ש� "ואי� אומר שרש"י לאחר

מיד הנדרש הסבר בבית", עמו וחמ� "מצה לדי� הטע� את

המופיעה להלכה סתירה בכ� שאי� מבהיר, הוא זה, במקו�

מכ� לאחר נאמר37מיד ראשו� שבפסח כש� שבדיוק ,

יאכלוהו" מרורי� על בפסח38"ומצות ג� זה די� חל כ� ,

ע� דוקא לאוכלו שיש יאכלוהו", ומרורי� מצות "על שני,

עמו אלא חמ� איסור "אי� כי – חמ� ע� ולא מצה,

שני. בפסח אחר חמ� איסור אי� זאת מלבד א� באכילתו",

.‡È
È‡„Â Â�È‡ Y ˜ÂÁÈ¯‰

בסעי� כדלעיל מוב�, לא עדיי� לעיל האמור כל לאחר

שרחוקה "לא רש"י דברי (א) שרחוקהi`ceד': "לא ולא ,"

ynn."שחיטה זמ� "כל מוסי� הוא מדוע (ב) ,"

הקריב לא מישהו שא� לכ� הסיבה הוא: לכ� ההסבר

רחוקה", "בדר� או) לנפש" ("טמא היותו מפני הפסח את

להביא יכול – רש"י) פירוש ללא בפשטות, שנראה (כפי

שהיה מפני היא שני, להניח,`qepפסח סביר שכ�, וכיו� .

המרחק אלא`epiשגודל עצמו, הפיזי במרחק רק תלוי

פסח: קרב� להקרבת שנותר הזמ� �זמzligzaבמש�

ממנו להגיע אפשר שאי מרחק יותר, רב המרחק השחיטה

זמ� סו� שמתקרב וככל יו�. חצי במש� העזרה אל

הקובע. המרחק ויותר יותר קט� כ� השחיטה,

רחוקה", "בדר� של שהמשמעות לומר, הכרחי זה לפי

כאשר עליו",l`ג� גדול,`dpi"נקוד הוא הפיזי שהמרחק
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(היינו32) בספרי הלימוד`elitוג� כ"כzekldcבאופ� להקפיד דאי� ,

דהעניני� רחוקהzehytaבהשייכות בדר� או ששאל דבר זה לנפש טמא כא�: (

שאל. שלא דבר זה

יב.33) ט,

(34yxetnkeיד יב, (בא ש�:בכתוב (וברש"י לזכרו� לכ� הזה היו� "והי' (

אשר הזה היו� את זכור ת"ל הזכרו� יו� "יו�mz`viאיזהו – אותו" וחגות� (

חוגגו". אתה לזכרו� ל� שהוא

א�35) זאת, אלולי פסחepi`yאבל במקו� שהוא מכיו� דיצי"מ, בהזמ�

" אשר (ועד שאסורlkkראשו� לומר אפשר הי' – אתו") יעשו הפסח חוקת

ראשו�. כפסח השחיטה, בשעת ג� אלא) באכילתו", "עמו רק (לא בחמ�

על36) שקאי טו), ש�, (בא שאור" תשביתו הראשו� "ביו� הדי� שהרי

axr"'לה חג אותו ל"וחגות� ובסמיכות בהמש� בא ש�), (פרש"י יו"ט

שלפניו. שבפסוק

יא.37) ט,

ח.38) יב, בא

jzelrda zyxt zegiyÎihewl

–39שהרי אלא החמה, לשקיעת בסמו� יותר קט� זה גודל

לו רחוקה "שהיא – הרמב"� gqtdכפירוש ziiyra5לא ,

ממש". רחוקה

"רחוקה" שבמושג זה, פירוש שולל רש"י כאשר ולכ�,

אינו הוא בזמ�, לעזרה להגיע אפשרות לחוסר היא הכוונה

שרחוקה "לא לומר רש"יynnיכול פירוש ללא ג� כי ,"

"לא אומר הוא אלא, ממש". רחוקה ש"לא ידוע כבר

ודאי": שרחוקה

הכוונה רחוקה" "בדר� שבמושג דלעיל, הפירוש לפי

שממנו במקו� להימצאותו lekiהיא `ed oi`לעזרה להגיע

הפסח מעשיית ש"ריחוקו" יוצא, במועד, הפסח להקרבת

הפסח.i`ceהוא את יקריב לא שהוא ספק, שו� ללא ברור, :

העזרה", לאסקופת חו� "שהיה רש"י פירוש לפי ואילו

שה"ריחוק" יוצא, בזמ�, לעזרה להגיע ביכולתו כאשר א�

הפסח הוא`epiמעשיית לעזרה מחו� הימצאותו בעת ודאי:

ומוחלט, ודאי ריחוק זה אי� א� הפסח, מעשיית "רחוק" אכ�

הפסח. את ולהקריב לעזרה, רגע בכל להיכנס באפשרותו כי

.·È
"‰ËÈÁ˘ ÔÓÊ ÏÎ ...ıÂÁ" ‰È‰ Ì‡ ˜¯ ,È�˘ ÁÒÙ

שרש רחוקה"לאחר "בדר� שבמלי� מפרש, `oi"י

העזרה", לאסקופת "חו� אלא ודאי", "רחוקה הכוונה

פסח "ועשה התורה שנותנת שהאפשרות לחשוב, ייתכ�

כי ראשו� פסח הקריב שלא למי השני...", בחודש לה'

במקרה ג� קיימת רחוקה", בדר� או) לנפש (טמא "יהיה

לרגע ורק בעזרה, השחיטה זמ� רוב במש� האד� היה שבו

לעזרה: מחו� שהה אחד

"רחוקה הוא רחוקה" ל"בדר� ההסבר א� –i`ce,"

בדר� או לנפש טמא יהיה "כי לדי� שהטע� יוצא שאז

כדלעיל אנוס, היותו מפני הוא לה'" פסח ועשה רחוקה...

השחיטה זמ� בתחילת שא� בפשטות, מוב� – ג' בסעי�

נטמא הוא מכ� ולאחר היה" לא "ובדר� טהור היה הוא

להקריב רשאי הוא אי� רחוקה", ל"דר� התרחק או ברצונו,

מיד הפסח את להקריב חובה אי� אמנ� כי שני, פסח

ואז האחרו�, ברגע א� להקריבו ואפשר הזמ�, בתחילת

אנוס היה הרי עשותו,40הוא שבעצ� מוב�, זאת בכל א� –

xg`lאת המונעת פעולה הפסח, הקרבת חובת זמ� תחילת

זדו� זהו הרי – הפסח .41הקרבת

העזרה", לאסקופת חו� "שהיה רש"י, פירוש לפי א�

להיכנס באפשרותו והיה לעזרה, קרוב שהיה מי שא�

פסח מקריב מיוחד מאמ� ללא הפסח את ולהקריב לעזרה

רחוקה" בדר� או לנפש "טמא בי� שההבחנה יוצא, – שני

היה" לא ובדר� טהור הוא אשר "האיש מפני`dpiלבי�

לומר כבר אפשר כ�, וא� הכתוב. גזירת זוהי אלא האונס,

מי לגבי ג� אפשרי השני..." בחדש לה' פסח ש"ועשה

רגע רק רחוקה" בדר� או) לנפש (טמא `cgש"יהיה
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העזרה לאסקופת חו� "שהיה רש"י מבאר לכ� –lk

היה האד� שבו במקרה דוקא כא� שמדובר שחיטה", זמ�

העזרה".lkבמש� לאסקופת "חו� או) (טמא השחיטה זמ�

טהור כ� לפני היה הוא א� תועילjezaeא� לא העזרה,
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צור� ואי� מאליו, מוב� שהעני� ניכר, שחיטה", זמ� "כל

.42בהוכחה
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"שהיה רש"י מסביר ולכ� לאנוס. נחשב הוא אי� מש�, יצא

השחיטה".lkחו�... זמ�
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רחוקה"39) ד"דר� השיעור – מיל ט"ו שג� שחיטהzlgzaלהעיר זמ�

כא�. הרמב"� מפירוש כדמשמע ממש, רחוקה אינו –

ע"ד40) אבל – החקירה שחיוב�dklddידועה במצוות –jyn�הא זמ�

seqaאונס ycgzpy�להגאו ראה (לדוגמא אונס המצוה לביטול משוי זמנו

סי"ח). פ"ג במפע"צ הרגצובי

ה"ד.41) פ"ה ק"פ הל' רמב"� ראה

לטעות.42) יכולי� הכי בלאו כי – עכ"פ לכותבו רש"י צרי� מ"מ אבל

שלכ�43) ולאi"yxtaוי"ל ד"חוקותי" דוגמת מביא דֿה) יח, (אחרי

ה) כו, (תולדות דבמק"א א� – ע"ז.ד"משפטי" ג� דוגמא מביא
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–39שהרי אלא החמה, לשקיעת בסמו� יותר קט� זה גודל

לו רחוקה "שהיא – הרמב"� gqtdכפירוש ziiyra5לא ,

ממש". רחוקה
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שרחוקה "לא לומר רש"יynnיכול פירוש ללא ג� כי ,"

"לא אומר הוא אלא, ממש". רחוקה ש"לא ידוע כבר

ודאי": שרחוקה

הכוונה רחוקה" "בדר� שבמושג דלעיל, הפירוש לפי

שממנו במקו� להימצאותו lekiהיא `ed oi`לעזרה להגיע

הפסח מעשיית ש"ריחוקו" יוצא, במועד, הפסח להקרבת

הפסח.i`ceהוא את יקריב לא שהוא ספק, שו� ללא ברור, :

העזרה", לאסקופת חו� "שהיה רש"י פירוש לפי ואילו

שה"ריחוק" יוצא, בזמ�, לעזרה להגיע ביכולתו כאשר א�

הפסח הוא`epiמעשיית לעזרה מחו� הימצאותו בעת ודאי:

ומוחלט, ודאי ריחוק זה אי� א� הפסח, מעשיית "רחוק" אכ�

הפסח. את ולהקריב לעזרה, רגע בכל להיכנס באפשרותו כי

.·È
"‰ËÈÁ˘ ÔÓÊ ÏÎ ...ıÂÁ" ‰È‰ Ì‡ ˜¯ ,È�˘ ÁÒÙ

שרש רחוקה"לאחר "בדר� שבמלי� מפרש, `oi"י

העזרה", לאסקופת "חו� אלא ודאי", "רחוקה הכוונה
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כי ראשו� פסח הקריב שלא למי השני...", בחודש לה'

במקרה ג� קיימת רחוקה", בדר� או) לנפש (טמא "יהיה

לרגע ורק בעזרה, השחיטה זמ� רוב במש� האד� היה שבו

לעזרה: מחו� שהה אחד

"רחוקה הוא רחוקה" ל"בדר� ההסבר א� –i`ce,"

בדר� או לנפש טמא יהיה "כי לדי� שהטע� יוצא שאז

כדלעיל אנוס, היותו מפני הוא לה'" פסח ועשה רחוקה...

השחיטה זמ� בתחילת שא� בפשטות, מוב� – ג' בסעי�

נטמא הוא מכ� ולאחר היה" לא "ובדר� טהור היה הוא

להקריב רשאי הוא אי� רחוקה", ל"דר� התרחק או ברצונו,

מיד הפסח את להקריב חובה אי� אמנ� כי שני, פסח

ואז האחרו�, ברגע א� להקריבו ואפשר הזמ�, בתחילת

אנוס היה הרי עשותו,40הוא שבעצ� מוב�, זאת בכל א� –

xg`lאת המונעת פעולה הפסח, הקרבת חובת זמ� תחילת

זדו� זהו הרי – הפסח .41הקרבת

העזרה", לאסקופת חו� "שהיה רש"י, פירוש לפי א�

להיכנס באפשרותו והיה לעזרה, קרוב שהיה מי שא�

פסח מקריב מיוחד מאמ� ללא הפסח את ולהקריב לעזרה

רחוקה" בדר� או לנפש "טמא בי� שההבחנה יוצא, – שני

היה" לא ובדר� טהור הוא אשר "האיש מפני`dpiלבי�

לומר כבר אפשר כ�, וא� הכתוב. גזירת זוהי אלא האונס,

מי לגבי ג� אפשרי השני..." בחדש לה' פסח ש"ועשה
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כא�. הרמב"� מפירוש כדמשמע ממש, רחוקה אינו –

ע"ד40) אבל – החקירה שחיוב�dklddידועה במצוות –jyn�הא זמ�

seqaאונס ycgzpy�להגאו ראה (לדוגמא אונס המצוה לביטול משוי זמנו

סי"ח). פ"ג במפע"צ הרגצובי

ה"ד.41) פ"ה ק"פ הל' רמב"� ראה

לטעות.42) יכולי� הכי בלאו כי – עכ"פ לכותבו רש"י צרי� מ"מ אבל

שלכ�43) ולאi"yxtaוי"ל ד"חוקותי" דוגמת מביא דֿה) יח, (אחרי

ה) כו, (תולדות דבמק"א א� – ע"ז.ד"משפטי" ג� דוגמא מביא
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זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהעניני�

סיבות שלוש הפשט לפי יש ח', בסעי� לעיל, כאמור

לעזרה, מחו� היה טומאה, הפסח: עשיית את המעכבות

קיי�. חמצו

הוא: לכ� ההסבר

עצ� א) עניני�: שלושה בקרבנות יש כללי, באופ�

קירוב מלשו� כשמו, לה'" "קרב� הקרבנות, של –44העני�

ב) הקרב�. ידי על לקדושֿברו�ֿהוא היהודי של התקרבותו

הקרב� בחלק בעיקר המתבטאת למעלה, מלמטה ההעלאה

מלמעלה ההמשכה ג) שלמעלה. באש ועולה הנשר�

ידי על הנאכל הקרב� בחלק בעיקר המתבטאת למטה,

חודרת הקרב� שקדושת – הבעלי� ידי על או הכהני�

כבשרו ובשר ד� ונעשית האד�, .45לפנימיות

שאת: ביתר אלו עניני� שלושה ישנ� פסח בקרב�

אלא מדורג, אינו פסח בקרב� ,belicaה"קירוב"

"פסח" המילה של הפשוטה היהודי46כמשמעות כלומר, .

לגמרי, ממציאותו ומתנתק "מקפ�" הפסח את המקריב

במציאותו. נשאר הוא עדיי� שלאחריו רגיל, מקירוב בשונה

בחלק רק אינה הפסח בקרב� למעלה ממטה ההעלאה

שעליו הנאכל, בחלק ג� אלא המזבח, גבי על הנשר�

"צלי בשאר`yלהיות או במי�" "מבושל ולא ,"

למעלה.47משקי� ממטה העלאה מביעה והאש ,

למטה מלמעלה ההמשכה שני: מצד ג� וכ�

מכל יותר פסח בקרב� ניכרת הקרב� באכילת המתבטאת

לאכילה" אלא מתחילתו בא "לא זה שקרב� .48הקרבנות,

שבעת א) נדרש יושגו, אלו עניני� ששלושה כדי

שיהיה ב) האד�; ברשות חמ� יהיה לא הפסח עשיית

בעזרה: שיימצא ג) טהור;

וגאוה התנשאות מבטא גאוה49חמ� בעל שעל וכיו� .

לדור" יכולי� והוא אני "אי� הקדושֿברו�ֿהוא ,50אומר

פסח. שבקרב� לה'" מה"קירוב ההיפ� הוא ה"חמ�" לכ�

היא – לנפש" "טמא – מת טומאת ובמיוחד טומאה,

פסח. שבקרב� למעלה ממטה ההעלאה מעני� ההיפ�

האד� בשכל אפילו נתפשת, אינה שנטמא51טומאה בדבר .

בגשמיותו שינוי שו� רואי� אינה52אי� הטומאה כי ,

ואינה ברוחניות,zxkipקשורה שינוי זהו אלא בגו�,

לנשמה היא53הקשור –zcxeiהטומאה מפריעה ולכ� .

היהודי את לרומ� שצריכה למעלה, מלמטה להעלאה

שכל מת, טומאת ובמיוחד הרוחני. לעול� הגשמי מהעול�

הוא המוות חי.zcixiעני� בהיותו מדרגתו הגו�

קשור זה פרט – לעזרה" חו� זהsebl"היה די� שהרי ,

ומצד בעזרה, להיות עז רצו� לאד� היה כאשר א� חל

הוא מצד54העזרהjezaנפשו א� ,sebd.לעזרה מחו� הוא

הפסח, של למטה מלמעלה ההמשכה מעני� ההיפ� זהו

לחלק הפיכתו – כפשוטה הפסח באכילת המתבטאת

הגשמי. הגו� מבשר

.ÂË
Â˙ÂÏÏÎ· ÁÒÙÏ „Â‚È� Y "ÌÈÈ˜ ÂˆÓÁ"

שתקנת לכ� העניני� בפנימיות האפשרי ההסבר זהו

רחוקה" בדר� או לנפש "טמא שהיה למי שני פסח

"חמצו שהיה למי ואילו במפורש, שבכתב בתורה מופיעה

להיות יכולה היתה לבדה שבכתב תורה מצד הרי קיי�",

צור� ויש שני, פסח לעשות רשאי אינו שהוא סברא,

לגביו שג� להבהיר כדי שבעלֿפה, תורה רש"י, בפירוש

שני: פסח של התקנה חלה

הפסח לעני� הניגוד הוא שחמ� בשונהezellkaכיו� ,

מסויימי� לפרטי� רק הנוגדי� רחוקה ומדר� מטומאה

ביעור שאי יוצא, והמשכה, העלאה – הפסח קרב� בעניני

שלא ומי עצמה. הפסח בעשיית לזדו� דומה במזיד החמ�

ל רשאי אינו במזיד, פסח קרב� שני,הקריב פסח הקריב

ג'. בסעי� לעיל שנתבאר כפי

.ÊË
"„Â·‡ ¯·„ ÔÈ‡"

דרגה מצד הוא זה כל ענינוefא� (שזהו תשובה, 55של

בתורה בגלוי מופיעה שהיא כפי שני), פסח ,azkayשל
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בשל"ה44) הובא – קט סי' הבהיר (ספר שמקרב ע"ש קרב� אקרי דאמאי
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jzelrda zyxt zegiyÎihewl

עשיה מופיעה56בחינת שהיא כפי שבעלֿפה, התורה א� .

רש"י, פירוש מהות שזוהי – שבכתב לתורה בסמיכות

שהיה מי שג� אומרת, – מקרא של פשוטו את המפרש

עצמה הפסח בעשיית אינו שזדונו כיו� החמ�, לגבי מזיד

שני. פסח להקריב רשאי זאת, בכל

מתורה נעלית שהיא כפי שבעלֿפה, תורה שבאה עד

בסעי� (כדלעיל פוסקי� כמה לפי לפחות ופוסקת, שבכתב,

סופרי�..."57ג' דברי עלי "ערבי� של העני� מצד – (58,

להקריב יכול עצמה, הפסח בעשיית שהזיד מי שאפילו

שני. פסח

כלל יש מכ�: אי�59ויותר ואשוב... אחטא ש"האומר ,

והתשובה "הואיל כי תשובה", לעשות בידו מספיקי�

לחטוא" לו לומר60גורמת ויש לכלל61, דומה שהדבר ,

סניגור" נעשה קטיגור ,62"אי�

בשו� מוצאי� איננו הנ"ל, הפוסקי� ולדעת בעניננו, א�

במועדו הפסח קרב� את הקריב לא מישהו שא� מקו�,

לו יועיל לא שני שפסח שני, פסח על והסתמ� .63בזדו�,

הידוע לאמרתו בהתא� הוא זה מורי64דבר כ"ק של

איז "עס היא: שני פסח של שענינו ריי"צ, אדמו"ר וחמי

קע� מע� "פארפאל�", קיי� l`nניטא rl`"�פאריכט

אפשר אבוד, דבר לתק�).cinz(=אי�
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שסזֿח). ע' בהעלות� (אוה"ת אתהפכא

לקו"ת56) – ובארוכה א) (קמד, סכ"ו אגה"ק (בהגהה), ספ"מ תניא ראה

בעשי'. הוא שמקרא ואיל�) סע"א (ה, ויקרא

(57.12 הערה ש� ראה

ש�.58) ופרש"י א לה, ע"ז

ב.59) פה, יומא משנה

פי"א.60) אגה"ת

מכפר).61) ויוה"כ אחטא (לעני� ה"ב פ"ד יבו� הל' צפע"נ ראה

(6220 להערה שוה"ג לעיל ראה – לפסח (השיי� יצי"מ בעני� וג�

שאות� כ�, מצינו הפסח) חג – הפסח ע"ש נקרא דיצי"מ החג שכללות

רוצי� היו שלא mixvnnהרשעי� z`vl,פי"ד (שמו"ר אפלה ימי בשלשת מתו ,

ע"ז עובדי ואפילו הרשעי�, ששאר א� – כב) י, שמות רש"י ג.

יצאו יד) תשא תנחומא ב. קע, זח"ב כז. יד, שמות ראובני ילקוט (ראה

כי – ע"ז) לחטא כלל בער� אינו ממצרי� לצאת לא הרצו� (והרי ממצרי�

סניגור. נעשה קטיגור ואי� עצמו זה בעני� הוא ממצרי� לצאת לא הרצו�

מקבלי�63) כו' דחק א� "אבל פכ"ה): ח"א בתניא (וכ"ה ש� באגה"ת

נעלית דדחק שהתשובה די"ל ,16 הערה 1153 ע' ח"ד לקו"ש (וראה תשובתו"

בזה שאי� שני בפסח מעלה אבל .(61 הערה לעיל ראה – מיו"כ יותר

ואדרבא: מספיקי�"* ד"אי� העני� כל שני.deehvpמלכתחלה פסח להקריב

ואיל�. 122 ע' חי"ח לקו"ש וראה

הערה (ראה ליגאל רוצי� שאינ� הרשעי� גאולת בעני� שג� ולהעיר,

ע' ח"א לקו"ש בארוכה (וראה פעמי� כמה שדובר וכמו הוא. כ� – הקודמת)

(קוד� במצרי� "ש�", שדוקא נגאל", הי' לא ש� הי' "אילו בפירוש (252

אחרי כבר הוא שעכשיו (מכיו� העתידה בגאולה אבל נגאל, הי' לא מ"ת)

כז, (ישעי' וכמש"נ ממצרי�, נגאלו שלא הרשעי� סוג ג� כול�, יגאלו מ"ת),

גו' ובאו גו' והי' ד"ה וראה בירושלי�. גו' אשור באר� האובדי� ובאו יג):

תש"ג)**. ודתשרי וכו' (בלקו"ת

שהי'64) מי טמא, שהי' מי "אפילו ש� ממ"ש ולהעיר ש�. יו� היו�

העני� שמבאר – ברצונו" געווע� איז דאס אז "לכ�", אפילו או� רחוקה, בדר�

כ – רחוקהeheytדפ"ש בדר� או טמא שהי' בזה הי' כשזדונו – מקרא של

"אז כלq`c(וכהלשו� לפרט זה במאמר נחית דלא וי"ל ברצונו"). געווע� איז

בתושבע"פ. המובאי� ג� הפרטי�

,y"ta zcgein dlrn ik ± (mipta onwl d`x) `wec ipy gqtn `ed (bp 'r mei meid) (cea` xac oi` =) "'ek ol`tx`t oiiw `hip fi` qr" f` cenildy dn mb edfy ,l"ie (*

.d`ad dxrd d`xe .daxc`e "oiwitqn oi`"c oiprd lk dlgzkln dfa oi` ("xebipq dyrp xebihw oi`"c `xaqd jiiy dfay) envr gqtd zaxwd oipra 'id epecfyk mby

.zeny 'tl '` dgiy `"ig y"ewl dkex`a d`xe (**

•
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•
אגרות קודש

 ב"ה,  ח' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

האברך יוסף שי' מלמד

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' סיון, בו כותב אשר מקימים אגוד תלמידי הישיבות התימנים ותכלית האגוד, 

וכו', ושואל אם להצטרף לזה.

הנה בכגון דא, יש לחכות עד שיתברר בטוב פרצוף האגוד ועניניו, אשר לא תמיד תלוי אפילו ברצון 

של המיסדים ובפרט שגם רצון זה אינו ברור, וכמרז"ל אין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ובפרט באה"ק 

ת"ו יש להזהר ביותר מלהשתייך לאיזה ארגון ואגוד עד שיראו משך זמן בפעולותיו שרק אז אפשר לדעת 

מהותו מי הם הבעלי דיעה כו' - כאשר רואים במוחש ברור ענינם.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



oeiqכ 'hÎ'g ipyÎoey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� ח' ראשו� יו�
פרקא ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù øëæåä àìù óàå,fr 'nr cr.ãç àìåë

ïåéñ'è-'çéðù-ïåùàøíåé

סיו� ט' שני יו�
פרקב ,fr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå á ÷øô,154 'nr cr.äàéøáä

,äøBzaL úBøîàî äøNòa "ïáà" íL økæä àlL óàå- §©¤Ÿª§©¥¤¤©£¨¨©£¨¤©¨
dxyr" ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik

?dxezay "zexn`nïáàì úeiç CLîð ïë ét-ìò-óàdxyr"n ± ©©¦¥¦§¨©¨¤¤
,"zexn`n,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé ìòdtilgn zg` ze` - ©§¥¥¦§¦¥¦

ze`d :dnbecl ,dipyd z`

"l`,`"d ze`a ztlgzn s

,cg` `venn od odizy ik

,dneckeúBìbìbúnä©¦§©§§
íéðt íéøòL à"ìøa§§¨¦¨¦

,øBçàåzelblbznd - §¨
miz`n itl zetlgzne

,mipte` cg`e miyely

"xeg`e mipt" ly ote`a26,

,äøéöé øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨
ìzLnL ãòäøNòî ìL ©¤¦§©§¥¥£¨¨

ïäî CLîðå úBøîàî©£¨§¦§¨¥¤
óeøözeednd zeize`d ± ¥

àeäå ,"ïáà" íLsexiv ± ¥¤¤§
zelylzynd zeize`d

"zexn`n dxyr"n

od ,"oa`" dlnl zetxhvne

ìëa ïëå .ïáàä ìL Búeiç©¤¨¤¤§¥§¨
,íìBòaL íéàøápä©¦§¨¦¤¨¨
íäa íéàø÷pL úBîMä± ©¥¤¦§¨¦¨¤

,mi`xapdìaLãwä ïBL± ¦§©Ÿ¤
oeyld `id ycewd oeyl

± mlerd `xap day

ly ycewd oeyla zenyde

Îzety ody ,zexg` zetya enk `ly ± mzednl mixeyw mixacd

mya miieqn xacl `exwl ehilgd mc` ipay ,cala dnkqd

- ycewd oeyla mi`xapd mi`xwp mda zenyd ixd ± miieqnïä¥
ìzLnä ,øeacä úBiúBà ïääøNòî äâøãîì äâøãnî úBìL ¥¦©¦©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨¥£¨¨
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ïäî"zexn`n dxyr"n ±íéàøápä úðéçaî ãàî ìBãb ¯ ïîöò ¥¤©§¨¨§Ÿ¦§¦©©¦§¨¦

,íéièøtzeigd zeidln - §¨¦¦
,mi`xapd lyçk ïéàå§¥Ÿ©

íäa,miihxtd mi`xapa ± ¨¤
ìò àlà ,úeiçä ìa÷ì§©¥©©¤¨©
úeiçä ãøBiL éãé§¥¤¥©©

ìzLîeäâøãnî ìL± ¦§©§¥¦©§¥¨
,dlyäúeçt äâøãîì§©§¥¨§¨
,äpnîziyrp ef dcixie - ¦¤¨

úBøeîúe íéôelç éãé ìò©§¥¦¦§
úBàiøèîéâå ,úBiúBàä̈¦§¦©§¦¨
,úBiúBàä ïBaLç ïäL- ¤¥¤§¨¦

ici lr wx `l `id zeigd

,dipya zg` ze` selig

aeyig ici lr mb `l`

,ze`d oeaygìëeiL ãò± ©¤©
lkezy,zeigdíöîöúäì§¦§©§¥

úBeäúäìe Laìúäìe§¦§©¥§¦§©
epnî,zeigdn ±àøáð ¦¤¦§¨

øLà BîL äæå .éèøt§¨¦§¤§£¤
Bì eàø÷émyd ± ¦§§

,`xapl mi`xewyìaïBL ¦§
úeiçì éìk àeä ,Lãwä©Ÿ¤§¦©©
íL úBiúBàa íöîöîä©§ª§¨§¦¥

ìzLpL ,äæäøNòî ìL ¤¤¦§©§¥¥£¨¨
íäa LiL ,äøBzaL úBøîàî,"zexn`n dxyr"a ±úeiçå çk ©£¨¤©¨¤¥¨¤Ÿ©§©

BúBéçäìe ,ïéàî Lé àøáì,`xapd "yi"d z` ±,íìBòìrecn - ¦§Ÿ¥¥©¦§©£§¨
iptn df ixd ± ?df gk mda yiéøa àLã÷å àúéøBàcàeä C± §©§¨§ª§¨§¦

`ed jexa yecwde dxezdãç àlkyiy myke .cg` mlek md ± ª¨©
"zexn`n dxyr"l yi jk ,oi`n yi `exal d"awd ly egeka

."oi`"n "yi" `exal zeigde gekd dxezay

.á ÷øtlk `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
m` ,oky .ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap

oi`"l `xapd jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd

.`xapy iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,"qt`e
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïáà íù øëæåä àìù óàå
ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å
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.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�הצירו שער הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטי� – פ"ה" הצירו� ש' הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :

ה. פרק

oeiq 'h ipy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïàkî ,äpäåz` `xay iwl`d gekdy ,dzr cr xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
,ycgn ezeigdle e`xal ,`xapa cinz miiwzdl aiig `xapd

íéðénä úáeLz,mipinl daeyzd ±,íúeòè LøL éelâåly - §©©¦¦§¦Ÿ¤¨¨
yeciga mixteky dl`l `l `id ,o`k "mipin"a dpeekd .mipind

lr `xap mlerdy ,mlerd

,micen md jka ± `xead ici

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
éúôBîe úBúBàáe úéèøt§¨¦§§¥

,äøBzäjka mixtek md - ©¨
dgbyda gibyn d"awdy

,xevie `xap lk lr "zihxt"

zeze`a mb mixteke

;dxeza miaezkd miztenae

,jka mixtek ok` md recn

micen mdy zexnl

?mlerd z` `xa d"awdy

iptn df ixdíéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamd - §¦§¨©¥

zafekd mz`eeyda mireh

.jkl sqepa mb mireh mde

mz`eeyd itl mb ,oky

zxg` zeidl jixv zafekd

itk ,miayeg mdy itkn

:`ad xaqddn oaeny

ïéîãnLmieeyn mdy ± ¤§©¦
ék ,åéúBìeaçúå LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡§©§¨¦

Y éìk óøBvì àöé øLàk,one`d ici zgzn `vei ilkykáeL ©£¤¥¥©¥§¦
éøö éìkä ïéàék ,óøBvä éãéì C,ixdy ±åéãiL óà,one`d ly ± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦©¤¨¨
epîéä úB÷lñî,ilkdn ±Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå §ª¨¥¤§¥©©§¦©¨§©§¦

ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé øLàk Lnî Bîìöå,mieeyn ± §©§©¨©£¤¨¨¦¥©¥¨§©¦
.õøàå íéîL äNòî elàä íéìëqä`xa d"awdy ixg`y ± ©§¨¦¨¥©£¥¨©¦¨¨¤

,d"awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md oi` ,ux`e miny

miztenae zeze`ae zihxt dgbyda mixtek md okle ,m`xea

mb minrtle mi`xapd lr gibyn d"awdy mi`xnd dxezay

.mi`xapd rah z` ,miztene miqp ici lr ,dpynúBàøî çè Cà©¨¥§
,íäéðéò,z` -,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää ¥¥¤©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨
àeäL,yep`d dyrn ±,Liî Lémc`d xvei miiw xaky xacn - ¤¥¦¥

zkizgn xvepd ilk lr ,oldl `aend lynd itk ,ztqep dxivi

,miiw xaky xac `ed sqkdy ,sqkäpLnL ÷øz` one`d ± ©¤§©¤
äðeîzäå äøevä:xnegd ly ±úðeîúì óñk úëéúç úðeîzî ©¨§©§¨¦§©£¦©¤¤¦§©

,éìk,ze`ivnd ,ixdy ,dycg ze`ivn o`k xvi `ly oeeik ixd - §¦
dxevd mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw dzid ,ilkd ly xnegd

zn`a mda oi` ,sqkd zkizgn one`d xviy ilkd ly zipazde

zpzip `idy ,jk d`xap sqkd ze`ivn ,oky ,sqka yecig meyn

ycig `l mc`dy ixd ± milk ly zeipaze zexev ipin lka aevirl

jixv ,ezxivi ixg` ,ilkd oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig

cvik mi`ex mpi` "mipin"d eli`e ± eze` xviy mc`d icil wwcfdl

- ilk zxivi zeeydl xyt` i`Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤¥
.ïéàîeid `l md ,qt`e oi` eid md ,ux`de minyd e`xapy iptl ± ¥©¦

ixd ± iynn xac "yi" zpigaa eyrp md mzeedzd mre ,llk miniiw

oeeikne .llk mcewn miiw did `ly ycg xac o`k ycgzpy

,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn dxivi o`k zxvepy

`l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig xviy gekdy ,`eti`

xacd lhazi ± ok

.eze`ivnnàeäå± §
ux`e miny ly mzeedzda

,"oi`n yi"øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥
Cøc ìò óeñ íé úòéøwî¦§¦©©©¤¤

,ìLîici lr dzidy - ¨¨
éìBäLçeøa íiä úà 'ä C ¤¦¤©¨§©

äìélä ìk äfò íéã÷± ¨¦©¨¨©©§¨
mid z` rway gekd ,xnelk

micwd gexa yalzd

Bîk eávðå ,íénä eò÷aiå©¦¨§©©¦§¦§§
,äîBçëe ãðef `ly - ¥§¨

ekiynd `l mindy cala

mznixfamb `l` ,zirahd

.dxeva dnegk ecnrelàå§¦
òâøk çeøä úà 'ä ÷éñôä¦§¦¤¨©§¤©
íéøbðå íéøæBç íénä eéä -¨©©¦§¦§¦¨¦
,íòáèå íkøãk ãøBna©¨§©§¨§¦§¨
éìa äîBçk eî÷ àìå§Ÿ¨§¨§¦

,÷ôñmewn oi` ,xnelk - ¨¥
eid mindy ,llk aeygl

mdilr aeypl dwiqtn dzid gexdy ixg` dnegk micner mix`yp

dlrnln mixbipe mrahl mixfeg mind eid i`cea `l` ,dwfga

.dhnl,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk íb íéna äfä òáhäL óà©¤©¤©©¤©©¦©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦
,"yi" dyrp ± dfk rah did `ly ,"oi`" did mcewny mewnay -

df rahy ± `"hily iaxd yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp

yi" `xap `ed mb ,dnegk micner mpi`e cinz mixbipd ,mina

`xap mby `l` ,"oi`n yi" d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n

dwfgd gexdyk ixd .dnegk cenrl `le mixbip zeidl rahd mina

ycg xac xvepy ote`a df oi` ,dnegk ecnriy mind lr drityn

zeidl mind rah) cg` "yi" iepiy wx `l` ,"oi`n yi" ,ixnbl

ecnri mindy ick ,ok it lr s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l (mixbip

`exal ,df yecig lretd gekd lry gxkdd on ,yecig ly ote`a

zeyrl xicq ote`ae cinz dgxken gexd ± wqtd ila yecigd z`

,ef ezelirt rbxl wiqtn df gekyke ± dnegk micner mind z`

mby xacd giken ok m` .yecigd lhaznyeciga,"yi"n "yi" ly

itlke .yecigd z` `exaln wiqti `l ycgnd gekdy gxkdd on

`le "yin yi" d`ixa `ed mixbip zeidl mind rahy xaecy dn

,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py ,xnelk ± mina invr oipr

enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl mdilry gxkdd on

,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl

`l` ,"oi`n yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz lry ote`a

dn eli`e ,mewn qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi mr

"oi`n yi" d`ixa `ed envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy

enk ,mi`xap mpyiy dnn di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ±
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî

úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä
íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð
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כי oeiq 'h ipy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïàkî ,äpäåz` `xay iwl`d gekdy ,dzr cr xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
,ycgn ezeigdle e`xal ,`xapa cinz miiwzdl aiig `xapd

íéðénä úáeLz,mipinl daeyzd ±,íúeòè LøL éelâåly - §©©¦¦§¦Ÿ¤¨¨
yeciga mixteky dl`l `l `id ,o`k "mipin"a dpeekd .mipind

lr `xap mlerdy ,mlerd

,micen md jka ± `xead ici

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
éúôBîe úBúBàáe úéèøt§¨¦§§¥

,äøBzäjka mixtek md - ©¨
dgbyda gibyn d"awdy

,xevie `xap lk lr "zihxt"

zeze`a mb mixteke

;dxeza miaezkd miztenae

,jka mixtek ok` md recn

micen mdy zexnl

?mlerd z` `xa d"awdy

iptn df ixdíéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamd - §¦§¨©¥

zafekd mz`eeyda mireh

.jkl sqepa mb mireh mde

mz`eeyd itl mb ,oky

zxg` zeidl jixv zafekd

itk ,miayeg mdy itkn

:`ad xaqddn oaeny

ïéîãnLmieeyn mdy ± ¤§©¦
ék ,åéúBìeaçúå LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡§©§¨¦

Y éìk óøBvì àöé øLàk,one`d ici zgzn `vei ilkykáeL ©£¤¥¥©¥§¦
éøö éìkä ïéàék ,óøBvä éãéì C,ixdy ±åéãiL óà,one`d ly ± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦©¤¨¨
epîéä úB÷lñî,ilkdn ±Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå §ª¨¥¤§¥©©§¦©¨§©§¦

ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé øLàk Lnî Bîìöå,mieeyn ± §©§©¨©£¤¨¨¦¥©¥¨§©¦
.õøàå íéîL äNòî elàä íéìëqä`xa d"awdy ixg`y ± ©§¨¦¨¥©£¥¨©¦¨¨¤

,d"awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md oi` ,ux`e miny

miztenae zeze`ae zihxt dgbyda mixtek md okle ,m`xea

mb minrtle mi`xapd lr gibyn d"awdy mi`xnd dxezay

.mi`xapd rah z` ,miztene miqp ici lr ,dpynúBàøî çè Cà©¨¥§
,íäéðéò,z` -,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää ¥¥¤©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨
àeäL,yep`d dyrn ±,Liî Lémc`d xvei miiw xaky xacn - ¤¥¦¥

zkizgn xvepd ilk lr ,oldl `aend lynd itk ,ztqep dxivi

,miiw xaky xac `ed sqkdy ,sqkäpLnL ÷øz` one`d ± ©¤§©¤
äðeîzäå äøevä:xnegd ly ±úðeîúì óñk úëéúç úðeîzî ©¨§©§¨¦§©£¦©¤¤¦§©

,éìk,ze`ivnd ,ixdy ,dycg ze`ivn o`k xvi `ly oeeik ixd - §¦
dxevd mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw dzid ,ilkd ly xnegd

zn`a mda oi` ,sqkd zkizgn one`d xviy ilkd ly zipazde

zpzip `idy ,jk d`xap sqkd ze`ivn ,oky ,sqka yecig meyn

ycig `l mc`dy ixd ± milk ly zeipaze zexev ipin lka aevirl

jixv ,ezxivi ixg` ,ilkd oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig

cvik mi`ex mpi` "mipin"d eli`e ± eze` xviy mc`d icil wwcfdl

- ilk zxivi zeeydl xyt` i`Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤¥
.ïéàîeid `l md ,qt`e oi` eid md ,ux`de minyd e`xapy iptl ± ¥©¦

ixd ± iynn xac "yi" zpigaa eyrp md mzeedzd mre ,llk miniiw

oeeikne .llk mcewn miiw did `ly ycg xac o`k ycgzpy

,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn dxivi o`k zxvepy

`l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig xviy gekdy ,`eti`

xacd lhazi ± ok

.eze`ivnnàeäå± §
ux`e miny ly mzeedzda

,"oi`n yi"øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥
Cøc ìò óeñ íé úòéøwî¦§¦©©©¤¤

,ìLîici lr dzidy - ¨¨
éìBäLçeøa íiä úà 'ä C ¤¦¤©¨§©

äìélä ìk äfò íéã÷± ¨¦©¨¨©©§¨
mid z` rway gekd ,xnelk

micwd gexa yalzd

Bîk eávðå ,íénä eò÷aiå©¦¨§©©¦§¦§§
,äîBçëe ãðef `ly - ¥§¨

ekiynd `l mindy cala

mznixfamb `l` ,zirahd

.dxeva dnegk ecnrelàå§¦
òâøk çeøä úà 'ä ÷éñôä¦§¦¤¨©§¤©
íéøbðå íéøæBç íénä eéä -¨©©¦§¦§¦¨¦
,íòáèå íkøãk ãøBna©¨§©§¨§¦§¨
éìa äîBçk eî÷ àìå§Ÿ¨§¨§¦

,÷ôñmewn oi` ,xnelk - ¨¥
eid mindy ,llk aeygl

mdilr aeypl dwiqtn dzid gexdy ixg` dnegk micner mix`yp

dlrnln mixbipe mrahl mixfeg mind eid i`cea `l` ,dwfga

.dhnl,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk íb íéna äfä òáhäL óà©¤©¤©©¤©©¦©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦
,"yi" dyrp ± dfk rah did `ly ,"oi`" did mcewny mewnay -

df rahy ± `"hily iaxd yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp

yi" `xap `ed mb ,dnegk micner mpi`e cinz mixbipd ,mina

`xap mby `l` ,"oi`n yi" d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n

dwfgd gexdyk ixd .dnegk cenrl `le mixbip zeidl rahd mina

ycg xac xvepy ote`a df oi` ,dnegk ecnriy mind lr drityn

zeidl mind rah) cg` "yi" iepiy wx `l` ,"oi`n yi" ,ixnbl

ecnri mindy ick ,ok it lr s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l (mixbip

`exal ,df yecig lretd gekd lry gxkdd on ,yecig ly ote`a

zeyrl xicq ote`ae cinz dgxken gexd ± wqtd ila yecigd z`

,ef ezelirt rbxl wiqtn df gekyke ± dnegk micner mind z`

mby xacd giken ok m` .yecigd lhaznyeciga,"yi"n "yi" ly

itlke .yecigd z` `exaln wiqti `l ycgnd gekdy gxkdd on

`le "yin yi" d`ixa `ed mixbip zeidl mind rahy xaecy dn

,min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py ,xnelk ± mina invr oipr

enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn zeidl mdilry gxkdd on

,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl

`l` ,"oi`n yi" zcgein d`ixa oi` ely mewnd zqitz lry ote`a

dn eli`e ,mewn qtez `edy ote`a `linn `ed `xap zxivi mr

"oi`n yi" d`ixa `ed envr df rah `l` ,(jk epi` mixbip mindy

enk ,mi`xap mpyiy dnn di`x oldl cin owfd epax `ian jk lr ±

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî

úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä
íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð
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wifgiy xg` gekl wwcfdl ilan mnvrn micnerd ,dneg ,xiw

- mze`çeø éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäLwifgiy ± ¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©
,dze`;ïë Bðéà íénä òáhL ÷øzeidl `l rah yi minl m`e - ©¤¤©©©¦¥¥

hnl dlrnln mixbip zeidl `l` ,micner`ed df rahy ixd ,d

mina "oi`n yi" d`ixa

iwl`d gekdy ,ixd mnvr

xevil jixv did `l ,gexay

,"oi`n yi" dycg ze`ivn

ok iptl did `ly ycg xac

iepiy wx `l` ,mi`xapa

on ± ipy "yi"l cg` "yi"

rahl ,mixbip zeidl rahd

lr s`e ± dnegk dcinr ly

Î`lt meyn jka yi ok it

jk myly cr ,lecb yecig

`exal ycgn gekd gxken

m`ae) yecigd z` cinz

,(cin yecigd lhazn ± e`l

xnege lwe oky lkn ixd

,"oi`n yi" ly yecigay

lk ly mzeedzd dfy

iwl`d gekd lr ,mi`xapd

z` `exal ,mze` `xay

iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd ilae cinz yecigd

mincn mipindy dn ,zafekd d`eeydd itl mby ixd ± mz`ixa

yi" wx `idy mc` ly ezxivil ("oi`n yi") ux`e miny dyrn

ly ote`ae ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya mby xnel mikixv ,"yin

(dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl mind rahn enk) yecig

,aiign xak envr df xac ;icinz ote`a z`f ycgl gekd gxken

`exale `xapa cinz cenrl aiig `xapd z` `xay iwl`d gekdy

mb md ,mz`eeyday afkd lr sqepy ,jk .wqtd ila cinz eze`

yeciga cinz cenrl gxken epi` ycgnd gekdy mayga ,mireh

gxkdd on ,cala ipyl cg` "yi" iepiy ,seq mi zrixwa m`e ±

- wqtd ilae cinz yecigd z` `xai ycgnd gekdyïkL ìëå§¨¤¥
úàéøáa øîçå ì÷å,mi`xapd ±äìòîì àéäL ,ïéàî Lé §©¨Ÿ¤¦§¦©¥¥©¦¤¦§©§¨

änk úçà ìò ,óeñ íé úòéøwî øúBé àìôå àìôäå ,òáhäî¥©¤©§©§¥¨¤¤¥¦§¦©©©©©©¨
áeLé ¯ íBìLå ñç àøápä ïî àøBaä çk úe÷lzñäaL änëå§©¨¤§¦§©§Ÿ©©¥¦©¦§¨©§¨¨

éøö àlà .Lnî ñôàå ïéàì àøápäìòBtä çk úBéäì C± ©¦§¨§©¦¨¤¤©¨¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥
,`xapd z` deedndìòôpa,`xapa ±.Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz ©¦§¨¨¦§©£§©§

eàøáð íäaL úBøîàî äøNòî øeacä úBiúBà úðéça ïä ïäå§¥¥§¦©¦©¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§§
'ied mlerl" :weqtd xne` okl .mi`xapd ±jxac± "minya avp

cinz cenrl gxken ,`xapd z` `xay iwl`d gekd `edy ,xeaicd

le eze` `exal `xapa*ycgn ezeigd:øîàð äæ ìòådn lr - §©¤¤¡©
cenrl zgxken `xapd z` d`xay ziwl`d zeigdy ,lirl xaecy

xne` ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinzweqtd1:äiçî äzàå"§©¨§©¤
"ílk úàmi`xapd lk z`e ux`d z`e minyd z` dign dz` ± ¤ª¨

,weqtd zligza mixkfpd ± mkezayàlà "äiçî" éø÷z ìà©¦§¥§©¤¤¨
,"äeäî"(` ,r .a ,gn) d"lyae "dnkg ziy`x"a xn`p jk - §©¤

,"dign" xn`py zexnly

dign d"awdy dpeekd oi`

,mi`xapd z` cala

dzre mze` `xa dligzay

miig mdl ozep wx `ed

dnypdy dn enk ,cala

dpeekd `l` ,sebl zpzep

z` zycgn mb zeigdy `id

,`xapd ly eneiwLé eðéäc§©§¥
,ïéàîxacn miiw xac - ¥©¦

icrlae ,miiw did `ly

did `l ziwl`d zeigd

ici lre ,llk `vnp xacd

xac ,"yi" `ed xacd zeigd

.miiw"äzà"ådlnd ± §©¨
,"dz`"úBiúBàä úðéça ïä¥§¦©¨¦
ó"ìàîdpey`xd ze`d ± ¥©¤

- zeize`a,å"éz ãòå- §©¨
± zeize`a dpexg`d ze`d

,"dz`" dlnay 'zde '`d edfà"ääå,"dz`" zlnay ±àéä± §©¥¦
lr zfnex,ätä úBàöBî 'ä,xeaicd ly ze`vend zyng -øB÷î §©¤§
.úBiúBàäzeize`d ± "dz`"y ,"mlek z` dign dz`e" yexit edf ± ¨¦

od ,zeize`d xewn ,dlrnly ze`vend 'dn ze`ad ,dlrnly

yi" zeedzdy ,"oi`n yi" zeedzd ly ote`a mi`xapd lk zeign

cvn xwira d`a "oi`nzeize`dxi`nd xe`d cvn `le ,ici lr

.zeize`dBì ïéàL óàå,d"awdl ±Y óebä úeîc,`eti` ,cvik §©¤¥§©
d`a `wec odn xy`e ,dlrnl zeize`d oipr miiwy ep` mixne`

Î ?"oi`n yi" zeedzdd,"'ä øaãéå" :áeúkä øac àìî àø÷î éøä£¥¦§¨¨¥¦¥©¨©§©¥
,"'ä øîàiå",zeize` lye xeaic ly oipr -àéäåaezky dn ± ©Ÿ¤§¦

l dpeekd ,"'d xn`ie ,'d xacie"úBiúBà á"ëä úelbúä úðéça§¦©¦§©©¦
úBLaìúîe ,íéàéápì úBðBéìò,zepeilrd zeize`d ±íìëNa ¤§©§¦¦¦§©§§¦§¨

íúâOäå,mi`iapd ly ±,äàeápä äàøîamlkya wx `le - §©¨¨¨§©§¥©§¨
`l` ,mzbydaeáeúkL Bîk ,íøeaãå ízáLçîa íâå2'ä çeø" : §©§©£©§¨§¦¨§¤¨©

ì ìò Búlîe ,éa øacøòLa] ì"æ é"øàä áúkL Bîëe ,"éðBL ¦¤¦¦¨©§¦§¤¨©¨£¦©§©©
.[äàeápäyalzdl zekiiyd ,zeize` ly oipr dlrnl miiwy ,ixd ± ©§¨

.mi`iapd ly mxeaice mzaygna cräæ ïéòëe,jkl dnec ±àéä §¥¤¦
úBiúBàä úeLaìúä,dlrnly ±:áéúëãk ,íéàeøaaenk - ¦§©§¨¦©§¦§¦§¦

aezky3:åét çeøáe ,eNòð íéîL 'ä øáãa",e`xap ±,"íàáö ìk ¦§©¨©¦©£§©¦¨§¨¨
ly oipr `ed d`eapay enk ,"dt gex"e "xeaic" ly oipr df ixd -

'"d gex"e "xeaic"àéäL ÷ø`ed ,mi`xapa yalzn xeaicdy dn ± ©¤¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå
ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
áéúëãë íéàåøáá úåéúåàä úåùáìúä àéä äæ ïéòëå
àéäù ÷ø íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
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י� קריעת של בדוגמה השתמשות ידי על סו�, י� בקריעת וג� התורה במופתי הכופרי� ה"מיני�" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (*

ענה – ˘ËÈÏ"‡סו�? ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהמבאר המוסגר, מאמר מעי� זהו כ"א – להד"� אומרי� שהרי – אליה� מכוו� זה "אי� :˙Ó‡„ ‡·ÈÏ‡–

מסולקת בזה [כ� וכו' גדול פלא שזהו ולכ�˜È˘Â‡אי� כו' למעשה שו"א עושה ה' מעשה לדמות דאי� המאמיני� אצל ודוקא לכאורה עצומה

שאינו]". מוכיחה ה' שהולי� שקרי"ס אלא – שברא� אחרי לגמרי עצמאי� ו.1.מעשיו ט, ב.2.נחמיה כג, ב, ו.3.שמואל לג, תהלי�
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סיו� י' שלישי יו�
פרקג ,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá

ïåéñà"é-'ééòéáø-éùéìùíåé

סיו� י"א רביעי יו�

,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äæì ìùîäå,156 'nr cr.íéã÷äì

ìzLä éãé ìòäiNòì úBãøBiL ãò ,úBîeöòå úBaø úeìL ©§¥¦§©§§©©£©¤§©£¦¨
,úéðôeb,diyrd mlera - ¨¦

lra ipteb mler `edy

miipteb mi`xapïk ïéàM äî©¤¥¥
àéä íéàéápä úâOä± ©¨©©§¦¦¦

mleraúeìéöàa©£¦

:äàéøaä íìBòa úLaìúnädlbzne xi`n ,ef dpeilr dbixcnne - ©¦§©¤¤§¨©§¦¨
,mipt lk lr ,mxa .mi`iapl

zeize`d lr o`k xaecn

zeyalznd dlrnly

ote`a mzeigdl mi`xapa

.oi`n yi zeedzd ly

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

ly ote`a eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå-exaqedy §¨¡¤¨¥¤

iwl`d gekdy ,lirl

cinz "cenrl" gxken

ila eze` `exale `xapa

."yil oi`"n wqtdìk̈
ïéáé øác ìò ìékNî©§¦©¨¨¨¦

éà ,BøeLàìàøáð ìkL C ©£¥¤¨¦§¨
Léå`xapdy zexnl ± ¨¥

,"yi"l ,"ze`ivn"l d`xp

ixdáLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨
çk éaâì Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨§©¥Ÿ©

åét çeøå ìòBtäly ± ©¥§©¦
,d"awd,ìòôpaL-xaca ¤©¦§¨
,`xapdBúBà äeänä©§©¤

BàéöBîe ãéîzila ± ¨¦¦
,wqtd.Léì Lnî ïéàî± ¥©¦©¨§¥

xac ± "oi`" didiy mewnay

didy itk ± `vnpa epi`y

jixv iwl`d gekdy oeeik ± .miiw xac ,"yi" didi ± `xapy iptl

`xapd did ,df gek icrlae ,"yi"l "oi`"n `xapd z` `exal cinz

ly eze`ivn lk `ed iwl`d gekdy ixd ,"qt`e oi`"l jted

`ivnnd iwl`d gekd iabl melk `lk `ed `xapd `linne ,`xapd

.`xapd ly eze`ivn z` wqtd ilaäàøð ìòôðå àøáð ìkM äîe©¤¨¦§¨§¦§¨¦§¤
,úeLnîe Léì eðì-ipgex iwl` gekk `le ,iynne ize`ivn xack ¨§¥©¨

,calaúîçî eäæ,iptn ±øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî eðà ïéàL ¤¥£©¤¥¨©¦¦§¦§¥¥¨¨
ïéòì úeLø äðzð elà ìáà ,àøápaL åét çeøå 'ä çk úà¤Ÿ©§©¦¤©¦§¨£¨¦¦§¨§¨©¦

úà âéOäìe úBàøìBa òôBMä ,àøáð ìëaL úeiðçeøå úeiçä ¦§§©¦¤©©§£¦¤§¨¦§¨©¥©
Y åét çeøå 'ä ét àöBnîmipigane xya ipira mi`ex epiid eli` ¦¨¦§©¦

ipgex iwl` gek eze`a

zeize`d ,`xap lka rteyd

.'"d it `ven"näéä àìŸ¨¨
Bøîçå àøápä úeiîLb©§¦©¦§¨§¨§

Lnîe,eðéðéòì ììk äàøð B ©¨¦§¤§¨§¥¥
àeä ékzeynnde xnegd ± ¦

,`xapd lyúeàéöna ìèä¥©§¦
Lnî,qt`k aygp ±éaâì ©¨§©¥

,BaL úeiðçeøäå úeiçä©©§¨£¦¤
øçàî,oeeik ±éãòìanL ¥©©¤¦©§£¥

úeiðçeøä,`xapay ±äéä± ¨£¦¨¨
,`xapd,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨

éîé úLL íã÷ Bîk§Ÿ¤¥¤§¥
,Lnî úéLàøa-did f`y §¥¦©¨
;ynn "qt`e oi`"úeiðçeøäå§¨£¦
åéìò òôBMä,`xapd lr ± ©¥©¨¨

,åét çeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§©¦
ãéîz BàéöBnä Bcáì àeä§©©¦¨¦
äeäîe ,Léì ïéàå ñôàî¥¤¤¨©¦§¥§©¤

BúBàYxacl eze` dyere `xapd z` zniiwn ziwl`d zeigd

,iynn.úîàa Bãòìa ñôà ïk íàcaln ,melk zn`a `ed oi` ± ¦¥¤¤¦§¨¤¡¤
ze`ivnd `id ,`id wxy oeik ,eze` zniiwnd zipgexd zeigd

oi` ,zipgexd zeigd on sxd `ll `xapd ,`xapd eli`e ;zizin`d

zipgexd zeigdy dnn wx d`a eze`ivn lk ,oky .zizin` eze`ivn

.eze`ivn z` el dwiprne cinz ea "zcner"

äæì ìLnäåep`y ± §©¨¨¨¤
zexnl ,mi`xapdy ,mixne`

"yi"k epipira mi`xp mdy

ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e

,zizin` ze`ivn ,xac ly
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÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùäùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
ùîùä øåà åîë íøå÷î éáâì úåàéöîá íéìèá íä
àø÷ð åðéàå ùîî ñôàå ïéàì áùçðå úåàéöîá ìèáù
ïéàù íéîùä úçú ÷ø åøå÷îá àåäùë ììë ùé íùá
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oeiq a"i iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� י"ב חמישי יו�
פרקד ,156 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðä éë ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì

.øNa éðéòì äàøð øB÷nä ïéàL ÷ømi`vnp md zn`a ,j` ± ©¤¥©¨¦§¤§¥¥¨¨
- jk m`e ,mxewna cinz

íéìèa ïðéà änìå§¨¨¥¨§¥¦
?íøB÷îì úeàéöna± ©§¦¦§¨

ze`ivna mlehia oi` recn

ote`a ,mi`xapd ly

milha md ji` d`xiiy

"yi"k mi`xapd z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna

?"ze`ivn"keéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C-xiaqi owfd epax ©§¨¦¤¨¦§©§¦
`a df xacy ,`ad wxta

mevnv ly iwl`d gekdn

xe`d lr dqknd mlrde

ziwl`d zeigd lre

elkei mi`xapdy "lret"e

"yi"k ze`xidl

zn`ay zexnl ,"ze`ivn"ke.ze`ivna milha md

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

epi` `xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

"oi`"n cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn

d`xp `xapdy dne ;"yi"l

df ixd ,zeynne "yi"k epipirl

oi` eply xyad ipiray iptn

z` mibiyn ep` oi`e mi`ex ep`

ly lynak ± 'd xac z` ,exewn

uegn `edyk ,ynyd xe`

`l` ,ynyd xeck seba ,exewnl

`ed ,ux`d lr e` mlerd llga

:l`y jk lr ."yi"k f` d`xp

ynyd xe`y oeeik ,lyna mpn`

drya exewna `vnp epi` ok`

oaen ± ux`d lr xi`n `edy

,j` ;"yi"k d`xp `ed recn

cinz `vnp `xapd ixd ,lynpa

cnerd ,'d xac `edy ,exewna

,mxewnl ze`ivna milha mi`xapd oi` ,`eti` ,recn ± `xapd jeza cinz

,z`f oiadl ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze` aeygl mewn didi `ly ote`a

`id jkl daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl yiy owfd epax xn`

.mevnv ly iwl`d gekd

:áéúk äpä ékweqta aezk ±1:,"íéäìà 'ä ïâîe LîL ék"enk ± ¦¦¥§¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦
"obn"d enke ,ely 'ied mya d"awd epl xi`n jk ,dxi`n ynydy

.ely miwl` mya d"awd epilr obn jk ,gihane xneydLeøt± ¥
dlnd"ïâî"dzece` ynyl zekiiy el oi`y mzq obnl dpeekd oi` ± ¨¥

`l` ,weqta xaecnLîMì ÷zøð àeäick ±eìëeiL ,ïâäì ©§¨©¤¤§¨¥¤§
,Bìáñì úBiøaäyi ,ynyd ipxw z` helwl elkei mi`xapdy ick ± ©§¦§¨§

.ynyd xe` z` helwl mi`xapl xyt`nd ,wizxpe "obn" ynyl dl

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk2-Ceøa-LBãwä àáì ãéúòì" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¤¨¦¨Ÿ©¨¨
."'eë da ïéðBcð íéòLø ,d÷zøpî änç àéöBî àeämiryxd ± ¦©¨¦©§§¨§¨¦¦¦¨

dxe` z` z`yl milbeqn eidi `ly oeeik dngd zervn`a eyprii

,xe`d z` z`yl elkeiy cala ef `l) miwicve ± ynyd ly wfgd

xn`nn mi`ex ± ynyd xe` ici lr `txidl (elkei ,efn dxizi `l`

dfz` lawl xyt`nd "wzxp"e "obn" yi ynyly ,l"f epinkg ly

.ynyd xe`,LîMä ãòa ïâî ÷zøpäL Bîëemc`d ipa elkeiy ± §¤©©§¨¥¥§©©¤¤
,dxe` z` lawlì ïâî "íéäìà" íL Ck.àeä-Ceøa ä"éåä íL± ¨¥¡Ÿ¦¨¥§¥£¨¨¨

z` lawl mi`xapd elkeiy

,dfe ± .'ied my ly xe`d

obne yny ik" yexit ,`eti`

`ed 'ied my :"miwl` 'ied

mye ,"yny"d lynk

ly xe`d lr oibn "miwl`"

eze` lawl elkeiy 'ied my

lr ,wzxpd ,"obn"d enk ±

xiaqi owfd epax .ynyd

ly xe`d wewf recn ,oldl

elkeiy ick "obn"l 'ied my

:eze` lawlä"éåä íLc± §¥£¨¨
,dedn oeylnBLeøt¥

ïéàî ìkä úà äeänL¤§©¤¤©Ÿ¥©¦
,Léì±x"enc` w"k zxrd §¥

`"hily"ded" zeize`d yly od el` ± "ded zaiz ± zeize`d edf" :

,dedn oeyln "ded" dlnd z` zeaikxnd '"ied" mynã"eiäå± §©
,'ied myayúLnLîdxen ±ìa àéäL älòtä ìòäåä ïBL §©¤¤©©§ª¨¤¦¦§Ÿ¤

,ãéîúå`l` ,mrt i` wx dzid `l dlertdy ,xnel mivexyk ± §¨¦
d`xnd xac ,dlertdÎzlnl c"ei ze`d z` mitiqen ,cinz zkynp

.dlertd zeicinz lré"Lø Løôãk,i"yx yxtny enk ±ìò ¦§¥©©¦©
÷eñt3,"íéîiä ìk áBià äNòé äëk" :`l` "dyr" aezk `l ± ¨¨¨©£¤¦¨©¨¦

zernyn `id mb jk .jk dyer did cinzy zexedl ,c"eia ,"dyri"

,"yil oi`n" lkd z`ixa ,'"ied" ly dlertdy ,'ied my ly c"eid

;"oi`n yi" lkd z` d"awd `xea cinzy ,zicinz `idúeiçä eðéäå§©§©©
,Bçeøå 'ä ét àöBnî íéàeøaä ìëa Lnî òâø ìëa òtLpä©¦§¨§¨¤©©¨§¨©§¦¦¨¦§

äeäîeíäì éc àì ék ,òâø ìëa Léì ïéàî íúBà,mi`exal ± §©¤¨¥©¦§¥§¨¤©¦Ÿ©¨¤
,äæa íéîi÷ úBéäì úéLàøa éîé úLLa eàøápM äîa`l` ± §©¤¦§§§¥¤§¥§¥¦¦§©¨¦¨¤

,"yi"l "oi`"n ycgn cinz `xaidl md migxkenøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
.ìéòìmd epnne ,mi`xapl xi`n dxe`y ,'ied my ly "yny"d edf ± §¥

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

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå
:íéã÷äì êéøö

éë ã ÷øôíéäìà 'ä ïâîå ùîù éë áéúë äðä
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.øNa éðéòì äàøð øB÷nä ïéàL ÷ømi`vnp md zn`a ,j` ± ©¤¥©¨¦§¤§¥¥¨¨
- jk m`e ,mxewna cinz

íéìèa ïðéà änìå§¨¨¥¨§¥¦
?íøB÷îì úeàéöna± ©§¦¦§¨

ze`ivna mlehia oi` recn

ote`a ,mi`xapd ly

milha md ji` d`xiiy

"yi"k mi`xapd z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna

?"ze`ivn"keéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C-xiaqi owfd epax ©§¨¦¤¨¦§©§¦
`a df xacy ,`ad wxta

mevnv ly iwl`d gekdn

xe`d lr dqknd mlrde

ziwl`d zeigd lre

elkei mi`xapdy "lret"e

"yi"k ze`xidl

zn`ay zexnl ,"ze`ivn"ke.ze`ivna milha md

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

epi` `xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

"oi`"n cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn

d`xp `xapdy dne ;"yi"l

df ixd ,zeynne "yi"k epipirl

oi` eply xyad ipiray iptn

z` mibiyn ep` oi`e mi`ex ep`

ly lynak ± 'd xac z` ,exewn

uegn `edyk ,ynyd xe`

`l` ,ynyd xeck seba ,exewnl
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,j` ;"yi"k d`xp `ed recn

cinz `vnp `xapd ixd ,lynpa

cnerd ,'d xac `edy ,exewna
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ïéàî ìkä úà äeänL¤§©¤¤©Ÿ¥©¦
,Léì±x"enc` w"k zxrd §¥

`"hily"ded" zeize`d yly od el` ± "ded zaiz ± zeize`d edf" :
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.dlertd zeicinz lré"Lø Løôãk,i"yx yxtny enk ±ìò ¦§¥©©¦©
÷eñt3,"íéîiä ìk áBià äNòé äëk" :`l` "dyr" aezk `l ± ¨¨¨©£¤¦¨©¨¦

zernyn `id mb jk .jk dyer did cinzy zexedl ,c"eia ,"dyri"

,"yil oi`n" lkd z`ixa ,'"ied" ly dlertdy ,'ied my ly c"eid

;"oi`n yi" lkd z` d"awd `xea cinzy ,zicinz `idúeiçä eðéäå§©§©©
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סיו� י"ג שישי יו�

,hr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

ote`a xi`nd 'ied xe` zpigan ,mxa ."yil oi`n" rbx lk mixvep

mey zi`xp dzid `le ixnbl ze`ivna milha mi`xapd eid ,ielb

`xapd z` deednd ziwl`d zeigdyk ,ixdy .`xap ly ze`ivn

f` zi`xp `l ,dlbzn

myl .`xapd ly eze`ivn

my ly "obn"d yxcp jk

xe`d lr xizqnd ,miwl`

ielb didi `ly ,'ied my ly

xyt`zn jke ,`xapl

envr z` yibxdl `xapl

cxtp xac `ed eli`k

`xapd aygp f`e ,i`nvre

.oldl xaqeiy itk ,"yi"le "ze`ivn"lìL åéçáL øecña ,äpäå§¦¥§¦§¨¨¤
áéúk àeä-Ceøa-LBãwä4:"ìBãbä" Leøôe ,"'eë øBabä ìBãbä" ©¨¨§¦©¨©¦¥©¨

ïéàì íéàeøáe úBîìBòä ìëa úeiçä úeèMtúäå ãñç úcî àéä¦¦©¤¤§¦§©§©©§¨¨¨§¦§¥

íéàeøa úBéäì ,úéìëúå õ÷eedziy ick ±íéîi÷å Léì ïéàî ¥§©§¦¦§§¦¥©¦§¥§©¨¦
,ípç ãñçamd ,e`l m` oiae jkl mie`x md m` oia ± d"awd ly ± §¤¤¦¨

.cala d"awd ly ecqgn miniiwúàø÷ðå,cqgd zcn ±ék ,"älãb" §¦§¥§ª¨¦
y ,iptn ±ìL Búlãbî äàä¨¦§ª¨¤

àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä©¨¨
ìBãb ék ,Bîöòáe BãBáëa¦§§©§¦¨
,ø÷ç ïéà Búlãâìå 'ä± §¦§ª¨¥¥¤

,leab dl oi`y iptnïëìå§¨¥
úeiç ïk íb òétLî©§¦©©¥©
Léì ïéàî úeeäúäå§¦§©¥©¦§¥
,õ÷ ïéà íéàeøáe úBîìBòì§¨§¦¥¥

iptn ±áBhä òáhLdf ± ¤¤©©
,mvra aehyáéèäìzcn zpigan :dlrnl mb jk ,mixg` mr ± §¥¦

ecqg rtyez mdl ,mi`xap eedziy yxcp d"awd ly aehde cqgd

.ezeige

Bæ äcnL Bîk ,äpäåzehytzd epiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
,"yi"l "oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeigBçáL àéä¦¦§

,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìLcala jxazi ea wxy ± ¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiwïéàî Lé àøáì àøáð íeL úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤¦§¨¦§Ÿ¥¥©¦

,BúBéçäìe`aend itk ± §©£
yxcna5eid eli`y ,

,mler i`exa lk mivawzn

`exal mzexyt`a did `l

"yezi" ly spk `l mb

,oky ;dnyp ea qipkdle

`xead wiga wx `ed df xac

ef dcn ."oi`"n "yi" `exal

gekn wx `l dlrnl `id

dlrnl mb `l` ,mi`xapd

oiadl ,mi`xapd lkyn

itk ± ef dcn biydle

:oldl xaqenyBæ äcî íâå§©¦¨
"yi" `exal ,cqg ly ±

,"oi`"näìòîì àéä¦§©§¨
íéàeøaä ìk úìkNäî¥©§¨©¨©§¦

ìékNäì àøáð íeL ìëNa çk ïéàL ,íúâOäå,dnkgd geka ± §©¨¨¨¤¥Ÿ©§¥¤¦§¨§©§¦
âéOäìe,dpiad geka ±ïéàî Lé àøáì dzìëéå Bæ äcî §©¦¦¨¦¨§¨¦§Ÿ¥¥©¦

ìëOî äìòîlL øác àeä ïéàî Lé äàéøaä ék ,BúBéçäìe§©£¦©§¦¨¥¥©¦¨¨¤§©§¨¦¥¤
àéä ék ,íéàøápä,"oi`"n "yi" zeedzdd ±ìL Búlãb úcnî ©¦§¨¦¦¦¦¦©§ª¨¤

,¯ åéúBcîe àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwäå ,àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä©¨¨§©¨¨¦¨
àúéàãk ,èeLt úecçàaezky itk ±LBãwä øäfa6eäéà"c ©§¨¦§¦¨©Ÿ©©¨§¦

,"ãç éäBîøâemd (eizecn ,xnelk) eizegeke eilke jxazi `edy ± §¨¦©
;cg` xacBàøBa âéOäì àøáð íeL úìëéa ïéàL íLëe± §¥¤¥¦Ÿ¤¦§¨§©¦§

,d"awd z` ,xnelkìBëé Bðéà Ck,lbeqn epi` `xapd ly elky ± ¨¥¨
.åéúBcî âéOäìcg` xac od eizecn ,xen`k ,oky ,d"awd ly ± §©¦¦¨

i`y myke ,jxazi ez`

,jxazi eze` biydl xyt`

z` biydl xyt` i` jk

df lk ± .eizegeke eizecn

± cqgd zcnl xy`a

gkd zehytzde zelbzd

± "oi`"n "yi" `exal iwl`d

zcnl xy`a mb xacd jke

,mevnvde dxeabd

lr xizqdl dritynd

dlbzi `ly iwl`d gekd

z`f `lel ixdy ,`xapa

ezeyi xnelk ,`xapd did

lhazn ,ezeynne

gxkdd one ;ze`ivna

,ieqikde mevnvd didiy

iwl` gek mby ,`xapdn `agen didi iwl`d gekdydfmevnv ly

:oldl xaqeiy itke ± mi`xapd lkyn dlrnl `ed mlrdeBîëe§
,Búlãb úcî âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL,d"awd ly ± ¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦¦©§ª¨

,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì úìëéä àéäL,dlecbd zcnn d`ad ± ¤¦©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦§©£
,cqgd zcn:áéúëãkaezky enk ±7:Ck ¯ "äðaé ãñç íìBò" §¦§¦¨¤¤¦¨¤¨

Bzìëéa ïéà Lnî,`xapd ly ±ìL Búøeáb úcî âéOäì ©¨¥¦¨§§©¦¦©§¨¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì

ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
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ב.4. סט, יומא ראה עשרה. שמונה ועוד.5.בתפילת ה. ו, ואתחנ� ספרי יד. פל"ט, ב"ר רפ"ז. סנהדרי� ירושלמי זהר6.ראה התיקוני הקדמת

ב). ג.7.(ג, פט, תהלי�

oeiq c"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� י"ד קודש שבת יו�

,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä 'éçá äðäå],158 'nr cr.ç"éì

úcî àéäL ,àeä-Ceøa-LBãwä,geke ±úòéðîe íeöîvä ©¨¨¤¦¦©©¦§§¦©
,Búlãbî úeiçä úeèMtúä,jxazi ±ìò úBlbúäìe ãøélî ¦§©§©©¦§ª¨¦¥¥§¦§©©

éelâa íîi÷ìe íúBéçäì íéàøápäly mevnvde dxeabd zcn ± ©¦§¨¦§©£¨§©§¨§¦
`l (`xapd z` zniiwne dignd) ziwl`d zeigdy zlret d"awd

,`xapl dielb didzíà ék¦¦
didz zeigdy ±øzñäa§¤§¥

øzzñî úeiçäL ,íéðẗ¦¤©©¦§©¥
óeb elàëe ,àøápä óeba©©¦§¨§¦

àeä àøápäk d`xp ±øác ©¦§¨¨¨
,Bîöò éðôaeli`ke ±Bðéàå ¦§¥©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d

øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨
àeä àlà ,LîMäî± ¥©¤¤¤¨

k d`xp.Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
Bðéà úîàaL óàå± §©¤¤¡¤¥

,`xapd,Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
àlà,`ed ±Bîk ¤¨§

øBàä úeèMtúä¦§©§¨
,LîMäî`ed `xapd jk ± ¥©¤¤

,exewna lelk `xapdy oeeike ;iwl`d "oi`"d ,exewnn zehytzd

xe`d enk ,iwl`d geka`vnp `edy dryajezaxac did ,exewn

xe`y dcn dze`a ,ze`ivna lha didi `xapdy ritydl jixv df

`id ze`ivna elehia i`l daiqd j` ,exewna ze`ivna lha ynyd

- iptníB÷î ìkîexewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ± ¦¨¨
,cala,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä ïä,lekiak ±øLà ¥¥§¨¤©¨¨£¤

,ìBëé ìkxe` epnn jyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± Ÿ¨
xe`d z` milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige

- zeigdeåét çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©¦
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìezexnly jk ± §©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦

lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed `xapdy

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xii `l` ,ze`ivna z`f lkaìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤
-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäî âéOäì àøáð íeL¦§¨§©¦¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©

ïë-ét,xzqdde mevnvd zexnl ±ïéàî àøáð àøápä óeb,Léì ¦¥©¦§¨¦§¨¥©¦§¥
:jtidl zeidl ixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl ick ,dxe`kly ±

`le zelbzd `id zeedzd ixdy ,iwl`d gekd ly zelbzdd

zelbzd ± cg` cvn :cgi mixacd ipy md ,`eti` ,cvik ± dxzqd

ly exzqde enevnv ± ipy cvne ,`xapd z` zeedl iwl`d gekd

lha `xapd ixd did xzzqi `l eli`y iptn ± ?iwl`d gekd

df ixd ok m`e ,ze`ivna

`xap ly lky meyy oipr

,biydl leki epi`ïéàL Bîk§¤¥
àøáð íeL ìëNa úìëé§Ÿ¤§¥¤¦§¨
äàéøaä úeäî âéOäì§©¦¨©§¦¨

.Léì ïéàî`ed oi` jk ± ¥©¦§¥
mevnvd z` biydl leki

`xapdy lrete xizqnd

."ze`ivn"k ze`xidl lkei

df xacy ,xaqedy dn itl

"yi"k d`xp `xapdy

gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e

dlrnly mevnvde dxeabd

el yiy myky meyn ±

xe` zelble xi`dl zlekid

zlekid mb el yi jk ,zeige

xe`d z` xizqdle mvnvl

;izin` `ed mlrdde mevnvdy aeygl dxe`kl xyt` ± zeigde

"yi"l mnvr mi`ex mi`xapd wx `ly aeygl xyt` ,xnelk

d ,d"awd iabl mby `l` ,"ze`ivn"e,"ze`ivn"e "yi" `ed `xap

`ed ,`xapl qgiae ,xizqnd mevnvd gek ici lr `a `edy oeeikn

,xiaqne oldl owfd epax cin oiivn ± exewnl uegn `edy enk

mevnvd geke ,zeigde xe`d z` zelbl ielibd gek ,mdipyy

edf ,oky ± cg` xac zn`a mdipy md ,zeigde xe`d z` xizqdl

cg` oipr md myxyae zilkza micge`nd ,ilke xe` ly oiprd

z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe ± ixnbl

`xwp df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miig gxe` jexr ogleya

eze` md ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik

mdipy md mevnvd geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr"

iabl wx `ed xzqdd ;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac

`l la` ,"ze`ivn"e "yi"l e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd

.dlrnl iabl

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLaoipr `idy ± §¥
;ielibe xe` lyBîkL¤§

äî ìò äqëî éìkäL¤©§¦§©¤©©
úðéça Ck ¯ BëBúaM¤§¨§¦©
øézñîe äqëî íeöîvä©¦§§©¤©§¦
;òôBMä úeiçäå øBàä± ¨§©©©¥©

lr xizqne dqkn mevnvd

,d`xiz `l zewl`dy ,mi`xapl rteyd iwl`d zeigde xe`d

,úBiúBàä ïä ïä íéìkäåoditelig e` ,"zexn`n dxyr" ly ± §©¥¦¥¥¨¦
zetlgzn zeize`y itk)

dxyr"e (zexg` zeize`a

zeigd md "zexn`n

z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`dúBiúBà 'ä¦

,C"ôöðî,"zeletk" ody ±
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
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כז oeiq c"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיו� י"ד קודש שבת יו�

,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä 'éçá äðäå],158 'nr cr.ç"éì

úcî àéäL ,àeä-Ceøa-LBãwä,geke ±úòéðîe íeöîvä ©¨¨¤¦¦©©¦§§¦©
,Búlãbî úeiçä úeèMtúä,jxazi ±ìò úBlbúäìe ãøélî ¦§©§©©¦§ª¨¦¥¥§¦§©©

éelâa íîi÷ìe íúBéçäì íéàøápäly mevnvde dxeabd zcn ± ©¦§¨¦§©£¨§©§¨§¦
`l (`xapd z` zniiwne dignd) ziwl`d zeigdy zlret d"awd

,`xapl dielb didzíà ék¦¦
didz zeigdy ±øzñäa§¤§¥

øzzñî úeiçäL ,íéðẗ¦¤©©¦§©¥
óeb elàëe ,àøápä óeba©©¦§¨§¦

àeä àøápäk d`xp ±øác ©¦§¨¨¨
,Bîöò éðôaeli`ke ±Bðéàå ¦§¥©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d

øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨
àeä àlà ,LîMäî± ¥©¤¤¤¨

k d`xp.Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
Bðéà úîàaL óàå± §©¤¤¡¤¥

,`xapd,Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
àlà,`ed ±Bîk ¤¨§

øBàä úeèMtúä¦§©§¨
,LîMäî`ed `xapd jk ± ¥©¤¤

,exewna lelk `xapdy oeeike ;iwl`d "oi`"d ,exewnn zehytzd

xe`d enk ,iwl`d geka`vnp `edy dryajezaxac did ,exewn

xe`y dcn dze`a ,ze`ivna lha didi `xapdy ritydl jixv df

`id ze`ivna elehia i`l daiqd j` ,exewna ze`ivna lha ynyd

- iptníB÷î ìkîexewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ± ¦¨¨
,cala,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä ïä,lekiak ±øLà ¥¥§¨¤©¨¨£¤

,ìBëé ìkxe` epnn jyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± Ÿ¨
xe`d z` milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige

- zeigdeåét çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©¦
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìezexnly jk ± §©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦

lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed `xapdy

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xii `l` ,ze`ivna z`f lkaìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤
-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäî âéOäì àøáð íeL¦§¨§©¦¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©

ïë-ét,xzqdde mevnvd zexnl ±ïéàî àøáð àøápä óeb,Léì ¦¥©¦§¨¦§¨¥©¦§¥
:jtidl zeidl ixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl ick ,dxe`kly ±

`le zelbzd `id zeedzd ixdy ,iwl`d gekd ly zelbzdd

zelbzd ± cg` cvn :cgi mixacd ipy md ,`eti` ,cvik ± dxzqd

ly exzqde enevnv ± ipy cvne ,`xapd z` zeedl iwl`d gekd

lha `xapd ixd did xzzqi `l eli`y iptn ± ?iwl`d gekd

df ixd ok m`e ,ze`ivna

`xap ly lky meyy oipr

,biydl leki epi`ïéàL Bîk§¤¥
àøáð íeL ìëNa úìëé§Ÿ¤§¥¤¦§¨
äàéøaä úeäî âéOäì§©¦¨©§¦¨

.Léì ïéàî`ed oi` jk ± ¥©¦§¥
mevnvd z` biydl leki

`xapdy lrete xizqnd

."ze`ivn"k ze`xidl lkei

df xacy ,xaqedy dn itl

"yi"k d`xp `xapdy

gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e

dlrnly mevnvde dxeabd

el yiy myky meyn ±

xe` zelble xi`dl zlekid

zlekid mb el yi jk ,zeige

xe`d z` xizqdle mvnvl

;izin` `ed mlrdde mevnvdy aeygl dxe`kl xyt` ± zeigde

"yi"l mnvr mi`ex mi`xapd wx `ly aeygl xyt` ,xnelk

d ,d"awd iabl mby `l` ,"ze`ivn"e,"ze`ivn"e "yi" `ed `xap

`ed ,`xapl qgiae ,xizqnd mevnvd gek ici lr `a `edy oeeikn

,xiaqne oldl owfd epax cin oiivn ± exewnl uegn `edy enk

mevnvd geke ,zeigde xe`d z` zelbl ielibd gek ,mdipyy

edf ,oky ± cg` xac zn`a mdipy md ,zeigde xe`d z` xizqdl

cg` oipr md myxyae zilkza micge`nd ,ilke xe` ly oiprd

z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe ± ixnbl

`xwp df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miig gxe` jexr ogleya

eze` md ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik

mdipy md mevnvd geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr"

iabl wx `ed xzqdd ;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac

`l la` ,"ze`ivn"e "yi"l e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd

.dlrnl iabl

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLaoipr `idy ± §¥
;ielibe xe` lyBîkL¤§

äî ìò äqëî éìkäL¤©§¦§©¤©©
úðéça Ck ¯ BëBúaM¤§¨§¦©
øézñîe äqëî íeöîvä©¦§§©¤©§¦
;òôBMä úeiçäå øBàä± ¨§©©©¥©

lr xizqne dqkn mevnvd

,d`xiz `l zewl`dy ,mi`xapl rteyd iwl`d zeigde xe`d

,úBiúBàä ïä ïä íéìkäåoditelig e` ,"zexn`n dxyr" ly ± §©¥¦¥¥¨¦
zetlgzn zeize`y itk)

dxyr"e (zexg` zeize`a

zeigd md "zexn`n

z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`dúBiúBà 'ä¦

,C"ôöðî,"zeletk" ody ±
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
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.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
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oeiqכח c"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xaqeny itke ,zeize`d rax` x`ya jke ,ziteq 'j epyie 'k epyi

- ik ,zeize`d yxey od el` zeletk zeize` "dlaw"a'ä ïäL¤¥
úBøeáb,dxeabd zepiga yng od el` ±úBãéøôîe úB÷lçîä §©§©§©§¦

,úBiúBà á"ë úeeäúäì ätä úBàöBî 'äa ìBwäå ìáääitk ± ©¤¤§©§§©¤§¦§©¦
,zeinyba dnbecl xacdy

"dtd ze`ven 'd" ici lry

lgznlewd lad lcape w

zeize` ly zecxtp zexadl

zeipgexa mb jk ± miline

zexeab 'd opyiy ,dlrnl

a"k oipr zexveid ,dlrnl

,zepeilr zeize`'ää LøLå§Ÿ¤©
àeä úBøeábdpigad ± §

"dlaw"a z`xwpd,"àúéðBcø÷c àðéöea"dlnd yexit ± ¦¨§©§¦¨
ly dpiga efy epiide ,mlrde jyeg `ed ,zinx`a "`zipecxw"

,xe`n dlrnly jyege mlrdàéäLzpiga ±äàlò äøeáb ¤¦§¨¦¨¨

,"ïéîBé ÷ézò"c,xzkd zeinipta ±ïk íb àeä íéãñçä LøLå± §©¦¦§Ÿ¤©£¨¦©¥
zpigaïç éòãBéì òeãik ,"ïéîBé ÷ézò"c ãñç8reci xacdy itk ± : ¤¤§©¦¦©¨©§§¥¥

ly mevnvd mby oeike .dlawd zxez ,dxzqpd dnkgd icnell

,"oinei wizr"a cg` myxy ,iwl` zeige xe` ly ielibd mbe zeize`

mevnvdy xacd oaen

dxzqd mpi` xzqdde

oi`" ,xen`k ,oky ,zizin`

m` ,"mvr lr xizqn mvr

ef oi` ,cg` "mvr" md

`vei `linn .dxzqd

,xzqdde mevnvdy

gekdy ick mixizqnd

`xapd z` deednd iwl`d

wx `l` ,e"g dlrnl iabl llk dxzqd meyn mda oi` ,d`xii `l

,"ze`ivn"e "yi"k d`ixad z` e`xi mdy ,cala mi`xapd iabl

.exewn iabl ze`ivna `xap lk lha xac ly ezin`l eli`e
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã
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ה.8. פרק בסו� הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי סיו�

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט ּפלַאץ, 
וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת אגוז 
)בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש קען זיך 

אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ּבֹו  ׁש, ׁשֶ רּוְך הּוא )ְמקֹום ִמְפּגָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ינּוְנָיא" ׁשֶ ל "ּגִ ֲעֹרֶבת ׁשֶ ִמי הּוא ּתַ ׁשְ ה ַהּגַ ָהעֹוָלם ַהּזֶ
ַהּכֹוֵלל[  ִעם  'ֱאגֹוז'  ה  ּלָ ]=ַהּמִ ֱאגֹוז"  ת  ְו"ִגּנַ ְבָרִאים(  ַהּנִ ִחיר  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה' 
ֶרְך  ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ א ֵחְטא( . ְוַהּשֵׁ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ

ים. ַחּיִ ּבַ

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. די 
אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי משנה 
)בעל־פה( איז א "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות ווָאס מען וועט חזר'ן וואו 
מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די פארבינדונג 
זייער שווער צו געפינען  איז  איז אותיות נשמה. עס  ישראל מיט קוב"ה. משנה  פון 
די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה כללית און 

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח

היום יום . . . 

יום 
שני
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד



כט היום יום . . . 

דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י בריינגען. און 
עס פעלען אויס די ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח, ווָאס מען וועט 

פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ָך ּבַ ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ת ַהּשִׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ִמיָרה ּפְ ָלִלית ּוׁשְ ִמיָרה ּכְ ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ים ְלַהּבִ ּלִ ה ְמֹאד ִלְמֹצא ֶאת ַהּמִ ָמה. ָקׁשֶ ָנה ִהיא אֹוִתּיֹות ְנׁשָ ִריְך הּוא. ִמׁשְ א ּבְ ָרֵאל ִעם קּוְדׁשָ ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ָרִטית, ׁשֶ ִמיָרה ּפְ ָלִלית ּוַבׁשְ ִמיָרה ַהּכְ ׁשְ ֵרְך, ּבַ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ יֹוֵתר, ּבְ דֹוָלה ּבְ ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת ַהּגְ
ְגְרמּו  ּיִ ֶדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֹ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִלי,  ִמּכְ לּול  ּכָ ֵנר  ֵנרֹות.  ְקרּוִיים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ...ּבְ ִליִחידּות:  ְנסֹו  ִהּכָ ּבְ ְלֶאָחד  ָעָנה  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר  ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ִתיָלה, ׁשֶ ּפְ
ית ֶאת ָהֵאׁש  ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ְדִליק; ַעל ְיֵדי ַהּכָ ְלָך ַהּמַ

ָהֱאֹלִקי.

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט א 
השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק שכלי, 

איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ֶרְך ַהֲחִסידּות,  ל ֲעבֹוַדת ה' ַעל ּדֶ ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ "ּב[: ּבְ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ת  ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה' – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ
י,  ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ִתים ּבַ ַהּמֵ
ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאֹלִקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ְכִלית – ֲהֵרי זֹו ּתְ ַהּשִׂ

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה



היום יום . . . ל

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַבּה ָהֲאִמּתִ ַעל ַהּגֹ

ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ַמח ֶצֶדק" ָהָיה יֹוֵדַע ּבַ ל ַה"ּצֶ ר ִמּקֹול ִנּגּונֹו ׁשֶ ר, ֲאׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ִסּפֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  ׁשֶ יָון  ּכֵ ית" -  ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ְנִקּיֹות  ָיַדִים  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ית ָקָטן  ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח

יום 
שישי
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט סיו� ח' ראשו� יו� הגון? שאינו לתלמיד תורה ללמד מותר מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰äøBz ïéãnìî ïéà¥§©§¦¨

ïéøéæçî ,äáBè àì Cøãa CìBä äéä íà ìáà ...ïeâä ãéîìúì àlà¤¨§©§¦¨£¨¦¨¨¥§¤¤Ÿ¨©£¦¦

ïéãnìîe ,Løãnä úéáì BúBà ïéñéðëî Ck øçàå ...áèeîì BúBà§¨§©©¨©§¦¦§¥©¦§¨§©§¦

.BúBà

הקוד� בפרק הזק�: אדמו"ר כ� על כתב(ה"ה)מקשה

א� לשמה", שלא אפילו בתורה אד� יעסוק "לעול� � הרמב"�

תורה ללמד אי� מדוע כ�, וא� המצוות. את מקיי� אינו א�

הגו�? שאינו לתלמיד

ומבאר:

שהוא מה את מקיי� שאינו א� תורה ללמוד רשאי � התלמיד

מחזירו שבה "המאור כי תורה ללמוד עליו חובה ואדרבה, לומד

פ"א)למוטב" חגיגה תלמיד(ירושלמי תורה ללמד אסור � הרב א� ,

לו למה למוטב, יחזור שהתלמיד שיתכ� א� כי הגו�, שאינו

שעבר ונמצא למוטב יחזור לא אולי והרי לספק, עצמו להכניס

הגו�. שאינו תלמיד שלימד בכ� איסור

אמורה הגו� שאינו תלמיד ללמד שלא ההלכה להוסי�: ויש

לפני למוטב התלמיד את להחזיר אפשרות יש כאשר רק

המדרש לבית אותו "מכניסי� למוטב שחזר לאחר ואז הלימוד,

למוטב להחזירו אפשרות קיימת לא א� אבל אותו". ומלמדי�

לספק שנכנס (א� כזה תלמיד ג� ללמד הרב צרי� ללימוד, קוד�

חז"ל אמרו לדבר: ראיה א)איסור). מז, שמאל(סוטה תהא "לעול�

לאחד שדחפו פרחיה ב� כיהושע ולא מקרבת... וימי� דוחה

ידיו" בשתי א)מתלמידיו קו"א פ"ד, לאדמוה"ז ת"ת .(הל'



לי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט סיו� ט' שני יו� כנחש ונוטר נוקם

:‚"È ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ãéîìz ìáà£¨©§¦

.BãBák ìò ìçîì Bì øeñà ,àéñäøôa íãà Bôøç Bà eäfaL íéîëç£¨¦¤¦¨¥§¨¨§©§¤§¨¨¦§Ÿ©§

,Lçðk äaøä øèBðå í÷Bð àlà ;äøBz ïBéæa äfL ,Lðòð ¯ ìçî íàå§¦¨©¤¡¨¤¤¦§¨¤¨¥§¥©§¥§¨¨

.Bì çìñéå ,äìéçî epnî LwáiL ãò©¤§©¥¦¤§¦¨§¦§©

אותו, מפייסי� א� למחול, אסור עצמו חכ� שהתלמיד א�

זה ועל התורה, כבוד נתק� כבר בפיוס כי מיד, לסלוח צרי�

א)אמרו כג, שמפייסו,(יומא למי ומוחל מדותיו על המעביר כל

פשעיו כל על לו ס"ג)מעבירי� תרו סי' אדה"ז .(שו"ע

נוק� להיות צרי� מחילה ממנו ביקש שלא עוד כל אבל

לנקו� יכול חכ� שתלמיד הרמב"� מדברי ומשמע כנחש. ונוטר

רש"י לדעת א� בעצמו. התורה בזיו� הדברא)כג,(יומאאת נוטר

הוא א� בידו, ימחה לא נקמתו לנקו� אחר בא שא� לעני� בלבו

בשלחנו אדה"ז פסק וכ� ינקו�. לא ס"ג)עצמו קנו והוסי�,(סי' ,

מהע�. אחד וביזהו חירפו א� חרפתו על ישיב לא שא�

הדבר ונוטר "נוק� שיהיה שאמר מה (ומקורוùçðëוכלפי "

כש� א) ביאורי�: כמה נאמרו ש�), ביומא הגמרא מלשו�

"ואיבה כאמור נענש שבגללו על לאד� איבה נוטר שהנחש

שביזהו לאד� איבה נוטר חכ� התלמיד כ� וגו'", (ראהאשית

יומא בדברש�)רש"י הנאה מבלי והורג נוש� שהנחש כש� ב) .

א) ח, פניה(תענית שו� ללא ונוטר נוק� יהא חכ� תלמיד כ�

ש לש� אלא אישית, בלבדותועלת התורה ולכבוד עול�(בריתמי�

סז) עקב",סי' תשופנו ואתה ראש ישופ� "הוא נאמר בנחש ג) .

לא חיות�, עיקר במקו� ראש", "ישופ� האד� כאשר א� היינו

חכ� תלמיד ינהג וכ� שפל. היותר במקו� בעקב, אלא תשופנו

בדבר אלא בו ינק� לא גדול, דבר כנגדו עשה אד� א� שג�

כלל, נוק� שאינו היינו כ�, עושה שאינו כל שאמרו: וזהו קט�.

חכ� תלמיד אינו גדול, בדבר נוק� ב)או כב, יומא מהרש"א .(חדא"ג

ה'תשס"ט סיו� י' שלישי יו� אדם בצורת בובות

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úBøeö úBNòì øeñà̈©£

,ézà ïeNòú àì" :øîàpL ,äøæ äãBáò dðéàL ét ìò óàå ,éàBðì§§©©¦¤¥¨£¨¨¨¤¤¡©Ÿ©£¦¦

ïäa eòèé àlL éãk ,éàBðì ïäL áäæ ìLå óñk ìL úBøeö ,øîBìk§©¤¤¤§¤¨¨¤¥§§¥¤Ÿ¦§¨¤

úøeö àlà ,éàBðì øeöì øeñà ïéàå .äãBáòì íäL enãéå íéòBhä©¦¦©¤¥©£¨§¥¨¨§¤¨©

.ãáìa íãàä̈¨¨¦§©

א)במשנה כד, גמליאל(ר"ה לרב� לו היו לבנה צורות "דמות :

ואומר: ההדיוטות, את מראה שבה� בעלייתו, ובכותל בטבלא

תעשו� לא "והכתיב שואלת: והגמרא כזה?". או ראית הכזה

כי נראה הגמרא ולמסקנת שמשיי?". כדמות תעשו� לא – אתי'

אד� צורת עשיית איסור ג� כולל אתי", תעשו� "לא הלאו

השמיי�. גרמי ציור ואיסור

דמויות בפיסול רק הוא הציור איסור הא� ראשוני� ונחלקו

והרמב"� דוֿממדי. ציור ג� נאסר בה� אופני� שיש או בולטות

השמיי� גרמי ציור ואילו בבולט רק נאסרה אד� שצורת פסק

בשו"ע נפסק וכ� בדוֿממדי, ג� ד)נאסר קמא, .(יו"ד

בימינו, השמי� גרמי וציור אד� בצורת לבובות ובאשר

"כדי האיסור את נימק הרמב"� שכ�, להתיר, מקו� היה לכאורה

זה וחשש כוכבי�" לעבודת שה� וידמו הטועי� בה� יטעו שלא

א� כי זה, טיעו� שולל פיינשטיי� הגר"מ א� בימינו. קיי� אינו

זרה מעבודה להרחיק שנועדו רבי� איסורי� לבטל יהיה נית� כ�

בימינו שיי� לא שהדבר נג)בנימוק סי' ח"ב, יו"ד משה, .(אגרות

הרמב"� מדברי אחר: מטע� הדברי� את מתיר הוא אול�

ולשייכ� בה� לטעות שנית� בצורות הוא שהאיסור נראה

זאת שישייכו חשש אי� ובציורי� בבובות א� זרה, לעבודה

כתב וכ� בלבד. למשחק עשויי� ה� שהרי זרה לעבודה

לה)המהרי"ט סי' יו"ד, ח"ב, מסכ�(שו"ת, פיינשטיי� הרב זאת וע� .

הללו לצורות התינוקות את להרגיל ראוי או"חשלא משה, (אגרות

סט) סי' דעתח"ה, יחוה בשו"ת פסק וכ� סד). סי' .(ח"ג,

ה'תשס"ט סיו� י"א רביעי יו� אפיים ונפילת השתחוויה

:ÁŒÂ ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ,‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úékNî ïáà¤¤©§¦

...ä÷Bì ,íMì äéìò äåçzLî àeäL ét ìò óà ¯ äøBza äøeîàä̈£¨©¨©©¦¤¦§©£¤¨¤¨©¥¤

àìa ...äåçzLnä ...ïáàä ìò åéìâøå åéãé èLôiL ãò ,ä÷Bì Bðéàå§¥¤©¤¦§Ÿ¨¨§©§¨©¨¤¤©¦§©£¤§Ÿ

.úecøî úkî BúBà ïékî àlà ,ä÷Bì Bðéà ¯ íéìâøå íéãé èeMt¦¨©¦§©§©¦¥¤¤¨©¦©©©§

משנה': ה'כס� וביאר

על עובר ורגלי� ידי� בפישוט אבני� רצפת על המשתחווה

בלא א� אסור ומדרבנ� בארצכ�". תתנו לא משכית "ואב�

ורגלי�. ידי� פישוט

ליפול הוא הראשוני� בימי� בה שנהגו אפיי� "נפילת והנה,

ארצה" פניו א)(ש"עעל קלא, א"ח הותראדמוה"ז אי� ולכאורה, .

ידי� פישוט בלא א� אסורה ארצה הפני� על נפילה הרי הדבר,

ורגלי�?

'דבוקות' כשפניו אלא ההשתחוויה נאסרה שלא לומר וצרי�

מדרבנ�. לא א� איסור אי� הצידה מוטות בפני� אבל בקרקע,

רצפת על היתה לא בה שנהגו ההשתחוויה לומר: יש ועוד

רק הוא משכית' 'אב� על להשתחוות האיסור ואילו אבני�

אבני�. ברצפת

ח)והרמ"א קלא, האוסרי�(או"ח הראשוני� כדעת פסק

אב� יש שמא אבני�, שאי� במקו� אפילו הקרקע על להשתחוות

לרצפה המשתחווה בי� המפסיק דבר יש וא� הקרקע. בעומק

על כשנופלי� הכיפורי� ביו� עשבי� לפרוס נהגו ולכ� מותר,

יש שמא מחשש האוסרי� לדעת וא� העבודה. בסדר פניה�

התהו� עד הבית שקרקע משו� זה הרי הרצפה, תחת אבני�

הפסק. ה� עשבי� אבל אחת, כיחידה נחשב

שמסתפקי� השנה בראש אבל הכיפורי�, יו� לעני� זה וכל

בפריסת צור� אי� – 'עלינו' בתפילת והשתחוויה בכריעה

חב"ד מנהגי אוצר וראה כב. ס"ק ש� אברה� (מג� עשבי�

רכו) עמ' אלולֿתשרי
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ה'תשס"ט סיו� י"ב חמישי יו� זרה? עבודה עובדי הם הנוצרים האם

:„ ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰éãáBò ¯ íéøöBpä©§¦§¥

.àeä íãéà íBé ïBLàø íBéå ,íä äøæ äãBáò£¨¨¨¥§¦¥¨

המשניות בפירוש הרמב"� כתב ג)וכ� א, שזאת(ע"ז דע, :

כיתותיה, חילו� על המשיח, בטענת העומדת הנוצרית האומה

עמה� ונוהגי� אסורי�, כול� ואידיה� זרה, עבודה עובדי כול�

נבוכי� ובמורה זרה. עבודה עובדי ע� שנוהגי� כמו התורה בכל

פ"נ) הנוצרי�(ח"א שכפירת הרמב"�, כתב המתי� תחיית ובאגרת

שלשה, אלא אחד שאינו שאומרי� השילוש, אמונת בגלל היא

מסכלות�. יתעלה אחד, והשלשה

התוס' ב)אבל סג, סנהדרי� א. ב, אינ�(ע"ז שהנוצרי� סוברי�

לאלקות, שלה� קדשיה� את מחזיקי� ולא זרה, עבודה עובדי

שה� וא� ואר�, שמי� לעושה כוונת� ה' ש� מזכירי� וכשה�

השיתו�. על נאסרו לא אחר, דבר שמי� ש� ע� משתפי�

רש"י בש� הרשב"� כתב בסופו)וכ� קמח סי' יו"ד ושו"ע בטור (הובא

בגמרא שאמרו וכמו זרה, עבודה עובדי אינ� בימינו שהנוצרי�

ב) יג, אלא(חולי� ה�, זרה עבודה עובדי לאו לאר� שבחוצה גוי� :

והש"� הב"ח וכתבו בידיה�. אבותיה� רק(ש�)מנהג שזהו

להיכנס א� ובחגיה�, ראשו� בימי עמה� ולתת לשאת לעני�

כיו�. ג� אסור תיפלת� לבית

זרה, עבודה עובדי אינ� הכל לדברי המוסלמי� אבל

זרה לעבודה ב� מיילד אינו מוסלמית אשה שו"עוהמיילד (ראה

ס"ב) של סי' .אדה"ז

של האלו הדברי� "כל הרמב"�: כתב מלכי� הל' ובסו�

ליישר אלא אינ� אחריו, שעמד הישמעאלי זה ושל הנוצרי ישוע

ביחד.. ה' את לעבוד כולו העול� את ולתק� המשיח למל� דר�

ה� מיד וינשא, וירו� ויצליח באמת, המשיח המל� וכשיעמוד

ושנביאיה� אבותיה�, נחלו ששקר ויודעי� חוזרי�, כול�

הטעו". ואבותיה�

ה'תשס"ט סיו� י"ג שישי יו� והזקן הפיאות גילוח איסור

:Ê ‰ÎÏ‰ ·"È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äãBáò éøîk Cøc¤¤¨§¥£¨
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שכ� מפני והזק�, הפיאות גילוח איסור את מנמק הרמב"�

זרה. עבודה כומרי לעשות נהגו

ובתלמוד. בתורה נזכר אינו זה טע� כי הטור אומר כ� על

בתפיסתו היא הרמב"� שיטת שיסוד מסביר יוס� והבית

מעילה)העקרונית הל' טע�(בסו� בה למצוא שנוכל מצוה "שכל :

לקוצר הדבר נייחס – טע� בה נמצא שלא ומה לאומרו. עלינו –

נאסרו והזק� הפיאות שגילוח לדבריו היסוד ואת השגתנו".

בסמיכות מוצא הרמב"� כ�, לעשות העכו"� שדר� בגלל

עבודת בענייני העוסקי� לאלה הגילוח על האוסרי� הפסוקי�

לא קעקע "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא (כמו: כוכבי�

זרה). עבודה מצד שנאסרו תתנו"

המצוות בספר הרמב"� שמדברי ואומר מוסי� (ל"תוהב"ח

וכוהניה�מג) העכו"� היו שכ� לו נתברר ספרי� שמפי רואי�,

נבוכי� במורה בפירוש כ� מעיד הרמב"� ואכ� לעשות. נוהגי�

לז) .(ח"ג,

טע� לבקש צריכי� אנו "ואי� וכותב כ� על חולק הטור א�

טעמ�" נדע לא א� עלינו, ה� מל� מצוות כי קפא)למצוות, .(יו"ד,

סופר החת� מדברי ג� לצטט יש זה י"טובהקשר ח"א, (דרשות

טע�,ע"ב) בלי הוא וחוק ותורותיו, אלקי� חוקי עושי� "אנו :

כל אד� יעשה אפילו והנה היא. כ� שמו יתבר� המל� וגזירת

פלוני לטע� או לסיבה יעשה בלבו וא� כראוי, ומצוותיה התורה

ה'". לפני מקובל הדבר אי� אלמוני,

ה'תשס"ט סיו� י"ד קודש שבת ה' באחדות אמונה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰:'íéðéî' íéàø÷pä ïä äMîç£¦¨¥©¦§¨¦¦¦
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.äðeîz ìòáe óeb©©§¨

והמפרש הבורא אצל גשמיות שייכת שלא מודי� הכל כיו�

בזה וכיוצא רגליו" "ותחת ה'" "עיני ה'" "יד המקראות את

יתבר� באחדותו כפירה זו הרי ה"ז).הל'(ראהכפשוט� פ"א התורה יסודי

מיני�... הנקראי� ה� "חמשה הרמב"�: פוסק לכ� בהתא�

וכו'". תמונה ובעל גו� שהוא אלא אחד רבו� ש� שיש והאומר

וכמה מי�, לזה קרא "למה וכתב: כ� על השיג הראב"ד אבל

שראו מה לפי המחשבה בזו הלכו ממנו וטובי� גדולי�

כו'". במקראות

צודקי�: – והראב"ד הרמב"� – שניה� למעשה,

שני� ולא הוא אחד זה ש"אלקה ולידע להאמי� צרי� יהודי

הרמב"� שכתב כמו ש�)כו'", התורה, זה(יסודי דבר ש"ידיעת

סברא בדעתו והמעלה אחד". ה' אלקינו ה' שנאמר עשה מצות

לכ� אפיקורסות. זו הרי ה', אחדות היפ� שניות, לידי שמביאה

באחדות כופר גו� במונחי הבורא את שהמגדיר הרמב"� פוסק

כ"מי�". ודינו ה'

גדולי� "כמה ימי� באות� כי נכונה הראב"ד סברת וג�

ה'" "עיני ה'" "יד המקראות את לפרש שנית� סברו וטובי�"

ש וכיוו� ה'. באחדות להאמי� זאת וע� זוmzrclכפשוט� אי�

ביד�), היא טעות דבר של שלאמיתו (א� ה' לאחדות סתירה

"מי�". הכינוי את עליה� להחיל נית� לא

והאומר רואות שעיניו מה אלא לדיי� אי� די� בבית אמנ�,

זה הרי האחדות, היפ� יתבר�, בבורא שניות שתוכנ� דברי�

נאמרו אלו שדברי� ובראותו ללבב" יראה "ה' אבל מינות, בגדר

זו אי� האומר� של ומחשבתו ובדעתו מסוי�, בפרט טעות מפני

"מי�". נחשב אינו אכ� � יתבר� לאחדותו בסתירה

של שמציאות השכל פי על והוסבר שהובהר לאחרי אמנ�,

שבדברי ההתנצלות מתבטלת האחדות, לעניי� סתירה היא גו�

שהכל כיו� המחשבה", "בזו ליל� מקו� אי� ושוב הראב"ד,

לאחדות. סתירה שזו יודעי�
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ה'תשס"ט סיו� ח' ראשו� יו�

ּתֹורה ּתלמּוד בהלכֹות ּפרק ¦§©§¨¤¤

�בכל‡. �מדינה, מדינה �כל �ינ�ק�ת מל�די ְְְְְְִִִִִֵַָָָָמ��יבי�
ופל� ומחוז]�ל� �ית[מחוז �ל �ינ�ק�ת �� �אי� עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

מל�די ����יבי� עד העיר, אנ�י את מחרימי� � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָר��
�אי� העיר; את מחריבי� � ה��יב� לא וא� ְְִִִִִִֵֶֶַָֹ�ינ�ק�ת;
ר��. �ית �ל �ינ�ק�ת �ל �יה� �הבל א�א מתק��, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהע�ל�

�בע,·. �ב� �� �ב� להתל�ד ה�ינ�ק�ת את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמכניסי�
מכניסי� אי� ,�� מ�� �פח�ת ��פ�; �בני� ה�� �ח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינ� אימה. עליה� לה�יל המל�ד, א�ת� �מ�ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא�ת�.
א�ת� י�ה לא לפיכ�, אכזרי; מ�סר א�יב, מ�ת א�ת� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�ה
וי��ב קט�ה. �רצ�עה א�א �מקל�ת, ולא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ���טי�
לח�כ� �די � ה�ילה מ� �מקצת ,��� ה��� �ל ְְְְְִִֵַַַָָָ�ְְַַָָ�מל�ד�
ח�� �לל, ה�ינ�ק�ת י�טל� ולא �ב�ילה. ���� ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹללמד
�בימי� ה���, �ס�� ט�בי� ימי� וערבי ��ת�ת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמערבי

לכ�ח�ה ק�רי� אי� ���ת, אבל ראשוני]ט�בי�; ,[לימוד ְְְֲִִִֵַַָָָ
לרא��� ��ני� ראשונית]אבל מב�לי�[חזרה ואי� . ְְְֲִִִֵַָָ

ה�ק��. �ית לבני� ואפ�� ְְְֲִִִִֵַַַַָה�ינ�ק�ת,

א�‚. וי�צא, ה�ינ�ק�ת את מ�יח �ה�א �ינ�ק�ת ְְִִִֵֵֶֶַַַַמל�ד
מתר�ל �ה�א א� ע�ה�, אחרת מלאכה ע��ה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ה�א
רמ�ה". ה' מלאכת ע�ה "אר�ר �כלל ה�א הרי � ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ�תלמ�ד�
מהיר יראה, �על א�א מל�ד, לה��יב רא�י אי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ�,

�לדק�ק. ְְְִֵַלקר�ת

א��תיה�„. מ�ני �ינ�ק�ת, יל�ד לא � א�ה ל� �אי� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ�מי
�ינ�ק�ת, �ל�ד לא � א�ה וכ� �ניה�; אצל �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�ה�

ה�ני�. אצל �אי� �ה� אב�תיה� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמ�ני

�ינ�ק�ת,‰. וחמ�ה הי�ע�רי� אחד. מל�ד אצל למדי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר ע�� מ��יבי� אר�עי�, עד � וע�רי� חמ�ה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
לה� מעמידי� אר�עי�, על יתר הי� �ל��ד�; לס�ע� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�די

�ינ�ק�ת. מל�די ְְְִֵֵַ�ני

.Âמהיר �ה�א אחר למל�ד מ�ל�ד ה�ט� את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמ�ליכי�
ההוראה]מ��� ברזי ממנו �דק��ק.[חכ� �י� �מקרא �י� , ְְְְִִִֵֵֶָ

היה ולא אחת, �עיר �ניה� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��ה
לצ�� נהר מ�ד א� לעיר, מעיר אבל �יניה�; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�הר
�� א� א�א ה�ט�, את מ�ליכי� אי� � העיר �א�ת� ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפ��
�מהרה. ל�ל רא�י �אינ� �ני� ה�הר, ��י על �ריא �ני� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹהיה

.Êמב�י מ�ני הרחוב]אחד מל�ד,[דיירי להע��ת ���� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
�יד�. למח�ת �כניו יכ�לי� אי� � החצר מ�ני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפ��
�ינ�ק�ת לל�ד �ית �פתח חבר� ��א �ינ�ק�ת מל�ד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכ�
��ב�א� �די א� ל�, אחרי� �ינ�ק�ת ��ב�א� �די ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ�צ��
�יד�, למח�ת יכ�ל אינ� � זה אצל זה �ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמ�ינ�ק�ת
ויא�יר". ��רה יג�יל צדק�, למע� חפ� "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ��אמר:

ג ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

וכתר‡. ��רה, �תר � י�ראל נכ�ר� �תרי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ��ל�ה

��אמר: אהר�, �� זכה � �ה�ה �תר מלכ�ת. וכתר ֱֲֶֶַַָָָֹ�ְְְֶֶֶֶַָ�ְ�ה�ה,
מלכ�ת �תר ע�ל�". �ה�ת �רית אחריו, �לזרע� �� ְֶֶַַָ�ְְְְְְֲִַַָָָ"והיתה
��מ� וכסא� יהיה, לע�ל� "זרע� ��אמר: �וד, �� זכה �ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ל�ל, �מ�כ� וע�מד מ�ח ה�א הרי � ��רה �תר ְֵַָָֹ�ְֲִֵֶֶֶָנג�י".
יב�א ��רצה, מי �ל � יעקב" קה�ת "מ�ר�ה ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
��רה? מ�תר �ד�לי� ה�תרי� �א�ת� �אמר, ��א ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹוי�ל.
הא י�ר�". �רי� �י ימלכ�... מלכי� "�י א�מר: ה�א ְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹהרי
מלכ�ת. וכתר �ה�ה מ�תר �ד�ל ה��רה ��תר ְְֶֶַָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָלמד�,

ק�ד�·. חכמי�, �למיד 'ממזר חכמי�: }ח��ב{אמר� ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
� מ�ניני�" היא "יקרה ��אמר: האר�, ע� �ד�ל ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכה�

ולפני�'. לפני ה�כנס �ד�ל מ�ה� היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה

�נגד‚. �ק�לה �היא ,��� ה�צו�ת �כל מצוה ל� ְְִֶֶֶָָ�ְְְְִִֵַָָאי�
� ��� ה�צו�ת �ל �נגד ��רה �למ�ד א�א ��רה, ָ�ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ�למ�ד

ה�למ לפיכ�, מע�ה. לידי מביא ק�ד��ה�למ�ד �ד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מק��. �כל ְֲֶַַָָל�ע�ה

אפ�ר„. א� � ��רה ותלמ�ד מצוה ע��ת לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהיה
וא� �למ�ד�; יפסיק לא אחרי�, ידי על להע��ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹל�צוה

לת�רת�. ויחזר ה�צוה יע�ה ְְְֲֲִֶַַַָָָֹלאו,

ה�למ�ד,‰. על א�א נ��� אינ� אד�, �ל �ינ� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ח�ת
'לע�ל� חכמי�: אמר� לפיכ� מע�יו; �אר על �� ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָואחר
��א ����� � ל�מ� ��א אפ�� ���רה, אד� ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹיעסק

ל�מ�'. �א ְְִִָָָל�מ�,

.Âמכ�ר ולהי�ת ל�, �רא�י ז� מצוה לק�� ל�� ���א� ְָ�ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָמי
ולא אחרי�, לדברי� �ע�� י�יח לא � ��רה �ל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�כתר�
�� �אחד. וה�ב�ד הע�ר ע� ��רה ��קנה ל�� על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹי�י�
�י��, האר� ועל �אכל, ��לח �ת ��רה: �ל �ר�� ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�א
�ל עלי� ולא עמל. א�ה �ב��רה �חיה, צער ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוח�י
א� אבל ל�טל; ח�רי� �� א�ה ולא לגמר, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹה�לאכה

ה�ער. לפי � וה�כר �כר, הר�ית ��רה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהר�ית

.Êעד' ואקרא', ואחזר ממ��, �אק�� 'עד �אמר: ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��א
� ואקרא' ואחזר מעסקי, וא�נה צרי� �אני מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�אקנה
�ל לכתר� ז�כה א�ה אי� ל��, על ז� מח�בה �עלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�
עראי, �מלאכ�� קבע, ��רת� ע�ה א�א לע�ל�; ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָ��רה

��נה. לא ��א א�נה', 'לכ�א�נה �אמר: ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹואל

.Á��ל מעבר ולא היא... ב�מי� "לא ���רה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ�ת�ב
מצ�יה; היא הר�ח �ג�י לא היא", ב�מי� "לא ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹהיא":
היא. ל�� מעבר �מה�כי לא היא", ל�� מעבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ולא
מח�י�'; סח�רה ה�ר�ה �ל 'לא חכמי�: אמר� ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלפיכ�

���רה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ואמר�: ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָֹוצ��

.Ë�לכ צמא �ל "ה�י ��אמר: �מי�, נמ�ל� ��רה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ�ברי
מדר�� �מק�� מת��סי� אי� ה�י� מה ל�: ל�מר � ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָל�י�"

א��ר�[שיפוע] �מק�� �מתק�צי� מעליו נזחלי� א�א ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
�לב[שקע] ולא הר�ח �ג�י נמצאי� אינ� ��רה, �ברי �� �ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

רגלי �עפר ��תא�ק ר�ח ��פל �ד�א א�א לב; �ב� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ�ל
וע��ה מ���, ה�מ� ותענ�גי ה�או�ת �מסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמי�,
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�בכל‡. �מדינה, מדינה �כל �ינ�ק�ת מל�די ְְְְְְִִִִִֵַָָָָמ��יבי�
ופל� ומחוז]�ל� �ית[מחוז �ל �ינ�ק�ת �� �אי� עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

מל�די ����יבי� עד העיר, אנ�י את מחרימי� � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָר��
�אי� העיר; את מחריבי� � ה��יב� לא וא� ְְִִִִִִֵֶֶַָֹ�ינ�ק�ת;
ר��. �ית �ל �ינ�ק�ת �ל �יה� �הבל א�א מתק��, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהע�ל�

�בע,·. �ב� �� �ב� להתל�ד ה�ינ�ק�ת את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמכניסי�
מכניסי� אי� ,�� מ�� �פח�ת ��פ�; �בני� ה�� �ח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינ� אימה. עליה� לה�יל המל�ד, א�ת� �מ�ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא�ת�.
א�ת� י�ה לא לפיכ�, אכזרי; מ�סר א�יב, מ�ת א�ת� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�ה
וי��ב קט�ה. �רצ�עה א�א �מקל�ת, ולא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ���טי�
לח�כ� �די � ה�ילה מ� �מקצת ,��� ה��� �ל ְְְְְִִֵַַַָָָ�ְְַַָָ�מל�ד�
ח�� �לל, ה�ינ�ק�ת י�טל� ולא �ב�ילה. ���� ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹללמד
�בימי� ה���, �ס�� ט�בי� ימי� וערבי ��ת�ת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמערבי

לכ�ח�ה ק�רי� אי� ���ת, אבל ראשוני]ט�בי�; ,[לימוד ְְְֲִִִֵַַָָָ
לרא��� ��ני� ראשונית]אבל מב�לי�[חזרה ואי� . ְְְֲִִִֵַָָ

ה�ק��. �ית לבני� ואפ�� ְְְֲִִִִֵַַַַָה�ינ�ק�ת,

א�‚. וי�צא, ה�ינ�ק�ת את מ�יח �ה�א �ינ�ק�ת ְְִִִֵֵֶֶַַַַמל�ד
מתר�ל �ה�א א� ע�ה�, אחרת מלאכה ע��ה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ה�א
רמ�ה". ה' מלאכת ע�ה "אר�ר �כלל ה�א הרי � ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ�תלמ�ד�
מהיר יראה, �על א�א מל�ד, לה��יב רא�י אי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ�,

�לדק�ק. ְְְִֵַלקר�ת

א��תיה�„. מ�ני �ינ�ק�ת, יל�ד לא � א�ה ל� �אי� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ�מי
�ינ�ק�ת, �ל�ד לא � א�ה וכ� �ניה�; אצל �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�ה�

ה�ני�. אצל �אי� �ה� אב�תיה� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמ�ני

�ינ�ק�ת,‰. וחמ�ה הי�ע�רי� אחד. מל�ד אצל למדי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אחר ע�� מ��יבי� אר�עי�, עד � וע�רי� חמ�ה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
לה� מעמידי� אר�עי�, על יתר הי� �ל��ד�; לס�ע� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�די

�ינ�ק�ת. מל�די ְְְִֵֵַ�ני

.Âמהיר �ה�א אחר למל�ד מ�ל�ד ה�ט� את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמ�ליכי�
ההוראה]מ��� ברזי ממנו �דק��ק.[חכ� �י� �מקרא �י� , ְְְְִִִֵֵֶָ

היה ולא אחת, �עיר �ניה� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��ה
לצ�� נהר מ�ד א� לעיר, מעיר אבל �יניה�; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�הר
�� א� א�א ה�ט�, את מ�ליכי� אי� � העיר �א�ת� ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפ��
�מהרה. ל�ל רא�י �אינ� �ני� ה�הר, ��י על �ריא �ני� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹהיה

.Êמב�י מ�ני הרחוב]אחד מל�ד,[דיירי להע��ת ���� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
�יד�. למח�ת �כניו יכ�לי� אי� � החצר מ�ני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפ��
�ינ�ק�ת לל�ד �ית �פתח חבר� ��א �ינ�ק�ת מל�ד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכ�
��ב�א� �די א� ל�, אחרי� �ינ�ק�ת ��ב�א� �די ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ�צ��
�יד�, למח�ת יכ�ל אינ� � זה אצל זה �ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמ�ינ�ק�ת
ויא�יר". ��רה יג�יל צדק�, למע� חפ� "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ��אמר:

ג ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

וכתר‡. ��רה, �תר � י�ראל נכ�ר� �תרי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ��ל�ה

��אמר: אהר�, �� זכה � �ה�ה �תר מלכ�ת. וכתר ֱֲֶֶַַָָָֹ�ְְְֶֶֶֶַָ�ְ�ה�ה,
מלכ�ת �תר ע�ל�". �ה�ת �רית אחריו, �לזרע� �� ְֶֶַַָ�ְְְְְְֲִַַָָָ"והיתה
��מ� וכסא� יהיה, לע�ל� "זרע� ��אמר: �וד, �� זכה �ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ל�ל, �מ�כ� וע�מד מ�ח ה�א הרי � ��רה �תר ְֵַָָֹ�ְֲִֵֶֶֶָנג�י".
יב�א ��רצה, מי �ל � יעקב" קה�ת "מ�ר�ה ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
��רה? מ�תר �ד�לי� ה�תרי� �א�ת� �אמר, ��א ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹוי�ל.
הא י�ר�". �רי� �י ימלכ�... מלכי� "�י א�מר: ה�א ְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹהרי
מלכ�ת. וכתר �ה�ה מ�תר �ד�ל ה��רה ��תר ְְֶֶַָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָלמד�,

ק�ד�·. חכמי�, �למיד 'ממזר חכמי�: }ח��ב{אמר� ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
� מ�ניני�" היא "יקרה ��אמר: האר�, ע� �ד�ל ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכה�

ולפני�'. לפני ה�כנס �ד�ל מ�ה� היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה

�נגד‚. �ק�לה �היא ,��� ה�צו�ת �כל מצוה ל� ְְִֶֶֶָָ�ְְְְִִֵַָָאי�
� ��� ה�צו�ת �ל �נגד ��רה �למ�ד א�א ��רה, ָ�ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ�למ�ד

ה�למ לפיכ�, מע�ה. לידי מביא ק�ד��ה�למ�ד �ד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מק��. �כל ְֲֶַַָָל�ע�ה

אפ�ר„. א� � ��רה ותלמ�ד מצוה ע��ת לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהיה
וא� �למ�ד�; יפסיק לא אחרי�, ידי על להע��ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹל�צוה

לת�רת�. ויחזר ה�צוה יע�ה ְְְֲֲִֶַַַָָָֹלאו,

ה�למ�ד,‰. על א�א נ��� אינ� אד�, �ל �ינ� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ח�ת
'לע�ל� חכמי�: אמר� לפיכ� מע�יו; �אר על �� ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָואחר
��א ����� � ל�מ� ��א אפ�� ���רה, אד� ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹיעסק

ל�מ�'. �א ְְִִָָָל�מ�,

.Âמכ�ר ולהי�ת ל�, �רא�י ז� מצוה לק�� ל�� ���א� ְָ�ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָמי
ולא אחרי�, לדברי� �ע�� י�יח לא � ��רה �ל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�כתר�
�� �אחד. וה�ב�ד הע�ר ע� ��רה ��קנה ל�� על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹי�י�
�י��, האר� ועל �אכל, ��לח �ת ��רה: �ל �ר�� ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�א
�ל עלי� ולא עמל. א�ה �ב��רה �חיה, צער ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוח�י
א� אבל ל�טל; ח�רי� �� א�ה ולא לגמר, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹה�לאכה

ה�ער. לפי � וה�כר �כר, הר�ית ��רה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהר�ית

.Êעד' ואקרא', ואחזר ממ��, �אק�� 'עד �אמר: ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��א
� ואקרא' ואחזר מעסקי, וא�נה צרי� �אני מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�אקנה
�ל לכתר� ז�כה א�ה אי� ל��, על ז� מח�בה �עלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�
עראי, �מלאכ�� קבע, ��רת� ע�ה א�א לע�ל�; ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָ��רה

��נה. לא ��א א�נה', 'לכ�א�נה �אמר: ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹואל

.Á��ל מעבר ולא היא... ב�מי� "לא ���רה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ�ת�ב
מצ�יה; היא הר�ח �ג�י לא היא", ב�מי� "לא ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹהיא":
היא. ל�� מעבר �מה�כי לא היא", ל�� מעבר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ולא
מח�י�'; סח�רה ה�ר�ה �ל 'לא חכמי�: אמר� ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלפיכ�

���רה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ואמר�: ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָֹוצ��

.Ë�לכ צמא �ל "ה�י ��אמר: �מי�, נמ�ל� ��רה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ�ברי
מדר�� �מק�� מת��סי� אי� ה�י� מה ל�: ל�מר � ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָל�י�"

א��ר�[שיפוע] �מק�� �מתק�צי� מעליו נזחלי� א�א ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
�לב[שקע] ולא הר�ח �ג�י נמצאי� אינ� ��רה, �ברי �� �ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

רגלי �עפר ��תא�ק ר�ח ��פל �ד�א א�א לב; �ב� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ�ל
וע��ה מ���, ה�מ� ותענ�גי ה�או�ת �מסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמי�,



wfgלד - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�אכל, מה ל� היה לא א� ח�יו, �די מעט י�� �כל ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹמלאכה
י� ���רה.��אר ע�סק וליל�, מ� ְְֵֵַָָ

.È,מלאכה יע�ה ולא ���רה ��עסק ל�� על ה��י� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ�ל
את �בזה ה��, את ח�ל זה הרי � ה�דקה מ� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוית�רנס
מ� ח�יו ונטל לעצמ�, רעה וגר� ה�ת, מא�ר וכ�ה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָה��רה,
ה�ה. �ע�ל� ��רה �דברי להנ�ת �אס�ר לפי ה�א; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהע�ל�
מ� ח�יו נטל ��רה, מ�ברי ה�הנה '�ל חכמי�: ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמר�
�ה�, להת��ל עטרה �ע�� 'לא ואמר�: צ�� וע�ד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהע�ל�'.
ה�לאכה, את 'אהב ואמר�: צ�� וע�ד �ה�'. לח�ר קר�� ְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
ס�פ� מלאכה, ע�� �אי� ��רה 'וכל הר�נ�ת'. את ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָ��נא

ה�ר��ת. את מלסט� ��הא זה, אד� וס�� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�טלה';

.‡È,ידיו מ�ע�ה מת�רנס �ה�א למי היא �ד�לה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמעלה
�ב�ד לכל ז�כה �בזה היא; הרא��ני� חסידי� ְֲִִִִִִֶֶַָָָָ�מ�ת
��י� "יגיע ��אמר: ה�א, ולע�ל� ה�ה, ��ע�ל� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוט�בה
ה�ה, �ע�ל� "א�רי�" � ל�" וט�ב א�רי� תאכל, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�י

ט�ב. ���� ה�א לע�ל� ל�" �ְֶַָָָָ"וט�ב

.·È�עליה עצמ� ��ר�ה �מי מתק�מי� ��רה �ברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאי�
אכילה[מתעצל] �מ��� ע��� מ��� ���מדי� �א�� ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ

��פ� �מצער עליה�, עצמ� ��מית �מי א�א � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ��ת�ה
חכמי� אמר� �נ�מה. לעפע�יו לעיניו, �נת י�� ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹ�מיד,
ה��רה אי� � �אהל" ימ�ת �י אד� ה��רה, "זאת רמז: ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ר�
וכ� החכמה. �אהלי עצמ� ��מית �מי א�א ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתק�מת,
�חכה"; צר � צרה �י�� "התר�ית �חכמת�: �למה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹאמר
�א�, ��מד�י חכמה � �י" עמדה חכמתי "א� אמר: ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָוע�ד
ה�גע ��ל �ר�תה, '�רית חכמי�: אמר� לי. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָעמדה
ה�גע וכל מ��ח; ה�א �מהרה לא ה�נסת, �בית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�תלמ�ד�
חכמה". צנ�עי� "ואת ��אמר: מח�י�, �צנעה ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָ�תלמ�ד�
�יד�; מתק�� �למ�ד� �למ�ד�, ��עת ק�ל� ה��מיע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָוכל

��כח'. ה�א �מהרה �לח�, ה��רא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל

.‚Èלמד אד� אי� �ב�ילה, ���� ללמד ��צוה �י על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹא�
��ילה; א�א חכמת� �כתררב לז��ת �רצה מי לפיכ�, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מה� אחד אפ�� יא�ד ולא ליל�תיו, �כל י�הר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה��רה,
�תלמ�ד א�א �ה�, וכ��צא ו�יחה ��ת�ה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ��נה

�רנ� אי� חכמי�, אמר� חכמה. ודברי �ל[קיבוצה]��רה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
וכל ב�ילה". ר�י "ק�מי ��אמר: �לילה, א�א ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��רה
,���� עליו נמ�� חסד �ל ח�ט ��ילה, ���רה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהע�סק
וכל ע�י". �ירה �ב�ילה חס��, ה' יצ�ה "י�מ� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
"�י א�כל��. א� ��ילה, �� נ�מעי� ��רה �ברי �אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ית
ע�ר. �ל ��רה �ברי על ה��יח ��א זה � �זה" ה' ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�בר
��רא א� ע�סק, ואינ� ���רה לעסק ל� �אפ�ר �ל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוכ�
זה הרי � �זנח� �למ�ד� וה�יח ע�ל� להבלי �פר� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָו�נה
ה��רה את המב�ל '�ל חכמי�: אמר� ה'. �בר ��זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�כלל
מעני, ה��רה את המק�� וכל מעני; לב�ל� ס�פ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמע�ר,
הרי ���רה; ה�א מפר� זה ועני� מע�ר'. לק�מ� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹס�פ�
��מחה אלהי� ה' את עבד� לא א�ר "�חת א�מר: ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�א
"למע� וא�מר: איב�"; את ועבד� �ל, מרב � לבב ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ�בט�ב

�אחרית�". להיטב� � נ�ת� �למע� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹֹע�ת�,

ד ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

�מע�יו,‡. נאה הג�� לתלמיד א�א ��רה מל�די� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאי�
לת� מהותו]א� ידוע לא[שאי� �דר� ה�ל� היה א� אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ

י�רה, �דר� א�ת� �מנהיגי� למ�טב, א�ת� מחזירי� ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָט�בה,
ה�דר�, לבית א�ת� מכניסי� �� ואחר א�ת�; ְְְְְִִִִֵַַַַָָ�ב�דקי�
�אינ� לתלמיד ה��נה '�ל חכמי�: אמר� א�ת�. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ�מל�די�

למרק�ליס אב� זרק �א�� צורתהג��, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסילעבודתה] נ�ת� �� �מר�מה, אב� "�צר�ר ��אמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמי� "�ב�ד, ��אמר: ��רה, א�א "�ב�ד" ואי� ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�ב�ד",
�י על א� � ט�בה �דר� ה�ל� �אינ� הרב וכ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחל�"'.
מתל�די� אי� � ל� צריכי� הע� וכל ה�א, �ד�ל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�חכ�
י�מר� כה� �פתי "�י ��אמר: למ�טב, ��חזר עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמ���,
ה�א". צבא�ת ה' מלא� �י מ�יה�, יבק�� ות�רה ְְְְְִִִַַַַַָָדעת,
��רה צבא�ת, ה' למלא� הרב ��מה 'א� חכמי�: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָאמר�

מ�יה�'. ��רה יב��� אל לאו, א� מ�יה�; ְְְְִִִִִַַַָָיב���

וה�למ·. �רא�, י��ב הרב מל�די�? לפניו�יצד ידי� ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
ו��מעי� הרב את ר�אי� ��� ��הי� �די עטרה, ְְִִֶַָָ�ְְֲִִֵֶָָָ�מ�פי�
ה�רקע, על וה�למידי� ה��א על הרב י�ב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹ�בריו.
�ברא��נה, ה��א�ת. על ה�ל א� האר�, על ה�ל א� ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�א
�ית חר�� �מ�ד� ע�מדי�; וה�למידי� י��ב הרב ְִַַ�ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהיה

י��בי�. וה� ל�למידי�, לל�ד ה�ל נהג� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹ�ני,

היה‚. וא� מל�ד. ל�למידי�, מ�יו מל�ד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָא�
מתר�� ידי על המקו�]מל�ד לשפת המתר��[מתורגמ� � ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ

למתר��, א�מר והרב ה�למידי�, �בי� �ינ� ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָע�מד
��אלי� �כ�ה� ה�למידי�; לכל מ�מיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתר��
והמתר�� למתר��, מ�יב והרב לרב, ��אל ה�א ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתר��,
המתר��; מ��ל י�תר ק�ל� הרב יג�י� ולא ל��אל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמ�יב
י�תר הרב, את ���אל �עת ק�ל� המתר�� יג�י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא לה�סי� ולא לפחת לא ר�אי ה�ר�מ� אי� הרב. ְְְְְְִִַַָֹֹֹֹ�ִֵַַָמ��ל
ר��. א� חכ�, �ל אביו ה�ר�מ� היה �� א� א�א ְְִֶַָָָָ�ְִֵֶַַָָָל���ת,
א�א לי אמר ��' א� ר�י', לי אמר ��' ל�ר�מ�: הרב ְְִִִַַַַָָָָָָ�ַַַָָאמר
��� א�מר� לע�, ה�ברי� ה�ר�מ� ��א�מר � ְְְְְִֵַָָָָָ�ְִֵֶַָמרי'
��' וא�מר: ר��, �ל א� הרב אבי �ל �מ� �מז�יר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכ�,
�מ�; החכ� הז�יר ��א �י על א� �ל�ני', ר�אנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

��מ�. לאביו א� לר�� לקר�ת ל� ְְְְִִִֶַָָ�אס�ר

עליה�„. יכעס לא ה�למידי�, הבינ� ולא ���ד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹהרב
עד �עמי�, ��ה אפ�� ה�בר ו��נה ח�זר א�א ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָויר�ז,
'הבינ�תי', ה�למיד יאמר לא וכ� ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ��בינ�
וא� �עמי�. ��ה אפ�� ו��אל, ח�זר א�א הבי�; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוה�א
וללמד היא, ��רה 'ר�י, ל�: יאמר � ורגז ר��, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹ�עס

קצרה'. ודע�י צרי�, ְְְֲִִִַָָָאני

רא��נה‰. מ�ע� ��מד מחבר� ��� ה�למיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
�א� �עמי�; ��ה אחר א�א למד לא וה�א �נ�ה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹא�
וה�א ה�דר�, לבית וי�צא נכנס נמצא � זה מ�בר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנת���
'אי� הרא��ני�: חכמי� אמר� לפיכ� �ל��. למד ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאינ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה מל�ד'. ה��ד� ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�י��
א� עמק�, מ�ני ה�בר את ה�למידי� הבינ� ��א ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�זמ�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq 'h ipy mei -

�ה� לרב נ�ר א� אבל קצרה; �היא �ע�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ני
הבינ� לא �לפיכ� עליה�, �מתר�י� ��רה �דברי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמתר�לי�
לח�ד� �די �דברי�, �להכלימ� עליה� לר�ז ח�ב �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מרה[לעורר�] 'זרק חכמי�: אמר� זה �בעני� אימה][הט; ל ְְְְֲִִֶָָָָָֹ
�פני רא� ק��ת לנהג לרב רא�י אי� לפיכ�, ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ��למידי�'.
ע�ה� ול���ת לאכל ולא �פניה�, ל�חק ולא ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹה�למידי�,

�מהרה. מ��� וילמד� עליה�, אימת� ��הא �די �ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Âעד ה�דר�, לבית ����נס הרב את ��אלי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי�
עד ����נס, ��אל ה�למיד ואי� עליו; �ע�� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��תי�ב
הרב את ��אלי� ואי� �אחד. �ני� ��אלי� ואי� וינ�ח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ���ב
��א �די ,�� ע�סקי� �ה� העני� מא�ת� א�א אחר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמעני�
�ב�ע�י� ��אל�תיו, ה�למידי� להטע�ת לרב וי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָית���.
מה ה� ז�כרי� א� ��דע �כדי לח�ד�, �די �פניה�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�ע��ה
ר��ת ל� ��� ל�מר, צרי� ואי� ז�כרי�. אינ� א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ���ד�

לזרז�. �די ,�� ע�סקי� �אינ� אחר �עני� א�ת� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹל�אל

.Ê��מ�ב ולא מע�ד; מ�יבי� ואי� מע�ד, ��אלי� ְִַָָֹ�ְְְִִֵָ�ְֲִֵאי�
ה�קני� מאח�רי ולא מרח�ק, כדיולא לרב, בסמו� [היושבי� ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ

�עני�שיראוהו] א�א הרב את ��אלי� ואי� ��אלי�. ואי� , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
הלכ�ת. מ�ל� י�תר �עני� י�אל ולא מ�ראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹא�א

.Áא�� אחד ו�אל �עני� אחד �אל � ��אל� ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ני�
לעני� נזקקי� שבעניי�]�עני�, בשאלה מע�ה[מטפלי� ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכה[הלכה ל�ע�ה; נזקקי� מע�ה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָו�אינ�
ל�דר�; נזקקי� וה�דה, מדר� להלכה; נזקקי� ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָ�מדר�,
�וה, �גזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקי� וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹה�דה
�למיד, ואחד חכ� אחד ה��אלי� הי� וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקי�
�ניה� ל�למיד. נזקקי� האר�, וע� �למיד לחכ�; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקי�
�ניה� �אל� האר�, ע�י �ניה� �למידי�, �ניה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמי�,
�ני ���ב�ת, ��י �אל�ת, ���י א� הלכ�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָ���י

מע�ה. המתר�� �יד הר��ת � ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמע�י�

.Ë,�ה�דר �בית ה�תנמנ� וכל ה�דר�. �בית י�ני� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָאי�
�חכמת�: �למה אמר וכ� קרעי�; קרעי� נע�ית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמת�
א�א ה�דר�, �בית מ�יחי� ואי� נ�מה". �ל�י� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"�קרעי�,
ל� א�מרי� אי� ��תע��, מי אפ�� �לבד. ��רה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָ�דברי
ה�ברי�. �אר ל�מר, צרי� ואי� ה�דר�; �בית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפ�אה'

�נס��ת. ��י מ�ד�ת חמ�רה ה�דר�, �ית ְִֵֵַָ�ְְֲִִֵַַָָ�ְ�קד�ת
ה'תשס"ט סיו� ט' שני יו�

ה ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

ה�א‡. �� � �ביראת� אביו �כב�ד מצ�ה �אד� ���ְְֵֶָָ�ְְְִִִֶָָָ
הביא� �אביו מאביו; יתר ור��, ויראת�. ר�� �כב�ד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב
הע�ל� לח�י הביא� חכמה, ���ד� ור�� ה�ה, הע�ל� ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלח�י
ל�ל ק�דמת ר�� �ל ר��, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�א.
ואחר ר�� �ל את מ�יח �מ�א, נ��אי� ור�� אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את ��דה ��ביה, �ב�יי� ור�� אביו אביו. �ל את ��ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
�למיד אביו היה א� אביו; את ��דה �� ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָר��
חכ�, אביו היה א� וכ� �ח�ה. אביו את ��דה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמי�,
ואחר אבדת�, מ�יב � ר�� �נגד �ק�ל �אינ� �י על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�
הרב, מ�ב�ד �ד�ל �ב�ד ל� ואי� ר��. אבדת מ�יב ��ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ר�� 'מ�רא חכמי�: אמר� הרב. מ��רא יתר מ�רא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
ר�� על הח�לק '�ל חכמי�: אמר� לפיכ� �מי�'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�מ�רא
וכל ה'". על "�ה�ת� ��אמר: ה�כינה, על �ח�לק �ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
��אמר: ה�כינה, ע� �ע��ה � ר�� ע� מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהע��ה
� ר�� על ה�תרע� וכל ה'". את י�ראל בני רב� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"א�ר

ה�כ על �י�מתרע� תל�תיכ�, עלינ� "לא ��אמר: ינה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ִֵֶֹ
ה�כינה, אחר �מהרהר � ר�� אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל

�במ�ה"'. �אלהי� הע� "ויד�ר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

וי��ב·. מדר�, ל� ���בע זה ר��? על ח�לק ה�א זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאי
�י על וא� ק��; ור�� ר��, �ר��ת ��א �מל�ד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹוד�ר�
ר�� �פני לה�ר�ת לאד� ואס�ר אחרת. �מדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��

מיתה. ח�ב ר��, �פני הלכה ה��רה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלע�ל�;

�בר‚. אד� ל� ו�אל מיל, ע�ר �ני� ר�� �בי� �ינ� ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָהיה
�פני אפ�� � הא��ר מ� �להפרי� לה�יב. מ�ר � ְְְְֲִִִִִִֵַָָָ�ֲָָהלכה
�בר ע��ה אד� �ראה �ג�� �יצד? לה�ר�ת. מ�ר ְְֵֶֶַָָָָָָָ�ַר��,
ל� י� � ר�ע� מ�ני א� �א��ר�, ידע ��א מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאס�ר
ר��, �פני ואפ�� אס�ר', זה '�בר ל�: ול�מר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהפרי��,
ח��ל ��� מק�� ��ל ר��ת; ר�� ל� נת� ��א �י על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוא�
�דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה לרב. �ב�ד ח�לקי� אי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה��,
�לה�ר�ת ולי�ב לה�ראה, עצמ� לק�ע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ��קרה
הע�ל� �ס�� ור�� הע�ל�, �ס�� ה�א אפ�� � ��אל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
ר��ת נטל �� א� א�א ר��, ��מ�ת עד לה�ר�ת ל� אס�ר �ְְִֵֶֶַַַָָָָ
�לה�ר�ת לי�ב ל� מ�ר ר��, ��ת מי �ל ולא ְֵֵָ�ְִֵֵֶַַָֹמר��.

א�א לה�ראה.���רה, �ה�יע �למיד היה �� א� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ה�יע„. ��א �למיד �]וכל היתר קיבל לה�ראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
"�י נאמר: ועליו ר�ח; וגס ר�ע ��טה, זה הרי � ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�מ�רה
ואינ� לה�ראה, �ה�יע חכ� וכ� ה�ילה". חללי� ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָר�י�
העורי�; לפני מכ��ל�ת ונ�ת� ��רה, מ�נע זה הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמ�רה
ה�למידי� א�� הרגיה". �ל "ועצמי� נאמר: ְִִֵֶַַָ�ֲִָ�ְֱֲֶַַָָועליו
להת��ל מב��י� וה� �רא�י, ��רה הר�� ��א ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה�ט�י�
�רא� וי��בי� וק�פצי� עיר�, אנ�י �בי� האר� ע�י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�פני
וה� ה�חלקת, את ה�ר�י� ה� � �י�ראל �לה�ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלד��
והמח�לי� ��רה, �ל נר� והמכ�י� הע�ל�, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה�חריבי�
לנ� "אחז� �חכמת�: �למה אמר ועליה� צבא�ת. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ר�

�רמי�". מח�לי� קט�י�, �עלי� � ְְְְִִִִַַָָ�ִָ��עלי�

��א‰. ואפ�� ��מ�, לר�� לקר�ת לתלמיד ל� ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹואס�ר
לאחרי� לקר�ת ואפ�� �פניו, �מ� יז�יר ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ�פניו.

�ד ר��, ��� י��ה��מ� א�א אביו; ��� �ע��ה ר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
�לאי ה�� ��היה וה�א � מ�ת� לאחר אפ�� ,[נדיר]�מ�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

א� לר�� �ל�� י�� ולא �ל�ני. �ה�א ידע ה��מע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ��ל
לזה; זה �מחזירי� הרעי� ���תני� �דר� �ל��, ל� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיחזיר

��חה וכב�ד:[מתכופ�]א�א �יראה ל� וא�מר לפניו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
ל�: יחזיר �ל��, ר�� ל� נת� א� ר�י'. עלי�, ֲִִִֶַַַַָָָָ'�ל��

�מרי'. ר�י עלי�, ִִֶַָָָ'�ל��

.Âי��ב א�א יסב, ולא ר��, �פני �פ�יו יחל� לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹוכ�
ר��, לאחר ולא ר��, לפני ית��ל ולא ה�ל�. לפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ�י��ב
�צ��, לה�� ל� �אס�ר ל�מר, צרי� ואי� ר��; �צד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹולא
אח�ריו; �נגד מכ�� יהיה ולא ר��, לאחר יתרחק ְֲֶֶָָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹא�א
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�ה� לרב נ�ר א� אבל קצרה; �היא �ע�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ני
הבינ� לא �לפיכ� עליה�, �מתר�י� ��רה �דברי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמתר�לי�
לח�ד� �די �דברי�, �להכלימ� עליה� לר�ז ח�ב �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מרה[לעורר�] 'זרק חכמי�: אמר� זה �בעני� אימה][הט; ל ְְְְֲִִֶָָָָָֹ
�פני רא� ק��ת לנהג לרב רא�י אי� לפיכ�, ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ��למידי�'.
ע�ה� ול���ת לאכל ולא �פניה�, ל�חק ולא ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹה�למידי�,

�מהרה. מ��� וילמד� עליה�, אימת� ��הא �די �ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Âעד ה�דר�, לבית ����נס הרב את ��אלי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי�
עד ����נס, ��אל ה�למיד ואי� עליו; �ע�� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��תי�ב
הרב את ��אלי� ואי� �אחד. �ני� ��אלי� ואי� וינ�ח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ���ב
��א �די ,�� ע�סקי� �ה� העני� מא�ת� א�א אחר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמעני�
�ב�ע�י� ��אל�תיו, ה�למידי� להטע�ת לרב וי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָית���.
מה ה� ז�כרי� א� ��דע �כדי לח�ד�, �די �פניה�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�ע��ה
ר��ת ל� ��� ל�מר, צרי� ואי� ז�כרי�. אינ� א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ���ד�

לזרז�. �די ,�� ע�סקי� �אינ� אחר �עני� א�ת� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹל�אל

.Ê��מ�ב ולא מע�ד; מ�יבי� ואי� מע�ד, ��אלי� ְִַָָֹ�ְְְִִֵָ�ְֲִֵאי�
ה�קני� מאח�רי ולא מרח�ק, כדיולא לרב, בסמו� [היושבי� ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ

�עני�שיראוהו] א�א הרב את ��אלי� ואי� ��אלי�. ואי� , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
הלכ�ת. מ�ל� י�תר �עני� י�אל ולא מ�ראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹא�א

.Áא�� אחד ו�אל �עני� אחד �אל � ��אל� ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ני�
לעני� נזקקי� שבעניי�]�עני�, בשאלה מע�ה[מטפלי� ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכה[הלכה ל�ע�ה; נזקקי� מע�ה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָו�אינ�
ל�דר�; נזקקי� וה�דה, מדר� להלכה; נזקקי� ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָ�מדר�,
�וה, �גזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקי� וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹה�דה
�למיד, ואחד חכ� אחד ה��אלי� הי� וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקי�
�ניה� ל�למיד. נזקקי� האר�, וע� �למיד לחכ�; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקי�
�ניה� �אל� האר�, ע�י �ניה� �למידי�, �ניה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמי�,
�ני ���ב�ת, ��י �אל�ת, ���י א� הלכ�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָ���י

מע�ה. המתר�� �יד הר��ת � ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמע�י�

.Ë,�ה�דר �בית ה�תנמנ� וכל ה�דר�. �בית י�ני� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָאי�
�חכמת�: �למה אמר וכ� קרעי�; קרעי� נע�ית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמת�
א�א ה�דר�, �בית מ�יחי� ואי� נ�מה". �ל�י� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"�קרעי�,
ל� א�מרי� אי� ��תע��, מי אפ�� �לבד. ��רה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָ�דברי
ה�ברי�. �אר ל�מר, צרי� ואי� ה�דר�; �בית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפ�אה'

�נס��ת. ��י מ�ד�ת חמ�רה ה�דר�, �ית ְִֵֵַָ�ְְֲִִֵַַָָ�ְ�קד�ת
ה'תשס"ט סיו� ט' שני יו�

ה ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

ה�א‡. �� � �ביראת� אביו �כב�ד מצ�ה �אד� ���ְְֵֶָָ�ְְְִִִֶָָָ
הביא� �אביו מאביו; יתר ור��, ויראת�. ר�� �כב�ד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב
הע�ל� לח�י הביא� חכמה, ���ד� ור�� ה�ה, הע�ל� ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלח�י
ל�ל ק�דמת ר�� �ל ר��, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�א.
ואחר ר�� �ל את מ�יח �מ�א, נ��אי� ור�� אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את ��דה ��ביה, �ב�יי� ור�� אביו אביו. �ל את ��ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
�למיד אביו היה א� אביו; את ��דה �� ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָר��
חכ�, אביו היה א� וכ� �ח�ה. אביו את ��דה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמי�,
ואחר אבדת�, מ�יב � ר�� �נגד �ק�ל �אינ� �י על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�
הרב, מ�ב�ד �ד�ל �ב�ד ל� ואי� ר��. אבדת מ�יב ��ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ר�� 'מ�רא חכמי�: אמר� הרב. מ��רא יתר מ�רא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
ר�� על הח�לק '�ל חכמי�: אמר� לפיכ� �מי�'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�מ�רא
וכל ה'". על "�ה�ת� ��אמר: ה�כינה, על �ח�לק �ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
��אמר: ה�כינה, ע� �ע��ה � ר�� ע� מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהע��ה
� ר�� על ה�תרע� וכל ה'". את י�ראל בני רב� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"א�ר

ה�כ על �י�מתרע� תל�תיכ�, עלינ� "לא ��אמר: ינה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ִֵֶֹ
ה�כינה, אחר �מהרהר � ר�� אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל

�במ�ה"'. �אלהי� הע� "ויד�ר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

וי��ב·. מדר�, ל� ���בע זה ר��? על ח�לק ה�א זה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאי
�י על וא� ק��; ור�� ר��, �ר��ת ��א �מל�ד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹוד�ר�
ר�� �פני לה�ר�ת לאד� ואס�ר אחרת. �מדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��

מיתה. ח�ב ר��, �פני הלכה ה��רה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלע�ל�;

�בר‚. אד� ל� ו�אל מיל, ע�ר �ני� ר�� �בי� �ינ� ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָהיה
�פני אפ�� � הא��ר מ� �להפרי� לה�יב. מ�ר � ְְְְֲִִִִִִֵַָָָ�ֲָָהלכה
�בר ע��ה אד� �ראה �ג�� �יצד? לה�ר�ת. מ�ר ְְֵֶֶַָָָָָָָ�ַר��,
ל� י� � ר�ע� מ�ני א� �א��ר�, ידע ��א מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאס�ר
ר��, �פני ואפ�� אס�ר', זה '�בר ל�: ול�מר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהפרי��,
ח��ל ��� מק�� ��ל ר��ת; ר�� ל� נת� ��א �י על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוא�
�דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה לרב. �ב�ד ח�לקי� אי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה��,
�לה�ר�ת ולי�ב לה�ראה, עצמ� לק�ע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ��קרה
הע�ל� �ס�� ור�� הע�ל�, �ס�� ה�א אפ�� � ��אל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
ר��ת נטל �� א� א�א ר��, ��מ�ת עד לה�ר�ת ל� אס�ר �ְְִֵֶֶַַַָָָָ
�לה�ר�ת לי�ב ל� מ�ר ר��, ��ת מי �ל ולא ְֵֵָ�ְִֵֵֶַַָֹמר��.

א�א לה�ראה.���רה, �ה�יע �למיד היה �� א� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ה�יע„. ��א �למיד �]וכל היתר קיבל לה�ראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
"�י נאמר: ועליו ר�ח; וגס ר�ע ��טה, זה הרי � ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�מ�רה
ואינ� לה�ראה, �ה�יע חכ� וכ� ה�ילה". חללי� ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָר�י�
העורי�; לפני מכ��ל�ת ונ�ת� ��רה, מ�נע זה הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמ�רה
ה�למידי� א�� הרגיה". �ל "ועצמי� נאמר: ְִִֵֶַַָ�ֲִָ�ְֱֲֶַַָָועליו
להת��ל מב��י� וה� �רא�י, ��רה הר�� ��א ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה�ט�י�
�רא� וי��בי� וק�פצי� עיר�, אנ�י �בי� האר� ע�י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�פני
וה� ה�חלקת, את ה�ר�י� ה� � �י�ראל �לה�ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלד��
והמח�לי� ��רה, �ל נר� והמכ�י� הע�ל�, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה�חריבי�
לנ� "אחז� �חכמת�: �למה אמר ועליה� צבא�ת. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ר�

�רמי�". מח�לי� קט�י�, �עלי� � ְְְְִִִִַַָָ�ִָ��עלי�

��א‰. ואפ�� ��מ�, לר�� לקר�ת לתלמיד ל� ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹואס�ר
לאחרי� לקר�ת ואפ�� �פניו, �מ� יז�יר ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ�פניו.

�ד ר��, ��� י��ה��מ� א�א אביו; ��� �ע��ה ר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
�לאי ה�� ��היה וה�א � מ�ת� לאחר אפ�� ,[נדיר]�מ�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

א� לר�� �ל�� י�� ולא �ל�ני. �ה�א ידע ה��מע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ��ל
לזה; זה �מחזירי� הרעי� ���תני� �דר� �ל��, ל� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיחזיר

��חה וכב�ד:[מתכופ�]א�א �יראה ל� וא�מר לפניו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
ל�: יחזיר �ל��, ר�� ל� נת� א� ר�י'. עלי�, ֲִִִֶַַַַָָָָ'�ל��

�מרי'. ר�י עלי�, ִִֶַָָָ'�ל��

.Âי��ב א�א יסב, ולא ר��, �פני �פ�יו יחל� לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹוכ�
ר��, לאחר ולא ר��, לפני ית��ל ולא ה�ל�. לפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ�י��ב
�צ��, לה�� ל� �אס�ר ל�מר, צרי� ואי� ר��; �צד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹולא
אח�ריו; �נגד מכ�� יהיה ולא ר��, לאחר יתרחק ְֲֶֶָָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹא�א
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י�ב לא ל�רח�. ר�� ע� י�נס ולא ית��ל. �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹואחר
�פניו �בריו יכריע ולא ר��. עליו]�מק�� החולק ,[כדעת ְְְְְִִַַַָָָָֹ

ל�: ��אמר עד לפניו, י�ב ולא �בריו. את יס�ר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹולא
מ�פניו יעמד ולא עד'�ב'; א� 'עמד', ל�: ��אמר עד , ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ

אח�ריו, ל� יחזיר לא מר��, �כ���טר לעמד. ר��ת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ���ל
�ניו. �נגד �פניו לאח�ריו, נר�ע ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָא�א

.Êעד עיניו, מלא מרח�ק מ��רא�� ר��, מ�ני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹוח�ב
וח�ב י�ב. �� ואחר ק�מת�; יראה ולא מ��� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ת��ה

�רגל. ר�� �ני את להק�יל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאד�

.Áהיה �� א� א�א הרב, �פני לתלמיד �ב�ד ח�לקי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאי�
לר��, ע��ה �העבד מלאכ�ת וכל �ב�ד. ל� לחלק ר�� ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�
א�ת�, מ�ירי� �אי� �מק�� היה וא� לר��; ע��ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�למיד
נ�על אינ� � ה�א' 'עבד יאמר�: ��א וח� �פ�י�, ל� היה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹולא
מ�נע � מ����� �למיד� ה��נע וכל ח�לצ�. ואינ� מנעל�, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָל�
��זלזל �למיד וכל �מי�; יראת מ��� �פ�רק חסד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמ���
מ��ראל. ��ס��ק ל�כינה ��ר� ר��, �ב�ד מ�ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�דבר

.Ë�ל�ד�נ' ל�: א�מר ��רה, �ברי על ע�בר ר�� את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָראה
ל�: א�מר �פניו, �מ�עה ��ז�יר זמ� וכל וכ�'. �� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָר�נ�

ר�נ�' ל�ד�נ� עד'�� מר��, �מע ��א �בר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
עד �גדיו, �ל ק�רע � ר�� �כ��מ�ת א�מר�. �� ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ז�יר

מאחה ואינ� ל��; את מג�ה חזקה]�ה�א תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
רב מ��� ��מד מבהק �ר�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְִֶֶַָָֹ�ְְְֲִִֶַַָָלע�ל�.
�למיד זה הרי � חכמת� רב מ��� למד לא א� אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹחכמת�.

