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� מאתי� ה��לימה ה���יה�צוה ְְִִִִַַַַַָָָ
לאחר� ולא �י�מ� �כיר �כר ל��� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹ��צט�ינ�
ת�� "�י�מ� יתע�ה: אמר� וה�א אחר, ְְְְְִִֵֵֶַַָלי��

eh)�כר�" ,ck mixac)כיר� ��הא ז�, מצוה ודי� . ְְְְְִִִֵֶָָ
�לֿה���, ��בה לילה ��כיר �לֿה�ילה ��בה ְְְִֶֶַַַַָָָָי��

לאֿתע�ה �מצות �אבאר �כבר(glx)�מ� . ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֹ
מ ט' �פרק ��למ�ת ז� מצוה �יני (aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ

�כלֿ�כיר,(iw:)מציעא ח�בה ��� נת�אר ו�� , ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
�זמ��. לפרע ע�ה �מצות י�ראל, �י� ��י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹ�י�

� הרל"ח מ�ע��קה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
"לאֿתלי� אמר�: וה�א �כר�, �מ�אחר ְְְְִִִֵַָָָָֹ�כיר

עדֿ�קר" א�� �כיר bi)�ע�ת ,hi `xwie)ה�� . ְ�ְִִֶֶַַַָֹ
��בה �ה�א י�� �כיר ה�א א� אמ�רי�? ְְֲִִִִֶֶָ�ברי�
�כיר ה�א וא� "עדֿ�קר"; ��אמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ�לֿה�ילה,
��קע ��א וכלֿה��� �לֿה�ילה ��בה � ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמר�: וה�א �כר�, ק�ל ���בר א�א ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהח�ה
ה�מ�" עליו ולאֿתב�א �כר� ת�� ְְְִֵֶֶַָָָָֹ"�י�מ�

(eh ,ck mixac)ה��נה h�ל��� wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`i dpynכיר�� �לֿה�ילה ��בה י�� "�כיר :ְְְִִֶַַָָ

א�א מצות, ��י א�� ואי� �לֿה���". ��בה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלילה
�י� לה�לי� לאוי� �ני �� �בא� היא, אחת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמצוה

ה�א מתי ידענ� א�� לאוי� ���ני וה�א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָה�צוה,
ט' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ה�ב�ה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמ�

ו�� מציעא, מיחד(iw`:)מ�בא ��ה נת�אר ְְְְִִִֵֶֶָָָָָ�ָ
ע�בר � �כר� אחר �א� �לבד, י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ��כיר
�ע�ה עליו ע�בר � ��י �כיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ�לאֿתע�ה:

�כר�". ת�� "�י�מ� אמר�: ְְְְִֵָָוה�א

ניס�) (כ"ב ראשו� יו�

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הר"א ה�כירה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

א�ת� א� �� �ע�בד מ�ֿה�בר עב�דת� ��עת ְֲִִִֵֵֶַַָָָא�כל
תבא "�י יתע�ה: אמר� וה�א ל�רקע, מח�ר ְְְְִִֶַַַַָָָֹ�ְַָָה�בר
רע� �קמת תבא �י וג�': ענבי� ואכל� רע� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�כר�

�יד�" מלילת ekÎdk)וקטפ� ,bk mixac)כבר� . ְְְְְִֶַָָָָֹ
�גמרא �ס�קי�(ft.)מציעא(aa`)נת�אר ���ני , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

�מר ��עת �מח�ר א�כל �אד� למדנ� ְְִַַָ�ְְֵֵֶַַָָָא��
�לי ה�ס�קי� אחד לנ� יס�יק ו��א ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹמלאכה,

לעיל ��ארנ� �ר� על nw)האחר, dyr zevn)על ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ
zcnlp)אמר� dpi` ef devny xda zyxt `xtq)עד' ְַָָ

ז� ה�ה �מענ�'. לא לאו וא� �ת�בי�, �ני ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ��אמר�
א��, �ס�קי� מ�ני ה�ג �ענינ� ע�ה ְְִִֵֵַ�ְְֲִִֵֶַָָמצות
�בפר�� מ�ֿהמח�ר, לאכל ל�כיר ��ר�ה ְֵָ�ְְֱִִֶֶַַָֹ�ְֶַ�ל�מר:

a)אמר� dpyn f wxt `rivn `aa)��וא" :,oilretd) ְְֵָ
(dceard zray�נת�אר �כבר מ�ֿה��רה". ְְְֲִִִַָָָא�כלי�

מ ז' �פרק ז� מצוה מציעא.(aa`)�יני ְְְִִִִֵֶֶָָ

�
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח"י לחדש סיון.

נעם לי לקרות בו אשר עלתה בידו לסדר קביעות לימוד דא"ח בביהכ"נ נוסח אר"י, וכבר התחילו 

בזה בש"ק פ' בהעלותך.

אלו  הנרות  את  בהעלותך  הסדרה  וכהוראת  ומוצלחת  טובה  בשעה  ההתחלה  שתהי'  רצון  ויהי 

נשמות ישראל כמבואר בלקו"ת וכהוראת חז"ל עד שתהא שלהבת עולה מאלי' וק"ל,

ובודאי שעי"ז יתוסף גם בו חשק והתמדה בלימוד לעצמו הן בלימוד הנגלה והן בחסידות, ואין לך 

דבר העומד בפני הרצון ובפרט כשישתדל להשפיע גם על חבריו שיוסיפו בהתמדה ושקידה בת"ת.

אצלם  ויברר  במחנו  נמצאים  אנ"ש  מרבני  כמה  הרי  אנ"ש,  ומנהג  לדינים  בהנוגע  ששואל  במה 

שאלותיו.

ולפעמים  זו  בדרגא  הוא  שלפעמים  בזה  בדא"ח  במש"כ   - )הכלים(  התיקון  שורש  ע"ד  בהערתו 

בבי"ע  או  באצי'  לאחה"צ,  או  לפני הצמצום  מדובר:  "מקום"  באיזה  תלוי  שזהו  מובן   - בדרגא אחרת 

וכו'.

בברכה להצלחה בתורה עבודה וגמ"ח שבזה עבודת התפלה כמבואר בכ"מ,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

(oqip a"k) oey`x mei ,ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

קודש ,שבת

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� מאתי� ה��לימה ה���יה�צוה ְְִִִִַַַַַָָָ
לאחר� ולא �י�מ� �כיר �כר ל��� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹ��צט�ינ�
ת�� "�י�מ� יתע�ה: אמר� וה�א אחר, ְְְְְִִֵֵֶַַָלי��

eh)�כר�" ,ck mixac)כיר� ��הא ז�, מצוה ודי� . ְְְְְִִִֵֶָָ
�לֿה���, ��בה לילה ��כיר �לֿה�ילה ��בה ְְְִֶֶַַַַָָָָי��

לאֿתע�ה �מצות �אבאר �כבר(glx)�מ� . ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֹ
מ ט' �פרק ��למ�ת ז� מצוה �יני (aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ

�כלֿ�כיר,(iw:)מציעא ח�בה ��� נת�אר ו�� , ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
�זמ��. לפרע ע�ה �מצות י�ראל, �י� ��י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹ�י�

� הרל"ח מ�ע��קה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
"לאֿתלי� אמר�: וה�א �כר�, �מ�אחר ְְְְִִִֵַָָָָֹ�כיר

עדֿ�קר" א�� �כיר bi)�ע�ת ,hi `xwie)ה�� . ְ�ְִִֶֶַַַָֹ
��בה �ה�א י�� �כיר ה�א א� אמ�רי�? ְְֲִִִִֶֶָ�ברי�
�כיר ה�א וא� "עדֿ�קר"; ��אמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ�לֿה�ילה,
��קע ��א וכלֿה��� �לֿה�ילה ��בה � ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמר�: וה�א �כר�, ק�ל ���בר א�א ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהח�ה
ה�מ�" עליו ולאֿתב�א �כר� ת�� ְְְִֵֶֶַָָָָֹ"�י�מ�

(eh ,ck mixac)ה��נה h�ל��� wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`i dpynכיר�� �לֿה�ילה ��בה י�� "�כיר :ְְְִִֶַַָָ

א�א מצות, ��י א�� ואי� �לֿה���". ��בה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלילה
�י� לה�לי� לאוי� �ני �� �בא� היא, אחת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמצוה

ה�א מתי ידענ� א�� לאוי� ���ני וה�א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָה�צוה,
ט' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ה�ב�ה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמ�

ו�� מציעא, מיחד(iw`:)מ�בא ��ה נת�אר ְְְְִִִֵֶֶָָָָָ�ָ
ע�בר � �כר� אחר �א� �לבד, י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ��כיר
�ע�ה עליו ע�בר � ��י �כיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ�לאֿתע�ה:

�כר�". ת�� "�י�מ� אמר�: ְְְְִֵָָוה�א

ניס�) (כ"ב ראשו� יו�

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הר"א ה�כירה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

א�ת� א� �� �ע�בד מ�ֿה�בר עב�דת� ��עת ְֲִִִֵֵֶַַָָָא�כל
תבא "�י יתע�ה: אמר� וה�א ל�רקע, מח�ר ְְְְִִֶַַַַָָָֹ�ְַָָה�בר
רע� �קמת תבא �י וג�': ענבי� ואכל� רע� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�כר�

�יד�" מלילת ekÎdk)וקטפ� ,bk mixac)כבר� . ְְְְְִֶַָָָָֹ
�גמרא �ס�קי�(ft.)מציעא(aa`)נת�אר ���ני , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

�מר ��עת �מח�ר א�כל �אד� למדנ� ְְִַַָ�ְְֵֵֶַַָָָא��
�לי ה�ס�קי� אחד לנ� יס�יק ו��א ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹמלאכה,

לעיל ��ארנ� �ר� על nw)האחר, dyr zevn)על ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ
zcnlp)אמר� dpi` ef devny xda zyxt `xtq)עד' ְַָָ

ז� ה�ה �מענ�'. לא לאו וא� �ת�בי�, �ני ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ��אמר�
א��, �ס�קי� מ�ני ה�ג �ענינ� ע�ה ְְִִֵֵַ�ְְֲִִֵֶַָָמצות
�בפר�� מ�ֿהמח�ר, לאכל ל�כיר ��ר�ה ְֵָ�ְְֱִִֶֶַַָֹ�ְֶַ�ל�מר:

a)אמר� dpyn f wxt `rivn `aa)��וא" :,oilretd) ְְֵָ
(dceard zray�נת�אר �כבר מ�ֿה��רה". ְְְֲִִִַָָָא�כלי�

מ ז' �פרק ז� מצוה מציעא.(aa`)�יני ְְְִִִִֵֶֶָָ

�
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‰Á�Âושפט גו' הוי' ויראת דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח הוי' רוח עליו
גו' דלי� רוח1בצדק ובינה חכמה רוח הוי', (רוח אלו עניני� כל עליו שישרו דע"י ,

צדק משפט שלו המשפט יהי' עי"ז וגו'), וגבורה השייכות2עצה דלכאורה, להבי�, וצרי� .
כתיב שבמשיח ומכיו� שכל, ע"פ במשפט דוקא הוא ובינה לחכמה צדק והריחו3דמשפט

הוא, והעני� ובינה. חכמה רוח ריח) (שע"פ זה למשפט נוגע מה ודאי�, דמורח הוי' ביראת
הנמשכי� הפרטי� ה� וגו' ובינה חכמה ורוח אלקות, המשכת כללי, עני� הוא הוי' דרוח

הוי' דרוח החכמה4מהכלל כי גו', בצדק לושפט ובינה חכמה דרוח השייכות וזוהי .

למשפט רק (לא ושייכי� יותר, נעלה באופ� ה� הוי', דרוח מהכלל נמשכי� כשה� והבינה,
ודאי�. מורח ריח, שע"פ למשפט ג� אלא) שכל שע"פ

שארז"לÔ·ÂÈÂב) מה בהקדי� עד5זה מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה למעלה א"ס אור
בזה הדיוק וידוע תכלית. ומטה6אי� מעלה (ג� ומטה דמעלה העני� הרי ,

כו'.7ברוחניות ולמטה כו' למעלה שהוא (בל"ג) בא"ס לומר שיי� ואי� גבול, הוא (

דאוא"ס והפירוש בא"ס) (ולא בעולמות הוא ומטה מעלה שעני� אפ"ל הי' ולכאורה
למעלה העולמות, שבכל הדרגות בכל (ומתפשט) נמצא שהוא הוא כו' ולמטה כו' למעלה
מיני' פנוי אתר לית הול"ל עפ"ז אבל תכלית. אי� עד מטה ולמטה ק� אי� עד 8מעלה

כו' ולמטה כו' למעלה ולא מהר"ש9(וכיו"ב), אדמו"ר והנה וכו'. עניני� לשני שמחלק ,

יש10מבאר תכלית) אי� עד ולמטה ק� אי� עד למעלה (דאוא"ס זה עני� להבי� שבכדי ,

ובי"ע אצילות עני� תחלה בתקו"ז11להקדי� כדאיתא הוא לבי"ע אצילות בי� דהחילוק .

אליהו פתח דמכסיי�12בהמאמר לבושי� לגבי גופי� דאתקריאו לו� תקינת גופי� וכמה
דבי"ע הע"ס (ג� ובי"ע גופי�, ה� דאצילות שע"ס דאצילות13עליהו�, להע"ס לבושי� ה� (

אחרו� לקראת שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

תשמ"ח. פסח רצאשל ע' ח"ב מלוקט בסה"מ ).l"end(נדפס

כ"ק כתב – בשעתה שנרשמה ההנחה כותרת על (**

" שליט"א: v"vdאדמו"ר w"izkb) f"kxz q"eq oiix y"xd lkiaa©

zwcv .z"xt `a .`i y"w a"n` .e"qxz jleie .(bpiw`R lkiaa

zewlzqdc jynd .(zeny g"ez) epefxtש"פ שיחת (וראה "

ואיל�)). 253 ע' חי"א (תו"מ סי"ח אייר מבה"ח קדושי�

פסח.)1 של אחרו� הפטורת – בֿד יא, ישעי'

"וכולהו)2 ב קג, זח"א וראה ש�. לישעי' מפרשי� ראה

משיחא מלכא על לאשראה דכתיבoibaזמיני� עלמא למיד�

וגו'". דלי� בצדק ושפט

ב.)3 צג, סנהדרי� ג. ש�, ישעי'

ונחה)4 ד"ה וראה ש�. סנהדרי� – ונחה ד"ה פרש"י ראה

קסג). ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז

ב).)5 מ, – יט תיקו� ש� (וראה נז תיקו� סו� תקו"ז ראה

(השלמה ד כר� הערכי�ֿחב"ד ספר וראה סע"ג. לד, יתרו ז"ח

ס"ח. ש� סק"ו. ס"ז (ד) אוא"ס ער� ג) .p"yeלכר�

בתחלתו.)6 11 שבהערה כו' שארז"ל העני� להבי� ד"ה ראה

ועוד. קסה. ע' תרס"ו המש�

ה"ו.)7 פ"ב יסוה"ת הל' רמב"� ראה

סע"ב).)8 (צא, נז תקו� התקו"ז ל' ע"ד

ש�.)9 תרס"ו המש� ראה

כו')10 למעלה הוא ב"ה שאוא"ס העני� להבי� בד"ה

ג� (וראה ואיל� תכד ע' תרכ"ז סה"מ – תרכ"ז כו' ולמטה

שפתי אד' ד"ה ג� וראה קמב). ע' עניני� באוה"ת זה מאמר

(סה"מ ותרכ"ז ואיל�) שיט ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו תפתח

ואיל�). תלו ס"ע תרכ"ז

(נדפס)11 להצ"צ כו' שארז"ל העני� להבי� ד"ה ג� ראה

להקדי� ד"יש שש�, אלא בתחלתו. ואיל�) קי ע' עניני� באוה"ת

ובי"ע),ipyביאור (אצילות ולבושי� דגופי� [העני� עניני�"

ד]. סעי� לקמ� ראה – אור" בלשו� המקובלי�.. שקראו ו"הטע�

א).)12 (יז, בהקדמה תקו"ז

קי.)13 ע' ש� אוה"ת

  מפתח  כללי

  ב    ...................................................................................  ח"ק ז"קלי� מזמורי תה  )א

 ה    ..............................................  ד"תשי'ה, אחרו� של פסח 'ונחה עליו רוח הויה "ד מאמר  )ב
 אי    ..............................................................................................  ד"יתש'ה פסח לש ו�אחריחת ש  )ג
 גכ    ..........................................................................  )ק"בלה( חג הפסח לקוטי שיחות  )ד
 וכ    ..............................  השבתת חיה רעה מ� האר� גאולה ומשיח עניניחידושי� וביאורי� ב  )ה
 ל    .........................................  ב ניס�"כ –ז "תאריכי� יל )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ו
 זל    .........................................................   ב ניס�"כ –ז "לתאריכי� י "יו� יו�ה"לוח   )ז
 לט    ...............................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ח

 ):קאפח(פ נוסח כתבי יד תימ� מדוייקי� "ע –� "שיעורי רמב       
 אמ    .........................................................  ב ניס�"כ –ז "לתאריכי� י פרקי� ליו�' ג –  )ט
 זנ    ........................................................ ב ניס�"כ –ז "לתאריכי� י פרק אחד ליו� –  )י

 גס    ...........................................................  ב ניס�"כ –ז "לתאריכי� י ותצוספר המ –  )יא
 זס    ...................................................................................................  מסכת סוטה   )יב
 וס    ..............  בהוצאת מכו� המאור" ס לובלי�"ש"של " ירוש הבהירפ"מתו� ביאורי� למסכת סוטה   )יג
 צב    ...................................................................  א פרק ו�דברי הימי� –יהושע פרק ז נביאי� וכתובי�   )יד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 וצ    ..................................................................ר הזק�"אדמו � שולח� ערו� הלכות שבת  )טו
 זצ    ..............................................................  ר הזק�"אדמו �  תפילי� שולח� ערו� הלכות  )טז
 חצ    ..............................................  ר הזק�"ואדמ � ששת ימי�ה "ד �  מבוארתורה לקוטי   )יז
 טצ    ....................................................................  ר האמצעי"אדמו � קונטרסי�מאמרי�   )יח
 ק    ..................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו � ותצוספר המ –תי� צו� מדר  )יט
 קא    ................................................................  ש"ר מוהר"אדמו � א"תרל והחרי�המש�   )כ

 קב    ...........................................................................  ב"ר מוהרש"אדמו �  קונטרס ומעי�  )כא
 גק    ..............................................................  צ''ר מוהריי''אדמו �  ב"המאמרי� תרצספר   )כב
 דק    .........................................................................  צ''ר מוהריי''דמוא �  בורי�ילקוטי ד  )כג
 וק    .................................................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו –אגרות קודש   )כד
 

 קח    ...........................................   שביעי של פסחי ותרגו� אונקלוס לשבוע "רש, חומש  )כה
 יטק  .......................................................................  שביעי של פסחלוח זמני� לשבוע   )כו
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כו'.7ברוחניות ולמטה כו' למעלה שהוא (בל"ג) בא"ס לומר שיי� ואי� גבול, הוא (

דאוא"ס והפירוש בא"ס) (ולא בעולמות הוא ומטה מעלה שעני� אפ"ל הי' ולכאורה
למעלה העולמות, שבכל הדרגות בכל (ומתפשט) נמצא שהוא הוא כו' ולמטה כו' למעלה
מיני' פנוי אתר לית הול"ל עפ"ז אבל תכלית. אי� עד מטה ולמטה ק� אי� עד 8מעלה

כו' ולמטה כו' למעלה ולא מהר"ש9(וכיו"ב), אדמו"ר והנה וכו'. עניני� לשני שמחלק ,

יש10מבאר תכלית) אי� עד ולמטה ק� אי� עד למעלה (דאוא"ס זה עני� להבי� שבכדי ,

ובי"ע אצילות עני� תחלה בתקו"ז11להקדי� כדאיתא הוא לבי"ע אצילות בי� דהחילוק .

אליהו פתח דמכסיי�12בהמאמר לבושי� לגבי גופי� דאתקריאו לו� תקינת גופי� וכמה
דבי"ע הע"ס (ג� ובי"ע גופי�, ה� דאצילות שע"ס דאצילות13עליהו�, להע"ס לבושי� ה� (

אחרו� לקראת שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

תשמ"ח. פסח רצאשל ע' ח"ב מלוקט בסה"מ ).l"end(נדפס

כ"ק כתב – בשעתה שנרשמה ההנחה כותרת על (**

" שליט"א: v"vdאדמו"ר w"izkb) f"kxz q"eq oiix y"xd lkiaa©

zwcv .z"xt `a .`i y"w a"n` .e"qxz jleie .(bpiw`R lkiaa

zewlzqdc jynd .(zeny g"ez) epefxtש"פ שיחת (וראה "

ואיל�)). 253 ע' חי"א (תו"מ סי"ח אייר מבה"ח קדושי�

פסח.)1 של אחרו� הפטורת – בֿד יא, ישעי'

"וכולהו)2 ב קג, זח"א וראה ש�. לישעי' מפרשי� ראה

משיחא מלכא על לאשראה דכתיבoibaזמיני� עלמא למיד�

וגו'". דלי� בצדק ושפט

ב.)3 צג, סנהדרי� ג. ש�, ישעי'

ונחה)4 ד"ה וראה ש�. סנהדרי� – ונחה ד"ה פרש"י ראה

קסג). ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז

ב).)5 מ, – יט תיקו� ש� (וראה נז תיקו� סו� תקו"ז ראה

(השלמה ד כר� הערכי�ֿחב"ד ספר וראה סע"ג. לד, יתרו ז"ח

ס"ח. ש� סק"ו. ס"ז (ד) אוא"ס ער� ג) .p"yeלכר�

בתחלתו.)6 11 שבהערה כו' שארז"ל העני� להבי� ד"ה ראה

ועוד. קסה. ע' תרס"ו המש�

ה"ו.)7 פ"ב יסוה"ת הל' רמב"� ראה

סע"ב).)8 (צא, נז תקו� התקו"ז ל' ע"ד

ש�.)9 תרס"ו המש� ראה

כו')10 למעלה הוא ב"ה שאוא"ס העני� להבי� בד"ה

ג� (וראה ואיל� תכד ע' תרכ"ז סה"מ – תרכ"ז כו' ולמטה

שפתי אד' ד"ה ג� וראה קמב). ע' עניני� באוה"ת זה מאמר

(סה"מ ותרכ"ז ואיל�) שיט ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו תפתח

ואיל�). תלו ס"ע תרכ"ז

(נדפס)11 להצ"צ כו' שארז"ל העני� להבי� ד"ה ג� ראה

להקדי� ד"יש שש�, אלא בתחלתו. ואיל�) קי ע' עניני� באוה"ת

ובי"ע),ipyביאור (אצילות ולבושי� דגופי� [העני� עניני�"

ד]. סעי� לקמ� ראה – אור" בלשו� המקובלי�.. שקראו ו"הטע�

א).)12 (יז, בהקדמה תקו"ז

קי.)13 ע' ש� אוה"ת
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אליהו פתח בד"ה הזק� אדמו"ר ומבאר בה�. ומתכסות גופי�14שמתלבשות בי� דהחילוק ,
אחזה מבשרי באד�, שהוא כמו ללבוש גו� שבי� מהחילוק יוב� ובי"ע) (אצילות ולבושי�

(כמ"ש15אלוקה לנפש לבוש רק היותו ע� האד�, דגו� מיוחד16. הוא תלבישני), ובשר עור
דגו� העני� והנה האד�). מגו� (ג� מהאד� נפרדי� ה� הלבושי� משא"כ הנפש, ע�
נפש של ה"גו�" ה� ומדות דשכל מהנפש. שנמשכי� הרוחניי� בכחות ג� הוא ולבושי�
למעלה היא עצמה דהנפש והיינו, הנפש. של הלבושי� ה� ומעשה דיבור ומחשבה האד�,
היא בה� התלבשותה שע"י להנפש, לבושי� רק ה� והמדות והשכל ומדות, משכל ג�
ע� מיוחדי� ה� והמדות שהשכל אלא וכו'), לאהוב (להשכיל, פרטיות פעולות פועלת
ומדות (ששכל בזה והביאור נפרדי�. לבושי� ה� ומעשה דיבור המחשבה משא"כ הנפש,
המיוחד לבוש בי� דהחילוק נפרדי�), ה� ומעשה דיבור ומחשבה הנפש, ע� מיוחדי� ה�
א"א הגו�) (כמו המיוחד לבוש משא"כ לפושטו, אפשר הנפרד דלבוש הוא, הנפרד ללבוש
לבושי� ה� והמדות והשכל נפרדי� לבושי� ה� ומעשה דיבור שמחשבה וזהו לפושטו.

מלדבר לחשות ועת לדבר עת לפושט�, אפשר והמעשה הדיבור כי וג�17מיוחדי�, ,

יגיעה. שו� בלי אחרת במחשבה המחשבה להחלי� אפשר הרי בתמידות, שהיא המחשבה
ליגיעהמש צרי� אות�, לשנות בכדי הנפש, ע� מיוחדי� להיות� והמדות, השכל .18א"כ

טבע כפי ה� כי יגיעה), ע"י (ג� לשנות� שא"א ומדות בשכל עניני� דישנ� מזו, ויתירה
דוגמת19נפשו ה� בי"ע עולמות ג' כי לבושי�, ובי"ע גופי� נק' דאצילות שע"ס מה וזהו .

נפרדי�, לבושי� שה� מעשה] ועשי' דיבור, יצירה מחשבה, [בריאה ומעשה דיבור מחשבה
אוא"ס ע� מיוחדי� ה� ב"ה, אוא"ס לגבי ערו� באי� שה� היות ע� דאצילות, ע"ס משא"כ

חד וגרמוהי איהו בה�, היותו20שמתלבש שע� הגו� כמו להיות� גופי�, בש� נק' ולכ� ,
הנפש. ע� מיוחד הוא מ"מ הנפש לגבי ערו� באי�

בהקדי�Â‡È·Â¯ג) יוב� יותר, בעומק לבושי�) ובי"ע גופי� נק' דאצילות (שע"ס העני�
לפושטו אפשר א� רק לא הוא הנפרד ללבוש המיוחד לבוש שבי� דהחילוק
לעצמו. עני� שאינו הוא המיוחד לבוש דפירוש בענינ�. חלוקי� שה� ועיקר אלא לאו, או
שיש גופא זה הרי לפושטו, א"א שונות סיבות כשמצד ג� הנה לעצמו, עני� לו יש דכאשר
וכלי לבוש להיות הוא ענינו שכל הוא ה)מיוחד (לבוש ופירוש נפרד, הוא לעצמו עני� לו

בו שמתלבש ה�21לזה דהלבושי� שלו, להלבושי� האד� גו� שבי� החילוק עיקר וזהו .
הגו� משא"כ בתוכ�, המלובש האד� גו� על ומעלימי� מכסי� ה� ולכ� לעצמ�, מציאות
הנפש חיות על מעלי� אינו ולכ� בו, שמלובשת להנפש וכלי לבוש להיות הוא ענינו כל

חי שהוא ניכר דבהגו� בו, ממילא22המלובש נשמעי� הגו� שאברי זה על הטע� ג� וזהו .

נ"ע)14 (מהורש"ב) אדמו"ר הגהות וראה וירא. ר"פ תו"א

תשמ"א). (קה"ת, זה לד"ה

כו.)15 יט, איוב

יא.)16 י, ש�

לדבר.)17 ועת לחשות עת ז: ג, ובקהלת בדא"ח. בכ"מ כ"ה

תלח.)18 ע' וש� תכד. ע' תרכ"ז סה"מ קמג. ע' ש� אוה"ת

רג).)19 (ע' פק"ה ח"א תער"ב המש� בארוכה ראה

ובכ"מ.)20 פ"ב. אבי"ע) סדר (שער מז שער ע"ח

הוא)21 שהגו� דזה רא), (ע' פק"ד ש� תער"ב המש� ראה

ולהחליפו", לפושטו "שא"א זה מצד רק (לא הוא המיוחד" "לבוש

הנפש". אור התגלות להיות הוא הגו� עני� ש"כל זה מצד אלא)

מפני)22 חי.. שהוא בהגו� ונגלה נראה תנועה בלי "שג�
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צרי� הרצו� אי� הגו� דאברי פעולה איזו שתהי' הנפש ברצו� דכשעולה הנפש, לרצו�
ממילא כ� בה� שנעשה אלא כ� שיעשו האברי� על הגו�23לצוות של ענינו שכל מכיו� כי , ַ

דממילא באופ� היא בהגו� הנפש (רצו�) פעולת לכ� (כנ"ל), להנפש כלי להיות .24הוא

שביניה� החילוק דעיקר ומעשה, דיבור למחשבה ומדות שכל שבי� בהחילוק הוא ועד"ז
היא שבה� והמדות השכל (והתלבשות לעצמ� מציאות ה� ומעשה דיבור שמחשבה הוא,
משא"כ בה�, שמלובשי� והמדות השכל על מעלימי� ה� ולכ� מציאות�), על נוס� דבר
שהנפש בגילוי בה� ונרגש בה�, שמתלבשת להנפש כלי� שה� הוא ענינ� והמדות השכל

וכו') החסד כח ע"י מתחסדת השכל, כח ע"י משכלת (שהנפש יד� על ועפ"ז19פועלת .
דע"ס הכלי� (ג� בי"ע כי לבושי�, ובי"ע גופי� נק' דאצילות שע"ס מה יותר בעומק יוב�

אלקות. ה� הכלי�) (ג� דאצילות ע"ס משא"כ יש, ה� דבי"ע)

הואÂ‰�‰ד) נפרדי�, ה� ובי"ע אלקות הוא שאצילות לבי"ע, אצילות שבי� הנ"ל חילוק
היא בי"ע והתהוות אור מבחי' היא האצילות דהתהוות התהוות�. שרש מצד ג�

הוא והעני� כח. (דלשו�25מבחי' שפע בש� אלקות המשכת נק' המחקר שבספרי ידוע דהנה ,
מי� שפעת כמו גשמי דבר על ה� נופל שכל),26שפע השפעת כמו רוחני דבר על וג� ,

שפע בלשו� אלקות להמשכת שכינו החוקרי� של דטעמ� אור. לשו� נאמר הקבלה ובספרי
בש� אלקות להמשכת כינו ולכ� הנשפע, הדבר את מתאר אינו שפע שהש� מפני הוא
להמשכת קראו שהמקובלי� זה על ומהטעמי� מוגבל. ציור ית' בו לתאר שלא בכדי שפע

במקורו תמיד דבוק הוא אור כי תואר, הוא שאור א� אור, בש� בטל27אלקות וכשנפרד
יש שנשפעו שהמי� מי� שפע כמו ממקורו, שנפרד אחרי ג� קיו� לו יש שפע (משא"כ
להתלמיד הנשפע דהשכל שכל, בשפע הוא וכמו"כ מהמעי�, שנפרדו לאחרי ג� קיו� לה�
להורות אור בש� אלקות להמשכת קראו ולכ� מהרב), שנפרד לאחרי ג� קיו� לו יש

מ"ש להבי� צרי� לפ"ז א� ית'. בו תמיד דבוקה ואת28שההמשכה השמי� את עשית אתה
ז (מעט) להתקיי� יכול כח ג� והרי הגדול, בכח� כחהאר� וכמו ממקורו, כשנפרד ג� מ�

האלקי שהחיות ומכיו� היד, מכח נפרד הוא ונושאו בהאב� שנמש� שהכח הזריקה,
והביאור הגדול. בכח� אומרו מהו במקורו, תמיד דבוק הוא הנבראי� את ומחי' שמהווה
צמצו� להיות צרי� הי' נפרד, ודבר יש בבחי' יהיו והאר�) (השמי� שהנבראי� דבכדי בזה,
שבאמת דהג� ממקורו. נבדל שהוא כח, של באופ� שיהי' אות�, שמהווה האלקי בהאור
אינ� הנבראי� אפילו [שהרי במקורו תמיד דבוק הוא הנבראי� את שמהווה הכח ג�

אות� שמהווה האלקי מהכח תמיד ומתחדשי� לעצמ� האלקי29מציאות שהכח ומכ"ש ,
במקורו תמיד דבוק הוא אות� נבדל30שמהווה שהוא נראה הוא הנבראי� לגבי מ"מ, ,[

רב). ע' – פק"ה ש� תער"ב (המש� המיוחד" לבוש שהוא

רפכ"ג.)23 תניא

קיג.)24 ס"ע עניני� אוה"ת וירא. ר"פ תו"א ראה

קי)25 ע' עניני� אוה"ת ראה זה), סעי� (בכל לקמ� בהבא

ואיל�.

לד.)26 לח, יא. כב, איוב

הכינוי)27 על דהטע� ובכ"מ, – קיא. ע' ש� באוה"ת כ"ה

ה. סעי� כדלקמ� בלבד, הארה הוא אור כי הוא, אור

יז.)28 לב, ירמי'

בתחלתו.)29 והאמונה היחוד שער

תרפ))30 (ס"ע פשל"א ח"ב תער"ב המש� בארוכה ראה

ואיל�.
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צרי� הרצו� אי� הגו� דאברי פעולה איזו שתהי' הנפש ברצו� דכשעולה הנפש, לרצו�
ממילא כ� בה� שנעשה אלא כ� שיעשו האברי� על הגו�23לצוות של ענינו שכל מכיו� כי , ַ

דממילא באופ� היא בהגו� הנפש (רצו�) פעולת לכ� (כנ"ל), להנפש כלי להיות .24הוא

שביניה� החילוק דעיקר ומעשה, דיבור למחשבה ומדות שכל שבי� בהחילוק הוא ועד"ז
היא שבה� והמדות השכל (והתלבשות לעצמ� מציאות ה� ומעשה דיבור שמחשבה הוא,
משא"כ בה�, שמלובשי� והמדות השכל על מעלימי� ה� ולכ� מציאות�), על נוס� דבר
שהנפש בגילוי בה� ונרגש בה�, שמתלבשת להנפש כלי� שה� הוא ענינ� והמדות השכל

וכו') החסד כח ע"י מתחסדת השכל, כח ע"י משכלת (שהנפש יד� על ועפ"ז19פועלת .
דע"ס הכלי� (ג� בי"ע כי לבושי�, ובי"ע גופי� נק' דאצילות שע"ס מה יותר בעומק יוב�

אלקות. ה� הכלי�) (ג� דאצילות ע"ס משא"כ יש, ה� דבי"ע)

הואÂ‰�‰ד) נפרדי�, ה� ובי"ע אלקות הוא שאצילות לבי"ע, אצילות שבי� הנ"ל חילוק
היא בי"ע והתהוות אור מבחי' היא האצילות דהתהוות התהוות�. שרש מצד ג�

הוא והעני� כח. (דלשו�25מבחי' שפע בש� אלקות המשכת נק' המחקר שבספרי ידוע דהנה ,
מי� שפעת כמו גשמי דבר על ה� נופל שכל),26שפע השפעת כמו רוחני דבר על וג� ,

שפע בלשו� אלקות להמשכת שכינו החוקרי� של דטעמ� אור. לשו� נאמר הקבלה ובספרי
בש� אלקות להמשכת כינו ולכ� הנשפע, הדבר את מתאר אינו שפע שהש� מפני הוא
להמשכת קראו שהמקובלי� זה על ומהטעמי� מוגבל. ציור ית' בו לתאר שלא בכדי שפע

במקורו תמיד דבוק הוא אור כי תואר, הוא שאור א� אור, בש� בטל27אלקות וכשנפרד
יש שנשפעו שהמי� מי� שפע כמו ממקורו, שנפרד אחרי ג� קיו� לו יש שפע (משא"כ
להתלמיד הנשפע דהשכל שכל, בשפע הוא וכמו"כ מהמעי�, שנפרדו לאחרי ג� קיו� לה�
להורות אור בש� אלקות להמשכת קראו ולכ� מהרב), שנפרד לאחרי ג� קיו� לו יש

מ"ש להבי� צרי� לפ"ז א� ית'. בו תמיד דבוקה ואת28שההמשכה השמי� את עשית אתה
ז (מעט) להתקיי� יכול כח ג� והרי הגדול, בכח� כחהאר� וכמו ממקורו, כשנפרד ג� מ�

האלקי שהחיות ומכיו� היד, מכח נפרד הוא ונושאו בהאב� שנמש� שהכח הזריקה,
והביאור הגדול. בכח� אומרו מהו במקורו, תמיד דבוק הוא הנבראי� את ומחי' שמהווה
צמצו� להיות צרי� הי' נפרד, ודבר יש בבחי' יהיו והאר�) (השמי� שהנבראי� דבכדי בזה,
שבאמת דהג� ממקורו. נבדל שהוא כח, של באופ� שיהי' אות�, שמהווה האלקי בהאור
אינ� הנבראי� אפילו [שהרי במקורו תמיד דבוק הוא הנבראי� את שמהווה הכח ג�

אות� שמהווה האלקי מהכח תמיד ומתחדשי� לעצמ� האלקי29מציאות שהכח ומכ"ש ,
במקורו תמיד דבוק הוא אות� נבדל30שמהווה שהוא נראה הוא הנבראי� לגבי מ"מ, ,[

רב). ע' – פק"ה ש� תער"ב (המש� המיוחד" לבוש שהוא

רפכ"ג.)23 תניא

קיג.)24 ס"ע עניני� אוה"ת וירא. ר"פ תו"א ראה

קי)25 ע' עניני� אוה"ת ראה זה), סעי� (בכל לקמ� בהבא

ואיל�.

לד.)26 לח, יא. כב, איוב

הכינוי)27 על דהטע� ובכ"מ, – קיא. ע' ש� באוה"ת כ"ה

ה. סעי� כדלקמ� בלבד, הארה הוא אור כי הוא, אור

יז.)28 לב, ירמי'

בתחלתו.)29 והאמונה היחוד שער

תרפ))30 (ס"ע פשל"א ח"ב תער"ב המש� בארוכה ראה

ואיל�.
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(שבי"ע31ממקורו לבי"ע אצילות שבי� שהחילוק ונמצא נפרד. ודבר ליש נעשי� ה� ועי"ז ,
שההתהוות לפי התהוות�, שרש מצד הוא האחדות) עול� הוא ואצילות נפרד ודבר יש ה�

אור. מבחי' היא האצילות והתהוות כח, מבחי' היא דבי"ע

חשיב32ידועÂ‰�‰ה) דכלא בטול עילאה, דיחודא הביטול הוא והיינו33שבאצילות .
(כהנבראי� לעצמ� מציאות שאינ� רק לא הוא להמאציל הנאצלי� דביטול
כלא המאציל, לגבי מקו� תופסי� שאינ� מזו, יתירה אלא נפרד), ודבר יש שה� דבי"ע

הידוע בהקדי� זה ויוב� ולכ�34חשיב. דבר, מהות הוא דשפע לשפע, אור בי� החילוק
להמאור, ערו� שבאי� בלבד הארה הוא אור משא"כ בהמשפיע, שינוי פועל השפע המשכת
אלקות להמשכת קראו שהמקובלי� זה על ומהטעמי� בהמאור. שינוי פועל האור אי� ולכ�
פועל זה אי� העולמות כל את ומחי' מהווה ית' שהוא דזה להדגיש בכדי הוא אור בש�
זה ועני� כלל. אליו ערו� שבאי� בלבד הארה הוא העולמות דכל החיות כי ית', בו שינוי
ונרגש במקורו דבוק שהאור דמכיו� בהאור. ג� נרגש המאור) לגבי ערו� באי� הוא (שהאור
בהאור ג� זה נרגש המקור, לגבי מקו� תפיסת לו ואי� ערו� באי� שהוא זה הרי מקורו, .35בו

ג�) אלא לעצמ� מציאות שאינ� רק (לא הוא להמאציל הנאצלי� שביטול מה יוב� ועפ"ז
ד) סעי� (כנ"ל אור מבחי' היא האצילות שהתהוות דמכיו� כלל, מקו� תופסי� שאינ�
גילוי מאיר בהנאצלי� ג� לכ� מקו�, תופס שאינו (כנ"ל) בו נרגש בהמאור דביקותו שמצד

לגבי' אי� הוא והכל האמיתי יש הוא אוא"ס שעצמות עליו� .36דעת

ומטהÂ‰ÊÂו) מעלה תכלית, אי� עד מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה למעלה א"ס אור
שג� שבא"ס, וכח דאור העניני� משני היא התהוות� ושרש ובי"ע, אצילות ה�
הא"ס שבכח מה למטה, הירידה הו"ע שבא"ס הכח דעני� ומטה. מעלה בדוגמת ה�

נפרד ודבר יש להוות נבדל כח בבחי' להיות למטה ולירד שבו37להתפשט האור ועני� ,
מעלה למעלה א"ס אור וזהו למעלה. העלי' הו"ע חשיב) כלא ה� העניני� שכל (ההרגש

תכלית אי� עד מטה ולמטה ק� אי� העניני�.38עד בשני הוא א"ס דאור והשלימות שהעילוי ,

אי� עד מטה למטה – גופא ובזה דבי"ע, הנבראי� ולהחיות להוות למטה נמש� שהוא א',
הזה בעול� – גופא ובעשי' בעשי', ג� אלא ויצירה בבריאה רק לא נמש� שהוא תכלית,
מאצילות, ולמעלה אצילות העליוני�, עולמות שג� וב', ממנו. למטה תחתו� שאי� הגשמי

ית'. לגבי' חשיב וכלא ערו� באי� ה� ק�, אי� עד מעלה למעלה

קיז])31 ע' ש� באוה"ת [הובא א) (כז, פכ"א תניא ראה

מובדל". דבר הוא כאילו וחיות.. אור (להנבראי�) לה� "נדמה

ופל"א)32 פכ"ב להצ"צ התפלה מצות שרש בארוכה ראה

הוא עליו� שדעת בכ"מ שמבואר ומה ב). קלב, א. קכז, (דרמ"צ

הוא דאצילות) בהכלי� (ובפרט באצילות משא"כ מאצילות, למעלה

דעת הוא האצילות גילוי בכללות, אבל בפרטיות. זהו – תחתו� דעת

חשיב דכלא ביטול בבחי' הוא דאצילות הביטול וכללות עליו�,

תקצאֿב)). (ע' פרצ"ב ח"א תער"ב המש� רכד. ע' תרס"ו (המש�

ב.)33 יא, ח"א הזהר ל' ע"פ

ואיל�.)34 קעג ע' תרס"ו המש� ואיל�. קיד ע' ש� אוה"ת

ואיל�. צה) (ע' פנ"ג ח"א תער"ב המש�

המש�)35 ואיל�. א'קנה ע' ח"ב תער"ב המש� בארוכה ראה

ואיל�). 115 ע' ה'תשי"א (סה"מ ואיל� פכ"ה (תשי"א) תרצ"ד ר"ה

תשצדֿה).)36 (ע' פשפ"ו ח"ב תער"ב המש� ראה

באתי)73 ובהמש� הבאה. שבהערה ובסה"מ באוה"ת כ"ה

אי� עד מטה למטה דעני� (135 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני

הנבראי�, את להחיות למטה נמש� כשהוא שג� הוא, תכלית

עי"ז. משתנה אינו

תרכ"ז)38 סה"מ קמד. ע' ש� ואיל�. קיח ע' ש� אוה"ת ראה

ואיל�. תכה ס"ע
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אבלÈÂ˘ז) בכללות, הוא ובי"ע אצילות ה� ומטה שמעלה שנת"ל דזה להוסי�,
באצילות דג� בבי"ע. וה� באצילות ה� הוא ומטה דמעלה העני� בפרטיות,
הוא, והעני� דמעלה. העני� יש בבי"ע שג� לאיד�, וכ� דמטה, העני� יש מאצילות ולמעלה
(וג� שאצילות הוא ית') לגבי' ערו� באי� ה� העולמות (שכל ערו� דאי� העני� דאמיתית

ועשי מאצילות) הצמצו�.למעלה שלפני אוא"ס לגבי דוקא הוא זה ועני� ממש. בשוה ה� '
ועלול, עילה השתלשלות בדר� ה� המדריגות שכל מכיו� הצמצו�, שלאחרי דבהמדריגות
ער�. איזה להעולמות יש הקו, אור לגבי וג� מהעלול. למעלה היא שהעילה בהכרח הרי
התגלות ע"י היא פעולה (דכל הקו גילוי ע"י היא מהקו העולמות שהתהוות דמכיו�

הקו לגבי ער� איזה לה� שיש בהכרח הצמצו�,39הפועל), שלפני אוא"ס לגבי משא"כ .

להיות הוצר� שלכ� העולמות, התהוות להיות אפשר הי' לא דאוא"ס הגילוי שמצד מכיו�
העולמות לעמידת פנוי ומקו� חלל נעשה דוקא שעי"ז האור אוא"ס40סילוק לגבי ולכ�, ,

לגמרי ערו� באי� ה� העולמות הצמצו�, ממש39שלפני בשוה ה� ועשי' שאצילות באופ� ,41.

שלפני דאוא"ס הגילוי הוא עכ"פ מקי� בבחי' בהעולמות שמאיר הסובב שאור ומכיו�
וזהו42הצמצו� ערו�. באי� שה� עכ"פ) מקי� (בבחי' בה� נרגש הסובב, אור ע"י לכ�, ,

ועלול דעילה והדרגה בסדר שה� דזה ומטה, מעלה יש מאצילות ולמעלה באצילות שג�
שה� הסובב) אור (ע"י בה� שנרגש וזה שבה�, המטה הוא כנ"ל), ער�, לה� שיש (היינו
דמעלה. העני� יש בבי"ע שג� לאיד�, ועד"ז שבה�. המעלה הוא חשיב, וכלא ערו� באי�
הסובב אור (מצד ולכ� בי"ע, עולמות ג� העולמות, כל את ומקי� סובב הוא הסובב, אור כי
המעלה שהוא במציאות, והביטול הרצוא יש בנבראי� ג� ובהעל�), במקי� בה� שישנו
ומטה המעלה כי כו', מטה ולמטה כו' מעלה למעלה הלשו� כפל יוב� ועפ"ז שבה�.
והרצוא הביטול – וב' מטה, ה� ובי"ע מעלה הוא שאצילות – א' בשתי�. הוא שבעולמות
מאצילות. ולמעלה באצילות ג� שישנו (מטה) והמציאות בבי"ע, ג� שישנו (מעלה)

הצמצו�43ידועÂ‰�‰ח) שלפני דבאור הצמצו�. שלפני בהאור ג� שרש לו יש הקו דאור
דאז ולברוא, להאציל ברצונו שעלה קוד� שהוא כמו מדריגות. ב' (בכללות) יש
שעי"ז ולברוא, להאציל ברצונו שעלה לאחרי שהוא וכמו לעולמות, משייכות למעלה הי'
הממלא ודאור הסובב דאור השרש ה� אלו מדריגות וב' לעולמות. שייכות בגדר נעשה
(אור הממלא ואור הרצו�, עלות שקוד� באור הוא שרשו הסובב דאור הצמצו�. שלאחרי
מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה למעלה א"ס אור וזהו הרצו�. דעלות בהאור הוא שרשו הקו)
עצמו. א"ס באור ה� כו') מטה ולמטה כו' מעלה (דלמעלה העניני� דשני תכלית, אי� עד

של).)39 (ע' פקס"ד ח"א תער"ב המש� ראה

חיי�)40 אוצרות ב. ענ� ויושר) עיגולי� (דרוש א שער ע"ח

בתחלת�. שערי� ומבוא

פתח)41 לד"ה ובהגהות ואיל� קיט ס"ע ש� אוה"ת ראה

הצמצו�, מעני� ידע שלא הרמ"ק דלפ"ד ואיל�, לח ס"ע אליהו

אי� הכתר לגבי עשי' ערו� משאי� יותר לדעתו שג� היות ע�

אי� א"ס לגבי עשי' דעתו, לפי מ"מ, א"ס, לגבי הכתר ערו�

בשוה, ועשי' שאצילות ערו�, דאי� העני� ואמיתית יותר. ערו�

הצמצו�. ע"י רק לצייר אפשר

סה"מ)42 (תו"מ ג סעי� ה'תשי"ג בגני� היושבת ד"ה ראה

ואיל�). סו ס"ע תשי"ג סה"מ ואיל�. רלא ע' .p"yeטבת

ואיל�.)43 קפח ס"ע תרס"ו המש� בכ"ז ראה
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אבלÈÂ˘ז) בכללות, הוא ובי"ע אצילות ה� ומטה שמעלה שנת"ל דזה להוסי�,
באצילות דג� בבי"ע. וה� באצילות ה� הוא ומטה דמעלה העני� בפרטיות,
הוא, והעני� דמעלה. העני� יש בבי"ע שג� לאיד�, וכ� דמטה, העני� יש מאצילות ולמעלה
(וג� שאצילות הוא ית') לגבי' ערו� באי� ה� העולמות (שכל ערו� דאי� העני� דאמיתית

ועשי מאצילות) הצמצו�.למעלה שלפני אוא"ס לגבי דוקא הוא זה ועני� ממש. בשוה ה� '
ועלול, עילה השתלשלות בדר� ה� המדריגות שכל מכיו� הצמצו�, שלאחרי דבהמדריגות
ער�. איזה להעולמות יש הקו, אור לגבי וג� מהעלול. למעלה היא שהעילה בהכרח הרי
התגלות ע"י היא פעולה (דכל הקו גילוי ע"י היא מהקו העולמות שהתהוות דמכיו�

הקו לגבי ער� איזה לה� שיש בהכרח הצמצו�,39הפועל), שלפני אוא"ס לגבי משא"כ .

להיות הוצר� שלכ� העולמות, התהוות להיות אפשר הי' לא דאוא"ס הגילוי שמצד מכיו�
העולמות לעמידת פנוי ומקו� חלל נעשה דוקא שעי"ז האור אוא"ס40סילוק לגבי ולכ�, ,

לגמרי ערו� באי� ה� העולמות הצמצו�, ממש39שלפני בשוה ה� ועשי' שאצילות באופ� ,41.

שלפני דאוא"ס הגילוי הוא עכ"פ מקי� בבחי' בהעולמות שמאיר הסובב שאור ומכיו�
וזהו42הצמצו� ערו�. באי� שה� עכ"פ) מקי� (בבחי' בה� נרגש הסובב, אור ע"י לכ�, ,

ועלול דעילה והדרגה בסדר שה� דזה ומטה, מעלה יש מאצילות ולמעלה באצילות שג�
שה� הסובב) אור (ע"י בה� שנרגש וזה שבה�, המטה הוא כנ"ל), ער�, לה� שיש (היינו
דמעלה. העני� יש בבי"ע שג� לאיד�, ועד"ז שבה�. המעלה הוא חשיב, וכלא ערו� באי�
הסובב אור (מצד ולכ� בי"ע, עולמות ג� העולמות, כל את ומקי� סובב הוא הסובב, אור כי
המעלה שהוא במציאות, והביטול הרצוא יש בנבראי� ג� ובהעל�), במקי� בה� שישנו
ומטה המעלה כי כו', מטה ולמטה כו' מעלה למעלה הלשו� כפל יוב� ועפ"ז שבה�.
והרצוא הביטול – וב' מטה, ה� ובי"ע מעלה הוא שאצילות – א' בשתי�. הוא שבעולמות
מאצילות. ולמעלה באצילות ג� שישנו (מטה) והמציאות בבי"ע, ג� שישנו (מעלה)

הצמצו�43ידועÂ‰�‰ח) שלפני דבאור הצמצו�. שלפני בהאור ג� שרש לו יש הקו דאור
דאז ולברוא, להאציל ברצונו שעלה קוד� שהוא כמו מדריגות. ב' (בכללות) יש
שעי"ז ולברוא, להאציל ברצונו שעלה לאחרי שהוא וכמו לעולמות, משייכות למעלה הי'
הממלא ודאור הסובב דאור השרש ה� אלו מדריגות וב' לעולמות. שייכות בגדר נעשה
(אור הממלא ואור הרצו�, עלות שקוד� באור הוא שרשו הסובב דאור הצמצו�. שלאחרי
מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה למעלה א"ס אור וזהו הרצו�. דעלות בהאור הוא שרשו הקו)
עצמו. א"ס באור ה� כו') מטה ולמטה כו' מעלה (דלמעלה העניני� דשני תכלית, אי� עד

של).)39 (ע' פקס"ד ח"א תער"ב המש� ראה

חיי�)40 אוצרות ב. ענ� ויושר) עיגולי� (דרוש א שער ע"ח

בתחלת�. שערי� ומבוא
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שבהיותו44ידועÂ‰�‰ט) אלא ממש. המאור בעצמות כלול הי' שנתגלה) (קוד� דהאור
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המשך בעמוד קיח

.c"iyz'd ,gqt ly oexg` zgiy .c"qa

מוגה בלתי

סיפר‡. אדמו"ר וחמי מורי (דהיינו1כ"ק פסח של אחרו� ביו� שלישית סעודה לאכול נהג טוב ש� שהבעל ,

משיח". "סעודת זו לסעודה קורא והיה בחול), היתה כשקביעותו ג� �
ג� מודגשת � המשיח לעני� פסח של דאחרו� מדברתdxhtdaהשייכות פסח של דאחרו� ההפטרה כל שהרי ,

גו'" ישי מגזע חוטר "ויצא משיח: דבר הוי'2על ביראת "והריחו גו'", הוי' רוח עליו "ונחה המשיח, לידת �

וכו'.3גו'" דמשיח ההנהגה פרטי �

העתידה: להגאולה שיי� ניס� חודש כל דבר של שלאמיתו � ובהקדמה

נגאלו4בגמרא "בניס� אליעזר ר' שלדעת יהושע, לר' אליעזר ר' בי� פלוגתא ליגאל",ixyzaeמצינו עתידי�
נגאלו "בניס� יהושע ר' במדרשoqipaeולדעת אבל ליגאל". נגאלו5עתידי� ש"בניס� יהושע, ר' כדעת סות� �

oqipae"ליגאל .6עתידי�

אגדה" מדברי למדי� ש"אי� כיו� המדרש, פי על שבגמרא במחלוקת הלכה לפסוק אפשר אי שלכאורה 7וא�

ידוע הרי שהוא8� בעני� רק הוא אגדה" מדברי למדי� "אי� מדוברcbpשהכלל לא בגמרא כאשר אבל הגמרא,
במדרש למצוא ורוצי� פלוגתא יש שבגמרא או כלל, (וא�drxkdבזה אגדה" מדברי "למדי� אלו באופני� �

דעות כ�9שיש הלכה ואי� מועטי�, ה� זו דעה בעלי הרי � אגדה" מדברי למדי� "אי� אלו באופני� .10שג�

בגמרא יש ליגאל") עתידי� "בניס� או ליגאל" עתידי� "בתשרי (א� זה שבעני� מכיו� ואי�zbelt`ובעניננו: ,
המדרש. פי על בזה להכריע אפשר � זו בפלוגתא הכרעה בגמרא

יהושע" כר' הלכה יהושע ור' אליעזר "ר' הרי הגמרא כללי פי על ג� � לזה היא11ונוס� יהושע ר' ודעת ,
נגאלו ליגאל".oqipaeש"בניס� עתידי�

כל השלמת לאחרי פסח, של באחרו� ובפרט בפרט. � ולפסח בכלל, ניס� לחודש בנוגע הוא � האמור כל
בפרט פסח של דאחרו� זה יו� הרי � מצה אכילת וה� ממצה, ההפכיי� העניני� כל ביעור ה� העבודה, ענייני

המשיח. ביאת את לפעול מסוגל יו� הוא

האחרו�·. בזמ� � ובפרט ושנה, שנה ובכל ודור, דור בכל נמש� � פסח של באחרו� דמשיח המשכה עני�
קצי� עליה� שנאמרו ובשני� דמשיחא, .12בעקבתא

בתשובה" אלא תלוי הדבר ואי� הקצי� כל ש"כלו עתה, וברגעא13ובפרט חדא "בשעתא מועלת תשובה הרי �
שכאשר14חדא" ,rbxacg`.�טפחי מעשרה למטה המשיח ביאת את לפעול אפשר אזי כדבעי, היא ההנהגה

פסח: של אחרו� מהפטרת שלמדי� כפי � כו' ומכופל כפול וחוש� והסתרי� העלמות שישנ� מזה להתפעל ואי�

ירושלי�" גבעת ציו� בת הר ידו ינופ� לעמוד בנוב היו� "עוד – היא ההפטרה סנחריב15התחלת על דקאי ,
מהעני� יותר עוד פנימי עני� שהוא היהדות, נקודת על דקאי ל"ציו�", ג� אלא ל"ירושלי�", רק לא מנגד [שהיה

היראה שלימות (שאמרו16ד"ירושלי�", אצטגניניו לדברי חש לא קטנה ירושלי� את וראה בנוב ש"כשעמד ,[

הלילה פה לינו האלו, החיילות כל הרגזתי כזו עיר על וכי בגאווה, ידו להני� והתחיל דוקא) ביו� בו להלח� לו
אבנו" איש בה ישלי� .17ולמחר

(1(109 ס"ע תש"ב (סה"ש ס"ג תש"ב פסח של אחרו� יו� שיחת
אחש"פ שיחת ג� וראה (אחש"פ). ניס� כב יו�" ב"היו� נעתק �

.(95 ע' ח"ח התוועדויות � מנח� (תורת בתחלתה דאשתקד
א.2) יא, ישעי'
בֿג.3) ש�,
רע"א.4) יא, ר"ה
יא.5) פט"ו, שמו"ר
ועוד.6) .19 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
ה"ד.7) פ"ב פאה ירושלמי ראה
סתרי"ט.8) לר"ת הישר ס'
סקס"א.9) חיו"ד מהדו"ת נוב"י שו"ת

אות10) א' מערכת כללי� חמד בשדי שנסמנו בספרי� � בכ"ז ראה
וראה קלב). ס"ע א (כר� בסופו אגדה ער� תלמודית אנציק' ואיל�. צה
ע' ריש ח"ג .10 הערה 172 ע' ח"ב התוועדויות � מנח� תורת ג�

.49 ע' תשי"ד התוועדויות מנח� תורת .247

וש"נ.11) רצד). (ע' סכ"א ח) (כר� הלכה ער� תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.12) .161 ע' תשי"ד התוועדויות תו"מ ראה
ב.13) צז, סנהדרי�
סע"א.14) קכט, זח"א ראה
לב.15) יו"ד, ישעי'
וש"נ.16) .234 ע' חט"ו לקו"ש ראה
עה"פ.17) פרש"י
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אבנו" איש בה ישלי� .17ולמחר

(1(109 ס"ע תש"ב (סה"ש ס"ג תש"ב פסח של אחרו� יו� שיחת
אחש"פ שיחת ג� וראה (אחש"פ). ניס� כב יו�" ב"היו� נעתק �

.(95 ע' ח"ח התוועדויות � מנח� (תורת בתחלתה דאשתקד
א.2) יא, ישעי'
בֿג.3) ש�,
רע"א.4) יא, ר"ה
יא.5) פט"ו, שמו"ר
ועוד.6) .19 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
ה"ד.7) פ"ב פאה ירושלמי ראה
סתרי"ט.8) לר"ת הישר ס'
סקס"א.9) חיו"ד מהדו"ת נוב"י שו"ת

אות10) א' מערכת כללי� חמד בשדי שנסמנו בספרי� � בכ"ז ראה
וראה קלב). ס"ע א (כר� בסופו אגדה ער� תלמודית אנציק' ואיל�. צה
ע' ריש ח"ג .10 הערה 172 ע' ח"ב התוועדויות � מנח� תורת ג�

.49 ע' תשי"ד התוועדויות מנח� תורת .247

וש"נ.11) רצד). (ע' סכ"א ח) (כר� הלכה ער� תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.12) .161 ע' תשי"ד התוועדויות תו"מ ראה
ב.13) צז, סנהדרי�
סע"א.14) קכט, זח"א ראה
לב.15) יו"ד, ישעי'
וש"נ.16) .234 ע' חט"ו לקו"ש ראה
עה"פ.17) פרש"י
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ולהלח� למהר כלל צור� לו שאי� שסבר עד בניצחונו, ובטוח עצמו בעיני חזק כלֿכ� היה שסנחריב ולמרות
חוטר ד"ויצא העני� התחיל אז כבר הרי כ�, פי על א� – וההסתר) ההעל� גודל מוב� (שמזה ביו� בו בירושלי�

משיח" חזקיה לעשות הקב"ה ו"ביקש ישי", .18מגזע

להתפעל אי� � בתשובה" אלא תלוי הדבר ואי� הקיצי� כל ש"כלו עתה ובפרט ודור, דור בכל כ� וכמו
הגאולה. את לפעול יכולי� וברגעא חדא שבשעתא כיו� וההסתרי�, מההעלמות

ז"ל חכמינו ("נאר19ובלשו� אחת בפנייה די אול�": של כפתחו לכ� אפתח ואני מחט של כחודו לי ָ"פתחו
של "פתחו – אול�" של "כפתחו יפתח שהקב"ה כדי מחט", של "כחודו להקב"ה, קער") �`mleאיי� דייקא "

שיש הגליות משאר הגאולות ה� הגאולה בעני� ודוגמת� תמיד, פתוחי� היו לא המקדש שבבית הפתחי� שכל
גלות של20אחריה� "פתחו כ� שאי� מה ,mle`פתוח היה "cinz21גאולה שהיא העתידה, הגאולה בדוגמת �

גלות אחריה שאי� .20שלימה

פסח:‚. של אחרו� הפטרת מתוכ� ההוראה וזוהי
אד� עלול � הגאולה את להמשי� מסוגל זמ� שהוא בפרט, פסח של ואחרו� בכלל, ניס� חודש כשמגיע

כו'. זה לעני� לו יש שייכות איזו ולחשוב זי�") בא ("ארא�פאל� ברוחו ַַַָליפול

שמבלי � ישי" מגזע חוטר "ויצא כ� פי על וא� לעמוד", בנוב היו� "עוד מההפטרה, ההוראה באה זה ועל
גלות, אחריה שאי� והאמיתית השלימה הגאולה העתידה, הגאולה את להמשי� אפשר החוש�, גודל על הבט
בהמש� כמבואר � הבריאה שלימות תכלית שהיא ועד כדוגמתה, היתה לא שמעול� ביותר נעלית המשכה שהיא

ג� ההמשכות כל את שיפעל דמשיח, ההנהגה פרטי mlerdההפטרה zeinyba,�יזדכ עצמו העול� שגש� דהיינו ,
הכוונה. תכלית שזוהי

יותר: ובפרטיות

יוכיח" אוזניו למשמע ולא ישפוט עיניו למראה ולא ה', ביראת "והריחו – העני� ודאי�"22בהתחלת "דמורח ,23,

ידו� שמשיח miinybדהיינו mihtynaזה ידי שעל הגמרא מסיפור (כדמוכח ה'" ביראת ד"והריחו העני� פי על
על (נוס� ה'" "ביראת ריח של נעלה היותר העני� שג� כיו� � ה'") ביראת ד"הריחו העני� בו יש א� לבחו� ביקשו

ממנו" נהנה הגו� ואי� ממנו נהנית שהנשמה "דבר שהוא בכלל הריח עני� משיח24מעלת ימשי� (miinybd mixaca.

תב�" יאכל כבקר וארי' גו' כבש ע� זאב "וגר – לזה אפילו25ובהמש� זיכו� יפעל שמשיח דהיינו ,miig ilraa26,

אבל שבעול�, הרעי� והטבעי� התכונות שיתבטלו היא כבש" ע� זאב "וגר שנאמר במה שהכוונה מפרשי� יש �
להדיא היאשה27מפורש eheytkכוונה zeinybaיפעל שמשיח ,miinybd miig ilraa"כבש ע� זאב ד"וגר העני� �28את

צפעוני" ו"מאורת פת�" ל"חור זו.29ועד המשכה משיח יפעל אלו שבכל � הקדמוני" ל"נחש הקשור עני� שהוא ,

" להיות בה� יפעל שמשיח � העול� לאומות בנוגע זה דר� ohwועל xrp"�ב ישראל,30נוהג בני על דקאי ,
שנאמר הוא".31כמו קט� כי יעקב יקו� "מי

הרי � לזה envrונוס� giyn�איברי רמ"ח גידי�, ושס"ה איברי� רמ"ח בעל יהודי ושס"הmiinybיהיה
ה'".miinybגידי� ביראת ד"והריחו העני� יתגלה � אלו גשמיי� ובאיברי� ,

ו"מאורת פת�" "חור ועד הגשמיי�, בדברי� שג� � בבריאה השלמות תכלית פועלת המשיח שביאת ונמצא
ביותר. הנעלי� העניני� בגילוי יומשכו צפעוני",

א.18) צד, סנהדרי�
הערה19) 191 ע' ח"א לקו"ש וראה [ב]. ב פ"ה, שהש"ר ראה

וש"נ. .17
פסחי�20) � ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה
ב. קטז,
ח"י21) מכתב ובכ"מ. ג. לה, שה"ש לקו"ת וראה מ"ג. פ"ב מדות

רמא). ע' ח"ט (אגרותֿקודש זו שנה מנח�ֿאב
ג.22) יא, ישעי'
ב.23) צג, סנהדרי�
ב.24) מג, ברכות

וֿז.25) ש�,
(סה"מ26) תשכ"ה דאחש"פ גו' הוי' רוח עליו ונחה רד"ה ג� ראה

מה). ע' ח"ב מלוקט
(המו"ל).27) חסידי�" ב"משנת ההנחה: ברשימת
ובנ"כ.28) ש�, הראב"ד ובהשגות רפי"ב מלכי� הל' רמב"� ראה

עה"פ. הרד"ק פי'
ח.29) ש�,
ו.30) ש�,
בֿה.31) ז, עמוס
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ושנה שנה בכל זה עני� לפעול אפשר � לעמוד" בנוב היו� ד"עוד ההעל� תוק� על הבט מבלי וכאמור,
חדא". וברגעא חדא "בשעתא פסח, של באחרו�

היא„. פסח) של באחרו� המשיח (גילוי האמור להעני� ההכנה הרי � בהכנה צור� יש עני� שלכל ומכיו�
משיח". "סעודת בש� קראה טוב ש� שהבעל פסח, של דאחרו� השלישית בסעודה ההתעוררות

מעינותי� "לכשיפוצו משיח לו וענה מר", קאתי "אימתי ושאלו המשיח להיכל שעלה זה הוא טוב ש� הבעל �
שהרי32חוצה" המשיח, דביאת הסדר כל את טוב ש� הבעל ידע ובמילא, .envra giyn!זה עני� לו גילה

בסעודה וההתעוררות החסידות, תורת שהיא טוב, ש� הבעל של תורתו מעינות הפצת ידי על הרי ולכ�,
חדא "בשעתא להמשי� אפשר � משיח" "סעודת בש� קראה טוב ש� שהבעל פסח, של דאחרו� השלישית

טפחי�. מעשרה למטה משיח, ידי על והשלימה האמיתית הגאולה את חדא" וברגעא

המגיד הרב טוב ש� (דהבעל תנועות ג' ניגו� מאמי�", "אני שמחה, ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
דא"ח]. קוד� וניגו� הזק�), ואדמו"ר

***

שליט"א).‰. אדמו"ר כ"ק ידי על (הוגה הוי' רוח עליו ונחה המתחיל דיבור מאמר

***

.Âשדורשת33כתיב שהעניני� לחשוב מקו� יש שלכאורה והיינו, היא". רחוקה ולא ממ� היא נפלאת "לא
היא". ד"נפלאת באופ� ה� החסידות, תורת ובפרט התורה

לעניננו: ובנוגע

בהמאמר (כנ"ל ק�" אי� עד מעלה ד"למעלה העני� אודות מדובר לעצמו:34כאשר לחשוב אד� עלול � (

של עניני� דבר על ממנו תובעי� כיצד � תכלית" אי� עד מטה ד"למטה במצב נמצא שהוא יודע והוא הואיל
ק�"?! אי� "עד – מזו ויתירה מעלה", "מעלה ובפרט בכלל, "מעלה"

שישנ� בהכרח הרי � זה עני� תובע שהקב"ה כיו� היא": רחוקה ולא ממ� היא נפלאת "לא נאמר זה ועל
בריותיו" ע� בטרוניא בא הקב"ה "אי� שהרי זה, על כח�"35כוחות לפי אלא כחי לפי מבקש ו"איני כוחו36, לפי ,

ואחת. אחד כל של

.Êהוא לזה mixvnוהכח z`ivin.�וגבולי המיצרי� מכל לצאת הכוח את הנותנת שהיא ,

אלוקי� הוי' "אנכי הוא תורה דמת� הראשו� שהדבור הטע� mixvnוזהו ux`n jiz`ved xy`"37שאומר כפי �
תורה במת� היו ישראל נשמות כל (שהרי מישראל ואחת אחד לכל בלשו�38הקב"ה ,(cigi�ובלשוgkepשעל –

היא"). נפלאת ("לא התורה כהוראת ולעשות והגבלות, המצרי� מכל לצאת ואחת אחד לכל הכוח נית� זה ידי

יותר: ובפרטיות

בגלות ישראל בני היו � במצרי� xzeiaבהיות� dyw.ברוחניות וה� בגשמיות ה� ,

לעבד אפילו מש�, להימלט אופ� בשו� אפשר היה ולא פר�", "עבודת עבדו � שכ�cigi39בגשמיות ומכל ,
ריבוא. ששי� �

טומאה שערי במ"ט משוקעי� בהיות� ביותר, המצב בשפל היו � התחתונה40וברוחניות המדרגה שזוהי ,

מצינו כ� וכמו שייכות), שו� ליהודי אי� הנו"� לשער (שהרי ח"ו,41ביותר במעט מתעכבת הגאולה היתה שאילו
שוי� זי� וואלט� ("זיי במגע באי� כבר שהיו כיו� פארפאל�"), זיי� שוי� ("וואלט "אבוד" המצב ַַָָהיה

הנו"� שער ע� .42פארטשע�עט") ַ

בתחילתו.32) טוב ש� בכתר נדפסה � הידועה דהבעש"ט אגה"ק
ובכ"מ.
יא.33) ל, נצבי�
ואיל�.34) ה' ע' לעיל
סע"א.35) ג, ע"ז
ועוד.36) יא. נשא תנחומא

ב.37) כ, יתרו
ועוד.38) פמ"א. פרדר"א ראה
ט.39) ש�, בפרש"י הובא יא. יח, יתרו מכילתא
יתרו.40) ר"פ זו"ח ראה
(41.70 הערה 88 ע' חי"ז בלקו"ש בהנסמ� ראה
פ'42) מלכות (דבר ס"ט דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה
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ושנה שנה בכל זה עני� לפעול אפשר � לעמוד" בנוב היו� ד"עוד ההעל� תוק� על הבט מבלי וכאמור,
חדא". וברגעא חדא "בשעתא פסח, של באחרו�

היא„. פסח) של באחרו� המשיח (גילוי האמור להעני� ההכנה הרי � בהכנה צור� יש עני� שלכל ומכיו�
משיח". "סעודת בש� קראה טוב ש� שהבעל פסח, של דאחרו� השלישית בסעודה ההתעוררות

מעינותי� "לכשיפוצו משיח לו וענה מר", קאתי "אימתי ושאלו המשיח להיכל שעלה זה הוא טוב ש� הבעל �
שהרי32חוצה" המשיח, דביאת הסדר כל את טוב ש� הבעל ידע ובמילא, .envra giyn!זה עני� לו גילה

בסעודה וההתעוררות החסידות, תורת שהיא טוב, ש� הבעל של תורתו מעינות הפצת ידי על הרי ולכ�,
חדא "בשעתא להמשי� אפשר � משיח" "סעודת בש� קראה טוב ש� שהבעל פסח, של דאחרו� השלישית

טפחי�. מעשרה למטה משיח, ידי על והשלימה האמיתית הגאולה את חדא" וברגעא

המגיד הרב טוב ש� (דהבעל תנועות ג' ניגו� מאמי�", "אני שמחה, ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
דא"ח]. קוד� וניגו� הזק�), ואדמו"ר

***

שליט"א).‰. אדמו"ר כ"ק ידי על (הוגה הוי' רוח עליו ונחה המתחיל דיבור מאמר

***

.Âשדורשת33כתיב שהעניני� לחשוב מקו� יש שלכאורה והיינו, היא". רחוקה ולא ממ� היא נפלאת "לא
היא". ד"נפלאת באופ� ה� החסידות, תורת ובפרט התורה

לעניננו: ובנוגע

בהמאמר (כנ"ל ק�" אי� עד מעלה ד"למעלה העני� אודות מדובר לעצמו:34כאשר לחשוב אד� עלול � (

של עניני� דבר על ממנו תובעי� כיצד � תכלית" אי� עד מטה ד"למטה במצב נמצא שהוא יודע והוא הואיל
ק�"?! אי� "עד – מזו ויתירה מעלה", "מעלה ובפרט בכלל, "מעלה"

שישנ� בהכרח הרי � זה עני� תובע שהקב"ה כיו� היא": רחוקה ולא ממ� היא נפלאת "לא נאמר זה ועל
בריותיו" ע� בטרוניא בא הקב"ה "אי� שהרי זה, על כח�"35כוחות לפי אלא כחי לפי מבקש ו"איני כוחו36, לפי ,

ואחת. אחד כל של

.Êהוא לזה mixvnוהכח z`ivin.�וגבולי המיצרי� מכל לצאת הכוח את הנותנת שהיא ,

אלוקי� הוי' "אנכי הוא תורה דמת� הראשו� שהדבור הטע� mixvnוזהו ux`n jiz`ved xy`"37שאומר כפי �
תורה במת� היו ישראל נשמות כל (שהרי מישראל ואחת אחד לכל בלשו�38הקב"ה ,(cigi�ובלשוgkepשעל –

היא"). נפלאת ("לא התורה כהוראת ולעשות והגבלות, המצרי� מכל לצאת ואחת אחד לכל הכוח נית� זה ידי

יותר: ובפרטיות

בגלות ישראל בני היו � במצרי� xzeiaבהיות� dyw.ברוחניות וה� בגשמיות ה� ,

לעבד אפילו מש�, להימלט אופ� בשו� אפשר היה ולא פר�", "עבודת עבדו � שכ�cigi39בגשמיות ומכל ,
ריבוא. ששי� �

טומאה שערי במ"ט משוקעי� בהיות� ביותר, המצב בשפל היו � התחתונה40וברוחניות המדרגה שזוהי ,

מצינו כ� וכמו שייכות), שו� ליהודי אי� הנו"� לשער (שהרי ח"ו,41ביותר במעט מתעכבת הגאולה היתה שאילו
שוי� זי� וואלט� ("זיי במגע באי� כבר שהיו כיו� פארפאל�"), זיי� שוי� ("וואלט "אבוד" המצב ַַָָהיה

הנו"� שער ע� .42פארטשע�עט") ַ

בתחילתו.32) טוב ש� בכתר נדפסה � הידועה דהבעש"ט אגה"ק
ובכ"מ.
יא.33) ל, נצבי�
ואיל�.34) ה' ע' לעיל
סע"א.35) ג, ע"ז
ועוד.36) יא. נשא תנחומא

ב.37) כ, יתרו
ועוד.38) פמ"א. פרדר"א ראה
ט.39) ש�, בפרש"י הובא יא. יח, יתרו מכילתא
יתרו.40) ר"פ זו"ח ראה
(41.70 הערה 88 ע' חי"ז בלקו"ש בהנסמ� ראה
פ'42) מלכות (דבר ס"ט דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה
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הזה" היו� "בעצ� הגאולה היתה � וברוחניות בגשמיות הגלות וקושי גודל על הבט של43ומבלי שבעיצומו ,

לגילויי� זכו מצרי� יציאת ובשעת וט�, נשי� לבד ישראל, בני ריבוא ששי� ממצרי� יצאו כל לעי� ובגלוי יו�
זהבxzeiנעלי� וכלי כס� "כלי ישראל לבני השאילו עצמ� המצרי� הרי � בגשמיות וג� תורה, מת� מבזמ�

מצרי�" את וינצלו גו' .44ושמלות

ביותר נעלית למדרגה רוחני, מיצר וה� גשמי מיצר ה� מהמיצר, היציאה היתה מצרי� יציאת שבשעת וכש�
עתה, ג� הוא כ� �

יצא הוא כאילו עצמו את לראות אד� חייב ויו� יו� ובכל ודור דור "בכל שהרי �meid"�כיו�45ממצרי ,

שנאמר מה וזהו ויו�, יו� בכל תמידי, באופ� ישנה מצרי� נפלאות",inik"46שיציאת אראנו מצרי� מאר� צאת�
"inik�ויו יו� שבכל מצרי� יציאת על דקאי רבי�, לשו� "כיו�") (ולא "47�

כאשר וג� רו�", ל"עומק עד תחת" מ"עומק וההגבלות, המיצרי� מכל לצאת כוח נותנת מצרי� שיציאת
ק�". אי� עד מעלה "למעלה ולעלות מש� לצאת אפשר � תכלית" אי� עד מטה "למטה נמצאי�

.Á:מזה ויתירה
מאר� הוצאתי� אשר אלוקי� הוי' "אנכי מישראל ואחת אחד לכל הקב"ה אמירת ידי שעל בלבד זו לא
באופ� עדיי� שזהו � רו�" ל"עומק עד תחת" מ"עומק הקצה, אל הקצה מ� ולהתעלות לצאת הוא יכול מצרי�",
ל"עומק תחת" מ"עומק לצאת בכוחו כ� פי על וא� רו�", ו"עומק תחת" "עומק נפרדי�, קצוות שני שישנ�

רו�" ש"עומק מזה, יתירה אלא � ב"envrרו�" ג� zgzנמצא wner."

שצרי� באופ� זה אי� א�z`vlכלומר: שאפילו (א� יותר עליו� לעול� ולהתעלות ומצבו ממעמדו תחילה
ה"עומק ג� ישנו ש� נמצא, שבו תחת" שב"עומק היא, האמת אלא כנ"ל), לזה, הכוח לו יש כזה באופ� היה

אלא לו ואי� מהzelblרו�", vnp`את xaky.אצלו

נמצאוה וממילא סו�, אי� הוא אלוקות שהרי דמקו�, הגבלות אי� שבאלוקות מזה � בכללות � לזה ראיה
רבנו: ממשה נוספת ראייה יש לזה, שנוס� אלא מקו�. בכל הוא

ב"זה" נתנבא ומשה ב"כה" נתנבאו הנביאי� שכל הוא, רבנו למשה הנביאי� שאר בי� שנבואת48החילוק כיו� ,
היא כידועzeliv`aמשה דעול�49, שהנבואה עד זמ� שהיית הוצר� לא כ�, פי על וא� .zeliv`dלמשה תומש�

בהיותו dfdרבנו mleraהנבואה בשעת עמדו על ובעמדו לעמוד50, יכול היה שנתנבא זמ� שבאותו מזה, ויתירה ,
של אמותיו שג�ixvnבד' לכ� נוספת ראייה שזוהי � האצילות דעול� הנבואה את שמע זה ובמצב להבדיל,

נמצא ק�) אי� עד מאצילות למעלה (וג� האצילות dhnlעול� o`k.זאת לגלות רק וצרי� ,

תכלית" אי� עד מטה מ"למטה העלייה להיות שתוכל עד רב וזמ� רבה יגיעה הדורש עני� זה שאי� מוב� ומזה
נמצא הכל שהרי � ק�" אי� עד מעלה "למעלה אתo`kעד להמשי� כדי כו' ובזמ� ביגיעה צור� אמנ� יש ;

כדיzeiniptaהעני� אלא זה אי� אבל ,zelbl.הגילוי אל מההעל�

מצרי�. מיציאת הוא הנ"ל לכל הכוח � וכאמור

.Ëכתיב מצרי� ביציאת ידי51והנה, על היא שההתחלה היינו, ובבנותינו", בבנינו נל� ובזקנינו "בנערינו
"epixrpa"52"פרסה תישאר ש"לא עד השאר, כל על פועלי� זה ידי ועל "זקנינו", את ג� מביאי� וה� אפילו53, ,

.dndaשל

נאמר עליה העתידה, בגאולה עתה, ג� הוא שההתחלה46וכ� � נפלאות" אראנו מצרי� מאר� צאת� "כימי
ידי על להיות עלmixirvdצריכה ג� זה עני� יפעלו וה� תישארmipwfd("בנערינו"), ש"לא עד ("בזקנינו"),

כ'). ע' אחרי�חגה"פ
נא.43) מא. יז. יב, בא
להֿו.44) ש�,
(במשנה).45) ב קטז, פסחי� ע"פ � רפמ"ז תניא
טו.46) ז, מיכה
(47.164 ע' .159 ע' תש"ח סה"מ ראה
מטות.48) ר"פ ופרש"י ספרי

ב.49) ב, במדבר בלקו"ת הובא ש"ו. ח"ג להרח"ו שע"ק ראה
ובכ"מ.
ה"ו.50) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"� ראה
ט.51) יו"ד, בא
לה�52) "נראה סו� י� קריעת בשעת מצינו (פס"רxegakועד"ז "

טז). ה, שה"ש פרש"י פכ"א.
כו.53) ש�,
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יחד וכול� נמשל")... אי� מיינע� נאר זאל מע� ("וועמע� בנמשל הכוונה תתפרש שלא אי� � פרסה" ָָ(אפילו)
בימינו. במהרה משיח לקראת וילכו מהגלות יצאו

יתחילו � בכלל וצעירי� הרע, עי� בלי רבי�, ישיבה בחורי כא� שנמצאי� כיו� שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיי�
לה�. יסייע הקהל וכל שמחה, בניגו� ה�

***

.È.המשיח את ולהביא ק�", אי� עד מעלה "למעלה להגיע מישראל ואחת אחד כל של שבכוחו לעיל דובר
עני� � היא אליו] מגיעי� כיצד דר� ישנה עני� בכל [שהרי לזה הדר� רבותינוjepigdאמנ�, מפסק כמוב� ,

תיישי�".54ז"ל אי� גדיי� אי� "א�

בזמ� ובפרט הישיבות, בייסוד � האחרו� בזמ� ובפרט החינו�, בעני� ודור דור בכל ביותר השתדלו ולכ�
את ייסד אלא בכלל, ישיבה בייסוד הסתפק לא נ"ע (מוהרש"ב) שאדמו"ר � לעצטנס") ("גאר ממש ָהאחרו�

" mininzישיבת iknezוחסידות נגלה ילמדו הישיבה שתלמידי הוא שרצונו ההתייסדות בשעת באמרו ,"cgi55,

" יהיו שהתלמידי� היא הישיבה התייסדות שכוונת הוסי� אחרת .zexpxi`dl"56ובפע�

ד"נרות הפירוש תהיהxi`dlוהרי לא האור שפעולת � הוא "`linn jxcaשל באופ� אלא ,zewqrzd.דוקא

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שאמר ההתעסקות57וכפי בדוגמת להיות צריכה רוחנית בפרנסה שההתעסקות ,

גשמית: בפרנסה

כדי דברֿמה אצלו לקנות לו ויציע מישהו אליו שיפנה עד וממתי� יושב אד� אי� גשמית, שבפרנסה כש�
אלא זה, ידי על הפעולהedenvr`שירוויח עני� שהוא רוחנית, בפרנסה כ� כו', בפרנסתו ומשתדל לאחרי� הול�

דכיו� � הזולת "נרeciwtzyעל להיות אלאxi`dlהוא בלבד, לזולת טובה אינה הזולת על הפעולה הרי ,"envrl,

ואתה הואיל ("הער"), נא" "שמע לו: ויאמר מישהו אליו שיבוא עד להמתי� לו שאי� � רוחנית פרנסה דהיינו
"כבוד" לו שיתנו עד להמתי� לו אי� וכדומה... חסידות על יהדות, על דברֿמה לי ספר וכו', וחסיד גדול למד�

אלא envrזה, `ed.בזה ולהשתדל הזולת אל לגשת צרי�

.‡Èשעוד הסדר, נקבע � להאיר" "נרות להיות הוא תומכיֿתמימי� ישיבת תלמידי של שתפקיד� ומכיו�
סותרי� שאינ� קבועי� בזמני� יהדות, בענייני ולפעול לרחוב לצאת אות� מחנכי� הישיבה, כותלי בי� בהיות�

הלימוד. לזמני
חסידות ולמדו ישבו שהתלמידי� בכ� די היה תומכיֿתמימי�, של הראשו� ממילאmnvraבדור ובדר� ,

אחר באופ� להיות העבודה צריכה בימינו אבל ידועה; במידה עליה� פעל והדבר נוספי�, יהודי� לזה נמשכו
ה" בעני� די שלא �cenlzלהיות צרי� אלא ,"dyrnlreta,ליהדות הזולת את לקרב כדי בהשתדלות לפעול ,

החסידות. ולדרכי לתורה

� תומכיֿתמימי� של הראשוני� הדורות שני במש� כו' והתכוננו שלמדו העניני� שכל onfdוהיינו, `ed dzr

lret icil m`iadlאלא עיקר המדרש ו"לא ,dyrnd"58המעלה את שיגלה � משיח של המעלה שזוהי �

"תלמוד"dyrnשב" על "59.

.·È"ה שבעני� כש� דישיבתcenlzוהנה, ההתייסדות בשעת נ"ע אדמו"ר שקבע החסידות), (לימוד "

התייסדות ידי ועל כ�, כל קבוע בסדר החסידות לימוד היה לא הישיבה התייסדות קוד� [שהרי תומכיֿתמימי�
ידי על ההתחלה היתה כדבעי], החסידות לימוד עני� התחיל ומה�mixirvdתומכיֿתמימי� הישיבה), (תלמידי

� יותר המבוגרי� ג� האחרי�, לכל זה עני� עבר

יא.54) פתיחתא אסת"ר ה"ב. פ"י סנהדרי� ירושלמי
תנש"א)55) (הוצאת תרנ"ט סה"מ � תרנ"ט שמח"ת שיחת

וש"נ. רכז. ע' בהוספות
וש"נ.56) .228 ע' ריש ח"ד התוועדויות � מנח� תורת ראה
ח"ח57) (אגרותֿקודש זו שנה תמוז וכ"ח מ"ח י"ח מכ' ג� ראה

קונטרסי� קכז. ע' קיב. ע' תרפ"ח סה"מ וראה ריח). ע' ח"ט כה. ע'
ועוד. ב. רנח, ח"א

מי"ז.58) פ"א אבות
(59.23 בהערה ש� ובהנסמ� קיא ע' ח"ה מלוקט סה"מ ראה
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יחד וכול� נמשל")... אי� מיינע� נאר זאל מע� ("וועמע� בנמשל הכוונה תתפרש שלא אי� � פרסה" ָָ(אפילו)
בימינו. במהרה משיח לקראת וילכו מהגלות יצאו

יתחילו � בכלל וצעירי� הרע, עי� בלי רבי�, ישיבה בחורי כא� שנמצאי� כיו� שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיי�
לה�. יסייע הקהל וכל שמחה, בניגו� ה�

***

.È.המשיח את ולהביא ק�", אי� עד מעלה "למעלה להגיע מישראל ואחת אחד כל של שבכוחו לעיל דובר
עני� � היא אליו] מגיעי� כיצד דר� ישנה עני� בכל [שהרי לזה הדר� רבותינוjepigdאמנ�, מפסק כמוב� ,

תיישי�".54ז"ל אי� גדיי� אי� "א�

בזמ� ובפרט הישיבות, בייסוד � האחרו� בזמ� ובפרט החינו�, בעני� ודור דור בכל ביותר השתדלו ולכ�
את ייסד אלא בכלל, ישיבה בייסוד הסתפק לא נ"ע (מוהרש"ב) שאדמו"ר � לעצטנס") ("גאר ממש ָהאחרו�

" mininzישיבת iknezוחסידות נגלה ילמדו הישיבה שתלמידי הוא שרצונו ההתייסדות בשעת באמרו ,"cgi55,

" יהיו שהתלמידי� היא הישיבה התייסדות שכוונת הוסי� אחרת .zexpxi`dl"56ובפע�

ד"נרות הפירוש תהיהxi`dlוהרי לא האור שפעולת � הוא "`linn jxcaשל באופ� אלא ,zewqrzd.דוקא

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שאמר ההתעסקות57וכפי בדוגמת להיות צריכה רוחנית בפרנסה שההתעסקות ,

גשמית: בפרנסה

כדי דברֿמה אצלו לקנות לו ויציע מישהו אליו שיפנה עד וממתי� יושב אד� אי� גשמית, שבפרנסה כש�
אלא זה, ידי על הפעולהedenvr`שירוויח עני� שהוא רוחנית, בפרנסה כ� כו', בפרנסתו ומשתדל לאחרי� הול�

דכיו� � הזולת "נרeciwtzyעל להיות אלאxi`dlהוא בלבד, לזולת טובה אינה הזולת על הפעולה הרי ,"envrl,

ואתה הואיל ("הער"), נא" "שמע לו: ויאמר מישהו אליו שיבוא עד להמתי� לו שאי� � רוחנית פרנסה דהיינו
"כבוד" לו שיתנו עד להמתי� לו אי� וכדומה... חסידות על יהדות, על דברֿמה לי ספר וכו', וחסיד גדול למד�

אלא envrזה, `ed.בזה ולהשתדל הזולת אל לגשת צרי�

.‡Èשעוד הסדר, נקבע � להאיר" "נרות להיות הוא תומכיֿתמימי� ישיבת תלמידי של שתפקיד� ומכיו�
סותרי� שאינ� קבועי� בזמני� יהדות, בענייני ולפעול לרחוב לצאת אות� מחנכי� הישיבה, כותלי בי� בהיות�

הלימוד. לזמני
חסידות ולמדו ישבו שהתלמידי� בכ� די היה תומכיֿתמימי�, של הראשו� ממילאmnvraבדור ובדר� ,

אחר באופ� להיות העבודה צריכה בימינו אבל ידועה; במידה עליה� פעל והדבר נוספי�, יהודי� לזה נמשכו
ה" בעני� די שלא �cenlzלהיות צרי� אלא ,"dyrnlreta,ליהדות הזולת את לקרב כדי בהשתדלות לפעול ,

החסידות. ולדרכי לתורה

� תומכיֿתמימי� של הראשוני� הדורות שני במש� כו' והתכוננו שלמדו העניני� שכל onfdוהיינו, `ed dzr

lret icil m`iadlאלא עיקר המדרש ו"לא ,dyrnd"58המעלה את שיגלה � משיח של המעלה שזוהי �

"תלמוד"dyrnשב" על "59.

.·È"ה שבעני� כש� דישיבתcenlzוהנה, ההתייסדות בשעת נ"ע אדמו"ר שקבע החסידות), (לימוד "

התייסדות ידי ועל כ�, כל קבוע בסדר החסידות לימוד היה לא הישיבה התייסדות קוד� [שהרי תומכיֿתמימי�
ידי על ההתחלה היתה כדבעי], החסידות לימוד עני� התחיל ומה�mixirvdתומכיֿתמימי� הישיבה), (תלמידי

� יותר המבוגרי� ג� האחרי�, לכל זה עני� עבר

יא.54) פתיחתא אסת"ר ה"ב. פ"י סנהדרי� ירושלמי
תנש"א)55) (הוצאת תרנ"ט סה"מ � תרנ"ט שמח"ת שיחת

וש"נ. רכז. ע' בהוספות
וש"נ.56) .228 ע' ריש ח"ד התוועדויות � מנח� תורת ראה
ח"ח57) (אגרותֿקודש זו שנה תמוז וכ"ח מ"ח י"ח מכ' ג� ראה

קונטרסי� קכז. ע' קיב. ע' תרפ"ח סה"מ וראה ריח). ע' ח"ט כה. ע'
ועוד. ב. רנח, ח"א

מי"ז.58) פ"א אבות
(59.23 בהערה ש� ובהנסמ� קיא ע' ח"ה מלוקט סה"מ ראה
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ה" בעני� עתה, הוא ודרכיdyrnכ� החסידות תורת מעיינות והפצת היהדות, וחיזוק התורה הרבצת � "

ידי על להיות צריכה בזה שההתחלה � החסידי� ומנהגי ("וועל�mixirvdהחסידות לזה יימשכו זה ידי ועל ,
ט), סעי� (וכנ"ל המבוגרי� ג� צוציע�") זי�

טפחי�. מעשרה למטה המשיח, את יביאו � יחד וכול�

***

.‚Èמל שיצטר�כאשר חומר באותו לעבוד לו נותני� שאי� הוא, בזה הסדר הרי מסוימת, אומנות אד� מדי�
חומר לו נותני� אלא האומנות), את שיידע (לאחר בעתיד בו מאטעריאל").heytלעבוד �ראסט� ַַַָ("א

הקצעת שאומנות כיו� ע�... בולי להקציע לו נותני� אי� יהלומי�, ליטוש אד� מלמדי� שכאשר מוב�, �

oihelglע� dpey,טובות אבני� ליטוש כמו אומנות, של סוג באותו הוא המדובר יהלומי�; ליטוש מאומנות
ממי� ומרגליות טובות אבני� לו נותני� אי� הלימוד ממי�gaeynשבעת אלא ,heyt�

החומר כל את לו נותני� אי� � בעתיד בו לעבוד שיצטר� חומר אותו לו שנותני� במקרה `zgוג� zaa,

חלקי�. חלקי� אלא

יקלקל שמא טובה, סחורה לו לתת חוששי� באומנותו, בקי עדיי� הוא שאי� מכיו� � ראשית הדבר: וטע�
א� כי עבודתו, ידי על שיוגמר במוצר כרגע מעונייני� שלא כיו� � הוא הטע� עיקר אבל הסחורה. jepigaאת

zepne`d.המלאכה את לעשות כיצד שילמד ,

בחומר יעבוד שבעתיד � היא האומנות בלימוד שהכוונה שמוב�, אלאgaeynאלא חלקי�, בחלקי� ולא ,
mly xaca.ממלאכתו ליהנות יוכלו שבעתיד כדי הוא האומנות לימוד עיקר כל שהרי דוקא,

חלקי� או דוקא, פשוט בחומר לעבוד להמשי� ירצה האומנות, את שיידע לאחר כ�, אחרי ג� א� ובמילא,
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.ÂË:ואחת אחד בכל ג� הוא כ� � תומכיֿתמימי� לתלמידי בנוגע שהוא וכש�
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ולדוגמא:

להיות חוש לאד� נות� הקב"ה שהואbidpnכאשר כגו� לחלוטי�, אחר בעני� היא שלו ההנהגה א� ג� הרי ,

ממנו דורשי� הדבר. כ� שלא לדעת עליו � לרוחניות? זה עני� שיי� מה ולכאורה וכדומה, ב"משרד" מנהיג
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מנהיג שהוא שלzeinybaוזה עני� אלא זה אי� �jepig.
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של עני� הוא בגשמיות עיסוקו הרי שטוע�: zeytpומה zlvdנפש פיקוח (שהרי ביותר הנעלה העני� שהיא ,

התורה כל לשכוח60דוחה לו אל הרי � עוד? ממנו תובעי� ומה ,(mrhdyהתורה כל דוחה נפש שפיקוח לכ�
הגמרא (כמאמר הרבה" שבתות שישמור "כדי הוא61הוא שהעיקר ונמצא ,(zeevnde dxezd meiwלנצל עליו ולכ� .

קשור הוא א� ג� הגשמי, בעסקו רק (לא שלו ההשפעה חוש zeytpאת zlvdaקירוב � העיקרי בעני� ג�) אלא ,

ומצוות. לתורה יהודי�

לענייני בו להשתמש מיועד הקב"ה בו שנת� ההשפעה ושחוש עליו, המוטלת האחריות את יידע וכאשר
zeipgex�ג נמצא עתה א� ג� הרי �envr `ed"�מי בלי ועיי� ציה "באר� תורה"62במדבר, אלא מי� "אי� ,63,

לעורר ממילא בדר� יוכל שבו, היהדות נקודת את לעורר שטארקייט") א ("מיט בחוזק יפעל א� מקו�, ַַמכל
רצויי� הבלתי העניני� כל מתבטלי� אזי היהדות, נקודת מתעוררת כאשר שהרי שבזולתו, היהדות נקודת את ג�

אש" מפני דונג בתניא64"כהמס שכתוב אחת65(כמו אגודה כול� ש"יעשו סביבתו, על לפעול יוכל וממילא ,(
של�" בלבב רצונ� .66לעשות

***

.ÊË[:ואמר הפסיק הניגו� ובאמצע הניגו�, בשעת הרבה ובכה זי�", עסט "עס� לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
וטוע�: ה"קלוגינגער", בא כ� שאחרי אלא

זי� "עסט – האכילה ואילו זי�", דאוונט "עס כדבעי, היא שהתפלה היא, שהעבודהhipהאמת כדי ורק ." ַ
דכסופא" "נהמא של באופ� תהיה זי�"67לא עסט ש"עס� הבהמית ונפש הגו� מצד נראה שיהיה הקב"ה עשה ,

הגו� שמצד � הכוונה כל וזוהי כ�. אינה והאמת בלבד, דמיו� אלא זה אי� אבל ניט", זי� דאוונט ַַו"דאווענע�
זה. על יתגבר � כ� פי על וא� כו'"), זי� עסט (ש"עס� זה דמיו� נראה יהיה אכ� הבהמית ונפש

ובכ�:

� זי�" "דאוונט הנשמה שמצד לו`znטענתו אי� שהיא, כמו הנשמה שמצד הוא, כ� ודאי שהרי היא, ַ
אלא אינו כו'") זי� עסט (ש"עס� העני� שכל טענתו באלוקות; רק הוא ורצונו גשמיי�, לעניני� כלל שייכות

היא א� � שוב`znדמיו� היא � העליונה הכוונה נפעלת זה דמיו� ידי על שדוקא טענתו וג� ;zn`.

� כ� פי על llkוא� hrnn df oi`�העניני כל שהרי ממצבו, שבעֿרצו� להיות ולא לבכות שעליו הבכייה את
שהוא כפי חשבו� זה הרי האמור כל כי: משפלותו, ממעטי� אינ� dnypdהנ"ל cvnאתו "באמנה תמיד שהיא ,

אבל68ית'" הכוונה; נפעלת זה ידי על ודוקא דמיו�, אלא זה אי� הנשמה מצד ולכ� ,envr eil`,נוגע זה אי� �

כאשר דמיו�, שזהו בכ� מה jezaשהרי `vnp envr `edoeincd�אכ זוהי אצלו !ze`ivnd,"�זי עסט ש"עס� –

ניט"! זי� דאוונט ו"דאוונע� זי�", שלאפט ַַָָ"שלאפ�

בדר� ונעשה בדבר, ולהשתדלות להתבוננות זקוק הוא אי� � אחרי� גשמיי� בעניני� או באכילה, כשמדובר
הכנות") ("גאנצע הכנות וכמה כמה לערו� ועליו להתבוננות, הוא זקוק � בתפלה כשמדובר ואילו ַממילא.

כו'. שיתעורר עד והשתדלויות

המציאות! זוהי � ואצלו הדמיו�, בתו� נמצא עצמו הוא הרי � דמיו� של עני� זהו מאי, אלא

לזה: ונוס�

היא זו (שאכ� בגו� הנשמה ירידת עצ� ומצד התולדה מצד רק אינו � כו'") זי� עסט (ש"עס� זה עני�
ג� אלא זה), על יתגבר מקו� מכל להתפלל, חשק לו שאי� שא� eiyrnהכוונה, cvn�ופג שחטא זה מצד �

כו' חשק לו אי� ש� � מאלוקות ונפרד פג� שבו (דרגא) שבהמקו� והיינו, מאלוקות. ונפרד הדר� את ועבר
ניט")! ע� זי� ווילט ָ("דארט�

וש"נ.60) א. פב, יומא ראה
וש"נ.61) ב. פה, ש�
ב.62) סג, תהלי�
וש"נ.63) א. יז, ב"ק
ג.64) סח, תהלי�

סע"א).65) (כה, פי"ט
ויוהכ"פ.66) ר"ה תפלת נוסח
ובכ"מ.67) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ספכ"ד.68) תניא
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ובכ"מ.67) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ספכ"ד.68) תניא
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זי�"... עסט "עס� הניגו�] את לנג� שליט"א אדמו"ר כ"ק [והמשי� אומרי� כ� ועל

.ÊÈ[:ואמר הניגו�, באמצע הפע� עוד הפסיק כ� [אחרי
בביתֿהכנסת היו� כל במש� כשנמצאי� הכיפורי�, ביו� המועדי�: סדר את מבי� שאינו מישהו, אמר פע�

� נמצאי�`fומתפללי� כאשר הכיפורי�?! ביו� חטא" "על לומר יש מה על וכי חטא"... "על ,aegxaאומרי�

חטא"! "על לומר הזמ� הוא אז � גשמיי� ובעניני� דחול" ב"עובדי� ועוסקי�

בעניננו: זה דר� ועל

חסידית, בהתוועדות נמצאי� ובכלל עליה�, ליש� מטות ואי� לאכול מה אי� כאשר ההתוועדות, בשעת עתה,
� גשמיי� בעניני� עסוקי� דאוונט`fואי� ו"דאווענע� זי�", ו"שלאפט זי�" ש"עסט כ� על חשבו�ֿנפש ַַָעורכי�

ניט"... זי�

� ושינה אכילה בענייני ועוסקי� הביתה מגיעי� "שלאפ�`fכאשר זי�", עסט ש"עס� ולטעו� לנג� הזמ� ָהוא
ניט"! זי� דאוונט ו"דאווענע� זי�", ַַָשלאפט

זי�", עסט "עס� לנג� יש ההתוועדות, בשעת עתה, הפחות לכל הרי � הסדר זהו סו� כל שסו� מכיו� נו...
כדבעי. האכילה תהיה ואז זאת, יזכרו ושינה, אכילה בענייני לעסוק כשבאי� זה, לאחרי שג� יפעל והדבר
ש"מדרכי הגו�, בריאות שמירת � הנדרשת למטרה להיות צריכה האכילה אבל לאכול, אמנ� שצרי� והיינו,

הוא" הש� .69(עבודת)

כלא�צי"]. זשוריצי "ניע לנג� התחיל כ� ואחרי זי�", עסט "עס� הפע� עוד לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

***

.ÁÈבגמרא הרמב"�70איתא שמבאר וכפי לזה". לצוות אלא נברא לא כולו העול� מאיש71"כל משל פי על
לאחד משמשי� להיות� נמצאו.. לנפש�.. מושכל יציירו לא אשר האנשי� ש"כל במושכלות, העוסק חכ�
על שילבש.. מה לארוג מזונו.. תיקו� בה� להשלי� כדי רבי�.. לדברי� ויצטר� מאד חסר שאד� מפני ההוא..

מזומ�". צרכו החכ� שימצא כדי במדינה, אליה� הצריכי� המעשי� אלו לתק� אד� בני שאר נמצאו כ�
קט�" ב"עול� ג� הוא כ� העול�, בכללות אמורי� שהדברי� הזמני�72וכש� שרוב שא� � גופא אד� שבכל

ורק גשמיי�, צרכי� ושאר ושתייה לאכילה זהherinמנוצלי� מיעוט מקו�, מכל במושכלות, לעסק מנוצל זמ�
זה.xwirdהוא זמ� מיעוט לצור� אלא אינו הגשמיי�, בצרכיו עוסק האד� שבו הזמ�, יתר וכל ,

לעניני� מנוצל זמ� כמה חשבו� עושי� כאשר וכמה כמה אחת ועל כשלעצמו. אנושי שכל מצד אפילו זה וכל
הנדרשי� העניני� דהיינו, בחייו, לה� זקוק אכ� dxezשיהודי it lrתורת פי על הנדרשי� עניני� ובפרט ,

בודאי זה הרי � xzeiaהחסידות onf herinזה הרי כ�, פי על וא� בה�, שעוסק העניני� שאר עלxwirdלגבי ,

לזה". לצוות אלא נברא לא כולו העול� ש"כל דר�

שנאמר במה הפשוט הפירוש הגשמיי�73וזהו לצרכיו המנוצל שהזמ� פי על שא� – דעהו" דרכי� "בכל
הואj("דרכי ("ieaix�הגשמיי העניני� כל שעשיית היינו, דעהו", דרכי� "בכל להיות צרי� מקו�, מכל זמ�,

דרכי "בכל להיות יוכל זה ידי שעל הקב"ה, את לעבוד שיוכל כדי היא גופו קיו� ".j–edrcלהכרח

.ËÈהפירוש הוא האמור בעניני�heytdהעני� מדובר שאמנ� � דעהו" דרכי� שהאד�miinybב"בכל אלא ,

אות� mciעושה lry dpeek jeznאת לעבוד .d"awdיוכל

הוא יותר בעומק דעהו" דרכי� ד"בכל הפירוש הגשמיי�74אמנ�, העניני� את שמנצלי� בלבד זו שלא �

liaya�הגשמיי בדברי� להשתמש שיש � מזו יתירה אלא קדושה, של לקדושה.mnvrעני�

ה� בה� עוסק שיהודי הגשמיי� העניני� שכל ט"ו), (סעי� לעיל zihxtוכאמור dgbydaהיא בזה והכוונה ,
להשתמש שיוכל כדי אומנות, באותה לחנכו mnvrכדי mipipr mze`a.לקדושה �

(69.12 הערה 531 ע' ח"ב לקו"ש (וראה רפ"ד דעות הל' רמב"�
ובהנסמ� ואיל�, סב ס"ע חט"ז שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש

ש�).
וש"נ.70) סע"ב. ו, ברכות

להסתפק).71) ראה כ� אחר (ד"ה לפיה"מ הקדמה
ועוד.72) ג. פקודי תנחומא ראה
ספ"ג.73) דעות הל' רמב"� וראה ו. ג, משלי
וש"נ.74) .104 ע' ח"י לקו"ש ראה

c"iyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

לנצל עליו � "עור�ֿדי�" היותו באמצעות פרנסתו לאד� מזמיני� כאשר envrולדוגמא: df revwn:לקדושה
דרכי� לחפש הוא "עור�ֿדי�" של zlefdענינו z` wicvdl� ישראל אהבת לצור� זה עני� לנצל עליו ולכ� ,

יהודי. שבכל הטוב את למצוא

לנצל צרי� ובמילא שאפשר � הגשמיי� העניני� שאר בכל זה דר� mnvrועל mze`.קדושה לענייני

בענייניו כשעוסק ג� אזי, � זה באופ� לקדושה הגשמיי� ענייניו את מנצל האד� לאmiinybdוכאשר הרי ,

ה� אלו שעניני� בלבד אלאliayaזו קדושה, של mnvrעני� el` mipipryעסקו בשעת שג� והיינו, עבודה, ה�
miinybd mipipraאת הוא .d"awdעובד

לנצל שיוכל כדי אומנות", "לימוד בבחינת רק אצלו ה� הגשמיי� שהעניני� מכיו� כי � לזה והטע�
" כעי� הוא עצמו הגשמי העסק הרי � ברוחניות עצמה זו devn"אומנות" xykd.(עצמו בפני עבודה (שהוא "

שב"דרכי – דעהו" דרכי� "בכל בכתוב הפירוש אמיתית ד"jוזהו העני� ישנו עצמ� "edrc."

בתחתוני�" דירה ית' לו להיות הקב"ה ד"נתאוה הכוונה אמיתית מתבצעת זה ידי .75ועל

כוסות]. ד' הישיבה לתלמידי לתת ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Îטוב ש� הבעל בש� אמר אדמו"ר וחמי מורי בהשגחה76כ"ק הוא שומע או רואה שיהודי דבר שכל ,

ה'. בעבודת הוראה ומהווה פרטית,
("צופעליג"), מקרה בדר� שומעי� או שרואי� לדבר בנוגע ג� הוא זה עני�

שנהפ� עלה אפילו פרטית, בהשגחה הוא דבר כל שהרי מקרה", "בדר� שהוא דבר ל� שאי� היא האמת �

בודאי זה הרי כו', אודותיו שמע או ראה שיהודי ליהודי, שנוגע עני� וכמה כמה אחת ועל השני, לצד אחד מצד
בדר� חדֿפעמי, באופ� שומעי� או שרואי� לעני� בנוגע אפילו הוא שכ� היא הכוונה אלא מקרה; בדר� לא

� מקרה" "בדר� כמו נראה שהדבר כ� עראי,

בהשגחה בוודאי זה הרי � בכ� שעסקו עני� אלא בלבד, חדֿפעמי באופ� שאינו בעני� וכמה כמה אחת ועל
בעבודה. הוראה ממנו שילמד כדי זה עני� לו הזמינו שמלמעלה פרטית,

.‡Î:מכונות ופירוק בהרכבת שעסקו מי ללמוד שצרי� ההוראה � ולדוגמא
חלקי� ישנ� � אלו חלקי� ובי� ביותר. רבי� מחלקי� המכונה את הוא מרכיב מכונה, בונה "מהנדס" כאשר

חלקי�miixwirשה� ישנ� שה�milthבמכונה, נדמה הרואה שלעי� חלקי� שישנ� ועד ,ixnbl mixzein,�אמנ .

נוגע קט�, בורג אפילו חלק, כל וכיצד חלק, כל נוצר מטרה לאיזו בדיוק יודע � המכונה את שבנה ה"מהנדס"
המכונה. של פעולתה עני� לכללות

אעשה אני המכונה? בבניית ה"מהנדס" של כוונתו על לחשוב לי למה ויטע�: אד� יבוא ipirlוא� d`xpd itk,

קטני� חלקיקי� שאות� נראה שבעיני micixenומכיו� `le milrn `l,המכונה של לפעולתה נוגעי� אינ� ולגמרי ,
מאליו מוב� הרי � בורג עוד להוסי� ביכולתי ולאיד�, פלוני, בורג ללא להיות ezprhlשיכולה mewn mey oi`y,

מאי, אלא כדבעי. המכונה אצלו תפעל לא � בעיניו הנראה כפי ויעשה ה"מהנדס" בדעת יתחשב לא אמנ� וא�
משו� זה הרי � ער� חסר הוא קט� חלקיק שאותו נראה rceiבעיניו epi`yllk.המכונה של המנגנו� את

המצוות: וקיו� העול� התהוות בעני� יוב� � האלה הדברי� וככל

המצוות, קיו� בכללות הוא כ� � המכונה של לפעולתה נוגעי� החלקי� כל הרי הנ"ל, שבמכונה כש�
דרבנ�. מצוות וז' דאורייתא מצוות תרי"ג ידי על דוקא היא הקב"ה ע� שההתקשרות

תוסי�" "בל על או תגרע" "בל על עובר אד� קלייניקייט"),77וכאשר ("א פעוט כדבר נראה שבעיניו א� הרי �ַ

פי"ג,75) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.

ואיל�,76) סקע"ט בהוספות תשנ"ט) (הוצאת כש"ט בארוכה ראה

וש"נ. ואיל�. סרכ"ג
א.77) יג, ראה פ' ב. ד, ואתחנ� ראה



יט c"iyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

לנצל עליו � "עור�ֿדי�" היותו באמצעות פרנסתו לאד� מזמיני� כאשר envrולדוגמא: df revwn:לקדושה
דרכי� לחפש הוא "עור�ֿדי�" של zlefdענינו z` wicvdl� ישראל אהבת לצור� זה עני� לנצל עליו ולכ� ,

יהודי. שבכל הטוב את למצוא

לנצל צרי� ובמילא שאפשר � הגשמיי� העניני� שאר בכל זה דר� mnvrועל mze`.קדושה לענייני

בענייניו כשעוסק ג� אזי, � זה באופ� לקדושה הגשמיי� ענייניו את מנצל האד� לאmiinybdוכאשר הרי ,

ה� אלו שעניני� בלבד אלאliayaזו קדושה, של mnvrעני� el` mipipryעסקו בשעת שג� והיינו, עבודה, ה�
miinybd mipipraאת הוא .d"awdעובד

לנצל שיוכל כדי אומנות", "לימוד בבחינת רק אצלו ה� הגשמיי� שהעניני� מכיו� כי � לזה והטע�
" כעי� הוא עצמו הגשמי העסק הרי � ברוחניות עצמה זו devn"אומנות" xykd.(עצמו בפני עבודה (שהוא "

שב"דרכי – דעהו" דרכי� "בכל בכתוב הפירוש אמיתית ד"jוזהו העני� ישנו עצמ� "edrc."

בתחתוני�" דירה ית' לו להיות הקב"ה ד"נתאוה הכוונה אמיתית מתבצעת זה ידי .75ועל

כוסות]. ד' הישיבה לתלמידי לתת ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Îטוב ש� הבעל בש� אמר אדמו"ר וחמי מורי בהשגחה76כ"ק הוא שומע או רואה שיהודי דבר שכל ,

ה'. בעבודת הוראה ומהווה פרטית,
("צופעליג"), מקרה בדר� שומעי� או שרואי� לדבר בנוגע ג� הוא זה עני�

שנהפ� עלה אפילו פרטית, בהשגחה הוא דבר כל שהרי מקרה", "בדר� שהוא דבר ל� שאי� היא האמת �

בודאי זה הרי כו', אודותיו שמע או ראה שיהודי ליהודי, שנוגע עני� וכמה כמה אחת ועל השני, לצד אחד מצד
בדר� חדֿפעמי, באופ� שומעי� או שרואי� לעני� בנוגע אפילו הוא שכ� היא הכוונה אלא מקרה; בדר� לא

� מקרה" "בדר� כמו נראה שהדבר כ� עראי,

בהשגחה בוודאי זה הרי � בכ� שעסקו עני� אלא בלבד, חדֿפעמי באופ� שאינו בעני� וכמה כמה אחת ועל
בעבודה. הוראה ממנו שילמד כדי זה עני� לו הזמינו שמלמעלה פרטית,

.‡Î:מכונות ופירוק בהרכבת שעסקו מי ללמוד שצרי� ההוראה � ולדוגמא
חלקי� ישנ� � אלו חלקי� ובי� ביותר. רבי� מחלקי� המכונה את הוא מרכיב מכונה, בונה "מהנדס" כאשר

חלקי�miixwirשה� ישנ� שה�milthבמכונה, נדמה הרואה שלעי� חלקי� שישנ� ועד ,ixnbl mixzein,�אמנ .

נוגע קט�, בורג אפילו חלק, כל וכיצד חלק, כל נוצר מטרה לאיזו בדיוק יודע � המכונה את שבנה ה"מהנדס"
המכונה. של פעולתה עני� לכללות

אעשה אני המכונה? בבניית ה"מהנדס" של כוונתו על לחשוב לי למה ויטע�: אד� יבוא ipirlוא� d`xpd itk,

קטני� חלקיקי� שאות� נראה שבעיני micixenומכיו� `le milrn `l,המכונה של לפעולתה נוגעי� אינ� ולגמרי ,
מאליו מוב� הרי � בורג עוד להוסי� ביכולתי ולאיד�, פלוני, בורג ללא להיות ezprhlשיכולה mewn mey oi`y,

מאי, אלא כדבעי. המכונה אצלו תפעל לא � בעיניו הנראה כפי ויעשה ה"מהנדס" בדעת יתחשב לא אמנ� וא�
משו� זה הרי � ער� חסר הוא קט� חלקיק שאותו נראה rceiבעיניו epi`yllk.המכונה של המנגנו� את

המצוות: וקיו� העול� התהוות בעני� יוב� � האלה הדברי� וככל

המצוות, קיו� בכללות הוא כ� � המכונה של לפעולתה נוגעי� החלקי� כל הרי הנ"ל, שבמכונה כש�
דרבנ�. מצוות וז' דאורייתא מצוות תרי"ג ידי על דוקא היא הקב"ה ע� שההתקשרות

תוסי�" "בל על או תגרע" "בל על עובר אד� קלייניקייט"),77וכאשר ("א פעוט כדבר נראה שבעיניו א� הרי �ַ

פי"ג,75) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.

ואיל�,76) סקע"ט בהוספות תשנ"ט) (הוצאת כש"ט בארוכה ראה

וש"נ. ואיל�. סרכ"ג
א.77) יג, ראה פ' ב. ד, ואתחנ� ראה
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אצלו שחסר רק זה אי� דבר של לאמתו dfהרי hxtנוגע הדבר אלא ,zexywzdd zellkl,המצוות קיו� ידי שעל
כדבעי. פועלת המכונה אי� אחד קט� בורג של חסרונו ידי שעל במשל, וכנ"ל

הוא שהכול � אחר בעני� לעסוק אחר ולאד� אחד, בעני� לעסוק לפלוני מזמי� הקב"ה כאשר הוא כ� וכמו
הכוונה. לכללות ונוגע פרטית, בהשגחה

.·Î:בה לפעול ממנו ודורשי� מסוימת, לעיר בא יהודי כאשר ג� נוגעת זו הוראה
ש� חסרה ולא רבות, שני� במש� העיר כבר התקיימה זה למקו� שהגעתי עד לטעו�: הוא עלול לכאורה

במקו�? לפעול שמוכרחני ממני דורשי� � לכא� שהגעתי מאז עתה, ואילו כלל. עבודתי

בכללות חסרו� ייגר� זאת (ולולי מכונה שבונה המהנדס של בתכניתו להתחשב שצריכי� שכש� � זה על והמענה
ידי על שנקבע מה בכל להתחשב שצריכי� � ובמכלֿשכ� � כ� כמו הואd"awdהמכונה), שהכול ,weicae xcqa.

אכ� � זו לעיר בואו קוד� עתה, שעד � דיד� jixvובנדו� did `lשלא והיינו ש�, זקוקmewndלהיות היה
ולא לאותהed`לו, להגיע לו הזמי� הקב"ה כאשר עתה, אבל זה; במקו� לפעול צרי� היה שלו, ענינו מצד ,

זקוק שעתה הוראה זו הרי � זו.mewndעיר בעיר לפעול עליו תפקידו, למלאות כדי הוא, וג� לעבודתו,

מלמעלה, הוראה שזוהי � בו פוגש שהוא אחר ליהודי בנוגע וכ� בו, פוגש שיהודי דבר לכל בנוגע הוא וכ�
בו; לפעול עליו מוטל עני�, באותו מתעסק הוא לו,oiprdשכאשר להעני�.ede`זקוק זקוק

***

.‚Î[:ואמר התוועדויות, לסדר הנוסעי� לאנ"ש יי� נת� שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מצינו ליי� קירוב.78בנוגע לידי מביא שיי� כיו� בנותיה�", משו� יינ� ועל יינ� משו� פת� על ש"גזרו ,

חסידיי�. שידוכי� שיעשו לחסידות, קירוב אצל� יפעל זה הרי � חסידית מהתוועדות יי� לוקחי� כאשר ולכ�,

לומר: רק ברצוני

שאז כיו� זה, ליי� אחר מיי� אלא אחר, יי� לתו� זה מיי� למזוג אי� אבל יי�, עוד ע� זה יי� לערב אפשר א)
בטיל" קמא .79"קמא

לכ� קוד� היי� את יבשלו � ביי� יגעו הגבול ששומרי לחשוש ויש לגבול, מעבר הנוסעי� אלו .80ב)

***

.„Î"עוני "לח� "לחמא81במצה, א) הפכיי�: עניני� שני ישנ� �`ipr"82"כתיב עליו83("עני "שעוני� ב) ,(
הרבה" של83דברי� עני� שזהו ,zexiyr.

הדברי�: בשני צור� שיש � בעבודה והעני�

ה"לחמא להיות צרי� � אחד לדעתipr`מצד צרי� שהאד� דהיינו, דמצרי�", בארעא אבהתנא אכלו די
להיות עליו ומזה כו', ופג� שחטא נמצא, שבו ומצב המעמד את dlecbהיטב zexixna.

עליו אלא לפעול, ולהפסיק ייאוש לידי לבוא עצמו, בעיני ליפול לו אי� � גיסא לאיד� בעבודתו,wfgzdlאבל
להתקשר אפשר תכלית" אי� עד מטה "למטה נמצאי� כאשר שג� ח) (סעי� וכנ"ל ממצבו. כלל להתפעל ולא

ק�". אי� עד מעלה "למעלה ע�

את שיפיק באופ� רק להיות יכולה כו' ומצבו במעמדו ההתחשבות �aehd,שבזה

ד"לחמא שמהעני� להורות � עניא" ד"לחמא העני� באותו הוא הרבה" דברי� עליו ד"עוני� שהעני� וזהו
`ipr,שבזה הטוב את לקחת יש גופא "

וש"נ.78) ב. יז, שבת
סקפ"ב79) או"ח ואדה"ז טושו"ע אתא. כי ובתוד"ה א עג, ע"ז ראה
ס"ה.

ס"ג.80) סקכ"ג יו"ד טושו"ע ראה

ג.81) טז, ראה פ'
לחמא.82) הא פיסקא הגש"פ נוסח
וש"נ.83) סע"ב. קטו, פסחי�

c"iyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

תוספת לידי תביא ומצבו במעמדו שההתבוננות dcearaוהיינו, zexabzdמקומות בכמה וכמבואר שדוקא84,
יותר. גדולה כ� אחרי השמחה נעשית המרירות ידי על

לזה יותר85והמשל למעלה הח� יריית תהיה � יותר למטה הקשת את שמושכי� שככל הקשת, מעני� �

יותר. גדול למרחק לירות כוח ניתוס� למטה שמהירידה ונמצא, ווייטער"). או� העכער ("אל� יותר גדול ַולמרחק

להיות צריכה למרחק, לקפו� רוצי� שכאשר � ודילוג הקפיצה בשעת ובפרט ההילו�, בשעת זה דר� ועל
xeg`lתחילה dbiqp.הקפיצה מרחק יגדל כ� לאחור, הנסיגה שתגדל וככל ,

הרי � מזה המרירות בגודל ונעשה ומצבו, מעמדו דבר על חשבו� שעושה שבשעה בעבודה, ג� הוא וכ�
זאל ("ער "ידלג" זה ידי שעל כוח, ותוספות התעוררות לידי להביא צריכה ומצבו ממעמדו זו ָמרירות

ק�". אי� עד מעלה "למעלה ע� ויתקשר תכלית", אי� עד מטה "למטה בהיותו ממצבו, ַארויסש�רינגע�")

כלא�צי"]. זשוריצי "ניע כ� ואחרי הזק�, אדמו"ר כ"ק ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

***

.‰Îשנאמר86ידוע כמו מצרי�, גאולת בדוגמת תהיה דלעתיד אראנו46שהגאולה מצרי� מאר� צאת� "כימי
עניני� אות� להיות צריכי� העתידה, הגאולה את המביאי� והעניני� ההכנות שג� מוב�, ומזה נפלאות",

מצרי�. גאולת את שהביאו
מצינו מצרי� בגאולת היתה87והנה, ומה ממצרי�". ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשי� ש"בשכר

והקימו השעבוד מקושי התפעלו שלא � ממצרי�? ישראל נגאלו שבזכות� צדקניות" "נשי� אות� של פעולת�
בישראל. דורות

מצינו אלא88וכ� גזר לא שפרעה פרעה, משל יותר גזירת� "קשה לו אמרו מאשתו, עמר� שפירש שבשעה
כול� עמדו אשתו, את והחזיר ש"עמד פעלו זה ידי ועל הנקבות", ועל הזכרי� על גזרת ואתה הזכרי�, על

נשותיה�". את והחזירו

טענו ישראל נשי xacכלומר: meya aygzdl oi`yבשעה הילדי� על יהא מה בשאלה אפילו להתחשב אי� ;

תשליכוהו" היאורה הילוד הב� ש"כל פרעה גזירת "89שישנה ציוה שהקב"ה דכיו� ,eaxe ext"90את לקיי� יש ,
xacציוויו meya aygzdl ilan!

ממצרי�. ישראל נגאלו � צדקניות" "נשי� אות� של נפש� מסירות ובזכות

להתחשב לא צריכות חב"ד, ובנות נשי ובפרט ישראל, ובנות שנשי � העתידה הגאולה לפני עתה, ג� הוא וכ�
הקב"ה לכ� ידאג � ל"תכלית" ובאשר הקב"ה, ציווי פי על הילדי� את לחנ� אלא ילדיה�, של ה"תכלית" ע�

העתידה. הגאולה את תביא � זו נפש ומסירות בעצמו.

.ÂÎילמדו לפחות או ל"קאלעדזש", הילדי� את ישלחו לא א� הרי כ�? להתנהג אפשר אי� הטועני�: ַישנ�
המדינה?!... שפת אפילו יודעי� שאינ� בשעה לעול� לצאת יוכלו אי� � "אנגלית" עמה�

והלהט החיות נמצא שבו המיוחד מהעני� להתפעל שאי� מצרי�, דיציאת מהעני� שלמדי� כפי � לזה והמענה
פארקאכט"). איז מדינה די וועלכע אי� זא� ("די זו מדינה ַַָשל

פע� המדובר הבת91ובהקד� וכל תשליכוהו היאורה הילוד הב� "כל פרעה בגזירת שנאמר מה אודות
הב� ש"כל הוא לפרעה נוגע שהיה מה הרי תחיו�", הבת "וכל ההוספה טע� מוב� אינו שלכאורה ֿ תחיו�"
חלק הוא תחיו�" הבת ד"וכל העני� שג� בזה, ונתבאר תחיו�"? הבת "וכל להוסי� לו ולמה גו'", הילוד

" שעליה� "תחיו�", המצריי�: לאנשיו פרעה הורה � בחיי� שיישארו ישראל מילדי אלה שג� "zeiglמהגזירה,

פל"א.84) תניא
(85� מנח� תורת ג� וראה א. קג, ויחי (בהוספות) תו"א ראה

ואיל�. 80 ס"ע ח"ג התוועדויות
חה"פ86) (משיחות 113 ע' ח"א לקו"ש ראה � זה סעי� לתוכ�

תשי"ד). תשי"ב,
רע"ב.87) יא, סוטה

א.88) יב, ש�
כב.89) א, שמות
כח.90) א, בראשית
תשי"ב,91) חה"פ (משיחות ואיל� 111 ע' ח"א לקו"ש ראה
תשי"ד).
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תוספת לידי תביא ומצבו במעמדו שההתבוננות dcearaוהיינו, zexabzdמקומות בכמה וכמבואר שדוקא84,
יותר. גדולה כ� אחרי השמחה נעשית המרירות ידי על

לזה יותר85והמשל למעלה הח� יריית תהיה � יותר למטה הקשת את שמושכי� שככל הקשת, מעני� �

יותר. גדול למרחק לירות כוח ניתוס� למטה שמהירידה ונמצא, ווייטער"). או� העכער ("אל� יותר גדול ַולמרחק

להיות צריכה למרחק, לקפו� רוצי� שכאשר � ודילוג הקפיצה בשעת ובפרט ההילו�, בשעת זה דר� ועל
xeg`lתחילה dbiqp.הקפיצה מרחק יגדל כ� לאחור, הנסיגה שתגדל וככל ,

הרי � מזה המרירות בגודל ונעשה ומצבו, מעמדו דבר על חשבו� שעושה שבשעה בעבודה, ג� הוא וכ�
זאל ("ער "ידלג" זה ידי שעל כוח, ותוספות התעוררות לידי להביא צריכה ומצבו ממעמדו זו ָמרירות

ק�". אי� עד מעלה "למעלה ע� ויתקשר תכלית", אי� עד מטה "למטה בהיותו ממצבו, ַארויסש�רינגע�")

כלא�צי"]. זשוריצי "ניע כ� ואחרי הזק�, אדמו"ר כ"ק ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

***

.‰Îשנאמר86ידוע כמו מצרי�, גאולת בדוגמת תהיה דלעתיד אראנו46שהגאולה מצרי� מאר� צאת� "כימי
עניני� אות� להיות צריכי� העתידה, הגאולה את המביאי� והעניני� ההכנות שג� מוב�, ומזה נפלאות",

מצרי�. גאולת את שהביאו
מצינו מצרי� בגאולת היתה87והנה, ומה ממצרי�". ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשי� ש"בשכר

והקימו השעבוד מקושי התפעלו שלא � ממצרי�? ישראל נגאלו שבזכות� צדקניות" "נשי� אות� של פעולת�
בישראל. דורות

מצינו אלא88וכ� גזר לא שפרעה פרעה, משל יותר גזירת� "קשה לו אמרו מאשתו, עמר� שפירש שבשעה
כול� עמדו אשתו, את והחזיר ש"עמד פעלו זה ידי ועל הנקבות", ועל הזכרי� על גזרת ואתה הזכרי�, על

נשותיה�". את והחזירו

טענו ישראל נשי xacכלומר: meya aygzdl oi`yבשעה הילדי� על יהא מה בשאלה אפילו להתחשב אי� ;

תשליכוהו" היאורה הילוד הב� ש"כל פרעה גזירת "89שישנה ציוה שהקב"ה דכיו� ,eaxe ext"90את לקיי� יש ,
xacציוויו meya aygzdl ilan!

ממצרי�. ישראל נגאלו � צדקניות" "נשי� אות� של נפש� מסירות ובזכות

להתחשב לא צריכות חב"ד, ובנות נשי ובפרט ישראל, ובנות שנשי � העתידה הגאולה לפני עתה, ג� הוא וכ�
הקב"ה לכ� ידאג � ל"תכלית" ובאשר הקב"ה, ציווי פי על הילדי� את לחנ� אלא ילדיה�, של ה"תכלית" ע�

העתידה. הגאולה את תביא � זו נפש ומסירות בעצמו.

.ÂÎילמדו לפחות או ל"קאלעדזש", הילדי� את ישלחו לא א� הרי כ�? להתנהג אפשר אי� הטועני�: ַישנ�
המדינה?!... שפת אפילו יודעי� שאינ� בשעה לעול� לצאת יוכלו אי� � "אנגלית" עמה�

והלהט החיות נמצא שבו המיוחד מהעני� להתפעל שאי� מצרי�, דיציאת מהעני� שלמדי� כפי � לזה והמענה
פארקאכט"). איז מדינה די וועלכע אי� זא� ("די זו מדינה ַַָשל

פע� המדובר הבת91ובהקד� וכל תשליכוהו היאורה הילוד הב� "כל פרעה בגזירת שנאמר מה אודות
הב� ש"כל הוא לפרעה נוגע שהיה מה הרי תחיו�", הבת "וכל ההוספה טע� מוב� אינו שלכאורה ֿ תחיו�"
חלק הוא תחיו�" הבת ד"וכל העני� שג� בזה, ונתבאר תחיו�"? הבת "וכל להוסי� לו ולמה גו'", הילוד

" שעליה� "תחיו�", המצריי�: לאנשיו פרעה הורה � בחיי� שיישארו ישראל מילדי אלה שג� "zeiglמהגזירה,

פל"א.84) תניא
(85� מנח� תורת ג� וראה א. קג, ויחי (בהוספות) תו"א ראה

ואיל�. 80 ס"ע ח"ג התוועדויות
חה"פ86) (משיחות 113 ע' ח"א לקו"ש ראה � זה סעי� לתוכ�

תשי"ד). תשי"ב,
רע"ב.87) יא, סוטה

א.88) יב, ש�
כב.89) א, שמות
כח.90) א, בראשית
תשי"ב,91) חה"פ (משיחות ואיל� 111 ע' ח"א לקו"ש ראה
תשי"ד).
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מצרי�. של קא�") דע� ("אי� וה"להט" בה"חיות" הילדי� ָאת

הוא � ה"יאור" תשליכוהו": ד"היאורה הגזירה תוכ� כ� ג� שעניינ�minוזהו ,beprz�מצמיחי "מי� שהרי ,

תענוג" מיני היה92כל המצרי� של והחיות שהתענוג והיינו, .xe`id,�גשמי ירדו לא במצרי� שהרי (הנילוס),
השדות כל את השקה (הנילוס) היה93והיאור תענוג מיני כל שהצמיח שהעני� ונמצא, ,xe`idהיאור היה ולכ� ,

dxf dceardהמ ("אי�94צרי�של בהחיות ישראל ילדי את להשלי� � תשליכוהו" "היאורה פרעה גזירת וזוהי .
מצרי�. של זרה והעבודה קא�") ָדע�
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***

.ÊÎלהמדובר בהמש� פרט עוד להוסי� יש � המזו� ברכת אודות לחשוב כבר צריכי� שהרי � הסיו� קוד�
שנאמר כמו תורה, מת� ע� ביותר קשור זה שעני� מצרי�, דיציאת העני� לכללות בנוגע הע�95לעיל את "בהוציא�

תורתי" את שתקבלו מנת על ממצרי�, אתכ� הוצאתי כ� מנת ו"על הזה", ההר על האלוקי� את תעבדו� .96ממצרי�

ובהקדמה:
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ועד" לעול� רוחו!...97"נצחי על העולה ככל לעשות ביכולתו ומעתה דבר, לו חסר שלא בודאי הרי ,

תורתי": את שתקבלו מנת על ממצרי�, אתכ� הוצאתי כ� מנת ש"על לדעת, יש ולכ�

תחת מעומק מיד לצאת הכוח נית� מצרי� שביציאת כיו� המצב, שפלות דבר על לחשוב שאי� האמור העני�
" דוקא הוא � רו� izxezלעומק z` elawzy zpn lrוהתגברות אומ� לתוספות יביא גופא ד"מצרי�" שהעני� כדי ,"
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ועוד. כדי). (ד"ה
יז.94) ש�, וארא פרש"י ט. פ"ט, שמו"ר יג. וארא תנחומא ראה
יב.95) ג, שמות
תו"כ96) מה. יא, שמיני ופרש"י מכילתא ג. פכ"ט, שמו"ר ראה

לח. כה, בהר ופרש"י
א).97) (לב, ספכ"ה תניא
א.98) צט, סנהדרי�
לא.99) טו, שלח
בחוקותי.100) ר"פ ופרש"י תו"כ
ז.101) ה, איוב

gqtd bg zegiy ihewl'f jxk

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
˙·˘· ÏÁ˘ ·ÂË ÌÂÈ· Ï"ÊÁ ˙�˜˙

מהחגי� נבדל הוא שבה� יחודיי� עניני� יש חג בכל

הוא כאשר ובמיוחד שנה. בכל פסח, לגבי ג� כ� האחרי�.

משאר יחודיותו יותר ניכרת שאז בשבת, זו, כבשנה חל,

להל�. שיוסבר כפי החגי�,

של1בגמרא טוב ב"יו� בשופר תוקעי� שאי� נאמר,

בתקיעת חייבי� "הכל כי בשבת", להיות שחל השנה ראש

ויוליכנו בידו יטלנו שמא גזירה בקיאי�... הכל ואי� שופר

הרבי�". ברשות אמות ד' ויעבירנו ללמוד הבקי אצל

הגמרא ש� טעמא2ומסיימת והיינו דלולב טעמא "והיינו :

נוטלי� אי� – יעבירנו שמא – סיבה שמאותה דמגילה",

המגילה את קוראי� ואי� בשבת, שחל בסוכות הלולב את

בשבת. שחל בפורי�

ה"אחרוני�" לגזור,3שואלי� היה צרי� זה לפי :

ומרור, מצה יאכלו לא בשבת שחל בפסח שג� לכאורה,

ובמיוחד ההגדה, את יאמרו ולא כוסות, ארבע ישתו לא

יש הכוסות ארבע ושתיית והמרור המצה לגבי כאשר

zehxetneהלכות zeax,ובמגילה בשופר מאשר יותר ,

לגבי הוא בו שאיֿהבקיאות בלולב, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ברכתו" או ?4"נענועו

.·
ÌÈ˙·‰ Ï‡ ÌÈ‡È˜·‰ ÌÈÎÏÂ‰ ÁÒÙ·

זו לשאלה התשובות :5בי�

בקיאי�, שאינ� אלו של בתיה� אל הבקיאי� הלכו בפסח

ההגדה את עמ� ולומר הסדר, את עבור� לערו� ולכ�6כדי .

ללמוד" הבקי אצל יל� "שמא החשש בפסח קיי� .7אי�

מוב�: אינו זה תירו� א�

עמי שה� להראות שמתביישי� אנשי� יש בודאי א)

זאת שבכל אנשי� ובמיוחד בהלכות, בקיאי� ואינ� האר�

אי� אלו אנשי� ואל וכדומה, ההגדה את לומר יודעי�

החשש קיי� כ�, וא� באי�. ילכוmdiablהבקיאי� שה� ,

ללמוד? הבקי אל בחשאי

החשש קיי� בפסח ג� שבפשטות, יוצא, זה לפי ב)

נהגו די� שבית שמפני אלא זו, תקנה לקבוע היה וצרי�

זו גזירה גזרו לא הבתי�, אל שליחי� א�lretaלשלוח .

הוא זה cgeinדבר yecigמפרשי לפחות, או, שהגמרא, ,

אי� בפועל ואילו לציינו. צריכי� היו ה"ראשוני�", הגמרא,

ב"אחרוני�"! רק אלא דלעיל, הסיבה או זו קושיה מוזכרת

.‚
ÏÚÂÙ· ‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÎÏ‰‰ „ÂÓÈÏ

ה"אחרוני�" בדברי מופיע נוס� :8תירו�

בשבת שחלי� ובסוכות השנה שבראש חכמי�, תקנת

עוקרת אינה הלולב, על יברכו ולא בשופר יתקעו לא

ג� כי לולב, ונטילת שופר תקיעת מצות את לחלוטי�

אפשר וכלcenllבשבת אלו, מצוות של ההלכות את

כאילו עולה בתורת עולה".9aixwdהעוסק

נשי� ג� חייבות הפסח במצוות שנשי�10ואילו וכיו� ,

zexehtתורה זו,11מתלמוד תקנה יקבעו שא� יוצא, ,

לחלוטי�. הנשי� אצל אלו מצוות תבוטלנה

ב.1) כט, ר"ה

ב.2) ד, מגילה ב. מב, בסוכה ג� וכ"ה

שאלתא3) לשאלתות שאלה העמק ס"ה. ח"א ד' מהדורא ומשיב שואל

סכ"א. סז

סע"ב.4) ש� סוכה רש"י

ש�.5) שאלה העמק

סתפ"ד.6) או"ח טור פסחי�. מס' סו� רי"� ראה

הכי7) ומשו� כ"כ, לצאת דר� אי� שבלילה ש�, שאלה בהעמק תירו� עוד

הי' במגילה שג� לחדש רוצה זו סברא (וע"פ בלילה שה� וכו' במצה גזרו לא

הקריאה מצד היא הגזירה ועיקר שבת, בליל לקרות בעצ� עיי"ש).meiayמותר ,

ג� לבקי יל� בודאי וכו' מצה י"ח לצאת בכדי – כי כ�, לומר קשה אבל

שימורי�. ליל שהוא ובפרט בלילה.

בהקדמה.8) פלאצקי) ד� מאיר (להר' ישראל ָחמדת

רק9) (שלא ש� במנחות רבא דעת לפי ובפרט א. קי, הקריב,eli`kמנחות

ש" jixvאלא) epi`."'כו עולה לא

סתע"ב10) פסח הל' אדה"ז שו"ע וראה למצה. בנוגע – ב מג, פסחי�

ש" לנשי�".lkסכ"ה אנשי� בי� חילוק אי� זה בלילה הנוהגות המצות

ספ"א.11) לאדה"ז ת"ת הל' ב. כט, קידושי�

בא� הרי – ש�) ת"ת (הל' לה� הצריכות הלכות ללמוד שחייבות וא�

הבאה. לשנה עד אלו הלכות לה� צריכות אי� שוב בפסח, אלו ממצוות יפטרו�

י"ל מזו הואויתירה שלה� שהלימוד דמכיו� ההלכות), ילמדו בא� (ג�

שהוא היינו המעשה, את לידע בכדי פוטרlthרק זה אי� – מצוה הכשר מעי�

באנשי�). (משא"כ עצמה מהמצוה

ברכות שמברכות מזה כי בזה. צ"ע ללמודdxezdאבל שחייבות לפי –

א� זה, שלימוד משמע סוסמ"ז), או"ח אדה"ז (שו"ע לה� הצריכות מצות

של הו"ע המצות, את לקיי� אי� לידע בכדי רק ג�dxez*שהוא ולהעיר .

ה� התמיד פ' "ובקריאת ש� בסוסמ"ז רסמ"ח:zeeyממ"ש וש� לאנשי�",

ואיל�. 37 ע' חי"ד לקו"ש וראה כו'. הקריבו כאילו

dlrnd cvn edfy ± b"dkk d"d dxeza wqry m"ekr (` ,hp 'dpq) l"fgnn mb gken oke (*dxezcwx `ed ely cenildy s` ±edcic zevn raya.mniiwl ji` rcil icka ,
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בהקדמה.8) פלאצקי) ד� מאיר (להר' ישראל ָחמדת

רק9) (שלא ש� במנחות רבא דעת לפי ובפרט א. קי, הקריב,eli`kמנחות

ש" jixvאלא) epi`."'כו עולה לא

סתע"ב10) פסח הל' אדה"ז שו"ע וראה למצה. בנוגע – ב מג, פסחי�

ש" לנשי�".lkסכ"ה אנשי� בי� חילוק אי� זה בלילה הנוהגות המצות

ספ"א.11) לאדה"ז ת"ת הל' ב. כט, קידושי�

בא� הרי – ש�) ת"ת (הל' לה� הצריכות הלכות ללמוד שחייבות וא�

הבאה. לשנה עד אלו הלכות לה� צריכות אי� שוב בפסח, אלו ממצוות יפטרו�

י"ל מזו הואויתירה שלה� שהלימוד דמכיו� ההלכות), ילמדו בא� (ג�

שהוא היינו המעשה, את לידע בכדי פוטרlthרק זה אי� – מצוה הכשר מעי�

באנשי�). (משא"כ עצמה מהמצוה

ברכות שמברכות מזה כי בזה. צ"ע ללמודdxezdאבל שחייבות לפי –

א� זה, שלימוד משמע סוסמ"ז), או"ח אדה"ז (שו"ע לה� הצריכות מצות

של הו"ע המצות, את לקיי� אי� לידע בכדי רק ג�dxez*שהוא ולהעיר .

ה� התמיד פ' "ובקריאת ש� בסוסמ"ז רסמ"ח:zeeyממ"ש וש� לאנשי�",

ואיל�. 37 ע' חי"ד לקו"ש וראה כו'. הקריבו כאילו

dlrnd cvn edfy ± b"dkk d"d dxeza wqry m"ekr (` ,hp 'dpq) l"fgnn mb gken oke (*dxezcwx `ed ely cenildy s` ±edcic zevn raya.mniiwl ji` rcil icka ,
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אינה רבה שגזירת שה"חידוש", לומר, אפשר זה לפי

בגמרא מופיע אינו בשבת, שחל בפסח קיימת

כאשר רק זו תקנה נקבעה מלכתחילה כי `oiוב"ראשוני�",

המצוה את מבטלת המצוהoihelglהיא כאשר ואילו ,

zxwrp.קיימת אינה שהתקנה מאליו מוב� ,

היה צרי� הרי זה, לפי מוב�: אינו זה תירו� ג� א�

שבראש אחרי�, הלכה בספרי או ערו� בשולח� להופיע,

בשבת שחלי� ובסוכות ההלכותdaegהשנה את ללמוד

ולולב?xtey12של

.„
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שהובא התירו� על נוספת שאלה מתעוררת לכאורה,

חייבות נשי� מגילה במקרא ג� נקבעה13לעיל: זאת ובכל ,

כ�! על ג� רבה של הגזירה

לכ� בנוס� כי כלל, קושי זה אי� דבר של לאמיתו א�

לומר נקבעה14שיש מגילה קריאת שמצות ,xg`lגזירת

מגילה15רבה במקרא תיקנו ולכ� ,dligzkln16שכאשר

חול ביו� המגילה את יקראו בשבת, חל ,17פורי�

רש"י לדעת א� לכ�: בנוס� "י"ד18הרי שמלכתחילה ,

ישראל ו"חכמי בשבת), כשחל (אפילו לפרזי�" הוקבע

בשבת פורי� חל שכאשר תיקנו הגדולה" כנסת שאחר

חול, ביו� יקראו

יש בלבד, מדרבנ� מצוה היא מגילה שמקרא כיו� הרי

לגמרי המצוה את לעקור חכמי� של "ה�19בכוח� כי ,

אמרו" וה� ה�20אמרו ולולב שופר מצוות זאת, לעומת .

ידי על לפחות לקיימ� אפשרות תהיה לא וא� מדאורייתא,

הריzxezaעיסוק ולולב, חכמי�.l`שופר אות� יעקרו

שהיא מצה, אכילת לגבי זו גזירה חכמי� גזרו לא ולכ�

התורה מ� עשה נשי�,21מצות על ג� חלה שהיא כיו� ,

בכ� תיעקר זו, תקנה לגביה תחול וא� oihelglכדלעיל,

עשה dxezdמצות on.

ג': בסעי� כדלעיל השאלה, בעינה נותרה עדיי� א�

שחלי� ובסוכות שבר"ה מקו� בשו� כתוב שלא מזה

ולולב, שופר הלכות ללמוד מיוחדת חובה קיימת בשבת

פסוקי12) אמירת ע"י נעשה שזה עכ"פ) גדול (בדוחק י"ל לשופר, בנוגע

שופרות.

"כל הוא ש� במנחות שהלשו� דוקאwqerdוא� לאו שהעוסק צ"ל כו'",

בזמ� ב: כז, תענית ראה –oi`xewyהביא סוס"א) (או"ח שבב"י (ובפרט כו'.

התפלה קוד� כו' העולה פרשת שאומרי� מזה מוכח וכ� ביחד). אלו מרז"ל ב'

שקוד� התורה שלימוד א� – ש�) (או"ח הקריב כאילו כו' העוסק כל מטע�

בדר� אינו *.zewqrzdהתפלה

סוס"א) (במהדו"ב שאדה"ז מה יומתק העוסקsiqenועפ"ז כל שדרשת

לתר� שהוא – נפק"מ) למאי (דלכאורה, גו' לעולה התורה זאת ע"פ היא כו'

מהל' ולהעיר – לעולה". "התורה שתהי' כ"א דוקא, לאו ש"עוסק" ולהכריח

הי"א. פ"ב לאדה"ז ת"ת

תרפט.13) ר"ס או"ח א. ד, מגילה

דאי�14) שהטע� ב) (ד, יוס� רב שלדעת א), ה, (מגילה אב� טורי ראה

שכ� לומר מוכרח כו'", עניי� של שעיניה� "מפני הוא בשבת מגילה קוראי�

יכולי� בתראי רבנ� היו לא כו'" ש"עיניה� מטע� כי מלכתחלה. התקנה היתה

ג� שכ"ה י"ל, ועפ"ז עיי"ש. שלפניה�. חכמי� שציוו מגילה מקרא זמ� לבטל

חולקי� ור"י שרבה לומר** דוחק כי ש�), בטו"א כמ"ש (ודלא רבה לדעת

המגילה. קריאת הקדמת תקנת בזמ�

שתקנת15) חצר) סי' ח"ג תשב"� ג� וראה בפני�. לקמ� (הובא ברש"י

טוב שכל במדרש אבל הגדולה, כנסת שאחר ישראל מחכמי היתה הקדימה

המגילה. ועל הלולב ועל השופר על הגדולה כנסת אנשי גזרו יח): (כב, וירא

משו� דהזאה שהשבות רכד, מ"ע מסמ"ג ולהעיר ג. נז, ר"ה מלקו"ת ולהעיר

משה. בימי היתה א) סט, (פסחי� דרבה גזירה

שבתוכפשטות16) "דערב א) ה, (מגילה הש"ס דלשו� mpnfהמשמעות

לומר סברא שאי� (א� כו'" ונדחו "הואיל לרבי שס"ל ומה הוא"***.

היא, ורבנ� רבי שפלוגתת י"ל בשבת), לקרוא שלא תיקנו מתי בזה שחולקי�

) מגילה דמקרא שהתקנה סובר dnvrשרבי cvnהיא (dpy lkay�פרזי יקראו

דרבה גזירה שמצד אלא בט"ו, ומוקפי� envr)בי"ד onf eze`a) egc.זו תקנה

היתה דרבה גזירה שמצד ס"ל בשבתdpwzdורבנ� ששכשיחול מגילה, דמקרא

הבאה. הערה וראה קריאתה. את יקדימו

דחינ�17) לא עיירות רבי "וסבר ב) ד, (מגילה הש"ס קושיית תוב� ועפ"ז

ידחו ממקומ� עיירות ונדחו הואיל בשבת.. להיות חל והתניא הכניסה ליו�

הכניסה" ליו�

ומהיכי כו'", ונדחו "הואיל אומר עצמה זו בברייתא הרי דלכאורה: –

ממקומ�? עיירות ידחו שבת בערב פורי� כשחל שג� לומר תיתי

היתה מגילה דמקרא שהתקנה מכיו� כי –dlgzklnבשבת שכשחל

ממקומ�" כו' ונדחו ב"הואיל רבי שכוונת להמקש� ס"ל לכ� אחר, בזמ� יקראו

מזמנ� שנדחו דחי' – dpyeהיא dpy lkayשנדחו שהיכא לרבי שס"ל ומכיו� .

