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‰¯˘Ú�ביניה שרויה שכינה בתורה ועוסקי� אדמו"ר1שיושבי� מוריֿוחמי כ"ק ומבאר ,
תמוז י"ב לחגיגת עלֿידו שנית� זה 'דיבורֿהמתחיל' במאמרו הגאולה בעל
אלקות, גילוי ממשי� בתורה ועוסק שיושב אחד שג� דהג� תרפ"ח), (בשנת הראשונה
אפילו כו' שני� אפילו כו' שלשה אפילו כו' חמשה אפילו ומני� המשנה מאמר וכהמש�
דכמו יותר. נעלית המשכה היא דרבי� תורה שעלֿידי ההמשכה מכלֿמקו�, כו', אחד

ז"ל רבותינו אמרו נמשכי�2שבתפילה רבי� תפילת עלֿידי כי נמאסת, אינה רבי� תפילת
מזו ויתירה השתלשלות, מסדר שלמעלה הרחמי� מדות שעלֿידי3י"ג מלמעלה דההמשכה

האתערותאֿ ער� לפי לא (ג� שלה� האתערותאֿדלתתא ער� לפי לא היא רבי� תפילת
מדות י"ג המשכת הוא ברבי� התורה לימוד שעלֿידי בתורה, הוא כמוֿכ� דרבי�), דלתתא
עסק עלֿידי הרחמי� מדות די"ג שההמשכה [דהג� השתלשלות מסדר שלמעלה הרחמי�
מדות י"ג כנגד ה� בה� נדרשת שהתורה המדות די"ג התורה, מעלת מצד הוא התורה
בתורה, ועוסק יושב כשאחד ג� היא הרחמי� מדות די"ג שההמשכה מוב�, דמזה הרחמי�.
תורה לימוד עלֿידי בעיקר היא התורה עסק עלֿידי הרחמי� מדות י"ג המשכת מכלֿמקו�
היא ברבי� התורה עסק עלֿידי שנמשכת הרחמי� מדות די"ג שהדרגא היינו דוקא, ברבי�
לפי שלא היא דרבי� התורה לימוד שעלֿידי שההמשכה מזו, ויתירה יותר], נעלית דרגא

הרבי�. של הלימוד ער�

אחדÈÂ˘ב) אפילו ומני� הנ"ל המשנה במאמר ג� מרומז לתפילה, דתורה שהדמיו� לומר,
גו'4שנאמר המקו� דבכל וברכתי�, אלי� אבוא שמי את אזכיר אשר המקו� בכל

ש� להזכיר רשות נית� שבו אלי�], אבוא ש�, באה שהשכינה [מקו� המקדש בית על קאי
[אז שמי]המפורש את קרבנות5כיר העבודה, לעמוד שיי� המקדש ובית 7ותפילה6,

ככתבו הש� את המקדש בבית מזכירי� היו שבה כהני� ברכת שג� היתה5[ולהוסי�, ,
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י"ט ע� "בקשר תש"נ, � תמוז י"ט בקונטרס לאור יצא (*

כ"ק לכניסת שני� ועשר מאה מלאות יו� הבעל"ט, תמוז

ויו� תש"נ), � (תר"� אאע"ה של לבריתו נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר

פ' עש"ק תרנ"ג)*.. (בשנת שלו מצוה הבר דחגיגת השביעי

ה'תש"נ". שנת פינחס,

שנה תמוז די"ג זה ד"ה למאמר המש� הוא זה מאמר (**

ה'תש"נ תמוז (י"בֿי"ג זה שלפני בקונטרס שי"ל (תשמ"ב), זו

הציוני� (רוב) כא� נכפלו לא ולכ� ואיל�)), עג ע' לעיל (נדפס

ש�. נסמנו שכבר והמ"מ

מ"ו.1) פ"ג אבות

רע"א.2) ח, ברכות

עו3) ע' (לעיל ואיל� ס"ד תמוז די"ג במאמר בארוכה ראה

ואיל�).

כא.4) כ, יתרו

א.5) לח, מסוטה ש�, יתרו עה"פ פרש"י

להיות6) מוכ� לה' "בית הוא המקדש בית של דענינו

הבחירה). בית הלכות ריש (רמב"� הקרבנות" בו מקריבי�

וג�7) ז). נו, (ישעי' תפילה" "בית נקרא המקדש דבית

ראה � ביהמ"ק ע"י הוא לביהמ"ק שמחו� התפילות עליית

(ודאדה"ז) טושו"ע ה"ג. פ"ה תפילה הל' רמב"� א. ל, ברכות

� ה"ה פ"ד ברכות ובירושלמי ס"אֿב. סצ"ד תפלה הל' או"ח

יקרא תפילה בית ביתי כי הה"ד ומסיי�: מוסי� � הנ"ל בעני�

העמי�. לכל

תרנ"בֿתרנ"ג סה"מ שבריש המאמרי� "מפתח" ראה (*

קג ע' לקמ� שכהֿשכו. ע' ש� לסה"מ הוספות ואיל�. V ס"ע

תש"ס)]. (קה"ת, תרנ"ג ברֿמצוה [קונטרס 4 הערה

 מפתח  כללי

 ב    .....................................................................................................  ת תפילי� נחסדר ה  )א
 ג    ...........................................................................................  ט"ק ח"קלי� מזמורי תה  )ב
  ה    ..................................................................  ב"שמת'ה ,תמוז ו"ט עשרה שיושבי�ה "דמאמר   )ג

    יד    ...............................................................  ב"תשמ'ה ב תמוז"יבלק �שבת פרשת חוקתשיחת   )ד

 כג    ......................................................................  ו"טתש'תמוז ה ג"יפרשת פנחס ' יו� אשיחת   )ה
 הכ    .................................................................................  )ק"בלה( בלקפרשת  לקוטי שיחות  )ו
 לא    ..............................................................  בלקפרשת לשבוע  )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ז
 מא   ..............................................................................  בלקפרשת לשבוע  "יו� יו�ה"לוח   )ח
 דמ    ........................................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ט
 זמ  ......................................................................................................  יאמשנה  ופרק ביאורי� לפרקי אבות   )י
 

 ):קאפח(פ נוסח כתבי יד תימ� מדוייקי� "ע –� "שיעורי רמב       
 חמ     ..............................................................................  בלקפרשת לשבוע  פרקי� ליו�' ג –  )יא
 פג    .............................................................................  בלקפרשת לשבוע  פרק אחד ליו� –  )יב
 צא    ................................................................................  בלקפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )יג

 

 צב  ..........................................................................יד�גפרק י ב�רי הימי�דב, חיפרק  שופטי�נביאי� וכתובי�   )יד
 צד  ..................................................................................  עעד ד�  סדמד� מסכת בבא מציעא ע� ביאורי�   )טו

 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 כוק    ...........................................................................  ר הזק�"אדמו �  שולח� ערו� הלכות שבת  )טז
 כחק  ........................................................................  ר הזק�"אדמו � תפילה שולח� ערו� הלכות  )יז
 כחק  ...............................................................  ר הזק�"ואדמ �  וישלח יהושעה "ד � תורה לקוטי   )יח
 לאק  ..............................................................................  ר האמצעי"אדמו �  נטרסי�קומאמרי�   )יט
 לבק  ............................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו � ותצוספר המ –תי� צו� מדר  )כ

 לבק  .............................................................................  ש"ר מוהר"אדמו �  ב"תרל תורת שמואל  )כא
 לגק    .................................................................................  ב"ר מוהרש"אדמו �  העבודס הקונטר  )כב
 לגק    .....................................................................  צ''ר מוהריי''אדמו � ז"פרת'ההמאמרי� ספר   )כג
 דלק  ...................................................................................  צ''ר מוהריי''אדמו � בורי�ילקוטי ד  )כד
 ולק  ............................................................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו –ספר הזכרונות   )כה
 לטק...............................................................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו –אגרות קודש   )כו

  

 מאק  .............................  "תורה תמימה"פ חומש "ע בלקפרשת לשבוע י ותרגו� אונקלוס "רש, חומש  )כז
 עדק  ......................................................................................  בלקפרשת לשבוע לוח זמני�   )כח
 עהק  ..........................................................................   סדר מצות הדלקת נרות לשבת קודש  )כט
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‰¯˘Ú�ביניה שרויה שכינה בתורה ועוסקי� אדמו"ר1שיושבי� מוריֿוחמי כ"ק ומבאר ,
תמוז י"ב לחגיגת עלֿידו שנית� זה 'דיבורֿהמתחיל' במאמרו הגאולה בעל
אלקות, גילוי ממשי� בתורה ועוסק שיושב אחד שג� דהג� תרפ"ח), (בשנת הראשונה
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דכמו יותר. נעלית המשכה היא דרבי� תורה שעלֿידי ההמשכה מכלֿמקו�, כו', אחד

ז"ל רבותינו אמרו נמשכי�2שבתפילה רבי� תפילת עלֿידי כי נמאסת, אינה רבי� תפילת
מזו ויתירה השתלשלות, מסדר שלמעלה הרחמי� מדות שעלֿידי3י"ג מלמעלה דההמשכה

האתערותאֿ ער� לפי לא (ג� שלה� האתערותאֿדלתתא ער� לפי לא היא רבי� תפילת
מדות י"ג המשכת הוא ברבי� התורה לימוד שעלֿידי בתורה, הוא כמוֿכ� דרבי�), דלתתא
עסק עלֿידי הרחמי� מדות די"ג שההמשכה [דהג� השתלשלות מסדר שלמעלה הרחמי�
מדות י"ג כנגד ה� בה� נדרשת שהתורה המדות די"ג התורה, מעלת מצד הוא התורה
בתורה, ועוסק יושב כשאחד ג� היא הרחמי� מדות די"ג שההמשכה מוב�, דמזה הרחמי�.
תורה לימוד עלֿידי בעיקר היא התורה עסק עלֿידי הרחמי� מדות י"ג המשכת מכלֿמקו�
היא ברבי� התורה עסק עלֿידי שנמשכת הרחמי� מדות די"ג שהדרגא היינו דוקא, ברבי�
לפי שלא היא דרבי� התורה לימוד שעלֿידי שההמשכה מזו, ויתירה יותר], נעלית דרגא

הרבי�. של הלימוד ער�

אחדÈÂ˘ב) אפילו ומני� הנ"ל המשנה במאמר ג� מרומז לתפילה, דתורה שהדמיו� לומר,
גו'4שנאמר המקו� דבכל וברכתי�, אלי� אבוא שמי את אזכיר אשר המקו� בכל

ש� להזכיר רשות נית� שבו אלי�], אבוא ש�, באה שהשכינה [מקו� המקדש בית על קאי
[אז שמי]המפורש את קרבנות5כיר העבודה, לעמוד שיי� המקדש ובית 7ותפילה6,

ככתבו הש� את המקדש בבית מזכירי� היו שבה כהני� ברכת שג� היתה5[ולהוסי�, ,
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כ"ק לכניסת שני� ועשר מאה מלאות יו� הבעל"ט, תמוז

ויו� תש"נ), � (תר"� אאע"ה של לבריתו נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר

פ' עש"ק תרנ"ג)*.. (בשנת שלו מצוה הבר דחגיגת השביעי

ה'תש"נ". שנת פינחס,

שנה תמוז די"ג זה ד"ה למאמר המש� הוא זה מאמר (**

ה'תש"נ תמוז (י"בֿי"ג זה שלפני בקונטרס שי"ל (תשמ"ב), זו

הציוני� (רוב) כא� נכפלו לא ולכ� ואיל�)), עג ע' לעיל (נדפס

ש�. נסמנו שכבר והמ"מ

מ"ו.1) פ"ג אבות

רע"א.2) ח, ברכות

עו3) ע' (לעיל ואיל� ס"ד תמוז די"ג במאמר בארוכה ראה

ואיל�).

כא.4) כ, יתרו

א.5) לח, מסוטה ש�, יתרו עה"פ פרש"י

להיות6) מוכ� לה' "בית הוא המקדש בית של דענינו

הבחירה). בית הלכות ריש (רמב"� הקרבנות" בו מקריבי�

וג�7) ז). נו, (ישעי' תפילה" "בית נקרא המקדש דבית

ראה � ביהמ"ק ע"י הוא לביהמ"ק שמחו� התפילות עליית

(ודאדה"ז) טושו"ע ה"ג. פ"ה תפילה הל' רמב"� א. ל, ברכות

� ה"ה פ"ד ברכות ובירושלמי ס"אֿב. סצ"ד תפלה הל' או"ח

יקרא תפילה בית ביתי כי הה"ד ומסיי�: מוסי� � הנ"ל בעני�

העמי�. לכל

תרנ"בֿתרנ"ג סה"מ שבריש המאמרי� "מפתח" ראה (*

קג ע' לקמ� שכהֿשכו. ע' ש� לסה"מ הוספות ואיל�. V ס"ע

תש"ס)]. (קה"ת, תרנ"ג ברֿמצוה [קונטרס 4 הערה
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שחר של תמיד הקרבת כהני�8אחרי ברכת חכמי� קבעו עכשיו וג� הקרבנות), כל (תחילת
עבודה9בתפלה בברכת � עצמה ובתפלה אשר10, המקו� (בכל זה פסוק מביא ובמשנה .[

ומזה התורה, לימוד שעלֿידי השכינה השראת לעני� וברכתי�) אלי� אבוא שמי את אזכיר
במיוחד. זה ובעני� לזו זו שייכות ותפלה שתורה משמע

,ÛÈÒÂ‰ÏÂשבו המקדש בית על קאי גו' שמי את אזכיר אשר המקו� שבכל שהפירוש
מקרא של פשוטו הוא המפורש, ש� את להזכיר רשות שבכתב),11נית� (תורה

(תורה ז"ל חכמינו דרשת עלֿפי הוא התורה לימוד על קאי שמי את שאזכיר והפירוש
הידוע ועלֿפי פה). יש12שבעל שבכתב, מתורה נמשכי� שבעלֿפה דתורה העניני� שכל

בכל מהפסוק הוא שרויה שכינה בתורה ועוסק שיושב אחד שאפילו שהלימוד דזה לומר,
העבודה, לעמוד ששיי� המקדש בית על קאי שבפשטות גו' שמי את אזכיר אשר המקו�
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בתניא השתלשלות13וכמבואר מסדר שלמעלה אי�ֿסו� אור נמש� תפילה שעלֿידי דהטע�
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a"nyz'd fenz e"h

אור נמש� שעלֿידה 'מיי�ֿנוקבי�') (העלאת האד� עבודת שמעלת בזה, הביאור ונקודת
בביטול היא כשהעבודה (בעיקר) היא השתלשלות, מסדר שלמעלה הביטול19אי�ֿסו� ועני� ,

מה וישיג שיבי� הוא הלימוד שעני� כיו� התורה, בלימוד שהיגיעה התפילה. בעבודת הוא
ואחד פעמי� מאה פרקו דשונה היגיעה ג� בתורה, היגיעה לכ� זו20שלומד, שיגיעה א� ,

עני� אמיתית אינה ורגילותו, טבעו לשנות בכדי אלא התורה הבנת בשביל (רק) לא היא
הוא הביטול ועיקר והשגה. בהבנה הוא ואחד המאה בפע� הלימוד שג� כיו� הביטול,

כעבד הוא המתפלל שהאד� התפילה, רבו21בעבודת העבודה22בפני שג� לומר, ויש .
לו אי� תורה אפילו תורה אלא לי אי� האומר (דכל התורה עסק שבשביל כיו�23בתפילה ,(
הביטול עני� אמיתית אינה והשגה, הבנה הוא שענינה התורה בשביל היא ולכ�24שהתפילה .

ער� לפי שלא המשכה (ומכלֿשכ� השתלשלות מסדר שלמעלה דהמשכה העני� עיקר
בתורה. ג� אחרֿכ� נמש� ועלֿידיֿזה בתפילה, 'מיי�ֿנוקבי�' העלאת עלֿידי הוא ההעלאה)
העבודה � מזה ולמטה התורה, שבשביל דתפילה [העבודה שבתורה העבודה שעלֿידי
בהבנת היגיעה � מזה ולמטה ורגילותו, טבעו לשנות בכדי ואחד פעמי� מאה פרקו דשונה
התפילה. שעלֿידי השתלשלות מסדר שלמעלה להמשכה כלי היא שלומד התורה התורה],

פרקיÂ25‰�‰ד) בשני ג� מרומז בתורה) ג� אחרֿכ� נמש� התפילה (שעלֿידי זה עני�
ההולדת ליו� השייכי� קב26תהלי� בפרק (תשמ"ב), זו בשנה הגאולה בעל של

ההולדת יו� בערב לומר קב27שסיימו דבמזמור ההולדת. ביו� לומר שהתחילו קג ובפרק
הביטול, שבתכלית בתפילה � עצמה ובתפילה גו', לעני תפילה � התפילה בעני� מתחיל

הידועה הבעלֿש�ֿטוב וכתורת שיחו. ישפו� הוי' ולפני יעטו� כי לעני על28תפילה
לא (ג� דבר שו� מבקש שאינו דזה שיחו. ישפו� הוי' שלפני היא העני שתפילת הפסוק,

רוחניי� שלו.29עניני� הביטול גודל מפני הוא הוי', לפני שיחו לשפו� הוא מבוקשו וכל (
לשפו� ורק רוחניי� עניני� לא ג� דבר שו� מבקש ואינו רוצה (שאינו זה דעני� לומר, [ויש
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לגבי21) דתפילה המעלה (בעני� ערה ע' נשא אוה"ת ראה

שלמעלה מה רצו� יהי ממשי� העבד ביטול "ע"י תורה)

דהטע� ש�) באוה"ת (הובא סע"ב לד, ברכות וראה מהחכמה".

לפני "כעבד שהוא לפי הוא רחב"ד של תפלתו שהועילה זה על

המל�".

ג�22) וראה צה. סו"ס תפילה הל' או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע

ס"ב. סק"ד ש� אדה"ז שו"ע א. יו"ד, שבת

ב.23) קט, יבמות

לכאורה24) נמצא צרכיו בקשת היא שתפילה דכיו� והג�

דעבד שצרכיו לומר: יש � אחר עני� בשביל היא תפילה שכל

כשהעבד לכ�, המבקש), דעבד (ובאופ� מרבו שמבקש ע"י באי�

המבקש דעבד בביטול היא שלו (והבקשה מרבו צרכיו מבקש

דעבד. הסדר זהו כי עבדות, שאינה "מציאות" נתערב לא מרבו),

ועצ"ע. התורה. לימוד בשביל היא כשהתפילה משא"כ

ס"ט25) תמוז די"ג במאמר (בקיצור) ג� ראה לקמ� בהבא

פ). ע' (לעיל

(26.59 הערה הנ"ל מאמר ראה

ח"א27) לעיל ראה � ההולדת ליו� הוא שיי� שאעפ"כ אלא

.51 הערה רס ע'
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הוא הוי') לפני חפצתי30שיחו לא ועמ� בשמי� לי דמי האהבה אדמו"ר31עלֿדר� וכלשו� ,
עול�ֿהבא32הזק� דאיי� ניט וויל אי� ג�ֿעד� דאיי� ניט וויל אי� ניסט גאר זע וויל ָ"אי�

איני של�, הג�ֿעד� את רוצה איני כלו�, רוצה (איני אליי�" די� אז ניט מער וויל אי� ַַכו'
הזק� אדמו"ר שאמר דעלֿידי לומר, ויש אות�). רק רוצה אני של�, העול�ֿהבא את רוצה
נית� צדק', ה'צמח עלֿידי נתפרס� שזה לאחרי ובפרט אליי�, די� אז ניט מער וויל ַַאי�

קליאמקע33הכח דער אי� זי� האלט (וואס בעקבותיו שהול� ואחד אחד שבנוגע34לכל ( ַַָ
הזק� אדמו"ר של תורתו לימוד עלֿידי ובפרט זה. מעי� אצלו יהיה עלֿכלֿפני� לפועל

נפלא ביחוד מתייחדי� שעלֿידיֿזה זה), עני� לימוד עלֿידי ע�35(ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
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בגמרא נפשי40כדאיתא ברכי (חמשה שירה אמר עול� ובכל עולמי� בחמשה דר ),41שדוד

שירה אמר ודוד עולמי�) (חמשה סוגי� לחמשה נחלקי� האד� מאורעות שכל לומר, דיש
הנראה הטוב דהיפ� עניני� על ג� להקב"ה שירה דאמירת המאורעות, כל על להקב"ה

המזמור ובהמש� הביטול. ועוצ� גודל מפני הוא גבורי42והנגלה מלאכיו ה' ברכו אומר
לשמוע והדר עושי ברישא דברו, בקול לשמוע דברו עושי לנשמע43כח נעשה הקדמת ,

העניני� דשני שהקשר לומר ויש התורה. לקבלת הכנה דהקדמת44שהיתה הביטול כי הוא,
התורה בלימוד ג� אלא המצוות לקיו� בנוגע רק לא הוא לנשמע שלפני45נעשה דעלֿידי .

יהיה שלו התורה שלימוד מישראל אחד לכל הכח נית� לנשמע, נעשה הקדימו תורה מת�
אמרת� לשוני דתע� באופ� האומר46בביטול, אחר כעונה (בתורה)47, שלו שהדיבור ועד ,

ובבחירתו ברצונו תלוי הביטול48אינו דוגמת הוא בתורה כשעוסק שלו שהביטול ועד ,
נשמת�49דעל פרחה ודיבור דיבור דברו50כל בקול לשמוע דברו) ד(עושי השייכות וזוהי .51

על שירה שאומר היא כשהתפילה ובפרט התפילה, עבודת עלֿידי כי ה', את נפשי לברכי
שלו. התורה בעסק ג� דתפילה הביטול נמש� נפשי), ברכי (חמשה מאורע כל

˘ÈÂ,נפשי ברכי לחמשה דברו בקול לשמוע דברו) ד(עושי השייכות בביאור להוסי�
להיות צרי� שלימודה שבעלֿפה, בתורה הוא התורה דלימוד בביטול החידוש דעיקר

לימוד נחשב אינו הפירוש מבי� [דכשאינו והשגה הוא52בהבנה הלימוד וא�ֿעלֿפיֿכ� [
פרטי דיבור הוא דיבור שכל דהג� נשמת�', פרחה ודיבור דיבור כל 'על ועלֿדר� 53בביטול.

פרחה ודיבור דיבור כל על מכלֿמקו� בתורה), והשגה להבנה שיי� ההתחלקות (דעני�
דחמש בביטול החידוש כי נפשי, ברכי לחמשה דברו בקול דלשמוע השייכות וזוהי נשמת�.
קב), (שבמזמור שיחו ישפו� הוי' דלפני הביטול על קג) (שבמזמור נפשי ברכי פעמי�
הוא מבוקשו כל (כי דבר שו� לו נוגע שאי� הוא שיחו ישפו� הוי' דלפני שהביטול הוא,
על (ג� המאורעות כל על שירה שאומר נפשי ברכי דחמש והביטול המל�), ע� לדבר
בתכלית ה� למציאותו השייכי� העניני� שג� הוא והנגלה) הנראה הטוב דהיפ� עניני�
הלימוד שג� שלו, התורה בעסק ג� אח"כ נמש� בתפילה זה ביטול ועלֿידי הביטול.
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הגאולהÍÈ˘ÓÓÂו) בעל של ותורה),54במאמר דתפילה העניני� שני שמבאר (לאחרי
שכתוב כמו התורה, ובשביל ישראל בשביל היא העול� בראשית55דבריאת

שנקראי� ישראל בשביל הוא העול� דבריאת ראשית, ב' הוא בראשית גו', אלקי� ברא
ראשית שנקראת התורה ובשביל ילמדו56ראשית שישראל היא העול� בבריאת שהכוונה .

ישראל ראשית דב' שהשייכות לומר, ויש דוקא. הזה בעול� למטה שניתנה כמו תורה
האד� וביטול עבודת היא תפילה כי היא, ותורה, תפילה בעני� לפניֿזה למבואר ותורה

ותורה ישראל ראשית לב' שייכי� ותורה דתפילה העניני� שני ולכ� ומה57(ישראל), .
מלמטה העלאה הוא התפילה עני� כי לומר, יש תורה", ילמדו "שישראל במאמר שאומר

מהעול� (יציאה בעול�,58למעלה אלקות גילוי שיומש� היא העול� בבריאת והכוונה ,(
ילמדו "שישראל לישראל בנוגע ג� אומר העול�, שבבריאת הכוונה בעני� כשמדבר ולכ�,
בבריאת שהכוונה לעני� (בהמש� במאמר שמביא מה ג� לבאר יש ועלֿפיֿזה תורה".

ז"ל רבותינו שאמרו מה תורה) ילמדו שישראל היא מעשה43העול� ע� הקב"ה התנה תנאי
קיו� הוא תורתי את ישראל דיקיימו ומבאר, כו', תורתי את ישראל יקיימו א� בראשית
התורה עלֿפי להיות צרי� המצוות קיו� כי הוא, תורתי את ישראל יקיימו [והלשו� המצוות
יהיו העול� עניני שכל המאמר) (בלשו� הוא התורה בשביל נברא שהעול� זה כי דוקא],

התורה מצוות קיו� עלֿידי היא בעול� התורה ופעולת התורה, .59עלֿפי

התורהÂ‰�‰ז) ובשביל ישראל בשביל הוא העול� שבריאת במאמר שמבאר אחרי
במאמר ממשי� התורה, מצוות קיו� עלֿידי הוא העול� החילוק60ושקיו� ביאור

עליו� אור נמש� דרבי� תורה שעלֿידי דרבי�, התורה ללימוד דיחיד התורה לימוד בי�
לפי שלא היא ההמשכה רבי� תפילת שעלֿידי מזה במכלֿשכ� מוב� שזה ומוסי�, יותר,
תורה שעלֿידי שההמשכה שהלימוד דזה משמע, שבמאמר העניני� ומסדר ההעלאה. ער�
הכוונה בעני� לפניֿזה למבואר שיי� דמכלֿשכ�, באופ� הוא התפילה שעלֿידי מההמשכה
הדירה שעשיית היא בתחתוני� דדירה שהכוונה בזה, הביאור לומר ויש העול�. שבבריאת

תה בעול�) אלקות הגילוי העלאה(המשכת היא התפילה שעבודת וכיו� האד�. עלֿידי יה
עלֿידי שבאה אלא למעלה מצד היא התפילה שעלֿידי וההמשכה למעלה, מלמטה

האד�) (עבודת של61התפילה התורה [שלימוד התורה שעלֿידי בהמשכה יתרו� יש לכ� ,
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ג.54) סעי�

א.55) א, בראשית

בראשית.56) ר"פ טוב לקח ה. ג. בראשית (באבער) תנחומא

ד. פל"ו, ויק"ר בראשית. ר"פ ב"ר וראה עה"פ. ורמב"� פרש"י

תפילה57) שבי� דהחילוק רנא, ע' פר"ת מסה"מ להעיר

לתורה. נש"י שבי� כהחילוק הוא לתורה

(בעת58) מגיעי� היו מעשה ואנשי שחסידי� מזה להעיר

תפילה הל' או"ח אדה"ז (שו"ע הגשמיות להתפשטות תפילת�)

ס"ה). פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ס"א. סצ"ח

ת"י59) (תקו"ז ומצוות תורה ה� הוי') (דש� שו"ה להעיר,

למטה (ז"א) הו' המשכת והרי ובכ"מ). ספ"ד. אגה"ת ב). (כה,

(מלכות). תתאה ה' ע"י הוא

בחי' הוא דתפילה לתפילה, תורה בי� חילוק שמ"מ אלא

(תורה) ו' משא"כ "נסתרות". ואיל�), א כט, ראה (לקו"ת י"ה

מצוות). הה', ע"י הוא שהמשכתו (אלא למטה המשכה הוא

עני� שהוא בוני� לבחי' רומז ו"ה "בחי' ד) (ל, ש� לקו"ת וראה

בתחתוני�". דירה

ד.60) סעי�

קמגֿד.61) ע' תרס"ה מסה"מ להעיר

a"nyz'd fenz e"h

הידוע ועלֿפי התפילה. שעלֿידי ההמשכה לגבי בעול�] אלקות גילוי ממשי� 62האד�

לפי שלא ההמשכה דעני� לומר, יש ה'עצמות', לגבי דוקא הוא דאי�ֿערו� העני� שאמיתית
הכוונה נשלמת דוקא זו בהמשכה כי התורה, שעלֿידי בהמשכה בעיקר הוא ההעלאה ער�
דזה במאמר, העניני� סדר לבאר יש ועלֿפיֿזה ה'עצמות'. כוונת בתחתוני�, דדירה
דמכלֿשכ� באופ� הוא התפילה שעלֿידי מההמשכה התורה שעלֿידי שההמשכה שהלימוד
עניני�, שני ישנ� תורה שעלֿידי בהמשכה כי הבריאה, דכוונת הביאור לאחרי (דוקא) בא
מההמשכה למטה היא זו דהמשכה � עצמה התורה מעלת מצד תורה שעלֿידי ההמשכה א'
נמש� שעלֿידה זה מצד תורה שעלֿידי ההמשכה וב' ג), סעי� (כנ"ל התפילה שעלֿידי
מההמשכה למעלה היא זו דהמשכה � האד� (לימוד) עבודת עלֿידי בעול� אלקות גילוי
עלֿידי נשלמת זו [ושכוונה הבריאה בכוונת הביאור לאחרי ולכ�, כנ"ל. התפילה, שעלֿידי
בהמשכה יתרו� שיש דמכלֿשכ�, באופ� הוא מתפילה תורה של שהלימוד מוסי� התורה],

תפילה. שעלֿידי ההמשכה לגבי תורה שעלֿידי

בשונאיÈÂ˘ח) אראה ואני בעוזרי לי הוי' 'דיבורֿהמתחיל' המאמר ע� זה עני� 63לקשר

(תרפ"ז) הראשו� תמוז בי"ב הגאולה בעל להבי�64שאמר דצרי� לי65, הוי' אומרו
שג� היא והבקשה רבי�) לשו� (עוזרי עוזרי� כמה שישנ� הוא הלשו� דמשמעות בעוזרי,
לבדו יתבר� שהוא פשוטה באמונה מאמיני� ישראל כל והרי העוזרי�, בי� יהיה הקב"ה

הלש דמשמעות מוב�, אינו וביותר עניניו. בכל לאד� והמושיע העוזר בעוזריהוא לי הוי' ו�
צרי� ג� אליה�. יצטר� שהקב"ה היא והבקשה רבי� לשו� העוזרי� ה� שהעיקר הוא
שיעשו לבקש ליה הוה דלכאורה בשונאיו), נקמה (שיראה בשונאי אראה ואני אומרו להבי�

אמר עצמו שדוד ובפרט לאוהבי�. ויהפכו [וביותר66תשובה חוטאי�. ולא חטאי� יתמו
ועד נעלי�, הכי מהחושי� הוא הראיה חוש הרי בשונאי, אראה ואני אומרו מוב� אינו

הוא לבוא לעתיד שיהיו גו'67שמהחידושי� בשר כל וראו הוי' כבוד ועלֿדר�ֿזה68ונגלה ,
הוא תורה דמת� המעלות שמעיקרי תורה למת� בנוגע גו'67הוא לדעת הראת ,69אתה

צרי� ג� שונאיו]. בנקמת תהיה שלו שהראיה בשונאי, אראה ואני דוד ביקש וא�ֿעלֿפיֿכ�
בעוזרי. לי להוי' בשונאי אראה דואני השייכות להבי�

˙„Â˜�Â,�האד עבודת עלֿידי המתבררי� הניצוצות על קאי דעוזרי (במאמר), בזה הביאור
דבירור העבודה שעלֿידי היא, בעוזרי לי הוי' והבקשה האד�. של העוזרי� שה�
השתלשלות. מסדר שלמעלה הוי' ש� גילוי לו שיומש� לי, הוי' יהיה (עוזרי) הניצוצות
הניצוצות בירור עלֿידי הוא לי) (הוי' לאד� הוי' דש� הגילוי שהמשכת דעלֿידי לומר, ויש
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ובכ"מ.62) ואיל�. ז ע' תרנ"ב סה"מ

ז.63) קיח, תהלי�

ע'64) תרפ"ז ואיל�. א קעט, ח"א קונטרסי� בסה"מ נדפס

ואיל�. רא

לשמע"צ65) דרושי� בלקו"ת בעוזרי לי הוי' רד"ה ג� ראה

ב). (פח,

א.66) יו"ד, ברכות וראה לה. קד, תהלי�

ובכ"מ.רא67) ואיל�. ב יז, צו לקו"ת א). (מו, פל"ו תניא ה

ה.68) מ, ישעי'

לה.69) ד, ואתחנ�
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הידוע ועלֿפי התפילה. שעלֿידי ההמשכה לגבי בעול�] אלקות גילוי ממשי� 62האד�

לפי שלא ההמשכה דעני� לומר, יש ה'עצמות', לגבי דוקא הוא דאי�ֿערו� העני� שאמיתית
הכוונה נשלמת דוקא זו בהמשכה כי התורה, שעלֿידי בהמשכה בעיקר הוא ההעלאה ער�
דזה במאמר, העניני� סדר לבאר יש ועלֿפיֿזה ה'עצמות'. כוונת בתחתוני�, דדירה
דמכלֿשכ� באופ� הוא התפילה שעלֿידי מההמשכה התורה שעלֿידי שההמשכה שהלימוד
עניני�, שני ישנ� תורה שעלֿידי בהמשכה כי הבריאה, דכוונת הביאור לאחרי (דוקא) בא
מההמשכה למטה היא זו דהמשכה � עצמה התורה מעלת מצד תורה שעלֿידי ההמשכה א'
נמש� שעלֿידה זה מצד תורה שעלֿידי ההמשכה וב' ג), סעי� (כנ"ל התפילה שעלֿידי
מההמשכה למעלה היא זו דהמשכה � האד� (לימוד) עבודת עלֿידי בעול� אלקות גילוי
עלֿידי נשלמת זו [ושכוונה הבריאה בכוונת הביאור לאחרי ולכ�, כנ"ל. התפילה, שעלֿידי
בהמשכה יתרו� שיש דמכלֿשכ�, באופ� הוא מתפילה תורה של שהלימוד מוסי� התורה],

תפילה. שעלֿידי ההמשכה לגבי תורה שעלֿידי

בשונאיÈÂ˘ח) אראה ואני בעוזרי לי הוי' 'דיבורֿהמתחיל' המאמר ע� זה עני� 63לקשר

(תרפ"ז) הראשו� תמוז בי"ב הגאולה בעל להבי�64שאמר דצרי� לי65, הוי' אומרו
שג� היא והבקשה רבי�) לשו� (עוזרי עוזרי� כמה שישנ� הוא הלשו� דמשמעות בעוזרי,
לבדו יתבר� שהוא פשוטה באמונה מאמיני� ישראל כל והרי העוזרי�, בי� יהיה הקב"ה

הלש דמשמעות מוב�, אינו וביותר עניניו. בכל לאד� והמושיע העוזר בעוזריהוא לי הוי' ו�
צרי� ג� אליה�. יצטר� שהקב"ה היא והבקשה רבי� לשו� העוזרי� ה� שהעיקר הוא
שיעשו לבקש ליה הוה דלכאורה בשונאיו), נקמה (שיראה בשונאי אראה ואני אומרו להבי�

אמר עצמו שדוד ובפרט לאוהבי�. ויהפכו [וביותר66תשובה חוטאי�. ולא חטאי� יתמו
ועד נעלי�, הכי מהחושי� הוא הראיה חוש הרי בשונאי, אראה ואני אומרו מוב� אינו

הוא לבוא לעתיד שיהיו גו'67שמהחידושי� בשר כל וראו הוי' כבוד ועלֿדר�ֿזה68ונגלה ,
הוא תורה דמת� המעלות שמעיקרי תורה למת� בנוגע גו'67הוא לדעת הראת ,69אתה

צרי� ג� שונאיו]. בנקמת תהיה שלו שהראיה בשונאי, אראה ואני דוד ביקש וא�ֿעלֿפיֿכ�
בעוזרי. לי להוי' בשונאי אראה דואני השייכות להבי�

˙„Â˜�Â,�האד עבודת עלֿידי המתבררי� הניצוצות על קאי דעוזרי (במאמר), בזה הביאור
דבירור העבודה שעלֿידי היא, בעוזרי לי הוי' והבקשה האד�. של העוזרי� שה�
השתלשלות. מסדר שלמעלה הוי' ש� גילוי לו שיומש� לי, הוי' יהיה (עוזרי) הניצוצות
הניצוצות בירור עלֿידי הוא לי) (הוי' לאד� הוי' דש� הגילוי שהמשכת דעלֿידי לומר, ויש
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ובכ"מ.62) ואיל�. ז ע' תרנ"ב סה"מ

ז.63) קיח, תהלי�

ע'64) תרפ"ז ואיל�. א קעט, ח"א קונטרסי� בסה"מ נדפס

ואיל�. רא

לשמע"צ65) דרושי� בלקו"ת בעוזרי לי הוי' רד"ה ג� ראה

ב). (פח,

א.66) יו"ד, ברכות וראה לה. קד, תהלי�

ובכ"מ.רא67) ואיל�. ב יז, צו לקו"ת א). (מו, פל"ו תניא ה

ה.68) מ, ישעי'

לה.69) ד, ואתחנ�
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אתערותאֿדלעילא בדר� מלמעלה לו שנמש� דהגילוי בפנימיות. הוא הגילוי (בעוזרי),
קיו� לו אי� ולכ� מקי�, בבחינת הוא עצמה, להמשכה70מצד בנוגע הוא ועלֿדר�ֿזה .

דש� הגילוי שהמשכת בעוזרי, לי הוי' אומר ולכ� בתפילה. בקשתו עלֿידי לו שנמשכת
דכיסופא נהמא בדר� לא היא אליו בעבודת71הוי' עבודתו עבור לו מגיע (כאילו) שזה אלא

הגילוי, ע� מתאחד שהוא לי, הוי' נעשה ועלֿידיֿזה הבריאה. כוונת תכלית הבירורי�,
לעול� זז אינו לי שנאמר מקו� דכל לעול�, קיי� דבר הוא הגילוי .72שלכ�

א'ÍÈ˘ÓÓÂט) בכללות. עניני� שני ישנ� הניצוצות דבבירור בשונאי, אראה ואני בכתוב
הניצוצות בירור וב' הצדיקי�, עבודת עלֿידי נוגה' שב'קליפת הניצוצות בירור
אי� עומדי� תשובה שבעלי במקו� ולכ� התשובה. עבודת עלֿידי הטמאות קליפות שבג'

בו לעמוד יכולי� גמורי� הטמאות73צדיקי� קליפות בג' שנפלו הניצוצות שורש כי ,

נוגה בקליפת שנפלו הניצוצות משורש יותר למעלה הוא תשובה בעלי עלֿידי שמתבררי�
הצדיקי� עלֿידי צדיקי�74שמתבררי� כול� (ועמ� הצדיקי� בעבודת הוא ועלֿדר�ֿזה .75,(

שמי� לש� יהיו מעשי� דכל העבודה עלֿידי הרשות דברי בבירור יתרו� בירור76שיש על
לש� אות� כשעושה ג� הרשות, שדברי דכיו� המצוות. קיו� שעלֿידי הגשמיי� דברי�
יותר נשלמת הרשות דברי בירור עלֿידי לכ�, (מעשי�), הרשות דברי נשארי� ה� שמי�

תחתו� בתחתוני�, דדירה ממנו77הכוונה למטה תחתו� שנעשית78שאי� העליה ולכ�, .

היא למטה שבירידתה עלֿידיֿזה היא העליה [שעיקר למטה ירידתה עלֿידי בנשמה
בתחתוני� דדירה הכוונה ואני79משלימה וזהו הרשות. דברי בירור עלֿידי בעיקר היא [

האסורי�, שבדברי� הניצוצות � שבשונאי הניצוצות בירור שעלֿידי בשונאי, אראה
הבעלֿש�ֿטוב כתורת ב"שונאי" נכללי� ה� שג� הרשות, שבדברי הניצוצות ועלֿדר�ֿזה

הפסוק80הידועה אראה81על ואני באלקות, לראיה באי� � שונא� חמור תראה .82כי

מקומותÂ‰�‰יו"ד) בכמה התשובה83מבואר ועני� עצמ�, בה� היא הצדיקי� שעבודת
יש ועלֿפיֿזה העול�. את ומאיר ממנו שחו� בדבר ג� פועל שהאד� הוא
אלא (בשונאי), הרשות דברי בירור על נוס� הוא, בכללות אראה" ד"אני שהעני� לומר,
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ואיל�.70) סע"ב ב, ויקרא לקו"ת ראה

ד.71) ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה

במדבר72) בלקו"ת נת' יט. פ' שמואל מדרש ב. פ"ב, ויק"ר

ובכ"מ. ואיל�. ג ט,

ב.73) לד, מברכות ה"ד, פ"ז תשובה הל' רמב"�

א.74) קצא, להצ"צ סהמ"צ בארוכה ראה

כא.75) ס, ישעי'

או"ח76) טושו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"� מי"ב. פ"ב אבות

סרל"א.

רפל"ו.77) תניא

כח78) (ע' ש� בארוכה וראה ואיל�. כג ע' ח"ב לעיל ראה

העבודה על שמי� לש� מעשי� דכל בעבודה שהיתרו� ואיל�),

צדיקי�. על הבע"ת מעלת ע"ד הוא המצוות דקיו�

ש�.79) ובהערות 242 ע' חט"ו לקו"ש ראה

מוהריי"צ80) אדמו"ר אגרותֿקודש שבט. כח יו�" "היו�

� תשנ"ט [בהוצאת טז סי' הוספות טוב ש� כתר שכה. ע' ח"ג

כא]. סי'

ה.81) כג, משפטי�

לקו"ת82) ג� וראה בסופו. תרפ"ז בעוזרי לי הוי' ד"ה

ב). (צ, ש� לשמע"צ דרושי�

(83.184 ע' ה'תש"ט רכב. ע' תרפ"ג סה"מ
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שאמרו דזה תרפ"ז) תמוז (די"ב במאמר וכדמשמע זולתו. ע� התורה לימוד עלֿידי ג�
ז"ל לטהר84רבותינו הוא ליטהר) (ולא לטהר לשו� דמשמעות לו, מסייעי� לטהר הבא

כשבא בעוזרי) עלֿדר� רבי�, לשו� (מסייעי� המתבררי� דניצוצות והסיוע העזר כי אחרי�,
יותר. נעלה באופ� הוא אחרי� לטהר

‰ÊŒÈÙŒÏÚÂ�שאי דכיו� בתורה, ועוסקי� שיושבי� עשרה במעלת עני� עוד להוסי� יש
שוות (בעני�85דיעותיה� משלו ההסברה לו יש מהעשרה אחד כל הרי ,

יש בשיעור, למשתתפי� שלו ההסברה אומר אחד וכל יחד שלומדי� ועלֿידי שלומדי�),
עוסקי� מישראל שעשרה דעלֿידי בזה, עני� ועוד זולתו. ע� התורה דעסק המעלה ג� בזה

הציבור עני� � חדש עני� בה� נוס� מצוה, בקיו� או בתפילה או בתורה אחד, אור86בעני� ,

כולנה על .87העולה

הסיועÂ‰�‰יא) אחרי�, לטהר שכשבא לו. מסייעי� לטהר הבא הוא ז"ל רבותינו לשו�
שליחותו למלאות עצמ� שמסרו אלה שכל מוב�, ומזה לטהר. כשבא מיד הוא

בשליחות ובפרט בכלל, הגאולה בעל ההתמסרות88של שעלֿידי ברבי�, שיעורי� לייסד
כח ונתינת סיוע נמש� בפועל) העשיה לפני עוד ארבעט, דער אי� זי� (אריינווארפ� ַַַעצמה

השליחות. במילוי יותר עוד להצליח נוספי�

È‰ÈÂאז ובפרט הגאולה, בעל של שליחותו למלאות והנתינה ההתמסרות שעלֿידי ַרצו�,
מהמתעסקי� אחד (לכל לי והוי' באמצע, אוחזי�) (שכבר שוי� בעוזרימ'האלט בזה) ַ

עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה מיד נזכה השלימות, בתכלית השליחות את לסיי�
השלישי יו� � זכאי ביו� כעת שנמצאי� וכיו� צדקנו. טוב89משיח כי בו ויו�90שהוכפל ,

באשלמותא סיהרא קיימא שבו הגאולה בחודש עשר דחודש91החמשה (השלימות
ימהר זכאי' 'יו� של הזכות הרי ממש.92הגאולה), בימינו במהרה הגאולה, את יותר עוד
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א.84) קד, שבת

ב85) א.ראה לח, סנהדרי� א. נח, רכות

כ"א86) יחידי�, עשרה של צירו� לא הוא ציבור דעני�

ראה � בצפע"נ בזה שהארי� וכמו חדשה, מציאות שנעשה

ואיל�. ס"ב פ"ד צפונות מפענח

ובכ"מ.87) רפי"ב. שעהיוה"א ראה

(לעיל88) סי"ב (תשמ"ב) זו שנה תמוז די"ג במאמר ראה

פב). ס"ע

כי89) תמוז, י"ב לגאולת שיי� זה עני� שג� ולהעיר,

השלישי, ביו� הי' (תרפ"ז) הגאולה בשנת תמוז די"ב הקביעות

ל"פדה ד"שלישי" השייכות קמב ע' ח"ב לעיל בארוכה וראה

נפשי". בשלו�

ו.90) פ"ד, מב"ר ז, א, בראשית עה"פ פרש"י

רכה,91) רע"א. קנ, ח"א ש� ג� וראה א. רטו, ח"ב זהר

רע"א. פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב.

א.92) כט, תענית � זכאי ליו� זכות דמגלגלי�
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מוגה בלתי

·È.בלק ופרשת חוקת פרשת � פרשיות ב' בה שקורי� שבת זו הרי בשבת, חל תמוז שי"ב זה על ...נוס� .
הפרשיות ב' חיבור (ג) עצמה, בפני בלק פרשת (ב) עצמה, בפני חוקת פרשת (א) עניני�: ג' בזה ישנ� וא�ֿכ�,

ביחד. חוקתֿבלק
ובהקדי�:

זו בשבת קורי� ישראל באר� לאר�: לחו� ישראל אר� בי� חילוק ישנו זו בשבת שקורי� השבוע בפרשת
זו בשנה חל השבועות חג הדבר: וטע� ביחד. חוקתֿבלק הפרשיות ב' קורי� ובחו�ֿלאר� בלבד, בלק פרשת
(עלֿפי נשא פרשת הנ"ל בשבת קראו וש� חג", "אסרו ישראל באר� היה שלאחריו השבת יו� ולכ�, ששי, ביו�
קראו ולא גלויות, של שני יו�ֿטוב הנ"ל השבת יו� היה בחו�ֿלאר� אבל שבת), בכל שקורי� הפרשיות סדר
בקריאת החילוק נמש� וכ� ליו�ֿטוב. השייכת הקריאה אלא הפרשיות, לסדר בהתא� השבוע פרשת את אז
חוקתֿבלק, הפרשיות ב' את בחו�ֿלאר� מחברי� שבה � זו לשבת עד לחו�ֿלאר� ישראל אר� בי� התורה

בלק. פרשת זו בשבת שקורי� ישראל אר� בני ע� ולהבא מכא� משתווי� ועלֿידיֿזה

היינו, בחיי�", "זרעו עדיי� נמצאי� בה [ואשר והגאולה המאסר פרשת אירעה שבה ההיא במדינה והנה,
על נפש� מוסרי� שה� ועד בחיי�", ד"זרעו באופ� ש� נמצאי� רביעי) (דור זרעו דזרע וזרע זרעו, זרע שזרעו,
זו, במדינה וכ� פטריה")], רחמנא "אונס שבה� לעניני� בנוגע (מלבד האפשרי באופ� ומצוותיה התורה קיו�
ב' זו בשבת קורי� � ישראל ע� דכללות בני� ורוב מני� רוב נמצאי� שש� בחו�ֿלאר�, המקומות בשאר וכ�

ביחד. חוקתֿבלק הפרשיות

בחו�ֿלאר� ג� הנה ישראל, אר� בני ע� ומאוחדי� קשורי� חו�ֿלאר� שבני מאחר הנה � זה ע� וביחד
באר� בלבד בלק פרשת קריאת (בדוגמת עצמה בפני בלק ופרשת עצמה בפני חוקת דפרשת העני� מודגש

ישראל):

שכאשר שני�) מאות לפני ישראל מנהגי בטהרת� נשתמרו (שאצל� תימ� מנהג אודות א') (סעי� לעיל הוזכר
קריאת את ומתחילי� אחד, קרוא עלֿידי הראשונה הפרשה קריאת את מסיימי� אזי מחוברות, פרשיות ב' קורי�
דכל הפרטי העני� ג� ישנו ביחד, פרשיות ב' קורי� כאשר שג� מודגש ובזה נוס�. קרוא ע� השניה הפרשה

עצמה. בפני פרשה

והתחלת הראשונה פרשה (סיו� הפרשיות ב' קריאת את לחבר ישראל קהילות רוב למנהג ג� � לזה ונוס�
"שני� הסדרה את מעביר ואחד אחד כל שכאשר המנהג ידוע הרי � הרביעי הקרוא עלֿידי השניה) הפרשה
(א�ֿעלֿפי בלק דפרשת ההפטרה את וה� חוקת דפרשת ההפטרה את ה� אומרי� לעצמו, תרגו�" ואחד מקרא
העני� מודגש ובזה וכיוצאֿבזה). דציבורא, טירחא מפני בלק), (דפרשת אחת הפטרה רק אומרי� שבציבור

עצמה. בפני פרשה כל של הפרטי

שב' היינו, יחד, הפרשיות ב' חיבור � נוס� עני� ישנו עצמה, בפני פרשה שבכל הפרטי העני� ומלבד
"חוקתֿבלק". שמות: שני לה שיש אחת, לסדרה נעשי� הפרשיות

ז"ל רבותינו במדרשי שמצינו עלֿדר� – אחד) מש� (יותר שמות שני לו שיש בדבר העילוי גודל ומוב�
נקרא רבינו שמשה איתא אחר ובמקו� שמות, בשמונה נקרא צדקנו משיח שמות, בשבעה נקרא רבינו שמשה

אלו. שבמספרי� העילוי גודל ומוב�, וכיוצאֿבזה. שמות, בעשרה

אבות בפרקי ביאור הדורש עני� ישנו � מסויימי� מספרי� של חשיבות� אודות שהוזכר מאחר אגב: [דר�
חמישי: פרק � זו בשבת שלומדי� בפרק

וכ� וכיוצאֿבזה, נסי�", "עשרה מאמרות", "עשרה � עשרה במספר שה� עניני� כמה מובאי� זה בפרק
במספר שה� עניני� אלו.מובאי� שבמספרי� החשיבות גודל ע� קשור שהדבר ומוב�, ארבעה. ובמספר שבעה,

ביותר, חשוב מספר שזהו � שמונה במספר שה� עניני� זה בפרק הובאו לא מדוע להבי�: צרי� ועלֿפיֿזה
מקומו]. כא� ואי� שמונה. דמספר החשיבות גודל אודות המדבר של� פרק ישנו תורה" "מעשה שבמדרש ועד
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‚Èמחיבור המורכבת אחת, (סדרה אחד עני� של שמות ה� ("חוקתֿבלק") אלו שמות ששני מאחר והנה, .
לזה. זה שייכי� שה� מוב�, � פרשיות) ב'

כמה אחד לאד� יש שכאשר תורה, עלֿפי שטרות לכתיבת בנוגע � בפועל בהלכה מתבטא שהדבר וכפי
ש� בי� אחת דאות וריוח הפסק להיות צרי� (אמנ� אחת בשיטה השמות כל את לכתוב צריכי� אזי שמות,

אחד). אד� של שמות שכול� מאחר אחת, בשיטה כתובי� להיות צריכי� השמות כל אבל למשנהו, אחד

מזה: זה הפכיי� ה� אלא נפרדי�, דברי� ה� ו"בלק" "חוקת" השמות שב' בלבד זו לא ולכאורה,

"חוקה � ודעת מטע� שלמעלה דבר אודות מדובר כאשר ג� הקב"ה, של רצונו קיו� על מורה "חוקת"
העול� ואומות שהשט� "לפי פרשתנו) ריש רש"י בפירוש (הובא ז"ל חכמינו ובלשו� גזרתי". גזירה חקקתי
ל� אי� מלפני, היא גזירה חוקה, בה כתב לפיכ� בה, יש טע� ומה הזאת המצוה מה לומר ישראל את מוני�

אחריה". להרהר רשות

בדבר אפילו הקב"ה לרצו� מנגד שהוא היינו, לגמרי, הפכי באופ� הוא "בלק" של ענינו � זאת ולעומת
הפשוט. בשכל המוב�

לפי אינו זה ודבר וגו'", האר� עי� את כסה הנה ממצרי� יצא ע� "הנה לבלע� להודיע שלח בלק דהנה,
שכלי: עני� שזהו למרות � זה וכל כלל. רוחו

מצרי� דגלות העני� וכללות במצרי�, אינו ישראל בני של שמקומ� הפשוט בשכל מוב� � ממצרי�" יצא "ע�
יוצאי� זה זמ� כשנסתיי� ומיד תיכ� ולכ�, מסויי�, זמ� במש� אות�" וענו "ועבדו� הקב"ה גזירת מפני רק ִהיה

עי�". כהר� המקו� עיכב� לא הק� שהגיע "כיו� ז"ל: חכמינו ובלשו� ממצרי�. ישראל בני

זאת ישראל", "בשביל היא צבא�, וכל והאר� השמי� כולו, העול� מציאות � האר�" עי� את כסה "הנה
ואפס מאי� העול� מציאות את הקב"ה מהווה ורגע רגע שבכל הבעלֿש�ֿטובאומרת, (כתורת המוחלט

ש"כסה מה נחשב במה האר�", עי� את ש"ויכס בזה הפלא מהו וא�ֿכ�, ישראל". "בשביל � זה וכל הידועה),
ישראל"?! "בשביל היא כולו העול� מציאות והתהוות שבריאת העני� לעומת האר�" עי� את

בשכל, המוב� עני� הוא האר�" עי� את ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� העני� שכללות א�ֿעלֿפי וא�ֿכ�,
כדי וזהב" כס� ביתו "מלוא לבלע� לתת שמוכ� ועד זה, לעני� בניגוד היא "בלק" של מציאותו א�ֿעלֿפיֿכ�,

ישראל! בני ע� להלח� לו שיסייע

שכלי בדבר אפילו הקב"ה של לרצונו מנגד ש"בלק" מאחר ל"חוקת", מוחלט בניגוד הוא ש"בלק" � ונמצא
אפילו הקב"ה של רצונו קיו� ד"חוקת", מהעני� לגמרי היפ� � האר�") עי� את ויכס ממצרי� היוצא ("הע�
ב' לחבר אפשר כיצד השאלה: נשאלת וא�ֿכ�, גזרתי". גזירה חקקתי "חוקה ודעת, מטע� שלמעלה בדבר

ביחד?! אלו עניני�

„Èנאמר הרי � "בלק" בש� נקראת בתורה שלימה שפרשה בכלל יתכ� כיצד תחלה לבאר צרי� � זה ולהבי� .
בפירוש (כמובא ירקב" רשעי� "וש� � זאת ולעומת נח), פרשת ריש רש"י בפירוש (כמובא לברכה" צדיק "זכר
ירקב", רשעי� ד"ש� בגדר שמו נכלל רשע, היה שבלק מאחר וא�ֿכ�, יג)), יג, (ל� סדו� לאנשי בנוגע רש"י

שמו?! על הנקראת בתורה פרשה שישנה יתכ� וכיצד
לקרוא אלא אחרת ברירה אי� לכ� הסדרה, בתחילת מופיע "בלק" שהש� שהיות לומר שאי� בפשטות ומוב�

אחר. באופ� הפרשה התחלת את לסדר יכול היה הקב"ה כי � "בלק" בש� זו לפרשה

� לראש לכל כי: � זה בש� נקראת בתורה שפרשה יתכ� כיצד להקשות אי� "קרח", לפרשת בנוגע בשלמא
בפירוש המבואר עלֿפי ובפרט קאי�", עיקריה על לאוירא חוטרא ד"זרוק הכלל וידוע יהודי, היה קרח הרי
משמרות וכ"ד . . ממנו יוצאה גדולה שלשלת ש"ראה לפי היתה וטעותו היה", "פיקח שקרח ז) טז, (קרח, רש"י

המקדש! בבית עבודה ע� הקשור עני� שזהו כו'", בניו לבני עומדות

מהכהני�, למעלה יהיו שהלוי� רצה שקרח � העניני� בפנימיות קרח של מעלתו גודל הידוע עלֿפי ובפרט
(הלוי�) ה� יהיו יתעלה שהעול� ש"לעתיד נ') (פרק בתניא כמבואר לבוא, דלעתיד ההנהגה אופ� בדוגמת
(וזהו לעתיד" כהני� יהיו עכשיו של שהלוי� הלוי�, והכהני� הפסוק על ז"ל האר"י שכתב וכמו הכהני�,
החסדי�, על הגבורות מעלת ע� קשור זה שעני� לוי�), שה� בזה תתבטא הכהני� שמעלת � הלוי�" "והכהני�

לבוא!"כמע לעתיד בפועל תתגש� קרח של ששאיפתו אומרת, זאת � ש�) (תניא הכס�" על הזהב לת
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‚Èמחיבור המורכבת אחת, (סדרה אחד עני� של שמות ה� ("חוקתֿבלק") אלו שמות ששני מאחר והנה, .
לזה. זה שייכי� שה� מוב�, � פרשיות) ב'

כמה אחד לאד� יש שכאשר תורה, עלֿפי שטרות לכתיבת בנוגע � בפועל בהלכה מתבטא שהדבר וכפי
ש� בי� אחת דאות וריוח הפסק להיות צרי� (אמנ� אחת בשיטה השמות כל את לכתוב צריכי� אזי שמות,

אחד). אד� של שמות שכול� מאחר אחת, בשיטה כתובי� להיות צריכי� השמות כל אבל למשנהו, אחד

מזה: זה הפכיי� ה� אלא נפרדי�, דברי� ה� ו"בלק" "חוקת" השמות שב' בלבד זו לא ולכאורה,

"חוקה � ודעת מטע� שלמעלה דבר אודות מדובר כאשר ג� הקב"ה, של רצונו קיו� על מורה "חוקת"
העול� ואומות שהשט� "לפי פרשתנו) ריש רש"י בפירוש (הובא ז"ל חכמינו ובלשו� גזרתי". גזירה חקקתי
ל� אי� מלפני, היא גזירה חוקה, בה כתב לפיכ� בה, יש טע� ומה הזאת המצוה מה לומר ישראל את מוני�

אחריה". להרהר רשות

בדבר אפילו הקב"ה לרצו� מנגד שהוא היינו, לגמרי, הפכי באופ� הוא "בלק" של ענינו � זאת ולעומת
הפשוט. בשכל המוב�

לפי אינו זה ודבר וגו'", האר� עי� את כסה הנה ממצרי� יצא ע� "הנה לבלע� להודיע שלח בלק דהנה,
שכלי: עני� שזהו למרות � זה וכל כלל. רוחו

מצרי� דגלות העני� וכללות במצרי�, אינו ישראל בני של שמקומ� הפשוט בשכל מוב� � ממצרי�" יצא "ע�
יוצאי� זה זמ� כשנסתיי� ומיד תיכ� ולכ�, מסויי�, זמ� במש� אות�" וענו "ועבדו� הקב"ה גזירת מפני רק ִהיה

עי�". כהר� המקו� עיכב� לא הק� שהגיע "כיו� ז"ל: חכמינו ובלשו� ממצרי�. ישראל בני

זאת ישראל", "בשביל היא צבא�, וכל והאר� השמי� כולו, העול� מציאות � האר�" עי� את כסה "הנה
ואפס מאי� העול� מציאות את הקב"ה מהווה ורגע רגע שבכל הבעלֿש�ֿטובאומרת, (כתורת המוחלט

ש"כסה מה נחשב במה האר�", עי� את ש"ויכס בזה הפלא מהו וא�ֿכ�, ישראל". "בשביל � זה וכל הידועה),
ישראל"?! "בשביל היא כולו העול� מציאות והתהוות שבריאת העני� לעומת האר�" עי� את

בשכל, המוב� עני� הוא האר�" עי� את ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� העני� שכללות א�ֿעלֿפי וא�ֿכ�,
כדי וזהב" כס� ביתו "מלוא לבלע� לתת שמוכ� ועד זה, לעני� בניגוד היא "בלק" של מציאותו א�ֿעלֿפיֿכ�,

ישראל! בני ע� להלח� לו שיסייע

שכלי בדבר אפילו הקב"ה של לרצונו מנגד ש"בלק" מאחר ל"חוקת", מוחלט בניגוד הוא ש"בלק" � ונמצא
אפילו הקב"ה של רצונו קיו� ד"חוקת", מהעני� לגמרי היפ� � האר�") עי� את ויכס ממצרי� היוצא ("הע�
ב' לחבר אפשר כיצד השאלה: נשאלת וא�ֿכ�, גזרתי". גזירה חקקתי "חוקה ודעת, מטע� שלמעלה בדבר

ביחד?! אלו עניני�

„Èנאמר הרי � "בלק" בש� נקראת בתורה שלימה שפרשה בכלל יתכ� כיצד תחלה לבאר צרי� � זה ולהבי� .
בפירוש (כמובא ירקב" רשעי� "וש� � זאת ולעומת נח), פרשת ריש רש"י בפירוש (כמובא לברכה" צדיק "זכר
ירקב", רשעי� ד"ש� בגדר שמו נכלל רשע, היה שבלק מאחר וא�ֿכ�, יג)), יג, (ל� סדו� לאנשי בנוגע רש"י

שמו?! על הנקראת בתורה פרשה שישנה יתכ� וכיצד
לקרוא אלא אחרת ברירה אי� לכ� הסדרה, בתחילת מופיע "בלק" שהש� שהיות לומר שאי� בפשטות ומוב�

אחר. באופ� הפרשה התחלת את לסדר יכול היה הקב"ה כי � "בלק" בש� זו לפרשה

� לראש לכל כי: � זה בש� נקראת בתורה שפרשה יתכ� כיצד להקשות אי� "קרח", לפרשת בנוגע בשלמא
בפירוש המבואר עלֿפי ובפרט קאי�", עיקריה על לאוירא חוטרא ד"זרוק הכלל וידוע יהודי, היה קרח הרי
משמרות וכ"ד . . ממנו יוצאה גדולה שלשלת ש"ראה לפי היתה וטעותו היה", "פיקח שקרח ז) טז, (קרח, רש"י

המקדש! בבית עבודה ע� הקשור עני� שזהו כו'", בניו לבני עומדות

מהכהני�, למעלה יהיו שהלוי� רצה שקרח � העניני� בפנימיות קרח של מעלתו גודל הידוע עלֿפי ובפרט
(הלוי�) ה� יהיו יתעלה שהעול� ש"לעתיד נ') (פרק בתניא כמבואר לבוא, דלעתיד ההנהגה אופ� בדוגמת
(וזהו לעתיד" כהני� יהיו עכשיו של שהלוי� הלוי�, והכהני� הפסוק על ז"ל האר"י שכתב וכמו הכהני�,
החסדי�, על הגבורות מעלת ע� קשור זה שעני� לוי�), שה� בזה תתבטא הכהני� שמעלת � הלוי�" "והכהני�

לבוא!"כמע לעתיד בפועל תתגש� קרח של ששאיפתו אומרת, זאת � ש�) (תניא הכס�" על הזהב לת
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נצחו� העני�: לעיקר ביחס וכו' ושרופי� בלועי� של לעונש מקו� תפיסת אי� � כ'קרח' יהודי שאצל ומוב�,
לבוא! לעתיד � החסדי� על הגבורות דמעלת שיטתו

מורי� "קרח" שבש� האותיות שג' ואיל�) י"ח סעי� תמוז ג' (שיחת לעיל שנתבאר מה על הבט מבלי ולכ�,
חי"ת באות ביותר, למטה השמאלי קו יורד קו"� באות [כי: הזה עול� נברא שבו ה"א אות בציור שינוי על
להרוס הוא "קרח" של שענינו היינו, השמאלי], קו לגמרי חסר רי"ש ובאות הקוי�, ב' ע� השמאלי קו מחובר
בנוגע אבל הזה, לעול� בנוגע רק הוא זה כל הרי � הזה העול� מציאות נבראה שעלֿידה ה"א דאות העני� את

ענינו. לאמיתית בהתא� "קרח" של מעלתו תתגלה לבוא, לעתיד הבא, לעול�

בדרגא שה� לפי שזהו � הבא לעול� חלק לה� שאי� ועדתו קרח אודות ז"ל רבותינו במאמר הפירוש וכידוע
עבור�! לשכר נחשב אינו הבא שעול� כ� כדי עד עליונה

הרי העניני� ופנימיות אמיתית מצד כי � "קרח" בש� בתורה פרשה ישנה מדוע בפשטות מוב� ועלֿפיֿזה
ביותר. גדולה "קרח" של מעלתו

ש� � זה בש� נקראת בתורה שפרשה יתכ� כיצד להבי�: צרי� � "בלק" פרשת אודות מדובר כאשר אבל
"בולקה מלשו� הוא בלק שהש� ואיל�) תתק ע' (פרשתנו התורה' ב'אור המבואר עלֿפי ובפרט רשע, גוי של

והתיקו�?! הבני� היפ� העול�, דישוב העני� היפ� על מורה שזה ומבולקה",

ÂË:בזה והביאור .
היינו, רעה", ליו� רשע ד"ג� העני� שיהיה כדי זה הרי � בעול� "רע" של מציאות דהתהוות העני� כללות
והגילוי, האור עני� על מורה ש"יו�" כידוע כ"ז), פרק (תניא למעלה" ואור יו� שלו הרע ויעשה מרשעו "שישוב
ואור", "יו� של לעני� הרע את שמהפכי� רעה", ליו� רשע "וג� וזהו יו�". לאור אלקי� "ויקרא שכתוב כמו

יאיר". כיו� ד"לילה העני� עלֿדר�

דאתכפיא העבודה עלֿידי בתחתוני�, דירה יתבר� לו לעשות � העול� דבריאת הכוונה כללות וזוהי
שזהו עלמי�", בכולהו דקב"ה יקרא "אסתלק שעלֿידיֿזה לנהורא, חשוכא שאתהפכא ועד גילויסטראֿאחרא,

ה'שי"ת). לגני באתי ('דיבורֿהמתחיל' ההילולא בהמש� וברמז) בקיצור או (בארוכה, כמבואר ביותר, נעלה אור

לנהורא. חשוכא אתהפכא לקדושה, זאת להפו� � היא בזה הכוונה שתכלית "בלק", של ענינו כללות ג� וזהו
שהיה עני� שאותו היינו, בהיתר", לו הציעה באיסור לו שהציעה מצעות "אות� ז"ל: חכמינו לשו� ועלֿדר�

נעלית. הכי מצוה ע� הקשור לעני� ועד להיתר, מתהפ� הוא הרי הירידה, תכלית איסור, של באופ� קוד�

ÊËהבעלֿש�ֿטוב תורת על נוס� ובהקדי�: � "בלק" בש� הנקראת בתורה פרשה שיש מה יוב� עלֿפיֿזה .

הוראה בזה ויש חסֿושלו�), במקרה (ולא פרטית בהשגחה זה הרי שומע או רואה שיהודי דבר כל אשר
ושומע שרואה מה שכל הדברי� "כלל רי"ג): סימ� ('לקוטיֿאמרי� המגיד תורת ג� ידועה � לקונו בעבודתו
אפילו הנה רצוי, בלתי דבר רואה כאשר ג� ולכ�, אותו", להתעורר באי� ה� הכל לאד� שיקרה המקריות וכל
עליו זאת), לו להראות התכוו� לא ופלוני זאת, לראות התכוו� לא הוא (כי בלבד במקרה שזהו לו נדמה א�
בדק�ת אלו עניני� ישנ� אצלו שג� היינו, פרצופו", כנגדו שרואה במראה, שרואה מי "כמשל שזהו ַלדעת

ולהעלות�". לתקנ� "כדי "במראה", זאת לו מראי� ולכ� עלֿכלֿפני�,
ולכ� שלו. החסרונות את ולהרגיש לראות יכול שאינו מוב�, עצמו, אצל קרוב שאד� מאחר אומרת: זאת
חסֿושלו�, במקרה זה שאי� מבי� הוא הרי הזולת, אצל זאת רואה וכאשר אחר, אד� אצל זה חסרו� לו מראי�
הדבר ראיית כי עלֿכלֿפני�), (בדק�ת זה חסרו� יש אצלו שג� שידע כדי פרטית, בהשגחה זאת לו הראו ַאלא
צער, לו לגרו� הדבר כוונת שאי� ומוב�, פרצופו". כנגדו שרואה במראה, שרואה מי "כמשל היא הזולת אצל

ולהעלות�". לתקנ� "כדי � היא הכוונה אלא

כלל שייכות לו שאי� א�ֿעלֿפי דהנה, "בלק". � גוי ע� הקשור עני� לו מראי� כאשר ג� שיי� זה ועני�
(וגוי'שקייט) גוי ע� שייכות לו שאי� להקב"ה שמודה היינו, גוי", עשני "שלא יו� בכל שמבר� וכפי גוי, ע�
כדי כו'", במראה שרואה מי "כמשל זה הרי פרטית, בהשגחה היא זה דבר שראיית מאחר א�ֿעלֿפיֿכ�, –

זאת. לתק� וצרי� בדק�ת, זה עני� אצלו שיש ַשידע

אצלו שג� ליהודי להראות כדי זה הרי � "בלק" בש� הנקראת בתורה פרשה שיש שמה מוב� ועלֿפיֿזה
בדר� שזהו לחשוב ויכול בעול�, זה עני� שרואה באופ� זה שאי� [ובפרט "בלק" של עני� �ישנו כו' מקרה
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עניני� אצלו שיש שידע היינו, "בלק"], בש� הנקראת בתורה פרשה שיש בתורה, זה עני� לו מראי� אלא
לקדושה. להפכ� שצרי� בלתיֿרצויי�

של שמציאות� היינו, בתחתוני�, דירה יתבר� לו לעשות � למטה הנשמה דירידת הכוונה תכלית וזוהי
יתבר�. לו דירה להיות תתהפ� ה"תחתוני�"

ÊÈשל לעני� מנגד אינו העניני�) (בפנימיות 'בלק' של שהעני� בלבד זו שלא מוב�, לעיל האמור עלֿפי .

עבודת על קאי 'חוקת' כי 'חוקת', של מהעני� יותר נעלה הוא 'בלק' של העני� מזו: יתירה אלא 'חוקת',
'לעומתֿזה' עניני הפיכת על המורה 'בלק' ואילו כסדר�", "תמידי� מסודר, באופ� היא שעבודת� הצדיקי�,
כו'". עומדי� שבעליֿתשובה "במקו� כי הצדיקי�, מעבודת שלמעלה בעליֿתשובה, עבודת על קאי לקדושה,

האר�": עי� את ויכס ממצרי� היוצא הע� "הנה בפסוק מרומז 'בלק' של בעני� שהעילוי לומר ויש

� ותכליתה כפשוטו), 'בלק' של בעני� הירידה (בדוגמת ירידה של עני� הוא מצרי� דגלות העני� כללות
שהיה ממה יותר נעלית לדרגא ולהגיע והגבלות, ומדידות וגבולי� המיצרי� מכל לצאת היינו, ממצרי�, לצאת

למצרי�. הירידה קוד�

עי� את "ויכס � הוא ממצרי�") היוצא ("הע� ממצרי� היציאה עלֿידי ישראל בני אצל שנפעל והעילוי
מכסי�". לי� ד"כמי� באופ� בעול� אלקות גילוי שיהיה לבוא דלעתיד העילוי עלֿדר� האר�",

בזה: והביאור

העל� מהווה העול� מציאות הרי נברא", מילואו על ד"עול� באופ� היתה העול� בריאת שכללות למרות
דור בימי שהיה וההסתר ההעל� לגודל ועד והסתר. העל� מלשו� "עול�", בש� נקרא שלכ� אלקות, על והסתר

כו'. אנוש ודור המבול

רבותינו במדרשי כמבואר העול�, ואפילת חשכת את להאיר התחיל שהוא אבינו, אברה� בא זה ולאחרי
ופירס� שגילה עלֿידיֿזה – כו' להאיר התחיל אברה� וכשבא באפילה, מתנהג העול� היה אברה� שקוד� ז"ל

זו". לבירה הבית בעל "יש כולו, העול� מנהיג הוא שהקב"ה

העול�, ומנהיג הבית' ה'בעל הוא שהקב"ה ופירס� גילה אבינו שאברה� לאחרי ג� א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל
עצ בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� מו.נשאר

הבתרי�", בי� ד"ברית העני� היה אבינו אברה� אצל (שהרי מצרי� דגלות הירידה כללות קוד� היה זה וכל
היוצא ("הע� עליה לצור� שהיא מצרי� דגלות הירידה לאחרי אבל מצרי�); גלות אודות הגזירה רק היתה שאז
הגדר שמתבטל היינו, מכסי�", לי� ד"כמי� העני� עלֿדר� האר�", עי� את ד"ויכס העילוי נפעל � ממצרי�")
עלֿדר� דאתכסיא", ד"עלמא העני� כללות שזהו אלקות, בגילוי מכוסה מציאותו כל כי העול�, מציאות של
של המציאות היא מציאות� כל אלא בלבד זו ולא מכסי�"), לי� ("כמי� הי� במי מכוסי� שה� שבי� ברואי�
מאחר חוצ�, ואינו טהור שבי� שכל גמליאל ב� שמעו� רב� לשיטת בנוגע תער"ב' ב'המש� כמבואר הי�, מי

הי�. מי היא שמציאותו

נפעל ממצרי�") היוצא ("הע� ממצרי� היציאה שלאחרי � מצרי� דגלות הירידה עלֿידי שנפעל העילוי וזהו
של בזמנו שהיה (כפי זו" לבירה הבית בעל ש"יש שיודעי� בלבד זו לא היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני�
הוא שהעול� כלל רואי� ולא אלקי, בגילוי מכוסה העול� מציאות כללות אלא למצרי�), הירידה קוד� אברה�,

הי�. מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל כי לעצמו, מציאות

ÁÈ"בלק" בפרשת זה עני� נאמר מדוע מוב�, האר�", עי� את ד"ויכס העילוי גודל לעיל המבואר עלֿפי .

האר�" עי� את ד"ויכס לעילוי להגיע כדי כי � בעליֿתשובה) עבודת על מורה ש"בלק" זה על (נוס� דוקא
בזה: והביאור ד"בלק". העבודה להקדמת זקוקי�

הביטול זה הרי האד� ובעבודת המציאות. והעדר ביטול היינו, ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק"
לגמרי. המציאות ביטול עוד", ד"אי�

שהרי � מלבדו" עוד ד"אי� לביטול לבוא היא הכוונה אלא הכוונה, תכלית אינו עוד" ד"אי� הביטול אבל
"אי� הביטול: בעני� אופני� ב' וה� נפרדי�, בפסוקי� כתובי� מלבדו") עוד ו"אי� עוד", ("אי� אלו עניני� ב'
שו� שאי� פירושו מלבדו" עוד ו"אי� לגמרי, המציאות והעדר ביטול כלל, מציאות שו� שאי� פירושו עוד"
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עניני� אצלו שיש שידע היינו, "בלק"], בש� הנקראת בתורה פרשה שיש בתורה, זה עני� לו מראי� אלא
לקדושה. להפכ� שצרי� בלתיֿרצויי�

של שמציאות� היינו, בתחתוני�, דירה יתבר� לו לעשות � למטה הנשמה דירידת הכוונה תכלית וזוהי
יתבר�. לו דירה להיות תתהפ� ה"תחתוני�"

ÊÈשל לעני� מנגד אינו העניני�) (בפנימיות 'בלק' של שהעני� בלבד זו שלא מוב�, לעיל האמור עלֿפי .

עבודת על קאי 'חוקת' כי 'חוקת', של מהעני� יותר נעלה הוא 'בלק' של העני� מזו: יתירה אלא 'חוקת',
'לעומתֿזה' עניני הפיכת על המורה 'בלק' ואילו כסדר�", "תמידי� מסודר, באופ� היא שעבודת� הצדיקי�,
כו'". עומדי� שבעליֿתשובה "במקו� כי הצדיקי�, מעבודת שלמעלה בעליֿתשובה, עבודת על קאי לקדושה,

האר�": עי� את ויכס ממצרי� היוצא הע� "הנה בפסוק מרומז 'בלק' של בעני� שהעילוי לומר ויש

� ותכליתה כפשוטו), 'בלק' של בעני� הירידה (בדוגמת ירידה של עני� הוא מצרי� דגלות העני� כללות
שהיה ממה יותר נעלית לדרגא ולהגיע והגבלות, ומדידות וגבולי� המיצרי� מכל לצאת היינו, ממצרי�, לצאת

למצרי�. הירידה קוד�

עי� את "ויכס � הוא ממצרי�") היוצא ("הע� ממצרי� היציאה עלֿידי ישראל בני אצל שנפעל והעילוי
מכסי�". לי� ד"כמי� באופ� בעול� אלקות גילוי שיהיה לבוא דלעתיד העילוי עלֿדר� האר�",

בזה: והביאור

העל� מהווה העול� מציאות הרי נברא", מילואו על ד"עול� באופ� היתה העול� בריאת שכללות למרות
דור בימי שהיה וההסתר ההעל� לגודל ועד והסתר. העל� מלשו� "עול�", בש� נקרא שלכ� אלקות, על והסתר

כו'. אנוש ודור המבול

רבותינו במדרשי כמבואר העול�, ואפילת חשכת את להאיר התחיל שהוא אבינו, אברה� בא זה ולאחרי
ופירס� שגילה עלֿידיֿזה – כו' להאיר התחיל אברה� וכשבא באפילה, מתנהג העול� היה אברה� שקוד� ז"ל

זו". לבירה הבית בעל "יש כולו, העול� מנהיג הוא שהקב"ה

העול�, ומנהיג הבית' ה'בעל הוא שהקב"ה ופירס� גילה אבינו שאברה� לאחרי ג� א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל
עצ בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� מו.נשאר

הבתרי�", בי� ד"ברית העני� היה אבינו אברה� אצל (שהרי מצרי� דגלות הירידה כללות קוד� היה זה וכל
היוצא ("הע� עליה לצור� שהיא מצרי� דגלות הירידה לאחרי אבל מצרי�); גלות אודות הגזירה רק היתה שאז
הגדר שמתבטל היינו, מכסי�", לי� ד"כמי� העני� עלֿדר� האר�", עי� את ד"ויכס העילוי נפעל � ממצרי�")
עלֿדר� דאתכסיא", ד"עלמא העני� כללות שזהו אלקות, בגילוי מכוסה מציאותו כל כי העול�, מציאות של
של המציאות היא מציאות� כל אלא בלבד זו ולא מכסי�"), לי� ("כמי� הי� במי מכוסי� שה� שבי� ברואי�
מאחר חוצ�, ואינו טהור שבי� שכל גמליאל ב� שמעו� רב� לשיטת בנוגע תער"ב' ב'המש� כמבואר הי�, מי

הי�. מי היא שמציאותו

נפעל ממצרי�") היוצא ("הע� ממצרי� היציאה שלאחרי � מצרי� דגלות הירידה עלֿידי שנפעל העילוי וזהו
של בזמנו שהיה (כפי זו" לבירה הבית בעל ש"יש שיודעי� בלבד זו לא היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני�
הוא שהעול� כלל רואי� ולא אלקי, בגילוי מכוסה העול� מציאות כללות אלא למצרי�), הירידה קוד� אברה�,

הי�. מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל כי לעצמו, מציאות

ÁÈ"בלק" בפרשת זה עני� נאמר מדוע מוב�, האר�", עי� את ד"ויכס העילוי גודל לעיל המבואר עלֿפי .

האר�" עי� את ד"ויכס לעילוי להגיע כדי כי � בעליֿתשובה) עבודת על מורה ש"בלק" זה על (נוס� דוקא
בזה: והביאור ד"בלק". העבודה להקדמת זקוקי�

הביטול זה הרי האד� ובעבודת המציאות. והעדר ביטול היינו, ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק"
לגמרי. המציאות ביטול עוד", ד"אי�

שהרי � מלבדו" עוד ד"אי� לביטול לבוא היא הכוונה אלא הכוונה, תכלית אינו עוד" ד"אי� הביטול אבל
"אי� הביטול: בעני� אופני� ב' וה� נפרדי�, בפסוקי� כתובי� מלבדו") עוד ו"אי� עוד", ("אי� אלו עניני� ב'
שו� שאי� פירושו מלבדו" עוד ו"אי� לגמרי, המציאות והעדר ביטול כלל, מציאות שו� שאי� פירושו עוד"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



a"nyz'dיח ,fenz a"i ,wlaÎzweg zyxt zay zgiy

אלקות. היא מציאותו כל אלא העול� מציאות שישנו היינו, מציאות, יש עמו ביחד אבל "מלבדו", מציאות
עוד". ד"אי� הביטול הקדמת להיות צרי� מלבדו", עוד ד"אי� לביטול לבוא וכדי

ופחד, אימתה עליה� תפול ב'דיבורֿהמתחיל' – ובאריכות מקומות, בכמה בחסידות מבואר הדבר: וטע�
אי� להיות צרי� ליש יש שבי� האמצעי, אדמו"ר כ"ק למבוארשל המקור הוא הנ"ל שמאמר [וכידוע באמצע

הנברא]. דיש והאי� האמיתי, דיש האי� ב"אי�", דרגות ב' שישנ� בחסידות

כו' וע� צמח של ה"יש" שיהיה כדי היינו, הגרעי�, רקבו� עלֿידי הצמיחה עני� מכללות המשל ש� וכמובא
הגשמי� למי בנוגע הוא וכ� הגרעי�. ורקבו� ביטול שזהו באמצע, "אי�" להיות מוכרח הגרעי�, של מה"יש"
אצל מצינו ועלֿדר�ֿזה במעיינות. מחדש נובעי� ה� הרי כו' בעפר שמחלחלי� עלֿידיֿזה ביטול� לאחרי שרק
דלימוד לעילוי להגיע ויוכל בבלי תלמוד שישכח כדי תעניות מאה) (או ארבעי� להתענות צרי� שהיה זירא רבי

ליש. יש שבי� ה"אי�" שזהו ירושלמי, תלמוד

האמיתי יש יהיה עצמה) בפני ל'יש' הנראית העול� (מציאות הנברא שהיש כדי לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
שזהו באמצע, 'אי�' להיות צרי� � מלבדו") עוד ד"אי� הביטול שזהו אלקות, היא שמציאותו ההרגש (עלֿידי

לגמרי. המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול

הקדמת לאחרי רק באה זו שעבודה בי"ת'י�, בב' לפני�", נאמ� לבבו את ד"ומצאת העבודה כללות [ובדוגמת
בקרבי"]. חלל ד"לבי העבודה

ד"בלק": העבודה הקדמת לאחרי רק נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי מוב� ועלֿפיֿזה

אלא לעצמו, מציאות אינו שהעול� היינו, לגמרי, מכוסה העול� שמציאות � פירושו האר�" עי� את "ויכס
ד"אי� הביטול בדוגמת וזהו (כנ"ל). הי� מי היא מציאות� שכל שבי� ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו כל

אלקות. � היא המציאות אבל מציאות, יש עמו שביחד היינו, מלבדו", עוד

הקדמת להיות צרי� � מלבדו" עוד ד"אי� הביטול שזהו האר�", עי� את ד"ויכס לעילוי לבוא כדי ולכ�,
ביטול ומבולקה", . . "בולקה מלשו� ד"בלק", העני� שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול עוד", ד"אי� הביטול
היש נעשה שעלֿידו ה"אי�" שזהו וועלט"), דער פו� או� זי� פו� "תל" א מאכט ("ער לגמרי המציאות והעדר

מכסי�"). לי� ("כמי� האר�" עי� את "ויכס מלבדו", עוד "אי� � האמיתי ליש הנברא

ËÈשעלֿידיֿזה "בלק", "חוקת" הפרשיות בסדר מרומז העבודה סדר שכללות מוב�, לעיל, האמור עלֿפי .