אבל[כמותו]חבר הא��; ה�ברי� �כל �כב�ד� ח�ב ואינ� , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
ה�תי� �ל על ק�רע �ה�א ��� עליו וק�רע מ�פניו, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָע�מד
אחד, �בר א�א מ��� למד לא אפ�� עליה�. מתא�ל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�א

עליו. וק�רע מ�פניו, ע�מד � �ד�ל �י� קט� ְְִֵֵֵֵַָָָָָָָ�י�

.Èמכ�נ�ת ��ע�תיו חכמי� �למיד אינ�[ישרות]וכל � ְְְֲִִֵֶַָָָ�ֵָ
��א �י על א� �חכמה, מ��� �ד�ל �ה�א מי �פני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמד�ר

�ל��. מ��� ְִֶַָלמד

.‡È�ה�ברי �כל �ב�ד� על למחל �רצה ה�בהק ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ�ַַָהרב
� מה� לאחד א� �למידיו, לכל מה�, �אחד א� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהא��,
לה�ר�, ה�למיד ח�ב ��חל, �י על וא� �יד�. ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָהר��ת

��חל. ��עה ְֲִֶַַָָָואפ��

.·È�צרי הרב �� הרב, �כב�ד ח�בי� �ה�למידי� ���ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
�ב�ד 'יהי חכמי�: אמר� �� �לקרב�; �למידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכ�ד
לה�הר אד� וצרי� חבר�'. ��ל עלי� חביב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�למיד�

המה�י� ה�ני� �ה� �לאהב�, הנאה]�תלמידיו, [גורמי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ה�א. ולע�ל� ה�ה ְֶַַָָָָָ�ע�ל�

.‚È�אמר ל��. �מרחיבי� הרב, חכמת מ�סיפי� ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָה�למידי�
מר��תי, יתר מחברי למד�י חכמה 'הר�ה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמי�:
ע� את מדליק קט� �ע� �כ�� מ���'; יתר ְְִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִִִֵַַָ�מ�למידי
מ��� ���ציא עד הרב, את מח�ד קט� �למיד �� ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ד�ל,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹ��אל�תיו

ו ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

לה�ר�‡. מצוה � חכמי� �למיד �י[לכבדו]�ל על וא� , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
זק�", �ני והדר� �ק��, �יבה "מ�ני ��אמר: ר��, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�

חכמה ��נה החכ�?זה מ�ני לעמד ח�בי� �מאימתי . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
�ניו. מ�נגד ��עבר עד א��ת, �אר�ע מ��� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמ��קרב

ה��א·. �בית ולא ה�רח� �בית לא מ�ניו ע�מדי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאי�
ה��ר �� ��� קימה והדר�", "�ק��, ��אמר: .[כבוד]� ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

חכמי� �למידי מ�ני לעמד ח�בי� א�נ��ת �עלי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹ�ָ�ְֲֵֵַואי�
� והדר�" "�ק��, ��אמר: �מלאכ��, �ע�סקי� ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ��עה
חסר�� �� �אי� קימה א� �יס, חסר�� �� �אי� ה��ר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמה
יראה� ��א �די החכ�, מ� עיניו יעלי� ��א �מ�י� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�יס.
� �אלהי�" "ויראת ל�מר: �למ�ד מ�ניו? יעמד ��א ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעד

ל�ב מס�ר �ה�א �בר �ל האמת]הא יודע האד� נאמר[רק , ֱֵֶֶַַָָָָָ
�אלהי�". "ויראת :��ְֱֵֵֶָָֹ

לה�‚. עצמ� ויכ�� הע�, על ��טריח לחכ� רא�י ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאי�
דווקא] לפניה� �דר�[לעבור יל� א�א מ�ניו; ��עמד� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�די

יטריח� ��א �די אחד, א�ת� יראה ��א �מת��� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
החיצ�נה ��ר� וה�לכי� מ�יפי� הי� והחכמי� ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריח�. ��א �די ,�� מצ�יי� מ�יריה� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�אי�

הרי„. המה��,ר�כב, מ�ני �ע�מדי� �כ�� �מה��, ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
הר�כב. מ�ני ע�מדי� ��ְְִִֵֵָָ

�ד�ל‰. �אמצע, הרב � ��ר� מה�כי� �הי� ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ל�ה
מ�מאל�. וקט� ְְִִִָָֹמימינ�,

.Âלאר�ע ל� ���יע עד מ�פניו, ע�מד אינ� � חכ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהר�אה
מ�פניו ע�מד � �י� �ית אב ראה י�ב. �עבר, וכיו� ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָא��ת;
��עבר עד י��ב ואינ� עיניו, מלא מרח�ק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמ��רא��
מ�פניו ע�מד � ה��יא את ראה א��ת. אר�ע ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמאחריו
���ב עד י��ב ואינ� עיניו, מלא מרח�ק ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמ��רא��
על ��חל וה��יא מעיניו. ��ת��ה עד א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מק�מ�,
ע�מדי�; הע� �ל נכנס, ��ה��יא מח�ל. �ב�ד� ְְְְְִִִֶַָָָָָָ�ב�ד�,
�י� �ית ��אב '�ב�'. לה�: ��אמר עד י��בי�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואינ�
עד �מ�א�, מ�א� ע�מדי� ��ר�ת ��י ל� ע��י� ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
�מק�מ�. י��בי� הע� ��אר �מק�מ�, וי��ב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ��כנס

.Êיע��� �ל ��כנס, שנמצא]חכ� א��ת[מי �אר�ע ל� ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מ�פניו ש]ע�מד מצב י��ב[ונוצר ואחד ע�מד אחד [ואי�, ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד חחובה �ני �מק�מ�. וי�ב ��כנס עד כמי�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
על מק�צי� לה�, צריכי� �הר�י� �זמ� � חכמי� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמי� לתלמיד �בח ואי� למק�מ�. ונכנסי� הע� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרא�י
� חכמי� �ני למק�מ�. ח�זר לצר�, יצא �אחר�נה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ���נס
אביה�; �ל�י �ניה� ה�פכי� ל�מע, �עת �ה� ��� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�זמ�

הע�. �ל�י �ניה� ה�פכי� ל�מע, �עת �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאי�

.Áלעמד ר�אי אינ� �מיד, ר�� לפני י��ב �ה�א ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ�למיד
מר�ה �ב�ד� יהא ��א �לבד, וערבית �חרית א�א ֶ�ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמ�ניו

�מי�. ְִִַָמ�ב�ד

.Ë,�חכ �אינ� �י על א� � �זקנה מפלג זק� �ה�א ְְְִִֵֶַַָָָָ�ִֵֶָמי
ה�ק� �פני ע�מד ילד, �ה�א החכ� ואפ�� לפניו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָע�מדי�
�די א�א ק�מת�, מלא לעמד ח�ב ואינ� �זקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ַה�פלג
יד ל� ונ�תני� �דברי� א�ת� מה�רי� ��י, זק� ואפ�� ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלה�ר�.
�מ�מע. �יבה �ל �ק��", �יבה "מ�ני ��אמר: � ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכ�

.Èל� ע� �עצמ� לע��ת י�צאי� אינ� � חכמי� ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ�למידי
��א �די �ה�, וכ��צא מדינה �ל וחפירה �בני� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�הל

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq 'h ipy mei -

הח�מ�ת לבני� מה� ��בי� ואי� האר�. ע�י �פני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָית���
לת��רת ולא �ה�, וכ��צא ה��מרי� ��כר ה�ערי� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹות���

�ה�א[מתנת] מס �י� ה�ס, ל�� א�ת� מח�בי� ואי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָה�ל�.
העיר �ני על ציבורי]קצ�ב על[מס קצ�ב �ה�א מס �י� ְִֵֵֶַַַָָָ

ואי� אי� גולגולת]�ל ב��י�,[מס יתנ� �י ��" ��אמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַָָ
א� וכ� (ו)�רי�". מל� מ��א מעט, ו�ח�� אק�צ�; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע�ה
�ח�ה; למ�ר א�ת� מ�יחי� חכמי�, לתלמיד סח�רה ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹהיתה
וכ� ה�א. ��מ�ר עד למ�ר, ה��ק מ�ני אחד מ�יחי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹואי�
� הר�ה �יני� �עלי �כלל ע�מד וה�א �י�, ל� היה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָא�

א�ת�. �מ��יבי� א�ת�, ְִִִִַמק�ימי�

.‡È;�א�ת ל�נא א� החכמי� את לב��ת ה�א �ד�ל ְְֲִִֶַַָָָָֹע��
� חכמי� �למידי �� ���� עד יר��לי�, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
�בריו, �ב�זי� האלהי�, �מלאכי מלעבי� "ו�הי� ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��אמר:
זה וכ� �בריו. מל�די מב�י� �ל�מר, �נבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�מ�ע�עי�
�מל�די וא� � �מאס�" �ח�תי "וא� ��רה: ְְְְִִִֵַַָֹ�ְְְִֶָָָ�אמרה

�מאס�. חלקח�תי ל� אי� � החכמי� את המב�ה וכל �ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
�זה". ה' �בר "�י �כלל: ה�א והרי ה�א, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלע�ל�

.·È�לע�ל חלק ל� אי� החכמי� את �המב�ה �י על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�
נ��י, ח�ב � �דברי� אפ�� ���ה�, עדי� �א� א� � ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָה�א
זהב ליטרא א�ת� וק�נסי� �ר�י�, �י� �ית א�ת� ְְְְִִִִִֵַַָָָָ�מנ�י�
החכ� את והמב�ה לחכ�. א�ת� ונ�תני� מק��, ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ�כל
וה� �י�, �ית א�ת� מנ�י� � מ�ת� לאחר אפ�� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ�דברי�,
חי החכ� היה א� אבל �ת��בה; ���חזר א�ת� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמ�ירי�
��ביל�. ����ה� זה ��ר�ה עד א�ת�, ל� מ�ירי� אי� �ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
,�� �הפקיר האר� לע� לכב�ד� מנ�ה עצמ�, החכ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכ�
עד ל�, מ�ירי� ואי� התראה; ולא עדי� לא צרי� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואי�
�מ�ירי� �ל�ה �אי� החכ�, מת וא� החכ�. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��ר�ה
�יד�. הר��ת נ�ה�, ולא ל� למחל החכ� רצה וא� ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹל�.

.‚Èנ��י לנהג �למידיו �ל ח�בי� לכב�ד�, ���ה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹהרב
ח�ב הרב אי� עצמ�, לכב�ד ���ה �למיד אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְַ�מנ�ה;
מנ�ה וכ� נ��י. �� לנהג ח�בי� הע� �ל אבל נ��י, �� ֶ�ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֹלנהג
מנ�ה אינ� י�ראל, לכל מנ�ה י�ראל; לכל מנ�ה ֶ�ְְְִֵֵֶָָ�ְְְִֵֶָָ�ְִַָל��יא,
לעיר מנ�ה אחרת; לעיר מנ�ה לעיר�, מנ�ה ְִֶ�ְְִֶֶֶַ�ְְִֶ�ְִַָל��יא.

לעיר�. מנ�ה אינ� ְִֶ�ְֵֶֶַאחרת,

.„Èלמידי� ���ה מ�ני ����ה� �מי אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ��ה
נ��י עליה� �ח�בי� �ברי� �אר על ����ה� מי אבל ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָחכמי�.
לנהג י�ראל וכל ה��יא ח�ב ��י�ראל, קט� נ�ה� אפ�� �ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
וי�יר� ��ביל�, ����ה� מ�בר �ת��בה ��חזר עד נ��י, ��ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹ
אי� �י� האד�, את מנ�י� �ברי� וע�רי� אר�עה על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָל�.
לאחר ואפ�� החכ�, את המב�ה (א) ה�: וא�� א�ה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�י�
'עבד'; לחבר� ה��רא (ג) �י�; �ית �ל�ח המב�ה (ב) ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַמ�ת�;
ל�מר צרי� ואי� ס�פרי�, מ�ברי אחד �דבר המזלזל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ(ד)
ולא זמ�, ל� וקבע� �י� �ית ל� ��לח� מי (ה) ��רה; ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ�דברי
;���� עד א�ת� מנ�י� ה�י�, את עליו ק�ל ��א מי (ו) ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�א;
ס�� א� רע �לב �ג�� ה��יק, �בר �ר��ת� ��� מי ָ�ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ(ז)

ה�ק� ��סיר עד א�ת� מנ�י� ���רע�ע, קרקע ה��כר (ח) ; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
אנס �ל עליו ��ק�ל עד א�ת� מנ�י� מ�[נזק]לג�י, ��ב�א ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

י�ראל על ה�עיד (ט) ה�צר; �על חבר� לי�ראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��י

�די� ��א ממ�� �עד�ת� מ��� וה�ציא ��י� �ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ�ער�א�ת
ט�ח (י) ;����� עד א�ת� מנ�י� איטליז]י�ראל, �ה�[בעל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

עד א�ת� מנ�י� אחר, לכה� ונ�תנ� ה��נ�ת מפרי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ�אינ�
�י על א� �ל��ת, �ל �ני ט�ב י�� המח�ל (יא) ;����ְִִֵֵֵֶֶַַָ�ִַַ
חצ�ת; אחר ה�סח �ערב מלאכה הע��ה (יב) מנהג; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה�א
הבאי �דברי ל�ב�עה א� לב�לה, �מי� �� ה�ז�יר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ(יג)

מה�בכ�] של ח��ל[דברי� לידי הר�י� את ה�ביא (יד) ;ִִִִֵֵֶַַָ
�ח��; קד�י� אכילת לידי הר�י� את ה�ביא (טו) ֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��;

�ני� המח�ב חד�י�[לעבר�](טז) מלאוק�בע החודש [א� ְְֳִִֵֵַַַָָ
חסר] הע�ר;או את ה�כ�יל (יז) לאר�; ְְִִֵֶֶַַָָָָ�ח�צה

��צאת ט�ח (יט) מצוה; מ�ע��ת הר�י� המע�ב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ(יח)
חכ�; לפני ס�ינ� �דק ��א ט�ח (כ) יד�; מ�חת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹטרפה
א���, את ��ר� מי (כב) לדעת; עצמ� ה�ק�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ(כא)
לה� ה�ביאי� �מ��, מ�א א� ��פ�ת �בינ� �ינ� ְִִֶַַַָָָָ�ְֵֵֶָוע��ה
א�ת�; מנ�י� �י� לבית �ניה� ���ב�א� לזה, זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלהז��ק
נ��י. ח�ב �אינ� מי המנ�ה (כד) רעה; ��מ�עת� חכ� ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ(כג)

ז ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

אי�‡. � ��רח �י�, �ית אב א� נ�יא וכ� �חכמה, זק� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחכ�
�� �ירבע� ע�ה �� א� א�א לע�ל�, �פרהסיא א�ת� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמנ�י�

וחבריו הרבי�]נבט את והחטיאו �אר[שחטאו ��חטא אבל . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
וכ�ל ה���, "וכ�ל� ��אמר: �צנעה, א�ת� מלקי� ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָח�א�ת,
��ילה. ��ה� ���ל, �י על א� � לילה" ע�� נביא ��ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ל� אותו]וא�מרי� �ל[כשמנדי� וכ� �בית�'. ו�ב 'ה�בד : ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָ
�לנ��ת� לק�� �י� לבית אס�ר � נ��י ��תח�ב חכמי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�למיד

ז מ�בר ��רחי� א�א וחסידי�מהרה, מ���. ונ�מטי� ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
�למיד לנ��ת מע�ל� נמנ� ��א מ���חי�, הי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹהחכמי�
מלק�ת; נתח�ב א� להלק�ת� ��מני� �י על א� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָחכמי�,

מר��ת מ�ת מדרבנ�]ואפ�� לה��ת�.[מלקות עליו נמני� , ְְְֲִִִַַַַַָָ

וא�·. ��מ�א'; '�ל�ני א�מרי�: ה���י? ה�א ְְְְְְִִִִֵַַַָוכיצד
'�ל�ני א�מרי�: והחר�, זה'. '�ל�ני א�מרי�: �פניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנ��ה�

נ��י. �� �ב�עה, �� אלה, �� ואר�ר, ְְֳִָָָָָָמחר�'.

ל�‚. '�ר�י ל�: א�מרי� החר�? א� ה���י מ�ירי� ְִִִִֵֵֶַַַַָָ�יצד
'�ל�ני, א�מרי�: �פניו, ��א ה�יר�ה� וא� ל�'; ְְְְִִִִִֶָָָָֹ�מח�ל

ל�'. �מח�ל ל� ָָ�ר�י

ע��?„. ו���הגי� �עצמ�, המנ�ה ��נהג ה�נהג ה�א ְְְֲִִֶֶַ�ְְְִִֶַַַָֹמה
מז�ני� ואי� נ��י�, ימי �ל �אבל �לכ�ס לס�ר אס�ר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�ְמנ�ה

בשלושה]עליו המזו� לברכת א�ת�[מצרפי� ��ללי� ולא , ְְִָָֹ
�אר�ע ע�� י��בי� ולא ע�רה, ��רי� �בר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹ�ע�רה

לאחרי� ה�א ��נה אבל תורה]א��ת. ל�;[מלמד ו��ני� , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרי�]ונ��ר מלאכה ו��כר[לעשות מת[אחרי�], וא� . ְְְְִִֵֵָ

�ל�מר אר�נ�, על אב� �מ�יחי� ��לחי� �י� �ית � ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ�נ��י�
צרי� ואי� ה���ר; מ� מב�ל �ה�א לפי א�ת�, ר�גמי� ְְִִִֵַָָ�ְְִִֵֶֶ�ה�

מ�ת�. את מל�י� ואי� א�ת�, מס�ידי� �אי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָל�מר,

��ני�‰. ואי� לאחרי�, ��נה �אינ� � ה�חר� עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיתר
�למ�ד�. י��ח ��א �די לעצמ�, ה�א ��נה אבל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָֹל�;
ע��, ונ�תני� נ��אי� ואי� ל�; נ��רי� ואי� נ��ר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָואינ�

�רנסת�. �די עסק, מעט א�א ע��, מתע�קי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואי�
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הח�מ�ת לבני� מה� ��בי� ואי� האר�. ע�י �פני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָית���
לת��רת ולא �ה�, וכ��צא ה��מרי� ��כר ה�ערי� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹות���

�ה�א[מתנת] מס �י� ה�ס, ל�� א�ת� מח�בי� ואי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָה�ל�.
העיר �ני על ציבורי]קצ�ב על[מס קצ�ב �ה�א מס �י� ְִֵֵֶַַַָָָ

ואי� אי� גולגולת]�ל ב��י�,[מס יתנ� �י ��" ��אמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַָָ
א� וכ� (ו)�רי�". מל� מ��א מעט, ו�ח�� אק�צ�; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע�ה
�ח�ה; למ�ר א�ת� מ�יחי� חכמי�, לתלמיד סח�רה ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹהיתה
וכ� ה�א. ��מ�ר עד למ�ר, ה��ק מ�ני אחד מ�יחי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹואי�
� הר�ה �יני� �עלי �כלל ע�מד וה�א �י�, ל� היה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָא�

א�ת�. �מ��יבי� א�ת�, ְִִִִַמק�ימי�

.‡È;�א�ת ל�נא א� החכמי� את לב��ת ה�א �ד�ל ְְֲִִֶַַָָָָֹע��
� חכמי� �למידי �� ���� עד יר��לי�, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
�בריו, �ב�זי� האלהי�, �מלאכי מלעבי� "ו�הי� ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��אמר:
זה וכ� �בריו. מל�די מב�י� �ל�מר, �נבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�מ�ע�עי�
�מל�די וא� � �מאס�" �ח�תי "וא� ��רה: ְְְְִִִֵַַָֹ�ְְְִֶָָָ�אמרה

�מאס�. חלקח�תי ל� אי� � החכמי� את המב�ה וכל �ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
�זה". ה' �בר "�י �כלל: ה�א והרי ה�א, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלע�ל�

.·È�לע�ל חלק ל� אי� החכמי� את �המב�ה �י על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�
נ��י, ח�ב � �דברי� אפ�� ���ה�, עדי� �א� א� � ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָה�א
זהב ליטרא א�ת� וק�נסי� �ר�י�, �י� �ית א�ת� ְְְְִִִִִֵַַָָָָ�מנ�י�
החכ� את והמב�ה לחכ�. א�ת� ונ�תני� מק��, ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ�כל
וה� �י�, �ית א�ת� מנ�י� � מ�ת� לאחר אפ�� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ�דברי�,
חי החכ� היה א� אבל �ת��בה; ���חזר א�ת� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמ�ירי�
��ביל�. ����ה� זה ��ר�ה עד א�ת�, ל� מ�ירי� אי� �ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
,�� �הפקיר האר� לע� לכב�ד� מנ�ה עצמ�, החכ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכ�
עד ל�, מ�ירי� ואי� התראה; ולא עדי� לא צרי� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואי�
�מ�ירי� �ל�ה �אי� החכ�, מת וא� החכ�. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��ר�ה
�יד�. הר��ת נ�ה�, ולא ל� למחל החכ� רצה וא� ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹל�.

.‚Èנ��י לנהג �למידיו �ל ח�בי� לכב�ד�, ���ה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹהרב
ח�ב הרב אי� עצמ�, לכב�ד ���ה �למיד אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְַ�מנ�ה;
מנ�ה וכ� נ��י. �� לנהג ח�בי� הע� �ל אבל נ��י, �� ֶ�ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֹלנהג
מנ�ה אינ� י�ראל, לכל מנ�ה י�ראל; לכל מנ�ה ֶ�ְְְִֵֵֶָָ�ְְְִֵֶָָ�ְִַָל��יא,
לעיר מנ�ה אחרת; לעיר מנ�ה לעיר�, מנ�ה ְִֶ�ְְִֶֶֶַ�ְְִֶ�ְִַָל��יא.

לעיר�. מנ�ה אינ� ְִֶ�ְֵֶֶַאחרת,

.„Èלמידי� ���ה מ�ני ����ה� �מי אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ��ה
נ��י עליה� �ח�בי� �ברי� �אר על ����ה� מי אבל ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָחכמי�.
לנהג י�ראל וכל ה��יא ח�ב ��י�ראל, קט� נ�ה� אפ�� �ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
וי�יר� ��ביל�, ����ה� מ�בר �ת��בה ��חזר עד נ��י, ��ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹ
אי� �י� האד�, את מנ�י� �ברי� וע�רי� אר�עה על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָל�.
לאחר ואפ�� החכ�, את המב�ה (א) ה�: וא�� א�ה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�י�
'עבד'; לחבר� ה��רא (ג) �י�; �ית �ל�ח המב�ה (ב) ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַמ�ת�;
ל�מר צרי� ואי� ס�פרי�, מ�ברי אחד �דבר המזלזל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ(ד)
ולא זמ�, ל� וקבע� �י� �ית ל� ��לח� מי (ה) ��רה; ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ�דברי
;���� עד א�ת� מנ�י� ה�י�, את עליו ק�ל ��א מי (ו) ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�א;
ס�� א� רע �לב �ג�� ה��יק, �בר �ר��ת� ��� מי ָ�ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ(ז)

ה�ק� ��סיר עד א�ת� מנ�י� ���רע�ע, קרקע ה��כר (ח) ; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
אנס �ל עליו ��ק�ל עד א�ת� מנ�י� מ�[נזק]לג�י, ��ב�א ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

י�ראל על ה�עיד (ט) ה�צר; �על חבר� לי�ראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��י

�די� ��א ממ�� �עד�ת� מ��� וה�ציא ��י� �ל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ�ער�א�ת
ט�ח (י) ;����� עד א�ת� מנ�י� איטליז]י�ראל, �ה�[בעל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

עד א�ת� מנ�י� אחר, לכה� ונ�תנ� ה��נ�ת מפרי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ�אינ�
�י על א� �ל��ת, �ל �ני ט�ב י�� המח�ל (יא) ;����ְִִֵֵֵֶֶַַָ�ִַַ
חצ�ת; אחר ה�סח �ערב מלאכה הע��ה (יב) מנהג; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה�א
הבאי �דברי ל�ב�עה א� לב�לה, �מי� �� ה�ז�יר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ(יג)

מה�בכ�] של ח��ל[דברי� לידי הר�י� את ה�ביא (יד) ;ִִִִֵֵֶַַָ
�ח��; קד�י� אכילת לידי הר�י� את ה�ביא (טו) ֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��;

�ני� המח�ב חד�י�[לעבר�](טז) מלאוק�בע החודש [א� ְְֳִִֵֵַַַָָ
חסר] הע�ר;או את ה�כ�יל (יז) לאר�; ְְִִֵֶֶַַָָָָ�ח�צה

��צאת ט�ח (יט) מצוה; מ�ע��ת הר�י� המע�ב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ(יח)
חכ�; לפני ס�ינ� �דק ��א ט�ח (כ) יד�; מ�חת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹטרפה
א���, את ��ר� מי (כב) לדעת; עצמ� ה�ק�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ(כא)
לה� ה�ביאי� �מ��, מ�א א� ��פ�ת �בינ� �ינ� ְִִֶַַַָָָָ�ְֵֵֶָוע��ה
א�ת�; מנ�י� �י� לבית �ניה� ���ב�א� לזה, זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלהז��ק
נ��י. ח�ב �אינ� מי המנ�ה (כד) רעה; ��מ�עת� חכ� ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ(כג)

ז ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

אי�‡. � ��רח �י�, �ית אב א� נ�יא וכ� �חכמה, זק� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחכ�
�� �ירבע� ע�ה �� א� א�א לע�ל�, �פרהסיא א�ת� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמנ�י�

וחבריו הרבי�]נבט את והחטיאו �אר[שחטאו ��חטא אבל . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
וכ�ל ה���, "וכ�ל� ��אמר: �צנעה, א�ת� מלקי� ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָח�א�ת,
��ילה. ��ה� ���ל, �י על א� � לילה" ע�� נביא ��ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ל� אותו]וא�מרי� �ל[כשמנדי� וכ� �בית�'. ו�ב 'ה�בד : ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָ
�לנ��ת� לק�� �י� לבית אס�ר � נ��י ��תח�ב חכמי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�למיד

ז מ�בר ��רחי� א�א וחסידי�מהרה, מ���. ונ�מטי� ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
�למיד לנ��ת מע�ל� נמנ� ��א מ���חי�, הי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹהחכמי�
מלק�ת; נתח�ב א� להלק�ת� ��מני� �י על א� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָחכמי�,

מר��ת מ�ת מדרבנ�]ואפ�� לה��ת�.[מלקות עליו נמני� , ְְְֲִִִַַַַַָָ

וא�·. ��מ�א'; '�ל�ני א�מרי�: ה���י? ה�א ְְְְְְִִִִֵַַַָוכיצד
'�ל�ני א�מרי�: והחר�, זה'. '�ל�ני א�מרי�: �פניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנ��ה�

נ��י. �� �ב�עה, �� אלה, �� ואר�ר, ְְֳִָָָָָָמחר�'.

ל�‚. '�ר�י ל�: א�מרי� החר�? א� ה���י מ�ירי� ְִִִִֵֵֶַַַַָָ�יצד
'�ל�ני, א�מרי�: �פניו, ��א ה�יר�ה� וא� ל�'; ְְְְִִִִִֶָָָָֹ�מח�ל

ל�'. �מח�ל ל� ָָ�ר�י

ע��?„. ו���הגי� �עצמ�, המנ�ה ��נהג ה�נהג ה�א ְְְֲִִֶֶַ�ְְְִִֶַַַָֹמה
מז�ני� ואי� נ��י�, ימי �ל �אבל �לכ�ס לס�ר אס�ר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�ְמנ�ה

בשלושה]עליו המזו� לברכת א�ת�[מצרפי� ��ללי� ולא , ְְִָָֹ
�אר�ע ע�� י��בי� ולא ע�רה, ��רי� �בר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹ�ע�רה

לאחרי� ה�א ��נה אבל תורה]א��ת. ל�;[מלמד ו��ני� , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרי�]ונ��ר מלאכה ו��כר[לעשות מת[אחרי�], וא� . ְְְְִִֵֵָ

�ל�מר אר�נ�, על אב� �מ�יחי� ��לחי� �י� �ית � ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ�נ��י�
צרי� ואי� ה���ר; מ� מב�ל �ה�א לפי א�ת�, ר�גמי� ְְִִִֵַָָ�ְְִִֵֶֶ�ה�

מ�ת�. את מל�י� ואי� א�ת�, מס�ידי� �אי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָל�מר,

��ני�‰. ואי� לאחרי�, ��נה �אינ� � ה�חר� עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיתר
�למ�ד�. י��ח ��א �די לעצמ�, ה�א ��נה אבל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָֹל�;
ע��, ונ�תני� נ��אי� ואי� ל�; נ��רי� ואי� נ��ר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָואינ�

�רנסת�. �די עסק, מעט א�א ע��, מתע�קי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואי�
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.Â� לה�יר� ��� ולא י��, �ל�י� �נ��י� ���ב ְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹמי
��� ולא אחרי�, י�� �ל�י� י�ב �נ�ה; א�ת� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹמנ�י�

א�ת�. מחרימי� � ְְִִִַַלה�יר�

.Ê��אפ ��ל�ה, החר�? א� ה���י מ�ירי� ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ�כ�ה
ת"ח]הדי�ט�ת לב��.[שאינ� ה���י מ�יר ממחה, ויחיד ; ְְִֶָ�ְְִִֶַַַ

הרב. �מק�� ואפ�� החר�, א� ה���י לה�יר ל�למיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָוי�

.Ë�ה���� מ�בר זה וחזר לה�, והלכ� ���� ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
ל� �מ�ירי� אחרי�, �ל�ה �אי� � .�גלל� ְְֲִִִִִֵַָָָֹ

.È.�נ��י ל� וי�יר ה��יא אצל יל� נ�ה�, מי ידע ��א ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמי

.‡Èהפרה צרי� � עצמ� מ�י אפ�� �נאי, על א�נ��י [א� ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיי� נ�הלא ואפ�� עצמ�, ���ה חכמי� �למיד .ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

� נ��י עליו �ח�ב �בר על ואפ�� �ל�ני, �עת על ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָעצמ�
לעצמ�. מפר זה ְְֲֵֵֵֶַהרי

.·È��חל� ����ה� אותו]מי מנדה שמישהו אפ��[חל� , ֲֲִִִֶַ
הלכ�ת, ���ני� אד� �ני ע�רה צרי� � נ�ה� מי ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָידע
�רסה. עד אחריה� ט�רח מצא, לא וא� מ���י�; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלה�יר�
מצא, לא מ�נה; ���ני� ע�רה ל� מ�ירי� מצא, ְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹלא
מ�ירי� מצא, לא ���רה; לקר�ת ���דעי� מי ל� ְְִִִִִִִֶַַַָָָֹמ�ירי�
�מק�מ� מצא לא לקר�ת. י�דעי� �אינ� ע�רה אפ�� ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹל�

�ל�ה. אפ�� ל� מ�ירי� ְֲֲִִִַָָָֹע�רה,

.‚È�נ��ה �פניו; א�א ל� מ�ירי� אי� �פניו, ����ה� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָמי
�י� ואי� �פניו. ��א �י� �פניו �י� ל� מ�ירי� �פניו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ��א
���חזר אחד, �רגע �מ�ירי� מנ�י� א�א �ל��, להפרה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנ��י
��ה �נ��י� זה לה�יח �י� �ית רא� וא� למ�טב. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�ְַהמנ�ה
לזה להחרי� �י� �ית רא� א� וכ� ר�ע�. �פי מ�יחי� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ�ני�,

נידוי]לכ�ח�ה ע��[ללא ו��תה ע�� �א�כל מי �להחרי� , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
לי�ר�, �די מחרימי� � א��ת �אר�ע ע�� ��עמד מי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹא�
א� הח�אי�. יפרצ�ה ��א עד ל��רה, סיג לע��ת ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹ�כדי
לתלמיד �בח אינ� לכב�ד�, לנ��ת לחכ� ר��ת ��� �י ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעל
מ�ברי אזניו מעלי� א�א זה, �דבר עצמ� להנהיג ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחכמי�
�למה �אמר �עני� � לה� ל�� י�ית ולא האר�, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹע�י
ל��". ��� אל יד�ר�, א�ר ה�ברי� לכל ��" ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חכמת�:
ואינ� חר�ת�, ��מעי� � הרא��ני� חסידי� �ר� היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָוכ�
ל�. וס�לחי� למחר� ���חלי� א�א ע�ד, ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹמ�יבי�;
וא�מרי� ה�אי�, �מע�יה� מ���חי� הי� �ד�לי� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָוחכמי�
היא וז� לכב�ד�. החרימ�ה� ולא אד� נ�� לא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹ��ע�ל�
�ברי� ��ה .�� ליל� �רא�י חכמי�, �למידי �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ר��
חכמי� �למיד אבל ��תר. חרפ�ה� א� �����ה� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָאמ�רי�?
�ב�ד�. על למחל ל� אס�ר �פרהסיא, אד� חרפ� א� ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ���ה�
הר�ה ונ�טר נ�ק� א�א ��רה; �זי�� ��ה נענ�, � מחל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוא�

ל�. ויסלח מחילה, מ��� ��ב�� עד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�נח�,

�ס רחמנא �ע��רי� ְְְֲִַַַָָ

ה'תשס"ט סיו� י' שלישי יו�
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ות�ע ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת וחמ�י� אחת �כלל� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָי�
��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹואר�עי�

ה�ב הרה�ר אחר לת�ר ��א (ב) זרה; עב�דה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנ�ת
�דר� א�ת� יעבד ��א (ד) לג��; ��א (ג) העיני�; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ�רא�ת
�סל לע��ת ��א (ו) ל�; י��חוה ��א (ה) ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעב�דת�;
��א (ח) לאחרי�; אפ�� �סל לע��ת ��א (ז) ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹלעצמ�;
אחרי� לה�יח ��א (ט) לנ�אי; אפ�� צ�ר�ת ְְֲֲֲִִִֵֶַַַֹלע��ת
לבנ�ת�; ��א (יא) ה��חת; עיר ל�ר� (י) ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹאחריה;
יחיד להסית ��א (יג) ממ�נ�; מ�ל להנ�ת ��א ְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹ(יב)
לעזב ��א (טו) ה�סית; לאהב ��א (יד) ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹלעבד�;
זכ�ת; עליו לל�ד ��א (יז) לה�יל�; ��א (טז) ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ�נאת�;
להתנ�א ��א (יט) ח�בה; עליו מ�ל�ד י�נע ��א ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ(יח)
��א (כא) ��מ�; ה�תנ�א מ� ל�מע ��א (כ) ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ��מ�;
מהריגת לג�ר ��א (כב) ה'; ��� ואפ�� ��קר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהתנ�א
��א (כד) זרה; עב�דה ��� ל�בע ��א (כג) �קר; ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹנביא
להעביר ��א (כו) י�ע�ני; לע��ת ��א (כה) א�ב; ְְֲֲֲִִִֶֶַַַֹֹלע��ת
לה��חו�ת ��א (כח) מ�בה; להקי� ��א (כז) ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹל�ל�;
עב�דה לא�ד (ל) א�רה; ל�ע ��א (כט) מ��ית; אב� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
זרה �עב�דה להנ�ת ��א (לא) ��ביל�; ה�ע�ה וכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹזרה
��א (לג) נעבד; �צ��י להנ�ת ��א (לב) מ���יה; ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�בכל
עליה�; לח� ��א (לד) זרה; עב�דה לע�בדי �רית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹלכרת

(לו) �ארצנ�; י�ב� ��א �מנהג�ת�(לה) לה���ת ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
לקס�; ��א (לח) לנח�; ��א (לז) ְְְְִֵֶֶַַָֹֹֹ�במל����;
לדר� ��א (מא) חבר; לח�ר ��א (מ) לע�נ�; ��א ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לט)
ל�אל ��א (מג) �א�ב; ל�אל ��א (מב) ה�תי�; ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹאל
רא�; �את לה�י� ��א (מה) לכ��; ��א (מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹֹ�י�ע�ני;
עדי אי� יע�ה ��א (מז) זק�; �את לה�חית ��א ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ(מו)
לכ�ב ��א (מט) אי�; עדי א�ה �ע�ה ��א (מח) ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹא�ה;
על קרחה לע��ת ��א (נא) להת��דד; ��א (נ) ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹקעקע;

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �ל �בא�ר ְְִִִֵֵֵֵַָָָמת.

א ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

אנ��‡. הראשו�]�ימי אד� ב� שת טע�ת[ב� האד� �ני טע� ְֱִֵֵָָָָָ
ונבערה ואנ��[נכסלה]�ד�לה, ה��ר; א�ת� חכמי עצת ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָ

והאל ה�איל אמר�, טע�ת�: היתה וז� ה��עי�. מ� ְְְְְִִִֵַַָָָָָָעצמ�,
�נתנ� הע�ל�, את להנהיג א�� וגל��י� א�� ��כבי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�רא
� לפניו המ���י� ���י� וה� �ב�ד, לה� חלק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ��ר��,
רצ�� וזה� �ב�ד. לה� ולחלק �לפאר�, ל��ח� ה� ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹרא�יי�

�לכ�ד לג�ל ה�א, �ר�� �מ�[את]האל וכ�ד�, ���ל� מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
�ב�ד� ה�א וזה לפניו, והע�מדי� עבדיו לכ�ד ר�צה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ה�ל�
לבנ�ת התחיל� ל��, על זה �בר �עלה �יו� מל�. ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ל
�לפאר� �ל��ח� קר�נ�ת, לה� �להקריב היכל�ת, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָל��כבי�
ה��רא, רצ�� לה�יג �די � למ�ל� �לה��ח�ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ�דברי�,
א�מרי� הי� וכ� זרה. עב�דה ע�ר היה וזה הרעה. ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָָ�דע��
אל�� �� �אי� א�מרי� �ה� לא ע�ר�, ה��דעי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹע�בדיה
מל� ירא� לא "מי א�מר: ��רמיה ה�א זה. ��כב ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹא�א
מלכ�ת� �בכל ה��י� חכמי בכל �י יאתה, ל� �י ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָה��י�,
� ה�א" ע� הבלי� מ�סר ויכסל�, יבער� �באחת �מ��, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאי�
טע�ת� אבל לב��; האל ה�א �א�ה י�דעי� ה�ל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ל�מר,

ה�א. רצ�נ� ההבל ��ה ��ד�י� ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ�כסיל�ת�,
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�קר,·. נביאי אד� �בני עמד� ה�מי�, �ארכ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
א� �ל�ני', ��כב 'עבד� לה�: ואמר לה� צ�ה �האל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמר�
היכל, ל� �בנ� וכ�, �� ל� ונ�כ� ל� והקריב� ה��כבי�, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ'�ל
וה�ט�י� ה��י� הע�, �ל ל� לה��ח�ת �די צ�רת� ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָוע��
וא�מר: מ���, ��דה צ�רה לה� �מ�דיע האר�'. ע� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ��אר
�נב�את�'. �ה�דיע�ה� ה�ל�ני ה��כב צ�רת היא ְְִִִִֶַַַָָ'ז�
ותחת �היכל�ת צ�ר�ת לע��ת ז� �ר� על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָוהתחיל�
�מתק�צי� ה�בע�ת, ועל ההרי� �ברא�י ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהאילנ�ת
מטיבה ה��רה ��� הע�, לכל וא�מרי� לה�; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�מ��חוי�
א�מרי� וה��מרי� מ��ה. �ליראה לעבד� ורא�י ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�מרעה,
ואל וכ�, �� 'וע�� ותצליח�', �ר�� ז� '��עב�דה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלה�:
ול�מר לעמד אחרי� ��זבי� והתחיל� וכ�'. �� ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹ�ע��
ע�ה� ��ר ה�לא� א� עצמ� ה�ל�ל א� עצמ� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ�ה��כב
עב�דת�, �ר� לה� וה�דיע וכ�', �כ� 'עבד�ני לה�: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
הע�ל�, �כל זה �בר �פ�ט .'�� �ע�� ואל ,�� ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'וע��
לה�, �להקריב מ��, ז� מ���ת �עב�ד�ת ה��ר�ת את ְְִִֶַָ�ְֲֲֶַַַֹלעבד
ה�כ�ד ה�� נ���ח ה�מי�, �ארכ� וכיו� לה�. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�לה��ח�ת
�ל ונמצא� ה�יר�ה�; ולא �מ�ע��, ה�ק�� �ל מ�י ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹוה��רא
�ל ה��רה א�א י�דעי� אינ� וה�ט�י�, וה��י� האר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָע�
לה��ח�ת מ�טנ�ת� ��תח�כ� �ני�, �ל וההיכל ואב� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָע�
�ג�� �ה�, �הי� והחכמי� ��מ�. �לה�בע �לעבד�, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָלה�
א�א אל�� �� �אי� מד�י� �ה�, וכ��צא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה��מרי�
ולדמ�ת� �גלל� הא�� ה��ר�ת ��ע�� וה�ל��י� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָה��כבי�

דמות�] ולא[לפי מ�יר� �� היה לא הע�למי�, צ�ר אבל .ְֲִִַָָָָָָֹֹ
ו�� ונח �מת��לח חנ�� �ג�� �ע�ל�, יחידי� א�א ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹי�דע�,

מת�ל�ל הע�ל� היה ז�, �ר� ועל עד[נמש�]ועבר. וה�ל�, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ה�ל��. עליו אבינ� אברה� �ה�א ע�ל�, �ל ע��ד� ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָ���לד

��גמל‚. שני�]�יו� ג' ב� אימו, זה[מחלב [=כינויאית� ְִֵֵֶֶַָָ
ל��טטלאבות] התחיל ולח�ב[לחפש], קט�, וה�א �דע�� ְְְְְְְִִֵַַָָֹ

ה�ל�ל ��היה אפ�ר, 'היא� �מ�: והיה �ב�ילה; ����ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
א�ת�? יס�ב �מי מנהיג? ל� יהיה ולא �מיד, נ�הג ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹה�ה
מל�ד ל� היה ולא עצמ�'! את ��ס�ב אפ�ר �אי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלפי
ע�בדי �י� ���י� �א�ר מ�קע א�א �בר, מ�דיע ְְְְִֵֵַָ�ְִֶַָָָֹולא
ע�בדי� הע� וכל וא�� ואביו ה���י�. זרה ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָעב�דה
�מבי�, מ��טט ול�� ע�ה�. ע�בד היה וה�א זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעב�דה

ה� קו והבי� האמת, �ר� �ה�יג ה�כ�נה;עד מ�ע�� דק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
�� ��� שישנו]וידע ה�ל�ל,[� מנהיג וה�א אחד, אל�� ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

וידע מ���. ח�� אל�� ה�מצא �כל ואי� ה�ל, �רא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוה�א
לטע�ת לה� ��ר� ודבר ט�עי�, הע� שורש��ל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

עדטעות�] ה��ר�ת, ואת ה��כבי� את �ע�בדי� זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ
את אברה� ה�יר �נה אר�עי� �ב� מ�ע��; האמת ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�אבד
���ב�ת לה�יב התחיל וידע, �ה�יר �יו� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ��רא�.

קושיות] ע�ה�,[להקשות �י� ולער� ���י�, א�ר �ני ְְְֲִִִֵֶַַַָֹעל
ו�בר .'�� ה�לכי� �א�� האמת, �ר� ז� �'אי� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָול�מר
א�א לעבד רא�י �אי� לע�, לה�דיע והתחיל ה�למי�, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
�די � �לנ�� �להקריב לה��ח�ת רא�י ול� הע�ל�, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאל��
�ל ול��ר לא�ד ורא�י ה�אי�; ה�ר�אי� �ל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ���יר�ה�
�ה� א�� �מ� הע�, �ל �ה� יטע� ��א �די ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹה��ר�ת,

עליה� ��בר �יו� א��. א�א אל�� �� �אי� ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמד�י�
לחר�. ויצא נס, ל� נע�ה להרג�; ה�ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ראי�תיו,
�לה�דיע� הע�, לכל �ד�ל �ק�ל ולקר�ת לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מה�� והיה לעבד. רא�י ול� הע�ל�, לכל אחד אל�� ���ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
עד לממלכה, �מ�מלכה לעיר מעיר הע� �מק�� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוק�רא
��� �� "ו�קרא ��אמר: ק�רא, וה�א �נע�, לאר� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ה�יע
ו��אלי� אליו מתק�צי� הע� �הי� וכיו� ע�ל�". אל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָה'
עד �ע�� �פי ואחד אחד לכל מ�דיע היה �בריו, על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָל�
אלפי� אליו ��תק�צ� עד האמת, לדר� ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��חזירה�
הע�ר �ל�� ו�תל אברה�. �ית אנ�י וה� ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�רבב�ת,
וי�ב �נ�, ליצחק וה�דיע� ספרי�. �� וח�ר ה�ה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה�ד�ל

�מחזיר מל�ד האמת]יצחק ליעקב[לדר� ה�דיע� ויצחק ; ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
ויעקב אליו. ה�לוי� �ל �מחזיר מל�ד וי�ב לל�ד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ�מ�ה�
וה��יב� רא�, �מ�ה� לוי והב�יל ,��� �ניו ל�ד ְְְִִִִִֵָָֹ�ִִֵָָָאבינ�
את וצ�ה אברה�; מצות ול�מר ה', �ר� לל�ד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�י�יבה
י���ח ��א �די ממ�ה, לוי מ�ני יפסיק� ��א ְְִֵֶֶַַֹ�ְְְִִִֵֵֶַָָֹ�ניו
�ב�לוי� יעקב �בני �מת��ר ה�ל� ה�בר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה���ד.
עד ה', את י�דעת �היא א�ה �ע�ל� ונע�ת ִֶֶַַַָ�ְֲֲֵֶַָָָעליה�,
מע�יה� ללמד וחזר� �מצרי�, לי�ראל ה�מי� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ארכ�
�עמד לוי, מ�בט ח�� � �מ�ת� זרה עב�דה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולעבד
זרה. עב�דה לוי �בט עבד לא �מע�ל� אב�ת; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�מצות
�ני וח�זרי� נעקר, אברה� ��תל והע�ר היה, קט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכמעט

�תע�� הע�י� לטע�ת א�תנ�,יעקב ה' �מאהבת ת�. ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
ר�נ� מ�ה ע�ה אבינ�, לאברה� ה�ב�עה את ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�מ�מר�
ר�נ�, מ�ה ��תנ�א �יו� ��לח�. ה�ביאי�, �ל �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָור��
�ר� וה�דיע� �מצו�ת הכ�יר� לנחלה, �י�ראל ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�בחר
אחריה. ה��עי� וכל זרה עב�דה מ��ט �היה �מה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָעב�דת�,

ב ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

מ�ל‡. אחד לעבד ��א זרה, �עב�דה ה���י ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹע�ר
אחד ולא ��כב, ולא �ל�ל, ולא מלא�, לא � ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹה�ר�אי�
על וא� מה�. ה�בראי� מ�ל אחד ולא היס�ד�ת, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמאר�ע
ה�ברא ע�בד וה�א האלהי�, ה�א �ה' י�דע �הע�בד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�י
ע�בד זה הרי � �ח�ה ��ר� ואנ�י אנ�� �עבד �ר� על ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה�ה
ואמרה: עליו ��רה �הזהירה ה�א זה, ועני� זרה. ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָעב�דה
א�ר וג�' ה�מ� את וראית ה�מימה, עיני� ��א ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"�פ�
���ט ��א �ל�מר, הע�י�"; לכל את� אלהי� ה' ְְֱִֶֶַַַָָָָָֹֹֹחלק

ל�� בליב�]�עי� את[תחשוב ה�נהיגי� ה� �א�� ותראה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
ח�י� להי�ת� הע�ל� לכל א�ת� ה' �חלק וה� ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהע�ל�,
�רא�י ותאמר ע�ל�, �ל �מנהג� ונפסדי� ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹוהוי�
"ה�מר� ואמר: צ�ה זה �בעני� �לעבד�. לה� ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלה��חו�ת
ה�ב �הרה�ר �טע� ��א �ל�מר, � לבבכ�" יפ�ה �� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלכ�

סרס�ר להי�ת� א��, ה��רא.[סוכ�]לעבד �בי� �יניכ� ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

היא�·. �עב�דת�, זרה עב�דה ע�בדי ח�ר� ר�י� ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָספרי�
�ר�� ה�ד�� צ�נ� �מע�יה. ���טיה �מה עב�דת� ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָע�ר
,�� נהרהר ולא �לל, ה�פרי� �א�ת� לקר�ת ��א ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹה�א,
� ה��רה �דמ�ת להס��ל ואפ�� מ�בריה. �דבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹולא
נאמר: זה �בעני� האליל�". אל �פנ� "אל ��אמר: ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאס�ר,
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�קר,·. נביאי אד� �בני עמד� ה�מי�, �ארכ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
א� �ל�ני', ��כב 'עבד� לה�: ואמר לה� צ�ה �האל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמר�
היכל, ל� �בנ� וכ�, �� ל� ונ�כ� ל� והקריב� ה��כבי�, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ'�ל
וה�ט�י� ה��י� הע�, �ל ל� לה��ח�ת �די צ�רת� ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָוע��
וא�מר: מ���, ��דה צ�רה לה� �מ�דיע האר�'. ע� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ��אר
�נב�את�'. �ה�דיע�ה� ה�ל�ני ה��כב צ�רת היא ְְִִִִֶַַַָָ'ז�
ותחת �היכל�ת צ�ר�ת לע��ת ז� �ר� על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָוהתחיל�
�מתק�צי� ה�בע�ת, ועל ההרי� �ברא�י ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהאילנ�ת
מטיבה ה��רה ��� הע�, לכל וא�מרי� לה�; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�מ��חוי�
א�מרי� וה��מרי� מ��ה. �ליראה לעבד� ורא�י ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�מרעה,
ואל וכ�, �� 'וע�� ותצליח�', �ר�� ז� '��עב�דה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלה�:
ול�מר לעמד אחרי� ��זבי� והתחיל� וכ�'. �� ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹ�ע��
ע�ה� ��ר ה�לא� א� עצמ� ה�ל�ל א� עצמ� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ�ה��כב
עב�דת�, �ר� לה� וה�דיע וכ�', �כ� 'עבד�ני לה�: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
הע�ל�, �כל זה �בר �פ�ט .'�� �ע�� ואל ,�� ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'וע��
לה�, �להקריב מ��, ז� מ���ת �עב�ד�ת ה��ר�ת את ְְִִֶַָ�ְֲֲֶַַַֹלעבד
ה�כ�ד ה�� נ���ח ה�מי�, �ארכ� וכיו� לה�. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�לה��ח�ת
�ל ונמצא� ה�יר�ה�; ולא �מ�ע��, ה�ק�� �ל מ�י ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹוה��רא
�ל ה��רה א�א י�דעי� אינ� וה�ט�י�, וה��י� האר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָע�
לה��ח�ת מ�טנ�ת� ��תח�כ� �ני�, �ל וההיכל ואב� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָע�
�ג�� �ה�, �הי� והחכמי� ��מ�. �לה�בע �לעבד�, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָלה�
א�א אל�� �� �אי� מד�י� �ה�, וכ��צא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה��מרי�
ולדמ�ת� �גלל� הא�� ה��ר�ת ��ע�� וה�ל��י� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָה��כבי�

דמות�] ולא[לפי מ�יר� �� היה לא הע�למי�, צ�ר אבל .ְֲִִַָָָָָָֹֹ
ו�� ונח �מת��לח חנ�� �ג�� �ע�ל�, יחידי� א�א ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹי�דע�,

מת�ל�ל הע�ל� היה ז�, �ר� ועל עד[נמש�]ועבר. וה�ל�, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ה�ל��. עליו אבינ� אברה� �ה�א ע�ל�, �ל ע��ד� ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָ���לד

��גמל‚. שני�]�יו� ג' ב� אימו, זה[מחלב [=כינויאית� ְִֵֵֶֶַָָ
ל��טטלאבות] התחיל ולח�ב[לחפש], קט�, וה�א �דע�� ְְְְְְְִִֵַַָָֹ

ה�ל�ל ��היה אפ�ר, 'היא� �מ�: והיה �ב�ילה; ����ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
א�ת�? יס�ב �מי מנהיג? ל� יהיה ולא �מיד, נ�הג ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹה�ה
מל�ד ל� היה ולא עצמ�'! את ��ס�ב אפ�ר �אי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלפי
ע�בדי �י� ���י� �א�ר מ�קע א�א �בר, מ�דיע ְְְְִֵֵַָ�ְִֶַָָָֹולא
ע�בדי� הע� וכל וא�� ואביו ה���י�. זרה ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָעב�דה
�מבי�, מ��טט ול�� ע�ה�. ע�בד היה וה�א זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעב�דה

ה� קו והבי� האמת, �ר� �ה�יג ה�כ�נה;עד מ�ע�� דק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
�� ��� שישנו]וידע ה�ל�ל,[� מנהיג וה�א אחד, אל�� ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

וידע מ���. ח�� אל�� ה�מצא �כל ואי� ה�ל, �רא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוה�א
לטע�ת לה� ��ר� ודבר ט�עי�, הע� שורש��ל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

עדטעות�] ה��ר�ת, ואת ה��כבי� את �ע�בדי� זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ
את אברה� ה�יר �נה אר�עי� �ב� מ�ע��; האמת ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�אבד
���ב�ת לה�יב התחיל וידע, �ה�יר �יו� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ��רא�.

קושיות] ע�ה�,[להקשות �י� ולער� ���י�, א�ר �ני ְְְֲִִִֵֶַַַָֹעל
ו�בר .'�� ה�לכי� �א�� האמת, �ר� ז� �'אי� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָול�מר
א�א לעבד רא�י �אי� לע�, לה�דיע והתחיל ה�למי�, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
�די � �לנ�� �להקריב לה��ח�ת רא�י ול� הע�ל�, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאל��
�ל ול��ר לא�ד ורא�י ה�אי�; ה�ר�אי� �ל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ���יר�ה�
�ה� א�� �מ� הע�, �ל �ה� יטע� ��א �די ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹה��ר�ת,

עליה� ��בר �יו� א��. א�א אל�� �� �אי� ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמד�י�
לחר�. ויצא נס, ל� נע�ה להרג�; ה�ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ראי�תיו,
�לה�דיע� הע�, לכל �ד�ל �ק�ל ולקר�ת לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מה�� והיה לעבד. רא�י ול� הע�ל�, לכל אחד אל�� ���ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
עד לממלכה, �מ�מלכה לעיר מעיר הע� �מק�� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוק�רא
��� �� "ו�קרא ��אמר: ק�רא, וה�א �נע�, לאר� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ה�יע
ו��אלי� אליו מתק�צי� הע� �הי� וכיו� ע�ל�". אל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָה'
עד �ע�� �פי ואחד אחד לכל מ�דיע היה �בריו, על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָל�
אלפי� אליו ��תק�צ� עד האמת, לדר� ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��חזירה�
הע�ר �ל�� ו�תל אברה�. �ית אנ�י וה� ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�רבב�ת,
וי�ב �נ�, ליצחק וה�דיע� ספרי�. �� וח�ר ה�ה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה�ד�ל

�מחזיר מל�ד האמת]יצחק ליעקב[לדר� ה�דיע� ויצחק ; ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
ויעקב אליו. ה�לוי� �ל �מחזיר מל�ד וי�ב לל�ד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ�מ�ה�
וה��יב� רא�, �מ�ה� לוי והב�יל ,��� �ניו ל�ד ְְְִִִִִֵָָֹ�ִִֵָָָאבינ�
את וצ�ה אברה�; מצות ול�מר ה', �ר� לל�ד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�י�יבה
י���ח ��א �די ממ�ה, לוי מ�ני יפסיק� ��א ְְִֵֶֶַַֹ�ְְְִִִֵֵֶַָָֹ�ניו
�ב�לוי� יעקב �בני �מת��ר ה�ל� ה�בר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה���ד.
עד ה', את י�דעת �היא א�ה �ע�ל� ונע�ת ִֶֶַַַָ�ְֲֲֵֶַָָָעליה�,
מע�יה� ללמד וחזר� �מצרי�, לי�ראל ה�מי� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ארכ�
�עמד לוי, מ�בט ח�� � �מ�ת� זרה עב�דה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולעבד
זרה. עב�דה לוי �בט עבד לא �מע�ל� אב�ת; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�מצות
�ני וח�זרי� נעקר, אברה� ��תל והע�ר היה, קט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכמעט

�תע�� הע�י� לטע�ת א�תנ�,יעקב ה' �מאהבת ת�. ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
ר�נ� מ�ה ע�ה אבינ�, לאברה� ה�ב�עה את ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�מ�מר�
ר�נ�, מ�ה ��תנ�א �יו� ��לח�. ה�ביאי�, �ל �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָור��
�ר� וה�דיע� �מצו�ת הכ�יר� לנחלה, �י�ראל ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�בחר
אחריה. ה��עי� וכל זרה עב�דה מ��ט �היה �מה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָעב�דת�,

ב ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

מ�ל‡. אחד לעבד ��א זרה, �עב�דה ה���י ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹע�ר
אחד ולא ��כב, ולא �ל�ל, ולא מלא�, לא � ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹה�ר�אי�
על וא� מה�. ה�בראי� מ�ל אחד ולא היס�ד�ת, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמאר�ע
ה�ברא ע�בד וה�א האלהי�, ה�א �ה' י�דע �הע�בד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�י
ע�בד זה הרי � �ח�ה ��ר� ואנ�י אנ�� �עבד �ר� על ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה�ה
ואמרה: עליו ��רה �הזהירה ה�א זה, ועני� זרה. ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָעב�דה
א�ר וג�' ה�מ� את וראית ה�מימה, עיני� ��א ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"�פ�
���ט ��א �ל�מר, הע�י�"; לכל את� אלהי� ה' ְְֱִֶֶַַַָָָָָֹֹֹחלק

ל�� בליב�]�עי� את[תחשוב ה�נהיגי� ה� �א�� ותראה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
ח�י� להי�ת� הע�ל� לכל א�ת� ה' �חלק וה� ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהע�ל�,
�רא�י ותאמר ע�ל�, �ל �מנהג� ונפסדי� ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹוהוי�
"ה�מר� ואמר: צ�ה זה �בעני� �לעבד�. לה� ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלה��חו�ת
ה�ב �הרה�ר �טע� ��א �ל�מר, � לבבכ�" יפ�ה �� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלכ�

סרס�ר להי�ת� א��, ה��רא.[סוכ�]לעבד �בי� �יניכ� ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

היא�·. �עב�דת�, זרה עב�דה ע�בדי ח�ר� ר�י� ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָספרי�
�ר�� ה�ד�� צ�נ� �מע�יה. ���טיה �מה עב�דת� ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָע�ר
,�� נהרהר ולא �לל, ה�פרי� �א�ת� לקר�ת ��א ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹה�א,
� ה��רה �דמ�ת להס��ל ואפ�� מ�בריה. �דבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹולא
נאמר: זה �בעני� האליל�". אל �פנ� "אל ��אמר: ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאס�ר,
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��אל ��א � יעבד�" איכה לאמר, לאלהיה� �דר� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ"�פ�
ע�בד; א�ה �אי� �י על וא� היא, היא� עב�דת� �ר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
�ה� �מ� ולע��ת אחריה לה�נ�ת ל� ��ר� זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��בר

אני". �� �� "ואע�ה ��אמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָע��י�,

י�נה‚. ��א וה�א ה�, אחד �עני� הא�� ה�אוי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
ויחקור] �דר�[יתעני� אחריה ה�פנה וכל זרה; עב�דה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר

מע�ה �� ע��ה מנת�ה�א על מכוסה פסל גילה [כגו� ֲֶֶֶַ
�אס�רלראותו] ה�א �לבד זרה עב�דה ולא ל�קה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

� א�א �מח�בה, אחריה ל�לה�נ�ת ���רמת מח�בה ל ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
��א אנ� מזהרי� � ה��רה מע�רי ע�ר לעקר ְִֶָָֹ�ְֲִִֵֵַַָָָָָֹלאד�
ונ��� ונח�ב לכ� �ע�נ� נ�יח ולא ל�נ�, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעל�ת�
�ל ולא קצרה, אד� �ל ��ע�� מ�ני ה�ב; הרה�רי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
�ל י��� וא� �רי�; על האמת לה�יג יכ�ל�ת ְְִִֵָָ�ְְֱִֵֶַַַָה�ע�ת
לפי הע�ל� את מחריב נמצא ל��, מח�ב�ת אחר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאד�
�פעמי� זרה; עב�דה אחר ית�ר �עמי� �יצד? �ע��. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקצר

��א ה��רא, �יח�ד אינ�[אחד]יח�ב ��א ,[אחד]ה�א ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
�פני� מה �מ�ה, מה �מעלה העול�]מה שנברא [קוד� ְְְְִַַַַַָָָ

�אח�ר הימי�]מה היא[אחרית ��א ��ב�אה, �פעמי� ; ְְְִִֶַַָָָָ
ה�מי� מ� היא ��א ���רה, �פעמי� אינ�; ��א ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאמת
האמת ��דע עד �ה� ��ד�� ה���ת י�דע ואינ� אינ�. ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��א
הזהירה זה עני� על מינ�ת. לידי י�צא ונמצא �רי�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ�ַעל
ואחרי לבבכ� אחרי תת�ר� "ולא :�� ונאמר ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹ��רה,
אחד �ל י��� לא �ל�מר, � זני�" א�� א�ר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעיניכ�,
האמת. מ�גת ��ח�ב�� ויד�ה ה�צרה, �ע�� אחר ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמ��
"ואחרי מינ�ת; ז� לבבכ�", "אחרי חכמי�: אמר� ��ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
לאד� ��ר� �ה�א �י על א� זה, ולאו זנ�ת. ז� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעיניכ�",

מלק�ת. �� אי� ה�א, הע�ל� מ� ְְְִֵַַָָָָלטרד�

זרה,„. עב�דה ���[שקולה]מצות ה�צו�ת �ל �נגד ְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ָ
וג�'" ה�צ�ת �ל את תע�� ולא ת���, "וכי ��אמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיא,

למד� ה�מ�עה �מ�י ה�ת�ב[ממרע"ה]� זרה ��עב�דה , ְְֲִִֶַַַָָָָָָ
�כל ��פר � זרה �עב�דה ה��דה ��ל למד�, הא ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמד�ר.
ה�ביאי�, ��צט�� מה �בכל ה�ביאי�, �בכל ,��� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ�ַָה��רה

א�ר[הראשו�]מאד� ה��� "מ� ��אמר: הע�ל�, ס�� ועד ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
מ�דה זרה, �עב�דה ה��פר וכל לדרתיכ�". והלאה ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹצ�ה
.��� ה�צו�ת �ל ע�ר והיא ;��� ה��רה ָ�ְְִִִַַָָ�ְַָָ�כל

�בר,‰. לכל �ג�י ה�א הרי � זרה עב�דה �עבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָי�ראל
�מ��ד סקילה; �� ��� עברה �ע�בר �י�ראל ָ�ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָואינ�
וכ� .��� ה��רה לכל מ��ד ה�א הרי זרה, ְֵָ�ְַָָָ�ְֲֲֵַָָָלעב�דה
ואי� ה�ברי�. מ� לדבר �י�ראל אינ� מ��ראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָה�יני�
לא �איה "�ל ��אמר: � לע�ל� �ת��בה א�ת� ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמק�לי�
ה�רי� ה� וה�יני�, ח�י�". ארח�ת י�יג� ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹי��ב��,
עד �אמרנ�, ��ברי� �סכל�ת, ל�� מח�ב�ת ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאחר
�נפ� ��אט להכעיס, ��רה ��פי על ע�ברי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ��מצא�

לס�ר[בזלזול] ואס�ר ע��. �זה �אי� וא�מרי� רמה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�יד
�קרב "ואל ��אמר: �לל, ���בה עליה� �לה�יב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָע�ה�

� �תח זרהאל לעב�דה מי�, �מח�בת שוחטית�". [וא� ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ע"ז] כתקרובת דינה � .בהמה

.Âא�� �י על א� � אמת �היא זרה �עב�דה ה��דה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל
וה��רא; ה�כ�ד ה�� את �מג�� מחר� זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבד�,

ה�� את המג�� ואחד זרה, עב�דה הע�בד שווי�ואחד �] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרת�] בידשניה� �ע�ה א�ר "וה�פ� ��אמר: �ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָ

לפיכ� מג��". ה�א ה' את � ה�ר �מ� האזרח מ� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרמה,
��ניה� המג��, את ���לי� �מ� זרה, עב�דה ע�בד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��לי�
זרה, עב�דה �הלכ�ת המג�� �י� �לל�י זה �מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלי�.

ה�. �ע�ר ��פרי� ְְִִֵֵֶֶָָ��ניה�

.Êעד סקילה, ח�ב המג�� אי� המג��: �יני ה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָוא��
אל� �ה�א א�ת��ת אר�ע �ל המיחד ה�� את ְִֶֶֶַַָָ�ְְֵֵֶֶַַָ��פר�

ויבר� י�ד, נ�� יקלל]�לת �אינ�[� ה�מ�ת מ� ��� א�ת� ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ה�]נמחקי� שמות מ�ת[ז' � ה' �� "ונקב ��אמר: � ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ

ה���יי� �אר ועל סקילה; ח�ב המיחד ה�� על ְְְִִִַַַָָָָ�ְֵַַַָי�מת",
וכו'] רחו� חנו� �אזהרה[כגו� ��פר�,[לאו], מי וי� . ְְְְִֵֵֶַָָָ

�על א�מר, ואני הי; ואו הי י�ד �� על א�א ח�ב ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
נסקל. ה�א ְְִֵֶָ�ניה�

.Á."תק�ל לא "אלהי� ��אמר: מ�י�? מג�� �ל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאזהרה
י�סי' את י�סי 'י�ה ����י העדי� את �ני� וי�� י�� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�כל
בגלל � ה' לש� כתחלי� אלקי�) (גי' 'יוסי' בש� [משתמשי�

שכזו] נוראה בהתבטאות אתהקושי מ�ציאי� � ה�י� נגמר .ְִִִִֶַַ
וא�מרי� ��עדי� ה�ד�ל את ו��אלי� לח��, האד� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ל
וה��ני� א�מר, וה�א �פר��'! ��מע� מה 'אמר ְְְְֱִֵֵֶַַַַָָָֹל�:

וק�רעי� רגליה�, על מאחי�[בגדיה�]ע�מדי� [לאולא ְְְְְְִִִֵֶַַַֹ
לעול�] הקריעה מקו� אניתופרי� 'א� א�מר: ה�ני והעד .ְֲִִֵֵֵַַָ

ואחד אחד �ל צרי� ר�י�, עדי� הי� וא� �מע�י'. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�מ�ת�
�מע�י'. '�זה ל�מר: ְִֵֶֶַַָָמה�

.Ëר��� �די �ת�� �� �חזר "שלו�מג�� אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מיעלי� נסקל. �עדי�, ���� �יו� א�א �ל��, אינ� ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

�� ��געי� ק�אי� זרה, עב�דה ��� ה�� את ����ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
� �י� לבית �בא ק�אי�, הרג�ה� לא וא� א�ת�. ְְְְֲִִִִֵַָָָֹוה�רגי�

המיחדי�. ה�מ�ת מ� ��� ��בר� עד נסקל; ִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָאינ�

.Èר�ת� על ואפ�� לקרע; ח�ב ה��, �ר�ת ה��מע ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ�ל
ואחד מ��ראל. ���מע�ה וה�א, לקרע; ח�ב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹה���י
ה��י, מ� ה��מע אבל ה��מע. מ� ה��מע א� ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָה��מע,
מ�ני א�א ו�בנא, אליקי� קרע ולא לקרע; ח�ב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינ�
את ס�מכי� וה��ני� העדי� �ל היה. מ��ד ְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ְְֵֶַָ�רב�קה
'�מ� ל�: וא�מר המג��, רא� על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיה�
מי �י�, �ית הר�גי �כל ואי� ל�'. �רמ� �א�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�רא��,
�ל "וסמכ� ��אמר: �לבד, מג�� א�א עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ���מכי�

ידיה�". את ְְִֵֶֶַֹה�מעי�

ג ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

וא�‡. �רת; ח�ב �זד��, �רצ�נ� זרה עב�דה הע�בד ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ�ל
מביא ��גגה, עבד וא� נסקל. והתראה, עדי� �� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהי�

קב�עה לקרב�]ח�את בהמה מביא עשיר בי� עני .[בי� ְַָָ

וצל�·. צל� לכל זרה, עב�דה ע�בדי קבע� הר�ה ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָעב�ד�ת
�ע�ר, �ג�� � זה �עב�דת אינ� זה ועב�דת וצ�רה, צ�רה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָ�לכל

ל� עצמ� אד� ��פער לפניו]�עב�דת� צרכיו ;[ויעשה ְְֲִֶֶַָָָֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq `"i iriax mei -

יס�ל א� אבני�, ל� ��זרק �עב�דת� [יפנה]�מרק�ליס, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ
צלמי�. ל�אר ��נ� א�� �ג�� עב�ד�ת והר�ה אבני�. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָמ�פניו
� לפע�ר אב� ��רק א� למרק�ליס, עצמ� ה��ער ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלפיכ�,
יעבד� "איכה ��אמר: עב�דת�, �ר� א�ת� ��עבד עד ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ט�ר;
זה �מ�ני אני". �� �� ואע�ה אלהיה�, את הא�ה ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹה��י�
ס�קלי� �אי� העב�ד�ת; �רכי לידע �י� �ית צריכי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהעני�,

עב�דת�. �ר� היא ��� ��דע� עד זרה, עב�דה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָע�בד

��ת�ב:‚. ה�א �ה�, וכ��צא א�� עב�ד�ת �ל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָואזהרה
ח�� עב�ד�ת, ��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה תעבד�". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
�אחת הע�בד אבל �מנ��; �מק�ר וז�בח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמ���חוה
ח�ב, � זרה עב�דה מיני מ�ל לאחד א�� עב�ד�ת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאר�ע
לפע�ר ���� הרי �יצד? �כ�. עב�דת� �ר� �אי� �י על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוא�
יחר�" לאלהי� "זבח ��אמר: ח�ב, � למרק�ליס ��בח ְְֱֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�

יומת] היתה[� עב�ד�ת �כלל זביחה אלוקי�. ["ויעבוד ְְְֲִִַָָָ
יצאת?אחרי�"] ול�ה במיוחד], מה[פורטה ל�: ל�מר ְְַַָָָָ

ל�� �� �ע�בדי� מיחדת המקדש]�ביחה וח�ב[בבית , ְְִָ�ְְִֵֶֶֶַַָָ
עב�דת� �ר� היתה �י� עליה, סקילה אחר לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��בח
מיחדת �היא עב�דה �ל א� �זביחה; אינ� א� ֶֶ�ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ�זביחה,
עב�דת� �ר� �היתה �י� אחר, לאל �� עבד א� � ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָל��
ת��חוה "לא נאמר: לכ� עליה. ח�ב � �כ� �אינ� �י� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�כ�
עב�דת� �ר� אי� אפ�� הה��חויה, על לח�ב אחר", ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלאל
ה�א. אחד � �מנ�� וז�רק �מנ��; למק�ר, ה�י� וה�א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�כ�.

צ�אה„. ל� בפיה]ספת לה עביט[הניח ל� ���� א� , ִִֵֶַָָָָָ
א�א[כלי] �ט�ר, � חגב ל� �חט ח�ב. � רגלי� מימי ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ל

מח�רת �המה ל� �חט א� וכ� �כ�; עב�דת� היתה �� ֶֶ�ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָא�
עב�דה �כ�. עב�דת� �ר� היתה �� א� א�א �ט�ר, � ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאבר
ח�ב, � �פניה מ�ל �בר � �מ�ל א�ת� �ע�בדי� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזרה
זריקת �אי� נאסרת; ואינ� ח�ב, � לפניה מ�ל זרק ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונאסרת.

ה��ל �הרי ה��, זריקת �עי� �ה�א,[נשאר]ה��ל �מ�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
זרה עב�דה מיני מ�ל אחד עליו המק�ל מת��ר. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוה��
'אלי ל�: ואמר לבנה הג�י� אפ�� סקילה; ח�ב ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�אל��,

ח�ב � זה �ד��ר ���צא וכל �דיא�', �ת�� �� חזר ואפ�� ; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
נסקל. א�א �ל��, חזרת� אי� � אלי' זה 'אי� ואמר: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ���ר,

.‰� ��י�� �ר� ע�ה ואפ�� �דר��, זרה עב�דה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהע�בד
אב� זרק א� לב��ת�, �די לפע�ר עצמ� ה��ער �יצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָח�ב.
ח�ב, � �כ� ועב�דת� ה�איל � לב��ת� �די ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרק�ליס

�גגת�. על קר�� ְְִִֵַָָָ�מביא

.Â�ז �צ�רה �ח�ק �ג�� מאהבה, זרה עב�דה ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָהע�בד
מ�ראת� �עבד� א� �י�תר, נאה �היתה מלאכ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמ�ני
מטיבה �היא ע�בדיה מד�י� �ה� �מ� ל� �רע ��א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָל�,
עבד� וא� סקילה; ח�ב �אל��, עליו ק�ל� א� � ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָ�מרעה

מאהבה עב�ד�ת מאר�ע �אחת א� עב�דת� א�{�דר� ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָ
המג��}מ�ראה �ט�ר. ל�,[מחבק], והמנ�ק זרה, עב�דה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

מי�]והמר��[במטאטא]והמכ�ד וה�רחי�[מזל� לפניה, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ
וה�� ובשמי�]ל�, ���צא[שמ� וכל וה�נעיל, וה�ל�י� ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

"ולא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � הא�� �ב�ד ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�דברי
�כל א��, �דברי� כ�תעבד�"; �י על וא� ה�. עב�דה ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

היתה וא� �פר��; �אינ� לפי מה�, אחת על ל�קה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינ�

� לעבד� וע�ה� הא��, ה�ברי� מ�ל �אחד עב�דת� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ�ר�
ַָח�ב.

.Êי��ח לא � זרה עב�דה �פני �רגל� ק�� ל� ְְְֲִֵַַַָָָָָֹי�ב
מע�ת ל� נת��ר� ל�; �מ��חוה ��ראה מ�ני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָוי�ל��,
ל�; �מ��חוה ��ראה מ�ני וי�ל�, י��ח לא � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�פניה

י�ל. �� ואחר י�ב, ְִֵֵֶַַָָֹא�א

.Áפני�]�רצ�פ�ת מי�[פרצופי �פני[מפיה�]המק�ח�ת ְְְְִִֵַַַַ
��ראה מ�ני וי��ה, �יה� על �יו י�יח לא � זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעב�דה

זרה. לעב�דה ְֲִֵַַָָָ�מנ�ק

.Ë�ע�א ��א �י על א� � לעצמ� זרה עב�דה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹהע��ה
לבקשתו]�יד� עשאה אומ� עבד�[אלא ��א �י על וא� , ְְֲִֶַַָָָֹ

וכ� �מ�נה". וכל פסל ל� תע�ה "לא ��אמר: ל�קה, �ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לג�י א�ת� ע�ה אפ�� � לאחרי� �יד� זרה עב�דה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהע��ה
לפיכ�, לכ�". תע�� לא מ�כה "ואלהי ��אמר: ל�קה, �ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

��י�. ל�קה לעצמ�, �יד� זרה עב�דה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהע��ה

.Èצ�ר�ת לע��ת �אינ�[אד�]אס�ר �י על וא� לנ�אי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי כס� אלהי א�י, תע��� "לא ��אמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעב�דה
זהב ו�ל �ס� �ל צ�ר�ת �ל�מר, � לכ�" תע�� לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
�ה� ויד�� ה��עי� �ה� יטע� ��א �די לנ�אי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ה�

האד�[זרה]לעב�דה צ�רת א�א לנ�אי, לצ�ר אס�ר ואי� . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
�אב�, ולא �סיד ולא �ע� לא צרי�, אי� לפיכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ�לבד.
ה���ר �ג�� ��לטת, ה��רה ��היה וה�א האד�; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָצ�רת

ל�קה.[קישוטי�]וה���ר צר, וא� �ה�; וכ��צא ��טרקלי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ס�ני� �ל צ�רה א� מ�קעת, ה��רה היתה א� ,[צבע]אבל ְֲִַָָָָ�ְִֶַַַָָ

צ�ר�ת א� וה�בל��ת, ה��ח�ת ��י �על ה��ר�ת ְְְִֵֶַַַַַַ�ג��
מ�ר�ת. א�� הרי � �אריג ָ�ְְֲִִֵֵֶָ�ר�קמי�

.‡È�א � אד� צ�רת �ה�א ח�ת� עליה ��� ִֵֶֶֶַַַַָָָָָט�עת
לה�יח� אס�ר � ��לטת ה��רה �מ�ר[בביתו]היתה , ְְִֶֶַַָָָָָ�ָ

�� חקיקה]לח�� יוצרת �[כי ��קעת ה��רה היתה וא� ; ְְְִַַַַָָָָֹ
�� �ע�ה �ה�ח�� מ�ני ,�� לח�� ואס�ר לה�יח�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�מ�ר
��כבי� �לבנה ח�ה �מ�ת לצ�ר אס�ר וכ� ��לטת. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָה��רה

תע��� "לא ��אמר: �מלאכי�, �ע����מ�ל�ת לא � א�י" ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
ה��ח על ואפ�� ��ר��, לפני המ���י� ���י� ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָ�דמ�ת

בולטות] מ�[שאינ� ח�� ח�ה נפ� ��אר ה�המ�ת צ�ר�ת .ְְִֵֶֶַַָָ
לצ�ר מ�ר � �ה� וכ��צא �ד�אי� אילנ�ת וצ�ר�ת ָָ�ְְְִִֵֶַָָָָָָהאד�,

��לטת. ה��רה היתה ואפ�� ְֲִֶֶַַָָָָא�ת�,
ה'תשס"ט סיו� י"א רביעי יו�

ד ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

מ��ראל‡. עיר זרה]מ�יחי נסקלי�,[לעבודה א�� הרי � ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
י��בי את ה�יח� א�א זרה, עב�דה עבד� ��א �י על ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹא�
�סי�; נהרגי� ה��חי�, העיר ואנ�י א�ת�. �עבד� עד ְֱִִִֶַָָ�ְְְִִֵֶַַַָָָָעיר�
�אל��. עליה� ���ל�ה א� זרה, עב�דה �עבד� ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָוה�א
�י�". על י�מע "לא ל�מר: �למ�ד מ�י�? למ�יח ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָֹואזהרה

�ני�·. מ�יחיה ��הי� עד ה��חת, עיר נע�ית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
בל�על"; �ני אנ�י� "יצא� ��אמר: �ני�, על יתר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָא�
��אמר: העיר, �מא�ת� �בט מא�ת� מ�יחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהי�
ר��, ���יח� ועד עיר�"; י��בי את ו��יח� ָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ"מ�ר��,
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יס�ל א� אבני�, ל� ��זרק �עב�דת� [יפנה]�מרק�ליס, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ
צלמי�. ל�אר ��נ� א�� �ג�� עב�ד�ת והר�ה אבני�. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָמ�פניו
� לפע�ר אב� ��רק א� למרק�ליס, עצמ� ה��ער ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלפיכ�,
יעבד� "איכה ��אמר: עב�דת�, �ר� א�ת� ��עבד עד ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ט�ר;
זה �מ�ני אני". �� �� ואע�ה אלהיה�, את הא�ה ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹה��י�
ס�קלי� �אי� העב�ד�ת; �רכי לידע �י� �ית צריכי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהעני�,

עב�דת�. �ר� היא ��� ��דע� עד זרה, עב�דה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָע�בד

��ת�ב:‚. ה�א �ה�, וכ��צא א�� עב�ד�ת �ל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָואזהרה
ח�� עב�ד�ת, ��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה תעבד�". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
�אחת הע�בד אבל �מנ��; �מק�ר וז�בח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמ���חוה
ח�ב, � זרה עב�דה מיני מ�ל לאחד א�� עב�ד�ת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאר�ע
לפע�ר ���� הרי �יצד? �כ�. עב�דת� �ר� �אי� �י על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוא�
יחר�" לאלהי� "זבח ��אמר: ח�ב, � למרק�ליס ��בח ְְֱֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�

יומת] היתה[� עב�ד�ת �כלל זביחה אלוקי�. ["ויעבוד ְְְֲִִַָָָ
יצאת?אחרי�"] ול�ה במיוחד], מה[פורטה ל�: ל�מר ְְַַָָָָ

ל�� �� �ע�בדי� מיחדת המקדש]�ביחה וח�ב[בבית , ְְִָ�ְְִֵֶֶֶַַָָ
עב�דת� �ר� היתה �י� עליה, סקילה אחר לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��בח
מיחדת �היא עב�דה �ל א� �זביחה; אינ� א� ֶֶ�ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ�זביחה,
עב�דת� �ר� �היתה �י� אחר, לאל �� עבד א� � ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָל��
ת��חוה "לא נאמר: לכ� עליה. ח�ב � �כ� �אינ� �י� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�כ�
עב�דת� �ר� אי� אפ�� הה��חויה, על לח�ב אחר", ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלאל
ה�א. אחד � �מנ�� וז�רק �מנ��; למק�ר, ה�י� וה�א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�כ�.

צ�אה„. ל� בפיה]ספת לה עביט[הניח ל� ���� א� , ִִֵֶַָָָָָ
א�א[כלי] �ט�ר, � חגב ל� �חט ח�ב. � רגלי� מימי ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ל

מח�רת �המה ל� �חט א� וכ� �כ�; עב�דת� היתה �� ֶֶ�ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָא�
עב�דה �כ�. עב�דת� �ר� היתה �� א� א�א �ט�ר, � ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאבר
ח�ב, � �פניה מ�ל �בר � �מ�ל א�ת� �ע�בדי� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזרה
זריקת �אי� נאסרת; ואינ� ח�ב, � לפניה מ�ל זרק ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונאסרת.

ה��ל �הרי ה��, זריקת �עי� �ה�א,[נשאר]ה��ל �מ�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
זרה עב�דה מיני מ�ל אחד עליו המק�ל מת��ר. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוה��
'אלי ל�: ואמר לבנה הג�י� אפ�� סקילה; ח�ב ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�אל��,

ח�ב � זה �ד��ר ���צא וכל �דיא�', �ת�� �� חזר ואפ�� ; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
נסקל. א�א �ל��, חזרת� אי� � אלי' זה 'אי� ואמר: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ���ר,

.‰� ��י�� �ר� ע�ה ואפ�� �דר��, זרה עב�דה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהע�בד
אב� זרק א� לב��ת�, �די לפע�ר עצמ� ה��ער �יצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָח�ב.
ח�ב, � �כ� ועב�דת� ה�איל � לב��ת� �די ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרק�ליס

�גגת�. על קר�� ְְִִֵַָָָ�מביא

.Â�ז �צ�רה �ח�ק �ג�� מאהבה, זרה עב�דה ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָהע�בד
מ�ראת� �עבד� א� �י�תר, נאה �היתה מלאכ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמ�ני
מטיבה �היא ע�בדיה מד�י� �ה� �מ� ל� �רע ��א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָל�,
עבד� וא� סקילה; ח�ב �אל��, עליו ק�ל� א� � ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָ�מרעה

מאהבה עב�ד�ת מאר�ע �אחת א� עב�דת� א�{�דר� ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָ
המג��}מ�ראה �ט�ר. ל�,[מחבק], והמנ�ק זרה, עב�דה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

מי�]והמר��[במטאטא]והמכ�ד וה�רחי�[מזל� לפניה, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ
וה�� ובשמי�]ל�, ���צא[שמ� וכל וה�נעיל, וה�ל�י� ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

"ולא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � הא�� �ב�ד ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�דברי
�כל א��, �דברי� כ�תעבד�"; �י על וא� ה�. עב�דה ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

היתה וא� �פר��; �אינ� לפי מה�, אחת על ל�קה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינ�

� לעבד� וע�ה� הא��, ה�ברי� מ�ל �אחד עב�דת� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ�ר�
ַָח�ב.

.Êי��ח לא � זרה עב�דה �פני �רגל� ק�� ל� ְְְֲִֵַַַָָָָָֹי�ב
מע�ת ל� נת��ר� ל�; �מ��חוה ��ראה מ�ני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָוי�ל��,
ל�; �מ��חוה ��ראה מ�ני וי�ל�, י��ח לא � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�פניה

י�ל. �� ואחר י�ב, ְִֵֵֶַַָָֹא�א

.Áפני�]�רצ�פ�ת מי�[פרצופי �פני[מפיה�]המק�ח�ת ְְְְִִֵַַַַ
��ראה מ�ני וי��ה, �יה� על �יו י�יח לא � זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעב�דה

זרה. לעב�דה ְֲִֵַַָָָ�מנ�ק

.Ë�ע�א ��א �י על א� � לעצמ� זרה עב�דה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹהע��ה
לבקשתו]�יד� עשאה אומ� עבד�[אלא ��א �י על וא� , ְְֲִֶַַָָָֹ

וכ� �מ�נה". וכל פסל ל� תע�ה "לא ��אמר: ל�קה, �ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לג�י א�ת� ע�ה אפ�� � לאחרי� �יד� זרה עב�דה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהע��ה
לפיכ�, לכ�". תע�� לא מ�כה "ואלהי ��אמר: ל�קה, �ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

��י�. ל�קה לעצמ�, �יד� זרה עב�דה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהע��ה

.Èצ�ר�ת לע��ת �אינ�[אד�]אס�ר �י על וא� לנ�אי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי כס� אלהי א�י, תע��� "לא ��אמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעב�דה
זהב ו�ל �ס� �ל צ�ר�ת �ל�מר, � לכ�" תע�� לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
�ה� ויד�� ה��עי� �ה� יטע� ��א �די לנ�אי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ה�

האד�[זרה]לעב�דה צ�רת א�א לנ�אי, לצ�ר אס�ר ואי� . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
�אב�, ולא �סיד ולא �ע� לא צרי�, אי� לפיכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ�לבד.
ה���ר �ג�� ��לטת, ה��רה ��היה וה�א האד�; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָצ�רת

ל�קה.[קישוטי�]וה���ר צר, וא� �ה�; וכ��צא ��טרקלי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ס�ני� �ל צ�רה א� מ�קעת, ה��רה היתה א� ,[צבע]אבל ְֲִַָָָָ�ְִֶַַַָָ

צ�ר�ת א� וה�בל��ת, ה��ח�ת ��י �על ה��ר�ת ְְְִֵֶַַַַַַ�ג��
מ�ר�ת. א�� הרי � �אריג ָ�ְְֲִִֵֵֶָ�ר�קמי�

.‡È�א � אד� צ�רת �ה�א ח�ת� עליה ��� ִֵֶֶֶַַַַָָָָָט�עת
לה�יח� אס�ר � ��לטת ה��רה �מ�ר[בביתו]היתה , ְְִֶֶַַָָָָָ�ָ

�� חקיקה]לח�� יוצרת �[כי ��קעת ה��רה היתה וא� ; ְְְִַַַַָָָָֹ
�� �ע�ה �ה�ח�� מ�ני ,�� לח�� ואס�ר לה�יח�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�מ�ר
��כבי� �לבנה ח�ה �מ�ת לצ�ר אס�ר וכ� ��לטת. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָה��רה

תע��� "לא ��אמר: �מלאכי�, �ע����מ�ל�ת לא � א�י" ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
ה��ח על ואפ�� ��ר��, לפני המ���י� ���י� ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָ�דמ�ת

בולטות] מ�[שאינ� ח�� ח�ה נפ� ��אר ה�המ�ת צ�ר�ת .ְְִֵֶֶַַָָ
לצ�ר מ�ר � �ה� וכ��צא �ד�אי� אילנ�ת וצ�ר�ת ָָ�ְְְִִֵֶַָָָָָָהאד�,

��לטת. ה��רה היתה ואפ�� ְֲִֶֶַַָָָָא�ת�,
ה'תשס"ט סיו� י"א רביעי יו�

ד ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

מ��ראל‡. עיר זרה]מ�יחי נסקלי�,[לעבודה א�� הרי � ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
י��בי את ה�יח� א�א זרה, עב�דה עבד� ��א �י על ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹא�
�סי�; נהרגי� ה��חי�, העיר ואנ�י א�ת�. �עבד� עד ְֱִִִֶַָָ�ְְְִִֵֶַַַָָָָעיר�
�אל��. עליה� ���ל�ה א� זרה, עב�דה �עבד� ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָוה�א
�י�". על י�מע "לא ל�מר: �למ�ד מ�י�? למ�יח ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָֹואזהרה

�ני�·. מ�יחיה ��הי� עד ה��חת, עיר נע�ית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
בל�על"; �ני אנ�י� "יצא� ��אמר: �ני�, על יתר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָא�
��אמר: העיר, �מא�ת� �בט מא�ת� מ�יחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהי�
ר��, ���יח� ועד עיר�"; י��בי את ו��יח� ָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ"מ�ר��,



wfgמי - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ר�� ה�ח א� אבל �בט. �ל ר�� ועד מ�אה ה��חי� �ַ�ֲִֵֶֶָ�ְִִֵַָָ�ְְִַויהי�
� העיר" "י��בי ��אמר: �יחידי�, א�ת� �ני� �בט, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
קט�, �פר מ�אה �ח�ת וכל �ד�ל; �ר� ולא קט�, �פר ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹֹלא
קט�י�, א� נ�י� ה�יח�ה א� וכ� �ד�ל. �ר� �בט �ל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְור��
מאליה�, �ה�ח� א� מע�ט�, �ה�ח א� יחיד, �ה�יח� ְֲֵֵֶ�ִֶַָ�ִִִֶֶָָא�
עיר �י� �� �ני� אי� � ל� מח�צה מ�יחיה �הי� ִִִִִֵֶֶַָָָָָָא�
ס�קלי� זרה: עב�דה �עבד� �יחידי� ה� הרי א�א ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה��חת,
�י�. �ית הר�גי ��אר לי�ר�יה� �ממ�נ� �עבד, מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ל

�ל‚. ה�ד�ל �י� �ית א�א ה��חת עיר �י� �ני� ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאי�
את א� הה�א האי� את "וה�צאת ��אמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�בעי�
�ערי�" אל ה�ה, הרע ה�בר את ע�� א�ר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהא�ה

ו�ער �ער �ל �ל �י� �בית נהרגי� יחידי� כ"ג� [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] ה�ד�ל.שבכל �י� �בית א�א נהרגי� המר�י� ואי� ,ְְֵַ�ְֱִִִֵֶֶַָָָ

��אמר:„. ה��חת, עיר נע�ית מקלט מערי אחת ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
לפי"�אח ה��חת, עיר נע�ית יר��לי� ולא ערי�"; ת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

��פר ה��חת עיר ע��י� ואי� ל�בטי�. נתח�קה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ��א
י�ראל.[בגבול] אר� את ויחריב� ��י� י�נס� ��א �די ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ז�; �צד ז� ה��ח�ת עיר�ת �ל� ע��ה אחד �י� �ית ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹואי�
ע��ה. מרחק�ת, הי� א� ֶָ�ְֲִָָאבל

�ל���‰. מ�יחיה ���יח�ה עד ה��חת, עיר ע��י� ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאי�
'נל� א� ונז�ח', 'נל� א� ונעבד', 'נל� לה�: ויאמר� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹר�י�
�נק�ל 'נל� א� ונ��חוה', 'נל� א� �ננ��', 'נל� א� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַ�נק�ר',
א� עב�דת�, �ר� א�ת� ועבד� ��מעי�, וה� ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָ�אל��';

עב�ד�ת מאר�ע �אל��.[המנויות]�אחת א�ת� ���ל� א� , ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָ
הא��, ה�נאי� �ל �במ�יחיה �� נתק�מ� ��א ה��חת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעיר
�עבד ואחד אחד �כל �מעידי� מתרי� לה�? ע��י� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא�
לי�ר�יה�. �ממ�נ� �יחידי�; א�ת� וס�קלי� זרה, עב�דה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָמה�

.Âעיר לע��ת רא�יה ��הא �זמ� ה��חת, עיר �י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהיא�
עד וח�קרי�, וד�ר�י� ��לחי� ה�ד�ל �י� �ית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָה��חת?
וחזר� ר��, א� העיר �ל �ה�חה �ר�רה �ראיה ְְָָ�ְִָָָ�ְְְִֵֶֶָָָ��דע�

� �ני לה� ��לחי� �� אחר זרה. חכמי�,לעב�דה למידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מ�טב; ���בה, וע�� חזר� א� �להחזיר�. א�ת� ְְְְְְְִִִַַָָָָָָלהזהיר
לעל�ת י�ראל לכל מצ�י� �י� �ית � �א�ל�� עמד� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָוא�
עד מלחמה, ע�ה� וע�רכי� עליה� צרי� וה� ל�בא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליה�
�יני� ��י לה� מר�י� מ�ד העיר, ����קע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ���קע
עב�דה �עבד עדי� �ני עליו ��א� מי �ל א�ת�. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודני�
�ל נמצא� א� א�ת�: מפרי�י� ,�� �התר� אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נמצא� נ��ל; העיר ��אר א�ת�, ס�קלי� � מע�ט� ְְְְְִִִִִִָָָָָהע�בדי�
�ינ�, �� וג�מרי� ה�ד�ל �י� לבית א�ת� מעלי� � ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ�ר��
אד� נפ� �ל את �מ�י� �סי�. �עבד� א�� �ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוה�רגי�
וא� ;��� ה�חה א� ונ�י�, ט� חרב, לפי �� ְִָ�ְָ�ְְֲִִִֶֶֶַָָא�ר
�ל וה�� ה��י� �ל את מ�י� ר��, הע�בדי� ְִִֶֶַַַַָָָ�ְְְִִָנמצא�
ר��, �ה�ח� �י� ��� �ה�חה �בי� חרב. לפי ָ�ְ�ֵֶָ�ְָ�ְְִִֵֶֶֶע�בדי�
רח�ב� ��� אל �לל� �ל �מק�צי� מ�יחיה. את ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָס�קלי�

מרכזית] רח�ב�[ככר היה רח�ב; ל� ע��י� רח�ב, ל� אי� .ְְְִֵָָָָָ
לת�כ�, ���נס עד מ��� ח�� ח�מה ��ני� ל�, ְִִִֵֶֶַָָָָָח�צה
.�� א�ר ח�ה נפ� �ל וה�רגי� רחב�". ��� "אל ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��אמר:

מצותו��ר ��רפת� �א�; ה�דינה ע� �לל� �ל את פי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

�לל�". �ל ואת העיר את בא� "ו�רפ� ��אמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָע�ה,

.Êא�� העיר י��בי �אר וה� ��ת�כ�, ה��יקי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנכסי
,�� וי�ב� ה�איל �לל�; �כלל נ�רפי� � ר�� ע� ְְְְְִִִִַָָָָָָ�ְִ�ה�ח�
אחת, ל�קה � �ה�א �כל מ��ה ה�הנה וכל אבד. ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָממ�נ�

החר�". מ� מא�מה �יד� יד�ק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

.Á;זכה �נכסיה ה�חזיק �ל עדיה, �ה�ז�� ה��חת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועיר
אחד ��ל ?�� זכה ול�ה ה�ז��. �הרי ,�� להנ�ת ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ��מ�ר
נבנית ואינ� �ינ�. ��גמר מ�עה ממ�נ� הפקיר �בר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
ת�נה "לא ��אמר: ל�קה, � א�ת� ה��נה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלע�ל�;
ת�נה "לא ��אמר: � �פר�סי� ���ת לע��ת� �מ�ר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ע�ד".

מדינה ��נה לא �היתה.[עיר]ע�ד", �מ�ת ְְְִִֶֶָָָָֹ

.Ëה��חת �עיר עברה א� למק��, מ�ק�� הע�ברת ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ��רה
�סי�, נהרגי� � י�� �ל�י� �� �הת א� � ע�� ְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹ�ְוה�חה
לי�ר�יה�. �ממ�נ� �סקילה, ה� � לאו וא� אבד; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ממ�נ�

.Èמדינה אנ�י �[עיר]נכסי �ת�כ� מפקדי� �הי� אחרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְְִָָ
א�א נ�רפי�, אי� � אחרי�ת עליה� ���ל� �י על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�
חבר��. �לל ולא "�לל�", ��אמר: לבעליה�, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזר�
א� � אחרת �מדינה מפקדי� �הי� �ה�ח� הר�עי� ְְִִִִֶֶַָָ�ְֶָ�ְְִִֵֶָָנכסי

ע�� שללה]נק�צ� כל שריפת וא�[בעת �כלל�; נ�רפי� , ְְְְְִִִִִִָָָָ
לי�ר�יה�. י�תנ� א�א א�ת�, מא�די� אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת עיר �ל וחצי� ה��חת עיר �ל חצי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�המה,
מ�רת, � �� �היא וע�ה אס�רה. ז� הרי � �ת�כ� ֶֶ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָ�היתה

הע�ה. לחלק �אפ�ר ְְְִִֶֶַָָָֹלפי

.·È,הנאה� אס�רה � ���חטה ה��חת עיר �ל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�המה
�י� אנ�י� �ל �י� הרא�, �ער ���חט. ה�סקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ���ר
הרי � נכרית �אה �ל אבל �הנאה; מ�ר � ��� נ�י� ְֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָ�ִֶֶָָ�ל

וא �לל�, מ�לל ס�ר.ה�א ְְְִַָָָ

.‚È...��ק�" ��אמר: מ�רי�, � ��ת�כ� המח�רי� ְֱִִֶֶַָֹ�ְִֶָָ�ְֵַ�ר�ת
�ר�ת יצא� ��רפה; ק��� א�א מח�ר �אינ� מי ְְִֵֵֶָָָָ�ְְְִֵֶַָָו�רפ�",
ה�י�, וה�א ��רפה. וק��� �לי�ה מח�רי� �ה� ְְְְִִִִֵַָָָ�ְִֵֶָ�ְַהמח�רי�,
�ה� עצמ� האילנ�ת ל�מר צרי� ואי� הרא�. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹל�ער
קד�י � ��ת�כ� ההק���ת י�ר�יה�. �ל ה� והרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�מ�ר�ת,
�דק קד�י ��עבה"; ר�עי�, "זבח ��אמר: ימ�ת�, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמז�ח
"�לל�", ��אמר: � א�ת� ��רפי� �� ואחר י�ד� ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָה�ית,

�מי�. �לל ְְִַַָֹולא

.„Èוה�ע�ר בהמה]ה�כ�ר �מימי�,[מעשר � ��ת�כ� ְְְְֲִִֵֶַַַָ
�כלל ה� הרי מ�מי�, �בעלי וימ�ת�; מז�ח קד�י ה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָהרי
ליד ה�יע� א� � ��ת�כ� ה�ר�מ�ת ונהרגי�. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"�המ��",
י�ראל �יד ה� עדי� וא� נכסיו; �ה� מ�ני ירקב�, � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�ה�
�מי�, נכסי �ה� מ�ני אחרת, מדינה �ל לכה� י�תנ� �ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ה���. קד�ת ַַ�ְָָ�ְ�קד�ת�

ÂË.�ת�כ�� ה�ד� וכתבי �ני, מע�ר וכס� �ני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמע�ר
י�נז�. א�� הרי �ְֲִֵֵָ

.ÊËע�לה �מקריב זה הרי � ה��חת �עיר �י� הע��ה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ל
א�א ע�ד, ולא אלהי�"; לה' "�ליל ��אמר: ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ�ליל,
ה' י��ב "למע� ��אמר: מ��ראל, א� חר�� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ��ס�ק
"ונת� ��אמר: ורחמי�, �רכה עליה� �מביא א��", ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמחר��

והר��". ורחמ� רחמי�, ְְְְְֲִִִֶַַל�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq `"i iriax mei -

ה ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

זה‡. הרי � א�ה �י� אי� �י� מ��ראל, אחד ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָה�סית
עב�דה ה�סית ולא ה��סת עבד ��א �י על א� ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדי�ט, ה�סית �היה �י� לעבד. �ה�רה� מ�ני א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;
א� א�ה, א� אי� יחיד ה��סת �היה �י� נביא, �היה ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�י�

�סקילה. מיתת� � ְְִִִִִָָיחידי�

נקרא·. ואינ� מ�יח, זה הרי � העיר אנ�י רב את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�סית
�סקילה. מיתת� נביא, העיר רב �ה�יח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד ה��חת, עיר �אנ�י ואינ� �יחידי�, ה� הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוה��חי�,
עב�דה לי 'אמרה הא�מר: ואחד �ני�. ה��יחי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��הי�
ה�א: �ר�� ה�ד�� לי 'אמר �אמר: א� עבד�ה', ְִִֶַַַָָָָָָָזרה:
ה�ח� וא� �ה�יח; נביא זה הרי � זרה' עב�דה ְ�ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָעבד�
ר�י� �ל��� �י� �הסית, ה�סית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחבר�: הא�מר �יצד? נסקל. זה הרי � יחיד �ל��� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�י�
�עב�דה ונעבד 'נל� ואעבד', 'אל� זרה', עב�דה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אז�ח', ;�� להעבד זרה עב�דה א�ת� ��ר� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ל�נית',
'נל� ואק�ר', 'אל� 'אק�ר', ונז�ח'; 'נל� ואז�ח', ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ'אל�
'א��חוה', �ננ��'; 'נל� ואנ��', 'אל� 'אנ��', ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ�נק�ר';
הסית מסית. זה הרי � ונ��חוה' 'נל� וא��חוה', ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ'אל�

עדיו ה� הרי עצמ�]ל�ני�, א�ת�[הניסתי� מביאי� וה� ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
א�ת�. וס�קלי� לה�, אמר ��� עליו �מעידי� �י�, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

ה�א‚. � לאחד אמר התראה. צרי� ה�סית [האחדואי� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עדהניסת] עליו �מערי� �כ�', ר�צי� חברי� לי 'י� ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָא�מר:

�נ �פני להסית��סית ה�סית רצה לא א� להרג�. �די י�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ל� להכמי� מצוה עדי�]ל�ני�, מית�ת[להחביא ח�בי �ל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

ל�? מכ�ני� �יצד מ�ה. ח�� � עליה� מכ�ני� אי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ����רה,
��רא� �די אפל �מק�� �מעמיד� �ני�, מביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָה��סת
א�מר וה�א א�ת�. יראה ולא �בריו, וי�מע� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹה�סית
ל�, א�מר וה�א �יח�ד'; לי �אמר� מה 'אמר ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹל�סית:
ונל� ���מי�, אלהינ� את נ�יח 'היא� מ�יב�: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה��סת
� ��תק א� ,�� חזר א� האבני�'? ואת העצי� את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונעבד
� לנ�' יפה וכ� ח�בתנ�, היא ��' ל�: אמר וא� ְְִִֵֶַָָָָָָָ�ט�ר;
א�ת�. וס�קלי� �י�, לבית א�ת� מביאי� �רח�ק �� ְְְְְְִִִִִִֵָָהע�מדי�

.„�� �היה "יד� ��אמר: להרג�, ה��סת �יד ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָמצוה
ה�סית, את לאהב ל��סת ואס�ר וג�'". להמית� ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹברא��נה
"עזב ���נא: ��אמר �לפי ל�". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��אמר:

ע�זב א�ה יכ�ל ע��", ל�מר:[עוזר]�עזב �למ�ד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
�� על תעמד "לא ��אמר: �לפי אליו". ת�מע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
ל�מר: �למ�ד זה? �ל �מ� על ע�מד א�ה אי� יכ�ל ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע�",
זכ�ת, עליו לל�ד ל��סת ואס�ר עליו". עינ� תח�ס ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ"לא
ר�אי אינ� � ח�בה ל� ידע וא� תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹ��אמר:
ואזהרה עליו". תכ�ה "ולא ��אמר: מ��ה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹל��ק
י�מע� י�ראל "וכל ��אמר: מ�י�? ה�סית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדי�ט

לע��ת". י�ספ� ולא ְְֲִִַָֹוירא��,

א�‰. � 'עבד�ני' לה�: ואמר לעבד�, אחרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָה�סית
���ל� �י על א� � עבד�ה� לא וא� נסקל; א�ת�, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבד�
לעב�דת הסית א� אבל נסקל. אינ� 'ה�', ל� ואמר� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמ���

מ���, ק�ל א� � זרה עב�דה מיני ל�אר א� אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאי�
עבד, לא �עדי� �י על א� � ונעבד' נל� 'ה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
ל�, תאבה "לא ��אמר: וה��סת, ה�סית נסקלי�, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ניה�

ואבה �מע הא � אליו" ת�מע רצה]ולא ח�ב.[� , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ

.Â:הא�מר זה �יצד? זרה, עב�דה ��� ה�תנ�א ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנביא
��צוה �ל�ני, '��כב א� �ל�נית' זרה עב�דה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
את ��� אפ�� וכ�'. �� לע��ת '��א א� וכ�', �� ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹלע��ת

ה�ה את �לטהר ה�מא את לט�א התר�ההלכה א� � �ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
��� יד�ר "וא�ר ��אמר: נחנק, זה הרי �ני�, �פני ��ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מ�לל ,��� ואזהרה הה�א". ה�ביא �מת � אחרי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהי�

תז�יר�". לא אחרי� אלהי� "ו�� ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹ��אמר:

.Ê,זרה עב�דה ��� מתנ�א ע� �ת��בה �י� לער� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹואס�ר
אי� � מעצמ� ע�ה וא� �מ�פת; א�ת מ��� ��אלי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואי�
�א�ת�ת המח�ב וכל .�� מהרהרי� ואי� עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמ��יחי�
"לא ��אמר: תע�ה, �לא עבר � ה� אמת ��א ���ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ה�קר נביא וכ� הה�א". ה�ביא �ברי אל [המתנבאת�מע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
שמע] שלא ���מה ��תנ�א �י על א� �חנק, מיתת� �ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

�רע ולא ה�סי� ולא ה']ה' ה�ביא[במצוות "א� ��אמר: , ְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
לד�ר, צ�יתיו לא א�ר את ��מי, �בר לד�ר יזיד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹא�ר
הה�א". ה�ביא �מת � אחרי� אלהי� ��� יד�ר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוא�ר

.Áמי א� ה�ב�אה, �מראה �מע ��א מה ה�תנ�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחד
וה�א נאמר ל� זה ��בר ואמר חבר� נביא �ברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��מע

�חנק. �מיתת� �קר, נביא זה הרי � �� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנתנ�א

.Ë,�מעלת מ�ני �קר נביא מהריגת עצמ� ה��נע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ל
�לא ע�בר זה הרי � ה�ב�אה �דרכי ה�ל� ה�א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ�הרי
וכ� מ���". תג�ר לא ה�ביא, ��ר� "�זד�� ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתע�ה,
מ�בריו וירא ה��חד א� ח�בה, עליו מ�ל�ד עצמ� ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָה��נע
�קר, נביא �ני� ואי� מ���". תג�ר "לא �כלל ה�א הרי �ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. �בעי� �ל �י� �בית ְְְִִִֵֶֶֶָָא�א

.È:אמר�� ל�קה, � �� וה���ע זרה, עב�דה ��� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��דר
�� ה���ע אחד תז�יר�"; לא אחרי� אלהי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"ו��
ל��י לה��יע ואס�ר לג�י. �� ה���ע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמ�,

שלו]�יראת� ��א[אלוה זרה עב�דה �� להז�יר ואפ�� . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תז�יר�". "לא ��אמר: אס�ר, � �ב�עה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ�ר�

.‡Èמר�' לחבר�: אד� יאמר עב�דה[המת�]לא �צד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
�כתבי ה�ת�בה זרה עב�דה וכל .�� וכ��צא �ל�נית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

�מ� להז�יר מ�ר � וגד,ה�ד� �נב�, �בל, �ע�ר, �ג��: , ֶַֹ�ְְְְְְְִֵַַָָ
ו��ק�מ� ���ר� לאחרי� לגר� ואס�ר �ה�. [�וכ��צא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

��מ�ישבעו] ה��דר א�א ל�קה ואינ� זרה; עב�דה ���ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
��מ�. ה���ע וה�א ��מ�, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמק��

ו ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

א�ב‡. המתי�]הע��ה אל י�ע�ני[שואל [מנבאא� ְִִֶָ
בכישו�] ��עתידות הי� וא� �רת; ח�ב �זד��, ְְְִִֵַָָָָָ�רצ�נ�

קב�עה ח�את מביא ��גג, היה נסקל. והתראה, [בי�עדי� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
לקרב�] בהמה מביא עשיר בי� זהעני הא�ב? מע�ה �יצד .ֲֵֵֶַַָ

הדס �ל �רביט וא�חז יד�עה, קטרת �מקטיר ע�מד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�ה�א
��אט מד�ר וה�א �מניפ�, יד�עי�[בלחש]�יד� �דברי� ְְְְְְִִִִֵַַָָָ
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ה ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

זה‡. הרי � א�ה �י� אי� �י� מ��ראל, אחד ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָה�סית
עב�דה ה�סית ולא ה��סת עבד ��א �י על א� ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדי�ט, ה�סית �היה �י� לעבד. �ה�רה� מ�ני א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;
א� א�ה, א� אי� יחיד ה��סת �היה �י� נביא, �היה ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�י�

�סקילה. מיתת� � ְְִִִִִָָיחידי�

נקרא·. ואינ� מ�יח, זה הרי � העיר אנ�י רב את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�סית
�סקילה. מיתת� נביא, העיר רב �ה�יח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד ה��חת, עיר �אנ�י ואינ� �יחידי�, ה� הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוה��חי�,
עב�דה לי 'אמרה הא�מר: ואחד �ני�. ה��יחי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��הי�
ה�א: �ר�� ה�ד�� לי 'אמר �אמר: א� עבד�ה', ְִִֶַַַָָָָָָָזרה:
ה�ח� וא� �ה�יח; נביא זה הרי � זרה' עב�דה ְ�ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָעבד�
ר�י� �ל��� �י� �הסית, ה�סית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחבר�: הא�מר �יצד? נסקל. זה הרי � יחיד �ל��� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�י�
�עב�דה ונעבד 'נל� ואעבד', 'אל� זרה', עב�דה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אז�ח', ;�� להעבד זרה עב�דה א�ת� ��ר� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ל�נית',
'נל� ואק�ר', 'אל� 'אק�ר', ונז�ח'; 'נל� ואז�ח', ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ'אל�
'א��חוה', �ננ��'; 'נל� ואנ��', 'אל� 'אנ��', ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ�נק�ר';
הסית מסית. זה הרי � ונ��חוה' 'נל� וא��חוה', ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ'אל�

עדיו ה� הרי עצמ�]ל�ני�, א�ת�[הניסתי� מביאי� וה� ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
א�ת�. וס�קלי� לה�, אמר ��� עליו �מעידי� �י�, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

ה�א‚. � לאחד אמר התראה. צרי� ה�סית [האחדואי� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עדהניסת] עליו �מערי� �כ�', ר�צי� חברי� לי 'י� ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָא�מר:

�נ �פני להסית��סית ה�סית רצה לא א� להרג�. �די י�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ל� להכמי� מצוה עדי�]ל�ני�, מית�ת[להחביא ח�בי �ל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

ל�? מכ�ני� �יצד מ�ה. ח�� � עליה� מכ�ני� אי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ����רה,
��רא� �די אפל �מק�� �מעמיד� �ני�, מביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָה��סת
א�מר וה�א א�ת�. יראה ולא �בריו, וי�מע� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹה�סית
ל�, א�מר וה�א �יח�ד'; לי �אמר� מה 'אמר ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹל�סית:
ונל� ���מי�, אלהינ� את נ�יח 'היא� מ�יב�: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה��סת
� ��תק א� ,�� חזר א� האבני�'? ואת העצי� את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונעבד
� לנ�' יפה וכ� ח�בתנ�, היא ��' ל�: אמר וא� ְְִִֵֶַָָָָָָָ�ט�ר;
א�ת�. וס�קלי� �י�, לבית א�ת� מביאי� �רח�ק �� ְְְְְְִִִִִִֵָָהע�מדי�

.„�� �היה "יד� ��אמר: להרג�, ה��סת �יד ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָמצוה
ה�סית, את לאהב ל��סת ואס�ר וג�'". להמית� ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹברא��נה
"עזב ���נא: ��אמר �לפי ל�". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��אמר:

ע�זב א�ה יכ�ל ע��", ל�מר:[עוזר]�עזב �למ�ד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
�� על תעמד "לא ��אמר: �לפי אליו". ת�מע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
ל�מר: �למ�ד זה? �ל �מ� על ע�מד א�ה אי� יכ�ל ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע�",
זכ�ת, עליו לל�ד ל��סת ואס�ר עליו". עינ� תח�ס ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ"לא
ר�אי אינ� � ח�בה ל� ידע וא� תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹ��אמר:
ואזהרה עליו". תכ�ה "ולא ��אמר: מ��ה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹל��ק
י�מע� י�ראל "וכל ��אמר: מ�י�? ה�סית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדי�ט

לע��ת". י�ספ� ולא ְְֲִִַָֹוירא��,

א�‰. � 'עבד�ני' לה�: ואמר לעבד�, אחרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָה�סית
���ל� �י על א� � עבד�ה� לא וא� נסקל; א�ת�, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבד�
לעב�דת הסית א� אבל נסקל. אינ� 'ה�', ל� ואמר� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמ���

מ���, ק�ל א� � זרה עב�דה מיני ל�אר א� אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאי�
עבד, לא �עדי� �י על א� � ונעבד' נל� 'ה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
ל�, תאבה "לא ��אמר: וה��סת, ה�סית נסקלי�, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ניה�

ואבה �מע הא � אליו" ת�מע רצה]ולא ח�ב.[� , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ

.Â:הא�מר זה �יצד? זרה, עב�דה ��� ה�תנ�א ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנביא
��צוה �ל�ני, '��כב א� �ל�נית' זרה עב�דה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
את ��� אפ�� וכ�'. �� לע��ת '��א א� וכ�', �� ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹלע��ת

ה�ה את �לטהר ה�מא את לט�א התר�ההלכה א� � �ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
��� יד�ר "וא�ר ��אמר: נחנק, זה הרי �ני�, �פני ��ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מ�לל ,��� ואזהרה הה�א". ה�ביא �מת � אחרי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהי�

תז�יר�". לא אחרי� אלהי� "ו�� ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹ��אמר:

.Ê,זרה עב�דה ��� מתנ�א ע� �ת��בה �י� לער� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹואס�ר
אי� � מעצמ� ע�ה וא� �מ�פת; א�ת מ��� ��אלי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואי�
�א�ת�ת המח�ב וכל .�� מהרהרי� ואי� עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמ��יחי�
"לא ��אמר: תע�ה, �לא עבר � ה� אמת ��א ���ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ה�קר נביא וכ� הה�א". ה�ביא �ברי אל [המתנבאת�מע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
שמע] שלא ���מה ��תנ�א �י על א� �חנק, מיתת� �ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

�רע ולא ה�סי� ולא ה']ה' ה�ביא[במצוות "א� ��אמר: , ְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
לד�ר, צ�יתיו לא א�ר את ��מי, �בר לד�ר יזיד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹא�ר
הה�א". ה�ביא �מת � אחרי� אלהי� ��� יד�ר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוא�ר

.Áמי א� ה�ב�אה, �מראה �מע ��א מה ה�תנ�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחד
וה�א נאמר ל� זה ��בר ואמר חבר� נביא �ברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��מע

�חנק. �מיתת� �קר, נביא זה הרי � �� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנתנ�א

.Ë,�מעלת מ�ני �קר נביא מהריגת עצמ� ה��נע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ל
�לא ע�בר זה הרי � ה�ב�אה �דרכי ה�ל� ה�א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ�הרי
וכ� מ���". תג�ר לא ה�ביא, ��ר� "�זד�� ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתע�ה,
מ�בריו וירא ה��חד א� ח�בה, עליו מ�ל�ד עצמ� ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָה��נע
�קר, נביא �ני� ואי� מ���". תג�ר "לא �כלל ה�א הרי �ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. �בעי� �ל �י� �בית ְְְִִִֵֶֶֶָָא�א

.È:אמר�� ל�קה, � �� וה���ע זרה, עב�דה ��� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��דר
�� ה���ע אחד תז�יר�"; לא אחרי� אלהי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"ו��
ל��י לה��יע ואס�ר לג�י. �� ה���ע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמ�,

שלו]�יראת� ��א[אלוה זרה עב�דה �� להז�יר ואפ�� . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תז�יר�". "לא ��אמר: אס�ר, � �ב�עה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ�ר�

.‡Èמר�' לחבר�: אד� יאמר עב�דה[המת�]לא �צד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
�כתבי ה�ת�בה זרה עב�דה וכל .�� וכ��צא �ל�נית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

�מ� להז�יר מ�ר � וגד,ה�ד� �נב�, �בל, �ע�ר, �ג��: , ֶַֹ�ְְְְְְְִֵַַָָ
ו��ק�מ� ���ר� לאחרי� לגר� ואס�ר �ה�. [�וכ��צא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

��מ�ישבעו] ה��דר א�א ל�קה ואינ� זרה; עב�דה ���ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
��מ�. ה���ע וה�א ��מ�, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמק��

ו ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

א�ב‡. המתי�]הע��ה אל י�ע�ני[שואל [מנבאא� ְִִֶָ
בכישו�] ��עתידות הי� וא� �רת; ח�ב �זד��, ְְְִִֵַָָָָָ�רצ�נ�

קב�עה ח�את מביא ��גג, היה נסקל. והתראה, [בי�עדי� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
לקרב�] בהמה מביא עשיר בי� זהעני הא�ב? מע�ה �יצד .ֲֵֵֶַַָ

הדס �ל �רביט וא�חז יד�עה, קטרת �מקטיר ע�מד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�ה�א
��אט מד�ר וה�א �מניפ�, יד�עי�[בלחש]�יד� �דברי� ְְְְְְִִִִֵַַָָָ
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ה��אל ���מע עד באוב]אצל�, לשאול אחד[הבא �א�� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ע�� האוב]מד�ר בעל ��אל[ע� �ה�א מה על �מ�יב� ְְִִֵֵֶַַַ

נ�ר אינ� �כא�� מאד, עד נמ�� �ק�ל האר� מ�חת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ�דברי�
מת �ל �ל�לת ה��קח וכ� .�� מר�י� �מח�בה א�א ְֵֶֶֹ�ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאז�

�� �מנח� ל� משוני�]�מקטיר ומעשי� עד[בלחשי� , ְְִֵַַַָָ
מאד, עד �פל �חי� מ�חת י�צא ק�ל �א�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ���מע
נסקל. מה�, אחד והע��ה ה�; א�ב מע�ה א��, �ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�מ�יב�.

'י��ע'·. ��מ� ע�� עצ� מ�יח ה��ע�ני? מע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ�יצד
���ל עד אחר�ת, מע���ת וע��ה קטרת �מקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ�פיו,

הנפילה]�נכ�ה במחלת �ברי�[החולה �פיו ויד�ר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה ה�. זרה עב�דה מיני א��, וכל להי�ת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�עתידי�
ה��ע�ני�". ואל האבת אל �פנ� "אל ��אמר: מ�י�? ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��ה�

ל�ל�‚. מ�רע� אליל]ה��ת� ח�ב[ש� �זד��, �רצ�נ� ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
�עדי� ע�ה וא� קב�עה. ח�את מביא ���גג, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ�רת;

ל�ל מ�רע� י�� "א�ר ��אמר: נסקל, � מ�תוהתראה ,� ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מ�י�? ��� ואזהרה באב�". יר�מה� האר� ע� ְְִִֶֶַַָָָָ�ְְִֶַָָָי�מת;
ה�א �לה�� ל�ל�", להעביר ת�� לא "�מ�רע� ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ��אמר:
הי� �יצד �א�". �ב�� �נ� מעביר ב� י�צא "לא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹא�מר:

מקצת ול�קח �ד�לה, א� מדליק מ�]ע��י�? זרע�[חלק ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
ה��מרי�[ילדיו] וא�ת� הא�, ע�בדי ל��מרי� ְְְְְִִֵֵַַָָ�מ�סר�

�א� להעביר� �יד� ��מסר אחר לאביו ה�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנ�תני�
�ר��ת הא� על �נ� ��עביר ה�א ה�� ואבי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ�ר��ת�,

�רגל� �מעביר� בידיו]ה��מרי�, וזרעו ברגלו מהל� [האב ְְְֲִִַַַ
ל�ל� ��רפ� �ה�א לא ה�להבת; �ת�� אחר לצד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמ�ד
א�א אחרת, זרה לעב�דה �בנ�תיה� �ניה� ���רפי� ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�דר�
לפיכ�, 'מל�'. ��מ� זה עב�דת היתה �לבד ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�העברה
�ט�ר. מ�ל�, ח�� אחרת זרה לעב�דה ז� עב�דה ֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהע��ה

ויעביר�„. ל�ל� ��מסר עד סקילה, א� �רת ח�ב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאינ�
העברה �ר� �א� בידיו]�רגל� זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ

��א והעביר ��סר א� מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמסר
זרע� מקצת ��מסר עד ח�ב, ואינ� �ט�ר. � העברה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ר�
מקצת � ל�ל�" נת� מ�רע� "�י ��אמר: מקצת�, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹוי�יח

.��� לא �ְַֹזרע�,

�בנ�תיו,‰. �ניו אחד �ס�ל, זרע ואחד ��ר, זרע ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
ח�ב, ה�א ירכ� י�צאי �ל על � �ניה� �בני �ניה� ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
א� אחי�תיו א� אחיו העביר א� אבל זרע�. �ה� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�ני
מ�רע�, אחד העביר �ט�ר. � עצמ� �העביר א� ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאב�תיו,

�ט�ר. � ס�מא �היה א� י�� ְֵֶָָָָָוה�א

.Â�מתק�צי ה�ל ��הי� �ני� היא � ��רה �אסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמ�בה
עב�דה ע�בדי �ר� היה ��� ה', את לעבד ואפ�� ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאצל�,
אלהי�". ה' �נא א�ר מ�בה, ל� תקי� "ולא ��אמר: ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹזרה,

מ��ית אב� וכ� ל�קה. מ�בה, ה�קי� ו'שכייתוכל יפה [אב� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
עליהחמדה'] מ��חוה �ה�א �י על א� � ���רה ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָהאמ�רה

�ארצכ� ת�נ� לא מ��ית "ואב� ��אמר: ל�קה, ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹל��,
לה�יח זרה, עב�דה �ר� היה ��� מ�ני עליה". ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלה��ח�ת
לה'. �� ע��י� אי� לפיכ� עליה, לה��ח�ת לפניה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאב�
��� ונמצא האב�, על ורגליו ידיו ��פ�ט עד ל�קה, �ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹואינ�

���רה. האמ�רה ה��חויה היא ��� � עליה ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָ�מ�ל

.Ê,��ק�� אבל הארצ�ת; ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָ��ה
ת�נ� "לא ��אמר: האבני�, על לה' לה��ח�ת ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ�מ�ר
א�� אי� "�ארצכ�" � עליה" לה��ח�ת ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ�ארצכ�
האבני� על מ��חוי� א�� אבל האבני�, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמ��חוי�

י�ראל[מסותתות]המפ�ל�ת �ל נהג� זה �מ�ני ���ק��. ְַ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מיני א� �אבני�, הרצ�פ�ת �נס��ת �ב�י מחצל�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלה�יע
מצא לא וא� האבני�. �בי� �ניה� �י� להב�יל ותב�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹק�
�מ��חוה, אחר למק�� ה�ל� � האב� �בי� �ינ� מב�יל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בר
�אב�. �ניו יד�יק ��א �די �מ�ה, צ�� על ��חה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹא�

.Áט��� �לא המפ�ל�ת האבני� על לה' ְִָֹ�ְְֲֲִִֶַַַַַָָה���חוה
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� א�א ל�קה, אינ� � ורגלי� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָידי�

מדרבנ�] ה���חוה[מלקות אחד � זרה לעב�דה אבל .ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָ
ידי� ���ט �לא ה��חויה א� ורגלי�, ידי� ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹ�פ��ט

נסקל. ל�, ��רקע �ניו ��כ�� מ�עה � ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹורגלי�

.Ëסרק איל� �י� העזרה, �כל א� ה�ז�ח אצל איל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��טע
ויפי ל�ק��, לנא�י �ע�א� �י על א� � מאכל איל� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�י�
ע� �ל א�רה ל� ת�ע "לא ��אמר: ל�קה, זה הרי � ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹל�
� זרה עב�דה �ר� היה ��ה מ�ני אלהי�"; ה' מז�ח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאצל
הע�. �� ��תק�צ� �די ,��� מז�ח �צד אילנ�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנ�טעי�

.Èאכסדרי�ת לע��ת מרוחואס�ר הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ
עלרביעית] א� �חצר�ת; �ע��י� �דר� ��ק�� ע� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ל

��אמר: יתרה, הרחקה � נט�ע ע� ואינ� �ני�, �ה�א ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�י
מ� ה��צא�ת וה�ככ�ת האכסדרי�ת �ל א�א ע�"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"�ל
ע�. �ל לא הי�, אב� �ל � ��ק�� �הי� ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה�תלי�

ה'תשס"ט סיו� י"ב חמישי יו�

ז ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

וכל‡. �מ���יה, זרה, עב�דה לא�ד היא ע�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָמצות
�ל את �א�ד�� "א�ד ��אמר: � ��ביל� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה�ע�ה
מז�חתיה� � לה� תע�� �ה א� "�י ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹה�קמ�ת",

לר מצוה י�ראל, �באר� ��א�ד��צ�". עד אחריה �� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנ� מ�ל כבשנו�]א�ת� שלא ממקומות �ח�צה[א� אבל ; ְְֲִֵַָָָָ

��כ�� מק�� �ל א�א אחריה, לר�� מצ�י� אנ� אי� ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�ְֵֶָָָלאר�,
את "וא�ד�� ��אמר: ,��� זרה עב�דה �ל נא�ד ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָא�ת�,
לר�� מצ�ה א�ה י�ראל �אר� � הה�א" ה�ק�� מ� ְִֶֹ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�מ�
לאר�. �ח�צה אחריה� לר�� מצ�ה א�ה ואי� ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ�ְְֲֵֵֶַַָאחריה�,

.·��� ותקרבת �מ���יה, עצמ�, זרה [כגו�עב�דה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לה] שמקריבי� אס�רבשר � ��ביל� ה�ע�ה וכל ,ְְֲִִֶַַָָָ

וכל �ית�". אל ת�עבה תביא "ולא ��אמר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�הנאה,
"ולא מ��� אחת � ��י� ל�קה א��, מ�ל �אחד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה�הנה
�יד� יד�ק "ולא מ��� ואחת �ית�", אל ת�עבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹתביא

החר�". מ� ְִֵֶַָמא�מה

אפ��‚. אס�רה; ��� זרה, לעב�דה �הקריב�ה ֲֲִָָ�ְְֲִִֵֶַָָָָָ�המה
אס�ר ה�ל � וע�ר� �טלפיה, וקרניה, ועצמ�תיה, ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ר��,
הע�ר ��ה �� ���דע סימ� �ע�ר היה א� לפיכ�, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�הנאה.
קרע ���רעי� ע��י� �הי� �ג�� ה�א, זרה עב�דה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ�קרבת
�ה� הע�ר�ת א�ת� �ל הרי � ה�ב �מ�ציאי� ה�ב �נגד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעגל

�זה. ���צא �ל וכ� �הנאה; אס�רי� ,��ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq a"i iying mei -

י�ראל?„. �ל זרה לעב�דה ��י, �ל זרה עב�דה �י� ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָמה
"�סילי ��אמר: מ�ד, �הנאה אס�רה ��י, �ל זרה ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעב�דה
ו�ל אל��; ל� נע�ה מ��סל� �א�", ��רפ�� ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיה�
"ו�� ��אמר: ��עבד, עד �הנאה אס�רה אינ� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָי�ראל,
עב�דת�. �ה� ���תר, �ברי� ל� ��ע�ה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תר",
אינ� � י�ראל �ל �י� ��י �ל �י� זרה, עב�דה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ���י

זרה. לעב�דה �ה� ������� עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאס�רי�

ל�קה,‰. �ה�א �י על א� � לאחרי� זרה עב�דה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהע��ה
מ�ני מ�ד; אס�רה �היא לג�י, ע�א� ואפ�� מ�ר, ְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָ�ְָ�כר�

האחר�� �מ��� ���מר, עד נאסרת אחרונה]�אינ� [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
�ר�טא�ת ה��קח �ר�טה. �וה �� אי� � [שברי���מר� ְְְֵֵֶֶַַָָָָ

ולאמתכות] מע�ת נת� א� � זרה עב�דה �ה� �מצא ה��י�, ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹמ�
�י על א� מע�ת, נת� ולא מ�� א� וכ� ל��י; יחזיר� ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹמ��,
מע�ת, ונת� מ�� ה�א; טע�ת �מ�ח ק�נה, �ג�י ְְְְִִֶַַַָָָָָָ���יכה

ה�לח לי� ��ר[לאבד�]י�ליכ� וגר ��י וכ� אביה�. את �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מע�ת', ואני זרה, עב�דה א�ה 'טל ל��י: ל�מר ה�ר יכ�ל � ֲֲִֵַַַַַָָָָָָֹ��י
אס�ר. ה�ר, לר��ת מ��א� וא� �ר�ת'; ואני נס�, יי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'א�ה

.Âוצ�ר�ת �הנאה; מ�רי� לנ�אי, ��י� א�ת� �ע�� ְֲִַָָָ�ְִֶָָצ�ר�ת
ה��ר�ת �ל �יצד? אס�רי�. זרה, לעב�דה א�ת� ֲֲִִֵֶַַַָָָָָ�ע��י�
�ה� �חזקת� מ�ני �הנאה, אס�רי� � ��פרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�מצא�ת

��דינה וה�מצא�ת זרה. לעב�דה הי�[בעיר]ע��יי� א� � ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
א� מ�ל צ�רת ה��רה �יד והיה ה�דינה, �תח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָע�מדי�
�ה�א חזקת� � וט�עת עטרה א� סי� א� ���ר א� ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצ��ר
�חזקת זה הרי � לאו וא� �הנאה; ואס�ר זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעב�דה

�מ�ר. ָ�ְלנ�אי,

.Ê��ת� א� ��וקי� מ�לכי� ה�מצאי� ְְְִִַָָ�ְְִִִַָָצלמי�
�ברי ל�מר צרי� ואי� מ�רי�; א�� הרי ְְִִִֵֵַָָ�ְֲֵֵַָה�ר�טא�ת,
אבר א� רגל� א� זרה עב�דה יד ה��צא אבל ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָצלמי�.
�ו�אי וידע ה�איל � �הנאה אס�ר זה הרי מ�ל�, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ�ֵֵֶָָמאבריה
עד �א��ר�, היא הרי ה�עבדת, ה��רה מ� האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה

ה��י�. ���ל�ה ל� ְִִִֶֶַַָָ���דע

.Á��דרק� �לבנה ח�ה צ�רת ועליה� �לי� [מי�ה��צא ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�נינחש] �גדי א� וזהב �ס� �לי הי� א� משי� [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

שני] ה��ע�תצבועי� ועל ה�זמי� על חק�קי� �הי� א� ,ְְֲִִֶַַַַַָָָ
מ�ני מ�רי�, � ה�לי� �אר ועל אס�רי�; א�� הרי �ְְֲֲִִֵֵֵַַָ�ְִִֵָ
ה�לי�, על ה�מצא�ת ה��ר�ת �אר וכ� לנ�אי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חזקת�

�מ�רי�. לנ�אי ִָ�ְְֶָָחזקת�

.Ë�א�סרי � ��� ה�קרבת וכל �מ���יה, זרה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹעב�דה
נ�אי, �ל �צ�ר�ת ��תערבה זרה עב�דה �יצד? �ה�. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�כל
א� וכ� ה�לח; לי� ה�ל י�לי� � אלפי� �כ�ה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפ��
מ� חתיכה א� ��ס�ת, �כ�ה זרה עב�דה �ל ��ס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לבית� ��כנס ע"ז]ה��ר ה�ל[בית י�לי� � חתיכ�ת �כ�ה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לב�ב ע�ר וכ� ה�לח; היכרלי� סימ� הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַָָ

[� לע"ז �הנאה.ש'הוקרב' אס�ר ה�ל ע�ר�ת, �כ�ה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ��תערב
��� �קרבת א� מ����יה, אחד א� זרה, עב�דה �מכר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעבר
�עב�דה �ה� �כל וא�סרי� �הנאה; אס�רי� ה�מי� הרי �ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מביא �א�ה �ל � �מה�" חר� "והיית ��אמר: ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹזרה,
�מ�ה. ה�א הרי ותקרב��, מ���יה �מ�ל זרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָמעב�דה

.È.הנאה� אס�ר אפר� ���רפה, א�רה א� זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעב�דה
מ�ניוגחלת מ�רת, וה�להבת אס�רה; זרה, עב�דה �ל ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ְִֵֶֶ

ספק�, �ספק אס�ר; זרה, עב�דה ספק מ��. �� ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָ�אי�
�א�צר ��פל זרה עב�דה �ל ��ס �יצד? מלא[מחס�]מ�ר. �ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מ���יה וכל זרה �עב�דה מ�ני אס�רי�, ��� � ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ���ס�ת
ונפל ה�ערבת, מ� אחד ��ס �ר� �ה�; �כל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא�סרי�
זרה עב�דה �ל ט�עת מ�רי�. א�� הרי � �ני� ֲִֶַַַָָָָ�ְְֲִֵֵַלכ�ס�ת
� ה�ד�ל ל�� מה� ��י� ונפל� ט�ע�ת, �מאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ��תערבה
�כלל היתה ה��עת א�ת� א�מר, �אני ה�ל; ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ�ה�ר�
למק�� אר�עי� ונחלק�, �מאה נתערבה ��פל�. ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָה��י�
לט�ע�ת ��� האר�עי� ונפל� אחר, למק�� ו��י� ְַָָ�ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָאחד
האס�רה ה��עת א�ת� א�מר, �אני מ�ר�ת; ��� � ֲֲִֵֶַַַַָָָָ�ָ�ֲֵאחר�ת
אס�ר�ת. ��� אחר�ת, לט�ע�ת ה��י� נפל� היא; �רב �ְְֲִִִֵַַָָָֹ�ֲָ

.‡Èזרה]הא�רה לעבודה הנטוע �היתה[איל� �י� � ְֲֵֵֶָָָָ
אס�ר � �ח�יה מ�חת זרה עב�דה �היתה �י� ְֶַַַָָ�ְֱֲֵֶֶֶֶָָָָָנעבדת,

ה�ריגי� �צל לי�ב �מ�ר ק�מת�, �צל [ענפי�]לי�ב ְֵֵֵָָ�ְִִֵֵֵַָָ
לעבר ל� אס�ר אחרת, �ר� ל� י� וא� .��� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוהעלי�
ר�. ��ה�א �ח�יה ע�בר אחרת, �ר� �� אי� וא� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ח�יה;

.·È��לא צריכי� ואינ� ,�� ���נ� [שגדולי�אפר�חי� ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
�ה�] לא�� ��ריכי� והאפר�חי� וה�יצי� מ�רי�; ��ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ

עצמ� וה�� לה�. �סיס �מ� הא�רה �הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאס�רי�,
אחר. מ�ק�� עציו מביא �הע�� מ�ני מ�ר, � ְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ְֶָֹ��רא��

.‚Èאת �ה� ה�יק �הנאה. אס�רי� עצי�, מ��ה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנטל
י�� � ה�ר[יקורר]ה���ר �ל �עצי� י�יק �� ואחר , ַַ�ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

אס�רה ה�ת � צ�נ� ולא ה�ת, את �� אפה .�� ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹויאפה
לי� ה�ת א�ת� �מי י�לי� � �אחר�ת נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָ�הנאה.

מ�ר�ת. ה��ר�ת ��אר ,�� יהנה ��א �די ָ�ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�לח

.„Èד�ד� מ��ה מע�]נטל עשויה האורגי� ��[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ
י�לי� אחרי�, �בגדי� נתערב �הנאה; אס�ר ה�גד, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
�מ�ר מ�רי�. ה�גדי� ��אר ה�לח, לי� ה�גד א�ת� ָ�ִָ�ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�מי
לצל, צריכי� �ה� הח�ה �ימ�ת �י� � ירק�ת �ח�יה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָל�ע
ע� אס�ר �ה�א הא�רה ��ל מ�ני ה��מי�; �ימ�ת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�י�
וכל לצמח, א�� לירק�ת ��רמי� נאסרת, �אינ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�רקע
מק��. �כל מ�ר זה הרי ל�, ��רמי� מ�ר ודבר אס�ר ְָָָ�ְֲִֵֶָ�ְֶָָָָָ��בר

ז עב�דה �זבל ���ל� �דה א�ת�;לפיכ�, לזרע מ�ר רה, ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָ�ְִַָָֹ
�כר�יני ���מ� קטניות]�פרה �אכל.[מי� זרה, עב�דה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.ÂËלעב�דה להקריב� �הכינ�� �ר�ת א� יי� א� ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָ��ר
לבית א�ת� �הכניס� �י על א� �הנאה נאסר� לא � ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזרה
עב�דה לפני הקריב�� לפניה; ��קריב�� עד זרה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָעב�דה
הרי וה�ציא��, �חזר� �י על וא� �קרבת, נע�� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹזרה,
אפ�� זרה, עב�דה �בית ה�מצא וכל לע�ל�. אס�רי� ְְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָא��
�ל מ��� והא�כל ה��רה; מ� �הנאה אס�ר � �מלח ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי�

ל�קה. ֶֶ�ה�א,

.ÊË�א � זרה עב�דה �רא� �מע�ת וכלי� �ס�ת ְְְֲִִֵֵַָָָָֹה��צא
�ב�ד, �ר� מצא� וא� מ�רי�; א�� הרי ��י��, �ר� ְְִִֶֶָָָָ�ְֲִֵֵֶֶָָָמצא�
�צ�אר�, �ל�י מע�ת �יס מצא �יצד? אס�רי�. א�� ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
� רא�� על �פ�י �לי רא��, על �מ�חת מק�לת ְִַַַַָָָֹֹ�ֶֶ�ְְ�ס�ת
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י�ראל?„. �ל זרה לעב�דה ��י, �ל זרה עב�דה �י� ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָמה
"�סילי ��אמר: מ�ד, �הנאה אס�רה ��י, �ל זרה ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעב�דה
ו�ל אל��; ל� נע�ה מ��סל� �א�", ��רפ�� ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיה�
"ו�� ��אמר: ��עבד, עד �הנאה אס�רה אינ� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָי�ראל,
עב�דת�. �ה� ���תר, �ברי� ל� ��ע�ה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תר",
אינ� � י�ראל �ל �י� ��י �ל �י� זרה, עב�דה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ���י

זרה. לעב�דה �ה� ������� עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאס�רי�

ל�קה,‰. �ה�א �י על א� � לאחרי� זרה עב�דה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהע��ה
מ�ני מ�ד; אס�רה �היא לג�י, ע�א� ואפ�� מ�ר, ְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָ�ְָ�כר�

האחר�� �מ��� ���מר, עד נאסרת אחרונה]�אינ� [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
�ר�טא�ת ה��קח �ר�טה. �וה �� אי� � [שברי���מר� ְְְֵֵֶֶַַָָָָ

ולאמתכות] מע�ת נת� א� � זרה עב�דה �ה� �מצא ה��י�, ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹמ�
�י על א� מע�ת, נת� ולא מ�� א� וכ� ל��י; יחזיר� ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹמ��,
מע�ת, ונת� מ�� ה�א; טע�ת �מ�ח ק�נה, �ג�י ְְְְִִֶַַַָָָָָָ���יכה

ה�לח לי� ��ר[לאבד�]י�ליכ� וגר ��י וכ� אביה�. את �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מע�ת', ואני זרה, עב�דה א�ה 'טל ל��י: ל�מר ה�ר יכ�ל � ֲֲִֵַַַַַָָָָָָֹ��י
אס�ר. ה�ר, לר��ת מ��א� וא� �ר�ת'; ואני נס�, יי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'א�ה

.Âוצ�ר�ת �הנאה; מ�רי� לנ�אי, ��י� א�ת� �ע�� ְֲִַָָָ�ְִֶָָצ�ר�ת
ה��ר�ת �ל �יצד? אס�רי�. זרה, לעב�דה א�ת� ֲֲִִֵֶַַַָָָָָ�ע��י�
�ה� �חזקת� מ�ני �הנאה, אס�רי� � ��פרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�מצא�ת

��דינה וה�מצא�ת זרה. לעב�דה הי�[בעיר]ע��יי� א� � ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
א� מ�ל צ�רת ה��רה �יד והיה ה�דינה, �תח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָע�מדי�
�ה�א חזקת� � וט�עת עטרה א� סי� א� ���ר א� ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצ��ר
�חזקת זה הרי � לאו וא� �הנאה; ואס�ר זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעב�דה

�מ�ר. ָ�ְלנ�אי,

.Ê��ת� א� ��וקי� מ�לכי� ה�מצאי� ְְְִִַָָ�ְְִִִַָָצלמי�
�ברי ל�מר צרי� ואי� מ�רי�; א�� הרי ְְִִִֵֵַָָ�ְֲֵֵַָה�ר�טא�ת,
אבר א� רגל� א� זרה עב�דה יד ה��צא אבל ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָצלמי�.
�ו�אי וידע ה�איל � �הנאה אס�ר זה הרי מ�ל�, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ�ֵֵֶָָמאבריה
עד �א��ר�, היא הרי ה�עבדת, ה��רה מ� האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה

ה��י�. ���ל�ה ל� ְִִִֶֶַַָָ���דע

.Á��דרק� �לבנה ח�ה צ�רת ועליה� �לי� [מי�ה��צא ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�נינחש] �גדי א� וזהב �ס� �לי הי� א� משי� [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

שני] ה��ע�תצבועי� ועל ה�זמי� על חק�קי� �הי� א� ,ְְֲִִֶַַַַַָָָ
מ�ני מ�רי�, � ה�לי� �אר ועל אס�רי�; א�� הרי �ְְֲֲִִֵֵֵַַָ�ְִִֵָ
ה�לי�, על ה�מצא�ת ה��ר�ת �אר וכ� לנ�אי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חזקת�

�מ�רי�. לנ�אי ִָ�ְְֶָָחזקת�

.Ë�א�סרי � ��� ה�קרבת וכל �מ���יה, זרה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹעב�דה
נ�אי, �ל �צ�ר�ת ��תערבה זרה עב�דה �יצד? �ה�. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�כל
א� וכ� ה�לח; לי� ה�ל י�לי� � אלפי� �כ�ה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפ��
מ� חתיכה א� ��ס�ת, �כ�ה זרה עב�דה �ל ��ס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לבית� ��כנס ע"ז]ה��ר ה�ל[בית י�לי� � חתיכ�ת �כ�ה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לב�ב ע�ר וכ� ה�לח; היכרלי� סימ� הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַָָ

[� לע"ז �הנאה.ש'הוקרב' אס�ר ה�ל ע�ר�ת, �כ�ה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ��תערב
��� �קרבת א� מ����יה, אחד א� זרה, עב�דה �מכר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעבר
�עב�דה �ה� �כל וא�סרי� �הנאה; אס�רי� ה�מי� הרי �ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מביא �א�ה �ל � �מה�" חר� "והיית ��אמר: ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹזרה,
�מ�ה. ה�א הרי ותקרב��, מ���יה �מ�ל זרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָמעב�דה

.È.הנאה� אס�ר אפר� ���רפה, א�רה א� זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעב�דה
מ�ניוגחלת מ�רת, וה�להבת אס�רה; זרה, עב�דה �ל ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ְִֵֶֶ

ספק�, �ספק אס�ר; זרה, עב�דה ספק מ��. �� ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָ�אי�
�א�צר ��פל זרה עב�דה �ל ��ס �יצד? מלא[מחס�]מ�ר. �ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מ���יה וכל זרה �עב�דה מ�ני אס�רי�, ��� � ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ���ס�ת
ונפל ה�ערבת, מ� אחד ��ס �ר� �ה�; �כל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא�סרי�
זרה עב�דה �ל ט�עת מ�רי�. א�� הרי � �ני� ֲִֶַַַָָָָ�ְְֲִֵֵַלכ�ס�ת
� ה�ד�ל ל�� מה� ��י� ונפל� ט�ע�ת, �מאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ��תערבה
�כלל היתה ה��עת א�ת� א�מר, �אני ה�ל; ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ�ה�ר�
למק�� אר�עי� ונחלק�, �מאה נתערבה ��פל�. ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָה��י�
לט�ע�ת ��� האר�עי� ונפל� אחר, למק�� ו��י� ְַָָ�ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָאחד
האס�רה ה��עת א�ת� א�מר, �אני מ�ר�ת; ��� � ֲֲִֵֶַַַַָָָָ�ָ�ֲֵאחר�ת
אס�ר�ת. ��� אחר�ת, לט�ע�ת ה��י� נפל� היא; �רב �ְְֲִִִֵַַָָָֹ�ֲָ

.‡Èזרה]הא�רה לעבודה הנטוע �היתה[איל� �י� � ְֲֵֵֶָָָָ
אס�ר � �ח�יה מ�חת זרה עב�דה �היתה �י� ְֶַַַָָ�ְֱֲֵֶֶֶֶָָָָָנעבדת,

ה�ריגי� �צל לי�ב �מ�ר ק�מת�, �צל [ענפי�]לי�ב ְֵֵֵָָ�ְִִֵֵֵַָָ
לעבר ל� אס�ר אחרת, �ר� ל� י� וא� .��� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוהעלי�
ר�. ��ה�א �ח�יה ע�בר אחרת, �ר� �� אי� וא� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ח�יה;

.·È��לא צריכי� ואינ� ,�� ���נ� [שגדולי�אפר�חי� ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
�ה�] לא�� ��ריכי� והאפר�חי� וה�יצי� מ�רי�; ��ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ

עצמ� וה�� לה�. �סיס �מ� הא�רה �הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאס�רי�,
אחר. מ�ק�� עציו מביא �הע�� מ�ני מ�ר, � ְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ְֶָֹ��רא��

.‚Èאת �ה� ה�יק �הנאה. אס�רי� עצי�, מ��ה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנטל
י�� � ה�ר[יקורר]ה���ר �ל �עצי� י�יק �� ואחר , ַַ�ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

אס�רה ה�ת � צ�נ� ולא ה�ת, את �� אפה .�� ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹויאפה
לי� ה�ת א�ת� �מי י�לי� � �אחר�ת נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָ�הנאה.

מ�ר�ת. ה��ר�ת ��אר ,�� יהנה ��א �די ָ�ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�לח

.„Èד�ד� מ��ה מע�]נטל עשויה האורגי� ��[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ
י�לי� אחרי�, �בגדי� נתערב �הנאה; אס�ר ה�גד, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
�מ�ר מ�רי�. ה�גדי� ��אר ה�לח, לי� ה�גד א�ת� ָ�ִָ�ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�מי
לצל, צריכי� �ה� הח�ה �ימ�ת �י� � ירק�ת �ח�יה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָל�ע
ע� אס�ר �ה�א הא�רה ��ל מ�ני ה��מי�; �ימ�ת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�י�
וכל לצמח, א�� לירק�ת ��רמי� נאסרת, �אינ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�רקע
מק��. �כל מ�ר זה הרי ל�, ��רמי� מ�ר ודבר אס�ר ְָָָ�ְֲִֵֶָ�ְֶָָָָָ��בר

ז עב�דה �זבל ���ל� �דה א�ת�;לפיכ�, לזרע מ�ר רה, ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָ�ְִַָָֹ
�כר�יני ���מ� קטניות]�פרה �אכל.[מי� זרה, עב�דה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.ÂËלעב�דה להקריב� �הכינ�� �ר�ת א� יי� א� ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָ��ר
לבית א�ת� �הכניס� �י על א� �הנאה נאסר� לא � ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזרה
עב�דה לפני הקריב�� לפניה; ��קריב�� עד זרה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָעב�דה
הרי וה�ציא��, �חזר� �י על וא� �קרבת, נע�� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹזרה,
אפ�� זרה, עב�דה �בית ה�מצא וכל לע�ל�. אס�רי� ְְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָא��
�ל מ��� והא�כל ה��רה; מ� �הנאה אס�ר � �מלח ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי�

ל�קה. ֶֶ�ה�א,

.ÊË�א � זרה עב�דה �רא� �מע�ת וכלי� �ס�ת ְְְֲִִֵֵַָָָָֹה��צא
�ב�ד, �ר� מצא� וא� מ�רי�; א�� הרי ��י��, �ר� ְְִִֶֶָָָָ�ְֲִֵֵֶֶָָָמצא�
�צ�אר�, �ל�י מע�ת �יס מצא �יצד? אס�רי�. א�� ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
� רא�� על �פ�י �לי רא��, על �מ�חת מק�לת ְִַַַַָָָֹֹ�ֶֶ�ְְ�ס�ת
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�זה. ���צא �ל וכ� ��י��; �ר� �ה�א מ�ני מ�ר, זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ֲֵֶהרי
ה�ז�ח לג�י קרב �� ����צא �בר �רא�� [בביתמצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

�זמ�המקדש] אמ�רי�? �ברי� ��ה אס�ר. זה הרי ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ
�י� � �פני� מצא� א� אבל עב�דת�; למק�� ח�� ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָ��צא�
�בר �י� ל�ז�ח הרא�י �בר �י� ��י��, �ר� �י� �ב�ד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ר�
מי� אפ�� אס�ר, �פני� ה�מצא �ל � ל�ז�ח רא�י ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�אינ�
�י� �פני� �י� ע�ה� ה�מצא �ל � �מרק�ליס �פע�ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מלח.
ה�ראית אב� �ל � מרק�ליס אבני וכ� �הנאה. אס�ר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ח��,

ע�� לו]�היא סמוכה �הנאה.[� אס�רה , ֲֲִִֶַָָָ

.ÊÈ�ה� נהני� � ��ה א� מרח� ל� �היה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָָעב�דה
�ט�בה טובה]��א לה� מחזיקי� �ה�[אי� נהני� ואי� , ְְֱִֵֶֶֶָָֹ

�ט�בת ואפ�� �ה� נהני� � ולאחרי� ל� היה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ט�בה.
�כר. י�� ��א �בלבד ְְִִִֵֶַַָָֹה��מרי�,

.ÁÈמ�ני ,�� לרח� מ�ר � זרה עב�דה �� ��� ְְִִֵָָֹ�ְֲֵֶֶָָָָָמרח�
"אלהיה�" ��אמר: לעב�דה, לא לנ�אי �� נע�ת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�היא
א�ת�, ��ב�י� �זמ� ולא אלה�ת, מנהג �� ���הגי� �זמ� �ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

ה�יב על ע�מדת �היא ז� שופכי�]�ג�� ליציאת ,[חרי� ְִִֶֶֶַַ
אס�ר �כ�, עב�דת� �ר� היתה וא� �פניה. מ��יני� ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוה�ל

.�� ִֵָל�נס

.ËÈמ�ני מ�ר, זה הרי � �� ��חט זרה עב�דה �ל ְִֵָ�ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָס�י�
מס�נת �המה היתה וא� מקלקל; למות]�ה�א �[נוטה ְְְְְְִֵֵֶַָָָ�ֶֶ

מהנאת ה���� זה והרי מת��, �ה�א מ�ני אס�רה, ז� ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי
מ�ני ��ר, �� לח�� אס�ר וכ� זרה. עב�דה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹמ���י
מ�ר. וה�חתה, הפסד �ר� חת� וא� מת��; ָ�ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ה�א

זרה עבֹודה חהלכֹות ּפרק ¦§£¨¨¨¤¤

�פ�סת‡. �� �אי� אד�[מגע]�ל הרי�יד [כגו� ְֵֶַַָָָ
ע�ה�וגבעות] ולא חיי�], בעלי זה[כגו� הרי נעבד, א� � ְֱֲִֵֶֶַָָֹ

ואת ההרי�, את הע�בדי� ה��י� לפיכ�, �הנאה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�מ�ר
ואת לפר�ת, מ�ח�ת� ה�ט�עי� האילנ�ת ואת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָה�בע�ת,
מ�רי� א�� הרי � ה�המה ואת לר�י�, ה��בעי� ִָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�עינ�ת
�מק�� ��עבד� ה�ר�ת א�ת� לאכל �מ�ר ְְֱֱִֵֶֶֶַָָֹ�ֲַָָ�הנאה;
�הקצת �המה ל�מר, צרי� ואי� ה�המה. וא�ת� ְָ�ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�דילת�,
�הקצ�ה �י� �אכילה; מ�רת �היא זרה, ְֲִִֵֶֶֶַָָ�ֲִֶַָָָלעב�דה
��ה מ�רת. ז� הרי � להקריב� �הקצ�ה �י� ֶֶֶַ�ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלעבד�,
�� ע�ה ���א נאסרת? ה�המה �אי� אמ�רי�, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ברי�
�ל מע�ה �� ע�ה א� אבל זרה; עב�דה ל�� ְֲֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָמע�ה

סימ� �� ��חט �ג�� �יצד? אסר�. וושט]�ה�א, או [קנה ְֲִֵֶֶַַָָָָָ
זרה לעב�דה חליפי� א�ת� ע�ה זרה. [קיבללעב�דה ֲֲֲִִַַָָָָָָָָָ

ע"ז] תמורת מ�ניבהמה חליפי�; חליפי וכ� אסר�, �ְְֲֲֲִִִִֵֵֵָָ
זרה עב�דה �דמי �בהמת��ע�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

א� זרה לעב�דה חבר� �המת �חט א� אבל ְֱֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָעצמ�;
.��� �אינ� �בר א�סר אד� �אי� נאסרה, לא � ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹהחליפ�
��ר�ת �� חפר אסר�; לא ע�ל�, לקרקע ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹה���חוה

בקרקע]�יחי� ארוכי� בסלע]�מער�ת[חריצי� [חצובות ְִִָ
אסר�. זרה, עב�דה ְֲֲֵָָָָָל��

ה�ל·. �עקר� לי�]מי� מחו� לה�,[והוציא� וה��חוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר אבני אסר�. לה�, וה��חוה �יד� נטל� אסר�; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומ�]���ל�ל� �הרי[נעקרו מ�ר�ת, � �מק�מ� ועבד� , ְְְֲִִֶַַָָָ�ֲֵֶָ
אד�. יד �פ�סת �ה� ְֵֶַַָָָאי�

��ק�‚. ולא[העמיד]י�ראל ל�, לה��ח�ת לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
��קיפת� �הנאה, אסר� � ל� וה��חוה ��י �בא ְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָה��חוה,
אסר�. � ל� וה��חוה ��י �בא �יצה, זק� א� וכ� ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמע�ה;
ה��חוה אסר�; � ל� וה��חוה ,�� וכ��צא �לעת ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָחת�

מערה האחר וחצי ה�לעת, אס�ר[מחובר]לחצי זה הרי � �� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
�מ� החצי זה ��א ה�עבד[בית]מ�פק, לחצי איל�יד . ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

היא וז� �הנאה; אס�ר � נעבד ��הא מ�ח�ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��טע�
�פסל� וג�ע� נט�ע, איל� היה ���רה. האמ�רה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"א�רה"

הברי�[קיצצו] אפ�� זרה, עב�דה בקרקעל�� ענ� [כפ� ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] אחר]והר�יבוכיסהו מע� איל�,[ענ� �ל �ג�פ� ְְְִִִֶָ

�ריגי� אס�רי�[ענפי�]וה�ציא וה� ה�ריגי�, את ��רת � ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ
על א� � לאיל� ה���חוה וכ� מ�ר. האיל�, ��אר ְְְֲִִֵֶַַַַָָ�ְֲִַָָָָָ�הנאה;
וה��לבי� והעלי� ה�ריגי� �ל � ��פ� נאסר ��א ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ�י
אס�רי� א�� הרי נעבד, �ה�א זמ� �ל ���ציא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�ר�ת
וא�מרי� �ר�תיו, את מ��רי� ה��י� �הי� איל� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�הנאה.
�ל�נית, זרה עב�דה לבית �כר מה� לע��ת מ�כני� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ה�
האיל� זה הרי � איד� �י�� א�ת� ו��תי� �כר, מה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוע��י�
ע��י� �לפיכ� א�רה, �ה�א ��תמ� מ�ני �הנאה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאס�ר

א�רה. �ל ח�� היא ��� ,�� ֲֵֶָָ�ְִֵֶָָ�פר�תיו

�היא„. זמ� �ל � זרה עב�דה �ח�יו ��עמידי� ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאיל�
זה הרי � זרה עב�דה מ�ח�יו נ�לה �הנאה; אס�ר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ח�יו,
א�ת� ��נה �ית ה�עבד. ה�א עצמ� האיל� �אי� מ�ני ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מ�ר,
ה���חוה וכ� נעבד, עצמ� ה�ית ��הא מ�ח�ה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה��י
וכ�ר� וס�ד� �נ�י, היה �הנאה. אס�ר זה הרי � �נ�י ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָלבית

�ח��,[קישטו] מה נ�טל � ��תח�� עד זרה עב�דה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל��
ה�ית, ��אר לעבד�; �ע�ה� מ�ני �הנאה, אס�ר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהח���
,�� �היא זמ� �ל � ה�ית לת�� זרה עב�דה הכניס ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ�מ�ר.
�חצב� אב� וכ� ה�ית. ה�ר ה�ציא�, �הנאה; אס�ר ְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ֲִִַַַָָָָה�ית
וצ�ר� חצ�בה, היתה �הנאה. אס�רה לעבד�, ְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָָָמ�ח�ה
צרי� ואי� האב�, �ג�� וכ�ר צ�ר אפ�� � ��עבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכ�ר�
�הנאה, אס�ר וה�א �ח��, מה נ�טל � עליה ס�ד א� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל�מר

מ�ר. האב�, ��אר ��עבד; ונע�ה ָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָה�איל

זמ�‰. �ל אס�רה ז� הרי זרה, עב�דה עליה �העמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאב�
�ית� �היה מי מ�רת. האב� זרה, עב�דה ס�ק עליה; ִֵֶֶֶָָ�ֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָ�היא

זרה עב�דה לבית לה�]סמ�� אחד אס�ר[וקיר � ונפל , ְְֲֵַָָָָָָ
��� לת�� ��נס ע��ה? ה�א �יצד ד'לבנ�ת�. [מרחיק ְְִֵֵֶֶַ

�דיאמות] צ�אה, א� ק�צי� ממ�אה� � הרוח וא�ת� �ב�נה; ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
עב�דה ו�ל ��� ה�תל היה זרה. עב�דה �בית ירחיב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
ו�ל �הנאה; מ�ר ,��� מחצה למחצה: מחצה י��� ְֲֶַָָָ�ְֱֱֱִֶֶֶֶָָָָָזרה,
�הנאה אס�ר ה�ל ועפר�, ועציו אבניו � אס�ר זרה, .עב�דה ְֲֲֲֲֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

.Â�אס�רי �ה� �ברי� ��אר זרה עב�דה מא�ד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ�יצד
��חק ?��� ותקרבת מ���יה �ג�� וז�רה[טוח�]�גלל�, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ה�לח. לי� �מטיל ��ר� א� ְִֵֵֶַַַָָלר�ח,

.Ê�הרי �ג�� ��עבד, אד�, יד �פ�סת �� �אי� ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ�בר
�הנאה, מ�ר עצמ� �ה�עבד �י על א� � ואיל� ֲַָָָ�ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָ�בהמה

מצופי�]צ��ייו ה� �כל[א� וה�הנה �הנאה; אס�רי� ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq a"i iying mei -

וזהב �ס� תחמד "לא ��אמר: ל�קה, � מה� ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�ה�א
מ���יה. �כלל ה� הרי זרה, עב�דה צ��יי וכל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליה�".

.Áליד ��ב�א קד� ��י� ���ל�ה ��י�, �ל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹעב�דה
אלהיה� "�סילי ��אמר: �הנאה, מ�רת ז� הרי � ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�ְֲִֵֵָי�ראל
אלה�ת; �ה� נ�הגי� וה� לידינ� ���א� �א�", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹ��רפ��

מ�רי�. א�� הרי ��ל��, א� ִָ�ְֲֲִִֵֵָאבל

.Ë��אפ לע�ל�; �טלה אינ� י�ראל, �ל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָעב�דה
א�א �ל��, מ�עיל ���ל� אי� ��פ�ת, �� לג�י ְִִֵֶָָ�ְָָָהיה
�ל זרה עב�דה וכ� �ניזה. �טע�נה לע�ל�, �הנאה ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָָָאס�רה
���ל� אי� � ה��י ��ל� �� ואחר י�ראל, ליד ��את ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ��י
י�ראל ואי� לע�ל�. �הנאה אס�רה א�א �ל��, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמ�עיל

ה��י �ר��ת ואפ�� זרה, עב�דה רשותמב�ל לו [שנת� ְְֲֲִִֵַַַָָָ
אלילו] זרה.לבטל עב�דה מב�ל אינ� ��טה, א� קט� ��י .ְֲֵֵֶַָָָָָ

אחרי�, ��י� �ל �י� ,��� �י� � זרה עב�דה ���ל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוג�י
ז� הרי � �� על י�ראל �אנס� �י על א� �רח�, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�על
אבל זרה; עב�דה ע�בד המב�ל ה��י ��הא �בלבד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�טלה;
זרה, עב�דה המב�ל ���ל. ���ל� אי� ע�בד, �אינ� ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמי
והיא מ�רי�, מ���יה מ���יה, ��ל מ���יה; ְִִָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ל
עב�דה ותקרבת ��בטל�. עד �היתה, �מ� �הנאה ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאס�רה

לע�ל�. �טלה אינ� ְְֵֵָָָָָזרה,

.È�רא חטמ�, רא� אזנ�, רא� קטע מב�ל�? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ�יצד
�חס� א�[מיעכה]אצ�ע�, ח�ר�, ��א �י על א� �פניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מ��נ�, א� אבל �טלה. ז� הרי � י�ראל לצ�ר� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ��כר�
עליה ��פלה א� צ�ר�, �אינ� לי�ראל א� לג�י מכר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָא�

��� ולא האמ�לת גל �בע�בני�][את ולא לסטי� �נב�ה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
�רר�[חיפשה] �פניה, ה��י� �פניה, רקק אותה], ,[גרר ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ

�טלה. אינ� ז� הרי � ה��אה את �� ְֲֵֵֵֶַַָָָָָזרק

.‡Èמ�רת � �ל�� ��עת ע�בדיה �ה�יח�ה זרה ֶֶ�ְְֲִִִֶֶַָָָָָָעב�דה
מ�ני אס�רה, � מלחמה ��עת ��ל�ה; �הרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�הנאה,
����רה זרה עב�דה ה�לחמה. מ�ני א�א ה�יח�ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ��א
לפיכ�, ��ב�ל�ה; עד �הנאה, אס�רי� �בריה � ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
��א �הנאה, אס�רי� א�� הרי � זרה עב�דה �ברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָה��צא

�רקי� �ל היתה וא� ה��י�. ��ל�ה מכמהלא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
�רקחלקי�] �ל לב�ל צרי� � להחזיר� יכ�ל והדי�ט ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

אבר ���ל �יו� � להחזיר� יכ�ל אינ� וא� מ�רקיה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�פרק
ה�ברי�. �ל �טל� מ��ה, ְְִִֶֶַָָָָָאחד

.·È,הנאה� אס�ר ה�א עדי� � ��פ�� זרה עב�דה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָמז�ח
�בימ�ס ה��י�; �יד ר�� ���ת� לע"ז]עד בסיס [אב� ִֵֶַָ�ְִִַַ

מז�ח? ה�א זה ואי �ימ�ס ה�א זה אי מ�ר. ְְִִֵֵֵֶֶַָ�ְִֶַ��פ��,
מב�לי� וכיצד הר�ה. אבני� מז�ח, אחת; אב� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�ימ�ס,

ששמה]אבני זרה �ני�,[עבודה �ה� ��נה �יו� מרק�ליס? ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ח�ה ה�[ריצ�]א� הרי � �א�� וכ��צא ה�רכי�, את �ה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

קרס� הא�רה? את מב�לי� �יצד �הנאה. [קט�]מ�רי� �ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זרד עלה, י�נק[קצ�]מ��ה ר�]מ��ה מ��ה[ענ� נטל , ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

��פי� א� �רביט, א� הרי[שייפה]מ�ל � לצר�� ��א ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
��פייה אס�רה, היא � לצר�� �פי� �טלה. [הנסרי�ז� ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָָ

השיו�] בעת �שמתקלפי� י�ראל �ל היתה וא� ְְְִִִֵֶָָָָ�מ�רי�.