בערב פורי� כשחל שג� מקשה לכ� הכניסה, ליו� נדחי� שנה שבכל מזמנ�

כשיקראו כי למוקפי�, קודמי� עיירות שיהיו בכדי הכניסה ליו� ידחו שבת

הוא – היו� באותו ממקומ�").iepiyשניה� "נדחו (דוגמת שנה שבכל מזמנ�

ונדחו "הואיל שפירוש כו'", הוא שבת זמנ� "הת� התרצ� מחדש וע"ז

כ"א) שנה, שבכל מזמנ� (לא הוא dpwzdכו'" xwirnהתקנה רבי, לדעת כי ,

dnvr cvnבי"ד לקרוא dpyהיא lka.הקודמת כבהערה ,

א.18) ה, מגילה

אחר.19) לזמ� אותה דחו ורק לגמרי, המצוה את עקרו שלא ובפרט

בתחלת�.20) והוספות במפתחות – ישראל בחמדת שמתר� וכמו

שתיית21) אי ע"י תיקו� אי� כי כוסות, ד' שתיית על ג� גזרו לא ובמילא

שהרי – כוסות `fד' mbולחשוש וכו'. למצה בנוגע ללמוד הבקי אצל יל�

שכיחא. לא – כוסות בד' בקי ואינו במצה מצהdaxc`eלהבקי באכילת שהרי ,

.(a ,ev dkxa z"ewl) izhnl dkenq izltz `dzy oipra recik ,dltzd ixg`l `ed dxezd cenil zlrne (dpw q"x g"e` f"dc` r"eya oiir) z"z onf xwiry xirdle (*

'qezdy ,l"iy s` ± .daxc dxifb dzidy cr onfd jyn lka `zewtp yi ixd `"ehdl eli`e ,"'ek ycwna `din `zewtp `ki`c" (sqei axe d"c) 'qezd y"nn mb xirdl (**

dpyiy `zewtp ehwpcinz.a"eike ,

:xnel yi ± "`ed mpnf zay `de mpnf zay axr" my dywny dn (***

."dl`d minid ipy" lr wx (` ,a dlibn d`x ± l ,my "mdipnfa" k"`yn) "mpnf" i`w my weqta ixde .(fk ,h `"bn) aezkd oeyl t"r `ed "mpnf" hwpc `dy xaq dywndy (`

jxca `ed (zaya mixet lgyk) dlibnd z`ixw z` minicwny dn ,opax zrcl mby ,xaq dywndy (a'igcmeil egci 'ek egcpe li`ed"c mrhd l"q `ly wxe) iaxl enk ,

zay axrc l"nw `d ..iaxcn iwet`l" ovxzd ycgn df lre ."`ed mpnf zay `de" dywn f"eyne ,(cg` meil wx oigec okle ,"dqipkdmpnff"i` ,opax zrcly epiid ,"`ed

.dxrdd miptak ,'igc xcba
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נעקרה יעבירנו..." "שמא החשש שמפני לכאורה, הכרחי,

זו תקנה נקבעה לא מדוע כ�, וא� התורה. מ� עשה מצות

בשבת? שחל בפסח וכדומה מצה לאכילת בקשר ג�

.‰
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ולבאר להקדי� יש החסידות, בדר� הדברי� להבנת

שאי� כ� על חסידות מאמרי בכמה המובאת שאלה

חז"ל דחו כיצד בשבת: שחל השנה בראש בשופר תוקעי�

יעבירנו..."? "שמא החשש מפני מדאורייתא עשה מצות

שחל השנה שבראש החסידות, תורת מוכיחה מכ�

miwewfבשבת oi`על ש"נמש�" הרוחני השפע כי לשופר,

"נמש�" ראשו�), בית חורב� (לאחר שופר תקיעת ידי

שופר. תקיעת ללא עצמו, מצד בשבת

קובעת ההלכה מוב�: לא ביד22ולכאורה כוח ש"יש ,

הקושי מתעורר אפוא ומדוע התורה", מ� דבר לעקור חכמי�

"אי�23"אי� או לעקור"24דחו" חכמי� ביד כוח ?25היה

הוא: לכ� ההסבר

`edÎjexaÎyecwdלישמהווה מאי� הבריאה את ,26תמיד

התורה ובשביל ישראל בשביל היא הבריאה .27ותכלית

אשר הזמני� בקביעות או בבריאה מצב ייתכ� לא לפיכ�

שהאד� כ� ומצוות, תורה לקיו� lkeiיפריע `l�לקיי

למרות לקיימה, חייב שהוא לקיימה.dvxiyמצוה

כדלעיל שופר, תקיעת חובת חלה בשבת שג� וכיו�

יעבירנו", "שמא לחשוש צור� שיהא ייתכ� לא ד', בסעי�

ש יוצא אז מצבedÎjexaÎyecwd`שהרי בבריאה קבע

dripn aiigndהשנה בראש שופר תקיעת של המצוה של

לומר הכרחי ייתכ�, לא זה שדבר ומשו� בשבת. שחל

יעבירנו". "שמא לחשוש שאי�

בגינו ותיקנו זה, חשש עוררו זאת בכל שחז"ל ומכ�

בשופר יתקעו לא בשבת שחל השנה מוכיחה28שבראש ,

צור� אי� בשבת שחל השנה שבראש החסידות, תורת

שופר כדלעיל.29בתקיעת ,

.Â
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תיקנו לא בשבת שחל פסח שלגבי בעניננו, מוב� מכ�

ה"נמשכי�" הרוחניי� העניני� כי רבה, של הגזירה את חכמי�

וכדומה מצה אכילת ידי מאליה�.`mpiעל בשבת "נמשכי�"

הוכחה זו הרי וכדומה, מצה לאכילת זקוקי� בשבת שג� וכיו�

יעבירנו..." "שמא החשש כא� קיי� שאי� .30לכ�

שאר על בו, הקשורות והמצוות הפסח, מעלת וזוהי

שבחג ומצוותיה�, אפילוdfהמועדי� החשש קיי� אי�

בשוגג בהלכה .31לפגיעה

הוא: לכ� ההסבר

הבהמית הנפש מהתגברות נובע בשוגג וכיו�32חטא ,

אפשרות כלל אי� – להחמי�" הספיק "לא 33שבפסח

הרע היצר (זה לכ�34לחמ� ,(lk�הדיוטי" אפילו ישראל,

הדעת" "לא35וקלי שבה בדרגה נמצאי� לצדיק36, יאונה

באכילה קשורי� שאינ� בעניני� אפילו או�", .37כל

gqtd bgc 'a lil zgiyn)

(d"kyz t"yg`e

והלל. חכמי� לפלוגתת ועד דיני� כו"כ ישנ�

ובכ"מ.22) א. טז, ברכות – וחות� תוד"ה

ועוד.23) תש"ג, תרס"ה, תרנ"ט, דשנת ר"ה של יו"ט רד"ה

ג.24) רמ, סידור

"מה25) הוא: הלשו� בתחלתו, תרס"ו ר"ה ובהמש� א נו, ר"ה בלקו"ת

אפ"ל, הי' (ועפ"ז כו'". הדעת וקלי להדיוטי� הוא החשש והלא כו' ראו

מאלו המצוה את עקרו למה היא ד"אoi`yשהקושיא שיעבירו בה� לחשוש

) כו' ההדיוטי� בשביל –c"reשיזכה בשביל חטוא לאד� אומרי� שאי�

– ועוד ש� בסדור אבל להדיוטי�`epiחביר�)). הוא החשש "והלא מסיי�

שיש מאלו המצוה את שביטלו מה על ג� היא שהקושיא משמע ומזה כו'",

"ו ובתרס"ו בלקו"ת ומ"ש זה. חשש רקעליה� היינו – כו'" הוא החשש הלא

בתחלתו,wfglבכדי תש"ג ר"ה ובהמש� הקושיא. cereאת :yxetn.'כו זאת

בתחלתו.26) שעהיוה"א

(27.62 הערה 159 ע' ח"ה [המתורג�] בלקו"ש נסמ�

בשבת28) מלחול דחו ולא אד"ו בימי מלחול ר"ה שדוחי� ג"כ ולהעיר

דלהל�) רש"י שו"ת (ראה ימי� לארבעה לפעמי� לדחות שלא בכדי – (עכ"פ

סו� פ"ד סוכה ירושלמי [ראה ולולב שופר מפני וא"ו) או א' יו� במקו� –

א (עא, פסחי� ולמהרש"א ב) (ד, למגילה (מהדו"ק) רי"ד לתוס' (ובפרט ה"א

תוד"ה ראה אבל זמ�); לאחר תקנוה – ערבה מפני א' מיו� דהדחי' ליל) ד"ה

הל' סו� – עהרנריי� (ובהוצאת סקנ"ג שו"ת לרש"י פרדס ב) מג, (סוכה לא

סקי"ח]. רש"י שו"ת חוה"מ).

פ"ז קדה"ח (הל' הרמב"� דברי אלא למסקנא לנו אי� דאנו ועיקר ועוד

ימי� ג' צ"ל ג� ולכ� האמתי, קיבו� ביו� לפגוע בכדי ה� דהדחיות ה"ז)

אד"ו בימי בחרו סתכ"ז) או"ח הלבוש ו(כדברי ביניה�. (יו�) ובהפסק דחויי�

וירקא. מתייא ערבה מפני –

זב"ז. מתורצות ש� הרמב"� על הראב"ד השגות שתי ועפ"ז

ואכ"מ. (בא). חי"ג שלימה תורה ראה – וכו' ושקו"ט בהנ"ל הדעות

ג.29) צח, תו"א עד"ז ראה

בנוגע30) ויעבירנה) ד"ה ב ד, (מגילה התוס' קושיית ג� תתור� ועפ"ז

[המתורג�] לקו"ש בארוכה (ראה זל"ז שייכי� ופסח שמילה ולהעיר למילה.

(קה"ת בהגש"פ נדפס – תש"ל – לפסח כללי מכתב ואיל�. 121 ע' ח"ג

ועוד). תרכו. ע' ושלאח"ז) תשמ"ו

שימורי�.31) דליל להעני� שיי� שג"ז י"ל ואולי

כח.32) סו"ס אגה"ק

"דאי�33) א: יד, צו לקו"ת הגילויezlekiaראה עוצ� מפני כלל להחמי�

עליה�". שנגלה ממה"מ דבחי'

ד"לאחר ש� בלקו"ת מבואר הרי – חצות אחר הוא זה שגילוי וא�

אנו יכולי� חצות קוד� אוכלי� שאנו זו במצה ג� תומ"צ.. ישראל שקיבלו

עיי"ש. חצות", אחר שנגלה.. מבחי' לקבל..

ש�.34) ובהנסמ� ג יג, ש� לקו"ת ראה

(35.(25 הערה לעיל (נעתק בלקו"ת אדה"ז לשו�

כא.36) יב, משלי

[המתורג�]37) לקו"ש ראה אבל וש"נ. א. ז, גיטי� – השתא תוד"ה ראה
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כה gqtd bg zegiyÎihewl

נעקרה יעבירנו..." "שמא החשש שמפני לכאורה, הכרחי,

זו תקנה נקבעה לא מדוע כ�, וא� התורה. מ� עשה מצות

בשבת? שחל בפסח וכדומה מצה לאכילת בקשר ג�

.‰
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ולבאר להקדי� יש החסידות, בדר� הדברי� להבנת

שאי� כ� על חסידות מאמרי בכמה המובאת שאלה

חז"ל דחו כיצד בשבת: שחל השנה בראש בשופר תוקעי�

יעבירנו..."? "שמא החשש מפני מדאורייתא עשה מצות

שחל השנה שבראש החסידות, תורת מוכיחה מכ�

miwewfבשבת oi`על ש"נמש�" הרוחני השפע כי לשופר,

"נמש�" ראשו�), בית חורב� (לאחר שופר תקיעת ידי

שופר. תקיעת ללא עצמו, מצד בשבת

קובעת ההלכה מוב�: לא ביד22ולכאורה כוח ש"יש ,

הקושי מתעורר אפוא ומדוע התורה", מ� דבר לעקור חכמי�

"אי�23"אי� או לעקור"24דחו" חכמי� ביד כוח ?25היה

הוא: לכ� ההסבר

`edÎjexaÎyecwdלישמהווה מאי� הבריאה את ,26תמיד

התורה ובשביל ישראל בשביל היא הבריאה .27ותכלית

אשר הזמני� בקביעות או בבריאה מצב ייתכ� לא לפיכ�

שהאד� כ� ומצוות, תורה לקיו� lkeiיפריע `l�לקיי

למרות לקיימה, חייב שהוא לקיימה.dvxiyמצוה

כדלעיל שופר, תקיעת חובת חלה בשבת שג� וכיו�

יעבירנו", "שמא לחשוש צור� שיהא ייתכ� לא ד', בסעי�

ש יוצא אז מצבedÎjexaÎyecwd`שהרי בבריאה קבע

dripn aiigndהשנה בראש שופר תקיעת של המצוה של

לומר הכרחי ייתכ�, לא זה שדבר ומשו� בשבת. שחל

יעבירנו". "שמא לחשוש שאי�

בגינו ותיקנו זה, חשש עוררו זאת בכל שחז"ל ומכ�

בשופר יתקעו לא בשבת שחל השנה מוכיחה28שבראש ,

צור� אי� בשבת שחל השנה שבראש החסידות, תורת

שופר כדלעיל.29בתקיעת ,

.Â
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תיקנו לא בשבת שחל פסח שלגבי בעניננו, מוב� מכ�

ה"נמשכי�" הרוחניי� העניני� כי רבה, של הגזירה את חכמי�

וכדומה מצה אכילת ידי מאליה�.`mpiעל בשבת "נמשכי�"

הוכחה זו הרי וכדומה, מצה לאכילת זקוקי� בשבת שג� וכיו�

יעבירנו..." "שמא החשש כא� קיי� שאי� .30לכ�

שאר על בו, הקשורות והמצוות הפסח, מעלת וזוהי

שבחג ומצוותיה�, אפילוdfהמועדי� החשש קיי� אי�

בשוגג בהלכה .31לפגיעה

הוא: לכ� ההסבר

הבהמית הנפש מהתגברות נובע בשוגג וכיו�32חטא ,

אפשרות כלל אי� – להחמי�" הספיק "לא 33שבפסח

הרע היצר (זה לכ�34לחמ� ,(lk�הדיוטי" אפילו ישראל,

הדעת" "לא35וקלי שבה בדרגה נמצאי� לצדיק36, יאונה

באכילה קשורי� שאינ� בעניני� אפילו או�", .37כל

gqtd bgc 'a lil zgiyn)

(d"kyz t"yg`e

והלל. חכמי� לפלוגתת ועד דיני� כו"כ ישנ�

ובכ"מ.22) א. טז, ברכות – וחות� תוד"ה

ועוד.23) תש"ג, תרס"ה, תרנ"ט, דשנת ר"ה של יו"ט רד"ה

ג.24) רמ, סידור

"מה25) הוא: הלשו� בתחלתו, תרס"ו ר"ה ובהמש� א נו, ר"ה בלקו"ת

אפ"ל, הי' (ועפ"ז כו'". הדעת וקלי להדיוטי� הוא החשש והלא כו' ראו

מאלו המצוה את עקרו למה היא ד"אoi`yשהקושיא שיעבירו בה� לחשוש

) כו' ההדיוטי� בשביל –c"reשיזכה בשביל חטוא לאד� אומרי� שאי�

– ועוד ש� בסדור אבל להדיוטי�`epiחביר�)). הוא החשש "והלא מסיי�

שיש מאלו המצוה את שביטלו מה על ג� היא שהקושיא משמע ומזה כו'",

"ו ובתרס"ו בלקו"ת ומ"ש זה. חשש רקעליה� היינו – כו'" הוא החשש הלא

בתחלתו,wfglבכדי תש"ג ר"ה ובהמש� הקושיא. cereאת :yxetn.'כו זאת

בתחלתו.26) שעהיוה"א

(27.62 הערה 159 ע' ח"ה [המתורג�] בלקו"ש נסמ�

בשבת28) מלחול דחו ולא אד"ו בימי מלחול ר"ה שדוחי� ג"כ ולהעיר

דלהל�) רש"י שו"ת (ראה ימי� לארבעה לפעמי� לדחות שלא בכדי – (עכ"פ

סו� פ"ד סוכה ירושלמי [ראה ולולב שופר מפני וא"ו) או א' יו� במקו� –

א (עא, פסחי� ולמהרש"א ב) (ד, למגילה (מהדו"ק) רי"ד לתוס' (ובפרט ה"א

תוד"ה ראה אבל זמ�); לאחר תקנוה – ערבה מפני א' מיו� דהדחי' ליל) ד"ה

הל' סו� – עהרנריי� (ובהוצאת סקנ"ג שו"ת לרש"י פרדס ב) מג, (סוכה לא

סקי"ח]. רש"י שו"ת חוה"מ).

פ"ז קדה"ח (הל' הרמב"� דברי אלא למסקנא לנו אי� דאנו ועיקר ועוד

ימי� ג' צ"ל ג� ולכ� האמתי, קיבו� ביו� לפגוע בכדי ה� דהדחיות ה"ז)

אד"ו בימי בחרו סתכ"ז) או"ח הלבוש ו(כדברי ביניה�. (יו�) ובהפסק דחויי�

וירקא. מתייא ערבה מפני –

זב"ז. מתורצות ש� הרמב"� על הראב"ד השגות שתי ועפ"ז

ואכ"מ. (בא). חי"ג שלימה תורה ראה – וכו' ושקו"ט בהנ"ל הדעות

ג.29) צח, תו"א עד"ז ראה

בנוגע30) ויעבירנה) ד"ה ב ד, (מגילה התוס' קושיית ג� תתור� ועפ"ז

[המתורג�] לקו"ש בארוכה (ראה זל"ז שייכי� ופסח שמילה ולהעיר למילה.

(קה"ת בהגש"פ נדפס – תש"ל – לפסח כללי מכתב ואיל�. 121 ע' ח"ג

ועוד). תרכו. ע' ושלאח"ז) תשמ"ו

שימורי�.31) דליל להעני� שיי� שג"ז י"ל ואולי

כח.32) סו"ס אגה"ק

"דאי�33) א: יד, צו לקו"ת הגילויezlekiaראה עוצ� מפני כלל להחמי�

עליה�". שנגלה ממה"מ דבחי'

ד"לאחר ש� בלקו"ת מבואר הרי – חצות אחר הוא זה שגילוי וא�

אנו יכולי� חצות קוד� אוכלי� שאנו זו במצה ג� תומ"צ.. ישראל שקיבלו

עיי"ש. חצות", אחר שנגלה.. מבחי' לקבל..

ש�.34) ובהנסמ� ג יג, ש� לקו"ת ראה

(35.(25 הערה לעיל (נעתק בלקו"ת אדה"ז לשו�

כא.36) יב, משלי

[המתורג�]37) לקו"ש ראה אבל וש"נ. א. ז, גיטי� – השתא תוד"ה ראה
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giyneכו dle`b ipipra mixe`iae miyecig

ux`d on drx dig zzayd

‡

‡
רעה חיה "והשבתי הפסוק על כהני� בתורת יתא

האר�" שמעו�:1מ� ור' יהודה ר' בזה שנחלקו ,

אומר שמעו� ר' העול�, מ� מעביר� אומר יהודה "ר'
יזוקו". שלא משבית�

ר' לדעת ראיה מביא כהני� בתורת ש� ולהל�
אומר הוא "וכ� –2שמעו�: השבת ליו� שיר מזמור

וכ� יזיקו. שלא ומשבית� העול�, מ� מזיקי� למשבית
אומר .3הוא ב� נוהג קט� ונער . . כבש ע� זאב וגר

מישראל שתנוק מלמד . . פת� חור על יונק ושעשע .
כו'". צפעוני של עינו גלגל לתו� ידו את להושיט עתיד

להבי�: וצרי�

השבת, ליו� שיר מזמור מהכתוב הראיה מהי א)
"שלא היינו לעתיד), (שיהיה מזיקי�" ש"משבית
כתיבת שביתה, מלשו� היא "השבת" תיבת הרי יזיקו"?
היינו השבת" ד"ליו� יותר מוכח מה כ� א� "והשבתי".
הרי רעה", חיה מ"והשבתי כ� מוכח שאי� יזיקו" "שלא
מ� "מעביר� היינו ד"והשבתי" מפרש יהודה שר' כש�
"ליו� בכתוב ג� לפרש יכול הוא כ� העול�",

השבת"?

וגו'" כבש ע� זאב "וגר בכתוב גיסא: לאיד� ב)
לעתידyxetnהרי המזיקותeidiשג� החיות כל בעול�

ולא ירעו ש"לא אלא ונחש; אריה דוב, זאב, –

מ�4ישחיתו" "מעביר� יהודה ר' אומר אי� כ� א� ,

?5העול�"

·

·
היינו רעה חיה שוהשבתי יהודה ר' של טעמו

הרגצובי מבאר העול�, מ� יהודה6מעביר� דר' ,

חמ�: ביעור בדי� לשיטתיה

וחכמי� יהודה ר' נחלקו חמ� ביעור "ר'7באופ� :

וחכמי� שריפה. אלא חמ� ביעור אי� אומר יהודה
לי�". מטיל או לרוח וזורה מפרר א� אומרי�

מחלוקת�: וביאור

לרוח, כשזורהו (ואפילו לי� החמ� את כשמטיל
מציאות אבל) כו' חלקיו שבי� החיבור רק מתבטל
נאמר שבחמ� ומכיו� שהי', כמו נשאר 8החמ�

"eziayzשעל יהודה לר' ליה סבירא מבתיכ�", שאור
שמטילו ידי על או לרוח וזורהו החמ� את שמפרר ידי
יהודה לר' כי "תשביתו" מצות מתקיימת לא לי�
סבירא ולכ� המציאות. ביטול היינו "שביתה" פירוש
ידי על דוקא כי שריפה", אלא חמ� ביעור ש"אי� ליה
לאחר שג� (וא� מציאותו מתבטלת החמ� שריפת
חדשה מציאות הוא אפר הרי – אפרו נשאר ,9שריפתו

נתבטלה). הקודמת והמציאות

שג� להו, סבירא שמעו�) ר' (ובכלל� חכמי� אבל
zeki`deביטול dxevd,ואיכות צורה של הרחב (במוב�

של הגדר בכלל והנאה אכילה של האפשריות ג� כולל
ל�" ולכ�10"יראה "שביתה", בש� נקרא – וכיו"ב)

מטיל או לרוח" וזורה ש"מפרר ידי על שג� להו סבירא
"תשביתו" מצות מקיימי� .11לי�"

ו.1) כו, פרשתנו
א.2) צב, תהלי�
ו�ח.3) יא, ישעי'
ט.4) ש�,
שהכתובי�5) ס"ל שר"י כא�) לתו"כ הקודש" (כב"דר� לתר� ואי�

מלכי� הל' הרמב"� (כדעת אוה"ע על משל בדר� נאמרו ש� שבישעי'
"ביטול הוא ר"י) (לדעת רעה חי' והשבתי הכתוב שהרי – רפי"ב)
הרמב"� ולדעת כבש", ע� זאב מ"וגר יותר עול�"* של ממנהגו דבר
והכתובי� עול� של ממנהגו דבר יבטל לא המשיח שבימות שס"ל
עכצ"ל רעה חי' והשבתי הכתוב ג� הרי ה�, משל – ש� שבישעי'
בנו"כ וכמ"ש כבש), ע� זאב וגר מהכתוב (ובמכש"כ הוא שמשל
חי' ש"והשבתי ר"י) לדעת (ג� כא� בתו"כ וממ"ש ש�. להרמב"�
ש� שבישעי' הכתובי� שג� שס"ל במכ"ש הרי כפשוטו**, היא רעה"

כפשוט�. ה�
בהיות כי בארצכ�, רעות חיות יבואו "שלא כא�: ברמב"� (*

חיות תבואנה לא אד� מלאות הערי� ובהיות הטובה וברבות השבע
עול�. של מנהגו ביטול אינו רעה" חי' "והשבתי ולפ"ז, בישוב".

זאב וגר בישעי' שנאמר "וזה ש� הרמב"� מ"ש ג� יוב� (ועפ"ז
בתורה שנאמר ממה הקשה לא למה דלכאורה, – כו'" כבש ע�

צור� ואי� כהרמב"�, לפרשו אפשר זה, פסוק כי – רעה" חי' "והשבתי
משל). בדר� שנאמר לדחוק

ר"ש בדעת (וכ� העול� מ� "מעביר� התו"כ לשו� מפשטות אבל
"האר�" הכתוב מל' שמשנה ובפרט – העול�) מ� מזיקי� "למשבית
מנהגו "ביטול ה"ז וא"כ העול�, מכל יושבתו רעות שהחיות משמע –

עול�". של
מ� רעה חי' ש"והשבתי ש� הראב"ד לדעת שהמקור וי"ל, (**
ששאר כמו השגה, זו "ואי� ש� רדב"ז (ראה כפשוטו הוא האר�"

כא�. התו"כ מדרשת הוא משל"), זה ג� משל הכתובי�
עה"פ.6) – עה"ת פענח" ב"צפנת נעתק
רפ"ב.7) פסחי�
טו.8) יב, בא
לקידושי�9) הרשב"א חידושי סע"א). כט, (פסחי� אי� תוד"ה ראה

סט"ו. אגה"ק ועיי� ב). (נו,
יראה10) בל כו' תשביתו בסופה): ה"א (פ"ב פסחי� ירוש' ראה

לגמרי). יראה השבתת – דר"י אליבא הוא שש� (אלא
עליו11) שעבר חמ� בעני� ור"ש ר"י פלוגתת ביאור ג� וזהו

נתבטל הפסח עליו שעבר לאחרי כי ואיל�), סע"א כח, (פסחי� הפסח
.(65 ע' השלמה קונט' (צפע"נ החמ� עצ� נשאר אבל התואר, ממנו

ux`d on drx dig zzayd

ר' של מחלוקת� טע� כ� ג� שזהו הרגצובי ומבאר
האר�: מ� רעה חיה והשבתי בפירוש שמעו� ור' יהודה
צורתה, רק מתבטלת מלהזיק, מפסיקה רעה כשחיה

כמקוד�. נשארת מציאותה אבל

טבוע היה רעה שבחיה להזיק הטבע בא� [אפילו
שביטול מוב� היה כ� ג� הבריאה, מתחילת מיד בה

הצורה ביטול רק נקרא זה ימי12טבע שבששת עאכו"כ .
להזיק והטבע החיות, הזיקו לא בה�sqezipבראשית

הדעת ע� חטא לאחר שטבע13רק ביותר מוב� הרי �

של ביטולו ידי ועל בלבד, חיצונית צורה רק הוא זה
החיה]. של מציאותה מתבטלת לא זה טבע

ביטול היינו "שביתה" שלדעתו יהודה ר' ולכ�
ש" שיסבור בהכרח גו'"izaydeהמציאות, רעה חיה

ג� שלדעתו שמעו� ור' העול�". מ� "מעביר� היינו
שלא "משבית� מפרש "שביתה", נקרא הצורה ביטול

" נקרא זה שג� ".izaydeיזיקו",

‚

‚
השביעי "וביו� – שביתה לשו� נאמר בשבת �

zeayz14מלאכה לאיסור בנוגע שג� מצינו ואכ� .
תשבות" השביעי "וביו� ע� ג� קשור (שזה )15בשבת

עניני�: בשני שמעו�, ור' יהודה ר' נחלקו

[דהיינו לגופה צריכה שאינה מלאכה בעני� א)
הוא לזה טעמו אבל בכוונה, מלאכה עושה כשהוא

שהוא מפני הנר את "המכבה כגו�, אחר. דבר בשביל
שהטע� שייש�, החולה מפני או כו' הנכרי� מ� מתיירא
מפני אלא לפח�, שצרי� עצמו הנר מפני אינו שמכבה

אחר פוטר16דבר שמעו� ור' מחייב יהודה שר' [17.

בלי מלאכה [דהיינו מתכוו�" שאינו "דבר בעני� ב)
לחמ� כדי ח� מתכת בכלי קרי� מי� הנות� כגו� כוונה,
הכלי את מחזק הוא זה ידי שעל שאע"פ המי�, את
כלל מכוו� אינו הרי הצורפי�" מלאכת "גמר שזהו

מתיר שמעו� ור' אוסר יהודה שר' זו] .18למלאכה

במחלוקת�: הביאור

"מלאכת תורה"zaygnבשבת וכשחסרה19אסרה ,
אפילו אלא מתכוו�, שאינו בדבר מיבעי [לא המחשבה
שטעמו מאחר לגופה, צריכה שאינה במלאכה
שלגבי נקרא זה הרי אחר, עני� מפני היא ומחשבתו
המלאכה. צורת נתבטלה מחשבה], חסרה זו מלאכה

השביעי "וביו� נאמר שבשבת ",zeayzומאחר

להיות שלדעתוdziayשצרי� יהודה, ר' לכ� ממלאכה,
סבירא בטילה, המציאות כשכל דוקא היינו שביתה

לגופה20ליה צריכה שאינה מלאכה בעשיית שג�
ה"תשבות", מתקיי� לא – מתכוו� שאינו בדבר ואפילו
הכוונה; כשחסרה אפילו ישנו המלאכה עצ� שהרי
נקרא הצורה ביטול ג� שלדעתו שמעו� ר' אבל
לגופה צריכה שאינה מלאכה שג� ליה סבירא שביתה,
המלאכה, צורת בזה שאי� מאחר – מתכוו� שאינו ודבר

"תשבות" בכלל שיהיה מספיק זה .21הרי

נברא12) ג"כ במי� זה שהטבע "א� רפ"ב: משהיוה"א להעיר
למ"ש הוא הזה" ב"הטבע (בפשטות* שכוונתו מאי�". יש ומחודש
אומר, הוא זה טבע ועל וטבע�". כדרכ� במורד "ונגרי� ש� לפנ"ז
בריאת על נוספת בריאה היינו – מאי�" יש ומחודש "נברא שהוא
נצבי� שיהיו מושלל אינו המי� מהות עצ� מצד (שלכ�, עצמ� המי�
הוא כחומה) נצבי� (היפ� נגרי� שה� מה שהטבע מכיו� – כחומה
שבהבריאה כהפלא אינו שבקי"ס הפלא ובמילא, – עליה� נוס� דבר
תשי"א) בסה"מ (נדפס תרצ"ג ליראי� נתת מד"ה ולהעיר מאי�). יש

ואיל�. פ"ב
מפרש – ג) (נב, וירא מפאריטש) (להרר"ה הרמו� וב"פלח (*

באו"א.
גו').13) רעה חי' והשבתי (עה"פ עה"ת רמב"�
כא.14) לד, תשא יב. כג, משפטי�
קנד.15) מ"ע להרמב"� סהמ"צ שבת. הל' ריש רמב"�
ב.16) לא, רע"א. ל, שבת ראה
וש"נ.17) ב. עג, ש�
וש"נ.18) ע"ב. ריש מא, ש�
מלאכה19) (לעני� ע"ב ריש יו"ד, חגיגה (וש"נ). ב יג, ביצה

עיי"ש). שאצל"ג.
איסורי20) בכל ג� מותר מתכוו� שאינו שדבר לר"ש שס"ל ומה

ב). לד, יומא (ריטב"א התורה" לכל אב* בני� "דשבת לפי היינו התורה,
בנוגע ולא לדשא"מ בנוגע רק הוא זה אב" ש"בני� ומה
שלאח"ז) ובהערה א) (צב, זבחי� תוס' (ראה לגופה שא"צ למלאכה
שבת) גבי (שנאמר שהפטור מסתבר כלל, מתכוו� שאינו בדבר י"ל: –

אלא הוא, "שובת" כוונה בלא מלאכה כשעושה שג� לפי רק (לא הוא
לא שבא� (אלא מתכוו� שאינו דבר על חיוב שיי� שאינו לפי ג�)
אבל זו. סברא לחדש א"א מקו�, בשו� בדשא"מ פטור מוצאי� היינו
האיסורי�). בכל ג� שכ"ה מסתבר בשבת, דפטור דידעינ� לאחרי
שאינה ורק בכוונה עושאה שהוא מכיו� שאצל"ג, מלאכה משא"כ
שנאמר לפי – שבת גבי רק נאמר זה שפטור מסתבר לגופה, צריכה

איסורי�. בשאר ולא – "תשבות" בו
בשבת המקש� (לדעת מפרש רע"א) (מב, שבת יהושע בפני (*

דילי� משו� היינו מותר, דשא"מ התורה בכל ר"ש דסבר "דהא ש�):
בק"ו למיל� הו"ל דלפ"ז מוב�, ואינו דחמירא". משבת מק"ו לה
ודשא"מ) (משאצל"ג העניני� שב' ובפרט, משאצל"ג. לעני� ג� משבת
שנא? ומאי ש�). בפנ"י שהארי� (כמו מחשבת" מ"מלאכת ילפינ�
שהגדר שבת, שאני כי – משבת מק"ו ללמוד שא"א נלפענ"ד, ולכ�
(ולא אב בני� "שבת שמ"מ אלא "תשבות". הוא בו מלאכה דאיסור

הערה. בפני� כדלקמ� דשא"מ, לעני� התורה" לכל ק"ו)
מב,21) (שבת התוס' קושית בתירו� לומר יש בפני�, מ"ש ע"פ

שאינו דדבר ס"ד "היכי שהקשו אבל) ד"ה – ש� זבחי� אפילו. ד"ה א
מכיו� כי – לזה" זה עני� דמה לגופה, צריכה לאינה שוה מתכוו�
מטע� הוא ודשא"מ) (משאצל"ג הדיני� בשני ור"י ר"ש שפלוגתת
לזה*. זה שייכי� אלו דיני� ב' הרי "תשבות", בפירוש ה� שחלוקי�
תכבה לא לעני� בדשא"מ הוא ש� בזבחי� דשמואל שדינו וא�
דילפינ� לפי הוא התורה בכל מותר שדשא"מ מה הרי – בשבת) (ולא
ה"תואר" ביטול שג� שס"ל מוכרח וא"כ שלפנ"ז), (כבהערה משבת

פטור. שבת) (לעני� משאצל"ג ג� ולכ� "תשבות", נק'



כז ux`d on drx dig zzayd

ר' של מחלוקת� טע� כ� ג� שזהו הרגצובי ומבאר
האר�: מ� רעה חיה והשבתי בפירוש שמעו� ור' יהודה
צורתה, רק מתבטלת מלהזיק, מפסיקה רעה כשחיה

כמקוד�. נשארת מציאותה אבל

טבוע היה רעה שבחיה להזיק הטבע בא� [אפילו
שביטול מוב� היה כ� ג� הבריאה, מתחילת מיד בה

הצורה ביטול רק נקרא זה ימי12טבע שבששת עאכו"כ .
להזיק והטבע החיות, הזיקו לא בה�sqezipבראשית

הדעת ע� חטא לאחר שטבע13רק ביותר מוב� הרי �

של ביטולו ידי ועל בלבד, חיצונית צורה רק הוא זה
החיה]. של מציאותה מתבטלת לא זה טבע

ביטול היינו "שביתה" שלדעתו יהודה ר' ולכ�
ש" שיסבור בהכרח גו'"izaydeהמציאות, רעה חיה

ג� שלדעתו שמעו� ור' העול�". מ� "מעביר� היינו
שלא "משבית� מפרש "שביתה", נקרא הצורה ביטול

" נקרא זה שג� ".izaydeיזיקו",

‚

‚
השביעי "וביו� – שביתה לשו� נאמר בשבת �

zeayz14מלאכה לאיסור בנוגע שג� מצינו ואכ� .
תשבות" השביעי "וביו� ע� ג� קשור (שזה )15בשבת

עניני�: בשני שמעו�, ור' יהודה ר' נחלקו

[דהיינו לגופה צריכה שאינה מלאכה בעני� א)
הוא לזה טעמו אבל בכוונה, מלאכה עושה כשהוא

שהוא מפני הנר את "המכבה כגו�, אחר. דבר בשביל
שהטע� שייש�, החולה מפני או כו' הנכרי� מ� מתיירא
מפני אלא לפח�, שצרי� עצמו הנר מפני אינו שמכבה

אחר פוטר16דבר שמעו� ור' מחייב יהודה שר' [17.

בלי מלאכה [דהיינו מתכוו�" שאינו "דבר בעני� ב)
לחמ� כדי ח� מתכת בכלי קרי� מי� הנות� כגו� כוונה,
הכלי את מחזק הוא זה ידי שעל שאע"פ המי�, את
כלל מכוו� אינו הרי הצורפי�" מלאכת "גמר שזהו

מתיר שמעו� ור' אוסר יהודה שר' זו] .18למלאכה

במחלוקת�: הביאור

"מלאכת תורה"zaygnבשבת וכשחסרה19אסרה ,
אפילו אלא מתכוו�, שאינו בדבר מיבעי [לא המחשבה
שטעמו מאחר לגופה, צריכה שאינה במלאכה
שלגבי נקרא זה הרי אחר, עני� מפני היא ומחשבתו
המלאכה. צורת נתבטלה מחשבה], חסרה זו מלאכה

השביעי "וביו� נאמר שבשבת ",zeayzומאחר

להיות שלדעתוdziayשצרי� יהודה, ר' לכ� ממלאכה,
סבירא בטילה, המציאות כשכל דוקא היינו שביתה

לגופה20ליה צריכה שאינה מלאכה בעשיית שג�
ה"תשבות", מתקיי� לא – מתכוו� שאינו בדבר ואפילו
הכוונה; כשחסרה אפילו ישנו המלאכה עצ� שהרי
נקרא הצורה ביטול ג� שלדעתו שמעו� ר' אבל
לגופה צריכה שאינה מלאכה שג� ליה סבירא שביתה,
המלאכה, צורת בזה שאי� מאחר – מתכוו� שאינו ודבר

"תשבות" בכלל שיהיה מספיק זה .21הרי

נברא12) ג"כ במי� זה שהטבע "א� רפ"ב: משהיוה"א להעיר
למ"ש הוא הזה" ב"הטבע (בפשטות* שכוונתו מאי�". יש ומחודש
אומר, הוא זה טבע ועל וטבע�". כדרכ� במורד "ונגרי� ש� לפנ"ז
בריאת על נוספת בריאה היינו – מאי�" יש ומחודש "נברא שהוא
נצבי� שיהיו מושלל אינו המי� מהות עצ� מצד (שלכ�, עצמ� המי�
הוא כחומה) נצבי� (היפ� נגרי� שה� מה שהטבע מכיו� – כחומה
שבהבריאה כהפלא אינו שבקי"ס הפלא ובמילא, – עליה� נוס� דבר
תשי"א) בסה"מ (נדפס תרצ"ג ליראי� נתת מד"ה ולהעיר מאי�). יש

ואיל�. פ"ב
מפרש – ג) (נב, וירא מפאריטש) (להרר"ה הרמו� וב"פלח (*

באו"א.
גו').13) רעה חי' והשבתי (עה"פ עה"ת רמב"�
כא.14) לד, תשא יב. כג, משפטי�
קנד.15) מ"ע להרמב"� סהמ"צ שבת. הל' ריש רמב"�
ב.16) לא, רע"א. ל, שבת ראה
וש"נ.17) ב. עג, ש�
וש"נ.18) ע"ב. ריש מא, ש�
מלאכה19) (לעני� ע"ב ריש יו"ד, חגיגה (וש"נ). ב יג, ביצה

עיי"ש). שאצל"ג.
איסורי20) בכל ג� מותר מתכוו� שאינו שדבר לר"ש שס"ל ומה

ב). לד, יומא (ריטב"א התורה" לכל אב* בני� "דשבת לפי היינו התורה,
בנוגע ולא לדשא"מ בנוגע רק הוא זה אב" ש"בני� ומה
שלאח"ז) ובהערה א) (צב, זבחי� תוס' (ראה לגופה שא"צ למלאכה
שבת) גבי (שנאמר שהפטור מסתבר כלל, מתכוו� שאינו בדבר י"ל: –

אלא הוא, "שובת" כוונה בלא מלאכה כשעושה שג� לפי רק (לא הוא
לא שבא� (אלא מתכוו� שאינו דבר על חיוב שיי� שאינו לפי ג�)
אבל זו. סברא לחדש א"א מקו�, בשו� בדשא"מ פטור מוצאי� היינו
האיסורי�). בכל ג� שכ"ה מסתבר בשבת, דפטור דידעינ� לאחרי
שאינה ורק בכוונה עושאה שהוא מכיו� שאצל"ג, מלאכה משא"כ
שנאמר לפי – שבת גבי רק נאמר זה שפטור מסתבר לגופה, צריכה

איסורי�. בשאר ולא – "תשבות" בו
בשבת המקש� (לדעת מפרש רע"א) (מב, שבת יהושע בפני (*

דילי� משו� היינו מותר, דשא"מ התורה בכל ר"ש דסבר "דהא ש�):
בק"ו למיל� הו"ל דלפ"ז מוב�, ואינו דחמירא". משבת מק"ו לה
ודשא"מ) (משאצל"ג העניני� שב' ובפרט, משאצל"ג. לעני� ג� משבת
שנא? ומאי ש�). בפנ"י שהארי� (כמו מחשבת" מ"מלאכת ילפינ�
שהגדר שבת, שאני כי – משבת מק"ו ללמוד שא"א נלפענ"ד, ולכ�
(ולא אב בני� "שבת שמ"מ אלא "תשבות". הוא בו מלאכה דאיסור

הערה. בפני� כדלקמ� דשא"מ, לעני� התורה" לכל ק"ו)
מב,21) (שבת התוס' קושית בתירו� לומר יש בפני�, מ"ש ע"פ

שאינו דדבר ס"ד "היכי שהקשו אבל) ד"ה – ש� זבחי� אפילו. ד"ה א
מכיו� כי – לזה" זה עני� דמה לגופה, צריכה לאינה שוה מתכוו�
מטע� הוא ודשא"מ) (משאצל"ג הדיני� בשני ור"י ר"ש שפלוגתת
לזה*. זה שייכי� אלו דיני� ב' הרי "תשבות", בפירוש ה� שחלוקי�
תכבה לא לעני� בדשא"מ הוא ש� בזבחי� דשמואל שדינו וא�
דילפינ� לפי הוא התורה בכל מותר שדשא"מ מה הרי – בשבת) (ולא
ה"תואר" ביטול שג� שס"ל מוכרח וא"כ שלפנ"ז), (כבהערה משבת

פטור. שבת) (לעני� משאצל"ג ג� ולכ� "תשבות", נק'
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ביטול – הוא שביתה פירוש יהודה ר' שלדעת אחר

" שבכתוב נמצא הרי המציאות, חיהizaydeעצ�
נאמר האר�" מ� תתבטלyexitaרעה לבוא שלעתיד

ze`ivndלפרש יכול אינו ולכ� הרעות, החיות של
ע� זאב וגר שנאמר מה (למרות יזיקו" שלא "משבית�

העול�". מ� "מעביר� שיפרש ובהכרח גו') כבש

שנאמר שיהיוyexitaומה גו', כבש ע� זאב וגר
בהכרח יזיקו), שלא (אלא לעתיד�לבוא רעות חיות
אודות מדברי� הכתובי� ששני יהודה) ר' (לדעת לפרש
כבש, ע� זאב וגר יהיה בתחילה שוני�: זמני� שני
מציאות� שתתבטל יותר, עוד עילוי יהיה זה ולאחרי

מע – לגמרי הרעות החיות העול�של מ� .22ביר�

‰
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בתורת שמביא הראיה את כ� ג� נבי� הנ"ל ל�פי
ליו� שיר מזמור מהכתוב שמעו� ר' לדעת כהני�

ובהקדי�: השבת,

אומרי� הלויי� שהיו השיר איתא תמיד מסכת בסו�
היו הראשו� "ביו� השבוע: מימי יו� בכל במקדש,
היו בשני בה. ויושבי תבל ומלואה האר� לה' אומרי�
אומרי� היו בשבת וכו' מאד ומהולל ה' גדול אומרי�
לעתיד שיר "מזמור ומפרש: השבת". ליו� שיר מזמור

ומנוחה שבת שכולו ליו� העולמי�".23לבא לחיי

בברייתא אבל במשנה, איתא מחלוקת24כ� ישנה
היו בשביעי . . עקיבא ר' משו� אומר יהודה "ר' בזה:
שבת. שכולו ליו� השבת, ליו� שיר מזמור אומרי�
הללו הפרקי� בי� לחלק חכמי� ראו מה נחמיה ר' אמר
הללו הפרקי� נאמרי� ימי� ששת "שכל רש"י (ופירש
בשביעי אלא להבא") ש� על שבת ושל שעבר ש� על
ש� על אמרו השבת ביו� שג� היינו ששבת". ש� על
) הוא השבת" ליו� שיר "מזמור פירוש כי l`שעבר,

ש� על אלא) לעתיד�לבוא, שיהיה שבת" שכולו "ליו�
בראשית. בשבת שבת שהקב"ה ששבת,

דאמר קטינא, בדרב "וקמיפלגי בגמרא: וממשי�
חרוב וחד עלמא הוה שני אלפי שית קטינא .25רב .

יהודה (ר' בי� שהמחלוקת – חרוב" תרי אמר אביי
קטינא רב במחלוקת תלויה נחמיה ור' עקיבא ר' בש�)

יהיה שלעתיד�לבוא קטינא רב לדעת חרוב,cgואביי:
ליו� היינו השבת ליו� שיר שמזמור לפרש אפשר

שיהיו אביי לדעת משא"כ שבת, איixzשכולו חרוב,
על קאי השבת ליו� שיר שמזמור לומר אפשר

"ל שהרי יחידmeiלעתיד�לבוא, לשו� הוא השבת"
לומרixzיהיוולעתיד�לבוא צרי� זה ולפי חרוב.

ששבת.zaydש"ליו� ש� על היינו

אומר בעצמו נחמיה ר' הרי להבי�: yexitaוצרי�

"מה הוא עקיבא ר' בש�) יהודה (ר' על לחלוק שטעמו
אי� כ�, א� הללו". הפרקי� בי� לחלק חכמי� ראו

אחר? מטע� שזהו בגמרא מפרש

חכמי� ראו "מה נחמיה ר' מדברי מזו: יתירה
קטינא כרב נאמר א� שאפילו לכאורה מוב� לחלק"

וא�cgשיהיה ששבת. ש� על לפרש צרי� כ� ג� חרוב,
שטעמו קטינא, בדרב וקמיפלגי בגמרא אומר אי� כ�
אילו אבל כאביי, ליה דסבירא מפני הוא נחמיה ר' של
יהודה (ר' לדעת מודה היה קטינא כרב ליה סבירא הוה

שבת? שכולו ליו� הוא שהפירוש עקיבא ר' בש�)

בדרב ב"וקמיפלגי הגמרא שכוונת לומר ובהכרח
) היא כו'" ר'l`קטינא במחלוקת אחר טע� לומר

ור' עקיבא ר' סברות לבאר אלא) נחמיה, ור' עקיבא
מחמת מכריח נחמיה שר' שזה שבברייתא: נחמיה
ליו� שיר שמזמור כו'" לחלק חכמי� ראו "מה הקושיא

יהודה`epiהשבת (ור' עקיבא ושר' שבת שכולו ליו�
עקיבא שר' מפני זהו זו, מקושיא ליה סבירא לא משמו)
חרוב. תרי ליה סבירא נחמיה ור' חרוב חד ליה סבירא

כר"ש לה סבר מתכוו� שאינו "בדבר הש"ס מסקנת שלפי ומה
ש א� – כר"י" לה סבר לגופה צריכה שאינה הפלוגתותבמלאכה ב'

שהפטור א) אופני�: בב' י"ל – "תשבות" בפי' ה� תלויי� ור"ש דר"י
שבת כבפנ"י אחרינא מקרא כ"א) "תשבות" מטע� (לא הוא בדשא"מ
לקרא ע"ז וא"צ מתכוו� באינו חיוב שיי� שאינו לפי או רע"א). (מב,
דשמואל אליבא "תשבות" שפי' ב) הקודמת). כבהערה (ודלא כלל
שהוא מכיו� שאצל"ג, שבמלאכה שס"ל אלא התואר. ביטול הוא
מלאכה. צורת ג� בה יש אחרת), למלאכה היא שכוונתו (א� מכוו�
(משאצל"ג הדיני� דב' שהשייכות ש�, בפנ"י מתר� עד"ז (*

מ"מלאכת המקש�) (לדעת ילפינ� ששניה� לפי הוא ודשא"מ)
התורה איסורי בכל ג� מותר שדשא"מ לר"ש שס"ל ומה מחשבת".
אינו תירוצו אבל דחמירא". משבת בק"ו לה דילי� "משו� הוא
בשאר ולא בשבת רק הוא דמשאצל"ג שהפטור מכיו� כי מספיק.
(לא הוא איסורי� בשאר מותר דדשא"מ שהא לכאו' מוכח איסורי�,

מחשבת. ממלאכת ולא אחרינא, מקרא כ"א) משבת, לה שילי� לפי
מותר שדשא"מ לשמואל דס"ל אהא ש�) (בזבחי� מקשה אי� וא"כ
כבפני� ועכצ"ל בשבת. פטור שמשאצל"ג דס"ל מהא תכבה" ב"לא

בכ"ז. ועצ"ע ההערה.
במדבר22) אדהאמ"צ מאמרי נז. ע' תקס"ז אדה"ז ממאמרי להעיר

קסד. ע' ח"א
וראה23) וא"ו). (בלא מנוחה הגירסא: ועוד תויו"ט להרע"ב, אבל

.35 להערה הא' שוה"ג להל�
א.24) לא, ר"ה
אוה"ת25) בתחלתו. בראשית תו"ח ראה – ופרטיו "חרוב" בעני�

רשימות לסופו). קרוב רח�, (ע' ויקרא אוה"ת סע"ב). (ל, בראשית
אור" (ב"יהל השבת ליו� שיר מזמור א) צב, (תהלי� עה"פ הצ"צ

תרכ"ז. (הראשו�) שה"ש ד"ה לש�). וב"הוספה"
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הידוע בהקדי� זה משית26יוב� שנה אל� שבכל ,

עצמה. בפני הנהגה ישנה עלמא דהוה שני אלפי
שבגמרא ב27ואע"פ שני אלפי השית את סוגי�b'מחלק

ימות אלפי� ושני תורה אלפי� שני תוהו, אלפי� שני –

הרי בפרטיות, אבל בכללות זהו – `cgהמשיח lk

– עצמ� אלפי� מהשני אחד בכל (ג� שני מהאלפי
המשיח וימות תורה השני.28תהו, מהאל� שונה (

אביי), (לדעת חרוב לתרי בנוגע ג� מוב� שמזה
האל� אי� "חרוב", יהיה האלפי� שבשני שאע"פ

השמיני. להאל� דומה השביעי

לפי נחלקו ואביי קטינא שרב לומר, יש זה פי ועל
כהני�): (בתורת שמעו� ור' יהודה ר' של מחלוקת�
האר� מ� רעה חיה והשבתי שפירוש שמעו� ר' לדעת

השביתה ושזוהי יזיקו, שלא משבית� dcigidהוא

) לעתיד�לבוא dfdשתהיה onfd lkay29המציאות תהיה
רק שיהיה מסתבר יזיקו), לא וה� הרעות החיות cgשל

כנ"ל תקופות שתי שישנ� יהודה ר' לדעת משא"כ חרוב;
רעות, חיות (שיהיו כבש ע� זאב וגר יהיה שבתחילה –

יש העול�, מ� מעביר� זה ולאחרי יזיקו) שלא אלא
מסתבר ואדרבא לומר שיהיה30מקו� ,ixz�באל חרוב:

במציאות יהיו שה� הצורה, של "חרוב" יהיה הראשו�
העול� מ� מעביר� השני ובאל� יזיקו, לא .31אבל

Ê
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חכמי� ראו "מה שהקושיא כ� ג� יוב� פי"ז
סוברי� בא� דוקא היא הללו" הפרקי� בי� לחלק

"ixz:"חרוב

חטא לפני החיות הזיקו לא ב'), (סעי� לעיל כאמור
לא עדיי� בראשית בשבת שג� מוב� שמזה הדעת, ע�
החטא, לאחרי היה כבר שזה אע"פ כי החיות, הזיקו

תוצאות בעול� אז היו לא שעדיי� מכיו� lretaאבל

רז"ל וכמאמר המאורות32מהחטא, שנתקללו "אע"פ
ג� כ� א� שבת", מוצאי עד לקו לא אבל שבת בערב

הזיקו. לא עדיי� החיות

ליו� לעתיד�לבוא יזיקו שלא שהשביתה ונמצא,
עני� אינו שבת, לעתיד�לבוא,ycgשכולו רק שיתחדש

משא"כ כנ"ל. בראשית בשבת כ� היה בעבר ג� כי
חדש עני� הוא העול� מ� דמעביר� ,ixnblהשביתה

רק .cizrlשיתחדש

בדרב וקמיפלגי בגמרא מ"ש מוב� זה פי ועל
כו': קטינא

" רק שיהיה קטינא רב צרי�cgלדעת הרי חרוב",
ולכ� יזיקו, שלא משבית� היינו השבת" ש"ליו� לומר
שהשיר (היינו כו' לחלק חכמי� ראו מה להקשות אי�
השבת יו� ושל שעבר" ש� "על הוא הימי� ששת של
שלא דמשבית� העני� שהרי – להבא") ש� "על –

בראשית בשבת בעבר, ג� היה לעתיד שיהיה ;33יזיקו

" שיהיו אביי לדעת זהixzמשא"כ שלפי חרוב",
קשה לכ� העול�, מ� שמעביר� יהודה ר' כדעת מסתבר

לחלק חכמי� ראו מ�34מה דמעביר� העני� שהרי �

שיי� שהוא לגמרי, חדש עני� הוא להבאwxהעול�
ש)עבר" ש� "(על ע� שייכות שו� לו .35ואי�

ועוד.26) ג. ב, בראשית – עה"ת ובחיי רמב"�
סע"א.27) צז, סנה'
הנ"ל.28) רמב"� ראה
ורק29) העול�", מ� "מעביר� שאח"כ ס"ל ר"ש שג� לומר ואי�

(ומדבר יזיקו" שלא "משבית� הוא רעה" חי' "והשבתי שפירוש שסובר
בפירוש לשיטתי' דאזיל לפי כו'") "מעביר� שלפני בזמ� זה בפסוק

הע ר"ש לדעת אדרבה: שהרי – בפני�) (כנ"ל ו"שבחו"שביתה" לי'
ש�). בתו"כ (כמפורש מזיקי�" ואי� מזיקי� שיש "בזמ� הוא מקו�" של

אל�30) באותו יהיו העניני� שב' אפשר כי מוכרח. אינו אבל
.36 ,35 והערה הבאה הערה וראה שנה.

שמיני.31) ר"פ כי"ק ט. סי' ח"א הרשב"א (שו"ת מהידוע להעיר
הוא "שבעה" שמספר ובכ"מ) תש"ד. השמיני ביו� ויהי ד"ה ובארוכה
– "שמונה" ומספר ההיק�, ימי שבעת – ההשתלשלות בחי' בכלל

מהשתלשלות. למעלה
יזיקו" שלא "משבית� אלו עניני� שב' מה יומתק ועפ"ז
שלא "משבית� כי – שוני� אלפי� בשני יהיו העול�" מ� ו"מעביר�
הבריאה), בתחלת ג� הי' כ� (שהרי העול� הנהגת בכלל הוא יזיקו"
"מעביר� משא"כ השתלשלות. סדר – השביעי באל� זה יהי' ולכ�,
השמיני. באל� יהי' – העול� הנהגת מסדר למעלה שהוא העול�", מ�

ו.32) פי"ב ב. פי"א, ב"ר
"ביו�33) שיהי' יזיקו" שלא ב"משבית� מעלה יש שמ"מ אלא

עה"ד חטא לאחרי – בראשית" שב"שבת השביתה על שבת" שכולו

ש� "על ולא שבת" שכולו "ליו� ר"ע משו�) ל(ר"י ס"ל [שלכ�
שעה, לפי רק היתה בראשית בשבת המזיקי� שביתת כי – ששבת"].
לגמרי הרע שיתבטל – הוא דלע"ל רעה" חי' "והשבתי משא"כ

לטוב. ויתהפ�
מכמו ג� יותר נעלה דלע"ל יזיקו" שלא "משבית� מזו: ויתירה
שלכתחילה שמכיו� לזה, [נוס� כי החטא. קוד� הבריאה בתחלת שהיו
בכלל אי� וכבש; זאב בי� חילוק אי� הרי שיזיקו, הטבע אז בה� הי' לא
מזיקי�", ואי� מזיקי� (חיות) "יש לע"ל משא"כ בעול�, מזיקות חיות
זה שמצד בעול�, הקליפות מציאות שהי' מכיו� הבריאה, בתחלת הנה]
פ"ה) (תשי"א) תרפ"ו הדבקי� ואת� ד"ה (ראה החטא עני� שיי� הי'
– להזיק יוכלו שהחיות מקו� ונתינת אפשריות איזה הי' במילא הרי –
– האר�" מ� אעביר הטומאה רוח כש"ואת לע"ל, משא"כ החטא. ע"י
מעלת לעני� ש�, הדבקי� ואת� ד"ה עד"ז (ראה בתכלית יזדככו
החטא). קוד� שהי' כמו ג� אדה"ר של גופו על לע"ל שיהיו הגופי�

(סו�34) שבמשנה והתנא ר"ע משו� שר"י מזה להוכיח אי� אבל
מ� "מעביר� כר"י שס"ל י"ל כי – במכילתא כר"ש ס"ל תמיד) מס'
"מה להקושיא חושש שאינו אלא שלאח"ז), בהערה (וראה העול�"

הבאה). בהערה הא' (כבשוה"ג לחלק" חכמי� ראו
ראו35) "מה להסברא ר"נ שהוזקק מה יתור� בפני�, מ"ש ע"פ

לכאורה לומר מוכרח חרוב" "תרי למ"ד דלכאורה: – לחלק" חכמי�
(וכדאיתא אלעתיד קאי לא יחיד) ל' – (ליו� השבת" ש"ליו�
ליו� שיר מזמור ואומר . . קטינא דרב כוותי' "תניא ש�: בסנהדרי�
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עצמה. בפני הנהגה ישנה עלמא דהוה שני אלפי
שבגמרא ב27ואע"פ שני אלפי השית את סוגי�b'מחלק

ימות אלפי� ושני תורה אלפי� שני תוהו, אלפי� שני –

הרי בפרטיות, אבל בכללות זהו – `cgהמשיח lk

– עצמ� אלפי� מהשני אחד בכל (ג� שני מהאלפי
המשיח וימות תורה השני.28תהו, מהאל� שונה (

אביי), (לדעת חרוב לתרי בנוגע ג� מוב� שמזה
האל� אי� "חרוב", יהיה האלפי� שבשני שאע"פ

השמיני. להאל� דומה השביעי

לפי נחלקו ואביי קטינא שרב לומר, יש זה פי ועל
כהני�): (בתורת שמעו� ור' יהודה ר' של מחלוקת�
האר� מ� רעה חיה והשבתי שפירוש שמעו� ר' לדעת

השביתה ושזוהי יזיקו, שלא משבית� dcigidהוא

) לעתיד�לבוא dfdשתהיה onfd lkay29המציאות תהיה
רק שיהיה מסתבר יזיקו), לא וה� הרעות החיות cgשל

כנ"ל תקופות שתי שישנ� יהודה ר' לדעת משא"כ חרוב;
רעות, חיות (שיהיו כבש ע� זאב וגר יהיה שבתחילה –

יש העול�, מ� מעביר� זה ולאחרי יזיקו) שלא אלא
מסתבר ואדרבא לומר שיהיה30מקו� ,ixz�באל חרוב:

במציאות יהיו שה� הצורה, של "חרוב" יהיה הראשו�
העול� מ� מעביר� השני ובאל� יזיקו, לא .31אבל

Ê

Ú
חכמי� ראו "מה שהקושיא כ� ג� יוב� פי"ז
סוברי� בא� דוקא היא הללו" הפרקי� בי� לחלק

"ixz:"חרוב

חטא לפני החיות הזיקו לא ב'), (סעי� לעיל כאמור
לא עדיי� בראשית בשבת שג� מוב� שמזה הדעת, ע�
החטא, לאחרי היה כבר שזה אע"פ כי החיות, הזיקו

תוצאות בעול� אז היו לא שעדיי� מכיו� lretaאבל

רז"ל וכמאמר המאורות32מהחטא, שנתקללו "אע"פ
ג� כ� א� שבת", מוצאי עד לקו לא אבל שבת בערב

הזיקו. לא עדיי� החיות

ליו� לעתיד�לבוא יזיקו שלא שהשביתה ונמצא,
עני� אינו שבת, לעתיד�לבוא,ycgשכולו רק שיתחדש

משא"כ כנ"ל. בראשית בשבת כ� היה בעבר ג� כי
חדש עני� הוא העול� מ� דמעביר� ,ixnblהשביתה

רק .cizrlשיתחדש

בדרב וקמיפלגי בגמרא מ"ש מוב� זה פי ועל
כו': קטינא

" רק שיהיה קטינא רב צרי�cgלדעת הרי חרוב",
ולכ� יזיקו, שלא משבית� היינו השבת" ש"ליו� לומר
שהשיר (היינו כו' לחלק חכמי� ראו מה להקשות אי�
השבת יו� ושל שעבר" ש� "על הוא הימי� ששת של
שלא דמשבית� העני� שהרי – להבא") ש� "על –

בראשית בשבת בעבר, ג� היה לעתיד שיהיה ;33יזיקו

" שיהיו אביי לדעת זהixzמשא"כ שלפי חרוב",
קשה לכ� העול�, מ� שמעביר� יהודה ר' כדעת מסתבר

לחלק חכמי� ראו מ�34מה דמעביר� העני� שהרי �

שיי� שהוא לגמרי, חדש עני� הוא להבאwxהעול�
ש)עבר" ש� "(על ע� שייכות שו� לו .35ואי�

ועוד.26) ג. ב, בראשית – עה"ת ובחיי רמב"�
סע"א.27) צז, סנה'
הנ"ל.28) רמב"� ראה
ורק29) העול�", מ� "מעביר� שאח"כ ס"ל ר"ש שג� לומר ואי�

(ומדבר יזיקו" שלא "משבית� הוא רעה" חי' "והשבתי שפירוש שסובר
בפירוש לשיטתי' דאזיל לפי כו'") "מעביר� שלפני בזמ� זה בפסוק

הע ר"ש לדעת אדרבה: שהרי – בפני�) (כנ"ל ו"שבחו"שביתה" לי'
ש�). בתו"כ (כמפורש מזיקי�" ואי� מזיקי� שיש "בזמ� הוא מקו�" של

אל�30) באותו יהיו העניני� שב' אפשר כי מוכרח. אינו אבל
.36 ,35 והערה הבאה הערה וראה שנה.

שמיני.31) ר"פ כי"ק ט. סי' ח"א הרשב"א (שו"ת מהידוע להעיר
הוא "שבעה" שמספר ובכ"מ) תש"ד. השמיני ביו� ויהי ד"ה ובארוכה
– "שמונה" ומספר ההיק�, ימי שבעת – ההשתלשלות בחי' בכלל

מהשתלשלות. למעלה
יזיקו" שלא "משבית� אלו עניני� שב' מה יומתק ועפ"ז
שלא "משבית� כי – שוני� אלפי� בשני יהיו העול�" מ� ו"מעביר�
הבריאה), בתחלת ג� הי' כ� (שהרי העול� הנהגת בכלל הוא יזיקו"
"מעביר� משא"כ השתלשלות. סדר – השביעי באל� זה יהי' ולכ�,
השמיני. באל� יהי' – העול� הנהגת מסדר למעלה שהוא העול�", מ�

ו.32) פי"ב ב. פי"א, ב"ר
"ביו�33) שיהי' יזיקו" שלא ב"משבית� מעלה יש שמ"מ אלא

עה"ד חטא לאחרי – בראשית" שב"שבת השביתה על שבת" שכולו

ש� "על ולא שבת" שכולו "ליו� ר"ע משו�) ל(ר"י ס"ל [שלכ�
שעה, לפי רק היתה בראשית בשבת המזיקי� שביתת כי – ששבת"].
לגמרי הרע שיתבטל – הוא דלע"ל רעה" חי' "והשבתי משא"כ

לטוב. ויתהפ�
מכמו ג� יותר נעלה דלע"ל יזיקו" שלא "משבית� מזו: ויתירה
שלכתחילה שמכיו� לזה, [נוס� כי החטא. קוד� הבריאה בתחלת שהיו
בכלל אי� וכבש; זאב בי� חילוק אי� הרי שיזיקו, הטבע אז בה� הי' לא
מזיקי�", ואי� מזיקי� (חיות) "יש לע"ל משא"כ בעול�, מזיקות חיות
זה שמצד בעול�, הקליפות מציאות שהי' מכיו� הבריאה, בתחלת הנה]
פ"ה) (תשי"א) תרפ"ו הדבקי� ואת� ד"ה (ראה החטא עני� שיי� הי'
– להזיק יוכלו שהחיות מקו� ונתינת אפשריות איזה הי' במילא הרי –
– האר�" מ� אעביר הטומאה רוח כש"ואת לע"ל, משא"כ החטא. ע"י
מעלת לעני� ש�, הדבקי� ואת� ד"ה עד"ז (ראה בתכלית יזדככו
החטא). קוד� שהי' כמו ג� אדה"ר של גופו על לע"ל שיהיו הגופי�

(סו�34) שבמשנה והתנא ר"ע משו� שר"י מזה להוכיח אי� אבל
מ� "מעביר� כר"י שס"ל י"ל כי – במכילתא כר"ש ס"ל תמיד) מס'
"מה להקושיא חושש שאינו אלא שלאח"ז), בהערה (וראה העול�"

הבאה). בהערה הא' (כבשוה"ג לחלק" חכמי� ראו
ראו35) "מה להסברא ר"נ שהוזקק מה יתור� בפני�, מ"ש ע"פ

לכאורה לומר מוכרח חרוב" "תרי למ"ד דלכאורה: – לחלק" חכמי�
(וכדאיתא אלעתיד קאי לא יחיד) ל' – (ליו� השבת" ש"ליו�
ליו� שיר מזמור ואומר . . קטינא דרב כוותי' "תניא ש�: בסנהדרי�
המשך בעמוד קז



oqipל f"i iyily mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� י"ז שלישי יו�

.rcepk dlila -116- ...ef dpkda dpde -116- zxaern dpyl xeriy dxen
פרקמא

¯ ,'äì BLôð úøéñî ìL Bæ äðëäa ,äpäåezxezy ,oken `edy §¦¥©£¨¨¤§¦©©§©
drya enk ,d''awdl eytp zxiqn ly ote`a dpiidz ezlitze

,etebn cxtp icediy¯ ìéçúé,xneläzà Ceøa" ,øçMä úBëøa ©§¦¦§©©©¨©¨
¯ ."'eë,dlitzd zcear ly dziy`x od xgyd zekxaïëå§¥

ãîìì ìéçúé Bæ äðëäa©£¨¨©§¦¦§Ÿ
øçà ãiî òeá÷ øeòL¦¨©¦¨©©

¯ .älôzäjixv ixd ,oky ©§¦¨
zial zqpkd zian" zeidl

ixg` ciny ,"yxcnd

cenll eilr ,dlitzd

ligzi - dxeza xeriy

jezn df xeriy mb cenll

z` xeqnl dpeekde dpkdd

,d"awdl jka eytpïëå§¥
íã÷ ,íBiä òöîàa§¤§©©Ÿ¤
¯ äëéøö ,ãîìì ìéçúiL¤©§¦¦§Ÿ§¦¨

,zyxcp,úBçôì Bæ äðëä£¨¨§¨
¯ äðëää øwòL òãBpk©¨¤¦©©£¨¨

,dpeekdeì¯ ákòì dîL ¦§¨§©¥
xyt` i`e ,igxkd ote`a

,z`f icrlaúlçúa àeä¦§¦©
¯ ,íéðBðéaa ãenlä©¦©¥¦
oeeki cenild zligzay

,''dnyl'' didi ecenily

¯ íéëéøvL ,äøBz øôñå èâa Bîëe,mze` aezklì¯ dîLixd §§¥§¥¤¨¤§¦¦¦§¨
,df¯ ,ákòìmd - ''dnyl'' dpeeka eazkp `l m`ay,mixyk `l §©¥

- df mr cgi j`¯ øîàiL Biãå,azekdéðéøä" äáéúkä úlçúa §©¤Ÿ©¦§¦©©§¦¨£¥¦
ì áúBk¯ ,"äøBz øôñ úMã÷ íL,dxez xtq zaizk zligza ¥§¥§ª©¥¤¨

¯ Bà,hb zaizk zligza xnelì"¯ "BîLyi` lydf,ì"å"dîL ¦§§¦§¨
¯dy` lyef¯ .'eë,ecenil zligza ,oeekl ''ipepia''l ic mb jk

.lirl zexen`d dpizpe dxiqna didi cenildyúBòL ãîBlLëe§¤¥¨

ìëa ìéòì úøkæpä Bæ äðëäa ïðBaúäì Bì Lé ¯ úBôeöø äaøä©§¥§¥§¦§¥©£¨¨©¦§¤¤§¥§¨
¯ ,íéðt ìk ìò äòLå äòLaey opeazdl eilr dry icn ,xnelk ¨¨§¨¨©¨¨¦

,xen`aúBîìBòî úøçà äëLîä àéä äòLå äòL ìëa ék¦§¨¨¨§¨¨¦©§¨¨©¤¤¥¨
¯ úeiçä úëLîäå ,íéðBzçzä úBéçäì íéðBéìòdkynpy ¤§¦§©£©©§¦§©§¨©©©

,mipeilrd zenlerdn

úøæBç äéðôlL äòLaL¤§¨¨¤§¨¤¨¤¤
àBöø" ãBña] døB÷îì¦§¨§¨
¯ ,[äøéöé øôñaL "áBLå̈¤§¥¤§¦¨
dignd ziwl`d zeigdy

ly ote`a `id ,mlerd z`

zkynp `id ,"aeye `evx"

dxewnl zxfege mlera

icne ,mipeilrd zenlera

dxewnl day drya dry

,zncewd dryd ly zeigd

,day `ideäøBzä ìk íò¦¨©¨
¯ ìL íéáBè íéNòîe©£¦¦¤

mi`xapd¯ ,íéðBzçzä©©§¦
;dry dze`a eniiwe ecnly

óeøö èìBL äòL ìëa ék¦§¨¨¨¥¥
íL éôeøö á"éî ãçà¤¨¦¥¥¥
á"éa àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨§
íL éôeøöå ,íBiä úBòL§©§¥¥¥
¯ .òãBpk ,äìéla é"ðãà£Ÿ¨©©§¨©¨

'ied my itexiv mlera mihley meid zeryay3itexiv - dlilae ,

eig dxi`n dry lkay oeeikne .i"pc` myycgl mb yi - zxg` z

xiaqn ,oldl ."dnyl" ly dpeekde dpkdd z` ,zegtl dry lka

dlitzd zceare zeevnd meiw ,dxezd cenily s` lry ,owfd epax

sebd ipipr lkn exxgzyda ,ytp zexiqn jezn elv` miyrp

ytp zexiqna ezpeek didz - ef dceara elek lk oezpe xeqn ezeide

.d"awdl gex zgp mexbl (`l` ,dxewnl ytpd zxfgd myl `l) ef

íéøîà éèå÷éì
åùôð úøéñî ìù åæ äðëäá äðäå
äðëäá ïëå 'åë äúà êåøá øçùä úåëøá ìéçúé 'äì
ïëå äìôúä øçà ãéî òåá÷ øåòéù ãåîìì ìéçúé åæ
åæ äðëä äëéøö ãåîìì ìéçúéù íãå÷ íåéä òöîàá
'ìçúá àåä áëòì äîùì äðëää ø÷éòù òãåðë úåçôì
äîùì íéëéøöù ú"ñå èâá åîëå íéðåðéáá ãåîéìä
íùì áúåë éðéøä äáéúëä úìçúá øîàéù åéãå áëòì
úåòù ãîåìùëå 'åë äîùìå åîùì åà ú"ñ úùåã÷
ìëá ì"ðä åæ äðëäá ïðåáúäì åì ùé úåôåöø äáøä
äëùîä àéä äòùå äòù ìëá éë ô"ëò äòùå äòù
úëùîäå íéðåúçúä úåéçäì íéðåéìò úåîìåòî úøçà
àåöø ãåñá] äøå÷îì úøæåç äéðôìù äòùáù úåéçä
ìù íéáåè íéùòîå äøåúä ìë íò [äøéöé 'ñáù áåùå
éôåøéö á"éî ãçà óåøéö èìåù äòù ìëá éë íéðåúçúä
é"ðãà íù éôåøéöå íåéä úåòù á"éá ä"á ä"éåä íù

.òãåðë äìéìá

.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�כ"‰¯Â‡ÎÏיש באדנ' דהא אינו אבל דהוי'Î"„אפ"ל. ההי''� ששני ע"ז (נוס� ברוחניות�‡Ô�Èצירופי� שווי�

�‰Ê˘ברור שלא � הפי' נ''ל ולכ� כא�). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי שמי''ב כ''א כו', מאירי� ‡Á„הצירופי� ¯È‡Ó� באד' ועד"ז שעה, בכל

וכוונת� 12 שה� תש"י בתפירות נמצא עד"ז � השעות. לעני� בכלל שייכי� שלא � שלה� צירופי� חסידי�ÈÏ"·וישנ� (משנת אד' צירופי

פי"ג) תפלי� תיקו� צירופי�‰ÌÈ˘¯ÂÙÓמס' וי"ב בז"א ה� דאד' ראשוני� צירופי� די"ב ז' פ"ה השמות ש' ובע"ח הי"ב. לשאר שייכות ואי� ש�

במל'". אחרוני�

oqip h"i-g"i iyinge iriax mei Ð an wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� י"ח רביעי יו�

.l"pk 'eke -hp- ...ezpeek lk dpde -116- zxaern dpyl xeriy dxen
יו�רביעיוחמישיי"ח�י"טניס�

ניס� י"ט חמישי יו�

.'ebe rci mc`de -118- ...y"na dpde .an wxt -hp- zxaern dpyl xeriy dxen
פרקמב

,älôzäå äøBzä éãé ìò 'äì BLôð úøéñîa Búðek ìk ,äpäå§¦¥¨©¨¨¦§¦©©§©©§¥©¨§©§¦¨
¯ dëBúaL úeäìà õBöéð úBìòäì,ytpd jezayàäz ¯ BøB÷îì §©£¦¡Ÿ¤§¨¦§§¥

¯ ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk ÷ø:`id gex zgpdeìLîk ©§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥¦§©
úéáe äéáMä ïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà àBáa Cìnä úçîN¦§©©¤¤§¥¨§§¦§¥¦©¦§¨¥

¯ .ìéòì økæpk ,íéøeñàä̈£¦©¦§¨§¥
ytpd zaydy ,`"l wxta

dxez cenil ici lr ,dxewnl

`id ,dlitzd zceare

xxgzynd jln oa lynk

eia` l` aye `lkd zian

`iand xac - jlnd

,oky .xzeia dlecb dgnyl

,ziwl`d ytpd zpigan

mipa" - jln oa `ed icedi

- "mkiwl` 'dl mz`

ytpae seba dzeidae

day ziwl`d ytpdyke ;`lka ziwl`d ytpd dieay ,zindad

jlnd oa ly eaey df ixd ,dlitze dxez ici lr ,d"awdl ,dxewnl

ef ,ok`e .dnevr dgny jlnl mxebd xac ,jlnd eia` l` (`lkdn)

dgny jka mexbl - ezlitze ecenil zrya ezpeek zeidl dkixv

jezn didz dceardy icky ,epcnl ixd ,j` .d"awdl gex zgpe

cegid z` zevxl enk - cala d"awdl gex zgp `iadl izin` oevx

ddeab dbixcna zeidl mc`d lr - dizpikye `ed jixa `ycew ly

,`eti` ,cvik ,da micner miwicv wxy dbixcn ,'d zad` ly c`n

- ?miwicv ly dbxca epi`yk mb ,l`xyin cg` lkl df xac jiiy

ytpd ly daey lr zqqean gex zgpdyk :owfd epax xiaqnely

xewnd z` cgil `id dpeekdyk ,lirl epcnly itk `le) dxewnl

zeytp lylkik ,jk lk dlecb dad` jk myl zyxcp `l (l`xyi

mexbl zevxl ick l`xyin cg` lkay zxzeqn dad`a ic m`

:"`ipz"d oeylae .efk gex zgp d"awdl¯ Bæ äðek ,äpäåmexbl §¦¥©¨¨
ici lr gex zgp d''awdl

ytpd zaydely,dxewnl

úîàa úézîà àéä¦£¦¦¤¡¤
Lôð ìëa ,éøîâì Bzîàì©£¦§©§¥§¨¤¤
ìëáe úò ìëa ,ìàøNiî¦¦§¨¥§¨¥§¨

¯ ,äòLd`a `ideäáäàî ¨¨¥©£¨
eðì äMøé àéäL úéòáhä©¦§¦¤¦§ª¨¨

¯ .eðéúBáàîenk `ly ¥£¥
mivexyk `ed xacdy

lr d"awdl gex zgp mexbl

xewn icilkl`xyi zeytp

,xen`k ,df oevxy ,d"awdl

oevxd eli`e .zn` "zvw"a m` ik ,ezin`l zn`a ,l`xyi lka epi`

ytpd zayd ici lr d"awdl gex zgp mexblely`ed - dxewnl

.ezin`l zn`a ok`¯ ÷ø`l` ,zirahd dad`a wtzqdl oi` ©
éøvLeîéçøe eìéçc âéOäì ,'ä úlãâa ïðBaúäì íézò òa÷ì C ¤¨¦¦§Ÿ©¦¦§¦§¥¦§ª©§©¦§¦§¦

¯ ,íéiìëN,'d zelcba zeilky dad`e d`xiéìeàå éàä délëå ¦§¦¦§ª¥©§©
¯ ,'eëå,zeilky dad`e d`xil mb ribi ile` z`f lk ici lreøkæpk §©¦§¨
¯ :ìéòìe`iadl dgekay zxzeqn dad` eaxwa zxxeyy zexnly §¥

,z`f lka - ytp zexiqn ly ote`a dlitzd zcearle dxez cenill

ezewnrzd ici lr ze`ad dad`e d`xil ribdl lczydl eilr

.'d zelcba

.áî ÷øtjxev yi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
epnn zyxcpd d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb

,dyrzÎ`ld zeevne dyrd zeevn ly oneiw myl ,'d zceara

,ale zeilk ogeae eilr ''cner'' d''awdy ezeppeazd ici lr ,z`fe

ici lr .ie`xk ecaer m`

z` ,jiyni ,ef zeppeazd

,zegtd lkl d`xid oipr

d`xiae ,ezaygnae egena

xyt`zi efdxez cenll el

± ef d`xi ;zeevn miiwle

z`xwp ± owfd epax xne`

,''d`zz d`xi'' llka

miiwle dxez cenll icky ,zeevnle dxezl dncwdk zynyne

.ef d`xi dvegp ± ''dcear'' `xwpy ote`a zeevn

¯ ,äàzz äàøé ïéðòa ìéòì øàaúpM äîa ,äpäåd`xid `idy §¦¥§©¤¦§¨¥§¥§¦§©¦§¨©¨¨

,dil` ribdl leki icedi lk xy`e ,zeevne dxez meiwl zyxcpd

- 'eke eilr ''cner'' d''awd ji` ezeppeazd ici lräî áèéä ïáeé©¥¥©
àøîba áeúkM1÷eñt ìò2éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå" :ìàL E ¤¨©§¨¨©¨§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥

éäìà 'ä úà äàøéì íà ék CnòîY "E`xnbd zl`eyehà" : ¥¦¨¦¦§¦§¨¤¡Ÿ¤©
?àéä ézøèeæ àúlî äàøé¦§¨¦§¨©§¦¦

Y?ohw xac `id d`xi ike

z`fy xne` weqtd ixdy

calayxec (''m` ik'')

,l`xyin cg` lkn d''awd

.lwe ohw xac `ed eli`k

dper `xnbdeéaâì ,ïéà :¦§©¥
àéä ézøèeæ àúlî äLîŸ¤¦§¨©§¦¦

Y .'eëåzernyn .ohw xacl ef d`xi zaygp (epax) dyn iabl ± !od §
dyn ici lr l`xyi ipal xn`p ixd df weqt :`id zehyta mixacd

ohw xac `id d`xi ± dyn iable ,epaxïáeî Bðéà äøBàëìc .§¦§¨¥¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
äéáùä ïî åúàöá åãéçé åðá åéìà àåáá êìîä úçîù

èðåæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä
äòù ìëáå úò ìëá ìàøùéî ùôð ìëá éøîâì åúéîàì
÷ø .åðéúåáàî åðì äùåøé àéäù úéòáèä äáäàî
åìéçã âéùäì 'ä úìåãâá ïðåáúäì íéúò òåá÷ì êéøöù

:ì"ðë 'åëå éìåàå éàä éìåëå íééìëù åîéçøå

äðäå áî ÷øôäàúú äàøé ïéðòá ìéòì ù"îá
÷åñô ìò 'îâá ù"î áèéä ïáåé
äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå
éáâì ïéà àéä éúøèåæ àúìéî äàøé åèà êéäìà 'ä úà
ïáåî åðéà äøåàëìã 'åëå àéä éúøèåæ àúìéî äùî

ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דברי�



לי oqip h"i-g"i iyinge iriax mei Ð an wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� י"ח רביעי יו�

.l"pk 'eke -hp- ...ezpeek lk dpde -116- zxaern dpyl xeriy dxen
יו�רביעיוחמישיי"ח�י"טניס�

ניס� י"ט חמישי יו�

.'ebe rci mc`de -118- ...y"na dpde .an wxt -hp- zxaern dpyl xeriy dxen
פרקמב

,älôzäå äøBzä éãé ìò 'äì BLôð úøéñîa Búðek ìk ,äpäå§¦¥¨©¨¨¦§¦©©§©©§¥©¨§©§¦¨
¯ dëBúaL úeäìà õBöéð úBìòäì,ytpd jezayàäz ¯ BøB÷îì §©£¦¡Ÿ¤§¨¦§§¥

¯ ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk ÷ø:`id gex zgpdeìLîk ©§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥¦§©
úéáe äéáMä ïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà àBáa Cìnä úçîN¦§©©¤¤§¥¨§§¦§¥¦©¦§¨¥

¯ .ìéòì økæpk ,íéøeñàä̈£¦©¦§¨§¥
ytpd zaydy ,`"l wxta

dxez cenil ici lr ,dxewnl

`id ,dlitzd zceare

xxgzynd jln oa lynk

eia` l` aye `lkd zian

`iand xac - jlnd

,oky .xzeia dlecb dgnyl

,ziwl`d ytpd zpigan

mipa" - jln oa `ed icedi

- "mkiwl` 'dl mz`

ytpae seba dzeidae

day ziwl`d ytpdyke ;`lka ziwl`d ytpd dieay ,zindad

jlnd oa ly eaey df ixd ,dlitze dxez ici lr ,d"awdl ,dxewnl

ef ,ok`e .dnevr dgny jlnl mxebd xac ,jlnd eia` l` (`lkdn)

dgny jka mexbl - ezlitze ecenil zrya ezpeek zeidl dkixv

jezn didz dceardy icky ,epcnl ixd ,j` .d"awdl gex zgpe

cegid z` zevxl enk - cala d"awdl gex zgp `iadl izin` oevx

ddeab dbixcna zeidl mc`d lr - dizpikye `ed jixa `ycew ly

,`eti` ,cvik ,da micner miwicv wxy dbixcn ,'d zad` ly c`n

- ?miwicv ly dbxca epi`yk mb ,l`xyin cg` lkl df xac jiiy

ytpd ly daey lr zqqean gex zgpdyk :owfd epax xiaqnely

xewnd z` cgil `id dpeekdyk ,lirl epcnly itk `le) dxewnl

zeytp lylkik ,jk lk dlecb dad` jk myl zyxcp `l (l`xyi

mexbl zevxl ick l`xyin cg` lkay zxzeqn dad`a ic m`

:"`ipz"d oeylae .efk gex zgp d"awdl¯ Bæ äðek ,äpäåmexbl §¦¥©¨¨
ici lr gex zgp d''awdl

ytpd zaydely,dxewnl

úîàa úézîà àéä¦£¦¦¤¡¤
Lôð ìëa ,éøîâì Bzîàì©£¦§©§¥§¨¤¤
ìëáe úò ìëa ,ìàøNiî¦¦§¨¥§¨¥§¨

¯ ,äòLd`a `ideäáäàî ¨¨¥©£¨
eðì äMøé àéäL úéòáhä©¦§¦¤¦§ª¨¨

¯ .eðéúBáàîenk `ly ¥£¥
mivexyk `ed xacdy

lr d"awdl gex zgp mexbl

xewn icilkl`xyi zeytp

,xen`k ,df oevxy ,d"awdl

oevxd eli`e .zn` "zvw"a m` ik ,ezin`l zn`a ,l`xyi lka epi`

ytpd zayd ici lr d"awdl gex zgp mexblely`ed - dxewnl

.ezin`l zn`a ok`¯ ÷ø`l` ,zirahd dad`a wtzqdl oi` ©
éøvLeîéçøe eìéçc âéOäì ,'ä úlãâa ïðBaúäì íézò òa÷ì C ¤¨¦¦§Ÿ©¦¦§¦§¥¦§ª©§©¦§¦§¦

¯ ,íéiìëN,'d zelcba zeilky dad`e d`xiéìeàå éàä délëå ¦§¦¦§ª¥©§©
¯ ,'eëå,zeilky dad`e d`xil mb ribi ile` z`f lk ici lreøkæpk §©¦§¨
¯ :ìéòìe`iadl dgekay zxzeqn dad` eaxwa zxxeyy zexnly §¥

,z`f lka - ytp zexiqn ly ote`a dlitzd zcearle dxez cenill

ezewnrzd ici lr ze`ad dad`e d`xil ribdl lczydl eilr

.'d zelcba

.áî ÷øtjxev yi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
epnn zyxcpd d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb

,dyrzÎ`ld zeevne dyrd zeevn ly oneiw myl ,'d zceara

,ale zeilk ogeae eilr ''cner'' d''awdy ezeppeazd ici lr ,z`fe

ici lr .ie`xk ecaer m`

z` ,jiyni ,ef zeppeazd

,zegtd lkl d`xid oipr

d`xiae ,ezaygnae egena

xyt`zi efdxez cenll el

± ef d`xi ;zeevn miiwle

z`xwp ± owfd epax xne`

,''d`zz d`xi'' llka

miiwle dxez cenll icky ,zeevnle dxezl dncwdk zynyne

.ef d`xi dvegp ± ''dcear'' `xwpy ote`a zeevn

¯ ,äàzz äàøé ïéðòa ìéòì øàaúpM äîa ,äpäåd`xid `idy §¦¥§©¤¦§¨¥§¥§¦§©¦§¨©¨¨

,dil` ribdl leki icedi lk xy`e ,zeevne dxez meiwl zyxcpd

- 'eke eilr ''cner'' d''awd ji` ezeppeazd ici lräî áèéä ïáeé©¥¥©
àøîba áeúkM1÷eñt ìò2éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå" :ìàL E ¤¨©§¨¨©¨§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥

éäìà 'ä úà äàøéì íà ék CnòîY "E`xnbd zl`eyehà" : ¥¦¨¦¦§¦§¨¤¡Ÿ¤©
?àéä ézøèeæ àúlî äàøé¦§¨¦§¨©§¦¦

Y?ohw xac `id d`xi ike

z`fy xne` weqtd ixdy

calayxec (''m` ik'')

,l`xyin cg` lkn d''awd

.lwe ohw xac `ed eli`k

dper `xnbdeéaâì ,ïéà :¦§©¥
àéä ézøèeæ àúlî äLîŸ¤¦§¨©§¦¦

Y .'eëåzernyn .ohw xacl ef d`xi zaygp (epax) dyn iabl ± !od §
dyn ici lr l`xyi ipal xn`p ixd df weqt :`id zehyta mixacd

ohw xac `id d`xi ± dyn iable ,epaxïáeî Bðéà äøBàëìc .§¦§¨¥¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
äéáùä ïî åúàöá åãéçé åðá åéìà àåáá êìîä úçîù

èðåæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä
äòù ìëáå úò ìëá ìàøùéî ùôð ìëá éøîâì åúéîàì
÷ø .åðéúåáàî åðì äùåøé àéäù úéòáèä äáäàî
åìéçã âéùäì 'ä úìåãâá ïðåáúäì íéúò òåá÷ì êéøöù

:ì"ðë 'åëå éìåàå éàä éìåëå íééìëù åîéçøå

äðäå áî ÷øôäàúú äàøé ïéðòá ìéòì ù"îá
÷åñô ìò 'îâá ù"î áèéä ïáåé
äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå
éáâì ïéà àéä éúøèåæ àúìéî äàøé åèà êéäìà 'ä úà
ïáåî åðéà äøåàëìã 'åëå àéä éúøèåæ àúìéî äùî

ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דברי�



oqipלב h"i iying mei Ð an wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

¯ ,õeøzäohw xac d`xi deedn dyn iably ,`xnbd lyàäc , ©¥§¨
Y .áéúk "Cnòî ìàL"l`ey'' aezk ixdyjnrnn ±cg` lk Ÿ¥¥¦¨§¦

.dfk lwe ohw xac ''d`xi''d oi` ,llka l`xyi ipa iable ,l`xyin

iably drawa dl`yd z` `xnbd zvxzn ,`eti` ,dnadyndf

xiaqi daeyza ± ?lw xac

milnay ,oldl owfd epax

`xnbd oi` ''dyn iabl''

cala dyn iably zpeekzn

,`l` ,lw xac `id d`xi

cg` lkay ''dyn''d iabl

epax dyny dn ± l`xyin

cg` lkl zrce gek ozep

z` xywl lkeiy ,l`xyin

iable ± zewl`a ezrc

zpiga''dyn''ay ,eflk

cg``id d`xi ,l`xyin

icediyk ,oky ;ohw xac ok`

dyn ly df geka ynzyn

,xnelk ,eaxwa `vnpd

xac ,''d`xi'' f` deedn ,zewl`a ely ''zrc''d z` xywn `edyk

iabl'' `xnbd zxne` okl .''d`xi''l ribdl lw jk ici lre ,ohw

''dynl`ey'' xne` weqtdy zexnl ,''jnrnxaecn o`k ik ,jnn ±

;`ipzd oeylae .l`xyin cg` lka ,''jnr'' epyiy ''dyn''d zece`

da Lé ìàøNé úéaî Lôðå Lôð ìk ék ,àeä ïéðòä àlà¤¨¨¦§¨¦¨¤¤§¤¤¦¥¦§¨¥¥¨
Y àeä ék ,íBìMä åéìò eðaø äLî úðéçaî,epax dynäòáMî ¦§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦¦¦§¨

íéòBø3Yzewl`e zeiga l`xyi ipa z` qpxtn mdn cg` lky ¦
,d`ld jke ,ely dad`e cqg zpigan ± mdxa` :`ed ezpigan

¯ ïëlL ,ìàøNé úBîLð úeììëì úeäìàå úeiç íéëéLînämd, ©©§¦¦©¤¡Ÿ¦§¨¦§¦§¨¥¤¨¥
¯ ,"íéòBø" íLa íéàø÷ðqipkn jkae ep`v z` qpxtnd drex enk ¦§¨¦§¥¦

zeiga l`xyi zenyp z` mirexd zray miqpxtn jk ,zeig mda

miax zereay o`k akrzd owfd epaxy ,mixtqn miciqg .zewl`e

mirexdy ± (xeaigd 'e ila) ''zewl` zeig'' aezkl m` ayge

,(xeaigd 'e mr) ''zewl`e zeig'' e` ,zewl` ly zeig mikiynn

.''zewl`e zeig'' aezkl hilgde ,zewl`e zeig mikiynn mirexdy

meiwa zeig zeqipkn od ik ,'d z`xie 'd zad` epiid ± ''zeig''

.d''awd l` lha zeidl ,lehiad oipr ± ''zewl`''e ,zeevnde dxezd

zenypl ''zewl`e zeig'' mikiynny md md ''mirexd zray''e

.l`xyi¯ ,ílk úeììk àeä íBìMä åéìò eðaø äLîeepax dyn Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨ª¨
mirexd lk z` llekéLînL eðéäc ,'àðîéäî àéòø' àø÷ðå ,C §¦§¨©§¨§¥§¨§©§¤©§¦

Y òãéì ìàøNé úeììëì úòcä úðéçadrici mdl didzy §¦©©©©¦§¨¦§¨¥¥©
dxkde¯ ,'ä úà ,yibxiy ,icedia ''hlwiz'' zewl`dy xnelk ¤

,zewl`¯ ,BúîLð úâOä éôk ãçà ìkoian elkyy dnk cr ¨¤¨§¦©¨©¦§¨
,mze` yibxie eaxwa mixacd ''erawii'' ± zewl` biynedLøLå§¨§¨

¯ ,äìòîìd`a eznypy in ;dlrnl eznyp yxey mex itle §©§¨
,xzei daeh dxeva zewl` elv` ''zrawp'' ± xzei oeilr yxeyn

dphw elv` ''driaw''d ± xzei jenp yxeyn d`a eznypy in eli`e

,xzeiY dú÷éðéå,eznyp zwipi itleeðaø äLî úîLð LøMî ¦¦¨¨¦Ÿ¤¦§©Ÿ¤©¥
¯ ,íBìMä åéìòe` dlecb ,epax dyn znyp yxeyn ezwipi m` ¨¨©¨

,xzei dzegtY úLøLnä,epax dyn znyp'éaL ïBéìòä úòãa ©ª§¤¤§©©¨¤§¤§
¯ ,àeä-Ceøa ïìéöàîa úBãçéîä ,úeìéöàc úBøéôñenk §¦©£¦©§ª¨§©£¦¨¨

,''`xap''l qgia mixne`y

''`xea''d `ed d''awdy

jk ,''`xap''d z` `xay

lr) ''lv`p''l qgia mixne`

(''zeliv`d mler''ny oipr

,eze` liv`d d''awdy

,eze` yixtde dlib ,xnelk

:dyexit ''zeliv`'' ,oky

oi` xe`n dyxtde dlv`d

,`ed jexa seqY àeäL¤
,liv`nd d''awdBzòãå§©§
Y àeäå ãçàd''awd, ¤¨§

.'eë òcnärecide rceid ± ©©¨
,'a wxta x`azpy itk ±

d''awda xacd dpeyy

dyly md ,mc` oaa ''reci''de ''rcei''d ,''rcn''d :mc` ipaa xy`n

z` oiadl eze` `iand dpaddÎgek ± ''rcn'' ± micxtp mixac

± ''rcei'' ;xacdytpici lr rceie oiand mc`d;dpaddÎgek

d ± ''reci''xacd''awd ,eli`e ;rceie oian `edy`ed'',rcnd`ed

e rceid`ed,envr `ed ,zrcd e` dnkgd `ed ,envr `ed ''recid

`edin`ed ,envr `ede ,rceiydn''zrc''d ± jk .rcei `edy

zrc zpigaae .d''awd mr cg` xac `id ,dlrnlyefzyxyen ,

zrcd oipr z` lawn icediy ici lre .epax dyn ly eznyp

ezexyt`a didiy ,zewl` elv` ''gpen'' ± epax dyn znypn

zrcl ,zrcd geka ynzyn icediyke .zewl` yibxdle zrcl

lw ± 'eke eiyrna hiane eilr cner d''awd ji` ± zewl` yibxdle

y dn lr epcnl o`k cr ,mxa .d''awdn d`xi eaxwa xxerl ellk

zpiga jiynne qpxtny drexd ,epax dynn lawn l`xyin cg`

dlrp oipr ,''ok lr xzi'' yiy ,xaqei oldl .l`xyi ipaa zrcd

lkay mibidpnae minkga ± `ede ,epax dynn milawny dna xzei

`ed ''uevip'') epax dyn znypn ± zevevip ± ''oivevip'' mpyi ,xec

ixdwlgjk .xe`ndn wlg dppi`y cala dx`d `l ,zadlydn

± xecd ibidpne inkga mi`vnpy epax dyn znypn zevevipdy ±

mdwlg,''zrc'' mrd z` cnll `ed mpipre (epax dyn znypn

ala d''awd z` cearl mze` `iaz ef driciye ,'d zlecb erciy

:''`ipz''d oeylae .mly¯ ,ïk ìò øúé úàæ ãBòåxy`n xzei §Ÿ¨¥©¥
:epax dyn znypn milawny dna epyi ± epcnløBãå øBc ìëa§¨¨

ïéLaìúîe íBìMä åéìò eðaø äLî úîLpî ïéöBöéð ïéãøBé§¦¦¦¦¦§©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§©§¦
¯ ,"äãòä éðéò" øBcä éîëç ìL Lôðå óeâa.dcrd ibidpn §§¤¤¤©§¥©¥¥¨¥¨

''zxn`w xity dyn'' :dyn mya `xnba mkg `xwp okly4iptn ,

`le ± epax dyn ly eznypn uevip yaeln ,xecd lecbae mkgay

mb m` ik ,epax dynn zevevip miyalzn minkgd ytpa wx

íéøîà éèå÷éì
éë àåä ïéðòä àìà .áéúë êîòî ìàåù àäã õåøéúä
ä"òøùî 'éçáî äá ùé ìàøùé úéáî ùôðå ùôð ìë
'åììëì úåäìàå úåéç íéëéùîîä íéòåø äòáùî àåä éë
ä"òøùîå íéòåø íùá íéàø÷ð ïëìù ìàøùé úåîùð
êéùîîù åðééäã àðîéäî àéòø àø÷ðå íìåë 'åììë àåä
éôë ãçà ìë 'ä úà òãéì ìàøùé úåììëì úòãä 'éçá
úîùð ùøùî äú÷éðéå äìòîì äùøùå åúîùð úâùä
úåìéöàã ñ"éáù ïåéìòä úòãá úùøùåîä ä"òøùî
òãîä àåäå ãçà åúòãå àåäù ä"á ïìéöàîá úåãçåéîä
ïéöåöéð ïéãøåé øåãå øåã ìëá ïë ìò øúé úàæ ãåòå .'åë
éîëç ìù ùôðå óåâá ïéùáìúîå ä"òøùî úîùðî
'ä úìåãâ òãéìå íòä úà úòã ãîìì äãòä éðéò øåãä

דוד.3. יוס�, אהר�, משה, יעקב, יצחק, ועוד.4.אברה�, ב קא, שבת

oqip 'k iyiy mei Ð an wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� כ' שישי יו�

.my y"nk -118- ...ef dcne df gke -118- zxaern dpyl xeriy dxen

mteba5epe`nv z` zeexl lbeqn epi` mc`y miciqg mixne` okle .

.epax dynn uevip yaeln ,iax ly eteba mb ik ,iax lr lkzqdln

ipir''e ''xecd inkg'' z` d`ian ± zevevipd ly ef zeyalzd

:''dcrdáìa Bãáòìe ,'ä úlãb òãéìå ,íòä úà úòc ãnìì§©¥©©¤¨¨§¥©§ª©§¨§§¥
¯ ,Lôðåzricie ef ''zrc'' ¨¤¤

z` mi`ian ,'d zelcb

d''awd z` cearl ,mc`d

dnypde ald `elnaék ¯¦
Y álaL äãBáòäzad` ¨£¨¤©¥

,icediay 'd z`xie 'dàéä¦
¯ ,úòcä éôìm`zda §¦©©©

z` ezricie ezpad zcnl

,'d zelcbáeúkL Bîk6: §¤¨
éáà éäìà úà òc"Y E ©¤¡Ÿ¥¨¦

,jk ici lreáìa eäãáòå§¨§¥§¥
¯ ,"äöôç Lôðå íìL̈¥§¤¤£¥¨
mly ala edcar''d :xnelk

rc''a ielz ''dvitg ytpe

ipa micnel df xac ,'d zelcb zpade zricia ,''jia` iwl` z`

.epax dynn zevevip mda yiy ,xecd inkgn l`xyiY ãéúòìå§¤¨¦
,`eal cizrl wxeøîBà àeä7eäòø úà Léà eãnìé àìå" : ¥§Ÿ§©§¦¤¥¥

Y ."'Bâå éúBà eòãé íleë ék 'ä úà eòc øîàì.d''awd xne` ¥Ÿ§¤¦¨¥§¦§
cnliy iax''l miwewf meik eli`e ,`eal cizrl wx didi df lk

d''awd z` cearl jk ici lr ribdl ick ,'d zelcb oiadle zrcl

dynn milawny dn df oipr .'d z`xiae 'd zad`a ,dnypae ala

,inipt oipr `ed ± (epax dynn zevevipd) xecd inkg ici lr epax

.'d zceara zinipt drtydúòcä øwò Càcearl d`iand ± ©¦©©©©

,''dvitg ytpe mly ala'' 'd z`eòãiL ,dcáì äòéãéä dðéà¥¨©§¦¨§©¨¤¥§
¯ ,íéøôñ étîe íéøôBñ étî 'ä úlãbipipr z` micnely dnn §ª©¦¦§¦¦¦§¨¦

dnne ,''mixteq'' mi`xwpd ,mibidpnde minkgd itn 'd zelcb

,mixtqa micnelyY Bzòc ÷éîòäì àeä øwòä àlàz` ¤¨¨¦¨§©£¦©§
ely zinvrd ''zrc''d,

amipiprly,'ä úlãâ ¦§ª©
a BzáLçî ò÷úìåmipipr §¦§Ÿ©©£©§©

zelcb lyõîàå ÷æça 'ä§Ÿ¤§Ÿ¤
àäzL ãò ,çnäå álä©¥§©Ÿ©©¤§¥
'äa úøM÷î BzáLçî©£©§§ª¤¤©
Bîk ,÷æçå õénà øL÷a§¤¤©¦§¨¨§

àéäL,daygnd ±úøM÷î ¤¦§ª¤¤
éðéòa äàBøL éîLb øáãa§¨¨©§¦¤¤§¥¥
Ba ÷éîòîe øNä¨©£¦

¯ ,BzáLçîxnelk ©£©§
'da dxeyw didz ezaygn

dxeyw `idy dcn dze`a

d`ex `ed eze` inyb utga

± epnn wzpidl leki epi`e xac eze`a wfg xeyw `ed f`y ,eipira

ezewnrzd ici lr ,zewl`a dxeyw zeidl ezaygn dkixv jk

.'d zlecb ly oipraì àeä úòcL òãBpkBîk ,"úeøM÷úä" ïBL ©©¤©©§¦§©§§
Yaezky8."'Bâå òãé íãàäå" :ly oaena ,(zrc) ''rci'' ± §¨¨¨¨©§

zeidl ly ote`a zrcl ,drnyn ''zrc'' :xnelk ,''zexywzd''

cala zewl` zricia ic `l ,zewl`a ''zrc''d oipra mbe ;xyewn

`l` ± `xead zelcb zrcl :devn meyn yi jka mb ik m` ±

ipipra ''zrc''d zewnrzd ici lr ,zewl`a zexywzdd zyxcp

.'d zelcb

¯ ,'äa Bzòc øM÷ì Bæ äcîe äæ çëå,icedi ly ezexyt`a didiy §Ÿ©¤¦¨§©¥©§©
`l` ,mze` oiaiy cala ef `ly ,zewl` ipipra ezrc'' z` xywl

dbixcne df gek ixd ± zewl`a xeyw `ed f`y ,zewl` yibxi mby

,efúéaî Lôð ìëa Lé¥§¨¤¤¦¥
Y dú÷éðéa ,ìàøNéici lr ¦§¨¥¦¦¨¨

ly ote`a zlawn `idy

,dwipieðaø äLî úîLpî¦¦§©Ÿ¤©¥
åéìòY .íBìMäici lry ¨¨©¨

df gek ytpd zlawn jk

yibxdl lkezy ,ef dcne

dxeyw zeidle zewl`

,zewl`aøçàî ÷ø©¥©©
äìeôk äîeöòå äaø äòéâéì äëéøö ,óeba Lôpä äLaìúpL¤¦§©§¨©¤¤©§¦¨¦¦¨©¨©£¨§¨

Y .úìtëîe.zewl`a dxeyw didzye zewl` da ''gpez''y ick §ª¤¤

dyn znypn dzwipi ici lr ytpd zlawn jkl gekd mpn` ik m`e

s` ,dribi meya zlrez dzid `l ,df gek icrla ,oky) epax

?''`xea'' yibxdle oiadl `xap leki cvik ixdy ,xzeia dlecbd

zyaelnd ytp dleki cvik

zewl` yibxdl ,seba

(!?zewl`a dxeyw zeidle

df gek mpyiyk mb ,j`

dribi zyxcp ,ef dcne

:zltekne dletk ,dnevr

,øNa úòéâé àéä ¯ úçàä̈©©¦§¦©¨¨
¯z` dxiqnd dribi

,sebd cvny zerxtdd

Y úà Lháìzeixnege zeqb z` xeaylàlL Bòéðëäìe óebä §©¥¤©§©§¦¤Ÿ
éLçé¯ ,Lôpä øBà ìò Coiadl ytpd zleki `edy ,ytpd xe`y ©§¦©©¤¤

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòãä éôì àéä áìáù äãåáòä éë ùôðå áìá åãáòìå
ùôðå íìù áìá åäãáòå êéáà éäìà úà òã ù"îë
åäòø úà ùéà åãîìé àìå øîåà àåä ãéúòìå äöéôç
ø÷éò êà 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'ä úà åòã øîàì
éôî 'ä úìåãâ åòãéù äãáì äòéãéä äðéà úòãä

118åúòã ÷éîòäì àåä ø÷éòä àìà íéøôñ éôîå íéøôåñ
áìä õîåàå ÷æåçá 'äá åúáùçî òå÷úìå 'ä úìåãâá
øù÷á 'äá úøùå÷î åúáùçî àäúù ãò çåîäå

æçå õéîàäàåøù éîùâ øáãá úøùå÷î àéäù åîë ÷
àåä úòãù òãåðë åúáùçî åá ÷éîòîå øùá éðéòá

'åâå òãé íãàäå åîë úåøù÷úä ïåùì

åæ äãîå äæ çëå
äú÷éðéá ìàøùé úéáî ùôð ìëá ùé 'äá åúòã øù÷ì
óåâá ùôðä äùáìúðù øçàî ÷ø ä"òøùî úîùðî
.úìôåëîå äìåôë äîåöòå äáø äòéâéì äëéøö
àìù åòéðëäìå óåâä úà ùèáì øùá úòéâé àéä úçàä
àìã àôåâã øäæä íùá ì"ùîë ùôðä øåà ìò êéùçé
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לג oqip 'k iyiy mei Ð an wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� כ' שישי יו�

.my y"nk -118- ...ef dcne df gke -118- zxaern dpyl xeriy dxen

mteba5epe`nv z` zeexl lbeqn epi` mc`y miciqg mixne` okle .

.epax dynn uevip yaeln ,iax ly eteba mb ik ,iax lr lkzqdln

ipir''e ''xecd inkg'' z` d`ian ± zevevipd ly ef zeyalzd

:''dcrdáìa Bãáòìe ,'ä úlãb òãéìå ,íòä úà úòc ãnìì§©¥©©¤¨¨§¥©§ª©§¨§§¥
¯ ,Lôðåzricie ef ''zrc'' ¨¤¤

z` mi`ian ,'d zelcb

d''awd z` cearl ,mc`d

dnypde ald `elnaék ¯¦
Y álaL äãBáòäzad` ¨£¨¤©¥

,icediay 'd z`xie 'dàéä¦
¯ ,úòcä éôìm`zda §¦©©©

z` ezricie ezpad zcnl

,'d zelcbáeúkL Bîk6: §¤¨
éáà éäìà úà òc"Y E ©¤¡Ÿ¥¨¦

,jk ici lreáìa eäãáòå§¨§¥§¥
¯ ,"äöôç Lôðå íìL̈¥§¤¤£¥¨
mly ala edcar''d :xnelk

rc''a ielz ''dvitg ytpe

ipa micnel df xac ,'d zelcb zpade zricia ,''jia` iwl` z`

.epax dynn zevevip mda yiy ,xecd inkgn l`xyiY ãéúòìå§¤¨¦
,`eal cizrl wxeøîBà àeä7eäòø úà Léà eãnìé àìå" : ¥§Ÿ§©§¦¤¥¥

Y ."'Bâå éúBà eòãé íleë ék 'ä úà eòc øîàì.d''awd xne` ¥Ÿ§¤¦¨¥§¦§
cnliy iax''l miwewf meik eli`e ,`eal cizrl wx didi df lk

d''awd z` cearl jk ici lr ribdl ick ,'d zelcb oiadle zrcl

dynn milawny dn df oipr .'d z`xiae 'd zad`a ,dnypae ala

,inipt oipr `ed ± (epax dynn zevevipd) xecd inkg ici lr epax

.'d zceara zinipt drtydúòcä øwò Càcearl d`iand ± ©¦©©©©

,''dvitg ytpe mly ala'' 'd z`eòãiL ,dcáì äòéãéä dðéà¥¨©§¦¨§©¨¤¥§
¯ ,íéøôñ étîe íéøôBñ étî 'ä úlãbipipr z` micnely dnn §ª©¦¦§¦¦¦§¨¦

dnne ,''mixteq'' mi`xwpd ,mibidpnde minkgd itn 'd zelcb

,mixtqa micnelyY Bzòc ÷éîòäì àeä øwòä àlàz` ¤¨¨¦¨§©£¦©§
ely zinvrd ''zrc''d,

amipiprly,'ä úlãâ ¦§ª©
a BzáLçî ò÷úìåmipipr §¦§Ÿ©©£©§©

zelcb lyõîàå ÷æça 'ä§Ÿ¤§Ÿ¤
àäzL ãò ,çnäå álä©¥§©Ÿ©©¤§¥
'äa úøM÷î BzáLçî©£©§§ª¤¤©
Bîk ,÷æçå õénà øL÷a§¤¤©¦§¨¨§

àéäL,daygnd ±úøM÷î ¤¦§ª¤¤
éðéòa äàBøL éîLb øáãa§¨¨©§¦¤¤§¥¥
Ba ÷éîòîe øNä¨©£¦

¯ ,BzáLçîxnelk ©£©§
'da dxeyw didz ezaygn

dxeyw `idy dcn dze`a

d`ex `ed eze` inyb utga

± epnn wzpidl leki epi`e xac eze`a wfg xeyw `ed f`y ,eipira

ezewnrzd ici lr ,zewl`a dxeyw zeidl ezaygn dkixv jk

.'d zlecb ly oipraì àeä úòcL òãBpkBîk ,"úeøM÷úä" ïBL ©©¤©©§¦§©§§
Yaezky8."'Bâå òãé íãàäå" :ly oaena ,(zrc) ''rci'' ± §¨¨¨¨©§

zeidl ly ote`a zrcl ,drnyn ''zrc'' :xnelk ,''zexywzd''

cala zewl` zricia ic `l ,zewl`a ''zrc''d oipra mbe ;xyewn

`l` ± `xead zelcb zrcl :devn meyn yi jka mb ik m` ±

ipipra ''zrc''d zewnrzd ici lr ,zewl`a zexywzdd zyxcp

.'d zelcb

¯ ,'äa Bzòc øM÷ì Bæ äcîe äæ çëå,icedi ly ezexyt`a didiy §Ÿ©¤¦¨§©¥©§©
`l` ,mze` oiaiy cala ef `ly ,zewl` ipipra ezrc'' z` xywl

dbixcne df gek ixd ± zewl`a xeyw `ed f`y ,zewl` yibxi mby

,efúéaî Lôð ìëa Lé¥§¨¤¤¦¥
Y dú÷éðéa ,ìàøNéici lr ¦§¨¥¦¦¨¨

ly ote`a zlawn `idy

,dwipieðaø äLî úîLpî¦¦§©Ÿ¤©¥
åéìòY .íBìMäici lry ¨¨©¨

df gek ytpd zlawn jk

yibxdl lkezy ,ef dcne

dxeyw zeidle zewl`

,zewl`aøçàî ÷ø©¥©©
äìeôk äîeöòå äaø äòéâéì äëéøö ,óeba Lôpä äLaìúpL¤¦§©§¨©¤¤©§¦¨¦¦¨©¨©£¨§¨

Y .úìtëîe.zewl`a dxeyw didzye zewl` da ''gpez''y ick §ª¤¤

dyn znypn dzwipi ici lr ytpd zlawn jkl gekd mpn` ik m`e

s` ,dribi meya zlrez dzid `l ,df gek icrla ,oky) epax

?''`xea'' yibxdle oiadl `xap leki cvik ixdy ,xzeia dlecbd

zyaelnd ytp dleki cvik

zewl` yibxdl ,seba

(!?zewl`a dxeyw zeidle

df gek mpyiyk mb ,j`

dribi zyxcp ,ef dcne

:zltekne dletk ,dnevr

,øNa úòéâé àéä ¯ úçàä̈©©¦§¦©¨¨
¯z` dxiqnd dribi

,sebd cvny zerxtdd

Y úà Lháìzeixnege zeqb z` xeaylàlL Bòéðëäìe óebä §©¥¤©§©§¦¤Ÿ
éLçé¯ ,Lôpä øBà ìò Coiadl ytpd zleki `edy ,ytpd xe`y ©§¦©©¤¤

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòãä éôì àéä áìáù äãåáòä éë ùôðå áìá åãáòìå
ùôðå íìù áìá åäãáòå êéáà éäìà úà òã ù"îë
åäòø úà ùéà åãîìé àìå øîåà àåä ãéúòìå äöéôç
ø÷éò êà 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'ä úà åòã øîàì
éôî 'ä úìåãâ åòãéù äãáì äòéãéä äðéà úòãä

118åúòã ÷éîòäì àåä ø÷éòä àìà íéøôñ éôîå íéøôåñ
áìä õîåàå ÷æåçá 'äá åúáùçî òå÷úìå 'ä úìåãâá
øù÷á 'äá úøùå÷î åúáùçî àäúù ãò çåîäå

æçå õéîàäàåøù éîùâ øáãá úøùå÷î àéäù åîë ÷
àåä úòãù òãåðë åúáùçî åá ÷éîòîå øùá éðéòá

'åâå òãé íãàäå åîë úåøù÷úä ïåùì

åæ äãîå äæ çëå
äú÷éðéá ìàøùé úéáî ùôð ìëá ùé 'äá åúòã øù÷ì
óåâá ùôðä äùáìúðù øçàî ÷ø ä"òøùî úîùðî
.úìôåëîå äìåôë äîåöòå äáø äòéâéì äëéøö
àìù åòéðëäìå óåâä úà ùèáì øùá úòéâé àéä úçàä
àìã àôåâã øäæä íùá ì"ùîë ùôðä øåà ìò êéùçé
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oqipלד `"k ycew zay Ð an wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� כ"א קודש שבת
.'ek zrney of`e -q- ...zribi `id zipyde -118- zxaern dpyl xeriy dxen

,xi`dl lkei ,zewl` yibxdleìéòì øàaúpL Bîk9øäfä íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©Ÿ©
¯ ,"déì ïéLháî àúîLðc àøBäð déa ÷éìñ àìc àôeâ"cseb §¨§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨§©§¦¥

± dnypd xe` ea xceg `ly

,eze` oiyhanìò eðéäå§©§©
÷îòî äáeLz éøeäøä éãé§¥¦§¥§¨¥Ÿ¤
íL øàaúpL Bîk ,álä©¥§¤¦§¨¥¨

Yzeixneg z` miyilgn ,ald wnern daeyz ixedxd ici lry

.dnypd y`e xe` ± ''`znypc `xedp'' ea xcgen f`e ,sebd zeqbe

,dribi ly cg` beq edf

,''xya zribi'' `xwpd

zerxtd zwgxdl `iand

.sebd

¯ ,Lôpä úòéâé àéä ¯ úéðMäå,ytpd zegek zelbl ickàlL §©¥¦¦§¦©©¤¤¤Ÿ
ïðBaúäìe ÷éîòäì ,dzáLçî òbéì äãBáòä äéìò ãaëz¦§©¨¤¨¨£¨§©¥©©£©§¨§©£¦§¦§¥

Y .äôeöø äìBãb äòL 'ä úlãâace`n dyw llk jxcay ¦§ª©¨¨§¨§¨
;zewl` ly oipra dkex` dry wnrzdlY Bæ äòL øeòL ék¦¦¨¨

oipra wnrzdl zyxcpd

jk ici lr xxerl ick ,iwl`

z`xi e` 'd zad` eaxwa

,'d,Lôð ìëa äåL Bðéà¥¨¤§¨¤¤
¯mdn yxcpy dl`k mpyi

dl`k mpyie ,xzei ax onf

;xzei zegt onf mdn yxcpy

,dòáèa äkæ Lôð Lé¥¤¤©¨§¦§¨
úlãâa úððBaúnL ãinL¤¦¨¤¦§¤¤¦§ª©

¯ äéìà òébé ¯ 'ä,cin ©¦©¥¤¨
Bîk ,'ä ãçôe äàøiä©¦§¨©©§
çøà Ceøò ïçìLa áeúkL¤¨§ª§¨¨Ÿ©
ïðBaúiLk" :'à ïîéñ íéiç©¦¦¨§¤¦§¥
Cìî ìBãbä CìnäL íãàä̈¨¨¤©¤¤©¨¤¤
-LBãwä íéëìnä éëìî©§¥©§¨¦©¨
ìë àìî" øLà ,àeä-Ceøä£¤§Ÿ¨
åéìò ãîBò ,"BãBák õøàä̈¨¤§¥¨¨
òébé ãiî ¯ åéNòîa äàBøå§¤§©£¨¦¨©¦©

Y ."'eë äàøiä åéìàitke ¥¨©¦§¨
ef zeppeazdy ,my miiqny

zpkeyy ina zeidl xen` df xac .d''awdn dyeae drpkd el `iaz

'' :xne` `ed okle ,dpicr ytp eacinlk ilay ± ''d`xid eil` ribi

`l` ,dribicinjxhviy ilan ,d''awdn d`xid ybx ea xxerzi

;zeppeazdl onf jyn yicwdl s`dòáèa äìôL Lôð Léå§¥¤¤§¨¨§¦§¨
úBøéôñ 'éc úBðBzçz úBâøãnî äávç øB÷nî ,dzãìBúå§©§¨¦¨ª§¨¦©§¥©§§§¦

¯ ,äiNòc,envr ''diyrd mler''ae ,xzeia oezgzd mlerd `edy ©£¦¨
,eay zexitqd xyray xzeia zepezgzd zebixcndn ,eytp d`a

''gpen'' epi` iwl` oipry ,''dlty ytp'' `id ,draha ef ytp oklye

,daY dzáLçîa àöîì ìëez àìåz`íà ék ,úeäìàä §Ÿ©¦§Ÿ§©£©§¨¨¡Ÿ¦¦
ä÷æçáe éL÷a10¯ ,wnrzdl ick ,dax dribi ,dyexc ef ytpl §Ÿ¦§¨§¨

ly zelbzd daxwa xxerl lkezy ,dkex` dry jyna dzaygna

oipra yibxzy jk ick cr ,iwl` oipr da ''gpez''y ,ziwl` dx`d

.d''awdn d`xi da xxerie iwl`dY íà èøôáedzezigpl sqepa ¦§¨¦
,draha ef ytp ly¯ ,íéøeòð úàhça äàîèädl dyw ,f`y ª§§¨§©Ÿ§¦

iptn ,dzaygna zewl` yibxdl ,xzei ceríéìécáî úBðBòäL¤¨£©§¦¦
øôña áeúkL Bîk] 'eë§¤¨§¥¤

.[äì ïîéñ íéãéñç± £¦¦¦¨
oia milicand zepeerdy

el mirixtn ,d''awdl icedi

.'d z`xil zelwa ribdl

éL÷a ,íB÷î ìkîe¦¨¨§Ÿ¦
ãàî ÷fçúzL ,ä÷æçáe§¨§¨¤¦§©¥§Ÿ
äòéâéå õîàa BzáLçî©£©§§Ÿ¤¦¦¨
÷éîòäì ,ìBãb ÷îòå äaø©¨§Ÿ¤¨§©£¦
Y äìBãb äòL 'ä úlãâa¦§ª©¨¨§¨
xn`y itk - ,dkex` dry

zg`a r''p v''iixden iaxd

''dlecb dry''y ,eizegiyn

meid dry :mb drnyn

lry ,d`ld jke xgn drye

wnrzne xfeg `edy ici

f` ixd ,mei mei oipr eze`a¯
ìk ìò åéìà òébz éàcåa§©©©¦©¥¨©¨
äàzz äàøiä íéðẗ¦©¦§¨©¨¨

¯ ,ìéòì úøkæpä`xen ©¦§¤¤§¥
lr] .d''awd ly epevx cbp xac zeyrln eze` rpniy ,d''awdn

jkl sqepa m` mbe ,efk dlty ytp mby ,owfd epax ly dl` eixac

dxizi zevn`zda ,z`f lka ± d''awd oial dpia milican dizepeer

ef ''dlty ytp'' mb i`cea ribz ± 'd zelcba dlecb zewnrzde

± mipt lk lr ''d`zz d`xi''l:`''hily x''enc` w''k xirnjkny''

y ,oaen mbi`ceacere ± mb ribziptldlcadd zxqdl ± df

''mdilr daeyza xefgl :xnelk ± milicand zepeerdn11.[Bîëe§
ì"æø eøîàL12Y ."ïéîàz ¯ éúàöîe éúòâé" :.zxfer ± dribi ¤¨§©©¨©§¦¨¨¦©£¦

itly oipr zbydl wx `l zxfer dribiy ,`''hily iaxd zxaqdke

± dyry dceard jxr itl lawn mc`y xkyd enk ± dribid jxr

''y ,zxfer dribi ,m` ikiz`vn`ven `ed :''d`ivnllk dppi`y ,

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éãé ìò åðééäå äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ
.íù ù"îë áìä ÷îåòî äáåùú éøåäøä

úéðùäå
òâéì äãåáòä äéìò ãáëú àìù ùôðä úòéâé àéä
äìåãâ äòù 'ä úìåãâá ïðåáúäìå ÷éîòäì äúáùçî
ùôð ùé ùôð ìëá äåù åðéà åæ äòù øåòéù éë äôåöø
äéìà òéâé 'ä úìåãâá úððåáúîù ãéîù äòáèá äëæ
ïðåáúéùë 'à ïîéñ ç"à ò"ùá ù"îë 'ä ãçôå äàøéä
ìë àìî øùà ä"á÷ä ä"îî ìåãâä êìîäù íãàä
åéìà òéâé ãéî åéùòîá äàåøå åéìò ãîåò åãåáë õøàä
øå÷îî äúãìåúå äòáèá äìôù ùôð ùéå 'åëå äàøéä
ìëåú àìå äéùòã ñ"éã úåðåúçú úåâøãîî äáöåç
ä÷æçáå éùå÷á à"ë úåäìàä äúáùçîá àåöîì
íéìéãáî úåðååòäù 'éøåòð úàèçá äàîèåä íà èøôáå
÷æçúúù '÷æçáå éùå÷á î"îå [ä"ì 'éñ ç"ñá ù"îë] 'åë
÷éîòäì ìåãâ ÷îåòå äáø äòéâéå õîåàá åúáùçî ãàî
äàøéä ô"ëò åéìà òéâú éàãåá äìåãâ äòù 'ä úìåãâá

ñ'éúëãëå ïéîàú éúàöîå éúòâé ì"æøàùîëå ì"ðä äàúú

בהתחלה.9. כ"ט –10.פרק לקמ�" וכ� חסידי�, הספר ˘ËÈÏ''‡.''לשו� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מה ''שזהו

והועתק בתניא, (הנ''ל בש''ע הכתוב על מוסי� – יותר ובפני' בפרטיות – בגילוי ג� – מבוארי� העניני� שבה – מדה''ת שלו בשו''ע שאדה''ז

כו'". מהגיע המונעי� שה� שלימה... בתשובה ישוב וג� וכו' הרבה יעמיק מיד אליו יגיע לא 'וא� אדה''ז): דשו''ע ב.12.במהד''ק י, מגילה

oqip a"k oey`x mei Ð an wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� כ"ב ראשו� יו�
.k"t l"pk -120- ...el oi` ik mbe -q- zxaern dpyl xeriy dxen

.jka rbiy dribid jxr itláéúëãëe13¯ :iabl aezky enke §¦§¦
:exfriy gxkdd on ± d`xil qgia dribide yewiady ,''d`xi''íà"¦

Y äpLwázd`xid z`ïéáz æà ¯ äpNtçz íéðBîènëå óñkë , §©§¤¨©¤¤§©©§¦§©§¤¨¨¨¦
ïeîhä øöBàå ïBîèî íãà NtçnL Cøãk Leøt ,"'ä úàøé¦§©¥§¤¤¤§©¥¨¨©§§¨©¨

øôBçL ,õøàä úBizçúa§©§¦¨¨¤¤¥
Y äîeöò äòéâéa åéøçà©£¨¦¦¨£¨
oenh xve`dy ,geha ezeida

siirzi `l ± mewn eze`a

z`ivnl cr ezribia jiynie

,oenhndéøö Ckøtçì C ¨¨¦©§Ÿ
úBlâì ,äîeöò äòéâéa¦¦¨£¨§©
,íéîL úàøé ìL øöBà¨¤¦§©¨©¦
álä úðéáa øzñîe ïeôvä©¨ª§¨§¦©©¥
¯ ,ìàøNiî íãà ìk ìL¤¨¨¨¦¦§¨¥
z`xi ly xve`dy oeeikne

i`cea `vnp ,miny

,icedid ald znelrza

el oi` ± ''ald zpia''a

lecgl ,l`xyin mc`l

mi`lp izla mivn`nn

zelbzd ytgle xetgl

,miny z`xi ly xve`d

ly ''ald zpia'' ± `idW¤¦

,l`xyin mc`¯ ,ïîfäî äìòîlL äâøãîe äðéça`ly ixd §¦¨©§¥¨¤§©§¨¥©§©
,dil` ribdl ezexyt`a oi` zniieqn dryay xnel llk jiiy

dbixcne dpiga ixd `id ,oky ± `vnp `l xve`d zniieqn dryay

,onfd on dlrnlyúøkæpä úøzñîä úéòáhä äàøiä àéäå§¦©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤©¦§¤¤
.ìéòìlk ly eaxwa cinz z`vnpe zirah `id d`xid m` ,`l` §¥

ly zepey zelertl wwcfdl eilr ,`eti` ,dn myl ,l`xyin mc`

lr xne` ± ?''d`xi''l ribdl ick ,'d zlecba ''zrc''d zewnrzd

oi` okle ,ala zxzqen ef d`xiy oeeikn ik ,oldl owfd epax jk

dxiar ziiyrn rpniy ,lreta dyrnl rbepy dna ritydl dgeka

didiye ,ef d`xi zelbl ick ,zepey zelertl mc`d wewf jkitl ±

:''`ipz''d oeylae .dyrnl mirbepd mixaca ritydl dgeka÷ø©
Y àázL éãkLdxen`d d`xidúàøé úðéçáa äNòî éãéì , ¤§¥¤¨Ÿ¦¥©£¤¦§¦©¦§©

¯ ,àèç,`hg zeyrl `xiy ¥§
"òøî øeñ" úBéäì¦§¥¨
Y äáLçîe øeac äNòîa§©£¤¦©£¨¨
`le xaci `l ,dyri `ly

dn z` aeygi,xeq`y

éøödúBlâì C,d`xid z` ¨¦§©¨
álä úðéa éðetönî¦©§¥¦©©¥
àéáäì ,ïîfäî äìòîlL¤§©§¨¥©§©§¨¦
Lnî äáLçî úðéçáì¦§¦©©£¨¨©¨
da ÷éîòäì ,çnaL¤©Ÿ©§©£¦¨
äî ïîæ CLî BzáLçî©£©§¤¤§©¨
dúlòt àözL ãò ,Lnî©¨©¤¥¥§ª¨¨
¯ ,Lnî ìòtä ìà çkäî¥©Ÿ©¤©Ÿ©©¨
dze`ay lretdÎgeky

wx mcewn dzidy ,d`xi

± ytpa zxzqen ,''geka''

iehia icil dzr `eaz

eytpa lertle ,''lret''le

;mc`d ly etebaeeðéäc§©§
éðtî ,äNòîe øeac äáLçîa "áBè äNòå òøî øeñ" úBéäì¦§¥¨©£¥§©£¨¨¦©£¤¦§¥
ïçBáe ,eäNòî ìk ìà ïéáîe áéL÷îe ïéæàîe èéaîe äôBvä 'ä©¤©¦©£¦©§¦¥¦¤¨©£¥¥

¯ ,Baìå åéúBéìkz` rpni ,jk meyne .miiniptd eizepeirx :xnelk ¦§¨§¦
.aeh ziiyra lczyie `idy efi` dxiar zeyrln envrøîàîëe§©£©

ì"æø14Y ìkzñä" :lkyd ipiraìLa ,Y 'eë íéøác äLoi`e ©©¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦
dxiar icil `a dz`Y ïéò :,lekiak d''awd lyïæàå äàBø ©¦¨§Ÿ¤

Y ."'eë úòîBLlk z` rneye d`ex d''awd ji` zeppeazdd ©©
;dxiar xearln eze` rpniz ± eiyrn

Y Bì ïéà ék íâålekiak d''awdlY óebä úeîc ,,`eti` ,cvik §©¦¥§©
ixeive iyegl mikiiyd mixa` ,dlrnl ''ofe`''e ''oir'' ly oiprd jiiy

,`l` ± ?sebdäaøcà éøä£¥©§©¨
Yjk meyn ,ok`éeìb ìkä©Ÿ¨

úàN øúéa ,åéðôì òeãéå§¨©§¨¨§¤¤§¥
ïéòä úiàøî õ÷ ïéàì§¥¥¥§¦©¨©¦

úòéîLeCøc ìò ïæàä §¦©¨Ÿ¤©¤¤
¯ ,ìLîdrya :xnelk ¨¨

miiw `l dlrnly mixne`y

miniiw `l dlrnly ,`id dpeekd ± ''seb'' ly xeive zenc llk

e zelabddzinybd oird :lynle ;sebd on miraepd zepexqgd

gek ;miipgex minvr `le ,cala miinyb mixac ze`xl zlaben

laben ,oird ly di`xddcn dze`a .dnecke xe`l wewfe ghya

eli`e .zinybd ofe`d ly drinyd yega mb zepexqge zelabd mpyi

''driny''ae ''di`x''a

lk llk miniiw `l ± dlrnl

zelabde zepexqg mze`

drinyae di`xay

zniiw dlrnl ± zeinybd

wxdlrnddezenily

lk ,oky ;drinyae di`xay

,`xeaa i`cea epyi ± `xapa epyiy ''zenily'' ly xac,àeä ÷ø- ©
`ed ,dlrnl recie ielb lkdy dne ,dlrnl ''driny''de ''di`x''d

äNòpM äî ìk Bîöòa Lébøîe òãBiä íãà Bîk ,ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¨¨©¥©©§¦§©§¨©¤©£¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïéáú æà äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà
ïåîèä øöåàå ïåîèî íãà ùôçîù êøãë 'éô 'ä úàøé
êéøö êë äîåöò äòéâéá åéøçà øôåçù õøàä úåéúçúá
íéîù úàøé ìù øöåà úåìâì äîåöò äòéâéá øåôçì
àéäù ìàøùéî íãà ìë ìù áìä úðéáá øúñåîå ïåôöä
úéòáèä äàøéä àéäå ïîæäî äìòîìù äâøãîå 'éçá
'éçáá äùòî éãéì àáúù éãëù ÷ø ì"ðä úøúåñîä
äáùçîå øåáã äùòîá òøî øåñ úåéäì àèç úàøé
ïîæäî äìòîìù áìä úðéá éðåôöîî äúåìâì êéøö
äá ÷éîòäì çåîáù ùîî äáùçî 'éçáì äàéáäì
äúìåòô àöúù ãò ùîî äî ïîæ êùî åúáùçî
äùòå òøî øåñ úåéäì åðééäã ùîî ìòåôä ìà çëäî

ôî äùòîå øåáã äáùçîá áåèèéáîå äôåöä 'ä éð
åéúåéìë ïçåáå åäùòî ìë ìà ïéáîå áéù÷îå ïéæàîå
ïéò 'åë íéøáã äùìùá ìëúñä ì"æø øîàîëå åáìå

'åë úòîåù ïæåàå äàåø

éøä óåâä úåîã åì ïéà éë íâå
õ÷ ïéàì úàù øúéá åéðôì òåãéå éåìâ ìëä äáøãà
åîë î"ãò àåä ÷ø î"ãò ïæàä úòéîùå ïéòä úééàøî
ìòôðå äùòðù äî ìë åîöòá ùéâøîå òãåéä íãà
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לה oqip a"k oey`x mei Ð an wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� כ"ב ראשו� יו�
.k"t l"pk -120- ...el oi` ik mbe -q- zxaern dpyl xeriy dxen

.jka rbiy dribid jxr itláéúëãëe13¯ :iabl aezky enke §¦§¦
:exfriy gxkdd on ± d`xil qgia dribide yewiady ,''d`xi''íà"¦

Y äpLwázd`xid z`ïéáz æà ¯ äpNtçz íéðBîènëå óñkë , §©§¤¨©¤¤§©©§¦§©§¤¨¨¨¦
ïeîhä øöBàå ïBîèî íãà NtçnL Cøãk Leøt ,"'ä úàøé¦§©¥§¤¤¤§©¥¨¨©§§¨©¨

øôBçL ,õøàä úBizçúa§©§¦¨¨¤¤¥
Y äîeöò äòéâéa åéøçà©£¨¦¦¨£¨
oenh xve`dy ,geha ezeida

siirzi `l ± mewn eze`a

z`ivnl cr ezribia jiynie

,oenhndéøö Ckøtçì C ¨¨¦©§Ÿ
úBlâì ,äîeöò äòéâéa¦¦¨£¨§©
,íéîL úàøé ìL øöBà¨¤¦§©¨©¦
álä úðéáa øzñîe ïeôvä©¨ª§¨§¦©©¥
¯ ,ìàøNiî íãà ìk ìL¤¨¨¨¦¦§¨¥
z`xi ly xve`dy oeeikne

i`cea `vnp ,miny

,icedid ald znelrza

el oi` ± ''ald zpia''a

lecgl ,l`xyin mc`l

mi`lp izla mivn`nn

zelbzd ytgle xetgl

,miny z`xi ly xve`d

ly ''ald zpia'' ± `idW¤¦

,l`xyin mc`¯ ,ïîfäî äìòîlL äâøãîe äðéça`ly ixd §¦¨©§¥¨¤§©§¨¥©§©
,dil` ribdl ezexyt`a oi` zniieqn dryay xnel llk jiiy

dbixcne dpiga ixd `id ,oky ± `vnp `l xve`d zniieqn dryay

,onfd on dlrnlyúøkæpä úøzñîä úéòáhä äàøiä àéäå§¦©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤©¦§¤¤
.ìéòìlk ly eaxwa cinz z`vnpe zirah `id d`xid m` ,`l` §¥

ly zepey zelertl wwcfdl eilr ,`eti` ,dn myl ,l`xyin mc`

lr xne` ± ?''d`xi''l ribdl ick ,'d zlecba ''zrc''d zewnrzd

oi` okle ,ala zxzqen ef d`xiy oeeikn ik ,oldl owfd epax jk

dxiar ziiyrn rpniy ,lreta dyrnl rbepy dna ritydl dgeka

didiye ,ef d`xi zelbl ick ,zepey zelertl mc`d wewf jkitl ±

:''`ipz''d oeylae .dyrnl mirbepd mixaca ritydl dgeka÷ø©
Y àázL éãkLdxen`d d`xidúàøé úðéçáa äNòî éãéì , ¤§¥¤¨Ÿ¦¥©£¤¦§¦©¦§©

¯ ,àèç,`hg zeyrl `xiy ¥§
"òøî øeñ" úBéäì¦§¥¨
Y äáLçîe øeac äNòîa§©£¤¦©£¨¨
`le xaci `l ,dyri `ly

dn z` aeygi,xeq`y

éøödúBlâì C,d`xid z` ¨¦§©¨
álä úðéa éðetönî¦©§¥¦©©¥
àéáäì ,ïîfäî äìòîlL¤§©§¨¥©§©§¨¦
Lnî äáLçî úðéçáì¦§¦©©£¨¨©¨
da ÷éîòäì ,çnaL¤©Ÿ©§©£¦¨
äî ïîæ CLî BzáLçî©£©§¤¤§©¨
dúlòt àözL ãò ,Lnî©¨©¤¥¥§ª¨¨
¯ ,Lnî ìòtä ìà çkäî¥©Ÿ©¤©Ÿ©©¨
dze`ay lretdÎgeky

wx mcewn dzidy ,d`xi

± ytpa zxzqen ,''geka''

iehia icil dzr `eaz

eytpa lertle ,''lret''le

;mc`d ly etebaeeðéäc§©§
éðtî ,äNòîe øeac äáLçîa "áBè äNòå òøî øeñ" úBéäì¦§¥¨©£¥§©£¨¨¦©£¤¦§¥
ïçBáe ,eäNòî ìk ìà ïéáîe áéL÷îe ïéæàîe èéaîe äôBvä 'ä©¤©¦©£¦©§¦¥¦¤¨©£¥¥

¯ ,Baìå åéúBéìkz` rpni ,jk meyne .miiniptd eizepeirx :xnelk ¦§¨§¦
.aeh ziiyra lczyie `idy efi` dxiar zeyrln envrøîàîëe§©£©

ì"æø14Y ìkzñä" :lkyd ipiraìLa ,Y 'eë íéøác äLoi`e ©©¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦
dxiar icil `a dz`Y ïéò :,lekiak d''awd lyïæàå äàBø ©¦¨§Ÿ¤

Y ."'eë úòîBLlk z` rneye d`ex d''awd ji` zeppeazdd ©©
;dxiar xearln eze` rpniz ± eiyrn

Y Bì ïéà ék íâålekiak d''awdlY óebä úeîc ,,`eti` ,cvik §©¦¥§©
ixeive iyegl mikiiyd mixa` ,dlrnl ''ofe`''e ''oir'' ly oiprd jiiy

,`l` ± ?sebdäaøcà éøä£¥©§©¨
Yjk meyn ,ok`éeìb ìkä©Ÿ¨

úàN øúéa ,åéðôì òeãéå§¨©§¨¨§¤¤§¥
ïéòä úiàøî õ÷ ïéàì§¥¥¥§¦©¨©¦

úòéîLeCøc ìò ïæàä §¦©¨Ÿ¤©¤¤
¯ ,ìLîdrya :xnelk ¨¨

miiw `l dlrnly mixne`y

miniiw `l dlrnly ,`id dpeekd ± ''seb'' ly xeive zenc llk

e zelabddzinybd oird :lynle ;sebd on miraepd zepexqgd

gek ;miipgex minvr `le ,cala miinyb mixac ze`xl zlaben

laben ,oird ly di`xddcn dze`a .dnecke xe`l wewfe ghya

eli`e .zinybd ofe`d ly drinyd yega mb zepexqge zelabd mpyi

''driny''ae ''di`x''a

lk llk miniiw `l ± dlrnl

zelabde zepexqg mze`

drinyae di`xay

zniiw dlrnl ± zeinybd

wxdlrnddezenily

lk ,oky ;drinyae di`xay

,`xeaa i`cea epyi ± `xapa epyiy ''zenily'' ly xac,àeä ÷ø- ©
`ed ,dlrnl recie ielb lkdy dne ,dlrnl ''driny''de ''di`x''d

äNòpM äî ìk Bîöòa Lébøîe òãBiä íãà Bîk ,ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¨¨©¥©©§¦§©§¨©¤©£¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïéáú æà äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà
ïåîèä øöåàå ïåîèî íãà ùôçîù êøãë 'éô 'ä úàøé
êéøö êë äîåöò äòéâéá åéøçà øôåçù õøàä úåéúçúá
íéîù úàøé ìù øöåà úåìâì äîåöò äòéâéá øåôçì
àéäù ìàøùéî íãà ìë ìù áìä úðéáá øúñåîå ïåôöä
úéòáèä äàøéä àéäå ïîæäî äìòîìù äâøãîå 'éçá
'éçáá äùòî éãéì àáúù éãëù ÷ø ì"ðä úøúåñîä
äáùçîå øåáã äùòîá òøî øåñ úåéäì àèç úàøé
ïîæäî äìòîìù áìä úðéá éðåôöîî äúåìâì êéøö
äá ÷éîòäì çåîáù ùîî äáùçî 'éçáì äàéáäì
äúìåòô àöúù ãò ùîî äî ïîæ êùî åúáùçî
äùòå òøî øåñ úåéäì åðééäã ùîî ìòåôä ìà çëäî

ôî äùòîå øåáã äáùçîá áåèèéáîå äôåöä 'ä éð
åéúåéìë ïçåáå åäùòî ìë ìà ïéáîå áéù÷îå ïéæàîå
ïéò 'åë íéøáã äùìùá ìëúñä ì"æø øîàîëå åáìå

'åë úòîåù ïæåàå äàåø

éøä óåâä úåîã åì ïéà éë íâå
õ÷ ïéàì úàù øúéá åéðôì òåãéå éåìâ ìëä äáøãà
åîë î"ãò àåä ÷ø î"ãò ïæàä úòéîùå ïéòä úééàøî
ìòôðå äùòðù äî ìë åîöòá ùéâøîå òãåéä íãà
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oqipלו a"k oey`x mei Ð an wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

Bîk ,åéøáà ç"îø ìkî ãçàa ìòôðå¯ ,íç Bà ø÷mzrtydk §¦§©§©©¦¨§¨¥¨¨§ŸŸ
mze` rcei `edy ,mc`d seb ixa`n cg` lk lr mege xew ly

,mda ygeíà ,ìLî Cøc ìò ,åéìâø éðøtöaL íç elôàå©£¦Ÿ¤§¦¨§¥©§¨©¤¤¨¨¦
¯ ,øeàa äåëð,llk a`ka yg `ed oi` eipxetv z` lhep mc`yk ¦§¨¨

miipxtvd zeekpyk eli`e

;a`ka mc`d yibxn ± y`a

Y íúeîöòå íúeäî ïëå§¥¨¨§©§¨
yg - mnvr mixa`d ly

epcnl ok iptl .mda mc`d

lka yibxne rcei mc`y

eli`e ,eixa`a ygxznd

yg `edy micnel ep` o`k

,mnvr mixa`d z`ìëå§¨
Y ìòtúnM äîdpzyne, ©¤¦§©¥

íäa15Y òãBémc`d, ¨¤¥©
¯ ,Bçîa Lébøîeepi` `ed ©§¦§Ÿ

jk myl ynzydl jixv

`ed `l` ,eipf`ae eipira

ygxznd z` yge rcei

.envrn eixa`aïéòëe§¥
,ìLî Cøc ìò ,Bæ äòéãé§¦¨©¤¤¨¨

¯icil dneca,lynl ef dr

Y àeä-Ceøa-LBãwä òãBé¥©©¨¨
ìëa ìòôpä ìk úà¨©¦§¨§¨

¯ ,íéàøápä,zenleray ©¦§¨¦
úBéäì ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦¦§

Ymdy iptnílkª¨
Y íéòtLî,mzeige mzrtyd milawnBîk ,Cøaúé epnî ª§¨¦¦¤¦§¨¥§

áeúkL16Y Enî ék" :d''awdn¯ ,"ìkä ,gendy myk ,ixd ¤¨¦¦§©Ÿ
lka yibxne rcei ± mixa`d lkl zeig zkynp epnny xewnd ±

mzeig xewn ezeida ± d''awd rcei ,lekiak ,jk ,mixa`a ygxznd

;mi`xapd lka ygxznd lka ± mi`xapd lk ly mneiweeäæå§¤
:øîàpL17¯ ,"jnî ãçëð àì øeöéä ìk íâå" :lky iptn ¤¤¡©§©¨©§Ÿ¦§©¦¤¨

,jnn xvep ixd xevidY í"aîøä áúkL Bîëedxiwg it lr, §¤¨©¨©§¨
Y ÷"îøä áúkL Bîk ,äìawä éîëç äæì eîékñäå]dyn iax §¦§¦¨¤©§¥©©¨¨§¤¨©¨©©

,exiacxwY òãBé ¯ ìBëéák Bîöò úòéãéaL [ñcøtad''awd, ©©§¥¤¦¦©©§¦§¨¥©
Y .'eëå Bàönä úzîàî íéàöîpä íéàøápä ìkoeeikn ¨©¦§¨¦©¦§¨¦¥£¦©¦¨§§

,d''awd ly e`vnid zzin`n d`a mi`xapd lk ly mze`vnidy

rcei `edy ici lr ,mi`xapd lk z` ,lekiak ,d''awd rcei okl

mi`xapd lk z` rcei d''awdy mixne` ep`yk ,j` .envr z`

dyrpa dyge zrcei mc`d ytpy dcn dze`a ,dign `edy

,e''g zerhl mewn zeidl leki ± dpnn mzeig milawnd mixa`a

zlrtzn `id jk meyne seba dyeal ytpdy myky aeygl

inn lrtzn yaelndy drnyn ''zeyalzd'' ,oky) sebd ixwnn

zeigl qgia dlrnl mb ,e''g ,xac eze` - ,(ea yaeln `edy

dnec lynd oi` ef dcewpay oldl xaqei ± mi`xapay ziwl`d

zlrtzn dpi` ± mlerd z` dignd ziwl`d zeigd ,oky ,lynpl

lke mlerd oi`e ,mlerdn

mey da mxeb ea ygxznd

:''`ipz''d oeylae .iepiy

Y äæ ìLnL ÷øly ©¤¨¨¤
sebde ytpdàlà Bðéà ,¥¤¨

ì¯ ,ïæàä úà CkLlwdl §©¥¤¨Ÿ¤
ly oeirxd lre ofe`d lr

cvik ,''helwl'' ,mc`d

ilan xac zrcl xyt`

ernyle mipira eze`xl

,mipf`aïéà úîàa ìáà£¨¤¡¤¥
Y ìLnäsebde ytpd ly, ©¨¨

Y ìLîpì äîBcly ¤©¦§¨
mlere zewl`ék ,ììk ,§¨¦

elôà ,íãàä Lôð¤¤¨¨¨£¦
àéä ,úéäìàäå úéìëOä©¦§¦§¨¡Ÿ¦¦
óebä éòøBànî úìòtúî¦§©¤¤¦§§¥©
úîçî ,Bøòöå§©£¥£©

Y dúeLaìúäytpd ly ¦§©§¨
,ziwl`de zilkydLnî©¨

úLaìîä úéðeiçä Lôpa©¤¤©¦¦©§ª¤¤
¯ ,Lnî óebaytpd ©©¨

,sebd z` dignd ,zipeigd

zilkyd ytpd zyaeln dae ,sebd mr zcge`ne ynn zyaeln

.ziwl`deY àeä-Ceøa-LBãwä ìáàlekiakñç ìòtúî Bðéà , £¨©¨¨¥¦§©¥©
¯ ,Bîöò íìBòäî àìå ,åééepLå íìBòä éòøBànî íBìLå§¨¦§§¥¨¨§¦¨§Ÿ¥¨¨©§

zenvre zedn) ze`ivnn lrtzn epi` d''awd18oi`e ,mlerd (

,d''awda e''g iepiy zlret ef ze`ivnY ílkLzenlerd lk ¤ª¨
,mday mirexi`deY Ba íéìòBt ïðéà,d''awdaéepL íeL ¥¨£¦¦
Y .íBìLå ñçdidy myk ,`l` ,ezecg`a `le d''awda `l ©§¨

mb cgeine cigi `ed jk ,zenlerd z` `xay iptl cgeine cigi

.m`xay ixg`¯ ,eðìëNa áèéä äæ ìékNäì éãk ,äpäåcvik §¦¥§¥§©§¦¤¥¥§¦§¥
,`xeaa iepiy lret mlerd oi`Y úîàä éîëç eëéøàä øák§¨¤¡¦©§¥¨¡¤

,dlawd zxez ilraéða íéðéîàî ìàøNé ìk Cà ,íäéøôña§¦§¥¤©¨¦§¨¥©£¦¦§¥
Y íéðéîàî,d''awa epin`dy zea`l mipa mzeida mipin`n md ©£¦¦

íéøîBàå ,éLBðà ìëN úøé÷ç íeL éìa19ãò àeä äzà" : §¦£¦©¥¤¡¦§§¦©¨©
¯ ,"'eëå íìBòä àøáð àlLila ,''mlerd `xapyn `ed dz`e'' ¤Ÿ¦§¨¨¨§

oi`y ,dnily dpen`a mipin`n micedi ,xnelk ,llk iepiy mey

,`xeaa iepiy mey lret mlerd:ë ÷øt ìéòì økæpk©¦§¨§¥¤¤

íéøîà éèå÷éì
íåç 'éôàå íåç åà øå÷ åîë åéøáéà ç"îø ìëî ãçàá
íúåäî ïëå øåàá äåëð íà î"ãò åéìâø éðøôöáù
åçåîá ùéâøîå òãåé íäá ìòôúîù äî ìëå íúåîöòå
ìëá ìòôðä ìë ä"á÷ä òãåé î"ãò åæ äòéãé ïéòëå
åðîî 'éòôùåî íìåë úåéäì íéðåúçúå íéðåéìò íéàøáðä
ãçëð àì øåöéä ìë íâå ù"æå ìëä êîî éë ù"îë 'úé
äìá÷ä éîëç äæì åîéëñäå] í"áîøä ù"îëå êîî

120òãåé ìåëéáë åîöò úòéãéáù [ñ"ãøôá ÷"îøä ù"îë
÷ø 'åëå åàöîä úúéîàî íéàöîðä íéàøáðä ìë
ïéà úîàá ìáà ïæàä úà êëùì àìà åðéà äæ ìùîù
úéìëùä 'éôà íãàä ùôð éë ììë ìùîðì äîåã ìùîä
úîçî åøòöå óåâä éòøåàîî úìòôúî àéä úéäìàäå
óåâá úùáåìîä úéðåéçä ùôðá ùîî äúåùáìúä
íìåòä éòøåàîî å"ç ìòôúî åðéà ä"á÷ä ìáà ùîî
íåù åá íéìòåô ïðéà íìåëù åîöò 'ìåòäî àìå åééåðéùå
øáë åðìëùá áèéä äæ ìéëùäì éãë äðäå å"ç éåðéù
íéðéîàî ìàøùé ìë êà íäéøôñá úîàä éîëç åëéøàä
äúà 'éøîåàå éùåðà ìëù úøé÷ç íåù éìá 'éðéîàî éðá

:ë"ô ì"ðë 'åëå íìåòä àøáð àìù ãò àåä

.15:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰'הל צ''ל בזה (2 זה. לפני נאמר כבר זה (1''.ÏÚÙ�'פיÏÚÙ˙Óע''ב ראה –.ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎדמסתפינא לולא

וצ''ל: טה''ד שכא� בכללותו).Ì‰Óאפ''ל האד� על ÌÈ‡˙È(וקאי Ê‡Âדומה המשל שאי� (רע''ב) יד.ÏÏÎ.".16למש''כ כט, הימי�ֿא דברי

השנה.17. ראש ˘ËÈÏ"‡:18.במוס� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בוראה הנפש אי� כי כלל, במשל אינה ['ההתהוות' (סע''א). במשל למש''כ ''מתאי�

לשוללו]''. בהנמשל ג� בזה מדבר לא ולכ� שחרית.19.הגו�. בתפילת

. . .mei meid

iying mei,oqip fiלעומר b"yz'dשני

.mixeriy.i"yxit mr iying ,zen ixg` :yneg
.ftÎbt :mildz

.rcepk Î116Î . . . dpkda dpde :`ipz

'ek daxnd lke - df epiwl` dpd ,dyecwc dbixcn lr dxen df - gaeyn df ixdזהely
.gaeyn `ed

iyy mei,oqip giלעומר b"yz'dשלשה

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,zen ixg` :yneg
.htÎgt :mildz

.l"pk 'eke . . . lk dpde :`ipz

אלי'. פתח אומרי� אבל הודו, א"א במנחה

cinz `idy y"r ,dnypd `ed sqk ,'eb delz sqk m` t"r xn`n v"vd xn` g"xz zpy
sqeka[mirebrba]md mc`c ,dlrnl dlerd `id mc`d gex aizkcke ,dlrnl zelrl dweyze

reaw xtqn yic ,'eb exvei mini aizke ,mc`dl d`elda dpezp dnypde ,mc` miiexw mz` ,i"yp
e ,'ek[nd].`cg `yeal xqg - `cg `nei xqg

zay,oqip hiלעומר b"yz'dארבעה

ובצהלה. בשמחה ג�

בלחש. אומרי� � ל� וית� סעודתא, היא דא לדוד, מזמור חיל, אשת עליכ�, שלו�

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,zen ixg` :yneg
.evÎv :mildz

.'ebe rci Î118Î . . . dpde .an wxt :`ipz

:x"en`` yxit mrt� הלילה נשתנה -מה dlill lynpy zelbהזה- oexg`d מכל-

� edencwy.הלילות zeilb

� מטבילי� אנו אי� הלילות -שבכל dxdhe oeiwp ,wexn oeylאחת פע� xnbpאפילו `l -
- zelb cer mdixg` 'id ixd ik ,mda wexind�פעמי שתי הזה ytpd.הלילה ielibe seb wexin -

מצה או חמ� אוכלי� אנו הלילות cvnשבכל `id dceard ,zelbd xg` mb ik epiid -
- .zeyi ung ,zindad ytp cvne ,lehia dvn ,ziwel`d ytpהזה oexg`dהלילה zelb xg` -

מצה- d`nehd.כולו gex xareiy -

ירקות שאר אוכלי� אנו הלילות daxdשבכל zeilbd lkae ,zewixen eipt `pwnd lk -
- dnecde mixteq z`pw :d`pwa 'igaהזה -הלילה oexg`d zelb xg` מרור- d`pwכולו -

.exiag ly eztegn dekp wicv lk l"fxn c"r ,dlecb xzeid

מסובי� בי� יושבי� בי� אוכלי� אנו הלילות `oilkeשבכל - zeilbd i"ry mielibd lk -
zehytzdl ezceara ribny in yie invrd beprze beprzd zehytzd yie ,beprzd 'iga -

- invrd beprzl yie beprzdהזה -הלילה oexg`d zelb xg` מסובי�- l`xyiכולנו lky -
.invrd beprz 'igal eribi

íåé
éùéìù
:mildz

bt wxtn

ft wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

gt wxtn

ht wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

v wxtn

ev wxt cr



לז . . .mei meid

iying mei,oqip fiלעומר b"yz'dשני

.mixeriy.i"yxit mr iying ,zen ixg` :yneg
.ftÎbt :mildz

.rcepk Î116Î . . . dpkda dpde :`ipz

'ek daxnd lke - df epiwl` dpd ,dyecwc dbixcn lr dxen df - gaeyn df ixdזהely
.gaeyn `ed

iyy mei,oqip giלעומר b"yz'dשלשה

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,zen ixg` :yneg
.htÎgt :mildz

.l"pk 'eke . . . lk dpde :`ipz

אלי'. פתח אומרי� אבל הודו, א"א במנחה

cinz `idy y"r ,dnypd `ed sqk ,'eb delz sqk m` t"r xn`n v"vd xn` g"xz zpy
sqeka[mirebrba]md mc`c ,dlrnl dlerd `id mc`d gex aizkcke ,dlrnl zelrl dweyze

reaw xtqn yic ,'eb exvei mini aizke ,mc`dl d`elda dpezp dnypde ,mc` miiexw mz` ,i"yp
e ,'ek[nd].`cg `yeal xqg - `cg `nei xqg

zay,oqip hiלעומר b"yz'dארבעה

ובצהלה. בשמחה ג�

בלחש. אומרי� � ל� וית� סעודתא, היא דא לדוד, מזמור חיל, אשת עליכ�, שלו�

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,zen ixg` :yneg
.evÎv :mildz

.'ebe rci Î118Î . . . dpde .an wxt :`ipz

:x"en`` yxit mrt� הלילה נשתנה -מה dlill lynpy zelbהזה- oexg`d מכל-

� edencwy.הלילות zeilb

� מטבילי� אנו אי� הלילות -שבכל dxdhe oeiwp ,wexn oeylאחת פע� xnbpאפילו `l -
- zelb cer mdixg` 'id ixd ik ,mda wexind�פעמי שתי הזה ytpd.הלילה ielibe seb wexin -

מצה או חמ� אוכלי� אנו הלילות cvnשבכל `id dceard ,zelbd xg` mb ik epiid -
- .zeyi ung ,zindad ytp cvne ,lehia dvn ,ziwel`d ytpהזה oexg`dהלילה zelb xg` -

מצה- d`nehd.כולו gex xareiy -

ירקות שאר אוכלי� אנו הלילות daxdשבכל zeilbd lkae ,zewixen eipt `pwnd lk -
- dnecde mixteq z`pw :d`pwa 'igaהזה -הלילה oexg`d zelb xg` מרור- d`pwכולו -

.exiag ly eztegn dekp wicv lk l"fxn c"r ,dlecb xzeid

מסובי� בי� יושבי� בי� אוכלי� אנו הלילות `oilkeשבכל - zeilbd i"ry mielibd lk -
zehytzdl ezceara ribny in yie invrd beprze beprzd zehytzd yie ,beprzd 'iga -

- invrd beprzl yie beprzdהזה -הלילה oexg`d zelb xg` מסובי�- l`xyiכולנו lky -
.invrd beprz 'igal eribi

íåé
éùéìù
:mildz

bt wxtn

ft wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

gt wxtn

ht wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

v wxtn

ev wxt cr



.לח . .mei meid

oey`x mei,oqip kלעומר b"yz'dחמשה

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,zen ixg` :yneg
.bwÎfv :mildz

.my y"nk Î118Î . . . gke :`ipz

heb xn`l gqtd bga irvn`d x"enc` l` (owfd epiax oa) mdxa` miig 'xd w"k qpkp mrt
aeh mei["gny bg"]orxrcp` mrc xrpii` sx`c gqt :xn` owfd epiaxy - `"gxd - f` xtiqe .

orn brn oiil` ornrp xra` ,'izye dlik`a oiif cakn hipdlik`a ezlef z` cakl cg`l oi` gqta] ¨
[xzen cal zgwl j` ,dizye.

ipy mei,gqt ly iriay ,oqip `kלעומר b"yz'dששה

עומדי�. � השירה קריאת בעת

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,zen ixg` :yneg
.dwÎcw :mildz

.'ek zrney ÎqÎ . . . zipyde :`ipz

hl` oia ji` f` .dax `pryed oe` zereay jie` - t"yy sie` oiif orn hbrlt yhiee`aeil oi`
.hk`p rvp`b ` orpxrl sx`c'n - t"yy ort`ly hbiilrb hip oiey jif ji` a`d xd`i oiip oreerb¨¨¨©

iytg mebxz

`l xak ,mipy ryz oa iziidyk .dax `pryede zereaya mbe ,gqt ly iriaya mixerp eid yhiee`aeila

.mly dlil cenll yi - gqt ly iriaya oeyil izaky

iyily meigqt ly oexg` ,oqip akלעומר שבעה b"yz'd[בחו"ל],

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,zen ixg` :yneg
.fwÎew :mildz

.a"t l"pk Î120Î . . . mbe :`ipz

יו"ט. סעודת ואח"ז המנחה, תפלת מתפללי� אח"כ לקדש, מהדרי�: ביו�

.t"yg`a zecerq 'b lke` did h"yrad

dcerq q'giyn - h"yrad lv` - z`xwp dzid gqt ly oexg` zcerq.["giyn zcerq"]

giynd zx`d ielib xi`n fi` t"yg` liiee ,dcerq q'giyn fi` t"yg`oexg`a `id "giyn zcerq"]

[giynd zx`d ielib xi`n gqt ly oexg`a ik ,gqt ly.

cenild lkida t"dga cgi elk`i mininz iknez icinlz xy` ,xcqd ligzd e"qxz zpya
deeive ,micinlzd mr cgia x"en`` lk` t"yg` zcerq .zepgly i"ge micinlz i"y f` 'ide

fi` q`c :f` xn`e .zeqek 'c cinlz lkl zzl[idef].giyn zcerq ¨

•

íåé
éùù
:mildz

fv wxtn

bw wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

cw wxtn

dw wxt cr

íåé
ïåùàø
:mildz

ew wxtn

fw wxt cr

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שלישי יו� להידרדרות לגרום העלולה ענישה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰øëBî éðéøä' :Eì øîàå àä§¨©§£¥¦¥

.øëniL ãò ,Bì ÷e÷æ äzà ïéà ¯ 'íééBâì éîöò©§¦§¦¥©¨¨©¤¦¨¥

חינ אנשי של לפתח� עומדת קשה לנהוגשאלה היא� ו�,

תגובה דורשת המעשה חומרת גיסא מחד שסרח; בתלמיד

לגרו� עלולה חמורה ענישה כי חשש קיי� ומאיד�, חריפה,

יותר. גדולה להידרדרות

מעי� בשאלה עסקו כבר הפוסקי� גדולי כי לגלות, מעניי�

ירודה, הרוחנית ורמתו מאחר א� נידוי, שהתחייב מי אודות זו,

התורה דר� לנטישת להביא עלולה מהקהל הרחקתו כי יתכ�

והמצוות.