ויכס ממצרי� היוצא ד"הע� לעילוי האר�":באי� עי� את
עניני להפיכת (ועד העול� מציאות את שמהפכי� באופ� זה שאי� הצדיקי�, עבודת על קאי "חוקת"
שגילה לאחרי שג� אבינו, אברה� של עבודתו אופ� אודות לעיל האמור עלֿדר� אלא לאלקות, 'לעומתֿזה')

עצמה. בפני העול� מציאות של הגדר עדיי� נשאר זו, לבירה הבית בעל שיש ופירס�

את להפו� כדי ביותר, מטה למטה ירידה של באופ� היא שעבודת� בעליֿתשובה, עבודת על קאי "בלק"
את לברר כדי מצרי�, בגלות הירידה כללות ועלֿדר� יתבר�. לו דירה מה� ולעשות "תחתוני�" הכי העניני�
מורה שזה ומבולקה", . . "בולקה מלשו� הוא "בלק" שהש� מה וזהו לקדושה. ולהפכ� תחתוני� הכי העניני�

לקדושה. זאת להפו� כדי הירידה, תכלית כו', והתיקו� הבני� היפ� על

עוד", ד"אי� הביטול שזהו לגמרי, המציאות והעדר ביטול על ד"בלק" העני� מרמז � יותר נעלית [ובדרגא
בארוכה]. כנ"ל

התחתוני� העניני� את להפו� כדי ביותר מטה למטה הירידה שזוהי מצרי�, דגלות הירידה כללות ועלֿידי
היוצא ד"הע� העני� כללות שזהו הירידה, קוד� שהיה ממה יותר נעלה באופ� העילוי, לתכלית מגיעי� � לקדושה
העניני� (ואפילו העול� מציאות שכללות היינו, האר�", עי� את ד"ויכס העני� נפעל שעלֿידיֿזה ממצרי�",
ברואי� עלֿדר� אלקות, היא מציאותו אלא עצמו, בפני למציאות נראה אינו לקדושה) שנהפכו � ד'לעומתֿזה'
מלבדו". עוד ד"אי� הביטול ועלֿדר� הי�. מי � היא מציאות� שכל מכסי�"), לי� ("כמי� במי� המכוסי� שבי�

להפו� כדי ביותר מטה למטה (הירידה גופא בעליֿתשובה בעבודת ג� מרומז ד'חוקת' שהעני� לומר [ויש
הבתרי�", בי� ב"ברית שהיתה מהגזירה כתוצאה היה מצרי� גלות דירידת העני� כללות כי � לקדושה) זאת

"חוקה"]. � ענינה "גזירה" והרי
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Î'ד'בלק העבודה עלֿידי דוקא כי � ד'חוקת') מהעני� יותר נעלה (באופ� ד'בלק' העילוי גודל מוב� עלֿפיֿזה .
לבוא. לעתיד שיהיה מכסי�" לי� ד"כמי� העני� עלֿדר� שזהו האר�", עי� את ד"ויכס העילוי לתכלית באי�
היינו, החזקה", "יד ספרו את הרמב"� מסיי� אלו שבמילי� עד � מכסי�" לי� ד"כמי� העילוי גודל ומוב�
"כי � העילוי לתכלית באי� המשיח, בביאת שיהיו העילויי� כולל כולה, התורה הלכות כל לימוד שלאחרי

מכסי�". לי� כמי� ה' את דעה האר� מלאה

המדברי פסוקי� ישנ� "בלק" בפרשת דוקא (הלכותולכ�, ברמב"� בארוכה כמבואר � המשיח מל� אודות �
שהוא הראשו� במשיח המשיחי�, בשני נבא בלק) בפרשת (שהיא בלע� ש"בפרשת א') הלכה י"א פרק מלכי�
אודות המדברי� הפסוקי� את לפרט וממשי� כו'", ישראל את שמושיע מבניו שעומד האחרו� ובמשיח . . דוד

החזקה"). "יד בספרו כלל רגיל בלתי דבר (שזהו המשיח המל� אודות המדברי� והפסוקי� המל�, דוד

רש"י מזו: ויתירה המשיח, המל� אודות מדברי� אלו שפסוקי� מקרא של בפשוטו רש"י מבאר ועלֿדר�ֿזה
מפרש�. אינו שהרמב"� לפסוקי� בנוגע (ג�) המשיח מל� על זאת מפרש

ממצרי�" היוצא ("הע� מצרי� דגלות הירידה עלֿידי נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי כש� והנה,
האר�" עי� את ד"ויכס (שהעני� לבוא דלעתיד מכסי�" לי� ד"כמי� שהעילוי מוב� כ� כמו � הגלות) זמ� לאחרי

הגלות. בירידת נמצאי� כאשר ועבודתנו מעשינו כללות עלֿידי נפעל זה) מעי� הוא

אל"�, האות את ממשיכי� אזי � בעול� אלקות לגלות הגלות בזמ� ועבודתנו מעשינו שעלֿידי אומרת, זאת
תיבת באמצע אל"� אות מוסיפי� וכאשר הגלות, עני� בכללות עול�", של ד"אלופו ה'ראשיֿתיבות' שזהו
כאשר (ועלֿדר�ֿזה "גאולה" תיבת מזה נעשה � גלות") פו� מיט� "אי� באמצעה, אלא בתחילתה, (לא "גולה"

"גאולת"). תיבת מזה נעשה "גלות", בתיבת אל"� אות מוסיפי�

‡Î:ביחד "חוקתֿבלק" קורי� שבה בשבת שחל תמוז די"ב העילוי גודל מוב� לעיל, האמור כל עלֿפי .

(שזוהי תענוג מתו� להיות צריכה הגאולה בעל של שליחותו דמילוי העבודה שכללות לעיל האמור על נוס�
"חוקתֿבלק": השבוע מפרשת הנלמדת נוספת הוראה ישנה � השבת) ביו� תמוז י"ב מקביעות הנלמדת ההוראה

מסירה מתו� להיות צריכה הגאולה) בעל (כהוראת והמעיינות היהדות דהפצת העבודה כללות � "חוקת"
"חוקה". של באופ� ודעת, מטע� שלמעלה באופ� ונתינה,

ביטול כדי תו� להיות צרי� הגאולה דבעל השליחות שמילוי היינו, ומבולקה", . . "בולקה מלשו� � "בלק"
ניט דערעסט ער "תל", א זי� פו� מאכט ער "אז היינו, לגמרי, המציאות והעדר ביטול לגמרי, עצמותו והנחת

'מחר (הוא וכו'" ניט דערשלאפט הפרטיי�או� עניניו נחשבי� במה כי וכו'), יוש� אינו אוכל, אינו עצמו, את יב'
הגאולה! בעל של שליחותו דמילוי העני� גודל לגבי

שאפילו ובאופ� השבת), דיו� העבודה (בדוגמת תענוג מתו� נעשית האמור באופ� העבודה שכללות וכמוב�,
בארוכה. כנ"ל זו, בעבודה מתענג הגשמי גופו

ובאופ� והמעיינות, היהדות דהפצת הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסי� � העיקר הוא והמעשה
לקדושה. גופא זה עני� מהפ� הוא הרי המעכב, דבר ישנו כאשר ואדרבה: ועיכוב, מניעה משו� להתפעל שלא

·Îשזוהי רק לא היינו, ממש, אלו לימי� ביותר השייכת בלק, פרשת של העני� מכללות נוספת הוראה ישנה .
זוהי אלא ושלשו�, אתמול של לעבודה נוגעת שהיתה הוראה או וכו', ומחרתיי� מחר ה' לעבודת השייכת הוראה
מקו�: ובכל זמ� בכל נצחית", היא "התורה שהרי הקודש), באר� למצב (בנוגע ממש אלו לימי� השייכת הוראה
מכל לבטלו צריכי� מנגד, של מציאות ישנו וכאשר ישראל. לבני מנגד של מציאות הוא כפשוטו "בלק"
(ראה בתכליתה הפעולה את לסיי� מוכרחי� שאז המנגד, וביטול בשבירת שמתחילי� לאחרי ובפרט וכל.

תמוז). וז' תמוז, ג' סיו�, כ"ב שיחות: � בארוכה

על צרי� "אי� א) יט, (שבת הגמרא מדברי מוב� � בה) שהתחילו (לאחרי הפעולה את לסיי� ההכרח וגודל
אפילו רדתה עד אומר שמאי היה וכ� מפסיקי�, אי� התחילו וא� לשבת, קוד� ימי� מג' פחות נכרי� של עיירות
רדתה", "עד הפעולה את לסיי� בהכרח אזי המנגד, וביטול בשבירת התחילו שכבר לאחרי אומרת: זאת בשבת",
ופחותה, ירודה מציאות מה� שעושי� הפירוש ג� כולל כ), כ, שופטי� (רש"י ל�" כפופה שתהא רידוי, "לשו�
לפניֿזה. ימי� כמה היתה בזה שההתחלה מאחר בשבת", "אפילו להיעשות צרי� זה ועני� כלל. תוק� כל ללא
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Î'ד'בלק העבודה עלֿידי דוקא כי � ד'חוקת') מהעני� יותר נעלה (באופ� ד'בלק' העילוי גודל מוב� עלֿפיֿזה .
לבוא. לעתיד שיהיה מכסי�" לי� ד"כמי� העני� עלֿדר� שזהו האר�", עי� את ד"ויכס העילוי לתכלית באי�
היינו, החזקה", "יד ספרו את הרמב"� מסיי� אלו שבמילי� עד � מכסי�" לי� ד"כמי� העילוי גודל ומוב�
"כי � העילוי לתכלית באי� המשיח, בביאת שיהיו העילויי� כולל כולה, התורה הלכות כל לימוד שלאחרי

מכסי�". לי� כמי� ה' את דעה האר� מלאה

המדברי פסוקי� ישנ� "בלק" בפרשת דוקא (הלכותולכ�, ברמב"� בארוכה כמבואר � המשיח מל� אודות �
שהוא הראשו� במשיח המשיחי�, בשני נבא בלק) בפרשת (שהיא בלע� ש"בפרשת א') הלכה י"א פרק מלכי�
אודות המדברי� הפסוקי� את לפרט וממשי� כו'", ישראל את שמושיע מבניו שעומד האחרו� ובמשיח . . דוד

החזקה"). "יד בספרו כלל רגיל בלתי דבר (שזהו המשיח המל� אודות המדברי� והפסוקי� המל�, דוד

רש"י מזו: ויתירה המשיח, המל� אודות מדברי� אלו שפסוקי� מקרא של בפשוטו רש"י מבאר ועלֿדר�ֿזה
מפרש�. אינו שהרמב"� לפסוקי� בנוגע (ג�) המשיח מל� על זאת מפרש

ממצרי�" היוצא ("הע� מצרי� דגלות הירידה עלֿידי נפעל האר�" עי� את ד"ויכס שהעילוי כש� והנה,
האר�" עי� את ד"ויכס (שהעני� לבוא דלעתיד מכסי�" לי� ד"כמי� שהעילוי מוב� כ� כמו � הגלות) זמ� לאחרי

הגלות. בירידת נמצאי� כאשר ועבודתנו מעשינו כללות עלֿידי נפעל זה) מעי� הוא

אל"�, האות את ממשיכי� אזי � בעול� אלקות לגלות הגלות בזמ� ועבודתנו מעשינו שעלֿידי אומרת, זאת
תיבת באמצע אל"� אות מוסיפי� וכאשר הגלות, עני� בכללות עול�", של ד"אלופו ה'ראשיֿתיבות' שזהו
כאשר (ועלֿדר�ֿזה "גאולה" תיבת מזה נעשה � גלות") פו� מיט� "אי� באמצעה, אלא בתחילתה, (לא "גולה"

"גאולת"). תיבת מזה נעשה "גלות", בתיבת אל"� אות מוסיפי�

‡Î:ביחד "חוקתֿבלק" קורי� שבה בשבת שחל תמוז די"ב העילוי גודל מוב� לעיל, האמור כל עלֿפי .

(שזוהי תענוג מתו� להיות צריכה הגאולה בעל של שליחותו דמילוי העבודה שכללות לעיל האמור על נוס�
"חוקתֿבלק": השבוע מפרשת הנלמדת נוספת הוראה ישנה � השבת) ביו� תמוז י"ב מקביעות הנלמדת ההוראה

מסירה מתו� להיות צריכה הגאולה) בעל (כהוראת והמעיינות היהדות דהפצת העבודה כללות � "חוקת"
"חוקה". של באופ� ודעת, מטע� שלמעלה באופ� ונתינה,

ביטול כדי תו� להיות צרי� הגאולה דבעל השליחות שמילוי היינו, ומבולקה", . . "בולקה מלשו� � "בלק"
ניט דערעסט ער "תל", א זי� פו� מאכט ער "אז היינו, לגמרי, המציאות והעדר ביטול לגמרי, עצמותו והנחת

'מחר (הוא וכו'" ניט דערשלאפט הפרטיי�או� עניניו נחשבי� במה כי וכו'), יוש� אינו אוכל, אינו עצמו, את יב'
הגאולה! בעל של שליחותו דמילוי העני� גודל לגבי

שאפילו ובאופ� השבת), דיו� העבודה (בדוגמת תענוג מתו� נעשית האמור באופ� העבודה שכללות וכמוב�,
בארוכה. כנ"ל זו, בעבודה מתענג הגשמי גופו

ובאופ� והמעיינות, היהדות דהפצת הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסי� � העיקר הוא והמעשה
לקדושה. גופא זה עני� מהפ� הוא הרי המעכב, דבר ישנו כאשר ואדרבה: ועיכוב, מניעה משו� להתפעל שלא

·Îשזוהי רק לא היינו, ממש, אלו לימי� ביותר השייכת בלק, פרשת של העני� מכללות נוספת הוראה ישנה .
זוהי אלא ושלשו�, אתמול של לעבודה נוגעת שהיתה הוראה או וכו', ומחרתיי� מחר ה' לעבודת השייכת הוראה
מקו�: ובכל זמ� בכל נצחית", היא "התורה שהרי הקודש), באר� למצב (בנוגע ממש אלו לימי� השייכת הוראה
מכל לבטלו צריכי� מנגד, של מציאות ישנו וכאשר ישראל. לבני מנגד של מציאות הוא כפשוטו "בלק"
(ראה בתכליתה הפעולה את לסיי� מוכרחי� שאז המנגד, וביטול בשבירת שמתחילי� לאחרי ובפרט וכל.

תמוז). וז' תמוז, ג' סיו�, כ"ב שיחות: � בארוכה

על צרי� "אי� א) יט, (שבת הגמרא מדברי מוב� � בה) שהתחילו (לאחרי הפעולה את לסיי� ההכרח וגודל
אפילו רדתה עד אומר שמאי היה וכ� מפסיקי�, אי� התחילו וא� לשבת, קוד� ימי� מג' פחות נכרי� של עיירות
רדתה", "עד הפעולה את לסיי� בהכרח אזי המנגד, וביטול בשבירת התחילו שכבר לאחרי אומרת: זאת בשבת",
ופחותה, ירודה מציאות מה� שעושי� הפירוש ג� כולל כ), כ, שופטי� (רש"י ל�" כפופה שתהא רידוי, "לשו�
לפניֿזה. ימי� כמה היתה בזה שההתחלה מאחר בשבת", "אפילו להיעשות צרי� זה ועני� כלל. תוק� כל ללא
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בקדושת פוגעת אינה זו שפעולה בלבד זו שלא מוב�, בשבת", אפילו רדתה "עד מיוחד ציווי שישנו ומאחר
מחייבת גופא השבת שקדושת פעמי� כמה וכמדובר זו, פעולה מחייבת השבת קדושת אדרבה: אלא השבת,

שבת. חילול של פעולה היא עצמה שמצד בפעולה כרו� הדבר כאשר ג� נפש פיקוח של בעני� לעסוק

‚Îשהיה אופ� באותו נפעל זה הרי � השבת ביו� רדתה" ד"עד הפעולה סיו� אודות שמדובר מאחר והנה, .
השבת ביו� היה יריחו כיבוש כי ישראל, אר� של מנעולה יריחו, :כיבוש

ואיל�) (ש� בתנ"� ומסופר א). ו, (יהושע בא" ואי� יוצא אי� . . ומסוגרת "סוגרת חומה, מוקפת היתה יריחו
שופרות שבעה ישאו כהני� ושבעה הברית ארו� את "שאו לכהני� צוה שיהושע עלֿידיֿזה היה יריחו שכיבוש
כמשפט העיר את ויסובו . היה). (שבת השביעי ביו� "ויהי בשופרות", ותקוע הלו� . . העיר את וסובו עברו גו'

תחתיה". החומה ותפול . . בשופרות ויתקעו . . פעמי� שבע הזה

נמצאת שהעיר העובדה עצ� כי העיר, לתו� להיכנס כלל צור� שאי� � לעניננו בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
שנמצאי� אלו כל על ופחד" "אימתה פועל זה הרי בא", ואי� יוצא אי� . . ומסוגרת ד"סוגרת ומצב במעמד

לפני�". ינוסו דרכי� ש"בשבעה ועד בעיר,

„Î,הקב"ה של זרוע�" "בגדול אלא חסֿושלו�, ידי" ועוצ� "כחי זה שאי� שיודעי� עלֿידיֿזה נפעל זה וכל .
כאב�"! ידמו זרוע� בגדול ופחד אימתה עליה� "תפול � ואז

� "ברית" של באופ� הקב"ה ע� הקשר על מורה שהוא הברית", "ארו� ע� שהולכי� העני� כללות ג� וזהו
ישראל לבני נמסרות אלו שהוראות כפי משה, תורת � התורה הוראות עלֿפי ומתנהגי� ודעת, מטע� למעלה

משה. משרת יהושע עלֿידי

שאינו דבר ואומרי� טעות עושי� שכאשר מוב�, � התורה הוראות עלֿפי מתנהגי� כאשר המוסגר: [מאמר
מציאות שאינו ומצב במעמד נמצא שהוא מאחר הטעות, על להודות שלא סיבה כל אי� התורה, להוראת מתאי�

התורה. הוראות את למלא � היא מציאותו וכל כלל, לעצמו

בפועל, למעשה בנוגע הלכות בפסקי עסק לא שמעול� בעצמו שמכריז יהודי אודות מדובר כאשר ובפרט
מדוע א�ֿכ�, – שלו) במכתבי� כבר שנתפרס� (כפי ב"ישיבות" שלומדי� אלו מסכתות בלימוד הוא עסקו וכל
רבות, שני� במש� הלכות בפסקי שעוסק הוראה, מורה רב אצל זאת תשאל � זה בעני� הלכה לפסוק אתה רוצה

בפועל!]. למעשה בנוגע להתנהג צריכי� כיצד ל� יאמר והוא בישראל, הוראה מורי רבני� ושימש

הקב"ה, של זרוע�" "בגדול אלא חסֿושלו�, ידי" ועוצ� ד"כחי באופ� זה שאי� לדעת צריכי� � וכאמור
נזכיר", אלקינו ה' ו"בש� נדגול", אלקינו "בש� � הקב"ה של בכוחו הולכי� ישראל שבני שעודהיינו, היינו,

נזכיר". אלקינו ה' "בש� להיות צרי� נדגול", אלקינו ד"בש� הדגל הנפת קוד�

זאת"! עשתה ה' ש"יד במוחש שראו היינו ממש, גלויי� נסי� ראו הצבא שאנשי לאחרי ובפרט

ולממשלה "ממשלה", לה� שיש היות ידי": ועוצ� "כחי שזהו מכריזי� שעדיי� שמאלניי�" "ציוני� ישנ�
גלויי� נסי� רואי� כאשר ובפרט כזה, דבר לומר חסֿושלו� – הצבא! של ידו ועוצ� כוחו זה הרי � "צבא" יש
ויכולתו בכוחו ורק א� שזהו מודי� (הימניי�) עצמ� ה"ציוני�" אפילו הטבע! דרכי מצד הסברה שו� לה� שאי�
לא � חסֿושלו�! ידי" ועוצ� "כחי שזהו אומרי� שבה� ה"מקולקלי�" ורק הצבאות", אלקי "ה' הקב"ה, של

ידי"!! ועוצ� "כחי שזהו לגמרי מהטבע שלמעלה גלויי� נסי� על לומר לעולמי� כזאת היתה

וכל ישראל, בני נגד ובלע� בלק של והדיבורי� העצות אודות מדובר שש� בלק, לפרשת הקשר ג� וזהו
אֿל"! עמנו כי יקו� ולא דבר דברו ותופר עצה ד"עוצו באופ� היה זה

ריבוי בעול� לחיות אפשר זאת לולי כי � כו' מנגד של מציאות שישנו לאחרי רק שיי� זה שעני� ומוב�,
ו"דברו עצה" ד"עוצו העני� וישנו מנגד, של מציאות ישנו כאשר ודוקא אֿל", ש"עמנו במוחש לראות ולא שני�
רואי� אזי יקו�", ולא דבר דברו ותופר עצה ד"עוצו באופ� נס עושה הקב"ה כאשר הנה ישראל, בני נגד דבר"

אֿל". ש"עמנו ובמוחש בגלוי

‰Î,"ופחד אימתה עליה� "תפול אזי � זרוע�" "בגדול הקב"ה, של בכוחו שילכו שעלֿידיֿזה ויהיֿרצו� .
ועלֿדר� נשק". ב"כלי שאוחזי� העני� עצ� מספיק יהיה אלא ממש, בפועל מלחמה של לעני� כלל יצטרכו ולא

תחתיה". החומה "ותפול � השבת ביו� יריחו דכיבוש הפעולה אופ�
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הפעולה עלֿידי ובמיוחד הקב"ה, של רצונו עלֿפי ומצוותיה התורה עניני בכל ההוספה עלֿידי נפעל זה וכל
ממ�". ויראו עלי� נקרא ה' ש� כי האר� עמי כל "וראו נאמר שעלֿזה – צה"ל חיילי בי� תפילי�" ד"מבצע

כל עמ� ד"ימלט העני� נפעל שעלֿידיֿזה – הכלליי� תורה בספרי צה"ל חיילי לרישו� בנוגע ועלֿדר�ֿזה
בספר". כתוב הנמצא

ÂÎ�המבצעי עלֿידי – לראש ולכל והיהדות, התורה דהפצת הפעולות בכל להוסי� � העיקר הוא והמעשה .
הכלליי�:

הקב"ה "כפה התורה דקבלת העני� לכללות הקדמה שבתור ועד בתורה", גדול "כלל שזהו � ישראל אהבת
ע� הקשורה ישראל, לבני הקב"ה אהבת � רבה אהבה דגילוי העני� כללות שזהו כגיגית", ההר את עליה�

ישראל". "אהבת

כמבואר תורה, דמת� העני� כללות ע� קשור זה עני� שג� ובפרט הזולת, וחינו� עצמו חינו� � חינו� מבצע
הספר. בבית כתינוק ישראל בני היו תורה מת� שבשעת ז"ל רבותינו במדרשי

יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה, המבצעי�: לשאר באי� � הנ"ל כלליי� מבצעי� ומב'
המשפחה. וטהרת ושתיה, האכילה כשרות קודש, שבת נרות וחכמיה,

טהרת על יקפידו ישראל שנשי והשתדלות מקוואות, בניית � המשפחה לטהרת בנוגע הפעולות ועלֿידי
מטהר "מי היעוד לקיו� ממש בקרוב זוכי� � וכבשוה" האר� את ד"מלאו העני� נפעל שעלֿידיֿזה המשפחה,

ה'". ישראל מקוה ואומר וטהרת�, טהורי� מי� עליכ� וזרקתי שנאמר שבשמי�, אביכ� אתכ�,

מצרי�", מאר� צאת� "כימי � רמה" ביד יוצאי� ישראל ד"בני באופ� מהגלות לצאת זוכי� ממש ובקרוב
החסד מדת על קאי ש"בגדול" בזה הפירוש כידוע זרוע�", "בגדול � הגדולה" ו"יד החזקה" "יד גילוי על נוס�

הגבורה. מדת על קאי ו"זרוע�" ("גדולה"),

כשהוא גדול הוא "אימתי ז"ל חכמינו וכפירוש אלקינו", בעיר מאד ומהולל ה' ד"גדול העני� לגילוי וזוכי�
נמשכת מעלה" של ש"ירושלי� ובאופ� רב", מל� "קרית אלקינו", "עיר הקודש, עיר בירושלי� � אלקינו" בעיר
למטה. ומתגלה ויורד למעלה, ומוכ� בנוי שהוא השלישי המקדש בית ע� ביחד מטה", של ב"ירושלי� ומתגלה

שהולכי� (כפי "פינחס" לפרשת באי� "חוקתֿבלק" מפרשת שהרי � ממש בימינו במהרה נפעל זה וכל
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה � הגאולה מבשר אליהו", זה "פינחס מנחה), בתפלת לקרוא

ממש. בימינו במהרה טפחי�, מעשרה למטה � "הושענות") (פיוט בעצמו" דוד הוא שמו, צמח "איש

***

·Ï.'כו שיושבי� עשרה 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנג� צוה .

***

Òבחומש � נפש לכל השוי� השיעורי� ללימוד בנוגע הגאולה בעל תקנת אודות להזכיר המקו� ...כא� .
ותניא: תהלי�

השבת דיו� חומש שבשיעור � ולהעיר זה. ליו� השיי� השבוע מפרשת חלק יו� בכל ללמוד � "חומש"
לומד לאר�, בחו� וה� ישראל באר� ה� הסדרה), סיו� ועד המשיח.(משביעי המל� אודות הפסוקי� את י�

החודש. לימי שנחלק כפי זה, דיו� תהלי� השיעור את יו� בכל לומר � "תהלי�"

השנה, ימי כל למש� הגאולה בעל עלֿידי שנחלק כפי � זה דיו� תניא השיעור את יו� בכל ללמוד � "תניא"
לטובה. עלינו הבא כסלו לי"ט עד כסלו מי"ט החל

‡Ò.שנותיו למספר המתאי� תהלי� פרק יו� בכל לומר הבעלֿש�ֿטוב תקנת ידועה � לזה נוס� .
מאביו ששמע מאמר אודות הגאולה בעל ברשימת כמסופר � ההסתלקות לאחרי ג� שיי� זה שעני� וכידוע

ההסתלקות. לאחרי � שלו השני� למספר בהתא� שבתהלי�, שמוני� פרק על

הק"ג. שנת ומתחילה הגאולה, דבעל הק"ב שנת מסתיימת זו דשנה תמוז בי"ב והנה,
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הפעולה עלֿידי ובמיוחד הקב"ה, של רצונו עלֿפי ומצוותיה התורה עניני בכל ההוספה עלֿידי נפעל זה וכל
ממ�". ויראו עלי� נקרא ה' ש� כי האר� עמי כל "וראו נאמר שעלֿזה – צה"ל חיילי בי� תפילי�" ד"מבצע

כל עמ� ד"ימלט העני� נפעל שעלֿידיֿזה – הכלליי� תורה בספרי צה"ל חיילי לרישו� בנוגע ועלֿדר�ֿזה
בספר". כתוב הנמצא

ÂÎ�המבצעי עלֿידי – לראש ולכל והיהדות, התורה דהפצת הפעולות בכל להוסי� � העיקר הוא והמעשה .
הכלליי�:

הקב"ה "כפה התורה דקבלת העני� לכללות הקדמה שבתור ועד בתורה", גדול "כלל שזהו � ישראל אהבת
ע� הקשורה ישראל, לבני הקב"ה אהבת � רבה אהבה דגילוי העני� כללות שזהו כגיגית", ההר את עליה�

ישראל". "אהבת

כמבואר תורה, דמת� העני� כללות ע� קשור זה עני� שג� ובפרט הזולת, וחינו� עצמו חינו� � חינו� מבצע
הספר. בבית כתינוק ישראל בני היו תורה מת� שבשעת ז"ל רבותינו במדרשי

יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה, המבצעי�: לשאר באי� � הנ"ל כלליי� מבצעי� ומב'
המשפחה. וטהרת ושתיה, האכילה כשרות קודש, שבת נרות וחכמיה,

טהרת על יקפידו ישראל שנשי והשתדלות מקוואות, בניית � המשפחה לטהרת בנוגע הפעולות ועלֿידי
מטהר "מי היעוד לקיו� ממש בקרוב זוכי� � וכבשוה" האר� את ד"מלאו העני� נפעל שעלֿידיֿזה המשפחה,

ה'". ישראל מקוה ואומר וטהרת�, טהורי� מי� עליכ� וזרקתי שנאמר שבשמי�, אביכ� אתכ�,

מצרי�", מאר� צאת� "כימי � רמה" ביד יוצאי� ישראל ד"בני באופ� מהגלות לצאת זוכי� ממש ובקרוב
החסד מדת על קאי ש"בגדול" בזה הפירוש כידוע זרוע�", "בגדול � הגדולה" ו"יד החזקה" "יד גילוי על נוס�

הגבורה. מדת על קאי ו"זרוע�" ("גדולה"),

כשהוא גדול הוא "אימתי ז"ל חכמינו וכפירוש אלקינו", בעיר מאד ומהולל ה' ד"גדול העני� לגילוי וזוכי�
נמשכת מעלה" של ש"ירושלי� ובאופ� רב", מל� "קרית אלקינו", "עיר הקודש, עיר בירושלי� � אלקינו" בעיר
למטה. ומתגלה ויורד למעלה, ומוכ� בנוי שהוא השלישי המקדש בית ע� ביחד מטה", של ב"ירושלי� ומתגלה

שהולכי� (כפי "פינחס" לפרשת באי� "חוקתֿבלק" מפרשת שהרי � ממש בימינו במהרה נפעל זה וכל
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה � הגאולה מבשר אליהו", זה "פינחס מנחה), בתפלת לקרוא

ממש. בימינו במהרה טפחי�, מעשרה למטה � "הושענות") (פיוט בעצמו" דוד הוא שמו, צמח "איש

***

·Ï.'כו שיושבי� עשרה 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנג� צוה .

***

Òבחומש � נפש לכל השוי� השיעורי� ללימוד בנוגע הגאולה בעל תקנת אודות להזכיר המקו� ...כא� .
ותניא: תהלי�

השבת דיו� חומש שבשיעור � ולהעיר זה. ליו� השיי� השבוע מפרשת חלק יו� בכל ללמוד � "חומש"
לומד לאר�, בחו� וה� ישראל באר� ה� הסדרה), סיו� ועד המשיח.(משביעי המל� אודות הפסוקי� את י�

החודש. לימי שנחלק כפי זה, דיו� תהלי� השיעור את יו� בכל לומר � "תהלי�"

השנה, ימי כל למש� הגאולה בעל עלֿידי שנחלק כפי � זה דיו� תניא השיעור את יו� בכל ללמוד � "תניא"
לטובה. עלינו הבא כסלו לי"ט עד כסלו מי"ט החל

‡Ò.שנותיו למספר המתאי� תהלי� פרק יו� בכל לומר הבעלֿש�ֿטוב תקנת ידועה � לזה נוס� .
מאביו ששמע מאמר אודות הגאולה בעל ברשימת כמסופר � ההסתלקות לאחרי ג� שיי� זה שעני� וכידוע

ההסתלקות. לאחרי � שלו השני� למספר בהתא� שבתהלי�, שמוני� פרק על

הק"ג. שנת ומתחילה הגאולה, דבעל הק"ב שנת מסתיימת זו דשנה תמוז בי"ב והנה,
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תורת וידועה שיחו". ישפו� הוי' ולפני יעטו� כי לעני "תפלה נאמר: שבתהלי� ק"ב פרק בהתחלת
להתעכב רוצה שאינו היינו, שיחו", ישפו� הוי' "לפני היא: העני של ובקשתו שתפלתו � בזה הבעלֿש�ֿטוב
שיחו"! ישפו� הוי' "לפני � הוא מבוקשו כל אלא כו', וזהב כס� של רבי� אוצרות מונחי� שש� בהיכלות

ג�ֿעד�, דיי� ניט וויל אי� עול�ֿהבא, דיי� ניט וויל "אי� דביקותו: בעת הזק� אדמו"ר אומר שהיה וכפי
התפלה). מצות שורש בסו� צדק" לה"צמח המצוות בספר (כמובא אליי�" די� ניט מער וויל אי�

בירושלי�". ותהלתו ה' ש� בציו� "לספר גו'", ציו� תרח� תקו� "אתה נאמר: הפסוקי� ובהמש�

ז"ל רבותינו במדרשי כמבואר � גו'" ה' את נפשי ברכי "לדוד שהתחלתו: ק"ג, לפרק באי� זה ולאחרי
נפשי". "ברכי המל� דוד אמר פעמי� שחמשה

יראיו". על ה' רח� בני� על אב "כרח� נאמר הפסוקי� ובהמש�

ה' ש� בציו� "לספר היעוד ויקויי� גו'", בני� על אב "כרח� היעוד לקיו� נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצו�
האמיתית בגאולה � ובראש� עמה� הגאולה ובעל ואהר� ומשה עפר", שוכני ורננו ו"הקיצו בירושלי�", ותהלתו

דיד�. בעגלא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

כלאפצי. זשוריצי ניע אחת). פע� � הד' (בבא הזק� אדמו"ר ניגו� הכנה. ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

·Òתמוז שי"ב ומאחר תמוז. די"ב ההתוועדות בעת לערו� שנהוג ה"מגבית" אודות להזכיר המקו� כא� .

המרבה וכל הטהור, לבו נדבת כפי השבת, יו� לאחרי זו "מגבית" עבור ואחד אחד כל יתנדב אזי � בשבת חל
הגאולה. דבעל הציו� על להזכירו כדי אמו, וש� שמו את יכתוב � הרוצה וכל משובח. זה הרי

שניגנו הידוע הניגו� את ינגנו זה שלפני � ואמר אחרונה, ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
ניקאווא". ניעט "ניעט לנג� והתחיל ניקאווא". ניעט "ניעט ב"קאסטראמא": עוד

בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה לנג� התחיל אבות) פרקי (ואמירת מנחה תפלת אחר
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מוגה בלתי

.‚È�שני מכמה הנהיג אדמו"ר מו"ח לבקר50...כ"ק שמתנדבי� בחורי� מהישיבה נוסעי� הקי� שבימי ,

בכלל. ויהדות ומצוות תורה עניני על אות� לעורר ישראל בני במושבות
ומוצלחת. טובה בשעה לנסוע ההחלטה אצל� כבר נתקבלה ומסתמא

שהנסיעה היינו, אלו, בעניני� להצלחה – סגולה יו� הוא זה שיו� אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי את איפוא ינצלו
שאודות� העניני� בכל מופלגה הצלחה אלא סת�, הצלחה רק ולא בהצלחה, ג� אלא לשלו�, רק לא תהיה

אלו. במקומות שהות� עצ� מצד ייעשו אלא ידברו, שלא בעניני� ואפילו ידברו,

.„Èהסיפור עטור51וכידוע בחור ש� שעבר מזה כתוצאה אמריקאית, בעיירה שגר יהודי אצל שנפעל מה
או גליציא מפולי�, הוא הא� הנ"ל, הבחור של למוצאו התעניי� הלה וכאשר גלויות, וציציותיו ופאות זק�

מה"באסטאניענס" אחד שהוא לו, אמרו ...52אוקראינה, ָָ
ישנו להבדיל, ישראל, בני שאצל כמו מה�, למעלה שאי� כאלה ה"באסטאניענס" נחשבי� זו במדינה –ָָ

להקדישו" גו' ד"ויבדל "באסטאניע�",53העני� הוא הנ"ל הבחור שג� לשמוע הפתעתו גדלה ומה .ָָ
אודות – רהוטה... באנגלית – הוא ומדבר גלויות, וציציותיו של�, וזק� פיאות עטור הוא הול� וא�ֿעלֿפיֿכ�,

ויחודאֿתתאה!... יחודאֿעילאה של עניני�

ש"באסטאניע�" שכיו� רק הבי� הוא לו; להסביר יכולי� היו לא ויחודאֿתתאה, יחודאֿעילאה זה מה –ָָ
מי לעבור יצטר� זה שבשביל ביותר נעלה עני� בוודאי זה הרי שגיאות... וללא האנגלית, ובשפה זה, על מדבר
בצד ולא הימני, בצד אלא, האמת, מ� רחוק זה היה לא ואכ�, – זאת! להבי� שיוכל עד מוסדות כמה יודע

השמאלי...

כמהועני� עוד לו הוסי� שהלה – הבחור לאחרי שהגיע ה"משולח" הרוויח לראש לכל עליו: פעל זה
אגרשנו" לאט "לאט – ואחרֿכ� לכשרות, בנוגע עליו לפעול יכולי� היו שאחרֿכ� זאת, ועוד ג�54דולרי�; –

מעשיות. מצוות של נוספי� לעניני� בנוגע

היו�! עד מזה יודע אינו – זה לכל שגר� הנ"ל שהבחור להניח וסביר

פאותיו את שפיזרה רוח נשבה וג� ח�, שהיה בגלל כנראה – מסודר בלתי באופ� ברחוב שהל� הנ"ל הבחור
מצד אצלו זה היה – כו' ...zeplhaוציציותיו

בבתֿשחוק:) וסיפר הפסיק, שליט"א אדמו"ר [(כ"ק

טרייני� מיכל שמואל ושמו גדול, גביר התגורר פטרבורג שבעיר סיפר, אדמו"ר מו"ח עסק55כ"ק לו היה .

שלבושיו מדייק היה ובמילא, מרהֿשחורה, בעל היה לכ� ונוס� מטבעו, מסודר היה ובכלל המלוכה, שרי ע�
אליו... המתאי� הנקב בתו� כפתור כל מכופתרי�, יהיו

אלטער") דער ("מיכאל בלינער מיכאל ר' לש� הגיע צריכי�56פע� שהיו בחור של לטובתו להשתדל כדי , ַ
טרייני� מיכל שמואל ר' הוצר� ובמילא, תורה, ללמוד יוכל זה שתמורת ("�ריזיוו"), הצבא מעבודת לשחררו

בדבר. לפעול יכול שהיו הפריצי� לאחד עמו ליל�

באותו בפטרבורג מהל� היה מיכאל ר' �טרבורגֿלנינגראד. של הראשי ברחוב לעבור צריכי� היו בלכת�
שכתוב מה לקיי� סיי� עתה וזה התפילה, לפני עדיי� שעמד וכנראה בליובאוויטש... הול� שהיה כמו אופ�

ערו�' כדבעי.57ב'שולח� רכוסי� הכפתורי� היו לא ובמילא, לתפילה, להכנה בנוגע
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ש�.50) 19 ובהערה ואיל� 191 ס"ע תש"י סה"מ ראה
ואיל�.51) 102 ע' ח"ו התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
בארצות�הברית.52) חשובה עיר – בוסטו�. מעיר =

יג.53) כג, הימי��א דברי
ל.54) כג, משפטי� ע"פ

מהורש"ב55) אדמו"ר באגרות�קודש הנסמ� ע"פ – אודותיו ראה
ועוד. ואיל�. רעט ס"ע ח"ה

וש"נ.56) .157 ע' ח"ג התוועדויות – מנח� בתורת אודותיו ראה
צב.57) ר"ס או"ח

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו במכתו מכ' סיון... בודאי ידוע לו אשר כשאיש ישראל אחד רוצה להתקשר עם 

איש ישראל השני, אשר באמת הכרח הוא, כי זהו תוכן המצוה דאהבת ישראל, וכמבואר בספר המצות 

לאדמו"ר הצמח צדק בפירוש מצוה זו, וכלשון רבנו הזקן ריש פרק ל"ב שכולם מתאימות ואב אחד לכולנו, 

הדרך הכי קרובה כשנמצאים בריחוק מקום הוא ללמוד באותם הענינים בתורה, וכמבאור בתניא ריש פרק 

ה' ולהשפיע גם על זולתו בזה כי הרי מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה.

נבג"מ  זצוקללה"ה  נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר  בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל 

זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים אשר גם זה שייך להנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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מוגה בלתי

.‚È�שני מכמה הנהיג אדמו"ר מו"ח לבקר50...כ"ק שמתנדבי� בחורי� מהישיבה נוסעי� הקי� שבימי ,

בכלל. ויהדות ומצוות תורה עניני על אות� לעורר ישראל בני במושבות
ומוצלחת. טובה בשעה לנסוע ההחלטה אצל� כבר נתקבלה ומסתמא

שהנסיעה היינו, אלו, בעניני� להצלחה – סגולה יו� הוא זה שיו� אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי את איפוא ינצלו
שאודות� העניני� בכל מופלגה הצלחה אלא סת�, הצלחה רק ולא בהצלחה, ג� אלא לשלו�, רק לא תהיה

אלו. במקומות שהות� עצ� מצד ייעשו אלא ידברו, שלא בעניני� ואפילו ידברו,

.„Èהסיפור עטור51וכידוע בחור ש� שעבר מזה כתוצאה אמריקאית, בעיירה שגר יהודי אצל שנפעל מה
או גליציא מפולי�, הוא הא� הנ"ל, הבחור של למוצאו התעניי� הלה וכאשר גלויות, וציציותיו ופאות זק�

מה"באסטאניענס" אחד שהוא לו, אמרו ...52אוקראינה, ָָ
ישנו להבדיל, ישראל, בני שאצל כמו מה�, למעלה שאי� כאלה ה"באסטאניענס" נחשבי� זו במדינה –ָָ

להקדישו" גו' ד"ויבדל "באסטאניע�",53העני� הוא הנ"ל הבחור שג� לשמוע הפתעתו גדלה ומה .ָָ
אודות – רהוטה... באנגלית – הוא ומדבר גלויות, וציציותיו של�, וזק� פיאות עטור הוא הול� וא�ֿעלֿפיֿכ�,

ויחודאֿתתאה!... יחודאֿעילאה של עניני�

ש"באסטאניע�" שכיו� רק הבי� הוא לו; להסביר יכולי� היו לא ויחודאֿתתאה, יחודאֿעילאה זה מה –ָָ
מי לעבור יצטר� זה שבשביל ביותר נעלה עני� בוודאי זה הרי שגיאות... וללא האנגלית, ובשפה זה, על מדבר
בצד ולא הימני, בצד אלא, האמת, מ� רחוק זה היה לא ואכ�, – זאת! להבי� שיוכל עד מוסדות כמה יודע

השמאלי...

כמהועני� עוד לו הוסי� שהלה – הבחור לאחרי שהגיע ה"משולח" הרוויח לראש לכל עליו: פעל זה
אגרשנו" לאט "לאט – ואחרֿכ� לכשרות, בנוגע עליו לפעול יכולי� היו שאחרֿכ� זאת, ועוד ג�54דולרי�; –

מעשיות. מצוות של נוספי� לעניני� בנוגע

היו�! עד מזה יודע אינו – זה לכל שגר� הנ"ל שהבחור להניח וסביר

פאותיו את שפיזרה רוח נשבה וג� ח�, שהיה בגלל כנראה – מסודר בלתי באופ� ברחוב שהל� הנ"ל הבחור
מצד אצלו זה היה – כו' ...zeplhaוציציותיו

בבתֿשחוק:) וסיפר הפסיק, שליט"א אדמו"ר [(כ"ק

טרייני� מיכל שמואל ושמו גדול, גביר התגורר פטרבורג שבעיר סיפר, אדמו"ר מו"ח עסק55כ"ק לו היה .

שלבושיו מדייק היה ובמילא, מרהֿשחורה, בעל היה לכ� ונוס� מטבעו, מסודר היה ובכלל המלוכה, שרי ע�
אליו... המתאי� הנקב בתו� כפתור כל מכופתרי�, יהיו

אלטער") דער ("מיכאל בלינער מיכאל ר' לש� הגיע צריכי�56פע� שהיו בחור של לטובתו להשתדל כדי , ַ
טרייני� מיכל שמואל ר' הוצר� ובמילא, תורה, ללמוד יוכל זה שתמורת ("�ריזיוו"), הצבא מעבודת לשחררו

בדבר. לפעול יכול שהיו הפריצי� לאחד עמו ליל�

באותו בפטרבורג מהל� היה מיכאל ר' �טרבורגֿלנינגראד. של הראשי ברחוב לעבור צריכי� היו בלכת�
שכתוב מה לקיי� סיי� עתה וזה התפילה, לפני עדיי� שעמד וכנראה בליובאוויטש... הול� שהיה כמו אופ�

ערו�' כדבעי.57ב'שולח� רכוסי� הכפתורי� היו לא ובמילא, לתפילה, להכנה בנוגע
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ש�.50) 19 ובהערה ואיל� 191 ס"ע תש"י סה"מ ראה
ואיל�.51) 102 ע' ח"ו התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
בארצות�הברית.52) חשובה עיר – בוסטו�. מעיר =

יג.53) כג, הימי��א דברי
ל.54) כג, משפטי� ע"פ

מהורש"ב55) אדמו"ר באגרות�קודש הנסמ� ע"פ – אודותיו ראה
ועוד. ואיל�. רעט ס"ע ח"ה

וש"נ.56) .157 ע' ח"ג התוועדויות – מנח� בתורת אודותיו ראה
צב.57) ר"ס או"ח
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הקודש ללשו� מתורג�
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הפסוק נאמר1על רומח..." ויקח פנחס... "וירא

"ראה2בגמרא – התורה על בפירושו זאת מביא ורש"י –

בו". פוגעי� קנאי� ארמית הבועל הלכה... ונזכר מעשה

הוא בו" פוגעי� קנאי� ארמית "הבועל הדי� אמנ�

מהתורה ג� הוכחה לכ� יש א� מסיני", למשה "הלכה

רומח..." ויקח פנחס... "וירא עצמו זה מפסוק .3שבכתב:

התורה מפרטת מדוע מוב� זה את4לפי שב"וידקור

מפרש ורש"י קבתה", אל האשה "את דקר הוא 5שניה�"

שלא כול� וראו שלה ונקבות זמרי של זכרות בתו� "כיוו�

זאת מספרת מה לש� (1 לכאורה: שהרי, הרג�", לחנ�

הרג�", ש"לחנ� הסברא תיתכ� כיצד (2 כא�? התורה

וכו'", מותרת או אסורה "זו במפורש: אומר שזמרי לאחר

רש"י? בפירוש כא� שמובא כפי

התורה מתכוונת פנחס..." "וירא שבסיפור כיו� אלא,

בו", פוגעי� קנאי� ארמית ש"הבועל להלכה ג� לרמוז

לפרטי ג� לרמוז כדי קבתה", "אל אומרת היא לפיכ�

בשעת דוקא ארמית בבועל לפגוע רשאי שהקנאי ההלכה,

שפרש לאחר לא א� .6מעשה,

.·
"ÂÏ ÔÈ¯ÂÓ ÔÈ‡ ÍÏÓÈÏ ‡·‰"

להשמיענו מתכוונת התורה א� לשאול: יש לכאורה,

זו הלכה מובאת מדוע בו", פוגעי� "קנאי� של הדי� את

שכתובי� כפי די�, של באופ� ולא סיפור, של באופ� בפסוק

אחרי�? דיני� בתורה

הוא: לכ� ההסבר

נאמר בו" פוגעי� "קנאי� של העני� "הבא7לגבי

ייכתב זה שדי� ייתכ� לא לפיכ� לו". מורי� אי� לימל�,

הנצחיות כי בלבד, סיפור של בדר� אלא שבכתב, בתורה

ה� בה המופיעי� שהדברי� שבכתב, התורה ,azkaשל

ממשיכה שהתורה כ�, לידי המביא באופ� deevneהיא

בה הכתובי� אלו עניני� לגבי הפסק וללא ולא8בתמידיות ,

" שהיא שבעלֿפה, התורה של כנצחיות עומדתdevnרק

עולמי�" ולעולמי ze`xedde–9לעול� miieeivdy�ה שבה

התורה היתה אילו ולכ�, משתני�. כותבתazkayשאינ�

הוראהoicdאת זו היתה בו", פוגעי� –zcnznש"קנאי�

ש" מי עבור .ajlnil"10`ג�

"קנאי� שההלכה העובדה עצ� שג� יוצא, זה ולפי

בלבד, סיפור של בדר� שבכתב בתורה מופיעה בו" פוגעי�

לו". מורי� אי� לימל� ש"הבא – זו בהלכה לפרט רמז היא

.‚
?ÏÚÂ·‰ ÈÙÏÎ Ì‚ ‰ÏÁ ‰˙ÈÓ‰ ˙·ÂÁ

ראשוני� "הבועל11יש של הדי� לגבי המסבירי�,

לבית מסורה מיתתו ש"אי� כיו� – בו" פוגעי� קנאי� ארמית

– להורגו לקנאי להורות די� לבית שאסור כ� כדי עד די�"
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ז.1) כה, פרשתנו

כה.2) פ"כ, בבמדב"ר וכ"ה א. פב, סנהדרי�

מעשה3) זה לדבר ראי' הוא הל"מ זה ודבר ה"ד: פי"ב אסו"ב הל' רמב"�

ואינו במקרא רמז לו "אי� שהל"מ שכ' לפיה"מ בהקדמתו וצע"ק בזמרי. פנחס

" רמז שזהו לומר אי� והרי וכו'". בו סופ"ד.xzqpנקשר סוכה פיה"מ (ראה "

שאינו או א), שורש ריש להרמב"� לסהמ"צ מג"א רמיזא. והיכא ב) (פא, סנה'

.6 הערה לקמ� וראה במקרא. נקשר

למדתני כ� "לא פנחס דאמר דכיו� בפשטות ipiqוי"ל xdn jzcxaהבועל

(ואדרבא המעשה לפני שנה מ' הלמ"ס דהייתה מוכח הרי – zryadyrnכו'"

לא משה מענה ג� ולכ� כ�". מורי� "אי� שהרי הוראה להיות יכולה הייתה לא

לאחר דג� והא כו'). דאגרתא קריינא כ"א כו'), (שלמדו השאלה מעי� הי'

הכתובי� דפי' י"ל בכתוב" ש"נקשר א� הלמ"ס בסוג נשארה המעשה

ועל וכמש"נ: ע"ז (התחלת) בזה שהי' עה"ת) לפרש"י משא"כ (להרמב"�,

גו' כזבי ס"ד.siqeneדבר לקמ� ג� וראה פעור. גו' ביו� :

ח.4) כה,

ש�.5) במדב"ר ב. פב, מסנה'

זמרי6) מפרשת א) ש�, (סנה' נלמד כו'", פירש ד"א� שהדי� ולהעיר,

מעשהyxetneופנחס. בשעת "אלא (ה"ה) ש� ברמב"� ixnfk,xn`pyיותר

dzaw l` dy`d z`eשרש ריש ש� וברמב"� נב. מל"ת סהמ"צ ג"כ (וראה "

בשעת דוקא שהוא הדי� פרטי וכ� בו פוגעי� דקנאי� הדי� שכללות א� – ג')

הוא קנאי�) ד"ה – ע"ב ש� רש"י (ראה ipiqnמעשה dynl dkld'ה"ראי כי –

ג� וראה בזמרי". פנחס "מעשה הוא לפרטי') וג� ההלכה (לכללות זה" לדבר

בפרהסי' ב: לו, idy'ע"ז dyrnke.�פוגעי ד"ה ש� רש"י ועיי� .

ש�.7) רמב"� א. ש�, סנה'

מפענח8) (ראה הרגצובי הגאו� – בכלל לכתב בנוגע – בזה הארי�

עה"ת צפע"נ סי"ב. פ"ה (ש� בתורה במש"כ ובפרט סל"ב). פ"ה צפונות

א). ה, בראשית

רפ"ט.9) יסוה"ת הל' רמב"�

בשו"ע10) שהשמיט המחבר של טעמו ג� שזהו פוגעי�oicdוי"ל, דקנאי�

של בסגנו� ס"ב) סט"ז (אה"ע רמזו ורק קנאי�"xetiqבו, בו פגעו לא "א�

דיני כל כי – סק"ד)] ש� בח"מ שהקשה (וכמו והטור הרמב"� שכתבו [א�

ה� lretlהשו"ע d`xed�מקב" שהוא להרמב"� ה"יד" ספר (משא"כ

דבועל זה ודי� הזה), בזמ� שייכי� שאינ� הדיני� וע"ד – כולה" לתושבע"פ

ezexedlארמית oi`" הל': ש� בטור ג� זה מטע� ואולי .'id."בו פוגעי� קנאי�

להל'11) (צפע"נ הרגצובי מ"ש ולפי הוא. רוד� מ"ט ד"ה ש� לסנה' ר"�

ג'. שרש שלו בספהמ"צ הרמב"� דעת ג� היא עד"ז – ה"ד) ש� אסו"ב

דקנאי� שבהדי� ש�) אסו"ב (הל' להרמב"� שס"ל מה יומתק ועפ"ז

מיתה. דחיוב גדר שאי"ז כיו� – התראה צרי� אי� בו פוגעי�

a"nyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg zyxt zay zgiy

ניט אי� זאל ("ער עליו "ירד" שלא שהתיירא כיו� זהירות, מתו� – לו ואמר טרייני� אליו ָפנה
היה אולי �ראס�עקט", "ניעווסקי נקרא שהיה הראשי, ברחוב אנו שהולכי� כיו� מיכאל! ר' – ַָָָארא�ֿפאר�")...
איר וואס אי� מיכל, שמואל ר' "געוואלד והפטיר: מבטו, מיכאל ר' בו נע� – הכפתורי�. את שתרכסו ַָכדאי

ליגט"...].

יהודי ואותו אחרי�; עניני� אודות חשב הוא אלו, בעניני� מונח היה לא – ברחוב שהל� הנ"ל הבחור
העניני מכל ידע לא מהחלו�, הרישהסתכל – א�געש�יגלט") זי� האט אי� וואס ("דאס אצלו שהצטייר ומה ,�ָָָָ

ידיעה! מבלי יהודי על לפעול הבחור זכה וכ� יו�, באותו אליו שיי� שהיה תשובה להרהור קשור שהיה מה זה

לקח" ממי העני ידע ולא נת�, למי ידע "לא כאשר יתירה מעלה שיש גשמית בצדקה שמצינו ,58ועלֿדר�

מי ידע לא החלו� מ� שהביט והיהודי פעל, מי על ידע לא שהבחור דיד�, כבנדו� רוחנית, בצדקה ג� הוא וכ�
ואיזה היא מניי� יודע שאינו בריה") ווילדע א ("ע�עס פראית בריה איזו שמתהלכת ראה רק הוא עליו; ַפעל
הדבר ישפיע כיצד לדעת אפשר ואי עליו, לפעול צריכי� שהיו העני� נפעל וא�ֿעלֿפיֿכ� עליה... מברכי� ברכה

העול�. כל סו� עד פירותיה� ופירות פירותיה� בניו, ובני בניו על

.ÂËנתייסדה זו ששליחות ידיעה מתו� – עצמו מהגבלת שלמעלה באופ� להיות צריכה זו לשליחות הנסיעה
נוסעי� הרי ובמילא, ושנה, שנה בכל וקיימי� חיי� ודבריו אדמו"ר, מו"ח כ"ק שלegkaעלֿידי "שלוחו –

כמותו" .59אד�

שלו, לשכל זקוקי� זה שבעני� שלו, הדיבור עלֿידי לפעול צרי� שהשליח מה על נוס� הרי שכ�, וכיו�
הידיעה נוגע לא זה שבעני� בלבד, מקי� בדר� לפעול שצרי� הפעולה ג� ישנה – בידיעתו הדבר יהיה ובמילא,

הדבר. נפעל וא�ֿעלֿפיֿכ� שלו,

.ÊË,הצלחה וברכת התעוררות זה מיו� לקחת יש וכאמור,
הברכה ותשרה תחול שעליו דבר איזה להיות צרי� שהרי – "לחיי�" עתה יאמרו תומש�60ולכ�, ואחרֿכ� ,

הפנימיי�, לבחינת המקיפי� מבחינת הברכה

אור" ותורה מצוה "נר רק לא – יבקרו שבה� המקומות בכל התורה45וימשיכו פנימיות ג� אלא כפשוטו,
ומנהגיה. הדרכותיה החסידות, תורת עלֿידי לנו שניתנה המצוות, ופנימיות

מדה כנגד מדה היא הקב"ה של שמדתו תוספת61וכיו� תביא הנ"ל פעולה הרי – ככה פעמי� כמה אלא ,

והצלחה mdlyברכה dcearaהמצו וקיו� התפלה עבודת התורה, ות,בלימוד

בתורה" "עמלי� להיות צריכי� תורה עלֿפי שהרי – יגיעה של באופ� עבודת� שתהיה שלאחרי ,62והיינו,

הזהר (כלשו� בחנ� להיות צרי� זה שאי� מצוה, בקיו� הוא יקבלו63וכ� – תשלו� לית� צרי� אלא במגנא), :

יגיעת�. מצד די� עלֿפי לה� שמגיע מה בער� שלא מתנה, בתורת מלמעלה ג�

נסיעת� עלֿדבר שיודעי� האברכי�, הבחורי�, אבל הבחורי�, של שמותיה� את אכריז לא אמר:) (ואח"כ
ההצלחה. לה� תומש� ועלֿידיֿזה "לחיי�", יאמרו –

"לחיי�"]. יאמרו הכשר דחינו� "מחנותֿקי�" של המדריכי� שג� הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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ה"ח.58) פ"י עניי� מתנות הל' רמב"�
וש"נ.59) (במשנה). ב לד, ברכות
ב.60) דרוש הר"� דרשות ג� ראה

ואיל�.61) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרי�
בחוקותי.62) ר"פ ופרש"י תו"כ
א.63) קכח, ח"ב

שיחת יום א' פרשת פנחס, י"ג תמוז, ה'תשט"ו
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"...‰ÎÏ‰ ¯ÎÊ�Â ‰˘ÚÓ ‰‡¯" Z "...ÒÁ�Ù ‡¯ÈÂ"

הפסוק נאמר1על רומח..." ויקח פנחס... "וירא

"ראה2בגמרא – התורה על בפירושו זאת מביא ורש"י –

בו". פוגעי� קנאי� ארמית הבועל הלכה... ונזכר מעשה

הוא בו" פוגעי� קנאי� ארמית "הבועל הדי� אמנ�

מהתורה ג� הוכחה לכ� יש א� מסיני", למשה "הלכה

רומח..." ויקח פנחס... "וירא עצמו זה מפסוק .3שבכתב:

התורה מפרטת מדוע מוב� זה את4לפי שב"וידקור

מפרש ורש"י קבתה", אל האשה "את דקר הוא 5שניה�"

שלא כול� וראו שלה ונקבות זמרי של זכרות בתו� "כיוו�

זאת מספרת מה לש� (1 לכאורה: שהרי, הרג�", לחנ�

הרג�", ש"לחנ� הסברא תיתכ� כיצד (2 כא�? התורה

וכו'", מותרת או אסורה "זו במפורש: אומר שזמרי לאחר

רש"י? בפירוש כא� שמובא כפי

התורה מתכוונת פנחס..." "וירא שבסיפור כיו� אלא,

בו", פוגעי� קנאי� ארמית ש"הבועל להלכה ג� לרמוז

לפרטי ג� לרמוז כדי קבתה", "אל אומרת היא לפיכ�

בשעת דוקא ארמית בבועל לפגוע רשאי שהקנאי ההלכה,

שפרש לאחר לא א� .6מעשה,

.·
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להשמיענו מתכוונת התורה א� לשאול: יש לכאורה,

זו הלכה מובאת מדוע בו", פוגעי� "קנאי� של הדי� את

שכתובי� כפי די�, של באופ� ולא סיפור, של באופ� בפסוק

אחרי�? דיני� בתורה

הוא: לכ� ההסבר

נאמר בו" פוגעי� "קנאי� של העני� "הבא7לגבי

ייכתב זה שדי� ייתכ� לא לפיכ� לו". מורי� אי� לימל�,

הנצחיות כי בלבד, סיפור של בדר� אלא שבכתב, בתורה

ה� בה המופיעי� שהדברי� שבכתב, התורה ,azkaשל

ממשיכה שהתורה כ�, לידי המביא באופ� deevneהיא

בה הכתובי� אלו עניני� לגבי הפסק וללא ולא8בתמידיות ,

" שהיא שבעלֿפה, התורה של כנצחיות עומדתdevnרק

עולמי�" ולעולמי ze`xedde–9לעול� miieeivdy�ה שבה

התורה היתה אילו ולכ�, משתני�. כותבתazkayשאינ�

הוראהoicdאת זו היתה בו", פוגעי� –zcnznש"קנאי�

ש" מי עבור .ajlnil"10`ג�

"קנאי� שההלכה העובדה עצ� שג� יוצא, זה ולפי

בלבד, סיפור של בדר� שבכתב בתורה מופיעה בו" פוגעי�

לו". מורי� אי� לימל� ש"הבא – זו בהלכה לפרט רמז היא

.‚
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ראשוני� "הבועל11יש של הדי� לגבי המסבירי�,

לבית מסורה מיתתו ש"אי� כיו� – בו" פוגעי� קנאי� ארמית

– להורגו לקנאי להורות די� לבית שאסור כ� כדי עד די�"
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ז.1) כה, פרשתנו

כה.2) פ"כ, בבמדב"ר וכ"ה א. פב, סנהדרי�

מעשה3) זה לדבר ראי' הוא הל"מ זה ודבר ה"ד: פי"ב אסו"ב הל' רמב"�

ואינו במקרא רמז לו "אי� שהל"מ שכ' לפיה"מ בהקדמתו וצע"ק בזמרי. פנחס

" רמז שזהו לומר אי� והרי וכו'". בו סופ"ד.xzqpנקשר סוכה פיה"מ (ראה "

שאינו או א), שורש ריש להרמב"� לסהמ"צ מג"א רמיזא. והיכא ב) (פא, סנה'

.6 הערה לקמ� וראה במקרא. נקשר

למדתני כ� "לא פנחס דאמר דכיו� בפשטות ipiqוי"ל xdn jzcxaהבועל

(ואדרבא המעשה לפני שנה מ' הלמ"ס דהייתה מוכח הרי – zryadyrnכו'"

לא משה מענה ג� ולכ� כ�". מורי� "אי� שהרי הוראה להיות יכולה הייתה לא

לאחר דג� והא כו'). דאגרתא קריינא כ"א כו'), (שלמדו השאלה מעי� הי'

הכתובי� דפי' י"ל בכתוב" ש"נקשר א� הלמ"ס בסוג נשארה המעשה

ועל וכמש"נ: ע"ז (התחלת) בזה שהי' עה"ת) לפרש"י משא"כ (להרמב"�,

גו' כזבי ס"ד.siqeneדבר לקמ� ג� וראה פעור. גו' ביו� :

ח.4) כה,

ש�.5) במדב"ר ב. פב, מסנה'

זמרי6) מפרשת א) ש�, (סנה' נלמד כו'", פירש ד"א� שהדי� ולהעיר,

מעשהyxetneופנחס. בשעת "אלא (ה"ה) ש� ברמב"� ixnfk,xn`pyיותר

dzaw l` dy`d z`eשרש ריש ש� וברמב"� נב. מל"ת סהמ"צ ג"כ (וראה "

בשעת דוקא שהוא הדי� פרטי וכ� בו פוגעי� דקנאי� הדי� שכללות א� – ג')

הוא קנאי�) ד"ה – ע"ב ש� רש"י (ראה ipiqnמעשה dynl dkld'ה"ראי כי –

ג� וראה בזמרי". פנחס "מעשה הוא לפרטי') וג� ההלכה (לכללות זה" לדבר

בפרהסי' ב: לו, idy'ע"ז dyrnke.�פוגעי ד"ה ש� רש"י ועיי� .

ש�.7) רמב"� א. ש�, סנה'

מפענח8) (ראה הרגצובי הגאו� – בכלל לכתב בנוגע – בזה הארי�

עה"ת צפע"נ סי"ב. פ"ה (ש� בתורה במש"כ ובפרט סל"ב). פ"ה צפונות

א). ה, בראשית

רפ"ט.9) יסוה"ת הל' רמב"�

בשו"ע10) שהשמיט המחבר של טעמו ג� שזהו פוגעי�oicdוי"ל, דקנאי�

של בסגנו� ס"ב) סט"ז (אה"ע רמזו ורק קנאי�"xetiqבו, בו פגעו לא "א�

דיני כל כי – סק"ד)] ש� בח"מ שהקשה (וכמו והטור הרמב"� שכתבו [א�

ה� lretlהשו"ע d`xed�מקב" שהוא להרמב"� ה"יד" ספר (משא"כ

דבועל זה ודי� הזה), בזמ� שייכי� שאינ� הדיני� וע"ד – כולה" לתושבע"פ

ezexedlארמית oi`" הל': ש� בטור ג� זה מטע� ואולי .'id."בו פוגעי� קנאי�

להל'11) (צפע"נ הרגצובי מ"ש ולפי הוא. רוד� מ"ט ד"ה ש� לסנה' ר"�

ג'. שרש שלו בספהמ"צ הרמב"� דעת ג� היא עד"ז – ה"ד) ש� אסו"ב

דקנאי� שבהדי� ש�) אסו"ב (הל' להרמב"� שס"ל מה יומתק ועפ"ז

מיתה. דחיוב גדר שאי"ז כיו� – התראה צרי� אי� בו פוגעי�
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ארמית היא,`epiשהבועל ה"הלכה" אמנ�, מיתה. חייב

א�12מצווהi`pwdש ארמית, בבועל `epiלפגוע lread

מיתה .13חייב

הדי� את מסבירי� לפנחס,14בכ� והרגו זמרי "נהפ� :

"פוגעי� שהדי� כיו� – הוא" רוד� שהרי עליו, נהרג אי�

כלפי אמור הארמית,i`pwd,`edyבו" בבועל לפגוע חייב

זמרי שלגבי יוצא, הבועל, על מיתה חובת חלה אי� א�

מיתה. חייב שאינו אד� רד� הוא – כ"רוד�" פנחס נחשב

להרג� "הבא כי פנחס, את להרוג לזמרי היה מותר ולכ�

להרגו" .15השכ�

הגמראzehytnא� דרחמנא16לשו� מידי איכא "מי

ניקו� ואנ� פוטרת) שהתורה דבר יש (=הא� פטריה

נראה ונהרגהו), נקו� (=ואנו ליה" שהכוונה17וניקטול ,

האחרת כדעה אמורה18היא בו" פוגעי� "קנאי� שההלכה ,

שהוא הבועל, לגבי מיתה19מיתהaiigג� חובת אלא, .ef

לבית נמסרה לא שהיא בכ� אחרי�, מיתה מחייבי שונה

מקו�" של קנאתו המתקנאי� – ל"קנאי� דוקא אלא ,20די�,

ודוקא לו", מורי� אי� די� בבית לימל� ש"הבא כ� כדי עד

שחובתה די� בית ממיתת בשונה החטא, מעשה בשעת

העבירה.xg`lחלה מעשה

.„
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בשיטה התורה על בפירושו נוקט רש"י שג� לומר, ויש

ארמית שבועל מפני בו" פוגעי� dzinש"קנאי� aiig:

ונקבות זמרי של זכרות בתו� "כיוו� רש"י מפרש כאשר

לחנ� שלא כול� "וראו כדלעיל: מוסי�, הוא שלה",

תמוה: ולכאורה, הרג�".

היו וכו'", זכרות "בתו� מכוו� פנחס היה לא אילו

הרג� שפנחס יוצא,21שפרשxg`lחושבי�, היה ואז ,

הרג� oickשפנחס `lyכנאמר מיתה, חייב ופנחס ,

מזה14בגמרא עליו". נהרג פנחס, והרגו זמרי פירש "שא�

שהרג� כול� "ראו לכ� וכו'" ש"כיוו� שבכ� ",oicaיוצא,

שעל רש"י, אומר אפוא מדוע ממיתה. פטור פנחס, והוא,

"שלא רק הובהר וכו'" ש"כיוו� הרג�"?mpglידי

הוא: לכ� ההסבר

די� בית חייב מסויימי� שבמקרי� היא, ההלכה

בכ� חייבי� שאינ� אנשי� ג� להרוג וא� במלקות להעניש

בית שרואי� וכיו� לתורה. סייג "לעשות אלא כשלעצמ�,

כפי הדבר ולחזק לגדור לה� יש בדבר, הע� שפרצו די�

לה�" שייראה .22מה

מכוו� היה לא א� אפילו פנחס, של שבמקרה ולכ�,

הרג� שהוא חושבי� והיו זכרות...", שפירש,xg`l"בתו�

הרג� שהוא סוברי� הרג�oicaהיו שהוא מסיקי� היו כי .

לזנות..." הע� "ויחל בדבר"23מפני הע� "פרצו –24.

ש"הרג� יוצא, היה אז המעשהmpglא� על לא – "

עצמ� ה� עצמו: אות�`mpiמצד והרגו מיתה, חייבי�

סיבה לתורה",`zxgמפני סייג "לעשות –

כול� "ראו וכו'", ש"כיוו� ידי על mpglא� `ly,"הרגו

ארמית בועל dzinכי aiig.כדלעיל ,

.‰
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ארמית הבועל לעיל, האמור שלפי כיו� להבי�: יש א�

aiigבשעת ורק קנאי� ידי על רק היא המיתה מדוע מיתה,

מעשה?
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רשות.12) רק שהוא ש�, לסנהדרי� ורא"ש רמ"ה ביד אבל ש�. בר"� כ"ה

ס"ד: סתכ"ה חו"מ רמ"א ג� .oixzeneוראה

ולא13) מעשה, בעת שהזיק אממו� חייב זו דיעה שלפי לדינא, ונפ"מ

ש� (צפע"נ מיתה מחוייב שאינו מכיו� – קלבד"מ ).אמרינ�

א. עב, (סנה' שהזיקו ממו� על שפטורי� רוד� וכ� במחתרת הבא ושאני

להרגו", השכ� להרג� "הבא מטע� רק נהרג במחתרת שהבא א� – א) עד,

ה� כי – ש�) (סנה' להרגו אסור הנרד�) (את להציל כשאפשר xcbaורוד�

ומורה סורר מב� (ולהעיר וכו' בהפועל וחסר עדות שחסרי� אלא מיתה, חיוב

אינו – ובכ"ז זה, כל שישנו בנדו"ד משא"כ ב). עא, סנה' – סופו ע"ש שנידו�

זו). (לסברא מיתה בגדר

ב.14) פב, סנהדרי�

בארוכה.15) עיי"ש ש�. ר"�

ב.16) ש�, סנה'

חיוב17) שהוא בחלמי'" כהנא לרב אקריוה "הא ש� שמתר� y"ciaוא�

כלל מיתה מחוייב הי' לא שבא� שחזינ� מכיו� מ"מ, הרי – רע"א) ש� (ראה

–y"cia(`l(אפילו קנאי� ע"י דהמיתה משמע בו, פוגעי� קנאי� היו

הבועל. על חיוב ה"ז וביד"ש – ביד"ש מהמיתה מסובבת (אפשרית)

ש�):18) בב"י (הובא הרמב"� בש� א"ח ג� וראה ש�. בספהמ"צ רמב"�

פערלא הרי"פ ביאור וראה עבירות. ג' בכלל הוא מיתה.. מחייבי שהוא כיו�

סי"ח. בפתיחה ח"ג להרס"ג) (לספהמ"צ

יש19) – הוא" רוד� שהרי כו' זמרי "נהפ� שאמרו מה זו, שיטה ולפי

היא ב"נהפ�" שהכוונה לאה"עyxityלומר פרישה וראה ה"ה. ש� (צפע"נ

ש�).

בו.20) פוגעי� קנאי� ד"ה – ב פא, בסנה' רש"י לשו�

הי'21) זמרי, פירש שלא מה ב).qpשהרי פב, (סנה'

א.22) מו, מסנה' ה"ד. סנהדרי� מהל' פכ"ד הרמב"� לשו�

ו.23) ש�, (רש"י כו'" אסורה תאמר "א� שבאמירתו ובפרט, א. כה,

שארמית להוכיח זמרי רצה – א) פב, ה"ויחלzxzenמסנה' את להתיר –

הע�".

נמסר24) זה שדבר אומרי�c"alוא� היו – לה�" שיראה מה "כפי

שמעו שלא ומסתבר – משה ע� שדיבר שראו ובפרט משה. אצל עד"ז ששאל

dn'סנה ראה – זמרי לאהל להכנס אותו מניחי� היו לא (דאל"כ עמו דיבר

ובמילא, ש�), במדב"ר ע"ב. ריש כנ"ל,ixg`lש� אומרי� היו לזמרי, שהרגו

הע�. פרצת לגדור בכדי להרגו מותר א� משה אצל ששאל
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ג� חלה ארמית בועל על יותר: קשה אפילו השאלה

אֿל בת "ובעל מהפסוק הגמרא שמסיקה כפי כרת, חובת

ג�25ה'..."zxkiנכר, נותרה הכרת וחובת .xg`l,שפרש

דוקא חלה והיא קנאי�, ידי על המיתה חובת שונה ומדוע

מעשה? בשעת

עניני� שני יש ארמית בועל של שבחטא לומר, הכרחי

לאחר ג� שנשאר מתמש�, פג� א) פגמי�: או עבירות –

העבירות כבכל ועני�26המעשה, ,df(ב כרת. בעונש מחייב

לאחר נמש� ואינו המעשה, בשעת רק הקיי� נוס� פג�

עני� על קנאי�.dfמכ�. ידי על דוקא המיתה חובת חלה

.Â
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פנחס על הנאמר הסבר ידי על יובנו "והיתה27הדברי�

קנא אשר תחת עול�, כהונת ברית אחריו ולזרעו לו

לאלקיו".

להבי�: צרי� ולכאורה,

קנא "אשר מהמלי� שלeiwl`lא) שבעבירה מוב�, "

כביכול, פוגעי�, ארמית יותרedÎjexaÎyecwa`בועל ,

אחרות בעבירות כ�מאשר לפני לנאמר ההסבר זהו .28

את אתiz`pw"בקנאו "בקצפו רש"י, כדברי כלומר, ,"

חטא כי לקצו�", לי שהיה כביכול,dfהקצ� פוגע,

חטא פוגע מדוע ולכאורה, בעצמו. dfבקדושֿברו�ֿהוא

אחרי�? מחטאי� יותר

שכר לפנחס מגיע לאלקיו" "קנא אשר על אמנ�, ב)

ב"טבע", מועברת אלא כשכר, ניתנת אינה הכהונה א� רב,

הקודמת בפרשה רש"י חלק29כדברי ש"גבולות ,

אהר� "ויבדל ושהקביעה בעולמו", הקדושֿברו�ֿהוא

עול�" עד ובניו הוא קדשי� קדש היא30להקדישו ,

ערב" "ויהי שבי� ההבדלה כמו בדיוק שבטבע, קביעה

בקר", "ויהי לבי�

ניתנה "לא כי כה�, פנחס היה לא אז שעד וכיו�

ולתולדותיה� עמו שנמשחו ולבניו לאהר� אלא (כהונה)

הוא31המשחת�"`xgשיולידו כיצד כ�, לפני נולד ופנחס ,

קנא" אשר "תחת כה� ?32נעשה

.Ê
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הוא: לכ� ההסבר

בכ� אחרי�, מחטאי� חמור אסורות ביאות של החטא

כולו האד� את מקיפה הנפש33ש"ביאה" מדרגת ונובעת

להוליד אפשר כ� משו� אשר הגלויי�, מהכוחות הנעלית

את בו שיש ש"lkב� ייתכ� וא� הנפש, הב�dtiכוחות כח

האב" הנעלית34מכח הנפש, מעצ� נובעת ההולדה כי ,

בכל של� האב הרי נפשו ובעצ� הגלויי�, מהכוחות

מפיל35כוחותיו ר"ל אסורה ביאה ידי שעל יוצא, מזה .

ה קליפות אל עצמיות של דרגה בשונההאד� טומאה,

אות� רק לקליפה האד� מוריד שבה� אחרות, מעבירות

זו. מסוימת בפעולה המעורבי� האלקית הנפש של כוחות

ארמית, בועל של החטא הוא יותר עוד חמור א�

כי36כנאמר כמותו". העריות בכל שאי� הפסד בו "יש :

ה"גבולות" את חוצי� אי� בעריות, אפילו אחר, חטא בכל

ה� ג� אשר לעמי�, ישראל בי� הקדושֿברו�ֿהוא שהציב

הבריאה בטבע ובי�37קבועי� האור בי� ל"ויבדל... בדומה ,

,38החש�"

רק לא כמקוד�,xaerdכי יהודי נשאר עריות איסור על

כנאמר החטאי�, שחטא39כבכל א�ֿעלֿפי "ישראל

המצוות בכל חייב והוא הוא", הילד40ישראל א� אלא ,

שהוא א�ֿעלֿפי נחשב, ישראל "בכלל הרי באיסור, שנולד
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טושו"ע25) ה"ו. ש� אסו"ב הל' רמב"� יאֿיב. ב, מלאכי א. ש� סנה'

ש�). המצות בספר הרמב"� אמ"ש הרמב"� הקשה (וכבר ש�. אה"ע

מלפפתו..26) ב: ג, סוטה ככלב.dxeywראה בו

יג.27) כה, פנחס

יא.28) ש�,

ה.29) טז, קרח

יג.30) כג, דה"א

ב.31) קא, בזבחי� ר"א וכדעת יג. כה, פנחס רש"י

ג�32) לכהונה ראוי הי' שפנחס מזה מוכיח (1074 (ע' ח"ד בלקו"ש

משיחת בזמ� נמשח שלא הקנס ה' לו מחל שאז יב), (כה, אוה"ח (וראה לפנ"ז.

ומה לכהונה. שייכות מקוד� לו הי' לא בפשטות, אבל עיי"ש). הכהני�.

את "ויטול ו) כה, רש"י כד. פ"כ, (במדב"ר ע"דie`xdשאמרו הוא – לו"

א. לב, (שבת "i"yxtשאמרו ח) כב, תצא (משי"ב)",ie`xעה"ת ליפול זה

הדורות לפניו "נגלו כי כו', ראוי נקרא חטאו, על פורעניות היא שנפילתו דא�

ש�). שבת (רש"י כו'" ומעשיה�

מהרמב"�).33) – ד (ר, ופט"ז ג) (קסז, פי"א הקדושה שער ר"ח ראה

רע"א.34) סג, סע"ב. מט, חולי� סע"א. מח, שבועות ראה

יפה35) דזהו רסט). ע' תרנ"ז (סה"מ 93 ע' תרנ"ז תשמח שמח המש�

ש" מה שג� האב, מכח הב� "dtiכח הוא הב�" האב".gknכח של) (העצמי

ש�.36) באה"ע והרמ"א הטור הביאו ה"ז. ש� אסו"ב הל' – הרמב"�

מתערב37) אינו והשמ� זב"ז מתערבי� המשקי� "כל א: פל"ו, שמו"ר ראה

עומד לזיתjkאלא ישראל את ומדהמשיל העו"כ". ע� מתערבי� אינ� ישראל

שהו"ע מוכח d`ixad(שמ�), rahay.הבאה בהערה שנעתק במדב"ר ג� וראה .

(38" ז: פי"ח, במדב"ר החש�..mykeראה ובי� האור בי� jkשהבדיל

האומות.. מ� ישראל כו'".jkeהבדיל אהר� הבדיל

רע"א.39) מד, סנהדרי�

תימ�40) אגרת הרביעי"). (ב"והמי� השמד (אגרת הרמב"� מ"ש וכידוע

עירובי ביטול על ממנו יפרעו נבט ב� ירבע� שג� לשמוח)) עלינו ויש (ד"ה

לו. והדומה תבשילי�
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ג� חלה ארמית בועל על יותר: קשה אפילו השאלה

אֿל בת "ובעל מהפסוק הגמרא שמסיקה כפי כרת, חובת

ג�25ה'..."zxkiנכר, נותרה הכרת וחובת .xg`l,שפרש

דוקא חלה והיא קנאי�, ידי על המיתה חובת שונה ומדוע

מעשה? בשעת

עניני� שני יש ארמית בועל של שבחטא לומר, הכרחי

לאחר ג� שנשאר מתמש�, פג� א) פגמי�: או עבירות –

העבירות כבכל ועני�26המעשה, ,df(ב כרת. בעונש מחייב

לאחר נמש� ואינו המעשה, בשעת רק הקיי� נוס� פג�

עני� על קנאי�.dfמכ�. ידי על דוקא המיתה חובת חלה

.Â
"ÂÈ˜Ï‡Ï ‡�˜ ¯˘‡ ˙Á˙"

פנחס על הנאמר הסבר ידי על יובנו "והיתה27הדברי�

קנא אשר תחת עול�, כהונת ברית אחריו ולזרעו לו

לאלקיו".

להבי�: צרי� ולכאורה,

קנא "אשר מהמלי� שלeiwl`lא) שבעבירה מוב�, "

כביכול, פוגעי�, ארמית יותרedÎjexaÎyecwa`בועל ,

אחרות בעבירות כ�מאשר לפני לנאמר ההסבר זהו .28

את אתiz`pw"בקנאו "בקצפו רש"י, כדברי כלומר, ,"

חטא כי לקצו�", לי שהיה כביכול,dfהקצ� פוגע,

חטא פוגע מדוע ולכאורה, בעצמו. dfבקדושֿברו�ֿהוא

אחרי�? מחטאי� יותר

שכר לפנחס מגיע לאלקיו" "קנא אשר על אמנ�, ב)

ב"טבע", מועברת אלא כשכר, ניתנת אינה הכהונה א� רב,

הקודמת בפרשה רש"י חלק29כדברי ש"גבולות ,

אהר� "ויבדל ושהקביעה בעולמו", הקדושֿברו�ֿהוא

עול�" עד ובניו הוא קדשי� קדש היא30להקדישו ,

ערב" "ויהי שבי� ההבדלה כמו בדיוק שבטבע, קביעה

בקר", "ויהי לבי�

ניתנה "לא כי כה�, פנחס היה לא אז שעד וכיו�

ולתולדותיה� עמו שנמשחו ולבניו לאהר� אלא (כהונה)

הוא31המשחת�"`xgשיולידו כיצד כ�, לפני נולד ופנחס ,

קנא" אשר "תחת כה� ?32נעשה
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הוא: לכ� ההסבר

בכ� אחרי�, מחטאי� חמור אסורות ביאות של החטא

כולו האד� את מקיפה הנפש33ש"ביאה" מדרגת ונובעת

להוליד אפשר כ� משו� אשר הגלויי�, מהכוחות הנעלית

את בו שיש ש"lkב� ייתכ� וא� הנפש, הב�dtiכוחות כח

האב" הנעלית34מכח הנפש, מעצ� נובעת ההולדה כי ,

בכל של� האב הרי נפשו ובעצ� הגלויי�, מהכוחות

מפיל35כוחותיו ר"ל אסורה ביאה ידי שעל יוצא, מזה .

ה קליפות אל עצמיות של דרגה בשונההאד� טומאה,

אות� רק לקליפה האד� מוריד שבה� אחרות, מעבירות

זו. מסוימת בפעולה המעורבי� האלקית הנפש של כוחות

ארמית, בועל של החטא הוא יותר עוד חמור א�

כי36כנאמר כמותו". העריות בכל שאי� הפסד בו "יש :

ה"גבולות" את חוצי� אי� בעריות, אפילו אחר, חטא בכל

ה� ג� אשר לעמי�, ישראל בי� הקדושֿברו�ֿהוא שהציב

הבריאה בטבע ובי�37קבועי� האור בי� ל"ויבדל... בדומה ,

,38החש�"

רק לא כמקוד�,xaerdכי יהודי נשאר עריות איסור על

כנאמר החטאי�, שחטא39כבכל א�ֿעלֿפי "ישראל

המצוות בכל חייב והוא הוא", הילד40ישראל א� אלא ,

שהוא א�ֿעלֿפי נחשב, ישראל "בכלל הרי באיסור, שנולד
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טושו"ע25) ה"ו. ש� אסו"ב הל' רמב"� יאֿיב. ב, מלאכי א. ש� סנה'

ש�). המצות בספר הרמב"� אמ"ש הרמב"� הקשה (וכבר ש�. אה"ע

מלפפתו..26) ב: ג, סוטה ככלב.dxeywראה בו

יג.27) כה, פנחס

יא.28) ש�,

ה.29) טז, קרח

יג.30) כג, דה"א

ב.31) קא, בזבחי� ר"א וכדעת יג. כה, פנחס רש"י

ג�32) לכהונה ראוי הי' שפנחס מזה מוכיח (1074 (ע' ח"ד בלקו"ש

משיחת בזמ� נמשח שלא הקנס ה' לו מחל שאז יב), (כה, אוה"ח (וראה לפנ"ז.

ומה לכהונה. שייכות מקוד� לו הי' לא בפשטות, אבל עיי"ש). הכהני�.