אס�רי� �פייה �בי� היא �י� לצר��, �י� לצר�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָ�י�
לע�ל�. ���ל ל� אי� י�ראל, �ל זרה �עב�דה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלע�ל�;

ט ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

אידיה�‡. לפני ימי� ל�ח[חג�]�ל�ה אס�ר ��י�, �ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ה�תק�� �בר לה� ולמ�ר לזמ�]מה� וללו�ת[המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

א� ���טר מלוה מה� ול�רע �לפרע� �להלו�ת�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמה�
�ה�א מ�ני מה�, נפרעי� �ה על מלוה אבל ה�����. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�על

מ�ד �ג���מ�יל מתק��, �אינ� �בר לה� למ�ר �מ�ר ;� ְִִַָָ�ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אמ�רי�? �ברי� ��ה איד�. י�� עד ותב�יל, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָירק�ת
י�� א�א אס�ר אינ� ארצ�ת, ��אר אבל י�ראל; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�אר�
ימי�, ה�ל�ה �א�ת� ע�ה� ונת� ונ�א עבר �לבד. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאיד�
איד�, �י�� ע�ה� ונ�ת� וה���א �הנאה; מ�ר זה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ�ֲֵֶהרי

�הנאה. אס�ר זה ֲֲֵֶַָָָהרי

��ר��·. ל�לח ��[מתנה]ואס�ר א� א�א איד�, �י�� לג�י ְְְְִִֵֵֶַָָֹ
��י וכ� ע�בד�. ואינ� זרה, �עב�דה מ�דה �אינ� ל� ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָנ�דע
וא� מ���; יק�ל�� לא איד�, �י�� לי�ראל ��ר�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��לח

לאיבה יסרב]ח�� עד[א� � �� נהנה ואינ� �פניו, נ�טל� , ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָ
.�� מ�דה ואינ� זרה עב�דה ע�בד אינ� ה��י ��ה ל� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ���דע

א�‚. �ל�ה ר�י�, ימי� ה��י� א�ת� �ל איד� ְִִִֵֶַַָָָָָָֹהיה
וכ�� ה�, אחד �י�� ה�מי� א�ת� �ל � ע�רה א� ָ�ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָאר�עה

��פניה�. ימי� �ל�ה ע� ְְֲִִִִֵֶֶָָֹאס�רי�

י��„. רא��� וי�� ה�, זרה עב�דה ע�בדי � ְְְֲִִֵֵַָָָה��צרי�
�אר� ע�ה� ולתת ל�את אס�ר לפיכ�, ה�א. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאיד�
ואי� ו��ת; ��ת ��כל ��י וי�� חמי�י י�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָי�ראל,
וכ� מק��. �כל אס�ר �ה�א עצמ�, רא��� י�� ל�מר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי�

אידיה�. �כל ע�ה� ְֲִִֵֵֶֶָָנ�הגי�

�מקריבי�‰. מל�, לה� להעמיד ה��י� �� ��ת��סי� ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָי��
��אר ה�א והרי ה�א, איד� י�� � לאלהיה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ�מק�סי�
לעב�דה �מ�דה לעצמ�, איד ע��ה �ה�א ��י אבל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָאידיה�.
א� זקנ� �גלחת �י�� ,�� ���לד ���� �מק�ס� ,��� ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מ�ית �� ��צא א� ה�� מ� �� �עלה ���� ְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ל�רית�,

לבנ� מ��ה �� �ע�ה ���� וכ��צא[לנישואיו]האס�רי�, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכ� �לבד. האי� וא�ת� ה��� א�ת� א�א אס�ר אי� � ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ�א��
הע��י� א�ת� איד, א�ת� ויע�� מת �� לה� ��מ�ת ְֲִֵֵֶֶַָָָָי��
�מקטירי� �לי� �� ���רפי� מיתה וכל ה���; א�ת� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאס�רי�
אס�ר, האיד י�� אי� זרה. עב�דה �� ��� �יד�ע ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹקטרת,
וא�כלי� �� ��מחי� ה��י� אבל �לבד; �� לע�בדי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָא�א
ה� אבל ה�ל�, �ב�ד מ�ני א� מנהג, א�ת� �מ��רי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָו��תי�

ע�ה�. ולתת ל�את מ�רי� א�� הרי � �� מ�די� ְִִֵֵֶָָָָ�ֲִֵֵֵאי�

.Âאס�ר זרה, עב�דה מ�יני למי� מיחדי� �ה� ְֲִִִִֵָָָָָ�ְְִֵֶָ�ברי�
לע�ל�. ה�ק�� ��א�ת� זרה עב�דה א�ת� לע�בדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמ�ר
וא� סת�; א�ת� למ�ר מ�ר ל� מיחדי� �אינ� ְְְִִָָָֹ�ִָָ�ְְִֵֶָָ�דברי�
ל�, למ�ר אס�ר זרה, לעב�דה א�ת� ק�נה �ה�א ה��י ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ר�
�אי� לפי זרה, לעב�דה מ�הקריב� �סל� �� א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָא�א

זרה לעב�דה חסר .מקריבי� ְֲִִֵַַָָָָ

.Ê,�מיחדי �אי� �ברי� ע� המיחדי� �ברי� מערבי� ִָ�ְְִִִֵֶָָ�ְְְִִַָָָֹהי�
ז�ה לב�נה לע"ז]�ג�� �[המשמשת �חרה לב�נה �כלל ְְְְְִַַָָָָֹ
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וזהב �ס� תחמד "לא ��אמר: ל�קה, � מה� ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�ה�א
מ���יה. �כלל ה� הרי זרה, עב�דה צ��יי וכל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליה�".

.Áליד ��ב�א קד� ��י� ���ל�ה ��י�, �ל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹעב�דה
אלהיה� "�סילי ��אמר: �הנאה, מ�רת ז� הרי � ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�ְֲִֵֵָי�ראל
אלה�ת; �ה� נ�הגי� וה� לידינ� ���א� �א�", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹ��רפ��

מ�רי�. א�� הרי ��ל��, א� ִָ�ְֲֲִִֵֵָאבל

.Ë��אפ לע�ל�; �טלה אינ� י�ראל, �ל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָעב�דה
א�א �ל��, מ�עיל ���ל� אי� ��פ�ת, �� לג�י ְִִֵֶָָ�ְָָָהיה
�ל זרה עב�דה וכ� �ניזה. �טע�נה לע�ל�, �הנאה ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָָָאס�רה
���ל� אי� � ה��י ��ל� �� ואחר י�ראל, ליד ��את ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ��י
י�ראל ואי� לע�ל�. �הנאה אס�רה א�א �ל��, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמ�עיל

ה��י �ר��ת ואפ�� זרה, עב�דה רשותמב�ל לו [שנת� ְְֲֲִִֵַַַָָָ
אלילו] זרה.לבטל עב�דה מב�ל אינ� ��טה, א� קט� ��י .ְֲֵֵֶַָָָָָ

אחרי�, ��י� �ל �י� ,��� �י� � זרה עב�דה ���ל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוג�י
ז� הרי � �� על י�ראל �אנס� �י על א� �רח�, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�על
אבל זרה; עב�דה ע�בד המב�ל ה��י ��הא �בלבד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�טלה;
זרה, עב�דה המב�ל ���ל. ���ל� אי� ע�בד, �אינ� ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמי
והיא מ�רי�, מ���יה מ���יה, ��ל מ���יה; ְִִָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ל
עב�דה ותקרבת ��בטל�. עד �היתה, �מ� �הנאה ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאס�רה

לע�ל�. �טלה אינ� ְְֵֵָָָָָזרה,

.È�רא חטמ�, רא� אזנ�, רא� קטע מב�ל�? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ�יצד
�חס� א�[מיעכה]אצ�ע�, ח�ר�, ��א �י על א� �פניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מ��נ�, א� אבל �טלה. ז� הרי � י�ראל לצ�ר� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ��כר�
עליה ��פלה א� צ�ר�, �אינ� לי�ראל א� לג�י מכר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָא�

��� ולא האמ�לת גל �בע�בני�][את ולא לסטי� �נב�ה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
�רר�[חיפשה] �פניה, ה��י� �פניה, רקק אותה], ,[גרר ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ

�טלה. אינ� ז� הרי � ה��אה את �� ְֲֵֵֵֶַַָָָָָזרק

.‡Èמ�רת � �ל�� ��עת ע�בדיה �ה�יח�ה זרה ֶֶ�ְְֲִִִֶֶַָָָָָָעב�דה
מ�ני אס�רה, � מלחמה ��עת ��ל�ה; �הרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�הנאה,
����רה זרה עב�דה ה�לחמה. מ�ני א�א ה�יח�ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ��א
לפיכ�, ��ב�ל�ה; עד �הנאה, אס�רי� �בריה � ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
��א �הנאה, אס�רי� א�� הרי � זרה עב�דה �ברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָה��צא

�רקי� �ל היתה וא� ה��י�. ��ל�ה מכמהלא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
�רקחלקי�] �ל לב�ל צרי� � להחזיר� יכ�ל והדי�ט ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

אבר ���ל �יו� � להחזיר� יכ�ל אינ� וא� מ�רקיה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�פרק
ה�ברי�. �ל �טל� מ��ה, ְְִִֶֶַָָָָָאחד

.·È,הנאה� אס�ר ה�א עדי� � ��פ�� זרה עב�דה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָמז�ח
�בימ�ס ה��י�; �יד ר�� ���ת� לע"ז]עד בסיס [אב� ִֵֶַָ�ְִִַַ

מז�ח? ה�א זה ואי �ימ�ס ה�א זה אי מ�ר. ְְִִֵֵֵֶֶַָ�ְִֶַ��פ��,
מב�לי� וכיצד הר�ה. אבני� מז�ח, אחת; אב� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�ימ�ס,

ששמה]אבני זרה �ני�,[עבודה �ה� ��נה �יו� מרק�ליס? ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ח�ה ה�[ריצ�]א� הרי � �א�� וכ��צא ה�רכי�, את �ה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

קרס� הא�רה? את מב�לי� �יצד �הנאה. [קט�]מ�רי� �ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זרד עלה, י�נק[קצ�]מ��ה ר�]מ��ה מ��ה[ענ� נטל , ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

��פי� א� �רביט, א� הרי[שייפה]מ�ל � לצר�� ��א ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
��פייה אס�רה, היא � לצר�� �פי� �טלה. [הנסרי�ז� ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָָ

השיו�] בעת �שמתקלפי� י�ראל �ל היתה וא� ְְְִִִֵֶָָָָ�מ�רי�.

אס�רי� �פייה �בי� היא �י� לצר��, �י� לצר�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָ�י�
לע�ל�. ���ל ל� אי� י�ראל, �ל זרה �עב�דה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלע�ל�;

ט ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

אידיה�‡. לפני ימי� ל�ח[חג�]�ל�ה אס�ר ��י�, �ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ה�תק�� �בר לה� ולמ�ר לזמ�]מה� וללו�ת[המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

א� ���טר מלוה מה� ול�רע �לפרע� �להלו�ת�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמה�
�ה�א מ�ני מה�, נפרעי� �ה על מלוה אבל ה�����. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�על

מ�ד �ג���מ�יל מתק��, �אינ� �בר לה� למ�ר �מ�ר ;� ְִִַָָ�ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אמ�רי�? �ברי� ��ה איד�. י�� עד ותב�יל, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָירק�ת
י�� א�א אס�ר אינ� ארצ�ת, ��אר אבל י�ראל; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�אר�
ימי�, ה�ל�ה �א�ת� ע�ה� ונת� ונ�א עבר �לבד. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאיד�
איד�, �י�� ע�ה� ונ�ת� וה���א �הנאה; מ�ר זה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ�ֲֵֶהרי

�הנאה. אס�ר זה ֲֲֵֶַָָָהרי

��ר��·. ל�לח ��[מתנה]ואס�ר א� א�א איד�, �י�� לג�י ְְְְִִֵֵֶַָָֹ
��י וכ� ע�בד�. ואינ� זרה, �עב�דה מ�דה �אינ� ל� ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָנ�דע
וא� מ���; יק�ל�� לא איד�, �י�� לי�ראל ��ר�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��לח

לאיבה יסרב]ח�� עד[א� � �� נהנה ואינ� �פניו, נ�טל� , ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָ
.�� מ�דה ואינ� זרה עב�דה ע�בד אינ� ה��י ��ה ל� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ���דע

א�‚. �ל�ה ר�י�, ימי� ה��י� א�ת� �ל איד� ְִִִֵֶַַָָָָָָֹהיה
וכ�� ה�, אחד �י�� ה�מי� א�ת� �ל � ע�רה א� ָ�ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָאר�עה

��פניה�. ימי� �ל�ה ע� ְְֲִִִִֵֶֶָָֹאס�רי�

י��„. רא��� וי�� ה�, זרה עב�דה ע�בדי � ְְְֲִִֵֵַָָָה��צרי�
�אר� ע�ה� ולתת ל�את אס�ר לפיכ�, ה�א. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאיד�
ואי� ו��ת; ��ת ��כל ��י וי�� חמי�י י�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָי�ראל,
וכ� מק��. �כל אס�ר �ה�א עצמ�, רא��� י�� ל�מר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי�

אידיה�. �כל ע�ה� ְֲִִֵֵֶֶָָנ�הגי�

�מקריבי�‰. מל�, לה� להעמיד ה��י� �� ��ת��סי� ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָי��
��אר ה�א והרי ה�א, איד� י�� � לאלהיה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ�מק�סי�
לעב�דה �מ�דה לעצמ�, איד ע��ה �ה�א ��י אבל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָאידיה�.
א� זקנ� �גלחת �י�� ,�� ���לד ���� �מק�ס� ,��� ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מ�ית �� ��צא א� ה�� מ� �� �עלה ���� ְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ל�רית�,

לבנ� מ��ה �� �ע�ה ���� וכ��צא[לנישואיו]האס�רי�, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכ� �לבד. האי� וא�ת� ה��� א�ת� א�א אס�ר אי� � ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ�א��
הע��י� א�ת� איד, א�ת� ויע�� מת �� לה� ��מ�ת ְֲִֵֵֶֶַָָָָי��
�מקטירי� �לי� �� ���רפי� מיתה וכל ה���; א�ת� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאס�רי�
אס�ר, האיד י�� אי� זרה. עב�דה �� ��� �יד�ע ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹקטרת,
וא�כלי� �� ��מחי� ה��י� אבל �לבד; �� לע�בדי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָא�א
ה� אבל ה�ל�, �ב�ד מ�ני א� מנהג, א�ת� �מ��רי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָו��תי�

ע�ה�. ולתת ל�את מ�רי� א�� הרי � �� מ�די� ְִִֵֵֶָָָָ�ֲִֵֵֵאי�

.Âאס�ר זרה, עב�דה מ�יני למי� מיחדי� �ה� ְֲִִִִֵָָָָָ�ְְִֵֶָ�ברי�
לע�ל�. ה�ק�� ��א�ת� זרה עב�דה א�ת� לע�בדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמ�ר
וא� סת�; א�ת� למ�ר מ�ר ל� מיחדי� �אינ� ְְְִִָָָֹ�ִָָ�ְְִֵֶָָ�דברי�
ל�, למ�ר אס�ר זרה, לעב�דה א�ת� ק�נה �ה�א ה��י ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ר�
�אי� לפי זרה, לעב�דה מ�הקריב� �סל� �� א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָא�א

זרה לעב�דה חסר .מקריבי� ְֲִִֵַַָָָָ

.Ê,�מיחדי �אי� �ברי� ע� המיחדי� �ברי� מערבי� ִָ�ְְִִִֵֶָָ�ְְְִִַָָָֹהי�
ז�ה לב�נה לע"ז]�ג�� �[המשמשת �חרה לב�נה �כלל ְְְְְִַַָָָָֹ
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לב�� ה��ה יל�ט ��א ח���י� ואי� סת�, ה�ל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמ�כר
�זה. ���צא �ל וכ� זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעב�דה

.Á�ידיה �ה� ��ח�קי� �ברי� ל��י� מ�כרי� �אי� ���ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
נזק �� ��� �בר לה� מ�כרי� אי� �� � זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעב�דה

זי� �כלי וארי�ת, ��י� �ג�� מלחמה]לר�י�, �כבלי�[כלי ְִַָ�ְְֲִִִֵַַָָ
�אס�ר וכל ה�י�. את לה� מ�חיזי� ואי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָו�ל�לי�ת.
וכ� לג�י; למ�ר הח��ד לי�ראל למכר� אס�ר לג�י, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹלמכר�

י�ראל. ללסטי� נזק �לי למ�ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָֹאס�ר

.Ë� �רית לה� וכרת� ה��י�, �יני ��כני� י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהי�
מ�ני וגיס�תיו; ה�ל� לעבדי זי� �לי למ�ר לה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�מ�ר
ונמצא� לה�יל�, ה�דינה צרי ע� מלחמה �ה� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ע��י�
�� ��� עיר �ת�כ�. �ר�יי� אנ� �הרי � עלינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמג�י�
לת�כ�. לה�נס ואס�ר ל�, ח�צה לה�� מ�ר � זרה ְְְְִֵֵַָָָָָָ�ֲָָָעב�דה

�ת�כ�. לה�� מ�ר זרה, עב�דה ל� ח�צה ְְֵַָָ�ֲָָָָָָָהיה

.È�� ��� �עיר לעבר ל� אס�ר למק��, מ�ק�� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהמה��
מיחדת �ה�ר� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה זרה. ֶֶ�ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָעב�דה

מק�� אליו]לא�ת� להגיע נית� דרכה ��[רק י� א� אבל ; ְֲִֵָָָ
ונקרה אחרת מקרה]�ר� מ�ר.[קרה �ז�, והל� ְְְִֶֶֶֶַַָָָ�ָ

.‡Èה�� ה��י�, ע� לבנ�ת ��[חדר]ואס�ר ��עמידי� ְְֲִִִִִִֶַַָָָ
ה�א ��נה אבל מ�ר. �כר� �בנה, עבר וא� זרה; ֲֶָָ�ְְֲִַָָָָָָָָעב�דה
ה��ה. א�ת� �� ��� החצר א� ה�רקלי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכ�ח�ה,

.·Èמע�ר�ת חנ��ת �� והי� זרה, עב�דה �� ��� ָ�ְ�ְֲֲִֵֶָָָָָָעיר
�ה�[מקושטות] להנ�ת אס�ר המע�ר�ת, � מע�ר�ת ֵֶָָָָ�ְַָ�ְְֵֶָו�אינ�

זרה עב�דה ��גלל �חזקת�, מ�ני ��ת�כ�, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�כל
�ל חנ��ת �הנאה. מ�ר�ת מע�ר�ת, ו�אינ� ֶ�ֲֲַָָָ�ָ�ְְְְִֵֶַָנתע�ר�;
זרה. עב�דה ��ה�ה מ�ני ל�כר�, אס�ר � זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעב�דה

.‚È,הנאה� אס�רי� �מיו � זרה לעב�דה �ית� ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָה��כר
וגזל� י�ראל �אנס� ��י� אבל ה�לח; לי� א�ת� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָוי�לי�

וכ�תב מ�רי�; �מיו זרה, עב�דה �� והעמיד� [שטר�ית� ְֱֲִֵֶָָָָָ�ְִֵָ
��ה�]מכירה �ער�א�ת דיניה�]�מעלה בית בפני .[חות� ְְֲֶֶֶַַָָ

.„È�להספד]וחלילי המשמשי� נשיפה עב�דה[כלי �ל ֲֲִִֶַָ
ול�קחי� ��י�, �ל ליריד ה�לכי� �ה�. לס�ד אס�ר ְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹזרה,
�ד�ת �ב�י� �גי�ת�, ��פח�ת ועבדי� �המה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹמה�
�ה�א מ�ני ��ה�, �ער�א�ת �מעלה וכ�תב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�כרמי�;

מ�ד� ראיה]�מ�יל בידו אמ�רי�?[שתהיה �ברי� ��ה . ְְֲִִִִֶַַָָָ
מ� �� ה��קח אבל מכס. נ�ת� �אינ� ה�ית מ�על ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל�קח

וה�כס[סוחר]ה��ר מכס, נ�ת� �ה�א מ�ני אס�ר; � ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מ� ולקח עבר זרה. עב�דה מה�ה זה ונמצא זרה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָלעב�דה

נ��ר לקח, �המה א� � מ�[מפיל]ה��ר �רס�תיה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
לקח ירקב�; לקח, וכלי� �ס�ת וא� �למ�ה; ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ�ְַָהאר��ה
לא עבדי�, לקח ה�לח; לי� י�ליכ� מ�כ�ת, �כלי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמע�ת

לתוכו]מעלי� נפלו א� הבור מ�רידי�[מ� .[לבור]ולא ְֲִִִַֹ

.ÂËלהנ�ת אס�ר לב��, א� לבנ� מ��ה �ע�ה ְְְִִִֵֶֶָָָָ��י
� �� מ��� ול���ת ה��ראלי לאכל ואפ�� ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמ�ע�דת�;
לאכל אס�ר �מאימתי אכל�. ה��י� �במס�ת ה�איל ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאס�ר,
ימי וכל ה�ע�דה, צרכי �להכי� לעסק מ��תחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצל�?
סע�דה ע�ה וא� י��. �ל�י� ה���ה �לאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹה���ה,

אס�ר, � י�� �ל�י� לאחר אפ�� ה���אי�, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה עב�דה מ�ני � ה�ה ההרחק וכל חד�. ע�ר �ני� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]ה�א ימש� ואכל�[שלא ל�, "וקרא ��אמר: ,ְְְְֱֶֶַַָָָָ
אלהיה�, אחרי בנתיו וזנ� לבני�, מ�נתיו ולקח� � ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹמ�בח�

�ני�". את ְְִֶֶָוהזנ�

.ÊËמ�ני נכרית, �ל �נ� את �ניק לא י�ראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ת
אבל ה�כרית. את �י�ד ולא זרה; לעב�דה �� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��ג�לת

איבה מ��� ��כר, היא מי�דת[שנאה]מי�דת וה�כרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
�ר��ת� � �נ� את �מניקה י�ראל, �ת [ברשותאת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

�הרג��.היהודיה] ��א �די ,ְְֵֶֶַַֹ

.ÊÈלתר��ת כוכבי�]הה�לכי� עבודת ל�את[בית אס�ר , ְְְִֵַַָָ
וה�אי� ע�ה�. מש�]ולתת ��א[חוזרי� וה�א, מ�רי�; , ְְִִֵֶַָָָ�ְִֶָֹ
�זה זה ק��רי� חבורות]יהי� ק��רי�,[חבורות הי� �א� � ְְְִִִִֶֶֶָָ

מ�ר �הליכה � לתר��ת הה�ל� וי�ראל לחזר. �ע�� ָ�ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ��א
י�ראל אס�ר. �בחזירה, ;�� יחזר ��א ע��, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹל�את

אס�ר �חזירה, �י� �הליכה �י� � .מ��ד ְ�ֲֲִִֵֵַַָָָָ

.ÁÈל�את אס�ר �חזירה ��י�, �ל ליריד �הל� ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָי�ראל
עב�דה �דמי ,�� לה� מכר זרה עב�דה ��א ע��, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָולתת
�מ�ני מ�רי�. ��י, �ביד �הנאה; אס�רי� י�ראל �יד ְִִֵָ�ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָזרה
נ��אי� ואי� ה�ר��ת, מ� ה�א ה��י ע� ונ�תני� נ��אי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא המ��ד, ע� ולא ה�ר��ת, מ� ה�א י�ראל ע� ָֹ�ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹונ�תני�

�חזירת�. ולא ְֲֲִִַַָָֹ�הליכת�
ה'תשס"ט סיו� י"ג שישי יו�

י ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

ע�ה�‡. ��ע�ה �די זרה, עב�דה לע�בדי �רית ��רתי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאי�
לה� תכרת "לא ��אמר: � לעבד� א�ת� ונ�יח ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�ל��
לרח� ואס�ר יהרג�. א� מעב�דת�, יחזר� א�א ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ�רית";
עב�דה ע�בד ראה א� לפיכ�, תח��". "ולא ��אמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליה�,
לא למ�ת, לק�ח ראה� יעל��; לא ��הר, ט�בע א� א�בד ֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹזרה
� �זה וכ��צא לב�ר, לדחפ� א� �יד�, לא�ד� אבל ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָָי�יל��.
�ברי� ��ה מלחמה. ע�נ� ע��ה �אינ� מ�ני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאס�ר,

י�ראל מ�סרי אבל �ג�י. וה�יני�,[מלשיני�]אמ�רי�? , ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
�חת; לבאר �לה�ריד� �יד, לא�ד� מצוה � ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָוהא�יק�ר�סי�
ה', מאחרי הע� את �מסירי� לי�ראל, מצרי� �ה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמ�ני

ותלמידיה� �בית�ס וצד�ק ותלמידיו, ה��צרי [תלמידי�י��ע ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
רעה] לתרבות שיצאו ירקב".חכמי� ר�עי� "ו�� �ְְְִִֵַָ

זרה,·. עב�דה ע�בדי לר�את �אס�ר למד, א�ה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹמ�א�
ח��� �היה א� מה�, מתירא היה וא� ��כר. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאפ��
���ב וגר אס�ר. �ח�� אבל ��כר; מר�א � איבה ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָמ���

מצוות] ז' מר�אי�[שקיבל להחי�ת�, מצ�ה וא�ה ה�איל �ְְִַָ�ְְְְִֶַַ
�ח��. ְִָא�ת�

�בס�ריא‚. י�ראל. �אר� ו�ד�ת ��י� לה� מ�כרי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאי�
דוד] שכבש �ד�ת.[ארצות לא אבל ��י�, לה� מ�כרי� �ְֲִִֶָָָָֹ

יע�� ��א �בלבד י�ראל, �אר� ��י� לה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�מ��ירי�
לה� מ��ירי� ואי� מ�ל�ה. �ח�ת �כ�נה ואי� � ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ�כ�נה
החמיר� מה �מ�ני �ד�ת. לה� מ��ירי� �בס�ריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ�ד�ת;
ה�ע�ר�ת, מ� מפקיע� � ��י� �� ��� מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ��דה?

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq b"i iyiy mei -

ו� ��י� לה� למ�ר �מ�ר ��רקע. חניה לה� ד�תונ�ת� ְְֲֵֶַַַָָָ�ְְִִֶָָָָֹ
ארצנ�. �אינ� מ�ני לאר�, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ�ח�צה

ה�יר�,„. �ירה לבית לא לה��יר, �ה�יר� �מק�� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹא�
תביא "ולא ונאמר: זרה, עב�דה לת�כ� מכניס �ה�א ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמ�ני
לע��ת� ��י�, לה� מ��יר אבל �ית�"; אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָת�עבה

�ה�[מחס�]א�צר וכ��צא �תב�אה �ר�ת לה� מ�כרי� ואי� . ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
על ל� מ�כר א� מ��ק�, ה�א מ�כר אבל לקרקע; ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ�ְִ�מח�ר
�מח�ר? לה� מ�כרי� אי� מה �מ�ני וק�צ�. לק� ָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹמנת
�א� ��רקע; חניה לה� ��� לא תח��", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
אס�ר וכ� היא. עראי י�יבת י�יבת� קרקע, לה� יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
�צ�רת�'; זה ��י נאה '��ה ל�מר: ואפ�� ��בח�, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלס�ר
�בר ��ח�ב א� מע�יו, ��בח ��ס�ר וחמר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקל
ח� לה� יהיה לא � תח��" "ולא ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹמ�בריה�,
הרעי�. מ�ע�יו וללמד ע�� לה�בק ���ר� מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�עיני�,
� ���ב לגר ה�א נ�ת� אבל ח��; מ�נ�ת לה� ל�� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואס�ר
מכר א� ואכל�, ��נ�ה ��ערי� א�ר "ל�ר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:

�נתינה. לא �מכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",

�ל��;‰. �רכי מ�ני י�ראל, ענ�י ע� ��י� ענ�י ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָמפרנסי�
ענ �ידי ממחי� �רכיואי� מ�ני �פאה, �כחה �לקט ��י� �י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

�רכי מ�ני איד�, �י�� ואפ�� ��ל�מ�, ו��אלי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ�ל��.
�ל�� לה� ��פלי� ואי� שלו�"]�ל��; ולא["שלו� לע�ל�. ְְְְִֵֶָָָָֹ

מצא� �ל��; ל� לתת איד� �י�� נכרי �ל לבית� ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָי�נס
רא�. וכבד רפה ��פה �ל�� ל� נ�ת� ְְֵֶַָָָָָֹֹ���ק,

.Â�ל�� �זמ� א�א אמ�רי�, הא�� ה�ברי� �ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאי�
אבל ��יפה. ה��י� ��ד �זמ� א� הא��ת, לבי� ְֲִִִֶַַַַָָ�ְְִֵֵָָי�ראל
לנ� אס�ר הע�ל�, א��ת על ��יפה י�ראל ��ד ָָָָ�ְְִִִֵֶַַַַָָ�זמ�
י�יבת י��ב אפ�� �ינינ�; זרה עב�דה ע�בד ��י ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָלה�יח
�ארצנ�, יעבר לא לסח�רה, למק�� מ�ק�� ע�בר א� ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹעראי,
� נח �ני ��צט�� מצו�ת �בע עליו ��ק�ל עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא�א
ק�ל וא� �עה. לפי אפ�� �ארצ�", י�ב� "לא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��אמר:
�ר מק�לי� ואי� ���ב. �ר זה הרי מצו�ת, �בע ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
ה��בל, �זמ� ��א אבל נ�הג; �ה��בל �זמ� א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ���ב,

�לבד. צדק �ר א�א מק�לי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָאי�

יא ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

לא‡. � לה� מ��י� ולא ה��י�, �ח��ת ה�לכי� ְִִִֶַַָֹֹ�ְְִֵאי�
תלכ� "ולא ��אמר: �ה�, וכ��צא ��ער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��ל���,
ונאמר: תלכ�", לא "�בח�תיה� ונאמר: ה��י", ְֱֵֵֵֶֶַֹֹ�ְְֱֶַַֹ�ְ�ח�ת
ה�א אחד �עני� ה�ל אחריה�". ��ק� �� ל�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"ה�מר
מב�ל ה��ראלי יהיה א�א � לה� י��ה ��א ְָ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמזהיר:

ויד�ע �ה�א[ניכר]מה� �מ� מע�יו, �ב�אר �מל���� ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
�בדע�תיו �מ�ע� מה� ומידותיו]מב�ל ה�א[תורתו וכ� . �ְְְְֵֵֵֶַָָָ

�מל��� יל�� לא הע�י�". מ� אתכ� "ואב�ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹא�מר:
ציצית יג�ל ולא לה�, המצח]המיחד שמעל שער [קצוות ְַ�ְְִִֵֶַָָֹ

ה�ער וי�יח ה�דדי� מ� יג�ח ולא רא��, ציצית ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹ�מ�
ולא '�ל�רית'; ה�קרא ה�א וזה ע��י�, �ה� �מ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ�אמצע

ה�רע וי�יח לאז� מאז� �ניו מ�נגד ה�ער [קבוצתיג�ח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ארוכות] יבנהשערות ולא ע��י�, �ה� �דר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹמ�אחריו

�ה� ���נס� �די זרה עב�דה �ל היכל�ת �בני� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמק�מ�ת
וכ��צא מא�� אחת הע��ה וכל ע��י�. �ה� �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָר�י�

ל�קה � .�ה� ֶֶָ

קר�ב·. �ה�יע �יו� � מ��ראל מס��ר �היה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��י
��מט ר�ח, לכל אצ�ע�ת �ל� יד�.[מסלק]לבל�רית� את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

מלכיה�,‚. לפני לי�ב וצר� ל�לכ�ת, קר�ב �היה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�ראל
לל�� מ�ר זה הרי � לה� ידמה ��א למי �נאי ל� ְִָֹ�ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
ע��י�. �ה� �דר� �ניו �נגד �לג�ח ��ה�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�מל���י�

ה�א„. �יצד תנח��". "לא ��אמר: �ג�י�, מנח�י� ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹאי�
א� מ�י', ��י ונפלה 'ה�איל �א�מרי�: א�� �ג�� ְְְְִִִִִִִֵֶַָָה�ח��?
אל� �א� ה���, �ל�ני למק�� ה�ל� איני מ�די, מ�לי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
י�צא איני מימיני, ��על ועבר 'ה�איל נע�י�'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאי�
וכ� ר�אי'. אד� יפ�עני יצאתי, �א� ה���, �יתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�תח
ו'לא ,'�� 'יהיה וא�מרי�: הע�פ�ת צפצ�� ���מעי� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹא��
�בר לע��ת ו'רע �ל�ני', �בר לע��ת 'ט�ב ,'�� ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
�מ� ��ראת ז� �רנגלת '�ח�ט �א�מרי�: א�� וכ� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ�ל�ני'.

ערבית ��רא זה '�רנג�ל כעורב]�רנג�ל', �חט'.[קרא , ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
יאר 'א� סימני�: לעצמ� ה��י� וכ�וכ� �� �בר לי ע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

�אליעזר אע�ה', לא לי יארע לא וא� �ל�ני, �בר ְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאע�ה
וכל אס�ר; ה�ל הא��, ��ברי� ���צא וכל אברה�. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹעבד

ל�קה. א��, מ�ברי� �בר מ�ני מע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהע��ה

עלי'‰. היתה ט�ב סימ� ��ניתי, ז� '�ירה �אמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָמי
בעסקי] הצלחתי ��ניתי[מאז ז� �בהמה ���אתי ז� 'א�ה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ

ה��אל וכ� הע�ר�י', ��ניתיה �מעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מ� �ס�ק ל� אמר א� למד'? א�ה �ס�ק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינ�ק:
וכ��צא א�� �ל � ט�ב' סימ� 'זה ויאמר: י�מח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹה�רכ�ת,
א�א מ�ע��ת, נמנע ולא מע�יו ��� ולא ה�איל מ�ר; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�ֶָ�ה�,
מ�ר. זה הרי � היה ��בר לדבר לעצמ� סימ� זה ָ�ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָע�ה

.Â,ה�ע���ת מ�אר מע�ה הע��ה זה ק�ס�? ה�א ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה
���� כמשתומ�]�די מ�ל[יתנהג מח�ב�� ות�נה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

מסביבתו]ה�ברי� �עתידי�[יתנתק �ברי� ��אמר עד , ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
הוה', 'אינ� א� להי�ת', עתיד �ל�ני '�בר ויאמר: ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלהי�ת,

י� מ��. וה�הר� ,�� לע��ת �רא�י ��אמר מ�א� ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
מי מה� וי� �אבני�, א� �ח�ל ממ�מ� �ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָה��סמי�

�מראה[מתכופ�]���הר ��ס��ל מי וי� וצ�עק, לאר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מ�ל �א�חז מי וי� וא�מרי�. �מד�י� ע��ית א� �רזל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�ל
� �מד�ר מח�ב�� ���נה עד �� �מ�ה עליו, ונ�ע� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�יד�
ל�". י�יד �מקל� י�אל, �עצ� "ע�י א�מר: �ה�ביא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�א

.Ê,�ל��ס �ה��אל א�א ל��ס�; ול�אל לקס�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאס�ר
מר��ת מ�ת א�ת� מדרבנ�]מ�י� ה��ס�[מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ

ל�קה, � �ה� וכ��צא א�� מ�ל מע�ה ע�ה א� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמ�,
קסמי�". קס� . . ב�. י�צא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ��אמר:

.Á�א�מרי� הע�י�, נ�תני א�� מע�נ�? ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָאיזה
האסטרולוגיה]�אצטגנינ�ת רע,[חכמת �ל�ני 'י�� ��ה�: ְְְְִִִֶֶַַָ

מלאכה �� לע��ת רא�י �ל�ני 'י�� ט�ב', �ל�ני ְְְְֲִִַָָָוי��
�ל�ני'. לדבר רע �ל�ני 'חד� א� �ל�נית' '�נה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹ�ל�נית',

.Ëה�דיע א�א מע�ה ע�ה ��א �י על א� לע�נ�, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
ודברי אמת �ברי �ה� מד�י� �ה�כלי� ה�זבי� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�ת�
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ו� ��י� לה� למ�ר �מ�ר ��רקע. חניה לה� ד�תונ�ת� ְְֲֵֶַַַָָָ�ְְִִֶָָָָֹ
ארצנ�. �אינ� מ�ני לאר�, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ�ח�צה

ה�יר�,„. �ירה לבית לא לה��יר, �ה�יר� �מק�� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹא�
תביא "ולא ונאמר: זרה, עב�דה לת�כ� מכניס �ה�א ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמ�ני
לע��ת� ��י�, לה� מ��יר אבל �ית�"; אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָת�עבה

�ה�[מחס�]א�צר וכ��צא �תב�אה �ר�ת לה� מ�כרי� ואי� . ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
על ל� מ�כר א� מ��ק�, ה�א מ�כר אבל לקרקע; ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ�ְִ�מח�ר
�מח�ר? לה� מ�כרי� אי� מה �מ�ני וק�צ�. לק� ָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹמנת
�א� ��רקע; חניה לה� ��� לא תח��", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
אס�ר וכ� היא. עראי י�יבת י�יבת� קרקע, לה� יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
�צ�רת�'; זה ��י נאה '��ה ל�מר: ואפ�� ��בח�, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלס�ר
�בר ��ח�ב א� מע�יו, ��בח ��ס�ר וחמר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקל
ח� לה� יהיה לא � תח��" "ולא ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹמ�בריה�,
הרעי�. מ�ע�יו וללמד ע�� לה�בק ���ר� מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�עיני�,
� ���ב לגר ה�א נ�ת� אבל ח��; מ�נ�ת לה� ל�� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואס�ר
מכר א� ואכל�, ��נ�ה ��ערי� א�ר "ל�ר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:

�נתינה. לא �מכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",

�ל��;‰. �רכי מ�ני י�ראל, ענ�י ע� ��י� ענ�י ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָמפרנסי�
ענ �ידי ממחי� �רכיואי� מ�ני �פאה, �כחה �לקט ��י� �י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

�רכי מ�ני איד�, �י�� ואפ�� ��ל�מ�, ו��אלי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ�ל��.
�ל�� לה� ��פלי� ואי� שלו�"]�ל��; ולא["שלו� לע�ל�. ְְְְִֵֶָָָָֹ

מצא� �ל��; ל� לתת איד� �י�� נכרי �ל לבית� ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָי�נס
רא�. וכבד רפה ��פה �ל�� ל� נ�ת� ְְֵֶַָָָָָֹֹ���ק,

.Â�ל�� �זמ� א�א אמ�רי�, הא�� ה�ברי� �ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאי�
אבל ��יפה. ה��י� ��ד �זמ� א� הא��ת, לבי� ְֲִִִֶַַַַָָ�ְְִֵֵָָי�ראל
לנ� אס�ר הע�ל�, א��ת על ��יפה י�ראל ��ד ָָָָ�ְְִִִֵֶַַַַָָ�זמ�
י�יבת י��ב אפ�� �ינינ�; זרה עב�דה ע�בד ��י ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָלה�יח
�ארצנ�, יעבר לא לסח�רה, למק�� מ�ק�� ע�בר א� ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹעראי,
� נח �ני ��צט�� מצו�ת �בע עליו ��ק�ל עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא�א
ק�ל וא� �עה. לפי אפ�� �ארצ�", י�ב� "לא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��אמר:
�ר מק�לי� ואי� ���ב. �ר זה הרי מצו�ת, �בע ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
ה��בל, �זמ� ��א אבל נ�הג; �ה��בל �זמ� א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ���ב,

�לבד. צדק �ר א�א מק�לי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָאי�

יא ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

לא‡. � לה� מ��י� ולא ה��י�, �ח��ת ה�לכי� ְִִִֶַַָֹֹ�ְְִֵאי�
תלכ� "ולא ��אמר: �ה�, וכ��צא ��ער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��ל���,
ונאמר: תלכ�", לא "�בח�תיה� ונאמר: ה��י", ְֱֵֵֵֶֶַֹֹ�ְְֱֶַַֹ�ְ�ח�ת
ה�א אחד �עני� ה�ל אחריה�". ��ק� �� ל�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"ה�מר
מב�ל ה��ראלי יהיה א�א � לה� י��ה ��א ְָ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמזהיר:

ויד�ע �ה�א[ניכר]מה� �מ� מע�יו, �ב�אר �מל���� ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
�בדע�תיו �מ�ע� מה� ומידותיו]מב�ל ה�א[תורתו וכ� . �ְְְְֵֵֵֶַָָָ

�מל��� יל�� לא הע�י�". מ� אתכ� "ואב�ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹא�מר:
ציצית יג�ל ולא לה�, המצח]המיחד שמעל שער [קצוות ְַ�ְְִִֵֶַָָֹ

ה�ער וי�יח ה�דדי� מ� יג�ח ולא רא��, ציצית ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹ�מ�
ולא '�ל�רית'; ה�קרא ה�א וזה ע��י�, �ה� �מ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ�אמצע

ה�רע וי�יח לאז� מאז� �ניו מ�נגד ה�ער [קבוצתיג�ח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ארוכות] יבנהשערות ולא ע��י�, �ה� �דר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹמ�אחריו

�ה� ���נס� �די זרה עב�דה �ל היכל�ת �בני� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמק�מ�ת
וכ��צא מא�� אחת הע��ה וכל ע��י�. �ה� �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָר�י�

ל�קה � .�ה� ֶֶָ

קר�ב·. �ה�יע �יו� � מ��ראל מס��ר �היה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��י
��מט ר�ח, לכל אצ�ע�ת �ל� יד�.[מסלק]לבל�רית� את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

מלכיה�,‚. לפני לי�ב וצר� ל�לכ�ת, קר�ב �היה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�ראל
לל�� מ�ר זה הרי � לה� ידמה ��א למי �נאי ל� ְִָֹ�ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
ע��י�. �ה� �דר� �ניו �נגד �לג�ח ��ה�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�מל���י�

ה�א„. �יצד תנח��". "לא ��אמר: �ג�י�, מנח�י� ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹאי�
א� מ�י', ��י ונפלה 'ה�איל �א�מרי�: א�� �ג�� ְְְְִִִִִִִֵֶַָָה�ח��?
אל� �א� ה���, �ל�ני למק�� ה�ל� איני מ�די, מ�לי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
י�צא איני מימיני, ��על ועבר 'ה�איל נע�י�'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאי�
וכ� ר�אי'. אד� יפ�עני יצאתי, �א� ה���, �יתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�תח
ו'לא ,'�� 'יהיה וא�מרי�: הע�פ�ת צפצ�� ���מעי� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹא��
�בר לע��ת ו'רע �ל�ני', �בר לע��ת 'ט�ב ,'�� ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
�מ� ��ראת ז� �רנגלת '�ח�ט �א�מרי�: א�� וכ� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ�ל�ני'.

ערבית ��רא זה '�רנג�ל כעורב]�רנג�ל', �חט'.[קרא , ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
יאר 'א� סימני�: לעצמ� ה��י� וכ�וכ� �� �בר לי ע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

�אליעזר אע�ה', לא לי יארע לא וא� �ל�ני, �בר ְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאע�ה
וכל אס�ר; ה�ל הא��, ��ברי� ���צא וכל אברה�. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹעבד

ל�קה. א��, מ�ברי� �בר מ�ני מע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהע��ה

עלי'‰. היתה ט�ב סימ� ��ניתי, ז� '�ירה �אמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָמי
בעסקי] הצלחתי ��ניתי[מאז ז� �בהמה ���אתי ז� 'א�ה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ

ה��אל וכ� הע�ר�י', ��ניתיה �מעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מ� �ס�ק ל� אמר א� למד'? א�ה �ס�ק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינ�ק:
וכ��צא א�� �ל � ט�ב' סימ� 'זה ויאמר: י�מח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹה�רכ�ת,
א�א מ�ע��ת, נמנע ולא מע�יו ��� ולא ה�איל מ�ר; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�ֶָ�ה�,
מ�ר. זה הרי � היה ��בר לדבר לעצמ� סימ� זה ָ�ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָע�ה

.Â,ה�ע���ת מ�אר מע�ה הע��ה זה ק�ס�? ה�א ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה
���� כמשתומ�]�די מ�ל[יתנהג מח�ב�� ות�נה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

מסביבתו]ה�ברי� �עתידי�[יתנתק �ברי� ��אמר עד , ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
הוה', 'אינ� א� להי�ת', עתיד �ל�ני '�בר ויאמר: ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלהי�ת,

י� מ��. וה�הר� ,�� לע��ת �רא�י ��אמר מ�א� ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
מי מה� וי� �אבני�, א� �ח�ל ממ�מ� �ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָה��סמי�

�מראה[מתכופ�]���הר ��ס��ל מי וי� וצ�עק, לאר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מ�ל �א�חז מי וי� וא�מרי�. �מד�י� ע��ית א� �רזל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�ל
� �מד�ר מח�ב�� ���נה עד �� �מ�ה עליו, ונ�ע� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�יד�
ל�". י�יד �מקל� י�אל, �עצ� "ע�י א�מר: �ה�ביא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�א

.Ê,�ל��ס �ה��אל א�א ל��ס�; ול�אל לקס�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאס�ר
מר��ת מ�ת א�ת� מדרבנ�]מ�י� ה��ס�[מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ

ל�קה, � �ה� וכ��צא א�� מ�ל מע�ה ע�ה א� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמ�,
קסמי�". קס� . . ב�. י�צא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ��אמר:

.Á�א�מרי� הע�י�, נ�תני א�� מע�נ�? ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָאיזה
האסטרולוגיה]�אצטגנינ�ת רע,[חכמת �ל�ני 'י�� ��ה�: ְְְְִִִֶֶַַָ

מלאכה �� לע��ת רא�י �ל�ני 'י�� ט�ב', �ל�ני ְְְְֲִִַָָָוי��
�ל�ני'. לדבר רע �ל�ני 'חד� א� �ל�נית' '�נה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹ�ל�נית',

.Ëה�דיע א�א מע�ה ע�ה ��א �י על א� לע�נ�, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
ודברי אמת �ברי �ה� מד�י� �ה�כלי� ה�זבי� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�ת�
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וכ�� האצטגנינ�ת, מ�ני מע�ה הע��ה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
�מי� ה�ברי ��בע� העת �א�ת� הליכת� א� ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכ��

וכ�[אסטרולוגי�] תע�ננ�". "ולא ��אמר: ל�קה, זה הרי �ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מע�ה �ע�ה הר�אי� �פני �מד�ה העיני�, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהא�חז
ול�קה. מע�נ�, �כלל זה הרי � ע�ה לא וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ��ה��

.Èח�בר ה�א חבר"]איזה �דברי�["וחובר ��ד�ר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ע� ל��� בעלמא]�אינ� עני�[הברות לה� ,[משמעות]ואי� ְְְִֵֵֶֶַָָָ

�ה� עד מ�עילי�, ה�ברי� �א�ת� �סכל�ת� �ע�� על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�מעלה
אינ� העקרב, על א� ה�ח� על וכ� �� �הא�מר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָא�מרי�
�יד� וא�חז מה�; נ��ק אינ� האי�, על וכ� �� והא�מר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמ�יק;
ה�ל � הא�� ��ברי� וכ��צא סלע, א� מפ�ח ��ד�ר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�עת
מע�ה �ע�ה א� �ל��, �יד� ��אחז עצמ� והח�בר ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאס�ר.
��אמר: ל�קה, זה הרי � �אצ�ע� הראה אפ�� ���ר�, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָע�
�לבד, �ברי� אמר א� אבל חבר". וחבר . . ב�. י�צא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"לא
אד� וכ� �ל��, �יד� היה ולא רא�, ולא אצ�ע לא הניד ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹֹולא
�מד�ה לפניו י��ב וה�א ה��ל�ת, א�ת� הח�בר עליו ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�אמר
������ מ�ני מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� � הנאה �זה ל� ���ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
המ��י� וה�מ�ת ה��ל�ת א�ת� וכל הח�בר. ִ�ְְְְְִֵֵַַַַָָ�סכל�ת

א�ת�". אי� היטיב וג� ירע�, "לא ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹהמכערי�,

.‡È��מק על ללח� מ�ר נח�, א� עקרב ���כ� ְְִַָֹ�ְְִֶַָָָָמי
א� ל��; �לח�ק �ע�� לי�ב �די ���ת, ואפ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָה��יכה,
ה�א, �מס�� ה�איל � �ל�� מ�עיל ה�בר �אי� �י ָ�ְְִִִֵֶַַָָעל

עליו. �ע�� ��ר� ��א �די ל�, ְְִִִֵֵֶַָָָֹה�יר�

.·Èה��רא וכ� ה��רה, מ� �ס�ק וק�רא ה��ה על ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָה��ח�
על �פ�י� א� ��רה ספר וה��יח י�עת, ��א ה�ינ�ק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנח�י� �כלל �ה� לה� �י לא � ��י�� ��ביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹה�ט�
ע��י� �ה� ���רה, ה��פרי� �כלל �ה� א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוח�ברי�,
נפ��ת, רפא�ת א�א ואינ� ,��� רפא�ת ��רה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ�ברי
�ס�קי� ��רא ה�ריא אבל לנפ��". ח�י� "ויהי� ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��אמר:
וי�צל קריאת�, זכ�ת עליו ��ג� �די מ�לי�, מזמ�ר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָא�

מ�ר. זה הרי � �נזקי� ָ�ְֲִִֵֶָָמ�ר�ת

.‚È�עצמ את ה�רעיב זה ה�תי�? אל ��ר� ה�א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַאיזה
וי�דיע� �חל��, ה�ת ��ב�א �די ה�בר�ת, �בית ול� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוה�ל�
מל���י� ל�ב�י� �ה� אחרי�, וי� עליו. ��אל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
וי�ני� יד�עה, קטרת �מקטירי� �ברי�, וא�מרי� ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹיד�עי�,
�ל �לל� �חל��. ע�� ויס�ר �ל�ני, מת ��ב�א �די � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלב��
ל�קה, � וי�דיע� ה�ת ��ב�א �די מע�ה הע��ה �ל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�בר:

ה�תי�". אל ודר� . . ב�. י�צא "לא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ��אמר:

.„Èלא" ��אמר: י�ע�ני, �על א� א�ב �על ל�אל ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹאס�ר
א�ב ��על למד, נמצאת וי�עני". א�ב ו�אל . . ב�. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹי�צא
�מ�י� �אזהרה, � �ה� וה��אל �סקילה. � עצמ� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָוי�ע�ני
ל�קה. מאמר�, �פי וע�ה מע�יו ��� וא� מר��ת; מ�ת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָא�ת�

.ÂË.�פי�� מע�ה �ע�ה וה�א, סקילה; ח�ב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהמכ��,
ע�ה לא וה�א �ע�ה ��ראה וה�א העיני�, את הא�חז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל
��אמר וזה מע�ה. ע�ה ��א מ�ני מר��ת, מ�ת ל�קה �ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
�ית מיתת לאזהרת ���� לאו י�צא", "לא �כלל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ�מכ��
תח�ה". לא "מכ�פה ��אמר: עליו, ל�קי� ואי� ה�א, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�י�

.ÊË�הטע� וה� ה�; וכזב �קר �ברי ,��� הא�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ְִֵָָ�דברי�

��נה� �די הארצ�ת, לג�יי ה�דמ�ני� זרה עב�דה ע�בדי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ה�
מח�מי�,[ינהרו] חכמי� �ה� לי�ראל, רא�י ואי� ִָ�ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאחריה�.

�ה� ��� ה�ב על להעל�ת ולא הא��, �הבלי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלה���
�י�ראל",�עלה קס� ולא �יעקב, נח� לא "�י ��אמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

מענני� אל � א�ת� י�ר� א�ה א�ר הא�ה ה��י� "�י ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונאמר:
�ל אלהי�". ה' ל� נת� כ� לא � וא�ה י�מע�; קסמי� ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואל
אמת �ה� �ל�� �מח�ב �ה�, וכ��צא א��, �דברי� ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�אמי�
מ� א�א אינ� � א�ת� אסרה ה��רה אבל חכמה, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָודברי
�ע�� �אי� וה�ט�י� ה��י� �בכלל ה�עת, �מח�רי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ�ְְִַָה�כלי�
�ראי�ת ידע� ה�עת, �תמימי החכמה �עלי אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ�למה.
�ברי אינ� ��רה, �אסרה ה�ברי� א�� ��ל � ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ר�ר�ת
�ל ונט�� ה�עת, חסרי �ה� ��מ�כ� והבל �ה� א�א ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחכמה,
�ל על ��הזהירה ��רה, אמרה זה �מ�ני �גלל�. האמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�רכי

אלהי�". ה' ע� �היה "�מי� ההבלי�: ְֱֲִִִִֵֶֶַָָֹא��

יב ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

�אתי‡. מג�חי� ע��י�[פאות]אי� �הי� �מ� הרא�, ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
�את ת�יפ� "לא ��אמר: � וכמריה� זרה עב�דה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹע�בדי
�ני המג�ח לפיכ�, �פאה; �אה �ל על וח�ב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹרא�כ�".

והתראה[רקותיו]צדעיו אחת �בת אפ�� ל�קה, � אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הרא�, �ל �ער �מ�יח �לבד ה�א�ת המג�ח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ��י�.
ה�א�ת, וג�ח ה�איל � �אחד הרא� �ל המג�ח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האי� אבל המג�ח; �אי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָל�קה.
את והמג�ח למג�ח. ס�ע �� א� א�א ל�קה אינ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָה�ת��ח,

ל�קה. ֶַָָה�ט�,

.·� �נת��חה א� האי�, רא� �את ���חה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹהא�ה
ת�חית ולא רא�כ�, �את ת�יפ� "לא ��אמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ�ט�רה,
��י�; �בל י�נ� ��חית, �בל ���נ� �ל זקנ�"; �את ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹאת
לפיכ�, זק�. ל� �אי� לפי ��חית, �בל אינ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוא�ה

�ה�פה. אס�רי� זק�, לה� וי� ה�איל � ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדי�

ואחד‚. אנ�י� אחד � ����רה תע�ה לא מצו�ת ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
�ה� י��א �בל ��י�, �בל ��חית מ�ל ח�� ח�בי�; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנ�י�,
� �דירה ואינ� לזמ�, מ�מ� �היא ע�ה מצות וכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָל�תי�.

ה��� מ���� ח�� �ט�ר�ת; השבת]נ�י� מ�ה[יו� ואכילת , ְֲִִִִַַַַָָ
והקהל ��חיטת�, ה�סח ואכילת ה�סח, [בסוכות�לילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

השמיטה] שנת ו�מחהמק� ח�ב�ת.[ברגל], �ה��י� � ְְִִֶַַָָָ

ספק„. ה� הרי ואנ�ר�גינ�ס, ספקיטמט�� זכר [ספקי �ְְְְֲִֵֵֵַָ
�כלנקיבה] הא�ה וחמרי האי� חמרי עליה� נ�תני� �ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ל�קי�. אינ� עבר�, וא� ��ל; וח�בי� ְְְִִִֵַַָָָָֹמק��,

היא‰. הרי רא��, �את לג�ח מ�רת �הא�ה �י על ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ�ִִֶַַָָא�
ל� אס�ר קט�, �את ואפ�� ה�כר; רא� �את לג�ח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאס�רה

ל�. ְֵַַלג�ח

.Â;ע�ר� חכמי� �� נתנ� לא ��דע, ���יחי� ז� ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�פאה
�ער�ת. מאר�עי� �ח�ת מ�יח �אי� מ�קנינ�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָו�מענ�

ללקט א�א[לגזוז]�מ�ר נאסר, לא �מס�רי�; ה�א�ת �ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
�תער. ְְַַַָָה�חתה

.Êאסרה לפיכ� זקנ�, לה�חית היה זרה עב�דה �מרי ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ�ר�
ה�ק� לה�חית העלי����רה לחי � �� י� �א�ת וחמ� . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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מ�מאל, ה�ח��� �לחי העלי�� �לחי מ�מי�, ה�ח��� ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹ�לחי
ה�ק� הסנטר]ו��לת וא�[שער �פאה; �אה �ל על ול�קה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

�תער ��ג�ח�� עד ח�ב ואינ� חמ�. ל�קה �אחת, ��� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�ְָָנטל�
�� ��� ���ח זקנ�", �את את ת�חית "ולא ��אמר: �ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ואי� �ט�ר. �מס�רי�, זקנ� ��ח א� לפיכ�, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָה�חתה;
זקנ�, לה�חית מ�רת � וא�ה ��ס�ע. עד ל�קה, ְְְִֶֶַָָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָה�ת��ח
�ט�רה. האי�, זק� ה�חיתה וא� זק�; �ער ל� י� ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָא�

.Áי�� �על ה�ער וה�א �תער, לג�ח� מ�ר � ְְְְֵֵֶַַַַַַָָ�ַָָה�פ�
ה�ח��נה. ה�פה מ� המדל�ל ה�ער וכ� העלי�נה; ְְִַַַָָָָ�ְְְֵֵֶַַַָָָָָה�פה

מ�ר �ה�א �י על השפ�]וא� י�ראל[לגלח נהג� לא , ְִֶַַ�ְֲִֵָָָֹ
��ת�ה. אכילה יע�ב ��א עד קצת�, לג�ח א�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלה�חית�,

.Ëבית� ה�חי �ית �ג�� ה���, מ�אר ה�ער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעברת
ס�פרי�; מ�ברי א�א ה��רה, מ� אס�ר אינ� � ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� מדרבנ�]וה�עביר�, ��ה[מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נ� א�א א�ת� מעבירי� �אי� �מק�� אמ�רי�? י��ברי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

�מק�� אבל נ�י�; ���� עצמ� ית�� ��א �די �ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
א�ת�. מ�י� אי� העביר, א� � האנ�י� ה�ער ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��עבירי�
מק��. �כל �מס�רי�, אברי� �אר �ער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ��מ�ר

.Èע�ה� עדי[תתקשט]לא �ג��[קישוטי]א�ה האי�, ְְֲִִִֶַָָֹ
�רי�� �ל�� א� ��בע, א� מצנפת �רא�� [מג����י� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

יע�המלחמה] ולא �אי�; רא�� ��ג�ח א� ,�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכ��צא
וחלי צבע�ני� �גדי ��ל�� �ג�� א�ה, עדי [תכשיט]אי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ

א�ת� מ�ימי� ואי� ה�לי� א�ת� ל�ב�י� �אי� �מק�� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי �עדה אי� ה�דינה. �מנהג ה�ל ה��י�; א�א ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
�ער�ת המל�ט ל�קי�. � אי� עדי �עדת וא�ה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָא�ה,
�ערה מ��ל�ט � מ�קנ� א� מרא�� ה�חר�ת, מ��� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנ�ת
�ער� צבע א� וכ� א�ה. עדי �עדה מ�ני ל�קה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמט�� ל�קה. אחת, לבנה �ערה מ��צ�ע � ְ�ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�חר

ע�ט� אינ� � מג�ה[מתלבש]ואנ�ר�גינ�ס ולא �א�ה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
ל�קה. אינ� ,�� ע�ה וא� �אי�; ְְִִֵֵֶָָֹרא��

.‡Èעל ���רט ה�א � ���רה האמ�רה קעקע" ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ"�תבת
�חל ה�ריטה מק�� וימ�א הנשי���ר�, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבע�ני�בעיניה�] �אר א� �י� הר��מי�[צבעי�]א� ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמ�[שרישומ� הר��מי� ה��י� מנהג ה�א וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

�מר�� ל� מכ�ר עבד �ה�א �ל�מר ��ה�, זרה ְָ�ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָלעב�דה
אחר הר��מי� מ�ברי� �אחד ��ר�� �מעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעב�דת�.
� א�ה �י� אי� �י� ה���, מ� מק�� זה �אי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ���רט,

�תב ולא[שרט]ל�קה. �צבע �ר�� א� �צבע, ר�� ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
��אמר: ויקעקע, ��כ�ב עד �ט�ר, � ��ריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�תב
זה אבל �כ�תב. אמ�רי�? �ברי� ��ה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"�כתבת
ס�ע, �� א� א�א ח�ב אינ� � �� וקעקע� �ב�ר� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��תב�
ל�קה. אינ� �ל��, ע�ה לא א� אבל מע�ה; ��ע�ה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�די

.·È:אמר�� ל�קה, � ה�ת על אחת �ריטה ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָה��רט
ו י�ראל, אחד �ב�רכ�"; ת�נ� לא לנפ�, אחד"ו�רט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

חמ� א� מתי�, חמ�ה על אחת �ריטה �רט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�ה�.
על �� �התר� וה�א, חמ�; ל�קה � אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ריט�ת

ואחת. אחת ְַַַַָ�ל

.‚È�ה��י �הי� �כ�� היא. אחת ��ריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ�דידה
ח�בלי� הי� �� � ה�ער מ�ני מתיה� על �ב�ר� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ��רטי�
�מ��ט� "ו�ת�דד� ��אמר: זרה, לעב�דה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�עצמ�
"לא ��אמר: ��רה, אסרה זה �� �ברמחי�". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�חרב�ת
�כלי, �רט �י� �יד� �רט �י� � ה�ת �על א�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתת�דד�":
�ט�ר. �יד�, מלק�ת; ח�ב �כלי, � זרה ולעב�דה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָל�קה.

.„Èעיר� �יני� ��י �ני יהי� ��א ז�, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ�בכלל
זה ��בר � אחר �מנהג נ�הג וזה �מנהג, נ�הג זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחת,
�ע�� לא תת�דד�", "לא ��אמר: �ד�לה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ��ר�

אג��ת. �ֲ�ֲאג��ת

.ÂËולא" ��אמר: ל�קה, � ה�ת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה��רח
�ה� ואחד י�ראל אחד למת". עיניכ� �י� קרחה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹת�ימ�

ל�ק אינ� ה�ת, על א���רח אר�ע ה��רח אחת. א�א ה ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
וה�א � ה�רח�ת �מני� ל�קה אחד, מת על קרח�ת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמ�
�ס�. א� �יד�, ה��רח אחד וקרחה. קרחה �ל על �� ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�התר�
מק�מ�ת �חמ�ה וה�יח� �ס�, אצ�ע�תיו חמ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָהט�יל
�י על א� � קרח�ת חמ� וקרח ה�איל � אחת �בת ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹ�רא��
�אחת. �אי� ��� �הרי חמ�; ל�קה אחת, התראה ְִַַָָ�ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ�היא
קרחה יקרח� "לא ��אמר: העיני�, �בי� הרא� �ל על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוח�ב
�גריס מרא�� ��ראה �די ה�רחה? �ע�ר וכ�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ�רא��".

פול]�נ�י �ער[חצי שערות]�לא 36 של .[שטח ְֵָָֹ

.ÊË,פל�� �ית� על �ב�ר�, ה��רט א� רא��, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹה��רח
על א�א ל�קה ואינ� �ט�ר; � ��� ��בעה ספינת� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל
קרחה ה��רח זרה. לעב�דה ה��רט א� �לבד, ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָה�ת
וה��תב חבר�, �ב�ר �ריטה וה��רט חבר�, �ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�רא��
�זמ� � מס�ע חבר� והיה חבר�, �ל �ב�ר� קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�תבת
� מזיד ואחד ��גג אחד ל�קי�; �ניה� מזידי�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ��ניה�

�ט�ר. וה��גג ל�קה, מ�ניה� ְְִִֵֵֵֶֶַַָה�זיד

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט סיו� י"ד קודש שבת
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ה', לפני מחטא� הח�טא ����ב וה�א אחת, ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמצות
� �גלל� ע�� ה�גררי� וע�רי� ז� מצוה �בא�ר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָויתו�ה.

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

א�‡. � תע�ה לא �י� ע�ה �י� ����רה, ה�צו�ת ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
���ע�ה � ��גגה �י� �זד�� �י� מה�, אחת על אד� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר
�ר�� האל לפני להתו��ת ח�ב מחטא�, וי��ב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ���בה
את והתו�� יע��... �י א�ה א� "אי� ��אמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָה�א,
מצות � זה �ו��י �ברי�. ו��י זה ע��", א�ר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָח�את�
עויתי חטאתי ה', 'א�א א�מר: מתו�ה? �יצד ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָע�ה.
�ב��י נחמ�י והרי וכ�, �� וע�יתי לפני�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ��ע�י
�ל ע�ר� ה�א זה זה'. לדבר ח�זר איני �לע�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מע�י,
זה הרי זה, �עני� �להארי� להתו��ת ה�ר�ה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָו��י;
��ביאי� �עת � וא�מ�ת ח�א�ת �עלי וכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ְמ��ח.
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מ�מאל, ה�ח��� �לחי העלי�� �לחי מ�מי�, ה�ח��� ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹ�לחי
ה�ק� הסנטר]ו��לת וא�[שער �פאה; �אה �ל על ול�קה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

�תער ��ג�ח�� עד ח�ב ואינ� חמ�. ל�קה �אחת, ��� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�ְָָנטל�
�� ��� ���ח זקנ�", �את את ת�חית "ולא ��אמר: �ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ואי� �ט�ר. �מס�רי�, זקנ� ��ח א� לפיכ�, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָה�חתה;
זקנ�, לה�חית מ�רת � וא�ה ��ס�ע. עד ל�קה, ְְְִֶֶַָָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָה�ת��ח
�ט�רה. האי�, זק� ה�חיתה וא� זק�; �ער ל� י� ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָא�

.Áי�� �על ה�ער וה�א �תער, לג�ח� מ�ר � ְְְְֵֵֶַַַַַַָָ�ַָָה�פ�
ה�ח��נה. ה�פה מ� המדל�ל ה�ער וכ� העלי�נה; ְְִַַַָָָָ�ְְְֵֵֶַַַָָָָָה�פה

מ�ר �ה�א �י על השפ�]וא� י�ראל[לגלח נהג� לא , ְִֶַַ�ְֲִֵָָָֹ
��ת�ה. אכילה יע�ב ��א עד קצת�, לג�ח א�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלה�חית�,

.Ëבית� ה�חי �ית �ג�� ה���, מ�אר ה�ער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעברת
ס�פרי�; מ�ברי א�א ה��רה, מ� אס�ר אינ� � ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� מדרבנ�]וה�עביר�, ��ה[מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נ� א�א א�ת� מעבירי� �אי� �מק�� אמ�רי�? י��ברי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

�מק�� אבל נ�י�; ���� עצמ� ית�� ��א �די �ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
א�ת�. מ�י� אי� העביר, א� � האנ�י� ה�ער ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��עבירי�
מק��. �כל �מס�רי�, אברי� �אר �ער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ��מ�ר

.Èע�ה� עדי[תתקשט]לא �ג��[קישוטי]א�ה האי�, ְְֲִִִֶַָָֹ
�רי�� �ל�� א� ��בע, א� מצנפת �רא�� [מג����י� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

יע�המלחמה] ולא �אי�; רא�� ��ג�ח א� ,�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכ��צא
וחלי צבע�ני� �גדי ��ל�� �ג�� א�ה, עדי [תכשיט]אי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ

א�ת� מ�ימי� ואי� ה�לי� א�ת� ל�ב�י� �אי� �מק�� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי �עדה אי� ה�דינה. �מנהג ה�ל ה��י�; א�א ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
�ער�ת המל�ט ל�קי�. � אי� עדי �עדת וא�ה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָא�ה,
�ערה מ��ל�ט � מ�קנ� א� מרא�� ה�חר�ת, מ��� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנ�ת
�ער� צבע א� וכ� א�ה. עדי �עדה מ�ני ל�קה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמט�� ל�קה. אחת, לבנה �ערה מ��צ�ע � ְ�ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�חר

ע�ט� אינ� � מג�ה[מתלבש]ואנ�ר�גינ�ס ולא �א�ה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
ל�קה. אינ� ,�� ע�ה וא� �אי�; ְְִִֵֵֶָָֹרא��

.‡Èעל ���רט ה�א � ���רה האמ�רה קעקע" ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ"�תבת
�חל ה�ריטה מק�� וימ�א הנשי���ר�, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבע�ני�בעיניה�] �אר א� �י� הר��מי�[צבעי�]א� ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמ�[שרישומ� הר��מי� ה��י� מנהג ה�א וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

�מר�� ל� מכ�ר עבד �ה�א �ל�מר ��ה�, זרה ְָ�ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָלעב�דה
אחר הר��מי� מ�ברי� �אחד ��ר�� �מעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעב�דת�.
� א�ה �י� אי� �י� ה���, מ� מק�� זה �אי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ���רט,

�תב ולא[שרט]ל�קה. �צבע �ר�� א� �צבע, ר�� ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
��אמר: ויקעקע, ��כ�ב עד �ט�ר, � ��ריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�תב
זה אבל �כ�תב. אמ�רי�? �ברי� ��ה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"�כתבת
ס�ע, �� א� א�א ח�ב אינ� � �� וקעקע� �ב�ר� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��תב�
ל�קה. אינ� �ל��, ע�ה לא א� אבל מע�ה; ��ע�ה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�די

.·È:אמר�� ל�קה, � ה�ת על אחת �ריטה ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָה��רט
ו י�ראל, אחד �ב�רכ�"; ת�נ� לא לנפ�, אחד"ו�רט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

חמ� א� מתי�, חמ�ה על אחת �ריטה �רט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�ה�.
על �� �התר� וה�א, חמ�; ל�קה � אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ריט�ת

ואחת. אחת ְַַַַָ�ל

.‚È�ה��י �הי� �כ�� היא. אחת ��ריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ�דידה
ח�בלי� הי� �� � ה�ער מ�ני מתיה� על �ב�ר� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ��רטי�
�מ��ט� "ו�ת�דד� ��אמר: זרה, לעב�דה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�עצמ�
"לא ��אמר: ��רה, אסרה זה �� �ברמחי�". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�חרב�ת
�כלי, �רט �י� �יד� �רט �י� � ה�ת �על א�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתת�דד�":
�ט�ר. �יד�, מלק�ת; ח�ב �כלי, � זרה ולעב�דה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָל�קה.

.„Èעיר� �יני� ��י �ני יהי� ��א ז�, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ�בכלל
זה ��בר � אחר �מנהג נ�הג וזה �מנהג, נ�הג זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחת,
�ע�� לא תת�דד�", "לא ��אמר: �ד�לה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ��ר�

אג��ת. �ֲ�ֲאג��ת

.ÂËולא" ��אמר: ל�קה, � ה�ת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה��רח
�ה� ואחד י�ראל אחד למת". עיניכ� �י� קרחה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹת�ימ�

ל�ק אינ� ה�ת, על א���רח אר�ע ה��רח אחת. א�א ה ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
וה�א � ה�רח�ת �מני� ל�קה אחד, מת על קרח�ת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמ�
�ס�. א� �יד�, ה��רח אחד וקרחה. קרחה �ל על �� ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�התר�
מק�מ�ת �חמ�ה וה�יח� �ס�, אצ�ע�תיו חמ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָהט�יל
�י על א� � קרח�ת חמ� וקרח ה�איל � אחת �בת ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹ�רא��
�אחת. �אי� ��� �הרי חמ�; ל�קה אחת, התראה ְִַַָָ�ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ�היא
קרחה יקרח� "לא ��אמר: העיני�, �בי� הרא� �ל על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוח�ב
�גריס מרא�� ��ראה �די ה�רחה? �ע�ר וכ�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ�רא��".

פול]�נ�י �ער[חצי שערות]�לא 36 של .[שטח ְֵָָֹ

.ÊË,פל�� �ית� על �ב�ר�, ה��רט א� רא��, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹה��רח
על א�א ל�קה ואינ� �ט�ר; � ��� ��בעה ספינת� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל
קרחה ה��רח זרה. לעב�דה ה��רט א� �לבד, ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָה�ת
וה��תב חבר�, �ב�ר �ריטה וה��רט חבר�, �ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�רא��
�זמ� � מס�ע חבר� והיה חבר�, �ל �ב�ר� קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�תבת
� מזיד ואחד ��גג אחד ל�קי�; �ניה� מזידי�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ��ניה�

�ט�ר. וה��גג ל�קה, מ�ניה� ְְִִֵֵֵֶֶַַָה�זיד

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט סיו� י"ד קודש שבת

daEWY zFkld¦§§¨
ה', לפני מחטא� הח�טא ����ב וה�א אחת, ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמצות
� �גלל� ע�� ה�גררי� וע�רי� ז� מצוה �בא�ר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָויתו�ה.

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

א�‡. � תע�ה לא �י� ע�ה �י� ����רה, ה�צו�ת ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
���ע�ה � ��גגה �י� �זד�� �י� מה�, אחת על אד� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר
�ר�� האל לפני להתו��ת ח�ב מחטא�, וי��ב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ���בה
את והתו�� יע��... �י א�ה א� "אי� ��אמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָה�א,
מצות � זה �ו��י �ברי�. ו��י זה ע��", א�ר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָח�את�
עויתי חטאתי ה', 'א�א א�מר: מתו�ה? �יצד ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָע�ה.
�ב��י נחמ�י והרי וכ�, �� וע�יתי לפני�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ��ע�י
�ל ע�ר� ה�א זה זה'. לדבר ח�זר איני �לע�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מע�י,
זה הרי זה, �עני� �להארי� להתו��ת ה�ר�ה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָו��י;
��ביאי� �עת � וא�מ�ת ח�א�ת �עלי וכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ְמ��ח.
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לה� מת��ר אי� זד�נ�, על א� �גגת� על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקר�נ�תיה�
��אמר: �ברי�, ו��י ויתו�� ���בה, ��ע�� עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�קר�נ�,
�ית מית�ת מח�בי �ל וכ� עליה". חטא א�ר ְִֵֵ�ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ"והתו�ה
א� �מיתת� לה� מת��ר אי� � מלק�ת �מח�בי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְִ�י�,
א� �חבר� הח�בל וכ� ויתו��. ���בה ��ע�� עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�לק�ת�,
� ל� ח�ב �ה�א מה ל� ���� �י על א� � ממ�נ� ִִִֵֶֶַַַַַַָָה��יק
לע�ל�, �זה מ�ע��ת וי��ב ��תו�ה עד ל�, מת��ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאי�

האד�". ח�את "מ�ל ֱִֶֶַַָָָָֹ��אמר:

ה����ח·. הכיפורי�]�עיר ביו� �ה�א[לעזאזל לפי � ְְִִִֵֶַַַָ
�ל ל��� על עליו מתו�ה �ד�ל �ה� י�ראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ��רה
י�ראל". �ני ע�נת �ל את עליו "והתו�ה ��אמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹי�ראל,
ה���ת ����רה, עבר�ת �ל על מכ�ר ה����ח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ�עיר
�י� ��גגה, �עבר �י� �זד�� �עבר �י� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחמ�ר�ת,
��עיר מת��ר ה�ל � ל� ה�דע ��א �י� ל� ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�ה�דע
ע�ה לא א� אבל ���בה. �ע�ה וה�א, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹה����ח;
ה� �מה ה���ת. על א�א ל� מכ�ר ה�עיר אי� ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ���בה,
�ח�בי� העבר�ת ה� החמ�ר�ת, החמ�ר�ת? ה� �מה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָה���ת,
א� � ו�קר �וא ��ב�עת �רת; א� �י� �ית מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעליה�

החמ�ר�ת מ� היא הרי �רת, �� �אי� �י מצו�תעל ��אר . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ה���ת. ה� � �רת �ה� �אי� ע�ה �מצו�ת תע�ה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

.‚� ��רה מז�ח לנ� ואי� ק��, ה�ק�� �ית �אי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�זמ�
העבר�ת; �ל על מכ�רת ה���בה ���בה. א�א �� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאי�
אי� � �אחר�נה ���בה וע�ה ימיו, �ל ר�ע ְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָאפ��
י��ל לא הר�ע "ור�עת ��אמר: ר�ע�, �� ל� ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמז�ירי�

ה���רי� י�� �ל ועצמ� מר�ע�". ��ב� �י�� [עצ��� ְְְְִִִֵֶַַָ
הקדוש] היו� של ב���הוויתו "�י ��אמר: ל�בי�, ְֱִִֵֶֶַַַַָמכ�ר

עליכ�". יכ�ר ְֲֵֵֶֶַַה�ה

י��„. �ל ועצמ� ה�ל, על מכ�רת �ה���בה �י על ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹא�
��עת� מת��רי� �ה� עבר�ת י� � מכ�ר [�ה���רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

�יצד?מיד] זמ�. לאחר א�א מת��רי� �אי� עבר�ת וי� ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
� ���בה וע�ה �רת, �� �אי� ע�ה מצות על אד� ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָעבר
"��ב� נאמר: �בא�� מ�ד, ל� ���חלי� עד מ�� זז ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָאינ�
לא מצות על עבר מ��בתיכ�". אר�א ��בבי�, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ני�
���בה וע�ה �י�, �ית מיתת ולא �רת �� �אי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹתע�ה

��לה ���בה גמורה]� לא והיא הכפרה, וי��[את ְְָָ
יכ�ר ה�ה ב��� "�י נאמר: �בא�� מכ�ר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַה���רי�
���בה וע�ה �י�, �ית �מית�ת �רת�ת על עבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעליכ�".
��מרי� עליו ה�אי� וי��רי� ��לי�, ה���רי� וי�� ���בה �ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
עד �מ�רה, ��רה ל� מת��ר אי� �לע�ל� ה��רה, ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָל�
��בט "�פקד�י נאמר: �בא�� י��רי�; עליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��ב�א�
ח�ל ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ע�נ�". �בנגעי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ��ע�,
�י על א� � ה�� את המח�ל אבל �עבר. �עת ה�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת
�ת��בת� ע�מד וה�א ה���רי� י�� וה�יע ���בה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ�ע�ה
עד �מ�רה ��רה ל� מת��ר אינ� י��רי�, עליו ְְִִִֵֵַַַָָָָָָ�בא�
��לי�, �ל��� וי��רי� ה���רי� וי�� ���בה א�א ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ��מ�ת,
א� צבא�ת, ה' �אזני, "ונגלה ��אמר: מכ�רת, ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�מיתה

�מת��". עד לכ�, ה�ה הע�� �ְֶֶֶַַַָָ�ְיכ�ר
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�עבר‡. �בר ליד� ��א זה �מ�רה? ���בה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָאיז�
ה���בה, מ�ני ע�ה ולא �פר� לע��ת�, �יד� ואפ�ר ,��ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
א�ה על ��א הרי �יצד? �ח. מ��ל�� ולא מ�ראה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא
�� �אהבת� ע�מד וה�א ע��, נתיחד זמ� �לאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ�עברה,
ה�א זה � עבר ולא �פר� ,�� �עבר �ב�דינה ��פ�, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�בכח
את "�זכר א�מר: ��למה ה�א �מ�רה. ���בה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹֹ�על
זקנ�ת�, �ימי א�א �ב לא וא� �ח�ר�תי�". �ימי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹ��ראי�

�היה מה לע��ת ל� אפ�ר �אי על�בעת א� � ע��ה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
���בה �בעל ל�, היא מ�עלת מע�ה, ���בה �אינ� ְִֶֶַַָָ�ְְִֵֶָָ�י
�מת מיתת� �י�� ���בה וע�ה ימיו, �ל עבר אפ�� ְְְֲִִֵַָָָָָָָָה�א.
לא א�ר "עד ��אמר: נמחלי�, ע�נ�תיו �ל � ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ�ת��בת�
זכר �א� מ�לל, � ה�יתה י�� �ה�א ה�מ�", ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָתח��

ל�. נסלח ��מ�ת, קד� ו�ב ְְְִֶֶַָָֹ��רא�

ויסיר��·. חטא�, הח�טא ��עזב ה�א ה���בה? היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ�מה
"יעזב ��אמר: ע�ד, יע�ה� ��א �ל�� ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹמ�ח�ב��,
�עבר, על יתנח� וכ� מח�ב�תיו", או� ואי� �ר��, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָר�ע
על ספק�י ה�דעי ואחרי נחמ�י, ��בי אחרי "�י ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ��אמר:

עליו ויעיד עצמו]יר�"; על עד �על�מ�ת[יעשה [אתי�דע ְֲִֵֵַַָָָָ
"ולאהקב"ה] ��אמר: לע�ל�, החטא לזה י��ב ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��א

ית��". ירח� �� א�ר ידינ�, למע�ה 'אלהינ�' ע�ד ַָ�ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַָֹֹנאמר

�ל��. ��מר א�� ענינ�ת ול�מר ��פתיו, להתו��ת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוצרי�

זה‚. הרי � לעזב �ל�� �מר ולא �דברי�, ה�תו�ה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ�ל
עד מ�עלת ה�בילה �אי� �יד�, ו�ר� לט�בל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��מה
ירח�". וע�זב, "�מ�דה א�מר: ה�א וכ� ה�ר�; ָ�ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַ���לי�
ה�ה הע� חטא "א�א, ��אמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי�

זהב". אלהי לה� ו�ע�� גדלה, ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹחטאה

ה',„. לפני �מיד צ�עק ה�ב להי�ת ה���בה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמ�רכי
הר�ה �מתרחק �ח�, �פי צדקה וע��ה �בתחנ�ני�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�בכי
אחר, '�אני �ל�מר: � �מ� �מ��ה ,�� �חטא ה�בר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמ�
מע�יו �מ��ה � ה�ע�י�' א�ת� �ע�ה האי� א�ת� ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואיני
מכ�רת ��ל�ת � מ�ק�מ� וג�לה י�רה, �לדר� לט�בה ����ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ר�ח. ��פל ענו ולהי�ת לה�נע ל� ���רמת מ�ני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָע��,

לה�,‰. ��עיו וי�דיע �ר�י� ��תו�ה ל�ב, �ד�ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָו�בח
לה�: וא�מר לאחרי�, חבר� �בי� ��ינ� עבר�ת ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�מג�ה
�ב ה��� והריני וכ�, �� ל� וע�יתי לפל�ני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנ�

וכ �ונח�'. ��עיו מכ�ה א�א מ�דיע, ואינ� ה�ת�אה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח". לא ��עיו "מכ�ה ��אמר: �מ�רה, ���בת� ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאי�
אבל לחבר�. אד� ��י� �עבר�ת אמ�רי�? �ברי� ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ה
�ני� וע��ת חטא�, לפרס� צרי� אינ� � ה�ק�� לבי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��ינ�
�פ�רט ה�א, �ר�� האל לפני �ב א�א ;��� א� ל� ְִִִִֵֵֵֶָָָָָהיא

סת� ר�י� �פני עליה� �מתו�ה לפניו, [ללאחטאיו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
"א�ריפירוט] ��אמר: ע�נ�, נת��ה ��א ל� היא וט�בה .ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חטאה". �ס�י ��ע ְְֲֶַָָנ��י

.Âע�רת� לע�ל�, יפה וה�עקה �ה���בה �י על ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָא�
�י�תר, יפה היא ה���רי� וי�� ה�נה רא� ��י� ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�מי�
קרא�ה� �ה�צא�, ה' "�ר�� ��אמר: מתק�לת, היא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ�מ�ד
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�צ��ר אבל �יחיד; אמ�רי�? �ברי� ��ה קר�ב". ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ�הי�ת�
נעני�, ה� �ל� �לב וצ�עקי� ���בה �ע��י� זמ� �ל �ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנ� �כל אלהינ�, "�ה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹ��אמר:

.Ê,�לר�י� ליחיד ל�ל, ���בה זמ� ה�א � ה���רי� ְְְְִִִִַַַַָָֹי��
ק� ח�בי�[גמר]וה�א לפיכ�, לי�ראל; �סליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

�לה ���בה לע��ת �מצותה�ל ה���רי�. �י�� תו��ת ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ
��אכל, קד� ה��� מערב ��תחיל � ה���רי� י�� ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹו��י
�התו�ה �י על וא� ��תו�ה. קד� ��ע�דה יחנק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א
ערבית; ה���רי� י�� �לילי �מתו�ה ח�זר ��אכל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹקד�
�בנעילה. �במנחה, �במ�ס�, ��חרית, �מתו�ה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוח�זר
�אמצע צ��ר, ��ליח �פ�ת�; אחר יחיד, מתו�ה? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהיכ�

רביעית. �ברכה ְְְִִִִָָָ�פ�ת�

.Á.�חטאנ אנחנ� 'אבל � י�ראל �ל �� ��הג� ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָה���י
�י�� עליה� �התו�ה עבר�ת ה���י. ע�ר וה�א ;' . .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אחר, ה���רי� �י�� עליה� �מתו�ה ח�זר � זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַה���רי�
אני פ�עי "�י ��אמר: �ת��בת�, ע�מד �ה�א �י על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא�

תמיד". נג�י וחטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע,

.Ëעבר�ת א�א מכ�רי�, ה���רי� י�� ולא ה���בה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאי�
�על א� אס�ר �בר �אכל מי �ג�� ל�ק��, אד� ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ��י�
לחבר�, אד� ��י� עבר�ת אבל �ה�. וכ��צא אס�רה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�עילה
וכ��צא ��זל� א� חבר� את המק�ל א� �חבר� ח�בל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַ�ג��
ח�ב �ה�א מה לחבר� ���� עד לע�ל�, ל� נמחל אינ� � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�
צרי� ל�, ח�ב �ה�א ממ�� ל� �החזיר �י על א� ויר�ה�. ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל�,
את הקניט לא ואפ�� ל�; ��מחל מ��� ול�אל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַֹֹֹלר��ת�

ולפ�ע לפ�ס� צרי� �דברי�, א�א עד[להפציר]חבר� �� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
�ל ��רה ל� מביא � ל� למחל חבר� רצה לא ל�. ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ��מחל
לא מ���. �מב��י� �� �פ�געי� מרעיו, אד� �ני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ�ל�ה
מ�יח� רצה, לא ��לי�ית. �נ�ה ל� מביא לה�, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹנתר�ה
� ר�� היה וא� הח�טא. ה�א מחל, ��א וזה ל�; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹוה�ל�

ל�. ��מחל עד �עמי�, אל� אפ�� �בא ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹה�ל�

.Èיהיה א�א ית��ס, ולא אכזרי להי�ת לאד� �אס�ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפי
הח�טא מ��� ��ב�� �ב�עה לכעס, וק�ה לרצ�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנ�ח
ל� הצר ואפ�� חפצה; �בנפ� �ל� �לב מ�חל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע �ל �ר�� ה�א וזה י�ר. ולא י�� לא הר�ה, ל� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
א�א ,�� אינ� לב ערלי ה��י� אבל ה�כ��. ול�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָי�ראל,

על[כעסו]"ועברת� א�מר ה�א וכ� נצח"; �מרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא � "וה�בעני� נת��ס�: ולא מחל� ��א לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹה�בע�ני�,

ה�ה". י�ראל ְְִִֵֵֵָָמ�ני

.‡Èמחילה מ��� ��ב�� קד� חבר� �מת לחבר�, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהח�טא
וא�מר קבר�, על �מעמיד� אד� �ני ע�רה מביא �ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
�ע�יתי זה ולפל�ני י�ראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניה�:

וכ�' �� לאל� לי�ר�יו; יחזיר� ממ��, ל� ח�ב היה וא� . ְְְְְִִַַָָָָָָָֹ
ויתו�ה. �י�, �בית י�יח�� � י�ר� ל� י�דע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ג ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

מי‡. וע�נ�ת: זכ��ת ל� י� האד�, מ�ני ואחד אחד ֲִַ�ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ל
על יתר�ת �ע�נ�תיו �מי צ�יק; ע�נ�תיו, על יתר�ת ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ�ְֶ��כ��תיו
הי� א� � ה�דינה וכ� �ינ�ני. למחצה, מחצה ר�ע; ְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְזכ��תיו,

וא� צ�קת; ז� הרי ע�נ�תיה�, על מר��ת י��ביה �ל ְֲֲִֵֵֶֶֶַַ�ְְֶָָ�ְזכ��ת
.��� הע�ל� �ל וכ� ר�עה. ז� הרי מר�י�, ע�נ�תיה� �ְְֲִֵֵָָָָָ�ְֲֵֶָהי�

מת·. ה�א מ�ד � זכ��תיו על מר�י� �ע�נ�תיו ִֵָָ�ְִַ�ְֲֶָָָאד�
�ע�נ�תיה מדינה וכ� ע�נ�". רב "על ��אמר: ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�ר�ע�,
�י ועמרה סד� "זעקת ��אמר: א�בדת, היא מ�ד � ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ְמר�י�
מ�ד � מר�י� ע�נ�תיה� הי� א� ,��� הע�ל� �ל וכ� ִִָ�ְֲִֵֶָ�ְֵָָָָָר�ה".
האד�". רעת ר�ה �י ה' "ו�רא ��אמר: נ�חתי�, ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�
�דל�: לפי א�א והע�נ�ת, ה�כ��ת מני� לפי אינ� זה ְְְֲִֶָָָָ�ְְְְִִִֵֶַַו���ל
�� נמצא "יע� ��אמר: ע�נ�ת, ��ה �נגד �היא זכ�ת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָי�
��אמר: זכ��ת, ��ה �נגד �ה�א ע�� וי� ט�ב"; ֱֶֶַ�ְְְֵֶֶֶַָָָָ�בר
א�א ��קלי� ואי� הר�ה". ט�בה יא�ד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וח�טא

ע�רכי� היא� ה��דע וה�א �ע�ת, אל �ל [שוקלי�]�דע�� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
הע�נ�ת. �נגד ְֲֶֶָ�ְַה�כ��ת

ותהה‚. �ע�ה, ה�צו�ת על ��ח� מי על[התחרט]�ל ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא א�לי �ע��ת�? ה�על�י '�מה �ל��: ואמר ְְְֲִִִַַַַַָָָֹ�ְַה�כ��ת,
ל� מז�ירי� ואי� ,��� את א�ד זה הרי � א�ת�'! ְְִִֵַָ�ֲִִִֵֵֶֶָָע�יתי
ת�יל�� לא ה��יק "צדקת ��אמר: �ע�ל�, זכ�ת ���ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
��� הרא��נ�ת. על �ת�הה א�א זה, אי� ר�ע�"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ�י��
�כל �� � מיתת� ��עת �זכ��תיו אד� ע�נ�ת ְְִִַָָָָ�ְְֲִֶָָ���קלי�
ע� הע�ל� מ�אי ואחד אחד �ל ע�נ�ת ��קלי� ו�נה, ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ�נה
צ�יק, ��מצא מי ה�נה: רא� �ל ט�ב �י�� ְְִִִֶֶַַָָָָֹ�ְזכ��תיו
וה�ינ�ני, למיתה. נח�� ר�ע, ��מצא �מי לח�י�; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנח��
נח�� ���בה, ע�ה א� ה���רי�: י�� עד ל� ְְִִִִֶַַָָָָ��לי�

למיתה. נח�� לאו, וא� ְְְְִִִֶַָָָלח�י�;

ה�ת�ב„. �זרת ה�נה �רא� ��פר ��קיעת �י על ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹא�
והקיצ� מ�נתכ�, י�ני� ע�ר� ע�ר� �ל�מר: ,�� י� רמז �ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
�ת��בה, וחזר� �מע�יכ� וח��� מ�ר�מתכ�; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנר�מי�
ה�מ�, �הבלי האמת את ה��כחי� א�� ��ראכ�. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכר�

י�עיל[מתמסרי�]ו��גי� לא א�ר וריק �הבל �נת� �ל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
�רכיכ� והיטיב� לנפ��תיכ�, ה�יט� � י�יל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
�מח�ב�� הרעה, �ר�� מ�� אחד �ל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מעלליכ�;
�ל עצמ� ��ראה אד� �ל צרי� לפיכ�, ט�בה. לא ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹא�ר
הע�ל� �ל וכ� ח�ב, וחצי� ז�אי חצי� �א�� ,��� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�ַָָה�נה
הרי � אחד חטא חטא ח�ב; וחצי� ז�אי חצי� ,(���)�ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ
וגר� ח�בה, לכ� ��� הע�ל� �ל את והכריע עצמ� ְְַַָָ�ְְְְִִִִֶַַַָָָהכריע
עצמ� את הכריע הרי � אחת מצוה ע�ה ה�חתה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלה�
���עה לה� וגר� זכ�ת, לכ� ��� הע�ל� �ל את ְְְְֶַַָָָ�ְְִִֶַָָָוהכריע
���ק זה � ע�ל�" יס�ד "וצ�יק, ��אמר: ה�א זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוה�לה.
זה, עני� �מ�ני וה�יל�. ��� הע�ל� �ל את הכריע ְְְִִִִֵֶָ�ְְִִֶַַָָָעצמ�,
ט�בי� �במע�י� �צדקה להר��ת י�ראל �ית �ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהג�
מ�ל יתר ה���רי�, י�� ועד ה�נה מרא� �מצו�ת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
א��, ימי� �ע�רת ��ילה לק�� ��� ונהג� ה�נה. ְֲִֵֶֶַַַָָָָ�ְְֲַָָָימ�ת
����י� ודברי �חנ�ני� �דברי �נס��ת �ב�י ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ�להת��ל

ה���.[מוסר] ��א�ר ֵֶַַעד

מח�בי�‰. אי� זכ��תיו, ע� אד� ע�נ�ת ���קלי� ְְִֵַָ�ְְְֲִִֶָָָָ��עה
ואיל�. מ�לי�י א�א �ני, ולא �� �חטא ע�� �ח�ת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו
� זכ��תיו על מר�י� ואיל� מ�לי�י ע�נ�תיו נמצא� ָ�ְִַ�ְְְְֲִִִִִֵָָָא�
וא� ה�ל. על א�ת� ודני� מצטרפי�, הע�נ�ת �ני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹא�ת�



נג wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq c"i ycew zay -

�צ��ר אבל �יחיד; אמ�רי�? �ברי� ��ה קר�ב". ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ�הי�ת�
נעני�, ה� �ל� �לב וצ�עקי� ���בה �ע��י� זמ� �ל �ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנ� �כל אלהינ�, "�ה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹ��אמר:

.Ê,�לר�י� ליחיד ל�ל, ���בה זמ� ה�א � ה���רי� ְְְְִִִִַַַַָָֹי��
ק� ח�בי�[גמר]וה�א לפיכ�, לי�ראל; �סליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

�לה ���בה לע��ת �מצותה�ל ה���רי�. �י�� תו��ת ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ
��אכל, קד� ה��� מערב ��תחיל � ה���רי� י�� ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹו��י
�התו�ה �י על וא� ��תו�ה. קד� ��ע�דה יחנק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א
ערבית; ה���רי� י�� �לילי �מתו�ה ח�זר ��אכל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹקד�
�בנעילה. �במנחה, �במ�ס�, ��חרית, �מתו�ה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוח�זר
�אמצע צ��ר, ��ליח �פ�ת�; אחר יחיד, מתו�ה? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהיכ�

רביעית. �ברכה ְְְִִִִָָָ�פ�ת�

.Á.�חטאנ אנחנ� 'אבל � י�ראל �ל �� ��הג� ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָה���י
�י�� עליה� �התו�ה עבר�ת ה���י. ע�ר וה�א ;' . .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אחר, ה���רי� �י�� עליה� �מתו�ה ח�זר � זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַה���רי�
אני פ�עי "�י ��אמר: �ת��בת�, ע�מד �ה�א �י על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא�

תמיד". נג�י וחטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע,

.Ëעבר�ת א�א מכ�רי�, ה���רי� י�� ולא ה���בה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאי�
�על א� אס�ר �בר �אכל מי �ג�� ל�ק��, אד� ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ��י�
לחבר�, אד� ��י� עבר�ת אבל �ה�. וכ��צא אס�רה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�עילה
וכ��צא ��זל� א� חבר� את המק�ל א� �חבר� ח�בל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַ�ג��
ח�ב �ה�א מה לחבר� ���� עד לע�ל�, ל� נמחל אינ� � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�
צרי� ל�, ח�ב �ה�א ממ�� ל� �החזיר �י על א� ויר�ה�. ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל�,
את הקניט לא ואפ�� ל�; ��מחל מ��� ול�אל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַֹֹֹלר��ת�

ולפ�ע לפ�ס� צרי� �דברי�, א�א עד[להפציר]חבר� �� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
�ל ��רה ל� מביא � ל� למחל חבר� רצה לא ל�. ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ��מחל
לא מ���. �מב��י� �� �פ�געי� מרעיו, אד� �ני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ�ל�ה
מ�יח� רצה, לא ��לי�ית. �נ�ה ל� מביא לה�, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹנתר�ה
� ר�� היה וא� הח�טא. ה�א מחל, ��א וזה ל�; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹוה�ל�

ל�. ��מחל עד �עמי�, אל� אפ�� �בא ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹה�ל�

.Èיהיה א�א ית��ס, ולא אכזרי להי�ת לאד� �אס�ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפי
הח�טא מ��� ��ב�� �ב�עה לכעס, וק�ה לרצ�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנ�ח
ל� הצר ואפ�� חפצה; �בנפ� �ל� �לב מ�חל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע �ל �ר�� ה�א וזה י�ר. ולא י�� לא הר�ה, ל� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
א�א ,�� אינ� לב ערלי ה��י� אבל ה�כ��. ול�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָי�ראל,

על[כעסו]"ועברת� א�מר ה�א וכ� נצח"; �מרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא � "וה�בעני� נת��ס�: ולא מחל� ��א לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹה�בע�ני�,

ה�ה". י�ראל ְְִִֵֵֵָָמ�ני

.‡Èמחילה מ��� ��ב�� קד� חבר� �מת לחבר�, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהח�טא
וא�מר קבר�, על �מעמיד� אד� �ני ע�רה מביא �ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
�ע�יתי זה ולפל�ני י�ראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניה�:

וכ�' �� לאל� לי�ר�יו; יחזיר� ממ��, ל� ח�ב היה וא� . ְְְְְִִַַָָָָָָָֹ
ויתו�ה. �י�, �בית י�יח�� � י�ר� ל� י�דע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ג ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

מי‡. וע�נ�ת: זכ��ת ל� י� האד�, מ�ני ואחד אחד ֲִַ�ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ל
על יתר�ת �ע�נ�תיו �מי צ�יק; ע�נ�תיו, על יתר�ת ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ�ְֶ��כ��תיו
הי� א� � ה�דינה וכ� �ינ�ני. למחצה, מחצה ר�ע; ְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְזכ��תיו,

וא� צ�קת; ז� הרי ע�נ�תיה�, על מר��ת י��ביה �ל ְֲֲִֵֵֶֶֶַַ�ְְֶָָ�ְזכ��ת
.��� הע�ל� �ל וכ� ר�עה. ז� הרי מר�י�, ע�נ�תיה� �ְְֲִֵֵָָָָָ�ְֲֵֶָהי�

מת·. ה�א מ�ד � זכ��תיו על מר�י� �ע�נ�תיו ִֵָָ�ְִַ�ְֲֶָָָאד�
�ע�נ�תיה מדינה וכ� ע�נ�". רב "על ��אמר: ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�ר�ע�,
�י ועמרה סד� "זעקת ��אמר: א�בדת, היא מ�ד � ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ְמר�י�
מ�ד � מר�י� ע�נ�תיה� הי� א� ,��� הע�ל� �ל וכ� ִִָ�ְֲִֵֶָ�ְֵָָָָָר�ה".
האד�". רעת ר�ה �י ה' "ו�רא ��אמר: נ�חתי�, ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�
�דל�: לפי א�א והע�נ�ת, ה�כ��ת מני� לפי אינ� זה ְְְֲִֶָָָָ�ְְְְִִִֵֶַַו���ל
�� נמצא "יע� ��אמר: ע�נ�ת, ��ה �נגד �היא זכ�ת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָי�
��אמר: זכ��ת, ��ה �נגד �ה�א ע�� וי� ט�ב"; ֱֶֶַ�ְְְֵֶֶֶַָָָָ�בר
א�א ��קלי� ואי� הר�ה". ט�בה יא�ד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וח�טא

ע�רכי� היא� ה��דע וה�א �ע�ת, אל �ל [שוקלי�]�דע�� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
הע�נ�ת. �נגד ְֲֶֶָ�ְַה�כ��ת

ותהה‚. �ע�ה, ה�צו�ת על ��ח� מי על[התחרט]�ל ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא א�לי �ע��ת�? ה�על�י '�מה �ל��: ואמר ְְְֲִִִַַַַַָָָֹ�ְַה�כ��ת,
ל� מז�ירי� ואי� ,��� את א�ד זה הרי � א�ת�'! ְְִִֵַָ�ֲִִִֵֵֶֶָָע�יתי
ת�יל�� לא ה��יק "צדקת ��אמר: �ע�ל�, זכ�ת ���ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
��� הרא��נ�ת. על �ת�הה א�א זה, אי� ר�ע�"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ�י��
�כל �� � מיתת� ��עת �זכ��תיו אד� ע�נ�ת ְְִִַָָָָ�ְְֲִֶָָ���קלי�
ע� הע�ל� מ�אי ואחד אחד �ל ע�נ�ת ��קלי� ו�נה, ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ�נה
צ�יק, ��מצא מי ה�נה: רא� �ל ט�ב �י�� ְְִִִֶֶַַָָָָֹ�ְזכ��תיו
וה�ינ�ני, למיתה. נח�� ר�ע, ��מצא �מי לח�י�; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנח��
נח�� ���בה, ע�ה א� ה���רי�: י�� עד ל� ְְִִִִֶַַָָָָ��לי�

למיתה. נח�� לאו, וא� ְְְְִִִֶַָָָלח�י�;

ה�ת�ב„. �זרת ה�נה �רא� ��פר ��קיעת �י על ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹא�
והקיצ� מ�נתכ�, י�ני� ע�ר� ע�ר� �ל�מר: ,�� י� רמז �ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
�ת��בה, וחזר� �מע�יכ� וח��� מ�ר�מתכ�; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנר�מי�
ה�מ�, �הבלי האמת את ה��כחי� א�� ��ראכ�. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכר�

י�עיל[מתמסרי�]ו��גי� לא א�ר וריק �הבל �נת� �ל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
�רכיכ� והיטיב� לנפ��תיכ�, ה�יט� � י�יל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
�מח�ב�� הרעה, �ר�� מ�� אחד �ל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מעלליכ�;
�ל עצמ� ��ראה אד� �ל צרי� לפיכ�, ט�בה. לא ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹא�ר
הע�ל� �ל וכ� ח�ב, וחצי� ז�אי חצי� �א�� ,��� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�ַָָה�נה
הרי � אחד חטא חטא ח�ב; וחצי� ז�אי חצי� ,(���)�ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ
וגר� ח�בה, לכ� ��� הע�ל� �ל את והכריע עצמ� ְְַַָָ�ְְְְִִִִֶַַַָָָהכריע
עצמ� את הכריע הרי � אחת מצוה ע�ה ה�חתה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלה�
���עה לה� וגר� זכ�ת, לכ� ��� הע�ל� �ל את ְְְְֶַַָָָ�ְְִִֶַָָָוהכריע
���ק זה � ע�ל�" יס�ד "וצ�יק, ��אמר: ה�א זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוה�לה.
זה, עני� �מ�ני וה�יל�. ��� הע�ל� �ל את הכריע ְְְִִִִֵֶָ�ְְִִֶַַָָָעצמ�,
ט�בי� �במע�י� �צדקה להר��ת י�ראל �ית �ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהג�
מ�ל יתר ה���רי�, י�� ועד ה�נה מרא� �מצו�ת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
א��, ימי� �ע�רת ��ילה לק�� ��� ונהג� ה�נה. ְֲִֵֶֶַַַָָָָ�ְְֲַָָָימ�ת
����י� ודברי �חנ�ני� �דברי �נס��ת �ב�י ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ�להת��ל

ה���.[מוסר] ��א�ר ֵֶַַעד

מח�בי�‰. אי� זכ��תיו, ע� אד� ע�נ�ת ���קלי� ְְִֵַָ�ְְְֲִִֶָָָָ��עה
ואיל�. מ�לי�י א�א �ני, ולא �� �חטא ע�� �ח�ת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו
� זכ��תיו על מר�י� ואיל� מ�לי�י ע�נ�תיו נמצא� ָ�ְִַ�ְְְְֲִִִִִֵָָָא�
וא� ה�ל. על א�ת� ודני� מצטרפי�, הע�נ�ת �ני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹא�ת�
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� ואיל� �לי�י מע�� א�ר ע�נ�תיו �נגד זכ��תיו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ְְְִנמצא�
רא���[מוחלי�]מעבירי� רא��� ע�נ�תיו ["מוותרי�"�ל ֲֲִִִִַָָ

הראשונות] הפעמיי� רא���,על נח�ב �ה�לי�י לפי ;ְְְִִִִֶֶַָ
��בר רא���, ה�א הרי הרביעי וכ� ה�ני�; נמחל� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��בר
אמ�רי�? �ברי� ��ה ס�פ�. עד וכ� ה�לי�י; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָנמחל
ע� �ל�� �עמי� אל יפעל א�ה �ל "ה� ��אמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�יחיד,
��לי�י, ו�ני רא��� ע�� לה� ��לי� � ה���ר אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָ�בר".
לא אר�עה ועל י�ראל, ��עי �ל�ה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
לה� מח�בי� ז�, �ר� על לה� �כ��ח�בי� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָא�יב��".
ע�נ�ת מחצה �כלל היה א� � ה�ינ�ני� ואיל�. ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
חטאיו, �פי א�ת� �ני� � מע�ל� �פ�י� ה�יח ��א ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ��ה�
�ע�נ�תיה� הר�עי� �ל וכ� ה�א; לע�ל� חלק ל� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוי�
לע�ל� חלק לה� וי� ח�אתיה�, �פי א�ת� �ני� � ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ְמר�י�
� על א� ה�א, לע�ל� חלק לה� י� י�ראל ��ל יה�א; ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ייר�� לע�ל� צ�יקי�, ��� "וע�� ��אמר: � ְְִִִַָָ�ְְֱֵֶֶֶַַָ�חטא�
הע�ל� וה�א הח�י�; אר� �ל�מר: מ�ל, � ז� אר� ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאר�";
ה�א. לע�ל� חלק לה� י� הע�ל�, א��ת חסידי וכ� ֵֵֶֶַָָָָָָ�ְֲִֵֵַָה�א.

.Â�נכרתי א�א ה�א, לע�ל� חלק לה� �אי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוא��
�לע�למי לע�ל� וח�את� ר�ע� �דל על ונ��ני� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹוא�בדי�,
���רה, וה��פרי� והא�יק�ר�סי�, ה�יני�, ְְְִִִִִִֶַַַָָָע�למי�:
ה��אל, �ביאת וה��פרי� ה�תי�, �תח�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוה��פרי�
צ��ר, מ�רכי וה��ר�י� הר�י�, �מחטיאי ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ�ְְַוה���די�,

�יה�יקי� �פרהסיא רמה �יד עבר�ת [מל�והע��ה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ל��יהודה] ��א ה���ר על אימה �מ�ילי וה��סרי�, ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ערלת� וה���� הרע, ל��� �בעלי �מי�, ו��פכי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�מי�,
הוא] שמהול יכירו .[שלא

.Ê,��אל �� �אי� הא�מר 'מיני�': ה�קראי� ה� ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָחמ�ה
ה� אבל מנהיג, �� ��� והא�מר מנהיג; לע�ל� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָואי�
�ה�א א�א אחד, ר��� �� ��� והא�מר יתר; א� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ני�
וצ�ר רא��� לב�� �אינ� הא�מר וכ� �מ�נה; �בעל ���ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

מלי� להי�ת �די ז�לת�, אל�� הע�בד וכ� [יושר]ל�ל; ְְְֱִִֵֵֵֵַַָָֹ
מי�. ה�א א��, מחמ�ה אחד �ל הע�למי�. ר��� �בי� ֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ינ�

.Á�� �אי� הא�מר 'א�יק�ר�סי�': ה�קראי� ה� ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ל�ה
מ�ע �� ואי� �לל, ללב[חכמה]נב�אה מה��רא ���יע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והא�מר ר�נ�; מ�ה �ל נב�את� וה�כחי� האד�; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ני
א�� מ�ל�ה אחד �ל אד�. �ני מע�ה י�דע ה��רא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אי�
�אי� הא�מר ���רה: ה��פרי� ה� �ל�ה א�יק�ר�ס. ה� �ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
א� אחת, �בה אפ�� אחד, �ס�ק אפ�� � ה' מע� ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה��רה
וכ� ���רה; ��פר זה הרי עצמ�', מ�י אמר� 'מ�ה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר:
מ�ידיה והכחי� �ה, ��על ��רה והיא �פר���, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָה��פר

החלי�[חכמיה] �ה��רא והא�מר �בי��ס; צד�ק �ג�� ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
�י על א� ז�, ��רה �טלה �כבר אחרת, �מצוה ז� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה ה��צרי� �ג�� ה', מע� היתה אחד�היא �ל גרי�. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
���רה. ��פר � א�� ְִֵֵַָָֹמ�ל�ה

.Ëוהמ��ד אחת, לעברה המ��ד המ��די�: ה� ָ�ְְֲֵַַַַָָ�ְִַָ�ְְִֵַַ�ני�
�החזיק זה � אחת לעברה המ��ד .��� ה��רה ְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ְַָ�ְַָָלכל

והר�ל, �� ונת�רס� �זד��, עברה א�ת� לע��ת ְַ�ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָעצמ�
�עטנז לל�� �מיד �החזק �ג�� ה���ת, מ� היתה ְְְִִֵַַַָֹ�ְְֲִִֶַַָָאפ��
הע�ל� מ� ז� מצוה �טלה �א�� ונמצא �אה, לה�י� ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָא�
להכעיס ��ע�ה וה�א, �בר; לא�ת� מ��ד זה הרי � ְְְְֲִֶֶַַָָָ�ְְֲֵֶֶאצל�

בלבד] תאוותו למלאות ולא לכל[הקב"ה, והמ��ד .ְְַ�ְָָ
�מד ���זרי� ��עה ה��י� לדתי הח�זר �ג�� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָה��רה,
�ה� �י�ראל לה��ק ל� �צע 'מה ויאמר: �ה�, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹויד�ק
� ��יפה' ��ד� �א�� ��ד�ק ל� ט�ב ונר�פי�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�פלי�

.��� ה��רה לכל מ��ד זה ָ�ְַָָָ�ְֲֵֶהרי

.È,ד�ל� �דבר �החטיא אחד �יצד? הר�י� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחטיאי
אפ�� קל, �דבר �החטיא ואחד �בי��ס; וצד�ק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ�ירבע�
� ��חטא� עד אחרי� הא�נס ואחד ע�ה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלב�ל
א� זרה; עב�דה ��עבד� עד י�ראל ה�רג �היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�מנ�ה,

�י��ע. � וה�יח� אחרי� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ�הטעה

.‡È,עבר�ת עבר ��א �י על א� � צ��ר מ�רכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹה��ר�
ולא �כלל�, מצו�ת ע��ה ואינ� י�ראל מעדת נב�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�א
�דר�� ה�ל� א�א �תענית�, מתע�ה ולא �צרת� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנכנס
לע�ל� חלק ל� אי� � מה� אינ� �כא�� האר�, מ��יי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�אחד
�ע�ה �י� � �יה�יקי� רמה �יד עבר�ת הע��ה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָה�א.
וזה ה�א; לע�ל� חלק ל� אי� � חמ�ר�ת �ע�ה �י� ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָק��ת,
וג�ה מצח� �העז מ�ני ���רה', �ני� 'מג�ה ה�קרא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�א

��רה. מ�ברי �� ולא ְְִִֵָָָֹֹ�ניו

.·È�א להרג� ��י� �יד חבר� ה��סר ה��סרי�: ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ�ני�
א�ס �יד א� ��י� �יד חבר� ממ�� וה��סר [בעללה��ת�, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

ה�א.זרוע] לע�ל� חלק לה� אי� �ניה�, � �ג�י ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ה�א

.‚Èהר�דה זה � �מי� ל�� ��א ה���ר על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�ילי
לכב�ד וכ�נת� הר�ה, מ��� �פ�חדי� יראי� וה� �חזקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצ��ר
ה��י�. מלכי �ג�� �מי�, לכב�ד לא חפציו, וכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעצמ�

.„È�נינ�� א�� אנ�י� וע�רי� מאר�עה ואחד אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ל
לע� חלק לה� אי� י�ראל, �ה� �י על א� וי�� ה�א. ל� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�הרגיל חכמי� אמר� כ� �י על וא� מא��, ק��ת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעבר�ת
�לה�הר מה� להתרחק �די ה�א, לע�ל� חלק ל� אי� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�
�כ��י, לחבר� וה��רא חבר�, את המכ�ה ה�: וא�� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמה�.
חבר�, �קל�� וה�ת��ד �ר�י�, חבר� �ני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָוה�ל�י�
את והמב�ה ר��תיו, והמב�ה חכמי�, �למידי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהמב�ה
אמ�רי�, �ברי� ��ה ה�ד�י�. את והמח�ל ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָה��עד�ת,
�לא ���ת ה�א? לע�ל� חלק ל� אי� מא�� אחד ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��ל
� ���בה �על וה�א �מת מר�ע�, �ב א� אבל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָ���בה.
�פני �ע�מד �בר ל� �אי� ה�א; הע�ל� מ�ני זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
י� � �ב �באחר�נה ימיו, �ל �ע�ר �פר אפ�� ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָה���בה.
לרח�ק �ל�� "�ל�� ��אמר: ה�א, לע�ל� חלק ְֱֵֶֶֶַַָָָָָָל�
וה���עי� הר�עי� �ל �רפאתיו". � ה' אמר ְְְְְִִִַַַָָָָָָול�ר�ב,
�י� �גל�י �י� �ת��בה, �חזר� �ה� וכ��צא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְְַוהמ��די�

�מטמ�נ��ת ��אמר:[בסתר]�חזר� א�ת�, מק�לי� � ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָ
�הרי ה�א, ��בב �עדי� �י על א� ��בבי�"; �ני� ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ"��ב�
�ת��בה. א�ת� מק�לי� � �גל�י ולא ח�זר �לבד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ��תר

�
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dXcw xtq¥¤§ª¨
�יאה, א��רי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �ל�, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכ�תיו

�חיטה. הלכ�ת אס�ר�ת, מאכל�ת ְְְֲֲִִִַָָהלכ�ת
.‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰מצו�ת ��ל�י� �בע �כלל� י� ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְְִִִֵֶַָָֹ

וזה תע�ה; לא מצו�ת ��ל�י� ו�� ע�ה, מצות אחת �ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
) הא�; על לבא ��א (א) �רט�: עלה�א לבא ��א ב) ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

א�ת �ת לבעל ��א (ד) אח�ת; לבעל ��א (ג) אב; ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹא�ת
(ז) �ת; לבעל ��א (ו) ה��; �ת לבעל ��א (ה) ְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹאב;
(ט) �ב��; א�ה ל�א ��א (ח) ה�ת; �ת לבעל ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
;��� �בת א�ה ל�א ��א (י) �נ�; �בת א�ה ל�א ְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
א�; אח�ת לבעל ��א (יב) אב; אח�ת לבעל ��א ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
א�ת לבעל ��א (יד) האב; אחי א�ת לבעל ��א ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אח�ת לבעל ��א (טז) אח; א�ת לבעל ��א (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹה��;
א�ה �ביא ��א (יח) �המה; ע� ל��ב ��א (יז) ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹא���;
לג��ת ��א (כ) זכר; ע� ל��ב ��א (יט) עליה; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�המה
��א (כב) האב; אחי ערות לג��ת ��א (כא) אב; ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹערות
��א (כד) נ�ה; לבעל ��א (כג) אי�; א�ת ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
��הל; �מ�אבי ע��ני יב�א ��א (כה) ���י�; ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהתח��
(כז) ��הל; מ�ב�א מצרי �לי�י ��ר להרחיק ��א ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹ(כו)
(כח) ��הל; מ�ב�א אד�מי �לי�י ��ר להרחיק ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ��א
(ל) ��הל; סריס יב�א ��א (כט) ��הל; ממזר יב�א ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ��א
י�א ��א (לא) וע��; ח�ה �המה אפ�� זכר, לסרס ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ��א
אלמנה, �ד�ל �ה� יבעל ��א (לב) אלמנה; �ד�ל ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֹ�ה�
�ת�לה �ד�ל �ה� ���א (לג) ק���י�; �לא ְְֲִִִִֵֶָָָֹֹאפ��
י�א ��א (לה) �ר��ה; �ה� י�א ��א (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹ�נער�ת�;
לאחת אד� יקרב ��א (לז) חללה; י�א ��א (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹז�נה;

�על. ��א ואפ�� הערי�ת, ֲֲִִֶַַָָָָֹמ�ל
.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰�וע�רי �מ�נה �כלל� י� ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ

לא מצו�ת וע�רי� ואר�ע ע�ה, מצו�ת אר�ע � ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹמצו�ת
וח�ה, �המה �סימני לב�ק (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹתע�ה;
הע��, �סימני לב�ק (ב) לטה�רה; טמאה �י� ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלהב�יל
�גי�, �סימני לב�ק (ג) לטה�ר; טמא �י� ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלהב�יל
חגבי�, �סימני לב�ק (ד) לטה�ר; טמא �י� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלהב�יל
וח�ה �המה לאכל ��א (ה) לטה�ר; טמא �י� ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהב�יל
�גי� לאכל ��א (ז) טמא; ע�� לאכל ��א (ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה;
�ר� לאכל ��א (ט) הע��; �ר� לאכל ��א (ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאי�;
לאכל ��א (יא) האר�; רמ� לאכל ��א (י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹהאר�;
�ר� לאכל ��א (יב) לאר�; ���צא ה�ר�ת ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��לעת
���ר ליהנ�ת ��א (יד) נבלה; לאכל ��א (יג) ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹה�י�;
מ� אבר לאכל ��א (טז) טרפה; לאכל ��א (טו) ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹה�סקל;
�המה חלב לאכל ��א (יח) ;�� לאכל ��א (יז) ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהחי;

��ר לאכל ��א (כ) ה��ה; �יד לאכל ��א (יט) ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹטה�רה;
�ב�אה לח� לאכל ��א (כב) לב�ל�; ��א (כא) ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ�חלב;
לאכל ��א (כד) החד�; מ� קלי לאכל ��א (כג) ֱֱִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹחד�;
��א (כו) ערלה; לאכל ��א (כה) החד�; מ� ְְֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ�רמל
��א (כח) טבל; לאכל ��א (כז) ה�ר�; �לאי ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹלאכל

נס�. יי� ְִֵֶֶל���ת
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵָָָֹ

(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹע�ה,
�נ� ואת א�ת� ל�חט ��א (ב) יאכל; �� ואחר ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹל�חט,
הא� ל�ח ��א (ד) וע��; ח�ה �� לכ��ת (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ�י��

ה�ני�. על לקח� א� הא�, ל��ח (ה) ה�ני�; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
מה� � �בעי� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ו��י� ���י� ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹ�מ�נה

d`ltd xtq¥¤©§¨¨
הלכ�ת �ב�ע�ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה אר�ע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכ�תיו

וחרמי�. ערכי� הלכ�ת נזיר�ת, הלכ�ת ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרי�,
.˙BÚe·L ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ

�ר ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ��אע�ה, (א) ט�: ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
(ג) ל�וא; �מ� את ל�א ��א (ב) ל�קר; ��מ� ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלי�בע
ממ��; �פירת על לי�בע ��א (ד) �פ�ד��; לכ�ר ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ��א

�אמת. ��מ� לי�בע ְֱִִֶֶַָ(ה)
.ÌÈ¯„� ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י� � מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ

���מר (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצות ואחת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹע�ה,
(ג) �בר�; יחל ��א (ב) ��דר; �מ� ויע�ה �פתיו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹמ�צא
המפר� נדרי� הפר ה�א וזה ה�ב�עה, א� ה�דר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ���פר

��כתב. ְִֶַָָ���רה
.˙e¯ÈÊ� ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י� � מצו�ת ע�ר �כלל� י� ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ��מ�נה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹע�ה,
(ג) נזר�; ימי �ל �ער� יג�ח ��א (ב) �רע; ה�זיר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��ג�ל
��ה�; חמ� ואפ�� יי�, �ערבת ולא יי� ה�זיר י��ה ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ��א
(ו) צ��קי�; יאכל ��א (ה) לחי�; ענבי� יאכל ��א ֲִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(ד)
י�נס ��א (ח) ז�י�; יאכל ��א (ז) חרצ�י�; יאכל ְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹֹ��א
על ��ג�ח (י) ל�תי�; י��א ��א (ט) ה�ת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלאהל

�����א. א� נזיר�ת� ����לי� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָה�ר�נ�ת,
.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰�חמ � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ע�ה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹמצו�ת
�י� ה�א וזה ���רה, מפר� �א�ר אד� �ערכי לד�� ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ(א)
(ד) ��י�; ערכי �י� (ג) �המה; ערכי �י� (ב) אד�; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָערכי
י�כר ��א (ו) נכסיו; מחרי� �י� (ה) �ד�ת; ערכי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�י�

חר�. י�אל ��א (ז) ִֵֵֵֶֶֶָֹחר�;
� וע�רי� חמ� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה וחמ� ע�ה, מצו�ת מה� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹע�ר
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�יאה, א��רי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �ל�, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכ�תיו

�חיטה. הלכ�ת אס�ר�ת, מאכל�ת ְְְֲֲִִִַָָהלכ�ת
.‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰מצו�ת ��ל�י� �בע �כלל� י� ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְְִִִֵֶַָָֹ

וזה תע�ה; לא מצו�ת ��ל�י� ו�� ע�ה, מצות אחת �ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
) הא�; על לבא ��א (א) �רט�: עלה�א לבא ��א ב) ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

א�ת �ת לבעל ��א (ד) אח�ת; לבעל ��א (ג) אב; ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹא�ת
(ז) �ת; לבעל ��א (ו) ה��; �ת לבעל ��א (ה) ְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹאב;
(ט) �ב��; א�ה ל�א ��א (ח) ה�ת; �ת לבעל ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
;��� �בת א�ה ל�א ��א (י) �נ�; �בת א�ה ל�א ְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
א�; אח�ת לבעל ��א (יב) אב; אח�ת לבעל ��א ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
א�ת לבעל ��א (יד) האב; אחי א�ת לבעל ��א ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אח�ת לבעל ��א (טז) אח; א�ת לבעל ��א (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹה��;
א�ה �ביא ��א (יח) �המה; ע� ל��ב ��א (יז) ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹא���;
לג��ת ��א (כ) זכר; ע� ל��ב ��א (יט) עליה; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�המה
��א (כב) האב; אחי ערות לג��ת ��א (כא) אב; ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹערות
��א (כד) נ�ה; לבעל ��א (כג) אי�; א�ת ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
��הל; �מ�אבי ע��ני יב�א ��א (כה) ���י�; ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהתח��
(כז) ��הל; מ�ב�א מצרי �לי�י ��ר להרחיק ��א ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹ(כו)
(כח) ��הל; מ�ב�א אד�מי �לי�י ��ר להרחיק ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ��א
(ל) ��הל; סריס יב�א ��א (כט) ��הל; ממזר יב�א ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ��א
י�א ��א (לא) וע��; ח�ה �המה אפ�� זכר, לסרס ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ��א
אלמנה, �ד�ל �ה� יבעל ��א (לב) אלמנה; �ד�ל ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֹ�ה�
�ת�לה �ד�ל �ה� ���א (לג) ק���י�; �לא ְְֲִִִִֵֶָָָֹֹאפ��
י�א ��א (לה) �ר��ה; �ה� י�א ��א (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹ�נער�ת�;
לאחת אד� יקרב ��א (לז) חללה; י�א ��א (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹז�נה;

�על. ��א ואפ�� הערי�ת, ֲֲִִֶַַָָָָֹמ�ל
.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰�וע�רי �מ�נה �כלל� י� ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ

לא מצו�ת וע�רי� ואר�ע ע�ה, מצו�ת אר�ע � ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹמצו�ת
וח�ה, �המה �סימני לב�ק (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹתע�ה;
הע��, �סימני לב�ק (ב) לטה�רה; טמאה �י� ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלהב�יל
�גי�, �סימני לב�ק (ג) לטה�ר; טמא �י� ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלהב�יל
חגבי�, �סימני לב�ק (ד) לטה�ר; טמא �י� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלהב�יל
וח�ה �המה לאכל ��א (ה) לטה�ר; טמא �י� ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהב�יל
�גי� לאכל ��א (ז) טמא; ע�� לאכל ��א (ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה;
�ר� לאכל ��א (ט) הע��; �ר� לאכל ��א (ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאי�;
לאכל ��א (יא) האר�; רמ� לאכל ��א (י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹהאר�;
�ר� לאכל ��א (יב) לאר�; ���צא ה�ר�ת ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��לעת
���ר ליהנ�ת ��א (יד) נבלה; לאכל ��א (יג) ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹה�י�;
מ� אבר לאכל ��א (טז) טרפה; לאכל ��א (טו) ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹה�סקל;
�המה חלב לאכל ��א (יח) ;�� לאכל ��א (יז) ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהחי;

��ר לאכל ��א (כ) ה��ה; �יד לאכל ��א (יט) ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹטה�רה;
�ב�אה לח� לאכל ��א (כב) לב�ל�; ��א (כא) ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ�חלב;
לאכל ��א (כד) החד�; מ� קלי לאכל ��א (כג) ֱֱִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹחד�;
��א (כו) ערלה; לאכל ��א (כה) החד�; מ� ְְֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ�רמל
��א (כח) טבל; לאכל ��א (כז) ה�ר�; �לאי ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹלאכל

נס�. יי� ְִֵֶֶל���ת
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵָָָֹ

(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹע�ה,
�נ� ואת א�ת� ל�חט ��א (ב) יאכל; �� ואחר ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹל�חט,
הא� ל�ח ��א (ד) וע��; ח�ה �� לכ��ת (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ�י��

ה�ני�. על לקח� א� הא�, ל��ח (ה) ה�ני�; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
מה� � �בעי� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ו��י� ���י� ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹ�מ�נה

d`ltd xtq¥¤©§¨¨
הלכ�ת �ב�ע�ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה אר�ע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכ�תיו

וחרמי�. ערכי� הלכ�ת נזיר�ת, הלכ�ת ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרי�,
.˙BÚe·L ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ

�ר ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ��אע�ה, (א) ט�: ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
(ג) ל�וא; �מ� את ל�א ��א (ב) ל�קר; ��מ� ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלי�בע
ממ��; �פירת על לי�בע ��א (ד) �פ�ד��; לכ�ר ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ��א

�אמת. ��מ� לי�בע ְֱִִֶֶַָ(ה)
.ÌÈ¯„� ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י� � מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ

���מר (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצות ואחת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹע�ה,
(ג) �בר�; יחל ��א (ב) ��דר; �מ� ויע�ה �פתיו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹמ�צא
המפר� נדרי� הפר ה�א וזה ה�ב�עה, א� ה�דר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ���פר

��כתב. ְִֶַָָ���רה
.˙e¯ÈÊ� ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י� � מצו�ת ע�ר �כלל� י� ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ��מ�נה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹע�ה,
(ג) נזר�; ימי �ל �ער� יג�ח ��א (ב) �רע; ה�זיר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��ג�ל
��ה�; חמ� ואפ�� יי�, �ערבת ולא יי� ה�זיר י��ה ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ��א
(ו) צ��קי�; יאכל ��א (ה) לחי�; ענבי� יאכל ��א ֲִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(ד)
י�נס ��א (ח) ז�י�; יאכל ��א (ז) חרצ�י�; יאכל ְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹֹ��א
על ��ג�ח (י) ל�תי�; י��א ��א (ט) ה�ת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלאהל

�����א. א� נזיר�ת� ����לי� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָה�ר�נ�ת,
.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰�חמ � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ע�ה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹמצו�ת
�י� ה�א וזה ���רה, מפר� �א�ר אד� �ערכי לד�� ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ(א)
(ד) ��י�; ערכי �י� (ג) �המה; ערכי �י� (ב) אד�; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָערכי
י�כר ��א (ו) נכסיו; מחרי� �י� (ה) �ד�ת; ערכי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�י�

חר�. י�אל ��א (ז) ִֵֵֵֶֶֶָֹחר�;
� וע�רי� חמ� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה וחמ� ע�ה, מצו�ת מה� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹע�ר
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הלכ�ת �לאי�, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �בע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכ�תיו
הלכ�ת מע�ר�ת, הלכ�ת �ר�מ�ת, הלכ�ת ענ�י�, ְְְְְְֲִִִִִַַַמ�נ�ת
מ�נ�ת ��אר ���רי� הלכ�ת רבעי, ונטע �ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמע�ר

וי�בל. �מ�ה הלכ�ת ְְְִִֵָָ�ְ�ה�ה,
.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰וזה תע�ה; לא מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

לזרע ��א (ב) �לאי�; זרעי� לזרע ��א (א) �רט�: ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹה�א
�לאי�; �המה להר�יע ��א (ג) ��ר�; ירק א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ב�אה
��א (ה) �אחד; �המה �כלאי מלאכה לע��ת ��א ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ(ד)

�לאי�. ְְִִִַֹלל��
.ÌÈi�Ú ˙B�zÓ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� י� ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַֹ�בע
לה�יח (ג) ה�אה; יכ�ה ��א (ב) �אה; לה�יח (א) ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�רט�:
(ו) ��ר�; ע�לל�ת לעזב (ה) ה�קט; יל�ט ��א (ד) ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹלקט;
יל�ט ��א (ח) ה�ר�; �רט לעזב (ז) ה�ר�; יע�לל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ��א
לקחת י��ב ��א (י) ה�כחה; לה�יח (ט) ה�ר�; ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�רט
צדקה ל�� (יב) לענ�י�; מע�ר להפרי� (יא) ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָה�כחה;

העני. על לבב� יא�� ��א (יג) יד; ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ�מ�ת
.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰�י�� � מצו�ת �מ�נה �כלל� י� ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ

(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצו�ת
(ג) מע�ר; �ר�מת להפרי� (ב) �ד�לה; �ר�מה ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָלהפרי�
על יפרי� א�א לזה, זה �מע�ר�ת �ר�מ�ת יק�י� ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ��א
אפ�� יאכל ��א (ה) �ר�מה; זר יאכל ��א (ד) ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹה�דר;
�ר�מה; ערל יאכל ��א (ו) �ר�מה; �כיר� א� �ה� ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ���ב
חללה �אכל ��א (ח) �ר�מה; טמא �ה� יאכל ��א ְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ(ז)

המ מ� ולא ה�ד�י�.�ר�מה, מ� �ר� ְְֳִִִַַָָָֹ
.¯NÚÓ ˙BÎÏ‰מע�ר להפרי� והיא � אחת ע�ה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַ

ללו��. ול�נ� ה�ריעה, מ�ני ו�נה �נה �כל ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָרא���
.ÈÚ·¯ ÚË�Â È�L ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ע�� �כלל� י� ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְִֵֵַָָ

וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת �ל� � ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹֹמצו�ת
לה�ציא ��א (ב) �ני; מע�ר להפרי� (א) �רט�: ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹה�א
(ג) וסיכה; ��ת�ה מאכילה ח�� האד�, צרכי ��אר ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָָָ�מיו
��א (ה) �אנינ�ת; לאכל� ��א (ד) �טמאה; לאכל� ְְְֲִֶֶַָָֹֹ�ְְְֶָֹ��א
לאכל ��א (ו) ליר��לי�; ח�� �ג� �ל �ני מע�ר ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלאכל
יצהר מע�ר לאכל ��א (ז) ליר��לי�; ח�� �יר�� ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹמע�ר
ודינ� קד�, ��� רבעי נטע להי�ת (ח) ליר��לי�; ְִֶֹ�ְְִִִִֶַַָָח��
(ט) �בר; לכל �ני �מע�ר לבעליו �יר��לי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלהאכל

ה�ע�ר. ו��י ְְֲִִֵַַַלהתו��ת
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙B�zÓ ¯‡L ÌÚ ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ
מצות ואחת ע�ה, מצו�ת �מ�נה � מצו�ת ��ע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָי�
���רי� להפרי� (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹלא
ח�� ���רי� ה�ה� יאכל ��א (ב) ל�ק��; ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ�להעל�ת�
ל�ה�; ח�ה להפרי� (ד) עליה�; לקר�ת (ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹליר��לי�;
רא�ית ל� ל�� (ו) ל�ה�; וקבה �לחיי� זר�ע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ(ה)
לפ��ת (ח) ל�ה�; �די�נ� ולתת ה�� �כ�ר לפ��ת (ז) ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹה�ז;
א� חמ�ר, �טר לער� (ט) ל�ה�; �די�נ� ולתת חמ�ר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ�טר

לפ��ת�. רצה ְִָָֹלא

.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰� מצו�ת ���י� ע�רי� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְְִִִִֵֶַָָ
ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ��ע
��א (ב) ��ביעית; מ�לאכה האר� ����ת (א) ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ�רט�:
האיל� עב�דת יעבד ��א (ג) ז�; ��נה האר� עב�דת ְֲֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹיעבד
��א (ה) ה��צרי�; �נגד ה�פיח יקצר ��א (ד) ז�; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��נה
���ציא מה ���מיט (ו) ה��צרי�; �נגד ה�זירי� ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹיבצר
ית�ע ולא י�� ��א (ח) הלואת�; �ל ���מיט (ז) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהאר�;
��א �די ה�מ�ה קד� מ�הלו�ת י�נע ��א (ט) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹה�וה;
�נת לק�� (יא) �בע; �בע �ני� לס�ר (י) ממ�נ�; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיא�ד
לצאת �די לת�רי �ע�ירי ���פר לתקע (יב) ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹחמ�י�;
��א (יד) ז�; ��נה אדמה �עבד ��א (יג) חפ�י�; ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹעבדי�
�נגד נזיריה יבצר ��א (טו) ה��צרי�; �נגד ספיחיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹיקצר
�דה �י� וה�א ז�, ��נה לאר� �א�ה ל�� (טז) ְְְִֵֶָָָָָ�ְְִִֵַה��צרי�;
(יח) לצמית�ת; האר� ��כר ��א (יז) מקנה; ��דה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ�ֲאח�ה
�אר� לוי �בט �ל ינחל ��א (יט) ח�מה; ערי ��י ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�י�
��א (כ) �ה; ל�בת מ�נה ערי� לה� נ�תני� א�א ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹי�ראל,
ל�בת ערי� ללו�� ל�� (כא) ���ה; חלק לוי �בט ְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָי�ח
��אלי� א�א עריה�, מגר� י�כר ��א (כב) ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�מגר�יה�;

ה��בל. לאחר �י� ה��בל לפני �י� ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָלע�ל�
� ו��י� �בע זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָנמצא�
לא מצו�ת ��ל�י� ו�בע ע�ה, מצו�ת �ל�י� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹמה�

ֲֶַתע�ה.
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ה�חירה, �ית הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ��ע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכ�תיו
ה�ק��, �יאת הלכ�ת ,�� והע�בדי� ה�ק�� �לי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכ�ת
הלכ�ת ה�ר�נ�ת, מע�ה הלכ�ת מז�ח, א��רי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכ�ת
עב�דת הלכ�ת ה�ק��י�, �ס�לי הלכ�ת �מ�ספי�, ְְֲִִַָ�ְְְִִִִֵַָ�מידי�

מעילה. הלכ�ת ה���רי�, ְְִִִִַָי��
.‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ל�י� � מצו�ת �� �כלל� � ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ

�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�ל� ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹמצו�ת
��א (ג) �זית; ה�ז�ח לבנ�ת ��א (ב) מק��; לבנ�ת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ(א)
ל�מר (ה) ה�ק��; מ� ליראה (ד) עליו; �מעל�ת ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָֹלעל�ת
ה�ק��. �מירת לה��ית ��א (ו) סביב; ה�ק�� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹאת

.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏk ˙BÎÏ‰�כלל� י� ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒְִֵָָ
מצו�ת ��מ�נה ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת ע�רה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַאר�ע
(ב) ה��חה; �מ� לע��ת (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹלא
��א (ד) מ���; לס�� ��א (ג) �מ�ה�; לע��ת ֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹ��א
מז�ח על להקטיר ��א (ה) ה�טרת; �מת�נת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֹֹֹלע��ת
(ז) ה�ת�; על האר�� ל�את (ו) ה�טרת; מ� ח�� ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה�טרת
(ט) ��ק��; ה�וי ��עבד (ח) מ���; ה��י� יס�ר� ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
ה�ה� לק�� (י) ��ק��; חבר� �מלאכת אחד יע�ה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
(יב) �רגלי�; �ו�ת ה��מר�ת �ל ��הי� (יא) ְְְֲִִִֶַָָָָָָָלעב�דה;
(יד) ה�עיל; י�רע ��א (יג) לעב�דה; �ה�ה �גדי ְֲִִֶַַָָָָֹ�ְְְִִֵֹלל��

האפ�ד. מעל הח�� י�ח ִֵֵֶֶַַַָֹֹ��א
.Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰מצו�ת ע�רה חמ� �כלל� י� ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ��י �ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ
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��א (ב) ל�ק��; ���ר �ה� י�נס ��א (א) �רט�: ְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹה�א
קר�ע �ה� ל� י�נס ��א (ג) רא�; �ר�ע �ה� ל� ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹי�נס
��א (ה) ההיכל; אל עת �כל �ה� י�נס ��א (ד) ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ�גדי�;
מ� טמאי� ל��ח (ו) עב�דה; ��עת ה�ק�� מ� �ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹיצא
י�נס ��א (ח) ל�ק��; טמא י�נס ��א (ז) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹה�ק��;
י��� ��א (י) טמא; י��� ��א (ט) ה�ית; להר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא
י�נס ��א (יב) ורגליו; ידיו הע�בד לק�� (יא) י��; ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹטב�ל

ול�ז� להיכל מ�� (יד)�על מ��; �על יעבד ��א (יג) ח; ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ
זר. יעבד ��א (טו) ע�בר; מ�� �על יעבד ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ��א

.ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה אר�ע �כלל� י� ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וע�ר ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹאר�ע
��א (ב) �מימי�; ה�ר�נ�ת �ל להקריב (א) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ�רט�:
יזרק ��א (ד) י�חט; ��א (ג) ל�ז�ח; מ�� �על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלהק�י�
מ�� �על יקריב ��א (ו) חל��; יקטיר ��א (ה) ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹ�מ�;
(ח) ה��י�; �קר�נ�ת אפ�� מ��, �על יקריב ��א (ז) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹע�בר;
(י) ה�ק��י�; �ס�לי לפ��ת (ט) ��ד�י�; מ�� יטיל ְִָ�ְְֳִִִֵֶַַָָֹ��א
ה�קרא ה�א זה זמ� וקד� והלאה. ה�מיני מ��� ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹלהקריב
אתנ� להקריב ��א (יא) א�ת�; מקריבי� ואי� זמ�, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ�ְמח�ר
�ל למלח (יג) �דב�; �א�ר להקטיר ��א (יב) ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹ�מחיר;

ה�ר�נ�ת. מעל �לח לה��ית ��א (יד) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹה�ר�נ�ת;
.˙B�a¯w‰ ‰NÚÓ ˙BÎÏ‰�וע�רי �ל� �כלל� י� ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ע�ר � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצו�ת
�מע�יה הע�לה לע��ת (א) �רט�: ה�א וזה ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָתע�ה;
סדר (ג) הע�לה; ��ר לאכל ��א (ב) ה�דר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה�ת�בי�
(ה) ה�נימית; הח�את מ��ר לאכל ��א (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהח�את;
��אכל� (ז) הא��; סדר (ו) הע��; �ח�את יב�יל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
יאכל�� ��א (ח) ��ק��; קד�י� קד�י ��ר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹה�הני�
סדר (י) קד�י�; מ�ד�י זר יאכל ��א (ט) לעזרה; ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹח��
זריקת קד� ק�י� קד�י� ��ר לאכל ��א (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹה�למי�;
ה�ת�בי� מע�יה �סדר מנחה �ל לע��ת (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�מי�;
��א (יד) ח�טא; מנחת על �מ� י�י� ��א (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ���רה;
��א (טז) �ה�; מנחת �אכל ��א (טו) לב�נה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹי��
מנח�ת; �ירי ה�הני� ��אכל� (יז) חמ�; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�אפה
��א (יט) ;�� ��גע �רגל ונדב�תיו נדריו �ל ��ביא ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ(יח)
(כ) �ה�; ח�ב �ה�א �ברי� ��אר ונדב�תיו נדריו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיאחר

� ה�ר�נ�ת �ל קד�ילהקריב להביא (כא) ה�חירה; בית ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
קר�נ�ת ל�חט ��א (כב) ה�חירה; לבית לאר� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹח�צה

לעזרה. ח�� קר�� להקריב ��א (כג) לעזרה; ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹח��
.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰מצו�ת ע�רה ��ע �כלל� י� ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְְִִֵֵֶַָָ

וזה תע�ה; לא מצות ואחת ע�ה, מצו�ת ע�רה �מ�נה �ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
(ב) ע�ל�ת; י�� �כל �ב�י� �ני להקריב (א) �רט�: ְְְְְְִִֵַָָָָה�א
(ד) לכ��ת�; ��א (ג) י��; �כל ה�ז�ח על א� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלהדליק
י��; �כל קטרת להקטיר (ה) י��; �כל ה��� את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹלהרי�
מנחה �ד�ל �ה� ��קריב (ז) י��; �כל נר�ת להדליק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(ו)
�ב�י� �ני לה�סי� (ח) 'חב�י�'; ה�קראת והיא י��, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ�כל
רא�י מ�ס� (י) ה�ני�; לח� לע��ת (ט) ���ת; ְֲִֵֶֶַַַַָָָע�ל�ת
ה�נ�פה; עמר להקריב (יב) ה�סח; מ�ס� (יא) ְְְֳִִֶֶַַַַַָָֹחד�י�;

הקרבת מ��� �ב�ע�ת �בעה ואי� אי� �ל לס�ר ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(יג)
ע� ה�ח� ��י להביא (טו) עצרת; מ�ס� (יד) ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהעמר;
מ�ס� (טז) עצרת; �י�� ה�ח� �גלל ה�א�ת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָה�ר�נ�ת
(יט) החג; מ�ס� (יח) צ��; י�� מ�ס� (יז) ה�נה; ֶַַַָָָֹרא�

עצרת. �מיני ְֲִִֶֶַמ�ס�
.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰� מצו�ת �מ�נה �כלל� י� ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ��י
(ב) מ��; �ה� �ה�ל א� ��פסל� קד�י� לאכל ��א ֶַָ�ְְֱִִֶֶֶֶָָֹֹ(א)
(ד) זמ��; לאחר קד�י� י�תיר ��א (ג) ���ל; לאכל ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
(ו) ��טמא�; קד�י� יאכל ��א (ה) נ�תר; יאכל ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ��א
ה��תר; את ל�ר� (ז) ה�ד�י�; ��טמא אד� יאכל ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ��א

ה�מא. את ל�ר� ְִֵֶַָֹ(ח)
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰והיא � אחת ע�ה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ

��ת�ב �מ� ה�דר על ��� ה���רי� י�� מע�ה ְֵֶֶַַָָ�ֲֲִִֵֶֶַַַ��ע�ה
ה�עיר ו���ח וה���יי� ה�ר�נ�ת מ�ת, אחרי ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ�פר�ת

העב�דה. ְֲָָָ��אר
.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ל��� (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹע�ה,
�י� ה�א וזה וקר��, חמ� �ת�ספת חטא א�ר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה��על
ה�ד�י�. לגזז ��א (ג) �קד�י�; לעבד ��א (ב) ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹה��על;
� ו�ל� מאה זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנמצא�
מצו�ת וחמ�י� ו�� ע�ה, מצו�ת ואר�עי� �בע ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמה�

תע�ה. ֲֶַֹלא
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הלכ�ת �סח, קר�� הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ,�� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכ�תיו
מח�רי הלכ�ת �גג�ת, הלכ�ת �כ�ר�ת, הלכ�ת ְֵ�ְְְְְְֲִִִִָָחגיגה,

�מ�רה. הלכ�ת ְְִַָָָ��רה,
.ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה �� �כלל� י� ƒ¿»¿«∆«ְְְִִֵֵֵֶָָ

וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ���י� ע�ה, מצו�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאר�ע
א�ת� לז�ח ��א (ב) �זמ��; ה�סח ל�חט (א) �רט�: ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹה�א
�ני; �סח ל�חט (ד) אמ�ריו; �לי� ��א (ג) החמ�; ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעל
ע�ר; חמ�ה �ליל �מר�ר מ�ה על ה�סח ��ר לאכל ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ(ה)
ע�ר חמ�ה �ליל �מר�ר מ�ה על �ני �סח ��ר לאכל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ו)
י�צא ��א (ח) �מב�ל; נא יאכל ��א (ז) ה�ני; ֵֶָֹ�ְִֵֶֶַַַָֹֹֹלחד�
מ��ד; מ��� יאכל ��א (ט) לחב�רה; ח�� ה�סח ָ�ְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹמ��ר
יאכל ��א (יא) �כיר; א� לת��ב מ��� יאכיל ��א ְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ(י)
עצ� י��ר ��א (יג) עצ�; �� י��ר ��א (יב) ערל; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹמ���
��א (טו) ל�קר; מ��� י�איר ��א (יד) �ני; ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ�פסח
חגיגת מ��ר י�איר ��א (טז) ל�קר; �ני מ�סח ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹי�איר

�לי�י. י�� עד ע�ר אר�עה ְְִִַַָָָָי��
.‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰מצו�ת אר�ע � מצו�ת �� �כלל� י� ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹע�ה,
ל�מח (ג) רגלי�; ��ל�ה לחג (ב) ה'; �ני את ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹלהרא�ת
�וי יעזב ��א (ה) ריק�; יראה ��א (ד) ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ�רגלי�;
הע� את להקהיל (ו) �רגלי�; מ�נ�תיו ל� ול�� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמ���ח�

�מ�ה. �מ�צאי ה���ת ְְִֵָָ�ְַַ�חג
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��א (ב) ל�ק��; ���ר �ה� י�נס ��א (א) �רט�: ְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹה�א
קר�ע �ה� ל� י�נס ��א (ג) רא�; �ר�ע �ה� ל� ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹי�נס
��א (ה) ההיכל; אל עת �כל �ה� י�נס ��א (ד) ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ�גדי�;
מ� טמאי� ל��ח (ו) עב�דה; ��עת ה�ק�� מ� �ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹיצא
י�נס ��א (ח) ל�ק��; טמא י�נס ��א (ז) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹה�ק��;
י��� ��א (י) טמא; י��� ��א (ט) ה�ית; להר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא
י�נס ��א (יב) ורגליו; ידיו הע�בד לק�� (יא) י��; ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹטב�ל

ול�ז� להיכל מ�� (יד)�על מ��; �על יעבד ��א (יג) ח; ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ
זר. יעבד ��א (טו) ע�בר; מ�� �על יעבד ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ��א

.ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה אר�ע �כלל� י� ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וע�ר ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹאר�ע
��א (ב) �מימי�; ה�ר�נ�ת �ל להקריב (א) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ�רט�:
יזרק ��א (ד) י�חט; ��א (ג) ל�ז�ח; מ�� �על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלהק�י�
מ�� �על יקריב ��א (ו) חל��; יקטיר ��א (ה) ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹ�מ�;
(ח) ה��י�; �קר�נ�ת אפ�� מ��, �על יקריב ��א (ז) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹע�בר;
(י) ה�ק��י�; �ס�לי לפ��ת (ט) ��ד�י�; מ�� יטיל ְִָ�ְְֳִִִֵֶַַָָֹ��א
ה�קרא ה�א זה זמ� וקד� והלאה. ה�מיני מ��� ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹלהקריב
אתנ� להקריב ��א (יא) א�ת�; מקריבי� ואי� זמ�, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ�ְמח�ר
�ל למלח (יג) �דב�; �א�ר להקטיר ��א (יב) ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹ�מחיר;

ה�ר�נ�ת. מעל �לח לה��ית ��א (יד) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹה�ר�נ�ת;
.˙B�a¯w‰ ‰NÚÓ ˙BÎÏ‰�וע�רי �ל� �כלל� י� ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ע�ר � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצו�ת
�מע�יה הע�לה לע��ת (א) �רט�: ה�א וזה ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָתע�ה;
סדר (ג) הע�לה; ��ר לאכל ��א (ב) ה�דר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה�ת�בי�
(ה) ה�נימית; הח�את מ��ר לאכל ��א (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהח�את;
��אכל� (ז) הא��; סדר (ו) הע��; �ח�את יב�יל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
יאכל�� ��א (ח) ��ק��; קד�י� קד�י ��ר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹה�הני�
סדר (י) קד�י�; מ�ד�י זר יאכל ��א (ט) לעזרה; ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹח��
זריקת קד� ק�י� קד�י� ��ר לאכל ��א (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹה�למי�;
ה�ת�בי� מע�יה �סדר מנחה �ל לע��ת (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�מי�;
��א (יד) ח�טא; מנחת על �מ� י�י� ��א (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ���רה;
��א (טז) �ה�; מנחת �אכל ��א (טו) לב�נה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹי��
מנח�ת; �ירי ה�הני� ��אכל� (יז) חמ�; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�אפה
��א (יט) ;�� ��גע �רגל ונדב�תיו נדריו �ל ��ביא ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ(יח)
(כ) �ה�; ח�ב �ה�א �ברי� ��אר ונדב�תיו נדריו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיאחר

� ה�ר�נ�ת �ל קד�ילהקריב להביא (כא) ה�חירה; בית ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
קר�נ�ת ל�חט ��א (כב) ה�חירה; לבית לאר� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹח�צה

לעזרה. ח�� קר�� להקריב ��א (כג) לעזרה; ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹח��
.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰מצו�ת ע�רה ��ע �כלל� י� ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְְִִֵֵֶַָָ

וזה תע�ה; לא מצות ואחת ע�ה, מצו�ת ע�רה �מ�נה �ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
(ב) ע�ל�ת; י�� �כל �ב�י� �ני להקריב (א) �רט�: ְְְְְְִִֵַָָָָה�א
(ד) לכ��ת�; ��א (ג) י��; �כל ה�ז�ח על א� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלהדליק
י��; �כל קטרת להקטיר (ה) י��; �כל ה��� את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹלהרי�
מנחה �ד�ל �ה� ��קריב (ז) י��; �כל נר�ת להדליק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(ו)
�ב�י� �ני לה�סי� (ח) 'חב�י�'; ה�קראת והיא י��, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ�כל
רא�י מ�ס� (י) ה�ני�; לח� לע��ת (ט) ���ת; ְֲִֵֶֶַַַַָָָע�ל�ת
ה�נ�פה; עמר להקריב (יב) ה�סח; מ�ס� (יא) ְְְֳִִֶֶַַַַַָָֹחד�י�;

הקרבת מ��� �ב�ע�ת �בעה ואי� אי� �ל לס�ר ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(יג)
ע� ה�ח� ��י להביא (טו) עצרת; מ�ס� (יד) ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהעמר;
מ�ס� (טז) עצרת; �י�� ה�ח� �גלל ה�א�ת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָה�ר�נ�ת
(יט) החג; מ�ס� (יח) צ��; י�� מ�ס� (יז) ה�נה; ֶַַַָָָֹרא�

עצרת. �מיני ְֲִִֶֶַמ�ס�
.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰� מצו�ת �מ�נה �כלל� י� ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ��י
(ב) מ��; �ה� �ה�ל א� ��פסל� קד�י� לאכל ��א ֶַָ�ְְֱִִֶֶֶֶָָֹֹ(א)
(ד) זמ��; לאחר קד�י� י�תיר ��א (ג) ���ל; לאכל ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
(ו) ��טמא�; קד�י� יאכל ��א (ה) נ�תר; יאכל ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ��א
ה��תר; את ל�ר� (ז) ה�ד�י�; ��טמא אד� יאכל ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ��א

ה�מא. את ל�ר� ְִֵֶַָֹ(ח)
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰והיא � אחת ע�ה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ

��ת�ב �מ� ה�דר על ��� ה���רי� י�� מע�ה ְֵֶֶַַָָ�ֲֲִִֵֶֶַַַ��ע�ה
ה�עיר ו���ח וה���יי� ה�ר�נ�ת מ�ת, אחרי ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ�פר�ת

העב�דה. ְֲָָָ��אר
.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ל��� (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹע�ה,
�י� ה�א וזה וקר��, חמ� �ת�ספת חטא א�ר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה��על
ה�ד�י�. לגזז ��א (ג) �קד�י�; לעבד ��א (ב) ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹה��על;
� ו�ל� מאה זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנמצא�
מצו�ת וחמ�י� ו�� ע�ה, מצו�ת ואר�עי� �בע ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמה�

תע�ה. ֲֶַֹלא
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הלכ�ת �סח, קר�� הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ,�� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכ�תיו
מח�רי הלכ�ת �גג�ת, הלכ�ת �כ�ר�ת, הלכ�ת ְֵ�ְְְְְְֲִִִִָָחגיגה,

�מ�רה. הלכ�ת ְְִַָָָ��רה,
.ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה �� �כלל� י� ƒ¿»¿«∆«ְְְִִֵֵֵֶָָ

וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ���י� ע�ה, מצו�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאר�ע
א�ת� לז�ח ��א (ב) �זמ��; ה�סח ל�חט (א) �רט�: ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹה�א
�ני; �סח ל�חט (ד) אמ�ריו; �לי� ��א (ג) החמ�; ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעל
ע�ר; חמ�ה �ליל �מר�ר מ�ה על ה�סח ��ר לאכל ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ(ה)
ע�ר חמ�ה �ליל �מר�ר מ�ה על �ני �סח ��ר לאכל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ו)
י�צא ��א (ח) �מב�ל; נא יאכל ��א (ז) ה�ני; ֵֶָֹ�ְִֵֶֶַַַָֹֹֹלחד�
מ��ד; מ��� יאכל ��א (ט) לחב�רה; ח�� ה�סח ָ�ְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹמ��ר
יאכל ��א (יא) �כיר; א� לת��ב מ��� יאכיל ��א ְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ(י)
עצ� י��ר ��א (יג) עצ�; �� י��ר ��א (יב) ערל; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹמ���
��א (טו) ל�קר; מ��� י�איר ��א (יד) �ני; ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ�פסח
חגיגת מ��ר י�איר ��א (טז) ל�קר; �ני מ�סח ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹי�איר

�לי�י. י�� עד ע�ר אר�עה ְְִִַַָָָָי��
.‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰מצו�ת אר�ע � מצו�ת �� �כלל� י� ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹע�ה,
ל�מח (ג) רגלי�; ��ל�ה לחג (ב) ה'; �ני את ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹלהרא�ת
�וי יעזב ��א (ה) ריק�; יראה ��א (ד) ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ�רגלי�;
הע� את להקהיל (ו) �רגלי�; מ�נ�תיו ל� ול�� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמ���ח�

�מ�ה. �מ�צאי ה���ת ְְִֵָָ�ְַַ�חג
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.˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�ל� ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹע�ה,
ח�� �מי� �כ�ר יאכל ��א (ב) �כ�ר�ת; ְְְְִִֵֵֶַָָֹלהפרי�
מע�ר להפרי� (ד) ה�כ�ר; י�דה ��א (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹליר��לי�;
ע� ה�ע�ר וכלל�י �המה. מע�ר י�אל ��א (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�המה;
ע��, �לל� וה�ת�ב אחד, �ניה� ��ע�ה לפי � ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה�כ�ר
��ה למד�, ה�מ�עה מ�י � �זרק" �מ� "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��אמר:

�כ�ר. וד� מע�ר ��ְְֲֵַַַ
.˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ה�א וזה ע�ה; מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

�גגת�; על קב�עה ח�את קר�� ה�חיד ��קריב (א) ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ�רט�:
חטא לא א� חטא א� ל� נ�דע ��א מי א�� ��קריב ְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ(ב)
�ל�י'; 'א�� ה�קרא ה�א וזה ח�את�, ויביא ל� ���דע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָעד
א� �גזלה הח�טא א� �מעילה ה��גג א�� ��קריב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ(ג)
'א�� ה�קרא ה�א וזה �פ�ד��, ��פר א� חר�פה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ��פחה
א� יד�ע�ת, עבר�ת על קר�� הח�טא ��קריב (ד) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָו�אי';
וזה האיפה, ע�ירית א� ע�� עני היה וא� �המה, ע�יר ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה
ה�נהדרי� ��קריב� (ה) וי�רד'; ע�לה 'קר�� ה�קרא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�א
החמ�ר�ת. מ� �אחת �הלכה ��א וה�ר� טע� א� ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹקר��,

.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰אר �כלל� ע�ה;י� מצו�ת �ע ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְֲִִֵֵַַָָ
(ב) קר��; ���טהר ה�בה ��קריב (א) �רט�: ה�א ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָוזה
ה�ב ��קריב (ג) קר��; ���טהר ה��לדת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ��קריב
ואחר קר��. ���טהר המצרע ��קריב (ד) קר��; ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ���טהר

טהרת�. ��מר קר�נ�תיה�, ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָ��קריב�
.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

��א (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹע�ה,
��א (ג) המיר; א� קד�, ה�מ�רה ��היה (ב) ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹימיר;

לקד�ה. מ�ד�ה ה�ד�י� ָ�ְִָ�ְְֳִִֶַַָי��ה
� ��ל�י� ��ע זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה �ת�ע ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹע�רי�

ה'תשס"ט סיו� ט' שני יו�
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מת, טמאת הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �מ�נה, ְֵַ�ְְְְִִִֶֶָָהלכ�תיו
מט�אי הלכ�ת צרעת, טמאת הלכ�ת אד�ה, �רה ְְְְִֵַַַַָ�ְִָ�ְֲִָָהלכ�ת
טמאת הלכ�ת ה�מא�ת, אב�ת �אר הלכ�ת �מ��ב, ְַ�ְְִ�ְְְֲִִַָָָמ��ב

מקו�ת. הלכ�ת �לי�, הלכ�ת ְְְֳִִִִִֵָאכלי�,
.˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰טמאת �י� וה�א אחת, ע�ה מצות ƒ¿À¿«≈ְְֲִִֵַַַ�ְַ

ֵמת.
.‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰וזה ע�ה; מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿»»¬À»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ

נ�ה מי טמאת �י� (ב) אד�ה; �רה �י� (א) �רט�: ְִֵַָ�ִָ�ְֲִָָָָה�א
ְֳָָָוטהרת�.