כדי�. לנדותו ויש זה, בחשש להתחשב אי� כי קובע הרמ"א

לנדותו, שלא ראוי כזה במקרה ולדעתו עליו, נחלק הט"ז א�

יותר גדולה לירידה לגרו� שלא א)בכדי שלד, .(יו"ד

הגמרא, מדברי היא לשיטתו, הט"ז שמביא הראיות אחת

אלילי� לעבודת עצמו את שמכר כדי עד שהידרדר אד� שאפילו

הגויי� בי� ייטמע שלא מנת על לפדותו, חובה מקו� מכל –

כ) החובה(קידושי� עלינו מוטלת נחות, כה לאד� ביחס שג� הרי .

הרוחנית. להצלתו לדאוג

זאת ומוכיח הרמ"א, דעת את מצדיק סופר' ה'חת� א�

בתוכניתו כי המודיע שאד� נאמר בה שלפנינו, מההלכה

לו. לעזור חובה אי� עדיי� קשה, כלכלי מצב עקב לגוי להימכר

עלינו מצוה אז או – עצמו את ומכר מעשה עשה אמנ� א� רק

לפדותו.

במצב רק להתחשב עלינו ההלכה פי על אומרת: זאת

igkepd.אסורות בדרכי� ינקוט בעתיד כי להודעתו לחוש ולא ,

נידוי המחויב את לנדות יש סופר', ה'חת� לדעת כא�, ג�

העתידיות לתוצאות לחוש עלינו ואי� א,כהלכה, אה"ע חת"ס (שו"ת

.לא)

רביעי יו� מופקרים אנשים

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰Bøëîì ìBëé àì ¯ éøáò ãáò¤¤¦§¦Ÿ¨§¨§

.Bðzì àìå ,øçàì§©¥§Ÿ¦§

נית� הנכסי�. סוגי לכל בנוגע מכירי� אנו הפקר דיני את

יכול אד� הא� א� ועוד. חיי� בעלי מטלטלי�, אדמה, להפקיר

עבדו? את אחר, אד� להפקיר

יכול לא שאדו� כא� נאמר היומי. הרמב"� את נלמד הבה

שכאשר היא, המשמעות אחר. לאד� העברי עבדו את להעביר

ההפקר, מ� בו לזכות אחד א� יוכל לא העבד, את יפקיר האדו�

עצמו. מהעבד חו�

נדרש לחול, יוכל שהפקר כדי אפשרי. בלתי הוא כזה דבר

בנכס לזכות אד� לכל שווה הזדמנות שתינת� – מפתח תנאי

עבד, בהפקרת מתמלא אינו זה תנאי שכאמור היות המופקר.

ברת�תוק� איננה שהפקרתו יהושע' ה'פני לח)טוע� לגיטי� .(חידושיו

יהושע: הפני של חידושו על שהעיר מי יש אמנ�,

נובע בהפקר, לזכות מסוימת מקבוצה למנוע שאי� זה, תנאי

זכות לעצמו משאיר הבעלי� שכזה שבהפקר העובדה בעקבות

הנכס. את לקבל יוכל מי לקבוע הזכות את בנכס,

ההפקר הבעלי� מצד כאשר dxezdeאבל ,mlye hlgen

שההפקר לומר נית� המופקר, בחפ� לזכות היכולת את מגבילה

את מאחרי� שמנעה היא התורה עברי לעבד בנוגע יחול. כ�

הפקר באמצעות לשחררו מניעה אי� ולכ� בו, לזכות היכולת

מב) סי' יצחק זכר .(שו"ת

חמישי יו� הזה בזמן הארץ ישוב מצות

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰õøàì úBìòì øîàL ãáò¤¤¤¨©©£§¤¤

elôà ,ïîæ ìëa äæ ïéãå . . Bnò úBìòì Baø úà ïéôBk ¯ ìàøNé¦§¨¥¦¤©©£¦§¦¤§¨§©£¦

.íééBb ãéa õøàäL ,äfä ïîfa©§©©¤¤¨¨¤§©¦

ישראל לאר� העליה אפשרות האחרונות, השני� במאות

הא� נרחב: פולמוס התפתח כ� בעקבות מעשית. להיות הפכה

הזה? בזמ� נוהגת האר� ישוב מצות

הרמב"�: של דעתו היא זה, בנידו� החשובות הנקודות אחת

אר� ישוב מצות את הרמב"� השמיט המצוות, בספר

נוהגת אינה זו מצוה כי להסיק שרצו היו זאת בעקבות ישראל.

המצוות במני� נמנית היא אי� ולכ� הזה, סהמ"צ)בזמ� על .(מג"א

בנושא, שער� מקי� בקונטרס נזר', ה'אבני בעל הגאו� א�

עבד כי הרמב"� קובע שלפנינו בהלכה הרי וכל. מכל זאת דוחה

את לקיי� כדי ישראל לאר� לעלות אדונו את להכריח יכול

בכל זה "ודי� הרמב"�: מדגיש ומפורשות האר�. ישוב מצות

גויי�" ביד שהאר� הזה בזמ� אפילו ד)זמ�, תנד, יו"ד .(אבנ"ז

יש נוספת. דעה לשלול נית� ההלכה מעצ� למעשה,

קיו� לש� נועדה ישראל באר� הישיבה מצות עיקר כי הסבורי�

נוהגות אינ� אלו מצוות הזה שבזמ� והיות בה, התלויות המצוות

באר�. להתיישב חיוב אי� – מהתורה

באפשרותו אי� שממילא בעבד מדובר הנזכרת בהלכה אבל

ובכל קרקע, כל לו אי� שכ� באר�, התלויות המצוות את לקיי�

עצ� מצד נובעת שהמצוה אפוא מוב� עליו. חלה המצוה זאת

הזה בזמ� א� הקיימת האר�, כח)קדושת יו"ד, ח"ב .(מהרי"ט



לט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שלישי יו� להידרדרות לגרום העלולה ענישה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰øëBî éðéøä' :Eì øîàå àä§¨©§£¥¦¥

.øëniL ãò ,Bì ÷e÷æ äzà ïéà ¯ 'íééBâì éîöò©§¦§¦¥©¨¨©¤¦¨¥

חינ אנשי של לפתח� עומדת קשה לנהוגשאלה היא� ו�,

תגובה דורשת המעשה חומרת גיסא מחד שסרח; בתלמיד

לגרו� עלולה חמורה ענישה כי חשש קיי� ומאיד�, חריפה,

יותר. גדולה להידרדרות

מעי� בשאלה עסקו כבר הפוסקי� גדולי כי לגלות, מעניי�

ירודה, הרוחנית ורמתו מאחר א� נידוי, שהתחייב מי אודות זו,

התורה דר� לנטישת להביא עלולה מהקהל הרחקתו כי יתכ�

והמצוות.

כדי�. לנדותו ויש זה, בחשש להתחשב אי� כי קובע הרמ"א

לנדותו, שלא ראוי כזה במקרה ולדעתו עליו, נחלק הט"ז א�

יותר גדולה לירידה לגרו� שלא א)בכדי שלד, .(יו"ד

הגמרא, מדברי היא לשיטתו, הט"ז שמביא הראיות אחת

אלילי� לעבודת עצמו את שמכר כדי עד שהידרדר אד� שאפילו

הגויי� בי� ייטמע שלא מנת על לפדותו, חובה מקו� מכל –

כ) החובה(קידושי� עלינו מוטלת נחות, כה לאד� ביחס שג� הרי .

הרוחנית. להצלתו לדאוג

זאת ומוכיח הרמ"א, דעת את מצדיק סופר' ה'חת� א�

בתוכניתו כי המודיע שאד� נאמר בה שלפנינו, מההלכה

לו. לעזור חובה אי� עדיי� קשה, כלכלי מצב עקב לגוי להימכר

עלינו מצוה אז או – עצמו את ומכר מעשה עשה אמנ� א� רק

לפדותו.

במצב רק להתחשב עלינו ההלכה פי על אומרת: זאת

igkepd.אסורות בדרכי� ינקוט בעתיד כי להודעתו לחוש ולא ,

נידוי המחויב את לנדות יש סופר', ה'חת� לדעת כא�, ג�

העתידיות לתוצאות לחוש עלינו ואי� א,כהלכה, אה"ע חת"ס (שו"ת

.לא)

רביעי יו� מופקרים אנשים

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰Bøëîì ìBëé àì ¯ éøáò ãáò¤¤¦§¦Ÿ¨§¨§

.Bðzì àìå ,øçàì§©¥§Ÿ¦§

נית� הנכסי�. סוגי לכל בנוגע מכירי� אנו הפקר דיני את

יכול אד� הא� א� ועוד. חיי� בעלי מטלטלי�, אדמה, להפקיר

עבדו? את אחר, אד� להפקיר

יכול לא שאדו� כא� נאמר היומי. הרמב"� את נלמד הבה

שכאשר היא, המשמעות אחר. לאד� העברי עבדו את להעביר

ההפקר, מ� בו לזכות אחד א� יוכל לא העבד, את יפקיר האדו�

עצמו. מהעבד חו�

נדרש לחול, יוכל שהפקר כדי אפשרי. בלתי הוא כזה דבר

בנכס לזכות אד� לכל שווה הזדמנות שתינת� – מפתח תנאי

עבד, בהפקרת מתמלא אינו זה תנאי שכאמור היות המופקר.

ברת�תוק� איננה שהפקרתו יהושע' ה'פני לח)טוע� לגיטי� .(חידושיו

יהושע: הפני של חידושו על שהעיר מי יש אמנ�,

נובע בהפקר, לזכות מסוימת מקבוצה למנוע שאי� זה, תנאי

זכות לעצמו משאיר הבעלי� שכזה שבהפקר העובדה בעקבות

הנכס. את לקבל יוכל מי לקבוע הזכות את בנכס,

ההפקר הבעלי� מצד כאשר dxezdeאבל ,mlye hlgen

שההפקר לומר נית� המופקר, בחפ� לזכות היכולת את מגבילה

את מאחרי� שמנעה היא התורה עברי לעבד בנוגע יחול. כ�

הפקר באמצעות לשחררו מניעה אי� ולכ� בו, לזכות היכולת

מב) סי' יצחק זכר .(שו"ת

חמישי יו� הזה בזמן הארץ ישוב מצות

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰õøàì úBìòì øîàL ãáò¤¤¤¨©©£§¤¤

elôà ,ïîæ ìëa äæ ïéãå . . Bnò úBìòì Baø úà ïéôBk ¯ ìàøNé¦§¨¥¦¤©©£¦§¦¤§¨§©£¦

.íééBb ãéa õøàäL ,äfä ïîfa©§©©¤¤¨¨¤§©¦

ישראל לאר� העליה אפשרות האחרונות, השני� במאות

הא� נרחב: פולמוס התפתח כ� בעקבות מעשית. להיות הפכה

הזה? בזמ� נוהגת האר� ישוב מצות

הרמב"�: של דעתו היא זה, בנידו� החשובות הנקודות אחת

אר� ישוב מצות את הרמב"� השמיט המצוות, בספר

נוהגת אינה זו מצוה כי להסיק שרצו היו זאת בעקבות ישראל.

המצוות במני� נמנית היא אי� ולכ� הזה, סהמ"צ)בזמ� על .(מג"א

בנושא, שער� מקי� בקונטרס נזר', ה'אבני בעל הגאו� א�

עבד כי הרמב"� קובע שלפנינו בהלכה הרי וכל. מכל זאת דוחה

את לקיי� כדי ישראל לאר� לעלות אדונו את להכריח יכול

בכל זה "ודי� הרמב"�: מדגיש ומפורשות האר�. ישוב מצות

גויי�" ביד שהאר� הזה בזמ� אפילו ד)זמ�, תנד, יו"ד .(אבנ"ז

יש נוספת. דעה לשלול נית� ההלכה מעצ� למעשה,

קיו� לש� נועדה ישראל באר� הישיבה מצות עיקר כי הסבורי�

נוהגות אינ� אלו מצוות הזה שבזמ� והיות בה, התלויות המצוות

באר�. להתיישב חיוב אי� – מהתורה

באפשרותו אי� שממילא בעבד מדובר הנזכרת בהלכה אבל

ובכל קרקע, כל לו אי� שכ� באר�, התלויות המצוות את לקיי�

עצ� מצד נובעת שהמצוה אפוא מוב� עליו. חלה המצוה זאת

הזה בזמ� א� הקיימת האר�, כח)קדושת יו"ד, ח"ב .(מהרי"ט



v"ndqeמ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שישי יו� לנזילה אחראי מי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰áiç ¯ òLt íà ìáà£¨¦¨©©¨

ì,ò÷ø÷ ÷éfnä ïéc ïéa Løôä ïéàå ,àeä ÷éfî òLBtä ìkL ,ílL §©¥¤¨©¥©©¦§¥¤§¥¥¦©©¦©§©

.ïéìèìhî ÷éfnä ïéãì§¦©©¦¦©§§¦

השכירות זמ� ובמש� לשמעו�, בית שהשכיר בראוב� מעשה

נדרש שמעו� כאשר ואול�, המי�. חשבו� את ראוב� שיל�

מוכ� והוא נזילות, שהיו טע� הוא הללו, התשלומי� את להשיב

שהתבזבזו. המי� על ולא השתמש, בה� המי� על רק לשל�

ונימוקיו: הפסק והרי הדי�, מבתי לאחד הגיע המקרה

מי� על ג� לשל� חייב השוכר הרמב"� לדעת לכאורה,

על החולק הראב"ד, לפי אבל הנזילות. בעקבות שבוזבזו

חייב הוא אי� זו, בהלכה מ)הרמב"� סו, חו"מ בשו"ע הלכה נפסקה .(וכ�

נוספת לשאלה נכנסי� אנו שכא� מגעתאלא היכ� עד –

בבית: המתחוללי� נזקי� על למשכיר להודיע השוכר חובת

נזק. בעצמו וגר� פשע כאשר השוכר את חייב הרמב"�

שלא ממילא, התרחשה הנזילה זאת, לעומת הנידו�, במקרה

השוכר לה)באשמת שומרי�, אפרי�, מחנה כי(ראה שפסקו יש לאיד�, ;

לבעל כ� על להודיע השוכר על חובה מוטלת צפוי בנזק ג�

טז)הבית שעה"צ תמג, משנ"ב .(ראה

הסכו�. במלוא שמעו� את הדייני� חייבו דיו�, של בסופו

[dr cenr ,a"g ,milyexi c"qt]

שבת�קודש רשות בלי רכב השכרת

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰éñBä íàìMî ÷ìç ó,íéL ¦¦¥¤¦§Ÿ¦

ìL úàNì dkøcL ïBâkìL äéìò ïòèå íéLBà äúîe ,ãçàå íéL §¤©§¨¨¥§Ÿ¦§¨©¨¤¨§Ÿ¦§¤¨¥¨

.áiç ¯ äøaLð¦§§¨©¨

הדש�' ה'תרומות שטז)בעל דלקמ�:(סימ� בשאלה ד�

היה זה סוס שמעו�. של בסוס רשות, ללא השתמש, ראוב�

דמי את כ� אחר לשל� היה ראוב� של ובדעתו להשכרה, מיועד

הא� להסתפק יש עתה ומת. בדר� הסוס נפל לאסונו, השכירות.

לבעליו? הסוס דמי את לשל� ראוב� חייב

הסכמת ללא בסוס השתמש שראוב� העובדה ראשו�, במבט

לגזל� אותו הופכת – ז)בעליו שח, לשל�(חו"מ עליו גזל�, בתור .

בהתא� לפסוק יש א� הרי"�. דעת אכ� זו אונס. אירע א� ג�

להשכרה המיועד בדבר מדובר שכאשר הפוסקי�, רוב להכרעת

כגזל�. מוגדר הוא אי� –

כשיטת סובר הוא שג� להוכיח יש שלפנינו הרמב"� מדברי

הדש�'. ה'תרומת

כתוצאה שבא נזק על רק חייב שהשוכר מדבריו משתמע כי

נזק על ולא עוד�, במשקל הבהמה הטענת כמו ממעשיו, ישירה

בעת אירע הנזק והלוא פטור, הוא מדוע ולכאורה עקי�.

המשכיר? לדעת המנוגדת בצורה השתמש שהשוכר

ההסבר הוא כ� שאכ�, שלאאלא "שוכר היותו למרות :

המיועד בדבר כי אונס, של במקרה לחייבו אי� מדעת",

כגזל. מוגדר אינו רשות ללא שימוש – לשל� ובדעתו להשכרה

[gy oniq ,ixkd znexz]

ניס�) (כ"ב ראשו� יו� הבית בעל אינו השוכר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ïîæì äøéëî úeøéëOäL¤©§¦§¦¨¦§©

.àéä áeö÷̈¦

החיי� בעלי כי לוודא היתר, בי� נצטוינו, הדיברות בעשרת

הא� השאלה עלתה הפוסקי� בדברי בשבת. ינוחו שברשותנו

זו למעשה, מגוי. בהמה שכר שיהודי במקרה ג� חלה זו חובה

המשכיר. או השוכר – כבעלי� מוגדר מי יותר: רחבה שאלה

לזמ� מכירה – ש"השכירות הרמב"� קובע שלפנינו, בהלכה

להשכרה. מכירה בי� מהותי הבדל אי� קרי: היא", קצוב

הדברי� את שקיבלו יש גישות: שתי התפתחו זו בנקודה

השכירות. מש� כל השוכר לידי עוברת שהבעלות כפשוט�,

הבהמה את בשבת להעביד איסור חל היהודי שעל אפוא מוב�

שבידו. השכורה

המשכיר, בידי נשארת הבעלות כי שהוכיחו היו מנגד,

השימוש לזכות ביחס רק אמורה למכירה שכירות בי� וההקבלה

בית(לח"מ) "השוכר אחר: במקו� הרמב"� מדברי עולה ג� כ� .

הגו�, לו הקנה לא – לחברו שדה sebdאו z`pd `l`"מכירה)

א) אותהכג, להשבית מצווה אינו – מגוי בהמה השוכר זה, לפי .

ממלאכה.

לגוי זו בהמה להשכיר ליהודי שמותר מסכימי� ואלו אלו

כ� ובי� כ� בי� שכ�, בשבת. אותה יעביד שהלה כדי אחר

המשכיר המשכיר, בידי הבעלות א� גוי: בבעלות הבהמה

האחרו� השוכר לשוכר, עוברת הבעלות וא� גוי; הוא הראשו�

גוי. הוא א�

[my owfd x"enc` r"eyae ,enx oniq jexr ogleye xeh d`x]
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��מ�נה ע�ה, מצו�ת חמ� � מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹי�
עברי; עבד קני� �י� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמצו�ת
(ד) �פר�; יעביד�� ��א (ג) עבד; ממ�רת י�כר ��א ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ(ב)
�� נעבד ��א (ה) �פר�; �� לר��ת ���ב �ר נ�יח ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
יצא ��א (ז) חפ�י; �צאת� ל� להעניק (ו) עבד; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹעב�דת
��א (י) ליעד�; (ט) עבר�ה; אמה לפ��ת (ח) ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹריק�;
ה�יל �� א� א�א לע�ל�, �נעני �עבד לעבד (יא) ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹת�כר;
עבד להס�יר ��א (יב) איבריו; מרא�י אחד אד�ניו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹל�
עבד לה�נ�ת ��א (יג) י�ראל; לאר� לאר� מח�צה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ��רח
א��. �פרקי� � הא�� המצו�ת �ל �בא�ר אלינ�. ה���ל ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹזה

א ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

��כר�‡. ה��ראלי זה � ���רה האמ�ר עברי" ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ"עבד
�יצד? לרצ�נ�. עצמ� ה��כר א� �רח�, על �י� �ית ְְְִִֵֵֵַַַַָא�ת�
�מ� א�ת�, מ�כרי� �י� �ית � ה�ר� את ל��� ל� ואי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�נב,
���כרי� מ��ראל אי� ל� ואי� �נבה. �הלכ�ת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ��ארנ�
�י� �ית ��כר�ה� זה ועל �לבד, ה��ב א�א �י� �ית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא�ת�
א�מר ה�א ועליו עברי"; עבד תקנה "�י א�מר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָה�א
עצמ� מ�כר העברי". אחי� ל� י�כר "�י ת�רה: ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ�מ�נה
למ�ר ר��ת ��רה ל� נתנה � �י�תר �העני י�ראל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�יצד?
ל�". ונמ�ר ע��, אחי� ימ�� "וכי ��אמר: עצמ�, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָאת
לקנ�ת א� �מיו, את �להצניע עצמ� את למ�ר ר�אי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹאינ�
צרי� א� א�א ח�ב�, לבעל ל�� א� �לי�, א� סח�רה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ה�
��א עד עצמ�, את למ�ר ר�אי אד� ואי� �לבד. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלאכל�
ימ�ר �� ואחר ל�; ��אר לא �ס�ת ואפ�� �ל��, ל� ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹי�אר

עצמ�. ְֶַאת

אינ�·. וכ� �גנבת�, נמ�רת הא�ה �אי� �ארנ�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�בר
�נעני, ולא עברי לא עבד ק�נה ואינ� עצמ�; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ�כרת
"ו�ב ��אמר: � עברי �עבד נקנה ה�ר ואי� הח�ד. ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�ני

מ��חה. ל� ��� מי מ��ח��", ְְְִִִֵֶֶַָָאל

א�א‚. א�ת� מ�כרי� אי� � �י� �ית ��כר�ה� עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד
ר�אי אינ� � עצמ� ה��כר וכ� צדק. לגר א� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלי�ראל,
עצמ� �מכר עבר וא� ���ב; לגר ואפ�� עצמ�, ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹלמ�ר
הרי � עצמ� זרה לעב�דה ואפ�� זרה, עב�דה לע�בד ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָאפ��
ה�מ�ר זה �ר", מ��חת לעקר "א� ��אמר: מכ�ר, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזה

עצמ�. זרה ְֲַַָָָָלעב�דה

א�ה„. אי� � לג�יי�' עצמי מ�כר 'הריני ל�: ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ�א
�י על א� � לג�י ��מ�ר אחר אבל ���כר. עד ל�, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָזק�ק
�ה�; י�מע ��א לפ��ת�, מצוה �הג�, ��א וע�ה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ�עבר

ל�". �היה �א�ה נמ�ר, "אחרי ְִֶָ�ְְֱֲִֵֶֶַַַ��אמר:

נמ�ר‰. אינ� � �י� �ית ��כר�ה� א� עצמ�, ה��כר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאחד
ה��ח[בפומבי]�פרהסיה אב� עבדי�]על מוכרי� ,[שעליה ְְְִֶֶֶַַַָָ

י�כר� "לא ��אמר: נמ�רי�; �העבדי� �דר� �סמטא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא
�ב�ד. ודר� �צנעה א�א נמ�ר אינ� � עבד" ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָממ�רת

.Âעב�דת היא ואיז� �פר�. �� לעבד אס�ר עברי, עבד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ל
קצ�ה ל� �אי� עב�דה ז� זמני�]�ר�? עב�דה[לוח א� , ְֲֲִֵֶֶֶָָָָ

�לבד, להעביד� מח�ב�� �היה א�א ל�, צרי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
'עדר ל�: יאמר ��א חכמי�, אמר� מ�א� י�טל. ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ��א

קצ�ה;[חפור] נת� לא �הרי �אב�א', עד ה�פני� ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�חת
מק�� 'עד א� �ל�נית', �עה עד 'עדר ל�: יאמר ְֲִֶַַַָָָָֹֹא�א
צרי� אינ� וה�א זה', מק�� 'חפר ל�: יאמר לא וכ� ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹ�ל�ני'.
אינ� וה�א ל�, להצ� א� ח�י�, �ל ��ס ל� להח� ואפ�� ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָל�.
"לא ��אמר: תע�ה, �לא עליו וע�בר אס�ר, � ל� ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹצרי�
�ה�א קצ�ב �בר א�א ל� ע��ה אינ� הא �פר�", �� ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָתר�ה
הרי �פר�, �� רדה א� � ל� ��מ�ר ה��י וכ� ל�. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי�
תע�ה, �לא ע�ברי� � ה�יח�ה� וא� למנע�. מצ�י� ְְְְְֲִִִִִֶַָֹ�ְְִֵָי�ראל
נזקקי� אנ� ואי� לעיני�". �פר� יר��� "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ��אמר:

��א[נדרשי�] אחריו ולב�ק ��י �ל לר��ת� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹלה�נס
ר�אה. �א�ה �זמ� "לעיני�", ��אמר: �פר�, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעביד��

.Ê�להעביד ��נה� לי�ראל אס�ר � עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ל
העבדי� לע��ת מיחדי� �ה� �ז�יי� ,[הכנעני�]�דברי� ְְְִִִֵֶָ�ֲֲִִִַַָָָ

ל� יחל� א� ה�רח�, לבית �ליו אחריו ���לי� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ג��
�� נ�הג אינ� עבד". עבדת �� תעבד "לא ��אמר: ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמנעליו,
�מ�ר ע��". יהיה �ת��ב "��כיר ��אמר: ��כיר, ָ�ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָא�א
לא אבל ע�ת�. ל� ולאפ�ת �ס�ת�, ל� �לכ�ס �ער�, ְְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָֹלס�ר
לר�י�; נח��� א� לר�י�, ס�ר א� לר�י�, ��� א�ת� ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָיע�ה
אבל יע�ה. זה הרי ���כר, קד� זאת א�נ�ת� היתה ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ְְִָָוא�
�היה א�נ�ת א�א �לל; מלאכה ��ח�ה יל�ד�� לא ֶָָָ�ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹר��
�ברי� ��ה מ�ד�. ע��� ��היה �ע��� ה�א ,��ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אבל ��כירה. �פלה ��פ�� מ�ני עברי, �עבד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאמ�רי�?
אינ� �הרי �עבד, �� לה���� מ�ר � נמ�ר ��א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָ�ְְִִֵֶַָֹי�ראל

עצמ�. �מ�עת �רצ�נ� א�א ז� מלאכה ְְְִִֶֶַַַָָָע��ה

.Áחזקה� לר��ת� מ�ר ���רה, נ�הגי� �אי� ְְְִָָָָ�ֲֲִִֵֶַָָאנ�י�
ה�ס י�� ��א מי ��ל ��זר מל� �ה�. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�לה��ע�ד
על ה�ס ��ת� לזה י��ע�ד ואי�, אי� �ל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�צ�ב
�עבד; לא אבל מ�י, י�תר �� לה���� מ�ר זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ�ֲֵֶָיד�

�עבד. �� לה���� מ�ר ���רה, נ�הג אינ� ְְְִֵֶֶַָ�ְִֵֵַָוא�

.Ë�לה�ו�ת האד�� ח�ב � עבר�ה אמה א� עברי עבד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�ל
ט�ב "�י ��אמר: �במד�ר, �כס�ת �במ�קה �מאכל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָאליו
א�כל וה�א נק�ה �ת א�כל א�ה �היה ��א � ע��" ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹל�

ק�ר בסובי�]�ת ��תה[מעורבת וה�א י�� יי� ��תה א�ה , ְִִֶֶַַַָָָָ
מ�כי� ��י על י�� א�ה חד�, על[כריות]יי� י�� וה�א ְִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

וה�א �כפר א�ה א� �כפר, וה�א �כר� דר א�ה ה�ב�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ��י
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��מ�נה ע�ה, מצו�ת חמ� � מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹי�
עברי; עבד קני� �י� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמצו�ת
(ד) �פר�; יעביד�� ��א (ג) עבד; ממ�רת י�כר ��א ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ(ב)
�� נעבד ��א (ה) �פר�; �� לר��ת ���ב �ר נ�יח ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
יצא ��א (ז) חפ�י; �צאת� ל� להעניק (ו) עבד; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹעב�דת
��א (י) ליעד�; (ט) עבר�ה; אמה לפ��ת (ח) ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹריק�;
ה�יל �� א� א�א לע�ל�, �נעני �עבד לעבד (יא) ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹת�כר;
עבד להס�יר ��א (יב) איבריו; מרא�י אחד אד�ניו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹל�
עבד לה�נ�ת ��א (יג) י�ראל; לאר� לאר� מח�צה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ��רח
א��. �פרקי� � הא�� המצו�ת �ל �בא�ר אלינ�. ה���ל ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹזה

א ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

��כר�‡. ה��ראלי זה � ���רה האמ�ר עברי" ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ"עבד
�יצד? לרצ�נ�. עצמ� ה��כר א� �רח�, על �י� �ית ְְְִִֵֵֵַַַַָא�ת�
�מ� א�ת�, מ�כרי� �י� �ית � ה�ר� את ל��� ל� ואי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�נב,
���כרי� מ��ראל אי� ל� ואי� �נבה. �הלכ�ת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ��ארנ�
�י� �ית ��כר�ה� זה ועל �לבד, ה��ב א�א �י� �ית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא�ת�
א�מר ה�א ועליו עברי"; עבד תקנה "�י א�מר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָה�א
עצמ� מ�כר העברי". אחי� ל� י�כר "�י ת�רה: ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ�מ�נה
למ�ר ר��ת ��רה ל� נתנה � �י�תר �העני י�ראל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�יצד?
ל�". ונמ�ר ע��, אחי� ימ�� "וכי ��אמר: עצמ�, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָאת
לקנ�ת א� �מיו, את �להצניע עצמ� את למ�ר ר�אי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹאינ�
צרי� א� א�א ח�ב�, לבעל ל�� א� �לי�, א� סח�רה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ה�
��א עד עצמ�, את למ�ר ר�אי אד� ואי� �לבד. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלאכל�
ימ�ר �� ואחר ל�; ��אר לא �ס�ת ואפ�� �ל��, ל� ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹי�אר

עצמ�. ְֶַאת

אינ�·. וכ� �גנבת�, נמ�רת הא�ה �אי� �ארנ�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�בר
�נעני, ולא עברי לא עבד ק�נה ואינ� עצמ�; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ�כרת
"ו�ב ��אמר: � עברי �עבד נקנה ה�ר ואי� הח�ד. ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�ני

מ��חה. ל� ��� מי מ��ח��", ְְְִִִֵֶֶַָָאל

א�א‚. א�ת� מ�כרי� אי� � �י� �ית ��כר�ה� עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד
ר�אי אינ� � עצמ� ה��כר וכ� צדק. לגר א� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלי�ראל,
עצמ� �מכר עבר וא� ���ב; לגר ואפ�� עצמ�, ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹלמ�ר
הרי � עצמ� זרה לעב�דה ואפ�� זרה, עב�דה לע�בד ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָאפ��
ה�מ�ר זה �ר", מ��חת לעקר "א� ��אמר: מכ�ר, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזה

עצמ�. זרה ְֲַַָָָָלעב�דה

א�ה„. אי� � לג�יי�' עצמי מ�כר 'הריני ל�: ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ�א
�י על א� � לג�י ��מ�ר אחר אבל ���כר. עד ל�, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָזק�ק
�ה�; י�מע ��א לפ��ת�, מצוה �הג�, ��א וע�ה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ�עבר

ל�". �היה �א�ה נמ�ר, "אחרי ְִֶָ�ְְֱֲִֵֶֶַַַ��אמר:

נמ�ר‰. אינ� � �י� �ית ��כר�ה� א� עצמ�, ה��כר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאחד
ה��ח[בפומבי]�פרהסיה אב� עבדי�]על מוכרי� ,[שעליה ְְְִֶֶֶַַַָָ

י�כר� "לא ��אמר: נמ�רי�; �העבדי� �דר� �סמטא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא
�ב�ד. ודר� �צנעה א�א נמ�ר אינ� � עבד" ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָממ�רת

.Âעב�דת היא ואיז� �פר�. �� לעבד אס�ר עברי, עבד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ל
קצ�ה ל� �אי� עב�דה ז� זמני�]�ר�? עב�דה[לוח א� , ְֲֲִֵֶֶֶָָָָ

�לבד, להעביד� מח�ב�� �היה א�א ל�, צרי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
'עדר ל�: יאמר ��א חכמי�, אמר� מ�א� י�טל. ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ��א

קצ�ה;[חפור] נת� לא �הרי �אב�א', עד ה�פני� ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�חת
מק�� 'עד א� �ל�נית', �עה עד 'עדר ל�: יאמר ְֲִֶַַַָָָָֹֹא�א
צרי� אינ� וה�א זה', מק�� 'חפר ל�: יאמר לא וכ� ְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹ�ל�ני'.
אינ� וה�א ל�, להצ� א� ח�י�, �ל ��ס ל� להח� ואפ�� ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָל�.
"לא ��אמר: תע�ה, �לא עליו וע�בר אס�ר, � ל� ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹצרי�
�ה�א קצ�ב �בר א�א ל� ע��ה אינ� הא �פר�", �� ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָתר�ה
הרי �פר�, �� רדה א� � ל� ��מ�ר ה��י וכ� ל�. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי�
תע�ה, �לא ע�ברי� � ה�יח�ה� וא� למנע�. מצ�י� ְְְְְֲִִִִִֶַָֹ�ְְִֵָי�ראל
נזקקי� אנ� ואי� לעיני�". �פר� יר��� "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ��אמר:

��א[נדרשי�] אחריו ולב�ק ��י �ל לר��ת� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹלה�נס
ר�אה. �א�ה �זמ� "לעיני�", ��אמר: �פר�, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעביד��

.Ê�להעביד ��נה� לי�ראל אס�ר � עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ל
העבדי� לע��ת מיחדי� �ה� �ז�יי� ,[הכנעני�]�דברי� ְְְִִִֵֶָ�ֲֲִִִַַָָָ

ל� יחל� א� ה�רח�, לבית �ליו אחריו ���לי� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ג��
�� נ�הג אינ� עבד". עבדת �� תעבד "לא ��אמר: ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמנעליו,
�מ�ר ע��". יהיה �ת��ב "��כיר ��אמר: ��כיר, ָ�ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָא�א
לא אבל ע�ת�. ל� ולאפ�ת �ס�ת�, ל� �לכ�ס �ער�, ְְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָֹלס�ר
לר�י�; נח��� א� לר�י�, ס�ר א� לר�י�, ��� א�ת� ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָיע�ה
אבל יע�ה. זה הרי ���כר, קד� זאת א�נ�ת� היתה ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ְְִָָוא�
�היה א�נ�ת א�א �לל; מלאכה ��ח�ה יל�ד�� לא ֶָָָ�ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹר��
�ברי� ��ה מ�ד�. ע��� ��היה �ע��� ה�א ,��ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אבל ��כירה. �פלה ��פ�� מ�ני עברי, �עבד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאמ�רי�?
אינ� �הרי �עבד, �� לה���� מ�ר � נמ�ר ��א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָ�ְְִִֵֶַָֹי�ראל

עצמ�. �מ�עת �רצ�נ� א�א ז� מלאכה ְְְִִֶֶַַַָָָע��ה

.Áחזקה� לר��ת� מ�ר ���רה, נ�הגי� �אי� ְְְִָָָָ�ֲֲִִֵֶַָָאנ�י�
ה�ס י�� ��א מי ��ל ��זר מל� �ה�. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�לה��ע�ד
על ה�ס ��ת� לזה י��ע�ד ואי�, אי� �ל על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�צ�ב
�עבד; לא אבל מ�י, י�תר �� לה���� מ�ר זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ�ֲֵֶָיד�

�עבד. �� לה���� מ�ר ���רה, נ�הג אינ� ְְְִֵֶֶַָ�ְִֵֵַָוא�

.Ë�לה�ו�ת האד�� ח�ב � עבר�ה אמה א� עברי עבד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�ל
ט�ב "�י ��אמר: �במד�ר, �כס�ת �במ�קה �מאכל ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָאליו
א�כל וה�א נק�ה �ת א�כל א�ה �היה ��א � ע��" ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹל�

ק�ר בסובי�]�ת ��תה[מעורבת וה�א י�� יי� ��תה א�ה , ְִִֶֶַַַָָָָ
מ�כי� ��י על י�� א�ה חד�, על[כריות]יי� י�� וה�א ְִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

וה�א �כפר א�ה א� �כפר, וה�א �כר� דר א�ה ה�ב�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ��י
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'�ל חכמי�: אמר� מ�א� מע��". "ויצא ��אמר: � ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ�כר�
�� לנהג וח�ב לעצמ�'. אד�� �ק�נה עברי, עבד ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹה��נה
�אחיו". אי� י�ראל �ני "�באחיכ� ��אמר: אחוה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמנהג
עבד�ת, מנהג �עצמ� לנהג העבד צרי� כ�, �י על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוא�

ל�. ע��ה �ה�א העב�ד�ת ְֲֶֶָָ�א�ת�

.Èא�א נ�הג, עברי עבד ולא נ�הגת עבר�ה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹאי�
זה �י� עצמ�, ��כר עברי עבד �י� נ�הג, �ה��בל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�זמ�
ה��בל�ת. �טל� מתי �ארנ� �כבר �י�; �ית ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ��כר�ה�
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עב‡. וה��כרעבד �כס�; נקנה �י�, �ית ��כר�ה� רי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
��טר? �יצד �ב�טר. �ס� �ב�וה �כס� נקנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעצמ�,
'הריני ל�', מכ�ר 'הריני החר�: על א� ה�יר על ל� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��תב

ה�טר. ל� ונ�ת� ל�', ְְְֵַָָקנ�י

מכירת�,·. מ��� �ני� �� ע�בד � �י� �ית ְְִִִִֵֵֵָָָמכר�ה�
�געה וא� ח�רי�. �� יצא ��� ה�ביעית ה�נה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�בתח�ת
א� אבל ;�� ע�בד זה הרי ה��, �כלל ה�מיטה �נת ��ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
� ה��בל לפני אחת �נה נמ�ר אפ�� י�בל, �נת �� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�געה
וג�'. ה�את" ה��בל "��נת ��אמר: לחר�ת, יצא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

הרי‚. ;�� על ליתר עצמ� למ�ר ל� י� עצמ�, ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹה��כר
י�בל, �� �פגע �נה, לע�רי� א� �ני�, לע�ר עצמ� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��כר
�נת "עד ��אמר: ���בל, י�צא זה הרי � �נה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפ��

ע��". יעבד ֲִֵַַָֹֹה�בל

ח�ב„. � �ברח �י�, �ית ��כר�ה� א� עצמ� ה��כר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לחר�ת. יצא י�בל, �� �גע וא� �ניו; ְְְְִִֵֵַַָָָָָלה�לי�

חלאי�‰. �חלה א� �נה אחר �נה �חלה �י� ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,
;�� למני� ל� ע�לי� �ני�, מאר�ע �ח�ת ה�ל א� � ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ְמק�עי�
��אמר: החלי, ימי �ל לה�לי� ח�ב � אר�ע חלה א� ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל
�ברי� ��ה יצא. י�בל, �� �גע וא� �ת��ב". ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ"��כיר
�אינ� �בד, חלי� ��היה החלי? ימי ��ח�בי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאמ�רי�
יכ�ל א�א �בד, חלי� היה לא א� אבל מלאכה. לע��ת ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָֹיכ�ל

ל�. ע�לי� ,�� �ל חלה אפ�� � מעט מע�ה ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָלע��ת

.Âא�א י�צא אינ� נפ�ה, לא א� � לג�י עצמ� ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹה��כר
ה�בל, ��נת ויצא � �א�ה י�אל לא "וא� ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ���בל,

ע��". �בניו ִָָה�א

.Êקר�ביו עצמ�, לגאל יד� ה�יגה לא א� � לג�י ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹה�מ�ר
א� דד� "א� ��אמר: ק�ד�, ה�ר�ב וה�ר�ב א�ת�; ְֱִֵֶֶַַַָָֹ��די�
את ��פי� �י� �בית ונגאל". יד� ה�יגה א� יגאל��, �ד� ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹב�
א� קר�ביו, �ד�ה� לא ���יי�. י�מע ��א לפ��ת�, ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקר�ביו
לפ��ת�; מ��ראל אד� �ל על מצוה � מ�גת יד� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�אי�
לחר�ת. יצא � אד� �אר ��דה� �י� קר�בי�, ��ד�ה� ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ�בי�
אבל לחצי�. וג�אל ה��י, מ� עצמ� ולגאל ללו�ת ל� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹוי�
לוה ואינ� א�ת�, ��די� ה�ר�בי� אי� � לי�ראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹה�מ�ר
יד� ה�יגה א� �ינ�? �יצד א�א לחצי�. ג�אל ואינ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוג�אל,
יצא. לא לאו, וא� וי�צא; נ�ת� ה��תר�ת, ה�ני� �פי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹל��

.Áואחד לג�י, �י� לי�ראל �י� עצמ� ה��כר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
�יצד? וי�צא. �די�נ�, מגרע זה הרי � �י� �ית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ��כר�ה�
�מצאה �ני�, אר�ע ועבד �ינר, ���י� ��כר�ה� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהרי

וכ� לחר�ת. ויצא לאד�ניו, �ינר ע�רי� נ�ת� זה הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיד�
מגרע זה הרי � �ני� לע�ר �ינר �אר�עי� עצמ� מכר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�
א� �ס� ה��אר ונ�ת� �עבד, �נה לכל �ינרי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאר�עה
לפי ה�מי� מח�ב � לג�י ה�מ�ר וכ� וי�צא. �ס�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�וה
ע� "וח�ב ��אמר: ה��בל, �נת עד ה��אר�ת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָָה�ני�
עצמ� מכר �יצד? ה�בל". �נת עד ל�, ה�כר� מ�נת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹקנה�,
מח�ב � �ני� ע�ר מכירה ��עת ל��בל ונ�אר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מאה
�ס�, ה�אר �מ�יב ה�מי�; מ� וג�רע �נה, לכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָע�רה
�כס� � ממ�ר�" "�ס� ��אמר: � �לי� ולא �ב�אה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

כס�. ��וה נגאל ואינ� ה��י, מ�ד נגאל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָה�א

.Ëוהבריא �ס�, �גרע�� ��צא עבר�ה א� עברי עבד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ�ל
להקל ל� מח�בי� � �מיו �פחת� נ�ח� א� �מיו, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָוה�סיפ�
�וה ע�ה ה�א והרי �מאה, ��מ�ר הרי �יצד? ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו.
נמ�ר מאה. לפי א�א אד�ניו ע� מח�ב אינ� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמאתי�
ה�ני� �י על ע�� מח�ב � מאה �וה ה�א והרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�מאתי�,

מאה. לפי ְִֵַָָה��תר�ת

.È�מ� לחצי� עצמ� לגאל ל� וי� ה�איל � לג�י ְְְְְְְְִִִֵֶַַָֹה�מ�ר
�יצד להחמיר. �פעמי� להקל יהיה �עמי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ארנ�,

ונ�ח� �מאתי�, ה��י א�ת� קנה בשחפת]להקל? [חלה ְְְְִִֵַַַָָָָ
�מיו, חצי חמ�י� ל� ונת� מאה, �וה ע�ה ה�א ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוהרי
חצי �ה� מאה ל� נ�ת� � מאתי� �וה ה�א והרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוהבריא
�מאתי�, א�ת� קנה להחמיר? �יצד וי�צא. ה��אר, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ�מיו
מאה �וה ע�ה ה�א והרי ונ�ח� מאה, �מיו חצי ל� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָונת�
��ת� ונמצא ה��אר, חצי� �מי �ה� חמ�י� ל� נ�ת� �ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מאה. �וה ע�ה �ה�א �י על א� וחמ�י� ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמאה

.‡È��נג� לעבד ל� ���אר ה�ס� על לעבד ��חל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב
הרי �יצד? �חר�ר. �טר ל� ��כ�ב עד ל�, מח�ל אינ� �ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
'�אר ל�: ואמר ��י�, א� �נה ועבד ���י�, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ��נה�
עד מ�ע��ד�, נפטר לא � לדר��' ל� ל�, מח�לי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹה�מי�

�טר. ל� ְְִֶָֹ��כ�ב

.·Èאת ע�בד העבד הרי � זכר �� ה�יח א� � ��ת ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאד��
לה�, עצמ� ��כר ה�ני� ס�� עד א� ה��, ס�� עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה��
ה�אר. וי�� �די�נ� �יגרע עד א� י�בל, �� ��פ�ע עד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
ואינ� לחר�ת, יצא זה הרי � זכר �� ה�יח לא א� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
�אינ� ל�מר צרי� ואי� האח; את ולא ה�ת את לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹע�בד
אפ�� � לג�י א� צדק, לגר וה�מ�ר ה��ר�י�. �אר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָע�בד
לחר�ת. יצא האד��, ��ת �יו� א�א ע�בד; אינ� ְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָה��
וק�נה ��טר, א� �כס� נקנה עברי �עבד א�מר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָנמצאת
�גרע�� א� �י�בל, א� ��ני�, דברי�: �חמ�ה עצמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאת
�בג�י ;�� �לא האד�� �מיתת א� �חר�ר, ��טר א� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ�ס�,
יציאת�, ��עת 'צא' ל� ל�מר מצוה .�� ה�יח אפ�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ�בגר,
ואינ� �ח��, י�צא ה�א הרי ל�, יאמר לא �א� �י על ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹוא�
אינ� � ה�צא�ת ר�� עליו וה�ציא חלה אפ�� �טר. ְְֲִִִֵַָָָָָָָצרי�

ח��". לחפ�י "יצא ��אמר: �ל��, ל� ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָח�ב

ג ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

א���‡. �מז�נ�ת ח�ב האד�� הרי � עברי עבד ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ�ל
יב� ו��מרת אר�סה לא ומחכהה���אה, שמת אחיו [אשת ְְֲֶֶַָָָָֹ

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מא��רילייבו�] היתה א� אבל ל�. מ�רת ��היה וה�א, ;ְְִֶֶ�ְֲִִֵֵֶֶָָָ
��אמר: �מז�נ�תיה, ח�ב אינ� � �נ�ה אפ�� ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאוי�,
�מז�� ח�ב וכ� ע��. לעמד הרא�יה א��� � ע��" ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹ"א���
א�ה �על "א� נאמר: �י� �ית �מכר�ה� �בנ�תיו. ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ�ניו
��יו� �ע��, על תעלה וכי ע��". א��� ויצאה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָה�א,
א�א לל�ד, �א לא א�א א���?! נ��ע�דה זה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��קנה
"ויצא נאמר: עצמ� �במ�כר �מז�נ�תיה. ח�ב ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�האד��
"ויצא נאמר: לג�י �בנמ�ר ע��"; �בניו ה�א, � ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָמע��
ל� �הי� �בני� א�ה אחד ע��". �בניו ה�א ה�בל, ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ��נת
מכירת�: אחר ל� �הי� �בני� א�ה א� מכירה, ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ��עת
מ�עת ��א לקח� א� אבל האד��; מ�עת ���ח�ה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוה�א,

�מז�נ�תיה. ח�ב אינ� ְִֵֶַַָָר��,

ל�·. אי� �בניו, א��� �מז�נ�ת ח�ב �האד�� �י על ְְִִִֵֶַַַָָָָָא�
ידיה� כס�]�מע�ה השווה שלה� א�א[בתפוקה �ל��, ְְְֲֵֵֶֶַָ

���כה וכל לבעל�. �מציאת�, הא�ה ידי מע�ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
עברי. עבד �ה�א �י על א� �ה, ז�כה � �א��� ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָה�על

�פחה‚. ל� ל�� לר�� י� �י�, �ית ��כר�ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָמי
הרי � אביו מת א� אד�� �ל �נ� �י� האד��, �י� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�נענית;
ל� ���ליד �די זה, על וכ�פה� �נענית; �פחה ל� נ�ת� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָזה
עבד�ת�, ימי �ל ל� מ�רת היא והרי עבדי�. ְְֵֶֶַָ�ֲֲִִִֵֶַָָמ��ה
עצמ�, וה��כר וג�'. א�ה" ל� י�� אדניו "א� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��אמר:

י�ראל. �ל ��אר �נענית ��פחה ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָאס�ר

ל�„. ��היה עד �נענית, ��פחה מ�ר עברי עבד ְְְְֲִִִֶֶַַָָ�ְִִֵֶֶאי�
ר�� אי� �בני�, א�ה ל� אי� א� אבל �בני�, י�ראלית ְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָא�ה
היה אפ�� ה�א. ק�לה זה, ודבר �נענית; �פחה ל� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָמ�סר
עבד�ת�. ימי �ל �נענית ��פחה מ�ר זה הרי � �ה� ְְְְְֲִִֵַַָָָ�ְֲִֵֵֶַָֹה�מ�ר

ר��‰. ל� ��סר �י על א� �בני�, א�ה ל� הי� ִִִִֶַַַַָָָָא�
� �בניו מא��� להפרי�� יכ�ל אינ� �נענית, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ�פחה
�פח�ת, ��י ל� ל�� יכ�ל ואינ� ע��". "א��� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ��אמר:
���ת� �דר� העברי� עבדיו ל�ני אחת �פחה ל�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ר�� ל� ��סר נרצע א�ה". ל� "י�� ��אמר: ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָל�נענ�י�,
לצאת �� מסרב ר�� והיה י�בל, וה�יע �נענית, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�פחה
��פחה. נאסר �הרי �ט�ר, � �� וחבל לצאת, ר�צה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואינ�

.Âועבר �י�, �ית מכר�ה� אבל נרצע. אינ� עצמ�, ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָה��כר
�נת עד וע�בד נרצע; זה הרי � לצאת רצה ולא ,��ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

האד��. ��מ�ת עד א� ֵֶַַָָָה��בל,

.Êמ�י ה��; את ע�בד ה�רצע אי� ,�� �ה�יח �י על ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָא�
�ל לע�למ� "לעל�", לבנ�; לא "ועבד�", למד�: ְְְְְֲִֶַַָָָָָֹֹה�מ�עה
א�א עצמ� את ק�נה אינ� �ה�רצע למד, ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָי�בל.

האד��. �מיתת א� ְִֵַַָָ���בל

.Á,��מ �על ��ע�ה מ�ני נרצע, אינ� � �ה� עברי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעבד
;�� �היה לחזקה � מ��ח��" אל "ו�ב א�מר: ה�א ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהרי

.�� �היה ל�ררה �ב ְְֵֶַָָָָָָואינ�

.Ëוא�מר �ל�ה, �ל �י� לבית מביא� ר�צעי�? ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ�יצד
ה�ז�זה, אל א� ה�לת אל �� �ס�� �מ�י�� �פניה�; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�בריו
אד�; �ל �ל �י� אד��, �ל �מז�זה �לת �י� ע�מדי�, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ��ה�
מ�כת, �ל �מרצע אז� �ל �גב� הימנית אזנ� את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹונ�קב
ולא �ב�לת". �אזנ� "ונת� ��אמר: � ל�לת ���יע ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד

אצל �י� �לת אצל �י� ע�מד, ��היה א�א "מז�זה" ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָנאמר
ע�מדת; ��היא �לת א� ע�מדת, ��היא �ז�זה �מה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמז�זה.
ה�א האד�� מז�זה. �� �אי� �י על א� ��לת, הרציעה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאבל
�נ�, לא � אזנ�" את אדניו "ורצע ��אמר: �עצמ�, ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�ר�צע
עבדי� �ני ר�צעי� ואי� �י�. �ית �ליח ולא �ל�ח�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹֹולא

חביל�ת. חביל�ת מצו�ת ע��י� �אי� ְְֲֲִִִִֵֶֶָ�אחד,

.Èעד � "העבד" וי�נה. ��אמר עד � יאמר" אמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ"וא�
נרצע; אינ� ,�� אחר אמר א� אבל עבד; ��ה�א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��אמר
�ג�� �יצד? אחר�נה. �ר�טה �תח�ת ,�� �ס�� ��אמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעד
יתר; א� מכירת�, מ�מי �ר�טה �וה �די ה��� מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ���אר
.�� אחר �א�מר זה הרי מ�ר�טה, �ח�ת נ�אר א� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

.‡Èל �ני�,היתה מ��ה ול� �נענית, �פחה א�ה עבד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
אהב� "�י ��אמר: נרצע, אינ� � �בני� א�ה אי� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�לר��
אינ� � �בני� א�ה אי� ול� �בני�, א�ה לר�� �ית�". ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָואת
�ני". ואת א��י את אדני, את "אהב�י ��אמר: ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנרצע,
נרצע, אינ� � א�הב� אינ� ור�� ר��, את א�הב ְְֲִֵֵֵֶַַָה�א
א�הב אינ� וה�א א�הב�, ר�� ע��". ל� ט�ב "�י ְֱֲִִֵֵֶֶַַָ��אמר:
ח�לה ה�א אהב�". "�י ��אמר: נרצע, אינ� � ר�� ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאת
�הי� א� ח�לה, אינ� וה�א ח�לה ר�� ח�לה, אינ� ְְֵֵֶֶֶֶַַָור��
ע��", ל� ט�ב "�י ��אמר: נרצע, אינ� � ח�לי� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָ�ניה�

�ט�בה. �ניה� ��הי� ְְְִֵֶֶַָעד

.·È,�עצמ מ�כר �י�? �ית למכר�ה� עצמ� מ�כר �י� ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה
אס�ר עצמ�, מ�כר נרצע. �י�, �ית �מכר�ה� נרצע; ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינ�
�פחה ל� מ�סר ר�� �י�, �ית �מכר�ה� �נענית; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ��פחה
אינ� �י�, �ית �מכר�ה� לג�י; נמ�ר עצמ�, מ�כר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ�נענית.
אי� אחי�", ל� י�כר "�י ��אמר: � לי�ראל א�א ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנמ�ר
ל�� נמ�ר עצמ�, מ�כר ל�. א�א א�ת� מ�כרי� �י� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ�ית
ל��. א�א נמ�ר אינ� �י�, �ית מכר�ה� ;�� על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָויתר
ל�. מעניקי� �י�, �ית מכר�ה� ל�; מעניקי� אי� עצמ�, ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָמ�כר

.‚Èיראה וכ� נרצעת; הא�ה �אי� למד�, ה�מ�עה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�י
אדני, את "אהב�י �נרצע: א�מר ה�א �הרי ה�ת�ב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמעני�
לאמת� "וא� ��אמר: זה ה�א �מה �ני". ואת א��י ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
עבד להעניק ע�ה ��צות ��� להעניק; ?"�� ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ�ע�ה

עבר�ה. אמה מעניק �� ְְֲִִִִִַָָָָעברי,

.„È,תע�ה �לא ע�בר � ריק� ואמת� עב�� המ��ח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ�ל
לע�ה, נ�ק� ה�ת�ב והרי ריק�"; ���ח�� "לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��אמר:
א� ,�� �ס�� ה��צא אחד ל�". �עניק "העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ��אמר:
��צאת עבר�ה אמה וכ� אד��, �מיתת א� ���בל, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ��צא
לה�. מעניקי� א�� הרי � �סימני� א� א��, מ�ל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�אחד
��אמר: לה�, מעניקי� אי� �ס�, �גרע�� ה��צאי� ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאבל
א�א חפ�י, ��ח� לא וזה מע��", חפ�י ת��ח�� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וכי
�� ואחר �ה�, לעבד ל� ���אר ה�מי� �אר נת� ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהעבד
�עני� � �מ�קב�" מ�רנ� מ�אנ�, ל�, �עניק "העניק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹיצא.
ה�א עצמ�, מחמת �רכה �ה� ��� �ברי� ויקב, �ר� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹצא�
ח�ב אינ� וה�גדי�, ה�ספי� אבל מה�; ל� להעניק ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ח�ב
�ל�י� מ�וה �ח�ת אי� ל�? נ�ת� וכ�ה מה�. ל� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹל��
קנס �ל ��ל�י� הר�ה, מ�יני� �י� אחד מ�י� �י� ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹסלע,
ה�ית ��ת�ר� �י� לאדניו"; "י�� :�� ��אמר ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהעבד,
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מא��רילייבו�] היתה א� אבל ל�. מ�רת ��היה וה�א, ;ְְִֶֶ�ְֲִִֵֵֶֶָָָ
��אמר: �מז�נ�תיה, ח�ב אינ� � �נ�ה אפ�� ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאוי�,
�מז�� ח�ב וכ� ע��. לעמד הרא�יה א��� � ע��" ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹ"א���
א�ה �על "א� נאמר: �י� �ית �מכר�ה� �בנ�תיו. ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ�ניו
��יו� �ע��, על תעלה וכי ע��". א��� ויצאה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָה�א,
א�א לל�ד, �א לא א�א א���?! נ��ע�דה זה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��קנה
"ויצא נאמר: עצמ� �במ�כר �מז�נ�תיה. ח�ב ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�האד��
"ויצא נאמר: לג�י �בנמ�ר ע��"; �בניו ה�א, � ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָמע��
ל� �הי� �בני� א�ה אחד ע��". �בניו ה�א ה�בל, ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ��נת
מכירת�: אחר ל� �הי� �בני� א�ה א� מכירה, ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ��עת
מ�עת ��א לקח� א� אבל האד��; מ�עת ���ח�ה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוה�א,

�מז�נ�תיה. ח�ב אינ� ְִֵֶַַָָר��,

ל�·. אי� �בניו, א��� �מז�נ�ת ח�ב �האד�� �י על ְְִִִֵֶַַַָָָָָא�
ידיה� כס�]�מע�ה השווה שלה� א�א[בתפוקה �ל��, ְְְֲֵֵֶֶַָ

���כה וכל לבעל�. �מציאת�, הא�ה ידי מע�ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
עברי. עבד �ה�א �י על א� �ה, ז�כה � �א��� ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָה�על

�פחה‚. ל� ל�� לר�� י� �י�, �ית ��כר�ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָמי
הרי � אביו מת א� אד�� �ל �נ� �י� האד��, �י� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�נענית;
ל� ���ליד �די זה, על וכ�פה� �נענית; �פחה ל� נ�ת� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָזה
עבד�ת�, ימי �ל ל� מ�רת היא והרי עבדי�. ְְֵֶֶַָ�ֲֲִִִֵֶַָָמ��ה
עצמ�, וה��כר וג�'. א�ה" ל� י�� אדניו "א� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��אמר:

י�ראל. �ל ��אר �נענית ��פחה ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָאס�ר

ל�„. ��היה עד �נענית, ��פחה מ�ר עברי עבד ְְְְֲִִִֶֶַַָָ�ְִִֵֶֶאי�
ר�� אי� �בני�, א�ה ל� אי� א� אבל �בני�, י�ראלית ְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָא�ה
היה אפ�� ה�א. ק�לה זה, ודבר �נענית; �פחה ל� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָמ�סר
עבד�ת�. ימי �ל �נענית ��פחה מ�ר זה הרי � �ה� ְְְְְֲִִֵַַָָָ�ְֲִֵֵֶַָֹה�מ�ר

ר��‰. ל� ��סר �י על א� �בני�, א�ה ל� הי� ִִִִֶַַַַָָָָא�
� �בניו מא��� להפרי�� יכ�ל אינ� �נענית, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ�פחה
�פח�ת, ��י ל� ל�� יכ�ל ואינ� ע��". "א��� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ��אמר:
���ת� �דר� העברי� עבדיו ל�ני אחת �פחה ל�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ר�� ל� ��סר נרצע א�ה". ל� "י�� ��אמר: ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָל�נענ�י�,
לצאת �� מסרב ר�� והיה י�בל, וה�יע �נענית, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�פחה
��פחה. נאסר �הרי �ט�ר, � �� וחבל לצאת, ר�צה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואינ�

.Âועבר �י�, �ית מכר�ה� אבל נרצע. אינ� עצמ�, ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָה��כר
�נת עד וע�בד נרצע; זה הרי � לצאת רצה ולא ,��ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

האד��. ��מ�ת עד א� ֵֶַַָָָה��בל,

.Êמ�י ה��; את ע�בד ה�רצע אי� ,�� �ה�יח �י על ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָא�
�ל לע�למ� "לעל�", לבנ�; לא "ועבד�", למד�: ְְְְְֲִֶַַָָָָָֹֹה�מ�עה
א�א עצמ� את ק�נה אינ� �ה�רצע למד, ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָי�בל.

האד��. �מיתת א� ְִֵַַָָ���בל

.Á,��מ �על ��ע�ה מ�ני נרצע, אינ� � �ה� עברי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעבד
;�� �היה לחזקה � מ��ח��" אל "ו�ב א�מר: ה�א ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהרי

.�� �היה ל�ררה �ב ְְֵֶַָָָָָָואינ�

.Ëוא�מר �ל�ה, �ל �י� לבית מביא� ר�צעי�? ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ�יצד
ה�ז�זה, אל א� ה�לת אל �� �ס�� �מ�י�� �פניה�; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�בריו
אד�; �ל �ל �י� אד��, �ל �מז�זה �לת �י� ע�מדי�, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ��ה�
מ�כת, �ל �מרצע אז� �ל �גב� הימנית אזנ� את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹונ�קב
ולא �ב�לת". �אזנ� "ונת� ��אמר: � ל�לת ���יע ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד

אצל �י� �לת אצל �י� ע�מד, ��היה א�א "מז�זה" ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָנאמר
ע�מדת; ��היא �לת א� ע�מדת, ��היא �ז�זה �מה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמז�זה.
ה�א האד�� מז�זה. �� �אי� �י על א� ��לת, הרציעה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאבל
�נ�, לא � אזנ�" את אדניו "ורצע ��אמר: �עצמ�, ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�ר�צע
עבדי� �ני ר�צעי� ואי� �י�. �ית �ליח ולא �ל�ח�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָֹֹולא

חביל�ת. חביל�ת מצו�ת ע��י� �אי� ְְֲֲִִִִֵֶֶָ�אחד,

.Èעד � "העבד" וי�נה. ��אמר עד � יאמר" אמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ"וא�
נרצע; אינ� ,�� אחר אמר א� אבל עבד; ��ה�א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��אמר
�ג�� �יצד? אחר�נה. �ר�טה �תח�ת ,�� �ס�� ��אמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעד
יתר; א� מכירת�, מ�מי �ר�טה �וה �די ה��� מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ���אר
.�� אחר �א�מר זה הרי מ�ר�טה, �ח�ת נ�אר א� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

.‡Èל �ני�,היתה מ��ה ול� �נענית, �פחה א�ה עבד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
אהב� "�י ��אמר: נרצע, אינ� � �בני� א�ה אי� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�לר��
אינ� � �בני� א�ה אי� ול� �בני�, א�ה לר�� �ית�". ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָואת
�ני". ואת א��י את אדני, את "אהב�י ��אמר: ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנרצע,
נרצע, אינ� � א�הב� אינ� ור�� ר��, את א�הב ְְֲִֵֵֵֶַַָה�א
א�הב אינ� וה�א א�הב�, ר�� ע��". ל� ט�ב "�י ְֱֲִִֵֵֶֶַַָ��אמר:
ח�לה ה�א אהב�". "�י ��אמר: נרצע, אינ� � ר�� ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאת
�הי� א� ח�לה, אינ� וה�א ח�לה ר�� ח�לה, אינ� ְְֵֵֶֶֶֶַַָור��
ע��", ל� ט�ב "�י ��אמר: נרצע, אינ� � ח�לי� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָ�ניה�

�ט�בה. �ניה� ��הי� ְְְִֵֶֶַָעד

.·È,�עצמ מ�כר �י�? �ית למכר�ה� עצמ� מ�כר �י� ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה
אס�ר עצמ�, מ�כר נרצע. �י�, �ית �מכר�ה� נרצע; ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינ�
�פחה ל� מ�סר ר�� �י�, �ית �מכר�ה� �נענית; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ��פחה
אינ� �י�, �ית �מכר�ה� לג�י; נמ�ר עצמ�, מ�כר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ�נענית.
אי� אחי�", ל� י�כר "�י ��אמר: � לי�ראל א�א ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנמ�ר
ל�� נמ�ר עצמ�, מ�כר ל�. א�א א�ת� מ�כרי� �י� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ�ית
ל��. א�א נמ�ר אינ� �י�, �ית מכר�ה� ;�� על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָויתר
ל�. מעניקי� �י�, �ית מכר�ה� ל�; מעניקי� אי� עצמ�, ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָמ�כר

.‚Èיראה וכ� נרצעת; הא�ה �אי� למד�, ה�מ�עה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�י
אדני, את "אהב�י �נרצע: א�מר ה�א �הרי ה�ת�ב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמעני�
לאמת� "וא� ��אמר: זה ה�א �מה �ני". ואת א��י ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
עבד להעניק ע�ה ��צות ��� להעניק; ?"�� ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ�ע�ה

עבר�ה. אמה מעניק �� ְְֲִִִִִַָָָָעברי,

.„È,תע�ה �לא ע�בר � ריק� ואמת� עב�� המ��ח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ�ל
לע�ה, נ�ק� ה�ת�ב והרי ריק�"; ���ח�� "לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��אמר:
א� ,�� �ס�� ה��צא אחד ל�". �עניק "העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ��אמר:
��צאת עבר�ה אמה וכ� אד��, �מיתת א� ���בל, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ��צא
לה�. מעניקי� א�� הרי � �סימני� א� א��, מ�ל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�אחד
��אמר: לה�, מעניקי� אי� �ס�, �גרע�� ה��צאי� ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאבל
א�א חפ�י, ��ח� לא וזה מע��", חפ�י ת��ח�� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וכי
�� ואחר �ה�, לעבד ל� ���אר ה�מי� �אר נת� ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהעבד
�עני� � �מ�קב�" מ�רנ� מ�אנ�, ל�, �עניק "העניק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹיצא.
ה�א עצמ�, מחמת �רכה �ה� ��� �ברי� ויקב, �ר� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹצא�
ח�ב אינ� וה�גדי�, ה�ספי� אבל מה�; ל� להעניק ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ח�ב
�ל�י� מ�וה �ח�ת אי� ל�? נ�ת� וכ�ה מה�. ל� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹל��
קנס �ל ��ל�י� הר�ה, מ�יני� �י� אחד מ�י� �י� ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹסלע,
ה�ית ��ת�ר� �י� לאדניו"; "י�� :�� ��אמר ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהעבד,
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ל�", �עניק "העניק ��אמר: � נת�ר� ��א �י� ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�גלל�,
לפי ה�ל ה'"? �רכ� "א�ר נאמר ל�ה �� א� מק��. ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�ל

ל�. �� ְֵַָָה�רכה

.ÂË� לחר�ת ויצא ��רח, ��ה�א ה��בל �� �פגע ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ�רח
מע��". חפ�י ת��ח�� "וכי ��אמר: להעניק�, ח�ב ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאינ�
וענק מ���. ��בה ח�ב� �על ואי� לעצמ�, � עברי עבד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַענק
אביה מת וא� אביה; �ל � מציאת� וכ� עבר�ה, ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָאמה
�ה� לאחיה ואי� עצמ�, �ל ה� הרי � ליד� ��ב�א� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹקד�
לבנ�. �ב�� ל� ��� זכ�ת מ�רי� אד� �אי� ְְְְִִִֵֵֶֶָָ�ל��;

רביעי יו�

ד ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

�מ��ביא‡. אביה; ��כר� ה�ט�ה היא עבר�ה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה
אינ� � נערה ותע�ה �נה, ע�רה ��י� אחר �ער�ת ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ��י
ל� וי� ר��ת, �� ל� י� �עדי� �י על א� למכר�, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכ�ל

א ��רצה. מי לכל איל�ניתלק��� �היא ה�ט�ה � ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
לאביה י� � �ער�ת ��י להבאת רא�יה ואינ� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�סימניה,
� והאנ�ר�ינס ה�מט�� אבל קט�ה. �היא זמ� �ל ְְְְִַַַָ�ְְְְֲִֶַַַָָָָָלמכר�
עבר�ה. אמה �די� ולא עברי, עבד �די� לא נמ�ר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינ�

ולא·. העני, �� א� א�א ,��� את למ�ר ר�אי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאי�
�ס�ת ואפ�� מ�לטלי�, ולא קרקע, לא � �ל�� ל� ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹנ�אר
אחר לפ��ת� האב את ��פי� כ�, �י על וא� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�עליו;
א� ��ת, א� האב, �רח מ��חה. �ג� מ��� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ��כר�,

��צא. עד ע�בדת ז� הרי � לפ��ת� ל� היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ��א

ואינ�‚. �ב�טר. כס�, ��וה א� �כס� נקנית עבר�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאמה
�רא�יי� �דמי� לקנ�ת� ��רי� מ�ני �פר�טה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָנקנית
ל� ��תב ��טר? �יצד ותצא. �די�נ� ��גרע �די ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלגרע��,
ל�', קנ�יה '��י ל�', מכ�רה '��י החר�: על א� ה�יר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָעל

��תב�. האב עבר�ה, אמה ��טר האד��; �יד ְְְְְִִֵַַָָָָָָָונ�ת�

�ית„. ��כר�ה� �עבד �ני� �� ע�בדת עבר�ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאמה
העבר�ה"; א� העברי, אחי� ל� י�כר "�י ��אמר: ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ�י�,
י�צאה ,�� �ת�� י�בל �� �גע וא� �בע. �תח�ת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוי�צאה
י�צאה ,�� �ה�יח �י על א� � האד�� מת וא� �עבד. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָח��
מגרעת וכ� ."�� �ע�ה לאמת� "וא� ��אמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�נרצע,
על �מחל �חר�ר, �טר ל� �תב וא� וי�צאה; ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ�די�נ�,

�עבד. ח�� י�צאה � ְְְִֶֶַָָָה�אר

�יו�‰. �יצד? �סימני�. י�צאה �היא עבר�ה, אמה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיתרה
כס�. �לא לחר�ת י�צאה � נערה ונע�ית סימני�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�הביאה
י�צאה ז� הרי � ��קח� י�� מאחר סימני� הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפ��
יציאה ה�ת�ב ל� ר�ה � ח��" "ויצאה ��אמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחר�ת,
�היא למד�, ה�מ�עה �מ�י העבד; על יתר �ח��, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ותצא ��ב�ר, עד אביה לר��ת ותחזר נער�ת, סימני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
נער�ת, ימי ל� �אי� איל�נית ה�ת היתה אביה. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמר��ת
לחר�ת. �צא ��גרה, �יו� � לבגר�ת מ�טנ�ת� י�צאה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָא�א

.Âלא" ��אמר: אברי�, �רא�י י�צאה עבר�ה אמה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאי�
א� ��� ה�יל א� � עברי עבד וכ� העבדי�". �צאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
��ארנ� �מ� �חבר�, הח�בל �די� ל� מ��� עינ�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַס�א
��ני נקנית עבר�ה �אמה למד, נמצאת ח�בל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ�הלכ�ת

� דברי� ���ה עצמ� וק�נה ��טר; א� �כס�, � ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברי�
�במיתת �חר�ר, �ב�טר �ס�, �בגרע�� �בי�בל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ��ני�,

�בסימני�. ְִִָָאד��,

.Êאר�� היא הרי � לבנ� א� לעצמ� האד�� א�ת� ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד
�מיתת א�א א��, מ�ל �אחד י�צאה ואינ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהאר�ס�ת,
�יצד �ד�ה. למצות ק�דמת יע�ד �מצות �גט; א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָה�על,
לי', מק��ת א� 'הרי �ני�: �פני ל� א�מר יע�ד? ִֶֶ�ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָמצות
�� �ס�� אפ�� לא�ה'; לי א� 'הרי לי', מארסת א� ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'הרי
��ע�ת �ל��, ל� ל�� צרי� ואינ� הח�ה. ל�קיעת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָסמ��
מנהג לא אי��ת, מנהג �� ונ�הג נ�נ�. לק���י� ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹהרא��נ�ת
וכיצד "יעד�". ��אמר: �אחת, ��י� מיעד ואינ� ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�פח�ת.
ליעד� לאביו ר��ת ונת� �ד�ל, �נ� היה א� לבנ�? ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָמיעד�
לבני'. מק��ת א� 'הרי �ני�: �פני ל� א�מר האב הרי � ְִִֶֶ�ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָל�

.Áא�א לבנ�, ולא ל� לא עבר�ה אמה מיעד האד�� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאי�
מע�תיה;[בהסכמתה]מ�ע�� אביה ק�ל ��בר �י על א� , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אי� � האד�� מת וא� מ�ע��. � "יעד�" א�מר: ה�א ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
האד��. �מיתת לחר�ת יצאת �הרי ל�, ליעד� יכ�ל ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָ�נ�

.Ë�לפיכ �נ��אי�; ואינ� �אר�סי�, כה�]ה�ע�ד הוא [א� ְְְְִִִִִֵֵַָ
���נס עד � נדריה מפר ולא י�ר��, ולא ל�, מ��א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאינ�
ל�, יעד� לא � ל�" יע�ה לא א�ה �ל� "וא� ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹ�ְלח�ה.
ח��" "ויצאה �ס�; �גרע�� נפ�ית ולא לבנ�, יעד� ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹולא

��ארנ�. �מ� סימני�, �הבאת �ְְֲִִֵֶַַַָָ

.Èעברי �עבד עצמ� �ה� ���נה ה�רכי� א�ת� על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיתר
אחר, לאי� ל�נ� ולא עבר�ה, אמה למ�ר יכ�ל האד�� ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאי�
�ל��, ע�ה לא � נת� א� מכר וא� קר�ב. �י� רח�ק, ְְִֵֵַַָָָָָָֹ�י�
� עברי עבד וכ� למכר�". ימ�ל לא נכרי "לע� ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��אמר:
הצר� ��א לי, ויראה ל�נ�. ולא לאחר, למכר� יכ�ל ְַ�ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹלא
ליעד� ל� ��� מ�ני א�א �אמה, זה �בר לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה�ת�ב

למכר�". ימ�ל לא נכרי "לע� נאמר: לכ� ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹלבנ�;

.‡È�א עליו ל� ��� למי א�א נמ�רת עבר�ה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאי�
מ�כר �יצד? ליע�ד. רא�יה ��היה �די ק���י�, �נ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָעל
יכ�ל האד�� �אי� �י על �א� � לאביו ��� את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאד�
אינ� אבל אחיו. �ת האמה �הרי לבנ�, היא רא�יה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָליעד�,
לאד��, רא�יה �אינ� מ�ני � לבנ� ��� את למ�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹיכ�ל
אביו. אח�ת �היא מ�ני �נ�, לב� ולא אח�ת�, היא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָֹ�הרי

.·È�לכה אלמנה �ג�� לפס�לי�, ��� את למ�ר לאד� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹי�
�ה� �י על �א� הדי�ט; לכה� וחל�צה �ר��ה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ד�ל,

�ה�. ��פסי� ק���י� ְְִִִֶָָ�לאו,

.‚Èונתארמלה קט�ה, ��היא ��� [נתאלמנה]המק�� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ
למ�ר יכ�ל אד� �אי� למכר�; יכ�ל אינ� � נת�ר�ה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹא�
ל�פח�ת מ�כר� אבל אי��ת; אחר ל�פח�ת ��� ְְְְְֲִִִִֶַַָָאת
א�ת� ויעד �ח�ה, ל�פח�ת מכר� �יצד? �פח�ת. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָאחר
��היא האב לר��ת וחזרה �ר�� א� האד�� �מת ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָהאד��,
�ד�ל. לכה� אפ�� �נ�ה, �ע� מ�כר� האב הרי � ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֹקט�ה
על א� � ל� וחל� ה�ע�ד, מ� יב� לפני נפלה א� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָוכ�
נפסלה הרי קט�ה, �היא מ�ני �ס�לה חליצה �היא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�י
��פסי� וק���י� ה�איל לכה�, למכר� ל� וי� ה�ה�ה, ְְְְְְִִִִֵֵָָָֹ�ְִַמ�

��ת�אר. �מ� ,��ְְִֵֶָָ

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.„È��גרע� א� ���בל א� ��ני� ויצאת ,��� את ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָה��כר
�נ�ה, �ע� �למכר� לחזר ל� י� � קט�ה היא ועדי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�ס�,

�אמרנ�. ְְֶַָ�מ�

.ÂËרצה א� � לאחר וק��� הל� �� ואחר ,��� את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה��כר
� לבנ� ולא ל� לא האד��, יעד לא וא� מיעד. ליעד, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹהאד��
אי�. א�ת ותע�ה ק���יה י�מר� אד��, מר��ת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ���צא

.ÊËליעד ��א מנת על האד�� על �פסק ,��� את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
מה על �התנה מיעד; ליעד, האד�� רצה א� � ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָא�ת�

�טל. ��נא� ���רה, ְֵֶֶַָָָָ��ת�ב

ה ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

�נעני‡. גוי]עבד דב[כל �חמ�ה נקנה את� וק�נה רי�, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
א� �חזקה, א� ��טר, א� �כס�, נקנה ��ל�ה: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹעצמ�
��טר, א� �כס�, עצמ� את וק�נה �מ�יכה; א� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָ�חליפי�,
ונקנה �בהמה, ה�א הרי � קט� ועבד אברי�. �רא�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָא�
זה ספר �תח�ת �ארנ� �כבר ה�המה. �מ�יכת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�יכה

�ה�. נקני� �העבדי� ה�רכי� ְְֲִִִִֶֶַָָָָָ�ל

לר��·. אחד ��ת� �ג�� �כס�? עצמ� את ק�נה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�יצד
�יו� � לחר�ת' �ה� עב�� ��צא מנת 'על ל�: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמע�ת
ואינ� לחר�ת. העבד יצא כס�, �וה א� ה�ס� הרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ���ל
��א לאד� וזכי� ל�, היא ��כ�ת � העבד �עת ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי�
מנת 'על ל�: ואמר מע�ת לעבד אחד נת� א� וכ� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�פניו.
יצא ה�ע�ת, וק�ל האד�� רצה א� � לחר�ת' �ה� ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ��צא
��א ה�ע�ת; העבד קנה לא רצה, לא וא� לחר�ת; ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהעבד
א� ה�ס� ואחד לחר�ת. �ה� ��צא מנת על א�א ל� ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנת�

ל�. עצמ� להקנ�ת �י� לקנ�ת� �י� כס�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַ�וה

'הרי‚. החר�: על א� ה�יר על ל� �תב ��טר? ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�יצד
עסק לי 'אי� א� עצמ�', �ל א�ה 'הרי א� ח�רי�', �� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָא�ה
�ט �ל ��פ� ה�א ��ה זה, �עני� �זה ���צא �ל וכ� ,'��ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
�הי� א� עדי�, �ני �פני ה�טר את ל� �מסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�חר�ר,
יצא זה הרי � לבינ� �ינ� ל� �מסר� �� חת�מי� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָהעדי�
�כתב: ��א ל� אמר �אחד. �אי� ויד� ��� �הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלחר�ת,
�י על א� � עצמ�' �ל א�ה 'הרי ח�רי�', �� א�ה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'הרי
� מ�ד� ��נה �י על וא� �י�, �בית עדי� עליו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�העיד
�כס� א�א לחר�ת, י�צא העבד �אי� נ��חרר; לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעדי�

�רא�י א� ��טר ל�פחת�:[עיקרי]א� וה��תב אברי�. ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
�ל��. אמר לא אד�', לכל מ�רת א� ְְֶֶַָָָָֹ�ְֲֵַ'הרי

וח�ר�„. �כ�נה, עב�� את ה��ה אברי�? �רא�י ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�יצד
לחר�ת, יצא � ח�זרי� �אי� אברי� ואר�עה מע�רי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
א�א ���רה נאמר לא ל�ה ,�� א� �חר�ר. �ט ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי�
���ל�י מ�מי� ועי�, �� מה מה�: לד�� ו"עי�"? "��"ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
העבד יצא ח�זר, �אינ� ���ל�י מ�� �ל א� � ח�זרי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואינ�
ל��נ� הח�ת� א� ��יצי�, עב�� המסרס אבל לחר�ת. ��ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
�� ה��יל וכ� ���ל�י. מ�מי� �אינ� לחר�ת, י�צא אינ� �ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לחזר. ס�פ� �הרי לחר�ת, י�צא אינ� � ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָֹה�ט�

וטבל�,‰. ��ל� עבדי� א�א אברי� �רא�י י�צא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאי�
אינ� �ג��ת�, �ה�א עבד אבל מצו�ת; �מקצת י�נ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�הרי
ח�זרי�: �אינ� אברי� רא�י ה� וא�� אברי�. �רא�י ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָי�צא

ורא� האזני�, רא�י ע�רי�, ורגלי� ידי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצ�ע�ת
העיני� אבל ��א�ה; ��י� ורא�י ה�ו�ה, ורא� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהחט�,

���רה. מפר�י� ה� הרי ְְֲִִִֵֵַַַָָֹוה��י�,

.Â,ה�ד �ב על נס�רת א� � וחתכ� יתרה, אצ�ע ל� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
וחטט� סמ�יה, עינ� היתה לחר�ת. �� י�צא [עקרעבד ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ

וה�אאותה] אבר. ח�ר� �הרי לחר�ת, �� י�צא עבד �ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָ
�� ע��ה ואינ� �טל, �היה אברי� מרא�י לאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָה�י�
לחר�ת. ויצא אבר ח�ר� הרי חתכ�, �א� � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָמלאכה

.Êי�צא עבד � וחר�� אזנ� על וס�א�, עינ� על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�ה�
ואינ� אזנ� �נגד ר�אה, ואינ� עינ� �נגד ה�ה� לחר�ת; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ�ה�

לחר�ת. �ה� י�צא עבד אי� � ְֵֵֵֵֶֶֶַָ��מע

.Áיכ�ל א� � ונדנדה ��� על מא�ר�, וח�ר עינ� על ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָה�ה�
לחר�ת. יצא לאו, וא� לחר�ת; י�צא אינ� �ה�, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלה����

.Ë,מנ�דנדת ��� א� מא�ר�, וח�ר �הה עינ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָהיתה
� ה�הה העי� ס�א א� ה��דדת, ה�� וה�יל האד�� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוה�ה�
וא� לחר�ת; יצא �ה�א, �ל �בר �ה� מ���� היה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�

לחר�ת. יצא לא ְֵָָָֹלאו,

.Èוצבת יד� על אינ�[והתנפחה]ה�ה� � לחזר וס�פ� יד�, ְְֲִֵַַָָָָָָֹ
יצא � ה�חי מ� עצ� �� ודל�ל �זקנ�, �ל� לחר�ת. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָי�צא
העצ�. �א�ת� ה�ב�עי� ה��י� מע�ה ��ל �הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחר�ת,

.‡È�אב ��רק �ג�� � כ�נה �לא עינ� ס�א א� ��� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה�יל
לא � אצ�ע� חתכה א� ��� וה�ילה �עבד ונפלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלבהמה,
י�יל", אמת� �� א� עב�� �� "א� ��אמר: לחר�ת, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָיצא

��ת���. ְִֵֶַַעד

.·Èמעיה�� הע�ר עי� וס�א �פחת�, למעי יד� ְֵֶֶָָ�ְְְִִִִֵֵֵָָָה��יט
ל�. ��ת��� �בר ידע לא �הרי לחר�ת, יצא לא �ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.‚È,�וס�א עיני' לי '�חל ל�: ואמר ר�פא, ר�� ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹהיה
�א� לחר�ת; ויצא �אד��, �חק � וה�יל� ��י' לי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ'חתר
העבד �אברי לנ�ע נת��� הרי לה�יק, נת��� ��א �י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹעל
��אבת, העבד עי� היתה א� ל�מר, צרי� ואי� �ה�. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�לס��

לחר�ת. יצא �הרי � ל� ועקר� ר�פא, ר�� ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָוהיה

.„Èיצא זה הרי � עינ� את וס�ה עב��, �� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��יל
�זה. ���צא �ל וכ� עינ�. �מי ל� ונ�ת� ,���� ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָֹלחר�ת

.ÂË�פי�� �ני �ל ועבד ח�רי�, �� וחצי� עבד �חצי� ִָ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶמי
.�� �חבל לר�� מיחד �אינ� לפי אברי�, �רא�י י�צא אינ� �ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָ�ְֶַַָָ

.ÊËרזל� צא� הבעל]עבדי של המלאה �[באחריותו ְְֵֶַַֹ
הא�ה. לא אבל ה�על; ח�ר� א� אברי�, �רא�י ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹי�צאי�

מל�ג ובבעלותה]ועבדי האשה ידי על אינ�[שהובאו � ְְְֵֵַָ
ל� אי� �הרי ה�על, ה�יל� א� לא אברי�, �רא�י ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹי�צאי�
�אינ� מ�ני הא�ה, א�ת� ה�ילה א� ולא �ר�ת, א�א ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ה�

ל�. ִָָ�ְמיחדי�

.ÊÈ��מק �כל נ�הג אינ� אברי�, �רא�י העבד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיציאת
�ה�א מ�ני סמ�כי�, �י� �ית א�א �� �ני� ואי� זמ�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�בכל
ו'ס�ית ��י', את 'ה�ל� לר��: �אמר עבד לפיכ�, ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָקנס.
�א� �ט�ר; � זה' ע�יתי 'לא א�מר: והאד�� עיני', ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאת
עדי�, �לא לחר�ת לה�ציא� ח�ב אינ� מעצמ�, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹי�דה
��ל �נבה, �הלכ�ת ��ארנ� �מ� �ט�ר; � �קנס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה��דה

מ���מ�. �ט�ר � �קנס ְְְִִֶַָָמ�דה
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.„È��גרע� א� ���בל א� ��ני� ויצאת ,��� את ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָה��כר
�נ�ה, �ע� �למכר� לחזר ל� י� � קט�ה היא ועדי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�ס�,

�אמרנ�. ְְֶַָ�מ�

.ÂËרצה א� � לאחר וק��� הל� �� ואחר ,��� את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה��כר
� לבנ� ולא ל� לא האד��, יעד לא וא� מיעד. ליעד, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹהאד��
אי�. א�ת ותע�ה ק���יה י�מר� אד��, מר��ת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ���צא

.ÊËליעד ��א מנת על האד�� על �פסק ,��� את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
מה על �התנה מיעד; ליעד, האד�� רצה א� � ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָא�ת�

�טל. ��נא� ���רה, ְֵֶֶַָָָָ��ת�ב

ה ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

�נעני‡. גוי]עבד דב[כל �חמ�ה נקנה את� וק�נה רי�, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
א� �חזקה, א� ��טר, א� �כס�, נקנה ��ל�ה: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹעצמ�
��טר, א� �כס�, עצמ� את וק�נה �מ�יכה; א� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָ�חליפי�,
ונקנה �בהמה, ה�א הרי � קט� ועבד אברי�. �רא�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָא�
זה ספר �תח�ת �ארנ� �כבר ה�המה. �מ�יכת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�יכה

�ה�. נקני� �העבדי� ה�רכי� ְְֲִִִִֶֶַָָָָָ�ל

לר��·. אחד ��ת� �ג�� �כס�? עצמ� את ק�נה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�יצד
�יו� � לחר�ת' �ה� עב�� ��צא מנת 'על ל�: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמע�ת
ואינ� לחר�ת. העבד יצא כס�, �וה א� ה�ס� הרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ���ל
��א לאד� וזכי� ל�, היא ��כ�ת � העבד �עת ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי�
מנת 'על ל�: ואמר מע�ת לעבד אחד נת� א� וכ� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�פניו.
יצא ה�ע�ת, וק�ל האד�� רצה א� � לחר�ת' �ה� ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ��צא
��א ה�ע�ת; העבד קנה לא רצה, לא וא� לחר�ת; ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהעבד
א� ה�ס� ואחד לחר�ת. �ה� ��צא מנת על א�א ל� ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנת�

ל�. עצמ� להקנ�ת �י� לקנ�ת� �י� כס�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַ�וה

'הרי‚. החר�: על א� ה�יר על ל� �תב ��טר? ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�יצד
עסק לי 'אי� א� עצמ�', �ל א�ה 'הרי א� ח�רי�', �� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָא�ה
�ט �ל ��פ� ה�א ��ה זה, �עני� �זה ���צא �ל וכ� ,'��ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
�הי� א� עדי�, �ני �פני ה�טר את ל� �מסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�חר�ר,
יצא זה הרי � לבינ� �ינ� ל� �מסר� �� חת�מי� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָהעדי�
�כתב: ��א ל� אמר �אחד. �אי� ויד� ��� �הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלחר�ת,
�י על א� � עצמ�' �ל א�ה 'הרי ח�רי�', �� א�ה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'הרי
� מ�ד� ��נה �י על וא� �י�, �בית עדי� עליו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�העיד
�כס� א�א לחר�ת, י�צא העבד �אי� נ��חרר; לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעדי�

�רא�י א� ��טר ל�פחת�:[עיקרי]א� וה��תב אברי�. ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
�ל��. אמר לא אד�', לכל מ�רת א� ְְֶֶַָָָָֹ�ְֲֵַ'הרי

וח�ר�„. �כ�נה, עב�� את ה��ה אברי�? �רא�י ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�יצד
לחר�ת, יצא � ח�זרי� �אי� אברי� ואר�עה מע�רי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
א�א ���רה נאמר לא ל�ה ,�� א� �חר�ר. �ט ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי�
���ל�י מ�מי� ועי�, �� מה מה�: לד�� ו"עי�"? "��"ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
העבד יצא ח�זר, �אינ� ���ל�י מ�� �ל א� � ח�זרי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואינ�
ל��נ� הח�ת� א� ��יצי�, עב�� המסרס אבל לחר�ת. ��ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ
�� ה��יל וכ� ���ל�י. מ�מי� �אינ� לחר�ת, י�צא אינ� �ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לחזר. ס�פ� �הרי לחר�ת, י�צא אינ� � ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָֹה�ט�

וטבל�,‰. ��ל� עבדי� א�א אברי� �רא�י י�צא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאי�
אינ� �ג��ת�, �ה�א עבד אבל מצו�ת; �מקצת י�נ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�הרי
ח�זרי�: �אינ� אברי� רא�י ה� וא�� אברי�. �רא�י ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָי�צא

ורא� האזני�, רא�י ע�רי�, ורגלי� ידי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאצ�ע�ת
העיני� אבל ��א�ה; ��י� ורא�י ה�ו�ה, ורא� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהחט�,

���רה. מפר�י� ה� הרי ְְֲִִִֵֵַַַָָֹוה��י�,

.Â,ה�ד �ב על נס�רת א� � וחתכ� יתרה, אצ�ע ל� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
וחטט� סמ�יה, עינ� היתה לחר�ת. �� י�צא [עקרעבד ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ

וה�אאותה] אבר. ח�ר� �הרי לחר�ת, �� י�צא עבד �ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָ
�� ע��ה ואינ� �טל, �היה אברי� מרא�י לאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָה�י�
לחר�ת. ויצא אבר ח�ר� הרי חתכ�, �א� � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָמלאכה

.Êי�צא עבד � וחר�� אזנ� על וס�א�, עינ� על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�ה�
ואינ� אזנ� �נגד ר�אה, ואינ� עינ� �נגד ה�ה� לחר�ת; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ�ה�

לחר�ת. �ה� י�צא עבד אי� � ְֵֵֵֵֶֶֶַָ��מע

.Áיכ�ל א� � ונדנדה ��� על מא�ר�, וח�ר עינ� על ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָה�ה�
לחר�ת. יצא לאו, וא� לחר�ת; י�צא אינ� �ה�, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלה����

.Ë,מנ�דנדת ��� א� מא�ר�, וח�ר �הה עינ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָהיתה
� ה�הה העי� ס�א א� ה��דדת, ה�� וה�יל האד�� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוה�ה�
וא� לחר�ת; יצא �ה�א, �ל �בר �ה� מ���� היה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�

לחר�ת. יצא לא ְֵָָָֹלאו,

.Èוצבת יד� על אינ�[והתנפחה]ה�ה� � לחזר וס�פ� יד�, ְְֲִֵַַָָָָָָֹ
יצא � ה�חי מ� עצ� �� ודל�ל �זקנ�, �ל� לחר�ת. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָי�צא
העצ�. �א�ת� ה�ב�עי� ה��י� מע�ה ��ל �הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחר�ת,

.‡È�אב ��רק �ג�� � כ�נה �לא עינ� ס�א א� ��� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה�יל
לא � אצ�ע� חתכה א� ��� וה�ילה �עבד ונפלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלבהמה,
י�יל", אמת� �� א� עב�� �� "א� ��אמר: לחר�ת, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָיצא

��ת���. ְִֵֶַַעד

.·Èמעיה�� הע�ר עי� וס�א �פחת�, למעי יד� ְֵֶֶָָ�ְְְִִִִֵֵֵָָָה��יט
ל�. ��ת��� �בר ידע לא �הרי לחר�ת, יצא לא �ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.‚È,�וס�א עיני' לי '�חל ל�: ואמר ר�פא, ר�� ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹהיה
�א� לחר�ת; ויצא �אד��, �חק � וה�יל� ��י' לי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ'חתר
העבד �אברי לנ�ע נת��� הרי לה�יק, נת��� ��א �י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹעל
��אבת, העבד עי� היתה א� ל�מר, צרי� ואי� �ה�. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�לס��

לחר�ת. יצא �הרי � ל� ועקר� ר�פא, ר�� ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָוהיה

.„Èיצא זה הרי � עינ� את וס�ה עב��, �� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��יל
�זה. ���צא �ל וכ� עינ�. �מי ל� ונ�ת� ,���� ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָֹלחר�ת

.ÂË�פי�� �ני �ל ועבד ח�רי�, �� וחצי� עבד �חצי� ִָ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶמי
.�� �חבל לר�� מיחד �אינ� לפי אברי�, �רא�י י�צא אינ� �ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָ�ְֶַַָָ

.ÊËרזל� צא� הבעל]עבדי של המלאה �[באחריותו ְְֵֶַַֹ
הא�ה. לא אבל ה�על; ח�ר� א� אברי�, �רא�י ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹי�צאי�

מל�ג ובבעלותה]ועבדי האשה ידי על אינ�[שהובאו � ְְְֵֵַָ
ל� אי� �הרי ה�על, ה�יל� א� לא אברי�, �רא�י ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹי�צאי�
�אינ� מ�ני הא�ה, א�ת� ה�ילה א� ולא �ר�ת, א�א ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ה�

ל�. ִָָ�ְמיחדי�

.ÊÈ��מק �כל נ�הג אינ� אברי�, �רא�י העבד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיציאת
�ה�א מ�ני סמ�כי�, �י� �ית א�א �� �ני� ואי� זמ�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�בכל
ו'ס�ית ��י', את 'ה�ל� לר��: �אמר עבד לפיכ�, ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָקנס.
�א� �ט�ר; � זה' ע�יתי 'לא א�מר: והאד�� עיני', ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאת
עדי�, �לא לחר�ת לה�ציא� ח�ב אינ� מעצמ�, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹי�דה
��ל �נבה, �הלכ�ת ��ארנ� �מ� �ט�ר; � �קנס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה��דה

מ���מ�. �ט�ר � �קנס ְְְִִֶַָָמ�דה
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אחר,‡. ידי על �� ל� וז�ה לעב��, �חר�ר �ט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָה��תב
א� ח�רי�, �� יצא � עב�י' לפל�ני זה �גט 'זכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואמר:
�פניו. ��א לאד� ��כי� ליד�; ה�ט ה�יע ��א �י ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
,�� לחזר יכ�ל אינ� � לעב�י' זה �ט '�נ� אמר: א� ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹאבל
לפיכ� ליד�; ה�ט ���יע עד לחר�ת העבד יצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולא

זה �ט '�נ� מיתה.הא�מר: לאחר י�נ� לא ומת, לעב�י' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

א�:·. ח�רי�', �� עב�י �ל�ני 'ע�יתי ��טר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָה��תב
� ח�רי�' �� ה�א 'הרי א�: ח�רי�', �� עב�י �ל�ני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נע�ה
לא ח�רי�', �� 'אע��� ��טר: �תב לחר�ת; יצא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרי

לחר�ת. ְֵָָיצא

א�מר:‚. וה�א ח�רי�', �� עב�י �ל�ני 'ע�יתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָהא�מר:
אמר: אחר. ידי על ל� ז�ה ��א ח���י� � ע�אני' ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'לא
ולא �תב 'לא א�מר: וה�א ל�', ונת�י �חר�ר �ט ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ'�תב�י
עד עבד זה והרי עד, �מאה �י� �על ה�דאת � לי' ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנת�

�פנינ�. ְְְְֵֶַָ���חרר�

אל„. �פחתי '�ל�נית ואמר: מיתת� ��עת ���ה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי
ואס�ר ��היתה; �פחה ז� הרי � י�ר�י�' �� ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָי��ע�ד�
ה�ת. �ברי לק�� ��צוה מ�ני ,�� לה��ע�ד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָל��ר�י�
ה��ר�י�, את ��פי� � ר�ח' ק�רת ל� 'ע�� אמר: א� ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכ�
צ�ה .�� ר�צה �היא �מלאכה א�א א�תה מ�ע�די� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָואי�
א�ת�. ל�חרר ה��ר�י� את ��פי� '�חרר�ה', ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָואמר:

נ�י�;‰. לג�י עבדי� �חר�רי �וי� דברי� ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָ���ה
ה��ה: ה� וא�� ה�טר�ת. ��אר ה� הרי ה�ברי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ב�אר

��תי �עד �כ�רי� ��יי�, �ל �ער�א�ת [גויי��ס�לי� ְְְְְִִִִֵֵֶַָ
והתגיירו] בשומרו� ל��שהתיישבו �תיבה �צריכי� ,ְְְִִִֵָ

�מח�ר נכ�בי� ואי� עצמ�, ואי�[לקרקע]המ�חרר , ְַ�ְְְְְִִִֵַָָ�ְֵָ
נ�י� ��י ואחד זה; �פני זה א�א ח�תמי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָעדיה�

�במביא �מ�לי� �וי� עבדי�, שליח]ו�חר�רי ע"י .[השטר ְְְְֲִִִִִֵֵָָ
��רי� ��יי�, �ל �ער�א�ת הע�לי� ה�טר�ת �ל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�יצד?
מ��י ח�� � הלואה �הלכ�ת מבארי� �אנ� ה�נאי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ�כל

עבדי�. ו�חר�רי ְְֲִִִֵָָנ�י�

.Â��ח � �ס�ל ��תי, אחד עד אפ�� עליו ��� �טר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל
אחד �עד ��רי� �ה� עבדי�, ו�חר�רי נ�י� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמ��י

חבר ��תי ��היה וה�א, ��תי; אחד ועד .[ת"ח]י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
למדי� אנ� �בריה�, לכל �ג�יי� �ה��תי� ה�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ב�מ�

ל�ד�קי� בתושבע"פ]מה� מאמיני� שאינ� צדוק ,[תלמידי ְִֵֶַ
קד� ה�מ�, �א�ת� ה��תי �מ� ה�ה ��מ� ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַֹ�ה�ד�קי�
ה�א א�ה �גט �בריה�. לכל �ג�יי� ��הי� עליה� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ��גזר�
"א� א�מר: ה�א �חר�ר �בגט ל�מ�; ל�", "וכתב ְְְְִִֵֵֵַָָָא�מר:
ה�א א�ה �גט ל�מ�. ��כ�ב עד ל�", נ�� לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ�חפ�ה
יצא � נתינה א�א מח�ר �אינ� מי ונת�", "וכתב ְִֶָָָָָ�ְְְִֵֵֶַַָָא�מר:
קציצה מח�ר ה�א �הרי ק�צ�, �� ואחר �מח�ר ְִָָ�ְְֲֵֵֶַַָָ�ְִַָה�ת�ב
יהיה לא ל�", "נ�� א�מר: ה�א �חר�ר �בגט ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹ�נתינה;
אי� עבדי�, ו�חר�רי נ�י� ��י אחד נתינה. א�א ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ�ְמח�ר
ה�בר טע� �ארנ� �כבר זה. �פני זה א�א עדיה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָח�תמי�

�ר��י�. ְְִִֵ�הלכ�ת

.Êחר�ר� גט �ה�ביא �במביא? �מ�לי� �וי� ה� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָוכיצד
נח��'. �בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� אינ� י�ראל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�אר�
'�פני ה�ליח: ואמר לק�מ�, עדי� אי� א� לאר�, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�בח�צה
וערער האד�� �א וא� ק��מ�; ה�א זה � נח��' �בפני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנכ�ב
��� נ�י�. �ג�י ��ארנ� �מ� ,�� מ��יחי� אי� � �� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר
ה�איל לק�מ�, צריכה ואינ� ��� מביאה עצמ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ�הא�ה
י�צ �חר�ר� ��טר העבד �� � יד� מ�חת י�צא אוה�ט ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

'�פני א�מרת �הא�ה �כ�� לק�מ�. צרי� אינ� יד�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ�חת
�מק�מ� ��ארנ� �מ� עליה, התנה א� נח��' �בפני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנכ�ב
נח��', �בפני נכ�ב '�פני ואמר �ט �הביא העבד �� �ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ק���. צרי� ואי� ה�ר� א�ת� על ְֱִִֵֶֶֶַַָָָנאמ�

.Áוהעבד העבד; �ט מביא א�ה, �ט להביא ה��ר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�ל
ר�� מ�ד לא אבל חבר�, �ל ר�� מ�ד לחבר� �ט ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹמק�ל
�י על א� ל�פחת�, אר�סי� �טר ה��תב מק�ל. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ�ל
����� אי� � '�� והתק��י לחר�ת, �� 'צאי ל�: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�אמר

מ�חררת. ולא מק��ת ואינ� �חר�ר, ל��� ְֶֶ�ְְֶֶֹ�ְְְְִֵֶַָה�ה

חמישי יו�
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�בי�‡. �ינ� ה��רת �בר ענינ� ��היה צרי� � �חר�ר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ט
לעב��: ה��תב לפיכ�, זכ�ת. �� לאד�� י�אר ולא ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹאד�ניו,
'ח�� א� �ל�ני', מ�ק�� ח�� ל�, קנ�יי� נכסי וכל ְְְְְְְִִִַַָָָ'עצמ�
�אינ� �מ��� �טל; וה�ט ��רת, זה אי� � �ל�נית' ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמ��ית
וכ� �ל��. ה�כסי� מ� קנה ולא העבד, נ��חרר לא � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ט

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

ל�'·. קנ�יי� �נכסי 'עצמ� :�� וכת�ב ,��� �הביא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעבד
קנה, לא ה�כסי� אבל ח�רי�; �� ה�א והרי קנה, עצמ� �ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
היה א� וכ� ה�טר�ת. ��אר �ח�תמיו ה�ט ��תק�� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעד
קנה ולא קנה, עצמ� � ל�' קנ�יי� נכסי '�ל :�� ְְְְְִַַָָָָָָָֹ�ת�ב
ה���ר �ח�לקי� �ח�תמיו; ה�ט ��תק�� עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָה�כסי�
�חר�ר�, גט להביא נאמ� �ה�א מ�ני קנה, עצמ� ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָוא�מרי�:
א�ת� ק�נה אד� �אי� ה�כסי�, אבל לק�מ�; צרי� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָואינ�
ה�טר. ��תק�� עד א�ת� יקנה לא � �ר�רה �ראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹא�א

א�א‚. עצמ�; קנ� לא � אחד ��טר עבדי� �ני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמ�חרר
נכסיו �ל ה��תב לפיכ�, ואחד. אחד לכל �טר ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ��תבי�
�תב וא� קנ�. לא עצמ� א� � אחד ��טר עבדיו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹל�ני
�ברי� ��ה זה. את זה �מ�חררי� קנ�, � �טר�ת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ��ני
נת�ני� נכסי '�ל מ�ניה�: �טר �כל ���תב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמ�רי�?
לפל�ני נכסי 'חצי �תב: א� אבל עבדי'. �פל�ני ְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָלפל�ני
קנ� לא �טר�ת, ��ני א� � עב�י' לפל�ני נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹעב�י
זה ואי� חצי�, �� ��ר והרי ה�כסי�, מ�לל �העבד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ל��;
�ל��. ה�כסי� מ� קנה לא נ��חרר, ��א וכיו� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ�חר�ר;

חצי�,„. העבד קנה לא � ��טר עב�� חצי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהמ�חרר
�ג�� �כס�, חצי� �חרר א� אבל ��היה. עבד ה�א ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהרי
חצי� ונמצא קנה, � חצי� ל�חרר מנת על �מיו חצי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��קח
���חרר אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�רי�. �� וחצי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָעבד
�מכר חצי� �חרר א� אבל חצי�; וה�יח ��טר, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָחצי�
��� ויצא ה�איל � מ�נה חצי� ונת� חצי� �חרר א� �ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָחצי�,

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�� וחצי� עבד חצי� זה והרי חצי�, העבד קנה ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמר��ת�,
את מה� אחד ��חרר ��פי� �ני �ל עבד וכ� ְִִֵֵֶֶֶֶָָ�ְְִֵֵֶֶֶח�רי�.
חצי� והרי חצי�; העבד קנה � ��טר �י� �כס� �י� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָחלק�,

ח�רי�. �� וחצי� ְְִֶֶֶֶעבד

�ולד�‰. ח�רי�, �ת א� 'הרי המע�רת: ל�פחת� ְְֲִֵֵֶֶַַָ�ְְְִֵַַָה��תב
� ח�רי�' �� �ולד� �פחה, א� 'הרי ק�מי�. �בריו � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבד'

חצי�. ���חרר �מי ��ה �ל��; אמר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹלא

.Âחר�פה א�פחה שחרר השותפי� חלקו][אחד רצהת א� � ְֲִִָָָָ
זה הרי � �מ�רה אי� א�ת ותע�ה ה��אר, חצי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָל�חרר
�חר�ר�. ��מר ה�ס� �א� �כס�; �י� ��טר �י� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�חרר,

.Êמ�ר ואינ� ה�איל � ח�רי� �� וחצי� עבד �חצי� ָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶמי
א�ת� וע��ה ר��, את ��פי� ח�רי�, �בת ולא ��פחה ְְְְְִִִֶֶַַָֹֹלא
�ברי� ��ה דמיו. �חצי עליו �טר וכ�תב ח�רי�, ��ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
אבל �רב�ה. �ר�ה על מצ�ה �האי� מ�ני �עבד, ְְֲִִֶַָָָ�ְְְֲִִִֵֶֶֶָאמ�רי�?
אחד י�� ר�� את וע�בדת �היא, �מ�ת ��אר � ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָה�פחה
� הפקר מנהג ח�אי� �� נהג� וא� אחד. י�� עצמ� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָואת
דמיה. �חצי �טר עליה וכ�תב ל�חרר�, ר�� את ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��פי�

.Áוהקנה ר�� �עמד ח�רי�, �� וחצי� עבד �חצי� ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָמי
� ל�חרר� �י� �ית א�ת� יכ�� ��א �די קט� לבנ� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹחצי�
ל� וכ�תב א��טר���ס; ל�ט� �י� �ית ְְֲִִִֵֵַַַָָמעמידי�
�חצי ח�ב �טר עליו וכ�תב �חר�ר, �ט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָהא��טר���ס
� �ע��עי� עליו ל� וי� �עבד, ה�ט� נסר� וא� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָדמיו.

�ינ�ק[מרחיקי�]מפליגי� �ל ��ע�� �מע�ת, מ��� א�ת� ְְְִִִִֶֶֶַַָ
ה�ע�ת. אצל ְֵֶַָָקר�בה

.Ëמרע למות]�כיב לעב��,[הנוטה נכסיו �ל ��תב ְְְְְִֶַַַָָָָ
עליו יצא �הרי �עבד; ח�זר ואינ� ��כסי�, ח�זר � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועמד

ח�רי�. �� ��ִֵֶ

ח ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

את‡. וכ�פי� ח�רי�, �� יצא � לג�יי� עב�� את ְְְִִִֵֶֶֶַַָָה��כר
ל� וכ�תב �דמיו, ע�רה עד ה��יי� מ� ולקנ�ת� לחזר ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹר��
עד אפ�� למכר�, ה��י רצה לא וא� וי�צא. �חר�ר, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹגט
��בי� אי� � זה �קנס יתר. א�ת� מח�בי� אי� � �דמיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָע�רה

ממחי�. �י� �ית א�א ,�� ודני� מת[סמוכי�]א�ת� וא� ְִִֵֶָָ�ְְִִֵ
�ל�חרר�. העבד את להחזיר ה��ר� את ק�נסי� אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה��כר,

על·. שעבוד]לוה זמ�[ידי ל� קבע א� � ה��י מ� עב�� ְְִִַַַַַָָָ
��� �קנה ל�, אחזיר ולא �ל�ני זמ� ה�יע 'א� ל�: ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואמר
'�קנה ל�: אמר וא� מ�ד; לחר�ת יצא זה הרי � זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעבד
��א� א� �ח�ב�, ה��י �בה� לחר�ת. יצא לא ידיו', ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹמע�ה
�עב�� מ�ד� עצמ� �פדה להרג� �ב��� מצרי� האד�� ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעל
�רצ�נ�. ��א מ��� ��לקח מ�ני לחר�ת, יצא לא �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

על‚. א� � מ�ד�ליו א� ה�ל� מעבדי לאחד עב�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר
�היה מ�ני לחר�ת; העבד יצא מה�, מתירא �ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ�י

אחר. �ממ�� לפ�ס� ְְְֵַַָָיכ�ל

מ�„. ח�� מ�לאכ��, ח�� מכר� י��, ל�ל�י� לג�י ְְְְְְִִִִַָָֹמכר�
א� ספק זה הרי � ט�בי� וימי� ה��ת�ת מ� ח�� ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָה�צו�ת,
דמיו �די העבד �פ� א� לפיכ�, נ��חרר; לא א� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנ��חרר
מ�ד�. מ�ציאי� אי� � ה��י מ�ד לחר�ת �ה� ��צא �די ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלר��,

��כר�‰. א� זרה, עב�דה ע�בד לג�י עב�� ה��כר ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָאחד
לי�ראל מכר� לחר�ת. יצא זה הרי � לכ�תי אפ�� ���ב, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָלגר
מר�� דמיו �די �פ� א� לפיכ�, ספק; זה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�ְמ��ד,
מ�ד�. מ�ציאי� אי� � המ��ד מ�ד �ה� לצאת �די ִִִֵָָ�ְְִִֵֵֶַַָָרא���,

.Âאת וכ�פי� ח�רי�; �� יצא לאר�, לח�צה עב�� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָה��כר
מה �מ�ני ה�מי�. ואבד� �חר�ר, גט ל� לכ�ב ה�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹר��
העבד יצא לא לקח�, לא �א�� לב��? ה��קח �א� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקנס�
� לע�� ואפ�� לס�ריה, עב�� וה��כר לאר�. ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלח�צה

לאר�. לח�צה ְְֵֶָָָ�מ�כר

.Ê,לחזר ודע�� י�ראל, �אר� א�ה ���א �בל ��ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�מי ה� א� ספק א�� הרי � ��פח�ת עבדי� ל� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
א� ה�ר�ת, ל� וי� ה�איל לאר�, לח�צה א�ת� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ��כרה

.��� ה��� �הרי ל�, �מכ�רי� ְֲִִֵֵֶֶַָָאינ�

.Áאת א�ד � �� �מכר� לס�ריה, ר�� אחר ��צא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד
��א מנת על ר�� ���צא אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכ�ת�.
אחריו ויצא לחזר, ר�� �עת א� אבל י�ראל. לאר� ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר
ל�חרר�. ה��קח את וכ�פי� לחר�ת, יצא � �� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�מכר�

.Ëלעל�ת ר�� את ��פי� � י�ראל לאר� לעל�ת �אמר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעבד
לצאת האד�� רצה ל��. ��עלה� למי א�ת� �ימ�ר א� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹע��,
ודי� ��רצה. עד עב��, את לה�ציא יכ�ל אינ� � לאר� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלח�צה

��יי�. �יד �האר� ה�ה, ��מ� אפ�� זמ�, �כל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָזה

.È�מחזירי אי� � י�ראל לאר� לאר� מח�צה ��רח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תס�יר "לא נאמר: ועליו לעבד�ת, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹא�ת�
ל� ��כ�ב לר�� וא�מרי� אדניו". מע� אלי� י�צל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹא�ר
יד� ���יג עד �דמיו, ח�ב �טר ל� ויכ�ב �חר�ר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹגט
�י� �ית מפקיעי� � ל�חרר� האד�� רצה לא וא� ל�. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹוי��

ל�. ויל� מעליו, �ע��ד� ְְִֵֵֵֶָָאת

.‡È�ל וה�סי� צדק; �ר ה�א הרי לאר�, ��רח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד
�פל �ה�א מ�ני א�ת�, ���נה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�ת�ב
�קר�� י�ב "ע�� ��אמר: עליו, וצ�ה ה�ר, מ� יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָר�ח
�ברי�. ה�נית א� ז� ��נ��", לא ל�, ���ב �ערי� ְְְִֶֶַַַַַָָָֹ�אחד
לאוי�: ��ל�ה ע�בר ה�ה, ה�ר את �ה��נה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ת�נה", לא "וגר �מ��� עמית�", את אי� ת�נ� "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמ���
�מ� תלחצ��", "לא מ��� ע�בר וכ� ��נ��". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ�מ���

ה�ניה. �עני� ְְְִֵֶַַָָ��ארנ�

.·Èלק�ל� למ�ל רצה ולא סת�, ה��י מ� עבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹה��נה
וא� חד�; ע�ר �ני� �ל ע�� מגל�לי� � העבדי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמצו�ת
התנה וא� לאר�. לח�צה א� לג�יי�, �מ�כר� ח�זר � רצה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹלא
זמ� �ל לק�מ� מ�ר זה הרי � ימ�ל ��א �תח�ה עליו ְְְַַָָ�ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהעבד
עבד וכ� לאר�. לח�צה א� לג�יי� �מ�כר� �ג��ת�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ��רצה
ואי� ל�יס�ת, עצמ� ה�יל �� ואחר עבד�ת, ל�� וטבל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ��ל
א��ת �דיני ולא י�ראל �דיני לא לה�ציא� יכ�ל �ְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹר��
וכ�תב ה��יי�; מ� �מיו ל�ל ל� מ�ר זה הרי � ְִִִֵַָָָֹ�ֲֵֶָָהע�ל�
מ�ד�. �מ�יל �ה�א מ�ני ��יי�, �ל �ער�א�ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מעלה

.‚È�וא �חר�ר; �ט וצרי� לחר�ת, יצא � עב�� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָה�פקיר
�חר�ר. גט ל� ��תב ה��ר� �הפקיר, האד�� ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„È,��ר מ��� נתיא� א� � האס�רי� מ�ית ��רח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
�חר�ר. גט ל� וכ�תב ר��, את וכ�פי� לחר�ת; ְְְְִִֵֵֵֶַָָיצא
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�� וחצי� עבד חצי� זה והרי חצי�, העבד קנה ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמר��ת�,
את מה� אחד ��חרר ��פי� �ני �ל עבד וכ� ְִִֵֵֶֶֶֶָָ�ְְִֵֵֶֶֶח�רי�.
חצי� והרי חצי�; העבד קנה � ��טר �י� �כס� �י� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָחלק�,

ח�רי�. �� וחצי� ְְִֶֶֶֶעבד

�ולד�‰. ח�רי�, �ת א� 'הרי המע�רת: ל�פחת� ְְֲִֵֵֶֶַַָ�ְְְִֵַַָה��תב
� ח�רי�' �� �ולד� �פחה, א� 'הרי ק�מי�. �בריו � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבד'

חצי�. ���חרר �מי ��ה �ל��; אמר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹלא

.Âחר�פה א�פחה שחרר השותפי� חלקו][אחד רצהת א� � ְֲִִָָָָ
זה הרי � �מ�רה אי� א�ת ותע�ה ה��אר, חצי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָל�חרר
�חר�ר�. ��מר ה�ס� �א� �כס�; �י� ��טר �י� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�חרר,

.Êמ�ר ואינ� ה�איל � ח�רי� �� וחצי� עבד �חצי� ָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶמי
א�ת� וע��ה ר��, את ��פי� ח�רי�, �בת ולא ��פחה ְְְְְִִִֶֶַַָֹֹלא
�ברי� ��ה דמיו. �חצי עליו �טר וכ�תב ח�רי�, ��ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
אבל �רב�ה. �ר�ה על מצ�ה �האי� מ�ני �עבד, ְְֲִִֶַָָָ�ְְְֲִִִֵֶֶֶָאמ�רי�?
אחד י�� ר�� את וע�בדת �היא, �מ�ת ��אר � ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָה�פחה
� הפקר מנהג ח�אי� �� נהג� וא� אחד. י�� עצמ� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָואת
דמיה. �חצי �טר עליה וכ�תב ל�חרר�, ר�� את ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��פי�

.Áוהקנה ר�� �עמד ח�רי�, �� וחצי� עבד �חצי� ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָמי
� ל�חרר� �י� �ית א�ת� יכ�� ��א �די קט� לבנ� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹחצי�
ל� וכ�תב א��טר���ס; ל�ט� �י� �ית ְְֲִִִֵֵַַַָָמעמידי�
�חצי ח�ב �טר עליו וכ�תב �חר�ר, �ט ְְְְֲִִֵֵַַַָָָהא��טר���ס
� �ע��עי� עליו ל� וי� �עבד, ה�ט� נסר� וא� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָדמיו.

�ינ�ק[מרחיקי�]מפליגי� �ל ��ע�� �מע�ת, מ��� א�ת� ְְְִִִִֶֶֶַַָ
ה�ע�ת. אצל ְֵֶַָָקר�בה

.Ëמרע למות]�כיב לעב��,[הנוטה נכסיו �ל ��תב ְְְְְִֶַַַָָָָ
עליו יצא �הרי �עבד; ח�זר ואינ� ��כסי�, ח�זר � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועמד

ח�רי�. �� ��ִֵֶ
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את‡. וכ�פי� ח�רי�, �� יצא � לג�יי� עב�� את ְְְִִִֵֶֶֶַַָָה��כר
ל� וכ�תב �דמיו, ע�רה עד ה��יי� מ� ולקנ�ת� לחזר ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹר��
עד אפ�� למכר�, ה��י רצה לא וא� וי�צא. �חר�ר, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹגט
��בי� אי� � זה �קנס יתר. א�ת� מח�בי� אי� � �דמיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָע�רה

ממחי�. �י� �ית א�א ,�� ודני� מת[סמוכי�]א�ת� וא� ְִִֵֶָָ�ְְִִֵ
�ל�חרר�. העבד את להחזיר ה��ר� את ק�נסי� אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה��כר,

על·. שעבוד]לוה זמ�[ידי ל� קבע א� � ה��י מ� עב�� ְְִִַַַַַָָָ
��� �קנה ל�, אחזיר ולא �ל�ני זמ� ה�יע 'א� ל�: ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואמר
'�קנה ל�: אמר וא� מ�ד; לחר�ת יצא זה הרי � זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעבד
��א� א� �ח�ב�, ה��י �בה� לחר�ת. יצא לא ידיו', ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹמע�ה
�עב�� מ�ד� עצמ� �פדה להרג� �ב��� מצרי� האד�� ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעל
�רצ�נ�. ��א מ��� ��לקח מ�ני לחר�ת, יצא לא �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

על‚. א� � מ�ד�ליו א� ה�ל� מעבדי לאחד עב�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר
�היה מ�ני לחר�ת; העבד יצא מה�, מתירא �ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ�י

אחר. �ממ�� לפ�ס� ְְְֵַַָָיכ�ל

מ�„. ח�� מ�לאכ��, ח�� מכר� י��, ל�ל�י� לג�י ְְְְְְִִִִַָָֹמכר�
א� ספק זה הרי � ט�בי� וימי� ה��ת�ת מ� ח�� ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָה�צו�ת,
דמיו �די העבד �פ� א� לפיכ�, נ��חרר; לא א� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנ��חרר
מ�ד�. מ�ציאי� אי� � ה��י מ�ד לחר�ת �ה� ��צא �די ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלר��,

��כר�‰. א� זרה, עב�דה ע�בד לג�י עב�� ה��כר ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָאחד
לי�ראל מכר� לחר�ת. יצא זה הרי � לכ�תי אפ�� ���ב, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָלגר
מר�� דמיו �די �פ� א� לפיכ�, ספק; זה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�ְמ��ד,
מ�ד�. מ�ציאי� אי� � המ��ד מ�ד �ה� לצאת �די ִִִֵָָ�ְְִִֵֵֶַַָָרא���,

.Âאת וכ�פי� ח�רי�; �� יצא לאר�, לח�צה עב�� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָה��כר
מה �מ�ני ה�מי�. ואבד� �חר�ר, גט ל� לכ�ב ה�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹר��
העבד יצא לא לקח�, לא �א�� לב��? ה��קח �א� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקנס�
� לע�� ואפ�� לס�ריה, עב�� וה��כר לאר�. ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלח�צה

לאר�. לח�צה ְְֵֶָָָ�מ�כר

.Ê,לחזר ודע�� י�ראל, �אר� א�ה ���א �בל ��ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�מי ה� א� ספק א�� הרי � ��פח�ת עבדי� ל� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
א� ה�ר�ת, ל� וי� ה�איל לאר�, לח�צה א�ת� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ��כרה

.��� ה��� �הרי ל�, �מכ�רי� ְֲִִֵֵֶֶַָָאינ�

.Áאת א�ד � �� �מכר� לס�ריה, ר�� אחר ��צא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד
��א מנת על ר�� ���צא אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכ�ת�.
אחריו ויצא לחזר, ר�� �עת א� אבל י�ראל. לאר� ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר
ל�חרר�. ה��קח את וכ�פי� לחר�ת, יצא � �� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�מכר�

.Ëלעל�ת ר�� את ��פי� � י�ראל לאר� לעל�ת �אמר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעבד
לצאת האד�� רצה ל��. ��עלה� למי א�ת� �ימ�ר א� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹע��,
ודי� ��רצה. עד עב��, את לה�ציא יכ�ל אינ� � לאר� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלח�צה

��יי�. �יד �האר� ה�ה, ��מ� אפ�� זמ�, �כל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָזה

.È�מחזירי אי� � י�ראל לאר� לאר� מח�צה ��רח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תס�יר "לא נאמר: ועליו לעבד�ת, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹא�ת�
ל� ��כ�ב לר�� וא�מרי� אדניו". מע� אלי� י�צל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹא�ר
יד� ���יג עד �דמיו, ח�ב �טר ל� ויכ�ב �חר�ר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹגט
�י� �ית מפקיעי� � ל�חרר� האד�� רצה לא וא� ל�. ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹוי��

ל�. ויל� מעליו, �ע��ד� ְְִֵֵֵֶָָאת

.‡È�ל וה�סי� צדק; �ר ה�א הרי לאר�, ��רח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד
�פל �ה�א מ�ני א�ת�, ���נה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�ת�ב
�קר�� י�ב "ע�� ��אמר: עליו, וצ�ה ה�ר, מ� יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָר�ח
�ברי�. ה�נית א� ז� ��נ��", לא ל�, ���ב �ערי� ְְְִֶֶַַַַַָָָֹ�אחד
לאוי�: ��ל�ה ע�בר ה�ה, ה�ר את �ה��נה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ת�נה", לא "וגר �מ��� עמית�", את אי� ת�נ� "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמ���
�מ� תלחצ��", "לא מ��� ע�בר וכ� ��נ��". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ�מ���

ה�ניה. �עני� ְְְִֵֶַַָָ��ארנ�

.·Èלק�ל� למ�ל רצה ולא סת�, ה��י מ� עבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹה��נה
וא� חד�; ע�ר �ני� �ל ע�� מגל�לי� � העבדי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמצו�ת
התנה וא� לאר�. לח�צה א� לג�יי�, �מ�כר� ח�זר � רצה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹלא
זמ� �ל לק�מ� מ�ר זה הרי � ימ�ל ��א �תח�ה עליו ְְְַַָָ�ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהעבד
עבד וכ� לאר�. לח�צה א� לג�יי� �מ�כר� �ג��ת�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ��רצה
ואי� ל�יס�ת, עצמ� ה�יל �� ואחר עבד�ת, ל�� וטבל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ��ל
א��ת �דיני ולא י�ראל �דיני לא לה�ציא� יכ�ל �ְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹר��
וכ�תב ה��יי�; מ� �מיו ל�ל ל� מ�ר זה הרי � ְִִִֵַָָָֹ�ֲֵֶָָהע�ל�
מ�ד�. �מ�יל �ה�א מ�ני ��יי�, �ל �ער�א�ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מעלה

.‚È�וא �חר�ר; �ט וצרי� לחר�ת, יצא � עב�� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָה�פקיר
�חר�ר. גט ל� ��תב ה��ר� �הפקיר, האד�� ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„È,��ר מ��� נתיא� א� � האס�רי� מ�ית ��רח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד
�חר�ר. גט ל� וכ�תב ר��, את וכ�פי� לחר�ת; ְְְְִִֵֵֵֶַָָיצא
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.ÂËל� רא���, ר�� מ��� נתיא� א� � ����ה ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעבד
וא� ;��� ה�א והרי ,�� י��ע�ד עבד ל�� א�ת� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַה��דה

ל� נתיא��דה� לא וא� ח�רי�. �� זה הרי ח�רי�, �� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
נ�טל עבד, ל�� א�ת� ה��דה הרי � רא��� ר�� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַמ���
ח�זר ח�רי�, �� ל�� �דה� וא� לר��; וח�זר מר��, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ�די�נ�

כל��. �לא הרא��� ְְְִַָֹלר��

.ÊËהי���יקי ר�� �ע�ה� לגביה]עבד לבעל[שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ח�ב לבעל וכ�פי� מ�חרר. זה הרי � ו�חרר� ְְְִַַָ�ְְְְֲִֵֶח�ב�,
לאחר �� יפ�ע ��א הע�ל�; ���� מ�ני ה�א, �� ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹל�חרר�

א�ה'. 'עב�י ל�: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמ�,

.ÊÈ�פ�י� ר�� ל� �ה�יח א� ח�רי�, �ת ר�� �ה�יא� ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד
�ספר �ס�קי� �ל�ה לקר�ת ר�� ל� �אמר א� ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ�רא��,
ח�ב �אי� ה�ברי� �א�� ���צא וכל ה���ר, �פני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ��רה
ל� לכ�ב ר�� את וכ�פי� לחר�ת, יצא � ח�רי� �� א�א ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�
�מ� העבדי�, את עליו ���פי� נדר נדר א� וכ� �חר�ר. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָגט
לחר�ת; יצא � ל�' 'מ�פר ר��: ל� ואמר �נדרי�, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ��ארנ�
�ע�� ��ה לכ��ת�, ל� ��� �מק�� א�ת� �פה ��א ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ��יו�
�כל עב�� �המ�חרר א�מר, אני מ�א� �ע��ד�. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�הפקיע
עליו ל� נ�אר ��א ���מע� מ�יו דברי� וה�ציא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹל���,
לחזר יכ�ל �אינ� � זה לדבר �ל�� ו��מר �לל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ע��ד
�עדי� �י על א� �חר�ר, �ט ל� לכ�ב א�ת� וכ�פי� ;��ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹ
א� א��טר���ס, �ע�ה� א� מעב��, לוה א� אבל �תב. ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹלא
�בית �ס�קי� �ל�ה קרא א� ר��, �פני �פ�י� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ�ה�יח

לחר�ת. יצא לא � מחה ולא ר��, �פני ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹה�נסת

.ÁÈלא ל�ד�, וא� ��רה; עב�� את לל�ד לאד� ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹואס�ר
לחר�ת. ְֵָָיצא

.ËÈ��ר �פני וטבל העבד וקד� ה��י, מ� עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה��קח
צרי� ר��, �פני ו��א לחר�ת; יצא � ח�רי� �� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹל��

��י�. לתקפ� ר�� צרי� לפיכ� ְְְְִִִֵַַַָָָָלפר�.

.Î,י�� �ינ�ק ��צא א� קט�, �ג�י ��ק� ְְִִֵֶֶַָָָָָָי�ראל
עבד; זה הרי עבד, ל�� �ר; זה הרי � �ר ל�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶוהט�יל�

ח�רי�. �� זה הרי ח�רי�, �� ְֲִִֵֵֶֶֶל��

.‡Î�קנ � �פניו וטבל� ועבדיו �פח�תיו ��דמ� ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָ�ר
ח�רי�. �ני ְְִֵַָעצמ�

ט ּפרק עבדים ¤¤¦¨£§¦הלכֹות

�היא‡. �י על א� � �נענית �פחה על ��א ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָי�ראל
ונקנה ונמ�ר �בר, לכל �נעני עבד ה�לד זה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�פחת�,

העבדי�. ��אר לע�ל�, �� ְְְְֲִִִִַָָָָ�מ����י�

מ�·. א� ���ב, �ר מ� א� מ��ראל, עבד ה��נה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
הא��ת. מ�אר מאחד א� ידינ�, �חת �ב�� �ה�א �ְִֵֵֶֶַַַָָָָָה��י
מ�אר אחד א� ידינ�, �חת �ב�� �ה�א ���ב �ר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכ�
ה�א והרי לעבד, לי�ראל עצמ� את למ�ר ל� י� � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�ָהא��ת
��אמר: �בנ�תיו, �ניו מ�כר וכ� �בר; לכל �נעני ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעבד
ה�ליד� א�ר ע�כ�, א�ר �מ���ח�� ��נ�, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָ"מה�
�בר. לכל �נעני עבד ה�א הרי מא��, אחד וכל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ארצכ�".