את "ויטול ו) כה, רש"י כד. פ"כ, (במדב"ר ע"דie`xdשאמרו הוא – לו"

א. לב, (שבת "i"yxtשאמרו ח) כב, תצא (משי"ב)",ie`xעה"ת ליפול זה

הדורות לפניו "נגלו כי כו', ראוי נקרא חטאו, על פורעניות היא שנפילתו דא�

ש�). שבת (רש"י כו'" ומעשיה�

מהרמב"�).33) – ד (ר, ופט"ז ג) (קסז, פי"א הקדושה שער ר"ח ראה

רע"א.34) סג, סע"ב. מט, חולי� סע"א. מח, שבועות ראה

יפה35) דזהו רסט). ע' תרנ"ז (סה"מ 93 ע' תרנ"ז תשמח שמח המש�

ש" מה שג� האב, מכח הב� "dtiכח הוא הב�" האב".gknכח של) (העצמי

ש�.36) באה"ע והרמ"א הטור הביאו ה"ז. ש� אסו"ב הל' – הרמב"�

מתערב37) אינו והשמ� זב"ז מתערבי� המשקי� "כל א: פל"ו, שמו"ר ראה

עומד לזיתjkאלא ישראל את ומדהמשיל העו"כ". ע� מתערבי� אינ� ישראל

שהו"ע מוכח d`ixad(שמ�), rahay.הבאה בהערה שנעתק במדב"ר ג� וראה .

(38" ז: פי"ח, במדב"ר החש�..mykeראה ובי� האור בי� jkשהבדיל

האומות.. מ� ישראל כו'".jkeהבדיל אהר� הבדיל

רע"א.39) מד, סנהדרי�

תימ�40) אגרת הרביעי"). (ב"והמי� השמד (אגרת הרמב"� מ"ש וכידוע

עירובי ביטול על ממנו יפרעו נבט ב� ירבע� שג� לשמוח)) עלינו ויש (ד"ה

לו. והדומה תבשילי�



wlaכח zyxt zegiyÎihewl

שהוא36ממזר" מכיו� אשר עד המצוות, בכל חייב והוא ,

יהיה41יהודי הוא חכ�, תלמיד ויהיה תורה ילמד א� הרי ,

האר�" ע� גדול לכה� .42"קוד�

הכותית מ� ש"הב� כיו� ארמית, הבועל זאת, לעומת

הוא בנו", הגבולות`epiאינו את חוצה הוא הרי – יהודי

ההולדה כח את נוטל הוא לעמי�. ישראל שבוelyשבי� ,

הנפש עצ� גוי!elyנמצא בכ� ומוליד ,

.Á
Ì„‡‰ ˙„ÏÂ‰· ÈÂÏ‚· Û˙Â˘ ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰

בגמרא נאמר נוס�: עני� בכ� שותפי�43יש "שלשה

נשמה". בו נות� והקדושֿברו�ֿהוא וא�... אב באד�,

של44וידוע חלקו העיקר, היא שהנשמה לכ� שבנוס� ,

האב של חלק� הגו�, לגבי ג� הרי הקדושֿברו�ֿהוא,

ג� אלא בהעל�, האלקות שבו "טבעי", עני� זה אי� והא�,

הקדושֿברו�ֿהוא של כוחו נמצא .ielbaבכ�

האד� נוטל ארמית, בועל של חטא ידי שעל יוצא, מזה

האי�ֿסו� כח יהודי שאצל – יהודי של ההולדה כח את

בגלוי את45הוא יסיר ל"כי ח"ו, להיפ� זאת מנצל והוא ,

ה'". אחרי מלהיות אותו מסיר – מאחרי בנ�

קנא אשר "תחת פנחס לגבי נאמר כ� ",eiwl`lומשו�

ארמית בועל של החטא במקרה פנחס שקנא הקנאות כי

" ר"לeiwl`lהיתה העובר שבגלוי, האי�ֿסו� כח מפני – "

jtidl46מאלקות.

.Ë
˙ÂÏÂ·‚ ˙ÈÈˆÁ ¯˘Ù‡Ó È„Â‰È‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÁÎ

לעמי�" ישראל "בי� שההבדלה כיו� להבי�: צרי� א�

בטבע הקדושֿברו�ֿהוא שקבע ה"גבולות" אחד היא

היותו ידי על זה, גבול לעבור יהודי יכול כיצד הבריאה,

ארמית? בועל

הוא: לכ� ההסבר

כאחד היה האד� מ"ה� נובע היהודי של הבחירה כח

אשר47ממנו" לקדושֿברו�ֿהוא, כביכול, דומה, מהיותו ,

כרצונו לבחור יכול והוא ידו", על שיעכב מי .48"אי�

בחוקי ח"ו מוגבל אינו שהקדושֿברו�ֿהוא וכיו�

לעמי� ישראל שבי� בהבדלה מוגבל אינו וא� ,49הטבע,

xviשהרי `edזו שכחezxigaaziytgdהבדלה מפני ולכ� ,

ויהודי למטה, ירד מאד" גבוה "מבחינה הנובע הבחירה

לע ביכולתו – ח"ו ההיפ� לבחירת בכ� להשתמש בור,יכול

לעמי�. ישראל שבי� הגבולות את ר"ל, נכרי הולדת ידי על

כהונת "ברית הוא פנחס ששכר לכ� ההסבר זהו

שחטאו כיו� שהרי, בטבע, נקבעה שכהונה למרות עול�",

ההבדלה בהסרת הוא פנחס, קנאות לידי שהביא זמרי, של

ובי� האור בי� ל"ויבדל... הדומה לעמי�, ישראל שבי�

" לפיכ� כדלעיל, הואzgzהחש�", לאלקיו", קנא אשר

אחריו ולזרעו לו "והיתה מדה, כנגד מדה – כשכר קיבל

עול�" כהונת .50ברית
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א).41) ג, ע"ז – ככה"ג ה"ה ד"ה (תוס' בתורה העוסק בעכו"� משא"כ

א.42) יג הוריות

א.43) לא, נדה ב. ל, קידושי�

תשמח44) שמח המש� – ובארוכה ואיל�. ד לט, שה"ש לקו"ת ראה

(נדפס תרפ"ו הדבקי� ואת� ד"ה ואיל�. קעו) ע' תרנ"ז (סה"מ 4 ע' תרנ"ז

פ"ד. תשי"א) .n"kaeבסה"מ

שנצמח45) מצומח שניזוני� לפי שהוא א) י"ל: – באוה"ע וההולדה

שהוא ב) שבבהמות). ההולדה כח בעני� ש�, בלקו"ת המבואר (ע"ד באר�

בישראל הבחירה עני� שיהי' בשביל

גופ� ציור לכללות בנוגע שיט)) (ע' תרנ"ו נ"ח (ד"ה הידוע (וע"ד

ישראל). לגופי שמשתווה

כי46) יאֿיב) ב, (מלאכי מ"ש ג� כיllgוזהו גו'*, יכרת גו' ובעל גו'

כו'. הא"ס כח את "מחלל"

רפ"ה.47) תשובה הל' רמב"�

ב.48) לח, אמור לקו"ת

אור49) כי – לחש� אור שבי� מההבדלה יותר גדולה הבדלה שהיא א�

שה� בה� השווה צד הרי הפכי�, היות� ע� בגדרmi`xapוחש�, (ושניה�

מקו� פי'eke'האור, אלקיכ� לה' את� "בני� נאמר עליה� ישראל משא"כ .(

שיווי שו� אי� לבורא נברא ובי� – ובכ"מ) רפ"ב תניא (ראה כו'" שהב� כמו

החומרי "הגו� רק ה"ז – דבנ"י לגו� בנוגע שאפילו ספמ"ט תניא ועיי� כלל.

או"ה". לגופי בחומריותו הנדמה

ע"י50) דלכאורה – אחריו" ולזרעו "לו הכתוב דיוק ג� יוב� ועפ"ז

הרי נתכה�, דהכוונהlina`שפנחס לומר (דדוחק כהני� יהיו אחריו זרעו ג�

מי רק לא "אחריו" דא"כ ועוד בזמרי. פנחס מעשה קוד� שנולד ותר,לזרעו

בזה: והביאור אחריו"**? ב"ולזרעו החידוש מהו וא"כ בסתירה). – ג� אלא

חידוש של הו"ע פנחס שנתכה� מה אבל שבטבע, הו"ע בכלל שכהונה מכיו�

iepiyeתחת" לפנחס הכהונה דנתינת שהשכר לומר אפשר הי' הבריאה, מטבע

מפורש לומר הכתוב הוזקק ולכ� לזרעו***. ולא לו רק יהי' לאלקיו" קנא אשר

שבועל כמו מדה: כנגד מדה הוא זה וג� כא�). באוה"ח (וכ"ה אחריו" "ולזרעו

פעל rahdaארמית iepiyהשכר ג� כ� נכרי, הוא הכותית מ� הנולד שבנו –

לפי – כהני� ה� זרעו שג� כזה, באופ� הוא לפנחס erahשנית� dpzypyונעשה

.xenbכה�

ik" oeyldny ,(d"wq my r"d`) wwegn zwlga (*llgrnyn "'eb dcedi`iqdxt.drpva elit` :my y"ae g"a ,dyixca la` .

eidi erxfy ± `id weqtd zpeeky (cere .ai ,my qgpt r"a`x .a ,`w migaf ± (jci`e d"c) 'qeze (erxf qgiil d"c) i"yx) miyxtn yi (**milecb mipdki"yxt zehytn la` .

lrdxezd.mzq dpedka xacn aezkdy rnyn (bi ,my qgpt)

mnf xy`k opira" mrhd ilel`) if` ,dvelg oa e` dyexb oa `edy ipelt yi` lr cirdy mnef cray ,dpedk lelig ± jtidd cva epivny dn znbecae (***zeyrleid ("

.(` ,a zekn) 'irxfl `le 'icicl milqet
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ר"ל עובר שבאמצעותו ארמית, הבועל בחטא זה עני�

בשעת רק קיי� להבדיל, זה, לעומת של לצד האי�ֿסו� כח

מעשה:

האלקית הנפש שכח למרות האחרי�, החטאי� בכל

הטמאות, הקליפות לשלש ירד העבירה במעשה המלובש

הנפש של שהכח אלא, קדושה. של כח נשאר עדיי� הוא

עליו המעלימי� ב"זדונות" נבלע יכול51האלקית ולכ� .

חזרה ידי על הקדושה, אל שוב זה כח להעלות החוטא

בתשובה.

ממזר", ממנה והוליד הערוה על ש"בא במקרה אפילו

לתקו�" יוכל שלא "מעוות תיקו�52שזהו לגבי רק זה הרי ,

קיי�" שהממזר זמ� כל ונזכר גלוי "עוונו כי – ,53החטא

הזק� אדמו"ר שמסביר שהגיעה54וכפי שהחיות שכיו� ,

ידי על שנוצר וד�, בשר בגו� התלבשה הזה לעול�

בכל א� לקדושה. החיות את להעלות ביכולתו אי� העבירה,

אפילו לכ� נחשב", ישראל "בכלל הממזר שג� כיו� זאת,

קדושה. של חיות זו עדיי� בממזר, מלובשת החיות כאשר

כי העבירה, עשיית לאחר ג� המש� לעבירות יש ולכ�

הקדושה כח נמצא בתשובה, חוזר היהודי אי� עוד כל

מיד ארמית, בועל של במקרה זאת, לעומת ב"זדונות".

ולכ� מהקדושה, יוצאת היא לארמית, עוברת החיות כאשר

המעשה בשעת רק זה עני� :55קיי�

החטא, במעשה המלובש האד� של הכללי כוחו לגבי

הוא", ישראל שחטא "א�ֿעלֿפי ארמית הבועל שג� כיו�

שג� העבירות, לכל הדבר דומה החטאxg`lהרי עשיית

חובת לגביו חלה ולכ� ברע. מלובש הקדושה כח נשאר

הרמב"�, כלשו� ה"הפסד", לגבי א� מכ�. לאחר ג� כרת

ארמית, בועל של –epi`yבמקרה אחרי� בחטאי� קיי�

עני� לגויי�, ר"ל מעביר שהוא החיות רקdfמפני קיי�

כדלעיל. מעשה, בשעת

דוקא בו" פוגעי� "קנאי� של הדי� קיי� iptlולכ�

של בחטא ל"הפסד" קשורה הקנאי� פגיעת כי שפירש,

ארמית כדלעיל.56בועל מעשה, בשעת רק הקיי� ,
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חובת נמסרה לא מדוע לבאר אפשר לעיל האמור לפי

חיובי שאר ככל די�, לבית ארמית הבועל של המיתה

לקנאי�: אלא מיתה,

מצד ליהודי שנמסרה אפשרותוdxezdהבחירה היא

הטוב" ואת החיי� "את "את56לבחור – ההיפ� את ח"ו או ,

הרע" ואת א�57המות ,`l.לרע טוב או לטוב רע להפו�

מתורה נעלית שתשובה לכ� ההסבר מצד58זהו כי ,

לטוב נהפכי� הזדונות אי� יהודי,59התורה של בכוחו ודוקא ,

ישראל לזכויות60לתורהencwאשר זדונות ג� להפו� ,61.

ג�, כ� כזכיות, לו הנעשי� זדונות לגבי שהדבר וכש�

ידי62ובקלֿוחומר על הנגר� לרע, הטוב הפיכת לגבי ,

בבחירה ארמית: בועל של שרשefחטא מתבטא יהודי של

התורה מעל – מעצמות מושרשות שה� כפי ,63הנשמות,

תפעל" מה ל� יאמר "מי יהודי64שמצד של בכוחו יש ,
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היורד51) שבנוגה הטוב ניצו� שאפילו לסופו, קרוב עת"ר נ"ח ד"ה וראה

שנקראי� עצמ�, שבגקה"ט הקדושה כניצוצות [ודלא לרע נהפ� אינו בגקה"ט

שהכחות ומכ"ש ,[(20 הערה 22 ע' ח"ז לקו"ש (ראה בהשאלה "רע" בש�

ziwl`d ytpc.עיי"ש לרע. נהפכי� אינ�

בפני�52) וראה וילדה. ארמית בבועל ג� הוא כ� ולכאורה ב. כב, יבמות

עונו, שיזכיר לו שיי� הגו� אי� בנו דאינו דכיו� דשאני, י"ל (אבל אדה"ז דברי

קצת דמשמע נ' אות עורי� פוקח לקונטרס מבוא וראה בפני�). מש"כ וע"ד

בס'. חיפוש וצרי� דמזכיר.

מיהת.53) השתא ד"ה ש� רש"י

ונתלבשה54) לעוה"ז שירדה דכיו� בזה הכוונה אפ"ל ואולי ספ"ז. תניא

מעשה". "בשעת ה"ז – כו' בגו�

הוא55) נכרית על שבא רסב), (ע' פנחס פ' – להרגצובי – עה"ת בצפע"נ

משמע ומזה בתרה", זרע� דאזיל ע"י מישראל נפשות "מאביד כי נמש� דבר

שג� להרגצובי, דס"ל `eixgלכאורה qgiizn epa oi`y dn oipraדבר הוא

ולהעיר זרעיותיוi"yxtnנמש�. וד� דמו א): לז, מסנה' והוא י. ד, (בראשית

דנכרי). לנדו"ד לגמרי דומה שאינו (א�

יא.56) סעי� כדלקמ�

טו).57) ל, (נצבי� הכתוב לשו�

דוקא58) בא לו" ויתכפר תשובה "יעשה המענה (ירושלמיd"awdnשלכ�,

ואיל�). 1358 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה וראה כה. תהלי� ילקו"ש ה"ו. פ"ב מכות

"יביא59) היא התורה מענה קרב�oaxwולכ� כי (מדרש), לו" ויתכפר

לפי וג� פ"ב). תרצ"א ח"א) קונטרסי� (בסה"מ דרשו (ד"ה השוגג על מכפר

"יביא (ש�) הילקוט דוקא`myגירסת זהו – המזיד על בא שאש� לו" ויתכפר

הקרב� מהני ואז כשגגות הזדונות נעשי� זו תשובה וע"י תשובה, כשעושה

ערופה). עגלה מצות להצ"צ המצות ס' וראה ואיל�. א'תקנז ס"ע יו"כ (אוה"ת

ורק מהתורה למעלה היא זו תשובה שג� בהערה, 1152 ע' ש� לקו"ש וראה

.66 הערה לקמ� וראה עיי"ש. ידה. על שמתגלית

ב.60) טז, שה"ש לקו"ת ד. פ"א, .n"kaeב"ר

לזכיות61) זדונות להפו� שבתשובה שהכח ,23 ע' ח"ז לקו"ש ג� ראה

הנשמה. עצ� מצד באה שהיא לפי – .p"yeהוא

לניצוצות62) – היא הכוונה כזכיות נעשי� שזדונות מה dyecwdשהרי

מכח עושה הרי ארמית, בבועל ואילו ש�); ח"ז לקו"ש (ראה dyecwdשבה�

גמור. כוכבי� ועובד רע – שבו

"תורה63) ע"י הוא עני� כל שגילוי מכיו� שמ"מ, בתורה`xeאלא נאמר ,"

בנ�". את יסיר "כי ג�

מבחי' (שנלקחה הבחירה עני� לכללות זו בחירה בי� שההפרש י"ל, ואולי

(ראה המס"נ עני� לכללות פוגעי� דקנאי� ההפרש דוגמת הוא מאד), גבוה

.(66 הערה לקמ�

דיו"כ.64) נעילה תפלת נוסח
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ר"ל עובר שבאמצעותו ארמית, הבועל בחטא זה עני�

בשעת רק קיי� להבדיל, זה, לעומת של לצד האי�ֿסו� כח

מעשה:

האלקית הנפש שכח למרות האחרי�, החטאי� בכל

הטמאות, הקליפות לשלש ירד העבירה במעשה המלובש

הנפש של שהכח אלא, קדושה. של כח נשאר עדיי� הוא

עליו המעלימי� ב"זדונות" נבלע יכול51האלקית ולכ� .

חזרה ידי על הקדושה, אל שוב זה כח להעלות החוטא

בתשובה.

ממזר", ממנה והוליד הערוה על ש"בא במקרה אפילו

לתקו�" יוכל שלא "מעוות תיקו�52שזהו לגבי רק זה הרי ,

קיי�" שהממזר זמ� כל ונזכר גלוי "עוונו כי – ,53החטא

הזק� אדמו"ר שמסביר שהגיעה54וכפי שהחיות שכיו� ,

ידי על שנוצר וד�, בשר בגו� התלבשה הזה לעול�

בכל א� לקדושה. החיות את להעלות ביכולתו אי� העבירה,

אפילו לכ� נחשב", ישראל "בכלל הממזר שג� כיו� זאת,

קדושה. של חיות זו עדיי� בממזר, מלובשת החיות כאשר

כי העבירה, עשיית לאחר ג� המש� לעבירות יש ולכ�

הקדושה כח נמצא בתשובה, חוזר היהודי אי� עוד כל

מיד ארמית, בועל של במקרה זאת, לעומת ב"זדונות".

ולכ� מהקדושה, יוצאת היא לארמית, עוברת החיות כאשר

המעשה בשעת רק זה עני� :55קיי�

החטא, במעשה המלובש האד� של הכללי כוחו לגבי

הוא", ישראל שחטא "א�ֿעלֿפי ארמית הבועל שג� כיו�

שג� העבירות, לכל הדבר דומה החטאxg`lהרי עשיית

חובת לגביו חלה ולכ� ברע. מלובש הקדושה כח נשאר

הרמב"�, כלשו� ה"הפסד", לגבי א� מכ�. לאחר ג� כרת

ארמית, בועל של –epi`yבמקרה אחרי� בחטאי� קיי�

עני� לגויי�, ר"ל מעביר שהוא החיות רקdfמפני קיי�

כדלעיל. מעשה, בשעת

דוקא בו" פוגעי� "קנאי� של הדי� קיי� iptlולכ�

של בחטא ל"הפסד" קשורה הקנאי� פגיעת כי שפירש,

ארמית כדלעיל.56בועל מעשה, בשעת רק הקיי� ,
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חובת נמסרה לא מדוע לבאר אפשר לעיל האמור לפי

חיובי שאר ככל די�, לבית ארמית הבועל של המיתה

לקנאי�: אלא מיתה,

מצד ליהודי שנמסרה אפשרותוdxezdהבחירה היא

הטוב" ואת החיי� "את "את56לבחור – ההיפ� את ח"ו או ,

הרע" ואת א�57המות ,`l.לרע טוב או לטוב רע להפו�

מתורה נעלית שתשובה לכ� ההסבר מצד58זהו כי ,

לטוב נהפכי� הזדונות אי� יהודי,59התורה של בכוחו ודוקא ,

ישראל לזכויות60לתורהencwאשר זדונות ג� להפו� ,61.

ג�, כ� כזכיות, לו הנעשי� זדונות לגבי שהדבר וכש�

ידי62ובקלֿוחומר על הנגר� לרע, הטוב הפיכת לגבי ,

בבחירה ארמית: בועל של שרשefחטא מתבטא יהודי של

התורה מעל – מעצמות מושרשות שה� כפי ,63הנשמות,

תפעל" מה ל� יאמר "מי יהודי64שמצד של בכוחו יש ,
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היורד51) שבנוגה הטוב ניצו� שאפילו לסופו, קרוב עת"ר נ"ח ד"ה וראה

שנקראי� עצמ�, שבגקה"ט הקדושה כניצוצות [ודלא לרע נהפ� אינו בגקה"ט

שהכחות ומכ"ש ,[(20 הערה 22 ע' ח"ז לקו"ש (ראה בהשאלה "רע" בש�

ziwl`d ytpc.עיי"ש לרע. נהפכי� אינ�

בפני�52) וראה וילדה. ארמית בבועל ג� הוא כ� ולכאורה ב. כב, יבמות

עונו, שיזכיר לו שיי� הגו� אי� בנו דאינו דכיו� דשאני, י"ל (אבל אדה"ז דברי

קצת דמשמע נ' אות עורי� פוקח לקונטרס מבוא וראה בפני�). מש"כ וע"ד

בס'. חיפוש וצרי� דמזכיר.

מיהת.53) השתא ד"ה ש� רש"י

ונתלבשה54) לעוה"ז שירדה דכיו� בזה הכוונה אפ"ל ואולי ספ"ז. תניא

מעשה". "בשעת ה"ז – כו' בגו�

הוא55) נכרית על שבא רסב), (ע' פנחס פ' – להרגצובי – עה"ת בצפע"נ

משמע ומזה בתרה", זרע� דאזיל ע"י מישראל נפשות "מאביד כי נמש� דבר

שג� להרגצובי, דס"ל `eixgלכאורה qgiizn epa oi`y dn oipraדבר הוא

ולהעיר זרעיותיוi"yxtnנמש�. וד� דמו א): לז, מסנה' והוא י. ד, (בראשית

דנכרי). לנדו"ד לגמרי דומה שאינו (א�

יא.56) סעי� כדלקמ�

טו).57) ל, (נצבי� הכתוב לשו�

דוקא58) בא לו" ויתכפר תשובה "יעשה המענה (ירושלמיd"awdnשלכ�,

ואיל�). 1358 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה וראה כה. תהלי� ילקו"ש ה"ו. פ"ב מכות

"יביא59) היא התורה מענה קרב�oaxwולכ� כי (מדרש), לו" ויתכפר

לפי וג� פ"ב). תרצ"א ח"א) קונטרסי� (בסה"מ דרשו (ד"ה השוגג על מכפר

"יביא (ש�) הילקוט דוקא`myגירסת זהו – המזיד על בא שאש� לו" ויתכפר

הקרב� מהני ואז כשגגות הזדונות נעשי� זו תשובה וע"י תשובה, כשעושה

ערופה). עגלה מצות להצ"צ המצות ס' וראה ואיל�. א'תקנז ס"ע יו"כ (אוה"ת

ורק מהתורה למעלה היא זו תשובה שג� בהערה, 1152 ע' ש� לקו"ש וראה

.66 הערה לקמ� וראה עיי"ש. ידה. על שמתגלית

ב.60) טז, שה"ש לקו"ת ד. פ"א, .n"kaeב"ר

לזכיות61) זדונות להפו� שבתשובה שהכח ,23 ע' ח"ז לקו"ש ג� ראה

הנשמה. עצ� מצד באה שהיא לפי – .p"yeהוא

לניצוצות62) – היא הכוונה כזכיות נעשי� שזדונות מה dyecwdשהרי

מכח עושה הרי ארמית, בבועל ואילו ש�); ח"ז לקו"ש (ראה dyecwdשבה�

גמור. כוכבי� ועובד רע – שבו

"תורה63) ע"י הוא עני� כל שגילוי מכיו� שמ"מ, בתורה`xeאלא נאמר ,"

בנ�". את יסיר "כי ג�

מבחי' (שנלקחה הבחירה עני� לכללות זו בחירה בי� שההפרש י"ל, ואולי

(ראה המס"נ עני� לכללות פוגעי� דקנאי� ההפרש דוגמת הוא מאד), גבוה

.(66 הערה לקמ�

דיו"כ.64) נעילה תפלת נוסח
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מי את באמצעותו ולהוליד האי�ֿסו� כח את ליטול

ה'". אחרי מלהיות אותו ש"מסיר

בהתא� הוא עונש שהרי – זה חטא על העונש ג� לכ�

עלֿפי65לפג� הפוסקי� די� לבית נמסר לא –dxezdאלא ,

אפילו ה', קנאת על נפש� המוסרי� ליהודי� ל"קנאי�",

לו" מורי� "אי� התורה שמצד .66בעני�

.·È
"ÒÁ�Ù" Y ˙Â�·¯˜ ,ı¯‡‰ ˙˜ÂÏÁ ,Ï‡¯˘È È�· ÔÈ�Ó
בני מני� שבי� הקשר מוב� לעיל האמור כל לפי

בעני� (המסתיימת הקרבנות ופרשת האר� חלוקת ישראל,

אשר "פנחס", לבי� לכ�") תהיה עצרת השמיני "ביו� של

שבפרשה החלקי� כל את כולל זה :67ש�

התחשבות בלי יהודי, כל שבו – ישראל" בני "מני�

באותו נספר המצוות, ובקיו� התורה בלימוד בדרגתו

– שהוא`cgמספר היהודי, של עצמיותו את מבטא –

התורה .68מעל

את מבטאת שהיא לכ� בנוס� האר�, חלוקת ג�

ההלכה, שקובעת כפי לעמי�, ישראל שבי� ההבדלה

לאומות ישראל מאר� חלקי� למכור או למסור שאסור

המגלה69העול� גורל, ידי על נעשתה היא הרי את70,

ודעת מטע� שלמעלה הנשמה עצ� .71דרגת

בעני� לעיל, כאמור המסתיימת, הקרבנות, פרשת וג�

תהיה עצרת השמיני "ביו� אתmklשל מדגישה ,"

כמובא לעמי�, ישראל שבי� הפסוק72ההבדלה "יהיו73על

את�" לזרי� ואי� לבד� .74ל�

(d"kyz wla t"y zgiyn)
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בהגהה.65) פכ"ד תניא

ישנהzellkג�66) אני ד"ה (ראה מהתורה למעלה הוא המס"נ עני�

הוא עני� כל שגילוי מכיו� גיסא: ולאיד� בארוכה), ש� ובהערה פי"ג תש"ט

חלוקי� שמ"מ אלא בתורה. הלכה היא בו" פוגעי� "קנאי� ג� התורה, ע"י

משא"כ מדידה. בזה יש שו"ע, ע"פ שמחוייב יעבור ואל דיהרג העני� ה�:

נו"כ (ראה יהרג ואל יעבור הוא השו"ע די� שע"פ [בעניני� הרמב"�המס"נ

מהגבלה. למעלה היא – דקנאי� המס"נ] ועד"ז ה"ד), פ"ה יסוה"ת הל'

מצד שבאה כמו התשובה בחי' שבי� ההפרש בדוגמת שזהו י"ל, ואולי

הקב"ה. מענה מצד באה שהיא לכמו התורה מענה

ש�.67) ובהערות 25 ע' ריש ש� לקו"ש ראה

(68.3 ע' לעיל .1022 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה ראה

(69" כתב ש� (ובה"ו וד'. ה"ג פ"י ע"ז הל' האלו..lkרמב"� הדברי�

עכו"�elbyבזמ� שיד או כו' כו'").dtiwzישראל אבל כו'

סב)70) כו, פנחס רש"י (ראה האר� לחלוקת ה"מני�" שייכות תוב� ועפ"ז

zeinipta.מטו"ד שלמעלה העצ� לבחי' שייכי� שניה� כי – העניני�

ואיל�.71) 346 ע' ח"ב לקו"ש וראה פנחס. ר"פ אוה"ת סוס"ז. אגה"ק

כג.72) פט"ו, שמו"ר

יז.73) ה, משלי

תש"י)74) ביוהשמע"צ ד"ה ג� (וראה תשכ"ח ביוהשמע"צ ד"ה ראה

הוא, – דוקא לישראל ניתנו המצות שכל א� – לבד�" ל� ב"יהיו שהכוונה

הבירורי� מבחי' שלמעלה הנשמה עצ� מצד הוא דשמע"צ שהעני�

ל"פנחס" לכ�" תהי' השמע"צ ד"ביו� השייכות ועפ"ז, עיי"ש. (מה"זרי�").

מדריגת מצד ג� אלא לעמי�, ישראל שבי� ההבדלה עני� מצד רק לא היא

הנשמה. עצ�

•

fenz 'fÎ'e ipye oey`x mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ו' ראשו� יו�
פרקיב ,178 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîâåã î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

תמוז ז' שני יו�
פרקא ,180 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr.àúééøáä ì"ëò

æåîú'æ-'åéðùåïåùàøíåé

,çøiä ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦©¨¥©
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàåon xi`nd ± §©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald.LîMä ìL øBàä øBà àeäynyd ly xe`d `l ± ¨¤©¤¤
.ynydn exe` lawny xacn uvepznd xe` `l` ,dnvräëëå§¨¨

úBiúBàä ,ìLî Cøc Lnî©¨¤¤¨¨¨¦
úeììk ïä úBøîànaL¤©©£¨¥§¨
øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤
àøáì ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§Ÿ
,Léì ïéàî úBîìBòä̈¨¥©¦§¥
ïîæ ìk ïîi÷ìe ïúBéçäìe§©£¨§©§¨¨§©

.Cøaúé BðBöø CLîmdy ± ¤¤§¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie eigi

.mnvr "zexn`n"dn d`a

äøàäå äëLîä úeììkîe¦§¨©§¨¨§¤¨¨
,Bfä äìBãb- §¨©

,mnvr "zexn`n"dny

éLîäå 'ä øéàääpnî C ¥¦§¦§¦¦¤¨
,da àöBik äéúBãìBz- §¤¨©¥¨

,ef dkynd ly,äéôðòå- ©£¨¤¨
,zillkd dkyndd lyïäL¤¥

øBàä úëLîäå úBãìBz§§©§¨©¨
,úBiúBàäî- ¥¨¦

,"zexn`n"ayïä ïäå± §¥¥
,zeclez zpigaay zex`dd

ïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe úBiúBà éôelçmdy ,"zeclez"a ± ¦¥¦§¥¤¨¨¨¤
,zeize`d ly zexenzde miteligd.íìBò ìëaL íéèøt íéàeøa§¦§¨¦¤§¨¨

,ãBò 'ä øéàä ïëå(zeize`dn) sqep ote`a -éLîäåãéøBäå C §¥¥¦§¦§¦§¦

äøàäc äøàäc äøàädpald xe` lynk dfy ,xaec lirl ± ¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
o`k eli`e ,ynydn dx`dn dx`d `edy xe` ,ux`d lr xi`nd

`ede ,xzei cer mikenp minevnvle dbixcnl cxei dfy xaecn

,ziyily dx`d ± dx`dc dx`dc dx`d.úBiúBàä úBøàäî± ¥¤¨¨¦
± zeize`dn xi`nd xe`dn

.dx`dc dx`dc dx`d edf

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd

ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨
ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§

zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpãò©
Lnî íîBcä àøápL± ¤¦§¨©¥©¨

`ly minnecd mixacd

,zeig lk mda d`xp

ïäéúBîLe ,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨§¥¤
"øôò"å "ïáà"mydy ± ¤¤§¨¨

xkfpk ,utgd ly ezeig `ed

,oey`xd wxtaíéôelç íä¥¦¦
úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§

,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§
mrt zetlgzn zeize`dy

,xzeie dipy:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
ly eze`ivne ezeigy ,ixd

ly zeize`d od ,`xap lk

d`ixad lky jk ,'"ied xac"l ze`ivna lha `xapde ,'"d xac"

.jxazi ez` zcgeine dlha

älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
,"daeyzd zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

`"hily iaxde ,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x

wqet - "jexr ogleyd lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn

.dxezc dlbpa

zegiyd xtq) ocr eznyp mcewd iaxd ly zeyecwd eizegiya dxni` dpyi

iwlg drax` cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y ,(jli`e 142 cenr `"yz'd

.jexr ogleyd

ogley"ay iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

:dlbp it lr mbe zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd zeciqg it lr

daeyz) d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

izy od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

weqtay iptn (zeipyndyexitl ezncwdaxne`m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

- "d`vie" dligza ,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p

,minid ixac xcqa df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib

" did dligzayyxbie'g `wqt `"k dyxt ziy`xa dax yxcnae ,"mc`d z`

oiicr dlekiy ,"dyxbzpy l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk

oeyln ,"eizeevna epycw" did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl

oiyeciw enk dfy ,e"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw"

jk - ('i wxta oldl xne` `edy itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy

,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry - zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd

ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky ,"daeyz"l zekiiyd zpaen `linne

f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy gxkdd ony`l`- oiyexib

.daeyzd oiprdf iptldidiy ilan 'iedzcear oiprdidiyxyt` i`y ,"`ipz"a

dgley" - `hg ici lr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

ici lre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley" ,("mkn`daeyzixd ,
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî
íéôåìéçã íéôåìéç íä øôòå ïáà ïäéúåîùå øôòå íéðáàë

:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אודותם  שכותב  אלה  כל  את  יזכירו  כבקשתו  מכתבו,  על  במענה 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויום טוב, פשיטא שכן הוא ואדרבה, ומה  ומה שכותב, אם לשמור שלשת השיעורים גם בשבת 

ויום טוב, אינו כן, ומנהג בכל תפוצות ישראל להרבות בשבת  נוהגים לומר תהלים בשבת  שכותב שאין 

ויו"ט באמירת תהלים.

ובמה שכתב אודות תיקון לעון הידוע, צריכים להיות זהיר בטבילת עזרא, ולהיות חקוק בזכרונו 

דברי תורה, ומהם לימוד המשניות ולהרבות באותיות התורה והתפלה, לתת לצדקה לפני תפלת שחרית 

בכל יום חול, ולהתעסק בעניני ללׂׂמד ובעניני חינוך על טהרת הקדש, ובעיקר להסיח דעתו מכל הענין אפילו 

מתיקונו עד לאחר הנשואין.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.



לי fenz 'fÎ'e ipye oey`x mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז ו' ראשו� יו�
פרקיב ,178 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîâåã î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

תמוז ז' שני יו�
פרקא ,180 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr.àúééøáä ì"ëò

æåîú'æ-'åéðùåïåùàøíåé

,çøiä ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦©¨¥©
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàåon xi`nd ± §©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald.LîMä ìL øBàä øBà àeäynyd ly xe`d `l ± ¨¤©¤¤
.ynydn exe` lawny xacn uvepznd xe` `l` ,dnvräëëå§¨¨

úBiúBàä ,ìLî Cøc Lnî©¨¤¤¨¨¨¦
úeììk ïä úBøîànaL¤©©£¨¥§¨
øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤
àøáì ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§Ÿ
,Léì ïéàî úBîìBòä̈¨¥©¦§¥
ïîæ ìk ïîi÷ìe ïúBéçäìe§©£¨§©§¨¨§©

.Cøaúé BðBöø CLîmdy ± ¤¤§¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie eigi

.mnvr "zexn`n"dn d`a

äøàäå äëLîä úeììkîe¦§¨©§¨¨§¤¨¨
,Bfä äìBãb- §¨©

,mnvr "zexn`n"dny

éLîäå 'ä øéàääpnî C ¥¦§¦§¦¦¤¨
,da àöBik äéúBãìBz- §¤¨©¥¨

,ef dkynd ly,äéôðòå- ©£¨¤¨
,zillkd dkyndd lyïäL¤¥

øBàä úëLîäå úBãìBz§§©§¨©¨
,úBiúBàäî- ¥¨¦

,"zexn`n"ayïä ïäå± §¥¥
,zeclez zpigaay zex`dd

ïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe úBiúBà éôelçmdy ,"zeclez"a ± ¦¥¦§¥¤¨¨¨¤
,zeize`d ly zexenzde miteligd.íìBò ìëaL íéèøt íéàeøa§¦§¨¦¤§¨¨

,ãBò 'ä øéàä ïëå(zeize`dn) sqep ote`a -éLîäåãéøBäå C §¥¥¦§¦§¦§¦

äøàäc äøàäc äøàädpald xe` lynk dfy ,xaec lirl ± ¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
o`k eli`e ,ynydn dx`dn dx`d `edy xe` ,ux`d lr xi`nd

`ede ,xzei cer mikenp minevnvle dbixcnl cxei dfy xaecn

,ziyily dx`d ± dx`dc dx`dc dx`d.úBiúBàä úBøàäî± ¥¤¨¨¦
± zeize`dn xi`nd xe`dn

.dx`dc dx`dc dx`d edf

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd

ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨
ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§

zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpãò©
Lnî íîBcä àøápL± ¤¦§¨©¥©¨

`ly minnecd mixacd

,zeig lk mda d`xp

ïäéúBîLe ,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨§¥¤
"øôò"å "ïáà"mydy ± ¤¤§¨¨

xkfpk ,utgd ly ezeig `ed

,oey`xd wxtaíéôelç íä¥¦¦
úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§

,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§
mrt zetlgzn zeize`dy

,xzeie dipy:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
ly eze`ivne ezeigy ,ixd

ly zeize`d od ,`xap lk

d`ixad lky jk ,'"ied xac"l ze`ivna lha `xapde ,'"d xac"

.jxazi ez` zcgeine dlha

älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
,"daeyzd zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

`"hily iaxde ,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x

wqet - "jexr ogleyd lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn

.dxezc dlbpa

zegiyd xtq) ocr eznyp mcewd iaxd ly zeyecwd eizegiya dxni` dpyi

iwlg drax` cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y ,(jli`e 142 cenr `"yz'd

.jexr ogleyd

ogley"ay iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

:dlbp it lr mbe zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd zeciqg it lr

daeyz) d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

izy od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

weqtay iptn (zeipyndyexitl ezncwdaxne`m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

- "d`vie" dligza ,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p

,minid ixac xcqa df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib

" did dligzayyxbie'g `wqt `"k dyxt ziy`xa dax yxcnae ,"mc`d z`

oiicr dlekiy ,"dyxbzpy l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk

oeyln ,"eizeevna epycw" did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl

oiyeciw enk dfy ,e"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw"

jk - ('i wxta oldl xne` `edy itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy

,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry - zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd

ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky ,"daeyz"l zekiiyd zpaen `linne

f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy gxkdd ony`l`- oiyexib

.daeyzd oiprdf iptldidiy ilan 'iedzcear oiprdidiyxyt` i`y ,"`ipz"a

dgley" - `hg ici lr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

ici lre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley" ,("mkn`daeyzixd ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

äðåîàäå ãåçéä øòù
äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî
êéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî
íéôåìéçã íéôåìéç íä øôòå ïáà ïäéúåîùå øôòå íéðáàë

:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá
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fenzלב 'f ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

fenz'fipymei

didy ,oiyexibd oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn` dk"

oipr zekiiy lr zyxetn di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl

iaxy zxne` (a ,et `nei) `xnbdy itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd

(` ,b dinxi) weqtdn `iane ,dxezay dyrzÎ`l dgec daeyzy ,xne` opgei

ezy` z` yi` glyi od xn`l"

aeyid xg` yi`l ez`n dklde

miax mirx zipf z`e ,cer dil`

jexa yecwd xne` - "il` iaeye

daeyzd oipry ,xnelk .`ed

dlra aeyi `l" ly oiprd dgec

xexa ixd ."dzgwl oey`xd

`ed daeyzd oipry ,`xnbdn

.oiyexib ixg`y oiyeciwd oipr

zekiiy o`kn ,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq ly iyilyd wlgddaeyzd zxb`ly iyilyd wlgl ,"

" - "jexr ogley"dxfrd oa`."miyp" ly mipiprd - "

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1ìL :äL ¤¤©§¨§¨§Ÿ¨
,íä äøtk é÷elç,`hgy `hg lr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - ¦¥©¨¨¥

ote` miiw ,miieqn beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi

dxtkd ote` mb ,xg` beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn

,xg` `ed:ãçà ìk íò äáeLúecgi .dxtkd ipte` zylya - §¨¦¨¤¨
:daeyzd oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mräNò úåöî ìò øáò̈©©¦§©£¥

,dniiwl aiiegn didy dyrÎzevn miiw `l ±áLådaeyza xfge ± §¨
;Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà,cin el milgen ,xnelk -ìò øáò ¥¨¦¨©¤£¦¨©©

äNòú àì úåöî,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac dyr ±áLå ¦§©Ÿ©£¤§¨
øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLz ¯dpi` dnvr daeyzd ± §¨¨§©¦¦§©¥

dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd dcnl qgia dwitqn

ly dpnfl cr ± eze` eyipri `ly drityn daeyzd ,dxiar

.xary dxiard lr xtkzn `ed ea ,mixetikd mei `ede ,dxtkd

ïéðòìc áb-ìò-óàc ,Leøt)iably zexnl ±äNò úåöî ,íei÷ ¥§©©©¦§¦§©¦¦§©£¥
äNòú àì úà äçBcL ,äìBãb2ea yiy oipr oncfnyk : - §¨¤¨¤Ÿ©£¤

Î`l lr xeariy ici lr ,xnelk ,dyrzÎ`le dyr ly micebipd

,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d f` dgec - dyrÎzevn miiwi dyrz

mi`lk :dnbecl ."dyr"d z` miiwl ick xacd z` miiwl el xzene

,dyrzÎ`l meiwn dlrnl `ed dyrÎzevn meiwy ixd ;ziviva

daeyz dwitqn dyrÎzevn zxiar lry ,mixne` ep` o`k eli`e

cala daeyz oi` dyrzÎ`l zxiar lre .jk lr xtkl ick cala

dl`y - ?dxtk myl xetik meil wwcfdl gxkdd on `l` ,dwitqn

mipiprd zeinipt mb oiap oexztdne .xeztl owfd epax cner ef

dyrÎzevn meiw ici lr mixxerzndici lr llegznd mbtde

`a mipiprd zeiniptl m`zdae ,dyrzÎ`l lr melye qg dxiar

Î`l zegcl dilr cvik dyrÎzevn meiwl rbepa dkldd wqt

uexizd okez .dyrzÎ`l zxiar lr zyxcpd dxtkd ote`e ,dyrz

ieeiv miiwn `edy jk lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa :`ed dxvwa

zenlera rtye xe` jk ici lr jynp mb ,xacd z` zeyrl d"awd

) xa` enk `id devn lk ,oky ,eytpae mipeilrdx"enc` w"k zxrd

:`"hilyl"fx 'lke"3myk ,xnelk ,("r"n g"nx cbpk oixai` g"nx

ilk `id dyrÎzevn lk jk ,ytpdn zeig jiynne ilk `ed xa`y

xa`ay enke ,`ed jexa seq oi` xe`n zeig rty dkiynne

(zeinipta zkynp ,xnelk) zyalzn jk - ytpdn zeigd zyalzn

meiw ici lr zkynpd zeigd

;zenlera - dyrÎzevn

ixd dyrzÎ`la eli`e

`edy dryay zexnl

ici lr - dyrzÎ`l miiwn

oipray - dilr xaer epi`y

mb `ed d"awd ieeiv meiw

`ly ieeivd miiwn o`k

epinkg xn`nk ,zeyrl

l"f4dxiar xar `le ayi" :

) xky el mipzep einin:`"hily x"enc` w"k zxrd(wx la`eli`k

xacdy enk ,diyre dlert jxc df oi`y zeid ,"devn dyr

miiwn `ed - diyrÎi` ici lr - dlily ici lr `l` ,dyrÎzevna

g"nx ici lr xe` jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv

zeevn d"qy ici lr "d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn

o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l

efi` dl`y zxxerzne ,dyrzÎ`le dyr cgi miybtpyk ,eppipra

xacd z` dyriy ici lry xnel o`k jiiy `ly ixd ,zegcl odn

,dxezd ieeivl m`zda dyer ixd `ed ,oky ,"d`nehd gex" x`yiz

m` mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z` zegcl eilr devn dxezdy

o`k oi` seq seq ixd - dyrÎzevn zegcl eilr deevz dxezd

dyrndyrd dgec okl .f` xqgi ixd xe`de ,xe`d z` jiyniy

epyiy oexqgd :dyrzÎ`ld z`dyrzÎ`l miniiwnyk libx ote`a

.epyi - xe`d zkynd - dyr zevn ziiyr ly geeixde ,o`k oi` -

,dyr zevn lr dxiarl rbepa mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda

dxtkd didz - eytpae zenlera rtyde xe`d zkynd dxqg f`y

itle ,dyrzÎ`l lr dxiara xacdy itk ,xzei dlecb zyxcpd

lr dxiar lry - jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a `xnbd ixac

`ed xaqdd ,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l

ziwl`d ytpa xe` zkynda ,dyr zevn meiwa dpyiy zepeilrdy

,jiyndl xiqgdy xe`d ,oky ,dxtkd ici lr oewizl zpzip `l -

ieeiv lr xary lr xtkl ick wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd oi`

,eli`e .cala daeyz dwitqn jk lre - devnd z` miiw `le 'd

z` owzl ick dxtkd d`a ,dyrzÎ`l lr dxiaralkdn

lr - dlerta - dxiard ici lry oeeike ,dlwlw dxiardy

daeyza ic oi` okl ,dlrnl mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld

mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd on `l` ,xacd z` owzl cala

eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle owzl egeka `ed `wecy ,xetik

:owfd epax xne` z`fe .dlrnleeðéäly oipra okl ±meiwdlecb ± ©§
,dyrzÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzÎ`ln dyr zevnìòL íeMî¦¤©

éLîî äNò úåöî íei÷ éãéíéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà C §¥¦¦§©£¥©§¦§¤©§¨¤§¦
øäfa áeúkL Bîk) àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úøàäî5ç"îøc , ¥¤¨©¥¨§¤¨©Ÿ©¦§¨
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äáåùúä úøâà

àéðú à ÷øôäøôë é÷åìç äùìù àîåé óåñá
øáò .ãçà ìë íò äáåùúå íä
ìò øáò åì ïéìçåîù ãò íùî ææ åðéà áùå ò"î ìò
â"òàã 'éô) .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú áùå ú"ìî
íåùî åðééä .ú"ì úà äçåãù äìåãâ ò"î íåé÷ ïéðòìã
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
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א.1. ובכ"מ.2.פו, ב. ג, ע"ב.3.יבמות סו� כג, מט"ו.4.מכות פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקו� זהר תיקוני

fenz 'f ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïéãewt,dyrd zeevn 248 ±àkìîc ïéøáà ç"îø ïepà248 od ± ¦¦¦§¨¥¨¦§©§¨
,"`kln" ze`xwpd zeliv`d mler ly zecn ± ("`kln" ixa`

gekd ekeza jiynne ytpd gekl ilk `ed xa`y myk ,xnelk

dkyndl ilke xa` `id devn lk jk ,ilk ynyn `ed eil` ytpdn

,dlrnly zecndn zcgein

dze` meiw ici lr zkynpd

meiw ici lry ,ixd .devn

rtye xe` mikiynn ,devn

,mipeilrd zenleraìò íâå§©©
,úé÷ìàä BLôð`ed - ©§¨¡Ÿ¦

zx`dn rtye xe` jiynn

ici lr ± `ed jexa seq oi`

,devnd meiwBîk§
:íéøîBàLep`y enk - ¤§¦

ep`y dkxaa mixne`

:devn meiw lr mikxan

;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"- £¤¦§¨§¦§¨
zkynp ,zeevn ici lry

iptne .ytpd lr dyecw

zevn ici lry ,df mrh

- ,rtye xe` jynp dyr

zevn ly zepeilrd dpyi

,dyrzÎ`l iabl dyr

,"dyrz `l" dgec "dyr"e

,äáeLz ïéðòì ìáàiabl - £¨§¦§©§¨
owzl ick ,daeyzd oipr

,dyr zevn lr xarykóà©
dnvr daeyzdy zexnl ±

jk lr dwitqnCøaúé Búeëìîa ãønL ìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©¤¨©§©§¦§¨¥
,Cìnä øîàî äNò àìå,cala daeyz zpwzn z`f z` .d"awd - §Ÿ¨¨©£©©¤¤

,dyr zevn lr dxiard z` lilk zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j`

,ixdyøBàä íB÷î ìkî,dyrd zevn meiw ici lr jiynn didy ± ¦¨¨¨
øcòð,daeyza xfgy ixg` mb ±íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'åëå ¤§¨§§©£©©¥¦§¨

äëøáì6÷eñt ìò7úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì ìëeé àì úeòî" : ¦§¨¨©¨§ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©
,"'eëå Bà úéáøò ìL òîLmiyeryk mb ,z`f owzl ozip `l - §©¤©§¦§

,daeyzúéáøò ìL òîL úàéø÷ úBø÷ì äzòî øäæpL óàc§©¤¦§¨¥©¨¦§§¦©§©¤©§¦
íìBòì úéøçLåxiqgdy dn lr daeyza xfeg `edy ,epiid ± §©£¦§¨
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תמוז ח' שלישי יו�

,`v 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úåöî äðäå,182 'nr cr.äàøéî à"ë

äáeLzä úåöî ,äpäå13ãáìa àèçä úáéæò àéä äøBzä ïî± §¦¥¦§©©§¨¦©¨¦£¦©©¥§¦§©
,dxezd on daeyzd oipr `id ,cala `hgd zaifràúéàãk)itk ± ¦§¦¨

aezkyïéøãäðñc â ÷øt àøîba14ãì ïîéñ óBñ ètLî ïLçáe15 ©§¨¨¤¤§©§¤§¦§Ÿ¤¦§¨¦¨
úeãò ïéðòì16,(`ed m`y - §¦§©¥

epi`e cala `hgd z` afer
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zecrl xyk17,eðéäc§©§
,íìL áìa Baìa øîâiL¤¦§Ÿ§¦§¥¨¥
,äìñëì ãBò áeLé ìáì§©¨§¦§¨
Cøaúé Búeëìîa ãøîì18, ¦§Ÿ§©§¦§¨¥

ãBò øáòé àìålr ±úåöî §Ÿ©£Ÿ¦§©
Cìnä,mler ly ekln ± ©¤¤
d"awdïä ,íBìLå ñç©§¨¥

äNò úåöîa19úåöîa ïä §¦§©£¥¥§¦§©
äNòú àì20øwò eäæå . Ÿ©£¤§¤¦©
ì Leøt,"äáeLz" ïBL- ¥§§¨

,xnelkììëa 'ä ìà áeL ¨¤§¨
Bãáòì ,BLôð ìëáe Baì¦§¨©§§¨§

ìåBîk ,åéúBöî ìk øîL §¦§Ÿ¨¦§¨§
áeúkL21òé" :'ä ìà áLéå ,åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæ ¤¨©£Ÿ¨¨©§§¦¨¤©§§Ÿ¨§¨Ÿ¤
;"'Bâåryxdy dna ± d"awd l` eaey `hazn dna :xne` weqtd - §

.ely `hgd zeaygn z` afer `hegde ,zncewd ekxc z` afer

íéávð úLøôáe22:áéúkaezk -23:é÷ìà 'ä ãò záLå"E §¨¨©¦¨¦§¦§©§¨©¡Ÿ¤
"'Bâå Eááì ìëa ,'Bâå Bì÷á zòîLå24ixd ± .25daeyzd oipry §¨©§¨§Ÿ§§¨§¨§§

ici lr ,'d l` aeyl ,`ed

jixvy xac ,elewa drinyd

mb jke .ald lka zeyridl

aezk26:ãò ìàøNé äáeL"¨¦§¨¥©
é÷ìà 'ä;"'Bâå Eoke - ¡Ÿ¤§

aezk27:éìà 'ä eðáéLä"E £¦¥¥¤
"'Bâå28.miweqtd lkn ± §

oipry xexa ,mixen`d

,'d l` aeyl `ed daeyzd

`le eizeevn z` miiwl

.zexiar mey zeyrlàìå§Ÿ
äáeLzäL ,ïBîää úòãk§©©¤¨¤©§¨

.úéðòzä àéälr ± ¦©©£¦
.xary zexiardéî elôàå©£¦¦

úBúéøk ìò øáòL¤¨©©§¦
øîbL ,ïéc-úéa úBúéîe¦¥¦¤§©
éãé ìò àéä Búøtk©¨¨¦©§¥

,íéøeqé,`nei zkqna `ziixadn lirl xkfpk -¯ LBãwäL eðéä ¦¦©§¤©¨
íéøeqé åéìò àéáî àeä-Ceøa,ezxtk xnb md dl` mixeqie ± ¨¥¦¨¨¦¦
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äáåùúä úøâà
à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå

ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
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.13‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דפשטות � ה"ב) פ"ב תשובה הל' הרמב"� ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "עני�" (ולא "מצוה" "כותב :

בתוכ� דתשובה דס"ל מורה ÂˆÓ‰הל' ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כא� קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"� וג� מה"ת

היד ובס' ש�). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבי� להרמב"� רק ולא � בתחלתה) אלוÈ�ÙÏותשובה "הקדמות" ג� (שכנראה תשובה, הל'

היא ע"ג 'מצוה : להרמב"� ובסהמ"צ ש�. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע ה�): להרמב"�

אות� ולומר כו' להתוודות ‰˙˘Â·‰'שצוונו ÌÚ.�ואיל 1118 עמוד להל� במפורט ראה ב.14.". ואיל�.15.כה, כט Î"˜16.סעי� ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡(שס"ד מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושי� לעני� סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושי� הביא "לא

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינ� דלא ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל �.17¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘�דג מוב� מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא � כא� הכוונה "עיקר :‡Ï·) היא תשובה � דברי� משו"עÁÎÂÓ„ÎÂוידוי מהראיות ג�

הרמב"� הזכירו� ולכ� � בתשובה ומוסיפי� התשובה חלק ה� � כשעושי� � מחילה ובקשת שוידוי אלא דברי�), וידוי ש� הוזכרו שלא מחו"מ

עני� הוא התענית, משא"כ תעניות·Ú"Ù,כו' שו� והסמ"ג הרמב"� הזכירו לא "ולכ� � ורפ"ב הפרק בסו� קכב,ÏÏÎוכמשנ"ת זח"ג ועיי� ."

שסד". מצוה חינו� מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ ˘ËÈÏ"‡:18.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עשיית להקל � הדברי� המש� "כל

עני� צ"ל תשובה דבכל זה, עני� לבד בפוסקי�ÈÏÏÎהתשובה, ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית"'. במל' למרוד ישוב "דלא

בדוגמא עליו˘·˜ÌÂÈ[והוא יקבל בתחלה הכללי עני� הקדמת צ"ל ג"כ Î"Á‡Âהמצות ˘"ÓÂÚ�בהכתובי ג� וכ"ה � רפ"ב] ברכות � מצות עול

דרכו � יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': בקולו·ÏÏÎשמביא (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות עניני� רבי�, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,ֶַ

'Â‚Â."במל"ת ה� במ"ע "ה� החלטות ב' שצ"ל וכ� המצות). פרטי � (ציוויו ˘ËÈÏ"‡19.("פרט") ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ועשה קו� צ"ל "שבזה :

עליו". מקבל ובכ"ז �.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰� מל"ת על משא"כ�ÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, נה,21.עשיית ישעיה

˘ËÈÏ"‡:22.ז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰וכהתחלתה דברי�, סיפור רק הוא דש� � ל ד, ואתחנ� לשלול "בתורה" כדלקמ� ולא

ÌÎ· È˙Â„ÈÚ‰מסיפור ג� לכאורה (כי ועיקר ועוד לבב�'".È˘גו'. 'בכל דצ"ל מפרט אינו ש� כי � התשובה) עני� מהו ל,23.ללמוד נצבי�

מפני24.ב. שזה לומר" ש"יש שליט"א, הרבי כותב התורה, מ� פסוק מכ� ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזק� רבנו מביא מדוע הטע�

ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"� "וראה מוסי�: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש ˘ËÈÏ"‡:25.שבנביא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

חפ� ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (ש�) רמב"� עיי� � ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"�, (ג�) קאי כא� דכנ"ל "וא�

נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ הרי"פ בפי' (הובא אלקי� ה' עד ושבת עשה העשי� במני� מנה שלו בסהמ"צ אלו�

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב ב.26."לשוב יד, כב.27.הושע ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�הפסוקי ד' כל "הכרח

˜ÂÈ„Â) (דחלק‰˜„ÌÈסדר� ב"ה הוי' ש� השפעת מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמ� וכו'): לתורה כו')‰ÈÂ'נביא החבל כמשל � גו' חבל גו' עמו

העלאת צ"ל (התשובה) שהתיקו� מוב� שמזה �Ï"�‰Îיעזוב ועז"נ � מעשה (אחרונה) ה' � הוי' ש� פרטי מבוארי� ובפ"ד .ÂÎ¯„ Ú˘¯'גו

fenz 'g iyily mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkL Bîëe)11,(à÷éã "ézã÷ôe" ¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe" :- §¤¨¨©§¦§¥¤§¨©§¦©§¨
d"awdymixeqid z` `ian,eðéäå29mixeqi d"awd `ian izn - §©§

df ixd ,dxtkd xnblBáeLa ,Cøaúé åéðôì äéeöø BúáeLzLk§¤§¨§¨§¨¨¦§¨¥§
àzúìc àúeøòúàa éæà ,äáäàî BLôðå Baì ìëa 'ä ìà¤§¨¦§©§¥©£¨£©§¦§¨¨¦§©¨

¯ "'eëå íéðtä íénë"å§©©¦©¨¦§
,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
'ä ãñçå äáäàä øøBòì§¥¨©£¨§¤¤
íéøeqéa BðBò ÷øîì§¨¥£§¦¦

,äfä íìBòaici lr - ¨¨©¤
mink"e ,dhnln zexxerzd

`han mc`dy itk ,"miptd

'd l` aeyl frd epevx z`

df xac ± 'd l` ezad` cvn

dliawn zexxerzd lret

eqgiizi eil` mby ,dlrnl

eze` wxnl ,cqge dad`a

ici lr eizepeern lilk

,dfd mlera mixeqiBîëe§
áeúkL30øLà úà ék" : ¤¨¦¤£¤

."'Bâå çéëBé 'ä áäàéick ± ¤¡©¦©§
± eizepeern eze` wxnl

ayy inl ,ezad` cvn ,`ian d"awdy ,dl` mixeqi .dfd mlera

,ytpd zxtk miniiqnd mixeqid md dl` ± dad` jezn 'd l`

zeiprzl dpeekd oi` ,j` .mixeqi ici lr `ed ozxtk xnby zexiara

.envr lr lawn mc`y mixeqieâ"îqäå í"aîøä eøékæä àì ïëìå§¨¥Ÿ¦§¦¨©§©§©§©
,fh r"n ±óà ,äáeLzä úåöîa ììk úéðòz íeL,`l ± ©£¦§¨§¦§©©§¨©

,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøëaoypery zexiar lr daeyza mb - ¦§¦¦¥¦
oipr ixd `ed el` zexiar zxtk xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed

b"nqde m"anxd oi` ,ok it lr s` ± zxne` `xnbdy itk ± mixeqid

mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z` el` zexiara mb mixikfn

,zeiprzl mipeekn mpi` mixen`déeceä ÷ømihxtne micezny ± ©©¦
,e`hgy mi`hgd z` xeaica,äìéçî úLwáe,zexiard lr -Bîk ©¨©§¦¨§

äøBza áeúkL31"'Bâå íúàhç úà ecåúäå" :32.iecied z` ± ¤¨©¨§¦§©¤©¨¨§
,oky ,daeyzd zevna b"nqde m"anxd mixikfn ok dlign zywae

epyi dxiara ik ,`ed (aezk) xac ly enrh .daeyzdn wlg edf

zeyrl de`zde oevxde ,"seb"d `ed dxiard dyrn ."dnyp"e "seb"

ixd eilr ,daeyz dyer `edy drya ."dnyp"d `ed ,dxiard z`

z` dpd .dxiard ly "dnyp"d z` mbe "seb"d z` mb lhal

oevxd z` - "dnyp"d

ici lr milhan - de`zde

dxegy ,xard lr dhxgd

dyry lr xrhvn `ede el

ixd `ed xrv .dxiard z`

lr xrvde ,beprzn jtidd

beprzd z` lhan dxiard

oevxd ea eid ezaiqay

.dxiar dze`a de`zde

mb lhal ixd ,la` ,mikixv

,dxiard ly "seb"d z`

`adl rpnidl jkae

ixde - ef dxiar zeyrln

z` lhaiy dyrn o`k oi`

"seb" `edy ,dxiard dyrn

`edy iecied dpd .dxiard

eizty zniwr"e ,eita `iven

oipr edf ,mipt lk lr .dxiard "seb" z` lhan df - "dyrn ied

.daeyzdn wlg opi` zeiprz eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied

ìàBéa áeúkM äîe33éëááe íBöa íëááì ìëa éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©§¨§©§¤§¦§¦
,"'Bâ,"il` eaey"n wlgk ziprzd oipr o`k ixd aezk -eðéäixd ± ©§

ick dfìháì±`"hily x"enc` w"k zxrdly oipr :cizr §©¥
zaifr ± daeyze)xard,(äøæâpL äøæbä,f` ±øBcä ïBò ÷øîì ©§¥¨¤¦§§¨§¨¥£©

.äaøàa íéøeqé éãé ìòoipr yxcp ,dxifbd z` lhal icky ± ©§¥¦¦§©§¤
.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzdúBiðòz ìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨©£¦

,øeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnLd`a ziprzdy - ¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦
fbd zxv z` lhal ick.dxiøzñà úlâîa áeúkL Bîëe34± §¤¨¦§¦©¤§¥

.ond zxifb lhal ick ziprz lihdl dywia xzq`yáeúkM äîe©¤¨
äaøä ,íéãéñç øôñå ç÷Bøä øôñ íLàøáe ,øñenä éøôña§¦§¥©¨§Ÿ¨¥¤¨¥©§¥¤£¦¦©§¥

ïéc úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáBòì íéôebñå úBiðòz35ïëå ,± ©£¦§¦¦¨¥©§¦¦¥¦§¥
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äáåùúä úøâà
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
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) מדות וששה קול � ו' גו'. גו'˘·Ï·וישוב ושבת ועז"נ � כו' (ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï) התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ � חסרונו) בזה

Ï‡¯˘È'כו שבכחו הנעל� שכל � י' המעלה). הכחות˘¯˘(ש� בכל פונה � לש� כשנוגע אשר וש�, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ועיקר

ועז"נ � ‰'כו'). Â�·È˘‰:שנאמר והסדר, העני� ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת �‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·לרמ"ח דפליג �

) שלו� בקש מ"ע) רמ"ח נק'È¯Á‡Ïאיברי�, שלכ� � וע"ט �Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלו� להיות ויכול �‰ÏÁ˙Óואח"כ מלמטלמ"ע,

וכמוב� ה') השיבנו ישראל, שובה � בבי'Ê"Îמלמעלמ"ט טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבאר� שש� אלא � �·Ú"Ùתשובות

מפרש דש� [ולהעיר כא הקדמה הגלגולי� ש' ראה � הקבלה ע"ד וק"ל. מכול�. כלולה תשו"ת) (אפילו מה� שכאו"א כמו � חלקי„'וכא�

ורא ה' חלול הד' וכפרה � א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה ג�ÏÎ"מוסי� התשובה מצות

תלוי' כריתות למלאותה·‡„Ìעל ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו"'.ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, ‡„ÂÓ"¯32.נשא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘�דג מוב� מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כא� הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה

‡Ï·) היא תשובה – דברי� מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברי�),˘Ï‡ג� וידוי ש� כשעושי�‡Ï‡הוזכרו – מחילה ובקשת שוידוי

עני� הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"� הזכירו� ולכ� � בתשובה ומוסיפי� התשובה חלק ה� –Ú"Ù·�ולכ" � ורפ"ב הפרק בסו� וכמשנ"ת ,

‡Ïראה � שסד". מצוה חינו� מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיי� כלל". תעניות שו� והסמ"ג הרמב"� הזכירו

.17 הערה יב.33.לעיל טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ,תענית רק מצינו לא גזירה דלבטל "

ועכצ כו'. ואסתר ביואל אחרת.כנ"ל הכוונה שכא� "ל



לה fenz 'g iyily mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkL Bîëe)11,(à÷éã "ézã÷ôe" ¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe" :- §¤¨¨©§¦§¥¤§¨©§¦©§¨
d"awdymixeqid z` `ian,eðéäå29mixeqi d"awd `ian izn - §©§

df ixd ,dxtkd xnblBáeLa ,Cøaúé åéðôì äéeöø BúáeLzLk§¤§¨§¨§¨¨¦§¨¥§
àzúìc àúeøòúàa éæà ,äáäàî BLôðå Baì ìëa 'ä ìà¤§¨¦§©§¥©£¨£©§¦§¨¨¦§©¨

¯ "'eëå íéðtä íénë"å§©©¦©¨¦§
,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
'ä ãñçå äáäàä øøBòì§¥¨©£¨§¤¤
íéøeqéa BðBò ÷øîì§¨¥£§¦¦

,äfä íìBòaici lr - ¨¨©¤
mink"e ,dhnln zexxerzd

`han mc`dy itk ,"miptd

'd l` aeyl frd epevx z`

df xac ± 'd l` ezad` cvn

dliawn zexxerzd lret

eqgiizi eil` mby ,dlrnl

eze` wxnl ,cqge dad`a

ici lr eizepeern lilk

,dfd mlera mixeqiBîëe§
áeúkL30øLà úà ék" : ¤¨¦¤£¤

."'Bâå çéëBé 'ä áäàéick ± ¤¡©¦©§
± eizepeern eze` wxnl

ayy inl ,ezad` cvn ,`ian d"awdy ,dl` mixeqi .dfd mlera

,ytpd zxtk miniiqnd mixeqid md dl` ± dad` jezn 'd l`

zeiprzl dpeekd oi` ,j` .mixeqi ici lr `ed ozxtk xnby zexiara

.envr lr lawn mc`y mixeqieâ"îqäå í"aîøä eøékæä àì ïëìå§¨¥Ÿ¦§¦¨©§©§©§©
,fh r"n ±óà ,äáeLzä úåöîa ììk úéðòz íeL,`l ± ©£¦§¨§¦§©©§¨©

,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøëaoypery zexiar lr daeyza mb - ¦§¦¦¥¦
oipr ixd `ed el` zexiar zxtk xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed

b"nqde m"anxd oi` ,ok it lr s` ± zxne` `xnbdy itk ± mixeqid

mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z` el` zexiara mb mixikfn

,zeiprzl mipeekn mpi` mixen`déeceä ÷ømihxtne micezny ± ©©¦
,e`hgy mi`hgd z` xeaica,äìéçî úLwáe,zexiard lr -Bîk ©¨©§¦¨§

äøBza áeúkL31"'Bâå íúàhç úà ecåúäå" :32.iecied z` ± ¤¨©¨§¦§©¤©¨¨§
,oky ,daeyzd zevna b"nqde m"anxd mixikfn ok dlign zywae

epyi dxiara ik ,`ed (aezk) xac ly enrh .daeyzdn wlg edf

zeyrl de`zde oevxde ,"seb"d `ed dxiard dyrn ."dnyp"e "seb"

ixd eilr ,daeyz dyer `edy drya ."dnyp"d `ed ,dxiard z`

z` dpd .dxiard ly "dnyp"d z` mbe "seb"d z` mb lhal

oevxd z` - "dnyp"d

ici lr milhan - de`zde

dxegy ,xard lr dhxgd

dyry lr xrhvn `ede el

ixd `ed xrv .dxiard z`

lr xrvde ,beprzn jtidd

beprzd z` lhan dxiard

oevxd ea eid ezaiqay

.dxiar dze`a de`zde

mb lhal ixd ,la` ,mikixv

,dxiard ly "seb"d z`

`adl rpnidl jkae

ixde - ef dxiar zeyrln

z` lhaiy dyrn o`k oi`

"seb" `edy ,dxiard dyrn

`edy iecied dpd .dxiard

eizty zniwr"e ,eita `iven

oipr edf ,mipt lk lr .dxiard "seb" z` lhan df - "dyrn ied

.daeyzdn wlg opi` zeiprz eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied

ìàBéa áeúkM äîe33éëááe íBöa íëááì ìëa éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©§¨§©§¤§¦§¦
,"'Bâ,"il` eaey"n wlgk ziprzd oipr o`k ixd aezk -eðéäixd ± ©§

ick dfìháì±`"hily x"enc` w"k zxrdly oipr :cizr §©¥
zaifr ± daeyze)xard,(äøæâpL äøæbä,f` ±øBcä ïBò ÷øîì ©§¥¨¤¦§§¨§¨¥£©

.äaøàa íéøeqé éãé ìòoipr yxcp ,dxifbd z` lhal icky ± ©§¥¦¦§©§¤
.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzdúBiðòz ìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨©£¦

,øeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnLd`a ziprzdy - ¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦
fbd zxv z` lhal ick.dxiøzñà úlâîa áeúkL Bîëe34± §¤¨¦§¦©¤§¥

.ond zxifb lhal ick ziprz lihdl dywia xzq`yáeúkM äîe©¤¨
äaøä ,íéãéñç øôñå ç÷Bøä øôñ íLàøáe ,øñenä éøôña§¦§¥©¨§Ÿ¨¥¤¨¥©§¥¤£¦¦©§¥

ïéc úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáBòì íéôebñå úBiðòz35ïëå ,± ©£¦§¦¦¨¥©§¦¦¥¦§¥
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äáåùúä úøâà
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
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) מדות וששה קול � ו' גו'. גו'˘·Ï·וישוב ושבת ועז"נ � כו' (ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï) התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ � חסרונו) בזה

Ï‡¯˘È'כו שבכחו הנעל� שכל � י' המעלה). הכחות˘¯˘(ש� בכל פונה � לש� כשנוגע אשר וש�, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ועיקר

ועז"נ � ‰'כו'). Â�·È˘‰:שנאמר והסדר, העני� ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת �‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·לרמ"ח דפליג �

) שלו� בקש מ"ע) רמ"ח נק'È¯Á‡Ïאיברי�, שלכ� � וע"ט �Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלו� להיות ויכול �‰ÏÁ˙Óואח"כ מלמטלמ"ע,

וכמוב� ה') השיבנו ישראל, שובה � בבי'Ê"Îמלמעלמ"ט טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבאר� שש� אלא � �·Ú"Ùתשובות

מפרש דש� [ולהעיר כא הקדמה הגלגולי� ש' ראה � הקבלה ע"ד וק"ל. מכול�. כלולה תשו"ת) (אפילו מה� שכאו"א כמו � חלקי„'וכא�

ורא ה' חלול הד' וכפרה � א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה ג�ÏÎ"מוסי� התשובה מצות

תלוי' כריתות למלאותה·‡„Ìעל ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו"'.ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, ‡„ÂÓ"¯32.נשא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘�דג מוב� מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כא� הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה

‡Ï·) היא תשובה – דברי� מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברי�),˘Ï‡ג� וידוי ש� כשעושי�‡Ï‡הוזכרו – מחילה ובקשת שוידוי

עני� הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"� הזכירו� ולכ� � בתשובה ומוסיפי� התשובה חלק ה� –Ú"Ù·�ולכ" � ורפ"ב הפרק בסו� וכמשנ"ת ,

‡Ïראה � שסד". מצוה חינו� מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיי� כלל". תעניות שו� והסמ"ג הרמב"� הזכירו

.17 הערה יב.33.לעיל טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ,תענית רק מצינו לא גזירה דלבטל "

ועכצ כו'. ואסתר ביואל אחרת.כנ"ל הכוונה שכא� "ל



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

תמוז ט' רביעי יו�
פרקב ,182 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë êà á ÷øô,av 'nr cr.ïåöø íåé

,zeiprz daxd mi`ian mdäúéî áiçL ,äìháì òøæ àéöBîì§¦¤©§©¨¨¤©¨¦¨
äøBza áeúkL Bîk ,íéîL éãéa36,ïðBàå øò éabdid mda - ¦¥¨©¦§¤¨©¨©¥¥§¨

`hgdf,miny icia dzin ly yperd z` `iad xy` dfe ,Bðéãå± §¦
,dlhal rxf `ivend lyäæ ïéðòì úBúéøk éáiçkmi`ian okle ± §©¨¥§¦§¦§¨¤

mixen`d xqend ixtq

xary inl zeiprz daxd

,dxe`kl ixd .df `hg lr

xeza ze`a zeiprzdy

,dxtkd xnbl mixeqi

oipr yxcp zezixk iaiigay

,lirl eli`e ,`wec mixeqid

mixeqidy ixd xn`p

lr mi`iany mixeqid `wec md ,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd

?mixeqi xeza envr lr lawn `edy zeiprzd `le ,dlrnln mc`d

:owfd epax xiaqn ±ñç äìòî ìL íéøeqé Lðòî ìöpì éãk ,eðéä©§§¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤©§¨©

;íBìLå) -:`"hily x"enc` w"k zxrd`le ± (l"pk) cizrlc oipr §¨
dlrnln melye qg eilr xfbp `ny ,(xard lr `edy ± daeyz

,zeiprzd ici lr jkn lvpii ,mixeqi ly yperøäîìe æøæì éãk íâå§©§¥§¨¥§©¥
;BLôð úøtk øîb,xefrl zeiprzd gka yi dfay -Bðéà éìeà íâå §©©¨©©§§©©¥

BLôðå Baì ìëa 'ä ìà áL̈¤§¨¦§©§
:äàøiî íà ék ,äáäàî- ¥©£¨¦¦¦¦§¨

"miptd mink"d oi` f`y

xenbl xfer ,dlrnly

okle ,mixeqi ici lr ezxtk

mixeqi envr lr lawn `ed

zeiprzd oipra37,mvra j` .

z` mixnebd mixeqid oipr

,zeiprz ixeqil dpeekd oi` (oic zia zezine zezixk iaiiga) dxtkd

ick ,dlrnln olvil `pngx mc`d lr mi`iany mixeqil `l`

.ezxtk z` xenbl

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
aefrl ,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

ici lr `ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z`

ixeqil dpeekd oi` ± (oic zia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi

,envr lr xfeb mc`dy zeiprz

mixeqil ,`id dpeekd `l`

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd

,zeiprz mey jkBì ìçîpL¤¦§©
ìò øáòM äî éøîâì§©§¥©¤¨©©

Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤
,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨

Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦
ïécä íBéa øác éöçå øác̈¨©£¦¨¨§©¦

äæ ìò BLðòì,e`hg lr ± §¨§©¤
,àaä íìBòa íBìLå ñç©§¨¨¨©¨
ïécä ïî éøîâì øèôðå§¦§©§©§¥¦©¦

íðîà .àaä íìBòaick ± ¨¨©¨¨§¨
íã÷k Cøaúé åéðôì áéáçå ävøîe 'ä éðôì ïBöøì äéäiL¤¦§¤§¨¦§¥§ª¤§¨¦§¨¨¦§¨¥§Ÿ¤

BúãBáòî BðB÷ì çeø úçð úBéäì ,àèçä,jk myl ±éøö äéäC ©¥§¦§©©©§¥£¨¨¨¨¦
úøk da ïéàL äl÷ äNò úåöî ìò elôà äìBò ïaø÷ àéáäì§¨¦¨§¨¨£¦©¦§©£¥©¨¤¥¨¨¥

,ïéc-úéa úúéîeeilr did ,efk dyr zevn lr xar edyinyk mb - ¦©¥¦
leki eidyk ± dler oaxw `iadlsqepa ± zepaxw aixwdl mi

,ezaeyzlíéðäk úøBúa äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eLøcL Bîk§¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§©Ÿ£¦
÷eñt ìò1;"Bì äöøðå"zevn lr xary in lr dvxn dlerdy - ©¨§¦§¨

,dyràøîba àúéàãëå§¦§¦¨©§¨¨
,íéçáæc àn÷ ÷øtenke - ¤¤©¨¦§¨¦

wxta zxne` `xnbdy

migaf zkqn ly oey`x2

úåöî ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©¦§©
øçàì ïBøBc àéäå ,äNò£¥§¦§©©
Bì ìçîðå äáeLz äNòL¤¨¨§¨§¦§©
çøqL íãàëe ,Lðòä̈Ÿ¤§¨¨¤¨©
éãé ìò Bñiôe Cìna©¤¤¦§©§¥

ïéèéì÷øt,miplczy ± §©§¦¦
,Bì ìçîe,jlnd --ìò-óà ¨©©©

çìBL ïë-étgxqy df ± ¦¥¥©
,jlnaåéðôì äçðîe ïBøBc¦§¨§¨¨

ick ,jlnd iptl ±ävøúiL¤¦§©¤
Cìnä éðt úBàøì Bìjk ± ¦§§¥©¤¤

,dler oaxw ly epipr mb

daeyz dyry ixg`y

aiage dvexn didiy ick dpzn oaxwd deedn ± e`hg lr el elgne

.`hgy iptl didy enk d"awd iptlìe)ïBLlr zxne`y `xnbd ± §
`idy "dler"dBì äöøðå" äøBza áeúkM äî ïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥©¤¨©¨§¦§¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
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פרקג ,av 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîëç äðäå â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

תמוז י"א שישי יו�
יו�חמישיושישיי'ֿי"אתמוז

,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë ïëà,184 'nr cr.úéðòú

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤

did ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

mb ,`hgd lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw

,"el dvxpe" didiy ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara

ievx daeyza xfegd didiy

iptl enk d"awd iptl aiage

epl oi`y ,zrk ixd ,`hgd

z` mci lr `iadl zepaxw

ziprzd `a ± "el dvxpe"d

cnil df ceqi lr .oaxwd mewna

znkgl m`zda ,l"fix`d

lr zenevd xtqn z` ,dlawd

mb ,mi`hge zepeer ly ax xtqn

zxk yper mdilr oi`y dl`k

.miny icia dzine

øñenä éîëç ,äpäå§¦¥©§¥©¨
íéðBøçàäixg`y ± ¨©£¦

,l"fix`de÷ìçð± ¤§§
,mdizericaàèçL éîa§¦¤¨¨

:úBaø íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦©
éøvL ,íéøîBà LécC §¥§¦¤¨¦
úBîBvä øtñî úBpòúäì§¦§©¦§©©
úBaø íéîòt àèç BúBàì§¥§§¨¦©
;àèç øLà øtñnä éôk§¦©¦§¨£¤¨¨
,äìháì òøæ àéöBnä ïBâk§©¦¤©§©¨¨
Løôîä úBîBvä øtñnL,df `hg lr ±äáeLz éðewúa ¤¦§©©©§Ÿ̈§¦¥§¨

ã"ô ïä ì"æ é"øàäî,rax`e mipeny ±äæa àèç íàå ,úBiðòz ¥¨£¦©¥©£¦§¦¨¨¨¤
éøö ,ìLî Cøc ìò íéîòt íéøNò Bà øNòøNò úBðòúäì C ¤¤¤§¦§¨¦©¤¤¨¨¨¦§¦§©¤¤

,íìBòì ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNò Bàzeiprzd xtqn cinzy - ¤§¦§¨¦§¥§¨
,`hg eze` lr xary minrtd xtqn itl `ed ,`hg lklàéîec± §¨

,enkúàhç ïaø÷c,ze`hgd lk :`"hily x"enc` w"k zxrd ± §¨§©©¨
;íòôe íòt ìk ìò àéáäì áiçL.`hgy -Léåinkg oia ± ¤©¨§¨¦©¨©©©©§¥

,xqendïénãî,mieeyn ±úåöî ìò äàaä äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò §©¦¦§¨¤§¨§©¨©¨¨©¦§©

äNò1øtkúî ¯ äNò úBöî änk ìò øáò elôàc ,dvxzne ± £¥©£¦¨©©©¨¦§£¥¦§©¥
,d"awd iptlíéçáæc àn÷ ÷øt àøîba àúéàãk ,úçà äìBòa2 §¨©©¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦

.migaf zkqn ly oey`x wxta zxne` `xnbdy enk -äòøëäå§©§¨¨
,äæa úìa÷îä`id ,xqend inkg ly zericd izy oia -úBpòúäì ©§ª¤¤¨¤§¦§©

øtñî éôk íéîòt 'â§¨¦§¦¦§©
eðéäc ,äæ àèçc úBîBvä©§¥§¤§©§

:oebk ±á"ðømiz`n ±

minrt yly ,mipye miyng

drax`e mipenyìò úBîBö©
òøæ úáëL úàöBä¨©¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçxary ± £¨¦©£
mevi ,minrt daxd mdilr

xtqnk minrt yly

.`hg eze`l reawd zenevd

íòhäåyly recn ± §©©©
,`wec minrtét ìò àeä©¦

LBãwä øäfa áúkM äî©¤¨©©Ÿ©©¨
çð úLøt óBñ3ïåék" : ¨¨©Ÿ©¥¨

¯ àLã÷ én÷ Lð øa áçc§¨©©©¥ª§¨
,àeä-êéøa`heg mc`yk - §¦

,d"awd iptlàãç àðîæ± ¦§¨£¨
`hegy dpey`xd mrta

,`hg eze`eîéLø ãéáò̈¦§¦
,'eëmyex dyer df -

wfgzn ± xdfa my xne` ± `hg eze` dipy mrt `hg m` .dlrnl

,myexdäàúéìz àðîæ,`hg eze` ziyily mrt `hg m` ± ¦§¨§¦¨¨
,"'eë àc àøèñì àc àøèqî àîúk àeää èMtúàhytzn - ¦§©¥©¦§¨¦¦§¨¨§¦§¨¨

myex df oi` :xnelk ,cv l` cvn `hgd zeawra mbtde mzkd

,cv l` cvn xcegd mbt `l` ,cala wfg myex e` ,calaCëì§¨
éøöâ ïk íb úBîBvä øtñî C.'eëå íéîòt 'ici lry oeeik ± ¨¦¦§©©©¥§¨¦§

dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg eze` ziyilyd mrta e`hg

.dlrnl mbtd ly xzeia

ïëà,mxa ±äæ ìk4íãàa ¨¥¨¤§¨¨
éeaø ïéàL ,àéøáe ÷æç̈¨¨¦¤¥¦
ììk Bì ÷éfî úBîBvä©©¦§¨
Bîëe ,Bôeb úeàéøáì¦§¦§

íéðBLàøä úBøBca± ©¨¦¦
miwfg eid mitebdyk

`l zeiprz ieaixe ,mi`ixae

mevl mikixv eid md ,wifd

,mixen`d zenevd lkìáà£¨
÷éfî úBîBvä éeaøL éî¦¤¦©©¦
àáì ìëeiL øLôàL ,Bì¤¤§¨¤©¨Ÿ
ñç Leçéî Bà éìç éãéì¦¥Ÿ¦¦©
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äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç
ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
åðéúåøåãá åîë å"ç ùåçéî åà éìåç éãéì àáì ìëåéù
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fenz a"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ב קודש שבת יו�

,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìòá ìë î"îå,186 'nr cr.(åðîú àì

,íBìLå,zenevd ici lr -älà eðéúBøBãa Bîkmiyp`dy ± §¨§§¥¥¤
,mdl wifdl lelr zeiprz ieaixe ,miylgúBaøäì Bì øeñà̈§©§

ìò elôà úBiðòúamypery mi`hg ±,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk §©£¦£¦©§¦¦¥¦
ïkL ìkîe,zeiprza zeaxdl el xeq`y ±úåöîe äNò úåöî ìò ¦¨¤¥©¦§©£¥¦§©

ïäa ïéàL äNòú àìŸ©£¤¤¥¨¤
øLà éôk àlà ,úøk̈¥¤¨§¦£¤
àì éàcåaL BLôða øòLé§©¥§©§¤§©©Ÿ
elôà ék .ììk Bì ÷éfé©¦§¨¦£¦
éîéa ,íéðBLàøä úBøBca©¨¦¦¦¥
àì ¯ íéàøBîàå íéàpz©¨¦¤¡¨¦Ÿ
,àðåb éàäëa ïépòúî eéä̈¦§©¦¦§©©§¨
,mi`hg lr ,dfk ote`a -

eöîc ,íéàéøaä àlà¤¨©§¦¦§¨
;eäéLôð éøeòöì- §¦¥©§©§

,mnvr z` xrvl mgekay

déLôð éøeòöì éöî àìãe§¨¨¦§¦¥©§¥
z` xrvl egeka oi`y in ±

,eytpàø÷ð ¯ äpòúîe¦§©¤¦§¨
àn÷ ÷øt àøîba "àèBç"¥©§¨¨¤¤©¨

,oey`x ±úéðòúc5elôàå , §©£¦©£¦
BãéaL úBøáò ìò äpòúî¦§©¤©£¥¤§¨

,íL é"Lø Løôãk- ¦§¥©©¦¨
,yecw `xwp `ed ipyd "xn`c o`n"d itly ote` eze`a elit`y

ixd ,miwxnzn eizepeer jk ici lry iptn my xne` i"yxy itk dfy

`ed m` `heg `xwpy "xn`c o`n" eze` xne` dfk ote`a mb

,envr z` xrvl leki `ed oi`y drya dprznàúéàãëåitk ± §¦§¦¨

mi`venyàn÷ ÷øt àøîba,oey`x ±íéçáæc6íãà Eì ïéàL , ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦¤¥§¨¨
.'eëå äNò áiçî BðéàL ìàøNiîly oipr epyi cinzy ixd ± ¦¦§¨¥¤¥§ª¨£¥§

envr z` xrvl egeka oi` m`y ,mixne` z`f lkae ,ziprza zepeer

.`heg `xwp ± mve,äøBz ìòa àeäL éî ïkL ìkîezexnl mve - ¦¨¤¥¦¤©©¨
z` xrvl egeka oi`y

,envràèBçLdna ± ¤¥
,mv `edy,íéìôëa Lðòðå§¤¡¨§¦§©¦

úeLéìç úîçî ék¦¥£©£¦
÷ñòì ìëeé àì úéðòzä©©£¦Ÿ©©£Ÿ

da,dxeza ±éeàøkyie ± ¨¨¨
,mevd lr (` ,letk yper el

.dxez lehia lr (aàlà¤¨
?dézðwz éàîidn ± ©©¨§¥

± ?mc` eze` ly ezpwz

dxtkd oipr el didi cvik

iptl "dvxp" zeidl ick

± ?`hgd iptl enk d"awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:ä÷ãöa Càèçå"©£¨¨§¦§¨
;"÷øôoziy ,xnelk - §ª

zeiprzd lr dxenzk dwcv

,ei`hg lr mevl eilr didy

ïzì ,íé÷ñBtä eáúkL Bîëe,zzl ±ìL úéðòz íBé ìk ãòa §¤¨§©§¦¦¥§©¨©£¦¤
LéìBt íéìBãb é"ç Cøò äáeLz8éñBé øéLòäå ,'eëåBøLò éôì ó §¨¤¤§¦¦§§¤¨¦¦§¦¨§

,'eëå,daeyzÎziprz ly mei lk xear xzei milecb minekq ozie - §
úéðòz úBëìä íäøáà ïânä áúkL Bîk9: §¤¨©©¨¥©§¨¨¦§©£¦

,íB÷î ìkîemc`l gek oi`y ,epizexecay epxn`y zexnl - ¦¨¨
lka ,dwcv ozna daeyzd zeiprz z` xindl yi ,envr z` xrvl

z`fõôçä Lôð ìòa ìk̈©©¤¤¤¨¥
BLôð ïwúì ,'ä úáø÷10 ¦§©§©¥©§

dáéLäì,ytpd z` ±ìà ©£¦¨¤
ïî älòî äáeLúa 'ä¦§¨§ª¨¦
Bîöò ìò øéîçé ¯ øçánä©ª§¨©§¦©©§
íòt íéðt ìk ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦©©
øtñî åéiç éîé ìk úçà©©¨§¥©¨¦§©
ïBòå ïBò ìëì úBîBvä©§¨¨§¨
íéáiçL íéøeîçä úBðBòî¥£©£¦¤©¨¦
ìk ìò äúéî íäéìò£¥¤¦¨©¨

,íéðtlr ,mipt lk lr - ¨¦
mdilr miaiigy zepeerd

,oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqn z` milyi ± dzineìôàå± ©£¦

`ed ,oeer eze` lr dzind aeig m`,ãáìa íéîL éãéadzin `le - ¦¥¨©¦¦§©
xtqn z` ± mipt lk lr ± zepeer mze` lr milyi ± mc` icia

eze` lr miyxcpd zenevd

.oeeròøæ úàöBäì ïBâk§§¨©¤©
äìháì,milyi ±ã"ô± §©¨¨

drax`e mipenyúBîBö
.åéiç éîéa úçà íòt©©©©¦¥©¨

ïúBçãì ìBëéåz` §¨¦§¨
,zenevdíéøöwä íéîiì©¨¦©§¨¦

øNòk äpòúéå ,óøça©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤
ìLî Cøc ìò úBiðòz©£¦©¤¤¨¨
,úBçt Bà ,ãçà óøça- §Ÿ¤¤¨¨

,zeiprz dxyrnøîâéå§¦§Ÿ
'èa úBîBö ã"ôä øtñî¦§©©§

Bçk éôk øúBé Bà ,íéðL`ed ,gek xzei el yi m` ±zeyrl leki ¨¦¥§¦Ÿ
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

úåúéøë ìò 'éôà úåéðòúá úåáøäì åì øåñà .äìà
.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäå:úéðòú úåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé
ïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
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לט fenz a"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ב קודש שבת יו�

,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìòá ìë î"îå,186 'nr cr.(åðîú àì

,íBìLå,zenevd ici lr -älà eðéúBøBãa Bîkmiyp`dy ± §¨§§¥¥¤
,mdl wifdl lelr zeiprz ieaixe ,miylgúBaøäì Bì øeñà̈§©§

ìò elôà úBiðòúamypery mi`hg ±,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk §©£¦£¦©§¦¦¥¦
ïkL ìkîe,zeiprza zeaxdl el xeq`y ±úåöîe äNò úåöî ìò ¦¨¤¥©¦§©£¥¦§©

ïäa ïéàL äNòú àìŸ©£¤¤¥¨¤
øLà éôk àlà ,úøk̈¥¤¨§¦£¤
àì éàcåaL BLôða øòLé§©¥§©§¤§©©Ÿ
elôà ék .ììk Bì ÷éfé©¦§¨¦£¦
éîéa ,íéðBLàøä úBøBca©¨¦¦¦¥
àì ¯ íéàøBîàå íéàpz©¨¦¤¡¨¦Ÿ
,àðåb éàäëa ïépòúî eéä̈¦§©¦¦§©©§¨
,mi`hg lr ,dfk ote`a -

eöîc ,íéàéøaä àlà¤¨©§¦¦§¨
;eäéLôð éøeòöì- §¦¥©§©§

,mnvr z` xrvl mgekay

déLôð éøeòöì éöî àìãe§¨¨¦§¦¥©§¥
z` xrvl egeka oi`y in ±

,eytpàø÷ð ¯ äpòúîe¦§©¤¦§¨
àn÷ ÷øt àøîba "àèBç"¥©§¨¨¤¤©¨

,oey`x ±úéðòúc5elôàå , §©£¦©£¦
BãéaL úBøáò ìò äpòúî¦§©¤©£¥¤§¨

,íL é"Lø Løôãk- ¦§¥©©¦¨
,yecw `xwp `ed ipyd "xn`c o`n"d itly ote` eze`a elit`y

ixd ,miwxnzn eizepeer jk ici lry iptn my xne` i"yxy itk dfy

`ed m` `heg `xwpy "xn`c o`n" eze` xne` dfk ote`a mb

,envr z` xrvl leki `ed oi`y drya dprznàúéàãëåitk ± §¦§¦¨

mi`venyàn÷ ÷øt àøîba,oey`x ±íéçáæc6íãà Eì ïéàL , ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦¤¥§¨¨
.'eëå äNò áiçî BðéàL ìàøNiîly oipr epyi cinzy ixd ± ¦¦§¨¥¤¥§ª¨£¥§

envr z` xrvl egeka oi` m`y ,mixne` z`f lkae ,ziprza zepeer

.`heg `xwp ± mve,äøBz ìòa àeäL éî ïkL ìkîezexnl mve - ¦¨¤¥¦¤©©¨
z` xrvl egeka oi`y

,envràèBçLdna ± ¤¥
,mv `edy,íéìôëa Lðòðå§¤¡¨§¦§©¦

úeLéìç úîçî ék¦¥£©£¦
÷ñòì ìëeé àì úéðòzä©©£¦Ÿ©©£Ÿ

da,dxeza ±éeàøkyie ± ¨¨¨
,mevd lr (` ,letk yper el

.dxez lehia lr (aàlà¤¨
?dézðwz éàîidn ± ©©¨§¥

± ?mc` eze` ly ezpwz

dxtkd oipr el didi cvik

iptl "dvxp" zeidl ick

± ?`hgd iptl enk d"awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:ä÷ãöa Càèçå"©£¨¨§¦§¨
;"÷øôoziy ,xnelk - §ª

zeiprzd lr dxenzk dwcv

,ei`hg lr mevl eilr didy

ïzì ,íé÷ñBtä eáúkL Bîëe,zzl ±ìL úéðòz íBé ìk ãòa §¤¨§©§¦¦¥§©¨©£¦¤
LéìBt íéìBãb é"ç Cøò äáeLz8éñBé øéLòäå ,'eëåBøLò éôì ó §¨¤¤§¦¦§§¤¨¦¦§¦¨§

,'eëå,daeyzÎziprz ly mei lk xear xzei milecb minekq ozie - §
úéðòz úBëìä íäøáà ïânä áúkL Bîk9: §¤¨©©¨¥©§¨¨¦§©£¦

,íB÷î ìkîemc`l gek oi`y ,epizexecay epxn`y zexnl - ¦¨¨
lka ,dwcv ozna daeyzd zeiprz z` xindl yi ,envr z` xrvl

z`fõôçä Lôð ìòa ìk̈©©¤¤¤¨¥
BLôð ïwúì ,'ä úáø÷10 ¦§©§©¥©§

dáéLäì,ytpd z` ±ìà ©£¦¨¤
ïî älòî äáeLúa 'ä¦§¨§ª¨¦
Bîöò ìò øéîçé ¯ øçánä©ª§¨©§¦©©§
íòt íéðt ìk ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦©©
øtñî åéiç éîé ìk úçà©©¨§¥©¨¦§©
ïBòå ïBò ìëì úBîBvä©§¨¨§¨
íéáiçL íéøeîçä úBðBòî¥£©£¦¤©¨¦
ìk ìò äúéî íäéìò£¥¤¦¨©¨

,íéðtlr ,mipt lk lr - ¨¦
mdilr miaiigy zepeerd

,oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqn z` milyi ± dzineìôàå± ©£¦

`ed ,oeer eze` lr dzind aeig m`,ãáìa íéîL éãéadzin `le - ¦¥¨©¦¦§©
xtqn z` ± mipt lk lr ± zepeer mze` lr milyi ± mc` icia

eze` lr miyxcpd zenevd

.oeeròøæ úàöBäì ïBâk§§¨©¤©
äìháì,milyi ±ã"ô± §©¨¨

drax`e mipenyúBîBö
.åéiç éîéa úçà íòt©©©©¦¥©¨

ïúBçãì ìBëéåz` §¨¦§¨
,zenevdíéøöwä íéîiì©¨¦©§¨¦

øNòk äpòúéå ,óøça©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤
ìLî Cøc ìò úBiðòz©£¦©¤¤¨¨
,úBçt Bà ,ãçà óøça- §Ÿ¤¤¨¨

,zeiprz dxyrnøîâéå§¦§Ÿ
'èa úBîBö ã"ôä øtñî¦§©©§

Bçk éôk øúBé Bà ,íéðL`ed ,gek xzei el yi m` ±zeyrl leki ¨¦¥§¦Ÿ
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'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
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fenzמ a"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xzei dkex` dtewza ± yelg egek m`e ,xzei dxvw dtewza z`f

-ét-ìò-óàå ,änçä õð éðôì úBòL 'âk èòî ìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡§©§¨¦§¥¥©©¨§©©¦
.(ïk äðúä íà úéðòúì áLçð ïëzery yely lk`y zexnl ± ¥¤§¨§©£¦¦¦§¨¥

jky dpzdy itk ,mly ziprzl mei eze` el aygp ,dngd up iptl

ely mevd didi11.