.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰�� � מצו�ת �מ�נה �כלל� י� ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֵֶָָ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצו�ת
י�� ��א (ב) ���רה; ה�ת�ב �דינ� אד� �צרעת ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֹלה�ר�ת

ה יג�ח ��א (ג) טמאה; ה�צרעסימני ��היה (ד) �תק; ִֵָ�ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

(ה) �פ�; על ועט�ה רא�� �פריעת �גדיו �קריעת ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹ�ְמפרס�
���טהר; �ער� �ל את ה�צרע ��ג�ח (ו) צרעת; ְְְְְֳִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹטהרת

ה�ית. צרעת �י� (ח) ה�גד; צרעת �י� ִִִֶֶַַַַַַַָָ(ז)
.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰אר�ע �כלל� י� ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

�י� (ב) נ�ה; טמאת �י� (א) �רט�: ה�א וזה ע�ה; ְִִַָ�ְְְֲִִֵֶָָמצו�ת
זב. טמאת �י� (ד) זבה; טמאת �י� (ג) י�לדת; ְַָ�ְִַָָ�ְִֶֶַ�טמאת

.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿»¬«À¿ְְִִֵָָָֹ
�י� (ב) נבלה; טמאת �י� (א) �רט�: ה�א וזה ְְִֵַָ�ְְֲִֵֶָָע�ה;
זרה ועב�דה זרע. �כבת טמאת �י� (ג) �ר�; ְְֲִֶַַַַָָָ�ְִֶֶַ�טמאת

ס�פרי�. מ�ברי וטמאת� ��ר�, ְְְִִִֵָָ�ְְְְֶֶַָמט�אה
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰�י� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ

והכ�ר�. ואכלי� מ�קי� ְְְְֳִִֵֶַַָָָ�טמאת
.ÌÈÏk ˙BÎÏ‰לידע ההלכ�ת, א�� עני� פרט�: ה�א וזה ƒ¿≈ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

�אינ� וכלי� ה�מא�ת, א�� מ�ל טמאה ��ק�לי� ְְִֵֵֶָ�ְִֵַָָ�ְְִִֵֶַ�לי�
�מט�אי�. ה�לי� מ��אי� וכיצד ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַמ��אי�,

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰טמא �ל ��ט�ל והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
יטהר. �� ואחר מקוה ְְְְִִֵֶַַַָ�מי

מה� � ע�רי� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ���י ע�ה, מצו�ת ע�רה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹ�מ�נה
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הלכ�ת ממ��, נזקי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכ�תיו
הלכ�ת �מ�יק, ח�בל הלכ�ת ואבדה, �זלה הלכ�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ�נבה,

נפ�. ��מירת ְִֵֶֶַַר�צח
.ÔBÓÓ È˜Ê� ˙BÎÏ‰וזה ע�ה; מצו�ת אר�ע �כלל� י� ƒ¿ƒ¿≈»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ה��ר; �י� (ג) ההבער; �י� (ב) ה��ר; �י� (א) �רט�: ְְִִִֵֶַַַָָה�א
ההבערה. �י� ְִַַָָ(ד)

.‰·�b ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¿≈»ְְְְִִִֵֵֶַָָ
��א (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וחמ� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹע�ה,
ע� ה�אזני� לצ�ק (ג) ה��ב; �י� (ב) ממ��; ְְְִִִִֵַַַַַָָֹֹלגנב
(ה) �ב��קל�ת; ���ה עול יע�ה ��א (ד) ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹה��קל�ת;
�אינ� �י על א� ואיפה, איפה ואב� אב� לאד� יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��א
לגנב ��א (ז) �ב�ל; י�יג ��א (ו) �ה�; ונ�ת� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹל�קח

ְָנפ��ת.
.‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰י�� � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ

�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וחמ� ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמצו�ת
(ד) לחמד; ��א (ג) לע�ק; ��א (ב) לגזל; ��א ְְֲִֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹ(א)
יתע�� ��א (ו) ה�זלה; את לה�יב (ה) להתא��ת; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��א

האבדה. לה�יב (ז) האבדה; ְֲֲִִֵֵָָָָָמ�
.˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ח�בל �י� וה�א אחת, ע�ה מצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵֵַַַ

חבר�. ממ�� מ�יק א� ֲֲִֵֵַַָ�חבר�
.LÙ� ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ע�רה �בע �כלל� י� ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ

וזה תע�ה; לא מצו�ת וע�ר ע�ה, מצו�ת �בע � ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹמצו�ת
לנפ� �פר ל�ח ��א (ב) לרצח; ��א (א) �רט�: ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹה�א
�פר ל�ח ��א (ד) ��גגה; ר�צח להגל�ת (ג) ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹר�צח;
קד� ���רצח, הר�צח י�מת ��א (ה) �ל�ת; ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ְִלמח�ב
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ה�ר� לה�יל (ו) ��י�; ��אעמידה (ז) ר�ד�; �ל �נפ�� � ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
להפרי� (ט) ;�� על לעמד ��א (ח) הר�ד�; על ְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹלח�ס
��חל; העגלה את לער� (י) ה�ר�; לה� �להכי� מקלט ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹערי
��י� ��א (יב) ת�רע; ולא קרקע א�ת� יעבד ��א ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ(יא)
�דבר; �מי� יכ�יל ��א (יד) מעקה; לע��ת (יג) ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹ�מי�;
(יז) ע��; לטע� (טז) ��ר�; ��כ�ל מי ע� לפרק ְְְִִִִִִֶֶֶַַֹֹ(טו)

ל�. ויל� �מ�א� נבהל ��ר� י�יח�� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ��א
� ��ל�י� �� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רי� ע�ה, מצו�ת ע�רה �� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹמה�
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הלכ�ת מכירה, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכ�תיו
ו��פי�, �ל�חי� הלכ�ת �כני�, הלכ�ת �מ�נה, ִָ�ְְְְְְִִִִִֵַָָָזכ�ה

עבדי�. ְֲִִָהלכ�ת
.‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ

�י� (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹע�ה,
��א (ג) �ממ�ר; �מ�ח י�נה ��א (ב) �ממ�ר; ְְְִִִִֶֶֶָָָָֹֹמ�ח
��א (ה) �ממ�נ�; צדק �ר י�נה ��א (ד) �דברי�; ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹי�נה

�דברי�. ְִִֵָי�נה�
.‰�zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰�י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ

מ�נה נ�ת� ודי� יקנה, �ב�ה יקנה היא� ההפקר, מ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָז�כה
ח�זרת. אינ� ואיז� ח�זרת מ�נה ואיז� ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�מק�ל,

.ÌÈ�ÎL ˙BÎÏ‰ח��ק �י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
מ�כנ� מה� אחד �ל נזקי והרחקת ה��פי�, �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְֵַַַָה�רקע�ת

ה�צר. �על ודי� ,��� ה�צר ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַ�מ�על
.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰�י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ

�ממ�ר� �מ�ח� �מ��טיה� ו��פ�, אד� �ל ְְְְִִִֵֶָָָָָ�ְְֶָָ�ל�ח�
��כר�. ְְְֵֶָָָ�בהפסד�

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰�חמ � מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� י� ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ��מ�נה ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָֹמצו�ת
(ג) עבד; ממ�רת י�כר ��א (ב) עברי; עבד קני� �י� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ(א)
�� לר��ת ���ב �ר נ�יח ��א (ד) �פר�; יעבד�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ל� להעניק (ו) עבד; עב�דת �� נעבד ��א (ה) ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹ�פר�;
אמה לפ��ת (ח) ריק�; יצא ��א (ז) חפ�י; ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹ�צאת�
�עבד לעבד (יא) ��כר; ��א (י) ליעד�; (ט) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעבר�ה;
מרא�י אחד אד�ניו ל� ה�יל א� א�א לע�ל�, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�נעני
לאר� מח�צה ��רח עבד להס�יר ��א (יב) ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;
אלינ�. ה���ל זה עבד לה�נ�ת ��א (יג) י�ראל; ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹלאר�
� ע�רה �מ�נה זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה ���י� ע�ה, מצו�ת מה� ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
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הלכ�ת �כיר�ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכ�תיו
ונטע�, ט�ע� הלכ�ת ולוה, מלוה הלכ�ת �פ�ד��, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�אלה

נחל�ת. ְְִָהלכ�ת
.˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ

ו��מר �כיר �י� (א) תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹע�ה,
�כר יאחר ��א (ג) �י�מ�; �כיר �כר ל�� (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�כר;
��ע�ה המח�ר מ� ה�כיר ��אכל (ד) זמ��; אחר ֲֶֶַָ�ְְִִִֶַַַַַַָָֹ�כיר

�� (ה) �מר��; ��עת ��א המח�ר מ� ה�כיר יאכל א ְִִֶַַַָֹֹ�ְְִֶַַָֹ
�אכל; מה על יתר �יד� ה�כיר י�לי� ��א (ו) ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמלאכה;

�המה. �אר וכ� �די��, ��ר יחס� ��א ְְְְְִֵֵֶַָָֹֹ(ז)
.ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ע�ה מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ

ח��. ��מר �י� (ב) ה��אל; �י� (א) �רט�: ה�א ְְִִִֵֵֶַָָָוזה
.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה ��י� �כלל� י� ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ

ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ��מ�נה ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹאר�ע
(ג) א�ת�; י�� ��א (ב) ומ�; לעני להלו�ת (א) ְְְְִִֶַָָָָָֹֹ�רט�:
(ה) �זר�ע; ח�ב �על ימ��� ��א (ד) ה�כרי; את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלנ��
��א (ו) ל�; צרי� �ה�א �זמ� לבעליו ה����� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
(ז) ל�; צרי� �ה�א �עת העני מ�עליו ה����� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָיאחר
�ה� �ע��י� �לי� יחבל ��א (ח) אלמנה; יחבל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ��א
ילוה ��א (י) �ר�ית; ה�לוה י�� ��א (ט) נפ�; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹאכל
ולוה מלוה �י� אד� יתע�ק ��א (יא) �ר�ית; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹה�וה
(יב) יערב; ולא �טר, יכ�ב ולא �יניה�, יעיד ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹֹ�ר�ית,

�ר�ית. �להלו�ת� ה�כרי מ� ְְְְְִִִִִַַָללו�ת
.ÔÚË�Â ÔÚBË ˙BÎÏ‰�ט�ע �י� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ

��פר. א� ֵֶ�מ�דה
.˙BÏÁ� ˙BÎÏ‰.נחל�ת סדר �י� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

מה� � וע�רי� �ל� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה ���י� ע�ה, מצו�ת ע�רה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאחת
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והענ�י� סנהדרי� הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכ�תיו
אבל, הלכ�ת ממרי�, הלכ�ת עד�ת, הלכ�ת לה�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָה�ס�רי�

�מלחמ�ת. מלכי� ְְְִִִָָהלכ�ת
.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈL�Ú‰Â ÔÈ¯„‰�Ò ˙BÎÏ‰�כלל� י� ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ

לא מצו�ת וע�רי� ע�ה, מצו�ת ע�ר � מצו�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֹֹ�ל�י�
��א (ב) ��פטי�; למ��ת (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹתע�ה;
אחרי לנט�ת (ג) ה���ט; �ר� י�דע �אינ� ��� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלמ��ת
ר�� א� להרג ��א (ד) ה��פטי�; נחלק� א� ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹר�י�,
��א (ה) �ני�; יתר ��הי� עד אחד, �אי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהמח�בי�
להרג (ו) נפ��ת; �דיני זכ�ת ���ד מי ח�בה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹיל�ד
להרג (ט) �סי�; להרג (ח) ��רפה; להרג (ז) ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹֹ�סקילה;
(יב) הריגת�; �י�� ה�הרג לק�ר (יא) לתל�ת; (י) ְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָֹ�חנק;
להלק�ת (יד) מכ��; להחי�ת ��א (יג) נבלת�; �לי� ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹ��א
להרג ��א (טז) ה��קה; �ה�ית י�סי� ��א (טו) ְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלר�ע;
לח�ס ��א (יח) אנ�ס; לענ� ��א (יז) ה�עת; �אמ�� ְֲֶֶַַַַַָָֹֹֹ�ְִָנקי
ה�ל על לרח� ��א (יט) ;�� ח�בל א� חבר� ה�רג ְֲֵֵֵֵֶַַַַַֹעל
ה�י� לה��ת ��א (כא) ��י�; �ד�ל לה�ר ��א (כ) ְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ��י�;
לע�ל ��א (כב) ח�טא; �ה�א �י על א� עבר�ת, �על ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַֹעל
ל��ט (כד) ית��; �ר מ��ט לה��ת ��א (כג) ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹמ��ט;
��א (כו) זר�ע; מאי� ��י� ליראה ��א (כה) ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ�צדק;
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ה�ר� לה�יל (ו) ��י�; ��אעמידה (ז) ר�ד�; �ל �נפ�� � ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
להפרי� (ט) ;�� על לעמד ��א (ח) הר�ד�; על ְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹלח�ס
��חל; העגלה את לער� (י) ה�ר�; לה� �להכי� מקלט ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹערי
��י� ��א (יב) ת�רע; ולא קרקע א�ת� יעבד ��א ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ(יא)
�דבר; �מי� יכ�יל ��א (יד) מעקה; לע��ת (יג) ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹ�מי�;
(יז) ע��; לטע� (טז) ��ר�; ��כ�ל מי ע� לפרק ְְְִִִִִִֶֶֶַַֹֹ(טו)

ל�. ויל� �מ�א� נבהל ��ר� י�יח�� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ��א
� ��ל�י� �� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רי� ע�ה, מצו�ת ע�רה �� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹמה�
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הלכ�ת מכירה, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכ�תיו
ו��פי�, �ל�חי� הלכ�ת �כני�, הלכ�ת �מ�נה, ִָ�ְְְְְְִִִִִֵַָָָזכ�ה

עבדי�. ְֲִִָהלכ�ת
.‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ

�י� (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹע�ה,
��א (ג) �ממ�ר; �מ�ח י�נה ��א (ב) �ממ�ר; ְְְִִִִֶֶֶָָָָֹֹמ�ח
��א (ה) �ממ�נ�; צדק �ר י�נה ��א (ד) �דברי�; ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹי�נה

�דברי�. ְִִֵָי�נה�
.‰�zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰�י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ

מ�נה נ�ת� ודי� יקנה, �ב�ה יקנה היא� ההפקר, מ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָז�כה
ח�זרת. אינ� ואיז� ח�זרת מ�נה ואיז� ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�מק�ל,

.ÌÈ�ÎL ˙BÎÏ‰ח��ק �י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
מ�כנ� מה� אחד �ל נזקי והרחקת ה��פי�, �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְֵַַַָה�רקע�ת

ה�צר. �על ודי� ,��� ה�צר ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַ�מ�על
.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰�י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ

�ממ�ר� �מ�ח� �מ��טיה� ו��פ�, אד� �ל ְְְְִִִֵֶָָָָָ�ְְֶָָ�ל�ח�
��כר�. ְְְֵֶָָָ�בהפסד�

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰�חמ � מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� י� ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ��מ�נה ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָֹמצו�ת
(ג) עבד; ממ�רת י�כר ��א (ב) עברי; עבד קני� �י� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ(א)
�� לר��ת ���ב �ר נ�יח ��א (ד) �פר�; יעבד�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ל� להעניק (ו) עבד; עב�דת �� נעבד ��א (ה) ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹ�פר�;
אמה לפ��ת (ח) ריק�; יצא ��א (ז) חפ�י; ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹ�צאת�
�עבד לעבד (יא) ��כר; ��א (י) ליעד�; (ט) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעבר�ה;
מרא�י אחד אד�ניו ל� ה�יל א� א�א לע�ל�, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�נעני
לאר� מח�צה ��רח עבד להס�יר ��א (יב) ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;
אלינ�. ה���ל זה עבד לה�נ�ת ��א (יג) י�ראל; ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹלאר�
� ע�רה �מ�נה זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה ���י� ע�ה, מצו�ת מה� ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
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הלכ�ת �כיר�ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכ�תיו
ונטע�, ט�ע� הלכ�ת ולוה, מלוה הלכ�ת �פ�ד��, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�אלה

נחל�ת. ְְִָהלכ�ת
.˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ

ו��מר �כיר �י� (א) תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹע�ה,
�כר יאחר ��א (ג) �י�מ�; �כיר �כר ל�� (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�כר;
��ע�ה המח�ר מ� ה�כיר ��אכל (ד) זמ��; אחר ֲֶֶַָ�ְְִִִֶַַַַַַָָֹ�כיר

�� (ה) �מר��; ��עת ��א המח�ר מ� ה�כיר יאכל א ְִִֶַַַָֹֹ�ְְִֶַַָֹ
�אכל; מה על יתר �יד� ה�כיר י�לי� ��א (ו) ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמלאכה;

�המה. �אר וכ� �די��, ��ר יחס� ��א ְְְְְִֵֵֶַָָֹֹ(ז)
.ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ע�ה מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ

ח��. ��מר �י� (ב) ה��אל; �י� (א) �רט�: ה�א ְְִִִֵֵֶַָָָוזה
.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה ��י� �כלל� י� ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ

ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ��מ�נה ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹאר�ע
(ג) א�ת�; י�� ��א (ב) ומ�; לעני להלו�ת (א) ְְְְִִֶַָָָָָֹֹ�רט�:
(ה) �זר�ע; ח�ב �על ימ��� ��א (ד) ה�כרי; את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלנ��
��א (ו) ל�; צרי� �ה�א �זמ� לבעליו ה����� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
(ז) ל�; צרי� �ה�א �עת העני מ�עליו ה����� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָיאחר
�ה� �ע��י� �לי� יחבל ��א (ח) אלמנה; יחבל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ��א
ילוה ��א (י) �ר�ית; ה�לוה י�� ��א (ט) נפ�; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹאכל
ולוה מלוה �י� אד� יתע�ק ��א (יא) �ר�ית; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹה�וה
(יב) יערב; ולא �טר, יכ�ב ולא �יניה�, יעיד ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹֹ�ר�ית,

�ר�ית. �להלו�ת� ה�כרי מ� ְְְְְִִִִִַַָללו�ת
.ÔÚË�Â ÔÚBË ˙BÎÏ‰�ט�ע �י� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ

��פר. א� ֵֶ�מ�דה
.˙BÏÁ� ˙BÎÏ‰.נחל�ת סדר �י� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

מה� � וע�רי� �ל� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה ���י� ע�ה, מצו�ת ע�רה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאחת

mihtFW xtq¥¤§¦
והענ�י� סנהדרי� הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכ�תיו
אבל, הלכ�ת ממרי�, הלכ�ת עד�ת, הלכ�ת לה�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָה�ס�רי�

�מלחמ�ת. מלכי� ְְְִִִָָהלכ�ת
.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈL�Ú‰Â ÔÈ¯„‰�Ò ˙BÎÏ‰�כלל� י� ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ

לא מצו�ת וע�רי� ע�ה, מצו�ת ע�ר � מצו�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֹֹ�ל�י�
��א (ב) ��פטי�; למ��ת (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹתע�ה;
אחרי לנט�ת (ג) ה���ט; �ר� י�דע �אינ� ��� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלמ��ת
ר�� א� להרג ��א (ד) ה��פטי�; נחלק� א� ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹר�י�,
��א (ה) �ני�; יתר ��הי� עד אחד, �אי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהמח�בי�
להרג (ו) נפ��ת; �דיני זכ�ת ���ד מי ח�בה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹיל�ד
להרג (ט) �סי�; להרג (ח) ��רפה; להרג (ז) ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹֹ�סקילה;
(יב) הריגת�; �י�� ה�הרג לק�ר (יא) לתל�ת; (י) ְְְְֱֲִִִֶֶֶַָָֹ�חנק;
להלק�ת (יד) מכ��; להחי�ת ��א (יג) נבלת�; �לי� ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹ��א
להרג ��א (טז) ה��קה; �ה�ית י�סי� ��א (טו) ְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלר�ע;
לח�ס ��א (יח) אנ�ס; לענ� ��א (יז) ה�עת; �אמ�� ְֲֶֶַַַַַָָֹֹֹ�ְִָנקי
ה�ל על לרח� ��א (יט) ;�� ח�בל א� חבר� ה�רג ְֲֵֵֵֵֶַַַַַֹעל
ה�י� לה��ת ��א (כא) ��י�; �ד�ל לה�ר ��א (כ) ְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ��י�;
לע�ל ��א (כב) ח�טא; �ה�א �י על א� עבר�ת, �על ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַֹעל
ל��ט (כד) ית��; �ר מ��ט לה��ת ��א (כג) ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹמ��ט;
��א (כו) זר�ע; מאי� ��י� ליראה ��א (כה) ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ�צדק;
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לק�ל ��א (כח) �וא; �מע ל�א ��א (כז) �חד; ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹל�ח
אד� לק�ל ��א (ל) ה��יא; לק�ל ��א (כט) ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹה���;

ה��רי�. י�ראל �ני ְְְְִִִֵֵֵַָָמ�אר
.˙e„Ú ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת �מ�נה �כלל� י� ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ

(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וחמ� ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹע�ה,
ולחקר לדר� (ב) עד�ת; ל� ��� למי �י� �בית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹלהעיד
�דינ עליו, �העיד זה �די� העד י�רה ��א (ג) יהעדי�; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
יעיד ��א (ה) אחד; �עד�ת �בר יק�� ��א (ד) ְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹנפ��ת;
��קר; להעיד ��א (ז) קר�ב; יעיד ��א (ו) עברה; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�על

לע��ת. זמ� �א�ר ז�מ� לעד לע��ת ְֲֲֲֵֵֶַַַַָ(ח)
.ÌÈ¯ÓÓ ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת ��ע �כלל� י� ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ

(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹע�ה,
��א (ב) ה�ד�ל; �י� �ית ��אמר� ה��רה �י על ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹלע��ת
לא ה��רה, על לה�סי� ��א (ג) מ�בריה�; ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹלס�ר
ה�מ�עה; מ�י ��מדנ� �פר��� ולא ��כתב, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��צו�ת
(ו) וא�; אב לק�ל ��א (ה) ה�ל; מ� לגרע ��א ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹ(ד)
ליראה (ח) וא�; אב לכ�ד (ז) וא�; אב לה��ת ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ��א
ק�ל על �מ�רה ס�רר ה�� יהיה ��א (ט) וא�; ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאב

וא��. ְִִָאביו
.Ï·‡ ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת אר�ע �כלל� י� ƒ¿≈∆ְְְְִִִֵַַַַַָָ

(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�ל� ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹע�ה,
על �מתא�ל מתט�א �ה� ואפ�� ה�ר�בי�, על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַֹלהתא�ל
זה �לפי �י�, �ית הר�גי על מתא�ל אד� ואי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָה�ר�בי�;
�י�� קב�רה מעי� �ה� זה, �ספר א�� הלכ�ת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�לל�י
�ד�ל �ה� י�מא ��א (ב) ע�ה; מצות �היא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹמיתה,
י�מא ��א (ד) �אהל; ה�ת ע� י�נס ��א (ג) ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלקר�בי�;

�לבד. לקר�בי� א�א אד�, לנפ� הדי�ט ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ�ה�
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰�וע�רי �ל� �כלל� י� ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ע�ר � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצו�ת
(ב) מ��ראל; מל� למ��ת (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָתע�ה;
��א (ד) נ�י�; ל� יר�ה ��א (ג) �רי�; מ�הל ימ�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��א
(ו) וזהב; �ס� ל� יר�ה ��א (ה) ס�סי�; ל� ְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹיר�ה
(ח) נ�מה; מה� להחי�ת ��א (ז) עממי�; �בעה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלהחרי�
עמלק; לנ� �ע�ה מה לז�ר (ט) עמלק; �ל זרע� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמח�ת
��א (יא) ��ר�; ואריבת� הרעי� מע�יו ל��ח ��א ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ(י)
העיר לי��בי �ל�� ל�לח (יב) מצרי�; �אר� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹל���
א� ���רה, מפר� �א�ר �� ולד�� עליה, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ���רי�
מע��� �ל�� לדר� ��א (יג) ��לי�; לא וא� ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹ��לי�
אילני לה�חית ��א (יד) עליה�; ���רי� �לבד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�מ�אב
ה�חנה �עלי �� ��צא� יד להתקי� (טו) ��צ�ר; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָמאכל
�ה� למ�ח (יז) ;�� לח�ר יתד להתקי� (טז) ;�� ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹלה�נ�ת
להי�ת (יח) ה�לחמה; ��עת ה�בא אנ�י �אזני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלד�ר
�קנינ� �מחי� �ר� ונ�טע �ני� �ב�נה א�ה נ��א ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאר�
��א (יט) ה�לחמה; מ� א�ת� �מחזירי� �מימה, ְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹ�נה
וצרכי העיר לצרכי אפ�� יצא� ולא �בר, עליה� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיעב�ר
לאח�ר ולחזר לער� ��א (כ) לה�; ה��מה וכל ְְְְְֲֶֶֶַַַַָָָֹֹֹה�ד�ד
יפת ��כר ��א (כב) �אר; יפת �י� (כא) מלחמה; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ��עת

��בעלה. אחר לעבד�ת יכ���ה ��א (כג) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ�אר;

� ו�בעי� אר�ע זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָנמצא�
מצו�ת ואר�עי� ו�בע ע�ה, מצו�ת וע�רי� �בע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמה�

תע�ה. ֲֶַֹלא
��מ�ני� �ל� ספר, ע�ר אר�עה �ל ההלכ�ת �ל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצא�

ֲָהלכ�ת.
ה�יני� וכל �מצוה, מצוה �ל מ��טי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָוע�ה
�ר�� ��י �עזרת ההלכ�ת, סדר על מענינ� ע�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה�גללי�

ה�א.

ה'תשס"ט סיו� י' שלישי יו�
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ה��רה, יס�די הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכ�תיו
זרה עב�דה הלכ�ת ��רה, �למ�ד הלכ�ת �ע�ת, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכ�ת

���בה. הלכ�ת ה��י�, ְְִִַָ�ְוח��ת
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מצו�ת ואר�ע ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת ע�ר �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָי�
אל��; �� ��� לידע (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא
ה'; ז�לתי אל�� �� ��� �מח�בה יעלה ��א ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ(ב)
�מ�; לק�� (ו) מ���; ליראה (ה) לאהב�; (ד) ליחד�; ְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָ(ג)
��קרא �ברי� לא�ד ��א (ח) �מ�; את לח�ל ��א ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ(ז)
��א (י) ��מ�; המד�ר ה�ביא מ� ל�מע (ט) עליה�; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�מ�

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �בא�ר ְְְִִִֵֵֵַַָָלנ��ת�.

א ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

.‡�� ��� לידע החכמ�ת, וע��ד היס�ד�ת ְְְְֵֵֶַַַַָָיס�ד
ה�מצא;[במציאות] �ל ממציא וה�א רא���. [בוראמצ�י ְְְִִִַַָָָ

הברואי�] ��יניה�,כל �מה ואר� �מי� מ� ה�מצאי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
נמצא� ה�צא�[נבראו]לא מאמ�ת [מהמצאותוא�א ְְְֲִִִֵֶַָָֹ

נצחית] � .האמיתית

אחר·. �בר אי� מצ�י, אינ� �ה�א ה�עת על יעלה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוא�
לה�צא�ת. ְְִָָיכ�ל

מצ�יי�,‚. מ�ב�� ה�מצאי� �ל �אי� ה�עת על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָוא�
לב��ל�ה ה�א יבטל ולא מצ�י יהיה לב�� [מציאותו�א ְְְְְִִִֶַַָָֹ

בה�] תלויה ל�אינה צריכי� ה�מצאי� ��ל [מציאות�; ְְִִִִֶַָָ
בו] לאחדתלויה ולא לה�, צרי� אינ� ה�א �ר�� וה�א ,ְְְִֵֶֶָָָָֹ

אמ�ת� אי� לפיכ� [כמציאות]�אמ�ת[מציאותו]מה�. ְֲֲִִִֵֵֶַַָָ
מה�. ֵֶֶָאחד

לב��„. ה�א � אמת" אלהי� "וה' א�מר: �ה�ביא ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹה�א
�ה��רה[הנצחי]האמת וה�א �אמ��. אמת לאחר ואי� , ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

אמת מצ�י �� אי� � �ל�מר מ�ב��", ע�ד "אי� ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָא�מרת:
�מ�ת�. ְְִַמ�ב��

וה�א‰. האר�. �ל אד�� הע�ל�, אלהי ה�א � ה�ה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹה�צ�י
שארה�ל�ל[את]ה�נהיג את ומסובב העוט� [העליו� ְְִַַַַַ

הפסק;הגלגלי�] ל� �אי� �כח ותכלית, ק� ל� �אי� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ�כח
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וה�א מס�ב; �לא ���ב אפ�ר ואי �מיד, ס�בב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�ה�ל�ל
.��� ולא יד �לא א�ת�, המס�ב ה�א ְְְֵַַָָֹֹ�ר��

.Â'ה "אנכי ��אמר: ע�ה, מצות � זה �בר ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוידיעת
�� ��� �ע�� על ה�עלה וכל במציאות]אלהי�". ישנו �] ְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָֹ

"לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � מ�ה ח�� אחר ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹאל��
ה�א ��ה �ע�ר, וכ�פר �ני", על אחרי� אלהי� ל� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיהיה

.�� �ל�י �ה�ל ה�ד�ל ִֶַַָָָָֹהע�ר

.Êעל יתר ולא �ני� לא ואינ� � ה�א אחד זה ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֹאל��
�יח�ד� �אי� אחד, א�א מ�[כאחדותו]�ני�, אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

�מי� אחד לא �ע�ל�; ה�מצאי� קבוצה]האחדי� [כסוג, ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹ
�ג�� אחד ולא הר�ה, אחדי� ��לל בקבוצה]�ה�א [פרט ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

למחלק�ת נחלק רוחב]ולקצו�ת[אברי�]�ה�א ;[אור� ְְְְְִֶֶַָָָ
�מ אחר יח�ד �יח�ד� �אי� יח�ד הי�א�א א�� �ע�ל�. �ת� ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ה�מני� �אי� מ�ני �גו��ת, ��פי� הי� � הר�ה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהאלה�ת
להימנות] הניתני� מ�ה[דברי� זה נפרדי� �מציא�ת� ְְִִִִִִֶֶַָָָה�וי�

ה��צר היה וא�� וה�ו��ת. ה��פ�ת ��ארע� �מארעי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�א
��� להי�ת אפ�ר �אי ותכלית, ק� ל� היה � �גו�ה ���ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
וס��. ק� לכח� י� ותכלית, ק� ל� ��� וכל ק�. ל� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ�אי�
��סק, ואינ� ק� ל� אי� וכח� ה�איל �מ�, �ר�� ְְְִֵֵֵֵֵֵָֹֹואלהינ�
ואינ� ה�איל .��� �ח �ח� אי� �מיד, ס�בב ה�ל�ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹ�הרי
ונפרד נחלק ��הא �די ה��פ�ת מארע�ת ל� יארע� לא ,���ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
�בר וידיעת אחד. א�א ��היה אפ�ר אי לפיכ�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמאחר;
אחד". ה' אלהינ�, "ה' ��אמר: ע�ה, מצות � ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹזה

.Áה�א �ר�� ה�ד�� �אי� �ב�ביא, ���רה מפר� ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹהרי
��מי� האלהי� ה�א אלהיכ�, ה' "�י ��אמר: �גו�ה, ���ְֱֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

יהיה לא וה��� מ�חת", האר� ועל יכולמ�על [אינו ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
�מ�נה",להיות] �ל ראית� לא "�י ונאמר: מק�מ�ת; ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָֹ��ני

היה ,��� היה וא�� וא�וה"; תד�י�ני, מי "ואל ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָונאמר:
��פי�. ל�אר ְִִֶָ��מה

Ë.,"רגליו "ותחת ���רה: ��אמר זה ה�א מה ,�� ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָא�
ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהי�", �אצ�ע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"�ת�בי�
אד� �ני �ל �ע�� לפי ה�ל � הא��? ��ברי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכ��צא
�ני �ל��� ��רה וד�רה ה��פ�ת; א�א מ�ירי� �אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה�א,
�רק ���תי "א� ��אמר: �מ� ה�, ���יי� וה�ל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹאד�.
מ�ל, א�א ה�רג?! ה�א �בחרב ל�, י� חרב וכי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָחר�י";
�ראה א�מר אחד ��ביא זה, לדבר ראיה מ�ל. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוה�ל

ח�ר" �תלג "לב��� ה�א �ר�� לב�]ה�ד�� כשלג ,[לבושו ְְִִֵַַָָָ
"חמ�� ראה� אדו�]ואחר ר�נ�[� �מ�ה מ�צרה"; �גדי� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

��ליח �בסיני מלחמה, ע��ה �ג��ר ה�� על ראה� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָעצמ�
ה�ל א�א וצ�רה, �מ�ת ל� �אי� ל�מר, עט��. ְְִֵֶֶַַָָָֹצ��ר
�ל �ע�� אי� � ה�בר ואמ�ת �ב�חזה; ה�ב�אה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ�מראה
ה�ת�ב: �אמר ה�א וזה �לחקר�; לה�יג� יכ�לה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָאד�
�מצא". ��י �כלית עד א� �מצא, אל�� ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָ"החקר

.Èהראני" ��אמר לה�יג, ר�נ� מ�ה ���� זה ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמה
ה�ד�� �ל ה�צא� אמ�ת לידע ��� �בד�"? את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנא
מ� אחד ידיעת �מ� �ל�� יד�ע ��היה עד ה�א, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�ר��
א�ת� ��מצא �קר��, צ�רת� ונחקקה �ניו �ראה ְְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָהאנ�י�

ר�נ� מ�ה ��� �� האנ�י�; מ�אר �דע�� נפרד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהאי�
מ�אר �ל�� נפרדת ה�א �ר�� ה�ד�� מציאת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָלהי�ת
�היא. �מה ה�צא� אמ�ת ��דע עד ה�מצאי�, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמציאת
�ה�א החי האד� �דעת �ח �אי� ה�א, �ר�� ְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוה�יב�
�רי�. על זה �בר אמ�ת לה�יג ונפ�, מ��� ְ�ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ�ְמח�ר
ידע ולא לפניו אד� ידע ��א מה ה�א �ר�� ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹוה�דיע�
ה�ד�� ��פרד �בר ה�צא� מאמ�ת �ה�יג עד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלאחריו,
מ� אחד ���רד �מ� ה�מצאי�, מ�אר �דע�� ה�א ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ר��
�דע�� �מל���� ��פ� �ל וה�יג אח�ריו, �ראה ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָהאנ�י�
"וראית ואמר: ה�ת�ב רמז זה �בר ועל האנ�י�; ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָמ�אר

ירא�". לא �פני אחרי, ֲֵֶַָָָֹֹאת

.‡È�יארע ��א ית�אר �גו�ה, ��� �אינ� ��ת�רר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹוכיו�
מק�� ולא �ר�ד, ולא ח��ר לא ה���: מ�ארע�ת אחד ְְְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹֹולא
�מאל, ולא ימי� ולא ירידה, ולא על�ה ולא מ�ה, ְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹולא

אח�ר ולא �ני� מצ�יולא ואינ� עמידה; ולא י�יבה ולא , ְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹֹֹ
ואינ� �ני�; �מני� ואחרית רא�ית ל� ��היה עד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ��מ�,
מות לא ל� ואי� ���י. ל� ��גר� �בר ל� �אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמ���ה,
�חכמת חכמה ולא סכל�ת ולא החי, ה��� �ח�י ח�י� ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹֹֹולא
�ח�ק, ולא �עס ולא הקיצה, ולא �נה לא החכ�, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹהאי�
�ד��ר ���ר ולא �תיקה ולא עצב�ת, ולא �מחה ְְְְְְְְִִִִַָָֹֹֹֹולא
ולא י�יבה לא למעלה 'אי� חכמי�: אמר� �� ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֹֹהאד�.

ער� ולא ע��י'[פירוד]עמידה, .[חיבור]ולא ְְֲִִֶָֹֹֹ

.·Èוכ��צא ה�ל� ה�ברי� �ל ה�א, �� וה�בר ְְְְִִֵַַַַָָָָָָוה�איל
�מליצה מ�ל ה�ל � נביאי� �בדברי ���רה ��אמר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�
"�עס�ני י�חק", ��מי� "י��ב ��אמר: �מ� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָה�,
אמר� ה�ל על �ה�. וכ��צא ה'", �� "�א�ר ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�הבליה�",
א�מר: ה�א וכ� אד�'. �ני �ל��� ��רה '��רה ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָחכמי�:
לא ה', "אני א�מר: ה�א הרי מכעיסי�"; ה� ְֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹ"האתי

היה�ניתי" �מח, �פעמי� ��עס �עמי� היה וא�� , ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָ
ל��פי� א�א מצ�יי� אינ� הא�� ה�ברי� וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ���ה.
יס�ד�. �עפר א�ר חמר ��י ��כני ה�פלי�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהאפלי�

זה. �ל על ויתר�מ� יתע�ה ה�א �ר�� ה�א ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאבל

ה'תשס"ט סיו� י"א רביעי יו�

ב ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

�ליראה‡. לאהב� מצוה � ה�ה וה��רא ה�כ�ד ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָהאל
ה' "את ונאמר: אלהי�", ה' את "ואהב� ��אמר: ְְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהימ��,

�ירא". ֱִֶָֹאלהי�

��ת��נ�·. ��עה ויראת�? לאהבת� ה�ר� היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהיא�
מה� ויראה ה�ד�לי�, ה�פלאי� �בר�איו �מע�יו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאד�
�מ��ח א�הב ה�א מ�ד � ק� ולא ער� ל� �אי� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹחכמת�
�אמר �מ� ה�ד�ל, ה�� לידע �ד�לה �אוה �מתא�ה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�מפאר,

�כ חי". לאל לאלהי�, נפ�י "צמאה ��ברי��וד: ��ח�ב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וידע ויפחד ויירא לאח�ריו, נר�ע ה�א מ�ד עצמ�, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהא��
מע�טה ק�ה �דעת ע�מד אפלה, �פלה קט�ה �ר�ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ה�א

�ע�ת �מי� אראה[הקב"ה]לפני "�י �וד: �אמר �מ� , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
אני הא�� ה�ברי� �לפי תז�ר��". �י אנ�� מה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָ�מי�...
��הי� �די הע�למי�, ר��� מ�ע�ה �ד�לי� �ללי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָמבאר
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וה�א מס�ב; �לא ���ב אפ�ר ואי �מיד, ס�בב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�ה�ל�ל
.��� ולא יד �לא א�ת�, המס�ב ה�א ְְְֵַַָָֹֹ�ר��

.Â'ה "אנכי ��אמר: ע�ה, מצות � זה �בר ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוידיעת
�� ��� �ע�� על ה�עלה וכל במציאות]אלהי�". ישנו �] ְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָֹ

"לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � מ�ה ח�� אחר ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹאל��
ה�א ��ה �ע�ר, וכ�פר �ני", על אחרי� אלהי� ל� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיהיה

.�� �ל�י �ה�ל ה�ד�ל ִֶַַָָָָֹהע�ר

.Êעל יתר ולא �ני� לא ואינ� � ה�א אחד זה ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֹאל��
�יח�ד� �אי� אחד, א�א מ�[כאחדותו]�ני�, אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

�מי� אחד לא �ע�ל�; ה�מצאי� קבוצה]האחדי� [כסוג, ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹ
�ג�� אחד ולא הר�ה, אחדי� ��לל בקבוצה]�ה�א [פרט ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

למחלק�ת נחלק רוחב]ולקצו�ת[אברי�]�ה�א ;[אור� ְְְְְִֶֶַָָָ
�מ אחר יח�ד �יח�ד� �אי� יח�ד הי�א�א א�� �ע�ל�. �ת� ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ה�מני� �אי� מ�ני �גו��ת, ��פי� הי� � הר�ה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהאלה�ת
להימנות] הניתני� מ�ה[דברי� זה נפרדי� �מציא�ת� ְְִִִִִִֶֶַָָָה�וי�

ה��צר היה וא�� וה�ו��ת. ה��פ�ת ��ארע� �מארעי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�א
��� להי�ת אפ�ר �אי ותכלית, ק� ל� היה � �גו�ה ���ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
וס��. ק� לכח� י� ותכלית, ק� ל� ��� וכל ק�. ל� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ�אי�
��סק, ואינ� ק� ל� אי� וכח� ה�איל �מ�, �ר�� ְְְִֵֵֵֵֵֵָֹֹואלהינ�
ואינ� ה�איל .��� �ח �ח� אי� �מיד, ס�בב ה�ל�ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹ�הרי
ונפרד נחלק ��הא �די ה��פ�ת מארע�ת ל� יארע� לא ,���ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
�בר וידיעת אחד. א�א ��היה אפ�ר אי לפיכ�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמאחר;
אחד". ה' אלהינ�, "ה' ��אמר: ע�ה, מצות � ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹזה

.Áה�א �ר�� ה�ד�� �אי� �ב�ביא, ���רה מפר� ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹהרי
��מי� האלהי� ה�א אלהיכ�, ה' "�י ��אמר: �גו�ה, ���ְֱֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

יהיה לא וה��� מ�חת", האר� ועל יכולמ�על [אינו ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
�מ�נה",להיות] �ל ראית� לא "�י ונאמר: מק�מ�ת; ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָֹ��ני

היה ,��� היה וא�� וא�וה"; תד�י�ני, מי "ואל ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָונאמר:
��פי�. ל�אר ְִִֶָ��מה

Ë.,"רגליו "ותחת ���רה: ��אמר זה ה�א מה ,�� ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָא�
ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהי�", �אצ�ע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"�ת�בי�
אד� �ני �ל �ע�� לפי ה�ל � הא��? ��ברי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכ��צא
�ני �ל��� ��רה וד�רה ה��פ�ת; א�א מ�ירי� �אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה�א,
�רק ���תי "א� ��אמר: �מ� ה�, ���יי� וה�ל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹאד�.
מ�ל, א�א ה�רג?! ה�א �בחרב ל�, י� חרב וכי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָחר�י";
�ראה א�מר אחד ��ביא זה, לדבר ראיה מ�ל. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוה�ל

ח�ר" �תלג "לב��� ה�א �ר�� לב�]ה�ד�� כשלג ,[לבושו ְְִִֵַַָָָ
"חמ�� ראה� אדו�]ואחר ר�נ�[� �מ�ה מ�צרה"; �גדי� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

��ליח �בסיני מלחמה, ע��ה �ג��ר ה�� על ראה� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָעצמ�
ה�ל א�א וצ�רה, �מ�ת ל� �אי� ל�מר, עט��. ְְִֵֶֶַַָָָֹצ��ר
�ל �ע�� אי� � ה�בר ואמ�ת �ב�חזה; ה�ב�אה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ�מראה
ה�ת�ב: �אמר ה�א וזה �לחקר�; לה�יג� יכ�לה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָאד�
�מצא". ��י �כלית עד א� �מצא, אל�� ְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָ"החקר

.Èהראני" ��אמר לה�יג, ר�נ� מ�ה ���� זה ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמה
ה�ד�� �ל ה�צא� אמ�ת לידע ��� �בד�"? את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנא
מ� אחד ידיעת �מ� �ל�� יד�ע ��היה עד ה�א, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�ר��
א�ת� ��מצא �קר��, צ�רת� ונחקקה �ניו �ראה ְְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָהאנ�י�

ר�נ� מ�ה ��� �� האנ�י�; מ�אר �דע�� נפרד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהאי�
מ�אר �ל�� נפרדת ה�א �ר�� ה�ד�� מציאת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָלהי�ת
�היא. �מה ה�צא� אמ�ת ��דע עד ה�מצאי�, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמציאת
�ה�א החי האד� �דעת �ח �אי� ה�א, �ר�� ְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוה�יב�
�רי�. על זה �בר אמ�ת לה�יג ונפ�, מ��� ְ�ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ�ְמח�ר
ידע ולא לפניו אד� ידע ��א מה ה�א �ר�� ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹוה�דיע�
ה�ד�� ��פרד �בר ה�צא� מאמ�ת �ה�יג עד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלאחריו,
מ� אחד ���רד �מ� ה�מצאי�, מ�אר �דע�� ה�א ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ר��
�דע�� �מל���� ��פ� �ל וה�יג אח�ריו, �ראה ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָהאנ�י�
"וראית ואמר: ה�ת�ב רמז זה �בר ועל האנ�י�; ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָמ�אר

ירא�". לא �פני אחרי, ֲֵֶַָָָֹֹאת

.‡È�יארע ��א ית�אר �גו�ה, ��� �אינ� ��ת�רר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹוכיו�
מק�� ולא �ר�ד, ולא ח��ר לא ה���: מ�ארע�ת אחד ְְְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹֹולא
�מאל, ולא ימי� ולא ירידה, ולא על�ה ולא מ�ה, ְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹולא

אח�ר ולא �ני� מצ�יולא ואינ� עמידה; ולא י�יבה ולא , ְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹֹֹ
ואינ� �ני�; �מני� ואחרית רא�ית ל� ��היה עד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ��מ�,
מות לא ל� ואי� ���י. ל� ��גר� �בר ל� �אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמ���ה,
�חכמת חכמה ולא סכל�ת ולא החי, ה��� �ח�י ח�י� ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹֹֹולא
�ח�ק, ולא �עס ולא הקיצה, ולא �נה לא החכ�, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹהאי�
�ד��ר ���ר ולא �תיקה ולא עצב�ת, ולא �מחה ְְְְְְְְִִִִַָָֹֹֹֹולא
ולא י�יבה לא למעלה 'אי� חכמי�: אמר� �� ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֹֹהאד�.

ער� ולא ע��י'[פירוד]עמידה, .[חיבור]ולא ְְֲִִֶָֹֹֹ

.·Èוכ��צא ה�ל� ה�ברי� �ל ה�א, �� וה�בר ְְְְִִֵַַַַָָָָָָוה�איל
�מליצה מ�ל ה�ל � נביאי� �בדברי ���רה ��אמר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�
"�עס�ני י�חק", ��מי� "י��ב ��אמר: �מ� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָה�,
אמר� ה�ל על �ה�. וכ��צא ה'", �� "�א�ר ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�הבליה�",
א�מר: ה�א וכ� אד�'. �ני �ל��� ��רה '��רה ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָחכמי�:
לא ה', "אני א�מר: ה�א הרי מכעיסי�"; ה� ְֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹ"האתי

היה�ניתי" �מח, �פעמי� ��עס �עמי� היה וא�� , ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָ
ל��פי� א�א מצ�יי� אינ� הא�� ה�ברי� וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ���ה.
יס�ד�. �עפר א�ר חמר ��י ��כני ה�פלי�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהאפלי�

זה. �ל על ויתר�מ� יתע�ה ה�א �ר�� ה�א ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאבל

ה'תשס"ט סיו� י"א רביעי יו�

ב ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

�ליראה‡. לאהב� מצוה � ה�ה וה��רא ה�כ�ד ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָהאל
ה' "את ונאמר: אלהי�", ה' את "ואהב� ��אמר: ְְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהימ��,

�ירא". ֱִֶָֹאלהי�

��ת��נ�·. ��עה ויראת�? לאהבת� ה�ר� היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהיא�
מה� ויראה ה�ד�לי�, ה�פלאי� �בר�איו �מע�יו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאד�
�מ��ח א�הב ה�א מ�ד � ק� ולא ער� ל� �אי� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹחכמת�
�אמר �מ� ה�ד�ל, ה�� לידע �ד�לה �אוה �מתא�ה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�מפאר,

�כ חי". לאל לאלהי�, נפ�י "צמאה ��ברי��וד: ��ח�ב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וידע ויפחד ויירא לאח�ריו, נר�ע ה�א מ�ד עצמ�, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהא��
מע�טה ק�ה �דעת ע�מד אפלה, �פלה קט�ה �ר�ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ה�א

�ע�ת �מי� אראה[הקב"ה]לפני "�י �וד: �אמר �מ� , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
אני הא�� ה�ברי� �לפי תז�ר��". �י אנ�� מה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָ�מי�...
��הי� �די הע�למי�, ר��� מ�ע�ה �ד�לי� �ללי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָמבאר
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�עני� חכמי� �אמר� �מ� ה��, את לאהב ל�בי� ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�תח
הע�ל�'. והיה �אמר מי את מ�יר א�ה �� �����' ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָאהבה:

נחלק‚. �ע�למ�, ה�א �ר�� ה�ד�� ��רא מה ְְֶֶַַָָָָָָָ�ל
וצ�רה מ�ל� מח�רי� �ה� �ר�אי� מה� חלקי�: ְִִֶָָֹ�ְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹל�ל�ה

וצורתו] ��פ�ת[חומר �מ� �מיד, ונפסדי� נהוי� וה� �ְְְְֱִִִִֵֶָָ
�ה� �ר�אי� �מה� וה��כ�ת. וה�מחי� וה�המה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאד�
לג�� מ��� מ���י� אינ� אבל וצ�רה, מ�ל� ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ�ְמח�רי�
�גלמ� קב�עה צ�רת� א�א הרא��ני�, �מ� לצ�רה ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָ�מ��רה
וה��כבי� ה�ל��י� וה� � א�� �מ� מ���י� ואינ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלע�ל�,
צ�ר�ת. ��אר צ�רת� ולא �למי� ��אר �למ� ואי� ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ��ה�,
ה�לאכי�, וה� � �לל �ל� �לא צ�רה �ר�אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�מה�
מ��. ז� נפרד�ת צ�ר�ת א�א �גו�ה, ��� אינ� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ה�לאכי�

א�„. ה�לא� �רא� א�מרי�, �ה�ביאי� זה ה�א ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ�מה
ל�מר חידה, ודר� ה�ב�אה �מראה ה�ל �נפי�? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�בעל
"�י ��אמר: �מ� ה�בדי�, ���פ�ת �בד ואינ� ��� ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�אינ�
�כמ� מ�ל. א�א א� ואינ� ה�א", אכלה א� אלהי�, ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'
להט". א� מ�רתיו ר�ח�ת, מלאכיו "ע�ה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��אמר:

לפי‰. ��פי�? אינ� והרי מ��, ז� ה��ר�ת י�רד� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�ב�ה
מ�עלת� למ�ה מה� אחד �ל א�א �מציא�ת�, �וי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�אינ�

מ�ח� מצ�י וה�א חבר�, הימנו]�ל שלמעלה זה זה[של ְֲִֵֶֶָֹ
ה�א �ר�� ה�ד�� �ל מ�ח� נמצאי� וה�ל מ�ה; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה
�ב� "�י ואמר: �חכמת� �למה �רמז ה�א וזה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹוט�ב�.

עליה�". �גב�הי� �מר, �ב� ְֲִֵֵֵֶַַָֹֹמעל

Â.�מ� מק�� מעלת אינ� מ�עלת�', 'למ�ה �אמרנ� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָזה
��ני �א�מרי� �מ� א�א מחבר�; למעלה ����ב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאד�
למעלה �ה�א �חכמה, מחבר� �ד�ל �אחד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָחכמי�

�ע�ה �א�מרי� �כמ� זה, �ל סיבה]מ�עלת� �היא[� , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ
העל�ל מ� .[המסובב]למעלה ְְִֶַָָ

.Ê�לפיכ� היא; מעלת� �� על ה�לאכי�, �מ�ת ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ���י
וא�פ�י�, ה�ל, מ� למעלה וה� ה�ד�', 'ח��ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנקראי�
�בני ואלהי�, �מלאכי�, ��רפי�, וח�מ�י�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוארא�י�,
ה�מ�ת ע�רה א�� �ל ואי�י�. �כר�בי�, ְְֱֲִִִִֵֵַָָָֹאלהי�,
ה�. ��ה� מעל�ת ע�ר �� על ה�לאכי�, �ה� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ��קרא�
ה�א, �ר�� האל מעלת א�א מ��ה למעלה �אי� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�מעלה
נאמר לפיכ� 'ח��ת'; ��קראת ה��ר�ת מעלת ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָהיא
מעלת היא ע�ירית, �מעלה ה��א. �חת �ה� ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ��ב�אה,
ע� ��ד�רי� ה�לאכי� וה� 'אי�י�', ��קראת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה��רה
נקרא� לפיכ� ה�ב�אה; �מראה לה� ונראי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָה�ביאי�

האד�. �עת מ�עלת קר�בה ��עלת� ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ'אי�י�',

.Á�וי�דעי ה��רא, את �מ�ירי� ח�י� הא�� ה��ר�ת ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוכל
מעלת�, לפי וצ�רה צ�רה �ל למאד. עד �ד�לה �עה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹא�ת�

[� ה' את �דל�[ומכירה לפי הקב"ה]לא של אפ��[האמיתי . ְְֲִִָֹ
�מ� ה��רא אמ�ת לה�יג יכ�לה אינ� הרא��נה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמעלה
יתר וי�דעת מ�גת אבל לה�יג. קצרה �ע�� א�א ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�היא,
מעלה �ל וכ� מ��ה; ��מ�ה צ�רה וי�דעת ���גת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמ�ה
י�דעת היא �� ע�ירית �מעלה ע�ירית. מעלה עד ֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָ�מעלה,
וצ�רה מ�ל� המח�רי� אד� �ני �ח �אי� �עה ְִִֶָָֹ�ְְֵֵֵֵֶַַַָָָֹה��רא

ה��רא, את י�דעי� אינ� וה�ל �מ�ת�. ולידע לה�יג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹיכ�ל
עצמ�. י�דע �ה�א ְְֵֶַַ�מ�

.Ëעד הרא��נה מ��רה ה��רא, מ� ח�� ה�מצאי� ְִִִִִֵַַַָָָָָ�ל
�ט��ר ��היה קט� אמ��[כדור]י��� מ�ח ה�ל � האר� ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

�דל� �מ�יר עצמ� י�דע �ה�א �לפי ותפאר��נמצא�. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ
מ���. נעל� �בר ואי� ה�ל י�דע ה�א ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואמ��,

.Èמ�ת� א�ת� וי�דע אמ��, מ�יר ה�א �ר�� ְְֲִִֵַַַָָָה�ד��
�אנ� �מ� מ��� ח�� �היא �דעה י�דע ואינ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�היא.
ודע�� ה�א � ה��רא אבל אחד. ודע�נ� אנ� �אי� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָי�דעי�,
�ח�י� חי היה �אלמלא ��ה; �מ�ל צד מ�ל אחד, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוח�יו
ודע��; וח�יו ה�א � הר�ה אלה�ת �� הי� �דעה, ְְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָֹוי�דע
�ר� �בכל ��ה �מ�ל צד מ�ל אחד א�א ,�� ה�בר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואי�
ה�עה וה�א ה�ד�ע, וה�א ה��דע, ה�א א�מר: נמצאת ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָיח�ד.
ולא לאמר� ��ה �ח אי� � זה ודבר אחד. ה�ל � ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעצמ�
�לפיכ� �רי�. על לה�יר�, האד� �לב ולא ל�מע� ְְִָ�ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹ�אז�
ה'", "חי א�מרי�: ואי� �רעה", "חי נפ��", "חי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹא�מרי�:
ה��פ�ת ח�י �מ� �ני� וח�יו ה��רא �אי� � ה'" "חי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָא�א
ה�ר�אי� מ�יר אינ� לפיכ�, ה�לאכי�. �ח�י א� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָהח�י�,
א�א א�ת�, י�דעי� �אנ� �מ�ת ה�ר�אי�, מחמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוי�דע�
ידע עצמ�, י�דע �ה�א מ�ני לפיכ�, ידע�; עצמ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמחמת

ל� �הוית� נסמ� �ה�ל � בהקב"ה]ה�ל תלוי הכל קיו� �]. ְֲִֶַַַַָָֹֹ

.‡È�מ� א��, �רקי� ��ני זה �עני� �אמרנ� א�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ברי�
�ל �בא�ר זה. �עני� לבאר ��רי� מ�ה ה� ה�� מ� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָט�ה
מר�בה' 'מע�ה ה�קרא ה�א � א�� �רקי� ���ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהע�רי�

יחזקאל] בספר .[המתוארת

.·È��א �דברי� לדר� ��א הרא��ני�, חכמי� ְְֲִִִִִִִֵֶָָָֹֹצ��י
מ�ע��. �מבי� חכ� ��היה וה�א �לבד, אחד לאי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָא�א
�מ� א�ת� �מ�דיעי� �רקי�, רא�י ל� מ�סרי� �� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָואחר

ה�בר[מעט] ס�� וי�דע מ�ע��, מבי� וה�א ה�בר; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָמ�
�ל ואי� למאד, עד ה� עמ�י� �ברי� א�� �דברי� ְְִִֵֵַָֹ�ְְְְֲִִֵָָָועמק�.
�חכמת� �למה אמר ועליה� לסבל�. רא�יה ודעת ְְְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ�עת
�פר�� חכמי� אמר� �� ללב���"; "�ב�י� מ�ל: ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ�ר�
ללב���', יהי� � ע�ל� �ל �ב��נ� �ה� '�ברי� זה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָמ�ל
אמר: ועליה� �ר�י�. א�ת� �דר� ואל לב��, ל� ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ�ל�מר
"�ב� אמר: ועליה� א��". לזרי� ואי� לב��, ל� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יהי�
'�ברי� הרא��ני�: חכמי� �ר�� �� ל��נ�"; �חת ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָוחלב

ל��נ�' �חת יהי� � וחלב �דב� .�ה� ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ה'תשס"ט סיו� י"ב חמישי יו�

ג ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

�'זב�ל',‡. ו'רקיע', '�מי�', ה�קראי� ה� ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָה�ל��י�,
�ל�ל ה�א מ��� ה�ר�ב �ל�ל �ל��י�: ��עה וה� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָו'ערב�ת';
ה�קרא ה��כב ��� �ל�ל � מ��� ��מעלה וה�ני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָה�רח,
וגל�ל נג�, ��� מ��� ��מעלה �לי�י וגל�ל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ'��כב',
��י וגל�ל מאדי�, ��� חמי�י וגל�ל ח�ה, ��� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָרביעי
�מיני וגל�ל ��תאי, ��� �ביעי וגל�ל צדק, ��כב ���ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַ
ה�א ��יעי וגל�ל �רקיע, ��ראי� ה��כבי� �ל �אר ���ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ה�ל את ה��י� וה�א למערב. מ�זרח י�� �כל הח�זר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�ל�ל

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq b"i iyiy mei -

��� ה� �א�� ה��כבי� �ל ��ראה וזה ה�ל. את ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�מס�ב
מ�ני מ�ה, למעלה זה �ה� ��� �י על וא� אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�גל�ל
ר�אי� �לפיכ� וכ��יר, ��כ�כית וז�י� טה�רי� ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָ�ה�ל��י�

הרא���. �ל�ל מ�חת ה�מיני ���ל�ל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָ��כבי�

ה��כבי�,·. ��ה� ה�ל��י� מ�מ�נת וגל�ל �ל�ל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ�ל
�לדי �מ� מ�ה למעלה זה הר�ה לגל��י� [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

�מה� למזרח, מ�ערב ס�בבי� �ל��י� מה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�צלי�;
וכ��, ה��יעי. הח�זר ה�ל�ל �מ� למערב מ�זרח ָ�ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָס�בבי�

�יניה� לגלגל]אי� גלגל �נ�י.[בי� מק�� ֵֵֵֶָָ

לא‚. לה� ואי� �בדי�. ולא ק�י� לא אינ� ה�ל��י�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ�ל
�אנ�[צבע]עי� וזה עינ�ת; �אר ולא �חר עי� ולא אד� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

לפי ה�א, �לבד העי� למראית ה�כלת, �עי� א�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָר�אי�
א�� �אי� לפי ריח, ולא טע� לא לה� אי� וכ� האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ�ב�

מה�. ��מ�ה ���פ�ת א�א מצ�יי� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעי�

עג�י�„. ה� � הע�ל� את ה��יפי� הא�� ה�ל��י� ִ�ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
ה��כבי� מ� למקצת וי� �אמצע. �ל�יה והאר� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ���ר,
ה�ל��י� א�ת� ואי� �ה�, קב�עי� �ה� קט�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ל��י�
קב�ע מ�י� �אינ� קט� �ל�ל א�א האר�, את ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמ�יפי�

ה��י�. �ד�ל ְִַַַַַָ��ל�ל

�ל‰. �מ�נהמס�ר הע�ל�, �ל את ה��יפי� ה�ל��י� ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ
�מ�נה. מ�יפי�, �אינ� ה�ט�י� ה�ל��י� �ל �מס�ר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָע�ר;
�בכל י�� �כל סביבת� �ע�ר וידיעת ה��כבי� ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ�מ�הל�
האר� מעל �מ�בה� �ר�� ור�ח צפ�� לר�ח �נט�ת� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ�נה
הליכת�, וצ�רת ה�ל��י�, א�� �ל מס�ר י�דע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ�קריבת�,
�מ�ל�ת, �ק�פ�ת ח���� חכמת היא וז� ה�פת�. ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָודר�

יו�. חכמי �� ח�ר� ר�י� ְְְִִִֵַַָָָָ�ספרי�

.Â�החכמי ח�ק�ה� � ה�ל את מ�י� �ה�א ה��יעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹ�ל�ל
�� ל� העל� וחלק חלק �ל חלק, ע�ר ל�ני� ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָה�דמ�ני�
מ��� ��מ�ה ה��כבי� מ� �� ��ראה ז� צ�רה �� ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
��ר, טלה, ��מ�ת�: � ה��ל�ת וה� �ח�יו; מכ�ני� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�ְֵֶ�ה�
�די, ק�ת, עקרב, מאזני�, �ת�לה, אריה, סרט�, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�א�מי�,

�גי�. ְִִָ�לי,

.Êמ�ל צ�רה ולא חל�קה לא �� אי� עצמ�, ה��יעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ�ל�ל
���ל�ל ה��כבי� �ח��ר א�א ��כב, ולא הא�� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹה��ר�ת
ה��ר�ת �בנית ��� �ד�לי� �כ�כבי� ��ראה ה�א ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָה�מיני
הי� לא צ�ר�ת, ע�רה ה��י� וא�� מה�. קר�ב א� ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהא��,
העל� ��� ה���ל, �זמ� א�א החלקי� א�ת� �נגד ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ְמכ�נ�ת
לפי מעט, סבב� �בר ה�ה, ��מ� אבל א��; �מ�ת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלה�
ה�מ� �מ� ס�בבי� ��� �מיני ��גל�ל ה��כבי� ְְִֶֶַָ�ְְְִִִֶֶַַַָָ��ל
ה�מ� ��ה�� וחלק �כבד�ת. ס�בבי� �ה� א�א ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוה�רח,
�קר�ב מה� ��כב �ל �נג�� יל� אחד, �י�� ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ�נג��

�נה. ְִִִָָמ�בעי�

.Á�האר� קט�י� ��כבי� מה� י� � ה�ראי� ה��כבי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
�ד�ל מה� אחד ��ל ��כבי� מה� וי� מה�, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ד�לה
�מ� ה�רח מ� �ד�לה והאר� �עמי�. ��ה האר� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמ�
מאה �מ� האר� מ� �ד�לה וה�מ� �עמי�, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאר�עי�
��מ�נה אלפי� מ��ת אחד ה�רח נמצא �עמי�; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָו�בעי�

�ד�ל ��כב ה��כבי� �כל ואי� �קר�ב. ה�מ� מ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמא�ת
ה�ני. ��גל�ל מ��כב קט� ולא ה�מ�, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�

.Ëוה��ל ודעה נפ� �עלי ��� וה�ל��י�, ה��כבי� ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִִַַַַָָ�ל
הע�ל�, והיה �אמר מי את �מ�ירי� וע�מדי� ח�י� וה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�;
�מפארי� מ��חי� מעלת� �לפי �דל� לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�ל
�ר�� ה�ד�� את ���ירי� �כ�� ה�לאכי�. �מ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי�צר�
��מעלה ה�לאכי� את �מ�ירי� עצמ� את מ�ירי� �� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָה�א,
ה�לאכי�, מ�עת מע�טה וה�ל��י� ה��כבי� ודעת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָמה�.

האד�. �ני מ�עת ְְִֵַַָָָָ�גד�לה

È.�גל� �אינ� אחד �ל� ה�רח, מ�ל�ל למ�ה האל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�רא
�צ�רת ואינ� זה, לגל� צ�ר�ת אר�ע �ברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ל��י�;
צ�רה זה. �ל� �מקצת וצ�רה צ�רה �ל ונק�עה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹה�ל��י�.
ונהיה זה, �ל� �מקצת נתח�רה הא� צ�רת � ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹרא��נה
נתח�רה הר�ח צ�רת � �נ�ה וצ�רה הא�; ��� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמ�ניה�
� �לי�ית וצ�רה הר�ח; ��� מ�ניה� ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ�מקצת�,
ה�י�; ��� מ�ניה� ונהיה �מקצת�, נתח�רה ה�י� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצ�רת
ונהיה �מקצת�, נתח�רה האר� צ�רת � רביעית ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָוצ�רה
��פי� אר�עה הרקיע, מ� למ�ה נמצא האר�. ��� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמ�ניה�
את מ�י� ואחד אחד וכל מ�ה, למעלה זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ�מחלקי�
הרא��� ה��� �ל�ל. �מ� ר�ח�תיו מ�ל מ��� ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ��מ�ה
��� מ���, למ�ה הא�; ��� ה�א ה�רח, לגל�ל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָה�מ��
האר�. ��� מ���, למ�ה ה�י�; ��� מ���, למ�ה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהר�ח;

�יניה� לצורה]ואי� צורה �לל.[בי� ,��� �לא �נ�י מק�� ְְְֵֵֵֶָָָֹ

.‡È�י�דעי ואינ� נפ�, �עלי אינ� � הא�� ��פ�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאר�עה
מה� ואחד אחד לכל וי� מתי�; �ג�פי� א�א מ�ירי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹולא
וזה ל���ת�. יכ�ל ואינ� מ�יג� ולא י�דע� �אינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
�המ�ת, וכל ��יני� האר�, מ� ה' את "הלל� �וד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�אמר
אד� �ני הלל�ה� ה�ברי�, עני� � וקיט�ר" �לג �ברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָא�
��רא� �ר�אי� �ב�אר �ברד �א� ��רא� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמ�ב�ר�תיו
וקט�. לגד�ל נ�רת �מיד ��ב�רת� הרקיע, מ� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָלמ�ה

ה'תשס"ט סיו� י"ג שישי יו�

ד ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

ה�‡. ואר�, �מי� ור�ח א� �ה� הא�� ��פי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאר�עה
מאד� ��היה וכל הרקיע; מ� למ�ה ה�בראי� �ל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיס�ד�ת
ט�ב�ת ואבני� �מ�כת וצמח ודג ורמ� וע�� ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�בהמה
�למ� ה�ל, � עפר וג��י והרי� �ני� אבני ��אר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ�מר�ל��ת
��מ�ה ה��פי� �ל נמצא� הא��. יס�ד�ת מאר�עה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ�ְמח�ר
מ�ל� מח�רי� הא��, יס�ד�ת מאר�עה ח�� הרקיע, ִִֶָֹ�ְְְִִֵֵַַָָָָָמ�
�ל אבל א��; יס�ד�ת מאר�עה מח�ר ��ה� וגל� ְְֲֵֵַָָָָָ�ְְְֶֶֶָָֹוצ�רה,
�לבד. וצ�רה מ�ל� א�א מח�ר אינ� יס�ד�ת, מאר�עה ְְִִֶֶַָָָֹ�ְְְֵֵֶַָָָאחד

מ���ר·. מ��ה מהלכ� להי�ת והר�ח, הא� [כדור]�ר� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
להי�ת והאר�, ה�י� ודר� הרקיע; �ל�י למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאר�
הרקיע �אמצע � לאמצע למ�ה הרקיע מ�חת [�מהלכ� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

האר�] ה��כ�כדור ואי� מ���. למ�ה �אי� ה��ה ה�א ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
��ט�ע וטבע �ה� ��ק�ע מנהג א�א �חפצ�, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�דע��

לח;�ה�. ח� והר�ח מ���; קל וה�א יב�, ח� הא� טבע ְִֵֵֶֶַַַָָָ�ְַַַָָ
מ���. �בדה והיא קרה, יב�ה והאר� לחי�; קרי� ָ�ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוה�י�
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��� ה� �א�� ה��כבי� �ל ��ראה וזה ה�ל. את ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�מס�ב
מ�ני מ�ה, למעלה זה �ה� ��� �י על וא� אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�גל�ל
ר�אי� �לפיכ� וכ��יר, ��כ�כית וז�י� טה�רי� ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָ�ה�ל��י�

הרא���. �ל�ל מ�חת ה�מיני ���ל�ל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָ��כבי�

ה��כבי�,·. ��ה� ה�ל��י� מ�מ�נת וגל�ל �ל�ל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ�ל
�לדי �מ� מ�ה למעלה זה הר�ה לגל��י� [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

�מה� למזרח, מ�ערב ס�בבי� �ל��י� מה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�צלי�;
וכ��, ה��יעי. הח�זר ה�ל�ל �מ� למערב מ�זרח ָ�ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָס�בבי�

�יניה� לגלגל]אי� גלגל �נ�י.[בי� מק�� ֵֵֵֶָָ

לא‚. לה� ואי� �בדי�. ולא ק�י� לא אינ� ה�ל��י�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ�ל
�אנ�[צבע]עי� וזה עינ�ת; �אר ולא �חר עי� ולא אד� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

לפי ה�א, �לבד העי� למראית ה�כלת, �עי� א�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָר�אי�
א�� �אי� לפי ריח, ולא טע� לא לה� אי� וכ� האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ�ב�

מה�. ��מ�ה ���פ�ת א�א מצ�יי� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעי�

עג�י�„. ה� � הע�ל� את ה��יפי� הא�� ה�ל��י� ִ�ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
ה��כבי� מ� למקצת וי� �אמצע. �ל�יה והאר� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ���ר,
ה�ל��י� א�ת� ואי� �ה�, קב�עי� �ה� קט�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ל��י�
קב�ע מ�י� �אינ� קט� �ל�ל א�א האר�, את ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמ�יפי�

ה��י�. �ד�ל ְִַַַַַָ��ל�ל

�ל‰. �מ�נהמס�ר הע�ל�, �ל את ה��יפי� ה�ל��י� ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ
�מ�נה. מ�יפי�, �אינ� ה�ט�י� ה�ל��י� �ל �מס�ר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָע�ר;
�בכל י�� �כל סביבת� �ע�ר וידיעת ה��כבי� ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ�מ�הל�
האר� מעל �מ�בה� �ר�� ור�ח צפ�� לר�ח �נט�ת� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ�נה
הליכת�, וצ�רת ה�ל��י�, א�� �ל מס�ר י�דע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ�קריבת�,
�מ�ל�ת, �ק�פ�ת ח���� חכמת היא וז� ה�פת�. ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָודר�

יו�. חכמי �� ח�ר� ר�י� ְְְִִִֵַַָָָָ�ספרי�

.Â�החכמי ח�ק�ה� � ה�ל את מ�י� �ה�א ה��יעי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹ�ל�ל
�� ל� העל� וחלק חלק �ל חלק, ע�ר ל�ני� ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָה�דמ�ני�
מ��� ��מ�ה ה��כבי� מ� �� ��ראה ז� צ�רה �� ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
��ר, טלה, ��מ�ת�: � ה��ל�ת וה� �ח�יו; מכ�ני� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�ְֵֶ�ה�
�די, ק�ת, עקרב, מאזני�, �ת�לה, אריה, סרט�, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�א�מי�,

�גי�. ְִִָ�לי,

.Êמ�ל צ�רה ולא חל�קה לא �� אי� עצמ�, ה��יעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ�ל�ל
���ל�ל ה��כבי� �ח��ר א�א ��כב, ולא הא�� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹה��ר�ת
ה��ר�ת �בנית ��� �ד�לי� �כ�כבי� ��ראה ה�א ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָה�מיני
הי� לא צ�ר�ת, ע�רה ה��י� וא�� מה�. קר�ב א� ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהא��,
העל� ��� ה���ל, �זמ� א�א החלקי� א�ת� �נגד ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ְמכ�נ�ת
לפי מעט, סבב� �בר ה�ה, ��מ� אבל א��; �מ�ת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלה�
ה�מ� �מ� ס�בבי� ��� �מיני ��גל�ל ה��כבי� ְְִֶֶַָ�ְְְִִִֶֶַַַָָ��ל
ה�מ� ��ה�� וחלק �כבד�ת. ס�בבי� �ה� א�א ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוה�רח,
�קר�ב מה� ��כב �ל �נג�� יל� אחד, �י�� ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ�נג��

�נה. ְִִִָָמ�בעי�

.Á�האר� קט�י� ��כבי� מה� י� � ה�ראי� ה��כבי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
�ד�ל מה� אחד ��ל ��כבי� מה� וי� מה�, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ד�לה
�מ� ה�רח מ� �ד�לה והאר� �עמי�. ��ה האר� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמ�
מאה �מ� האר� מ� �ד�לה וה�מ� �עמי�, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאר�עי�
��מ�נה אלפי� מ��ת אחד ה�רח נמצא �עמי�; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָו�בעי�

�ד�ל ��כב ה��כבי� �כל ואי� �קר�ב. ה�מ� מ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמא�ת
ה�ני. ��גל�ל מ��כב קט� ולא ה�מ�, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�

.Ëוה��ל ודעה נפ� �עלי ��� וה�ל��י�, ה��כבי� ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִִַַַַָָ�ל
הע�ל�, והיה �אמר מי את �מ�ירי� וע�מדי� ח�י� וה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�;
�מפארי� מ��חי� מעלת� �לפי �דל� לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�ל
�ר�� ה�ד�� את ���ירי� �כ�� ה�לאכי�. �מ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי�צר�
��מעלה ה�לאכי� את �מ�ירי� עצמ� את מ�ירי� �� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָה�א,
ה�לאכי�, מ�עת מע�טה וה�ל��י� ה��כבי� ודעת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָמה�.

האד�. �ני מ�עת ְְִֵַַָָָָ�גד�לה

È.�גל� �אינ� אחד �ל� ה�רח, מ�ל�ל למ�ה האל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�רא
�צ�רת ואינ� זה, לגל� צ�ר�ת אר�ע �ברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ל��י�;
צ�רה זה. �ל� �מקצת וצ�רה צ�רה �ל ונק�עה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹה�ל��י�.
ונהיה זה, �ל� �מקצת נתח�רה הא� צ�רת � ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹרא��נה
נתח�רה הר�ח צ�רת � �נ�ה וצ�רה הא�; ��� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמ�ניה�
� �לי�ית וצ�רה הר�ח; ��� מ�ניה� ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ�מקצת�,
ה�י�; ��� מ�ניה� ונהיה �מקצת�, נתח�רה ה�י� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצ�רת
ונהיה �מקצת�, נתח�רה האר� צ�רת � רביעית ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָוצ�רה
��פי� אר�עה הרקיע, מ� למ�ה נמצא האר�. ��� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמ�ניה�
את מ�י� ואחד אחד וכל מ�ה, למעלה זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ�מחלקי�
הרא��� ה��� �ל�ל. �מ� ר�ח�תיו מ�ל מ��� ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ��מ�ה
��� מ���, למ�ה הא�; ��� ה�א ה�רח, לגל�ל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָה�מ��
האר�. ��� מ���, למ�ה ה�י�; ��� מ���, למ�ה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהר�ח;

�יניה� לצורה]ואי� צורה �לל.[בי� ,��� �לא �נ�י מק�� ְְְֵֵֵֶָָָֹ

.‡È�י�דעי ואינ� נפ�, �עלי אינ� � הא�� ��פ�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאר�עה
מה� ואחד אחד לכל וי� מתי�; �ג�פי� א�א מ�ירי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹולא
וזה ל���ת�. יכ�ל ואינ� מ�יג� ולא י�דע� �אינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
�המ�ת, וכל ��יני� האר�, מ� ה' את "הלל� �וד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�אמר
אד� �ני הלל�ה� ה�ברי�, עני� � וקיט�ר" �לג �ברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָא�
��רא� �ר�אי� �ב�אר �ברד �א� ��רא� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמ�ב�ר�תיו
וקט�. לגד�ל נ�רת �מיד ��ב�רת� הרקיע, מ� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָלמ�ה

ה'תשס"ט סיו� י"ג שישי יו�

ד ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

ה�‡. ואר�, �מי� ור�ח א� �ה� הא�� ��פי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאר�עה
מאד� ��היה וכל הרקיע; מ� למ�ה ה�בראי� �ל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיס�ד�ת
ט�ב�ת ואבני� �מ�כת וצמח ודג ורמ� וע�� ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�בהמה
�למ� ה�ל, � עפר וג��י והרי� �ני� אבני ��אר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ�מר�ל��ת
��מ�ה ה��פי� �ל נמצא� הא��. יס�ד�ת מאר�עה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ�ְמח�ר
מ�ל� מח�רי� הא��, יס�ד�ת מאר�עה ח�� הרקיע, ִִֶָֹ�ְְְִִֵֵַַָָָָָמ�
�ל אבל א��; יס�ד�ת מאר�עה מח�ר ��ה� וגל� ְְֲֵֵַָָָָָ�ְְְֶֶֶָָֹוצ�רה,
�לבד. וצ�רה מ�ל� א�א מח�ר אינ� יס�ד�ת, מאר�עה ְְִִֶֶַָָָֹ�ְְְֵֵֶַָָָאחד

מ���ר·. מ��ה מהלכ� להי�ת והר�ח, הא� [כדור]�ר� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
להי�ת והאר�, ה�י� ודר� הרקיע; �ל�י למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאר�
הרקיע �אמצע � לאמצע למ�ה הרקיע מ�חת [�מהלכ� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

האר�] ה��כ�כדור ואי� מ���. למ�ה �אי� ה��ה ה�א ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
��ט�ע וטבע �ה� ��ק�ע מנהג א�א �חפצ�, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�דע��

לח;�ה�. ח� והר�ח מ���; קל וה�א יב�, ח� הא� טבע ְִֵֵֶֶַַַָָָ�ְַַַָָ
מ���. �בדה והיא קרה, יב�ה והאר� לחי�; קרי� ָ�ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוה�י�
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והר�ח האר�; על למעלה נמצא לפיכ� מ��ה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוה�י�
קל והא� ה�י�; �ני על מרח� ה�א לפיכ� ה�י�, מ� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ��חת ��פי� לכל יס�ד�ת �ה� �מ�ני הר�ח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�
וצמח ודג וע�� וח�ה �בהמה מאד� וג�� ��� �ל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָי�צא
ואר�ע�� ועפר; �מי� ור�ח מא� מח�ר �למ� ואב�, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָ�ְְְֶֶֶֶַָָ�מ�כת
עד הער�ב, �עת מה� אחד �ל וי���ה �יחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיתערב�
��ה�א מה� לאחד ��מה אינ� מאר�ע�� המח�ר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ְִֵֶַָ���צא
�פני א� �ה�א אחד חלק אפ�� מה�, ��ערב ואי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלב��.
�פני אר� א� עצמ� �פני מי� א� עצמ� �פני ר�ח א� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמ�
וג�� ��� וכל אחד. ��� ונע�� נ����, ה�ל א�א ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹעצמ�;

ונברא] ויב�[נברא לח וח� קר �� י�צא מאר�ע��, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ�ְַהמח�ר
חזקה �ה� ��היה ��פי� מה� י� אבל [תוק�]�אחד. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

הח� �ה� יראה לפיכ� ח�ה, נפ� �עלי �מ� הא�, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמיס�ד
�מ� האר�, מיס�ד חזקה �ה� ��היה ��פי� מה� וי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָיתר;
ה�ה, ה�ר� ועל הר�ה. ה�ב� �ה� יראה לפיכ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאבני�,
אחר מ��� יתר יב� וג�� ח�, אחר מ��� יתר ח� ��� ְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָי�צא
וג�פי� �לבד, ה�ר �ה� ��ראה ��פי� י�צא וכ� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיב�.
וה�ב� ה�ר �ה� יראה וג�פי� �לבד, ה�ח �ה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיראה
וה�ב� הח� א� ��וה, �אחד וה�ח ה�ר א� ��וה, ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�אחד
היס�ד רב לפי ��וה. �אחד וה�ח הח� א� ��וה, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�אחד

ה�ערבת �ע�ר גו�]�היה אותו מורכב יראה[שממנו , ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ
המער[יובלט] ���� וטבע� היס�ד א�ת� ב.מע�ה ְְְְֲִֵַַַַָֹ

.‚���� נפרד ה�א א��, יס�ד�ת מאר�עה המח�ר [כלוכל ְְַָ�ְְְִֵֵַַָָָָ
למקורו] חוזר וי�גו� אחדי�, ימי� לאחר נפרד �ה�א י� ;ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

אפ�ר אי � מה� ��תח�ר וכל ר��ת. �ני� לאחר נפרד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה�א
לה� י�רד למקורו]��א והאד�[יחזור ה�הב אפ�� [אחת; ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
החוש�] וי��במאבני ליס�ד�תיו, ויחזר י�סד ��א אפ�ר אי ,ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

לאר�. �מקצת� לר�ח �מקצת� למי� �מקצת� לא� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָמקצת�

י�רד„. לא�� � ה�פסד וכל נאמר[יחזור]ה�איל ל�ה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ
�ל ולא העפר. מ� �נינ� �רב לפי ���ב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹלאד�:
י�סד א�א היס�ד�ת; לאר�עה יחזר מ�ד ����סד, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹה�פסד,
יחזר ה�ברי� וס�� אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹויחזר

חלילה ח�זרי� ה�ברי� �ל ונמצא� .[בחזרה]ליס�ד�ת. ְְְְְְִִִִַַָָָָ

י��‰. �כל �מיד לזה זה מ���י� א��, יס�ד�ת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאר�עה
האר� מקצת �יצד? ��פ�. �ל לא מקצת�, � �עה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹ�בכל
וכ� מי�; ונע�ית �מת��ררת מ���ית ה�י�, מ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָה�ר�בה
�מתמסמסי� מ���י� לר�ח, ה�מ�כי� ה�י� ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָמקצת

לא�[מתאדי�] ה�מ�� מקצת� הר�ח, וכ� ר�ח; ְְְִִֵֵַַַָָָָֹוהוי�
ה�מ�� מקצת� הא�, וכ� א�. ונע�ה �מתח�לל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמ���ה
מקצת� הר�ח, וכ� ר�ח; ונע�ה �מת��ס מ���ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלר�ח
ה�י�, וכ� מי�; ונע�ה �מת��ס מ���ה ל�י� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָה�מ��
ו���י אר�. ונע�ה �מת��ס מ���ה לאר� ה�מ�� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמקצת�
מ���ה היס�ד �ל ואי� ה�מי�; אר� �לפי מעט, מעט � ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹזה
אפ�ר �אי א�, הר�ח �ל א� ר�ח ה�י� �ל ��ע�ה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעד
י���ה מקצת א�א האר�עה. היס�ד�ת מ� אחד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ���טל
וחבר�, אחד �ל �י� וכ� לא�; מר�ח �מקצת לר�ח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמא�

חלילה. וח�זר�ת אר�ע�� �י� ה���י ְְְְִִִֵֵַַַָָָָי�צא

.Âה�ל�ל �סביבת יהיה זה הואו���י לשינוי [הגור� ְְְְִִִִֶֶַַַַ
הגלגלי�] מה�סיבוב ויהיה אר�ע��, יתח�ר� �מ�ביבת� ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

והאל �מ�כת. ואב� וצמח ח�ה ונפ� אד� �ני �למי ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�אר
ה�לא� ידי על ל�, רא�יה צ�רה וגל� �ל� לכל ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנ�ת�

'אי�י�'. ה�קראת ה��רה �היא ְֲִִִִִִֵֶַַָָהע�ירי

.Êלא� צ�רה א� צ�רה, �לא �ל� ר�אה א�ה אי� ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹלע�ל�
לב א�א ה�מצא[תבונת]�ל�. ה��� המח�ק ה�א � האד� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

�� ��� וי�דע וצ�רה, מ�ל� מח�ר �ה�א וי�דע ְְִֵֵֶֶַָָָֹ�ְְְְֵֶַַ�דע��,
��למ� וג�פי� יס�ד�ת, מאר�עה מח�ר ��למ� ְְְְִֵֶַָָָָָ�ְְִֶָָ��פי�

מח�ר אינ� � �ל�,���ט לה� �אי� וה��ר�ת אחר. מ�ל� ְֵָ�ְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ה�ב �עי� א�א לעי�, נראי� �מ�[השכל]אינ� יד�עי�, ה� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

עי�. רא�ת �לא ה�ל אד�� ְְְֲִִֶַַַַָֹֹ��דענ�

.Áוה�עת האל. ל� ��ת� צ�רת� היא ��ר, �ל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנפ�
ה�ל� האד� צ�רת היא אד�, �ל �נפ�� ה�צ�יה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיתרה
�צלמנ� אד� "נע�ה ���רה: נאמר ז� צ�רה ועל ְְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָ�דע��;
ה�ע�ת �מ�גת ה��דעת צ�רה ל� ��היה �ל�מר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�דמ�תנ�",

א�מר ואינ� לה�. ��דמה עד �ל�, לה� ["בצלמנו"]�אי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
וה�סת�ת והחט� ה�ה �ה�א לעיני�, ה��רת ז� צ�רה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל

ר�� ה�פ�[צורת]��אר ואינ� �מ�. '�אר' ��� ה���; ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
�מר�י� �מ�ליד ו��תה א�כל ��� ח�ה, נפ� לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�צ�יה
ה�פ� �בצ�רת ה�פ�, צ�רת �היא � ה�עה א�א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�מהרהר.
ז� ��רא ר��ת �פעמי� �דמ�תנ�". "�צלמנ� מד�ר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָה�ת�ב
��א ��מ�ת, לה�הר צרי� �לפיכ� ו'ר�ח'; 'נפ�' ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה��רה

מענינ� י�מד � ו�� �� וכל הנידו�]�טעה, הנושא .[מתו� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ

.Ëדי� היס�ד�ת, מ� מח�רת ה�את ה�פ� צ�רת ְְִֵֶֶַ�ְֵֶֶַַַֹאי�
ה��מה[ותחזור]���רד מ�ח ואינ� החיונית]לה�, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ל���; צריכה �ה��מה �מ� לנ�מה צריכה ��הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָעד
מא ה�ל�א�א ����רד לפיכ�, היא. ה�מי� מ� ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

�אינ� מ�ני ה��מה ותאבד היס�ד�ת, מ� מח�ר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ְֶ�ה�א
��רת לא מע�יה, �כל ל��� �צריכה ה��� ע� א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצ�יה
א�א � �מע�יה ל��מה צריכה �אינ� לפי ה�את, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹה��רה

ה�למי� מ� ה�ר�ד�ת ה�ע�ת �מ�גת המלאכי�]י�דעת �], ְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ה�א ע�למי�. �לע�למי לע�ל� וע�מדת ה�ל, ��רא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹוי�דעת
��היה, האר� על העפר "וי�ב �חכמת�: �למה ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹ�אמר

נתנ�". א�ר האלהי� אל ���ב ְְֱֲִֶֶַָָָָָֹוהר�ח

.Èמר� זה, �עני� ���רנ� הא�� ה�ברי� [כטיפה]�ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ה� מזעיר]מ�לי אינ�[=מעט אבל ה�, עמ�י� �דברי� ; ְְֲִִִֵָ�ֲִֵֵָָ

ה�ברי� א�� �ל �בא�ר ו�ני. רא��� �רק עני� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�עמק
וכ� �רא�ית'. 'מע�ה ה�קרא ה�א �רביעי, �לי�י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ��פרק
הא�� ��ברי� �� ��ר�י� �אי� הרא��ני�, החכמי� ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצ��
א�� �ברי� מ�דיעי� �לבד אחד לאד� א�א ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�י�,

א�ת�. ְְִַ�מל�די�

.‡È?רא�ית� מע�ה לעני� מר�בה מע�ה עני� �י� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ�מה
א� א�א ,�� ��ר�י� אי� לאחד אפ�� מר�בה, מע�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�עני�

ה�רקי� רא�י ל� מ�סרי� מ�ע��, �מבי� חכ� היה ועני��� ; ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
�אינ� �י על א� ל�חיד, א�ת� מל�די� �רא�ית, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָמע�ה
מ�ברי� לידע ��כ�ל �ל א�ת� �מ�דיעי� מ�ע��, א�ת� ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמבי�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq c"i ycew zay -

אד� �ל �אי� לפי �ר�י�? א�ת� מל�די� אי� ול�ה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָא��.
�רי�. על ה�ברי� �ל �בא�ר �ר�� לה�יג רחבה �עת ל� ְָ�ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָי�

.·Èל� �מ�יר א��, �דברי� מת��נ� �אד� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�זמ�
חכמת� ויראה ,�� וכ��צא ואד� וגל�ל מ�לא� ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ר�אי�
� ה�ר�אי� וכל היצ�רי� �כל ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִֶַַַָָָָ�ל
לאהב ��ר� ויכמ� נפ�� ותצמא ל�ק��, אהבה ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָֹמ�סי�
וק��ת�, וד��ת� מ�פל�ת� ויפחד ויירא ה�א; �ר�� ְְְְְְִִִִַַַַָָָה�ק��

ה�ד�לי�[ישווה]���ער� ה�ד��י� מה��פ�ת לאחד עצמ� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ
ה�פרד�ת[הגלגלי�] ה�ה�ר�ת מה��ר�ת לאחד ��� �ל ,ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
ה�למי� המלאכי�]מ� וימצא[� �לל. �גל� נתח�ר� ��א , ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹ

וחסר. ריק �כל�ה, ���ה מלא �כלי �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמ�,

.‚È��הא מצו�ת ��חמ� א�� �רקי� אר�עה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָועניני
אלו] בהלכות ק�ראי�[הראשונות הרא��ני� �חכמי� ה� �ְֲִִִִֵֶָָ

נכנ 'אר�עה �אמר�: �מ� '�ר�ס', וא�א�ת� ל�ר�ס'; ס� ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ
��� לא הי�, �ד�לי� וחכמי� הי�, י�ראל ��ד�לי �י ָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹעל
ואני �רי�. על ה�ברי� �ל �לה�יג לידע �ח �ה� ְֲִַָ�ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהיה
�רס� ��תמ�א מי א�א ��ר�ס, לה��ל רא�י �אי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�מר,
האס�ר �א�ר לידע ה�א זה, �ב�ר ולח� �ב�ר; ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלח�
��ברי� �י על וא� ה�צו�ת. מ�אר �ה� וכ��צא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְַוה��ר
חכמי�: אמר� �הרי חכמי�, א�ת� קרא� קט�' '�בר ְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָא��,
�א�יי הויה � קט� ודבר מר�בה; מע�ה � �ד�ל ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ'�בר

�ה�[התלמוד]ורבא' להק�ימ�; ה� רא�יי� כ�, �י על א� , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ה��בה �ה� � וע�ד �ח�ה, אד� �ל �ע�� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמי�בי�
ה�ה, הע�ל� לי��ב ה�א �ר�� ה�ד�� �ה��יע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָה�ד�לה
קט� � ה�ל ��דע� ואפ�ר ה�א. הע�ל� ח�י לנחל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�די

קצר. לב �בעל רחב לב �על וא�ה, אי� ְְִִֵֵַַַַָָָָָָוגד�ל,

ה'תשס"ט סיו� י"ד קודש שבת
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ה�ה,‡. ה�ד�ל ה�� ק��� על מצ�י� י�ראל �ית ִִֵֶַַַַָ�ְְִֵֵָָ�ל
�ת�� "ונק���י ��א��אמר: �מזהרי� י�ראל"; �ני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָ�ְִֶָֹ

��עה �יצד? קד�י". �� את תח�ל� "ולא ��אמר: ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלח�ל�,
מצו�ת מ�ל אחת על לעבר י�ראל את ויאנס ��י, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ��עמד
��אמר יהרג; ואל יעבר � יהרג�� א� ���רה ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהאמ�ר�ת
�ה�, וחי � �ה�" וחי האד� את� יע�ה "א�ר ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��צו�ת:
�נפ��. מתח�ב זה הרי עבר, ולא מת וא� �ה�. ��מ�ת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא

מעב�דה·. ח�� � מצו�ת ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ��ה
א��, עבר�ת �ל� אבל �מי�. ��פיכ�ת ערי�ת, וג��י ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל יהרג �הרג', א� מה� אחת על 'עבר ל�: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹא�
להנאת מת��� �ה��י �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיעבר.
ל� לב�ל א� ���ת, �ית� ל� לבנ�ת �אנס� �ג�� ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמ�,
א� אבל �זה. וכ��צא לבעל� א�ה אנס א� ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָ�ב�יל�,
לבי� �ינ� היה א� � �לבד ה�צו�ת על להעביר� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָנת���
וא� יהרג; ואל יעבר � מ��ראל ע�רה �� ואי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹעצמ�,
ואפ�� יעבר, ואל יהרג � מ��ראל �ע�רה להעביר� ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאנס�
�לבד. מצו�ת מ�אר מצוה על א�א להעביר� נת��� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

ה�מד‚. ��עת ��א הא��, ה�ברי� גזירותוכל [בזמ� ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
היהדות] ר�עעל מל� ���עמד וה�א ה�מד, ��עת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

א� �ת� לב�ל י�ראל על �מד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�נב�כדנאצר
מ�אר אחת על אפ�� יעבר, ואל יהרג � ה�צו�ת מ� ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
��י�. לבי� �ינ� נאנס �י� ע�רה, �ת�� נאנס �י� ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצו�ת,

.„� עבר ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר :�� ��אמר מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ל
יעבר', ואל 'יהרג :�� ��אמר מי וכל �נפ��. מתח�ב זה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהרי
�ע�רה היה וא� ה��. את ק�� זה הרי � עבר ולא ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹונהרג
חנניה �דנ�אל �ר�י�, ה�� את ק�� זה הרי � ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמ��ראל
הר�גי ה� וא�� וחבריו; עקיבה �כר�י ועזריה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמי�אל
עלי� "�י נאמר: ועליה� מעלת�, על מעלה �אי� ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלכ�ת,
נאמר: ועליה� טבחה", �צא� נח�בנ� ה���, כל ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהרגנ�

ע בריתי �רתי חסידי, לי ��:"אספ� ��אמר מי וכל זבח". לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ה��, את מח�ל זה הרי � נהרג ולא ועבר יעבר', ואל ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ'יהרג
�ר�י�; ה�� את ח�ל זה הרי מ��ראל, �ע�רה היה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוא�
לא מצות על ועבר ה��, ק��� �היא ע�ה מצות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ�ב�ל
�אנס, �עבר מ�ני כ�, �י על וא� ה��. ח��ל �היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹתע�ה
�ית א�ת� ממיתי� �אי� ל�מר צרי� ואי� א�ת�, מלקי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָאי�
לע�בר א�א �ממיתי�, מלקי� �אי� �אנס; הרג אפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�י�,
ל�ל�: מ�רע� �נ�ת� ��אמר והתראה, �עדי� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�רצ�נ�
למד� ה�מ�עה מ�י הה�א", �אי� �ני את אני ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ"ו�מ�י

�מה[ממרע"ה] מטעה. ולא ��גג, ולא אנ�ס, לא � "הה�א" :ְְֵַָֹֹֹ�ְֶָ
�אנס א�ת� הע�בד ה�ל, מ� חמ�רה �היא זרה, עב�דה ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹא�
וחמר קל � �י� �ית מיתת ל�מר צרי� ואי� �רת, ח�ב ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאינ�
א�מר: ה�א �בערי�ת ���רה. האמ�ר�ת מצו�ת ְְֲֲִִֵַָָָָָל�אר

�בר" תע�ה לא היא]"ול�ער(ה) אנוסה כי �]. ְֲֲֶַַַָָָֹ

�נט�א‰. מ�� אחת לנ� '�נ� ��י�: לה� �אמר� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָנ�י�
ימסר� ואל ,��� י��א� � ��כ�' את נט�א לאו, וא� ְְְִַָ�ְְִֶַ�ְְִֵֶַָָא�ת�,
לנ� '�נ� ��י�: לה� אמר� א� וכ� מ��ראל. אחת נפ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלה�

מ� ואלאחד ,��� יהרג� � ��כ�' נהרג לאו, וא� ונהרג��, � ְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ�ְְֵֶָ�ְַָ
יחד�ה� וא� מ��ראל. אחת נפ� לה� בש�ימסר� [נקבו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ

מה�] ��כ�'אחד את נהרג א� �ל�ני, לנ� '�נ� ואמר�: ְֶ�ְְְְֲִֶֶַָָָֹלה�
מיתה מח�ב היה א� �כרי[למלכות]� �� [שמרד��בע ְִָָ�ְְִִִֶֶַַָ

וא�במלכות] לכ�ח�ה; �� לה� מ�רי� ואי� לה�; א�ת� י�נ� ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
מ��ראל. אחת נפ� לה� ימסר� ואל ,��� יהרג� � ח�ב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְֵֵַָָאינ�

.Â�אנסי� �אמר� יעבור]�עני� ואל אמר�[יהרג �� , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הר�פאי� ואמר� למ�ת, ונטה �חלה מי �יצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָ�חלאי�.
ל�. ע��י� ����רה, מא��רי� �ל�ני �דבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ�רפ�את�
ח�� ס�נה, �מק�� ����רה א��רי� �כל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ�מתר�אי�
�מק�� �אפ�� � �מי� ��פיכ�ת ערי�ת וג��י זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעב�דה
ע�נ�י� � ונתר�א עבר וא� �ה�; מתר�אי� אי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָס�נה,

ל�. הרא�י ענ� �י� �ית ִֵֶָָֹא�ת�

.Êאחת על ע�ברי� אי� נפ��ת, ס�נת �מק�� �אפ�� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָ�מ�י�
�כל אלהי�, ה' את "ואהב� ��אמר: א��? עבר�ת ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמ�ל�
נפ��. את נ�טל ה�א אפ�� מאד�", �בכל נפ�� �בכל ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹלבב�
אד� לה�יל א� אחרת, נפ� לר�את מ��ראל נפ� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהריגת

ה�א ל� נ�טה �ה�עת �בר � א�ס �אי�[שאסור]מ�ד , ִֵֶֶַַַַַָָָָ
��אמר: לנפ��ת, ה��� וערי�ת נפ�; מ�ני נפ� ְְֱִֶֶַָ�ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָמא�די�
ה�ה". ה�בר �� � נפ� �רצח� רעה� על אי� יק�� �א�ר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"�י
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אד� �ל �אי� לפי �ר�י�? א�ת� מל�די� אי� ול�ה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָא��.
�רי�. על ה�ברי� �ל �בא�ר �ר�� לה�יג רחבה �עת ל� ְָ�ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָי�

.·Èל� �מ�יר א��, �דברי� מת��נ� �אד� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�זמ�
חכמת� ויראה ,�� וכ��צא ואד� וגל�ל מ�לא� ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ר�אי�
� ה�ר�אי� וכל היצ�רי� �כל ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִֶַַַָָָָ�ל
לאהב ��ר� ויכמ� נפ�� ותצמא ל�ק��, אהבה ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָֹמ�סי�
וק��ת�, וד��ת� מ�פל�ת� ויפחד ויירא ה�א; �ר�� ְְְְְְִִִִַַַַָָָה�ק��

ה�ד�לי�[ישווה]���ער� ה�ד��י� מה��פ�ת לאחד עצמ� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ
ה�פרד�ת[הגלגלי�] ה�ה�ר�ת מה��ר�ת לאחד ��� �ל ,ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
ה�למי� המלאכי�]מ� וימצא[� �לל. �גל� נתח�ר� ��א , ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹ

וחסר. ריק �כל�ה, ���ה מלא �כלי �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמ�,

.‚È��הא מצו�ת ��חמ� א�� �רקי� אר�עה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָועניני
אלו] בהלכות ק�ראי�[הראשונות הרא��ני� �חכמי� ה� �ְֲִִִִֵֶָָ

נכנ 'אר�עה �אמר�: �מ� '�ר�ס', וא�א�ת� ל�ר�ס'; ס� ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ
��� לא הי�, �ד�לי� וחכמי� הי�, י�ראל ��ד�לי �י ָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹעל
ואני �רי�. על ה�ברי� �ל �לה�יג לידע �ח �ה� ְֲִַָ�ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהיה
�רס� ��תמ�א מי א�א ��ר�ס, לה��ל רא�י �אי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�מר,
האס�ר �א�ר לידע ה�א זה, �ב�ר ולח� �ב�ר; ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלח�
��ברי� �י על וא� ה�צו�ת. מ�אר �ה� וכ��צא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְַוה��ר
חכמי�: אמר� �הרי חכמי�, א�ת� קרא� קט�' '�בר ְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָא��,
�א�יי הויה � קט� ודבר מר�בה; מע�ה � �ד�ל ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ'�בר

�ה�[התלמוד]ורבא' להק�ימ�; ה� רא�יי� כ�, �י על א� , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ה��בה �ה� � וע�ד �ח�ה, אד� �ל �ע�� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמי�בי�
ה�ה, הע�ל� לי��ב ה�א �ר�� ה�ד�� �ה��יע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָה�ד�לה
קט� � ה�ל ��דע� ואפ�ר ה�א. הע�ל� ח�י לנחל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�די

קצר. לב �בעל רחב לב �על וא�ה, אי� ְְִִֵֵַַַַָָָָָָוגד�ל,

ה'תשס"ט סיו� י"ד קודש שבת
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ה�ה,‡. ה�ד�ל ה�� ק��� על מצ�י� י�ראל �ית ִִֵֶַַַַָ�ְְִֵֵָָ�ל
�ת�� "ונק���י ��א��אמר: �מזהרי� י�ראל"; �ני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָ�ְִֶָֹ

��עה �יצד? קד�י". �� את תח�ל� "ולא ��אמר: ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלח�ל�,
מצו�ת מ�ל אחת על לעבר י�ראל את ויאנס ��י, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ��עמד
��אמר יהרג; ואל יעבר � יהרג�� א� ���רה ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהאמ�ר�ת
�ה�, וחי � �ה�" וחי האד� את� יע�ה "א�ר ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��צו�ת:
�נפ��. מתח�ב זה הרי עבר, ולא מת וא� �ה�. ��מ�ת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא

מעב�דה·. ח�� � מצו�ת ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ��ה
א��, עבר�ת �ל� אבל �מי�. ��פיכ�ת ערי�ת, וג��י ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל יהרג �הרג', א� מה� אחת על 'עבר ל�: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹא�
להנאת מת��� �ה��י �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיעבר.
ל� לב�ל א� ���ת, �ית� ל� לבנ�ת �אנס� �ג�� ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמ�,
א� אבל �זה. וכ��צא לבעל� א�ה אנס א� ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָ�ב�יל�,
לבי� �ינ� היה א� � �לבד ה�צו�ת על להעביר� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָנת���
וא� יהרג; ואל יעבר � מ��ראל ע�רה �� ואי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹעצמ�,
ואפ�� יעבר, ואל יהרג � מ��ראל �ע�רה להעביר� ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאנס�
�לבד. מצו�ת מ�אר מצוה על א�א להעביר� נת��� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

ה�מד‚. ��עת ��א הא��, ה�ברי� גזירותוכל [בזמ� ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
היהדות] ר�עעל מל� ���עמד וה�א ה�מד, ��עת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

א� �ת� לב�ל י�ראל על �מד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�נב�כדנאצר
מ�אר אחת על אפ�� יעבר, ואל יהרג � ה�צו�ת מ� ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
��י�. לבי� �ינ� נאנס �י� ע�רה, �ת�� נאנס �י� ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצו�ת,

.„� עבר ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר :�� ��אמר מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ל
יעבר', ואל 'יהרג :�� ��אמר מי וכל �נפ��. מתח�ב זה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהרי
�ע�רה היה וא� ה��. את ק�� זה הרי � עבר ולא ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹונהרג
חנניה �דנ�אל �ר�י�, ה�� את ק�� זה הרי � ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמ��ראל
הר�גי ה� וא�� וחבריו; עקיבה �כר�י ועזריה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמי�אל
עלי� "�י נאמר: ועליה� מעלת�, על מעלה �אי� ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלכ�ת,
נאמר: ועליה� טבחה", �צא� נח�בנ� ה���, כל ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהרגנ�

ע בריתי �רתי חסידי, לי ��:"אספ� ��אמר מי וכל זבח". לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ה��, את מח�ל זה הרי � נהרג ולא ועבר יעבר', ואל ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ'יהרג
�ר�י�; ה�� את ח�ל זה הרי מ��ראל, �ע�רה היה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוא�
לא מצות על ועבר ה��, ק��� �היא ע�ה מצות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ�ב�ל
�אנס, �עבר מ�ני כ�, �י על וא� ה��. ח��ל �היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹתע�ה
�ית א�ת� ממיתי� �אי� ל�מר צרי� ואי� א�ת�, מלקי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָאי�
לע�בר א�א �ממיתי�, מלקי� �אי� �אנס; הרג אפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�י�,
ל�ל�: מ�רע� �נ�ת� ��אמר והתראה, �עדי� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�רצ�נ�
למד� ה�מ�עה מ�י הה�א", �אי� �ני את אני ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ"ו�מ�י

�מה[ממרע"ה] מטעה. ולא ��גג, ולא אנ�ס, לא � "הה�א" :ְְֵַָֹֹֹ�ְֶָ
�אנס א�ת� הע�בד ה�ל, מ� חמ�רה �היא זרה, עב�דה ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹא�
וחמר קל � �י� �ית מיתת ל�מר צרי� ואי� �רת, ח�ב ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאינ�
א�מר: ה�א �בערי�ת ���רה. האמ�ר�ת מצו�ת ְְֲֲִִֵַָָָָָל�אר

�בר" תע�ה לא היא]"ול�ער(ה) אנוסה כי �]. ְֲֲֶַַַָָָֹ

�נט�א‰. מ�� אחת לנ� '�נ� ��י�: לה� �אמר� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָנ�י�
ימסר� ואל ,��� י��א� � ��כ�' את נט�א לאו, וא� ְְְִַָ�ְְִֶַ�ְְִֵֶַָָא�ת�,
לנ� '�נ� ��י�: לה� אמר� א� וכ� מ��ראל. אחת נפ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלה�

מ� ואלאחד ,��� יהרג� � ��כ�' נהרג לאו, וא� ונהרג��, � ְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ�ְְֵֶָ�ְַָ
יחד�ה� וא� מ��ראל. אחת נפ� לה� בש�ימסר� [נקבו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ

מה�] ��כ�'אחד את נהרג א� �ל�ני, לנ� '�נ� ואמר�: ְֶ�ְְְְֲִֶֶַָָָֹלה�
מיתה מח�ב היה א� �כרי[למלכות]� �� [שמרד��בע ְִָָ�ְְִִִֶֶַַָ

וא�במלכות] לכ�ח�ה; �� לה� מ�רי� ואי� לה�; א�ת� י�נ� ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
מ��ראל. אחת נפ� לה� ימסר� ואל ,��� יהרג� � ח�ב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְֵֵַָָאינ�

.Â�אנסי� �אמר� יעבור]�עני� ואל אמר�[יהרג �� , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הר�פאי� ואמר� למ�ת, ונטה �חלה מי �יצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָ�חלאי�.
ל�. ע��י� ����רה, מא��רי� �ל�ני �דבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ�רפ�את�
ח�� ס�נה, �מק�� ����רה א��רי� �כל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ�מתר�אי�
�מק�� �אפ�� � �מי� ��פיכ�ת ערי�ת וג��י זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעב�דה
ע�נ�י� � ונתר�א עבר וא� �ה�; מתר�אי� אי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָס�נה,

ל�. הרא�י ענ� �י� �ית ִֵֶָָֹא�ת�

.Êאחת על ע�ברי� אי� נפ��ת, ס�נת �מק�� �אפ�� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָ�מ�י�
�כל אלהי�, ה' את "ואהב� ��אמר: א��? עבר�ת ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמ�ל�
נפ��. את נ�טל ה�א אפ�� מאד�", �בכל נפ�� �בכל ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹלבב�
אד� לה�יל א� אחרת, נפ� לר�את מ��ראל נפ� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהריגת

ה�א ל� נ�טה �ה�עת �בר � א�ס �אי�[שאסור]מ�ד , ִֵֶֶַַַַַָָָָ
��אמר: לנפ��ת, ה��� וערי�ת נפ�; מ�ני נפ� ְְֱִֶֶַָ�ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָמא�די�
ה�ה". ה�בר �� � נפ� �רצח� רעה� על אי� יק�� �א�ר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"�י



wfgסו - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq 'hÎ'g ipyÎoey`x mei -

.Á�א��רי ��אר מתר�אי� �אי� אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ��ה
�מ� הנאת�, �ר� �ה� �זמ� ס�נה? �מק�� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�א
�פסח, חמ� א� �רמ�י�, �קצי� הח�לה את ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��אכילי�
הנאת�, �ר� ��א אבל ה���רי�. �י�� א�ת� ��אכילי� ְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹא�

מל�גמה א� רט�ה ל� �ע��י� תחבושות]�ג�� מחמ�[מיני ְְְְִִֵֵֶָָָ
מערב מר �ה� ��� �ברי� א�ת� ���קי� א� מערלה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹא�
זה הרי � לח� הנאה �ה� אי� �הרי מאכל, א��רי ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָע�
�ב�ר ה�ר� מ�לאי ח�� ס�נה; �מק�� ��א ואפ�� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ�ר,
אי� לפיכ� הנאת�; �ר� ��א אפ�� אס�רי� �ה� � ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�חלב
ס�נה. �מק�� א�א הנאת�, �ר� ��א אפ�� �ה� ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמתר�אי�

.Ë�ואמר למ�ת, ונטה וחלה �א�ה, עיניו ��ת� ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָמי
היתה אפ�� � ל�' ���על עד רפ�אה ל� 'אי� ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהר�פאי�:

ע�� לד�ר ואפ�� �כ�,�נ�יה, ל� מ�רי� אי� � ה�דר מאח�רי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
יהי� ��א ה�דר; מאח�רי ע�� לד�ר ל� י�ר� ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוימ�ת
�ערי�ת. לפר� א�� �דברי� ויב�א� הפקר, י�ראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ�נ�ת

.Èמצו�ת מ�ל אחת על אנס �לא מ�ע�� הע�בר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ�ל
��פ� ��אט ���רה, זה[בזלזול]האמ�ר�ת הרי � להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

"וח�ל� �קר: ��ב�עת נאמר �לפיכ� ה��; את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמח�ל
הרי מ��ראל, �ע�רה עבר וא� ה'". אני אלהי�, �� ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת
ע�ה א� מעברה ה��ר� �ל וכ� �ר�י�. ה�� את ח�ל ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ולא יראה, ולא �חד לא �ע�ל�, �בר מ�ני לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹמצוה,
י�ס� �מניעת ה�א, �ר�� ה��רא מ�ני א�א �ב�ד, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלב��
ה��. את מק�� זה הרי � ר�� מא�ת עצמ� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַה��יק

.‡È� וה�א ה��, ח��ל �כלל �ה� אחרי� �ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָוי�
�ברי� �חסיד�ת, �מפרס� ���רה �ד�ל אד� ְְֲִִַָָ�ְֲֶֶַַָָָָ��ע�ה

מר�ני� �י[מדברי�]�ה�ר��ת על וא� ��ביל�, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ
ואינ� ���קח �ג�� ה��. את מח�ל זה הרי � עבר�ת ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�אינ�

לאל�ר ה�קח �מי ונמצא�[מיד]נ�ת� ל�, ��� וה�א , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַ
מ�יפ� וה�א א�ת�, ��בעי� אחרת]ה��כרי� לפע� א�[דוחה ; ְְְִִִַַָ

האר� ע�י אצל ��ת�ה �אכילה א� ��ח�ק, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��ר�ה
מק�ל� ואינ� ה�ר��ת, ע� �נחת ���ר� �אי� א� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�ביניה�;
��ברי� וכ��צא וכעס; קטטה �על א�א יפ�ת, �ני� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�סבר
עצמ�, על ��דק�ק צרי� � חכ� �ל �דל� לפי ה�ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהא��.
עצמ�, על החכ� �ק�ק א� וכ� ה�י�. מ��רת לפני� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָויע�ה
ע�ה�, מערבת ודע�� ה�ר��ת, ע� �נחת ���ר� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהיה
מכ�ד ע�לב�, ואינ� מה� ונעלב יפ�ת, �ני� �סבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מק�ל�

ל� ל�ק�י� ואפ�� אותו]לה� ונ�ת�[למזלזלי� ונ��א , ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
�אריח�ת יר�ה ולא וי�יבת�,[סעודות]�אמ�נה, האר� ע�י ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מכ�ר �ציצית עט�� ���רה ע�סק א�א �מיד יראה ְָ�ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹולא
וה�א � ה�י� מ��רת לפני� מע�יו �כל וע��ה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָ�תפ�י�,

הר�ה יתרחק האד�]��א י���מ�[מבני עד[ישתגע]ולא � ְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹ
מק�סי� ה�ל א�ת�,[משבחי�]���צא� וא�הבי� א�ת� ְְְְֲִִִֶַַָֹ

ה�ת�ב ועליו ה��, את ק�� זה הרי � למע�יו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�מתא�י�
את�אר". �� א�ר י�ראל, א�ה; עב�י לי: "ו�אמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹא�מר:

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy'g -Îh"qyz'd oeiq c"i

ה'תשס"ט סיו� ח' ראשו� יו�

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הי"א לל�דה�צוה ��צט�ינ� ה���י (mixg`lהיא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð�ללמד� ה��רה חכמת ((envra)�וזה � ְְְְֶַַָָָָ
לבני�" "ו��נ�� אמר� וה�א ��רה, �למ�ד (mixacה�קרא: ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

(f ,eספרי �ל��� .(my weqtd lr)��א � לבני� "'ו��נ�� : ְְְְְִִֵֵֶַָָ

קר�י� �ה�למידי� �כלֿמק�� מ�צא א�ה וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�למידי�.

בניֿה�ביאי�'" 'ו�צא� ��אמר: b)�ני�, ,a aÎmikln)��ו . ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ
(ixtqa)�מח�די ��הי� � "ו��נ�� �ת��(mixceqn)אמר�: ְְְְְִִֶַָָ�ְִָ

�הא א�א ל�, מגמ�� �הא לא �בר, ��אל� ��אד� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�י�,
"�למד�� �עמי�: ��ה זה צ��י נכ�ל �כבר מ�ד". ל� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָא�מר

`)וע�ית� ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)"�ילמד (my�למע� ְְְֲִִֶַַַ
(ai ,`lהר�ה� עליה �לזרז ז� מצוה להד�י� הר�� �כבר .ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

נאמר �הרי ,�� ח�ב�ת ה��י� ואי� ��למ�ד. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָמק�מ�ת
ולא � "�ניכ� אמר�: אתֿ�ניכ�", את� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ"ול�ד��

�מ� ק���י��נ�תיכ�", ��מרא .(el.)��ת�אר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ה'תשס"ט סיו� ט' שני יו�

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒ'ËŒ'ÁÈ�˘ŒÔÂ˘‡¯ÌÂÈ

� הר"ט אתֿהחכמי�ה�צוה לכ�ד ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
"מ�ני יתע�ה: אמר� וה�א לה�ר�, �די מ�ניה� ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד

זק�" �ני והדר� �ק�� df�יבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ
(dnkg daxd dpwyקימה � והדר� "�ק�� ספרא: �ל��� .ְְְְִִַָָָָָ
ה��ר" �� ���ugxnd ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ
(eiptn oicner oi`'א �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

על(al:)מ����י� ח�בה ז� ��צוה �א�ֿעלֿ�י ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ואפ�� אתֿהחכמי� לכ�ד �ל�מר: � �ללי �אפ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�לֿאד�

�אמר� ��אר� �מ� ל�, ה�וה bl.)לחכ� `rivn `aa): ְְְְֲֵֶֶַָָָָָ
�� י� � זה" מ�ני זה ע�מדי� ��בבל חכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ"�למידי
ה�למיד ��ב�ד וה�א: ה�למיד, על ות�ספת יח�ד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַע�ד
ח�בה �ה�א ה�ב�ד על �ד�לה ��ספת �� י� ְְֵֶֶֶַַַָָָלר��
�אר� ��בר לפי �מ�רא, ח�ב ה�ב�ד וע� ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלכלֿחכ�,
ח�ב� א�ר אביו, �ל�י מח�בת� �ד�לה ר�� �ל�י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ח�בת�

אמר� �בפר�� �במ�רא�. �כב�ד� my)ה�ת�ב `rivn `aaa): ְְְְִֵַָָָ
ק�ד� ר�� � ור�� dcetאביו diaya miieay eaxe eia` oebk) ְִֵַַָ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eax z`�אר� וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
��צא �מחלקת: ��נתי � ר�� על לחל�ק ל�למיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�אס�ר
��ר�ה�. �לי י�רה א� ויל�ד �סברת� וי�רד �ינ� �סק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכ� א�ת� לד�� ולא עליו �להתרע� ע�� לריב ל� ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואס�ר
���ר איזה א� מ�ע��תיו �ע�ה איז� ��ס�יר �ל�מר: ִֵֶָ�ְִָ�ְְְִֵֶַַָח�בה,

ההס�ר�ת מ��גי mheytk)�ס�ג `ly eixac yxtny)�לפי ְְְִִֵַַָ
חלק �בפרק לכ�. נת��� ��א iw.)�אפ�ר oixcdpq):�אמר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

'�ה�ת� ��אמר: ה�כינה, על �ח�לק ר�� על ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ"�לֿהח�לק

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq 'i iyily mei -

jynda)עלֿה'' d`x)(h ,ek xacna)�ע מריבה �לֿהע��ה , ְִִֶַָָָ
מריבה מי 'ה�ה ��אמר: ה�כינה, ע� �ע��ה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָר��

וג�' אתֿה'' בניֿי�ראל lrא�רֿרב� my eaxy it lr s`) ְְְֲִֵֵֶֶָָ
("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn(bi ,k my)��ר על וכלֿה�תרע� ,ְְִֵַַַַָ

תל�תיכ� 'לאֿעלינ� ��אמר: ה�כינה, על (zepelz�מתרע� ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ֵֶֹ
(Ð oxd`e dyn lr l`xyi mr''עלֿה g)�י ,fh zeny). ִַ

��אמר: ה�כינה, אחר �מהרהר ר�� אחר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָוכלֿהמהרהר
�במ�ה'" �אלהי� הע� d)'ויד�ר ,`k xacna)וכלֿזה . ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ותרעמת� י�ראל וריב קרח ��חלקת לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�ר�ר,
ר�� �ה�א ועליו מ�ה ע� א�א היתה לא הרעה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ�מח�ב��
ה'. �ל�י מה� �לֿ�בר ה�ת�ב וע�ה �לֿי�ראל, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ל

("'d lr mzevda")�אמר ai)�בפר�� dpyn c wxt zea`): ְְֵָ
וכלֿזה �מי�". �מ�רא ר�� xen`"מ�רא mbe minkg ceak mb) ְְִֶַָָָָָָ

(minkgֿאת לכ�ד צ�ה �ה�ת�ב ��צאנ� מ�ה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנלמד
לא ה�למ�ד, �ל��נ�ת ��ת�אר �מ� והה�רי�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהחכמי�

minkg)�היא `xen).זאת והב� עצמ�. �פני מצוה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ה'תשס"ט סיו� י' שלישי יו�
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� הע�ירית אלה�צוה מ�פנ�ת �הזהרנ� האזהרה ְְֲִִִֶַַָָָָָ�ְְְִִֶַ
ו לע�� �ל�מר: �עניניה, �להתע�ק זרה א�ת�עב�דה ללמ�ד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

�ל�נית �ר�חנית מי�דיה, �א�מרי� וההבלי� (gekההזי�ת ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
(miieqn oeilr�� ע��ה והיא וכ�, �� �אפ� א�ת� ְְִִִֶָָָָָָֹמ�רידי�

וכ�, �� לפניו וע�מדי� ל� מק�רי� ה�ל�ני וה��כב ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָוכ�;
�ה�ח�בה א��. �דברי� וכ��צא �ל�ני, מע�ה ע��ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוה�א
�מע�רר מ�ה ה�א ה�מי�נ�ת �א�ת� והע��� א�� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ�דברי�
עני� על הזהרנ� ��� וה�ס�ק �לעבד�. �ה� לדר� ְְְִַַָ�ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹאתֿה�תי

אלֿהאליל�" "אלֿ�פנ� אמר�: ה�א c)זה ,hi `xwie)���ל� . ְְְֱִִִֶֶַָָ
i)ספרא ,miyecw zligz)ע��ה א�ה אחריה� א�ה ��נה "א� : ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

אלֿ�פנה א�מר: יה�דה "ר�י אמר�: ו�� אלה�ת". ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָא�ת�
החיצ�נית ה�סל �צ�רת להס��ל אפ�� �ל�מר: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָלרא�ת�",
מ�ֿה�מ� חלק יעסיק ��א �די אס�ר, �ע��ת� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�להת��נ�

מחבר�" אד� "��אל �בפרק מה�. hnw.)�מ�ה� zay): ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
המה�� ה��רה(aezkd)"�תב `mc)�חת zxev)ותחת ְְְֵַַַַַַַָָ

minvr)ה�י�קנא�ת x`y ly)די�קני� ���ת; לקר�ת� אס�ר ְְְְְִֵַַַָָָ
(dxf dcear ly)���מ ,�� להס��ל אס�ר �חל א� ְְְְִִֵַַַָָָֹעצמ�

�למ�דא? מאי אלֿהאלילי�'. 'אלֿ�פנ� cnlp��אמר: ji`) ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָ
(df weqt"�מ�ע�כ� אל' 'אלֿ�פנ� י�חנ�: ר�י (miladאמר ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` xy`ל�מר� עצמ�, זה �עני� ה�או נכ�ל ְְְְְְִִֶַַַַָָָ�כבר
לכ� "ה�מר� אמר�: וה�א זרה עב�דה על ה�ח�בה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָ�א��ר

ועבד��" וסר�� לבבכ� fh)��ֿיפ�ה ,`i mixac)�א �ל�מר: , ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַ
הי�רה ה�ר� מ� לס�ר ל� יגר� זה ,�� לח�ב ל�� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ��עה
"�פ�ֿ��א עצמ�: זה �עני� ע�ד ואמר �עב�דת�. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�להתע�ק

וג�'" ואתֿה�רח אתֿה�מ� וראית ה�מימה c,עיני� my) ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
(hi,עיניו� לרא�ת� אתֿרא�� אד� ירי� לבל הזהיר לא �י ,ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹ

לה� �מהֿ��יחסי� ה�ב �עי� מ�הס��ל הזהיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�א

איכה לאמר לאלהיה� "�פ�ֿ�דר� אמר�: וכ� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹע�בדיה�.
��ֿאני" ואע�הֿ�� אלהיה� את הא�ה ה��י� ai,יעבד� my) ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

(lא�� א�ֿעלֿ�י עב�דת� איכ�ת על מ��א�ל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ�שהזהיר
על �הע�בר ודע אחריה. לטע�ת ��ר� ��לֿזה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיעבד��,
א' �רק �ס�� זה נת�אר �כבר מלק�ת. ח�ב � זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָעני�

�בר(fi:)מער�בי� �ח�מי� ער�בי על "ל�קי� ��אמר�: , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
מ�ק�מ�" אי� "אלֿיצא מאמר�: ראיה והביא� (zeny��רה" ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

(hk ,fh���ל� ��א לאו על ילקה היא� ואמר�: והק�� ;ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
א� ואמר�: ק�יא �דר� וה�יב� לא? �ל��� �א ולא ְְְִָָ�ְְְְִִֵֶֶַָֹֹ"אל"
"אל מע�ה א�א עליו, ל�קי� אי� 'אל' �ל��� ��א ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�לֿמה

נ�י הכי אלֿהאליל�" jk)�פנ� mpn`d)הרי לאקי?! �לא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. ל�קי� זה �עני� מ�א� מ�מע
יו�שלישיי'סיו�

ְְִִִֶֶַַָָָָ

� המ"ז חפ��י�ה�צוה מ�הי�ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִִִַָ
�הביאה ל�ע�ת המנ�ד�ת �ע�ת ��אמי� עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ�מח�ב�תינ�,
��עמ�ד סיג ל� ונע�ה אתֿמח�ב�נ� נג�יל א�א ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה��רה,
יתע�ה: אמר� וה�א ואזהר�תיה. ה��רה מצות וה� � ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצל�

עיניכ�" ואחרי לבבכ� אחרי hl)"ולאֿתת�ר� ,eh xacna). ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
�עני� מינ�ת ז� � לבבכ�" אחרי תת�ר� "ולא ספרי: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ�ל���

וג�' מ�ות" מר אני "�מ�צא ek)��אמר: ,f zldw)ואחרי" ; ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
אלֿאביו" �מ��� "ו�אמר ��אמר: זנ�ת, ז� � ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹעיניכ�"

b)וג�' ,ci mihtey)רדיפת � זנ�ת ז� �אמר� ה��נה . ְְְְְִַַַָָָָ
�מיד.ה�ענ� �ה� ה�ח�בה והעסקת ה��פנ��ת וה�אות ג�ת ְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

� ��י� ה��לימה �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָ�ְְַ
�א�מרי�(llwl)מ���ב מה על יתע�ה � ה�ד�ל אתֿה�� ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

א�ת� �מכ�י� העני� �וזה� לעילא לעילא (oeylaה��פרי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
(xedpÎibq�מפר ה�א זה לאו על הע�בר וענ� ה��". ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"�ר�ת

"ונקב יתע�ה: אמר� ה�א נסקל, �ה�א ה��רה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ�ל���
�לֿהעדה" יר�מ�ֿב� רג�� י�מת מ�ת fh)��ֿה' ,ck `xwie). ְְִֵֵָָָָָ

זה חטא על מיחדת אזהרה ��ת�ב �אה לא האזהרה, ְֵֶֶֶַ�ְְְֲַַַָָָָָָָָָֹאבל
וה�א וז�לת�, זה עני� ה��ללת אזהרה �אה א�א ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלב��,

תק�ל" לא "אלהי� fk)אמר�: ,ak zeny)ה�כל�א �ל��� . ְְְְְֱִִֵַַָָֹֹ
(my mihtyn zyxt)מ�ת ��ֿה' 'ונקב א�מר: �ה�א "לפי :ְְִֵֵֵֶֹ

ל�מר: �למ�ד � �מענ� לא אזהרה �מענ�, ענ� ְְְְֶַַַַַָָָָָֹֹי�מת'
�בספרא תק�ל'". לא my)'אלהי� xen` zyxt)��ה "על : ְְְֱִִֵֵַַַָֹֹ

Îe`eÎ`dÎceiהמיחד ,ceiÎoepÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa yxetnd my) ְַ�ָ
(f dkld a wxt m"ekr zekld) `d�ה���יי �אר ועל ְְְִִִַַָָ��מיתה;

(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l` :miwgnp opi`y zeny x`y)

�אזהרה �(cala) e`l)כל�א�� וע�ד .(oa oerny iaxc) ְְְְְִַַָָָ
(i`gei."��ה �ר�ת על לאֿתע�ה ל�� תק�ל" לא "אלהי� :ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹֹ

ודע מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� (s`y�כבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
,mipey mixeqi` dnk lr dxdf` `id "llwz `l miwel`" dxdf`dy

(ixd� עניני� �ל�ה �ני� ה��לל מ�ֿהאזהר�ת זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ���ג
��כלל�ת לאו מ��ג Ðאינ� mixeqi` dnk llekd cg` e`l) ְִִֵֶָָ

(yxeyd) llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`yלפי (� ְִהתשיעי
וה�דיענ� מה� ועני� �כלֿעני� אתֿהענ� ה�ת�ב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��אר
לאֿ מצות ו�ה�א עליו מזהרי� ועני� ��לֿעני� ְְְִִֶַָָָֹ�ְְְְְִִֵֶֶַָָָ�הכרח,

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב
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� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



סז wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq 'i iyily mei -

jynda)עלֿה'' d`x)(h ,ek xacna)�ע מריבה �לֿהע��ה , ְִִֶַָָָ
מריבה מי 'ה�ה ��אמר: ה�כינה, ע� �ע��ה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָר��

וג�' אתֿה'' בניֿי�ראל lrא�רֿרב� my eaxy it lr s`) ְְְֲִֵֵֶֶָָ
("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn(bi ,k my)��ר על וכלֿה�תרע� ,ְְִֵַַַַָ

תל�תיכ� 'לאֿעלינ� ��אמר: ה�כינה, על (zepelz�מתרע� ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ֵֶֹ
(Ð oxd`e dyn lr l`xyi mr''עלֿה g)�י ,fh zeny). ִַ

��אמר: ה�כינה, אחר �מהרהר ר�� אחר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָוכלֿהמהרהר
�במ�ה'" �אלהי� הע� d)'ויד�ר ,`k xacna)וכלֿזה . ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ותרעמת� י�ראל וריב קרח ��חלקת לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�ר�ר,
ר�� �ה�א ועליו מ�ה ע� א�א היתה לא הרעה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ�מח�ב��
ה'. �ל�י מה� �לֿ�בר ה�ת�ב וע�ה �לֿי�ראל, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ל

("'d lr mzevda")�אמר ai)�בפר�� dpyn c wxt zea`): ְְֵָ
וכלֿזה �מי�". �מ�רא ר�� xen`"מ�רא mbe minkg ceak mb) ְְִֶַָָָָָָ

(minkgֿאת לכ�ד צ�ה �ה�ת�ב ��צאנ� מ�ה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנלמד
לא ה�למ�ד, �ל��נ�ת ��ת�אר �מ� והה�רי�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהחכמי�

minkg)�היא `xen).זאת והב� עצמ�. �פני מצוה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ה'תשס"ט סיו� י' שלישי יו�

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הע�ירית אלה�צוה מ�פנ�ת �הזהרנ� האזהרה ְְֲִִִֶַַָָָָָ�ְְְִִֶַ
ו לע�� �ל�מר: �עניניה, �להתע�ק זרה א�ת�עב�דה ללמ�ד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

�ל�נית �ר�חנית מי�דיה, �א�מרי� וההבלי� (gekההזי�ת ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
(miieqn oeilr�� ע��ה והיא וכ�, �� �אפ� א�ת� ְְִִִֶָָָָָָֹמ�רידי�

וכ�, �� לפניו וע�מדי� ל� מק�רי� ה�ל�ני וה��כב ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָוכ�;
�ה�ח�בה א��. �דברי� וכ��צא �ל�ני, מע�ה ע��ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוה�א
�מע�רר מ�ה ה�א ה�מי�נ�ת �א�ת� והע��� א�� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ�דברי�
עני� על הזהרנ� ��� וה�ס�ק �לעבד�. �ה� לדר� ְְְִַַָ�ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹאתֿה�תי

אלֿהאליל�" "אלֿ�פנ� אמר�: ה�א c)זה ,hi `xwie)���ל� . ְְְֱִִִֶֶַָָ
i)ספרא ,miyecw zligz)ע��ה א�ה אחריה� א�ה ��נה "א� : ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

אלֿ�פנה א�מר: יה�דה "ר�י אמר�: ו�� אלה�ת". ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָא�ת�
החיצ�נית ה�סל �צ�רת להס��ל אפ�� �ל�מר: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָלרא�ת�",
מ�ֿה�מ� חלק יעסיק ��א �די אס�ר, �ע��ת� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�להת��נ�

מחבר�" אד� "��אל �בפרק מה�. hnw.)�מ�ה� zay): ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
המה�� ה��רה(aezkd)"�תב `mc)�חת zxev)ותחת ְְְֵַַַַַַַָָ

minvr)ה�י�קנא�ת x`y ly)די�קני� ���ת; לקר�ת� אס�ר ְְְְְִֵַַַָָָ
(dxf dcear ly)���מ ,�� להס��ל אס�ר �חל א� ְְְְִִֵַַַָָָֹעצמ�

�למ�דא? מאי אלֿהאלילי�'. 'אלֿ�פנ� cnlp��אמר: ji`) ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָ
(df weqt"�מ�ע�כ� אל' 'אלֿ�פנ� י�חנ�: ר�י (miladאמר ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` xy`ל�מר� עצמ�, זה �עני� ה�או נכ�ל ְְְְְְִִֶַַַַָָָ�כבר
לכ� "ה�מר� אמר�: וה�א זרה עב�דה על ה�ח�בה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָ�א��ר

ועבד��" וסר�� לבבכ� fh)��ֿיפ�ה ,`i mixac)�א �ל�מר: , ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַ
הי�רה ה�ר� מ� לס�ר ל� יגר� זה ,�� לח�ב ל�� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ��עה
"�פ�ֿ��א עצמ�: זה �עני� ע�ד ואמר �עב�דת�. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�להתע�ק

וג�'" ואתֿה�רח אתֿה�מ� וראית ה�מימה c,עיני� my) ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
(hi,עיניו� לרא�ת� אתֿרא�� אד� ירי� לבל הזהיר לא �י ,ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹ

לה� �מהֿ��יחסי� ה�ב �עי� מ�הס��ל הזהיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�א

איכה לאמר לאלהיה� "�פ�ֿ�דר� אמר�: וכ� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹע�בדיה�.
��ֿאני" ואע�הֿ�� אלהיה� את הא�ה ה��י� ai,יעבד� my) ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

(lא�� א�ֿעלֿ�י עב�דת� איכ�ת על מ��א�ל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ�שהזהיר
על �הע�בר ודע אחריה. לטע�ת ��ר� ��לֿזה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיעבד��,
א' �רק �ס�� זה נת�אר �כבר מלק�ת. ח�ב � זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָעני�

�בר(fi:)מער�בי� �ח�מי� ער�בי על "ל�קי� ��אמר�: , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
מ�ק�מ�" אי� "אלֿיצא מאמר�: ראיה והביא� (zeny��רה" ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

(hk ,fh���ל� ��א לאו על ילקה היא� ואמר�: והק�� ;ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
א� ואמר�: ק�יא �דר� וה�יב� לא? �ל��� �א ולא ְְְִָָ�ְְְְִִֵֶֶַָֹֹ"אל"
"אל מע�ה א�א עליו, ל�קי� אי� 'אל' �ל��� ��א ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�לֿמה

נ�י הכי אלֿהאליל�" jk)�פנ� mpn`d)הרי לאקי?! �לא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. ל�קי� זה �עני� מ�א� מ�מע
יו�שלישיי'סיו�

ְְִִִֶֶַַָָָָ

� המ"ז חפ��י�ה�צוה מ�הי�ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִִִַָ
�הביאה ל�ע�ת המנ�ד�ת �ע�ת ��אמי� עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ�מח�ב�תינ�,
��עמ�ד סיג ל� ונע�ה אתֿמח�ב�נ� נג�יל א�א ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה��רה,
יתע�ה: אמר� וה�א ואזהר�תיה. ה��רה מצות וה� � ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצל�

עיניכ�" ואחרי לבבכ� אחרי hl)"ולאֿתת�ר� ,eh xacna). ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
�עני� מינ�ת ז� � לבבכ�" אחרי תת�ר� "ולא ספרי: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ�ל���

וג�' מ�ות" מר אני "�מ�צא ek)��אמר: ,f zldw)ואחרי" ; ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
אלֿאביו" �מ��� "ו�אמר ��אמר: זנ�ת, ז� � ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹעיניכ�"

b)וג�' ,ci mihtey)רדיפת � זנ�ת ז� �אמר� ה��נה . ְְְְְִַַַָָָָ
�מיד.ה�ענ� �ה� ה�ח�בה והעסקת ה��פנ��ת וה�אות ג�ת ְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

� ��י� ה��לימה �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָ�ְְַ
�א�מרי�(llwl)מ���ב מה על יתע�ה � ה�ד�ל אתֿה�� ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

א�ת� �מכ�י� העני� �וזה� לעילא לעילא (oeylaה��פרי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
(xedpÎibq�מפר ה�א זה לאו על הע�בר וענ� ה��". ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"�ר�ת

"ונקב יתע�ה: אמר� ה�א נסקל, �ה�א ה��רה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ�ל���
�לֿהעדה" יר�מ�ֿב� רג�� י�מת מ�ת fh)��ֿה' ,ck `xwie). ְְִֵֵָָָָָ

זה חטא על מיחדת אזהרה ��ת�ב �אה לא האזהרה, ְֵֶֶֶַ�ְְְֲַַַָָָָָָָָָֹאבל
וה�א וז�לת�, זה עני� ה��ללת אזהרה �אה א�א ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלב��,

תק�ל" לא "אלהי� fk)אמר�: ,ak zeny)ה�כל�א �ל��� . ְְְְְֱִִֵַַָָֹֹ
(my mihtyn zyxt)מ�ת ��ֿה' 'ונקב א�מר: �ה�א "לפי :ְְִֵֵֵֶֹ

ל�מר: �למ�ד � �מענ� לא אזהרה �מענ�, ענ� ְְְְֶַַַַַָָָָָֹֹי�מת'
�בספרא תק�ל'". לא my)'אלהי� xen` zyxt)��ה "על : ְְְֱִִֵֵַַַָֹֹ

Îe`eÎ`dÎceiהמיחד ,ceiÎoepÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa yxetnd my) ְַ�ָ
(f dkld a wxt m"ekr zekld) `d�ה���יי �אר ועל ְְְִִִַַָָ��מיתה;

(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l` :miwgnp opi`y zeny x`y)

�אזהרה �(cala) e`l)כל�א�� וע�ד .(oa oerny iaxc) ְְְְְִַַָָָ
(i`gei."��ה �ר�ת על לאֿתע�ה ל�� תק�ל" לא "אלהי� :ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹֹ

ודע מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� (s`y�כבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
,mipey mixeqi` dnk lr dxdf` `id "llwz `l miwel`" dxdf`dy

(ixd� עניני� �ל�ה �ני� ה��לל מ�ֿהאזהר�ת זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ���ג
��כלל�ת לאו מ��ג Ðאינ� mixeqi` dnk llekd cg` e`l) ְִִֵֶָָ

(yxeyd) llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`yלפי (� ְִהתשיעי
וה�דיענ� מה� ועני� �כלֿעני� אתֿהענ� ה�ת�ב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��אר
לאֿ מצות ו�ה�א עליו מזהרי� ועני� ��לֿעני� ְְְִִֶַָָָֹ�ְְְְְִִֵֶֶַָָָ�הכרח,

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



wfgסח - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq 'i iyily mei -

זה למאמר �ע�ינ� �הק�מ�ת ��ארנ� �מ� (zncwdaתע�ה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
(miyxeyd) millkd c"i xg`y xtqdלא ה�א: �ה�לל וכיו� .(ְְֵֶַָָֹ

האזהרה על אנ� ח�קרי� � הזהיר א�אֿא�ֿ�� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָענ�
�כלל �היא וי� ה���ת, �אחת נלמדת �היא וי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ�הכרח.
��כלל�ת לאו יהא ולא �הק�מ�ת. ��ארנ� �מ� אחר, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעני�
העניני� מא�ת� �עני� �לל, ידיעה לנ� קדמה לא א� ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֹא�א

עליו xeqi`l)מזהרי� sqep xewn oi` xy`k wx)מחמת א�א , �ְֲִֵֶַָָָָ
קדמה א� אבל ה��יעי; ��לל ��ארנ� �מ� ה�או, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָא�ת�
�אמר� וה�א � עליו מזהרי� ה�בר �א�ת� ְְְְִָָָָ�ְִֶַָָָידיעה

לח� אי� � �� �� יע�ה וכ� �� א�(licadl)�הע��ה ִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
זאת, ודע �כלל. א� �פרט ה�י�, מ� א� �פר�� היא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהאזהרה

ר��ת. מצות ע�ד זה מעני� ל� ְְְְִִֵֶַָָֹויב�א�

� ה��ית מ�עב�דה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִִִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
ה�ז�ר�ת העב�ד�ת אר�ע �ז�לת אפ�� זרה (zevnaעב�דה ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָ

(d dyrz `l:ל�מר� �דר��, זה ��הא �תנאי א� �ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
��פע�ר �ג�� להעבד, ה�עבד א�ת� ��ר� �מה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ��עבד�ה

(dlbi)ל�רק�ליס אב� יזר�ק א� ל�ע�ר `lil)עצמ� my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
תעבד�" "ולא :�� על �אזהרה יתע�ה אמר� (zenyוה�א ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(b ,kה�כל�א �ל��� .(my)ולא לה� ת��חוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
ועל עצמ� �פני העב�דה על לח�ב � ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבד�"
א� ל�ע�ר אב� ���רק מי לפיכ� עצמ�. �פני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהה��חויה

ל עצמ� עב�דת�,��ער ז� �אי� לפי ח�ב אינ� � �רק�ליס ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
"איכה יתע�ה: אמר y)�הרי ote` eze`a)�ה��י יעבד� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

��ֿאני" ואע�הֿ�� אתֿאלהיה� l)הא�ה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
�ב��גג וכרת, סקילה ח�ב � �מזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהע�בר
מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקר��.

אחת(cq:)ו�� ל�ה? זרה �עב�דה �רת�ת "�ל� אמר�: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
�ל�מר: ל�ל�". ואחת �דר��, ל��א ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדר��,
מי� �איזה זרה עב�דה מ�יני �ה�א �בר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�הע�בד
��עבד �תנאי �רת, ח�ב זה הרי � העב�דה מ�יני ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��היה
��ער �ג�� ,�� להעבד ��ר�� �דבר �ל�מר: ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ�דר��,
מי וכ� ל�מ��. �ער� �מעביר ל�רק�ליס, אב� וז�רק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָל�ע�ר
הרי � ��היה נעבד לאיזה עב�ד�ת מאר�ע �אחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�עבד
א� �ג�� �כ�, עב�דת� �ר� �אי� א�ֿעלֿ�י �רת, ח�ב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'��א וזה� � ל�רק�ליס ה��חוה א� ל�ע�ר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
�מ� ל�ל�' �א� �'מעביר ה�א ה�לי�י וה�רת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�דר��'.

ci)�אבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

� החמי�ית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְֲִִִֶַַַָָָָ�ְְַ
א�מרי�, ��הֿ�אנ� �בר�ר, זרה. לעב�דה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹמ�ה��חות
וה�א ה', ז�לת ��עבד �לֿמה :�� ה��נה � זרה, ְֱֲֶֶַַַַָָָָָָָעב�דה

תעבד�" ולא לה� "לאֿת��חוה יתע�ה: d)אמר� ,my). ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
לה�ציא � לב�� הה��חויה א��ר ה��נה (hrnle)ואי� ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

הז�יר א�א � �ל�מר(dnbeck)ז�לת� העב�דה, מ�רכי �ר� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
על והע�בר �מ�ק�ר; ל� מ�הקריב מזהרי� וכ� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ�ְְֲִֵַַָָהה��חויה,
ח�ב � הקטיר א� נ�� א� הקריב א� וה��חוה מא�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָאחת

ה�כל�א �ל��� hi)סקילה. ,ak zeny)�לאלהי "ז�בח : ְְְְֱִִִֵַַָָָֹ

�למ�ד(my)יחר� �מענ�, לא אזהרה �מענ�, ענ� � ְְְְֳֶַַַַָָָָָָֹֹ
�כלל זביחה תעבד�". ולא לה� "לאֿת��חוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹל�מר:
ע�בדי� �� ����צא מיחדת �ביחה מה לל�ד: ויצאת ְִֵֶֶֶַָ�ְְְְְִֵַַָָָָָהיתה

ע�בד� �ה�א �י� עליה וח�בי� dzcear)ל�מי� jxc `idy oia) ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ע�בד� �אינ� dzcear)�י� jxc dpi`y oia)לֿ����צא� א� , ְֵֵֵֶֶַַָ

�אינ� �י� ע�בד� �ה�א �י� עליו, ח�ב � ל�� ע�בדי� ��ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
א��, עב�דה מיני �אר�עת הא�ה, ה�ברי� ועני� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָע�בד�".
��ה� וה���� וה���ר, וה�ביחה, הה��חויה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוה�:
זרה עב�דה ��עבד �לֿמי � יתע�ה ה' את לעב�ד ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹנתח�ב�
�ר�� אי� ה�עבד א�ת� אפ�� סקילה, ח�ב � מה� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�אחד
�דר��", "��א ל�: ���ראי� וז�הי מא��. �אחת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלעבד�
�יו� עב�דת�, �דר� ��א א�ת� �עבד א�ֿעלֿ�י ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ל�מר:
�כרת וה�א מזיד, ה�א א� סקילה ח�ב מא�� �אחת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�עבד

נ�דע לא oic)א� zial)�נענ לא א� i`pzעליו, eniiwzp `lyk) ֱִֶַַָָֹֹ
(dnecke d`xzdk dyiprd��קר יקריב ��גג, ה�א א� א� ;ְְִִֵַַַָ

�אל�� עליו ק�ל א� וכ� קב�עה. `dz")ח�את il`" el xn`) ְְֱִִֵֵֶַַָָָָ
ח�ב זה הרי � עליו ���ל� �בר נכ�ל(dliwq)איזה �כבר . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מאר�עת �אחד עב�דת� �א��ר �ל�מר: זה, �עני� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָה�או
"ולאֿ יתע�ה: אמר� וה�א �דר��, ��א אפ�� א�� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמיני�

ל�עיר�"" זבחיה� את ע�ד f)יז�ח� ,fi `xwie)ספרא �ל��� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָ
(my)�זבחי �בגמרא �די�". א�א �עירי� "אי� :(.ew) ְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

א� אפ�� זרה, לעב�דה ���חט �וקא ה�א זה ��או ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנת�אר,
מ�י אמר�: ��חיטה. �ר�� ל�רק�ליסאי� �המה לז�בח � ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אתֿזבחיה� ע�ד יז�ח� "ולא ��אמר: ח�ב? ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ�ה�א
עני� אינ� א� ynyn)ל�עיר�". `xwnd oi`)כתיב� לכדר��, ְְְְְִִִִִִִֵַַָָ

(weqtd jkÎlr epyi xak ik)הא�ה ה��יי� יעבד� ְִֵֵֶַַַָָ"איכה
l)אתֿאלהיה�" ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x)� ֱֵֶֶֹ

עני� ea)�נה� ynzyd)זה על הע�בר ,�� א� �דר��. ל��א ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
��ארנ�; �מ� �בסקילה �כרת הריה� � מזיד ה�א ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָא�
לאלהי� "ז�בח ה�ת�ב: �ל��� קר��. יקריב � ְְְְֱִִֵֵַַַָָָָֹ�ב��גג

מ�נהדרי� ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .(q:)יחר�". ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

� ה�נ�ה מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְְִִֶַַַָָָָָ�ְְֲִַַ
יב�� א� �יד� ��ע�� �י� הב�ל ואי� יעבד�. א�ר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�סילי�

(xg`l)�� "לאֿתע�ה יתע�ה: אמר� וה�א ל�, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹלע��ת�
וכלֿ�מ�נה" c)פסל ,bk zeny)ח�ב � זה לאו על והע�בר . ְְְֵֶֶֶַַָָָָָ

���ה א� זרה עב�דה ע��ת על �ל�מר: (xg`l)מלק�ת, ְְֲֲִַַַַַָָָָָ
ל� dcarl)לע��ת ick).�עבד ��א א�ֿעלֿ�י ֲֲִֶַַַָָֹ

� ה�לי�ית מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
זה היה ואפ�� לעבד�, � לז�לתנ� אפ�� � זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָעב�דה
יתע�ה: אמר� וה�א ��י, ה�א לע��ת� א�תנ� ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהמב��

לכ�" � תע�� לא מ�כה c)"ואלהי ,hi `xwie)���ל� . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ai)ספרא dkld miyecw zyxt zlgz)לא מ�כה ואלהי : ְִֵֵֵַָָֹֹ

זרה עב�דה הע��ה אמר�: ו�� לאחרי�. אפ�� � ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָתע��
על ע�בר �ה�א �ל�מר: אזהר�ת, ��י מ��� ע�בר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָלעצמ�
�מצוה ��ת�אר �מ� לאחרי�, היא ואפ�� � �יד� ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָע��ת�
היא והרי זרה עב�דה �רכ� על ע�בר וג� � ז� ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ�לי�ית

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq `"i iriax mei -

��ד� �מ� אחר, ה�א ל� �ע�א� זה א� א� ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ�ר��ת�,
�י� נת�אר �כבר מלק��ת. ��י ל�קה לפיכ� � ב ְְִִֵָָ�ְְְְְִִֵֶַָָ�מצוה

זרה עב�דה �מ�כת מהֿ��פניה ע� ה�את .(bn.)ה�צוה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

� הרביעית מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְְִִִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
א�ֿ וד�מיה�, העצי� האבני�, מ�ֿה��כ�ת, האד� ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָצ�רת
מ�ע��ת להרחיק �די וזאת לעבד�, �די נע�� ��א ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹעלֿ�י
מהֿ�ח��בי� עליה� יח�ב� ��א �די �כלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹה��ר�ת
��� �ח��בי� זרה, עב�דה ע�בדי �ל�מר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָההמ�ני�,
א�י תע��� "לא יתע�ה: אמר� וה�א ה��עה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹל��ר�ת

("epzenck epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`)ֱֵֹאלהי
לכ�" תע�� לא זהב ואלהי bk)כס� ,k zeny)���ל� . ְֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

exzi)ה�כל�א zyxt seq):��ה�ר �ר� על זה לאו �עני� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
�אמר: ��א � לכ�" תע�� לא זהב ואלהי כס� ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ"אלהי
�למ�ד ��דינ�ת, ע��י� �אחרי� �דר� לנ�י ע��ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַהריני
מלק�ת. ח�ב � זה לאו על והע�בר לכ�; תע�� לא ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹל�מר:
ואיז� לפ�ח מ�ר צ�רה ואיז� ז� מצוה �יני נת�אר� ְְֵֵַַָ�ְְְְֲִִִֵֵָָָָ�כבר
מעב�דה ג' �פרק זה, וז�לת ה���ח, אפ� יהא ואי� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאס�ר

�סנהדרי� ונת�אר ��אמר(f:)זרה. זה �ל�מר, זה, ��או ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ח�� אחרי� עניני� �� ��לל כס�" אלהי א�י תע��� ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ"לא
�מהֿ�הז�רנ�, מד�ר �קרא ��טי� אבל א��; מצות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמעני�

��כל�א. ��ת�אר ְְְְִִֵֶַָָ�מ�

� הט"ו לעב�דהה�צוה מ�קר�א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְֲִִַַָ
לכ�, �לזרז� לעב�דת� אד� �ני לקר�א �ל�מר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,

ע ולא ע�בד, אינ� ה�ה �ה��רא א�ֿעלֿ�י ����ל�מר, �ה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ר�י� קרא א� וזה אליה. ה�ריאה ז�לת מ�ֿה�ע�י� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמע�ה

(xird aex)�אנ�י "יצא� יתע�ה: אמר� וה�א מ�יח, נקרא: ,ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ
לאמר" עיר� אתֿי�בי ו��יח� מ�ר�� bi,�ניֿבל�על mixac) ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

(ciלאחד קרא וא� ;(micigil):נקרא זה הרי � אד� מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ
וג�'" ב�ֿא�� אחי� יסית� "�י יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמסית,

(f ,my)והאזהרה �לבד, �מ�יח ה�א ז� �מצוה �דברנ� ,ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
עלֿ�י�" י�מע "לא יתע�ה: אמר� היא זה על ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ��אה

(bi ,bk zeny)�סנהדרי �בגמרא .(:bq)י�מע "ולא אמר�: ְְְְְִִִֶַַָָָָֹ
�� �תיב �הדיא מסית ל�סית, אזהרה � (aezkעלֿ�י�" ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

(yxetna ,ziqna ,ea�ולאֿי�ספ וירא�� י�מע� "וכלֿי�ראל :ְְְְְְִִִִֵָָָֹ
ai)לע��ת" ,bi mixac)�אמר וכ� ל��יח". אזהרה א�א !? ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

אזהרה � עלֿ�י�' י�מע "'לא י�מעאל: �ר�י ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ��כל�א
סנהדרי� �ל��� סקילה. ח�ב � זה לאו על הע�בר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָל��יח".

(.fq)יני� נת�אר� �כבר �סקילה. � ה��חת עיר מ�יחי :ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָ
מ�נהדרי� י' �פרק ז� .(iw`.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

� הקפ"ו עירה�צוה אנ�י להרג ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזה� �לֿמהֿ��ת�כ�, על אתֿהעיר ול�ר�� ��� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ�ִַַַה��חת
בא� "ו�רפ� יתע�ה: אמר� וה�א ה��חת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ�י�

ואתֿ�לֿ�לל�" fi.)אתֿהעיר my)מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָ
סנהדרי� �מ�כת .(iw`.)ז� ְְְִֶֶֶַַ

� הכ"ג עירה�צוה מ�בנ�ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִִַ
ת�נה לא ע�ל� �ל "והיתה יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה��חת,

מלק�ת,(my)ע�ד" ח�ב �בר איזה מ��ה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿה��נה
�יני נת�אר� �כבר �היתה. �מ� עיר א�ת� ��י�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ל�מר:

מ�נהדרי�. י' �פרק ז� ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

� הכ"ד מ�ה����ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַַ
אמר� וה�א ה��חת, עיר מ�כסי �בר �איזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�הנ�ת

מ�ֿהחר�" מא�מה �יד� "ולאֿיד�ק gi)יתע�ה: ,my), ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נת�אר� �כבר מלק�ת. ח�ב � �לֿ�ה�א מ��ה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוה��קח

מ�נהדרי� י' �פרק ז� מצוה .(iw`.)�יני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

ה'תשס"ט סיו� י"א רביעי יו�

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

� הט"ז הינ�ה�צוה מ�הסית, �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִַַָ
ה�קרא: וזה� זרה, עב�דה לעב�ד מ��ראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ��קרא

לעיל ��ארנ� �מ� eh)מסית, dyrz `l zevn)אזהרה �ל��� . ְְְְְִֵֵֵֶַַָָ
��בר לע��ת "ולאֿי�ספ� ��סית: יתע�ה אמר� ה�א זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעל

�קר��" ה�ה ai)הרע ,bi mixac)וה�א זה, על הע�בר ; ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
ה�ת�ב: �אמר �מ� סקילה, ח�ב � מ��ראל אד� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהמפ�ה

�הרג��" הרג i)"�י ,my)סת��� רצה ה�סית א�ר והאד� . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ואמר: יתע�ה ��אר �מ� ��הרג��, רא�י א�ר ה�א � ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָל�

להמית�" ברא��נה �היהֿ�� ספרי(my)"יד� �ל��� .zyxt) ְְְְֲִִִִֵֶַָָָ
(my d`xיני� נת�אר� �כבר להרג�. ה��סת �יד מצוה :ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ

מ�נהדרי� ז' �פרק ז� .(fq.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

� הי"ז מ�אהבה�צוה ה��סת �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֱִֶַַָֹ
"לא יתע�ה: אמר� וה�א לדבריו, יאבה ו��א ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאתֿה�סית,

ל�" h)תאבה ,my)ספרי �ל��� .(my d`x zyxt)מ�לל" : ְְְִִֵֶַֹ
�מ��' לרע� "'ואהב� gi)��אמר: ,hi `xwie)א�ה יכ�ל ְְְֱֲֵֶֶַַַָָָָָ

ל�'". 'לאֿתאבה ל�מר: �למ�ד לזה? ְֵֶֶַַָֹֹא�הב

� הי"ח יקלה�צוה ��א ה��סת �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֶַַָָֹ
�הכרח;(d`pya)��טירה ל� לנט�ר ח�ב א�א ל�סית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

וה�א לאֿתע�ה, מצות על ע�בר � ל� נ�טר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹ�כ�אינ�
אליו" ת�מע "ולא h)אמר�: ,bi mixac)��ה�ר �בא ,jynd) ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac"��ע �עזב "עזב ��אמר: מ�לל :,bk zeny) ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(dע�זב א�ה riiqne)יכ�ל xfer)ולא" ל�מר: �למ�ד לזה? ְְֵֶַַַָָָֹ

אליו". ְִֵַָת�מע

� הי"ט מ�ה�ילה�צוה ה��סת �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִִַַַָ
אמר�: וה�א �כליה, א��ד �ל �מ�ב יראה� א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאתֿה�סית,

עליו" עינ� h)"ולאֿתחס ,bi mixac)��ה�ר �בא .jynd) ְְֵֵַָָָָֹֹ
(my ixtqd"�רע עלֿ�� תעמד "לא ��אמר: מ�לל :`xwie) ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

(fh ,hiזה �ל �מ� על ע�מד א�ה אי �למ�ד(ziqnd)יכ�ל ? ְִֵֶֶַַַָָָ
עינ�". "ולאֿתח�ס ְְֵַָֹל�מר:

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב
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� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג
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הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג
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��ד� �מ� אחר, ה�א ל� �ע�א� זה א� א� ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ�ר��ת�,
�י� נת�אר �כבר מלק��ת. ��י ל�קה לפיכ� � ב ְְִִֵָָ�ְְְְְִִֵֶַָָ�מצוה

זרה עב�דה �מ�כת מהֿ��פניה ע� ה�את .(bn.)ה�צוה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

� הרביעית מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְְִִִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
א�ֿ וד�מיה�, העצי� האבני�, מ�ֿה��כ�ת, האד� ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָצ�רת
מ�ע��ת להרחיק �די וזאת לעבד�, �די נע�� ��א ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹעלֿ�י
מהֿ�ח��בי� עליה� יח�ב� ��א �די �כלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹה��ר�ת
��� �ח��בי� זרה, עב�דה ע�בדי �ל�מר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָההמ�ני�,
א�י תע��� "לא יתע�ה: אמר� וה�א ה��עה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹל��ר�ת

("epzenck epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`)ֱֵֹאלהי
לכ�" תע�� לא זהב ואלהי bk)כס� ,k zeny)���ל� . ְֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

exzi)ה�כל�א zyxt seq):��ה�ר �ר� על זה לאו �עני� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
�אמר: ��א � לכ�" תע�� לא זהב ואלהי כס� ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ"אלהי
�למ�ד ��דינ�ת, ע��י� �אחרי� �דר� לנ�י ע��ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַהריני
מלק�ת. ח�ב � זה לאו על והע�בר לכ�; תע�� לא ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹל�מר:
ואיז� לפ�ח מ�ר צ�רה ואיז� ז� מצוה �יני נת�אר� ְְֵֵַַָ�ְְְְֲִִִֵֵָָָָ�כבר
מעב�דה ג' �פרק זה, וז�לת ה���ח, אפ� יהא ואי� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאס�ר

�סנהדרי� ונת�אר ��אמר(f:)זרה. זה �ל�מר, זה, ��או ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ח�� אחרי� עניני� �� ��לל כס�" אלהי א�י תע��� ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ"לא
�מהֿ�הז�רנ�, מד�ר �קרא ��טי� אבל א��; מצות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמעני�

��כל�א. ��ת�אר ְְְְִִֵֶַָָ�מ�

� הט"ו לעב�דהה�צוה מ�קר�א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְֲִִַַָ
לכ�, �לזרז� לעב�דת� אד� �ני לקר�א �ל�מר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,

ע ולא ע�בד, אינ� ה�ה �ה��רא א�ֿעלֿ�י ����ל�מר, �ה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ר�י� קרא א� וזה אליה. ה�ריאה ז�לת מ�ֿה�ע�י� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמע�ה

(xird aex)�אנ�י "יצא� יתע�ה: אמר� וה�א מ�יח, נקרא: ,ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ
לאמר" עיר� אתֿי�בי ו��יח� מ�ר�� bi,�ניֿבל�על mixac) ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

(ciלאחד קרא וא� ;(micigil):נקרא זה הרי � אד� מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ
וג�'" ב�ֿא�� אחי� יסית� "�י יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמסית,

(f ,my)והאזהרה �לבד, �מ�יח ה�א ז� �מצוה �דברנ� ,ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
עלֿ�י�" י�מע "לא יתע�ה: אמר� היא זה על ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ��אה

(bi ,bk zeny)�סנהדרי �בגמרא .(:bq)י�מע "ולא אמר�: ְְְְְִִִֶַַָָָָֹ
�� �תיב �הדיא מסית ל�סית, אזהרה � (aezkעלֿ�י�" ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

(yxetna ,ziqna ,ea�ולאֿי�ספ וירא�� י�מע� "וכלֿי�ראל :ְְְְְְִִִִֵָָָֹ
ai)לע��ת" ,bi mixac)�אמר וכ� ל��יח". אזהרה א�א !? ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

אזהרה � עלֿ�י�' י�מע "'לא י�מעאל: �ר�י ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ��כל�א
סנהדרי� �ל��� סקילה. ח�ב � זה לאו על הע�בר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָל��יח".