הרי‚. � ��נ� �נענית �פחה על ��א הא��ת מ� ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ�ִֶָָאחד
אבל �ארצכ�". ה�ליד� "א�ר ��אמר: �נעני, עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה��

לפי עבד, ה�� אי� � הא��ת מ� אחת על ��א ��נ� ְִֵֵֶֶַ�ִֶֶֶֶַַַָָָעבד
חייס ל� אי� ועבד �ארצכ�", ה�ליד� "א�ר [אי���אמר: ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַ

אליו] .מייחסי�

א�„. וכ� �מכר�, �ביה והביא מלחמה, �ע�ה ��י ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמל�
ע��ה �היא מא�ה ויגנב ��ל� ��רצה מי לכל ִֶָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹהר�ה
��ל �יניו הי� א� וכ� לעצמ�, וימ�ר יביא מלחמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹע��
לא א� וכ� �� �ע�ה מי א� י�כר, ה�ס י�� ��א ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמי
�דיני� ה�לקח ועבד �י�; �יניו הרי � י�כר וכ� �� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיע�ה

�בר. לכל �נעני �עבד ה�א הרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָא��,

.‰�� ל� ואי� ��פ�, קנה לא � לעבד�ת ��י ��נה ְְְֵֶַָָָָֹ��י
הרי לי�ראל, מכר� א� כ�, �י על א� ידיו; מע�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָא�א

לי�ראל. קנ�י ְְִֵָָ��פ�

.Â��אפ עבדי�, ק�נה ואינ� �פח�ת; ק�נה ְְֲֲִִִֵָָָָָָָהא�ה
הח�ד מ�ני לזנות]קט�י�, ז�[שזהו הרי א�ת�, קנת וא� . ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

עבד לקנ�ת א�א אס�רה �אינ� לי, ויראה �אי�. ��פ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקנת
ל�חרר לאד� אס�ר וכ� �למעלה. �מ��ע �ני�, ��ע ��ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
"לעל� ��אמר: �ע�ה, ע�בר � המ�חרר� וכל �נעני; ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעבד
וכ�פי� ��ארנ�, �מ� מ�חרר �חרר�, וא� �עבד�". ְְְְִֵֶַָ�ְְְְֲִִֶַָֹ�ה�
ה�רכי� א�ת� �כל ��ארנ�, �מ� �חר�ר �ט לכ�ב ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹא�ת�
�ל למצוה אפ�� מצוה, לדבר ל�חרר� �מ�ר ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָ�ְֵֶַ��ארנ�.
זה הרי � ה�נסת �בית ע�רה �� הי� ��א �ג�� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�בריה�;
וכ� �זה. ���צא �ל וכ� ה�ני�; �� �מ�לי� עב��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמ�חרר
היא והרי הפקר, מנהג �� נ�הגי� הע� �הי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�פחה
����א �די �מ�חרר�, ר�� את ��פי� � לח�אי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמכ��ל

�זה. ���צא �ל וכ� ה�כ��ל. ְְְִֵֵֶַַָָֹויס�ר

.Ê,'�זנ ואיני ע�י 'ע�ה ה�נעני: לעב�� ל�מר הרב ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָיכ�ל
ה�דקה; מ� ית�רנס א� ה�תחי�, על ל� וי�אל יל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָא�א
�ברי� ��ה ��יניה�. עבדי� להחי�ת מצ�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְְִֵֶָ���ראל
ל�מר לגד�לי� נזקקי� �י� �ית �אי� �עבדיו; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאמ�רי�?
א� יברח� ה� �רא�י, וי�ק� עבדיו יאכיל לא וא� ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹממ�נ�,
אבל אד�. מ�ל יתר עצמ� ממ�� על חס ואד� ְְֲִֵַַָָָָָָָָָָימ�ת�,
ח�ב מל�ג, נכסי �ת�רת א��� ל� �הכניסה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעבדי�
�א� א�ת�; הכניסה �� מנת �על �י�, �בית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�מז�נ�תיה�
�אחרי�ת�. ח�ב אינ� והרי יברח�, א� ימ�ת� � א�ת� יז�� ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹלא

.Á,�� �ה�י� �י על וא� �פר�. �נעני �עבד לעבד ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ�מ�ר
ור�ד� רחמ� אד� ��היה החכמה ודרכי חסיד�ת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�ת
ויאכילה� ל�, יצר ולא עב�� על ע�� יכ�יד ולא ְְְֲִֵֵַַַָֹ�ְְִֶֶַֹצדק,
הי� הרא��ני� חכמי� מ�קה�. �מ�ל מאכל� מ�ל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָוי�קה�
�מק�ימי� א�כלי�, �הי� ותב�יל �ב�יל מ�ל לעבד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָנ�תני�
א�מר: ה�א הרי עצמ�. מז�נ�ת על והעבדי� ה�המ�ת ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָמז��
יד אל �פחה �עיני אד�ניה�, יד אל עבדי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ"�עיני
לעבד�ת �דברי�; ולא ��ד לא יב�ה�, לא וכ� ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹ�בר��".
וכעס, צעקה עליו יר�ה ולא לב��ה. לא ה�ת�ב, ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָֹֹמסר�
�דברי מפר� וכ� טענ�תיו. וי�מע �נחת, ע�� יד�ר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹא�א
עב�י מ��ט אמאס "א� �ה�: �ה���ח ה��בי� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָא��ב
�רח� ויכנ�� ע�ה�, ע�ני ב�ט� הלא ע�די, �רב� ֶֶֶָ�ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹואמתי
���יי� א�א מצ�יה והע��ת האכזר��ת ואי� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד".
י�ראל וה� אבינ�, אברה� �ל זרע� אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהערלי�,
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וצ�� ה��רה ט�בת ה�א �ר�� ה�ד�� לה� ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ�ה��יע
וכ� ה�ל. על ה� רחמני� � צ�יקי� �מ��טי� ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹ�ְ�ח�י�
ה�א �ה�, לה���ת ���נ� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָ�מ��תיו
מרחמי� � המרח� וכל מע�יו". �ל על "ורחמיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָא�מר:

והר��".על ורחמ� רחמי�, ל� "ונת� ��אמר: יו, ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

��י. �עזרת ע�ר, �ני� ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�רי�
�ל�י� מכירה, הלכ�ת וחמ�ה: �בעי� �רקיו, ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָֹ�מני�
הלכ�ת �רקי�; ע�ר �ני� �מ�נה, זכ�ה הלכ�ת ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ�רקי�;
ו��פי�, �ל�חי� הלכ�ת �רקי�; ע�ר אר�עה ִָ�ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ�כני�,

�רקי�. ��עה עבדי�, הלכ�ת �רקי�; ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָע�רה
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הלכ�ת �כיר�ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכ�תיו
ונטע�, ט�ע� הלכ�ת ולוה, מלוה הלכ�ת �פ�ד��, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�אלה

נחל�ת. ְְִָהלכ�ת

zExikU zFkld¦§§¦
מצו�ת ואר�ע ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹי�
�כר; ו��מר �כיר �י� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלא
אחר �כיר �כר יאחר ��א (ג) �י�מ�; �כיר �כר ל�� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(ב)
��א (ה) ;�� �ע��ה המח�ר מ� ה�כיר ��אכל (ד) ֶֶֶָֹ�ְְִִֶַַַַָֹזמ��;
��א (ו) מלאכה; ��עת ��א המח�ר מ� ה�כיר ְְִֶֶַָָָֹֹ�ְִִַַַָֹיאכל
��ר יחס� ��א (ז) �אכל; מה על יתר �יד� ה�כיר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹי�לי�
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר �המה. �אר וכ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָ�די��,

א ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

���ר‡. נאמר� ��מרי� י�אר�עה �יני� ��ל�ה ה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
וה��אל, ח��, ��מר ��מרי�: האר�עה ה� וא�� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלה�;

וה��כר. �כר, ְְֵֵַָָונ��א

��גנב·. ח�� ��מר ��ה�: �יני� �ל�ה ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוא��
ה��ד�� נאנס א� ל�מר צרי� ואי� אבד, א� מ���, ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה��ד��

�ד�ל �[גמור]אנס נ��ת א� �מתה �המה �היתה �ג�� , ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹ
��אמר: �פט�ר, ה��מרי�, �דר� ��מר נ��ע זה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
האלהי�". אל ה�ית �על ונקרב האי�... מ�ית ְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ�ְ"וג�ב
נגנב, א� ה�א�ל, �בר �אבד �י� � ה�ל מ��� ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה��אל
ה�א�לה ה�המה ��תה �ג�� מ�ה, �ד�ל אנס ארע� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�י�
מת א� "ונ��ר ���אל: �ת�ב ��� נ��ת; א� נ��רה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָא�
ה��כר, א� �כר נ��א י���". ��� ע��, אי� �עליו �ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
ה�כ�ר, ה�בר אבד א� נגנב א� לה�: י� אחד �י� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ניה�
ארע� וא� מ��מי�. א�� הרי � �מירת� על �כר ��טל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָא�
נ��רה, א� �מתה, �המה �היתה �ג�� � מ�ה �ד�ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאנס

�פט�רי�, ��אנסה, נ��עי� א�� הרי � נטרפה א� נ��ת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָא�
ה'" �ב�עת � ראה אי� נ��ה, א� נ��ר א� "�מת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹ��אמר:
א�מר: נמצאת לבעליו". י��� � מע�� י�נב �נב "א� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹוג�',
ה�ל, את מ��� � וה��אל ה�ל; על נ��ע � ח�� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ��מר
�כר נ��א ��ת�אר; �מ� מלאכה ��עת ה�תה מ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָח��
על ונ��עי� ה�נבה, ואת האבדה את מ��מי� � ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה��כר
א� �טרפה, �מתה ��ב�יה �ב�רה �ג�� ה�ד�לי� ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָָהאנסי�
�ליסטיס נלקח א� ,��� ��בעה �ספינה ה�בר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�אבד

�ד�לי�. אנסי� מ�אר �א�� ���צא וכל ְְְְֳִִִֵֵַָָָֹ�ְמז��,

ה�איל�,‚. א� ��כר, �י� �ח�� �י� חבר� אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָה�פקיד
ה�עלי� את ה��מר �אל א� � ל� ה��יר החפ�]א� ע�[של ְְִִִִִֵֶַַַָָ

אפ�� מ�ל��; �ט�ר ה��מר הרי � �כר� א� ��ה�, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�בר
�ט�ר, זה הרי � ה��יעה מחמת ואבד ��מר, ��בר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ��ע
�א ה�א, �כיר א� י���; לא ע��, �עליו "א� ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��אמר:
�כר� א� ה�עלי� ���אל אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ��כר�".
�עת ע�� �� ה�עלי� �אי� �י על וא� החפ�, ��טל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�עת
החפ�, נטל א� אבל ��אנס. �עת א� והאבדה, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�נבה
�כר לר��ת� ��א ואחר �ח�ה, ��מר עליו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָונע�ה
��אנס �עת �� ע�מדי� �הי� �י על א� � �אל� א� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�עלי�
ע��, אי� "�עליו ��אמר: מ���, זה הרי ה�מ�ר, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�בר

ע�� היה למד�, ה�מ�עה מ�י י���". אצלו]��� [עבד ְְְִִִֵֵַַַָָָָ
וה�יתה, ה�נבה �עת ע�� �אינ� �י על א� � ה�אלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�עת
ע�� �היה �י על א� � ה�אלה ��עת ע�� היה לא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�ט�ר;
ה��מרי�, ל�אר ה�י� וה�א ח�ב. ה�ב�יה, א� ה�יתה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ�עת
�ט�ר. ��עלי�, ��יעה אפ�� �ט�רי�; ��עלי� ����ֶ�ְְְְֲִִִִִַַָָָָָ

�ס�פ�„. ��אנס �י על א� �תח�ת�, ���ע ��מר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
אפ�� לה�איל; ר�אי ה��אל ואי� ��ת�אר. �מ� ח�ב, �ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
לא � מצוה ע��ה �� ה��רא ��ל ��רה, ספר ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�אל
אפ�� לה��יר; ר�אי ה��כר אי� וכ� לאחר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַי�איל��
א�מר זה �הרי לאחר; י��יר�� לא ��רה, ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹה��יר�
ה��מר עבר אחר'. �יד �קד�ני ��היה רצ�ני 'אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָל�:
ה�ני ה��מר ��מר� עדי� י� א� � �ני ל��מר ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�מסר
י� �הרי הרא���, ה��מר �ט�ר � ונאנס ה��מרי�, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�דר�
הרא��� ה��מר ח�ב � עדי� �� אי� וא� ��אנס. ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדי�
�י� ה�א ויע�ה אחר, ל��מר ��סר מ�ני ל�עלי�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָל���
�מסר ח��, ��מר הרא��� היה אפ�� ה�ני. ה��מר ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָע�

לב י� �הרי ח�ב; � �כר ל�:ל��מר ל�מר החפ� על ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
א� לפיכ�, נאמ�'. אינ� וזה לה�בע, אצלי נאמ� ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'א�ה
ה��מר אצל זה �בר �מיד להפקיד ה�עלי� �ר� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה
ה�א �הרי � מ���� �ט�ר הרא��� ה��מר הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָה�ני,
'ה�אל��, א� אצלי' �הפקד�� ה�בר 'זה ל�עלי�: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�מר

�הפקד�י[אתמול]אמ� זה אצל א�ת� מפקידי� היית� ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
ימעט �יצד �מירת�. ימעט ��א וה�א, אצל�'; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹאני
אצל והפקיד� ��כר, אצל� מפקד �היה �ג�� ְְְְְִִֵֶֶָָָ�ְְִֶָָָ�מירת�?
אצל והפקיד� אצל�, �א�ל �היה א� �ח��, ה�ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�ת�
ה�א ���ע �מירת�, �מעט ה�איל � ��כר ה�ני ְְִִִִֵֵֵַַָָָא�ת�
ה�א �הרי ��עלי�, �כר א� ��אל �י על א� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מ���,

אחר. ��מר ליד מ�ד� ה�מ�ר ה�בר ְִִֵֵַַַַָָָָה�ציא



מט iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

וצ�� ה��רה ט�בת ה�א �ר�� ה�ד�� לה� ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ�ה��יע
וכ� ה�ל. על ה� רחמני� � צ�יקי� �מ��טי� ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹ�ְ�ח�י�
ה�א �ה�, לה���ת ���נ� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָ�מ��תיו
מרחמי� � המרח� וכל מע�יו". �ל על "ורחמיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָא�מר:

והר��".על ורחמ� רחמי�, ל� "ונת� ��אמר: יו, ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

��י. �עזרת ע�ר, �ני� ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�רי�
�ל�י� מכירה, הלכ�ת וחמ�ה: �בעי� �רקיו, ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָֹ�מני�
הלכ�ת �רקי�; ע�ר �ני� �מ�נה, זכ�ה הלכ�ת ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ�רקי�;
ו��פי�, �ל�חי� הלכ�ת �רקי�; ע�ר אר�עה ִָ�ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ�כני�,

�רקי�. ��עה עבדי�, הלכ�ת �רקי�; ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָע�רה
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הלכ�ת �כיר�ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכ�תיו
ונטע�, ט�ע� הלכ�ת ולוה, מלוה הלכ�ת �פ�ד��, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�אלה

נחל�ת. ְְִָהלכ�ת
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מצו�ת ואר�ע ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹי�
�כר; ו��מר �כיר �י� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלא
אחר �כיר �כר יאחר ��א (ג) �י�מ�; �כיר �כר ל�� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(ב)
��א (ה) ;�� �ע��ה המח�ר מ� ה�כיר ��אכל (ד) ֶֶֶָֹ�ְְִִֶַַַַָֹזמ��;
��א (ו) מלאכה; ��עת ��א המח�ר מ� ה�כיר ְְִֶֶַָָָֹֹ�ְִִַַַָֹיאכל
��ר יחס� ��א (ז) �אכל; מה על יתר �יד� ה�כיר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹי�לי�
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר �המה. �אר וכ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָ�די��,
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���ר‡. נאמר� ��מרי� י�אר�עה �יני� ��ל�ה ה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
וה��אל, ח��, ��מר ��מרי�: האר�עה ה� וא�� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלה�;

וה��כר. �כר, ְְֵֵַָָונ��א

��גנב·. ח�� ��מר ��ה�: �יני� �ל�ה ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוא��
ה��ד�� נאנס א� ל�מר צרי� ואי� אבד, א� מ���, ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה��ד��

�ד�ל �[גמור]אנס נ��ת א� �מתה �המה �היתה �ג�� , ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹ
��אמר: �פט�ר, ה��מרי�, �דר� ��מר נ��ע זה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
האלהי�". אל ה�ית �על ונקרב האי�... מ�ית ְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ�ְ"וג�ב
נגנב, א� ה�א�ל, �בר �אבד �י� � ה�ל מ��� ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה��אל
ה�א�לה ה�המה ��תה �ג�� מ�ה, �ד�ל אנס ארע� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�י�
מת א� "ונ��ר ���אל: �ת�ב ��� נ��ת; א� נ��רה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָא�
ה��כר, א� �כר נ��א י���". ��� ע��, אי� �עליו �ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
ה�כ�ר, ה�בר אבד א� נגנב א� לה�: י� אחד �י� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ניה�
ארע� וא� מ��מי�. א�� הרי � �מירת� על �כר ��טל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָא�
נ��רה, א� �מתה, �המה �היתה �ג�� � מ�ה �ד�ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאנס

�פט�רי�, ��אנסה, נ��עי� א�� הרי � נטרפה א� נ��ת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָא�
ה'" �ב�עת � ראה אי� נ��ה, א� נ��ר א� "�מת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹ��אמר:
א�מר: נמצאת לבעליו". י��� � מע�� י�נב �נב "א� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹוג�',
ה�ל, את מ��� � וה��אל ה�ל; על נ��ע � ח�� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ��מר
�כר נ��א ��ת�אר; �מ� מלאכה ��עת ה�תה מ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָח��
על ונ��עי� ה�נבה, ואת האבדה את מ��מי� � ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה��כר
א� �טרפה, �מתה ��ב�יה �ב�רה �ג�� ה�ד�לי� ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָָהאנסי�
�ליסטיס נלקח א� ,��� ��בעה �ספינה ה�בר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�אבד

�ד�לי�. אנסי� מ�אר �א�� ���צא וכל ְְְְֳִִִֵֵַָָָֹ�ְמז��,

ה�איל�,‚. א� ��כר, �י� �ח�� �י� חבר� אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָה�פקיד
ה�עלי� את ה��מר �אל א� � ל� ה��יר החפ�]א� ע�[של ְְִִִִִֵֶַַַָָ

אפ�� מ�ל��; �ט�ר ה��מר הרי � �כר� א� ��ה�, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�בר
�ט�ר, זה הרי � ה��יעה מחמת ואבד ��מר, ��בר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ��ע
�א ה�א, �כיר א� י���; לא ע��, �עליו "א� ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��אמר:
�כר� א� ה�עלי� ���אל אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ��כר�".
�עת ע�� �� ה�עלי� �אי� �י על וא� החפ�, ��טל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�עת
החפ�, נטל א� אבל ��אנס. �עת א� והאבדה, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�נבה
�כר לר��ת� ��א ואחר �ח�ה, ��מר עליו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָונע�ה
��אנס �עת �� ע�מדי� �הי� �י על א� � �אל� א� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�עלי�
ע��, אי� "�עליו ��אמר: מ���, זה הרי ה�מ�ר, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�בר

ע�� היה למד�, ה�מ�עה מ�י י���". אצלו]��� [עבד ְְְִִִֵֵַַַָָָָ
וה�יתה, ה�נבה �עת ע�� �אינ� �י על א� � ה�אלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�עת
ע�� �היה �י על א� � ה�אלה ��עת ע�� היה לא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�ט�ר;
ה��מרי�, ל�אר ה�י� וה�א ח�ב. ה�ב�יה, א� ה�יתה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ�עת
�ט�ר. ��עלי�, ��יעה אפ�� �ט�רי�; ��עלי� ����ֶ�ְְְְֲִִִִִַַָָָָָ

�ס�פ�„. ��אנס �י על א� �תח�ת�, ���ע ��מר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
אפ�� לה�איל; ר�אי ה��אל ואי� ��ת�אר. �מ� ח�ב, �ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
לא � מצוה ע��ה �� ה��רא ��ל ��רה, ספר ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�אל
אפ�� לה��יר; ר�אי ה��כר אי� וכ� לאחר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַי�איל��
א�מר זה �הרי לאחר; י��יר�� לא ��רה, ספר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹה��יר�
ה��מר עבר אחר'. �יד �קד�ני ��היה רצ�ני 'אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָל�:
ה�ני ה��מר ��מר� עדי� י� א� � �ני ל��מר ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�מסר
י� �הרי הרא���, ה��מר �ט�ר � ונאנס ה��מרי�, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�דר�
הרא��� ה��מר ח�ב � עדי� �� אי� וא� ��אנס. ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדי�
�י� ה�א ויע�ה אחר, ל��מר ��סר מ�ני ל�עלי�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָל���
�מסר ח��, ��מר הרא��� היה אפ�� ה�ני. ה��מר ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָע�

לב י� �הרי ח�ב; � �כר ל�:ל��מר ל�מר החפ� על ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
א� לפיכ�, נאמ�'. אינ� וזה לה�בע, אצלי נאמ� ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'א�ה
ה��מר אצל זה �בר �מיד להפקיד ה�עלי� �ר� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה
ה�א �הרי � מ���� �ט�ר הרא��� ה��מר הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָה�ני,
'ה�אל��, א� אצלי' �הפקד�� ה�בר 'זה ל�עלי�: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�מר

�הפקד�י[אתמול]אמ� זה אצל א�ת� מפקידי� היית� ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
ימעט �יצד �מירת�. ימעט ��א וה�א, אצל�'; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹאני
אצל והפקיד� ��כר, אצל� מפקד �היה �ג�� ְְְְְִִֵֶֶָָָ�ְְִֶָָָ�מירת�?
אצל והפקיד� אצל�, �א�ל �היה א� �ח��, ה�ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�ת�
ה�א ���ע �מירת�, �מעט ה�איל � ��כר ה�ני ְְִִִִֵֵֵַַָָָא�ת�
ה�א �הרי ��עלי�, �כר א� ��אל �י על א� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מ���,

אחר. ��מר ליד מ�ד� ה�מ�ר ה�בר ְִִֵֵַַַַָָָָה�ציא
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��מר‰. �� ���טר ראיה ה�ני ה��מר הביא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוא�
�כר ��מר �יצד? �ט�ר. זה הרי � �מירת� �די� ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָרא���
הביא א� � ח�� ל��מר אצל� ה�מ�רה ה�המה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ת�
ה��מר הרי �דר��, ה�המה ��תה עדי� ה�ני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָה��מר

�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר; ְִֵֵֶַָָָֹהרא���

.Âההניה � ��מירת� וה�סי� אחר, ל��מר ��סר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��מר
השני] מחבר�,[תשלומי �רה ה��כר �יצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָל�עלי�.

ה�איל � ה��אל �יד �דר�� �מתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוה�איל�
זה �אי� ל�עלי�; ה�רה �מי יחזר� ��ל, ח�ב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוה��אל
�זה. ���צא �ל וכ� זה. �ל �פרת� סח�רה ע��ה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה��כר
ה�איל � לבעליו אחר �יד ו��ח� ��ד��, �יד� ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיה
ה�עלי� ליד ���יע עד �אחרי�ת� ח�ב הרא��� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָוה��מר
ה�ני, ה��מר מ�ד ה��ד�� �להחזיר לחזר �א א� �ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָֹ

�פר� הרא��� ה��מר החזק וא� בפקדו�מחזיר. [שכפר ְְִִַ�ְְִֵַַַָָ
א�זה] ה�ני, ה��מר מ�ד ה��ד�� להחזיר יכ�ל אינ� �ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ

רא���. �ל �אחרי�ת� ה��ד�� �עדי� �י ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָעל
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אינ�‡. ה��מרי�, �אר�עה ���רה האמ�רי� �יני� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ�ל�ה
"�ס� ��אמר: הדי�ט, ו�ל י�ראל �ל �מ�לטלי� ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָא�א
העבדי� ויצא� ה�רקע�ת, יצא� � �המה" וכל כלי�... ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָא�

��פ� �אי� ה�טר�ת ויצא� לקרקע�ת, עצמ�]�הק�� [ה� ֶ�ְְְְְְֵֶַַָָָָ
ההק���ת יצא� � רעה�" אל אי� י�� "�י ונאמר: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָממ��.
וה�טר�ת העבדי� חכמי�: אמר� מ�א� ��י�. ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָונכסי
נ��ע, אינ� ��ה� ח�� ��מר � וההק���ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוה�רקע�ת

מ�ד� קנ� וא� מ���; אינ� ��כר א� �כר [התחייבוונ��א ְְְִִֵֵֵֵַָָָָ
לשל�] �אחרי�ת�.בקני� ח�ב ,ְֲַַָָָ

�ב�עת·. ההק���ת על ����עי� חכמי�, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָות�נ�
�עי� יזלזל�[שבועה]ה��מרי� ��א �די ��רה, �ל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַ�הק���ת.

.‚� �ה� וכ��צא �עבדי� ה��מר ��ע �א� לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיראה
א�א ��טר�ת וקרקע�ת �עבדי� �ט�ר �אינ� ל���; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָח�ב
היה �א� �ה�; וכ��צא וה�יתה והאבדה ה�נבה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ�י�
י�בע, אבד�, א� ונגנב� ה��לטלי� על ח�� ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ��מר
היה א� וכ� מ�ב�עה; �ט�ר ��טר�ת, וקרקע�ת ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ�בעבדי�
�ט�ר �מ�לטלי�, ואבדה �נבה ����� �כר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ��מר
ה���ע ��ל ל���, ח�ב � ��ע א� אבל �א��. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמ����

ל קרקע, ה��יק �י� �י� הפר� ואי� ה�א, ה��יקמ�יק די� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַ
וכ� לד��. רא�י וכ� ל�ביני�, זה ה�א אמת ודי� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָמ�לטלי�.

�אריס�ת �י� ל��מר, �רמ� �ה��סר ר��תי, [תמורתה�ר� ְְֲִֵֵֵֶַַַַַ
א�יבול] יזמר א� ��ח�ר ע�� והתנה ח��, ��מירת ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֹ�י�
האפר]יא�ק חשבונו]מ���[יפזר �[על ע�ה ולא �פ�ע , ְְִֵֶַַָָָֹ

�ה�פסיד �זה, ���צא �ל וכ� ��די�. �הפסיד �מי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹח�ב,
�ני�. �ל על ח�ב ִִַַַַָָָָ��די�,

הי�„. אפ�� ל�מר, ל�רקע המח�ר �בר לחבר� ְְֲִִַַַָָֹ�ְֲֵֵַַַָָה��סר
ה��מרי�. �די� �קרקע ה� הרי � לה�צר הע�מד�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָענבי�

�עת‰. ח�י� ה�א והרי �דה�, �� ואחר הק��, ְִֵ�ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהפקיד
הק�י�� �� ואחר ח�י�, �ה�איל� א� ה��מר, מ�ד ְְִִִַַָ�ְְִִִֵֶֶַַָ��טל�

�ל � נת��ר �� ואחר �הפקיד, ��י וכ� ה��אל, �יד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָוה�א
וס�פ� �ח�ת� ��היה עד ה��מרי�; �יני �ל �ה� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא��

י�ראל. ונכסי הדי�ט, ְְְְְִִִֵֵֵֶָנכסי

.Âהיה� �י� ה��מרי�, �די� הא�ה ואחד האי� ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאחד
הא�ה. �יד �היה א� א�ה, �ל ה�מ�ר ְִִֶֶַַַָָָָָָָָה�בר

.Êה�ד�ל זה הרי ה�איל�, א� �ד�ל �יד �הפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקט�
נ��ע זה �אי� ר��תי, ה�ר� ל�ט�. ה��מרי� �ב�עת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנ��ע

טענת]�טענת ��אמר[בגלל �די הרי]ה�ט�, 'אי�[ונשאל: ְְֲֵֵֶַַַַָָֹ
�ב�עת �ב�עת� ה��מרי�, ��ל ה�ט�'; טענת על ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָנ��עי�

היא. ִֶָ��א

.Á�חכמי ���נ� ��[קני�]�דר� �לק�ח�ת, מ�יכה ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָ
זה', לי '�מר לחבר�: הא�מר ���מרי�. מ�יכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹ��נ�
'ה�ח ל�: אמר ח��. ��מר זה הרי � לפני' 'ה�ח ל�: ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָואמר
לפני�' ה�ית 'הרי ל�: �אמר א� סת�, 'ה�ח' א� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָלפני�',
ח�ב ואינ� �כר, ��מר ולא ח�� ��מר לא אינ� זה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ�הרי

מחרי� א�א �לל; חר�]�ב�עה ��קח[מטיל מי על ְְֲִִֶֶַַַָָָָ
אחד �זה. ���צא �ל וכ� לבעליו. יחזיר� ולא ,��� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹה��ד��
א� �עדי�, חבר� את ה���יר א� ה��איל א� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַה�פקיד
מ�י זה �ה�דה �יו� לה�: י� אחד �י� � �עדי� ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ��א
�ב�עת נ��ע זה הרי � מ��� ��אל א� ל�, ��מר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעצמ�

מ�� א�מרי� �אי� קבלתה��מרי�; להכחיש שיכל ["מתו�" ְְִִִֵֶַ
לו] נאמי� � מ����.הפקדו� לפטר� א�א מ�ב�עה ְְְְְְִִֵֶַָָָָלפטר�

�וה ה���ר א� ה�פקד, א� ה�א�ל, ה�בר היה ְֶָָ�ְַָ�ֲִַַַָָָָָאפ��
מ� אחד ואי� עליו. נ��ע ה��מר זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ר�טה

�מקצת לה�דיה צרי� .[להשביעו]ה��מרי� ְְְְִִִַָָָָ

.Ëוה��אל מ�ב�עה, �ט�ר להי�ת ח�� ��מר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתנה
��מר על ה��ד�� �על מתנה וכ� מ����, �ט�ר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלהי�ת
��ל ���אל; ��ל ח�בי� להי�ת ו��כר �כר נ��א א� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹח��
קני�, צרי� ואי� ק��; ממ��, �ל ��ב�ע�ת א� �ממ�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ�נאי

עדי�. ְִֵֹולא

.È�� היה 'לא א�מר: וה��מר �נאי, �� �היה זה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטע�
�מגל�ל ה��מרי�, �ב�עת נ��ע � ��א[מכליל]�נאי' �� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

�נאי. �� ְַָָָהיה

.‡Èא�א ל� אמר�י 'לא א�מר: וזה אצל�, �הפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹטע�
ה�ת נ��ע � ��מר' ל� נע�יתי ולא לפני�, [מדרבנ�]ה�ח ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

יד, �� �לח ��א ��ב�עת� וכ�לל ז�; �דר� א�א ק�ל� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ��א
ל���. ח�ב ��היה ל� ��ר� �גר� ולא ��די�, א�ד� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹולא

.·Èהפקד�י' א� 'ה��ר�י�' א� 'ה�אל�י�' א�מר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה
�� �אמר: א� מע�ל�', �ברי� הי� 'לא א�מר: וה�ה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאצל�',
נ�ארה ולא ה�מירה ונס��קה ל� החזר�י אבל ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹהיה,
��ה ונפטר. ה�ת, נ��ע ה�ת�ע הרי � �ביעה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ינינ�
הפקיד א� אבל �טר. �� היה ���א אמ�רי�? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹ�ברי�
ל�' 'החזר�י ל�: ואמר ��טר, ה�איל א� ה��יר א� ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָאצל�

חפ� �נקיטת נ��ע ה��מר הרי כשבועה� [קדוש, ְְֲִִִֵֵֵֶַַָ
א�מדאורייתא] 'נגנב' ח�� ��מר ל�מר ��כ�ל ����� ;ְִִִֵֶֶַַָָ

ל�מר נאמ� � מלאכה' ��עת 'מתה וה��אל ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָ'אבד',
ה��רה מ� נ��ע ��אנס, טע� �א� �כ�� ל�'; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ'החזר�י
��רה, �ל �עי� י�בע 'החזר�י', טע� א� �� � חפ� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�נקיטת

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אמ�רי�? �ברי� ��ה ה��בע. �יד �טר �� וי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָה�איל
א�ת� נצרי� ולא 'נאנס�', ול�מר לטע� יכ�ל ה��מר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��היה
על ראיה להביא ח�ב היה א� אבל טענת�. על ראיה ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָָלהביא
א�א 'החזר�י', ל�מר נאמ� אינ� � ��ת�אר �מ� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטענת�,
אי� וי���. ל�, החזיר ��א חפ� �נקיטת ה�טר �על ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹי�בע
�נקיטת וי�בע וכ� �� ל�מר ��כ�ל מ��� ����ע מי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָל�
�ל �אר אבל �טר. עליו ��� �לבד ה��מר זה א�א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחפ�,
ה�ת. א�א נ��עי� אינ� ל�מר, ��כ�ל מ��� �די� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה���עי�

ג ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

.‡� �מתה �ב�רה �ג�� �ד�ל, אנס ��אנס ��ע� ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��מר
א�ת� מצריכי� � �� מצ�יי� �העדי� �מק�� נאנס ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָא�

וא�[עדי�]ראיה מ�ב�עה. א� וי�טר ��אנס, טענת� על ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
�היה ה' �ב�עת ראה, "אי� ��אמר: י���, � הביא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹלא
�� אי� ראיה, להביא �אפ�ר �מק�� הא �ניה�"; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ�י�
��אנס טע� א� אבל י���. א� ראיה, יביא א�א ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ב�עה,
א�ת� מצריכי� אי� � �� מצ�יי� העדי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�מק��
עדי� הביא וא� וי�טר. ��אנס י�בע א�א ראיה, ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהביא
�אחד מע�ה ה�ב�עה. מ� א� נפטר ��ע, ��א ��ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מח�זה. �ל ���ק ו��ר� ��כר�, יי� �ל חבית ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�העביר
�� ����רה ��ענ� זה '��ק ואמר�: חכמי� לפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�בא�
��ע� ��א ראיה �ביא א� ;�� מצ�יי� אד� �ני � ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹהחבית
�זה. ���צא �ל וכ� �מיה'. ���� א� ונפל�, נתקל� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹא�א

�י�·. � ונ��רה ��כר, למק�� מ�ק�� חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָה�עביר
ה�בירה והרי �ד�ל, אנס זה �אי� ;����� ה�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��רה
��היה חכמי�, ��נ� אבל �ה�. ח�ב �ה�א ואבדה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�גנבה
אי� י���, א�מר א�ה �א� � �� ��ע ��א �ב�עה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹח�ב
החבית �בירת ע�� לפיכ� לחבר�; חבית ��עביר אד� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָל�

��בירת� ה�המה שפטור]�מיתת ��נ�[כדרכה, וע�ד . ְְְְְִִִֵַַָָָ
מ��מי� � ונ��רה �מ�ט, �ני� א�ת� נ�א� �א� זה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ�דבר
לג�י וקל אחד לג�י �ד�ל זה �מ�א�י ה�איל �מיה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחצי

אנס ואינ� �אנס ה�א הרי ביניי�]�ני�, �מ��מי�[מצב , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹ
נ��ר .�� ��ע� ��א עדי� י� א� �אי�מחצה, �מק�� ה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

�מ��מי� �פ�יעה, ��ר�ה ��א נ��עי� � מצ�יי� ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֹהעדי�
מ�א�י א�א להעביר, אחד לכל היה לא �הרי �מיה; ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחצי
�האחד למד, א�ה מ�א� עצמ�. �פני להעביר� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��כ�ל
� להעביר� ה��לי� �ל �ר� �אי� �ד�לה חבית ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�העביר

ה�ל. מ��� מ�ד�, נ��רה וא� ���ע; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ�ה�א

ל���,‚. ונתח�ב לחנוני, יי� �ל חבית ���ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��ל
�ל�ה ה�מי� �ב�אר אר�עה, ה��ק �י�� �וה ה�א ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהרי
א� יי� �ל חבית להחזיר ח�בי� ה��ק, �י�� החזיר� א� �ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָ
�י�� למ�ר יי� ל� היה ��א וה�א אר�עה; ל� ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹי��מ�
החזיר� �ל�ה. ל� מחזירי� יי�, ל� היה א� אבל ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹה��ק;
זמ� �כל ל� �מנ�י� �ל�ה. ל� מחזירי� ה�מי�, ��אר ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָֹל�

השוק] ביו� ה�קב[א� �פג� �מכירת�, ט�רח �היה טרח ,ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� החבית; נ�קב ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�היה

אחד„. זאב היה א� � מ��� וטרפ� זאבי� ��א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָר�עה
�ני הי� וא� זאבי�; מ�לחת ��עת אפ�� אנס, זה אי� �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

�א� אפ�� אנס, אינ� � �לבי� �ני אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבי�,
אחד לסטיס אנס. זה הרי �ני�, על יתר הי� ר�ח�ת; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמ��י
לסטיס ל� �בא מז��, הר�עה היה ואפ�� אנס. זה הרי ְִִָָ�ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ�ְמז��,
נפ�� מ�סר הר�עה �אי� אנס, זה הרי � מז�� ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�ְֶָאחד
א�� הרי וה�ח�, וה�ר�לס וה�מר וה�ב הארי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ�לסטיס.
ה�ליכ� א� אבל מאליה�; ��א� �זמ� אימתי? ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנסי�.
ל���. וח�ב אנסי�, א�� אי� � ולסטי� ח��ת �ד�די ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָלמק��

�להרא�ת�‰. �� להת�ר�ת והתחיל ��ב, ��צא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָר�עה
וכ� �ל�ני, �מק�� אנ� 'הרי ל�: ואמר מ���, מתירא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�אינ�
א�ת� �בא לנ�', י� מלחמה �לי וכ� וכ� אנחנ�, ר�עי� ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָוכ�
�אחד ח�ב; הר�עה הרי � מה� ולקח ונ�ח� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�סטיס
א� ולסטי�, ח�ה �ד�די למק�� ה�המה את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה��לי�

ה�המה. למק�� �הת�ר�ת� ה�סטי� את ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָה�ביא

.Â�ל �היה ה�ב�יה[אפשרות]ר�עה א� ה�רפה לה�יל ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ולא אחרי� ר�עי� קרא ולא �במקל�ת, אחרי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָֹֹ�ר�עי�
ואחד ח�� ��מר אחד ח�ב, זה הרי � לה�יל מקל�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהביא
מקל�ת �מביא ר�עי� ק�רא ח�� ���מר א�א �כר; ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ��מר
ל��ר ח�ב �כר ��מר אבל �ט�ר. � מצא לא וא� ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֹ�ח��,
וח�זר לה�יל; �די ה�המה �מי �די עד וה�קל�ת, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהר�עי�
ל� והיה ,�� ע�ה לא וא� ה�ית. מ�על �כר� ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹול�קח

וח�ב. ���ע, זה הרי � �כר ולא ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹל��ר

.Ê,נ��ע � ��כר' ר�עי� ידי על '�ה�ל�י ��ע� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָר�עה
�מיה�; �די עד א�א לטע�, יכ�ל �אינ� ��ע�; מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונ�טל
�ל �די� חפ�, �נקיטת וי�בע 'נטרפה', ל�מר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכ�ל

ונ�טלי�. ְְְִִִַָה���עי�

.Á�ר�� �עת �י� לעיר, �בא עדר�, �ה�יח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָר�עה
לה�נס הר�עי� �ר� �אי� �עת �י� לעיר, לה�נס ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָהר�עי�
א�� א�מרי�, אי� � ודרס ארי וטרפ�, זאבי� �בא� ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָלעיר,
לה�יל, יכ�ל א� א�ת�: א�מדי� א�א מ�יל; היה �� ְְִִִִֶַַָָָָָָָהיה
וא� �ט�ר; לאו, וא� ח�ב; � �מקל�ת ר�עי� ידי על ְְְְֲִִִִֵַַַָָָאפ��

ל���. ח�ב יד�ע, ה�בר ְֵֵַַַַָָָָאי�

.Ëדר� ה�המה �ט�ר.מתה והר�עה אנס, זה הרי � �� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אותה]ס�פ� �קפ��[עינה אנס. אינ� � ומתה אותו], [תקפה ְְִֵֵֶַָָָָֹ

העל� אנס. זה הרי � ונפלה �תקפ�� צ�קי�, לרא�י ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹועלתה
ולא למנע�, יכ�ל וה�א מאליה, �עלתה א� צ�קי�, ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלרא�י
� נ��רה א� �מתה ונפלה ��קפ��, �י על א� � ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָמנע�
ר�עה וכ� ח�ב. � �אנס וס�פ� �פ�יעה ��ח�ת� ��ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹח�ב;
לחבר��, מה� אחת ודחפה ה��ר, על ה�המ�ת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�העביר

ל��לת ל�[זרימת]ונפלה היה �הרי ח�ב, זה הרי � ה�הר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
א�א �כר, נ�טל ה��מר �אי� אחת; אחת ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהעביר�
�אחת, והעביר� ��ח�ה, �פ�ע וה�איל מע�ה, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָ�ְְִִָל�מירה
ח�ב. ה�א הרי ה�פילה, �עת ���� ��אנס �י על ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָא�

.È�אי� �ט�ר, � �דר�� �� �מתה לאג� ויצאת ,�� ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָ��ע
�כדר�� ה�איל זה; אנס לידי ��ב�א ל� �רמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאת�
��ב �נב� א� אבל �אג�. �י מה ��מר, �בית �י מה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמתה,
א� ח�ב, ה��מר הרי � ה��ב �בית �דר�� �מתה ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמהאג�,
אב�דה היא הרי מתה, לא �אפ�� ח��; ��מר �ה�א �י ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעל
�זה. ���צא �ל וכ� לה�נב. ל� �רמה ויציאת� ה��ב, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ�יד
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אמ�רי�? �ברי� ��ה ה��בע. �יד �טר �� וי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָה�איל
א�ת� נצרי� ולא 'נאנס�', ול�מר לטע� יכ�ל ה��מר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��היה
על ראיה להביא ח�ב היה א� אבל טענת�. על ראיה ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָָלהביא
א�א 'החזר�י', ל�מר נאמ� אינ� � ��ת�אר �מ� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטענת�,
אי� וי���. ל�, החזיר ��א חפ� �נקיטת ה�טר �על ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹי�בע
�נקיטת וי�בע וכ� �� ל�מר ��כ�ל מ��� ����ע מי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָל�
�ל �אר אבל �טר. עליו ��� �לבד ה��מר זה א�א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחפ�,
ה�ת. א�א נ��עי� אינ� ל�מר, ��כ�ל מ��� �די� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה���עי�

ג ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

.‡� �מתה �ב�רה �ג�� �ד�ל, אנס ��אנס ��ע� ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��מר
א�ת� מצריכי� � �� מצ�יי� �העדי� �מק�� נאנס ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָא�

וא�[עדי�]ראיה מ�ב�עה. א� וי�טר ��אנס, טענת� על ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
�היה ה' �ב�עת ראה, "אי� ��אמר: י���, � הביא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹלא
�� אי� ראיה, להביא �אפ�ר �מק�� הא �ניה�"; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ�י�
��אנס טע� א� אבל י���. א� ראיה, יביא א�א ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ב�עה,
א�ת� מצריכי� אי� � �� מצ�יי� העדי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�מק��
עדי� הביא וא� וי�טר. ��אנס י�בע א�א ראיה, ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהביא
�אחד מע�ה ה�ב�עה. מ� א� נפטר ��ע, ��א ��ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מח�זה. �ל ���ק ו��ר� ��כר�, יי� �ל חבית ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�העביר
�� ����רה ��ענ� זה '��ק ואמר�: חכמי� לפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�בא�
��ע� ��א ראיה �ביא א� ;�� מצ�יי� אד� �ני � ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹהחבית
�זה. ���צא �ל וכ� �מיה'. ���� א� ונפל�, נתקל� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹא�א

�י�·. � ונ��רה ��כר, למק�� מ�ק�� חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָה�עביר
ה�בירה והרי �ד�ל, אנס זה �אי� ;����� ה�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��רה
��היה חכמי�, ��נ� אבל �ה�. ח�ב �ה�א ואבדה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�גנבה
אי� י���, א�מר א�ה �א� � �� ��ע ��א �ב�עה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹח�ב
החבית �בירת ע�� לפיכ� לחבר�; חבית ��עביר אד� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָל�

��בירת� ה�המה שפטור]�מיתת ��נ�[כדרכה, וע�ד . ְְְְְִִִֵַַָָָ
מ��מי� � ונ��רה �מ�ט, �ני� א�ת� נ�א� �א� זה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ�דבר
לג�י וקל אחד לג�י �ד�ל זה �מ�א�י ה�איל �מיה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחצי

אנס ואינ� �אנס ה�א הרי ביניי�]�ני�, �מ��מי�[מצב , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹ
נ��ר .�� ��ע� ��א עדי� י� א� �אי�מחצה, �מק�� ה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

�מ��מי� �פ�יעה, ��ר�ה ��א נ��עי� � מצ�יי� ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֹהעדי�
מ�א�י א�א להעביר, אחד לכל היה לא �הרי �מיה; ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחצי
�האחד למד, א�ה מ�א� עצמ�. �פני להעביר� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��כ�ל
� להעביר� ה��לי� �ל �ר� �אי� �ד�לה חבית ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�העביר

ה�ל. מ��� מ�ד�, נ��רה וא� ���ע; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ�ה�א

ל���,‚. ונתח�ב לחנוני, יי� �ל חבית ���ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��ל
�ל�ה ה�מי� �ב�אר אר�עה, ה��ק �י�� �וה ה�א ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהרי
א� יי� �ל חבית להחזיר ח�בי� ה��ק, �י�� החזיר� א� �ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָ
�י�� למ�ר יי� ל� היה ��א וה�א אר�עה; ל� ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹי��מ�
החזיר� �ל�ה. ל� מחזירי� יי�, ל� היה א� אבל ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹה��ק;
זמ� �כל ל� �מנ�י� �ל�ה. ל� מחזירי� ה�מי�, ��אר ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָֹל�

השוק] ביו� ה�קב[א� �פג� �מכירת�, ט�רח �היה טרח ,ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� החבית; נ�קב ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�היה

אחד„. זאב היה א� � מ��� וטרפ� זאבי� ��א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָר�עה
�ני הי� וא� זאבי�; מ�לחת ��עת אפ�� אנס, זה אי� �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

�א� אפ�� אנס, אינ� � �לבי� �ני אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבי�,
אחד לסטיס אנס. זה הרי �ני�, על יתר הי� ר�ח�ת; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמ��י
לסטיס ל� �בא מז��, הר�עה היה ואפ�� אנס. זה הרי ְִִָָ�ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ�ְמז��,
נפ�� מ�סר הר�עה �אי� אנס, זה הרי � מז�� ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�ְֶָאחד
א�� הרי וה�ח�, וה�ר�לס וה�מר וה�ב הארי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ�לסטיס.
ה�ליכ� א� אבל מאליה�; ��א� �זמ� אימתי? ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנסי�.
ל���. וח�ב אנסי�, א�� אי� � ולסטי� ח��ת �ד�די ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָלמק��

�להרא�ת�‰. �� להת�ר�ת והתחיל ��ב, ��צא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָר�עה
וכ� �ל�ני, �מק�� אנ� 'הרי ל�: ואמר מ���, מתירא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�אינ�
א�ת� �בא לנ�', י� מלחמה �לי וכ� וכ� אנחנ�, ר�עי� ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָוכ�
�אחד ח�ב; הר�עה הרי � מה� ולקח ונ�ח� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�סטיס
א� ולסטי�, ח�ה �ד�די למק�� ה�המה את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה��לי�

ה�המה. למק�� �הת�ר�ת� ה�סטי� את ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָה�ביא

.Â�ל �היה ה�ב�יה[אפשרות]ר�עה א� ה�רפה לה�יל ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ולא אחרי� ר�עי� קרא ולא �במקל�ת, אחרי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָֹֹ�ר�עי�
ואחד ח�� ��מר אחד ח�ב, זה הרי � לה�יל מקל�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהביא
מקל�ת �מביא ר�עי� ק�רא ח�� ���מר א�א �כר; ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ��מר
ל��ר ח�ב �כר ��מר אבל �ט�ר. � מצא לא וא� ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֹ�ח��,
וח�זר לה�יל; �די ה�המה �מי �די עד וה�קל�ת, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהר�עי�
ל� והיה ,�� ע�ה לא וא� ה�ית. מ�על �כר� ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹול�קח

וח�ב. ���ע, זה הרי � �כר ולא ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹל��ר

.Ê,נ��ע � ��כר' ר�עי� ידי על '�ה�ל�י ��ע� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָר�עה
�מיה�; �די עד א�א לטע�, יכ�ל �אינ� ��ע�; מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונ�טל
�ל �די� חפ�, �נקיטת וי�בע 'נטרפה', ל�מר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכ�ל

ונ�טלי�. ְְְִִִַָה���עי�

.Á�ר�� �עת �י� לעיר, �בא עדר�, �ה�יח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָר�עה
לה�נס הר�עי� �ר� �אי� �עת �י� לעיר, לה�נס ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָהר�עי�
א�� א�מרי�, אי� � ודרס ארי וטרפ�, זאבי� �בא� ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָלעיר,
לה�יל, יכ�ל א� א�ת�: א�מדי� א�א מ�יל; היה �� ְְִִִִֶַַָָָָָָָהיה
וא� �ט�ר; לאו, וא� ח�ב; � �מקל�ת ר�עי� ידי על ְְְְֲִִִִֵַַַָָָאפ��

ל���. ח�ב יד�ע, ה�בר ְֵֵַַַַָָָָאי�

.Ëדר� ה�המה �ט�ר.מתה והר�עה אנס, זה הרי � �� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אותה]ס�פ� �קפ��[עינה אנס. אינ� � ומתה אותו], [תקפה ְְִֵֵֶַָָָָֹ

העל� אנס. זה הרי � ונפלה �תקפ�� צ�קי�, לרא�י ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹועלתה
ולא למנע�, יכ�ל וה�א מאליה, �עלתה א� צ�קי�, ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלרא�י
� נ��רה א� �מתה ונפלה ��קפ��, �י על א� � ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָמנע�
ר�עה וכ� ח�ב. � �אנס וס�פ� �פ�יעה ��ח�ת� ��ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹח�ב;
לחבר��, מה� אחת ודחפה ה��ר, על ה�המ�ת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�העביר

ל��לת ל�[זרימת]ונפלה היה �הרי ח�ב, זה הרי � ה�הר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
א�א �כר, נ�טל ה��מר �אי� אחת; אחת ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהעביר�
�אחת, והעביר� ��ח�ה, �פ�ע וה�איל מע�ה, ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָ�ְְִִָל�מירה
ח�ב. ה�א הרי ה�פילה, �עת ���� ��אנס �י על ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָא�

.È�אי� �ט�ר, � �דר�� �� �מתה לאג� ויצאת ,�� ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָ��ע
�כדר�� ה�איל זה; אנס לידי ��ב�א ל� �רמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאת�
��ב �נב� א� אבל �אג�. �י מה ��מר, �בית �י מה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמתה,
א� ח�ב, ה��מר הרי � ה��ב �בית �דר�� �מתה ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמהאג�,
אב�דה היא הרי מתה, לא �אפ�� ח��; ��מר �ה�א �י ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעל
�זה. ���צא �ל וכ� לה�נב. ל� �רמה ויציאת� ה��ב, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ�יד
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קודש שבת

ד ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

.‡� ��קעה וה�ליכ� �הר, לה�ליכ� החמ�ר את ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָה��כר
ה�עלי�. �עת על �עבר �י על א� �ט�ר, � החלקה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָ�ִא�
�הר וה�ליכ� ��קעה, לה�ליכ� �כר� ח�ב. ה�ח�ה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָוא�
וא� ה�קעה. מ� יתר �הר �ה��ל�ת ח�ב, � החלקה א� �ִ�ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
מ�ני ההר, מ� יתר ��קעה �חמימ�ת �ט�ר, � ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָה�ח�ה
מחמת ה�ח�ה וא� ההרי�; �רא�י �� ��נ�בת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהר�ח

את[העליה]ה�עלה ה��כר וכ� �זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. , ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
וה�א ה�נק�, ו�בר ��קעה, וחר� �הר, לחר� ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָֹה�רה
ה�רה, �על ודי� �ט�ר; ה��כר הרי � �� �ח�ר� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�לי
ה�עלי�, �עת על ��ה לא א� וכ� �חר��. הא�ני� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ִָע�
לחר� �כר� הא�ני�. ע� ה�רה, �על �י� � ה�נק� ְֲִַָָָֹ�ְְְִִִַַַַַַַָָָונ��ר
ודינ� ח�ב; ה��כר � ה�נק� ונ��ר �הר, וחר� ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ��קעה,

הא�ני�. ע� ��כר, ִָ�ִֵֶָ�ל

מ��מי�.·. חרי�ה? �עת ���ר� הא�ני� �י� ה�א ְְְְֲִִִִֵֶַָָ�ִַָ�מה
ה�לי את הא�חז זה מ���? �עת[המחרישה]מי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

�ניה� � מעל�ת מעל�ת ה�דה היתה וא� ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהחרי�ה;
��למד א�ת� ה�נהיג ה�נק�, �דמי ההנהגה]ח�בי� ,[מקל ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

ה�לי. את ְְִֵֶַָוהא�חז

�ט�ר.‚. � והחלקה �תב�אה וד� �קטנית, לד�� ְְָָ�ְְְְְְִִִָָָָָ�כר�
מע�ה מחלקת. �ה�טנית ח�ב, � �קטנית וד� ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�תב�אה,
�דר� �� �ל� 'לא ל�: ואמר לחבר�, חמ�ר �ה��יר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�אחד
�� �אי� נר� �דר� א�א ,�� מצ�יי� �ה�י� �ק�ד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנהר
�� הי� ולא החמ�ר, �מת �ק�ד, נהר �דר� הל� ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי�';
אמר: מעצמ� ה�א א�א הל�, �ר� �איז� ��עידי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעדי�
מת', עצמ� �מחמת מי�, �� הי� ולא הלכ�י, �ק�ד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹ'�נהר
�ה�י� מעידי� עדי� �� וי� ה�איל חכמי�: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָואמר�
�עת על ��ה �הרי ל���, ח�ב � �ק�ד �נהר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמצ�יי�
עדי�. ��� �מק�� ל��ר' �י 'מה א�מרי� ואי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָה�עלי�;

�ל„. ליטרי� מאתי� עליה להביא ה�המה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��כר
ח�ב; � �מתה �ע�רי� �ל ליטרי� מאתי� והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָח�י�,
וכ� נפח. לה� י� וה�ע�רי� ל��א�י, ק�ה �ה�פח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמ�ני
�ב�. �מ�קל� והביא �ב�אה, עליה להביא �כר� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָא�
�מ�קל� והביא �ע�רי�, עליה להביא �כר� א� ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָָאבל

�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. � �מתה ְִִֵֵֵֶַָָָֹח�י�

עליה‰. יר�יב לא אי�, עליה לר�ב ה�המה את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�כר
אי�; עליה מר�יב א�ה, עליה לר�ב �כר� ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹא�ה.
ואפ�� �ד�לה, �י� קט�ה �י� א�ה, �ל עליה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�מר�יב

מניקה. �היא ְִִֶֶֶָ�ְמע�רת

.Âיד�ע מ�קל עליה ל�את ה�המה את ,[מסויי�]ה��כר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�ע�ר על מ�ל�י� חלק ה�סי� א� � מ�א� על ְְִִִִִִֵֶַַַַָֹוה�סי�
נ�ת� אבל �ט�ר, � מ�א� �ח�ת ח�ב; � �מתה ע�� ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ��סק

א�א[נשיאת]�כר נ��א אינ� סת�, �כר ה��ספת. ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
חלק ה�סי� וא� �המה. לא�ת� ��דינה ה�ד�ע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ���קל
�ל�י� עליה וטע� �ל�י� ל�את ��ר�� �ג�� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹמ�ל�י�,

�� �ה�סי� ספינה וכ� ח�ב. � נ��רה א� �מתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָואחד,
�מיה. ל��� ח�ב � וטבעה מ�א�, על מ�ל�י� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד

.Ê���אחד,[השוכרו]�ה�סי�[סבל]ה קב מ�א� על ִֶֶַַַַַָָָ
�עת, �� �ה�א �י על �א� �נזקיו; ח�ב � זה �מ�א ְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�ְוה�ק
מחמת ��א ל��, על עלה ה��א, �כבד מר�י� ה�א ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

ה�בד. זה ה�א ְֶֶַָֹחלי�

.Áעליה לה�יח ל� י� � עליה לר�ב החמ�ר את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה��כר
�ר� �אי� לפי ה�ר�, א�ת� �ל �מז�נ�תיו �לגינ� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ�ס�ת�
זה, על יתר מז�נ�ת; לקנ�ת �מל�� מל�� �כל לחזר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹה��כר
לה�יח החמ�ר לבעל י� וכ� עליו. מע�ב החמ�ר �על ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָהרי
זה, על יתר ה���; א�ת� �ל �מז�נ�ת ותב�, �ע�רי� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָעליה
מל�� �כל לקנ�ת ל� �אפ�ר מ�ני עליו, מע�ב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָה��כר
עליה מ�יח � יקנה מאי� מצ�י �� אי� א� לפיכ�, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�מל��.
ה�ברי� א�� וכל ה�ר�. �ל �ל �המ�� �מז�נ�ת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָמז�נ�תיו
�מק�� אבל יד�ע; מנהג �� �אי� �מק�� סת�, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ���כר

ה�נהג. לפי ה�ל מנהג, ���ְְְִִִֵֶַַָָֹ
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נלקחה‡. א� נ���ת, א� וחלתה ה�המה, את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָה��כר
נלקחה א� � לחזר ס�פ� �אי� �י על א� � ה�ל� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעב�דת

הליכת� שבדר�]�ר� אלו על היה המל� ה���יר[צו הרי , ְֲֲִִֵֶֶַַָָ
�כר� ל� ל�� וח�ב לפני�'; ��� 'הרי ל��כר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָא�מר
עליה ל�את ���כר� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ�מ�ל�.
�כר� א� אבל הק�דה. �לא לה�ליכ� �אפ�ר ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמ�א�י
� �ה� וכ��צא זכ�כית �לי עליה ל�את א� עליה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלר�ב
� העמיד לא וא� חמ�ר; �כר א� חמ�ר, ל� להעמיד ְְֱֲֲֲִִִִֶַַַָָֹח�ב

.�� �הל� מה �כר על ע�� ויח�ב ה�כר, ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָיחזיר

�י�·. ל�את ��כר� �י� נ��רה, א� ה�המה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה
מ��יר 'אני סת� 'חמ�ר' ל�: אמר א� � לר�ב ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹ��כר�
לא וא� מק��; מ�ל אחר חמ�ר ל� להעמיד ח�ב ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹל�',

ה�המה למ�ר ל��כר י� � ��ו[המתה]העמיד ל�ח ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
�דמיה אי� א� �דמיה �המה ��כר א� אחרת, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�המה
אני זה 'חמ�ר ל�: אמר .�� ��סק ל�ק�� ���יע עד ֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָל�ח,
�מתה זכ�כית, לכלי א� עליה, לר�ב �כר� א� � ל�' ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ��כר
וא� י�ח. אחרת, �המה ל�ח �דמיה י� א� � ה�ר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�חצי
���יע עד ,��� �דמי אפ�� ��כר ל�ח, �דמיה ִֶַַַָ�ְְֲִִִֵֵֵֶַָָאי�
ל��ר ולא ל�ח לא ��מי� אי� וא� ע��. ��סק ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹל�ק��
�רעמת א�א עליו ל� ואי� ה�ר�, חצי �ל �כר� ל� נ�ת� �ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

�מת[כעס] זה', 'חמ�ר ל� ואמר ה�איל � למ�א �כר� .ְְְֲִֵֶַַָָָָ
ל� נ�ת� א�א אחר, ל� להעמיד ח�ב אינ� ה�ר�, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�חצי

ל� �מ�יח ה�ר� חצי �ל נבלת�.[לבעלי�]�כר� ְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

אמר‚. א� � ה�ר� �חצי ל� וטבעה ה�פינה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה��כר
�� לה�לי� ה��כר ��כר� ל�', מ��יר אני ז� 'ספינה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָל�:
ה�כר; �ל יחזיר ה�כר, ל� ��ת� �י על א� � סת� ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָיי�
��כר�י, עצמ� ה�פינה לי 'הבא ל�: א�מר זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�הרי
מק�� מ�ל יי� אביא ואני ז�, �ספינה י� �ד�לה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�הק�דה
ל�', מ��יר 'אני סת� 'ספינה' ל�: אמר .'�� ְְְְְֲִִִִַַָָָָוא�לי�
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נת� ��א �י על א� � זה יי� �� לה�לי� ה��כר ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ��כר�
א�מר �הרי ה�כיר�ת; �ל ל� ל�� ח�ב �ל��, ה�כר מ� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָל�
מק�� מ�ל ספינה אביא ואני עצמ�, ה�י� לי 'הבא ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָל�:

ל� לנ��ת צרי� אבל מהתשלו�]וא�ליכ�'. �די[להפחית ְְְֲִִֵַָָ
�ה�לכת ה���ל ��מה �אינ� ה�ר�, חצי �ל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹה�רח
ל�', מ��יר אני ז� 'ספינה ל�: אמר �בטל. לי��ב ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָה�פינה
אינ� ה�כר, נת� א� � זה יי� �� לה�לי� ה��כר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��כר�
להביא יכ�ל זה �אי� י��; לא נת�, לא וא� להחזיר�; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹיכ�ל
�כר עצמ�. ה�י� להביא יכ�ל זה ולא עצמ�, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹה�פינה

ה�כר. ח�לקי� א�� הרי � סת� ליי� סת� ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָספינה

�פרק�„. ה�פינה, את �[השוכר]ה��כר ה�ר� �חצי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
����יר מי ה��כר מצא וא� ה�ר�. �ל �כר ל� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנ�ת�
ה�פינה לבעל וי� ��כר; ��סק, ה�ק�� עד ל� ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָא�ת�
לאי� ���פינה ה�ח�רה �ל מכר א� וכ� �רעמת. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
�כר נ�טל � ה��קח ועלה ה�א, וירד ה�ר�, �חצי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחר
וי� האחר��; מ� החצי ��כר הרא���, מ� ה�ר� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָחצי
�עת לס�ל ל� ���ר� מ�ני �רעמת, עליו ה�פינה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלבעל

�זה. ���צא �ל וכ� .�� הר�ל לא �עדי� אחר ְְֵֵֶַַָֹ�ֲִִֵֶַַֹאי�

קצ�ב,‰. זמ� עד לחבר� �ית �ה���יר א�מר, אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמ�א�
מ��יר, � זמ�� ס�� עד לאחר ה�ית לה��יר ה��כר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
לא אר�עה, הי� א� �ית�; �ני �מני� �ה� לאחרי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאבל
ר�אי ה��כר אי� חכמי� אמר� ��א לחמ�ה; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹי��ר
רצ�ני 'אי� ל�: א�מר �הרי �מ�לטלי�, א�א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלה��יר,
�הרי �ספינה, א� �קרקע אבל אחר'. �יד �קד�ני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ��היה
ל� אמר א� א�מר, אני וכ� .�� א�מרי� אי� ע��, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ�על�
לאחרי�? �יתי ות��יר �טרח 'ל�ה ל��כר: ה�ית ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָ�על
מ�כיר�ת�' �ט�ר וא�ה וה�יח� צא ,�� לעמד �רצה לא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹא�
ט�ב �מנע �"אל ��ה �לל; לאחר לה��יר� יכ�ל אינ� �ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
וי� �ית�. לזה ה�ח לאחר, מ��יר� �א�ה עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ�עליו";
וי�� �לל, לאחר לה��יר� יכ�ל אינ� ואמר, �ה�רה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמי

אמת. �י� ��ה לי יראה ולא זמ��; ס�� עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�כר�

.Âואחר ל�', מ��יר אני זה �'�ית נפל ל�, �ה��יר� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
,�� ������ מה על ע�� מח�ב א�א לבנ�ת�; ח�ב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאינ�
להעמיד ח�ב � סתר� א� אבל ה�כיר�ת. �אר ל� ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָ�מחזיר
אחר חזר א� וכ� �מ�ת�. ל� י��ר א� אחר, �ית ְְְִִִֵֵַַַַַָֹל�
�הפקיע א�ס, א� לג�י מכר� א� וה��יר� לזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ�ה��יר�
אחר �ית ל� לה��יר ח�ב זה הרי � הרא��� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ�כיר�ת

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶַָֹ�מ�ת�.

.Êח�ב � נפל �ית, ל� ��ת� ואחר סת�, �ית ל� ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָה��יר
ה�ית מ� קט� היה וא� אחר; �ית ל� י�� א� ְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלבנ�ת�,
קר�י ��היה וה�א � עליו לע�ב יכ�ל ה��כר אי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��פל,
ל�: אמר א� אבל סת�. �ית א�א ל� ה��יר ��א ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ'�ית',
�מ�ת �ית ל� להעמיד ח�ב � ל�' מ��יר אני �זה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָ'�ית
ל�מר יכ�ל ואינ� �הראה�; זה �ית �ל רח�� �מ�ת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאר��
ל��ק א� ל�הר קר�ב ��היה א�א �ברי עני� היה 'לא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹל�,
�מ�ת� �ית ל� להעמיד ח�ב א�א �זה', ל�רח� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָא�
לא �ד�ל, �ד�ל; יע��� לא קט�, היה א� לפיכ�, ְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֹ�כצ�רת�.

אחד. יע��� לא �ני�, �ני�; יע��� לא אחד, קט�; ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיע���
עליה�, י�סי� ולא ,�� �הי� הח��נ�ת מ� יפח�ת לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹוכ�

�ניה�. מ�עת ְִֵֶֶַַָא�א

.Áעל�ה ל� להעמיד ח�ב סת�, על�ה [א�ה���יר ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
מ��ירנפלה] אני זה �ית ��י �על ז� 'על�ה ל�: אמר .ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

העל�ה נפחתה א� לפיכ�, לעל�ה. ה�ית �ע�ד הרי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָל�',
לא וא� לת��; ח�ב ה���יר יתר, א� טפחי� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ�אר�עה
עד ה�ית, �על ע� ��ית ודר י�רד ה��כר הרי � ���ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָ
� העלי�נה ונפחתה ז�, ��י על ז� על��ת ��י הי� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ת��.
יד�ר א� ספק זה הרי � ה�ח��נה נפחתה ��ח��נה. ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ר
מ�ציאי� אי� �ר, וא� יד�ר. לא לפיכ� ��ית; א� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ�עלי�נה,

'�לית לחבר�: �אמר �אחד מע�ה �על[גפ�]מ�ד�. ז� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה�רסק אפרסק]��י איל�[ע� ונעקר ל�', מ��יר אני ה�ה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַ

ל�: ואמר� חכמי�, לפני מע�ה �בא מ�ק�מ�. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָה�רסק
ק�מת' �ה�לית זמ� �ל ה�רסק ל� להעמיד א�ה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ'ח�ב

לדלית] למשענת �זה.[שיהיה ���צא �ל וכ� .ְֵֵֶַָֹ
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�בירה‡. לחבר� �ית מ����[בני�]ה���יר � �ד�לה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ
א��ת אר�ע עד �בכתליה �ב�ר��[הסמוכי�]�זיזיה [גינה], ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

��הג� �מק�� ה��י�; �אח�רי �ברחבה חצר, ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
�בכל ה�תלי�. �עבי מ���� ה�תלי�, �עבי ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלה����
וה�מ�ת ה�דינה מנהג אחר ה�לכי� ה�ברי�, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָא��

�ממ�ר.[ההגדרות] מ�ח �עני� �אמרנ� �דר� לה�, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהיד�עי�

.·.��� הרפת ה��יר לא סת�, חצר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹוה���יר

�לת�ת,‚. ל� להעמיד ח�ב � לחבר� �ית ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָה���יר
ה�קרה, את �לח�ק ��תקלקל�, הח��נ�ת ל� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹולפ�ח

נגר ולע��ת ����רה, ה��רה את �מנע�ל,[בריח]ולסמ� ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ
�ד�ל ע�ר וה� א�� מע�ה �ה� מ�ברי� �א�� ���צא ְִֵָָָ�ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹוכל

לע��ת ח�ב ה��כר והחצר�ת. ה��י� מעקה�י�יבת ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
לע��ת רצה א� וכ� מ���. ה�ז�זה מק�� �לת�� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�מז�זה,
עצמ�. מ�ל ע��ה זה הרי � ��� להטיח א� מרזב, א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ס��,

.„� יתר א� �אר�עה ונפחתה לחבר�, על�ה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָה���יר
וה�עזיבה ה�קרה לת�� �ה�עזיבה[טיט]ח�ב �עליה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה�א. ה�קרה ְִִַָח��ק

ה�א‰. לפיכ�, ��כר; �ל ה�א הרי ��חצר, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָה�בל
אחר ה�לכי� מנהג, �� י� וא� לה�ציא�. �� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָמ��ל
�ע�� ה�המ�ת ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�נהג.
�על �ל ה�בל אחרי�, �ל ה�המה וא� ��כר; �ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָה�בל
�י על א� מ�ע��, ��א ל� ק�נה אד� �ל �חצר� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהחצר,

אחרי�. �יד �כ�רה ְְֲִִֵֶַָ�היא

.Âאר� א� חנ�ת א� מרח� א� חצר א� �ית ְְְֲִִֵֶַַַָָָה���יר
�ס�� לצאת ��פה� זה הרי � קצ�ב זמ� עד ְְְֲֵֵֵֶַַַָָה�ק�מ�ת,
סת� �ית ל� �כר אחת. �עה אפ�� ל� ממ�י� ואינ� ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָזמ��,
מ�ני �ח�ת אי� ל�ביתה, אחד; מ��� �ח�ת אי� ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָללינה,

י��. מ�ל�י� �ח�ת אי� לנ��אי�, ְְִִִִִֵָָֹימי�;

.Êעד לה�ציא�, יכ�ל אינ� � סת� לחבר� �ית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָה���יר
יהיה ולא מק��, לב�� �די מ�ד�, י�� �ל�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹ���דיע�
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נת� ��א �י על א� � זה יי� �� לה�לי� ה��כר ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ��כר�
א�מר �הרי ה�כיר�ת; �ל ל� ל�� ח�ב �ל��, ה�כר מ� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָל�
מק�� מ�ל ספינה אביא ואני עצמ�, ה�י� לי 'הבא ְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָל�:

ל� לנ��ת צרי� אבל מהתשלו�]וא�ליכ�'. �די[להפחית ְְְֲִִֵַָָ
�ה�לכת ה���ל ��מה �אינ� ה�ר�, חצי �ל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹה�רח
ל�', מ��יר אני ז� 'ספינה ל�: אמר �בטל. לי��ב ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָה�פינה
אינ� ה�כר, נת� א� � זה יי� �� לה�לי� ה��כר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��כר�
להביא יכ�ל זה �אי� י��; לא נת�, לא וא� להחזיר�; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹיכ�ל
�כר עצמ�. ה�י� להביא יכ�ל זה ולא עצמ�, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹה�פינה

ה�כר. ח�לקי� א�� הרי � סת� ליי� סת� ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָספינה

�פרק�„. ה�פינה, את �[השוכר]ה��כר ה�ר� �חצי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
����יר מי ה��כר מצא וא� ה�ר�. �ל �כר ל� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנ�ת�
ה�פינה לבעל וי� ��כר; ��סק, ה�ק�� עד ל� ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָא�ת�
לאי� ���פינה ה�ח�רה �ל מכר א� וכ� �רעמת. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
�כר נ�טל � ה��קח ועלה ה�א, וירד ה�ר�, �חצי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחר
וי� האחר��; מ� החצי ��כר הרא���, מ� ה�ר� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָחצי
�עת לס�ל ל� ���ר� מ�ני �רעמת, עליו ה�פינה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלבעל

�זה. ���צא �ל וכ� .�� הר�ל לא �עדי� אחר ְְֵֵֶַַָֹ�ֲִִֵֶַַֹאי�

קצ�ב,‰. זמ� עד לחבר� �ית �ה���יר א�מר, אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמ�א�
מ��יר, � זמ�� ס�� עד לאחר ה�ית לה��יר ה��כר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
לא אר�עה, הי� א� �ית�; �ני �מני� �ה� לאחרי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאבל
ר�אי ה��כר אי� חכמי� אמר� ��א לחמ�ה; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹי��ר
רצ�ני 'אי� ל�: א�מר �הרי �מ�לטלי�, א�א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלה��יר,
�הרי �ספינה, א� �קרקע אבל אחר'. �יד �קד�ני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ��היה
ל� אמר א� א�מר, אני וכ� .�� א�מרי� אי� ע��, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ�על�
לאחרי�? �יתי ות��יר �טרח 'ל�ה ל��כר: ה�ית ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָ�על
מ�כיר�ת�' �ט�ר וא�ה וה�יח� צא ,�� לעמד �רצה לא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹא�
ט�ב �מנע �"אל ��ה �לל; לאחר לה��יר� יכ�ל אינ� �ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
וי� �ית�. לזה ה�ח לאחר, מ��יר� �א�ה עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ�עליו";
וי�� �לל, לאחר לה��יר� יכ�ל אינ� ואמר, �ה�רה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמי

אמת. �י� ��ה לי יראה ולא זמ��; ס�� עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�כר�

.Âואחר ל�', מ��יר אני זה �'�ית נפל ל�, �ה��יר� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
,�� ������ מה על ע�� מח�ב א�א לבנ�ת�; ח�ב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאינ�
להעמיד ח�ב � סתר� א� אבל ה�כיר�ת. �אר ל� ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָ�מחזיר
אחר חזר א� וכ� �מ�ת�. ל� י��ר א� אחר, �ית ְְְִִִֵֵַַַַַָֹל�
�הפקיע א�ס, א� לג�י מכר� א� וה��יר� לזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ�ה��יר�
אחר �ית ל� לה��יר ח�ב זה הרי � הרא��� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ�כיר�ת

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶַָֹ�מ�ת�.

.Êח�ב � נפל �ית, ל� ��ת� ואחר סת�, �ית ל� ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָה��יר
ה�ית מ� קט� היה וא� אחר; �ית ל� י�� א� ְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלבנ�ת�,
קר�י ��היה וה�א � עליו לע�ב יכ�ל ה��כר אי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��פל,
ל�: אמר א� אבל סת�. �ית א�א ל� ה��יר ��א ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ'�ית',
�מ�ת �ית ל� להעמיד ח�ב � ל�' מ��יר אני �זה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָ'�ית
ל�מר יכ�ל ואינ� �הראה�; זה �ית �ל רח�� �מ�ת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאר��
ל��ק א� ל�הר קר�ב ��היה א�א �ברי עני� היה 'לא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹל�,
�מ�ת� �ית ל� להעמיד ח�ב א�א �זה', ל�רח� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָא�
לא �ד�ל, �ד�ל; יע��� לא קט�, היה א� לפיכ�, ְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֹ�כצ�רת�.

אחד. יע��� לא �ני�, �ני�; יע��� לא אחד, קט�; ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיע���
עליה�, י�סי� ולא ,�� �הי� הח��נ�ת מ� יפח�ת לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹוכ�

�ניה�. מ�עת ְִֵֶֶַַָא�א

.Áעל�ה ל� להעמיד ח�ב סת�, על�ה [א�ה���יר ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
מ��ירנפלה] אני זה �ית ��י �על ז� 'על�ה ל�: אמר .ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

העל�ה נפחתה א� לפיכ�, לעל�ה. ה�ית �ע�ד הרי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָל�',
לא וא� לת��; ח�ב ה���יר יתר, א� טפחי� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ�אר�עה
עד ה�ית, �על ע� ��ית ודר י�רד ה��כר הרי � ���ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָ
� העלי�נה ונפחתה ז�, ��י על ז� על��ת ��י הי� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ת��.
יד�ר א� ספק זה הרי � ה�ח��נה נפחתה ��ח��נה. ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ר
מ�ציאי� אי� �ר, וא� יד�ר. לא לפיכ� ��ית; א� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ�עלי�נה,

'�לית לחבר�: �אמר �אחד מע�ה �על[גפ�]מ�ד�. ז� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה�רסק אפרסק]��י איל�[ע� ונעקר ל�', מ��יר אני ה�ה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַ

ל�: ואמר� חכמי�, לפני מע�ה �בא מ�ק�מ�. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָה�רסק
ק�מת' �ה�לית זמ� �ל ה�רסק ל� להעמיד א�ה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ'ח�ב

לדלית] למשענת �זה.[שיהיה ���צא �ל וכ� .ְֵֵֶַָֹ

ו ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

�בירה‡. לחבר� �ית מ����[בני�]ה���יר � �ד�לה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ
א��ת אר�ע עד �בכתליה �ב�ר��[הסמוכי�]�זיזיה [גינה], ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

��הג� �מק�� ה��י�; �אח�רי �ברחבה חצר, ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
�בכל ה�תלי�. �עבי מ���� ה�תלי�, �עבי ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלה����
וה�מ�ת ה�דינה מנהג אחר ה�לכי� ה�ברי�, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָא��

�ממ�ר.[ההגדרות] מ�ח �עני� �אמרנ� �דר� לה�, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהיד�עי�

.·.��� הרפת ה��יר לא סת�, חצר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹוה���יר

�לת�ת,‚. ל� להעמיד ח�ב � לחבר� �ית ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָה���יר
ה�קרה, את �לח�ק ��תקלקל�, הח��נ�ת ל� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹולפ�ח

נגר ולע��ת ����רה, ה��רה את �מנע�ל,[בריח]ולסמ� ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ
�ד�ל ע�ר וה� א�� מע�ה �ה� מ�ברי� �א�� ���צא ְִֵָָָ�ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹוכל

לע��ת ח�ב ה��כר והחצר�ת. ה��י� מעקה�י�יבת ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
לע��ת רצה א� וכ� מ���. ה�ז�זה מק�� �לת�� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�מז�זה,
עצמ�. מ�ל ע��ה זה הרי � ��� להטיח א� מרזב, א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ס��,

.„� יתר א� �אר�עה ונפחתה לחבר�, על�ה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָה���יר
וה�עזיבה ה�קרה לת�� �ה�עזיבה[טיט]ח�ב �עליה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה�א. ה�קרה ְִִַָח��ק

ה�א‰. לפיכ�, ��כר; �ל ה�א הרי ��חצר, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָה�בל
אחר ה�לכי� מנהג, �� י� וא� לה�ציא�. �� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָמ��ל
�ע�� ה�המ�ת ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�נהג.
�על �ל ה�בל אחרי�, �ל ה�המה וא� ��כר; �ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָה�בל
�י על א� מ�ע��, ��א ל� ק�נה אד� �ל �חצר� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהחצר,

אחרי�. �יד �כ�רה ְְֲִִֵֶַָ�היא

.Âאר� א� חנ�ת א� מרח� א� חצר א� �ית ְְְֲִִֵֶַַַָָָה���יר
�ס�� לצאת ��פה� זה הרי � קצ�ב זמ� עד ְְְֲֵֵֵֶַַַָָה�ק�מ�ת,
סת� �ית ל� �כר אחת. �עה אפ�� ל� ממ�י� ואינ� ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָזמ��,
מ�ני �ח�ת אי� ל�ביתה, אחד; מ��� �ח�ת אי� ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָללינה,

י��. מ�ל�י� �ח�ת אי� לנ��אי�, ְְִִִִִֵָָֹימי�;

.Êעד לה�ציא�, יכ�ל אינ� � סת� לחבר� �ית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָה���יר
יהיה ולא מק��, לב�� �די מ�ד�, י�� �ל�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹ���דיע�
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אמ�רי�? �ברי� ��ה יצא. ה�ל�י�, �לס�� ��ר�; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�מ�ל�
לה�ציא� יכ�ל אינ� ה��מי�, �ימ�ת אבל הח�ה; ְְֲִִִִֵַַַָָָָ�ימ�ת

החג לפני[סוכות]מ� י�� �ל�י� זמ� ל� קבע ה�סח. ועד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
לאחר אחד י�� אפ�� י�� ה�ל�י� מ� נ�אר א� � ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹהחג
���דיע� וה�א, ה�סח; מ�צאי עד לה�ציא� יכול אינ� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחג,
אבל �עיר�ת; אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ד�. י�� ְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ�ל�י�

גדולות]��ר�י� ימ�ת[ערי� ואחד הח�ה ימ�ת אחד � ְְְְִֶֶַַַַָָָ
וכ� מ�ד�. חד� ע�ר �ני� לה�דיע� צרי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹה��מי�,
�ני� לה�דיע� צרי� �עיר�ת, �י� ��ר�י� �י� � ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ�חנ�ת

מ�ד�. חד� ִֶֶָָֹֹע�ר

.Áח�ב ה��כר �� � לה�דיע� ח�ב �ה���יר ���ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ע�ר �ני� מ�ד� א� �עיר�ת, י�� �ל�י� מ�ד� ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹֹלה�דיע�

�כ� ��ב�� �די ��ר�י�, �ית�[דייר]חד� י�אר ולא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
ה�כר. י�� א�א לצאת, יכ�ל אינ� � ה�דיע� לא וא� ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�נ�י.

.Ëה��כר ולא לה�ציא�, יכ�ל ה���יר �אי� �י על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹא�
� ה��י� ה�קר� א� � מ�ד� ���דיע� עד לצאת, ְִִִִֵֶֶַַָָָֹיכ�ל
��וה �כר 'א� ל��כר: ול�מר עליו, לה�סי� ל���יר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹי�
ל��כר י� � ה��י� ה�זל� א� וכ� �צא'. א� ��מצא, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָעד
��כר לי ה��ר 'א� ל���יר: ול�מר ה�כר, מ� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹלפחת
�היה ה���יר �ית נפל לפני�'. �ית� הרי א� ע�ה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
ול�מר מ�ית�, ה��כר לה�ציא ל� י� זה הרי � �� ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָ�ר
��מצא עד �ביתי י��ב א�ה ��היה �די� 'אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָל�:
��ית זכ�ת �על א�ה �אי� ��ר�; מ�ל� ואני ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ�ֲִַָמק��,

מ��י'. י�תר ִִֵֶֶַה�ה,

.È�היה[המשכיר]נת א� � א�ה �� ל�א לבנ� ה�ית ְִִִִִַַַָָָָָ
ל� אפ�ר והיה �ל�ני, �זמ� חת� נע�ה ��נ� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָי�דע

לה�ציא�.[לשוכר]לה�דיע� יכ�ל אינ� � ה�דיע� ולא מ�ד� ְְְִִִִֵֶָֹֹ
הרי � מ�ד נ��א ה�א והרי א�ה, ל� נז��נה עכ�ו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָוא�

י� �בית�,זה י��ב זה ��היה �די� �אינ� לה�ציא�; ל� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶ
ח�ה. �� ��ע�ה �ית ל��ר מח�ר ה�ית �על ָ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ�ב�

.‡Èיכ�ל ה�ני אי� � ה�רי�� א� נתנ�, א� ה�ית, ְִִִֵֵַַַַָָָמכר
ע�ר �ני� א� י�� �ל�י� מ�ד� ���דיע� עד ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹלה�ציא�,
זה מ�ח יתר �ח� 'אי� ל�: א�מר ה��כר �הרי ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹחד�;

מחמת�'. זה �בית ְֲִִֵֶֶַָָָ��כית
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.‡� �ממ�ר �מ�ח ��רצה �נאי �ל אד� ��תנה ���ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היא. קצ�ב לזמ� מכירה �ה�כיר�ת ��כיר�ת, מתנה ��ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
�אי� וכל �כירה; �כיר�ת� ממ�ר, �נכסיו ��מ�ר� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹוכל
�ר�ת ל� י� �� א� א�א � ל��ר ל� אי� �� למ�ר, ְְִִִֵֵֵֵֶָָֹֹל�

מ�כר. ואינ� ��כר זה הרי ה�רקע, �א�ת� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ�לבד

.·� ה�נה ונתע�רה ל�נה, לחבר� �ית ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָה���יר
ל��כר חינ�]נתע�רה חודש לחד�י�,[הרויח ה��יר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ

ל���יר נוס�]נתע�רה חודש שכר ל�[הרויח הז�יר . ְְְְִִִִַַַָ
ע�ר �ני� לחד�, '�ינר ל� �אמר �י� � ו�נה ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹחד�י�
�ינר ��נה, �ינר ע�ר '�ני� ל� �אמר �י� ל�נה', ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ�ינר
�חזקת �ה�רקע ל���יר; הע��ר חד� הרי � חד�' ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�כל

�ראיה א�א ה�רקע �על מ�ד �בר מ�ציאי� ואי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ�עליה,
ה��ר�י�', זה 'לזמ� �אמר: ה�ית �על וכ� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ�ר�רה.

סת� א�א �כר�י 'לא א�מר: זמ�]וה��כר ציו� א�[ללא ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
� הביא לא וא� ראיה; להביא ה��כר על � אר�' ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹלזמ�

ה�ת נ��ע ה�ית ה�ית.[מדרבנ�]�על מ� �מ�ציא� , ְִִִִִֵֶַַַַַַָ

.‚,'�� ��תח�ב�י ה�ית �כר 'נת�י �אמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָה��כר
ה�כיר�ת �היתה �י� נטל�י', לא 'עדי� א�מר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוה���יר
�ל�י� �ת�� �בע� א� � עדי� �לא �היתה �י� ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹ��טר,

ויחרי� י�� א� ראיה, להביא ה��כר על � חר�י�� [יטיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
��ת�סת�] ��מי� עליו יטע� א� מ���, ��קח מי ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

ה���יר �בע� ה�ת. וי��יעה� עצמ� �פני טענה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ח�ה
ה���יר על � �ל�י� �י�� ואפ�� י��, �ל�י� ְְְְְֲִִִִַַַַַַֹֹלאחר
�כר� ל� נת� ��בר ה�ת ה��כר י�בע א� ראיה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהביא
�נה ה�כר ל� ���� �פר� מ���, �כר א� וכ� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוי�טר.
�בע� ראיה; להביא ה��כר על � ה�נה �ת�� �תבע� ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ�נה,
על � �אל�ל וע�רי� ��עה �י�� אפ�� ה�נה, ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָלאחר

ראיה. להביא ְְְִִַַָָָה���יר

זמ�„. �� ואי� �ני�, לע�ר ��טר לחבר� �ית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָה���יר
השכירות] מ�מ�[תחילת עבר לא 'עדי� א�מר: ה��כר �ְֲִִֵֵַַַַָֹ

�ני �למ� '�בר א�מר: וה���יר �נה', א�א ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָה�טר
ראיה; להביא ה��כר על � �ני�' ע�ר ו�כנ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָה�כיר�ת,
וי�ציא�. ה�ת, ה���יר י�בע � ראיה הביא לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוא�

�ני�,‰. לע�ר מ���� �יד� �היה א� �ר�ס, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
קרקע, �ה� וי�קח עציו י�כר� � ה�מ� �ת�� ה�ר�ס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָויב�
וג�� ה�����. זמ� א� �כיר�ת� זמ� ס�� עד �ר�תיו ְְְְְְִֵַַַַַַָֹויאכל
מ��� �ה� אס�רי� �ניה� � נקצצ� א� ��ב�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנ�ת

וה�וה. ה�לוה ְְִִֶֶַַַֹר�ית,

.Â�סת '�ני�' �� ��ת�ב מ���� �טר א� �כיר�ת ְְְְְִִֶַַַָָָ�טר
מספר] ה�רקע[ללא �בעל '�ל�', א�מר ה�ר�ת �על ,ְֵֵַַַַַַַַָֹ

וקד '��י�', �א�מר ה�ר�ת ואכל ה�לוה א� ה��כר זה � ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ה�רקע �על ��ביא עד א�כליה�, �חזקת ה�ר�ת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהרי
וכב� �ני�, �ל� הממ��� א� ה��כר אכל� ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹראיה.

ונעל�] �ר�ת',[הטמי� לי י� �ני� 'לחמ� ואמר: ְְְִִֵֵֵַַָָָָה�טר
�טר�', 'הבא ל�: אמר� � '�ל�' א�מר: ה�רקע ְְְְֵֵַַַַַָָָָֹ�בעל
'לק�חה אמר: רצה, �א�� נאמ�; ה��כר � 'אבד' ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:

�ני�. �ל� אכל� �הרי �ידי', ְֲֲִִִֵֶָָָָָֹהיא

.Ê�א מ�ע��, ��א חבר� לבית �ר�תיו �הכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
לבעל י� � ל� והל� וה�יח� �ר�תיו, �הכניס עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�הטעה�
ה��עלי� �כר ל�� �די ה�ר�ת, מא�ת� למ�ר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹה�ית
חסיד�ת �מ�ת ���ק. א�ת� �מ�ליכי� א�ת� ְֲִִִִִִֶַַַָָ���ציאי�
מק�� �מיה� מ�קצת וי��ר� �י�, �ית ���דיע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָהיא,

�ע�ה[לשומר�] �י על א� ל�עלי�, אבדה ה�ב מ��� ,ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
�הג�. ֶֶַֹֹ��א

.Áכל� סאה ע�רי� ל� ��טח� מחבר�, רחי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה��כר
��כר� הריחיי�]חד� והרי[תמורת הרחי�, �על והע�יר , ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

לטח� ��רי� ח�י� ל��כר י� א� � �� לטח� צרי� ְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹאינ�
טחינת �מי ל�� א�ת� ��פי� לאחרי�, א� לעצמ� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָא�ת�
יכ�ל ל�, אי� וא� היא. סד�� מ�ת ��את סאה; ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹע�רי�

(oqip a"k) oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

��כר�י; �מ� ל� ט�ח� והריני �מי�, לי 'אי� ל�: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָל�מר
לאחרי�' מכר צרי�, א�ה אי� בית�]וא� �ל[טחינת וכ� . ְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֹ
�זה. ֵֶַָ���צא

ח ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

לאכל‡. �ר� א� לזרע�, �דה מחבר� ה��כר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד
�ג�� קצ�בי�, �פר�ת מ��� ��כר א� �דמי�, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ר�תיו
זה וכר� ��נה, ��ר �ע�רי� ז� �דה מ��� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ��כר
לה�. י� אחד �י� �ניה� � �נה �כל יי� ��י ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ע�רי�

'ח�כר'. ה�קרא ה�א �פר�ת, ְְְִֵֵֵַַָוה��כר

עליו·. �לה�ציא א�ת� לעבד �די �ר�ס א� �דה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמק�ל
א�[הוצאות]יציא�ת ה�ב�אה �לי� ה�רקע לבעל וי�� , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָ

�ל 'מק�ל'. ה�קרא ה�א זה � �יניה� ��תנ� מה א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרביע
לסיג �ה�א ��;[לשמירה]�בר ח�ב ה�רקע �על לאר�, ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָ

.�� ח�ב המק�ל א� הח�כר יתרה, ל�מירה �ה�א ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָודבר
העפר, �ה� ����אי� וה�לי� האר�, �� �ח�פרי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹה�ר��
�על על � ה�י� �ה� ���לי� �ה� וכ��צא וה�ד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוה�לי
על ה�י�, �ה� ��ק�צי� ה�ק�מ�ת וחפירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָה�רקע;

המק�ל. על א� ְֵֵַַַַהח�כר

לא‚. מ�עט�ת, ל�ני� מחבר� �דה המק�ל א� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה��כר
���� לקרקע]יזרע�ה �ני�[מזיק �בע ק�ל� א� �כר� . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

ה�ביעית ואי� ,���� רא��נה �נה ז�רע� מ�[השמיטה]� ְְְְִִִִִֵַָָָָָ
ה�ני�. מ� �ביעית אחד, �ב�ע ק�ל� א� �כר� ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָה�ני�;

ה�להי�„. �ית והיא מחבר�, �דה המק�ל א� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָה��כר
ולא[יבשה] ה�להי�, �ית �ל ה�עי� ויב� האיל�, �ית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹא�

א� �דלי, מ��� להביא אפ�ר א�א ה�ד�ל, ה�הר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ�סק
מחכ�ר�. ל� מנ�ה אינ� � האילנ�ת �ית �ל האיל� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��קצ�

מדינה מ�ת מחכ�ר�.וא� ל� מנ�ה � ה�הר ��ב� �ג�� היא, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אני ה�ה ה�להי� '�ית ל�: ואמר ה�דה �ת�� ע�מד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה
ה�עי� יב� � ל�' מ��יר אני ה�ה האיל� '�ית ל�', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָמ��יר
�ת�כ�, ע�מד ה�א �הרי מחכ�ר�; ל� מנ�ה האיל�, נקצ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָא�
ע�ה �היא '�מ�ת ל� �א�מר �מי א�א 'ה�ה', ל� אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ל�: ואמר �ת�כ� ע�מד היה לא א� לפיכ�, ל�'. מ��יר ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹאני
ה�עי� ויב� האיל�', '�ית א� ל�', מ��יר אני ה�להי� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָ'�ית

מחכ�ר�. ל� מנ�ה אינ� � האיל� נקצ� ְְֲִִֵֵֶַַָָא�

א�‰. חגב ואכל� מחבר�, �דה המק�ל א� ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה��כר
פירותיה]נ���פה ה�ד�ת[נצטמקו לרב זה �בר ארע א� � ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ההפסד לפי ה�ל מחכ�ר�, ל� מנ�ה העיר, א�ת� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ל
מנ�ה אינ� � ה�ד�ת �רב ה��ה ��טה לא וא� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�ארע�.
�על �ל ה�ד�ת �ל �����פ� �י על א� מחכ�ר�, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָל�
א� � המק�ל א� ��כר �ל ה�ד�ת �ל נ���פ� ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָה�רקע.
מחכ�ר�; ל� מנ�ה אינ� ה�ד�ת, �רב ה��ה ���טה �י ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
�ד�תיו �ל �הרי ���כר, א�א �ל�י ההפסד זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אי�
�זרע� ח�י�, ��זרע�ה ה�רקע �על עליו התנה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָנ���פ�.
א� � צמחה ולא ��רע� א� �לל, זרע� ��א א� ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָֹֹ�ע�רי�,
מנ�ה אינ� ה�דינה, רב וה�ת ��פ�� א� חגב ��א �י ְְִֵֶַַָָֹ�ְִִֶַָָָָעל
אחרת, �ע� ולזרע �� לה��ל ח�ב מתי ועד מחכ�ר�. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹל�
מק��. �א�ת� לזריעה �רא�י זמ� �ל צמחה? לא ְְְְִִִֶַָָָָָָֹא�

.Âלקצר ��הג� מק�� � מחבר� �דה המק�ל א� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹה��כר
לעקר ר�אי ואינ� יקצר, השורש]� ��הג�[ע� מק�� ; ְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹ

על זה מע�בי� ��ניה� לקצר. ר�אי ואינ� יעקר, � ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹלעקר
אחריו לחר� ��הג� �מק�� הקצירה]זה. יחר�.[אחר , ֲֲֲֲֶֶַַַָָָֹֹ

�ב על אילנ�ת לה��יר ��הג� �[אגב]מק�� ה�רקע ְְְֲִִֶַַַַַַָָָ
ה�ד�ע; מ� �פח�ת סת� �ה��יר �י על וא� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמ��ירי�,
א� אילנ�ת, ל� אי� � אילנ�ת לה��יר ��א ��הג� ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ�מק��
ה�דינה. �מנהג ה�ל ה�ד�ע. על �יתר מ��� ��כר �י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Êלקת � ח�י� ��רי� �ע�רת מחבר� �דה ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהח�כר
ל�:[הוכחשה] יאמר לא � יפ�ת ח�יה הי� מ��כ�. ל� נ�ת� ,ִִֵֶַָָָָֹֹ

חכר מ��כ�. ל� נ�ת� א�א ה��ק', מ� ל� ל�קח ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ'הריני
�הקריס� �י על א� � ענבי� ס�י �ע�רה �ר� ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמ���

�[החמיצו] ��קצר� אחר ��ק� עמרי� וכ� ��בצר�, ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
והחמי� יי�, ��י� �ע�רה חכר� א� אבל מ��כ�; ל� ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָנ�ת�
�ל עמרי� �מאה מ��� חכר� ט�ב. יי� ל� ל�� ח�ב �ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אס�ס�א �זרע� חר�� �� ואחר אחר, מי� �זרע� ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָָאס�ס�א
�� ואחר וחר�� אס�ס�א, ��ח�ה ��רע� א� ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָולקתה,
נ�ת� א�א מ��כ�, ל� נ�ת� אינ� � ולקתה אחרת �ע� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָזרע�
�זה. ���צא �ל וכ� ��ה. �הרי ט�בה; אס�ס�א ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹל�

.Á��לנ רצה ולא מחבר�, �דה מעשבי�הח�כר [לנקותה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הקרקע] באיכות ל�,הפוגעי� י� הפסד 'מה ל�: ואמר ,ְְְֵֵֶַַָ

א�מר ה�א �הרי ל�; ��מעי� אי� � חכ�ר�' ל� נ�ת� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶהריני
ע�בי�'. לפני מעלה והיא מ��ה, י�צא א�ה 'למחר ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָל�:

'�אחר�נה ל�: אמר הקצירה]ואפ�� ח�ר�[אחר אני ֲֲֲִִֵַַַָָָ
ל�. ��מעי� אי� ְִֵָא�ת�',

.Ëיזרע�ה לא � �ע�רי� לזרע� מחבר� �דה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהח�כר
מ� יתר ה�רקע את מכחי��ת �הח�י� מ�ני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָח�י�,
לא קטנית, �ע�רי�. יזרע�ה ח�י�, לזרע� �כר� ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָֹה�ע�רי�.
�� וכ��צא �בבבל קטנית. יזרע�ה �ב�אה, �ב�אה; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָיזרע�ה
האר�. את מכח�ת �� �ה�טנית מ�ני קטנית, יזרע�ה לא �ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.Èלמק�ל אי� � מ�עט�ת ל�ני� מחבר� �דה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהמק�ל
�ק�רת ע�]�ל�� ��בח[גזע ולא ,�� וכ��צא ה�קמה ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ

ל�[רוח] מח�בי� אבל מאליה�. ��דה ��צא� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאילנ�ת
�כל ��רע זרע א�ת� �ה� היה �א�� האילנ�ת, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָמק��
�רא�י �מק�� מאליה� האילנ�ת ��צמח� וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָה�דה;
אי� לזריעה, רא�י �אינ� �מק�� יצא� א� אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלזריעה;
ל� י� יתר, א� �ני� �בע ק�ל� וא� �ל��. ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמח�בי�
ה�דה, מ� להס��ק זמ�� ה�יע .�� וכ��צא ה�קמה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ�ק�רת

לה�כר ה�יע� לא �עדי� זרעי� �� הבשילו]והי� א�[לא , ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
ונ�טל א�ת�, �מי� � למכר� ה��ק י�� ה�יע ולא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ��מר�,
ה�רקע �על ע� המק�ל �ח�לק ��� ה�רקע. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַמ�על
�� ��י�, �ח�לקי� ��� �ב��; ��ב� ח�לקי� �� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ��ב�אה,
א� � ה�פני� �חת ה�עמידי� ה�ני� אבל ��מ�ר�ת. ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָח�לקי�
מ�ל ה� וא� �ה�; ח�לקי� א�� הרי ���פ�ת, א�ת� ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ�ְָָקנ�
�זה. ���צא �ל וכ� .��� ה� הרי א�ת�, ��נה זה � מה� ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחד

.‡È�מחבר �דה ,[אילנות]ל�ע[באריסות]המק�ל ְֲִֵֵֵֶַַַָ
��רא�ת ע�רה ה�דה �על עליו עקרות]מק�ל [אילנות ְֲֵֶַַַַָָָָָָ

עליו מגל�לי� ,�� על יתר האריס]למאה. ה�ל.[על את ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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��כר�י; �מ� ל� ט�ח� והריני �מי�, לי 'אי� ל�: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָל�מר
לאחרי�' מכר צרי�, א�ה אי� בית�]וא� �ל[טחינת וכ� . ְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֹ
�זה. ֵֶַָ���צא

ח ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

לאכל‡. �ר� א� לזרע�, �דה מחבר� ה��כר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד
�ג�� קצ�בי�, �פר�ת מ��� ��כר א� �דמי�, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ר�תיו
זה וכר� ��נה, ��ר �ע�רי� ז� �דה מ��� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ��כר
לה�. י� אחד �י� �ניה� � �נה �כל יי� ��י ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ע�רי�

'ח�כר'. ה�קרא ה�א �פר�ת, ְְְִֵֵֵַַָוה��כר

עליו·. �לה�ציא א�ת� לעבד �די �ר�ס א� �דה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמק�ל
א�[הוצאות]יציא�ת ה�ב�אה �לי� ה�רקע לבעל וי�� , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָ

�ל 'מק�ל'. ה�קרא ה�א זה � �יניה� ��תנ� מה א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרביע
לסיג �ה�א ��;[לשמירה]�בר ח�ב ה�רקע �על לאר�, ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָ

.�� ח�ב המק�ל א� הח�כר יתרה, ל�מירה �ה�א ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָודבר
העפר, �ה� ����אי� וה�לי� האר�, �� �ח�פרי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹה�ר��
�על על � ה�י� �ה� ���לי� �ה� וכ��צא וה�ד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוה�לי
על ה�י�, �ה� ��ק�צי� ה�ק�מ�ת וחפירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָה�רקע;

המק�ל. על א� ְֵֵַַַַהח�כר

לא‚. מ�עט�ת, ל�ני� מחבר� �דה המק�ל א� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה��כר
���� לקרקע]יזרע�ה �ני�[מזיק �בע ק�ל� א� �כר� . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

ה�ביעית ואי� ,���� רא��נה �נה ז�רע� מ�[השמיטה]� ְְְְִִִִִֵַָָָָָ
ה�ני�. מ� �ביעית אחד, �ב�ע ק�ל� א� �כר� ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָה�ני�;

ה�להי�„. �ית והיא מחבר�, �דה המק�ל א� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָה��כר
ולא[יבשה] ה�להי�, �ית �ל ה�עי� ויב� האיל�, �ית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹא�

א� �דלי, מ��� להביא אפ�ר א�א ה�ד�ל, ה�הר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ�סק
מחכ�ר�. ל� מנ�ה אינ� � האילנ�ת �ית �ל האיל� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��קצ�

מדינה מ�ת מחכ�ר�.וא� ל� מנ�ה � ה�הר ��ב� �ג�� היא, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אני ה�ה ה�להי� '�ית ל�: ואמר ה�דה �ת�� ע�מד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה
ה�עי� יב� � ל�' מ��יר אני ה�ה האיל� '�ית ל�', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָמ��יר
�ת�כ�, ע�מד ה�א �הרי מחכ�ר�; ל� מנ�ה האיל�, נקצ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָא�
ע�ה �היא '�מ�ת ל� �א�מר �מי א�א 'ה�ה', ל� אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ל�: ואמר �ת�כ� ע�מד היה לא א� לפיכ�, ל�'. מ��יר ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹאני
ה�עי� ויב� האיל�', '�ית א� ל�', מ��יר אני ה�להי� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָ'�ית

מחכ�ר�. ל� מנ�ה אינ� � האיל� נקצ� ְְֲִִֵֵֶַַָָא�

א�‰. חגב ואכל� מחבר�, �דה המק�ל א� ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה��כר
פירותיה]נ���פה ה�ד�ת[נצטמקו לרב זה �בר ארע א� � ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ההפסד לפי ה�ל מחכ�ר�, ל� מנ�ה העיר, א�ת� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ל
מנ�ה אינ� � ה�ד�ת �רב ה��ה ��טה לא וא� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�ארע�.
�על �ל ה�ד�ת �ל �����פ� �י על א� מחכ�ר�, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָל�
א� � המק�ל א� ��כר �ל ה�ד�ת �ל נ���פ� ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָה�רקע.
מחכ�ר�; ל� מנ�ה אינ� ה�ד�ת, �רב ה��ה ���טה �י ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
�ד�תיו �ל �הרי ���כר, א�א �ל�י ההפסד זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אי�
�זרע� ח�י�, ��זרע�ה ה�רקע �על עליו התנה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָנ���פ�.
א� � צמחה ולא ��רע� א� �לל, זרע� ��א א� ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָֹֹ�ע�רי�,
מנ�ה אינ� ה�דינה, רב וה�ת ��פ�� א� חגב ��א �י ְְִֵֶַַָָֹ�ְִִֶַָָָָעל
אחרת, �ע� ולזרע �� לה��ל ח�ב מתי ועד מחכ�ר�. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹל�
מק��. �א�ת� לזריעה �רא�י זמ� �ל צמחה? לא ְְְְִִִֶַָָָָָָֹא�

.Âלקצר ��הג� מק�� � מחבר� �דה המק�ל א� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹה��כר
לעקר ר�אי ואינ� יקצר, השורש]� ��הג�[ע� מק�� ; ְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹ

על זה מע�בי� ��ניה� לקצר. ר�אי ואינ� יעקר, � ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹלעקר
אחריו לחר� ��הג� �מק�� הקצירה]זה. יחר�.[אחר , ֲֲֲֲֶֶַַַָָָֹֹ

�ב על אילנ�ת לה��יר ��הג� �[אגב]מק�� ה�רקע ְְְֲִִֶַַַַַַָָָ
ה�ד�ע; מ� �פח�ת סת� �ה��יר �י על וא� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמ��ירי�,
א� אילנ�ת, ל� אי� � אילנ�ת לה��יר ��א ��הג� ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ�מק��
ה�דינה. �מנהג ה�ל ה�ד�ע. על �יתר מ��� ��כר �י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Êלקת � ח�י� ��רי� �ע�רת מחבר� �דה ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהח�כר
ל�:[הוכחשה] יאמר לא � יפ�ת ח�יה הי� מ��כ�. ל� נ�ת� ,ִִֵֶַָָָָֹֹ

חכר מ��כ�. ל� נ�ת� א�א ה��ק', מ� ל� ל�קח ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ'הריני
�הקריס� �י על א� � ענבי� ס�י �ע�רה �ר� ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמ���

�[החמיצו] ��קצר� אחר ��ק� עמרי� וכ� ��בצר�, ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
והחמי� יי�, ��י� �ע�רה חכר� א� אבל מ��כ�; ל� ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָנ�ת�
�ל עמרי� �מאה מ��� חכר� ט�ב. יי� ל� ל�� ח�ב �ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אס�ס�א �זרע� חר�� �� ואחר אחר, מי� �זרע� ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָָאס�ס�א
�� ואחר וחר�� אס�ס�א, ��ח�ה ��רע� א� ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָולקתה,
נ�ת� א�א מ��כ�, ל� נ�ת� אינ� � ולקתה אחרת �ע� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָזרע�
�זה. ���צא �ל וכ� ��ה. �הרי ט�בה; אס�ס�א ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹל�

.Á��לנ רצה ולא מחבר�, �דה מעשבי�הח�כר [לנקותה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הקרקע] באיכות ל�,הפוגעי� י� הפסד 'מה ל�: ואמר ,ְְְֵֵֶַַָ

א�מר ה�א �הרי ל�; ��מעי� אי� � חכ�ר�' ל� נ�ת� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶהריני
ע�בי�'. לפני מעלה והיא מ��ה, י�צא א�ה 'למחר ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָל�:

'�אחר�נה ל�: אמר הקצירה]ואפ�� ח�ר�[אחר אני ֲֲֲִִֵַַַָָָ
ל�. ��מעי� אי� ְִֵָא�ת�',

.Ëיזרע�ה לא � �ע�רי� לזרע� מחבר� �דה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהח�כר
מ� יתר ה�רקע את מכחי��ת �הח�י� מ�ני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָח�י�,
לא קטנית, �ע�רי�. יזרע�ה ח�י�, לזרע� �כר� ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָֹה�ע�רי�.
�� וכ��צא �בבבל קטנית. יזרע�ה �ב�אה, �ב�אה; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָיזרע�ה
האר�. את מכח�ת �� �ה�טנית מ�ני קטנית, יזרע�ה לא �ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.Èלמק�ל אי� � מ�עט�ת ל�ני� מחבר� �דה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהמק�ל
�ק�רת ע�]�ל�� ��בח[גזע ולא ,�� וכ��צא ה�קמה ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ

ל�[רוח] מח�בי� אבל מאליה�. ��דה ��צא� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאילנ�ת
�כל ��רע זרע א�ת� �ה� היה �א�� האילנ�ת, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָמק��
�רא�י �מק�� מאליה� האילנ�ת ��צמח� וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָה�דה;
אי� לזריעה, רא�י �אינ� �מק�� יצא� א� אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלזריעה;
ל� י� יתר, א� �ני� �בע ק�ל� וא� �ל��. ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמח�בי�
ה�דה, מ� להס��ק זמ�� ה�יע .�� וכ��צא ה�קמה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ�ק�רת

לה�כר ה�יע� לא �עדי� זרעי� �� הבשילו]והי� א�[לא , ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
ונ�טל א�ת�, �מי� � למכר� ה��ק י�� ה�יע ולא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ��מר�,
ה�רקע �על ע� המק�ל �ח�לק ��� ה�רקע. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַמ�על
�� ��י�, �ח�לקי� ��� �ב��; ��ב� ח�לקי� �� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ��ב�אה,
א� � ה�פני� �חת ה�עמידי� ה�ני� אבל ��מ�ר�ת. ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָח�לקי�
מ�ל ה� וא� �ה�; ח�לקי� א�� הרי ���פ�ת, א�ת� ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ�ְָָקנ�
�זה. ���צא �ל וכ� .��� ה� הרי א�ת�, ��נה זה � מה� ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחד

.‡È�מחבר �דה ,[אילנות]ל�ע[באריסות]המק�ל ְֲִֵֵֵֶַַַָ
��רא�ת ע�רה ה�דה �על עליו עקרות]מק�ל [אילנות ְֲֵֶַַַַָָָָָָ

עליו מגל�לי� ,�� על יתר האריס]למאה. ה�ל.[על את ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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.·Èע�ת ולא מחבר�, �דה כצפוי]המק�ל א�[יבול � ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
הה�צאה על יתר סאתי� ���ציא �די �� ,[ההשקעה]י� ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

'אנא ה�רקע: לבעל ��תב ��� ;�� לה��ל המק�ל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָח�ב
ואניר ואזרה[אחרוש]אק�� ואד�� ואע�ר ואקצר ואזרע ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

,�� ��תנ� מה א� חצי�', א�ה ות�ל לפני�, �רי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹואעמיד
�ה�צאתי'. �במה עמלי ��כר ה�אר, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ'ואני

.‚È�ה�ביר �� ��כה ואחר מחבר�, �דה [הניחההמק�ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בור] ל�שדה ונ�ת� לע��ת, רא�יה היא ��ה א�ת� �מי� �ְְֲִִֵַַָָָָ

'א� ה�רקע: לבעל ��תב ��� ל�; מ�יע �היה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחלק�
אעבד ולא אזי]א�ביר לה, הראוי אעשה א���[לא , ְֱֲִֵֶַֹֹ

שלה]�מיטב�' הפוטנציאל ומיטב שיא ה�י�,[לפי וה�א . ְְִֵַָָ
��א מ�ני ל���? נתח�ב מה �מ�ני מקצת�. ה�ביר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹא�

�בר עצמ� על היא[סכו�]�סק 'הרי ��אמר �די קצ�ב ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
תשלו�]אסמכ�א' לידי יגיע שלא דעתו א�א[שסמכה , ְְֶַַָָ

אבל עצמ�. ו�ע�ד �מר �לפיכ� �מיטב�; ����� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהתנה
� �ינרי�' מאה ל� א�� אעבד, ולא א�ביר 'א� אמר: ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹא�

ח�ב ואינ� אסמכ�א, ז� �היאהרי מה �פי א�א ל��� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
�לבד. לע��ת ְְֲִַַָרא�יה

.„Èוע�ת ח�י�, �זרע� �מ�מי� לזרע� �דה ְְְְִִִָָָָ�ְְְֵֶַַָָָהמק�ל
� ה�מ�מי� מ� לע��ת רא�יה �היא ��ה ��וי� ְְִ�ְֲִִִִִֶֶַַַָָָח�י�

�רעמת א�א עליו ל� מה[כעס]אי� מ�וה �ח�ת ע�ת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
�פי המק�ל ל� מ��� ה�מ�מי�, מ� לע��ת רא�יה ְְְְְִִֵֵַַַ�ְֲִִֶַַָ�היא
יתר ח�י� ע�ת ה�מ�מי�; מ� לע��ת רא�יה �היא ְְִִִֵָָָ�ְֲִִֶַַַָמה
לפי ח�לקי� � ה�מ�מי� מ� לע��ת רא�יה �היא ְְְְִִִ�ְֲִִִֶַַַָמ�ה
ה�רקע. �על �����ר �י על א� �יניה�, �התנ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַמה

ט ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

לה��י�‡. לה� ואמר ה��עלי�, את [מוקד�]ה��כר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
ולא[מאוחר]�להעריב לה��י� ��א ��הג� מק�� � ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ

לס�ק יז��; לז��, ��הג� מק�� לכ�פ�. יכ�ל אינ� ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
ה�ל מס�ק. ל��עלי�, �ה� וכ��צא �גר�גר�ת א� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�תמרי�

ה�דינה. ְְְִִַַָ�מנהג

ל�·. ואמר ה��על, את יהיה]ה��כר '�אחד[שכר� : ְְֵֵֶֶַַַָָ
ויתר ���כיר�ת �ח�ת ר�אי� � העיר' מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכ�ני�

�מ��ני� �יניה�.[מחלקי�]���כיר�ת, ְְְִִֵֵֶֶַַ

והל�‚. ��ל�ה', ��עלי� לי ��כר 'צא ל�ל�ח�: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
עלי' '�כרכ� ה�ליח: לה� אמר א� � �אר�עה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ��כר�
�ל�ה, ה�ית מ�על נ�טל ה�א אר�עה; לה� נ�ת� �ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ה�ית', �על על '�כרכ� לה�: אמר מ�ית�. אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ�מפסיד
מי ��דינה היה ה�דינה. �הלכת ה�ית �על לה� ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנ�ת�
לה� נ�ת� אינ� � �אר�עה ����ר �מי ��ל�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ����ר
�ברי� ��ה ה�ליח. על �רעמת לה� וי� �ל�ה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�א
מלאכ�� היתה אבל נ�רת. מלאכ�� ��אי� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאמ�רי�?
ה�ית �על לה� נ�ת� � אר�עה �וה היא והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנ�רת,
טרח� לא 'אר�עה', �ל�ח� לה� אמר לא �א�� ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאר�עה;
�אר�עה לי '�כר ה�ית: �על ל� אמר אר�עה. �וה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹוע��
�י על א� � �ל�ה ��ל�ה ו�כר ה�ליח והל� ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֹאר�עה',
�הרי �ל�ה, א�א לה� אי� � אר�עה �וה מלאכ�� ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�הרי

�על ל� אמר ה�ליח. על �רעמת לה� וי� עצמ�; על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹק�ל�
ואמר� �אר�עה, לה� ואמר ה�ליח והל� ��ל�ה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹה�ית
�על ���� א�א �ע�� אי� � ה�ית' �על �אמר '�מה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָל�:
�וה א� � �ע�� מה �מי� לפיכ�, אר�עה. על יתר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה�ית

יד�ע אינ� וא� ה�ית; מ�על אר�עה נ�טלי� [שוויאר�עה, ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ל�המלאכה] אמר �ל�ה. א�א לה� אי� �וה, אינ� ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹא�

��ל�ה, לה� ואמר ה�ליח והל� �אר�עה, ה�ית ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ�על
�י על א� � ה�ית' �על �אמר '�מה ל�: ְְְִִֶַַַַַַַַָָואמר�
�הרי �ל�ה; א�א לה� אי� אר�עה, �וה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ��לאכ��

עליה�. וק�ל� �ל�ה, ְְְְֲִֵֶָָֹ�מע�

ה�ית„. �על את והטע� ה��עלי�, את [חזרוה��כר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ
זהבה�] על זה לה� אי� � א�ת� הטעה ה�ית �על א� ,ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

�רעמת הלכ�[כעס]א�א ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
העבודה] �ב�אה,[למקו� מצא� ולא הח�רי� הלכ� אבל .ְְְְֲִַַָָָָָֹ

לחה ��היא �דה �מצא� ��כר�[רטובה]��עלי� א� , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ
�על ��ר א� � מי� ��תמ�את �מצא�ה ה�דה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלה�ק�ת
אי� � ��עלי� צריכה �מצא� מ�ערב, מלאכ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָה�ית
נ�ת� ��ר, לא וא� לע��ת? �יד� מה �ל��; ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹל��עלי�
ל�א טע�� ה�א ��מה �אינ� �טל; �פ�על �כר� ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלה�
��א אמ�רי�? �ברי� ��ה לבטל. מלאכה וע��ה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹריק�,
וחזר ��לאכה, ה��על התחיל א� אבל ��לאכה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחיל�
י�ראל �ני לי "�י ��אמר: ח�זר, � ה��� �חצי אפ�� ��ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
�� �חזר ה��על �י� וכיצד לעבדי�. עבדי� ולא ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדי�",
ק�ל� וא� ונ�טל. �ע�ה, מה ל� �מי� �התחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר

ל� �מי� של]ה�א, שווי משכרו �עתיד[ומורידי� מה ִִֶַָָ
�י� ה�זיל�, לא �י� ��כר�, �עת �ה�זיל� �י� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹלע��ת;
מה ל� �מי� � ה�זלה לא �י� ,�� אחר ה�לאכה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ה�זלה
���י לקצר קמה מ��� ק�ל �יצד? לע��ת. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�עתיד

דינרי�]סלעי� לארג[ח' �גד חצי�, וה�יח חצי� קצר , ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מה ל� �מי� � חצי� וה�יח חצי� ארג סלעי�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ���י
�קל ל� נ�ת� � �ינרי� ��ה �וה היה א� לע��ת. ֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�עתיד

דינרי�] יפה[ב' ה��אר היה וא� מלאכ��. את יגמר א� ,ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
ע�� לא �הרי סלע, א�א לה� נ�ת� אינ� � �ינרי� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ני
�אינ� �דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה מלאכה. חצי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָא�א
ה��רה מ� לעל�ת ���נ� �ג�� � האב�ד �דבר אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָאב�ד.

בו] ששורי� א�[מקו� למת חלילי� להביא חמ�ר ��כר א� ,ְְֲֲִִִֵֶַָָ
יכ�ל אינ� ק�ל�, ואחד ��על אחד � �ה� ���צא וכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלכ�ה
ל� ��ת �מע א� �חלה, �ג�� נאנס, �� א� א�א �� ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלחזר

עליה� ��כר � �� וחזר נאנס, לא וא� חשבונ�]מת. [על ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
לכ�, קצצ�י 'סלע לה�: א�מר מטע�? �יצד מטע�. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�
לה� י�� ולא מלאכ��; ��גמר� עד ��י�', �טל� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ��א�
מחזיר ה��י�, לה� נת� ואפ�� �ח�ה. ��סק מה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָא�א

��עלי�[מוציא] ��כר עליה�? ��כר �יצד ה��ספת. ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַמה�
לא�� ���סי� וכל �אבד; ��א מלאכ�� וג�מרי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹאחרי�,
מ� נ�טל לרא��ני�, ��סק מה על האחרי� ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָה��עלי�
וא� רא��ני�. �ל �כר� �די עד ��ה? ועד ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהרא��ני�.
עד ה�לאכה לה�לי� י��ר � יד� �חת ממ�� לה� ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
��כר �י על א� ��על, לכל י�� �כל ז�ז חמ�י� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאר�עי�
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�� �אי� אמ�רי�? �ברי� ��ה אר�ע. א� �ל� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה��על
��כר� ל��ר שלה�]��עלי� ה�לאכה.[בשווי לה�לי� ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹ

'צא ל�: ואמר� ��כר�, ל��ר ��עלי� �� י� א� ְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָֹאבל
�י� ��כר �י� � �אבד' ולא מלאכ�� וה�ל� מא��, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַֹֹֹ��כר
מה ל��כר ו�מי� �רעמת; א�א עליה� ל� אי� � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹק�ל�

לע��ת. �עתיד מה ול��ל� ְְֲִֶֶַַַַָָָָ�ע�ה,

יאמר‰. לא � ה�ל� לעב�דת ונאחז ה��על, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹה��כר
לפני�' 'הריני לי]ל�: ושל� גר�, �כר[מזל� ל� נ�ת� א�א , ְְֲִֵֵֶֶַָָ

�ע�ה. ֶַָָמה

.Âפסק� ה�הר, מ�ה ה�דה לה�ק�ת ה��על את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה��כר
א�א לה� אי� לה�סק, �ר�� אי� א� � ה��� �חצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�הר
העיר, �ני א�ת� ��פסיק� �ר�� א� וכ� �ע��; מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�כר
�הרי �ע��; מה א�א לה� אי� � ה��� �חצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיק�ה�
מאליו לה�סק �ר�� וא� זה. נהר �ל �ר�� ה��עלי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידע�
לה�דיע�. ל� �היה מ�ני ה���, �ל �כר לה� נ�ת� �ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ל אי� � וה�ק� ה�טר �בא ה�דה, לה�ק�ת ה��כר� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
�כר�; �ל לה� נ�ת� � וה�ק� ה�הר �א �ע��; מה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָא�א
מי אבל �פ�על. אמ�רי�? �ברי� ��ה נס��ע�. ה�מי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָמ�
י�ל �עמי�, אר�ע ז� �דה י�קה �א� אריס� ע� ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ��סק
אינ� �עמי�, �ני מ�קי� �ה� האריסי� וכל ה�ר�ת, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצי
לדל�ת הצר� ולא ה�טר, �בא ה�ר�ת, רביע א�א ְְִַ�ְְְִִֵֶַַַָָָָֹנ�טלי�
�האריס ע��; ��סק �מ� ה�ר�ת חצי נ�טל � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�לה�ק�ת

�פ�על. ואינ� ,����ְ�ְְֵֵָ

.Êו�למה ה���, �ל מלאכה לע��ת ה��על את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָה��כר

אחרת[נשלמה] מלאכה ל� י� א� � ה��� �חצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָה�לאכה
מה ל� אי� וא� ה���; �אר ע��� מ��ה, ק�ה א� ְְְִִֵֶַַַָָָָָ�מ�ת�
ה��פרי� מ� היה וא� �טל. �פ�על �כר� ל� נ�ת� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ע�ה,
לא וא� הר�ה, לטרח ��ר�� �ה�, וכ��צא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹע�בדי
�כר�. �ל ל� נ�ת� זה הרי � יחלה �מלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתע�ק

.Áלהביא ה��על את מ�ק��[לבצע]ה��כר �ליח�ת ְְִִִֵֵֶַַָָ
�כר� ל� נ�ת� � �ביא מה �� מצא ולא והל� ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמק��,
הביא ולא מצא ולא והל� לכר�, קני� להביא �כר� ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�מ�ל�.
והל� לח�לה, �ר�ת להביא �כר� �ל�. �כר� ל� נ�ת� �ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ
�הבאת מה 'טל ל�: יאמר לא � �הבריא א� ��ת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ�מצא�
�זה. ���צא �ל וכ� �כר�. �ל ל� נ�ת� א�א ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ��כר�',

.Ëל�� והראה� ,���� ע�� לע��ת ה��על את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָה��כר
חבירו]חבר� בשדה ול�קח[העבידו וח�זר �כר�, �ל נ�ת� � ְְְֲֵֵֵֵַָָ

ה�לאכה. �ז� ��הנה מה ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָמחבר�

.Èוכ��צא �בק� �תב� ע�� לע��ת ה��על את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַה��כר
��מעי� אי� � ��כר�' �ע�ית מה 'טל ל�: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�ה�,

עליו מ���ל וא� כמשכורת]ל�. ותב� 'היל�[קש ל�: אמר ְִִִֵֵֶַָָָָ
ל�. ��מעי� אי� � ��י' את א�ל ואני ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹ�כר�,

.‡Èע�ה' ל�: �אמר �י על א� לעצמ�, ה��על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת
'עדר ל�: אמר א� ל�מר, צרי� ואי� ה���'; מלאכה ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹע�י
לל�ט �כר� א� אבל ה���'. ע�י 'נ�� ה���', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָע�י

�חסר �ג�� ה�גי�[התמעט]מציא�ת, לל�ט ��כר� ה�הר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
מצא ואפ�� ה�ית, לבעל מציאת� הרי � �אג� ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָה�מצאי�

�ינרי�. מלא ִִִֵָָ�יס

�
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שלישי יו�

ד ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

הנגע]ה��י��‡. התפשטות וה�א,[� � �ה�א �כל מט�א ְְְְִֵֶַַָ
היה א� אבל ה�געי�; מ�רא�ת מאחד ה��י�� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��היה

�הק מראה פריחה]ה��י�� ה��י��[� ואי� ��י��. אינ� , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹ
לת�� ��ה א� אבל ל�גע; ח�� ��פ�ה עד טמאה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ�ִַסימ�
��ר �בת�כ� �הרת �יצד? �היה. �מ�ת ה�א הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�גע,

והס�יר�[בריא]חי מ�עד�ה, ימי�]�ח�ת שבעה ,[הכה� ְְֲִִִַַָָָָ
�הל� א� �היתה, מ�ה ה�חיה נתמעטה ה�ב�ע ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ�בס��
���ה ה�הרת �אי� ��י��; זה אי� � ��� החי ְִֵֵֶֶֶֶַַָ�ַַַָָה��ר

ל�. לח�צה א�א ְְֶָָָָלת�כ�,

אבל·. הס�ר; אחר ��היה עד טמאה, סימ� ה��י�� ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ְִִֵַַאי�
� וה�ל� ���ה �ה�א ה�גע את ה�ה� וראה ��ח�ה, �א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�

מחליט מטמא]אינ� ויראה.[� ה�ב�ע, ס�� עד מס�יר� א�א ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

���ה‚. ה�הרת לפסיו�]אי� סימ� מהווה ה�חי�[� לת�� ְְִֵֶֶַַַָ
מכה] ה�כוה[� לת�� ולא כוויה], מחית[� לת�� ולא ,�] ְְְְְְִִַַָֹֹ
ולאקרו�] לרא� ולא ה�כוה; מחית לת�� ולא ְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹה�חי�,

"וא� ��אמר: מה�, ה�ער והל� ��קרח� �י על א� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָל�ק�,
לת�� ���ת ה�הרת אבל �ע�ר". ה�ס�חת תפ�ה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��ה

��י��.[פריחה]ה�הק זה הרי , ְֲִֵֶַַֹ

ה�כוה,„. �מחית ה�חי� �מחית וה�הק וה�כוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹה�חי�
ח�לקי� הא�[מפרידי�]�הי� המקורית]�י� הבהרת �] ְִֵֶָָֹ

ראשו�]ל��י�� הסגר הס�יר�[אחרי טמאה; סימ� אינ� � ְִִֵַַ�ְְִִָ
שני] �[הסגר לא� סמ�� ה��י�� ��מצא עד לה� והלכ� ,ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ

מחלט. זה ְָ�ֲֵֶהרי

והל�‰. וע�ד, גריס �חצי �פ�תה �גריס, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ�הרת
הא�[התרפא] מ� �ה��תר �י על א� � גריס �חצי הא� ְֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹמ�

�גריס, היתה טה�ר; זה הרי מ�גריס, יתר ה��י�� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָע�
�ראה[התפשטה]�פ�ת � הא� ל� והלכה וע�ד, �גריס ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹ

חדשה]��ח�ה היתה[כבהרת �ב�ע. אחר �ב�ע ויס�יר , ְְְְִִַַַַַַָָָָָ
וחזרה הס�ר, ימי �ס�� ה�הרת והלכה והס�יר�, �הרת ��ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
�היתה �מ�ת היא הרי � �היתה �מ�ת �מק�מ� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�הרת

כחדשה] וחזרה[אינה �פ�תה הס�ר, ימי �ת�� נתמעטה ;ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
�מ�ת וחזרה ה��י��, ונתמעט ���תה א� �היתה, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ�מ�ת

יס�יר. זה הרי � ְְֲִֵֶֶַָָ�היתה
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�� �אי� אמ�רי�? �ברי� ��ה אר�ע. א� �ל� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה��על
��כר� ל��ר שלה�]��עלי� ה�לאכה.[בשווי לה�לי� ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹ

'צא ל�: ואמר� ��כר�, ל��ר ��עלי� �� י� א� ְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָֹאבל
�י� ��כר �י� � �אבד' ולא מלאכ�� וה�ל� מא��, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַֹֹֹ��כר
מה ל��כר ו�מי� �רעמת; א�א עליה� ל� אי� � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹק�ל�

לע��ת. �עתיד מה ול��ל� ְְֲִֶֶַַַַָָָָ�ע�ה,

יאמר‰. לא � ה�ל� לעב�דת ונאחז ה��על, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹה��כר
לפני�' 'הריני לי]ל�: ושל� גר�, �כר[מזל� ל� נ�ת� א�א , ְְֲִֵֵֶֶַָָ

�ע�ה. ֶַָָמה

.Âפסק� ה�הר, מ�ה ה�דה לה�ק�ת ה��על את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה��כר
א�א לה� אי� לה�סק, �ר�� אי� א� � ה��� �חצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�הר
העיר, �ני א�ת� ��פסיק� �ר�� א� וכ� �ע��; מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�כר
�הרי �ע��; מה א�א לה� אי� � ה��� �חצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיק�ה�
מאליו לה�סק �ר�� וא� זה. נהר �ל �ר�� ה��עלי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידע�
לה�דיע�. ל� �היה מ�ני ה���, �ל �כר לה� נ�ת� �ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ל אי� � וה�ק� ה�טר �בא ה�דה, לה�ק�ת ה��כר� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
�כר�; �ל לה� נ�ת� � וה�ק� ה�הר �א �ע��; מה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָא�א
מי אבל �פ�על. אמ�רי�? �ברי� ��ה נס��ע�. ה�מי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָמ�
י�ל �עמי�, אר�ע ז� �דה י�קה �א� אריס� ע� ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ��סק
אינ� �עמי�, �ני מ�קי� �ה� האריסי� וכל ה�ר�ת, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצי
לדל�ת הצר� ולא ה�טר, �בא ה�ר�ת, רביע א�א ְְִַ�ְְְִִֵֶַַַָָָָֹנ�טלי�
�האריס ע��; ��סק �מ� ה�ר�ת חצי נ�טל � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�לה�ק�ת

�פ�על. ואינ� ,����ְ�ְְֵֵָ

.Êו�למה ה���, �ל מלאכה לע��ת ה��על את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָה��כר

אחרת[נשלמה] מלאכה ל� י� א� � ה��� �חצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָה�לאכה
מה ל� אי� וא� ה���; �אר ע��� מ��ה, ק�ה א� ְְְִִֵֶַַַָָָָָ�מ�ת�
ה��פרי� מ� היה וא� �טל. �פ�על �כר� ל� נ�ת� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ע�ה,
לא וא� הר�ה, לטרח ��ר�� �ה�, וכ��צא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹע�בדי
�כר�. �ל ל� נ�ת� זה הרי � יחלה �מלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתע�ק

.Áלהביא ה��על את מ�ק��[לבצע]ה��כר �ליח�ת ְְִִִֵֵֶַַָָ
�כר� ל� נ�ת� � �ביא מה �� מצא ולא והל� ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמק��,
הביא ולא מצא ולא והל� לכר�, קני� להביא �כר� ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�מ�ל�.
והל� לח�לה, �ר�ת להביא �כר� �ל�. �כר� ל� נ�ת� �ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ
�הבאת מה 'טל ל�: יאמר לא � �הבריא א� ��ת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ�מצא�
�זה. ���צא �ל וכ� �כר�. �ל ל� נ�ת� א�א ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ��כר�',

.Ëל�� והראה� ,���� ע�� לע��ת ה��על את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָה��כר
חבירו]חבר� בשדה ול�קח[העבידו וח�זר �כר�, �ל נ�ת� � ְְְֲֵֵֵֵַָָ

ה�לאכה. �ז� ��הנה מה ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָמחבר�

.Èוכ��צא �בק� �תב� ע�� לע��ת ה��על את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַה��כר
��מעי� אי� � ��כר�' �ע�ית מה 'טל ל�: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�ה�,

עליו מ���ל וא� כמשכורת]ל�. ותב� 'היל�[קש ל�: אמר ְִִִֵֵֶַָָָָ
ל�. ��מעי� אי� � ��י' את א�ל ואני ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹ�כר�,

.‡Èע�ה' ל�: �אמר �י על א� לעצמ�, ה��על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת
'עדר ל�: אמר א� ל�מר, צרי� ואי� ה���'; מלאכה ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹע�י
לל�ט �כר� א� אבל ה���'. ע�י 'נ�� ה���', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָע�י

�חסר �ג�� ה�גי�[התמעט]מציא�ת, לל�ט ��כר� ה�הר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
מצא ואפ�� ה�ית, לבעל מציאת� הרי � �אג� ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָה�מצאי�

�ינרי�. מלא ִִִֵָָ�יס

�
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הנגע]ה��י��‡. התפשטות וה�א,[� � �ה�א �כל מט�א ְְְְִֵֶַַָ
היה א� אבל ה�געי�; מ�רא�ת מאחד ה��י�� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��היה

�הק מראה פריחה]ה��י�� ה��י��[� ואי� ��י��. אינ� , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹ
לת�� ��ה א� אבל ל�גע; ח�� ��פ�ה עד טמאה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ�ִַסימ�
��ר �בת�כ� �הרת �יצד? �היה. �מ�ת ה�א הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�גע,

והס�יר�[בריא]חי מ�עד�ה, ימי�]�ח�ת שבעה ,[הכה� ְְֲִִִַַָָָָ
�הל� א� �היתה, מ�ה ה�חיה נתמעטה ה�ב�ע ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ�בס��
���ה ה�הרת �אי� ��י��; זה אי� � ��� החי ְִֵֵֶֶֶֶַַָ�ַַַָָה��ר

ל�. לח�צה א�א ְְֶָָָָלת�כ�,

אבל·. הס�ר; אחר ��היה עד טמאה, סימ� ה��י�� ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ְִִֵַַאי�
� וה�ל� ���ה �ה�א ה�גע את ה�ה� וראה ��ח�ה, �א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�

מחליט מטמא]אינ� ויראה.[� ה�ב�ע, ס�� עד מס�יר� א�א ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

���ה‚. ה�הרת לפסיו�]אי� סימ� מהווה ה�חי�[� לת�� ְְִֵֶֶַַַָ
מכה] ה�כוה[� לת�� ולא כוויה], מחית[� לת�� ולא ,�] ְְְְְְִִַַָֹֹ
ולאקרו�] לרא� ולא ה�כוה; מחית לת�� ולא ְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹה�חי�,

"וא� ��אמר: מה�, ה�ער והל� ��קרח� �י על א� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָל�ק�,
לת�� ���ת ה�הרת אבל �ע�ר". ה�ס�חת תפ�ה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��ה

��י��.[פריחה]ה�הק זה הרי , ְֲִֵֶַַֹ

ה�כוה,„. �מחית ה�חי� �מחית וה�הק וה�כוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹה�חי�
ח�לקי� הא�[מפרידי�]�הי� המקורית]�י� הבהרת �] ְִֵֶָָֹ

ראשו�]ל��י�� הסגר הס�יר�[אחרי טמאה; סימ� אינ� � ְִִֵַַ�ְְִִָ
שני] �[הסגר לא� סמ�� ה��י�� ��מצא עד לה� והלכ� ,ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ

מחלט. זה ְָ�ֲֵֶהרי

והל�‰. וע�ד, גריס �חצי �פ�תה �גריס, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ�הרת
הא�[התרפא] מ� �ה��תר �י על א� � גריס �חצי הא� ְֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹמ�

�גריס, היתה טה�ר; זה הרי מ�גריס, יתר ה��י�� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָע�
�ראה[התפשטה]�פ�ת � הא� ל� והלכה וע�ד, �גריס ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹ

חדשה]��ח�ה היתה[כבהרת �ב�ע. אחר �ב�ע ויס�יר , ְְְְִִַַַַַַָָָָָ
וחזרה הס�ר, ימי �ס�� ה�הרת והלכה והס�יר�, �הרת ��ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
�היתה �מ�ת היא הרי � �היתה �מ�ת �מק�מ� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�הרת

כחדשה] וחזרה[אינה �פ�תה הס�ר, ימי �ת�� נתמעטה ;ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
�מ�ת וחזרה ה��י��, ונתמעט ���תה א� �היתה, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ�מ�ת

יס�יר. זה הרי � ְְֲִֵֶֶַָָ�היתה
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.Âמחיה ���י�� ונ�לד �גריס, �פ�תה �גריס, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�הרת
באמצעו] בריא �ראה[בשר � הא� ל� והלכה לב�, �ער ְְֵֵֶָָָָָָָָֹא�

חדשה]��ח�ה והס�יר�,[כבהרת �גריס �הרת �� היתה . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
ספק היא, �היא ספק � �סלע היא והרי ה�ב�ע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�בס��

טמא. זה הרי � �ח�יה �אה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אחרת

.Êוח�ט �גריס, נגוע]�הרת דק א�[קטע � מ��ה י�צא ְְִִִִֵֶֶֶַָ
ז�קק� � �ער�ת ��י רחב �� �]י� להיטמאות כדי [זקוקה ְְְֵֵַָָֹ

סימ� ה�חיה �אי� למחיה; לא אבל �לפ�י��, לב� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹל�ער
ה�חיה ס�� �י� ויהיה ה�הרת, א�ת� ���י� עד � ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�טמאה
�הר�ת, ��י הי� �ער�ת. ��י צמיחת רחב ה�הרת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוס��
מצרפ�; �ער�ת, ��י רחב �� י� א� � לז� מ�� י�צא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹוח�ט
ולא �ב�ע, אחר �ב�ע הס�יר� מצרפ�. אינ� לאו, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹוא�
�ל ה�גע ��ה הפטר �לאחר �פטר�, טמאה סימ� ל� ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָ�ִַַנ�לד

מחלט. זה הרי � ְָ�ֲֵֶֶ�ה�א

.Á�הלכ� החלט מ��� א� הס�ר מ��� ��הרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�הרת
לע�ל�. �� מס�ירי� אי� � ה�מאה סימני ְְְִִֵַָָָ�ִִֵֶַָָמ��ה

.Ëנסה�� הפטר[התמעטה]�הרת טהרה]אחר �], ְְֵֶֶֶֶַַַָָ
לכמ�ת וחזרה ���תה, א� �היתה, לכמ�ת ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָ�פ�תה

�טהרת�. ה�א הרי � ְְֲֳֵֶָָָָ�היתה

.È��ת� לב� ו�ער �עד�ה, מחיה �ב� �גריס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�הרת
טמא � ה�חיה הלכה החלט �לאחר והחליט�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�חיה,
ה�חיה. מ�ני טמא � ה�ב� ה�ער הל� לב�; �ער ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָמ�ני
טמא � ה�ב� ה�ער והל� ה�הרת, �ת�� ה�ב� ה�ער ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה
לב�. �ער מ�ני טמא � ה�חיה הלכה ה�חיה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָמ�ני

.‡Èטמא � ה�חיה הלכה � �פ�י�� מחיה �ב� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�הרת,
וכ� ה�חיה. מ�ני טמא � ה��י�� הל� ה��י��; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמ�ני
ה�ער, והל� לב�, ��ער החליט� �בפ�י��. לב� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ��ער
��י��; א� מחיה, ל� ���לדה א� אחר, לב� �ער �� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוחזר

והל �מחיה, �החליט� מחיהא� ל� ונ�לדה ה�חיה, כה ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
�פ�י��, �החליט� א� ��י��; א� לב�, �ער א� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאחרת,
מחיה, �� ���לדה א� אחר, ��י�� �� וחזר ה��י��, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוהל�
ה�מא אחד �היה. �מ�ת �טמאת� זה הרי � לב� �ער ְְֵֶֶַָָָָָ�ְֲֵֵֶָָָא�
�ס�� א� רא���, �ב�ע �ס�� �החלט א� ��ח�ה, ְְְִַַָ�ְְִֶַַָ�ֶ�החלט
� מק�� מ�ל והחלט ה�איל � הפטר אחר א� �ני, ְִַָָ�ְְִִֵֵֶַַַָ�ב�ע
סימ� לא טמאה; סימ� �� י�אר ��א עד טה�ר, ְִָָֹ�ִִֵֵֶַַָָֹאינ�

אחר. סימ� ולא ,�� ְְִֵַַָֹ�ֶ�החלט

רביעי יו�
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מחמת‡. הע�ר ונפ�ט ��ר�, �ע�ר מ�ה ל� �היתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי
�גחלת ��כוה �ג�� הא�, מחמת ה��ה היתה א� � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָה��ה

�רמ� אפר]א� ���נ�[� �באב� �א� ���נ� �ברזל א� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
היתה וא� 'מכוה'. נקראת ז� הרי � �ה� וכ��צא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�א�
�ע� א� �אב� ��קה �י� � הא� מחמת ��א ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה�כוה
�ג�� ה���, חלי מחמת ה�כוה �היתה �י� �ה�, ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכ��צא

חזזית א� פריחות]�רב מיני �חפת[� א� הע�ר, �הפסיד ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
זה הרי � הע�ר �ה�חית� �ה� וכ��צא ��קת א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוק�חת

'�חי�'. ְְִִָנקרא

מברז·. רא�� היה א� � �� וה�ה ���ד ,[מעוגל]ל�� ְְִִִֵַָָָָֹֹ
היא א� ספק זה הרי חד, רא�� היה וא� מכוה; ז� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי

�גפת א� טבריה, �מי לקה �חי�. א� זיתי�]מכוה ,[פסולת ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ
�חי�. זה הרי � �ה� ְְֲִֵֵֶֶַָוכ��צא

ה�‚. � טר��ת מ��ת �ה� זמ� �ל � וה�כוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָה�חי�
חי� �לל. �נגעי� מט�אי� ואינ� 'מ�רדי�', ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָה�קראי�
�ה�ק�� �י על א� � �מ�ר ר��י ונתר�א� וה�כוה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָה�חי�
לכל ה��ר �ע�ר ה� הרי � הע�ר ל�אר ��מה ואינ� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצ�קת,

סימני� ��ל�ה �מתט�אי� ופשיו�]�בר, מחיה לב�, ,[שער ְְְִִִִִַָָָָֹ
��ארנ�. �מ� �ב�ע�ת �ני הס�ר �ה� ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָוי�

ונע�ת„. �להתר�א�ת, לחי�ת וה�כוה ה�חי� ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָהתחיל�
קל�ה קרו�]עליה� "צרבת[� היא ז� � ה��� �קל�ת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

;�� האמ�ר מכוה" �"מחית ���רה, האמ�רה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָה�חי�"
�ה� ואי� �פ�י��, א� לב� ��ער סימני�: ��ני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�מט�א�ת
�צרבת �היתה �הרת �יצד? אחד. �ב�ע א�א ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהס�ר
יחליט. לב�, �ער ב� היה א� � ה�כוה �מחית א� ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָה�חי�
�ס�� ויראה אחד, �ב�ע יס�יר � לב� �ער ב� היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
וא� יחליט. � ��ת א� לב�, �ער �� נ�לד א� ְְִִִֵַַַַָָָָָָָה�ב�ע:
�� נ�לד א� הפטר, לאחר ��ת יפטר; �ל��, �� נ�לד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. � לב� ְִֵַָָָ�ער

ח�ק�‰. לפיכ� זה; ע� זה מצטרפי� אי� וה�כוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָה�חי�
זה ���י� ואי� זה, ע� זה מצטרפי� �אי� ל�מר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָה�ת�ב,
���ה ה��ר ע�ר �הרת ולא ה��ר, לע�ר ���י� ואי� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה,
�גריס �בהרת ה�כוה, �צד �חי� היה �יצד? ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלת�כ�.

�פ�ת[יחד]���יה� מה�, �אחת היתה טה�ר; זה הרי � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
�ע�ר �הרת היתה טה�ר. � ה��ר לע�ר ���ת א� ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָל�נ�ה,
��� �ת�� היה ��י��. אינ� � מה� לאחת �פ�ת [�ה��ר, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ידו] �הרתכ� �ב� �גריס, �חי� יס�יר;צרבת � �גריס ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ
��א � לפ�י�� ולא לב� ל�ער רא�יה �אינ� �י על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�א�

לת�כ�. ותפ�ה �צ��, אחר �חי� ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָי�לד

.Âמכוה� ה�חי�; את מכוה ��לה מכוה, ��ע�ה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ�חי�
�חי� א� יד�ע אי� א� ה�כוה. את �חי� ��ל �חי�, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ע�ת
וטמאה אחד, סימ� ��ניה� �ל��; �כ� אי� � מכוה א� ְָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָהי�
מצטרפי�. �אינ� ל�מר א�א ה�ת�ב, ח�ק� ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאחת;

.Êע�ר נע�ה ה�ב�ע �בס�� ���חי�, �בהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהס�יר�
התרפא]ה��ר �בס��[� ה��ר, �ע�ר �הס�יר� א� , ְְְִִֶַַָָָָ

��ח�ה יראה � �חי� נע�ה .[כחדש]ה�ב�ע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Áמחמת �י� חלי, מחמת �י� � רא�� �ער �ל ���ר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמי
ה��ירי� �ברי� �אכל �י� �ער, לג�ל רא�יה �אינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמ�ה
�י על א� � �ער� �ה�יר� �ברי� ס� א� ה�ער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
ע�ה, רא�� �ער �ל וא�ד ה�איל זמ�, לאחר לג�ל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�רא�י
ה�דקד מ� �ער� נ�ר א� '��ח'; א� 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ��ה[גובה עד לאח�ריו, ��פע �ל[חוליה]�למ�ה ְֲִֵֶַַַַָָָ
��פע �למ�ה ה�דקד מ� נ�ר וא� 'קרח'; נקרא � ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹצ�אר

��ח�� �נגד עד '��ח'.[מצחו]לפניו, נקרא � ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

.Ëמחיה� סימני�, ��ני מ��א�ת � וה��חת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָה�רחת
�ה�: ��אמר �ב�ע�ת, �ני הס�ר �ה� וי� ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�בפ�י��,
אי� �ער, �ה� �אי� �לפי ��ר". ע�ר צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"�מראה
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��ני מ��אי� וכיצד �ה�. טמאה סימ� ה�ב� ְְְְִִִֵֵֶַַָָ�ִֵַַַָָָה�ער
א� �קרח�� �הרת היתה �א� �ב�ע�ת? �ב�ני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימני�
ב� היתה לא יחליט. מחיה, ב� היתה א� � ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבג�ח��
מחיה ב� נ�לדה א� ה�ב�ע: �ס�� ויראה יס�יר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָמחיה,
�ני: �ב�ע יס�יר �ל��, �� נ�לד לא יחליט. � ��י�� ְְְְִִִִֵַַַַָָֹא�
�ל��, �� נ�לד לא יחליט. מחיה, �� ���לד א� ְְְִִֶַַַָָָָָֹ��ת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה �� נ�לד א� ��ת וא� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È:אמר�� ז�, ע� ז� מצטרפ�ת אינ� וה��חת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָה�רחת
����ת ואי� ��י�, �ה� מל�ד � בג�ח��" א� ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"�קרח��
ה��ר ע�ר �הרת ולא ה��ר, ע�ר ל�אר ולא לז�, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמ��

לת�כ�. ְָָ���ה

.‡È�ה� ונע�ה ��קרח, ה�ק� א� ה��חת א� ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָה�רחת
ה��ר; �ע�ר �במכוה ��חי� מ��אי� � מכוה א� ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָ�חי�
א�א �בר, לכל ה��ר �ע�ר � ��קרח� ה�ק� א� ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ�הרא�
�ה� ��צמח קד� וה�ק�, הרא� לב�. ��ער מ��אי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�אי�
ה�ל��לי� וכ� מע�ל�, �ער העל� לא ועדי� ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹה�ער

ה��ר,[גידולי�] �ע�ר ה� הרי � ו���ק� ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ��רא�
הא�ה זק� וכ� �ב�ע�ת. ��ני סימני� ��ל�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹ�מתט�אי�
וא� ה��ר; �ע�ר ה� הרי �ער, העל� ��א עד � ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�ריס
�נתקי� ��תט�א � האי� �זק� ה� הרי �ער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעל�

�בהרת.[קרחת] מ��א ואינ� ��ת�אר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ�מ�
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מק�מ‡. ���א�� �בהרת: מתט�אי� �אי� �אד� �ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
וה�מטי� ה�ה, ות�� החט�, ות�� האז�, ות�� ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעי�,
וכ� ה�חי, �בית ה�ד, ותחת ����אר, וה�מטי� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ���ט�,
וה�חי� �ער, �ה� ��� וה�ק� והרא� וה��ר�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

ה��רדי� הטריי�]וה�כוה אי�[� � ה�ק�מ�ת א�� �ל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפי� ואי� �נגעי�, ולא[לשיעור]מתט�אי� �נגעי�, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינ� מחיה, מ��� מ��אי� ואי� לת�כ�, ���ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�גע
לב� ��� הה�פ� את "�ע�ר[מליטהר]מע�בי� ��אמר: , ְְִֵֶַַ�ְֱֶֶַָָ

ע�ר, �אינ� מה� א�א �ל�י, ע�ר אינ� א�� וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָ��ר�",
ה�פתי� ואד� גל�י. ואינ� מכ�ה וה�א ע�ר �ה�א ְְְִֵֶֶַַָָֹ�ְְֵֶֶ�מה�

ה�תרי� �בית פנימיי�]נ��� �נגעי�.[אברי� מ��א ואינ� , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

וה�כוה·. וה�חי� �ער�, �ל ���ר וה�ק� ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹהרא�
צרבת ��ארנ�,[קרו�]�העל� �מ� �בהרת מתט�אי� � ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

זה ע� זה מצטרפי� נגע]ואינ� ע�ר[לשיעור נגע ואי� , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
אבל מחיה; מ��� מ��אי� ואי� לת�כ�, ���ה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה��ר

לב� ��� הה�פ� את .[מליטהר]מע�בי� ְְִֵֶַַ�ָָ

ה�מ�כה‚. צמודה]�הרת וכ��צא[� ולאז� לעי� א� לרא� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ה�ה� "וראה ��אמר: טה�רה, � למכוה א� ל�חי� א� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�,
�ע�ר ל�גע �ח�צה �ל ��היה � ה��ר" �ע�ר ה�גע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפ�י�� ורא�י הבשר]ה��ר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ

ונת��ר,„. �הרת, �� �היתה ��י טה�ר�ת: �הר�ת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָא��
ונגלה ��מט, ונ�לד, �ע�ר, �ב�ק�[נפשט]היתה �רא� , ְְָָ�ְְְִֶֶַַַָָָָָֹ

ונת��תה ה�ער �ל ונ�ר ונקרח� �ער, �ה� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��היה
מ�רדי� ��ה� �ב�כוה ��חי� היתה ,[טריי�]ה�הרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה�הרת היתה א� וכ� טה�ר�ת. א�� �ל הרי � צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהעל�
�ער והעל� מע�ל�, �ער ��על� קד� ��ק� א� ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�רא�
מק�מ� ונע�ה �ע�ר, ה�הרת �היתה א� ה�ער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל�
�י על א� � ה��ר �ע�ר היא והרי וחי� מכוה א� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ�חי�
הרי �ינתי�, טה�רה והיתה ה�איל � טמא וס�פ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ��ח�ת�

מראיה� נ���� טה�רה. האמורי�]ז� השינויי� �י�[אחר � ְְְִֵֵֶַַָ
יותר]�הע�� ��ח�ה[הלבינו ירא� ��ה�, [כבהרת�י� ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
�לאחרחדשה] �יצה, �קר�� �הרת �� �היתה ��י �יצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

��ת��ר �לאחר ��לג, �היתה א� ��לג, נע�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��ת��ר
���לד, �קט� וכ� ��ח�ה. �ראה � �יצה �קר�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנע�ת
�במכוה �ב�חי� ��קרח�, �בזק� �ברא� ��גלה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹ�בקמט
וא� ��ח�ה; ירא� ה�הר�ת, א�ת� מראי נ���� א� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�חי�

טה�ר�ת. ה� הרי נ����, ְְֲִֵֵַֹלא

.‰� �בר ��נינ� ה�פק�ת מ�ני ח�� נגעי�, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�ל
לטמאה נזקק ��א עד בוודאות]טה�ר, נטמא לא אבל[� ; ְְִֶַַָֹ�ְֲָָ

אצל ��א� �ני� �יצד? טמא. ספק� לטמאה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְִִֶַמ��זקק
�בס� הס�יר�, �סלע, �בזה �גריס �הרת �זה ה�ב�ע�ה�, � ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

��תה מה� �איזה יד�ע ואי� �סלע, �בזה �סלע �זה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהרי
�א� טה�ר; זה הרי � אחד �אי� �י� אנ�י�, ��ני �י� �ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
איז� י�דע ואינ� ה�איל � �זה ה�גע ��ה ���אי �י ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
�איזה ���דע עד טה�ר, זה הרי � ���תה ה�הרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

ט�א�. ְִֶַנגע

.Âאצל ��א� �ני� �יצד? טמא. ספק� לטמאה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְִִֶַמ��זקק
�בס�� והס�יר�, �סלע, �הרת �בזה �גריס �הרת �זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה�,
�ניה� � וע�ד �סלע �בזה וע�ד �סלע �זה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�ע
ה��י�� הל� �הרי �סלע, להי�ת �ניה� חזר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאי�;
�ניה� � ה�א איזה י�דע ואינ� ה�איל � מה� ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
ה�א וזה �גריס. להי�ת �ניה� ��חזר� עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ�ְ�טמאת�,
�היתה מי וכ� טמא'. ספק� לטמאה, 'מ��זקק ְְְְִֵֵֵֶָָָָ�ְְְִִֶֶַָ�אמר�:
לב� ו�ער ה�הרת, את ��ד� לב� �ער �ב� �הרת, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָב�

�]�הפכ�� ע"י מ�ה[שנעשה ��ד� זה י�דע ואינ� ה�הרת, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
וא� טה�ר. זה הרי ל�, נס��ק הס�ר מ��� א� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ��ה��
אחד �ער �הל� �י על א� טמא, זה הרי החלט, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר
סימ� �היה ה�ער א� � הל� איזה י�דע ואינ� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה�,

האחר. ה�ער א� ְֵֵַַָָָ�טמאה,

.Êה�א� א� הס�ר צרי� �ה�א וראה� �ה�, אצל ��א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי
סימני ל� נ�לד� �טר�, ��א עד א� הס�יר� ��א ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�ט�ר,
טמאה, סימני �� ��� ראה� א� וכ� יחליט; זה הרי � ְָ�ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�טמאה
סימני לה� הלכ� א�ה', 'טמא ל� ויאמר ��חליט� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוקד�
יס�יר; רא���, �ב�ע �ס�� א� ��ח�ה היה א� � ְְְְִִִִַַַָָָָָ�טמאה
א�ת�. יפטר הפטר, לאחר א� �ני �ב�ע �ס�� היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹוא�

שישי יו�
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�י�‡. טמאה מ�ימני �אחד והחלט �הרת ב� �היתה ְֵָ�ְְִִֵֶַָָ�ְְִֶֶֶַָָמי
הכה�]��ח�ה ואחר[כשראהו �הס�ר, א� הס�ר, אחר �י� ְְִֵֵֶֶַַַָ�ְְַַַ

מ��� ��ה�� �י� לב�, ונה�� �כ�� ה�רעת �רחה ��ְְַַַָָָָ�ְְְִֵֶֶֶַַָָ
הס�ר, א� אבל טה�ר; זה הרי � החלט מ��� �י� ְַ�ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָהס�ר
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��ני מ��אי� וכיצד �ה�. טמאה סימ� ה�ב� ְְְְִִִֵֵֶַַָָ�ִֵַַַָָָה�ער
א� �קרח�� �הרת היתה �א� �ב�ע�ת? �ב�ני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימני�
ב� היתה לא יחליט. מחיה, ב� היתה א� � ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבג�ח��
מחיה ב� נ�לדה א� ה�ב�ע: �ס�� ויראה יס�יר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָמחיה,
�ני: �ב�ע יס�יר �ל��, �� נ�לד לא יחליט. � ��י�� ְְְְִִִִֵַַַַָָֹא�
�ל��, �� נ�לד לא יחליט. מחיה, �� ���לד א� ְְְִִֶַַַָָָָָֹ��ת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה �� נ�לד א� ��ת וא� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È:אמר�� ז�, ע� ז� מצטרפ�ת אינ� וה��חת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָה�רחת
����ת ואי� ��י�, �ה� מל�ד � בג�ח��" א� ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"�קרח��
ה��ר ע�ר �הרת ולא ה��ר, ע�ר ל�אר ולא לז�, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמ��

לת�כ�. ְָָ���ה

.‡È�ה� ונע�ה ��קרח, ה�ק� א� ה��חת א� ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָה�רחת
ה��ר; �ע�ר �במכוה ��חי� מ��אי� � מכוה א� ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָ�חי�
א�א �בר, לכל ה��ר �ע�ר � ��קרח� ה�ק� א� ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ�הרא�
�ה� ��צמח קד� וה�ק�, הרא� לב�. ��ער מ��אי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�אי�
ה�ל��לי� וכ� מע�ל�, �ער העל� לא ועדי� ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹה�ער

ה��ר,[גידולי�] �ע�ר ה� הרי � ו���ק� ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ��רא�
הא�ה זק� וכ� �ב�ע�ת. ��ני סימני� ��ל�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹ�מתט�אי�
וא� ה��ר; �ע�ר ה� הרי �ער, העל� ��א עד � ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�ריס
�נתקי� ��תט�א � האי� �זק� ה� הרי �ער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעל�

�בהרת.[קרחת] מ��א ואינ� ��ת�אר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ�מ�

חמישי ,יו�

ו ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

מק�מ‡. ���א�� �בהרת: מתט�אי� �אי� �אד� �ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
וה�מטי� ה�ה, ות�� החט�, ות�� האז�, ות�� ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעי�,
וכ� ה�חי, �בית ה�ד, ותחת ����אר, וה�מטי� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ���ט�,
וה�חי� �ער, �ה� ��� וה�ק� והרא� וה��ר�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

ה��רדי� הטריי�]וה�כוה אי�[� � ה�ק�מ�ת א�� �ל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפי� ואי� �נגעי�, ולא[לשיעור]מתט�אי� �נגעי�, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינ� מחיה, מ��� מ��אי� ואי� לת�כ�, ���ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�גע
לב� ��� הה�פ� את "�ע�ר[מליטהר]מע�בי� ��אמר: , ְְִֵֶַַ�ְֱֶֶַָָ

ע�ר, �אינ� מה� א�א �ל�י, ע�ר אינ� א�� וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָ��ר�",
ה�פתי� ואד� גל�י. ואינ� מכ�ה וה�א ע�ר �ה�א ְְְִֵֶֶַַָָֹ�ְְֵֶֶ�מה�

ה�תרי� �בית פנימיי�]נ��� �נגעי�.[אברי� מ��א ואינ� , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

וה�כוה·. וה�חי� �ער�, �ל ���ר וה�ק� ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹהרא�
צרבת ��ארנ�,[קרו�]�העל� �מ� �בהרת מתט�אי� � ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

זה ע� זה מצטרפי� נגע]ואינ� ע�ר[לשיעור נגע ואי� , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
אבל מחיה; מ��� מ��אי� ואי� לת�כ�, ���ה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה��ר

לב� ��� הה�פ� את .[מליטהר]מע�בי� ְְִֵֶַַ�ָָ

ה�מ�כה‚. צמודה]�הרת וכ��צא[� ולאז� לעי� א� לרא� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ה�ה� "וראה ��אמר: טה�רה, � למכוה א� ל�חי� א� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�,
�ע�ר ל�גע �ח�צה �ל ��היה � ה��ר" �ע�ר ה�גע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפ�י�� ורא�י הבשר]ה��ר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ

ונת��ר,„. �הרת, �� �היתה ��י טה�ר�ת: �הר�ת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָא��
ונגלה ��מט, ונ�לד, �ע�ר, �ב�ק�[נפשט]היתה �רא� , ְְָָ�ְְְִֶֶַַַָָָָָֹ

ונת��תה ה�ער �ל ונ�ר ונקרח� �ער, �ה� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��היה
מ�רדי� ��ה� �ב�כוה ��חי� היתה ,[טריי�]ה�הרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה�הרת היתה א� וכ� טה�ר�ת. א�� �ל הרי � צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהעל�
�ער והעל� מע�ל�, �ער ��על� קד� ��ק� א� ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�רא�
מק�מ� ונע�ה �ע�ר, ה�הרת �היתה א� ה�ער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל�
�י על א� � ה��ר �ע�ר היא והרי וחי� מכוה א� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ�חי�
הרי �ינתי�, טה�רה והיתה ה�איל � טמא וס�פ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ��ח�ת�

מראיה� נ���� טה�רה. האמורי�]ז� השינויי� �י�[אחר � ְְְִֵֵֶַַָ
יותר]�הע�� ��ח�ה[הלבינו ירא� ��ה�, [כבהרת�י� ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
�לאחרחדשה] �יצה, �קר�� �הרת �� �היתה ��י �יצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

��ת��ר �לאחר ��לג, �היתה א� ��לג, נע�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��ת��ר
���לד, �קט� וכ� ��ח�ה. �ראה � �יצה �קר�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנע�ת
�במכוה �ב�חי� ��קרח�, �בזק� �ברא� ��גלה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹ�בקמט
וא� ��ח�ה; ירא� ה�הר�ת, א�ת� מראי נ���� א� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�חי�

טה�ר�ת. ה� הרי נ����, ְְֲִֵֵַֹלא

.‰� �בר ��נינ� ה�פק�ת מ�ני ח�� נגעי�, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�ל
לטמאה נזקק ��א עד בוודאות]טה�ר, נטמא לא אבל[� ; ְְִֶַַָֹ�ְֲָָ

אצל ��א� �ני� �יצד? טמא. ספק� לטמאה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְִִֶַמ��זקק
�בס� הס�יר�, �סלע, �בזה �גריס �הרת �זה ה�ב�ע�ה�, � ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

��תה מה� �איזה יד�ע ואי� �סלע, �בזה �סלע �זה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהרי
�א� טה�ר; זה הרי � אחד �אי� �י� אנ�י�, ��ני �י� �ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
איז� י�דע ואינ� ה�איל � �זה ה�גע ��ה ���אי �י ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
�איזה ���דע עד טה�ר, זה הרי � ���תה ה�הרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

ט�א�. ְִֶַנגע

.Âאצל ��א� �ני� �יצד? טמא. ספק� לטמאה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְִִֶַמ��זקק
�בס�� והס�יר�, �סלע, �הרת �בזה �גריס �הרת �זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה�,
�ניה� � וע�ד �סלע �בזה וע�ד �סלע �זה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�ע
ה��י�� הל� �הרי �סלע, להי�ת �ניה� חזר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאי�;
�ניה� � ה�א איזה י�דע ואינ� ה�איל � מה� ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
ה�א וזה �גריס. להי�ת �ניה� ��חזר� עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ�ְ�טמאת�,
�היתה מי וכ� טמא'. ספק� לטמאה, 'מ��זקק ְְְְִֵֵֵֶָָָָ�ְְְִִֶֶַָ�אמר�:
לב� ו�ער ה�הרת, את ��ד� לב� �ער �ב� �הרת, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָב�

�]�הפכ�� ע"י מ�ה[שנעשה ��ד� זה י�דע ואינ� ה�הרת, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
וא� טה�ר. זה הרי ל�, נס��ק הס�ר מ��� א� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ��ה��
אחד �ער �הל� �י על א� טמא, זה הרי החלט, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר
סימ� �היה ה�ער א� � הל� איזה י�דע ואינ� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה�,

האחר. ה�ער א� ְֵֵַַָָָ�טמאה,

.Êה�א� א� הס�ר צרי� �ה�א וראה� �ה�, אצל ��א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי
סימני ל� נ�לד� �טר�, ��א עד א� הס�יר� ��א ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�ט�ר,
טמאה, סימני �� ��� ראה� א� וכ� יחליט; זה הרי � ְָ�ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�טמאה
סימני לה� הלכ� א�ה', 'טמא ל� ויאמר ��חליט� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוקד�
יס�יר; רא���, �ב�ע �ס�� א� ��ח�ה היה א� � ְְְְִִִִַַַָָָָָ�טמאה
א�ת�. יפטר הפטר, לאחר א� �ני �ב�ע �ס�� היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹוא�

שישי יו�

ז ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

�י�‡. טמאה מ�ימני �אחד והחלט �הרת ב� �היתה ְֵָ�ְְִִֵֶַָָ�ְְִֶֶֶַָָמי
הכה�]��ח�ה ואחר[כשראהו �הס�ר, א� הס�ר, אחר �י� ְְִֵֵֶֶַַַָ�ְְַַַ

מ��� ��ה�� �י� לב�, ונה�� �כ�� ה�רעת �רחה ��ְְַַַָָָָ�ְְְִֵֶֶֶַַָָ
הס�ר, א� אבל טה�ר; זה הרי � החלט מ��� �י� ְַ�ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָהס�ר
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�רחה הפטר �לאחר ונפטר, טמאה, סימ� ל� נ�לד ְְְְְְִֵֶַַַָָָ�ְִַַֹולא
מחלט. טמא זה הרי � �כ�� ְָ�ֲֵֵֶָ�ְַַַָה�רעת

ב�·. היתה א� � לב� הפ� ��� וה�א ��ח�ה, ְִַָָָָָ�ְְִַַָָה�א
בריא]מחיה מחליטי�[בשר לבנ�ת, �ער�ת ��י א� ְְְְְִִִֵַָָָ

א�ת�[מטמאי�] מס�ירי� טמאה, סימני �� אי� א� ְְִִַָ�ִִֵֵָָא�ת�.
לא מחליט�. � מחיה א� לב�, �ער �� נ�לד רא���: ְְִִִֵַַַָָָָָֹ�ב�ע
טמאה סימ� נ�לד לא �ני: �ב�ע מס�יר� �ל��, �� ְָ�ְְִִִֵַַַַַָֹנ�לד
�הרת �די� ה�ד�לה, ז� �הרת ��י� טה�ר; זה הרי �ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
א� ��יה� וה�חיר� ,�� ���לד לב� ��ער החליט� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקט�ה.