íeìLúìe,milydl icke ± §©§
á"ðømiyng miz`n ±

mipyeìéòì økæpk úBîBö©¦§¨§¥
mipeny minrt yly mdy ±

drxkdd itk ,rax`e

mixeaqd dl` oia zlaewnd

xtqn zg` mrt mevl icy

m` mb ,`hg lk lr zenevd

daxd `hg eze` `hg

mixeaqd dl` oial ,minrt

yi ,`hgy mrt lk lry

- zenev xtqn eze` mevl

ã"ô íéîòt 'ã ãBò äpòúé¦§©¤§¨¦
íBiä úBöç øçà ãò©©©£©
ïk íb áLçéîc ,ãáìa¦§©§¥¨¥©¥

éîìLeøéa úéðòz12,- ©£¦©§©§¦
mev aygp inlyexi cenlza

,meid zevg xg` cr ly

,ziprzl'áeipye ±éàöç£¨¥
ãçà íBéì Bì íéáLçð íBé¤§¨¦§¤¨

.äæ ïéðòìxtqn ly ± §¦§¨¤
oewizl mevl eilry minid

,e`hgì ïëåúBðBò øàL §¥¦§¨£
,ïäa àöBikxaic lirl - ©¥¨¤

miaiigy zepeer zece`

miny icia dzin mdilr

zenevd xtqn z` milydl envr lr mda xingiy ,(mipt lk lr)

aeig mdilr oi`y zepeer mby ,owfd epax xne` zrke .mixen`d

dzin mdilr miaiigy zepeer ly "xneg"d mda yiy `l` ,dzin

itk ,(dzin aeig mdilr yiy zepeerl minec ,"oda `veik" md jka)

mdy mixacd 'f wxta oldl lynl xikfn `edyynndcear enk

oeyl ,dwcvd on oir znlrd mde ,minc zkitye zeixr ielib ,dxf

mipt lk lr mevl envr lr xingi mdilr mb ,dnecke qrk ,rxd

,`hg eze` lr yxcpd zenevd xtqn z` zg` mrtáì" ìk øLà£¤¨¥
:d÷cväa õôçå ,"BLôð úøî òãBé.zwcev didze owezzy - ¥©¨©©§§¨¥§¦©§¨

á"ðø ìò íéôãBòä úBîBvä øtñî ,ïëàz`ved ly `hgd iabl ± ¨¥¦§©©¨§¦©
,dlhal rxf,àðåb éàäëeminrt ylyl lrny zenevd xtqn - §©©§¨

,mixg` mi`hg iabl zenevd xtqn lyéøö äéäL,úBpòúäì C ¤¨¨¨¦§¦§©
ickìk ìòL úBîBvä øtñî úBpòúäì íéøéîçnä úòãì Leçì̈§©©©©§¦¦§¦§©¦§©©¤©¨

ìéòì økæpk àèçL íéîòtä øtñî éôk àèçå àèç,dpd ± ¥§§¥§§¦¦§©©§¨¦¤¨¨©¦§¨§¥
,dl` zenev zxzié"ç Cøò ä÷ãöa ïlk äcôé,xyr dpeny ± ¦§¤ª¨¦§¨¨¤¤

.íBé ìk ãòa LéìBt íéìBãb,mevl eilr didy ±ìk øàL ïëå §¦¦§©¨§¥§¨¨

éøvL úBiðòzelôàå ,äúéî ïäa ïéàL úBøáò ìò úBpòúäì C ©£¦¤¨¦§¦§©©£¥¤¥¨¤¦¨©£¦
,ïðaøãe àúéøBàc äNò úåöî ìeha ìòdxezd on dyr zevn - ©¦¦§©£¥§©§¨§©¨¨

,opax ly dyr zevn e`,ílk ãâðk äøBz ãeîìúålehia lre - §©§¨§¤¤ª¨
xtqn ,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd dxez cenlz ly dyr zevn

- `ed ,mevl eilry zenevd

Løôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈
é"øàäî äáeLzä éðewúa§¦¥©§¨¥¨£¦
úðLîa íéøkæð íaøå) ì"æ©§ª¨¦§¨¦§¦§©
(äáeLzä úëqîa íéãéñç£¦¦§©¤¤©§¨
äcôé ìkì øLàk ìkä ¯©Ÿ©£¤©Ÿ¦§¤

,ìéòì økæpk ä÷ãöa- ¦§¨¨©¦§¨§¥
xyr dpeny ly jxra

lk zxenz ''yilet milecb''

,mev ly meiéöî àì éà¦¨¨¦
déLôð éøeòöìdyw m` ± §¦¥©§¥

dcti ± eytp z` xrvl el

,dwcva zenevd z`økæpk©¦§¨
.ìéòìepizexecay ± §¥

` i` ,dl`d miyelgdxyt

,envr z` xrvl mc`l

zeiprz zectl eilreel`

.dwcvaäìòiL óàå± §©¤©£¤
,mevd ini ziictíiñî Cñì§©§ª¨

,milecb minekql ±ïéà¥
íeMî Leçìel l` ± ¨¦

exn`y dnl yeygl

l''f epizeax14:æaæáé ìà"©§©§¥
,"Lîçî øúBéo`k eli`e - ¥¥Ÿ¤

xzeil ribdl mekqd leki

el l` ok it lr s` ,ynegn

- iptn ,yeygléø÷î àìc§¨¦§¥
,àðåb éàäëa æeaæaozep `edyk ,df dxwna feafa `xwp df oi` - ¦§¦§©©§¨

,mevl eilr didy zenevd oeictk sqkd z`úBcôì äNBòL øçàî¥©©¤¤¦§
àòøb àìå ,íéôebñå úBiðòzî BLôð,rexb df oi`e ±úàeôøî ©§¦©£¦§¦¦§¨©§¨¥§©

.åéëøö øàLe óebä.eyekx ly ynegn xzei mc`d fafan oda ± ©§¨§¨¨
äáeLz éðewúa íéøkænä úBîBvä øtñnL éôìe,l''fix`d ly ± §¦¤¦§©©©ª§¨¦§¦¥§¨

íéãøçä ìk åLëò eâäð ïëì ,ãàî ãàîa eaø ìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥©¦§Ÿ§Ÿ¨¥¨£©§¨¨©£¥¦
,ä÷ãöa ãàî ãàî úBaøäì ,'ä øáãìzenevd zectl ick - ¦§©§©§§Ÿ§Ÿ¦§¨¨
- z`fe ,mevl mdilr lheny miayeg mdy,øBcä úeLéìç úîçî¥£©£¦©

éàä élk íLôð éøeòöì eöî àìcz` xrvl mileki mpi`y ± §¨¨§¦¥©§¨ª¥©
ieaixl dxenzk dwcva miaxn md okl ± mevle jk lk mytp

,zenevd÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe)15ék 'ä éãñç" : §¤¦§¨¥§¨©¥©¨©§¥¦
:("eðîú àì`l''y iptn ,'i oniq ''ycwd zxb`''a oldl yxtn - Ÿ¨§

,owzl zepeere mi`hg epl yi `l` ,minly ep` oi`y iptn ,''epnz

`l wwcfdl epilrmzqlcqge dwcvmilaben,'''d cqg''l `l` ,

d''awd ly dwcvde cqgd zcnk ,milaben izla cqge dwcvl
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מי היום יום . . . 

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ל, ִהיא ִמְצָוה  ֶרְך ָמׁשָ ְצֹות ַעְצָמם. ִמְצַות ְצָדָקה, ַעל ּדֶ ּמִ ּבַ יף ׁשֶ ּקִ כֹות ַעל ְיֵדי ַהּמַ ְצֹות ִנְמׁשָ ַהּמִ
ְמֹאד ָלֵתת ֹקֶדם  ה זֹו[ ָנכֹון ּבִ יּבָ ם ְצָדָקה. ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ׁשֵ ְצֹות ִנְקָראֹות ּבְ ל ַהּמִ ר ּכָ ּכֹוֶלֶלת, ֲאׁשֶ
רֹוב, ַמה  יף ַהּקָ ל ָמקֹום ָהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין ּכֵ ּשֶׁ

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף סדר, 
און דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין מסודרים, 
דָאס זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען געהַאט א זמן 
קבוע אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט קיין רשות 
בייטען דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען געדארפט 

זָאגען א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל אחי 
יונגעלייט ובראשו אדמו"ר  ָאנפירען מיט חסידישע  רבינו, און א באזונדער ועד אויף 

האמצעי.

ָתן  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא ֹראׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָהָיה ָלֶהם  ָביו, ִנּגּוָניו. ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ַמֲאָמָריו, ִמְכּתָ ִרים. ֹזאת רֹוִאים ּבְ ֵהם ִיְהיּו ְמֻסּדָ ֶאת ַהֲחִסיִדים ׁשֶ
יֹון  ַמן ְלֹלא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר ּכָ

ק. יֹון  ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְבֹראׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְבֹראׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  לֹום ָהָיה "ְלַמַען ֲאׁשֶ ַהּשָׁ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  תֹו ׁשֶ ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ְסיֹונֹות, ֵאינֹו ּבְ ַהּנִ ֶדל ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ָכל ּגֹ יתֹו". ַהְינּו, ּדְ ָניו ְוֶאת ּבֵ ר – "ֶאת ּבָ ֵפרּוׁשֹו ְיַחּבֵ ה" – ּכְ ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשֶׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח

יום 
שני
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח



היום יום . . . מב

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה פאר 
זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

טּוַח ְלָכְך הּוא  יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. ִלְתֹמְך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט אין 
א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן א מצוה 
שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז ער דער 
כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות איז דָאס 

על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ין ָאָדם  ּבֵ קֹום ְוֵהן ִמְצָוה ׁשֶ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ָנה ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ֵהן ִמְצָוה ׁשֶ ּוָ ל ּכַ ׁשֶ ְלָמקֹום, ֲהֵרי ֶזה ּבְ
ֲעָלה  ַח. ִיְתרֹון ַהּמַ ּלֵ ל ַהְמׁשַ ְמָצא, הּוא ּכֹחֹו ׁשֶ ּנִ ִליַח ֵהיָכן ׁשֶ ל ַמְעָלה. ׁשָ ִליַח ׁשֶ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא ׁשָ

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א, ְוֹלא  ׁשּוָבה ַמֲהדּוָרא ַקּמָ ֶרת ַהּתְ ָסה ִאּגֶ "ר טֹו"ב ]=תקנ"ט[, ִנְדּפְ ַנת ְמַבּשֵׂ פּוס זָאלְקִווי ׁשְ ַתְנָיא ּדְ ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט

יום 
שישי
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח



מג היום יום . . . 

ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ע ֵמֵאת  ר ֻהְקּבַ ֲאׁשֶ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ּכַ ַגׁשְ ִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִיְתַוֲעדּו ַאַנ"ׁש, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ּבְ ַהּבָ
ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר  נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
רּו  ִהְתַוֲעדּות זֹו ְיַדּבְ ִגְנֵזי ְמרֹוִמים, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו[. ּבְ ָמתֹו ּבְ א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְלַחּיֵ ַצּדִ
ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת  עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ַאַנ"ׁש ׁשֶ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ י ִיּשָׂ ְרָכִתי ּכִ ּבִ

תשמ"ב תמוז יו"ד ב"ה,

נ.י. ברוקלי�

gelyl `"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep

a"nyz'd ,fenz biÎai dle`bd bg z`xwl

שליט"א – אחב"י ולכל הגאולה דחג בהתועדויות המשתתפות ולכל המשתתפי� לכל

וברכה! שלו�

שליט"א, אחב"י כל על ומשפיעות פעילות והתועדויות שמח הגאולה וחג שלו� שבת

כו'. כל את ג� א� כי הקב"ה גאל בלבד אותו לא המפורס� במכתבו הגאולה בעל כדברי אשר ובפרט

תפילי� תורה חינו� ישראל דאהבת בהמבצעי� מתחיל ומצותי', בתורה – העיקר שהוא במעשה שאת וביתר
המשפחה, טהרת כשרות נש"ק ספרי� מלא בית צדקה מזוזה

אב כרח� ירחמנו אלקי�" הש� "אנכי כי בירושלי�, תהלתו ונספר ציו� הש� יבנה כי תפלתנו מיד ותקויי�
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמתית הכללית בגאולה ויגאלנו בני� על

od`qxe`ipy mgpn

lkle . . lkl.בפ"ע כ"א שצ"ל פשיטא כי רע"א) כו, מו"ק (ע"ד העני� הפסיק כל כל :

mqxetnd eazkna.263 ע' תש"ח בסה"מ נדפס :

milyexia . . dpai ik.כב ש�, יז. קב, תהלי� ראה :

jiwl` myd ikp`.(ב כ, (יתרו יא פא, תהלי� :

mipa . . mgxk.יג קג, תהלי� :
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v"ndqeמד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

התשס"ט תמוז ו' ראשו� יו� המרק מתוך החרק הסרת

:‚"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰CBzî úìñt øøBaäå§©¥§Ÿ¤¦

.áiç ...ìëàä̈Ÿ¤©¨

בשבת? להוציאו מותר הא� שתיה, לכוס חרק או זבוב נפל

מתו� פסולת לברור שאסור למרות כי סובר צהלו� המהרי"ט

כי החרק, את להסיר מותר – מיד לאכול רוצה א� ג� אוכל,

כא� אבל מעורבי�, והפסולת האוכל כאשר רק הוא בורר איסור

האוכל מ� ונפרדת צפה ב)הפסולת ס"ק שי"ט סי' או"ח .(באה"ט

טל' ז)ה'אגלי אות ו, ס"ק ג. א�(בורר שאמנ� וסובר, כ� על חולק

נפרדת שהפסולת לומר נית� המשקה פני על כולו צ� החרק

הנוזל, בתו� בחלקו שקוע שהוא רואות עינינו הרי א� מהאוכל,

החרק. הסרת את להתיר ואי� ופסולת אוכל תערובת כא� יש כ� וא�

הט"ז יג)ואילו ס"ק ש� ע�(או"ח יחד החרק את להסיר מתיר

פסולת לברור האיסור לדעתו כי נפל, שלתוכו מהמשקה מעט

לעצמה, ונשארת מתבררת הפסולת ג� כאשר רק הוא מאוכל

האוכל מ� מעט ע� מעורב עדיי� החרק כא� ש�)ואילו .(אג"ט

בסידורו הזק� אדמו"ר לשבתא)א� רבא להתיר(הלכתא שאי� כתב

חיוב חשש בזה ו"יש אוכל, מעט ע� אפילו הפסולת הוצאת את

הפסולת אל המצור� האוכל מעט כי ח"ו", סקילה ואיסור חטאת

כוונתו עיקר שהרי אוכל', מתו� אוכל ל'בורר מחשיבו אינו

עמו, יחד יישפ� אליו המצור� כשהמשקה החרק את להוציא

כפסולת נחשב הוא ג� כ� יז)וא� ס"ק קכ"ה סי' .(קצוה"ש

כי ייפול, שהחרק עד הכלי את להטות הוא הפתרו� לכ�

נופלת הטייתו ידי ועל המשקה ע� בכלי אוחזת ידו כאשר

אוכל בורר זה והרי ה'מתברר' הוא בידו הנותר החוצה, הפסולת

נפל החרק רק בפועל כאשר ג� מותר כזו ובצורה פסולת. מתו�

מהמשקה כלו� נשפ� ולא לה)החוצה ג, ש� .(אג"ט

ה'תשס"ט תמוז ז' שני יו� מהזיעה שמתהווים רמשים

:· ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íéììbä ïî ïúéåäL íéNîø§¨¦¤£¨¨¨¦©§¨¦

íéòìBúå øNa ìL íéòìBz ïBâk ¯ ïäa àöBiëå eLéàáäL úBøtä ïîe¦©¥¤¦§¦§©¥¨¤§¨¦¤¨¨§¨¦

.øeèt ,ïâøBää ¯ úBiðèwä CBúaL¤§©¦§¦©§¨¨

אליעזר רבי ב)לדעת קז, "כהורג(שבת – בשבת כינה ההורג

ורבה. פרה אינה כינה כי פטור רבנ� ולדעת וחייב, בשבת" גמל

וברמ"א כא� ברמב"� נפסק או"חוכ� ובשו"עט)שטז,(שו"ע ,

הזק� כ)אדמו"ר .(ש�,

יצחק' אסורה)ב'פחד צידה ער� למפרונטי, יצחק בנושא(לרבי ד�

עקרוניות: גישות שתי ביטוי לידי באות ובדבריו בהרחבה

לפחות לה�, וחשה המדעיי� הממצאי� על מסתמכת האחת

נשארי� ההלכה דברי כי סבורה לעומתה, השניה, לחומרא.

לקולא. ג� שה� כמות

כינה: להרוג שלא להחמיר יש עצמו, יצחק' ה'פחד לדעת

הביצי�, מ� מתהווה חי בעל כל כי הוכיחו שהמדעני� לאחר

ואל כינה ולא פרעוש לא יהרוג ולא מה� ירחק נפשו "שומר

חטאת". חיוב בספק עצמו יכניס

מזכר לא יצור של ההתהוות לגבי כותב הרמב"� אול�

העופות "ממיני אחר דבר כל או צרעה שהיווצרות ונקבה,

אפשרי דבר הוא ומהאוכלי�, מהעיפוש כתוצאה – והשרצי�"

שאי� "הסכלי� רק טועי�בהחלט הטבע" בחכמת ידיעה לה�

אחרת קעט)לחשוב מצוה .(סהמ"צ,

המדעית המבט מנקודת הזה הנושא את "חקרתי כתב: והרבי

המהימני� המדע ספרי ע� היכרות ויצרתי בצרפת, הייתי כאשר

לברר שיכולתי היחיד הדבר זאת. בשאלה שעסקו המחברי� וע�

של האפשרות את מכחיש לא שהמדע הוא, מדעית מבחינה

הראתה התצפית עתה שעד מצהיר רק אלא ספונטנית, הולדה

הולדה שה� בעבר האמינו שלגביה� מסוימי� שמקרי�

היא התורה... של המטרה ספונטניי�... היו לא בעצ� ספונטנית,

המתאימה היו��יומית ההנהגה ואת המצוות שמירת את ללמד

ספר ושלו� חס היא שהתורה ולא הש�, לרצו� בהתא� ליהודי,

שמה ברור מידה באותה שני, מצד וכדומה. לפיזיקה לימוד

הפרטי�..." בכל אמת הוא האמת, שהוא קובעת (מורהשהתורה

(126 עמ' ג, נבו�, .לדור

(jli`e 69 'nr ,dcin ux`n dkex` :d`x)

ה'תשס"ט תמוז ח' שלישי יו� הרבים רשות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„"È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ì úBiLø òaøà:úaL ©§©§ª§©¨

àéä Bæéà .øBèt íB÷îe ,úéìîøëå ,íéaøä úeLøe ,ãéçiä úeLø§©¨¦§¨©¦§©§§¦§§¥¦

lôîä íéëøãe ,úBãNå íéøòéå úBøaãî ?íéaøä úeLø;ïäì ïéL §¨©¦¦§¨¦¨¦§¨§¨¦©§ª¨¦¨¤

.äø÷z åéìò äéäú àìå ,änà äøNò LL Cøcä áçø äéäiL ãáìáe¦§©¤¦§¤Ÿ©©¤¤¥¤§¥©¨§Ÿ¦§¤¨¨¦§¨

ראשוני� הרבה ועוד)לדעת א. ו, עירובי� ותוס' שאי�(רש"י כל

כל שהיו במדבר שהיה (כמו יו� בכל בו עוברי� רבוא ששי�

– לויה במחנה הנמצא רבנו משה אצל מצויי� צו,הע� שבת רש"י

א�ב אמה. עשרה שש רחבה שהדר� א� הרבי�, רשות אינו ,(

זה. תנאי הצרי� לא הרמב"�

רבוא ששי� במספר נכללי� גויי� שג� באחרוני� [ומבואר

במרה נצטוו השבת על כי יהודי�, היו כול� שבמדבר (ראהא�

ב) פז, שבת שבמת�תוס' משו� וג� נח, בני די� לה� היה כשעדיי�

במרה צו�" "כאשר שבת עניני נגדרו חי"ד)תורה ].(אג"ק

בשו"ע להלכה הובאו אלו דעות ס"ז)שתי שמה הכרעה,(סי' ללא

כתב סי"ח)א� שג כ�(בסי' וא� גמורה, הרבי� רשות לנו אי� שכיו�

הרמ"א פסק וכ� הב'. כדעה ס"ג)הכריע רמו אדמוה"ז(בסי' פסק וכ� .

סי"א)בשלחנו שמה שמי�(סי' ירא "וכל עיגול בחצאי שהוסי� אלא ,

וטעמ� הראשוני� גדולי דעת "שכ� ש�: ובהערה לעצמו". יחמיר

בגמרא". רבוא ששי� נזכר שלא עמ�, ונימוק�

לעני� נוגעת התורה מ� הרבי� רשות די� כיו� יש א� השאלה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נית� הא� לעני� וכ� הרבי�. לרשות היחיד מרשות הוצאה איסור

'צורות עשיית של 'עירוב' ע"י ברחובותינו לטלטל להתיר

המוק� המקו� ודי� גמורה כמחיצה היא התורה שמ� הפתח',

פתח צורת אי� סופרי� מדברי אבל גמורה, היחיד כרשות הוא

גמורה הרבי� לרשות ד)מועלת שסד, אדמוה"ז ג�(שו"ע ולכאורה .

לעצמו". יחמיר שמי� ירא "וכל אדמוה"ז כתב זה לעני�

ה'תשס"ט תמוז ט' רביעי יו� ובקורה בלחי שיעוריה" מיכתת "כתותי

:‚È -·È ‰ÎÏ‰ ÊÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éçì dúBà äNòL äøLà£¥¨¤¨¨¨§¦

.äøLàa àì ìáà ,äøB÷ ïéNBò ìka ...øLk ¯¨¥©Ÿ¦¨£¨Ÿ©£¥¨

דבר כלומר, שיעוריה". מכתת "כתותי בהלכה: הוא כלל

לשרפה, עומד הוא א� מסוי� שיעור בעל להיחשב יכול אינו

את אי� וכאילו 'נחת�' שיעורו הנדרש.כי השיעור

סמטה (מעי� במבוי בשבת טלטול להתיר מנת על והנה,

או אנכי) (עמוד לחי בפתחו להציב יש הרבי�) לרשות הפתוחה

היא: וההלכה הפתח. מעל אופקית קורה העומדiglלהניח

שחייבי� אשירה מע� אותה עשה א� ולכ� כשר, להישר�

ואילו באש") תשרפו� ("ואשריה� העומדתdxewלשורפה

אשירה. מע� לעשותה אי� ולכ� פסולה, להישר�

בתוספות מבואר אבל)ההבדל ד"ה ב פ, היה(עירובי� א� ..." :

ברוח". ניטלות יהו שלא ובלבד לחי, הוי בכותל הכתיתי� מדבק

לשמש תוכל עדיי� 'כתותי', די� הלחי על יחול א� ג� כלומר:

נוגע אינו כתותי די� זה, לפי השברי�. הדבקת ידי על לייעודה

המייצגי� המצריכי�xnegלשיעורי� לשיעורי� dxevאלא

שתוכל בכמות ע� הוא לחי ליצירת שדרוש כל מסוימת.

לא וזה המבוי, לקיר בסמו� טפחי� עשרה של לגובה 'להתפרס'

להיות צריכה זאת, לעומת קורה, 'כתותי'. די� ידי על נפגע

dxevaעל לקבל תוכל כי שיבטיחו במידות לעמוד שאמורה

בשיעורה. פוגע 'כתותי' די� ולכ� לבנה ֵגביה

שהשיעור היינו שיעוריה" "מיכתת מוסי�: מבריסק והגר"ח

נדרש לא שמהלחי כיו� לכ�, קיי�. הדבר עצ� אבל התבטל

"מיכתת א� ג� הרי הדבר", "עצ� את אלא כלשהו "שיעור"

היחיד. רשות יוצר הלחי שיעוריה",

אי� לחי לגבי האמור טפחי� עשרה ששיעור משו� זאת,

מחיצות ידי על מוגדרת היחיד שרשות dvignכוונתו xeriye

של המקו� ששיעור ידי שעל אלא טפחי� עשרה הוא

היחיד. רשות כא� נוצרת טפחי�, עשרה יהיה המחיצות

של מהגדרתה חלק אינ� היחיד רשות מחיצות אחרות: במילי�

ושיעור 'פרטי' לשטח השטח את להפו� מטרת� אלא זו רשות

חיצוני דבר אלא (המחיצה) כשלעצמו הדבר את מגדיר שאינו

'כתותי' די� ידי על להיפגע יכול אינו – שבתוכה) (השטח לו

ובי� היחיד רשות בי� מבדילה עדיי� הזו המחיצה בפועל שהרי

הרבי�. רשות

לתת נועד זאת, לעומת המבוי, קורת של dxewlשיעורה

ידי על נפגעת זו ומשמעות הלכתית, מבחינה משמעות

'כתותי'. די�

ה'תשס"ט תמוז י' חמישי יו� ובשכירות במכירה בהמתו שביתת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰Bà ìéàLäì ìàøNéì øeñà̈§¦§¨¥§©§¦

éøäå ;úaLa äëàìî da äNòé àlL ¯ éBâì äqb äîäa øékNäì§©§¦§¥¨©¨§¤Ÿ©£¤¨§¨¨§©¨©£¥

äqb äîäa økîì íéîëç eøñàå .Bzîäa úúéáL ìò äeöî àeä§ª¤©§¦©§¤§§¨§£¨¦¦§Ÿ§¥¨©¨

.øékNé Bà ìéàLé ànL ,éBâì§¤¨©§¦©§¦

הרמב"�zxiknלעני� הוסי� גסה ד)בהמה "מותר(בהלכה �

הסוס שאי� סוס, לה� לאעומדלמכור אד� לרכיבת אלא

לעני� אבל עצמו", את נושא והחי dxkydאוdl`ydלמשאוי,

עוברת שהבהמה במכירה, והטע�: האיסור. בכלל הסוס ג�

שאלה להתיר יבואו שמא מדרבנ�, רק ואיסורה הגוי לבעלות

לרכיבה כלל בדר� המיועד סוס למכור אסרו לא ושכירות,

יצאה לא הבהמה השכרה או בשאלה א� מלאכה), (שאינה

ג� לכ�, שביתתה, על התורה מ� הוא ומצווה ישראל מבעלות

לעגלה יקשרנו או משא עליו יטעי� שמא לחשוש יש (ביאורבסוס

ד"ה רמו סי' או"ח .בהמתו)הלכה

ערו� ד)ובשלח� קנ"א, בכל",(יור"ד היתר נהגו "עכשיו � כתב

לגוי גסה בהמה למכור שמותר כיהיינו מלאכה, לצור� אפילו

יש א� לגוי. בהמה להשכיר או להשאיל הדר� אי� הזה בזמ�

ובוודאי לגוי, גסה בהמה במכירת ולמעט לחשוש נפש לבעל

היתר בנוהגי� למחות ויש לגוי, השכרה או השאלה לאסור שיש

ה) ס"ק ש� יור"ד .(ט"ז

אברה�' ה'מג� ה)ומוסי� ס"ק ש� שכורה(או"ח הבהמה שא�

לומר יש קניא" לא ש"שכירות כיו� הרי מגוי, היהודי ביד

מי יש א� אחר. לגוי להשאילה או ולהשכירה לחזור שיכול

שמאli`ydlשאוסר להסתפק יש כי לו השכורה בהמה לגוי

יעבור בשבת לגוי ישאילה וא� השכירות, ידי על אותה קנה

אבל בהמתו, שביתת אצלוxikydlמשו� שנמצאת בהמה

הרי – קניא' 'שכירות א� נפש�': 'ממה מותר מגוי, בשכירות

על מצווה ואינו מבעלותו הבהמה יוצאת לגוי בהשכרתו

לבעלותו הבהמה נכנסה לא קניא', לא 'שכירות וא� שביתתה,

מלכתחילה.

ה'תשס"ט תמוז י"א שישי יו� סעודות שלש מזון הצלת

:‡Î-Î ˙ÂÎÏ‰ ,‚"Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰øöça ä÷ìc äìôð̈§¨§¥¨§¨¥

éøö àeäL ïBæî àlà ìévé àl ...úaLaäîe ...úaL dúBàì Bì C §©¨Ÿ©¦¤¨¨¤¨¦§¨©¨©

ìL ïBæî ïéìévî ,úaL éìéìa ä÷ìc äìôð íà ?BðBæîì ìévî àeäL ©¦¦§¦¨§¨§¥¨§¥¥©¨©¦¦§¨Ÿ

,äçðîa ;úBãeòñ ézL ïBæî äpnî ïéìévî ,úéøçLa äìôð ...úBãeòñ§¨§¨§©£¦©¦¦¦¤¨§§¥§§¦§¨

.úçà äãeòñ ïBæî ïéìévî©¦¦§§¨©©

ב)במשנה קיז, מפני(שבת מזו� המציל את שהגבילו מובא

ובגמרא סעודות, שלש למזו� זו(ש�)הדליקה שהגבלה מבואר

לכבות יבוא ממונו את להציל בהלתו מתו� שמא מחשש היא
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נית� הא� לעני� וכ� הרבי�. לרשות היחיד מרשות הוצאה איסור

'צורות עשיית של 'עירוב' ע"י ברחובותינו לטלטל להתיר

המוק� המקו� ודי� גמורה כמחיצה היא התורה שמ� הפתח',

פתח צורת אי� סופרי� מדברי אבל גמורה, היחיד כרשות הוא

גמורה הרבי� לרשות ד)מועלת שסד, אדמוה"ז ג�(שו"ע ולכאורה .

לעצמו". יחמיר שמי� ירא "וכל אדמוה"ז כתב זה לעני�

ה'תשס"ט תמוז ט' רביעי יו� ובקורה בלחי שיעוריה" מיכתת "כתותי

:‚È -·È ‰ÎÏ‰ ÊÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éçì dúBà äNòL äøLà£¥¨¤¨¨¨§¦

.äøLàa àì ìáà ,äøB÷ ïéNBò ìka ...øLk ¯¨¥©Ÿ¦¨£¨Ÿ©£¥¨

דבר כלומר, שיעוריה". מכתת "כתותי בהלכה: הוא כלל

לשרפה, עומד הוא א� מסוי� שיעור בעל להיחשב יכול אינו

את אי� וכאילו 'נחת�' שיעורו הנדרש.כי השיעור

סמטה (מעי� במבוי בשבת טלטול להתיר מנת על והנה,

או אנכי) (עמוד לחי בפתחו להציב יש הרבי�) לרשות הפתוחה

היא: וההלכה הפתח. מעל אופקית קורה העומדiglלהניח

שחייבי� אשירה מע� אותה עשה א� ולכ� כשר, להישר�

ואילו באש") תשרפו� ("ואשריה� העומדתdxewלשורפה

אשירה. מע� לעשותה אי� ולכ� פסולה, להישר�

בתוספות מבואר אבל)ההבדל ד"ה ב פ, היה(עירובי� א� ..." :

ברוח". ניטלות יהו שלא ובלבד לחי, הוי בכותל הכתיתי� מדבק

לשמש תוכל עדיי� 'כתותי', די� הלחי על יחול א� ג� כלומר:

נוגע אינו כתותי די� זה, לפי השברי�. הדבקת ידי על לייעודה

המייצגי� המצריכי�xnegלשיעורי� לשיעורי� dxevאלא

שתוכל בכמות ע� הוא לחי ליצירת שדרוש כל מסוימת.

לא וזה המבוי, לקיר בסמו� טפחי� עשרה של לגובה 'להתפרס'

להיות צריכה זאת, לעומת קורה, 'כתותי'. די� ידי על נפגע

dxevaעל לקבל תוכל כי שיבטיחו במידות לעמוד שאמורה

בשיעורה. פוגע 'כתותי' די� ולכ� לבנה ֵגביה

שהשיעור היינו שיעוריה" "מיכתת מוסי�: מבריסק והגר"ח

נדרש לא שמהלחי כיו� לכ�, קיי�. הדבר עצ� אבל התבטל

"מיכתת א� ג� הרי הדבר", "עצ� את אלא כלשהו "שיעור"

היחיד. רשות יוצר הלחי שיעוריה",

אי� לחי לגבי האמור טפחי� עשרה ששיעור משו� זאת,

מחיצות ידי על מוגדרת היחיד שרשות dvignכוונתו xeriye

של המקו� ששיעור ידי שעל אלא טפחי� עשרה הוא

היחיד. רשות כא� נוצרת טפחי�, עשרה יהיה המחיצות

של מהגדרתה חלק אינ� היחיד רשות מחיצות אחרות: במילי�

ושיעור 'פרטי' לשטח השטח את להפו� מטרת� אלא זו רשות

חיצוני דבר אלא (המחיצה) כשלעצמו הדבר את מגדיר שאינו

'כתותי' די� ידי על להיפגע יכול אינו – שבתוכה) (השטח לו

ובי� היחיד רשות בי� מבדילה עדיי� הזו המחיצה בפועל שהרי

הרבי�. רשות

לתת נועד זאת, לעומת המבוי, קורת של dxewlשיעורה

ידי על נפגעת זו ומשמעות הלכתית, מבחינה משמעות

'כתותי'. די�

ה'תשס"ט תמוז י' חמישי יו� ובשכירות במכירה בהמתו שביתת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰Bà ìéàLäì ìàøNéì øeñà̈§¦§¨¥§©§¦

éøäå ;úaLa äëàìî da äNòé àlL ¯ éBâì äqb äîäa øékNäì§©§¦§¥¨©¨§¤Ÿ©£¤¨§¨¨§©¨©£¥

äqb äîäa økîì íéîëç eøñàå .Bzîäa úúéáL ìò äeöî àeä§ª¤©§¦©§¤§§¨§£¨¦¦§Ÿ§¥¨©¨

.øékNé Bà ìéàLé ànL ,éBâì§¤¨©§¦©§¦

הרמב"�zxiknלעני� הוסי� גסה ד)בהמה "מותר(בהלכה �

הסוס שאי� סוס, לה� לאעומדלמכור אד� לרכיבת אלא

לעני� אבל עצמו", את נושא והחי dxkydאוdl`ydלמשאוי,

עוברת שהבהמה במכירה, והטע�: האיסור. בכלל הסוס ג�

שאלה להתיר יבואו שמא מדרבנ�, רק ואיסורה הגוי לבעלות

לרכיבה כלל בדר� המיועד סוס למכור אסרו לא ושכירות,

יצאה לא הבהמה השכרה או בשאלה א� מלאכה), (שאינה

ג� לכ�, שביתתה, על התורה מ� הוא ומצווה ישראל מבעלות

לעגלה יקשרנו או משא עליו יטעי� שמא לחשוש יש (ביאורבסוס

ד"ה רמו סי' או"ח .בהמתו)הלכה

ערו� ד)ובשלח� קנ"א, בכל",(יור"ד היתר נהגו "עכשיו � כתב

לגוי גסה בהמה למכור שמותר כיהיינו מלאכה, לצור� אפילו

יש א� לגוי. בהמה להשכיר או להשאיל הדר� אי� הזה בזמ�

ובוודאי לגוי, גסה בהמה במכירת ולמעט לחשוש נפש לבעל

היתר בנוהגי� למחות ויש לגוי, השכרה או השאלה לאסור שיש

ה) ס"ק ש� יור"ד .(ט"ז

אברה�' ה'מג� ה)ומוסי� ס"ק ש� שכורה(או"ח הבהמה שא�

לומר יש קניא" לא ש"שכירות כיו� הרי מגוי, היהודי ביד

מי יש א� אחר. לגוי להשאילה או ולהשכירה לחזור שיכול

שמאli`ydlשאוסר להסתפק יש כי לו השכורה בהמה לגוי

יעבור בשבת לגוי ישאילה וא� השכירות, ידי על אותה קנה

אבל בהמתו, שביתת אצלוxikydlמשו� שנמצאת בהמה

הרי – קניא' 'שכירות א� נפש�': 'ממה מותר מגוי, בשכירות

על מצווה ואינו מבעלותו הבהמה יוצאת לגוי בהשכרתו

לבעלותו הבהמה נכנסה לא קניא', לא 'שכירות וא� שביתתה,

מלכתחילה.

ה'תשס"ט תמוז י"א שישי יו� סעודות שלש מזון הצלת

:‡Î-Î ˙ÂÎÏ‰ ,‚"Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰øöça ä÷ìc äìôð̈§¨§¥¨§¨¥

éøö àeäL ïBæî àlà ìévé àl ...úaLaäîe ...úaL dúBàì Bì C §©¨Ÿ©¦¤¨¨¤¨¦§¨©¨©

ìL ïBæî ïéìévî ,úaL éìéìa ä÷ìc äìôð íà ?BðBæîì ìévî àeäL ©¦¦§¦¨§¨§¥¨§¥¥©¨©¦¦§¨Ÿ

,äçðîa ;úBãeòñ ézL ïBæî äpnî ïéìévî ,úéøçLa äìôð ...úBãeòñ§¨§¨§©£¦©¦¦¦¤¨§§¥§§¦§¨

.úçà äãeòñ ïBæî ïéìévî©¦¦§§¨©©

ב)במשנה קיז, מפני(שבת מזו� המציל את שהגבילו מובא

ובגמרא סעודות, שלש למזו� זו(ש�)הדליקה שהגבלה מבואר

לכבות יבוא ממונו את להציל בהלתו מתו� שמא מחשש היא
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באותה שנשארו לסעודות רק מצילי� קמא תנא לדעת האש. את

שלש מזו� שיעור שעה בכל להציל נית� יוסי רבי ולדעת שבת

קמא. כתנא והלכה סעודות.

א')הב"ח אות שלד סי' רש"י(או"ח מדברי ש�)מדייק שמפרש(שבת

"קוד� על מדובר "קוד�`dlikשבערב בשחרית ואילו "

dcerqהוא הסעודה זמ� בערב, לבוקר: הערב בי� הבדל שיש ,"

בסו� א� להציל יכול ערבית סעודת אכל שלא וכל הלילה כל

ולאחר חצות, עד רק נמש� הסעודה זמ� בבוקר אול� הלילה

סעד. לא עוד א� א� להציל לו אי� מכ�

מגדי�' ה'פרי סק"א)א� מש"ז לאכול(ש�, שחייב שכיוו� סובר

ג� מציל � סעודות הסעודות`ixgשלש שתי מזו� היו� חצות

ומוסי� אכל. לא סק"ד)שעדיי� א"א להציל(ש�, שמותר ייתכ� כי

ה'ביאור הוכיח וכ� ביתו. מבני אחד לכל א� סעודות שלש מזו�

כדי)הלכה' התוספות(ד"ה אבל)מדברי ד"ה ש�, מצילי�(שבת שאי�

משמע התינוקות. את להאכיל כדי הכיפורי� ליו� משבת מזו�

נוספת ראיה ויש ביתו. בני עבור להציל מותר עצמה שלשבת

ש�)מהברייתא �(שבת גגו בראש חבית נשברה שא� האומרת

א� ולצר�, היי� את לקלוט כדי אחד מכלי יותר להביא אסור

ג� להציל שמותר משמע מותר. אורחי� לו הזדמנו א�

לאחרי�.

ה'תשס"ט תמוז י"ב קודש שבת הבריות כבוד גדול

:‚"Î ‰ÎÏ‰ ,Â"Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰,úéaa çéøñäL úî¥¤¦§¦©©©¦

BàéöBäì øzî ¯ epnî íéfaúî íäå ,íéiçä ïéa äfaúî àöîðå§¦§¨¦§©¤¥©©¦§¥¦§©¦¦¤ª¨§¦

,äøBzaL äNòú àì úà äçBcL ,úBiøaä ãBák ìBãb ;úéìîøëì§©§§¦¨§©§¦¤¤¤Ÿ©£¤¤©¨

."Eì eãébé øLà øácä ïî øeñú àì" àeäL¤Ÿ¨¦©¨¨£¤©¦§

נאמר שבתורה" תעשה לא "את דוחה הבריות שכבוד זה די�

לדברי לשמוע נצטווינו שבו תסור", "לא של לאו על רק

של תעשה לא מצות שאר דוחה הבריות כבוד אי� אבל סופרי�,

ברמב"� כמפורש הכ"ט)תורה, פ"י כלאי� של(הל' כלאי� הרואה :

עליו וקורעו קופ� בשוק, מהל� היה אפילו חבירו, על תורה

המפורש תעשה לא איסור דוחה הבריות כבוד שאי� מיד,

מפני נדחה הוא הרי – מדבריה� שאיסורו דבר אבל בתורה,

מקו�...". בכל הבריות כבוד

הרמב"� לדעת לספהמ"צ)והנה, חכמי�(בהשגות שגזרו באיסורי�

בדברי חכמי� הקלו ולכ� בעלמא, סמ� אלא זה בלאו אי�

של דאורייתא איסור ג� דרבנ� איסור בכל היה ואילו סופרי�,

בו. מקילי� חכמי� היו לא תסור", "לא

הרמב"� מדברי ה"ב)א� פ"ב ממרי� בהל' וכ� המצות מני� מבואר(בסו�

ההבדל מה כ�, וא� חכמי�. לדברי לשמוע התורה מ� חיוב שיש

התורה? איסורי לשאר תסור' 'לא בי�

בדבר: ביאורי� כמה

ולומר דבריה� על לחלוק שלא אזהרה הוא תסור" "לא א)

אפילו לצרכו, מדבריה� דבר על העובר אבל אמת, שאינ�

זה לאו על עובר אינו פ"ה)במזיד, בהקדמה ספר .(קרית

כבוד מפני ידחו אלו שאיסורי� מלכתחילה התנו חכמי� ב)

ש�הבריות רמב"� הרמב"�)(ע"פ .בדעת

דרבנ� איסורי ואילו חפצא איסורי ה� תורה של מצוות ג)

הבריות כבוד מפני ונדחי� גברא איסורי רק דאורייתאה� אתוו� (ע"פ

י) .כלל

חכמי� של ומצוות שאיסורי� כיו� מת�eycgzpד) לאחר

שווה דינ� ואי� תורה של מצות תרי"ג במני� נכללי� אינ� תורה

הבריות כבוד מפני נדחי� ולכ� תורה, של למצות לקו"שבכל (ע"פ

ואיל�) 104 ע' .כ"ט
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ב"מילי מזה ההוראה מהי א. במשנתנו: השאלות
"קני� לפרק משנתנו תוכ� של הקשר ב. ".˙Â¯‰דחסידותא".

שזהו אמרÌÂÈÒובפרט לא למה ד. "בעולמו". הדיוק ג. הפרק.
מדוע ה. לכבודו". בראו בעולמו הקב"ה שברא מה "כל בקצרה
ההוכחה והרי עשיתיו", א� "יצרתיו – הכתוב סיו� ג� מביא

בראתיו". ולכבודי בשמי הנקרא "כל שנאמר ממה היא

לתורה היא ב"לכבודו" הכוונה רז"ל1והביאור: כמאמר ,2

רז"ל כמאמר הוא התנא וכוונת תורה". אלא כבוד 3"אי�

בכדי היינו ישראל, ובשביל התורה בשביל נברא שהעול�
וזהו התורה. את ישראל לכבודו",‡Ï‡בראוÏ‡שיקיימו

– בעולמו הקב"ה שברא מה "כל –Ï‡כלומר: הי'Ï‡בראו"
הוא שנברא וזה התורה.¯˜נברא; בשביל – "לכבודו"

מהמעלה יותר גדולה היא תורה" אלא כבוד ד"אי� והמעלה
קונה˜�ÔÈד"תורה שאד� יתכ� דהרי הקודמת, שבמשנה אחד"

ההוספה וזוהי זה; ידי על מתכבד אינו א� ("קני�") מסויי� דבר
כביכול. למעלה כבוד מוסיפה שהתורה במשנתנו

תורה קיבל "משה – אבות פרקי תחילת בי� הקשר [וזהו
"משה לסיומ�: לתחילת˜Ï·Èמסיני", רומז מסיני" תורה

ומתחיל התורה את קבל כשרק התורה, דלימוד העבודה
– התורה בלימוד גבוהה הכי הדרגא נרמז ובמשנתנו ללומדה;

תורה"]. אלא כבוד "אי�

שמדבר פסוק בשמי", הנקרא "כל שכתוב ממה ומסתייע
עשי' יצירה בריאה אצילות העולמות שכל4בארבע ללמד� ,

והיצירה הבריאה ועול� האצילות עול� רק לא כול�, העולמות
של "כבודו" משו� בו אי� (שלכאורה העשי' עול� ג� אלא

לכבודו. אלא נבראו לא מקו�)

הקליפות "עול� הוא העשי' עול� לשאול: יש לכאורה א�
אחרא" אלא5וסטרא נברא לא זה שעול� לומר אפשר ואי� ,

קיימי� שה� דברי� רק "בעולמו": מדייק ולזה לכבודו?
נבראו כו') הרשות עניני או קדושה עניני (היינו "לעול�"
לעתיד שיתבטלו אחרא, וסטרא הקליפות לאפוקי לכבודו:

ככתוב לא6לבוא, שה� האר�", מ� אעביר הטומאה רוח "ואת
הקב"ה. של לכבודו (בגילוי) נבראו

כל דחסידותא"): (ב"מילי האד� בעבודת מזה ההוראה
ואפילו האצילות, עול� עד העשי' מעול� כול�, העולמות

הקב"ה) של ("עולמו" סו� האי� בשביל‡Ï‡נבראוÏ‡עולמות
להשפיע צריכה זו וידיעה האד�. בעבודת תלויי� וה� ישראל
– האפשרית ובשלימות למהוי כדבעי עבודתו לעבוד האד� על

הדי� משורת לפני� של ובאופ� בהידור התורה .7קיו�
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אינו הרי זה פסוק ב. ואומר. מאי א. במשנתנו: השאלות
הדרש. לתוכ� לכאורה כלל שיי�

לומר: יש משנתנו בביאור

שברא מה שכל – האחד דברי�: שני מלמדנו התנא א.
בראו "לא – והשני בראו; לכבודו לא‡Ï‡הקב"ה – לכבודו"

הכתובי�: שני מביא אלו עניני� שני ועל אחרת. כוונה שו� לש�
"ול שכתוב ממה מסתייע הראשו� עני� ועלÈ„Â·Îעל בראתיו":
ל ימלו� "ה' שנאמר מה מביא השני ÚÂ„עני� ÌÏÂÚ."

הע� ביטול – בלבד אחת נקודה הוא המלוכה עני� תוכ� דהנה,
המל�). בהכתרת בגילוי המתבטא (דבר עצמות� בכל המל� אל
קיימת יתבר� שמלכותו א. ז. ועד", לעול� ימלו� ש"ה' ומאחר

„ÈÓ˙.המלוכה עני� זולת אחר עני� לשו� מקו� נתינת אי� הרי ,

את הע� שמכבדי� הכבוד הוא הכבוד עני� אמיתית ב.
כל אחד מצד ניגודי�: שני ישנ� למל� הע� ביחס והנה, המל�.

ב ה� המדינה‰˘ÂÂ‡‰הע� הנהגת לש� – ומאיד� המל�; לגבי
של עני� שהוא – כו' מאות ושרי אלפי� בשרי ג� צור� יש

˙Â˜ÏÁ˙‰במלכותא הוא כ� דארעא, במלכותא שהוא וכש� .
בחינת8דרקיע ומצד שוי�, וקט� גדול יתבר� עצמותו מצד ;

ויצירה בריאה (אצילות עולמות של התחלקות ישנה ה"גילויי�"
שבמלוכה ההתחלקות אודות מדובר הראשו� ובפסוק כו').
כפי המלוכה בבחינת השני ובפסוק עשיתיו"): יצרתיו ("בראתיו

ועד". לעול� ימלו� "ה' – אחת בהשוואה הכל על שהיא

צריכה האד� עבודת כללות האד�: בעבודת אלו ועניני�
לעבודה ג� להגיע עליו אבל דוקא: התחלקות של באופ� להיות

דביטול ככתובÈÏÏÎבאופ� מהתחלקות, ה'9שלמעלה "ויצונו
האלה החקי� כל את שכתובÈÏ¯‡‰לעשות מה (שהרי ה'". את

הוא אלא לעתיד, רק יהי' שזה הכוונה אי� עתיד לשו� "ימלו�"
ברמב"� המבואר ה10בדוגמת עול� ג�·‡בעני� קיי� שהוא ,

דיד�: בנדו� זה דר� ועל הזה. העול� אחרי שבא אלא עכשיו,
העבודה ידי ועל לאחרי בא מהתחלקות שלמעלה העבודה

התחלקות) .11בבחינת

לנצל שיש ברורה הוראה לרבותÏÎלפנינו הבריאה, עניני
משנתנו שהרי ומצות. תורה לעניני וכיו"ב, התקשורת כלי

ש" –ÏÎאומרת בעולמו הקב"ה שברא ‡Ï‡בראוÏ‡מה
יתבר�. בכבודו להוסי� בכדי לנצלו יש – לכבודו"

דחסידותא" ה"מילי של וחות� הסיו� היא זו והוראה
אבות !12דפרקי

ד.1. כה, אחרי ד.3.מ"ג.2.לקו"ת פל"ו, אמור4.ויק"ר לקו"ת

במד"ש. וראה ד. ספ"ד).5.לד, מ"ב שער (מע"ח ספ"ו זכרי'6.תניא

ב. ש"פ7.יג, תשל"ח, במדבר ש"פ תשכ"ח, נצבי� ש"פ משיחת

בלבד. השומעי� רשימת פי על – תשמ"א נח,8.שופטי� ברכות ראה

דרקיעא". מלכותא כעי� דארעא "מלכותא כד.9.א: ו, 10.ואתחנ�

ספ"ח. תשובה נצו"י11.הלכות ש"פ תשכ"ח, נצבי� ש"פ משיחת

בלבד. השומעי� רשימת פי על – תשל"ח במדבר ש"פ תשל"ה,

בלבד.12. השומעי� רשימת פי על – תשמ"א בלק ש"פ משיחת

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר עקיבא יוסף שי' הכהן

שלום וברכה!

ידוע מכתב מוהרי"ל מיאנאוויטש, אחיו  הרי  צדיקים,  על קברי  כהנים  בענין הליכת  ובמ"ש   ...

של רבנו הזקן בענין הגדר סביבות הציון בהאדיטש אשר נדפס בהתמים, אשר מזה מובנת גם ההוראה 

בהנ"ל.

ומ"ש בענין מערה פרטית ומהשמועה עד"ז שהיא בקבלה, מובן שזה צריך בירור על אתר ומאנשים 

נאמנים, ובכ"א פשוט שחילוק יש בין הענין שמטמא לנשיא ולצדיק בזמן הקבורה לבין הליכה על הציון 

לאחר זמן, וכבר דשו בה רבים.

בודאי לוקח חלק פעיל בעניני צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו, ולפלא שאינו כותב עד"ז בפרטיות.

 בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ב"מילי מזה ההוראה מהי א. במשנתנו: השאלות
"קני� לפרק משנתנו תוכ� של הקשר ב. ".˙Â¯‰דחסידותא".

שזהו אמרÌÂÈÒובפרט לא למה ד. "בעולמו". הדיוק ג. הפרק.
מדוע ה. לכבודו". בראו בעולמו הקב"ה שברא מה "כל בקצרה
ההוכחה והרי עשיתיו", א� "יצרתיו – הכתוב סיו� ג� מביא

בראתיו". ולכבודי בשמי הנקרא "כל שנאמר ממה היא

לתורה היא ב"לכבודו" הכוונה רז"ל1והביאור: כמאמר ,2

רז"ל כמאמר הוא התנא וכוונת תורה". אלא כבוד 3"אי�

בכדי היינו ישראל, ובשביל התורה בשביל נברא שהעול�
וזהו התורה. את ישראל לכבודו",‡Ï‡בראוÏ‡שיקיימו

– בעולמו הקב"ה שברא מה "כל –Ï‡כלומר: הי'Ï‡בראו"
הוא שנברא וזה התורה.¯˜נברא; בשביל – "לכבודו"

מהמעלה יותר גדולה היא תורה" אלא כבוד ד"אי� והמעלה
קונה˜�ÔÈד"תורה שאד� יתכ� דהרי הקודמת, שבמשנה אחד"

ההוספה וזוהי זה; ידי על מתכבד אינו א� ("קני�") מסויי� דבר
כביכול. למעלה כבוד מוסיפה שהתורה במשנתנו

תורה קיבל "משה – אבות פרקי תחילת בי� הקשר [וזהו
"משה לסיומ�: לתחילת˜Ï·Èמסיני", רומז מסיני" תורה

ומתחיל התורה את קבל כשרק התורה, דלימוד העבודה
– התורה בלימוד גבוהה הכי הדרגא נרמז ובמשנתנו ללומדה;

תורה"]. אלא כבוד "אי�

שמדבר פסוק בשמי", הנקרא "כל שכתוב ממה ומסתייע
עשי' יצירה בריאה אצילות העולמות שכל4בארבע ללמד� ,

והיצירה הבריאה ועול� האצילות עול� רק לא כול�, העולמות
של "כבודו" משו� בו אי� (שלכאורה העשי' עול� ג� אלא

לכבודו. אלא נבראו לא מקו�)

הקליפות "עול� הוא העשי' עול� לשאול: יש לכאורה א�
אחרא" אלא5וסטרא נברא לא זה שעול� לומר אפשר ואי� ,

קיימי� שה� דברי� רק "בעולמו": מדייק ולזה לכבודו?
נבראו כו') הרשות עניני או קדושה עניני (היינו "לעול�"
לעתיד שיתבטלו אחרא, וסטרא הקליפות לאפוקי לכבודו:

ככתוב לא6לבוא, שה� האר�", מ� אעביר הטומאה רוח "ואת
הקב"ה. של לכבודו (בגילוי) נבראו

כל דחסידותא"): (ב"מילי האד� בעבודת מזה ההוראה
ואפילו האצילות, עול� עד העשי' מעול� כול�, העולמות

הקב"ה) של ("עולמו" סו� האי� בשביל‡Ï‡נבראוÏ‡עולמות
להשפיע צריכה זו וידיעה האד�. בעבודת תלויי� וה� ישראל
– האפשרית ובשלימות למהוי כדבעי עבודתו לעבוד האד� על

הדי� משורת לפני� של ובאופ� בהידור התורה .7קיו�

ãòå íìòì Cìîé éé :øîBàå§¥§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤

אינו הרי זה פסוק ב. ואומר. מאי א. במשנתנו: השאלות
הדרש. לתוכ� לכאורה כלל שיי�

לומר: יש משנתנו בביאור

שברא מה שכל – האחד דברי�: שני מלמדנו התנא א.
בראו "לא – והשני בראו; לכבודו לא‡Ï‡הקב"ה – לכבודו"

הכתובי�: שני מביא אלו עניני� שני ועל אחרת. כוונה שו� לש�
"ול שכתוב ממה מסתייע הראשו� עני� ועלÈ„Â·Îעל בראתיו":
ל ימלו� "ה' שנאמר מה מביא השני ÚÂ„עני� ÌÏÂÚ."

הע� ביטול – בלבד אחת נקודה הוא המלוכה עני� תוכ� דהנה,
המל�). בהכתרת בגילוי המתבטא (דבר עצמות� בכל המל� אל
קיימת יתבר� שמלכותו א. ז. ועד", לעול� ימלו� ש"ה' ומאחר

„ÈÓ˙.המלוכה עני� זולת אחר עני� לשו� מקו� נתינת אי� הרי ,

את הע� שמכבדי� הכבוד הוא הכבוד עני� אמיתית ב.
כל אחד מצד ניגודי�: שני ישנ� למל� הע� ביחס והנה, המל�.

ב ה� המדינה‰˘ÂÂ‡‰הע� הנהגת לש� – ומאיד� המל�; לגבי
של עני� שהוא – כו' מאות ושרי אלפי� בשרי ג� צור� יש

˙Â˜ÏÁ˙‰במלכותא הוא כ� דארעא, במלכותא שהוא וכש� .
בחינת8דרקיע ומצד שוי�, וקט� גדול יתבר� עצמותו מצד ;

ויצירה בריאה (אצילות עולמות של התחלקות ישנה ה"גילויי�"
שבמלוכה ההתחלקות אודות מדובר הראשו� ובפסוק כו').
כפי המלוכה בבחינת השני ובפסוק עשיתיו"): יצרתיו ("בראתיו

ועד". לעול� ימלו� "ה' – אחת בהשוואה הכל על שהיא

צריכה האד� עבודת כללות האד�: בעבודת אלו ועניני�
לעבודה ג� להגיע עליו אבל דוקא: התחלקות של באופ� להיות

דביטול ככתובÈÏÏÎבאופ� מהתחלקות, ה'9שלמעלה "ויצונו
האלה החקי� כל את שכתובÈÏ¯‡‰לעשות מה (שהרי ה'". את

הוא אלא לעתיד, רק יהי' שזה הכוונה אי� עתיד לשו� "ימלו�"
ברמב"� המבואר ה10בדוגמת עול� ג�·‡בעני� קיי� שהוא ,

דיד�: בנדו� זה דר� ועל הזה. העול� אחרי שבא אלא עכשיו,
העבודה ידי ועל לאחרי בא מהתחלקות שלמעלה העבודה

התחלקות) .11בבחינת

לנצל שיש ברורה הוראה לרבותÏÎלפנינו הבריאה, עניני
משנתנו שהרי ומצות. תורה לעניני וכיו"ב, התקשורת כלי

ש" –ÏÎאומרת בעולמו הקב"ה שברא ‡Ï‡בראוÏ‡מה
יתבר�. בכבודו להוסי� בכדי לנצלו יש – לכבודו"

דחסידותא" ה"מילי של וחות� הסיו� היא זו והוראה
אבות !12דפרקי

ד.1. כה, אחרי ד.3.מ"ג.2.לקו"ת פל"ו, אמור4.ויק"ר לקו"ת

במד"ש. וראה ד. ספ"ד).5.לד, מ"ב שער (מע"ח ספ"ו זכרי'6.תניא

ב. ש"פ7.יג, תשל"ח, במדבר ש"פ תשכ"ח, נצבי� ש"פ משיחת

בלבד. השומעי� רשימת פי על – תשמ"א נח,8.שופטי� ברכות ראה

דרקיעא". מלכותא כעי� דארעא "מלכותא כד.9.א: ו, 10.ואתחנ�

ספ"ח. תשובה נצו"י11.הלכות ש"פ תשכ"ח, נצבי� ש"פ משיחת

בלבד. השומעי� רשימת פי על – תשל"ח במדבר ש"פ תשל"ה,

בלבד.12. השומעי� רשימת פי על – תשמ"א בלק ש"פ משיחת
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ה'תשס"ט תמוז ו' ראשו� יו�

ו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

א�‡. � ���ת מלאכה לנ� לע��ת לג�י ל�מר לנ� ְְְֲַַַַָָָָָָאס�ר
ה��ת על מצ�ה �אינ� �י מ�ד�על ל� �אמר �י על וא� , ְִֵֶַ�ְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

לאחרה��ת א�א מלאכה לא�ת� צרי� �אינ� �י על וא� , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
תהיהה��ת ��א �די ס�פרי�, מ�ברי א��ר� � זה ודבר ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

�עצמ� לע��ת ויב�א� �עיניה�, ק�ה .��ת ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָ

י�ראל·. ��ביל א� � ���ת מעצמ� מלאכה �ע�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ��י
מ�צאי עד מלאכה �א�ת� להנ�ת אס�ר � א�ת� ְְֵֵַָָָָָָָָָע�ה

��ע�ה��ת �כדי וימ�י� לעשות, שיוכל זמ� [שיעור ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
��המלאכה] ��דע� עד �פרהסיא, ה�בר יהא ��א וה�א ;ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

���ת נע�ה ה�א �ל�ני ��ביל זה ��בר וא�ר�י� . ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ
���ת �� להנ�ת מ�ר ע�ה, �לבד עצמ� .��ביל ְְְִִִַַָָ�ְֵַָָָָ

י�ראל;‚. לא�ר� מ���� ה�ר, את �הדליק ��י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�יצד?
מ� �� לירד �ב� ע�ה אס�ר. י�ראל, ��ביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָוא�
אס�ר. י�ראל, ��ביל וא� י�ראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָה�פינה,

אח מ�קה �המ��, לה�ק�ת מי� ל�טמ�א י�ראל; ריו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאכל �המ�� י�ראל מ�יח לבהמ��, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹע�בי�

�מה� י�ראל לא�ת� מ�יר ה��י א�ת� יהא ��א וה�א, ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ
��ביל ע��ה ונמצא ��ביל�, �מלאכ�� יר�ה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ��א

��י�ראל יהנה לא � �� להר��ת �אפ�ר �בר �ל וכ� . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מ�יר�. אינ� �� א� א�א ְִִֵֵֶַַָָ���ת,

.„� וכב� נר �ג�� �למעט, להר��ת �� �אי� �בר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל
���ת, י�ראל אחריו נהנה עצמ�, ��ביל וע�ה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�איל

מ�יר� �ה�א �י על א�וא� � ���ת �מס�ה ה�ל�ק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
�עת על �ה�דליק, לא�ר�; לה���� אס�ר י�ראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה לא�ר�. לה���� מ�ר ��י�, רב וא� מדליק. ְְְֱִֵֶַָָָ�ְְִִִַָֹֹהרב

אס�ר אי�למחצה, � לכ��ת ��י �בא ���ת, �לקה נפלה . ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָ
עלינ�; �ביתת� �אי� מ�ני �כ�ה', ו'אל '��ה' ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָא�מרי�

�זה ���צא �ל .וכ� ְֵֵֶַָֹ

���ת,[יהודי]מת‰. קבר ל� וחפר� אר��, ��י� ל� �ע�� ְְְִֵֶֶֶַָָָָ
�כדי ימ�י� � �צנעה א� � �ה� לס�ד חלילי� ל� הביא� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָֹא�

�� וי�בר ��ת, למ�צאי �סרטיא��ע�� ה�בר היה וא� . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
וה�בי�[רחוב] הע�ברי� וכל ��יו, על והאר�� ְְְְְֲִִַַַָָָָָָ�ד�לה,

� עכ�ו ע��י� �ה��י� ��ה �א�מרי� ה�א לפל�ני ��ת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
�ה�א מ�ני ע�למית, י�ראל א�ת� �� י�בר לא זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהרי

אחר�פרהסיא י�ראל �� לק�ר �מ�ר ��מ�י�. וה�א, � ְְְֶַָ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
��ע�ה �זה.�כדי ���צא �ל וכ� . ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

.Âמ�ד �הביא� �י על א� � למת ���ת חלילי� �הביא ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ��י
קר�ב, מ�ק�� ��ב�א� �כדי ��ת למ�צאי ימ�י� � ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהח�מה
עד אחר מ�ק�� הביא�� ��ילה ��א �ה�; י�פד �� ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואחר

�ה� נכנס� �ב�קר �ל�ניהח�מה, ���ק�� �ו�אי ידע וא� . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ה��ת אחר מק�� מא�ת� ��ב�א� �די ימ�י� ���ת, ְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָהביא��

�ד�לה �פרהסיא ה�בר יהיה ��א וה�א �אמרנ�.� �מ� , ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

.Ê�מרח �� והיתה �ת�כ�, �רי� וג�י� ���ראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר
למ�צאי �� לרח� מ�ר ��י�, רב א� � ���ת ְְִֵָָָֹ�ְְִִֶֶַַַָֹה�רחצת
ח�י�; ��ח�� �כדי ימ�י� י�ראל, רב וא� מ�ד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ��ת

ה�ח�� הרב ��ח�����ביל �כדי ימ�י� למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
�זה.ח�י� ���צא �ל וכ� . ְִֵֵֶַַָֹ

.Á�א � ���ת ז� מלאכה ל� לע��ת לג�י �אמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָי�ראל
�עבר �י מר��תעל מ�ת א�ת� מדרבנ�]�מ�י� �[מלקות ְִִֶַַַַַַָ

לערב מלאכה �א�ת� להנ�ת ל� אחר[במוצ"ש]מ�ר , �ְְֵֶֶַַָָָָָָ
��ע�ה �כדי ��מ�י���מ�י� עד מק�� �כל אסר� ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מ�ר יהא �אמר �א� זה, �בר מ�ני א�א ��ע��, ָ�ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�כדי
מ�ד; מ�כ� ה�בר וימצא ל�, לע��ת לג�י יאמר ��א � ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹמ�ד
לג�י יאמר לא ��ע��, �כדי ��מ�י� עד �אסר� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוכיו�

מ���ר אינ� �הרי ל�, �ה�א[מרויח]לע��ת מ�ני �ל��, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַ
���ת. ��ע�ה זה �בר ��ע�ה �כדי לערב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמתע�ב

.Ëא�א ���ת לע��ת� אס�ר ואי� מלאכה, �אינ� ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ�בר
�ב�ת השביתה]מ��� להרבות מדרבנ� מ�ר[איסור � ְִ�ָ

מקצת �� ��היה וה�א ���ת, לע��ת� לג�י ל�מר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלי�ראל
הר�ה צר� ל�בר צרי� יהיה א� מצוהחלי, מ�ני א� ,. ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

.Èל��ט א� ���ת �איל� לעל�ת לג�י י�ראל א�מר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ�יצד?
א� למילה; ס�י� א� ��פר, ל� להביא �די ה�י�, �ני ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָעל

ער�ב �יניה� �אי� לחצר מחצר ל� ח�י�מביא מי� , ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
א� קט� �ה� �זה.מצטער[אד�]להרחי� ���צא �ל וכ� . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.‡Èלג�י[קונה]ה��קח ל�מר ל� מ�ר י�ראל, �אר� �ית ְְִִֵֵֶֶַַַָ�ְַָ
מ�ברילכ� אס�רה לג�י �אמירה � ���ת ה�טר ל� ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכ� זה. �דבר �זר� לא י�ראל אר� י��ב �מ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹס�פרי�,
זה לדבר י�ראל �אר� ���ריא �ס�ריא, �ית מה� .ה��קח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.·Èה�לאכה[מסכ�]��סק על ה��י ע� [�וק�צ�אד� ְְִֵֵַַַָָָָ
ע��ה�מי�קוצב] �ה�א �י על וא� לעצמ�; ע��ה וה��י , ְְְְִִֶֶֶַַַַָ
מ�ר,���ת � הר�ה לימי� ה��י את ה��כר וכ� מ�ר. , ְַָ�ְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ָ

���ת. ע��ה �ה�א �י על ה��יא� ��כר �ג�� �יצד? ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ל� ��כ�ב ל��י�, א� ל�[ספר]ל�נה ��ארג �[בגד]א� ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ

��כ�ב ע�� קצ� �א�� �מ�ר, ���ת, וא�רג ��תב זה ְְִִִֶַָָֹ�ְְֲֵֵֵֶַָהרי
��רצה. עת �כל ע��ה �ה�א �גד, ל� ��ארג א� ספר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹל�

יח�ב ��א י��[יחשב�]וה�א י�� .ע�� ְְִֶַֹֹ

.‚È��� מ�ירי� ה�ל �אי� �צנעה, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��ה
היא י�ראל �ל ���ת ה�ע�ית היתהה�לאכה א� אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ה��י את �הר�אה אס�רה; � �מפרסמת �גל�יה ְֲֶֶֶֶֶַָָ�ְְְָָיד�עה
��צ� י�דע אינ� מראש]ע��ה, דמיו ��ל�ני[קצב וא�מר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

���ת ל� לע��ת ה��י .�כר ְֲַַַַָָ

.„È�א �תל�, א� חצר�, ל� לבנ�ת ה��י ע� ה��סק ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ�,
חצר, ל� לבנ�ת ��י� א� �נה ��כר� א� �דה�, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר

��ד ה�לאכה היתה א� � �ר� ל� ל�ע א�[בעיר]ינהא� , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ה�ח�� אמה]�ת�� לע��ת[אלפיי� לה�יח� ל� אס�ר � ְְְֲִַַַָ

היתה וא� ��סק; י�דעי� �אינ� הר�אי� מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ���ת,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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��ראה י�ראל �� �אי� מ�ר, � ל�ח�� ח�� ְְִִֵֵֶֶֶָָָ�ְְַַָָה�לאכה
���ת ע��י� ��ה� ה��עלי� .את ְְֲִִֵֶֶַַָ

.ÂËעל א� לג�י, �דה� א� �רמ� לה��יר לאד� מ�ר ְְְְְִֵַַַַָָָָ�ְֵוכ�
��כ�רי� י�דע �הר�אה ���ת; ונ�טע� ז�רע� �ה�א ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�י

לה� ירד �אריס�ת א� יבול]ה�, תמורת ���[לעבוד ודבר . ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�ק�� א�ת� אנ�י רב �ר� ואי� עליו, קר�י �עליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹי�ראל
מ�ני לג�י; לה��יר� אס�ר � �אריס�ת ל�נ� א� ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלה��יר�
נקרא וה�א ���ת, מלאכה ה�ק�� �א�ת� ע��ה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָ�ה��י

�עליו ה��ראלי �� .על ְְְִִֵֵַַָָ

.ÊËלג�י �לה��יר� �לי� לה�איל �ה�אמ�ר �י על וא� , �ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
���ת מלאכה �ה� עלע��ה מצ�י� אנ� �אי� מ�ני � ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ִַ

ה�לי� �המ���ביתת אבל יהודי]ועב��; אס�ר,[של � ְְְְְֲִִֵֶַַַָָ
ועבד. �המה �ביתת על מצ�י� �אנ� ְְִִֵֶֶַַָָ�ְְִֵֶָמ�ני

.ÊÈחנ�ת� א� �סח�רה, א� �מלאכה, ה��י ע� ְְְֲִִִִֵַַַַָָָה�����
א� לב�� ל��י ה��ת �כר ��היה ��ח�ה התנ� א� �ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
לי�ראל ה��ת י�� �נגד אחר י�� ��כר הר�ה, וא� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמעט
לחלק, ���ב�א� � מ��ח�ה התנ� לא וא� מ�ר. � ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹ�ְַלב��
א�ת�; ח�לקי� וה�אר לב��, ��� ה��ת�ת �כר ה��י ְְְְִַַָָ�ְֵַַַַָנ�טל
התנה �� א� א�א ה��ת, י�� �נגד �ל�� ל� מ�ציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינ�
ה�א אחד �י� ���פ�ת, �דה ק�ל� א� וכ� .��ח�ה. ְְְְִִִֵֶַָָ�ִֶָָ

.ÁÈת�� �כר היה ולא ה�כר, לחלק �בא התנ�, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹוא�
וה�אר ה�כר, �ביע לב�� נ�טל �ה��י לי יראה � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיד�ע

�ה� להתע�ק לג�י מע�ת ה��ת� עסק]ח�לקי�. בה� [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ
�כר ע�� ח�לק ���ת, ונ�ת� נ��א �ה��י �י על א� �ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ה�א�ני� �ל ה�ר� וכ� .��וה; ְְְִֵֶַָָ

.ËÈ�א לע��ת�, ��י לא�� �לי� ��ת �ערב אד� י�� ֲַַָָ�ְְִִֵֵֶֶַָָָֹלא
ע�� ��סק �י �כדי[מראש]על א�א זמ�]� שיעור ��צא[� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

היהודי]מ�ית�[הגוי]�ה� �ח�כה[של לאקד� וכ� ; ְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
ולא ילו��, ולא י�איל��, ולא לג�י, חפצ� אד� ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹימ�ר

�א�ת�ימ��נ�� ��צא �כדי א�א � �מ�נה ל� י�� ולא , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
�בית�, �ה�א זמ� ��ל ה��ת; קד� �ית�, מ�תח ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחפ�
���ת מ�ית� ה��י �כ��צא ל�, נת� אימתי י�דע אד� ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאי�
א� מ��נ� א� ל��י �הלוה� �מי יראה �יד�, י�ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוחפ�

���ת ל� מכר א� ע�� .�סק ְִַַַָָָ

.Î��ע קצ� א� � אחרת לעיר לה�ליכ� לג�י א�רת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָה��ת�
מ�ר[מראש] � ה�לכה ע��כר ��ת ערב ל� נתנ� ואפ�� , ְַָָ�ְֲִִֶֶַַָָָָ
ה��תח�כה קד� �ית� מ�תח �� ��צא וה�א לא; וא� . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
הא�ר�תקצ� מק�� �ה�א קב�ע אד� ��דינה י� א� � ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ל�� מ�ר �ל�חיו, ע� �מדינה מדינה לכל א�ת� ִֵָ�ְְְְְִִִֵַָָָָָו��לח
ל�ית ���יע �די ���� �ה�ת ��היה וה�א הא�רת; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָל��י
הא�ר�ת ��ק�� זה ��א � ה��ת קד� לח�מה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�מ��
קב�ע אד� �� אי� וא� ה�א. לח�מה סמ�� �ית� ְְְִֵֵַַָָָָָָָו��לח�,
לעיר ���ליכ� ה�א הא�ר�ת, ל� ���תני� ה��י א�א ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָלכ�,
�� א� א�א לע�ל�, הא�רת ��י �יד ל�לח אס�ר � ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת

�מי� ל� .קצ� ִַָָ

.‡Î� י�ראל לבית והכניס� ���ת, חפציו �הביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ��י
מ�ר זה הרי ז�', �זוית 'ה�יח� ל�: אמר ואפ�� .מ�ר; �ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ�ָ

���ת ה��י את מז�נ�ת�מז�ני� לפניו ונ�תני� ;לאכל�, ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

�ביתת� �אי� מ�ני ל�, נזקקי� אי� � ויצא נטל� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָוא�
נטל� וא� �חצר; ה�לב לפני מז�נ�ת נ�תני� וכ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעלינ�.