(.fq)יני� נת�אר� �כבר �סקילה. � ה��חת עיר מ�יחי :ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָ
מ�נהדרי� י' �פרק ז� .(iw`.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

� הקפ"ו עירה�צוה אנ�י להרג ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזה� �לֿמהֿ��ת�כ�, על אתֿהעיר ול�ר�� ��� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ�ִַַַה��חת
בא� "ו�רפ� יתע�ה: אמר� וה�א ה��חת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ�י�

ואתֿ�לֿ�לל�" fi.)אתֿהעיר my)מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָ
סנהדרי� �מ�כת .(iw`.)ז� ְְְִֶֶֶַַ

� הכ"ג עירה�צוה מ�בנ�ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִִַ
ת�נה לא ע�ל� �ל "והיתה יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה��חת,

מלק�ת,(my)ע�ד" ח�ב �בר איזה מ��ה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿה��נה
�יני נת�אר� �כבר �היתה. �מ� עיר א�ת� ��י�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ל�מר:

מ�נהדרי�. י' �פרק ז� ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

� הכ"ד מ�ה����ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַַ
אמר� וה�א ה��חת, עיר מ�כסי �בר �איזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�הנ�ת

מ�ֿהחר�" מא�מה �יד� "ולאֿיד�ק gi)יתע�ה: ,my), ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נת�אר� �כבר מלק�ת. ח�ב � �לֿ�ה�א מ��ה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוה��קח

מ�נהדרי� י' �פרק ז� מצוה .(iw`.)�יני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

ה'תשס"ט סיו� י"א רביעי יו�

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

� הט"ז הינ�ה�צוה מ�הסית, �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִַַָ
ה�קרא: וזה� זרה, עב�דה לעב�ד מ��ראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ��קרא

לעיל ��ארנ� �מ� eh)מסית, dyrz `l zevn)אזהרה �ל��� . ְְְְְִֵֵֵֶַַָָ
��בר לע��ת "ולאֿי�ספ� ��סית: יתע�ה אמר� ה�א זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹעל

�קר��" ה�ה ai)הרע ,bi mixac)וה�א זה, על הע�בר ; ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
ה�ת�ב: �אמר �מ� סקילה, ח�ב � מ��ראל אד� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהמפ�ה

�הרג��" הרג i)"�י ,my)סת��� רצה ה�סית א�ר והאד� . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ואמר: יתע�ה ��אר �מ� ��הרג��, רא�י א�ר ה�א � ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָל�

להמית�" ברא��נה �היהֿ�� ספרי(my)"יד� �ל��� .zyxt) ְְְְֲִִִִֵֶַָָָ
(my d`xיני� נת�אר� �כבר להרג�. ה��סת �יד מצוה :ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ

מ�נהדרי� ז' �פרק ז� .(fq.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

� הי"ז מ�אהבה�צוה ה��סת �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֱִֶַַָֹ
"לא יתע�ה: אמר� וה�א לדבריו, יאבה ו��א ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאתֿה�סית,

ל�" h)תאבה ,my)ספרי �ל��� .(my d`x zyxt)מ�לל" : ְְְִִֵֶַֹ
�מ��' לרע� "'ואהב� gi)��אמר: ,hi `xwie)א�ה יכ�ל ְְְֱֲֵֶֶַַַָָָָָ

ל�'". 'לאֿתאבה ל�מר: �למ�ד לזה? ְֵֶֶַַָֹֹא�הב

� הי"ח יקלה�צוה ��א ה��סת �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֶַַָָֹ
�הכרח;(d`pya)��טירה ל� לנט�ר ח�ב א�א ל�סית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

וה�א לאֿתע�ה, מצות על ע�בר � ל� נ�טר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹ�כ�אינ�
אליו" ת�מע "ולא h)אמר�: ,bi mixac)��ה�ר �בא ,jynd) ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac"��ע �עזב "עזב ��אמר: מ�לל :,bk zeny) ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(dע�זב א�ה riiqne)יכ�ל xfer)ולא" ל�מר: �למ�ד לזה? ְְֵֶַַַָָָֹ

אליו". ְִֵַָת�מע

� הי"ט מ�ה�ילה�צוה ה��סת �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִִַַַָ
אמר�: וה�א �כליה, א��ד �ל �מ�ב יראה� א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאתֿה�סית,

עליו" עינ� h)"ולאֿתחס ,bi mixac)��ה�ר �בא .jynd) ְְֵֵַָָָָֹֹ
(my ixtqd"�רע עלֿ�� תעמד "לא ��אמר: מ�לל :`xwie) ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

(fh ,hiזה �ל �מ� על ע�מד א�ה אי �למ�ד(ziqnd)יכ�ל ? ְִֵֶֶַַַָָָ
עינ�". "ולאֿתח�ס ְְֵַָֹל�מר:

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



wfgע - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq `"i iriax mei -

� הע�רי� ה��סתה�צוה �הזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַָָָָָ�ְַַָ
ל� אס�ר � זכ�ת ל� י�דע ואפ�� ה�סית: על זכ�ת ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָמ�ל�ד
"ולאֿ יתע�ה: אמר� וה�א זכ�ת, עליו יל�ד ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹלהז�יר�

my)תחמל" mixac)��ה�ר �בא .(my ,ixtq)לא תחמל, ולא : ְְְֵַַַָֹֹֹֹ
זכ�ת. עליו ְְֵַָָתל�ד

� הכ"א מ���קה�צוה ה��סת �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִִַַָֹ
��ביא מ�ה ה�סית על ל� היד�עה ח�בה oicמ��מר wqtl) ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl:יתע�ה אמר� וה�א עליו, הענ� ק��� ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלידי
עליו" ה�ר��(my)"ולאֿתחמ�ל �בא .(my ,ixtq)ולא : ְְְֵַַָָָֹֹ

זכ�ת. עליו תל�ד לא � ְְְֵַַָָֹתחמ�ל

� הכ"ו מ�התנ�אה�צוה אד� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִֵַַָָ
dxf)��מ� dcear ly)�א לעבד� צ�ה� �ה' ��אמר וה�א, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

�מ� וענ�, �מ�ל והבטיחה עב�דת� על צ�תה עצמ� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹ�היא
לאו ��ת�ב �א ולא הא�רה. �נביאי ה�על נביאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ��ד�י�
אבל ��מ�; מתנ�א אזהרת �ל�מר: זה, �עני� מיחד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ�ְְָֹמפר�
�מיתה, ��מ� ה�תנ�א נ��� ��� הענ�, ��ת�ב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנת�אר
ה�ביא �מת אחרי� אלהי� ��� יד�ר "וא�ר אמר�: ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוה�א

k)הה�א" ,gi my)�אצלנ� ה�לל �פי �חנק, ז� �מיתה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
ל� יד�ע �כבר חנק. � סת� ���רה האמ�רה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ��יתה
למאמר ��דמ� ה�ללי� מ� י"ד �כלל ל� ��אר�י ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָהיס�ד
וה�ה הזהיר; א�אֿא�ֿ�� ה�ת�ב ענ� לא אמר�: וה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹזה,
תז�יר�" לא אחרי� אלהי� "ו�� מ�הֿ��אמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאזהרת�

(bi ,bk zeny)על מזהיר אחד ��או מ�ֿה�מנע אינ� �י .ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
��ת�אר �יו� ��כלל�ת, לאו �י� �ינ� ואי� ר�י� ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָעניני�
�כבר �מק�מ�. �גמא�ת יב�א� �מ�ה ועני�. �כלֿעני� ְְְִָָָ�ְְְְִִִֶֶָָָָָֹהענ�

מ�נהדרי�. י"א �פרק ז� מצוה �י� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָנת�אר

� הכ"ח נב�אתה�צוה מ��מ�ע �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִַַַ
ו ע�� נ��� ��א �ל�מר: זרה, עב�דה ��� לאמתנ�א ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

זה, �בר על ראית� �מה ��� הא�ת מה ל�; ונאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹנ�אלה�
ה' ��� מתנ�א ע� ��ע�ה `zn)�דר� `iap)א�א � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ח�בי� �אנ� �מ� ,�� על �� נתרה ��מ� מתנ�א ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ����מעה�
�יני לפי �רא�י �נעני�ה� �טענת� יתמיד וא� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�כלֿח�טא;
הזהירנ� זה ועל לראי�תיו. ולא לא�ת�תיו נח�� ולא ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹה��רה,

הה�א" ה�ביא אלֿ�ברי ת�מע "לא יתע�ה: (mixac�אמר� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
(c ,bi�מ�נהדרי י"א �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .(my). ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

� הכ"ז �קר,ה�צוה נב�את על �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְֶֶַַַ
א� ה', אמר� ��א מה ��אמר א�א ה' ��� ��תנ�א ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוה�א
�ה' ויאמר לעצמ� זאת �מיחס לז�לת� יתע�ה �אמר� ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמה
האזהרה �ל��� ל�. אמר� לא וה�א א��, �ברי� ל� ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹאמר
�בר לד�ר יזיד א�ר ה�ביא "א� אמר�: ה�א זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�עני�

לד�ר" לאֿצ�יתיו א�ר את k)��מי ,gi my).cnlp yperdne) ְְֲִִִִִֵֵֶַֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf`;חנק ח�ב זה לאו על הע�בר וג� .ְֵֶֶֶַַַָָָ

אמר� אתֿה�חנקי� ht.)�כ��נ� oixcdpq)."ה�קר "�נביא : ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָ
לד�ר יזיד "א�ר אד�: �ידי מיתת� �ל�ה אמר�: ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹו��
א�ר "את �מע; ��א מה ה�תנ�א זה � ��מי" ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�בר

מה ה�תנ�א זה � צ�יתי" לחבר� הא לד�ר, ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹלאֿצ�יתיו
זה � אחרי�" אלהי� ��� יד�ר "וא�ר ל�; נאמר ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ��א
ה�ביא "�מת נאמר: �בכ�� זרה, עב�דה ��� ֱִֵֶַַָָ�ְְְֲִֵֵַַָָָה�תנ�א
חנק. היא הרי סת� ���רה האמ�רה וכלֿמיתה � ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָהה�א"

מ�נהדרי� י"א �פרק זה �קר נביא �יני נת�אר� .(my)�כבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

� הכ"ט ליראה�צוה ��א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִֶַָֹ
��� מתנ�א �ה�א �יו� מ�הרג� לה�נע א� ה�קר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמנביא
וה�א �קר� לנ� ��ת�רר �יו� �לל מענ� נירא לא א�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹה',

מ���" תג�ר "לא יתע�ה: ak)אמר� ,gi my)ספרי �ל��� . ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
(my)עליו מ�ל�ד עצמ� �מנע אל � מ��� תג�ר "לא :ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

�הק�מת היטב �אר ז� מצוה �יני �ארנ� �כבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָח�בה".
ה��נה. לפר�� ְְִִֵֵַָח��רנ�

� הי"ד מ�ה�בעה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִֵַַָ
�מ� ,�� י��יע� לא וכ� לע�בדיה. אפ�� זרה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ�עב�דה

�אמר� לנ� mihtey)��אר� zyxt `zlikn)לג�י ת��יע לא : ְְְְֲִֵֶַַָָָֹ
לא אחרי� אלהי� "ו�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹֹ�יראת�.

bi)תז�יר�" ,bk zeny)�אמר ו�� �יראת�, לג�י ת��יע ��א , ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹ
(`zlikna)עב�דה ��� י��ר ��א � תז�יר�" "לא ְְֲִִֵֶַָֹֹע�ד:

�בסנהדרי� אד�(bq:)זרה. יאמר ��א � תז�יר� "לא : ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ
לאו על והע�בר �ל�נית". זרה עב�דה �צד לי �מ�ר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָלחבר�:
מ�לֿה�בראי� �דבר ר�ממ�ת �ר� ה���ע �ל�מר: ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָזה,
אמר� מלק�ת. ח�ב � אלה�ת �ה�א ה��עי� �� ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ��אמיני�
�לנ�ק� זרה עב�דה מ�ח�ק ��הזהיר� סנהדרי�, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�גמרא
על והאהבה: ה�ב�ד מ�ע�ה �זה וכ��צא לפניה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�לכ�ד

והמק�� ��מ� מ�ֿה��דר ח�� ל�קה אינ� ���(raypd) �ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ��מ�.

� ה�מינית מ�ע�הה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְֲִֵַַ
מס�מי�, מע�י� וע��ה יד�עה קטרת ��קטיר וה�א ִָ�ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהא�ב,

�חי� מ�חת ���ר ��מע �ה�א ל� mewnונדמה zgzn) ְְְִִִֵֶֶֶַַַ
(szkd l` rexfd ly xeaigd� עליו ���אל למה ְְִֶֶֶַַָָ�ע�נה

אלֿ "אלֿ�פנ� אמר�: וה�א זרה, עב�דה מ�יני מי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוזה
l`)האבת" ,hi `xwie)ספרא �ל��� .(miyecw zyxt)א�ב" : ְְִָָֹֹ

�ית�� זה �(sykn my)לאו על והע�בר מ�חי�". המד�ר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ה�א וא� �כרת; זה הרי נסקל לא וא� נסקל; � �מזיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹזה

�ל�מר: קב�עה, ח�את ח�ב � df)��גג `wec)הע��ה ְְֵֶַַַָָָָ
נת�אר� �כבר �עצמ�. �ה� �מתע�ק �יד� ה�ע�י� ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָא�ת�

מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ�יני

� ה��יעית מ�ע�הה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְֲִֵַַ
עצ� ���ח וה�א: זרה, עב�דה מ�יני מי� ה�א וג� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָה��ע�ני
ויאמר �קטרת ויק�ר �פיו א�ת� וי�י� י��ע ��מ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹע��
למ�ב ה��מה �מ�ב ��היה עד מע�י� ויע�ה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ�ברי�

אמר� עתיד�ת. ויד�ר �ר�מה �תב�אה� (oixcdpqה�תע�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
(:dq."מאליו מד�ר וה�א �פיו י��ע עצ� מ�יח � "י�ע�ני :ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

אלֿהאבת �פנ� "אל זה: �ל��� זה עני� על ה�או ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�בא
my)ואלֿה��עני�" `xwie)כלל�ת�� לאו ��ה �ח��ב ואל . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq a"i iying mei -

א� א�ב ואמר: הענ� את ��הז�יר ח�ק� ��בר לפי �ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
וה�א ל�זיד, וכרת סקילה מה� �כלֿאחד וח�ב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָי�ע�ני,
י�עני א� א�ב בה� �יֿיהיה א�ֿא�ה "ואי� יתע�ה: ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹאמר�

י�מת�" fk)מ�ת ,k my)ספרא �ל��� .(my miyecw)לפי" : ְְְִִָָ
י�ע�ני", א� א�ב בה� �יֿיהיה א�ֿא�ה "ואי� א�מר ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָ�ה�א
אלֿ�פנ� ל�מר �למ�ד � �מענ� לא אזהרה �מענ� ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹענ�

ה��ע�ני�" ואל l`)אלֿהאבת ,hi my)לאו על הע�בר וג� ; ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
מצוה �יני נת�אר� �כבר קב�עה. ח�את ח�ב � ���גג ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָזה

מ�נהדרי� ז' �פרק .(dq.)ז� ְְְִִֶֶֶַ

� ה�ביעית מ�מס�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
ל�עבד �נינ� dxf)מקצת dcear)��מ �זמ� מפרס� �היה ְְֱִֵֶֶַָָָָָ�ְְִַַַָ

לאֿ "�מ�רע� יתע�ה: אמר� וה�א מל�, �מ� �היה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ��רה
ל�ל�" להעביר k`)ת�� ,gi my)�ז זרה עב�דה עב�דת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹ

מ�נהדרי� ז' �פרק ��ת�אר �מ� א�(cq:)היתה, ��עביר , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ה�תע�ק �ידי �מ�סר� �ניו מקצת ול�קח א�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�מל�ה

ה�עבד א�ת� dxf)�עב�דת dcear zeyxl exqenl ick)�מעביר� , ֱֲֲִֶַַַַָ
(a`d)�הא א�ת� dab)על lr)לצד ynn)מ�ד dkeza `le), ְִֵַַַָָ

מעביר ב� "לאֿי�צא ואמר: זה מע�ה על ה�או נכ�ל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�כבר
�א�" i)�נ�ֿ�ב�� ,gi mixac)� �מזיד זה לאו על והע�בר . ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ח�את ח�ב � �ב��גג נסקל; לא א� וכרת סקילה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹח�ב
מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָקב�עה.

ה'תשס"ט סיו� י"ב חמישי יו�
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� הי"א מ�בהה�צוה מ�ע��ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִֵַַַָ
(dpan)עליה לעב�ד נע�ית אפ�� ויכ�ד�ה, אליה ��תק�צ� ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לע�בדי יתע�ה �עב�דת� נת��ה ��א �די �לֿזה ה', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
ו�מי� מ�ב�ת ��ני� ע��י�: הי� ��� לפי זרה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָעב�דה
:�� על �אזהרה יתע�ה אמר� וה�א עליה�, ה�עבדי� ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאת

אלהי�" ה' �נא א�ר מ�בה ל� ak)"ולאֿתקי� ,fh mixac); ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹֹ
מלק�ת. ח�ב � זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהע�בר

� הי"ב אבני�ה�צוה מ�ע��ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲֲִִַַָ
לה' היא הה��חויה א�ת� אפ�� עליה�, לה��חות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמ�כנ�ת
לפי �סילי�, לע�בדי להת���ת ��א �די זאת וג� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹיתע�ה.
ה�סילי�, לפני א�� מע�ה מצ�ר�ת אבני� ע��י� הי� ���ְֲִִֶָָָ�ֲֶַָ�ְְִִִֵַָ
"ואב� יתע�ה: אמר ה�סל. לא�ת� מ��חוי� הי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָועליה�

עליה"(zxiievn)מ��ית לה��חות �ארצכ� ת�נ� (xwie`לא ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ
(` ,ekספרא �ל��� מלק�ת. �ח�ב זה לאו על והע�בר ,seq) ְְְְִֵֶַַַָָָָ

(xda zyxt��א אי� �ארצכ� � �ארצכ� ת�נ� "לא :ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ
�בית האבני� על א�� מ��חוי� אבל האבני�, על ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָמ��חוי�

מג�ה �גמרא ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .(ak:)ה�ק��". ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָ

� הי"ג אילנ�תה�צוה מ�נט�ע �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִִַַָ

�כ� נת��� אפ�� �לי�פי, ל� לנ�י ה�ז�ח אצל א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ��ק��
�הי� זרה לעב�דה �� מכ�די� הי� ��� �יו� ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעב�דת
אמר עב�דת�. �ב�י למראה, יפי� נאי�, עצי� ל� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנ�טעי�
אלהי�" ה' מז�ח אצל �לֿע� א�רה ל� "לאֿת�ע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיתע�ה:

(`k ,fh mixac)כבר� מלק�ת. ח�ב � זה לאו על הע�בר ,ְְֵֶַַַָָָָ
�מיד �גמרא ז� מצוה �יני נת�אר(gk:)נת�אר� ו�� , ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָ

אס�רה. �כלֿה�ק�� ְְְֲִִֶַַָָָָ�ה�טיעה

� הקפ"ה �לֿה�צוה לה�מיד ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
ל��ר, וה�חתה: ה�מדה �כלֿמיני �ב�יה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעב�דה
�ל�מר: ל�, �מהֿ�רא�י �לֿמי� � ולכר�ת להר�ס ְְְְְֲִִִֶַַַָָל�ר��,
היא �ה��נה לפי �ה�מדת�. �מהיר �מ�ר י�תר ��היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�מה
�א�ד�� "א�ד יתע�ה: אמר� וה�א זכר, ל� נ�איר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ��א

a)אתֿ�לֿה�קמ�ת" ,ai my)��תע א�ֿ�ה "�י אמר: וע�ד . ְְֲִִֶַַַָָֹֹ
וג�'" ��צ� מז�חתיה� d)לה� ,f my)��ונ�צ" ע�ד: ואמר , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

b)אתֿמז�חת�" ,ai my)גמרא� ��ז�רה א�ב �בדר� . ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
�תמיהה:(v.)סנהדרי� אמר� זרה, �עב�דה ע�ה מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

מאי זרה א�א(`efi)"�עב�דה ע�ה �ר�מה(dpyi)מצות !? ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ
(dyxit)ספרי �ל��� 'ונ�צ��'". חס�א: d`xרב zyxt) ְְְְְִִִֵֶַַָ

(my��אפ והחליפ� א�רה ק�� �א� א�מר א�ה "מ�י� :ְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�א�ד��'". 'א�ד ל�מר: �למ�ד לק�צ�? �ח�ב �עמי� ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָע�ר

הה�א מ�ֿה�ק�� אתֿ�מ� "וא�ד�� אמר�: (my)ו�� ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ
מצ�ה א�ה ואי� אחריה�, לר��� מצ�ה א�ה ֶ�ְְְֲִֵֵֶֶַַָ�ְְְִֵֶֶַָָ�אר�ֿי�ראל

לאר�". �ח�צה אחריה� ְְֲִֵֶֶַָָָלר���

� הכ"ה לה�סי�ה�צוה ��א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֶַֹ
מ�נה נתרחק א�א ממ�ננ� על זרה עב�דה מ�ל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל��
"ולא יתע�ה: אמר� וה�א אליה, �מ�לֿה�תיחס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ��יה

אלֿ�ית�" ת�עבה ek)תביא ,f my)בר� מאיזה וה�הנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מ��ת �בס�� ל�קה. � �עצי(ck.)מ��ה �המב�ל �אר�, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ת�עבה "ולאֿתביא מ��� אחת ��י�: ל�קה � ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹא�רה
מא�מה" �יד� יד�ק "ולא מ��� ואחת �ית�", bi,אלֿ my) ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

(gi�(bi xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x)כבר� זאת. והב� ;ְְֵָָֹ
זרה. מעב�דה ג' �פרק ז� מצוה �יני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָנת�אר�

� הכ"ב מ�הנ�תהה�צוה �הזהרנ� אזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִֵַָ
יתע�ה: אמר� וה�א זרה, עב�דה �ה� ���ט� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ��כ�יטי�

עליה�" וזהב �ס� dk)"לאֿתחמד ,f my)בספרא� .`xwie) ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ
(fi dkld a dyxt�והסמיכ אס�רי�, נעבד ����יי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶָ�אר�,

עליה�". וזהב �ס� "לאֿתחמד יתע�ה: לאמר� ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאתֿזה
�יני נת�אר� �כבר מלק�ת. ח�ב � זה לאו על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהע�בר

זרה מעב�דה ג' �פרק ז� .(dn.)מצוה ְְֲִֵֶֶָָָָ

� המ"ח �ריתה�צוה מ�כר�ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִִַ
�בעה �ל�מר �כפירת�, �קטי� �לה�יח� ה��פרי� ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָע�

�רית" לה� "לאֿתכרת יתע�ה: אמר� וה�א f,עממי�. my) ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(aבעה� ��לחמת קפז, �מצוה ע�ה, �מצות �ארנ� �כבר .ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

�ינ� ואי� למנ�ת�, רא�י �ה�, מהֿ��אמר וכל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹעממי�
לד�ר�ת. נ�הג�ת �אינ� ְְֲִֵֶַָֹ��צות
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.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה
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א� א�ב ואמר: הענ� את ��הז�יר ח�ק� ��בר לפי �ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
וה�א ל�זיד, וכרת סקילה מה� �כלֿאחד וח�ב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָי�ע�ני,
י�עני א� א�ב בה� �יֿיהיה א�ֿא�ה "ואי� יתע�ה: ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹאמר�

י�מת�" fk)מ�ת ,k my)ספרא �ל��� .(my miyecw)לפי" : ְְְִִָָ
י�ע�ני", א� א�ב בה� �יֿיהיה א�ֿא�ה "ואי� א�מר ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָ�ה�א
אלֿ�פנ� ל�מר �למ�ד � �מענ� לא אזהרה �מענ� ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹֹענ�

ה��ע�ני�" ואל l`)אלֿהאבת ,hi my)לאו על הע�בר וג� ; ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
מצוה �יני נת�אר� �כבר קב�עה. ח�את ח�ב � ���גג ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָזה

מ�נהדרי� ז' �פרק .(dq.)ז� ְְְִִֶֶֶַ

� ה�ביעית מ�מס�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
ל�עבד �נינ� dxf)מקצת dcear)��מ �זמ� מפרס� �היה ְְֱִֵֶֶַָָָָָ�ְְִַַַָ

לאֿ "�מ�רע� יתע�ה: אמר� וה�א מל�, �מ� �היה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ��רה
ל�ל�" להעביר k`)ת�� ,gi my)�ז זרה עב�דה עב�דת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹ

מ�נהדרי� ז' �פרק ��ת�אר �מ� א�(cq:)היתה, ��עביר , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ה�תע�ק �ידי �מ�סר� �ניו מקצת ול�קח א�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�מל�ה

ה�עבד א�ת� dxf)�עב�דת dcear zeyxl exqenl ick)�מעביר� , ֱֲֲִֶַַַַָ
(a`d)�הא א�ת� dab)על lr)לצד ynn)מ�ד dkeza `le), ְִֵַַַָָ

מעביר ב� "לאֿי�צא ואמר: זה מע�ה על ה�או נכ�ל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�כבר
�א�" i)�נ�ֿ�ב�� ,gi mixac)� �מזיד זה לאו על והע�בר . ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ח�את ח�ב � �ב��גג נסקל; לא א� וכרת סקילה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹח�ב
מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָקב�עה.

ה'תשס"ט סיו� י"ב חמישי יו�

.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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� הי"א מ�בהה�צוה מ�ע��ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִֵַַַָ
(dpan)עליה לעב�ד נע�ית אפ�� ויכ�ד�ה, אליה ��תק�צ� ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לע�בדי יתע�ה �עב�דת� נת��ה ��א �די �לֿזה ה', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
ו�מי� מ�ב�ת ��ני� ע��י�: הי� ��� לפי זרה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָעב�דה
:�� על �אזהרה יתע�ה אמר� וה�א עליה�, ה�עבדי� ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאת

אלהי�" ה' �נא א�ר מ�בה ל� ak)"ולאֿתקי� ,fh mixac); ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹֹ
מלק�ת. ח�ב � זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהע�בר

� הי"ב אבני�ה�צוה מ�ע��ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲֲִִַַָ
לה' היא הה��חויה א�ת� אפ�� עליה�, לה��חות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמ�כנ�ת
לפי �סילי�, לע�בדי להת���ת ��א �די זאת וג� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹיתע�ה.
ה�סילי�, לפני א�� מע�ה מצ�ר�ת אבני� ע��י� הי� ���ְֲִִֶָָָ�ֲֶַָ�ְְִִִֵַָ
"ואב� יתע�ה: אמר ה�סל. לא�ת� מ��חוי� הי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָועליה�

עליה"(zxiievn)מ��ית לה��חות �ארצכ� ת�נ� (xwie`לא ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ
(` ,ekספרא �ל��� מלק�ת. �ח�ב זה לאו על והע�בר ,seq) ְְְְִֵֶַַַָָָָ

(xda zyxt��א אי� �ארצכ� � �ארצכ� ת�נ� "לא :ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ
�בית האבני� על א�� מ��חוי� אבל האבני�, על ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָמ��חוי�

מג�ה �גמרא ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .(ak:)ה�ק��". ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָ

� הי"ג אילנ�תה�צוה מ�נט�ע �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִִַַָ

�כ� נת��� אפ�� �לי�פי, ל� לנ�י ה�ז�ח אצל א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ��ק��
�הי� זרה לעב�דה �� מכ�די� הי� ��� �יו� ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעב�דת
אמר עב�דת�. �ב�י למראה, יפי� נאי�, עצי� ל� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנ�טעי�
אלהי�" ה' מז�ח אצל �לֿע� א�רה ל� "לאֿת�ע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיתע�ה:

(`k ,fh mixac)כבר� מלק�ת. ח�ב � זה לאו על הע�בר ,ְְֵֶַַַָָָָ
�מיד �גמרא ז� מצוה �יני נת�אר(gk:)נת�אר� ו�� , ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָ

אס�רה. �כלֿה�ק�� ְְְֲִִֶַַָָָָ�ה�טיעה

� הקפ"ה �לֿה�צוה לה�מיד ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
ל��ר, וה�חתה: ה�מדה �כלֿמיני �ב�יה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעב�דה
�ל�מר: ל�, �מהֿ�רא�י �לֿמי� � ולכר�ת להר�ס ְְְְְֲִִִֶַַַָָל�ר��,
היא �ה��נה לפי �ה�מדת�. �מהיר �מ�ר י�תר ��היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�מה
�א�ד�� "א�ד יתע�ה: אמר� וה�א זכר, ל� נ�איר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ��א

a)אתֿ�לֿה�קמ�ת" ,ai my)��תע א�ֿ�ה "�י אמר: וע�ד . ְְֲִִֶַַַָָֹֹ
וג�'" ��צ� מז�חתיה� d)לה� ,f my)��ונ�צ" ע�ד: ואמר , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

b)אתֿמז�חת�" ,ai my)גמרא� ��ז�רה א�ב �בדר� . ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
�תמיהה:(v.)סנהדרי� אמר� זרה, �עב�דה ע�ה מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

מאי זרה א�א(`efi)"�עב�דה ע�ה �ר�מה(dpyi)מצות !? ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ
(dyxit)ספרי �ל��� 'ונ�צ��'". חס�א: d`xרב zyxt) ְְְְְִִִֵֶַַָ

(my��אפ והחליפ� א�רה ק�� �א� א�מר א�ה "מ�י� :ְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�א�ד��'". 'א�ד ל�מר: �למ�ד לק�צ�? �ח�ב �עמי� ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָע�ר

הה�א מ�ֿה�ק�� אתֿ�מ� "וא�ד�� אמר�: (my)ו�� ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ
מצ�ה א�ה ואי� אחריה�, לר��� מצ�ה א�ה ֶ�ְְְֲִֵֵֶֶַַָ�ְְְִֵֶֶַָָ�אר�ֿי�ראל

לאר�". �ח�צה אחריה� ְְֲִֵֶֶַָָָלר���

� הכ"ה לה�סי�ה�צוה ��א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֶַֹ
מ�נה נתרחק א�א ממ�ננ� על זרה עב�דה מ�ל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל��
"ולא יתע�ה: אמר� וה�א אליה, �מ�לֿה�תיחס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ��יה

אלֿ�ית�" ת�עבה ek)תביא ,f my)בר� מאיזה וה�הנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מ��ת �בס�� ל�קה. � �עצי(ck.)מ��ה �המב�ל �אר�, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ת�עבה "ולאֿתביא מ��� אחת ��י�: ל�קה � ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹא�רה
מא�מה" �יד� יד�ק "ולא מ��� ואחת �ית�", bi,אלֿ my) ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

(gi�(bi xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x)כבר� זאת. והב� ;ְְֵָָֹ
זרה. מעב�דה ג' �פרק ז� מצוה �יני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָנת�אר�

� הכ"ב מ�הנ�תהה�צוה �הזהרנ� אזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִֵַָ
יתע�ה: אמר� וה�א זרה, עב�דה �ה� ���ט� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ��כ�יטי�

עליה�" וזהב �ס� dk)"לאֿתחמד ,f my)בספרא� .`xwie) ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ
(fi dkld a dyxt�והסמיכ אס�רי�, נעבד ����יי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶָ�אר�,

עליה�". וזהב �ס� "לאֿתחמד יתע�ה: לאמר� ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאתֿזה
�יני נת�אר� �כבר מלק�ת. ח�ב � זה לאו על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהע�בר

זרה מעב�דה ג' �פרק ז� .(dn.)מצוה ְְֲִֵֶֶָָָָ

� המ"ח �ריתה�צוה מ�כר�ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִִַ
�בעה �ל�מר �כפירת�, �קטי� �לה�יח� ה��פרי� ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָע�

�רית" לה� "לאֿתכרת יתע�ה: אמר� וה�א f,עממי�. my) ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(aבעה� ��לחמת קפז, �מצוה ע�ה, �מצות �ארנ� �כבר .ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

�ינ� ואי� למנ�ת�, רא�י �ה�, מהֿ��אמר וכל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹעממי�
לד�ר�ת. נ�הג�ת �אינ� ְְֲִֵֶַָֹ��צות

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



wfgעי - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq a"i iying mei -

� חמ�י� ה��לימה �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ�ְְַ
�בר(mgxl)מ�חמ�ל ��� �מ���ח זרה עב�דה ע�בדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

תח��" "ולא יתע�ה: אמר� וה�א לה�, �מיחד מה ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹ�ְִֶַֹמ�ל
(a ,f my)לה��� �בא ,(.k dxf dceara l"fg elaiwe)��ת "לא : ִֵַַָָָֹ

� נאה ���רת� זרה עב�דה מע�בדי אד� ואפ�� ח�". ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָלה�
�מ� �ני�, יפה זה א� �צ�רת� נאה זה ל�מר: לנ� ְְְִֵֶֶֶַָָָָָאס�ר

�יל� ��מרא יר��למי(eply)��ת�אר זרה עב�דה �בגמרא . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
(h dkld ` wxt).לאֿתע�ה� � ח� לה� ��� לא ְְֲִֵֵֶֶַָָֹֹאמר�:

� הנ"א ע�בדיה�צוה יד�ר� ��א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְֵֶַָֹ
אמר� וה�א �פירת�, נלמד ��א �די �ארצנ� זרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹעב�דה

לי" את� ��ֿיחטיא� �ארצ� י�ב� "לא bk,יתע�ה: zeny) ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹ
(bl,�לנ מ�ר זה אי� �מ��ב�תינ� לעב�ר ה��י רצה ואפ�� .ְְֲֲִֵֵֶַַַָָ�ָָ

ל� מ�ר יהא ואז זרה, עב�דה לעב�ד ��א עליו ��ק�ל ָ�ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעד
לעני� "�ר" �ה�א �זה ה��נה ���ב. �ר ה�קרא: וזה� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלד�ר,

אמר� וכ� �לבד. �אר� לד�ר ל� cq.)���ר dxf dcear): ֶ�ְְְִֶָָָָָָָ
זרה, עב�דה לעב�ד ��א עליו ���ל זה ���ב? �ר ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ"איזה�
ואי� יד�ר אל זרה עב�דה ע�בד אבל יה�דה"; ר�י ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָ�ברי
ה�א�ר לנ� �א �במפר� מ��ירי�. ולא קרקע�ת ל� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹמ�כרי�

(.k my)יני� נת�אר� �כבר ��רקע. חניה לה� ��� לא :ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זרה. �בעב�דה �סנהדרי� ז� ְְְְֲִִֶַַָָָָמצוה

� �ל�י� ה��לימה �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ�ְְַ
ואפ�� �מנהג�, �מ�התנהג ה��פרי� אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�לכת
תלכ� "ולא אמר�: וה�א �א�למיה�, וכ��סיה� ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ�מל����

מ�ניכ�" מ��ח א�רֿאני ה��י bk)בח�ת ,k `xwie)כבר� . ְ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
תלכ�" לא "�בח�תיה� �אמר�: זה לאו b)נכ�ל ,gi my)בא� . ְְְְִֶַָָ�ֵֵֵֶָֹֹ

`zenÎixg)ה�ר�� zyxt `xtq)�ח�י� א�א אמר�י לא : ְִֵֶַַַָָֹ�ִ
ספרא �ל��� ולאב�תיה�. לה� :(my)החק�קי� ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָ

��ה�, �נ��ס�ת �ה�כ� ��א � תלכ� לא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ�ְ"�בח��תיה�
�ר���ת �ג�� לה�, החק�קי� mc`l)��ברי� wgyn mewn) ְְְֲִִִֶַַַָָ

zeigl)וקרקסי�ת wgyn mewn)והאס�טר��תzegiyl zenle`) ְְְְְְִִִַָָ
(zc ipipra zethde�ה� מת��סי� �הי� מס��ת מיני ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָא�ה

האמ�רי �רכי א�� א�מר: מאיר ר�י האלילי�; ְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָלעב�דת
�נח�ר ��א א�מר: ��ֿ�תירא יה�דה ר�י חכמי�; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��נ�

(dber Ð dxxgk eizexry glbi)ציצית �ג�ל (zixelaולא ְְִִֵַֹ
(ey`xa"ק�מי �ס�ר eipt)ו��א cbpky xryd gelib)והע��ה . ְְְֵֵֶֶַָֹ

זה �עני� ה�או ונכ�ל מלק�ת. ח�ב � מ�לֿא�� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ�בר
אחריה�" ��ֿ��ק� ל� "ה�מר אמר�: וה�א אחר, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ל���

(l ,ai mixac)ספרי �ל��� .(my)� "ה�מר" :(ly ieha) ְְִִֵֶָ
� "��" ly)�לאֿתע�ה; ieha)�ק��" �לאֿתע�ה; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָֹֹ

ל� ויהי� �מע�יה� ותע�ה לה� �דמה ��א � ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאחריה�"
�אר�מ� י�צאי� וה� ה�איל �אמר: ��א `mec)למ�ק�, rav) ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

אצא אני א� �תל�סי�, י�צאי� וה� ה�איל �אר�מ�; אצא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָאני
וזה � ויד�ע("oiqelz")�תל�סי� ה�בא. �כ�יטי מ�יני מי� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

�פקד�י הה�א �י�� "[והיה ה�ב�אה: ספרי ל��� (`yipr)ל� ְְְְְְְִִֵַַַָָָָ
מל��� �לֿה�ב�י� ועל ה�ל�...] ועלֿ�ני ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעלֿה�רי�

g)נכרי" ,` diptv)ֿלכל וג��י מה� הרחקה ל�� �לֿזה . ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ��ל���. אפ�� � ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָמנהגיה�
מ��ת ו' ��ת(fq.)�פרק �ת�ספ�א g)וג� ,f wxt). ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

� הל"ג מ�נח�ה�צוה �הזהרנ� ,(xndl)האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵַַ
לא מ�ֿה�ר� �חזר�י �יו� ההמ��: �א�מרי� זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ג��
�בר ה�א ה��� �ראיתי הרא��� ה�בר א�: �מע�י; ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָאצליח
אצל מאד נפ�� זה ואפ� �בר. ה��� ארויח ו�אי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ל�ני,
ה�ח�� �י על מע�ה וכלֿהע��ה ה�כלי�. הע�י� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהמ�ני
מע�נ� וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: �אמר לפי ל�קה, �ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

i)�מנח�" ,gi mixac)לא" ואמר: זה צ��י �פל �כבר . ְְְִֵֶַַַָָָֹ
ek)תנח��" ,hi `xwie)ספרי �ל��� .(gi mixac)� "מנח� : ְְְְֲִֵֵַַ

נח� עבר מ�די, מקלי נפלה מ�י, ��י נפלה הא�מר: ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ�ג��
�בספרא מ�מאלי". ו��על ek)מימיני ,hi `xwie)לא" : ְְְְִִִִִִָָֹֹ

�ב��כבי� �בע�פ�ת �חל�ה המנח�י� א�� �ג�� � ְִַָָָ�ְְְֲֲִֵַַַַתנח��
ז' �פרק ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר �ה�". ���צא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכל

��ת(fq:)מ��ת g)�בת�ספת ,f wxt zay `ztqez). ְִֶֶַַָָ

� הל"א מ�קס��,ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
הה�ערה אתֿ�ח לע�רר מ�יני(cizrl)�ל�מר: �אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

קד� �יהיה מה ה��ידי� ה�ח�ת ��לֿ�עלי לפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהע�רר�ת.
הה�ערה ��ח מ�ני א�א זה �בר לה� י�כ� לא � ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהי�ת�
לפיכ� וה�כ��; האמת �פי עלֿ�יֿרב ויארע חזק ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��ה�
��� �מ� זה על זה יתר�� לה� וי� מהֿ�יהיה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמר�י�י�
ה�פ�. מ�ח�ת �כלֿ�ח זה על זה יתר�� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכלֿ�ניֿאד�
איזה לע��ת הא�� הה�ערת�י� ה�ח�ת לבעלי ה�א ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהכרחי

אתֿ�ע�ת� �לע�דד אתֿ�ח� �� לע�רר �די gkמע�ה ly) ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַֹ�ָ
(dxryddה�א�ת האר� על �מ�ה ���ה מי מה� י� .ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

�� וע��ה מח�ב�� �מפ�ה מ���ת צעק�ת וצ�עק ְְְֲֶֶַַַָ�ְְְְֵָ�כ�פ�ת
מה וי�יד התע�פ�ת מ�ב מעי� ל� ��ארע עד ממ�� ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָ�ְְַזמ�
מה� וי� ה�נימי. ��ערב �ע� זאת ראיתי �כבר � ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��היה
�ה� לה�יט �מארי� ע�ר �יריעת קט��ת אבני� ���רק ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמי
�מה� .�� �עבר�י �כלֿמק�� מפרס� וזה י�יד, ְְְִֵֶֶַָָָָ�ְְְִֶַַַָואחרֿ��
�מ�יד. �� �מס��ל האר� על אר�ה ע�ר חג�רת ���רק ְִִֵֶַַַָָָָ�ֲֲִֵֶַמי
�בר �א�ת� לא ,�� ��� אתֿה�ח לע�רר �כלֿא�� ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹה��נה

טע�ת�ע וז�הי מ�ה�. על מ�רה א� מ�ה� ��על צמ� ְְְִֵֶֶֶַַַַָ
ח��בי� הה�ד�ת, א�ת� מקצת מתא�ת�ת �א�ר �י ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָההמ��:

ונמ�� ��היה. מה על מ�ר�ת א�� jezn��ע��ת yxzyp) ְֶ�ְְְִִֵֶֶַַַ
(lbxd�א�ת ��קצת �ח�ב� עד ז� �טע�ת אצל� ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָה�בר

�עלי ��ד�י� �מ� ��היה, מה ��היה ה��ר� ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ�ְַה�ע��ת
א�א אינ� ה��כבי� ����טי לפי ה��כבי�. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ��טי

מ�יני מי� �ה� �ל�מר: ה�ה, iyegn)מ�ֿה��ג yeg) ְִִִִֵֵֶֶַַַ
�אמ�ת(ytpa)ע�רר�תֿה�ח �וי� אד� �ני �ני אי� לכ� ; ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

ה���טי� �ידיעת �וי� �ה� א�ֿעלֿ�י העתיד�ת, ְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָה�דת
(miakekd znkg)�מה�ע�י ��היה מע�ה איזה והע��ה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ק�ס�, נקרא: � ז� �דר� ���הג מ�לֿמה וז�לת�, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהא�ה
קסמי�" קס� [וג�'] ב� "לאֿי�צא יתע�ה: ה' (mixacאמר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

(i ,giספרי �ל��� .(my)�מקל� הא�חז זה ק�ס�? איזה� : ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָ
ע�רר�ת �ל זה ס�ג ועל אל�. לא א� אל�, א� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַֹוא�מר:

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq b"i iyiy mei -

י�אל �עצ� "ע�י ה�ביא: אמר ה�מ� �א�ת� ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ�ְַהמפרס�
ל�" י�יד ai)�מקל� ,c ryed)ח�ב � זה �מע�ה והע�בר . ְְְֲִֵֶֶַַַַָָ

מע�ה עלֿידי עתיד�ת �מ�יד ה��ס� �ל�מר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַמלק�ת,
ה��ס� �אלת אבל אתֿה��ס�; ה��אל לא ע��ה, ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ה�א

(cala)מאד zewln)מג�ה dilr miaiig oi`y s`)כבר� . ְ�ְְָָֹ
סנהדרי� �גמרא מק�מ�ת �כ�ה ז� מצוה �יני (dq.)נת�אר� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ

��ת g)�בת�ספ�א ,f wxt).בספרי� ְְְְִֵֶַָָ

� הל"ב מע�ינ�ה�צוה מ�כ�� �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְֲִֵֵַַַ
ה��כבי� מערכ�ת �י על ה�מ�י� ,(`zepipbhvi)�בחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

לע��ת�, ונת��� �ל�נית לפע�ה רא�י זה י�� ��אמר: ְְְֲִִֵַַָ�ְְִֶֶַָֹוה�א
ונ�נע �ל�נית �ע�ה �� לע��ת רצ�י לא זה י�� ְְִִַָָ�ְֲֶַָֹא�
מע�נ�" וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: אמר� וזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ�ע��ת�.

(my mixac)"�תע�ננ "ולא ואמר: זה לאו נכ�ל �כבר .`xwie) ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
(ek ,hiספרא �ל��� .(a dkld e wxt my)��א � תע�ננ� לא : ְְְִֵֵָֹ

יהיה לא �ל�מר: "ע�נה", מ� נגזר �ה�א לפי הע�י�. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹנ�תני
�ל�נית ועת ט�בה �ל�נית עת הא�מר: ע�י� ק�בע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ�כ�
�ל�מר: מלק�ת, ח�ב � זה לאו על הע�בר וג� ְְְֵֶַַַַַָָָָָרעה.
�� אבל עליה�; ה��אל זה לא אתֿהע�נ�ת, ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה��דיע
�ל�י �בר הי�ת� על נ�ס� אס�רה � זה �בר על ְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָה�אלה
א� ��א�ר ח��ב מ��� מס�� לזמ� מע�יו והמכ�� ָ�ְִִֶָ�ְְְְֲֲִִִֵַַַַָאמ�י.

�� הרי � ה�ע�ה �א�ת� calaיצליח l`ey `ed m` mb) ְְְִַַַָ�ֲֵַָ
(ixdה�ה ה�ע�ה �כלל וע�ד מע�ה. �ע�ה לפי ל�קה, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָזה

חכמי� �ל��� העיני�. אחיזת מע�ה dq:)א��ר oixcdpq): ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָ
מ��גי �ד�ל ס�ג וה�א אתֿהעיני�", הא�חז זה � ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ"מע�נ�

ק��ת לכ� ונ�ס� עד(zefixf)ה�ח��ל�ת ה�ד, �נ�עת ְְְְַַַַַַָָָ
ר�אי� �אנ� �מ� אמ��י�. �ל�י �ברי� לאד� ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶָָָָָ��דמי�
�כנ� ונ�תנ� �יד� חבל ל�קח ��י�ה� �מיד, ע��י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ה�
ט�עת ז�רק א� נח�; מ�ציא� ואחרֿ�� אד� �ני לעיני ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ�ג��
מ�ע�י �זה וכ��צא ��פניו אד� מ�י �מ�ציא� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלאויר
מא�� �לֿמע�ה � ההמ�� אצל המפרסמי� העיני� ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְֲִִֵַַַָאחיזת
מי� וה�א אתֿהעיני� א�חז נקרא: א�ת� והע��ה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאס�ר,
�עת ��נב ה�א זה וע� ל�קה. �לפיכ� ה��פי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�יני
לפי מאד, עצ�� �� עלֿידי ה�גר� וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹה�ר��ת.
�עיני אפ�ר�י� נע�י� לחל�טי� ה�מנעי� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�ברי�

מת �מח�ב�� וה�ערי�, וה��י� אתֿה�כלי� לק�ל ר�לת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
זאת. והב� להי�ת. אפ�ר�י� �ה� ולח��ב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹה�מנע�ת

ה'תשס"ט סיו� י"ג שישי יו�

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

� הל"ה מ�ח��רה�צוה �הזהרנ� (seq`lהאזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִַַ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveawוה�א ,ְ

�ברי� "zeny"��אמר ly zepeyn milin itexive zexad) ְִֶַָֹ
("miygl"e�לכ �מ�יקי� וכ�, לכ� מ�עילי� �ה� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ד�ה

ח�בר אחד � חבר "וחבר ספרי: �ל��� אתֿ(`sqe)וכ�, ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
עליה� הא�מר �ל�מר: אתֿהעקרב", ח�בר ואחד ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ח�

על(miygl)�ברי� �א�מר� א� �מי�נ�. לפי י�כ�ה� ��א �די ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
� זה לאו על והע�בר ה�אב; לה�קיט �די נ�יכת� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמק��

מ��ת ז' �פרק ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר .(fq.)ל�קה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

� הל"ח ידיעהה�צוה מ�דר�� �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִִַָ
�מד�י� מה �פי � ipxtkd)מ�ֿה�תי� mpeinca)�א�ת ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)אמת� מתי� x`ezd�ה� zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"�מר�י�י� א�כלי� �ה� א�ֿעלֿ�י ,miryx" ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga�� �ע��ה ��י �ִֶֶֶָ
עליו. מהֿ���אל ל� וי�יד ��נת� ה�ת יב�אה� �� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָול�ב�
אלֿה�תי�" ודר� וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: אמר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹוה�א

(my)�סנהדרי �בגמרא .(:dq)זה � אלֿה�תי� "�ר� : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
עליו ���רה �די ה�בר�ת, �בית ול� וה�ל� עצמ� ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�רעיב

מלק�ת. ח�ב � זה לאו על והע�בר טמאה"; ְְְֵֶַַַָָָָ�ַר�ח

� הל"ו מ��א�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(uriizdl)�אמר וה�א מ�נ�, ידיעה �מ�ב�� א�ב ְְְְִִִֵֶַַַָָ�על

א�ב" ו�אל וג�' ב� "לאֿי�צא על(my)יתע�ה: והע�בר . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
אבל מיתה, ח�ב אינ� � א�ב �על ה��אל �ל�מר: זה, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָלאו

אס�ר זה ci)�בר xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe). ֶָָָ

� הל"ז מ��א�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(uriizdl)ידיעה מ�נ� �לב�� י�ע�ני l`�על lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrz'�וג ב� "לאֿי�צא יתע�ה: אמר� וה�א ,ְְְְְִִֵֶַָָֹ
וי�עני" א�ב ספרא(my)ו�אל �ל��� .(miyecw zyxt): ְְְְְִִִֵָֹֹ

ואלֿה��עני�' אלֿהאבת l`)"'אלֿ�פנ� ,hi `xwie)� א�ב , ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
�ית�� zenlrp)זה dlbn :enebxzy sykn my)�מ�חי ה�ד�ר ְְִִֵֶֶַַ

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewnl zgzn rnyp elew)וי�ע�ני ;ְְִִ
א�� הרי � �פיו המד�ר �(mnvr md)וה��אל �סקילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

(uriiznd)."אזהרה� ְְֶַָָָ�ה�

� הל"ד מ�לֿמע�הה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִֶַַָ
�מכ��" וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹה��פי�,

(i ,gi mixac)ה�א א� סקילה ח�ב � זה לאו על ְְִִֵֶַַָָָָוהע�בר
קב�עה וח�את aixwnd)מזיד, ly eciÎzbyda dielz dpi`y) ְְִֵַָָ

תח�ה" לא "מכ�פה יתע�ה: אמר ��גג. ה�א (zenyא� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
(fi ,ak�מ�נהדרי ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .(.fq). ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

� המ"ג ה�דעי�,ה�צוה מ�ג�ח �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַַַַָ
(ofe`d cily gvnd wlg)את� ת�פ� "לא יתע�ה: אמר� ְְְְִִֶַַַָֹוה�א

fk)רא�כ�" ,hi `xwie)א�� �די ה�א ה�ה ה�או וג� . ְְְֵֶֶֶַַַָֹֹ
ע�בדי ע��י� הי� ��� לפי זרה, עב�דה לע�בדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלהת���ת
לבאר הצרכ� �לפיכ� �לבד. צדעיה� �מג�חי� זרה ְְְֵָ�ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעב�דה

יבמ�ת �מ�(d.)�מ�כת � �לֿהרא� "ה�פת ואמר�: ְְְְְֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�דעי� ���ח ה�א הא��ר ��כלית �אמר ��א ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹה�פה",
אבל זרה, עב�דה �מרי �ע��י� �דר� ה�ער �אר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוה�חת
לפיכ� � לה� הת���ת �כ� אי� הרי ה�ל מג�ח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹא�
ע� �י� לב�� �י� �לל ה�דעי� לג�ח �אס�ר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�דיע�נ�,
ל�קה �לפיכ� מה�, �לֿצדע על מלק�ת וח�ב ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�לֿהרא�;

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



עג wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq b"i iyiy mei -

י�אל �עצ� "ע�י ה�ביא: אמר ה�מ� �א�ת� ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ�ְַהמפרס�
ל�" י�יד ai)�מקל� ,c ryed)ח�ב � זה �מע�ה והע�בר . ְְְֲִֵֶֶַַַַָָ

מע�ה עלֿידי עתיד�ת �מ�יד ה��ס� �ל�מר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַמלק�ת,
ה��ס� �אלת אבל אתֿה��ס�; ה��אל לא ע��ה, ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ה�א

(cala)מאד zewln)מג�ה dilr miaiig oi`y s`)כבר� . ְ�ְְָָֹ
סנהדרי� �גמרא מק�מ�ת �כ�ה ז� מצוה �יני (dq.)נת�אר� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ

��ת g)�בת�ספ�א ,f wxt).בספרי� ְְְְִֵֶַָָ

� הל"ב מע�ינ�ה�צוה מ�כ�� �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְֲִֵֵַַַ
ה��כבי� מערכ�ת �י על ה�מ�י� ,(`zepipbhvi)�בחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

לע��ת�, ונת��� �ל�נית לפע�ה רא�י זה י�� ��אמר: ְְְֲִִֵַַָ�ְְִֶֶַָֹוה�א
ונ�נע �ל�נית �ע�ה �� לע��ת רצ�י לא זה י�� ְְִִַָָ�ְֲֶַָֹא�
מע�נ�" וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: אמר� וזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ�ע��ת�.

(my mixac)"�תע�ננ "ולא ואמר: זה לאו נכ�ל �כבר .`xwie) ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
(ek ,hiספרא �ל��� .(a dkld e wxt my)��א � תע�ננ� לא : ְְְִֵֵָֹ

יהיה לא �ל�מר: "ע�נה", מ� נגזר �ה�א לפי הע�י�. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹנ�תני
�ל�נית ועת ט�בה �ל�נית עת הא�מר: ע�י� ק�בע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ�כ�
�ל�מר: מלק�ת, ח�ב � זה לאו על הע�בר וג� ְְְֵֶַַַַַָָָָָרעה.
�� אבל עליה�; ה��אל זה לא אתֿהע�נ�ת, ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה��דיע
�ל�י �בר הי�ת� על נ�ס� אס�רה � זה �בר על ְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָה�אלה
א� ��א�ר ח��ב מ��� מס�� לזמ� מע�יו והמכ�� ָ�ְִִֶָ�ְְְְֲֲִִִֵַַַַָאמ�י.

�� הרי � ה�ע�ה �א�ת� calaיצליח l`ey `ed m` mb) ְְְִַַַָ�ֲֵַָ
(ixdה�ה ה�ע�ה �כלל וע�ד מע�ה. �ע�ה לפי ל�קה, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָזה

חכמי� �ל��� העיני�. אחיזת מע�ה dq:)א��ר oixcdpq): ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָ
מ��גי �ד�ל ס�ג וה�א אתֿהעיני�", הא�חז זה � ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ"מע�נ�

ק��ת לכ� ונ�ס� עד(zefixf)ה�ח��ל�ת ה�ד, �נ�עת ְְְְַַַַַַָָָ
ר�אי� �אנ� �מ� אמ��י�. �ל�י �ברי� לאד� ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶָָָָָ��דמי�
�כנ� ונ�תנ� �יד� חבל ל�קח ��י�ה� �מיד, ע��י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ה�
ט�עת ז�רק א� נח�; מ�ציא� ואחרֿ�� אד� �ני לעיני ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ�ג��
מ�ע�י �זה וכ��צא ��פניו אד� מ�י �מ�ציא� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלאויר
מא�� �לֿמע�ה � ההמ�� אצל המפרסמי� העיני� ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְֲִִֵַַַָאחיזת
מי� וה�א אתֿהעיני� א�חז נקרא: א�ת� והע��ה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאס�ר,
�עת ��נב ה�א זה וע� ל�קה. �לפיכ� ה��פי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�יני
לפי מאד, עצ�� �� עלֿידי ה�גר� וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹה�ר��ת.
�עיני אפ�ר�י� נע�י� לחל�טי� ה�מנעי� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�ברי�

מת �מח�ב�� וה�ערי�, וה��י� אתֿה�כלי� לק�ל ר�לת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
זאת. והב� להי�ת. אפ�ר�י� �ה� ולח��ב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹה�מנע�ת

ה'תשס"ט סיו� י"ג שישי יו�

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

� הל"ה מ�ח��רה�צוה �הזהרנ� (seq`lהאזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִַַ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveawוה�א ,ְ

�ברי� "zeny"��אמר ly zepeyn milin itexive zexad) ְִֶַָֹ
("miygl"e�לכ �מ�יקי� וכ�, לכ� מ�עילי� �ה� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ד�ה

ח�בר אחד � חבר "וחבר ספרי: �ל��� אתֿ(`sqe)וכ�, ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
עליה� הא�מר �ל�מר: אתֿהעקרב", ח�בר ואחד ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ח�

על(miygl)�ברי� �א�מר� א� �מי�נ�. לפי י�כ�ה� ��א �די ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
� זה לאו על והע�בר ה�אב; לה�קיט �די נ�יכת� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמק��

מ��ת ז' �פרק ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר .(fq.)ל�קה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

� הל"ח ידיעהה�צוה מ�דר�� �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִִַָ
�מד�י� מה �פי � ipxtkd)מ�ֿה�תי� mpeinca)�א�ת ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)אמת� מתי� x`ezd�ה� zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"�מר�י�י� א�כלי� �ה� א�ֿעלֿ�י ,miryx" ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga�� �ע��ה ��י �ִֶֶֶָ
עליו. מהֿ���אל ל� וי�יד ��נת� ה�ת יב�אה� �� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָול�ב�
אלֿה�תי�" ודר� וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: אמר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹוה�א

(my)�סנהדרי �בגמרא .(:dq)זה � אלֿה�תי� "�ר� : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
עליו ���רה �די ה�בר�ת, �בית ול� וה�ל� עצמ� ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�רעיב

מלק�ת. ח�ב � זה לאו על והע�בר טמאה"; ְְְֵֶַַַָָָָ�ַר�ח

� הל"ו מ��א�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(uriizdl)�אמר וה�א מ�נ�, ידיעה �מ�ב�� א�ב ְְְְִִִֵֶַַַָָ�על

א�ב" ו�אל וג�' ב� "לאֿי�צא על(my)יתע�ה: והע�בר . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
אבל מיתה, ח�ב אינ� � א�ב �על ה��אל �ל�מר: זה, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָלאו

אס�ר זה ci)�בר xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe). ֶָָָ

� הל"ז מ��א�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(uriizdl)ידיעה מ�נ� �לב�� י�ע�ני l`�על lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrz'�וג ב� "לאֿי�צא יתע�ה: אמר� וה�א ,ְְְְְִִֵֶַָָֹ
וי�עני" א�ב ספרא(my)ו�אל �ל��� .(miyecw zyxt): ְְְְְִִִֵָֹֹ

ואלֿה��עני�' אלֿהאבת l`)"'אלֿ�פנ� ,hi `xwie)� א�ב , ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
�ית�� zenlrp)זה dlbn :enebxzy sykn my)�מ�חי ה�ד�ר ְְִִֵֶֶַַ

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewnl zgzn rnyp elew)וי�ע�ני ;ְְִִ
א�� הרי � �פיו המד�ר �(mnvr md)וה��אל �סקילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

(uriiznd)."אזהרה� ְְֶַָָָ�ה�

� הל"ד מ�לֿמע�הה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִֶַַָ
�מכ��" וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹה��פי�,

(i ,gi mixac)ה�א א� סקילה ח�ב � זה לאו על ְְִִֵֶַַָָָָוהע�בר
קב�עה וח�את aixwnd)מזיד, ly eciÎzbyda dielz dpi`y) ְְִֵַָָ

תח�ה" לא "מכ�פה יתע�ה: אמר ��גג. ה�א (zenyא� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
(fi ,ak�מ�נהדרי ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .(.fq). ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

� המ"ג ה�דעי�,ה�צוה מ�ג�ח �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַַַַָ
(ofe`d cily gvnd wlg)את� ת�פ� "לא יתע�ה: אמר� ְְְְִִֶַַַָֹוה�א

fk)רא�כ�" ,hi `xwie)א�� �די ה�א ה�ה ה�או וג� . ְְְֵֶֶֶַַַָֹֹ
ע�בדי ע��י� הי� ��� לפי זרה, עב�דה לע�בדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלהת���ת
לבאר הצרכ� �לפיכ� �לבד. צדעיה� �מג�חי� זרה ְְְֵָ�ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעב�דה

יבמ�ת �מ�(d.)�מ�כת � �לֿהרא� "ה�פת ואמר�: ְְְְְֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�דעי� ���ח ה�א הא��ר ��כלית �אמר ��א ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹה�פה",
אבל זרה, עב�דה �מרי �ע��י� �דר� ה�ער �אר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוה�חת
לפיכ� � לה� הת���ת �כ� אי� הרי ה�ל מג�ח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹא�
ע� �י� לב�� �י� �לל ה�דעי� לג�ח �אס�ר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�דיע�נ�,
ל�קה �לפיכ� מה�, �לֿצדע על מלק�ת וח�ב ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�לֿהרא�;

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



wfgעד - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq b"i iyiy mei -

���י א�� נמנה ��א וה�ע� �לֿרא��. ��ח א� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ��י�
�ני �ה� �אי� מ�ני ��י�, ���קה א�ֿעלֿ�י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמצות,
רא� �את ת�יפ� לא אמר: �א�� אחד. לאו �חת ְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹל��נ�ת
עליה� �ח�ב� מ�צאי� והיינ� מ�מאל רא� �פאת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹמ�מי�
ה�איל אבל מצות; ���י למנ�ת� אפ�ר היה אז �י ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹ��י�
אחת. מצוה ה� הרי � אחד ועני� אחד �ל��� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוה�

��א ��לל(aezka)ה�ר��(eplaiwy)א�ֿעלֿ�י זה ��או , ִֵֵֶֶֶַַַָָ
לב��, מה� �לֿחלק על ח�ב ו�ה�א מה��� ��ני� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחלקי�
מצוה �יני נת�אר� �כבר הר�ה. מצות ��הי� מח�ב זה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאי�

מ��ת �ס�� ��.(k.)ז� ח�ב�ת ה��י� אי� זה ולאו ; ְְִֵֶַַַָָָ

� המ"ד אתֿה�צוה מ�ג�ח �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵֶַַַ
ימי�, מ�ד העלי�� ה�חי חלקי�: חמ�ה �� וי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָה�ק�,
ימי�, מ�ד ה�ח��� וה�חי �מאל, מ�ד העלי�� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוה�חי
ה�או �א �כבר ה�ק�. ו���לת �מאל, מ�ד ה�ח��� ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹוה�חי

זקנ�" �את את ת�חית "ולא זה: �ה�ל(my)�ל��� לפי , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
"ולא אמר: א�א זקנ�, ת�חית ולא אמר ולא זק�. ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹנקרא:
א� ת�חית לא ל�מר: רצ�נ� � זקנ�" �את את ְְְְְִִֵֶַַַַַָֹת�חית
�מ� �א�ת, חמ� �ה� ה�ר�� �בא ה�ק�. מ�לל אחת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�אה
ואפ�� ה�ל, ��ח א� מלק��ת חמ� וח�ב א�ת�. ֲִִִַַַֹ�ְְְִֵֶַַַָָָ�ח�קנ�

ה��נה �ל��� אחת. �בת k.)��ח� zekn)�ה�ק "ועל :m`) ְְְְְִִַַַַַַָָָָ
(eglbחמ�ה(zeiewln)ואחת מ�א� ���י� מ�א� ��י� : ְְְֲִִִִִַַַַָָָ

אינ� � �אחת ��� נטל� א� א�מר: אליעזר ר�י ְֵַַָ�ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָמ�מ��,
��למ�ד ואמר� אחת". א�א k`.)ח�ב my)קסבר "אלמא : ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָ

אליעזר xaeq)ר�י xfril` iaxy ok m` mi`ex)."ה�א אחד לאו ֱִִֶֶֶַָָ
ק�א ���א �ר�רה ראיה ז� `xfril)הרי iax lr wlegd)ס�בר ְְֲֵֵֶַַָָָָָ

�מרי �ר� היה זה וג� ההלכה. היא וכ� לאוי� חמ�ה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ה�
האיר��י� נזירי �ק��ט ה��� �מפרס� �מ� זרה, ְְְִִִֵֵַָָ�ְְֲֶָָָעב�דה
מצות �חמ� למנ�ת� �אי� וה�ע� אתֿזקנ�. מג�חי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ה�
עני� וה�א יחיד �ל��� נאמרה ��� �האזהרה לפי �ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
�יני נת�אר� �כבר ��פניה. ��צוה ��ארנ� �מ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
.�� ח�ב�ת ה��י� אי� ז� �מצוה מ��ת; �ס�� ז� ְְְִִִֵַַַָָָָָמצוה

� אר�עי� ה��לימה �הזהר�ה�צוה האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ�ְַ
אמר� וה�א ה��י�, �תכ�יטי מ�התק�ט ה�ברי� ��ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

א�ה" �מלת �בר "ולאֿיל�� d)יתע�ה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
ה�ק�� �א�ת� ��ד�ע מה לב� א� ��תק�ט ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכלֿ�בר
זה, ��ע�ה ודע ל�קה. � לנ�י� מיחדת ז� ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ�ְֶָ���רה

מת �ה��י� ה�ברי��ל�מר: א� ה�ברי� �תכ�יטי ק�ט�ת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
אתֿה�בעי� לע�רר נע�ה �ה�א י� � ה��י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�תכ�יטי
למיני ��ע�ה וי� הע�י�, אצל ��פרס� �מ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ְְְִֶלזנ�ת,
�פעמי� לכ�. המיחדי� ��פרי� ��פר� �מ� זרה ְְִִָָָ�ְְְְֲִֶַַָָָָָֹעב�דה

וא�מרי� ה�מע�ת מקצת �ע��ת ��תני� (ickyר��ת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
(ie`x ,zernwd egilviy� אי� ה�א �זה ה�תע�ק �א� :ְִִִֵֶֶַַָ

וא� וד�מיה�; �מר�ל��ת �זהב ויתק�ט נ�י� �גדי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיל��
מפרס� וזה זי�. �לי ותח��ר �רי�� �ל�� � א�ה ְָ�ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָהיא

ה�ה. העני� �עלי אצל ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹמאד

� הל"ט מ�לכתה�צוה ��ֿ�� �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִֵֶֶַַָ

ה�ברי� �גדי ל�ב��ת �ה��י� ��ה ה��פרי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�דרכי
"לאֿיהיה יתע�ה: אמר� וה�א �תכ�יטיה�, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ�מתק�ט�ת

עלֿא�ה" �תכ�יט(my)כליֿ�בר ה�תק�טת וכלֿא�ה . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ��כ�יט ה�ק�� �א�ת� ��ד�ע ה�ברי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�כ�יטי

ל�קה. � ל�ברי� ְִַָָָ�ְמיחד

� המ"א �ג�פנ�ה�צוה מ�ר��� �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַ
וה�קרא ה�ח�ל `mec)�צבעי wexi oeeba rav)�דר� וז�לת�, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

עד מצרי� �ני אצל �מפרס� זרה עב�דה ע�בדי ְְְִִֵֵֶַַָ�ְְֲִֵֶַָָָ�ע��י�
קעקע "�כתבת יתע�ה: אמר� ה�א ,�� על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹה���.

�כ�" ת�נ� gk)לא ,hi `xwie)ח�ב � זה לאו על הע�בר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מ��ת. מ�כת �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלק�ת,

� המ"ה אתֿה�צוה מ��ר�ט �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִֶַ
אמר� וה�א זרה, עב�דה ע�בדי �ע��י� �דר� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָעצמנ�,

תת�דד�" "לא `)יתע�ה: ,ci mixac)זה לאו נכ�ל �כבר . ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ
�ב�רכ�" ת�נ� לא לנפ� "ו�רט אמר�: וה�א אחר, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ל���

(gk ,hi `xwie)יבמ�ת �גמרא נת�אר �כבר .(:bi)�פי��� : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
weqtd)�קרא xwir)�לי מ�עי תת�דד�" לג�פי�(jxvp)"לא ְְְְְִִִֵֵֵָֹֹ

(zipey`xd ezernynl):רחמנא `zxne)�אמר dxezd)לא ְֲַַָָָֹ
מת על ח��רה `la)תע�� ze`l)מ��ת �בגמרא .(.`k):�אמר ְְֲִֵַַַַָָָָ

��ד �י� ה�ת �על נת�אר ו�� היא". אחת �גדידה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ"�ריטה
�ט�ר, ��ד ח�ב, ��לי זרה, עב�דה ועל ח�ב; � ��לי ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָ�י�
�חרב�ת �מ��ט� "ו�ת�דד� ה�ביאי�: �ספרי ��א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ�מ�

gk)�ברמחי�" ,gi `Îmikln)�dcearl dhixyd jxcy o`kn) ְִָָ
(ilka wx `id dxf�אמר �כבר .(:bi zenai)�� זה, לאו ��כלל ְְְִֶֶַַָָָ

תת�דד� "לא ואמר�: הר�י� �מחלקת הע� מ���ג ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹהאזהרה
�מ� ה�א �קרא ��פי� אבל אג��ת"; אג��ת תע�� לא �ֲֵָֹ�ֲ�ְְֲִֵָָ
�ר�. מעי� וזה ה�ת", על ח��רה תע�� "לא ואמר�: ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��אר�

אמר� iw.)וכ� oixcdpq),לאו� ע�בר �מחלקת "�לֿה�חזיק : ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹ
וכעדת�" כקרח ולאֿיהיה d)��אמר: ,fi xacna)ה�א ��� , ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

�מ� א���, ה�א הרי �קרא ��פי� אבל ה�ר�; �ר� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָעל
�אר� �ה� לפי אזהרה, לא �לילה, �ה�א חכמי� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ��אר�ה�
וט�ע� ה�הני� על �הח�לק מ�דיע �ה' זה: �בר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�עני�
�ארע מה �� יארע לא ה�אי� ���ר�ת ה�ה�ה את ֱִֵֶֶַַַַַָָֹ�ְְְֶַַלעצמ�

ה�ליעה ענ��, יהיה ולא ezcre)לקרח gxw eyprpy enk)א�א , ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹ
ל�" מ�ה �יד ה' ��ר "�א�ר ענ�� �ל�מר:(my)יהא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

וג�' �חיק� יד� "הבאֿנא למ�ה: יתע�ה �אמר� "ה�רעת, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
(e ,c zeny)ע��ה� ��ת�אר �כמ� ,(ek aÎminid ixac)� ְְְִֵֶָ�ִָ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxva yprpy)�לעני אחז�ר .ְְֱִֶַ
מ��ת �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� ��בר ואמר, .(k.)ה�צוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ל�קה. � זה לאו על ְֵֶֶַָָוהע�בר

� הקע"א �ערה�צוה מ�תל� �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִַַֹ
אמר�: וה�א ה�כלי�, �ע��י� �דר� ה�תי� על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהרא�

למת" עיניכ� �י� קרחה `)"ולאֿת�ימ� ,ci mixac)וכפל . ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
�רא��" קרחה "לאֿיקרחה ואמר: ��הני� זה (xwie`לאו ְְְֲִִֶַַָָֹֹ�ְְָָָֹ

(d ,`k"�עיניכ "�י� ���הֿ�אמר לפי ה�י�, לה�לי� �די ,ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
�אר לפיכ� � אס�ר �לבד �ני� מ�את �רק א�מרי� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיינ�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq c"i ycew zay -

�לֿהרא� על לח�ב �רא��" קרחה יקרחה "לא ְְְֵַַָָָָָֹֹ�ְְְִַָֹואמר:
�רא��" קרחה יקרחה "לא אמר: א�� וג� העיני�. ְְָָָֹ�ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ�בי�
� ה�ת על ��א �י� ה�ת על �י� א�מרי�: היינ� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�לבד,

וכלֿה�ג�ה "למת". �� �אר מ�ער(gxewd)לפיכ� ��ריס ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�ה� �ה�א �י� ל�קה, � �וקא ה�ת על �תלי�ה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹרא��
אחת. מלק�ת וקרחה �לֿקרחה על ל�קה י�ראל א� ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָ�ד�ל
�בב�ר� יג�ח� לא זקנ� "�פאת ��הני�: מהֿ��פל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹוכ�

�רטת" י�רט� ��רת(my)לא לה�לי� א�א �א לא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹ
מ��ת �ס�� ��ת�אר �מ� .(k`.)ה�צוה, ְְְְִִֵֶַַָָ

ה'תשס"ט סיו� י"ד קודש שבת

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הע"ג לה�ד�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ה�א ְְְִִִִֶַַַָָ

יתע�ה לפניו �חטאנ� mdilr)�חטאי� zecezdl),ד��ר� ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
ה��! "א�א ��אמר: וענינ�, ה���י וזה� � מה� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�����ב
אתֿה���ר וירחיב וכ�". �� וע�יתי ��ע�י עויתי, ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָחטאתי,
�אפ�� �ע, ל��נ�. צח�ת �פי זה �עני� ��רה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָויב��
��ז�ר� הא�ה ה�ר�נ�ת מיני עליה� �ח�בי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהחטאי�
� ל� נת��ר ��קריב� ��י יתע�ה, אמר ��ה� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמ�ד�,
וה�א הקרבת�. ��עת להתו��ת �� עלֿ�לֿ�ני� ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָצרי�
יע�� �י א�ֿא�ה אי� י�ראל אלֿ�ני "��ר יתע�ה: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר�
ע��" א�ר אתֿח�את� והתו�� וג�' האד� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹמ�לֿח�את

(fÎe ,d xacna)לפי" זה: �ס�ק �פר�� ה�כל�א �ל��� ,ְְְְְִִֵֶַָָ
א�ר והתו�ה מא�ה] לאחת כיֿיא�� '[והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ��אמר:

d)חטא' ,d `xwie)'עליה' חטא; א�ר חטא על יתו�ה � ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
�מ�מע אי� מ���חטה. לא ק�מת, ��היא הח�את על �ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
זה, ��ס�ק לפי ה�ק��". �יאת על א�א ה�חיד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��תו�ה

עליה" חטא "א�ר יתע�ה אמר� �פר�ת(my)�ל�מר נאמר ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ע�� וה�ז�רי� וקד�יו מק�� �מט�א mi`hgו�קרא zveaw) ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilr miaiigy�ארנ� ��בר ְְְֵֶַָ�מ�

(vw xeriy Ð ar devn)א�� ��כל�א, �א� אמר לפיכ� ,ְְְִִֶַַָָָָֹ
מק�� למט�א ה���י ח��ב א�א זה מ�ס�ק למדי� ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהיינ�

(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)אר� מר�ה א�ה "מ�י� ;ְְִִֶַַַָָ
אמר xacna)�לֿה�צות? ynega sqep weqt)ני� אל ��ר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ

ח�את�, אמר: �כרת�ת? מית�ת א� �מ�י� והתו��. ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָי�ראל
� יע�� �י לאֿתע�ה; מצות לר��ת � ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹֹ�לֿח�את�
האד�' "'מ�לֿח�את ע�ד: אמר� ו�� ע�ה". מצות ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹלר��ת
ועל ה�זל�ת ועל ה�נב�ת על חבר�: לבי� ��ינ� מ�ה �ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַ
ל�קר ��� ה���ע לר��ת � 'למעל' הרע; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹל���

�לֿ לר��ת � ה�פ�' 'וא�מה מית�תוהמק�ל; ח�בי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
א�א אמר�י לא ז�ממי�? עלֿ�י ה�הרגי� א� יכ�ל ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ��תו��.
ידע א� להתו��ת ח�ב �אינ� �ל�מר ההיא' ה�פ� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ'וא�מה
ל�, נת�אר ה�ה �קר". עדי עליו העיד� א�א חטא, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ��א
מצות על ואפ�� וה��י� החמ�רי� החטאי� �לֿס�גי ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ�על
�ל�מר ה�ה, ה���י ��אמר �לפי ו��י, עליה� ח�בי� ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָע�ה
�דע�נ�, לעל�ת יכ�ל היה ה�ר��, ח��ב ע� יחד ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ"והתו��",
מה�גררי� ה�א א�א עצמ� �פני מצוה לב�� ה���י ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�אי�
�ל��� ��כל�א אתֿזה לבאר הצרכ� לפיכ� ה�ר��, ְְְְְְִֵֶֶַָָָ�ְְִַַַָָָאחר

מביאי� �ה� �זמ� "יכ�ל א�(oaxw)זה: �מ�י� מתו�י�; ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָ
והתו�� י�ראל אלֿ�ני ��ר אמר: מביאי�? �אי� (lka�זמ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

(avn:אמר ��ל�ת? א� מ�י� �אר�; א�א ו��י �מ�מע אי� .ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אבת�" ואתֿעו� אתֿעונ� n)והתו�� ,ek my)נ�אל� וכ� . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

ה�ני�" ��ת ולנ� ה�דקה אדני "ל� f)אמר: ,h l`ipc)ה�ה . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
עצמ� �פני מצוה �ה���י מהֿ�הז�רנ�, מ�ל ל� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנת�אר
�י� �אר� �י� �חטא, חטא איזה על הח�טא על ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוח�בה
ח�ב קר��, הביא ��א �בי� קר�� �הביא �י� לאר�, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ח�צה
א�ר אתֿח�את� "והתו�� יתע�ה: �אמר �מ� ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלהתו��ת

ספרא �ל��� zen)ע��". ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie):��ֿ�� ְְִֵַָָ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר �ברי�". ו��י זה � ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ"והתו�ה

מ���רי� אחר�� .(ft:)�פרק ְֲִִִֶֶַ

�

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc `rivn `aa(iying meil)
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



עה wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd oeiq c"i ycew zay -

�לֿהרא� על לח�ב �רא��" קרחה יקרחה "לא ְְְֵַַָָָָָֹֹ�ְְְִַָֹואמר:
�רא��" קרחה יקרחה "לא אמר: א�� וג� העיני�. ְְָָָֹ�ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ�בי�
� ה�ת על ��א �י� ה�ת על �י� א�מרי�: היינ� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�לבד,

וכלֿה�ג�ה "למת". �� �אר מ�ער(gxewd)לפיכ� ��ריס ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�ה� �ה�א �י� ל�קה, � �וקא ה�ת על �תלי�ה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹרא��
אחת. מלק�ת וקרחה �לֿקרחה על ל�קה י�ראל א� ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָ�ד�ל
�בב�ר� יג�ח� לא זקנ� "�פאת ��הני�: מהֿ��פל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹוכ�

�רטת" י�רט� ��רת(my)לא לה�לי� א�א �א לא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹ
מ��ת �ס�� ��ת�אר �מ� .(k`.)ה�צוה, ְְְְִִֵֶַַָָ

ה'תשס"ט סיו� י"ד קודש שבת

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הע"ג לה�ד�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ה�א ְְְִִִִֶַַַָָ

יתע�ה לפניו �חטאנ� mdilr)�חטאי� zecezdl),ד��ר� ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
ה��! "א�א ��אמר: וענינ�, ה���י וזה� � מה� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�����ב
אתֿה���ר וירחיב וכ�". �� וע�יתי ��ע�י עויתי, ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָחטאתי,
�אפ�� �ע, ל��נ�. צח�ת �פי זה �עני� ��רה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָויב��
��ז�ר� הא�ה ה�ר�נ�ת מיני עליה� �ח�בי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהחטאי�
� ל� נת��ר ��קריב� ��י יתע�ה, אמר ��ה� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמ�ד�,
וה�א הקרבת�. ��עת להתו��ת �� עלֿ�לֿ�ני� ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָצרי�
יע�� �י א�ֿא�ה אי� י�ראל אלֿ�ני "��ר יתע�ה: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר�
ע��" א�ר אתֿח�את� והתו�� וג�' האד� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹמ�לֿח�את

(fÎe ,d xacna)לפי" זה: �ס�ק �פר�� ה�כל�א �ל��� ,ְְְְְִִֵֶַָָ
א�ר והתו�ה מא�ה] לאחת כיֿיא�� '[והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ��אמר:

d)חטא' ,d `xwie)'עליה' חטא; א�ר חטא על יתו�ה � ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
�מ�מע אי� מ���חטה. לא ק�מת, ��היא הח�את על �ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
זה, ��ס�ק לפי ה�ק��". �יאת על א�א ה�חיד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��תו�ה

עליה" חטא "א�ר יתע�ה אמר� �פר�ת(my)�ל�מר נאמר ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ע�� וה�ז�רי� וקד�יו מק�� �מט�א mi`hgו�קרא zveaw) ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilr miaiigy�ארנ� ��בר ְְְֵֶַָ�מ�

(vw xeriy Ð ar devn)א�� ��כל�א, �א� אמר לפיכ� ,ְְְִִֶַַָָָָֹ
מק�� למט�א ה���י ח��ב א�א זה מ�ס�ק למדי� ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהיינ�

(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)אר� מר�ה א�ה "מ�י� ;ְְִִֶַַַָָ
אמר xacna)�לֿה�צות? ynega sqep weqt)ני� אל ��ר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ

ח�את�, אמר: �כרת�ת? מית�ת א� �מ�י� והתו��. ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָי�ראל
� יע�� �י לאֿתע�ה; מצות לר��ת � ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹֹ�לֿח�את�
האד�' "'מ�לֿח�את ע�ד: אמר� ו�� ע�ה". מצות ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹלר��ת
ועל ה�זל�ת ועל ה�נב�ת על חבר�: לבי� ��ינ� מ�ה �ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַ
ל�קר ��� ה���ע לר��ת � 'למעל' הרע; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹל���

�לֿ לר��ת � ה�פ�' 'וא�מה מית�תוהמק�ל; ח�בי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
א�א אמר�י לא ז�ממי�? עלֿ�י ה�הרגי� א� יכ�ל ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ��תו��.
ידע א� להתו��ת ח�ב �אינ� �ל�מר ההיא' ה�פ� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ'וא�מה
ל�, נת�אר ה�ה �קר". עדי עליו העיד� א�א חטא, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ��א
מצות על ואפ�� וה��י� החמ�רי� החטאי� �לֿס�גי ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ�על
�ל�מר ה�ה, ה���י ��אמר �לפי ו��י, עליה� ח�בי� ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָע�ה
�דע�נ�, לעל�ת יכ�ל היה ה�ר��, ח��ב ע� יחד ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָ"והתו��",
מה�גררי� ה�א א�א עצמ� �פני מצוה לב�� ה���י ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�אי�
�ל��� ��כל�א אתֿזה לבאר הצרכ� לפיכ� ה�ר��, ְְְְְְִֵֶֶַָָָ�ְְִַַַָָָאחר

מביאי� �ה� �זמ� "יכ�ל א�(oaxw)זה: �מ�י� מתו�י�; ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָ
והתו�� י�ראל אלֿ�ני ��ר אמר: מביאי�? �אי� (lka�זמ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

(avn:אמר ��ל�ת? א� מ�י� �אר�; א�א ו��י �מ�מע אי� .ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אבת�" ואתֿעו� אתֿעונ� n)והתו�� ,ek my)נ�אל� וכ� . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

ה�ני�" ��ת ולנ� ה�דקה אדני "ל� f)אמר: ,h l`ipc)ה�ה . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
עצמ� �פני מצוה �ה���י מהֿ�הז�רנ�, מ�ל ל� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנת�אר
�י� �אר� �י� �חטא, חטא איזה על הח�טא על ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוח�בה
ח�ב קר��, הביא ��א �בי� קר�� �הביא �י� לאר�, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ח�צה
א�ר אתֿח�את� "והתו�� יתע�ה: �אמר �מ� ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלהתו��ת

ספרא �ל��� zen)ע��". ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie):��ֿ�� ְְִֵַָָ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר �ברי�". ו��י זה � ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ"והתו�ה

מ���רי� אחר�� .(ft:)�פרק ְֲִִִֶֶַ

�
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום חמישי עמ' א
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



fiעו wxt mihtey - mi`iap

fi mihteybiÎd

äåéðaî ãçà ãé-úà àlîéå íéôøúe ãBôà Nriå íéýìû úéa Bì äëéî Léàäå§¨¦´¦½̈−¥´¡Ÿ¦®©©³©¥Æ§¨¦½©§©¥À¤©³©©Æ¦¨½̈
:ïäëì Bì-éäéåå:äNré åéðéra øLiä Léà ìûøNéa Cìî ïéà íää íéîia ©«§¦−§Ÿ¥«©¨¦´¨¥½¥¬¤−¤§¦§¨¥®¦²©¨¨¬§¥−̈©«£¤«

æ:íL-øâ àeäå éåì àeäå äãeäé úçtLnî äãeäé íçì úéaî ørð-éäéåçCìiå ©«§¦©À©¦¥¬¤Æ¤Æ§½̈¦¦§©−©§¨®§¬¥¦−§¬¨¨«©¥̧¤
úéa-ãr íéøôà-øä àáiå àöîé øLàa øeâì äãeäé íçì úéaî øéräî Léàä̈¦¹¥¨¦À¦¥¬¤Æ¤Æ§½̈¨−©«£¤´¦§¨®©¨¯Ÿ©¤§©²¦©¥¬

:Bkøc úBNrì äëéîèéëðà éåì åéìà øîàiå àBáz ïéàî äëéî Bì-øîàiå ¦−̈©«£¬©§«©«Ÿ¤¬¦−̈¥©´¦¨®©¸Ÿ¤¥¹̈¥¦´¨ÀŸ¦
úéaî:àöîà øLàa øeâì Cìä éëðàå äãeäé íçìéäáL äëéî Bì øîàiå ¦¥¬¤Æ¤Æ§½̈§¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¨−©«£¤¬¤§¨«©Ÿ¤Á¸¦¹̈§¨´

íéãâa Cørå íéîiì óñk úøNr Eì-ïzà éëðàå ïäëìe áàì éì-äéäå éãnr¦¨¦À¤«§¥¦»§¨´§Ÿ¥¼§¨«Ÿ¦̧¤«¤§¹£¤³¤¤Æ¤Æ©¨¦½§¥¬¤§¨¦−
:éålä Cìiå Eúéçîeàéì éålä ìàBiåãçàk Bì ørpä éäéå Léàä-úà úáL ¦§¨¤®©¥−¤©¥¦«©¬¤©¥¦−¨¤´¤¤¨¦®©§¦³©©Æ©Æ½§©©−

:åéðaîáé:äëéî úéáa éäéå ïäëì ørpä Bì-éäéå éålä ãé-úà äëéî àlîéå ¦¨¨«©§©¥³¦¨Æ¤©´©¥¦½©«§¦¬©©−©§Ÿ¥®©§¦−§¥¬¦¨«
âé:ïäëì éålä éì-äéä ék éì ýåýé áéèéé-ék ézrãé äzr äëéî øîàiå©Ÿ́¤¦½̈©¨´¨©½§¦¦«¥¦¬§Ÿ̈−¦®¦¯¨«¨¦²©¥¦−§Ÿ¥«

i"yx

(‰).ÌÈ‰Ï‡ ˙È·כל וכ� זרה, עבודה בית
מזה חו� חול, זו בפרשה האמורי� 'אלהי�'

לא) יח בשילה(להל� אלהי� בית היות ימי כל :
ב) לה ‡Á„.:(שבועות „È ˙‡ ‡ÏÓÈÂחנכו

חינו� כל לפניו, כה� להיות הדמות לעבודת
מילוי קרוי גדולה לש� בו נכנס שאד� דבר
פקידות וכשנותני� בלע"ז; רישוושטי"ר ידי�,
בלע"ז: רישוישטי"ר למת� קורי� לאד�,

(Ê).‰„Â‰È ˙ÁÙ˘ÓÓ.�הא מ� לוי והוא
אמרו ב)ורבותינו קט בתרא שעשה(בבא לפי :

ממשפחת קראו מיהודה, שבא מנשה מעשה
היה, רבינו משה ב� גרשו� ב� לוי והוא יהודה,

בעני� שמפורש ל)כמו יח ב�(לקמ� ויהונת� :
וגו': „¯ÂÎ.(Á)גרשו� ˙Â˘ÚÏ:הליכתו דר�

(Ë).‡ˆÓ‡ להשתכר:·‡˘¯ פרנסתי
(È).ÌÈÓÈÏ:שנה ·‚„ÌÈ.לסו� Í¯ÚÂזוג

אד� בני לכל וסדר ער� שה� בגדי� חליפת
לשנה: לה� הראוי ·‚„ÌÈ.כפי Í¯ÚÂ

בלע"ז: ומזונותי�:Í˙ÈÁÓÂ.אפרליימנ"ט
.ÈÂÏ‰ ÍÏÈÂ:עצתו אחר

cec zcevn
(‰).ÌÈ‰Ï‡ ˙È· ÂÏ,הדמות לעבודת מוכ� בית לו היה

בביתו: ומסכה הדמות את אמו שמה ‡ÂÙ„ולזה ˘ÚÈÂ
.ÌÈÙ¯˙Âאשר ומסכה הדמות מלבד משלו, עשה אלה את

אמו: לפניוÏÓÈÂ‡.משל לכה� מבניו אחד חנ� מיכה
הדמות: עבודת ·Ï‡¯˘È.(Â)ולעשות ÍÏÓ ÔÈ‡ולזה

ביד שימחה מי היה ולא בעיניו, הישר איש כל עשה
עול�' ב'סדר וכתב יב)מיכה, כוש�(פרק בימי היה שזה ,

עתניאל: שעמד קוד� Â‰È„‰.(Ê)רשעתי�, ÌÁÏ ˙È·Ó
ביהושע שכתוב כמו לח�, בית כ� ג� הקרויה עיר היתה זבולו� בנחלת שג� טו)לפי יהודה';(יט לח� 'מבית אמר לזה ,

יהודה: משפחת מנחלת היתה לח� בית העיר לומר, ורצה יהודה', 'ממשפחת אמר ביאור ÈÂÏ.ולתוספת ‡Â‰Âהנער
לח�: בבית גר והיה לוי ÓÈˆ‡.(Á)היה נפשו:·‡˘¯ להחיות וכשר נאות „¯ÂÎ.מקו� ˙Â˘ÚÏ�דר לדרכו ללכת

‡�ÈÎ.(Ë)בה: ÈÂÏלוי בשבט שכתוב כמו ולהורות, ללמוד אני נכו� י)כאומר, לג וכו':(דברי� ליעקב משפטי� יורו ,
(È).·‡Ï:ולמלמד למורה לומר, ·‚„ÌÈ.רצה Í¯ÚÂ:�הצרי כסדר בגדי� לומר, ‰ÈÂÏ.רצה ÍÏÈÂמיכה דבר אחר הל�

ÂÈ�·Ó.(È‡)ועצתו: „Á‡Îלכ מאז ידיו מלא ÎÈÓ‰.(È·)ה�:אשר ‡ÏÓÈÂלמעלה יא)מוסב לו(פסוק שהיה שאמר ,

לכה�: ידיו מלא כי מבניו, È˙Ú„È.(È‚)כאחד ‰˙Úלהיות ראוי הכה� כי כדת, שלא היה לכה�, בני היות בעוד כי
ממש: הכה� הוא והרי לכה�, הלוי לי היה כי ה' לי ייטיב עתה אבל לוי, מבני

oeiv zcevn
(‰).„ÂÙ‡:שבמקדש אפוד בדמות ÌÈÙ¯˙Â.עשוי

קס�: ידי על ומדברי� אד� בצורת ה� ÏÓÈÂ‡.עשויי�
כמו חנו�, ט)עני� כט אהר�.(שמות יד דר:‚¯.(Ê)ומלאת

(È).ÌÈÓÈÏכמו כבלשנה, גאלתו:כט)(ויקרא תהיה ימי�
.Í¯ÚÂכמו סדור, כג)מעני� מ לח�:(שמות Í˙ÈÁÓÂ.ער�

האד�: לחיי הצור� כמוÏ‡ÂÈÂ.(È‡)פרנסה, (שמותורצה,

כא) משה:ב ויואל

ai wxt aÎminid ixac - miaezk

ai aÎminid ixac`iÎ`

áéàìûøNé-ìëå ýåýé úøBz-úà áær Bú÷æçëe íráçø úeëìî ïéëäk éäéå©«§¦À§¨¦º©§³§©§¨Æ§¤§¨½¨©−¤©´§Ÿ̈®§¨¦§¨¥−
:Bnráíéøöî-Cìî ÷LéL äìr íráçø Cìnì úéLéîçä äðMa éäéå ¦«©«§¦º©¨¨³©«£¦¦Æ©¤´¤§©§½̈¨¨²¦©¬¤«¤¦§©−¦

:ýåýéa eìrî ék íìLeøé-ìrâíéLøt óìà íéMLáe áëø íéúàîe óìàa ©§«¨¨®¦¦¬¨«£−©«Ÿ̈«§¤³¤¨©Æ¦Æ¤½¤§¦¦¬¤−¤¨«¨¦®
:íéLeëå íéikñ íéáeì íéøönî Bnr eàa-øLà írì øtñî ïéàåããkìiå §¥´¦§À̈¨º̈£¤¨³¦Æ¦¦§©½¦¦¬ª¦¦−§¦«©¦§²Ÿ

:íìLeøé-ãr àáiå äãeäéì øLà úBøönä éør-úàäàa àéápä äérîLe ¤¨¥¬©§ª−£¤´¦«¨®©¨−Ÿ©§«¨¨«¦§©§¨³©¨¦Æ¨´
íäì øîàiå ÷LéL éðtî íìLeøé-ìà eôñàð-øLà äãeäé éøNå íráçø-ìà¤§©§½̈§¨¥´§½̈£¤¤«¤§¬¤§«¨©−¦¦§¥´¦¨®©¸Ÿ¤¨¤¹
:÷LéL-ãéa íëúà ézáær éðà-óàå éúà ízáær ízà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¤Æ£©§¤´Ÿ¦½§©£¦²¨©¬§¦¤§¤−§©¦¨«

å:ýåýé | ÷écö eøîàiå Cìnäå ìàøNé-éøN eòðkiåæeòðëð ék ýåýé úBàøáe ©¦¨«§¬¨¥«¦§¨¥−§©¤®¤©«Ÿ§−©¦¬§Ÿ̈«¦§³§Ÿ̈Æ¦´¦§½̈
èrîk íäì ézúðå íúéçLà àì eòðëð øîàì | äérîL-ìà ýåýé-øáã äéä̈¨Á§©§Ÿ̈Æ¤§©§¨¯¥²Ÿ¦§§−´Ÿ©§¦¥®§¨©¦̧¨¤³¦§©Æ

:÷LéL-ãéa íìLeøéa éúîç Czú-àìå äèéìôìçeòãéå íéãárì Bì-eéäé ék ¦§¥½̈§«Ÿ¦©¯£¨¦²¦«¨©−¦§©¦¨«¦¬¦«§−©«£¨¦®§¥§Æ
:úBöøàä úBëìîî úãBárå éúãBárèíìLeøé-ìr íéøöî-Cìî ÷LéL ìriå £´¨¦½©«£©−©§§¬¨«£¨«©©̧©¦©¬¤«¤¦§©¦»©§«¨©¦¼

çwiå ç÷ì ìkä-úà Cìnä úéa úBøöà-úàå ýåýé-úéa úBøöà-úà çwiå©¦©º¤«Ÿ§´¥§Ÿ̈À§¤«Ÿ§Æ¥´©¤½¤¤©−Ÿ¨®̈©¦©Æ
:äîìL äNr øLà áäfä épâî-úàéépâî íäézçz íráçø Cìnä Nriå ¤¨¦¥´©¨½̈£¤¬¨−̈§Ÿ«Ÿ©©̧©©¤³¤§©§¨Æ©§¥¤½¨¦¥−

:Cìnä úéa çút íéøîMä íéöøä éøN ãé-ìr ãé÷ôäå úLçðàééäéå §®Ÿ¤§¦§¦À©©Æ¨¥´¨«¨¦½©´Ÿ§¦½¤−©¥¬©¤«¤©§¦²
:íéöøä àz-ìà íeáLäå íeàNðe íéöøä eàa ýåýé úéa Cìnä àBá-écî¦¥¬©¤−¤¥´§Ÿ̈®¨³¨«¨¦Æ§¨½¤«¡¦−¤¨¬¨«¨¦«

i"yx

(Ê).Ì˙ÈÁ˘‡ ‡Ï ÂÚ�Î�למטה (יד)דוגמא

אלהינו ה' דרשנו כי לפנינו האר� עודנו
בנתי� כשמפסיק הפסוק דר� כ� וגו', דרשנו

דוגמא לאומרה התיב' עוד י')כופל (מדבר

וגו': הטוב והיה עמנו תל� כי ÈÎ(Á)והיה
.ÌÈ„·ÚÏ ÂÏ ÂÈ‰Èעובדי ולשאר לשישק
כמפורש: È˙„Â·Ú.כוכבי� ÂÚ„ÈÂכשישובו

עובדי ממלכי מושל שו� עליה� יהיה לא

תדעו תורתי מאחרי כשתשובו אבל כוכבי'
לה': ותעבדו הארצות מלכי עבודת

(È).ÌÈˆ¯‰ È¯˘ „È ÏÚ „È˜Ù‰Âלקח
לשרי והפקיד� הלבנו� יער מבית המגיני�
חדר הרצי�, תא אל השיב� ואח"כ הרצי�
מפי אחר עני� מקומ�, אל כלומר הרצי�,
וממל� מצרי� ממל� דואג שהיה לפי מורי

לפניו: אות� נושאי� היו ישראל

cec zcevn
(·).'‰· ÂÏÚÓ ÈÎ:האויב עליכ� בא זה ËÚÓÎ(Ê)ובעו�

.‰ËÈÏÙÏ:מועטת פליטה ˘È˘˜.ר"ל „È·להיות
בידו: ÂÎÂ'.(Á)נשחתי� ÂÚ„ÈÂלעבוד א� טוב מה ידעו

לא ה' את עבדו כ"א הארצות ממלכות לעבוד א� ה' את
הממלכות: בה� מושלי� עליוÌÂ‡˘�Â.(È‡)היו להג�

פתאו�: הבא המל�:ÌÂ·È˘‰Â.מהאויב לבית בואו אחרי

oeiv zcevn
(·).ÂÏÚÓ:ומרדו Â‚Â'.(‚)פשעו ÌÈ·ÂÏעבו"ג שמות
ושארית:ËÈÏÙÏ‰.(Ê)ה�: יציקה˙˙Í.הצלה עני�

האלה עלינו ותת� כמו ט)והרקה ˙Ì‰È˙Á.(È):(דניאל
פקדו�:È˜Ù‰Â„.במקומ�: È„.מל' ÏÚ:ביד(‡È).È„Ó

עלותה מדי וכ� עת בכל ר"ל א)מתי חדר˙‡.:(ש"א עני�
אחד קנה והתא כמו מ)מה :(יחזקאל



עז ai wxt aÎminid ixac - miaezk

ai aÎminid ixac`iÎ`

áéàìûøNé-ìëå ýåýé úøBz-úà áær Bú÷æçëe íráçø úeëìî ïéëäk éäéå©«§¦À§¨¦º©§³§©§¨Æ§¤§¨½¨©−¤©´§Ÿ̈®§¨¦§¨¥−
:Bnráíéøöî-Cìî ÷LéL äìr íráçø Cìnì úéLéîçä äðMa éäéå ¦«©«§¦º©¨¨³©«£¦¦Æ©¤´¤§©§½̈¨¨²¦©¬¤«¤¦§©−¦

:ýåýéa eìrî ék íìLeøé-ìrâíéLøt óìà íéMLáe áëø íéúàîe óìàa ©§«¨¨®¦¦¬¨«£−©«Ÿ̈«§¤³¤¨©Æ¦Æ¤½¤§¦¦¬¤−¤¨«¨¦®
:íéLeëå íéikñ íéáeì íéøönî Bnr eàa-øLà írì øtñî ïéàåããkìiå §¥´¦§À̈¨º̈£¤¨³¦Æ¦¦§©½¦¦¬ª¦¦−§¦«©¦§²Ÿ

:íìLeøé-ãr àáiå äãeäéì øLà úBøönä éør-úàäàa àéápä äérîLe ¤¨¥¬©§ª−£¤´¦«¨®©¨−Ÿ©§«¨¨«¦§©§¨³©¨¦Æ¨´
íäì øîàiå ÷LéL éðtî íìLeøé-ìà eôñàð-øLà äãeäé éøNå íráçø-ìà¤§©§½̈§¨¥´§½̈£¤¤«¤§¬¤§«¨©−¦¦§¥´¦¨®©¸Ÿ¤¨¤¹
:÷LéL-ãéa íëúà ézáær éðà-óàå éúà ízáær ízà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¤Æ£©§¤´Ÿ¦½§©£¦²¨©¬§¦¤§¤−§©¦¨«

å:ýåýé | ÷écö eøîàiå Cìnäå ìàøNé-éøN eòðkiåæeòðëð ék ýåýé úBàøáe ©¦¨«§¬¨¥«¦§¨¥−§©¤®¤©«Ÿ§−©¦¬§Ÿ̈«¦§³§Ÿ̈Æ¦´¦§½̈
èrîk íäì ézúðå íúéçLà àì eòðëð øîàì | äérîL-ìà ýåýé-øáã äéä̈¨Á§©§Ÿ̈Æ¤§©§¨¯¥²Ÿ¦§§−´Ÿ©§¦¥®§¨©¦̧¨¤³¦§©Æ

:÷LéL-ãéa íìLeøéa éúîç Czú-àìå äèéìôìçeòãéå íéãárì Bì-eéäé ék ¦§¥½̈§«Ÿ¦©¯£¨¦²¦«¨©−¦§©¦¨«¦¬¦«§−©«£¨¦®§¥§Æ
:úBöøàä úBëìîî úãBárå éúãBárèíìLeøé-ìr íéøöî-Cìî ÷LéL ìriå £´¨¦½©«£©−©§§¬¨«£¨«©©̧©¦©¬¤«¤¦§©¦»©§«¨©¦¼

çwiå ç÷ì ìkä-úà Cìnä úéa úBøöà-úàå ýåýé-úéa úBøöà-úà çwiå©¦©º¤«Ÿ§´¥§Ÿ̈À§¤«Ÿ§Æ¥´©¤½¤¤©−Ÿ¨®̈©¦©Æ
:äîìL äNr øLà áäfä épâî-úàéépâî íäézçz íráçø Cìnä Nriå ¤¨¦¥´©¨½̈£¤¬¨−̈§Ÿ«Ÿ©©̧©©¤³¤§©§¨Æ©§¥¤½¨¦¥−

:Cìnä úéa çút íéøîMä íéöøä éøN ãé-ìr ãé÷ôäå úLçðàééäéå §®Ÿ¤§¦§¦À©©Æ¨¥´¨«¨¦½©´Ÿ§¦½¤−©¥¬©¤«¤©§¦²
:íéöøä àz-ìà íeáLäå íeàNðe íéöøä eàa ýåýé úéa Cìnä àBá-écî¦¥¬©¤−¤¥´§Ÿ̈®¨³¨«¨¦Æ§¨½¤«¡¦−¤¨¬¨«¨¦«

i"yx

(Ê).Ì˙ÈÁ˘‡ ‡Ï ÂÚ�Î�למטה (יד)דוגמא

אלהינו ה' דרשנו כי לפנינו האר� עודנו
בנתי� כשמפסיק הפסוק דר� כ� וגו', דרשנו

דוגמא לאומרה התיב' עוד י')כופל (מדבר

וגו': הטוב והיה עמנו תל� כי ÈÎ(Á)והיה
.ÌÈ„·ÚÏ ÂÏ ÂÈ‰Èעובדי ולשאר לשישק
כמפורש: È˙„Â·Ú.כוכבי� ÂÚ„ÈÂכשישובו

עובדי ממלכי מושל שו� עליה� יהיה לא

תדעו תורתי מאחרי כשתשובו אבל כוכבי'
לה': ותעבדו הארצות מלכי עבודת

(È).ÌÈˆ¯‰ È¯˘ „È ÏÚ „È˜Ù‰Âלקח
לשרי והפקיד� הלבנו� יער מבית המגיני�
חדר הרצי�, תא אל השיב� ואח"כ הרצי�
מפי אחר עני� מקומ�, אל כלומר הרצי�,
וממל� מצרי� ממל� דואג שהיה לפי מורי

לפניו: אות� נושאי� היו ישראל

cec zcevn
(·).'‰· ÂÏÚÓ ÈÎ:האויב עליכ� בא זה ËÚÓÎ(Ê)ובעו�

.‰ËÈÏÙÏ:מועטת פליטה ˘È˘˜.ר"ל „È·להיות
בידו: ÂÎÂ'.(Á)נשחתי� ÂÚ„ÈÂלעבוד א� טוב מה ידעו

לא ה' את עבדו כ"א הארצות ממלכות לעבוד א� ה' את
הממלכות: בה� מושלי� עליוÌÂ‡˘�Â.(È‡)היו להג�

פתאו�: הבא המל�:ÌÂ·È˘‰Â.מהאויב לבית בואו אחרי

oeiv zcevn
(·).ÂÏÚÓ:ומרדו Â‚Â'.(‚)פשעו ÌÈ·ÂÏעבו"ג שמות
ושארית:ËÈÏÙÏ‰.(Ê)ה�: יציקה˙˙Í.הצלה עני�

האלה עלינו ותת� כמו ט)והרקה ˙Ì‰È˙Á.(È):(דניאל
פקדו�:È˜Ù‰Â„.במקומ�: È„.מל' ÏÚ:ביד(‡È).È„Ó

עלותה מדי וכ� עת בכל ר"ל א)מתי חדר˙‡.:(ש"א עני�
אחד קנה והתא כמו מ)מה :(יחזקאל



xcde"עח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc `rivn `aa(oey`x meil)

íäéðML íéîòtmiaiig miraypykíLàaaiigy ,'zelifb my`' oaxw - §¨¦¤§¥¤§¨¨
,oenn aeign ezreay ici lr xhtpe xwyl raypy in eaøëBMäL íéîòt§¨¦¤©Ÿ¥

.úàhça ìàBMäå íLàa øëBMäL íéîòt ,íLàa ìàBMäå úàhçaàä §©¨§©¥§¨¨§¨¦¤©Ÿ¥§¨¨§©¥§©¨¨
ïBîî úøéôk ,ãöékzaiign ,oenn aeign dci lr xhtpy xwy zreay - ¥©§¦©¨

oaxw,íLàzreay eli`eíéúôN éehéa,oenn zxitk da oi`y cegl ¨¨¦§¨©¦
oaxw zaiign.úàhçok lre,oenn extk `le xwyl mdipy eraypyk ©¨

yie .my` mdipy miaiig ,oenn extke xwyl eraypke ,z`hg mdipy miaiig

,xtky `la rayp ipyde ,ezreaya oenn xtke xwyl rayp mdn cg` wxy
.z`hg ipyde my` cg`d aiig f`e

:`xnbd zyxtnðML íéîòtúàhça íäé,cvikäúnL ïBâkdxtd §¨¦¤§¥¤§©¨§¤¥¨
eøîàå ,dkøãky mdipyäñðàð,jk lr mdipy eraype ,mihqil ici lr §©§¨§¨§¤¤§¨

dreay minkg edeaiig oiqpe`a aiigy s` l`eyde ,xhtdl icka xkeyd
d ,okl .ezeyxa oecwtd oi`yøeèt øèôéî Ck ïéáe Ck ïéác ,øëBNoia - ¥§¥¨¥¨¦§©¨

xwyl raypyk oiae dkxck dzny raype zn`d lr dcen did m`
oi`y `vnpe ,mdipya aiig epi` ixdy ,oinelyzn xeht `ed ixd dqp`py
aiigzn ,xwyl iehia zreay `l` dpi`e oenn zxitk z`f ezreaya

,úàhçadeáéiçéî éáeiç Ck ïéáe Ck ïéác ìàBLs`y `vnp ,minelyza §©¨¥§¥¨¥¨©¥¦©©
aiegne iehia zreayk df ixde ,xwy lr raypy dna oenn xtk `l `ed

`ed mb.úàhça§©¨
íLàa íäéðML íéîòt,cvikäáðâpL ïBâkdxtdeøîàåmdipyäúî §¨¦¤§¥¤§¨¨§¤¦§§¨§¨§¥¨

,äëàìî úîçî,xwyl eraypeéáééçéî àäc àðBîî éøôk à÷ eäééåøúc ¥£©§¨¨§©§©§¨¨§¥¨¨§¨¦©§¥
eäééLôð éøèt à÷å,minlyn eid dreayd ilely ,oenn extk mdipyy - §¨¨§¥©§©§

m` mixehte daipba miaiig mdipy ixdy ,mnvr exht dreayd ici lre
oenn xtekd oick ,my` oaxw md miaiig ok lre ,dk`ln zngn dzn

.dreaya

íLàa ìàBLå úàhça øëBN,cvikäúnL ïBâkdxtd,dkøãkeid m`e ¥§©¨§¥§¨¨§¤¥¨§©§¨
,aiig did l`eyde xhtp xkeyd did ,zn`d lr mdipy miceneøîàå§¨§

mdipy,äëàìî úîçî äúîd .xwyl eraypeCk ïéáe Ck ïéác øëBN ¥¨¥£©§¨¨¥§¥¨¥¨
øeèt øèôéîdzn m` oiae dkxck dzn m` oia xeht ixdy ,minelyzn ¦§©¨

ef ixde oennn exhetl dreayd dlired `ly `vnpe ,dk`ln zngn
,iehia zreay,úàhça áéiçd eli`eà÷å ,dkøãk äúîa áéiçéîc ìàBL ©¨§©¨¥§¦©©§¥¨§©§¨§¨
déLôð øètenvr xhte -ay exne`,äëàìî úîçî äúîaiig,íLàa ¨©©§¥§¥¨¥£©§¨¨§¨¨

.ezreaya oenn xtk ixdy
úàhça ìàBLå íLàa øëBN,cvikäáðâpL ïBâk,dxtdeøîàåmdipy ¥§¨¨§¥§©¨§¤¦§§¨§¨§

y,dkøãk äúîd .xwyl eraypeøëBNepicyäáéðâa áéiçéîc àeä ¥¨§©§¨¥§¦©©¦§¥¨
déLôð øèt à÷å ,äãéáàåenvr xhte -ay xn`y dn,dkøãk äúîaiig ©£¥¨§¨¨©©§¥§¥¨§©§¨

,íLàad eli`e ,ezreaya oenn xtk ixdyéáeiç Ck ïéáe Ck ïéác ,ìàBL §¨¨¥§¥¨¥¨©¥
,áéiçéîaiig ,dapbpa `le dkxck dzna `l xhtp epi`e.úàhça ¦©©§©¨

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîzyxetn dpyn `ld ,jka dinxi iax ©¨©§©¨
xehtne daegl daegn [dreaya] dpynd lky (:hn) zereay zkqna `id

.aiig xehtl daegn dpynd lke ,[my`n] xeht daegl xehtne xehtl

dinxi iax ixac :`xnbd zayiiné÷etàì`ivedl -îezrcénà éaøc,e`a §©¥¦§©¦©¦
øîàc,in` iaxäéìò ïéáéiç ïéà dúBà íéòéaLî íéðéicäL äòeáL ìk §¨©¨§¨¤©©¨¦©§¦¦¨¥©¨¦¨¤¨

øîàpL ,éehéa úòeáL íeMî(c d `xwie) dreay oaxw zyxtaLôð Bà' ¦§©¦¤¤¡©¤¤
,'íéúôNá àháì òáMú ékyexcl yie,dîöòî 'òáMz ék'in okle ¦¦¨©§©¥¦§¨©¦¦¦¨©¥©§¨

e ,z`hg aiig epi` ,xwyl raype rayil oic zia edeaiigyïì òîLî à÷̈©§©¨
,z`hg aiig oic zia ederiaydy in mb `l` ,jk oicd oi`y dinxi iax

e.énà éaøk àìc§Ÿ§©¦©¦
xzen m` ,dpyna xkfpd ,xneyl xneyn oecwt zxiqn lr dpc `xnbd

:jk zngn mi`ad miaeigd md dne xacdøñnL øîBL ,øîzàoecwtd z` ¦§©¥¤¨©
ìøîBL,dnecke dapbp e` dzny oebk ,wfp dndal rxi`e ,xg`,øîà áø §¥©¨©

øeèt.elv` dxew xacd did eli` xhtp didy dn lkn oey`xd xneyd ¨
áéiç ,øîà ïðçBé éaøå.ipyd lv` dqp`p elit` oey`xd xneyd §©¦¨¨¨©©¨

déîòèì ,éiaà øîàezhiyl -àéòaî àì ,áøcy xnel jixv oi` -øîBL ¨©©©¥§©§¥§©Ÿ¦©§¨¥
ì øñnL ípçøëN øîBLdriyt ef oi`e ,ipyd lv` dqp`p m` xeht ¦¨¤¨©§¥¨¨
,xg`l dxqnyì déélò ééelòcBúøéîLitl ,ezxiny lr siqed `ldy - §©¥©§©¦§¦¨

`ed oi`y oeik ,oecwtd zxinyl jk lk eytp xqen epi` mpg xneyy
zxiny lr xzei eytp xqen xky xney eli`e ,driyta m` ik aiigzn

,dcia`e daipba mb aiig `edy oeik utgdøñnL øëN øîBL eléôà àlà¤¨£¦¥¨¨¤¨©
ìì dòøb éòeøâc ,ípç øîBLBúøéîLjka utgd zxinyn zigtdy - §¥¦¨§¨¥¨§¨¦§¦¨

ok it lr s` ,mpg xneyl dxqnyøeètlv` dqp`p m` oey`xd xneyd ¨
,ipydàîòè éàî,jkl mrhd edn -àäcixdy -døñîxneydïáì ©©§¨§¨§¨¨§¤
,úòc.qpe`a mb eaiigl driyt jka oi` jk meyne ©©

déîòèìeezhiyle -àéòaéî àì ,ïðçBé éaøca xnel jixv oi` -øîBL §©§¥§©¦¨¨Ÿ¦©§¨¥
ì øñnL øëNípç øîBL,ipyd xneyd lv` dqp`p m` aiigyéòeøâc ¨¨¤¨©§¥¦¨§¨¥

ì dòøbì øñnL ípç øîBL eléôà àlà ,BúøéîLééelòc ,øëN øîBL ¨§¨¦§¦¨¤¨£¦¥¦¨¤¨©§¥¨¨§©¥
ì déélòáéiç ,BúøéîL,jkl mrhde ,ipyd lv` dqp`p m` oey`xd xneyd ©§©¦§¦¨©¨
meyndéì øîàc,oey`xd xneyl ciwtndãéa éðBã÷t àäiL éðBöø ïéà §¨©¥¥§¦¤§¥¦§¦§©
,øçà.`id driyte ,el exqenl jl did `le ©¥

:ax mya xn`pd oicl xewnd z` xxan `cqg axàä ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨
cmya exn`àììkî àlà ,øîzà Leøéôa åàì ,áøjezn jk ecnl - §©©§¥¦§©¤¨¦§¨¨

dyrn didy .eixacéàðéb eäðäc,mippb eid -éã÷ôî eåä àîBé ìëc §©§¦¨¥§¨¨£©§§¥
àzáñ àéääc äab eäééøîlv` mdixcrn z` miciwtn eid mei lkay - ¨©§©¨§©¦©§¨

.zg` dpwfeäééðéî ãç éaâì eäðéã÷ôà ãç àîBémbdpnn epiy cg` mei - ¨©©§§¦§§©¥©¦©§
.mdn cg` lv` meciwtdeìæà ÷ôð àìelä éa àì÷ òîLopb eze` - ¨©¨¨¥¦¨¨©¨©

gipdl dvx `ly oeike ,jlde `vi ,dpezg lew rny ,xneyl dpnzpy
ok lr ,dxiny `ll mixcrndàzáñ àéääc daâì eäðéã÷ôàciwtd - ©§§¦§§©¨§©¦©§¨

.cinz mze` migipn eid dlv`y dpwfd icia mixcrnd z`àúàå ìæàcà©§¨©§¨¨
eäééøî áeðbà.dpwfd zian mixcrnd eapbp ,mzgwl xfge jldy cr - ¦§¨©§

déøèôe áøc dén÷ì àúà,epic dn el`eyl ax iptl xney eze` `a - ¨¨§©¥§©©§¥
ryty dprha eaiig `le ,daipb lr xehte `ed mpig xneyy meyn ,exhte

.dl mxqny dnaàæçc ïàîeitn rnye gkep didy micinlzd on cg` - ©§¨¨
,opbd xehty ax lyøáñenrhyíeMîyì øñnL øîBLàìå ,øeèt øîBL ¨©¦¥¤¨©§¥¨§Ÿ

àéä,jk df oi` la` -íúä éðàLoeik ,exhetl yiyeäðéà énð àîBé ìëc ¦©¦¨¨§¨¨©¦¦§
eäì éã÷ôî eåä àzáñ àéääc dab eäééôebeid minid x`ya mb ixdy - ©§©¨§©¦©§¨£©§§¥§

`ly oerhl mileki md oi` okle ,mixcrnd z` dlv` miciwtn mnvr md

.dlv` ciwtdl el did
:epizpynn opgei iax ixac lr eywdy `iyew d`ian `xnbdáéúéayi - ¨¦

àzòîL àäì dì øîà÷å énà éaøopgei iax xn`y drenyd z` dpye - ©¦©¦§¨¨©¨§¨§©§¨
.xneyl xqny xney oica eaxdéáéúéàel dywd -ìnî øa àaà éaø ¥¦¥©¦©¨©©¨

énà éaøì,epizpynnäúîe øçàì dìéàLäå Bøéáçî äøt øëBMä §©¦©¦©Ÿ¥¨¨¥£¥§¦§¦¨§©¥¥¨
íàå .øëBMì ílLî ìàBMäå dkøãk äúnL øëBMä òáMé ,dkøãk§©§¨¦¨©©Ÿ¥¤¥¨§©§¨§©¥§©¥©Ÿ¥§¦

àúéàaiig xneyl xqny xneyy opgei iax ixack oicd did m`e - ¦¨
,qpe`a dzny ezreaya xkeyd xhtp recn ,oiqpe`adéì àîéìel xn`i - ¥¨¥

y meyn ,el dxqenl jl did `l ,xikyndãéa éðBã÷t àäiL éðBöø ïéà¥§¦¤§¥¦§¦§©
.øçà©¥

déì øîà,in` iax(íéìòáä úåùø) Bì eðúpLa ïðé÷ñò éàîa àëä ¨©¥¨¨§©©§¦¨§¤¨§
,ìéàLäì [úeLø íéìòaä].oiqpe`a aiig epi`y dcen opgei iax s` dfae ©§¨¦§§©§¦

:`xnbd zl`eyì éòa íéìòaì éëä éàéîelLmlyl l`eyd lr - ¦¨¦©§¨¦¨¥§©¥
,el li`ydl milrad gily xkeyd did eli`k xacd aygp ixdy ,milral

.milrad ly xney `l` xkeyd ly xney l`eyd oi`e
aecnd o`k :`xnbd zayiinxdéì eøîàclkez ,xkeyl milrad §¨§¥

xg`l mli`ydlEzòãìmicitwn ep` oi` el dli`ydl dvxz m` xnelk §©§§
.milrad ly `le cala xkeyd ly xneyk l`eyd aygp okle ,jka

:(.an) oldl dpyndn opgei iax ixac lr ztqep `iyew dywn `ng xa inx

Bøéáç ìöà úBòî ãé÷ônä ,àîç øa éîø áéúîxneydeïøøöexceqa ¨¦¨¦©¨¨©©§¦¨¥¤£¥§¨¨
åéøBçàì ïìéLôäåy e` ,eapbp ok`e ,epnid oapebl ozipy ote`aBðáì ïøñî §¦§¦¨©£¨§¨¨¦§

íépèwä Bzáemexnyiyíäéðôa ìòðåzernd eca`ie dvegd e`vi `ly ¦©§©¦§¨©¦§¥¤
`l`àlLlrpéeàøk,zernd eca`e ,oca`le z`vl milekie,áéiçs`e ¤Ÿ¨¨©¨

oeik aiig o`k mewn lkn ,dcia`e daipba xehte mpig xney `edyàlL¤Ÿ
íéøîBMä Cøãk øîLc rnyne .`id driyteàîòèmeyn ,aiig `edy ¨©§¤¤©§¦©§¨

íépè÷c,mdl xqny el` eidàäeid m` la` -ìBãb,íézrc ipa mdy ¦§©¦¨§¦
,xenyl mirceie,øeèt,dywedéì àîéð ,éànàciwtndàäiL éðBöø ïéà ¨©©¥¨¥¥§¦¤§¥

,øçà ãéa éðBã÷t.oiqpe`a elit` aiigzn df mrhny opgei iax ixacke ¦§¦§©©¥
:`xnbd zvxznãé÷ônä ìk ,àáø øîà,exiag lv` oecwt ¨©¨¨¨©©§¦
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oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íLàa íäéðLmdilrn oFrxR lwdl mzrEaWA mixMUp Eide xwXl ErAWp m` §¥¤§¨¨¦¦§§©¤¤§¨¦§¨¦¦§¨¨§¨¥¦¨¥£¥¤

aizkC mipW 'a oA li` mW` mdNW drEaW oAxwe Ef `id oFnn zxitM(d `xwie) §¦©¨¦§¨§©§¨¤¨¤¨¨©¦¤¨¦¦§¦

:zFlifB mW` `Ede milwW (ipW) sqM LMxrA minY li` FnW` z` `iade.äñðàð §¥¦¤£¨©¦¨¦§¤§§¤¤§¥§¨¦§£©§¥¤¤§¨
axcM FzF` oiriAWn oiqpF` mNWn l`FXdW t"r` KMW ErAWpe Kmihql i"r¦§¦§¦§§¤©¤©¥§©¥§¦©§¦¦¦§©

opiWiigC FzEWxA Dpi`W drEaW `pEd¨§¨¤¥¨¦§§©§¦¨

Dpi`e dqp`PW rAWpe DA eipir ozp `OW¤¨¨©¥¨¨§¦§©¤¤¤§¨§¥¨

:FzEWxA.øèôéî Ck ïéáe Ck ïéác øëBN ¦§¥§¥©¥©¦§©
:z`HgA i`w oinElWYn.Ck ïéáe Ck ïéa ¦©§¦¨¥§©¨¥©¥©

oiA DMxcM dzOW zn`A rAWPW oiA¥¤¦§©¤¡¤¤¥¨§©§¨¥

mNWNn Fnvr xhR dqp`PW xwXl rAWPW¤¦§©©¤¤¤¤¤§¨¨©©§¦§©¥
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פי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc `rivn `aa(oey`x meil)
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xcde"פי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc `rivn `aa(ipy meil)

a óàd dpyna xen`d oic,(:âì) äðBLàødvx `le mliy xneyd m`y ©©¦¨
dkef df cvik xne`e iqei iax wlege ,apbd mlyiy ltka dkef rayil
m`d wtzqdl yi dzrne ,milral ltkd z` xifgi `l` ,exiag ly elitka

BúBîk äëìädf oica mbBúBîk äëìä ïéà Bà.epizpynay oica `l` £¨¨§¥£¨¨§
déì øîàok` ,dcedi xa l`eny axl dcedi axóà éñBé éaø äéä ÷eìç ¨©¥¨¨¨©¦¥©

äðBLàøa óà BúBîk äëìäå ,äðBLàøa.ltkd z` dpew xneyd oi`y ¨¦¨©£¨¨§©¨¦¨
énð øîzà,xg` `xen` mya ok xn`p cer -äéä ÷eìç ,øæòìà éaø øîà ¦§©©¦¨©©¦¤§¨¨¨¨¨

.äðBLàøa óà BúBîk äëìäå äðBLàøa óà éñBé éaø©¦¥©¨¦¨©£¨¨§©¨¦¨
:zwlegd drc d`ian `xnbdéñBé éaø äéä äãBî ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¤¨¨©¦¥

äðBLàøaiptn ,ltka xneyd dkefyíléL øákLlre ,apbd `vnpy mcew ¨¦¨¤§¨¦¥
.apbd `vni jk xg`e mlyi m` ltka dkfiy ecil oecwtd `a ok zrc

y eixacn rnyn :`xnbd zl`eyïéà íléLdkef xneyd mliy m` `weec - ¦¥¦
xy`k j` ,ltka `edàì íléL àì,dywe ,edpwiøa àéiç éaø øîàäå Ÿ¦¥Ÿ§¨¨©©¦¦¨©

àì ,ïðçBé éaø øîà ,àaàdxne`a dpynd zpeek oi` -íléLlíléL ©¨¨©©¦¨¨Ÿ¦¥¦¥
Lnî,xneyd,íléL àlL ét ìò óà ílLî éðéøä øîàL ïåék àlàm` ©¨¤¨¥¨¤¨©£¥¦§©¥©©¦¤Ÿ¦¥

.ltka dkfi jli`e o`kn apbd `vni

:`xnbd zayiinàîéà,ef oeyla opgei iax mya xnel yi -éaø äéä äãBî ¥¨¤¨¨©¦
:ílLî éðéøä øîà øákL äðBLàøa éñBé¥¨¦¨¤§¨¨©£¥¦§©¥

äðùî

eilr dn ,jiiy `ed inl eciay oenna wtq el yiy mc`a zwqer epizpyn
oennd m` oia welig yiy xxazn `ibeqa .wtqd on z`vl icka zeyrl

jka my`d `ed m` welig yi oecwta oke] oecwt jxc e` lfb jxc eil` `a
ixa zprh mipreh eze` miraezd m` welig yiy oke ,[df wtq icil ribdy
yiy aeig oia welig yiy oke ,`ny zprh miprehy e` mdl jiiy oenndy

.miny ici z`vl aiigzny aeigd oial ,mc` ipica eaiigl
ì øîàòãBé éðéàå ,äðî íkî ãçàì ézìæb íéðLnBà ,íkî äæéàxn`y ¨©¦§©¦¨©§¦§¤¨¦¤¨¤§¥¦¥©¥¤¦¤
mipylòãBé éðéàå ,äðî éì ãé÷ôä íkî ãçà ìL åéáàly eia`äæéà ¨¦¤¤¨¦¤¦§¦¦¨¤§¥¦¥©¥¤

äðî äæìå äðî äæì ïúBð ,àeäoeik ,wtqd on z`vl ickBîöò étî äãBäL ¥¨¤¨¤§¨¤¨¤¤¨¦¦©§
.miny ipica yperd on xhti cvik jlnidl `ae

äæ ,ãçà ìöà eãé÷ôäL íéðLciwtdäæå äðîciwtd,íéúàîe`ayke §©¦¤¦§¦¥¤¤¨¤¨¤§¤¨©¦
mdizepecwt z` lehil,íéúàî élL øîBà äæå ,íéúàî élL øîBà äæ¤¥¤¦¨©¦§¤¥¤¦¨©¦

,äðî äæìå äðî äæì ïúBð,elv` dpn cg` lkl yiy i`cey oeikøàMäå ¥¨¤¨¤§¨¤¨¤§©§¨
`l` ,dfl `le dfl `l ozpi `l ,wtqa lhend iyilyd dpnd -çpeî àäé§¥¨

eciaïk íà éñBé éaø øîà .eäiìà àáiL ãò,dpn cg` lkl ozepyäî ©¤¨Ÿ¥¦¨¨©©¦¥¦¥©
éànøä ãéñôäz` `lde ,miiz`n ciwtdy ezprha xwiye dpn ciwtdy ¦§¦¨©©

,exwya dcei `l ok m`e ,lhep `ed ely dpndãò çpeî àäé ìkä àlà¤¨©Ÿ§¥¨©
,eäiìà àáiL.exwya dcei ,ely z` ciqtn i`nxdy jezne ¤¨Ÿ¥¦¨

ïëåcg` lv` eciwtdy mipya bdep oic eze`ãçà ,íéìk éðLmdnäôé- §¥§¥¥¦¤¨¨¤
deyãçàå äðîmdn,æeæ óìà äôé,mdizepecwt reazl e`aykeøîBà äæ ¨¤§¤¨¨¤¤¤¤¥

d ilkdäôéfef sl`élL,`edøîBà äæåd ilkdäôéfef sl`élL.`edïúBð ¨¤¤¦§¤¥¨¤¤¦¥
úàilkd,éðMì ïè÷ éîc ïúBð ìBãbä CBzîe ,ïäî ãçàì ïèwä,xnelk ¤©¨¨§¤¨¥¤¦©¨¥§¥¨¨©¥¦

.ipyl ohwd inc xeriyk ozep mixayd jezne exaeyyøàMäåon xzepd - §©§¨
,mixayd.eäiìà àáiL ãò çpeî àäéãéñôä äî ,ïk íà éñBé éaø øîà §¥¨©¤¨Ÿ¥¦¨¨©©¦¥¦¥©¦§¦

:eäiìà àáiL ãò çpeî àäé ìkä àlà ,éànøä̈©©¤¨©Ÿ§¥¨©¤¨Ÿ¥¦¨

àøîâ

,mipyn cg` lfb m`y dpynd zligza epipyy dn lr dywn `xnbd
:lfby dn itk mdn cg` lkl ozepy ,lfb inn rcei epi`eàîìàgken - ©§¨

y ,df oicnàðBîî ïðé÷tî à÷éôqî,wtqn oenn oi`iveny -ïðéøîà àìå ¦§¥¨©§¦©¨¨§Ÿ©§¦©
déøî ú÷æça àðBîî é÷Bà`ed inl wtq epl yiy oeiky mixne` oi`e - ¥¨¨§¤§©¨¥

`le ,oenna wifgnd razpd zwfga epiidc ,ezwfga oennd z` cinrp ,aiig

.cg` lkl mlyl aiigzi,éäðéîøe,jynday oicdn jk lr zeywdl yi §¦§¦
íéúàî élL øîBà äæ ,íéúàî äæå äðî äæ ,ãçà ìöà eãé÷ôäL íéðL§©¦¤¦§¦¥¤¤¨¤¨¤§¤¨©¦¤¥¤¦¨©¦
ãò çpeî àäé øàMäå äðî äæìå äðî äæì ïúBð ,íéúàî élL øîBà äæå§¤¥¤¦¨©¦¥¨¤¨¤§¨¤¨¤§©§¨§¥¨©

,eäiìà àáiL.miiz`n cg` lkl ozi wtqny mixne` oi`e ¤¨Ÿ¥¦¨
:`xnbd zayiinúéîø à÷ ìæbà ïBãwt ,déì øîàji` ,xnelk ,dinza - ¨©¥¦¨©¤¤¨¨¦

a ,lfba yiy wtql oecwta yiy wtqn dywn dz`ìæboeikàøeqéà ãáòc ¤¤§¨©¦¨
,lfby dnaïðaø eäeñð÷a la` ,cg` lkl wtqn mlyiyãáò àìc ïBãwt ©§©¨¨¦¨§Ÿ¨©

.ïðaø eäeñð÷ àì àøeqéà¦¨Ÿ©§©¨¨
:`xnbd dywnéîøån zeywdl yi oiicr -éîøå ,ïBãwtà ïBãwtnìæb §¨¥¦¨©¦¨§¨¦¤¤

ìæbà.df z` df mixzeq mi`xpd mipic mdn cg` lka epivny - ©¤¤
n zeywdl yi :oecwt ipica yiy dxizqd z` d`ian `xnbdïBãwt¦¨

,ïBãwtànéðz÷caàLéø,dpynd lyBàmipyl xn` m`ãçà ìL åéáà ©¦¨§¨¨¥¥¨¨¦¤¤¨
,äðî äæìå äðî äæì ïúBð àeä äæéà òãBé éðéàå äðî éìöà ãé÷ôä íkî¦¤¦§¦¤§¦¨¤§¥¦¥©¥¤¥¨¤¨¤§¨¤¨¤

,cg` lkl mlyl jixvy ixdéäðéîøe,dpynd ly `tiqdníéðL §¦§¦§©¦
,'eëå eãé÷ôäL`di iyilyd dpnde ,dpn dfle dpn dfl ozepy `ed oicdy ¤¦§¦§

.mdn cg` lkl miiz`n ozi wtqny mixne` oi`e ,edil` `eaiy cr gpen
:`xnbd zvxzn,àáø øîàaàLéø`ede ,ciwtd cg` mc` wxy xaecny ¨©¨¨¥¨

,`ed in xkef epi`äNòð,df ixd -Bì eãé÷ôäL éîkipy miyp` ipy ©£¨§¦¤¦§¦
zepecwtúBëéøk éðLa,df ipta `ly df ,zexexv -déì äåäcdidy - ¦§¥§¦©£¨¥

jixv cwtpd÷ãéîìoeik o`k oke ,cg` lk ciwtd dnk xekfle wcwcl - §¥©
`le ryty iptne ,ciwtnd `ed in wcwcl el did ,elv` ciwtd cg` wxy

a la` .cg` lkl mlyiy eze` miqpew ,wcwcàôéñelv` eciwtd m` elit` ¥¨
,zexexv ipya mdipyBì eãé÷ôäL éîk äNòðmdipyãçà Cøëaxexva - ©£¨§¦¤¦§¦¦§©¤¨

,cg`déì äåä àìccwtpl÷ãéîìcg` lk ciwtd dnk xekfle wcwcl - §Ÿ£¨¥§¥©
a wx `ed df oice ,mdneäééåøz eãé÷ôàc ïBâkmdipy eciwtdy -éãäa §§©§¦©§©§©£¥

àðîéæ ãça éããä,df ipta df ,dry dze`ae ,cgi -eäì øîàc,cwtpdzðà £¨¥§©¦§¨§¨©§©§§
eëééôeb,mknvr mz` -éããäà eúéãô÷ àì,df lr df mzctwd `l - ©§Ÿ¨§¦©£¨¥

df mikneq mkpidy mkzrca mzilibe ,exiag ipta cg`d mzcwtd ixdy
,exiag ly epecwt z` cg`d razi `ny miyyeg mkpi`e df lràðà£¨

àðãéô÷cg` lk ciwtd dnk wcwcle citwdl did ilr m`d ,dinza - ¨¦§¨
aiig epi` ,cg` lk ciwtd dnk xkef epi` recn dprh eilr oi`y oeike .mkn

.edil` `eaiy cr iyilyd dpnd gpen `di `l` ,cg` lkl mlyl

:lfb ipica yiy dxizqd z` d`ian `xnbdéîøånàëä éðz÷ ,ìæbà ìæb §¨¥¤¤©¤¤¨¨¥¨¨
,dpynd ly `yixaì øîàäæéà òãBé éðéàå äðî íkî ãçàì ézìæb íéðL ¨©¦§©¦¨©§¦§¤¨¦¤¨¤§¥¦¥©¥¤

Bà ,íkîmipyl xn`yòãBé éðéàå äðî éì ãé÷ôä íkî ãçà ìL åéáà ¦¤¨¦¤¤¨¦¤¦§¦¦¨¤§¥¦¥©
éäðéîøe ,äðî äæìå äðî äæì ïúBð eäæéà(:giw) zenaia dpyna xn`pdn ¥¤¥¨¤¨¤§¨¤¨¤§¦§¦

m`yäæå ìæb éúBà øîBà äæ ,ìæb ïäî äæéà òãBé Bðéàå äMîçî ãçà ìæb̈©¤¨¥£¦¨§¥¥©¥¤¥¤¨©¤¥¦¨©§¤
,ìæb éúBà øîBày `ed oicdéaø éøác ,÷lzñîe íäéðéa äìéæb çéðî ¥¦¨©¥¦©§¥¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦

àîìà ,ïBôøè,lfbay gken -à÷éôqî,lfb inn wtq yiyk -ïðé÷tî àì ©§©§¨¦§¥¨Ÿ©§¦©
àðBîî,oenn epnn mi`iven oi` -déøî ú÷æça àðBîî íé÷Bà ïðéøîàå- ¨¨§©§¦©¦¨¨§¤§©¨¥

.eilra zwfga oennd z` cnrd mixne` `l`

:ef `iyew dywdy oywnd lr `xnbd dywnéànîejl oipn -ïéúéðúîc ¦©§©§¦¦
,àéä ïBôøè éaø àëäcjixvy xaeqe (my) eilr wleg `aiwr iax `lde §¨¨©¦©§¦

iaxk xaeq dpynd ly `pzdy xyt` ok m`e ,cg` lkl dlifb mlyl
.cg` lkl mlyl aiign okle `aiwr

n `id oetxh iaxk epizpyny di`xd :`xnbd zvxznàéääc dìò éðz÷c§¨¨¥£¨§©¦
,zenaia dpyn dze` lr `ziixaa xn`py dnn -a ïBôøè éaø äãBîmc` ¤©¦©§§

yì øîBàïúBpL ,íkî äæéà òãBé éðéàå äðî íkî ãçàì ézìæb ,íéðL ¥¦§©¦¨©§¦§¤¨¦¤¨¤§¥¦¥©¥¤¦¤¤¥
,äðî äæìå äðî äæìxne`e envrn `a m`y dcen envr oetxh iaxy ixd ¨¤¨¤§¨¤¨¤

mb ok m`e ,cg` lkl mlyl jixvy ,lfb mdn inn rcei epi`y mipyl
oicdy ,lfb in z` rcei epi`y mdl xne`e envrn `ay xaecny epizpyna

eze` lr ok xn`y oetxh iax zrck df ixd ,cg` lkl mlyl jixvy `ed
.zenaia dpynd lr epizpynn dyw ok m`e ,dxwn
:lfb ipica zeipynd oia dxizqd z` `xnbd zvxzníúäxaecn ,zenaia ¨¨

déì éòáz à÷cdvex epi` `ede ,mdl mlyiy oic ziaa eze` erazy - §¨©§¥¥
jixv epi`y oetxh iax xn` okle ,oicd on aiig `edy dn z` wx mlyl

mlylla` ,wlzqne mdipia dlifb gipn `l` ,cg` lklàëä,epizpyna ¨¨
xaecnay mc`àaicka zeyrl dn jlndlíéîL éãé úàöìxhtdle §¨¨¥§¥¨©¦

.cg`e cg` lkl mlyiy mixne` dfk mc`le ,mypernénð à÷écyi - ©§¨©¦
n ,dpyndn ok wiicldpéî òîL ,Bîöò étî äãBäL éðz÷c`ly xaecny §¨¨¥¤¨¦¦©§§©¦¨

.bedpl eilr cvik oic ziaa jlnpe `a envr`ed `l` ,oicl erazy mc`did
epi`e dyngn cg` lfb m`y xn`y oetxh iax ly epic z` zx`an `xnbd
oic xn`p ote` dfi`a zl`eye ,wlzqne mdipia dlifb gipn lfb inn rcei

:dfíúä ,øî øîàxaecn ,oetxh ax ixacadéì éòáz à÷cdyngd lk ¨©©¨¨§¨¨§¥¥
:`xnbd zxxan .zlfb ize` xne` cg` lkeäläå,olfbd.ïòBh äîáø §©¨©¥©

øîà äãeäémyaáøy xaecny,÷úBL älä.mzprhl aiyn epi`eáø §¨¨©©©¨¥©
øîà äðúîmya,áøyälä ©§¨¨©©©¨
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oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äðBLàøa óàdf lW FlitM FqiM KFzl ozFp df cviM raXil dvx `le mNiWA ©¨¦¨§¦¥§Ÿ¨¨¦¨©¥©¤¥§¦§¥¤¤

:milrAl ltMd xifgi `N`.íléL øákLxn`cM ltM dpwe aPBd `vnPW mcFw ¤¨©£¦©¤¤©§¨¦¤§¨¦¥¤¤¦§¨©©¨§¨¨¤¤¦§¨©

:Dicil i`z` ikdC `YrC` `xTirn'éðúî.Bîöò étî äãBäLdcFde li`Fd ¥¦¨¨©©§¨§¨¥£¨¦§¨¥¤¨¦¦©§¦§¨

:`Ed dn `nrh Wxtn 'nBaE Fnvr iRn.élL íéúàî øîBà äæonf xg`l ¦¦©§©§¨§¨¥©§¨©¤¥¨©¦¤¦§©©§©

:opFcwR lFHil E`AWM.éànøä ãéñôä äî §¤¨¦¦§¨©¦§¦¨©©
:zn`d lr mlFrl dcFi `l k"`CBzî Ÿ¤§¨©¨¡¤¦

.ìBãbä:EPxAWi'îâ'é÷ôî à÷éôqî ©¨¦§§¤¦§¥¨©§¦
.àðBîî:dpn dflE dpn dfl ozFp ipYwC ¨¨§¨¨¥¥§¤¨¤§¤¨¤

.ïðéøîà àìåipi` xnF` dfe raFY dGWM §Ÿ©§¦¨§¤¤¥©§¤¥¥¦

zwfgA `pFnn iwF` Kxagl m` Kl m` rcFi¥©¦¨¦§©§¨¥¨¨§¤§©

cr gpEn `die FpFnn EPciqtp `NW df rAzp¦§¨¤¤Ÿ©§¦¤¨¦¥¨©

:EdIl` `aIW.àLéøciwtd `xaB cgC ¤¨Ÿ¥¦¨¥¨§©©§¨¦§¦

Flv` EciwtdW mipWM Dil dede Flv ¤̀§©£¨¥¦§©¦¤¦§¦¤§

l"dC df iptA `NW df xnFlM zFkixM ipWA¦§¥§¦§©¤¤Ÿ¦§¥¤§

:miz`n inE dpn Flv` ciwtd in wcinl§¥©¦¦§¦¤§¨¤¦¨©¦

.àôéñl"d df iptA df mdipW Fl EciwtdW ¥¨¤¦§¦§¥¤¤¦§¥¤

ipW ciwtdl df lr df mipn`PW inM§¦¤¤¡¨¦¤©¤§©§¦§¥

wcinl Dil zilC cg` xFxvA mzFpFcwR¦§¨¦§¤¨§¥¥§¥©

FkFzA dfl WI dnb"r`e Fxiagl WI dnE ©¥§¤§©¥©£¥§

df EciwtdW oeiM Edin ded cg` KxM `lC§Ÿ¤¤¤¨£¨¦¥¨¤¦§¦¤

df z` df EcWg `NW oYrC ENiB df iptA¦§¥¤¦©§¨¤Ÿ¨§¤¤¤

:miz`Od rAzi Fxiag `OW xnFl'éðúîe ©¤¨£¥¦§©©¨©¦©§¦
.àéä è"øc éànî àëäcKl iWwzC §¨¨¦©§¦§¦§¥¨

xnF`e `iddA iOp biltC `id r"x `nlC¦§¨¦§¨¦©¦§©¦§¥

cr dxiar icin Fz`ivFn KxCd Ef `lŸ©¤¤¦¨¦¥£¥¨©

:cg`e cg` lkl dlifB mNWIWdìò éðz÷c ¤§©¥§¥¨§¨¤¨§¤¨§¨¨¥£¨
.'eë àéääci`nE `dA h"x dcFn `nl` §©¦©§¨¤§¨©

:`pW.déì éòáz÷c íúä ïðépLîe`Ede §¨§©¦¨¨¨§¨©§¥¥§

zil `witQnE oiCd on `N` oYil utg oi ¥̀¨¥¦¥¤¨¦©¦¦§¥¨¥

:cge cg lkl DiaEIgl olúàöì àáa àëä ¨§¦¥§¨©§©¨¨§¨¨¥
.íéîL éãédUrI dn KlOil `A eil`n §¥¨©¦¥¥¨¨¦¨¥©©£¤

minW ici opixn` i`Ce `YWdC Wpri `le§Ÿ¥¨¥§©§¨©©©§¦¨§¥¨©¦

`dY m`W mdipWl oYYW cr z`vi `lŸ¨¨¨©¤¦¥¦§¥¤¤¦§¥

ciqtn lfbPd `vnp EdIl` `aIW cr zgPEn©©©¤¨Ÿ¥¦¨¦§¨©¦§¨©§¦

:Lci lr.énð à÷éc`aA 'ipznC `nrhC ©¨§¥§¨©¦§©§¨§©§¦§¨

oiCd on `le WpFrd on minW ici z`vl̈¥§¥¨©¦¦¨¤§Ÿ¦©¦

did `NW Fnvr iRn dcFdA `nrh ilzCn¦§¨¥©§¨§¨¦¦©§¤Ÿ¨¨

:KlOil `A `EdW rnWn mElM FraFY mc`̈¨§§©§©¤¨¦¨¥

.ïòBh äî äläågiPn ipYwC cg` lkl §©¨©¥§¨¤¨§¨¨¥©¦©

:wNYqnE mdipiA dlifB§¥¨¥¥¤¦§©¥
çååö
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ìæb'tC `pEd axe opgFi iAxC `YbEltl `YbElR Kd KiIW `l .dXngn ¨©¥£¦¨¨©¨©§§¨¦§§¨§©¦¨¨§©¨§

l`FXd(:fv sc onwl)mdipiA dlifB giPn xn`C h"xl 'it`C `OWe ixaA ©¥§¨¦§¤¨©£¦§§¨©©¦©§¥¨¥¥¤
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ïðçBé 'øå äðBLàøa óà BúBîk äëìäå äðBLàøa óà©¨¦¨©£¨¨§©¨¦¨§¨¨

íléL íléL øákL äðBLàøa éñBé 'ø äéä äãBî øîà̈©¤¨¨¥¨¦¨¤§¨¦¥¦¥

ïðçBé ø"à àaà øa àéiç 'ø øîàäå àì íléL àì ïéà¥Ÿ¦¥Ÿ§¨¨©¦¨©©¨¨¨

ílLî éðéøä øîàL ïåék àlà Lnî íléL íléL àìŸ¦¥¦¥©¨¤¨¥¨¤¨©£¥¦§©¥

äðBLàøa éñBé 'ø äéä äãBî àîéà íléL àlL ô"òà¤Ÿ¦¥¥¨¤¨¨¥¨¦¨

:ílLî éðéøä øîà øákL'éðúîì øîàézìæb íéðL ¤§¨¨©£¥¦§©¥¨©¦§©¦¨©§¦

ãçà ìL åéáà Bà íkî äæéà òãBé éðéàå äðî íkî ãçàì§¤¨¦¤¨¤§¥¦¥©¥¤¦¤¨¦¤¤¨

äðî äæì ïúBð àeä äæéà òãBé éðéàå äðî éì ãé÷ôä íkî¦¤¦§¦¦¨¤§¥¦¥©¥¤¥§¤¨¤

ãçà ìöà eãé÷ôäL íéðL Bîöò étî äãBäL äðî äæìe§¤¨¤¤¨¦¦©§§©¦¤¦§¦¥¤¤¨

øîBà äæå íéúàî élL øîBà äæ íéúàî äæå äðî äæ¤¨¤§¤¨©¦¤¥¤¦¨©¦§¤¥

çðeî àäé øàMäå äðî äæìe äðî äæì ïúBð íéúàî élL¤¦¨©¦¥§¤¨¤§¤¨¤§©§¨§¥¨

àlà éànøä ãéñôä äî ë"à éñBé ø"à eäiìà àáiL ãò©¤¨Ÿ¥¦¨¥©¦§¦¨©©¤¨

äôé ãçà íéìk éðL ïëå eäiìà àáiL ãò çðeî àäé ìkä©Ÿ§¥¨©¤¨Ÿ¥¦¨§¥§¥¥¦¤¨¨¤

äôé øîBà äæå élL äôé øîBà äæ æeæ óìà äôé ãçàå äðî̈¤§¤¨¨¤¤¤¤¥¨¤¤¦§¤¥¨¤

éîc ïúBð ìBãbä CBzîe ïäî ãçàì ïèwä úà ïúBð élL¤¦¥¤©¨¨§¤¨¥¤¦©¨¥§¥

éñBé ø"à eäiìà àáiL ãò çðeî àäé øàMäå éðMì ïè÷̈¨©¥¦§©§¨§¥¨©¤¨Ÿ¥¦¨¥

àáiL ãò çðeî àäé ìkä àlà éànøä ãéñôä äî ë"à©¦§¦¨©©¤¨©Ÿ§¥¨©¤¨Ÿ

:eäiìà'îâïðéøîà àìå àðBîî ïðé÷ôî à÷éôqî àîìà ¥¦¨©§¨¦§¥¨©§¦¨¨¨§Ÿ©§¦¨

ìöà eãé÷ôäL íéðL éäðéîøe déøî ú÷æça àðBîî é÷Bà¥¨¨§¤§©¨¥§¦§¦§©¦¤¦§¦¥¤

äæå íéúàî élL øîBà äæ íéúàî äæå äðî äæ ãçà¤¨¤¨¤§¤¨©¦¤¥¤¦¨©¦§¤

îBààäé øàMäå äðî äæìe äðî äæì ïúBð íéúàî élL ø ¥¤¦¨©¦¥§¤¨¤§¤¨¤§©§¨§¥

ìæb úéîø à÷ ìæbà ïBãwt ì"à eäiìà àáiL ãò çðeî¨©¤¨Ÿ¥¦¨¦¨©¤¤¨¨¦¤¤

àì àøeqéà ãáò àìc ïBãwt ïðaø eäeñð÷ àøeqéà ãáòc§¨©¦¨¨§©¨¨¦¨§Ÿ¨©¦¨Ÿ

ïBãwt ìæbà ìæb éîøå ïBãwtà ïBãwt éîøå ïðaø eäeñð÷̈§©¨¨§¨¥¦¨©¦¨§¨¥¤¤©¤¤¦¨

ãé÷ôä íkî ãçà ìL åéáà Bà àLéø éðz÷c ïBãwtà©¦¨§¨¨¥¥¨¨¦¤¤¨¦¤¦§¦

àáø øîà 'eëå eãé÷ôäL íéðL éäðéîøe äðî äæìe äðî äæì ïúBð àeä äæéà òãBé éðéàå äðî éìöà¤§¦¨¤§¥¦¥©¥¤¥§¤¨¤§¤¨¤§¦§¦§©¦¤¦§¦§¨©¨¨

Bì eãé÷ôäL éîk äNòð àôéñ ÷ãéîì déì äåäc úBëéøk éðLa Bì eãé÷ôäL éîk äNòð àLéø¥¨©£¨§¦¤¦§¦¦§¥§¦©£¨¥§¥©¥¨©£¨§¦¤¦§¦

zðà eäì øîàc àðîéæ ãça éããä éãäa eäééåøz eãé÷ôàc ïBâk ÷ãéîì déì äåä àìc ãçà Cøëa§¤¤¤¨§Ÿ£¨¥§¥©§§©§¦©§©§©£¥£¨¥§©¦§¨§¨©§©§§

ì øîà àëä éðz÷ ìæbà ìæb éîøe àðãét÷ àðà éããäà eúéãt÷ àì eëééôebíkî ãçàì ézìæb íéðL ©§Ÿ©§¦©£¨¥£¨©¦§¨§¥¤¤©¤¤¨¨¥¨¨¨©¦§©¦¨©§¦§¤¨¦¤

äðî äæì ïúBð eäæéà òãBé éðéàå äðî éì ãé÷ôä íkî ãçà ìL åéáà Bà íkî äæéà òãBé éðéàå äðî̈¤§¥¦¥©¥¤¦¤¨¦¤¤¨¦¤¦§¦¦¨¤§¥¦¥©¥¤¥§¤¨¤

éúBà øîBà äæå ìæb éúBà øîBà äæ ìæb ïäî äæéà òãBé Bðéàå äMîçî ãçà ìæb éäðéîøe äðî äæìe§¤¨¤§¦§¦¨©¤¨¥£¦¨§¥¥©¥¤¥¤¨©¤¥¦¨©§¤¥¦

íé÷Bà ïðéøîàå àðBîî ïðé÷ôî àì à÷éôqî àîìà è"ø éøác ÷lzñîe íäéðéa äìéæb çépî ìæb̈©©¦©§¥¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©§¨¦§¥¨Ÿ©§¦¨¨¨§©§¦¨¦

øîBàa è"ø äãBî àéääc dìò éðz÷c àéä è"ø àëäc 'éðúîc éànîe déøî ú÷æça àðBîî̈¨§¤§©¨¥¦©§©§¦§¨¨¦§¨¨¥£¨§©¦¤§¥

ìà÷c íúä äðî äæìe äðî äæì ïúBpL íkî äæéà òãBé éðéàå äðî íkî ãçàì ézìæb íéðL ¦§©¦¨©§¦§¤¨¦¤¨¤§¥¦¥©¥¤¦¤¤¥§¤¨¤§¤¨¤¨¨§¨

øî øîà dpéî òîL Bîöò étî äãBäL éðz÷c énð à÷éc íéîL éãé úàöì àáa àëä déì éòáz©§¥¥¨¨§¨¨¥§¥¨©¦¥§¨©¦§¨¨¥¤¨¦¦©§§©¦¨¨©©

älä áø øîà äðúî áø ÷úBL älä áø øîà äãeäé áø ïòBh äî äläå déì éòáz à÷c íúä̈¨§¨©§¥¥§©¨©¥©§¨¨©©©¨¥©©§¨¨©©©¨
çååö

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

בבא מציעא. פרק שלישי - המפקיד דף לז עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeפד mipya cenr fl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.çåBö:LxiMn ipi` cg` lkl xn`.éìæàå eälek déì éì÷Lå`ivFn df `vnp ¥©¨©§¨¤¨¥¦©¦§§©§¥¥§§©§¥¦§¨¤¦

:zinlFr lfbPd ciqtdl icM FcInñ àcáæ øa àaà ø"àäå.çeðéä ÷ô`vn ¦¨§¥§©§¦©¦§¨¨¦§©¨©©§¨¨¥¦©¨¨

Wie ilf`C iWpi` igikW `lC zvw xOYWOW mFwn cvA oniq FA oi`W xaC̈¨¤¥¦¨§©¨¤¦§©¥§¨§Ÿ§¦¥¦§¥§©§¥§¥

:dfipbl mW gPEd zrCn `OW iwERql.epìhé àì älçzëìC`aIWMW F`vFOd ¦§¥¤¨¦©©©¨¦§¦¨§©§¦¨Ÿ¦§¤©§¤§¤¨Ÿ

fixkIW FA oi` oniqe EP`vni `l eilrA§¨¨Ÿ¦§¨¤§¦¨¥¤©§¦

lke EPlHie `ai eilraE df EPgiPi Kkitl§¦¨©¦¤¤§¨¨¨Ÿ§¦§¤§¨

opzcM gEpid i`Cel oMW(:dk sc lirl)`vn ¤¥§©©¦©§¦§©¨¨

:FA rBi `l dQEkn dRW`A ilMìèð íàå §¦¨©§¨§¤Ÿ¦©§¦¨©
.øéæçé àì`Ed iNW xn`e xg` `A m`e Ÿ©£¦§¦¨©¥§¨©¤¦

Fpi` `OW EPxifgi `l FA ozFp Fpi` oniqe§¦¨¥¥Ÿ©£¦¤¤¨¥

micr `iaie `Fal milrAd sFqe FNW¤§©§¨¦¨§¨¦¥¦

cr df ciA gpEn `di Kkitl mW FgipdW¤¡¦¨§¦¨§¥¨§©¤©

`dIW `l xifgi `l i`dC EdIl` `aIW¤¨Ÿ¥¦¨§©Ÿ©£¦Ÿ¤§¥

`z` `xEQi`A `xTirn `dC xn`w FNW¤¨¨©§¨¥¦¨¨§¦¨¨¨

`wRqnC icin `nl` `Ed gEpid m` Dicil§¨¥¦¦©©§¨¦¥¦§©§¨

`EdW in ciA Fgipdl Kixv Edpip o`nC ol̈§©¦§¨¦©£¦§©¦¤

:xaCd xxAzIW cr.çéðéå àøôñ áø øîà ©¤¦§¨¥©¨¨¨©©©§¨§¨¦©
Edpi` ElwWilC e`l wNYqn ipYwC `d̈§¨¨¥¦§©¥©§¦§§¦§

`dY `N` FcIn dP`ivFIW `le Elfile§¥§§Ÿ¤¦¤¨¦¨¤¨§¥

i`de xaCd xxAzIW cr FciA zgPEn©©§¨©¤¦§¨¥©¨¨§©

dlifB gipie `Ed oiCd wENiq wNYqn¦§©¥¦©¦§¨¦©§¥¨

`Ed in lW ExxA xn`ie c"aA mdiptA¦§¥¤§§Ÿ©¨§¤¦

FciA gipi dlifBde oiCd on wNYqnE lFHie§¦¦§©¥¦©¦§©§¥¨¨¦¦©§¨

:EdIl` `aIW cr.Cøcä eæ àìlfbC `tiq ©¤¨Ÿ¥¦¨Ÿ©¤¤¥¨§¨©

zFnaiA `Ed dXngn cg`(:giw sc):ìôð ¤¨¥£¦¨¦¨¨©
.Bnà ìòå åéìò úéaäzn dfi` rEci oi`e ©©¦¨¨§©¦§¥¨©¥¤¥

:dia` ziAn miqkp FO`l Eide oFW`x¦§¨§¦§¨¦¦¥¨¦¨

.íàä éLøBémixnF` dia` ziA zgRWn §¥¨¥¦§©©¥¨¦¨§¦

Wxil mi`Ad eia` zgRWOn oAd iaFxwl¦§¥©¥¦¦§©©¨¦©¨¦¦©

:oAd z`.ïBLàø úî ïaäz` Wxi `le ¤©¥©¥¥¦§Ÿ¨©¤

zn oAd `N` miqkp mkz` WixFdl FO ¦̀§¦¤§¤§¨¦¤¨©¥¥

miWxFi Ep`e FO` dzn k"g`e oFW`x¦§¥¨¦§¨§¦

:)diqkp) DzF`íàä íéøîBà ïaä éLøBéå ¨§¨¤¨§§¥©¥§¦¨¥
.äðBLàø äúîzn dixg`e DpA DWxie ¥¨¦¨¦¨¨§¨§©£¤¨¥

:FzF` oiWxFi Ep`e oAd.elàå elày"a ©¥§¨§¦¥¨¥
in wxtA zFxg` zFlitpA EwlgPW d"aE¤¤§§¦§¦£¥§¤¤¦

lNd ziaE EwFlgi mixnF` y"aW zOW¤¥¤§¦©§¥¦¥

micFn o`M ozwfgA miqkp mixnF`§¦§¨¦§¤§¨¨©¦

:EwFlgIW.äæa éðà äãBî ò"ø øîà ¤©§¨©¤£¦¨¤
x`WA xnF`e y"a lXn ip`W t"r`¤£¦¦¤§¥¦§¨

d"al dcFn ip` EfA EwFlgi zFlitPd©§¦©§§£¦¤§

zwfgA i`xFn` ibiltE ozwfgA miqkPdW¤©§¨¦§¤§¨¨§¦¥¨¨¥§¤§©

:`nrh Wxtn mzde in.ànLå ànL ¦§¨¨§¨¥©§¨¤¨§¤¨
miqkp KMld mi`A `OW gMn mdipW§¥¤¦Ÿ©¤¨¨¦¦§¨§¨¦

:ozwfgA.ànLå éøa àëädfe i`Ce zprh Epiid lfB izF` xnF` cg`e cg` lM §¤§¨¨¨¨¨¦§¤¨¨¤¨§¤¨¥¦¨©©§©£©©©§¤

:`OXn sicr ixaE rcFi ipi` xnF`.àéääc dìò:dXngn cg` lfbCàìc àãç ¥¥¦¥©¨¦¨¦¦¤¨£¨§©¦§¨©¤¨¥£¦¨¨¨§Ÿ
.éðz÷df `iIg 'x ipY `d cFre b"d :lfB izF` ipYw `lC FzF` oiraFY 'ipzn ¨¨¥©§¦§¦§Ÿ¨¨¥¦¨©§¨¨¥¦¨¤

iAx ipY `d cFre FWExiR ikde EwFlgi b"le rcFi ipi` xnF` dfe rcFi ipi` xnF`¥¥¦¥©§¤¥¥¦¥©§©§§¨¥¥§¨¨¥©¦

xn` ikd Dl ipze DiliC `YtqFYA mMn cg` z` iYlfbC `zipzn Kdl `iIg¦¨§©©§¦¨§¨©§¦¤¤¨¦¤§¤§¨¦¥§¨¥¨¨¥¨©

ipi` xnF` dfe rcFi ipi` xnF` df Edfi` rcFi ipi`e mMn cg` iYlfB mipWl¦§©¦¨©§¦¤¨¦¤§¥¦¥©¥¤¤¥¥¦¥©§¤¥¥¦

:opiwqr `OWe `OWA `nl` 'ipznA ipYwcM 'Ek dpn dfl ozFp rcFiíéãBî ìkä ¥©¥§¤¨¤¦§¨¨¥§©§¦©§¨§¤¨§¤¨©§¦¨©Ÿ¦
.'eë eãé÷ôäL íéðLazFxFkA zkQnA xnYi` r"xe h"xC `YbElR iAB(:gi sc) ¦§©¦¤¦§¦©¥§§¨§§¦§©§©¤¤§

iNW mipW xnF` dfe iNW mipW xnF` df mipW dfe cg` dlh df EciwtdW mipW§©¦¤¦§¦¤¨¤¤¨§¤§©¦¤¥§©¦¤¦§¤¥§©¦¤¦

`ian in `Ed d`xPd xaC df iptA df Eciwtd ENit`e Edpip zFkixM iYW mzde§¨¨§¥§¦¦§©£¦¦§¦¤¦§¥¤¨¨©¦§¤¦¥¦

`Ed oixExv EN`e EN`C li`Fd zFrn zFkixM iAB `nlWaC mipW `ian inE cg ¤̀¨¦¥¦§©¦§¦§¨¨©¥§¦¨¦§¥¨¥§¦

la` cgi Flv` Eciwtde li`Fd ohw xFxv inE lFcB xFxv Flv` ciwtd in gkFW¥©¦¦§¦¤§§¨¦§¨¨¦§¦§¦¤§©©£¨

:ith zgkEn `zNin mi`lh iAB.ìBãâc àãéñt`aIWkE EdExaXW lFcB ilM lW ©¥§¨¦¦§¨©©§¥§¥¨§¨¤§¦¨¤¨§§¤¨Ÿ

:FzxiaWA ciqtn `vnp `Ed in lW xn`ie EdIl`.éñBé 'ø øîà÷ àäamEXn ¥¦¨§Ÿ©¤¦¦§¨©§¦¦§¦¨§¨¨¨©¥¦