מה�, �]אחת נסמ�[או מה�, אחת א� ��יה� והקציר� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ה�חי�[מכה]ה�חי�[נצמד] ה�י� מה�, לאחת א� ל��יה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַ

�מחית ה�חי� �ח�ק� א� מה�, אחת את א� ��יה� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאת
וה�כוה[קרו�] וה�הק[כוויה]ה�חי� ה�כוה �מחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ

מחיה[פריחה] א� אחר, לב� �ער ל� נ�לד טה�ר. זה הרי �ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
��ח� לב� ��� ��א מ�ני טמא, זה הרי ��רחה� אחד ה. ְֲִֵֵֵֶֶָָ�ְְִֶֶַָָָָָָ

עד מעט מעט �פרחה ���תה ואחד �אחת, �כ�� ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָ�ְַַַָה�רעת
טה�ר; החלט, מ��� א� הס�ר מ��� א� � ��� ְְִִִֵֵֶֶָ�ְִִֶ�הל�י�
�היה אחד יס�יר. ��ח�ה, וא� טמא; הפטר, אחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוא�
מרא�ת �אר�עה לב� ��� �היה א� אחד, מראה ����ְֶֶֶַָָָ�ְְְַַָָָָ

���ת�� �באר�עה באדמומיות]���ב� ה�ל[מעורבי� � ְְֶֶֶַַַַָָָֹֹ
��ארנ�. �מ� לט�א�, �י� לטהר� �י� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפי�,

והחלט‚. �עד�ה, מחיה �ב� �גריס, �הרת ב� ְַ�ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהיתה
המחיה]��חיה משו� נטמא ואחר[� �כ��, ה�רעת �פרחה , ְְְִַַַַָָָָ�ְַַ

�� ואחר �ח�ה, ה�חיה �הלכה א� ה�חיה, הלכה ��ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לב�. �ער ל� נ�לד ואפ�� טה�ר, זה הרי � �כ�� ֲֲִֵֵֶַַָָָָ�ְְָָ�רחה
��ר �� הרא�ת "�בי�� ��אמר: טמא, � מחיה ב� ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנ�לדה
היתה יתר. א� מר�עת �עד�ה ��היה וה�א, יטמא"; ְֵַַָָָ�ְְְְֲִִֶֶַַָָָחי,

��ער והחלט לב�, �ער �ב� �הרת, השיער]ב� משו� �], ְֵֶֶַָָָָ�ְֵַַָ
�מק�מ� לב� ��ער �י על א� � �כ�� �רחה �� ְִִֵֶַַָָָ�ְְְַַָָָואחר
יטמא" חי, ��ר �� הרא�ת "�בי�� ��אמר: טה�ר, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָע�מד,
אחר א� החלט אחר לב� ��� ��ה�� זה מתט�א �מחיה �ְְְְִִֵֶֶֶַַָ�ְֵֶַַַַָָ

�פ�י�� החליט� לב�. ��ער מ��א ואינ� משו�הס�ר, �] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] טה�ר;התפשטות � �כ�� �פרחה ��תה �� ואחר ,ְְְְַַָָָָָ�ָ

טמא. מחיה, �� נראית ְְְִִִֵֵָָוא�

��ת��„. מחיה מ��� מ��אי� �אינ� אברי� רא�י ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�
�יצד? לב�. ��� ה�ה�� את �מע�בי� מ��אי� ֵַָָ�ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַה�הרת,
��ר מ�עד�ה ח�� �צרעת, ��� �הל�י� מס�ר א� ְֲִַַַָָָָָ�ְְִִֶָ�ְָ�מחלט
�ה� וכ��צא חטמ�, �רא� א� אצ�ע�, �רא� אפ�� � ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
א� � וטהר לב�, ��� ��ה�� זה וכ� �טמאת�. ה�א הרי �ְֲֵ�ְְְֵֶֶֶַָ�ְִַָָָ
� האברי� מ� אחד �רא� אפ�� חי, ��ר �עד�ה �� ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מ�עד�ה, ח�� צרעת למראה ��� נה�� מחלט. זה ְְֲִֵַַַַָָָ�ְְֶַָ�ֲֵֶהרי

לבהק ��ה�� האברי� מ� אחד �רא� פריחה]אפ�� �]� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לא ה�רעת", כ�תה "וה�ה ��אמר: מחלט, טמא זה ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ֲֵֵֶָהרי
�הק �מקצת� חי, ��ר העד�ה מקצת היה אפ�� ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹה�הק.
וטהר, צרעת למראה ��� נה�� טמאה. סימ� זה הרי �ֲִֵֶַ�ְְֶַָ�ְְְֵַַַַָָ
עד טה�ר, זה הרי � ה�הק �מראה ��ר �� חזר �� ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
�� הרא�ת "�בי�� ��אמר: חי, ��ר �עד�ה �� ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ראה

חי ��ר מקצת� �עד�ה, �� חזר �הק. לא חי", ְֲִַַַַַָָָָָָָָָֹֹ��ר
�טהרת�. ה�א והרי טמאה, סימ� אינ� � �הק ְְֲֳֵַָָָ�ְִִֵַַָָֹ�מקצת�

מ���‰. נת��ה טהר; �כ��, ה�רעת ��רחה טמא ְִִֶַַָָ�ְְֵֶַַַָָָָָ�ל
חזר טהר; �צרעת, ונת��ה חזר נטמא; חי, ��ר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָ�עד�ה
החי ה��ר התחיל �עמי�. מאה אפ�� נטמא; ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָונת��ה,
� מתמעטת וה�רעת וה�ל�, מ�סי� ה�א והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלהת���ת,

מ�גריס. ה�הרת ��תמעט עד �טמאת�, זה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ�ְֲֵֶהרי

.Âאת[מקו�]�ל מע�ב ה�הרת, �נגע ל��א הרא�י ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לב� ��� נהפ�]הה�פ� לא במקומו א� וכל[מליטהר, ; ֵַ�ְָָָ

�יצד? מע�ב. אינ� ה�הרת, �נגע ל��א רא�י ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�אינ�
�ב�כוה ��חי� �ב�ק�, �רא� לא אבל �כ��, ְְֲִִַַַָָָָָֹֹ�ְְָָ�רחה

חי[טריי�]ה��רדי� ��ר מ�עד�ה �ח�ת ���אר א� , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
זה הרי � ול�ק� ולרא� ה��רדי�, ול�כוה ל�חי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמ��

ונקר וה�ק� הרא� חזר ה�חי�טה�ר. חי� א� וכ� ח�, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹ
צרבת והעל� ��פרח[קרו�]וה�כוה עד טמא, זה הרי � ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

בהר�ת, ��י ב� הי� לבהרת. רא�יי� ה� �הרי �ה�; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�רעת
ה�ה�רה �פרחה טה�רה, ואחת טמאה סימ� �� י� ְְְְְַַַָָָָָ�ִֵַַַָאחת
מ�ני טה�ר; זה הרי � �כ�� �רחה �� ואחר ְֲִֵֵֶָ�ְְְְֵַַַָָָָל�מאה,
��רחה. היא �ה�ה�רה �י על א� �טמאה, מחלט ְְְִִֶֶַַַָָָָ�ְְָ�ֶָָ�היה
ואחת העלי�נה ��פת� אחת הי� אפ�� א�א ע�ד, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹולא

ה�ח��נה שפתיו]��פת� בשתי אצ�ע�תיו,[� ���י א� , ְְְְְִִֵֶַַָָָ
��י נראי� לזה זה נד�קי� �כ�ה� עיניו, ריסי ��ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָא�
טה�ר. �כ��, �פרחה ה�איל � אחת �בהרת ָ�ְְְִֶֶֶַַַַָָָה�הר�ת

.Ê�להרא�ת �הק�י� מ�ני ונ��ר ל�ה�, נגע� מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹי�
מחלט, �היה מי �יצד? �מפסיד. מראה וי� נתאחר, ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
עד ל�ה� להרא�ת� הס�יק ולא טמאה, סימני לה� ְְְְְִִֵַַַָֹֹ�ְְִֵֶָָָוהלכ�
�פטר� ל�ה�, והראה קד� וא�� טה�ר; � �כ�� ְְְְִֵֶַַָָָָֹ�ְְֶָָ��רחה
�מ� מחלט, היה � הפטר אחר ונה�� ��הפ�, ְְָ�ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקד�
הס�יק ולא �ל��, �� ואי� �הרת, ב� היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ארנ�.
וצרי� טמא, זה הרי � �כ�� ��רחה עד ל�ה� ְֲִֵֵֶָָ�ְְְְֵֶַַַָָֹלהרא�ת�
��הפ�, קד� והס�יר� ל�ה�, והראה קד� וא�� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהס�ר;

��ארנ�. �מ� טה�ר, היה � הס�ר מ��� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָונה��
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מע�ר�,‡. ��ה� ה�ער ���ל ה�א � וה�ק� הרא� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי
נתק ואי� 'נתק'. ה�קרא ה�א וזה �נ�י; ה�ער מק�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוי�אר

מ�גריס פול]�ח�ת עמק,[=חצי מראה� �היה �י� � המר�ע ְְִִִַָ�ְֵֵֶַָָָָֹ
ל�מר א�א �נתקי�, "עמק" נאמר ולא עמק; היה ��א ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ�י�

עמק �ראה מה ה���א[הוא]ל�: נתק א� �מי�, �ידי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
והא�ה טה�ר. �ה�א אד�, ��תק� לה�ציא �מי�; ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ�ידי

�נתקי�. מ��א זה הרי �ער, זקנ� �העלה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוה�ריס

�ק,·. צהב ��ער � סימני� ��ני מ��אי� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹה�תקי�
הנתק]�בפ�י�� התפשטות �ב�ע�ת.[� �ני הס�ר �ה� וי� ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָ

�רא�� נתק ל� ���לד מי �יצד? ���רה. מפר� זה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכל
יתר, א� ��י� צה�י� �ער�ת ��י ב� היה א� � �זקנ� ִִֵַָ�ְְְְִִֵָָָָא�

יחליט � �לל �חר �ער ��תק �� הכה�]ואי� .[יטמאהו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
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אחד, �ב�ע יס�יר � צהב ולא �חר לא �ער, ב� היה ְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹלא
���ה א� �ק, צהב �ער �� נ�לד א� ר�אה�: ְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ב�ביעי
א�ת�. יפטר �חר�ת, �ער�ת ��י ב� נ�לד� יחליט; � ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹה�תק
יג�ח � צהב �ער ולא �חר �ער �� נ�לד ולא ��ה, ְְְֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹֹֹלא

ה�תק יג�ח ולא ה�תק, הנתק]סביב�ת סביב רצועה �], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ
א� �ני: �ב�ע �ס�� ור�אה� וח�זר �ני. �ב�ע ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָויס�יר
נ�לד לא יחליט; � �ק צהב �ער �� נ�לד א� ה�תק, ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ��ה
�ב�ע�ת. �ני על יתר הס�ר �נתקי� �אי� יפטר; �ל��, ��ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
יחליט. � ��ה א� צהב, �ער �� נ�לד ��טר� אחר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹוא�

��י‚. �מ�יח ל�, ח�צה מג�ח ה�תק? את מג�חי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ�יצד
��רה ותגלח�� ה��י��. נ�ר ��היה �די ל�, סמ�� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ער�ת
ואפ�� �בר. �כל ��רה וכ� "והת��ח", ��אמר אד�, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ�כל

מ זה הרי � ��ח� ולא הס�יר� מג�ח. זה הרי נזיר, ס�ר.היה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ְָ

�תבנית„. ��היה ה�א ���רה, האמ�ר צהב" [�"�ער ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
קצרכדוגמת] ��היה ה�א "�ק", ��אמר וזה [משארה�הב. ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
צהבהשערות] �ה�א �י על א� � אר� היה א� אבל ;ֲִִֶַַָָָָָֹֹ

טמאה. סימ� אינ� ה�הב, ְָ�ְְִִֵַַַָָ�תבנית

�הי�‰. �י� טמאה. סימ� � ה���ת ה�ה��ת �ער�ת ְֵֶָָ�ִַַַ�ְְְֵַָ��י
�אמצע �הי� �י� מ��, ז� מרחק�ת �הי� �י� ז�, �צד ְְִֵֶֶַָָ�ְְֵֶַָז�
ה�ער את ה�תק ��ד� �י� ה�תק, �ס�� �הי� �י� ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�תק,
סימ� ה� הרי � ה�תק את ה�הב ה�ער ��ד� �י� ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹה�הב,

�ז�ג נ�ל�ת ��הי� וה�א, ��ארנ�[מספריי�]טמאה; �מ� , �ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ה�ב�. ֵַַָָָ��ער

.Âה��יל ה�חר מטהר]ה�ער �ח�ת[� אי� �נתקי�, ְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
לכ� �די אר�� ��הי� עד מ�יל�ת, ואינ� �ער�ת. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמ��י
מפ�ר�ת; �הי� �י� ז�, �צד ז� �הי� �י� � לע�ר� ָ�ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹרא��
�י� �נ�י ה�תק מ� וי�אר ה�תק, �אמצע ��הי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוה�א,
צמיחת �די ל�, �ח�צה ה�ער �בי� ��ת�כ� ה�חר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�ער
�צד ה�חר�ת �ער�ת ה��י נ�אר� א� אבל �ער�ת. ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹ��י

�ס�פ� בקצהו]ה�תק �א�[� מ�יל�ת? �יצד מ�יל�ת. אינ� � ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
���לד �י על א� � �חר�ת �ער�ת ��י ה�תק �ת�� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹנ�אר
החליט� טה�ר. זה הרי ���ה, א� �ק צהב �ער ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��תק
� �חר�ת �ער�ת ��י ��תק וצמח �פ�י��, א� צהב ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ��ער
�י� � ה�הב ה�ער �מ�ד ה��י�� מ�ד �מ�יל�ת ה�תק. ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹטהר

�ה��מח �ס�פ�; ��מח� �י� ה�תק, �אמצע [אחר��מח� ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
וה��ארהחלט] מק��, �כל נשר]מ�יל שלא מ�יל[� אינ� ְְְִִִֵַַַָָָ

ה�מה מ� רח�ק ��היה הבריא]עד שער �ער�ת.[� ��י ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

.Ê�א לבנה ואחת �חרה אחת ��מח� �ער�ת ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָֹ��י
מ�יל�ת. אינ� � קצרה ואחת אר�ה אחת ְְִֵַַַָָָָ�ֲַַָ�ְצה�ה,

.Áהחלט� ונ�לד[נטמא]נתק �פ�י��, א� צהב ��ער ֶֶֶ�ְְְְְִֵַַָָֹ
� ה�חר ה�ער �הל� �י על א� � וטהר �חר �ער ��ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
יפ�ה א� אחר, צהב �ער �� ���לד עד טה�ר, זה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
"נר�א ��אמר: ה�חר, ה�ער �הל� מאחר אחר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ��י��
על א� טהר, � ה�תק ��ר�א �יו� � ה�א" טה�ר � ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָה�תק

טמאה ��ימני נטמא]�י �מק�מ�.[שמחמת� ִִֵֶָ�ְְִָָ

.Ë�י� ��ח�ה, �החליט� �י� � צהב ��ער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחליט�
א� �ני, �ב�ע �ס�� א� רא���, �ב�ע �ס�� ְְְִִִֵֶֶַַָָ�החליט�
�� ונ�לד ה�הב, ה�ער והל� � ה�ט�ר אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�החליט�

מחלט זה הרי � ��י�� ל� ���לד א� אחר, צהב ְָ�ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ער
�ב�ע �ס�� �י� � �פ�י�� החליט� א� וכ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ��היה.
והל� � הפטר אחר א� �ני, �ב�ע �ס�� א� ְְְִִֵֵֶַַַַָָרא���,
הרי � צהב �ער ל� ���לד א� אחר, ��י�� וחזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹה��י��,
עד א� טמאה, סימ� י�אר ��א עד ��היה; מחלט ְַָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ�ֶזה

�חר�ת. �ער�ת ��י �� ְְְְִֵֶַָֹ��צמח

.Èו��ה זה, �צד זה נתקי� �חר[שורה]�ני �ער �ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
� אחד מ�ק�� ונ�ק ה�חר, ה�ער ונפר� �יניה�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמפסקת
הרי �יניה�, ה��אר ה�חר �ה�ער �היה; �מ�ת ה�א ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

�צד �[בקצה]ה�א מק�מ�ת מ�ני ה��ה נפרצה ה�תק. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ה��ה מ� ה��אר �הרי הוא]טה�ר, ה�תק.[הרי �אמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

צמיחת מ�ק�� �ח�ת אי� מה�? �רצה �כל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכ�ה
הרי � �גריס אחד מ�ק�� �רצה היתה וא� �ער�ת; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ��י
�חר �ער והרי אחר, נתק עצמ� �ה�רצה טמא; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
ונתק מ�יפ�, ה�חר �ה�ער נתק לת�כ�. �נ�ס ואינ� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�צ��,
��יניה� ה�ער נפר� � ה�חר ה�ער את מ�י� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
�הרי � נ��ל לא ה�נימי �ה�תק טמא; אחד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�ק��
מק�מ�ת מ�ני ה�ער נפר� �ת�כ�. לא �צ��, ה�חר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹה�ער
ה�נימי ה�תק �הרי �גריס; �רצה היתה ואפ�� טה�ר, �ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
וה�א, � �אמצע �חר ו�ער אחד, נתק נע�� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוהחיצ��

יתר. א� �ער�ת ��י צמיחת �די ה�רצה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ��היה

.‡Èח�ט �היה נתקי�[שערה]נתק �ני וכ� מ���, י�צא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
ה�ת�ק הח�ט �רחב י� א� � לזה מ�ה י�צא ח�ט ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�היה

בנתק] לטמא[הנגוע ז�קק� � �ער�ת ��י צמיחת ְְְְְְִֵֵֵַָָָ�די
�בפ�י�� �ק צהב נטמא]��ער בו נהיה �מ�יל�[א� , ְְְִִֵַַָָָֹ

�� שחור]���מח �א�ת�[שער ה��אר �חר �ער אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָֹ
�גריס. הח�ט רחב ��היה עד מ�יל, אינ� ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹהח�ט

.·È,��רא �ל ונ�ק �פ�ה �גריס, נתק �רא�� �היה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹמי
נ�אר הריולא � �ער�ת מ��י �ח�ת א�א �לל, �ער �� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

א� החלט מ��� א� הס�ר מ��� ��� ���ק �י� טה�ר, ְְִִֵֵֶֶ�ִֵֶֶַָזה
א� וכ� ה�א". טה�ר ה�א, "קרח ��אמר: ה�ט�ר, ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָאחר
על וא� טה�ר. זה הרי � זקנ� �ל ונ�ק �זקנ�, ה�תק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

היא ק�לה ��כתב, ���רה מפר� זה �אי� [ממשה�י ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ע�ררבינו] ויתט�א טה�ר, � ה�ק� �ער �ל הל� �א� ,ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

��ארנ�. �מ� ה��ר, ע�ר �נגעי ��קרח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�ק�

.‚È� נת�ק זקנ� �ל א� נת�ק, רא�� וכל ��ח�ה ְְְִַַָָָָָָָֹה�א
נ�לד לא יחליט. צהב, �ער �� נ�לד א� אחד: �ב�ע ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיס�יר
צהב �ער ל� נ�לד א� �ני: �ב�ע יס�יר צהב, �ער ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹל�
�ער ה�ט�ר אחר ל� נ�לד י�טר; ל�, נ�לד לא טמא. ְִֵֵֵַַַַַַָָָֹ�ק,
טה�ר. זה הרי �חר, �ער ל� נ�לד מחלט. זה הרי ְֲֵֵֶַָָָָֹ�ֲֵֶָֹצהב,
טה�ר, � �חר �ער ל� ונ�לד זק�, א� רא� נת�ק ��� ְְֵַָָָָָֹֹ�ַָה�א
��י��. מ��� טמא � ה�חר ה�ער הל� ��ארנ�; ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�מ�

.„È�מצטרפי ואי� זה, את זה מע�בי� אי� � וה�ק� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרא�
א� הרא� "צרעת ��אמר: לזה, מ�ה ���י� ואי� זה, ע� ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
מ� זק�? ה�א ואיזה �ני�. ח��בי� �ה� מל�ד ה�א", ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�ק�

��ה עד העלי�� לחי �ל �ר�רת[חוליה]ה�רק .[גרו�]�ל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הרי �למעלה, הח�ט ��� �ל � לאז� מאז� הח�ט את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמ�תח

ה�ק�. מ�לל �למ�ה, הח�ט �מ� הרא�; מ�לל ְְְִִִַַַַַָָָָֹה�א
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אחד, �ב�ע יס�יר � צהב ולא �חר לא �ער, ב� היה ְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹלא
���ה א� �ק, צהב �ער �� נ�לד א� ר�אה�: ְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ב�ביעי
א�ת�. יפטר �חר�ת, �ער�ת ��י ב� נ�לד� יחליט; � ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹה�תק
יג�ח � צהב �ער ולא �חר �ער �� נ�לד ולא ��ה, ְְְֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹֹֹלא

ה�תק יג�ח ולא ה�תק, הנתק]סביב�ת סביב רצועה �], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ
א� �ני: �ב�ע �ס�� ור�אה� וח�זר �ני. �ב�ע ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָויס�יר
נ�לד לא יחליט; � �ק צהב �ער �� נ�לד א� ה�תק, ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ��ה
�ב�ע�ת. �ני על יתר הס�ר �נתקי� �אי� יפטר; �ל��, ��ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
יחליט. � ��ה א� צהב, �ער �� נ�לד ��טר� אחר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹוא�

��י‚. �מ�יח ל�, ח�צה מג�ח ה�תק? את מג�חי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ�יצד
��רה ותגלח�� ה��י��. נ�ר ��היה �די ל�, סמ�� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ער�ת
ואפ�� �בר. �כל ��רה וכ� "והת��ח", ��אמר אד�, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ�כל

מ זה הרי � ��ח� ולא הס�יר� מג�ח. זה הרי נזיר, ס�ר.היה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ְָ

�תבנית„. ��היה ה�א ���רה, האמ�ר צהב" [�"�ער ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
קצרכדוגמת] ��היה ה�א "�ק", ��אמר וזה [משארה�הב. ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
צהבהשערות] �ה�א �י על א� � אר� היה א� אבל ;ֲִִֶַַָָָָָֹֹ

טמאה. סימ� אינ� ה�הב, ְָ�ְְִִֵַַַָָ�תבנית

�הי�‰. �י� טמאה. סימ� � ה���ת ה�ה��ת �ער�ת ְֵֶָָ�ִַַַ�ְְְֵַָ��י
�אמצע �הי� �י� מ��, ז� מרחק�ת �הי� �י� ז�, �צד ְְִֵֶֶַָָ�ְְֵֶַָז�
ה�ער את ה�תק ��ד� �י� ה�תק, �ס�� �הי� �י� ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�תק,
סימ� ה� הרי � ה�תק את ה�הב ה�ער ��ד� �י� ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹה�הב,

�ז�ג נ�ל�ת ��הי� וה�א, ��ארנ�[מספריי�]טמאה; �מ� , �ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ה�ב�. ֵַַָָָ��ער

.Âה��יל ה�חר מטהר]ה�ער �ח�ת[� אי� �נתקי�, ְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
לכ� �די אר�� ��הי� עד מ�יל�ת, ואינ� �ער�ת. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמ��י
מפ�ר�ת; �הי� �י� ז�, �צד ז� �הי� �י� � לע�ר� ָ�ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹרא��
�י� �נ�י ה�תק מ� וי�אר ה�תק, �אמצע ��הי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוה�א,
צמיחת �די ל�, �ח�צה ה�ער �בי� ��ת�כ� ה�חר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�ער
�צד ה�חר�ת �ער�ת ה��י נ�אר� א� אבל �ער�ת. ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹ��י

�ס�פ� בקצהו]ה�תק �א�[� מ�יל�ת? �יצד מ�יל�ת. אינ� � ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
���לד �י על א� � �חר�ת �ער�ת ��י ה�תק �ת�� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹנ�אר
החליט� טה�ר. זה הרי ���ה, א� �ק צהב �ער ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��תק
� �חר�ת �ער�ת ��י ��תק וצמח �פ�י��, א� צהב ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ��ער
�י� � ה�הב ה�ער �מ�ד ה��י�� מ�ד �מ�יל�ת ה�תק. ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹטהר

�ה��מח �ס�פ�; ��מח� �י� ה�תק, �אמצע [אחר��מח� ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
וה��ארהחלט] מק��, �כל נשר]מ�יל שלא מ�יל[� אינ� ְְְִִִֵַַַָָָ

ה�מה מ� רח�ק ��היה הבריא]עד שער �ער�ת.[� ��י ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

.Ê�א לבנה ואחת �חרה אחת ��מח� �ער�ת ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָֹ��י
מ�יל�ת. אינ� � קצרה ואחת אר�ה אחת ְְִֵַַַָָָָ�ֲַַָ�ְצה�ה,

.Áהחלט� ונ�לד[נטמא]נתק �פ�י��, א� צהב ��ער ֶֶֶ�ְְְְְִֵַַָָֹ
� ה�חר ה�ער �הל� �י על א� � וטהר �חר �ער ��ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
יפ�ה א� אחר, צהב �ער �� ���לד עד טה�ר, זה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
"נר�א ��אמר: ה�חר, ה�ער �הל� מאחר אחר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ��י��
על א� טהר, � ה�תק ��ר�א �יו� � ה�א" טה�ר � ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָה�תק

טמאה ��ימני נטמא]�י �מק�מ�.[שמחמת� ִִֵֶָ�ְְִָָ

.Ë�י� ��ח�ה, �החליט� �י� � צהב ��ער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחליט�
א� �ני, �ב�ע �ס�� א� רא���, �ב�ע �ס�� ְְְִִִֵֶֶַַָָ�החליט�
�� ונ�לד ה�הב, ה�ער והל� � ה�ט�ר אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�החליט�

מחלט זה הרי � ��י�� ל� ���לד א� אחר, צהב ְָ�ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ער
�ב�ע �ס�� �י� � �פ�י�� החליט� א� וכ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ��היה.
והל� � הפטר אחר א� �ני, �ב�ע �ס�� א� ְְְִִֵֵֶַַַַָָרא���,
הרי � צהב �ער ל� ���לד א� אחר, ��י�� וחזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹה��י��,
עד א� טמאה, סימ� י�אר ��א עד ��היה; מחלט ְַָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ�ֶזה

�חר�ת. �ער�ת ��י �� ְְְְִֵֶַָֹ��צמח

.Èו��ה זה, �צד זה נתקי� �חר[שורה]�ני �ער �ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
� אחד מ�ק�� ונ�ק ה�חר, ה�ער ונפר� �יניה�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמפסקת
הרי �יניה�, ה��אר ה�חר �ה�ער �היה; �מ�ת ה�א ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

�צד �[בקצה]ה�א מק�מ�ת מ�ני ה��ה נפרצה ה�תק. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ה��ה מ� ה��אר �הרי הוא]טה�ר, ה�תק.[הרי �אמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

צמיחת מ�ק�� �ח�ת אי� מה�? �רצה �כל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכ�ה
הרי � �גריס אחד מ�ק�� �רצה היתה וא� �ער�ת; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ��י
�חר �ער והרי אחר, נתק עצמ� �ה�רצה טמא; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
ונתק מ�יפ�, ה�חר �ה�ער נתק לת�כ�. �נ�ס ואינ� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�צ��,
��יניה� ה�ער נפר� � ה�חר ה�ער את מ�י� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
�הרי � נ��ל לא ה�נימי �ה�תק טמא; אחד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�ק��
מק�מ�ת מ�ני ה�ער נפר� �ת�כ�. לא �צ��, ה�חר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹה�ער
ה�נימי ה�תק �הרי �גריס; �רצה היתה ואפ�� טה�ר, �ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
וה�א, � �אמצע �חר ו�ער אחד, נתק נע�� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוהחיצ��

יתר. א� �ער�ת ��י צמיחת �די ה�רצה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ��היה

.‡Èח�ט �היה נתקי�[שערה]נתק �ני וכ� מ���, י�צא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
ה�ת�ק הח�ט �רחב י� א� � לזה מ�ה י�צא ח�ט ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�היה

בנתק] לטמא[הנגוע ז�קק� � �ער�ת ��י צמיחת ְְְְְְִֵֵֵַָָָ�די
�בפ�י�� �ק צהב נטמא]��ער בו נהיה �מ�יל�[א� , ְְְִִֵַַָָָֹ

�� שחור]���מח �א�ת�[שער ה��אר �חר �ער אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָֹ
�גריס. הח�ט רחב ��היה עד מ�יל, אינ� ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹהח�ט

.·È,��רא �ל ונ�ק �פ�ה �גריס, נתק �רא�� �היה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹמי
נ�אר הריולא � �ער�ת מ��י �ח�ת א�א �לל, �ער �� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

א� החלט מ��� א� הס�ר מ��� ��� ���ק �י� טה�ר, ְְִִֵֵֶֶ�ִֵֶֶַָזה
א� וכ� ה�א". טה�ר ה�א, "קרח ��אמר: ה�ט�ר, ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָאחר
על וא� טה�ר. זה הרי � זקנ� �ל ונ�ק �זקנ�, ה�תק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

היא ק�לה ��כתב, ���רה מפר� זה �אי� [ממשה�י ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ע�ררבינו] ויתט�א טה�ר, � ה�ק� �ער �ל הל� �א� ,ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

��ארנ�. �מ� ה��ר, ע�ר �נגעי ��קרח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�ק�

.‚È� נת�ק זקנ� �ל א� נת�ק, רא�� וכל ��ח�ה ְְְִַַָָָָָָָֹה�א
נ�לד לא יחליט. צהב, �ער �� נ�לד א� אחד: �ב�ע ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיס�יר
צהב �ער ל� נ�לד א� �ני: �ב�ע יס�יר צהב, �ער ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹל�
�ער ה�ט�ר אחר ל� נ�לד י�טר; ל�, נ�לד לא טמא. ְִֵֵֵַַַַַַָָָֹ�ק,
טה�ר. זה הרי �חר, �ער ל� נ�לד מחלט. זה הרי ְֲֵֵֶַָָָָֹ�ֲֵֶָֹצהב,
טה�ר, � �חר �ער ל� ונ�לד זק�, א� רא� נת�ק ��� ְְֵַָָָָָֹֹ�ַָה�א
��י��. מ��� טמא � ה�חר ה�ער הל� ��ארנ�; ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�מ�

.„È�מצטרפי ואי� זה, את זה מע�בי� אי� � וה�ק� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרא�
א� הרא� "צרעת ��אמר: לזה, מ�ה ���י� ואי� זה, ע� ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
מ� זק�? ה�א ואיזה �ני�. ח��בי� �ה� מל�ד ה�א", ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�ק�

��ה עד העלי�� לחי �ל �ר�רת[חוליה]ה�רק .[גרו�]�ל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הרי �למעלה, הח�ט ��� �ל � לאז� מאז� הח�ט את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמ�תח

ה�ק�. מ�לל �למ�ה, הח�ט �מ� הרא�; מ�לל ְְְִִִַַַַַָָָָֹה�א
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ט ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

והעבדי�;‡. י�מ� �� קט� אפ�� �נגעי�, מתט�אי� ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹה�ל
���ב �ר ולא ��י�, לא מצוות]אבל ז' שקיבל וה�ל[גוי . ְְֲִֵַָָֹֹֹ

לרא�ת אד�[לבדוק]��רי� ה�געי� וכל ה�געי�; את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
עצמ�. מ�געי ח�� ְְִִֵֶַר�אה,

ה�מאה·. נגעי�, לרא�ת ��רי� �ה�ל �י על ְָ�ְְְִִִִֵֶַַַַָֹא�
לרא�ת י�דע �אינ� �ה� �יצד? ��ה�. �ל�יה [�וה�הרה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

בקי] וה�ה�אינו טמא', 'אמר ל�: וא�מר ר�אה�, החכ� �ְְֱֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
'טה�ר'; א�מר וה�ה� טה�ר', 'אמר 'טמא'; ְֱֵֵֵֵַָָָֹֹא�מר:
�ל יהיה �יה� "ועל ��אמר: � מס�יר� וה�א ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָ'הס�יר�',
החכ� � ��טה א� קט� ה�ה� היה אפ�� נגע". וכל ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹריב
�ברי� ��ה ��טר. א� מס�יר א� מחליט וה�א ל�, ְְְְִִִֵֵֶַַַָא�מר
א� אבל החכ�; �ברי על ס�מ� ה�ה� ��היה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאמ�רי�?
נגע לרא�ת ל� אס�ר � עצמ� על וס�מ� ר�אה, ה�ה� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהיה
ה�געי� �כל �קי ויהיה ר��, ���ר�� עד ה�געי�, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמ�
ב�י�. �בנגעי בגדי� �בנגעי ,��� אד� �נגעי ְְְְְִִִִֵֵָָָ�ְְְִִֵֵֶָָ�ב�מ�תיה�,

ע�ה‚. לא � ה�מא את טהר א� ה�ה�ר, את ���א ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�
ה�א, "טה�ר ה�ה�", וט�א� ה�א, "טמא ��אמר: ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ�ל��,
מ��� �י� הס�ר מ��� �י� � ��ר�א �מצרע ה�ה�". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוטהר�
עד �טמאת�, זה הרי � �ני� ��ה אחר אפ�� ְַָ�ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָהחלט,

א�ה'. 'טה�ר ה�ה�: ל� ֵֶַַַָָֹֹ��אמר

עיניו„. ��ה�א עד ה�מא, את לט�א ר�אי ה�ה� ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאי�
עד לטהר�, ר�אי ואינ� ל�; �ח�צה ה��ר �בע�ר ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָ��גע
וכה� ל�. �ח�צה ה��ר �בע�ר ה�גע �מק�� עיניו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��הי�
�ב�ע �ס�� �ר�אה� ה�א � ��ח�ה ה�גע את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ראה
א� מחליט�, א� ��ס�יר�, וה�א �ני; �ב�ע �בס�� ְְְְִִִִֵֶַַַָרא���,
�ה� ר�אה� � �חלה א� �ח�ה, �ראה� ה�ה� מת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ��טר�.
א� י�דע �אי� � �פ�י�� לט�א� יכ�ל ה�ני ואי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר;
זה 'נגע ל�מר: �ה� ונאמ� רא���. א�א ��ה, לא א� ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ��ה
את קד� זה לב� ו'�ער ��ה', לא זה ו'נגע ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ��ה',

לב�'. �ער את קדמה ז� '�הרת א� ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�הרת',

פסול]חלל‰. כה� ��אמר:[� � נגעי� לרא�ת �ס�ל ְְֱִִִֶֶַַָָָָ
��רי� מ�מי� �עלי אבל �כה�נ�. ה�הני�", מ�ניו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ"אחד

ס�מה יהא ��א �בלבד � נגעי� ואפ��[עיור]לרא�ת , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ
��הה �ה� ואפ�� מעיניו. לא[נחלש]�אחת עיניו, מא�ר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ה�ה�". עיני מראה "לכל ��אמר: ה�געי�, את ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיראה

.Âאת ר�אי� �י�אי� להס�יר, �י� � ���� א�א ה�געי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
א�מר: ה�א העני� �כל �הרי לפטר; �י� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹלהחליט,
�י� ולא ��חרית, לא ר�אי� ואי� "�ב���". ,"����"ְְְֲִִֵֵַַַֹֹ
��הה לפי � המע�� �י�� ולא ה�ית, �ת�� ולא ְִֵֶָָ�ְְְְְְִִַַַַַָֹֹהער�י�,
�הה. נראית �ע�ה לפי � ��הרי� ולא ע�ה; ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנראית
�ב�מינית �בחמי�ית רביעית ��עה ר�אי�? ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָואימתי
�ב�י�. בגדי� �נגעי �י� אד�, �נגעי �י� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ�ב��יעית,

.Ê��י חל ט�ב. וי�� מ��ת ח�� ה�געי�, את ר�אי� י�� ְְְִִִֶַַָָָָ�כל
מעבירי� ט�ב, �י�� א� ���ת להי�ת לאחריו;[דוחי�]�ביעי ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָ

זה, ה��ת �י�� ��היה �אפ�ר �להחמיר: להקל ��בר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוי�
סימני לה� ילכ� �למחר טמא, להרא�ת, הרא�י י�� ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ�ה�א
טמאה. סימני ל� י�לד� �למחר טה�ר, ��היה ואפ�ר ְָ�ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָ�טמאה;

ה��ת. לאחר רא�ת� ��עת א�א א�ת�, �ני� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָואי�

.Á;ה���ה ימי �בעת ל� נ�תני� נגע, �� ��ראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָחת�
אחר עד א�ת� ר�אי� אי� �בית�, א� �בגדיו נראה א� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכ�
��אמר: � הרגל ימ�ת �ל ל� נ�תני� �רגל, וכ� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָה���ה.
לדברי ��רה המ�ינה א� ה�ית"; את �פ�� ה�ה�, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצ�ה
מצוה. לדבר וחמר קל � �ליו י�מא� ��א ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהר��ת,

.Ë�מחליטי ולא מס�ירי� א�א[מטמאי�]אי� ��טרי� ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
��ח�ה �� ��ראה הכה�]בי�� לפני לראשונה א�[� , ְְִֵֶֶַָָ

�ני �ה� ��ס�ירי� ��געי� ע�ר �ל�ה �י�� א� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��ביעי,
רא��� �ב�ע למני� ע�לה �ביעי ���� מ�ני � ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ�ב�ע�ת
נגעי �י� אד�, נגעי �י� ה�געי�, �כל �ני �ב�ע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ�למני�

�ב�י�. ְִִָָבגדי�

.Èימי �ת�� מחליטי� ולא הס�ר, ימי �ת�� מס�ירי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹאי�
ה�חלט את מחליטי� ולא החלט, סימ� ל� נ�לד א� ְָ�ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהס�ר
חל�ט� ימי �ת�� א�ת� מס�ירי� ולא אחר, נגע ל� נ�לד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹא�
�ני ב� הי� א� אבל להס�יר. �רא�י אחר נגע ל� נ�לד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָא�
ל�: ל�מר מ�ר זה הרי � זה וראה וחזר זה וראה ַָ�ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָנגעי�,
�מס�ר �זה 'מחלט א� �זה', �מחלט �זה מס�ר א�ה ְָ�ְֶָָ�ְֶָָ�ְֶָָ�ֲֵַָ'הרי
�ס�� �י� רא���, �ב�ע �ס�� �י� ��ח�ה, �י� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�זה',
אנ�י� ��ני �י� �אחת, נגעי� �ני ר�אי� ואי� �ני; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ�ב�ע
ה�גע". את ה�ה� "וראה ��אמר: � אחד �אי� ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�י�

.‡È,'ו��ב 'ל� ל�: יאמר לא � לרא�ת� לכה� ��א ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹנג�ע
הרא���, את ר�אה � �ני� לפניו �א� מ�ד. ל� נזקק ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָא�א
ה�ני. את ור�אה וח�זר מחליט�, א� ��טר� א� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמס�יר�

.·È��לב זק�ק ה�ה� אצילי[לחפש]אי� [זרועות]�חת ְֲִֵֵֵֵַַַַָֹ
נג�ע �ל השחי]ידיו �ח�יו[בית �י� א� �ת��[אשכיו], א� , ְְֵֶַַָָָָ

עיני מראה "לכל ��אמר: נגע, �� י� ��א ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�מטי�,
א� ה�ה�? לפני יעמד וכיצד לב�. ��� �ה�פ� וכ� ְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹ�ְְֵֵֵַֹה�ה�".
וא� זיתי�; �כמ�סק �ע�דר וע�מד ער�, נראה � ה�א ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹאי�

�ע�רכת, וי��בת ער�ה, נראית � היא �]א�ה [או ְֲִִִֵָ�ְְֶֶֶֶָ
�נ�, את �]וכמניקה �ע�מדי�[או [כאריגה�כא�רגת ְְְְְְִִִֶֶֶָָ

ה�חי.בעמידה] �ית ���לה עד הימנית יד� את ��ג�הת ,ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זה הרי ,�� ער�י� �ה� �זמ� �ה� נראה ה�גע היה ֲִֵֶָ�ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָא�
נזקקי� אי� ,�� ער�י� ��ה� �ה� נראה אינ� וא� ְִִִֵָָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָטמא;
לתגלח�� נראה ה�א �� לנגע�, נראה �האד� �כ�� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָל�.

ער�[כשיטהר] ���עמד ��ר� �כל �ער יראה לא �א� ;ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ז� הרי � ��ארנ� �מ� הא�ה ����ב א� �כמ�סק, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ�ע�דר
מק�מ�ת, ��אר לח�� זק�ק ה�ה� ואי� ��רה; ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ�גלחת
ה�ל, לג�ח צרי� �ה�א �י על א� � �ער �ה� נ�אר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��א

��ת�אר. ְְִֵֶָ�מ�

�
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� הרל"ב עבדה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
וג�'" עבד תקנה "�י יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָעברי,

(a ,`k zeny)פס�קי� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
�רי� ��� נת�אר� ז� מצוה והלכ�ת ְֵָ�ְְְְֲִִִַָָָה��רה,

ק���י� .(ci:)מ�כת ִִֶֶַ

� הרנ"ח מ�מ��רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
��עמד וה�א: העבדי� ��מ�רי� �דר� עברי ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ויעל� עליו ויכריז� העבדי� מכירת ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ�מק��
�� ע��י� אי� � זה על זה �מיו את ִִֵֵֶֶֶַַָָה��ני�

א�א �ני�, ����(xknp),נאה �בדר� �הצנע ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
י�כר� "לא :�� על �אזהרה יתע�ה אמר� ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוה�א

עבד" an)ממ�רת ,dk `xwie)ספרא (zyxt�ל��� ְְְִִֶֶֶָָ
(xdaיע�ה ��א � עבד ממ�רת י�כר� "לא :ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

wey)סמטא fxkn)�ויעמיד(fxkna)ה�קח אב� על ְְֲִִֶֶֶַַַַָ
נפ� לג�נב אזהרה ספק �לי זה לאו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�בכלל
�א�� מ�כר� ה�א הרי מ�כר� �א� לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָמ��ראל,
"לא אמר�: על ע�בר ונמצא �נעני עבד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹה�א
לעיל אתֿזה הז�רנ� �כבר עבד"; �מ�רת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָי�כר�

(bnx dyrz `l)נהרג �ה�א ה�ת�ב (apebd�באר ֱֵֵֶֶַָָ
(exkne ytpפניה�� ע� ז� מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' �פרק ק���י� �גמרא .(k.)מבארי� ְְְִִִִֶֶָָָֹ

� הרנ"ט �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
וזה� ,�� צר� לנ� �אי� �דבר עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמ�העביד
"לאֿ יתע�ה: אמר� וה�א �ר�", "עב�דת ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹה�קרא

�פר�" ב� bn)תר�ה ,my)א�א נעביד�� ולא , ְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
נ�יל אז עב�דה א�ת� לע��ת ה�ר� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ���כריחנ�

ספרא �ל��� עליו. xda)א�ת� zyxt)ֿלא" : ְְִָָָָֹ
אתֿה��ס הח� ל� �אמר ��א � �פר� ב� ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹתר�ה
לזה. �לֿה��מה וכ� ל�", צרי� אינ� וה�א ְְִֵֵֶֶֶַַָָָה�ה

��� �י�תר מ�ֿה��ה מ�ל הביא� לאכ�תואמנ� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
א�א מ�ר אינ� וא�ֿעלֿ�יֿכ� ��ה�, ֶָָ�ְְְִֵֵֶֶַַַָָוה���טה

ה�ר�. ְִֶַַֹ��עת

� הרנ"ז מ�העבידה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְֲִִַַ

�ד�ל זלז�ל �ה� ��� �עב�ד�ת עברי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעבד
אמר� וה�א �נעני, עבד ע�בד ��כמ�ת� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוה��לה,

עבד" עבדת �� "לאֿתעבד hl)יתע�ה: ,my) ְֲֲִֶֶַַַָֹֹֹ
xda)�בספרא zyxt)לינטא� אחרי� י��ל "��א : ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ

מחצלת ולינטא ל�רח�". �לי� לפני� י��ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
העבד א�ת� ול�קח ���יגע, עליה ����ב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקט�ה
לעב�ד�ת �לֿה��מה וכ� אד�ניו. אחר ְֲֲִֵֶַַַַָָָ�מ�ליכ�
רק א�א עברי, עבד על מ�ה�יל� מזהר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�ֵא��
וה��על ה�כיר �ה� ����� �דברי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָי�����
ה': אמר מס�מת, עב�דה ל� לע��ת ע�� ֶֶַָ�ְְֲֲִִִֶַָ�הס�י�

ע��" יהיה �ת��ב n)"��כיר ,my). ְְְִִִֶָָָ

� ו��י� מאתי� ה��לימה ְְְִִִִִַַַַָָָה�צוה
�ארצנ� ה�ר ��י מ�ה�יח �הזהרנ� ְְְְְִִֵַַַַַָ�ְֶַָָָהאזהרה
אתֿעצמ�, ל� ��כר עברי עבד �פר� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ��עביד
לעיני�" �פר� "לאֿיר��� יתע�ה: אמר� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹוה�א

(bp ,my)�עצמ� ��ע זה ועבד ה�איל נאמר ְְְְִֶֶֶַַַָֹֹולא
א�א מע�יו, �רי לק�ל נעזב�� לג�י עצמ� ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ�מכר
עב�דת מ�העביד� ונמנע�� �כ� ה��י על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָנפ�ח

ספרא �ל��� לעיני�(my)�ר�. �פר� "לאֿיר��� : ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָֹ
�אינ� �ל�מר: לעיני�", א�א מצ�ה א�ה אי� �ְֵַָ�ְְְֵֵֶֶֶֶַָ
עב�דת מעביד� ה�א א� �בית� עליו לפ�ח ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ�ְמח�ב
ע��ה �ה�א ��ראה� �לֿזמ� א�א לא, א� ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ�ר�

עליו. נזהיר�� ְִֶַָָֹזאת

רביעי יו�

.Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ .„Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקצ"ו להעניקה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(zepzne miwprn)�צאת� ל� ולעז�ר עברי ְְְְֲִִֵֶֶַלעבד
אמר� וה�א ריק�ת, �ידי� יצא ולא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֹלחפ�י,
�מ�קב� �מ�רנ� מ�אנ� ל� �עניק "העניק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹיתע�ה:

���ֿל�" אלהי� ה' �רכ� ci)א�ר ,eh mixac)כבר� . ְְֱֲִֵֵֶֶַָֹ
מ����י� א' �פרק ז� מצוה �יני .(ci:)נת�אר� ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָ

� הרל"ג מ���חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִֵַַַ
�צאת� מעב�דתנ� ריקנ��ת �ידי� עברי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעבד
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f"i - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎg"qyz'd oqip a"k

שלישי ,יו�

.·Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ò¯ .Ê�¯ .Ë�¯ .Á�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרל"ב עבדה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
וג�'" עבד תקנה "�י יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָעברי,

(a ,`k zeny)פס�קי� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ
�רי� ��� נת�אר� ז� מצוה והלכ�ת ְֵָ�ְְְְֲִִִַָָָה��רה,

ק���י� .(ci:)מ�כת ִִֶֶַ

� הרנ"ח מ�מ��רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
��עמד וה�א: העבדי� ��מ�רי� �דר� עברי ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ויעל� עליו ויכריז� העבדי� מכירת ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ�מק��
�� ע��י� אי� � זה על זה �מיו את ִִֵֵֶֶֶַַָָה��ני�

א�א �ני�, ����(xknp),נאה �בדר� �הצנע ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
י�כר� "לא :�� על �אזהרה יתע�ה אמר� ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוה�א

עבד" an)ממ�רת ,dk `xwie)ספרא (zyxt�ל��� ְְְִִֶֶֶָָ
(xdaיע�ה ��א � עבד ממ�רת י�כר� "לא :ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

wey)סמטא fxkn)�ויעמיד(fxkna)ה�קח אב� על ְְֲִִֶֶֶַַַַָ
נפ� לג�נב אזהרה ספק �לי זה לאו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�בכלל
�א�� מ�כר� ה�א הרי מ�כר� �א� לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָמ��ראל,
"לא אמר�: על ע�בר ונמצא �נעני עבד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹה�א
לעיל אתֿזה הז�רנ� �כבר עבד"; �מ�רת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָי�כר�

(bnx dyrz `l)נהרג �ה�א ה�ת�ב (apebd�באר ֱֵֵֶֶַָָ
(exkne ytpפניה�� ע� ז� מצוה ודיני .(fpx) ְְְִִִֵֶֶָָָ

א' �פרק ק���י� �גמרא .(k.)מבארי� ְְְִִִִֶֶָָָֹ

� הרנ"ט �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
וזה� ,�� צר� לנ� �אי� �דבר עברי עבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמ�העביד
"לאֿ יתע�ה: אמר� וה�א �ר�", "עב�דת ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹה�קרא

�פר�" ב� bn)תר�ה ,my)א�א נעביד�� ולא , ְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
נ�יל אז עב�דה א�ת� לע��ת ה�ר� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ���כריחנ�

ספרא �ל��� עליו. xda)א�ת� zyxt)ֿלא" : ְְִָָָָֹ
אתֿה��ס הח� ל� �אמר ��א � �פר� ב� ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹתר�ה
לזה. �לֿה��מה וכ� ל�", צרי� אינ� וה�א ְְִֵֵֶֶֶַַָָָה�ה

��� �י�תר מ�ֿה��ה מ�ל הביא� לאכ�תואמנ� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
א�א מ�ר אינ� וא�ֿעלֿ�יֿכ� ��ה�, ֶָָ�ְְְִֵֵֶֶַַַָָוה���טה

ה�ר�. ְִֶַַֹ��עת

� הרנ"ז מ�העבידה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְֲִִַַ

�ד�ל זלז�ל �ה� ��� �עב�ד�ת עברי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעבד
אמר� וה�א �נעני, עבד ע�בד ��כמ�ת� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוה��לה,

עבד" עבדת �� "לאֿתעבד hl)יתע�ה: ,my) ְֲֲִֶֶַַַָֹֹֹ
xda)�בספרא zyxt)לינטא� אחרי� י��ל "��א : ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ

מחצלת ולינטא ל�רח�". �לי� לפני� י��ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
העבד א�ת� ול�קח ���יגע, עליה ����ב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקט�ה
לעב�ד�ת �לֿה��מה וכ� אד�ניו. אחר ְֲֲִֵֶַַַַָָָ�מ�ליכ�
רק א�א עברי, עבד על מ�ה�יל� מזהר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�ֵא��
וה��על ה�כיר �ה� ����� �דברי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָי�����
ה': אמר מס�מת, עב�דה ל� לע��ת ע�� ֶֶַָ�ְְֲֲִִִֶַָ�הס�י�

ע��" יהיה �ת��ב n)"��כיר ,my). ְְְִִִֶָָָ

� ו��י� מאתי� ה��לימה ְְְִִִִִַַַַָָָה�צוה
�ארצנ� ה�ר ��י מ�ה�יח �הזהרנ� ְְְְְִִֵַַַַַָ�ְֶַָָָהאזהרה
אתֿעצמ�, ל� ��כר עברי עבד �פר� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ��עביד
לעיני�" �פר� "לאֿיר��� יתע�ה: אמר� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹוה�א

(bp ,my)�עצמ� ��ע זה ועבד ה�איל נאמר ְְְְִֶֶֶַַַָֹֹולא
א�א מע�יו, �רי לק�ל נעזב�� לג�י עצמ� ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ�מכר
עב�דת מ�העביד� ונמנע�� �כ� ה��י על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָנפ�ח

ספרא �ל��� לעיני�(my)�ר�. �פר� "לאֿיר��� : ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָֹ
�אינ� �ל�מר: לעיני�", א�א מצ�ה א�ה אי� �ְֵַָ�ְְְֵֵֶֶֶֶַָ
עב�דת מעביד� ה�א א� �בית� עליו לפ�ח ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ�ְמח�ב
ע��ה �ה�א ��ראה� �לֿזמ� א�א לא, א� ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ�ר�

עליו. נזהיר�� ְִֶַָָֹזאת

רביעי יו�

.Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ .„Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקצ"ו להעניקה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(zepzne miwprn)�צאת� ל� ולעז�ר עברי ְְְְֲִִֵֶֶַלעבד
אמר� וה�א ריק�ת, �ידי� יצא ולא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֹלחפ�י,
�מ�קב� �מ�רנ� מ�אנ� ל� �עניק "העניק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹיתע�ה:

���ֿל�" אלהי� ה' �רכ� ci)א�ר ,eh mixac)כבר� . ְְֱֲִֵֵֶֶַָֹ
מ����י� א' �פרק ז� מצוה �יני .(ci:)נת�אר� ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָ

� הרל"ג מ���חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִֵַַַ
�צאת� מעב�דתנ� ריקנ��ת �ידי� עברי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעבד
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ל� נעניק �הכרח א�א �ני�: �� �ס�� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ��ֿח�רי�
"וכיֿת��ח�� יתע�ה: אמר� וה�א מרכ��נ�, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�בר

ריק�" ת��ח�� לא מע�� bi)חפ�י ,my)כבר� ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
הענקה, מצות �ל�מר: ז�, מצוה �יני ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָנת�אר�

ק���י� מ�כת fi)�רי� ,:fh ,:ci). ְִִֵֶֶַ

� הרל"ד �פדי��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַָָ
"והפ��" יתע�ה: אמר� ה�א עבר�ה, (zenyאמה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

(g ,`k�מ��טי� �תנאי� �יני� �� י� ז� �פד�ה ,ְְְִִִִִִֵָָָָ
ק���י� �מ�כת �לֿזה נת�אר �כבר ,(hi.)ר�י�, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

�ב�כל�א ��למ�ת. עבר�ה אמה �יני נת�אר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָו��
(mihtyn zyxt)יתע�ה אמר� �פר�� ְְְְִֵֶַָָאמר�

ל�" יע�ה לא "וא�ֿ�ל�ֿא�ה עבר�ה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ�אמה
(`i ,my).�א�ת �דה א� לבנ� א� ל� יעד אמר�: ,ְְְְְְִֵַָָ

� הרל"ג אמהה�צוה ל�א ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
מצות וז�הי �נ�, א� ��נא�, אד�ניה � ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָעבר�ה

epal)יע�ד e` el dy`l dcriny)�אמר �בפר�� . ְְִֵָ
(mihtyn zyxt `zlikn):ק�דמת יע�ד ְִִֶֶַמצות

"א�רֿלא יתע�ה: �אמר לפי �ד�ה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹלמצות
והפ��" g)יעד� ,my)�ודי עברי עבד ��י� ודע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

נ�הג. �ה��בל �זמ� א�א נ�הג אינ� עבר�ה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמה
מ��כת א' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ�כבר

.(gi.)ק���י� ִִ

� הרס"א אמהה�צוה ק�נה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְֶַָָ
יתע�ה: אמר� וה�א לז�לת�, מ�מכר� ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָעבר�ה

�בגד�ֿב�" למכר� g)"לאֿימ�ל ,`k zeny). ְְְְְִִָָָֹֹ
�רי� ��למ�ת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָ�כבר

jli`e)ק���י� :fi). ִִ

חמישי ,יו�

.‰Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰�¯ .„�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרל"ה עבדה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
l`xyi)�נעני eze` dpwy ieb car)�ע�בדי� וה�א , ְְְֲִִֶַ

ועי� ��� א�א לחר�ת י�צא ואינ� לע�ל� ��m`) ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ
(epir `nq e` ,epiy litde edkdל�אר ה�י� ְְִִַָוה�א
ח�זרי� �אינ� אברי� eiig)רא�י lkl oca`ny) ְִִֵֵֵֶָָָ

יתע�ה: אמר� וה�א המק�ל, �ר�� לנ� ��א ְְְִֶַָָ�ְְֵֶַָָ�מ�
�עבד�" �ה� en)"לעל� ,d `xwie)ֿוכי" ואמר: ְְְֲִֶַַָָָֹֹ

אי�" ek)י�ה ,`k zeny)�י�� �מרא :(gl.)�ל��� ְְִִִֶַָָ

�כתיב: �ע�ה ע�בר � עב�� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ"�לֿהמ�חרר
ה�א, ה��רה �ל��� �עבד�". �ה� ְְֲֶַַָָָֹלע�ל�
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ועי�. ��� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ����חרר

�ק���י� jli`e)��למ�ת .ck ,:ak)�וג�י(.gl). ְְְִִִִִֵ

� הרנ"ד מ�החזירה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְֲִִַַ
א�ֿעלֿ�י אד�ניו, אל י�ראל לאר� ��רח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעבד
לאר� לאר� מח�צה ��רח �יו� י�ראלי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�אד�ניו
מ�חרר� א�א ל�. א�ת� מחזירי� אי� � ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָי�ראל
יתע�ה: אמר� וה�א ח�ב, אתֿ�מיו עליו ְְְְִֵֶֶַָָָָָוכ�תב

אלֿאדניו" עבד fh)"לאֿתס�יר ,bk mixac). ְֲִֶֶֶַָֹֹ
מ��י� ד' �פרק ��רח(dn.)ונת�רר ��עבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

�� ה�י� ��הא מד�ר, ה�ת�ב לאר� לאר� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמח�צה
ולא חר�ת �� ל� ויכ��ב �דמיו �טר ְְְְְְִִֵֶַָָָֹ��כ��ב
�אר� להס��פ� ��א �יו� �לל, לעבד�ת ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ�יחזר
�יני נת�אר� ו�� ה�עלה. לע� ה�בחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�ה�רה

ז�. ְִָמצוה

� הרנ"ה מ�ה�נ�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַ
(mixaca wivdl)וה�א אלינ�, ��רח ה�ה ְֵֵֶֶֶֶַַָָהעבד

א�רֿ ��ק�� �קר�� י�ב "ע�� יתע�ה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאמר�
��ננ�" לא ל� ���ב �ערי� �אחד fi)יבחר ,my) ְְְִֶֶַַַַָ

א�נאת ז� � ��נ�� "לא :�� �� ספרא ְְִֶַַָָֹ�ל���
�א�נאת לאו יתע�ה �ה�סי� �מ� �י ְְְְִִִִֶֶַַָָָ�ברי�".
לאו �� ה�סי� וגר�ת� נפ�� �פל�ת מחמת ְְְֲִִֵֵֵַַַַָה�ר
י�תר �נמ�כה �פלה ��פ�� העבד �א�נאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�לי�י
על יק�יד לא עבד זה �אמר: ��א ְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹמ�ֿה�ר
ה�ת�ב, �� ���ר זה �עבד �בר�ר �ברי�. ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָא�נאת
עליה� ���ל� ה� מ�ה�נ�ת� �הזהיר זה �ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶוכ�

צדק �רי �ל�מר: micedikאתֿה��רה, mdy mixb) ְֵֵֶֶֶַַָ
(xac lkl.

שישי יו�

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרמ"ג נ��אה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

xky)�כר zxenz exiag oecwt xneyd),וה��כר ְֵַָָ
ואמר� ��אר� �מ� אחד, �ניה� ��י� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָלפי

(.hn zereay)ל� וה�א: ��מרי� לאר�עה �יני� �ה ְְְְְִִִַָָָֹ
א�ֿ חמ�ר אלֿרעה� אי� "�יֿי�� יתע�ה: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָאמר�

וג�'" �ה א� h)��ר ,ak zeny)�נת�אר �כבר . ְְְֲִֶָָ
מ ט' �פרק ו' �פרק זה �י� �פרק(aa`)מ��טי ק�א ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ

מ ו' �פרק מ�ב�ע�ת.(aa`)ג' ח' �פרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶָ

(oqip a"k) oey`x mei ,ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

קודש ,שבת

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� מאתי� ה��לימה ה���יה�צוה ְְִִִִַַַַַָָָ
לאחר� ולא �י�מ� �כיר �כר ל��� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹ��צט�ינ�
ת�� "�י�מ� יתע�ה: אמר� וה�א אחר, ְְְְְִִֵֵֶַַָלי��

eh)�כר�" ,ck mixac)כיר� ��הא ז�, מצוה ודי� . ְְְְְִִִֵֶָָ
�לֿה���, ��בה לילה ��כיר �לֿה�ילה ��בה ְְְִֶֶַַַַָָָָי��

לאֿתע�ה �מצות �אבאר �כבר(glx)�מ� . ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֹ
מ ט' �פרק ��למ�ת ז� מצוה �יני (aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ

�כלֿ�כיר,(iw:)מציעא ח�בה ��� נת�אר ו�� , ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
�זמ��. לפרע ע�ה �מצות י�ראל, �י� ��י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹ�י�

� הרל"ח מ�ע��קה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
"לאֿתלי� אמר�: וה�א �כר�, �מ�אחר ְְְְִִִֵַָָָָֹ�כיר

עדֿ�קר" א�� �כיר bi)�ע�ת ,hi `xwie)ה�� . ְ�ְִִֶֶַַַָֹ
��בה �ה�א י�� �כיר ה�א א� אמ�רי�? ְְֲִִִִֶֶָ�ברי�
�כיר ה�א וא� "עדֿ�קר"; ��אמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ�לֿה�ילה,
��קע ��א וכלֿה��� �לֿה�ילה ��בה � ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמר�: וה�א �כר�, ק�ל ���בר א�א ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהח�ה
ה�מ�" עליו ולאֿתב�א �כר� ת�� ְְְִֵֶֶַָָָָֹ"�י�מ�

(eh ,ck mixac)ה��נה h�ל��� wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`i dpynכיר�� �לֿה�ילה ��בה י�� "�כיר :ְְְִִֶַַָָ

א�א מצות, ��י א�� ואי� �לֿה���". ��בה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלילה
�י� לה�לי� לאוי� �ני �� �בא� היא, אחת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמצוה

ה�א מתי ידענ� א�� לאוי� ���ני וה�א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָה�צוה,
ט' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ה�ב�ה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמ�

ו�� מציעא, מיחד(iw`:)מ�בא ��ה נת�אר ְְְְִִִֵֶֶָָָָָ�ָ
ע�בר � �כר� אחר �א� �לבד, י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ��כיר
�ע�ה עליו ע�בר � ��י �כיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ�לאֿתע�ה:

�כר�". ת�� "�י�מ� אמר�: ְְְְִֵָָוה�א

ניס�) (כ"ב ראשו� יו�

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הר"א ה�כירה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

א�ת� א� �� �ע�בד מ�ֿה�בר עב�דת� ��עת ְֲִִִֵֵֶַַָָָא�כל
תבא "�י יתע�ה: אמר� וה�א ל�רקע, מח�ר ְְְְִִֶַַַַָָָֹ�ְַָָה�בר
רע� �קמת תבא �י וג�': ענבי� ואכל� רע� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�כר�

�יד�" מלילת ekÎdk)וקטפ� ,bk mixac)כבר� . ְְְְְִֶַָָָָֹ
�גמרא �ס�קי�(ft.)מציעא(aa`)נת�אר ���ני , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

�מר ��עת �מח�ר א�כל �אד� למדנ� ְְִַַָ�ְְֵֵֶַַָָָא��
�לי ה�ס�קי� אחד לנ� יס�יק ו��א ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹמלאכה,

לעיל ��ארנ� �ר� על nw)האחר, dyr zevn)על ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ
zcnlp)אמר� dpi` ef devny xda zyxt `xtq)עד' ְַָָ

ז� ה�ה �מענ�'. לא לאו וא� �ת�בי�, �ני ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ��אמר�
א��, �ס�קי� מ�ני ה�ג �ענינ� ע�ה ְְִִֵֵַ�ְְֲִִֵֶַָָמצות
�בפר�� מ�ֿהמח�ר, לאכל ל�כיר ��ר�ה ְֵָ�ְְֱִִֶֶַַָֹ�ְֶַ�ל�מר:

a)אמר� dpyn f wxt `rivn `aa)��וא" :,oilretd) ְְֵָ
(dceard zray�נת�אר �כבר מ�ֿה��רה". ְְְֲִִִַָָָא�כלי�

מ ז' �פרק ז� מצוה מציעא.(aa`)�יני ְְְִִִִֵֶֶָָ

�



סה (oqip a"k) oey`x mei ,ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

קודש ,שבת

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� מאתי� ה��לימה ה���יה�צוה ְְִִִִַַַַַָָָ
לאחר� ולא �י�מ� �כיר �כר ל��� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹ��צט�ינ�
ת�� "�י�מ� יתע�ה: אמר� וה�א אחר, ְְְְְִִֵֵֶַַָלי��

eh)�כר�" ,ck mixac)כיר� ��הא ז�, מצוה ודי� . ְְְְְִִִֵֶָָ
�לֿה���, ��בה לילה ��כיר �לֿה�ילה ��בה ְְְִֶֶַַַַָָָָי��

לאֿתע�ה �מצות �אבאר �כבר(glx)�מ� . ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֹ
מ ט' �פרק ��למ�ת ז� מצוה �יני (aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ

�כלֿ�כיר,(iw:)מציעא ח�בה ��� נת�אר ו�� , ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
�זמ��. לפרע ע�ה �מצות י�ראל, �י� ��י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹ�י�

� הרל"ח מ�ע��קה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
"לאֿתלי� אמר�: וה�א �כר�, �מ�אחר ְְְְִִִֵַָָָָֹ�כיר

עדֿ�קר" א�� �כיר bi)�ע�ת ,hi `xwie)ה�� . ְ�ְִִֶֶַַַָֹ
��בה �ה�א י�� �כיר ה�א א� אמ�רי�? ְְֲִִִִֶֶָ�ברי�
�כיר ה�א וא� "עדֿ�קר"; ��אמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹ�לֿה�ילה,
��קע ��א וכלֿה��� �לֿה�ילה ��בה � ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמר�: וה�א �כר�, ק�ל ���בר א�א ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהח�ה
ה�מ�" עליו ולאֿתב�א �כר� ת�� ְְְִֵֶֶַָָָָֹ"�י�מ�

(eh ,ck mixac)ה��נה h�ל��� wxt `rivn `aa) ְְִַָ
(`i dpynכיר�� �לֿה�ילה ��בה י�� "�כיר :ְְְִִֶַַָָ

א�א מצות, ��י א�� ואי� �לֿה���". ��בה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹלילה
�י� לה�לי� לאוי� �ני �� �בא� היא, אחת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָמצוה

ה�א מתי ידענ� א�� לאוי� ���ני וה�א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָה�צוה,
ט' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ה�ב�ה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזמ�

ו�� מציעא, מיחד(iw`:)מ�בא ��ה נת�אר ְְְְִִִֵֶֶָָָָָ�ָ
ע�בר � �כר� אחר �א� �לבד, י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ��כיר
�ע�ה עליו ע�בר � ��י �כיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ�לאֿתע�ה:

�כר�". ת�� "�י�מ� אמר�: ְְְְִֵָָוה�א

ניס�) (כ"ב ראשו� יו�

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הר"א ה�כירה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

א�ת� א� �� �ע�בד מ�ֿה�בר עב�דת� ��עת ְֲִִִֵֵֶַַָָָא�כל
תבא "�י יתע�ה: אמר� וה�א ל�רקע, מח�ר ְְְְִִֶַַַַָָָֹ�ְַָָה�בר
רע� �קמת תבא �י וג�': ענבי� ואכל� רע� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�כר�

�יד�" מלילת ekÎdk)וקטפ� ,bk mixac)כבר� . ְְְְְִֶַָָָָֹ
�גמרא �ס�קי�(ft.)מציעא(aa`)נת�אר ���ני , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

�מר ��עת �מח�ר א�כל �אד� למדנ� ְְִַַָ�ְְֵֵֶַַָָָא��
�לי ה�ס�קי� אחד לנ� יס�יק ו��א ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹמלאכה,

לעיל ��ארנ� �ר� על nw)האחר, dyr zevn)על ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ
zcnlp)אמר� dpi` ef devny xda zyxt `xtq)עד' ְַָָ

ז� ה�ה �מענ�'. לא לאו וא� �ת�בי�, �ני ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ��אמר�
א��, �ס�קי� מ�ני ה�ג �ענינ� ע�ה ְְִִֵֵַ�ְְֲִִֵֶַָָמצות
�בפר�� מ�ֿהמח�ר, לאכל ל�כיר ��ר�ה ְֵָ�ְְֱִִֶֶַַָֹ�ְֶַ�ל�מר:

a)אמר� dpyn f wxt `rivn `aa)��וא" :,oilretd) ְְֵָ
(dceard zray�נת�אר �כבר מ�ֿה��רה". ְְְֲִִִַָָָא�כלי�

מ ז' �פרק ז� מצוה מציעא.(aa`)�יני ְְְִִִִֵֶֶָָ

�
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ֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר יום ג - ַהּיֹום ׁשְ

ïåùàø ÷øô ¯ åúùàì àð÷îä

,ipelt mr icgizz l` dl xn`y epiidc ,dlra dl `piwy dy`

z`xwpd `id - enr dcgizde eieeiv lr dxary epiidc ,dxzqpe

m` `l` ,dzpify yi` zy` oick dxezd on dlral dxeq`e ,dheq

xcq .ipelt eze`l dlrap `ly gkeie dyxta aezkd xcqk wcaiz ok

miwyn lecbd oic ziae ,ycwnd zial dlra d`iany ,`ed dzwica

oniq - dzne mipeyn mixeqi`a zxqiizn m` ,mixx`n min dze`

xacd oniq - mind dl miwifn eid `l m`e ,el dlrapy xacd

zkxazn dziid s`e dlral zxfege ,el dlrap `le `id dxedhy

`l` ,dze` miwyn oi` ,dlrapy dcen dy`d m` .mixkf mipaa

dxn` m` oke .dzpify yi` zy` oick dzaezk dciqtne dyxbn

,wcaizy dvex epi`y yi`d xn`y e` ,wcaidl dvex dpi`y dy`d

lrad aiig ,dze` miwyn oi`y mdinece el` mixwnae .dzey dpi`

oke ,lread lr dxeq` dlra zeni e` yxbzzy xg`l s`e ,dyxbl

.dzpify yi` zy` oick ,dnexza zlke` dpi`

äðùî.lraBzLàì àp÷näyi` mr icgiizz l` dl xne`e ©§©¥§¦§
,oevxn enr dcgizde eieeiv lr dxar `ide ,ipeltøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

mind z` dze` dwyn epi` oke dheq oick dlra lr zxq`p dpi`

ok m` `l` ,mixx`ndíéðL ét ìò dì àp÷îipy ipta dilr deeiv - §©¥¨©¦§©¦
j` .mdipta dilr deeivy ecirde mixyk micreciriy jixv oi`

`l` ,ipelt eze` mr dcgizdy mipyãçà ãò ét ìò ä÷Lîes` - ©§¤©¦¥¤¨
enr dcgizdy cg` cr cird m`Bîöò ét ìò Bàenvr lrady e` - ©¦©§

dlral dxeq`y ,dheq `id ixd - enr dcgizdy d`xy xne`

.mixx`nd mind z` dze` miwyneòLBäé éaøe wlegøîBàdpi`y ©¦§ª©¥
- mixx`nd mind z` dzewydle dlra lr xq`idl dheq zaygp

ok m` `l`íéðL ét ìò dì àp÷îdilr deivy mipy ecirdy - §©¥¨©¦§©¦
,ipelt eze` mr cgizdl `ly mdiptaíéðL ét ìò ä÷Lîeoke - ©§¤©¦§©¦
.mdipta enr dcgizdy mipy ecirdy

dlra dl `piw ok m` `l` dheq zaygp dy`d oi` ,xen`k

dpynd dpc .eieeiv lr dxaredì àp÷î ãöékdeevny ieeivd edn - ¥©§©¥¨
m` ,dilréðBìt Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBàdf oi` , ¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦

eieeiv lr dxary s`e ,iepiw aygp,Bnò äøaãådcgizd m` elit`e §¦§¨¦
ipelt eze` mrdúéáì úøzeî àéä ïééãò,dlra mr ynyl - £©¦¦¤¤§¥¨

äîeøúa ìBëàì úøzeîel` dl xn` m` la` .odk zy` `id m` ¤¤¤¡¦§¨
e eieeiv lr dxar `ide ,ipelt mr ixzqzBnò äñðëðipelt eze` mr - ¦§§¨¦

øúqä úéáì,xezqn mewn -Bnò äúäLåmewn eze`aäàîeè éãk §¥©¥¤§¨£¨¦§¥§¨
,d`xrd ly onf -dúéáì äøeñà,dlra mr ynyl -ìBëàì äøeñàå £¨§¥¨©£¨¤¡

äîeøúadwyd `ly onf lk ,dzpify yi` zy` oick ,odk dlra m` ¦§¨
.dxedh `idy gkede dze`íàådzewydl witqdy iptlúîlrad §¦¥

,dvilg e` meai `la `ypidl dxeq`y ,mipa `laúöìBçig`l ¤¤
j` ,dlraúîaééúî àìå.xacd mrh x`azi `xnbae , §Ÿ¦§©¤¤
àøîâ,`xnbd zl`ey .÷éìñ øéæpî àpz éãkîmiiq `pzd ixd - ¦§¦©¨¦¨¦¨¦

,xifp zkqna weqrläèBñ àðz à÷c àðz éàîdpy xac dfi` - ©¨¨§¨¨¨¨
dper .dheq zkqn z` dl jinqd jkly dheql dnecy xifpa `pzd

,`xnbdéaøãk,iax ixac it lr -äëîñð änì øîBà éaø àéðúc ¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨
dxezaäèBñ úLøôì øéæð úLøtick ,e jcnllìkL Cì øîBì ¨¨©¨¦§¨¨©¨©¨¤¨

dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä,dleeipa -ïéiä ïî Bîöò øéfélr lawi - ¨¤¨§¦§¨©¦©§¦©©¦
,y`x zelw icil mc`d z` `iany oii ziizya xq`ie zexifp envr

mb jnq df mrhne .`ehgl dheql dnxb xy` `id y`xd zelwy

ok m` ,`xnbd zl`ey .xifp zkqnl dheq zkqn z` `pzdéðúéìå§¦§¥
zkqn dligzéðúéì øãäå äèBñzkqnøéæð.dxezd zeiyxt xcq itk ¨©£©¦§¥¨¦

y meyn jk rawp miyp xcqa zezkqnd xcq ,`xnbd dperéãéià©§¥
àðúczkqn z` dpyy xg`nàðúå úBaeúkwxt z` daøécnä §¨¨§§¨¨©©¦

,mixcp ipipra wqeryàðzzkqn z` el jenqàðúc écéiàå ,íéøãð ¨¨§¨¦§©§¥§¨¨
zkqn z`íéøãð,àðzzkqn z` el jenqøéæðmeyníéøãðì éîãc §¨¦¨¨¨¦§¨¥¦§¨¦

.envr lr lawny xcp ici lr dlg zexifpy -éðz÷åzkqn z`äèBñ §¨¨¥¨
,xifp zkqnl jenqéaøãkxifi dlewliwa dheq d`exd lky jcnll - ¦§©¦

.oiid on envr

xn`y `pzd oeyln `xnbd zwiicnàp÷nä- xn` `le ,ezy`l ©§©¥
y ,mipy it lr ezy`l mc` `pwn xne` xfril` iaxïéà ãáòéc¦£©¥

àì äléçzëìzyxte ,ezy`l lra `pwiy ie`x oi` dligzkl - §©§¦¨Ÿ

y ,dl `piwe xeqi`d lr xary ote`a dxn`p dheqïãéc àpz øáñ÷̈¨©©¨¦¨
yúBàð÷ì øeñàlr dy`l lrad oia aixl mxeb iepiwdy oeik - ¨§©§

.da cyegy

÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà,äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ¨©©¦§¥©©¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨
,dheq zyxta yexcl -àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî ïéà ,éëä øîà̈©¨¦¥§©§¦§¨¨¦¨¤¨

åéNòî éôìdrepv -.ryxl dvexte wicvløîàpL"çeðé àì ék §¦©£¨¤¤¡©¦Ÿ¨©
íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáLeglyi `l ornldzlera miwicvd ¥¤¨¤©©©©©¦¦

.eiyrn it lr ezaiaq z` mc`l mini`zny ixd "mdiciäaø øîà̈©©¨
ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øady`l yi` -íé úòéø÷k ©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©©

óeñ,ziy`xa ixcq da epzyp xy`øîàpL"íéãéçé áéLBî íéäìà ¤¤¡©¡Ÿ¦¦§¦¦
äúéa,zia eze` jeza zecigia eigy dy`e yi`d z` aiyen - ©§¨

eúBøLBka íéøéñà àéöBîmixeq` eidy l`xyi z` `ivede - " ¦£¦¦©¨
,xw `le mg `l `edy oqip ycega ,zkll aehe xyky onfa ,mixvna

yix lr `xnbd dywn .seq mi zrixwl dy`e yi` beeif ywedy ixd

,yiwlúøéöé íãB÷ íBé íéòaøà áø øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà¥¦§¨¨©©§¨¨©©©§¨¦¤§¦©
ãìeä,xkfdéðBìôì éðBìt úa úøîBàå úàöBé ìB÷ úa,éðBìt úéa ©¨¨©¥§¤¤©§¦¦§¦©¦§¦

éðBìôì,éðBìôì éðBìt äãN,mdiyrn itl rawp beeifd oi`y x`eane - ¦§¦¨¤§¦¦§¦
.ryx e` wicv didi m`d mc`d zxivi zrya zrcl ozip `l ixdy

,`xnbd zvxznàéL÷ àì,àäax mya dcedi iax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
edf ,minyn beeifd rawp cleed zxivi mcew mei mirax`yâeæa§¦ª

ïBLàøe ,lfn itl `edyàäbeeifd rawpy yiwl yix xn`y dn - ¦¨
edf ,dvextl ryxe drepvl wicvéðL âeæa.mdiyrn itl `edy §¦ª¥¦

,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaøiax ©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§
,`xnbd zwiicn .'eke xne` ryediéâéìt àì ïàk ãòxfril` iax ©¨Ÿ§¦¥

,cg` cra icy e` micr ipy jixv m` ryedi iaxeéepé÷a àlà¤¨§¦
äøéúñe,iepiwd lr wx micr ipy `iadl jixv xfril` iax zrcly - §¦¨

,dxizqd lr mb micr ipy `iadl jixv ryedi iax zrcleìáà£¨
äàîeèacg` cr `ae ,dxizqd lre iepiwd lr mipy ecird m` - §§¨

dy micen mlek ,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapy cirdeãò¥
ïîéäî ãçà`la z`vei `l` ,mixx`nd mina dze` miwcea oi`e - ¤¨§¥¨

.jka ewlgp `l ixdy ,lreale lral dxeq`e daezkénð ïðúeoke - §©©¦
,onwl dpyna yxetn¯ úàîèépL éúéàø éðà øîBà ãçà ãò¥¤¨¥£¦¨¦¦¤¦§¥

,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapyäúBL äúéä àìmind z` Ÿ¨§¨¨
,`xnbd zl`ey .dzpif ok`y crl mipin`ny meyn ,mixx`nd

ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcîcr on`py dxeza xewnd edn - ¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨
`ziixaa epipyy dn itl `xnbd dper .dzpify xnel cg`ïðaø eðúc§¨©¨¨

d`nhp `ide" dxzqpe dlra dl `piwy dy` iabl xn`pïéà ãòå§¥¥
"da,cigi oeyla 'cr' azkpy s`e -øaãî áeúkä íéðLazpeek - ¨¦§©¦©¨§©¥

,dlrapy e`xy micr ipy oi`y weqtdãçàa eléôà àlà Bðéà Bà¥¤¨£¦§¤¨
y ,ok xnel oi` ,dlrapy cg` cr elit` oi`y yxtp `ny -ãeîìz©§

¯ øîBì" dxeza xn`p ixdyLéàa ãçà ãò íe÷é àìlkle oeer lkl ©Ÿ¨¥¤¨§¦
,"z`hg

`pwnd` cenr a sc oey`x wxtdheq

àð÷îä.åúùàìezy` z` `pwe hwp `xwc `pyil(d xacna)yxtn 'nba onwle

ixzqz l` dl xne` dl `pwn cvik yxtn oizipznae iepiw oeyl i`n

:ipelt yi` mr.íéðù ô"ò äì àð÷îmicr ipy `iadl jixv dzewydl `a m`

eilr zxq`p dpi` mipy ipta dl `piw `l m`e enr ixzqz l` mdipta dl xn`y

:dwyn epi`e dzxizqaãò ô"ò ä÷ùîå
.åîöò ô"ò åà 'àdxzqpy micr oi` 'it`e

dizi`x xne` envr `ed e` cg` cr `l`

zxq`p dl iz`piwy xg` dxzqpy

i`xwn opitli onwle dzyzy cr dxizqa

:wtqn eilr dzxqe` dzxizqyòùåäé 'ø
.øîåà:dzxizql s` micr 'a jixväøáãå
.åîò:xzq mewna `ly[àéä] ïééãò

.äúéáì úøúåî:dlra mr ynyl

.äîåøúá úøúåîå:`id odk zy` m`éãë
.äàîåè:d`xrd ick.äúéáì äøåñà

onwl opitlick wtqn(.gk sc)dyly

ezy` z` `pwe dyxta mixen` d`nhpe

zgz d`nhp `ide dxzqpe d`nhp `ide

cg`e lral dxeq`y cg` d`nhpe dyi`

dpyxbi e` dlra zeni m` lreal dxeq`y

:dnexzl dxeq`y cg`e.úî íàåmcew

:mail dwewf `ide mipa el oi`e dwydy

.úöìåçznaiizn `le weyl `ypil

:dl sili `xnbae'îâøéæðî àðú éãëî
.÷éìñ à÷:xifp xg` dheq dpynd xcq ok

.äèåñ àðúã àðú éàîzexifpa `pz i`n

:dxza dheq `pzc dheql inccå÷ì÷á.äì
ipzwck dze` oileepny dzyaae dleeipa

'ipzn(:f sc onwl):diccn dlrnl lag xyew

.ïééä ïî åîöò øéæézelw icil `ian oiidy

:dl mxb `ede y`xøãäå äèåñ éðúéìå
.øéæð:ediizyxt zkinq `id jkyàðúå

.øéãîäz` xicnd zeaezka `ed wxt

mixcp `pz 'ixcpa ixii`c icii`e ezy`

xifp `pz mixcp `pzc icii`e 'eaezk xg`

xcde xcp ici lr d`a zexifpd s`y dxza

:dxza dheq `pz.àì äìéçúëì`lcn

ezy`l mc` `pwn xne` xfril` iax ipz

:mipy it lr.úåàð÷ì øåñàenvr `iany

`id 'it`e leeip icil ezy` z`e xbz icil

:dxedh.çúô [äåä] éëyexcl `a didyk

:dheq zyxta.åéùòî éôì äùà ïéâååæî
:ryxl dvexte wicvl drepvçåðé àì éë

.íé÷éãöä ìøåâ ìò òùøä èáùbeecfi `l

:wicv lxeba ryx zlynn.ïéù÷åiptl

:mewnd.íâååæì:eiyrn itlc jpdúòéø÷ë
.óåñ íé:ziy`xa ixcq epzypyáéùåî

.äúéá íéãéçé`ede dcigi dy`e cigi mc`

:zia mdn ayiine cgi mbeefnàéöåî
.úåøùåëá íéøéñàl`xyi z` `ived

dpiv `le dng `l xyk ycga mixvnn

:mixvn z`ivil micigi beeif yiwn.éðéàin

mcewn `de zekfe ryx itl beeif ied

dcp zkqna xn`ck miny z`xin ueg miny icia lkd eiptl ielb lkd xn`z m`e ebef z` oifixkn ezekfe eryx rcep oi`y mzxivi(:fh sc)oeixdd lr dpennd j`ln

:miny icia df oi`c dil xn`w `l ryxe wicv la` ipr e` xiyr ytih e` mkg ylg e` xeab dilr `dz dn ef dtih eiptl xne`e mewnd iptl d`iane dtih lhep

.ïåùàø âåæ:lfnd itl.éðù âåæ:ebef za dpi`y itl obeefl dywe eiyrn itl.äøéúñå éåðé÷á àìà éâéìô àì ïàë ãòopirac ediizbeltn eprny `l o`k cr xnelk
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סז ֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר יום ג - ַהּיֹום ׁשְ

`pwnd` cenr a sc oey`x wxtdheq

àð÷îä.åúùàìezy` z` `pwe hwp `xwc `pyil(d xacna)yxtn 'nba onwle

ixzqz l` dl xne` dl `pwn cvik yxtn oizipznae iepiw oeyl i`n

:ipelt yi` mr.íéðù ô"ò äì àð÷îmicr ipy `iadl jixv dzewydl `a m`

eilr zxq`p dpi` mipy ipta dl `piw `l m`e enr ixzqz l` mdipta dl xn`y

:dwyn epi`e dzxizqaãò ô"ò ä÷ùîå
.åîöò ô"ò åà 'àdxzqpy micr oi` 'it`e

dizi`x xne` envr `ed e` cg` cr `l`

zxq`p dl iz`piwy xg` dxzqpy

i`xwn opitli onwle dzyzy cr dxizqa

:wtqn eilr dzxqe` dzxizqyòùåäé 'ø
.øîåà:dzxizql s` micr 'a jixväøáãå
.åîò:xzq mewna `ly[àéä] ïééãò

.äúéáì úøúåî:dlra mr ynyl

.äîåøúá úøúåîå:`id odk zy` m`éãë
.äàîåè:d`xrd ick.äúéáì äøåñà

onwl opitlick wtqn(.gk sc)dyly

ezy` z` `pwe dyxta mixen` d`nhpe

zgz d`nhp `ide dxzqpe d`nhp `ide

cg`e lral dxeq`y cg` d`nhpe dyi`

dpyxbi e` dlra zeni m` lreal dxeq`y

:dnexzl dxeq`y cg`e.úî íàåmcew

:mail dwewf `ide mipa el oi`e dwydy

.úöìåçznaiizn `le weyl `ypil

:dl sili `xnbae'îâøéæðî àðú éãëî
.÷éìñ à÷:xifp xg` dheq dpynd xcq ok

.äèåñ àðúã àðú éàîzexifpa `pz i`n

:dxza dheq `pzc dheql inccå÷ì÷á.äì
ipzwck dze` oileepny dzyaae dleeipa

'ipzn(:f sc onwl):diccn dlrnl lag xyew

.ïééä ïî åîöò øéæézelw icil `ian oiidy

:dl mxb `ede y`xøãäå äèåñ éðúéìå
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סח
`pwnda cenr a sc oey`x wxtdheq

.ãò øîàðù òîùîîjixhvi`cn `l` xn`w cg`c rcei ipi` micr xn`p `le

zecr mzqe zecr oeyl `l` epi`c rnyn mipy crc dpin rny cg` azkinl

:mipy.äá úéì éøú àðîçø øîàåinc `pwqn iyextl i`w lirlikid dizl

:da oi` cre yixcin.'åë àîòè àìàmewi `l aizkc `nrh xnelk `id `iyew

da oi` cre i`dc jl gken `eddc cg` cr

cr `pin` ded ikd e`l `d xn`w ixza

opixn`we `ed cg dheqa `kd aizkc

:da oi` cg` elit`.êéøèöéàcr mewi `l

cgc opirny`le i`dc dilr iielbl cg`

mzq lk `pin` ded ikd e`l i`c onidn

`pin` ded `l dheqae `ed cg` cr

cr `la oky lke '` cra 'it`e `xqzinc

`wc da oi` cre dil opiyxc ded ikde

on`p oi` cg` cre xn`w ikd `pngx xn`

:mipy `l` da.äá ïîàð ïéà ïðéëøôå
:dinza.éòá éàî àìà`ki`c cr `xw

wezyl i`dl `xw `z` i`n` dinza ixz

:'ek dipin `xw.ïåîîî øáã øáãaizk

xac zexr da `vn ik zt`epa(ck mixac)

mewi micr ipy t"r zepenn ipica aizke

xac(hi my):.êéøèöéàiielbl mewi `l

i`c xacn aezkd mipyac cr i`dc dilr

rnyn cg cr `pin` ded dilr ilb `l

opireny`l `xw `z`w da on`p oi`e

jzrc `wlq `xw il dnl jl `iywce

cr `a dxizqe iepiw xg`y dheq `pin`

ip`y dxizq dze`a d`nhpy cirde cg`

:xacl milbx ixdy o`k epin`dl ie`xeéîå
.úøîà úéöîcr lkc `pngx ilb `l i`c

oi` cr i`dc `pin` [dedc] `p`c md mipy

aezkd `a k"` xn`w da on`p oi` da

:dilr lwdlàì àéäå áéúëãî àäå
.ììëî äùôúðd`nhpc jl `hiytc

da oi` cre` dytzp `l `ide xn`w ikide

mipy i"r xninl `ki` `xwc `yixc idp

oi` cg` cre micra dze` yi` akye micr

i`w ikid dytzp `l `ide `l` da on`p

dl iwfgn `lc zxn` `d da on`p oi``

:zlrapa.äádpin `dc i`w d`neha

oi` opiyxce da oi` cre d`nhp `ide wilq

:cg `l` ixz da.äá`le on`p cg` cr

:iepiwa.àôéãò äøéúñ:da ixeng`lïëù
.äúøñåà:wtqn lread lre lrad lr

.äàîåèëjl cibn onwl opiyxcck zi`ce

myk wxta dxeq` wtqd lry aezkd

oiwcea mindy(.gk sc):.äì íøâ ø÷éò ïëù
:dzxqe` dzxizq iepiwd i"ry.'éðúî

it lr dxizqe mipya iepiwc `"xl ipzwc

:envr.àðú éàä éë àìã`"xl ipzwc

:envr it lr iepiwe mipya dxizqéøáãì
øæòéìà 'ø éøáãì ïéà äãåäé 'øá é"ø

.óåñ:dl yxtn onwle.åäéð éàîxacl oi`

:xn`wc seq.éàð÷ øîàådilr qrekyk

micr `iane ipeltn dl iz`pw xne`

`lc oeikc `edy lk dxizq enr dxzqpy

:ea dxdfp `l dl `piwùé åðéúðùîì àä
.óåñ:dinza xfril` iax ixaclïéðîæ àäå

.øúúñéà àìã:dxzqpy dizi`x xne`e

.åðéúðùîì àéòáéî àìå:dinzaàëéà
.ø÷éò:qrk i"r `ly micra ligzd xaky

.ø÷éò àëéì àëä:daxd zexizq dl `vni `ede iz`pw xnel lwp qerkiykle.ùéðéà àîéì àì:dpial epia elit`.àøúúñîå:eilr zxq`pe zxzqpe.äàð÷qrk

l` `la ipe`pw md enk(al mixac)xab zng d`pw ik(e ilyn):.àî÷ã éàî:miyp`d on zlcea efy eiykr rxi` dn epiptl yi dn.äì éð÷ã éòãé àîìò éìåëåmicrdy

pi`e xacd oilbn:dze` oi`pey o.äãäá äàð÷ ãáòéîì éúàã åäéàå:dcyegy lr ezhipwn efy
àîìà

ìëdpri `l cg` cre iab aizkc cg`e .mipy o`k ixd cr xn`py mewn
ytpa(dl xacna)zepenn ipic cg` wxta dl iwen(.cl sc oixcdpq)dyixca

cg` cr it lr znei `le micinlzd on(fi mixac)zeknc oey`x wxta opiyxc
(:e sc)la` df oelgn d`ex cg`e df oelgn d`ex cg` iwet`l zcgein zecrl

cr `ede aizk zecrd zreay iabc `iyw
(d `xwie)opzck cg` elit` oiaiignezereay)

(:`l scaiig xtekd cg` dcede cg` xtk
dxez daiig `l zecrd zreayc l"ie
i`xwn mzd opitlick driaza `l`
aiigin oenn eciqtnc `kid lk jklid

:`zlin `ilz oenn cqtdac
éàîinlyexia .ryedi 'xc `nrh

i`n i`xw ipdn dil witn
zexr da `vn ik ryedi iaxc `nrh
iepiwd ef xac dxizqd ef dexr xac
oldl xen`d xac dn xac xac opitlie
iax ipz mipy t"r o`k s` mipy it lr
mipy t"r dwyn 'eke dcedi 'xa iqei
`l` mewn lka d`ivn oi`e `vn ik xn`p
xac xfril` iax miiwn dn micr it lr
cer dexr icil `al libxn `edy xac
'ebe d`pw gex eilr xare aizk inlyexia
zelw jezn `le wegy jezn dl `pwi `ly
ly xac jezn `l` ze`b jezn `le y`x
mixacd zngn dl `piwe xar dni`
m` aekirl e` devnl zxn` z` dn elld
xn`z m` iepiw eiepiw devn xn`z
`pn iax xn` iepiw eiepiw oi` aekirl
dxez dweg xn`py mewn lk `cdk `iz`

:akrn
iax

éðéà ùéàá ãò íå÷é àì øîàðù òîùîî
ãçà ì"ú äî ãçà àåäù òãåéáà äðá äæ

ãò íéðù ïàë éøä ãò øîàðù íå÷î ìë
éøú àðîçø øîàå ãçà áåúëä êì èåøôéù
äøåñà äùôúð àì àéäå ãç àìà äá úéì
ùéàá ãçà ãò íå÷é àì áéúëã àîòè àìà
àåä ãç äèåñã ãò àðéîà äåä éëä åàì àä
àøñúéî éàîá àìà àëéì ãç åìéôà éàå
ïéà äá ïîàð ïéà äá ïéà ãò à"ãñ êéøèöéà
éøú àëéàã ãò éòá éàî àìàå äá ïîàð
ïåîîî øáã øáã àéúàã äéðéî àø÷ ÷åúùéì
äøåúáù úåéãò ìëà äåäã éãéî àðòãé àðàå
øáãì íéìâøã éðàù äèåñ à"ãñ êéøèöéà
ãò äá ïîéäúéì äøúñðå äì àðé÷ éøäù
àéøùå äá ïîàð ïéàã úøîà úéöî éîå ãçà
äøåñàã ììëî äùôúð àì àéäå áéúëãî àäå
éøú àëéàã ãò äá ïîàð ïéà à"ãñ êéøèöéà
éáø :ì"î÷ äùôúð àìã àéä éîð éøúáå
:'åëå íéðù éô ìò äì àð÷î øîåà òùåäé
àìå äá äá àø÷ øîà òùåäé éáøã è"î
øîåà øæòéìà éáøå äøéúñá àìå äá éåðé÷á
äøéúñá àìå äá àîéàå éåðé÷á àìå äá
äøúñðå áéúëã äàîåèì ù÷úéà äøéúñ
äàîåèì ù÷úéà éîð éåðé÷ äàîèð àéäå
àä äàîèð àéäå åúùà úà àð÷å áéúëã áãåîòáóã

àøáúñî úéàø äîå äá àðîçø èòéî
éãò éåðé÷ äáøãà äàîåèë äúøñåà ïëù àôéãò äøéúñäì íøâ ø÷éò ïëù ó

äøéúñ ä"ôà éðäà éàî äøéúñ éåðé÷ åàì éàå àëéà éî éåðé÷ äøéúñ åàì éà
éáøá éñåé éáø àéðúã àðú éàä éë àìã 'éðúî àéä äàîåèã àúìçúàã àôéãò
åîöò ô"ò åà ãçà ãò ô"ò àð÷î åúùàì àð÷îä øæòéìà 'ø íåùî øîåà äãåäé
øáãì ïéà äãåäé éáøá éñåé éáø éøáãì íéîëç åáéùä íéðù éô ìò äì ä÷ùîå
àìå äá àîéàå äøéúñá àìå äá äá àø÷ øîà äãåäé éáøá éñåé 'øã è"î óåñ
éîð äøéúñ äàîèð àéäå åúùà úà àð÷å áéúëã äàîåèì ù÷úéà éåðé÷ éåðé÷á
äøéúñ øåòéù äîëì àåää äàîèð àéäå äøúñðå áéúëã äàîåèì ù÷úéà
óåñ øáãì ïéà äãåäé 'øá éñåé 'ø éøáãì íéîëç åáéùä àúàã àåä äàîåè éãë
àìã ïéðîæ óåñ øáãì ùé åðéúðùîì àä éàð÷ øîàå éð÷ àìã ïéðîæã åäéð éàî
éñåé éáø éøáãì óà ïðçåé ø"à óñåé øá ÷çöé áø øîà øúúñéà øîàå øúúñéà
åðéúðùîì àéòáéî àìå äãåäé 'øá éñåé éáø éøáãì óà óåñ øáãì ïéà äãåäé 'øá
øîúéà éëä øîúéà éà àìà ø÷éò àëéì íúä ø÷éò àëéà åðéúðùîì äáøãà

çöé ø"àøáãì ïéà åðéúðùîì óà äãåäé 'øá éñåé 'ø éøáãì ïðçåé ø"à óñåé øá ÷
éãäá éøúñéú àì äæä ïîæá äéúúéàì ùéðéà àîéì àì àøåñî àðéðç ø"à óåñ
àøúúñéîå åîöò éô ìò éåðé÷ øîàã äãåäé 'øá éñåé éáøë ì"é÷ àîìéã éðåìô
øîà íìåòìã àøåñéà äéåìéò äì øñà÷å ä÷ãáéîì äèåñ éî àðãéàä àëéìå
øáñ÷ àîìà íéøçà ïéáì äðéá äàð÷ ìéèîä øáã éåðé÷ ïåùì äî ùé÷ì ùéø
äìãá à÷ã àî÷ã éàî éøîàå äì éð÷ã éòãé àì àîìò éìåëå åîöò éô ìò éåðé÷
øîà ééáàã äéîùî àéîìù 'ø øá øîéé áøå äãäá äàð÷ ãáòéîì åúàå
íéãò íéðù éô ìò éåðé÷ øáñ÷ àîìà äðéáì åðéá äàð÷ ìéèîä øáã
äãäá äàð÷ ãáòéîì éúàã àåä åäéàå äì éð÷ã éòãé àîìò éìåëå

àîìà

ֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר יום ג' - ַהּיֹום ׁשְ

ixd ,zeywdl yieLéàa ãò íe÷é àì øîàpL òîLnîoeyla - ¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥§¦
,cigiãçà àeäL òãBé éðéà,øîBì ãeîìz äî'ãçà'xn`p dn myl - ¥¦¥©¤¤¨©©§©¤¨

`l` ,'cg` cr'áà äða äæay dfa epcnll d`a dxezd -íB÷î ìk ¤¨¨¨¨¨
øîàpL' dxeza'ãò`l` ,cg` cr eyexit oi`íéðL ïàk éøä,ãò ¤¤¡©¥£¥¨§©¦©

ãçà áeúkä Cì èBøôiL.'cg` cr' yexita xn`p ok m` `l` - ¤¦§¨©¨¤¨
xg`n ,`xnbd zniiqnàðîçø øîàå¯ da úéì éøzoi` cre' ixdy §¨©©£¨¨§¥¥¨

dlrapy micr ipy oi`y epiid 'daãç àlàxn`p ok it lr s`e , ¤¨©
"äNtúð àì àåäå",oevxn ok dzyr `l` dqp`p `l m`y -äøeñà §¦Ÿ¦§¨¨£¨

dl `piw m` dzpify xnel on`p cg` cry micnel o`kne ,dlral

.dxzqpe

,`ziixad lr `xnbd dywnàîòè àlàoi` cre'y dgkedd - ¤¨©§¨
n `id ,dlrapy cg` cr yi j` micr ipy oi`y epiid 'daáéúëc"àì ¦§¦Ÿ

Léàa ãçà ãò íe÷é"àeä ãç äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä , ¨¥¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨©
,dywe .dlrapy cg` cr elit` oi`y miyxtn epiid ok ilel j` -

ixdyàøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàåcr elit` oi` m` - §¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨
ipy oi`y i`ce `l` .dlra lr i`ceea zxq`p recn dlrapy cg`

.weqtdn ok gikedl `ziixad dkxved recne ,cg` cr `l` micr

,`xnbd zvxznéøèöéàC,weqtdn z`f cenll dkxved `ziixad - ¦§§¦
ok ilelyàðéîà Czòc à÷ìñ' weqtdy'da ïéà ãòm`y cnll `a ¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨

- dlrapy cg` cr yida ïîàð ïéàzl`ey .eit lr zxq`p dpi`e ¥¤¡¨¨
cg` cry xnel weqtd `ay yxtl mileki epiid cvik ,`xnbdïéà¥

da ïîàð,dlrapy xneléøz àkéàc ãò éòa éàî àlàåjixv `l` - ¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨§¥
ok m` ,micr ipydépéî àø÷ ÷BzLéìmeyn ,z`f mircei epiide - ¦§§¨¦¥

àéúàcdeey dxifba micnlp zeixr ipicàå ,ïBînî 'øác' 'øác'àð §¨§¨¨¨¨¨¦¨©£¨
àðòãémicr ipy jixvyäøBzaL úBiãò ìkà äåäc éãéîmyk - ¨©§¨¦¦©£¨©¨¥ª¤©¨

,`xnbd zvxzn .dxeza dexr ipica zecr lkl micr ipy mikixvy

éøèöéàCy meyn ,df xac eprinydl dxezd dkxved -Czòc à÷ìñ ¦§§¦¨§¨©§¨
éðàL äèBñ àðéîàlkay s`y ,dexr ipic x`yn dpey dheq oic - £¦¨¨©¦

dheq iabl mewn lkn ,on`p cg` cr oi` dexr ipicøácì íéìâøc- §©§©¦©¨¨
,dlrap ok`y yeygl daiq yiyäøzñðå dì àpé÷ éøäLjkitle , ¤£¥¦¥¨§¦§§¨

y mixeaq epiid¯ ãçà ãò da ïîéäúéìxnel on`p cg` cr didi ¦§¥©¨¥¤¨
'cr' mewn lkay weqtdn cenll `ziixad dkxved okl .dlrapy

,dywne `xnbd zxfeg .mipy epiidda ïîàð ïéàc zøîà úéöî éîe¦¨¦¨§©§§¥¤¡¨¨
àéøLå,on`p epi` cg` cry xnel `ay weqtd z` yxtl ozip m`d - §¨§¨

,dlral zxzen `linneáéúëcî àäå" weqtd jyndaàì àåäå §¨¦¦§¦§¦Ÿ

äNtúð",oevxa `l` qpe`a dlrap `ly meyn dilr mixingny - ¦§¨¨
äøeñàc ììkîzvxzn .dxizdl `le dxqe`l `a weqtdy gken - ¦§¨©£¨

,`xnbdéøèöéàCipy epiid 'cr'y ''ebe mewi `l' weqtdn cenll - ¦§§¦
ok ilely ,micràðéîà Czòc à÷ìñcry ,xen`k weqtd z` yxtl ¨§¨©§¨£¦¨

cg`éøz àkéàc ãò da ïîàð ïéà.äNtúð àìc àéä énð éøúáe- ¥¤¡¨¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦§Ÿ¦§¨¨
micr ipy yiyk mby xnel `a 'dytzp `l `ide' weqtd jynde

.cifna dziid dlirad m` `l` d`nh dpi` ,dlrapyïì òîLî à÷̈©§©¨
dycige ,mipy epiid 'cr' xn`py mewn lky ''ebe mewi `l' weqtdn

.dxqe`l on`p cg` cry dxezd

,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø. ©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§
,`xnbd zl`eyòLBäé éaøc àîòè éàîiepiwd lr micr ipy jixvy ©©£¨§©¦§ª©

daiyne .dxizqdeàø÷ øîà ,oi` cre"daweqtdn `xnbd dyxce ," ¨©§¨¨
' `wecy ,ryedi iax wiicne ,dlrapy cirdl on`p cg` cryda'- ¨

on`p cg` cr d`nhpy cirdléepé÷a àìå' oke ,da'äøéúña àìå- §Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
.dxezay zeiecr x`yk micr ipy jixv dxizqde iepiwd lr `l`

,`xnbd zx`anøæòéìà éaøå,cg` cr liren dxizqd iably xaeqd §©¦¡¦¤¤
øîBà' wx miyxecyda'éepé÷a àìå,`xnbd zl`ey .'da' àîéàå ¥¨§Ÿ§¦§¥¨¨

äøéúña àìå,daiyne .dxzqpy mb micr ipy jixvpeL÷zéà äøéúñ §Ÿ¦§¦¨§¦¨¦§©
áéúëc äàîeèì"äàîèð àéäå äøzñðådxizq dkinqd dxezd - " §§¨¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨

jk ,cg` cr liren d`neh iably myky ywiddn micnele ,d`nehl

.cg` cr liren dxizq iablixd ,`xnbd zl`eyL÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©
áéúëc ,äàîeèì"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiepiwa recne ," §§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨

.micr ipy jixvy xfril` iax dcen,daiyneàðîçø èòéî àä'da,' ¨¦¥©£¨¨¨
jixv iepiwd lry mihrnne ,cg` cr witqn dlrapy zecr lr wxy

,`xnbd zl`ey .micr ipyúéàø äîedxizq mbe iepiw mb ixd - ¨¨¦¨
iepiway 'da'n hrnl xfril` iax sicrd recne ,d`nehl eywed

.jtidl `le ,on`p cg` cr dxizqay ywidn cenlle ,micr ipy jixv

,daiyneàôéãò äøéúñ àøazñîipy ekxhvi `ly da xingdl ¦§©§¨§¦¨£¦¨
micräàîeèk dzøñBà ïkLwtqn zxq`p dxizqd ici lr ixdy - ¤¥©§¨§§¨

,`xnbd zl`ey .dlrap i`ce eli`käaøcà,éãò éepé÷óea xingdl ©§©¨¦¨¦
,micr ipy ekxhvi `lydì íøb øwéò ïkL`ed iepiwd ixdy - ¤¥¦¨¨©¨

y meyn ,dxizqa xingdl sicr ,daiyne .xeqi`l mxebdåàì éà¦¨
àkéà éî éepé÷ äøéúñzngn zxq`p dpi` dxzqp `l m` ixdy - §¦¨¦¦¦¨
,`xnbd zl`ey .iepiwdéðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàåmb ixd - §¦¨¦§¦¨©©¨¥

xingdl sicr recn ok m`e ,iepiw `la zxq`p dpi` cal dxizqa

,`xnbd zvxzn .iepiwan xzei dxizqaàôéãò äøéúñ éëä eléôà£¦¨¦§¦¨£¦¨
meyn ,da xingdlàéä äàîeèc àzìçúàczlgzd `ed cegid - §©§©§¨§§¨¦

.d`nehd

dxizqe micr ipy ipta iepiw xfril` iax zrcly ,dpyna epipy

,`xnbd zxne` .lrad ipta e` cg` cr iptaéàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ¦©
àpz.oldlc `ziixad ly `pzk zxaeq dpi` -éaøa éñBé éaø àéðúc ©¨§©§¨©¦¦§©¦

ãò ét ìò àp÷î ,BzLàì àp÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦¥
íéðL ét ìò dì ä÷Lîe ,Bîöò ét ìò Bà ãçàdnn jtidl dfe - ¤¨©¦©§©§¤¨©¦§©¦

,`ziixad jynd .xfril` iax mya epzpyna x`eanyíéîëç eáéLä¥¦£¨¦
äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãìlre cg` cr it lr mb iepiw aygp m` , §¦§¥©¦¦§©¦§¨

envr itóBñ øácì ïéàzl`ey .ezy`l `piwy xn`i lra lky - ¥©¨¨
,`xnbdäãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè éàî,xfril` iax zrca ©©£¨§©¦¦§©¦§¨

,daiyne .micr ipy jixv dxizqle cg` cr witqn iepwlyàø÷ øîà̈©§¨
'damihrnne ,'dacg` cr on`p d`neh lr -äøéúña àìåzl`ey . ¨¨§Ÿ¦§¦¨

,`xnbdàîéàåmb yexciy -éepé÷a àìå 'da'liren iepiwa recne - §¥¨¨§Ÿ§¦
,`xnbd daiyn .cg` cráéúëc äàîeèì L÷zéà éepé÷"úà àð÷å ¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤

äàîèð àåäå BzLàiabl mb ,cg` cr liren d`neh iably myke - " ¦§§¦¦§¨¨
,`xnbd zl`ey .cg` cr liren iepiwäàîeèì L÷zéà énð äøéúñ§¦¨©¦¦§©§§¨

áéúëc"äàîèð àéäå äøzñðå,daiyne ."äøéúñ øeòéL änëì àeää ¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨©§©¨¦§¦¨
¯ àúàc àeä äàîeè éãkonf `ed dxizq onfy micnel df ywidn §¥§¨§¨¨

.d`neh icil ea `eal dlekiy

,`ziixaa epipyïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥
óBñ øácì.,`xnbd zl`eyeäéð éàî.seq xacl oi` eixacl recn - ©¨¨©¦

daiyneéàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc`piw `l lrady minrt - §¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
dywn .on`p didie dl `piwy xn`i dilr qrkiy jezne ,ezy`l

,`xnbdóBñ øácì Lé eðéúðLîì àäeywdy minkg ixacn rnyn - ¨§¦§¨¥¥©¨¨
dxizqd lr on`py xfril` iax zrca epzpyn zhiyly ,iqei iax lr

ixde .seq xacl oi`y dywed `l ,iepiwd lr `leøzzñéà àìc ïéðîæ¦§¦§Ÿ¦§©©
øzzñéà øîàådilr qrkiy jezne dy`d dxzqp `ly minrt - §¨©¦§©©

did ef dhiy lr mb ok m`e ,on`p didie dxzqpy xn`i lrad

,`xnbd zvxzn .seq xacl oi`y aiydl minkgløa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©
ïðçBé éaø øîà óñBé' ,óà'øáãìøácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø é ¥¨©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨

óBñ.dpyna xfril` iax zhiyl mb `id minkg zaeyz ok`e ,

oeyldn ,`xnbd zl`ey,äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì óàrnyn ©§¦§¥©¦¦§©¦§¨
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ixd ,zeywdl yieLéàa ãò íe÷é àì øîàpL òîLnîoeyla - ¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥§¦
,cigiãçà àeäL òãBé éðéà,øîBì ãeîìz äî'ãçà'xn`p dn myl - ¥¦¥©¤¤¨©©§©¤¨

`l` ,'cg` cr'áà äða äæay dfa epcnll d`a dxezd -íB÷î ìk ¤¨¨¨¨¨
øîàpL' dxeza'ãò`l` ,cg` cr eyexit oi`íéðL ïàk éøä,ãò ¤¤¡©¥£¥¨§©¦©

ãçà áeúkä Cì èBøôiL.'cg` cr' yexita xn`p ok m` `l` - ¤¦§¨©¨¤¨
xg`n ,`xnbd zniiqnàðîçø øîàå¯ da úéì éøzoi` cre' ixdy §¨©©£¨¨§¥¥¨

dlrapy micr ipy oi`y epiid 'daãç àlàxn`p ok it lr s`e , ¤¨©
"äNtúð àì àåäå",oevxn ok dzyr `l` dqp`p `l m`y -äøeñà §¦Ÿ¦§¨¨£¨

dl `piw m` dzpify xnel on`p cg` cry micnel o`kne ,dlral

.dxzqpe

,`ziixad lr `xnbd dywnàîòè àlàoi` cre'y dgkedd - ¤¨©§¨
n `id ,dlrapy cg` cr yi j` micr ipy oi`y epiid 'daáéúëc"àì ¦§¦Ÿ

Léàa ãçà ãò íe÷é"àeä ãç äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä , ¨¥¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨©
,dywe .dlrapy cg` cr elit` oi`y miyxtn epiid ok ilel j` -

ixdyàøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàåcr elit` oi` m` - §¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨
ipy oi`y i`ce `l` .dlra lr i`ceea zxq`p recn dlrapy cg`

.weqtdn ok gikedl `ziixad dkxved recne ,cg` cr `l` micr

,`xnbd zvxznéøèöéàC,weqtdn z`f cenll dkxved `ziixad - ¦§§¦
ok ilelyàðéîà Czòc à÷ìñ' weqtdy'da ïéà ãòm`y cnll `a ¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨

- dlrapy cg` cr yida ïîàð ïéàzl`ey .eit lr zxq`p dpi`e ¥¤¡¨¨
cg` cry xnel weqtd `ay yxtl mileki epiid cvik ,`xnbdïéà¥

da ïîàð,dlrapy xneléøz àkéàc ãò éòa éàî àlàåjixv `l` - ¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨§¥
ok m` ,micr ipydépéî àø÷ ÷BzLéìmeyn ,z`f mircei epiide - ¦§§¨¦¥

àéúàcdeey dxifba micnlp zeixr ipicàå ,ïBînî 'øác' 'øác'àð §¨§¨¨¨¨¨¦¨©£¨
àðòãémicr ipy jixvyäøBzaL úBiãò ìkà äåäc éãéîmyk - ¨©§¨¦¦©£¨©¨¥ª¤©¨

,`xnbd zvxzn .dxeza dexr ipica zecr lkl micr ipy mikixvy

éøèöéàCy meyn ,df xac eprinydl dxezd dkxved -Czòc à÷ìñ ¦§§¦¨§¨©§¨
éðàL äèBñ àðéîàlkay s`y ,dexr ipic x`yn dpey dheq oic - £¦¨¨©¦

dheq iabl mewn lkn ,on`p cg` cr oi` dexr ipicøácì íéìâøc- §©§©¦©¨¨
,dlrap ok`y yeygl daiq yiyäøzñðå dì àpé÷ éøäLjkitle , ¤£¥¦¥¨§¦§§¨

y mixeaq epiid¯ ãçà ãò da ïîéäúéìxnel on`p cg` cr didi ¦§¥©¨¥¤¨
'cr' mewn lkay weqtdn cenll `ziixad dkxved okl .dlrapy

,dywne `xnbd zxfeg .mipy epiidda ïîàð ïéàc zøîà úéöî éîe¦¨¦¨§©§§¥¤¡¨¨
àéøLå,on`p epi` cg` cry xnel `ay weqtd z` yxtl ozip m`d - §¨§¨

,dlral zxzen `linneáéúëcî àäå" weqtd jyndaàì àåäå §¨¦¦§¦§¦Ÿ

äNtúð",oevxa `l` qpe`a dlrap `ly meyn dilr mixingny - ¦§¨¨
äøeñàc ììkîzvxzn .dxizdl `le dxqe`l `a weqtdy gken - ¦§¨©£¨

,`xnbdéøèöéàCipy epiid 'cr'y ''ebe mewi `l' weqtdn cenll - ¦§§¦
ok ilely ,micràðéîà Czòc à÷ìñcry ,xen`k weqtd z` yxtl ¨§¨©§¨£¦¨

cg`éøz àkéàc ãò da ïîàð ïéà.äNtúð àìc àéä énð éøúáe- ¥¤¡¨¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦§Ÿ¦§¨¨
micr ipy yiyk mby xnel `a 'dytzp `l `ide' weqtd jynde

.cifna dziid dlirad m` `l` d`nh dpi` ,dlrapyïì òîLî à÷̈©§©¨
dycige ,mipy epiid 'cr' xn`py mewn lky ''ebe mewi `l' weqtdn

.dxqe`l on`p cg` cry dxezd

,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø. ©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§
,`xnbd zl`eyòLBäé éaøc àîòè éàîiepiwd lr micr ipy jixvy ©©£¨§©¦§ª©

daiyne .dxizqdeàø÷ øîà ,oi` cre"daweqtdn `xnbd dyxce ," ¨©§¨¨
' `wecy ,ryedi iax wiicne ,dlrapy cirdl on`p cg` cryda'- ¨

on`p cg` cr d`nhpy cirdléepé÷a àìå' oke ,da'äøéúña àìå- §Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
.dxezay zeiecr x`yk micr ipy jixv dxizqde iepiwd lr `l`

,`xnbd zx`anøæòéìà éaøå,cg` cr liren dxizqd iably xaeqd §©¦¡¦¤¤
øîBà' wx miyxecyda'éepé÷a àìå,`xnbd zl`ey .'da' àîéàå ¥¨§Ÿ§¦§¥¨¨

äøéúña àìå,daiyne .dxzqpy mb micr ipy jixvpeL÷zéà äøéúñ §Ÿ¦§¦¨§¦¨¦§©
áéúëc äàîeèì"äàîèð àéäå äøzñðådxizq dkinqd dxezd - " §§¨¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨

jk ,cg` cr liren d`neh iably myky ywiddn micnele ,d`nehl

.cg` cr liren dxizq iablixd ,`xnbd zl`eyL÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©
áéúëc ,äàîeèì"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiepiwa recne ," §§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨

.micr ipy jixvy xfril` iax dcen,daiyneàðîçø èòéî àä'da,' ¨¦¥©£¨¨¨
jixv iepiwd lry mihrnne ,cg` cr witqn dlrapy zecr lr wxy

,`xnbd zl`ey .micr ipyúéàø äîedxizq mbe iepiw mb ixd - ¨¨¦¨
iepiway 'da'n hrnl xfril` iax sicrd recne ,d`nehl eywed

.jtidl `le ,on`p cg` cr dxizqay ywidn cenlle ,micr ipy jixv

,daiyneàôéãò äøéúñ àøazñîipy ekxhvi `ly da xingdl ¦§©§¨§¦¨£¦¨
micräàîeèk dzøñBà ïkLwtqn zxq`p dxizqd ici lr ixdy - ¤¥©§¨§§¨

,`xnbd zl`ey .dlrap i`ce eli`käaøcà,éãò éepé÷óea xingdl ©§©¨¦¨¦
,micr ipy ekxhvi `lydì íøb øwéò ïkL`ed iepiwd ixdy - ¤¥¦¨¨©¨

y meyn ,dxizqa xingdl sicr ,daiyne .xeqi`l mxebdåàì éà¦¨
àkéà éî éepé÷ äøéúñzngn zxq`p dpi` dxzqp `l m` ixdy - §¦¨¦¦¦¨
,`xnbd zl`ey .iepiwdéðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàåmb ixd - §¦¨¦§¦¨©©¨¥

xingdl sicr recn ok m`e ,iepiw `la zxq`p dpi` cal dxizqa

,`xnbd zvxzn .iepiwan xzei dxizqaàôéãò äøéúñ éëä eléôà£¦¨¦§¦¨£¦¨
meyn ,da xingdlàéä äàîeèc àzìçúàczlgzd `ed cegid - §©§©§¨§§¨¦

.d`nehd

dxizqe micr ipy ipta iepiw xfril` iax zrcly ,dpyna epipy

,`xnbd zxne` .lrad ipta e` cg` cr iptaéàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ¦©
àpz.oldlc `ziixad ly `pzk zxaeq dpi` -éaøa éñBé éaø àéðúc ©¨§©§¨©¦¦§©¦

ãò ét ìò àp÷î ,BzLàì àp÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦¥
íéðL ét ìò dì ä÷Lîe ,Bîöò ét ìò Bà ãçàdnn jtidl dfe - ¤¨©¦©§©§¤¨©¦§©¦

,`ziixad jynd .xfril` iax mya epzpyna x`eanyíéîëç eáéLä¥¦£¨¦
äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãìlre cg` cr it lr mb iepiw aygp m` , §¦§¥©¦¦§©¦§¨

envr itóBñ øácì ïéàzl`ey .ezy`l `piwy xn`i lra lky - ¥©¨¨
,`xnbdäãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè éàî,xfril` iax zrca ©©£¨§©¦¦§©¦§¨

,daiyne .micr ipy jixv dxizqle cg` cr witqn iepwlyàø÷ øîà̈©§¨
'damihrnne ,'dacg` cr on`p d`neh lr -äøéúña àìåzl`ey . ¨¨§Ÿ¦§¦¨

,`xnbdàîéàåmb yexciy -éepé÷a àìå 'da'liren iepiwa recne - §¥¨¨§Ÿ§¦
,`xnbd daiyn .cg` cráéúëc äàîeèì L÷zéà éepé÷"úà àð÷å ¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤

äàîèð àåäå BzLàiabl mb ,cg` cr liren d`neh iably myke - " ¦§§¦¦§¨¨
,`xnbd zl`ey .cg` cr liren iepiwäàîeèì L÷zéà énð äøéúñ§¦¨©¦¦§©§§¨

áéúëc"äàîèð àéäå äøzñðå,daiyne ."äøéúñ øeòéL änëì àeää ¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨©§©¨¦§¦¨
¯ àúàc àeä äàîeè éãkonf `ed dxizq onfy micnel df ywidn §¥§¨§¨¨

.d`neh icil ea `eal dlekiy

,`ziixaa epipyïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥
óBñ øácì.,`xnbd zl`eyeäéð éàî.seq xacl oi` eixacl recn - ©¨¨©¦

daiyneéàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc`piw `l lrady minrt - §¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
dywn .on`p didie dl `piwy xn`i dilr qrkiy jezne ,ezy`l

,`xnbdóBñ øácì Lé eðéúðLîì àäeywdy minkg ixacn rnyn - ¨§¦§¨¥¥©¨¨
dxizqd lr on`py xfril` iax zrca epzpyn zhiyly ,iqei iax lr

ixde .seq xacl oi`y dywed `l ,iepiwd lr `leøzzñéà àìc ïéðîæ¦§¦§Ÿ¦§©©
øzzñéà øîàådilr qrkiy jezne dy`d dxzqp `ly minrt - §¨©¦§©©

did ef dhiy lr mb ok m`e ,on`p didie dxzqpy xn`i lrad

,`xnbd zvxzn .seq xacl oi`y aiydl minkgløa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©
ïðçBé éaø øîà óñBé' ,óà'øáãìøácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø é ¥¨©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨

óBñ.dpyna xfril` iax zhiyl mb `id minkg zaeyz ok`e ,

oeyldn ,`xnbd zl`ey,äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì óàrnyn ©§¦§¥©¦¦§©¦§¨
המשך בעמוד צ

ֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר יום ג - ַהּיֹום ׁשְ
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,`xnbd zxne`éøáñ÷ àîìàiia`e yiwl yixøeñàclral ©§¨¨¨§¥§¨
úBàð÷ìzl`ey .qrke d`pw mxeb iepiwy exn` ixdy - ezy`l §©§
,`xnbdøîàc ïàîeyøzeîlralúBàð÷ìeixacly xnel jixve - ©§¨©¨§©§

ok m` ,qrke d`pw icil `ian epi` iepiwì eäîéepé÷ ïBLdaiyn . ©§¦
,`xnbdì àlà éepé÷ ïéà ÷çöé øa ïîçð áø øîàäàøúä ïBL- ¨©©©§¨©¦§¨¥¦¤¨§©§¨¨

,ipelt mr ixzqz l` dl xne`e ezy`a dxznyøîBà àeä ïëå- §¥¥
xn`py ,d`xzd oeyln iepiw epivn"Böøàì 'ä àð÷éålr lengie ©§©¥§©§

enr¯ ".ux`d z` ezigyi `ly miabga dxzdy

àéðz,øîBà øéàî éaø äéämc`LBãwäå øúqa äøéáò øáBò ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨¨¥£¥¨©¥¤§©¨
åéìò æéøëî àeä Ceøaxacd mqxtzneéeìâadvext dy` oebke , ¨©§¦¨¨§¨

ze`pwl dlra ala `ed jexa yecwd ozepe ,xzqa dlra zgz dpfny

.ielba xacd mqxtzn jk ici lre ,dløîàpL"åéìò øáòåäàð÷ çeø ¤¤¡©§¨©¨¨©¦§¨
,"ezy` z` `pweäøéáò ïéàå'xare' oeyld yxtzn oi` -ì àlàïBL §¥£¥¨¤¨§

äæøëälrad ala mipzep okle diyrn lr fixkdl mivex minyny - ©§¨¨
,dfxkd oeyl `ed 'xare'y epivne .dl ze`pwløîàpL"äLî åöéå ¤¤¡©©§©Ÿ¤

äðçîa ìB÷ eøéáòéå"¯.lew zfxkd ici lr epiideøîà Lé÷ì Léø ©©£¦©©£¤¥¨¦¨©
úeèL çeø Ba ñðëð ïk íà àlà äøéáò øáBò íãà ïéà,øîàpL ¥¨¨¥£¥¨¤¨¦¥¦§©©§¤¤¡©

"BzLà äèNú ék Léà Léàjkne ,"yáéúk äèNz,dhqz `le ¦¦¦¦§¤¦§¦§¤§¦
yixe ,zehy gex ea dqpkpy meyn wx ezy`l mc`d `pwny miyxec

.ze`pwl xeq`y xaeqy ezhiyl yiwl

äøBz äðéîàä äî éðtî ìàòîLé éaø éác àðzläèBña ãçà ãò ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¡¦¨¨¥¤¨§¨
`le ,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dlrapy xne`y -

meyn .dxezd lka enk micr ipy dkixvdøácì íéìâøLepl yi - ¤©§©¦©¨¨
,dlrap xne`y crl oin`dl qiqaéøäLy micirn micr ipyàpé÷ ¤£¥¦¥

dìäøzñðåz`f calne ,àéäL dãéòî ãçà ãòåäàîè.dywn ¨§¦§§¨§¥¤¨§¦¨¤¦§¥¨
,`xnbdéiaàì àtt áø déì øîàon`p cg` cr oi`y `pzl oiipn ¨©¥©¨¨§©©¥

,lrad dl `piw ok m` `l` dlrapy xneløúa éepé÷ äáéúk ék àäå§¨¦§¦¨¦¨©
äáéúëc àeä äàîeèå äøéúñiepiw lr xacny dxeza weqtd ixd - §¦¨§§¨¦§¦¨

oi` cre dxzqp `ide' weqtd ixg` aezk ,'d`pw gex eilr xare' -

m` mb cg` crd on`py rnyne ,on`p cg` cry micnel epnny 'da

,`xnbd zvxzn .dligz lrad `piw `ldéì øîà'øáòå'øáò øáëe ¨©¥§¨©§¨¨©
eilr xar xaky ,xar oeyla yxtzn 'd`pw gex eilr xare' weqtd -

,`xnbd zl`ey .d`pw gexäzòî àlàxaky oeyln `ed 'xare'y ¤¨¥©¨
d z` m`d ,xar" weqténð éëä "õeìç ìk íëì øáòådeeivy yxtp §¨©¨¤¨¨¨¦©¦

.exary iptl mze` deeiv dyn ixde ,exar xaky xg`l mdilr

,oiprd itl 'xare' dlind zyxtzn mewn lkay `xnbd daiyníúä̈¨
¯oae`x ipae cb ipa iabláéúëcîjynda"'ä éðôì õøàä äLaëðå ¦¦§¦§¦§§¨¨¨¤¦§¥

eáLz øçàå,`adl oeyl `ed 'eaeyz'e - "òîLîazkpy dn mby §©©¨ª©§©
oeyl `ed 'xare' lirlàaäìc.àëä àlàdheq iabl -à÷ìñ éà ¦§©¨¤¨¨¨¦¨§¨

éáéúëãk Czòc'yøáòå'weqtd yxtzne ,`adl oeyln `edøúa ©§¨§¦§¦¥§¨©¨©
äøéúñe äàîeèdyw ok m` ,eilr dxq`p xakyél änì éepé÷dnl - §¨§¦¨¦¨¨¦

`l` .cg` crl epin`dy ici lr eilr dxq`p xak ixd ,ze`pwl el

xnel on`p cg` cr oi`y ,xnelk ,xar oeyla yxtzn weqtdy gken

.lrad dl `piw xaky ote`a `l` dzpify

ìàòîLé éaø éác àðz,ïk íà àlà BzLàì àp÷î íãà ïéà ¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¨¨§©¥§¦§¤¨¦¥
Ba äñðëðmexnnçeø,ze`pwløîàpL"àð÷å äàð÷ çeø åéìò øáòå ¦§§¨©¤¤¡©§¨©¨¨©¦§¨§¦¥
BzLà úà,`xnbd zx`an ."çeø éàîmc`d z` d`ian gex dfi` - ¤¦§©©
.iepiw iciläàîeè çeø éøîà ïðaø,e`ihgdl dvexd ohyd ici lr - ©¨¨¨§¦©§¨

.daixn icil e`aie ezy`l `pwiyäøäè çeø øîà éMà áø`peyy - ©©¦¨©©¨¢¨
,`xnbd zxne` .`pwn okle zevixtd z`çeø øîàc ïàîk àøazñîe¦§©§¨§©§¨©©

äøäèiax iac `pz ixac z` yxity ,iy` ax ixack xazqn - ¨¢¨
meyn .dxdh gex ea dqpkpy l`rnyiàéðúcdn ,`ziixaa epipy - §©§¨

" xn`pyBzLà úà àð÷å"`pwl lrad lr daegy dxezd zpeek oi` §¦¥¤¦§
`l` ,da cyeg m` ezy`lúeLø,dl `pwl el xzen -éaø éøác §¦§¥©¦

ìàòîLé.àáé÷ò éaøe wlegøîBà,äáBçm` ezy`l `pwl lrad lr ¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.da cyeg,`ziixadn di`xd z` `xnbd zx`anàîìLa zøîà éà¦¨§©§¦§¨¨

ea zqpkpy meyn `pwn mc`yäøäè çeø,øétLewlgpy oaen - ©¨¢¨©¦
,ecia zeyx e` ze`pwl aiig m`dzøîà éà àlàmeyn `pwn mc`y ¤¨¦¨§©§

äàîeè çeøxnel jiiy ike ,ea dqpkpyLéðéàì éìeiòì äáBçå úeLø ©§¨§§¨§©¥§¦¦
déLôða äàîeè çeømc`d qipkiy daeg e` zeyx ly oeyl - ©§¨§©§¥

`pwny gken `l` .jkl mexbl xeq`y i`ce ixd ,d`neh gex envrl

.dxdh gex ea qpkpy ici lr

àôeb.`ziixad ixac mvrl `xnbd zxfeg ,"BzLà úà àp÷å" ¨§¦¥¤¦§
úeLømr dxiar icil `eazy yyeg m` ezy`l ze`pwl xzen - §
ipeltìàòîLé éaø éøác ,.¯ äáBç øîBà àáé÷ò éaøålrad aiig ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨

iax ewlgp xaca `veiky `xnbd zxne` .da cyeg m` dl ze`pwl

,ezny eiaexwn cg`l `nhiny odk iabl `aiwr iaxe l`rnyi

'ebe dlezad ezeg`le" weqta aezky,"ànhé dìdxezd zpeek oi` ¨¦©¨
`l` ,eiaexwl `nhidl eilr daegyúeLø,mdl `nhidl el xzen - §

ìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøåe wlegäáBç øîBàeilr deevn - ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨
weqta aezky ,iprpk car iabl ewlgp oke .mdl `nhidl"íäa íìòì§Ÿ¨¨¤

eãáòz`l` ,mlerl mcaryl daegy dxezd zpeek oi` ,"úeLø- ©£Ÿ§
,mlerl mcaryl xzenìàòîLé éaø éøác.äáBç øîBà àáé÷ò éaø ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨

¯x`az oldle .exxgyl `le mlerl iprpk car caryl dyr zeevn

.zewelgnd zyely z` `xnbd

,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîà,dì éøîàåyie - ¨©¥©¨¨§©©¥§¨§¦¨
ok dywdy mixne`àáøì àiLøLî áø,àîéìy xn`p m`d -éaø ©§©§¦¨§¨¨¥¨©¦
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`idy dyr zeevn oi` eixacle ,mzeyrl ecia zeyxd l`rnyi

.daeg edf `aiwr iaxle ,daeg,`xnbd daiyndéì øîàiia`àëä ¨©¥¨¨
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øîàã ïàîå úåàð÷ì øåñàã éøáñ÷ àîìà àãåîòâóã

ïîçð áø øîà éåðé÷ ïåùì åäî úåàð÷ì øúåî
ïëå äàøúä ïåùì àìà éåðé÷ ïéà ÷çöé øá
éáø äéä àéðú åöøàì 'ä àð÷éå øîåà àåä
ä"á÷äå øúñá äøéáò øáåò íãà øîåà øéàî
äàð÷ çåø åéìò øáòå øîàðù éåìâá åéìò æéøëî
åöéå øîàðù äæøëä ïåùì àìà äøéáò ïéàå
ïéà øîà ùé÷ì ùéø äðçîá ìå÷ åøéáòéå äùî
úåèù çåø åá ñðëð ë"àà äøéáò øáåò íãà
áéúë äèùú åúùà äèùú éë ùéà ùéà 'àðù
äðéîàä äî éðôî ìàòîùé éáø éáã àðú
éøäù øáãì íéìâøù äèåñá ãçà ãò äøåú
àéäù äãéòî ãçà ãòå äøúñðå äì àðé÷
éë àäå ééáàì àôô áø äéì øîà äàîè
àåä äàîåèå äøéúñ øúá éåðé÷ äáéúë
øáòå äúòî àìà øáò øáëå øáòå ì"à äáéúëã
äùáëðå áéúëãî íúä ð"ä õåìç ìë íëì
àáäìã òîùî åáåùú øçàå 'ä éðôì õøàä
äàîåè øúá øáòå éáéúëãë ã"ñ éà àëä àìà
ìàòîùé éáø éáã àðú éì äîì éåðé÷ äøéúñå
çåø åá äñðëð ë"àà åúùàì àð÷î íãà ïéà
åúùà úà àð÷å äàð÷ çåø åéìò øáòå øîàðù
éùà áø äàîåè çåø éøîà ïðáø çåø éàî
çåø øîàã ïàîë àøáúñîå äøäè çåø øîà
'ø éøáã úåùø åúùà úà àð÷å àéðúã äøäè
àîìùá úøîà éà äáåç øîåà ò"ø ìàòîùé

îà éà àìà øéôù äøäè çåøäàîåè çåø úø
äàîåè çåø ùéðéàì éìåéòì äáåçå úåùø
éáø éøáã úåùø åúùà úà àð÷å àôåâ äéùôðá
àîèé äì äáåç øîåà àáé÷ò éáøå ìàòîùé
äáåç øîåà ò"øå ìàòîùé éáø éøáã úåùø
ìàòîùé éáø éøáã úåùø åãåáòú íäá íìåòì
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'ø àîéì àáøì àéùøùî áø äì éøîàå ééáàì
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äøîàðù äùøô ìë ìàòîùé éáø éáã àðúã
ùãçúðù øáã ìéáùá àìà úéðùéð àì úéðùéðå
'ø ìàòîùé éáø éøáã úåùø àîèé äì äá
éãééà ìàòîùé 'øã è"î äáåç øîåà àáé÷ò

åéîòá àîèé àì ùôðì íäéìà úøîàå ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà 'éúëã
àîèé äì à÷ôð åøàùì íà éëî àáé÷ò 'øå àîèé äì áúëéîì àëéøèöéà
äéøáéàì àîèéî ïéàå àîèéî äì ìàòîùé éáøå äáåçì éì äîì

éáøå
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lw iab xn`ck dl opiyxc `l i`n` `kd
gxh xnege lwn `iz`c `zlin xnege
`ki`c `kid ikd elit`e `xw dl azke

dry lk wxta oke opiyxc yxcnlmigqt)

(:ck sc`l yxcnl `ki`c `kid lk
:ixizi e`la dil opinwen

äìdevna wqerl n"pe .devn `nhi
geyn wxt seqa opixn`ck

dngln(.cn sc onwl)egxk lra eze`nhle
wxta 'ixn`ck ze`nhl dvxi `l m`

mei leah(.w migaf)odkd sqeia dyrn
:'eke

iaxe

øîàã ïàîå úåàð÷ì øåñàã éøáñ÷ àîìà àãåîòâóã

ïîçð áø øîà éåðé÷ ïåùì åäî úåàð÷ì øúåî
ïëå äàøúä ïåùì àìà éåðé÷ ïéà ÷çöé øá
éáø äéä àéðú åöøàì 'ä àð÷éå øîåà àåä
ä"á÷äå øúñá äøéáò øáåò íãà øîåà øéàî
äàð÷ çåø åéìò øáòå øîàðù éåìâá åéìò æéøëî
åöéå øîàðù äæøëä ïåùì àìà äøéáò ïéàå
ïéà øîà ùé÷ì ùéø äðçîá ìå÷ åøéáòéå äùî
úåèù çåø åá ñðëð ë"àà äøéáò øáåò íãà
áéúë äèùú åúùà äèùú éë ùéà ùéà 'àðù
äðéîàä äî éðôî ìàòîùé éáø éáã àðú
éøäù øáãì íéìâøù äèåñá ãçà ãò äøåú
àéäù äãéòî ãçà ãòå äøúñðå äì àðé÷
éë àäå ééáàì àôô áø äéì øîà äàîè
àåä äàîåèå äøéúñ øúá éåðé÷ äáéúë
øáòå äúòî àìà øáò øáëå øáòå ì"à äáéúëã
äùáëðå áéúëãî íúä ð"ä õåìç ìë íëì
àáäìã òîùî åáåùú øçàå 'ä éðôì õøàä
äàîåè øúá øáòå éáéúëãë ã"ñ éà àëä àìà
ìàòîùé éáø éáã àðú éì äîì éåðé÷ äøéúñå
çåø åá äñðëð ë"àà åúùàì àð÷î íãà ïéà
åúùà úà àð÷å äàð÷ çåø åéìò øáòå øîàðù
éùà áø äàîåè çåø éøîà ïðáø çåø éàî
çåø øîàã ïàîë àøáúñîå äøäè çåø øîà
'ø éøáã úåùø åúùà úà àð÷å àéðúã äøäè
àîìùá úøîà éà äáåç øîåà ò"ø ìàòîùé

îà éà àìà øéôù äøäè çåøäàîåè çåø úø
äàîåè çåø ùéðéàì éìåéòì äáåçå úåùø
éáø éøáã úåùø åúùà úà àð÷å àôåâ äéùôðá
àîèé äì äáåç øîåà àáé÷ò éáøå ìàòîùé
äáåç øîåà ò"øå ìàòîùé éáø éøáã úåùø
ìàòîùé éáø éøáã úåùø åãåáòú íäá íìåòì
àôô áø äéì øîà äáåç øîåà àáé÷ò 'ø
'ø àîéì àáøì àéùøùî áø äì éøîàå ééáàì
éëä äìåë äøåúä ìëá àáé÷ò 'øå ìàòîùé
ì"à äáåç øîà øîå úåùø øîà øîã éâéìô
éøáã úåùø åúùà úà àð÷å éâéìô éàø÷á àëä
'øã è"î äáåç øîåà àáé÷ò éáø ìàòîùé éáø
éáø àéðúã àðú éàä éë äì øáñ ìàòîùé
àì äøåú äøîàù éôìë øîåà á÷òé ïá øæòéìà
øáòå ì"ú åæ ïåâë ìåëé êááìá êéçà úà àðùú
éåðé÷ ò"øå åúùà úà àð÷å äàð÷ çåø åéìò
éòáã éãééà ìàòîùé éáøå áéúë àðéøçà
áéúë äàîèð àì àéäå äàîèð àéäå áúëéîì
ìàòîùé éáø éáã àðúãëì åúùà úà àð÷å éîð
äøîàðù äùøô ìë ìàòîùé éáø éáã àðúã
ùãçúðù øáã ìéáùá àìà úéðùéð àì úéðùéðå
'ø ìàòîùé éáø éøáã úåùø àîèé äì äá
éãééà ìàòîùé 'øã è"î äáåç øîåà àáé÷ò

åéîòá àîèé àì ùôðì íäéìà úøîàå ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà 'éúëã
àîèé äì à÷ôð åøàùì íà éëî àáé÷ò 'øå àîèé äì áúëéîì àëéøèöéà
äéøáéàì àîèéî ïéàå àîèéî äì ìàòîùé éáøå äáåçì éì äîì

éáøå



עב
`pwnda cenr b sc oey`x wxtdheq

.ïë íà:`yxc jdl `l` `z` daegl e`lc.÷åúùìå äì àðîçø áåúëì
xnelk dl dlezad ezeg`le 'ebe ex`yl m` ik einra `nhi `l ytpl rnync

:dixai`l `le mly dtebl.äîùð ìë äéçú àìizgd aizk zene` draya

:iqeaide iegde ifixtde iprpkde ixen`de iybxbde.úåîåàä ïî ãçà éøùîì
:zene` miray x`ynìò àáù

.úéðòðëämy lr e`xwp zene` 'f lk

:orpk.ïá ãéìåäåxzene a`d xg` jldc

:carl jl ezeigdl.àéðúã`z` ikdlc

:`xw.ãáòá:z"iaa 'iqxbéðáî íâå
.'åâå íéáùåúäz`n aizk dipin lirl

car epwz mdn mkizeaiaq xy` miebd

ipan `le mkvx` zeaiaq xy` dn`e

ipan mbe zene` drayc mkvx`

mewnn `ay epiid ayez lk miayezd

xzeny `xw xn`we o`k ayiizpe xg`

zepan mdl eidi xy` mdipan zepwl

:jvx`.íëöøàá íéãìåðä ïîmipa

miayezd ipa mde mkvx`a miclepd

dz` miyp mkvx`a e`ypy mixg` epiidc

:zepwl i`yx.íëöøàá íéøâä ïî àìå
mkvx` ipal miclepd mipad on `le

me`iade zene` x`y zepan xg` mewna

:my xebl mdipal.íëéçàá àìåzcear

aizkc icii` l`rnyi iaxe b"d :car

:'ek `ipzck mda inp aizk mkig`ae

.àéø÷jk ozlke`d oinyney ly zrlez

:ziad z` zaxgn zepfd.àô÷åú:qrk

.éãéàå éãéàopixn`c `zepfe `twez

:ziad z` zaxgnc.àúúéàády`dyk

zwqrzn dy`dy itl zipqrk e` dpfn

`le dzk`ln dyer dpi`e dipepfa

dlra ly z` zxwtne dzia zxnyn

:mit`pnl.ìàøùé åàèçù íãå÷:zeixra

.ãçàå ãçà ìë íò:eziaaä÷ìúñð
.íäîial `alnze`xl leki epi`c mz

:eziaay zexiara.åúîã÷îezzin iptl

:eiptl zfxkn.åúôôìî:ezkxekïðú
.íúä`piwy in 'ta(.`l onwl)ipzwc i`n`

dzid `l d`nhpy dizi`x cg` cr xn`

:dzey.ïéãá äéäùe`l i` epin`dl `ly

:`xw aizkc.äðåùàøä:dxizqïéà
.íìåò øåñéà äúøñåàdzyz m`y

:dnexzle dlral zxzen dxedh `vnze

.íéðùî úåçôá úîéé÷úî ïéàopirack

:oennn xac xac xnbinl.äðåøçàä
:dxizqd xg` `idy d`nehùéù ìë

.äáopiyxcck on`p da yiy zecr lk

xn` `we cg `l` ixz da oi` cre lirl

wilq dpin `dc i`w d`neh`e dxeq`

:da oi` cre d`nhp `ide.øîåçå ì÷
:cg` cra miiwzzy.øîåì ãåîìúdy`a

:'ek oldle xac zexr da `vn ik zlwlwn

dxifba dtlinl azkinl il dnl opikxte

:dey.äéì éòáéî 'åë éåðé÷á àìå äá
'ixnb `le `ed `herin da aizkc oeikc

edl enwe dpin dy`c zeicr x`y

:dxezay zeicr lkk ediizlnaéîð éëä
.øîà÷hwp izixg` `zlinl dey dxifbe

dil `pz ikde `xqgin ixeqg oizipzne

dey dxifbe dxizqe iepiwa `le da l"z

dl `piw `ly `nlrc dy` z`nehl

dizi`x ip` xn`e cg` cr `ae dlra

onidnc `ed `kde onidn `lc d`nhpy

:xacl milbxc meyn
éãë

éáøåoipin dyly wxta xn`c `cqg axl dniz .dl aezkl k"` `aiwr
(:bn sc xifp)`l dicicl mixai`l `edy onfa `le mly `edy onfa eia`l

daegl yixc ded xnel yie `nhi dla yixc ied i`n mixai`l dl jixhvi`
:dl azk `nhi azkc icii`e `aiwr iaxck