ל�. נזקקי� אי� ְְִִֵָָָויצא,

.·Î�וקד ��ר�, �א �היה מע�תמי ע�� והי� ה���, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מ���. ל�קח� ��ת �למ�צאי ל�, לה�ליכ� לנכרי �יס� נ�ת� �ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
ל� ��תנ� �י על וא� זה, על �כר ל� נת� ��א �י על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹוא�

מ�ר � ממ�נ�מ�ח�כה על �ה�ל �אד� מ�ני אפ�ר; ואי , ֲִֵֶָ�ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
א�א א��ר� �אי� זה �בר ל� ��יר לא וא� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ���ליכ�;
�ל מלאכה על וע�בר �יד�, להביא� יב�א � ס�פרי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ�ברי

י����רה. לא מציאה, אבל �כיס�; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
א��תלנכרי מאר�ע �ח�ת �ח�ת מ�ליכ� א�א ,. ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

.‚Î,��זד� וע�ה עבר א� � ���ת מלאכה �ע�ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָי�ראל
י�ראל, ��אר לע�ל�; מלאכה �א�ת� להנ�ת ל� ְְְְְִֵֵָָָָָָָָאס�ר

מ�ד ��ת למ�צאי �� להנ�ת לה� ��אמר:מ�ר , �ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הוא" קד� �י ה��ת, את ואי�"��מר�� קד�, היא � ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

קד� אסורי�]מע�יה ���ת[� ���ל י�ראל �יצד? . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל לא ל�, אבל לאחרי�; יאכל ��ת למ�צאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ�מזיד,

ה�אע�למית �י� יאכל ��ת למ�צאי � ��גגה ��ל וא� . ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
מ�ד אחרי� �זה.�י� ���צא �ל וכ� . ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

.„Î�יאכל ���גג, � וחזר� ל�ח�� ח�� ��צא� ְְְְְְֵֵֵֶַָָָ�ר�ת
מ �ג�פ� נע�ה לא �הרי �מזיד,���ת, נ����; ולא ע�ה, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

��ת מ�צאי עד יאכל� .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,ה�ינ�ק ואת ה�רה את ל� ל�מר ה��על את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה��כר
אחרי�ת אי� לפיכ� � ��ת �ל �כר� ל� י�� [הפרהלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב�] ��תוהתינוק �כיר ה�כיר היה וא� עליו; [שבוע]��ת ְְִִִַַַָָָָָָָ
��ת אחרי�ת לפיכ� � מ�ל� �כר� ל� נ�ת� �נה, �כיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָא�

ל�:עליו א�מר א�א ��ת', �ל �כרי לי ��' ל�: יאמר ולא . ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ימי�' ע�רה '�ל א� �נה', �ל �כרי לי ��'. ְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

ז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

סקילה‡. עליה� �ח�בי� קר��וכרתמלאכ�ת א� �מזיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מה�ח�את � המשכ�]��גגה במלאכת שהיו אב�ת[אלו ְִֵֶַָָָָ

קבוצות] ��לד�ת[=ראשי �מה� לאבות], �ל[הדומות �מני� ; ְִֵֶַָָ
אחת חסר אר�עי� � מלאכ�ת החרי�ה,אב�ת ה�: וא�� . ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

והע��ר וה�צירה, תבואה]וה�ריעה, וה�י�ה[איסו� , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ
הקרקע] בגידולי קליפה וה�ר�ה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ

וההרקדההפסולת] וה�חינה, וה�רירה, וה�י�ה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
וה���� וה�זיזה, הצמר]והאפ�ה, וה����[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

הצמר] ה�ירי�וניעור וע��ת וה�ו�ה, וה�ביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] ה��כהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

וה�ציעה אריג]והאריגה, והה�רה,[התרת וה��ירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
���י� והה�יה וה�תירה, וה�ני�, וה�ריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוה�פירה,

מלאכה] גמר של מעשה וה�חיטה,[=כל וה�ידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפ�טה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ
וה�חיקה,[החלקת]�מחיקת וה�תיבה, וח��כ�, הע�ר, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

לר��ת. מר��ת והה�צאה וה���י, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוה�רט�ט,

מענינ�·. �ה�א וכל ה�לאכ�ת א�� לה�]�ל ה�[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
הח�ר�, אחד ענינ�? ה�א �יצד מלאכ�ת'. 'אב�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה�קראי�
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��ראה י�ראל �� �אי� מ�ר, � ל�ח�� ח�� ְְִִֵֵֶֶֶָָָ�ְְַַָָה�לאכה
���ת ע��י� ��ה� ה��עלי� .את ְְֲִִֵֶֶַַָ

.ÂËעל א� לג�י, �דה� א� �רמ� לה��יר לאד� מ�ר ְְְְְִֵַַַַָָָָ�ְֵוכ�
��כ�רי� י�דע �הר�אה ���ת; ונ�טע� ז�רע� �ה�א ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�י

לה� ירד �אריס�ת א� יבול]ה�, תמורת ���[לעבוד ודבר . ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�ק�� א�ת� אנ�י רב �ר� ואי� עליו, קר�י �עליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹי�ראל
מ�ני לג�י; לה��יר� אס�ר � �אריס�ת ל�נ� א� ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלה��יר�
נקרא וה�א ���ת, מלאכה ה�ק�� �א�ת� ע��ה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָ�ה��י

�עליו ה��ראלי �� .על ְְְִִֵֵַַָָ

.ÊËלג�י �לה��יר� �לי� לה�איל �ה�אמ�ר �י על וא� , �ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
���ת מלאכה �ה� עלע��ה מצ�י� אנ� �אי� מ�ני � ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ִַ

ה�לי� �המ���ביתת אבל יהודי]ועב��; אס�ר,[של � ְְְְְֲִִֵֶַַַָָ
ועבד. �המה �ביתת על מצ�י� �אנ� ְְִִֵֶֶַַָָ�ְְִֵֶָמ�ני

.ÊÈחנ�ת� א� �סח�רה, א� �מלאכה, ה��י ע� ְְְֲִִִִֵַַַַָָָה�����
א� לב�� ל��י ה��ת �כר ��היה ��ח�ה התנ� א� �ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
לי�ראל ה��ת י�� �נגד אחר י�� ��כר הר�ה, וא� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמעט
לחלק, ���ב�א� � מ��ח�ה התנ� לא וא� מ�ר. � ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹ�ְַלב��
א�ת�; ח�לקי� וה�אר לב��, ��� ה��ת�ת �כר ה��י ְְְְִַַָָ�ְֵַַַַָנ�טל
התנה �� א� א�א ה��ת, י�� �נגד �ל�� ל� מ�ציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינ�
ה�א אחד �י� ���פ�ת, �דה ק�ל� א� וכ� .��ח�ה. ְְְְִִִֵֶַָָ�ִֶָָ

.ÁÈת�� �כר היה ולא ה�כר, לחלק �בא התנ�, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹוא�
וה�אר ה�כר, �ביע לב�� נ�טל �ה��י לי יראה � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיד�ע

�ה� להתע�ק לג�י מע�ת ה��ת� עסק]ח�לקי�. בה� [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ
�כר ע�� ח�לק ���ת, ונ�ת� נ��א �ה��י �י על א� �ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ה�א�ני� �ל ה�ר� וכ� .��וה; ְְְִֵֶַָָ

.ËÈ�א לע��ת�, ��י לא�� �לי� ��ת �ערב אד� י�� ֲַַָָ�ְְִִֵֵֶֶַָָָֹלא
ע�� ��סק �י �כדי[מראש]על א�א זמ�]� שיעור ��צא[� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

היהודי]מ�ית�[הגוי]�ה� �ח�כה[של לאקד� וכ� ; ְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
ולא ילו��, ולא י�איל��, ולא לג�י, חפצ� אד� ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹימ�ר

�א�ת�ימ��נ�� ��צא �כדי א�א � �מ�נה ל� י�� ולא , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
�בית�, �ה�א זמ� ��ל ה��ת; קד� �ית�, מ�תח ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחפ�
���ת מ�ית� ה��י �כ��צא ל�, נת� אימתי י�דע אד� ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאי�
א� מ��נ� א� ל��י �הלוה� �מי יראה �יד�, י�ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוחפ�

���ת ל� מכר א� ע�� .�סק ְִַַַָָָ

.Î��ע קצ� א� � אחרת לעיר לה�ליכ� לג�י א�רת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָה��ת�
מ�ר[מראש] � ה�לכה ע��כר ��ת ערב ל� נתנ� ואפ�� , ְַָָ�ְֲִִֶֶַַָָָָ
ה��תח�כה קד� �ית� מ�תח �� ��צא וה�א לא; וא� . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
הא�ר�תקצ� מק�� �ה�א קב�ע אד� ��דינה י� א� � ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ל�� מ�ר �ל�חיו, ע� �מדינה מדינה לכל א�ת� ִֵָ�ְְְְְִִִֵַָָָָָו��לח
ל�ית ���יע �די ���� �ה�ת ��היה וה�א הא�רת; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָל��י
הא�ר�ת ��ק�� זה ��א � ה��ת קד� לח�מה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�מ��
קב�ע אד� �� אי� וא� ה�א. לח�מה סמ�� �ית� ְְְִֵֵַַָָָָָָָו��לח�,
לעיר ���ליכ� ה�א הא�ר�ת, ל� ���תני� ה��י א�א ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָלכ�,
�� א� א�א לע�ל�, הא�רת ��י �יד ל�לח אס�ר � ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת

�מי� ל� .קצ� ִַָָ

.‡Î� י�ראל לבית והכניס� ���ת, חפציו �הביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ��י
מ�ר זה הרי ז�', �זוית 'ה�יח� ל�: אמר ואפ�� .מ�ר; �ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ�ָ

���ת ה��י את מז�נ�ת�מז�ני� לפניו ונ�תני� ;לאכל�, ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

�ביתת� �אי� מ�ני ל�, נזקקי� אי� � ויצא נטל� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָוא�
נטל� וא� �חצר; ה�לב לפני מז�נ�ת נ�תני� וכ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעלינ�.

ל�. נזקקי� אי� ְְִִֵָָָויצא,

.·Î�וקד ��ר�, �א �היה מע�תמי ע�� והי� ה���, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מ���. ל�קח� ��ת �למ�צאי ל�, לה�ליכ� לנכרי �יס� נ�ת� �ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
ל� ��תנ� �י על וא� זה, על �כר ל� נת� ��א �י על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹוא�

מ�ר � ממ�נ�מ�ח�כה על �ה�ל �אד� מ�ני אפ�ר; ואי , ֲִֵֶָ�ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
א�א א��ר� �אי� זה �בר ל� ��יר לא וא� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ���ליכ�;
�ל מלאכה על וע�בר �יד�, להביא� יב�א � ס�פרי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ�ברי

י����רה. לא מציאה, אבל �כיס�; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
א��תלנכרי מאר�ע �ח�ת �ח�ת מ�ליכ� א�א ,. ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

.‚Î,��זד� וע�ה עבר א� � ���ת מלאכה �ע�ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָי�ראל
י�ראל, ��אר לע�ל�; מלאכה �א�ת� להנ�ת ל� ְְְְְִֵֵָָָָָָָָאס�ר

מ�ד ��ת למ�צאי �� להנ�ת לה� ��אמר:מ�ר , �ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הוא" קד� �י ה��ת, את ואי�"��מר�� קד�, היא � ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

קד� אסורי�]מע�יה ���ת[� ���ל י�ראל �יצד? . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל לא ל�, אבל לאחרי�; יאכל ��ת למ�צאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ�מזיד,

ה�אע�למית �י� יאכל ��ת למ�צאי � ��גגה ��ל וא� . ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
מ�ד אחרי� �זה.�י� ���צא �ל וכ� . ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

.„Î�יאכל ���גג, � וחזר� ל�ח�� ח�� ��צא� ְְְְְְֵֵֵֶַָָָ�ר�ת
מ �ג�פ� נע�ה לא �הרי �מזיד,���ת, נ����; ולא ע�ה, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

��ת מ�צאי עד יאכל� .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,ה�ינ�ק ואת ה�רה את ל� ל�מר ה��על את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה��כר
אחרי�ת אי� לפיכ� � ��ת �ל �כר� ל� י�� [הפרהלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב�] ��תוהתינוק �כיר ה�כיר היה וא� עליו; [שבוע]��ת ְְִִִַַַָָָָָָָ
��ת אחרי�ת לפיכ� � מ�ל� �כר� ל� נ�ת� �נה, �כיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָא�

ל�:עליו א�מר א�א ��ת', �ל �כרי לי ��' ל�: יאמר ולא . ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ימי�' ע�רה '�ל א� �נה', �ל �כרי לי ��'. ְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

ז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

סקילה‡. עליה� �ח�בי� קר��וכרתמלאכ�ת א� �מזיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מה�ח�את � המשכ�]��גגה במלאכת שהיו אב�ת[אלו ְִֵֶַָָָָ

קבוצות] ��לד�ת[=ראשי �מה� לאבות], �ל[הדומות �מני� ; ְִֵֶַָָ
אחת חסר אר�עי� � מלאכ�ת החרי�ה,אב�ת ה�: וא�� . ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

והע��ר וה�צירה, תבואה]וה�ריעה, וה�י�ה[איסו� , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ
הקרקע] בגידולי קליפה וה�ר�ה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ

וההרקדההפסולת] וה�חינה, וה�רירה, וה�י�ה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
וה���� וה�זיזה, הצמר]והאפ�ה, וה����[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

הצמר] ה�ירי�וניעור וע��ת וה�ו�ה, וה�ביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] ה��כהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

וה�ציעה אריג]והאריגה, והה�רה,[התרת וה��ירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
���י� והה�יה וה�תירה, וה�ני�, וה�ריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוה�פירה,

מלאכה] גמר של מעשה וה�חיטה,[=כל וה�ידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפ�טה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ
וה�חיקה,[החלקת]�מחיקת וה�תיבה, וח��כ�, הע�ר, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

לר��ת. מר��ת והה�צאה וה���י, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוה�רט�ט,

מענינ�·. �ה�א וכל ה�לאכ�ת א�� לה�]�ל ה�[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
הח�ר�, אחד ענינ�? ה�א �יצד מלאכ�ת'. 'אב�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה�קראי�
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��ל מלאכה; אב זה הרי � חרי� הע��ה א� הח�פר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָא�
ה�א אחד ועני� ��רקע, חפירה � מה� ואחת .אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ה�ברי�‚. א� אילנ�ת, ה��טע א� זרעי�, ה��רע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכ�
באדמה]אילנ�ת ומכסהו ענ� ה�ר�יב[מכופ� א� [איל�, ְִִַַָ
מלאכ�ת,באיל�] מאב�ת ה� אחד אב א�� �ל � ה��מר א� ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

ה� �בר לצ�ח � מה� אחת ��ל ה�א; אחד מת���ועני� .א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ענבי�,„. ה��צר א� קטנית, א� �ב�אה ה��צר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכ�
הא�רה א� זיתי�, ה��סק א� �מרי�, ה��דר [קוט�]א� ְִִֵֵֵֶַַָָ

� מה� אחת ��ל ה�; אחת מלאכה אב א�� �ל � ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�אני�
מת��� מ���ליו �בר האב�ת.לעקר �אר ז�, �ר� ועל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

האב�ת.‰. מא�� לאב ה��מה ה�לאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָה��לדה,
מעט מעט ה�רק את המח�� דק]�יצד? הרי[דק לב�ל�, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ
טחינה ��לדת ה�לאכה ��� � ח�ב ���זה ל�קח �ה��ח� , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה��מה �בר הע��ה וכל הר�ה; לג�פי� �מח�ק� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
מ�כת, �ל ל��� ה��קח וכ� ט�ח�. ��לדת זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

צ�רפי[שיי�]ו�� �ע��י� �דר� מעפר� ל�ח �די א�ת� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
טחינה. ��לדת זה הרי � ְֲִֵֶֶֶַָָָה�הב

.Â�לח�צ �די קבה �� ונת� חלב, ה��קח [לעשותווכ� ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפרי�חמאה] �הרי ��רר, ��לדת מ��� ח�ב זה הרי �ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
החלב[החמו�]ה��ס ח�במ� �בינה, וע�ה� ��נ� וא� ; ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד ה�ל וד�ק חלק אל חלק המק�� ��ל � ��נה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמ���
לבני� ��מה זה הרי אחד, ��� וכ��ע�� מלאכה. לכל � ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ז� �ר� על ��לד�ת לה� י� האב�ת, מא�� ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�מלאכה
איזה מעי� �דע ���ת, ה�ע�ית ה�לאכה �מ��� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�אמרנ�;

היא אב איזה ות�לדת היא, .אב ְִִֵֶֶֶָָ

.Ê�מ ��לדה א� מלאכ�ת, מאב�ת אב הע��ה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד
נסקל; עדי�, �א� וא� �רת, ח�ב �מזיד, � ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָה��לד�ת

קב�עה ח�את ח�ב בקרב����גג, חייב עשיר בי� עני [בי� ְְֵַַָָָ
אי�בהמה] וה��לד�ת? האב�ת �י� י� הפר� מה ,�� א� .ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

���גג �הע��ה � �לבד ה�ר�� לעני� א�א הפר�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�יניה�
�העל� הר�ה אב�ת ע�ה א� ח�את[בשוגג]� ח�ב אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אחד, �העל� ות�לד�תיו אב ע�ה וא� ואב; אב �ל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָעל
אחת ח�את א�א ח�ב .אינ� ֵֶַַַַָָָ

.Á� אחד �העל� ���ת וקצר וזרע, �חר�, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�יצד?
ח�א�ת �ל� אחתח�ב חסר האר�עי� ע�ה ואפ�� ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

לע��ת אס�ר�ת ה�לאכ�ת �א�� ��כח �ג�� ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ��גגה,
אחת ח�את �מלאכה מלאכה �ל על ח�ב � אבל���ת . ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָ

אחד �העל� מ�כת �ל ל��� ו�� ה�רק, וחת� טח�, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָא�
אב א�א ע�ה לא �הרי אחת, ח�את א�א ח�ב אינ� �ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ות�לד�תיו �זה.אחד ���צא �ל וכ� . ְְְֵֵֶֶַָָָֹ

.Ë�העל� אחת מלאכה מעי� הר�ה מלאכ�ת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהע��ה
ונטע, ��רע, הרי �יצד? אחת. ח�את א�א ח�ב אינ� ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד,
א�א ח�ב אינ� � אחד �העל� וזמר והר�יב, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהברי�,

�זה ���צא �ל וכ� ה�. אחד אב ���� אחת, .ח�את ֶַַַָ�ְֵֵֵֶֶַָָָָֹ
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ח�ב‡. �ה�א, �ל המנ��הח�ר� שוטי�]. עשבי� [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ
לשורש]�ע�רי והמקרס�[סמו� ע�בי�,[כורת]האילנ�ת, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

המזרד ה�ריגי�[חות�]א� הגפ�]את לי��ת[של �די , ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ח�ר�ה�רקע ��לדת זה הרי �ה�א,� �ל �מ��ע�ה ; ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ור�ד� ה�ל �ה��יל �ג�� � ה�דה �ני ה��וה וכ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָח�ב.
הקרקע] לפני ה�יא[השווהו מ�א א� מ���[גומא], ח�ב � ְִִֵַַַָ

�ה�א �ל ו�ע�ר�, �ע�ר�ח�ר�; ���ת, ה��וה �ל וכ� . ְְְִֵֵֶֶַַָָָ�ִָ
�ה�א .�ל ֶָ

ח�ב·. �ה�א, �ל ��צמחה��רע �די האיל� את ה��מר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ז�רע מעי� זה הרי ���ת� ואילנ�ת צמחי� ה��קה אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

�ה�א �כל וח�ב ז�רע, ��לדת זה הרי ח�י�;� ה��רה וכ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וח�ב ז�רע, ��לדת זה הרי � ��י� �ה� וכ��צא .��ע�רי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

�גר�גרת‚. ביצה]ה��צר כשליש ח�ב[� ��לדת, וה��ל�, . ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ה�א ק�צרק�צר מ��� ח�ב מ���ליו, �בר הע�קר וכל ;. ְִִִֵֵֵַָָָָָָ

צר�ר אדמה]לפיכ�, �כ��ת[רגב ע�בי�, �� [מי��על� ְְְֲִִֶָָָ
�עשב] החבית �ב על ��מח� וע�בי� �סנה, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�עלה

���ל� מק�� ה�א ��ה ח�ב; מה�, ה��ל�ה��ל� אבל . ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
���ל� מק�� זה �אי� מ�ני �ט�ר, � נק�ב �אינ� .מעצי� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

�אר� ה�א הרי קט�, �ר� �כדי נק�ב וה��ל�ועצי� ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ח�ב .מ���, ִֶַָ

�ג��„. �מג�ל��, א�ת� מצ�חת ��צירת� זרע ְְְְְִֶֶַַַַַַָָ�ל
��י[סלק]וסלקא[חציר]אס�ס�א ח�ב ��גגה, ה��צר� � ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

נ�טע �ה�א מ�ני ואחת ק�צר, �ה�א מ�ני אחת .ח�א�ת: ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
�מ��� ק�צר, מ��� ח�ב � לעצי� צרי� וה�א ה��מר, ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכ�
הג�יה� � ע�בי� �� �על� עפר �ל �ב���ית ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָנ�טע.
��ל�; מ��� ח�ב יתד�ת, ��י על וה�יח� האר� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמעל
ז�רע מ��� ח�ב האר�, על וה�יח� יתד�ת ��י על .היתה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

�א�יה� ��ב�� הע�]�אני� על בעוד� ��ב��[� איל� וכ� , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
�ה� �י על א� ח�ב, ���ת מה� ה��ל� � �� ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�ר�תיו

לעני� .טמאה[קבלת]�עק�רי� ְְֲִִַַ�ְָ

על�י�‰. צמח]ה��ל� זרדי�[מי� והמזרד לחי�], [ענפי� ֵַ�ְְְְִִֵַָָ
�גר�גרת �ע�ר� לאכילה, א� �ע�ר�� לבהמה, וא� ; ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָ

�די �י �יצה.�מלא לב�ל �די �ע�ר� לה�קה, וא� ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ
�גר�גרת[אוס�]המע�ר �ע�ר� לבהמה,אכלי�, ע�ר וא� ; ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

לב�ל �די �ע�ר� לה�קה, וא� �די; �י �מלא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹ�ע�ר�
�ל �ינ�נית �יצה היא מק��, �כל האמ�רה �ביצה ְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ�יצה.

�די�רנג�לי� ה�א �יצה', לב�ל '�די ��אמר מק�� וכל ; ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
מ�יצה �גר�גרת �ביצה;לב�ל מ�ל�ה אחד .�גר�גרת, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

קרקע �ג��לי א�א ע��ר, .ואי� ְְְִִֵֵֶַַָ

.Âבלה� יבשות]המק�� ע��ל[תאני� מ��ה ,[גוש]וע�ה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
אחד ��� ��תק�צ� עד �ה� החבל והכניס �אני� ���ב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָא�

וח�ב מע�ר, ��לדת זה הרי �זה.� ���צא �ל וכ� . ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.Ê��קרקע]ה גידולי קליפת ח�ב[מפריד ואי��גר�גרת, ; ְְִֵֶֶַַָָ
קרקע �ג��לי א�א והמפרק�י�ה, משבליו]. הרי[דג� , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

�ה�א מ�ני ח�ב, � ה�המה את הח�לב ה��. ��לדת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�א
מפרק.מפרק מ��� ח�ב ע�ר, ל� ��� �חי הח�בל �וכ� ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ל�� צרי� ��היה א�וה�א, אבל הח��רה; מ� ��צא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ואינ� מקלקל. �ה�א מ�ני �ט�ר, � �לבד לה�יק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָנת���

�גר�גרת �ה�ציא, �חלב א� ��� ��היה עד .ח�ב, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
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.Áוכ��צא וח�ה �בהמה �ח�בל אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ��ה
אבל ��ה�. לה�יק ��ת��� �י על א� � �חבר� הח�בל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

נתקררה �הרי ר�ח�; נחת מ�ני �ע��[נתיישבה]ח�ב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
צרי� �אינ� �י על וא� �מת��; ה�א והרי חמת�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָו�ככה

ח�ב מ���, �ה�ציא .ל�� ִִֶֶַַָָ

.Ëע�ר�ת לה� ��� ה� ���רה, האמ�רי� �רצי� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�מ�נה
הפי�] בלתי �בהמה[לדיני]לעני�[שנזק� ח�ה �מ� ��ת ְְְְִֵַַַָָָ

לפיכ�, ע�ר; לה� אי� �רמ�י�, �קצי� �אר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָוע��.
�ט�ר � �ה� והח�בל א�. וע��, ח�ה �בהמה הח�בל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

��צרר א� ,�� ויצא ח��רה וע�ה �רצי�, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ��מ�נה
העור]ה��[נאס�] ח�ב.[תחת � יצא ��א �י על א� ִֶַַַַָָָָֹ

.Èעד ח�ב, ואינ� מפרק; מ��� ח�ב ה�ר�ת, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָה��חט
�גר�גרת ��חט ���קי� ה��רה,��היה מ� ח�בי� ואי� . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתי� �ריכת על �לבד[סחיטת]א�א לסחטוענבי� �מ�ר . ְְֲִִִִֵֶַַַַָָ�ְִָֹ
� לאכל ה�א ���קה האכל, לת�� ענבי� �ל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹא���ל
לכלי סחט א� אבל מאכל; אכל �מפרק ונמצא ה�א, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאכל
האכל, לת�� והח�לב וח�ב. ��ר�, זה הרי � אכל �� ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�אי�

�ט�ר � �פיו ה��נק ה�לי.א� לת�� ��חלב עד ח�ב ואינ� , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ

.‡Èה��רר א� והמח���גר�גרתה��רה ח�ב; [עושה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ה��ררחמאה] ��לדת ה�א הרי הממחה, וכ� [מוציא]. ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ
��לדת�מרי� א� ��רר ��לדת זה הרי � ה��קי� מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

זה עניניה� ��מי� והמר�ד, וה��רר �ה��רה וח�ב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמר�ד,
מלאכהלזה ��ל מ�ני ��ל�ה? א�ת� מנ� מה �מ�ני ; ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

עצמ�. �פני א�ת� מ�ני� ,����� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ�היתה

.·Èמיני �ני לפניו �הי� א� �סלת, מ��� אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹה��רר
�בכברהאכלי� �נפה � אחר מ�י� מי� גדולה]�ברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ

�קנ�� לברירה]ח�ב; המשמש [קערה�בתמח�י[צינור ְְְַַָָ
מ�רגדולה] לאל�ר, לאכל �יד� �רר וא� �ט�ר; ,. ְְְְֱִֵֵֶַַָָֹ�ָ

.‚Èח�ב � �ידיו אפ�� האכל, מ��� �סלת .וה��רר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
��רמ�סי� קטנית]וה��רר ח�ב,[מי� � ��ה� �סלת מ��� ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

����לק� א�ת� ממ�קת ��ה� �ה�סלת [יתבשלו]מ�ני ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וח�ב אכל, מ��� �סלת �ב�רר ונמצא אכלע��, ה��רר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

לה�יח� �יד� �סלת זמ�]מ��� �[לאחר ���� לב� אפ�� , ְְְְֲִִִֶַַָֹ
לא�צר �ב�רר מיני[לאחסו�]נע�ה �ני לפניו הי� וח�ב. , ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

וא� מ�ד; לאכל �מ�יח מאחד, אחד ��רר � מערבי� ְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאכלי�
��רר �ג�� � ���� לב� אפ�� זמ�, לאחר וה�יח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַ�רר

ח�ב. � הער�י� �י� לאכל ְְֱֲִִֵֶַַַַָָֹ��חרית

.„Èמי�[מסנ�]המ��ר א� �מ� א� וכ�[משמרי�]יי� , ְְִִֵֵֶֶַַַַ
�מ��רת ה��קי�, ח�ב[מסננת]�אר � וה�א,��ה� ; ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

�גר�גרת �מרי�����ר �� �אי� יי� מס�ני� אבל א�. , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
צל�לי� מצריתמי� �בכפיפה �ס�דרי� סל], ��הא[� �די , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ

�מרי� ��י על מי� ונ�תני� �י�תר. [שבמסננת]צל�ל ְְְְִִִֵֵַַַָָ
����� ונקיי�]��ביל צלולי� טר�פה[יהיו �יצה ונ�תני� . ְְְְִִִִֵֶַָָ

�ל[מעורבת] ���ל[גרעיני]למס�נת �די ;[החרדל]חר�ל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
ממח� למחר � ��ת מערב ���� נוזל]וחר�ל �י�[עושהו , ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�כלי �י� ט�ר���ד � ��סס �ה�א זמ� �ל מ���, יי� וכ� . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לא[מערבב] �עדי� ה��דרי�; לת�� ונ�ת� ��מריה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹחבית

אחד �ג�� ה�י� וכל יפה, יפה ה�י� מ� ה�מרי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנפר��
��.ה�א ���צא וכל החר�ל, וכ� .ְְְֵֵַַַָֹ

.ÂËח�ב �גר�גרת, ה��חקה��ח� וכל �בלי�[כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ירק המח�� וח�ב. ט�ח�, זה הרי � �מכ��ת [דקוס�ני� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ט�ח�דק] ��לדת זה הרי ה��סר�ל��, וכ� להנ�ת. עצי� ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
��� א� ��ה�, ח�ב[גרד]��סרת � מ�כת �ל ל��� ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עד ח�ב אינ� עצי�, המח�� אבל �ה�א; �ל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמ�����
דק]��ד�ק מ�יצה.[יחתו� �גר�גרת לב�ל �די מה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

.ÊËח�ב[מנפה]והמר�ד ח�ב.�גר�גרת, �גר�גרת, ה�� . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ל�[מערבב]והמ��ל ��לדת זה הרי העפר, וכ�האת ; ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

�י לע��ת �די זהב[שפת]�ע�ר�? צ�רפי �ל ואי�.��ר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
�אפר ה�ס���ל �ח�ל ולא �מרס�, ולא תבואה, [קליפות ְְְְְִֵֶַַֹֹ�ְָ

�ה�.עבות] �כ��צא ולא זרע, א� �מ�מי� זרע וה��ת� ְְְֵֵֶֶַַַָֹ�ְְִֶַ
�ה� מ�ני ל�, מ��� ח�ב � �מי� �ה� וכ��צא ����ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ונתלי� �זה[נדבקי�]מתערבי� .זה ְְְְִִִִֶֶָָ
ה'תשס"ט תמוז ז' שני יו�

ט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

�גר�גרת‡. ביצה]הא�פה כשליש ח�ב[� הא�פה, אחד . ְִֶֶֶֶֶַָָָָ
ה��ני� את א� ה�אכל את המב�ל א� ה�ת, ,[צבע]את ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ה�י� את המח�� מעי�א� ה�ל �ע�ר[עני�]� ה�א. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
קט� אבר �ה� לרח� �די ה�י�, את ו�ע�ר;המח�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ל�. א�ת� ��ב�לי� ל�בר רא�יי� ��הי� �די ס�ני�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמב�ל

ה�ח�·. �צד �יצה ��ת�ל�ל[דוד]ה��ת� ��ביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] �ת�לדת[תתבשל �המב�ל ח�ב; � ונת�ל�לה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

עצמ� �א�ר �מב�ל �ח�י�הא�ר, ה�דיח וכ� מליח[דג]. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
שנה]ה��� לפני �ק[שנמלח �ג וה�א האס�נ�� ק�ליס א� , ְְְַַַָָָָָָ

�י�תר ח�בור� זה הרי �מר� ה�א זה �ח�י�, �הדחת� ; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
�ה�. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָָֹ���ל�.

�באבק[שובר]ה�פקיע‚. �ח�ל א� ח�, �בגד ה�יצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ
�ט�ר; ��צלת, �י על א� � ה�מ� מ�ני ח�י� �ה� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�רכי�
מ�ני עליה� �זר� אבל הא�, �ת�לד�ת אינ� ח�ה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ���לד�ת

הא�ר �ה�,��לד�ת וכ��צא טבריה �ח�י המב�ל וכ� . ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
צר���ט�ר �ל מב�ל �היה �בר הא�ר על המב�ל א�. , ְְֵֶַַַָָָָָָ�ְָָָ

�ט�ר � �לל ���ל צרי� �אינ� .�בר ְִִֵֶָָָָָ

נת�„. ואחד העצי�, את נת� ואחד הא�ר, את נת� ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ה��ר, את נת� ואחד ה�י�, את נת� ואחד ה�דרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת

והגיס אחד �בא ה�בלי�, את נת� ���[ערבב]ואחד � ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ָ
ה���ל, מ�רכי �בר הע��ה ��ל מב�ל; מ��� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָח�בי�

�פת א� אבל מב�ל. זה הניח]הרי ה�דרה[� את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את ונת� אחר �בא ה�י�, את ונת� אחר �בא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ח�ה,
את ונת� אחר �בא ה�בלי�, את ונת� אחר �בא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָה��ר,
� והגיס אחר �בא הא�ר, על עצי� ונת� אחר �בא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�ר,

מב�ל מ��� ח�בי� �לבד האחר�ני� .�ני� ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

�גר�גרת,‰. �� נצלה א� � גחלי� ��י על ��ר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�יח
�� נצלה לא ח�ב; � מק�מ�ת ��ל�ה ��ני� ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפ��

חצי�גר�גרת, נת��ל ח�ב. � ���ל חצי ��� נת��ל אבל ְְֲִִֵֶֶַָ�ְֲֲִִִִֵַַָ
חצי וית��ל �� ��הפ� עד �ט�ר, � אחד מ�ד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ���ל
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.Áוכ��צא וח�ה �בהמה �ח�בל אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ��ה
אבל ��ה�. לה�יק ��ת��� �י על א� � �חבר� הח�בל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

נתקררה �הרי ר�ח�; נחת מ�ני �ע��[נתיישבה]ח�ב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
צרי� �אינ� �י על וא� �מת��; ה�א והרי חמת�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָו�ככה

ח�ב מ���, �ה�ציא .ל�� ִִֶֶַַָָ

.Ëע�ר�ת לה� ��� ה� ���רה, האמ�רי� �רצי� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�מ�נה
הפי�] בלתי �בהמה[לדיני]לעני�[שנזק� ח�ה �מ� ��ת ְְְְִֵַַַָָָ

לפיכ�, ע�ר; לה� אי� �רמ�י�, �קצי� �אר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָוע��.
�ט�ר � �ה� והח�בל א�. וע��, ח�ה �בהמה הח�בל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

��צרר א� ,�� ויצא ח��רה וע�ה �רצי�, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ��מ�נה
העור]ה��[נאס�] ח�ב.[תחת � יצא ��א �י על א� ִֶַַַַָָָָֹ

.Èעד ח�ב, ואינ� מפרק; מ��� ח�ב ה�ר�ת, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָה��חט
�גר�גרת ��חט ���קי� ה��רה,��היה מ� ח�בי� ואי� . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתי� �ריכת על �לבד[סחיטת]א�א לסחטוענבי� �מ�ר . ְְֲִִִִֵֶַַַַָָ�ְִָֹ
� לאכל ה�א ���קה האכל, לת�� ענבי� �ל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹא���ל
לכלי סחט א� אבל מאכל; אכל �מפרק ונמצא ה�א, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאכל
האכל, לת�� והח�לב וח�ב. ��ר�, זה הרי � אכל �� ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�אי�

�ט�ר � �פיו ה��נק ה�לי.א� לת�� ��חלב עד ח�ב ואינ� , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ

.‡Èה��רר א� והמח���גר�גרתה��רה ח�ב; [עושה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ה��ררחמאה] ��לדת ה�א הרי הממחה, וכ� [מוציא]. ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ
��לדת�מרי� א� ��רר ��לדת זה הרי � ה��קי� מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

זה עניניה� ��מי� והמר�ד, וה��רר �ה��רה וח�ב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמר�ד,
מלאכהלזה ��ל מ�ני ��ל�ה? א�ת� מנ� מה �מ�ני ; ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

עצמ�. �פני א�ת� מ�ני� ,����� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ�היתה

.·Èמיני �ני לפניו �הי� א� �סלת, מ��� אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹה��רר
�בכברהאכלי� �נפה � אחר מ�י� מי� גדולה]�ברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ

�קנ�� לברירה]ח�ב; המשמש [קערה�בתמח�י[צינור ְְְַַָָ
מ�רגדולה] לאל�ר, לאכל �יד� �רר וא� �ט�ר; ,. ְְְְֱִֵֵֶַַָָֹ�ָ

.‚Èח�ב � �ידיו אפ�� האכל, מ��� �סלת .וה��רר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
��רמ�סי� קטנית]וה��רר ח�ב,[מי� � ��ה� �סלת מ��� ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

����לק� א�ת� ממ�קת ��ה� �ה�סלת [יתבשלו]מ�ני ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
וח�ב אכל, מ��� �סלת �ב�רר ונמצא אכלע��, ה��רר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

לה�יח� �יד� �סלת זמ�]מ��� �[לאחר ���� לב� אפ�� , ְְְְֲִִִֶַַָֹ
לא�צר �ב�רר מיני[לאחסו�]נע�ה �ני לפניו הי� וח�ב. , ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

וא� מ�ד; לאכל �מ�יח מאחד, אחד ��רר � מערבי� ְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאכלי�
��רר �ג�� � ���� לב� אפ�� זמ�, לאחר וה�יח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַ�רר

ח�ב. � הער�י� �י� לאכל ְְֱֲִִֵֶַַַַָָֹ��חרית

.„Èמי�[מסנ�]המ��ר א� �מ� א� וכ�[משמרי�]יי� , ְְִִֵֵֶֶַַַַ
�מ��רת ה��קי�, ח�ב[מסננת]�אר � וה�א,��ה� ; ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

�גר�גרת �מרי�����ר �� �אי� יי� מס�ני� אבל א�. , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
צל�לי� מצריתמי� �בכפיפה �ס�דרי� סל], ��הא[� �די , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ

�מרי� ��י על מי� ונ�תני� �י�תר. [שבמסננת]צל�ל ְְְְִִִֵֵַַַָָ
����� ונקיי�]��ביל צלולי� טר�פה[יהיו �יצה ונ�תני� . ְְְְִִִִֵֶַָָ

�ל[מעורבת] ���ל[גרעיני]למס�נת �די ;[החרדל]חר�ל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
ממח� למחר � ��ת מערב ���� נוזל]וחר�ל �י�[עושהו , ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�כלי �י� ט�ר���ד � ��סס �ה�א זמ� �ל מ���, יי� וכ� . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לא[מערבב] �עדי� ה��דרי�; לת�� ונ�ת� ��מריה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹחבית

אחד �ג�� ה�י� וכל יפה, יפה ה�י� מ� ה�מרי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנפר��
��.ה�א ���צא וכל החר�ל, וכ� .ְְְֵֵַַַָֹ

.ÂËח�ב �גר�גרת, ה��חקה��ח� וכל �בלי�[כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ירק המח�� וח�ב. ט�ח�, זה הרי � �מכ��ת [דקוס�ני� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ט�ח�דק] ��לדת זה הרי ה��סר�ל��, וכ� להנ�ת. עצי� ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
��� א� ��ה�, ח�ב[גרד]��סרת � מ�כת �ל ל��� ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עד ח�ב אינ� עצי�, המח�� אבל �ה�א; �ל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמ�����
דק]��ד�ק מ�יצה.[יחתו� �גר�גרת לב�ל �די מה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

.ÊËח�ב[מנפה]והמר�ד ח�ב.�גר�גרת, �גר�גרת, ה�� . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ל�[מערבב]והמ��ל ��לדת זה הרי העפר, וכ�האת ; ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

�י לע��ת �די זהב[שפת]�ע�ר�? צ�רפי �ל ואי�.��ר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
�אפר ה�ס���ל �ח�ל ולא �מרס�, ולא תבואה, [קליפות ְְְְְִֵֶַַֹֹ�ְָ

�ה�.עבות] �כ��צא ולא זרע, א� �מ�מי� זרע וה��ת� ְְְֵֵֶֶַַַָֹ�ְְִֶַ
�ה� מ�ני ל�, מ��� ח�ב � �מי� �ה� וכ��צא ����ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ונתלי� �זה[נדבקי�]מתערבי� .זה ְְְְִִִִֶֶָָ
ה'תשס"ט תמוז ז' שני יו�

ט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

�גר�גרת‡. ביצה]הא�פה כשליש ח�ב[� הא�פה, אחד . ְִֶֶֶֶֶַָָָָ
ה��ני� את א� ה�אכל את המב�ל א� ה�ת, ,[צבע]את ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ה�י� את המח�� מעי�א� ה�ל �ע�ר[עני�]� ה�א. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
קט� אבר �ה� לרח� �די ה�י�, את ו�ע�ר;המח�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ל�. א�ת� ��ב�לי� ל�בר רא�יי� ��הי� �די ס�ני�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמב�ל

ה�ח�·. �צד �יצה ��ת�ל�ל[דוד]ה��ת� ��ביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] �ת�לדת[תתבשל �המב�ל ח�ב; � ונת�ל�לה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

עצמ� �א�ר �מב�ל �ח�י�הא�ר, ה�דיח וכ� מליח[דג]. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
שנה]ה��� לפני �ק[שנמלח �ג וה�א האס�נ�� ק�ליס א� , ְְְַַַָָָָָָ

�י�תר ח�בור� זה הרי �מר� ה�א זה �ח�י�, �הדחת� ; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
�ה�. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָָֹ���ל�.

�באבק[שובר]ה�פקיע‚. �ח�ל א� ח�, �בגד ה�יצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ
�ט�ר; ��צלת, �י על א� � ה�מ� מ�ני ח�י� �ה� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�רכי�
מ�ני עליה� �זר� אבל הא�, �ת�לד�ת אינ� ח�ה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ���לד�ת

הא�ר �ה�,��לד�ת וכ��צא טבריה �ח�י המב�ל וכ� . ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
צר���ט�ר �ל מב�ל �היה �בר הא�ר על המב�ל א�. , ְְֵֶַַַָָָָָָ�ְָָָ

�ט�ר � �לל ���ל צרי� �אינ� .�בר ְִִֵֶָָָָָ

נת�„. ואחד העצי�, את נת� ואחד הא�ר, את נת� ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ה��ר, את נת� ואחד ה�י�, את נת� ואחד ה�דרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת

והגיס אחד �בא ה�בלי�, את נת� ���[ערבב]ואחד � ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ָ
ה���ל, מ�רכי �בר הע��ה ��ל מב�ל; מ��� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָח�בי�

�פת א� אבל מב�ל. זה הניח]הרי ה�דרה[� את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את ונת� אחר �בא ה�י�, את ונת� אחר �בא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ח�ה,
את ונת� אחר �בא ה�בלי�, את ונת� אחר �בא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָה��ר,
� והגיס אחר �בא הא�ר, על עצי� ונת� אחר �בא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�ר,

מב�ל מ��� ח�בי� �לבד האחר�ני� .�ני� ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

�גר�גרת,‰. �� נצלה א� � גחלי� ��י על ��ר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�יח
�� נצלה לא ח�ב; � מק�מ�ת ��ל�ה ��ני� ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפ��

חצי�גר�גרת, נת��ל ח�ב. � ���ל חצי ��� נת��ל אבל ְְֲִִֵֶֶַָ�ְֲֲִִִִֵַַָ
חצי וית��ל �� ��הפ� עד �ט�ר, � אחד מ�ד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ���ל
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צדדי� מ�ני והד�יק���ל �כח ���ת,[הניח]. ����ר �ת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
לר��ת� ל� מ�ר � ויב�א[להוציאה]ונז�ר ��אפה קד� , ְְִַ�ְְִֵֶֶֶָָָָֹ

מלאכה .לידי ְִֵָָ

.Â�ה�א[ממיס]ה��י� �ל מ�כ�ת מ�יני א�אחד , ִִִֵֶֶַַַָָָ
��לדת זה הרי � �חלת ��ע�ה עד ה��כת את ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהמח��

ה��נגמב�ל את הממסמס וכ� א�[שעוה]. החלב, את א� , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
ה�פת וה�פראת זפת], וה�פרית[מעי� מעמקי, דליק [חומר ְְְִֶֶֶֶַַַָֹ
וכ�האדמה] מב�ל. ��לדת זה הרי � �ה� וכ��צא ,ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

אדמה �לי מב�להמב�ל מ��� ח�ב חר�, ��ע�� .עד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
�הק�ה א� �א�, ק�ה ��� �ר�ה �י� �בר: �ל ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ�לל�

מב�ל. מ��� ח�ב זה הרי � ר� ���ְֲִֵֵֶַַַָ

.Ê�י� הח�ה, מ� �י� ה�המה מ� �י� � �ער א� צמר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��זז
ה�ת מ� �י� החי ��ה�מ� ה�לח מ� אפ�� שנפשט, [עור ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ח�במה�] �אר��� ח�ט מ��� לטו�ת �די �ע�ר�? ��ה . ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ה�יט מדה]�רחב ש� �די�פ�ל[� ה�יט? רחב וכ�ה ; ְְְִִֵַַַַַָָֹֹ

���פ�ח הרא��נה, האצ�ע עד יד �ל �ה� מ� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלמ�ח
זרת �לי�י ל�ני קר�ב וה�א �ח�, �כל ה��ל��יניה� . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

��זז ��לדת זה הרי הע��, מ� מ��נ� ה�מר את ה��וה . ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
על] נ���[� �ר� ואי� �כ�, �זיזה �ר� �אי� �ט�ר, � ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחי

�כ�[סירוק] טו�ה �ר� ואי� .�כ�, ְְְְִֵֶֶָָָ

.Áזה הרי � זקנ� א� �פמ�, א� �ער�, א� צ�רניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָה��טל
וח�ב ��זז, �כלי��לדת ���ל וה�א, נטל�; א� אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מ��פ�, י�לת הח�ת� וכ� �ט�ר. � לאחר �י� ל� �י� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ�יד�,
לאחר �י� ל� �י� �ט�ר, � �כלי �י� ��ד לח���י� �מ�ר . ְְִִֵֵֵֵֵַַָָ�ְַָֹ

� יב�ה היתה וא� �כלי; לא אבל �יד, ��ק�� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹי�לת
וע�בד �כלי, א� הכה�]ח�תכ� .[עבודתו, ְְְִִֵַָ

.Ëי[גוזר]ה��טל�� ח�ב? ויהיה י�ל ��ה �כלי, �ער� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ח�ב אחת, אפ�� � �חר�ת מ��� לבנ�ת ל�ט וא� .�ער�ת; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

ע�ר �ל וציצי� ר��, ��ר� עור]צ�ר� קילופי ��ר��[� ִֵֵֶֶֹ�ְְִִֵֶֶָ
להיתלש]ר�� �מצער�ת[וקרובי� מעלה, �ל�י �ר�� א� � �ְְְֲֲִֵֵַַַָָ

נטל� וא� �כלי; לא אבל �יד�, א�ת� ל�ל מ�ר � ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹ�א�ת�
אס�ר. �יד� אפ�� א�ת�, מצער�ת אינ� וא� �ט�ר. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָ�כלי,
ל�ל� אס�ר א�ת�, מצער�ת אפ�� � ר�� �ר� לא ְְֲֲִִַָָָ�ְִֵֵֹוא�

ח�ב �כלי, נטל� וא� .�יד�; ְְְְִִִַָָָָ

.È��ה�ני[מכבס]המל את א� ה����, את א� ה�מר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צביעתו] לפני אותו �ל[מלבני� וכ� מ�ה, �ה� ���צא ְִֵֵֶַַָֹ

ח�ב � להתל�� מ�����ר�� לטו�ת �די �ע�ר�? וכ�ה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אר� �ה�א �פ�ל, ה�יט רחב �מלא אר�� אחד, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹח�ט

טפחי� .אר�עה ְְִַָָָ

.‡Èוח�ב המל��, ��לדת ה�א הרי � �גדי� .והמכ�ס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
� ��� ה�י� ���ציא עד ה�גד את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַוה��חט

מכ�ס� זה �מ�הרי היא, ���ס מ�רכי �ה�חיטה וח�ב; , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ה���ל[ערבוב]�ההגסה ��ערמ�רכי סחיטה ואי� .; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לע�ר ה�י� סחיטת�.וה�א על ח�בי� �אי� , ְְְִִִֵֶַַַָָ

.·È��ומנער]המנ ה����[מסרק את א� ה�מר, א�את , ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
ח�ב � �ה� וכ��צא ה�ני, לטו�תאת �די �ע�ר�? וכ�ה . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

טפחי� אר�עה אר�� אחד, ח�ט אתמ��� והמנ�� . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

זה הרי � א�ת� לטו�ת �די �צמר, ��ע�� עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָה�ידי�
וח�ב מנ��, .��לדת ְְֵֶֶַַָ

.‚È�טפחי אר�עה �אר�� ח�ט �אפ�רה��בע �בר א� , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
�זה ח�ט מ��� צמר]לטו�ת כגו� ח�ב[� ה��בע� ואי� . ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ה�תק�� צבע ��היה עד קיימא]ח�ב, צבע[בר אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
סרק �העביר �ג�� �לל, מתק�� צהוב]�אינ� א�[צבע ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ

אדו�]��ר �ט�ר;[צבע � �צבע� נח�ת א� ברזל ��י על ְְְֵֶֶַַַַָָָֹ
�אי� וכל �ל��; צ�בע ואינ� ל�ע��, מעביר� א�ה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ�הרי

�ט�ר. ���ת, מתק�מת ְְְִֶֶַַַַָָמלאכ��

.„Èה�בע עי� צבע]הע��ה של מראה ��לדת[� זה הרי � ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
וח�ב עפצא.צ�בע, מי לת�� קלקנ��ס ��ת� �ג�� [��יצד? ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

דיו] מימיני לת�� איסטיס ��ת� א� �חר; ה�ל ��ע�ה ,ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
צבעי�]כר�� מיני �זה.[� ���צא �ל וכ� ירק; ה�ל ��ע�ה , ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

טפחי� אר�עה �אר�� ח�ט �� לצ�ע �די �ע�ר�? .וכ�ה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

.ÂË�טפחי אר�עה אר� ח�בה��וה ה�טוה, �בר ;מ�ל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
א� ה�ער, את א� ה����, את א� ה�מר, את ה��וה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד

ה��צה �ה�.את ���צא �ל וכ� ה�ידי�, את א� את, הע��ה ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אריגה]ה�בד ללא צמר מכבישת עשוי ��לדת[בגד זה הרי � ֲֵֶֶֶֶֶַ

וח�ב אר�ט�וה, מ��� לטו�ת �אפ�ר �בר ��ל�ד וה�א, ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
�ינ�ני.אר �עבי טפחי� �עה ְְְִִִֵַָָָֹ

.ÊË�נירי ב�י �ני למקומ�הע��ה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ
האריגה] ח�בבמכשיר א�, סל, א� �ברה, א� נפה, הע��ה . ְֶַַָָָָָָ

לראש]סבכה ��רג[כיסוי א� זה, הרי � �חבלי� מ�ה ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ
ב�י� �ני �מ��ע�ה נירי�; ע��ה וערב]��לדת שתי �] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָ

�דבר ב�י� �ני הע��ה �ל וכ� ח�ב. א��, מ�ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�אחד
ח�ב. א��, �ג�� ��י� ��י� א�ת� ְִִִֵֶַָָָ�ע��י�

.ÊÈה�ריעה �אר� �ח�ה הח�טי� ���תחי� הא�רגי�, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ�ר�
��בט ואחד מ�א�, וזה מ�א� זה א�חזי� ��ני� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ברח��,

הח�טי� על מקל]��בט באמצעות ומותח �מת��[מפריד ְְִֵֵֶַַַ
ערב. �לא �תי ��� ��ע�ה עד זה, �צד זה ְְִֵֶָֹ�ְֵֶֶֶֶַַָָא�ת�
וזה ה��כה; הנסכת היא הא�רגי�, �דר� הח�טי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�מתיחת
להכניס �מתחיל א�ת� �כ���פלי� 'מס�'. נקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָה��תח,

'א�רג' נקרא ��תי, .הערב ְְִִֵֵֶַָָ

.ÁÈמלאכ�ת מאב�ת מלאכה והיא ח�ב, וה��בטה�ס� . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ
מותח] ��ת�רק�[� עד הח�טי� הרי[מסבכיה�]על וית�נ�, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

מס� ��לדת ��יזה רחב מ��ת�� �ע�ר�? וכ�ה . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ח�באצ�ע�ת אצ�ע�ת, ��י �רחב ח�טי� �ני הא�רג וכ� .. ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

וארג אר�ג ה�גד מקצת �היה �י� ��ח�ה, �ארג� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ�י�
ח�טי� �ני �ע�ר� � האריג אחד,על ח�ט ארג וא� ; ְְִִִִֵֶַַָָָָ

ח�ב[מלאכת]��[סיי�]וה�לי� � ��פתה�גד ארג . ְְְִִִֶֶַַַַָָ
ח�ב � נירי� ב�י �ל�ה �רחב ח�טי� �ני האהיריעה ; ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

צלצ�ל לא�רג ��מה? זה חגורה]קט�למה �ל�ה[� �רחב ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
נירי�. ִִֵָב�י

.ËÈו'מחליק']המדק�ק וה�פריד�[משווה הח�טי� את ְְְְִִֵֶַַַַַָ
א�רג ��לדת זה הרי � האריגה ה��לע�עת וכ� קליעה]. �] ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ה�ימי� הבגד]את מ� הבולטי� ��לדת[חוטי� זה הרי , ֲִִֵֶֶֶֶַ
אצ�ע�תא�רג ��י �אר� קליעה מ��ע�ה ו�ע�ר�, ;. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
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.Îה�פריד[פור�]ה��צע ה�א �ב�צע, ח�ב; ח�טי�, �ני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת �י�[� . ִֵֶָָ

�העב א� ה�תי, מ� הערב הערב,�ה�ציא מעל ה�תי יר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מקלקל יהיה ��א וה�א, וח�ב; ��צע זה ית���הרי א�א , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

��אחי� א�� �ע��י� �דר� ה�גדי�[תופרי�]לת��, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וח�זרי� מאחי�, �� ואחר ���צעי�, � �י�תר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָה��י�
�ני א� ה�גדי� �ני ��ע�� עד ��צע�, ח�טי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוא�רגי�
��לדת זה הרי לת��, ה�ליעה את וה��תר אחד. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�רעי�

ה��צע ��ע�ר ו�ע�ר�, .��צע; ְְִִֵֵַַַ

י ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

א��‡. מע�ה וה�א ק�מה, �ל ק�ר חזק]ה���ר קשר �] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָ�ָ
ח�ב ה��ני�� וק�ר ה��לי�, ק�ר �ג�� רצ�ע�ת; וק�רי , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ע��ת� ��עת הרצעני� ����רי� וסנ�ל �למנעל וכ� , ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
א�� מע�ה ואינ� ק�מה, �ל ק�ר ה���ר אבל �זה. ָ�ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ���צא
מ�ר � א�� מע�ה ואינ� ק�מה, �ל �אינ� וק�ר �ט�ר; �ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ָ�ָ

לכ�ח�ה .לק�ר� ְְְְִַָָ

נפסקה·. רצ�עה[נקרעה]�יצד? נעלו]ל� ,�ק�ר�[של ְְְְִֵַָָָָ
�ק�ר� החבל רס�נפסק ���ר א� �דלי, חבל ���ר א� , ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

�ה� ה��רי�, �א�� ���צא �ל וכ� �ט�ר; זה הרי � ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�המה
א�ת ק��ר אד� וכל הדי�ט ק�רמע�ה וכל לק�מה. � ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אס�ר זה הרי א��, ק�ר ק�ר� א� � ק�מה �ל .�אינ� ְִֵֶֶֶֶַָָָ�ֲֵֶָָ

�ני‚. ל� ��� �י על א� החל�ק, מפ�חי א�ה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָק��רת
אחד]�תחי� קשר בהתרת לפושטה סבכה[ויכולה וח�טי ; ְְְִֵָָָ

עבה] רפ�י[כיפה �ה�א �י על א� להסירו, ונית� צמוד [אינו ִֶַַָ
הקשר] התרת א�ת�ללא ����רי� וסנ�ל מנעל �רצ�ע�ת ;ְְְְְִִֶַָָָ

מל��� ��עת הרגל ���על �י על א� ו�מ�, יי� ונ�ד�ת ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
אזני� ��י המשקה]ל� יציאת א�[פתחי ��ר, �ל �קדרה ; ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ה��ר ��יר ולא ה��ר לה�ציא ��כ�לה �י וק��רי�על . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
�מ�יחה דק]�לי לא[חבל אבל � �� וכ��צא �אבנט א� ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

��ביל[עבה]�חבל �רגל�, א� ה�המה לפני וק��רי� . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
א�ר�ת �ני ל� ��� �י על א� �צא, וחבל[קשרי�]��א . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

�אב�ס ק��ר� ��רה, ק��ר הבהמה]�היה להאכלת ;[כלי ְֵֶַָָָָָָ
��רה ק��ר� �אב�ס, ק��ר מ���היה חבל יביא לא אבל . ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

�ר�י חבל היה וא� �באב�ס; ��רה ויק�ר אורג]�ית�, �] ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
לטלטל� �באב�ס.���ר ��רה וק��ר מביא זה הרי מ�ני, ֶ�ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

א�א לק�מה, ואינ� ה�, הדי�ט מע�ה ה��רי�, א�� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��ל
א�ת� לק�ר מ�ר �לפיכ� מ�יר, �פע� ק��ר ְִָָֹ�ְִִֵַַַַַָ�ע�

ח�תל�ת �ר�גר�ת[סלי�]לכ�ח�ה. ו�ל �מרי� [תאני��ל ְְְְְִִֶֶַָָָָ
מ�יריבשי�] הסל]� �מפקיע[קשירת התאני�], ,[קשרי ְִִַַַ

וא�כל[התאני�]וח�ת� ונ�טל ,. ְְְֵֵֵ

���ת;„. א�ת� לק�ר מ�ר �המה, למאכל �רא�י ְְִַָָֹ�ְְֲֵֶַַָָֹ�ל
�כרמלית סנ�ל� רצ�ע�ת נפסקה א� שאינולפיכ�, [מקו� ְְְְְְְְִִִִַַָָָ

רה"י] ואינו �המה,רה"ר למאכל הרא�י לח �מי נ�טל �ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
ה�מי וק��ר עליו וסנ�ל,וכ�ר� מנעל רצ�ע�ת ל� נ�מטה . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
הרגל רב ���מט הרצ�ע�ת[מה�]א� להחזיר מ�ר � ְִֶֶֶַָֹ�ְְְִַָָ

יק�ר ��א �בלבד .למק�מ�, ְְְִִִֶַָֹֹ

�ק�ירה‰. מתח�פת �אינ� לפי מ�רת, � [ואי�העניבה ֲִָָ�ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

עליה] לגזור �ניצור� מק�� � ��פסק החבל לפיכ�, ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מ�יחה עליו וכ�ר� דק]קצ�תיו, עניבה[חבל וע�נב ,. ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Â��ג� מצוה, לדבר ק�מה �ל �אינ� ק�ר לק�ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�ר
ה��רה מ�ע�רי �ע�ר למ�ד נימת��ק�ר ���ר[מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

��דינה לא אבל ��ק��, א�ת� ק��רי� � [שאר��פסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
��ק��המקומות] אפ�� לכ�ח�ה, נימא יק�ר ולא ;. ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Êוכל ה�ר�; על ח�בי� �� ק��ר�, על �ח�בי� ק�ר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
וכל �ט�ר; א�ת� ה��יר �� �ט�ר, א�ת� �ה���ר ְִֵֶֶֶַַַָָָָק�ר

לה�יר� מ�ר �� לק�ר�, ���ר .ק�ר ֶֶֶ�ְְָָָ�ְִַָ

.Áהה�צי�[שוזר]ה��תל מ� התמר]חבלי� �מ�[עלי , ֲִִִִֵַַָ
עשב]החל� צמח ����,[מי� מח�טי א� צמר, מח�טי א� , ְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

וח�ב. ק��ר, ��לדת זה הרי � �ה� וכ��צא �ער, ח�טי ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
� ק�ירה �לא �פתילת� החבל ��עמד �די ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹו�ע�ר�,

מתק�מת מלאכ�� את[בת�קיו�]��מצאת ה�פריד וכ� . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ית��� ��א וה�א, וח�ב; מ�יר, ��לדת זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה�תיל

ה��תל ��ע�ר ו�ע�ר�, �לבד. .לקלקל ְְְְְִִִֵֵַַַ

.Ëח�ב תפיר�ת, ��י הח�טה��פר רא�י ���ר וה�א, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ
ת�מט ולא ה�פירה ��עמד �די �מ�א�, א�מ�א� אבל . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ח�ב; ק�ר, ��א �י על א� � תפיר�ת ��י על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ�פר
ה�פירה מתק�מת ���ת.�הרי �פירה �ל ח�ט וה��תח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ה�פירה מ�רכי �ה�א מ�ני ח�ב, �. ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

.Èדי� �]ה��רע ממנה שאפשר קריעה ��י[שיעור לת�ר ְְְִֵֵֵַַֹ
ח�ב � תפיר�ת ��י לת�ר מנת על ה��רעתפיר�ת אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

�ט�ר � �חמת�להפסיד� ה��רע מקלקל. �ה�א מ�ני , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
מ�ני[בכעסו] ח�ב; � עליו לקרע ח�ב �ה�א מת על א� ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וחמת� וה�איל יצר�, וינ�ח זה, �דבר �ע�� את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��י�ב
וח�ב �מת��, ה�א הרי זה, �דבר �ית��ככת וה��תח . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ח�ב ���ת, .ה��אר ְַַַַָָָ

.‡È�ק�ל� ע�ר�ת א� ניר�ת ס�פרי�[דבק]המד�ק �ל ְְְְִֵֶַַָָ
וח�ב ��פר, ��לדת זה הרי � �� ניר�תוכ��צא המפרק וכ� . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הרי�ב�קי� � �לבד לקלקל נת��� ולא �ב�קי�, ע�ר�ת א� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹ
ק�רע. ��לדת ֵֶֶֶַזה

.·Èח�ב �ה�א, �ל ��ית,ה��נה ה�רקע �ני ה��וה . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
�יא מ�א א� ה�ל, �ה��יל ��נה,[גומא]�ג�� זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ

ה��ת�וח�ב � ה�יט את נת� ואחד האב�, את נת� אחד . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
�ב�ד�� ח�ב; ה�יט אבני�]את העלה[שורת אפ�� העלי��, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

מ�יחי� אי� �הרי ח�ב, � ה�יט ��י על וה�יח� האב� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
טיט �ט�רעליה �לי�, ��י על וה��נה .. ְִִֵֵֶֶַַַָָָ

.‚Èוח�ב ��נה, ��לדת זה הרי � קב�ע אהל וכ�הע��ה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
���רפ� קד� וחבית ���ר �ג�� אדמה, �לי ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהע��ה

מלאכת�] לסיו� וח�ב[בכבש� ��נה, ��לדת זה הרי וכ�� . ְְֲֵֵֶֶֶֶַָ
ה�בינה את עדהמג�� ח�ב, ואינ� ��נה; ��לדת זה הרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
�גר�גרת יד��ג�� ה�כניס �ת��[הגרז�]ה�ר��[קת]. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹ

��[החור]העי� ���צא �ל וכ� ��נה; ��לדת זה הרי ,���. ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
�ע� ע� ה��קע �ל ��קעוכ� �י� �מסמר, ��קע �י� � ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

עצמ� בחברתה]�ע� ע� זה[חתיכת הרי � ��תאחד עד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
וח�ב. ��נה, ְֶֶֶַָ��לדת
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.Îה�פריד[פור�]ה��צע ה�א �ב�צע, ח�ב; ח�טי�, �ני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת �י�[� . ִֵֶָָ

�העב א� ה�תי, מ� הערב הערב,�ה�ציא מעל ה�תי יר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מקלקל יהיה ��א וה�א, וח�ב; ��צע זה ית���הרי א�א , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

��אחי� א�� �ע��י� �דר� ה�גדי�[תופרי�]לת��, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וח�זרי� מאחי�, �� ואחר ���צעי�, � �י�תר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָה��י�
�ני א� ה�גדי� �ני ��ע�� עד ��צע�, ח�טי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוא�רגי�
��לדת זה הרי לת��, ה�ליעה את וה��תר אחד. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�רעי�

ה��צע ��ע�ר ו�ע�ר�, .��צע; ְְִִֵֵַַַ

י ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

א��‡. מע�ה וה�א ק�מה, �ל ק�ר חזק]ה���ר קשר �] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָ�ָ
ח�ב ה��ני�� וק�ר ה��לי�, ק�ר �ג�� רצ�ע�ת; וק�רי , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ע��ת� ��עת הרצעני� ����רי� וסנ�ל �למנעל וכ� , ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
א�� מע�ה ואינ� ק�מה, �ל ק�ר ה���ר אבל �זה. ָ�ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ���צא
מ�ר � א�� מע�ה ואינ� ק�מה, �ל �אינ� וק�ר �ט�ר; �ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ָ�ָ

לכ�ח�ה .לק�ר� ְְְְִַָָ

נפסקה·. רצ�עה[נקרעה]�יצד? נעלו]ל� ,�ק�ר�[של ְְְְִֵַָָָָ
�ק�ר� החבל רס�נפסק ���ר א� �דלי, חבל ���ר א� , ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

�ה� ה��רי�, �א�� ���צא �ל וכ� �ט�ר; זה הרי � ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�המה
א�ת ק��ר אד� וכל הדי�ט ק�רמע�ה וכל לק�מה. � ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אס�ר זה הרי א��, ק�ר ק�ר� א� � ק�מה �ל .�אינ� ְִֵֶֶֶֶַָָָ�ֲֵֶָָ

�ני‚. ל� ��� �י על א� החל�ק, מפ�חי א�ה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָק��רת
אחד]�תחי� קשר בהתרת לפושטה סבכה[ויכולה וח�טי ; ְְְִֵָָָ

עבה] רפ�י[כיפה �ה�א �י על א� להסירו, ונית� צמוד [אינו ִֶַַָ
הקשר] התרת א�ת�ללא ����רי� וסנ�ל מנעל �רצ�ע�ת ;ְְְְְִִֶַָָָ

מל��� ��עת הרגל ���על �י על א� ו�מ�, יי� ונ�ד�ת ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
אזני� ��י המשקה]ל� יציאת א�[פתחי ��ר, �ל �קדרה ; ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ה��ר ��יר ולא ה��ר לה�ציא ��כ�לה �י וק��רי�על . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
�מ�יחה דק]�לי לא[חבל אבל � �� וכ��צא �אבנט א� ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

��ביל[עבה]�חבל �רגל�, א� ה�המה לפני וק��רי� . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
א�ר�ת �ני ל� ��� �י על א� �צא, וחבל[קשרי�]��א . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

�אב�ס ק��ר� ��רה, ק��ר הבהמה]�היה להאכלת ;[כלי ְֵֶַָָָָָָ
��רה ק��ר� �אב�ס, ק��ר מ���היה חבל יביא לא אבל . ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

�ר�י חבל היה וא� �באב�ס; ��רה ויק�ר אורג]�ית�, �] ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
לטלטל� �באב�ס.���ר ��רה וק��ר מביא זה הרי מ�ני, ֶ�ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

א�א לק�מה, ואינ� ה�, הדי�ט מע�ה ה��רי�, א�� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��ל
א�ת� לק�ר מ�ר �לפיכ� מ�יר, �פע� ק��ר ְִָָֹ�ְִִֵַַַַַָ�ע�

ח�תל�ת �ר�גר�ת[סלי�]לכ�ח�ה. ו�ל �מרי� [תאני��ל ְְְְְִִֶֶַָָָָ
מ�יריבשי�] הסל]� �מפקיע[קשירת התאני�], ,[קשרי ְִִַַַ

וא�כל[התאני�]וח�ת� ונ�טל ,. ְְְֵֵֵ

���ת;„. א�ת� לק�ר מ�ר �המה, למאכל �רא�י ְְִַָָֹ�ְְֲֵֶַַָָֹ�ל
�כרמלית סנ�ל� רצ�ע�ת נפסקה א� שאינולפיכ�, [מקו� ְְְְְְְְִִִִַַָָָ

רה"י] ואינו �המה,רה"ר למאכל הרא�י לח �מי נ�טל �ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
ה�מי וק��ר עליו וסנ�ל,וכ�ר� מנעל רצ�ע�ת ל� נ�מטה . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
הרגל רב ���מט הרצ�ע�ת[מה�]א� להחזיר מ�ר � ְִֶֶֶַָֹ�ְְְִַָָ

יק�ר ��א �בלבד .למק�מ�, ְְְִִִֶַָֹֹ

�ק�ירה‰. מתח�פת �אינ� לפי מ�רת, � [ואי�העניבה ֲִָָ�ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

עליה] לגזור �ניצור� מק�� � ��פסק החבל לפיכ�, ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מ�יחה עליו וכ�ר� דק]קצ�תיו, עניבה[חבל וע�נב ,. ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Â��ג� מצוה, לדבר ק�מה �ל �אינ� ק�ר לק�ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�ר
ה��רה מ�ע�רי �ע�ר למ�ד נימת��ק�ר ���ר[מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

��דינה לא אבל ��ק��, א�ת� ק��רי� � [שאר��פסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
��ק��המקומות] אפ�� לכ�ח�ה, נימא יק�ר ולא ;. ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Êוכל ה�ר�; על ח�בי� �� ק��ר�, על �ח�בי� ק�ר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
וכל �ט�ר; א�ת� ה��יר �� �ט�ר, א�ת� �ה���ר ְִֵֶֶֶַַַָָָָק�ר

לה�יר� מ�ר �� לק�ר�, ���ר .ק�ר ֶֶֶ�ְְָָָ�ְִַָ

.Áהה�צי�[שוזר]ה��תל מ� התמר]חבלי� �מ�[עלי , ֲִִִִֵַַָ
עשב]החל� צמח ����,[מי� מח�טי א� צמר, מח�טי א� , ְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

וח�ב. ק��ר, ��לדת זה הרי � �ה� וכ��צא �ער, ח�טי ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
� ק�ירה �לא �פתילת� החבל ��עמד �די ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹו�ע�ר�,

מתק�מת מלאכ�� את[בת�קיו�]��מצאת ה�פריד וכ� . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ית��� ��א וה�א, וח�ב; מ�יר, ��לדת זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה�תיל

ה��תל ��ע�ר ו�ע�ר�, �לבד. .לקלקל ְְְְְִִִֵֵַַַ

.Ëח�ב תפיר�ת, ��י הח�טה��פר רא�י ���ר וה�א, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ
ת�מט ולא ה�פירה ��עמד �די �מ�א�, א�מ�א� אבל . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ח�ב; ק�ר, ��א �י על א� � תפיר�ת ��י על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ�פר
ה�פירה מתק�מת ���ת.�הרי �פירה �ל ח�ט וה��תח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ה�פירה מ�רכי �ה�א מ�ני ח�ב, �. ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

.Èדי� �]ה��רע ממנה שאפשר קריעה ��י[שיעור לת�ר ְְְִֵֵֵַַֹ
ח�ב � תפיר�ת ��י לת�ר מנת על ה��רעתפיר�ת אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

�ט�ר � �חמת�להפסיד� ה��רע מקלקל. �ה�א מ�ני , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
מ�ני[בכעסו] ח�ב; � עליו לקרע ח�ב �ה�א מת על א� ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וחמת� וה�איל יצר�, וינ�ח זה, �דבר �ע�� את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��י�ב
וח�ב �מת��, ה�א הרי זה, �דבר �ית��ככת וה��תח . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ח�ב ���ת, .ה��אר ְַַַַָָָ

.‡È�ק�ל� ע�ר�ת א� ניר�ת ס�פרי�[דבק]המד�ק �ל ְְְְִֵֶַַָָ
וח�ב ��פר, ��לדת זה הרי � �� ניר�תוכ��צא המפרק וכ� . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הרי�ב�קי� � �לבד לקלקל נת��� ולא �ב�קי�, ע�ר�ת א� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹ
ק�רע. ��לדת ֵֶֶֶַזה

.·Èח�ב �ה�א, �ל ��ית,ה��נה ה�רקע �ני ה��וה . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
�יא מ�א א� ה�ל, �ה��יל ��נה,[גומא]�ג�� זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ

ה��ת�וח�ב � ה�יט את נת� ואחד האב�, את נת� אחד . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
�ב�ד�� ח�ב; ה�יט אבני�]את העלה[שורת אפ�� העלי��, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

מ�יחי� אי� �הרי ח�ב, � ה�יט ��י על וה�יח� האב� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
טיט �ט�רעליה �לי�, ��י על וה��נה .. ְִִֵֵֶֶַַַָָָ

.‚Èוח�ב ��נה, ��לדת זה הרי � קב�ע אהל וכ�הע��ה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
���רפ� קד� וחבית ���ר �ג�� אדמה, �לי ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהע��ה

מלאכת�] לסיו� וח�ב[בכבש� ��נה, ��לדת זה הרי וכ�� . ְְֲֵֵֶֶֶֶַָ
ה�בינה את עדהמג�� ח�ב, ואינ� ��נה; ��לדת זה הרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
�גר�גרת יד��ג�� ה�כניס �ת��[הגרז�]ה�ר��[קת]. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹ

��[החור]העי� ���צא �ל וכ� ��נה; ��לדת זה הרי ,���. ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
�ע� ע� ה��קע �ל ��קעוכ� �י� �מסמר, ��קע �י� � ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

עצמ� בחברתה]�ע� ע� זה[חתיכת הרי � ��תאחד עד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
וח�ב. ��נה, ְֶֶֶַָ��לדת
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.„Èנס��� �די �רנג�לי�, �ל �ל�ל �ה�א �ל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהע��ה
��נה מ��� ח�ב � הא�ר ו�ללה� ��ר, �ל �לת ה�חזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקרקע]��ת מעל הבנוי יציע[בור ו�ל שלפני, [חדרו� ְִֶַָ
��נההבית] מ��� ח�ב �. ִֶַָ

.ÂËח�ב �ה�א, �ל לבנ�תה��תר מנת על ��ס�ר וה�א, ;; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
�ט�ר ה�חתה, �ר� סתר א� קב�עאבל אהל ה��תר א�. , ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

�ק�ע ע� וה�א,��רק וח�ב; ס�תר, ��לדת זה הרי � ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לת��. ְְִֵֵֶַַ��ת���

.ÊËח�ב אחת, ה�יה ���י� �ברה��ה הע��ה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
וח�ב ���י�, מ�ה ��לדת זה הרי � מלאכה �מר .�ה�א ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זכ�כית �כלי המנ�ח �כלי�יצד? וה�ר אפ��, צ�רה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
והמגרד ה��רה, הבליטות]מקצת �ה�א,[מיישר �ל ְְְִֵֶַַָָָָ

�מ�כת �י� �בני� �י� �ע� �י� �ה�א �ל נקב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהע��ה
וח�ב ���י�, מ�ה ��לדת זה הרי � �כלי� �תח�י� וכל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ע��ת� על ח�בי� אי� �לה�ציא, להכניס ע��י .�אינ� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

.ÊÈ�מוגלה]�חי�[מבקע]ה�פי להרחיב[ובו �די ���ת ְְְְְִִִֵֵַַַָ
�רפ�אה מת��ני� �ה� ע��י�, �הר�פאי� �דר� ה��ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�י

מ� מ��� ח�ב זה הרי � ה��ה �י ���י�,להרחיב ���ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ה�חה מ��ה לה�ציא הפי�� וא� הר�פא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא

מ�ר זה הרי ,���. ֲֵֶֶָ�ָ

.ÁÈ�י��� מ�ה מ��� ח�ב �ה�א, �ל האב� את .המס�ת ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
�יד�[מסדר]המצ�ד ות�נ� ה�ני�, �יס�ד האב� את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

���י� מ�ה מ��� ח�ב � ל� הרא�י ��ק�� .וה��יב� ְִִִֶַַַַַָָָָָָ
ה�גדי� �על יבלת בבגד]ה��קח שנתערבה ע� [נסורת ְְִֵֶֶַַַַָֹ

מ�ה מ��� ח�ב � צמר ��כלי היב�ל�ת א�� �ג�� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�יד�,
עסק �ר� הסיר� א� אבל עליה�; ��ק�יד וה�א, ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ���י�;

כוונה] �ט�ר[בלי זה הרי �חרה,., חד�ה ט�ית המנער ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹ
�דר� ,�� ה�תלה ה�ב� ה�ה�ב �להסיר לנא�ת� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�די

ע��י� מ�ר�הא�ני� מק�יד, אינ� וא� ח�את; ח�ב �. ֶָ�ְְִִִִֵַַַָָָ�ָ

.ËÈח�ה �ג�� ח�ב, � א�ת� לצ�ד מינ� ��ר� �בר ְִֶֶֶַַַָָָָָָה�ד
ודגי� מח�רוע�פ�ת �אינ� למק�� א�ת� ��צ�ד וה�א, ; ְְְְְִֵֶֶָָָָ�ַ

א�צידה לבית �הכניס� עד צבי אחר �רד� �ג�� �יצד? . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
עד הע�� את �הפריח א� עליו, ונעל לחצר, א� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלג�ה
�ת�� ה��, מ� �ג ��לה א� עליו, ונעל למג�ל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�הכניס�
לבית, צ��ר הפריח א� אבל ח�ב. זה הרי � מי� �ל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל

�הבר א� עליו, מי�,ונעל �ל לברכה ה�� מ� ועקר� �ג יח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עליו ונעל רחב, לטרקלי� ��כנס עד צבי אחר �רד� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָא�
יב�א �א� � �מ�רה צידה ז� �אי� �ט�ר; זה הרי �ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
ה�ד לפיכ�, מ��. א�ת� ולצ�ד אחריו לר�� צרי� ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹלקח��,

ל��ה ��כניס�� עד ח�ב אינ� � קט�]ארי �ה�א[חדר ��� ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
�� .נאסר ֱֶָָ

.Îח�ה�� לח�ה י�יע �� יר�� �א� מק�� [תנועה]�ל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
צל ���ל עד לזה זה קר�בי� ה�תלי� �הי� א� ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הבריח וא� קט�; מק�� זה הרי � �אחד לאמצע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ניה�
� מ�ה �ד�ל �ה�א �מק�� ח�ב. לת�כ�, �� וכ��צא ְְְִִֵֶֶַַַָָָה�בי

�ט�ר לת�כ�, ח�ה .ה�בריח ְְִַַַַָָ

.‡Îרה��� האמ�רי� �רצי� �מ�נה �אראחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ
�י� מ���, אחד ה�ד � צידה למינ� ��� �רמ�י� ֵָ�ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ�קצי�

ה�איל ח�ב, � �ה� ל�חק א�א לצר� ��א �י� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר�
וצד לצ�ד ח�בונת��� לג�פ�, צריכה �אינ� ��לאכה ; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ח�בעליה � ה��מה ואת ה��� את ה�ד .. ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.·Îוכ��צא וארנבי� צביי� ��צ�ד� �די �לבי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמ��ח
ה�בי אחר ר�ד� ה�א והיה ה�לב, מ�ני ה�בי �ברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ה�,

� הריא� � ותפ� ה�לב �ה�יע עד והבהיל�, �פניו עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
�ע�פ�ת ה�� ��ר� הע��ה וכ� וח�ב. ה�ד, ��לדת .זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.‚Î�נעל�ה ח�ב. � �פניו אחד ונעל לבית, ��כנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי
� �ני� �נעל�ה� לנעל, יכ�ל אחד אי� וא� �ט�רי�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ�ני�,

מ�ה�ח�בי� לא ה�תח על אחד י�ב סתמו]. לא וי�ב[� , ְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ה�ני �בא �מ�ה�, הרא��� י�ב ח�ב; ה�ני � �מ�ה� ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָה�ני
הרא��� ל�, והל� הרא��� �עמד �י על א� � �צ�� ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָוי�ב
עד �מק�מ� לי�ב ל� �מ�ר �ל��, ע�ה לא וה�ני ְִֵֵַָ�ְְִֵַַָָָֹח�ב;

ה�בי ול�ח ל�מר�הערב �ית� לנ�על ��מה? זה למה . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
צ��ר ל� נכנסה �ל��. ע�ה ��א �ת�כ�, �מ�ר צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

�נפיו בגדו]�חת �מ�ר.[� ��ח��, עד �מ��ר� י��ב � ְְְְֵֶֶַַַַַָָָ�ָ

.„Îח�לה א� ח�ר, א� זק�, צבי קט�ה�ד א� �ט�ר, �. ְִִֵֵֶַָָָָָ
ה�צ�דה מ� וע�� ח�ה �המה �ט�ר[מלכודת]המפרק ,. ְְְִֵֵַַַָָָָָָ

על�ה וי�ני ותרנג�לי� א�זי� �ג�� ��ר��ת�, וע�� ח�ה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָה�ד
�ט�ר חזיזי�� חגבי� �ג�� צידה, �מינ� �אי� �בר ה�ד . ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ

דבורי�] הרי[מי� � �א�� וכ��צא �פרע��י� וי���י� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָצ�רעי�
�ט�ר .זה ֶָ

.‰Î�ה� וכ��צא ועקר�י� נח�י� �ג�� ה��יקי�, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמ�י�
לצ�ד מ�ר ונ��כי�, ה�איל � ממיתי� �אינ� �י על א� �ְְְִִִִִֵֶַַָ�ָָ

���ת מ��יכת�א�ת� לה�צל ��ת��� וה�א, ה�א; �יצד . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עליה� מ�י� א� �לי, עליה� ��פה דרכ�]ע��ה? ,[חוס� ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַ
י�יק� ��א �די � ק��ר� .א� ְְִֵֶַָֹ

יא ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ח�ב‡. נ�מהה��חט, ה��טל �ל א�א �לבד, ��חט ולא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
�י� � ו�ר� ודג וע�� �בהמה ח�ה מיני מ�ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחד

�נחירה �י� ח�ב[דקירה]��חיטה, � �ה�יה הח�נק�י� . ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
א� לפיכ�, ��חט; ��לדת זה הרי ��מ�ת, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מ��� ח�ב � ��ת עד וה�יח� מי�, �ל מ�פל �ג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
�י� �סלע �� ��ב� �יו� א�א ��מ�ת, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹח�נק;

לחי�ת יכ�ל אינ� �עדי� ח�ב, � למעיסנ�יריו יד� ה��יט . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
��מעיה ע�ר ודל�ל מחיבורו]ה�המה, ח�ב[ניתקו �. ְְְִֵֵַָ�ְֵֶֶַָָָ

א�·. �נקבה, מ�כר ורבי� �רי� �ה� מ�רמ�י� נהוי� ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ה�רע��י� �מ� �המההעפר �ה�רג ח�ב א�ת�, הה�רג � ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ה�ר�ת �מ� ה�ללי� מ� �הוית� רמ�י� אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָוח�ה;
ות�לעי� ��ר �ל ��לעי� �ג�� � �ה� וכ��צא ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�הבאי��

�ט�ר הה�רג�, � ה�טנ��ת .��ת�� ְְְִִֶַַָָ

כליו‚. מכיני�]ה�פלה בגדיו מ�לל[מנכה � ���ת ְְֵֵֶַַַָָ
באצבעותיו] את[משפש� להרג �מ�ר וז�רק�; ה��י�, ֲֶַָֹ�ְְִִֶַָאת

ה�עה מ� �ה� מ�ני ���ת, .ה��י� ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

זב�ב„. �ג�� � ו�אי �ממיתי� נ��כי� �ה� ורמ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָח�ה
ונח� ��חדיב, ועקרב ��נינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��מצרי�,
להרג� מ�ר � מק�� �כל ��טה וכלב י�ראל, ְְָָָ�ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָ��אר�
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אחריו, רצי� הי� א� � ה��יקי� �ל ��אר ���רא�. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ���ת,
מ�פניו, ��רחי� א� �מק�מ� י��בי� הי� וא� להרג�; ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָ�מ�ר
מ�ר והרג�, ה��כ� ��עת ��� לפי �רס� וא� להרג�; .אס�ר ְְְְְִִָָָָָ�ְֲִִַַָָ�ָ

לע��ת‰. �די הע�ר מ� ע�קמיע[לכסות]ה�פ�יט [קל� ְְֲִִֵֵַַַַָָ
ורפואה] לסגולה הקודש ח�בשמות הע�ר, מ� המע�ד וכ� . ְְִֵֵַַַָָ

� ה��לח ואחד המע�ד, ואחד ח�ב. קמיע, לע��ת ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�די
ה�א ע��ד מי� ה��חק�ה�ליחה, וכ� �אכלי�. ע��ד ואי� . ְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ח�ב קמיע, לע��ת �די הע�ר זהמ� מ�חק? ה�א ואיזה . ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
א� �ער עדה�עביר מיתה, אחר הע�ר מעל ה�מר ֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

הע�ר �ני .��חליק ְְִֵֶַָ

.Âהחיצוני]��כס�סט�ס[מפריד]המפרק העור מעל[� ְְְֵֵַַָ
הפנימי]ה�ל� העור וח�ב.[� מפ�יט, ��לדת זה הרי � ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

��תק�ה עד �רגל� הע�ר על �יד�ה��רס המר�כ� א� , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָ
ע��י� �הרצעני� �דר� א�ת� �מ�וה זה�מ��כ� הרי � ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
האברה מ� נ�צה ה��רט וח�ב. מע�ד, העו�]��לדת [כנ� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

וח�ב מ�חק, ��לדת זה הרי רט�ה� הממרח וכ� [תחבושת]. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�ה�א �עוה�ל א� זפת, א� מ�ברי�, �ה� וכ��צא , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

�ני� ��חליק עד פניה�]ה�תמרחי�, מ���[� ח�ב � ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ח�ב הע��די�, �י� ה�ת�ח הע�ר על �יד� ה�� וכ� ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמ�חק.