:lFcbC `ciqR§¥¨§¨
àäå

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

äãBîy"a icinlYn iedilC mEXn e`l ip` dcFn xn`wC b"r` .dfA ip` ¤£¦¨¤§¨¨©¤£¦©¦§¤¡¥¦©§¦¥

zFnaiC w"taC(.eh sc)izn ip` DinY xn`wC d"aM xaq zAd zxvA ¦§¦¨§¨©©©¨©§§¨¨©¨¥©£¦¨©

EN`e EN` lirl dpWC aB` `N` d"aM Epiide dP`iV`e icil zAd zxv `aŸŸ¨©©©§¨¦§©¦¤¨§©§§¤¨©©§¨¨§¥¥¨¥

:ip` dcFn `kd `pY micFn¦¨¨¨¨¤£¦

éànîei`C o`nM `N`e z"`e .`id r"xC ¦©§¦§§¤¨§©§¦

dpn dfl ozFp r"xlC y"k h"xM§¦§¥§¤¨¤

`id r"xC i`On 'iR ikdC l"ie dpn dflE§¤¨¤§§¨¥¦¦©§¦

iPWnE minW ici z`vl `nlC `piCnE¦¦¨¦§¨¨¥§¥¨©¦§©¥

r"xl e`l dcFn o`nl h"x dcFn xn`wCn¦§¨¨©¤§©¤©§

xn`e cg`e cg` lkl mNWn `piCn xn`C§¨©¦¦¨§©¥§¨¤¨§¤¨§¨©

la` wNYqnE mdipiA gipn `piCn h"x¦¦¨¥¦©¥¥¤¦§©¥£¨

cg` lkl mNWnC `picFn minW ici z`vl̈¥§¥¨©¦¦¨¦§©¥§¨¤¨

ici z`vl `aA `pniwF` `d xn`we cg`e§¤¨§¨¨©¨¦§¨§¨¨¥§¥

ikid iM t"d h"x xn`wC dcFnE minẄ©¦¤§¨¨©¦¥¦

cg` lkl mNWn `OWe `OWA zxn`C§©§¨§¤¨§¤¨§©¥§¨¤¨

:`kd Kl `picFn ikd minW ici z`vl cg`e§¤¨¨¥§¥¨©¦¨¥¦¨¨¨¨

éîel"d zFkixM iYWA lM `ax xn` ¦¨©¨¨¨¦§¥§¦

z"`e .'Ek `ax xn` `de wcinl§¥©§¨¨©¨¨§

l"ie minW ici z`vl ixii` 'ipzn `de§¨©§¦©§¥¨¥§¥¨©¦§

lW eia` r"xM iOp iz`C 'ipznA hwpCn¦§¨©§©§¦§¨¥©¦§¨¦¤

`OWe `OW iedC mEXn rnWn mMn cg ¤̀¨¦¤©§©¦©£¥¤¨§¤¨

`weC minW ici z`vl `N` aiIg Fpi ¥̀©¨¤¨¨¥§¥¨©¦©§¨

dcFd oFWl rnWncMonvr od Eciwtd `d ¦§©§©§¨¨¦§¦¥©§¨

`OWe ixA Dil dede Dil iraY `nYqnC§¦§¨¨©§¥¥©£¨¥¨¦§¤¨

aiIg`xEQi` car `lC b"r` `piCn 'it` ©¨£¦¦¦¨§Ÿ¨©¦¨

hwp i`O` ikd e`l i`C wcinl l"dC oeiM¥¨©§¥©§¦©¨¥©©¨©

aiIg `OWe `OWA 'it`C iiExF`l i`C eia`̈¦§¦§¥©£¦§¤¨§¤¨©¨

WECig mEW d`xp oi` df minW ici z`vl̈¥§¥¨©¦¤¥¦§¤¦

`Ow lfFBdA 'il zi` iOp r"xC cFre r"xl§§§©¦¦¥§©¥©¨

(mye :bw sc w"a)mc` ipA dXngn gwlA§¨©¥£¦¨§¥¨¨

car `lC b"r`e cg`e cg` lkl mNWOW¤§©¥§¨¤¨§¤¨§§Ÿ¨©

minW ici z`vlC mNWn `piCnE `xEQi ¦̀¨¦¦¨§©¥§¨¥§¥¨©¦

cg`e cg` lkl mNWOW dcFn h"x Elit £̀¦¤¤§©¥§¨¤¨§¤¨

'ipzn `dC `xEQi` car `lC b"r`§Ÿ¨©¦¨§¨©§¦

cg` lW eia` ipYwe h"xM iOp opinwF`§¦¨©¦§§¨¨¥¨¦¤¤¨

ikdlE cg` lkl ozFp dpn il ciwtd mMn¦¤¦§¦¦¨¤¥§¨¤¨§¨¥

'it`C 'Ek micFn lMd `ax xn`de KixR̈¦§¨¨©¨¨©Ÿ¦©£¦

FnM wcinl l"dC b"r` mdipiA giPn r"xl§©¦©¥¥¤©§¥©§

d"de `xEQi` ciar `lC mEXn Wxt`W¤£¨¥¦§Ÿ¨¦¦¨§

iAB xn`C r"xn Kxtinl n"d `ax `laC¦§Ÿ¨¨§¦§©¥§¨©©¥

lkl mNWn `xEQi` car `lC b"r` gTn¤¨§Ÿ¨©¦¨§©¥§¨

r"xl 'it`C `ax xn` mzde cg`e cg ¤̀¨§¤¨§¨¨¨©¨¨©£¦§

`gipC `N` wNYqnE mdipiA drFx giPn©¦©¤¥¥¤¦§©¥¤¨§¦¨

:`axC` `axC Kxtinl Dil¥§¦§©§¨¨©§¨¨

øîàäåcg` dlh df i"XxR .drFx lv` EciwtdW mipWA micFn lMd `ax §¨¨©¨¨©Ÿ¦¦§©¦¤¦§¦¥¤¤¦©¦¤¨¤¤¨

Edpip zFkixM ipWM mzde wNYqnE mdipiA giPOW mi`lh ipW dfe§¤§¥§¨¦¤©¦©¥¥¤¦§©¥§¨¨¦§¥§¦¦§

la` mipW `iad inE cg` `iad in d`xPd xacC df iptA df Eciwtd 'it £̀¦¦§¦¤¦§¥¤§¨¨©¦§¤¦¥¦¤¨¦¥¦§©¦£¨

`nYqn 'ipznC dWwe ohw xFxvl lFcB xFxv oiA oigadl Fl did `l zFrnA§¨Ÿ¨¨§©§¦¥§¨¦§¨¨§¨¤§©§¦¦§¨¨

ixiin `nlC Eze cg` qikA dpn dfe oiqiM 'aA miz`n ciwtd df ENit` ixiin©§¥£¦¤¦§¦¨©¦§¦¦§¤¨¤§¦¤¨§¦§¨©§¥

Dil ded `lC zFrnM iedC onW dfe WEgM df mi`lh ipW EciwtdW 'aA `aẍ¨§¤¦§¦§¥§¨¦¤¨§¤¨¥©£¥§¨§Ÿ£¨¥

xnF` cg` lke mdn cg` znE mi`lh ipW EciwtdW mipWA iOp i` wcinl§¥©¦©¦¦§©¦¤¦§¦§¥§¨¦¥¤¨¥¤§¨¤¨¥

zFxFkaC ipW wxtA mzdC oizipzn ixiin `peeB i`d ikC Fxiag lW zOdWsc) ¤©¥¤£¥§¦©©§¨©§¥©§¦¦§¨¨§¤¤¥¦¦§

(mye :fi`lC wcinl Dil ded df iptA df mi`lh Eciwtd 'it`C xnFl Wi `N ¤̀¨¥©©£¦¦§¦§¨¦¤¦§¥¤£¨¥§¥©§Ÿ

icRw `l oEY` xninl KiIW`NW df Eciwtd 'it`C oTzl ElkEi `lC mEXn oEz ©¨§¥©©Ÿ©§¦¦§Ÿ§§©¥©£¦¦§¦¤¤Ÿ

la` md in lW l`FWe drxOA miklFdWM mi`lHd Fxiag d`xi df iptA¦§¥¤¦§¤£¥©§¨¦§¤§¦©¦§¤§¥¤¦¥£¨

`l oEY` xnFl cwtPd lFki Fxiag iptA `NW ciwtdl lFki didW zFrnA§¨¤¨¨¨§©§¦¤Ÿ¦§¥£¥¨©¦§¨©©Ÿ

:wcinl il ded `lC oMW lM oEzicRw©§¦¨¤¥§Ÿ£¨¦§¥©

àlLdrFx lW FziI`xA `NW xnFlM `N` FYrCn `NW `weC e`l .FYrCn ¤Ÿ¦©§©©§¨¤Ÿ¦©§¤¨§©¤Ÿ¦§¦¨¤¤

:wcinl Dil ded `l `YWdC§©§¨Ÿ£¨¥§¥©
`ny
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älä ã"îe äàãBäk ä÷éúL ìáà çåBö älä ã"î çåBö¥©©¨¥©£¨§¦¨§¨¨©¨

déì øîà éöî àeä äàãBäk åàì àëäc ä÷éúL ÷úBL¥§¦¨§¨¨©§¨¨¨¥¨©¥

àeä éàä àîìc àðéîàc ãçå ãç ìëì é÷éúLc éàä©¦§¦¦§¨©§©©£¦¨¦§¨©

eälek dì éì÷Lå ÷lzñîe íäéðéa äìéæb çéðî øî øîà̈©©¥¦©§¥¨¥¥¤¦§©¥§©§¥¨§

÷ôñ ìk áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàäå éìæàå§©§¥§¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¨¥

ì älçzëì çeðéäáø øîà øéæçé àì ìèð íàå ìBhé à ¦©§©§¦¨Ÿ¦§¦¨©Ÿ©£¦¨©©

Cøcä eæ àì àáé÷ò ø"à éî àáøì éiaà ì"à çéðéå àøôñ©§¨§¨¦©©©¥§¨¨¦£¦¨Ÿ©¤¤

ãçå ãç ìëì äìéæb ílLiL ãò äøéáò éãéî BúàéöBî¦¨¦¥£¥¨©¤§©¥§¥¨§¨©§©

àðBîî íé÷Bà 'éøîà àìå àðBîî ïðé÷ôî à÷éôqî àîìà©§¨¦§¥¨©§¦¨¨¨§Ÿ©§¦¦¨¨

ïaä éLøBé Bnà ìòå åéìò úéaä ìôð éäðéîøe déøî ú÷æça§¤§©¨¥§¦§¦¨©©©¦¨¨§©¦§¥©¥

úî ïaä íéøîBà íàä éLøBéå äðBLàø äúî íàä íéøîBà§¦¨¥¥¨¦¨§§¥¨¥§¦©¥¥

eæa éðà äãBî ò"ø øîàå e÷BìçiL íéãBî elàå elà ïBLàø¦¥¨¥¦¤©£§¨©¤£¦§

ãçà ìæb ànLå ànL íúä déì øîà ïú÷æça íéñëpäL¤©§¨¦§¤§¨¨¨©¥¨¨¤¨§¤¨¨©¤¨

ì øîà àëäc 'éðúî àäå ànLå éøa äMîçîézìæb íéðL ¥£¦¨¨¦§¤¨§¨©§¦§¨¨¨©¦§©¦¨©§¦

äðî äæì ïúBð éðz÷å àeä ànLå ànLc äðî íkî ãçàì§¤¨¦¤¨¤§¤¨§¤¨§¨¨¥¥§¤¨¤

äãBî àéääc dìò éðz÷c àéä ò"øc éànîe äðî äæìe§¤¨¤¦©§¦§¨¨¥£¨§©¦¤

ì øîBàa ïBôøè 'øéðéàå äðî íkî ãçàì ézìæb íéðL ©§§¥¦§©¦¨©§¦§¤¨¦¤¨¤§¥¦

dézâeìt øa ò"øì (åàì) äãBî ïàîì 'ek íkî äæéà òãBé¥©¥¤¦¤§©¤©§©§§¥

BúBà ïéòáBz éðz÷ àìc àãç àeä ànLå ànLc éànîe¦©§¤¨§¤¨¨¨§Ÿ¨¨¥§¦

øîBà äæå òãBé éðéà øîBà äæ àéiç 'ø éðz àä ãBòå§¨¨¥¦¨¤¥¥¦¥©§¤¥

øîà íéîL éãé úàöì àáa dì àðîé÷Bà àä òãBé éðéà¥¦¥©¨¦§¨¨§¨¨¥§¥¨©¦¨©

úBëéøk ézLa ìk àáø øîà éîe éMà áøì àðéáø déì¥¨¦¨§©©¦¦¨©¨¨¨¦§¥§¦

ìkä àtt áø àîéz éàå àáø øîàäå ÷ãéîì déì äåä£¨¥§¥©§¨¨©¨¨§¦¥¨©¨¨©Ÿ

ïäéðéa äòBø çéðnL äòBø ìöà eãé÷ôäL íéðLa íéãBî¦¦§©¦¤¦§¦¥¤¤¤¥¦©¤¥¥¤

àlL äòBø ìL Bøãòa eãé÷ôäLk íúä ì"à ÷lzñîe¦§©¥¨¨§¤¦§¦§¤§¤¤¤Ÿ

æeæ óìà äôé ãçàå äðî äôé ãçà íéìk éðL ïëå :Bzòcî¦©§§¥§¥¥¦¤¨¨¤¨¤§¤¨¨¤¤¤

éøîà÷ àéääa àúéén÷ Cä ïðéòeîLà éàc àëéøöe :'ek§¦¨§¦©§¦¨©©©§¨§©¦¨©§¥

àãéñt àkéàc àäa ìáà àãéñt àkéìc íeMî ïðaø©¨¨¦§¥¨§¥¨£¨§¨§¦¨§¥¨

àäa àäa øîzà éàå éñBé 'øì déì eãBî àîéà ìBãâc§¨¥¨¥§¥§¦¦§©§¨§¨

àëéøö ïðaøì eäì éãBî àîéà Cäa ìáà éñBé 'ø øîà÷̈¨©¥£¨§©¥¨¥§§©¨¨§¦¨
àäå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc `rivn `aa(ipy meil)

çåBö.jxikn ipi` dyngdn cg` lkl xne`e ¥©
:mzwelgn z` zx`an `xnbdøîàc ïàîyìáà ,çåBö äläwzey m` ©§¨©©¨¥©£¨

y oeik ,el wzyy inl mlyl jixväàãBäk ä÷éúLeli`k df ixde ,`id §¦¨§¨¨
.lfb epnny el dcedøîàc ïàîey÷úBL äläy xaeqåàì àëäc ä÷éúL ©§¨©©¨¥§¦¨§¨¨©

,àeä äàãBäkc meyndéì øîà éöî,mdl xnel lekiy -é÷éúLc éàä- §¨¨¨¥¨©¥©§¨¦¦
izwzyy dfãçå ãç ìëì,ize` mzrazyk mknàðéîàcmeyn - §¨©§©©£¦¨

iala izaygyàeä éàä àîìcmeyn `le ,izlfb epnn zn`a `ny - ¦§¨©
.mkl zecedl izpeekzpy

:oetxh iax ixac z` zxxan `xnbd,øî øîàrcei epi` dyingn cg` lfb ¨©©
,lfb odn dfi`,÷lzñîe íäéðéa äìéæb çéðîixacdywn .oetxh iax ¥¦©§¥¨¥¥¤¦§©¥

:`xnbdéìæàå eälek dì éì÷Lålke mdipia dlifbd z` gipi m`d - §¨§¥¨§§¨§¥
,da ewlgi dyngd,çepéä ÷ôñ ìk ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¨¥¦©

ipa my mikledy ievn oi`y mewna oniq da oi`y dcia` `vn ,xnelk

milrad zrcn my dgped `ny wtq yi okle ,zvw zxnzyn `ide mc`
el xzene dilran dltpy dcia` `id `ny e` ,dlhile xefgl mzrce

,dzgwl,ìBhé àì älçzëìoeik dilral dxifgdl lkei `l lehi m`y §©§¦¨Ÿ¦
,myn delhie e`eaie my dilra degipd ile`e ,oniq da oi`yàì ìèð íàå§¦¨©Ÿ

øéæçé,milrad z` ciqtn `vnpe ely dpi` `ny ,mc` meyl dcia`d z` ©£¦
degipdy micr e`iaie milrad e`eai seqaly xyt` ecia dpxi`yi m`e

.edil` `eaiy cr ecia zgpen didz jkld ,ecin delhie myo`kn gken
in ly xxaziy cr ecin e`ivedl leki epi` mc` ly ecil `ay xac lky
s` mdipia dgipne ecin d`iven dlifbd in ly wtq yiyk o`k recne ,`ed

.zkiiy `id mdn inl xxazd `ly
:`xnbd zvxzn,çépéå ,àøôñ áø øîà,mdiptl dpgipi `l ok`y ,xnelk ¨©©©§¨§©¦©

olfbdy oetxh iax xn`y dne .xacd xxaziy cr ecia zgpen `dz `l`

ziaa mdipta dgipne oicd on wlzqn `edy ezpeek ,wlzqne mdipia gipn
.ecia zgpen `dz xacd xxaziy cre ,`id in ly exxaiy mdl xne`e oic

:`aiwr iax zrc z` zxxan `xnbdéaø øîà éî ,àáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¨¦¨©©¦
äøéáò éãéî BúàéöBî Cøcä Bæ àì àáé÷òãç ìëì äìéæb ílLiL ãò £¦¨Ÿ©¤¤¦¨¦¥£¥¨©¤§©¥§¥¨§¨©

àîìà ,ãçåy xaeqy gken -àðBîî ïðé÷tî à÷éôqîmi`iven wtqny - §©©§¨¦§¥¨©§¦©¨¨
,oenndéøî ú÷æça àðBîî íé÷Bà ïðéøîà àìåz` cnrd mixne` oi`e - §Ÿ©§¦©¦¨¨§¤§©¨¥

cg` lkl mlyl jixv lfb inn rcei epi`y wtqn jkle ,ezwfga oennd
,cg`e,éäðéîøe,(.gpw a"a) dpyna epipyBnà ìòå åéìò úéaä ìôðezne §¦§¦¨©©©¦¨¨§©¦

e ,mdipyíéøîBà ïaä éLøBé`ny,äðBLàø äúî íàäoad dze` yxie §¥©¥§¦¨¥¥¨¦¨
,`ed mb zny xg`l eiqkp z` miyxei ep`e ,eiigaíéøîBà íàä éLøBéå§§¥¨¥§¦

`ny,ïBLàø úî ïaämiyxei ep`e ,eixg` dzny itl diqkp z` yxi `le ©¥¥¦
,mze`elàå elàwtq yiy ote`a (my) ewlgpy lld ziae i`ny zia - ¥¨¥

z` mdipia miwleg miccvd ipyy mixne` i`ny ziay ,dyexid iabl

,ozwfga miqkpd z` micinrny mixne` lld ziae ,miqkpdíéãBîo`k ¦
e÷BìçiLmi`a miccvd ipyy oeik ,m`d iqkpa oad iyxei mr m`d iyxei ¤©£

,oiwleg wtqa lhend oenne ,dyexi ly zeey zeprh gkaéaø øîàå§¨©©¦
áé÷ò,àdyexiay zewitq x`ya xaeqe ,i`ny zia lyn ip`y it lr s` £¦¨

,ewelgiy.ïú÷æça íéñëpäL ,Bæa éðà äãBîxaeq `aiwr iaxy x`eane ¤£¦§¤©§¨¦§¤§¨¨
.eilra zwfga oennd z` micinrn ,oenna wtq yi m`y

:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l `ax,ànLå ànL íúämircei mpi`y ¨©¥¨¨¤¨§¤¨
a la` ,ezwfga oennd z` micinrn wtqn okle ,dligz zn inãçà ìæb̈©¤¨

,äMîçîzprh o`k yiéøa,mdlyåzprhànLin z` rcei epi`y ,ely ¥£¦¨¨¦§¤¨
.mdn cg` lkl mlyl jixv okle ,sicr ixa `nye ixae ,lfb mdn

:epizpynn dywne zxfeg `xnbdì øîà àëäc ïéúéðúî àäåézìæb íéðL §¨©§¦¦§¨¨¨©¦§©¦¨©§¦
àeä ànLå ànLc ,äðî íkî ãçàì,[oldl gikez `xnbdy itke]elkn §¤¨¦¤¨¤§¤¨§¤¨

mewnéðz÷y,äðî äæìå äðî äæì ïúBð.ezwfga oennd z` micinrn oi`e ¨¨¥¥¨¤¨¤§¨¤¨¤
:oywnd lr dywn `xnbdc éànîezrck epizpynàéä àáé÷ò éaøzpeeke ¦©§©¦£¦¨¦

dpynd zpeek oi`y xyt` ixd ,mc` ipica cg` lkl mlyl eaiigl dpynd

eaiigldyw `l aey ok m`e ,miny ici z`vl `a m` wx cg` lkl mlyl
oi`y `aiwr iax dcen mc` ipicay oeik ,`aiwr iax ixaca dxizqd
dne ,[ozwfga miqkpd ecnri ziad ltp iabl okle] wtqn oenn oi`iven

dper .miny ici z`vl `l` epi` cg` lkl mlyl epizpyna aiigny
dnn ,`ed jkl gxkdd :`xnbdéðz÷c`ziixaaàéääc dìòdpynd lr - §¨¨¥£¨§©¦

dyngn lfba oetxh iaxe `aiwr iax ly mzwelgn my dzpypy zenaia

y ,lfb inn rcei epi`eì øîBàa ïBôøè éaø äãBîíkî ãçàì ézìæb íéðL ¤©¦©§§¥¦§©¦¨©§¦§¤¨¦¤

'eë íkî äæéà òãBé éðéàå äðîe ,cg` lkl mlynyïàîìinl -äãBîiax ¨¤§¥¦¥©¥¤¦¤§©¤
,oetxh(åàì)dceny `id dpeekdy i`ceàáé÷ò éaøì`edydézâeìt øa ©§©¦£¦¨©§§¥

xaeq `aiwr iaxy rny oetxh iaxy gken ok m` ,ef dpyna eilr wlegd -
wleg `edy s` ,oetxh iaxe ,mc` ipica cg` lkl mlyl jixvy df dxwna

,wlzqdle mdipia dlifbd gipdl leki mc` ipicay xaeqe `aiwr iax lr
mlyl jixv ,miny ici z`vl `a m`y `aiwr iaxl `ed dcen mewn lkn
elit` cg` lkl mlyl jixv df ote`ay xaeq `aiwr iaxy ixd .cg` lkl

.`aiwr iax ixaca dxizqd lr `iyewd zxfeg ok m`e ,mc` ipica
:`xnbd zl`eyéànîeoipn -cepizpyn,àeä ànLå ànLxyt` ixd ¦©§¤¨§¤¨

iax ixaca dxizqd dyw `l aey ok m`e ,ixa mipreh miraezdy xaecny

dper .`nye `nyl `nye ixa oia wlgl lirl `ax uxizy itke ,`aiwr
:`xnbdàãçn ,`nye ixaa dpyndy dpey`x dgked -éðz÷ àìcdpyna £¨§Ÿ¨¨¥

dyngdyBúBà ïéòáBz`edy wx `l` ,zlfb ize` mdn cg` lk mixne`e §¦
.lfb inn wteqn,ãBòånàäcéðzdpyy -àéiç éaøxen`d oicd z` §¨¨¥©¦¦¨

,`ed dfi` rcei ipi`e mkn cg` izlfb' ,ef oeyla epizpynaéðéà øîBà äæ¤¥¥¦
,òãBé éðéà øîBà äæå òãBéxen`d oicdy x`eane .'dpn dfle dpn dfl ozep ¥©§¤¥¥¦¥©

ote`a xaecn ,ely `ziixaa `iig iax eze` dpyy oic eze` `edy dpyna
.`aiwr iax ixaca `iyewd zxfeg mewn lkn .rcei ipi` mixne` mdipyy

:`xnbd zvxzndì àðîé÷Bà àäixd -z` (.fl) lirl epcnrd xak ¨¦§¨¨
xaecny dpynday mc`,íéîL éãé úàöì àalkl mlyl eilr okle §¨¨¥§¥¨©¦

jkae ,`nye `ny `edy oeik cg` lkl mlyln xeht mc` ipica la` ,cg`
`aiwr iax xaeq `nye ixaa mpn`y ,`aiwr iax ixaca `iyewd zvxezn

dyexiay wtqa okle ,`l `nye `nya la` ,ezwfgn oenn mi`iveny
.ozwfga miqkpd z` micinrny `aiwr iax xaeq ,`nye `ny `edy

:zekixk izya ciwtn iabl (`"r) lirl `ax ixacl zxfeg `xnbddéì øîà̈©¥
àáø øîà éîe ,éMà áøì àðéáøy (`"r) lirlìkelv` cwtedy oecwt ¨¦¨§©©¦¦¨©¨¨¨
÷ãéîì déì äåä úBëéøk ézLawcwc `l m`e ,mdn cg` lk ciwtd dnk ¦§¥§¦£¨¥§¥©

jixv ,lecbd oecwtd z` cg` lk raz mdizepecwt lehil e`ayke jka

,lecbd oecwtd xeriyk mdn cg` lkl mlylàîéz éàå àáø øîàäå- §¨¨©¨¨§¦¥¨
y ,mixne` yieàtt áø,z`f xn`íéãBî ìkä`aiwr iaxe oetxh iax - ©¨¨©Ÿ¦

,xeka mdn cg`e ,milbr ipy excra el yiy mc` iabl (:fi zexeka) ewlgpy

df e` zn xekad m` reci `le ,mipyd on cg` zne ,xekad edin reci oi`e
e` ,ig x`ypy lbrd z` odkd mr milrad miwleg m`d ,zn xeka epi`y
md micen ,melk lhep odkd oi`e ,di`xd eilr exiagn `ivend mixne`y

,äòBø ìöà eãé÷ôäL íéðLaipy ciwtd ipyde ,cg` dlh ciwtd df ¦§©¦¤¦§¦¥¤¤
ipy ciwtdy df `edy cg` lk orh ,mdi`lh z` zgwl e`ayke ,mi`lh

,sqep lbr drexdn raze mi`lhïäéðéa äòBø çéðnLipyd dlhd z` ¤¥¦©¤¥¥¤
,÷lzñîeh ipy cg` lkl zzl jixv epi`e`ed ryety mixne` oi`e ,mi`l ¦§©¥

.did dn xkef epi`y
:`xnbd zvxzníúä ,déì øîàxaecneãé÷ôäLkmi`lhd z`Bøãòa ¨©¥¨¨§¤¦§¦§¤§

,Bzòcî àlL äòBø ìL,elv` meciwtdy drya mi`lhd z` d`x `ly ¤¤¤Ÿ¦©§
jixv epi` jkitle ,cg` lk ciwtd dnk rcei epi` recn dprh eilr oi` okle

:mdn cg` lkl mlyl
:dpyna epipy:'eë æeæ óìà äôé ãçàå ,äðî äôé ãçà ,íéìk éðL ïëå§¥§¥¥¦¤¨¨¤¨¤§¤¨¨¤¤¤

:`xnbd zx`anàëéøöe,milka mb df oic lr xefgl dpyndéàc §¦¨§¦
ïðéòeîLàwxàúéén÷ Cädpn ly zepecwta xaecny oey`xd oicd z` - ©§¦©©©©§¨

wxy mixeaq epiid ,miz`neàéääa,miz`ne dpna -ïðaø éøîà÷oziy §©¦¨¨§¥©¨¨
,gpen `di iyilyd dpnd wxe dfl dpne dfl dpnàãéñt àkéìc íeMî- ¦§¥¨§¥¨

`ed i`ce ixdy ,miwleg ep`y mipn izy mze`a mdn cg`l cqtd oi`y
,dpn yi cg` lklyàäa ìáà,milk ipya -ìBãâc àãéñt àkéàcicky - £¨§¨§¦¨§¥¨§¨

,exaeyl mikixv ep` ,lecbd ilkd jezn ohwd ilkd inc xeriy zzl
,eieyn ilkd zgtpy xg`n ,lecbd ilkd lral cqtd o`k yiy `vnpe

àîéày ,xn`p -déì eãBîopaxéñBé éaøì`eaiy cr gpen didi lkdy ¥¨¥§©¦¥
.lecbd ilkd lra z` ciqtp `le ,edil`å,jtidl okøîzà éàwxàäa- §¦¦§©§¨

mixeaq epiid ,zerna `le milkawxyéñBé éaø øîà÷ àäadidi lkdy §¨¨¨©©¦¥
,lecbd ilkd zxiaya cqtd yiy oeik ,edil` `eaiy cr gpenCäa ìáà- £¨§©

,zern ly oecwtaïðaøì eäì éãBî àîéàdpnde dpn dfle dpn dfl ozepy ¥¨¥§§©¨¨
okl ,edil` `eaiy cr gpen `di cala iyilydàëéøö`pzd did jixv - §¦¨
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פה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc `rivn `aa(ipy meil)

çåBö.jxikn ipi` dyngdn cg` lkl xne`e ¥©
:mzwelgn z` zx`an `xnbdøîàc ïàîyìáà ,çåBö äläwzey m` ©§¨©©¨¥©£¨

y oeik ,el wzyy inl mlyl jixväàãBäk ä÷éúLeli`k df ixde ,`id §¦¨§¨¨
.lfb epnny el dcedøîàc ïàîey÷úBL äläy xaeqåàì àëäc ä÷éúL ©§¨©©¨¥§¦¨§¨¨©

,àeä äàãBäkc meyndéì øîà éöî,mdl xnel lekiy -é÷éúLc éàä- §¨¨¨¥¨©¥©§¨¦¦
izwzyy dfãçå ãç ìëì,ize` mzrazyk mknàðéîàcmeyn - §¨©§©©£¦¨

iala izaygyàeä éàä àîìcmeyn `le ,izlfb epnn zn`a `ny - ¦§¨©
.mkl zecedl izpeekzpy

:oetxh iax ixac z` zxxan `xnbd,øî øîàrcei epi` dyingn cg` lfb ¨©©
,lfb odn dfi`,÷lzñîe íäéðéa äìéæb çéðîixacdywn .oetxh iax ¥¦©§¥¨¥¥¤¦§©¥

:`xnbdéìæàå eälek dì éì÷Lålke mdipia dlifbd z` gipi m`d - §¨§¥¨§§¨§¥
,da ewlgi dyngd,çepéä ÷ôñ ìk ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¨¥¦©

ipa my mikledy ievn oi`y mewna oniq da oi`y dcia` `vn ,xnelk

milrad zrcn my dgped `ny wtq yi okle ,zvw zxnzyn `ide mc`
el xzene dilran dltpy dcia` `id `ny e` ,dlhile xefgl mzrce

,dzgwl,ìBhé àì älçzëìoeik dilral dxifgdl lkei `l lehi m`y §©§¦¨Ÿ¦
,myn delhie e`eaie my dilra degipd ile`e ,oniq da oi`yàì ìèð íàå§¦¨©Ÿ

øéæçé,milrad z` ciqtn `vnpe ely dpi` `ny ,mc` meyl dcia`d z` ©£¦
degipdy micr e`iaie milrad e`eai seqaly xyt` ecia dpxi`yi m`e

.edil` `eaiy cr ecia zgpen didz jkld ,ecin delhie myo`kn gken
in ly xxaziy cr ecin e`ivedl leki epi` mc` ly ecil `ay xac lky
s` mdipia dgipne ecin d`iven dlifbd in ly wtq yiyk o`k recne ,`ed

.zkiiy `id mdn inl xxazd `ly
:`xnbd zvxzn,çépéå ,àøôñ áø øîà,mdiptl dpgipi `l ok`y ,xnelk ¨©©©§¨§©¦©

olfbdy oetxh iax xn`y dne .xacd xxaziy cr ecia zgpen `dz `l`

ziaa mdipta dgipne oicd on wlzqn `edy ezpeek ,wlzqne mdipia gipn
.ecia zgpen `dz xacd xxaziy cre ,`id in ly exxaiy mdl xne`e oic

:`aiwr iax zrc z` zxxan `xnbdéaø øîà éî ,àáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¨¦¨©©¦
äøéáò éãéî BúàéöBî Cøcä Bæ àì àáé÷òãç ìëì äìéæb ílLiL ãò £¦¨Ÿ©¤¤¦¨¦¥£¥¨©¤§©¥§¥¨§¨©

àîìà ,ãçåy xaeqy gken -àðBîî ïðé÷tî à÷éôqîmi`iven wtqny - §©©§¨¦§¥¨©§¦©¨¨
,oenndéøî ú÷æça àðBîî íé÷Bà ïðéøîà àìåz` cnrd mixne` oi`e - §Ÿ©§¦©¦¨¨§¤§©¨¥

cg` lkl mlyl jixv lfb inn rcei epi`y wtqn jkle ,ezwfga oennd
,cg`e,éäðéîøe,(.gpw a"a) dpyna epipyBnà ìòå åéìò úéaä ìôðezne §¦§¦¨©©©¦¨¨§©¦

e ,mdipyíéøîBà ïaä éLøBé`ny,äðBLàø äúî íàäoad dze` yxie §¥©¥§¦¨¥¥¨¦¨
,`ed mb zny xg`l eiqkp z` miyxei ep`e ,eiigaíéøîBà íàä éLøBéå§§¥¨¥§¦

`ny,ïBLàø úî ïaämiyxei ep`e ,eixg` dzny itl diqkp z` yxi `le ©¥¥¦
,mze`elàå elàwtq yiy ote`a (my) ewlgpy lld ziae i`ny zia - ¥¨¥

z` mdipia miwleg miccvd ipyy mixne` i`ny ziay ,dyexid iabl

,ozwfga miqkpd z` micinrny mixne` lld ziae ,miqkpdíéãBîo`k ¦
e÷BìçiLmi`a miccvd ipyy oeik ,m`d iqkpa oad iyxei mr m`d iyxei ¤©£

,oiwleg wtqa lhend oenne ,dyexi ly zeey zeprh gkaéaø øîàå§¨©©¦
áé÷ò,àdyexiay zewitq x`ya xaeqe ,i`ny zia lyn ip`y it lr s` £¦¨

,ewelgiy.ïú÷æça íéñëpäL ,Bæa éðà äãBîxaeq `aiwr iaxy x`eane ¤£¦§¤©§¨¦§¤§¨¨
.eilra zwfga oennd z` micinrn ,oenna wtq yi m`y

:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l `ax,ànLå ànL íúämircei mpi`y ¨©¥¨¨¤¨§¤¨
a la` ,ezwfga oennd z` micinrn wtqn okle ,dligz zn inãçà ìæb̈©¤¨

,äMîçîzprh o`k yiéøa,mdlyåzprhànLin z` rcei epi`y ,ely ¥£¦¨¨¦§¤¨
.mdn cg` lkl mlyl jixv okle ,sicr ixa `nye ixae ,lfb mdn

:epizpynn dywne zxfeg `xnbdì øîà àëäc ïéúéðúî àäåézìæb íéðL §¨©§¦¦§¨¨¨©¦§©¦¨©§¦
àeä ànLå ànLc ,äðî íkî ãçàì,[oldl gikez `xnbdy itke]elkn §¤¨¦¤¨¤§¤¨§¤¨

mewnéðz÷y,äðî äæìå äðî äæì ïúBð.ezwfga oennd z` micinrn oi`e ¨¨¥¥¨¤¨¤§¨¤¨¤
:oywnd lr dywn `xnbdc éànîezrck epizpynàéä àáé÷ò éaøzpeeke ¦©§©¦£¦¨¦

dpynd zpeek oi`y xyt` ixd ,mc` ipica cg` lkl mlyl eaiigl dpynd

eaiigldyw `l aey ok m`e ,miny ici z`vl `a m` wx cg` lkl mlyl
oi`y `aiwr iax dcen mc` ipicay oeik ,`aiwr iax ixaca dxizqd
dne ,[ozwfga miqkpd ecnri ziad ltp iabl okle] wtqn oenn oi`iven

dper .miny ici z`vl `l` epi` cg` lkl mlyl epizpyna aiigny
dnn ,`ed jkl gxkdd :`xnbdéðz÷c`ziixaaàéääc dìòdpynd lr - §¨¨¥£¨§©¦

dyngn lfba oetxh iaxe `aiwr iax ly mzwelgn my dzpypy zenaia

y ,lfb inn rcei epi`eì øîBàa ïBôøè éaø äãBîíkî ãçàì ézìæb íéðL ¤©¦©§§¥¦§©¦¨©§¦§¤¨¦¤

'eë íkî äæéà òãBé éðéàå äðîe ,cg` lkl mlynyïàîìinl -äãBîiax ¨¤§¥¦¥©¥¤¦¤§©¤
,oetxh(åàì)dceny `id dpeekdy i`ceàáé÷ò éaøì`edydézâeìt øa ©§©¦£¦¨©§§¥

xaeq `aiwr iaxy rny oetxh iaxy gken ok m` ,ef dpyna eilr wlegd -
wleg `edy s` ,oetxh iaxe ,mc` ipica cg` lkl mlyl jixvy df dxwna

,wlzqdle mdipia dlifbd gipdl leki mc` ipicay xaeqe `aiwr iax lr
mlyl jixv ,miny ici z`vl `a m`y `aiwr iaxl `ed dcen mewn lkn
elit` cg` lkl mlyl jixv df ote`ay xaeq `aiwr iaxy ixd .cg` lkl

.`aiwr iax ixaca dxizqd lr `iyewd zxfeg ok m`e ,mc` ipica
:`xnbd zl`eyéànîeoipn -cepizpyn,àeä ànLå ànLxyt` ixd ¦©§¤¨§¤¨

iax ixaca dxizqd dyw `l aey ok m`e ,ixa mipreh miraezdy xaecny

dper .`nye `nyl `nye ixa oia wlgl lirl `ax uxizy itke ,`aiwr
:`xnbdàãçn ,`nye ixaa dpyndy dpey`x dgked -éðz÷ àìcdpyna £¨§Ÿ¨¨¥

dyngdyBúBà ïéòáBz`edy wx `l` ,zlfb ize` mdn cg` lk mixne`e §¦
.lfb inn wteqn,ãBòånàäcéðzdpyy -àéiç éaøxen`d oicd z` §¨¨¥©¦¦¨

,`ed dfi` rcei ipi`e mkn cg` izlfb' ,ef oeyla epizpynaéðéà øîBà äæ¤¥¥¦
,òãBé éðéà øîBà äæå òãBéxen`d oicdy x`eane .'dpn dfle dpn dfl ozep ¥©§¤¥¥¦¥©

ote`a xaecn ,ely `ziixaa `iig iax eze` dpyy oic eze` `edy dpyna
.`aiwr iax ixaca `iyewd zxfeg mewn lkn .rcei ipi` mixne` mdipyy

:`xnbd zvxzndì àðîé÷Bà àäixd -z` (.fl) lirl epcnrd xak ¨¦§¨¨
xaecny dpynday mc`,íéîL éãé úàöì àalkl mlyl eilr okle §¨¨¥§¥¨©¦

jkae ,`nye `ny `edy oeik cg` lkl mlyln xeht mc` ipica la` ,cg`
`aiwr iax xaeq `nye ixaa mpn`y ,`aiwr iax ixaca `iyewd zvxezn

dyexiay wtqa okle ,`l `nye `nya la` ,ezwfgn oenn mi`iveny
.ozwfga miqkpd z` micinrny `aiwr iax xaeq ,`nye `ny `edy

:zekixk izya ciwtn iabl (`"r) lirl `ax ixacl zxfeg `xnbddéì øîà̈©¥
àáø øîà éîe ,éMà áøì àðéáøy (`"r) lirlìkelv` cwtedy oecwt ¨¦¨§©©¦¦¨©¨¨¨
÷ãéîì déì äåä úBëéøk ézLawcwc `l m`e ,mdn cg` lk ciwtd dnk ¦§¥§¦£¨¥§¥©

jixv ,lecbd oecwtd z` cg` lk raz mdizepecwt lehil e`ayke jka

,lecbd oecwtd xeriyk mdn cg` lkl mlylàîéz éàå àáø øîàäå- §¨¨©¨¨§¦¥¨
y ,mixne` yieàtt áø,z`f xn`íéãBî ìkä`aiwr iaxe oetxh iax - ©¨¨©Ÿ¦

,xeka mdn cg`e ,milbr ipy excra el yiy mc` iabl (:fi zexeka) ewlgpy

df e` zn xekad m` reci `le ,mipyd on cg` zne ,xekad edin reci oi`e
e` ,ig x`ypy lbrd z` odkd mr milrad miwleg m`d ,zn xeka epi`y
md micen ,melk lhep odkd oi`e ,di`xd eilr exiagn `ivend mixne`y

,äòBø ìöà eãé÷ôäL íéðLaipy ciwtd ipyde ,cg` dlh ciwtd df ¦§©¦¤¦§¦¥¤¤
ipy ciwtdy df `edy cg` lk orh ,mdi`lh z` zgwl e`ayke ,mi`lh

,sqep lbr drexdn raze mi`lhïäéðéa äòBø çéðnLipyd dlhd z` ¤¥¦©¤¥¥¤
,÷lzñîeh ipy cg` lkl zzl jixv epi`e`ed ryety mixne` oi`e ,mi`l ¦§©¥

.did dn xkef epi`y
:`xnbd zvxzníúä ,déì øîàxaecneãé÷ôäLkmi`lhd z`Bøãòa ¨©¥¨¨§¤¦§¦§¤§

,Bzòcî àlL äòBø ìL,elv` meciwtdy drya mi`lhd z` d`x `ly ¤¤¤Ÿ¦©§
jixv epi` jkitle ,cg` lk ciwtd dnk rcei epi` recn dprh eilr oi` okle

:mdn cg` lkl mlyl
:dpyna epipy:'eë æeæ óìà äôé ãçàå ,äðî äôé ãçà ,íéìk éðL ïëå§¥§¥¥¦¤¨¨¤¨¤§¤¨¨¤¤¤

:`xnbd zx`anàëéøöe,milka mb df oic lr xefgl dpyndéàc §¦¨§¦
ïðéòeîLàwxàúéén÷ Cädpn ly zepecwta xaecny oey`xd oicd z` - ©§¦©©©©§¨

wxy mixeaq epiid ,miz`neàéääa,miz`ne dpna -ïðaø éøîà÷oziy §©¦¨¨§¥©¨¨
,gpen `di iyilyd dpnd wxe dfl dpne dfl dpnàãéñt àkéìc íeMî- ¦§¥¨§¥¨

`ed i`ce ixdy ,miwleg ep`y mipn izy mze`a mdn cg`l cqtd oi`y
,dpn yi cg` lklyàäa ìáà,milk ipya -ìBãâc àãéñt àkéàcicky - £¨§¨§¦¨§¥¨§¨

,exaeyl mikixv ep` ,lecbd ilkd jezn ohwd ilkd inc xeriy zzl
,eieyn ilkd zgtpy xg`n ,lecbd ilkd lral cqtd o`k yiy `vnpe

àîéày ,xn`p -déì eãBîopaxéñBé éaøì`eaiy cr gpen didi lkdy ¥¨¥§©¦¥
.lecbd ilkd lra z` ciqtp `le ,edil`å,jtidl okøîzà éàwxàäa- §¦¦§©§¨

mixeaq epiid ,zerna `le milkawxyéñBé éaø øîà÷ àäadidi lkdy §¨¨¨©©¦¥
,lecbd ilkd zxiaya cqtd yiy oeik ,edil` `eaiy cr gpenCäa ìáà- £¨§©

,zern ly oecwtaïðaøì eäì éãBî àîéàdpnde dpn dfle dpn dfl ozepy ¥¨¥§§©¨¨
okl ,edil` `eaiy cr gpen `di cala iyilydàëéøö`pzd did jixv - §¦¨
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xcde"פו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc `rivn `aa(iyily meil)

:`xnbd dywn,àeä éànøä ãñôä íeMî éñBé éaøc àîòè àäåok m`e §¨©§¨§©¦¥¦¤§¥¨©©
.zernl ilk oia wlgl oi`

:`xnbd zvxzneäééåøz àlà,dpynay mipicd ipy -éøèöéà ïðaøìC- ¤¨©§©§§©¨¨¦§§¦
`l` ,mdixac z` exn` zerna wx `ly ,minkg zrc z` cnll ekxved

iaxl md micen ,ilkd zxiaya cqtd yiy ,milkay xn`p `ly ,milka mb
,iqeiéðz÷ Bæ óà Bæ àìåipy oic eixg`e cg` oic zepyl `pzd jxc - §Ÿ©¨¨¥

okle ,ipydn oey`xd z` cenll xyt` m` elit` oey`xd on xzei ycegn
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פט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc `rivn `aa(iyily meil)

eæç éàîìlekiy `ziixaa xn`p cvike ,elwlwzpy xg` miie`x md dnl - §©£
:`xnbd daiyn .mipew mdl oi` ixd ,mxkenlïîLyi`adyéàcìâì éæç- ¤¤£¦§¦§¨¥
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epipyy dne :`xnbd zl`eyïøëBîe äðwz íäì äNBò íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¨¤©¨¨§¨
eäì ãéáò àzðwz éàî .ïéc úéáampi` ixd ,jka dyer dpwz efi` - §¥¦©©©§¨¨¦§
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jxved jkle ,ok epi` awri iaxa `a` iaxl j` ,l`ilnb oa oerny oaxk
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àëä ìàéìîb ïa ïBòîL,miqkpd cqtdl yeygl jixvyà÷c íeMî àlà ¦§¤©§¦¥¨¨¤¨¦§¨
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,dgiaydl rwxwd z` lafi,ïéãéøBî øîà ìàeîLe,jkl yeygl oi`e §¥¨©¦¦
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ewlgpy x`eane .ecin mi`iven oi` miyehp iqkpl cxeid s`e ,miieayd
erny `ly ieay iqkpl aexw micixen m` l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz

.zny ea
:`ziixad dkiynnïä elàå ,Bãiî BúBà ïéàéöBî íéLeèø éñëðì ãøBiä©¥§¦§¥§¦¦¦¦¨§¥¥

ïàk ïéLéøBnä ïî ãçà Bà åéçà Bà åéáà äéäL éøä ,íéLeèø éñëðeklde ¦§¥§¦£¥¤¨¨¨¦¨¦¤¨¦©¦¦¨
,mzrcn o`kn mdl.eëìä ïëéäì òãBé Bðéàåaexw micixen oi` jkle §¥¥©§¥¨¨§

zeyrl epl oi` ,eiqkp lr mixg` deiv `le ezrcn `viy oeiky ,eiqkpl
.eiqkpl dpwz epnvrn

:`xnbd zxxanðä àðL éàîC`ly odilra ici lr eafrpy el` miqkp - ©§¨¨¨
,mzrcneäì eø÷coeyla `ziixadéðä àðL éàîe ,'íéLeèð'el` - §¨§§¦©§¨¨¥

,mzrcn odilra ici lr eafrpyeäì eø÷c,'íéLeèø' §¨§§¦
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xcde"צ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc `rivn `aa(iriax meil)

mi`xwp ieay iqkp :`xnbd zx`an,íéLeèðmeynïçøk ìòácly §¦¦§©¨§¨
ly mgxk lra miafrpy miqkp lr efk oeyl dxeza epivne ,eafrp milrad

,mdilraáéúëc,(`i bk zeny) dhinyd zpya rwxwa dcear xeqi` iabl ¦§¦
,'dzLèðe äpèîLz úéòéáMäå'efeàkìîc àzò÷ôàzevna drwtd - §©§¦¦¦§§¤¨§©§¨©§©§¨§©§¨

mgxk lra daifr dyexit dyihp oeyly ixd ,mc`d ly egxk lra jlnd
mi`xwp zrcl `veid iqkpe .milrad ly,íéLeèømeynïzòcîcly §¦§¦©§¨

,zrcn daifr lr efk oeyl epivne ,eafrp milradáéúëcmwe' (ci i ryed) ¦§¦§¨

dngln mFiA l`ax` ziA onlW cWM cXEi Lixvan lke LOrA oF`Wíà ¨§©¤§¨¦§¨¤©§Ÿ©§©¥©§¥§¦§¨¨¥
,'äLhø íéða ìòlr m` eafrie ,mdilr miaie`d e`eaiy ryed `apzp ©¨¦ª¨¨

md mb eqepi jk ,dngln ax`na mi`ad miccey iptn migxead enke ,mipa

.dldae cgt jezn `le aie`d zb`c zngn mipa lr m` eafrie
:qix`k lhep mkezl cxeidy `ziixaa xn`p miqkp el`a zx`an `xnbd

íleëå ,àðz,epiptl epi`y mc` ly eiqkpl micxeid lk -íäì ïéîL ¨¨§¨¨¦¨¤
,ñéøàk:`xnbd zxxan .mewnd iqix` bdpnk elhi milrad e`eai m`y §¨¦
àéiäà,`ziixad ixac exn`p ote` dfi` lr -àîéìéà,xn`p m` - ©©¨¦¥¨

xaecnyïééeáMà,dyw ,zny ea ernyy ieay iqkpl cxeid lr -àzLä ©§¦©§¨
,ylze mcwe mi`ae miynynn milrady rny m`y ,dfa oicd ixd -æéøæ̈¦

,äåä økNðåok m`e ,lk`y dn lka dkfe ,(:gl) lirl `ziixaa epipy itk §¦§¨£¨
àéòaéî çaLàc éàîdna mb qix`k lhepy eprinydl jixv m`d - ©§©§©¦©§¨

:`xnbd zx`an .qix`k lehil epice ,zeyxa cxei `ed ixde ,giaydyàlà¤¨
,`id qix`k lhepy `ziixad zpeekíéLeèøà-mc` iqkpl cxeid lr ©§¦

.zrcl `viy:`xnbd dywnàäåiqkpl cxeid iabl ixde -miyehx §¨
,éðz÷ Bãiî ïúBà ïéàéöBîokzi ji`e ,zeyxa `ly cxeik `ed ixd ok m`e ¦¦¨¦¨¨¨¥

:`xnbd zx`an .qix`k lhepy zeyxa cxeik epic didiyàlàzpeek ¤¨
,`id `ziixadíéLeèpà,zny ea erny `ly miyehp iqkpl cxeid lr - ©§¦

.qix`k lhep `edy
:dywne `xnbd zxfegïàîì,ef `ziixa zipyp dhiy efi` itl -àîéìéà §©¦¥¨

ìzrc itïðaøc ,dywi ,lirl `ziixaaéøîà àäiqkpl cxeidy opax §©¨¨¨¨§¥
miyehp,Bãiî BúBà ïéàéöBîe ,qix`k mda lhepy xnel xyt` i` aeyeéà ¦¦¦¨¦
xn`pzrcl dzpyp `ziixady,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc ,dywi ok mbàä ©¨¦§¤©§¦¥¨

L ézòîL øîàiqkp oicïééeáLk íéLeèpämyke ,oiieayd iqkp oick - ¨©¨©§¦¤©§¦¦§¦
iqkpl cxeid ly epic mb jk ,xkype fixf df ixd oiieay iqkpl cxeidy
lhepy dfa yecig oi`y lirl `xnbd ziiyew zxfeg ok m`e ,miyehp

.lk`e mcwy dn lka dkefy `ed oicd ixdy ,qix`k

miyehp iqkp oic oi` l`ilnb oa oerny oax zrcl mby :`xnbd zvxzn
`l` ,ixnbl miieay iqkp oick,ïééeáL àìå ,ïééeáLkcg` oica ,xnelk ¦§¦§Ÿ§¦

zx`an .el dnec epi` cg` oicae miieay iqkp oicl miyehp iqkp oic dnec
,`xnbdïééeáLkdf iabl oiieay iqkp oicl dnec epic -ïúBà ïéàéöBî ïéàc ¦§¦§¥¦¦¨

Bãiî.okezl cxeid lyïééeáL àìå,oiieayl dey epi`y oic ea yie -eléàc ¦¨§Ÿ§¦§¦
íúäixd ,mi`a milrady rnyyk ylze mcw m` ,oiieay iqkpl cxeia ¨¨
`edøkNðå æéøælek`l zrc lr miqkpl cxi dligzklny ,lk`y dn lka ¨¦§¦§©

,zexitd lk z`àëä eléàålk z` lek`l leki epi` ,miyehp iqkpl cxeia §¦¨¨
`l` ,mi`ae miynynn milrady rnyy xg`l zexitddéì ïðéîééL©§¦©¥

rwxwd gayae zexita,ñéøàkly df oic xnel `ziixad dkxved jkle §¨¦
mewn lkn ,lk`e mcwy zexitd lka dkef epi`y s`y ,miyehp iqkpl cxei

.qix`k el oiny
:`xnbd dywnàðL éàîelhepy ,ieay iqkpl cxei ly epic dpey recn - ©§¨

,qix`kïðúc àäî(:hr zeaezk) dpynaéñëð ìò úBàöBä àéöBnäbeln ¥¨¦§©©¦¨©¦§¥
ly,BzLàm`e ,zexit lke` lrade dy`l zkiiy oxwdy `ed mpicy ¦§

äaøä àéöBä,el` miqkp zgayda ze`vedìëàåwxàòîé÷e` ,hrn - ¦©§¥§¨©¦§¨
`ivedy,äaøä ìëàå ,àòîé÷,dyxib okn xg`leàéöBä àéöBäM äî ¦§¨§¨©©§¥©¤¦¦

,ìëà ìëàM äîez` wx `l` ,el` miqkpa melk lhep epi` ,xnelk ©¤¨©¨©
cxeid enk qix`k wlg lhep epi` recn ,dywe .lek`l witqdy zexitd

:`xnbd zvxzn .ieay iqkplàéîc àì àäepi` ieay iqkpl cxei oic - ¨Ÿ¨§¨
dnecàéöBnä [àcñç áø øîà á÷òé éaø øîàc] (ïðúã) àäì àlà¤¨§¨§¨©©¦©£Ÿ¨©©¦§¨©¦

äpè÷ BzLà éñëð ìò úBàöBädn` de`iyde a`d on dnezi `idy ¨©¦§¥¦§§©¨
exn` minkge ,opaxcn `l` mpi` el` oiyeciwy ,ea dp`ine dig`e
giaydl `ivedy ze`vedd ixd ,mda zp`nny ici lr mirwtp oiyeciwdy

diqkp z`,éîc øçà éñëð ìò àéöBîkexiag dcyl cxeik epice §¦©¦§¥©¥¨¥

.giaydy dna qix`k lhepy ,dgiaydeàîìàlra elit`y ,gken - ©§¨
giayn `ed ixde ecia eidi miqkpdy aygy drya ze`ved `ivedy

mewn lkn ,envrldézòc àëîñ àìc ïåékex`yiy jka geha eppi`y - ¥¨§Ÿ©§¨©§¥
,o`nz `ny yyegy iptn ,ecia miqkpdïðaø déì eðéwzqix`k lehiyék ©¦¥©¨¨¦

eäðéãñôì àìc éëéäcinz mrxfiy ici lr miqkpd z` ciqti `ly ick - ¥¦§Ÿ©§§¦§
,minxkd z` xecri `leénð àëäyyegy oeik ieay iqkpl cxeia o`k s` - ¨¨©¦

,ieayd xefgi `nyïðaø déì eðéwzqix`k lehiyàìc éëéä ék ©¦¥©¨¨¦¥¦§Ÿ
.eäðéãñôì©§§¦§

:`ziixaa epipy:ñéøàk íäì ïéîL ïleëå:`xnbd zl`eyééezéàì 'ïleëå' §¨¨¦¨¤§¨¦§¨§©§¥
éàî.'oleke' dxn`y dna qix`k lhepy zeaxl `ziixad d`a ote` dfi` - ©

:`xnbd daiynééezéàìzeaxl d`a `ziixad -øîà ïîçð áø øîàc àä §©§¥¨§¨©©©§¨¨©
åéñëðì áBø÷ ïéãéøBî äaLpL éeáL ,ìàeîL,ezrcn `ly `viy meyn , §¥¨¤¦§¨¦¦¨¦§¨¨

m` la`àöéenewnn,åéñëðì áBø÷ ïéãéøBî ïéà ,úòãìleki didy oeiky ¨¨§©©¥¦¦¨¦§¨¨
.jka utg epi`y gken ,deiv `le eiqkpl ecxiy mixg` zeevlïîçð áøå§©©§¨

déãéce wlg ,envr -çøBa ,øîà`edy zngn eilr zayein ezrc oi`y ¦¥¨©¥©
,ledaéeáLk àeä éøä:`xnbd zl`ey .eiqkpl aexw oicixeneúîçî çøBa £¥§¨¥©¥£©
éàî,gxa dn zngn -àîéìéàgxay ,xn`p m` -àbøk úîçî-didy ©¦¥¨¥£©©§¨

gxea rextl el didi `ly d`exyke ,jlnl mirxety zlebleb qn aiig
,onfd mceweðééä`vi,úòãì,eiqkp lr zeevl i`pt el yie leda epi`y oeik ©§§©©

ïécøî úîçî çøBa àlà-miqxtd bdpne ,mc` bxdy xnelk ,dgivx ¤¨¥©¥£©©§¦
zeevl i`pt el oi`e leda `ed ok zngn gxeade ,minc zekity lr bexdl
mda lhepe eiqkpl aexw oicixeny ,miyehp iqkpk epic jkle ,eiqkp lr

.qix`k
äî÷ çépäå äaLpL éeáL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàdie`xd d`eaz - ¨©©§¨¨©§¥¨¤¦§¨§¦¦©¨¨

,øBö÷ìe`íéáðòzeie`xd,øBöáìe`íéøîzzeie`xd,øBcâìe`íéúéæ ¦§£¨¦¦§§¨¦¦§¥¦
miie`xd,÷Bñîì`l` ,eiqkpl aexw micixen oi`,åéñëðì ïéãøBé ïéc úéa ¦§¥¦§¦¦§¨¨

ñBtBøèBtà ïéãéîòîe,qix` eizgz dpnn `ede ,elld miqkplåqix`d ©£¦¦©§§
÷ñBîe øãBâå øöBáe øöB÷,milral zexitd z` xneyeïéãéøBî Ck øçàå ¥¥§¥¥§©©¨¦¦

áBø÷lyieaydåéñëðì.qix`k lehile mrheple mrxefl miqkpa cearl ¨¦§¨¨
,eiqkpl aexw micixen xvae xvwy xg`l recn :`xnbd dywníé÷Bìå- §¦

cinrp,íìBòì àtBøèBtàlk z` dyriy qix`d lr gwti qetexhet`de ©§¨§¨
:`xnbd zvxzn .melk lehi `le rwxwl zekxvpd zeceardàtBøèBtà©§¨

éðð÷éãì,mpwf `lnzpy milecb miyp`l -,ïðéî÷Bî àìzia oi`y ,xnelk §¦§¨¥Ÿ§¦©
zeidl dvxziy in e`vni `ly itl ,jkl qetexhet` ywal migxeh oic

xac `edy itl ,miphw iqkpl wx `l` ,milecb miyp` iqkpl qetexhet`
:devn

:ieay iqkpl aexw oicixen oica mipic ihxt dnk d`ian `xnbdáø øîà̈©©
éeáL éñëðì ïè÷ ïéãéøBî ïéà ,àðeä,eyxeil ie`xd eaexw `ed m` elit` ¨¥¦¦¨¨§¦§¥¨

àìåoicixenáBø÷enr yxil ie`xd ohwd ly,ïè÷ éñëðìorhi `ny §Ÿ¨§¦§¥¨¨
oerhl lkei `ly xf mc` ecixeiy aehe ,ewlga eltp el` miqkpy onf xg`l

.z`f,ïè÷ éñëðì áBø÷ úîçî áBø÷ àìåeaexw epi` m` elit` ,xnelk §Ÿ¨¥£©¨§¦§¥¨¨
oldle ,eze` oicixen oi` ohwd ly eaexw ly aexw `edy `l` ,ohwd ly

.xaecn ote` dfi`a x`ean
,`ped ax xn`y oey`xd oicd :el` mipicl minrhd z` `xnbd zx`an

,éeáL éñëðì ïè÷ ïéãéøBî ïéàmeyn ,`ed mrhdmiyyegyãéñôî àîìc ¥¦¦¨¨§¦§¥¨¦§¨©§¦
eäìjk meyne .ie`xk dnc`d z` cearl rcei epi`y oeik ,miqkpl ohwd §

.lecb `diy calae xf mc` cixedl ahen

:`ped ax xn`y iyilyd oicd,ïè÷ éñëðì áBø÷ úîçî áBø÷ àìåxaecn §Ÿ¨¥£©¨§¦§¥¨¨
,ànéàî éçàaly a`n eig` `ed en`n eig`y mc` oicixen oi`y ,xnelk §£¥¥¦¨

ly ewlga eltp elld miqkpy df mc` orhi `ny yeygl yiy oeik ,ohwd

.e`a ewlgl dzre ,ohw eze` mr cgia eia`n mze` yxiy en`n eig`
],`ped ax xn`y ipyd oicd,[ïè÷ éñëðì áBø÷ àìåc ,`ed mrhdïåék §Ÿ¨§¦§¥¨¨¥¨

,éçî àìcepi`y oeik ,wifgdy df aexwa zegnl rcei epi` ohwdy ,xnelk §Ÿ¨¥
,ely `edy rceiéúàaexwd `eai -déa é÷eæçàìxnele miqkpa wifgdl - ¨¥§©§¥¥
.eltp ewlgly

dépéî òîL àáø øîà,cenll yi -àðeä áøcîaexw oicixen oi`y xn`y ¨©¨¨§©¦¥¦§©¨
y ,ohw iqkpl micixen wegx mc` la` ,ohw iqkplïé÷éæçî ïéàzlren oi` - ¥©£¦¦

mc` wifgny mipy yely zwfgïè÷ éñëða`ide epnn d`pwy gikedl §¦§¥¨¨
,ely
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.dzLèðe äpèîLz úéòéáMäå áéúëc ïçøk ìò íéLeèð â"ä:FgxM lr Epiid §¦©¨§¨¦§¦§©§¦¦¦§§¤¨§©§¨©§©¨§

.àkìîc àzò÷ôà:KlOd zevn.äLheø íéða íà áéúëc ïzòcî íéLeèø ©§©§¨§©§¨¦§©©¤¤§¦¦©§¨¦§¦¥¨¦¨¨
`NW mi`xi Eid LOrA oF`W mwe `xwC DiWix aizkC diaW `le FYrCn Epiid©§¦©§§Ÿ¦§¨¦§¦¥¥¦§¨§¨¨§©¤¨§¥¦¤Ÿ

zFxiird Ex`Xie odili`n dlFBA Elbi cXEi Lixvan lke mdilr miaiF` E`aïŸ§¦£¥¤§¨¦§¨¤©¦§©¨¥¥¥¤§¦¨£¨£¨

l`ax` ziA onlW cFWM Wi` oi`n oicEcW§¦¥¥¦§©§©¥©§¥

lr dnglOl oi`Ad oiccFWM dngln mFiA§¦§¨¨§§¦©¨¦©¦§¨¨©

`NW mFlWA aWFId mr lr ax`n ici§¥©£¨©©©¥§¨¤Ÿ

z` miccFWe mdipRn gFxal mdA Exdfp¦¨£¨¤¦§©¦§¥¤§§¦¤

EdFnke lMd(bi dinxi)DNEM dcEdi zlbd ©Ÿ§¨¨§¨§¨¨

oi`A mFlW zaiWi KFYn minFlW zlbd̈§¨§¦¦§¦©¨§¥

mBxY l`ax` ziA .xSpckEap mlbd cixgn©£¦¤§¨§©§¤©¥©§¥¦§¥

FA mixzi c"nl s"l` ax`n ziA ozpFdi§¨¨¥©£¨¨¤¨¤§¥¦

FnM(a ryed)oFWl `EdW l`rxfi z` Epri §©£¤¦§§¤¤§

cXEi xn` `wCnE xir oFWl `le drixf§¦¨§Ÿ§¦¦§¨¨©¨

`EddC llMn l`ax` ziA onlW cFWM§©§©¥©§¥¦§©§©

ded dngln mFiA l`ax` ziA e`l `nFi¨©¥©§¥§¦§¨¨£¨

`N`lr m` miafFr dOde mAlA `A KxFn ¤¨¤¨§¦¨§¥¨§¦¥©

`OW aiF`d zb`Cn mdl miklFde mipÄ¦§§¦¨¤¦©£©¨¥¤¨

:mdilr `ai.äLheø:dafrp.ïleëå'tn ¨Ÿ£¥¤¨¨¤¤§¨§¨§¨

:i`n iiEz`l `llkE i`w `iId` DiOwl§©¥©¥¨¨¥§¨¨©£¥©

.ñéøàk íäì ïéîLElHi milrAd E`ai m` ¨¦¨¤§¨¦¦¨Ÿ©§¨¦¦§

iqix` bdpnM zFxitE zFrwxw gaWA EN ¥̀¦§©©§¨¥§¦§©£¦¥

:mFwOd.éåä økNðå æéøæ àzLälFHie ©¨©§¨¨¦§¦§¨£¥§¦

:lMd.økNðå æéøæ íúä eléàcoeikC ©Ÿ§¦¨¨¨¦§¦§¨§¥¨

`YrC` Dl zgp iM zOW FA ErnXW¤¨§¤¥¦¨©¨©©§¨

ErnW `lC `kd la` zgp ixiR EdNEkC§§¥¥¨©£¨¨¨§Ÿ¨§

lFHil `N` zigp DNEkC `YrC` e`l zOW¤¥©©©§¨§¨¨¦¤¨¦

:oigpEn `di zFxiR x`WE dpW lkA qix`M§¨¦§¨¨¨§¨¥§¥¨¦

.BzLà éñëðzFxiR lkF` `EdW bFln iqkp ¦§¥¦§¦§¥§¤¥¥

:DNW oxTdeúBøét ìëàå äaøä àéöBä §©¤¤¤¨¦©§¥§¨©¥
.àòîé÷:DWxiBW F` zOW mcFwàì àä ¦§¨¤¤¥¤¥§¨¨Ÿ
.àéîc`dl oiiEaW iqkpC `d `Ed `vExY ©§¨¥¨¨§¦§¥§¦§¨

:inC dPhw FYW`C.äpè÷dnFzi `idW §¦§§©¨¨¥§©¨¤¦§¨

oiqtFY oiWECiw oi`e dig`e DO` dE`iVdW¤¦¦¨¦¨§©¤¨§¥¦¦§¦

Kkitl mixtFq ixaCn `N` dxFYd on DÄ¦©¨¤¨¦¦§¥§¦§¦¨

:o`nY m` k"rA oE`inA d`vFiàéöBîk §¨§¥§¦§¨¥§¦
.éîc øçà éñëð ìòlk` `le `ivFd m`e ©¦§¥©¥¨¥§¦¦§Ÿ¨©

:qix`M Fl oinW Fz`vFd icMàëîñ àìc §¥¨¨¨¦§¨¦§Ÿ©§¨
.dézòc`OW b`FcC FciA wfgEn `dIW ©§¥¤§¥§¨§¨§¥¤¨

:FA o`nY.ïðaø déì eðéwz:qix`M lFHil §¨¥©¦¥©¨¨¦§¨¦
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:ohTl WilWE Efl miqkPd WilW i`Ce `dC§¨©©§¦©§¨¦§§¦©¨¨

.à÷ðc:WilXd ivg zEzWïðéáäé ©§¨§£¦©§¦©£¦¨
.àzçàìixd zFg`d dzn m` KWtp dOn §©§¨¦¨©§¨¦¥¨¨¨£¥

aFxw oicixFn e`l m`e Efl Dwlg ivg£¦¤§¨¨§¦©¦¦¨

:iEaW iqkpl.à÷ðc CãéàåDl opiadi `l §¦§¥¨§¦¨©§¨Ÿ©£¦¨¨

iqkpl aFxw oicixFn oi`e md ohw lW `OW¤¨¤¨¨¥§¥¦¦¨§¦§¥

:ohw.éàæBç éaî àçà déì àúàKldW ¨¨¨¨¥©¨¦¥¨¥¤¨©

Fl dclie dX` mW `Upe i`fFg ial eia`̈¦§¥¨¥§¨¨¨¦¨§¨§¨

`aE eia` iqkpl cxie o`kl ixn xfge df z ¤̀¤§¨©¨¦§©§¨©§¦§¥¨¦¨

:Fwlg raze dAExn onfl eixg` dføétL ¤©£¨¦§©§¤§¨©¤§©¦
.Cì øîà÷zE`Ox df oi`e LxiMn Fpi`W ¨¨©¨¤¥©¦§§¥¤©¨

owf znizg Ll did `l Llv`n `vIWMW¤§¤¨¨¥¤§§Ÿ¨¨§£¦©¨¨

:owf znizgA z`A eiWkreúà óñBé økiå §©§¨¨¨©£¦©¨¨©©¥¥¤
.åéçàowf inEzg mNEM Eid mdn `vIWMW ¤¨¤§¤¨¨¥¤¨¨£¥¨¨

`lA mlv`n `vIW EdExiMd `l mde§¥Ÿ¦¦¤¨¨¥¤§¨§Ÿ

:owf znizgA `aE owf znizg.àeä Ceçà åàìcE`AW dfl Fl WIW micr mzF` £¦©¨¨¨©£¦©¨¨§©£¨¥¦¤¥§¤¤¨

:mixg` micr WTA F` Lia` oA Fpi`W Ecirie dY` m`iad `Ed in FA oixiMnE mXn¦¨©¦¦¦£¦¥©¨§¨¦¤¥¤¨¦©¥¥¦£¥¦

.ì"à:zlrFY dn ilgC i`Pin i` `Cqg axl ixnàìå éãäñ eúà óBñ óBñ ¨¦§©¦§¨¦¦¨¦©£¥©¤¤¨©£¥§Ÿ
.éãäñî:LzFnM `le izFnM `N`.éãáò àì ézøzEwYWIW zg` EUri Lz`xIn ©§£¥¤¨§¦§Ÿ§§©§¥Ÿ©§¥¦¦§¨§©£©©¤¦§§

:xwW EcirIW mB `N` zn`d Eciri `le EwYWIW oiIC `l EUri `l miYW la £̀¨§©¦Ÿ©£Ÿ©¨¤¦§§§Ÿ¨¦¨¡¤¤¨©¤¨¦¤¤

.ì"à:`Cqg axl `g` `Edd.éñécøtî éì âBìôì:minxM.éðzñeáelW oziA ©©¨§©¦§¨¦§¦¦©§¥¥§¨¦§¨¥¦¨¤
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xMfp `EdW t"r s` 'b sFqA zFgnl rcFi Fpi`C Dil `hiWR `d `niY ike§¦¥¨¨§¦¨¥§¥¥©¦§§©¤¦§¨

`lA k"` 'b lM sFqA d`gn gFMWl ith `Ed zElibxC dxikn icir lF`Wl¦§¥¥§¦¨¦§¦§¥¦§©§¨¨§¨§Ÿ

oicinrOX dOn `pEd ax e`l i`C l"ie oiwifgn oi`C `hiWR `pEd ax©¨§¦¨§¥©£¦¦§§¦©©¨¦©¤©£¦¦

` oinFzi iqkpl qFRFxhFR`opiWiig `l oiwifgn ENit`C oiwifgn oi`C gikFdl oi ©§§¦§¥§¦¥§¦©§¥©£¦¦©£¦©£¦¦Ÿ©§¦¨

on`p m` iM Exxai `l c"aC wifgi `OW¤¨©£¦§Ÿ§¨§¦¦¤¡¨

'b lM sFqA zFgnl rciC mEXn F`¦§¨©¦§§¨

oi` `pEd ax xn`Cn la` ziWixtcM§¦§¦¦£¨¦§¨©©¨¥

mbe zE`Oxl WWFg k"` aFxw oicixFn¦¦¨¥§©¨§©

xnFle aFxwA zFgnl rci `lC Dil zi ¦̀¥§Ÿ¨©¦§§¨§©

oM m` Lwlgl riBd `le ia` lW Ef dcÜ¤¤¨¦§Ÿ¦¦©§¤§§¦¥

oi` KklE zFgnl rci `l iOp ixkpA§¨§¦©¦Ÿ¨©¦§§©¥

xnFle zrcl Fl WIW FnM z"`e oiwifgn©£¦¦§§¤¥¨©©§©

didi ok FnM dxikn icir lF`Wl ixkPl©¨§¦¦§¥¥§¦¨§¥¦§¤

dGW di`x izii` FaFxwl xnFl zrC Fl©©©¦§©§¥§¨¨¤¤

xnF`W xEaq aFxw iAbC l"ie Lwlgl riBd¦¦©§¤§§§§©¥¨¨¤¥

`le dcVd did mdia` lW ixdW zn ¡̀¤¤£¥¤£¦¤¨¨©¨¤§Ÿ

la` dii`x izii` xnFl DiYrC` wiQ ©̀¦©©§¥©©§¥§¨¨£¨
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(egipde d"cFgiPde mId zpicOn hB `iaOd©¥¦¥¦§¦©©¨§¦¦
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qFRFxhFR` ici lr 'it` `nYqnE iEaẄ¦§¨¨£¦©§¥©§

`Yaq `aikW `l i`Ce i`C rnWn `dC§¨©§©§¦©©Ÿ§¦¨©§¨

iwFp i`O`e `Yg`l iqkp lM opiadi ded£¨©£¦¨¨¦§¥§©§¨§©©¥
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éçàa ìáà àaàc éçàa àlà ïøîà àìå ìécâä eléôàå©£¦¦§¦§Ÿ£¨¨¤¨§©¥§©¨£¨§©¥

àlà ïøîà àì énð àaàc éçàå da ïì úéì ànàc§¦¨¥¨¨§©¥§©¨©¦Ÿ£¨¨¤¨

ïøîà àì énð àúòøàáe da ïì úéì ézáa ìáà àúòøàa§©§¨¨£¨§©¥¥¨¨§©§¨¨©¦Ÿ£¨¨

dì úéà àì÷ àcèéò ãéáò ìáà àcèéò ãéáò àìc àlà¤¨§Ÿ¨¦¦§¨£¨¨¦¦§¨¨¨¦¨

àì ànàc éçà àðL àìå àaàc éçà àðL àì àéä àìå§Ÿ¦Ÿ§¨©¥§©¨§Ÿ§¨©¥§¦¨Ÿ

àì àcèéò ãéáò àðL àìå éza àðL àìå àúòøà àðL§¨©§¨¨§Ÿ§¨©¥§Ÿ§¨¨¦¦§¨Ÿ

àéåäc àzáñ àéää ïðézçî àì àcèéò ãéáò àì àðL§¨Ÿ¨¦¦§¨Ÿ©§¦¨©¦©§¨§©§¨

ézøz Cãéà àzøa àãçå éäéà éàazLéà àúða úìz dì̈§©§¨¨¦§§¨¦¦¦§¨¨©§¨¦¨©§¥

éiaà øîà à÷eðé ä÷áLå eäéépéî àãç àáéëL àúða§¨¨§¦¨¨¨¦©§§¨§¨§¨¨©©©¥
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déñëðì eäðéî÷Bð ïè÷ éñëðì áBø÷ ïéãéøBî ïéàå àzáñ©§¨§¥¦¦¨§¦§¥¨¨§¦§§¦§¥

ïè÷ ïéãéøBî ïéàå àzáñ àáéëL àì àîìc à÷eðéc àãéa§¨¨¦¨¦§¨Ÿ§¦¨©§¨§¥¦¦¨¨

àzçàì dì àðéáäé àbìt Ckìä éiaà øîà éeáL éñëðì§¦§¥¨¨©©©¥¦§¨©§¨©£¦¨¨§©§¨

øîà àáø à÷eðéì àtBøèBtà déì ïðéî÷Bî àbìt Cãéàå§¦¨©§¨§¦¨¥©§¨¦¨¨¨¨©

àtBøèBtà déì ïðéî÷Bî àbìôì àtBøèBtà ïðéî÷Bîc Bbî¦§§¦¨©§¨§©§¨§¦¨¥©§¨

éiaà øîà àzáñ àáéëLc eòîL óBñì àbìt Cãéàì§¦¨©§¨§¨§¦§¦¨©§¨¨©©©¥

à÷eðéì déì ïðéáäé àzìéúå àzçàì dì ïðéáäé àzìéz¦§¨©£¦¨¨§©§¨§¦§¨©£¦¨¥¦¨
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÷ñéà øa éøî à÷ðc Cãéàì àtBøèBtà énð ïðéî÷Bî à÷ðãì§©§¨§¦¨©¦©§¨§¦¨©§¨¨¦©¦©

àì déì øîà éì âBìt ì"à éàæBç éaî àçà déì àúà̈¨¥©¨¦¥¨¥§¦¨©¥Ÿ

Cì øîà÷ øétL ì"à àcñç áøc dén÷ì àúà Cì àðòãé̈©§¨¨¨¨§©¥§©¦§¨©¦¨¨©¨
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àøáâc dépéî éìçãå éãäñ éì úéà déì øîà zà deçàc©£©©§¨©¥¦¦©£¥§©£¥¦¥§©§¨

Ceçà åàìc éãäñ éúééà zðà ìéæ déãéãì ì"à àeä àîélà©¦¨§¦¥¦©§§©§¥©£¥§©£

ì"à äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä éëä àðéc ì"à àeä¦¨¨¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

óBñ óBñ déì øîà Cøáçc éîélà ìëìe Cì àðéðééc éëä̈¥©§¦¨¨§¨©¦¥§©§¨¨©¥

eúà óBñì éãáò àì ézøz ì"à éãäñî àìå éãäñ eúà̈©£¥§Ÿ©§£¥©§¥Ÿ©§¥§¨

éðzñeáe éñécøtî énð éì âBìôì ì"à àeä deçàc éãäñ©£¥©£©¦§¦©¦¦©§¥¥§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc `rivn `aa(iriax meil)

eléôàåy xg`l mipy yely dcya wifgd m`ìécâäoeikn ,ohwd ©£¦¦§¦
d`xie oad licbiyk s` ixd ,ohw oad did ef dcya wifgdl ligzdyky
dgni `l jkle eia` ly ef dcy dzidy rcei epi` ,dcya wifgn df mc`y
iqkpl wegx micixen recn ,licbd xy`k dliren dwfgy xn`p m`y .ea

orhie ohwd licbiy xg`l mipy yely ea wifgi `ny eyyg `le ohw
oi` licbdy xg`l mipy yely wifgd m` s`y jkn gken ,eia`n d`pwy

.dwfgl aygp df

:ohw iqkpl aexw micixen mday mipte`a wlgl d`ian `xnbdïøîà àìå§Ÿ£¨¨
,ohw iqkpl aexw micixen oi`yàaàc éçàa àlàly eig` `ed aexwdy - ¤¨§£¥§©¨

oerhl `ed leki ,eia` iqkp z` enr yxei df g`y oeiky ,a`d cvn ohwd

,dyexia ewlgl dltp ef rwxwyànàc éçàa ìáà,m`d cvn eig` -úéì £¨§£¥§¦¨¥
da ïìoeik ,el` miqkp yxiy dprha miqkpa wifgi `ny miyyeg eppi` - ¨¨

eze` micixen jkitle ,eia`n el eltpy miqkpa enr yxei en`n eig` oi`y

.ohwd iqkpl
:sqep weligåy epxn`y dnàaàc éçà,ohwd iqkpl micxei mpi`àì énð §£¥§©¨©¦Ÿ

àúòøàa àlà ,ïøîàly ewlga eltpy ciriy in didi `ly ,zecya - £¨¨¤¨§©§¨¨
,ohwdézáa ìáà,ohwd ly ewlga eltpy miza -da ïì úéìeppi` - £¨§¨¥¥¨¨

mipkydy oeik ,el` miqkp yxi `edy dprha miqkpa wifgi `ny miyyeg
.jk lr ecirie eltp ohwd ly ewlgay mircei

:cer `xnbd dtiqenåy epxn`y dnàúòøàá,aexw micixen oi`àì énð §§©§¨¨©¦Ÿ
àlà ,ïøîàote`aãéáò àìceyr `ly -àãèéò,xnelk ,dwelg xhy - £¨¨¤¨§Ÿ¨¦¦§¨

,miyxeid on cg` lk ly ewlgl ribd dcy efi` xhya azkp `lyìáà£¨
m`àãèéò ãéáò,jk lr dwelg xhy azkp -dì úéà àì÷lew yi - ¨¦¦§¨¨¨¦¨

orhiy yegl oi`e ,`id ely ef dcyy licbiykl ohwl ericeie ,df xhyl
.ef dcy dltp ewlgay cxeid

:`xnbd dgecàéä àìå`l` ,mipekp el` miwelig oi` -éçà àðL àì §Ÿ¦Ÿ§¨£¥
,ànàc éçà àðL àìå àaàcs`e ,ohw iqkpl micixen oi` mdipy z` §©¨§Ÿ§¨£¥§¦¨

miqkpy orhi `ny miyyeg mewn lkn ,eia` z` yxei epi` en`n eig`y

`ede ,mn` el dqipkdy beln iqkp eid ,zny iptl a`d zwfga eidy el`
ly beln iqkp zexit lke`y lra oick odizexit z` lk`e mda wifgd
ly miivga `ed mb dkf ,m`d mb dzn eixg`le ,znyn dzre ,ezy`

oke .mn` z` eyxi mdipyy oeikn ,miqkpdàðL àìå àúòøà àðL àìŸ§¨©§¨¨§Ÿ§¨
,ézarci `ly yeygl yi mizaa mby meyn ,aexw micixen oi` mizal s` ¨¥

.oick `ly mda wifgdl aexwd `eaie ,elld mizad z` yxiy ohwdåokàì §Ÿ
,àãèéò ãéáò àì àðL àì ,àãèéò ãéáò àðLmixwnd lkaïðézçî àì §¨¨¦¦§¨Ÿ§¨Ÿ¨¦¦§¨Ÿ©§¦¨

.ohwd iqkpl aexw micixen oi` -
:miqkpd oic dn ,lecbe ohw yxei yie ,zn m` wtq yiy ieaya dpc `xnbd

àúða úìz dì àéåäc ,àzáñ àéää,zepa yely dl eidy -éàázLéà ©¦©§¨§©§¨¨§¨§¨¨¦§§©
àzøa àãçå éäéàe ,dizepan zg` mr `zaqd ziaype -ézøz Cãéà ¦¦©£¨§©¨¦¨©§¥

àúða,ex`ypy zepad izye -à÷eðé ä÷áLå eäéépéî àãç àáéëLdzn - §¨¨§¦¨£¨¦©§§¨§¨§¨
.ohw oa dixg` dxi`yde odn zg`ãéáòð éëéä éiaà øîàmr dyrp dn - ¨©©©¥¥¦©£¦

,dzn e` zniiw m` mircei eppi`y ,ziaypy `zaqd iqkpeäðéî÷Bìm` - §¦§
cinrpéñëðì`zaqdàúçàc àãéaoax zrcke ,o`k dx`ypy dza cia - §¦§¥¦¨©£¨¨

yegl yi `ld ,ieay iqkpl aexw micixeny (:gl) l`ilnb oa oernyàîìc¦§¨
àáéëLd dzn -,àzáñon yilyy `vnpe ,dizepa zyely deyxie §¦¨©§¨

,dzaypy zad mb dzny e` ,dzny zad ly ohwd oal mikiiy miqkpd
,`zaqd iqkpn ivg ohwd yxiy `vnpe.ïè÷ éñëðì áBø÷ ïéãéøBî ïéàå§¥¦¦¨§¦§¥¨¨

xn`p m`ecdéñëðì eäðéî÷Bðà÷eðéc àãéacia miqkpd z` cinrpy - §¦§§¦§¥¦¨¦¨
yeygl yi `ld ,ohwd oad,àzáñ àáéëL àì àîìcz` ohwd yxi `le ¦§¨Ÿ§¦¨©§¨

,diqkpa ewlgåixdy ,aexw zxeza ecixedl oi`éñëðì ïè÷ ïéãéøBî ïéà §¥¦¦¨¨§¦§¥
.éeáL̈

àbìt ,Ckìä ,éiaà øîà,miqkpdn ivg -àúçàì dì àðéáäémipzep - ¨©©©¥¦§¨©§¨©£¦¨¨©£¨¨
iqkpn ivg zyxei `id ixd ,dzae `zaqd ezn m`y ,jytp dnn zeg`l

diqkpl zcxeie ,`zaqd ly daexw `id ixd ,odizy ezn `l m`e ,`zaqd
,ieay iqkpl cxeid aexw oicnàbìt Cãéàå,miqkpd ly ipyd ivgd lre - §¦¨©§¨

,à÷eðéì àtBøèBtà déì ïðéî÷Bîjka ohwd cia mze` micinrn ,xnelk §¦©¥©§¨¦¨
z` ohwl ozepe ,qix`k miqkpl cxeiy qetexhet` cia ewlg z` micinrny

.epnn qpxtziy ick zeqix`d wlg
àbìôì àtBøèBtà ïðéî÷Bîc Bbî ,øîà àáømicinrny jezn - ¨¨¨©¦§§¦©©§¨§©§¨

,`zaqd iqkp ly ivgl qetexhet`àtBøèBtà déì ïðéî÷BîmbCãéàì §¦©¥©§¨§¦¨

àbìt.ipyd ivgl - ©§¨
àáéëLc eòîL óBqìd dzny -,àzáñdza mb dzn m` erny `l la` §¨§¦§¦¨©§¨

.dnr ziaypyàzìéz ,éiaà øîà,`zaqd iqkpn yily -dì ïðéáäé ¨©©©¥¦§¨©£¦¨¨
àúçàì`zaqd iqkpn dyxi i`ceay wlgd edfy oeik ,dzeg`l mipzep - ©£¨¨
,dznyàzìéúå,xg` yilye -à÷eðéì déì ïðéáäéedfy ohwl mipzep - §¦§¨©£¦¨¥¦¨

iqkpn yily dyxiy dznd en` z` yxei `ed ixdy ,dyexia ewlg
,`zaqdàzìéz Cãéàå`edy `zaqd iqkpn xg`d yilyd jezne - §¦¨¦§¨

,dnr ziaypy zad ly dwlgà÷ðc ïðéáäédfd yilyd ly eivg mipzep - ©£¦©©§¨
miqkpd lkn ziyiy `edy,àúçàìcxil zekf dl yi ote` lkay oeik ©£¨¨

ziyiy `edy dwlgn ivg `id zyxei ,ziaypy zad dzn m` ,df wlgl

cxeid aexw oick diqkpl zcxei `id ixd ,dzn `l m`e ,`zaqd iqkpn
,ieay iqkplà÷ðc Cãéàå,ipyd eivgle -à÷eðéì àtBøèBtà déì ïðéî÷Bî §¦¨©§¨§¦©¥©§¨¦¨

,zeg`d cia ecinrdl xyt` i`y oeik ,ohwd xear qetexhet` micinrn -

aexw micixen oi`e ohwd yxei ef ziyiye ,dieayd zeg`d dzn `ny
oi`e ,zeg`d dzn `l `ny ,ohwd cia ecinrdl xyt` i` mbe ,ohw iqkpl

.ieay iqkpl ohw micixen

à÷ðãì àtBøèBtà íé÷Bîc Bbî ,øîà àáømicinrny jezn - ¨¨¨©¦§¦©§¨§©§¨
,`zaqd iqkpn ziyiyl qetexhet`Cãéàì àtBøèBtà énð ïðéî÷Bî§¦©©¦©§¨§¦¨

à÷ðc.zeg`l mipzep oi`e miqkpd on dipyd ziyiyl - ©§¨
iqkpa enr welgl dvexe ipelt ly eig` `edy orehy mc`a dpc `xnbd
g`d dkef m`d `xnbd dpc cer .di`xd `iadl lhen in lr ,znd mdia`

:elld miqkpa eig` giaydy gaya mb

enyy mc`àçà déì àúà ,÷ñéà øa éøî,eig` eil` ribd -îmewn ¨¦©¦©¨¨¥©¨¦
enyy,éàæBç éaz` dclie ,dy` my `ype ,myl wqi` mdia` jldy itl ¥¨¥

eig` `a dzre ,eia` iqkpl cxie enewnl xfge my did epa ixne ,g` eze`

eéì âBìt déì øîà,eyxei ip` mby itl ,znd epia` iqkpa inr welg -øîà ¨©¥§¦¨©
déì,wqi` xa ixnCì àðòãé àì.jxikn ippi` -àúàg`d `a -dén÷ì ¥Ÿ¨©§¨¨¨¨§©¥

àcñç áøc,eizeprh z` orhedéì øîà,g` eze`l `cqg axøétLahid - §©¦§¨¨©¥©¦
Cì øîà÷onfay itl ,ef dprha i`nx eppi`e jxikn epi`y wqi` xa ixn ¨¨©¨

jnn cxtpy,owf znizg mr eiptl z`a dzre ,owf znizg `la jipt eid
epivny enkesqei ig`amzcixia edeybtyk sqei z` exikd `ly

,mixvnløîàpL(g an ziy`xa),'eäøkä àì íäå åéçà úà óñBé økiå' ¤¤¡©©©¥¥¤¤¨§¥Ÿ¦¦ª
ãnìî,mig`d edexikd `ly dn -àöiLdidyk mnrn cxtpy -àìa §©¥¤¨¨§Ÿ

àáe ,ï÷æ úîéúçdid ,zrk enr eybtpyke -,ï÷æ úîéúça`l jkitle £¦©¨¨¨©£¦©¨¨
.edexikddéì øîà,g` eze`l `cqg axéãäñ ézééà ìéæmicr `ade jl - ¨©¥¦©§¥©£¥

zà deçàc,eig` jpdy -déì øîà,`cqg axl g` eze`éãäñ éì úéà- ©£©©§¨©¥¦¦©£¥
micr il yiåc meyn ,eig` ip`y cirdl `eal mivex mpi`dépéî éìçã- §¨£¥¦¥

oeik ,ecbpk cirdl md mi`xiàeä àîélà àøáâcmil` mc` ixn eze` - §©§¨©¦¨
.epnn md miyyege `eddéì øîà`cqg axdéãéãì,wqi` xa ixnl -ìéæ ¨©¥§¦¥¦

zðàe ,dz` jl -éãäñ ézééà,jixack eciriy micr `ade -Ceçà åàìc ©§§©§¥©£¥§©£
àeä,jig` epi` epiptl `ay df eze`y -déì øîàaxl wqi` xa ixn ¨©¥

ike ,`cqg,éëä àðécilry`ed oicd `lde ,ixack eciriy micr `iadl ¦¨¨¦
y oenn wtq lka,äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä`ivedl `ay g`d o`ke ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

,di`x `iadl eilr ea wfgen ip`y oenn ipnndéì øîàixnl `cqg axxa ¨©¥
,wqi`Cì àðéðééc éëä,jl oicd `ed jk -Cøáçc éîélà ìëìelkle - ¨¦©§¦¨¨§¨©¦¥§©§¨

eciriy micr `iadl mkilr ,mkcbp cirdl mi`xiy oeiky ,minil`d jixag
.mkzenkdéì øîà,micr `ia`y jka zlrez dn ,wqi` xa ixnóBñ óBñ ¨©¥

,ipnn md mi`xiy oeikéãäñ eúàmicrd e`eai -éãäñî àìåeciri `le - ¨©£¥§Ÿ©§£¥
,ig` epi`y izprh itk ecirie exwyi `l` g`d orhy enkdéì øîàax ¨©¥

c meyn ,xwy eciriy miyyeg ep` oi` ,`cqgéãáò àì ézøzmicrd oi` - ©§¥Ÿ¨§¥
dn itk cirdl e`eai `ly mb ,zeleer izy jz`xin zeyrl miceyg
ewzyi xzeid lkl `l` ,jig` epi`y xwy eciriy mbe ,zn`d mirceiy

.g`d ixack eciri `ny cirdl mz`ada zlrez yi okle ,eciri `le

éãäñ eúà óBñìecirdeàeä deçàc.eig` `ed ok`y -déì øîàeze` §¨©£¥©£©¨©¥
,`cqg axl g`énð éì âBìôìmb inr welgi -éñécøtîminxk -éðzñeáe ¦§¦©¦¦©§¥¥§¨¥

zepli` ly mipb -ìúLc,migayen mdy zenk miivg il ozie ,mgiayde §¨©
déì øîà,`cqg axøétLahid -,Cì øîà÷meynïðúca"a) dpyna ¨©¥©¦¨¨©¨¦§©

m`y ,miyxei iabl (:bnwçépäzndeçéaLäå ,íépè÷e íéìBãb íéða ¦¦©¨¦§¦§©¦§¦§¦
òöîàì eçéaLä ,íéñëpä úà íéìBãbmiphwd miwlege ,deya mlekl - §¦¤©§¨¦¦§¦¨¤§©
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צג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc `rivn `aa(iriax meil)

eléôàåy xg`l mipy yely dcya wifgd m`ìécâäoeikn ,ohwd ©£¦¦§¦
d`xie oad licbiyk s` ixd ,ohw oad did ef dcya wifgdl ligzdyky
dgni `l jkle eia` ly ef dcy dzidy rcei epi` ,dcya wifgn df mc`y
iqkpl wegx micixen recn ,licbd xy`k dliren dwfgy xn`p m`y .ea

orhie ohwd licbiy xg`l mipy yely ea wifgi `ny eyyg `le ohw
oi` licbdy xg`l mipy yely wifgd m` s`y jkn gken ,eia`n d`pwy

.dwfgl aygp df

:ohw iqkpl aexw micixen mday mipte`a wlgl d`ian `xnbdïøîà àìå§Ÿ£¨¨
,ohw iqkpl aexw micixen oi`yàaàc éçàa àlàly eig` `ed aexwdy - ¤¨§£¥§©¨

oerhl `ed leki ,eia` iqkp z` enr yxei df g`y oeiky ,a`d cvn ohwd

,dyexia ewlgl dltp ef rwxwyànàc éçàa ìáà,m`d cvn eig` -úéì £¨§£¥§¦¨¥
da ïìoeik ,el` miqkp yxiy dprha miqkpa wifgi `ny miyyeg eppi` - ¨¨

eze` micixen jkitle ,eia`n el eltpy miqkpa enr yxei en`n eig` oi`y

.ohwd iqkpl
:sqep weligåy epxn`y dnàaàc éçà,ohwd iqkpl micxei mpi`àì énð §£¥§©¨©¦Ÿ

àúòøàa àlà ,ïøîàly ewlga eltpy ciriy in didi `ly ,zecya - £¨¨¤¨§©§¨¨
,ohwdézáa ìáà,ohwd ly ewlga eltpy miza -da ïì úéìeppi` - £¨§¨¥¥¨¨

mipkydy oeik ,el` miqkp yxi `edy dprha miqkpa wifgi `ny miyyeg
.jk lr ecirie eltp ohwd ly ewlgay mircei

:cer `xnbd dtiqenåy epxn`y dnàúòøàá,aexw micixen oi`àì énð §§©§¨¨©¦Ÿ
àlà ,ïøîàote`aãéáò àìceyr `ly -àãèéò,xnelk ,dwelg xhy - £¨¨¤¨§Ÿ¨¦¦§¨

,miyxeid on cg` lk ly ewlgl ribd dcy efi` xhya azkp `lyìáà£¨
m`àãèéò ãéáò,jk lr dwelg xhy azkp -dì úéà àì÷lew yi - ¨¦¦§¨¨¨¦¨

orhiy yegl oi`e ,`id ely ef dcyy licbiykl ohwl ericeie ,df xhyl
.ef dcy dltp ewlgay cxeid

:`xnbd dgecàéä àìå`l` ,mipekp el` miwelig oi` -éçà àðL àì §Ÿ¦Ÿ§¨£¥
,ànàc éçà àðL àìå àaàcs`e ,ohw iqkpl micixen oi` mdipy z` §©¨§Ÿ§¨£¥§¦¨

miqkpy orhi `ny miyyeg mewn lkn ,eia` z` yxei epi` en`n eig`y

`ede ,mn` el dqipkdy beln iqkp eid ,zny iptl a`d zwfga eidy el`
ly beln iqkp zexit lke`y lra oick odizexit z` lk`e mda wifgd
ly miivga `ed mb dkf ,m`d mb dzn eixg`le ,znyn dzre ,ezy`

oke .mn` z` eyxi mdipyy oeikn ,miqkpdàðL àìå àúòøà àðL àìŸ§¨©§¨¨§Ÿ§¨
,ézarci `ly yeygl yi mizaa mby meyn ,aexw micixen oi` mizal s` ¨¥

.oick `ly mda wifgdl aexwd `eaie ,elld mizad z` yxiy ohwdåokàì §Ÿ
,àãèéò ãéáò àì àðL àì ,àãèéò ãéáò àðLmixwnd lkaïðézçî àì §¨¨¦¦§¨Ÿ§¨Ÿ¨¦¦§¨Ÿ©§¦¨

.ohwd iqkpl aexw micixen oi` -
:miqkpd oic dn ,lecbe ohw yxei yie ,zn m` wtq yiy ieaya dpc `xnbd

àúða úìz dì àéåäc ,àzáñ àéää,zepa yely dl eidy -éàázLéà ©¦©§¨§©§¨¨§¨§¨¨¦§§©
àzøa àãçå éäéàe ,dizepan zg` mr `zaqd ziaype -ézøz Cãéà ¦¦©£¨§©¨¦¨©§¥

àúða,ex`ypy zepad izye -à÷eðé ä÷áLå eäéépéî àãç àáéëLdzn - §¨¨§¦¨£¨¦©§§¨§¨§¨
.ohw oa dixg` dxi`yde odn zg`ãéáòð éëéä éiaà øîàmr dyrp dn - ¨©©©¥¥¦©£¦

,dzn e` zniiw m` mircei eppi`y ,ziaypy `zaqd iqkpeäðéî÷Bìm` - §¦§
cinrpéñëðì`zaqdàúçàc àãéaoax zrcke ,o`k dx`ypy dza cia - §¦§¥¦¨©£¨¨

yegl yi `ld ,ieay iqkpl aexw micixeny (:gl) l`ilnb oa oernyàîìc¦§¨
àáéëLd dzn -,àzáñon yilyy `vnpe ,dizepa zyely deyxie §¦¨©§¨

,dzaypy zad mb dzny e` ,dzny zad ly ohwd oal mikiiy miqkpd
,`zaqd iqkpn ivg ohwd yxiy `vnpe.ïè÷ éñëðì áBø÷ ïéãéøBî ïéàå§¥¦¦¨§¦§¥¨¨

xn`p m`ecdéñëðì eäðéî÷Bðà÷eðéc àãéacia miqkpd z` cinrpy - §¦§§¦§¥¦¨¦¨
yeygl yi `ld ,ohwd oad,àzáñ àáéëL àì àîìcz` ohwd yxi `le ¦§¨Ÿ§¦¨©§¨

,diqkpa ewlgåixdy ,aexw zxeza ecixedl oi`éñëðì ïè÷ ïéãéøBî ïéà §¥¦¦¨¨§¦§¥
.éeáL̈

àbìt ,Ckìä ,éiaà øîà,miqkpdn ivg -àúçàì dì àðéáäémipzep - ¨©©©¥¦§¨©§¨©£¦¨¨©£¨¨
iqkpn ivg zyxei `id ixd ,dzae `zaqd ezn m`y ,jytp dnn zeg`l

diqkpl zcxeie ,`zaqd ly daexw `id ixd ,odizy ezn `l m`e ,`zaqd
,ieay iqkpl cxeid aexw oicnàbìt Cãéàå,miqkpd ly ipyd ivgd lre - §¦¨©§¨

,à÷eðéì àtBøèBtà déì ïðéî÷Bîjka ohwd cia mze` micinrn ,xnelk §¦©¥©§¨¦¨
z` ohwl ozepe ,qix`k miqkpl cxeiy qetexhet` cia ewlg z` micinrny

.epnn qpxtziy ick zeqix`d wlg
àbìôì àtBøèBtà ïðéî÷Bîc Bbî ,øîà àáømicinrny jezn - ¨¨¨©¦§§¦©©§¨§©§¨

,`zaqd iqkp ly ivgl qetexhet`àtBøèBtà déì ïðéî÷BîmbCãéàì §¦©¥©§¨§¦¨

àbìt.ipyd ivgl - ©§¨
àáéëLc eòîL óBqìd dzny -,àzáñdza mb dzn m` erny `l la` §¨§¦§¦¨©§¨

.dnr ziaypyàzìéz ,éiaà øîà,`zaqd iqkpn yily -dì ïðéáäé ¨©©©¥¦§¨©£¦¨¨
àúçàì`zaqd iqkpn dyxi i`ceay wlgd edfy oeik ,dzeg`l mipzep - ©£¨¨
,dznyàzìéúå,xg` yilye -à÷eðéì déì ïðéáäéedfy ohwl mipzep - §¦§¨©£¦¨¥¦¨

iqkpn yily dyxiy dznd en` z` yxei `ed ixdy ,dyexia ewlg
,`zaqdàzìéz Cãéàå`edy `zaqd iqkpn xg`d yilyd jezne - §¦¨¦§¨

,dnr ziaypy zad ly dwlgà÷ðc ïðéáäédfd yilyd ly eivg mipzep - ©£¦©©§¨
miqkpd lkn ziyiy `edy,àúçàìcxil zekf dl yi ote` lkay oeik ©£¨¨

ziyiy `edy dwlgn ivg `id zyxei ,ziaypy zad dzn m` ,df wlgl

cxeid aexw oick diqkpl zcxei `id ixd ,dzn `l m`e ,`zaqd iqkpn
,ieay iqkplà÷ðc Cãéàå,ipyd eivgle -à÷eðéì àtBøèBtà déì ïðéî÷Bî §¦¨©§¨§¦©¥©§¨¦¨

,zeg`d cia ecinrdl xyt` i`y oeik ,ohwd xear qetexhet` micinrn -

aexw micixen oi`e ohwd yxei ef ziyiye ,dieayd zeg`d dzn `ny
oi`e ,zeg`d dzn `l `ny ,ohwd cia ecinrdl xyt` i` mbe ,ohw iqkpl

.ieay iqkpl ohw micixen

à÷ðãì àtBøèBtà íé÷Bîc Bbî ,øîà àáømicinrny jezn - ¨¨¨©¦§¦©§¨§©§¨
,`zaqd iqkpn ziyiyl qetexhet`Cãéàì àtBøèBtà énð ïðéî÷Bî§¦©©¦©§¨§¦¨

à÷ðc.zeg`l mipzep oi`e miqkpd on dipyd ziyiyl - ©§¨
iqkpa enr welgl dvexe ipelt ly eig` `edy orehy mc`a dpc `xnbd
g`d dkef m`d `xnbd dpc cer .di`xd `iadl lhen in lr ,znd mdia`

:elld miqkpa eig` giaydy gaya mb

enyy mc`àçà déì àúà ,÷ñéà øa éøî,eig` eil` ribd -îmewn ¨¦©¦©¨¨¥©¨¦
enyy,éàæBç éaz` dclie ,dy` my `ype ,myl wqi` mdia` jldy itl ¥¨¥

eig` `a dzre ,eia` iqkpl cxie enewnl xfge my did epa ixne ,g` eze`

eéì âBìt déì øîà,eyxei ip` mby itl ,znd epia` iqkpa inr welg -øîà ¨©¥§¦¨©
déì,wqi` xa ixnCì àðòãé àì.jxikn ippi` -àúàg`d `a -dén÷ì ¥Ÿ¨©§¨¨¨¨§©¥

àcñç áøc,eizeprh z` orhedéì øîà,g` eze`l `cqg axøétLahid - §©¦§¨¨©¥©¦
Cì øîà÷onfay itl ,ef dprha i`nx eppi`e jxikn epi`y wqi` xa ixn ¨¨©¨

jnn cxtpy,owf znizg mr eiptl z`a dzre ,owf znizg `la jipt eid
epivny enkesqei ig`amzcixia edeybtyk sqei z` exikd `ly

,mixvnløîàpL(g an ziy`xa),'eäøkä àì íäå åéçà úà óñBé økiå' ¤¤¡©©©¥¥¤¤¨§¥Ÿ¦¦ª
ãnìî,mig`d edexikd `ly dn -àöiLdidyk mnrn cxtpy -àìa §©¥¤¨¨§Ÿ
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éì ïácæî àì déãeçìaiigziy ok m`e .xeknl leki ipi` cegl mixny - §¥Ÿ¦§§©¦

dpewa o`k xaecn oi` :`xnbd daiyn .wwefn ony bel d`n dpewl zzl

`l` ,mixg`l xeknl dvexd ipeepgdéì àçéðc ,ïðé÷ñò úéaä ìòáa§©©©©¦©§¦¨§¦¨¥
àìéöa.ony zegt lawl gweld mikqn okle ,onyd zelilva el gp - §¦¨

:`xnbd zl`eydéì àîéìå,xkenl dpewd ziad lra el xnel leki ixde - §¥¨¥
éì úìçà éìeçà éì úéáøò àìcîmixnyd z` il zaxir `ly dfn - ¦§Ÿ¨§¦¦©¥©£¦¦

bel d`n il ozil dz` aiig ok m`e ,mdilr il zlgny jzrc zilib ,onya
:`xnbd zayiin .wwefn onyäãeäé éaøeixac z` xn`déîòèì- ©¦§¨§©§¥

,ezhiyläléçî déì úéìc,dlign ly ef `xaq xaeq epi`y -ïðúc §¥¥§¦¨¦§©
,(:fr a"a) dpynaBì øëîdpewlãîvä úà,mixeeyd ly lerd -øëî àì ¨©¤©¤¤Ÿ¨©

ø÷aä úà Bìm` oke .dxikna millkp mnvr mixeeyd oi` -úà Bì øëî ¤©¨¨¨©¤
íéîcä ,øîBà äãeäé éaø .ãîvä úà Bì øëî àì ,ø÷aä[sqkd-] ©¨¨Ÿ¨©¤©¤¤©¦§¨¥©¨¦

,ïéòéãBîzxxane .dxikna llkp xwad s` ,cnvd xknyk minrte ¦¦
,dpyndãöék,dpynd zx`an .mincd epl miricenBì øîàdpewd ¥©¨©
,xkenlãîvä ïéàL òeãé øácä ,'æeæ íéúàîa Ecîö éì øBëî'ecal xknp §¦¦§§§¨©¦©¨¨¨©¤¥©¤¤

,æeæ íéúàîa`ed mb xkende ,xwad z` mb zepwl oiekzdy i`ce jkitl §¨©¦
.jkl oiekzd,äéàø íéîcä ïéà ,íéøîBà íéîëçåezpeeky okziy meyn ©£¨¦§¦¥©¨¦§¨¨

zrca x`eane .mincd zxzi lr xkenl lgen `ede ,cnvd z` wx zepwl
`lyk o`k s` okle ,legnl ezpeek mzqd ony mixne` oi`y ,dcedi iax

.dpewl yxtdd lr legnl ezpeek oi` ,onya mixny xkend axir

:dpyna minkg zrc z` x`ane iia` jiynnáøòì øeñà íéîëç éøáãì§¦§¥£¨¦¨§¨¥
ìa÷î àìc àîòè eðééäå ,íéøîLmeyn ,mixny dvgne bel gweld eilr §¨¦§©§©§¨§Ÿ§©¥

déì øîàc,xkenl dpewdCì éøL äåä éî ,éáeøòì úéòa éàziid eli` - §¨©¥¦¨¥§¨¥¦£¨¨¥¨
,jl xzen did m`d ,onya mixny il axrl dvexénð àzLäzaxir `lyk ©§¨©¦

,il mzzl dvex dz`e mixny ilàðìéa÷î àìoz `l` ,jnn lawn ipi` - Ÿ§©¥§¨
.wwefn ony bel d`n il

:zwelgnd inrha iia` ly exe`ia lr `xnbd dywnàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
àøazñî àëtéà ,äaøcà ,éiaàìzwelgnd inrhy xazqn `ld - §©©¥©§©¨¦§¨¦§©§¨

y ,jtidl md dpynaàîòè eðééäå ,íéøîL áøòì øzeî íéîëç éøáãì§¦§¥£¨¦¨§¨¥§¨¦§©§©§¨
ìa÷î àìcmeyn ,mixnyd z` dpewd eilrdéì øîàc,xkenl dpewd §Ÿ§©¥§¨©¥

éì záøò àìcîjl xzen didy s` onya mixnyéì úéìçà éìeçà- ¦§Ÿ¨©§§¦©¥©£¦¦
,wwefn ony bel d`n il zzl dz` aiige ,mdilr il zlgny jzrc zilib

eìa÷îc àîòè eðééäå ,íéøîL áøòì øeñà äãeäé éaø éøáãìeilr §¦§¥©¦§¨¨§¨¥§¨¦§©§©§¨¦§©¥
meyn ,mixny dvgne bel gwelddéì øîàc,dpewl xkendéòa éà §¨©¥¦¨¥

Cì éáeøòì éì éøL àì ,éáeøòì,onya mixny jl axrl dvx` m` ixd - §¨¥Ÿ¨¥¦§¨¥¨
,xeq` df ixdy ,leki ipi`zìa÷î àì éìea÷bel jilr lawz `l mb m`e - ©¥Ÿ§©§©§

xekn` `ly i`cee ,ef dxikna llk geex il oi`y `vnp ,mixny dvgne
mixne` dheyl ixdy ,df ote`a'éøwéà àøbz ïéaæå ïBáæ'xekne ,dpw - §§©¥©¨¨¦§¥

lawl jixv `edy rcei dpewdy i`ce ok m`e .'xgeq' jl e`xwie ,geex `ll

.mixny dvgne bel eilr
mipirxbd zleqt mdy ,mihwtd oic z` zx`and `ziixa `xnbd d`ian

:onyd ipt lr mitvdàðz,`ziixa epipy -,ãé÷ônä ãçàå ç÷Blä ãçà ¨¨¤¨©¥©§¤¨©©§¦
dey mpicìoipr.íéè÷t:`xnbd zxxaníéè÷ôì éàîdeyd oicd edn - §§¨¦©¦§¨¦

.mihwt oiprl mdaàîéìéày xn`p m` -éëéä ékenk -ç÷Bìczepwl `ad ¦¥¨¦¥¦§¥©
ìa÷î àìeilr,íéè÷tmb ok ,mihwt `ll ony el zzl xkend aiige Ÿ§©¥§¨¦

ìa÷î àì énð ãé÷ôîeilr,íéè÷t`ll ony el xifgdl xneyd aiige ©§¦©¦Ÿ§©¥§¨¦
oky ,okzi df oi` .mihwtdéì àîéìå,ciwtnl xneydãéáòéà éàî Cè÷t §¥¨¥¦§¨©¤¡¦

eäìe .mdl dyr` dne ,md jly eay mihwtde ,jly onyd edf -àlà §¤¨
y ,jk x`al xn`pìa÷î ãé÷ôîc éëéä ékeilr,íéè÷tdxfg gwel `ede ¦¥¦§©§¦§©¥§¨¦

jk ,eihwt mr epny z`ìa÷î énð ç÷Bìeilr,íéè÷tzzl xkend i`yxe ¥©©¦§©¥§¨¦
oky ,okzi df oi` .mihwt mr ony eléîe[m`d-]ìa÷îeilr,íéè÷t ç÷Bì ¦§©¥¥©§¨¦

eøîà àì ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúäåcqtd `diy minkgøeëò ïîL §¨©§¨©¦§¨¥Ÿ¨§¤¤¨
,mihwtd zngnåéìò ìa÷î ç÷Bì éøäL ,ãáìa øëBîì àlàwxâBì ¤¨©¥¦§¨¤£¥¥©§©¥¨¨

,íéè÷t àìa ,íéøîL äöçîex`eane .wwefn ony gwell ozil yie ¤¡¨§¨¦§Ÿ§¨¦
`ed mihwtd zngn cqtdde gweld lr `ed mixnyd zngn cqtddy
ixdy ,gwell ciwtn oia `ziixad dzeeyd dn oiprl ok m` dywe .xkenl

.mihwt eilr lawn epi` gwele ,mihwt eilr lawn ciwtny i`ce
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdey gweld oicy dx`iay `ziixad - Ÿ©§¨¨

ote`a zxacn ,mihwt eilr lawny ,ciwtnd oicldéì áéäécgweld §¨¦¥
xkenldépéî ìé÷L à÷å ,éøLúa éæeæonyd z` epnn lhepe -ék ,ïñéða ¥§¦§¥§¨¨¦¦¥§¦¨¦

éøLúc äcîaxerny meyn lef onyd f`y ,ixyz ly mincd xry itl - ¦¨§¦§¥
`ed lhep onyd z`y s`] mihwt eilr lawn gweld df ote`ae ,mihwt mr

e ,[oqipaàäeilr lawn epi` gwely dcedi iax x`ia day `ziixad - ¨
ote`a zxacn ,mihwtdéì áéäécxkenl gweldìé÷L à÷å ,ïñéða éæeæ §¨¦¥¥§¦¨§¨¨¦

dépéîonyd z`ïñéðc äcî ék ,ïñéðaonyd eay ,oqip ly xryd itl - ¦¥§¦¨¦¦¨§¦¨
ezrc ,mzq ony xken e` dpewy ine ,wwcfdl mipnyd ewitqd xaky xwi

:mihwt eilr lawn gweld oi` okle ,wwefn onyl

äðùî

mewnl mewnn oecwtd z` xiardy xney ly epic z` zx`an epizpyn
:xaypeíB÷î íéìòa dì eãçé àìå ,Bøéáç ìöà úéáç ãé÷ônä`l - ©©§¦¨¦¥¤£¥§Ÿ¦£¨§¨¦¨

mye ziagd jxevl mieqn mewn mdl li`yiy ,xneydn milrad eywa
,zgpen `dzdìèìèå,ziagd z` xneydäøazLðå,qpe`a ziagdíà §¦§§¨§¦§©§¨¦

Bãé CBzî,dlhlhy zra ,xneyd ly,äøaLðdid dlhlhy dne ¦¨¦§§¨
,BkøBöì,da ynzydl zpn lráéiçlehlhd did m` j` ,mlyl §§©¨
,dkøBöìdxaype myn dxiarde xayidl dlelry mewna zgpen dzidy §§¨

,dlhlhy onfaøeète .mlylníà`l` ,eci jezn dxayp `ldçéðäMî ¨¦¦¤¡¦¨
xnzynd mewna,äøaLðy `ed oicdïéadlhlh m`BkøBöìeïéam` ¦§§¨¥§§¥

dlhlh.øeèt ,dkøBöì§§¨¨
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בבא מציעא. פרק שלישי - המפקיד דף מ עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



צז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc `rivn `aa(iying meil)

:ef dxikna dcedi ax ly geexd did dn `xnbd zx`anìcàzéLå ïéúìz ©§¨¦§¦¨
xkny mipey`xd mifekd dyye miyly leh -àzéLa,fef dyya - §¦¨

,ziaga eidy mifek dpenye mirax` jezn dfe ,ziagd z` dpw df xignay
øñéøz eäì eLtmirlea mipwpwdy x`azpe .mifek xyr mipy ex`yp - ¨§§¥©

ok m` ,oiidn ziyiyéúeúL àéðîz ìccer mifekd xyr mipyn leh - ©§©§¨§¥
,ziagd ziyiy mdy ,mifek dpenyeäì eLtex`yp -äòaøàedfe ,mifek ¨§©§¨¨

.dcedi ax ly geexd

:`xnbd zl`eyúeúL ìò øúBé økzNé ìà økzNnä ,ìàeîL øîàäå§¨¨©§¥©¦§©¥©¦§©¥¥©§
dcedi ax xkzyd recne ,ziyiy xkzydl xzeny rnyne ,[ziyiy-]

:`xnbd daiyn .ziyiyn zegtàiøîLe éôìeb àkéàgeex mb yi - ¦¨§¥§¨©¨
:`xnbd zl`ey .mixnyde envr owpwd zxiknaéôè déì Léôð ,éëä éà¦¨¦¨¦¥§¥

úeúMî.dcedi ax z`f dyr j`ide ,ziyiyn xzei `ed geexdy `vnp - ¦§
:`xnbd zayiindéçøè àkéà,dcedi ax ly gxehd inc z` yi -éîãe ¦¨¦§¥§¥

àúééðæøaeliaya fixkn didy ,fexkl dcedi ax mliyy mincd z` mbe - ©§©§¨¨
:l`eny ixack ,ziyiy did geexd seqaly ixd .ezxegq lr

:dpyna epipy,['eëå] íéøîL Bì àéöBé Bðéà ,÷weæî ïîL äéä íàeid m` ¦¨¨¤¤§¨¥¦§¨¦§
,mipyi mipwpwa s` :`xnbd zl`ey :rla el `ivei epi` ,mipyi mipwpwàäå§¨

òìa àìc øLôà éàzayiin .llk rla el `iven epi` recne ,hrn elit` ¦¤§¨§Ÿ¨©
:`xnbda ,ïîçð áø øîàmipwpwïéôteæî[ztfa mitegn-]eðL,dpyna ¨©©©§¨§§¨¦¨

:sqep aeyii .mirlea mpi`yàlL àîéz eléôà ,øîà éiaàxaecn ©©¥¨©£¦¥¨¤Ÿ
ïeòè ïeòèc ïåék ,ïéôteæîaaey ,mkxv lk mipyid mipwpwd erlay oeik - ¦§¨¦¥¨§¨¨

:xzei mirlea mpi`

:dpyna epipyúBîé ìk Bøéáçì ÷weæî ïîL øëBnä óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©©¥¤¤§¨©£¥¨§
:äàîì íéøîL äöçîe âBì åéìò ìa÷î äæ éøä ,äðMä`xnbd zx`an ©¨¨£¥¤§©¥¨¨¤¡¨§¨¦§¥¨

:zwelgnd z`øîBì àöîzLk ,éiaà øîàseql cxil wcwczykl - ¨©©©¥§¤¦§¨©
y ,dfa `id mzwelgn if` ,mdixac zivnz,äãeäé éaø éøáãìxkend §¦§¥©¦§¨

,wwefn onyd dide ,mzq ony exiagløzeîxkenláøòìd z`íéøîLmr ¨§¨¥§¨¦
e .onyd,íéøîL áøòì øeñà ,íéîëç éøáãìdpewl zzl xkend aiig `l` §¦§¥£¨¦¨§¨¥§¨¦

.wwefn zwfga ony dpw oky ,wwefnd onyd z`
:`xnbd zx`anàîòè eðééäå ,íéøîL áøòì øzeî äãeäé éaø éøáãì- §¦§¥©¦§¨¨§¨¥§¨¦§©§©§¨

dpyna eixacl mrhd edfeìa÷îcmeyn ,mixny dvgne bel gweld eilr ¦§©¥
déì øîàc,gwell xkendCì éáøò àì éî Cì éáeøòì éòa éàeli` - §¨©¥¦¨¥§¥¥¨¦Ÿ¨§¦¨

xacd ixd ,jl axrn iziid `l m`d ,onya mixny jl axrl dvex iziid
,ok m`e ,xzenénð àzLä,jl izaxir `lyk ,eiykr mb -ìéa÷law - ©§¨©¦©¦

.bel d`nl mixny dvgne bel jilr
:`xnbd zl`eydéì àîéìå,xkenl gweld el xnel leki ixde -záøò éà §¥¨¥¦¨©§§

éì ïácæî äåä déìony bel d`n il ozepe onya mixny axrn ziid eli` - ¥£¨¦§§©¦
la` ,el` mixny xeknl leki iziid ,wwefn epi`yàzLäz` zaxir `ly ©§¨

,cxtpa mze` il zzpe ,mixnyddéì ãéáòà éàîixd ,mda dyr` dn - ©¤¡¦¥
éì ïácæî àì déãeçìaiigziy ok m`e .xeknl leki ipi` cegl mixny - §¥Ÿ¦§§©¦

dpewa o`k xaecn oi` :`xnbd daiyn .wwefn ony bel d`n dpewl zzl

`l` ,mixg`l xeknl dvexd ipeepgdéì àçéðc ,ïðé÷ñò úéaä ìòáa§©©©©¦©§¦¨§¦¨¥
àìéöa.ony zegt lawl gweld mikqn okle ,onyd zelilva el gp - §¦¨

:`xnbd zl`eydéì àîéìå,xkenl dpewd ziad lra el xnel leki ixde - §¥¨¥
éì úìçà éìeçà éì úéáøò àìcîmixnyd z` il zaxir `ly dfn - ¦§Ÿ¨§¦¦©¥©£¦¦

bel d`n il ozil dz` aiig ok m`e ,mdilr il zlgny jzrc zilib ,onya
:`xnbd zayiin .wwefn onyäãeäé éaøeixac z` xn`déîòèì- ©¦§¨§©§¥

,ezhiyläléçî déì úéìc,dlign ly ef `xaq xaeq epi`y -ïðúc §¥¥§¦¨¦§©
,(:fr a"a) dpynaBì øëîdpewlãîvä úà,mixeeyd ly lerd -øëî àì ¨©¤©¤¤Ÿ¨©

ø÷aä úà Bìm` oke .dxikna millkp mnvr mixeeyd oi` -úà Bì øëî ¤©¨¨¨©¤
íéîcä ,øîBà äãeäé éaø .ãîvä úà Bì øëî àì ,ø÷aä[sqkd-] ©¨¨Ÿ¨©¤©¤¤©¦§¨¥©¨¦

,ïéòéãBîzxxane .dxikna llkp xwad s` ,cnvd xknyk minrte ¦¦
,dpyndãöék,dpynd zx`an .mincd epl miricenBì øîàdpewd ¥©¨©
,xkenlãîvä ïéàL òeãé øácä ,'æeæ íéúàîa Ecîö éì øBëî'ecal xknp §¦¦§§§¨©¦©¨¨¨©¤¥©¤¤

,æeæ íéúàîa`ed mb xkende ,xwad z` mb zepwl oiekzdy i`ce jkitl §¨©¦
.jkl oiekzd,äéàø íéîcä ïéà ,íéøîBà íéîëçåezpeeky okziy meyn ©£¨¦§¦¥©¨¦§¨¨

zrca x`eane .mincd zxzi lr xkenl lgen `ede ,cnvd z` wx zepwl
`lyk o`k s` okle ,legnl ezpeek mzqd ony mixne` oi`y ,dcedi iax

.dpewl yxtdd lr legnl ezpeek oi` ,onya mixny xkend axir

:dpyna minkg zrc z` x`ane iia` jiynnáøòì øeñà íéîëç éøáãì§¦§¥£¨¦¨§¨¥
ìa÷î àìc àîòè eðééäå ,íéøîLmeyn ,mixny dvgne bel gweld eilr §¨¦§©§©§¨§Ÿ§©¥

déì øîàc,xkenl dpewdCì éøL äåä éî ,éáeøòì úéòa éàziid eli` - §¨©¥¦¨¥§¨¥¦£¨¨¥¨
,jl xzen did m`d ,onya mixny il axrl dvexénð àzLäzaxir `lyk ©§¨©¦

,il mzzl dvex dz`e mixny ilàðìéa÷î àìoz `l` ,jnn lawn ipi` - Ÿ§©¥§¨
.wwefn ony bel d`n il

:zwelgnd inrha iia` ly exe`ia lr `xnbd dywnàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
àøazñî àëtéà ,äaøcà ,éiaàìzwelgnd inrhy xazqn `ld - §©©¥©§©¨¦§¨¦§©§¨

y ,jtidl md dpynaàîòè eðééäå ,íéøîL áøòì øzeî íéîëç éøáãì§¦§¥£¨¦¨§¨¥§¨¦§©§©§¨
ìa÷î àìcmeyn ,mixnyd z` dpewd eilrdéì øîàc,xkenl dpewd §Ÿ§©¥§¨©¥

éì záøò àìcîjl xzen didy s` onya mixnyéì úéìçà éìeçà- ¦§Ÿ¨©§§¦©¥©£¦¦
,wwefn ony bel d`n il zzl dz` aiige ,mdilr il zlgny jzrc zilib

eìa÷îc àîòè eðééäå ,íéøîL áøòì øeñà äãeäé éaø éøáãìeilr §¦§¥©¦§¨¨§¨¥§¨¦§©§©§¨¦§©¥
meyn ,mixny dvgne bel gwelddéì øîàc,dpewl xkendéòa éà §¨©¥¦¨¥

Cì éáeøòì éì éøL àì ,éáeøòì,onya mixny jl axrl dvx` m` ixd - §¨¥Ÿ¨¥¦§¨¥¨
,xeq` df ixdy ,leki ipi`zìa÷î àì éìea÷bel jilr lawz `l mb m`e - ©¥Ÿ§©§©§

xekn` `ly i`cee ,ef dxikna llk geex il oi`y `vnp ,mixny dvgne
mixne` dheyl ixdy ,df ote`a'éøwéà àøbz ïéaæå ïBáæ'xekne ,dpw - §§©¥©¨¨¦§¥

lawl jixv `edy rcei dpewdy i`ce ok m`e .'xgeq' jl e`xwie ,geex `ll

.mixny dvgne bel eilr
mipirxbd zleqt mdy ,mihwtd oic z` zx`and `ziixa `xnbd d`ian

:onyd ipt lr mitvdàðz,`ziixa epipy -,ãé÷ônä ãçàå ç÷Blä ãçà ¨¨¤¨©¥©§¤¨©©§¦
dey mpicìoipr.íéè÷t:`xnbd zxxaníéè÷ôì éàîdeyd oicd edn - §§¨¦©¦§¨¦

.mihwt oiprl mdaàîéìéày xn`p m` -éëéä ékenk -ç÷Bìczepwl `ad ¦¥¨¦¥¦§¥©
ìa÷î àìeilr,íéè÷tmb ok ,mihwt `ll ony el zzl xkend aiige Ÿ§©¥§¨¦

ìa÷î àì énð ãé÷ôîeilr,íéè÷t`ll ony el xifgdl xneyd aiige ©§¦©¦Ÿ§©¥§¨¦
oky ,okzi df oi` .mihwtdéì àîéìå,ciwtnl xneydãéáòéà éàî Cè÷t §¥¨¥¦§¨©¤¡¦

eäìe .mdl dyr` dne ,md jly eay mihwtde ,jly onyd edf -àlà §¤¨
y ,jk x`al xn`pìa÷î ãé÷ôîc éëéä ékeilr,íéè÷tdxfg gwel `ede ¦¥¦§©§¦§©¥§¨¦

jk ,eihwt mr epny z`ìa÷î énð ç÷Bìeilr,íéè÷tzzl xkend i`yxe ¥©©¦§©¥§¨¦
oky ,okzi df oi` .mihwt mr ony eléîe[m`d-]ìa÷îeilr,íéè÷t ç÷Bì ¦§©¥¥©§¨¦

eøîà àì ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúäåcqtd `diy minkgøeëò ïîL §¨©§¨©¦§¨¥Ÿ¨§¤¤¨
,mihwtd zngnåéìò ìa÷î ç÷Bì éøäL ,ãáìa øëBîì àlàwxâBì ¤¨©¥¦§¨¤£¥¥©§©¥¨¨

,íéè÷t àìa ,íéøîL äöçîex`eane .wwefn ony gwell ozil yie ¤¡¨§¨¦§Ÿ§¨¦
`ed mihwtd zngn cqtdde gweld lr `ed mixnyd zngn cqtddy
ixdy ,gwell ciwtn oia `ziixad dzeeyd dn oiprl ok m` dywe .xkenl

.mihwt eilr lawn epi` gwele ,mihwt eilr lawn ciwtny i`ce
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdey gweld oicy dx`iay `ziixad - Ÿ©§¨¨

ote`a zxacn ,mihwt eilr lawny ,ciwtnd oicldéì áéäécgweld §¨¦¥
xkenldépéî ìé÷L à÷å ,éøLúa éæeæonyd z` epnn lhepe -ék ,ïñéða ¥§¦§¥§¨¨¦¦¥§¦¨¦

éøLúc äcîaxerny meyn lef onyd f`y ,ixyz ly mincd xry itl - ¦¨§¦§¥
`ed lhep onyd z`y s`] mihwt eilr lawn gweld df ote`ae ,mihwt mr

e ,[oqipaàäeilr lawn epi` gwely dcedi iax x`ia day `ziixad - ¨
ote`a zxacn ,mihwtdéì áéäécxkenl gweldìé÷L à÷å ,ïñéða éæeæ §¨¦¥¥§¦¨§¨¨¦

dépéîonyd z`ïñéðc äcî ék ,ïñéðaonyd eay ,oqip ly xryd itl - ¦¥§¦¨¦¦¨§¦¨
ezrc ,mzq ony xken e` dpewy ine ,wwcfdl mipnyd ewitqd xaky xwi

:mihwt eilr lawn gweld oi` okle ,wwefn onyl

äðùî

mewnl mewnn oecwtd z` xiardy xney ly epic z` zx`an epizpyn
:xaypeíB÷î íéìòa dì eãçé àìå ,Bøéáç ìöà úéáç ãé÷ônä`l - ©©§¦¨¦¥¤£¥§Ÿ¦£¨§¨¦¨

mye ziagd jxevl mieqn mewn mdl li`yiy ,xneydn milrad eywa
,zgpen `dzdìèìèå,ziagd z` xneydäøazLðå,qpe`a ziagdíà §¦§§¨§¦§©§¨¦

Bãé CBzî,dlhlhy zra ,xneyd ly,äøaLðdid dlhlhy dne ¦¨¦§§¨
,BkøBöì,da ynzydl zpn lráéiçlehlhd did m` j` ,mlyl §§©¨
,dkøBöìdxaype myn dxiarde xayidl dlelry mewna zgpen dzidy §§¨

,dlhlhy onfaøeète .mlylníà`l` ,eci jezn dxayp `ldçéðäMî ¨¦¦¤¡¦¨
xnzynd mewna,äøaLðy `ed oicdïéadlhlh m`BkøBöìeïéam` ¦§§¨¥§§¥

dlhlh.øeèt ,dkøBöì§§¨¨
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éøöíéìòa úòc Ccre ,daipbd z` xifgdy milral ricedl apbd jixv - ¨¦©©§¨¦
.rlqd e` dlhd zeixg`a aiig f`

:`xnbd dywnéàepizpyna `pzd m` -ìàòîLé éaø,`edàéøéà éàî- ¦©¦¦§¨¥©¦§¨
yk eixac z` cinrd recneãçé àìmewn milradixd ,ziagleléôà Ÿ¦££¦

y ote`aeãçé,mewn dlénðxy`k oiqpe`n olfbd xhtpy oicd didi ok mb - ¦£©¦
dkixv daydd oi` l`rnyi iax zrcl ixdy ,dnewnl ziagd z` xifgd

.milra zrc

:`xnbd zvxznøîà÷ àéòaéî àìote` fnxa epcnll dpynd zpeek - Ÿ¦©§¨¨¨©
epiidc ,ezepyl jxev oi`y sqepàéòaéî àìxy`ky xnel jixv oi` -eãçé §Ÿ¦©§¨¦£

,xehty ,df mewnl xneyd dxifgde ,ziagl mewn milradcixddîB÷î ¦§¨
milrad dl ecgiy,àeä,dxenb dayd ef ixdeeléôà àlàxy`kàì ¤¨£¦Ÿ

eãçémewna dgipd ,ziagd z` xneyd gipdyke ,mewn milrad dlåàìc ¦£§©
àeä dîB÷î,xneyd xhtp ok it lr s` ,ziagl cgein df mewn oi` ixdy §¨

y meyn,íéìòa úòc ïðéòa àì.xnzynd mewnl ziagd z` aiyd ixde Ÿ§¦©©©§¨¦
:`xnbd dywnàîéàd z` cnlpe dad -àôéñ,dpynaíéìòaä dì eãçé ¥¨¥¨¦£¨©§¨¦

dìèìèå ,íB÷îmyn xneydïéa ,äøaLðådxayp m`Bãé CBzîeïéa ¨§¦§§¨§¦§§¨¥¦¨¥
dçéðäMîdlhlh m` ,dl cgein didy mewna,áéiç ,Bkøöìm`e,dkøöì ¦¤¡¦¨§¨§©¨§¨§¨

.øeèts` oiqpe`a aiig ,ekxvl ziagd z` lhlh xy`k recn ,dywe ¨
aey dgipdyn l`rnyi iaxl `lde ,dnewnl daipbd z` aiydy xg`l

.oiqpe`a aiig epi`
:`xnbd zvxznàáé÷ò éaøì ïàúà,`aiwr iax exn` df oic -øîàc £¨§©¦£¦¨§¨©
dlifb zayday,íéìòa úòc ïðéòaaiig aiydy mriced `ly o`ke §¦©©©§¨¦
.ziagd iqpe`a
:`xnbd dywnàéøéà éàî ,àáé÷ò éaø éàyk,eãçéixdeléôàxy`kàì ¦©¦£¦¨©¦§¨¦££¦Ÿ

énð eãçé.milral riceiy cr dxifgdy xg`l s` oiqpe` aeign xhtp epi` ¦£©¦
:`xnbd zvxznàéòaéî àì ,øîà÷ àéòaéî àìxy`ky xnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨

eãçé àìaiig oiicr xneyd dpgipiy mewn lkay ,mewn milrad dl Ÿ¦£
oeik ,dzeixg`a,àeä dîB÷î åàìc,mewn milrad dl ecgi `l ixdy §¨§¨

,énð eãçé eléôà àlà,df mewnl dxifgde,àeä dîB÷îc`l ok it lr s` ¤¨£¦¦£©¦¦§¨
y meyn ,diqpe`n xhtp,íéìòa úòc ïðéòa.dayd ef oi`e §¦©©©§¨¦

dy `vnp :`xnbd dywnàLéødxn`å ,ìàòîLé éaødàôéñdxn`éaø ¥¨©¦¦§¨¥§¥¨©¦
,àáé÷ò.ok okzi m`de £¦¨

:`xnbd zvxznïéà,jk ok` -íbøúîc ïàî ,ïðçBé éaø øîàcin - ¦§¨©©¦¨¨©¦§©§¥
x`aiyéìly dpynd lk z`àpz ãçc àaélà úéáç,cg` `pzk - ¦¨¦©¦¨§©©¨

àúeqî éáì déøúa déðàî àðìáBîeilk z` liae`e eynyn did` - ¦§¨¨¥©§¥§¥©¨
.ugxnd zial eixg` [eicba]

iax zrck dpynd z` ayiil mi`xen` dyely ixac d`ian `xnbd
ewlgpy `l` ,mdixac seqa oldl x`eand ote`a deayii mleke ,l`rnyi

:dpyna xaecn day dlifbd `id dn
.`dîbøzx`ia -àaà øa á÷òé éaødpynd z`áøc dén÷,ax iptl - ¦§§¨©¦©£Ÿ©©¨©¥§©

ote`a xaecnydìèpLxneyd,dìæBâì úðî ìòdpaiydl `ed jixv okle ¤§¨¨©§¨§§¨
.dxenb dayd

.a,áøc dén÷ àaà øa ïúð éaø dîbøzote`a xaecndydìèpLxneyd ¦§§¨©¦¨¨©©¨©¥§©¤§¨¨
ì úðî ìò,ãé da çBìLlefbl `le dzvwn z` wx lehil oiekzdy epiidc ©§¨¦§©¨¨
.dlek z`

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîamipte`a dpynd z` ex`iay ewlgp dna - §©¨¦§§¥
.mipey

ewlgp :`xnbd zx`an,ïBøqç äëéøö ãé úeçéìLaxney m`d ,xnelk ¦§¦¨§¦¨¦¨
.epnn xiqgd m` wx ,olfb oick oiqpe`a aiigzn ,oecwta ci gleydïàî©

øîàcdlhpyk dpynd z` cinrdy `a` xa awri iax -øáñ÷ ,dìæBâì §¨©§§¨¨¨©
,ïBøqç äëéøö ãé úeçéìLdid jixv dxqgp `l ziagdy o`k okle §¦¨§¦¨¦¨

.dlfebl dlhpy ote`a cinrdløîàc ïàîecinrdy `a` xa ozp iax - ©§¨©
zpn lr dlhpyk dpynd z`ìdðéà ãé úeçéìL øáñ÷ ,ãé da çBìL ¦§©¨¨¨¨©§¦¨¥¨

ïBøqç äëéøöci da gelyl zpn lr dlhp xy`k aiigzd xneyd okle , §¦¨¦¨
.ziagd dxqgp `l oiicr m` s` ,envrl dzvwn lehil xnelk

.bé÷úîúLL áø dì ó,zyy ax dywd -éðz÷ 'dìèð' éãéîdpyna ike - ©§¦¨©¥¤¦¦§¨¨¨¨¥
`lde ,envrl dlhpy xn`p,éðz÷ 'dìèìè'jxevl dlhlhy rnyne ¦§§¨¨¨¥

.ziagd z` lfby ote`a cinrdl mkl oipn ,ok m`e ,eyinyzáø øîà àlà¤¨¨©©
dìèìhL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä úLLe zelrl ick xneydäéìò àéáäì ¥¤¨¨§©©§¦¨§¤¦§§¨§¨¦¨¤¨

úBìæBb,deab mewnnøáñ à÷åepizpyna `pzdìàBLutgúòcî àlL ¨§¨¨©¥¤Ÿ¦©©
,milradéåä ïìæb.oiqpe`a xneyd aiigzd okle , ©§¨¨¥

å,dpynay dlifbd xe`iaa mi`xen`d el` lk itläleëzrckéaø §¨©¦
å ,àéä ìàòîLéay `ed `yixl `tiqd oia weligdàôéñote`a xaecn ¦§¨¥¦§¥¨

dçéðäLxneyddîB÷î dðéàL íB÷îaef oi` okle ,milrad dl ecgiy ¤¡¦¨§¨¤¥¨§¨
milrad dl ecgi `ly ,`yixa j` .jka xneyd xhtp `le ,dxenb dayd

ixde dnewn `ed mewn lk ,cgein mewn.dxenb dayd ef

:`xnbd zl`eyïðçBé éaøå`pz itl dpynd x`al jxc oi`y lirl xn`y §©¦¨¨
.mixg`d mi`xen`d ecinrdy itk dpynd z` cinrd `l recn ,cg`

dpynd oeyl ,opgei iax zrcl :`xnbd daiyn,'dçéðä'ziagd z` gipdy ¡¦¨
dîB÷îaoey`xd,òîLîdgipdy ,mzenk dpynd z` cinrd `l okle ¦§¨©§©

.xg` mewna
`xnbd d`ian ,oexqg dkixv ci zegily m`d zwelgnd dxkfedy oeik

:jka ewlgp mitqep mi`xen`yéåìå áø ,øîzéà,df xaca ewlgpãçmdn ¦§©©§¥¦©
ãçå ,ïBøqç äëéøö ãé úeçéìL ,øîàmdnäëéøö dðéà ãé úeçéìL ,øîà ¨©§¦¨§¦¨¦¨§©¨©§¦¨¥¨§¦¨

.ïBøqç¦¨
:mdn cg` lk xn` dn zxxan `xnbdíéizñzdgked gikedl yi - ¦§©¥

dxenb,ïBøqç äëéøö dðéà ãé úeçéìL øîàc àeä áøcdf `ed iele §©§¨©§¦¨¥¨§¦¨¦¨
,oexqg dkixvy xn`yäòBø äéäL äòBø ,àéðúcz`çéðäå ,Bøãòz` §©§¨¤¤¨¨¤¤§§¥¦©

àáe Bøãòdrexdàáe ,øéòìmiizpiaóøèå áàæ,xcrdnñøãå éøà àáe ¤§¨¨¦¨§¥§¨©¨£¦§¨©
,xcrdn,øeètm` mpn` .qpe` md ix` e` a`f okyçéðäz` drexdBì÷î ¨¥¦©©§
Bìéîøúå,elinxz z` e` -äéìòix`d e` dtxhe a`fd `ae ,dndad lr - §©§¦¨¤¨
,dqxceáéiçaiig ci gleyde ,ci zegily `id mzgpd oky ,drexd ©¨
.oiqpe`ada ïðéeäåike ,eywde ,ef `ziixaa mi`xen`d epce -çéðäc íeMî §©¦©¨¦§¥¦©

z` drexdeäðéì÷L àä ,áéiç ,äéìò Bìéîøúå Bì÷îdtxhpy iptl ixd - ©§§©§¦¨¤¨©¨¨©§¦§
`id linxzde lwnd zgpdy xn`p m` s`e ,dndadn mze` cixed xak
mze` cixedy oeikn ixd ,ekxevl dndaa ynzydy oeik ,ci zegily
xhtidl drexd jixve ,ezencwl avnd z` drexd xifgd ,dndadn

e .oiqpe`náø øîà äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàxaecny ,ayiil ¨©©©§¨¨©©¨©£¨©©
o`käéìò ïãBòadrya dndad lr eid oiicr linxzd e` lwndy - §¨¨¤¨

,jk lr epywde .aiig ,ely cid zegilyn dayd dyr `ly oeike ,dtxhpy

éåä éàî äéìò ïãBò éëå,jka dn -àäixd -dëLî àìoeike ,drexd §¦¨¨¤¨©¨¥¨Ÿ©§¨
`ly `vnp ,oipw dyrn dyr `l `ede ,oipw dyrn dkixv ci zegilyy

.ci zegily o`k dzidáø øîà ÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàå,ayiil §¨©©§¥©©¦§¨¨©©
ote`a xaecnydLékäLdrexd dze` dkd -,ìwnadilr gipdy xnelk ¤¦¦¨©©¥

,wfega linxzd e` lwnd z`äúöøådvxe -åéðôìdykd zngn dndad §¨§¨§¨¨
.dilr aiigzdl d`pwe ,dze` jyn ixd ok m`e ,ef

,aiigzn `ed recn ,le`yl yi ixdc ,ax zrc idn gikedl yi dzrneàäå§¨
äøñç àìok it lr s`e ,drexd dyrna llk dndad dxqgp `l ixd - Ÿ¨§¨

.oiqpe`a aiigzn drexde ,ci zegily efy `ziixaa x`eanòîL åàì àlà¤¨©§©
dpéîy jkn cenll oi` m`d -øáñ÷axïBøqç äëéøö dðéà ãé úeçéìL. ¦¨¨¨©§¦¨¥¨§¦¨¦¨

:`xnbd dgecàîéàdzid ,'lwna dyikdy' ax zpeeky x`al xyt` - ¥¨
xnel,'ìwna dLéçëäL',ok m`e ,lwna d`kdd zngn dygkedy xnelk ¤¦§¦¨©©¥

.oexqg ea yiy ote`a xaecnénð à÷éc,ax zpeek ok` efy wcwcl xyt`e - ©§¨©¦
,oexqg dkixv ci zegily ezrcleéðz÷cax hwpy -,'ìwna dLékäL' §¨¨¥¤¦¦¨©©¥

dwfg dkn `idy ,`weec lwn zknl ezpeeky rnyne ,mzq dyikdy `le
ok` :`xnbd dwiqn .dndad z` dyigknedpéî òîL.ok §©¦¨

áøcîeaxy oeikne -,ïBøñç äëéøö ãé úeçéìL øáñy rnynéåìwlegd ¦§©¨©§¦¨§¦¨¦¨¥¦
,ax lr.ïBøqç äëéøö dðéà ãé úeçéìL øáñ̈©§¦¨¥¨§¦¨¦¨

:`xnbd zxxan.éåìc àîòè éàîy itk `ed enrh :`xnbd zx`anøîà ©©§¨§¥¦¨©
,éàøBäð ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaøyäpeLîdnec dpi` -ãé úeçéìL ©¦¨¨¦©¦¥¤§©§¨§¦¨

a äøeîàäipic oia dxezøëN øîBL(i ak zeny)äøeîàä ãé úeçéìMî ¨£¨§¥¨¨¦§¦¨¨£¨
aipic oia dxezípç øîBLci zegily dxn`p mpg xneyay ,(f ak my) §¥¦¨

nll xnelk ,jxevldidy ilele ,oiqpe`a aiigzn ci gleyy oicd z` c
ci zegilyy oeike .oexqg dkixv ci zegilyy mixne` epiid sqep weqt
lr ,mpig xneyn dcnell xyt`y ,zxzein xky xney zyxta zxkfend

z` zaiign oexqg da oi`y ci zegily s`y cnll ,dyxcl dazkp jgxk
.oiqpe`a xneyd
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éøö.íéìòa úòc CDilwWCnC apbp F` zn m` mzEIxg`A aiIg mricFd `l m`e ¨¦©©§¨¦§¦Ÿ¦¨©¨§©§©¨¦¥¦§©§¦§©§¥

:`id daWd e`l drici `lA daWde DizEWxA Dil mw.àéä dîB÷îcoeike ¨¥¦§¥©£¨¨§Ÿ§¦¨©£¨¨¦¦§¨¦§¥¨

:`id dxEnB dxfg Dxifgd mFwn FzF`aC.ò"øì ïàúà:`Ed `vExiYéaø dîbøz ¦§¨¤¡¦¨£¨¨§¨¦¨§¨§¥¨¦§§¨©¦
.á÷òéCmFwn lkC DnFwnl DxifgdW `Wix inrh ixzaE `PY cgM DNEM Ewiz ©£Ÿ§¥¨§©©¨¦§¥©§¥¥¨¤¤¡¦¨¦§¨§¨¨

Dl Ecgi `l `dC `id DnFwn DxifgdW¤¤¡¦¨§¨¦§¨Ÿ¦£¨

Dpi`W mFwnl DxifgdW `tiqe mFwn̈§¥¨¤¤¡¦¨§¨¤¥¨

opiwQnC `dC `pwQnA miIqncM DnFwn§¨§¦§©¥§©§¨¨§¨§©§¦¨

Dpi`W mFwnA DgiPdW `tiqe `nEIqA§¦¨§¥¨¤¦¦¨§¨¤¥¨

awri 'xC` i`w EdNEkC `YvxY` DnFwn§¨©§©§¨§§¨¥©§©£Ÿ

DgiPdC mEXnE zWW axC`e ozp 'xC`e§©§¨¨§©§©¥¤¦§¦¦¨

FlhPW oFbkE dxfg `ied `l DnFwnl uEg¦§¨Ÿ©§¨£¨¨§¤¨§

FMxvl Epiide DlfFbl zpn lr dNgYn¦§¦¨©§¨§§¨§©§§¨§

`nlrA dl`Wl ENi`C oizipznC§©§¦¦§¦¦§¥¨§©§¨

Dl iBq `Ed dlifB e`lC oeiM WinWzlE§©§¦¥¨§©§¥¨©¦¨

xEhR DgiPdW mFwn lke EdC lM daWdA©£¨¨¨§§¨¨¤¦¦¨¨

dlifbaE i`ed dlEfbC mEXn la` oiqpF`A§§¦£¨¦¦§¨£¨¦¦§¥¨

Ecgi `NW mFwnl DgiPdW dfe aiWde aizM§¦§¥¦§¤¤¦¦¨§¨¤Ÿ¦£

:daWd `ied `l milrA Dlïúð 'øå ¨§¨¦Ÿ©§¨£¨¨§¨¨
.dîbøzDlfFbl zpn lr Dlhp `l ENit`C ¦§§¨©£¦Ÿ¨§¨©§¨§§¨

lFHile ci DA gFlWl zpn lr `N` 'Ek¤¨©§¨¦§©¨©§¦

DizEWxA Dil dnw d"t` lhp `le Dzvwn¦§¨¨§Ÿ¨©¨¨¥¦§¥

mFwnaE daWd 'iraE dlifB Dl `iede DNEM¨§©§¨¨§¥¨©§¨£¨¨§¨

zWW axe `id daWd e`l DnFwn Fpi`W¤¥§¨©£¨¨¦§©¥¤

siwz`e EdiivExiYl EniIqilC wiaW `lŸ¨¦§¦©§§¥©§§©§¦

`zNinC `nEIq EdinE 'Ek ipYw Dlhp icin¦¥¨§¨¨¨¥¦¦¨§¦§¨

Fpi`W mFwnA DgiPdW `tiqe `pwQnC§©§¨¨§¥¨¤¦¦¨§¨¤¥

:i`w EdNEM` DnFwn.ãé úeçéìLFaiIgW §¨©§¨¥§¦©¤¦§

aizkcM dqp`p ENit` eilr aEzMd(ak zeny) ©¨¨¨£¦¤¤§¨§¦§¦
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,xky xneyl mpig xneyn xnege lw cenll xyt` okl .dreay icil

ci zegilyy cnll `ae ,xzein ci glyyk xky xney aiigny weqtde
.oexqg dkixv dpi`

dpi` ci zegilyy xaeqd ,iel ly enrh z` x`al xyt`y zx`an `xnbd

xnege lw cenll oi`y xaeqd xfrl` iax ly ezhiyl s` ,oexqg dkixv

:xky xneyl mpig xneyn

øîàz àì ,øîà àáøzyxtøîBLa àìå ípç øîBLa àì ,ãé úeçéìL ¨¨¨©Ÿ¥¨¤§¦¨Ÿ§¥¦¨§Ÿ§¥
éúéúå ,øëNdze` cnlpe -,ìàBMîlky meyn oiqpe`a aiig l`ey ixdy ¨¨§¥¥¦¥

.oiqpe`a aiig zeidl jixv ely d`pdd lky ci gley mb okle ,ely d`pdd

,`ed xnege lwdeãéáò à÷ íéìòa úòãìc ,ìàBM äîemilrady - ©¥¦§©©§¨¦¨¨¦
m` ok it lr s` ,eze` l`y ok zpn lr ixdy ,utga ynzydl el miyxn

,øëN øîBLå ípç øîBL ,áéiç ,ãé da çìLmdl miyxn milrad oi`y ¨©¨¨©¨¥¦¨§¥¨¨
m`d ,oecwta ynzydlïkL ìk àìok m`e .ci zegilya eaiigziyänì Ÿ¨¤¥¨¨

øîàðel` miweqt ipy ixd ,xky xneyae mpig xneya ci zegily oic ¤¡©
`l` ,mixzeinàãçick xn`p [mpig xneya] oey`xd weqtd -Cì øîBì- £¨©¨

y cnllCãéàå ,ïBøqç äëéøö ïéà ãé úeçéìLxneya] ipyd weqtd - §¦¨¥§¦¨¦¨§¦¨
ick xn`p [xkyøîàz àlLzcnlpd mixneyd x`ya ci zegilya ¤ŸŸ©

,l`eyn'ïBcpk úBéäì ïécä ïî àáì Bic'zeidl leki cnld oicd oi` - ©¨Ÿ¦©¦¦§©¦
epic [cnld] mixney x`ya ci zegily oic okle ,cnlnd oicdn xzei xeng

e ,[cnlnd] l`eya ci zegily oickíéìòaa ìàBM äîilra eidyk - ©¥©§¨¦
,dl`yd onfa l`eyl mile`y utgd,øeètm`'.(ci ak zeny) xn`py ¨¦

,'mlWi `l ,FOr eilrAóàa ci zegily,øëN øîBLå ípç øîBLcnlpy §¨¨¦Ÿ§©¥©¥¦¨§¥¨¨
,l`eyníéìòaa,oecwtd z` laiwy onfa el mile`y oecwtd ilrayk - ©§¨¦

didi.øeètaiigy cnll ick ,[xky xneya] ci zegily aey dazkp okl ¨
.xney dyrpy onfa enr mile`y milrad eid m` s`

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìey xaeqd ,(`"r lirl) ax zrcl -úeçéìL §©§¨©§¦
ézøz éðä ,ïBøqç äëéøö ãély miweqt,ãé úeçéìLxneye mpig xneya ¨§¦¨¦¨¨¥©§¥§¦¨

,xkyél änì.l`eyn df oic cenll xyt` ixd ,ekxvp dnl - ¨¨¦
:`xnbd daiynàãç,jxvp cg` weqt -ïécä ïî àáì Bic' øîàz àlL £¨¤ŸŸ©©¨Ÿ¦©¦
,'ïBcpk úBéäì.x`azd xy`kCãéàåjxvp ,ipyd weqtd -àéðúãëì- ¦§©¦§¦¨§¦§©§¨

mpig xneya xn`pd weqtd z` zx`and ,`ziixaa iepyd oicd z` cnll
(f ak zeny) ,eapb envr `edy micr e`ae ,oecwtd apbpy orehyáø÷ðå'§¦§©

,'íéäìàä ìà úéaä ìòa`idy ef daixw x`al yieì,äòeáLdixg` wxe ©©©©¦¤¨¡Ÿ¦¦§¨
ziad lra axwp xake' ,`id weqtd zernyne .ltk inelyza aiigzn
mipW mNWi' (g ak my) if`e ,rayp xaky xnelk ,'dreayl [xneyd]§©¥§©¦

:`ziixad zxxan .'EdrxløîBà äzà`id ef daixwyìBà ,äòeáLile` §¥¥©¨¥¦§¨
y yxtpïéãì àlà Bðéà,oecwtd apbpy oerhl oicd zial xneyd axwy - ¥¤¨§¦

aiig ,eapb envr `edy `vnpe 'apbp' orhy mpig xneyy ,epcnlle
y meyn ,ok xnel oi` .ezprh lr rayp `l m` s` ltk inelyzaäøîàð¤¤§¨

ähîì ãé úeçéìL,xky xneya -äìòîì ãé úeçéìL äøîàðåxneya - §¦¨§©¨§¤¤§¨§¦¨§©§¨
,mpigïläl äîdpeekd ,xky xneya -ì,äòeáL(i ak my) xn`py enk ©§©¨¦§¨

,'ebe 'Fci glW `l m` mdipW oiA didY 'd zraW'ïàk óàmpig xneya §ª©¦§¤¥§¥¤¦Ÿ¨©¨©¨
Fci glW `l m` midl`d l` ziAd lrA axwpe' (f ak zeny) ea xn`py§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦¦Ÿ¨©¨

daixw `id weqtd zpeek ,'Edrx zk`lnAì.äòeáLjxev yiy `vnpe ¦§¤¤¥¥¦§¨
dey dxifba cnll ick ,xky xneya mbe mpig xneya mb ci zegily aezkl
wx ltk inelyz aiig ,eapb envr `edy `vnpe 'apbp' orhy mpig xneyy

:ezprh lr rayp xak m`
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קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc `rivn `aa(iyiy meil)

:xne`e opgei iax jiynn,øîBà éðàå`l` ,i`xedp oa iqei iax ixack `ly ©£¦¥
xky xneya dxen`d ci zegilyäpeLî dðéàdxen`d ci zegilyn ¥¨§¨

ci zegily oic yiy ,oicd seb z` cnll dxn`p efy myky ,mpig xneya
.xky xneya ci zegily oic yiy cnll ,dtebl dxn`p ef jk ,mpig xneya

:`xnbd zxxan .i`xedp oa iqei iax ixac z` zx`an `xnbdäpeLî éàîe©§¨
,dyxcl zxzein `id xky xney zyxta dazkpy ci zegily recn -

.zxzein dpi` mpig xney zyxta dazkpy ci zegilyy cera

y meyn :`xnbd zx`anøîàz àìzyxtúeçéìL,øëN øîBLa ãé Ÿ¥¨¤§¦¨§¥¨¨
éúéúådze` cnlpe -ípç øîBMî,xnege lwaøeètL ípç øîBM äîe §¥¥¦¥¦¨©¥¦¨¤¨

äãáàå äáðâam` j` ,oecwta eci gly `l m`áéiç ,ãé da çìLdaipba ¦§¥¨©£¥¨¨©¨¨©¨
,oiqpe`a xnege lwe ,dcia`eäãéáàå äáðâa áéiçL ,øëN øîBLm` s` ¥¨¨¤©¨¦§¥¨©£¥¨

,oecwta ci gly `lïkL ìk àì,ok m`e .ci ea gly m` oiqpe`a aiigziy Ÿ¨¤¥
àðîçø eäðéáúk àúëìä éàîìxky xneyy dxezd dazk recn - §©¦§§¨©§¦§©£¨¨
`l` ,oiqpe`a aiigzn ci glyyCì øîBìy cnlle yexcl -ãé úeçéìL ©¨§¦¨

.ïBøqç äëéøö dðéà¥¨§¦¨¦¨
:opgei iax ixac z` zx`an `xnbdk ,äpeLî dðéà ,øîBà éðàåixacéaø ©£¦¥¥¨§¨§©¦
àéä úçà àãå àc øîàc ,øæòìà,dcn dze`a mikxvp miweqtd ipy - ¤§¨¨§¨©¨§¨©©¦

.exiagn xzei dyxcl xzein mdn cg` oi`e
:`xnbd zxxanéàîexne`a xfrl` iax zpeek,úçà àãå àcweqtd ixde ©¨§¨©©

,`id ezpeek :`xnbd zx`an .jxvp epi` ,xky xneya ,ipydàkéàc íeMî¦§¦¨
Cøôîì,xnele df xnege lw jextl xyt` -l äîípç øîBLaiigzny §¦§©©§¥¦¨

,ci zegilyaïkLixdy ,xeng epicápb úðòè ïòBèa ìôk éîeìLz ílLî ¤¥§©¥©§¥¤¤§¥©£©©¨
ecirde micr e`ae ,ezprh lr raype ,oecwtd apbpy xneyd orh m` -
.ltk inelyz ciwtnl mlyl aiigzn `ed ixd ,elv` oecwtde xwiyy
orh m` ixdy ,ltk inelyza aiigzn epi` mlerl xky xney eli`e

`vnp .ef dprha xhtp epi`e ,milral oxwd z` mlyn ,apbp oecwtdy
xeng mpig xney ly epicyxyt` i`e ,df xaca xky xney ly epicn

aezkl dxezd dkxved okle ,xky xneyl mpig xneyn xnege lw cenll

xyt` i` ,xzein xky xneya weqtd oi`y oeike .ci zegily oic zipy
.oexqg dkixv dpi` ci zegilyy epnn cenll

:`xnbd zx`anéøt àìc ïàîeCz` jxet epi`y ,i`xedp oa iqei iax - ©§Ÿ¨¦
,xnege lwdøáñy meyn ,mpig xneyn xeng xky xneyyàìa àðø÷ ¨©©§¨§Ÿ

äòeáLa àìéôkî àôéãò äòeáLoreh xy`ky ,xky xney ly epic - §¨£¦¨¦§¥¨¦§¨
`eal lekiy s`y ,mpig xney ly epicn xeng ,oxwa aiigzn cin 'apbp'

lr rayp m` `l` df oi` mewn lkn ,'apbp' oreh m` ltk inelyz icil
llba `id ltka eaeig ly `xnegdy `vnpe .xwiyy micr e`ae ezprh
`eaiy epl oipn ik ,llk `xneg ef oi` okle ,'apbp' zprha xhtpy `lewd
,xky xneyl mpig xneyn xnege lw cenll xyt` okl .dreay icil

ci zegilyy cnll `ae ,xzein ci glyyk xky xney aiigny weqtde
.oexqg dkixv dpi`

dpi` ci zegilyy xaeqd ,iel ly enrh z` x`al xyt`y zx`an `xnbd

xnege lw cenll oi`y xaeqd xfrl` iax ly ezhiyl s` ,oexqg dkixv

:xky xneyl mpig xneyn

øîàz àì ,øîà àáøzyxtøîBLa àìå ípç øîBLa àì ,ãé úeçéìL ¨¨¨©Ÿ¥¨¤§¦¨Ÿ§¥¦¨§Ÿ§¥
éúéúå ,øëNdze` cnlpe -,ìàBMîlky meyn oiqpe`a aiig l`ey ixdy ¨¨§¥¥¦¥

.oiqpe`a aiig zeidl jixv ely d`pdd lky ci gley mb okle ,ely d`pdd

,`ed xnege lwdeãéáò à÷ íéìòa úòãìc ,ìàBM äîemilrady - ©¥¦§©©§¨¦¨¨¦
m` ok it lr s` ,eze` l`y ok zpn lr ixdy ,utga ynzydl el miyxn

,øëN øîBLå ípç øîBL ,áéiç ,ãé da çìLmdl miyxn milrad oi`y ¨©¨¨©¨¥¦¨§¥¨¨
m`d ,oecwta ynzydlïkL ìk àìok m`e .ci zegilya eaiigziyänì Ÿ¨¤¥¨¨

øîàðel` miweqt ipy ixd ,xky xneyae mpig xneya ci zegily oic ¤¡©
`l` ,mixzeinàãçick xn`p [mpig xneya] oey`xd weqtd -Cì øîBì- £¨©¨

y cnllCãéàå ,ïBøqç äëéøö ïéà ãé úeçéìLxneya] ipyd weqtd - §¦¨¥§¦¨¦¨§¦¨
ick xn`p [xkyøîàz àlLzcnlpd mixneyd x`ya ci zegilya ¤ŸŸ©

,l`eyn'ïBcpk úBéäì ïécä ïî àáì Bic'zeidl leki cnld oicd oi` - ©¨Ÿ¦©¦¦§©¦
epic [cnld] mixney x`ya ci zegily oic okle ,cnlnd oicdn xzei xeng

e ,[cnlnd] l`eya ci zegily oickíéìòaa ìàBM äîilra eidyk - ©¥©§¨¦
,dl`yd onfa l`eyl mile`y utgd,øeètm`'.(ci ak zeny) xn`py ¨¦

,'mlWi `l ,FOr eilrAóàa ci zegily,øëN øîBLå ípç øîBLcnlpy §¨¨¦Ÿ§©¥©¥¦¨§¥¨¨
,l`eyníéìòaa,oecwtd z` laiwy onfa el mile`y oecwtd ilrayk - ©§¨¦

didi.øeètaiigy cnll ick ,[xky xneya] ci zegily aey dazkp okl ¨
.xney dyrpy onfa enr mile`y milrad eid m` s`

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìey xaeqd ,(`"r lirl) ax zrcl -úeçéìL §©§¨©§¦
ézøz éðä ,ïBøqç äëéøö ãély miweqt,ãé úeçéìLxneye mpig xneya ¨§¦¨¦¨¨¥©§¥§¦¨

,xkyél änì.l`eyn df oic cenll xyt` ixd ,ekxvp dnl - ¨¨¦
:`xnbd daiynàãç,jxvp cg` weqt -ïécä ïî àáì Bic' øîàz àlL £¨¤ŸŸ©©¨Ÿ¦©¦
,'ïBcpk úBéäì.x`azd xy`kCãéàåjxvp ,ipyd weqtd -àéðúãëì- ¦§©¦§¦¨§¦§©§¨

mpig xneya xn`pd weqtd z` zx`and ,`ziixaa iepyd oicd z` cnll
(f ak zeny) ,eapb envr `edy micr e`ae ,oecwtd apbpy orehyáø÷ðå'§¦§©

,'íéäìàä ìà úéaä ìòa`idy ef daixw x`al yieì,äòeáLdixg` wxe ©©©©¦¤¨¡Ÿ¦¦§¨
ziad lra axwp xake' ,`id weqtd zernyne .ltk inelyza aiigzn
mipW mNWi' (g ak my) if`e ,rayp xaky xnelk ,'dreayl [xneyd]§©¥§©¦

:`ziixad zxxan .'EdrxløîBà äzà`id ef daixwyìBà ,äòeáLile` §¥¥©¨¥¦§¨
y yxtpïéãì àlà Bðéà,oecwtd apbpy oerhl oicd zial xneyd axwy - ¥¤¨§¦

aiig ,eapb envr `edy `vnpe 'apbp' orhy mpig xneyy ,epcnlle
y meyn ,ok xnel oi` .ezprh lr rayp `l m` s` ltk inelyzaäøîàð¤¤§¨

ähîì ãé úeçéìL,xky xneya -äìòîì ãé úeçéìL äøîàðåxneya - §¦¨§©¨§¤¤§¨§¦¨§©§¨
,mpigïläl äîdpeekd ,xky xneya -ì,äòeáL(i ak my) xn`py enk ©§©¨¦§¨

,'ebe 'Fci glW `l m` mdipW oiA didY 'd zraW'ïàk óàmpig xneya §ª©¦§¤¥§¥¤¦Ÿ¨©¨©¨
Fci glW `l m` midl`d l` ziAd lrA axwpe' (f ak zeny) ea xn`py§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦¦Ÿ¨©¨

daixw `id weqtd zpeek ,'Edrx zk`lnAì.äòeáLjxev yiy `vnpe ¦§¤¤¥¥¦§¨
dey dxifba cnll ick ,xky xneya mbe mpig xneya mb ci zegily aezkl
wx ltk inelyz aiig ,eapb envr `edy `vnpe 'apbp' orhy mpig xneyy

:ezprh lr rayp xak m`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc `rivn `aa(iying meil)

m`e,íB÷î íéìòaä dì eãçémieqn mewn mdl li`yiy xneydn eyway ¦£¨©§¨¦¨
,zgpen `dz mye ziagd jxevldìèìèå,dnewnn xneydäøaLðå §¦§§¨§¦§§¨

,ziagdïéadxayp m`ïéáe Bãé CBzîdxayp m`,dçéðäMîdlhlh m` ¥¦¨¥¦¤¡¦¨
,BkøBöìda ynzydl zpn lr,áéiçm`e,dkøBöìmewna zgpen dzidy §§©¨§§¨

,xayidl dlelry:øeèẗ

àøîâ

,dpynd ly `yixa epipy :dpyna epypy mipicd inrh z` zxxan `xnbd
ynzydl dze` lfebk `ed ixde ,ekxevl ziagd z` xneyd lhp m` s`y

epic xfege ,oiqpe`a cer aiig epi` dnewnl dxifgd m` mewn lkn ,da

.dxifgde ziagd z` lfby milral riced `ly s` ,mpig xneyk zeidl
:`xnbd zx`anépî àä,ef `xaq xaeqd `pzd edin -,àéä ìàòîLé éaø ¨©¦©¦¦§¨¥¦

øîàcy xaeqd -úòc ïðéòa àìíéìòaoecwtd z` xneyd apb xy`k - §¨©Ÿ§¦©©©§¨¦
,xifgde apby milral ricedl jixv epi` ,exifgdl dvex `ede ,eciay

,àéðúcdrexøãòä ïî äìè áðBbä,ecia cwtendòìñåapebd xney e` - §©§¨©¥¨¤¦¨¥¤§¤©
[rahn] rlqñékä ïîy `ed oicd ,ecia cwtend wpx` -áðbL íB÷îì ¦©¦§¨¤¨©

øéæçérlqd z` e` eze` apb epnny xcrl dlhd z` xifgiy jka ic - ©£¦
epiidc ,apbd iaeign `ed xhtp dfae ,milral ricedl jixv epi`e qikl

,oiqpe` iaeig,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc `rivn `aa(ycew zay meil)

äðùî

z` aiigl yi mday mipte`de ,zern zxiny iaeig ixcba zwqer ef dpyn
.oick xny `ly lr xneyd

mc`,Bøáç ìöà úBòî ãé÷ônäe xneyd jldeïøøöecbaa el` zernl ©©§¦¨¥¤£¥§¨¨
åéøBçàì ïìéLôäå,eapbpeíøñnL Bàel` zernl xneydBzáìe Bðáì §¦§¦¨©£¨¤§¨¨¦§§¦

íäéðôa ìòðå ,íépèwäzlcd z` [ezae epa ipta-]éeàøk àlL,eapbpe ©§©¦§¨©¦§¥¤¤Ÿ¨¨
áéiçjka ryty xg`n ,zernd melyza xneydønéL àlLmze`Cøãk ©¨¤Ÿ¦¥§¤¤

milibxyíéøîBMä.mxneylíéøîBMä Cøãk ønéL íàåok it lr s`e ©§¦§¦¦¥§¤¤©§¦
,eapbpøeèt:zernd melyzn `ed ¨

àøîâ

:eixeg`l oliytde oxxvy ote`a oexqgd edn zxxan `xnbdàîìLa¦§¨¨
eälekaiigl yi recn x`ean ,dpyna mixkfpd mipte`d x`y lk iabl - §

xg`n ,zernd melyza xneyd z`àlà ,íéøîBMä Cøãk ønéL àlL¤Ÿ¦¥§¤¤©§¦¤¨
e zernd z` lhpy ote`d iablåéøBçàì ïìéLôäå ïøøörecn x`ean oi` §¨¨§¦§¦¨©£¨

ike ,jk lr eaiigl yiãáòéîì déì äåä éàîick zeyrl did leki dn - ©£¨¥§¤¡©
.ecbaa oxxv ixd ,oxneyl

:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,÷çöé éaø øîà àáø øîà(dk ci mixac) ¨©¨¨¨©©¦¦§¨¨©§¨
,'Eãéa óñkä zøöå'y `xwnd on cenll yieL ét ìò óàzerndïéøeøv §©§¨©¤¤§¨§©©¦¤§¦
mewn lkn ,mixebqe,Eãéa eéäé`ly xg`ne ,jixeg`l oliytdl jl oi`e ¦§§¨§

.aiige ezxinya ryt ,ok xneyd dyr

:oenn ipiipra zewqerd wgvi iax ly zetqep zexnin d`ian `xnbdøîàå§¨©
,Bãéa éeöî íãà ìL Btñk àäé íìBòì ÷çöé éaømewna epciwti `le ©¦¦§¨§¨§¥©§¤¨¨¨§¨

zernd eidi da giexdl `ed lekiy dxegq el oncfz m`y ick ,xg`

,eci zgz zepnefn.'Eãéa óñkä zøöå' øîàpL¤¤¡©§©§¨©¤¤§¨§
åéúBòî úà íãà LéìLé íìBòì ÷çöé éaø øîàåz` wlgl mc`l yi - §¨©©¦¦§¨§¨©§¦¨¨¤¨¨

,miwlg dyelyl eizernLéìLoinhie ,ò÷ø÷aaLéìLweqriàéèî÷øôa §¦§©§©§¦¦§©§©§¨
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.ozxikna dpwz oi`y oeik ,opexqg ickn xzei elwlwzpy
okly ,mipew mdl e`vniy el` mixaca yi jxev dfi` zxxan `xnbd
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc `rivn `aa(ycew zay meil)

yìkmc`ãé÷ônä,exiag lv` zernúòc ìòoxqenln cwtpd rpni `ly ¨©©§¦©©©
låéðáe BzLàmxneyl milecbdãé÷ôî àeäcwtpd did i`yx jkitle , ¦§¨¨©§¦

.en`l zernd z` xeqnl
éîélL éìéæ dénéàì dì àîéðmlyl dilry xneyd ly en`l xn`p m`e - ¥¨¨§¦¥¦¦©¦¦

,dnc`a ozxaw `ly jka dryty xg`n ,zernd z`äøîà`id dleki - ¨§¨
,xneleäðéøa÷àc eäðéð déãéc åàìc éì øîà àì`l -zerny ipa il xn` Ÿ¨©¦§©¦¥¦§§¤§§¦§

.dnc`a oze` dpinhn iziid ok xne` did m`y ,ely opi` el`

déì àîéð,xneyl xn`p m`e -dì zøîà àì éànàzxn` `l ok` recn - ¥¨¥©©Ÿ¨§©§¨
.jcia od oecwt el` zerny jn`løîà,xnel `ed leki -éëc ïkL ìk ¨©¨¤¥§¦

eäa àøäcæî éôè eäðéð éãéãc dì àðéîàin` `dz m`y ,iaila izxaq - £¦¨¨§¦¦¦§§¥¦§©£¨§
lre ,mixg` ly zerna xy`n xzei oda xdfiz ,od ily el` zerny dxeaq

.od oecwt zerny dl izxn` `l ok
dénéàì eäðéîìLà éæeæ eäðäc eäéà òazLî ,àáø øîà àlàlr - ¤¨¨©¨¨¦§©©¦§©§¥©§§¦§§¦¥

,en`l oxqn ecia ecwtedy el` zerny rayidl xneydàòazLîe¦§©§¨
áeðbéàå àúéìhø÷a eäðéáúBà éæeæ eäðäc dénéàrayidl m`d lre - ¦¥§©§¥§¦§§©§§¦¨§¦§

,myn eapbpe fbx`a dgipd dpan dlaiwy zernd z`yøeèôemixehte - ¨
.melyzn mdipy

:epecl cvik wtzqdl yiy sqep dyrn d`ian `xnbdàtBøèBtà àeää©©§¨
éîúéc,minezi ly qetexhet`a did dyrn -éîúéì àøBz eäì ïáæc- §©§¥§¨©§¨§©§¥

,minezid xear xey dpwyàøwáì déøñîe.exneyl drexl exqne -àì ©§¥§©¨¨Ÿ
ìëéîì épéLå éëk déì eåä,zeipevige zeinipt mipiy df xeyl eid `l - ¨¥¨¥§¦¥§¥©
,lek`l did leki `l jkitleúéîe.zne - ¦

àðéc éàäì éðéic eðééãð éëéä ,àîç øa éîø øîàoic mipiicd epeci cvik - ¨©¨¥©¨¨¥¦§©§©¨¥§©¦¨
.df

íélL ìéæ àtBøèBtàì déì àîéð,mlyl eilry qetexhet`l xn`p m` - ¥¨¥§©§¨¦©¥
,lek`l leki epi`e mipiy xeyl oi`y oigad `ly jk lrøîà`ed leki - ¨©

,xneldézøñî àøwáì àðàeilr dide ,drexl df xey izxqn ip` - £¨§©¨¨§©§¥
.lek`l leki `ed oi`y ipricedle ,xeyd avn z` wecal

íélL ìéæ àøwáì déì àîéð,xeyd inc z` mlyiy drexl xn`p m`e - ¥¨¥§©¨¨¦©¥
,lke` `ed oi`y gibyd `ly jka ryty xg`nøîà,xnel `ed leki - ¨©

dézîé÷Bà éøBz éãäa àðàmixeeyd mr cgi df xey izcnrd ip` - £¨©£¥¥¦§¥
,mixg`ddéì éàãL àìëeà,eiptl lke` izzpe -ìëà àìc ïðéòãé äåä àì §¨§©¥Ÿ£¨©§¦©§Ÿ¨©

.lek`l leki `ed oi`y izrci `le -
:`xnbd dywnàeä éîúéc øëN øîBL àøwa éãkîlhep drexd ixd - ¦§¦©¨¨¥¨¨§©§¥

ok m`e ,ezxiny lr minezid on xkyéðeiòì déì éòaéàopeazdl el did - ¦¨¥¥§©¥
z` mlyl eilr ok dyr `ly xg`ne ,`l e` lke` xeyd m`d oigadle

.einc
:`xnbd zvxznénð éëä éîúéc àãéñt àkéà éàminezid eid eli` - ¦¦¨§¥¨§©§¥¨¦©¦

xg`n ,einc z` mdl mlyl drexd lr did ok` ,xeyd zzinn micqtp
.ie`xk exny `lyéîúéc àãéñt àkéìc ïðé÷ñò éàîa àëäåj` - §¨¨§©©§¦¨§¥¨§¥¨§©§¥

,xeyd zzinn micqtp minezid oi` df dyrnaàøBúc déøîì eäeçkLàc§©§§§¨¥§¨
dépéî éæeæ éîúé ìe÷Låelhpe ,xeyd xken z` minezid eybty xg`n - §¨©§¥¥¦¥

`ly ,df did zerh gwn ixdy ,xeyd xear el enliyy mincd z` epnn
.mipiy `ll xey zepwl epeekzp

:`xnbd zxxanïéòè à÷ ïàî àlàoi`y xg`n ,dfa orehd `ed in `l` - ¤¨©¨¨¦
,dne`n micqtp minezidïéòè÷ àøBúc déøîlr orehd `ed xeyd lra - ¨¥§¨¨¨¦

c `id ezprhe ,ezeyxa exey zn ixdy ,qetexhet`dïòeãBàì déì éòaéà¦¨¥¥§©
.lek`l leki xeyd oi`y ericedl qetexhet`d lr didy -

:`xnbd dywndéì ïðéòãBî éàîlr xeyd xkenl ricedl yi mewn dn - ©§¦©¥

ixd ,jkéåä úeòè çwîc òãé òãéîmilrad rci dxiknd zrya ixd - ¥©¨©§¦©¨¨¥
.mipiy xeyl oi`y xg`n ,`ed zerha df gwny

:`xnbd zvxznàëäì ïéaæîe àëäî ïáæc àøéñôñaxeyd xken - §©§¦¨§¨©¥¨¨§©¥§¨¨
mewna xeknle cg` mewna zepwl ekxcy ,did mixeey xgeq minezil

rcei did `le ,xg` mc`n e`pw minezil xeyd z` xkny mei eze`ae ,xg`
ericed `l recn qetexhet`d z` `ed raez jkitle ,mipiy xeyl oi`y

.lek`l leki xeyd oi`y

:`id `ng xa inx ixac zpwqne,Ckìärci `ly oreh `xiqtqdy xg`n ¦§¨
,xeyd avn z`òãé äåä àìc eäéà òazLéî`l ok`y rayidl eilr - ¦§©©¦§Ÿ£¨¨©

,z`f rciìBæa øNa éîc àøwa ílLîemewna qpkpy drexd lr lhene - §©¥©¨¨§¥¨¨§
z` mlyl aiig epi` mpn` ,xeyd inc z` `xiqtql mlyl qetexhet`d

.exya ieeyn yily ipy wx `l` einc lk
:epecl cvik wtzqdl yiy sqep dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää©©§¨

déøáç éab àúeLk ãé÷ôàclv` zeyk ciwtdy mc`a did dyrn - §©§¦§¨©¥©§¥
,exiagàúeLëc àéøk énð déãéãì déì äåäixk ok mb cwtpl el dide - £¨¥§¦¥©¦©§¨¦§¨

,el jiiyd zeyk lyéîø éàäî déñøñì déì øîàziad lra d`xd - ¨©¥§©§§¥¥©§¥
,'xkiya lihz dfn' el xn`e ,ely ixkd z` ezxynlCãéàî àîø ìæà- ¨©¨¨¥¦¨

.oecwtd ly zeykd on xkiyd jezl lihde zxynd jld
àðéc éàäì éðéic eðééãð éëéä ,íøîò áø øîà.df oic mipiicd epeci cvik - ¨©©©§¨¥¦§©§©¨¥§©¦¨

íélL ìéæ déãéãì déì àîéðinc z` mlyl eilry cwtpl xn`p m` - ¥¨¥§¦¥¦©¥
,zeykdøîà,xnel `ed leki -éîø éàäî déì éøîà àðàizxn` ip` - ¨©£¨¨§¦¥¥©§¥

dpiyy lr aiigzdl ilr oi`e ,ily zeykd on xkiya miyiy izxynl

.ixacn
íélL ìéæ déñøñì déì àîéðinc z` mlyiy zxynl xn`p m`e - ¥¨¥§©§§¥¦©¥

,ziad lra ixacn dpiyy xg`n ,zeykdøîà,xnel `ed leki -øîà àì ¨©Ÿ¨©
éîøéz àì éàäîe éîø éàäî éì`weec zgwl milrad il xn` `l - ¦¥©§¥¥©Ÿ¦§¥

.jk lr citwn `ed oi`y iziid xeaq jkitle ,zxg`n `le ef zeykn
:`xnbd dywndéì éúééà àìå déì ééezéàì øeòéL àäLc éàåddy m` - §¦§¨¨¦§©§¥¥§Ÿ©§¥¥

,`iad `le ziad lra ly zeykd z` `iadl did lekiy onf gilydélb©¥
déì àçéðc dézòcàlyn lehiy el gepy ezrc z` ziad lrad dlib - ©©§¥§¦¨¥

zeyke ,jenqa zcner ziad lra ly zeykd dzid m` ,epiidc .oecwtd

jxevd ickn ax onf gilyd ddye ,xzei wgexn mewna zcner oecwtd
`ed `iany oiadl ziad lra did leki ,ziad lra ly zeykd z` `iadl
.df dyrna `id dgepy ezrc z` dlib ecia dgin `ly xg`ne ,oecwtd on

:`xnbd zvxznàäL àìãaly zeykd dzid `ly ote`a xaecn - ¦§Ÿ¨¨
zedyl zxynd jixv did `l jkitle ,milrad lyn xzei zwgexn oecwtd

.d`iadl icka
:dywne `xnbd dayàkéà àãéñt éàî óBñ óBñcwtpd ciqtd dn - ©§¥¨¦¨

,zxynd iyrnndéì éLøzLî à÷ àäåzeykd on cwtpd giexd `lde - §¨¨¦§©§¥¥
el yi jkitle ,xkiy dpnn dyry ,oecwtd lyely zeykd z` dzr zzl

.dfa oerhl yi mewn dne ,xkiya dlhedy zeykd zxenz ciwtnl

:`xnbd zvxznàlç àøëéL äåäc ,àáøc déøa ànñ áø øîàxkiyd - ¨©©©¨§¥§¨¨©£¨¦§¨©¨
cwtpd oi`y `vnpe ,uingd oecwtd ly zeykd z` zxynd lihd eay
ely z` ozil dzr utg epi` jkitle ,dne`n oecwtd ly zeykd on giexn

.dzxenz
:sqep uexizéñéëa ,øîà éMà áøoecwtd ly zeykd ,epiidc .mivew - ©©¦¨©§¦¥

lre ,ie`xk xkiyd giayd `l jkitle ,da miaxern mivewe ,dzid drexb

.jkn ciqtn `vnpy ,dzxenz ely z` ozil utg cwtpd oi` ok
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:`xnbd zvxzn,àìqgpy xaecnex.ïðBøñç éãëa:dywne `xnbd zxfeg Ÿ¦§¥¤§¨
àäåelv` ciwtd m` mby xn`p `ziixaa ixde -õéîçäå ïéée`ïîL §¨©¦§¤§¦¤¤

Léàáäåe`,Léaãäå Lácit lr s` ,oxkenl el oi`ycel` milewlwøúé §¦§¦§©§¦§¦§¨¥
,eäðéð ïðBøñç éãkî:`xnbd zvxzn .opgei iaxl dyw aeyeéðä éðàL- ¦§¥¤§¨¦§©¦¨¥

el`ay wlgl yií÷ í÷c ïåékelwlwzi `l aey xak elwlwzpy oeik - ¥¨§¨¨

s` mxkenl xi`n iax xizd `l okle .mxkni `le eziaa ecnri m` mb cer

.ozxikna dpwz oi`y oeik ,opexqg ickn xzei elwlwzpy
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c"agקו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

·„Á‡ ÌBÈa ÌÈÏ‚¯‰Â ÌÈ„i‰ È�¯tˆ ıBˆ˜Ï ‡lL ÔÈ¯‰Ê� LÈ[h]·¯Úa ‡l‡ ıe˜Ï ‡lL ÔÈ¯‰Ê� LÈÂ ‰�kÒ LLÁ È�tÓ ¥¦§¨¦¤Ÿ¦§¦¨§¥©¨©¦§¨©§©¦§¤¨¦§¥£¨©¨¨§¥¦§¨¦¤Ÿ¨¤¨§¤¤

Ë"BÈ ·¯Úa B‡ ˙aL[i]ÌÈÏ‚¯‰ ÔÓ ÔÈˆˆB˜Â15'‰ ÌBÈa[`i]ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La Ï·‡ ˙aL ·¯Úa ÌÈ„i‰ ÔÓe ©¨§¤¤§§¦¦¨©§©¦§¦©¨©¦§¤¤©¨£¨¦§¨©¨¦¥§¦

'‰ ÌBÈa ÌÈ�¯tˆ ÏBhÈÏ ‡lL ÌÈ„Èt˜Ó LÈÂ Ì‰Ï Úe„i‰ ÌÚhÓ ÏÏk[bi-ai]ÁBÓˆÏÂ ¯BÊÁÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌÈ�¯tv‰L È�tÓ §¨¦©©©¨©¨¤§¥©§¦¦¤Ÿ¦¦¨§©¦§¦§¥¤©¦¨§©¦©§¦¦©£§¦§©

˙aMa ‰Ê ‰È‰iL ÌÈˆB¯ Ì�È‡Â ÔÁeÏÈ‚Ï '‚ ÌBia[ci]: §§¦¨§¥¨¦¤¦§¤¤§©¨

1

2

3

4

mixe`ia

ãçà íåéá [è(קומרנא) הטהור שלח� בספר כתב �

של קטנה באצבע הצפור� שישייר דיו בזה לדקדק שהרוצה
רגלו.