éøùîì`kdn .zene`d lkn cg`
jld zene`ac ol `wtp

:[oiqgei oiprl] xkfd xg`
áéúë`pzckl [mda] (mkig`ae) inp

`d z"`e .l`rnyi iax iac
jyp edfi` wxta opiyxcc jixhv`n"a)

(:br scdxeyk `ly bdep ezi`x m` oipn
l"ie 'eke ea carzydl i`yx dz`y
`ed minkg qpwe `ed `nlra `zknq`

:oxqiil ick
äîxeqi` dzxqe`y dpexg` zecr

dn jxtnl ivn dedc dniz .mler
ixdy xacl milbx oky dpexg`d zecrl

:dxzqpe dl `piw
ì"úoeik dniz .da yiy lk da oi` cre

`zyde dxzqpe dl `piw `edc
wizy lra `nzqn d`nehc '` cr iz`
crc `xw jixv i`n k"` dil yigkn `le
`la `nlra d`neh elit` on`p cg`
onidn did `peeb i`d ika dxizqe iepw

xne`d wxta `zi`ck(.eq sc oiyecw)ezy`
xn`c `axl gpiz 'eke cg` cra dzpif
xn`c iia`l `l` dexray xac ded mzd
zi` k"r `l` xninl `ki` i`n onidn
`l` `xw jixhvi` `l iia`lc xninl ol

:dl `piwc b"r` yigknc `kid
øîàð.xac oldl xn`pe xac o`k

`la elit` y"b il dnl dniz
cr da onidzilc dil iziz `kidn y"b
slinl `kil dpexg` zecrn cg`

:`kxit `ki`c
dnk

÷åúùéìå äì àðîçø áåúëéì ë"à àáé÷ò éáøå áãåîòâóã

áúëã éãééà ìàòîùé 'øå î"ù éì äîì àîèé
ìàòîùé 'ø éáã éðúãëì àîèé éîð áúë äì
äøîàðù äùøô ìë ìàòîùé éáø éáã àðúã
øáã ìéáùá àìà úéðùéð àì úéðùéðå
úåùø åãåáòú íäá íìåòì äá ùãçúðù
àîòè éàî äáåç øîåà ò"ø ìàòîùé 'ø éøáã
ìë äéçú àì áéúëã éãééà ìàòîùé éáøã
íäá íìåòì áúëéîì éîð êéøèöéà äîùð
àáù úåîåàä ìëî ãçà éøùéîì åãåáòú
éàùø äúàù ïá äðîî ãéìåäå úéðòðëä ìò
àáù úåîåàä ïî ãçàì ïéðî àéðúã åúåð÷ì
éàùø äúàù ïá äðîî ãéìåäå úéðòðëä ìò
íéøâä íéáùåúä éðáî íâå ì"ú ãáòá åúåð÷ì
ìò àáù éðòðëä óà ìåëé åð÷ú íäî íëîò
äúàù ïá äðîî ãéìåäå úåîåàä ïî úçà

øùà ì"ú ãáòá åúåð÷ì éàùøåãéìåä
ïî àìå íëöøàá íéãìåðä ïî íëöøàá
à÷ôð åð÷ú íäîî ò"øå íëöøàá íéøâä
éáøå äáåçì éì äîì åãåáòú íäá íìåòì
íëéçàá ò"øå íëéçàá àìå íäá ìàòîùé
ìàøùé éðá íëéçàáå à÷ôð àø÷ã àôéñî
ìàòîùé 'øå êøôá åá äãøú àì åéçàá ùéà
'ðúãëì íäá éîð 'éúë íëéçàáå 'éúëã éãééà
ìë ìàòîùé 'ø éáã àðúã ìàòîùé éáø éáã
àìà úéðùéð àì úéðùéðå äøîàðù äùøô
àúåðæ àãñç ø"à äá ùãçúðù øáã ìéáùá
àãñç ø"àå àîùîåùì àéø÷ éë àúéáá
éãéà àîùîåùì àéø÷ éë àúéáá àô÷åú
äá ïì úéì àøáâá ìáà àúúéàá éãéàå
ìë íò äøåù äðéëù äúéä ìàøùé åàèçù íãå÷ äìéçúá àãñç áø øîàå
ä÷ìúñð åàèçù ïåéë êéðçî áø÷á êìäúî êéäìà 'ä éë øîàðù ãçàå ãçà
øá ìàåîù ø"à êéøçàî áùå øáã úåøò êá äàøé àìå øîàðù íäî äðéëù
á"äåòì åéðôì úëìåäå åúîã÷î æ"äåòá úçà äåöî äùåòä ìë ïúðåé ø"à éðîçð
úëìåäå åúôôìî æ"äåòá úçà äøéáò øáåòä ìëå ê÷ãö êéðôì êìäå øîàðù
øîåà à"ø åãáàéå åäåúá åìòé íëøã úåçøà åúôìé øîàðù ïéãä íåéì åéðôì
áëùì äîò úåéäì äìöà áëùì äéìà òîù àìå øîàðù áìëë åá äøåù÷
úåãò äîå ïéãá äéäù íúä ïðú àáä íìåòì äîò úåéäì äæä íìåòá äìöà
úåãò íéðùî úåçôá úîéé÷úî äðéà íìåò øåñéà äúøñåà ïéàù äðåùàøä
ì"ú íéðùî úåçôá íéé÷úú àìù ïéã åðéà íìåò øåñéà äúøñåàù äðåøçàä
äðåøçàä úåãò äîå äúòî äðåùàøä úåãòì å"÷å äá ùéù ìë äá ïéà ãòå
äúøñåà ïéàù äðåùàøä úåãò ãçà ãòá úîéé÷úî íìåò øåñéà äúøñåàù
ïìäìå øáã úåøò äá àöî éë ì"ú ãçà ãòá íéé÷úúù ïéã åðéà íìåò øåñéà
øáã äî øáã íå÷é íéãò äùìù éô ìò åà íéãò éðù éô ìò øîåà àåä
úåøò äá àöî éëî éàä íéðù éô ìò ïàë óà íéãò íéðù éô ìò ïìäì øåîàä
éîð éëä äéì éòáéî äøéúñá àìå äá éåðé÷á àìå äá à÷ôð äáî à÷ôð øáã
àîìòá äàîåèå äøéúñá àìå äá éåðé÷á àìå äá äá øîåì ãåîìú øîà÷

ðî ãçà ãò ïîéäî àìã äøéúñ àìáå éåðé÷ àìáäá àöî éë ïàë øîàð ïì
øáã íå÷é íéãò äùìù éô ìò åà íéãò éðù éô ìò ïìäì øîàðå øáã úåøò
åæ éà ïðáø åðú íéðù íéãò ïàë óà íéðù íéãò ïìäì øåîàä øáã äî
äàîåè úåãò åæ äðåøçà úåãò äøéúñ úåãò åæ äðåùàøä úåãò àéä

äîëå

ה ָיִמים ָלעֹוֶמר לׁשָ יום ד - ַהּיֹום ׁשְ

`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
,daiyne .mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

ïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ayáBzëéì ¦¥¦§
àðîçø'dì'÷BzLéìå'ebe ex`yl m` ik' zazek dxezd dzid - ©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`leànhé'él änì- ¦©¨¨¨¦
,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl¯ dpéî òîLoi`y epcnll §©¦¨

`xnbd zl`ey .eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef,
ìàòîLé éaøåiax xaeq ,daiyne .'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

y `l` ,`nhidl aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyiéãéià©§¥
ànhé énð áúk dì áúëcepcnll 'dl' azke aezkd xfgy xg`n - §¨©¨¨©©¦¦©¨

.'`nhi' mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`yéaø éác éðúãëì§¦§¨¥§¥©¦
ìàòîLé,ìàòîLé éaø éác àðúc,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,àì ¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ

da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð.lirl x`azdy itke - ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨
.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an

"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§
ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaømlerl ea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨

.exxgyl xeq`e,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàîlkay ©©£¨§©¦¦§¨¥
i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn`l` ef o

,mlerl ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx

`l`áéúëc éãéià" zene` dray iabläîLð ìk äéçú àì"¯ ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨§¨¨
,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"eãáòz íäa íìòìick " ¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤©£Ÿ

éøLéîìxizdl -ãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä ìkî ãçà §¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©©§©£¦§¦
,ïa äpnîdrayn `id oad ly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ¦¤¨¥

jxved jkl ,ezeigdl xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene`

epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtdBúBð÷ì éàMø äzàLoeeik ¤©¨©©¦§
drayn epi` a`de ,a`d xg` mikled zene` dray oic iably

.zene`

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian

àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yäpnî ãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦¦¤¨
ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,carl oad z` zepwl -øîBì ãeîìz ¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©

"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâåipa mby ,xnelk - " §©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§
ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene`zene` drayn miyp e`ype

epi` mdia`y oeik ,micarl mipad z` zepwl xzen ,mipa ecilede

,`ziixad dkiynn .zene` draynìBëéy xn`p `ny -éðòðkä óà ¨©©§©£¦
ïî úçà ìò àaLx`yéàMø äzàL ïa äpnî ãéìBäå úBneàä ¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨¥¤©¨©©

ãáòa BúBð÷ì,zene` drayn dpi` en`y oeikøîBì ãeîìz"øLà ¦§§¤¤©§©£¤
"íëöøàa eãéìBä`weecy ,íëöøàa íéãìBpä ïîeclepy mipa - ¦§©§§¤¦©¨¦§©§§¤

drayn miyp e`ype zene`d x`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a

,micarl mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene`íéøbä ïî àìå§Ÿ¦©¨¦
íëöøàazene` drayn zea`l eclepy mipa zepwl xeq` j` - §©§§¤

,ux`a xebl mdipa z` e`iade ,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy

.mzeigdl xeq` - zene` drayn mdia`e a`d xg` mikledy oeiky

`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøåcarzydl daegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
epcnll jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara

,daiyne .zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny

eð÷z íän'î'à÷ôðcnlp zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
" ,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan" weqtdníäa íìòì§Ÿ¨¨¤

eãáòz"él änìjgxek lr ,äáBçìecara cearl aiigy epcnll - ©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpdok m` ,jky oeik ,`xnbd zl`eyéaøå§©¦

ìàòîLé,daeg ef oi`y xaeqymda mlerl' weqtdn yxec dn ¦§¨¥
mdn'n cnlp zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd ixde ,'ecarz

yxecy ,daiyne .'epwz''íäazcear eciardl xzen iprpk car - ¨¤
,car `edy da xkipy i`pbíëéçàa àìåcar ciardl xeq` j` - §Ÿ©£¦¤

.efk dceara ixar,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøåweqtdn yxecy §©¦£¦¨
cnel okidn ,exxgyl xeq`e ea cearl daegy 'ecearz mda mlerl'

,daiyne .ixkpa enk ixar cara cearl xeq`yíëéçàadf oic - ©£¦¤
,iprpka enk ixar cara cearl xeq`yà÷ôð àø÷c àôéqîcnlp - ¦¥¨¦§¨©§¨

weqtd jyndn" aezky ,'ecearz mda mlerl' lyéða íëéçàáe§©¥¤§¥
"Cøôa Ba äãøú àì åéçàa Léà ìàøNécarzydl oi`y ixd - ¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤§¨¤
`xnbd zl`ey .ixkp cara enk ixar cara,ok m`ìàòîLé éaøå- §©¦¦§¨¥

ok` ,daiyne .'ecearz mda mlerl'n z`f cenll jxved recn

ipa mkig`ae' weqtdn cnlp jxt zceara ixar car ciardl xeqi`d

mda mlerl' weqtdy l`rnyi iax xaeq mewn lkne .''ebe l`xyi

y `l` ,iprpk cara carzydl daegy epcnll `a `l 'ecearzéãéià©§¥
áéúëc'íëéçàáe'énð áéúk'íäa'oicd z` dxezd dazky xg`n - ¦§¦©£¥¤§¦©¦¨¤

zcear eciardl xeq`y - ''ebe l`xyi ipa mkig`ae' ixar cara

'ecarz mda mlerl' iprpk car ly oicd z` mb dazke dxfg ,jxt

.jxt zcear ciardl xzen eze`y -,ìàòîLé éaø éác àéðúãëì§¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥
ìàòîLé éaø éác àpúc,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,úéðLéð àì §©¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥

da LcçúpL øác ìéáLa àlà.lirl x`azdy itke - ¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨
àcñç áø øîà,àúéáa àúeðæziad zaxgdl mxeb ,ziaa zepf - ¨©©¦§¨§¨§¥¨
àîNîeNì àéø÷ ék.meyneyd z` zqxede zlke` zrlezdy enk - ¦©§¨§§§¨

àúéáa àt÷ez àcñç áø øîàåziad zaxgdl mxeb ziaa qrk mb - §¨©©¦§¨§¨§¥¨
àîNîeNì àéø÷ ék,`xnbd zx`ane .àúzéàa éãéàå éãéà- ¦©§¨§§§¨¦¦§¦¦§¦§¨

meyn ,zqrek e` dpfn dy`d xy`k `l` znxbp dpi` ziad zaxgd

zxney dpi`e ziad zek`ln z` dyer dpi`e dzepfa zwqrzny

,eilrda ïì úéì àøáâa ìáàminxeb mpi` lrad ly qrke zepf - £¨§©§¨¥¨¨
.ziad zaxgdlìàøNé eàèçL íãB÷ äléçza àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©§¦¨¤¤¨§¦§¨¥
zeixr ixeqi`aãçàå ãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéäyi` lk mr - ¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨§¤¨

enk ,mziaa dy`eøîàpL"éäìà 'ä ékðçî áø÷a Cìäúî EE"¯ ¤¤¡©¦¡Ÿ¤¦§©¥§¤¤©£¤
.jzia jeza xnelkeàèçL ïåékzeixra,íäî äðéëL ä÷lzñð ¥¨¤¨§¦§©§¨§¦¨¥¤

øîàpL"éøçàî áLå øáã úåøò Eá äàøé àìåEmi`heg m` - " ¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨¥©£¤
.dpikyd zwlzqny ,'jixg`n aye' zeixraøa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©

äfä íìBòa úçà äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçðdze` , ©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨©©¨¨©¤
deevnåéðôì úëìBäå Bzîc÷îribnyk eilr dfixkne dnicwn - §©©§§¤¤§¨¨

àaä íìBòì,øîàpL"éðôì CìäåE÷ãö E."úçà äøéáò øáBòä ìëå ¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤§¨¨¥£¥¨©©
,äfä íìBòadxiardBzôtìîeaiaq zkxkp -íBéì åéðôì úëìBäå ¨¨©¤§©©§§¤¤§¨¨§

ïécäenk ,xary eilr cirdløîàpL"eìòé íkøc úBçøà eúôìé ©¦¤¤¡©¦¨§¨§©§¨©£
eãáàéå eäzá`edy mepidbl enr jlze ea dkexk didz dxiardy - " ©Ÿ§Ÿ¥

.edz mewnøîBà øæòéìà éaøxary dxiardáìëk Ba äøeL÷enk , ©¦¡¦¤¤¥§¨§¤¤
øîàpLdzi` xearl erpkyl dzqip xtihet zy` xy`k sqei lv` ¤¤¡©

" ,dxiarì äéìà òîL àìådîò úBéäì dìöà ákL`ly ,miyxece ," §Ÿ¨©¥¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨
dvxìdìöà ákLdnr -äfä íìBòajxhvi `ly ick ,dnò úBéäì ¦§©¤§¨¨¨©¤¦§¦¨

dxiard mr -àaä íìBòì. ¨¨©¨
dy` lr cirdl on`p cg` cry dpyndn d`iad lirl `xnbd

z` `xnbd eiykr d`ian .dxzqpe lrad dl `piwy xg`l ,dzpify

.my dpynd jynd

íúä ïðz,ïéca äéäLdidi `ly xnege lwa cenll mileki epiid - §©¨¨¤¨¨©¦
ixdy ,dzpify cirdl cg` cr on`päðBLàøä úeãò äîecirdl - ¨¥¨¦¨

,enr xzqz `ly lrad dl `piwy ipelt mr dxzqpydzøñBà ïéàL¤¥©§¨
¯ íìBò øeqéàdheq ina wcaiz m` dlral xzid dl yi ixdy ¦¨

mewn lkne ,dxyk `vnizeúîéi÷úî dðéàzecrd¯ íéðMî úBçôa ¥¨¦§©¤¤§¨¦§©¦
.dlra lr llk zxq`p dpi` dxzqpy micr ipy oi` m`yúeãò¥
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`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
,daiyne .mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

ïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ayáBzëéì ¦¥¦§
àðîçø'dì'÷BzLéìå'ebe ex`yl m` ik' zazek dxezd dzid - ©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`leànhé'él änì- ¦©¨¨¨¦
,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl¯ dpéî òîLoi`y epcnll §©¦¨

`xnbd zl`ey .eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef,
ìàòîLé éaøåiax xaeq ,daiyne .'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

y `l` ,`nhidl aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyiéãéià©§¥
ànhé énð áúk dì áúëcepcnll 'dl' azke aezkd xfgy xg`n - §¨©¨¨©©¦¦©¨

.'`nhi' mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`yéaø éác éðúãëì§¦§¨¥§¥©¦
ìàòîLé,ìàòîLé éaø éác àðúc,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,àì ¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ

da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð.lirl x`azdy itke - ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨
.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an

"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§
ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaømlerl ea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨

.exxgyl xeq`e,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàîlkay ©©£¨§©¦¦§¨¥
i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn`l` ef o

,mlerl ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx

`l`áéúëc éãéià" zene` dray iabläîLð ìk äéçú àì"¯ ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨§¨¨
,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"eãáòz íäa íìòìick " ¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤©£Ÿ

éøLéîìxizdl -ãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä ìkî ãçà §¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©©§©£¦§¦
,ïa äpnîdrayn `id oad ly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ¦¤¨¥

jxved jkl ,ezeigdl xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene`

epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtdBúBð÷ì éàMø äzàLoeeik ¤©¨©©¦§
drayn epi` a`de ,a`d xg` mikled zene` dray oic iably

.zene`

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian

àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yäpnî ãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦¦¤¨
ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,carl oad z` zepwl -øîBì ãeîìz ¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©

"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâåipa mby ,xnelk - " §©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§
ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene`zene` drayn miyp e`ype

epi` mdia`y oeik ,micarl mipad z` zepwl xzen ,mipa ecilede

,`ziixad dkiynn .zene` draynìBëéy xn`p `ny -éðòðkä óà ¨©©§©£¦
ïî úçà ìò àaLx`yéàMø äzàL ïa äpnî ãéìBäå úBneàä ¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨¥¤©¨©©

ãáòa BúBð÷ì,zene` drayn dpi` en`y oeikøîBì ãeîìz"øLà ¦§§¤¤©§©£¤
"íëöøàa eãéìBä`weecy ,íëöøàa íéãìBpä ïîeclepy mipa - ¦§©§§¤¦©¨¦§©§§¤

drayn miyp e`ype zene`d x`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a

,micarl mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene`íéøbä ïî àìå§Ÿ¦©¨¦
íëöøàazene` drayn zea`l eclepy mipa zepwl xeq` j` - §©§§¤

,ux`a xebl mdipa z` e`iade ,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy

.mzeigdl xeq` - zene` drayn mdia`e a`d xg` mikledy oeiky

`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøåcarzydl daegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
epcnll jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara

,daiyne .zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny

eð÷z íän'î'à÷ôðcnlp zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
" ,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan" weqtdníäa íìòì§Ÿ¨¨¤

eãáòz"él änìjgxek lr ,äáBçìecara cearl aiigy epcnll - ©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpdok m` ,jky oeik ,`xnbd zl`eyéaøå§©¦

ìàòîLé,daeg ef oi`y xaeqymda mlerl' weqtdn yxec dn ¦§¨¥
mdn'n cnlp zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd ixde ,'ecarz

yxecy ,daiyne .'epwz''íäazcear eciardl xzen iprpk car - ¨¤
,car `edy da xkipy i`pbíëéçàa àìåcar ciardl xeq` j` - §Ÿ©£¦¤

.efk dceara ixar,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøåweqtdn yxecy §©¦£¦¨
cnel okidn ,exxgyl xeq`e ea cearl daegy 'ecearz mda mlerl'

,daiyne .ixkpa enk ixar cara cearl xeq`yíëéçàadf oic - ©£¦¤
,iprpka enk ixar cara cearl xeq`yà÷ôð àø÷c àôéqîcnlp - ¦¥¨¦§¨©§¨

weqtd jyndn" aezky ,'ecearz mda mlerl' lyéða íëéçàáe§©¥¤§¥
"Cøôa Ba äãøú àì åéçàa Léà ìàøNécarzydl oi`y ixd - ¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤§¨¤
`xnbd zl`ey .ixkp cara enk ixar cara,ok m`ìàòîLé éaøå- §©¦¦§¨¥

ok` ,daiyne .'ecearz mda mlerl'n z`f cenll jxved recn

ipa mkig`ae' weqtdn cnlp jxt zceara ixar car ciardl xeqi`d

mda mlerl' weqtdy l`rnyi iax xaeq mewn lkne .''ebe l`xyi

y `l` ,iprpk cara carzydl daegy epcnll `a `l 'ecearzéãéià©§¥
áéúëc'íëéçàáe'énð áéúk'íäa'oicd z` dxezd dazky xg`n - ¦§¦©£¥¤§¦©¦¨¤

zcear eciardl xeq`y - ''ebe l`xyi ipa mkig`ae' ixar cara

'ecarz mda mlerl' iprpk car ly oicd z` mb dazke dxfg ,jxt

.jxt zcear ciardl xzen eze`y -,ìàòîLé éaø éác àéðúãëì§¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥
ìàòîLé éaø éác àpúc,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,úéðLéð àì §©¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥

da LcçúpL øác ìéáLa àlà.lirl x`azdy itke - ¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨
àcñç áø øîà,àúéáa àúeðæziad zaxgdl mxeb ,ziaa zepf - ¨©©¦§¨§¨§¥¨
àîNîeNì àéø÷ ék.meyneyd z` zqxede zlke` zrlezdy enk - ¦©§¨§§§¨

àúéáa àt÷ez àcñç áø øîàåziad zaxgdl mxeb ziaa qrk mb - §¨©©¦§¨§¨§¥¨
àîNîeNì àéø÷ ék,`xnbd zx`ane .àúzéàa éãéàå éãéà- ¦©§¨§§§¨¦¦§¦¦§¦§¨

meyn ,zqrek e` dpfn dy`d xy`k `l` znxbp dpi` ziad zaxgd

zxney dpi`e ziad zek`ln z` dyer dpi`e dzepfa zwqrzny

,eilrda ïì úéì àøáâa ìáàminxeb mpi` lrad ly qrke zepf - £¨§©§¨¥¨¨
.ziad zaxgdlìàøNé eàèçL íãB÷ äléçza àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©§¦¨¤¤¨§¦§¨¥
zeixr ixeqi`aãçàå ãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéäyi` lk mr - ¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨§¤¨

enk ,mziaa dy`eøîàpL"éäìà 'ä ékðçî áø÷a Cìäúî EE"¯ ¤¤¡©¦¡Ÿ¤¦§©¥§¤¤©£¤
.jzia jeza xnelkeàèçL ïåékzeixra,íäî äðéëL ä÷lzñð ¥¨¤¨§¦§©§¨§¦¨¥¤

øîàpL"éøçàî áLå øáã úåøò Eá äàøé àìåEmi`heg m` - " ¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨¥©£¤
.dpikyd zwlzqny ,'jixg`n aye' zeixraøa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©

äfä íìBòa úçà äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçðdze` , ©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨©©¨¨©¤
deevnåéðôì úëìBäå Bzîc÷îribnyk eilr dfixkne dnicwn - §©©§§¤¤§¨¨

àaä íìBòì,øîàpL"éðôì CìäåE÷ãö E."úçà äøéáò øáBòä ìëå ¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤§¨¨¥£¥¨©©
,äfä íìBòadxiardBzôtìîeaiaq zkxkp -íBéì åéðôì úëìBäå ¨¨©¤§©©§§¤¤§¨¨§

ïécäenk ,xary eilr cirdløîàpL"eìòé íkøc úBçøà eúôìé ©¦¤¤¡©¦¨§¨§©§¨©£
eãáàéå eäzá`edy mepidbl enr jlze ea dkexk didz dxiardy - " ©Ÿ§Ÿ¥

.edz mewnøîBà øæòéìà éaøxary dxiardáìëk Ba äøeL÷enk , ©¦¡¦¤¤¥§¨§¤¤
øîàpLdzi` xearl erpkyl dzqip xtihet zy` xy`k sqei lv` ¤¤¡©

" ,dxiarì äéìà òîL àìådîò úBéäì dìöà ákL`ly ,miyxece ," §Ÿ¨©¥¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨
dvxìdìöà ákLdnr -äfä íìBòajxhvi `ly ick ,dnò úBéäì ¦§©¤§¨¨¨©¤¦§¦¨

dxiard mr -àaä íìBòì. ¨¨©¨
dy` lr cirdl on`p cg` cry dpyndn d`iad lirl `xnbd

z` `xnbd eiykr d`ian .dxzqpe lrad dl `piwy xg`l ,dzpify

.my dpynd jynd

íúä ïðz,ïéca äéäLdidi `ly xnege lwa cenll mileki epiid - §©¨¨¤¨¨©¦
ixdy ,dzpify cirdl cg` cr on`päðBLàøä úeãò äîecirdl - ¨¥¨¦¨

,enr xzqz `ly lrad dl `piwy ipelt mr dxzqpydzøñBà ïéàL¤¥©§¨
¯ íìBò øeqéàdheq ina wcaiz m` dlral xzid dl yi ixdy ¦¨

mewn lkne ,dxyk `vnizeúîéi÷úî dðéàzecrd¯ íéðMî úBçôa ¥¨¦§©¤¤§¨¦§©¦
.dlra lr llk zxq`p dpi` dxzqpy micr ipy oi` m`yúeãò¥

המשך בעמוד צא

ה ָיִמים ָלעֹוֶמר לׁשָ יום ד - ַהּיֹום ׁשְ
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,`ziixad zl`eyänëå`ed onføeòéL¯ äøéúñdcgiizd m`y §©¨¦§¦¨
,daiyne .dheq oick dlra lr zxq`p df onfl dy`déãkonf §¥

icil ea `al dlekiyäàîeèea yiy onf xnelk ,äàéa éãklekiy - §¨§¥¦¨
epiide ,df onfa dilr `ealäàøòä éãkzx`an .d`ia zligz - §¥©£¨¨

,d`ia zligz onf `ed dnk `ziixadì÷c úôwä éãkonfd itk - §¥©¨©¤¤
,lwc ur dkilda siwdl yxcpyìàòîLé éaø éøác.øæòéìà éaø ¦§¥©¦¦§¨¥©¦¡¦¤¤

ñBkä úâéæî éãk øîBàziriax ly qek befnl yxcpy onfd itk - ¥§¥§¦©©
.mina oii beldøîBà òLBäé éaøyxcpy onfd itkì éãkBúBzL- ©¦§ª©¥§¥¦§

.oii beld ziriax ly qekd z`øîBà éàfò ïayxcpy onfd itkéãk ¤©©¥§¥
äöéa úBìöì.øîBà àáé÷ò éaøyxcpy onfd itkdòîBâì éãk- ¦§¥¨©¦£¦¨¥§¥§§¨

.dvia zezyløîBà àøéúa ïa äãeäé éaøyxcpy onfd itkéãk ©¦§¨¤§¥¨¥§¥
ìL òBîâìBæ øçà Bæ íéöéa L.øîBà äéîøé ïa øæòéìà éaøonfd itk ¦§©¨Ÿ¥¦©©©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥

yxcpyàîéð éãøb øBL÷ì éãkmi`veiy miheg bxe`d xeywiy - §¥¦§©§¦¥¨
.cadnøîBà ñçðt ïa ïéðçyxcpy onfd itkèéLBzL éãkdy`dãé ¨¦¤¦§¨¥§¥¤¦¨¨

íñé÷ ìBhéì äét CBúì.dipiy oia `vnpdøîBà Bîéìtonfd itk §¦¨¦¥¨§¥¥
yxcpyèéLBzL éãkdy`ìBhéì ìqì dãéepnnøkke ,ét ìò óà §¥¤¦¨¨©©¦¦¨©©¦

äéàø ïéàL`xwnd onøácìxkk lehizy ick `ed xeriydy ,df ¤¥§¨¨©¨¨
yi mewn lkn ,lqdnøëæfnx -øácìxn`py ,"äðBæ äLà ãòá ék ¥¤©¨¨¦§©¦¨¨

íçì økk ãò.mgl xkkl dpef dy` dywedy ixd ," ©¦©¤¤
,`ziixad ly `pzd lr `xnbd dywnél änì éðä ìëårecn - §¨¨¥¨¨¦

,d`ia ick `edy d`neh ick `ed dxizq onfy xn`e eixaca jix`d

x`yk e` lwc ztwd ick `edy x`iae ,d`xrd ick `edy

icil `eal lkezy icka `ed xeriydy dxvwa xn` `le .mixeriyd

x`yk e` lwc ztwdl yxcpy onfd itk `ed df onfe ,d`neh

`xnbd zvxzn .mixeriydéëéøö ,meyn ,jk aezkl `pzd jxved - §¦¥
àðz éàcwx'äàîeè éãk',àðéîà äåä`ed dxizq onfyéãk §¦¨¨§¥§¨£¨£¦¨§¥

dúeöøàå dúàîeèdzeztl mb leki didy onfl enr dcgiizdy - §¨¨§©§¨
,dilr `eal mbe mixacaïì òîLî à÷`pzd xn` jkitl -éãk' ¨©§©¨§¥

'äàéa`eal leki didy onfl `l` enr dcgiizd `l m` s`y - ¦¨
.zxq`pe dxzqpy aygp ,dilràðz éàå' wxäåä 'äàéa éãkàðéîà §¦¨¨§¥¦¨£¨£¦¨

`ed xeriydyäàéa øîb éãkleki didy onfl enr dcgiizdy - §¥§©¦¨
,dxenb d`ia dilr `ealïì òîLî à÷`l m` s` `ed dxizq onfy ¨©§©¨

`l` enr dcgiizpäàøòä éãk.d`ia zligzl yxcpy onf epiidc - §¥©£¨¨
ïðéòîLà éàåwx'äàøòä éãk',àðéîà äåä`ed xeriydyéãk §¦¨§§¦©§¥©£¨¨£¨£¦¨§¥

dúeöøàå äàøòädzeztl mb leki didy onfl enr dcgiizdy - ©£¨¨§©§¨
,d`ia zligzl mbe mixaca¯ ïì òîLî à÷`pzd xn` jkitl ¨©§©¨

' `ed xeriydy dligz,'äàîeè éãkokin xg`l xn`y dny epcnll §¥§¨
d`ia ly onfl `l` enr dcgizd `l m` s`y epiid ,'d`ia ick'

milin siqed recn ok `l m`y ,dxizq aygp - ievix `la dnvr

`pzd yxtne .'d`neh ick' xn`y dnn ok mircei epiid ixde ,el`

änëå`ed onfì÷c úôwä éãk ,[äàøòä] éãk. §©¨§¥©£¨¨§¥©¨©¤¤
éäðéîøednn daiyid ipa eywd -xn`p ,zxg` `ziixaa epipy §¦§¦
' dheq iabläøzñðå,'änëå`ed onfäøéúñ øeòéL,eðòîL àì`l - §¦§§¨§©¨¦§¦¨Ÿ¨©§

.dxzqpe dlindn gikedl ozipj`àeäLkweqtd -àéäå' øîBà §¤¥§¦
øîBà éåä ,'äàîèð`ed dxizq xeriyy micnl ep` -äàîeè éãk, ¦§¨¨¡¥¥§¥§¨

epiideäàéa éãkxnelk ,äàøòä éãk`ed d`ia zligz onfe .éãk §¥¦¨§¥©£¨¨§¥
ì÷c úøæç,øæòéìà éaø éøác.øîBà òLBäé éaøñBkä úâéæî éãk, £¨©¤¤¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥§¥§¦©©

ì éãk øîBà éàfò ïaBúBzL,äöéa úBìöì éãk øîBà àáé÷ò éaø, ¤©©¥§¥¦§©¦£¦¨¥§¥¦§¥¨
dòîBâì éãk øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø.dviad z` zezyl - ©¦§¨¤§¥¨¥§¥§§¨

,`iyewd z` `xnbd zx`anïézòc à÷ìñ à÷dligza epad - ¨¨§¨©§¦
yì÷c úøæç eðééä ì÷c úôwä eðééäl`rnyi iax xn`y dn - ©§©¨©¤¤©§£¨©¤¤

iax xn`y dlert dze` idef ,'lwc ztwd ick' dpey`xd `ziixaa

dyw ok m`e ,'lwc zxfg ick' dipyd `ziixaa xfril`ixdyíúä̈¨
,dpey`xd `ziixaa -ìàòîLé éaø øîà`ed xeriydyúôwä éãk ¨©©¦¦§¨¥§¥©¨©

ì÷c,déìò øæòéìà éaø âéìôexn`e xfril` iax eilr wlgp mye - ¤¤¨¦©¦¡¦¤¤£¥
eli`e ,xg` xeriyøæòéìà éaø øîà àëäl`rnyi iax zrck ¨¨¨©©¦¡¦¤¤

`ed xeriydy ,dpey`xd `ziixaaì÷c úøæç éãk,`xnbd zvxzn . §¥£¨©¤¤
,éiaà øîàiax xn`y dn ,zepey zelert md lwc zxfge lwc ztwd ¨©©©¥

ick `ed xeriydy l`rnyiäôwämc`l yxcpy onf epiid ,lwc ly ©¨¨
zkll ickìâøaxn`y dne .my xfril` iax eilr wlgpe ,lwcd aiaq ¨¤¤

ick `ed xeriydy dipyd `ziixaa xfril` iaxäøæçepiid ,lwc ly £¨¨
çeøaxfegy cr lwc ly spr ztgec gexdy iznn slegy onfd itk - ¨©

.enewnl,éMà áø éòaxfril` iax zpeek idnick `ed xeriydy ¨¥©©¦
ly onfäøæçlwcd ly,çeøam`déúà øãäå ìéæàc éëéä ékitk - £¨¨§©¦¥¦§¨¦§¨©¨¥

onf `edy ,zg` mrt enewnl xfege gexd ici lr sprd sgcpy onfd

.xvwdézëeãa éà÷ øãäå éúàå ìéæàc éëéä ék àîìéc Bàonfd itk - ¦§¨¦¥¦§¨¦§¨¥§¨©¨¥§§¥
cnrpe reprpdn gpy cr ,erprpl dligzn gexdy iznn slegy

enewna.,`xnbd dwiqne÷ézixdy ,zeywdl `xnbd dkiynn . ¥
l` iax zrca zeziixad oia dxizq yi oiicrixdy ,xfriíúä- ¨¨

,dpey`xd `ziixaaøæòéìà éaø øîà`ed xeriydyúâéæî éãk ¨©©¦¡¦¤¤§¥§¦©
ñBkäeli`e ,àëä`ed xeriydy xn` ,diipyd `ziixaa -úøæç éãk ©¨¨§¥£¨©
ì÷c`xnbd zvxzn .àeä àøeòéL ãç éãéàå éãéàzxfge qek zbifn - ¤¤¦¦§¦¦©¦¨

.onf ly xeriy eze` md lwc

yi mi`pzd x`y zrca dxe`kly ,zeywdl `xnbd dtiqen

ixdy ,zeziixad oia dxizqíúä,dpey`xd `ziixaa -éaø øîà ¨¨¨©©¦
òLBäé`ed xeriydyì éãkBúBzLqek zezyl ick yxcpy onf - §ª©§¥¦§

eli`e ,oii ziriax lyàëä,dipyd `ziixaa -øîà`ed xeriydy ¨¨¨©
ñBkä úâéæî éãk.mina oii ziriax ly qek befnl ick yxcpy onf - §¥§¦©©
,`xnbd zayiinàîéàxeriyd ryedi iax zrcly ,xnel jixv - ¥¨

`edìå âBæîì éãkúBzLoii ziriax qek befnl yxcpy onfd itk - §¥¦§§¦§
.dzezyle,jk uxzl epkxved recn ,`xnbd zl`eyàîéìåuxzp - §¥¨

meyn ,ryedi iax zrca zeziixad oia dxizq oi`yyãç éãéàå éãéà¦¦§¦¦©
¯ àeä àøeòéLzayiin .onf ly xeriy eze` md diizye dbifn ¦¨

ick `ed xeriydy ryedi iax ixaca x`al jixv gxkda ,`xnbd

y meyn ,dizye dbifnïk íà`l` dbifn ick wx `ed xeriydy - ¦¥
,dizy enk onf xeriy eze` `edyøæòéìà éaø eðééäoi`y `vnp - ©§©¦¡¦¤¤

xfril` iax zrcl mb ixdy ,xfril` iaxl ryedi iax oia welig

`ed xeriyd ryedi iax zrcly i`ce `l` ,dbifn ick `ed xeriyd

.diizye dbifn ick

,i`fr oa iax zrca zeziixad oia dxizq `xnbd dywníúä- ¨¨
,dpey`xd `ziixaaéàfò ïa øîà`ed xeriydyäöéa úBìöì éãk, ¨©¤©©§¥¦§¥¨

eli`eàëä,dipyd `ziixaa -øîà`ed xeriydyì éãkBúBzL- ¨¨¨©§¥¦§
,`xnbd zvxzn .oii ziriax ly qekd z`àøeòéL ãç éãéàå éãéà¦¦§¦¦©¦¨

àeä.onf xeriy eze` md oii ziriax qek ziizye dvia ziilv -

,`aiwr iax zrca zeziixad oia dxizq `xnbd dywníúä- ¨¨
,dpey`xd `ziixaaàáé÷ò éaø øîà`ed xeriydydòîBâì éãk- ¨©©¦£¦¨§¥§§¨

eli`e ,dviad z`àëä,diipyd `ziixaa -øîà`ed xeriydyéãk ¨¨¨©§¥
äöéa úBìöì,`xnbd zvxzn .àîéà`aiwr iax zrca xnel jixv - ¦§¥¨¥¨

`ed xeriydydòîBâìe äöéa úBìöì éãkrecn ,`xnbd zl`ey . §¥¦§¥¨§§¨
,jk uxzl epkxvedàîéìåzrca zeziixad oia dxizq oi`y uxzp - §¥¨
meyn ,`aiwr iaxyàeä àøeòéL ãç éãéàå éãéàzrinbe ziilv - ¦¦§¦¦©¦¨

x`al jixv gxkda ,`xnbd zayiin .onf ly xeriy eze` md dviad

y meyn ,drinbe dilv ick `ed xeriydy `aiwr iax ixacaïk íà¦¥
enk onf xeriy eze` `edy `l` dilv ick wx `ed xeriydy -
המשך בעמוד צא
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.äàîåè éãëepiidc d`xrd ick d`ia ick edne d`ia ick d`neh ick edne

jlil mc`d lkeiy lwc ztwd ick dxeriy dnke mewn eze`a xa` zwiyp

:oedlek ipzinl il dnl yxtn onwle lwcd zeaiaq.ñåë úâéæî éãëebfenl

envra elld minkgd on cg`e cg` lk 'ixn` onwle ziriax qek mzqe mina

:ez`xrda ddey `edy dnk xriyìèéì
.íñé÷:dipiy oian.äéàø ïéàù ô"ò óàå

lql ci zhyed e`l `xwc xacl dxenb

dywedc zvwn fnxe xkf yi dia azk

:mgl xkkl dpef dy`.éì äîì éðä ìëå
ick dxizq xeriy ipzil `yixa ipzinl

:lwc ztwd ick d`nehéãë àðú éàã
.àðéîà äåä äàîåèjixvd xeriy lka

dzevx`e d`neh epiidc jk icil `al

cr dal lr xacie dze` dztiy

:dvxzzy.ì"î÷d`ia d`neh i`nc

dxizqd mcew xninl `ki`c dcegl

:el zivxzp.äàøòä éãë ì"î÷l"iwc

eznai lr `ad wxta(.cp zenai)d`xrd

:zeixrd lkl d`ia xnbkéãë àðú éàå
.äàøòäd`neh ick `yixa `pz `le

'it`e dzevx`e d`xrd ick `pin` ded

ded `l d`xrd ick d`ia ick `pz

d`xrd `pin` `p`c dzevx` hirnin

opira dzevx` edine d`ia xnb ihernl

ick dxizq xeriy dnk rnyn ied ikdc

epiidc d`ia ikxv lk `pin` `p`e d`ia

`id dn yxtn xcde d`ia xnbe dzevx`

hirni` `l dzevx` izk` d`xrd d`ia

rnync d`neh ick `yixa `pz jklid

`id dne yixt xcde dzevx`e d`neh

hirni` jigxk lre d`ia ick d`neh

d`ia xnb dlek d`ia `dc dzevx`

xcde dzevx` `l` hrin `le rnyn

`lc ihernl d`xrd d`ia `id dne `pz

inp dpin 'irny `linne d`ia xnb opira

ded `l izk` d`ia ick `pz `l (i`c)

d`ia xnb d`neh ickc dzevx` `hrnn

dxza yixtc d`xrde rnyn dzevx`e

jklid d`ia xnb `l` `hrnn `l

:edlek ekixhvi`.äîëåxeriy `ed

`kil `de lwc ztwd ick dcegl d`xrd

ick `xeriy seq seqe li`ed iieyw`l

dxizq xeriy dnk ipzil `ed lwc ztwd

c lwc ztwd ickiyextl `pzl dil irai`

e` d`ia xnb e` i`n meyn dxizq xeqi`

ick d`neh ick `pz ikd meyn d`xrd

:ziyixtck d`ia.ì÷ã úøæç éãëc"qw

:dtwd epiidc `zyd.çåøágexdy

:enewnl xfeg `ede sprdl eztgecéà÷
.äéúëåãá:erepripn gpâåæîì éãë àîéà
.úåúùìålirl xn`wc ezezyl ick i`de

'x siqen `w xfril` iax xn`wc dbifn`

m` lwlwzn ebfny xg`y `ed cin diizynl dbifn mzqc xn`w dizye dbifn `ziixzaa `kd `pzc dbifn icke dbifnd mr opira inp dizy xn`e ryedi

:eze` ddyn.øæòéìà éáø åðééä ë"àiax xn` [wc] (inp) `ziixzaae ezezyl ick xn`e ryedi 'x bilt `we xn`w qekd zbifn ick `ziinwa xfril` 'x `dc

:xfril` iax epiid xn`w dizy `la dixza ryedi 'x xn`wc dbifn i`e dbifn ick epiidc `pniwe`e lwc zxfg xfril`.åúåúùì éãë øîà àëä:qeklãç
.àåä àøåòéù`id `iyew e`l dizy ick `edc dvia zelvl ick dixza i`fr oa xn`e qekl ezezyl ick xn` `ziinwac ryedi 'x epiid k"` iieyw`l `kile

:qekc dcegl dizy ick `edc dvia zelvl ick i`fr oa dil xn`we zezyle befnl ick ryedi 'xc ezezyl ick `pniwe` `dc.äòîåâìå úåìöì éãë àîéà
dxza drinb diilv mzqc xn`w rnble zelvl dvia zelvl ick xn`wc `ziixzaae dl siqen `w dipin lirlc i`fr oac diilv` `ziinwa r"x xn`wc drinb

:ophvi `ly mg erneby.äì øîà÷ ò"øã åéøáãì`edc ylyc drinba (xeriy `"q) (xity) `cga drinbe diilva zxrynwc` jcicl renble zelvl xn`c

:`cga drinbe d`ilvk.÷çøîã:ith diidy `ki`c dfn df zewgexn zewqtpd `nipd iy`x ipy.÷ãäîã:mipiyd oia wgeca mqiwd.÷ãäîãwgeca xkkd

:lqd jeza.à÷éúòá åà àúãçá:dbix` ly oinqiw iy`x ekezl oi`vei ycgdy ycgd on ynzydl gepe `ed wlg oyi lq.àîéîçá åà àøéø÷ámg mgl

:ez`veda ddeye zgpa e`ivedl jixve cid on hnype jrnp
éèçãá

äîë:[xpiq zxzd] xg` oixeriy oil` lk inlyexia .dxizq xeriy
ïá`aiwr iaxc b"r` `aiwr iaxl i`fr oa micwnc i`d .xne` i`fr

d`exd wxta xn`ck eax did(.aq zekxa)zfrd o`k cr i`fr oa
jci`a dil micwnc i`de drinbl zncew diilvc meyn jaxa jipt
ikiiyc oixeriy wiqnc meyn `ziixa
iax micwn i`n` dniz la` qeka
iaxe xfril` iaxc ediizlinl l`rnyi
dizye dlik` xcqc l"i edin ryedi

:jinq
éàd"d .xfril` iax epiid ikd

epiid ikd i` xninl ivn dedc
`ziinw `ziixa `l` i`fr oa
oaa uxzi p"` hwp [`ziixac `ziinw]

:ezezyle befnl ick i`fr
íà.i`fr oa epiid okivn dedc d"d

`xiza oa dcedi iax epiid xninl
`ziinw `ziixa `l`[`ziixac `ziinw]

:hwp
÷çøîã`l lwc zxfga .axwnc e`

ohwa e` lecba dil iranw
zbifn ick epiidc dixeriy rcic meyn
e` dlecb dxecna dvia ziilva oke qekd
ziizy ick epiidc xak 'itc meyn dphw
`l i`n` dniz lwc ztwda la` qekd

:dil irainw
xwrp

äàéá éãë äàîåè éãë äøéúñ øåòéù äîëå
éáø éøáã ì÷ã úô÷ä éãë äàøòä éãë
éáø ñåëä úâéæî éãë øîåà à"ø ìàòîùé
øîåà éàæò ïá åúåúùì éãë øîåà òùåäé
äòîåâì éãë øîåà ò"ø äöéá úåìöì éãë
ùìù òåîâì éãë øîåà àøéúá ïá äãåäé éáø
éãë øîåà äéîøé ïá à"ø åæ øçà åæ íéöéá
éãë øîåà ñçðô ïá ïéðç àîéð éãøâ øåù÷ì
åîéìô íñé÷ ìåèéì äéô êåúì äãé èéùåúù
øëë ìåèéì ìñì äãé èéùåúù éãë øîåà
ãòá éë øáãì øëæ øáãì äéàø ïéàù ô"òà
éì äîì éðä ìëå íçì øëë ãò äðåæ äùà
àðéîà äåä äàîåè éãë àðú éàã éëéøö
äàéá éãë ì"î÷ äúåöøàå äúàîåè éãë
øîâ éãë àðéîà äåä äàéá éãë àðú éàå
ïðéòîùà éàå äàøòä éãë ì"î÷ äàéá
äúåöøàå äàøòä éãë à"ä äàøòä éãë
[äàøòä] éãë äîëå äàîåè éãë ì"î÷
äîëå äøúñðå éäðéîøå ì÷ã úô÷ä éãë
àéäå øîåà àåäùë åðòîù àì äøéúñ øåòéù àãåîòãóã

à"ø éøáã ì÷ã úøæç éãë äàøòä éãë äàéá éãë äàîåè éãë øîåà éåä äàîèð
éãë øîåà ò"ø åúåúùì éãë øîåà éàæò ïá ñåëä úâéæî éãë øîåà òùåäé éáø
ì÷ã úô÷ä åðééä ã"ñ÷ äòîåâì éãë øîåà àøéúá ïá äãåäé éáø äöéá úåìöì
àëä äéìò à"ø âéìôå ì÷ã úô÷ä éãë ìàòîùé ø"à íúä ì÷ã úøæç åðééä
éòá çåøá äøæç ìâøá äô÷ä ééáà øîà ì÷ã úøæç éãë øæòéìà 'ø øîà
éúàå ìéæàã éëéä éë àîìéã åà éúà øãäå ìéæàã éëéä éë çåøá äøæç éùà áø
úøæç éãë àëä ñåëä úâéæî éãë à"ø øîà íúä å÷éú äéúëåãá éà÷ øãäå
øîà àëä åúåúùì éãë òùåäé ø"à íúä àåä àøåòéù ãç éãéàå éãéà ì÷ã
àåä àøåòéù ãç éãéàå éãéà àîéìå úåúùìå âåæîì éãë àîéà ñåëä úâéæî éãë
åúåúùì éãë øîà àëä äöéá úåìöì éãë éàæò ïá øîà íúä à"ø åðééä ë"à
øîà àëä äòîåâì éãë àáé÷ò éáø øîà íúä àåä àøåòéù ãç éãéàå éãéà
ãç éãéàå éãéà àîéìå äòîåâìå äöéá úåìöì éãë àîéà äöéá úåìöì éãë

ä àøåòéùòåîâì éãë àøéúá ïá äãåäé ø"à íúä éàæò ïá åðééä ïë íà àå
øîà÷ àáé÷ò éáøã åéøáãì äòîåâì éãë øîà àëä åæ øçà åæ íéöéá ùìù
òîâì éãë äãåçì äòéîâ øåòéù àîéà äòéîâáå äàéìöá ïéøòùî øîà÷ã
éãë øîåà äéîøé ïá à"ø :äòéîâå äàéìö åðééäã åæ øçà åæ íéöéá ùìù
ñçðô ïá ïéðç :å÷éú áø÷îã åà ÷çøîã éùà áø éòá :àîéð éãøâ øåù÷éù
åà ÷ãäîã éùà áø éòá :íñé÷ ìåèéì äéô êåúì äãé èéùåúù éãë øîåà
éòá :øëë ìåèéì ìñì äãé èéùåúù éãë øîåà åîéìô :å÷éú ÷ãäî àìã
àøéø÷á åà àîéîçá à÷éúòá åà àúãçá ÷ãäî àìã åà ÷ãäîã éùà áø

éèçãá



עה ָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר יום ה - ַהּיֹום ַאְרּבָ

`pwnd` cenr c sc oey`x wxtdheq

.äàîåè éãëepiidc d`xrd ick d`ia ick edne d`ia ick d`neh ick edne

jlil mc`d lkeiy lwc ztwd ick dxeriy dnke mewn eze`a xa` zwiyp

:oedlek ipzinl il dnl yxtn onwle lwcd zeaiaq.ñåë úâéæî éãëebfenl

envra elld minkgd on cg`e cg` lk 'ixn` onwle ziriax qek mzqe mina

:ez`xrda ddey `edy dnk xriyìèéì
.íñé÷:dipiy oian.äéàø ïéàù ô"ò óàå

lql ci zhyed e`l `xwc xacl dxenb

dywedc zvwn fnxe xkf yi dia azk

:mgl xkkl dpef dy`.éì äîì éðä ìëå
ick dxizq xeriy ipzil `yixa ipzinl

:lwc ztwd ick d`nehéãë àðú éàã
.àðéîà äåä äàîåèjixvd xeriy lka

dzevx`e d`neh epiidc jk icil `al

cr dal lr xacie dze` dztiy

:dvxzzy.ì"î÷d`ia d`neh i`nc

dxizqd mcew xninl `ki`c dcegl

:el zivxzp.äàøòä éãë ì"î÷l"iwc

eznai lr `ad wxta(.cp zenai)d`xrd

:zeixrd lkl d`ia xnbkéãë àðú éàå
.äàøòäd`neh ick `yixa `pz `le

'it`e dzevx`e d`xrd ick `pin` ded

ded `l d`xrd ick d`ia ick `pz

d`xrd `pin` `p`c dzevx` hirnin

opira dzevx` edine d`ia xnb ihernl

ick dxizq xeriy dnk rnyn ied ikdc

epiidc d`ia ikxv lk `pin` `p`e d`ia

`id dn yxtn xcde d`ia xnbe dzevx`

hirni` `l dzevx` izk` d`xrd d`ia

rnync d`neh ick `yixa `pz jklid

`id dne yixt xcde dzevx`e d`neh

hirni` jigxk lre d`ia ick d`neh

d`ia xnb dlek d`ia `dc dzevx`

xcde dzevx` `l` hrin `le rnyn

`lc ihernl d`xrd d`ia `id dne `pz

inp dpin 'irny `linne d`ia xnb opira

ded `l izk` d`ia ick `pz `l (i`c)

d`ia xnb d`neh ickc dzevx` `hrnn

dxza yixtc d`xrde rnyn dzevx`e

jklid d`ia xnb `l` `hrnn `l

:edlek ekixhvi`.äîëåxeriy `ed

`kil `de lwc ztwd ick dcegl d`xrd

ick `xeriy seq seqe li`ed iieyw`l

dxizq xeriy dnk ipzil `ed lwc ztwd

c lwc ztwd ickiyextl `pzl dil irai`

e` d`ia xnb e` i`n meyn dxizq xeqi`

ick d`neh ick `pz ikd meyn d`xrd

:ziyixtck d`ia.ì÷ã úøæç éãëc"qw

:dtwd epiidc `zyd.çåøágexdy

:enewnl xfeg `ede sprdl eztgecéà÷
.äéúëåãá:erepripn gpâåæîì éãë àîéà
.úåúùìålirl xn`wc ezezyl ick i`de

'x siqen `w xfril` iax xn`wc dbifn`

m` lwlwzn ebfny xg`y `ed cin diizynl dbifn mzqc xn`w dizye dbifn `ziixzaa `kd `pzc dbifn icke dbifnd mr opira inp dizy xn`e ryedi

:eze` ddyn.øæòéìà éáø åðééä ë"àiax xn` [wc] (inp) `ziixzaae ezezyl ick xn`e ryedi 'x bilt `we xn`w qekd zbifn ick `ziinwa xfril` 'x `dc

:xfril` iax epiid xn`w dizy `la dixza ryedi 'x xn`wc dbifn i`e dbifn ick epiidc `pniwe`e lwc zxfg xfril`.åúåúùì éãë øîà àëä:qeklãç
.àåä àøåòéù`id `iyew e`l dizy ick `edc dvia zelvl ick dixza i`fr oa xn`e qekl ezezyl ick xn` `ziinwac ryedi 'x epiid k"` iieyw`l `kile

:qekc dcegl dizy ick `edc dvia zelvl ick i`fr oa dil xn`we zezyle befnl ick ryedi 'xc ezezyl ick `pniwe` `dc.äòîåâìå úåìöì éãë àîéà
dxza drinb diilv mzqc xn`w rnble zelvl dvia zelvl ick xn`wc `ziixzaae dl siqen `w dipin lirlc i`fr oac diilv` `ziinwa r"x xn`wc drinb

:ophvi `ly mg erneby.äì øîà÷ ò"øã åéøáãì`edc ylyc drinba (xeriy `"q) (xity) `cga drinbe diilva zxrynwc` jcicl renble zelvl xn`c

:`cga drinbe d`ilvk.÷çøîã:ith diidy `ki`c dfn df zewgexn zewqtpd `nipd iy`x ipy.÷ãäîã:mipiyd oia wgeca mqiwd.÷ãäîãwgeca xkkd

:lqd jeza.à÷éúòá åà àúãçá:dbix` ly oinqiw iy`x ekezl oi`vei ycgdy ycgd on ynzydl gepe `ed wlg oyi lq.àîéîçá åà àøéø÷ámg mgl

:ez`veda ddeye zgpa e`ivedl jixve cid on hnype jrnp
éèçãá

äîë:[xpiq zxzd] xg` oixeriy oil` lk inlyexia .dxizq xeriy
ïá`aiwr iaxc b"r` `aiwr iaxl i`fr oa micwnc i`d .xne` i`fr

d`exd wxta xn`ck eax did(.aq zekxa)zfrd o`k cr i`fr oa
jci`a dil micwnc i`de drinbl zncew diilvc meyn jaxa jipt
ikiiyc oixeriy wiqnc meyn `ziixa
iax micwn i`n` dniz la` qeka
iaxe xfril` iaxc ediizlinl l`rnyi
dizye dlik` xcqc l"i edin ryedi

:jinq
éàd"d .xfril` iax epiid ikd

epiid ikd i` xninl ivn dedc
`ziinw `ziixa `l` i`fr oa
oaa uxzi p"` hwp [`ziixac `ziinw]

:ezezyle befnl ick i`fr
íà.i`fr oa epiid okivn dedc d"d

`xiza oa dcedi iax epiid xninl
`ziinw `ziixa `l`[`ziixac `ziinw]

:hwp
÷çøîã`l lwc zxfga .axwnc e`

ohwa e` lecba dil iranw
zbifn ick epiidc dixeriy rcic meyn
e` dlecb dxecna dvia ziilva oke qekd
ziizy ick epiidc xak 'itc meyn dphw
`l i`n` dniz lwc ztwda la` qekd

:dil irainw
xwrp

äàéá éãë äàîåè éãë äøéúñ øåòéù äîëå
éáø éøáã ì÷ã úô÷ä éãë äàøòä éãë
éáø ñåëä úâéæî éãë øîåà à"ø ìàòîùé
øîåà éàæò ïá åúåúùì éãë øîåà òùåäé
äòîåâì éãë øîåà ò"ø äöéá úåìöì éãë
ùìù òåîâì éãë øîåà àøéúá ïá äãåäé éáø
éãë øîåà äéîøé ïá à"ø åæ øçà åæ íéöéá
éãë øîåà ñçðô ïá ïéðç àîéð éãøâ øåù÷ì
åîéìô íñé÷ ìåèéì äéô êåúì äãé èéùåúù
øëë ìåèéì ìñì äãé èéùåúù éãë øîåà
ãòá éë øáãì øëæ øáãì äéàø ïéàù ô"òà
éì äîì éðä ìëå íçì øëë ãò äðåæ äùà
àðéîà äåä äàîåè éãë àðú éàã éëéøö
äàéá éãë ì"î÷ äúåöøàå äúàîåè éãë
øîâ éãë àðéîà äåä äàéá éãë àðú éàå
ïðéòîùà éàå äàøòä éãë ì"î÷ äàéá
äúåöøàå äàøòä éãë à"ä äàøòä éãë
[äàøòä] éãë äîëå äàîåè éãë ì"î÷
äîëå äøúñðå éäðéîøå ì÷ã úô÷ä éãë
àéäå øîåà àåäùë åðòîù àì äøéúñ øåòéù àãåîòãóã

à"ø éøáã ì÷ã úøæç éãë äàøòä éãë äàéá éãë äàîåè éãë øîåà éåä äàîèð
éãë øîåà ò"ø åúåúùì éãë øîåà éàæò ïá ñåëä úâéæî éãë øîåà òùåäé éáø
ì÷ã úô÷ä åðééä ã"ñ÷ äòîåâì éãë øîåà àøéúá ïá äãåäé éáø äöéá úåìöì
àëä äéìò à"ø âéìôå ì÷ã úô÷ä éãë ìàòîùé ø"à íúä ì÷ã úøæç åðééä
éòá çåøá äøæç ìâøá äô÷ä ééáà øîà ì÷ã úøæç éãë øæòéìà 'ø øîà
éúàå ìéæàã éëéä éë àîìéã åà éúà øãäå ìéæàã éëéä éë çåøá äøæç éùà áø
úøæç éãë àëä ñåëä úâéæî éãë à"ø øîà íúä å÷éú äéúëåãá éà÷ øãäå
øîà àëä åúåúùì éãë òùåäé ø"à íúä àåä àøåòéù ãç éãéàå éãéà ì÷ã
àåä àøåòéù ãç éãéàå éãéà àîéìå úåúùìå âåæîì éãë àîéà ñåëä úâéæî éãë
åúåúùì éãë øîà àëä äöéá úåìöì éãë éàæò ïá øîà íúä à"ø åðééä ë"à
øîà àëä äòîåâì éãë àáé÷ò éáø øîà íúä àåä àøåòéù ãç éãéàå éãéà
ãç éãéàå éãéà àîéìå äòîåâìå äöéá úåìöì éãë àîéà äöéá úåìöì éãë

ä àøåòéùòåîâì éãë àøéúá ïá äãåäé ø"à íúä éàæò ïá åðééä ïë íà àå
øîà÷ àáé÷ò éáøã åéøáãì äòîåâì éãë øîà àëä åæ øçà åæ íéöéá ùìù
òîâì éãë äãåçì äòéîâ øåòéù àîéà äòéîâáå äàéìöá ïéøòùî øîà÷ã
éãë øîåà äéîøé ïá à"ø :äòéîâå äàéìö åðééäã åæ øçà åæ íéöéá ùìù
ñçðô ïá ïéðç :å÷éú áø÷îã åà ÷çøîã éùà áø éòá :àîéð éãøâ øåù÷éù
åà ÷ãäîã éùà áø éòá :íñé÷ ìåèéì äéô êåúì äãé èéùåúù éãë øîåà
éòá :øëë ìåèéì ìñì äãé èéùåúù éãë øîåà åîéìô :å÷éú ÷ãäî àìã
àøéø÷á åà àîéîçá à÷éúòá åà àúãçá ÷ãäî àìã åà ÷ãäîã éùà áø

éèçãá



עו
`pwnda cenr c sc oey`x wxtdheq

.éøòùãá åà éèçãá:mixery lyn xzei hnype wlg oihg ly.àëéëøhnyp

:`yew`n xzei.àëéëø:dkx dqird dyelipy.ãçàå ãçà ìëmi`pzd on

:elld.øòéù åîöòá:ez`iaa ddey didy dnk.áéñð àìã éàæò ïá àëéàäå
zenaia xn`ck(:bq sc)mlerl xyt` dxeza dwyg iytpy dyr` dn la`

:eznai lr `ad wxta mixg` i"r miiwziy

.'åâå äðåæ äùà ãòá éëyixc `zyd

mgl xkk liaya diyixl ditiqn dil

:dpef dy` ly ypera aiigzn mc`

íçì øëë ãòá 'éñøâ àáøã äéúìéîá
.äéì éòáî äðåæ äùà ãòrnync

yper ick cr yperd ax mgl xkk liaya

cr aizk ded i` inp d"de dpef dy`

`iyw ded `l mgl xkk cra dpef dy`

yixcn diyixl ditiqn i`cec icin `axl

iabc dil `iyw `w crae cr `l` `xw

iabe cra azkinl dil ded mgl xkk

:cr azkinl dil ded dpef dy`.ìæìæîä
:mici zlihp `la cinz lke`y.ø÷òð

aizkc dzin aiig minkg ixac lr xaerc

ygp epkyi xcb uxete(i zldw):íéî
.íéðåùàø:oefnd iptly.åéãé äéáâéù

cvl oirtyn mind ediy eizerav` iy`x

:`nrh yxtn onwle eizerexfåàöé àîù
úà åàîèéå åøæçéå ÷øôì õåç íéî

.íéãéämici zkqna opzck(b"n a"t)jixvy

mipey`xd minrt ipy eici lr mind ozil

z` oixdhn miipyde micid z` oixdhn

dligza e`nhpy eici lr migtehd mind

ze`nhn micid mzd opze mici zngn

wxtd on xnelk wxtd cr zexdhne

zelqete zeipy zeidl odilr exfb dhnle

wxtd cr dlihpa zexdhne dnexzd z`

z` lhp dlihp jixv wxtd cry

exfge wxtd cr miipyd z`e mipey`xd

z` miipyd exdih ixdy mixedh cil

wxtl ueg mipey`xd z` lhp mipey`xd

d`nh cil exfge wxtd cr miipyd z`e

lre wxtl ueg mipey`xd e`vi xnelk

e`viy mewn cr lehil citwd `l miipyd

exfge mhtynk wxtd cr `l` mipey`xd

dlgz e`nhp ixdy d`nh cil mipey`xd

z` exdih `l miipyde micid zngn

iy`x diabiy jixv jklid mi`veid

min e`vi `ny dlrnl eizerav`

:micid z` e`nhie exfgie mipey`xd

.íéðåøçàeaiigy dcerqd xg` ly

`nqny yi zinecq glny iptn minkg

:mipird z`.äèîì åéãé ìéôùäì êéøö
eiciay liyaz ly `ndefd cxzy ick

:od `ndefd xiardl ixdyìëåàä ìë
.íéãé áåâéð éìáaeyge `ed qe`n xac

l`xyi ipa elk`i dkk xn`py d`nehk

ixw qe`in xac `nl` `nh mngl z`

:d`neh.'åâå ùéà úùàå éàîditiq

cr dpef dy` cra ik `ed lirlc `xwc

:mgl xkk.ùéà úùàá ìùëð óåñì:dribne dze` cve dixg` scex dpcevz `id ddeabd dxwid ytp dpef yi` zy`e mgl xkk cr dpef dy` cra xn`w ikde

.äì éòáî ãåöú àéädcv yi` zy`y rnyn `zyd la` dze` cevz `id dxwi ytp yi` zy`e azknl dil irai` ikd dil zyxcw diyixl ditiqnc oeik

:dxwid ytpd z`.ìåãâ ïäëîzeixeda dil opitli `xw i`dne oey`x jxale oey`x geztl ux`d mr odkl mcew mkg cinlz xfnn elit`c(.bi sc):.êááì íøå
:ezgky eli`k jilr ip` dlrn.úåáòåúä ìë úà éë:aizk zeixr iab.äîá:miakek zcear.åôàá äîùð øùàdaeygy de`b epiidc ytp lrak envr wifgny

:eipira eytp.ä÷ðé àì ãéì ãé éàî:dwpi `l cil ci al dab lk 'd zarez `ed lirl dia ixii`c `xwc ditiqåäð÷ä åìéôà çåøä úåñâ åá ùéù ìë â"ä
.'åë:gexd iqba `l` `xw irzyn `lc yi` zy` lr `ad lk b"le.'åë ä"á÷äì åäð÷äepiide ux`e miny dpew ed`xwy mdxa`k lkd lr egaya ehilyd

:ici izenixd xn`y mdxa`l dnec elit` cil ci.àìéù éáø éáãì åäì àéù÷:dil irain dwpi `l ici cil ci i`d opiqxb ikd :axc dyxc jd`àåä åìéôà
.äùîë:dxez ecil `ed jexa yecwd cin lawy.äéì éòáéî ãéî ãédlawy ci dwpi `l cin ci azkinl dil dede ozepa `le dil opinwen lawna `xw `dc

:dwpi `l `ed s` cin
åìéôà

ø÷òðixac lr xaerc 'itc i"yx 'itl i"xl dniz .mlerd on
ixac lk 'it` mici zlihp `ix` i`n dzin aiig minkg
dy` dna 'tae dzin eyperc `kd xn`c `iyw cere inp minkg

d`vei(:aq sc zay)oi`ian mixac dyly xn`ck zeipr eyperc opixn`
zlihpa lflfnd zeipr icil mc`d z`

oiqt oiyer 'tae mici(:`k sc oiaexir)

ziaa yeag didy `aiwr iaxa dyrn
ixiagy dyr` dn cr 'eke mixeq`d
leflfc d`xpe dzin dilr eaiig
i"r dxiwr eyper cinz da lflfny
xwrpe ygp i"r dzinn dywc zeipr

[dkeqa] xn`c mlerd on(:dn sc)

oixcdpqe(.bq sc)miny my szynd lk
wxtae mlerd on xwrp xg` xace

oii mpew(.aq sc mixcp)ynynd lk
e`l mlerd on xwrp dxez ly dxzka
dzin `l` zeiprc edpip `zign `cga

:x"n .dpeyn e` dtehg
àéäxn`e .mpdib ly dpicl epcevz

dbibgc w"ta inp(:h sc)lk
dlra lr dxq`e yi` zy` lr `ad

adfd 'tn w"we mlerd on cxhpn"a)

(.hp scezzin yi` zy` lr `ad xn`c
mzdc l"ie a"derl wlg el yie wpga
'ta rnyn ikde daeyz dyryk ixiin

zenaic 'b(:ak sc)ciled `lc `kid
mr daeyze `ed daeyz xac xfnn

wlg wxta xn`c `wec oixeqioixcdpq)

(.fw sc`edd cexhp ikd lk cec xn`
wpge mixeqi jilr law l"` `xab
oiceezn miznend lkc oixeqik inp
on 'it mlerd on cxhp xn`c i`de
xeng `ed jkc oer eze` mr mlerd
lr enk dlra lr dxqe`d yi` zy`
xfnn dpnn cilede diept ezeg`
eilr e`a `lc `kid p"` .`"aix

:mlerd on cxhp mixeqi
lk

àùå÷àá åà àëéëøá éøòùãá åà éèçãá
ìë ïðçåé ø"à óñåé (áø) øá ÷çöé ø"à å÷éú
éàæò ïá àëéàäå øòéù åîöòá ãçàå ãçà
äåä ùøéôå áéñð àîéà úéòáéà áéñð àìã
úéòáéàå äéì òéîù äéáøî àîéà úéòáéàå
ïéðîæ àøéåò áø ùøã åéàøéì 'ä ãåñ àîéà
äì øîà ïéðîæå éîà éáøã äéîùî äì øîà
àìá íçì ìëåàä ìë éñà éáøã äéîùî
øîàðù äðåæ äùà ìò àá åìéàë íéãé úìéèð
øîà íçì øëë ãò äðåæ äùà ãòá éë
íçì øëë ãò äðåæ äùà ãòá éàä àáø
äéì éòáéî äðåæ äùà ãò íçì øëë ãòá
äðåæ äùà ìò àáä ìë àáø øîà àìà
à"ø øîà à÷éøæ ø"à íçì øëë ù÷áî óåñì
íìåòä ïî ø÷òð íéãé úìéèðá ìæìæîä ìë
íéî áø øîà éùà øá àééç áø øîà
íéî äìòîì åéãé äéáâéù êéøö íéðåùàø
éîð àéðú äèîì åéãé ìéôùéù êéøö íéðåøçà
äìòîì åéãé äéáâéù êéøö åéãé ìèåðä éëä
åàîèéå åøæçéå ÷øôì õåç íéîä åàöé àîù
úô ìëåàä ìë åäáà éáø øîà íéãéä úà
àîè íçì ìëåà åìéàë íéãé áåâéð àìá
ìàøùé éðá åìëàé äëë 'ä øîàéå øîàðù
ùéà úùàå éàîå 'åâå àîè íîçì úà
àáà øá àééç éáø øîà ãåöú äø÷é ùôð
çåøä úåñâ åá ùéù íãà ìë ïðçåé ø"à
ùéà úùàå 'àðù ùéà úùàá ìùëð óåñáì
äø÷é ùôð éàä àáø øîà ãåöú äø÷é ùôð
ãåöú àéä ãåòå äéì éòáéî ääåáâ ùôð áãåîòãóã

ùà ìò àáä ìë àáø øîà àìà äéì éòáéîú
ñðëðù ìåãâ ïäëî íéðéðôî àéä äø÷é äá áéúëã äøåú ãîì åìéôà ùéà
íãà ìë éçåé ïá ù"ø íåùî ïðçåé ø"à íðäéâ ìù äðéãì åðãåöú àéä íéðôìå éðôì
äáâ ìë 'ä úáòåú àëä 'éúë íéáëåë úãåáò ãáåò åìéàë çåøä úåñâ åá ùéù
åìéàë øîà äéãéã ïðçåé éáøå êúéá ìà äáòåú àéáú àìå íúä áéúëå áì
àðéðç øá àîç 'ø 'åâå êéäìà 'ä úà úçëùå êááì íøå øîàðù ø÷éòá øôë
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:lthe gtqp `l`.äìéôè:mixg`a lthp `l` envra aeyg epi`y xacéðçôñ
.àðmixg` milecb mipdk cinr` `xw irzyn ilr zia z`eapa `p iptq`

:mlv` mhlewle mtqe`l mdn ywal ekxhvie mzlecbn jrxf ipdk z` e`iveiy

.'åðåäëä úçà ìà:zexnynd on 'g`a

.åãéá äìåò øëù:xg` oaxw xky `le

.éçáæ:rnyna migafd lkíùä
.åéúåçøåàcbpk devn cqtd aygn

:dxkyéøáãú ìà íéðù éðôá äì øîà)
àìù .åîò äøáãå éðåìô ùéà íò

:ãåçéá.äúéáì úøúåî ïééãòynyl

:`ed yinyz oeyl dziaäúéáì äøåñà
.äîåøúá ìåëàì äøåñàådzyzy cr

oiwcea mindy myk 'ta onwle(.gk sc)sili

cg` minrt yly d`nhpe d`nhpen

:dnexzl cg`e lreal cg`e lralíàå
.íéðá àìá úî:dwyd `ly crúöìåç
.úîáééúî àìå:(`nrh yxtn `xnbaàä

äì àð÷î ãöéë úøîà àéù÷ àôåâ
.'åë íéðù éðôá äì øîàdl xn` c"qw

dl xn` dl `pwn cvikc `yexit epiid 'ek

:iepiwd edfc opireny`e 'ek mipy ipta
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df xn`wcn dl aiyg dxizq weya enr
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:da dxznc il dnle `ki` iepiw i`n da

.éðú øãäådxace ez`xzd lr dxar ikc

:dzial zxzen enréëä ééáà øîà
.øîà÷`pwn cvikc `yexit e`l dl xn`

l` dl xn` w"de ipzw izxz `l` `ed dl

lr dxary t"r` dxac e` dxzqpe ixacz

xg` enr dxac m` e` xeaic lv` eiiepiw

izyn zg`a oiicr ixzqz l`c xenb iepiw

eiiepiw lr dxar la` dlral zxzen el`

ixzqz l` dl xn`y oebk dxizq lv`

:'ek xzqd zial enr dqpkpeäàöéå
.åúéáîda `vn ik aizk dipin lirl

yi`l 'ebe ezian d`vie 'ebe xac zexr

diixynl i` azknl il dnl xg`

d`vie aezkl zezixk hb ici lr `aeqp`l

xg`l azknl il dnl yi`l dzide ezian

lra dyxb `lc `kid dnai ihernl `l`

irnzyn ikde xac zexr da `vny xg`

xtqa dpyxbi xac zexr da `vn ik i`xw

cv lkae xnelk ezian d`vie zezixk

dzin i"r oia oiyexib i"r oia ezian `vzy

`le `ypz xg` yi`l `ypil z`a m`

ef ly oi`eyp lv` xg` epi`y mail

:el zwwfp `id oey`x i`eyp gkny.éòáéú àì éîð äöéìç éëä éàdxht `dc

:xac zexr da `vnpy xg` ezian `vzy oipr lka xg` yi`l diixye `pngx

.ìòáì äéúéà åìéà'it` zezixk xtq dl azke aizk `d hb `la `ixzyn in

zixk xac zexr da `vnlra mewna maic dvilg 'ira inp `zyd `ira ze

:i`w.éøîàã úéà'yxbl dlral dev 'ek xn` `pngx lirl sqei ax ipy ikdc

`zepf lirl xn`ck dizial 'ixzqiz `lc ikid ik xac zexr da `vnyk ezian

:`nyneyl `ixw ik `ziaa
éî

àäzekn 'qn yixc `pyil `kd hwp `l i`n` iaxl dniz .`iyw `tebsc)

(.adil iran oinnef miyrp micrd oi` cvik oinnef miyrp micrd cvik
dil iran dl `pwn oi` cvik dl `pwn cvik ikd xninl dil ded inp `kd
`pwn oi` cvik ipzinl dil ded uexizd itl elit` `kd la` xity uxzn mzde

meyn `kd jixt `l ikdlc d`xpe dl
eyexit `yixc ixacz l` xninl ivnc
xity iz`e xenb iepiw epiidc dxizq
icin `iyw `le dl `pwn cvikc `pyil
yexit `nl` `kd t"de `tiql `yix `l`
cvik ipzwcn `ed dxizq xeaicc 'ipznc
`nw wxta opzck `ed iwp oeyle `pwn

zeaezkc(.bi sc)yxtne zxacn de`x
iywiz k"` dxzqp zxacn i`n 'nba
dzial zxzen oiicr dxaic ipzwc `tiq
dxizq oizipznc xeaicc yexit i`e
itle `ed ynn xeaic `l` zxzen i`n`
xeaicc ivexzl irac rnyn inlyexid
ikde iwp oeyl hwpc `l` dxizq `yixc
m` `d enr xaczy xac seq mzd `zi`
melk dzxizq oi` dxac `le enr dxzqp
'it` jl xnin `z` dxeac dinza yexit
zxzen oiicr dxzqp `le enr dxac
xeaic 'it 'ipzn `ed iwp oeyl dzial
ol zi` `tiqc edin iwp oeyl `yixc

:ynn xeaic jgxk lr xninl
øçàìwxtn zeywdl oi` .mail `le

miqkp dl eltpy dy`dzeaezk)

(.`t scjixtc mai zxneyc oizrnya
ilhz xg`l i`ypzykl opira `de mzd
enk mai iy` ax xn` ikil aezky dn
diiey c"a i`pz oeyl oiprlc inc xg`
llka g`d oi` `xwc xg`a la` xg`k

oiyicwn oi` wxta rnyn inp ikdeoikxr)

(:dk scyi`l dcyd z` xkn m` ipzwc
xg`l `l` epi` e` oal `le xg`l xg`
xen` g` ixd yi` xne` `edyk g`l `le
oal `le xg`l xg`l miiwn ip` dn `d
ikd e`l `d yi` aizkc `nrh rnync
`ac mai iab y"ke xg` llka g` ied `l
ikde `ed xg` e`lc eig` i`eyp gkn

p opixn`oiyeciwc w"ta in(:bi sc)xn`
dpgwi xg` yi`e dnglna zeni ot `xw
ici` axc dixa `yiy ax dl siwzn
`l maic ipyne mai xg` o`n `ni`
xne`d wxtn `iyw la` xg` ixwn

(:fq sc oiyecw)xne`d wxta `kdn ol `wtpc
xni` dy` zeg`a oiyecw iqtz `lc
`inxc meyn mail `wec `xw jixhvi`c

`kdc dywz cere olpn dy` zeg` izk`e oizrnya 'ixn`ck ineail dilr
opihrnne yi`n mai opiaxn oikxrae mai opihrnn xg` yi` aizkc b"r`

xne`d 'ta edpihrnn yi`n z"`e xg`n oa(my f"b)mai xg`lne miaexw
:dia zyxc i`n dpgwi xg` yi`e seq seq

øçàìaizk micr i"r i`ce dheqa `xw i`d `de `iyw i` .mail `le
oihib zkqn seqa oennn xac xac opitlic(.v sc)xn` i`ce dheqe

zenaic w"ta(:`i sc)zeixrk d`neh da aizkc meyn dvilg `la dxehtc
ol `wtpc oeik dxizq meyn z`veil `l` azkinl jixhvi` `l xg`lc uixz

:da aizkc d`nehn zi`ce dheq
åìéàlran hb erac qixq zy`e da xikdc `kid zipelii`e zi`ce dheq `de l"f ikcxn xa mdxa` 'x mya iax dywd .hb `ira `l in lral dizi`

zxifbc dxenb dexrk `id ixd mzq [da aizk] d`nehc oeik `kdl `inc `l zi`ce dheq uxzl yie dvilg `la main zexeht d"t`e dizi`c `kid
`l wtq dheq la` llk eda jixv `lc meai oicn zenaic w"ta herni` d"t`e dil exy lral dizi`c `kid zipelii`e qixq zy`e zexehtc `ed aezkd

:`ira dvilg la` mail el dxeq`c lra mewna `ed ixd eig` i`eyp gkn `ac oeik `xw ol rnynwe lrac `xeqi` iab `l` herni`
àìã:xezql `le zepal dpai `l xy` xn` `pngxe yxite eixac mirhd l`ppg epiax .ineai inp maiizz zxn` z`e dizial dixzqil

in

äåáâ ïåùì àìà úàù ïéàå úçôñìå úàùìå áãåîòäóã

úåòáâä [ìë] ìòå íéîøä íéøää [ìë] ìòå 'àðù
øîàðù äìéôè àìà úçôñ ïéàå úåàùðä
íçì úô ìëàì úåðåäëä úçà ìà àð éðçôñ
íéìåãâ äîë äàøå àá éåì ïá òùåäé ø"à
úéáù äòùáù ä"á÷ä éðôì çåøä éëåîð
äìåò øëù äìåò áéø÷î íãà íéé÷ ùã÷îä
åúòãù éî ìáà åãéá äçðî øëù äçðî åãéá
ìë áéø÷ä åìéàë áåúëä åéìò äìòî äìôù
çåø íéäìà éçáæ øîàðù íìåë úåðáø÷ä
úñàîð åúìôú ïéàù àìà ãåò àìå äøáùð
äæáú àì íéäìà äëãðå øáùð áì øîàðù
äæä íìåòá åéúåçøåà íùä ìë ì"áéø øîàå
øîàðù ä"á÷ä ìù åúòåùéá äàåøå äëåæ
éø÷ú ìà íéäìà òùéá åðàøà êøã íùå
äì àð÷î ãöéë] :êøã íùå àìà íùå
éðôá äì øîà úøîà àéù÷ àôåâ àä :['åë
àîìà äæ éðåìô ùéà íò éøáãú ìà íéðù
ïééãò åîò äøáéã éðú øãäå àåä äøéúñ øåáã
äîåøúá ìåëàì úøúåîå äúéáì úøúåî
éëä ééáà øîà àåä íåìë àì øåáã àîìà
äøúñðå éøáãú ìà äøáãå éøáãú ìà øîà÷
ïééãò åîò äøáãå éøúñú ìà (íåìë àìå)
äîåøúá ìåëàì úøúåîå äúéáì úøúåî
äàîåè éãë äúäùå øúñä úéáì åîò äñðëð
:äîåøúá ìåëàì äøåñàå äúéáì äøåñà
éîåáé éîð íáééúú éàîà :úöìåç úî íàå
åúéáî äàöéå àø÷ øîà óñåé áø øîà
àìå øçà ùéàì øçà ùéàì äúéäå äëìäå
àì éîð äöéìç äúòî àìà ééáà ì"à íáéì
àéòá àì éî ìòáì äéúéà åìéà ì"à éòáéú
éøîàã úéàå äöéìç éòáéú éîð àúùä èâ
åúéáî äàöéå øîà àðîçø óñåé áø øîà
äéøúñéì àìã øçà ùéàì äúéäå äëìäå
éîåáé éîð íáééúú úøîà úàå äéúéáì
àì øçàì äúòî àìà ééáà äéì øîà
äéì øîà äéúéáì äéøúñéú àìã àùðéú

óã
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"úçtñìå úàNìå,miyxece "àlà úàN ïéàånì,dBáb ïBLenk §©¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
øîàpL"úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòåixd ," ¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨

.zennexzde ze`ypzd ly oeyl `ed 'z`y'yàlà úçtñ ïéàå§¥©©©¤¨
oeylnäìéôèenk ,øîàpL"úçà ìà àð éðçôñzexnynnúBpäkä §¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©©§ª

íçì út ìëàìyie ,gtqpe lthpd xac oeyln `ed 'zgtq'y ixd ," ¤¡Ÿ©¨¤
`l` aeyg didi `ly eteq mixg` lr `ypznd lky o`kn cenll

.mixg`l lthp

çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa éåì ïa òLBäé éaø øîà- ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©
mieprde miltydLc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨

íãà ,íéi÷yáéø÷îäìBò,øëNoaxw zaxwd ly,Bãéa äìBòoke ©¨¨¨©§¦¨§©¨§¨
aixwndøëN äçðîoaxw zaxwd ly,Bãéa äçðîj`xky mdl oi` ¦§¨§©¦§¨§¨

.lreta eaixwdy dnn xzeiäìôL BzòcL éî ìáà,åéìò äìòî £¨¦¤©§§¥¨©£¤¨¨
áéø÷ä eléàk áeúkäz`ílek úBðaøwä ìk,øîàpL"íéäìà éçáæ ©¨§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¦

äøaLð çeø.migaf daxd rnyn 'igaf'y meyn yxcpe ,"ãBò àìå ©¦§¨¨§Ÿ
Búléôz ïéàL àlàdlty ezrcy in lyúñàîð,'d iptløîàpL ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤¤¤¡©

"äkãðå øaLð áì,äfáú àì íéäìà.ezlitzl efeai `ly - "øîàå ¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤§¨©
¯ äfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk éåì ïa òLBäé éaøz` aygny ©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
,dniiwi m` dxky cbpk deevn ly cqtd ,eiyrnäàBøå äëBæ¤§¤

àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa,øîàpL"òLéa eðàøà Cøã íNå ¦¨¤©¨¨¤¤¡©§¨¤¤©§¤§¥©
íéäìà,"éø÷z ìà'íNå'Cøc íLå àlà.eikxc z` aygny , ¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨§¨¤¤

.dpyna epipyeë dì àp÷î ãöék]ixacz l` mipy ipta dl xn` [' ¥©§©¥¨
,`xnbd dywn .'eke zxzen `id oiicr enr dxace ipelt yi` mràä̈

¯ àéL÷ àôebdligza ,mixzeq dpynd ixac sebzøîàxn` - ¨©§¨¨§©§
y epiid iepiwy `pzddì øîàdlraLéà íò éøaãz ìà íéðL éðôa ¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦

äæ éðBìt,àîìàdny rnyn ,iepiw oeyl `ed jky xn`y dnn - §¦¤©§¨
' dilr xq`y `pzd xn`y¯ àeä äøéúñ ,'øeac`l dilr deeivy ¦§¦¨

.xeaic cegil `xwe diwp oeyla xaic `pzdy `l` ,ipelt mr cgizdl

eli`e¯ éðz øãäåieeiv lr dy`d dxar m`y xn`e `pzd jiynd ©£©¨¥
e dfBnò äøaéc,ipelt eze` mr -úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò ¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨¤¤

äîeøúa ìBëàì,dheq oick zxq`p dpi`y -¯ àîìàrnyn ¤¡¦§¨©§¨
zxq`p dpi` recn ok m`y ,cegi epi` `pzd eilr xaicy 'xeaic'y

i`ce `l` ,dxzqpe dl `piw ixde dheq oick¯ àeä íeìk àì 'øeac'¦Ÿ§
dcgizd `l ixdy zxq`p dpi` okle ,xeaic oeyln eheytk yxtzny

xn` jyndae cegil oeekzde 'xeaic' `pzd xn` dligzy `vnp .enr

,`xnbd zvxzn .eheytk xeaicl oeekzde 'xeaic'éëä éiaà øîà̈©©©¥¨¦
øîà÷dl xn` m` ,éøaãz ìàipelt mräøaãådl xn`y e` ,enr ¨¨©©§©§¦§¦§¨

äøzñðå éøaãz ìà,enr dcgiizd -(íeìk àìå)dl xn` m` oke , ©§©§¦§¦§§¨§Ÿ§
éøúqz ìàipelt mrBnò äøaãå,enr dcgizd `l j` `nlra xeaic ©¦¨§¦§¦§¨¦

`l` dheq zaygp dpi`dúéáì úøzeî ïééãò,dlra mr ynyl - £©¦¤¤§¥¨
¯ äîeøúa ìBëàì úøzeîel` dl xn` m` la` .odk dlra m` ¤¤¤¡¦§¨

e eieeiv lr dxar m`e ,iepiw df ixd ,ixzqzøúqä úéáì Bnò äñðëð¦§§¨¦§¥©¥¤
äúäLåenr myäàîeè éãky dpice ,dheq zaygp ,dúéáì äøeñà §¨£¨§¥§¨£¨§¥¨

.äîeøúa ìBëàì äøeñàå©£¨¤¡¦§¨
,dpyna epipyúî íàådheqd ,mipa el oi`e dheqd ly dlra §¦¥

úöìBç,`xnbd zl`ey .znaiizn `le eig`léànàwx dleki ¤¤©©
,uelgl¯ éîeaé énð íaééúz,`xnbd zvxzn .znaiizn dpi` recn ¦§©¥©¦©¥

óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
,xac zeexr da `vny iptn dlraäúéäå äëìäå Búéaî äàöéå"§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

øçà Léàìda `vnpy dy`y ,'xg` yi`' ly xeziidn miyxece ," §¦©¥
wx `ypdl dleki dexr xac,øçà Léàìj`íáiì àìådywn . §¦©¥§Ÿ©¨¨

,`xnbd¯ äzòî àlà ,éiaà déì øîàyi`l jlzy dxezd dxn`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,xg`éòaéz àì énð äöéìçda `vnpy inl dxezd dxizd ixdy £¦¨©¦Ÿ¦¨¥

,`xnbd zvxzn .xg`l `ypdl deexr xacdéì øîàdpi` sqei ax ¨©¥
mb ixdy ,dvilg `la zxzen¯ ìòáì déúéà eléàdid dlra m` ¦¦¥§©©

,miigaèb àéòa àì éî`ypdl ick hb dkixv dziid `l m`d - ¦Ÿ¨£¨¥
,xg`lzLäénð à,enewna cner eig`e znyäöéìç éòaéz`id - ©§¨©¦¦¨¥£¦¨

.`ypdl weyl zxzen zeidl ick dvilg dkixv

¯ óñBé áø øîà éøîàc úéàådf oic cnl sqei axy mixne` yi §¦§¨§¦¨©©¥
,xg` ote`a ,znaizn dpi` dheqyøîà àðîçøinl dzeiv dxezd - ©£¨¨¨©

" dexr xac ezy`a `vnyøçà Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå" §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
dpyxbiy xnelk -ickdéúéáì déøzñéì àìcz` aixgz `ly - §Ÿ¦§§¥§¥¥

,eziaéîeaé énð íaééúz zøîà zàådeevny xnel oi`y i`ce - §©§¨§©§¦§©¥©¦©¥
,`xnbd zl`ey .ezia z` aixgzy mexble dnaiil eig`ldéì øîà̈©¥

éiaàsqei axlàNpéz àì øçàì äzòî àlàdze`l xeq` didi - ©©¥¤¨¥©¨§©¥Ÿ¦¨¥
ick ,xg`l mb `ypidl dzpify dy`déúéáì déøzñéz àìceli`e , §Ÿ¦§§¥§¥¥

.'xg` yi`l dziide' dxn` dxezddéì øîà,iia`l sqei ax ¨©¥
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énðaey dazke dxfg -'d`pw gex eilr xar e`.'BzLà úà àð÷å ©¦§¦¥¤¦§
ok letkl dxezd jxceìàòîLé éaø éác àðúãëì,éaø éác àðúc §¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦

úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk ìàòîLé,aeyìéáLa àlà úéðLéð àì ¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦
¯ da LcçúpL øácdxezd jxcy iptn ,ef zelitkn miyxec `l ¨¨¤¦§©¥¨

iax xaeq jkle .my ycgzny yecigd liaya oiiprd lk lr xefgl

'ezy`l `pwe' weqtd lr dxezd dxfgy dnn yexcl oi`y l`rnyi

'd`nhp `l `ide' aezkl dxezd dkixv dziid ixdy ,ze`pwl aiigy

.iepiwd oipr lr mb aey dxfg okle ,x`azdy itk

.opaxe l`rnyi iax ly diipyd mzwelgn z` `xnbd zx`an

"ànhé dì"úeLø,eiaexwl `nhidl odkl xzen -éaø éøác ¨¦©¨§¦§¥©¦
ìàòîLé,äáBç øîBà àáé÷ò éaø.eiaexwl `nhidl eilr devn - ¦§¨¥©¦£¦¨¥¨

,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàîdyr zeevn lkay ©©£¨§©¦¦§¨¥
,daiyne .zeyx `l` df oi`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay

`l` ,`nhidl eilr daegy weqtdn cenll oi`yáéúëc éãéià- ©§¥¦§¦

" aezky xg`nàì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða íéðäkä ìà øîà¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨§©§£¥¤§¤¤Ÿ

åéîòa àîèé,miznl `nhidl mipdkd lr dxezd dxq`y - " ¦©¨§©¨
ì àëéøèöéàázëéî'ànhé dì','`nhi dl' aezkl dxezd dkxved - ¦§§¦¨§¦§©¨¦©¨

.daeg ef oi` j` ,eiaexw lkle ezeg`l `nhidl odkl xzeny epcnll

,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøådf weqt ixd ,`nhidl aiigy el oiipn §©¦£¦¨
.`nhidl eilr daegy oipne xaca xeqi` oi`y epcnll jxved

" weqtdn cnlp df xacy `aiwr iax xaeq ,daiyneì íà ékîBøàL" ¦¦¦¦§¥
à÷ôð' ,jky oeike ,ànhé dì'él änìdazke dxezd dxfg dn myl - ©§¨¨¦©¨¨¨¦

,'`nhi dl'äáBçìzl`ey .eiaexwl `nhidl eilr devny epcnll - §¨
ok m` ,`xnbdìàòîLé éaøåyxec dn `nhdl aeig oi`y xaeqy §©¦¦§¨¥

m` ik' weqtdn xaca xeqi` oi`y epcnl ixdy ,'`nhi dl' weqtdn

' yxec ,daiyne .'ex`ylànhéî dì'äéøáéàì ànhéî ïéàåxeq`y - ¨¦©¥§¥¦©¥§¥¨¤¨
.mteb lkl wx `l` ,eiaexw ly mixa`l `nhdl odkl
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dlelr ef dy`y oeiky ,meai iabl `l` zkiiy dpi` ef `xaq

`id `linnee ,dnail dxezd deevzy xazqn `l ziad z` aixgdl

dze` xeq`l `xaq ef oi` j` .g` zy` xeqi`a maid lr dxeq`

y meyn ,xg`l `ypidldéçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éîike - ¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥
.dp`yi dvxi m` ,dze` `yil xg`d z` migixkn ep`

óñBé áø øîà éøîàc àkéàå`la dheqd lra zn m`y oicd , §¦¨§¨§¦¨©©¥
ixdy ,`xaqn cnlp znaizn dpi` mipa¯ Bàø÷ áeúkä`yepy inl ©¨§¨

xac zexr oey`xd dlra da `vny dy`'øçà' ¯,xnelk ,ïéàL ©¥¤¥
ipyd lrad¯ ïBLàø ìL Bâeæ ïameyn ,el dnec epi`yäfL- ¤¤¦¤¤

oey`xd¯ äæå ,Búéaî äòLø àéöBäipyd eli`eCBúì äòLø ñéðëä ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨§
Búéa.'xg`' `xwp oey`xl dnec epi`y iptne ,íaéúz zøîà zàå ¥§©§¨§©§¦§©¥

éîeaé énð'xg`' `xwie ,dnail maid z` zeevl jiiy oi`y i`ce , ©¦©¥
,`xnbd zl`ey .ezia jezl dryx qipkny meynéiaà déì øîàaxl ¨©¥©©¥

sqeiäzòî àlà ,da `vny dy` dze` dkld m` mb ,jixacl - ¤¨¥©¨
e dyxibe xac zexr dlraúîe ,øçàì úàOðxg`dàì ,íéða àìa ¦¥§©¥¥§Ÿ¨¦Ÿ

íaéúzmeyn ,xg`d ly eig`lBàø÷ áeúkäcdy` `yi m` - ¦§©¥§©¨§¨
' ef dryx'øçàly oeik ,meai oic yi df ote`a ,`xnbd zvxzn .déab ©¥©¥

¯ éàäcipyd lrad ly g`d iablàîéé÷ äåä áBè íLa àäéîmeyn §©¦¨§¥£¨©§¨
diyrnn da dxfgy xnel yie ,eiptl didy lrad zgz dzpif `ly

.'xg`' `xwi `l dnaii m`e ,mirxd

øîà àáøznaizn dpi` mipa `la dheqd lra zn m`y oicd ¨¨¨©
n cnlpøîBçå ì÷y ,äøñàð íàdheq dzyrpy zngndì øzeîa- ©¨¤¦¤¤§¨§¨¨

ok m` ,el zxzen dziidy dlraldì øeñàadzidy eig`l - §¨¨
,dlra iiga eilr dxeq`ïkL ìk àìzngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥

zl`ey .znaiizn dheqd oi` okle ,eig` zgz dheq dzyrpy

,`xnbdéiaà déì øîà`axl¯ äzòî àlàzeidl jixv ,jixacl ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a oicdLcéwL ìBãb ïäkäðîìàä úà,el dxeq`yúîe,mipa ila Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥

èBéãä ïäk çà Bì Léåy ,dpnl`a xzenyíaéúz àì.heicd odkl §¥¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥
,df oirk xnege lw xnel yiy meynäøñàð íàd`eyp dzidyk ¦¤¤§¨

dì øzeîaok m` ,lecbd odkd dlral -dì øeñàadzidy eig`l - §¨¨§¨¨
dlra iiga eilr dxeq`ïkL ìk àìdgec .el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥

dlral zxzen dzid dheqdy ,dheql dnec df oecip oi` ,`xnbd

dpnl`d ike ,lecb odkl dpnl`a j` ,dheq dzyrpy zngn dxq`pe

äøñàð,eilr¯ àîéé÷å àøéñà àäel zxzen dzid `l mlern.oke ¤¤§¨¨£¦¨§©§¨
a dxq`py zxn`y dndì øzeîlecb odkd ixd ,àeä dì øeñàokle , ¨¨¨¨

.xnege lwd dfa jiiy `làlàjkjixv jixacl ,`axl iia` dywd ¤¨
a oicd zeidläñðàpL ïäk úLà,dlra lr dfa dxq`peúîedlra ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨¥

,mipa ila¯ ììç çà Bì Léå,dpedkl dleqty dy` `yil el xzeny §¥¨¨¨
yíaéúz àì,xnege lw eze` z` xnel yiy meyn ,llgd g`líà Ÿ¦§©¥¦

äøñàðdqp`py zngndì øzeîam` ,el xzen dzidy dlral - ¤¤§¨§¨¨
okdì øeñàa,dlra iiga el dxeq` dzidy eig`l -ïkL ìk àì §¨¨Ÿ¨¤¥

mb ,`xnbd dgec .eig` zgz dqp`py zngn el maizdl xq`izy

dzid m` mbe ,g`a mb bdep dheq xeqi`y ,dheql dnec epi` df oecip

`ed oicd ,df oecipa j` .eilr zxq`p dzid eizgz dheq ziyrp

y¯ éøL àøLéî ìàøNéa ñðBàdqp`py xyk odk zy` wxy ,xnelk ¤§¦§¨¥¦§¨¨¥
,zxzen dqp`py llg odk zy` oke l`xyi zy` j` ,dlral zxq`p

àøeqéà àkéì (àäéî) éàäc éaâåeizgz zqp`p dziid m`y oeeike - §©¥§©¦¨¥¨¦¨
zxq`p dzid `l.eig` zgz dqp`py zngn el maizdl zxq`p `l ,

äðùî.elàåe mipdkl ze`eypy zeheqd miypd mdúBøeñà §¥£

äîeøúa ìBëàlîmlerl,mind ici lr owceal ozip `ly meyn ¦¤¡¦§¨
.mixndEì éðà äàîè úøîBàä,eizgz dzpify dy`d dceny - ¨¤¤§¥¨£¦§

íéãò eàaLådilr micirnyäàîè àéäLdzpify -éðéà úøîBàäå , §¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦
äúBL,wcaidle mind z` zezyl dvex dpi`y -Bðéà dìòaLå ¨§¤©£¨¥

dúB÷Läì äöBø.mind z`äéìò àa dìòaLåeidykCøca,dwceal ¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤
.dzpif m` dze` miwcea mind oi` xeqi`a dilr `ay oeiky

àøîâ.¯ àúléî àä ,íøîò áø øîàoldly oicdáø ïì øîà ¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
úLL,¯ ïéúéðúnî ïéðééò ïì øäðàå`iady jka epiipr z` xi`de ¥¤§¤§©¨©§¦¦©§¦¦

.epzpynn eixacl di`xíiä úðéãîa íéãò dì LiL äèBñmirceiy ¨¤¥¨¥¦¦§¦©©¨
lr micirn `l micr mze` m` s` ,dlra dl `piwy in mr dzpify

,jk¯ dúBà ïé÷ãBa íénä ïéàm` wecal dliren mind zizy oi` ¥©©¦§¦¨
,zyy ax x`an .dzpifàîòè éàîdliren mind zizy oi`y ©©£¨

meyn ,dwcealàø÷ øîàc"da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå," §¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥¥¨
xnelk ,'da oi` cre' m` `wecy ,miyxeceda òãéc àkéìcoi`y - §¥¨§¨©¨

`iade" dyxtd dxn`p df ote`a ,dzpify mirceiy micr mewn meya

.mixnd mind ici lr zwcapye ,"ebe odkd l` ezy` z` yi`d

¯ àä é÷etàì,dzpify micr yiy dfk dxwn hrnlòãéc àkéà àäc §©¥¨§¨¦¨§¨©
¯ da.dzpify rceiy in yi ixdy¯ ïéúéðúnî ïéðééò ïì øäðàå`iade ¨§©§©¨©§¦¦©§¦¦

,epzpynn epicl di`x zyy axäàîè àéäL íéãò dì eàaLå éðz÷c§¨¨¥§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
,xxal yi dpde .mlerl dnexz lek`l dxeq`¯ úîéà íéãò eúàc§¨¥¦¥©

,dzpify ecirde micrd e`a izn¯ éúLúc énwî àîéð éàxn`p m` ¦¥¨¦©¥§¦§¥
xnel dpynd dkxved recn ,mind z` dheqd dzzyy iptl e`ay

ixdy ,llk yecig dfa oi` ,dnexza zlke` dpi`yàéä äðBæxake , ¨¦
,dnexza lek`l dxeq` dzpify dy`d dzced m`y dpynd dxn`

.micr e`a m` oky lkeàlàmicrd e`ay xnel jixv gxkdaøúáì ¤¨§¨©
éàúLcdpynd dycige ,mixnd mind z` dzzy xaky ixg` - ¦§©

micrd mipn`p ,mind ziizy ici lr xac dl rxi` `ly it lr s`y

,dpyndn dgkedd z` zyy ax x`an .dzpify xnelzøîà éà¦¨§©§
àîìLadzpify mirceiy micr yi m`ydúBà ïé÷ãBa íénä ïéà, ¦§¨¨¥©©¦§¦¨
¯ øétLdi`x ef oi` xac dl rxi` `le dzzyy s`y xacd oaen ©¦

miliren mind oi` ,dzpify erciy micr eidy oeiky ,dzpif `ly

.dwcealzøîà éà àlàdydúBà ïé÷ãBa íéîmicr yiy ote`a mb ¤¨¦¨§©§©¦§¦¨
,dzpif `ly gkede dzzyy oeik ,ok m` ,dzpify mirceiyélbéz¦©¥

eäðéð éøwL éãäñc òøôîì àúléîmicirny micrdy xxazi - ¦§¨§©§¥©§©£¥©¨¥¦§
ote`ay ,gken `l` .dnexza zxq`p recne ,xwy icr md dzpify

.dze` miwcea mind oi` - dzpify mirceiy micr yiy

,zyy ax zii`x z` `xnbd dgecóñBé áø déì øîà,íìBòì ¨©¥©¥§¨
Cì àîéàd dzpify mirceiy micr yi m` mby xnel ozip -íéî ¥¨¨©¦

dúBà ïé÷ãBa,¯ àäåxak m` elit` dzpify micrl mipin`ny dne §¦¨§¨
y meyn `ed ,xac dl rxi` `le dzzydì äìBz úeëæ øeîéàokzi - ¥§¨¨

,xac dl rxi` `ly dl dcnr dciay miaeh miyrn zekfy

.xwy icr mde dzpif `ly dgked jkn oi`e ,oldlcke

,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîagikedl yi m` ,sqei axe zyy ax §©¨¦§§¥
mirceiy micr yiy ote`a dy`d z` miwcea mind oi`y epzpynn

ewlgp ,daiyne .e`l e` dzpifyéaøc äðåeðúîa,øîBà éaø ïðúc §¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥
¯ íéønä íéna äìBz úeëæly zekf dl yiy `l` dzpify dheq §¨©©¦©¨¦

dkxie zgtpzn dpha didz `ly oiprl zekfd dliren ,miaeh miyrn

zekf dl yiy s` j` ,mind z` dzeyy drya zltepúãìBé dðéàå§¥¨¤¤
¯ úçaLî dðéàå,zwfgzne d`ixan dpi`e cer zclei dpi`àlà §¥¨©§©©¤¨

המשך בעמוד צ 

ה ָיִמים ָלעֹוֶמר ָ ּשׁ שבת קודש - ַהּיֹום ׁשִ

`pwnd` cenr e sc oey`x wxtdheq

.äéìò ïðéîø à÷ éîmeai zevn dil opixn` mail eli`c digxk lra daqpinl

`xw opireny` `linne dil xninl xeq` `da la` dvilg zevnl zncew

:devn mewna `ly g` zy`k `iede meai da jiiy `lc dnail xeq`cáåúëä
.øçà åàø÷:digxk lra dilr inxze maizz zxn` z`e d`yepy inlúàùéð

.øçàìzexr da `vny oey`x dyxby

inp `zydc maizz `l 'ek zqipe xac

m` oey`x ly ebef oa [df] oi`e `ed xg`

:meai zevna dilr dfl zinxwe dp`yi

.éàäã äéáâ:df ly eig` xg`áåè íùá
.àîéé÷ äåäoi`e da dxcd xninl `ki`e

e` zepnl` jezn d`yepd `l` xg` iexw

:eizgz dlwlwy in lr oiyexibàáø
.øîàznaiizn `le oizipzn ipzwc i`d

dl xzena ef dxizqa zxq`p m`c e"w

eiykr elwlwzpe dl xzen didy dlraa

:eilr xq`il oi`eyipd.äì øåñàáepiidc

lk `l dlra iiga dl xeq` `edy dnai

`ly oey`xd i`eyp exq`py oky

:oi`eyipd oze` gkn maiizdlúà ùã÷ù
.äðîìàä:eilr dxeq` `idy.íáéúú àì

yxtn onwle 'ek dxq`p m` df e"w gkn

did xeq` `ld dl xzen i`ne dxq`p i`n

:ezligzn.àìàodk zy` jixt ikd

dxeq` odk zy`c eilr dxq`pe dqp`py

zxzen l`xyi zy` la` qpe`a elit`

aizkc(d xacna)`d dytzp `l `ide

`herin `ide aizkcne zxzen dytzp

dytzp elit`y zxg` yic rnyne `ed

:dxeq`.åéçà åì ùéållg `ede eia`n

on llgzpe dyexbd on eia`l clepy

dpedkl zeleqtd miypa xzene dpedkd

`le zeleqt oi`yepd mipdka aizkck

erxf llgi(`k `xwie):llg erxf `nl`àì
.íáéúúef dliraa dxq`p m` df e"wn

dl xeq`d dnaia dl xzen didy dlral

i`eyip eilr exq`py y"k `l dry dze`a

:oi`eyp gkn dnail `ly eig`àëéì
.àøåñéàdf oi`e xenb xzid `ed elv`e

oiey maide lrady oevxa dzpifa la` e"w

ixdy e"w ied eizgz dzid m` df xeqi`a

zwwfp `id mipey`xd oi`eyip zngn

:mail e"w dlwlwzp lrad lr m`e meail

'éðúî.äîåøúá ìåëàì:odk `ed m`

.êøãá äéìò àá äìòáùåmind oi` aeyc

onwlck dze` oiwcea(.gk sc)yi`d dwpe

dilr `a `ly dwepn yi`dy onfa oern

`idd dy`d f` eilr dxq`py xg`n

oi` oern dwepn yi`d oi` dper z` `yz

:ezy` z` oiwcea mind'îâïì øäðàå
.ïéðééò:oizipznn eixacl di`x epl `iad

e`xy .mid zpicna micr dl yiy dheq

:dfn d`nhpy.äá ïéà ãòåopiyxcc b"r`

ezy` z` yi`d `iade xn`c `ed da oi` cre ikd inp dil opiyxce eheyt icin `vei `xwn oi` cer dzyz `ly zi`ce dheqle dheqa on`p cg` crl lirl

:dze` oiwcea mind oi` cr da yi `d dyxtd lke.ïéðééòì åäðéøäðàåepiptl cg` cr da yiy zi`ce dheql dipiyxc `dc jk lk `ed di`x e`l `xwc meyn

:dzyz `ly cnlle.àéä äðåæ:ip` d`nh zxne`d dil `pz `dc dnexza dxeq`c `hiyte.éàúùã øúáì àìàixwyk edl opiwfgn `lc opireny`l jixhvi`e

:mind dewca `l xy` lr.øéôù:`in dl iwca `l da irci eedc meync ixwyk edl 'iwfgn `l ikd meyne.äì àéìú úåëæonwl xn`c(.k sc)mina dlez zekf

:mixnd.éâìôéî÷å:sqei axe zyy ax.äðååðúîáonwl xn`wc(:ak sc):zekf dl dlzy dy` iab.äìåú úåëæmlerl zclei dpi` la` cin dpha davi `ly

:zgayn dpi`e.úëìåäå äðååðúî àìà:zklede zygkn.äúéî äúåàá:jxi letpe dpha ieav.øáñ úùù áødzn `idy seqy `l` iaxc dilr opax ibilt `l

meyn llk wcail die`x dpi`y `l` zekf dl dlz `l dpeepzp `le li`ed efe `id dpeepn dl dlez zekfy in lkc belti` `l dpeepzna la` cegl dzin dze`a

:micr.øáñ óñåé áøådpeepzn `ied `l ixaqwc dl dlez zekf onwl xen`c `id opax ipn `d dpeepzp `lc meyn i`e dl dlez zekf `l` `id wcail die`x

:llk.íéùðä éðôá íéîää úà äçãî:mind lr yecwd my dgni `le d`nh `idy zecedl mdn ze`xi edi `ly.àúéà éàå`zyd dwcain `l micr dl yic

:'ek ezyy zexedhd lr frl `ki` inp ef ici lr inp.àéìú àì úåëæãî:elz `l inp micr zexedhd lr frll `ed yiigc `nrh i`d meyn.úåôøùð ïäéúåçðîù
:oilegl `vile zectl `le axwil zeie`x opi`y oycd zia lr dhnl zetxyp mixery gnw dti`d zixiyr dly ze`pw zegpn

úøîåàä

éîxn`c seqal jixtck jxtinl ivn ded `kd .digxk lra dilr opinx `w
:dizial dixzqp `lc maiizz `l mipa `la zne xg`l z`yp dzrn `l`

úùàzexzen yi wxta dl ipz `l i`n` z"`e .dqp`py odk(.ct sc zenai)iab
iaiign efe oie`l iaiig dil ipz `d xnel yi odinail zexzene odilral zexeq`

eznai lr `ad wxta xn`ck oie`lsc my)

(:ep'ebe d`nhed xy` ixg` llka eid lkd
la` `kc revtn jixtc mzd uxzn ikde
l`xyi `kd jixt `l i`n` denzl yi
g` el yie `kc revt dyrpe dxyk `ypy
:ivexzl dil ied i`n 'ipznl incc xyk

úøîåàä`iyw i` .jl ip` d`nh
mixcp 'qn idlya(:v sc)

d`nh zxne`a zyy axe dax ibiltc
dnexza zlke` xne` zyy axc jl ip`
'xizqe iepiw xg` ixiin `kdc uixz 'eke
ikde dcen zyy ax elit` xacl milbxc

:inlyexia dl yxtn
åàáùå.d`nhpy exn`e micr dl

hwp `wec i` iaxl `wtqn
onidn `l cg` cr la` mipy micr
xg`l ixiinc `xnba dil opinwenc
dpin`d dzzyy mcew `wecc dzzyy
`xnba xn`c zyy axe cg` crl dxez
oi`c mid zpicna micr dl yiy dheq
`le hwp micr `wec dze` oiwcea mind
crl dxez dpin`dc oeik `nlic e` '` cr
oia welig `kil dxizqe iepiw xg` cg`
crl d"dc `xazqn edin mipyl cg`
xn`y in wxta xn`c `lerck cg`

[`pwy](:`l sc onwl)dpin`dy mewn lk
:mipy o`k ixd cg` cr dxez

íàdz` dgcn dlez zekf xne` dz`
xn`c zyy axl z"`e .mind z`
`kid` k"` dpeepzn opaxl oia iaxl oia
e`xi `lde dz` dgcn xn`c y"x i`w
lr rx my `ivedl elkei j`ide zpeepznc

zexedhdxnel yi epeepzi `lyk ezyy
`di `le xeqii meyn zecnerd miypd
dpeepzp dxfra zcneryk xzl`l xkip
lwlwy mdl cibi lreade[c] rx my e`ivei
`l inp i` zpeepzn efy irci `le dnr
`l `id oke mixnd mina deepeep elzi

:xg` ilega `l` mixnd mina dlzz
ik

à ãåîò å óãéøîàã àëéàå äéçøë ìòá äéìò äì ïðéîø à÷ éî
åâåæ ïá [äæ] ïéàù øçà åàø÷ áåúëä óñåé áø øîà
ñéðëä äæå åúéáî äòùø àéöåä äæù ïåùàø ìù
éîåáé éîð íáéúú úøîà úàå åúéá êåúì äòùø
àìá úîå øçàì úàùð äúòî àìà ééáà äéì øîà
éàäã äéáâ øçà åàø÷ áåúëäã íáéúú àì íéðá
íà å"÷ øîà àáø àîéé÷ äåä áåè íùá àäéî
äéì øîà ïëù ìë àì äì øåñàá äì øúåîá äøñàð
ùéå úîå äðîìàä úà ùãé÷ù â"ë äúòî àìà ééáà
øúåîá äøñàð íà íáéúú àì èåéãä ïäë çà åì
àøéñà àä äøñàð ïëù ìë àì äì øåñàá äì
ïäë úùà àìà àåä äì øåñà äì øúåî àîéé÷å
íà íáéúú àì ììç çà åì ùéå úîå äñðàðù
ñðåà ïëù ìë àì äì øåñàá äì øúåîá äøñàð
àëéì (àäéî) éàäã éáâå éøù àøùéî ìàøùéá

:àøåñéà'éðúîäîåøúá ìåëàìî úåøåñà åìàå
äàîè àéäù íéãò åàáùå êì éðà äàîè úøîåàä
äúå÷ùäì äöåø åðéà äìòáùå äúåù éðéà úøîåàäå

:êøãá äéìò àá äìòáùå'îâàä íøîò áø øîà
ïéúéðúîî ïéðééò ïì øäðàå úùù áø ïì øîà àúìéî
ïé÷ãåá íéîä ïéà íéä úðéãîá íéãò äì ùéù äèåñ
ãòå äàîèð àéäå äøúñðå àø÷ øîàã è"î äúåà
àëéà àäã àä é÷åôàì äá òãéã àëéìã äá ïéà
äì åàáùå éðú÷ã 'éðúîî ïéðééò ïì øäðàå äá òãéã
àîéð éà úîéà íéãò åúàã äàîè àéäù íéãò
éà éàúùã øúáì àìà àéä äðåæ éúùúã éî÷î
àìà øéôù äúåà ïé÷ãåá íéîä ïéà àîìùá úøîà
òøôîì àúìéî éìâéú äúåà ïé÷ãåá íéî úøîà éà
àîéà íìåòì óñåé áø äéì øîà åäðéð éø÷ù éãäñã
äì äìåú úåëæ øåîéà àäå äúåà ïé÷ãåá íéî êì
úåëæ øîåà éáø ïðúã éáøã äðååðúîá éâìôéî÷ éàîá
úçáùî äðéàå úãìåé äðéàå íéøîä íéîá äìåú
äúåàá äúî àéäù óåñì úëìåäå äðååðúî àìà
àéåä ïðáøì ïéáå éáøì ïéá øáñ úùù áø äúéî
ïðáøì äðååðúî àéåä éáøì øáñ óñåé áøå äðååðúî

íéøîä íéîá äìåú úåëæ ïéà øîåà ïåòîù 'ø éùà øá éîéù áø áéúî äðååðúî àéåä àì
íéùðä ìë éðôá íéîä úà äúà äçãî íéøîä íéîá äìåú úåëæ øîåà äúà íàå
äìúù àìà åéä úåàîè íéøîåà ïäå åúùù úåøåäèä ìò òø íù àéöåî äúàå úåúåùä
úåøåäèä ìò òø íù àéöåî äúà éîð íéä úðéãîá íéãò äì ùé àúéà íàå úåëæ ïäì

àîè íéøîåà ïäå åúùùúøîà÷ ïåòîù 'øì íéä úðéãîá íéãò ïäì ùéù àìà åéä úå
úåôøùð ïäéúåçðîù åìàå áø áéúî åìú àì éîð íéãò àéìú àì úåëæãî ïåòîù 'øì

úøîåàä



פג ה ָיִמים ָלעֹוֶמר ָ ּשׁ שבת קודש - ַהּיֹום ׁשִ

`pwnd` cenr e sc oey`x wxtdheq

.äéìò ïðéîø à÷ éîmeai zevn dil opixn` mail eli`c digxk lra daqpinl

`xw opireny` `linne dil xninl xeq` `da la` dvilg zevnl zncew

:devn mewna `ly g` zy`k `iede meai da jiiy `lc dnail xeq`cáåúëä
.øçà åàø÷:digxk lra dilr inxze maizz zxn` z`e d`yepy inlúàùéð

.øçàìzexr da `vny oey`x dyxby

inp `zydc maizz `l 'ek zqipe xac

m` oey`x ly ebef oa [df] oi`e `ed xg`

:meai zevna dilr dfl zinxwe dp`yi

.éàäã äéáâ:df ly eig` xg`áåè íùá
.àîéé÷ äåäoi`e da dxcd xninl `ki`e

e` zepnl` jezn d`yepd `l` xg` iexw

:eizgz dlwlwy in lr oiyexibàáø
.øîàznaiizn `le oizipzn ipzwc i`d

dl xzena ef dxizqa zxq`p m`c e"w

eiykr elwlwzpe dl xzen didy dlraa

:eilr xq`il oi`eyipd.äì øåñàáepiidc

lk `l dlra iiga dl xeq` `edy dnai

`ly oey`xd i`eyp exq`py oky

:oi`eyipd oze` gkn maiizdlúà ùã÷ù
.äðîìàä:eilr dxeq` `idy.íáéúú àì

yxtn onwle 'ek dxq`p m` df e"w gkn

did xeq` `ld dl xzen i`ne dxq`p i`n

:ezligzn.àìàodk zy` jixt ikd

dxeq` odk zy`c eilr dxq`pe dqp`py

zxzen l`xyi zy` la` qpe`a elit`

aizkc(d xacna)`d dytzp `l `ide

`herin `ide aizkcne zxzen dytzp

dytzp elit`y zxg` yic rnyne `ed

:dxeq`.åéçà åì ùéållg `ede eia`n

on llgzpe dyexbd on eia`l clepy

dpedkl zeleqtd miypa xzene dpedkd

`le zeleqt oi`yepd mipdka aizkck

erxf llgi(`k `xwie):llg erxf `nl`àì
.íáéúúef dliraa dxq`p m` df e"wn

dl xeq`d dnaia dl xzen didy dlral

i`eyip eilr exq`py y"k `l dry dze`a

:oi`eyp gkn dnail `ly eig`àëéì
.àøåñéàdf oi`e xenb xzid `ed elv`e

oiey maide lrady oevxa dzpifa la` e"w

ixdy e"w ied eizgz dzid m` df xeqi`a

zwwfp `id mipey`xd oi`eyip zngn

:mail e"w dlwlwzp lrad lr m`e meail

'éðúî.äîåøúá ìåëàì:odk `ed m`

.êøãá äéìò àá äìòáùåmind oi` aeyc

onwlck dze` oiwcea(.gk sc)yi`d dwpe

dilr `a `ly dwepn yi`dy onfa oern

`idd dy`d f` eilr dxq`py xg`n

oi` oern dwepn yi`d oi` dper z` `yz

:ezy` z` oiwcea mind'îâïì øäðàå
.ïéðééò:oizipznn eixacl di`x epl `iad

e`xy .mid zpicna micr dl yiy dheq

:dfn d`nhpy.äá ïéà ãòåopiyxcc b"r`

ezy` z` yi`d `iade xn`c `ed da oi` cre ikd inp dil opiyxce eheyt icin `vei `xwn oi` cer dzyz `ly zi`ce dheqle dheqa on`p cg` crl lirl

:dze` oiwcea mind oi` cr da yi `d dyxtd lke.ïéðééòì åäðéøäðàåepiptl cg` cr da yiy zi`ce dheql dipiyxc `dc jk lk `ed di`x e`l `xwc meyn

:dzyz `ly cnlle.àéä äðåæ:ip` d`nh zxne`d dil `pz `dc dnexza dxeq`c `hiyte.éàúùã øúáì àìàixwyk edl opiwfgn `lc opireny`l jixhvi`e

:mind dewca `l xy` lr.øéôù:`in dl iwca `l da irci eedc meync ixwyk edl 'iwfgn `l ikd meyne.äì àéìú úåëæonwl xn`c(.k sc)mina dlez zekf

:mixnd.éâìôéî÷å:sqei axe zyy ax.äðååðúîáonwl xn`wc(:ak sc):zekf dl dlzy dy` iab.äìåú úåëæmlerl zclei dpi` la` cin dpha davi `ly

:zgayn dpi`e.úëìåäå äðååðúî àìà:zklede zygkn.äúéî äúåàá:jxi letpe dpha ieav.øáñ úùù áødzn `idy seqy `l` iaxc dilr opax ibilt `l

meyn llk wcail die`x dpi`y `l` zekf dl dlz `l dpeepzp `le li`ed efe `id dpeepn dl dlez zekfy in lkc belti` `l dpeepzna la` cegl dzin dze`a

:micr.øáñ óñåé áøådpeepzn `ied `l ixaqwc dl dlez zekf onwl xen`c `id opax ipn `d dpeepzp `lc meyn i`e dl dlez zekf `l` `id wcail die`x

:llk.íéùðä éðôá íéîää úà äçãî:mind lr yecwd my dgni `le d`nh `idy zecedl mdn ze`xi edi `ly.àúéà éàå`zyd dwcain `l micr dl yic

:'ek ezyy zexedhd lr frl `ki` inp ef ici lr inp.àéìú àì úåëæãî:elz `l inp micr zexedhd lr frll `ed yiigc `nrh i`d meyn.úåôøùð ïäéúåçðîù
:oilegl `vile zectl `le axwil zeie`x opi`y oycd zia lr dhnl zetxyp mixery gnw dti`d zixiyr dly ze`pw zegpn

úøîåàä

éîxn`c seqal jixtck jxtinl ivn ded `kd .digxk lra dilr opinx `w
:dizial dixzqp `lc maiizz `l mipa `la zne xg`l z`yp dzrn `l`

úùàzexzen yi wxta dl ipz `l i`n` z"`e .dqp`py odk(.ct sc zenai)iab
iaiign efe oie`l iaiig dil ipz `d xnel yi odinail zexzene odilral zexeq`

eznai lr `ad wxta xn`ck oie`lsc my)

(:ep'ebe d`nhed xy` ixg` llka eid lkd
la` `kc revtn jixtc mzd uxzn ikde
l`xyi `kd jixt `l i`n` denzl yi
g` el yie `kc revt dyrpe dxyk `ypy
:ivexzl dil ied i`n 'ipznl incc xyk

úøîåàä`iyw i` .jl ip` d`nh
mixcp 'qn idlya(:v sc)

d`nh zxne`a zyy axe dax ibiltc
dnexza zlke` xne` zyy axc jl ip`
'xizqe iepiw xg` ixiin `kdc uixz 'eke
ikde dcen zyy ax elit` xacl milbxc

:inlyexia dl yxtn
åàáùå.d`nhpy exn`e micr dl

hwp `wec i` iaxl `wtqn
onidn `l cg` cr la` mipy micr
xg`l ixiinc `xnba dil opinwenc
dpin`d dzzyy mcew `wecc dzzyy
`xnba xn`c zyy axe cg` crl dxez
oi`c mid zpicna micr dl yiy dheq
`le hwp micr `wec dze` oiwcea mind
crl dxez dpin`dc oeik `nlic e` '` cr
oia welig `kil dxizqe iepiw xg` cg`
crl d"dc `xazqn edin mipyl cg`
xn`y in wxta xn`c `lerck cg`

[`pwy](:`l sc onwl)dpin`dy mewn lk
:mipy o`k ixd cg` cr dxez

íàdz` dgcn dlez zekf xne` dz`
xn`c zyy axl z"`e .mind z`
`kid` k"` dpeepzn opaxl oia iaxl oia
e`xi `lde dz` dgcn xn`c y"x i`w
lr rx my `ivedl elkei j`ide zpeepznc

zexedhdxnel yi epeepzi `lyk ezyy
`di `le xeqii meyn zecnerd miypd
dpeepzp dxfra zcneryk xzl`l xkip
lwlwy mdl cibi lreade[c] rx my e`ivei
`l inp i` zpeepzn efy irci `le dnr
`l `id oke mixnd mina deepeep elzi

:xg` ilega `l` mixnd mina dlzz
ik

à ãåîò å óãéøîàã àëéàå äéçøë ìòá äéìò äì ïðéîø à÷ éî
åâåæ ïá [äæ] ïéàù øçà åàø÷ áåúëä óñåé áø øîà
ñéðëä äæå åúéáî äòùø àéöåä äæù ïåùàø ìù
éîåáé éîð íáéúú úøîà úàå åúéá êåúì äòùø
àìá úîå øçàì úàùð äúòî àìà ééáà äéì øîà
éàäã äéáâ øçà åàø÷ áåúëäã íáéúú àì íéðá
íà å"÷ øîà àáø àîéé÷ äåä áåè íùá àäéî
äéì øîà ïëù ìë àì äì øåñàá äì øúåîá äøñàð
ùéå úîå äðîìàä úà ùãé÷ù â"ë äúòî àìà ééáà
øúåîá äøñàð íà íáéúú àì èåéãä ïäë çà åì
àøéñà àä äøñàð ïëù ìë àì äì øåñàá äì
ïäë úùà àìà àåä äì øåñà äì øúåî àîéé÷å
íà íáéúú àì ììç çà åì ùéå úîå äñðàðù
ñðåà ïëù ìë àì äì øåñàá äì øúåîá äøñàð
àëéì (àäéî) éàäã éáâå éøù àøùéî ìàøùéá

:àøåñéà'éðúîäîåøúá ìåëàìî úåøåñà åìàå
äàîè àéäù íéãò åàáùå êì éðà äàîè úøîåàä
äúå÷ùäì äöåø åðéà äìòáùå äúåù éðéà úøîåàäå

:êøãá äéìò àá äìòáùå'îâàä íøîò áø øîà
ïéúéðúîî ïéðééò ïì øäðàå úùù áø ïì øîà àúìéî
ïé÷ãåá íéîä ïéà íéä úðéãîá íéãò äì ùéù äèåñ
ãòå äàîèð àéäå äøúñðå àø÷ øîàã è"î äúåà
àëéà àäã àä é÷åôàì äá òãéã àëéìã äá ïéà
äì åàáùå éðú÷ã 'éðúîî ïéðééò ïì øäðàå äá òãéã
àîéð éà úîéà íéãò åúàã äàîè àéäù íéãò
éà éàúùã øúáì àìà àéä äðåæ éúùúã éî÷î
àìà øéôù äúåà ïé÷ãåá íéîä ïéà àîìùá úøîà
òøôîì àúìéî éìâéú äúåà ïé÷ãåá íéî úøîà éà
àîéà íìåòì óñåé áø äéì øîà åäðéð éø÷ù éãäñã
äì äìåú úåëæ øåîéà àäå äúåà ïé÷ãåá íéî êì
úåëæ øîåà éáø ïðúã éáøã äðååðúîá éâìôéî÷ éàîá
úçáùî äðéàå úãìåé äðéàå íéøîä íéîá äìåú
äúåàá äúî àéäù óåñì úëìåäå äðååðúî àìà
àéåä ïðáøì ïéáå éáøì ïéá øáñ úùù áø äúéî
ïðáøì äðååðúî àéåä éáøì øáñ óñåé áøå äðååðúî

íéøîä íéîá äìåú úåëæ ïéà øîåà ïåòîù 'ø éùà øá éîéù áø áéúî äðååðúî àéåä àì
íéùðä ìë éðôá íéîä úà äúà äçãî íéøîä íéîá äìåú úåëæ øîåà äúà íàå
äìúù àìà åéä úåàîè íéøîåà ïäå åúùù úåøåäèä ìò òø íù àéöåî äúàå úåúåùä
úåøåäèä ìò òø íù àéöåî äúà éîð íéä úðéãîá íéãò äì ùé àúéà íàå úåëæ ïäì

àîè íéøîåà ïäå åúùùúøîà÷ ïåòîù 'øì íéä úðéãîá íéãò ïäì ùéù àìà åéä úå
úåôøùð ïäéúåçðîù åìàå áø áéúî åìú àì éîð íéãò àéìú àì úåëæãî ïåòîù 'øì

úøîåàä



פד

`pwnda cenr e sc oey`x wxtdheq

.éðà äàîè úøîåàädilr oinii`n eidy dlewlw lr oic zial dzcedy

:'ipzn ipzck.ùåã÷úã éî÷î:zxy ilka.ïéìåçì ÷åôéúdid `ly oeicta

:ilka eycw `ly onf lk zectp zegpnd lke dt zyecw `l` sebd zyecw

.ùåã÷ã øúáì àìàcer z`vl `ly mdl ie`xd z` oiycwn zxy ilkc

glycwi mda rbepd lk opzck oile

d`a dpi` ixdy die`x dpi` axwile

ixde wcazy ef ly dper xikfdl `l`

`ifg `l inp dacple zcnere dweca `id

dxiyk dpi` mixery zgpnc daixwdl

:xnerle dheql `l`àîìùá úøîà éà
.äúåà ïé÷ãåá íéî`ly cr dzzy m`

ilka dpzipy drya `nl` micr e`a

`zry `iddc zxy ilkl dzid die`x

x`yk wtqn `id axwine `ycwin za

xity ilka yicw ik jkld dheq zgpn

`lqti` micr ez` ik ikd meyne yicw

oilegl `wtp `le `adle o`kn daxwdn

:ztxypeíéîä ïéà úøîà éà àìà
.äúåà ïé÷ãåázcner wcail `le li`ed

:dgpnl `id die`x `leàúìéî éìâéú
.òøôîìilk oi`e ilkl die`x dzid `lc

xn`ck mdl ie`xd `l` oiycwn zxy

migafa(.bt sc):.ïéìåçì ÷åôéúå`la

ilk zyecwe dly dt zyecwy oeict

`idy mixeaq epiidy zerha lkd dly

epi` zerh ycwde ok epi`e dgpn dperh

:ycwd.äøæòá äúðéæùdycwy xg`l

lr `le micrd e`a df zepf lre ilka

ik jklid dpey`x dxizq ly d`neh

`lc i`ed axwne ycwn za ilka dycw

:micr dl eed.äéá÷ðì äëøöðùdegipde

:dzpife dkldeäðåäë éçøô åèàã
.äôéëá`ly dl miielz dy`x ly

:mcin hnyzïðéøîàãë íìåòì
.àø÷éòî`yixa dizrc `wlq dedck

elit`e e`a dpey`x dxizq z`neh lry

xn`wc `dc zyy axl `iyw `l ikd

oi` oilegl wetiz yeciwl `ifg `lc oeikc

oilegl z`vi `ziixe`cn inp ikd

dl eidy liayay rcil zeklda oi`iwa lkd oi`y itl ztxyp `id opaxcne

zxy ilka yciwy xac oi`iven xninl ez`e ycwl die`x dzid `l micr

:oilegl.úåçðîä ìëë àéä éøä`iaie dctze ilka eycw `ly cr e`nhpy

:dgpnd z` dinca.õîå÷ä ùã÷ycw zxy ilka unewd ozpe dvnwy

mc ly zecear rax` cbpk zecear rax` dperh dgpndy unew zyecwa

z` ycwn zxy ilk ly oikqdy dhigy cbpk zxy ilk jezn dvinw migaf

l ilk ozne mcdcbpk dkled mc zlaw cbpk ipy zxy ilka unewd yicwd

:mcd zwixf cbpk unewd zxhwde dkled.àåä úîùdzey dpi` aeye

:diixynl opira o`n`c.úåçðîä ìëë àéä éøädvinw oia leqt oda rxi`y

:dhnl sxyize dxhwdl.÷éôñä àìå:mixiyd z` lek`l odk.äøôéëdgpn

dxtk `l` oer zxkfd `le `ed oer zxtk e`l dxtk i`d dwitq z` ef

yiy dn lk dvnew zxhwd zrya ef dgpn dzyry opixn`w dl die`xd

xykdac oeike wcaize dze` dwyie `ai daxw xykda ixdy zeyrl dilr

:oteba leqt oda rxi` `ly onf lk oilk`p dixiy daxw.äàîè àéäù íéãò äì åàá:dxhwd mcew i`w `xwirn`.ïéîîåæ äéãò åàöîðlry dzxizq icr

:jkl d`a mdici.ïéìåç äúçðî`ny oinnef dicr e`vnp ik opaxcn sxyiz opixn` `l `nl` ded zerhac da oilren oi`e ilk zyecw `le dt zyecw `l

:i`ed ycwn zac xn`w `ziixe`cn ztxyp dzgpn d`nh `idy micr dl e`a ipzw ik n"ye legl zxy ilkn oi`iven exn`i.åäì úéà àì÷oircei lkd

:zerh dyicwdy.úùù áøã äéúååë:micr dl yiy dheq oiwcea mind oi`c.äéîòèî àìådheql `l` yixcin dheq wtql e`l `eddc da oi` crec

:`wtp `pixg` `xwn `l` cg` cra zi`ce.äøåäè'ebe dzwpe d`nhp `l m`e azkinl dil dede rxf drxfpe dzwpe `id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

:dz`neha micr eidy iptn mind on zlevipy `le rxf drxfp dxedh ikd yxcinl dyxcl `id dxedhe.äøåäèå`dac zekf dl dzlzy ihernl `xizi e"ie

:rxf drxfpe `xw xn` `l.àéämind on zlevipd `le:da xacl da zepzepe ze`yep eid xaky lkl mqxetn dlewlw didy ici lr.äðáìá úåøæåîmiyp

:dpala zeeh.ïåòîù éáøå ïðéëøôåexn`ie zexedhd lr rx my `iven dz`c `iyw `xwn `wtp micr dl yi edin yixc `l e"iec idp dlez zekf oi` xn`c

:mdl eid micr
àì

éë`ian did `edc oeik `iyw .ztxyp ikd meyn yecw xity `xwirn yecw
xifp zkqna[c] wxta opzc `dn `py i`n ztxyp i`n` dilr ezgpnsc)

(:ckely m` dlra dl xtide xifpa dznda z` dyixtde xifpa dxcpy dy`d
b"r`e zenz z`hg dndad dzid dly m`e xcra drxze `vz dndad dzid

l"iwc ycwn za zed ycwd zryac
elync oeik xn` d"t`e fiib fbin lrac
oilegl `wtpc xcra drxze `vz dzid

i`ny zia wxta mzd inp opze(.al sc my)

m` eznda `iadl jlde xifpa xcpy in
xifp `ed ixd xcp dnda dapbp `ly cr
ikde xifp epi` xcp dnda dapbpyn m`e
e`le ycwd mcew mlera micr eed inp
ztxyp i`n` cere yicwd ikdc `zrc`
yi wxta ixn`c lld ziak l"iwc oeik

oilgep(:kw sc a"a)xifp zkqna y"a wxtae
(:`l sc)l`yp epi` dnl ycwdl dl`y yic

:oilegl `vze dilréëã`xwirn yecw
my` `de zeywdl oi`e .yecw zerha
zerha `xwirn yecw ikc b"r` ielz
`hg `lc `kid icin xtkl ifg `lc yecw

zezixkc `xza wxta opz d"t`e(:bk sc)

drxi `hg `ly rcepe ielz my` `iand
`nrh mzd yxtn `dc a`zqiy cr

:yicwne xnb etwep ealc meyn
äøéæâzxy ilkn oi`iven exn`i `ny

opzc ipd lk dywz i`e .oilegl
exn`i `ny xefbp xcra drxze `vz
mzd uixz oilegl sebd zyecwn oi`iven
oia `xikid `kile `zlin `gken `l
zyecw xn`ie sebd zyecwl dt zyecw
oia `xikid `ki` `kd la` did dtd
wxta r"ve zxy ilk zyecwl dtd zyecw

zecn izy(.v sc zegpn)dcezd wxtaesc my)

(:hr:
áø÷d`xp .'ek witqd `le unewd

e`ae unewd axw m` oicd `edc
dwitq dxtik inp xn`c d`nhpy micr

zezixkc `xza wxta xn` ikdc(:ek sc)

m` wtqd lr `ad serd z`hg iab
dxtik z`a wtqd lry d`pda elit` dxeq` dcliy dl rcep enc dvinyn

:dwitq
åàöîðxg`lc dvinw mcewe i`w ilka dycw`c d`xp .oinnef micr

`d mzd inp opinwenc ztxype opaxc `xeqi` `ki` dvinwd
zxzenc `ed oicae dcli `ly dl rcepa xawz ef ixd dl rcep dwlnpyn opzc

:opaxcn xawz `nrh i`ne d`pda
äøåäèå`le xzl`l da xzen dlrac rnyn `kdn .zekf dl dlezy `le

xeq` did m`c dl dzlz zekf `ny mipy yly cr oizni 'ixn`
inlyexia iax ip`xd oke rxf drxfpe dzwpe da ixwinl epivn ded ikid da
dlez zekfd c"nk `iz`e zekf dlz `ny yyeg [epi`] dpi` oern yi`d dwpe

:zxkip dpi`e
yi

äàîè àéäù íéãò äì åàáùå éðà äàîè úøîåàä
÷åôéú ùåã÷úã éî÷î àîéìéà úîéà íéãò åúàã
íéî àîìùá úøîà éà ùåã÷ã øúáì àìà ïéìåçì
éëå àéä áø÷îå ùã÷î úá àîìà äúåà ïé÷ãåá
äúçðî éëä íåùîå ùåã÷ øéôù àø÷éòî ùåã÷
äúåà ïé÷ãåá íéîä ïéà úøîà éà àìà úôøùð
úåòèá àø÷éòî ùåã÷ éëã òøôîì àúìéî éìâéú
àúø÷ñéãî äãåäé áø øîà ïéìåçì ÷åôéúå ùåã÷
ùåã÷ øéôù àø÷éòî ùåã÷ éëã äøæòá äúðéæù ïåâë

é÷úîïéåìî äðåäë éçøéô àìäå àéùøùî áø äì ó
øîà éùà áø ïîöò äðåäë éçøéôî äúðéæù äúåà
äôéëá äðåäë éçøéô åèàã äéá÷ðì äëøöðù ïåâë
àø÷éòî ïðéøîàãë íìåòì øîà àôô áø äì éìú
åøîàé àîù äøéæâ ïðáøãî ïéìåçì ÷åôéú úøîà÷ãå
úàîèð éøî áø áéúî ìåçì úøù éìëî ïéàéöåî
ìëë àéä éøä éìëá äùã÷ àìù ãò äúçðî
ìëë àéä éøä éìëá äùã÷ùî äãôúå úåçðîä
åáéø÷äì ÷éôñä àìå õîå÷ä ùã÷ óøùúå úåçðîä
ìëë àéä éøä àéä äúîù ãò åà àåä úîù ãò
ìåëàì ÷éôñä àìå õîå÷ä áø÷ óøùúå úåçðîä
àéä éøä àéä äúîù ãò åà àåä úîù ãò íéøéù
äìéçúî úàá ÷ôñä ìòù ìëàúå úåçðîä ìëë
àéäù íéãò äì åàá äì äëìäå ä÷éôñ äøôéë
äúçðî ïéîîåæ äéãò åàöîð úôøùð äúçðî äàîè
úéà àì÷ ïéîîåæ íéãò úøîà÷ ïéîîåæ íéãò ïéìåç
äøåäè äéîòèî åàìå úùù áøã äéúååë àéðú åäì
àìå äøåäèå íéä úðéãîá íéãò äì ùéù àìå
úåøæåî äá åðúéå åàùéù àìå àéä úåëæ äì äúìúù
àëéà àäå ùéøã àì å"éåã éäð ïåòîù éáøå äðáìá áãåîòåóã

ùé

ה ָיִמים ָלעֹוֶמר ָ ּשׁ שבת קודש - ַהּיֹום ׁשִ

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèdxwnd iabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd¯ úîéà íéãò eúàc,dzpify ecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
LBc÷úc énwî àîéìéà,zxy ilka dgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m`¯ ÷etézdgpnd `vzïéleçìlr ¥§¦
minc zyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici

.ezectl xyt`yàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìodkdy ixg` - ¤¨§¨©§©
xyt` i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectlzøîà éà¦¨§©§
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLaify mirceiy micr yiy dy`d z` -,dzp ¦§¨¨©¦§¦¨

¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàx`y zgpnk `id dzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
,gafnd iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheqLec÷ éëå§¦©

¯ àøwéòî,micrd e`ay iptl zxy ilka dgpedyk okleLec÷ øétL ¥¦¨¨©¦©
,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîexg` e`ayk jkitle - ¦¨¦
,dzewydl ozip `le micr jkúôøNð dúçðîozip `ly oeik ¦§¨¨¦§¤¤

.daixwdlzøîà éà àlàmirceiy micr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§
dzpifydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàiptl micrd e`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic ziaLec÷ úeòèa àøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz- ¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨§¨©

xak ixdy ,zerha dzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi

`l `linne ,mind ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a

,dgpnd z` aixwdl ozip¯ ïéleçì ÷etéúå,oilegl dgpnd `vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîzn dilr dlgy dyecwdy -,oick dlg dlig ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik

dzrne dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi`é÷úîáø dì ó ©§¦¨©
,àiLøLî,dzgpn d`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvikàìäå §©§¦¨©£Ÿ

y `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøéteidy i`cee ,dxfrl dribdyn ¦§¥§¨§©¦¨
micrd micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpenäúpéfL¤¦§¨

ïîöò äpeäk éçøétî.øîà éMà áø,uxzläéá÷ðì äëøöpL ïBâk- ¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§¤¦§§¨¦§¨¤¨
,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`aeätéëa äpeäk éçøét eèàc§¨¦§¥§¨§¦¨

dì éìzjlz `ly dy`x lry dtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãedyw zyy ax zrcly §¨¨§©§
did ycwddy xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn

lr wcaidl die`x dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici÷etézdgpndïéleçìdf oic .ïðaøcî ¥§¦¦§©¨¨
`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæbzxfeg dgpndy mi`exd §¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidlìBçì úøL éìkî ïéàéöBî`ivedle zectl ozipy - ¦¦¦§¥¨¥§
dzid `l dgpndy xxazdy mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw

.dyecw

,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦
dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦

,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨
,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãòoi` `linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxevàéä äúnL ãò Bà,dheqd - ©¤¥¨¦

úBçðnä ìëk àéä éøä,dxhwdl dvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
óøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷,dgpnd unew z` exihwdàìå §¦¨¥¨©©¤§Ÿ

÷étñäodkdìBëàìd z`àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò íéøéL, ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥©¤¥¨¦
,dze` ewyi `leúBçðnä ìëk àéä éøämdly miixiyd e`nhpy £¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`lìëàúåm`y mrhde .dpick mipdkl dgpnd §¥¨¥
,dy`d z` ewyi `ly it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak

meyn `ed¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòLdgpnd z` miaixwn ixdy ¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqndì äëìäå d÷éôñ äøtékdgpnd dzyr - ¦§¨§¥¨§¨§¨¨

dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk ,zeyrl dilr didy dn

`ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e ,dzewydl ozip didiy

miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewn lkn ,`id dzn e`

m`e .mipdklíéãò dì eàaecirde ,unewd xhwedy iptlàéäL ¨¨¥¦¤¦
äàîè,dzpify -úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmicrd - §¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨

enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze` mr dxzqpy ecirdy

ïéîîBæ,mipxwy e`vnpe enfedy -¯ ïéleç dúçðîz`vei dgpnd §¦¦§¨¨¦
zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny oeik ,oilegl

s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e dxizq icrd

,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy mewna

dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok m`y

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oileg zeidlïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨
eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§

.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l

miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde

mind oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea

déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥
dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly

zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eðzéå eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§§¦§

¯ äðála úBøæBî damqxetn didy meyn dlvipy dheq hrnl ¨§©§¨¨
z`f zextqn dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa

.dzxagl zg`d

,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§
,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m` `l`å"éåc éäð- §¦§¨

'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziid z`Léøc àìyxec epi`y - Ÿ¨¦
xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid z`

eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m` mbyàkéà àäå§¨¦¨
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éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèdxwnd iabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd¯ úîéà íéãò eúàc,dzpify ecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
LBc÷úc énwî àîéìéà,zxy ilka dgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m`¯ ÷etézdgpnd `vzïéleçìlr ¥§¦
minc zyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici

.ezectl xyt`yàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìodkdy ixg` - ¤¨§¨©§©
xyt` i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectlzøîà éà¦¨§©§
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLaify mirceiy micr yiy dy`d z` -,dzp ¦§¨¨©¦§¦¨

¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàx`y zgpnk `id dzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
,gafnd iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheqLec÷ éëå§¦©

¯ àøwéòî,micrd e`ay iptl zxy ilka dgpedyk okleLec÷ øétL ¥¦¨¨©¦©
,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîexg` e`ayk jkitle - ¦¨¦
,dzewydl ozip `le micr jkúôøNð dúçðîozip `ly oeik ¦§¨¨¦§¤¤

.daixwdlzøîà éà àlàmirceiy micr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§
dzpifydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàiptl micrd e`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic ziaLec÷ úeòèa àøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz- ¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨§¨©

xak ixdy ,zerha dzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi

`l `linne ,mind ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a

,dgpnd z` aixwdl ozip¯ ïéleçì ÷etéúå,oilegl dgpnd `vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîzn dilr dlgy dyecwdy -,oick dlg dlig ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik

dzrne dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi`é÷úîáø dì ó ©§¦¨©
,àiLøLî,dzgpn d`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvikàìäå §©§¦¨©£Ÿ

y `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøéteidy i`cee ,dxfrl dribdyn ¦§¥§¨§©¦¨
micrd micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpenäúpéfL¤¦§¨

ïîöò äpeäk éçøétî.øîà éMà áø,uxzläéá÷ðì äëøöpL ïBâk- ¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§¤¦§§¨¦§¨¤¨
,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`aeätéëa äpeäk éçøét eèàc§¨¦§¥§¨§¦¨

dì éìzjlz `ly dy`x lry dtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãedyw zyy ax zrcly §¨¨§©§
did ycwddy xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn

lr wcaidl die`x dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici÷etézdgpndïéleçìdf oic .ïðaøcî ¥§¦¦§©¨¨
`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæbzxfeg dgpndy mi`exd §¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidlìBçì úøL éìkî ïéàéöBî`ivedle zectl ozipy - ¦¦¦§¥¨¥§
dzid `l dgpndy xxazdy mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw

.dyecw

,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦
dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦

,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨
,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãòoi` `linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxevàéä äúnL ãò Bà,dheqd - ©¤¥¨¦

úBçðnä ìëk àéä éøä,dxhwdl dvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
óøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷,dgpnd unew z` exihwdàìå §¦¨¥¨©©¤§Ÿ

÷étñäodkdìBëàìd z`àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò íéøéL, ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥©¤¥¨¦
,dze` ewyi `leúBçðnä ìëk àéä éøämdly miixiyd e`nhpy £¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`lìëàúåm`y mrhde .dpick mipdkl dgpnd §¥¨¥
,dy`d z` ewyi `ly it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak

meyn `ed¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòLdgpnd z` miaixwn ixdy ¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqndì äëìäå d÷éôñ äøtékdgpnd dzyr - ¦§¨§¥¨§¨§¨¨

dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk ,zeyrl dilr didy dn

`ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e ,dzewydl ozip didiy

miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewn lkn ,`id dzn e`

m`e .mipdklíéãò dì eàaecirde ,unewd xhwedy iptlàéäL ¨¨¥¦¤¦
äàîè,dzpify -úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmicrd - §¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨

enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze` mr dxzqpy ecirdy

ïéîîBæ,mipxwy e`vnpe enfedy -¯ ïéleç dúçðîz`vei dgpnd §¦¦§¨¨¦
zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny oeik ,oilegl

s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e dxizq icrd

,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy mewna

dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok m`y

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oileg zeidlïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨
eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§

.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l

miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde

mind oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea

déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥
dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly

zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eðzéå eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§§¦§

¯ äðála úBøæBî damqxetn didy meyn dlvipy dheq hrnl ¨§©§¨¨
z`f zextqn dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa

.dzxagl zg`d

,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§
,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m` `l`å"éåc éäð- §¦§¨

'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziid z`Léøc àìyxec epi`y - Ÿ¨¦
xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid z`

eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m` mbyàkéà àäå§¨¦¨

ה ָיִמים ָלעֹוֶמר ָ ּשׁ שבת קודש - ַהּיֹום ׁשִ
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m`y ,'dxedh' dlindn yxcp ixd j` -Lédìíéãòúðéãîaíiä ¥¨¥¦¦§¦©©¨
dze` miwcea mind oi`,lr rx my `iven dz` `vnp eixacle

ecird `le dzpify mirceiy micr ,`xnbd zvxzn .zexedhd miypd

àìàçéëL¯jk iptny miyp`d exn`iy yeygl oi` okle ,ievn epi` Ÿ§¦¨
.xac dl rxi` `l

äðùî,enr dxzqpe ipelt mr xzqiz `ly dlra dl `piwy dy` .