מ�חק .מ��� ִֵ

.Ê���ת�� וה�א ח�ב; קמיע, לע��ת �די הע�ר מ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמח��
�היא ה�א � �כ�נה ויח�� רח��, �מ�ת אר�� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת

הפסד �ר� חת� א� אבל כ�נה[השחתה]מלאכה; �לא א� , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
�מתע�ק א�א כוונה]למידת�, זה[בלי הרי � �מ�חק א� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

את�ט�ר וה��מט הקשה]ה�נ�. ראשו זה[חות� הרי � ְֲֵֵֶֶַַָָָ
וח�ב מח��, �ל�נס�ת��לדת רא�י המגרד וכ� [קרשי�]. ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מח�� מ��� ח�ב ארז, חר��ל ��ח�� חתיכה �ל וכ� . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
העצי�[נגר] מ� לחתו�]הע� מ�[שדרכו מ�כת חר� א� , ִִִֵֵֶֶַַָָָ

מח�� מ��� ח�ב � ע�ה��כ�ת �ל קיס� ה��טל . ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
�קטמ� חד]מ�פניו, ��[עשאו לפ�ח א� ��יו �� לחצ�ת ְְְְִִִַַָָָָֹ

ח�ב � ה�לת .את ֶֶֶַַָ

.Á,�ב� �ג�� � �המה למאכל רא�י �ה�א �בר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
וה�צי� לחי�, התמר]וע�בי� מ�ר[עלי � �ה� וכ��צא , ְְֲִִִֵֶַַַָָ�ָ

א�ת� ביד]לקט� ����[לחותכ� �ה� �אי� מ�ני ���ת, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
�י�לי� על וא� �ה�, להריח ב�מי� עצי לקט� �מ�ר . ִֵ�ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ויב�י� ק�י� �מפ�ח�ה� �י�[שובר]; ��רצה, �ל מה� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
קט� ע� ���ח �י� �ד�ל, ע� .���ח ִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Ëא�ת�ת ��י על[אותיות]ה��תב �תב וה��חק ח�ב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ
ח�ב א�ת�ת, ��י ה�חק �מק�� לכ�ב אמנת ה��תב �ת. ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

וי� �ד�לה, אחת א�ת מחק �ט�ר; ���י�, �ד�לה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
ח�ב � ��י� לכ�ב �די וה�לי��מק�מ� אחת א�ת �תב . ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ

ח�ב[סיי�] ה�פר, את ��� הע�ר לקלקל מנת על ה��תב . ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אבל ה�תב; על א�א ה�תב, מק�� על ח��ב� �אי� ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָח�ב;

�ט�ר לקלקל, מנת על �מחקה��חק ספר ��י על �י� נפלה . ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ה�נקס ��י על �עוה נפלה רשימות]א�ת�, �מחק[לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ

ח�ב א�ת�ת, ��י לכ�ב �די �מק�מ� י� א� � .א�ת� ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ

.Èאחד �� וה�א �עמי� �פ�לה א�ת בעלה��תב �] ְְֲִֵֵֶַַַָָ
�מ�משמעות] �ג{, �ת חח)}רר סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ

ח�ב מ�ני� ואפ�� ח�ב, � ל��� �בכל �תב �כל וה��תב . ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
דיו]סמי�נ�ת סוגי .[ב' ְִ

.‡Èל�תב סמ�� אחת א�ת �תבה��תב ��י על �תב א� , ְְְֵֵַַַַַַָָָָ
כתובות] שכבר אותיות על וכתב[כותב חית לכ�ב ה�ת��� ,ְְְִִֵֵַַַָֹ

זיני� א�ת�ני ה��תב א�ת��ת, מ�אר �זה ���צא �ל וכ� , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
נה�י� אי� �הרי ���רה אחת וא�ת �אר� [נקראי�]אחת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ואי� �נקס ��י ��ני א�ת��ת ��י ��תב א� זה, ע� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָזה
��ני א� זוית, �תלי ��ני �תב� �ט�ר; � זה ע� זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָנה�י�

�נקס ח�ב[הסמוכי�]��י � זה ע� זה נה�י� וה� ,. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Èויל� מעובד]לקח א�ת[עור עליו וכתב ,�� וכ��צא ְְְִֵַַַָָָָ
�נ�ה א�ת וכתב ה���, �א�ת� והל� ז�, �מדינה ְְְְְִִִַַַַַָָָָאחת
��קרב�, ��זמ� ח�ב; � אחרת �מג�ה אחרת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מדינה

לקריבת� מע�ה מח�רי� ואינ� זה, ע� זה .נה�י� ְְְִִֵֶֶֶָ�ְֲִִִֶַָָָ

.‚Èבה� מ��ה ���רי� �י על א� � אחת א�ת ִִִֵֵֶֶַַַַַָָה��תב
�ט�ר א�ת��למה, ק�רי� וה�ל מ�, ��תב �ג�� �יצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

מני� �מק�� ��תב� א� �מי[מספר]מע�ר, היא �הרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
וע�ה אחת, א�ת ה��י� �ט�ר. זה הרי � אר�עי� ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��תב
� זיני� �ני ונע�ה החית, �ג �ח�ק �ג�� � ��י� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָא�ת�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָֹח�ב.

.„È,פיו� �רגל�, יד�, לאחר א� ��מאל�, ְְְְְִִֵַַַַָֹה��תב
��מאל ל� �היא �ימינ�, ��תב א�ר �ט�ר. � ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�במר�ק�
���י וה��לט ח�ב. ��מאל�, �תב וא� �ט�ר; � אד� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�ל

ח�ב � ��מאל� �י� �ימינ� �י� וכתב ��וה, קט�ידיו . ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
א�חז �ד�ל ח�ב; � וכ�תב �יד� א�חז וגד�ל ��למ�ס, ְְְְֵֵֵַָָָָ�ֵַא�חז

�ט�ר � וכתב �יד� א�חז וקט� .��למ�ס, ַ�ְְְְֵַָָָָָ

.ÂËע � ח�ב ה��תב ��כ�באי� וע�מדד הר��� [��דבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
וקלקנ��ס,מתקיי�] וק��ס, וסקרה, ��ח�ר, �י�, �ג�� ,ְְְְְְִָ�ְְְַַ

�ה� ��תק��וכ��צא �בר על ויכ�ב �ג��; עליו, ה�תב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
�דבר ה��תב אבל �ה�. וכ��צא וע�, �ניר, �קל�, ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָע�ר,
�די� ��תב א� �ר�ת, �מי מ�קי� �ג�� ע�מד, ר��מ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�אי�

ירק�ת עלי על �� �וכ��צא ע�מד �אינ� �בר �ל ועל ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�בר על הע�מד, �דבר ��כ�ב עד � ח�ב אינ� ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�ט�ר.
הע�מד, �תב ��מחק עד � ח�ב ה��חק אי� וכ� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהע�מד;

הע�מד �בר .מעל ֵֵַָָָ

.ÊËי� על א� ע�ר; �ה�א מ�ני ח�ב, � ��ר� על ְְִִֵֵֶַַַַַָָה��תב
��מה זה הרי זמ�, לאחר ה�תב מעברת ��ר� ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�חמימ�ת

��מחק �תבלכתב צ�רת ��ר� על המ�רט אבל �ט�ר. ,. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
��תב מ��� ח�ב �תב, �תבנית הע�ר על הר���ה��רע ; ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

�י� ה�עביר �ט�ר. �תב, �תבנית הע�ר ��י[שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
אדו�]סקרא ואחת[דיו ��תב, מ��� אחת ��י�; ח�ב � ְְְִִִֵַַַַַַָָ

מ�חק ��ימ��� על וסקרא �י�, ��י על �י� העביר . ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָ
�ט�ר. � �י� ��י על סקרא א� ְְְִִֵַַָָָסקרא,

.ÊÈה�א ��תב ��לדת ר�מי�ר���, הר��� �יצד? . ְִֵֵֵֵֶֶַָָ
�כחל העי�]וצ�ר�ת אדו�]�ב��ר[מכחול וכ��צא[צבע ְְְְֵַַַָֹ

��תב; מ��� ח�ב זה הרי � ר��מי� �ה��רי� �דר� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�,
הר��� את ה��חק מנת]וכ� ��לדת[על זה הרי � לת�� ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

וח�ב המ�רטטמ�חק, �חת[קו]. א�ת�ת ��י לכ�ב �די ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָֹ
ח�ב �רט�ט, חר�יא�ת� נגרי]. ח�ט[� ��עבירי� העצי� ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
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אחריו, רצי� הי� א� � ה��יקי� �ל ��אר ���רא�. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ���ת,
מ�פניו, ��רחי� א� �מק�מ� י��בי� הי� וא� להרג�; ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָ�מ�ר
מ�ר והרג�, ה��כ� ��עת ��� לפי �רס� וא� להרג�; .אס�ר ְְְְְִִָָָָָ�ְֲִִַַָָ�ָ

לע��ת‰. �די הע�ר מ� ע�קמיע[לכסות]ה�פ�יט [קל� ְְֲִִֵֵַַַַָָ
ורפואה] לסגולה הקודש ח�בשמות הע�ר, מ� המע�ד וכ� . ְְִֵֵַַַָָ

� ה��לח ואחד המע�ד, ואחד ח�ב. קמיע, לע��ת ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�די
ה�א ע��ד מי� ה��חק�ה�ליחה, וכ� �אכלי�. ע��ד ואי� . ְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ח�ב קמיע, לע��ת �די הע�ר זהמ� מ�חק? ה�א ואיזה . ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
א� �ער עדה�עביר מיתה, אחר הע�ר מעל ה�מר ֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

הע�ר �ני .��חליק ְְִֵֶַָ

.Âהחיצוני]��כס�סט�ס[מפריד]המפרק העור מעל[� ְְְֵֵַַָ
הפנימי]ה�ל� העור וח�ב.[� מפ�יט, ��לדת זה הרי � ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

��תק�ה עד �רגל� הע�ר על �יד�ה��רס המר�כ� א� , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָ
ע��י� �הרצעני� �דר� א�ת� �מ�וה זה�מ��כ� הרי � ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
האברה מ� נ�צה ה��רט וח�ב. מע�ד, העו�]��לדת [כנ� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

וח�ב מ�חק, ��לדת זה הרי רט�ה� הממרח וכ� [תחבושת]. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�ה�א �עוה�ל א� זפת, א� מ�ברי�, �ה� וכ��צא , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

�ני� ��חליק עד פניה�]ה�תמרחי�, מ���[� ח�ב � ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ח�ב הע��די�, �י� ה�ת�ח הע�ר על �יד� ה�� וכ� ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמ�חק.

מ�חק .מ��� ִֵ

.Ê���ת�� וה�א ח�ב; קמיע, לע��ת �די הע�ר מ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמח��
�היא ה�א � �כ�נה ויח�� רח��, �מ�ת אר�� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת

הפסד �ר� חת� א� אבל כ�נה[השחתה]מלאכה; �לא א� , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
�מתע�ק א�א כוונה]למידת�, זה[בלי הרי � �מ�חק א� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

את�ט�ר וה��מט הקשה]ה�נ�. ראשו זה[חות� הרי � ְֲֵֵֶֶַַָָָ
וח�ב מח��, �ל�נס�ת��לדת רא�י המגרד וכ� [קרשי�]. ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מח�� מ��� ח�ב ארז, חר��ל ��ח�� חתיכה �ל וכ� . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
העצי�[נגר] מ� לחתו�]הע� מ�[שדרכו מ�כת חר� א� , ִִִֵֵֶֶַַָָָ

מח�� מ��� ח�ב � ע�ה��כ�ת �ל קיס� ה��טל . ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
�קטמ� חד]מ�פניו, ��[עשאו לפ�ח א� ��יו �� לחצ�ת ְְְְִִִַַָָָָֹ

ח�ב � ה�לת .את ֶֶֶַַָ

.Á,�ב� �ג�� � �המה למאכל רא�י �ה�א �בר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
וה�צי� לחי�, התמר]וע�בי� מ�ר[עלי � �ה� וכ��צא , ְְֲִִִֵֶַַַָָ�ָ

א�ת� ביד]לקט� ����[לחותכ� �ה� �אי� מ�ני ���ת, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
�י�לי� על וא� �ה�, להריח ב�מי� עצי לקט� �מ�ר . ִֵ�ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ויב�י� ק�י� �מפ�ח�ה� �י�[שובר]; ��רצה, �ל מה� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
קט� ע� ���ח �י� �ד�ל, ע� .���ח ִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Ëא�ת�ת ��י על[אותיות]ה��תב �תב וה��חק ח�ב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ
ח�ב א�ת�ת, ��י ה�חק �מק�� לכ�ב אמנת ה��תב �ת. ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

וי� �ד�לה, אחת א�ת מחק �ט�ר; ���י�, �ד�לה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
ח�ב � ��י� לכ�ב �די וה�לי��מק�מ� אחת א�ת �תב . ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ

ח�ב[סיי�] ה�פר, את ��� הע�ר לקלקל מנת על ה��תב . ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אבל ה�תב; על א�א ה�תב, מק�� על ח��ב� �אי� ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָח�ב;

�ט�ר לקלקל, מנת על �מחקה��חק ספר ��י על �י� נפלה . ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ה�נקס ��י על �עוה נפלה רשימות]א�ת�, �מחק[לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ

ח�ב א�ת�ת, ��י לכ�ב �די �מק�מ� י� א� � .א�ת� ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ

.Èאחד �� וה�א �עמי� �פ�לה א�ת בעלה��תב �] ְְֲִֵֵֶַַַָָ
�מ�משמעות] �ג{, �ת חח)}רר סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ

ח�ב מ�ני� ואפ�� ח�ב, � ל��� �בכל �תב �כל וה��תב . ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
דיו]סמי�נ�ת סוגי .[ב' ְִ

.‡Èל�תב סמ�� אחת א�ת �תבה��תב ��י על �תב א� , ְְְֵֵַַַַַַָָָָ
כתובות] שכבר אותיות על וכתב[כותב חית לכ�ב ה�ת��� ,ְְְִִֵֵַַַָֹ

זיני� א�ת�ני ה��תב א�ת��ת, מ�אר �זה ���צא �ל וכ� , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
נה�י� אי� �הרי ���רה אחת וא�ת �אר� [נקראי�]אחת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ואי� �נקס ��י ��ני א�ת��ת ��י ��תב א� זה, ע� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָזה
��ני א� זוית, �תלי ��ני �תב� �ט�ר; � זה ע� זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָנה�י�

�נקס ח�ב[הסמוכי�]��י � זה ע� זה נה�י� וה� ,. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Èויל� מעובד]לקח א�ת[עור עליו וכתב ,�� וכ��צא ְְְִֵַַַָָָָ
�נ�ה א�ת וכתב ה���, �א�ת� והל� ז�, �מדינה ְְְְְִִִַַַַַָָָָאחת
��קרב�, ��זמ� ח�ב; � אחרת �מג�ה אחרת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מדינה

לקריבת� מע�ה מח�רי� ואינ� זה, ע� זה .נה�י� ְְְִִֵֶֶֶָ�ְֲִִִֶַָָָ

.‚Èבה� מ��ה ���רי� �י על א� � אחת א�ת ִִִֵֵֶֶַַַַַָָה��תב
�ט�ר א�ת��למה, ק�רי� וה�ל מ�, ��תב �ג�� �יצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

מני� �מק�� ��תב� א� �מי[מספר]מע�ר, היא �הרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
וע�ה אחת, א�ת ה��י� �ט�ר. זה הרי � אר�עי� ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��תב
� זיני� �ני ונע�ה החית, �ג �ח�ק �ג�� � ��י� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָא�ת�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָֹח�ב.

.„È,פיו� �רגל�, יד�, לאחר א� ��מאל�, ְְְְְִִֵַַַַָֹה��תב
��מאל ל� �היא �ימינ�, ��תב א�ר �ט�ר. � ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�במר�ק�
���י וה��לט ח�ב. ��מאל�, �תב וא� �ט�ר; � אד� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�ל

ח�ב � ��מאל� �י� �ימינ� �י� וכתב ��וה, קט�ידיו . ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
א�חז �ד�ל ח�ב; � וכ�תב �יד� א�חז וגד�ל ��למ�ס, ְְְְֵֵֵַָָָָ�ֵַא�חז

�ט�ר � וכתב �יד� א�חז וקט� .��למ�ס, ַ�ְְְְֵַָָָָָ

.ÂËע � ח�ב ה��תב ��כ�באי� וע�מדד הר��� [��דבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
וקלקנ��ס,מתקיי�] וק��ס, וסקרה, ��ח�ר, �י�, �ג�� ,ְְְְְְִָ�ְְְַַ

�ה� ��תק��וכ��צא �בר על ויכ�ב �ג��; עליו, ה�תב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
�דבר ה��תב אבל �ה�. וכ��צא וע�, �ניר, �קל�, ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָע�ר,
�די� ��תב א� �ר�ת, �מי מ�קי� �ג�� ע�מד, ר��מ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�אי�

ירק�ת עלי על �� �וכ��צא ע�מד �אינ� �בר �ל ועל ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�בר על הע�מד, �דבר ��כ�ב עד � ח�ב אינ� ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�ט�ר.
הע�מד, �תב ��מחק עד � ח�ב ה��חק אי� וכ� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהע�מד;

הע�מד �בר .מעל ֵֵַָָָ

.ÊËי� על א� ע�ר; �ה�א מ�ני ח�ב, � ��ר� על ְְִִֵֵֶַַַַַָָה��תב
��מה זה הרי זמ�, לאחר ה�תב מעברת ��ר� ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�חמימ�ת

��מחק �תבלכתב צ�רת ��ר� על המ�רט אבל �ט�ר. ,. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
��תב מ��� ח�ב �תב, �תבנית הע�ר על הר���ה��רע ; ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

�י� ה�עביר �ט�ר. �תב, �תבנית הע�ר ��י[שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
אדו�]סקרא ואחת[דיו ��תב, מ��� אחת ��י�; ח�ב � ְְְִִִֵַַַַַַָָ

מ�חק ��ימ��� על וסקרא �י�, ��י על �י� העביר . ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָ
�ט�ר. � �י� ��י על סקרא א� ְְְִִֵַַָָָסקרא,

.ÊÈה�א ��תב ��לדת ר�מי�ר���, הר��� �יצד? . ְִֵֵֵֵֶֶַָָ
�כחל העי�]וצ�ר�ת אדו�]�ב��ר[מכחול וכ��צא[צבע ְְְְֵַַַָֹ

��תב; מ��� ח�ב זה הרי � ר��מי� �ה��רי� �דר� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�,
הר��� את ה��חק מנת]וכ� ��לדת[על זה הרי � לת�� ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

וח�ב המ�רטטמ�חק, �חת[קו]. א�ת�ת ��י לכ�ב �די ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָֹ
ח�ב �רט�ט, חר�יא�ת� נגרי]. ח�ט[� ��עבירי� העצי� ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
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סקרא אדו�]�ל �[פס ��וה ��נסר �די ה��רה ��י על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ה��לי� וכ� מ�רטט; ��לדת זה אבני�]הרי [מסתתי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ואחד ��וה. האב� ��פ�ל �די �אבני� �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�ע��י�
ח�ב. זה הרי � צבע �לא א� �צבע, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹהמ�רטט

ה'תשס"ט תמוז ח' שלישי יו�

יב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לאפר;‡. צרי� ��הא וה�א ח�ב; �ה�א, �ל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�בעיר
מקלקל. �ה�א מ�ני �ט�ר, � ה�חתה �ר� הבעיר א� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאבל
א� ח�ב, � �ירת� ה��ר� א� חבר�, �ל �די�� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָוה�בעיר
והרי מ��נא�, לה�ק� ���נת� מ�ני מ�חית; �ה�א �י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

על[נתיישבה]נתקררה �ק�רע ונע�ה חמת�, ו�ככה �ע�� ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה ��עת �חבר� �כח�בל ח�ב, �ה�א �חמת�, א� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמת�

� הרע� יצר� אצל ה� מת�ני� א�� את�ל ה�דליק וכ� . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
�ה�ר להאיר �י� להתח�� �י� העצי�, את זהא� הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
לצרפ�ח�ב �די ה�רזל את המח�� הרי[לחזקו]. � ��י� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

וח�ב מבעיר, ��לדת .זה ְְִֶֶֶַַָ

ח�ב·. �ה�א, �ל ואחדהמכ�ה ה�ר, את המכ�ה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ע� �ל ה�חלת את �להמכ�ה �חלת המכ�ה אבל . ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

ה�רזל ל�ט�י ��� ח�ב, � לצר� נת��� וא� �ט�ר; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמ�כת,
א�ת� �מכ�י� �חלת, ��ע�ה עד ה�רזל את מח�י� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָע��י�,

לח�מ�; �די ח�ב��י� א�ת� �הע��ה לצר�, ה�א ,וזה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
המכ�ה ��לדת מ�כתוה�א �ל �חלת לכ��ת �מ�ר . ְְֶֶֶַַ�ְֶֶֶֶֶַַַָ

ר�י� �� י�ק� ��א �די הר�י�, לת���ר��ת �מ� ה��ת� . ְְִִֵֶַָֹ�ְְִֵֶֶַַָ
וה�ס��ק מבעיר; מ��� ח�ב ה�ל�ק, מ�[נוטל]ה�ר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
מכ�ה מ��� ח�ב ���ר, .ה�מ� ְִֵֶֶֶֶַַַַָ

א��ד‚. מ�ני א�ת� המכ�ה � ���ת ��פלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�לקה
ח�ב א��דה�מ��, א�א ��ת, ��חה ה�מ�� א��ד �אי� ; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

וי�יח� ימ�ת�, ��א �די אד� �ני יצא� לפיכ�, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹנפ��ת.
��� ה�דינה �ל ��רפת ואפ�� �להט, .הא� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�ָ

�י�„. מלאי� �י� ה�לי�, �כל מחיצה לע��ת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ��מ�ר
ה�לקה תעבר ��א �די חד�י�ריקני�, חר� �לי אפ�� . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

���אי �י על א� מחיצה, מה� ע��י� � מי� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאי�
מ�ר ���י, ��ר� �מכ�י�; ��ימת��עי� על קערה וכ�פי� . ְְְְִִִִֶַַַ�ְְִֵַַָָָ

���רה �אחז ��א ��ביל .ה�ר, ְֱִִֵֶֶַַָֹֹ

��ה‰. קטנה]�בה הא�ר[ארו�]�מג�ל[תיבה �ה� �אחז ְִִֵֶֶַָָָָָָ
מלהטת הא�ר �אי� מ�ברי� �� וכ��צא �די ע�ר מביא �ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
�עבר ��א �די נ�ר�, לא �עדי� ה�צה על �פ�ר�� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹא�ת�,

הא� .ל� ֵָ

.Â�וא ;�� �מת��ה ���ט� הא�ר, �� �אחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָט�ית
���ט� הא�ר, �� �אחז ��רה ספר וכ� �בתה. ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָ�בתה,
לא �עדי� ה�ד מ� מי� ונ�ת� �בה. �בה, וא� ;�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוק�רא

�בתה �בתה, וא� הא�ר; �� ��י.נתלית על �ל�ק נר �כח ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
�בה; �בה, וא� נ�פל; וה�א ה�בלה את נ�ער ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָה�בלה,
לטלטל� אס�ר ��בה, �י על א� � מ�ערב ה�יח� א� .אבל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

.Ê,'כ�ה� ו'אל '��ה' ל� א�מרי� אי� � לכ��ת ��א ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי
ע �ביתת� �אי� אי�לינ�מ�ני לכ��ת, ��א קט� אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אביו �עת על ע��ה ��היה וה�א, � ל� [מבי���מעי� ְְְִִִֶֶֶַַַָ

אביו] להנאת �י�שהכיבוי �ית אי� עצמ�, מ�עת אבל ;ְֲִִֵֵַַַָ
להפרי�� עליו המכ�המצ�י� '�ל ל�מר: ה�יר� �בדלקה . ְ�ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

מפסיד' .אינ� ְִֵַ

.Áה�לאכ�ת מאב�ת מלאכה לר��ת, מר��ת ְְְְֲִֵֵַַָָָָָהה�צאה
מ�ההיא מ�י ת�רה, ��פי �ל ע� זה, ��בר �י על וא� . ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

נאמר� אלמ�יני וא�ה "אי� ���רה: א�מר ה�א הרי � ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מהביא" הע� ו��לא ה�ד�, לתר�מת מלאכה ע�ד ;יע�� ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

א�ת� ק�רא 'מלאכה' � �ההבאה למד�, למד�הא וכ� . ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָ
אר�ע מ�ח�ת הר�י� �ר��ת �ה�עביר ה�מ�עה, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָמ�י
וח�ב לר��ת, מר��ת �מ�ציא ה�א הרי � אר�ע .לס�� ְְְְְְֲִִֵֵַַַָ

.Ëע�ר�� ���ציא עד ח�ב, לר��ת מר��ת ה��ציא ְְְִִִִֵֵֶַַַָאי�
הר�י� מר��ת א� הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָה��עיל,

ה�חיד �נ�הלר��ת �ר��ת וי�יח ז�, מר��ת ויעקר אבל; . ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
�ח�ת �ה�ציא א� עקר, ולא ה�יח א� ה�יח, ולא עקר ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹא�

�ט�ר � אר�עמ��ע�ר לס�� אר�ע מ�ח�ת ה�עביר וכ� . ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָ
זה, מ�ד ��ע�ר ��עקר עד ח�ב אינ� � הר�י� ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ�ר��ת

אחרת �צד .וי�יח� ְְִֶֶַַַ

.Èלר��ת מר��ת ה���יטה��רק א� ��לדת, זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ
לס��מ�ציא אר�ע מ�ח�ת ה���יט א� ה��רק וכ� וח�ב. , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָ

וח�ב מ�ציא, ��לדת זה הרי � ידאר�ע �לאחר וה��רק . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
כדר�] �ט�ר[שלא ,. ָ

.‡È��א ר���ת מ��י מר��ת החפ� מקצת [רה"יה��ציא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ�ֵ
רה"ר] החפ�או �ל את ���ציא עד �ט�ר, � �נ�ה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלר��ת

אפ�� חפצי�, מלאה �היא ק�ה ז�. לר��ת ז� מר��ת ,����ְְִֵ�ְֲֲִִִֵֶָָָ
�[גרעיני]מלאה ז� לר��ת ז� מר��ת ר�� וה�ציא חר�ל, ְְְִֵַָָ�ְְִֵָ

לזה. ה��מה �ל וכ� ה��ה. �ל את ���ציא עד ְֵֶֶַָָָ�ִֶֶַַָָ�ט�ר,
מ�י� מחשיב]�ה�לי אחד[� �חפ� �� ��� .�ל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·È�חיק �ת�� �י� ��מאל�, �י� �ימינ�, �י� א�ה��ציא , ְְִִִִֵֵֵֵַֹ
ח�ב � �סדינ� ל� צר�רי� �מע�ת �ה�ציא��צא מ�ני , ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

ח�ב � �תפ� על ה��ציא וכ� ה��ציאי�. �י�דר� על א� , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
מ�א היה ��� הר�י�; �ר��ת מע�רה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�ה��א�י

מ למעלה ����� קהת "��ת��ני ��אמר: ע�רה, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
א�ת�י�א�" ל�מדי� מ���� ה�לאכ�ת, וכל ;. ְְְְִִִִַָָָָָ

.‚È�יד לאחר ה��ציא כדר�]אבל �במר�ק�,[שלא �פיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ
למ�ה, ה�יס �פי �בג�� ��פ�ר �בכיס �ב�ער�, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ�אזנ�,
��א �ט�ר, � �בסנ�ל� �מנעל�, �ג��, �פי �בגד, �גד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�י�

ה��ציאי� �דר� .ה�ציא ְִִִֶֶַ

.„È��ג� �בד, מ�א�י היה א� � רא�� על מ�א�י ְִִֵַַַַָָָֹה��ציא
�מג�ל �בה א� מלא מ�י�[ארו�]�ק �ה�א �ה�, וכ��צא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ח�ב � �יד� ות�פ� רא�� ה��ציאי�על �ר� ��� ונמצא; , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
�ג�� קל, חפ� לקח א� אבל �יד�. א� �תפ� על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ�מ�ציא
אינ� וה�א וה�ציא�, רא��, על ספר א� ס�י� א� �גד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ�ה�יח
ה��ציאי�, �דר� ה�ציא ��א �ט�ר; זה הרי � �ידיו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹא�חז
רא�יה�. על מ�חי� החפצי� לה�ציא הע�ל� רב �ר� ִֵֶַָָ�ְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ�אי�
� הר�י� �ר��ת אר�ע לס�� אר�ע מ�ח�ת חפ� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָה�עביר

ח�ב מרא��, למעלה �העביר� �י על .א� ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹ

.ÂËא��ת אר�ע �ת�� הר�י�, �ר��ת לטלטל לאד� ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ�מ�ר
�צ�� ע�מד �ה�א א��ת אר�ע �כלעל לטלטל ל� וי� ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'g iyily mei -

ה�ה נ�סהמר�ע היה וא� ל�; מ�דדי� ��� �בא�ה . ְַ�ְְִִֶֶַַַָָָָָָ
אד� �ל �ל �בינ�נית א��ת אר�ע ל� נ�תני� .�אבריו, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה��לה רבינו]�מ�י ���רה[ממשה ��אמר ��ה אמר�, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
�ח�יו" אי� אבל"�ב� זה; למר�ע ח�� יטלטל ��א � ְְְְְִִֵֶַַָֹ�ֲֶָָ

ורגליו ידיו ���פ�ט האד� אר� �מ�ת �ה�א זה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�ְִ�מר�ע
לטלטל ל� י� �לבד �� �. ְְְִֵֵַַ

.ÊËאר�ע לת�� זה �ל א��ת אר�ע מקצת �ני�, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהי�
��א �בלבד �אמצע, וא�כלי� מביאי� � זה �ל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹא��ת
�ל�ה, הי� וא� חבר�; �ל לת�� ��� מ��� זה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹי�ציא

�ינתי� מבלע האמותוהאמצעי ח' בי� ה� אמותיו ד' �] ְְִֶָָ�ְְִֵַָ
מ�רשלה�] ה�א ��ני�[לאכול]� ע��, מ�רי� וה� ע�ה� �ְִֵֶָָ�ְִִִַָ

זה ע� זה אס�רי� .החיצ�ני� ֲִִִִֶֶַ

.ÊÈ�ול�נ הר�י�, מר��ת חפ� לעקר לאד� מ�ר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ�ְִָלפיכ�,
האחר לחבר� חבר� וכ� א��ת; אר�ע �ת�� �ע�� ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחבר�
��ה ה�ל� �החפ� �י על וא� מאה; ה� אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��צ��,

מ�ר, � ���ת א�אמילי� טלטל לא מה� אחד ��ל מ�ני ְִִַָ�ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
��� א��ת אר�ע .�ת�� ְְֶַַַ

.ÁÈה�א� המר�ע �כל לטלטל לאד� ל� וי� ֶָ�ְְְְְִֵֵַַָָָָה�איל
�אר� מטלטל נמצא א��ת, אר�ע על א��ת ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָֹאר�ע
א�ה. חמ�י ��ל�ה א��ת חמ� זה, מר�ע �ל ְֵַָ�ְֵֶַָָָֹ�ְְֲֶַאלכס�נ�
ע ח�ב, הר�י� �ר��ת ה��רק א� ה�עביר אי� דלפיכ�, ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

א�ה חמ�י ��ל�ה א��ת לחמ� ח�� מק����עביר וכל . ְְֲִֵֶַַָָֹ�ְְֵַָָָ
אר�ע 'ה�עביר א� אר�ע', לס�� אר�ע 'מ�ח�ת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָ�אמרנ�
עד א��ת, אר�ע �ל האלכס�� מ�ח�ת ה�א � ח�ב' ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָא��ת

�ט�ר. מ�ה, �ח�ת העביר וא� ְֱִִִֶֶָָס�פ�;

.ËÈמר��ת חפ� הע�קר �יצד? מ��ת. �ל� �א� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא
� הר�י� �ר��ת אחר �מק�� וה�יח� זה, מ�ק�� ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהר�י�
מ�ר זה הרי א��ת, אר�ע עד ה�ק�מ�ת �ני �י� היה ;א� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָ�ָ
א��ת חמ� �ת�� ה� ועדי� א��ת מאר�ע יתר �יניה� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

�ט�ר א�ה, חמ�י א��ת��ל�ה חמ� �יניה� היה ; ְָֹ�ְֵֵֵֵֶַַָָָָָ
העביר �הרי ח�ב, זה הרי � ��וה א�ה חמ�י ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ְָֹ��ל�ה

מר�ע. �ל לאלכס�נ� ח�� ָ�ְְֲֵֶֶַַַהחפ�

יג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

הר�י�‡. �ר��ת ה�עביר א� לר��ת מר��ת ה��ציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאי�
��� מק�� ��י מעל ��עקר עד ח�ב, א��ת לאר�ע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹח��
על וי�יח יתר, א� טפחי� אר�עה על טפחי� אר�עה ��ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

אר�עה על אר�עה �� ��� מק�� .��י ְְֵֵֶַַַַָָָָָ

לפיכ�,·. אר�עה; על �אר�עה ל� ח��בה אד�, �ל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָיד�
�יד וה�יח� ז�, �ר��ת הע�מד אד� מ�ד החפ� עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָא�

ח�ב � �נ�ה �ר��ת הע�מד אחר ע�מדאד� היה א� וכ� . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
ועקר �נ�ה לר��ת יד� �פ�ט א��, ר���ת מ��י ְְְִִֵַַָָָָ�ְְְִֵַַ�אחת
אליו יד� והחזיר ,�� הע�מד אד� מ�ד א� מ��ה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפ�
ע�מד �ה�א �מק�� החפ� ה�יח ��א �י על וא� ח�ב; �ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

�אר� �מ�ח ה�א הרי �יד�, וה�א ה�איל ,��. ְְְֲִֵָ�ֶָָָ

האכל‚. לה�ציא וח�ב לר��ת, מר��ת ויצא א�כל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה
מ�ימה ��ח�ב�� מ�ני ח�ב; � לר��ת מר��ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ��פיו

�]�יו את �דר�[מחשיבה ה�ציא ��א �י על א� מק��, ְִִִֶֶֶַַָֹ
א��,ה��ציאי� ר���ת מ��י �אחת ע�מד �היה מי וכ� . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ֵ

רקק א� מי� �הרי[ירק]וה��י� ח�ב; � �נ�ה �ר��ת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
א�ת� ע��ה �מח�ב�� �נ�ה, �ר��ת וה�יח מר��ת, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעקר

מק�� ��י מעל עקר א�ה�א�� �פי ז�, �ר��ת ע�מד היה . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
�ט�ר � �� וה��י� �נ�ה, .�ר��ת ְְְְִִִִָָָ

לר��ת„. יד� �פ�ט ר���ת, מ��י �אחת ע�מד ְִַָָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
וה�ציא� מי�, מלאה ��ה ��י מעל מי� מ�� ונטל ְְִִֵַָָָ�ְְִִִֵֵַַַַָָָ�נ�ה,

האר� על מ�חי� ה� �א�� ,��� �ה�י� ח�ב; א�� אבל . ִֶַַַָ�ְִֵָ�ֲִִֶַָָָָ
�פ�ט ה�לי, ��י על �פר�ת ה�י�, ��י על צ� �לי ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהיה
נח� לא �הרי �ט�ר; � וה�ציא ה�ר�ת, מ� ולקח ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹיד�
מק�� ��י מעל עקר ��א ונמצא האר�, ��י על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�ר�ת
�ני על צפי� ה�ר�ת הי� א� ל�מר, צרי� ואי� ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָאר�עה.
על צ� �מ� היה א� וכ� �ט�ר. �ה�א � וה�ציא� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�י�,

�ט�ר � וה�ציא� ה�מ�, מ� וקלט ה�י�, .��י ְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

עד‰. ח�ב, לר��ת מר��ת ה��ציא �אי� אמרנ�, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ�בר
עקר ולא ה�יח א� ה�יח, ולא עקר א� אבל וי�יח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹ��עקר

�ט�ר ר���ת,� מ��י �אחת ע�מד �היה מי לפיכ�, . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�
א� מ���; אחד �נטל� �יד�, וחפ� �נ�ה לר��ת יד� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�פ�ט

אליו ידיו והחזיר חפ�, ליד� אחד עצמו]��ת� �[כלפי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ה�יח. וזה עקר, ��ה מ�ני �ט�רי�; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�ניה�

.Âמ�ל�ה למעלה יד� ��היתה אמ�רי�? �ברי� ;��ה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ
זה הרי � לאר� סמ�� �ל�ה �ת�� יד� היתה א� ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל

�אר� �ה�יח וח�ב.�מי , ְְִִִֶֶַַָָָ

.Ê�יד חבר� �פ�ט א��, ר���ת מ��י �אחת ע�מד ֲֵֵַָָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
ז�, �ר��ת הע�מד זה מ�ד חפ� ונטל �נ�ה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמר��ת
זה �יד וה�יח� מאצל�, חפ� �ה�ציא א� אצל�; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַוהכניס�

�ל�� ע�ה לא הע�מד זה � �יד�,הע�מד נת� חבר� �הרי , ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
וה�יח עקר �הרי � ח�ב וחבר� מ�ד�; נטל .א� ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

.Á�חפ חבר� ונת� א��, ר���ת מ��י �אחת ע�מד ְֲֵֵֵֶַָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
ועמד �נ�ה, לר��ת החפ� �א�ת� ויצא ��יו, על א� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ�יד�
�עקירת �עליו, �חפ� ��פ� �עקירת מ�ני ח�ב; � ��ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
�ה�חת החפ�, �א�ת� ועמידת� ר��ת; מא�ת� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפ�

�� �עמד ��רקע ��יד�,החפ� �חפ� יצא א� לפיכ�, . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וה�א ונכנס חזר א�א �נ�ה, �ר��ת עמד ולא ��יו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹא�
� ה��� ��צא עד ,��� ה��� �ל ונכנס יצא אפ�� � ֶַַָָ�ְְְֲִִַַָָָָ�יד�
ה��א�י לת�� עמד ואפ�� ה�יח. ולא �עקר לפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�ט�ר;

לנ�ח ��עמד עד � ה�א �ט�ר עדי� .עליו, ֲֲִֶַַַַָָָָֹ

.Ëל� אפ�� �� ר� � �תפ� על חבילת� �היתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכ�
אבל ;�� ר� ��היה וה�א, ��עמד; עד ח�ב ואינ� ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה���,
לפיכ�, ואס�ר. �מ�יח, �ע�קר זה הרי � מעט מעט הל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָא�
עד �� ר� � �תפ� על וחבילת� ה���, עליו ��ד� ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד �לאחר �� וז�רק� לבית�, .���יע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

.Èא��ת מאר�ע �ח�ת �� והל� הר�י�, מר��ת חפ� ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר
�ל אפ�� � ועמד א��ת מאר�ע �ח�ת והל� וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
לנ�ח; ��עמד אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ר. � ��� ְְֲִִֶֶַַַָָָָ��ַה���
ח�� �כ��עמד �מה��, זה הרי מ�א�, לת�� עמד א� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
א��ת לאר�ע ח�� ��עמד וה�א ח�ב; הא��ת, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלאר�ע
ואינ� �מה��, ה�א עדי� מ�א�, לת�� יעמד א� אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנ�ח,

הא��ת לאר�ע ח�� לנ�ח ��עמד עד .ח�ב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
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ה�ה נ�סהמר�ע היה וא� ל�; מ�דדי� ��� �בא�ה . ְַ�ְְִִֶֶַַַָָָָָָ
אד� �ל �ל �בינ�נית א��ת אר�ע ל� נ�תני� .�אבריו, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה��לה רבינו]�מ�י ���רה[ממשה ��אמר ��ה אמר�, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
�ח�יו" אי� אבל"�ב� זה; למר�ע ח�� יטלטל ��א � ְְְְְִִֵֶַַָֹ�ֲֶָָ

ורגליו ידיו ���פ�ט האד� אר� �מ�ת �ה�א זה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�ְִ�מר�ע
לטלטל ל� י� �לבד �� �. ְְְִֵֵַַ

.ÊËאר�ע לת�� זה �ל א��ת אר�ע מקצת �ני�, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהי�
��א �בלבד �אמצע, וא�כלי� מביאי� � זה �ל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹא��ת
�ל�ה, הי� וא� חבר�; �ל לת�� ��� מ��� זה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹי�ציא

�ינתי� מבלע האמותוהאמצעי ח' בי� ה� אמותיו ד' �] ְְִֶָָ�ְְִֵַָ
מ�רשלה�] ה�א ��ני�[לאכול]� ע��, מ�רי� וה� ע�ה� �ְִֵֶָָ�ְִִִַָ

זה ע� זה אס�רי� .החיצ�ני� ֲִִִִֶֶַ

.ÊÈ�ול�נ הר�י�, מר��ת חפ� לעקר לאד� מ�ר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ�ְִָלפיכ�,
האחר לחבר� חבר� וכ� א��ת; אר�ע �ת�� �ע�� ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחבר�
��ה ה�ל� �החפ� �י על וא� מאה; ה� אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��צ��,

מ�ר, � ���ת א�אמילי� טלטל לא מה� אחד ��ל מ�ני ְִִַָ�ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
��� א��ת אר�ע .�ת�� ְְֶַַַ

.ÁÈה�א� המר�ע �כל לטלטל לאד� ל� וי� ֶָ�ְְְְְִֵֵַַָָָָה�איל
�אר� מטלטל נמצא א��ת, אר�ע על א��ת ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָֹאר�ע
א�ה. חמ�י ��ל�ה א��ת חמ� זה, מר�ע �ל ְֵַָ�ְֵֶַָָָֹ�ְְֲֶַאלכס�נ�
ע ח�ב, הר�י� �ר��ת ה��רק א� ה�עביר אי� דלפיכ�, ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

א�ה חמ�י ��ל�ה א��ת לחמ� ח�� מק����עביר וכל . ְְֲִֵֶַַָָֹ�ְְֵַָָָ
אר�ע 'ה�עביר א� אר�ע', לס�� אר�ע 'מ�ח�ת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָ�אמרנ�
עד א��ת, אר�ע �ל האלכס�� מ�ח�ת ה�א � ח�ב' ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָא��ת

�ט�ר. מ�ה, �ח�ת העביר וא� ְֱִִִֶֶָָס�פ�;

.ËÈמר��ת חפ� הע�קר �יצד? מ��ת. �ל� �א� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא
� הר�י� �ר��ת אחר �מק�� וה�יח� זה, מ�ק�� ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהר�י�
מ�ר זה הרי א��ת, אר�ע עד ה�ק�מ�ת �ני �י� היה ;א� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָ�ָ
א��ת חמ� �ת�� ה� ועדי� א��ת מאר�ע יתר �יניה� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

�ט�ר א�ה, חמ�י א��ת��ל�ה חמ� �יניה� היה ; ְָֹ�ְֵֵֵֵֶַַָָָָָ
העביר �הרי ח�ב, זה הרי � ��וה א�ה חמ�י ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ְָֹ��ל�ה

מר�ע. �ל לאלכס�נ� ח�� ָ�ְְֲֵֶֶַַַהחפ�

יג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

הר�י�‡. �ר��ת ה�עביר א� לר��ת מר��ת ה��ציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאי�
��� מק�� ��י מעל ��עקר עד ח�ב, א��ת לאר�ע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹח��
על וי�יח יתר, א� טפחי� אר�עה על טפחי� אר�עה ��ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

אר�עה על אר�עה �� ��� מק�� .��י ְְֵֵֶַַַַָָָָָ

לפיכ�,·. אר�עה; על �אר�עה ל� ח��בה אד�, �ל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָיד�
�יד וה�יח� ז�, �ר��ת הע�מד אד� מ�ד החפ� עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָא�

ח�ב � �נ�ה �ר��ת הע�מד אחר ע�מדאד� היה א� וכ� . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
ועקר �נ�ה לר��ת יד� �פ�ט א��, ר���ת מ��י ְְְִִֵַַָָָָ�ְְְִֵַַ�אחת
אליו יד� והחזיר ,�� הע�מד אד� מ�ד א� מ��ה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפ�
ע�מד �ה�א �מק�� החפ� ה�יח ��א �י על וא� ח�ב; �ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

�אר� �מ�ח ה�א הרי �יד�, וה�א ה�איל ,��. ְְְֲִֵָ�ֶָָָ

האכל‚. לה�ציא וח�ב לר��ת, מר��ת ויצא א�כל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה
מ�ימה ��ח�ב�� מ�ני ח�ב; � לר��ת מר��ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ��פיו

�]�יו את �דר�[מחשיבה ה�ציא ��א �י על א� מק��, ְִִִֶֶֶַַָֹ
א��,ה��ציאי� ר���ת מ��י �אחת ע�מד �היה מי וכ� . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ֵ

רקק א� מי� �הרי[ירק]וה��י� ח�ב; � �נ�ה �ר��ת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
א�ת� ע��ה �מח�ב�� �נ�ה, �ר��ת וה�יח מר��ת, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעקר

מק�� ��י מעל עקר א�ה�א�� �פי ז�, �ר��ת ע�מד היה . ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
�ט�ר � �� וה��י� �נ�ה, .�ר��ת ְְְְִִִִָָָ

לר��ת„. יד� �פ�ט ר���ת, מ��י �אחת ע�מד ְִַָָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
וה�ציא� מי�, מלאה ��ה ��י מעל מי� מ�� ונטל ְְִִֵַָָָ�ְְִִִֵֵַַַַָָָ�נ�ה,

האר� על מ�חי� ה� �א�� ,��� �ה�י� ח�ב; א�� אבל . ִֶַַַָ�ְִֵָ�ֲִִֶַָָָָ
�פ�ט ה�לי, ��י על �פר�ת ה�י�, ��י על צ� �לי ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהיה
נח� לא �הרי �ט�ר; � וה�ציא ה�ר�ת, מ� ולקח ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹיד�
מק�� ��י מעל עקר ��א ונמצא האר�, ��י על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�ר�ת
�ני על צפי� ה�ר�ת הי� א� ל�מר, צרי� ואי� ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָאר�עה.
על צ� �מ� היה א� וכ� �ט�ר. �ה�א � וה�ציא� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�י�,

�ט�ר � וה�ציא� ה�מ�, מ� וקלט ה�י�, .��י ְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

עד‰. ח�ב, לר��ת מר��ת ה��ציא �אי� אמרנ�, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ�בר
עקר ולא ה�יח א� ה�יח, ולא עקר א� אבל וי�יח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹ��עקר

�ט�ר ר���ת,� מ��י �אחת ע�מד �היה מי לפיכ�, . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�
א� מ���; אחד �נטל� �יד�, וחפ� �נ�ה לר��ת יד� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�פ�ט

אליו ידיו והחזיר חפ�, ליד� אחד עצמו]��ת� �[כלפי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ה�יח. וזה עקר, ��ה מ�ני �ט�רי�; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�ניה�

.Âמ�ל�ה למעלה יד� ��היתה אמ�רי�? �ברי� ;��ה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ
זה הרי � לאר� סמ�� �ל�ה �ת�� יד� היתה א� ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל

�אר� �ה�יח וח�ב.�מי , ְְִִִֶֶַַָָָ

.Ê�יד חבר� �פ�ט א��, ר���ת מ��י �אחת ע�מד ֲֵֵַָָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
ז�, �ר��ת הע�מד זה מ�ד חפ� ונטל �נ�ה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמר��ת
זה �יד וה�יח� מאצל�, חפ� �ה�ציא א� אצל�; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַוהכניס�

�ל�� ע�ה לא הע�מד זה � �יד�,הע�מד נת� חבר� �הרי , ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
וה�יח עקר �הרי � ח�ב וחבר� מ�ד�; נטל .א� ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

.Á�חפ חבר� ונת� א��, ר���ת מ��י �אחת ע�מד ְֲֵֵֵֶַָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
ועמד �נ�ה, לר��ת החפ� �א�ת� ויצא ��יו, על א� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ�יד�
�עקירת �עליו, �חפ� ��פ� �עקירת מ�ני ח�ב; � ��ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
�ה�חת החפ�, �א�ת� ועמידת� ר��ת; מא�ת� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפ�

�� �עמד ��רקע ��יד�,החפ� �חפ� יצא א� לפיכ�, . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וה�א ונכנס חזר א�א �נ�ה, �ר��ת עמד ולא ��יו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹא�
� ה��� ��צא עד ,��� ה��� �ל ונכנס יצא אפ�� � ֶַַָָ�ְְְֲִִַַָָָָ�יד�
ה��א�י לת�� עמד ואפ�� ה�יח. ולא �עקר לפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�ט�ר;

לנ�ח ��עמד עד � ה�א �ט�ר עדי� .עליו, ֲֲִֶַַַַָָָָֹ

.Ëל� אפ�� �� ר� � �תפ� על חבילת� �היתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכ�
אבל ;�� ר� ��היה וה�א, ��עמד; עד ח�ב ואינ� ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה���,
לפיכ�, ואס�ר. �מ�יח, �ע�קר זה הרי � מעט מעט הל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָא�
עד �� ר� � �תפ� על וחבילת� ה���, עליו ��ד� ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד �לאחר �� וז�רק� לבית�, .���יע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

.Èא��ת מאר�ע �ח�ת �� והל� הר�י�, מר��ת חפ� ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר
�ל אפ�� � ועמד א��ת מאר�ע �ח�ת והל� וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
לנ�ח; ��עמד אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ר. � ��� ְְֲִִֶֶַַַָָָָ��ַה���
ח�� �כ��עמד �מה��, זה הרי מ�א�, לת�� עמד א� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
א��ת לאר�ע ח�� ��עמד וה�א ח�ב; הא��ת, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלאר�ע
ואינ� �מה��, ה�א עדי� מ�א�, לת�� יעמד א� אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנ�ח,

הא��ת לאר�ע ח�� לנ�ח ��עמד עד .ח�ב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
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.‡È�והג�י האר�, על מ�ח �� וכ��צא רמח א� קנה ְְִִֶַַָָָ�ְֵֶַַָָָֹהיה
וה�ליכ� �אר�, מ�ח ה�ני ה�צה והיה האחד, ְְִִֶָָָ�ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָה�צה
על לפניו וה�ליכ� מ�ח �היה ה�צה והג�י� וחזר ְְְִִַָָָ�ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָלפניו,
��א לפי �ט�ר; � מילי� ��ה החפ� �העביר עד ז�, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�

האר� ��י מעל ��� החפ� החעקר מ�� וא� �גרר�. פ� ֵֶַַָ�ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ח�ב � אר�ע לס�� אר�ע מ�ח�ת האר� �המגל�ל,על ; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

ה�א .ע�קר ֵ

.·Èאחרת �זוית לה�יח� ז� מ�וית חפ� בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
��ר�, ונמל� ה��רת, עקירה העקירה ז� ְְִֶֶֶֶַַ�ְֲֲִִִֵֶַָָָ��מצאת
עקירה היתה ��א מ�ני �ט�ר; � �נ�ה לר��ת ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוה�ציא�

עקירה �לא ה�חה �א� ונמצאת לכ�, הע�קררא��נה וכ� . ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹ
חבר� ��רצה �בעת מה��, ��ה�א חבר� על וה�יח� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַחפ�
י� �הרי �ט�ר; זה הרי � חבר� ��י מעל נ�טל� ְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹלעמד,

ה�חה �לא עקירה .�א� ְֲִַָָָָֹ

.‚È��לס אר�ע מ�ח�ת א� לר��ת, מר��ת חפ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַה��רק
קלט� ��נ�ח וקד� הר�י�, �ר��ת אחר[תפשו]אר�ע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ה�חה ז� �אי� מ�ני �ט�ר; � נ�ר� א� �לב, קלט� א� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�יד�,
ח�ב � לכ� זריקה ��עת נת��� א� לפיכ�, ל�. .��ת��� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

.„È�ואגד �חבל ק��ר והיה לר��ת, מר��ת חפ� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה��רק
אותו] תופס �ט�ר;[� אצל�, החפ� למ�� יכ�ל א� � ְְְִִֵֶֶַָָָֹ�יד�

ה�יח ולא �עקר �מי ונמצא �מ�רה, ה�חה �א� אי� .�הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

.ÂË�חבר עמד א� � חבר� �ל יד� �ת�� ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָה��רק,
נעקר וא� וה�יח; עקר �הרי ח�ב, ה��רק � וק�ל� ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�מק�מ�

�ט�ר � וק�ל� מ�ק�מ� אחרחבר� עצמ� ה��רק ור� זרק, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
א��ת לאר�ע ח�� א� אחרת, �ר��ת �יד� וק�ל� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהחפ�,
ה�מ�רה, הה�חה �אי� וק�ל�; אחר נעקר �א�� �ט�ר, �ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
עקירה ��עת לנ�ח ל� �היה ��ק�� החפ� ��נ�ח .א�א ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

.ÊË�הר�י �ר��ת ה�חיד, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִֵֵַַַַָָָה��רק
הר�י�, ר��ת �אויר החפ� �עבר �י על א� � ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�אמצע

טפחי� מ�ל�ה למעלה ��עבר וה�א, א��ט�ר; אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
� מ�ה� ��י על ונח לאר�, סמ�� מ�ל�ה �פח�ת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעבר
ה�חיד לר��ת החפ� ויצא נת�ל�ל, א� ��עקר �י על ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָא�
הר�י�, �ר��ת ע�מד ���אר �מי ה�א הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת

ח�ב הר�י�,�לפיכ� לר��ת הר�י� מר��ת ה��רק וכ� . ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
�פח�ת החפ� עבר וא� �ט�ר; � �אמצע ה�חיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ר��ת
�י על א� � מ�ה� ��י על ונח לאר�, סמ�� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�ל�ה
ה�א הרי � ה�נ�ה הר�י� לר��ת ויצא ונת�ל�ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�חזר

ח�ב �לפיכ� ה�חיד, �ר��ת ע�מד ���אר .�מי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

.ÊÈר��ת ע� ז� הר�י� �ר��ת א��ת אר�ע ְְְֲִִִִַַַַַַָה�עביר
ר���ת ���י א��ת �אר�ע מ�ני ח�ב; � ה�נ�ה �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהר�י�
��יניה� �ר��ת החפ� נח ��א מ�ני מצטרפי�, .הר�י� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÁÈה לר��ת ה�חיד מר��ת הר�י�ה���יט �ר��ת �חיד, ְְְִִִִִֵַַַַָָָ
ח�ב � הר�י��אמצע ר��ת מאויר למעלה ה��יט ואפ�� , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

טפחי�] י' �[למעלה ����� ה�ו�י� עב�דת היתה ��� ;ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
�י� הר�י� �ר��ת לעגלה, מעגלה ה�ר�י� את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ��יטי�

היא ה�חיד ר��ת ועגלה עגלה וכל העגל�ת, .��י ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָ

.ËÈה�חיד ר���ת ��י ��הי� אמ�רי�? �ברי� ִַָ�ְְְְֲִִֵֶֶַָָ��ה
�ר��ת מה�כ�ת �העגל�ת �מ� הר�י�, ר��ת ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹ�אר�

צ�י ��ני הר���ת ��י הי� א� אבל ז�; אחר ז� ְִִֵֵ�ְְֲִִֵַַַָָָָהר�י�,
לר��ת ז� ה�חיד מר��ת ה���יט א� � הר�י� ְְְִִִִֵַַַַָָר��ת

�ט�ר ��נגד�, .ה�חיד ְְִֶֶַָָָ

.Î�ז מחצר וה�ציא� �ר�ת, מלאה והיא יד� �פ�ט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ�כח
��צ�� לחצר יד�להכניס� והרי ��כניס, קד� ונז�ר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

לחצר�; אליו להחזיר� מ�ר � הר�י� ר��ת �אויר ְְֲִֵֵַַָָָ�ְְֲִִַַָָ�ל�יה
יע�ה ��א �די אס�ר, �נ�ה, חצר לא�ת� להכניס� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי �מזיד, יד� ה�ציא וא� �גגה. ��עת �ח�ב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמח�ב��
יד� ��הא א�ת�, קנס� א�א אצל�; להחזיר� אס�ר ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

��ח�� עד .�ל�יה ְְֶֶַַָ

.‡Îונח הר�י�, �ר��ת א��ת �מ�נה לזרק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹה�ת���
� נע�ה �הרי ח�ב; � אר�ע �ס�� ה�לאכה,החפ� ע�ר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

מ�יע החפ� זה �אי� יד�ע, �ה�בר � מח�ב�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונע�ת
מ�ל �מק�� מק�� �ל על ��עבר עד �מ�נה, ְְֲִֶֶַַַָָָָֹלס��

�ס��ה�מ�נה החפ� ונח אר�ע, לזרק נת��� א� אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
,�� ��עבר ח�ב ��א �מק�� ��ח לפי �ט�ר; � ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�מ�נה
��נ�ח זריקה, �עת ח�ב א� לפיכ�, ��נ�ח; ��� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל

ח�ב � ��רצה מק�� �כל .החפ� ְְִֵֶֶֶַַָָָ

.·Îא��ת לאר�ע ח�� ונת�ל�ל א��ת, אר�ע לת�� ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק
אר�ע לת�� ונת�ל�ל א��ת, לאר�ע ח�� זרק �ט�ר. �ְְְְְְְִֵַַַַַַַָָ
�� ואחר א��ת לאר�ע ח�� מ�ה� ��י על נח א� � ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָא��ת
�ט�ר זה הרי �לל, נח לא וא� ח�ב; ונכנס, .נת�ל�ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

יד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ו�ד�ת,‡. ויערי� מד�ר�ת הר�י�? ר��ת היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיז�
לה� המפ��י� עבריה�]�דרכי� משני לרה"ר ;[פתוחי� ְְִַָ�ִֶָָ

א�ה ע�רה �� ה�ר� רחב ��היה תהיה�בלבד ולא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
�קרה ע�רהעליו ��ב�� �ל ה�חיד? ר��ת היא ז� ואי . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

יתר א� טפחי� אר�עה על טפחי� אר�עה ורחב ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָטפחי�,
�� עלעל אר�עה ורחב ע�רה, עמק �ה�א חרי� וכ� ; ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

אר�ע מ�� �ה�א מק�� וכ� .�� על יתר א� ְַַָ�ְְֵֵֵֶַַָָָָאר�עה
יתר א� אר�עה על אר�עה �ביניה� ע�רה, �בה� ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמחיצ�ת,

לדירה ה�� א� מילי�, ��ה �� י� אפ�� ,�� �ג��על , ֲִִִִֵֵַַָָ�ְְִַָ
ננעל� ��לת�תיה ח�מה ה��פת ��ילהמדינה �מב�א�תת ; ְִַָ�ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

�לחי �תלי� �ל�ה לה� רביעית[קרש]��� וכ��ר�ח ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ודיר לצא�]חצר מגודר מגודר]וסהר[מקו� �ה�פ�[שטח ְְִֵֶַַָ�ְ

ה� �מ�רה ה�חיד ר��ת ��� � .לדירה ְִָ�ְְִֵַָָָ

ספינה·. �ג�� �לי�, מג�לאפ�� וכ�רת[ארו�]א� ע� �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
�גב� אר�עה על אר�עה �ה� י� א� � �ה� ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוכ��צא
�מ�רה ה�חיד ר��ת ה� הרי � זה על יתר א� .ע�רה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

ה�חיד‚. �ר��ת ה�חיד, ר��ת �ל ה�תלי� ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ
ממנו]לאחרי� המוקפי� �ל[� לא לעצמ� מחיצה, ע��ה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ
ה�חיד,���?! �ר��ת ה�חיד; �ר��ת ה�חיד, ר��ת אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ

לרקיע עד ה�חיד �ר��ת הר�י�אויר� ר��ת אויר אבל . ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָ
�למעלה טפחי�; ע�רה עד א�א הר�י�, �ר��ת אינ� �ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ה�א �ט�ר מק�� הר�י�, ר��ת �אויר .מע�רה ְְְֲֲִִֵַַָָָ

.„, הר�י� �ר��ת ה�חיד, ר��ת ל��ת: ר���ת ְְְִִַַַָָָ�ְְַַאר�ע
מקו�וכרמלית רה"ר][� ואינו רה"י �ט�רשאינו �מק�� ,. ְְְְְִַ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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א� אר�עה על אר�עה �� ��� �ל �רמלית? היא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיז�
ע�רה ועד מ�ל�ה וגבה� ,�� על אינ�יתר �ה�רמלית ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

על מאר�עה �ח�ת רח�� ואי� ע�רה, עד א�א ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ��פ�ת
חרי�אר�עה וכ� על; יתר א� אר�עה על אר�עה �� ��� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

�אר�ע�� �ה�� מק�� וכ� ע�רה; עד מ�ל�ה ועמק , ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹ�ְְַַַ
על אר�עה �ביניה� ע�רה, ועד מ�ל�ה �בה� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמחיצ�ת,

זוית קר� וכ� ;�� על יתר א� ה�מ�כה[פינה]אר�עה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
והר�ח מחיצ�ת, �ל� ���� ה�ק�� וה�א הר�י�, ְְִַָָָֹ�ְְִִֶַַָָלר��ת

לחי ל� �אי� מב�י �ג�� הר�י�, ר��ת בצדהרביעית [קרש ְְְְִִִִֵֶַָָָ
ק�רההפתח] לקצה]א� מקצה רביעית[למעלה וכ��ר�ח ; ְְְִִֵַָ
וה�קעהה��י� ,� ה��מי� �ימ�ת �י� הח�ה �ימ�ת �י� , ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ה�. �רמלית א�� ְְִֵֵַָ�ל

טפחי�;‰. ע�רה עד �כרמלית היא הרי ה�רמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
�ט�ר מק�� ה�א הרי ה�רמלית, �אויר מע�רה .�למעלה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָ
ע�רה עד � ו���הר�ת ����י� ה�י� �ני מעל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ�,
מק�� מע�רה, �למעלה �רמלית; ה� �אויר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחי�

מי�, ה�לא העמק �ל אבל עבה�ט�ר. �קרקע ה�א .הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

.Âמאה עמק אפ�� �כרמלית, ה�א הרי � ��כרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ��ר
א�ה מאה ורחב �קרה,.א�ה עליה �היתה הר�י� ר��ת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

�כרמלית היא הרי � א�ה ע�רה �� �רח�� �אי� .א� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
היא[ספסל]אצט�ה הרי הר�י�, �ר��ת הע��די� ��י� ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

�כרמלית�כרמלית הר�י�, ר��ת וצ�י הע��די�; �י� אבל . ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ
הר�י� ר��ת ה� הרי �יניה�, ��רסי� ור�י� ה�איל �. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

.Êמאר�עה �ח�ת �� ��� מק�� �ט�ר? מק�� ה�א ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה
�ח�ת ��ל לרקיע; עד �ל�ה וגבה� אר�עה, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹעל

�אר� ה�א הרי �ברק�ני�מ�ל�ה, ק�צי� אפ�� א�. , ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ
על אר�עה �ה� ואי� �ל�ה, �בה� הר�י�, �ר��ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ�ללי�
אר�עה �� �אי� חרי� וכ� �ט�ר. מק�� ה� הרי � ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָאר�עה

ה�ה�� עד מ�ל�ה ועמק� אר�עה, ה���על מק�� וכ� , ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹ�ָ
מיל אל� אר�� היה אפ�� אר�עה, על אר�עה �� ,�אי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

� ומעלה מ�ל�ה וגבה� �ע�רה, �ח�ת אר�עה הריורח�� ְְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָֹ
�ט�ר מק�� �רמלית,זה אויר א� הר�י� ר��ת אויר וכ� . ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָ

�ט�ר מק�� ה�א הרי � מע�רה .למעלה ְְְְֲֲֵֵַָָָ

.Áמצמצמ�ת טפחי� ��עה �גבה� ��� [�מק�� ְְְְְִִֵֶָָָָ�ְָ
ה�אבמדויק] הרי � הר�י� �ר��ת יתר, ולא �ח�ת לא ,ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ

הר�י� רח��,�ר��ת �מ�ת אר�� מ�ת על מ��יחי� ואי� ; ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
קצר �י� רחב מכ�פי��י� �ר�י� מ�ני עליו.[נשעני�]; ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

�� היה א� � �ח�ת א� ��עה על יתר היה א� ְֲִִִֵַָָָָָָָָאבל
אי� וא� �רמלית; ה�א הרי יתר, א� אר�עה על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאר�עה

�ט�ר. מק�� ה�א הרי אר�עה, על אר�עה ��ְְְְֲֵַַַָָָָ

.Ë� טפחי� ע�רה �ת�� הר�י�, לר��ת ה�מ�� ְְְֲִִִַַַָָָָָ�ג
��ע�ה עד ��ג, לטלטל אס�ר עליו, מכ�פי� ור�י� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָה�איל

לה�יר� קב�ע ס�� ע�רהל� �ב�� הר�י�, �ר��ת ע��ד . �ְְֲִִִַַַַַָָָָָָ
ה�חיד ר��ת זה הרי � אר�עה �ל.ורחב יתד �גבה� נע� ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

לתל�ת ורא�י ה�איל � �ל�ה �ב�הה אינ� אפ�� ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹ�ה�א,
�רמלית ונע�ה ממעט� זה הרי ,�� �לה���� ואי���תד , ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

��� מ�אה� ואפ�� �למעלה. ה�תד מ� א�א ל� �ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמ�דדי�

ה�תד�ת �א�ת� ��לי� �הרי �בה�, נתמעט זה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיתד�ת,
�ה�. ְְִִֶַָ�מ����י�

.Èה�חיד ר��ת ה�חיד;[שבכותל]חרי �ר��ת ה� הרי , ְְֲִִִֵֵֵַַָָֹ
� הר�י� ר��ת חרי הריאבל א�א הר�י�, �ר��ת אינ� ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

מ�ת� �פי ��ה� י� א� � הר�י� ר��ת �צד חר �יצד? . ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ה�חיד; ר��ת זה הרי ע�רה, וגב�� אר�עה על ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָאר�עה
אר�עה �� אי� וא� �רמלית. זה הרי ע�רה, �ב�� אי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוא�
� �ל�ה ��ב�� וה�א, �ט�ר; מק�� זה הרי אר�עה, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹעל

�אר� ה�א הרי מ�ל�ה, �ח�ת .��ל ְֲִֵֶֶָָָָָֹ

.‡È��אפ �כ��; לטלטל מ�ר �ט�ר, �מק�� ה�חיד ֲִָ�ְְְֵַָ�ְְְִַָר��ת
�כ�� מטלטל מילי�, ��ה מ��יה� אחת �ל אר� .היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�ָ
א�א �ה� מטלטלי� אי� � וה�רמלית הר�י� ר��ת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
ח�� זרק א� ה��יט, א� העביר, וא� א��ת; ְְְֱִִִֶַַַַָ�אר�ע

ח�ב הר�י�, �ר��ת � א��ת �ט�ר;לאר�ע � �בכרמלית . ְְְְְְִִִַַַַַַָָָ
מ�בריה� ה�רמלית ��מה[מדרבנ�]�א��ר �היא מ�ני , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ

א� לפיכ�, הר�י�. �ר��ת �תח�� ��א הר�י�, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלר��ת
�כרמלית ק�� �העביר �ג�� הה�צאה, לג�� צרי� היה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלא
העביר� ואפ�� מ�ר, זה הרי � ר�י� �� י�ק� ��א ֱֲִִֶַָ�ְֲִֵֶַ�ְֵֶֹ�די

א��ת �זה.��ה ���צא �ל וכ� ; ְֵֵֶַַַָָֹ

.·Èמ�ר �� � �ט�ר מק�� �כל לטלטל ���ר ���ְֵֶ�ְְְְְֵַָָָ�ָ
צרי� ואי� הר�י�, לר��ת א� ה�חיד לר��ת מ��� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
�מר��ת ה�חיד מר��ת ל� �מ�ציאי� לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָל�מר

ה�רמלית מ� ל�מר צרי� ואי� .הר�י�, ְְְִִִִֵַַַַָָ

.‚È�� � ה�רמלית �כל לטלטל �אס�ר אס�ר��� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
א� הר�י�, לר��ת א� ה�חיד לר��ת מ��ה ְְְִִִִִִֶַַָָָלה�ציא
וא� הר�י�; מר��ת א� ה�חיד מר��ת לכרמלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהכניס

�ט�ר הכניס, א� .ה�ציא ְִִִָ

.„Èמר��ת א� ה�חיד, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִֵֵַַַָָה��ציא
וכ� �ט�ר; � �אמצע וכרמלית הר�י�, לר��ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהר�י�
�ט�ר � �אמצע וכרמלית לז�, מ�� ה��רק א� .ה���יט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
וחזר ,�� וה�יח� לכרמלית הר�י� מר��ת חפ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָה��ציא
�ה�ציא� א� ה�חיד, לר��ת והכניס� מ�רמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקר�
ועקר� וחזר ,�� וה�יח� לכרמלית ה�חיד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמר��ת

�ט�ר זה הרי � הר�י� לר��ת וה�ציא� .מ�רמלית ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

.ÂË��מק על ועבר הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְְִִִִֵַַַַַָָָה��ציא
ואי� �ע�מד; אינ� �המה�� ח�ב, � �הליכת� �יניה� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�ט�ר
�אינ� � �ט�ר �מק�� החפ� �עבר �ז�רק ל�מר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי�

�� ��ח �מי חפ�ח��ב ונטל �ט�ר, �מק�� ע�מד היה . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
�ר��ת וה�יח� ,�� הע�מד מאד� א� ה�חיד, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָמר��ת
הכניס א� וכ� �ט�ר; � �� הע�מד אד� �יד א� ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהר�י�,
�ט�ר � �ט�ר �מק�� ועמד ה�חיד, לר��ת הר�י� .מר��ת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

.ÊË�ואי אר�עה, ורחב ע�רה �ב�� הר�י� �ר��ת ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָע��ד
ה�א הרי � �ל�ה ��� ה�צר ��ב� ואי� אר�עה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ�ע�ר�
ח�ב � ��� על ונח הר�י�, מר��ת זרק וא� ה�חיד; .ר��ת ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

ה�תל�ט ל�]�ל מיתמר מ���[� טפחי� ע�רה �ב� ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב�] וא�[שבסיסו ה�חיד; ר��ת ה�א הרי א��ת, אר�ע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר�

ח�ב � ��� על ונח הר�י�, מר��ת .זרק ְְִֵַַַַַָָָָ
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א� אר�עה על אר�עה �� ��� �ל �רמלית? היא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיז�
ע�רה ועד מ�ל�ה וגבה� ,�� על אינ�יתר �ה�רמלית ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

על מאר�עה �ח�ת רח�� ואי� ע�רה, עד א�א ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ��פ�ת
חרי�אר�עה וכ� על; יתר א� אר�עה על אר�עה �� ��� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

�אר�ע�� �ה�� מק�� וכ� ע�רה; עד מ�ל�ה ועמק , ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹ�ְְַַַ
על אר�עה �ביניה� ע�רה, ועד מ�ל�ה �בה� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמחיצ�ת,

זוית קר� וכ� ;�� על יתר א� ה�מ�כה[פינה]אר�עה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
והר�ח מחיצ�ת, �ל� ���� ה�ק�� וה�א הר�י�, ְְִַָָָֹ�ְְִִֶַַָָלר��ת

לחי ל� �אי� מב�י �ג�� הר�י�, ר��ת בצדהרביעית [קרש ְְְְִִִִֵֶַָָָ
ק�רההפתח] לקצה]א� מקצה רביעית[למעלה וכ��ר�ח ; ְְְִִֵַָ
וה�קעהה��י� ,� ה��מי� �ימ�ת �י� הח�ה �ימ�ת �י� , ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ה�. �רמלית א�� ְְִֵֵַָ�ל

טפחי�;‰. ע�רה עד �כרמלית היא הרי ה�רמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
�ט�ר מק�� ה�א הרי ה�רמלית, �אויר מע�רה .�למעלה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָ
ע�רה עד � ו���הר�ת ����י� ה�י� �ני מעל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ�,
מק�� מע�רה, �למעלה �רמלית; ה� �אויר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחי�

מי�, ה�לא העמק �ל אבל עבה�ט�ר. �קרקע ה�א .הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

.Âמאה עמק אפ�� �כרמלית, ה�א הרי � ��כרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ��ר
א�ה מאה ורחב �קרה,.א�ה עליה �היתה הר�י� ר��ת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

�כרמלית היא הרי � א�ה ע�רה �� �רח�� �אי� .א� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
היא[ספסל]אצט�ה הרי הר�י�, �ר��ת הע��די� ��י� ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

�כרמלית�כרמלית הר�י�, ר��ת וצ�י הע��די�; �י� אבל . ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ
הר�י� ר��ת ה� הרי �יניה�, ��רסי� ור�י� ה�איל �. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

.Êמאר�עה �ח�ת �� ��� מק�� �ט�ר? מק�� ה�א ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה
�ח�ת ��ל לרקיע; עד �ל�ה וגבה� אר�עה, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹעל

�אר� ה�א הרי �ברק�ני�מ�ל�ה, ק�צי� אפ�� א�. , ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ
על אר�עה �ה� ואי� �ל�ה, �בה� הר�י�, �ר��ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ�ללי�
אר�עה �� �אי� חרי� וכ� �ט�ר. מק�� ה� הרי � ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָאר�עה

ה�ה�� עד מ�ל�ה ועמק� אר�עה, ה���על מק�� וכ� , ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹ�ָ
מיל אל� אר�� היה אפ�� אר�עה, על אר�עה �� ,�אי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

� ומעלה מ�ל�ה וגבה� �ע�רה, �ח�ת אר�עה הריורח�� ְְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָֹ
�ט�ר מק�� �רמלית,זה אויר א� הר�י� ר��ת אויר וכ� . ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָ

�ט�ר מק�� ה�א הרי � מע�רה .למעלה ְְְְֲֲֵֵַָָָ

.Áמצמצמ�ת טפחי� ��עה �גבה� ��� [�מק�� ְְְְְִִֵֶָָָָ�ְָ
ה�אבמדויק] הרי � הר�י� �ר��ת יתר, ולא �ח�ת לא ,ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ

הר�י� רח��,�ר��ת �מ�ת אר�� מ�ת על מ��יחי� ואי� ; ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
קצר �י� רחב מכ�פי��י� �ר�י� מ�ני עליו.[נשעני�]; ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

�� היה א� � �ח�ת א� ��עה על יתר היה א� ְֲִִִֵַָָָָָָָָאבל
אי� וא� �רמלית; ה�א הרי יתר, א� אר�עה על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאר�עה

�ט�ר. מק�� ה�א הרי אר�עה, על אר�עה ��ְְְְֲֵַַַָָָָ

.Ë� טפחי� ע�רה �ת�� הר�י�, לר��ת ה�מ�� ְְְֲִִִַַַָָָָָ�ג
��ע�ה עד ��ג, לטלטל אס�ר עליו, מכ�פי� ור�י� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָה�איל

לה�יר� קב�ע ס�� ע�רהל� �ב�� הר�י�, �ר��ת ע��ד . �ְְֲִִִַַַַַָָָָָָ
ה�חיד ר��ת זה הרי � אר�עה �ל.ורחב יתד �גבה� נע� ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

לתל�ת ורא�י ה�איל � �ל�ה �ב�הה אינ� אפ�� ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹ�ה�א,
�רמלית ונע�ה ממעט� זה הרי ,�� �לה���� ואי���תד , ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

��� מ�אה� ואפ�� �למעלה. ה�תד מ� א�א ל� �ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמ�דדי�

ה�תד�ת �א�ת� ��לי� �הרי �בה�, נתמעט זה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיתד�ת,
�ה�. ְְִִֶַָ�מ����י�

.Èה�חיד ר��ת ה�חיד;[שבכותל]חרי �ר��ת ה� הרי , ְְֲִִִֵֵֵַַָָֹ
� הר�י� ר��ת חרי הריאבל א�א הר�י�, �ר��ת אינ� ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

מ�ת� �פי ��ה� י� א� � הר�י� ר��ת �צד חר �יצד? . ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ה�חיד; ר��ת זה הרי ע�רה, וגב�� אר�עה על ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָאר�עה
אר�עה �� אי� וא� �רמלית. זה הרי ע�רה, �ב�� אי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוא�
� �ל�ה ��ב�� וה�א, �ט�ר; מק�� זה הרי אר�עה, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹעל

�אר� ה�א הרי מ�ל�ה, �ח�ת .��ל ְֲִֵֶֶָָָָָֹ

.‡È��אפ �כ��; לטלטל מ�ר �ט�ר, �מק�� ה�חיד ֲִָ�ְְְֵַָ�ְְְִַָר��ת
�כ�� מטלטל מילי�, ��ה מ��יה� אחת �ל אר� .היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�ָ
א�א �ה� מטלטלי� אי� � וה�רמלית הר�י� ר��ת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
ח�� זרק א� ה��יט, א� העביר, וא� א��ת; ְְְֱִִִֶַַַַָ�אר�ע

ח�ב הר�י�, �ר��ת � א��ת �ט�ר;לאר�ע � �בכרמלית . ְְְְְְִִִַַַַַַָָָ
מ�בריה� ה�רמלית ��מה[מדרבנ�]�א��ר �היא מ�ני , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ

א� לפיכ�, הר�י�. �ר��ת �תח�� ��א הר�י�, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלר��ת
�כרמלית ק�� �העביר �ג�� הה�צאה, לג�� צרי� היה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלא
העביר� ואפ�� מ�ר, זה הרי � ר�י� �� י�ק� ��א ֱֲִִֶַָ�ְֲִֵֶַ�ְֵֶֹ�די

א��ת �זה.��ה ���צא �ל וכ� ; ְֵֵֶַַַָָֹ

.·Èמ�ר �� � �ט�ר מק�� �כל לטלטל ���ר ���ְֵֶ�ְְְְְֵַָָָ�ָ
צרי� ואי� הר�י�, לר��ת א� ה�חיד לר��ת מ��� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
�מר��ת ה�חיד מר��ת ל� �מ�ציאי� לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָל�מר

ה�רמלית מ� ל�מר צרי� ואי� .הר�י�, ְְְִִִִֵַַַַָָ

.‚È�� � ה�רמלית �כל לטלטל �אס�ר אס�ר��� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
א� הר�י�, לר��ת א� ה�חיד לר��ת מ��ה ְְְִִִִִִֶַַָָָלה�ציא
וא� הר�י�; מר��ת א� ה�חיד מר��ת לכרמלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהכניס

�ט�ר הכניס, א� .ה�ציא ְִִִָ

.„Èמר��ת א� ה�חיד, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִֵֵַַַָָה��ציא
וכ� �ט�ר; � �אמצע וכרמלית הר�י�, לר��ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהר�י�
�ט�ר � �אמצע וכרמלית לז�, מ�� ה��רק א� .ה���יט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
וחזר ,�� וה�יח� לכרמלית הר�י� מר��ת חפ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָה��ציא
�ה�ציא� א� ה�חיד, לר��ת והכניס� מ�רמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקר�
ועקר� וחזר ,�� וה�יח� לכרמלית ה�חיד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמר��ת

�ט�ר זה הרי � הר�י� לר��ת וה�ציא� .מ�רמלית ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

.ÂË��מק על ועבר הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְְִִִִֵַַַַַָָָה��ציא
ואי� �ע�מד; אינ� �המה�� ח�ב, � �הליכת� �יניה� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�ט�ר
�אינ� � �ט�ר �מק�� החפ� �עבר �ז�רק ל�מר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי�

�� ��ח �מי חפ�ח��ב ונטל �ט�ר, �מק�� ע�מד היה . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
�ר��ת וה�יח� ,�� הע�מד מאד� א� ה�חיד, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָמר��ת
הכניס א� וכ� �ט�ר; � �� הע�מד אד� �יד א� ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהר�י�,
�ט�ר � �ט�ר �מק�� ועמד ה�חיד, לר��ת הר�י� .מר��ת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

.ÊË�ואי אר�עה, ורחב ע�רה �ב�� הר�י� �ר��ת ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָע��ד
ה�א הרי � �ל�ה ��� ה�צר ��ב� ואי� אר�עה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ�ע�ר�
ח�ב � ��� על ונח הר�י�, מר��ת זרק וא� ה�חיד; .ר��ת ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

ה�תל�ט ל�]�ל מיתמר מ���[� טפחי� ע�רה �ב� ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב�] וא�[שבסיסו ה�חיד; ר��ת ה�א הרי א��ת, אר�ע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר�

ח�ב � ��� על ונח הר�י�, מר��ת .זרק ְְִֵַַַַַָָָָ
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.ÊÈוזרק א�ה, מאה �ב�� אפ�� ה�חיד, �ר��ת קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנע�
ע�לה ה�חיד �ר��ת ח�ב; � ��יו על ונח הר�י�, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמר��ת

לרקיע נ�טהעד ונ�פ� ה�חיד, �ר��ת ע�מד �ה�א איל� . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ה��� �אי� �ט�ר; � נ�פ� על ונח וזרק הר�י�, ְְְִִֵֶַַַַָָָָלר��ת

הע�ר אחר .ה�ל� ִֵַַָָ

.ÁÈטרסקל �ברא�� הר�י�, �ר��ת קנה סל]נע� וזרק[� , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
ע�רה עד א�א הר�י�, ר��ת �אי� �ט�ר; � ��יו על .ונח ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ונח הר�י�, �ר��ת א��ת אר�ע החפ�[נדבק]ה��רק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
נד�ק א� � �כתל ונד�ק �צק, א� חלב ��רק �ג�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�כתל,
מע�רה ��מעלה �אויר, �ז�רק � טפחי� מע�רה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה
מע�רה למ�ה נד�ק ה�א; �ט�ר מק�� הר�י� ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ�ר��ת

וח�ב �אר�, �ז�רק � ונחטפחי� מע�רה, למעלה זרק . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
�ט�ר � �ה�א �ל .�חר ְֶָָֹ

.ËÈמר רמח א� קנה �ר��תזרק ונתקע ה�חיד, ��ת ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
�ט�ר. �מק�� מקצת� �הרי �ט�ר; � ע�מד ��ה�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהר�י�
�לי א�ת� והיה הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת �לי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָזרק
�ט�ר; � ע�רה �גב� אר�עה על אר�עה �� וי� ְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָֹ�ד�ל,
�מ�ציא ונמצא �מ�רה, ה�חיד ר��ת זה ��לי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמ�ני

ה�חיד לר��ת ה�חיד .מר��ת ְְִִִֵַַָָ

.Îחליה ועקר הר�י�, �ר��ת ��עה עפר]��ר [גוש ְְְִִִַַָָָ�ְָ
החפ� �עקירת �י על א� � לע�רה וה�לימ� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמ�רקעית�
היתה ��א מ�ני �ט�ר; �אחת, �אי� ה�חיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹוע��ת
ל� וה�לי� ע�רה, ה��ר היה �תח�ה. ע�רה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָה�חיצה
וס��ק החפ� ה�חת �הרי �ט�ר, � מע�רה �מעט� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�חליה,

�אחת �אי� .ה�חיצה ְְִִַַַָָ

.‡Î�� ע�]ה��רק �ר��ת[של יתד�ת ��י על ונח , ְְְִֵֵֵַַַַָ
ה��, ��י על �לי היה אפ�� � ה�חיד ר��ת ונע�ה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָהר�י�,
�אחת �אי� ה�לי ניחת ע� ה�חיצה ע��ת �הרי .�ט�ר; ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

.·Î,�הר�י �ר��ת �מ�נה ורחב ע�רה עמק �ה�א ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹ��ר
ל�ני� �רח�� ה��ר וח�קה הר�י�, מר��ת מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ונע�ה ה�חיצ�ת, �טל� ה�לי ה�חת ע� �הרי �ט�ר; �ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

אר�עה על מאר�עה �ח�ת מה� מק�� .�ל ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ

.‚Îמלא אר�עה, ורחב ע�רה עמק הר�י� �ר��ת ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹ��ר
�אי� ח�ב, � ה�י� ��י על ונח חפ�, לת�כ� וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמי�,
� לת�כ� וזרק �ר�ת, מלא היה ה�חיצ�ת; מב�לי� ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�י�

מעט �הרי �ע�ר��ט�ר, את ה�ר�ת �. ֲֲִִֵֵֶֶַָ

.„Îור�י�[ביצת]רקק הר�י�, �ר��ת ע�בר �ה�א מי� ְְְִִִִֵֶַַַַָ
ה�א הרי טפחי�, ע�רה �עמק� אי� א� � �� ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמה�כי�
�י� א��ת, אר�ע אפ�� רחב �היה �י� הר�י�, ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ר��ת
מד�גי� הע� רב �הרי טפחי�; אר�עה �רח�� היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ��א
הרי ע�רה, �עמק� ואי� ה�איל �ת�כ�, מה�כי� ואי� ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָעליו,

הר�י� ר��ת הריה�א יתר, א� ע�רה �עמק� י� וא� . ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָ
אר�עה �רח�� ��� וה�א � ה��י� ��אר �רמלית ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָה�א

�� על יתר א� מאר�עה.טפחי� �ח�תה �רמלית �אי� , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ה'תשס"ט תמוז ט' רביעי יו�

טו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ה�חיד‡. �ר��ת �מטלטל הר�י�, �ר��ת אד� ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָע�מד

הר�י�, �ר��ת �מטלטל ה�חיד, �ר��ת וע�מד .����ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
א��ת לאר�ע ח�� י�ציא ��א ��בלבד ה�ציא וא� ; ְְְְִִִִֶַַַַֹ

אחרת �ר��ת �ה�א מ�ני �ר��ת�ט�ר, אד� ע�מד וכ� . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
�פ�תח במפתח]ה�חיד, �ר��ת[דלת הר�י�; �ר��ת ְְִִִִֵַַַָָ

ה�חיד �ר��ת �פ�תח �היתהר�י�, �המה �ח��,. ה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
א�בסי� � �פני� עד[מאכילי�]ורא�� � �בגמל א�ת�; ְְְְִִִַָָָָֹ

אר� וצ�אר� ה�איל �פני�, ור�� רא�� .��הא ְְֵֶֹ�ְְִִִַָָֹ

הר�י�;·. �ר��ת וי��ה ה�חיד, �ר��ת אד� יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא
הכניס �� א� א�א ה�חיד; �ר��ת וי��ה הר�י�, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָ�ר��ת
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��תה. �ה�א ל�ק�� ור��, ְֲִִֶֶֶַַָָ�ְֹרא��
��א �זרה, � לה� צרי� �ה�א נאי� �כלי� ��תה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ��היה
צרי� �אינ� נאי�, �אינ� �לי� הי� א� אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָי�ציא�;
נאי� �ה�לי� �י על א� �כרמלית, ה��ר �היה א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלה�,
��א �י על וא� �מק�מ�, ו��תה �לבד רא�� מכניס �ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

ור�� רא�� .הכניס ְְִִֹ�

וק�לט‚. הר�י�, �ר��ת אד� בכלי]ע�מד מ�[מקבל ְְִִִֵֵַָָָ
ו��תה ה�תל, מ� א� ה���ר מ� המק�חי� ה�י� מ� ;האויר ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ

��� מעל ויקלט ��תל, א� ����ר י�ע ��א וא��בלבד . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
�פח�ת מע�רה, למעלה �� ��גע מק�� היה א� � ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָנגע
מעל �ע�קר ��מצא אס�ר, זה הרי � ל�ג סמ�� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�ל�ה
על אר�עה ����ר היה א� וכ� ה�חיד; ר��ת �ה�א ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה�ג
למעלה �היה �י� ע�רה �ת�� ה���ר �היה �י� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאר�עה,
ח�ב? אינ� ול�ה אס�ר. זה הרי � מי� מ��� וקלט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמע�רה,

מי� נח� ��א וה�לכי�מ�ני נזחלי� ה� הרי א�א ,. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ר��ת[בליטה]זיז„. �על �אויר י�צא הח��� ��פני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
טפח מע�רה למעלה היה א� � מ�רהר�י� � י� ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ�ָ

עליו עדלה���� א�א ��פסת הר�י� ר��ת �אי� , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
טפחי� עדע�רה ה�תל, �כל לה���� מ�ר לפיכ� ; ְְֲִִָָָָ�ְְְִֵֶַַַָָֹ

ה�ח��ני�. טפחי� ְְֲִִַַָָָע�רה

�אויר;‰. י�צא אחד זיז ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ��ה
א� � מ�ה למ�ה זה זיזי�, �ני ��תל י�צאי� הי� א� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העלי�� ��יז י� א� � מע�רה למעלה ��ניה� �י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
לה���� אס�ר אר�עה, על אר�עה רחב הח��� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ��פני

ר��תעליו ��ח�יו וה�יז עצמ�, �פני ר��ת �ה�א מ�ני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זה על זה ואסר� מ�����תאחרת, ר���ת ��י �אי� ; ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָ�ְְִַ

אחת. ְִַַ�ר��ת

.Â����מ � אר�עה ��ח��� ואי� אר�עה, �עלי�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאי�
ה�ח��ני�. טפחי� ע�רה עד ה�תל, �כל וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��ניה�,
אינ� � אר�עה �� אי� �בעלי�� אר�עה, ��ח��� ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
ה�יז ��אר אבל �לבד; ח��נ� �נגד א�א �עלי��, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ����
��ח�יו זה מ�ני לה����, אס�ר � הח��� צדדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ���ני

לעצמ� ר��ת .�חלק ְְְֶַַָ

.Ê����לה ���ר הר�י� ר��ת אויר על ה��צא זיז ְְִֵַָ�ְֲִִִֵֶַַַָָ�ל
נ�טלי� ואי� עליו נ�תני� אי� ,�� מ���� ��ה�א � ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
י�ל� �א� �ה�, וכ��צא �זכ�כית חר� �לי א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמ���
אס�ר; � ואכלי� �לי� �אר אבל י�בר�; הר�י�, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלר��ת

י�ל� ויביא���א הר�י�, .לר��ת ְְִִִִִֵֶַָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'h iriax mei -

.Á�לז מ�� ז�רק � הר�י� ר��ת צ�י ��ני ב�י� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ�ני
��� �ניה� ��הי� וה�א, מע�רה; ��היהלמעלה א� , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

לזרק מ�ר מ�כ�ת, �כלי �גדי� ואפ�� ער�ב; וא��יניה� . ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָ�ְְִִָֹ
�גד לזרק אס�ר � ��וה הי� ולא מ�ה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהי�
וכ��צא חר� �לי אבל ויביא�; י�ל� ��א ,�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכ��צא

ז�רק .�ה�, ֵֶָ

.Ëיו[מי�]��ר�� על וח��� הר�י�, [בכותל�ר��ת ְְִִַַַַָָ
וחלית�שלידו] ה��ר הבור]� שבשפת מצטרפי�[עפר ְַ�ְְְִִָָ

מ��� �ממ�אי� �ברי����ת[מהחלו�]לע�רה, ��ה . ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
�אי� טפחי�, אר�עה �ת�� ל�תל סמ�� ��היה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאמ�רי�?