è"åé áøòá åà úáù áøòá [éעצמו שבת שבערב משמע �

יש אבל חצות. אחר או חצות קוד� א� חילוק אי�
שהוא ניכר שיהיה כדי חצות לאחר לקצו� שהקפידו

שבת קוד�10לכבוד דוקא לקצצ� שהקפידו יש אבל ,

.11חצות

'ä íåéá íéìâøä ïî [àéלדיעה חוששי� אי� זו ולדיעה �
ה', ביו� הצפרני� לקצו� שלא הסעי� בהמש� המובאת
באותו והרגלי� הידי� צפרני את לקצו� שלא חוששי� אבל

יו�.
'ä íåéá [áéמותר ה' ליו� קוד� אבל �13.

'ä íåéá [âéששי ליו� באור הצפרני� ליטול מותר �14.

úáùá äæ äéäéù [ãéלחוש אי� השערות בגילוח אבל �

ב). ס"ק אחרו� (קונטרס לזה.

zexewn

פ"א10) ח' שער העבודה ושורש יסוד ו, סעי� השלח� ערו�
וראה קודש', שבת 'לכבוד מלא בפה ג� לומר שיש שהוסי�

נד. סימ� ח"ג החכמה בצל בשו"ת נוספי� מקורות
יצחק11) דברי ס' בש� ד' אות רפה סי' (ספינקא) חיי� ארחות

חצות קוד� שמו"ת הפרשה וגומר בע"ש הצפרני� שקוצ� שמי
עבירות לידי יבוא שלא השבוע לכל מובטח בע"ש דוקא היו�
אפרי�' ב'מטה חצות קוד� לכתחילה לקצצ� כתב וכ� חמורות,

ג. ס"ק תרכה סי'
לקצו�12) שיקפיד ברגליו, שחלה לאד� אמר צדק הצמח

(רשימות הירושלמי) דברי פי (על בחודש. פע� רגליו צפרניו
קט). עמוד א חלק דברי�

קט13) סימ� צבי אר� שו"ת וראה רבינו לשו� משמעות כ�
בש� כתב סק"א מש"ז מגדי� בפרי אבל לדו�, יש עוד ד"ה
לכ�. וקוד� ד' ביו� הצפרני� ליטול שאי� שכ� שמכל הא"ר

ס"ק14) עג סימ� השלח� הלילהקצות ע� שייכות לזה ואי� ד
להזהר כתב (בוטשאטש) אברה� באשל אמנ� היו�, אחר הול�

היו�. אחר הול� שהלילה בזה

ב סעי� שבת הכנסת דיני רס, סימ� ב חלק

•

dltz zekld - jexr ogley

התפלה‚ קוד� יפה עצמו את יבדוק לכתחלה מקו� ומכל
כיחו יסיר וכ� בתפלתו ויטרוד אח"כ לנקביו יצטר� שלא

הטורדו. דבר וכל וניעו

כיו� שחרית ידיו שנוטל אע"פ במי� ידיו לרחו� צרי� ואח"כ
רחיצה על יבר� לא מקו� ומכל שחרית נטילת אחר בטינופת שנגע

ז': בסימ� שנתבאר מטע� שחרית נטילת על ביר� כבר א� זו

הוא„ א� פרסה עד אחריה� לחז(ו)ר צרי� מי� לו אי� וא�
אליה� להגיע ויכול פרסה ברחוק לפניו נמצאי� והמי� בדר�
הול� א� אבל יחידי שהול� והוא התפלה זמ� שיעבור קוד�
וא� המי� למקו� יחידי ללכת השיירא מ� להפרד א"צ בשיירא
אינו ממיל יותר חוזר מיל עד מי� למקו� לאחריו לחזור צרי�

לחזור. צרי�

המי� למקו� שיגיע עד התפלה זמ� יעבור שמא מתיירא וא�

או בעפר או בצרור ידיו ינקה רק כלל אחריה� יחז(ו)ר לא
שמנקה: דבר בכל או בקורה

זה‰ א�וכל אבל מטונ� במקו� שנגעו או מלוכלכות כשידיו
אחר מה� דעתו שהסיח אע"פ לכלו� שו� לה� יודע אינו
ידי� שסת� לנקות� ולא וליטל� לחזור צרי� אי� שחרית נטילת
שהיסח אומרי� ויש ברכות לשאר שכשרות כמו לתפלה כשרות
עסקניות שהידי� מפני לאכילה שפוסל כמו לתפלה פוסל הדעת

עיקר. וכ� הטינופת במקו� נגעו ושמא ה�

אחריה� לחז(ו)ר א"צ לפניו מזומני� מי� אי� א� מקו� ומכל
סברא על לסמו� יש זה שלעני� לכלו� שו� לה� יודע אינו א�
א� מועיל שנקיו� שמנקה דבר בכל ידיו ינקה אלא הראשונה
שמא משו� הוא הדעת היסח שפסול הדעת היסח של לידי�

יתקנחו. וכשמנקה צואה או זיעה מעט בה� מודבק
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כשאפשר אלא מי� אחר לחז(ו)ר א"צ מלוכלכות בידי� ואפילו
שנגע ונזכר ממקומו לזוז אפשר שאי בתפלה כשעומד אבל
בכותל. ידיו מחכ� או צרורות או עפר בנקיו� די מטונ� במקו�

מי� לו יש (אפילו מטונ� במקו� ליגע אסור לכתחלה אבל
צ"ז: בסי' שיתבאר כמו בתפלה להפסיק) שלא לפניו מזומני�

Âבכל בעלמא בנקיו� די תורה לתלמוד אבל בתפלה זה וכל
לפניו: מזומני� מי� יש אפילו עני�

Ê�בה שיש לפי באד� המכוסי� מקומות ה� המטונ� מקו�
וכ� קס"ד בסי' כמ"ש הראש חיכ� א� וכ� זיעה מלמולי
בתפלה בה� ליגע ואסור טינופות ה� הא� וצואת האוז� צואת

בגד: ע"י א� כי

Á�משו אמות ד' הילו� כדי שישהה עד יתפלל לא המשתי�
כדי שישהה עד ישתי� לא והמתפלל שבאמתו ניצוצות
שגורה תפלתו אמות ד' שכל תפלתו סיו� אחר אמות ד' הילו�
אמות ד' הילו� כדי ששהה לאחר אבל רוחשות ושפתיו בפיו
להשתי� שלא חסידות ומדת שהתפלל במקו� להשתי� לו מותר

תפלה: של אמות ד' בתו�

Ëוהמתפלל אמות ד' הילו� כדי שישהה עד יתפלל לא הרוקק
אמ ד' הילו� כדי שישהה עד טיול מחמת לרצונו ירוק ותלא

בסי' כמ"ש התפלה בתו� אפילו מותר רוק לו נזדמ� א� אבל
צ"ז:

גֿט סעיפי� הכנות ושאר רחיצה ודי� לנקביו הנצר� צב, סימ� א חלק
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הפרק: לגביתוכ� תורה במת� שניתנו במצוות החידוש

האבות שקיימו המצוות

ב סו� אי� שאור יתכ� אכ� כיצד יבאר זה ה"[בפרק

בעוה למטה בעול�"יומש� למעלה שהוא כמו בדיוק ז

האצילות.

" הרי הבוראדלכאורה, ע� לנברא כלל ערו� וכ�"אי� ,

" הרי ישראל, מעלת נשמתמצד למעלת דמיו� לה� אי�

ממש מרכבה בבחינת שהי' וא"אברה� להבי�", נית� אי� כ

כמו"ש בגשמיות, למטה שעושי� המצוות מעשה ידי על

יהי' שפלי�, רוח להחיות בגשמיות שעושי� וצדקה בחסד

עליו� חסד אור ועדנמש� הזה? בעול� למטה ז""

אי�"שב אור ויתלבש יאיר גשמי בקל� הכתובי� תפילי�

ב בחכמה"סו� "ה ששורה עד ניצו�" שבאותו המוחי� על

הללו תפילי� המניח דמישראל � בחינת"" שיהי' אפשר אי�

כזהדילוג" גדול יקדי�:]" זה ולהבי� "

ùåøéô .ä"éåä úåòã ìà éë áéúë äðä ,àåä ¯ ïéðòäå
.äàúú àãåçéå äàìò àãåçé ,úåòã 'á

הוא הפשוט הפירוש הוי'". דעות אֿל "כי כתיב
שיש היא הלשו� משמעות אול� הכל, יודע שהקב"ה
ומבואר, באלקות, למעלה רבי�) (ל' "דיעות"
� ומדריגות אופני� היינו � דעות ב' שיש שהכוונה
(בזהר) הנקראות הקב"ה, של אחדותו והבנת בתפיסת
ויחוד העליו� (יחוד תתאה" ו"יחודא עילאה" "יחודא
עליו�" "דעת ג"כ נקראות מקומות [בכמה התחתו�)

תחתו�"]. ו"דעת

היא ה' אחדות של הפירוש אמיתית �כלומר:

מציאות שו� עוד שאי� היינו מלבדו", עוד ש"אי�
מדריגות שתי יש גופא זו בהכרה אול�, אלקות. מלבד

כפי היחוד היינו תחתו�, ויחוד עליו� יחוד כלליות,
מצד שהוא כפי והיחוד ה"עליו�" מצד שהוא

ה"תחתו�".

ביניה�:] ההבדל את ומבאר [והול�

äèîìù äî ìëù ,äèîì äìòîìî äàìò àãåçé
äìòîì àåäù äî ìëå ,ïéàëå àìë øúåé àåä äèî
.ùé éáäåà ìéçðäì ù"îëå ,ùéì áùçð øúåé øúåé
של וממבטו מצדו היחוד הוא עילאה" "יחודא
פירוש: אי�", ולמטה יש "שלמעלה � כביכול הקב"ה,
הקב"ה שהרי האמיתי, (מציאות) היש הוא יתבר� הוא
וזהו ח"ו, והפסד כליו� שו� בו שיי� ולא לעול� קיי�
ישראל יתאחדו (שאז הבא דעול� השכר על שנאמר
על קאי ד"יש" יש", אוהבי "להנחיל הקב"ה) ע�

האמיתי"; ה"יש שהוא הקב"ה

"אי�", ה� שלמטה והנבראי� העולמות ואילו
� יותר למטה שהוא וכל אמיתית, מציאות ה� שאי�
האמיתית) (המציאות מהקב"ה יותר רחוק שהוא היינו

וכאפס. כאי� יותר נחשב הוא יתבר� אצלו הרי �

הקב"ה של שממבטו עילאה", "יחודא עני� וזהו
שכל לפי מלבדו"), עוד ("אי� אחרת מציאות שו� אי�

וכאי�". "כלא ה� מלבדו הנמצאי�

,ïéàî ùé úðéçá àéä ,äìòîì äèîî äàúú àãåçéå
éðéòì äàøðå ùéì øúåé áùçð äèî äèîìù äî ìëù
äìòîì àåäù äîå ,ùâøåîå åîöò éðôá øáã øùá

.âùåîå ùâøåî àìå äàøð åðéàù ïéðò àåä äìòî
היא התחתו�) (יחוד תתאה" "יחודא משא"כ
למעלה) (מלמטה התחתו� תפיסת מצד יתבר� אחדותו
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כשאפשר אלא מי� אחר לחז(ו)ר א"צ מלוכלכות בידי� ואפילו
שנגע ונזכר ממקומו לזוז אפשר שאי בתפלה כשעומד אבל
בכותל. ידיו מחכ� או צרורות או עפר בנקיו� די מטונ� במקו�

מי� לו יש (אפילו מטונ� במקו� ליגע אסור לכתחלה אבל
צ"ז: בסי' שיתבאר כמו בתפלה להפסיק) שלא לפניו מזומני�

Âבכל בעלמא בנקיו� די תורה לתלמוד אבל בתפלה זה וכל
לפניו: מזומני� מי� יש אפילו עני�

Ê�בה שיש לפי באד� המכוסי� מקומות ה� המטונ� מקו�
וכ� קס"ד בסי' כמ"ש הראש חיכ� א� וכ� זיעה מלמולי
בתפלה בה� ליגע ואסור טינופות ה� הא� וצואת האוז� צואת

בגד: ע"י א� כי

Á�משו אמות ד' הילו� כדי שישהה עד יתפלל לא המשתי�
כדי שישהה עד ישתי� לא והמתפלל שבאמתו ניצוצות
שגורה תפלתו אמות ד' שכל תפלתו סיו� אחר אמות ד' הילו�
אמות ד' הילו� כדי ששהה לאחר אבל רוחשות ושפתיו בפיו
להשתי� שלא חסידות ומדת שהתפלל במקו� להשתי� לו מותר

תפלה: של אמות ד' בתו�

Ëוהמתפלל אמות ד' הילו� כדי שישהה עד יתפלל לא הרוקק
אמ ד' הילו� כדי שישהה עד טיול מחמת לרצונו ירוק ותלא

בסי' כמ"ש התפלה בתו� אפילו מותר רוק לו נזדמ� א� אבל
צ"ז:

גֿט סעיפי� הכנות ושאר רחיצה ודי� לנקביו הנצר� צב, סימ� א חלק
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הפרק: לגביתוכ� תורה במת� שניתנו במצוות החידוש

האבות שקיימו המצוות

ב סו� אי� שאור יתכ� אכ� כיצד יבאר זה ה"[בפרק

בעוה למטה בעול�"יומש� למעלה שהוא כמו בדיוק ז

האצילות.

" הרי הבוראדלכאורה, ע� לנברא כלל ערו� וכ�"אי� ,

" הרי ישראל, מעלת נשמתמצד למעלת דמיו� לה� אי�

ממש מרכבה בבחינת שהי' וא"אברה� להבי�", נית� אי� כ

כמו"ש בגשמיות, למטה שעושי� המצוות מעשה ידי על

יהי' שפלי�, רוח להחיות בגשמיות שעושי� וצדקה בחסד

עליו� חסד אור ועדנמש� הזה? בעול� למטה ז""

אי�"שב אור ויתלבש יאיר גשמי בקל� הכתובי� תפילי�

ב בחכמה"סו� "ה ששורה עד ניצו�" שבאותו המוחי� על

הללו תפילי� המניח דמישראל � בחינת"" שיהי' אפשר אי�

כזהדילוג" גדול יקדי�:]" זה ולהבי� "

ùåøéô .ä"éåä úåòã ìà éë áéúë äðä ,àåä ¯ ïéðòäå
.äàúú àãåçéå äàìò àãåçé ,úåòã 'á

הוא הפשוט הפירוש הוי'". דעות אֿל "כי כתיב
שיש היא הלשו� משמעות אול� הכל, יודע שהקב"ה
ומבואר, באלקות, למעלה רבי�) (ל' "דיעות"
� ומדריגות אופני� היינו � דעות ב' שיש שהכוונה
(בזהר) הנקראות הקב"ה, של אחדותו והבנת בתפיסת
ויחוד העליו� (יחוד תתאה" ו"יחודא עילאה" "יחודא
עליו�" "דעת ג"כ נקראות מקומות [בכמה התחתו�)

תחתו�"]. ו"דעת

היא ה' אחדות של הפירוש אמיתית �כלומר:

מציאות שו� עוד שאי� היינו מלבדו", עוד ש"אי�
מדריגות שתי יש גופא זו בהכרה אול�, אלקות. מלבד

כפי היחוד היינו תחתו�, ויחוד עליו� יחוד כלליות,
מצד שהוא כפי והיחוד ה"עליו�" מצד שהוא

ה"תחתו�".

ביניה�:] ההבדל את ומבאר [והול�

äèîìù äî ìëù ,äèîì äìòîìî äàìò àãåçé
äìòîì àåäù äî ìëå ,ïéàëå àìë øúåé àåä äèî
.ùé éáäåà ìéçðäì ù"îëå ,ùéì áùçð øúåé øúåé
של וממבטו מצדו היחוד הוא עילאה" "יחודא
פירוש: אי�", ולמטה יש "שלמעלה � כביכול הקב"ה,
הקב"ה שהרי האמיתי, (מציאות) היש הוא יתבר� הוא
וזהו ח"ו, והפסד כליו� שו� בו שיי� ולא לעול� קיי�
ישראל יתאחדו (שאז הבא דעול� השכר על שנאמר
על קאי ד"יש" יש", אוהבי "להנחיל הקב"ה) ע�

האמיתי"; ה"יש שהוא הקב"ה

"אי�", ה� שלמטה והנבראי� העולמות ואילו
� יותר למטה שהוא וכל אמיתית, מציאות ה� שאי�
האמיתית) (המציאות מהקב"ה יותר רחוק שהוא היינו

וכאפס. כאי� יותר נחשב הוא יתבר� אצלו הרי �

הקב"ה של שממבטו עילאה", "יחודא עני� וזהו
שכל לפי מלבדו"), עוד ("אי� אחרת מציאות שו� אי�

וכאי�". "כלא ה� מלבדו הנמצאי�

,ïéàî ùé úðéçá àéä ,äìòîì äèîî äàúú àãåçéå
éðéòì äàøðå ùéì øúåé áùçð äèî äèîìù äî ìëù
äìòîì àåäù äîå ,ùâøåîå åîöò éðôá øáã øùá

.âùåîå ùâøåî àìå äàøð åðéàù ïéðò àåä äìòî
היא התחתו�) (יחוד תתאה" "יחודא משא"כ
למעלה) (מלמטה התחתו� תפיסת מצד יתבר� אחדותו
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שוכני פירוש, אי�", ולמעלה יש "למטה נברא שאצל �

אומרת זאת מאי�", "יש היא שהבריאה אומרי� מטה
קיימת מציאות שה� "יש", נקראי� הנבראי� שכל
הבורא (שלמעלה) האלקי הכח ואילו לעיני�, הנראית
בהעל� שהוא לפי "אי�", נקרא העולמות את ומהווה
מה כל הרי זו, וב"דעה" לנבראי�. ומושג נראה ואינו
הוא � מאלקות רחוק יותר היינו � למטה יותר שהוא

יותר. נרגשת וישותו שמציאותו לפי "יש", יותר

" בחינת היא זו בדיעה הש� אחדות ביטול[ועני�

דאע"היש היינו מבטל", מקו� מכל הנהו, יש כי שמרגיש פ

להקב עצמו העולמות"את מציאות שכל ההכרה מחמת ה,

(אע תמיד אות� המהווה האלקי בכח שאי�"תלוי' פ

זה)]. כח משיג אפילו או מרגיש הנברא

íùëù ,úåòãä 'á ììåë "ìà" ìù äæ íùáå
åðéàå àìë àåä äèîìù äî ìë äèîì äìòîìîù

.ë"â äìòîì äèîî àåä êë ,íå÷î ñôåú
שהקב"ה הוי'", דעות אֿל "כי נאמר זה ועל
שהוא היינו יחד, ג� הדעות ב' כולל ובעצמו בכבודו
"מבט מצד שג� הדיעות, שתי את "משווה" יתבר�
הוא דלמטה שהיש וההרגשה ההכרה תהי' התחתו�"

העליו�"). "מבט מצד שהוא (כפי ממש ואפס אי�

(בקיצור): הדבר הסברת

עליוני� עולמות בי� כלל הבדל אי� הקב"ה לגבי
וגדול". קט� ומשוה "שוה אלא תחתוני�, ועולמות
רק ה� ונבראי� שבעולמות המדריגות חילוקי דכל
שלגבי העולמות, שבגדר האלקי והחיות האור מצד
אור מאיר (שבה� עליוני� בעולמות מעלה יש זה אור
מצד ולפיכ�, תחתוני�. עולמות לגבי יותר) נעלה אלקי
ואפס כאי� שה� נרגש עליוני� בעולמות רק זה, אור
תחתוני� לנבראי� אפשר אי אבל ית', לפניו ממש
שה� להרגיש בגילוי) בה� מאיר אלקי אור (שאי�

ממש; ואפס כאי� באמת

הבדל אי� יתבר� ועצמותו מהותו לגבי משא"כ
דכול� תחתוני�, ועולמות עליוני� עולמות בי� כלל
בשווה בכול� נמצא והוא יתבר� לפניו ממש שווי�
כמו למעלה מלמטה "שוה יתבר� מצידו ולפיכ� ממש,
לפעול יתבר� בכוחו כלומר, למטה", מלמעלה
למעלה) מלמטה ("מבט�" בתפיסת� שג� בנבראי�,
הוא (שהנברא ביטול של המדריגה לאותה יגיעו
בדיעה שהיא כפי מקו�), תופס ואינו כ"לא"

למטה". ש"מלמעלה

.úåìéìò åðëúð åìå éë éðôî
הנה � למטה בנבראי� בפועל זה מתגלה וכיצד
מעשה ה� דעלילות עלילות", נתכנו "ולו אומר זה על

והמצוות. התורה בקיו� אד�, בני

íä óìàá àìå ,å"éåá åìå éø÷äå óìàá áéúë àìå
.äùò úåöî íä å"éåá åìå ,äùòú àì úåöî

� זה בכתוב והכתיב להקרי הפנימי הטע� ג� זהו
נתכנו "ולא הכתיב לפי קרי: ו'לו" כתיב "לא"
� ( בה� האֿל יחפו� שלא המעשי� (שה� עלילות"

מצוות בקיו� קאי לאהיינו אשר (המעשי� תעשה לא
קאי עלילות", נתכנו "ולו הקרי, לפי ואילו תיעשנה),

עשה. מצוות על

,äàúú àãåçéå äàìò àãåçé íéåù úåéäì åðëúð
ùéä äéäé àìù ,ùîî äìòîì åîë äèîì úåéäì

.ììë íå÷î ñôåú
ולו הוי' דעות אֿל "כי הכתוב המש� פירוש וזהו
היינו � הוי'" דיעות ד"אֿל שהעני� עלילות", נתכנו
� תתאה ויחודא עילאה דיחודא הדיעות ב' "השתוות"
("ולו והמצות התורה בקיו� בנ"י מעבודת תוצאה הוא
נמני� אד� בני שמעשי ידי שעל עלילות"), נתכנו
למטה "להיות שוות, הדיעות ב' תהיינה , ית' לפניו
בעול� הנבראי� תפיסת מצד שג� ממש", למעלה כמו
כמו בדיוק כלל, מקו� תופס היש יהי' לא הגשמי הזה
(יחודא העליו�" ב"מבט מקו� תופס היש שאי�

עילאה).

" זה כח במצוות שיש הטע� ומבאר "להשוות[והול�

לאלקות:] האמיתי הביטול יתגלה למטה שג� הדיעות,

åðîìöá íãà äùòð øîàð úåöîå äøåúä ìò éë
.åðúåîãë

והמצוות התורה כי "אד�", נקראת שהתורה ידוע
במרכבת (כמ"ש העליו�" "אד� ודמות בצל� ה�
גו'"). אד� כמראה דמות הכסא דמות "ועל יחזקאל

,úåöîä úðéçá åðúåîãë ,äøåúä úðéçá åðîìöá
.'åë àñëä úåîã ìòù íãà úðéçá ïä ïäù

וקוב"ה אורייתא אמרו (שעלי' התורה � ובפרטיות
צל� שהיא "צלמנו", נקראת ממש) חד חד, כולא
את הלביש שהקב"ה מאחר כביכול, ממש אלקי�
"אברי� (רק) שנק' המצוות ואילו בתורה, עצמו
ב"דמות" רק שה� "כדמותנו", נקראות דמלכא",

שלמעלה.
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

את� את�, "אד� נאמר ומצוות שבתורה וזהו
ודמותו אלקי� בצל� 'אד�" שהתואר אד�", קרויי�
את מקיי� שהקב"ה לפי ומצוות, התורה ידי על הוא
למטה המצוות בקיו� כ� על כנ"ל, למעלה המצוות כל
בצל� ממש שיהא כו', ודמותו בצלמו אשר אד� נקרא

העליו�. אד� ודמות

הנות� האד� יד הרי צדקה, ידי "על � ולדוגמא
שחסד כמו ית', אלקותו לגילוי כלי תהי' צדקה
עני� וזהו סו�, אי� אור לגילוי כלי הוא שבאצילות
התורה קיו� ידי על שנעשה בתחתוני�' 'דירה
ע"י למטה באד� שוכנת שהשכינה � והמצוות"

תומ"צ.

øúñä íåù éìá 'úé åúîëçå åðåöø úåéîéðô ïä ïäù
óåñ ïéà øåà ìò øéúñîå íéìòî ùéä ïéàå ,íéðô

.íëåúá äøåùä ä"á
התורה של שמהות� לפי הוא, הדבר וטע�
יתבר�", וחכמתו רצונו "פנימיות � היא ומצוותי'
חכמתו היא והתורה יתבר�, רצונו ה� שהמצוות
וחכמתו", רצונו "פנימיות ה� � גופא ובזה יתבר�;
לא שרוצי� דבר היינו הרצו�" "חיצוניות פירוש,
אחרת, מטרה להשיג כדי אלא עצמו הדבר בשביל
המטרה הוא שהוא הדבר היינו הרצו� פנימיות משא"כ
בכל רוצה שהקב"ה דזה למעלה, וכ� והתכלית,
והנבראי� העולמות בשביל אינו והנבראי� העולמות
שה� ישראל" ובשביל התורה "בשביל רק אלא עצמ�
רצונו פנימיות הוא ובה� הבריאה של והכוונה המטרה

יתבר�.

בכל הקב"ה "נמצא" ומצוותי' שבתורה ונמצא
שדבר להבדיל, אד� (כמו כביכול ופנימיותו מהותו
מהותו בכל בזה "מונח" הוא ועונג חפ� מתו� שעושה

פני�". הסתר שו� "בלי ונפשו),

ומצוותי' בתורה ב"ה סו� האי� שורה זה ומטע�
אי� אור של והחיות האור הנבראי� דבכל גלוי, באופ�
בהעל� בא ולהחיות� לקיימ� בה� המלובש ב"ה סו�
על ומסתיר מעלי� הגשמי שהיש בתוכ�, והסתר
ה� שג� א� במצוות משא"כ שבו; האלקית החיות
מכל הזה, עול� וענייני גשמיי� בדברי� מלובשות
לא יתבר� רצונו פנימיות ה� שהמצוות היות מקו�,
(של הגשמי היש שאי� פני�, הסתר שו� כא� שיי�
האלקות על ולהסתיר להעלי� יכול המצוה) מעשה

שבמצוות.

מצוה קיו� בעת ירגיש לא שהאד� שיתכ� [ומה

ב סו� האי� ונפשו"השראת גופו חומריות מצד זה הרי ה

האור ובי� בינו ברזל של מחיצה כמו שהיא הבהמית

שורה עצמה במצוה אבל � המצוה שבמעשה האלקי

פני�]. הסתר שו� בלי בגילוי אלקות

úåéäì ä"á óåñ ïéà øåà êéùîî íãé ìòå íäáå
.åãáìî ãåò ïéà úðéçáá ,äìòîì åîë äèîì

ב"ה סו� אי� אור שורה ומצוות שבתורה ומאחר
התורה קיו� ידי על לפיכ� פני�, הסתר שו� בלי
למעלה", כמו "למטה יתבר� אחדותו מתגלה והמצוות
שהוא כפי מלבדו" עוד ד"אי� העני� למטה שמתגלה

ה"עליו�". מצד

úà åììçú àìå'åë ììç úåùòì àìù ,éùã÷ íù
.äðéëùä éìâø ÷çåã úåéäì àìå

קדשי", ש� את תחללו "ולא נאמר זה ועל
ומקו� חלל לעשות שלא הוא, בזה הפנימי שהפירוש
בביטול הוא כשהאד� דוקא שזהו שכינה, מגילוי פנוי
"דוחק הוא (דאל"כ ישות של רגש שו� בלי מוחלט

השכינה"). רגלי את

הוא, למטה התורה דנתינת החידוש כלומר,
שו� אי� ובמילא למטה, מתגלה הקב"ה של שאחדותו

אלקות. מגילוי אצלו פנוי ומקו� "חלל"

.ùîî éøáã êéôá éøáã íéùàå ÷ø
של התורה בלימוד ביטוי לידי בא זה ביטול
דא� בפי�", דברי "ואשי� של באופ� כשהוא האד�,
� למעלה") ("מלמטה האד� של התורה לימוד שזהו
בשכלו התורה חכמת ולהשיג להבי� להתייגע שצרי�
שדברי אצלו שמורגש הוא לימודו אופ� הרי � וחכמתו
"דברי הקב"ה, דברי אלא דבריו ה� אי� שלומד התורה

למטה"). ("מלמעלה בפיו אות� שש� ממש",

התורה בי� ההבדל את יותר בפרטיות יבאר [ועתה

האד� נפש על סו� אי� אור להמשי� בפעולת� והמצוות

אלקות:] על המסתירות וחומריותו ישותו את ולבטל

àéä äøåúäå ïéôé÷îå ïéùåáì ïä úåöîä ¯ äðäå
ä"á óåñ ïéà øåà êéùîî íäáù ,úåéîéðôå ïåæî

é÷î úðéçáá åùôð ìò äøåù úåéäìúåéäì íâå ,ó
.úéîéðô úðéçáá äáäà óåöø äëåú ùôðä

הוא, המצות וקיו� התורה לימוד בי� עיקרי הבדל
משיג שהאד� התורה דברי הרי התורה דבלימוד
נקראת ולפיכ� עמו, ומתאחדי� במוחו נקלטי� בשכלו
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קט c"ag i`iyp epizeax zxezn

את� את�, "אד� נאמר ומצוות שבתורה וזהו
ודמותו אלקי� בצל� 'אד�" שהתואר אד�", קרויי�
את מקיי� שהקב"ה לפי ומצוות, התורה ידי על הוא
למטה המצוות בקיו� כ� על כנ"ל, למעלה המצוות כל
בצל� ממש שיהא כו', ודמותו בצלמו אשר אד� נקרא

העליו�. אד� ודמות

הנות� האד� יד הרי צדקה, ידי "על � ולדוגמא
שחסד כמו ית', אלקותו לגילוי כלי תהי' צדקה
עני� וזהו סו�, אי� אור לגילוי כלי הוא שבאצילות
התורה קיו� ידי על שנעשה בתחתוני�' 'דירה
ע"י למטה באד� שוכנת שהשכינה � והמצוות"

תומ"צ.

øúñä íåù éìá 'úé åúîëçå åðåöø úåéîéðô ïä ïäù
óåñ ïéà øåà ìò øéúñîå íéìòî ùéä ïéàå ,íéðô

.íëåúá äøåùä ä"á
התורה של שמהות� לפי הוא, הדבר וטע�
יתבר�", וחכמתו רצונו "פנימיות � היא ומצוותי'
חכמתו היא והתורה יתבר�, רצונו ה� שהמצוות
וחכמתו", רצונו "פנימיות ה� � גופא ובזה יתבר�;
לא שרוצי� דבר היינו הרצו�" "חיצוניות פירוש,
אחרת, מטרה להשיג כדי אלא עצמו הדבר בשביל
המטרה הוא שהוא הדבר היינו הרצו� פנימיות משא"כ
בכל רוצה שהקב"ה דזה למעלה, וכ� והתכלית,
והנבראי� העולמות בשביל אינו והנבראי� העולמות
שה� ישראל" ובשביל התורה "בשביל רק אלא עצמ�
רצונו פנימיות הוא ובה� הבריאה של והכוונה המטרה

יתבר�.

בכל הקב"ה "נמצא" ומצוותי' שבתורה ונמצא
שדבר להבדיל, אד� (כמו כביכול ופנימיותו מהותו
מהותו בכל בזה "מונח" הוא ועונג חפ� מתו� שעושה

פני�". הסתר שו� "בלי ונפשו),

ומצוותי' בתורה ב"ה סו� האי� שורה זה ומטע�
אי� אור של והחיות האור הנבראי� דבכל גלוי, באופ�
בהעל� בא ולהחיות� לקיימ� בה� המלובש ב"ה סו�
על ומסתיר מעלי� הגשמי שהיש בתוכ�, והסתר
ה� שג� א� במצוות משא"כ שבו; האלקית החיות
מכל הזה, עול� וענייני גשמיי� בדברי� מלובשות
לא יתבר� רצונו פנימיות ה� שהמצוות היות מקו�,
(של הגשמי היש שאי� פני�, הסתר שו� כא� שיי�
האלקות על ולהסתיר להעלי� יכול המצוה) מעשה

שבמצוות.

מצוה קיו� בעת ירגיש לא שהאד� שיתכ� [ומה

ב סו� האי� ונפשו"השראת גופו חומריות מצד זה הרי ה

האור ובי� בינו ברזל של מחיצה כמו שהיא הבהמית

שורה עצמה במצוה אבל � המצוה שבמעשה האלקי

פני�]. הסתר שו� בלי בגילוי אלקות

úåéäì ä"á óåñ ïéà øåà êéùîî íãé ìòå íäáå
.åãáìî ãåò ïéà úðéçáá ,äìòîì åîë äèîì

ב"ה סו� אי� אור שורה ומצוות שבתורה ומאחר
התורה קיו� ידי על לפיכ� פני�, הסתר שו� בלי
למעלה", כמו "למטה יתבר� אחדותו מתגלה והמצוות
שהוא כפי מלבדו" עוד ד"אי� העני� למטה שמתגלה

ה"עליו�". מצד

úà åììçú àìå'åë ììç úåùòì àìù ,éùã÷ íù
.äðéëùä éìâø ÷çåã úåéäì àìå

קדשי", ש� את תחללו "ולא נאמר זה ועל
ומקו� חלל לעשות שלא הוא, בזה הפנימי שהפירוש
בביטול הוא כשהאד� דוקא שזהו שכינה, מגילוי פנוי
"דוחק הוא (דאל"כ ישות של רגש שו� בלי מוחלט

השכינה"). רגלי את

הוא, למטה התורה דנתינת החידוש כלומר,
שו� אי� ובמילא למטה, מתגלה הקב"ה של שאחדותו

אלקות. מגילוי אצלו פנוי ומקו� "חלל"

.ùîî éøáã êéôá éøáã íéùàå ÷ø
של התורה בלימוד ביטוי לידי בא זה ביטול
דא� בפי�", דברי "ואשי� של באופ� כשהוא האד�,
� למעלה") ("מלמטה האד� של התורה לימוד שזהו
בשכלו התורה חכמת ולהשיג להבי� להתייגע שצרי�
שדברי אצלו שמורגש הוא לימודו אופ� הרי � וחכמתו
"דברי הקב"ה, דברי אלא דבריו ה� אי� שלומד התורה

למטה"). ("מלמעלה בפיו אות� שש� ממש",

התורה בי� ההבדל את יותר בפרטיות יבאר [ועתה

האד� נפש על סו� אי� אור להמשי� בפעולת� והמצוות

אלקות:] על המסתירות וחומריותו ישותו את ולבטל

àéä äøåúäå ïéôé÷îå ïéùåáì ïä úåöîä ¯ äðäå
ä"á óåñ ïéà øåà êéùîî íäáù ,úåéîéðôå ïåæî

é÷î úðéçáá åùôð ìò äøåù úåéäìúåéäì íâå ,ó
.úéîéðô úðéçáá äáäà óåöø äëåú ùôðä

הוא, המצות וקיו� התורה לימוד בי� עיקרי הבדל
משיג שהאד� התורה דברי הרי התורה דבלימוד
נקראת ולפיכ� עמו, ומתאחדי� במוחו נקלטי� בשכלו
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c"agקי i`iyp epizeax zxezn

הגשמי שהלח� כמו כי הנפש, ומזו� לח� "בש� התורה
ש� ונהפ� ממש וקרבו בתוכו כשמכניסו הגו� את ז�
בידיעת כ� ויתקיי�, יחי' ואזי כבשרו ובשר ד� להיות
לאחדי� והיו עמו ומתאחדת בשכלו שנתפסת . . התורה
כשאד� זה, ומטע� בקרבה", וחיי� לנפש מזו� נעשה
פועל זה הרי פנימה בנפשו נקלט ה' ואור תורה לומד
"פנימית"; פעולה שזוהי אהבה", רצו� "תוכו שיהי'

בתו� נקלטת המצוה שאי� המצות בקיו� משא"כ
ו"מלובש" עסוק שהאד� רק אלא בפנימיותו האד�
על השורה האלקי האור ג� הרי המצוה, במעשה
מקי�", "אור רק הוא המצוה קיו� ע"י האד�
מראשה ה' אור ומקיפה הנפש את מלביש ש"הקב"ה

רגלה". ועד

,àåä äìëåà ùà êéäìà ä"éåä éë øîàð äæ ìòå
úðéçá ùåøéô êéäìàå ,äøåú úðéçá ä"éåä ùåøéô

.ìùî êøã ìò ùàä åîë íä ïä ,úåöî
פנימי � האופני� בשני והמצוות התורה פעולת על
כי הוא". אוכלה אש אלקי� הוי' "כי נאמר � ומקי�
אלקות גילוי על קאי אלקי�" "הוי' השמות שני הנה
ותורה מצוה נר "כי כתיב והטע�: ומצוות. שבתורה
שהוא "נר" � ומצוה "אור", נקראת שהתורה אור",
ש� ושל הוי' ש� של ענינו בי� ההבדל וזהו הכלי.
התפשטות "אור", בחינת הוא הוי' דש� אלקי�,
שהוא והצמצו� הדי� מדת הוא "אלקי�" ואילו וגילוי,

האור. את המגבילי� ה"כלי�" עני�

תורה על קאי וכלי) (אור אלקי�" ד"הוי' ונמצא
ומצוות.

אוכלה", אש אלקי� הוי' "כי נאמר זה ועל
על האש פעולת כמו היא והמצוות התורה שפעולת

משל. דר�

ומבאר:] שהול� [וכפי

àìéîî éøä åéúåáéáñå éìëä êåú ùà íéðúåð íàù

,éøîâì äìëîå óøåùå øáò ìà øáòî ùàä èìåù
úåéîéðô úðéçáá íäù éãé ìò úåöîäå äøåúä êë
óåøùìå úåìëì çë ïäá ùé éøä ïéôé÷î úðéçááå

.äúåñâå úéîäáä ùôð úåéøîåç úà éøîâì
וללבנו לצרפו מבפני�, הגו� את מזכ� התורה אור
ונר שבו; הזר האש כל וכלה ונשר� וגסות, מחומריות
הגו� ג� יהי' זה ידי ועל מבחו�. ומצר� מזכ� מצוה
יסתיר ולא הנשמה כמו האלקי אור להכיל טהור כלי
שור� ומצוות שבתורה שהאלקות לפי אלקות, על כלל

דקליפה. זר אש כל

ä"á óåñ ïéà 'ä øåà ìò úîìòîå úøúñîä àéäù
àéä ïëìù ,åîöò éðôá øáãå ùéì äàøð úåéäì

.íðäéâá ÷åøéîì äëéøö
עצ� על אלא עבירות על רק אינו בגיהנ� המירוק
המסתרת שבו החומריות מצד הבאה שבאד� הישות
עד� לג� נכנסת שנשמה קוד� ולפיכ� אלקות, על
את השוברת זה, מירוק צריכה השכינה מזיו ליהנות

שבו. הישות

éë ,åá èìåù íðäéâ ìù øåà ïéà íëç ãéîìú ìáà
,õåçáîå úéáî úå÷øîîä íä úåöîäå äøåúä

.äìòîì åîë äèîì 'ä ãåáë äìâðå
ומבחו� מבית ממרקות והמצוות שהתורה מאחר
� ואדרבה מירוק; לשו� צרי� חכ� תלמיד אי� כנ"ל,
נשמה בעוה"ז למטה שהוא כפי ג� חכ� תלמיד אצל
כמו "למטה אלקות אצלו ומאיר הסתר, שו� אי� בגו�

למעלה".

åéìò ãøé øùà éðôî åìë ïùò éðéñ øäå áåúëù åäæå
:'åâå ùàä êåúî íëéìà ä"éåä øáãéå ,ùàá 'ä

כי לאש, שכינה גילוי בכתוב המשיל זה מטע�
לגמרי, האד� ישות כל את "שור�" זה עצו� גילוי

באלקות. כולו שחדור עד לעבר, מעבר
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miqxhpew mixn`n

‡ˆÓ�Âבתכלית כשהאור א' לגריעותא, יש אופני' ד'
כלל שיתחברו שא"א היש בתכלית והכלי האי"�
כשהכלי הב' קצה והב' כו', הגסה הפתילה מ� הקופ� כאש
לגמרי לאי"� ביטו"ל בבחי' לאור דומה והיש היש בתכלית

והג' האור, הסתלקו' גור� זה ג� לגמרי הפתילה כליו� כמו
במדה היש ביטול יש ובכלי דכלי ביש נמש� כשהאור
אינו נכו� במזג אינו וא� נכונה במזיגה שמזוג עד דוקא
לפי רק דאור ליש דאי� המשכה יהי' שלא היינו מתקיי�
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לגריעותא, אופני' ב' בזה ויש כנ"ל, דכלי היש ביטול ער�
ההמשכה ער� מכפי ביותר דכלי היש ביטול יש א� א'
(וכמשי"ת בכלי מתיישב האור אי� דאור ליש דאי"�
א� והב' ותפלה), דתור' רו"ש בעני� מתורתו יותר שתפלתו
בכלי דאור האי"� המשכת ער� לפי דכלי היש ביטל אי�
ליכנס קיבול בית כלי לו שאי� בכלי מתקיי� האור אי� ג"כ
וריבוי בתפלה י"ש הביטו"ל (כמיעוט בישותו להיותו בו
שהאור לגריעותא האחרו� הקצה והד' כמשי"ת), התו' עסק
הלח הע� כמו גמור יש בחי' הוא והכלי ליש ביותר נמש�
היפ� בתכלית הירידה גור� כנ"ל אחריו נמש� שהאש

בת כשהכלי בתכלית והאורהעלי' דישותו הביטול כלית
וד"ל. כנ"ל לעלו' האי"� בתכלית ג"כ

‰�‰Âאורות בבחי' הכל ימצא לגריעותא אופני' ד' כל
שאנו דמה דתוהו, דאורו' הכלי' שביר' ועני� דתוהו
מאורו' יותר עליונה במדרג' שהיו דתוהו באורו' מוצאי'
הגבורו' מבחי' שה� כו' וחזקי' תקיפי' אורות ונק' דתיקו�
והתכללו' הביטול בחי' בה� שהי' היינו כו' מאד עליונו'
המל' בחי' א� ההתגברו', בתכלית במאציל� ליכלל דאי"�
יש בבחי' הי' דכלי הי"ש בחי' שהוא שלה� ספי' דכל
ביטול בחי' בכלי הי' ולא ב"� בחי' המלוכה בחי' שהוא
דתוהו שאור דאו"ר האי"� גודל ער� לפי כ"כ לאי"� היש
היש כלי הי' לא ע"כ מדאי, יותר ואי� הביטול בבחי' הי'
כ"כ ביטול בו שאי� להיות כלל האור את מכיל מל' דבחי'

לפי ונשברו הכלי� נפלו ולכ� כ"כ אי� גילוי לקבל
הפתילה מ� הקופ� אור כמו למעלה האור יסתלק שממילא
השבירה סיבת עני� עיקר וזהו כנ"ל, כו' כלה שבלתי
כ"כ לאי"� ביטול בבחי' הכלי הי' שלא לפי דתוהו בכלי�
במאציל ונכללי' עולי� שהיו דאו"ר האי� בחי' ער� לפי
והב' וד"ל, בע"ח כידוע וההתכללו' הביטול בהתגברו'
האור כמו מדאי יותר היש ביטול בתכלית כשהכלי להיפ�
(וה� מתקיי� בלתי ג"כ שזה דאור האי"� בחי' מער� ויותר
בחי' ע� למעלה שעלו דתוהו ב"� שמבחי' הגבוהו' נשמו'
מפני למעלה בגופ� שעלו ואליהו כחנו� דוקא הכלי
מבחי' יותר לאי"� אלקי הביטול בחי' גופ� בכלי שנתגבר
ומ"ה אי"� מבחי' נשמתו הי' ובמשה כו', דנשמ' אי"�
בחי' ער� לפי דוקא לאי"� הי"ש בביטול גופו וכלי ביותר
וכמשל כנ"ל), התיקו� בחי' עיקר שזהו דנשמ' המ"ה
כלי� בבחי' ג"כ הי' וזה כנ"ל, לגמרי שכלה הפתילה
והג' וד"ל, כו' עלו והשאר נפלו ניצוצו' רפ"ח שרק דתוהו
שבא והוא דתיקו� התכללו' בעיקר ומדה שיעור באופ�
וכמה דאור ליש מאי� ההמשכה יהי' כמה במדה לשער
מ"ה בש� אלא תיקו� ואי� דכלי לאי"� הי"ש ביטול יהי'
כנ"ל במדה הביטול שיהי' דתוהו לב"� ומברר שמתק�
כפי רק יגרע ולא מנגדו פעולת לעשות א' כל יוסי� שלא
בעצ� וכלי דאור מדידה מעני� היפו� בעני� וזה הצרי�

הנ"ל.
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¯ÂÎÊÏ�מ זרעו למחות (תר"ד) עמלק. לנו שעשה מה
לנו: שעשה מה לשכוח שלא (תר"ה) העול�.
ידוע הוא האלו ל"ת וא' מ"ע ב' יוצאי' שממנה והפרשה
זכר את תמחה וגו' בדר� עמלק ל� עשה אשר את זכור
י"ט): י"ז כ"ה (דברי� תשכח לא השמי� מתחת עמלק
מצוה המצות. בספר הנ"ל מצות בביאורו הרמב"� וז"ל
היא בתורה) הכתובות סדר על החינו� של (למני� תר"ג
לנו, להרע בהקדימו עמלק לנו שעשה מה לזכור שצונו
במאמרי� הנפשות ונעורר ועת עת בכל אותו ולשנוא
המצוה תשכח שלא עד אותו לשנוא הע� ונזרז בו להלח�
והוא הזמ� אור� ע� מהנפשות ותחסר שנאתו תחלש ולא
בלבב� יכול עמלק ל� עשה אשר את זכור ית' אומרו
אני מה הא אמור הלב שכחת הרי תשכח לא אומר כשהוא
שמואל תראה הלא בפי� שנאתו שתהא זכור מקיי�
תחלה זכר שהוא עשה אי� הזאת המצוה לעשות בהתחילו
את פקדתי ית' אמרו והוא להורגו צוה ואח"כ הרע מעשהו

תר"ד והמצוה ב'): ט"ו (שמ"א לישראל עמלק עשה אשר
משאר בלבד עמלק זרע להכרית שצונו היא הנ"ל) (למני�
יתעלה אמרו והוא וגדולי� קטני� ונקבות זכרי� עשו זרע
בנ"י נצטוו מצות ג' לנו קד� וכבר עמלק זכר את תמחה
הבחירה בית ולבנות מל� לה� למנות לאר� בכניסת�
היא זו ומלחמה ב') כ' (סנהדרי� עמלק זרע ולמחות
בפ"א זו מצוה משפטי התבארו וכבר מצוה מלחמת
מה משכוח הזהירנו הנ"ל) (למני� (תר"ה והמצוה מסוטה:
ביארנו וכבר לנו להזיק והקדימו עמלק זרע לנו שעשה
לנו שעשה מה לזכור החינו�) (למני� תר"ג עשה במצות
זה מהשלי� מוזהרי� אנחנו וכ� שנאתו ולחדש עמלק
ובספרי תשכח לא ית' אמרו והוא אותו ומשכוח מלבינו
ולא שנאתו תשלי� לא כלומר בלב תשכח לא בפה זכור

ז"ל: הרמב"� עכ"ל מנפש�. תסירנה
זהÂ‰�‰א) לתגר עצמו הקב"ה הכניס למה הטע� להבי�

מצרינו אומה לשו� כ� עשה שלא מה כ"כ
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לגריעותא, אופני' ב' בזה ויש כנ"ל, דכלי היש ביטול ער�
ההמשכה ער� מכפי ביותר דכלי היש ביטול יש א� א'
(וכמשי"ת בכלי מתיישב האור אי� דאור ליש דאי"�
א� והב' ותפלה), דתור' רו"ש בעני� מתורתו יותר שתפלתו
בכלי דאור האי"� המשכת ער� לפי דכלי היש ביטל אי�
ליכנס קיבול בית כלי לו שאי� בכלי מתקיי� האור אי� ג"כ
וריבוי בתפלה י"ש הביטו"ל (כמיעוט בישותו להיותו בו
שהאור לגריעותא האחרו� הקצה והד' כמשי"ת), התו' עסק
הלח הע� כמו גמור יש בחי' הוא והכלי ליש ביותר נמש�
היפ� בתכלית הירידה גור� כנ"ל אחריו נמש� שהאש

בת כשהכלי בתכלית והאורהעלי' דישותו הביטול כלית
וד"ל. כנ"ל לעלו' האי"� בתכלית ג"כ

‰�‰Âאורות בבחי' הכל ימצא לגריעותא אופני' ד' כל
שאנו דמה דתוהו, דאורו' הכלי' שביר' ועני� דתוהו
מאורו' יותר עליונה במדרג' שהיו דתוהו באורו' מוצאי'
הגבורו' מבחי' שה� כו' וחזקי' תקיפי' אורות ונק' דתיקו�
והתכללו' הביטול בחי' בה� שהי' היינו כו' מאד עליונו'
המל' בחי' א� ההתגברו', בתכלית במאציל� ליכלל דאי"�
יש בבחי' הי' דכלי הי"ש בחי' שהוא שלה� ספי' דכל
ביטול בחי' בכלי הי' ולא ב"� בחי' המלוכה בחי' שהוא
דתוהו שאור דאו"ר האי"� גודל ער� לפי כ"כ לאי"� היש
היש כלי הי' לא ע"כ מדאי, יותר ואי� הביטול בבחי' הי'
כ"כ ביטול בו שאי� להיות כלל האור את מכיל מל' דבחי'

לפי ונשברו הכלי� נפלו ולכ� כ"כ אי� גילוי לקבל
הפתילה מ� הקופ� אור כמו למעלה האור יסתלק שממילא
השבירה סיבת עני� עיקר וזהו כנ"ל, כו' כלה שבלתי
כ"כ לאי"� ביטול בבחי' הכלי הי' שלא לפי דתוהו בכלי�
במאציל ונכללי' עולי� שהיו דאו"ר האי� בחי' ער� לפי
והב' וד"ל, בע"ח כידוע וההתכללו' הביטול בהתגברו'
האור כמו מדאי יותר היש ביטול בתכלית כשהכלי להיפ�
(וה� מתקיי� בלתי ג"כ שזה דאור האי"� בחי' מער� ויותר
בחי' ע� למעלה שעלו דתוהו ב"� שמבחי' הגבוהו' נשמו'
מפני למעלה בגופ� שעלו ואליהו כחנו� דוקא הכלי
מבחי' יותר לאי"� אלקי הביטול בחי' גופ� בכלי שנתגבר
ומ"ה אי"� מבחי' נשמתו הי' ובמשה כו', דנשמ' אי"�
בחי' ער� לפי דוקא לאי"� הי"ש בביטול גופו וכלי ביותר
וכמשל כנ"ל), התיקו� בחי' עיקר שזהו דנשמ' המ"ה
כלי� בבחי' ג"כ הי' וזה כנ"ל, לגמרי שכלה הפתילה
והג' וד"ל, כו' עלו והשאר נפלו ניצוצו' רפ"ח שרק דתוהו
שבא והוא דתיקו� התכללו' בעיקר ומדה שיעור באופ�
וכמה דאור ליש מאי� ההמשכה יהי' כמה במדה לשער
מ"ה בש� אלא תיקו� ואי� דכלי לאי"� הי"ש ביטול יהי'
כנ"ל במדה הביטול שיהי' דתוהו לב"� ומברר שמתק�
כפי רק יגרע ולא מנגדו פעולת לעשות א' כל יוסי� שלא
בעצ� וכלי דאור מדידה מעני� היפו� בעני� וזה הצרי�

הנ"ל.
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¯ÂÎÊÏ�מ זרעו למחות (תר"ד) עמלק. לנו שעשה מה
לנו: שעשה מה לשכוח שלא (תר"ה) העול�.
ידוע הוא האלו ל"ת וא' מ"ע ב' יוצאי' שממנה והפרשה
זכר את תמחה וגו' בדר� עמלק ל� עשה אשר את זכור
י"ט): י"ז כ"ה (דברי� תשכח לא השמי� מתחת עמלק
מצוה המצות. בספר הנ"ל מצות בביאורו הרמב"� וז"ל
היא בתורה) הכתובות סדר על החינו� של (למני� תר"ג
לנו, להרע בהקדימו עמלק לנו שעשה מה לזכור שצונו
במאמרי� הנפשות ונעורר ועת עת בכל אותו ולשנוא
המצוה תשכח שלא עד אותו לשנוא הע� ונזרז בו להלח�
והוא הזמ� אור� ע� מהנפשות ותחסר שנאתו תחלש ולא
בלבב� יכול עמלק ל� עשה אשר את זכור ית' אומרו
אני מה הא אמור הלב שכחת הרי תשכח לא אומר כשהוא
שמואל תראה הלא בפי� שנאתו שתהא זכור מקיי�
תחלה זכר שהוא עשה אי� הזאת המצוה לעשות בהתחילו
את פקדתי ית' אמרו והוא להורגו צוה ואח"כ הרע מעשהו

תר"ד והמצוה ב'): ט"ו (שמ"א לישראל עמלק עשה אשר
משאר בלבד עמלק זרע להכרית שצונו היא הנ"ל) (למני�
יתעלה אמרו והוא וגדולי� קטני� ונקבות זכרי� עשו זרע
בנ"י נצטוו מצות ג' לנו קד� וכבר עמלק זכר את תמחה
הבחירה בית ולבנות מל� לה� למנות לאר� בכניסת�
היא זו ומלחמה ב') כ' (סנהדרי� עמלק זרע ולמחות
בפ"א זו מצוה משפטי התבארו וכבר מצוה מלחמת
מה משכוח הזהירנו הנ"ל) (למני� (תר"ה והמצוה מסוטה:
ביארנו וכבר לנו להזיק והקדימו עמלק זרע לנו שעשה
לנו שעשה מה לזכור החינו�) (למני� תר"ג עשה במצות
זה מהשלי� מוזהרי� אנחנו וכ� שנאתו ולחדש עמלק
ובספרי תשכח לא ית' אמרו והוא אותו ומשכוח מלבינו
ולא שנאתו תשלי� לא כלומר בלב תשכח לא בפה זכור

ז"ל: הרמב"� עכ"ל מנפש�. תסירנה
זהÂ‰�‰א) לתגר עצמו הקב"ה הכניס למה הטע� להבי�

מצרינו אומה לשו� כ� עשה שלא מה כ"כ
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להבי� וג� המצוה בקיו� המעשה על ולהזהיר לחזור
זרעו שימחה עד של� הכסא ואי� של� הש� שאי� מארז"ל
קצ"ד ויקהל ריש בזהר פי' תצא) תנחומא (ע' עמלק של
לגבייהו עממי� שאר דעבדו קרבי� בכולהו קוב"ה ע"ב
עמלק דעבד קרבא כהאי קמיה, אקשי לא מ"ט דישראל
לעילא סטרי� בכל הוה דעמלק קרבא ודאי אלא לגבייהו,
לעילא בישא חויא אתתק� זמנא, בההוא דהא ותתא
אורחי�, פרשת על כמי� בישא חויא מה לתתא, ואתתק�
דכמי� דישראל לגבייהו הוה בישא חויא עמלק ה"נ או�
בעלותו בדר� לו ש� אשר דכתיב אורחי�, פרשת על לו�
שעיקר מדבריו והמוב� ב'), ט"ו (שמ"א כו' ממצרי�
פרשת על לישראל שארב לפי הוא עמלק על הקפידא
דעת הוא עמלק כי שהעני� פירשו והמק"מ והרמ"ז אורחי�,
והוא דקדושה כתפי� דבי� דעת נגד ומקומו דקליפה
היכל אחורי מכנגד המתחילי� הטומאה עולמות מראשית
הראשו� המקו� הי' ש� כי הדבר וטע� דבריאה הרצו�
היתה ש� דאצילות דעת כלי כי קדמאי� מלכי� בו שנפלו
העולמות להשתלשלות כח התחיל ש� ולכ� נפילת�
הבריאה סו� עד הדעת ירד שאח"כ ידעת וג� דקליפה,
בסוד וכו' דבריאה יסוד שהוא הספיר לבנת היכל שש�
ר"ל סטרי� בכל הוה דעמלק קרבא הזהר וז"ש העטרה,
הספיר ולבנת הרצו� היכל היינו ותתא לעילא ומ"ש בו"ק
היכלות בשני לו שעמד אורחי� פרשת על כמי� וז"ש
וכוונתו כו' השפע לעקריות מעבר שש� והתחתו� העליו�
בקדושה השפע הילו� ולמנוע הקדושה בני� כל לסתור הי'
קליפת עני� ולהבי� יעו"ש. ר"ל הטומאה לצד ולהסירה
ובר� השמי� מ� קדש� ממעו� השקיפה כתיב הנה עמלק
לשו� כי ופי' ט"ו), כ"ו (דברי� ישראל את עמ� את
העומד על כי למטה מלמעלה הוא הבטה וכ� השקפה
שהיא ראיה ל' יתכ� לא נמו� במקו� ורואה גבוה במקו�
נמו� במקו� העומד אבל מרחוק, ההבטה כ"א מקרוב
אליו יתקרב באמת כי ראיה ל' יתכ� גבוה במקו� ורואה
מהאר� מאד רחוקי� שה� ע� וכוכבי� השמש כמו בראיה
בגובה, שה� לפי למטה העומדי� אצלינו קרובי� נראי�
לעי� שמדמה בהיפו� הוא למטה מלמעלה ובהבטה
וכדומה עמוק בבור כשמביט שהוא ממה יותר ההרחק
ההשגחה עני� לומר כשרצה ולפיכ� הטבע, בס' וכמבואר
ה'. השקיפה השקפה בל' אמר למטה מלמעלה האלהית
דיעות ב' שכולל ג') ב' (שמ"א ה' דעות אל דכתיב והעני�
שלמטה מה וכל האמיתי היש הוא שלמעלה הדיעה הא'
מצוה וכמ"ש אי� ונק' בעלמא הארה רק הוא כי חשיב כלא
כמו דהיינו שלו הדיעה וזוהי כו' עוד אי� בפי' פ"ג תי"ז
הנבראי� לגבי שנראה כמו היא הב' ית'. קמי' שהוא

ואו ודבר יש בחי' שה� לה� יששנדמה שהבריאה מרי�
מושג שאינו ע"ש אי� בחי' הוא שהאלהות ור"ל מאי�
שהבריאה פי' וזהו לעי� נרא' ודבר יש בחי' ה� והנבראי�

בחי' מאי� נבראו יש שה� שהנבראי� ר"ל מאי� יש היא
אנחנו מודי� אומרי� אנו והנה כנ"ל מושג שאינו אלהות
שהוא כמו שהאמת מודי� שאנחנו פי' י"ג) כ"ט (דה"א ל�
עיקר כל וזהו אי� הוא ולמטה היש הוא שלמעלה ית' קמי'
ז"ל הבעש"ט בש� פ"ג לפמש"ש היחוד האמנת מצות
הצמצומי� מצד זהו ודבר ליש נראה ומלואו שהעול� ומה
שע"י ט"ו) מ"ה (ישעי' מסתתר אל כדכתיב וההעלמי�
הוא אלו צמצומי� ועפ"י ליש הנברא נראה זה צמצו�
קמי' שהוא כמו העליונה לדעה מודי� אנו אבל הב' הדעה
המצמצ� הוא וג� הצמצומי� מ� למעלה הוא שהרי ית'
ה' דעות אל וז"ש הדעות ב' כולל הוא ונמצא הצמצומי�
אי� ית' קמי' אבל לפנינו אלא אינ� הצמצומי� ובאמת
קמי' שהוא כמו האמת ונמצא כלל אמיתיי� הצמצומי�
אינ� או"ה משא"כ כו' מודי� אומרי� וע"ז העליונה בדעה
אחר בשרש� שהתהוות� לפי היחוד במצות מצווי�
להחיות מסתתר כשהאלהות וההעלמי' הצמצומי�
והוא אי� ונק' מושג אינו האלהות ואז יש בבחי' הנבראי�
העני� כלל משיגי� אינ� ולפיכ� שלמטה הב' הדעה בחי'
אי� ונק' במציאות בטל שהעול� אי� הזה הנפלא
בקבלת ששרש� מאחר כנ"ל אמיתי היש הוא ושהאלהות
הב' הדעה הוא שש� הצמצומי� אחר הוא למעלה החיות
הצמצומי� ריבוי שמצד זו א� אלא בלבד זו ולא הנ"ל
בשרש� מקבלי� שהאומות עד האלהי האור שמתצמצ�
וכמש"ש ביותר היש בחי' בה� מסתע� שערות מבחי'
ריחוק� אופ� לפי שונות מדריגות כמה בה� שיש באריכות
מדות ז' ה� כו' והחתי הכנעני אומות ז' ובכלל מאלהות
על המכסה שטות הרוח מ� הנולדי' שונות ותאוות רעות
רוח בו נכנס אא"כ ע"ע אד� אי� וכמארז"ל האלהות דעת
העול� שעושה הוא שטות הרוח ועני� ב') ג' (סוטה שטות
שיתאווה עד האלהות גילוי ומרחיק ודבר ליש ותאוותיו
שיעלי� וכמה אי� שטות הרוח ער� ולפי העוה"ז לתאוות
באיסור או בהיתר א� התאוות יהיו כ� האלהות על ויכסה
היחוד מצות על המצווי� ישראל בית אנחנו ואמנ� כו',
להאמי� הוא הנ"ל מצוה בפי' הכוונה אמיתית ותכלית
אמיתי היש ית' שהוא העליונה בדעה שהוא כמו שהאמת

אתה וכמ"ש ממש ואפס אי� הוא (ישעי'והעול� לבד� ה'
ט"ז) ל"ז (ישעי' האר� ואת השמי� את עשית אתה כ') ל"ז
ואח"כ העול� שנברא קוד� שהי' כמו היינו לבד� פי'
וכמו העול� התהוות בחי' ר"ל השמי� עשית אתה כאשר
כנ"ל במציאות בטל העול� כי לבד� אתה ג� באמת שהוא
ואח"כ למטה. שמלמעלה עליונה דעה בחי' שמי� נק' וזה
מצומצ� שהאלהות שלמטה העולמות בחי' הוא האר� את
עתה ג� לבד� ה' אתה באמת ומ"מ הב' דעה עפ"י כנ"ל
קמי' אבל כ� לנו שנראה לפנינו אלא אינ� הצמצומי� כל כי
לעי� רשות נתנה ואילו חשיבי' ממש ואי� כלא כולא ית'
פי' וזהו כו' כלל נראה העול� הי' לא האלהות לראות
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באר� אחד גוי וז"ש ד') ו' (דברי� אחד ה' ישראל שמע
גילוי יהי' באר� שג� עושי� שישראל פי' כ"ג) ז' (שמ"ב
כו'. עוד שאי� ית' קמי' למעלה שהוא כמו אחד בחי'
ממעו� ה' השקיפה ואומרי� בטענה ישראל באי� ולפיכ�
כ"ו (דברי� ישראל את עמ� את ובר� השמי� מ� קדש�
השמי� מ� קדשו ממעו� הברכה אליה� שיומש� פי' ט"ו)
השגחה פי' הוא שהשקפה נת' וכבר עליה� ישקי� שמש�
שכמו היינו למטה מלמעלה ועני� למטה שמלמעלה אלהית
יומש� כ� חשיב כלא דקמי' העליונה בדעה למעלה שהוא
כפי שלא בעול� ברכה תוס' יהי' ואז למטה ויתגלה
באמר� וטענת� והשתלשלות צמצומי� ע"י השפע שנמש�
העליונה לדעה מלמטה מודי� שה� לפי כו' השקיפה
המשכה אליה� שיומש� ראוי א"כ באר� אחד ועושי�
זולת� האומות ולא לבד ה� רק יתברכו שלא וג� מש�
ג"כ לה� יש הנבראי� כל תו� המוסתר האלקי שפע שמצד
מצד אבל וכנ"ל דאחוריי� אחוריי� מבחי' ויניקה שייכות
ישראל אלא יתברכו לא השמי� מ� וההבטה ההשקפה
מדות ז' שרש כי ש� ואחיזה שייכות לאומות אי� כי לבד�,
דעת על המכסה שטות הרוח מ� הנולדי� הנ"ל הרעות
והיניקה הצמצומי' אחר כ"א התהוותו שרש אי� אלהות
כמו אלהות גילוי נגלות בהגלות משא"כ כנ"ל הב' מדעה
וכמו כו' או� פועלי כל יתפרדו העליונה בדעה שהוא
ולמטה היש שלמעלה אי� התבוננות ע"י ה' בעבודת שהוא
עוד וז"ש רעות, התאוות כל נופלי� חשיב דכלא האי�
הכנעני אר� את לתת ז') ט' (נחמי' כו' באבר� בחרת אשר
הנ"ל הרעות מדות ז' שה� ח') ט' (נחמי' כו' והחתי
פי' דברי� את ותק� יהיה ואז באלהות דעת ע"י שיתבררו

מדות להחיות בגלות שהי' העולמות כל המחי' ה' דבר
בחי' אתה צדיק כי והיינו קימה לו הי' עי"ז הנ"ל רעות
למטה ג� שיהי' באחד אחד למהוי ה' לדבר המשפיע יסוד

הו כ"ז אמנ� כו', עליונה דעה שה�כמו הנ"ל אומות בז' א
אלהות דעת ובגילוי שטות מרוח הנולדי� רעות מדות ז'
כמשרז"ל והוא בו היתה אחרת רוח עמלק אבל נופלי� ה�
עני� הוא המרידה ופי' בו למרוד ומכוי� רבונו יודע עליו
אדרבא אלא באלהות הדעת מחסרו� לא שענינה חוצפה
בהבלי ימאס לא ואעפ"כ הבורא גדולת היטב ומכיר יודע
גדול דבר משו� לבבו יפול שלא לב אבירות מצד עוה"ז
והוא כלל וטענה טע� שבלא והתנשאות החוצפה והוא
וחסרונו פחיתותו ומכיר שיודע בגשמיות החצו� כעני�
עתק צדיק או גדול שר את להעיז הוא יכול ואעפ"כ היטב
עמלק שקליפת הרמ"ז בש� למעלה שכתבתי מה וזהו כו'
הוא שש� דבריאה הרצו� היכל אחורי כנגד עומד הוא
דעה בעני� כנ"ל אלהות גילוי שהוא הדעת ספי' גילוי בחי'
בו למרוד מכוי� הוא הנה רבונו יודע היותו וע� העליונה
גילוי שראה הגשמי עמלק הי' וכ� טע� בלא בחוצפה
ואעפ"כ ועמו בפרעה שנעשו ומופתי� באותות אלקות
החוצפה מצד כ"א זאת אי� בישראל ללחו� לבו מלאו
המדות כל משאר תקיפה החוצפה כי בלבד וההתנשאות
החוצפה משא"כ באלקות הדעת מצד נופלי� שכול� רעות
עמלק גוי� ראשית וזהו הדעת כנגד להתעקש שענינה
ראש שהוא הדעת שכנגד הקליפה שהוא כ') כ"ד (במדבר
האומות וכל שית דכליל מפתחא בעני� כידוע המדות לכל
נופלי� ה� הדעת בגילוי אבל המדות שכנגד הקליפות ה�

תקס"ב): שנת זכור פ' מתורה (ע"כ כנ"ל
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Á˜ÈÂ'עקודי הצא� ותלדנה וגו' לח לבנה מקל יעקב לו
אי� וצ"ל עקוד. אל הצא� פני וית� וברודי', נקודי'
האריז"ל שפי' וברודי' נקודי' עקודי' לב� מצא� יעקב בירר
עקודי� דהנה והעני� מאצי'. שלמעלה עולמות שה�
פי' ב' קס"א ובזח"א דכלליות, בי"ע ה� וברודי� נקודי�
קו הת"ת מדת לו שבחר העני� ותוכ� יעקב, לו ויקח פסוק
הקצה אל הקצה מ� המבריח התיכו� בריח האמצעי
זה אור והמשי� חו"ג, מחבר ועי"ז הכתר אור בו שממשי�

בי"ע. שיתבר� בכדי למל'
¯Â‡È·Âישראל בית את וזרעתי מ"ש בהקד� יוב� העני�

הנשמות ה� אד� זרע בהמה, וזרע אד� זרע

וכמו למקו� בני� ונק' בצלמינו, אד� שמבחי' הגבוהות
ואי� דעת, לה� יש אלו נשמו' כ� הרגשה האד� מעלת
שאי� הנשמות ה� בהמה וזרע הרגשה, אלא ידיעה הפי'
ג� מועטי' עלי' בני כי אלה, שבדורותינו כ"כ דעת לה�
הג� כ"א דעת לה� שאי� הפי' ואי� הראשוני�, בדורות
ולגדולתו ומהוה שמחי' אי� וסופרי' ספרי' מפי שיודעי'
בהמה זרע ה"ז של� דעת בבחי' מורגש אינו מ"מ חקר אי�
מפני מבנת אינה מ"מ ג"כ, ושומעת רואה הבהמה שהרי
זה אי� שיודעי' הג� אלו נשמות וכ� כ"כ, דעת לה שאי�
ידע. והאד� מל' דעת כי והתקשרות, הרגשה בבחי'

רואה. כאילו אחזה ומבשרי
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קיג c"ag i`iyp epizeax zxezn

באר� אחד גוי וז"ש ד') ו' (דברי� אחד ה' ישראל שמע
גילוי יהי' באר� שג� עושי� שישראל פי' כ"ג) ז' (שמ"ב
כו'. עוד שאי� ית' קמי' למעלה שהוא כמו אחד בחי'
ממעו� ה' השקיפה ואומרי� בטענה ישראל באי� ולפיכ�
כ"ו (דברי� ישראל את עמ� את ובר� השמי� מ� קדש�
השמי� מ� קדשו ממעו� הברכה אליה� שיומש� פי' ט"ו)
השגחה פי' הוא שהשקפה נת' וכבר עליה� ישקי� שמש�
שכמו היינו למטה מלמעלה ועני� למטה שמלמעלה אלהית
יומש� כ� חשיב כלא דקמי' העליונה בדעה למעלה שהוא
כפי שלא בעול� ברכה תוס' יהי' ואז למטה ויתגלה
באמר� וטענת� והשתלשלות צמצומי� ע"י השפע שנמש�
העליונה לדעה מלמטה מודי� שה� לפי כו' השקיפה
המשכה אליה� שיומש� ראוי א"כ באר� אחד ועושי�
זולת� האומות ולא לבד ה� רק יתברכו שלא וג� מש�
ג"כ לה� יש הנבראי� כל תו� המוסתר האלקי שפע שמצד
מצד אבל וכנ"ל דאחוריי� אחוריי� מבחי' ויניקה שייכות
ישראל אלא יתברכו לא השמי� מ� וההבטה ההשקפה
מדות ז' שרש כי ש� ואחיזה שייכות לאומות אי� כי לבד�,
דעת על המכסה שטות הרוח מ� הנולדי� הנ"ל הרעות
והיניקה הצמצומי' אחר כ"א התהוותו שרש אי� אלהות
כמו אלהות גילוי נגלות בהגלות משא"כ כנ"ל הב' מדעה
וכמו כו' או� פועלי כל יתפרדו העליונה בדעה שהוא
ולמטה היש שלמעלה אי� התבוננות ע"י ה' בעבודת שהוא
עוד וז"ש רעות, התאוות כל נופלי� חשיב דכלא האי�
הכנעני אר� את לתת ז') ט' (נחמי' כו' באבר� בחרת אשר
הנ"ל הרעות מדות ז' שה� ח') ט' (נחמי' כו' והחתי
פי' דברי� את ותק� יהיה ואז באלהות דעת ע"י שיתבררו

מדות להחיות בגלות שהי' העולמות כל המחי' ה' דבר
בחי' אתה צדיק כי והיינו קימה לו הי' עי"ז הנ"ל רעות
למטה ג� שיהי' באחד אחד למהוי ה' לדבר המשפיע יסוד

הו כ"ז אמנ� כו', עליונה דעה שה�כמו הנ"ל אומות בז' א
אלהות דעת ובגילוי שטות מרוח הנולדי� רעות מדות ז'
כמשרז"ל והוא בו היתה אחרת רוח עמלק אבל נופלי� ה�
עני� הוא המרידה ופי' בו למרוד ומכוי� רבונו יודע עליו
אדרבא אלא באלהות הדעת מחסרו� לא שענינה חוצפה
בהבלי ימאס לא ואעפ"כ הבורא גדולת היטב ומכיר יודע
גדול דבר משו� לבבו יפול שלא לב אבירות מצד עוה"ז
והוא כלל וטענה טע� שבלא והתנשאות החוצפה והוא
וחסרונו פחיתותו ומכיר שיודע בגשמיות החצו� כעני�
עתק צדיק או גדול שר את להעיז הוא יכול ואעפ"כ היטב
עמלק שקליפת הרמ"ז בש� למעלה שכתבתי מה וזהו כו'
הוא שש� דבריאה הרצו� היכל אחורי כנגד עומד הוא
דעה בעני� כנ"ל אלהות גילוי שהוא הדעת ספי' גילוי בחי'
בו למרוד מכוי� הוא הנה רבונו יודע היותו וע� העליונה
גילוי שראה הגשמי עמלק הי' וכ� טע� בלא בחוצפה
ואעפ"כ ועמו בפרעה שנעשו ומופתי� באותות אלקות
החוצפה מצד כ"א זאת אי� בישראל ללחו� לבו מלאו
המדות כל משאר תקיפה החוצפה כי בלבד וההתנשאות
החוצפה משא"כ באלקות הדעת מצד נופלי� שכול� רעות
עמלק גוי� ראשית וזהו הדעת כנגד להתעקש שענינה
ראש שהוא הדעת שכנגד הקליפה שהוא כ') כ"ד (במדבר
האומות וכל שית דכליל מפתחא בעני� כידוע המדות לכל
נופלי� ה� הדעת בגילוי אבל המדות שכנגד הקליפות ה�

תקס"ב): שנת זכור פ' מתורה (ע"כ כנ"ל
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Á˜ÈÂ'עקודי הצא� ותלדנה וגו' לח לבנה מקל יעקב לו
אי� וצ"ל עקוד. אל הצא� פני וית� וברודי', נקודי'
האריז"ל שפי' וברודי' נקודי' עקודי' לב� מצא� יעקב בירר
עקודי� דהנה והעני� מאצי'. שלמעלה עולמות שה�
פי' ב' קס"א ובזח"א דכלליות, בי"ע ה� וברודי� נקודי�
קו הת"ת מדת לו שבחר העני� ותוכ� יעקב, לו ויקח פסוק
הקצה אל הקצה מ� המבריח התיכו� בריח האמצעי
זה אור והמשי� חו"ג, מחבר ועי"ז הכתר אור בו שממשי�

בי"ע. שיתבר� בכדי למל'
¯Â‡È·Âישראל בית את וזרעתי מ"ש בהקד� יוב� העני�

הנשמות ה� אד� זרע בהמה, וזרע אד� זרע

וכמו למקו� בני� ונק' בצלמינו, אד� שמבחי' הגבוהות
ואי� דעת, לה� יש אלו נשמו' כ� הרגשה האד� מעלת
שאי� הנשמות ה� בהמה וזרע הרגשה, אלא ידיעה הפי'
ג� מועטי' עלי' בני כי אלה, שבדורותינו כ"כ דעת לה�
הג� כ"א דעת לה� שאי� הפי' ואי� הראשוני�, בדורות
ולגדולתו ומהוה שמחי' אי� וסופרי' ספרי' מפי שיודעי'
בהמה זרע ה"ז של� דעת בבחי' מורגש אינו מ"מ חקר אי�
מפני מבנת אינה מ"מ ג"כ, ושומעת רואה הבהמה שהרי
זה אי� שיודעי' הג� אלו נשמות וכ� כ"כ, דעת לה שאי�
ידע. והאד� מל' דעת כי והתקשרות, הרגשה בבחי'

רואה. כאילו אחזה ומבשרי
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c"agקיד i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dceard qxhpew

È"ÚÂ�לעול אח"כ עולה ה"ה רוח בבחי' העבודה אמיתית
שהיא נשמה למדרי' ויגיע שיעלה והיינו הבריאה,
בזה ונכלל עולה רוח בחי' וג� המוחי� דבחי' העבודה
דהנה הוא והעני� כו'. הבריאה בעול� היצי' כהתכללות
טבעיי� דו"ר בבחי' דהעבודה מבו' ול"ט פל"ח בסש"ב
נראה ולכאורה בברי', ה� שכליי� ודו"ר חיצי' בעול� עולה
כו', התבוננות ע"י הבאה הלב שבהתגלות האהוי"ר דהיינו
נעלי� המה שכליי� דדו"ר ש� הכוונה נראה באמת א�
ממילא בדר� שבאי� מה והמה הנ"ל, מהאוי"ר יותר הרבה
א� בפל"ט וממש"ש כו', ב"ה אוא"ס בגדולת מההתבוננות
ב"ה א"ס דגדלות מוחי� בחי' שה� ממש נשמות דוקא היינו
ישראל נשמות כל שאר וכ� הצדיקי� של הרוח בחי' אבל
הנה כו', ישראל כללות בלב המוסתרת בדו"ר ה' את שעבדו
שכותב וממה דגדלות מוחי� בחי' שהיא נשמה גבי ממש"א
כל דשאר והעבודה הצדיקי� של הרוח בחי' חלוקות בב'
בפרטיות נראה טבעיי�, דו"ר דהיינו המוסתרת בדו"ר נש"י
כ� אשר המוסתרת דהאהבה ונשמה, רוח דנפש המדרי'
לבד נפש בחי' היא פט"ז בסש"ב המבו' כו' לה� יאתה

הסכ� בבחי' כ"א באמת שחפ� מה אינה שהאהבה להיות
(והסכ� גמורה) השגה אינה לזה המביאה ההשגה (וג� לבד
שהוא בתפלה האהבה אחר הנשאר ההסכ� כמו אינו זה
משא"כ היו�, כל בפועל להקיו� השיי� לבד רוש� בבחי'
ומ"מ יותר והרגש חיות בבחי' הוא לו יאתה דכ� ההסכ�
וג� וממש"ש כו') באמת שחפ� לא הסכ� בבחי' רק ה"ז
מבחי' התכללות שזהו נראה כו' בקרבו אשר ורוחו נפשו
נכלל שהנפש דהיינו הנ"ל התכללות כעני� (ולא ורוח נפש
דבהתכללות ר"ל מדריגת�, התכללות הוא וכא� רוח בבחי'
בעבודתו עומד להיותו רק הודאה, בחי' הוא הנפש הנ"ל
היא ההודאה לכ� מזה, למעלה ג� או רוח, במדריגת
והרוח שהנפש הוא ההתכללות וכא� כנ"ל, נעלית במדרי'
הנפש במדרי' יותר גבוה מדרי' שזה והיינו אחת, במדרי' ה�
וזהו הרוח) בחי' אמיתית זה אי� (אבל רוח בחי' כמו שהוא
שזהו רק נפש, בחי' הוא מקו� ומכל מדריגת�) התכללות
אינו� שליטי� תלת בעני� כנודע נפש ג"כ (שנקרא נה"י בחי'
מבחי' שלמעלה נה"י) חג"ת חב"ד שה� וכבדא לבא מוחא

הודאה). בחי' (שזהו המל'
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"vxz'd mixn`n

"זאת" ע"י גדול. מעשה יהיה ולכן הבירורים, עבודת ע"י המעשה יושלם בב"א, המשיח בביאת
כי המדרגות, כל על תתעלה המלכות ספירת אותי, וידוע השכל יהיה ומעשה, תתאה חכמה –

תחלה במחשבה מעשה סוף

‰p‰Âל� ה�ה מע�ה, לידי ��ביא �ד�ל ��למ�ד מה �� ¿ƒ≈ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
אחרי אמנ� ה�ר�רי�, עב�דת �זמ� עכ�ו רק ה�א ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָזה
�מהרה ה��יח �יאת �זמ� הינ� העב�דה, י�ל� ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ�ֲֶא�ר
�ל �הרי מ�למ�ד, �ד�ל �מע�ה מ�ב� ה�ה אמ�, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ימינ�
ה�ה ולכ� מע�ה, לידי ��ביא מ�ני ה�א ה���ד �דל�ת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָע�ר
ה�ר�רי�, �עב�דת ה�ע�ה ��למ�ת �גמר ה��יח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָ�ביאת

נאמר זה ועל ה�ע�ה, �דל ית��ה אז יתה�ל21ה�ה "אל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
�זא"ת ה�תה�ל", יתה�ל �זאת א� �י וג�' �חכמת� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹחכ�

��אה חכמה �חינת �בבחינהחה�א �וקא, ה�ע�ה �ה�א , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

להי�ת ה�תה�ל, יתה�ל "זאת" �נקראת ��אה �חכמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹז�
�חינת ה�א א�תי", וידע "ה��ל לבחינת יב�א זה ידי על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ�י

�ר�� ס�� אי� �עלא�ר וזה� ית�ר�, �מה�ת� עצמ�ת� ה�א ְְְְִֵֵֶַַַָָ
נאמר ה��יח �ביאת �בחינה22זמ� צ���", �ת ו�מחי "ר�י ְְְְְֱִִִִִִִִֶַַַַַַָָָ

והג� ה�דרג�ת. מ�ל י�תר אז �תע�ה "�ת", ה�קראת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָז�
אחר�נה, ה��תר מדרגה היא ה�לכ�ת �חינת ה�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ�עכ�יו
מ� ה�מ�� �הה��עה ה�דרג�ת, מ�ל י�תר �תע�ה אז ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָה�ה
�על �מה ה�תה��, �ח�ת� ה�א הרי המק�ל אל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָה���יע
��לט, ה�א ה�עוה על ��ח�תמי� ��קע, ה�א ְְֲִֵֵֶַַַַַָָהח�ת�
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ק�דמי� והה�עתֿ�ברי� ה��לי� הרי ה�כל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�בה��עת
ורק ק�ד�, ה�מ�ל הרי ה���יע אצל אבל ה�כל, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלהבנת
ע�ר אבל וה��לי�, הה�ע�ת מק�י� להמק�ל ���ב� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ�כדי
א� הח�י� �ג��ל מ�ל �ר� ועל ה�כל, הבנת ה�א ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה��נה
האילנ�ת א� וה��לי� ה�ב� צ�מח �תח�ה ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ר�ת,
והענפי� ח�י�, ה��לת מתמ�אי� �� ואחר ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֹוהענפי�,
מ�ל וה�ר�ת, הח�י� ה� הע�ר �י והג� �ר�ת, ְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמ�ציאי�

ע� �אחר�נה, �אי� הי�ת� וע� �אחר�נה, �אי� ה� ְֱֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָמק��
�מע�ה, �למ�ד �עני� י�ב� זה �ר� ועל הע�ר, ה� זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ל
�חינת ממ�יכה היא �ה��רה �ד�ל ה�א �תלמ�ד ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָ�הג�
מאחר ה�ה מק�� מ�ל מע�ה, לידי מביא וג� הוי'", ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ"�ד�ל
וס�� ה�ע�ה ה�א הע�ר ה�ה לב���, �אה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ה�ע�ה
ה��יח �ביאת ה�ה ולכ� �ח�ה, �מח�בה �א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה�ע�ה

מ��רה. �ד�ל ה�א ה�צות, ק��� �ה�א מע�ה ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹה�ה
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אשר הגוי את וגם קשה: אימרה אמר אאמו"ר

ישראל, בני על שליטה העולם לאומות שיש מה � יעבודו

ש מפני זה הרי יוצא, פועל לשון יעבודו" הם„Ô"אשר ,

ה" בגלל מדת‡�ÈÎנידונים על נידונים ישראל בני ,"

ל"אנכי". דביקותם

.„Óונעלים בגד הפסח לחג לי עשו תר"ן בשנת

פסח, בערב חמץ בבדיקת בליובאוויטש הסדר חדשים.

ובאורוות התרנגולות בלול בחצר ולחפש לבדוק � היה

שעות כמה בזה עסוק היה מענדל ר' והמשרת הסוסים,

ביום. ובודק וחוזר בלילה

במקוה, לטבול הולכים היו החמץ שריפת אחרי

מכן ולאחר מצוה, מצת ואופים יו"ט בגדי לובשים

גם היה ההכנות שאר בין ליו"ט. ההכנות בשאר עוסקים

אותן ובפרט � היין בקבוקי מעל החותמות להסיר �

והיו במקצתה, המגופה ולהסיר אותיות, בהן שהיו

זאת עושה הייתי ביין. המחלץ ברזל יגע שלא נזהרים

בגדי, את ללכלך שלא ונזהרתי אאמו"ר כ"ק בחדר

החדשות. הנעלים ברק לקלקל שלא ובעיקר

לי: ואמר מחשבותיי, במהלך הכיר אאמו"ר כ"ק הוד

היושב משר משל מסביר שבסידור היינו עבדים בד"ה

עומד השולחן ותחת מעדנים מיני בכל הערוך שולחנו ליד

מכסאו ירד שהשר היתכן עצמות, ומכרסם הכלב

עצמות? לכרסם לשולחן מתחת אל וילך ומשולחנו

בגדי על להסתכל והתביישתי עלי, השפיעו הדברים

חינוך. נקרא זה החדשים.

.‰Óאביו אצל ב"יחידות" אאמו"ר כ"ק כשהיה פעם

הכוח את לתת יכול "עצמי" לו: אמר נ"ע מוהר"ש כ"ק

מקבל. להיות יכול ו"עצמי" ונתינה למסירה

˘"„Ú Í"ˆ„ ÌÈ�ÓÈÒ Ì‰· Ô˙Â� 'È‰ ‰„Â‰È È·¯ .ÂÓ

.·"Á‡·

חברו, על הוסיף אחד כל עקיבא, ור' ר"א הגלילי, ר"י

יהודה? ר' הוסיף מה

אשר בגימטריא באח"ב עד"ש ישראל77דצ"ך ,

מלשון‡˘¯אומרים עונג, הוא � אשר במצותיו, קדשנו

ה' "מי שאמר בפרעה ואילו היו78אשמע"‡˘¯אשרוני, ,

אשר בגימטריא מכות, ואחת מאות חמש ,79צריכים

בהן. למעלה מתכוונים ולמה המכות סיבת מהי להכיר

.ÊÓכוס ושתיית ההגדה אמירת סדר גמר (אחרי

רביעית:)

המלים ההגדה אחרי בסידור הכניס לא הזקן רבינו

אלא מסתיים, הפסח אין בחב"ד כי פסח", סידור "חסל

כל הארת מאירה דבר של לאמיתו תמיד. נמשך

תמיד. נמשך הפסח שחג אלא יום, בכל המועדים

.ÁÓהיא והכוונה יום". "היום אומרים אנו בספירה

פעלו מה יום, בכל פעלו מה שידעו יום. יהיה שהיום

היום. לפעול צריכים ומה אתמול

המלחמה, בשעת נפוליון, מפני הזקן רבנו כשברח

הרכה" הדרך "על הנקראות צדדיות, בדרכים .80נסע

אב�הסבא "על81כשנסע נסעו לליובאוויטש ביתו בני עם

ה"וויארסטין" ומסומנים ניכרים והיו הקשה", 82הדרך

כבר הדרך מן כמה יודעים כעת טוב, הרבי: אמר כנהוג.

המכוונת. לתכלית להגיע כדי נשאר עדיין וכמה עברו

עדיין ומה פעלו כבר מה שידעו יום" "היום זהו

לשם" להתקרב מכאן "אסורה כענין לפעול, .83צריכים

ומרגע לשעה משעה ליום, מיום שמחכים כעת ובפרט

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ל"כימי �84לרגע

הזמן. את לייקר בודאי צריכים
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המצות.77) שער פע"ח ראה

ב.78) ה, שמות

הכולל.79) ע� ור"ע דריה"ג המכות מספר

באבני�.80) מרוצ� שאינו

צדק".81) ה"צמח אדמו"ר

ברוסיה.82) אור� מדת ש�

ח"ב.83) רצ"ד חה"פ דיבורי� לקוטי ראה

טו.84) ז, מיכה
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ק�דמי� והה�עתֿ�ברי� ה��לי� הרי ה�כל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�בה��עת
ורק ק�ד�, ה�מ�ל הרי ה���יע אצל אבל ה�כל, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלהבנת
ע�ר אבל וה��לי�, הה�ע�ת מק�י� להמק�ל ���ב� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ�כדי
א� הח�י� �ג��ל מ�ל �ר� ועל ה�כל, הבנת ה�א ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה��נה
האילנ�ת א� וה��לי� ה�ב� צ�מח �תח�ה ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ר�ת,
והענפי� ח�י�, ה��לת מתמ�אי� �� ואחר ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֹוהענפי�,
מ�ל וה�ר�ת, הח�י� ה� הע�ר �י והג� �ר�ת, ְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמ�ציאי�

ע� �אחר�נה, �אי� הי�ת� וע� �אחר�נה, �אי� ה� ְֱֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָמק��
�מע�ה, �למ�ד �עני� י�ב� זה �ר� ועל הע�ר, ה� זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ל
�חינת ממ�יכה היא �ה��רה �ד�ל ה�א �תלמ�ד ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָ�הג�
מאחר ה�ה מק�� מ�ל מע�ה, לידי מביא וג� הוי'", ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ"�ד�ל
וס�� ה�ע�ה ה�א הע�ר ה�ה לב���, �אה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ה�ע�ה
ה��יח �ביאת ה�ה ולכ� �ח�ה, �מח�בה �א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה�ע�ה

מ��רה. �ד�ל ה�א ה�צות, ק��� �ה�א מע�ה ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹה�ה
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אשר הגוי את וגם קשה: אימרה אמר אאמו"ר

ישראל, בני על שליטה העולם לאומות שיש מה � יעבודו

ש מפני זה הרי יוצא, פועל לשון יעבודו" הם„Ô"אשר ,

ה" בגלל מדת‡�ÈÎנידונים על נידונים ישראל בני ,"

ל"אנכי". דביקותם

.„Óונעלים בגד הפסח לחג לי עשו תר"ן בשנת

פסח, בערב חמץ בבדיקת בליובאוויטש הסדר חדשים.

ובאורוות התרנגולות בלול בחצר ולחפש לבדוק � היה

שעות כמה בזה עסוק היה מענדל ר' והמשרת הסוסים,

ביום. ובודק וחוזר בלילה

במקוה, לטבול הולכים היו החמץ שריפת אחרי

מכן ולאחר מצוה, מצת ואופים יו"ט בגדי לובשים

גם היה ההכנות שאר בין ליו"ט. ההכנות בשאר עוסקים

אותן ובפרט � היין בקבוקי מעל החותמות להסיר �

והיו במקצתה, המגופה ולהסיר אותיות, בהן שהיו

זאת עושה הייתי ביין. המחלץ ברזל יגע שלא נזהרים

בגדי, את ללכלך שלא ונזהרתי אאמו"ר כ"ק בחדר

החדשות. הנעלים ברק לקלקל שלא ובעיקר

לי: ואמר מחשבותיי, במהלך הכיר אאמו"ר כ"ק הוד

היושב משר משל מסביר שבסידור היינו עבדים בד"ה

עומד השולחן ותחת מעדנים מיני בכל הערוך שולחנו ליד

מכסאו ירד שהשר היתכן עצמות, ומכרסם הכלב

עצמות? לכרסם לשולחן מתחת אל וילך ומשולחנו

בגדי על להסתכל והתביישתי עלי, השפיעו הדברים

חינוך. נקרא זה החדשים.

.‰Óאביו אצל ב"יחידות" אאמו"ר כ"ק כשהיה פעם

הכוח את לתת יכול "עצמי" לו: אמר נ"ע מוהר"ש כ"ק

מקבל. להיות יכול ו"עצמי" ונתינה למסירה

˘"„Ú Í"ˆ„ ÌÈ�ÓÈÒ Ì‰· Ô˙Â� 'È‰ ‰„Â‰È È·¯ .ÂÓ

.·"Á‡·

חברו, על הוסיף אחד כל עקיבא, ור' ר"א הגלילי, ר"י

יהודה? ר' הוסיף מה

אשר בגימטריא באח"ב עד"ש ישראל77דצ"ך ,

מלשון‡˘¯אומרים עונג, הוא � אשר במצותיו, קדשנו

ה' "מי שאמר בפרעה ואילו היו78אשמע"‡˘¯אשרוני, ,

אשר בגימטריא מכות, ואחת מאות חמש ,79צריכים

בהן. למעלה מתכוונים ולמה המכות סיבת מהי להכיר

.ÊÓכוס ושתיית ההגדה אמירת סדר גמר (אחרי

רביעית:)

המלים ההגדה אחרי בסידור הכניס לא הזקן רבינו

אלא מסתיים, הפסח אין בחב"ד כי פסח", סידור "חסל

כל הארת מאירה דבר של לאמיתו תמיד. נמשך

תמיד. נמשך הפסח שחג אלא יום, בכל המועדים

.ÁÓהיא והכוונה יום". "היום אומרים אנו בספירה

פעלו מה יום, בכל פעלו מה שידעו יום. יהיה שהיום

היום. לפעול צריכים ומה אתמול

המלחמה, בשעת נפוליון, מפני הזקן רבנו כשברח
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� רצה שלא מי ראה. � שרצה מי נסים. היו במצרים

יהיה כעת ראה. שלא‡¯‡�Âלא או ברצון נפלאות,
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מה על הישיש, הצדיק בצלאל, ר' את בחריפות מוכיח הצעיר שמעו� חיי� ר' את ששמעו אלו בי�
יהושע ר' בצלאל. רבי של נכדתו בעל הסת"�, סופר פייטל, יהושע ר' היה גאווה, סימני כגילוי שנראה
ר' ישיבת תלמיד היה הוא המדרש. בבית תמיד ישב ילדותו משחר גדול, יראֿשמי� היה זה פייטל
השדכ� ג� היה גבריאל ר' סת"�. לסופר נעשה גבריאל ר' של עצתו ולפי דוברומיסל, של רבה גבריאל,
בתי� בעשיית עסק שג� מאיר, פתחיה ר' אצל פייטל יהושע ר' למד הסופרות מלאכת את שלו.

שני�. חמשֿעשרה אצלו לעבוד והמשי� לתפילי�,

אלא בתי� עשה או אות כתב לא מעול� סופרי�. אצל ג� נדיר טיפוס נחשב מאיר פתחיה רבי
כי בכוונה רבות פעמי� בפיו ואמר טהרה, במקווה טבל לכתוב התיישב בטר� בתענית. שרוי בהיותו
בקדושה עשה הכול את והדיו. הנוצה ואת הקל� את הכי� מיוחדת בזהירות הקדושה. לש� כותב הוא

וטהרה.

וכשנפטר והחרדה, הזהירות את ג� א� כי הקודש עבודת את רק לא רבו אצל למד פייטל יהושע ר'
הגדולה מהאחריות מאוד חשש פייטל יהושע ר' בר�, מקומו. לממלא הוא נתמנה מאיר פתחיה ר'
ליהודי� להביא האחראי מהתפקיד שישחררוהו גבריאל ר' אצל התחנ� בעיניו ובדמעות בכ� הכרוכה
יכול אי� "וכי מאיר, פתחיה ר' של לדרגתו להגיע יוכל לא פ� פחד הוא ומזוזות. תפילי� תורה, ספרי
מוטב ודל, קט� אד� אני "והרי � הרב לפני בכה � לברכה"? זכרונו הצדיק, למורי להידמות אני

פשוטה". במלאכה שאעסוק

יהושע ר' הקדושה. במלאכה להמשי� ושכנעו וחיזקו עודדו הוא לו. ויתר לא גבריאל רבי בר�,
שבה המלאכה קדושת את לו ויזכיר ידו על מישהו יהיה שתמיד בתנאי לכ� סו� סו� ניאות פייטל
בהכנת מאיר פתחיה ר' נהג כיצד לו לספר זה אד� על היה כ� "לשמה". יהיה ושהעיסוק עוסק הוא
יהושע ר' היסס עדיי� זאת ע� האמור. את ביצע כוונות ובאלו הבתי�, בעשיית עצמה, בכתיבה הקל�,

דוברומיסל. של הסופר להיות לו והורה בחלו� אליו התגלה שרבו עד המלאכה, אל לגשת פייטל

הצולע,ר שמעיה ר' זה היה המבוקש. העוזר את פייטל יהושע ר' עבור לבחור נאל� גבריאל '
מאיר, פתחיה ר' הנהגות ואת סת"� כתיבת הלכות את לימדו פייטל יהושע ר' שמי�. וירא למד� יהודי
שקיבל עד במלאכתו פייטל יהושע ר' החל לא אז שג� אלא תכופות. אות� לו להזכיר יוכל שזה כדי
פרט רצופות תעניות ארבעי�) פעמי� (שלוש ועשרי� ממאה פחות לא ותעניות. סיגופי� עצמו על
בכלל יצא לא הזו התקופה כל ובמש� חצות", "תיקו� עור� היה בלילה לילה מדי וחגי�. לשבתות

הסופרות. של הקודש עבודת אל לגשת עוז חגר זו הכנה לאחר רק המדרש. בית מכתלי

כלפי המרח� בבית שהופנו שמעו� חיי� ר' של התוכחה דברי את פייטל יהושע ר' שמע כאשר
שכ� אליו, מותאמי� התוכחה דברי את ראה הוא בבשרו. העוברת צמרמורת חש � הצדיק בצלאל ר'
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נהנה אחת לא שלו. הקודש במלאכת גאה עצמו את הרגיש אחת לא הרי גאווה? בעל אינו הא� �

קוני� או שמעיה, ר' כאשר נהנה כ� שכתב. הנאות ומהמזוזות הנאות התפילי� מפרשיות סיפוק וחש
והתפארות. גאווה סימני ה� אלה כל והרי העבודה. טיב את שיבחו � עצמו הוא א� או �

לא השבת כל שבמש� התמי� הסופר על כזה רוש� אפוא, השאירו, שמעו� חיי� ר' של דבריו
עצמו חש הוא כי לו וסיפר הדיי� משה דוד ר' אל מיהר השבת צאת ע� מיד לעצמו. מנוחה מצא
את לעזוב החליט כי לו והודיע תשובה, של "תיקו�" מהדיי� ביקש לכ� גאווה. בעל היותו בשל חוטא

שמעיה. ר' בידי העבודה את ולהפקיד מלאכתו

הולכת שראייתו הרגיש הוא סופר. מלהיות לחדול נוספת סיבה פייטל יהושע לר' לו היתה
התפילי�. ופרשיות תורה ספרי בכתיבת טעויות לו שיהיו לכ� הדבר יגרו� שמא וחשש ונחלשת

א� תשובה. לקבל עליו אי� ולכ� חטא שו� עליו אי� כי לו בהבטיחו "תיקו�" לו לתת סירב הדיי�
תשובה של סדר לעצמו הוא קבע מהדיי�, "תשובה" ישיג לא כי לדעת פייטל יהושע ר' שנוכח לאחר

ממלאכתו. וחדל וסיגופי�, בתעניות

מניעי את להסביר ידע לא איש סופר. להיות חדל פייטל יהושע ר' כי השמועה פשטה העיר בכל
יהושע ר' של רבו מאיר, פתחיה שר' שסיפרו כאלו היו שונות. מסברות סברות ונוצרו זו, החלטתו

וסוערת. נבוכה דוברומיסל והעיר מלאכתו. את לעזוב עליו ופקד בחלו� אליו התגלה פייטל,

שיעור משמיע היה זה יהודי מרדכי. פינחס ר' בש� צדקה, ובעל למד� יהודי, היה בדוברומיסל
ית בביתו אימ� בני� חשו� בהיותו בגמרא, לחקורקבוע בטבע ניח� מרדכי פינחס ר' ובכ�, אחיו. ב� ו�,

המתהלכות השונות הסברות את כששמע כא�, א� אותו. ועניי� עליו ששמע מאורע כל על הפרטי� את
ר' דברי של תוצאה זו כי גילה וכ� העניי�, את לברר החליט פייטל יהושע ר' של מניעיו על בעיר
ר' של זוגתו [=סב יוס� ר' לאוזני זו חקירה תוצאות הגיעו מכ� לאחר בצלאל. רבי אל שמעו� חיי�
נכדתו שבעל כ� על סליחתו את וביקש בצלאל ר' אל הל� מייד רב. צער לו גר� והדבר שמעו�] חיי�

כנגדו. התחצ�

גדולה. טובה שמעו� חיי� ר' לו גר� דבר של לאמתו כי לו והסביר יוס� ר' את הרגיע בצלאל ר'
לראות עלול היה דבריו את ששמע אחר שאד� אלא להתגאות, בדעתו היה לא מעול� כי אמנ�, נכו�,

נזק. לנבוע עשוי שממנו דבר כגאווה, הדבר את

דוברומיסל. את עזב פייטל יהושע ר' וא� ברססנא, לביתו בצלאל ר' שב שבועות מספר כעבור
בה�. לענות אחרי� ענייני� נוספו דוברומיסל ליהודי לאט. לאט נשכח כולו העניי�

אנשי� לסבול שלא ותכונתו גאווה, בעלי על שמעו� חיי� ר' של הסוערות התקפותיו בגלל
ר' של הגדולי� חתניו שני ג� בדוברומיסל. שלו הידידי� מספר והתמעט הל� כבוד, ושואפי גאוותני�
מסתכל שמעו� חיי� ר' כי שידעו משו� וודאי שמעו�, חיי� לר' חיבה גילו לא הנפח ראוב� אליעזר

למדנות�. על ידעו שהכול המעונייני� כאנשי� אות� שראה משו� רעה בעי� עליה�

הנפח. של השלישי חתנו שאול, יצחק ר' לבי� שמעו� חיי� ר' בי� היחסי� היו מזה שוני�
של חותנו בית אל הפסח לחג בא כאשר ברו�, אל שמעו� חיי� ר' התוודע זה ידידו של באמצעותו
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קוני� או שמעיה, ר' כאשר נהנה כ� שכתב. הנאות ומהמזוזות הנאות התפילי� מפרשיות סיפוק וחש
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לא השבת כל שבמש� התמי� הסופר על כזה רוש� אפוא, השאירו, שמעו� חיי� ר' של דבריו
עצמו חש הוא כי לו וסיפר הדיי� משה דוד ר' אל מיהר השבת צאת ע� מיד לעצמו. מנוחה מצא
את לעזוב החליט כי לו והודיע תשובה, של "תיקו�" מהדיי� ביקש לכ� גאווה. בעל היותו בשל חוטא

שמעיה. ר' בידי העבודה את ולהפקיד מלאכתו

הולכת שראייתו הרגיש הוא סופר. מלהיות לחדול נוספת סיבה פייטל יהושע לר' לו היתה
התפילי�. ופרשיות תורה ספרי בכתיבת טעויות לו שיהיו לכ� הדבר יגרו� שמא וחשש ונחלשת

א� תשובה. לקבל עליו אי� ולכ� חטא שו� עליו אי� כי לו בהבטיחו "תיקו�" לו לתת סירב הדיי�
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מניעי את להסביר ידע לא איש סופר. להיות חדל פייטל יהושע ר' כי השמועה פשטה העיר בכל
יהושע ר' של רבו מאיר, פתחיה שר' שסיפרו כאלו היו שונות. מסברות סברות ונוצרו זו, החלטתו

וסוערת. נבוכה דוברומיסל והעיר מלאכתו. את לעזוב עליו ופקד בחלו� אליו התגלה פייטל,

שיעור משמיע היה זה יהודי מרדכי. פינחס ר' בש� צדקה, ובעל למד� יהודי, היה בדוברומיסל
ית בביתו אימ� בני� חשו� בהיותו בגמרא, לחקורקבוע בטבע ניח� מרדכי פינחס ר' ובכ�, אחיו. ב� ו�,

המתהלכות השונות הסברות את כששמע כא�, א� אותו. ועניי� עליו ששמע מאורע כל על הפרטי� את
ר' דברי של תוצאה זו כי גילה וכ� העניי�, את לברר החליט פייטל יהושע ר' של מניעיו על בעיר
ר' של זוגתו [=סב יוס� ר' לאוזני זו חקירה תוצאות הגיעו מכ� לאחר בצלאל. רבי אל שמעו� חיי�
נכדתו שבעל כ� על סליחתו את וביקש בצלאל ר' אל הל� מייד רב. צער לו גר� והדבר שמעו�] חיי�

כנגדו. התחצ�

גדולה. טובה שמעו� חיי� ר' לו גר� דבר של לאמתו כי לו והסביר יוס� ר' את הרגיע בצלאל ר'
לראות עלול היה דבריו את ששמע אחר שאד� אלא להתגאות, בדעתו היה לא מעול� כי אמנ�, נכו�,

נזק. לנבוע עשוי שממנו דבר כגאווה, הדבר את

דוברומיסל. את עזב פייטל יהושע ר' וא� ברססנא, לביתו בצלאל ר' שב שבועות מספר כעבור
בה�. לענות אחרי� ענייני� נוספו דוברומיסל ליהודי לאט. לאט נשכח כולו העניי�

אנשי� לסבול שלא ותכונתו גאווה, בעלי על שמעו� חיי� ר' של הסוערות התקפותיו בגלל
ר' של הגדולי� חתניו שני ג� בדוברומיסל. שלו הידידי� מספר והתמעט הל� כבוד, ושואפי גאוותני�
מסתכל שמעו� חיי� ר' כי שידעו משו� וודאי שמעו�, חיי� לר' חיבה גילו לא הנפח ראוב� אליעזר

למדנות�. על ידעו שהכול המעונייני� כאנשי� אות� שראה משו� רעה בעי� עליה�

הנפח. של השלישי חתנו שאול, יצחק ר' לבי� שמעו� חיי� ר' בי� היחסי� היו מזה שוני�
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תרצ"א טבת כ"ז ב"ה

אי"א וו"ח והנעלה, הנכבד ידידי כבוד

שי' יצחק אברה� מוה"ר

וברכה! שלו�

עמה�, שלומד מאד טוב שמות, מב' מכתבו על במענה

אל נוגע זה אי� בזקנ� שנוגעי� בזה ששואל מה ובנדו�

בכלל המקבל ע� והדבור מזה, לדבר שצריכי� בודאי הלימוד,

בלב נכנסי� שיהיו הלב מ� היוצאי� ודברי� רוח, בנחת צ"ל

אינו הלימוד אל אבל לו, יעזר והשי"ת ברעש, כשאינ� הוא

עמה�. ללמוד וצרי� נוגע

עבודתו, עובד כשהאד� הנה לעצמו בהנוגע החשבונות

יכולי� אזי עובדי� כשאי� ורק בזה, להתעסק הזמ� על חבל

הללו. בחשבונות להתעסק

שליט"א. אדמו"ר כ"ק בש�

מזכיר

[iy 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]
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øBa ,ñBð÷øä ïa øæòéìà éaø .íçáL äðBî äéä àeä .Cøò ïa øæòìà éaøå ,ìàðúð ïa ïBòîL éaøå ,ïäkä éñBé¥©¥§©¦¦§¤§©§¥§©¦¤§¨¨¤£¨¨¨¤§¨¨©¦¡¦¤¤¤ª§§
,ìàðúð ïa ïBòîL éaø .ãéñç ,ïäkä éñBé éaø .BzãìBé éøLà ,äéððç ïa òLBäé éaø .ätè ãaàî BðéàL ãeñ¤¥§©¥¦¨©¦§ª©¤£©§¨©§¥©§©¦¥©Ÿ¥¨¦©¦¦§¤§©§¥
,íéðæàî óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà ,øîBà äéä àeä .øabúnä ïéòîk ,Cøò ïa øæòìà éaøå .àèç àøé§¥¥§§©¦¤§¨¨¤£¨§©§¨©¦§©¥¨¨¥¦¦§¨©§¥¦§¨¥§©Ÿ§©¦
óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà ,BîMî øîBà ìeàL àaà .ílk úà òéøëî ,äiðL óëa ñBð÷øä ïa øæòéìàå¤¡¦¤¤¤ª§§§©§¦¨©§¦©¤ª¨©¨¨¥¦§¦¦§¨©§¥¦§¨¥§©

.ílk úà òéøëî ,äiðL óëa Cøò ïa øæòìà éaøå ,íänò óà ñBð÷øä ïa øæòéìà éaøå íéðæàîŸ§©¦§©¦¡¦¤¤¤ª§§©¦¨¤§©¦¤§¨¨¤£¨§©§¦¨©§¦©¤ª¨

ycew zegiyn zecewp

אמרו זכאי1רז"ל ב� יוחנ� רבי בי� מסויי� דמיו� שישנו
לשלש שנחלקו שנה ועשרי� מאה חיו שניה� רבינו: למשה
שנה, ארבעי� במצרי� הי' משה שנה. ארבעי� של תקופות
ורבי שנה; ארבעי� ישראל את ופירנס שנה, ארבעי� ובמדי�
חכמי� ושימש שנה, ארבעי� בפרקמטיא עסק זכאי ב� יוחנ�

שנה. ארבעי� ישראל את ופירנס שנה, ארבעי�

נוס�: צדֿהשווה למצוא נית� במשנתנו

חומשי� לחמשה מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
צד כשבכל לשתי�, נחלקי� משה ידי על שניתנו הלוחות (וכ�
נתחלקה זכאי ב� יוחנ� רבי של תורתו וכ� דברות); חמש מצויות
אחד כנגד הוא מה� אחד וכל תלמידי�, של סוגי� לחמשה

תורה. חומשי מחמשה

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, ב� אליעזר הוא2רבי ,
רז"ל כמאמר בראשית, חומש מעשה3כנגד זו – "הגדולה

בראשית".

הוא יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו חנניא, ב� יהושע רבי
ממצרי�, ישראל של גאולת� על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה להרבות4שנמשלה נהג חנניא ב� יהושע רבי נוס�: קשר .
העול� אומות חכמי ע� יהושע5בויכוחי� רבי שדוקא ומסתבר ,

למלכות" "קרוב להיותו בכ� עסק חנניא קשור6ב� וזה ;

פרעה ע� – פרעה של בביתו שגדל – משה שניהל לויכוחי�
שמות. בחומש מסופר עליה� מצרי�, מל�

"תורת שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכה� יוסי רבי
.7כהני�"

מעצ� שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל ב� שמעו� רבי
והחסרו� חומש8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודי�" "חומש שנקרא לדרגת9במדבר, להגיע הדר� כי ,

את תמיד סופר כשאד� ומספר: מני� ידי על הוא חטא" "ירא
מנצל הוא אזי בעול�, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימי�

וחסרו�. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את

כנגד הוא המתגבר", "כמעיי� שהי' ער�, ב� אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברי�, ידי10חומש שעל היינו ,

"כמעיי� נעשה הקב"ה מפי הראשוני� החומשי� ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר .11המתגבר"

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשי� מחמשה12מבואר יותר היו זכאי ב� יוחנ� שלרבי ,

נחלקי� תלמידיו שכל הוא הפירוש אלא כמוב�, תלמידי�,
ודרגות. סוגי� לחמשה

תורה ולומדי התלמידי� כל לגבי ג� הוא שכ� לומר, ויש
נאמר עליה� ישראל, כל וכ� – ה'"13בכלל לימודי בני� "וכל

סוגי�. לחמשה מחולקי� שה� –

ג� ישראל בני מתחלקי� לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה שבעת כנגד דרגות, ישלשבעה מאהבה, שעובד מי יש מדות:

למלכות ועד מיראה, שעובד אופני�14מי שני מצינו וכ� .

תורה" ספרי ו"שבעה תורה חומשי חמשה התורה: .15בחלוקת

ושבעה: חמשה – החלוקה אופני שני בי� ההבדל את לבאר ויש

שבעה ואילו בקדושה, העבודה ע� בכלל קשור חמשה
המדות חמש בספירות, שהוא וכפי בעול�. ג� העבודה על מורה

כידוע המדות, עיקר את כוללי� הוד עד שהספירה16מחסד
המדות"; בעיקר הספירות ותשלו� "סו� הוא הוד, החמישית,
ההשפעה מקור ה� ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה

דפרודא17לבי"ע .18עלמא

לשבעה ישראל בני חלוקת בי� ההבדלי� אחד זהו
הדרגות ג� בישראל, הדרגות כל כולל � שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית19התחתונות הספירה כנגד ,(

בתור זה למספר מתחלקי� ישראל בני � חמשה והשביעית.
של תלמידיו (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
כפי היינו וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, ב� יוחנ� רבי

ספירות). (חמש קדושה ע� בעיקר קשורי� שה�

לחמשה היא הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דר� ועל
שהיא היות א� בקדושה. קשור התורה עני� עיקר שכ� ספרי�,
יש לכ� בראשית, ימי בשבעת שנברא בעול�, ג� לפעול צריכה
שה� והשביעית, הששית הדרגה כולל לשבעה, החלוקה ג� בה

בעול� ההשפעה .20מקור

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בהנוגע  דבר  מזכיר  שאינו  ולפלא  בריאותו,  מצב  אודות  כותב  בו  סיון,  מב'  מכתבו  על  במענה 

הגוף  בריאות  -והרי  בכלל  התפלה  ועבודת   - המצות  וקיום  לימוד  שיעורי  עניני  הם   - הנשמה  לבריאות 

והנשמה הא בהא תליא. ובטח ימלא בהזדמנות הכי קרובה.

הנגלה  תורת  בלימוד  להוסיף  ויוכל  פלוני,  וטפול  פלוני  רופא  ע"י  וירפאהו  דברו  ישלח  והשי"ת 

והחסידות ובעבודתה תפלה. וכל המוסיף בהוספה זו מוסיפין לו.

בטח זהיר בקידוש לבנה - סגולה לשנים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר

 ב"ה,  ט' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

ויתנו גם צדה  ... בטח יתדברו באופן המתאים ע"ד הכנות לסיום הלימודים בבתי ספר הרשת, 

לדרך להתלמידים-ות לימי ההפסק בלימודים, ומה טוב שגם בהשבועות דחופש יאספו תלמידיהם איזה 

אלול  לחדש  הכנה  ג' שבועות,  וכמו  דיומא,  הענינא  אודות  להזכירם  גם  תהי' אפשרות  ובמילא  פעמים, 

וכיו"ב, וגם להזכירם דיני ומנהגי ישראל שבערכם.
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ycew zegiyn zecewp

אמרו זכאי1רז"ל ב� יוחנ� רבי בי� מסויי� דמיו� שישנו
לשלש שנחלקו שנה ועשרי� מאה חיו שניה� רבינו: למשה
שנה, ארבעי� במצרי� הי' משה שנה. ארבעי� של תקופות
ורבי שנה; ארבעי� ישראל את ופירנס שנה, ארבעי� ובמדי�
חכמי� ושימש שנה, ארבעי� בפרקמטיא עסק זכאי ב� יוחנ�

שנה. ארבעי� ישראל את ופירנס שנה, ארבעי�

נוס�: צדֿהשווה למצוא נית� במשנתנו

חומשי� לחמשה מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
צד כשבכל לשתי�, נחלקי� משה ידי על שניתנו הלוחות (וכ�
נתחלקה זכאי ב� יוחנ� רבי של תורתו וכ� דברות); חמש מצויות
אחד כנגד הוא מה� אחד וכל תלמידי�, של סוגי� לחמשה

תורה. חומשי מחמשה

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, ב� אליעזר הוא2רבי ,
רז"ל כמאמר בראשית, חומש מעשה3כנגד זו – "הגדולה

בראשית".

הוא יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו חנניא, ב� יהושע רבי
ממצרי�, ישראל של גאולת� על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה להרבות4שנמשלה נהג חנניא ב� יהושע רבי נוס�: קשר .
העול� אומות חכמי ע� יהושע5בויכוחי� רבי שדוקא ומסתבר ,

למלכות" "קרוב להיותו בכ� עסק חנניא קשור6ב� וזה ;

פרעה ע� – פרעה של בביתו שגדל – משה שניהל לויכוחי�
שמות. בחומש מסופר עליה� מצרי�, מל�

"תורת שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכה� יוסי רבי
.7כהני�"

מעצ� שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל ב� שמעו� רבי
והחסרו� חומש8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודי�" "חומש שנקרא לדרגת9במדבר, להגיע הדר� כי ,

את תמיד סופר כשאד� ומספר: מני� ידי על הוא חטא" "ירא
מנצל הוא אזי בעול�, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימי�

וחסרו�. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את

כנגד הוא המתגבר", "כמעיי� שהי' ער�, ב� אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברי�, ידי10חומש שעל היינו ,

"כמעיי� נעשה הקב"ה מפי הראשוני� החומשי� ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר .11המתגבר"

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשי� מחמשה12מבואר יותר היו זכאי ב� יוחנ� שלרבי ,

נחלקי� תלמידיו שכל הוא הפירוש אלא כמוב�, תלמידי�,
ודרגות. סוגי� לחמשה

תורה ולומדי התלמידי� כל לגבי ג� הוא שכ� לומר, ויש
נאמר עליה� ישראל, כל וכ� – ה'"13בכלל לימודי בני� "וכל

סוגי�. לחמשה מחולקי� שה� –

ג� ישראל בני מתחלקי� לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה שבעת כנגד דרגות, ישלשבעה מאהבה, שעובד מי יש מדות:

למלכות ועד מיראה, שעובד אופני�14מי שני מצינו וכ� .

תורה" ספרי ו"שבעה תורה חומשי חמשה התורה: .15בחלוקת

ושבעה: חמשה – החלוקה אופני שני בי� ההבדל את לבאר ויש

שבעה ואילו בקדושה, העבודה ע� בכלל קשור חמשה
המדות חמש בספירות, שהוא וכפי בעול�. ג� העבודה על מורה

כידוע המדות, עיקר את כוללי� הוד עד שהספירה16מחסד
המדות"; בעיקר הספירות ותשלו� "סו� הוא הוד, החמישית,
ההשפעה מקור ה� ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה

דפרודא17לבי"ע .18עלמא

לשבעה ישראל בני חלוקת בי� ההבדלי� אחד זהו
הדרגות ג� בישראל, הדרגות כל כולל � שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית19התחתונות הספירה כנגד ,(

בתור זה למספר מתחלקי� ישראל בני � חמשה והשביעית.
של תלמידיו (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
כפי היינו וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, ב� יוחנ� רבי

ספירות). (חמש קדושה ע� בעיקר קשורי� שה�

לחמשה היא הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דר� ועל
שהיא היות א� בקדושה. קשור התורה עני� עיקר שכ� ספרי�,
יש לכ� בראשית, ימי בשבעת שנברא בעול�, ג� לפעול צריכה
שה� והשביעית, הששית הדרגה כולל לשבעה, החלוקה ג� בה

בעול� ההשפעה .20מקור
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çàäLî-ìà ýåýé øaãéå
ïåùàø

:øîàlá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤
-ìà úøpä-úà Eúìräa åéìà zøîàå ïøäà©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ¤

úBøpä úráL eøéàé äøBðnä éðt ìeîi''yx: Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«
âäìrä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈

äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøði''yx:ãäæå ¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤̧
-ãr dëøé-ãr áäæ äL÷î äøðnä äNrî©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©
ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

äøðnä-úà äNr ïk äLî-úài''yx:
êúåìòäá

éåìô ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«
ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéååíiåìä-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ¤©«§¦¦½

íúà zøäèå ìàøNé éða CBzîi''yx:æ-äëå ¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«§Ÿ
úàhç éî íäéìr äfä íøäèì íäì äNrú©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dÏב ¯ÓÈ˙Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈

Ï·˜Ï ‡i�ÈˆBa ˙È C˙e˜Ï„‡a¿«¿»»»ƒ«»»√≈

‡Ú·L ÔÈ¯‰�Ó ÔB‰È ‡z¯�Ó Èt‡«≈¿«¿»¿¿«¬ƒƒ¿»

:‡i�ÈˆB·גÏ·˜Ï Ô¯‰‡ Ôk „·ÚÂ ƒ«»«¬«≈«¬…»√≈

‡Ók ‡‰�ÈˆBa ˜Ï„‡ ‡z¯�Ó Èt‡«≈¿«¿»«¿≈ƒ»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„דÔÈ„Â ƒ«ƒ¿»»…∆¿≈

„Ú ·‰„ ‡„È‚� ‡z¯�Ó „·BÚ«¿«¿»¿ƒ»¿««

‡È‰ ‡„È‚� dpLBL „Ú d„ÈLƒ««««¿ƒ»ƒ

„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk¿≈ƒ«¬≈¿»»…∆≈¬«

:‡z¯�Ó ˙Èה‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »¿«¿»«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏוÈ�a BbÓ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜ ¿≈»»≈»≈»≈ƒ¿≈

:ÔB‰˙È Èkc˙e Ï‡¯NÈזÔÈ„Îe ƒ¿»≈¿«≈»¿¿≈

Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz«¿≈¿¿«≈«≈

Ôe¯aÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ ÔB‰ÈÏÚ¬≈«»¿«»»¿«¿¿

Ôe¯eÁÈÂ ÔB‰¯Na Ïk ÏÚ ¯tÒÓ«¿««»ƒ¿¿ƒ«¿

é"ùø

(·)E˙ÏÚ‰a.ה�נ�רה �ר�ת נסמכה ל�ה ¿«¬…¿ְְְִַַָָָָָָ

חנ�ת אהר� ���ראה לפי ה��יאי�? ַ�ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹלפר�ת

ע�ה� היה ���א �ע��, אז חל�ה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹה��יאי�,

�ר�� ה�ד�� ל� אמר �בט�. ולא ה�א לא ְְִַַָָָָֹֹ�ֲַ�חנ�ה

מדליק �א�ה מ��ה�, �ד�לה ��� ח�י�, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָה�א:

ה�ר�ת: את �ה�הב.E˙ÏÚ‰a�מיטיב �� על ִֵֵֶַ¿«¬…¿ֵֶַַַַ

��רי� "על�ה", ל��� �הדלקת� �ת�ב ְְְֲִִֶֶַָָָָָָע�לה,

וע�ד מאליה. ע�לה �להבת ��הא עד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהדליק

ה�נ�רה, לפני היתה ��עלה מ�א�, ר��תינ�: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ�ר��

�מיטיב: ע�מד ה�ה� ‰B�n¯‰�עליה È�t ÏeÓŒÏ‡. ִֵֵֵֶֶַָָֹ∆¿≈«¿»
�ל �ג�� א�א ��ני� �אינ� האמצעי נר מ�ל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאל

‰B¯p˙מנ�רה: ˙Ú·L e¯È‡È.ת�� �על ��ה ְָ»ƒƒ¿««≈ִֵֶֶַָ

האמצעי למ�ל ��ני� ה�זרח�י� �ל�ת ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹה�ני�.

רא�י ה�ערב�י� �ל�ה וכ� ��ה�, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹה�תיל�ת

יאמר�: ��א �די ול�ה? האמצעי, למ�ל ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹה�תיל�ת

צרי�: ה�א ‡‰¯Ô(‚)לא�ר� Ôk NÚiÂ.(ספרי) ְִָָ«««≈«¬…
��ה: ��א אהר�, �ל �בח� ÊÂ‰(„)לה�יד ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ¿∆

‰¯�n‰ ‰NÚÓ.(�ש)ה�א �ר�� ה�ד�� �הראה� «¬≈«¿…»ְֶֶַָָָ

"וזה": נאמר לכ� ,�� ��תק�ה לפי ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָ�אצ�ע,

‰L˜Ó.לדא "�א ל��� געשלאגע� �לעז בטדי"� ƒ¿»ְְְַַָָ

הנק��" ע)(דניאל �מ�י�. היתה זהב ��ר �ל �ת ְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

ולא �ת��נ�, איבריה לפ�ט �כ�יל וח�ת� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ְ�קרנס

ח��ר: ידי על איברי� איברי� dÎ¯ÈŒ„Úנע�ית ְֲִִִֵֵֵֵַַָָ«¿≈»
dÁ¯tŒ„Ú.,�הרגלי �על ה��ה היא "ירכ�" «ƒ¿»ְְִִִֵֶַַַַָָָ

ה�רי�: ��פני �ס� מנ�רת �דר� dÎ¯ÈŒ„Úחל�ל, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ«¿≈»
dÁ¯tŒ„Ú.ה�ל�י וכל ��� מנ�רה �ל ��פ� �ל�מר «ƒ¿»ְְֶַָָ�ְַָָָ

:��dÎ¯ÈŒ„Ú.:ד�ל� אבר .dÁ¯tŒ„Ú�ה�א ָ«¿≈»ֵֶָָ«ƒ¿»
"עד" ודר� מק�ה. ה�ל � ��� �ק מע�ה ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�ה�א

�מ� זה, �ל��� טו)ל��� "מ�די�(שופטי� : ְְְִִִֵֶַָ

זית": ועדֿ�ר� ‰¯‡‰ועדֿקמה ¯L‡ ‰‡¯nk ְְִֶֶַַָָָ««¿∆¬∆∆¿»
'B‚Â.אמר�� �מ� �הר, הראה� א�ר (שמות��בנית ¿ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָ

וג�'":כה) בתבנית� וע�ה "�ראה :Œ˙‡ ‰NÚ Ôk ְְְְֲִֵֵַַָ≈»»∆
‰¯�n‰.��ה�ד ידי על א�דה: �מדר� �ע�א�. מי «¿…»ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ה�א מאליה:�ר�� הנע�ית ‡˙Œ(Â)תורה Á˜ ֲֵֵֵֶַָָ«∆
ÌiÂÏ‰.להי�ת ��ז�� א�ריכ� �דברי�: קח� «¿ƒƒְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ל�ק��: hÁ‡˙(Ê)���י� ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰.ל� ִַַָָ«≈¬≈∆≈«»ֶ

��ה�: מתי� טמאי מ�ני ה�רה, e¯È·Ú‰Âאפר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ¿∆¡ƒ
¯Ú˙.�נ��� לפי ה�ר��: מ�ה ר�י �דברי מצאתי ««ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

jzelrdagipy mei qelwpe`

íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìr ørú eøéáräå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−
eøähäåi''yx:çBúçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå §¦¤¨«§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½

çwz ø÷a-ïá éðL-øôe ïîMá äìeìa úìñ−Ÿ¤§¨´©¨®¤©¥¦¬¤¨−̈¦©¬
úàhçìi''yx:èìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå §©¨«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤

ìàøNé éða úãr-ìk-úà zìä÷äå ãrBîi''yx: ¥®§¦̧§©§½̈¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«
ìàøùééëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äåe §¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯

:íiåìä-ìr íäéãé-úà ìàøNé-éðáàééðäåó §¥«¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«§¥¦Á
éða úàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−§¥´

ýåýé úãár-úà ãárì eéäå ìàøNéi''yx: ¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«
áéíéøtä Làø ìr íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®

äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNråÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ
:íiåìä-ìr øtëì ýåýéìâé-úà zãîräå ©«Ÿ̈½§©¥−©©«§¦¦«§©«£©§¨Æ¤

íúà zôðäå åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²
:ýåýéì äôeðzãéCBzî íiåìä-úà zìcáäå §−̈©«Ÿ̈«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−

:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaìåçá ë"òéðùåè-éøçàå §¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«§©«£¥
zøäèå ãrBî ìäà-úà ãárì íiåìä eàáé ïë¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®§¦«©§¨´

:äôeðz íúà zôðäå íúàæèéða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ïח¯Bz Ôe·qÈÂ ¿≈¿ƒ«¿ƒ¿

‡ÏÈÙc ‡zÏÒ d˙Á�Óe È¯Bz ¯a«≈ƒ¿¬≈À¿»¿ƒ»

·qz È¯Bz ¯a ÔÈ�z ¯B˙Â ÁLÓ·ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏטÈ‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e ¿«»»¿»≈»≈»≈

Ïk ˙È LB�Î˙Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�kי·¯˜˙e ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»≈

È�a ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈

:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

‡¯Ó‡יא È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»

ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÈ„ ‡�ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏיבÈ‡ÂÏÂ ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»¿≈»≈

‡i¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈƒ¿¿»¿≈«≈«»

„Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»¿«»»«≈»≈

‡‰¯eÔ˙יג Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜¿≈»≈»≈√»«¬…

‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e È‰B�a Ì„˜Â¿»»¿ƒ¿≈»¿¬»»

:ÈÈ Ì„˜ידBbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â √»¿»¿«¿≈»≈»≈ƒ

ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ√»«

:È‡ÂÏטוÈ‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e ≈»≈»«≈≈»≈»≈

Èk„˙e ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿«ƒ¿»¿«≈

:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È»¿¿≈»¿¬»»

‡Ôepטז ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ

Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈ È�a BbÓ ÈÓ„√̃»«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬«¿«

é"ùø

והיא אלילי� עב�דת �עבד� ה�כ�ר�ת על ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָ��רה

קר�י והמצרע מתי�", "זבחי ְְְְִִֵֵַָָָֹקר�יה:

�מצרעי�: �גלחת הזקיק� � eÁ˜ÏÂ(Á)"מת" ְְְִִִִֵַַַָָֹ¿»¿
¯˜aŒÔa ¯t.את "וע�ה ��ת�ב �מ� ע�לה, וה�א «∆»»ְְֲֵֶֶַָָ

זרה: �עב�דה צ��ר קר�� וה�א עלה", Ùe¯האחד ְְֲִֶַַָָָָָָָֹ«
È�L.(ת"כ)מה ל�: ל�מר "�ני"? ל�מר �למ�ד מה ≈ƒְְִֵַַַַָ

נאכלת לא ח�את א� נאכלת, לא דבריע�לה (ע"כ ֱֱֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

וא�מרר"מ) �הני�, �ת�רת לדבריו סמ� י� �בז� ,ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ

להביא לה� היה ��עיר היתה, �עה �ה�ראת ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָאני

הע�לה: �ר ע� זרה עב�דה zÏ‰˜‰Â(Ë)לח�את ְֲִַַָָָָָָ¿ƒ¿«¿»
˙„ÚŒÏkŒ˙‡.רה�� קר�� נת�ני� �הלו�� לפי ∆»¬«ְְְְִִִִֶַַַָָָ

וי קר�נ� על ויעמד� יב�א� את�ח�יה�, סמכ� ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

עליה�: יידיה� ‡˙Œ(È‡)תורה Ô¯‰‡ ÛÈ�‰Â ְֲֵֵֶֶ¿≈ƒ«¬…∆
‰Ùe�z ÌiÂÏ‰.נ�פה� טע�� מצרע �א�� �דר� «¿ƒƒ¿»ְְְֲֶֶֶַָָָֹ

הרא��נה ז�: �פר�ה נאמר� �נ�פ�ת �ל� ְְְֱִֶַָָָָָָֹחי.

עבדת את לעבד "והי� :�� נאמר לכ� קהת, ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹלבני

האר�� עליה�: ה�ד�י� קד� �עב�דת לפי ְֲֲֳִִֵֶֶֶַַָָָֹה'",

:�� נאמר לכ� �ר���, לבני ה�נ�ה וג�'. ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָ�ְַוה�לח�

ה�ד�: עב�דת היתה עליה� �א� לה'", ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹ"�נ�פה

�יד קר�י� �א�� �קרסי�, (צ"ל: �קר�י� ְְְְְְִִִִִַָָָיריע�ת

ה�ד�י�, קד� �בית ה�רא�ת מררי) �ני ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹמ�א

מררי: לבני יבוה�לי�ית �˙�ÌÈ.(ÊË)תורה ÌÈ�˙� ְְְְִִִִֵַָ¿Àƒ¿Àƒ



קכי jzelrdagipy mei qelwpe`

íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìr ørú eøéáräå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−
eøähäåi''yx:çBúçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå §¦¤¨«§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½

çwz ø÷a-ïá éðL-øôe ïîMá äìeìa úìñ−Ÿ¤§¨´©¨®¤©¥¦¬¤¨−̈¦©¬
úàhçìi''yx:èìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå §©¨«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤

ìàøNé éða úãr-ìk-úà zìä÷äå ãrBîi''yx: ¥®§¦̧§©§½̈¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«
ìàøùééëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äåe §¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯

:íiåìä-ìr íäéãé-úà ìàøNé-éðáàééðäåó §¥«¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«§¥¦Á
éða úàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−§¥´

ýåýé úãár-úà ãárì eéäå ìàøNéi''yx: ¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«
áéíéøtä Làø ìr íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®

äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNråÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ
:íiåìä-ìr øtëì ýåýéìâé-úà zãîräå ©«Ÿ̈½§©¥−©©«§¦¦«§©«£©§¨Æ¤

íúà zôðäå åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²
:ýåýéì äôeðzãéCBzî íiåìä-úà zìcáäå §−̈©«Ÿ̈«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−

:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaìåçá ë"òéðùåè-éøçàå §¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«§©«£¥
zøäèå ãrBî ìäà-úà ãárì íiåìä eàáé ïë¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®§¦«©§¨´

:äôeðz íúà zôðäå íúàæèéða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ïח¯Bz Ôe·qÈÂ ¿≈¿ƒ«¿ƒ¿

‡ÏÈÙc ‡zÏÒ d˙Á�Óe È¯Bz ¯a«≈ƒ¿¬≈À¿»¿ƒ»

·qz È¯Bz ¯a ÔÈ�z ¯B˙Â ÁLÓ·ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏטÈ‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e ¿«»»¿»≈»≈»≈

Ïk ˙È LB�Î˙Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�kי·¯˜˙e ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»≈

È�a ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈

:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

‡¯Ó‡יא È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»

ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÈ„ ‡�ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏיבÈ‡ÂÏÂ ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»¿≈»≈

‡i¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈƒ¿¿»¿≈«≈«»

„Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»¿«»»«≈»≈

‡‰¯eÔ˙יג Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜¿≈»≈»≈√»«¬…

‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e È‰B�a Ì„˜Â¿»»¿ƒ¿≈»¿¬»»

:ÈÈ Ì„˜ידBbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â √»¿»¿«¿≈»≈»≈ƒ

ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ√»«

:È‡ÂÏטוÈ‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e ≈»≈»«≈≈»≈»≈

Èk„˙e ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿«ƒ¿»¿«≈

:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È»¿¿≈»¿¬»»

‡Ôepטז ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ

Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈ È�a BbÓ ÈÓ„√̃»«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬«¿«

é"ùø

והיא אלילי� עב�דת �עבד� ה�כ�ר�ת על ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָ��רה

קר�י והמצרע מתי�", "זבחי ְְְְִִֵֵַָָָֹקר�יה:

�מצרעי�: �גלחת הזקיק� � eÁ˜ÏÂ(Á)"מת" ְְְִִִִֵַַַָָֹ¿»¿
¯˜aŒÔa ¯t.את "וע�ה ��ת�ב �מ� ע�לה, וה�א «∆»»ְְֲֵֶֶַָָ

זרה: �עב�דה צ��ר קר�� וה�א עלה", Ùe¯האחד ְְֲִֶַַָָָָָָָֹ«
È�L.(ת"כ)מה ל�: ל�מר "�ני"? ל�מר �למ�ד מה ≈ƒְְִֵַַַַָ

נאכלת לא ח�את א� נאכלת, לא דבריע�לה (ע"כ ֱֱֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

וא�מרר"מ) �הני�, �ת�רת לדבריו סמ� י� �בז� ,ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ

להביא לה� היה ��עיר היתה, �עה �ה�ראת ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָאני

הע�לה: �ר ע� זרה עב�דה zÏ‰˜‰Â(Ë)לח�את ְֲִַַָָָָָָ¿ƒ¿«¿»
˙„ÚŒÏkŒ˙‡.רה�� קר�� נת�ני� �הלו�� לפי ∆»¬«ְְְְִִִִֶַַַָָָ

וי קר�נ� על ויעמד� יב�א� את�ח�יה�, סמכ� ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

עליה�: יידיה� ‡˙Œ(È‡)תורה Ô¯‰‡ ÛÈ�‰Â ְֲֵֵֶֶ¿≈ƒ«¬…∆
‰Ùe�z ÌiÂÏ‰.נ�פה� טע�� מצרע �א�� �דר� «¿ƒƒ¿»ְְְֲֶֶֶַָָָֹ

הרא��נה ז�: �פר�ה נאמר� �נ�פ�ת �ל� ְְְֱִֶַָָָָָָֹחי.