,dzpif `ly zxne` j`ãöékäNBòdì,dzpif m` wecal dlra ¥©¤¨
dëéìBîúéáìïécBúBàaLíB÷î,ea `vnpy -ïéøñBîeåìoic ziad - ¦¨§¥¦¤§¨§¦

lraléðLéãéîìzíéîëçiptn ,milyexil jxca eze` exnyiy §¥©§¦¥£¨¦
miyyegyànLàáéäéìòCøcadryn eilr dxeq` `id ixde - ¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤

,zwleg drc .dxzqpyéaøäãeäéøîBà,ezeell mipy mikixv eid `l ©¦§¨¥
y meyndìòaïîàð`eai `lyäéìò.mzwelgn mrh x`azi `xnbae . ©£¨¤¡¨¨¤¨
àøîâlral mixqen oic ziay dpyna x`ean ,`xnbd zwiicn .

,ezeell minkg icinlz ipyéøzeäéàå,lrade migelyd ipy -àä §¥§¦¨
àúìz.milyexil dheqd mr mikled dyelyy `vnp -àîéìòéiñî §¨¨¥¨§©©
déìáøì,cegii iabl ax ly epicl di`x yi epzpynny xn`p -øîàc ¥§©§¨©
áøäãeäéøîàáø,àìeðL,miyp` ipy mr cgiizdl dy`l xzeny ©§¨¨©©Ÿ¨

àlàìáà ,øéòaCøcacgiizdl dxeq` ,xirl uegn -ãòàkéàc ¤¨¨¦£¨©¤¤©§¦¨
ìLäLyeygl yi ,mipy wx eidi m`y meyn ,miyp`ànLCøèöé §Ÿ¨¤¨¦§¨¥
ãçàïäîåéá÷ðì,zeripv meyn mewn wegixa zeptzdl jlieàöîðå ¤¨¥¤¦§¨¨§¦§¨
ãçàïäîipyd -ãçééúîíòäåøòä¯dnne .eilr dxeq`y dy`d ¤¨¥¤¦§©¥¦¨¤§¨

ic `le migely ipy dy`de lrad mr eglyy ,dpyna x`eany

,`xnbd dgec .ax ixack gken ,cg` gilyaàì¯dpyndn di`x oi` Ÿ
e ,ax ixaclàëädpyna -eðééäàîòèoi` ,cg` gily witqn `ly ¨¨©§©£¨

`l` ,cegi xeqi` meyn dfékéëéäeåäéìcdéìòéãäñ`eai m`y - ¦¥¦§¤¡£¥©£¥
z` dze` ewyi `le lecbd oic ziaa jk lr eciri ,jxca dlra dilr

.mind

,`xnbd zwiicnéãéîìzíéîëçïéà¯`weec oic zia egly ©§¦¥£¨¦¦
la` ,minkg icinlzélekàîìò,miyp` mzq -àì.migley eid ¥¨§¨Ÿ

àîéìòéiñîdéìCãéàìáøc¯xg` oicl di`x yi epzpynny xn`p ¥¨§©©¥§¦¨§©
,cegii iabl ax xn`yøîàcáøäãeäéøîààì ,áøeðLxzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mr cgiizdl dy`làlàïéøLk¯miwfgeny miyp` mr ¤¨§¥¦
,mixykìáàïéöeøt¯,zeixra mivexty miyp` mreléôàmräøNò £¨§¦£¦£¨¨

énðàì¯,ipydn cg` miyiiazn mpi`y oeik ,cgiizdl dxeq` ©¦Ÿ

ok`e .xeqi` icil e`eaiy miyyegeäNòîäéääeàéöBäåäøNò ©£¤¨¨§¦¨£¨¨
ähîaick dhina xirdn yi` zy` e`ived mivext miyp` dxyr - §¦¨

epfldpyna x`eany dnne .xaca miyiiazn mpi`y ixd ,dnr z

.ax ixack gken ,minkg icinlz `weec dy`de lrad mr eglyy

,`xnbd dgecàì¯e ,el` ax ixacl dpyndn di`x oi`àëä- Ÿ¨¨
dpynaeðééäàîòèmeyn ,minkg icinlz `weec eglyyéòãéc ©§©£¨§¨§¥
ééeøúàìdéaerci ,jxca dilr `eal dlra dvexy e`xi m`y - §©§¥¥

.dze` ewyi `l dilr `eai m`y el xnele erpkyl

,dpyna epipyéaøäãeäéøîBàdìòa'eëåmigely el mixqen oi` , ©¦§¨¥©£¨§
.jxca dilr `eai `ly on`py oeikàéðzéaøäãeäéøîBàdìòa ©§¨©¦§¨¥©£¨

ïîàðz`f cnele ,ìwîøîBçå,äîeäcðàéäLúøëalr dxeq`y - ¤¡¨¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥
ok it lr s` ,zxk eypery xeng xeqi`a dlradìòaïîàðäéìò- ©£¨¤¡©¨¤¨

.dcp `idy onfa dilr `eai `lyäèBñàéäLåàìalr dxeq`y - ¨¤¦§¨
,lw xzei xeqi` `edy e`l xeqi`a lradàììkïkLlrad didiy Ÿ¨¤¥

,`xnbd zl`ey .dilr `eai `ly on`pïðaøå`l lrady mixaeqd §©¨¨
,`xnbd daiyn .xnege lwd lr eaiyi dn ,migily ipy jixve on`p

y mixaeq opaxàéäúðúBpäxeqi`d xneg oia z`ady weligd - ¦©¤¤
ep`y itk oicdy xnel daiqd `ed ,dheqa xeqi`d xnegl dcpa

y ,mixne`äcðúøëc,zxk eyper dilr `a m`y dcp `idyk - ¦¨§¨¥
àøéîçdéìïîéäîe`eai `ly on`p okle eipira xeng xeqi`d - £¦¨¥§¥¨

j` .dilräèBñåàìc`l` xar `l dilr `eai m`e dheq `idyk - ¨§¨
,e`l lràìàøéîçdéìàìå¯ ïîéäîepi` okle ,eipira xeng epi` Ÿ£¦¨¥§Ÿ§¥¨

.micr ipy `la dnr cgiizdl el xeq`e ,dilr `eai `ly on`p

,d`iady `ziixad lr `xnbd dywnéaøåäãeäéìwîøîBçå §©¦§¨¦©¨¤
éúééîdì,xnege lwn on`p lrady cnl dcedi iax ike -àäåéaø ©§¥¨§¨©¦
äãeäééàøwîéúééîdì.weqtn z`f cnly ep`vn ixde -àéðúc §¨¦§¨¥©§¥¨§©§¨

" dheq iabl weqta xn`p ,zxg` `ziixaaàéáäåLéàäúàBzLàìà §¥¦¨¦¤¦§¤
ïäkäy x`ean ,"ïîäøBzäLéàäecalàéáîúàBzLàzial dheqd ©Ÿ¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§

.edeeliy mipy jixv oi`e ,lecbd oicìáàeøîàíéîëçopaxcn - £¨¨§£¨¦
ïéøñBîBìéðLéãéîìz,íéîëçmiyyegy meynànLàáéäéìò §¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ¨¤¨
Cøca.éaøéñBée wlegøîBà`l` ,edeeliy mipy jixv oi` opaxcn s` , ©¤¤©¦¦¥
dìòaïîàðäéìòcnele ,dilr `eai `lyz`fìwîøîBçå,äîeäcð ©£¨¤¡¨¨¤¨¦©¨¤©¦¨
àéäLúøëa,dìòaïîàðäéìò,äèBñàéäLåàìa,àììkïkL ¤¦§¨¥©£¨¤¡¨¨¤¨¨¤¦§¨Ÿ¨¤¥

.on`pyeøîàBì,iqei iaxl minkgàìxnege lwdn cenll oi` - ¨§Ÿ

,ekxetl yiy meyníàzøîàäcðadlray dcp iabl epivny dn - ¦¨©§¨§¦¨
meyn `ed on`pïkLLédìøzéäonf xg`l el zxzen didzy - ¤¥¥¨¤¥

,xeqi`a dilr `eaiy miyyeg `l okle ,zlaehykøîàzäèBña Ÿ©§¨
ïéàLdìøzéä,dheq xeqi` iabl mb on`p didiy myn cenll oi` - ¤¥¨¤¥

xzei yi okle ,mlerl eilr dxeq` didz dzpify xxazi m` ixdy

.jxca dilr `eaiy yygøîBàåitk ,yyg xzei yi dheq iabl oke - §¥
" weqtd xne`yíéîíéáeðâe÷zîéBâåmc`l zewizn yiy ,epiidc ," ©¦§¦¦§¨§

.dilr `eai `ly on`p lrad oi` okle ,el xeq`d xaca `weec

,`ziixad dkiynnéaøäãeäéïî ,øîBàäøBzäLéàäecalàéáî ©¦§¨¥¦©¨¨¦¥¦
úàBzLàìàïäkä,øîàpL"àéáäåLéàäúàBzLà,dyw ok m`e ." ¤¦§¤©Ÿ¥¤¤¡©§¥¦¨¦¤¦§

jlede on`p lrady weqtn cnl dcedi iaxy x`ean efd `ziixaay

.xnege lwn ok cnly x`ean dpey`xd `ziixaa eli`e ,ecal

,`xnbd zvxznøîàeäìì÷øîBçåàLéøaiax mdl xn` dligza - ¨©§©¨¤§¥¨
,xnege lwn on`p lrady dcedideëøôe,xnege lwd z` el ekxte - ©§©

øãäåøîàeäìàø÷.weqtdn ok mdl yxce xfge - ©£©¨©§§¨
,diipyd `ziixad lr `xnbd zl`eyéaøäãeäéeðééäàpzàn÷ ©¦§¨©§©¨©¨

md dnae ,micr jixv `l lrady weqtdn micnel ixd mdipy -

,`xnbd zvxzn .miwlegàkéàeäééðéaìáàeøîà`nw `pzy - ¦¨¥©§£¨¨§
iax eli`e ,migely ipy jixv opaxcny ,'minkg exn` la`' siqed

.ef dpwz xaq `l dcedi

lecbd oic ziaa dl miyer eidy mixacd xcq z` x`az dpynd

.dze` ewydy mcew ycwnd ziaae

äðùî.eéämigilyde lradïéìòîdúBàdy`d z` -úéáìïéc ¨©£¦¨§¥¦
ìBãbämipiic cg`e miray lyíéìLeøéaL,ïéîééàîeäéìò- ©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨

jxhvz `le jka dcez dlrap m`y ick ,dheqd inn dze` micigtn

,wcaidlCøãkïéîééànLìòéãòúBLôðmicigtny epivny enk - §¤¤¤§©§¦©¥¥§¨
.mc` mibxed mzecr it lry micrøîBàådìdipta geztl ick oiicd §¥¨

,zecedl jxcézay ,jlra zgz zipf ok`y okzi ,äaøäïééäNBò- ¦¦©§¥©¦¤
oke ,dxiar icil `al mxebäaøä÷BçNäNBò,äaøäúeãìéäNBò, ©§¥§¤©§¥©§¨

äaøäíéðëLíéòøäïéNBòdzin jnvrl inxbz l` ,zipf ok` m`e . ©§¥§¥¦¨¨¦¦
,dl xne` oke .jka icez `l` ,mind ziizy ici lr d`ad zleepn

éNòicez ,zipf ok` m` -ìBîLìBãbäázëpLäMeã÷aceak ornl - £¦¦§©¨¤¦§©¦§¨
dlibnd lr azkpy myd myàlLäçnéíénä ìò.miyer eid jky - ¤Ÿ¦¨¤©©©¦

ok enkøîBàåäéðôìíéøácíðéàLéãkìïòîBLdl ie`x oi`y - §¥§¨¤¨§¨¦¤¥¨§¥§§¨
,`xnba x`aziy itk ecede e`hgy miwicvd lr ,mze` rnyzyàéä¦

dipta mrinyn -ìëåúçtLîúéaäéáàliaya ,dzgtyn iptae - §¨¦§©©¥¨¦¨
המשך בעמוד צ 
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`pwnd` cenr f sc oey`x wxtdheq
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:gikyéëoilebd od el` 'ta inp opixn` ikde .dia iiexz`l ircic ikid
(:h sc zekn)epbxdi `ny minkg icinlz ipy el oixqene hlwn xirl oileb iab

iab `nl` `ed `lhw xa lihw i`c dia exz`c e`l i`n `xnba wiice jxca
:minkg icinlz opira d`xzdäãð

dniz .dilr on`p dlra zxka `idy
oicinrn oi` wxta rnync(:el sc f"r)

cegi ok m` `ziixe`c zeixrc cegic
cegi `wec xnel yie ixyc olpn dcpc
mr oac `inec xzid odl oi`c zeixrc

:`l dcp la` dxez dxq` en`
àéäinc `l zpzepd `id i`d .zpzepd

oiaexirc `nw wxtc `eddl llk
(.i sc):øîàxnel yi .dekxte e"w edl

[e]dxeqi`l xzid yi oky `kxita `wec
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`pwnd` cenr f sc oey`x wxtdheq

.àçéëù àìipyc `de ikda zexedhl edpicygnl ediizrc` iypi` iwqn `le

ded `l izk`c meyn elz `l inp micr dlz `l zekfcn oerny 'xl lirl

:`xw i`dc `yxc ol `niiw'éðúî.êøãá äéìò àáé àîùdzewydl jixvy

:onwlck lecbd c"aa milyexia.äéìò ïîàð:`ai `ly'îâ.åðù àì`d

mr zcgiizn dy` la` oiyeciwa opzc

:miyp` ipy.'åë êøèöé àîùinp `kd

ixza ibq `l da oixeq` mdipye li`ed

eiawpl c"a gily e` lrad jxhvi `ny

:'ek.éãäñ äéìò éåäéìãdilr `ai m`

:dewyi `le lecbd c"al[a] eilr eciri

.ù"ì:miyp` ipy mr zcgiizn dy`c

.äøùò äåàéöåäåxirl ueg yi` zy`l

:dnr lwlwl dzn zwfga dhnaéòãéã
.äéá ééåøúàìoi`yk dxezd on el xnele

dxq`pyn dilr `ay oern dwepn yi`d

:ezy` z` oiwcea mind oi` eilräìòá
.äéìò ïîàðmicr cinrdl jixv oi`e

:elv`.åàìá àéäù äèåñlkei `lc

w"ta zenaia opixn`c 'ebe oey`xd dlra

(:`i sc)d`nhed xy` ixg` miiwn ip` dn

:dxzqpy dheq zeaxl.úðúåðä àéäå
`id jixacl di`x z`ady z`fd dcnd

jixvy mixne` ep`y oicd z` zpzepd

icr:m.úøëá àéäù äãðeilr dxeng

:dilr `a epi`e.øúéä äì ùé ïëù
ghaeny etwez exvi oi` jkitl xdhzykl

:onf xg`l `ed.øúéä äì ïéàùm`

:dixg` scex eal jkitle d`nh `vnz

.íéáåðâscex exvi el xeq`d xac xnelk

:eixg`.äåëøôå:xzid dl yi oky xn`ck

.÷"ú åðééä:`ziixac.åøîà ìáà'xl

:dil zil dcedi'éðúî.äéìò ïéîééàîå
:dcen `dzy.úåùôð éãò ìòopixn`ck

zepenn ipick `ly oircei eed oixcdpqa

zepenn ipic cg` wxta 'ek zeytp ipicsc)

(.fl:.äùåò úåãìé äáøädxrpl mxebe

zn` `nye lewlw icil `azy dcli

zleepn dzin icil jnvr i`iaz l` xacd

:ef.íéòø íéðéëùoiievne zeztl mircei

:cinz dl.ïòîåùì éàãë äðéàùdpi`

ze`ced ixac diptl xne`y dl die`x

lr dcezy ick `l` 'ipey`xd miwicv

`le dced dcedi onwl 'ixn`ck dlewlw

:yea.äúáåúë úøáåùlr xaey zazek

zpzepe izaezk izcqtde izipf dzaezk

dpi`e onf xg`l eprazz `ly dlra cia

zrya micr da exzd `ly zbxdp

:dyrn.çøæî øòùìeay oevigd xry

`ed xepwp xryl myne ziad xdl oiqpkp

l`xyi zxfr oiay dnegay oeilrd xry

:miyp zxfrl.úåèåñä úà ïé÷ùî íùù
iaer dxfr zyecwa ycwzp `ly iptn

oirxevnd iptn xryd eze` llg

my`d mcn ozil zepedal odici oiqipkny

dxfrl qpkpy mixetk xqegne eci odea lr

cenrl lkeiy 'eycw `l jkitl zxka

y xryd llgamc z` `iven odk did m`

`veia lqtp `ed ixd dxfrl ueg my`d

:`pngx `xy zvwn z`iae dxfrd llg jezl eci qipkdl jixv jkitl.øåð÷ðeyrpe xry eze`l mixvn ly `ixcpqkl`n zyegp zezlc `iade did lecb mc`
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ùé`l inp jxca dlra dilr `a d"de .`giky `l mid zpicna micr dl
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cegi ok m` `ziixe`c zeixrc cegic
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mr oac `inec xzid odl oi`c zeixrc
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øîåàåxne`e i`dc d`xp .miaepb min
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.úåàéìè÷åsiwne dwelg z` ea zxbeqe gezt lebir ivg oink `ed hiykz

:oiccvd on dpexb z`.éøöîä ìáçaiaq lcbd aiqn lwc ixevn ieyr

:eilr jexke lwcd.äéããî äìòîì øùå÷å:ux`l dicba ehnyi `ly ick

.äá ñâ äáìù`le `xiz `le eilr zxabzn ezrc ezia ipa d`ex mc`yk

dgni `le dcezy oiywan ep`e dcez

:mind lr ycwd myíéùðä ìëå
.äúåàøì úåøúåî`pz `de jixt onwl

d`ex da ze`xl dvexd lk `yix

:miyp` elit`e.íéùðä ìë åøñåðå
:l`wfgia `ed `xwn'îâéðä àðî

.éìéîmilyexiac idp lecbd c"a `irac

d cinrde aizkck dzewydl opiraodk

lecbd c"a la` 'd iptl dy`d z`

exykzp `lc olpn cg`e miray epiidc

ly my eidy oipic iza ipyn cg` da

xd gzt lr ayei cg` dylye mixyr

dxfrd gzt lr ayei cg`e ziad

oixcdpqa xn`ck(:et sc):.ïìäì äîowfa

:`xnn.ãçàå íéòáùáaizkc(fi mixac)

epiidc cgein mewn `edd mewnd on

ibt ia` o`vn elit`y zifbd zkyl

ez`xnd oi`c dipin opitli odilr dxnde

d`xnd(:ci sc oixcdpq):.êééøåá ìò éãîò
:jizeiwp lr iknqidä÷çîðù íãå÷

.äìéâîoinii`n myd dgni `ly ick

mixne` dwgnpy xg`le zezyl `ly

`id diwp m` zezyl oinegpz ixac dl

on `xiz `ly dlral dxizdl ick

dxedh `ide ip` d`nh xn`ze mind

:dipa lre dnvr lr frl `iveze

.íéðåùàøä íéáåúëámiaezkd mixaca

oebk mipey`xd minia eyrpy dxeza

lr eceie ecibi minkg xy`c ef dcbd

ine mdizea`n mper ecgk `le m`hg

dcedie onwlck ddla dyrna oae`x md

:ipnn dwcv xnz dyrnaíãáì íäì
.õøàä äðúðzeklnl dkf dcedi

zekxac 'ztqeza(c"t)wlg lhp oae`x

:ocxid xara ux`a dligzøæ øáò àìå
.íëåúá`l izni` `negpz iax yxc

:okxal dyn `ayk mkeza xf xaréçé
.äãåäéì úàæå ïáåàølk zkxaa jl oi`

:efn ueg z`fe zlgzn mihaydåéúåîöò
.ïåøàá ïéìâìâúî äãåäé ìùlk zenvr

sqei xn`y `ede mixvnn elrd mihayd

mkz` dfn izenvr z` mzilrde(bi zeny)

mihayd lk zenvr eide mkizenvr mr

oiwxtzn eixai` dcedie zniiw ocly

envr z` dcipy iptn epex`a oilblbzne

lk jl iz`hge oinipa ly epeaxra

minid(bn ziy`xa)`ad mlerl 'it`

ol `wtp `kdne(:`i sc zekn)ly iecip

:`a `ed i`pz lr elit` mkgmxb in

:eia` irevi dyrna .dceiy oae`xl

.äãåäédid oke xnz dyrna dcedy

'xc dcb` yxcne mdicia zxeqn

cnr ipnn dwcv dcedi xn`yk `negpz

:lblbzn `edy dcedil z`fe ig `ed eli`k zniiw ecly oae`x igi eiykre ia` irevi izlala xn`e oae`x.àôùìdizkecn syc enk myn ewzpy mewnl
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(.gijli`e dpkqd on ixiin `kdc l"ie
azekd wxta xn`c(:ht sc zeaezk)daebc

:hb `la elit` oiyexib icra
øîàdaezk oiazek oi`y mewna `ax

mewna `d miywn .opiwqr
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z` deelnd el xifgiy cr eaeg z` rxet epi`y xnel deeld lekiy
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øîàpL"eøñåðåìkíéLðäàìåäðéNòúäðëúîæke`xiy ici lr - " ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨

.zepfe dnif icil `eal `ly mnvr exnyi ,dheql miyery dn miypd

àøîâ.lecbd oic zial dheqd z` mi`ian eidy ,dpyna epipy

.milyexia,`xnbd zl`eyépäðîéléîoic zia jixv dheq iably - §¨©¥¦¥
,daiyne .mipiic cg`e miray lyøîàéaøàéiçøaàãîbøîàéaø ¨©©¦¦¨©©§¨¨©©¦

éñBééaøaàðéðç,àéúà' deey dxifba micnel -äøBz' 'äøBz,'áéúk ¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨§¦
àëädheq iabl -äNòå"dìïäkäúàìkäøBzä"áéúëeíúä- ¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¤¨©¨§¦¨¨

`xnn owf iablìò"étäøBzäøLà"EeøBémicnele ,äîïläl ©¦©¨£¤©§©¨
íéòáLaãçàåoic zia cbpk dxed m` `weec aiig `xnn owfy - §¦§¦§¤¨

,lecbdóàïàk`id dheqd z`wyd -íéòáLa.ãçàå ©¨§¦§¦§¤¨
,dpyna epipyïéîéiàîeäéìò'eëåewyi `le dcez dzpif m`y ick §©§¦¨¤¨§

,`xnbd dywn .dze`eäðéîøe,CøãkïéîéiànLäéìòàlLäzLzCk §¦§§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤¨
ïéîéiàîäéìòäzLzLy ,íéøîBàdìéza,íàøeøaCìøácä §©§¦¨¤¨¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨
äøBähLzà,dxizqa zlrap `leéãîòìòééøeaCjk lr iknqz - ¤§¨©§¦§¦©§¥

,oeern diiwp z`yéúLe,mdn iwfpiz `le mind z`éôìïéàLíéî §¦§¦¤¥©¦
íéønäïéîBcàlàíñìLáéçðenLìòøNaéç,íàLéíLäkî ©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©¦¥¨©¨

mqd ixd ,gezt xyadeìçìçîãøBéåm` j` ,seblïéàíLäkî,Bðéà §©§¥§¥¥¨©¨¥
ìéòBîíeìkxyad jezl lglgn epi`y -,`l mixnd mind ok enke ¦§

mini`ny x`ean dpyna ixdy dywe .dzpif `ly dy`l xac miyer

,`xnbd zvxzn .dzyz `ly ick wx dilràìàéL÷,ïàkdn - Ÿ©§¨¨
ok miyer eid ,dzyz `ly ick dilr mini`ny dpyna x`eany

íãB÷ä÷çîpLdäléâîeid okle ,mind jeza myd my da aezky ¤¤¦§£¨§¦¨
.myd zwign z` repnl liaya dzyz `ly dilr mini`nïàkdn - ¨

ok miyer eid ,dzyzy ick mb dilr mini`ny `ziixaa x`eany

øçàìä÷çîpLdäléâîixac dl mixne` eid ,myd my xak wgnpe §©©¤¦§£¨§¦¨
cgtzy zngn dzpify dcez `l dxedh `id m`y ick ,minegpz

.mindn

,dpyna epipyøîBàåäéðôìorneyl i`ck mpi`y mixac'eëå.eðz §¥§¨¤¨§¨
ïðaø,dheql xne` didy mixacd md dnøîBàäéðôìíéøácìL ©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤
äãbäíéNòîeeòøéàLmiaezkeíéáeúkaminia eyrp xy` ,dxeza - ©¨¨©£¦¤¥§©§¦

.íéðBLàøäïBâkweqtd lr dcbd ixac ,øLà"íéîëçeãéâéàìåeãçë ¨¦¦§£¤£¨¦©¦§Ÿ¦£
"íúBáàîexizqd `le eilr ecede m`hg z` extq minkgdy - ¥£¨

y ,oae`xe dcedi md minkgd .mze`äãeäéäãBäxnz lr `ayàìå §¨¨§Ÿ
LBae ,zecedläîäéä,BôBñe dkfyìçðéiçíìBòäàaäe .ïáeàø ¤¨¨¨©©¥¨¨©¨§¥
äãBäddla dyrn lràìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñe dkfìçð ¨§Ÿ¤¨¨¨©
éiçíìBòä.àaädrpkyl ick ,dheql mixne` eid mixacd el` oebke ©¥¨¨©¨

,`ziixad zl`ey .dzpif m` zecedläîeïøëOelaiwy xkyd dn - ©§¨¨
,`ziixad lr dywne `xnbd dwiqtn .ecedy dn lr dcedie oae`x

äîïøëO,oxky dn dl`yy `ziixad zpeek dn -à÷ãkïðéøîà- ©§¨¨¦§¨¨§¦©
,`xnbd zvxzn .`ad mlerd iig elgpy x`azd ixdeàlàzpeek ¤¨

,dzl`ya `ziixadäîïøëOelaiwyíìBòaäfä,`ziixad daiyn . ©§¨¨¨¨©¤
mdilr xn`py ,dfd mlera s` mxky elaiwíäì"íãáìäðzðõøàä ¨¤§©¨¦§¨¨¨¤

àìåøáòøæ"íëBúa. §Ÿ¨©¨§¨
,`ziixad lr `xnbd zl`eyàîìLaäãeäéaïçkLàéãBàc, ¦§¨¨¦¨©§§¨§¥

áéúëcmipniqd z` xnz eil` dglyykøkiå"äãeäéøîàiåä÷ãö ¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨
"épnî.dcedy ixd ,àlàïáeàøïìðîéãBàcdcedy ep`vn okid - ¦¤¦¤¨§¥§¨¨§¥

,`xnbd daiyn .ddla dyrna envrnøîàcéaøìàeîLøaéðîçð §¨©©¦§¥©©§¨¦
øîàéaøïðçBé,éàîáéúëcéçé"ïáeàøìàå"úîéúàæå""äãeäéì- ¨©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ§Ÿ¦¨

y jl xnel ,'dcedil z`fe'a dligzne dcedi zkxa dpey dn iptnìk̈
ïúBàíéðLeéäLìàøNéøaãnaeéäåéúBîöòìLäãeäéelrdy ¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤§¨

mixvnn l`xyiïéìbìeâîïBøàa,oex`a miwxtzne milblbzn -ãò §§¨¦¨¨©
ãîòLäLîLwáeåéìòíéîçøe d"awd iptløîàBðBaø ,åéðôììL ¤¨©Ÿ¤¦¥¨¨©£¦¨©§¨¨¦¤

éî ,íìBòíøbïáeàøìäãBäL,ddla dyrn lräãeäéd`xy oeiky - ¨¦¨©¦§¥¤¨§¨
df lre ,ddla dyrn lr `ed dced xnz dyrn lr dcen dcedi z`

' dyn xn`úàæåäãeäéìoae`x eli`e miwxetn eixa` dcediy - ' §Ÿ¦¨
.miiw eclyãiîòîL''äìB÷'äãeäélr dyn ly ezlitz dlawzd - ¦¨§©§¨

e ,dcediìòdéøáéàìàôL.mxeaig mewnl eixa` exfge -àìåäåä ©¥¨¥§¨¨§Ÿ£¨
à÷ïéìéiòîdéìàzáéúîìàòé÷øcdcedi z` eqipkd `l oiicr j` - ¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨

dyn lltzdy cr ,dlrn ly daiyilìàå'Bîò'epàéázedeqipkde , §¤©§¦¤
dlrn ly daiyil.àìåäåäà÷òãéì÷LîçøèîeàzòîLaéãäa §Ÿ£¨¨¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥

ïðaømr dxez ixaca zzle z`yl dcedi rcei did `l oiicr j` - ©¨¨
dyn lltzdy cr ,minkgdåéãé'áø'Bìgvpl gk el didiy - ¨¨¨

ixaca zzle z`yl rci ,jk lltzdy xg`e ,dxez ly dznglna

j` .dxezàìäåäà÷à÷ìñdéìàzòîLàaélààúëìéäcoiicr - Ÿ£¨¨¨§¨¥§©§¨©¦¨§¦§§¨
lltzdy cr ,dkldl elawziy mixac xnel dcedi dkef did `l

dynøæòå'åéøvî'äéäz.e`hg lr dced oae`xy yxetn ixd . §¥¤¦¨¨¦§¤
,`xnbd dywnàîìLaäãeäééãBàc,dcedy oaen -ékéëéäàìc ¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ

óøOéz¯ øîz,dztixy drpnp ez`ced ici lryàlàïáeàøänì ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨
déìéãBàcixde ,dced dn iptn -øîàäåáøúLLéöçóéìòøa) ¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©

(ìàøNéèéøôîc¯ déàèçdcend,sevg `ed ixd `hgy miaxa ¦§¨¥¦§¨¥¤§¥
dced oae`xy ,`xnbd zvxzn .xaca yiiazn `ly d`xnyékéëéä ¦¥¦

àìceãLçéì¯ éäBçàmdy mig`d x`ya awri ceygi `ly ick §Ÿ¥¨§£¦
.ezhin z` elalae e`hg

,dpyna epipyíàäøîàäàîèéðà'eëålral zpzepe zazek , ¦¨§¨§¥¨£¦§
.izaezk z` izcqtde izipf ea aezky xhyzòîLdpéîcnlp - ¨§©§¦¨

y dpynd ixacnïéáúBkøáBL,`xza `aaa dcedi iax zhiyk `le - §¦¥
z` deelnd el xifgiy cr eaeg z` rxet epi`y xnel deeld lekiy

jka wtzqn epi`e ,aey eze` reazl lkei `ly ick d`eldd xhy

oerhl lekiy iptn ,aegd z` deeld el rxty xaey delnd aezkiy

mixakrd eze` elk`i `ly eini lk xhyd z` xenyl leki epi`y

aiig epi`y lral zazek dy`dy dpyna x`eany dnne .dnecke

,dzaezk z` lral xifgdl dy`d z` mikixvn `le ,daezk dl

.my wlegy iqei iax zhiyk rnynøîàéiaàdpyndn di`x oi` ¨©©©¥
y meyn ,iqei iaxk zxaeqyéðzúòø÷îdpyna zepyl ozip - §¦§¨©©

ic `l ok`e dzaezk z` rexwl dkixvy epiidc ,'dzaezk zrxwn'

,`xnbd zl`ey .xaey zaizkaøîàdéìàáø,iia`làäåúøáBL ¨©¥¨¨§¨¤¤
éðz÷.zrxewy zepyl ozip `le 'dzaezk zxaey' dpyna epipy ixd - ¨¨¥
àlàøîààáømeyn ,iqei iaxk zxaeqy dpyndn di`x oi` ¤¨¨©¨¨

yíB÷îaïéàLïéáúBkäaeúk¯ ïðé÷ñòmewn lr dxaic dpynd §¨¤¥§¦§¨¨§¦©
minkg zpwz lr mikneq `l` ,dy`l daezk aezkl `ly ebdpy

daezk oi`y dfk mewnae ,daezk dl aiig dyxib e` lrad zn m`y

.xaey el aezkz dcedi iax itl mb ,rexwl

,dpyna epipyíàåäøîàäøBäèéðàïéìòîdúBàìéøòL.çøæî §¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨
,`xnbd dywnïéìòîdúBàjxev yiy dxfrl uegn dziid `id ike - ©£¦¨

,myl dzelrdl

בּוַע ֶאָחד ָלעֹוֶמר ֵהם ׁשָ ְבָעה ָיִמים, ׁשֶ יום א - ַהּיֹום ׁשִ
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yeðéúðLîì àéòaéî àìåyiy heyt dpyna xfril` iax zhiy lr - §Ÿ¦©§¨§¦§¨¥
ixde ,aiydl yi iqei iax zhiyl s`y eycige ,aiydläaøcà- ©§©¨

y ,jtidl xazqnøwéò àkéà eðéúðLîì,micr ipta dl `piwy - §¦§¨¥¦¨¦¨
la` ,el oin`dl xazqn jkleíúäiqei iax zhiyl -øwéò àkéì- ¨¨¥¨¦¨

zlawzn xzei eixacle ,micr ipta dl `pwl jixv oi` ezrcly

zvxzn .dl `piwy xn`i eqrk jezny yeygl yiy minkg zaeyz

,`xnbdàlàøîzéà éëä øîzéà éà,mixacd exn`p jk -éaø øîà ¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©©¦
äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöéeóà ¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥©¦¦§©¦§¨©

óBñ øácì ïéà eðéúðLîìzhiy lr `id minkg zaeyz xwir ok`e , §¦§¨¥¥©¨¨
iax zhiyl daeyz yi epzpynl s`y eycige ,dcedi iaxa iqei iax

.xfril`

àøeqî àðéðç éaø øîà,äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
,dheqd z` zewydl ozip `le miiw ycwnd zia oi`yéøzqéz àìŸ¦©§¦

éðBìt éãäamicr `la dpial epia elit`e ,ipelt mr icgizz l` - ©£¥§¦
meyn ,ezy`l jk xn`i `läãeäé éaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦§¨

dcedi iaxa iqei iaxk dkld `ny -øîàcxfril` iax myaéepé÷ §¨©¦
Bîöò ét ìò,àøzzñéîe,mipy ipta ipelt eze` mr cgizz dy`de - ©¦©§¦§©§¨

dheq `id ixded÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìådfd onfa oi`e - §¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨
,dwceal dheq iníìBòìc àøeqéà déåléò dì øñà÷ådidz wtqne - §¨¨©¨¦¨¥¦¨¦§¨

`linne ,dfd onfa ezy`l lrad `pwi `l okl .mlerl eilr dxeq`

.eilr xq`idl dheq aygiz `l

Lé÷ì Léø øîà,l äîéepé÷ ïBLlrad ieeiv `xwp dn iptn - ¨©¥¨¦©§¦
`edy meyn ,'iepiw' ezy`líéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác- ¨¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦

`xnbd zwiicn .qrk oeyln iepiwe ,dilr eqrki mixg`y mxeb iepiwd

,eixacnøáñ÷ àîìàyBîöò ét ìò éepé÷ipta ze`pwl jixv oi`y - ©§¨¨¨©¦©¦©§
,micrdì ép÷c éòãé àì àîìò éleëå`piwy erci `l miyp`d okle - §¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨

,dläìãa à÷c àn÷c éàî éøîàåzwgxzn `id dn iptn exn`ie - §¨§¦©§©¨§¨¨§¨
,miyp`dndãäa äàð÷ ãáòéîì eúàådaixne qrk icil e`eaie - §¨§¤¡©¦§¨©£¨

.dnré áøå,øîà éiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîé'iepiw' `xwp §©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥¨©
`edy meyndðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øácqrk icil d`ay - ¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨

cyegy lr dlra mr daixne`xnbd zwiicn .daøáñ÷ àîìà©§¨¨¨©
epzpynkyíéãò íéðL ét ìò éepé÷`linne ,ép÷c éòãé àîìò éleëå ¦©¦§©¦¥¦§¥¨§¨¨§¥§©¥

dì,qrk icil dy`d mr mi`a mpi`eäàð÷ ãáòéîì éúàc àeä eäéàå ¨§¦§¨¥§¤¡©¦§¨
dãäa.dy`d mr daixne qrk mxbi lral wxe - ©£¨

המשך מעמוד סט

.dcezyíàe zecedl dy`d drpkzydäøîàäàîèéðàdzpify - ¦¨§¨§¥¨£¦
`id ixd ,dlra zgzúøáBLdúaeúkdzpify xaey zazek - ¤¤§¨¨
,dzaezk z` dciqtdeúàöBéå.hba dlraníàådn lk xg`l s` §¥§¦

e dixac lr dcnr ,dl exn`yäøîàäøBäèéðàeid ,ïéìòîdúBà ¨§¨§¨£¦©£¦¨
ìøòLçøænä,ziad xd ly ipevigd xryd -ìòLçútøòLøBðwð §©©©¦§¨¤©¤©©©¦¨

,xepwip xry `xwpd dxfrd xryl myne -íMLeid eay mewnd `ed ¤¨
ïé÷LîúàúBèBqä,ïéøäèîeúàúBãìBiämy zecner eidy - ©§¦¤©§©£¦¤©§

,mzxdh oaxw z` miaixwny drya zecleidïéøäèîeúàïéòøBönä §©£¦¤©§¨¦
.mlbxe mci lr mcd z` mifn -ïäëåæçBàäéãâáa,x`evd gzta - §Ÿ¥¥¦§¨¤¨

,dhn itlk jyeneíàeòø÷ð,dkiynd zngn dicbaeòø÷ðepi`e ¦¦§§¦§§
,jk lr citwníàåeîøôð,miax mirxwl enxtp m` s`e -eîøôðjke , §¦¦§§¦§§

dcba z` odkd jyenãòàeäLälâîúàdaì,oke .øúBñåúàdøòN ©¤§©¤¤¦¨§¥¤§¨¨
ick ,dxry z` dliby xg`l ezxiywn dxry z` odkd xizn -

.dcezy dl mexbie dleepléaøäãeäée wlegøîBày ,íàäéädaì ©¦§¨¥¦¨¨¦¨
äàðàìäéäeälâî,íàåäéädøòNäàðàìäéäøúBñ`ly ick , ¨¤Ÿ¨¨§©¥§¦¨¨§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥

m` .mipdkd da exbziäúéääqkúîíéðáìadyeal dzid m` - ¨§¨¦§©¨¦§¨¦
,mipal micbaäqëîíéøBçLaick mixegy micba dl miyialn - §©¨¦§¦

m` oke .dleeplääéäéìòéìk¯ áäæ,adf ihiykz ¨¨¨¤¨§¥¨¨

המשך מעמוד פו

המשך מעמוד פב
äðåeðúîdyigkn -úëìBäåe ,¯ óBñìdteqdúBàa äúî àéäL ¦§©§¨§¤¤§¤¦¥¨§¨
äúéîzx`an .zltep dkxie dav dphay ,mind ziizy ici lr d`ay ¦¨

,mzwelgn z` `xnbdïðaøì ïéáe éaøì ïéa øáñ úLL áømiwlegy ©¥¤¨©¥§©¦¥§©¨¨
,iax lr¯ äðåeðúî àéåäziizy onfn zklede dyigkn `id ixd ©§¨¦§©§¨

dzina dzn opaxle ,dzin dze`a dzny dteq iaxly `l` ,mind

xaky xg`l dzpify micr e`ay dheq iabl epzpyna dpde .dlibx

giked okle ,mind zizy xg`l dpeepzd dy`dy x`ean `l ,dzzy

,dze` miwcea mind oi` dzpify mirceiy micr yi m`y zyy ax

`l recn ,zekf dl dzid ef dy`y `l` dze` miwcea mind m`y

.zpeepzn `id zekf dl yi m` mby x`azd ixdy ,dpeepzdóñBé áøå§©¥
øáñ,¯ äðåeðúî àéåä éaøìj` ,zklede dyigkn `id iaxl wxïðaøì ¨©§©¦©§¨¦§©§¨§©¨¨

¯ äðåeðúî àéåä àì`linne .xac dilr xkip `l zekfd iptn `l` Ÿ©§¨¦§©§¨
ote`a mb dze` miwcea mindy okzi mlerly ,dpyndn gikedl oi`

.zekf dl dzidy meyn `ed xac dl rxi` `ly dne ,micr yiy

,zyy ax lr `xnbd dywnéMà øa éîéL áø áéúîepipy , ¥¦©¦¦©©¦
my dpynaéaø¯ íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà øîBà ïBòîLwleg ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦

dpnn repnl llk dliren dy`d ly zekf oi`y xaeqe ,opaxe iax lr

,mixnd mind ici lr `eal ie`xd yperd z`úeëæ øîBà äzà íàå§¦©¨¥§
¯ íéønä íéna äìBz`vnp ,yprz `ly dliren zekfy xn`z m` ¨©©¦©¨¦

¯ úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà äçãîecgti `l zeheqd ©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©

,cere .mind z` zezylneúML úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzàå§©¨¦¥©©©§¤¨
,epf `ly meyn xac odl rxi` `leeéä úBàîè íéøîBà ïäåexn`ie - §¥§¦§¥¨

epif zn`ay odilràlàúeëæ ïäì äìzLxac odl rx` `ly dn - ¤¨¤¨¨¨¤§
.mciay zekf zngn edf,dyweàúéà íàå,zyy axk xn`p m` - §¦¦¨

m`y df oic zngníiä úðéãîa íéãò dì Lédze` miwcea mind oi`, ¥¨¥¦¦§¦©©¨
énð`vnpeúML úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzàodl rx` `le ©¦©¨¦¥©©©§¤¨

,epf `ly meyn xaceéä úBàîè íéøîBà ïäåodilr exn`ie - §¥§¦§¥¨
,epif zn`ayíiä úðéãîa íéãò ïäì LiL àlàodl rx` `ly dn - ¤¨¤¥¨¥¥¦¦§¦©©¨

mirceiy micr yiy oeik owceal miliren mind oi`y meyn edf ,xac

yiy dxwna mb miwcea mindy oerny iax ixacn gken `l` .epify

,`xnbd zvxzn .zyy ax lr dywe ,dzpify mirceiy micréaøì§©¦
zøîà÷ ïBòîL,zyy ax ixack `ly giken dz` oerny iaxn ike - ¦§¨¨§©§

eìz àì énð íéãò àéìz àì úeëæcî ïBòîL éaøìiax zrcl - §©¦¦§¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨
gikede ,dwceal mind miliren zekf dcia yi m` s`y xaeqd oerny

yiy ote`a mb ok` ,zexyk miyp lr frl `vi ok `l m`y ,eixac

epic z` xn` zyy axe .dze` miwcea mind dzpify mirceiy micr

.df frll eyyg `ly opaxe iax zrcl

,zyy ax lr `xnbd dywnáø áéúî,oldl dpyna epipyelàå ¥¦©§¥
¯ úBôøNð ïäéúBçðnLz` mitxeyy zeheqd miypd od el` ¤¦§¥¤¦§¨

.oilegl o`ivedl e` ozectl ozip `le ,odizegpn



צי ביאורים למסכת סוטה מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

,drinbéàfò ïa eðééä,i`fr oal `aiwr iax oia welig oi`y `vnp - ©§¤©©
gken `l` ,dvia ziilv ick `ed xeriyd i`fr oa zrcl mb ixdy

.drinbe diilv ly xeriyl `aiwr iax zpeeky

,`xiza oa dcedi iax zrca zeziixad oia dxizq `xnbd dywn

íúä,dpey`xd `ziixaa -àøéúa ïa äãeäé éaø øîàxeriydy ¨¨¨©©¦§¨¤§¥¨
`edìL òBîâì éãkBæ øçà Bæ íéöéa Leli`e ,¯ àëä`ziixaa §¥¦§©¨Ÿ¥¦©©¨¨

,diipydøîà`ed xeriydydòîBâì éãk.zg` dvia renbl - ¨©§¥§§¨
dpey`xd `ziixaa `xiza oa dcedi iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn

xaeq `ed ixdy ,ezrc ef oi` ,mivia yly renbl ick `ed xeriydy

`l` .zg` dvia zrinb ickò éaøc åéøáãìøîà÷ àáé÷,øîà÷ciax ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©§¨¨©
y `aiwräòéîâáe äàéìöa ïéøòLîdx`iay itke ,zg` dvia ly §©£¦¦§¦¨¦§¦¨

dz` recn ,`xiza oa dcedi iax xn` eixacle ,ezhiy z` `xnbd

,zg` dvia ly drinbe diilva xryn¯ àîéàxn`zøeòéLly ¥¨¦
dãeçì äòéîbxnelk ,ìL òîâì éãkBæ øçà Bæ íéöéa L,eðééäc §¦¨§¨§¥¦§Ÿ©¨Ÿ¥¦©©§©§
äòéîâe äàéìö.zg` dvia ly drinbe diilvl deey df xeriyy - §¦¨§¦¨

,`ziixaa epipyøîBà äéîøé ïa øæòéìà éaø`ed xeriydyéãk ©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥§¥
àîéð éãøb øBL÷iL.cadn mi`veiy mihegd z` bxe`d xeywiy - ¤¦§©§¦¥¨

éMà áø éòa,mixryn onf xeriy dfi` itl÷çøîcipy zxiyw - ¨¥©©¦¦§©©

,ipydn cg` miwegxy mihegáø÷îc Bàmiheg ipy zxiyw - §¦¨©
,`xnbd dwiqn .mxyewl onf zegt yxcpe ,ipyl cg` miaexwye÷éz. ¥

,`ziixaa epipyøîBà ñçðt ïa ïéðç`ed xeriydyèéLBzL éãk ¨¦¤¦§¨¥§¥¤¦
ìBhéì äét CBúì dãéd z`íñé÷.éMà áø éòaonf xeriy dfi` itl ¨¨§¦¨¦¥¨¨¥©©¦

,mixryn÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcoia wegc `vnpy mqiw `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©
,`xnbd dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,miipyd

e÷éz. ¥
,`ziixaa epipyøîBà Bîéìt`ed xeriydydãé èéLBzL éãk §¥¥§¥¤¦¨¨

økk ìBhéì ìqì.elhizeéMà áø éòa,mixryn onf xeriy dfi` itl ©©¦¦¨¨¥©©¦
÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcepi`y e` ,lqa wegc `vnpy xkk `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©

mixryn m`d wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc

à÷ézòa Bà àzãçayeniyl gep epi` ycg lq ,oyia e` ycg lqa - §©§¨§©¦¨
yxcpe yeniyl gep oyi lq j` ,dbix`d iheg epnn mi`veiy meyn

mixryn m`d wtzqdl yi oke .xkkd z` epnn `ivedl onf zegt

àøéø÷a Bà àîéîçaon e`ivedl jixv mg xkk ,xw e` mg xkka - ©£¦¨¦§¦¨
onf zegt yxcp xw xkk j` ,ecin letie jrni `ly ick zgpa lqd

.lqd on e`ivedl

המשך מעמוד עד

המשך מעמוד עג

¯ äðBøçàä,dzpify cirdlíìBò øeqéà dzøñBàL,dlra lrBðéà ¨©£¨¤©§¨¦¨¥
íéi÷úz àlL ïéczecrdíéðMî úBçôa.y meyn ok oicd oi`ãeîìz ¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦©§

øîBìdxn` -dxezd"da ïéà ãòå"¯micr ipy oi`y miyxece ©§¥¥¨
j` ,dzpifyda LiL ìk,dpynd dpc .on`p cg` cr elit`ì÷å ¨¤¥¨§©

äzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå,jtidl xnege lwa cnlp ok m` - ¨¤§¥¨¦¨¥©¨
ixdy ,cg` cr witqn dxizq lr zecrayäðBøçàä úeãò äîe- ¨¥¨©£¨

,dzpify cirdlíìBò øeqéà dzøñBàLmewn lkne ,dlra lr ¤©§¨¦¨
ãçà ãòa úîéi÷úî,äðBLàøä úeãò,dxzqpy cirdl -ïéàL ¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨¤¥
íìBò øeqéà dzøñBàina wcaiz m` dlral xzid dl yi ixdy - ©§¨¦¨
,dxyk `vnize dheqíéi÷úzL ïéc Bðéàef zecrãçà ãòa.oicd oi` ¥¦¤¦§©¥§¥¤¨

y meyn okøîBì ãeîìz" dexr iabl dxezd dxn`úåøò dá àöî ék ©§©¦¨¨¨¤§©
øáã,"øîBà àeä ïläìe"ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìòíéãò äL ¨¨§©¨¥©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦

øác íe÷é,'xac xac' deey dxifb miyxece ,"ïläì øeîàä øác äî ¨¨¨©¨¨¨¨§©¨
wx mipin`n ,oenn iabl -ïàk óà ,íéãò íéðL ét ìòdexr iabl - ©¦§©¦¥¦©¨

wx mipin`níéðL ét ìòmicnel `le dxzqpy micr ipy jixv okle , ©¦§©¦
.oldl dpynd ixac o`k cr .cg` crl oin`dl xnege lwa

,dpynd lr `xnbd dywnà÷ôð 'øác úåøò da àöî ék'î éàä©¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¨
dxifbdn cnlp dxzqpy xnel on`p epi` cg` cry - df oic m`d -

ixde ,deeyà÷ôð 'da'î,'da oi` cre' weqtdn cnlp df oic - ¦¨©§¨
`weec miyxecy¯ dala` ,cg` cr on`p dzpify cirdléepé÷a àìå ¨§Ÿ§¦

¯' miyxec ok enke ,lrad dl `piwy micr ipy jixvyàìå 'dä§Ÿ
äøéúñadf cenile .dxzqpy micr ipy jixvy -déì éòaéî`pzl ¦§¦¨¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .`iadløîà÷ énð éëäzxaeq dpynd mb ok` - ¨¦©¦¨¨©
y meyn `ed dxizq lr on`p epi` cg` cry cenildyøîBì ãeîìz©§©

äøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da'lr dxaic dpyndy `l` . ¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
y ,sqep oicäøéúñ àìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå`ly ote`a - §§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ§¦¨

`ed oicd ,dzpify cg` cr cirne dxizqe iepiw didãò ïîéäî àìc§Ÿ§¥¨¥
ãçàdf oice ,mipy jixv `l`ïìðî,dpynd daiyn df lr ,øîàð ¤¨§¨¨¤¡©
ïàkdexr iabl ,éðL ét ìò" ïläì øîàðå "øác úåøò da àöî ék" ¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥

L ét ìò Bà íéãòì"øác íe÷é íéãò äL,dey dxfba miyxece ,äî ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨©
ïläì øeîàä 'øác'l wx mipin`níéðL íéãò,ïàk óàdexr iabl ¨¨¨¨§©¨¥¦§©¦©¨

wx mipin`nlíéðL íéãò. ¥¦§©¦
ïðaø eðz,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éàdpyna z`xwp zecr efi` - ¨©¨¨¦¦¥¨¦¨

,'dpey`x zecr'äøéúñ úeãò Bæzecr efi`e .dxzqpy zecr - ¥§¦¨
' dpyna z`xwpäðBøçà úeãò,'äàîeè úeãò Bædlrapy zecrd - ¥©£¨¥§¨

.dxizqe iepiw xg`l

lr aezk xy`k la` .`txpy mb aezkíãàrbp ea yiyáéúk àì ¨¨Ÿ§¦
àtøðå déad`etx yi xyak eipre jx `edy iny jkn micnele . ¥§¦§¨

d`etx oi` ,dnc`k xnelk ,mc`k dyw ealy in j` ,eiae`knl

.eiae`knl

ïðçBé éaø øîàmya mc`d `xwp dnl ,íãàfnxpy meyn , ¨©©¦¨¨¨¨
ea yi mc`dy ,df my ly zeaizd iy`xaøôà,xtrn eceqi -íc- ¥¤¨

e zeax zelgnl mxeby¯ äø"î`a mc`d lr zxabzn `id xy`ky ¨¨
oi` jkle zeltye lad elek mc`dy xnelk ,mc`d lr ae`kne ileg

mya mc`d xya `xwp dnle .ze`bzdl eløNaiy`xa fnxpy , ¨¨
el yi mc`d zen xg`ly ,zeaizd¯ äLea,oicd meia¯ äçeø"ñeteb ¨§¨

e gexq¯ än"ø.mirlezl lk`n etebyéøîàc àkéàmya 'y' ze`ay ¦¨¦¨§¨§¦
dlind zfnxp xya¯ ìBàLoi`e .xawa zeidl mc`d ly eteqy §

meyn ,dgexq dlind zfnxpy yxtláéúëcxyaïéLa.oiUa `le ¦§¦§¦
¯ úçôð óBqì çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk éMà áø øîàhrnzn ¨©©©¦¨¨¨¤¥©¨©©¦§¨

,miyp`ay zegt dyrpe ezeaiygnøîàpLmirbp iabl ¤¤¡©

המשך בעמוד עח

äðåeðúîdyigkn -úëìBäåe ,¯ óBñìdteqdúBàa äúî àéäL ¦§©§¨§¤¤§¤¦¥¨§¨
äúéîzx`an .zltep dkxie dav dphay ,mind ziizy ici lr d`ay ¦¨

,mzwelgn z` `xnbdïðaøì ïéáe éaøì ïéa øáñ úLL áømiwlegy ©¥¤¨©¥§©¦¥§©¨¨
,iax lr¯ äðåeðúî àéåäziizy onfn zklede dyigkn `id ixd ©§¨¦§©§¨

dzina dzn opaxle ,dzin dze`a dzny dteq iaxly `l` ,mind

xaky xg`l dzpify micr e`ay dheq iabl epzpyna dpde .dlibx

giked okle ,mind zizy xg`l dpeepzd dy`dy x`ean `l ,dzzy

,dze` miwcea mind oi` dzpify mirceiy micr yi m`y zyy ax

`l recn ,zekf dl dzid ef dy`y `l` dze` miwcea mind m`y

.zpeepzn `id zekf dl yi m` mby x`azd ixdy ,dpeepzdóñBé áøå§©¥
øáñ,¯ äðåeðúî àéåä éaøìj` ,zklede dyigkn `id iaxl wxïðaøì ¨©§©¦©§¨¦§©§¨§©¨¨

¯ äðåeðúî àéåä àì`linne .xac dilr xkip `l zekfd iptn `l` Ÿ©§¨¦§©§¨
ote`a mb dze` miwcea mindy okzi mlerly ,dpyndn gikedl oi`

.zekf dl dzidy meyn `ed xac dl rxi` `ly dne ,micr yiy

,zyy ax lr `xnbd dywnéMà øa éîéL áø áéúîepipy , ¥¦©¦¦©©¦
my dpynaéaø¯ íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà øîBà ïBòîLwleg ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦

dpnn repnl llk dliren dy`d ly zekf oi`y xaeqe ,opaxe iax lr

,mixnd mind ici lr `eal ie`xd yperd z`úeëæ øîBà äzà íàå§¦©¨¥§
¯ íéønä íéna äìBz`vnp ,yprz `ly dliren zekfy xn`z m` ¨©©¦©¨¦

¯ úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà äçãîecgti `l zeheqd ©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©

,cere .mind z` zezylneúML úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzàå§©¨¦¥©©©§¤¨
,epf `ly meyn xac odl rxi` `leeéä úBàîè íéøîBà ïäåexn`ie - §¥§¦§¥¨

epif zn`ay odilràlàúeëæ ïäì äìzLxac odl rx` `ly dn - ¤¨¤¨¨¨¤§
.mciay zekf zngn edf,dyweàúéà íàå,zyy axk xn`p m` - §¦¦¨

m`y df oic zngníiä úðéãîa íéãò dì Lédze` miwcea mind oi`, ¥¨¥¦¦§¦©©¨
énð`vnpeúML úBøBähä ìò òø íL àéöBî äzàodl rx` `le ©¦©¨¦¥©©©§¤¨

,epf `ly meyn xaceéä úBàîè íéøîBà ïäåodilr exn`ie - §¥§¦§¥¨
,epif zn`ayíiä úðéãîa íéãò ïäì LiL àlàodl rx` `ly dn - ¤¨¤¥¨¥¥¦¦§¦©©¨

mirceiy micr yiy oeik owceal miliren mind oi`y meyn edf ,xac

yiy dxwna mb miwcea mindy oerny iax ixacn gken `l` .epify

,`xnbd zvxzn .zyy ax lr dywe ,dzpify mirceiy micréaøì§©¦
zøîà÷ ïBòîL,zyy ax ixack `ly giken dz` oerny iaxn ike - ¦§¨¨§©§

eìz àì énð íéãò àéìz àì úeëæcî ïBòîL éaøìiax zrcl - §©¦¦§¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨
gikede ,dwceal mind miliren zekf dcia yi m` s`y xaeqd oerny

yiy ote`a mb ok` ,zexyk miyp lr frl `vi ok `l m`y ,eixac

epic z` xn` zyy axe .dze` miwcea mind dzpify mirceiy micr

.df frll eyyg `ly opaxe iax zrcl

,zyy ax lr `xnbd dywnáø áéúî,oldl dpyna epipyelàå ¥¦©§¥
¯ úBôøNð ïäéúBçðnLz` mitxeyy zeheqd miypd od el` ¤¦§¥¤¦§¨

.oilegl o`ivedl e` ozectl ozip `le ,odizegpn
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f ryedifhÎ`

æàähîì çøæ-ïá écáæ-ïá éîøk-ïa ïëò çwiå íøça ìòî ìàøNé-éðá eìòîiå©¦§£¯§¥¦§¨¥²©−©©¥®¤©¦©¿¨¨´¤©§¦Á¤©§¦¸¤¤¹©§©¥³
:ìàøNé éðáa äåäé óà-øçiå íøçä-ïî äãeäéáBçéøéî íéLðà òLBäé çìLiå §¨Æ¦©¥½¤©¦«©©¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦§¨¥«©¦§©Á§ª̧©£¨¦¹¦«¦À

eìbøå eìò øîàì íäéìà øîàiå ìà-úéáì íãwî ïåà úéa-íò øLà éòä̈©º£¤̧¦¥¬Æ̈¤Æ¦¤´¤§¥«¥½©³Ÿ¤£¥¤Æ¥½Ÿ£−§©§´
:éòä-úà eìbøéå íéLðàä eìòiå õøàä-úàâåéìà eøîàiå òLBäé-ìà eáLiå ¤¨¨®¤©©«£Æ¨«£¨¦½©§©§−¤¨¨«©¨ª´¤§ªÀ©Ÿ§´¥¨»
ìLk Bà Léà íétìàk íòä-ìk ìòé-ìàéòä-úà ekéå eìòé Léà íéôìà úL ©©©́¨¨¨¼§©§©´¦¦Àµ¦§´¤£¨¦´¦½©«£−§©´¤¨¨®

:änä èòî ék íòä-ìk-úà änL òbéz-ìàãìLk änL íòä-ïî eìòiåúL ©§©©¬Æ̈¨Æ¤¨¨½̈¦¬§©−¥«¨©©£³¦¨¨Æ½̈¨¦§¬¤
:éòä éLðà éðôì eñðiå Léà íéôìàäìLk éòä éLðà íäî ekiåäMLå íéL £¨¦−¦®©¨ª¾¦§¥−©§¥¬¨¨«©©¸¥¤¹©§¥´¨©À¦§¦³§¦¨Æ

éäéå íòä-ááì ñniå ãøBna íekiå íéøáMä-ãò øòMä éðôì íeôcøiå Léà¦½©¦§§º¦§¥³©©Æ©Æ©©§¨¦½©©−©¨®©¦©¬§©¨−̈©§¦¬
:íéîìåäåäé ïBøà éðôì äöøà åéðt-ìò ìtiå åéúìîN òLBäé òø÷iå §¨«¦©¦§©̧§ª¹©¦§ŸÀ̈©¦ŸÁ©¨¨̧©¹§¨¦§¥̧£³§Ÿ̈Æ

:íLàø-ìò øôò eìòiå ìàøNé éð÷æå àeä áøòä-ãòæ| däà òLBäé øîàiå ©¨¤½¤−§¦§¥´¦§¨¥®©©«£¬¨−̈©Ÿ¨«©¸Ÿ¤§ª¹©£¨´
äfä íòä-úà øéáòä zøáòä äîì äåäé éðãàãéa eðúà úúì ïcøiä-úà £Ÿ¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨¨¥«£©̧§¨©«£¦¹¤¨¨³©¤Æ¤©©§¥½¨¥¬Ÿ¨²§©¬
:ïcøiä øáòa áLpå eðìàBä eìå eðãéáàäì éøîàäçéøçà øîà äî éðãà éa ¨«¡Ÿ¦−§©£¦¥®§Æ©´§©¥½¤§¥−¤©©§¥«¦−£Ÿ¨®¨´Ÿ©½Â©«£¥

:åéáéà éðôì óøò ìàøNé Côä øLàèeañðå õøàä éáLé ìëå éðòðkä eòîLéå £¤̧¨©¯¦§¨¥²−Ÿ¤¦§¥¬«Ÿ§¨«§¦§§´©§©«£¦À§ŸÆ«§¥´¨½̈¤§¨©´
ì äùòz-äîe õøàä-ïî eðîL-úà eúéøëäå eðéìò:ìBãbä EîLéäåäé øîàiå ¨¥½§¦§¦¬¤§¥−¦¨¨®¤©«©«£¥−Ÿ§¦§¬©¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²

i"yx

(·).ÔÂ‡ ˙È· ÌÚ:�או בית È·Ï˙אצל Ì„˜Ó
.Ï‡:אל לבית ‰˘·¯ÌÈ.(‰)ממזרח „Úעד

‰Â�Ï‡Â.(Ê)דתברינו�: ÂÏÂנמלכנו הלואי
ועוג סיחו� באר� מזרחה, הירד� בעבר לשבת

כבר: ÍÓ˘Ï.(Ë)שנכבשה ‰˘Ú˙ ‰ÓÂ
ומה ופשוטו, מדרשו. זהו בשמנו, המשות�
יאמרו ועתה כבר, שיצא גבורת� לש� תעשה

כחו: ÍÏ.(È)תשש ÌÂ˜�ל עמד כתיב, ל� ק�

עמדת אחר: דבר והזכרת. לפני שהתפללת מה
אמרתי ואני עמה�, יצאת ולא במחנה ל�

יז) כז כי(במדבר יביא�, ואשר יוציא� אשר :

עמ�, אהיה ואנכי ישראל, בני את תביא אתה
כח) ג והוא(ש� הזה הע� לפני יעבור הוא כי :

יצליחו, לפניה� אתה תל� א� אות�, ינחיל
י לא לאו ל�,וא� קו� אחר: דבר צליחו.

להקדיש ל� אמרתי לא לה�, זאת בשביל�

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ ÂÏÚÓÈÂ�עליה מעלה זה את זה שמרו שלא על

מעלו: כול� כאלו ÏÚÈ.(‚)הכתוב Ï‡�אי לומר, רצה
בכול�: ‰Â�Ï‡Â.(Ê)צור� ÂÏÂמאז רוצי� והיינו הלואי

ולא הירד�, את לעבור ולא המזרחי הירד� בעבר לשבת
הזאת: הצרה עלינו באה ‡ÓÂ¯.(Á)היתה ‰Óאחר

חזר ה', מעשה מול אמרי� שהרבה בעצמו שהרגיש
הפ� וישראל הואיל הזה, כדבר לא א� אומר מה ואמר:

לב: מכאב ואצעק בנוס�, אשרÂÚÓ˘ÈÂ.(Ë)עור�
ירדפ�: ÍÓ˘Ï.האויב ‰˘Ú˙ ‰ÓÂ�באמר יחולל, לבל

נאבדו: ה' יכולת ÂÎÂ'.(È)מבלי ‰Ê ‰ÓÏ:�החר עובר לבער א� כי בתפלה צור� אי� לומר, רצה

oeiv zcevn
(‡)ÂÏÚÓÈÂ:ופשע חטא עני� .(·)ÔÂ‡ ˙È· ÌÚ�סמו .

כמו או�, יא)לבית כה ראי:(בראשית לחי באר .˙Ú‚È(‚)ע�
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ה) ו ב אדוני:(מלכי� וכ�ÂÏÂאהה הלואי, ב). יד לו(במדבר
כמו‰Â�Ï‡Âמתנו: רצו�, עני� ו). יט ולי�:(שופטי� נא הואל
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æèì ìàøNé-úà áø÷iå ø÷aa òLBäé íkLiå:äãeäé èáL ãëliå åéèáL ©©§¥³§ªÆ©Æ©½Ÿ¤©©§¥¬¤¦§¨¥−¦§¨¨®©¦¨¥−¥¬¤§¨«
i"yx

העיר: אחתÌÈ˙·Ï.(È„)שלל במשפחה יש
אבות: בתי גולגולת,ÌÈ¯·‚Ï.הרבה לראשי

לגורל: יבאו הבית אנשי (תוספת)(ÂË)כל
.˘‡· Û¯˘È:�והמטלטלי ÏÎהאהל ˙‡Â Â˙‡

.ÂÏ למטה‡˘¯ המפורש כה)כדי� פסוק (להל�

על שהוא והזק� בסקילה, והבהמה אותו
מצינו שכ� מ'אותו', נפרד שהוא מוכיח, 'באש'

כמו מחלק�, שהטע� ל)מקראות יא :(דברי�

מופלג ש'אחרי' השמש, מבוא דר� אחרי
הנלכד פתרונו, וכ� הטע�, ידי על מ'דר�'

שמפרש כמו לישר�, הראוי באש ישר� בחר�,
ÂÏ.למטה: ¯˘‡ ÏÎ ˙‡Â Â˙Â‡האמור כדי�

לו ודומה קצר, מקרא וזה הלמטה, ב (שמואל

מהח) פירש לא בצנור, ויגע יבוסי מכה כל :

הימי� ובדברי לו, ו)יהיה יא יהיה(א פירש:
וכל באותו יהיה מה פירש לא כא� א� לראש,

פירש: ולמטה לו, ‡˙(ÊË)אשר ·¯˜ÈÂ
.Ï‡¯˘È,�כתובי שהשבטי� מקו� החש�, לפני

שהשבט סימ� הוא ברו� הקדוש לו ומסר
יהודה: של אבנו וכהתה כהה, אבנו שחטא,

cec zcevn
(‡È).Ï‡¯˘È ‡ËÁעל מקו�, מכל חטא, אחד שאיש א�

כול� כאלו הכתוב עליה� מעלה זה, את זה שמרו שלא
·¯È˙È.חטאו: ˙‡ Â¯·Ú Ì‚Âהנבלה מעשה להגדיל בא

ינקה, לא לאיש איש יחטא א� א� הלא לומר: ההיא,
החר� על שעברו בריתי ועברו חששו לא כי א� והמה

כשבועה: ÂÁ˜Ï.שהוא Ì‚Â,גבוה מחרמי לקחו ג� והמה יענש, ענש ה' מצות משאר אחת העובר א� לומר, רצה
ה': ‚�·Â.חלק Ì‚Âגנבו המה אבל וד�, בשר לכבוד המקו� כבוד משוי� פני� כל על היו כל, לעי� לקחו אילו

יראו: לא ומה' אד�, מבני .להשמר Â˘ÁÎ Ì‚Âהמה אבל ומחזירה, בה ומודה וניח� ישוב א� לגנב יבוזו לא ה�
כחשו: ·Ì‰ÈÏÎ.ג� ÂÓ˘ Ì‚Â,לומר ל)רצה ו שמו(משלי ג� המה אבל ירעב, כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו לא

ומוכפלת: כפולה ההיא הנבלה מעשה כ� וא� נפש, רעבו� לשבור להוציא לא לאוצר, שמור להיות ÈÎ(È·)בכליה�
.Ì¯ÁÏ ÂÈ‰:זה את זה שמרו ולא עי�, שהעלימו במה החר� לעובר מסייעי� היו לומר, החר�:‰Ì¯Á.רצה העובר

(‚È).Â˘„˜˙‰הזאת:לחלו הרעה בשלמי לדעת הארו�, לפני �(„È).Ì˙·¯˜�Â:�הארו שבטÌÎÈË·˘Ï.מול כל
‰'.לבד: Â�„ÎÏÈ:שעה לפי ממקומו לזוז יוכל לבל הארו� לפני נלכד ÂÁÙ˘ÓÏ˙.להיות ·¯˜È�ממקומ יזיזו אחר

למשפחות: שוב אבות:ÌÈ˙·Ï.יקרבו לבתי עוד תחולק המשפחה יחידי�:ÌÈ¯·‚Ï.כי ·Ì¯Á.(ÂË)לאנשי� „ÎÏ�‰
בחר�: שמעל בעבור הארו�, לפני הנלכד

oeiv zcevn
(‡È)È˙È¯·שבועה וג� המתקיי�, דבר מקו� בכל ענינו .

כשבועה: וחר� המתקיי�, דבר נתנו:˘ÂÓהיא .

(‚È)˘„˜כמו הזמ�, ט). ד מלחמה:(יואל קדשו
(ÂË)‰Ï·�כמו מגונה דבר ו). לב ידבר:(ישעיהו נבלה
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i"yx

(‚È).‰È·‡Â È�˘Â ¯ÂÎ·‰ Ï‡ÂÓ˘ È�·Âושני
לראשו� שני כלומר אביה והשני פתרו� יואל זה
שלא יואל היה הוא לאביה ושני אביה היה הוא
אסור וחמור אסור הסוס א� כי ודוגמת� נכתב

ו') ב' דגדעו�(מלכי� שני הפר וכ� והחמור כמו
הראשו� ו')וכ� ‡˘¯(ÊË):(שופטי� ‰Ï‡Â

.'Â‚Â „Â„ „ÈÓÚ‰�אדו עובד מבית כשהשיבוהו

ט"ז)כדכתיב ה'(לקמ� ברית ארו� לפני ש� ויעזב
וכתיב וגו' הארו� לפני לשרת ולאחיו לאס�

אדו� וגו'(ש�)ועובד לשערי� וחיסה ידותו� ב�
‰'.:(ש�) ÔÎ˘Ó È�ÙÏ,�בגבעו אשר בבמה

בירושלי�: המקדש בבית העמיד� ושלמה
(ÊÈ).Ì˙„Â·Ú ÏÚ ÌËÙ˘ÓÎ Â„ÓÚÈÂכמשפט

דוד: העמיד� אשר

cec zcevn
(‡).ÈÂÏ È�·:�כול להזכיר חזר הנשארי� לייחס בעבור
(„).Ì‰È˙Â·‡Ïאל מהב� אבותיה� אל מתייחסי� אשר

לגרשו�:ÌÂ˘¯‚Ï.(‰)האב: אשר התולדות אלה
(Á).Â�· ‰�˜Ï‡שחושב וכמו אסיר של בנו שהיה לא

ואביאס� ואלקנה אסיר קרח ובני כמ"ש אביאס� וג� קרח של בנו היה הוא ג� אלקנה אלא אחד ב� אחד כול�
ו) ·�Â.:(שמות ¯ÈÒ‡Â:�אביאס של בנו היה השני אסיר ‡Ï˜�‰.(È)זה È�·Â:שאול ב� היה בנוÂÓÈÁ‡Â˙.הוא היה

עמשי: אחימות:‡Ï˜�‰.(È‡)של של בנו ‡Ï˜�‰.היה È�·אחד וחושב וכו' בנו היה צופי אלקנה בני ואלה ר"ל
אחד: ˘Ï‡ÂÓ.(È‚)ב� È�·Â:אלקנה ב� הנביא שמואל נקרא:È�˘Â.הוא היה השמות ובשתי בש"א האמור יואל הוא

(ÊË).‰Ï‡Â:למטה הנאמרי� ˘È¯.ה� È„È ÏÚ:'ה בבית לשורר ‰‡¯ÔÂר"ל ÁÂ�ÓÓ.�בירושלי הארו� שבת מיו�
למקו�: ממקו� מתהל� שהיה מקוד� כאשר מש� זזו לא ÚÂÓ„.(ÊÈ)כי Ï‰Â‡ ÔÎ˘Óדוד לו נטה אשר האוהל זה

ב': בשמואל ÌËÙ˘ÓÎ.כמ"ש Â„ÓÚÈÂהמוטל עבודת� על דוד לה� שתק� כמשפט ש� יעמדו הבית יבנה כאשר
השיר: עבודת וזהו ‰ÌÈ„ÓÂÚ.(ÁÈ)עליה� ‰Ï‡Â:�עמה ובניה� לשורר העומדי� הראשי� ה� ‰Â˘Ó¯¯.אלה ÔÓÈ‰

הראש: היה Ï‡ÂÈ.הוא Ô·היו כי על וזהו למעלה שזכר ממה משתנה השמות ביתר וכ� למעלה הנזכר ושני הוא

oeiv zcevn
(·).È�·Ï�לקמ הנזכר לעד� ז)הוא בחלוק(כג

למטה:ÁÈ˙.(‰)המשמרות: הנזכר יחיאל הוא
(Ê).·„�ÈÓÚ:הנזכר יצהר הוא

e wxt `Îminid ixac - miaezk

:éùîò-ïa úçî-ïaàë:äéðôö-ïa äéøæò-ïa ìàBé-ïa äð÷ìà-ïaáëúçz-ïa ¤©−©¤£¨¨«Ÿ¤¤§¨¨Æ¤¥½¤£©§−̈¤§©§¨«¤©Æ©Æ
:çø÷-ïa óñéáà-ïa øéqà-ïaâë:ìàøNé-ïa éåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ¤©¦½¤¤§¨¨−¤«Ÿ©¤¦§¨´¤§½̈¤¥¦−¤¦§¨¥«

ãë:àòîL-ïa eäéëøa-ïa óñà Bðéîé-ìò ãîòä óñà åéçàåäëìàëéî-ïa §¨¦´¨½̈¨«Ÿ¥−©§¦®¨¨¬¤¤«¤§−̈¤¦§¨«¤¦«¨¥¬
:äikìî-ïa äéNòa-ïaåë:äéãò-ïa çøæ-ïá éðúà-ïaæëänæ-ïa ïúéà-ïa ¤©«£¥−̈¤©§¦¨«¤¤§¦¬¤¤−©¤£¨¨«¤¥¨¬¤¦−̈

:éòîL-ïaçë:éåì-ïa íLøb-ïa úçé-ïaèëìåàîOä-ìò íäéçà éøøî éðáe ¤¦§¦«¤©¬©¤¥«§−Ÿ¤¥¦«§¥¯§¨¦²£¥¤−©©§®Ÿ
:Celî-ïa écáò-ïa éLé÷-ïa ïúéàì:äi÷ìç-ïa äéöîà-ïá äéáLç-ïa ¥¨Æ¤¦¦½¤©§¦−¤©«¤£©§¨¬¤£©§−̈¤¦§¦¨«

àì:øîL-ïa éða-ïá éöîà-ïaáì:éåì-ïa éøøî-ïa éLeî-ïa éìçî-ïa ¤©§¦¬¤¨¦−¤¨«¤¤©§¦Æ¤¦½¤§¨¦−¤¥¦«
âì:íéäìàä úéa ïkLî úãBáò-ìëì íéðeúð íiåìä íäéçàåãìåéðáe ïøäàå ©«£¥¤−©«§¦¦®§¦¾§Æ̈£©½¦§©−¥¬¨«¡Ÿ¦«§©«£¸Ÿ¨¹̈

íéLãwä Lã÷ úëàìî ìëì úøèwä çaæî-ìòå äìBòä çaæî-ìò íéøéè÷î©§¦¦¸©¦§©³¨«¨Æ§©¦§©´©§½Ÿ¤§¾Ÿ§¤−¤´Ÿ¤©¢¨¦®
:íéäìàä ãáò äLî äeö øLà ìëk ìàøNé-ìò øtëìeäìïøäà éða älàå §©¥Æ©¦§¨¥½§ŸÆ£¤´¦½̈Ÿ¤−¤¬¤¨«¡Ÿ¦«§¥−¤§¥´©«£®Ÿ

Bða ñçðét Bða øæòìà:Bða òeLéáàåì:Bðá äéçøæ Bðá éfò Bðá éwaæìúBéøî ¤§¨¨¬§²¦«§¨¬§−£¦¬©§«ª¦¬§²ª¦¬§−§©§¨¬§«§¨¬
:Bða áeèéçà Bðá äéøîà Bðaçì:Bða õòîéçà Bða ÷Bãöèìälàå §²£©§¨¬§−£¦¬§«¨¬§−£¦©¬©§«§¥Æ¤Æ

äéä íäì ék éúäwä úçtLîì ïøäà éðáì íìeáâa íúBøéèì íúBáLBî«§½̈§¦«−̈¦§¨®¦§¥³©«£ŸÆ§¦§©©´©§¨¦½¦¬¨¤−¨¨¬
:ìøBbäî:äéúáéáñ äéLøâî-úàå äãeäé õøàa ïBøáç-úà íäì eðziå ©¨«©¦§¬¨¤²¤¤§−§¤´¤§¨®§¤¦§¨¤−¨§¦«Ÿ¤«¨

i"yx

(„Î).Â�ÈÓÈ ÏÚ „ÓÂÚ‰ ÛÒ‡ ÂÈÁ‡Â�הימ של
‰˘ÏÂ‡Ó.(ËÎ)ובניו: ÏÚ Ì‰ÈÁ‡ È¯¯Ó È�·Â

אשכנ"ז(אחיה�) בלשו� שאמר דוגמת
שהימ� ובניו הימ� של השמאל על גברודי"ר,

באמצע: �˙ÌÈ�Â(Ï‚)ובניו ÌÈÂÏ‰ Ì‰ÈÁ‡Â
.ÌÈ‰Ï‡‰ ˙È· ÔÎ˘Ó ˙„Â·Ú ÏÎÏ�לשוערי

לקמ� כדכתיב ל"ה)ולהפשיט והלוי�(ד"ה
‡‰¯Ô.(Ï‰)מפשיטי�: È�· ‰Ï‡Â�המקטירי

הקטורת: מזבח ועל העולה מזבח על

(ÁÏ).Â�· ıÚÓÈÁ‡ Â�· ˜Â„ˆכי חשב לא
שלמה: עד שהיו אות� Ï‡Â‰(ËÏ)א�

.'Â‚Â ÌÏÂ·‚· Ì˙Â¯ÈËÏ Ì˙Â·˘ÂÓ�לה כי עד
כל מנחלת� ולכהני� ללוי� הגורל היה
כמה ישראל אר� על גורלות הפילו ישראל
ויבא וללוי� ולכהני� לה� יבא ישראל מאר�
היה לה� כי וזהו מתחלה הגורל ליהודה
עיירות אות� לה� לתת בראשונה הגורל

כא�: שכתוב

cec zcevn
גדול: כלל וזהו השמות בשתי ר"לÂÈÁ‡Â.(Î„)נקראי�

ÂÎÂ'.חברו: ÛÒ‡:לראש היה הוא ·¯Â‰ÈÎ.ג� Ô· ÛÒ‡
וכו': ברכיהו ב� היה זה אס� ˘ÈÚÓ.(ÊÎ)ר"ל Ô·לקצר

גרשו�: ב� לבני הזכיר לא וכא� שמעי למעלה זכר ‰˘ÏÂ‡Ó.(ËÎ)לא ÏÚ:המשורר הימ� ÂÎÂ'.של Ô˙È‡הוא ג�
לראש: ‰ÌÈÂÏ.(Ï‚)היה Ì‰ÈÁ‡Âצרכי על וממוני� שוערי� להיות המשכ� עבודת לשאר נתוני� היו הלוי� ושאר

בה:ÌÈ¯ÈË˜Ó.(Ï„)המשכ�: לבוא אסורי� הלוי� כי הקדשי� קדש מלאכת לכל ממוני� והיו וכו' מקטירי� היו ה�
(‰Ï).Ô¯‰‡ È�· ‰Ï‡Â:�רחבע בימי כ"ג שהיה אחימע� עד וחשב הקדשי� קדש מלאכת על ממוני� היו אשר
(ËÏ).Ì˙Â·˘ÂÓ ‰Ï‡Â:'והלוי הכהני' בה� ישבו אשר המקומות ·‚·ÌÏÂ.אלה Ì˙Â¯ÈËÏבגבול לטירות� מוכ� מקו�

לה�: ‰˜‰˙È.הנית� ˙ÁÙ˘ÓÏ Ô¯‰‡ È�·Ïלקחת הגורל היה לה� כי אהר� לבני נתנו הקהתי למשפח' ראשו� ר"ל
ראשונה:

oeiv zcevn
(ËÏ).Ì˙Â¯ÈËÏנשמה טירת� תהי כמו ארמו� עני�

סט) :(תהלי�
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:Bða áeèéçà Bðá äéøîà Bðaçì:Bða õòîéçà Bða ÷Bãöèìälàå §²£©§¨¬§−£¦¬§«¨¬§−£¦©¬©§«§¥Æ¤Æ

äéä íäì ék éúäwä úçtLîì ïøäà éðáì íìeáâa íúBøéèì íúBáLBî«§½̈§¦«−̈¦§¨®¦§¥³©«£ŸÆ§¦§©©´©§¨¦½¦¬¨¤−¨¨¬
:ìøBbäî:äéúáéáñ äéLøâî-úàå äãeäé õøàa ïBøáç-úà íäì eðziå ©¨«©¦§¬¨¤²¤¤§−§¤´¤§¨®§¤¦§¨¤−¨§¦«Ÿ¤«¨
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cec zcevn
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oeiv zcevn
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„ÔÈ�Ú ÏÎa ˙B‡Ò¯t '‚Ó ¯˙BÈ ÍÏÈlÓ ÏÏk ÌÈ¯‰Ê� ÔÈ‡ ÔÎÏ ,ÁÂ¯a ˙aL ÈÎ¯ˆ ÌÈ�ÈÎÓ Ì„‡ È�a ·¯ el‡ ˙B�È„Ó·e¦§¦¥Ÿ§¥¨¨§¦¦¨§¥©¨§¤©¨¥¥¦§¨¦§¨¦¥¥§¥¦©§¨§¨¦§¨
:*ÌÈ¯Á‡ ˙È·a Á¯‡˙‰Ï B‡ B˙È·Ï ÍÏB‰Lk§¤¥§§¥§¦§¨¥©§¥£¥¦

‰È„È ÏÚL ,˙aM‰ „B·k È�tÓ ÏBÁ‰ ÈÓÈa da ÏÈ‚¯ B�È‡L ‰zLÓ ÏL ‰ÏB„b ‰„eÚÒ ˙aL ·¯Úa ÚBa˜Ï ¯eÒ‡̈¦§©§¤¤©¨§¨§¨¤¦§¤¤¥¨¦¨¦¥©¦§¥§©©¨¤©§¥
˙aL ˙„eÚÒ Ìi˜Ï ÏÎeÈ ‡Ï ,ÏBÁ‰ ˙BÓÈ ¯‡La Bk¯cÓ ¯˙BÈ ¯˜aa elÙ‡ ˙aL ·¯Úa ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‰a¯nL¤©§¤©£¦¨§¦¨§¤¤©¨£¦©Ÿ¤¥¦©§¦§¨§©Ÿ©§©¥§©©¨

:Èe‡¯k ‰ÏÈlaL¤©©§¨¨¨

Âd˙BÁ„Ï ÏÎiL ,˙aL ·¯Úa dpÓÊ ÔÈ‡L ‡l‡ ‰ÂˆÓ ˙„eÚÒ elÙ‡ B‡ ˙eL¯‰ ˙„eÚÒa ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na©¤§¨¦£¦¦§©¨§£¦§©¦§¨¤¨¤¥§©¨§¤¤©¨¤¨Ÿ¦§¨
ÔÈ‡L *ÔÈ‡eO�Â ÔÈÒe¯‡ ˙„eÚÒe ‰ÏÈÓ ˙„eÚÒ ÔB‚k ,ÌBi‰ dpÓÊ Ì‡ Ï·‡ .ÌBÈ B˙B‡a ‰„eÚq‰ ˙BNÚÏÂ ¯Á‡ ÌBÈÏ§©¥§©£©§¨§£¨¦§©¨©§§©¦¨§©¥¦§¦¦¤¥
‰ÏÈn‰ ÔÎÂ ,‰i·¯e ‰i¯tÓ ÏËa‰Ï ‡lL ˙BÁ„Ï BÏ ÔÈ‡ ÔÈ‡eOp‰ ÔÎÂ ,dÒ¯‡Ï ¯Á‡ epÓc˜È ‡nL ÔÈÒe¯‡‰ ˙BÁ„Ï BÏ¦§¨¥¦¤¨§©§¤©¥§¨§¨§¥©¦¦¥¦§¤Ÿ§¦¨¥¦§¦¨§¦¨§¥©¦¨
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íéøçà éúáá çøàúäì�השלח בבדי שמצוי10– כתב
מוסיפי� לחשיכה, סמו� לביתו או למלו� אורח שכשמגיע

שבת. ומחללי� בשבילו לבשל
ïéàåùðå ïéñåøéà úãåòñå�להל פרטי�11– רבינו הוסי�

הב�, ופדיו� מילה סעודת וז"ל: זו, מצוה סעודת בגדר
לתלמיד חכ� תלמיד בת של ונשואי� אירוסי� וסעודת
לע� חכ� תלמיד בת אבל האר�, לע� האר� ע� ובת חכ�,
אינה יפה עולה זיווג� שאי� כיו� לישראל כה� בת או האר�
כשהחת� שעושי� הסעודה ואפילו מצוה, סעודת נקראת
היא ג� קני� סעודת אותה שקורי� לכלתו סבלונות משלח

מצוה סעודת .12נקראת

ïéàåùðå ïéñåøéà úãåòñåמסכת סיו� סעודת לערו� אי� –

ליו� המסכת סיו� ע� להמתי� שיכול כיו� שבת, בערב
אחרי� דברי� בנתיי� וללמוד .13אחר,

ïéñåøéà úãåòñåנחשב דורש הנער א� מצוה, בר וסעודת �
לדחותו שאי�אפשר מסכת לעשותה14כסיו� ומותר .15.

ïéñåøéà úãåòñåהטהור שלח� ובספר שכל16– כתב
מ איזה בה שיש כגו�סעודה היו� זמנה שאי� ואפי' צוה

טע� איזה לו ויש שידוכי� או תנאי� או הבית חנוכה
שעה חצי עד בבוקר אזי בערב�שבת, לעשותה שמוכרח

קבועה סעודה אפילו לעשות יכול חצות .17אחר

ìøò åçéðäì øåñàשלא האיסור על הוא הדגש עיקר –

שהמצווה כיו� למול, החיובית המצווה על ולא ערל, יהיה
ידחה א� חילוק אי� בזמנה, שאינה כיו� התינוק למול
חל ערל להשאר האיסור אבל נוספי�, ימי� בכמה המצוה

רגע .18בכל

äìéçúëì äãåòñä ìéçúäì'לכתחילה' דכתב מהא –

חצות לאחר אפילו בזמנה שלא מילה שמלי� .20משמע

zexewn

ה.10) ס"ק
פסח11) בערב מצוה בסעודת השתתפות לגבי סט"ו, תמד סי'

החמ�. ביער לא כשעדיי�
ברית12) בסעודת המצוה גדר לבאר הוסי� סי"ד תר"מ ובסי'

מילה.
הבכורי�,13) בשביל מסכת סיו� שעורכי� פסח מערב לבד

(בדי מעט. ושותי� אוכלי� אלא סעודה, קובעי� אי� אז וג�
ז). ס"ק השלח�

אסור14) מסכת סיו� סת� כמבואראבל לדחותו שאפשר כיו�
לעיל.
מרבבה.15) הדגול בש� ז ס"ק השלח� בדי
ז.16) סעי� קומרנא,

דעת17) אבל אורחי�, אל� אפילו לזמ� שיכול הוסי� וש�
מצומצ�. ומני� השמחה בעלי אלא יאכלו שלא ז) (סעי� רבינו

בזמנה18) שאינה שמילה נתבאר ד) סעי� שלא (סי' להל� וכ�
את דוחה בזמנה עשה מצות שרק כיו� השבת, את דוחה אינה
ערל, להשאר האיסור נוס� כא� אמנ� שבת), בערב (כמו השבת
ג� (וראה שבת, בערב סעודה של קל איסור דוחה זה ואיסור

א). ס"ק סו� קו"א רמח סי'
בקידוש19) בלילה להסתפק יכול אונס, קצת שכשיש ח: סעי�

ביו�. הסעודות שלושת את ולערו� בלבד,
וואזנר20) הגר"ש בש� כתב פ"ד ח"ד הברית אוצר בספר אבל

חצות. אחר בזמנה שלא מילה מלי� אי� שלכו"ע

c"ag i`iyp epizeax zxezn

e�È‰c ˙È¯a‰ ÈÏÚ·e ÌÈ·B¯w‰Â ,ÔÈ‡eO� ˙„eÚÒa ÌÈ�È·LBM‰Â *ÌÈ·B¯w‰ ÔB‚k ,‰„eÚqÏ ÌÈÎiM‰ ÔÓ „·Ï ÌˆÓˆÓ§ª§¨§©¦©©¨¦©§¨§©§¦§©§¦¦¦§©¦¦§©§¦©£¥©§¦§©§
:‰ÏÈÓ ˙„eÚÒa ˜c�q‰Â Ï‰Bn‰©¥§©©§¨¦§©¦¨

ÁB˙„ÏÏ ‡"Ï ÌBÈa e�È‰c ,BpÓÊa Ôa‰ ÔBÈ„t ˙„eÚÒ23B‡„t ‡lL Ò�‡ ‰ÊÈ‡ Ú¯‡ Ì‡ Ï·‡ .*‰ÏÈÓ ˙„eÚÒk d�Èc , §©¦§©¥¦§©§©§§§¥¨¦¨¦§©¦¨£¨¦¥©¥¤Ÿ¤¤Ÿ§¨
‰pÁ„È dpÓfÓ ‰Âˆn‰ ˙ÈÁ„� ¯·kL ÔÂÈÎc ,‰zLÓ ÏL ‰„eÚÒ Ê‡ ˙BNÚÏÂ ˙aL ·¯Úa B˙BcÙÏ ÔÈ‡ ,‡"Ï ÌBÈa§¥¦§§¤¤©¨§©£¨§¨¤¦§¤§¥¨¤§¨¦§¥©¦§¨¦§©¨¦§¤¨
BÚ¯‡Â ˙aL ·¯Ú Ì„˜ Ò¯‡L ÈÓ ÔÎÂ .(*‰zLÓ ÏL ‰„eÚÒ ‡Ïa epcÙÈ ‡l‡) ˙aM‰ „B·k È�tÓ ˙aL ·¯ÚÓ Ôk Ìb©¥¥¤¤©¨¦§¥§©©¨¤¨¦§¤§Ÿ§¨¤¦§¤§¥¦¤¥©Ÿ¤¤¤©¨§¥§
ÌBÈ e�È‰c ,dpÓfÓ ˙ÈÁ„� ¯·kL ÔÂÈÎc ,˙aL ·¯Úa ‰pNÚÈ ‡Ï ,ÔÈÒe¯‡‰ ÌBÈa ‰„eÚq‰ ˙BNÚÏ ÏÎÈ ‰È‰ ‡lL Ò�‡Ÿ¤¤Ÿ¨¨¨Ÿ©£©§¨§¨¥¦Ÿ©£¤¨§¤¤©¨§¥¨¤§¨¦§¥¦§©¨§©§
BÓk *‰tÁ‰ ¯Á‡ ÌÈÓÈ ['Ê] ('‚) ‰„eÚq‰ ˙ÂˆÓ ˙ÎLÓ� ÔÈ‡eOpa Ï·‡) ˙aM‰ „B·k È�tÓ Ôk Ìb ‰pÁ„È ,ÔÈÒe¯‡‰̈¥¦¦§¤¨©¥¦§¥§©©¨£¨§¦¦¦§¤¤¦§©©§¨¨¦©©©ª¨§

Ó"¯˙ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL27:( ¤¦§¨¥§¦¨

mixe`ia

íéáåø÷äעדות פסולי היינו –22.

äìéîä úãåòñë äðéãלבד מצומצ�, מני� לאכול ורשאי� –
וסנדק למוהל ודמי המצוה מבעלי א' שהוא הפודה .24הכה�

äãåòñ àìá åðãôé àìàבלא יפדנו ולא לגרוס: שרצו יש –
.25סעודה

äãåòñä úåöî úëùîð ïéàåùéðá ìáàנשא שא� פירוש: –
לקיי� יכל ולא אונס ואירעו השבת, קוד� ימי� כמה אשה
כבר א� אבל בערב�שבת, לקיימה יכול המצוה, סעודת
נחשבות הימי� ז' סעודות שכל אע"פ המצוה, סעודת קיי�

שבת בערב סעודה לערו� לו אי� – מצוה .26כסעודת

zexewn

ט.21) סעי� להל�
א.22) ס"ק קו"א ע"פ
פדיו�23) דיני הסידור' ב'פסקי בקצרה הובאו הב� פדיו� דיני

יו� כשחל הב� פדיו� די� נתבאר ו סעי� שלט סי' ולהל� הב�,
לזמנו. נחשב הל"א היו� דוקא מדוע וכ� בשבת, הל"א

י.24) ס"ק השלח� בדי

וציוני�.25) מ"מ
ז.26) ס"ק השלח� בדי
בבדי27) אמנ� י', סעי� תרלט בסי' הובא החת� סעודת עני�

אלא תרל"ט בסימ� אינו זו הלכה שמקו� העיר ז ס"ק השלח�
על שהעירו מה (וראה המחבר בשו"ע שהוא כפי תר"מ, בסימ�

החדשה). למהדורה בציוני� ש� זה

ד�ח סעיפי� שבת לערב השייכי� דיני� רמט. סימ� ב, חלק

•

oilitz zekld - jexr ogley

לדלי"ת �דמה ��א למעלה, מאח�ריה מ�� עג�ה �היה � ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ְֲִֶר
לכ"� �דמה ��א קצר, וירכ� ה�ינ�ק. קריאת ידי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹות�סל

ה�ינ�ק. קריאת ידי על ות�סל ְְְְִִִֵֵַַַָָ���טה

למעלה, ��ניה י�"ד �עי� יהי� הרא��ני� רא�יה �ני � ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָש
מ�ע� זי"� �עי� ה�לי�י ורא�� למעלה, ��ת�אר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹמ�ע�

��.��ת�אר ְִֵֶָָ

ק�י� �ל�ה יהי� ���פ�י� ה�י"ני� �ל ז"ל האר"י ק�לת ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ�לפי
י�ר�ת. ו"וי� ְְִָָָֹ��ל�

מ��ב יהא ולא למ�ה, �מאל לצד האמצעי רא� לד�ק ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹוצרי�
ה�ל�ה �ל יהי� ואז לכ�ח�ה, �מאל לצד חד א�א למ�ה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹרחב

והרי"�. ה��"� �מ� אחת, רגל על למ�ה ע�מדי� ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָרא�י�

�לי"ת. �מ� ימי� רגל ע� ��� ��היה מהרא��ני� ק�לה � ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָת
�מ� �ע��י� וי� הפ�כה, וי"ו �עי� �ע��י� י� � �מאל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹורגל
ה�� � �יד� ר�פפת �ההלכה מק�� וכל ההפ�כה. קט�ה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�לי"ת

לכ�ח�ה: זה וכל ה�נהג. ְְְְִִֶַַַַָָָאחר

האל"�,‚ י�"די �ג�� אחד, �ל� להי�ת צריכי� הא�ת��ת ְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹ�ל
צריכי� � ה�י"ו ורגלי וה�י"�, וה�ד"י, וה�"א, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוהעי"�,
עד ה�פ�י� �ס�לי� נ�געת �אינ� �באחת �א�ת, נ�גע�ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָלהי�ת
לב. �סימ� ��ת�אר �מ� �זה מ�עלת ה�ינ�ק קריאת ואי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ת�נ�,

לגמרי, �סמ�כ�ת מד�ק�ת להי�ת צריכי� וסמ"� סת�מה מ"� ְְְְֵַָ�ְְְְְִִִֵֶֶָָוכ�
�ה�. ��סל ה�ערה �ח�ט �ק �ר�ד ְֲֲִֵֵֶַַַַָָואפ��

וא� ל�ע, לה� �אי� וה��"�, הה' מרגל ח�� א�ת��ת, ��אר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכ�
:�� ��ת�אר �מ� �ה� מ�עיל ���� ואי� ה�פ�י�, ��ס�לי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָנגע�

�עני�„ הרא�י ��ע�ר �� אי� ��א ספק: �� ��� א�ת ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�ל
�ס�לה �היא �עני� עליה צ�רת� אי� ��א א� �ס�לה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ�היא
לקר�ת� י�דע וא� ט��, ולא חכ� �אינ� לתינ�ק מראי� �ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
� �הלכת� הא�ת �אי� לנ� יד�ע א� אבל ��רה. � ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ�הלכת�

לב: �סימ� ��ת�אר �מ� מ�עלת ה�ינ�ק קריאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָאי�

�פ�פה‰ וצד"י ���טה נ�"� ה�י� וה�א ג"�, שעטנ"ז ְְְְִִִַָָָא�ת��ת
וצרי� קט�י�, �גי� ��ל�ה לז�נ� צרי� � �ה� מק�� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ�כל
וא� מחביר�, נפרד אחד וכל הא�ת��ת, �ג�� נ�געי� ה�גי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ��הי�
וצרי� �ס�לי�, � �זה זה ���געי� א� הא�ת �ג�� נ�געי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָאינ�
� �גי� �לל לה� ע�ה לא אפ�� �דיעבד אבל לכ�ח�ה. ְְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹלת�נ�

ְִֵ��רי�.

לדבריה� לח�� וי� ג"�. שעטנ"ז ��ג לא א� ��סלי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹוי�
ואי� ,���� מ�עיל �תפ�י� ואפ�� �לת�נ�. ��רה ��ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָלהחמיר

עליו: צ�רת� הא�ת וג�� ה�איל �סדר�, ��א מ��� ְְְִִִֶֶָָָָָָֹ�זה

Â��ח ואי� מק�מ�ת, �כ�ה �גי� ע�ד לע��ת ה��פרי� ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָונהג�
ה�א"ו על א� ה��"ד על ��ע��י� מאד ���הר� רק ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ�זה.

ה��"ד: א� ה�א"ו צ�ר�ת �תקלקל ��א ��י�, �גי� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ע��

ג�ו. סעיפי� ר�ת. אותיות ב, סעי� כתיבת� דקדוק די� לו, סימ� א, חלק
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mixe`ia

íéáåø÷äעדות פסולי היינו –22.

äìéîä úãåòñë äðéãלבד מצומצ�, מני� לאכול ורשאי� –
וסנדק למוהל ודמי המצוה מבעלי א' שהוא הפודה .24הכה�

äãåòñ àìá åðãôé àìàבלא יפדנו ולא לגרוס: שרצו יש –
.25סעודה

äãåòñä úåöî úëùîð ïéàåùéðá ìáàנשא שא� פירוש: –
לקיי� יכל ולא אונס ואירעו השבת, קוד� ימי� כמה אשה
כבר א� אבל בערב�שבת, לקיימה יכול המצוה, סעודת
נחשבות הימי� ז' סעודות שכל אע"פ המצוה, סעודת קיי�

שבת בערב סעודה לערו� לו אי� – מצוה .26כסעודת

zexewn

ט.21) סעי� להל�
א.22) ס"ק קו"א ע"פ
פדיו�23) דיני הסידור' ב'פסקי בקצרה הובאו הב� פדיו� דיני

יו� כשחל הב� פדיו� די� נתבאר ו סעי� שלט סי' ולהל� הב�,
לזמנו. נחשב הל"א היו� דוקא מדוע וכ� בשבת, הל"א

י.24) ס"ק השלח� בדי

וציוני�.25) מ"מ
ז.26) ס"ק השלח� בדי
בבדי27) אמנ� י', סעי� תרלט בסי' הובא החת� סעודת עני�

אלא תרל"ט בסימ� אינו זו הלכה שמקו� העיר ז ס"ק השלח�
על שהעירו מה (וראה המחבר בשו"ע שהוא כפי תר"מ, בסימ�

החדשה). למהדורה בציוני� ש� זה

ד�ח סעיפי� שבת לערב השייכי� דיני� רמט. סימ� ב, חלק

•

oilitz zekld - jexr ogley

לדלי"ת �דמה ��א למעלה, מאח�ריה מ�� עג�ה �היה � ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ְֲִֶר
לכ"� �דמה ��א קצר, וירכ� ה�ינ�ק. קריאת ידי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹות�סל

ה�ינ�ק. קריאת ידי על ות�סל ְְְְִִִֵֵַַַָָ���טה

למעלה, ��ניה י�"ד �עי� יהי� הרא��ני� רא�יה �ני � ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָש
מ�ע� זי"� �עי� ה�לי�י ורא�� למעלה, ��ת�אר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹמ�ע�

��.��ת�אר ְִֵֶָָ

ק�י� �ל�ה יהי� ���פ�י� ה�י"ני� �ל ז"ל האר"י ק�לת ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ�לפי
י�ר�ת. ו"וי� ְְִָָָֹ��ל�

מ��ב יהא ולא למ�ה, �מאל לצד האמצעי רא� לד�ק ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹוצרי�
ה�ל�ה �ל יהי� ואז לכ�ח�ה, �מאל לצד חד א�א למ�ה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹרחב

והרי"�. ה��"� �מ� אחת, רגל על למ�ה ע�מדי� ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָרא�י�

�לי"ת. �מ� ימי� רגל ע� ��� ��היה מהרא��ני� ק�לה � ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָת
�מ� �ע��י� וי� הפ�כה, וי"ו �עי� �ע��י� י� � �מאל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹורגל
ה�� � �יד� ר�פפת �ההלכה מק�� וכל ההפ�כה. קט�ה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�לי"ת

לכ�ח�ה: זה וכל ה�נהג. ְְְְִִֶַַַַָָָאחר

האל"�,‚ י�"די �ג�� אחד, �ל� להי�ת צריכי� הא�ת��ת ְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹ�ל
צריכי� � ה�י"ו ורגלי וה�י"�, וה�ד"י, וה�"א, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוהעי"�,
עד ה�פ�י� �ס�לי� נ�געת �אינ� �באחת �א�ת, נ�גע�ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָלהי�ת
לב. �סימ� ��ת�אר �מ� �זה מ�עלת ה�ינ�ק קריאת ואי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ת�נ�,

לגמרי, �סמ�כ�ת מד�ק�ת להי�ת צריכי� וסמ"� סת�מה מ"� ְְְְֵַָ�ְְְְְִִִֵֶֶָָוכ�
�ה�. ��סל ה�ערה �ח�ט �ק �ר�ד ְֲֲִֵֵֶַַַַָָואפ��

וא� ל�ע, לה� �אי� וה��"�, הה' מרגל ח�� א�ת��ת, ��אר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכ�
:�� ��ת�אר �מ� �ה� מ�עיל ���� ואי� ה�פ�י�, ��ס�לי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָנגע�

�עני�„ הרא�י ��ע�ר �� אי� ��א ספק: �� ��� א�ת ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�ל
�ס�לה �היא �עני� עליה צ�רת� אי� ��א א� �ס�לה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ�היא
לקר�ת� י�דע וא� ט��, ולא חכ� �אינ� לתינ�ק מראי� �ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
� �הלכת� הא�ת �אי� לנ� יד�ע א� אבל ��רה. � ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ�הלכת�

לב: �סימ� ��ת�אר �מ� מ�עלת ה�ינ�ק קריאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָאי�

�פ�פה‰ וצד"י ���טה נ�"� ה�י� וה�א ג"�, שעטנ"ז ְְְְִִִַָָָא�ת��ת
וצרי� קט�י�, �גי� ��ל�ה לז�נ� צרי� � �ה� מק�� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ�כל
וא� מחביר�, נפרד אחד וכל הא�ת��ת, �ג�� נ�געי� ה�גי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ��הי�
וצרי� �ס�לי�, � �זה זה ���געי� א� הא�ת �ג�� נ�געי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָאינ�
� �גי� �לל לה� ע�ה לא אפ�� �דיעבד אבל לכ�ח�ה. ְְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹלת�נ�

ְִֵ��רי�.

לדבריה� לח�� וי� ג"�. שעטנ"ז ��ג לא א� ��סלי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹוי�
ואי� ,���� מ�עיל �תפ�י� ואפ�� �לת�נ�. ��רה ��ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָלהחמיר

עליו: צ�רת� הא�ת וג�� ה�איל �סדר�, ��א מ��� ְְְִִִֶֶָָָָָָֹ�זה

Â��ח ואי� מק�מ�ת, �כ�ה �גי� ע�ד לע��ת ה��פרי� ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָונהג�
ה�א"ו על א� ה��"ד על ��ע��י� מאד ���הר� רק ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ�זה.

ה��"ד: א� ה�א"ו צ�ר�ת �תקלקל ��א ��י�, �גי� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ע��

ג�ו. סעיפי� ר�ת. אותיות ב, סעי� כתיבת� דקדוק די� לו, סימ� א, חלק
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הפרק: לגביתוכ� לדורות מצה שבמצות המעלה

במצרי� אבותינו שאכלו המצות

åðà êéà ,ìéòì øëæðä àéùå÷ä õåøéú ì"é äúòî äðäå
äìéì úåöç íãå÷ íéìëåà åðàù åæ äöîá íéøîåà
åäæ éøäå ,'åë ú÷öá ÷éôñä àìù íåù ìò àåäù
øçàì àìà äúéä àìù 'áä äöîä úâøãîå úðéçá

.úåöç øçà åðééäã 'åë äìâðù

ìàøùé åéäù ïîæá à÷åã äæ ìë éë ,àåä ïéðòä êà
ïééãò úåöîå äøåú íäì äéä àìå ,íéøöî úåìâá æà
מאד "מקושרי� ישראל היו שעדיי� זאת (ועוד

úðéçáלמטה") ìá÷ì íúìåëéá äéä àì ïë ìò ,
íäá úåéäìå ìåãâ àøåî úðéçáã íåöòä éåìéâä

.úåöç íãå÷ äàìéò äàøéå ìåèéá úðéçá

,å"éå øñç úöî úðéçá ÷ø 'éä úåöç íãå÷ àìà
à÷åã æ"éòå ,êðåöø ìèá äàúú äàøé úðéçá åðééäã
,úåöç øçà ì"ðä éåìéâä úðéçá ìá÷ì íéìåëé åéä
.'åë ú÷öá ÷éôñä àìù úðéçá íäá êùîð æ"éòå

,éðéñ øäá úåöîå äøåú ìàøùé åìáé÷ù øçàì ìáà
íéëéùîî çñôä íãå÷ íâ äìåë äðùä ìëá éøäå
äöîá íâ ïë ìò ,úåöîå äøåú é"ò úå÷ìà úëùîä
éãé ìò] åðà íéìåëé úåöç íãå÷ íéìëåà åðàù åæ
úðéçá ìá÷ì [äðùä ìë íã÷ù úåöîå äøåúä íåé÷
éëìî êìî íäéìò äìâðù úðéçáî äðéëù éåìéâ

.'åë úåöç øçà íéëìîä
הרי לישראל, ומצוות תורה שניתנו תורה, במת�

ומצות דתורה בעבודה תתאה" "יראה בחינת יש כבר

היא ועשיית� המל� מצות ה� המצות שהרי השנה, כל

שמי�. מלכות עול קבלת בבחינת

ד העני� ג� יש ומצות שבתורה זאת, גילוי"[ועוד

וכפישכינה � חצות אחר במצרי� לאבותינו שהי' "

שממשי�:]

êùîð úåöîå äøåúä íåé÷ éãé ìòù éôì åðééäå
.ïåéìò øúëã øåà éãåîò ê"øú úðéçá

האמת חכמי בפי ונקרא מכונה ב"ה העליו� "רצו�

דר� פירוש כו', אור עמודי תר"� ובו עליו�, כתר בש�

באר� נצבי� גדול חומה בבית עמודי� שיש כמו משל

כתר משל, דר� על ממש ככה בתקרה, מחובר וראש�

החכמה ומדרגת מבחינת למעלה הוא ב"ה עליו�

כותרת מלשו� והוא הספירות], עשר של [ראשית�

כתר [כמו שבראש המוחי� על ומקי� מכתיר שהוא
בתרי"ג נתלבש זה ורצו� הראש].. את שמקי� גשמי

דרבנ�". מצות וז' התורה מצות

(המכונה יתבר� רצונו פנימיות ה� המצוות כלומר:
ומצוה מצוה וכל תר"�), בגימטריא "כתר", בש�
ג"כ (שה� דרבנ� מצוות וז' התורה מצוות מתרי"ג
שנתגלו אלא מסיני, למשה שניתנו הקב"ה של רצונו
כמו הוא � תר"� ביחד � ישראל) חכמי ידי על אלינו
יתבר�) (רצונו "כתר" בחינת ומחבר הממשי� "עמוד"

והנבראי�. העולמות ע�

íéëìîä éëìî êìî íäéìò äìâðù ïéðò åîöò åäæù
.'åë

העני� אותו נמש� ומצוות תורה ידי שעל ונמצא,
שהוא הקב"ה", המלכי� מלכי מל� עליה� ד"נגלה
� מהשתלשלות" שלמעלה ב"ה סו� אי� אור "גילוי
החכמה. מ� שלמעלה עליו�" "כתר בחינת היא שהיא

ïåöø úò àåäù äìéì úåöçá íäì êùîðù äî ïëìå
,úåöç íãå÷ íéìëåà åðàù åæ äöîá åðì êùîð
úåéîöò ïä ïäù úåöîå äøåú åðì ùéù ãöî åðééäå

.'åë ïåéìòä ïåöø

íåù ìò íéìëåà åðàù åæ äöî äãâäá øîàù åäæå
éäá àîìùáã ,ùåøéô ,äîåéäù íéøöî úåìâá íúå

äéä àìå ,ãàî àøçà àøèñå úåôéì÷ä úåìâ úðéçáá
íãå÷ã äöî úìéëàá ååèöð ,úåöîå äøåú íäì
íäì úåéäì éãë ,å"éå øñç úöî úðéçá àéäù úåöç
.ì"ðä ìåãâ éåìéâä ë"çà ìá÷ì åìëåé æ"éòù äðëäì åæ

ïéðò åäî ë"à ,ö"îåúä åðì ïúéð øáëù åðà ë"àùî
.à÷åã úåöç íãå÷ã åæ äöî úìéëà

úìéëàã ,ùåøéô ,'åë ÷éôñä àìù íåù ìò éðùîå
úåöç éðôì äúåà íéìëåà åðàù ô"òà åðìù äöî
úðéçáî ÷ø äëùîääå ïéðòä ïéà î"î ,à÷åã
ë"â äá êùîðù àìà ,ãáìá 'àä äöî úâøãîå
ìåèéáä úðéçá àéäù ,'áä äöîä úâøãîå úðéçáî

.õéîçäì ÷éôñä àìù ãò ,ìåãâ àøåîå

éëìî êìî íäéìò äìâðù éåìéâä úðéçáî àåäå
ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ àåäù ,íìàâå íéëìîä
åæ äëùîäå éåìéâù ,úåìùìúùäî äìòî äìòîìù
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

¯Â‡È·Â'שבאצי רו"ש דבחי' הנ"ל מכל מוב� העני�
מאיר כאשר היינו דמאציל מול"מ מבחי' שמקבל
בחי' שזהו המאציל דעצמות מטי ולא מבחי' בנאצל
מ"ה בחי' נמש� מזה עצמותו אל המאציל אור הסתלקות
נמש� ומש� כנ"ל הרצוא בבחי' להיו' הנאצל באור ג�
דכמו כנ"ל, כו' ומובדל קדו"ש שאו' בנברא זה מ"ה
מנאצל ערו� אי� יותר הרי הבורא לגבי קדוש או' שהנברא
(וכידוע כו' מהנאצלי' ומובדל קדו"ש להיו' המאציל לגבי
דאצי' עילאי' מיומי� ומובדל שנעתק יומי� עתיק בעני�
עד הנבראי' בכל דמ"ה הביטול בחי' שנמש� וזהו כו'),
וד"ל, כו' שירה ואו' משתחווי' דעשי' הגלגלי' שג�
נמש� בנאצל דמאציל מטי בחי' שהוא השו"ב ומבחי'
ומתפשט שמאיר שבו ב"� בחי' והוא בנאצל שוב בחי'
שהוא שבו ב"� בחי' לנברא נמש� וממנו כנ"ל דוקא בכלי
עד כנ"ל ברו"� שנא' דוקא בכלי והתפיס' ההשג' בחי'
שהוא שו"ב בחי' ג"כ שבה� מהאופני� שמקבלי' הגלגלי'
רו"ש בחי' שזהו וב"� מ"ה דבחי' ונמצא וד"ל. ב"� בחי'
פרטי בכל המאציל מעצמות דאבי"ע בהשתלשלות נמש�
ט' שה� העשי' עול� בסו� המדרגות כל סו� עד פרטיה�

כנ"ל. כו' הסובבי' גלגלי�
Í‡'בהשתלשלו באי' שניה� וב"� מ"ה שבחי' הג� הנה

מ"ה בחי' בי� גדול הפרש יש מ"מ כנ"ל דאבי"ע
מ"ה ש� דמבחי' רואי' שאנו במה א' בדבר והוא ב"� לבחי'
יורד רע אי� וכמא' כלל לחיצוני' שפע שו� יומש� לא
הוי' דש� דחכמ' האי"� בבחי' הוא מ"ה דש� מלמעלה,
דלא כלל לקליפו' יניק' ושפע אור מש� נמש� להיות דא"א
יניק' החיצוני' מקבלי' ב"� ש� מבחי' אבל כו', רע יגור�
שמקבלי' עד טו"ר שבעה"ד ההשתלשלו' בריבוי ושפע
במ"ח והוא אחרי� אלקי' ונק' דאלקי' אחוריי' מבחי'
שמקבלי� שרי� הע' וה� כו' ח"� שנק' האחרוני� צרופי'
וביאור כו'. דעשי' דב"� מאחוריי' שזהו האופני' משמרי
הגשמיי' בגלגלי' רואי' שאנו במה הוא ידוע הזה העני�
כידוע פרטי ומזל מכוכב מקבל האר� דשר כו"מ בה� שיש
כו', העמי' לכל אות� דחלק משו� לישראל מזל אי� בעני�
כלפי בסיבוב� משתחווי' שבו הכו"מ ע� הגלגל והנה
לאי"� אמיתי ביטול בחי' זה אי� א� כידוע, שבמערב שכינה
עד"מ אלא הקדש, וחיו' כאופני' העליוני� ה' כצבא האלקי
שמתבטל אע"פ הגדול, המל� לפני הדוכוס ביטול

אבל הרבה ממנו גדול שהמל� לפי היינו לגמרי ממציאותו
באופ� נימא כמלא אפי' גדולתו ממקו� בעצ� שנתבטל לא
ומשתרר מתנשא כי ממשלתו, באר� כלל יתנשא שלא
בארצו, הגדול כמל� ש� מרומ� בעצמו שהוא כמו בארצו
אינו עצמו שמצד לא דהיינו כלל בעצ� ביטול זה אי� א"כ
ביטול ונק' ממנו הגדול לפני עצמו שמבטל אלא כלו�
עצמו שמבטל רק בעצ� בטל שהוא ולא שעה לפי העשוי
לרבי� שמשפיע גדול חכ� וכ� יותר, ממנו הגדול מפני

ל שמתבטל רבה ביטולחכמ' זה אי� ממנו, הגדול רב פני
ראש ולהיות להשפיע עומד במקומו כי בעצ� אמיתי
יבטל ממנו הגדול רב שלפני רק כלל שינוי בלי לתלמידיו
שמשתחווי' בגלגלי' וכ� וכהנ"ל, שעה לפי עצמו ויכניע
וארמ"ע הדברי� שרש משפיעי' בחי' שה� להיות בסיבוב�
ומשתרר, מושל בארצו כשר מה ודבר יש בבחי' ה� למטה
יש בבחי' להיו' יכול ומזל כוכב שכל שבכו"מ שרי' ע' וה�
שכלפי ואע"פ כו', יאורי לי א' מצרי' שר כמו גמור וגסות
רוחני' השתחוא' והוא בסיבוב משתחו' שבמערב שכינה
בעצ� ביטול בחי' זה אי� מ"מ כידוע, הגלגל של שבצורה
הנפש לצורת שמשפיע האלקי כח שהוא השכינה שמפני רק
למל� שמשתחוה ושר כדוכוס ישתחוו' המזלות שבגלגל
גדול לפני וכחכ� כו', בארצו למשול ודבר יש הוא ובעצמו
או' וכ� כו', זו שעה לפי בנפשו ביטול שעושה כנ"ל הימנו
משתחוי' ל� השמי' וצבא וכמ"ש שמשתחוי' בשעה שירה
מאחר בעצ� ביטול בה� יש א [ל] ועכ"ז ש.. מפני דוקא ל�
על שא' וכמו לעצמו, נפרד בבחי' כו' יאורי לי לומר שיוכל
הרוח בגסות עצמ� שמגביהי' כנש"ר תגבי"ה א� אדו� שר
שיודעי' ואע"פ כו', שכיבת דרישא הגלות בזמ� והיינו ו..
האלקי שפע לקבל כו' בסיבוב� ומשתחווי' רבונ� את
אל[קי�]... מל� וכתיב דאלקיא אלקא לי' דקרו וכאוה"ע
האר� כל מה' יראו וכ� כו' הגוי"� � [מל] ירא� לא מי וכ�
כנ"ל. שעה לפי העשוי ביטול כמו היא זו יראה וכה"ג,
אמרו לעבו[ד]... דע"ז קליפ' מה� מסתע� שהרי לזה וראי'
שאו' בק.. מתפעלי' הרי מ"מ כו' שקלקלו ה.. בשביל וכי
במ"א כמ"ש כו' לה� ומקטירי' שמקריבי' זאת עבודה מ�
המל�... לפני העומד כמשל וזהו א... אפרי� ויאמר עמ"ש
גדול בביטול שעומד אע"פ במל� דגמור ומשתחווה...
לפני עומד בהיותו זה דעבד השתחוו' שמקבל... מאחר

וד"ל. במ"א וכמ"ש ב... בטל [ש]אינו מוכרח המל�

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

¯Â‡È·Â'שבאצי רו"ש דבחי' הנ"ל מכל מוב� העני�
מאיר כאשר היינו דמאציל מול"מ מבחי' שמקבל
בחי' שזהו המאציל דעצמות מטי ולא מבחי' בנאצל
מ"ה בחי' נמש� מזה עצמותו אל המאציל אור הסתלקות
נמש� ומש� כנ"ל הרצוא בבחי' להיו' הנאצל באור ג�
דכמו כנ"ל, כו' ומובדל קדו"ש שאו' בנברא זה מ"ה
מנאצל ערו� אי� יותר הרי הבורא לגבי קדוש או' שהנברא
(וכידוע כו' מהנאצלי' ומובדל קדו"ש להיו' המאציל לגבי
דאצי' עילאי' מיומי� ומובדל שנעתק יומי� עתיק בעני�
עד הנבראי' בכל דמ"ה הביטול בחי' שנמש� וזהו כו'),
וד"ל, כו' שירה ואו' משתחווי' דעשי' הגלגלי' שג�
נמש� בנאצל דמאציל מטי בחי' שהוא השו"ב ומבחי'
ומתפשט שמאיר שבו ב"� בחי' והוא בנאצל שוב בחי'
שהוא שבו ב"� בחי' לנברא נמש� וממנו כנ"ל דוקא בכלי
עד כנ"ל ברו"� שנא' דוקא בכלי והתפיס' ההשג' בחי'
שהוא שו"ב בחי' ג"כ שבה� מהאופני� שמקבלי' הגלגלי'
רו"ש בחי' שזהו וב"� מ"ה דבחי' ונמצא וד"ל. ב"� בחי'
פרטי בכל המאציל מעצמות דאבי"ע בהשתלשלות נמש�
ט' שה� העשי' עול� בסו� המדרגות כל סו� עד פרטיה�

כנ"ל. כו' הסובבי' גלגלי�
Í‡'בהשתלשלו באי' שניה� וב"� מ"ה שבחי' הג� הנה

מ"ה בחי' בי� גדול הפרש יש מ"מ כנ"ל דאבי"ע
מ"ה ש� דמבחי' רואי' שאנו במה א' בדבר והוא ב"� לבחי'
יורד רע אי� וכמא' כלל לחיצוני' שפע שו� יומש� לא
הוי' דש� דחכמ' האי"� בבחי' הוא מ"ה דש� מלמעלה,
דלא כלל לקליפו' יניק' ושפע אור מש� נמש� להיות דא"א
יניק' החיצוני' מקבלי' ב"� ש� מבחי' אבל כו', רע יגור�
שמקבלי' עד טו"ר שבעה"ד ההשתלשלו' בריבוי ושפע
במ"ח והוא אחרי� אלקי' ונק' דאלקי' אחוריי' מבחי'
שמקבלי� שרי� הע' וה� כו' ח"� שנק' האחרוני� צרופי'
וביאור כו'. דעשי' דב"� מאחוריי' שזהו האופני' משמרי
הגשמיי' בגלגלי' רואי' שאנו במה הוא ידוע הזה העני�
כידוע פרטי ומזל מכוכב מקבל האר� דשר כו"מ בה� שיש
כו', העמי' לכל אות� דחלק משו� לישראל מזל אי� בעני�
כלפי בסיבוב� משתחווי' שבו הכו"מ ע� הגלגל והנה
לאי"� אמיתי ביטול בחי' זה אי� א� כידוע, שבמערב שכינה
עד"מ אלא הקדש, וחיו' כאופני' העליוני� ה' כצבא האלקי
שמתבטל אע"פ הגדול, המל� לפני הדוכוס ביטול

אבל הרבה ממנו גדול שהמל� לפי היינו לגמרי ממציאותו
באופ� נימא כמלא אפי' גדולתו ממקו� בעצ� שנתבטל לא
ומשתרר מתנשא כי ממשלתו, באר� כלל יתנשא שלא
בארצו, הגדול כמל� ש� מרומ� בעצמו שהוא כמו בארצו
אינו עצמו שמצד לא דהיינו כלל בעצ� ביטול זה אי� א"כ
ביטול ונק' ממנו הגדול לפני עצמו שמבטל אלא כלו�
עצמו שמבטל רק בעצ� בטל שהוא ולא שעה לפי העשוי
לרבי� שמשפיע גדול חכ� וכ� יותר, ממנו הגדול מפני

ל שמתבטל רבה ביטולחכמ' זה אי� ממנו, הגדול רב פני
ראש ולהיות להשפיע עומד במקומו כי בעצ� אמיתי
יבטל ממנו הגדול רב שלפני רק כלל שינוי בלי לתלמידיו
שמשתחווי' בגלגלי' וכ� וכהנ"ל, שעה לפי עצמו ויכניע
וארמ"ע הדברי� שרש משפיעי' בחי' שה� להיות בסיבוב�
ומשתרר, מושל בארצו כשר מה ודבר יש בבחי' ה� למטה
יש בבחי' להיו' יכול ומזל כוכב שכל שבכו"מ שרי' ע' וה�
שכלפי ואע"פ כו', יאורי לי א' מצרי' שר כמו גמור וגסות
רוחני' השתחוא' והוא בסיבוב משתחו' שבמערב שכינה
בעצ� ביטול בחי' זה אי� מ"מ כידוע, הגלגל של שבצורה
הנפש לצורת שמשפיע האלקי כח שהוא השכינה שמפני רק
למל� שמשתחוה ושר כדוכוס ישתחוו' המזלות שבגלגל
גדול לפני וכחכ� כו', בארצו למשול ודבר יש הוא ובעצמו
או' וכ� כו', זו שעה לפי בנפשו ביטול שעושה כנ"ל הימנו
משתחוי' ל� השמי' וצבא וכמ"ש שמשתחוי' בשעה שירה
מאחר בעצ� ביטול בה� יש א [ל] ועכ"ז ש.. מפני דוקא ל�
על שא' וכמו לעצמו, נפרד בבחי' כו' יאורי לי לומר שיוכל
הרוח בגסות עצמ� שמגביהי' כנש"ר תגבי"ה א� אדו� שר
שיודעי' ואע"פ כו', שכיבת דרישא הגלות בזמ� והיינו ו..
האלקי שפע לקבל כו' בסיבוב� ומשתחווי' רבונ� את
אל[קי�]... מל� וכתיב דאלקיא אלקא לי' דקרו וכאוה"ע
האר� כל מה' יראו וכ� כו' הגוי"� � [מל] ירא� לא מי וכ�
כנ"ל. שעה לפי העשוי ביטול כמו היא זו יראה וכה"ג,
אמרו לעבו[ד]... דע"ז קליפ' מה� מסתע� שהרי לזה וראי'
שאו' בק.. מתפעלי' הרי מ"מ כו' שקלקלו ה.. בשביל וכי
במ"א כמ"ש כו' לה� ומקטירי' שמקריבי' זאת עבודה מ�
המל�... לפני העומד כמשל וזהו א... אפרי� ויאמר עמ"ש
גדול בביטול שעומד אע"פ במל� דגמור ומשתחווה...
לפני עומד בהיותו זה דעבד השתחוו' שמקבל... מאחר

וד"ל. במ"א וכמ"ש ב... בטל [ש]אינו מוכרח המל�

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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jizevn jxc

Ì�Ó‡Âכנ"ל אחרונה היותר מדריגה הוא שהנצח אע"פ
ועל שבו עד יתירה מעלה בניצוח יש הנה מ"מ
נמש� דא"ק נצח ע"י ולזה המשפיע מפנימיות נמש� ידו
ע' התגלות שהיא המילה עני� וזהו דייקא מפנימיותו ג"כ
הנצח ע"י ובאי� כנ"ל דא"ק ממ"ה שה� דחסדי� אורות
התחתו� באד� עד"מ ויוב� מל. תמ� נצח תמ� דוקא

למעלהש הנפש ועצמות פנימית בבחי' מגיע הניצוח
על להתגבר הוא הנצח שעני� רואי� שאנו וכמו מהשכל
הנצחו� כח יעמוד בהיפו� יגזור שהשכל שאע"פ השכל
העצמי רצו� בבחי' כחו מצד והוא השכל על ויגבור
שיש ב"ו במל� רואי� אנו וג� מהחכמה שלמעלה הפשוט
ויוכל ראתה לא עי� אשר מלכי� וסגולת מטמונות לו
זולתו מל� לנצח בנצחונו לעמוד כדי בהוצאות להוציא�
הרי שבעול� תענוג שו� בשביל מוציא� הי' שלא מה
הנפש בעצמיות מגיע הניצוח שמדת אי� בעליל נראה
הנפש שבכחות התענוג התפשטות מיני מכל למעלה
יוב� וכמ"כ מהחכמה, שלמעלה הרצו� והוא ובחושי'
לבד ניצוח בבחי' להשפיע דא"ק נצח בחי' עני� למעלה
והחסד מהחכמה למטה והוא גלוי טע� בלי הוא כאילו
נעלה שרשו הנה אכ� כנ"ל, גלוי טע� טוב בה� שיש
מעלה שלמעלה הפשוט ברצו� דהיינו א"ק פנימי' בבחי'
הוא עור� קשה ע� כי מ"ש* יוב� ובזה דא"ק, מחכמה
ממדת עור� קשה שה� לפי פי' ט'), ל"ד (שמות וסלחת
שהסליחה וסלחת ע"כ נצחו� בדר� לסט"א לאכפיי' הנצח
אנו וכ� מש� שרשו שהנצח אפי� אר� הכתר מבחי' היא
לתינוק יבא שברגלי� שההילו� בגשמיות ג� רואי�
קוד� השכלה מעט לו שיש הג� היניקה אחר באחרונה
נו"ה בחי' שהוא שברגלי� ההילו� ששרש מפני והיינו
מהשכל שלמעלה הנפש בעצמות מגיע קשוט סמכי תרי�
גילוי עני� שהוא דייקא השמינית על למנצח וז"ס כנ"ל:
נצח תמ� נצח בחי' ע"י דוקא שזהו כנ"ל דא"ק יסוד בחי'
שה� א"ק מפנימי' השפע נמש� דייקא שעי"ז מ"ל תמ�
בשמיני מילה ולכ� כו' היסוד עד ומאירי� הנ"ל, ה"ח
השמיני וביו� וז"ס מהשבת למעלה שהוא שבת דוחה
(בראשית כו' בריתי זאת סוד זה וג� ג') י"ב (ויקרא ימול
מישראל נפש בכל מאיר עי"ז כי ממש וביניכ� ביני י') י"ז
העברת ע"י דוקא והיינו ממש ית' אלקותו פנימית מבחי'
שיהיו החינו� וז"ש המסתיר, שק לבוש שהיא הערלה
לבוש הוא דאומות גו� כי כו' גופ� בצורת מה� מובדלי�

ה� החולי� בישראל משא"כ כנ"ל המסתיר גמור וחול שק
וד"ל: זו נפלאה הארה מאיר ועי"ז עטה"ק

‰"‚‰

באמת שמנצח זו השפעה אי� שבאמת פשוט ודאי כי (*
הוא שהתגלותה העני� אלא ח"ו בלבד ניצוח בחי' רק
ונראה טעמה טוב להתגלות א"א למקבלי' כי נצח מבחי'
הוא טעמה טוב כי להיות בלבד ניצוח בחי' רק הוא כאילו
דא"ק גלגלתא מבחי' אלא דא"ק חכמה מבחי' ג� למעלה
שורה ובו מהחכמה שלמעלה הפשוט רצו� בחי' שהוא
כמ"ש ש� שיש עתיק בחי' עני� שהוא הפשוט התענוג
והתגלות ע"ש, כו' לאוצ"ח הג"ה מש� בהג"ה פ"א לעיל
אי� כאילו נראה להיות דוקא נצח בבחי' כ"א אינה זו בחי'
ערבות בדי שני ה� דנו"ה וכנודע מהחכמה ולמטה טע� בו
שרש' שה"ח נת"ל כבר המילה ועני� וריח, טע� בה� שאי�
יסוד מבחי' מאיר שבמצחא ממצחא הנמש� דא"ק ממ"ה
שעשוע בחי' שהוא הנ"ל באוצ"ח כמ"ש דא"ק דעתיק
תמ� נצח תמ� הנצח ע"י דוקא הוא ע"כ בעצמותו המל�
העני� הבנת בביאור ועי"ל הנ"ל, דחסדי� אורות ע' מ"ל
ההשתלשלות שרש וכי השפע פנימי' מתגלה הנצח שע"י
לאכפי'' הוא זה ניצוח שעני� והוא דא"ק מנצח הוא
וכ� אוצרותיו מבזבז נצחונו שלצור� המל� וכמשל לסט"א
סתומי� שה� הנ"ל ה"ח בחי' ה� האוצרות בחי' למעלה
ממזלות יונקי� דאו"א הוא ההשתל' סדר כי מעלה למע'
ובחי' מוחי' המשכת עני� אמנ� כו' מאו"א מקבלי� וזו"נ
בחי' ע"י והוא מהשתלשלות למעלה הארה עני� הוא ה"ח
מבירורי הוא דהמ"� וידוע מ"ד ונמש� מ"� העלאת
מתגלי� שאזי המלחמה ניצוח כעני� וה"ז שבנוגה ניצוצות
מתגלי� ואיל� מש� כי נצח ע"י והתגלות� האוצרות
עדיי� מכוסי� ה� ת"ת ושליש בחו"ג משא"כ החסדי�
א') נ"ח (ברכות ירושלי� בני� זו והנצח וז"ש בע"ח כדאי'
(שופטי� בישראל פרזונו צדקת ע"פ באור� במ"א וכמ"ש
לבי� שפיזר� ישראל ע� הקב"ה עשה צדקה י"א) ה'
אתכפיא בחי' לה� שיהי' כדי ב') פ"ז (פסחי� האומו'
אוצר יגלו המה שג� ע"י ה"ח והתגלות נצח בחי' וימשיכו
היטב ע"ש כו' לאכפיא הניצוח לצור� שלה� י"ש של
העברת בעני� כא� המבואר ע� א' עני� הוא כי נחת ותמצא
ע"כ מל. תמ� נצח ותמ� נצח בבחי' ג"כ שהוא הערלה

הג"ה.

dlin zevn ± zeevnd xtq

•

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

בעומרÊ"ÙÚÂ[נג)] בל"ג שהי' הסתלקותו עני� ג"כ יוב�
שבעת נודע הנה כי שבהוד, הוד ספי' שהוא
בעת שהשיג מרע"ה כמו נפשו שרש השיג הסתלקותו
השיג לא חייו ימי שכל דבינה הנו"� שער בחי' הסתלקותו
שער בחי' השיג הסתלקותו ובעת בינה, שערי מ"ט בחי' רק
נדמה ולתחתוני� למטה לה� נדמה לעליוני� ולכ� הנו"�,
חו"ב, המחבר רק הוא החמשי� שער כי וא� למעלה, לה�
בד"ה ד"ז ביאור כמשנ"ת משניה� גבוה ה"ה באמת אבל

(�"ב) תשמורו שבתותי ושער131את דחכ' הל"ב נתיב בעני�
והיינו איה, עי� שזפתו ולא עיט ידעו לא נתיב שז"ע הנו"�
בעת שרשב"י יוב� וכ� שבבינה. עתיק התגלות בחי'
הסתלקותו זמ� הי' לכ� נפשו דשרש שרש השיג הסתלקותו
את ויברכו דכתי' הוא והעני� שבהוד. הוד ספי' בעומר בל"ג
ית' בעצמותו אבל ברכה, לשו� שיי� ש� שבבחי' כבוד� ש�

הודאה בחי' כ"א כלל ברכה לשו� שיי� כמ"ש132אינו לבד
כ"א שיי� אינו עצמותו לבחי' היינו של� ל�, אנחנו מודי�
דבר על כ"א שיי� אינו ההודאה עני� ונודע הודאה, בחי'
ע"ז, הודאה לשו� נופל אינו הדבר מבי� א� כי מבי�, שאינו
והבנתו השגתו שע"פ שהג� הוא ההודאה עני� כ"א
שאומר לזולתו מודה ה"ה מ"מ הוא, כ� העני� וסברותיו
חכמי� ומודי� וכעני� קוד�, בדעתו הי' כאשר הוא כ� שלא

י"ל ש� כי הג� מי133לר"מ, מ"מ כ�, י"ל סברת� ע"פ שג�
הודו וה� היפוכ� אמר ר"מ כי מפני כ� שיאמרו לה� הביא
הוא ש� כי להיות להנמשל, דומה אינו המשל כל ואחר לו,
ד"ת וידיעת היא, בשמי� לא עלי' שאמרו ד"ת בפרטיות
מהשגה למעלה זהו אשר בדבר אמנ� כו', תבי� בי� הוא

בדר� כ"א א"א וההשכלה, השכל מהגבלת למעלה היינו
שבעצמותו ל� אנחנו מודי� עני� וזהו כו'. בלבד הודאה
עני� וא"כ השגה, ולא בלבד הודאה לשו� כ"א שיי� אינו
בלבד, בעצמותו כ"א שיי� שזה הודאה בחי' הוא הוד ספי'
יכול בזה הלא ההודאה עני� למה עד"מ שמות בבחי' שהרי
דהודאה, הודאה כעני� הוא שבהוד הוד וא"כ השגה. להיות
לנו שמעט עד מהשגה כ"כ רחוק העני� להיות כי והיינו
והיינו כו', להודאה הודאה בדר� כ"א לו מודי� שאנו לומר
זו בחי' להוביל שבחכ' מ"ה בחי' בי� ממוצע להיותו כי
בחי' הוא הי� אל שהולכי' הנחלי' שה� המדות לבחי'
בבחי' נתעלה הרי כ� ולהיות כנ"ל, אר� מוסדי והאיתני�
ע"י בא שלזה תמצא מאי� והחכ' נא' זו בחי' שעל ש�
עצמותו לבחי' להודות בא הסתלקותו בעת ולכ� עבודתו,
כו'. שבהודאה הודאה בחי' בעומר בל"ג נסתלק ולכ� כו',
נת' האזרחי פי' האזרחי, לאית� משכיל מ"ש עני� יוב� ובכ"ז
ע"ב. ש� בחי' תושב האר� אזרח מלשו� עני� שזהו לעיל
שעתיד מה כל האזרח כל מל' האזרחי פי' יש עוד אמנ�
גואל יהי' הוא וג� ראשו� גואל הי' משה כי והיינו לזרוח,
כמ"ש דאתכסיא מעלמא נשמה ג"כ שהי' ורשב"י אחרו�,

בלק"ת שמיני בפ' זה לוית� ג"כ134בד"ה עליו שיי� לכ�
אית� לבחי' משכיל וזהו לזרוח. שעתיד מה שכל זו בחי'
עכשיו שהוא כמו ולא גילוי, לידי לבוא קשה בעצ� שהוא
ג� נמש� זו מבחי' והארה לע"ל, שיהי' כמו כ"א עדיי�
ממוצע שהי' רשב"י ולכ� ודור, דור שבכל בהממוצע עכשיו
ב' שזהו וגליא סתי� בבחי' להתנאי� התורה אור להמשי�
האזרחי. לאית� משכיל עני� עליו שיי� שבממוצע בחי'

`''lxz mixgde jynd

igxf`d ozi`l likyn d''c

•

(131(a"j) exenyz izezay z` d"ca f"c xe`ia z"pynkנמצא :
ונדפס א. קלג, תרכ"ב�כ"ה] מהשני� הצ"צ מאמרי [הכולל 1120 בבו�
א'קלט. ע' ד) (כר� ש� ג� וראה תתקטו. ע' ג) (כר� ויקרא באוה"ת

(132d`ced 'iga . .ceday ced 'itq xnera b"laבארוכה ראה :

ד) (כר� ויקרא אוה"ת ואיל�. ג שו, ואיל�. א דש, דא"ח ע� סידור

ועוד. א'קיט. ע'
(133l"i my ik mbd n"xl minkg micen oiprkeסה"מ ג� ראה :

הגליו�]. [בשולי תל ע' ח"ב תרל"ב
(134z"wla ipiny 'ta df oziel d"caע"ז מ"ש וראה א. יח, ד� :

והאיתני�. בעני� כו' ביאור בתוס' ולהבי� ד"ה שסט ע' לקמ�



קי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

בעומרÊ"ÙÚÂ[נג)] בל"ג שהי' הסתלקותו עני� ג"כ יוב�
שבעת נודע הנה כי שבהוד, הוד ספי' שהוא
בעת שהשיג מרע"ה כמו נפשו שרש השיג הסתלקותו
השיג לא חייו ימי שכל דבינה הנו"� שער בחי' הסתלקותו
שער בחי' השיג הסתלקותו ובעת בינה, שערי מ"ט בחי' רק
נדמה ולתחתוני� למטה לה� נדמה לעליוני� ולכ� הנו"�,
חו"ב, המחבר רק הוא החמשי� שער כי וא� למעלה, לה�
בד"ה ד"ז ביאור כמשנ"ת משניה� גבוה ה"ה באמת אבל

(�"ב) תשמורו שבתותי ושער131את דחכ' הל"ב נתיב בעני�
והיינו איה, עי� שזפתו ולא עיט ידעו לא נתיב שז"ע הנו"�
בעת שרשב"י יוב� וכ� שבבינה. עתיק התגלות בחי'
הסתלקותו זמ� הי' לכ� נפשו דשרש שרש השיג הסתלקותו
את ויברכו דכתי' הוא והעני� שבהוד. הוד ספי' בעומר בל"ג
ית' בעצמותו אבל ברכה, לשו� שיי� ש� שבבחי' כבוד� ש�

הודאה בחי' כ"א כלל ברכה לשו� שיי� כמ"ש132אינו לבד
כ"א שיי� אינו עצמותו לבחי' היינו של� ל�, אנחנו מודי�
דבר על כ"א שיי� אינו ההודאה עני� ונודע הודאה, בחי'
ע"ז, הודאה לשו� נופל אינו הדבר מבי� א� כי מבי�, שאינו
והבנתו השגתו שע"פ שהג� הוא ההודאה עני� כ"א
שאומר לזולתו מודה ה"ה מ"מ הוא, כ� העני� וסברותיו
חכמי� ומודי� וכעני� קוד�, בדעתו הי' כאשר הוא כ� שלא

י"ל ש� כי הג� מי133לר"מ, מ"מ כ�, י"ל סברת� ע"פ שג�
הודו וה� היפוכ� אמר ר"מ כי מפני כ� שיאמרו לה� הביא
הוא ש� כי להיות להנמשל, דומה אינו המשל כל ואחר לו,
ד"ת וידיעת היא, בשמי� לא עלי' שאמרו ד"ת בפרטיות
מהשגה למעלה זהו אשר בדבר אמנ� כו', תבי� בי� הוא

בדר� כ"א א"א וההשכלה, השכל מהגבלת למעלה היינו
שבעצמותו ל� אנחנו מודי� עני� וזהו כו'. בלבד הודאה
עני� וא"כ השגה, ולא בלבד הודאה לשו� כ"א שיי� אינו
בלבד, בעצמותו כ"א שיי� שזה הודאה בחי' הוא הוד ספי'
יכול בזה הלא ההודאה עני� למה עד"מ שמות בבחי' שהרי
דהודאה, הודאה כעני� הוא שבהוד הוד וא"כ השגה. להיות
לנו שמעט עד מהשגה כ"כ רחוק העני� להיות כי והיינו
והיינו כו', להודאה הודאה בדר� כ"א לו מודי� שאנו לומר
זו בחי' להוביל שבחכ' מ"ה בחי' בי� ממוצע להיותו כי
בחי' הוא הי� אל שהולכי' הנחלי' שה� המדות לבחי'
בבחי' נתעלה הרי כ� ולהיות כנ"ל, אר� מוסדי והאיתני�
ע"י בא שלזה תמצא מאי� והחכ' נא' זו בחי' שעל ש�
עצמותו לבחי' להודות בא הסתלקותו בעת ולכ� עבודתו,
כו'. שבהודאה הודאה בחי' בעומר בל"ג נסתלק ולכ� כו',
נת' האזרחי פי' האזרחי, לאית� משכיל מ"ש עני� יוב� ובכ"ז
ע"ב. ש� בחי' תושב האר� אזרח מלשו� עני� שזהו לעיל
שעתיד מה כל האזרח כל מל' האזרחי פי' יש עוד אמנ�
גואל יהי' הוא וג� ראשו� גואל הי' משה כי והיינו לזרוח,
כמ"ש דאתכסיא מעלמא נשמה ג"כ שהי' ורשב"י אחרו�,

בלק"ת שמיני בפ' זה לוית� ג"כ134בד"ה עליו שיי� לכ�
אית� לבחי' משכיל וזהו לזרוח. שעתיד מה שכל זו בחי'
עכשיו שהוא כמו ולא גילוי, לידי לבוא קשה בעצ� שהוא
ג� נמש� זו מבחי' והארה לע"ל, שיהי' כמו כ"א עדיי�
ממוצע שהי' רשב"י ולכ� ודור, דור שבכל בהממוצע עכשיו
ב' שזהו וגליא סתי� בבחי' להתנאי� התורה אור להמשי�
האזרחי. לאית� משכיל עני� עליו שיי� שבממוצע בחי'

`''lxz mixgde jynd

igxf`d ozi`l likyn d''c

•

(131(a"j) exenyz izezay z` d"ca f"c xe`ia z"pynkנמצא :
ונדפס א. קלג, תרכ"ב�כ"ה] מהשני� הצ"צ מאמרי [הכולל 1120 בבו�
א'קלט. ע' ד) (כר� ש� ג� וראה תתקטו. ע' ג) (כר� ויקרא באוה"ת

(132d`ced 'iga . .ceday ced 'itq xnera b"laבארוכה ראה :

ד) (כר� ויקרא אוה"ת ואיל�. ג שו, ואיל�. א דש, דא"ח ע� סידור

ועוד. א'קיט. ע'
(133l"i my ik mbd n"xl minkg micen oiprkeסה"מ ג� ראה :

הגליו�]. [בשולי תל ע' ח"ב תרל"ב
(134z"wla ipiny 'ta df oziel d"caע"ז מ"ש וראה א. יח, ד� :

והאיתני�. בעני� כו' ביאור בתוס' ולהבי� ד"ה שסט ע' לקמ�



c"agקב i`iyp epizeax zxezn

.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

Ì�Ó‡�אד �ל �מז�נ�תיו �מ��ט ה�י� �עני� ר�נ� �עת »¿»ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
�בני האד� �ל צרכיו וכל ה�נה מרא� ל� ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹקצ�בי�
�גזר לה� �סבירא ה�ז�נ�ת, �כלל ה� �מז�ני ח�י �בני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָבית�
�ברא� �גמרא) ��) ה���רי� �י�� נח�� אד� �ל ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹ�ינ�
ה�נה �ל על האד� עניני �רטי נגמר ה���רי� וי�� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָה�נה
אי זה לפי �� א� ,��� ה�א�רע�ת לכל וכ� כו' א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלח�י�
וי�� ה�נה �רא� ל� ה�קצב עלי�� ��החסד ל�מר ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאפ�ר
מה� �� �א� �לל, ה�ה ע�ל� מעניני נצט�יר לא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹה���רי�
ל�, ��ארע מה �ל ��גמר עני� �מה� ונח�� ��כ�ב ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעני�
�תמ�נה ��אר ני�� ל� ��קצב �בהחסד ל�מר �הכרח ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָא�א
והלא מ�ב� זה אי� ולכא�רה ה�ה, �ע�ל� מ�ה ���מ�� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�ה
��מ�� �החסד אי� �� וא� אציל�ת לג�י ע��ה ער�� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאי�
ה�ה. ע�ל� מעניני וצ��ר ��אר ב� יהיה �אציל�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָלמלכ�ת

C‡ו�רא (�ר�ת א�ר �ת�רה �איתא מה �י על י�ב� העני� «ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ
ער�� �אי� מ�ה �י�תר אל�ה�) �תח ה�תחיל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ר��
ס�� אי� א�ר לג�י אציל�ת ער�� אי� אציל�ת לג�י ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָע��ה
א) �רק יט (מאמר לעיל ��ת�אר הג� �ה�ה �מה�ת, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעצמ�ת
מק�� מ�ל �ריאה�יצירה�ע��ה, מע�למ�ת מ�ב�ל ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ�אציל�ת
�בחינת ספיר�ת ע�ר �� וי� ע�ל� �� ג� ה�א אציל�ת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי
נקרא מק�� מ�ל מ�� אלק�ת �ה�א והג� וכלי�. ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹא�ר�ת
�יר�� אלקות אבל העצמ�ת, על ���רה אלק� ולא ְְֱֱֱֲֵֶֶַַַָָֹֹֹֹאלק�ת
��י� זה �מ��� לבד, הארה הת��ט�ת �ה�א �היינ� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָגעטלי�,
מציא�ת �בחינת �ה� �ה�לי� �בפרט ספיר�ת ע�ר ��ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
�אציל�ת ספיר�ת מע�ר ה�ה ולכ� וחסד, חכמה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספיר�ת
�דר� �בריאה�יצירה�ע��ה ספיר�ת ע�ר ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָנמ�כי�
לזה, זה ו��יכ�ת ער� לה� ��� ועל�ל ע�ה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָה��ל�ל�ת
ה�א דאציל�ת מחכמה דע��ה חכמה והתה��ת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ�ה��ל�ל�ת
(�רא�ית לברכה זכר�נ� ר��תינ� �אמר� מה מ�ל �ר� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
מלמעלה מ�ל ל� �אי� מ�מ�ה ע�ב ל� אי� יו"ד) �ר�ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָר�ה
�כל עליה� וגב�� �ב�� מעל וגב�� כו' �דל וא�מר ב� ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��ה
הר�חני �מ�ל י�נ� הרי ה��מי� �פרי �ע�ב ���נ� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעניני�
�� י� ה��מי ה���ח וה�ה �ב��. מעל �גב�� ה�ר��ת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָ�בכל
�� �� ��אר� ה��מח �כח ��� נאמר הא� ��מי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמתיק�ת
ועל הר�חני ה��ל על �� ל�מר אפ�ר �אי �פ�יטא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמתיק�ת,
�באמת זה, �מה�ת �ער� �אינ� �ב�� מעל �גב�� ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָה�ר��ת
מ�ר�� נמ�כי� ��מי� �מריר�ת �מתיק�ת ה�עמי� ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָה�ה
מ�ב�רה, �מריר�ת מהחסד נמ�� �ה�תיק�ת �גב�רה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�חסד
וסדר ��ה��ל�ל�ת רק ר�חני�, עניני� ה� �גב�רה חסד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהרי

נת�� מדריגה אחר מדריגה ה�דריג�ת ��מ��ירידת עד מ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
מק�� מ�ל אליו ער�� �אי� הי�ת ע� מתיק�ת, החסד ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�חינת
עריב�ת מיני ��ה �ר�אי� �כמ� �תכ�נת�, מ�ז�� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָה�א

�� ג� ה�א חכמה �בר �ל �ענ�ג �כמ� �ר�חנ��ת, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ�מתיק�ת
מ���, �מדריגה למ�ה �ה�א ני��� �ל �ענ�ג וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמתיק�ת,
מ��, ��מי מתיק�ת נע�ה וה��ל�ל��ת יריד�ת �כ�ה ְְֲִִַַַָָ�ְְְְְְְִִֵַַָָולכ�
�ב��, מעל �ב�� �� �� �� ��� �חכמה העני� ה�א ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכ�
ויח�ס ער� �� �� ל� י� �ע��ה ספיר�ת ��ע�ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהחכמה
ה��ל�ל��ת רבב�ת רי��י ידי �על דאציל�ת, �ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָלחכמה
והג� דע��ה, חכמה דאציל�ת מחכמה נמ�� ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָמדריג�ת
�דר� ה�א ואי� מ�ריאה�יצירה�ע��ה מ�ב�ל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָ�אציל�ת
אינ� זאת �הה��ל�ל�ת ה�א העני� ועל�ל, ע�ה ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹה��ל�ל�ת
ספיר�ת �הע�ר ��פא אציל�ת �ע�ל� הה��ל�ל�ת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָ�מ�
�סדר הע�למ�ת ��ארי ה�ריאה �ע�ל� א� ,���ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
�הה��ל�ל�ת א�א הע�ל�, ��א�ת� ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהה��ל�ל�ת
�מ� ה�א ה�רסא �עני� ה�רסא, ידי על ה�א לבריאה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָמאציל�ת
ה�א ולכ� מה�כל, זר �בר ה�א �ה��ל ה�כל, אל ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָה��ל
��� �לל מביני� �אינ� �א�� ��� עד לגמרי עליו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמעלי�
ה��ל מ� ה�כל ���ת��ה �� אחר אמנ� נמ�ל, איזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�זה
��תל�� ק�ד� �היה �מ� ה�כל א�ר �מה�ת �אינ� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָו�אי
ה�כל א�ת� ה�א והרי אחר, �כל אינ� הרי מק�� �מ�ל ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�מ�ל,
כ� �כמ� אחר, �מה�ת �א�פ� �ה�א א�א �ה��ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��תל��
דאציל�ת חכמה �חינת על �מס�יר ��עלי� ה�רסא עני� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָה�א
א�ר �מ� ה�א ה�רסא ידי על דבריאה חכמה �חינת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ�כ��ע�ה
��לדה, �ל א�ר ה�א הרי ה��ל, ידי על ��ת��ה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�כל
�מ� �לל �אינ� לפי ה�ריאה, �ע�ל� ��תח�� א�ר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוהיינ�
אינ� �� �� מק�� מ�ל אבל �אציל�ת, �היא החכמה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�פ�
מ�חינת והתה��ת המ�כה היא �הרי לגמרי אחר ודבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמה�ת
�מ� ד�מה ואינ� אחר, א�פ� �ה�א א�א דאציל�ת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָחכמה
עצמ�ת ס�� אי� �בא�ר ס��, אי� א�ר לג�י דאציל�ת ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָחכמה
החכמה מ�דר ואינ� �לל חכמה �חינת �� י� לא הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�מה�ת
מ�� ער�� �אי� ה�א דאציל�ת חכמה �חינת �� וא� ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ�לל,
חכמה, �חינת י� �בר הרי �אציל�ת אבל ס�� אי� א�ר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָלג�י
אינ� דע��ה חכמה כ� �כמ� דבריאה חכמה �חינת �� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָוא�
מ�ב�לת דאציל�ת �חכמה א�א לגמרי, ער�� אי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�בחינת
ה�רסא ידי על ה�א התה��ת� ה�ה ולכ� דבריאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמחכמה
מ�ל אבל דאציל�ת, חכמה מ�חינת אחר �א�פ� ��א ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�היינ�

דאציל�ת. חכמה אל ויחס ער� לה� י� ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָמק��
.¯evÈ˜חכמה וכלי�, א�ר�ת ספיר�ת ע�ר אציל�ת �ע�ל� ƒְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

��מי מתיק�ת �ער� דאציל�ת חכמה לג�י ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָדע��ה
ה��ל�ל�ת מ���, מ��ל�ל זה וע� הר�חני חסד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלג�י
ה�רסא ידי על ה�א מאציל�ת ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ�בריאה�יצירה�ע��ה
מ�ב�ל אציל�ת מה��ל, ה�ת��ה ה�כל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ד�גמת

אליו. יחס לה� וי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמ�ריאה�יצירה�ע��ה
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‰�‰Âהמקור שהוא והתחלה ראשית לו יש הרי דבר כל
בחטא הוא וכ� פעולותיו, בהתגברות ועוז כח הנות�
רע מיני לכל המקור שהוא והתחלה ראשית לו שיש ועו�

דכתיב וע"ד ועוונות. עמלק116וחטאי� גוי� ,117ראשית

ז"מ שה� עממי� ז' ה� דגוי� הגוי�. לכל ראשית הוא דעמלק
והתחלה. ראשית לה� יש רעות דהמדות דקלי'. רעות

ספק בגימט' שהוא עמלק הוא כל118וראשית� המקרר שהוא .