�� לעבר יכ�ל ממ�אי�אד� אי� � מפלג היה א� אבל . ֲֲִַָָָָָָָֹ�ְְְִֵַָ
��מצא ע�רה, �ב�הה חלית� היתה �� א� א�א ְְְֲִֶָָָָָ�ְִִֵֶֶָָָמ���,

�ט�ר. למק�� יצא החליה, מ� ���צא ְְְִָָָ�ְְִִֶַַָָה�לי

.È� ��� על וח��� ע�רה, �ב�הה הר�י� �ר��ת ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָא��ה
�א��ה אמ�רי�? �ברי� ��ה ���ת. מי� ל� ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ��פכי�
אי� � יחיד �ל אבל להת���ת; �ר�� �אי� ר�י�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
�דר�� ��פכי� ונמצא� �ת��ה, ��א עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ��פכי�

הר�י� .�ר��ת ְִִַָ

.‡Èי�עלת][תא�ת א� � �חצר ע�ברת �היא ה�י� ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד �� על יתר א� אר�עה �ברח�� טפחי�, ע�רה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָ�גבה�
ע�� �� א� א�א ���ת, מ��ה ממ�אי� אי� � א��ת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָע�ר

�ביציאה ��ניסה טפחי� ע�רה �ב�הה מחיצה [שלל� ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
אר�עההתעלה] �רח�� �אי� א� ע�רה, �גבה� אי� וא� ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

מחיצה �לא מ��ה ממ�אי� �. ְְְְִִִֶַָָֹ

.·È�אי� �י על א� � א��ת מע�ר יתר �רח�� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מחיצה ל� ��ע�ה עד מ��ה ממ�אי� אי� ע�רה, ;�גבה� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה�חיצ�ת �מפסדת היא, �רצה ע�ר על יתר [נחשבי���ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מ�ד.כאינ�] נ�אר א� החצר? �כל לטלטל ה�א ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�מה

�ס להיכר]ה�רצה מ�א�[עמוד �פס א�מ�א� �ה�א, �כל ְְִִִֶַַַָָָָ
�כל לטלטל מ�ר � אחת מר�ח טפחי� אר�עה רחב ְְְֵַָָ�ְְִֵַַַַַַָָָֹ�ס

�לבד הא�ה מ� למלאת א�א אס�ר ואי� א�החצר, אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
נפרצה �הרי החצר, �כל לטלטל אס�ר � �לל �ס נ�אר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

�רמלית �ה�א ל�� רה"ר]חצר ואינו רה"י שאינו .[מקו� ְְִֵֶַַָָ

.‚Èלמעלה היתה א� ��י�? ה�חיצה את מעמידי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהיא�
�ת�� י�רד ה�חיצה מ� טפח ��היה צרי� � ה�י� ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמ�

� צרי� � מי� �ת�� ��� ה�חיצה היתה וא� �היהמי�; ְְְִִִַַָָָ�ְְִִִֶֶַָָ
ה�י� ��ה�א �די ה�י�, מ� למעלה י�צא מ��ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָטפח
עד מ�עת ה�חיצה �אי� �י על א� מב�לי�; ְְִִִֵֶַַַַַַַָָ�ֵֶֶָ��חצר

מ�רת ז� הרי טפחי�, ע�רה �� וי� ה�איל ולאה�רקע, . ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ�ְֶֶֹ
�לבד ��י� א�א �ל�יה, מחיצה �א��רה�יר� מ�ני ; ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

א�א �אינ� �מחיצת�, הק�� � מ�בריה� ��י� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָה�לט�ל
ה�ר לע��ת .�די ְֲֵֵֶַ

.„Èת�ח�ת� והח��נ�ת החצר�ת, �י� הע�ברת ה�י� ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָא�ת
��ע�ר �� אי� א� � ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ

���ת. מ��ה �ממ�אי� הח��נ�ת מ� �לי ��המ�ל�לי� ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
אבל �ל�ה; ה�תל מ� מפלגת ��אינ� אמ�רי�? ְְֲִֶֶֶַָָֹֹ�ְְֲִִֵֶָָ�ברי�
�� א� א�א מ��ה, ממ�אי� אי� �ל�ה, מפלגת היתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְִָָא�

��י� �מ�א�,[עמודי�]היה מ�א� ה�תלי� מ� י�צאי� ְְִִִִִִַַָָָָָ
החצר �ת�� ע�ברת היא �א�� הא�ה .��מצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

.ÂËוח���[מרפסת]�צ�צטרה ה��, מ� למעלה �היא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מ��ה ממ�אי� אי� � ה�י� ��י על [מהמרפסת]�ת�כ� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על �ב�הה טפחי� ע�רה מחיצה ע�� �� א� א�א ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ���ת,
ה�חיצה �היה א� ���צ�צטרה, הח��� �נגד ה�י� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ��י
ירדה �א�� א�ת� ור�אי� ה�י�, �נגד ה�צ�צטרה מ� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָי�רדת

ה�י� עד מחיצה,ונגעה ל� �ע�� מ�� ��מ�אי� �כ�� . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
��פכי� ה� ה�רמלית על �הרי � ה�� על מ��ה ��פכי� ��. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

.ÊË� א��ת אר�ע על א��ת מאר�ע �ח�תה �היא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר
לר��ת י�צאי� �ה� מ�ני ���ת, מי� �ת�כ� ��פכי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאי�

�מהרה סאתי�הר�י� מחזקת ��ה לע��ת צרי� לפיכ� . ְְֲִִִִֵַַָָָָ�ְִֶֶַַָָ
��הי� �די החצר, �צד הר�י� �ר��ת א� החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ת��

��ה עליה לבנ�ת וצרי� לת�כ�, נק�צי� [כיסויה�י� ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ
קשת] הע�קהבצורת תראה ��א �די [הגומא]מ�ח��, ְִֵֵֶֶַָָָֹ

והאכסדרה והחצר הר�י�. מר��ת ,[מרפסת]ה�את ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ
��חזיק ה�ק�� ה�א וכ�ה א��ת; לאר�ע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפי�
א�ה חמ�י �ל�ה �ר�� א�ה חצי על א�ה חצי .סאתי�? ְְֲֲִִִַַַַָָָָֹ�ְֵַָ

.ÊÈ�מל�א ל� ��פכי� � מ�אתי� �ח�תה הע�קה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ��י�[עד אפ�� ל� ��פכי� � סאתי� היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל ויפ�צ� ית��ר� �ה�י� �י על וא� מי�, �ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
ה��מי�, �ימ�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה לח��. ְְֲִִִִֶַַַָָָ�ַה��ה

מתקלקל�ת מק�חי�,[מתלכלכות]�החצר�ת צ��ר�ת �סת� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
י�צאי� וה�י� מ���� ��ה ל�מר הר�אי� יב�א� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא

הר�י� לר��ת היתהמ�ח� א� � הח�ה �ימ�ת אבל . ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹ
היתה סאתי�; א�א ל� ��פכי� אי� סאתי�, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמחזקת

ע�ר �ל ל� ��פכי� אי� מ�אתי�, .�ח�תה ְְִִִִֵַָָָָָ

.ÁÈבאדמה]�יב נזחלי�[חרי� וה� מי�, ל� ���פכי� ְְְִִִִִֵֶַָ
ה�רקע �חת צ��רוה�לכי� וכ� הר�י�, לר��ת וי�צאי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ

וי�רדי�[מרזב] ה�תל על נזחלי� וה� מי�, �יו על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ���פכי�
ה�ר� אר� א� ה�תל אר� היה אפ�� � הר�י� ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלר��ת
על א� ה�יב �י על ל��� אס�ר א�ה, מאה האר� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ��חת
א�א הר�י�; לר��ת מ�ח� י�צאי� �ה�י� מ�ני ה���ר, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�י

ל�יב י�רדי� וה� ל�יב, ח�� .��פ� ְְִִִֵֵַַ

.ËÈימ�ת� אבל הח�ה; �ימ�ת אמ�רי�? �ברי� ְֲֲִִִִֶַַַָָָ��ה
מק�חי� צ��ר�ת ��ת� נמנע, ואינ� ו��נה ��פ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָה��מי�,

�מק�מ� ה�י� ���לע� ר�צה ואד� �יה�, על ��פ� היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ואפ�� מ�ר, זה הרי � לכרמלית י�צאי� וה�י� ֲִַָ�ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַה�יב,

�כרמלית �ח� על �זר� ��א הח�ה; מ�ר�ימ�ת לפיכ�, . ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹ�ָ
ל��. י�רדי� וה� ה�פינה, �תל על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹל���

.Îימ�א ה�פינה[מי�]לא ע�ה[בי�]מ� �� א� א�א , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
��ה ה��. על ה�פינה מ� י�צא אר�עה על אר�עה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמק��
למעלה היה א� אבל ע�רה; �ת�� ��היה אמ�רי�? ְְְְְֲֲֲִִִֶַָָָָָָָָָ�ברי�
�ר� �הרי �ממ�א, �ה�א �ל זיז מ�ציא ה��, מ� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמע�רה
ה�ר מ��� א�א זה לזיז צרי� ואינ� ממ�א; �ט�ר .מק�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

.‡Îספר� כמגילה]ה��רא העשוי �כרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ
א� � �יד� �מקצת� הר�י� לר��ת ה�פר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונת�ל�ל
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.Á�לז מ�� ז�רק � הר�י� ר��ת צ�י ��ני ב�י� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ�ני
��� �ניה� ��הי� וה�א, מע�רה; ��היהלמעלה א� , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

לזרק מ�ר מ�כ�ת, �כלי �גדי� ואפ�� ער�ב; וא��יניה� . ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָ�ְְִִָֹ
�גד לזרק אס�ר � ��וה הי� ולא מ�ה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהי�
וכ��צא חר� �לי אבל ויביא�; י�ל� ��א ,�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכ��צא

ז�רק .�ה�, ֵֶָ

.Ëיו[מי�]��ר�� על וח��� הר�י�, [בכותל�ר��ת ְְִִַַַַָָ
וחלית�שלידו] ה��ר הבור]� שבשפת מצטרפי�[עפר ְַ�ְְְִִָָ

מ��� �ממ�אי� �ברי����ת[מהחלו�]לע�רה, ��ה . ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
�אי� טפחי�, אר�עה �ת�� ל�תל סמ�� ��היה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאמ�רי�?

�� לעבר יכ�ל ממ�אי�אד� אי� � מפלג היה א� אבל . ֲֲִַָָָָָָָֹ�ְְְִֵַָ
��מצא ע�רה, �ב�הה חלית� היתה �� א� א�א ְְְֲִֶָָָָָ�ְִִֵֶֶָָָמ���,

�ט�ר. למק�� יצא החליה, מ� ���צא ְְְִָָָ�ְְִִֶַַָָה�לי

.È� ��� על וח��� ע�רה, �ב�הה הר�י� �ר��ת ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָא��ה
�א��ה אמ�רי�? �ברי� ��ה ���ת. מי� ל� ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ��פכי�
אי� � יחיד �ל אבל להת���ת; �ר�� �אי� ר�י�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
�דר�� ��פכי� ונמצא� �ת��ה, ��א עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ��פכי�

הר�י� .�ר��ת ְִִַָ

.‡Èי�עלת][תא�ת א� � �חצר ע�ברת �היא ה�י� ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד �� על יתר א� אר�עה �ברח�� טפחי�, ע�רה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָ�גבה�
ע�� �� א� א�א ���ת, מ��ה ממ�אי� אי� � א��ת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָע�ר

�ביציאה ��ניסה טפחי� ע�רה �ב�הה מחיצה [שלל� ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
אר�עההתעלה] �רח�� �אי� א� ע�רה, �גבה� אי� וא� ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

מחיצה �לא מ��ה ממ�אי� �. ְְְְִִִֶַָָֹ

.·È�אי� �י על א� � א��ת מע�ר יתר �רח�� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מחיצה ל� ��ע�ה עד מ��ה ממ�אי� אי� ע�רה, ;�גבה� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה�חיצ�ת �מפסדת היא, �רצה ע�ר על יתר [נחשבי���ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מ�ד.כאינ�] נ�אר א� החצר? �כל לטלטל ה�א ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�מה

�ס להיכר]ה�רצה מ�א�[עמוד �פס א�מ�א� �ה�א, �כל ְְִִִֶַַַָָָָ
�כל לטלטל מ�ר � אחת מר�ח טפחי� אר�עה רחב ְְְֵַָָ�ְְִֵַַַַַַָָָֹ�ס

�לבד הא�ה מ� למלאת א�א אס�ר ואי� א�החצר, אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
נפרצה �הרי החצר, �כל לטלטל אס�ר � �לל �ס נ�אר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

�רמלית �ה�א ל�� רה"ר]חצר ואינו רה"י שאינו .[מקו� ְְִֵֶַַָָ

.‚Èלמעלה היתה א� ��י�? ה�חיצה את מעמידי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהיא�
�ת�� י�רד ה�חיצה מ� טפח ��היה צרי� � ה�י� ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמ�

� צרי� � מי� �ת�� ��� ה�חיצה היתה וא� �היהמי�; ְְְִִִַַָָָ�ְְִִִֶֶַָָ
ה�י� ��ה�א �די ה�י�, מ� למעלה י�צא מ��ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָטפח
עד מ�עת ה�חיצה �אי� �י על א� מב�לי�; ְְִִִֵֶַַַַַַַָָ�ֵֶֶָ��חצר

מ�רת ז� הרי טפחי�, ע�רה �� וי� ה�איל ולאה�רקע, . ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ�ְֶֶֹ
�לבד ��י� א�א �ל�יה, מחיצה �א��רה�יר� מ�ני ; ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

א�א �אינ� �מחיצת�, הק�� � מ�בריה� ��י� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָה�לט�ל
ה�ר לע��ת .�די ְֲֵֵֶַ

.„Èת�ח�ת� והח��נ�ת החצר�ת, �י� הע�ברת ה�י� ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָא�ת
��ע�ר �� אי� א� � ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ

���ת. מ��ה �ממ�אי� הח��נ�ת מ� �לי ��המ�ל�לי� ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
אבל �ל�ה; ה�תל מ� מפלגת ��אינ� אמ�רי�? ְְֲִֶֶֶַָָֹֹ�ְְֲִִֵֶָָ�ברי�
�� א� א�א מ��ה, ממ�אי� אי� �ל�ה, מפלגת היתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְִָָא�

��י� �מ�א�,[עמודי�]היה מ�א� ה�תלי� מ� י�צאי� ְְִִִִִִַַָָָָָ
החצר �ת�� ע�ברת היא �א�� הא�ה .��מצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

.ÂËוח���[מרפסת]�צ�צטרה ה��, מ� למעלה �היא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מ��ה ממ�אי� אי� � ה�י� ��י על [מהמרפסת]�ת�כ� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על �ב�הה טפחי� ע�רה מחיצה ע�� �� א� א�א ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ���ת,
ה�חיצה �היה א� ���צ�צטרה, הח��� �נגד ה�י� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ��י
ירדה �א�� א�ת� ור�אי� ה�י�, �נגד ה�צ�צטרה מ� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָי�רדת

ה�י� עד מחיצה,ונגעה ל� �ע�� מ�� ��מ�אי� �כ�� . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
��פכי� ה� ה�רמלית על �הרי � ה�� על מ��ה ��פכי� ��. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

.ÊË� א��ת אר�ע על א��ת מאר�ע �ח�תה �היא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר
לר��ת י�צאי� �ה� מ�ני ���ת, מי� �ת�כ� ��פכי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאי�

�מהרה סאתי�הר�י� מחזקת ��ה לע��ת צרי� לפיכ� . ְְֲִִִִֵַַָָָָ�ְִֶֶַַָָ
��הי� �די החצר, �צד הר�י� �ר��ת א� החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ת��

��ה עליה לבנ�ת וצרי� לת�כ�, נק�צי� [כיסויה�י� ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ
קשת] הע�קהבצורת תראה ��א �די [הגומא]מ�ח��, ְִֵֵֶֶַָָָֹ

והאכסדרה והחצר הר�י�. מר��ת ,[מרפסת]ה�את ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ
��חזיק ה�ק�� ה�א וכ�ה א��ת; לאר�ע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפי�
א�ה חמ�י �ל�ה �ר�� א�ה חצי על א�ה חצי .סאתי�? ְְֲֲִִִַַַַָָָָֹ�ְֵַָ

.ÊÈ�מל�א ל� ��פכי� � מ�אתי� �ח�תה הע�קה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ��י�[עד אפ�� ל� ��פכי� � סאתי� היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל ויפ�צ� ית��ר� �ה�י� �י על וא� מי�, �ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
ה��מי�, �ימ�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה לח��. ְְֲִִִִֶַַַָָָ�ַה��ה

מתקלקל�ת מק�חי�,[מתלכלכות]�החצר�ת צ��ר�ת �סת� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
י�צאי� וה�י� מ���� ��ה ל�מר הר�אי� יב�א� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא

הר�י� לר��ת היתהמ�ח� א� � הח�ה �ימ�ת אבל . ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹ
היתה סאתי�; א�א ל� ��פכי� אי� סאתי�, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמחזקת

ע�ר �ל ל� ��פכי� אי� מ�אתי�, .�ח�תה ְְִִִִֵַָָָָָ

.ÁÈבאדמה]�יב נזחלי�[חרי� וה� מי�, ל� ���פכי� ְְְִִִִִֵֶַָ
ה�רקע �חת צ��רוה�לכי� וכ� הר�י�, לר��ת וי�צאי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ

וי�רדי�[מרזב] ה�תל על נזחלי� וה� מי�, �יו על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ���פכי�
ה�ר� אר� א� ה�תל אר� היה אפ�� � הר�י� ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלר��ת
על א� ה�יב �י על ל��� אס�ר א�ה, מאה האר� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ��חת
א�א הר�י�; לר��ת מ�ח� י�צאי� �ה�י� מ�ני ה���ר, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�י

ל�יב י�רדי� וה� ל�יב, ח�� .��פ� ְְִִִֵֵַַ

.ËÈימ�ת� אבל הח�ה; �ימ�ת אמ�רי�? �ברי� ְֲֲִִִִֶַַַָָָ��ה
מק�חי� צ��ר�ת ��ת� נמנע, ואינ� ו��נה ��פ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָה��מי�,

�מק�מ� ה�י� ���לע� ר�צה ואד� �יה�, על ��פ� היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ואפ�� מ�ר, זה הרי � לכרמלית י�צאי� וה�י� ֲִַָ�ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַה�יב,

�כרמלית �ח� על �זר� ��א הח�ה; מ�ר�ימ�ת לפיכ�, . ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹ�ָ
ל��. י�רדי� וה� ה�פינה, �תל על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹל���

.Îימ�א ה�פינה[מי�]לא ע�ה[בי�]מ� �� א� א�א , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
��ה ה��. על ה�פינה מ� י�צא אר�עה על אר�עה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמק��
למעלה היה א� אבל ע�רה; �ת�� ��היה אמ�רי�? ְְְְְֲֲֲִִִֶַָָָָָָָָָ�ברי�
�ר� �הרי �ממ�א, �ה�א �ל זיז מ�ציא ה��, מ� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמע�רה
ה�ר מ��� א�א זה לזיז צרי� ואינ� ממ�א; �ט�ר .מק�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

.‡Îספר� כמגילה]ה��רא העשוי �כרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ
א� � �יד� �מקצת� הר�י� לר��ת ה�פר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונת�ל�ל
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�מ�יח� ה�תב על ה�פכ� א��ת, לאר�ע ח�� ְְְְְְִִֵַַַַַַַָנת�ל�ל
הקודש] ביזוי מ�ד�,[למנוע ��� י�מט ��א �זרה, ;ְִֵֵֶָָָ�ִָ
א��ת אר�ע ��לל�ויעביר�� � א��ת אר�ע לת�� נת�ל�ל . ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַ

אצל� ��לל� � ה�חיד לר��ת נת�ל�ל א� וכ� היהאצל�; . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
,�� נח א� � הר�י� לר��ת ונת�ל�ל ה�חיד, �ר��ת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָק�רא
ר��ת �אויר �ל�י היה א�א נח, לא וא� ה�תב; על ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹה�פכ�

אצל� ��לל� � לאר� ה�יע ולא .הר�י� ְְְִִִֶֶַַָָָֹ

.·Îא�[מפנה]ה�עביר � ר�י� �� י�ק� ��א �די ק�� ְֲִֵֶַַֹ�ְִִַ
א��ת; מאר�ע �ח�ת �ח�ת מ�ליכ� הר�י�, �ר��ת ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה

א�ה מאה אפ�� �דר�� מ�ליכ� � �כרמלית היה וכ�וא� . ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
ע�� לעמד �כני� יכל� ולא מ�י, יתר ונת��ה �הסריח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת

לכרמלית ה�חיד מר��ת א�ת� מ�ציאי� לרח�� ה��רד . ְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
�עליו מי� יעביר ��א עצמ�, מנ�ב � ע�לה ��ה�א ,���ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

�כרמלית א��ת .אר�ע ְְְְִַַַַ

טז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לדירה‡. ה�� ��א ��היה[למגורי�]מק�� א�א ֶָֹ�ְְִִֶֶֶַָָ
לאויר מאווירו]��מי�� ���ת[להנות �ג�� ,�פר�סי�� ְְְֲִִִִֵַַַ

א� � �ה� וכ��צא ל�מר�, האר� מ� מק�� ה��י� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ�כג��
טפחי� ע�רה ה�חיצ�ת �גב� ה�אי� הרי יתר, א� ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

מ��� וה���יט וה��רק ה��ציא לח�ב ה�חיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ�ר��ת
לת�כ� הר�י� מר��ת א� הר�י�, מטלטלי�לר��ת ואי� . ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

סאתי� �ית �� י� �� א� א�א אמה]�כ��, נ' על אמה [נ' ְ�ִִֵֵֵֶַָָָ
אס�ר סאתי�, �ית על יתר �� היה א� אבל �ח�ת; ֲִִֵֵַַָָָָָָָא�

�כרמלית א��ת �אר�ע א�א �� .לטלטל ְְְְְְְִֵֶַַַַַָ

מטלטלי�·. סאתי�, �ית ורחב ע�רה ��ב�� ע��ד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכ�
א�א �� מטלטלי� אי� סאתי�, �ית על רחב היה ;��� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ�ַעל

א��ת ��אר�ע מע�רה �ח�ת �ב�� היה � ���� סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
�רמלית �ה�ל לת�כ�; ה�� �מ� ל��, מ��כ� היהמטלטלי� . ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹ

סאתי�, �ית עד טפחי� מאר�עה רח�� א� � ע�רה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ�ב��
ל��, מ��כ� לא מטלטלי� אי� �כ��, לטלטל �מ�ר ְְְִִֵַַָֹ�ְְְֵַָ�ִה�איל
�י על א� � סאתי� מ�ית יתר היה לת�כ�. ה�� מ� ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹולא
�אר�ע א�א �� לטלטל ואס�ר ה�איל ה�חיד, ר��ת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ה�א
ה�� �מ� ל��, מ��כ� לטלטל מ�ר זה הרי �כרמלית, ְְִִֵַַַָָָ�ְְְֲִֵֶַַא��ת

.�� �זר� ולא ה�א, מצ�י �אינ� �בר ��ה ְְְֵֶֶֶָָָָֹלת�כ�;

א�ה;‚. חמ�י� על א�ה חמ�י� סאה? �ית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָ��ה
����ר� ��� מק�� סאתי�, �ית חמ�ת[חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

א�ה �היהאלפי� �י� � ה�את ���ה �� ��� מק�� וכל . ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
��ירי� �בעי� �ה�א שביעיות]מר�ע חמש �בעי�[� על ְ�ְְְִִִִִֶַָָ

ה��ר�ת �אר �י� עגל, �היה �י� נקרא��ירי�, זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
סאתי�'. ִֵַָ'�ית

היה„. א� � סאתי� �ית �� ��� לדירה ה�� ��א ְִִִֵֵֶַַָָָָ�ֶָֹמק��
�חצר חמ�י� על מאה ��היה �די �רח�� �ני� �י ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאר��

�כ�� לטלטל מ�ר עלה����, יתר אר�� היה א� אבל ; ְִַָ�ְְְֵַָ�ְֲִֵַָָָָָ
א�א �� מטלטלי� אי� אחת, א�ה אפ�� �רח�� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ�ני�
לאויר ���מי�� סאתי� �ית ע�� ��א א��ת; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ�אר�ע

ה���� מחצר א�א החצר�ת, .��אר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ

יתר‰. �רצה �� �ר� א� � �ירה ל�� ��א �ה�� ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ֶָמק��

�ירה ל�� �� וגדר טפחי�, ע�רה �גב� א��ת ע�ר �על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
�ירה, ל�� �גדר� א�ה �ר� ואפ�� �כ��; לטלטל ְְֲִִֵַַַָָָָָ�ְְְֵַָ�מ�ר

זמ�]�פר� ליתר[אחר �ה�לימ� עד �ירה, ל�� �גדר� א�ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
מילי� ��ה �� ��� �י על א� �כ��, לטלטל מ�ר � .מע�ר ֵֶֶ�ְְְֵַָ�ִִִֵֶַַַָ

.Â��ר נזרע א� � לדירה �ה�� סאתי� מ�ית יתר �ְְִִִַַָ�ִִֵֵֶַָָָמק��
א� � מע�ט� נזרע �כ��. לטלטל ואס�ר �ג�ה, ה�א הרי �ְְְְְֲִֵֵַָָ�ְִִִַ

מ� היהנזרע וא� �כ��; לטלטל מ�ר סאתי�, �ית �� ְִִִֵֶַַָ�ְְְֵַָ�ְִָָ
נ�ע �כ��. לטלטל אס�ר סאתי�, מ�ית יתר ה�ר�ע ִַ�ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�ק��

�כ�� לטלטל �מ�ר �חצר, ה�א הרי � מי�,ר�� נתמ�א . �ְֲֵֵָ�ְְְֵַָ�ְִִֵַַ
הרי לת�מי�, רא�יי� הי� א� � הר�ה עמ�י� הי� ְְְְֲִִִִֵֵַַָ�ֲֲִָאפ��
אי� רא�יי�, אינ� וא� �כ��; לטלטל �מ�ר �נטעי� ְְִִֵֵָ�ְְְֵַָ�ְִִֵָה�

א��ת �אר�ע א�א �� .מטלטלי� ְְְְְִֶַַַַָ

.Ê,�סאי �ל� �ית �� ��� �ירה ל�� ��א �ה�� ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ�ֶָמק��
תקרה]וקר� �קרה[עשו ��י מ�יר�; קר�י� � סאה �ית �� ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

[� וס�ת�[כאילו חצרי�רד ונפרצה לחצר, �מלא� נפר� . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ
וה�ר�� ��היתה; מ�רת חצר � שהוק�]�נג�� [המקו� ְְֵֶָ�ְְְְֵֶֶֶַַָָ

מ�יר� החצר אויר �אי� ��היה, .אס�ר ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.Á�אינ � �אילנ�ת למעט� �בא סאתי�, מ�ית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
�ל�ה ורחב ע�רה, �ב�� ה�תל �צד ע��ד �� �נה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹמע�ט.

מע�ט זה הרי � יתר ��לא� מע�ט, אינ� � מ�ל�ה �ח�ת ; ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
�לב�ד מ�ל�ה כמחובר]�ח�ת מ�[� הרחיק א� וכ� ה�א. ְְְְִִִִִֵָָָֹ

לא � מ�ל�ה �ח�ת מעט; � מחיצה וע�ה �ל�ה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹה�תל
�ל�� .ע�ה ְָָ

.Ëיכ�ל �אינ� �י על א� � �טיט ה�תל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מ�[להתקיי�]לעמד הרחיק מע�ט. זה הרי עצמ�, �פני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹ

על מחיצה ע�ה ה�עיל; � מחיצה וע�ה �ל�ה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹה�ל
מחיצה, ��י על מחיצה �הע��ה מ�עיל; אינ� � ה�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�פת
ק�מת העלי�נה והרי ה�ח��נה, מחיצה נבלעה מ�עיל. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאינ�
נראה �� אי� והרי �ירה, ל�� העלי�נה ונע�ת ה�איל �ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

�כ�� לטלטל �מ�ר ה�עיל, זה הרי � היא .א�א ֲִִֵֶֶָ�ְְְֵַָ�ָ

.È�אי � סאתי� �ית על יתרה ��י�, �אח�רי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ה�ית �תח היה ואפ�� א��ת, �אר�ע א�א �� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלי�
� ה�יפ� �� ואחר ל��, ה�תח �תח וא� לת�כ�; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ�ת�ח

�כ�� לטלטל �מ�ר לדירה, �מ�פת ז� .הרי ְֲֵ�ְִֶֶָ�ְְְֵַָ�ָ

.‡Èלמדינה ה�ת�חה אחד[לעיר]רחבה �מ�ד אחד, מ�ד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ל� ע��ה � לנהר ה��יע ל�ביל [קרש]לחי[מניח]�ת�חה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ל�דינה, �מ��כ� �כ��, לטלטל מ�ר ויהיה ה�דינה, ְִִַָָָ�ְְְֵַָ�ְְְִִִֶַַָמ�ד
לת�כ� ה�דינה .�מ� ְְִִַָָ

.·È�י א� � ל� סביב מחיצה וע�ה �בקעה, ��בת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד
יתר היתה וא� �כ��; לטלטל מ�ר סאתי�, �ית עד ��ִֵַַָָ�ְְְֵַָ�ְְִֵָָָָ
וכ� א��ת. �אר�ע א�א �� מטלטל אינ� סאתי�, �ית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

י�ראלי� �ל�ה אבל �ני�. הי� עליה�א� יתר א� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הרי � �בקעה �כל��בת� לטלטל לה� �מ�ר ��רה, ה� ְְְֲִֵֵֶַָָָָ�ְְְֵֶַָָָ

ה�חיצה מ� י�אר ��א וה�א מילי�; ��ה אפ�� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹצר��,
�ית נ�אר א� אבל כלי�; �לא �נ�י סאתי� �ית ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ה�יפ�,
אס�רי� � ל� צריכי� הי� ולא כלי�, �לא �נ�י ְְְֲִִִִִֵַָָָֹֹסאתי�
ה�ט� ואי� א��ת. �אר�ע א�א ה�חיצה, �כל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָלטלטל

ל��רה .מ�לי� ְְִַַָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'h iriax mei -

.‚Èביתה� וקנ� צר�� �די �ה�יפ� ש��ל�ה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ
לטלטלמשהעריב] מ�רי� ה� הרי � מה� אחד מת �� ואחר ,ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִֵַָ

�א �� ואחר סאתי�, מ�ית �יתר �ביתה �ני� קנ� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ�ְ�כ��;
��הי� א��ת, �אר�ע א�א לטלטל אס�רי� � �לי�י ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלה�

�ה�ביתה זה; ��ב�א שבת]קד� ה��רמת[בערב היא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
שיירה] ה�י�רי�[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִַָֹ

.„Èזה �צד זה �ירה ל�� ��א ה��פי� מק�מ�ת ְְִִֵֶֶֶַָָֹ�ְְַָֹ�ל�ה
קצר, והאמצעי רחבי� החיצ�ני� �ני� לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�פת�חי�

��י� החיצ�ני� ל�ני� המשמשי���מצא� [עמודי� ְְְִִִִִֶַַַַ
ויחידכמחיצה] �זה ויחיד �זה יחיד והיה �מ�א�, ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָמ�א�

צר�� �ל לה� ונ�תני� ���רה, נע�� � האמצעי�זה היה . ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
�פ�י� האמצעי ��מצא קצרי�, החיצ�ני� ��ני� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרחב
לפיכ�, החיצ�ני�; מ�ני� מב�ל ה�א הרי � ר�ח�תיו ְְְִִִִִַַָָ�ְֲִֵֵָמ�ני
לה� נ�תני� אי� � �זה ויחיד �זה ויחיד �זה יחיד �בת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָא�
�מק�מ�. סאתי� �ית ל� י� ואחד אחד �ל א�א צר��, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�ל
�זה �ני� א� �אמצעי, ��ני� �זה ויחיד �זה יחיד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיה

צר�� �ל לה� נ�תני� � �אמצעי ואחד �זה .��ני� ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ

.ÂË�אינ מצ�יה, �ר�ח לעמד יכ�לה �אינ� מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ל
לנחת;מחיצה ע��יה �אינ� מחיצה רב]וכל זמ� ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

מחיצה לצניע�תאינ� א�א ע��יה �אינ� מחיצה וכל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
מחיצה אינ� ע�רה�לבד, �גבה� �אי� מחיצה וכל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

�מ�רה מחיצה אינ� יתר, א� ���רטפחי� אדמה]; [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפי� חמ�ה, �מחיצה .חמ�ה ְְְֲֲִִִִִָָָָ

.ÊË�אינ הע�מד, על מר�ה �ר�� �� ��� מחיצה ֵֵֶַָָ�ְְִֵֶָָָָ�ל
�ע�מד �ר�� היה א� אבל ז�[בשווה]מחיצה. הרי � ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

יתר �היא �רצה ה�רצ�ת �א�ת� יהיה ��א �בלבד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�רת;
�פתח היא הרי א��ת, ע�ר אבל א��ת. ע�ר היהעל וא� . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מע�ר, י�תר �� ��� �י על א� �תח, צ�רת ז� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלפרצה
ה�חיצה מפסדת מר�האינ� ה�ר�� יהא ��א וה�א, �. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ֶ

.ÊÈ�טפחי מ�ל�ה �ה�רצ�ת �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��ה
ה�רצ�ת הי� א� אבל �ח�תהומעלה; מה� �רצה �ל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

על מר�ה �ה�ר�� �י על וא� מ�רת, ז� הרי � ֶַ�ְְִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵָֹמ�ל�ה
�לב�ד ה�א הרי מ�ל�ה, �ח�ת ��ל .[כמחובר]הע�מד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ

.ÁÈ�לחבר קנה �י� ואי� �קני�, �ה�י� הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�יצד?
לחבר� חבל �י� ואי� �חבלי�, �ה�י� א� טפחי�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל�ה
�היא �י על א� �מ�רה, מחיצה ז� הרי � טפחי� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ�ל�ה

לאור�] ערב[מונחי� �לא רוחב]�תי �תי[� �לא ערב א� ,. ְְְְִִֵֵֶֶֹֹ
עד האר� מ� ��היה א� ע�רה, ה�נה �ב� ��היה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוצרי�
�אי� � �חבלי� ה�י� א� ע�רה העלי�� החבל עבי ְֲֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָס��
למ�ה הלכה הא��, ה�ע�רי� וכל מע�רה. �ח�תה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמחיצה

ה� .מ�יני ִִֵַ

.ËÈקנה אפ�� היא � מק�� �כל האמ�רה ה�תח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צ�רת
�ני �ב� ��יה�; על וקנה מ�א�, וקנה מ�א�, �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכ��צא

שמהצדדי�]ה�חיי� וה�נה[הקני� יתר, א� טפחי� ע�רה � ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
��ני נ�גע �אינ� �י על א� � ��יה� �על �� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכ��צא
ה�חיי� וגב� ה�איל א��ת, ��ה �יניה� י� א�א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�חיי�
צריכה � �אמר� �תח וצ�רת �תח. צ�רת ז� הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָע�רה,

�ריאה דיה]��הא ק�[חזקה �ל �לת אפ�� �לת, .לק�ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

.Îה�� ���רת� ה��ה[כקשת]�תח רגלי �אר� י� א� � ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
�תח צ�רת זה הרי טפחי�, �ע�הע�רה �תח וצ�רת ; ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ה�דא מ� באמצע]�ת� לא לכותל �ל��[סמו� אינ� �; ְִֵַַָָ
�אמצע א�א זוית, �קר� להי�ת ה�תחי� �ר� .�אי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Îמחיצה ע��י� �אכלי���ל �י� �כלי�, �י� �י�� , ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
��הי��אד� וה�א � וע�� ח�ה מיני ��אר �בהמה, אפ�� ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ינ�ד�[קשורי�]�פ�תי� ��א �די ,. ְְִֵֶָֹ

.·Îרה�� ז� הרי מאליה, הע�מדת �מחיצהמחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מחיצה ז� הרי ���ת, מ�רה�ע�ית � ��גגה נע�ת וא� . ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ�ָ

לדעת ��א ��ע�ה וה�א, ��ת; �א�ת� �� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
��ע�ההמטלטל ה�חיצה לז� אד� נת��� א� אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הע��ה א�ת� �ע�ה �י על א� ,�� לטלטל �די ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ���ת
זה נת��� ��א �י על א� �מזיד, נע�ת א� וכ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��גגה,

�� לטלטל אס�ר זה הרי � �� .לטלטל ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָ

.‚Îזה ��עמד ���ת, אד� �ני �ל מחיצה לע��ת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ�ר
לע��ת� ���ביל הע�מדי� א�� ידע� ��א �בלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�צד
ר�צה �ה�א אד� א�ת� יעמיד ולא העמד�; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
לדע�� ��א אחר א�ת� יעמיד א�א ז�, �מחיצה .לה���� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Î�האר על מס� �ה�א מכלאיל� לאר� נוטי� [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ממ�אצד] � טפחי� �ל�ה האר� מ� �ב�� נ�פ� אי� א� �ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

��יו וק��ר�[ענפיו]�י� �ה�, וכ��צא וק� �ב� ועליו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
�חת �מטלטל יתנדנד, ולא מצ�יה �ר�ח ��עמד עד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ�אר�,

היה��� א� אבל סאתי�; �ית עד �ח�יו ��היה וה�א ; �ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
�אר�ע א�א �ח�יו מטלטלי� אי� � סאתי� מ�ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיתר

ה�א לדירה ה�� ��א מק�� ��ח�יו, מ�ני .א��ת, ְְִֵֶֶַַָָֹ�ְִַָ

יז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

הרבי�]מב�י‡. לרשות החצר בני המוביל ל�[מקו� ��� ֵֶָ
ל� ��� �מב�י סת��'; 'מב�י ה�קרא ה�א �תלי�, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹ�ל�ה
ז� �ר�ח נכנסי� והע� זה, �נגד זה �לבד �תלי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ני

מפ��'. 'מב�י ה�קרא ה�א � ���נג�� ָ�ְְְְְְְִִֶֶַָָָוי�צאי�

מ�ירי�·. �ר�ח[בטלטול]היא� ל� ע��ה ה�ת��? מב�י ְִִֵֶַַַַָָ
לחי ק�רה[קרש]רביעית עליו ע��ה א� ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ

ר�ח סת� �א�� לחי, א�ת� א� ק�רה, א�ת� ותח�ב ְְְְִִֵֵַַַָָָָוד��.
�כ��; לטלטל מ�ר ויהיה ה�חיד ר��ת ויע�ה �ְְְֵַָ�ְְְְְִִִִֵֶֶַָָרביעית,
�מ�ברי לטלטל, מ�ר �לבד מחיצ�ת ��ל� ��רה, ְְְִִֵֵַָ�ְְְִִִֶַָָֹ��י�

�ל הרביעית, הר�ח היא ק�רהס�פרי� א� �לחי ל� �י .פיכ� ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ

�תח‚. צ�רת ל� ע��ה מפ��? מב�י מ�ירי� ֶֶַַָ�ְְִִֵַַָוהיא�
מ�א� ק�רה א� �לחי �מב�ימ�א�, ,[מפותל]עק�[מפולש]. ְִִִָָָָָֹ
.�מפ��[דינו]��רת� ְִָ�ָ

�וה„. �ה�א �מדר��[ישר]מב�י �]מ��כ� לר��ת[שיפוע ְְִִִֶֶָָ
צרי� אינ� � לת�כ� �מדר�� הר�י� לר��ת �וה א� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהר�י�,
הר�י� מר��ת מב�ל ה�א �הרי ק�רה, ולא לחי .לא ְְֲִֵֶָֹֹ�ְְִֵַָָ

לא��ה‰. �לה אחד וצ�� ל��, �לה אחד ���� ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמב�י
�ל�� צרי� אינ� � ר�י� אינ��ל ר�י� �ל �א��ה ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

�רט�� ה�� יעלה ��א ח���י� ואי� להת���ת, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָע��יה
שפתו] .[תיבש

.Âלה� �היה מפ�� מסתיי�]מב�י רחבה[� [חצרלאמצע ְָ�ְְְֶֶֶַָָָָָָ
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.‚Èביתה� וקנ� צר�� �די �ה�יפ� ש��ל�ה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ
לטלטלמשהעריב] מ�רי� ה� הרי � מה� אחד מת �� ואחר ,ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִֵַָ

�א �� ואחר סאתי�, מ�ית �יתר �ביתה �ני� קנ� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ�ְ�כ��;
��הי� א��ת, �אר�ע א�א לטלטל אס�רי� � �לי�י ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלה�

�ה�ביתה זה; ��ב�א שבת]קד� ה��רמת[בערב היא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
שיירה] ה�י�רי�[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִַָֹ

.„Èזה �צד זה �ירה ל�� ��א ה��פי� מק�מ�ת ְְִִֵֶֶֶַָָֹ�ְְַָֹ�ל�ה
קצר, והאמצעי רחבי� החיצ�ני� �ני� לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�פת�חי�

��י� החיצ�ני� ל�ני� המשמשי���מצא� [עמודי� ְְְִִִִִֶַַַַ
ויחידכמחיצה] �זה ויחיד �זה יחיד והיה �מ�א�, ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָמ�א�

צר�� �ל לה� ונ�תני� ���רה, נע�� � האמצעי�זה היה . ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
�פ�י� האמצעי ��מצא קצרי�, החיצ�ני� ��ני� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרחב
לפיכ�, החיצ�ני�; מ�ני� מב�ל ה�א הרי � ר�ח�תיו ְְְִִִִִַַָָ�ְֲִֵֵָמ�ני
לה� נ�תני� אי� � �זה ויחיד �זה ויחיד �זה יחיד �בת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָא�
�מק�מ�. סאתי� �ית ל� י� ואחד אחד �ל א�א צר��, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�ל
�זה �ני� א� �אמצעי, ��ני� �זה ויחיד �זה יחיד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיה

צר�� �ל לה� נ�תני� � �אמצעי ואחד �זה .��ני� ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ

.ÂË�אינ מצ�יה, �ר�ח לעמד יכ�לה �אינ� מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ל
לנחת;מחיצה ע��יה �אינ� מחיצה רב]וכל זמ� ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

מחיצה לצניע�תאינ� א�א ע��יה �אינ� מחיצה וכל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
מחיצה אינ� ע�רה�לבד, �גבה� �אי� מחיצה וכל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

�מ�רה מחיצה אינ� יתר, א� ���רטפחי� אדמה]; [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפי� חמ�ה, �מחיצה .חמ�ה ְְְֲֲִִִִִָָָָ

.ÊË�אינ הע�מד, על מר�ה �ר�� �� ��� מחיצה ֵֵֶַָָ�ְְִֵֶָָָָ�ל
�ע�מד �ר�� היה א� אבל ז�[בשווה]מחיצה. הרי � ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

יתר �היא �רצה ה�רצ�ת �א�ת� יהיה ��א �בלבד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�רת;
�פתח היא הרי א��ת, ע�ר אבל א��ת. ע�ר היהעל וא� . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מע�ר, י�תר �� ��� �י על א� �תח, צ�רת ז� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלפרצה
ה�חיצה מפסדת מר�האינ� ה�ר�� יהא ��א וה�א, �. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ֶ

.ÊÈ�טפחי מ�ל�ה �ה�רצ�ת �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��ה
ה�רצ�ת הי� א� אבל �ח�תהומעלה; מה� �רצה �ל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

על מר�ה �ה�ר�� �י על וא� מ�רת, ז� הרי � ֶַ�ְְִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵָֹמ�ל�ה
�לב�ד ה�א הרי מ�ל�ה, �ח�ת ��ל .[כמחובר]הע�מד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ

.ÁÈ�לחבר קנה �י� ואי� �קני�, �ה�י� הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�יצד?
לחבר� חבל �י� ואי� �חבלי�, �ה�י� א� טפחי�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל�ה
�היא �י על א� �מ�רה, מחיצה ז� הרי � טפחי� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ�ל�ה

לאור�] ערב[מונחי� �לא רוחב]�תי �תי[� �לא ערב א� ,. ְְְְִִֵֵֶֶֹֹ
עד האר� מ� ��היה א� ע�רה, ה�נה �ב� ��היה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוצרי�
�אי� � �חבלי� ה�י� א� ע�רה העלי�� החבל עבי ְֲֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָס��
למ�ה הלכה הא��, ה�ע�רי� וכל מע�רה. �ח�תה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמחיצה

ה� .מ�יני ִִֵַ

.ËÈקנה אפ�� היא � מק�� �כל האמ�רה ה�תח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צ�רת
�ני �ב� ��יה�; על וקנה מ�א�, וקנה מ�א�, �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכ��צא

שמהצדדי�]ה�חיי� וה�נה[הקני� יתר, א� טפחי� ע�רה � ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
��ני נ�גע �אינ� �י על א� � ��יה� �על �� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכ��צא
ה�חיי� וגב� ה�איל א��ת, ��ה �יניה� י� א�א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�חיי�
צריכה � �אמר� �תח וצ�רת �תח. צ�רת ז� הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָע�רה,

�ריאה דיה]��הא ק�[חזקה �ל �לת אפ�� �לת, .לק�ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

.Îה�� ���רת� ה��ה[כקשת]�תח רגלי �אר� י� א� � ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
�תח צ�רת זה הרי טפחי�, �ע�הע�רה �תח וצ�רת ; ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ה�דא מ� באמצע]�ת� לא לכותל �ל��[סמו� אינ� �; ְִֵַַָָ
�אמצע א�א זוית, �קר� להי�ת ה�תחי� �ר� .�אי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Îמחיצה ע��י� �אכלי���ל �י� �כלי�, �י� �י�� , ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
��הי��אד� וה�א � וע�� ח�ה מיני ��אר �בהמה, אפ�� ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ינ�ד�[קשורי�]�פ�תי� ��א �די ,. ְְִֵֶָֹ

.·Îרה�� ז� הרי מאליה, הע�מדת �מחיצהמחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מחיצה ז� הרי ���ת, מ�רה�ע�ית � ��גגה נע�ת וא� . ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ�ָ

לדעת ��א ��ע�ה וה�א, ��ת; �א�ת� �� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
��ע�ההמטלטל ה�חיצה לז� אד� נת��� א� אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הע��ה א�ת� �ע�ה �י על א� ,�� לטלטל �די ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ���ת
זה נת��� ��א �י על א� �מזיד, נע�ת א� וכ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��גגה,

�� לטלטל אס�ר זה הרי � �� .לטלטל ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָ

.‚Îזה ��עמד ���ת, אד� �ני �ל מחיצה לע��ת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ�ר
לע��ת� ���ביל הע�מדי� א�� ידע� ��א �בלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�צד
ר�צה �ה�א אד� א�ת� יעמיד ולא העמד�; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
לדע�� ��א אחר א�ת� יעמיד א�א ז�, �מחיצה .לה���� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Î�האר על מס� �ה�א מכלאיל� לאר� נוטי� [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ממ�אצד] � טפחי� �ל�ה האר� מ� �ב�� נ�פ� אי� א� �ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

��יו וק��ר�[ענפיו]�י� �ה�, וכ��צא וק� �ב� ועליו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
�חת �מטלטל יתנדנד, ולא מצ�יה �ר�ח ��עמד עד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ�אר�,

היה��� א� אבל סאתי�; �ית עד �ח�יו ��היה וה�א ; �ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
�אר�ע א�א �ח�יו מטלטלי� אי� � סאתי� מ�ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיתר

ה�א לדירה ה�� ��א מק�� ��ח�יו, מ�ני .א��ת, ְְִֵֶֶַַָָֹ�ְִַָ

יז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

הרבי�]מב�י‡. לרשות החצר בני המוביל ל�[מקו� ��� ֵֶָ
ל� ��� �מב�י סת��'; 'מב�י ה�קרא ה�א �תלי�, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹ�ל�ה
ז� �ר�ח נכנסי� והע� זה, �נגד זה �לבד �תלי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ני

מפ��'. 'מב�י ה�קרא ה�א � ���נג�� ָ�ְְְְְְְִִֶֶַָָָוי�צאי�

מ�ירי�·. �ר�ח[בטלטול]היא� ל� ע��ה ה�ת��? מב�י ְִִֵֶַַַַָָ
לחי ק�רה[קרש]רביעית עליו ע��ה א� ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ

ר�ח סת� �א�� לחי, א�ת� א� ק�רה, א�ת� ותח�ב ְְְְִִֵֵַַַָָָָוד��.
�כ��; לטלטל מ�ר ויהיה ה�חיד ר��ת ויע�ה �ְְְֵַָ�ְְְְְִִִִֵֶֶַָָרביעית,
�מ�ברי לטלטל, מ�ר �לבד מחיצ�ת ��ל� ��רה, ְְְִִֵֵַָ�ְְְִִִֶַָָֹ��י�

�ל הרביעית, הר�ח היא ק�רהס�פרי� א� �לחי ל� �י .פיכ� ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ

�תח‚. צ�רת ל� ע��ה מפ��? מב�י מ�ירי� ֶֶַַָ�ְְִִֵַַָוהיא�
מ�א� ק�רה א� �לחי �מב�ימ�א�, ,[מפותל]עק�[מפולש]. ְִִִָָָָָֹ
.�מפ��[דינו]��רת� ְִָ�ָ

�וה„. �ה�א �מדר��[ישר]מב�י �]מ��כ� לר��ת[שיפוע ְְִִִֶֶָָ
צרי� אינ� � לת�כ� �מדר�� הר�י� לר��ת �וה א� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהר�י�,
הר�י� מר��ת מב�ל ה�א �הרי ק�רה, ולא לחי .לא ְְֲִֵֶָֹֹ�ְְִֵַָָ

לא��ה‰. �לה אחד וצ�� ל��, �לה אחד ���� ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמב�י
�ל�� צרי� אינ� � ר�י� אינ��ל ר�י� �ל �א��ה ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

�רט�� ה�� יעלה ��א ח���י� ואי� להת���ת, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָע��יה
שפתו] .[תיבש

.Âלה� �היה מפ�� מסתיי�]מב�י רחבה[� [חצרלאמצע ְָ�ְְְֶֶֶַָָָָָָ



wfgסד - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'h iriax mei -

הבתי�] מכשאחורי היה לא א� � ר�י� �תח�ל �נגד �� ְִִֶַָָֹ�ְֶֶֶַָ
�ל��. הרחבה מ�ד צרי� ואי� �סת��, זה הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
�ל היתה וא� אס�ר. הרחבה, לצדדי �לה היה א� ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
ונמצא אחד, מ�ד ��נה �עמי� אס�ר; לאמצע� א� � ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָיחיד

רחבה �ל לצ�� .�לה ְְִֶֶָָָָ

.Êוחצר�ת ��י� ��הי� עד ק�רה, א� �לחי נ�ר ה�ב�י ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאי�
ויהיה ומעלה, א��ת מאר�ע אר�� ויהיה לת�כ�, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ת�ח�ת

רח�� על יתר ה�אאר�� הרי �רח��, �אר�� מב�י אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ
לחי�חצר �ל ר�ח�תיו מ�ני לחיי� ��ני א�א נ�ר ואינ� , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

�פס�מ�ה� א� אחת[קרש], מר�ח אר�עה .רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Áונ�רת �מב�י, היא הרי � רח�� על יתר �אר�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
ק�רה א� לת�כ�,�לחי �ת�ח�ת וחצר�ת ��י� �אי� �מב�י . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

אחת חצר א� אחד �ית א�א �� היה ��א מב�י�ג�� וכ� , ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
א��ת אר�ע �אר�� לחיי�,�אי� ��ני א�א נ�ר אינ� � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אר�עה �פס .א� ְְַַָָ

.Ë�טפחי �ל�ה �רח�� �אי� לחימב�י לא צרי� אינ� � ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹ
הרי מ�ל�ה, �ח�ת ��ל �כ��; לטלטל �מ�ר ק�רה, ְֲִֵֶָָָֹ�ְְְֵַָ�ְָֹולא

�לב�ד מב�י[כמחובר]ה�א על. א� � �ק�רה �י�הכ�יר� ְְְִִִֶַַָָָ
ה�חיד �ר��ת �כ�� לטלטל לר��ת���ר מ��כ� ה��רק , ֶ�ְְְֵַָ�ְְִִִִֵַַָ

מ��� �ה��רה �ט�ר, � לת�כ� הר�י� מר��ת א� ְְִִִֵֶַַַָָָָהר�י�,
ע��יה היא מ��כ�ה�ר ה��רק � �לחי הכ�יר� א� אבל . ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָ

�ה�חי ח�ב, � לת�כ� הר�י� מר��ת א� הר�י�, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלר��ת
רביעית �ר�ח �מחיצה ה�א .הרי ְְְֲִִִִֵַָ

.È� �יניה� ע�ברי� והע� הר�י�, �ר��ת �תלי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�ני
מ�א�, �דלת�ת מ�א� �לת�ת ע��ה �יניה�? מכ�יר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�יצד
לנעל צרי� ואינ� ה�חיד. ר��ת �יניה� יע�ה �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואחר

הי� לה�על; רא�י�ת ��הי� צרי� אבל [הדלתות]ה�לת�ת, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
לה�על �מת�נ� א�ת� מפ�ה �עפר, צ�רתמ��ע�ת אבל . ְ�ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

הר�י� ר��ת �הכ�ר מ�עילי� אינ� � וק�רה לחי א� .�תח, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡È�ה�חיי �י� א� ה��רה, �חת �מב�י לטלטל .מ�ר �ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָ
אבל הר�י�; לר��ת סמ�� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָ��ה

לכרמלית סמ�� היה רה"ר]א� ואינו רה"י שאינו �[מקו� ְְְִִַָָָ
��ע�ה עד ה�חיי�, �י� א� ה��רה, �חת לטלטל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאס�ר
מינ� את מי� מצא �הרי ה�תח; ��� לה�יר אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלחי

הכרמלית] את ונע[הכרמלית ככרמלית]�ר, .[נהיה ְֵ

.·È,�ח�י ר�ח �� ��� �דבר אפ�� � לחיי� ע��י� ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ��ל
הניה �א��רי עצמ�ואפ�� זרה עב�דה א�רה. �ע�הא� , ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
��ר; � לחי �ה�אא�ת� �ל עבי� ה�חי,�ה�חי �ב� . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

�ה�א. �ל ועבי�, רח�� טפחי�; מע�רה �ח�ת ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָאי�

.‚Èלרחב ��� לפי �א�רה, לא אבל ק�רה, ע��י� ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ��ל
הא�רה מ� אס�רי� ה�ע�רי� וכל �ע�ר, רחבה��רה וכ� . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

וה�א �ה�א; �ל � ועבי� מ�פח. �ח�ת אי� ְְְִֵֶֶַַָָָָָה��רה,
�ריאה �ל[חזקה]��היה לבנה חצי �ה�א אריח, לק�ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

טפחי� �ל�ה על טפחי� �מעמידי�ל�ה ה�]. [תומכי ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹ
לבנה וחצי ק�רה לק�ל �די �ריאי� ��הי� צריכי� .ק�רה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

.„È�א �לחי להכ�יר� �י ויהיה ה�ב�י, �תח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָ��ה
עלק�רה? יתר ולא טפחי�, מע�רה �ח�ת אי� �בה�, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ

א��ת ע�ר עד ורח��, א�ה; �ברי�ע�רי� ��ה . ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

�תח; צ�רת ל� היה ��א צ�רתאמ�רי�? ל� היה א� אבל ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
א� מע�רה, �ח�ת א� א�ה, מאה �ב�� היה אפ�� � ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�תח

מ�ר זה הרי � א�ה מאה .רחב ֲֵֵֶַָָָָ�ָ

.ÂËר��� מב�י �ל ���רה היה א� עד[קישוט]וכ� וצ��ר, ְְִִִֵֶַַָָָָ
למעלה �היא �י על א� � �� מס��לי� ה�ל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ��הי�
וא� ע��יה, ה�ר מ��� �ה��רה ��רה; א�ה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמע�רי�
צ��ר �� י� וא� נ�רת; אינ� מע�רי�, למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ה�ר �� ונמצא ,�� מס��לי� � .וכ��ר ְְְְְִִִִֵֶַָָָ

.ÊË�ע�רי ק�רה קרקעית עד האר� מ� �בה� �היה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמב�י
��ר � מע�רי� למעלה ה��רה ועבי �בה�א�ה, היה ; ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

�ק�רה למעט� �בא מע�רי�, �יתר למ�ה א�ת� ���יח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
טפח �רח�� להי�ת �צרי� מע�רה �ח�ת �בה� היה . ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָ

�� בקרקעו]ח�קק אר�ע[חופר על א��ת אר�ע מ�� ְְֵֶֶַַַַַַ
�מעמיקא��ת לע�רה[בקרקע], לה�לימ� .�די ְְְֲֲִִֵַַַַָָ

.ÊÈ��רא �ל�י מ��� �רצה �� אונפר� ללחי [סמו� ְְְִִִִֵַַָֹ
טפחי�,הקורה] אר�עה רחב �ס �רא�� ע�מד נ�אר א� �ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹ

לא וא� ע�ר. על יתר ה�רצה �היה ��א וה�א ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ�מ�ר;
�ח�ת ה�רצה היתה �� א� א�א אס�ר, � אר�עה �ס ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנ�אר

ה�א �לב�ד מ�ל�ה, �ח�ת ��ל .מ�ל�ה; ְְְִִֶָָָָָֹֹ

.ÁÈ�מל�א� ה�ב�י הדופ�]נפר� חצר[כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אס�ר זה הרי � הר�י� לר��ת מב�י�נג�� �ה�א מ�ני , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

��קעי�מפ�� �ר�י� �החצר מ�רת; � והחצר [עוברי�]; ְ�ְֵֶָָ�ְִִֵֶֶֶֶֶַָ
�מ�רה ה�חיד ר��ת היא הרי �ז�, וי�צאי� �ז� ונכנסי� ��. ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ

.ËÈ,האחר מ�ד ��בילי� זה מ�ד �בילי� ל� �הי� ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמב�י
מכ�ני� �אינ� �י על א� � הר�י� לר��ת מפ��י� ִָ�ְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְְְִֶ��מצא�

מפ�� מב�י מה� אחד �ל הרי זה, �נגד וכיצדזה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ�ְֵַָ
ה�בילי� מ� ואחד אחד לכל �תח צ�רת ע��ה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכ�יר�?
ה�בילי� לכל וע��ה ה�ד�ל, ל�תח וכ� האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ���ד

ק�רה. א� לחי ה�ני ְִִֵֶַַַָ���ד

.Î���� את[דפנו]מב�י מ�יח קצר, ה�ני וצ�� אר� אחד ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ה�צר �נגד מחציה��רה � ה�ב�י �חצי לחי העמיד . ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

;�� לטלטל מ�ר ה�חי, מ� לפני� �ה�א ה�נימי ְְֵַָ�ְְְִִִִִִֶַַַָה�ב�י
אס�ר ה�חי, מ� ח�� �ה�א החיצ�� .והחצי ְְֲִִִִֶַַַָ

.‡Îע�רה �ב�� �ס ע��ה � א�ה ע�רי� רחב �ה�א ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָמב�י
מ�� �ע�ר �ה�א א��ת, אר�ע �מ�� [אור�]טפחי� ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָ

��� מב�א�ת, ��ני ונמצא � �אמצע �מעמיד� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָה�ב�י,
א��ת ע�ר מה� אחד �ל א��ת�פתח ��י מרחיק א� . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מ�א�, א��ת ��י �מרחיק א��ת, �ל� �ס �מעמיד ְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמ�א�,
א��ת, ע�ר ה�ב�י �תח ונמצא � א��ת �ל� �ס ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ�מעמיד
ה�ר�� על מר�ה ע�מד �הרי �סת�מי�, ה� הרי .וה�דדי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָ�ֶַַָ

.·Îהע�מד �לחי ��ר; מב�י, �ל מ�פנ� ה��לט ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלחי
��ר ה��ת, מ�ד� עליו סמכ� א� � �ה�אמאליו �לחי . ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

�היה א� לחי, נראה אינ� �מ�ח�� לחי, מ�פני� ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה
אי� �כא�� �וה �ה�א נראה �מ�פני� לחי, מ�ח�� ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָנראה

לחי מ��� נ��� זה הרי � לחי מ��� �הג�יה� לחי . ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָ
�הפליג� א� טפחי�, �ל�ה ה�תל[הרחיקו]ה�רקע מ� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

�ל�� ע�ה לא � ��ל�ה טפחי� מ�ל�ה �ח�ת אבל ; ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹ
�לב�ד מ�ל�ה �ח�ת ��ל �ה�א[כמחובר]��ר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'h iriax mei -

ה�ב�י, רחב מחצי �ח�ת רח�� �היה �י� � הר�ה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
מ��� ונ��� ��ר, � ה�ב�י רחב �חצי רח�� �היה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�י�
מ��� נ��� ה�ב�י, רחב חצי על יתר היה א� אבל ֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלחי;

ה�ר�� על מר�ה .ע�מד ְֵ�ֶַַָ

.‚Î�אינ �הרי ��ל�, הרי � מחצלת עליה ��ר� ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָק�רה
האר מ� מס�קת ה�חצלת היתה א� לפיכ�, �נ�רת; ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ�ִֶֶֶָָ

מחיצה אינ� יתר, א� טפחי� יתד�ת�ל�ה ��י נע� . ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ
ע�ה לא � ה��רה עליה� וה�יח מ�ח��, מב�י �תלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ��ני
ל� סמ�� לא ה�ב�י, ��י על ה��רה להי�ת ��רי� .�ל��; ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

.„Î�וכ ה�ני, ��תל נ�געת ואינ� זה, מ�תל ה��צאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹק�רה
זה, מ�תל י�צאה ואחת זה מ�תל י�צאה אחת ק�ר�ת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��י
ק�רה להביא צרי� אי� מ�ל�ה, �ח�ת � לז� ז� מ�יע�ת ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹואי�
אחרת ק�רה להביא צרי� �ל�ה, �יניה� היה .אחרת; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

.‰Îה�תאימ�ת ק�ר�ת ��י �די[צמודות]וכ� �ז� לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ
���יה� י� א� � אריח לק�ל �די �ז� ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלק�ל
אחת הי� אחרת. ק�רה להביא צרי� אינ� אריח, לק�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�די
היא �א�� העלי�נה את ר�אי� � למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמ�ה
��א �בלבד למעלה; היא �א�� ה�ח��נה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמ�ה,
למ�ה תח��נה ולא מע�רי�, למעלה עלי�נה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה

טפחי� �ל�ה �יניה� יהיה ולא א�ת�מע�רה; ��ר�אי� , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
�כ�נה ז� ועלתה ז� �]��רדה זו לצד זו עד[מכוונות , ְְְְֶַַָָָָָָ

ז� �צד ז� .��ע�� ְֵֶַָ

.ÂÎעק�ה ה��רה למבוי]היתה מחו� א�ת�[ונוטה ר�אי� , ְֲַָָָ�ִָָ
���טה היא היא[ישרה]�א�� �א�� א�ת� ר�אי� עג�ה, ; ְְֲִִָ�ְִִִָָ

רחב �� י� טפחי�, �ל�ה �ה�פ� היה א� � ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ְמר�עת
ה�ב�יחטפ �ת�� ה��רה היתה א�. ל�ב�י, ח�� ועק�ה , ְְֲֶַַַַָָָָ�ַָָ

� מע�רה למ�ה א� מע�רי�, למעלה עיק�ה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ�ִֶָָ�היה
אי� רא�יה, �ני וי�אר� הע���, י�טל �א�� �ל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָר�אי�:
וא� אחרת; ק�רה להביא צרי� אינ� � �ל�ה לזה זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�י�

אחרת. ק�רה להביא צרי� ְִִֶֶַָָָָלאו,

.ÊÎרה"ר]�אר שבתו� היחיד רשות ל�[שהוא �ע�ה ְֵֶָָָ
��י� �ב�קי�[עמודי�]�מ�נה ��י� �ני , זו��ת מאר�ע ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

זוית בהמה]�כל להשקות מי� שאיבת להתיר כדי הרי[� � ְֲִֵָָ
�מחיצה בהמה]א�� להשקות מי� שאיבת להתיר כדי �]; ְִִֵָ

ור�ח, ר�ח �כל הע�מד על מר�ה �ה�ר�� �י על ְֵֶַַַָָָ�ְְִֶַַַָוא�
מ� למ�את מ�ר זה הרי ע�מד�ת, ה�ו��ת ואר�ע ְִַָֹ�ְְְֲִִֵֶַַַָה�איל

ל�המה �לה�ק�ת הפסי�]ה��ר �ב�[במתח� יהיה וכ�ה . ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
�בי� טפחי�; ��ה ורח��, טפחי�; ע�רה מה�? �ס ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ל

רבק�ת ��י �מלא �פס, �ס אר�ע[קבוצות]�ל אר�ע �ל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹ
יתר אי� זה, רחב �ע�ר � י�צאה ואחת נכנסת אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�קר,

��לי� א�ה ע�רה �ל� .על ְְְִֵֶַַָֹ

.ÁÎ,��מאר�ע זוית �כל א� ה�ו��ת, מ� אחד �מק�� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיה
ה�תל�ט �ל א� איל�, א� �ד�לה, ע�רה[המתרומ�]אב� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

ר�אי�:[טפחי�] � קני� �ל חבילה א� א��ת, אר�ע ְֲִִִִֶַַַָָמ���
ל וא�ה לכא� א�ה �� י� יחלק �א�� ע�רה,�ל �גב� כא� ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

��י� �ני �� ��� זוית מ��� �י�נ��� ואי� קני�, חמ�ה . ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ו��ה לכא� טפחי� ��ה �יניה� וי� �ל�ה, לזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹזה
��י� �ני �� ��� זוית מ��� נ��ני� � לכא� .טפחי� ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

.ËÎוה�א � ל�אר הא�� ה�ו��ת אר�ע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ�מ�ר
לכ�] מקו� מספיק �פני�[שיהיה ור�� רא�� �רה ��היה ,ְְִֶֶָָָֹ�ְִִָ

ו��תה ה��י� �ימ� על א� במצב]; רא�[וזאת יאחז ��א ְִִִֶַַַַַָֹֹֹ
ה�י�[בכוח]ה�המה ��� ה�לי להע� לתת לא [כדי ְְִִִֵֶַַַַָ

ו] � ורובה" ב"ראשה צור� אי� � כזה שבמקרה ה�איללסטות. ,ִ
מ�ר �פני�, ור�� לגמלורא�� ואפ�� ,– ארו� [שצווארו ְְָֹ�ְִִָ�ְֲִַָָָ

שלו] ורובו" "ראשו על להקפיד מ�היש י�תר קר�בי� הי� .ְִִֵֶָ
לפני�. נכנס ��� �ה�א לגדי אפ�� מה�, לה�ק�ת אס�ר �ְְְֲִִִֵֶֶַָ�ְְִִִָ

�ה�א �ל להרחיק שירצה]�מ�ר מרחק �בלבד[איזה , �ְְְִִֶַַָָ
���טי� �פ�י� ר�ח[עמודי�]��ר�ה �כל א�ת� ���יחי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ

הצדדי�]ור�ח יהיה[=כל ��א �די ש], �ס[המרווח �י� ְְִֵֵֶֶַַָֹ
��לי� א�ה ע�רה �ל� על יתר .לחבר� ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ï�ה�יר הצבת]לא של העצה הא��[את [שסביביה��י� ִִִֵַַָֹ
י�ראלהבאר] �אר� א�א �לבד, רגלי� ע�לי �לבהמת ,� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ר�י� �ל ח�י� מי� �אר ��היה ירדוה�א, � אד� אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�ב�הה ל�אר מ�פת מחיצה ל� יע�ה א� וי��ה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָל�אר

וי��ה וידלה �ת�כ� ויעמד טפחי�, היהע�רה וא� . ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹ
ידלה זה הרי � �� לירד יכ�ל אד� �אי� הר�ה, רחב ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה�אר

ה��י� �י� הפסי�]וי��ה .[במתח� ְְִִֵֶַַ

.‡Ï� י�ראל �אר� אפ�� ה�חיד, �באר הר�י� ��ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ�
�ב�הה מחיצה לה� ע�� �� א� א�א מה�, ממ�אי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאי�

טפחי� .ע�רה ְֲִָָָ

.·Ïכלי� ונ�ת� ממ�א ה��י�, �י� לבהמ�� ש]הממ�א [בדלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניה אב�ס[לצור� היה וא� להאכלת; גדול [מתק� ְְִֵֶָָָָ

[� והיה[חלקו]רא��הבהמה ה��י�, לבי� [האבוס]נכנס ְְְִִֵַַָָָֹ
אר�עה ורחב ע�רה עצמו]�ב�� משל לרשות לא[שנהפ� � ְְֲַַָָָָָָָֹ

לפניה וי�� הדלי]ימ�א וי�ציא[את האב�ס, יתקלקל ��א , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ממ� א�א הר�י�; ר��ת לקרקע האב�ס �מ� לאב�ס, אה�לי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

האבוס]ו��פ� מאליה[בתו� ��תה והיא ,. ְְִֵֵֵֶָָ

.‚Ï�וי ה�איל ח�ב; ה��י�, לבי� הר�י� מר��ת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָה��רק
וי�תר ע�רה �ב� �� ��� �מ�רה מחיצה וזוית זוית ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�כל
�ל נע�ה � ונראה נ�ר הר��ע והרי אר�עה, על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמאר�עה
�� ואי� �בקעה, היה ואפ�� ה�חיד; ר��ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��יניה�
מ�א� �פס מ�א� �ס ור�ח ר�ח �כל �הרי � �אר .�יניה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

��קעי� ר�י� הי� �[הולכי�]ואפ�� ה��י� �י� וע�ברי� ְְְֲִִִִִֵַַַַָ
;�� ��קעי� �הר�י� �חצר ה� והרי ה�חיצ�ת, �טל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא

ח�ב לת�כ�, א�וה��רק �יניה�, ה�המה לה�ק�ת �מ�ר . ְְֵַַָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָ
�אר. �יניה� �� ְֵֵֵֶָָָהיה

.„Ïלטלטל מ�ר � ה��י� לבי� נכנס אחד �רא�� ְְֵַָ�ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחצר
��י הי� לת�כ�; ה��י� �מ�י� ה��י�, לבי� ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמ��כ�

��ערב� עד אס�רי� חצרות]חצר�ת, ה�י�[ערוב יב�� . ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ
נח�ב�[שבבור] ��א ה��י�; �י� לטלטל אס�ר � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ���ת

ל� �א� ה�י�. מ��� א�א �ת�כ� לטלטל [לבאר]מחיצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
��ע�ת מחיצה ��ל �יניה�; לטלטל מ�ר � ���ת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְִַַָמי�

מחיצה �מ� ���ת���ת, לחי� א� ק�רת� ���לה מב�י . ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
לכרמלית ��פר� �י על א� ,�� לטלטל אס�ר �. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו מ�[מבנה � ר�בקעה ְְְְִַַָָ�ָ
�כ�� ותקרהלטלטל מחיצ�ת �ל� �היא �י על וא� ,; ְְְֵַ�ְְְְִִִִֶַַָָָֹ
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ה�ב�י, רחב מחצי �ח�ת רח�� �היה �י� � הר�ה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
מ��� ונ��� ��ר, � ה�ב�י רחב �חצי רח�� �היה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�י�
מ��� נ��� ה�ב�י, רחב חצי על יתר היה א� אבל ֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלחי;

ה�ר�� על מר�ה .ע�מד ְֵ�ֶַַָ

.‚Î�אינ �הרי ��ל�, הרי � מחצלת עליה ��ר� ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָק�רה
האר מ� מס�קת ה�חצלת היתה א� לפיכ�, �נ�רת; ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ�ִֶֶֶָָ

מחיצה אינ� יתר, א� טפחי� יתד�ת�ל�ה ��י נע� . ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ
ע�ה לא � ה��רה עליה� וה�יח מ�ח��, מב�י �תלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ��ני
ל� סמ�� לא ה�ב�י, ��י על ה��רה להי�ת ��רי� .�ל��; ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

.„Î�וכ ה�ני, ��תל נ�געת ואינ� זה, מ�תל ה��צאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹק�רה
זה, מ�תל י�צאה ואחת זה מ�תל י�צאה אחת ק�ר�ת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��י
ק�רה להביא צרי� אי� מ�ל�ה, �ח�ת � לז� ז� מ�יע�ת ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹואי�
אחרת ק�רה להביא צרי� �ל�ה, �יניה� היה .אחרת; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

.‰Îה�תאימ�ת ק�ר�ת ��י �די[צמודות]וכ� �ז� לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ
���יה� י� א� � אריח לק�ל �די �ז� ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלק�ל
אחת הי� אחרת. ק�רה להביא צרי� אינ� אריח, לק�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�די
היא �א�� העלי�נה את ר�אי� � למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמ�ה
��א �בלבד למעלה; היא �א�� ה�ח��נה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמ�ה,
למ�ה תח��נה ולא מע�רי�, למעלה עלי�נה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה

טפחי� �ל�ה �יניה� יהיה ולא א�ת�מע�רה; ��ר�אי� , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
�כ�נה ז� ועלתה ז� �]��רדה זו לצד זו עד[מכוונות , ְְְְֶַַָָָָָָ

ז� �צד ז� .��ע�� ְֵֶַָ

.ÂÎעק�ה ה��רה למבוי]היתה מחו� א�ת�[ונוטה ר�אי� , ְֲַָָָ�ִָָ
���טה היא היא[ישרה]�א�� �א�� א�ת� ר�אי� עג�ה, ; ְְֲִִָ�ְִִִָָ

רחב �� י� טפחי�, �ל�ה �ה�פ� היה א� � ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ְמר�עת
ה�ב�יחטפ �ת�� ה��רה היתה א�. ל�ב�י, ח�� ועק�ה , ְְֲֶַַַַָָָָ�ַָָ

� מע�רה למ�ה א� מע�רי�, למעלה עיק�ה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ�ִֶָָ�היה
אי� רא�יה, �ני וי�אר� הע���, י�טל �א�� �ל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָר�אי�:
וא� אחרת; ק�רה להביא צרי� אינ� � �ל�ה לזה זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�י�

אחרת. ק�רה להביא צרי� ְִִֶֶַָָָָלאו,

.ÊÎרה"ר]�אר שבתו� היחיד רשות ל�[שהוא �ע�ה ְֵֶָָָ
��י� �ב�קי�[עמודי�]�מ�נה ��י� �ני , זו��ת מאר�ע ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

זוית בהמה]�כל להשקות מי� שאיבת להתיר כדי הרי[� � ְֲִֵָָ
�מחיצה בהמה]א�� להשקות מי� שאיבת להתיר כדי �]; ְִִֵָ

ור�ח, ר�ח �כל הע�מד על מר�ה �ה�ר�� �י על ְֵֶַַַָָָ�ְְִֶַַַָוא�
מ� למ�את מ�ר זה הרי ע�מד�ת, ה�ו��ת ואר�ע ְִַָֹ�ְְְֲִִֵֶַַַָה�איל

ל�המה �לה�ק�ת הפסי�]ה��ר �ב�[במתח� יהיה וכ�ה . ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
�בי� טפחי�; ��ה ורח��, טפחי�; ע�רה מה�? �ס ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ל

רבק�ת ��י �מלא �פס, �ס אר�ע[קבוצות]�ל אר�ע �ל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹ
יתר אי� זה, רחב �ע�ר � י�צאה ואחת נכנסת אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�קר,

��לי� א�ה ע�רה �ל� .על ְְְִֵֶַַָֹ

.ÁÎ,��מאר�ע זוית �כל א� ה�ו��ת, מ� אחד �מק�� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיה
ה�תל�ט �ל א� איל�, א� �ד�לה, ע�רה[המתרומ�]אב� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

ר�אי�:[טפחי�] � קני� �ל חבילה א� א��ת, אר�ע ְֲִִִִֶַַַָָמ���
ל וא�ה לכא� א�ה �� י� יחלק �א�� ע�רה,�ל �גב� כא� ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

��י� �ני �� ��� זוית מ��� �י�נ��� ואי� קני�, חמ�ה . ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ו��ה לכא� טפחי� ��ה �יניה� וי� �ל�ה, לזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹזה
��י� �ני �� ��� זוית מ��� נ��ני� � לכא� .טפחי� ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

.ËÎוה�א � ל�אר הא�� ה�ו��ת אר�ע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ�מ�ר
לכ�] מקו� מספיק �פני�[שיהיה ור�� רא�� �רה ��היה ,ְְִֶֶָָָֹ�ְִִָ

ו��תה ה��י� �ימ� על א� במצב]; רא�[וזאת יאחז ��א ְִִִֶַַַַַָֹֹֹ
ה�י�[בכוח]ה�המה ��� ה�לי להע� לתת לא [כדי ְְִִִֵֶַַַַָ

ו] � ורובה" ב"ראשה צור� אי� � כזה שבמקרה ה�איללסטות. ,ִ
מ�ר �פני�, ור�� לגמלורא�� ואפ�� ,– ארו� [שצווארו ְְָֹ�ְִִָ�ְֲִַָָָ