עבדת את לעבד "והי� :�� נאמר לכ� קהת, ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹלבני

האר�� עליה�: ה�ד�י� קד� �עב�דת לפי ְֲֲֳִִֵֶֶֶַַָָָֹה'",

:�� נאמר לכ� �ר���, לבני ה�נ�ה וג�'. ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָ�ְַוה�לח�

ה�ד�: עב�דת היתה עליה� �א� לה'", ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹ"�נ�פה

�יד קר�י� �א�� �קרסי�, (צ"ל: �קר�י� ְְְְְְִִִִִַָָָיריע�ת

ה�ד�י�, קד� �בית ה�רא�ת מררי) �ני ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹמ�א

מררי: לבני יבוה�לי�ית �˙�ÌÈ.(ÊË)תורה ÌÈ�˙� ְְְְִִִִֵַָ¿Àƒ¿Àƒ



jzelrdagipyקכי meiqelwpe`

éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz ìàøNé¦§¨¥®©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´
éì íúà ézç÷ì ìàøNéi''yx:æéøBëa-ìë éì ék ¦§¨¥½¨©¬§¦Ÿ−̈¦«¦´¦³¨§Æ

éúkä íBéa äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®§À©Ÿ¦³
íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

éìi''yx:çéøBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå ¦«¨«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−
:ìàøNé éðáaèé| íéðúð íiåìä-úà äðzàå ¦§¥¬¦§¨¥«¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´

ãárì ìàøNé éða CBzî åéðáìe ïøäàì§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ
øtëìe ãrBî ìäàa ìàøNé-éða úãár-úà¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−
âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìró ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤

Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâai''yx:ëNriå §¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤©©̧©
íiåìì ìàøNé-éða úãr-ìëå ïøäàå äLî¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®

íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk-ïk Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥
ìàøNé éða íäì eNri''yx:àëíiåìä eàhçúiå ¨¬¨¤−§¥¬¦§¨¥«©¦§©§´©«§¦¦À
ðiå íäéãâa eñaëéåéðôì äôeðz íúà ïøäà ó ©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²§−̈¦§¥´

:íøäèì ïøäà íäéìr øtëéå ýåýéáë-éøçàå §Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«§©«£¥
ìäàa íúãár-úà ãárì íiåìä eàa ïë¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì ãrBî¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨®̈©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³

íäì eNr ïk íiåìä-ìr äLî-úài''yx:ñ ¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
âë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëLîç ïaî íiåìì øLà úàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧

È�aÓ ‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk»«¿»¿»…»ƒ¿≈

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

È�·aיז ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈

‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»¿»

‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜cƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

Ïkיח ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»

:Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îeaיט˙È·‰ÈÂ ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ

È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ

ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ È�a BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«

‡¯tÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

È�·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ È�a ·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

:‡L„e˜ÏכÔ¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ ¿¿»«¬«…∆¿«¬…

È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k ÏÎÂ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»≈

È‡ÂÏÏ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ È�a ÔB‰Ï e„·Ú Ôk≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

ÔB‰ÈLe·Ïכא e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈

ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿¬»»√»¿»

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡ ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ¿««¬≈«¬…¿«≈

È˙כב ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»

Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÔB‰�ÁÏt»¿«¿¿«¿«ƒ¿»√»

„ÈwÙ Èc ‡Ók È‰B�a Ì„˜Â Ô¯‰‡«¬…¿»»¿ƒ¿»ƒ«ƒ

e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ïכג‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏכד¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c ¿≈»»ƒ¿≈»≈ƒ«

é"ùø

ל�יר: נת�ני� למ�א, �תיחת:.Ët¯˙נת�ני� ְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

(ÊÈ)¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk.�ה�י �קו ה�כ�ר�ת הי� ��י ƒƒ»¿ְְִִֶַַַָ

לי א�ת� ולקח�י מצרי� �כ�רי �י� עליה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�הגנ�י

אתֿהלו��": "וא�ח ועכ�ו �עגל, ��ע� תורהעד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

B‚Â'(ËÈ)יח ‰�z‡Â.ני�" נאמר �עמי� חמ� »∆¿»¿ְְֱִֵֵֶַָָ

��כ�ל� ח�ת�, לה�דיע זה �מקרא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָי�ראל"

ח חמ�ה �מני� אחד �מקרא ��רה.אז�ר�תיה� מ�י ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ�ְֵָ

ר�ה: �ב�ד�ר ראיתי Ï‡¯NÈוכ� È�·a ‰È‰È ‡ÏÂ ְְְִִִַַָָָָ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û‚�.�א� ה�ד�, אל לג�ת יצטרכ� ��א ∆∆ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

נג�: יהיה � ŒÏÎÂ(Î)י��� Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ ְְִִֶֶֶ«««…∆¿«¬…¿»
'B‚Â ˙„Ú.וי�ראל הניפ� ואהר� העמיד� מ�ה ¬«¿ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַָָָֹֹ

ידיה�: את כאסמכ� B‚Â'(Î·)תורה '‰ ‰eˆ ¯L‡k ְְֵֶֶָ«¬∆ƒ»¿
eNÚ Ôk.אחד� �ה�, וה�ע�ה הע��י� �בח לה�יד ≈»ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ע�ב: לא כגמה� ÌiÂÏÏ(Î„)תורה ¯L‡ ˙‡Ê. ִֵֵֶֹ…¬∆«¿ƒƒ
�ה�: ��סלי� ה��מי� ואי� �ה� ��סלי� ÔaÓ�ני� ְְְִִִִֵֶֶַָָָƒ∆

ÌÈ¯NÚÂ LÓÁ.א�מר אחר ד)�במק�� :(במדבר »≈¿∆¿ƒְֵֵַָ

jzelrdahiyily mei qelwpe`

àáö àáöì àBáé äìrîå äðL íéøNrå§¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈
ãrBî ìäà úãárai''yx:äëäðL íéMîç ïaîe ©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«¦¤Æ£¦¦´¨½̈

ãBr ãáré àìå äãárä àávî áeLéi''yx: ¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ©«£−Ÿ«
åëì ãrBî ìäàa åéçà-úà úøLåøîL §¥¥¸¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ

íiåìì äNrz äëk ãáré àì äãárå úøîLî¦§¤½¤©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−
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é"ùø

�יצד? הא �נה". �ל�י� כז)"מ�� כ"ה(חולי� מ�� ְִִִֵֶֶַָָָֹ

�ב� �ני�, חמ� ול�מד עב�דה הלכ�ת ללמד ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹ�א

יפה סימ� ראה ��א לתלמיד מ�א� ע�בד. ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�ל�י�

ר�אה: אינ� ���ב �ני�, �חמ� ְְְִִֵֵֶֶָָָ�מ�נת�

(‰Î)„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ.אבל ��ת�, מ�א עב�דת ¿…«¬…ֲֲֵַַַָָָ

עגל�ת. ולטע�� ול�יר �ערי� לנעילת ה�א ְְְְְֲִִִִִֵַָָָח�זר

�תר��מ�: אח�הי", "ע� � אתֿאחיו" "ו�רת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָוזה�

(ÂÎ)˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ.�להקי� לאהל סביב לחנ�ת ƒ¿…ƒ¿∆∆ְֲִִֶַָָָֹ

ה��ע�ת: ��עת ‰¯‡ÔBL(‡)�לה�ריד L„Áa. ְְִִַַַָ«…∆»ƒ
למד�, א�ר, עד נאמרה לא ה�פר ��רא� ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�ר�ה

ספרי) פ"ק. ���רה.(פסחי� �מאחר מק�� סדר ַָָ�ְְָ�ֵֵֶֶ�אי�

י�ראל, �ל �נ�ת� �ה�א מ�ני �ז�? �תח לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹול�ה

לא ��ד�ר, י�ראל �הי� �נה אר�עי� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ��ל

�לבד: זה �סח א�א (ש�).B„ÚBÓa(·)הקריב� ְְִִִֶֶֶַַָ¿¬
�טמאה: א� � �מ�עד� ���ת, ŒÏÎk(‚)א� ְְְֲַַַָ�ְָ¿»

ÂÈ˙wÁ.�� זכר, �מי�, �ה, ��ג�פ�: מצ�ת א�� À…»ְְִִֵֶֶֶָָָ

��פ�.ÂÈËtLÓŒÏÎÎe�נה: �על מצ�ת א�� ָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ

�לבע�ר למ�ה ימי� �בעת �ג�� אחר, ְְְְִִִִֵַַַָָָמ�ק��

�מי�, �ה, ��ג�פ�: מצ�ת אחרי�: (ספרי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחמ�.

�רעיו על רא�� צליֿא�, ��פ�: �על �נה. �� ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹזכר,

חמ�): �בע�ר מ�ה לג�פ�: �ח�� קר��; ְְְִִֵֶַַָָועל

(„)'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ.(ספרי)?ל�מר �למ�ד מה «¿«≈…∆¿ְַַַ

נאמר �בר כג)והלא מ�עדי(ויקרא את מ�ה ויד�ר : ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

לה�, אמר מ�יני מ�עדי� �ר�ת ���מע א�א ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה'?
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é"ùø

מע�ה: ��עת והזהיר� הוחזר È�ÙÏ(Â)תורה ְְְְֲִִִֶַַַָָƒ¿≈
Ô¯‰‡ È�ÙÏÂ ‰LÓ.(ספרי)בית� י��בי� ���ניה� …∆¿ƒ¿≈«¬…ְְְְִֵֵֶֶ

זה, אחר זה ל�מר י�כ� ולא ��אל��; �א� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹה�דר�

ל�?: מ�י� אהר� י�דע, היה לא מ�ה ֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ�א�

(Ê)Ú¯b� ‰nÏ.(�ש)�קד�י אי� לה�: אמר »»ƒ»«ִֵֶַָָָָ

�כהני� עלינ� ה�� י�רק ל�: אמר� �טמאה. ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹ�ְְִֵקרבי�

לטמאי� ה��ר ויאכל כ"גטה�רי�, לטהורי�. (ס"א: ְְְִִִֵֵֵַָָָ

ה�בטחרא�) �תלמיד וא�מעה, עמד� לה�: אמר .ְְְְְְִִֶֶַַַָָָ�ְָ

מבטח, ��� א�ה יל�ד א�רי ר��. מ�י ְָ�ְְְִִִִֵֶַַַָָֹל�מע

ה�כינה ע� מד�ר היה ר�צה �היה זמ� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ��ל

פ"ק) על(סנהדרי� להאמר ז� �ר�ה היתה �רא�יה .ְְְֵֵַָָָָָָָ

א�� ��כ� א�א ,��� ה��רה �ל ��אר מ�ה ֵֶֶָָָ�ְְִֵֶַָָָֹידי

ז�אי: עלֿידי זכ�ת ��גל�לי� ידיה�, על ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��אמר

ח ¯Á˜‰(È)תורה C¯„· B‡.לא ל�מר עליו נק�ד ¿∆∆¿…»ַָָָֹ

העזרה לאסק�ת ח�� �היה א�א ו�אי, ֲַָָָ�ְְְֶֶֶַַַָָָָ�רח�קה

��י ע�� וחמ� מ�ה � �ני �סח �חיטה. זמ� ת�ל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

jzelrdahiriax mei qelwpe`

:àeää LéàäãéäNrå øb íëzà øeâé-éëå ¨¦¬©«§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨
ïk BètLîëe çñtä úwçk ýåýéì çñô¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬©¤²©§¦§¨−¥´
çøæàìe øbìå íëì äéäé úçà äwç äNré©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½§©¥−§¤§©¬

õøàäi''yx:ñéòéáøåèïkLnä-úà íé÷ä íBéáe ¨¨«¤§Æ¨¦´¤©¦§½̈
áøráe úãrä ìäàì ïkLnä-úà ïðrä äqk¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤

ø÷a-ãr Là-äàøîk ïkLnä-ìr äéäéi''yx: ¦«§¤¯©©¦§¨²§©§¥¥−©«Ÿ¤
æèLà-äàøîe epqëé ïðrä ãéîú äéäé ïk¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−

:äìéìæééøçàå ìäàä ìrî ïðrä úBìrä éôìe ¨«§¨§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥
íL-ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé éða eòñé ïë¥½¦§−§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ

ìàøNé éða eðçé íL ïðräi''yx:çéýåýé ét-ìr ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬¦§¨¥«©¦´§Ÿ̈À
éîé-ìk eðçé ýåýé ét-ìrå ìàøNé éða eòñé¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®¨§¥À

eðçé ïkLnä-ìr ïðrä ïkLé øLài''yx: £¤̧¦§¯Ÿ¤«¨²̈©©¦§−̈©«£«
èééøàäáeíéaø íéîé ïkLnä-ìr ïðrä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®

àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¯§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ
:eòqéëøtñî íéîé ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈

ýåýé ét-ìrå eðçé ýåýé ét-ìr ïkLnä-ìr©©¦§¨®©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−

Bib¯‡יד ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»

˙¯Ê‚k ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ¿«¿≈ƒ¿»√»¿»ƒ¿≈«

‡ÓÈ˜ „aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒtƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈¿»»

‡·ÈvÈÏe ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„טו˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈ·e ¿«¿»¿»¿ƒ»«»

‡�kLÓ ˙È ‡��Ú ‡ÙÁ ‡�kLÓ«¿¿»¬»¬»»»«¿¿»

‡LÓ¯·e ‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»

„Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡�kLÓ ÏÚ ‰Â‰¬»««¿¿»¿≈∆»»«

:‡¯Ùˆטז‡��Ú ‡¯È„˙ ‰Â‰ Ôk «¿»≈¬»¿ƒ»¬»»

:‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡ eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ»≈≈¿≈∆»»¿≈¿»

ÈÂlÚÓיז ‡��Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈

È�a ÔÈÏË� Ôk ¯˙·e ‡�kLÓ«¿¿»»«≈»¿ƒ¿≈

‡��Ú Ôn˙ È¯Lc ‡¯˙‡·e Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿»≈«»¬»»

:Ï‡¯NÈ È�a Ô¯L ÔnzיחÏÚ «»»»¿≈ƒ¿»≈«

ÏÚÂ Ï‡¯NÈ È�a ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«

È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈

:Ô¯L ‡�kLÓ ÏÚ ‡��Ú¬»»««¿¿»»»

kLÓ�‡יט ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»

Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

:ÔÈÏË� ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È»«¿«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ

„ÔÈ�Óכ ÈÓBÈ ‡��Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«

Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡�kLÓ ÏÚ««¿¿»«≈¿»«¿»»»

é"ùø

ע�� א�א חמ� א��ר ואי� ט�ב, י�� �� ְְִִֵֵֵֵֶָָואי�

יא�אכילת�: NÚÂ‰(È„)תורה ¯b ÌÎz‡ ¯e‚ÈŒÈÎÂ ֲִַָ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»
ÁÒÙ.(ספרי צג. �סח(פסחי� יע�ה ה�ת��ר �ל יכ�ל ∆«ְֲִֵֶֶַַַַָָ

�� א�א וג�'", אחת "ח�ה ל�מר �למ�ד ְֶַַָָָ�ְִַַָמ�ד?

�סח לע��ת עת �בא �ר א�כ� וכיֿיג�ר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמ�מע�:

יע�ה: וכ���ט �ח�ה חבריו, ‰ÔkLn(ÂË)ע� ֲִֵַָ�ְְֲִֶַַָָ«ƒ¿»
˙„Ú‰ Ï‰‡Ï.לל�ח�ת אהל להי�ת הע��י ה���� ¿…∆»≈Àְְְִִֶֶַָָֹ

ÔkLn‰ŒÏÚהעד�ת: ‰È‰È.על "הוה �מ� ֵָƒ¿∆««ƒ¿»ְֶַֹ

ה�ר�ה: ל��� �ל וכ� טזה����", תורה ְְְִֵַַָָָָָ

(ÊÈ)Ô�Ú‰ ˙BÏÚ‰.�וכ "אס��ק�ת", �תר��מ�: ≈»∆»»ְְְְִֵַַָ

הענ�" על�ת "�לפי לכ�ב י�כ� ולא הענ�". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ונעלה

צ��ח א�א ס��ק ל��� זה �אי� הענ�", ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועלה

�מ� יח)ועל�ה, א �כ�ֿ(מלכי� קט�ה "ה�הֿעב : ְְְֲִִֵַַַָָָ

מ��": עלה eÚÒÈ(ÁÈ)אי� '‰ ÈtŒÏÚ.�נינ� ִִָָֹ«ƒƒ¿ִָ

י�רא �הי� �יו� ה����: היה�מלאכת נ�סעי�, ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

�מי� יה�דה �ני ��י על ונמ�� מתק�ל הענ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָע��ד

עד מה�� היה ולא ותקע�, והריע� �קע� ְְְְְְִֵֵַַָָָָָֹק�רה;

יה�דה. מחנה �גל ונסע ה'" "ק�מה א�מר: ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ���ה

��פרי: e�ÁÈז� '‰ ÈtŒÏÚÂ.י�ראל �הי� �יו� ְִֵַ¿«ƒ«¬ְִֵֵֶָָָ

�ני ��י על ונמ�� וע�לה מת�ר הענ� ע��ד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָח�ני�,

אמר: ���ה עד נפר� היה ולא ס�ה, �מי� ְְִֶֶַַָָָָָֹֹ�ְְִָיה�דה

א�מר: הוי י�ראל", אלפי רבב�ת ה' ְְֱֲִִֵֵֵֵַָָ"��בה

�בידֿמ�ה": ה' יט"עלֿ�י �ל�מר:.LÈÂ(Î)תורה ְִֶַַֹ¿≈ְַ

tÒÓ¯�פעמי�: ÌÈÓÈ.:�מעטי כאימי� תורה ְִָ»ƒƒ¿»ִָ�ִָ
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יא�אכילת�: NÚÂ‰(È„)תורה ¯b ÌÎz‡ ¯e‚ÈŒÈÎÂ ֲִַָ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»
ÁÒÙ.(ספרי צג. �סח(פסחי� יע�ה ה�ת��ר �ל יכ�ל ∆«ְֲִֵֶֶַַַַָָ

�� א�א וג�'", אחת "ח�ה ל�מר �למ�ד ְֶַַָָָ�ְִַַָמ�ד?

�סח לע��ת עת �בא �ר א�כ� וכיֿיג�ר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמ�מע�:

יע�ה: וכ���ט �ח�ה חבריו, ‰ÔkLn(ÂË)ע� ֲִֵַָ�ְְֲִֶַַָָ«ƒ¿»
˙„Ú‰ Ï‰‡Ï.לל�ח�ת אהל להי�ת הע��י ה���� ¿…∆»≈Àְְְִִֶֶַָָֹ

ÔkLn‰ŒÏÚהעד�ת: ‰È‰È.על "הוה �מ� ֵָƒ¿∆««ƒ¿»ְֶַֹ

ה�ר�ה: ל��� �ל וכ� טזה����", תורה ְְְִֵַַָָָָָ

(ÊÈ)Ô�Ú‰ ˙BÏÚ‰.�וכ "אס��ק�ת", �תר��מ�: ≈»∆»»ְְְְִֵַַָ

הענ�" על�ת "�לפי לכ�ב י�כ� ולא הענ�". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ונעלה

צ��ח א�א ס��ק ל��� זה �אי� הענ�", ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועלה

�מ� יח)ועל�ה, א �כ�ֿ(מלכי� קט�ה "ה�הֿעב : ְְְֲִִֵַַַָָָ

מ��": עלה eÚÒÈ(ÁÈ)אי� '‰ ÈtŒÏÚ.�נינ� ִִָָֹ«ƒƒ¿ִָ

י�רא �הי� �יו� ה����: היה�מלאכת נ�סעי�, ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

�מי� יה�דה �ני ��י על ונמ�� מתק�ל הענ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָע��ד

עד מה�� היה ולא ותקע�, והריע� �קע� ְְְְְְִֵֵַַָָָָָֹק�רה;

יה�דה. מחנה �גל ונסע ה'" "ק�מה א�מר: ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ���ה

��פרי: e�ÁÈז� '‰ ÈtŒÏÚÂ.י�ראל �הי� �יו� ְִֵַ¿«ƒ«¬ְִֵֵֶָָָ

�ני ��י על ונמ�� וע�לה מת�ר הענ� ע��ד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָח�ני�,

אמר: ���ה עד נפר� היה ולא ס�ה, �מי� ְְִֶֶַַָָָָָֹֹ�ְְִָיה�דה

א�מר: הוי י�ראל", אלפי רבב�ת ה' ְְֱֲִִֵֵֵֵַָָ"��בה

�בידֿמ�ה": ה' יט"עלֿ�י �ל�מר:.LÈÂ(Î)תורה ְִֶַַֹ¿≈ְַ

tÒÓ¯�פעמי�: ÌÈÓÈ.:�מעטי כאימי� תורה ְִָ»ƒƒ¿»ִָ�ִָ



jzelrdaiiriaxקכו meiqelwpe`

eòqéi''yx:àëáørî ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤¤́
íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§©«£¨¯¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´

ðå äìéìå:eòñðå ïðrä äìráë-Bà íéîé-Bà ¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦
éøàäa íéîé-Bà LãçïkLnä-ìr ïðrä C ´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ

ìeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé åéìr ïkL ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®
eòqé Búìräáei''yx:âë-ìrå eðçé ýåýé ét-ìr §¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©

eøîL ýåýé úøîLî-úà eòqé ýåýé ét¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìrôéàýåýé øaãéå ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáúøöBöç ézL Eì äNr ¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ
àø÷îì Eì eéäå íúà äNrz äL÷î óñk¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ¨®§¨³§Æ§¦§¨´

úBðçnä-úà òqîìe äãräi''yx:âïäa eò÷úå ¨«¥½̈§©©−¤©©«£«§¨«§−¨¥®
éìà eãrBðåìäà çút-ìà äãrä-ìk E §«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤

ãrBîi''yx:ãéìà eãrBðå eò÷úé úçàa-íàåE ¥«§¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ
ìàøNé éôìà éLàø íéàéNpäi''yx:äízr÷úe ©§¦¦½¨¥−©§¥¬¦§¨¥«§©§¤−

äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äreøzi''yx: §®̈§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
åúBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½

:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîéz íéðçä©«Ÿ¦−¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

:ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂכא˙È‡Â ¿«≈¿»«¿»»¿ƒ¿ƒ

‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó ‡��Ú ‰Â‰ Ècƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»

˜lzÒÓeB‡ ÔÈÏË�Â ‡¯Ùˆa ‡��Ú ƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ

:ÔÈÏË�Â ‡��Ú ˜lzÒÓe ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ≈»¿≈≈ƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

‡Bכב ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»

ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡a ÔcÚa ÔcÚƒ»¿ƒ»¿»¬»»«

È�a Ô¯L È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡�kLÓ«¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ»»¿≈

d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË� ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË�כגÔ¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ »¿ƒ«≈¿»«¿»»»

˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿»«¿»»¿ƒ»«¿«

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈ¯Ë� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿ƒ«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„ÈaאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒ»¿…∆«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÔÈz¯z CÏ „·Ú …∆¿≈»ƒ≈»«¿≈

Ô‰˙È „aÚz „È‚� ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈

‡zL�Î ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‡˙È¯LÓ ˙È ‡Ïh‡ÏeגÔeÚ˜˙ÈÂ ¿«»»»«¿ƒ»¿ƒ¿¿

‡zL�k Ïk C˙ÂÏ Ôe�n„ÊÈÂ Ô‰a¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏדÌ‡Â ƒ¿««¿«ƒ¿»¿ƒ

C˙ÂÏ Ôe�n„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»

:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

ÔeÏhÈÂה ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿

:‡Óec˜ Ô¯Lc ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»ƒ¿«ƒ»

ÔeÏhÈÂו ˙e�È�z ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿

‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lc ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»ƒ¿«»»«»»

é"ùø

(·Î)ÌÈÓÈŒB‡.�מ� כה)�נה, �היה(ויקרא "ימי� »ƒְְִִֶָָָ

כג�א�ת�": ��קעי�.EÏŒ‰NÚ(·)תורה (��הי� ְ�ָ¬≈¿ְְִִֶ

מל�"): �י�ר�� "ויהי �מל�, EÏלפני� ‰NÚ. ְְְִִֶֶֶַָ�ֶֶ¬≈¿
ולא �ה� �מ���� ע��ה א�ה � ל� (ע�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹמ���

‰Ú„‰:אחר) ‡¯˜ÓÏ.�ע לד�ר ���רצה ֵַ¿ƒ¿»»≈»ְְְִִֵֶֶַ

�קרא� אלי�, לאס� ותקרא� הע� ��אר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�נהדרי�

חצ�צר�ת: ידי ‡˙B�Án‰Œ˙על ÚqÓÏe.עת�� ְְֲֵַ¿««∆««¬ְִַ

א�ה נמצאת לסימ�; �ה� �תקע� מ�ע�ת ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָס��ק

ה�ד�� עלֿ�י נ�סעי�: הי� �ל�ה עלֿ�י ְְִִִֵַַַָָָֹא�מר:

חצ�צר�ת: ועלֿ�י מ�ה ועלֿ�י ה�א .L˜Ó‰�ר�� ְְְֲִִֶַַָֹƒ¿»
ה�רנס: �ה��ת �ע�ה Ô‰a(‚)מהע�ת eÚ˜˙Â. ְֲֵֶֶֶַַַַָָ�ְָ¿»¿»≈

��אמר: העדה, למקרא סימ� וה�א ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָ���יה�,

מ�עד": אהל אלֿ�תח �לֿהעדה אלי� ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ"ונ�עד�

(„)eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â.למקרא סימ� ה�א ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְִִָָ

וא� ה��יאי�". אלי� "ונ�עד� ��אמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַה��יאי�,

ה�א �וה �מ�זרה מ�עד, אהל �תח אל יעידת� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹה�

��פרי: Úe¯z‰(‰)�א ÌzÚ˜˙e.מ�ע סימ� ְִֵַָ¿«¿∆¿»ִַַַ

נדר� ה�א �� �תקיעה. �ר�עה �קיעה, ְְְְֲִִִַַָָָָָה�חנ�ת:

jzelrdaiiying mei qelwpe`

æeòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáei''yx: §©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
çeéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬

íëéúøãì íìBò úwçì íëìi''yx:èeàáú-éëå ¨¤²§ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ
íëúà øøvä øvä-ìr íëöøàa äîçìî¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½
ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

:íëéáéàî ízrLBðå íëéäìàéíBéáe ¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«§¸
íëLãç éLàøáe íëéãrBîáe íëúçîN¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
éçáæ ìrå íëéúìò ìr úøööça ízr÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´
éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì eéäå íëéîìL©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−

íëéäìà ýåýéi''yx:ôéùéîçàéäðMa éäéå §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©§¦º©¨¨¯
äìrð Lãça íéøNra éðMä Lãça úéðMä©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤©«£¨Æ

úãrä ïkLî ìrî ïðräi''yx:áé-éðá eòñiå ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯§¥«
ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈

ïøàt øaãîai''yx:âéét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬
:äLî-ãéa ýåýéãé-éðá äðçî ìâc òqiå §Ÿ̈−§©¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«

ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöì äðLàøa äãeäé§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−

:ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔeÚ˜˙ÈזL�ÎÓ·e ƒ¿¿¿«¿»≈¿ƒ¿«

:Ôe·aÈ˙ ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

ÔeÚ˜˙Èח ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿

ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ‡˙¯ˆBˆÁa«¬¿»»ƒ∆¿»¿ƒ¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚטÔeÏÚ˙ È¯‡Â ¬»¿»≈«¬≈≈¬

ÏÚ ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿«¿¬«

Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿

ÔBÎÈ�¯Îec ÏeÚÈÈÂ ‡˙¯ˆBˆÁa«¬¿»»¿≈¿»≈

Ôe˜¯t˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ¿»»√»¿»¡»»¿ƒ¿»¿

:ÔBÎÈ‡�qÓיÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e ƒ«¿≈¿∆¿«¿

ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e ÔBÎÈ„ÚBÓ·e¿¬≈¿≈≈«¿≈

˙˙ÂÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜ ¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿

ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿

ÈÈ ‡�‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ‡�¯Îe„Ï¿¿»»√»¡»»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡יא‡˙È�˙ ‡zLa ‰Â‰Â ¡»»«¬»¿«»ƒ¿≈»

‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa ‡�È�˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿«¿»

‡�kLÓ ÈÂlÚÓ ‡��Ú ˜lzÒ‡ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈«¿¿»

:‡˙e„‰Ò„יבÏ‡¯NÈ È�· eÏË�e ¿«¬»¿»¿≈ƒ¿»≈

‡¯Le È�ÈÒ„ ‡¯a„nÓ ÔB‰È�ÏhÓÏ¿«¿»≈ƒ«¿¿»¿ƒ»¿»

:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡��ÚיגeÏË�e ¬»»¿«¿¿»¿»»¿»

‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»

:‰LÓ„יד˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e ¿…∆¿«≈««¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙ÈÓ„˜a ‰„e‰È È�a¿≈¿»¿«¿≈»¿≈≈

:·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ� dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈«¿««ƒ»»

é"ùø

היתרי� ה�קרא�ת מ� לד)��פרי ו:(ר"ה תורה ְְְִִִִֵֵַַַָ

(Ê)'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e.א�מר �ה�א לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְִֵֶ

מה אתֿה�חנ�ת". �למ�ע העדה למקרא ל� ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ"והי�

��אמר: �ב��יה�, �הני� ��ני ��קע העדה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�קרא

���יה�. ה�חנ�ת מ�ע א� וג�'", �ה� ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ"ותקע�

א� ות�קע, �מריע ��קע ה�חנ�ת ��ע מה ְֲִֵֵֵַַַַַַַַַָיכ�ל

ח��ק אי� �מע�ה ות�קע, �מריע ��קע העדה ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמקרא

�למ� ה�חנ�ת? את למ�ע העדה מקרא ל�מר�י� ד ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

�ר�עה �אי� ל�מר וג�'", אתֿה�הל ְְְְִֵֶֶַַַָָָ"�בהקהיל

סימ� הרי ל��יאי�, ה�י� וה�א העדה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלמקרא

נ�יאי� ו�ל ���י� העדה מקרא ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָל�ל���:

ה�חנ�ת �מ�ע �ר�עה, �ה� אי� וז� וז� ְְְֲֵֶַַַַַַָָָ�אחת,

�תקיעה: �ר�עה עלֿידי � ‡‰¯Ô(Á)���י� È�·e ְְְְִִִֵַַָָ¿≈«¬…
eÚ˜˙È.:�ה�ל �ב��ע�ת ט��קרא�ת ÏÚ(È)תורה ƒ¿¿ְִַַַַָָָ«

ÌÎÈ˙ÏÚ.(יא ערכי� ה�ת�ב(ספרי. צ��ר �קר�� ……≈∆ְְִַַָָ

‡ÌÎÈ‰Ïמד�ר: '‰ È�‡.�ע מלכ��ת למדנ� מ�א� ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ְְִַַָָ�ִ

הרי � "�תקע��" ��אמר: ו��פר�ת, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָזכר�נ�ת

ה' "אני זכר�נ�ת. הרי "לז�ר��" ְְֲֲִִִֵָָ��פר�ת,

וכ�': מלכ��ת ז� � ‰È�M(È‡)אלהיכ�" L„Áa. ְֱֵֶַֹ�ְ«…∆«≈ƒ
ע�רה חסר חד� ע�ר �ני� א�מר: א�ה ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹנמצאת

�� חנ� סיו� �רא�ֿחד� �הרי �ח�רב, ע�� ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹימי�

ה�אה: ל�נה �א�ר ע�רי� עד נסע� ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹולא

(·È)Ì‰ÈÚÒÓÏ.,�גליה� למ�ע המפר� ����ט ¿«¿≈∆ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אחר��: �מי רא��� Ô¯‡tמי ¯a„Óa.קבר�ת ֲִִִַ¿ƒ¿«»»ְִ



קכז jzelrdaiiying mei qelwpe`

æeòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáei''yx: §©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
çeéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬

íëéúøãì íìBò úwçì íëìi''yx:èeàáú-éëå ¨¤²§ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ
íëúà øøvä øvä-ìr íëöøàa äîçìî¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½
ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

:íëéáéàî ízrLBðå íëéäìàéíBéáe ¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«§¸
íëLãç éLàøáe íëéãrBîáe íëúçîN¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
éçáæ ìrå íëéúìò ìr úøööça ízr÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´
éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì eéäå íëéîìL©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−

íëéäìà ýåýéi''yx:ôéùéîçàéäðMa éäéå §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©§¦º©¨¨¯
äìrð Lãça íéøNra éðMä Lãça úéðMä©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤©«£¨Æ

úãrä ïkLî ìrî ïðräi''yx:áé-éðá eòñiå ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯§¥«
ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈

ïøàt øaãîai''yx:âéét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬
:äLî-ãéa ýåýéãé-éðá äðçî ìâc òqiå §Ÿ̈−§©¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«

ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöì äðLàøa äãeäé§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−

:ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔeÚ˜˙ÈזL�ÎÓ·e ƒ¿¿¿«¿»≈¿ƒ¿«

:Ôe·aÈ˙ ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

ÔeÚ˜˙Èח ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿

ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ‡˙¯ˆBˆÁa«¬¿»»ƒ∆¿»¿ƒ¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚטÔeÏÚ˙ È¯‡Â ¬»¿»≈«¬≈≈¬

ÏÚ ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿«¿¬«

Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿

ÔBÎÈ�¯Îec ÏeÚÈÈÂ ‡˙¯ˆBˆÁa«¬¿»»¿≈¿»≈

Ôe˜¯t˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ¿»»√»¿»¡»»¿ƒ¿»¿

:ÔBÎÈ‡�qÓיÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e ƒ«¿≈¿∆¿«¿

ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e ÔBÎÈ„ÚBÓ·e¿¬≈¿≈≈«¿≈

˙˙ÂÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜ ¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿

ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿

ÈÈ ‡�‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ‡�¯Îe„Ï¿¿»»√»¡»»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡יא‡˙È�˙ ‡zLa ‰Â‰Â ¡»»«¬»¿«»ƒ¿≈»

‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa ‡�È�˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿«¿»

‡�kLÓ ÈÂlÚÓ ‡��Ú ˜lzÒ‡ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈«¿¿»

:‡˙e„‰Ò„יבÏ‡¯NÈ È�· eÏË�e ¿«¬»¿»¿≈ƒ¿»≈

‡¯Le È�ÈÒ„ ‡¯a„nÓ ÔB‰È�ÏhÓÏ¿«¿»≈ƒ«¿¿»¿ƒ»¿»

:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡��ÚיגeÏË�e ¬»»¿«¿¿»¿»»¿»

‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»

:‰LÓ„יד˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e ¿…∆¿«≈««¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙ÈÓ„˜a ‰„e‰È È�a¿≈¿»¿«¿≈»¿≈≈

:·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ� dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈«¿««ƒ»»

é"ùø

היתרי� ה�קרא�ת מ� לד)��פרי ו:(ר"ה תורה ְְְִִִִֵֵַַַָ

(Ê)'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e.א�מר �ה�א לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְִֵֶ

מה אתֿה�חנ�ת". �למ�ע העדה למקרא ל� ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ"והי�

��אמר: �ב��יה�, �הני� ��ני ��קע העדה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�קרא

���יה�. ה�חנ�ת מ�ע א� וג�'", �ה� ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ"ותקע�

א� ות�קע, �מריע ��קע ה�חנ�ת ��ע מה ְֲִֵֵֵַַַַַַַַַָיכ�ל

ח��ק אי� �מע�ה ות�קע, �מריע ��קע העדה ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמקרא

�למ� ה�חנ�ת? את למ�ע העדה מקרא ל�מר�י� ד ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

�ר�עה �אי� ל�מר וג�'", אתֿה�הל ְְְְִֵֶֶַַַָָָ"�בהקהיל

סימ� הרי ל��יאי�, ה�י� וה�א העדה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלמקרא

נ�יאי� ו�ל ���י� העדה מקרא ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָל�ל���:

ה�חנ�ת �מ�ע �ר�עה, �ה� אי� וז� וז� ְְְֲֵֶַַַַַַָָָ�אחת,

�תקיעה: �ר�עה עלֿידי � ‡‰¯Ô(Á)���י� È�·e ְְְְִִִֵַַָָ¿≈«¬…
eÚ˜˙È.:�ה�ל �ב��ע�ת ט��קרא�ת ÏÚ(È)תורה ƒ¿¿ְִַַַַָָָ«

ÌÎÈ˙ÏÚ.(יא ערכי� ה�ת�ב(ספרי. צ��ר �קר�� ……≈∆ְְִַַָָ

‡ÌÎÈ‰Ïמד�ר: '‰ È�‡.�ע מלכ��ת למדנ� מ�א� ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ְְִַַָָ�ִ

הרי � "�תקע��" ��אמר: ו��פר�ת, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָזכר�נ�ת

ה' "אני זכר�נ�ת. הרי "לז�ר��" ְְֲֲִִִֵָָ��פר�ת,

וכ�': מלכ��ת ז� � ‰È�M(È‡)אלהיכ�" L„Áa. ְֱֵֶַֹ�ְ«…∆«≈ƒ
ע�רה חסר חד� ע�ר �ני� א�מר: א�ה ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹנמצאת

�� חנ� סיו� �רא�ֿחד� �הרי �ח�רב, ע�� ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹימי�

ה�אה: ל�נה �א�ר ע�רי� עד נסע� ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹולא

(·È)Ì‰ÈÚÒÓÏ.,�גליה� למ�ע המפר� ����ט ¿«¿≈∆ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אחר��: �מי רא��� Ô¯‡tמי ¯a„Óa.קבר�ת ֲִִִַ¿ƒ¿«»»ְִ
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:áãðénr-ïaåèøëùOé éða ähî àáö-ìrå ¤©¦«¨¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®
:øreö-ïa ìàðúðæèïìeáæ éða ähî àáö-ìrå §©§¥−¤¨«§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®
:ïìç-ïa áàéìàæé-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå ¡¦−̈¤¥«Ÿ§©−©¦§¨®§¨«§³§¥

ïkLnä éàNð éøøî éðáe ïBLøâi''yx:çéòñðå ¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«§¨©À
Bàáö-ìrå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:øeàéãL-ïa øeöéìàèééða ähî àáö-ìrå ¡¦−¤§¥«§©̧§½̈©¥−§¥´
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîLëàáö-ìrå ¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«§©̧§−̈

:ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähîàëeòñðå ©¥´§¥®̈¤§¨−̈¤§¥«§¨«§Æ
-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwäïkLnä ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤©¦§−̈

íàa-ãri''yx:áëíéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå ©Ÿ¨«§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦
:ãeäénr-ïa òîLéìà Bàáö-ìrå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

âë-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìrå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤
:øeöäãtãëïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìrå §¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈
:éðBòãb-ïaäëóqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå ¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬

øæréçà Bàáö-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½£¦¤−¤

È�·cטו ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� ¯Î˘OÈטזÏÚÂ ƒ»»¿«¿≈«»¿«

·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»

:ÔBÏÁ ¯aיז‡�kLÓ ˜¯t˙Óe «≈ƒ¿»≈«¿¿»

È¯¯Ó È�·e ÔBL¯‚ È�a ÔÈÏË�Â¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈¿»ƒ

:‡�kLÓ ÈÏË�יחÒ˜Ë ÏË�e »¿≈«¿¿»¿«≈«

ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ«¿ƒ¿≈¿≈≈¿«

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

È�·cיט ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‚„כ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡כאÔÈÏË�Â ∆¿»»«¿≈¿»¿ƒ

ÔÈÓÈ˜Óe ‡Lc˜Ó ÈÏË� ˙‰˜ È�a¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

‡ÌÈ¯Ùכב È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ

¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈¡ƒ»»«

:„e‰ÈnÚכג‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ «ƒ¿«≈»¿ƒ¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰M�Ó È�·cƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

È�·cכד ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈

:È�BÚ„b ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ�·ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

„Ôכה È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�Â¿»≈≈««¿ƒ¿≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ ÏÎÏ LÈ�ÎÓ«¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈≈

é"ùø

זה: מ��ע חנ� ו�� היה �אר� �מד�ר ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָה�אוה

יג ‰ÔkLn(ÊÈ)תורה „¯e‰Â.גל� ���סע �יו� ¿««ƒ¿»ֵֵֶֶֶַָ

וכ�� ה�רכת את �פרק� �בניו אהר� נכנס� ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹיה�דה,

��אמר האר��, את ד)�� אהר�(במדבר "�בא : ֱֲֶֶֶַַָָָָֹ

��רקי� מררי �בני �ר��� �בני ה�חנה", �נסע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�בניו

ה�ד� �כלי והאר�� �עגל�ת, א�ת� וט�עני� ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹה����

על �נת�ני� מכ�י� ע�מדי� קהת �ני מ�א ְִִַ�ְְְְִֵֶַָָ�ל

�� ואחר רא�ב�, מחנה �גל ��סע עד ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָה��ט�ת

ה�התי�": יח"ונסע� ‰Lc˜n(Î‡)תורה È‡N�. ְְְִַָָ…¿≈«ƒ¿»
המק��י�: �ברי� ‡˙ÔkLn‰Œנ��אי eÓÈ˜‰Â.ני� ְְְִֵַָ�ִָ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְֵ

�ני מ�ע לה� ק�דמי� �הי� מררי, �בני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ר���

��כ�, הענ� ��היה ה���� את מקימי� הי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ�גלי�,

ח�ני�, וה� יה�דה. מחנה �דגל נראה החניה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוסימ�

�גלי� �ני ע� מאחריה� �אי� קהת �ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָועדי�

את מקימי� מררי �בני �ר��� �ני הי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהאחר�ני�,

מכ�נ� על א�ת� מ�צאי� קהת, �ני �כ��אי� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָה����,

וה�ז�ח�ת; וה�נ�רה וה�לח� האר�� �� ְְְְְְִַַָָ�ְְִִַַָָ�מכניסי�

� ה���� מקימי � "והקימ�" ה�קרא מ�מע�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוזה�

קהת: �ני �ל � "��א�" טר� � "עד" כבא�ת� תורה ְְֵֶֶֶַָָ

(‰Î)˙�Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó.:יר��למי �למ�ד ¿«≈¿»««¬…ְְְִַַ

�א�כל�סי�, מר�ה �� �ל �בט� �היה ְְִֶ�ְְְִִֶֶָָָלפי

מא� �היה מי וכל �אחר�נה, נ�סע �ברהיה ד ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הי� �תיבה �אמר: �מא� אתיא ל�. מחזיר� ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָהיה

מ� ל� �מ�יק ב)מה�כי�, יחנ�(במדבר "�א�ר : ְְֲֲִִִֶַַַַָ

מה�כי�, הי� �ק�רה �אמרי: ואית י�ע�". ��ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

לכלֿה�חנת": "מא�� מ� ל� כו�מ�יק תורה ְְֲִֵֵַַַַָָֹ

jzelrdaiiying mei qelwpe`

écLénr-ïai''yx:åëøLà éða ähî àáö-ìrå ¤©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®
:ïøër-ïa ìàérâtæëéða ähî àáö-ìrå ©§¦¥−¤¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´

:ïðér-ïa òøéçà éìzôðçë-éðá érñî älà ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¥²¤©§¥¬§¥«
eòqiå íúàáöì ìàøNéi''yx:ñèëäLî øîàiå ¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«©´Ÿ¤¤À

| íérñð äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçìÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼«Ÿ§¦´
ïzà Búà ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´
-øac ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤

ìàøNé-ìr áBèi''yx:ìCìà àì åéìà øîàiå −©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®
Cìà ézãìBî-ìàå éöøà-ìà-íà éki''yx: ¦¯¦¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥«

àìïk-ìr | ék eðúà áærz àð-ìà øîàiå©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´
íéðérì eðl úééäå øaãna eðúðç zrãéi''yx: ¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

áìàeää áBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå§¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À
Cì eðáèäå eðnr ýåýé áéèéé øLài''yx: £¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯כו È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚tכז‡ÏÈÁ ÏÚÂ «¿ƒ≈«»¿»¿«≈»

¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙ� È�·c ‡Ë·Lc¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ««

:Ô�ÈÚכחÈ�a È�ÏhÓ ÔÈl‡ ≈»ƒ≈«¿»≈¿≈

:eÏË�e ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈≈¿»

¯Ï‡eÚכט ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈

ÔÈÏË� ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‰‡�È„Óƒ¿»»»¬ƒ¿…∆»¿ƒ

d˙È ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ‡�Á�‡¬«¿»¿«¿»ƒ¬«¿»»≈

CÏ ·ÈËB�Â ‡�nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈»

ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«

:Ï‡¯NÈלÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â ƒ¿»≈«¬«≈»≈≈

:ÏÊ‡ È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈≈

È˙�‡לא ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»

Ô¯L ‡�ÈÂ‰ „k zÚ„È Ôk ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿««¿«¬≈»»«

‡�Ï Ô„È·Ú˙‡c Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿«¿ƒ¿¬ƒ«»»

:CÈ�ÈÚ· ‡˙ÈÊÁלבÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂ ¬≈»¿≈»ƒƒ≈¬≈≈≈

·ÈËBÈ Èc ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡�nÚƒ»»ƒ≈»»«ƒƒ

é"ùø

(ÁÎ)ÈÚÒÓ ‰l‡.:�מסעיה סדר ����.eÚqiÂזה ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ַ

נסע�: ��אמר(ספרי).Á··(ËÎ)הה�א יתר�, ה�א ְַָ…»ְֱִֶֶַ

ד) �למ�ד(שופטי� �מה מ�ה". ח�ת� חבב "מ�ני :ְְִֵֵֶַַָֹֹ

ב)ל�מר אביה�"?(שמות אלֿרע�אל "ו�באנה : ְֲִֵֶֶַַָָֹ

"א�א", אביה� לאבי ק�רי� �ה�ינ�ק�ת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָמל�ד,

�ר�ה ���ר �� על � יתר ל�: הי� הר�ה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָו�מ�ת

וכ�' ה��רה את �ח�ב על � ח�בב ���רה, :אחת ְִֵֶֶַַַַַָָָ

ÌB˜n‰ŒÏ‡ e�Á�‡ ÌÈÚÒ�.(ספרי)ל�ה� עד � מ�ד …¿ƒ¬«¿∆«»ְִַָָֹ

נסע� הרא��� זה ��מ�ע לאר�; נכנסי� אנ� ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָימי�

�חטא� א�א י�ראל, לאר� לה�נס מנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעל

ע�ה�? עצמ� מ�ה ��� מה �מ�ני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��תא�נני�.

נכנס: �ה�א �כסב�ר עליו �זרה נגזרה לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ�עדי�

(Ï)Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡.(ספרי)ביל�� א� ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְִִִ

מ��ח�י: ��ביל א� ÊÚz·(Ï‡)נכסי, ‡�ŒÏ‡. ְְְְִִִִִַַָ«»«¬…
לא יאמר�: ��א ���ה, ל��� א�א "נא" ְְֵֶֶַָָָָֹֹֹאי�

חלק ל�רי� ��� היה סב�ר מח�ה; יתר� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָנת��ר

והל� ה�יח� חלק, לה� �אי� �ראה עכ�ו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�אר�,

a„na¯ל�: e�˙�Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk.�ל נאה �י ƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ְִֶָ

וראית ��ד�ר, חנ�תנ� ידע� א�ר על זאת ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלע��ת

לנ�: ��ע�� �גב�ר�ת zÚ„Èנ�י� ÔkŒÏÚ Èk.:�מ� ְֲִִֶַָƒ«≈»«¿»ְ

�מ� ידע�, א�ר לח)על "�יֿעלֿ��(בראשית : ְְֲִֵֶַַַָָ

בני" ל�לה יח)לאֿנת�יה "�יֿעלֿ��(ש� : ְְְִִִֵֵַַָָֹ

יט)עבר��" �א�"(ש� עלֿ�� "�י לג): "�י(ש� : ְֲִִֵֶַַָ

�ני�": ראיתי ÌÈ�ÈÚÏעלֿ�� e�l ˙ÈÈ‰Â.���ל ִִֵֶַָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְ

עתיד: ל��� אחר, �בר �תר��מ�. �ברעבר, �ל ְְְִֵַַַָָָָָָָ

�בר עינינ�. מאיר �היה מעינינ� ��תע�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָודבר

��אמר עינינ�, �גל�ל עלינ� חביב ��הא ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר:

י) אתֿה�ר":(דברי� "ואהב�� :(·Ï)·Bh‰ ‰È‰Â ְֲֵֶֶַַַ¿»»«
'B‚Â ‡e‰‰.�הי�� אמר�: ל�? היטיב� ��בה מה «¿ְְִֵֶַָָָ

יריח� �ל ��נ� היה האר� את מח�קי� ְְִֶָ�ְְְִִֵֶֶַָָָָָי�ראל

אמר�: מ�חלק; וה�יח�ה� א�ה, ת"ק על א�ה ְְֲִִִַַַַָָָֹת"ק

�� �בי� י�ל��, ה�א �חלק� ה�ק�� �ית ���נה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמי

רכב, �� לי�נדב יתר�, לבני נתנ�ה� �� ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ�בי�

ה�מרי� מעיר על� מ�ה חת� קיני "�בני ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��אמר:



קכט jzelrdaiiying mei qelwpe`

écLénr-ïai''yx:åëøLà éða ähî àáö-ìrå ¤©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®
:ïøër-ïa ìàérâtæëéða ähî àáö-ìrå ©§¦¥−¤¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´

:ïðér-ïa òøéçà éìzôðçë-éðá érñî älà ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¥²¤©§¥¬§¥«
eòqiå íúàáöì ìàøNéi''yx:ñèëäLî øîàiå ¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«©´Ÿ¤¤À

| íérñð äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçìÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼«Ÿ§¦´
ïzà Búà ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´
-øac ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤

ìàøNé-ìr áBèi''yx:ìCìà àì åéìà øîàiå −©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®
Cìà ézãìBî-ìàå éöøà-ìà-íà éki''yx: ¦¯¦¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥«

àìïk-ìr | ék eðúà áærz àð-ìà øîàiå©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´
íéðérì eðl úééäå øaãna eðúðç zrãéi''yx: ¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

áìàeää áBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå§¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À
Cì eðáèäå eðnr ýåýé áéèéé øLài''yx: £¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯כו È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚tכז‡ÏÈÁ ÏÚÂ «¿ƒ≈«»¿»¿«≈»

¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙ� È�·c ‡Ë·Lc¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ««

:Ô�ÈÚכחÈ�a È�ÏhÓ ÔÈl‡ ≈»ƒ≈«¿»≈¿≈

:eÏË�e ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈≈¿»

¯Ï‡eÚכט ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈

ÔÈÏË� ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‰‡�È„Óƒ¿»»»¬ƒ¿…∆»¿ƒ

d˙È ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ‡�Á�‡¬«¿»¿«¿»ƒ¬«¿»»≈

CÏ ·ÈËB�Â ‡�nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈»

ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«

:Ï‡¯NÈלÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â ƒ¿»≈«¬«≈»≈≈

:ÏÊ‡ È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈≈

È˙�‡לא ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»

Ô¯L ‡�ÈÂ‰ „k zÚ„È Ôk ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿««¿«¬≈»»«

‡�Ï Ô„È·Ú˙‡c Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿«¿ƒ¿¬ƒ«»»

:CÈ�ÈÚ· ‡˙ÈÊÁלבÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂ ¬≈»¿≈»ƒƒ≈¬≈≈≈

·ÈËBÈ Èc ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡�nÚƒ»»ƒ≈»»«ƒƒ

é"ùø

(ÁÎ)ÈÚÒÓ ‰l‡.:�מסעיה סדר ����.eÚqiÂזה ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ַ

נסע�: ��אמר(ספרי).Á··(ËÎ)הה�א יתר�, ה�א ְַָ…»ְֱִֶֶַ

ד) �למ�ד(שופטי� �מה מ�ה". ח�ת� חבב "מ�ני :ְְִֵֵֶַַָֹֹ

ב)ל�מר אביה�"?(שמות אלֿרע�אל "ו�באנה : ְֲִֵֶֶַַָָֹ

"א�א", אביה� לאבי ק�רי� �ה�ינ�ק�ת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָמל�ד,

�ר�ה ���ר �� על � יתר ל�: הי� הר�ה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָו�מ�ת

וכ�' ה��רה את �ח�ב על � ח�בב ���רה, :אחת ְִֵֶֶַַַַַָָָ

ÌB˜n‰ŒÏ‡ e�Á�‡ ÌÈÚÒ�.(ספרי)ל�ה� עד � מ�ד …¿ƒ¬«¿∆«»ְִַָָֹ

נסע� הרא��� זה ��מ�ע לאר�; נכנסי� אנ� ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָימי�

�חטא� א�א י�ראל, לאר� לה�נס מנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעל

ע�ה�? עצמ� מ�ה ��� מה �מ�ני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��תא�נני�.

נכנס: �ה�א �כסב�ר עליו �זרה נגזרה לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ�עדי�

(Ï)Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡.(ספרי)ביל�� א� ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְִִִ

מ��ח�י: ��ביל א� ÊÚz·(Ï‡)נכסי, ‡�ŒÏ‡. ְְְְִִִִִַַָ«»«¬…
לא יאמר�: ��א ���ה, ל��� א�א "נא" ְְֵֶֶַָָָָֹֹֹאי�

חלק ל�רי� ��� היה סב�ר מח�ה; יתר� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָנת��ר

והל� ה�יח� חלק, לה� �אי� �ראה עכ�ו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�אר�,

a„na¯ל�: e�˙�Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk.�ל נאה �י ƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»ְִֶָ

וראית ��ד�ר, חנ�תנ� ידע� א�ר על זאת ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלע��ת

לנ�: ��ע�� �גב�ר�ת zÚ„Èנ�י� ÔkŒÏÚ Èk.:�מ� ְֲִִֶַָƒ«≈»«¿»ְ

�מ� ידע�, א�ר לח)על "�יֿעלֿ��(בראשית : ְְֲִֵֶַַַָָ

בני" ל�לה יח)לאֿנת�יה "�יֿעלֿ��(ש� : ְְְִִִֵֵַַָָֹ

יט)עבר��" �א�"(ש� עלֿ�� "�י לג): "�י(ש� : ְֲִִֵֶַַָ

�ני�": ראיתי ÌÈ�ÈÚÏעלֿ�� e�l ˙ÈÈ‰Â.���ל ִִֵֶַָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְ

עתיד: ל��� אחר, �בר �תר��מ�. �ברעבר, �ל ְְְִֵַַַָָָָָָָ

�בר עינינ�. מאיר �היה מעינינ� ��תע�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָודבר

��אמר עינינ�, �גל�ל עלינ� חביב ��הא ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר:

י) אתֿה�ר":(דברי� "ואהב�� :(·Ï)·Bh‰ ‰È‰Â ְֲֵֶֶַַַ¿»»«
'B‚Â ‡e‰‰.�הי�� אמר�: ל�? היטיב� ��בה מה «¿ְְִֵֶַָָָ

יריח� �ל ��נ� היה האר� את מח�קי� ְְִֶָ�ְְְִִֵֶֶַָָָָָי�ראל

אמר�: מ�חלק; וה�יח�ה� א�ה, ת"ק על א�ה ְְֲִִִַַַַָָָֹת"ק

�� �בי� י�ל��, ה�א �חלק� ה�ק�� �ית ���נה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָמי

רכב, �� לי�נדב יתר�, לבני נתנ�ה� �� ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ�בי�

ה�מרי� מעיר על� מ�ה חת� קיני "�בני ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��אמר:
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âììL Cøc ýåýé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸
ìL Cøc íäéðôì rñð ýåýé-úéøaíéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½

äçeðî íäì øeúìi''yx:ãìíäéìr ýåýé ïðrå ¨¬¨¤−§¨«©«£©¯§Ÿ̈²£¥¤−
äðçnä-ïî írñða íîBéi''yx:ñð éùùäìéäéå ¨®§¨§−̈¦©©«£¤«©§¦²

eöôéå ýåýé | äîe÷ äLî øîàiå ïøàä rñða¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©´Ÿ¤¤®¨´§Ÿ̈À§¨ª̧Æ
éáéàéàðNî eñðéå Eéðtî EEi''yx:åìäçðáe «Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«§ª−Ÿ

éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàéŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
ìàøNéi''yx:ô ðàéàíéððàúîk írä éäéå ¦§¨¥«©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½

Btà øçiå ýåýé òîLiå ýåýé éðæàa òø©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ©¦´©©½
äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-ørázå©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬

:CÏ ·ÈËB�Â ‡�nÚ ÈÈלגeÏË�e ¿»ƒ»»¿≈»¿»

ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯ehÓƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»

‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„˜ ÏË� ÈÈ„«¿»»≈√»≈«¬«¿»»

˙Èa ¯˙‡ ÔB‰Ï ‰‡�˜˙‡Ï ÔÈÓBÈƒ¿«¿¿»»¿¬«≈

:È¯LÈÓלדÈÈ„ ‡¯˜È Ô�ÚÂ ≈¿≈«¬«¿»»«¿»

ÔÓ ÔB‰ÏhÓa ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ¬≈ƒ»»¿ƒ«¿ƒ

:‡˙È¯LÓלה‡�B¯‡ ÏhÓa ‰Â‰Â «¿ƒ»«¬»¿ƒ«¬»

Ôe¯ca˙ÈÂ ÈÈ ÈÏb˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿«¿

ÔÓ C··„ ÈÏÚa Ôe˜¯ÚÈÂ CÈ‡�Ò«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„˜לו·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e √»»¿ƒ¿ƒ¬«

¯˜È· È¯L ÈÈ‡iÙÏ‡ ˙Â·¯ B‚a C ¿»¿≈ƒ»»¿ƒ¿««¿«»

:Ï‡¯NÈ„א„k ‡nÚ ‰Â‰Â ¿ƒ¿»≈«¬»«»«

ÚÈÓLe ÈÈ Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓƒ¿«¿ƒƒ√»¿»¿ƒ«

ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿

é"ùø

א)וג�'" ÌÈÓÈ(Ï‚):(שופטי� ˙LÏL C¯c.�מהל ְ∆∆¿…∆»ƒֲַַ

�ר�� ה�ד�� �היה אחד, �י�� הלכ� ימי� ְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹ�ל�ת

מ�ד: לאר� להכניס� חפ� Œ˙È¯a‰'ה�א ÔB¯‡Â ְְִִֵֶַָָָָָ«¬¿ƒ
ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c Ì‰È�ÙÏ ÚÒ�.(יד ב"ב זה(ספרי. …≈ƒ¿≈∆∆∆¿…∆»ƒֶ

ל�ח�ת �ברי �ב� ל�לחמה ע�ה� ה��צא ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהאר��

לת�� ימי� �ל�ת �ר� לפניה� �מק�י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�מ�חי�,

חניה: מק�� ÌÓBÈ(Ï„)לה� Ì‰ÈÏÚ '‰ Ô�ÚÂ. ְֶַָָָ«¬«¬≈∆»
מאר�ע אר�ע �מסעיה�: �ת�בי� ענני� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ�בעה

לפניה�, ואחד למ�ה ואחד למעלה ואחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָר�ח�ת

נח�י� וה�רג ה�מ�� את �מג�י� ה�ב� את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמנמי�

‰Án�‰ועקר�י�: ÔÓ.:�חנ�ת È‰ÈÂ(Ï‰)מ�ק�� ְְִַַƒ««¬∆ְֲִִָָ«¿ƒ
Ô¯‡‰ ÚÒ�a.,מ�אחריו� מ�פניו סימנ��ת ל� ע�ה ƒ¿…«»»…ְְֲִִִִַָָָָָָ

�די �א�? נכ�ב ול�ה מק�מ�; זה �אי� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָל�מר

�כל �דאיתא וכ�', לפרענ�ת �רענ�ת �י� ְְְְִִָָָ�ְְָ�ְְִֵַלהפסיק

ה�ד� קטז)�תבי ‰':(שבת ‰Óe˜.היה� לפי ְִֵֶַֹ»ְִֶָָ

מ�ה היה ימי�, �ל�ת מהל� לפניה� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמק�י�

י�תר. �תרחק ואל לנ� והמ�� עמד (תנחומאא�מר: ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹ

‡EÈ·È:בויקהל) eˆÙÈÂ.:�המכ�סיEÈ‡�NÓ eÒ�ÈÂ. ¿»À…¿∆ְַ�ִָ¿»À¿«¿∆
הר�דפי�: ��לEÈ‡�NÓא�� י�ראל, ��נאי א�� , ְִֵָ¿«¿∆ְְִֵֵֵֶָָ

והיה �אמר מי את ��נא י�ראל את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה��נא

��אמר פג)הע�ל�, נ�א�(תהילי� "�מ�נאי� : ְְְֱֶֶֶַַָָָ

ס�ד": יערימ� "עלֿע�� ה�? �מי ְֲִִֵַַַֹרא�".

(ÂÏ).'‰ ‰·eL�וכ מר��ע, ל��� �ר�מ� מנח� »ְְְְְְִֵֵַַַ

ל) ���ע��":(ישעיה ונחת "���בה :Ï‡ ˙B··¯ÈÙ ְִֵַַָָָƒ¬«¿≈
Ï‡¯NÈ.י�ראל� ��רה ה�כינה �אי� מ�יד, ƒ¿»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

רבב�ת: ���י אלפי� מ�ני È‰ÈÂ(‡)�ח�תי� ְְְְֲִִִֵֵָָ«¿ƒ
ÌÈ��‡˙Ók ÌÚ‰.(ספרי)�וכ ר�עי�, א�א הע� אי� »»¿ƒ¿…¿ƒְְִֵֵֶָָָָ

א�מר יז)ה�א ה�ה".(שמות לע� אע�ה "מה : ֱֵֶֶֶַָָָ

יג)וא�מר �כ�ה�(ירמיה ה�ה". הרע "הע� : ְְֵֵֶֶַַָָָ

��אמר "ע�י", קר�אי�: ה)��רי�, "��ח(שמות : ְְֱִִִֵֶֶַַַַ

ע�י" ו)את ל�"(מיכה מהֿע�יתי "ע�י :: ְִִִִֶֶַַָ

ÌÈ��‡˙Ók.,עלילה ל��� א�א מתא�נני� אי� ¿ƒ¿…¿ƒְְְֲִִִֵֶָָ

וכ� ה�ק��, מאחרי לפר� האי� עלילה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמב��י�

��מ��� א�מר יד)ה�א ה�אֿ(שופטי� תאנה "�י : ְְֲִִֵָֹ

‰'מב��": È�Ê‡a Ú¯.אזני� רעה �היא ��אנה ְֵַ«¿»¿≈ְְֲִֵֶָָָָ

"א�י אמר�: ויקניט. �אזניו ��ב�א ��ת��ני� ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָה',

��א ימי�, �ל�ה ה�ה ��ר� ל�טנ� ��ה ְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ַָָלנ�,

ה�ר�": מע��י ‡Btנחנ� ¯ÁiÂ.���מת הייתי אני ְִֵֶֶַַ«ƒ««ְֲִִִִֵַָ

מ�ד: לאר� ���נס� ‰Án�‰לט�בתכ�, ‰ˆ˜a. ְְְִִֶֶֶַָָָָƒ¿≈««¬∆
�מע�� ר�י רב. ערב א�� ל�פל�ת, ��ה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ַ��קצי�
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äðçnäi''yx:áìltúiå äLî-ìà írä ÷röiå ©©«£¤«©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³
Làä ò÷Lzå ýåýé-ìà äLîi''yx:âàø÷iå ¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©−¨¥«©¦§¨²

Là íá äørá-ék äøráz àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈¥¬
:ýåýéãäåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå §Ÿ̈«§¨©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®

éî eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå eáLiå©¨ª´©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬
øNa eðìëàéi''yx:ä-øLà äâcä-úà eðøëæ ©«£¦¥−¨¨«¨©̧§Æ¤©¨½̈£¤

úàå íéàMwä úà ípç íéøöîa ìëàðŸ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´©¦ª¦À§¥Æ
-úàå íéìöaä-úàå øéöçä-úàå íéçháàä̈«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−§¤

íéîeMäi''yx:åìk ïéà äLáé eðLôð äzrå ©¦«§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ
eðéðér ïnä-ìà ézìai''yx:æàeä ãb-òøæk ïnäå ¦§¦−¤©¨¬¥¥«§©¾̈¦§©©−®
çìãaä ïérk Bðéråi''yx:çeè÷ìå írä eèL §¥−§¥¬©§«Ÿ©Á̈Á¨¨̧§¨«§¹

øeøta eìMáe äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈¦§Æ©¨½

ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓב‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe «¿ƒ»¿««»«…∆

˙ÚwzL‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿ƒ¿«¿«

:‡˙M‡ג‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ∆»»¿»¿»¿«¿»

ÔB‰a ˙˜Ï„ È¯‡ ‡z˜Ïc ‡e‰‰«¿∆¿»¬≈¿≈«¿

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡דÔÈ·¯·¯ÚÂ ∆»»ƒ√»¿»«¬«¿¿ƒ

e·˙Â ‡zÏ‡L eÏÈ‡L ÔB‰È�È· Ècƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»¿»

ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Û‡ BÎ·e¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡�pÏÎÈÈה‡�Á�‡ Ô¯ÈÎc ≈¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ«¬«¿»

ÌÈ¯ˆÓa ÔÈÏÎ‡ ‡�ÈÂ‰c ‡i�e� ˙È»«»«¬≈»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡i�ÈˆBa ˙È ÔbÓ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯ÎeוÔÚÎe ¿»≈¿≈¿≈¿«

ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡�LÙ�«¿»»»ƒ»≈»ƒ»«

:‡��ÈÚ ‡pÓÏ Ô‰l‡ז¯·k ‡pÓe ∆»≈¿«»≈»»«»¿«

eÊÁk dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê¿««»¿∆¿≈¿≈

:‡ÁÏ„·חÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL ¿…¿»«¿ƒ«»¿»¿ƒ

È·ˆ„ B‡ ‡iÁÈ¯a ÔÈÁË È·ˆc¿»≈»ƒ¿≈«»¿»≈

dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈

é"ùø

�ב�ד�לי�: ��ה� ��ציני� א�מר: מנסיא ��ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

(·)‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ.(ספרי)�למל מ�ל «ƒ¿«»»∆…∆ְֶֶָָ

א�הב� אצל ה�� והל� �נ�, על ��עס ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��רֿוד�

מא�א: עלי �ב�� צא ל�: ואמר אביו Ú˜LzÂ�ל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ«ƒ¿«
L‡‰.(�ש)חזרה �א�� �אר�, �מק�מ� �קעה »≈ְְְִִֶֶָָָָָָָ

א�ת� �ל וה�לכת מק�לת היתה � הר�ח�ת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָלאחת

גהר�ח: רב.ÛÒÙÒ‡‰Â(„)תורה ערב א�� ַָ¿»«¿Àֵֵֶַ

מ�צרי�: �צאת� עליה� ��(ש�).e·LiÂ��אספ� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָ«»Àַ

ע�ה�: ו�ב�� י�ראל Na¯�ני e�ÏÎ‡È ÈÓ.לא וכי ְְְִִִֵֵֶַָָƒ«¬ƒ≈»»ְִֹ

נאמר �בר והלא ��ר? לה� יב)היה :(שמות ְֱֲֶֶַַָָָָָָֹ

וא� וג�'". �בקר וצא� א�� עלה רב ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ"וג�ֿערב

נאמר לאר� �כניסת� והלא אכל��, ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹ�אמר:

לב) וג�'",(במדבר רא�ב� לבני היה רב "�מקנה :ְְְְִִֵֵֶַָָ

עלילה: ��ב��י� ‡ÏÎ‡�Œ¯L(‰)א�א ְְֲִִֶֶַָָ¬∆…«
ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa.�לה נ�תני� ��צריי� �אמר א� ¿ƒ¿«ƒƒ»ְְִִִִִֶֶַָֹ

והל ח��, נאמר�גי� �בר ה)א "ותב�(שמות : ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹ

ח��, לה� נ�תני� הי� לא �ב� א� לכ�". ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹלאֿי�ת�

"ח��"? א�מר �מה� ח��? לה� נ�תני� הי� ְִִִִֵֶַָָָָָ�גי�

ה�צ�ת מ� ‰ÌÈ‡Mw:(ספרי)ח�� ר�י.‡˙ אמר ְִִִַָ≈«ƒÀƒִַַָ

ח�� �בר, לכל מ���ה ה�� מה מ�ני ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�מע��:

א�מרי� ל�ניק�ת. ק�י� �ה� מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָמא��?

מ�ל ה�ינ�ק. מ�ני �בצל ��� �אכלי אל ְְִִִִֵַַָָָָָָֹלא�ה:

��פרי: �דאיתא כ�' ה�.‰ÌÈ‡Mwלמל� ְְְִִִֵֶֶַָ«ƒÀƒֵ

�לעז: (גורקע�) בורק"ש:.‡·ÌÈÁhקוקומברו"ש ְַַ¬«ƒƒ
¯ÈˆÁ‰.ית ותר��מ� (לוי�), פוריל"ש �רי�י� ∆»ƒְְְִִַָ

וכ�': e�È�ÈÚ(Â)��צינ�א Ôn‰ŒÏ‡.�מ ��חר מ� ְִַָ∆«»≈≈ַַַָָ

bŒÚ¯Êk„(Ê)�ערב: Ôn‰Â.אמר לא זה �אמר מי ֶֶָ¿«»ƒ¿««ִֶֶַַָָֹ

עינינ�", אלֿה�� "�ל�י א�מרי�: י�ראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָזה,

�זרעֿ�ד "וה�� ���רה: הכ�יב ה�א �ר�� ְְְְִִִַַַַַָָָָוה�ד��

�ני �תל�נני� מה על ע�ל� �אי רא� �ל�מר: ְְְְְִִֵַַַַָָָוג�'".

ח��ב: ה�א וכ� �� זרע.bŒÚ¯Êk„וה�� �ג�א עגל ְְַָָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ

קריסט"ל:.ÁÏ„aקוליינדר"י: ט�בה אב� �� ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(Á)eËL.,אישבני"ר ט��ל ל��� א�א "�יט" אי� »ְִִֵֶַָ

עמל: B‚Â'�לא ÌÈÁÈ¯a e�ÁËÂ.�ריחי� ירד לא ְָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ

טעמ� היה מ���ה א�א ��ד�כה, ולא ��דרה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹולא

ולמב�לי�: ולנד�כי� LÏ„קדרה:.e¯ta¯לנטחני� ְְְְְְִִִִִָ�ִָ«»ְֵָ¿«

jzelrda `i iyymeiqelwpè
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:È̄LÈÓ לד ÈÈ„‡¯˜ÈÔ�ÚÂ≈ ¿≈ «¬« ¿»» «¿»
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:CÓ„˜ לו ·ezÓ̄‡È‰B̄LÓ·e√»» ¿ƒ¿ ƒ ¬«
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וג�'" (שופטי�א) : (‚Ï) ÌÈÓÈL̇ÏLC¯c . ְמהל� ∆∆ ¿ …∆ »ƒ ַ ֲ ַ

ְ�ל�תימי�הלכ��י��אחד,�היהה�ד���ר�� ֹ ֶ ָ ִ ָ ְ ְ ֶ ָ ֶ ָ ָ ַ ָ ָ

ה�אחפ�להכניס�לאר�מ�ד: '‰Œ̇È̄aÔB̄‡Âָ ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ָ ֶ ִ ָ «¬ ¿ƒ
ÌÈÓÈL̇ÏLC¯cÌ‰È�ÙÏÚÒ� . (ספרי.ב"ביד) ≈…זה ƒ¿≈ ∆ ∆∆ ¿…∆ »ƒ ֶ

ָהאר��ה��צאע�ה�ל�לחמה�ב��בריל�ח�ת ָ ַ ֵ ִ ָ ֶ ַ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ֵ

�מ�חי�,�מק�י�לפניה��ר��ל�תימי�לת�� ָ ִ ַ ְ ִ ִ ְ ֵ ֶ ֶ ֶ ְ ֹ ֶ ָ ִ ְ ַ ֵ

לה�מק��חניה: („Ï) ÌÓBÈÌ‰ÈÏÚ'‰Ô�ÚÂ .ָ ֶ ְ ַ ָ ָ «¬« ¬≈ ∆ »
ִ�בעהענני��ת�בי��מסעיה�:אר�עמאר�ע ְ ָ ֲִָ ְ ִ ְ ַ ְ ֵ ֶ ַ ְ ַ ֵ ַ ְ ַ

ר�ח�תואחדלמעלהואחדלמ�הואחדלפניה�, ְ ֶ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ֶ ָ ְ ַ ָ ְ ֶ ָ ִ ְ ֵ ֶ

ַמנמי�אתה�ב��מג�י�אתה�מ��וה�רגנח�י� ְ ִ ֶ ַ ָ ֹ ַ ַ ְ ִ ַ ֶ ַ ָ ְ ֵ ְ ָ ִ

ועקר�י�: ‰�Án‰ÔÓ . מ�ק��חנ�ת�: (‰Ï) È‰ÈÂְ ַ ְ ַ ִ ƒ ««¬∆ ִ ְ ֲִ ָ ָ «¿ƒ
Ô̄‡‰ÚÒ�a . »…¿ƒע�הל�סימנ��תמ�פניו�מ�אחריו, »»… ָ ָ ִ ָ ִ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ֲָ

ל�מר�אי�זהמק�מ�;ול�הנכ�ב�א�?�די ַ ֶ ֵ ֶ ְ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ָ ְ ֵ

ְלהפסיק�י��רענ�תלפרענ�תוכ�',�דאיתא�כל ַ ְ ִ ֵ �ְ ָ ְ �ְ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ָ

�תביה�ד� (שבתקטז) : '‰‰Óẽ . ִלפי�היה ְ ֵ ַ ֹ ֶ » ְ ִ ֶ ָ ָ

ַמק�י�לפניה�מהל��ל�תימי�,היהמ�ה ְ ִ ִ ְ ֵ ֶ ַ ֲ ַ ְ ֹ ֶ ָ ִ ָ ָ ֹ ֶ

א�מר:עמדוהמ��לנ�ואל�תרחקי�תר. ֵ(תנחומא ֲ ֹ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ֵ ֵ

בויקהל) : EÈ·È‡êÙÈÂ . המכ�סי�: EÈ‡�NÓeÒ�ÈÂ .¿»À …¿∆ ַ ְ �ָ ִ ¿»À ¿«¿∆
א��הר�דפי�: EÈ‡�NÓ ֵ,א����נאיי�ראל,��ל ָ ְ ִ ¿«¿∆ ֵ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֶ ָ

ַה��נאאתי�ראל��נאאתמי�אמרוהיה ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ֵ ֶ ִ ֶ ָ ַ ְ ָ ָ

הע�ל�,��אמר (תהילי�פג) ָ:"�מ�נאי�נ�א� ָ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ַ ְ ֶ ָ ְ

ֹרא�".�מיה�?"עֿלע��יערימ�ס�ד": ִ ֵ ַ ַ ְ ַ ֲִ

(ÂÏ) .'‰‰·eL «מנח��ר�מ�ל���מר��ע,וכ� ְ ַ ֵ ִ ְ ְ ְ ַ ְ ַ ְ ֵ

(ישעיהל) :"���בהונחת���ע��": Ï‡˙B··¯ ÈÙְ ָ ָ ַ ַ ִ ָ ֵ ƒ¬ «¿≈
Ï‡N̄È . ≈«¿ƒמ�יד,�אי�ה�כינה��רה�י�ראל ַ ִ ֶ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ֵ

�ח�תי�מ�ניאלפי����ירבב�ת: (‡) È‰ÈÂְ ִ ִ ְ ֵ ֲ ָ ִ ְ ֵ ְ ָ «¿ƒ
ÌÈ��‡˙ÓkÌÚ‰ . (ספרי) ««אי�הע�א�אר�עי�,וכ� ¿ƒ¿…¿ƒ ֵ ָ ָ ֶ ָ ְ ָ ִ ְ ֵ

ה�אא�מר (שמותיז) ֵ:"מהאע�הלע�ה�ה". ָ ֶ ֱ ֶ ָ ָ ַ ֶ

וא�מר (ירמיהיג) ְ:"הע�הרעה�ה".�כ�ה� ֵ ָ ָ ָ ַ ַ ֶ ְ ֶ ֵ

��רי�,קר�אי�:"ע�י",��אמר (שמותה) ְ:"��ח ֵ ִ ְ ִ ַ ִ ֶ ֶ ֱ ַ ַ ַ

אתע�י" (מיכהו) :"ע�ימֿהע�יתיל�" :ֶ ַ ִ ַ ִ ֶ ָ ִ ִ ְ

ÌÈ��‡˙Ók . ƒ¿…¿ƒ¿אי�מתא�נני�א�אל���עלילה, ֵ ִ ְ ְ ִ ֶ ָ ְ ֲִ ָ

ְמב��י�עלילההאי�לפר�מאחריה�ק��,וכ� ַ ְ ִ ֲִ ָ ַ ֵ ִ ְ ֹ ֵ ַ ֲֵ ַ ָ ְ ֵ

ה�אא�מר��מ��� (שופטי�יד) ֵ:"�יתאנהה�ֿא ְ ִ ְ ִ ֹ ֲָ

מב��": '‰È�Ê‡aÚ¯ . ְ��אנה�היארעה�אזני ַ ֵ « ¿»¿≈ ֲָ ֶ ִ ָ ָ ְ ָ ְ ֵ

ה',��ת��ני���ב�א�אזניוויקניט.אמר�:"א�י ֶ ִ ְ ְַ ִ ֶ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ְַ ִ ָ ְ

ָלנ�,��הל�טנ���ר�ה�ה�ל�הימי�,��א ַ ָ � ַ ְ ַ ֶ ֶ ַ ֶ ְ ֹ ָ ָ ִ ֶ ֹ

נחנ�מע��יה�ר�": Bt‡Á̄iÂ . ַאניהייתימת��� ְ ֵ ִ ַ ֶ ֶ «ƒ« « ֲִ ָ ִ ִ ִ ְ ַ ֵ

לט�בתכ�,���נס�לאר�מ�ד: ‰�Án‰‰ˆ˜a .ְ ַ ְ ֶ ֶ ִ ָ ְ ָ ָ ֶ ִ ָ ƒ¿≈ ««¬∆
�ַ��קצי���ה�ל�פל�ת,א��ערברב.ר�י�מע�� ְ ִ ֶ ָ ֶ ְ ִ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ַ ִ ִ ְ
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וג�'" (שופטי�א) : (‚Ï) ÌÈÓÈL̇ÏLC¯c . ְמהל� ∆∆ ¿ …∆ »ƒ ַ ֲ ַ

ְ�ל�תימי�הלכ��י��אחד,�היהה�ד���ר�� ֹ ֶ ָ ִ ָ ְ ְ ֶ ָ ֶ ָ ָ ַ ָ ָ

ה�אחפ�להכניס�לאר�מ�ד: '‰Œ̇È̄aÔB̄‡Âָ ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ָ ֶ ִ ָ «¬ ¿ƒ
ÌÈÓÈL̇ÏLC¯cÌ‰È�ÙÏÚÒ� . (ספרי.ב"ביד) ≈…זה ƒ¿≈ ∆ ∆∆ ¿…∆ »ƒ ֶ

ָהאר��ה��צאע�ה�ל�לחמה�ב��בריל�ח�ת ָ ַ ֵ ִ ָ ֶ ַ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ֵ

�מ�חי�,�מק�י�לפניה��ר��ל�תימי�לת�� ָ ִ ַ ְ ִ ִ ְ ֵ ֶ ֶ ֶ ְ ֹ ֶ ָ ִ ְ ַ ֵ

לה�מק��חניה: („Ï) ÌÓBÈÌ‰ÈÏÚ'‰Ô�ÚÂ .ָ ֶ ְ ַ ָ ָ «¬« ¬≈ ∆ »
ִ�בעהענני��ת�בי��מסעיה�:אר�עמאר�ע ְ ָ ֲִָ ְ ִ ְ ַ ְ ֵ ֶ ַ ְ ַ ֵ ַ ְ ַ

ר�ח�תואחדלמעלהואחדלמ�הואחדלפניה�, ְ ֶ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ֶ ָ ְ ַ ָ ְ ֶ ָ ִ ְ ֵ ֶ

ַמנמי�אתה�ב��מג�י�אתה�מ��וה�רגנח�י� ְ ִ ֶ ַ ָ ֹ ַ ַ ְ ִ ַ ֶ ַ ָ ְ ֵ ְ ָ ִ

ועקר�י�: ‰�Án‰ÔÓ . מ�ק��חנ�ת�: (‰Ï) È‰ÈÂְ ַ ְ ַ ִ ƒ ««¬∆ ִ ְ ֲִ ָ ָ «¿ƒ
Ô̄‡‰ÚÒ�a . »…¿ƒע�הל�סימנ��תמ�פניו�מ�אחריו, »»… ָ ָ ִ ָ ִ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ֲָ

ל�מר�אי�זהמק�מ�;ול�הנכ�ב�א�?�די ַ ֶ ֵ ֶ ְ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ָ ְ ֵ

ְלהפסיק�י��רענ�תלפרענ�תוכ�',�דאיתא�כל ַ ְ ִ ֵ �ְ ָ ְ �ְ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ָ

�תביה�ד� (שבתקטז) : '‰‰Óẽ . ִלפי�היה ְ ֵ ַ ֹ ֶ » ְ ִ ֶ ָ ָ

ַמק�י�לפניה�מהל��ל�תימי�,היהמ�ה ְ ִ ִ ְ ֵ ֶ ַ ֲ ַ ְ ֹ ֶ ָ ִ ָ ָ ֹ ֶ

א�מר:עמדוהמ��לנ�ואל�תרחקי�תר. ֵ(תנחומא ֲ ֹ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ֵ ֵ

בויקהל) : EÈ·È‡êÙÈÂ . המכ�סי�: EÈ‡�NÓeÒ�ÈÂ .¿»À …¿∆ ַ ְ �ָ ִ ¿»À ¿«¿∆
א��הר�דפי�: EÈ‡�NÓ ֵ,א����נאיי�ראל,��ל ָ ְ ִ ¿«¿∆ ֵ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֶ ָ

ַה��נאאתי�ראל��נאאתמי�אמרוהיה ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ֵ ֶ ִ ֶ ָ ַ ְ ָ ָ

הע�ל�,��אמר (תהילי�פג) ָ:"�מ�נאי�נ�א� ָ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ַ ְ ֶ ָ ְ

ֹרא�".�מיה�?"עֿלע��יערימ�ס�ד": ִ ֵ ַ ַ ְ ַ ֲִ

(ÂÏ) .'‰‰·eL «מנח��ר�מ�ל���מר��ע,וכ� ְ ַ ֵ ִ ְ ְ ְ ַ ְ ַ ְ ֵ

(ישעיהל) :"���בהונחת���ע��": Ï‡˙B··¯ ÈÙְ ָ ָ ַ ַ ִ ָ ֵ ƒ¬ «¿≈
Ï‡N̄È . ≈«¿ƒמ�יד,�אי�ה�כינה��רה�י�ראל ַ ִ ֶ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ֵ

�ח�תי�מ�ניאלפי����ירבב�ת: (‡) È‰ÈÂְ ִ ִ ְ ֵ ֲ ָ ִ ְ ֵ ְ ָ «¿ƒ
ÌÈ��‡˙ÓkÌÚ‰ . (ספרי) ««אי�הע�א�אר�עי�,וכ� ¿ƒ¿…¿ƒ ֵ ָ ָ ֶ ָ ְ ָ ִ ְ ֵ

ה�אא�מר (שמותיז) ֵ:"מהאע�הלע�ה�ה". ָ ֶ ֱ ֶ ָ ָ ַ ֶ

וא�מר (ירמיהיג) ְ:"הע�הרעה�ה".�כ�ה� ֵ ָ ָ ָ ַ ַ ֶ ְ ֶ ֵ

��רי�,קר�אי�:"ע�י",��אמר (שמותה) ְ:"��ח ֵ ִ ְ ִ ַ ִ ֶ ֶ ֱ ַ ַ ַ

אתע�י" (מיכהו) :"ע�ימֿהע�יתיל�" :ֶ ַ ִ ַ ִ ֶ ָ ִ ִ ְ

ÌÈ��‡˙Ók . ƒ¿…¿ƒ¿אי�מתא�נני�א�אל���עלילה, ֵ ִ ְ ְ ִ ֶ ָ ְ ֲִ ָ

ְמב��י�עלילההאי�לפר�מאחריה�ק��,וכ� ַ ְ ִ ֲִ ָ ַ ֵ ִ ְ ֹ ֵ ַ ֲֵ ַ ָ ְ ֵ

ה�אא�מר��מ��� (שופטי�יד) ֵ:"�יתאנהה�ֿא ְ ִ ְ ִ ֹ ֲָ

מב��": '‰È�Ê‡aÚ¯ . ְ��אנה�היארעה�אזני ַ ֵ « ¿»¿≈ ֲָ ֶ ִ ָ ָ ְ ָ ְ ֵ

ה',��ת��ני���ב�א�אזניוויקניט.אמר�:"א�י ֶ ִ ְ ְַ ִ ֶ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ְַ ִ ָ ְ

ָלנ�,��הל�טנ���ר�ה�ה�ל�הימי�,��א ַ ָ � ַ ְ ַ ֶ ֶ ַ ֶ ְ ֹ ָ ָ ִ ֶ ֹ

נחנ�מע��יה�ר�": Bt‡Á̄iÂ . ַאניהייתימת��� ְ ֵ ִ ַ ֶ ֶ «ƒ« « ֲִ ָ ִ ִ ִ ְ ַ ֵ

לט�בתכ�,���נס�לאר�מ�ד: ‰�Án‰‰ˆ˜a .ְ ַ ְ ֶ ֶ ִ ָ ְ ָ ָ ֶ ִ ָ ƒ¿≈ ««¬∆
�ַ��קצי���ה�ל�פל�ת,א��ערברב.ר�י�מע�� ְ ִ ֶ ָ ֶ ְ ִ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ַ ִ ִ ְ
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äðçnäi''yx:áìltúiå äLî-ìà írä ÷röiå ©©«£¤«©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³
Làä ò÷Lzå ýåýé-ìà äLîi''yx:âàø÷iå ¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©−¨¥«©¦§¨²

Là íá äørá-ék äøráz àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈¥¬
:ýåýéãäåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå §Ÿ̈«§¨©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®

éî eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå eáLiå©¨ª´©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬
øNa eðìëàéi''yx:ä-øLà äâcä-úà eðøëæ ©«£¦¥−¨¨«¨©̧§Æ¤©¨½̈£¤

úàå íéàMwä úà ípç íéøöîa ìëàðŸ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´©¦ª¦À§¥Æ
-úàå íéìöaä-úàå øéöçä-úàå íéçháàä̈«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−§¤

íéîeMäi''yx:åìk ïéà äLáé eðLôð äzrå ©¦«§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ
eðéðér ïnä-ìà ézìai''yx:æàeä ãb-òøæk ïnäå ¦§¦−¤©¨¬¥¥«§©¾̈¦§©©−®
çìãaä ïérk Bðéråi''yx:çeè÷ìå írä eèL §¥−§¥¬©§«Ÿ©Á̈Á¨¨̧§¨«§¹

øeøta eìMáe äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈¦§Æ©¨½

ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓב‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe «¿ƒ»¿««»«…∆

˙ÚwzL‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿ƒ¿«¿«

:‡˙M‡ג‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ∆»»¿»¿»¿«¿»

ÔB‰a ˙˜Ï„ È¯‡ ‡z˜Ïc ‡e‰‰«¿∆¿»¬≈¿≈«¿

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡דÔÈ·¯·¯ÚÂ ∆»»ƒ√»¿»«¬«¿¿ƒ

e·˙Â ‡zÏ‡L eÏÈ‡L ÔB‰È�È· Ècƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»¿»

ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Û‡ BÎ·e¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡�pÏÎÈÈה‡�Á�‡ Ô¯ÈÎc ≈¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ«¬«¿»

ÌÈ¯ˆÓa ÔÈÏÎ‡ ‡�ÈÂ‰c ‡i�e� ˙È»«»«¬≈»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡i�ÈˆBa ˙È ÔbÓ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯ÎeוÔÚÎe ¿»≈¿≈¿≈¿«

ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡�LÙ�«¿»»»ƒ»≈»ƒ»«

:‡��ÈÚ ‡pÓÏ Ô‰l‡ז¯·k ‡pÓe ∆»≈¿«»≈»»«»¿«

eÊÁk dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê¿««»¿∆¿≈¿≈

:‡ÁÏ„·חÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL ¿…¿»«¿ƒ«»¿»¿ƒ

È·ˆ„ B‡ ‡iÁÈ¯a ÔÈÁË È·ˆc¿»≈»ƒ¿≈«»¿»≈

dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈

é"ùø

�ב�ד�לי�: ��ה� ��ציני� א�מר: מנסיא ��ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

(·)‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ.(ספרי)�למל מ�ל «ƒ¿«»»∆…∆ְֶֶָָ

א�הב� אצל ה�� והל� �נ�, על ��עס ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��רֿוד�

מא�א: עלי �ב�� צא ל�: ואמר אביו Ú˜LzÂ�ל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ«ƒ¿«
L‡‰.(�ש)חזרה �א�� �אר�, �מק�מ� �קעה »≈ְְְִִֶֶָָָָָָָ

א�ת� �ל וה�לכת מק�לת היתה � הר�ח�ת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָלאחת

גהר�ח: רב.ÛÒÙÒ‡‰Â(„)תורה ערב א�� ַָ¿»«¿Àֵֵֶַ

מ�צרי�: �צאת� עליה� ��(ש�).e·LiÂ��אספ� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָ«»Àַ

ע�ה�: ו�ב�� י�ראל Na¯�ני e�ÏÎ‡È ÈÓ.לא וכי ְְְִִִֵֵֶַָָƒ«¬ƒ≈»»ְִֹ

נאמר �בר והלא ��ר? לה� יב)היה :(שמות ְֱֲֶֶַַָָָָָָֹ

וא� וג�'". �בקר וצא� א�� עלה רב ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ"וג�ֿערב

נאמר לאר� �כניסת� והלא אכל��, ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹ�אמר:

לב) וג�'",(במדבר רא�ב� לבני היה רב "�מקנה :ְְְְִִֵֵֶַָָ

עלילה: ��ב��י� ‡ÏÎ‡�Œ¯L(‰)א�א ְְֲִִֶֶַָָ¬∆…«
ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa.�לה נ�תני� ��צריי� �אמר א� ¿ƒ¿«ƒƒ»ְְִִִִִֶֶַָֹ

והל ח��, נאמר�גי� �בר ה)א "ותב�(שמות : ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹ

ח��, לה� נ�תני� הי� לא �ב� א� לכ�". ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹלאֿי�ת�

"ח��"? א�מר �מה� ח��? לה� נ�תני� הי� ְִִִִֵֶַָָָָָ�גי�

ה�צ�ת מ� ‰ÌÈ‡Mw:(ספרי)ח�� ר�י.‡˙ אמר ְִִִַָ≈«ƒÀƒִַַָ

ח�� �בר, לכל מ���ה ה�� מה מ�ני ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�מע��:

א�מרי� ל�ניק�ת. ק�י� �ה� מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָמא��?

מ�ל ה�ינ�ק. מ�ני �בצל ��� �אכלי אל ְְִִִִֵַַָָָָָָֹלא�ה:

��פרי: �דאיתא כ�' ה�.‰ÌÈ‡Mwלמל� ְְְִִִֵֶֶַָ«ƒÀƒֵ

�לעז: (גורקע�) בורק"ש:.‡·ÌÈÁhקוקומברו"ש ְַַ¬«ƒƒ
¯ÈˆÁ‰.ית ותר��מ� (לוי�), פוריל"ש �רי�י� ∆»ƒְְְִִַָ

וכ�': e�È�ÈÚ(Â)��צינ�א Ôn‰ŒÏ‡.�מ ��חר מ� ְִַָ∆«»≈≈ַַַָָ

bŒÚ¯Êk„(Ê)�ערב: Ôn‰Â.אמר לא זה �אמר מי ֶֶָ¿«»ƒ¿««ִֶֶַַָָֹ

עינינ�", אלֿה�� "�ל�י א�מרי�: י�ראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָזה,

�זרעֿ�ד "וה�� ���רה: הכ�יב ה�א �ר�� ְְְְִִִַַַַַָָָָוה�ד��

�ני �תל�נני� מה על ע�ל� �אי רא� �ל�מר: ְְְְְִִֵַַַַָָָוג�'".

ח��ב: ה�א וכ� �� זרע.bŒÚ¯Êk„וה�� �ג�א עגל ְְַָָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ

קריסט"ל:.ÁÏ„aקוליינדר"י: ט�בה אב� �� ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(Á)eËL.,אישבני"ר ט��ל ל��� א�א "�יט" אי� »ְִִֵֶַָ

עמל: B‚Â'�לא ÌÈÁÈ¯a e�ÁËÂ.�ריחי� ירד לא ְָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ

טעמ� היה מ���ה א�א ��ד�כה, ולא ��דרה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹולא

ולמב�לי�: ולנד�כי� LÏ„קדרה:.e¯ta¯לנטחני� ְְְְְְִִִִִָ�ִָ«»ְֵָ¿«
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ì írèk Bîrè äéäå úBâr Búà eNråãL §¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬
ïîMäi''yx:èäìéì äðçnä-ìr ìhä úãøáe ©¨«¤§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨

:åéìr ïnä ãøééäëa írä-úà äLî òîLiå ¥¥¬©−̈¨¨«©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ
ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì Léà åéúçtLîì§¦§§Ÿ½̈¦−§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ

òø äLî éðéráe ãàîi''yx:àéäLî øîàiå §½Ÿ§¥¥¬¤−¨«©¸Ÿ¤¤¹
-àì änìå Ecárì úòøä äîì ýåýé-ìà¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½§¨²¨«Ÿ

éúöî'à øñçéðéra ïçàOî-úà íeNì E ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²
:éìr äfä írä-ìkáéúà éúéøä éëðàä ¨¨¨¬©¤−¨¨«¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ

øîàú-ék eäézãìé éëðà-íà äfä írä-ìk̈¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®¦«Ÿ©̧
-úà ïîàä àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤

åéúáàì zraLð øLà äîãàä ìr ÷ðiäi''yx: ©Ÿ¥½©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«
âéekáé-ék äfä írä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³

:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì éìrãé-àì ¨©Æ¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨«Ÿ
äfä írä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®

:épnî ãáë ékåèél äNò-zà | äëk-íàå ¦¬¨¥−¦¤«¦§¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À

‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËk dÓÚË«¬≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

È¯LÓ˙‡ט ÏÚ ‡lË ˙Á� „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»

:È‰BÏÚ ‡pÓ ˙Á� ‡ÈÏÈÏיÚÓLe ≈¿»»≈«»¬ƒ¿«

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ…∆»«»»«¿«¿¬«¿

‡Ê‚¯ Û˜˙e d�kLÓ Ú¯˙a ¯·b¿«ƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»

:LÈa ‰LÓ È�ÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„«¿»«¬»¿≈≈…∆ƒ

ÓÏ‡יא ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»

‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ ‡zL‡·‡«¿∆¿»¿«¿»¿»»

‰‡eLÏ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿«»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È»¿»«»»≈»»

‡Ìיב ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡�‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ

È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c Ôep‡ È�a¿«ƒ¿»¿≈ƒ«¿ƒ

˙È ‡�Èa¯z ¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a¿»¿»¿»ƒ¿«À¿¿»»»

‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜�È«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ïיג‡¯Na ÈÏ Ô�Ó «¬»»ƒ¿«ƒƒ¿»

ÔÎa È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ¿≈«¿»«»»≈¬≈»«

‡¯Ò· ‡�Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ»«¿≈««»»ƒ¿»

:ÏeÎÈ�ÂידÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ¿≈≈¬»»ƒ

‡nÚ Ïk ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏaƒ¿ƒ¿»»»»«»

:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰טוÔÈ„k Ì‡Â »≈¬≈«ƒƒƒ¿ƒ¿≈

Ì‡ ÏBË˜ ÔÚÎ È�ÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ

é"ùø

ÔÓM‰.וד�מה ��נ�. �ר�� �� �מ�, �ל לחל�ח «»∆ְְְֵֶֶֶֶַַָָ

לב)ל�: קי�",(תהילי� �חרבני ל��י "נה�� :ְְְְִִֵֶַַַַֹ

קי�. �חרב�ני לחל�חי נה�� – יס�ד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָוה�מ"ד

�ר��ה� עני�(ספרי)ור��תינ� אי� א� �די�, ל��� ְְְְִִֵֵֵַַַַָ

ה�מ� ל�ד ל�מר אפ�ר ואי �מ�. אצל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�די�

לב)ל��� ה�"�(דברי� היה �� �א� י��ר��, ו��מ� ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ה�"�. �חת למ�ה וטעמ� (צירה) קט� קמ� ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָנק�ד
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é"ùø

וזה ה�ת�ב. ���ה א�א לכ�ב, ל� היה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹ"�רעת�"

ל���: �לת��� לכ��י ���רה ס�פרי� מ���ני ְְְִִִִִֵֶַָָָאחד

(ÊË)ÈlŒ‰ÙÒ‡.:�אמר� לתל�נת� ���בה הרי ∆¿»ƒְְְְֲִֵֶַָָָָ

היכ� הרא��ני� וה�קני� לב�י". אנכי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֹ"לאֿא�כל

�מ א� והלא ��אמרהי�? ע�ה�, י�ב� (שמותצרי� ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

�א�ג) א�א י�ראל"? אתֿזקני ואספ� "ל� :ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

�כתיב לכ�, מ�יני הי� �רא�יי� מת� (שמות�בערה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

רא�,כד) ק��ת ��הג� אתֿהאלהי�", "ו�חז� :ֱֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

וזה� ה�ל�. �פני �מד�ר ��� "ו�אכל�(ש�)�נ��� : ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ

אבל�ת ל�� ה�א �ר�� ה�ד�� רצה ולא ְְֲִִֵֵַַָָָָֹו����".

�א�: לה� �פרע ��רה Ì‰ŒÈk�מ�� zÚ„È ¯L‡ ְֶַַַָָָָ¬∆»«¿»ƒ≈
'B‚Â.�טרי�� עליה� ��תמ�� מ�יר �א�ה א�ת� ¿ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

�מ�י� עליה� מרחמי� והי� �ר� �עב�דת ִ�ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָ�מצרי�

��אמר יד�, ה)על �ני(שמות �טרי "ו��� : ֱֶֶַַַָָ�ְְֵֵֹ

��צטער� �דר� �גד�ת�, יתמ�� ע�ה � ְְֲִֶֶֶַָָ�ְְְִִִֵַַָָי�ראל"

‡˙Ì�צרת�: zÁ˜ÏÂ.�א�ריכ" �דברי�: קח� ְָָָ¿»«¿»…»ְְִִֵֵֶַָָ

מק��!": �ל �ניו על �רנסי� e·vÈ˙‰Â��תמ�ית� ְְִִִֶֶֶַַַָָָָ¿ƒ¿«¿
CnÚ ÌL.ד�ה� �ה� וינהג� י�ראל ��רא� �די »ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָ�ָ

מ�ה ע� ��כנס� א�� חביבי� ויאמר�: ְְְְְֲִִִִֵֶֶָֹֹוכב�ד

ה�א �ר�� ה�ד�� מ�י ���ר :(ספרי)ל�מע ְִִִִַַָָֹ

(ÊÈ)Èz„¯ÈÂ.י מע�ר אחת ה�ת�ב�תז� ריד�ת ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַ

EnÚ���רה: Èz¯a„Â.:�ע�ה .ÈzÏˆ‡Âולא ַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒ
�מ� "ואר�י", כד)�תר��מ� "ואלֿאצילי(שמות : ְְְְֲֲִֵֵֶַַַ

י�ראל": Ì‰ÈÏÚ�ני ÈzÓNÂ.מה�� מ�ה למה ְְִֵֵָ¿«¿ƒ¬≈∆ְֶֶָֹ

וה�ל מנ�רה ��י על ���ח לנר �עה? ְְֵַַַָָֹ�ְְֵֶָָָ�א�ת�

�ל��: חסר א�ר� ואי� הימ�� ‡Ezמדליקי� e‡N�Â. ְְְִִֵֵֵֶַָ¿»¿ƒ¿
�ני, טרח עליה� ��ק�ל� מנת על ע�ה� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהתנה

וסרבני�: טרחני� Ec·Ï�ה� ‰z‡ ‡O˙Œ‡ÏÂ. ְְְִִֵֶַַָָ¿…ƒ»«»¿«∆
"לאֿא�כל(ספרי) �אמר�: למה ���בה ְְְֲֵֶַַַָָָֹהרי

לב�י": עצמכ�.‰˙˜eLc(ÁÈ)אנכי הזמינ� ְִִַָֹƒ¿«¿ְְְִֶַַ

א�מר ה�א וכ� יב)לפרענ�ת, "והק���(ירמיה : ְ�ְְְְִֵֵֵַָ

הרגה": יטלי�� ÌÈÓÈ(Î)תורה L„Á „Ú.�ז ְֲֵָ«…∆»ƒ
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�א�: לה� �פרע ��רה Ì‰ŒÈk�מ�� zÚ„È ¯L‡ ְֶַַַָָָָ¬∆»«¿»ƒ≈
'B‚Â.�טרי�� עליה� ��תמ�� מ�יר �א�ה א�ת� ¿ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

�מ�י� עליה� מרחמי� והי� �ר� �עב�דת ִ�ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָ�מצרי�

��אמר יד�, ה)על �ני(שמות �טרי "ו��� : ֱֶֶַַַָָ�ְְֵֵֹ

��צטער� �דר� �גד�ת�, יתמ�� ע�ה � ְְֲִֶֶֶַָָ�ְְְִִִֵַַָָי�ראל"

‡˙Ì�צרת�: zÁ˜ÏÂ.�א�ריכ" �דברי�: קח� ְָָָ¿»«¿»…»ְְִִֵֵֶַָָ

מק��!": �ל �ניו על �רנסי� e·vÈ˙‰Â��תמ�ית� ְְִִִֶֶֶַַַָָָָ¿ƒ¿«¿
CnÚ ÌL.ד�ה� �ה� וינהג� י�ראל ��רא� �די »ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָ�ָ

מ�ה ע� ��כנס� א�� חביבי� ויאמר�: ְְְְְֲִִִִֵֶֶָֹֹוכב�ד

ה�א �ר�� ה�ד�� מ�י ���ר :(ספרי)ל�מע ְִִִִַַָָֹ

(ÊÈ)Èz„¯ÈÂ.י מע�ר אחת ה�ת�ב�תז� ריד�ת ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַ

EnÚ���רה: Èz¯a„Â.:�ע�ה .ÈzÏˆ‡Âולא ַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒ
�מ� "ואר�י", כד)�תר��מ� "ואלֿאצילי(שמות : ְְְְֲֲִֵֵֶַַַ

י�ראל": Ì‰ÈÏÚ�ני ÈzÓNÂ.מה�� מ�ה למה ְְִֵֵָ¿«¿ƒ¬≈∆ְֶֶָֹ

וה�ל מנ�רה ��י על ���ח לנר �עה? ְְֵַַַָָֹ�ְְֵֶָָָ�א�ת�

�ל��: חסר א�ר� ואי� הימ�� ‡Ezמדליקי� e‡N�Â. ְְְִִֵֵֵֶַָ¿»¿ƒ¿
�ני, טרח עליה� ��ק�ל� מנת על ע�ה� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהתנה

וסרבני�: טרחני� Ec·Ï�ה� ‰z‡ ‡O˙Œ‡ÏÂ. ְְְִִֵֶַַָָ¿…ƒ»«»¿«∆
"לאֿא�כל(ספרי) �אמר�: למה ���בה ְְְֲֵֶַַַָָָֹהרי

לב�י": עצמכ�.‰˙˜eLc(ÁÈ)אנכי הזמינ� ְִִַָֹƒ¿«¿ְְְִֶַַ

א�מר ה�א וכ� יב)לפרענ�ת, "והק���(ירמיה : ְ�ְְְְִֵֵֵַָ

הרגה": יטלי�� ÌÈÓÈ(Î)תורה L„Á „Ú.�ז ְֲֵָ«…∆»ƒ
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ýåýé-úà ízñàî-ék ïré àøæì íëì äéäå§¨¨¬¨¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ
äf änì øîàì åéðôì ekázå íëaø÷a øLà£¤´§¦§§¤½©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−

íéøönî eðàöéi''yx:àë-LL äLî øîàiå ¨¨¬¦¦§¨«¦©Ÿ»¤»¤¼¥
Baø÷a éëðà øLà írä éìâø óìà úBàî¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬¨«Ÿ¦−§¦§®
Lãç eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−¬Ÿ¤

íéîéi''yx:áëàöîe íäì èçMé ø÷áe ïàöä ¨¦«£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´
àöîe íäì óñàé íiä éâc-ìk-úà íà íäì̈¤®¦´¤¨§¥¬©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬

íäìi''yx:ôâëãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬
äàøú äzr øö÷z ýåýé-íà éøáã Eø÷éä §Ÿ̈−¦§¨®©¨¬¦§¤²£¦§§¬§¨¦−¦

˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï ÔBÎÏ¿¿«¿»¬«¿«¿»

˙È¯L dz�ÎLc ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿«

¯ÓÈÓÏ È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎ·e ÔBÎÈ�Èa≈≈¿≈√»ƒ¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˜Ù� Ô�„ ‡ÓÏ¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

‡ÔÈÙÏכא ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ

‡�‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚¯ ‡¯·b«¿»ƒ¿»»«»ƒ¬»

Ôz‡ ‡¯Òa z¯Ó‡ z‡Â ÔB‰È�È·≈≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»∆≈

:ÔÈÓBÈ Á¯È ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰ÏכבÔÚ‰ ¿¿≈¿¿«ƒ¬»

Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk�˙È ÔÈ¯B˙Â¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿

Ì‡ ÔB‰Ï‡nÈ È�e� Ïk ˙È ¿ƒ»»≈«»

:ÔB‰Ï Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙Èƒ¿«¿¿«¿«¿¿

„ÈÈכג ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»

CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz ÔÚk ·kÚ˙Èƒ¿«»¿«∆¡≈«¿«¿ƒ»

é"ùø

נ�מת� �� ואחר מ��תיה� על ��תמ�י� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ���רי�,

�י� ע�ד�� "ה��ר א�מר: ה�א �בר�עי� ְְִֵֵֶַָָָָָי�צאה.

��כיל�א אבל ��פרי, �נ�יה היא �� � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ��יה�"

�ל�י� �מצטערי� א�כלי� הר�עי� ח���: ְְְְְֲִִִִִִַָָָֹ�נ�יה

��יה�": �י� ע�ד�� "ה��ר וה��רי� Ú„י��, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ«
ÌÎt‡Ó ‡ˆÈŒ¯L‡.��תק�צ "די �י�".�תר��מ�: ¬∆≈≈≈«¿∆ְְְִֵַ

עד מ�אי, י�תר מ��� אכל�� �א�� לכ� ��מה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיהא

הא�: �ר� לח�� ונגעל ÊÏ¯‡���צא ÌÎÏ ‰È‰Â. ְְִֵֶֶֶַַָָ¿»»»∆¿»»
��רב��.(ספרי) מ�ה י�תר א�ת� מרחקי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַ��הי�

מק�� ��� ראיתי ה�ר�� מ�ה ר�י ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�בדברי

"זרא": לחרב ÌÎa¯˜a���רי� ¯L‡ '‰Œ˙‡.�א ְִֶֶֶָָ∆¬∆¿ƒ¿¿∆ִ

ל�נס לבבכ� �ב� לא �יניכ�, �כינתי ��טע�י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלא

ה�ל�: ה�ברי� ¯‚ÈÏ(Î‡)לכל ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL. ְְִַַָָָ≈≈∆∆«¿ƒ
היתרי�. אלפי� �ל�ת ה�רט, את למנ�ת ח� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלא

א�ת� א�א �כ� ��א �יר�: ה�ר�� מ�ה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹור�י

מ�צרי�: ËÁMÈ(Î·)��צא� ¯˜·e Ô‡ˆ‰.(ספרי) ְְִִִֶַָ¬…»»ƒ»≈
��ר�, עקיבא ר�י �היה �ברי� מאר�עה אחד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

א�מר: עקיבא ר�י �מ�ת�. ��ר� �מע�� ר�י ְְְֲִִִִֵֵֵַַָואי�

א�� ��ר אמר�: וא�ה רגלי... אל� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"��ֿמא�ת

ה�ל � וג�'" �בקר הצא� ימי� חד� ואכל� ְְְֲִֶֶַָָָָָֹֹֹלה�

��אמר �עני� לה�? יס�יק מי (ויקרא�מ�מע�: ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

א�כה) ז�, ק�ה: ואיז� �א�ת�". �די "�מצא :ְְֵָָ�ְֵָָָ

כ) ��א(במדבר לפי א�א ה�רי�"? "�מע�ֿנא :ְְִִִֶֶַָָֹֹ

וז� מ���, נפרע ולא ה�ת�ב ל� חס� �ר�י�, ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹאמר

ל� חס� לא לפיכ� ��ל�י, היתה מריבה ְְְִִֶַַָָָָָָֹ�ל

עלתה לא ו�ל��, חס א�מר: �מע�� ר�י ְְְִִֵַַַָָָָֹה�ת�ב.

�� ��ת�ב מי !�� צ�יק א�ת� �ל �ע�� (ש�על ְִִֶֶַַַָָ

ה�ק��יב) אי� יאמר: ה�א", נאמ� "�כלֿ�יתי :ְֱִֵֵֶַַָָָֹ

רגלי אל� "��ֿמא�ת אמר: �� א�א לנ�? ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמס�יק

ואחר ימי�, לחד� א��" ��ר אמר� וא�ה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוג�',

י�חט �בקר "הצא� �ז�! �ד�לה א�ה �הרג ��ֲַָֹ�ְֲִֵָָָָָָֹ

עד מס�ק�� ז� אכילה �תהא ��הרג�, �די ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלה�"

לחמ�ר: ל� א�מרי� זה? ה�א �בח� וכי ְְְֲֲִִִֶַָע�ל�?

ה�ד��ֿ ה�יב� רא��"? ונח�� �ע�רי� ��ר ְְְְֱִִַַָֹֹֹ"טל

ידי. ��צרה יאמר� א��, לא "וא� ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹ�ר��ֿה�א:

ה� יאבד� �עיניה�? �קצר ה' ��ד �עיני� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַֹהט�ב

לפניה� קצרה ידי �הי ואל �ה� ���צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מאה

אחת"!: �עה ‰E¯˜È(Î‚)אפ�� ‰‡¯˙ ‰zÚ ֲִַַָָ«»ƒ¿∆¬ƒ¿¿
È¯·„.ה��יא יה�דה ר�י �ל �נ� �מליאל ר�� ¿»ƒְְְִִִֵֶַַַַָָָ

�אינ� מאחר ה�פל, על לעמד אפ�ר אי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹא�מר:

לד�� ס�פ� לה�, �ס�יק לא עלילה א�א ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹמב��י�

��ה, �המה ��ר לה� נ�ת� א�ה א� ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאחרי�;

��ה, לה� נ�ת� א�ה וא� ���נ�, ��ה ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹיאמר�:

�גי� ���נ�, וע�� ח�ה ���נ�, ��ה ְְְִִִַַַַָָָָֹיאמר�:

��צרה יאמר� א�ֿ�� ל�: אמר ���נ�! ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹוחגבי�

ל�: אמר �מפ�ס�. ה�ל� הריני לפניו: אמר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָידי.
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àìi''yx:ãëúà írä-ìà øaãéå äLî àöiå «Ÿ©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−
írä éð÷fî Léà íéráL óñàiå ýåýé éøác¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈

:ìäàä úáéáñ íúà ãîriåäë| ýåýé ãøiå ©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤©¥̧¤§Ÿ̈´
åéìr øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðra¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´¨½̈
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéráL-ìr ïziå©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìri''yx: £¥¤Æ¨½©©¦§©§−§¬Ÿ¨¨«
åë| ãçàä íL äðçna | íéLðà-éðL eøàMiå©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´

çeøä íäìr çðzå ããéî éðMä íLå ãcìà¤§¿̈§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©
eàaðúiå äìäàä eàöé àìå íéáúka änäå§¥̧¨Æ©§ª¦½§¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−

äðçnai''yx:æëøîàiå äLîì ãbiå ørpä õøiå ©©«£¤«©¨´¨©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®
äðçna íéàaðúî ããéîe ãcìài''yx:çëïriå ¤§¨´¥½̈¦§©§¦−©©«£¤«©©¹©

øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa rLBäé§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
íàìk äLî éðãài''yx:èëäLî Bì øîàiå £Ÿ¦¬¤−§¨¥«©³Ÿ¤Æ¤½

íéàéáð ýåýé ír-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³§Ÿ̈Æ§¦¦½

:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙tכד‰LÓ ˜Ù�e ƒ¿»ƒƒ»¿«…∆

ÈÈ„ ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»

‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L L�Îe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»

¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰˙È Ì˜‡Â«¬≈»¿¿¿

:‡�kLÓÏכה‡��Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â ¿«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»

Èc ‡Áe¯ ÔÓ Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe«ƒƒ≈¿«ƒƒ»ƒ

‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»

ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈

‡ÏÂ ÔÈ‡a�˙Óe ‰‡e·�„ ‡Áe¯»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙכוÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â «¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ

ÌeLÂ „cÏ‡ „Á ÌeL ‡˙È¯LÓa¿«¿ƒ»»∆¿»¿

‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡�È�zƒ¿»»≈»¿«¬≈»

e˜Ù� ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·�„ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa�˙‡Â ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

LÓÏ‰כז ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆

ÔÈ‡a�˙Ó „„ÈÓe „cÏ‡ ¯Ó‡Â«¬«∆¿»≈»ƒ¿«¿ƒ

:‡˙È¯LÓaכח¯a ÚLB‰È ·˙‡Â ¿«¿ƒ»«¬≈¿À««

d˙eÓÏeÚÓ ‰LÓ„ d�LnLÓ Ôe�¿À¿»≈¿…∆≈≈≈

:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ È�Ba¯ ¯Ó‡Â«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

‡zכט È˙‡�˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿

Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡�ÈÚ¯ ÈÏ Èp˜Ó¿«≈ƒ¿≈»ƒ»

é"ùø

הל� ל�. י�מע� ��א � דברי" היקר� תראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ"ע�ה

לה�: אמר לעיל). לר�"י �� קאי (זה לפ�ס� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמ�ה

�קצר? ה' עח)היד ו�ז�ב�(תהילי� ה�הֿצ�ר "ה� ְֲִִֵַַָָָ

היא ��רה אמר�: י�כלֿ�ת". הג�ֿלח� וג�' ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמי�

��אמר:ז�, וזה� �אלתנ�. למ�א�ת �ח �� ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָֹאי�

ל�: �מע� ��א �יו� אלֿהע�", ויד�ר מ�ה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ו�צא

וג�': אי� �בעי� כדו�אס� eÙÒÈ(Î‰)תורה ‡ÏÂ. ְְֱִִִֶַֹ¿…»»
מפר� �� לב��, ה��� א�ת� א�א נתנ�א� ְְְְִֶַַַָָָֹֹלא

��א פסקי�", "ולא �ר��: וא�נקל�ס ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ��פרי.

מה�: נב�אה ÌÈL�‡ŒÈ�L(ÂÎ)�סקה e¯‡MiÂ. ְְֵֶָָָ«ƒ»¬¿≈¬»ƒ
��אי�(ספרי) אנ� אי� אמר�: ��בחר�. ְְֲִִֵֵֶַָָָָמא�ת�

ז�: ÌÈ·˙kaלגד�ה ‰n‰Â.�ה�� �מבררי� ְִ�ָ¿≈»«¿Àƒְִֶֶַָָֹ

ידי ועל ��מ�ת נק�בי� ��� ונכ�ב� ְְְְִֵֵַָ�ְְְְְְִִֶַלסנהדרי�.

��ה �בטי� לי"ב ע�לה �הח���� לפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָ��רל;

�אי� �בטי� מ�ני ח�� ו�בט, �בט לכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ��ה

אי� מ�ה: אמר חמ�ה. חמ�ה א�א אליה� ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמ�יע

מה אחד. זק� מ�בט� לפח�ת לי ��מע ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�בט

�בעי� על וכתב �תקי� ���י� �בעי� נטל ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָע�ה?

ו�בט �בט מ�ל �ברר חלק. �ני� ועל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"זק�",

טל� לה�: אמר ���י�. �בעי� והי� ְְְְִִִִֶַַָָָָ��ה,

"זק�" �יד� �עלה מי קל�י. מ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�תקיכ�

לא ה�ק�� ל�: אמר חלק, �יד� �עלה �מי ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנתק��,

:�� ‰Úp¯(ÊÎ)חפ� ı¯iÂ.���ר� א�מרי�: י� ְֵָ«»»«««ְְִֵֵ

היה: מ�ה ��(ÁÎ)Ì‡Ïk.(ו ה�ל(סנהדרי� ֶֶָָֹ¿»≈ֵַ

מאליה�. �לי� וה� צ��ר צרכי �בר(ספרי)עליה� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

מתנ�אי�: �הי� לפי ה�לא, �ית אל �נ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאחר:

לאר�: י�ראל את מכניס ויה��ע מת ְְִִֵֶֶַַָָָ�ִֵֶֹמ�ה

(ËÎ)ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰.:?מק�א א�ה הקנאתי «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָ

ÈÏ.�אד � "קנאה" ל��� �ל "��בילי". �מ� ƒְְְְִִִִָָָָ

אנפרמנ"ט לעזר א� לנק� א� ה�בר, על לב ְֲִֵֵַַַַָָֹֹה��ת�



קלה jzelrda`iiyy mei qelwpe`

àìi''yx:ãëúà írä-ìà øaãéå äLî àöiå «Ÿ©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−
írä éð÷fî Léà íéráL óñàiå ýåýé éøác¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈

:ìäàä úáéáñ íúà ãîriåäë| ýåýé ãøiå ©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤©¥̧¤§Ÿ̈´
åéìr øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðra¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´¨½̈
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéráL-ìr ïziå©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìri''yx: £¥¤Æ¨½©©¦§©§−§¬Ÿ¨¨«
åë| ãçàä íL äðçna | íéLðà-éðL eøàMiå©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´

çeøä íäìr çðzå ããéî éðMä íLå ãcìà¤§¿̈§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©
eàaðúiå äìäàä eàöé àìå íéáúka änäå§¥̧¨Æ©§ª¦½§¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−

äðçnai''yx:æëøîàiå äLîì ãbiå ørpä õøiå ©©«£¤«©¨´¨©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®
äðçna íéàaðúî ããéîe ãcìài''yx:çëïriå ¤§¨´¥½̈¦§©§¦−©©«£¤«©©¹©

øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa rLBäé§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
íàìk äLî éðãài''yx:èëäLî Bì øîàiå £Ÿ¦¬¤−§¨¥«©³Ÿ¤Æ¤½

íéàéáð ýåýé ír-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³§Ÿ̈Æ§¦¦½

:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙tכד‰LÓ ˜Ù�e ƒ¿»ƒƒ»¿«…∆

ÈÈ„ ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»

‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L L�Îe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»

¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰˙È Ì˜‡Â«¬≈»¿¿¿

:‡�kLÓÏכה‡��Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â ¿«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»

Èc ‡Áe¯ ÔÓ Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe«ƒƒ≈¿«ƒƒ»ƒ

‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»

ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈

‡ÏÂ ÔÈ‡a�˙Óe ‰‡e·�„ ‡Áe¯»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙכוÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â «¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ

ÌeLÂ „cÏ‡ „Á ÌeL ‡˙È¯LÓa¿«¿ƒ»»∆¿»¿

‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡�È�zƒ¿»»≈»¿«¬≈»

e˜Ù� ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·�„ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa�˙‡Â ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

LÓÏ‰כז ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆

ÔÈ‡a�˙Ó „„ÈÓe „cÏ‡ ¯Ó‡Â«¬«∆¿»≈»ƒ¿«¿ƒ

:‡˙È¯LÓaכח¯a ÚLB‰È ·˙‡Â ¿«¿ƒ»«¬≈¿À««

d˙eÓÏeÚÓ ‰LÓ„ d�LnLÓ Ôe�¿À¿»≈¿…∆≈≈≈

:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ È�Ba¯ ¯Ó‡Â«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

‡zכט È˙‡�˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿

Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡�ÈÚ¯ ÈÏ Èp˜Ó¿«≈ƒ¿≈»ƒ»

é"ùø

הל� ל�. י�מע� ��א � דברי" היקר� תראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ"ע�ה

לה�: אמר לעיל). לר�"י �� קאי (זה לפ�ס� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמ�ה

�קצר? ה' עח)היד ו�ז�ב�(תהילי� ה�הֿצ�ר "ה� ְֲִִֵַַָָָ

היא ��רה אמר�: י�כלֿ�ת". הג�ֿלח� וג�' ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמי�

��אמר:ז�, וזה� �אלתנ�. למ�א�ת �ח �� ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָֹאי�

ל�: �מע� ��א �יו� אלֿהע�", ויד�ר מ�ה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ו�צא

וג�': אי� �בעי� כדו�אס� eÙÒÈ(Î‰)תורה ‡ÏÂ. ְְֱִִִֶַֹ¿…»»
מפר� �� לב��, ה��� א�ת� א�א נתנ�א� ְְְְִֶַַַָָָֹֹלא

��א פסקי�", "ולא �ר��: וא�נקל�ס ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ��פרי.

מה�: נב�אה ÌÈL�‡ŒÈ�L(ÂÎ)�סקה e¯‡MiÂ. ְְֵֶָָָ«ƒ»¬¿≈¬»ƒ
��אי�(ספרי) אנ� אי� אמר�: ��בחר�. ְְֲִִֵֵֶַָָָָמא�ת�

ז�: ÌÈ·˙kaלגד�ה ‰n‰Â.�ה�� �מבררי� ְִ�ָ¿≈»«¿Àƒְִֶֶַָָֹ

ידי ועל ��מ�ת נק�בי� ��� ונכ�ב� ְְְְִֵֵַָ�ְְְְְְִִֶַלסנהדרי�.

��ה �בטי� לי"ב ע�לה �הח���� לפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָ��רל;

�אי� �בטי� מ�ני ח�� ו�בט, �בט לכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ��ה

אי� מ�ה: אמר חמ�ה. חמ�ה א�א אליה� ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמ�יע

מה אחד. זק� מ�בט� לפח�ת לי ��מע ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�בט

�בעי� על וכתב �תקי� ���י� �בעי� נטל ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָע�ה?

ו�בט �בט מ�ל �ברר חלק. �ני� ועל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"זק�",

טל� לה�: אמר ���י�. �בעי� והי� ְְְְִִִִֶַַָָָָ��ה,

"זק�" �יד� �עלה מי קל�י. מ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�תקיכ�

לא ה�ק�� ל�: אמר חלק, �יד� �עלה �מי ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנתק��,

:�� ‰Úp¯(ÊÎ)חפ� ı¯iÂ.���ר� א�מרי�: י� ְֵָ«»»«««ְְִֵֵ

היה: מ�ה ��(ÁÎ)Ì‡Ïk.(ו ה�ל(סנהדרי� ֶֶָָֹ¿»≈ֵַ

מאליה�. �לי� וה� צ��ר צרכי �בר(ספרי)עליה� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

מתנ�אי�: �הי� לפי ה�לא, �ית אל �נ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאחר:

לאר�: י�ראל את מכניס ויה��ע מת ְְִִֵֶֶַַָָָ�ִֵֶֹמ�ה

(ËÎ)ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰.:?מק�א א�ה הקנאתי «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָ

ÈÏ.�אד � "קנאה" ל��� �ל "��בילי". �מ� ƒְְְְִִִִָָָָ

אנפרמנ"ט לעזר א� לנק� א� ה�בר, על לב ְֲִֵֵַַַַָָֹֹה��ת�



jzelrdaaiiriayקלו meiqelwpe`

íäéìr Bçeø-úà ýåýé ïzé-éki''yx:éòéáù ¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«
ìéð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬

ìàøNéi''yx:àìæâiå ýåýé úàî | òñð çeøå ¦§¨¥«§¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈
íBé Cøãk äðçnä-ìr Lhiå íiä-ïî íéåìN©§¦»¦©¨¼©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´
äðçnä úBáéáñ äk íBé Cøãëe äkÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ§¦−©©«£¤®

õøàä éðt-ìr íéúnàëei''yx:áìírä í÷iå §©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤©¨´¨¨¿̈
íBé | ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk̈©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ´

eôñàiå úøçnä-úàáéúëåìùäéø÷åéìOä ©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈
íäì eçèLiå íéøîç äøNr óñà èérînä©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ

äðçnä úBáéáñ çBèLi''yx:âìepãBò øNaä ¨½©§¦−©©«£¤«©¨À̈¤¸Æ
írá äøç ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ¨¨´¨½̈

iåãàî äaø äkî íra ýåýé Ci''yx:ãìàø÷iå ©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ©¦§¨²
-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦

:íéeàúnä írä-úà eøá÷ íLäìúBøáwî ¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«¦¦§¯
:úBøöça eéäiå úBøöç írä eòñð äåàzäô ©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«

áéàúBãà-ìr äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²

˙È ÈÈ ÔzÈ È¯‡ Ô‡È·� ÈÈ„ ‡nÚ«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈¿»»

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·�„ ‡Áe¯»ƒ¿¬≈¬≈

‰e‡ל ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ L�k˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»

:Ï‡¯NÈ È·ÒÂלאÔÓ ÏË� ‡Áe¯Â ¿»≈ƒ¿»≈¿»¿«ƒ

‡nÈ ÔÓ ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«¿»ƒ«»

‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e¿»««¿ƒ»¿«¬«»

¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe ‡ÎÏ¿»¿«¬«»¿»¿

ÔÈz¯z Ìe¯Îe ‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»¿«¿≈

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡לבÌ˜Â «ƒ««≈«¿»¿»

‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ«»»»«¿»≈¿»

˙È eL�Îe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ ÏÎÂ¿…»¿«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ L�k ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN¿»¿«¿«¿««¿»¿ƒ

¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒלג„Ú ‡¯Òa ¿¿«¿ƒ»ƒ¿»«

˜ÒÙ ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk¿«≈ƒ≈«»¿«

Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯ÂÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË˜ ‡nÚa¿«»¿«ƒ«¬»

‰‰e‡לד ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«

˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ È¯·ƒ̃¿≈ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»

:eÏÈ‡Lc ‡nÚלהÈ¯·wÓ «»¿»ƒƒƒ¿≈

˙B¯ˆÁÏ ‡nÚ eÏË� ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈

:˙B¯ˆÁa BÂ‰ÂאÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe «¬«¬≈«≈«ƒ¿»

‡˙z‡ ˜ÒÚ ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â¿«¬…¿…∆«≈«ƒ¿»

‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ� Èc ‡z¯tL«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»

é"ùø

ה��א: �עבי א�חז LÓ‰(Ï)�לעז, ÛÒ‡iÂ. ְֳִֵַַַַָָ«≈»≈…∆
מ�עד: אהל אי�.‡Án‰ŒÏ�‰מ�תח נכנס� ִֵֶֶַֹ∆««¬∆ְְִִ

�מ�.ÛÒ‡iÂלאהל�: ה�ית, אל �ניסה (דברי�ל��� ְֳָ«≈»≈ְְְִִֶַַָ

לכ��כב) ואב �ית�". אלֿ��� "ואספ�� (תהילי�: ְְְֲֵֶֶַַָ�ָ

��אלט) מל�ד, אספ�". מי ולאֿידע "יצ�ר :ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹֹֹ
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Ô¯‰‡Â.(ספרי)�לפיכ �ח�ה, ����ר �תחה היא ¿«¬…ְְְִִִִַָָָָ

מרי� י�דעת היתה �מ�י� �ח�ה. ה�ת�ב ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָהק�ימ�

מרי� א�מר: נת� ר�י הא�ה? מ� מ�ה ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ��יר�

"אל�ד למ�ה: ��אמר ��עה צ��רה �צד ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

צ��רה, ��מעה �יו� ��חנה", מתנ�אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מידד

נזקקי� ה� א� א�� �ל לנ��תיה� "א�י ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָאמרה:

��ר� �דר� מ���תיה� ��ר�י� ��הי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלנב�אה,

לאהר�. וה�ידה מרי� ידעה �מ�� מ��י!". ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹ�עלי

קל נענ�ה, �� לג��ת�, נת��נה ��א �רי� ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ�מה

חבר�: �ל �גנ�ת� למס�ר ‰ÈLk˙וחמר ‰M‡‰. ְְֲִֵֵֶֶַַָֹ»ƒ»«Àƒ
�ה�ל(ש�) ��� �יפי�, מ�די� �ה�ל ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹמ�יד,

���י: �ל ��חר�ת� �גימטר�א:.ÈLÎ˙מ�די� ְֲִִֶַÀƒְְִִַָ

מראה: ‰‡M‰יפת ˙B„‡ŒÏÚ.ר��יה� א�ד�ת :על ְְֶַַ«…»ƒ»ֵֶַָ

Á˜Ï ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk.�י א�א ל�מר? �למ�ד מה ƒƒ»Àƒ»»ְֵֶַַַָ

�מע�יה �מע�יה, נאה ואינ� �יפי� נאה א�ה ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָל�

��ל: נאה זאת אבל �יפי�, ‰ÈLk˙‰‡ולא ‰M. ְְְֲַָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒ
את ה��רא �אד� "���ית", נקראת נ�י� �� ְְִִֵֵֵֶַַָָָעל

רעה: עי� �� ��לט ��א �די "���י", נאה: ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ�נ�

Á˜Ï ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk.:��ר� ‰¯˜(·)וע�ה ƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ¬«
C‡.:'ה ��ר לב�� „a¯ע�� e�aŒÌb ‡Ï‰.ולא «ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְֹ

אר�: מ�ר� וסבל�:.Â�Ú(‚)�יר�נ� �פל ְִִֶֶֶֶַ»»ְְַָָָ

(„)Ì‡˙t.�טמאי וה� �תא� עליה� נגלה ƒ¿…ְְְְֲִִִֵֵֵֶָֹ

לה�דיע� מי�, מי�, צ�עקי�: והי� אר�, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ�דר�

מאחר הא�ה, מ� ��יר� מ�ה ע�ה ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��פה

ל���ר: קב�עה עת ואי� �דיר �כינה עליו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ��גלית

ÌÎzLÏL e‡ˆ.ד��ר� נקרא� ��ל��� מ�יד, ¿¿»¿¿∆ְְְְְִִִֶַָָ

ל�מע: ולאז� ל�מר ל�ה אפ�ר �אי מה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחד,

(‰)Ô�Ú „enÚa.(�ש)מ�ת� ��א יחידי, יצא ¿«»»ְְִִִֶַָָֹ

י�צא למלחמה, ����צא וד� ��ר מל� ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ��רֿוד�:

�מ�ת �מעטי�. י�צא ל�ל�� �כ���צא ִִַָ�ְְְְְִֵֵֶָ�א�כל�סי�

��אמר יחידי, למלחמה י�צא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

טו) ל�ל��(שמות וי�צא מלחמה". אי� "ה' :ְְְִִֵָָָ

��אמר סח)�א�כל�סי�, אלהי�(תהילי� "רכב : ְְֱֱִִֶֶֶֶַֹ

�נא�": אלפי ÌÈ¯Óeר�תי� Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ.�הי�� ְְִִִֵַַָֹ«ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְִֶ

ה���ר: לקראת החצר מ� וי�צאי� e‡ˆiÂנמ�כי� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ«≈¿
Ì‰È�L.לפי מ��ה? והפריד� מ�כ� מה �מ�ני ¿≈∆ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ

��א וכ�� �פניו אד� �ל �בח� מ�צת ֶֹ�ְְְְְִִִֶֶָָָָָ�א�מרי�

נאמר �פניו ��א �נח: מצינ� וכ� (בראשית�פניו. ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

נאמרז) �בפניו �מי�". צ�יק "אי� "�י(ש�): : ְֱִִִִֶַַָָָ

י�מע ��א אחר: �בר לפני". צ�יק ראיתי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹאת�

אהר�: �ל „·¯È(Â)�נזיפת� ‡�ŒeÚÓL.�אי ְֲִִֶַָֹƒ¿»¿»»ֵ

���ה: ל��� א�א �·ÌÎ‡È"נא" ‰È‰ÈŒÌ‡.�א ְֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ִ
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את ה��רא �אד� "���ית", נקראת נ�י� �� ְְִִֵֵֵֶַַָָָעל

רעה: עי� �� ��לט ��א �די "���י", נאה: ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ�נ�

Á˜Ï ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk.:��ר� ‰¯˜(·)וע�ה ƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ¬«
C‡.:'ה ��ר לב�� „a¯ע�� e�aŒÌb ‡Ï‰.ולא «ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְֹ

אר�: מ�ר� וסבל�:.Â�Ú(‚)�יר�נ� �פל ְִִֶֶֶֶַ»»ְְַָָָ

(„)Ì‡˙t.�טמאי וה� �תא� עליה� נגלה ƒ¿…ְְְְֲִִִֵֵֵֶָֹ

לה�דיע� מי�, מי�, צ�עקי�: והי� אר�, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ�דר�

מאחר הא�ה, מ� ��יר� מ�ה ע�ה ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��פה

ל���ר: קב�עה עת ואי� �דיר �כינה עליו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ��גלית

ÌÎzLÏL e‡ˆ.ד��ר� נקרא� ��ל��� מ�יד, ¿¿»¿¿∆ְְְְְִִִֶַָָ

ל�מע: ולאז� ל�מר ל�ה אפ�ר �אי מה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחד,

(‰)Ô�Ú „enÚa.(�ש)מ�ת� ��א יחידי, יצא ¿«»»ְְִִִֶַָָֹ

י�צא למלחמה, ����צא וד� ��ר מל� ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ��רֿוד�:

�מ�ת �מעטי�. י�צא ל�ל�� �כ���צא ִִַָ�ְְְְְִֵֵֶָ�א�כל�סי�

��אמר יחידי, למלחמה י�צא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

טו) ל�ל��(שמות וי�צא מלחמה". אי� "ה' :ְְְִִֵָָָ

��אמר סח)�א�כל�סי�, אלהי�(תהילי� "רכב : ְְֱֱִִֶֶֶֶַֹ

�נא�": אלפי ÌÈ¯Óeר�תי� Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ.�הי�� ְְִִִֵַַָֹ«ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְִֶ

ה���ר: לקראת החצר מ� וי�צאי� e‡ˆiÂנמ�כי� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ«≈¿
Ì‰È�L.לפי מ��ה? והפריד� מ�כ� מה �מ�ני ¿≈∆ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ

��א וכ�� �פניו אד� �ל �בח� מ�צת ֶֹ�ְְְְְִִִֶֶָָָָָ�א�מרי�

נאמר �פניו ��א �נח: מצינ� וכ� (בראשית�פניו. ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

נאמרז) �בפניו �מי�". צ�יק "אי� "�י(ש�): : ְֱִִִִֶַַָָָ

י�מע ��א אחר: �בר לפני". צ�יק ראיתי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹאת�

אהר�: �ל „·¯È(Â)�נזיפת� ‡�ŒeÚÓL.�אי ְֲִִֶַָֹƒ¿»¿»»ֵ

���ה: ל��� א�א �·ÌÎ‡È"נא" ‰È‰ÈŒÌ‡.�א ְֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ִ
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Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà äàønai''yx: ©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«
æ:àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écár ïë-àìŸ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

çúãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ
øaãì íúàøé àì recîe èéaé ýåýé úðîúe§ª©¬§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−

äLîá écárai''yx:èía ýåýé óà-øçiå §©§¦¬§¤«©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈
Cìiåi''yx:éíéøî äpäå ìäàä ìrî øñ ïðräå ©¥©«§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈

äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå âìMk úrøöî§Ÿ©´©©¨®¤©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬
úrøöîi''yx:àééðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå §Ÿ̈«©©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½

eðìàBð øLà úàhç eðéìr úLú àð-ìà©¨̧¨¥³¨¥̧Æ©½̈£¤¬©−§
eðàèç øLàåi''yx:áéøLà únk éäú àð-ìà ©«£¤¬¨¨«©¨¬§¦−©¥®£¤³

BøNá éöç ìëàiå Bnà íçøî Búàöai''yx: §¥Æ¥¤´¤¦½©¥«¨¥−£¦¬§¨«

È˙Èaז ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ

:‡e‰ ÔÓÈ‰ÓחÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ ¿≈»«¿«ƒ«¿«

ÔÂ„Á· ‡ÏÂ eÊÁa dnÚ ‡�ÏlÓ«∆¿»ƒ≈¿≈¿»¿ƒ¿»

ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈

Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„ ‡Ï»¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ

:‰LÓ·טÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛÈ˜˙e ¿…∆¿≈»¿»«¿»¿

:˜lzÒ‡ÂיÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡��ÚÂ ¿ƒ¿«»«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈

‡bÏ˙k ‡¯eÁ ÌÈ¯Ó ‡‰Â ‡�kLÓ«¿¿»¿»ƒ¿»«¿»¿«¿»

‡‰Â ÌÈ¯Ó ˙ÂÏ Ô¯‰‡ È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙¯È‚Òיא‰LÓÏ Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â ¿ƒ««¬««¬…¿…∆

‡�ÏÚ ÈeLz ÔÚÎ ‡Ï È�Ba¯ eÚ·a¿»ƒƒ»¿«¿«ƒ¬»»

:‡�Á¯Ò È„Â ‡�LtË‡c ‡·BÁ»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»

ÈaÓ��‡יב ‡c ˜Á¯˙z ÔÚÎ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»

ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ ‡�˙Á‡ È¯‡¬≈¬»»»ƒ«ƒ¿««

:ÈqzÈÂ d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òaƒ¿»ƒ»»≈ƒ«¿ƒ«ƒ
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נביאי�: לכ� ‡˙ÚcÂיהי� ÂÈÏ‡ ‰‡¯na '‰. ְְִִִֶָ««¿»≈»∆¿«»
ה�אירה �אס�קלריא עליו נגלית אי� �מי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ�כינת

וח�י��: �חל�� זא�א ‡tŒÏ‰(Á)תורה ‰t. ְֲִֶַָָ∆∆∆
(ה(ספרי) ל� �פ��ט�אמר�י �א�� ,�� לפר� כרח ְִַָ�ְְְְִִֵַָָ

�ה אז היה א�ֿ�� ל�בח, הז�ר �ה אל ְְִֵֶֶַַָָָ�ֶֶֶֶ��ה

�תיב �הא אפ�ר, אי וזה �פ��ט�. מ�� ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָאלֿ�ה

א�א �ר�"י, �� וע�� אליו", "מ��ר נ�א: ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ס��

�פה כ�'. לפר� ל� אמר�י �ר���: אלֿ�ה ְְִִֵֶֶֶֶַָֹ�ה

וד�ק) �הדיא ל�מר רצה א�א �וקא לאו ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָאלֿ�ה

�סיני ל�? אמר�י והיכ� הא�ה. מ� (דברי�לפר� ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

�הה) וא�ה לאהליכ� לכ� ��ב� לה� אמר "ל� :ְְֱֳֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ע�די": ·ÈÁ„˙עמד ‡ÏÂ ‰‡¯Óe.זה �מראה ֲִִָֹ«¿∆¿…¿ƒ…ְֶֶַ

�ני� �מראית ���רי ל� מפר� �אני ���ר, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמראה

��אמר �עני� �ח��ת, ל� ס�תמ� ואיני ���ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

יז)ליחזקאל מראה(יחזקאל יכ�ל וג�'". ח�ה "ח�ד : ְְְִִֵֵֶַָָ

ל�מר �למ�ד לג)�כינה? לראת(שמות ת�כל "לא : ְְְִִַַַָֹֹ

ËÈaÈאתֿ�ני": '‰ ˙�Ó˙e.,�אח�רי מראה זה ֶָָ¿À««ƒְֲִֵֶַַ

��אמר אתֿאחרי":(ש�)�עני� Èc·Úa"וראית ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָֹ¿«¿ƒ
‰LÓ·.עב�י�" א�א מ�ה", "�עב�י א�מר אינ� ¿…∆ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

�מ�ה, מ�ה, �אינ� א�ֿעלֿ�י �עב�י, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹבמ�ה".

וכל מ�ניו, לירא היית� �דאי עב�י, אינ� ְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָאפ��

לכ� היה מל�, � מל� ועבד עב�י, �ה�א ���ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

ח�� א�הב� ה�ל� אי� תנחומא)ל�מר: וא�(ספרי. . ְֲִִֵֶֶַַָ

מ� ק�ה ז� � �מע�יו מ�יר איני ְְֲִִִֵַַָָָֹ�אמר�:

CÏiÂ(Ë)הרא��נה: Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ.מאחר ִָָ«ƒ««»«≈«ֵַַ

וחמר קל נ��י, עליה� �זר סרח�נ�, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה�דיע�

���דיע�� עד חבר� על יכעס ��א ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלב�רֿוד�,

Ò¯(È)סרח�נ�: Ô�Ú‰Â.�מרי וה�ה :�� ואחר ְִ¿∆»»»ְְְִִֵַַָָ

רדה ל��ג�ג: �אמר למל� מ�ל ��לג. ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמצרעת

�רחמי מאצל�, �אל� עד �ר��� לא אבל �ני, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאת

אויל:.�e�Ï‡B(È‡)עליו: ל��� �תר��מ�, ָָ«¿ְְְֱִַ

(·È)È‰˙ ‡�ŒÏ‡.:�ז �המצרע.nk˙אח�תנ� «»¿ƒֲֵ«≈ְֶַָֹ

מצרע א� �ביאה, מט�א �ת מה ��ת: ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹח��ב

�ביאה: ‡Bnמט�א ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa ¯L‡.�א�נ ְְִֵַָ¬∆¿≈≈∆∆ƒִֵ

ב�ר�, חצי וכ� ה�ת�ב. ���ה א�א ל�מר, ל� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהיה

ה�ת�ב ���ה א�א ל�מר, ל� היה ��רנ� ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָחצי

נאכל �א�� לנ� היא א�נ�, מרח� ��צאה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמאחר

��אמר �עני� ��רנ�, לז)חצי אחינ�(בראשית "�י : ְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָ

אי� ;�� נראה ה�א א� מ�מע� �לפי ה�א". ְְְְִִֵֵֵַַָָָ��רנ�

��ת: להי�ת אח�ת� את לה�יח לאח ‡L¯רא�י ְְְֲִִֵֶַַַָָ¬∆
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âéàôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷röiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬
dì àði''yx:ôøéèôîãéäLî-ìà ýåýé øîàiå −̈¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À

úráL íìkú àìä äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´
øçàå äðçnì õeçî íéîé úráL øâqz íéîé̈¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´©©«£¤½§©©−

óñàzi''yx:åèäðçnì õeçî íéøî øâqzå ¥«¨¥«©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−
óñàä-ãr òñð àì íräå íéîé úráL¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ¨©½©¥«¨¥−

íéøîi''yx:æèeðçiå úBøöçî írä eòñð øçàå ¦§¨«§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−
:ïøàt øaãîaôôôïîéñ ì"àììäî íé÷åñô å"ì÷ §¦§©¬¨¨«

ÓÈÓÏ¯יג ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»

:d˙È ÔÚÎ Èq‡ eÚ·a ‡‰Ï‡¡»»¿»«≈¿«»«

‡·e‰‡יד el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«

ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da ÛÈÊ� ÛÊ�Óƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿¿«

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ¿¿««¿»ƒ

Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:L�k˙zטוÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»«ƒ¿»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»«¿»ƒ

˙L�k˙‡c „Ú ÏË� ‡Ï ‡nÚÂ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«

:ÌÈ¯Óטז‡nÚ eÏË� Ôk ¯˙·e ƒ¿»»«≈¿»«»

:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa B¯Le ˙B¯ˆÁÓ≈¬≈¿¿«¿¿»¿»»

Ù Ù Ù
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B˙‡ˆa.��� זה, �ל א�� מרח� זה ��צא מאחר ¿≈ִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

חצי נאכל הרי ע�זר�, ואינ� לעזר �יד� ְְְֱֲֲֲִֵֵֶַַָָֹֹ�ח

תהי "אלֿנא אחר: �בר ה�א. ��ר� �אחיו � ְְְִִֵֶַַָָָָָָ��ר�

� מס�יר�(ספרי)��ת" מי �תפ�ה, ר�פא� אינ� א� ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

קר�ב �אני לרא�ת�, אפ�ר אי אני מטהר�? ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַָָָָ�מי

�ע�ל�. אי� אחר וכה� ה�געי�, את ר�אה קר�ב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹואי�

א��": מרח� �צאת� "א�ר ¯Ù‡(È‚)וזה�: ‡� Ï‡ ְְֲִֵֵֶֶֶֶ≈»¿»
dÏ �בר.�‡ �ה��אל אר�, �ר� לל�ד� ה�ת�ב �א »»ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

�חנ�ני� �ברי �ל�ה א� �ני� ל�מר צרי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹמחבר�

�אל�תיו: יב�� �� ל�מר?.Ó‡Ï¯ואחר �למ�ד מה ְְְֵֵֵַַַָ≈…ְַַַ

עד לאו? א� א�ת� מר�א א�ה א� ה�יבני ל�: ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאמר

�� אלעזר ר�י וג�'". ירק ירק "ואביה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ה�יב�:

מ�פני מ�ה ��� מק�מ�ת �אר�עה א�מר: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹעזריה

א� �אל�תיו יע�ה א� לה�יב� ְֲֲִִִֵֶַַַָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

�� ���צא ו)לאו. ה'(שמות לפני מ�ה "ויד�ר : ְְִֵֵֵֶַַַָֹ

וג�'" ה�יבני(ספרי)לאמר לאמר? ל�מר �למ�ד מה , ְְֲִִֵֵֵַַַֹֹ

תראה ע�ה �ה�יב�: עד לאו. א� א�ה ��אל� ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָא�

�� ���צא כז)וג�'. ה'(במדבר אל מ�ה "ויד�ר : ְְֵֵֶֶַַַֹ

ה�יב�: לכלֿ��ר". הר�חת אלהי ה' יפקד ְְֱִִֵֵֵָָָָֹֹֹֹלאמר

�� ���צא ל�". ג)"קח �עת(דברי� ה' אל "ואתח�� : ְְֵֵֶֶַַַַָָ

"רבֿל�": ה�יב�: לאמר". dÏההוא ‡� ‡Ù¯. ִִֵֵַַָֹ¿»»»
יהי� ��א �תפ�ה? מ�ה הארי� לא מה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹמ�ני

ע�מד וה�א �צרה ע�מדת אח�ת� א�מרי�: ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָי�ראל

י�ראל: יאמר� ��א אחר: (�בר �תפ�ה! ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�מר�ה

��בילנ� אבל �תפ�ה, מארי� ה�א אח�ת� ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַָָ��ביל

�תפ�ה): מארי� È¯˜(È„)אינ� ˜¯È ‰È·‡Â ְֲִִִֵַָ¿»ƒ»»…»«
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ימי�, �בעת כ"ה)��ל� י"ד(ב"ק ל�כינה וחמר קל ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

א� לפיכ� ��ד��, להי�ת ה�י� מ� ל�א ��� א�א ְְִִִִֶַַַַַָָָָי��;

ימי�: �בעת ��גר ÛÒ‡z�נזיפתי ¯Á‡Â.א�מר ְְִִִִִִֵַָָָ¿««≈»≈ֵ

�� על �מצרעי� האמ�ר�ת "האסיפ�ת" �ל ְֲֲֲִִִִֵַָָָָֹאני:

נאס� � נר�א �כ�ה�א ל�חנה, מח�� מ��ח ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָ�ְֶ�ה�א

הכנסה: ל��� אסיפה �� �ת�ב ה�חנה, ְְֲֲִֶֶַַַָָָָאל

(ÂË)ÚÒ� ‡Ï ÌÚ‰Â.(ט ל�(סוטה חלק ה�ב�ד זה ¿»»…»«ֶַַָָָ

למ�ה ��תע�בה אחת �עה ��ביל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה�ק��

��אמר ליא�ר, ב)��ה�ל� אחת�(שמות "ו�ת�ב : ְֶ�ְְֱֲֵֶֶַַַַַַֹ

וג�'": טזמרחק תורה ְֵָֹ
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א� �אל�תיו יע�ה א� לה�יב� ְֲֲִִִֵֶַַַָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

�� ���צא ו)לאו. ה'(שמות לפני מ�ה "ויד�ר : ְְִֵֵֵֶַַַָֹ

וג�'" ה�יבני(ספרי)לאמר לאמר? ל�מר �למ�ד מה , ְְֲִִֵֵֵַַַֹֹ

תראה ע�ה �ה�יב�: עד לאו. א� א�ה ��אל� ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָא�

�� ���צא כז)וג�'. ה'(במדבר אל מ�ה "ויד�ר : ְְֵֵֶֶַַַֹ

ה�יב�: לכלֿ��ר". הר�חת אלהי ה' יפקד ְְֱִִֵֵֵָָָָֹֹֹֹלאמר
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"רבֿל�": ה�יב�: לאמר". dÏההוא ‡� ‡Ù¯. ִִֵֵַַָֹ¿»»»
יהי� ��א �תפ�ה? מ�ה הארי� לא מה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹמ�ני

ע�מד וה�א �צרה ע�מדת אח�ת� א�מרי�: ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָי�ראל

י�ראל: יאמר� ��א אחר: (�בר �תפ�ה! ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�מר�ה

��בילנ� אבל �תפ�ה, מארי� ה�א אח�ת� ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַָָ��ביל

�תפ�ה): מארי� È¯˜(È„)אינ� ˜¯È ‰È·‡Â ְֲִִִֵַָ¿»ƒ»»…»«
‰È�Ùa.הלא ז�עפ�ת, �ני� ל� הראה אביה וא� ¿»∆»ְְֲֲִִִֶָָָָָֹ

ימי�, �בעת כ"ה)��ל� י"ד(ב"ק ל�כינה וחמר קל ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

א� לפיכ� ��ד��, להי�ת ה�י� מ� ל�א ��� א�א ְְִִִִֶַַַַַָָָָי��;

ימי�: �בעת ��גר ÛÒ‡z�נזיפתי ¯Á‡Â.א�מר ְְִִִִִִֵַָָָ¿««≈»≈ֵ

�� על �מצרעי� האמ�ר�ת "האסיפ�ת" �ל ְֲֲֲִִִִֵַָָָָֹאני:

נאס� � נר�א �כ�ה�א ל�חנה, מח�� מ��ח ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָ�ְֶ�ה�א

הכנסה: ל��� אסיפה �� �ת�ב ה�חנה, ְְֲֲִֶֶַַַָָָָאל

(ÂË)ÚÒ� ‡Ï ÌÚ‰Â.(ט ל�(סוטה חלק ה�ב�ד זה ¿»»…»«ֶַַָָָ

למ�ה ��תע�בה אחת �עה ��ביל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה�ק��

��אמר ליא�ר, ב)��ה�ל� אחת�(שמות "ו�ת�ב : ְֶ�ְְֱֲֵֶֶַַַַַַֹ

וג�'": טזמרחק תורה ְֵָֹ
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zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
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:äðàzãà:BúðMî øBòé-øLà Léàk éðøéréå éa øácä Càìnä áLiåáäî éìà øîàiå §¥¨«©¾̈¨©©§−̈©Ÿ¥´¦®©§¦¥¾¦§¦−£¤¥¬¦§¨«©´Ÿ¤¥©½¨¬

äàø äzàáéúëøîàéåéø÷äráLå dLàø-ìr dlâå dlk áäæ úøBðî äpäå éúéàø øîàå ©−̈Ÿ¤®¨«Ÿ©¿¨«Ÿ©¿¨¦´¦§¦¥´§©Á¨¨̧ª¹̈§ª¨´©ŸÀ̈§¦§¨³
:dLàø-ìr øLà úBøpì úB÷öeî äráLå äráL äéìr äéúøðâãçà äéìr íéúéæ íéðLe ¥«Ÿ¤̧¨¨¤½¨¦§¨³§¦§¨¸«¨½©¥−£¤¬©Ÿ¨«§©¬¦¥¦−¨¤®¨¤¨¸

:dìàîN-ìr ãçàå älbä ïéîéîãälà-äî øîàì éa øácä Càìnä-ìà øîàå ïràå ¦¦´©ª½̈§¤−̈©§Ÿ¨«¨©©¸¨«Ÿ©½¤©©§¨²©Ÿ¥¬¦−¥®Ÿ¨¥−¤
:éðãàä:éðãà àì øîàå älà änä-äî zrãé àBìä éìà øîàiå éa øácä Càìnä ïriå £Ÿ¦«©Â©Â©©©§º̈©Ÿ¥¬¦¸©´Ÿ¤¥©½£¬¨©−§¨¨¥´¨¥®¤¨«Ÿ©−¬Ÿ£Ÿ¦«

åéçeøa-íà ék çëá àìå ìéçá àì øîàì ìáaøæ-ìà ýåýé-øác äæ øîàì éìà øîàiå ïriå©©¹©©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿµ¤§©§Ÿ̈½¤§ª¨¤−¥®Ÿ³Ÿ§©̧¦¸§´Ÿ§½Ÿ©¦´¦§¦½
:úBàáö ýåýé øîàæöBäå øLéîì ìáaøæ éðôì ìBãbä-øä äzà-éîäLàøä ïáàä-úà àé ¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦«©¨¯©©¨²¦§¥¬§ª¨¤−§¦®Ÿ§¦¸¤¨¤´¤¨«Ÿ½̈

:dì ïç ïç úBàLz§ª¾¥¬¥−¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמי

äàø äzàáéúëøîàéåéø÷äráLå dLàø-ìr dlâå dlk áäæ úøBðî äpäå éúéàø øîàå ©−̈Ÿ¤®¨«Ÿ©¿¨«Ÿ©¿¨¦´¦§¦¥´§©Á¨¨̧ª¹̈§ª¨´©ŸÀ̈§¦§¨³
:dLàø-ìr øLà úBøpì úB÷öeî äráLå äráL äéìr äéúøðâãçà äéìr íéúéæ íéðLe ¥«Ÿ¤̧¨¨¤½¨¦§¨³§¦§¨¸«¨½©¥−£¤¬©Ÿ¨«§©¬¦¥¦−¨¤®¨¤¨¸

:dìàîN-ìr ãçàå älbä ïéîéîãälà-äî øîàì éa øácä Càìnä-ìà øîàå ïràå ¦¦´©ª½̈§¤−̈©§Ÿ¨«¨©©¸¨«Ÿ©½¤©©§¨²©Ÿ¥¬¦−¥®Ÿ¨¥−¤
:éðãàä:éðãà àì øîàå älà änä-äî zrãé àBìä éìà øîàiå éa øácä Càìnä ïriå £Ÿ¦«©Â©Â©©©§º̈©Ÿ¥¬¦¸©´Ÿ¤¥©½£¬¨©−§¨¨¥´¨¥®¤¨«Ÿ©−¬Ÿ£Ÿ¦«

åéçeøa-íà ék çëá àìå ìéçá àì øîàì ìáaøæ-ìà ýåýé-øác äæ øîàì éìà øîàiå ïriå©©¹©©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿµ¤§©§Ÿ̈½¤§ª¨¤−¥®Ÿ³Ÿ§©̧¦¸§´Ÿ§½Ÿ©¦´¦§¦½
:úBàáö ýåýé øîàæöBäå øLéîì ìáaøæ éðôì ìBãbä-øä äzà-éîäLàøä ïáàä-úà àé ¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦«©¨¯©©¨²¦§¥¬§ª¨¤−§¦®Ÿ§¦¸¤¨¤´¤¨«Ÿ½̈

:dì ïç ïç úBàLz§ª¾¥¬¥−¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך (בכל העולם - נשא) בערים שונות בעולם קמי
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ק)

חיפה (ק)

ירושלים (ק)

תל אביב (ק)

אוסטריה וינה (ק)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ק)

אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

אוק. ז'יטומיר (ק)

אוקראינה קייב (ק)

אוקראינה דונייצק (ק)

איטליה מילאנו (ק)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)

ארה"ב מיאמי (ק)

ארה"ב ניו הייבן (ק)

ארה"ב שיקאגו (ק)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ק)

בלגיה בריסל (ק)

בלרוס ליובאוויטש (ק)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ק)

בריטניה מנצ'סטר (ק)

גרמניה ברלין (ק)

גרמניה פרנקפורט (ק)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ק)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ק)

21:38מולדובה קישינב (ק)

20:27

20:24

20:28

20:24

21:22

20:12

21:21

19:41

19:44

22:20

22:16

22:55

22:26

17:51

18:04

22:26

23:02

23:05

18:44

21:15

21:13

20:49

20:46

21:01

21:58

21:15

21:15

19:03

18:31

18:50

22:06

21:10

21:54

21:58

21:23

21:29

17:51

21:46

19:28

20:40

19:29

19:07

19:19

20:30

19:18

20:22

18:55

18:58

21:18

21:10

21:19

20:59

17:02

17:14

21:14

21:37

21:38

17:59

20:10

20:06

19:55

19:48

20:05

20:52

20:10

20:10

20:15

18:11

17:34

18:06

20:54

20:10

20:51

20:56

20:23

20:31

16:54

20:31 08:19 08:20

05:28 05:29

05:08 05:12

05:32 05:33

05:28 05:29

05:33 05:34

05:59 06:01

04:29 04:32

04:44 04:48

05:53 05:53

05:58 05:58

05:12 05:16

04:42 04:47

04:38 04:43

04:40 04:45

06:23 06:20

05:27 05:31

06:38 06:36

04:17 04:22

05:26 05:30

06:46 06:44

05:10 05:13

05:17 05:19

06:26 06:27

05:37 05:39

06:17 06:18

05:52 05:54

05:22 05:24

05:21 05:23

05:37 05:39

08:58 08:54

07:52 07:49

06:01 06:00

05:32 05:35

04:27 04:30

04:44 04:48

04:54 04:58

04:37 04:40

05:02 05:06

07:26 07:22

04:51 04:54

08:31 08:33

08:31 08:31

08:30 08:30

08:29 08:30

08:32 08:32

09:07 09:08

07:42 07:43

08:09 08:11

08:39 08:39

08:43 08:43

08:45 08:47

08:20 08:22

08:20 08:22

08:17 08:18

08:34 08:32

08:02 08:05

08:48 08:47

09:00 09:02

08:59 09:01

09:08 09:06

08:27 08:28

08:29 08:30

09:18 09:18

08:41 08:41

09:15 09:15

09:08 09:09

08:34 08:35

08:34 08:35

08:47 08:47

10:48 10:46

09:48 09:45

08:35 08:34

08:53 08:54

07:53 07:55

08:17 08:18

08:25 08:26

08:04 08:05

08:25 08:26

09:18 09:16

בהעלותך (בכל 
העולם - נשא)

09:04 09:05

09:04 09:04

09:01 09:01

09:01 09:02

09:04 09:04

09:40 09:40

08:14 08:15

08:41 08:43

09:11 09:11

09:16 09:15

09:16 09:18

08:52 08:54

08:51 08:53

08:48 08:50

09:05 09:03

09:32 09:33

09:20 09:18

08:34 08:36

09:32 09:34

09:36 09:35

08:58 08:59

09:02 09:02

09:51 09:51

09:12 09:13

09:47 09:47

09:39 09:40

09:06 09:07

09:06 09:07

09:19 09:20

11:19 11:16

10:20 10:18

09:05 09:04

09:25 09:26

08:25 08:26

08:48 08:50

08:57 08:59

08:36 08:37

08:57 08:58

09:50 09:48

08:50 08:51

10:24 10:24

10:16 10:16

10:13 10:13

10:14 10:14

10:16 10:16

10:54 10:54

09:30 09:31

10:02 10:02

10:19 10:18

10:23 10:22

10:39 10:40

10:16 10:17

10:17 10:18

10:12 10:13

10:01 09:59

10:35 10:33

10:15 10:13

10:01 10:02

10:55 10:56

10:55 10:56

10:15 10:15

10:18 10:18

11:00 11:00

10:26 10:25

10:58 10:58

10:57 10:57

10:23 10:23

10:22 10:22

10:35 10:35

12:07 12:05

11:11 11:09

10:08 10:07

10:44 10:44

09:46 09:47

10:11 10:12

10:20 10:20

09:57 09:57

10:17 10:17

10:40 10:38

10:11 10:12

21:07

21:18 21:14

21:34 21:29

20:14 20:11

20:15 20:11

20:17 20:13

20:13 20:10

20:08 20:03

21:17 21:12

19:37 19:35

22:23 22:15

19:40 19:38

22:16 22:10

22:12 22:05

22:00 21:53

17:44 17:44

17:56 17:57

22:22 22:14

22:37 22:30

22:38 22:31

18:40 18:39

21:00 20:56

20:56 20:51

20:38 20:35

20:34 20:31

20:49 20:46

21:43 21:38

20:59 20:55

21:00 20:55

21:03 20:59

18:59 19:00

18:19 18:20

18:46 18:45

21:47 21:41

21:06 21:00

21:50 21:43

21:54 21:48

21:18 21:12

21:25 21:19

17:39 17:41

21:33 21:27

20:59 20:54

19:48 19:44

19:48 19:45

19:50 19:46

19:46 19:43

20:48 20:45

19:37 19:32

20:41 20:36

19:13 19:11

19:17 19:14

21:37 21:31

21:29 21:22

21:38 21:31

21:18 21:12

17:20 17:20

17:32 17:33

21:33 21:26

21:56 21:50

21:57 21:51

18:17 18:17

20:29 20:24

20:25 20:20

20:13 20:11

20:07 20:03

20:23 20:20

21:11 21:06

20:28 20:24

20:29 20:25

20:33 20:29

18:30 18:32

17:52 17:53

18:24 18:23

21:12 21:08

20:29 20:24

21:10 21:04

21:15 21:09

20:41 20:35

20:50 20:45

17:12 17:14

20:56 20:51

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)
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שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

נשא

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך (בכל העולם - נשא) בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ק)

קנדה מונטריאול (ק)

קפריסין לרנקה (ק)

רוסיה מוסקבה (ק)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ק)

שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

נשא

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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