על טע� ושואל אזוי, איז עס אז זאגט ווער באמרו אלקי ַַָעני�
ושאלתו אזוי איז עס אז זאגט ווער ואמירתו התומ"צ. ַַָעניני
כל שהרי וחוצפא, העזה ה� התומ"צ בעניני וביאור טע�
הוא וביותר המצוה ומנהגי התורה דרכי על ששואל הוא ענינו
מצוה, שבהידור שמי� יראת של בעניני� ושואל מקשה
אינו וחמדה תאוה בעניני ואפי' בכלל עול� בעניני שהרי
שו� שואל ואינו מקשה אינו העול� הנהגת כל ועל לו, קשה
בעניני ורק ובחיבה, בהידור ומקיי� זאת ועושה ע"ז, טע�
ראשית וזהו הקדושה. עני� כל ומקרר ומקשה שואל תומ"צ

בהמד"ר ועוז כח הנות� שהוא עמלק בנפש119גוי� ובעבודה .
רע. מיני לכל אסקופה שזהו מ"ש עול פריקת הו"ע האד�

עיניו120דפר"ע לנגד אלקי� פחד שאי� מה ואינו121הוא כלל.
שוני�. אופני' בכמה יתרה וחוצפא בהעזה דבר לשו� חושש
שה� ניכר מפעולותיו אבל בגלוי זאת מגלה אינו דלפעמי�
שלבו ממי יותר גרוע שזה עול, דפריקת נרפש דמעי� מהמקור
בסיבות הבאה שלו והתנשאות הגסות מפני כאב� קשה
מעלה לבעל עצמו שחושב מזה שלו הגסות דלפעמי� שונות.
בעת לשעה אלא אינו שכ"ז גשמי'. טוב בסיבת או בכשרו�,
מגובה יפול כאשר אבל ועזוזו. מגדולתו שמספר לבבו גובה
ג� ביטוש ע"י ח"ו או האמת, על שנזכר עבודה ע"י ה� לבבו
הלא מעשיו כל על ויתחרט ה' אל וישוב לבבו יר� הרי קל
דוחק ג� לו יועיל שלא ר"ל עול הפורק משא"כ טובי�.
דכאשר והוא לו להועיל שיכולי� עניני� ב' ישנ� כ"א ולח�,
והנפש הגו� ביסורי ומרי� קשי� יסורי� ר"ל עליו באי�
ה' את עזבו בגלל אשר ברור שידע בנפשו שונאיו וירדפוהו

אלה כל לו הוא122בא שלפעמי� או ה'. אל ישוב אז דרק
דעי� תמי� מפליאת שהוא מלמעלה ומחסדו123בהתעוררות

נדח ממנו ידח שלא מחשבות דוחשב הוא124ית' ופר"ע ,
שעי"ז מבדיל, מס� שנעשה ועו�, בחטא רע מיני לכל מקור
אלקות גילוי מאיר שאינו למעלה ההבדלה עושה ה"ה

ית'125בעול� לפניו החוצ� דבר דאי� נגד126, שהוא רע אלא
סור הוא העבודה התחלת הנה ולזאת ממש. והפכו ית' רצונו
באיש הנה דבאמת זרות. מהרצונות הרצו� עקירת שהוא מרע
עול הפורק זה ג� שהרי ח"ו. אמיתי אינו הפר"ע הרי ישראל
הטבע מ� שלמעלה בה' שמאמי� הפשוטה באמונה של� הוא
את שמפתה היצה"ר מפתויי רק אלא ואינו ישראל. ככל כנ"ל
התמכרותו ומרוב האמת. מדר� ומדיחו זרות ברצונות האד�
שיל� למע� ספק להטיל היצה"ר מסיתו זרות לרצונות

לבו לבבו127בשרירות פנימי' תוכיות תו� הנה באמת אבל .

ולהבי� להכיר טובה בהתעוררות מתעורר וכאשר הוא. טוב
בשריר א� אשר אבד, עדי יגיעבאחריתו ח"ו הרי יל� לבו ות

ישובו� לא באי' כל אשר רוחניות מיתה שערי מזה128עד הנה .
ה'. אל לשוב היהדות נקודת שהיא לבבו נקודת מתעורר גופא
ויתחנ� הלב צעקת שהוא עמוק ולב מקרב ה' אל יצעק וצעוק
ועוזב ומודה וחטאיו. פשעיו כל על לו לסלוח ירבה כי ה' אל

שהוא129ירוח� מרע סור להיות הוא העבודה שתחלת וזהו .
ושיי� בער� להיות ומתקרב זרות מהרצונות הרצו� עקירת
והבדלי� מסכי� בהריבוי להתבונ� ירבה ואז להתבוננות,
שגר� הגדול ההיזק וכ� הרעי�. עניניו ע"י למעלה שעושה
מאיר שאינו וקדושתו ה' מאור מאד רחוק שנעשה עד לנפשו
כל על ומתחרט מאד ומתמרמר בנפשו. כלל אלקי אור גילוי
שלמה. עומ"ש עליו לקבל בעצמו ומחליט שעשה. רע הפרטי
להבא על הקבלה הוא כ� העבר על והחרטה המרירות ולפ"ע
קל היותר הידור ג� לו חביב ולהיות ה' במצות מדקדק להיות
באלקות רק רצונו שנעשה לפי גדול ובתוק� במס"נ ולקיימו
האלקי אור ומאיר המבדילי� המסכי� מסיר ה"ה ועי"ז

ובעול�. בנפשו

aeh dyre rxn xeq d''c

ואיל�.116) א פה, ואיל�. א פג, תצוה תו"א וראה כ. כד, בלק
ואיל�.117) רצב ס"ע עטר"ת המאמרי� ספר ראה � לקמ� בהבא

ואיל�. (השני) 62 ע' תש"ט ואיל�. רה ע' תרפ"ה
תר"�118) משה ויבוא ד"ה הקודמת. שבהערה המאמרי� ספרי

אגרותֿקודש (השני)). 40 ע' תש"ט המאמרי� (ספר תש"ט פ"ו.
שמות הרמו� פלח הבעש"ט). (בש� רעט ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר

ועוד. מבארדיטשוב). רלוי"צ הרה"ק (בש� שנה ע'
רעות.119) בהמדות =

עול.120) דפריקת =
ב.121) לו, תהלי�

יט.122) ה, ירמי' ע"פ
טז.123) לז, איוב ע"פ
לאדמו"ר124) ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ס"ג. פ"ד הזק�
בעולמות.125) ובכתי"ק: בהעתקה. כ"ה
ג.126) עג, בלק לקו"ת ספ"ה. אגה"ת תניא ראה
ועוד.127) יח. כט, נצבי� ע"פ
יט.128) ב, משלי
יג.129) כח, ש�
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‰�‰Âהמקור שהוא והתחלה ראשית לו יש הרי דבר כל
בחטא הוא וכ� פעולותיו, בהתגברות ועוז כח הנות�
רע מיני לכל המקור שהוא והתחלה ראשית לו שיש ועו�

דכתיב וע"ד ועוונות. עמלק116וחטאי� גוי� ,117ראשית

ז"מ שה� עממי� ז' ה� דגוי� הגוי�. לכל ראשית הוא דעמלק
והתחלה. ראשית לה� יש רעות דהמדות דקלי'. רעות

ספק בגימט' שהוא עמלק הוא כל118וראשית� המקרר שהוא .

על טע� ושואל אזוי, איז עס אז זאגט ווער באמרו אלקי ַַָעני�
ושאלתו אזוי איז עס אז זאגט ווער ואמירתו התומ"צ. ַַָעניני
כל שהרי וחוצפא, העזה ה� התומ"צ בעניני וביאור טע�
הוא וביותר המצוה ומנהגי התורה דרכי על ששואל הוא ענינו
מצוה, שבהידור שמי� יראת של בעניני� ושואל מקשה
אינו וחמדה תאוה בעניני ואפי' בכלל עול� בעניני שהרי
שו� שואל ואינו מקשה אינו העול� הנהגת כל ועל לו, קשה
בעניני ורק ובחיבה, בהידור ומקיי� זאת ועושה ע"ז, טע�
ראשית וזהו הקדושה. עני� כל ומקרר ומקשה שואל תומ"צ

בהמד"ר ועוז כח הנות� שהוא עמלק בנפש119גוי� ובעבודה .
רע. מיני לכל אסקופה שזהו מ"ש עול פריקת הו"ע האד�

עיניו120דפר"ע לנגד אלקי� פחד שאי� מה ואינו121הוא כלל.
שוני�. אופני' בכמה יתרה וחוצפא בהעזה דבר לשו� חושש
שה� ניכר מפעולותיו אבל בגלוי זאת מגלה אינו דלפעמי�
שלבו ממי יותר גרוע שזה עול, דפריקת נרפש דמעי� מהמקור
בסיבות הבאה שלו והתנשאות הגסות מפני כאב� קשה
מעלה לבעל עצמו שחושב מזה שלו הגסות דלפעמי� שונות.
בעת לשעה אלא אינו שכ"ז גשמי'. טוב בסיבת או בכשרו�,
מגובה יפול כאשר אבל ועזוזו. מגדולתו שמספר לבבו גובה
ג� ביטוש ע"י ח"ו או האמת, על שנזכר עבודה ע"י ה� לבבו
הלא מעשיו כל על ויתחרט ה' אל וישוב לבבו יר� הרי קל
דוחק ג� לו יועיל שלא ר"ל עול הפורק משא"כ טובי�.
דכאשר והוא לו להועיל שיכולי� עניני� ב' ישנ� כ"א ולח�,
והנפש הגו� ביסורי ומרי� קשי� יסורי� ר"ל עליו באי�
ה' את עזבו בגלל אשר ברור שידע בנפשו שונאיו וירדפוהו

אלה כל לו הוא122בא שלפעמי� או ה'. אל ישוב אז דרק
דעי� תמי� מפליאת שהוא מלמעלה ומחסדו123בהתעוררות

נדח ממנו ידח שלא מחשבות דוחשב הוא124ית' ופר"ע ,
שעי"ז מבדיל, מס� שנעשה ועו�, בחטא רע מיני לכל מקור
אלקות גילוי מאיר שאינו למעלה ההבדלה עושה ה"ה

ית'125בעול� לפניו החוצ� דבר דאי� נגד126, שהוא רע אלא
סור הוא העבודה התחלת הנה ולזאת ממש. והפכו ית' רצונו
באיש הנה דבאמת זרות. מהרצונות הרצו� עקירת שהוא מרע
עול הפורק זה ג� שהרי ח"ו. אמיתי אינו הפר"ע הרי ישראל
הטבע מ� שלמעלה בה' שמאמי� הפשוטה באמונה של� הוא
את שמפתה היצה"ר מפתויי רק אלא ואינו ישראל. ככל כנ"ל
התמכרותו ומרוב האמת. מדר� ומדיחו זרות ברצונות האד�
שיל� למע� ספק להטיל היצה"ר מסיתו זרות לרצונות

לבו לבבו127בשרירות פנימי' תוכיות תו� הנה באמת אבל .

ולהבי� להכיר טובה בהתעוררות מתעורר וכאשר הוא. טוב
בשריר א� אשר אבד, עדי יגיעבאחריתו ח"ו הרי יל� לבו ות

ישובו� לא באי' כל אשר רוחניות מיתה שערי מזה128עד הנה .
ה'. אל לשוב היהדות נקודת שהיא לבבו נקודת מתעורר גופא
ויתחנ� הלב צעקת שהוא עמוק ולב מקרב ה' אל יצעק וצעוק
ועוזב ומודה וחטאיו. פשעיו כל על לו לסלוח ירבה כי ה' אל

שהוא129ירוח� מרע סור להיות הוא העבודה שתחלת וזהו .
ושיי� בער� להיות ומתקרב זרות מהרצונות הרצו� עקירת
והבדלי� מסכי� בהריבוי להתבונ� ירבה ואז להתבוננות,
שגר� הגדול ההיזק וכ� הרעי�. עניניו ע"י למעלה שעושה
מאיר שאינו וקדושתו ה' מאור מאד רחוק שנעשה עד לנפשו
כל על ומתחרט מאד ומתמרמר בנפשו. כלל אלקי אור גילוי
שלמה. עומ"ש עליו לקבל בעצמו ומחליט שעשה. רע הפרטי
להבא על הקבלה הוא כ� העבר על והחרטה המרירות ולפ"ע
קל היותר הידור ג� לו חביב ולהיות ה' במצות מדקדק להיות
באלקות רק רצונו שנעשה לפי גדול ובתוק� במס"נ ולקיימו
האלקי אור ומאיר המבדילי� המסכי� מסיר ה"ה ועי"ז

ובעול�. בנפשו

aeh dyre rxn xeq d''c

ואיל�.116) א פה, ואיל�. א פג, תצוה תו"א וראה כ. כד, בלק
ואיל�.117) רצב ס"ע עטר"ת המאמרי� ספר ראה � לקמ� בהבא

ואיל�. (השני) 62 ע' תש"ט ואיל�. רה ע' תרפ"ה
תר"�118) משה ויבוא ד"ה הקודמת. שבהערה המאמרי� ספרי

אגרותֿקודש (השני)). 40 ע' תש"ט המאמרי� (ספר תש"ט פ"ו.
שמות הרמו� פלח הבעש"ט). (בש� רעט ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר

ועוד. מבארדיטשוב). רלוי"צ הרה"ק (בש� שנה ע'
רעות.119) בהמדות =

עול.120) דפריקת =
ב.121) לו, תהלי�

יט.122) ה, ירמי' ע"פ
טז.123) לז, איוב ע"פ
לאדמו"ר124) ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ס"ג. פ"ד הזק�
בעולמות.125) ובכתי"ק: בהעתקה. כ"ה
ג.126) עג, בלק לקו"ת ספ"ה. אגה"ת תניא ראה
ועוד.127) יח. כט, נצבי� ע"פ
יט.128) ב, משלי
יג.129) כח, ש�
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המלך‡. ששלמה לאחרי עצרת, שמיני בהפטרת

ברוך שהוא, על השי"ת את ומשבח תפלתו את מסיים

כתוב � רבנו למשה אמר אשר כל מילא "ביום1הוא, :

לאהליהם וילכו המלך את ויברכו העם את שלח השמיני

עבדו לדוד ה' עשה אשר הטובה כל על לב וטובי שמחים

עמו". ולישראל

מהמאושרות היתה המלך שלמה של מלכותו תקופת

דוד של בתקופתו ישראל. בעם המובנים, בכל ביותר,

� שונות מגיפות רעב, שנות מלחמות, הרבה היו המלך

.� עלינו לא � שונות ומחלות � עתה לא

"איש יהיה בנו ששלמה המלך, לדוד אומר השי"ת

המקדש. בית את ויבנה מנוחה"

שלמה של מלכותו תקופת הדברים, פני היו כך אכן,

ישראל. עם בחיי ביותר המאושרות מהשנים היא המלך

ותחת גפנו תחת איש לבטח וישראל יהודה "וישב

שלמה" ימי כל שבע באר ועד מדן זה2תאנתו פסוק �

באותה ישראל עם של הגדול אושרו את לנו מתאר

בטח ישבו ישראל, וגם יהודה גם ישראל, בני כל תקופה.

ותאנתו. גפנו אחד כשלכל מגוריהם, במקומות

ישראל, עם חי בהם כאלה, ובטוחים שקטים בחיים

היה משפחה שלכל הדבר, ברי המלך, שלמה של בזמנו

ומשק מפוארת חצר עם היטב ומסודר מבוסס בית

מעולה.

אותה של הגדול האושר על לנו המספר זה, פסוק

בית כמו ההכרחיים, לדברים כלל מתיחס אינו תקופה,

שהיה בלבד זו לא כלומר, הכרחי. וציוד היטב מסודר

כל גם להם היה אלא ההכרחיים, הדברים כל להם

הפרי נותני גנים כמו ביותר, והטובים הנוחים הדברים

ביותר. הגדולה בבטחה שלהם מהטוב ונהנו ביותר הטוב

משפחה בחיי כאלה, ומאושרים שקטים בחיים

בתקופת ישראל עם חי בהם כאלה, ושקטים טובים

בפסוק שנאמר מה מאד תמוה המלך, שלמה של מלכותו

בחגmdild`l"וילכו לירושלים שעלו ישראל שבני ,"

" חזרו לומרmdild`lהסוכות, צריך היה לכאורה � "

"?mdizal"וילכו

ולמותר ל"אוהל", "בית" בין התוכני ההבדל לכל ידוע

מספיק אלה, שני שבין הגדולים ההבדלים בפירוט למנות

ונד" "נע של מצב על מראה ש"אוהל" זאת, רק לציין

קבע. של דבר על � ו"בית"

תמוה � כאלה ומאושרים מסודרים שלווים, עם בחיי

"וילכו במקום לאהליהם" "וילכו הפסוק של ביטויו מאד

לבתיהם".

נ"ע,·. ממזריטש המגיד על שמספרים סיפור ישנו

זה שבסיפור ובאימרה במזריטש, מלמד עדיין כשהיה

"וילכו ולא לאהליהם" "וילכו בפסוק שנאמר מה נבין

לבתיהם".

ומקושרים חסידים היו נ"ע הבעש"ט מורנו כ"ק אצל

נסתרים, צדיקים גדולים, גאונים חסידים היו שונים.

אליהו גילוי להם שהיה וכאלה הקודש, רוח בעלי

יהודים חסידים והיו השמים", מן ב"שאלות והתעסקו

ומושבות ישובים תושבי סוחרים, בתים, בעלי רגילים,

לגמרי. פשוטים ויהודים

הוא במזריטש. מלמד המגיד הרב היה הידוע כפי

בבית וחי סביבה, באותה הספורים הגאונים על נמנה

ביותר והעניות הקטנות הסימטאות באחת קטן

שבמזריטש.

מורנו אל השבתות לאחת שהגיעו האורחים בין

מזריטש. ליד בישוב שחי יהודי היה במזיבוז, הבעש"ט

היהודים מאלפי אחד פשוט, יהודי היה זה אורח

כ"ק של עצתו את למעשה, הלכה שביצעו הימים, באותם

ובגידול האדמה בעבודת להתעסק נ"ע, הבעש"ט מורנו

וכדומה. ובהמות עופות

את לקרב הבעש"ט מורנו של הנהגתו היתה כידוע,

אחד. כל

: היא הבעש"ט מורנו כ"ק אצל הראשונה הפתיחה

ישראל. אהבת

היא ישראל "אהבת אומר: הבעש"ט מורנו כ"ק

הוי'". חצרות אל המוליך הראשון השער

צדק" "צמח הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד

מוהר"ש הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד לבניו מספר

יצחק, יוסף הרב הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק והוד

התנאים שמחת בסעודת זקניי, דודיי כ"ק הוד בנוכחות

שנים, ארבע בן בהיותו הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד של

הזקן: רבנו זקנו כ"ק הוד בשם

מספר שמע למזריטש, לבואו הראשונים בימים

ישראל, אהבת בענין נ"ע הבעש"ט מורנו מכ"ק סיפורים

פלוגות: לשתי ישראל בית מתחלק כלל שבדרך ואמר

ובהם ללמוד, יודעים שאינם פשוטים אנשים א)

אחד. בסוג הם כלל בדרך אבל דרגות, חילוקי

למדנים חילוקיב) וכמה כמה יש בהם גם כי ואם .

אחד. בסוג כן גם הם כלל בדרך אבל דרגות,

סו.1) ח, א. ה.2)מלכי� ה, א. מלכי�

c"ag i`iyp epizeax zxezn

נ"ע הבעש"ט מורנו כ"ק אומר � ישראל אהבת מצות

לאהוב, יש הפשוטים האנשים את בשוה. כולם על היא �

בלב ובתורתו בה' ומאמינים פשוטים אנשים שהם מפני

שהם מפני לאהוב יש הלמדנים ואת ותמים. טהור

אומרת הקדושה והגמרא התורה, בידיעת כל3גדולים :

גדול הרע יצר � ללמדנים � להם יש גדול. יצרו � הגדול

שצריכים הרי חרדים, יהודים הם זאת אף ועל כזה,

אותם. לאהוב

נ"ע‚. הבעש"ט מורנו כ"ק מעניק מיוחדת אהבה

מאי ידעי ש"לא אלה והפשוטים, התמימים ליהודים

הזקן. רבנו כ"ק הוד שקראם כפי דקאמרי",

הקובע רבי מפי רבי בקבלה שנמסר ארוך סיפור ישנו

מאי ידעי ד"לא האימרה הארת לשם אך לעצמו, מקום

קטע לספר נחוץ בה, השתמש הזקן שרבנו דקאמרי"

ממנו.

אלה � הזקן רבנו של הראשונים חסידיו היו כידוע

גם גדולים. משכילים � וב' א' חדר תלמידי הנקראים

עמוקה הבנה בעלי מהם, חלק היו, ג' בחדר שלמדו אלה

שבחסידות. ביותר העמוקים בענינים ויסודית

בענינים ה"חדרים" מתלמידי חלק עמלו שנה עשרים

גדל אלו שנה עשרים במשך שבחסידות. ביותר העמוקים

הנגלה תורת בידיעת האמצעי אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד

החסידות. ותורת

גם ביניהם חסידים, אלפי אלו שנה בעשרים נוספו כן

ואמירת התפלה מלות על שנוסף פשוטים, יהודים

המלות. פירוש לא אף מאומה, ידעו לא � וחומש תהלים

כפריים, יהודים ברובם היו אלה פשוטים יהודים

או לקנות לישוב, מישוב השבוע במשך רגלי הנודדים

השבוע שכל סנדלרים, חייטים, או מכולת, צרכי למכור

חוזרים שבת ולקראת "פריצים", אצל או בכפר עובדים

לביתם.

ובחר האמורים ה"חדרים" את הזקן רבנו כשיסד

כשרונות ובעלי גדולים למדנים מיוחדים, בתלמידים

הבתים ובבעלי הרגילים באברכים הדבר פגע מופלאים,

ברם, כלום. שווים הם שאין בחשבם ברוחם, הפשוטים

שרבנו בראותם רצון, שבעי והיו בטעותם, מיד נוכחו הם

הוא מאשר פחות לא הרוחני, מזונם על חושב הזקן

המפורסמים. הגאונים התלמידים גדולי על חושב

בהיותו הסדר, בעלי מגדולי אחד הזקן רבנו בהיות

כמדריך מלידה ה' ומשוח הסתדרות, של בכשרון מחונן

החסידות, תורת בלימוד מסויים סדר הנהיג ומנהיג,

את לו ימצא ביותר, הפשוט אף אנשים, סוג שכל באופן

המתאים. מקומו

לו והעניק ישראל, כרועה הזקן ברבנו הקב"ה בחר

את ליצור מוגבלים, בלתי אלקיים וכשרונות חושים

המכיל נרחב היכל בבחינת שהיא חב"ד, חסידות תורת

והמשכילים, הגאונים מגדולי האדם, בני סוגי לכל מקום

המלאכה לבעל עד שבחסידות, ביותר העמוקים בענינים

מושחרות פניו השבוע ימי שבמשך ביותר, הפשוט

רק לביתו ומגיע להבדיל הגוים בבתי הקשה מעבודתו

לשבתות.

של„. מתורותיו אחת לפרסום הראשונים בחדשים

שמבחינת שיטתו, את בבהירות המביעה הזקן, רבנו

הפשוט והיהודי שווים, היהודים כל � הנשמה

תהלים, באמירת בתפלה, התמימותי, בלבו שבפשוטים,

לדרגות להגיע יכול ישראל, ואהבת המצוות קיום

אצל להתאסף החלו � הגאונים גדולי כמו ביותר הנעלות

גדל שנה עשרים ובמשך חסידים, ואלפי מאות הזקן רבנו

הפשוטים. היהודים של מספרם מאד

שרבנו אף שעל היטב, ידעו אלה פשוטים יהודים

בערך הם אין הפשוטים, היהודים את מאד מחשיב הזקן

השתדל מהם אחד וכל החכמים, ולתלמידי ללמדנים

תורה. וללמוד להבין

ששמע מה הזקן, רבנו שאמר התורה את ידעו כולם

נ"ע: הבעש"ט מורנו כ"ק בשם נ"ע, ממזריטש מהמגיד

התיבה" אל גו' בתיבות4"בא ולהיכנס להתדבק יש �

יודעים שאינם הפשוטים והיהודים והתורה, התפלה

את לדעת מבלי אף המלים את יאמרו המלות, פירוש

פירושן.

לכך, פשוטים יהודים אלפי הרבה הביאה זו תורה

כל פה, בעל חומש או תהלים באמירת מתמידים שהיו

ולמד. שידע ממה אחד

כל או בעבודתו, בעסקו חסידי מלאכה בעל כל

ושק למקום ממקום הליכתו בשעת חסידי סוחר�עיירה

או תהלים פסוקי ממלמלים היו כתפו, על הסחורה

חומש.

כך, כל הזדכך אלה, פשוטים מיהודים מסויים חלק

רק שלא התורה, אותיות באמירת התמדתם ידי על

עדינה הבנה בהם שנוצרה אלא יותר, הזדככו פניהם

שבחסידות. העמוקים בענינים יותר

אל האמצעי אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד בא פעם

ביותר פשוט מיהודי גדולה, בהתפעלות הזקן, רבנו אביו,

בחסידות ענין היטב אכן,שהבין הזקן: רבנו לו אמר .

לאורות כלים הנם דקאמרי" מאי ידעי ש"לא אלה

.5עצמיים
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נ"ע הבעש"ט מורנו כ"ק אומר � ישראל אהבת מצות

לאהוב, יש הפשוטים האנשים את בשוה. כולם על היא �

בלב ובתורתו בה' ומאמינים פשוטים אנשים שהם מפני

שהם מפני לאהוב יש הלמדנים ואת ותמים. טהור

אומרת הקדושה והגמרא התורה, בידיעת כל3גדולים :

גדול הרע יצר � ללמדנים � להם יש גדול. יצרו � הגדול

שצריכים הרי חרדים, יהודים הם זאת אף ועל כזה,

אותם. לאהוב

נ"ע‚. הבעש"ט מורנו כ"ק מעניק מיוחדת אהבה

מאי ידעי ש"לא אלה והפשוטים, התמימים ליהודים

הזקן. רבנו כ"ק הוד שקראם כפי דקאמרי",

הקובע רבי מפי רבי בקבלה שנמסר ארוך סיפור ישנו

מאי ידעי ד"לא האימרה הארת לשם אך לעצמו, מקום

קטע לספר נחוץ בה, השתמש הזקן שרבנו דקאמרי"

ממנו.

אלה � הזקן רבנו של הראשונים חסידיו היו כידוע

גם גדולים. משכילים � וב' א' חדר תלמידי הנקראים

עמוקה הבנה בעלי מהם, חלק היו, ג' בחדר שלמדו אלה

שבחסידות. ביותר העמוקים בענינים ויסודית

בענינים ה"חדרים" מתלמידי חלק עמלו שנה עשרים

גדל אלו שנה עשרים במשך שבחסידות. ביותר העמוקים

הנגלה תורת בידיעת האמצעי אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד

החסידות. ותורת

גם ביניהם חסידים, אלפי אלו שנה בעשרים נוספו כן

ואמירת התפלה מלות על שנוסף פשוטים, יהודים

המלות. פירוש לא אף מאומה, ידעו לא � וחומש תהלים

כפריים, יהודים ברובם היו אלה פשוטים יהודים

או לקנות לישוב, מישוב השבוע במשך רגלי הנודדים

השבוע שכל סנדלרים, חייטים, או מכולת, צרכי למכור

חוזרים שבת ולקראת "פריצים", אצל או בכפר עובדים

לביתם.

ובחר האמורים ה"חדרים" את הזקן רבנו כשיסד

כשרונות ובעלי גדולים למדנים מיוחדים, בתלמידים

הבתים ובבעלי הרגילים באברכים הדבר פגע מופלאים,

ברם, כלום. שווים הם שאין בחשבם ברוחם, הפשוטים

שרבנו בראותם רצון, שבעי והיו בטעותם, מיד נוכחו הם

הוא מאשר פחות לא הרוחני, מזונם על חושב הזקן

המפורסמים. הגאונים התלמידים גדולי על חושב

בהיותו הסדר, בעלי מגדולי אחד הזקן רבנו בהיות

כמדריך מלידה ה' ומשוח הסתדרות, של בכשרון מחונן

החסידות, תורת בלימוד מסויים סדר הנהיג ומנהיג,

את לו ימצא ביותר, הפשוט אף אנשים, סוג שכל באופן

המתאים. מקומו

לו והעניק ישראל, כרועה הזקן ברבנו הקב"ה בחר

את ליצור מוגבלים, בלתי אלקיים וכשרונות חושים

המכיל נרחב היכל בבחינת שהיא חב"ד, חסידות תורת

והמשכילים, הגאונים מגדולי האדם, בני סוגי לכל מקום

המלאכה לבעל עד שבחסידות, ביותר העמוקים בענינים

מושחרות פניו השבוע ימי שבמשך ביותר, הפשוט

רק לביתו ומגיע להבדיל הגוים בבתי הקשה מעבודתו

לשבתות.

של„. מתורותיו אחת לפרסום הראשונים בחדשים

שמבחינת שיטתו, את בבהירות המביעה הזקן, רבנו

הפשוט והיהודי שווים, היהודים כל � הנשמה

תהלים, באמירת בתפלה, התמימותי, בלבו שבפשוטים,

לדרגות להגיע יכול ישראל, ואהבת המצוות קיום

אצל להתאסף החלו � הגאונים גדולי כמו ביותר הנעלות

גדל שנה עשרים ובמשך חסידים, ואלפי מאות הזקן רבנו

הפשוטים. היהודים של מספרם מאד

שרבנו אף שעל היטב, ידעו אלה פשוטים יהודים

בערך הם אין הפשוטים, היהודים את מאד מחשיב הזקן

השתדל מהם אחד וכל החכמים, ולתלמידי ללמדנים

תורה. וללמוד להבין

ששמע מה הזקן, רבנו שאמר התורה את ידעו כולם

נ"ע: הבעש"ט מורנו כ"ק בשם נ"ע, ממזריטש מהמגיד

התיבה" אל גו' בתיבות4"בא ולהיכנס להתדבק יש �

יודעים שאינם הפשוטים והיהודים והתורה, התפלה

את לדעת מבלי אף המלים את יאמרו המלות, פירוש

פירושן.

לכך, פשוטים יהודים אלפי הרבה הביאה זו תורה

כל פה, בעל חומש או תהלים באמירת מתמידים שהיו

ולמד. שידע ממה אחד

כל או בעבודתו, בעסקו חסידי מלאכה בעל כל

ושק למקום ממקום הליכתו בשעת חסידי סוחר�עיירה

או תהלים פסוקי ממלמלים היו כתפו, על הסחורה

חומש.

כך, כל הזדכך אלה, פשוטים מיהודים מסויים חלק

רק שלא התורה, אותיות באמירת התמדתם ידי על

עדינה הבנה בהם שנוצרה אלא יותר, הזדככו פניהם

שבחסידות. העמוקים בענינים יותר

אל האמצעי אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד בא פעם

ביותר פשוט מיהודי גדולה, בהתפעלות הזקן, רבנו אביו,

בחסידות ענין היטב אכן,שהבין הזקן: רבנו לו אמר .

לאורות כלים הנם דקאמרי" מאי ידעי ש"לא אלה

.5עצמיים
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תרפ"ג] ניס� [ב' ב"ה

יחי' והתמימי� אנ"ש ידידינו אל

יחי' עליה� ד' ואתר. אתר בכל די

השמי�, שמי השמי�, נפתחו אשר מיו� שני�, שלש היו�

עיני והוסגרו אבי', חיק אל להשתפ� עלתה הטהורה והנשמה

אחד וברגע אלקי�, בית חניכי אחי ולכל לי הרחמ�, אב בשר,

וטר� הקודש ע� יחד ואתנו תלמידיו, את� אני, נהייתי, יתו�

לאמר: אותי צוה מאתנו הפרדו

בעיירות, חיי� אלקי� דברי לימוד קביעת דבר תשתדל

ונתיסד בטוב העני� שנתקבל לאל ותודה בזה, התחלתי אשר

איש אלקי� יראי ונדברו בדא"ח, ברבי� לימוד עיירות, בכמה

יהי' והשי"ת יד� על יסייעו בטח יחי' אנ"ש וידידינו רעהו, את

במלאכת�. ותצליח בעזר�

נלכה מתי עד היטב התבוננו יחי' והתמימי� אנ"ש ידידינו

מסביב ואשר פנימה אתנו הנעשה ראות מבלי עצומות, בעיני�

וללא תורה ללא בקר ויהי ערב ויהי יו�, ירדו� יו� לנו,

חסידי� בעצמינו, ולהסתכל לראות עינינו, נפקחה הבו עבודה.

העבודה אי' החסידות, מדות ואי' החסידות, אי' ובמה, אנחנו

אכל כול� את והידידות, הרעות האהבה ואי' בתפלה, שבלב

העבודה ואי' החיצוניות כלומר והפעמו�, הצלצול הוא הצלצל,

כה להגיד אפשר כלו הכלל על לא אשר הדבר מוב� והפועל.

ורבעו, ארחו עצמו, את יודע הלא מאתנו, אחד כל אבל ח"ו,

זה הפרטיי�, נפשו ומכאובי מדעת, הנבער מהותו את מכיר

אחד כל ר"ל, שגעו� מוכי כאלו יחדיו וכולנו בכה. וזה בכה

בדרכי (כלומר ובעצמו בזולתו רק והחסרו� המגרעת ימצא

באדרת וחסרוניו, פשעיו כל ועל ינחת, נחת עצמו) והנהגת

יכסנו. הזמ� ומקרי עצמו, אהבת

הקדוש, הצדיק ורבכ�, מורכ� פי דברי ידידינו, זכרו

בשעה וכו' וכו' ותפלה לתורה עיתי� קבעו אליכ�, המתחנ�

חיי כלילת הוד עוז בשלבות יעלה, עלה הטהורה נפשו אשר

אהבה בגבורת טהורות, אמרות אמרותיו, ישא החיי�,

מחצבתכ�, צור זכרו לאמר. מאתנו, ואחד אחד לכל משוכה,

באהבה חייו, כארחות שבשמי�, לאבינו ישרי� בני� והיו

בעלמא האחרוני� ברגעיו ג� כ� אד�, לכל בחיבה פני�, וסבר

שלו אנשי אותנו, לקרא יערו� נדיבות טל ובריתו,דא מו

בחורב אתנו כרת אשר אלקינו, ברית נחזיק כי נפשנו ומעורר

שלהבת בחרב נשפט ח"ו האר� כל אשר וזמ� בעת ג� לומר

חזק נעמודה אנחנו לאדוננו, עלה הגדול והכה� חרב ומקדשנו

ויתעלה. ית' ומצותיו בתורתו אלקינו ה' בברית

בחו� למה שי' אנ"ש ידידינו איכ� תמימי�, איכ�

רק הא� והנקפא, הקר מצבנו על ונפש לב נתו� מבלי תעמודו,

אדמו"ר כ"ק הוד יסד אשר בהנוסח אנחנו מתפללי� באשר

חסידי�. הש� לנו קנינו בזה שמחת� מועדי וחוגגי� הזק�

ח"ו כאלו בתורה, ונחלתנו כחנו ח"ו יתדלדל יו� אל יו�

מניעות בלבולי� רבבות ורבי אלפי� אלפי לזרי�, נהפכה

דא"ח הלימוד את ולעכב למנוע לבלבל ימצאו� ועיכובי�

ולשוחח להתועד ג� ומה תפלה, זו שבלב והעבודה ברבי�

עצמותיו את להחיות והמכשירי� הלב את המעוררי� בדברי�

היבשות.

עצמיכ� על רחמו יחיו, והתמימי� אנ"ש ידידינו אנא

אבותיכ� נתנו אשר את לבניכ� ותנו בכ�, נשמתכ� בעוד

החיי� ע� בסנסני להתחזק לבבכ� והעירו תתעוררו לכ�.

לצור� בגו� הנשמה ירידת כי יודעי�, חכמי� כולנו והדעת,

לימוד ע"י ית', בעזרתו לעשותה אדמה עלי ותעודתנו היא עלי'

ע� יתחשב לא איש איש ברוכה. לאר� המצות, וקיו� התורה

לתורה עיתי� מגורו ומקו� במקומו יעשה ועשה הפרטי מצבו

תפלה. זו שבלב בעבודה לבבו ויפאר דא"ח יחזור ברבי�.

חי אל והדרת הנשמה, עצ� קשורה בה אשר הלב נקודת

נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הנחילונו אשר

איש אש, להבות חוצב ובקול ואיש, איש לב יאירו המה זי"ע,

אלקי� דברי לימוד שיעורי לקבוע ויתעוררו ידברו רעהו את

ברבי�. חיי�

איש איש סו� אי� אגרות ונשלוח ק�, אי� ספרי� עשות

בכל ויתבונ� בנפשו, צדק חשבו� יעשה ייסרנו, כליותיו מוסר

רוח עלינו יערה והבשר הרוח אלקי וא' עמו. אתו הנעשה

של�. בלבב לעבדו אחת אגודה להעשות ממרו�,

עול� הליכות הלכה, זו ה' דבר את להקי� כח, גבורי היו

אתכ�, ויבר� עמכ�, אבותינו ואלקי אלקינו ה' ויהי לו,

בשר. ועד מנפש לכ� אשר וכל וזרעכ�, ביתכ�

והנצחי הזמני ואשרכ� טובכ� הדו"ש ידי"ע והנני

רויחא ומזונא חייא בבני ומשולשת כפולה בברכה ומברככ�

בגו"ר. ישראל בבית טוב לראות והמקווה בצערכ� המצטער

שניאורסאה� יצחק יוס�
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מביא כהני� שבתורת מה כ� ג� יתבאר הנ"ל פי ל
ר' לדעת השבת ליו� שיר מזמור מהכתוב ראיה

יזיקו: שלא שמשבית� שמעו�

מוכח השבת ליו� שיר מזמור שמהכתוב מכיו�
קטינא רב כדעת לבוא) לעתיד על דקאי (להפירוש

ואבייcgשיהיה קטינא רב מחלוקת והרי – חרוב
הרי – כנ"ל שמעו� ור' יהודה ר' במחלוקת תלויה
השבת ליו� שיר מזמור שמהכתוב נמצא, ממילא

רק יהיה שחרוב מוכח שני�)(שממנו של אחד אל�
יזיקו שלא שמשבית� כ� ג� (ממנו) .36מוכח

Ë

·
חרוב חד יהיה (א� ואביי קטינא רב מחלוקת עני�

בגמרא איתא חרוב) תרי דרב26או כוותיה "תניא

משמע ומזה כו'". קטינא37קטינא כרב שהלכה
קטינאcgשיהיה רב של שמחלוקת� ומאחר חרוב.

(כנ"ל שמעו� ור' יהודה ר' במחלוקת תלויה ואביי
שמשבית� שמעו� כר' שהלכה נמצא הרי ז'), סעי�

יזיקו. שלא

שהרי עכשיו, האד� לעבודת בנוגע ג� מוב� ומזה
ועבודתינו במעשינו תלויי� דלעתיד הגילויי� כל

מעי�38עכשיו דלתתא האתערותא להיות צרי� והרי
– דלעילא האתערותא

) להיות צרי� העבודה ושלימות "לברוח"l`שעיקר
העל� לשו� עול� – אלא,39מהעול� – ממנו ולפרוש �

מלא שהוא גופא, העול� את לעשות – הכנה) לאחרי
וסטרא�אחרא יתבר�.40קליפות לו לדירה ,

מ� רעה חיה והשבתי היעוד לקיו� יזכו זה ידי ועל
העולמי�. לחיי ומנוחה שבת שכולו וליו� האר�,

.l"yz ayie t"ye elqk h"i zgiyn)

.(jli`e 118 'r f"g zegiy ihewla dqtcp

•

ג� כי – כו'" ראו "מה הנ"ל לסברא ר"נ הוזקק למה וא"כ, השבת").
מ� ו"מעביר� גו'" זאב ("וגר העניני� שב' אפשר שבתו"כ ר"י לדעת
ש"מזמור ר"י לדעת ג� אפ"ל ולפ"ז, שנה. אל� באותו יהיו העול�")
ראו "מה להסברא ר"נ הוזקק ולכ� אלע"ל*. קאי השבת" ליו� שיר
שב' נאמר א� ג� – העול�" מ� "מעביר� כר"י שס"ל שמכיו� כו'",
חידוש הוא כו'" ש"מעביר� מכיו� שנה**, אל� באותו יהיו ההנהגות

לחלק". חכמי� ראו "מה – כבפני� בראשית בשבת הי' שלא
ר"ה שבמס' דר"י מהא סתירה שאי� בפשטות, מוב� ועפי"ז (*
דר"ע משו� ר"י – ר"ה שבמס' שי"ל, מה על (נוס�, ש� שבתו"כ לר"י

כ�). ס"ל לא ולי' לה, קאמר
ראו "מה להקושיא חושש אינו דר"ע משו� דר"י הא [ועפ"ז,
סברת של שלאח"ז) בשוה"ג (ראה היסוד לפי ג� הוא לחלק" חכמי�
קטינא", דרב לי' לית "ר"נ וקמיפלגי: ד"ה ש� מפרש"י (ולהעיר אביי.

ואביי)]. קטינא בדרב קמיפלגי ור"נ שר"י כותב ואינו
מנוחה" "שבת תמיד: מס' סו� שבמשנה הגירסאות מב' ולהעיר

ומנוחה" "שבת או

וא"ו, בלא – כר"ש ס"ל דמתניתי� שהתנא נאמר, בא� (בוא"ו):
וק"ל. בוא"ו. – כר"י שס"ל נאמר ובא�

היא הכוונה – כו'" קטינא בדרב "וקמיפלגי שאמרו ומה (**
.36 ;31 בהערה וראה ואביי. קטינא דרב הסברא ליסוד

(כבהערה36) חרוב" "חד לומר אפשר ר"י לדעת שג� וא�
בב' יהיו הנהגות, ב' יהיו שבא� שבתו"כ), (להתנא מסתבר שלפנ"ז),
השינויי� ואדרבא: – עלמא דהוי שני אלפי השית כל וע"ד אלפי�.
) ביו� כאו"א ובכ"ז העול� הנהגת בגדר כול� שני אלפי שלדשית

בפ"ע ביו� שצ"ל העול� מ� דמשבית� השינוי עאכו"כ בפ"ע, הקב"ה)
בראשית). בשבת הי', עול� של מנהגו – יזיקו" ש"לא זה (שהרי

תמב.37) ר"ס או"ח הטור נו"כ ראה
רפל"ז.38) תניא
ובכ"מ.39) בתחלתו. ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת
(40128 ע' ואיל�. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה פל"ו. תניא

.40 הערה
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מביא כהני� שבתורת מה כ� ג� יתבאר הנ"ל פי ל
ר' לדעת השבת ליו� שיר מזמור מהכתוב ראיה

יזיקו: שלא שמשבית� שמעו�

מוכח השבת ליו� שיר מזמור שמהכתוב מכיו�
קטינא רב כדעת לבוא) לעתיד על דקאי (להפירוש

ואבייcgשיהיה קטינא רב מחלוקת והרי – חרוב
הרי – כנ"ל שמעו� ור' יהודה ר' במחלוקת תלויה
השבת ליו� שיר מזמור שמהכתוב נמצא, ממילא

רק יהיה שחרוב מוכח שני�)(שממנו של אחד אל�
יזיקו שלא שמשבית� כ� ג� (ממנו) .36מוכח

Ë

·
חרוב חד יהיה (א� ואביי קטינא רב מחלוקת עני�

בגמרא איתא חרוב) תרי דרב26או כוותיה "תניא

משמע ומזה כו'". קטינא37קטינא כרב שהלכה
קטינאcgשיהיה רב של שמחלוקת� ומאחר חרוב.

(כנ"ל שמעו� ור' יהודה ר' במחלוקת תלויה ואביי
שמשבית� שמעו� כר' שהלכה נמצא הרי ז'), סעי�

יזיקו. שלא

שהרי עכשיו, האד� לעבודת בנוגע ג� מוב� ומזה
ועבודתינו במעשינו תלויי� דלעתיד הגילויי� כל

מעי�38עכשיו דלתתא האתערותא להיות צרי� והרי
– דלעילא האתערותא

) להיות צרי� העבודה ושלימות "לברוח"l`שעיקר
העל� לשו� עול� – אלא,39מהעול� – ממנו ולפרוש �

מלא שהוא גופא, העול� את לעשות – הכנה) לאחרי
וסטרא�אחרא יתבר�.40קליפות לו לדירה ,

מ� רעה חיה והשבתי היעוד לקיו� יזכו זה ידי ועל
העולמי�. לחיי ומנוחה שבת שכולו וליו� האר�,

.l"yz ayie t"ye elqk h"i zgiyn)

.(jli`e 118 'r f"g zegiy ihewla dqtcp

•

ג� כי – כו'" ראו "מה הנ"ל לסברא ר"נ הוזקק למה וא"כ, השבת").
מ� ו"מעביר� גו'" זאב ("וגר העניני� שב' אפשר שבתו"כ ר"י לדעת
ש"מזמור ר"י לדעת ג� אפ"ל ולפ"ז, שנה. אל� באותו יהיו העול�")
ראו "מה להסברא ר"נ הוזקק ולכ� אלע"ל*. קאי השבת" ליו� שיר
שב' נאמר א� ג� – העול�" מ� "מעביר� כר"י שס"ל שמכיו� כו'",
חידוש הוא כו'" ש"מעביר� מכיו� שנה**, אל� באותו יהיו ההנהגות

לחלק". חכמי� ראו "מה – כבפני� בראשית בשבת הי' שלא
ר"ה שבמס' דר"י מהא סתירה שאי� בפשטות, מוב� ועפי"ז (*
דר"ע משו� ר"י – ר"ה שבמס' שי"ל, מה על (נוס�, ש� שבתו"כ לר"י

כ�). ס"ל לא ולי' לה, קאמר
ראו "מה להקושיא חושש אינו דר"ע משו� דר"י הא [ועפ"ז,
סברת של שלאח"ז) בשוה"ג (ראה היסוד לפי ג� הוא לחלק" חכמי�
קטינא", דרב לי' לית "ר"נ וקמיפלגי: ד"ה ש� מפרש"י (ולהעיר אביי.

ואביי)]. קטינא בדרב קמיפלגי ור"נ שר"י כותב ואינו
מנוחה" "שבת תמיד: מס' סו� שבמשנה הגירסאות מב' ולהעיר

ומנוחה" "שבת או

וא"ו, בלא – כר"ש ס"ל דמתניתי� שהתנא נאמר, בא� (בוא"ו):
וק"ל. בוא"ו. – כר"י שס"ל נאמר ובא�

היא הכוונה – כו'" קטינא בדרב "וקמיפלגי שאמרו ומה (**
.36 ;31 בהערה וראה ואביי. קטינא דרב הסברא ליסוד

(כבהערה36) חרוב" "חד לומר אפשר ר"י לדעת שג� וא�
בב' יהיו הנהגות, ב' יהיו שבא� שבתו"כ), (להתנא מסתבר שלפנ"ז),
השינויי� ואדרבא: – עלמא דהוי שני אלפי השית כל וע"ד אלפי�.
) ביו� כאו"א ובכ"ז העול� הנהגת בגדר כול� שני אלפי שלדשית

בפ"ע ביו� שצ"ל העול� מ� דמשבית� השינוי עאכו"כ בפ"ע, הקב"ה)
בראשית). בשבת הי', עול� של מנהגו – יזיקו" ש"לא זה (שהרי

תמב.37) ר"ס או"ח הטור נו"כ ראה
רפל"ז.38) תניא
ובכ"מ.39) בתחלתו. ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת
(40128 ע' ואיל�. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה פל"ו. תניא

.40 הערה
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מביא כהני� שבתורת מה כ� ג� יתבאר הנ"ל פי ל
ר' לדעת השבת ליו� שיר מזמור מהכתוב ראיה

יזיקו: שלא שמשבית� שמעו�

מוכח השבת ליו� שיר מזמור שמהכתוב מכיו�
קטינא רב כדעת לבוא) לעתיד על דקאי (להפירוש

ואבייcgשיהיה קטינא רב מחלוקת והרי – חרוב
הרי – כנ"ל שמעו� ור' יהודה ר' במחלוקת תלויה
השבת ליו� שיר מזמור שמהכתוב נמצא, ממילא

רק יהיה שחרוב מוכח שני�)(שממנו של אחד אל�
יזיקו שלא שמשבית� כ� ג� (ממנו) .36מוכח

Ë

·
חרוב חד יהיה (א� ואביי קטינא רב מחלוקת עני�

בגמרא איתא חרוב) תרי דרב26או כוותיה "תניא

משמע ומזה כו'". קטינא37קטינא כרב שהלכה
קטינאcgשיהיה רב של שמחלוקת� ומאחר חרוב.

(כנ"ל שמעו� ור' יהודה ר' במחלוקת תלויה ואביי
שמשבית� שמעו� כר' שהלכה נמצא הרי ז'), סעי�

יזיקו. שלא

שהרי עכשיו, האד� לעבודת בנוגע ג� מוב� ומזה
ועבודתינו במעשינו תלויי� דלעתיד הגילויי� כל

מעי�38עכשיו דלתתא האתערותא להיות צרי� והרי
– דלעילא האתערותא

) להיות צרי� העבודה ושלימות "לברוח"l`שעיקר
העל� לשו� עול� – אלא,39מהעול� – ממנו ולפרוש �

מלא שהוא גופא, העול� את לעשות – הכנה) לאחרי
וסטרא�אחרא יתבר�.40קליפות לו לדירה ,

מ� רעה חיה והשבתי היעוד לקיו� יזכו זה ידי ועל
העולמי�. לחיי ומנוחה שבת שכולו וליו� האר�,

.l"yz ayie t"ye elqk h"i zgiyn)

.(jli`e 118 'r f"g zegiy ihewla dqtcp

•

ג� כי – כו'" ראו "מה הנ"ל לסברא ר"נ הוזקק למה וא"כ, השבת").
מ� ו"מעביר� גו'" זאב ("וגר העניני� שב' אפשר שבתו"כ ר"י לדעת
ש"מזמור ר"י לדעת ג� אפ"ל ולפ"ז, שנה. אל� באותו יהיו העול�")
ראו "מה להסברא ר"נ הוזקק ולכ� אלע"ל*. קאי השבת" ליו� שיר
שב' נאמר א� ג� – העול�" מ� "מעביר� כר"י שס"ל שמכיו� כו'",
חידוש הוא כו'" ש"מעביר� מכיו� שנה**, אל� באותו יהיו ההנהגות

לחלק". חכמי� ראו "מה – כבפני� בראשית בשבת הי' שלא
ר"ה שבמס' דר"י מהא סתירה שאי� בפשטות, מוב� ועפי"ז (*
דר"ע משו� ר"י – ר"ה שבמס' שי"ל, מה על (נוס�, ש� שבתו"כ לר"י

כ�). ס"ל לא ולי' לה, קאמר
ראו "מה להקושיא חושש אינו דר"ע משו� דר"י הא [ועפ"ז,
סברת של שלאח"ז) בשוה"ג (ראה היסוד לפי ג� הוא לחלק" חכמי�
קטינא", דרב לי' לית "ר"נ וקמיפלגי: ד"ה ש� מפרש"י (ולהעיר אביי.

ואביי)]. קטינא בדרב קמיפלגי ור"נ שר"י כותב ואינו
מנוחה" "שבת תמיד: מס' סו� שבמשנה הגירסאות מב' ולהעיר

ומנוחה" "שבת או

וא"ו, בלא – כר"ש ס"ל דמתניתי� שהתנא נאמר, בא� (בוא"ו):
וק"ל. בוא"ו. – כר"י שס"ל נאמר ובא�

היא הכוונה – כו'" קטינא בדרב "וקמיפלגי שאמרו ומה (**
.36 ;31 בהערה וראה ואביי. קטינא דרב הסברא ליסוד

(כבהערה36) חרוב" "חד לומר אפשר ר"י לדעת שג� וא�
בב' יהיו הנהגות, ב' יהיו שבא� שבתו"כ), (להתנא מסתבר שלפנ"ז),
השינויי� ואדרבא: – עלמא דהוי שני אלפי השית כל וע"ד אלפי�.
) ביו� כאו"א ובכ"ז העול� הנהגת בגדר כול� שני אלפי שלדשית

בפ"ע ביו� שצ"ל העול� מ� דמשבית� השינוי עאכו"כ בפ"ע, הקב"ה)
בראשית). בשבת הי', עול� של מנהגו – יזיקו" ש"לא זה (שהרי

תמב.37) ר"ס או"ח הטור נו"כ ראה
רפל"ז.38) תניא
ובכ"מ.39) בתחלתו. ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת
(40128 ע' ואיל�. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה פל"ו. תניא

.40 הערה
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ר' לדעת השבת ליו� שיר מזמור מהכתוב ראיה

יזיקו: שלא שמשבית� שמעו�

מוכח השבת ליו� שיר מזמור שמהכתוב מכיו�
קטינא רב כדעת לבוא) לעתיד על דקאי (להפירוש

ואבייcgשיהיה קטינא רב מחלוקת והרי – חרוב
הרי – כנ"ל שמעו� ור' יהודה ר' במחלוקת תלויה
השבת ליו� שיר מזמור שמהכתוב נמצא, ממילא

רק יהיה שחרוב מוכח שני�)(שממנו של אחד אל�
יזיקו שלא שמשבית� כ� ג� (ממנו) .36מוכח

Ë

·
חרוב חד יהיה (א� ואביי קטינא רב מחלוקת עני�

בגמרא איתא חרוב) תרי דרב26או כוותיה "תניא

משמע ומזה כו'". קטינא37קטינא כרב שהלכה
קטינאcgשיהיה רב של שמחלוקת� ומאחר חרוב.

(כנ"ל שמעו� ור' יהודה ר' במחלוקת תלויה ואביי
שמשבית� שמעו� כר' שהלכה נמצא הרי ז'), סעי�

יזיקו. שלא

שהרי עכשיו, האד� לעבודת בנוגע ג� מוב� ומזה
ועבודתינו במעשינו תלויי� דלעתיד הגילויי� כל

מעי�38עכשיו דלתתא האתערותא להיות צרי� והרי
– דלעילא האתערותא

) להיות צרי� העבודה ושלימות "לברוח"l`שעיקר
העל� לשו� עול� – אלא,39מהעול� – ממנו ולפרוש �

מלא שהוא גופא, העול� את לעשות – הכנה) לאחרי
וסטרא�אחרא יתבר�.40קליפות לו לדירה ,

מ� רעה חיה והשבתי היעוד לקיו� יזכו זה ידי ועל
העולמי�. לחיי ומנוחה שבת שכולו וליו� האר�,

.l"yz ayie t"ye elqk h"i zgiyn)

.(jli`e 118 'r f"g zegiy ihewla dqtcp

•

ג� כי – כו'" ראו "מה הנ"ל לסברא ר"נ הוזקק למה וא"כ, השבת").
מ� ו"מעביר� גו'" זאב ("וגר העניני� שב' אפשר שבתו"כ ר"י לדעת
ש"מזמור ר"י לדעת ג� אפ"ל ולפ"ז, שנה. אל� באותו יהיו העול�")
ראו "מה להסברא ר"נ הוזקק ולכ� אלע"ל*. קאי השבת" ליו� שיר
שב' נאמר א� ג� – העול�" מ� "מעביר� כר"י שס"ל שמכיו� כו'",
חידוש הוא כו'" ש"מעביר� מכיו� שנה**, אל� באותו יהיו ההנהגות

לחלק". חכמי� ראו "מה – כבפני� בראשית בשבת הי' שלא
ר"ה שבמס' דר"י מהא סתירה שאי� בפשטות, מוב� ועפי"ז (*
דר"ע משו� ר"י – ר"ה שבמס' שי"ל, מה על (נוס�, ש� שבתו"כ לר"י

כ�). ס"ל לא ולי' לה, קאמר
ראו "מה להקושיא חושש אינו דר"ע משו� דר"י הא [ועפ"ז,
סברת של שלאח"ז) בשוה"ג (ראה היסוד לפי ג� הוא לחלק" חכמי�
קטינא", דרב לי' לית "ר"נ וקמיפלגי: ד"ה ש� מפרש"י (ולהעיר אביי.

ואביי)]. קטינא בדרב קמיפלגי ור"נ שר"י כותב ואינו
מנוחה" "שבת תמיד: מס' סו� שבמשנה הגירסאות מב' ולהעיר

ומנוחה" "שבת או

וא"ו, בלא – כר"ש ס"ל דמתניתי� שהתנא נאמר, בא� (בוא"ו):
וק"ל. בוא"ו. – כר"י שס"ל נאמר ובא�

היא הכוונה – כו'" קטינא בדרב "וקמיפלגי שאמרו ומה (**
.36 ;31 בהערה וראה ואביי. קטינא דרב הסברא ליסוד

(כבהערה36) חרוב" "חד לומר אפשר ר"י לדעת שג� וא�
בב' יהיו הנהגות, ב' יהיו שבא� שבתו"כ), (להתנא מסתבר שלפנ"ז),
השינויי� ואדרבא: – עלמא דהוי שני אלפי השית כל וע"ד אלפי�.
) ביו� כאו"א ובכ"ז העול� הנהגת בגדר כול� שני אלפי שלדשית

בפ"ע ביו� שצ"ל העול� מ� דמשבית� השינוי עאכו"כ בפ"ע, הקב"ה)
בראשית). בשבת הי', עול� של מנהגו – יזיקו" ש"לא זה (שהרי

תמב.37) ר"ס או"ח הטור נו"כ ראה
רפל"ז.38) תניא
ובכ"מ.39) בתחלתו. ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת
(40128 ע' ואיל�. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה פל"ו. תניא

.40 הערה

 המשך מעמוד כט



miyecwhioey`xקח meiqelwpe`

èéàøaãéåïåùàø:øîàl äLî-ìà ýåýéáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
íäìà zøîàå ìûøNé-éða úãr-ìk-ìà¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−

íéLã÷
íéùåã÷

íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ ék eéäzi''yx: §¦´¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
âéúúaL-úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà¦´¦³§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−

íëéäìà ýåýé éðà eøîLzi''yx:ãeðôz-ìà ¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©¦§Æ
íëì eNrú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−¨¤®

íëéäìà ýåýé éðài''yx:éåìäçáæ eçaæú éëå £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦¯¦§§²¤¬©
eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìLi''yx:åíBéa §¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«§¯

íBé-ãr øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„·�Èב ‡zL�k Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈

ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»¿»¡»¬

ÔB‰zג È‰e·‡ ÔÓe dn‡ ÔÓ ¯·b¿«ƒƒ≈ƒ¬ƒ¿

ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙ÈÂ ÔÈÏÁc»¬ƒ¿»≈««»ƒƒ

‡ Ôe¯Ëz:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ד�‡ ƒ¿¬»¿»¡»¬»

‡ÎzÓc ÔÏÁ„Â ÔÂÚË ¯˙a Ôe�t˙ƒ̇¿¿»««¬»¿«¬»¿«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿¬»¿»¡»¬

˜iL„e‡ה ˙ÒÎ� ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»

:dpÒkz ÔBÎÏ ‡ÂÚ¯Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»¿ƒ¿À≈

ÓBÈ·e‡ו ÏÎ‡˙È ÒÎ�˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

‡ÓBÈ „Ú ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»««»

é"ùø

(·)Ï‡¯NÈŒÈ�a ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac..רבה (ויקרא «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈
�רבת"כ) מ�ני �הקהל ז� �ר�ה ��אמרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמל�ד

�� �ל�יי� ��רה eÈ‰z:��פי ÌÈL„˜.�ר��י� הו� ְִֵָָ¿…ƒƒ¿ְֱִ

העברה, �מ� הערי�ת רבה)מ� מק��(ויקרא ��ל ֲֲִִֵֶָָָָָָ

קד�ה, מ�צא א�ה ערוה, �דר מ�צא (לקמ��א�ה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ָ

מק��כ�".כא) ה' "אני � וג�'" וחללה זנה "א�ה :ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֹ

מק���"(ש�) ה' אני זרע�... יח�ל "ולא :(ש�): ְְְְְֲִֵַַַֹ

וג�'": וחללה זנה א�ה יהי�... ‡LÈ(‚)"קד�י� ְְְֲִִִַָָָָֹֹƒ
e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡.אביו �ירא� מ�� אחד �ל ƒ¿»ƒƒ»ְִִִֶֶָָָ

�מדר��: ���ט�. זה� קידושי�וא��; כהני�. (תורת ְְְִִֶָ

א�מכט) ��ה�א מ�י�? א�ה אי�, א�א לי ר:אי� ְִִִִִֵֵֶֶַָָ

נאמר ל�ה א�ֿ��, �ני�. �א� הרי ְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָ"�ירא�",

א�ה אבל לע��ת, �יד� ס�ק �האי� ְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"אי�"?

עליה אחרי� e‡¯Èz:ר��ת ÂÈ·‡Â Bn‡.�א� ְֲִֵֶָָƒ¿»ƒƒ»ָ

את ירא �ה�� לפניו ��ל�י לפי לאב, א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהק�י�

לפי לא�, אב הק�י� �ב�ב�ד, מא��, י�תר ְְְִִִִִֵֵֵַָָָאביו

מאביו, י�תר א�� את מכ�ד �ה�� לפניו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ל�י

�דברי� ����ל�� e¯ÓLz:מ�ני È˙˙aLŒ˙‡Â. ְְְְִִִֵֶַַָ¿∆«¿…«ƒ¿…
א�ֿעלֿ�י ל�מר: אב, למ�רא ��ת �מירת ְְִִַַַַַַָָָָסמ�

את 'ח�ל ל�: יאמר א� אב, מ�רא על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ�הזהר�י�

ה�צו�ת �ל ��אר וכ� ל�, ��מע אל :ה��ת'! ְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡.(ה ח�בי�(יבמות ואבי� א�ה ¬ƒ¡…≈∆ְִִַַָָָ

�ברי. את לב�ל ל� ��מע לא לפיכ� (ב"מ�כב�די, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

לו) קידושי� ולאלב. �מק�מ�, י�ב לא מ�רא? ְְִֵֵֵֶָֹֹאיזה�

�ב�ד? ואיזה� �בריו. את יס�ר ולא �מק�מ�, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹיד�ר

�מ�ציא: מכניס �מנעיל, מל�י� �מ�קה, ְְְְֲִִִִִֶַַַַַמאכיל

(„).ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡.�(ת"כ)לעבד «ƒ¿∆»¡ƒƒְְָָ

ח��ב ה�א �לא � 'אל' ל��� È‰Ï‡Â:אלילי� ְְֱִִַָָ≈…≈
‰ÎqÓ.נה�� א�ה וא� ה�, אלילי� �ח�ת� «≈»ְְֱִִִִֵֶַָָָ

אלה�ת: לע��ת� ס�פ� ˙אחריה� ‡ÏÌÎÏ eNÚ. ְֱֲֲֵֶַַָֹ…«¬»∆
�אמר: וא� לכ�. אחרי� ולא לאחרי� �ע�� ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹֹלא

לכ�?! ע��י� אחרי� אבל לעצמכ�, �ע�� ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָֹלא

נאמר �בר ג)הרי כ לא(שמות � ל�" יהיה "לא : ְְְֱֲִֵֶֶַָֹֹ

אחרי�: �ל ולא ���(‰)'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ.לא ְְֲִֵֶֶֹ¿ƒƒ¿¿¿ֹ
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�בר: לכ� ��בע�י זה זמ� מנת Ì‡Â(Ê)על ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ¿ƒ
'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰.,��לזמ לח�� עני� אינ� א� ≈»…≈»≈¿ְְְִִִֵַָ

נאמר �בר ז)�הרי יאכל(לעיל האכל "וא� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

לח עני� �נה� וג�'", �למיו למק�מ�.מ��רֿזבח �� ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ל�מר �למ�ד אכילת�? על �רת ח�בי� יהי� ְְֲִִִֵַַַַָָָָיכ�ל

מ���(ש�) ��א", ע�נ� מ��� האכלת "וה�פ� :ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

למק�מ� ח�� �מח�בת ה��חט יצא מחבר�, :ולא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

Ïebt.�מ� ד)מתעב, סה ��לי�(ישעיה "�מרק : ƒְְְִַָֹ�ִ

OÈ‡(Á)�ליה�": B�BÚ ÂÈÏÎ‡Â.מ�ר� �נ�תר ְֵֶ¿…¿»¬ƒ»ְָָ

ח�� ה��חט על �רת ענ�� ואינ� מד�ר, ְְְִֵֵֵַַַַָָָָה�ת�ב

כא)למק�מ�, וזה�(זבחי� ה�ת�ב. מעט� ��בר ְְְֲִִֶֶַָָ

מ�זרה למד�ה� �רת�ת �במ�כת מד�ר. �מ�ר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ�נ�תר

E„N(Ë)�וה: ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï.אה� ���יח ָָ…¿«∆¿«»¿ִֵֶַַָ

�דה� ˜ˆE¯È:(ת"כ)�ס�� Ë˜ÏÂ.�ה���רי ��לי� ְֵָ¿∆∆¿ƒ¿ְֳִִִַ

אינ� �ל� אבל ��י�, א� אחת קצירה, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ��עת

ח)לקט. פאה ˙ÏÏBÚ(È):(ת"כ. ‡Ï.ל�� לא ֶֶ…¿≈ִֹֹ

�אי� �ל ע�ללת? איזה� נ�ר�ת. וה� ,��� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָע�לל�ת

נט� ולא �ת� לא ז)ל� EÓ¯k:(פאה Ë¯Ùe.ר�רי� ְֵֵָָָֹֹ∆∆«¿¿ְְֵַ

�צירה ��עת ה���רי� ‡ÌÎÈ‰Ï:ענבי� '‰ È�‡. ְְְֲִִִִַַָָ¬ƒ¡…≈∆

��אמר נפ��ת, א�א מ�� ��בה ואיני לה�רע ���ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

כב) ריב�(משלי יריב ה' �י וג�'... �גזלֿ�ל "אל :ְְִִִִַָָָָ

e·�‚z(È‡)וג�'": ‡Ï.אבל ממ��, לג�נב אזהרה ְ…ƒ¿…ְְֲֵַָָָָ

לג�נב אזהרה ה��ר�ת, ��ע�רת תגנב" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ"לא

עליו �ח�בי� �בר מענינ�, ה�מד �בר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָנפ��ת;

�יתֿ�י� קט).eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ:מיתת לפי(ב"ק ִִֵַ¿…¿«¬ְִ

כב)��אמר ה קר�(ויקרא מ��� "וכח�ֿ��", : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָ

ל�מר: �למ�ד מ�י�? אזהרה ענ�, למדנ� ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹוחמ�.

תכח��" ��אמר.e¯wL˙Œ‡ÏÂ:"ולא :(ש�)לפי ְְֲַֹ¿…¿«¿ְֱִֶֶַ

ענ�. למדנ� וחמ�, קר� י��� עלֿ�קר", ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ונ��ע

ת��ר�" "ולא ל�מר: �למ�ד מ�י�? Ï‡:אזהרה ְְְְְִִַַַַַָָֹ…
eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·�‚z. ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿
לה�בע ס�פ� ל��ר, ס�פ� לכח�, ס�פ� �נב�, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָא�

·ÈÓL(È·)ל�קר: eÚ·M˙Œ‡ÏÂ.?נאמר ל�ה ֶֶַ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒֱֶַָָ

��אמר ז)לפי כ ��ֿה'(שמות את ת�א "לא : ְֱִִֵֶֶֶַָֹ

�� על א�א ח�ב יהא לא יכ�ל ל�וא". ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאלהי�

ל�מר: �למ�ד ה���יי�? �ל לר��ת מ�י� ְְִִִִַַַַַָָ�ְַהמיחד?

לי: ��� �� �ל � ל�קר" ב�מי ת�בע� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ"ולא

(‚È)˜LÚ˙Œ‡Ï.(ת"כ)כיר� �כר ה��ב� :זה …«¬…ְִֵֶַַָ
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�יתֿ�י� קט).eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ:מיתת לפי(ב"ק ִִֵַ¿…¿«¬ְִ

כב)��אמר ה קר�(ויקרא מ��� "וכח�ֿ��", : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָ

ל�מר: �למ�ד מ�י�? אזהרה ענ�, למדנ� ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹוחמ�.

תכח��" ��אמר.e¯wL˙Œ‡ÏÂ:"ולא :(ש�)לפי ְְֲַֹ¿…¿«¿ְֱִֶֶַ

ענ�. למדנ� וחמ�, קר� י��� עלֿ�קר", ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ונ��ע

ת��ר�" "ולא ל�מר: �למ�ד מ�י�? Ï‡:אזהרה ְְְְְִִַַַַַָָֹ…
eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·�‚z. ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿
לה�בע ס�פ� ל��ר, ס�פ� לכח�, ס�פ� �נב�, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָא�

·ÈÓL(È·)ל�קר: eÚ·M˙Œ‡ÏÂ.?נאמר ל�ה ֶֶַ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒֱֶַָָ

��אמר ז)לפי כ ��ֿה'(שמות את ת�א "לא : ְֱִִֵֶֶֶַָֹ

�� על א�א ח�ב יהא לא יכ�ל ל�וא". ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאלהי�

ל�מר: �למ�ד ה���יי�? �ל לר��ת מ�י� ְְִִִִַַַַַָָ�ְַהמיחד?

לי: ��� �� �ל � ל�קר" ב�מי ת�בע� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ"ולא

(‚È)˜LÚ˙Œ‡Ï.(ת"כ)כיר� �כר ה��ב� :זה …«¬…ְִֵֶַַָ
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ÔÈÏ˙Œ‡Ï.ה�ע�ה על מ�סב נקבה, Œ„Ú:ל��� …»ƒְְְֵַַָָ�ָ«
¯˜a.�ציאת�� מד�ר, ה�ת�ב י�� ��כיר …∆ְְְִִִֵֶַַָָ

ה�ילה. �ל �כר� ���י זמ� לפיכ� ח�ה, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָמ��קעה

א�מר ה�א אחר טו)�במק�� כד "ולאֿתב�א(דברי� : ְְֵֵַָָֹ

�ה�למת לילה, ��כיר מד�ר ה�מ�", ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעליו

ה�חר, ע��ד מ��עלה קי)�ע�ת� זמ�(ב"מ לפיכ� ְ�ְְֲִִֶֶַַַַַַָָ

לבעל זמ� ��רה ��תנה לפי ה���; �ל �כר� ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ���י

מע�ת: לב�� ע�נה L¯Á(È„)ה�ית, Ïl˜˙Œ‡Ï. ְִֵַַַָָ…¿«≈≈≈
�למ�ד אד�? �ל לר��ת מ�י� חר�, א�א לי ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאי�

כז)ל�מר כב ל�ה(שמות ,�� א� תאר". לא "בע�� : ְְִֵַַָָָֹֹ

א� �ח�י�, �ה�א מיחד, חר� מה "חר�"? ִֶַַַָ�ְֱֵֵֵֵֶַַנאמר

�ח�י� �אינ� ה�ת, יצא �ח�י�. �ה�א :(ת"כ)�ל ִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ È�ÙÏÂ.(ת"כ)ה��מא לפני ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְִֵַָ

�אמר: אל ל�. ה�גנת �אינ� עצה ��� לא ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��בר,

ונ�טל� עליו ע�ק� וא�ה חמ�ר, ל� וקח �ד� ְְְְְְְֲֵַַָָָָָֹמכר

EÈ‰Ï‡Ó:הימ�� ˙‡¯ÈÂ.�אינ ה�ה �ה�בר לפי ֵֶ¿»≈»≈¡…∆ְִֵֶֶַַָָ

א� לט�בה זה �ל �ע�� א� לידע ל�ר��ת ְְְִִֵֶֶַַַָָמס�ר

נת��נ�י, לט�בה ול�מר: לה�מט ויכ�ל ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלרעה,

"ויראת :�� נאמר ה��ירלפיכ� מאלהי�", ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

אד� �ל לל�� ה�ס�ר �בר �ל וכ� ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָמח�ב�תי�.

:�� נאמר ,�� מ�יר�ת ה�ר��ת �אר ואי� ְְְֱִִֵֵֶַַַָָהע��ה�

מאלהי�": ÏÂÚ(ÂË)"ויראת eNÚ˙Œ‡Ï ְֱֵֵֶָָֹ…«¬»∆
ËtLna.קר�י ה�י� את המקלקל �ה��� מל�ד «ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

קר�י �העול ות�עבה, חר� �מ���, �נא�י ְֵֵֶֶֶֶָָָָ�ְַָָע�ל,

��אמר טז)��עבה, כה וג�'(דברי� ה' ת�עבת "�י : ְֱֲִֵֶֶַַָ

עול" ע�ה וחר�,.�ל �ק� קר�יה וה��עבה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

כו)��אמר ז אלֿ�ית�(ש� ת�עבה ולאֿתביא : ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

וג�'" ���צ�� ��� �מה�. חר� O˙Œ‡Ï‡:והיית ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ…ƒ»

Ï„ŒÈ�Ù.(ת"כ)והע�יר זה ה�א עני �אמר: ��א ¿≈»ְִִֶֶֶַָָֹֹ

�נק��ת מת�רנס ונמצא ��י� אז��� לפרנס�, :ח�ב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ÏB„‚ È�t ¯c‰z ‡ÏÂ.,זה ה�א ע�יר �אמר: ��א ¿…∆¿«¿≈»ִֶֶַָֹֹ

�ב���? ואראה אב���� היא� זה, ה�א �ד�לי� ��ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָ

�ני תה�ר "ולא נאמר: לכ� ��בר! י� ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹענ�

E˙ÈÓÚ:גד�ל" ËtLz ˜„ˆa.בר� �מ�מע�. ָ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְַָָָ

זכ�ת לכ� חבר� את �� הוי לב)אחר: :(סנהדרי� ְְְֱֲֵֵֵֶַַָ

(ÊË)ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï.ל�� עלֿ�� א�מר אני …≈≈»ƒֲִֵֵֶַָ

�ב�י ה�לכי� הרע, ל��� �מס�רי מדני� ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמ��חי

מה לר�ל לס�ררעיה� רע ��מע� מה א� רע, �רא� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

רגילה, ה�לכי רכיל', 'ה�לכי נקראי� ְְְְִִִִֵֵַָָָ���ק,

מצינ� ��א לדברי, �ראיה �לע"ז. ְְְִִֶַַַָָָָֹאשפיימנ"ט

תל� "לא 'הליכה': �ל��� �ת�ב �אי� ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ'רכיל�ת'

�ברזל" נח�ת רכיל "הלכי כח)רכיל", ו ;(ירמיה ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

הליכה, �� �ת�ב אי� הרע ל��� קא��אר (תהילי� ְֲִֵָָָָָָ

רעה�",ה) ב�תר "מל�ני ג): קכ "ל���(ש� : ְְִֵֵֵֶַָָ

ד)רמ�ה", יב אני(ש� לכ� �דל�ת". מד�רת "ל��� : ְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

נחלפת �ה�"� �מר�ל, ה�ל� �ה���� ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָא�מר:

אחד מ�ק�� ���צאיה� הא�ת��ת ��ל ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ�גימ"ל,

�כ"�, וגימ"ל �פ"א, �י"ת �ז�; ז� ְְְְְִִֵֵֶַָָמתח�פ�ת

וכ� �צד"י. וזי"� �למ"ד, ונ�"� �כ"�, ְְְְְְְִִֵֶַָָָוק�"�

כח) יט ב �מרמה(שמואל ר�ל �עב��", "ויר�ל :ְְְְְְִִֵֵַַַָ

וכ� רעה, עלי ג)לאמר טו רגל(תהילי� "לא : ְֵֵַַָָָָֹֹ

�ל אחר �מר�ל ה��חר ר�כל, וכ� ְְְֵֵֵֵַַַַַָֹעלֿל�נ�",

ה��י�, �ה� להתק�ט ��מי� ה��כר וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָסח�רה,

ל��� 'ר�כל' נקרא �עיר�ת, �מיד ��ח�ר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעלֿ��

�מ� ק�רצי�", תיכ�ל "לא ותר��מ�: גר�גל. (דניאל ְְְְִֵֵַָ

קרצאח) �� "אכל יה�דיא"; �י קרציה�� "ואכל� :ְְֲֲִֵֵֵַַַַָ�ְָ
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לאכל מ��ט� �היה �עיני, נראה מל�א". ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�י

�מר וה�א הלעטה, ��� �בריה� המק�ל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ�בית

האמת, על �מעמיד� מק�מי� ��בריו ֱֲִִֶַַָָָ�ְְִֶָָח��ק,

ל��� ק�רצי�", "אכילת נקראת: הלעטה ְְְְְֲִִִֵַַָָָוא�ת�

�עיניו" יג)"קר� ו רכיל(משלי ה�לכי �ל �ר� ��� , ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ

יבינ� ��א רכיל�ת�, �ברי ולרמז �עיניה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹלקר�

ה��מעי� ¯EÚ:�אר ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï.לרא�ת ְְִַָ…«¬…««≈∆ְִ

לה�יל� יכ�ל וא�ה ט�בע(ת"כ)�מיתת� �ג��: , ְְְְִִֵַַַָָָ

עליו �אי� לסטי� א� וח�ה ‰':��הר, È�‡.�נאמ ְְִִִַַָָָָָָ¬ƒֱֶָ

לה�רע: ונאמ� �כר, ÂÈÏÚ(ÊÈ)ל��� ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְֱִֵֶַַָָָָ¿…ƒ»»»
‡ËÁ.:�ר�י� �ניו את �ל�י� .Ìw˙Œ‡Ï(ÁÈ)לא ≈¿ְִִֶַַָָָֹ…ƒ…

כג) לאו.(יומא ל�: אמר מ�ל�! ה�אילני ל�: ְְִִֵַַַַָָָָאמר

איני ל�: אמר קר���! ה�אילני ל�: אמר ְִֵַָ�ְְְִִֵַַַָָָלמחר

נקימה. היא ז� � ה�אל�ני ��א �דר� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמ�איל�,

קר���! ה�אילני ל�: אמר נטירה? היא ְ�ְְְְִִִִֵֵַַַָָואיז�

מ�ל�! ה�אילני ל�: אמר למחר לאו. ל�: ְְְִִֵַַַַָָָָָָאמר

ז� � ה�אל�ני ��א �מ�ת� ואיני ל�, הא ל�: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹאמר

�אינ� א�ֿעלֿ�י �ל��, האיבה ���טר נטירה, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיא

EBÓk:נ�ק� EÚ¯Ï z·‰‡Â.(ת"כ)ר�י אמר ֵ¿»«¿»¿≈¬»ִַַָ

���רה: �ד�ל �לל זה ‡˙È˙wÁŒ(ËÈ)עקיבא: ְֲִֶַָָָָ∆À…«
e¯ÓLz..'�וג �לאי� תר�יע לא �המ�� ה�: וא�� ƒ¿…ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ

ל�בר טע� �אי� מל�, �זר�ת א�� e·‚„:ח�י� �ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ∆∆
ÌÈ‡Ïk.��תל "לא ��אמר: לפי נאמר? ל�ה ƒ¿«ƒְְֱֱִִֶֶֶַַַָָֹ

לא יכ�ל יח�ו". �פ��י� צמר ��י�עטנז יל�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מ�י� "�גד". ל�מר: �למ�ד ?���� ואניצי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָצמר

�בר "�עטנז". ל�מר: �למ�ד ה�בדי�? ְְְְִֵַַַַַַָָָלר��ת

�בר ל��� נ�ז אני: וא�מר ונ�ז. טו�י ��ע, ְְְֲִֵֶַָָָ�ה�א

�לע"ז, מישטי"ר לח�ר�. זה ע� זה ו�ז�ר ְְְְְִִֶֶַַַַָָה�מלל

יב)�מ�: �אנ�(מו"ק �ה��', �אית לנאזי 'חזי� ְְְְְֲִֵֶַַָָ

�ל��� פלישטר"א, .���� ל��� ְְְְִִָמפר�י�

�פ��י�: צמר מח�רת מנח�: �ר� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ"�עטנז",

(Î)LÈ‡Ï ˙Ù¯Á�.ואיני לאי�, �מיחדת מיעדת ∆¡∆∆¿ƒְְֶֶֹ�ְְִִֵֶֶ

�נענית �ב�פחה ��קרא, �מי�� ל� (קידושי�י�דע ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ

לעבדו) המארסת ח�רי� �ת וחצי� �פחה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�חצי�

מד�ר ה�ת�ב ��פחה, ���ר Ï‡:עברי ‰cÙ‰Â ְִִֶ�ְְְִֵַַָָָ¿»¿≈…
‰˙cÙ�..�כס� '�די��' �סת� �ד�יה, ואינ� �ד�יה ƒ¿»»ְְְְְְִֵֶֶָָָָ

לט) גיטי� LÙÁ‰:(ת"כ. B‡.טר��:‰È‰z ˙¯wa. À¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆
את לב�ר �יתֿ�י� על י� ה�א. ולא ל�קה ְְִִֵֵֵֶַַָֹהיא

ואי� ח��ה לא �י מיתה, לח�ב� ��א ְֵָָ�ְְִִֶַַָָָֹֹה�בר,

ור��תינ� �מ�רי�. קיד��י� יא)ק���יה (כריתות ְְִִִִֵֶַָ

�קריאה, יהא �מלק�ת �ה�א ��י מ�א�, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָלמד�

ה��קה על ק�רי� ה�לקי� כח�ה��ני� (דברי� ְִִִֶֶַַַַַַָ

ה'נחֿנט) והפלא וג�'... לע��ת ת�מר "א�ֿלא :ְְְְֲִִִַָֹֹ

וג�'" LtÁ‰:אתֿמ�ת� ‡ÏŒÈk.(כג לפיכ�(מכות ְְֶַֹƒ…À»»ְִָ

הא ק���י�. ק���יה �אי� מיתה, עליה ח�ב ִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאי�

מיתה: וח�ב ק���י� ק���יה � ח��ה ְִִִִֶַָָָָָ�ִא�



קיי miyecwhiipy mei qelwpe`

ýåýéi''yx:æééçà-úà àðNú-àìáìa EEá §Ÿ̈««Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®
åéìr àOú-àìå Eúéîr-úà çéëBz çëBä¥³©¦̧©Æ¤£¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈

àèçi''yx:çéEnr éða-úà øhú-àìå íwú-àì ¥«§«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´©¤½
ýåýé éðà EBîk Erøì záäàåi''yx:èé-úà §¨«©§¨¬§¥«£−¨®£¦−§Ÿ̈«¤

íéàìk réaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwçªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦
æðèrL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì EãN̈«§−«Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½

éìr äìré àìEi''yx:ë-úà ákLé-ék Léàå ¬Ÿ©«£¤−¨¤«Â§¦Â¦«¦§©̧¤
Léàì úôøçð äçôL àåäå òøæ-úáëL äMà¦¹̈¦§©¤À©§¦³¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½
dì-ïzð àì äLôç Bà äúcôð àì äcôäå§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§−̈´Ÿ¦©®̈

:ÈÈ ‡CeÁיז‡�‡ ˙È È�N˙ ‡Ï ¬»¿»»ƒ¿≈»¬

C¯·Á ˙È ÁÎB˙ ‡ÁÎB‡ CaÏa¿ƒ»»»«»«¿»

:‡·BÁ dÏ Èc ÏÚ Ïa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«≈«ƒ≈»

c·יח ¯h˙ ‡ÏÂ ÌBw˙ ‡Ïe· »ƒ¿»ƒ«¿»

C˙Âk C¯·ÁÏ ÌÁ¯˙e CnÚ È�·Ïƒ¿≈«»¿«≈¿«¿»¿»»

:ÈÈ Ôe¯hzיט‡�‡ ÈÓÈ˜ ˙È ¬»¿»»¿»«ƒ¿

CÏ˜Á ÔÈ·e¯Ú ·k¯˙ ‡Ï C¯ÈÚa¿ƒ»»«¿≈≈ƒ«¿»

ÔÈ·e¯Ú Le·Ïe ÔÈ·e¯Ú Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

:CÏÚ ˜qÈ ‡Ï ‡Ê�ËÚLכ¯·‚e ««¿≈»»ƒ«¬»¿«

˙·ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ È¯‡¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

¯·‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«

‡tÒÎa ˙˜È¯t˙‡ ‡Ï ‡˜¯t˙‡Â¿ƒ¿¿»»»ƒ¿¿ƒ«¿«¿»

dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙e¯Á B‡≈»»ƒ¿¿ƒ««

Ôe˙ÓeÈ ‡Ï È‰˙ ‡z¯wa ¯ËLaƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿

é"ùø

לאכל מ��ט� �היה �עיני, נראה מל�א". ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�י

�מר וה�א הלעטה, ��� �בריה� המק�ל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ�בית

האמת, על �מעמיד� מק�מי� ��בריו ֱֲִִֶַַָָָ�ְְִֶָָח��ק,

ל��� ק�רצי�", "אכילת נקראת: הלעטה ְְְְְֲִִִֵַַָָָוא�ת�

�עיניו" יג)"קר� ו רכיל(משלי ה�לכי �ל �ר� ��� , ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ

יבינ� ��א רכיל�ת�, �ברי ולרמז �עיניה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹלקר�

ה��מעי� ¯EÚ:�אר ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï.לרא�ת ְְִַָ…«¬…««≈∆ְִ

לה�יל� יכ�ל וא�ה ט�בע(ת"כ)�מיתת� �ג��: , ְְְְִִֵַַַָָָ

עליו �אי� לסטי� א� וח�ה ‰':��הר, È�‡.�נאמ ְְִִִַַָָָָָָ¬ƒֱֶָ

לה�רע: ונאמ� �כר, ÂÈÏÚ(ÊÈ)ל��� ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְֱִֵֶַַָָָָ¿…ƒ»»»
‡ËÁ.:�ר�י� �ניו את �ל�י� .Ìw˙Œ‡Ï(ÁÈ)לא ≈¿ְִִֶַַָָָֹ…ƒ…

כג) לאו.(יומא ל�: אמר מ�ל�! ה�אילני ל�: ְְִִֵַַַַָָָָאמר

איני ל�: אמר קר���! ה�אילני ל�: אמר ְִֵַָ�ְְְִִֵַַַָָָלמחר

נקימה. היא ז� � ה�אל�ני ��א �דר� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמ�איל�,

קר���! ה�אילני ל�: אמר נטירה? היא ְ�ְְְְִִִִֵֵַַַָָואיז�

מ�ל�! ה�אילני ל�: אמר למחר לאו. ל�: ְְְִִֵַַַַָָָָָָאמר

ז� � ה�אל�ני ��א �מ�ת� ואיני ל�, הא ל�: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹאמר

�אינ� א�ֿעלֿ�י �ל��, האיבה ���טר נטירה, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיא

EBÓk:נ�ק� EÚ¯Ï z·‰‡Â.(ת"כ)ר�י אמר ֵ¿»«¿»¿≈¬»ִַַָ

���רה: �ד�ל �לל זה ‡˙È˙wÁŒ(ËÈ)עקיבא: ְֲִֶַָָָָ∆À…«
e¯ÓLz..'�וג �לאי� תר�יע לא �המ�� ה�: וא�� ƒ¿…ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ

ל�בר טע� �אי� מל�, �זר�ת א�� e·‚„:ח�י� �ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ∆∆
ÌÈ‡Ïk.��תל "לא ��אמר: לפי נאמר? ל�ה ƒ¿«ƒְְֱֱִִֶֶֶַַַָָֹ

לא יכ�ל יח�ו". �פ��י� צמר ��י�עטנז יל�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מ�י� "�גד". ל�מר: �למ�ד ?���� ואניצי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָצמר

�בר "�עטנז". ל�מר: �למ�ד ה�בדי�? ְְְְִֵַַַַַַָָָלר��ת

�בר ל��� נ�ז אני: וא�מר ונ�ז. טו�י ��ע, ְְְֲִֵֶַָָָ�ה�א

�לע"ז, מישטי"ר לח�ר�. זה ע� זה ו�ז�ר ְְְְְִִֶֶַַַַָָה�מלל

יב)�מ�: �אנ�(מו"ק �ה��', �אית לנאזי 'חזי� ְְְְְֲִֵֶַַָָ

�ל��� פלישטר"א, .���� ל��� ְְְְִִָמפר�י�

�פ��י�: צמר מח�רת מנח�: �ר� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ"�עטנז",

(Î)LÈ‡Ï ˙Ù¯Á�.ואיני לאי�, �מיחדת מיעדת ∆¡∆∆¿ƒְְֶֶֹ�ְְִִֵֶֶ

�נענית �ב�פחה ��קרא, �מי�� ל� (קידושי�י�דע ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ

לעבדו) המארסת ח�רי� �ת וחצי� �פחה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�חצי�

מד�ר ה�ת�ב ��פחה, ���ר Ï‡:עברי ‰cÙ‰Â ְִִֶ�ְְְִֵַַָָָ¿»¿≈…
‰˙cÙ�..�כס� '�די��' �סת� �ד�יה, ואינ� �ד�יה ƒ¿»»ְְְְְְִֵֶֶָָָָ

לט) גיטי� LÙÁ‰:(ת"כ. B‡.טר��:‰È‰z ˙¯wa. À¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆
את לב�ר �יתֿ�י� על י� ה�א. ולא ל�קה ְְִִֵֵֵֶַַָֹהיא

ואי� ח��ה לא �י מיתה, לח�ב� ��א ְֵָָ�ְְִִֶַַָָָֹֹה�בר,

ור��תינ� �מ�רי�. קיד��י� יא)ק���יה (כריתות ְְִִִִֵֶַָ

�קריאה, יהא �מלק�ת �ה�א ��י מ�א�, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָלמד�

ה��קה על ק�רי� ה�לקי� כח�ה��ני� (דברי� ְִִִֶֶַַַַַַָ

ה'נחֿנט) והפלא וג�'... לע��ת ת�מר "א�ֿלא :ְְְְֲִִִַָֹֹ

וג�'" LtÁ‰:אתֿמ�ת� ‡ÏŒÈk.(כג לפיכ�(מכות ְְֶַֹƒ…À»»ְִָ

הא ק���י�. ק���יה �אי� מיתה, עליה ח�ב ִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאי�

מיתה: וח�ב ק���י� ק���יה � ח��ה ְִִִִֶַָָָָָ�ִא�



miyecwhiiyilyקיב meiqelwpe`

äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwai''yx: ¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨
àëìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤

:íLà ìéà ãrBîáëìéàa ïäkä åéìr øtëå ¥®¥−¨¨«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³
àèç øLà Búàhç-ìr ýåýé éðôì íLàä̈«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−£¤´¨¨®

àèç øLà Búàhçî Bì çìñðåi''yx:éùéìùô §¦§©´½¥«©¨−£¤¬¨¨«
âëìëàî õr-ìk ízrèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈

ìL Béøt-úà Búìør ízìøråäéäé íéðL L ©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬
ìëàé àì íéìør íëìi''yx:ãëúréáøä äðMáe ¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«©¨¨Æ¨«§¦¦½

ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäéi''yx: ¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«
äëéñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬

íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz íëìi''yx:åëàì ¨¤−§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¬Ÿ
eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìr eìëàúi''yx: «Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«

æëð÷æ úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àìEi''yx: ´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«

:˙¯¯Á˙‡ ‡Ï È¯‡כא˙È È˙ÈÈÂ ¬≈»ƒ¿»»«¿«¿ƒ»

‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

:‡ÓL‡Ï ¯ÎcכבÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿««¬»»ƒ««¬ƒ

ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a ‡�‰Î«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»¿»«

dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

:·Á Èc d˙·BÁÓכגÔeÏÚ˙ È¯‡Â ≈¿≈ƒ»«¬≈≈¬

ÏÎÈÓc Ôl‡ Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«¿≈«

˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e¿«¬»»»»ƒ≈¿«

‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È ÔÈ�L¿ƒ¿≈¿¿»»«¬»»»

:ÏÎ‡˙ÈכדÈ‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e ƒ¿¬≈¿«»¿ƒ≈»¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLz L„˜ da‡ Ïk»ƒ≈…∆À¿¿»√»¿»

È˙כה ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»

‡�‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï da‡ƒ≈¿»»¿¬«¿≈¬»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈכוÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ¿»¡»¬»≈¿«

:Ôe�BÚ˙ ‡ÏÂ ÔeLÁ�˙ ‡Ï ‡Óc¿»»¿«¬¿»¿

„¯ÔBÎLÈכז ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿

:C�˜„„ ‡˙‡t ˙È ÏaÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«≈»»»¿ƒ¿»

é"ùø

(·Î)‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒ�Â..לט (גיטי� ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»
ט) אתכריתות ���גג:לר��ת ה�זיד ְְִֵֵֶַַ

(‚Î)B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ.יהא אטימת�; ואטמ�� «¬«¿∆»¿»ְְֲֲִֵֶַַָ

מ��� מ�הנ�ת ונס�� È‰È‰:אט�� ÌÈ�L LÏL ְְִִִֵֶָָָ»…»ƒƒ¿∆
ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ.�נטיעת מ�עת ל�? מ�נה מאימתי »∆¬≈ƒְְִִֵֵֶַַָָ

יהא(ת"כ) �ני� �ל� לאחר הצניע� א� יכ�ל, .ְְְִִִִֵַַָָָֹ

יהא: �הוית� "יהיה", ל�מר: �למ�ד ְְְֲִֵֶַַַָָָ�מ�ר?

(„Î)L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È.ת�ב�� �ני, �מע�ר ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְֲִֵֵֶַָ

ל)�� כז לה'".(ויקרא קד� וג�' האר� "וכלֿמע�ר :ְְֲֶֶַַַָָָֹ

יר��לי� לח�מת ח�� נאכל אינ� �ני, �ע�ר ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָמה

כד) זה(קידושי� ודבר .�� זה א� �פדי��, ְְְִֵֶֶֶַָָָא�א

�לה�ל ל��ח �� ����א� ה�א, לה'" ְְְִִֵֵֶַַַַָ"ה��לי�

B˙‡e·z(Î‰)ל�מי�: ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï.ה�צוה ִַַָ¿ƒ»∆¿»ְִַָ

�ב�את�, לכ� לה�סי� �היה ���מר�, ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹה�את

ר�י היה ה�טיע�ת. �ר�ת לכ� מבר� אני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ���כר�

��א הרע, יצר �נגד ��רה ��רה א�מר: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעקיבא

ח��, �� מצטער אני �ני� אר�ע הרי אד�: ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹיאמר

�ב�את�" לכ� "לה�סי� נאמר: ‰':לפיכ� È�‡. ְְְֱִִֶֶַָָָ¬ƒ
הבטחתי: ל�מר ונאמ� �� על ה�בטיח ה', ְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹאני

(ÂÎ)Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï.�נדר �ני� להר�ה ……¿««»ְְְִִֵַָָ

קד�י�(סג)�סנהדרי� מ��ר יאכל ��א אזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ח�י� מ�המת לא�כל ואזהרה �מי�, זריקת ִ�ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָלפני

הר�ה וע�ד נפ��, ��צא ˙�eLÁ:טר� ‡Ï. ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ…¿«¬
סו) �בע�פ�ת;(סנהדרי� �חל�ה המנח�י� א�� ְְָ�ְְְֲִֵַַ�ג��

��ר� הפסיק� צבי מ�יו, נפלה ���:e��BÚ˙ ‡Ï. ְְְִִִִִִֶֶַָָ…¿≈
יפה �ל�ני י�� �א�מר: ו�ע�ת, ע�נ�ת ְְְִֵֶֶָָל���

לצאת: ק�ה �ל�נית �עה מלאכה. ְְְְִִֵַָָָָָָָלהתחיל

(ÊÎ)ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï.(כ זה(מכות …«ƒ¿«…¿∆ֶ

ה�� ונמצא �לפ�ח��, אזנ� לאח�רי צדעיו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��וה

�ער� ע�רי אזניו אח�רי �על סביב, עגל ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹרא��

הר�ה מ�דעיו E�˜Ê:למעלה ˙‡t.(כא ס��(מכות ְְְְִֵַַָָָ¿«¿»∆
�לחי לחי �כל ��י� חמ�: וה� �גב�ליו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָה�ק�

��י �� וי� רחב �ה�א הרא�, אצל ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹלמעלה

��י ח��ר מק�� � �סנטר� למ�ה ואחת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָ�א�ת,
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çëúáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤´¤¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤
ýåýé éðà íëa eðzú àì ò÷r÷i''yx:èë-ìà ©«£©½¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«©
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íéøâ-ék EBîk Bì záäàå íëzà øbä | øbä©¥´©¨´¦§¤À§¨«©§¨¬Æ¨½¦«¥¦¬
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:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰aלבÔÓ ¿¬»¿»¡»¬ƒ
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é"ùø

יחד: LÙ�Ï(ÁÎ)ה�חיי� Ë¯NÂ.ל� �ר�� �� ְִַַַַָ¿∆∆»∆∆ְֵֶַָ

מת לה� ���ת ��ר� מ�רטי� להי�ת :אמ�ר�י�, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָ

Ú˜Ú˜ ˙·˙Îe.(כא ו�ק�ע,(מכות המח�ה �תב ¿…∆«¬«ְְַַ�ְֶַָ

וה�א �מחט ��קעקע� לע�ל�, נמחק ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָ�אינ�

לע�ל� ד)ל���.˜Ú˜Ú:מ�חיר כה :(במדבר ְְִַָ«¬«ְ

א�ת�"; ו)"וה�קע כא ב "וה�קענ��",(שמואל : ְְֲַַָ

ונמצא� עליה�, א�ת� ות�לי� �אר� ע� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָ��חבי�

�לע"ז: פורפויינ"ט ��רקע �תח�בי� ְְְִִַַַַַ�ְמח�י�

(ËÎ)d˙B�Ê‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡.��� �מ�סר «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְִֵ

ק���י� ל�� ��א לביאה Ê˙Œ‡ÏÂ�‰:�נ�יה ְְְִִִֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆
ı¯‡‰.ר�תיה� את מזנה האר� ,�� ע��ה א�ה א� »»∆ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

א�מר ה�א וכ� �ארצכ�. ולא אחר �מק�� ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָֹלע��ת�

ג) ג וג�'":(ירמיה רבבי� "ו��נע� :(Ï)ÈLc˜Óe ְְְִִִַָƒ¿»ƒ
e‡¯Èz.(ה �מנעל�(יבמות ולא �מקל� לא י�נס לא ƒ»ְְְְְִִֵַָָֹֹֹ

�אני וא�ֿעלֿ�י רגליו; �על �באבק ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ�ֲַ�באפנ�ת�

��תתי "את � ה�ק�� על ְְְְִִֶֶַַַַַָֹמזהירכ�

��ת: ��חה ה�ק�� �ית �ני� אי� � ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ��מר�"

(‡Ï)˙·‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡.לבעלֿא�ב אזהרה «ƒ¿∆»……ְְַַַָָ

סה)וי�ע�ני. המד�ר(סנהדרי� �ית�� זה �עלֿא�ב, ְְְִִִֵֶַַַַ

'י��ע' ��מ� ח�ה עצ� �כניס וי�ע�ני, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָמ�חי�.

מד�ר והעצ� �יו, להי�ת.‡eL˜·zŒÏ:לת�� ְְְִֵֶֶַָ«¿«¿ְִ

לפני מ��אי� א�� ,�� �עסק� �א� ,�� ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָעס�קי�

אתכ� מתעב ‡ÌÎÈ‰Ï:ואני '‰ È�‡.מי את �ע� ְְֲִֵֶֶַַ¬ƒ¡…≈∆ְִֶ

מחל �מי:א�� Ìe˜z(Ï·)יפי� ‰·ÈN È�tÓ. ְֲִִִֶַַƒ¿≈≈»»
לב) קידושי� ל�מר:(ת"כ, �למ�ד א�מאי? זק� ְְֵַַַַָָיכ�ל

חכמה ��נה א�א זק� אי� È�t:"זק�", z¯„‰Â ְֵֵֵֶֶָָָָָָָ¿»«¿»¿≈
Ô˜Ê.את יס�ר ולא �מק�מ� י�ב לא ה��ר? איזה� »≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֹֹֹ

לכ� ראה�? ��א �מ� עיניו יעצי� יכ�ל ְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹ�בריו.

מס�ר זה �בר �הרי מאלהי�", "ויראת ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹנאמר:

וכל ה�א, א�א �� מ�יר �אי� ע��ה�, �ל ְְִִֵֵֶֶֶַָָלל��

מאלהי�": "ויראת :�� נאמר ל�ב ה�ס�ר ְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�בר

(‚Ï)e�B˙ ‡Ï.:�ל �אמר לא �ברי�; א�נאת …ְִַַָָֹֹ

�א א�ה ועכ�ו אלילי�, עב�דת ע�בד היית ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאמ�

ה�ב�רה: מ�י ���נה ��רה ÌÈ¯‚ŒÈk(Ï„)ללמד ְְְִִִִֶַָָָֹƒ≈ƒ
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�לע"ז: פורפויינ"ט ��רקע �תח�בי� ְְְִִַַַַַ�ְמח�י�

(ËÎ)d˙B�Ê‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡.��� �מ�סר «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְִֵ

ק���י� ל�� ��א לביאה Ê˙Œ‡ÏÂ�‰:�נ�יה ְְְִִִֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆
ı¯‡‰.ר�תיה� את מזנה האר� ,�� ע��ה א�ה א� »»∆ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

א�מר ה�א וכ� �ארצכ�. ולא אחר �מק�� ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָֹלע��ת�

ג) ג וג�'":(ירמיה רבבי� "ו��נע� :(Ï)ÈLc˜Óe ְְְִִִַָƒ¿»ƒ
e‡¯Èz.(ה �מנעל�(יבמות ולא �מקל� לא י�נס לא ƒ»ְְְְְִִֵַָָֹֹֹ

�אני וא�ֿעלֿ�י רגליו; �על �באבק ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ�ֲַ�באפנ�ת�

��תתי "את � ה�ק�� על ְְְְִִֶֶַַַַַָֹמזהירכ�

��ת: ��חה ה�ק�� �ית �ני� אי� � ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ��מר�"

(‡Ï)˙·‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡.לבעלֿא�ב אזהרה «ƒ¿∆»……ְְַַַָָ

סה)וי�ע�ני. המד�ר(סנהדרי� �ית�� זה �עלֿא�ב, ְְְִִִֵֶַַַַ

'י��ע' ��מ� ח�ה עצ� �כניס וי�ע�ני, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָמ�חי�.

מד�ר והעצ� �יו, להי�ת.‡eL˜·zŒÏ:לת�� ְְְִֵֶֶַָ«¿«¿ְִ

לפני מ��אי� א�� ,�� �עסק� �א� ,�� ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָעס�קי�

אתכ� מתעב ‡ÌÎÈ‰Ï:ואני '‰ È�‡.מי את �ע� ְְֲִֵֶֶַַ¬ƒ¡…≈∆ְִֶ

מחל �מי:א�� Ìe˜z(Ï·)יפי� ‰·ÈN È�tÓ. ְֲִִִֶַַƒ¿≈≈»»
לב) קידושי� ל�מר:(ת"כ, �למ�ד א�מאי? זק� ְְֵַַַַָָיכ�ל

חכמה ��נה א�א זק� אי� È�t:"זק�", z¯„‰Â ְֵֵֵֶֶָָָָָָָ¿»«¿»¿≈
Ô˜Ê.את יס�ר ולא �מק�מ� י�ב לא ה��ר? איזה� »≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֹֹֹ

לכ� ראה�? ��א �מ� עיניו יעצי� יכ�ל ְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹ�בריו.

מס�ר זה �בר �הרי מאלהי�", "ויראת ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹנאמר:

וכל ה�א, א�א �� מ�יר �אי� ע��ה�, �ל ְְִִֵֵֶֶֶַָָלל��

מאלהי�": "ויראת :�� נאמר ל�ב ה�ס�ר ְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�בר

(‚Ï)e�B˙ ‡Ï.:�ל �אמר לא �ברי�; א�נאת …ְִַַָָֹֹ

�א א�ה ועכ�ו אלילי�, עב�דת ע�בד היית ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאמ�

ה�ב�רה: מ�י ���נה ��רה ÌÈ¯‚ŒÈk(Ï„)ללמד ְְְִִִִֶַָָָֹƒ≈ƒ
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äìì÷Lna äcna ètLna ìår eNrú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈
äøeNnáei''yx:åìúôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî ©§¨«¯Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©

íëéäìà ýåýé éðà íëì äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLài''yx: £¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

æìéètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
:ýåýé éðà íúà íúéNråôéùéîçëàøaãéå ©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýéáìàøNé éða-ìàå §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§¤§¥´¦§¨¥»

øbä | øbä-ïîe ìûøNé éðaî Léà Léà øîàzŸ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹¦©¥´©¨´
úîeé úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìûøNéa§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´¨®

ïáàá eäîbøé õøàä íri''yx:âïzà éðàå ©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤©«£¦º¤¥³
áøwî Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤
ànè ïrîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnr©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ

éLã÷ íL-úà ìlçìe éLc÷î-úài''yx:ãíàå ¤¦§¨¦½§©¥−¤¥¬¨§¦«§¦¿
-ïî íäéðér-úà õøàä ír eîéìré íìrä©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ¦

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÌÈ¯ˆÓ„לה‡Ï ¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬»

‡zÁLÓa ÔÈ„a ¯˜L Ôe„aÚ«̇¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»

:‡zÏÎÓ·e ‡Ï˜˙ÓaלוÔÂ�Ê‡Ó ¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»…¿»»

ÔÏÈÎÓ ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜cƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»

ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈ�È‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿

ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Óלז˙È Ôe¯h˙Â ≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

Ôe„aÚ˙Â È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿

:ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙ÈאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »¿¬»¿»«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÏ‡¯NÈ È�a ÌÚÂ …∆¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÔÓe Ï‡¯NÈ È�aÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz≈«¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ

ÔzÈ Èc Ï‡¯NÈa Ôe¯Èb˙Èc ‡¯Bibƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈

ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpÓb¯È Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈

:‡�·‡aגÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡ ‡�‡Â ¿«¿»«¬»∆≈»¿ƒ

BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â ‡e‰‰ ‡¯·‚a¿«¿»«∆¡≈≈»≈ƒ

CÏÓÏ ·‰È dÚ¯fÓ È¯‡ dnÚ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆

‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡·‡ÒÏ ÏÈ„a¿ƒ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»

:ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙ÈדLaÎÓ Ì‡Â »¿»¿¿ƒ¿ƒƒ¿«

˙È Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ ÔeLaÎÈƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»

é"ùø

Ì˙ÈÈ‰.�לחבר �אמר אל ��� ‰':מ�� È�‡ ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡.:אני ואלהיו eNÚ˙Œ‡Ï(Ï‰)אלהי� ¡…≈∆ֱֲִֵֶָֹֹ…«¬

ËtLna ÏÂÚ.לא" נאמר: �בר הרי ל�י�, א� »∆«ƒ¿»ְֱֲִִֵֶַַָֹ

�א�? ה�נ�י "מ��ט" �מה� ����ט", עול ְְֲִִֶַַַַָָָָָתע��

�ה��דד מל�ד וה���רה; וה��קל ה��ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהיא

את �מקלקל ה�א הרי ���ה, ��ר �א� ,��� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנקרא

ות�עבה, חר� �מ���, �נא�י ע�ל, וקר�י ְֵֵֶָָ�ְְְִַַָָָה�י�,

את מט�א �ד��: האמ�רי� �ברי� לחמ�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָוג�ר�

�מ�יל ה�כינה את �מס�ק ה�� את �מח�ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהאר�

מארצ� א�ת� �מגלה �חרב י�ראל ז�.cna‰:את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ«ƒ»
האר� כט)מ�ת ב''ב סא. :�מ�מע�.Ï˜Lna:(ב''מ ִֶַָָ«ƒ¿»ְְַָ

‰¯eNn·e.:ה�ח מ�ת ה�.‡·�ŒÈˆ„˜(ÂÏ)היא «¿»ִִַַַ«¿≈∆∆ֵ

�נג�� ���קלי� מ�ת.‡ÙÈ˙:ה��ק�ל�ת היא ְְְְִִֶֶַָ≈«ִִַ

ה�ח‰ÔÈ.ה�ב�: מ�ת היא ‰È˙‡ˆB:ז� ¯L‡ ֵַָƒִִַַַ¬∆≈ƒ
ÌÎ˙‡.הבחנ�י אני אחר: �בר .�� מנת על ∆¿∆ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

�ל �אינ� לט�ה �כ�ר �ל ט�ה �י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ�מצרי�

מ�קל�תיו ���מ� מ�י לה�רע ה�אמ� ואני ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�כ�ר,

�ה�: מ�ירי� �אי� ה�ר��ת את לה�נ�ת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ�מלח

(·)¯Ó‡z Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡Â.על ענ�י� ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ֳִַָ

ÓeÈ˙:האזהר�ת ˙BÓ.(ת"כ)�אי וא� �י�; �בית ְַָָ»ְְִִֵֵ

א�ת� מס�עי� האר� ע� �י�, לבית ‰‡¯ı:�ח ÌÚ. ְְְִִֵֶַַַָָָֹ«»»∆
ע�(ת"כ) אחר: �בר האר�. נבראת ��גינ� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָע�

מצ עלֿידי האר� את ליר� ה�ל�:�עתידי� ו�ת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

(‚)È�tŒ˙‡ Ôz‡.(ת"כ)מ�ל אני ��נה ��י, �נאי ∆≈∆»«ְֲִִִֶֶַָ

�� וע�סק �ל.LÈ‡a:עסקי �אי� ����ר, ולא ְֲֵַָ»ƒְִֵֶַָֹ

נכרתי� CÏnÏ:ה���ר Ô˙� BÚ¯fÓ Èk.�סנהדרי (ת"כ, ְִִִַָƒƒ«¿»««…∆
��ֿ�נ�סד) �א�", �נ�ֿ�ב�� "מעביר ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָלפי

נת� מ�רע� "�י ל�מר: �למ�ד מ�י�? ְְִִִִִֶַַַַַָ�ב�ֿ���

"�ת�� ל�מר: �למ�ד מ�י�? �ס�ל זרע ְְִִִֶֶַַַַַָֹל�ל�".

ל�ל�" ‡˙ÈLc˜ÓŒ:מ�רע� ‡nË ÔÚÓÏ.נסת� את ְִֶַַֹ¿«««≈∆ƒ¿»ƒְֶֶֶ

�ל��� לי, מק��ת �היא כג)י�ראל, כא :(לקמ� ְְִִֵֶָ�ְִִֶֶ

אתֿמק��י": יח�ל ‰ÌÏÚ(„)"ולא Ì‡Â ְְְִֵֶַַָֹ¿ƒ«¿≈
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ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä̈¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−
Búà úéîäi''yx:äLéàa éðt-úà éðà ézîNå ¨¦¬Ÿ«§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬

| úàå Búà ézøëäå BzçtLîáe àeää©−§¦§©§®§¦§©¦̧Ÿ¹§¥´
áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk̈©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤

ínri''yx:åúáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå ©¨«§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ
éðt-úà ézúðå íäéøçà úðæì íéðòciä-ìàå§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ
:Bnr áøwî Búà ézøëäå àåää Lôpa©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤¬¤©«

æýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−
íëéäìài''yx:éùùçéúwç-úà ízøîLe ¡«Ÿ¥¤«§©§¤Æ¤ªŸ©½

Lc÷î ýåýé éðà íúà íúéNrå:íëèLéà-ék ©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«¦¦´
úBî Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−´

Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeéi''yx:éLéàå ¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«§¦À
-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤

úôàpäå óàpä úîeé-úBî eärø úLài''yx: ¥´¤¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤
àéúåør åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬

:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî älb åéáàáéákLé øLà Léàå ¨¦−¦¨®««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«§¦À£¤³¦§©Æ

·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰È�ÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈

‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆¿ƒ¿»¿«»»

:d˙ÈהÈÊ‚e¯ ˙È ‡�‡ ÈeL‡Â »≈∆¡«≈¬»»¿ƒ

ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒ·e ‡e‰‰ ‡¯·‚a¿«¿»«ƒ¿»ƒ∆¡≈≈

ÈÚËÓÏ È‰B¯˙a ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È»≈¿»»¿»»«¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ¯˙aוL�‡Â »«…∆ƒ«¿∆¡«

e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a È�t˙È Ècƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿

ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡Â ÔB‰È¯˙· ÈÚËÓÏ¿ƒ¿≈«¿≈¿∆≈»¿ƒ

BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â ‡È‰‰ ‡L�‡a«¬»»«ƒ∆¡≈≈»≈ƒ

:dnÚזÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â «≈¿ƒ¿«¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈¬»¿»¡»¬

Ôe„aÚ˙Âח ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙ÈטÈ¯‡ »¿¬»¿»¿«ƒ¿¬≈

˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»

È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È dn‡ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ

:·iÁ ‡ÏË˜ ËÏ dn‡ÂיÈc ¯·‚e ¿ƒ≈«¿»»«»¿«ƒ

˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È¿»ƒ«¿«ƒ¿»

ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á ˙z‡ƒ««¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

:‡zÙi‚Â ‡Ùibיא·ekLÈ Èc ¯·‚e «»»¿««¿»¿«ƒƒ¿

È‰e·‡„ ‡˙È¯Ú È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚƒƒ«¬ƒ∆¿¿»«¬ƒ

ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜יב·ekLÈ Èc ¯·‚e ¿»»«»ƒ¿«ƒƒ¿

é"ùø

eÓÈÏÚÈ.�עלימ�� ס�� אחד, �דבר העלימ� א� «¿ƒְְְִִִֶֶֶַָָָ

ס�� קט�ה, סנהדרי העלימ� א� הר�ה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ�דברי�

�ד�לה: סנהדרי אמר.BzÁtLÓ·e(‰)��עלימ� ְְְְִֵֶֶַַָ¿ƒ¿«¿ַָ

לל�ד�, א�א חטאה? מה מ��חה וכי �מע��: ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָר�י

��� �אי� מ�כס �� ��� מ��חה ל� ָ�ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָ�אי�

עליו מח�י� ���� ‡˙B:מ�כסי�, Èz¯Î‰Â.ל�ה ְִֶ�ְִַָָָ¿ƒ¿«ƒ…ָָ

�ל יהי� יכ�ל "�במ��ח��", ��אמר לפי ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָנאמר?

א�ת� � "את�" ל�מר: �למ�ד �ה�רת? ְְְִִֵַַַָָָֹה���חה

�ל ולא �י��רי��ה�רת א�א �ה�רת :ה���חה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

CÏn‰ È¯Á‡ ˙B�ÊÏ.(ת"כ)עב�דת �אר לר��ת ƒ¿«¬≈«…∆ְְֲַַָ

עב�דת�: ז� אי� ואפ�� �כ�, �עבד� ְֱֲֲֲִִִֵֶַָָָָָאלילי�

(Ê)ÌzLc˜˙‰Â.:�אלילי עב�דת �רי��ת ז� ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

(Ë)Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡.(פה סנהדרי� לר��ת(ת"כ, : »ƒ¿ƒƒ≈ְַ

מיתה Ba.:לאחר ÂÈÓc��מק �ל ו�� סקילה, ז� ְִַַָ»»ְְִֵָָָ

מא�ב ולמדנ� ,"�� "�מיה� ,"�� "�מיו ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָ��אמר:

�מיה� את� יר�מ� "�אב� �ה�: ��אמר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוי�ע�ני,

אי� ברא��" "�מ� �מ� מקרא: �ל �פ��ט� ."��ְְְְִֵֶָָָֹ

לעצמ� �ר� �ה�א ה�א, א�א מיתת� על ְְֱִֶֶֶַַַָָָָנענ�

לקט�.LÈ‡Â(È)��הרג: Û‡�È:�רט ¯L‡ ֵֵֶָ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«
LÈ‡ ˙L‡Œ˙‡.(נב סנהדרי� יט. לא�ת(קידושי� �רט ∆≈∆ƒְְֵֶָ

א�תֿ איז� ועל ק���י�. לקט� �אי� למדנ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקט�.

ל�?: ח�ב�י ‡e‰Ú¯Œ˙Lאי� ˙‡ Û‡�È ¯L‡. ְְִִִַ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈
ק���י� �אי� למדנ�, ���לי�. ע�בד לא�ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ�רט

���לי� Ù‡p‰Â˙:לע�בד Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ.ל� ְִִֵ««…≈¿«…»∆ָ

הא חנק:מיתה א�א אינ� סת�, ���רה מ�רה ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(·È)eNÚ Ï·z.זרע �בל�לי� אחר: ל��� �נאי. ∆∆»ְְְְִֵֶַַַַָ



קטו miyecwkiyy mei qelwpe`

ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä̈¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−
Búà úéîäi''yx:äLéàa éðt-úà éðà ézîNå ¨¦¬Ÿ«§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬

| úàå Búà ézøëäå BzçtLîáe àeää©−§¦§©§®§¦§©¦̧Ÿ¹§¥´
áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk̈©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤

ínri''yx:åúáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå ©¨«§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ
éðt-úà ézúðå íäéøçà úðæì íéðòciä-ìàå§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ
:Bnr áøwî Búà ézøëäå àåää Lôpa©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤¬¤©«

æýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−
íëéäìài''yx:éùùçéúwç-úà ízøîLe ¡«Ÿ¥¤«§©§¤Æ¤ªŸ©½

Lc÷î ýåýé éðà íúà íúéNrå:íëèLéà-ék ©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«¦¦´
úBî Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−´

Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeéi''yx:éLéàå ¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«§¦À
-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤

úôàpäå óàpä úîeé-úBî eärø úLài''yx: ¥´¤¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤
àéúåør åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬

:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî älb åéáàáéákLé øLà Léàå ¨¦−¦¨®««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«§¦À£¤³¦§©Æ

·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰È�ÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈

‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆¿ƒ¿»¿«»»

:d˙ÈהÈÊ‚e¯ ˙È ‡�‡ ÈeL‡Â »≈∆¡«≈¬»»¿ƒ

ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒ·e ‡e‰‰ ‡¯·‚a¿«¿»«ƒ¿»ƒ∆¡≈≈

ÈÚËÓÏ È‰B¯˙a ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È»≈¿»»¿»»«¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ¯˙aוL�‡Â »«…∆ƒ«¿∆¡«

e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a È�t˙È Ècƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿

ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡Â ÔB‰È¯˙· ÈÚËÓÏ¿ƒ¿≈«¿≈¿∆≈»¿ƒ

BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â ‡È‰‰ ‡L�‡a«¬»»«ƒ∆¡≈≈»≈ƒ

:dnÚזÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â «≈¿ƒ¿«¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈¬»¿»¡»¬

Ôe„aÚ˙Âח ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙ÈטÈ¯‡ »¿¬»¿»¿«ƒ¿¬≈

˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»

È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È dn‡ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ

:·iÁ ‡ÏË˜ ËÏ dn‡ÂיÈc ¯·‚e ¿ƒ≈«¿»»«»¿«ƒ

˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È¿»ƒ«¿«ƒ¿»

ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á ˙z‡ƒ««¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

:‡zÙi‚Â ‡Ùibיא·ekLÈ Èc ¯·‚e «»»¿««¿»¿«ƒƒ¿

È‰e·‡„ ‡˙È¯Ú È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚƒƒ«¬ƒ∆¿¿»«¬ƒ

ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜יב·ekLÈ Èc ¯·‚e ¿»»«»ƒ¿«ƒƒ¿

é"ùø

eÓÈÏÚÈ.�עלימ�� ס�� אחד, �דבר העלימ� א� «¿ƒְְְִִִֶֶֶַָָָ

ס�� קט�ה, סנהדרי העלימ� א� הר�ה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ�דברי�

�ד�לה: סנהדרי אמר.BzÁtLÓ·e(‰)��עלימ� ְְְְִֵֶֶַַָ¿ƒ¿«¿ַָ

לל�ד�, א�א חטאה? מה מ��חה וכי �מע��: ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָר�י

��� �אי� מ�כס �� ��� מ��חה ל� ָ�ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָ�אי�

עליו מח�י� ���� ‡˙B:מ�כסי�, Èz¯Î‰Â.ל�ה ְִֶ�ְִַָָָ¿ƒ¿«ƒ…ָָ

�ל יהי� יכ�ל "�במ��ח��", ��אמר לפי ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָנאמר?

א�ת� � "את�" ל�מר: �למ�ד �ה�רת? ְְְִִֵַַַָָָֹה���חה

�ל ולא �י��רי��ה�רת א�א �ה�רת :ה���חה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

CÏn‰ È¯Á‡ ˙B�ÊÏ.(ת"כ)עב�דת �אר לר��ת ƒ¿«¬≈«…∆ְְֲַַָ

עב�דת�: ז� אי� ואפ�� �כ�, �עבד� ְֱֲֲֲִִִֵֶַָָָָָאלילי�

(Ê)ÌzLc˜˙‰Â.:�אלילי עב�דת �רי��ת ז� ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

(Ë)Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡.(פה סנהדרי� לר��ת(ת"כ, : »ƒ¿ƒƒ≈ְַ

מיתה Ba.:לאחר ÂÈÓc��מק �ל ו�� סקילה, ז� ְִַַָ»»ְְִֵָָָ

מא�ב ולמדנ� ,"�� "�מיה� ,"�� "�מיו ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָ��אמר:

�מיה� את� יר�מ� "�אב� �ה�: ��אמר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוי�ע�ני,

אי� ברא��" "�מ� �מ� מקרא: �ל �פ��ט� ."��ְְְְִֵֶָָָֹ

לעצמ� �ר� �ה�א ה�א, א�א מיתת� על ְְֱִֶֶֶַַַָָָָנענ�

לקט�.LÈ‡Â(È)��הרג: Û‡�È:�רט ¯L‡ ֵֵֶָ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«
LÈ‡ ˙L‡Œ˙‡.(נב סנהדרי� יט. לא�ת(קידושי� �רט ∆≈∆ƒְְֵֶָ

א�תֿ איז� ועל ק���י�. לקט� �אי� למדנ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקט�.

ל�?: ח�ב�י ‡e‰Ú¯Œ˙Lאי� ˙‡ Û‡�È ¯L‡. ְְִִִַ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈
ק���י� �אי� למדנ�, ���לי�. ע�בד לא�ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ�רט

���לי� Ù‡p‰Â˙:לע�בד Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ.ל� ְִִֵ««…≈¿«…»∆ָ

הא חנק:מיתה א�א אינ� סת�, ���רה מ�רה ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(·È)eNÚ Ï·z.זרע �בל�לי� אחר: ל��� �נאי. ∆∆»ְְְְִֵֶַַַַָ



miyecwkiyyקטז meiqelwpe`

eNr ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤¨−
ía íäéîci''yx:âéøëæ-úà ákLé øLà Léàå §¥¤¬¨«§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ

úBî íäéðL eNr äárBz äMà éákLî¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−§¥¤®¬
ía íäéîc eúîeéi''yx:ãéçwé øLà Léàå −̈§¥¤¬¨«§¦À£¤̧¦©¯

eôøNé Làa àåä änæ dnà-úàå äMà-úà¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º¦§§³
íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàå Búài''yx: ŸÆ§¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«

åèúîeé úBî äîäáa BzáëL ïzé øLà Léàå§¦À£¤̧¦¥¯§¨§²¦§¥−̈´¨®
eâøäz äîäaä-úàåi''yx:æèøLà äMàå §¤©§¥−̈©«£«Ÿ§¦À̈£¤̧

zâøäå dúà äráøì äîäa-ìk-ìà áø÷z¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈§¨«©§¨¬
íäéîc eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®¬−̈§¥¤¬

:íaæéåéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå ¨«§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´
äàøú-àéäå dúåør-úà äàøå Bnà-úá-Bà«©Â¦Â§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³
ínr éða éðérì eúøëðå àeä ãñç Búåør-úà¤¤§¨Æ¤´¤½§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®

àOé Bðår älb Búçà úåøri''yx:çéLéàå ¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«Â§¦Â
dúåør-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤¤§¨¨Æ
éîc øB÷î-úà äúlb àåäå äørä dø÷î-úàáøwî íäéðL eúøëðå ä ¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈¤§´¨¤®¨§¦§§¬§¥¤−¦¤¬¤

ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È d˙lk ˙È»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

‡ÏË˜ e„·Ú ‡Ï·z ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈ƒ¿»¬»¿»»

:ÔÈ·iÁיג˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e «»ƒ¿«ƒƒ¿»

‡z·ÚBz ‡˙z‡ È·kLÓ ‡¯eÎc¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿»

ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂ¯z e„·Ú¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜יד˙È ·qÈ Èc ¯·‚e ¿»»«»ƒ¿«ƒƒ«»

‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ƒ¿»¿»ƒ«≈«ƒ¿ƒƒ

‡ÏÂ Ô‰˙ÈÂ d˙È Ôe„˜BÈ ‡¯e�a¿»¿»≈¿»¿∆¿»

:ÔBÎÈ�Èa ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ È‰¿̇≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

ÈÚ·a¯‡טו dz·ÎL ÔzÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»

‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¿»¿ƒ»

:ÔeÏË˜zטז·¯˜˙ Èc ‡˙z‡Â ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒƒ¿«

ÏBË˜˙Â da ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ¿

‡ÏË˜˙È ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èיז¯·‚e ƒ¿«¿¿»»«»ƒ¿«

B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Ècƒƒ«»¬»≈«¬ƒ

‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ ˙·«ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ

‡e‰ ‡�Ï˜ d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ∆̇¡≈»∆¿¿≈¿»»

˙È¯Ú ÔB‰nÚ È�a È�ÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡יח¯·‚e ¬»≈«ƒ≈¿«≈¿«

‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Ècƒƒ¿»ƒ¿»¬»»

Èlb d�Ï˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È Èl‚ÈÂƒ«≈»∆¿¿«»¿»««ƒ

é"ùø

ה��: �זרע ‡M‰(È‚)האב È·kLÓ.(נה (סנהדרי� ְֵֶַַָָƒ¿¿≈ƒ»
��פ�פרת: �מכח�ל ‡˙B(È„)מכניס eÙ¯NÈ ְְְְִִִֶֶַƒ¿¿…

Ô‰˙‡Â.(עה א���(סנהדרי� ל�מר יכ�ל א�ה אי ¿∆¿∆ְִִַַָָ

נאסרה ולא �ה�ר נ�א� �הרי י�רפ�, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהרא��נה

��יה� �א� ה�ת�בי� וא�� א�ה א�א ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָעליו,

מר��תינ� וי� וא��. חמ�ת� את ���א ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָלא��ר,

"אתה�"? �מה� חמ�ת�, א�א �א� אי� ְְֲִֵֶֶֶֶַָָ�א�מרי�:

אחת: "ה�", ה�א: יוני ול��� מה�; אחת ְְִֵֶֶֶַַַַָָאת

(ÂË)e‚¯‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â.המה� חטא, אד� א� ¿∆«¿≈»«¬…ְִֵָָָָָ

על ��לה לאד� ��אה מ�ני א�א חטאה? ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָמה

לאד�, קלֿוחמר ��קל. ה�ת�ב: אמר לפיכ� ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹיד�,

לחבר� רעה וג�ר� לרע ט�ב �י� להבחי� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָ���דע

א�מר א�ה ��בר ���צא עברה. ב)לעבר יב :(דברי� ֲֲֵֵֵַַַַָָָָֹ

קל �ברי� הרי אתֿ�לֿה�קמ�ת", �א�ד�� ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ"א�ד

��מעי�, ואינ� ר�אי� �אינ� אילנ�ת, �מה ְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹוחמר:

ה�חת, ��רה: אמרה יד�, על ��לה ��את ְְֵֶַַַַָָָָָָָָעל

לדרכי ח�י� מ�ר� חבר� את ה��ה וכ�ה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ�ר�

וכ�ה: ��ה אחת על ‰e‡(ÊÈ)מיתה, „ÒÁ.���ל ְִַַַַַָָָ∆∆ָ

�מדר�� 'ח��דא'. חר�ה, נח)אר�י: א�(סנהדרי� : ְְֲִִִִֶַָָָ

ה�ק�� ע�ה חסד אח�ת�?! נ�א קי� ֲִֶֶַַַָָָָָֹ�אמר:

��אמר מ���, ע�למ� פט)לבנ�ת "ע�ל�(תהלי� : ְֱִִֶֶֶַָָ

י�נה": ל���.‰Ú¯‰(ÁÈ)חסד �ל וכ� ��ה, ִֶֶֶָ∆¡»ְְִֵָָ

�בר, ל�� ��בה י�רדת וה�א"ו ה�א, ���י ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ"ערוה",

מ�זרת "זעוה" ט)�מ� ה ולאֿ(אסתר "ולאֿק� : ְְְְֲִִַַָָֹֹ

נחלק� ז� והעראה אח. מ�זרת "אחוה" וכ� ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָזע",

ר��תינ� נה)�� נ�יקת(יבמות ז� א�מרי�: י� . ְְִִֵֵַַָ

miyecwkiriay mei qelwpe`

ínri''yx:èééáà úBçàå Enà úBçà úåøråE ©¨«§¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−
íðår äørä BøàL-úà ék älâú àì́Ÿ§©¥®¦¯¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬

eàOéi''yx:ëBúãc-úà ákLé øLà Léàå ¦¨«§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½
íéøéør eàOé íàèç älb Bãc úåør¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬¦−̈£¦¦¬

eúîéi''yx:àëåéçà úLà-úà çwé øLà Léàå ¨ª«§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−
eéäé íéøéør älb åéçà úåør àåä äcði''yx: ¦¨´¦®¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

áëéètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧

ì änL íëúà àéáî éðà:da úáLéòéáù £¦¹¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«
âëçlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©

ía õ÷àå eNr älà-ìk-úà ék íëéðtîi''yx: ¦§¥¤®¦³¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«
ãëéðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º

áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì äpðzà¤§¤³¨¨¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈
ézìcáä-øLà íëéäìà ýåýé éðà Láãe§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦

:íénrä-ïî íëúàøéèôîäë-ïéa ízìcáäå ¤§¤−¦¨«©¦«§¦§©§¤º¥«
àîhä óBòä-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«¨¬©¨¥−

‡‰Óc ˙·‡BÒ ˙È Èl‚˙ ‡È‰Â¿ƒ¿«≈»¬«¿»»

:ÔB‰nÚ BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«¿

‡·Ceיט ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»

Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈¬≈»»ƒ≈«ƒ

:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁכÈc ¯·‚e ¿∆¿«¿¿«ƒ

˙È¯Ú È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«

ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿

:Ôe˙eÓÈ „ÏÂ ‡ÏaכאÈc ¯·‚e ¿»¿»¿¿«ƒ

‡È‰ ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ

„ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»

:ÔB‰Èכב˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â ¿¿ƒ¿»»¿»«¿»

‡ÏÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È�Èc Ïk»ƒ«¿«¿¿»¿¿»

ÏÚÓ ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯¿̇≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙Èכג‡ÏÂ »¿«»¿ƒ««¿»

‡�‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈ�a ÔeÎ‰¿̇»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»

Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓ ÈÏ‚Ó«¿≈ƒ√»≈¬≈»»

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ ˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ƒ≈¬»¿»ƒ≈¿ƒ»¿

È˙כד Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»

˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dp�z‡ ‡�‡Â ÔB‰Ú¯‡«¿¬«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«

‡�‡ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È»««¿»»¿»¬»¿»¬»

ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ»¿ƒ

:‡iÓÓÚכה‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â «¿«»¿«¿¿≈¿ƒ»

‡ÙBÚ ÔÈ·e ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„«¿»ƒ¿»»»≈»

˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»

é"ùø

עטרה: הכנסת ז� א�מרי�: וי� ,���ְְְֲִֵַַַָָָָ

(ËÈ)En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ..�אזהרת� ה�ת�ב �נה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְַַָָָָָָ

מ� וא�� אביו אח�ת על �י� עליה�, �הזהר ְְֲֲִִִֵֵֶַַָ�ֶַל�מר

א�ת ערות אבל הא�, מ� אחי�תיה� על �י� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאב,

מ� אביו אחי א�ת על א�א הזהר, לא אביו ְֲִִִֵֶֶַַָָ�ֲִִָֹאחי

‡˙B˙„cŒ(Î)האב: ·kLÈ ¯L‡.(נד (יבמות ָָ¬∆ƒ¿«∆…»
למעלה, האמ�ר '�רת' על לל�ד �א ה�ה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָה�קרא

ערירי הליכת �ענ� �תר��מ�:.ÌÈ¯È¯Ú:�ה�א ְֲֲִִִֶֶַֹ¬ƒƒְְַ

ל� וד�מה ולד; ב)�לא טו ה�ל�(בראשית "ואנכי : ְְְְִֵֶָָָֹ

מת � �ני� ל� אי� ק�בר�, � �ני� ל� י� ְֲִִִִֵֵֵָָָערירי"

"ערירי� א��: מקרא�ת ��ני ��ה לכ� �ני�. ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹ�לא

יהי� א� ימת�", "ערירי� יהי�"; "ערירי� ְִִ�ְֲֲִִִִִָ�ָימת�",

���בר� לפי ���מ�ת, ל� יהי� לא עברה, ��עת ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹל�

עברה, ��עת ל� אי� �א� יהי�", "ערירי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָ�ח�יו;

עכ�ו: �ה�א �מ� ימיו �ל .‰c�‡Â‰(Î‡)יהיה ְְְִֶֶַָָָָƒ»ƒ
�ר�� ור��תינ� �מא�סה. היא מנ�ה ה�את ְְְִֵַָָָ�ְְִַַָֹה�כיבה

�ה: מפר�ת �העראה �נ�ה �� העראה ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלאסר

הערה": מק�ר� מא�ס,.ı˜‡Â(Î‚)"את ל��� ְֱֶֶָָ»»Àְִ

כז)�מ� ק�(בראשית �ה�א �אד� �ח�י", "קצ�י : ְְְְִֶַַַָָָ

‰h‰¯‰(Î‰)�מז�נ�: ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc·‰Â ְִ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»
‰‡ÓhÏ.הרי� לחמ�ר, �רה �י� ל�מר צרי� אי� «¿≈»ֲֲִֵֵֵֶַַָָָ

לטמאה ל� טה�רה �י� א�א ה�, ונ�רי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ�מב�לי�

וכ�ה חצי�, לנ�חט סימ� �ל ר�� ���חט �י� ְְְְִִֶֶַַָָ�ְְִֵֶַל�,

�ערה מלא לחצי�? ר�� ÌÎÏ:�י� ÈzÏc·‰Œ¯L‡ ֵ�ְְְֲֶַָֹ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆



קיז miyecwkiriay mei qelwpe`

ínri''yx:èééáà úBçàå Enà úBçà úåøråE ©¨«§¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−
íðår äørä BøàL-úà ék älâú àì́Ÿ§©¥®¦¯¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬

eàOéi''yx:ëBúãc-úà ákLé øLà Léàå ¦¨«§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½
íéøéør eàOé íàèç älb Bãc úåør¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬¦−̈£¦¦¬

eúîéi''yx:àëåéçà úLà-úà çwé øLà Léàå ¨ª«§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−
eéäé íéøéør älb åéçà úåør àåä äcði''yx: ¦¨´¦®¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

áëéètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧

ì änL íëúà àéáî éðà:da úáLéòéáù £¦¹¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«
âëçlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©

ía õ÷àå eNr älà-ìk-úà ék íëéðtîi''yx: ¦§¥¤®¦³¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«
ãëéðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º

áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì äpðzà¤§¤³¨¨¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈
ézìcáä-øLà íëéäìà ýåýé éðà Láãe§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦

:íénrä-ïî íëúàøéèôîäë-ïéa ízìcáäå ¤§¤−¦¨«©¦«§¦§©§¤º¥«
àîhä óBòä-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«¨¬©¨¥−

‡‰Óc ˙·‡BÒ ˙È Èl‚˙ ‡È‰Â¿ƒ¿«≈»¬«¿»»

:ÔB‰nÚ BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«¿

‡·Ceיט ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»

Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈¬≈»»ƒ≈«ƒ

:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁכÈc ¯·‚e ¿∆¿«¿¿«ƒ

˙È¯Ú È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«

ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿

:Ôe˙eÓÈ „ÏÂ ‡ÏaכאÈc ¯·‚e ¿»¿»¿¿«ƒ

‡È‰ ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ

„ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»

:ÔB‰Èכב˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â ¿¿ƒ¿»»¿»«¿»

‡ÏÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È�Èc Ïk»ƒ«¿«¿¿»¿¿»

ÏÚÓ ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯¿̇≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙Èכג‡ÏÂ »¿«»¿ƒ««¿»

‡�‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈ�a ÔeÎ‰¿̇»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»

Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓ ÈÏ‚Ó«¿≈ƒ√»≈¬≈»»

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ ˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ƒ≈¬»¿»ƒ≈¿ƒ»¿

È˙כד Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»

˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dp�z‡ ‡�‡Â ÔB‰Ú¯‡«¿¬«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«

‡�‡ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È»««¿»»¿»¬»¿»¬»

ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ»¿ƒ

:‡iÓÓÚכה‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â «¿«»¿«¿¿≈¿ƒ»

‡ÙBÚ ÔÈ·e ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„«¿»ƒ¿»»»≈»

˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»

é"ùø

עטרה: הכנסת ז� א�מרי�: וי� ,���ְְְֲִֵַַַָָָָ

(ËÈ)En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ..�אזהרת� ה�ת�ב �נה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְַַָָָָָָ

מ� וא�� אביו אח�ת על �י� עליה�, �הזהר ְְֲֲִִִֵֵֶַַָ�ֶַל�מר

א�ת ערות אבל הא�, מ� אחי�תיה� על �י� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאב,

מ� אביו אחי א�ת על א�א הזהר, לא אביו ְֲִִִֵֶֶַַָָ�ֲִִָֹאחי

‡˙B˙„cŒ(Î)האב: ·kLÈ ¯L‡.(נד (יבמות ָָ¬∆ƒ¿«∆…»
למעלה, האמ�ר '�רת' על לל�ד �א ה�ה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָה�קרא

ערירי הליכת �ענ� �תר��מ�:.ÌÈ¯È¯Ú:�ה�א ְֲֲִִִֶֶַֹ¬ƒƒְְַ

ל� וד�מה ולד; ב)�לא טו ה�ל�(בראשית "ואנכי : ְְְְִֵֶָָָֹ

מת � �ני� ל� אי� ק�בר�, � �ני� ל� י� ְֲִִִִֵֵֵָָָערירי"

"ערירי� א��: מקרא�ת ��ני ��ה לכ� �ני�. ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָֹ�לא

יהי� א� ימת�", "ערירי� יהי�"; "ערירי� ְִִ�ְֲֲִִִִִָ�ָימת�",

���בר� לפי ���מ�ת, ל� יהי� לא עברה, ��עת ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹל�

עברה, ��עת ל� אי� �א� יהי�", "ערירי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָ�ח�יו;

עכ�ו: �ה�א �מ� ימיו �ל .‰c�‡Â‰(Î‡)יהיה ְְְִֶֶַָָָָƒ»ƒ
�ר�� ור��תינ� �מא�סה. היא מנ�ה ה�את ְְְִֵַָָָ�ְְִַַָֹה�כיבה
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וחבריו. נב�כדנאצר �ל א�� הרי לאו, וא� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ��י,

יאמר ��א מ�י� א�מר: עזריה �� אלעזר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹר�י
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קדושי� פרשת חסלת '�רת': ֵֶָָ�ה�
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כאחד יתאחדו הפכיי�, היות� בצדק54שע� ושפט ע� ובינה חכמה דרוח הקשר ג� וזהו .[
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ובכ"מ.)55 ואיל�. סע"ד צ, ד. פט, מסעי לקו"ת

ו.)56 יא, ישעי'

ה'תשכ"ה)57 גו' הוי' רוח עליו ונחה ד"ה וראה ט. ש�,

וש"נ. ואיל�). קפח ע' ניס� סה"מ (תו"מ בתחלתו
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המשך מעמוד י

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3
4.  המשבצות הריקות הן בגלל קושי טכני לחשב באותו תאריך, את הזמן המדויק של עלות השחר והזמנים הנובעים מכך במקומות אלו. 

לוח זמנים לשבוע שביעי של פסח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

ואואואואואוא

4:564:467:187:108:258:209:349:3118:5319:0019:2619:3418:4219:52אוסטריה וינה

6:526:568:478:489:359:3710:2910:3017:4617:3918:1218:0617:2118:19אוסטרליה מלבורן

5:024:547:267:198:308:259:399:3518:5319:0019:2519:3218:4219:49אוקראינה אודסה

4:404:317:026:548:108:059:199:1618:3918:4619:1219:2018:2819:38אוק. דנייפרופטרובסק

5:014:517:217:128:338:289:439:4019:0819:1619:4319:5118:5820:10אוקראינה ז'יטומיר

4:544:447:137:048:268:209:369:3219:0219:1019:3619:4518:5220:04אוקראינה קייב

5:295:207:537:478:558:5110:0310:0119:1619:2219:4719:5419:0420:10איטליה מילאנו

7:217:249:209:2110:0610:0811:0111:0218:2418:1818:4918:4318:0018:56ארגנטינה ב. איירס

5:215:157:497:448:438:399:509:4718:4918:5419:1719:2218:3619:36ארה"ב בולטימור

5:105:037:377:328:338:299:409:3718:4118:4619:0919:1518:2819:29ארה"ב ברוקלין נ.י. 

5:155:107:447:408:348:309:409:3618:2918:3318:5418:5918:1519:12ארה"ב לוס אנג'לס

5:535:498:228:199:079:0410:1110:0918:4718:4919:1019:1318:3119:25ארה"ב מיאמי

5:445:368:108:049:089:0310:1510:1219:1919:2519:4919:5519:0720:10ארה"ב מישיגן

5:125:057:397:348:348:309:419:3818:4118:4619:0919:1418:2819:29ארה"ב ניו ג'רסי

5:044:577:317:268:288:249:359:3218:3818:4319:0719:1218:2519:27ארה"ב ניו הייבן

5:014:547:287:238:258:219:339:3018:3718:4219:0619:1218:2419:27ארה"ב שיקאגו

6:226:248:328:329:149:1410:1110:1017:4817:4418:1118:0717:2618:19ברזיל ס. פאולו

6:086:108:188:189:009:009:579:5617:3517:3117:5817:5417:1318:05ברזיל ריו דה ז'נרו

4:534:437:117:018:268:219:379:3319:0519:1419:4119:5018:5620:10בריטניה לונדון

4:584:477:116:598:338:279:449:4019:1919:2819:5720:0719:1020:28בריטניה מנצ'סטר

5:225:127:427:338:538:4810:039:5919:2719:3520:0220:1119:1720:29גרמניה פרנקפורט

5:075:027:367:328:248:219:299:2718:1318:1618:3818:4117:5818:54ישראל באר שבע

5:044:597:337:298:228:189:279:2418:1418:1818:3918:4317:4818:56ישראל חיפה

5:044:597:337:308:218:189:269:2418:1218:1518:3718:4017:3518:53ישראל ירושלים

5:065:017:357:318:238:209:289:2618:1418:1818:3918:4317:5818:56ישראל תל אביב

5:084:597:317:248:368:319:459:4119:0119:0719:3319:4018:4919:57מולדובה קישינב

6:146:118:438:409:259:2210:2810:2518:5618:5719:1819:2018:3919:31מקסיקו מקסיקו

6:596:589:229:2110:0110:0011:0111:0019:0819:0719:2919:2818:5019:39סינגפור סינגפור

4:284:176:446:348:027:569:139:0818:4318:5219:2019:2918:3419:49פולין ורשא

5:465:388:108:049:139:0810:2210:1819:3419:4120:0520:1219:2320:29צרפת ליאון

5:505:418:128:049:209:1510:3010:2619:5019:5820:2420:3219:4020:50צרפת פריז

5:275:197:527:468:528:4710:009:5619:0719:1319:3719:4318:5519:59קנדה טורונטו

5:004:527:257:188:278:229:359:3218:4718:5319:1819:2518:3519:41קנדה מונטריאול

5:114:597:177:008:508:4310:029:5719:4619:5620:2620:3819:3821:00רוסיה מוסקבה

5:245:167:477:408:538:4810:029:5819:1819:2519:5019:5819:0720:15רוסיה רוסטוב (דנון)

5:285:197:517:448:578:5210:0610:0219:2219:2919:5520:0219:1120:20שוייץ ציריך



קיט

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3
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