שלו] ורובו" "ראשו על להקפיד מ�היש י�תר קר�בי� הי� .ְִִֵֶָ
לפני�. נכנס ��� �ה�א לגדי אפ�� מה�, לה�ק�ת אס�ר �ְְְֲִִִֵֶֶַָ�ְְִִִָ

�ה�א �ל להרחיק שירצה]�מ�ר מרחק �בלבד[איזה , �ְְְִִֶַַָָ
���טי� �פ�י� ר�ח[עמודי�]��ר�ה �כל א�ת� ���יחי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ

הצדדי�]ור�ח יהיה[=כל ��א �די ש], �ס[המרווח �י� ְְִֵֵֶֶַַָֹ
��לי� א�ה ע�רה �ל� על יתר .לחבר� ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ï�ה�יר הצבת]לא של העצה הא��[את [שסביביה��י� ִִִֵַַָֹ
י�ראלהבאר] �אר� א�א �לבד, רגלי� ע�לי �לבהמת ,� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ר�י� �ל ח�י� מי� �אר ��היה ירדוה�א, � אד� אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�ב�הה ל�אר מ�פת מחיצה ל� יע�ה א� וי��ה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָל�אר

וי��ה וידלה �ת�כ� ויעמד טפחי�, היהע�רה וא� . ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹ
ידלה זה הרי � �� לירד יכ�ל אד� �אי� הר�ה, רחב ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה�אר

ה��י� �י� הפסי�]וי��ה .[במתח� ְְִִֵֶַַ

.‡Ï� י�ראל �אר� אפ�� ה�חיד, �באר הר�י� ��ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ�
�ב�הה מחיצה לה� ע�� �� א� א�א מה�, ממ�אי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאי�

טפחי� .ע�רה ְֲִָָָ

.·Ïכלי� ונ�ת� ממ�א ה��י�, �י� לבהמ�� ש]הממ�א [בדלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניה אב�ס[לצור� היה וא� להאכלת; גדול [מתק� ְְִֵֶָָָָ

[� והיה[חלקו]רא��הבהמה ה��י�, לבי� [האבוס]נכנס ְְְִִֵַַָָָֹ
אר�עה ורחב ע�רה עצמו]�ב�� משל לרשות לא[שנהפ� � ְְֲַַָָָָָָָֹ

לפניה וי�� הדלי]ימ�א וי�ציא[את האב�ס, יתקלקל ��א , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ממ� א�א הר�י�; ר��ת לקרקע האב�ס �מ� לאב�ס, אה�לי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

האבוס]ו��פ� מאליה[בתו� ��תה והיא ,. ְְִֵֵֵֶָָ

.‚Ï�וי ה�איל ח�ב; ה��י�, לבי� הר�י� מר��ת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָה��רק
וי�תר ע�רה �ב� �� ��� �מ�רה מחיצה וזוית זוית ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�כל
�ל נע�ה � ונראה נ�ר הר��ע והרי אר�עה, על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמאר�עה
�� ואי� �בקעה, היה ואפ�� ה�חיד; ר��ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��יניה�
מ�א� �פס מ�א� �ס ור�ח ר�ח �כל �הרי � �אר .�יניה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

��קעי� ר�י� הי� �[הולכי�]ואפ�� ה��י� �י� וע�ברי� ְְְֲִִִִִֵַַַַָ
;�� ��קעי� �הר�י� �חצר ה� והרי ה�חיצ�ת, �טל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא

ח�ב לת�כ�, א�וה��רק �יניה�, ה�המה לה�ק�ת �מ�ר . ְְֵַַָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָ
�אר. �יניה� �� ְֵֵֵֶָָָהיה

.„Ïלטלטל מ�ר � ה��י� לבי� נכנס אחד �רא�� ְְֵַָ�ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחצר
��י הי� לת�כ�; ה��י� �מ�י� ה��י�, לבי� ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמ��כ�

��ערב� עד אס�רי� חצרות]חצר�ת, ה�י�[ערוב יב�� . ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ
נח�ב�[שבבור] ��א ה��י�; �י� לטלטל אס�ר � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ���ת

ל� �א� ה�י�. מ��� א�א �ת�כ� לטלטל [לבאר]מחיצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
��ע�ת מחיצה ��ל �יניה�; לטלטל מ�ר � ���ת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְִַַָמי�

מחיצה �מ� ���ת���ת, לחי� א� ק�רת� ���לה מב�י . ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
לכרמלית ��פר� �י על א� ,�� לטלטל אס�ר �. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו מ�[מבנה � ר�בקעה ְְְְִַַָָ�ָ
�כ�� ותקרהלטלטל מחיצ�ת �ל� �היא �י על וא� ,; ְְְֵַ�ְְְְִִִִֶַַָָָֹ
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וה��רק רביעית. ר�ח וסת� ירד �קרה �י �א�� ר�אי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�אנ�
��� סת�� למב�י �ז�רק �ט�ר, � לת�כ� הר�י� ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָמר��ת

ק�רה א��ת,ל� �ע�ר ��� זוית קר� ��פר� חצר א� �ית . ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
�היא �רצה ��ל �י על א� �כ��. לטלטל אס�ר זה ְִִִֶֶַַָָָ�ְְְֲֵֵֶַָהרי
וא� זוית; �קר� �תח ע��י� אי� �פתח, א��ת ע�ר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָעד
א�ת� ר�אי� � ה�רצה אר� על מ�מעלה ק�רה �� ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהיתה

[� �כ��[כאילו לטלטל �מ�ר וסתמה, .��רדה ְְְֶָָָָ�ְְְֵַָ�ָ

.ÂÏה��דל רחב היא מק��, �כל �� ���ערי� ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהאצ�ע
אצ�ע�ת אר�ע וה�פח, יד; �כל.�ל האמ�רה א�ה וכל ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

��ה �ת א�ה היא � וכלאי� �ס�ה �י� ���ת �י� ְְִִִִַַַָָָ�ְְֵֵַָָמק��,
�ח�ק�ת טפחי� ��ה �ת �א�ה מ�ערי� �פעמי� ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחי�.
��חק�ת טפחי� ��ה �ת �א�ה מ�ערי� �פעמי� לז�, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָז�

דבוקות] להחמיר[אינ� וזה, וזה מ��ור�וח�ת; �יצד? . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָ
א�ה[אור�] ע�רי� וגבה�, ��חק�ת; א��ת �אר�ע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמב�י,
עצב�ת.[דחוקות]עצב�ת א��ת ע�ר ה�רצה, רחב ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹ

וכלאי�. ס�ה לעני� �ה�, ְְִִַָ�ְְְִֵֶַַָוכ��צא

ה'תשס"ט תמוז י' חמישי יו�
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מר��ת‡. א� הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת �בר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָה��ציא
�ע�ר מ��� ���ציא עד ח�ב אינ� � ה�חיד לר��ת ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהר�י�

�ל�� הה�צאה[משהו]���עיל �ע�רי ה� וא�� ה��ציא. : ְְִִִֵֵֵֶַַָָ
�גר�גרת � אד� יבשה]אכלי זה[תאנה ע� זה �מצטרפי� ,; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ה�ל�י� מ� ח�� עצמ�, האכל מ� �גר�גרת ��היה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹוה�א
והעקצי� לע�]וה�רעיני� הפרי של החיבור וה��י�[מקו� ְְְְֳִִִַַַָָ�ִ
הקמח] תבואה]וה�רס�[פסולת של עבה .[קליפה ְַ�ְָ

רביעית·. רבע �די ��יתיי�, קר��, היה וא� חלב; . ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
�מיאה �די טה�רה, אחת]�המה בבת וחלב[בליעה ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָ
אחת עי� לכחל �די לרפואה]טמאה, עליה חלב[להניח . ְְְֲִִֵֵֵַַַָֹ

�מ�יפה ל�� �די �יצה, ולב� לכאבא�ה [בתחבושת ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
קט�עיניי�] אבר לס�� �די � �מ� קט�ה. אצ�ע �ה�א , ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ל��� �די טל, י�מ�. �� קט� רגל את[לשפש�]�ל ְֵֶֶֶֶֶַָָָ
עיניי�]תה�יל�רי לכאב �מי�;[משחה ל��� �די ;וקיל�ר, ְְְִִִִֵַַָ

מד�כה �ני לרח� �די אוכלי�]�מי�, לכתישת �ב�,[כלי . ְְְְְִִֵֵַַָֹ
ה�תית רא� על ל�� הבהמה]�די בגב ��אר[מכה ,�� . ְְִִֵֵַַָָָֹ

רביעית �די � ה��פכי� וכל ה��קי�, .�ל ְְְְְִִִִֵַַַָָ

�י‚. �מלא קטנ��ת, �ב� �רה. �י �מלא �ב�אה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ�ב�
קטנ��ת �ב� ה�ציא וא� גמל]�מל. מאכל להאכיל�[שהוא ְְְֲִִִִִֶֶַָָ

�מ� ה�חק, ידי על �האכילה �רה; �י �מלא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹלפרה,
עמיראכילה �די.[קש]. �י �מלא ע�בי�, טלה. �י �מלא , ְְְֲֲִִִִִִִִֶָָָָֹֹ

מ�ני �גר�גרת, לחי�, הי� א� � �צלי� ועלי ��� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעלי
�די �י �מלא ויב�י�, אד�; אכלי מצטרפי��ה� ואי� . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ

שוני�] ��ה�[המיני� לחמ�ר זה ע� הקט�זה [לשיעור ִֶֶֶֶֶָָ
��ה�שבה�] ל�ל מצטרפי� אבל �ב�, ה�ציא �יצד? . ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

�ט�ר; �רה, �י �מלא ��ניה� י� א� � וקטנית ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹ�ב�אה
ה��ת. לעני� �זה, ���צא �ל וכ� ח�ב. �מל, �י ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�מלא

מ�יצת„. �גר�גרת לב�ל �די � עצי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַה��ציא
טר�פהה�רנג�לי� �אל�ס[מעורבת], �נת�נה ��מ� ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ

קנה,[מחבת] ה��ציא .[� קלמ�ס[שיעורו לע��ת �די ְֲִֵֶַַָ�ְ
אצ�ע�תיו לרא�י מר�סה��יע א� עבה היה וא� ,[שבור]; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ�ָ

�עצי�. ְִִֵ�ע�ר�

�בלי�,‰. �]ה��ציא �מצטרפי�[שיעור� �יצה; לת�ל �די ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
זה ע� �ל�לתזה �ה�א.[פלפל]. �ל עטר�, �ה�א. �ל , ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָ

רע ריח �ה�א. �ל ט�ב, �לריח ��מי�, מיני �ה�א. �ל , ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ט�ב אר�מ� ה�רד�ה�. �ת�לת �ה�א. �ל שושנה, [עלה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
וסתומה] נח�תאדומה �ג�� ה��י�, מ�כ�ת מיני אחת. ,ְְִִֵֶַַַַָָֹ
�ה� �ל �מ�קק�ברזל, ה�ז�ח, �מאבני ה�ז�ח, מעפר . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

מ�ני[רקבו�] �ה�, �ל � מט�ח�תיה� �מ�קק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָספרי�,
לגניזה א�ת� �ה�א��צניעי� �ל �חלת, וה��ציא. ; ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

�ט�ר. ְֶֶַָ�להבת,

.Âח�ת� �ע�ר� לאד�, נאכלי� �אינ� ��ה זרע�ני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָה��ציא
�ני�; ה�ל�עי�, �מ�רע �ני�; ק��אי�, מ�רע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמ�גר�גרת:

�ני� ה�צרי, ��ל ס�י�מ�רע ה��ציא קמח]. �די[פסולת , ְְִִִִִֶַַַַ�ְִֵ
זהב צ�רפי �ל ��ר �י על ההתכה]ל�� ה��ציא[בעת . ְִִִֵֵֶַַָָ

תבואה]מרס� �גר�גרת;[קליפות �ע�ר� לאכילה, א� � �ְְֲִִִִֶֶַָָ
�גד לצ�ע �די לצביעה, �די; �י �מלא �ע�ר� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלבהמה,

ל�לביקט� רכי�]. דקי�]זרדי�[ענפי� עצי� והחר�בי�[של ְְְִִֵֶָָָָ
�די. �י �מלא �מ��מ�יק�, �גר�גרת; ימ�יק�, ��א עד �ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
�י� � ה�כ��י� �ל ��אר וה��רמ�סי� והחר�ל ה��� ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאבל

�גר�גרת. ימ�יק�, ��א �י� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹ��מ�יק�

.Ê,לה�קה וא� חמ�; לאכילה, א� � �רעיני� ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָה��ציא
לח���� וא� �עצי�; ה� לזריעה,[למני�]הרי וא� ��י�; , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָ

אז�ב ה��ציא צמח]��י�. �גר�גרת;[מי� לאכילה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
לה�יה העצי�; ��ע�ר לעצי�, �די; �י �מלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹלבהמה,

מת] טמא ה�יה[על ��ע�ר ,. ְִַָָ

.Áפ�אה� איסטיס, ר��ני�, �קל�י אג�זי�, קל�י ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָה��ציא
לצבע] המשמשי� צמחי� מיני �די[� � ה��בעי� ��אר ,ְְְִֵַָ

�סבכה קט�, �גד �ה� על[כיסוי]לצ�ע ה�נ�ת ���יחי� ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
נתררא�יה� א� י��, אר�עי� �� רגלי� מי ה��ציא וכ� . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

כתמי�]אל�סנדר�ה המסיר עפר קימ�ניא[מי� �רית, א� ,, ְְְְֲִִִֶַָָֹ
ניקוי]וא�לג �ה�[חומרי לכ�ס �די � המנ�י� �ל ��אר , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

ס�ני� ה�ציא �סבכה. קט�, �די[צבעי�]�גד �ר�יי�, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
לא�רג �גמא �ה� קטנה]לצ�ע בד .[חתיכת ְִֶַָֹ�ְְֵָ

.Ëי�� מ��� לכ�ב �די �ע�ר� ה�למ�ס, על �י� ְְְְִִִֵֵֶֹ�ְִַַַה��ציא
א�[אותיות]א�ת�ת עצמ�, �פני ה�י� ה�ציא א� אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]�קסת �די[כלי זה, על יתר �� ��היה צרי� � ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

א�ת�ת ��י לכ�ב �די ה�למ�ס על מ��� היה��עלה . ֲִֶֶֶַַַ�ְְְְִֵֵָָֹ
��י� א� אחת, א�ת �די �ב�למ�ס אחת א�ת �די ְְְֵַַַ�ְֵֶֶַַַַ��סת
זה הרי � אחת א�ת �די �ב�למ�ס אחת א�ת �די ְְֲֵֵֶַַ�ְְֵַַַַלב��

�]ספק מה��,[כשיעור ��ה�א �כתב� א�ת�ת ��י ה�ציא . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
�כתב�, אחת א�ת ה�ציא ה�חת�. היא ז� �תיבת�, ְְִִִַַַַָָָָָָָָח�ב;
חסרה ��בר �ט�ר; � �כתב� �נ�ה א�ת וה�ציא ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָוחזר

הרא��נה. ִָָָהא�ת

.Èחל� העי�]ה��ציא לתכ�יט,[לצביעת �י� לרפ�אה �י� ְְְִִִֵֵַַַָֹ
א�א להתק�ט �ר�� �אי� �במק�� אחת; עי� לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�די
�די ���ציא עד � להתק�ט וה�ציא� עיני�, ��י ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�כחילת
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עיני� ��י נקבלכחל לע��ת �די וגפרית, זפת [במכסה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
השמ�] �עוה,חבית קט�. נקב �י על ל�� [שבחבית�די ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ה�ב�בתלסותמו] �רא� ל�� �די �בק, שמורחי�. [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
בדבק] האפרוחי� לתפוס בדבק רבבראשו �די[שומ�]. , ְְֵָ

רקיק �חת בשומ�]למ�ח מטוגנת �סלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ

.‡Èהא�רת ח�ת� לע��ת �די אדמה, �דיה��ציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
�י הצורפי�]��ר[שפת]לע��ת �די[אש �ק, ח�ל א� זבל . ְֲִֵֶֶַַ

�ר�ה בסיד]לז�ל מלא[לערבב ע� לערב �די �ס, ח�ל . ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ
סיד ס�די� �ל חר�ית�� כתוש]. לב� לע��ת[חרס �די , ְְֲִִִֵֶַַַַָ

זהב צ�רפי �ל ��ר �י�י לע��ת טיט לג�ל �די �ער, . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
���נ�ת קט�ה אצ�ע לס�ד �די סיד, זהב. צ�רפי �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ר

בסיד] אות� סכי� צ��ר[היו �� לכ��ת �די ואפר, עפר .ְְִֵֵֶַַָָָ
וה�א,קט�ה � ותר�י� �בהמה לזרק �די אב�, צר�ר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ז�זי� ע�רה חר�מ�קל רביעית[חרס]. �� לק�ל �די ,. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

.·È�אז לע��ת �די חבל, יד]ה��ציא .[תיבה]לק�ה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַֹ�ָ
�ל�י לע��ת �די ולכברה[לולאה]�מי, [נפהלנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ה�צי�גדולה] התמר]. לכפיפה[עלי אז� לע��ת �די , ְְֲִִִֵֶַָֹ
סיב[סל]מצרית התמר]. שבע� �י[חוטי� על ל�� �די , ְְִִִִִֵֵַ

מ�כי� יי�. �ל קט� בדי�]מ��� ��[אגודות לע��ת �די , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ
�אג�ז �רוד���ר לע��ת �די עצ�, קטנה]. רופאי� .[כ� ְְֱֲֵֶֶֶַַַָ

ה�ד�ד רא� �� לגרד �די � המפרידהזכ�כית מחט [ראש ְְְְִִֵַַָֹֹֹ
השתי] חוטי ��פצעבי� עד א� מהערב], השתי ��י[יוריד ְְִֵֶַַ

�אחת .נימי� ְִִַַ

.‚Èח�ב ה�רה, �מ�נב ה��ס מ�נב נימי� ��י .ה��ציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
��חזיר ה��ה מ� אחת שבשדרתו]ה�ציא קשי� ,[חוטי� ֲִִִֶֶַַַַָ

דקל נצרי וה�ח�ב. �קל, ח�רי ��י�; � הע� ח�טי וה� , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
החר��ת �ל�[ענפי�]קל�י �מ�מר �פ�, מ�מר אחת. � ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] �ל[משי ��אר ,���� וח�ה וארנבי� �מ�י� וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
טפחי� אר�עה אר� ח�ט לטו�ת �די � מ�ה�טוי� ה��ציא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

לטמאהה�גד ��ע�ר� � הע�ר מ� א� ה�ק, מ� א� [לקבלת, ְְִִִֶֶַַַָָ�ְָ
�ל�ה;טומאה] על �ל�ה ה�גד, לה�צאה: �ע�ר� �� ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמ�ה על חמ�ה הע�ר, אר�עה; על אר�עה .ה�ק, ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָ

.„È� ר� ה�א עדי� א�א �לל, נתע�ד ��א ע�ר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹה��ציא
לצר �די מאזניי�]מ�קלת[לעטו�]�ע�ר�, קט�ה[של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה �קל. �קמח[העור]���קל� נע�ה לא ועדי� מל�ח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
�עפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לע��ת �די �ע�ר�, � ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ

לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע �קמח,[לעטו� ע��י היה .ְֶַָָָ
את עליו לכ�ב �די �ע�ר�, � �עפצא נתע�ד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדי�

חמ�הה�ט על חמ�ה �ע�ר�, � ע��ד� נגמר .. ְֲֲִִִִִֵַַַָָ

.ÂË'מע�' �ר�ת עליו לכ�ב �די מע�ד, קל� ְְְִֵַַָָָָָֹ�ְְִַָה��ציא
'�ב�ערי�' ��כס�סט�סעד העור]. של הפנימי �די[חלקו , ְְְְִֵֶַָ

מז�זה עליו �ללכ�ב א�ת�ת ��י עליו לכ�ב �די � ניר . ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹ
מ�כסי� שיל�ק�ר שפלוני המעשר גזברי מסמני� בו [שטר ְִֶֶ

��נ�חובו] מא�ת�ת �ד�ל�ת �ה� ק�ר, ה��ציא [סימ�. ְִֵֵֶֶֶֶַָ
ונפטרשל] ל��כס הראה� ��בר �י על א� ח�ב, � ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמ�כסי�

�ניר �ר�ע, �טר ה��ציא לע�ל�. ה�א ראיה �הרי ;��ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
�ליט�� �ל קט�ה צל�חית �י על לכר� �די � ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמח�ק

��ב�[בוש�] י� וא� ��י[במחיקה]; לכ�ב �די ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶַֹֹ
ח�ב. מ�כסי�, ק�ר �ל ְִֶֶֶַָא�ת�ת

.ÊË,�ח�י �ה� �י על א� � וע�� ח�ה �המה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָה��ציא
מ�א�יח�ב אינ� חי, אד� אבל ח�לה. א� �פ�ת היה וא� ;, ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

מד�ה והא�ה ח�ב. א�ת� �זמ�[מסייעת]ה��ציא �נ� את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת[רגל]���טל �מ�יח .אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈ���מ ח�ב � �צ�אר� �ל�י וכיס חי, �ינ�ק ְְִִִִַַַַָָָה��ציא
טפלה ה�יס �אי� ה�ציאל�ינ�ק[בטילה]ה�יס, א� אבל ; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

�יד� וט�ע�תיו �כליו מל�� �ה�א �י על א� ה�ד�ל, ְְְְֵַָָָָ�ְִֶֶַַַָאת
ל� טפלה �ה�ל �ט�ר, �ליו� הי� על[בגדיו]. מק�לי� ְְֵֵֶַָָָָֹ�ִַָ

ח�ב. א�ת�, ה���א � ְֵֵַַָ�תפ�

.ÁÈחי חגב צ�רתה��ציא �גר�גרת. �מת, �ה�א; �ל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ארבה]�רמי� מ�ני[מי� �ה�א, �ל � מתה �י� ח�ה �י� , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ה�ת, .�� ���צא �ל וכ� לרפ�אה; א�ת� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ��צניעי�
מת ה�צאת�: �ע�ר �� טמאת�, ��ע�ר � וה�ר� ְִֵָָָָ�ְְְְִֵֶֶַַָוה�בלה,

�כעד�ה�נב ו�ר�, �כ�ית; .לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

.ËÈ�� המת]היה מצמצ�[מבשר וה�ציא[בדיוק]��ית , ְִַַָָָ�ְְִָ
��תמעט �מע�יו, ה�עיל �הרי ח�ב, � זית �חצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ���
�מחצה, מ��ית זית �חצי ה�ציא א� אבל מ�ט�א. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָה�ע�ר

ה�מא�ת.�ט�ר ��אר �זה ���צא �ל וכ� . ְְִֵֵֶַַָָָֹ�ְ

.Îה�צאת על א�א ח�ב �אינ� אמ�רי� �ברי� ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה
לרפ�אה, א� לזרע, ה��ציא אבל סת�; ��ה�ציא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ��ע�ר?
�ה�א �כל ח�ב � �זה ���צא �לכל �גמא, מ��� להרא�ת .א� ְְִֶַ�ְְְֵֶֶַַָָָָֹ

.‡Îו�כח לדגמא, א� לרפ�אה, א� לזריעה, �בר ְְַָָ�ְְְְִִִִַַַָָָָה�צניע
�על �ה�א, �כל עליו ח�ב � סת� וה�ציא� הצניע�, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
ח�בי� אי� האד�, ��אר ה�ציא; רא��נה מח�בה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ�עת

��ע�ר� א�א הא�צרעליו לת�� �בר �ה�ציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמל� ��ק�מ�[מחס�, �י על א� �ְִֶַַ

חזר א� לפיכ�, הרא��נה; מח�ב�� �טלה �בר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָנ�ר,
��ע�ר ��כניס עד ח�ב אינ� � .והכניס� ְְְִִִִֵֶַַַַָ

.·Îלהצנ רא�י ואינ� להצניע� אד� �ני �ר� �אי� יע,�בר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
��אר ח�ב; וה�ציא�, אחד הצניע� א� � ה��ה �� ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ�ג��
�בר ה�צאת על א�א ח�בי� �אי� עליו, �ט�רי� ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהאד�,

ומועיל]ה��ר �מ�ה�[ראוי �מצניעי� .להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָ

.‚Îט�ר� �ע�ר, חצי מ�לאכהה��ציא הע��ה �ל וכ� ; ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
�ט�ר �ע�ר, חצי ה�לאכ�ת וה�יח�,מ� �ע�ר חצי ה�ציא . ְְֲֲִִִִִִִִַָָ

החצי והג�י� קד� וא� ח�ב; � האחר החצי וה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר
���ר�, �מי נע�ה � ה�ני החצי ה�חת קד� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהרא���,
אחר חצי וה�ציא וחזר וה�יח�, �ע�ר חצי ה�ציא ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָ�פט�ר.
�מי �ה�עביר ח�ב, � �ל�ה �ת�� הרא��� על ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהעביר�
��נ�ח עד ח�ב, אינ� � זרק� א� אבל מ�ה�; ��י על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��ח

מ�ה� ��י על ��. ֵֶַַַָ

.„Î�העל� �ע�ר חצי וה�ציא וחזר �ע�ר, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָה�ציא
י�[בשגגה] א� ר���ת, ל��י ח�ב. אחת, לר��ת � ִֵ�ְְְִִֵֶַַַָָאחד

�יניה� היתה �ט�ר; � עליה �ח�בי� ר��ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�יניה�
רה"ר]�רמלית ואינו רה"י שאינו �ר��ת[מקו� ה� הרי � ְְְֲִִֵֵַ

ח�את וח�ב .אחת, ְַַַַָָ



סז wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'i iying mei -

עיני� ��י נקבלכחל לע��ת �די וגפרית, זפת [במכסה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
השמ�] �עוה,חבית קט�. נקב �י על ל�� [שבחבית�די ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ה�ב�בתלסותמו] �רא� ל�� �די �בק, שמורחי�. [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
בדבק] האפרוחי� לתפוס בדבק רבבראשו �די[שומ�]. , ְְֵָ

רקיק �חת בשומ�]למ�ח מטוגנת �סלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ

.‡Èהא�רת ח�ת� לע��ת �די אדמה, �דיה��ציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
�י הצורפי�]��ר[שפת]לע��ת �די[אש �ק, ח�ל א� זבל . ְֲִֵֶֶַַ

�ר�ה בסיד]לז�ל מלא[לערבב ע� לערב �די �ס, ח�ל . ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ
סיד ס�די� �ל חר�ית�� כתוש]. לב� לע��ת[חרס �די , ְְֲִִִֵֶַַַַָ

זהב צ�רפי �ל ��ר �י�י לע��ת טיט לג�ל �די �ער, . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
���נ�ת קט�ה אצ�ע לס�ד �די סיד, זהב. צ�רפי �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ר

בסיד] אות� סכי� צ��ר[היו �� לכ��ת �די ואפר, עפר .ְְִֵֵֶַַָָָ
וה�א,קט�ה � ותר�י� �בהמה לזרק �די אב�, צר�ר . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ז�זי� ע�רה חר�מ�קל רביעית[חרס]. �� לק�ל �די ,. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

.·È�אז לע��ת �די חבל, יד]ה��ציא .[תיבה]לק�ה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַֹ�ָ
�ל�י לע��ת �די ולכברה[לולאה]�מי, [נפהלנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ה�צי�גדולה] התמר]. לכפיפה[עלי אז� לע��ת �די , ְְֲִִִֵֶַָֹ
סיב[סל]מצרית התמר]. שבע� �י[חוטי� על ל�� �די , ְְִִִִִֵֵַ

מ�כי� יי�. �ל קט� בדי�]מ��� ��[אגודות לע��ת �די , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ
�אג�ז �רוד���ר לע��ת �די עצ�, קטנה]. רופאי� .[כ� ְְֱֲֵֶֶֶַַַָ

ה�ד�ד רא� �� לגרד �די � המפרידהזכ�כית מחט [ראש ְְְְִִֵַַָֹֹֹ
השתי] חוטי ��פצעבי� עד א� מהערב], השתי ��י[יוריד ְְִֵֶַַ

�אחת .נימי� ְִִַַ

.‚Èח�ב ה�רה, �מ�נב ה��ס מ�נב נימי� ��י .ה��ציא ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
��חזיר ה��ה מ� אחת שבשדרתו]ה�ציא קשי� ,[חוטי� ֲִִִֶֶַַַַָ

דקל נצרי וה�ח�ב. �קל, ח�רי ��י�; � הע� ח�טי וה� , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
החר��ת �ל�[ענפי�]קל�י �מ�מר �פ�, מ�מר אחת. � ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] �ל[משי ��אר ,���� וח�ה וארנבי� �מ�י� וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
טפחי� אר�עה אר� ח�ט לטו�ת �די � מ�ה�טוי� ה��ציא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

לטמאהה�גד ��ע�ר� � הע�ר מ� א� ה�ק, מ� א� [לקבלת, ְְִִִֶֶַַַָָ�ְָ
�ל�ה;טומאה] על �ל�ה ה�גד, לה�צאה: �ע�ר� �� ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמ�ה על חמ�ה הע�ר, אר�עה; על אר�עה .ה�ק, ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָ

.„È� ר� ה�א עדי� א�א �לל, נתע�ד ��א ע�ר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹה��ציא
לצר �די מאזניי�]מ�קלת[לעטו�]�ע�ר�, קט�ה[של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה �קל. �קמח[העור]���קל� נע�ה לא ועדי� מל�ח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
�עפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לע��ת �די �ע�ר�, � ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ

לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע �קמח,[לעטו� ע��י היה .ְֶַָָָ
את עליו לכ�ב �די �ע�ר�, � �עפצא נתע�ד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדי�

חמ�הה�ט על חמ�ה �ע�ר�, � ע��ד� נגמר .. ְֲֲִִִִִֵַַַָָ

.ÂË'מע�' �ר�ת עליו לכ�ב �די מע�ד, קל� ְְְִֵַַָָָָָֹ�ְְִַָה��ציא
'�ב�ערי�' ��כס�סט�סעד העור]. של הפנימי �די[חלקו , ְְְְִֵֶַָ

מז�זה עליו �ללכ�ב א�ת�ת ��י עליו לכ�ב �די � ניר . ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹ
מ�כסי� שיל�ק�ר שפלוני המעשר גזברי מסמני� בו [שטר ְִֶֶ

��נ�חובו] מא�ת�ת �ד�ל�ת �ה� ק�ר, ה��ציא [סימ�. ְִֵֵֶֶֶֶַָ
ונפטרשל] ל��כס הראה� ��בר �י על א� ח�ב, � ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמ�כסי�

�ניר �ר�ע, �טר ה��ציא לע�ל�. ה�א ראיה �הרי ;��ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
�ליט�� �ל קט�ה צל�חית �י על לכר� �די � ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמח�ק

��ב�[בוש�] י� וא� ��י[במחיקה]; לכ�ב �די ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶַֹֹ
ח�ב. מ�כסי�, ק�ר �ל ְִֶֶֶַָא�ת�ת

.ÊË,�ח�י �ה� �י על א� � וע�� ח�ה �המה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָה��ציא
מ�א�יח�ב אינ� חי, אד� אבל ח�לה. א� �פ�ת היה וא� ;, ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

מד�ה והא�ה ח�ב. א�ת� �זמ�[מסייעת]ה��ציא �נ� את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת[רגל]���טל �מ�יח .אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈ���מ ח�ב � �צ�אר� �ל�י וכיס חי, �ינ�ק ְְִִִִַַַַָָָה��ציא
טפלה ה�יס �אי� ה�ציאל�ינ�ק[בטילה]ה�יס, א� אבל ; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

�יד� וט�ע�תיו �כליו מל�� �ה�א �י על א� ה�ד�ל, ְְְְֵַָָָָ�ְִֶֶַַַָאת
ל� טפלה �ה�ל �ט�ר, �ליו� הי� על[בגדיו]. מק�לי� ְְֵֵֶַָָָָֹ�ִַָ

ח�ב. א�ת�, ה���א � ְֵֵַַָ�תפ�

.ÁÈחי חגב צ�רתה��ציא �גר�גרת. �מת, �ה�א; �ל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ארבה]�רמי� מ�ני[מי� �ה�א, �ל � מתה �י� ח�ה �י� , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ה�ת, .�� ���צא �ל וכ� לרפ�אה; א�ת� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ��צניעי�
מת ה�צאת�: �ע�ר �� טמאת�, ��ע�ר � וה�ר� ְִֵָָָָ�ְְְְִֵֶֶַַָוה�בלה,

�כעד�ה�נב ו�ר�, �כ�ית; .לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

.ËÈ�� המת]היה מצמצ�[מבשר וה�ציא[בדיוק]��ית , ְִַַָָָ�ְְִָ
��תמעט �מע�יו, ה�עיל �הרי ח�ב, � זית �חצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ���
�מחצה, מ��ית זית �חצי ה�ציא א� אבל מ�ט�א. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָה�ע�ר

ה�מא�ת.�ט�ר ��אר �זה ���צא �ל וכ� . ְְִֵֵֶַַָָָֹ�ְ

.Îה�צאת על א�א ח�ב �אינ� אמ�רי� �ברי� ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה
לרפ�אה, א� לזרע, ה��ציא אבל סת�; ��ה�ציא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ��ע�ר?
�ה�א �כל ח�ב � �זה ���צא �לכל �גמא, מ��� להרא�ת .א� ְְִֶַ�ְְְֵֶֶַַָָָָֹ

.‡Îו�כח לדגמא, א� לרפ�אה, א� לזריעה, �בר ְְַָָ�ְְְְִִִִַַַָָָָה�צניע
�על �ה�א, �כל עליו ח�ב � סת� וה�ציא� הצניע�, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
ח�בי� אי� האד�, ��אר ה�ציא; רא��נה מח�בה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ�עת

��ע�ר� א�א הא�צרעליו לת�� �בר �ה�ציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמל� ��ק�מ�[מחס�, �י על א� �ְִֶַַ

חזר א� לפיכ�, הרא��נה; מח�ב�� �טלה �בר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָנ�ר,
��ע�ר ��כניס עד ח�ב אינ� � .והכניס� ְְְִִִִֵֶַַַַָ

.·Îלהצנ רא�י ואינ� להצניע� אד� �ני �ר� �אי� יע,�בר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
��אר ח�ב; וה�ציא�, אחד הצניע� א� � ה��ה �� ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ�ג��
�בר ה�צאת על א�א ח�בי� �אי� עליו, �ט�רי� ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהאד�,

ומועיל]ה��ר �מ�ה�[ראוי �מצניעי� .להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָ

.‚Îט�ר� �ע�ר, חצי מ�לאכהה��ציא הע��ה �ל וכ� ; ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
�ט�ר �ע�ר, חצי ה�לאכ�ת וה�יח�,מ� �ע�ר חצי ה�ציא . ְְֲֲִִִִִִִִַָָ

החצי והג�י� קד� וא� ח�ב; � האחר החצי וה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר
���ר�, �מי נע�ה � ה�ני החצי ה�חת קד� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהרא���,
אחר חצי וה�ציא וחזר וה�יח�, �ע�ר חצי ה�ציא ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָ�פט�ר.
�מי �ה�עביר ח�ב, � �ל�ה �ת�� הרא��� על ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהעביר�
��נ�ח עד ח�ב, אינ� � זרק� א� אבל מ�ה�; ��י על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��ח

מ�ה� ��י על ��. ֵֶַַַָ

.„Î�העל� �ע�ר חצי וה�ציא וחזר �ע�ר, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָה�ציא
י�[בשגגה] א� ר���ת, ל��י ח�ב. אחת, לר��ת � ִֵ�ְְְִִֵֶַַַָָאחד

�יניה� היתה �ט�ר; � עליה �ח�בי� ר��ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�יניה�
רה"ר]�רמלית ואינו רה"י שאינו �ר��ת[מקו� ה� הרי � ְְְֲִִֵֵַ

ח�את וח�ב .אחת, ְַַַַָָ
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.‰Îוחזר נת�ח ��נ�ח וקד� מ��ע�ר, �ח�ת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹה��ציא
צמק[להיות] ��נ�ח וקד� ��ע�ר, ה��ציא וכ� ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ע�ר,

�ט�ר � מ��ע�ר �ח�ת .וחזר ְִִַַָָָ

.ÂÎוח�ב ה�חה, קד� וצמקה לאכילה, �גר�גרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹה��ציא
�אינ לרפ�אה, א� לזריעה ח�ב,עליה זה הרי � �ע�ר צרי� � ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

לזריעה, מ�גר�גרת �ח�ת ה�ציא ה�חה. עת �ל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�מח�ב��
קד� �פחה וא� �ט�ר; � לאכילה וח�ב חזר ה�חה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוקד�
ח�ב; לאכילה, עליה ���ל� קד� �גר�גרת ונע�ת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�חה

הה�צאה מח�בת על מתח�ב היה ח�ב, לא .�אפ�� ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.ÊÎ�קד ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, �גר�גרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹה�ציא
ספק זה הרי � נדחה[בגמרא]ה�חה לא[מהחיוב]א� א� , ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

זה ��ית וה�לי� טמא, לבית אכלי� ��ית זרק ְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנדחה.
א� ספק זה הרי � �ביצה ה�ל ונע�ה �� �הי� ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאכלי�

טמאה לעני� ה�ע�ר �ה�לי� מ�ני ��ית, על [רקנתח�ב ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַ�ְָ
טומאה] מקבל כביצה נתח�באוכל לא א� ,. ְִֵַֹ

.ÁÎ,כלי� �ה�ציא� �י על א� � מ��ע�ר �ח�ת ְִִִִִִִֶַַַַָה��ציא
טפלה �ה�לי לה�צאת[בטילה]�ט�ר; ��נת� ואי� ל�, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

��ע�ר �� אי� והרי ��ת�כ�, מה לה�צאת א�א .ה�לי, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
א� �ט�ר � �מ�ה �פ�ת �אינ� חי אד� ה�ציא א� ְְִִִִֵֶַַָָָָָָלפיכ�,

�זה ���צא �ל וכ� ל�. טפלה �ה��ה ה��ה, ה��ציאעל . ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הר�כלי� לנשי�]ק�ת בשמי� ��[מוכרי ��� �י על א� � �ְִִֵֶַַַָָ

ה�ציא ואפ�� הר�ה, א�אמיני� ח�ב אינ� � ��� �ת�� � ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ה�א אחד ה�צאה �� .אחת; ֵֶַַָָָ

יט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

.‡� יצא וא� ���ת. �ה� י�צאי� אי� ה�לחמה, �לי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ל
�רי�� �ג�� מל���, �ר� �ה� �לי� הי� ברזל]א� [מלבוש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

זה[מברזל]�מ�פי�[מברזל]וכ�בע הרי � הרגלי� �על ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
וסי� רמח �ג�� מל���, �ר� �אינ� �כלי� יצא וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ט�ר;

וא�ה עגול]וק�ת משולש]�תריס[מג� ח�ב[מג� זה הרי �. ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

לח�ק�·. ���ר� מס�ר �סנ�ל י�צאי� ט�באי� �י�� ואפ�� ; ְְְְִֵַָ�ְְְְֲִִֶַַָ
�� יצא ��א חתיכ�ת�זר� עליו ��� �אבנט לצאת �מ�ר . ְֵֵֶָֹ�ְְֲִֵֵֵֶַָָָָ

מ�ני ע��י�, �ה�לכי� �מ� זהב, ו�ל �ס� �ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָקב�ע�ת
מ�ר �כ�יט �ה�א וכל �כ�יט, יהא�ה�א ��א וה�א, ; ְְְִִֶֶַַָ�ְְֵֶָֹ

להביא�[האבנט] ויב�א הר�י�, �ר��ת י�ל ��א � .רפ�י ְְֲִִִִֶַַָָָָֹ

ואינ�‚. היא, האי� מ�כ�יטי � ח�ת� עליה ��� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָט�עת
א�ה, מ�כ�יטי � ח�ת� עליה ו�אי� הא�ה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמ�כ�יטי
�ט�עת ��צאת א�ה לפיכ�, האי�. מ�כ�יטי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואינ�
ח�ת� עליה �אי� �ט�עת ��צא ואי� ח�ת�, עליה ���ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

א�ת� ה�ציא� והרי ח�בי�, ה� מה �מ�ני ח�בי�. ��א� ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
א�א �אצ�ע� לה�ציא האי� �ר� �אי� ה��ציאי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�דר�
�אצ�ע� לה�ציא �ר�� אי� הא�ה וכ� ל�, הרא�יה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָט�עת
האי� נ�ת� ��עמי� מ�ני ל�? הרא�יה ט�עת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�א
�אצ�ע� א�ת� �מ�חת ��ית, להצניע� לא��� ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָט�ע��
לת�נ� לבעל� ט�ע�� נ�תנת הא�ה וכ� ה�לכה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�עת
ונמצא� הא��; חנ�ת עד �אצ�ע� א�ת� �מ�יח הא��, ְְְִָ�ְְֲִֶַַַָָָָ�ֵֶָאצל
ח�בי� �לפיכ� לה�ציא�, ��ר�� �דר� א�ת� .�ה�ציא� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

�י„. על א� ח�ת�, עליה �אי� �ט�עת א�ה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מ�כ�יטיה הר�י��היא �ר��ת ��ציא� ��א �זרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
�מיד ע���ת �ה��י� �דר� לחבר�תיה, וא�להרא�ת ; ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

��� �ט�עת לצאת מ�ר האי� אבל �ט�רה. ,�� ְֵֵֶַַַָָ�ְֲִָָָָָָיצאת
להרא�ת �ר�� ואי� �כ�יט, �ה�א מ�ני ח�ת�, ;עליה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

�לל �ט�עת יצא� ��א הע� �ל .ונהג� ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹ

�ט�ר.‰. והאי�, ח�בת; נק�בה, �מחט ��צאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָא�ה
�ט�רה והא�ה, ח�ב; נק�בה, �אינ� �מחט ��צא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואי�
��א �זרה א�א אס�רה, ואינ� מ�כ�יטיה, �היא מ�ני �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לחבר�תיה �אינ��ראה �דבר ה��צא �ל ה�לל: זה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
���ציאי� �דר� וה�ציא� מל���, �ר� ואינ� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמ�כ�יטיו,
מ�כ�יטיו, �ה�א �דבר ה��צא וכל ח�ב; � �בר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָא�ת�
�ר��ת להביא� ויב�א �מהרה ���ל ואפ�ר רפ�י ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהיה
א�ת� ל�ל� ��ר�� �תכ�יטי� ��צאת א�ה וכ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהר�י�,
�כ�יט, �ה�א �בר וכל �ט�רי�; א�� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ�להרא�ת�
.�� לצאת מ�ר זה הרי � להרא�ת� �ר�� ואי� נ�פל ֵָָ�ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָואינ�

אצעדה ���ק[צמיד]לפיכ�, א� ��ר�ע י�צאי����יחי� � ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
��מט ולא ל��ר, �ב�קה ��היה וה�א ���ת; וכ��� . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Â�א פ���, �ח�טי א� צמר, �ח�טי א�ה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
א�ת� �חל� ��א � רא�� על ל� ה���ר�ת ְְְִֶַַַָָָָֹֹ�רצ�ע�ת

הר�י� �ר��ת ותעביר� טבילה, �צי���עת ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
עיניה �י� ה�י����חת מ� ���רדי� זהב �ל �לחיי� ולא , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

�זה זה �פ�רי� �אינ� �זמ� לחי�, �לעל �עטרת ולא ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ה�נ�תזהב �ה� ���צאי� �כבלי� ולא �רא��, ���חת ֶָָ�ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

אס�רי� א�� �ל ��ה. �סיעה יפסע� ��א �די ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�רגליה�,
�יד�. �תביא� י�ל� ��א �ה�, ְְְִִֵֵֶֶָָָָָלצאת

.Êקטלה� א�ה תצא זהב]לא ולא��צ�אר�[שרשרת , ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ
�ליט�� �ל �צל�חית ולא הא�, על[בוש�]�נזמי ה�ב�עה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ה��ב,זר�ע� �מ� �� ���יחי� העגל ה�ט� ��יס ולא , ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
על ���חת �ער �ל �פאה ולא '��כלת', ה�קרא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוה�א

הר�הרא� �ער �עלת ��ראה �די �ל� �כב�ל ולא , ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לפניהצמר סביב א�ת� עליה]���פת מונח יהא ,[שהצי� ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

�ל ��� ולא ��פל, �� �מק�� �פיה ���חת ��� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
���יה ��� אד� א� �חר �� על ���חת ��זהב אבל � ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

נ�ר �אינ� מ�ר, �ס� �ה�,�ל לצאת אס�רי� א�� �ל . ֶֶֶ�ֲִִֵֵֵֶֶָָָָָ
לחבר�תיה. ותראה �חל� ְְְְְֶֶֶַַַָָֹ��א

.Á�ל אס�ר הר�י�, לר��ת �� לצאת חכמי� �אסר� ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ�ל
�ל �פאה מ�ב�ל ח�� מערבת; �אינ� �חצר אפ�� �� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹלצאת
�על� על �ת��ה ��א �די � לחצר �ה� לצאת ���ר .�ער, ֵֶָ�ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ח�בת �לל, ��� �� �אי� �ליט�� �ל �צל�חית .וה��צאת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Ëמ�ני רא��; על ל� ה���רי� �ער �ח�טי א�ה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹי�צאה
ארעה א� ח�לצ�� אינ� ח�צצי�, ואינ� �ה� �אי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ה�י�
�י� הר�י�; �ר��ת �ביא� ��א ��גזר עד טבילה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹל�

�המה �ל �י� חבר��, �ל �י� ,��� הח�טי� ולא�הי� . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
�חל� ו��א ל�, ה� ��בח יל�ה, ��ל ה�קנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�צא

זקנה �ח�טי י�צאה יל�ה, אבל לחבר�תיה; וכלותרא� . ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ
רא�� על �� י�צאה אריג, .�ה�א ְִֶַָָָֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'i iying mei -

.Èח�נקת �אינ� מ�ני � ��צ�אר� �ח�טי� א�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָי�צאה
�ה� רפויי�]עצמ� ח�צצי�[וה� ואינ� חשש, ואי� [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
א�ת�שתסיר�] �ראה ��א אס�רי�, � צב�עי� הי� וא� ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

�כליללחבר�תיה א�ה וי�צאה �רא��,[טס]. זהב �ל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחל� �ר�� �אי� ח��בה א�ה א�א �� י�צאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אי�

�ה��להרא�ת �זמ� זהב, �ל �בלחיי� �צי� וי�צאה ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
��בכה י�ל�[כיסוי]ק��רי� ��א �די רא��, וכ��על . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

�ה�. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È��מ� א�ה גפ�]י�צאה ��היה[צמר וה�א, � ��אזנ� ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
ק��ר ��היה וה�א, � ��סנ�ל� �במ�� �אזנ�; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָק��ר

לנ�ת� �התקינה �במ�� נידתה]�סנ�ל�; ד� וא�[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, �א� � יד �ית ל� ע�תה ואפ�� ק��ר, �אינ� �י ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיס�ת� מ�ני א�ת� מביאה .אינ� ְְְִִִֵֵָָ

.·È��לת ���� �בר �בכל מלח, �בגר�ר �פל�ל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוי�צאה
���ת לכ�ח�ה ת�� ולא ה�ה; ריח מ�ני וי�צא�ת�יה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

��אזניה�ה��י� יסת��קיסמי� לא למע� האזני� [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
�ברעל�תהנקב] הראש], ��כס�ת�[עטיפת א� ,��צ�אר� ְְְִִֶֶַָָָָ
הגו�]�ברדיד כל המכסה �פ�רפת[הכרו�]ה�ר��[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] שפת האג�ז,[כורכת ועל האב� על ���ת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָ��ח�ה
לה�ציא� �די האג�ז על ותפר� תערי� ולא [אתוי�צאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

ה�ט�האגוז] לכ�ח�ה,לבנ� ה�ט�ע על תפר� לא וכ� . ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
�� י�צאה �רפה, וא� לטלטל�; �אס�ר .מ�ני ְְְְְְְִִֵֶַָָָָ

.‚È,�הר�י לר��ת ו��סנ�ל� ����יו �קיס� אד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי�צא
�בלבד ה��ה, ��י �על �בספ�ג �במ�� יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹוא�
וה��יחה הח�ט �הרי מ�יחה, א� ח�ט עליה� יכר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
ה��� �קל�ת וי�צא ל��ה. מ�עילי� ואינ� אצל�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָח��בי�

�באגד ה��ה, �על ה�צל כרו�]�בקל�ת ��י[בד �על ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
�מלגמה, �באס�ל�נית, ���ת; �מ�יר� וק��ר� ְָ�ְְְְְְְִִִַַַַָָה��ה,

תחבושות]�רט�ה ה��ה[מיני ��י �בסלע�על [מטבע], ְְִֵֶֶַַַַַָָ
ה�ינית ��י הרגל]�על בפרסת החר��ל[מכה �בביצת [מי�, ְְִִֵֵֶַַַַַַ

ה�ל�בארבה] �במסמר ה��על, �ב�� עליו, שתלו [מע� ְְְֵֵַַַָָ
רפ�אהאד�] מ��� א�ת� ���לי� �בר �בכל וה�א, � ְְְִִֶָָָָ

מ�עיל �ה�א הר�פאי� .��אמר� ְְִִֶֶָֹ

.„Èק�מה� �אב� הא�ה למעוברת]י�צאת סגולה ,[אב� ְְִֵֶֶָָָ
ל�]�במ�קל במשקלו השווה ��ת���[תחלי� �ק�מה אב� ְְְְִִֵֶֶֶַַָ

ה��י� �אר א�א �לבד, ע�רה א�ה ולא לרפ�אה; ְְִִֶַַָָָָָ�ְְְִִָָָֹ��קל�
ות�יל �תע�ר ��א �קמיע� וי�צאי� ממחה[של]. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�ְֶ

�ני[לסגולה] �ל�ה �ר�א זה ממחה? קמיע ה�א זה ואי .ְֵֵֶַָ�ְְְִֵֵֶֶֶָֹ
�קמיעי� אד� �ני �ל�ה �ר�א אד� �ע�ה� א� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאד�,
מ�ני �ט�ר, � ממחה �אינ� �קמיע יצא וא� ְְִֵֶָ�ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאחרי�.

�ט�ר ��פ�י�, ה��צא וכ� מל���. �ר� .�ה�ציא� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

.ÂË�רגל� יחידי �סנ�ל י�צא מ�ה, �רגל� ��� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי
�יחיד יצא לא מ�ה, �רגל� אי� וא� יצאה�ריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
�ד�ל �חל�ק ה�א י�צא אבל �ד�ל, �מנעל תצאקט� ולא . ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹ

רפ�י �מנעל �עהא�ה �� יצאה ��א חד� �מנעל ולא , ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹ
י�� מ�ע�ד ה��עאחת ואי� רגל]. ��ב[קטוע [רגלי�צא ְְִִֵֵֵַַַַַַ

אנקטמי����תותבת] מיוחד]. ע�[מנעל [המשמשי��ל ְְִֵֶֶַַ

�רכילתותבת] מ� �אינ� מ�ני ���ת, �ה� י�צאי� אי� �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
�ט�ר יצא�, וא� י�.ה�ל���; ְְְְִִַַָ

.ÊË���פקר� נכרית]י�צאי� ��רא�י[צמר]�בצ�ה[פאה ְְִ�ְְְִִֵֶָָ
חטטי� א�[שחי�]�עלי �כרכ�, ��בע� �זמ� אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

�ה� ע�ה לא א� אבל י��; מ�ע�ד אחת �עה �ה� ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ��צא
�ה� לצאת אס�ר � ה��ת קד� �ה� יצא ולא .מע�ה, ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

.ÊÈבסג�ס� עבה, ��ק שינה]י�צאי� �ביריעה[בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
�בחמילה[מעור] עב], לא[בגד אבל ה��מי�; מ�ני � ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

ה��מי� מ�ני � �מחצלת ולא �ק�ה, ולא ה�ר�תבה, . ְְְֵָֹ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
ורקי�וה�סת ר�י� הי� א� מ�ר[דקי�]� � ה�גדי� �מ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ�ָ

הי� וא� מל���; �ר� ���ת, רא�� על מ�חי� ְְְִִֶֶַַַָָָֹ�ְִָלה�ציא�
ואס�רי� �מ�א�י, ה� הרי � .ק�י� ְֲֲִִֵֵַַָ

.ÁÈ�גי��� קול]י�צאי� משמיעי� שאינ� האר�גי�[פעמוני� ְֲִִִַָ
��צ�אר���גדי� טיט �ל �ח�ת� העבד וי�צא חקוק. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אדונו] וש� י�לשמו ��א מ�כת, �ל �ח�ת� לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ
א�ויביא�� �יד� �מ�א� מ�א� וק�ל� �ט�ית�, ה�תע�� . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

א� י�רע� ��א �די �נפיו, לק�� נת��� א� � �תפ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעל
�מנהג ,�� להתנא�ת ק�צ� וא� אס�ר; � יתלכלכ� ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹ��א

מ�ר � �מל���� ה�ק�� .אנ�י ְְְֵַַַָָ�ָ

.ËÈח�ב �תפ�, על �מ�חת מק�לת �ט�ית אבלה��צא . ְְִֵַַ�ֶֶ�ְֲֵַַַַָָ
�ס�דר ה�א גדולה]י�צא �י[מטפחת על א� �תפ�, �על ְְִֵֵֶַַַָ

נימא �אצ�ע�[חוט]�אי� ל� יפול]ק��רה וכל[שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ
היתה .�� לצאת אס�ר ור��, רא�� ח�פה �אינ� ְֵָָָָ�ְֵֶֶָֹס�דר

ממרח�]סבנית ביציאה והכתפיי� הראש לעטיפה [בגד ְִַ
מ�תפי�, למ�ה רא�יה �ני ק��ר � רחבה �אינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָקצרה

�� לצאת �מ�ר אבנט, �מ� .ונמצאת ְְְְִֵֵַ�ֵָָָ

.Îמלל ��פתיה ��� �ט�ית להתע�� [חוטי�מ�ר �ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
�אינ�בולטי�] �י על וא� אר�י�, ח�טי� �ה� �י על א� ,ֲִִֵֶַַ�ְִִֵֶַַָ

ואינ� ה��ית, לג�י �טלי� �ה� מ�ני � ל��ית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַנ�אי
הי� לא �י� הי� �י� עליה� �ט�ית.מק�יד ה��צא לפיכ�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ח�ב � �הלכת� מצ�צת הח�טי��אינ� �א�ת� מ�ני , ְֵֶָ�ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

חסר�נ� ���לי� עד עליה�, ודע�� אצל�, ה� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָח��בי�
ציצית לצאתויע�� מ�ר � �הלכת� המצ�צת ט�ית אבל . ְְֲִִִֵַַָָ�ְְִֶֶָָ�ֵָָ

��ילה �י� ���� �י� מ�א�י,��, ה�מ�רה ה�יצית �אי� ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הר �מ�כסיסיוא�א ה�גד מ��אי היא �מ�[שכלוליו]י , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
הבגד]האמרה בשפת התפור הי�[בד וא�� .�� וכ��צא ְְְִִֵַָָָָ

ח�ב היה � מ�א�י �הלכת� מצ�צת �היא ה�יצית ְְִֶֶַַָָָָָ�ְִִִֵֶַח�טי
�� �אי� ע�ה מצות �אי� ה��ת, �י�� אפ�� �� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��צא

��ת ��חה .�רת ֵַָָָ

.‡Îולא �בג��, ל� ה�ח�בה ��חט ���ת הח�ט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא
גרדי ולא ��אזנ�, ��יס� צמר]�אירא[אורג]נ�ר [חתיכת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

ס�רק ולא פשת�]��אזנ�, דק]���יחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
�לחני ולא צ�ע[חלפ�]��צ�אר�, ולא ��אזנ�, ��ינר ְְֶַָֹ�ְְְְִִֶַַָָָָֹ

��אזנ� �ר���גמא ��צא �י על א� �ט�ר, � יצא וא� ; ַ�ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה��ציאי� �דר� ה�ציא ��א מ�ני .א�נ�ת�; �ְְִִִִֵֶֶֶַָֹ

.·Î��� ��יס ��צא יתלכל�]ה�ב מ�ני[שלא ח�ב, � ְִִֵֶֶַַַָָָָ
�י על וא� ה�את; ��ר� א�א לה�ציא� זה �יס �ר� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�אי�
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.Èח�נקת �אינ� מ�ני � ��צ�אר� �ח�טי� א�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָי�צאה
�ה� רפויי�]עצמ� ח�צצי�[וה� ואינ� חשש, ואי� [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
א�ת�שתסיר�] �ראה ��א אס�רי�, � צב�עי� הי� וא� ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

�כליללחבר�תיה א�ה וי�צאה �רא��,[טס]. זהב �ל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחל� �ר�� �אי� ח��בה א�ה א�א �� י�צאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אי�

�ה��להרא�ת �זמ� זהב, �ל �בלחיי� �צי� וי�צאה ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
��בכה י�ל�[כיסוי]ק��רי� ��א �די רא��, וכ��על . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

�ה�. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È��מ� א�ה גפ�]י�צאה ��היה[צמר וה�א, � ��אזנ� ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
ק��ר ��היה וה�א, � ��סנ�ל� �במ�� �אזנ�; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָק��ר

לנ�ת� �התקינה �במ�� נידתה]�סנ�ל�; ד� וא�[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, �א� � יד �ית ל� ע�תה ואפ�� ק��ר, �אינ� �י ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיס�ת� מ�ני א�ת� מביאה .אינ� ְְְִִִֵֵָָ

.·È��לת ���� �בר �בכל מלח, �בגר�ר �פל�ל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוי�צאה
���ת לכ�ח�ה ת�� ולא ה�ה; ריח מ�ני וי�צא�ת�יה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

��אזניה�ה��י� יסת��קיסמי� לא למע� האזני� [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
�ברעל�תהנקב] הראש], ��כס�ת�[עטיפת א� ,��צ�אר� ְְְִִֶֶַָָָָ
הגו�]�ברדיד כל המכסה �פ�רפת[הכרו�]ה�ר��[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] שפת האג�ז,[כורכת ועל האב� על ���ת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָ��ח�ה
לה�ציא� �די האג�ז על ותפר� תערי� ולא [אתוי�צאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

ה�ט�האגוז] לכ�ח�ה,לבנ� ה�ט�ע על תפר� לא וכ� . ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
�� י�צאה �רפה, וא� לטלטל�; �אס�ר .מ�ני ְְְְְְְִִֵֶַָָָָ

.‚È,�הר�י לר��ת ו��סנ�ל� ����יו �קיס� אד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי�צא
�בלבד ה��ה, ��י �על �בספ�ג �במ�� יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹוא�
וה��יחה הח�ט �הרי מ�יחה, א� ח�ט עליה� יכר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
ה��� �קל�ת וי�צא ל��ה. מ�עילי� ואינ� אצל�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָח��בי�

�באגד ה��ה, �על ה�צל כרו�]�בקל�ת ��י[בד �על ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
�מלגמה, �באס�ל�נית, ���ת; �מ�יר� וק��ר� ְָ�ְְְְְְְִִִַַַַָָה��ה,

תחבושות]�רט�ה ה��ה[מיני ��י �בסלע�על [מטבע], ְְִֵֶֶַַַַַָָ
ה�ינית ��י הרגל]�על בפרסת החר��ל[מכה �בביצת [מי�, ְְִִֵֵֶַַַַַַ

ה�ל�בארבה] �במסמר ה��על, �ב�� עליו, שתלו [מע� ְְְֵֵַַַָָ
רפ�אהאד�] מ��� א�ת� ���לי� �בר �בכל וה�א, � ְְְִִֶָָָָ

מ�עיל �ה�א הר�פאי� .��אמר� ְְִִֶֶָֹ

.„Èק�מה� �אב� הא�ה למעוברת]י�צאת סגולה ,[אב� ְְִֵֶֶָָָ
ל�]�במ�קל במשקלו השווה ��ת���[תחלי� �ק�מה אב� ְְְְִִֵֶֶֶַַָ

ה��י� �אר א�א �לבד, ע�רה א�ה ולא לרפ�אה; ְְִִֶַַָָָָָ�ְְְִִָָָֹ��קל�
ות�יל �תע�ר ��א �קמיע� וי�צאי� ממחה[של]. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�ְֶ

�ני[לסגולה] �ל�ה �ר�א זה ממחה? קמיע ה�א זה ואי .ְֵֵֶַָ�ְְְִֵֵֶֶֶָֹ
�קמיעי� אד� �ני �ל�ה �ר�א אד� �ע�ה� א� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאד�,
מ�ני �ט�ר, � ממחה �אינ� �קמיע יצא וא� ְְִֵֶָ�ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאחרי�.

�ט�ר ��פ�י�, ה��צא וכ� מל���. �ר� .�ה�ציא� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

.ÂË�רגל� יחידי �סנ�ל י�צא מ�ה, �רגל� ��� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי
�יחיד יצא לא מ�ה, �רגל� אי� וא� יצאה�ריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
�ד�ל �חל�ק ה�א י�צא אבל �ד�ל, �מנעל תצאקט� ולא . ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹ

רפ�י �מנעל �עהא�ה �� יצאה ��א חד� �מנעל ולא , ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹ
י�� מ�ע�ד ה��עאחת ואי� רגל]. ��ב[קטוע [רגלי�צא ְְִִֵֵֵַַַַַַ

אנקטמי����תותבת] מיוחד]. ע�[מנעל [המשמשי��ל ְְִֵֶֶַַ

�רכילתותבת] מ� �אינ� מ�ני ���ת, �ה� י�צאי� אי� �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
�ט�ר יצא�, וא� י�.ה�ל���; ְְְְִִַַָ

.ÊË���פקר� נכרית]י�צאי� ��רא�י[צמר]�בצ�ה[פאה ְְִ�ְְְִִֵֶָָ
חטטי� א�[שחי�]�עלי �כרכ�, ��בע� �זמ� אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

�ה� ע�ה לא א� אבל י��; מ�ע�ד אחת �עה �ה� ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ��צא
�ה� לצאת אס�ר � ה��ת קד� �ה� יצא ולא .מע�ה, ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

.ÊÈבסג�ס� עבה, ��ק שינה]י�צאי� �ביריעה[בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
�בחמילה[מעור] עב], לא[בגד אבל ה��מי�; מ�ני � ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

ה��מי� מ�ני � �מחצלת ולא �ק�ה, ולא ה�ר�תבה, . ְְְֵָֹ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
ורקי�וה�סת ר�י� הי� א� מ�ר[דקי�]� � ה�גדי� �מ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ�ָ

הי� וא� מל���; �ר� ���ת, רא�� על מ�חי� ְְְִִֶֶַַַָָָֹ�ְִָלה�ציא�
ואס�רי� �מ�א�י, ה� הרי � .ק�י� ְֲֲִִֵֵַַָ

.ÁÈ�גי��� קול]י�צאי� משמיעי� שאינ� האר�גי�[פעמוני� ְֲִִִַָ
��צ�אר���גדי� טיט �ל �ח�ת� העבד וי�צא חקוק. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אדונו] וש� י�לשמו ��א מ�כת, �ל �ח�ת� לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ
א�ויביא�� �יד� �מ�א� מ�א� וק�ל� �ט�ית�, ה�תע�� . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

א� י�רע� ��א �די �נפיו, לק�� נת��� א� � �תפ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעל
�מנהג ,�� להתנא�ת ק�צ� וא� אס�ר; � יתלכלכ� ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹ��א

מ�ר � �מל���� ה�ק�� .אנ�י ְְְֵַַַָָ�ָ

.ËÈח�ב �תפ�, על �מ�חת מק�לת �ט�ית אבלה��צא . ְְִֵַַ�ֶֶ�ְֲֵַַַַָָ
�ס�דר ה�א גדולה]י�צא �י[מטפחת על א� �תפ�, �על ְְִֵֵֶַַַָ

נימא �אצ�ע�[חוט]�אי� ל� יפול]ק��רה וכל[שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ
היתה .�� לצאת אס�ר ור��, רא�� ח�פה �אינ� ְֵָָָָ�ְֵֶֶָֹס�דר

ממרח�]סבנית ביציאה והכתפיי� הראש לעטיפה [בגד ְִַ
מ�תפי�, למ�ה רא�יה �ני ק��ר � רחבה �אינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָקצרה

�� לצאת �מ�ר אבנט, �מ� .ונמצאת ְְְְִֵֵַ�ֵָָָ

.Îמלל ��פתיה ��� �ט�ית להתע�� [חוטי�מ�ר �ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
�אינ�בולטי�] �י על וא� אר�י�, ח�טי� �ה� �י על א� ,ֲִִֵֶַַ�ְִִֵֶַַָ

ואינ� ה��ית, לג�י �טלי� �ה� מ�ני � ל��ית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַנ�אי
הי� לא �י� הי� �י� עליה� �ט�ית.מק�יד ה��צא לפיכ�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ח�ב � �הלכת� מצ�צת הח�טי��אינ� �א�ת� מ�ני , ְֵֶָ�ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

חסר�נ� ���לי� עד עליה�, ודע�� אצל�, ה� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָח��בי�
ציצית לצאתויע�� מ�ר � �הלכת� המצ�צת ט�ית אבל . ְְֲִִִֵַַָָ�ְְִֶֶָָ�ֵָָ

��ילה �י� ���� �י� מ�א�י,��, ה�מ�רה ה�יצית �אי� ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הר �מ�כסיסיוא�א ה�גד מ��אי היא �מ�[שכלוליו]י , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
הבגד]האמרה בשפת התפור הי�[בד וא�� .�� וכ��צא ְְְִִֵַָָָָ

ח�ב היה � מ�א�י �הלכת� מצ�צת �היא ה�יצית ְְִֶֶַַָָָָָ�ְִִִֵֶַח�טי
�� �אי� ע�ה מצות �אי� ה��ת, �י�� אפ�� �� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��צא

��ת ��חה .�רת ֵַָָָ

.‡Îולא �בג��, ל� ה�ח�בה ��חט ���ת הח�ט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא
גרדי ולא ��אזנ�, ��יס� צמר]�אירא[אורג]נ�ר [חתיכת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

ס�רק ולא פשת�]��אזנ�, דק]���יחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
�לחני ולא צ�ע[חלפ�]��צ�אר�, ולא ��אזנ�, ��ינר ְְֶַָֹ�ְְְְִִֶַַָָָָֹ

��אזנ� �ר���גמא ��צא �י על א� �ט�ר, � יצא וא� ; ַ�ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה��ציאי� �דר� ה�ציא ��א מ�ני .א�נ�ת�; �ְְִִִִֵֶֶֶַָֹ

.·Î��� ��יס ��צא יתלכל�]ה�ב מ�ני[שלא ח�ב, � ְִִֵֶֶַַַָָָָ
�י על וא� ה�את; ��ר� א�א לה�ציא� זה �יס �ר� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�אי�
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�גדיו יתלכלכ� ��א �די א�א הה�צאה, לג�� צרי� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�אינ�
עליה ח�ב לג�פ�, צריכה �אינ� �ה�לאכה �. ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

.‚Îה�א �יצד הר�י�, �ר��ת ���ת �פ�י� ְְְִִִִֵֵַַַַָָה��צא
ידע�� ו�ל �רא�� רא� �ל מניח �דר��, ל�ב�� ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

�ני ז�ג ול�ב� וי�צא וח�זר ��ית; וח�לצ� ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ�יד�,
נ�אר ולא הר�ה, הי� וא� .��� את ��כניס עד ְְְְִִֵַַָָֹ�ְְְִֶֶַַוח�לצ�,
מח�י� זה הרי � מל��� �ר� להכניס� �די ה��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמ�
ה�זרה, �ימי היה וא� ��ת. �מ�צאי �מכניס� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליה�,
מכ�� � ה��י� מ�ני הערב עד �ל�מר� לי�ב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��תירא

וה�ל� �מ�יח� .�מק�מ�, ְְִִֵַָָ

.„Îנ�טל � ה�סטי� מ�ני עליה� להח�י� מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה
א� א��ת, מאר�ע �ח�ת �ח�ת �מ�ליכ� �אחת, ��� ְְִֵַַַַַָָָָ�ֶאת
���יע עד לחבר�, וחבר� א��ת, אר�ע �ת�� לחבר� ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנ�תנ�

החיצ�נה �ה�לחצר ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ה�; �פ�י� ���אי � �פ�י� ק�ר מק�רי� והי� ְְִִִִִֵֶֶֶַַָ�ְְְֵֶָרצ�ע�תיה�,
לה� נזקק אינ� מק�ר�ת, רצ�ע�תיה� הי� לא א� .אבל ְְֲִֵֶָָֹ�ְִֵֶָָָ

.‰Î;עליו �מח�י� �מ��ר�, י��ב � ��רה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָה��צא
מתע�� י�רדי�, ��מי� הי� א� ל�. וה�ל� מ�יח� ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ�ב��נה,

מביתו]�ע�ר ��[שיביא ונכנס א�ת�, �מכ�ה וח�זר ,. ְְְְִֵֶַָָ

.ÂÎה�בלר ולא �יד�, �מחט� הח�ט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
וי�ציא י��ח ��א � לח�כה סמ�� ��ת ערב .�קלמ�ס�, ְ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
��א � ח�כה ע� ��ת ערב �בגד� למ�מ� אד� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוח�ב

���ת �� ויצא �כ�ח, �בר �� �תפ�י�יהיה לצאת �מ�ר . ְְְִֵֵֶַַָָָָָ�ְִִִֵָָ
�� ח�כהערב ע� �תפ�יות למ�מ� אד� וח�ב ה�איל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

��כח�. אינ� עת, הר�י�,�כל לר��ת �ה� ויצא �כח ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
���יע עד רא�� את מכ�ה � �רא�� �פ�י� ל� ��� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹונז�ר

ה�דר� לבית א� .לבית� ְְְִֵֵַָ

כ ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

���ת‡. ה�המה על מ�א לה�ציא ��אמר:אס�ר , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָ
וחמ�ר�" ��ר� ינ�ח ואחד"למע� חמ�ר, ואחד ��ר אחד � ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָ

וע�� וח�ה �המה על�ל א� � ה�המה על ה�ציא וא� . ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
�ביתת� על מצ�ה �ה�א ל�קה�י אינ� �א��ר�� לפי , ְִֶ�ְְִִִֵֶֶֶַָָ

המח�ר לפיכ�, ע�ה; מ�לל �המ��[מזרז]�א אחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
�ט�ר � מ�א עליה והיה .���ת, ְְֶַַָָָָָָָ

���רה·. מפר� לאו כלוהלא תע�ה "לא ��אמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
�בהמ��" ואמת� עב�� �ב��, �בנ� א�ה ��אמלאכה, � ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

�� עצמו]יחר� �[הוא לאו ונמצא �חרי�ה; וכ��צא ,��� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
�י� �ית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואי�[להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ

עליו .ל�קי� ִָָ

.‚� לג�י ��ה �המה לה��יר א� לה�איל לי�ראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאס�ר
על מצ�ה ה�א והרי ���ת; מלאכה �� יע�ה ֶַ�ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ��א

�המ�� לג�י,�ביתת ��ה �המה למ�ר חכמי� ואסר� . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ
י��יר[גזירה] א� י�איל א�ת���א ק�נסי� � מכר וא� . ְְְְִִִִֶַַַָָ

�מחזיר�[לפדותה] �דמיה, ע�רה אי�עד �ב�רה, ואפ�� ; ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ
סרס�רמ�כרי� ידי על למ�ר ל� �מ�ר �ה�רס�ר[מתוו�]. , ְִ�ְְְְִֵֶַַַַָֹ

מ�איל ואינ� מ��יר .אינ� ְְְִִֵֵַַ

אד�,„. לרכיבת א�א ה��ס �אי� � ס�ס לה� למ�ר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ��מ�ר

עצמ� את נ��א והחי למ�א�י, למ�רלא �אסר� �כדר� . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לג�י למ�ר הח��ד לי�ראל למ�ר אסר� �� �מ�רלג�י, . ְְְְְְְִִִֵֶָָָָֹֹ�ָ

ל�חיטה �רה לה� �פניולמ�ר א�ת� ו��חט ימ�ר, ולא ; ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ
�ט� �ל ��ר אפ�� למלאכה]סת�, ראוי שאינו �[מפוט� ְְֲִֶָָ

�� ויעבד א�ת� י�הה .��א ְְֲֶֶַַָֹ

מ�כר‰. ��ה, �המה לה� למ�ר ��הג� מק��מק�� י�; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
מ�כרי� אי� למ�ר, ��א מ�כרי���הג� אי� מק�� �בכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ

א�א � ��ה �המה לה� מ�כרי� �אי� �מ� ��ה, ח�ה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלה�
סרס�ר ידי .על ְְֵַַ

.Â,�יס� ל� ���� נכרי ע�� היה ולא ��ר�, �הח�י� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
מה�כת, ��היא עליה �יס� מ�יח � �המה ע�� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
וה�א �עמד ��א �די מעליה, נ�טל� לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�כ��רצה

ה�חה[הכיס] ולא עקירה לא �� �היה ��א עד .עליה, ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
עליה, �ה�יס זמ� �ל �ק�ל, ואפ�� להנהיג�, ל� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָואס�ר

���ת מח�ר יהיה ��א ��א�די היא, חכמי� �גזרת . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
נכרי ע�� אי� א� א�א �המה, ��י על �יס� .י�יח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

.Ê,החמ�ר על �יס� מ�יח � וקט� ��טה חר� ע�� ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
ע�� היה מ��ראל. אד� �ה� מ�ני מה�, לאחד נ�תנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינ�
��טה ל��טה; נ�תנ� � �המה ע�� ואי� וקט�, ��טה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחר�
מה� זה לאי נ�תנ� � וקט� חר� ל��טה; נ�תנ� � ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקט�

מ�ל��רצה אחד ולא נכרי, ולא �המה, ע�� היתה לא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ
א��ת מאר�ע �ח�ת �ח�ת �� מה�� � סו�א�� כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ

אמות] מה��ואפ��.ד' ליד�, ��אה �ח�תמציאה �� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
יכ�ל א� � ליד� ��ב�א קד� אבל א��ת. מאר�ע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ח�ת

עליה מוצ"ש]להח�י� עד לידה וא�[להמתי� מח�י�; , ְְְְִִִֶַַָָ
א��ת מאר�ע �ח�ת �ח�ת מ�ליכ� .לאו, ְִֵַַַָָָָ

.Áלר��ת ��� ורס� �מתג ה�המה את למ�� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�מ�ר
הרס� לא�ת� רא�יה ��היה וה�א � ל��סהר�י� �יר �ג�� , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ל�לב וס�גר ל�אקה וחט� ל�מל ה�ציאואפסר א� אבל . ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

�פי חבל ���ר �ג�� ,�� מ���רת �אי� �מתג ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ�המה
�פח�ת מ���רת א�א ל� צריכה �אינ� �מתג א� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָה��ס,
�ס�גר חת�ל א� ס�ס �ל ��יר חמ�ר �ה�ציא �ג�� ְְְֲִִֵֶֶֶַָמ���,

מ�א�י זה הרי �ח�תה� �מירה א� מע�ה �מירה ��ל ; ְְֲִֵֶֶַָָ�ְְִָָָ
ל�. ה�א מ�א�י �ַָ

.Ë�ק��רי הי� אפ�� וימ��; �זה, זה �מ�י� יק�ר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא
���ת נמ�כי� אינ� ��ת, חבלי�מערב ה�א מכניס אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

טפח יד� מ��� חבל יצא ��א וה�א, � יד� וצרי�לת�� ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
טפח האר� מ� �ב�� יד�, עד ה�המה ���י החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��היה
�זה? זה ה���רי� ה�מ�י� ימ�� לא מה �מ�ני י�תר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹא�
�המ�ת �� ���כרי� ל��ק ���ליכ� �מי נראה �ה�א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמ�ני

�� �ה� ���חקי� �ז�גא� �המה תצא לא זה, �מ�ני ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ק�ל[פעמו�] ל� �אי� �ק�ק, היה ואפ�� .��צ�אר�, ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

.È�צ�אר�� �ח�ת� ולא ��כס�ת�, �ז�ג �המה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
לסימ�] בה הקשורה ��כס�ת�[מטבע �ח�ת� ולא ולא, , ְְְְִֶָָֹֹ

�ס�� ולא ��רגל�, ראש]�רצ�עה החזרת מונע [מתק� ְְְְְִֶַָָֹ�ָ
�מר�עת��צ�אר� י�צא חמ�ר ואי� שעליו]. א�א[כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

��ת מערב ל� ק��רה היתה �� �מלא� יצא ולא . ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
בד]�מטלטלת �זנב�,[חתיכת א� �ד���� ל� ה�ל�יה ְִ�ְְְְְִֶֶַַַָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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וח�טר�� �זנב� ק��רה היתה �� א� ולא[גבנוניתו]א�א ; ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
יד עק�ד ה�מל ידו]יצא קשורה רגל[� עק�ד ולא וכ�, . ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ

ה�המה. �ל ְְֵַָָָ�אר

.‡Èרצ�ע�ת� ולא �ח�טי� י�צאי� ה�רנג�לי� ְְְְְְִִִִֵַַֹאי�
האליה ��חת �עגלה י�צאי� ה�ב�י� ואי� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��רגליה�.

ינזקו] שלא �עצי�[שמטרתה י�צא�ת ה�ב��ת ואי� .ְְְְִֵֵַָ
��מח�. ה��לעי� ��תע��� �די �חטמ� לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���יחי�
�די צ�אר� על ל� ���יחי� קט� �על י�צא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואי�

לחרי�ה נ�ח ויהיה ��בכה���נע �המה תצא ולא . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
תאכל.[מחסו�] לא א� ת�� ��א �די �פיה, ל� ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ���יחי�

ה��ד �ע�ר ה�רה תצא ��יה[קיפוד]ולא על ל� ���יחי� ְְֵֵַַָָֹ�ִִֶֶַַַָָָ
י ��היא ה�ר� מ��ה יינק ��א תצא�נה�די ולא ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ל��ר �י� לנ�אי �י� קרניה, ��י� עז�רצ�עה [הזקוקה. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
מיוחדת] �קרניהלשמירה ל� כדי�חקק חור [�עשה ְְֶֶַַָָָ

האפסר] את בו �חקקלהשחיל ה���ר �אפסר י�צאה ,ְְְֲַַַָָָָ
�נ�ח�� ��א אס�ר, � �זקנ� �חב� וא� ,[תנתקנו]���ת; ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ

הר�י� �ר��ת �יד� �זה.ויביא�� ���צא �ל וכ� . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

.·Èדי� זכר�ת�, על לה� ה���ר �ע�ר י�צאי� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָה�כרי�
ל�יה�, על לה� ה���ר �בע�ר ה�קב�ת; על יעל� �די��א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

�במטלנ��ת זאבי�; עליה� י�ל� המר�מ�ת[בדי�]��א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ�ָ
�ה� א�ת� ��ה���י�י� ואליה י�צא�ת, והרחלי� . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

א� זכרי�, עליה� ��על� �די ,��� על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָק��רה
וי�צא�ת זכרי�; עליה� יעל� ��א �די למ�ה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹק��רה

��ה�[כרוכות]מל�פ�ת ה�מר ��היה �די �מטלנ��ת, ְ�ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מה� ��יב� �די ק��ר�ת, וד�יה� י�צא�ת הע�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנקי.
��חלב עד החלב יצא ��א �די ק�ר� א� אבל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהחלב;

יצא� לא א�� הרי לערב, .א�ת� ְֲֵֵֵֶֶָֹ

.‚Èמערב ל� ����ר �י על א� �א��, י�צא חמ�ר ִֵֶֶֶַַָָ�ְֲֵֵאי�
��על��ת �זנב ה��ס ולא הרע]; עי� נגד לו ולא[שתולי� , ְְְִַַַָָֹֹ

אדו�]�זה�רית עיניו[משי �המה[לנוי]��י� תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
�קמיע[סל]�קלסטר ולא ��רגל�, �סנ�ל ולא ��פיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

לבהמה ממחה �אגד�אינ� היא י�צאה אבל [תחבושת]; ֵֶ�ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָ
�בכב�י�י� ה��ה, ��י ע�]�על ה�בר,[לוחות ��י �על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ה�דל�לת ��צ�אר�,��[תלויה]�ב�ל�ה ז�ג ל� �פ�קק ; ְְִִַָ�ְְֵֶֶֶַָָָָ
�חצר �� �מט�ל�מט�לת ���ת, החמ�ר על מר�עת ונ�ת� . ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

���ת�חצר �פיה קלסטר ל� ��לי� אי� אבל ;. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

.„Èה�א �� ���ת, �המ�� �ביתת על מצ�ה �אד� ���ְְֵֶָָ�ְְְְִֶֶַַַָָ
ואמת� עב�� �ביתת על דעת,מצ�ה �ני �ה� �י על וא� ; ְ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ

מע��ת �למנע� ל�מר� עליו מצוה � ע��י� עצמ� ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ�לדעת
���ת וי�פ�מלאכה וחמר�, ��ר� ינ�ח "למע� ��אמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

וה�ר" אמת� ��. ְְֲֵֶַָ

.ÂË�עבדי ה� � �ביתת� על מצ�י� �אנ� ואמה ְֲִִִֵַָָָ�ְְֶֶֶָָָעבד
עבד�ת��ל� ל�� מצו�תוטבל� וק�ל� ח�בי�, �העבדי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט�ה� ולא מל� ��א עבדי� אבל �בע. ק�ל� א�א בל�, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

���ב �גר ה� הרי � �לבד נח �ני ��צט�� �מ�רי�מצו�ת ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�ִָ
�חל �י�ראל �פרהסיא, לעצמ� ���ת מלאכה .לע��ת ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

נ�הג �ה��בל �זמ� א�א ���ב, �ר מק�לי� .ואי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.ÊËוגר ���ת, לעצמ� מלאכה ע��ה ���ב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָה�איל
�� "וי�פ� נאמר �מי �בר, לכל �י�ראל ה�א הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
�ל ��כיר� לקיט� �ה�א ���ב �ר זה וה�ר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת�
ר�� לי�ראל מלאכה יע�ה ��א אמת�; �� �מ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹי�ראל,
הרי עב��, ה�ר זה היה ואפ�� ע��ה; לעצמ� אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ���ת,

לעצמ�. ע��ה ְְֶֶַזה

ה'תשס"ט תמוז י"א שישי יו�
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"���ת"‡. ���רה מלאכה,נאמר �אינ� מ�ברי� אפ�� � ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מה� ל��ת מ���ח�ב חכמי� �אסר� ה�, הר�ה �דברי� . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

השביתה]�ב�ת �ה��[להרבות מ�ני אסר�� �ברי�, מה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
יב�א ��א �זרה אסר�� �ברי�, �מה� למלאכ�ת, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ��מי�

ה�: וא�� סקילה; א��ר ְְִִֵֵֵֶָמה�

ח�ר�·. מ��� ח�ב זה הרי ���ת, ה��וה לפ�ל יכ�,; ְֶַַָ�ְֲִִֵֵֶַָָ
ה�ירה ��דה לה�נ�ת י�וה[חרושה]אס�ר ��א ���ת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הא�צר���ת את המפ�ה תבואה]. מ�ני[מחס� ���ת, �ְְְִֵֶֶַַַָָָ
א� א�רחי�, �� ��כניס �ג�� מצוה, לדבר ל� צרי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ�ה�א
יב�א ��א הא�צר, �ל את יגמר לא � מדר� �� ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹק�בע

ה���ת א�לה�ו�ת �כתל מק�ח� רגל�, ��י �על טיט . ְְַַ�ְְְְִֵֶֶַַַַֹ
ה���ת לה�ו�ת יב�א ��א �קרקע, לא אבל לא�ק�רה, . ְְְְְֲֶַַַַָָָָֹ�ֹ

���ת י�וה ��א �רגל�, וי��� ��רקע לדרסירק �מ�ר ; ְְְְְֶֶַַַַַָָָֹ��ְִָֹ
��� לפי וה�ל� ה�רקע, ��י �על .הרק ְְְִֵֵֶַַַַַָֹ�

המ�חק�ת‚. �נ�י� �ה� וכ��צא ��קדי� �אג�זי� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ה���ת לה�ו�ת יב�א ��א ���ת, �ה� ל�חק .אס�ר�ת ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ�

לכ�ד ���ת[לנקות]ואס�ר י�וה ��א ה�רקע, א�אאת , ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָ�ֶָ
�אבני� רצ�� היה �� לז��א� �מ�ר ��י[להזות]. על מי� ֲִִֵַָָָָ�ְִֵֵַַַַָ

מת��� אינ� �הרי ���ת, י�וה ��א ח��� ואינ� ְֲִֵֵֵֶַ�ְְְֵֵֶֶַַַַָה�רקע,
סכי�לכ� אי� מיפה]. חומר היה[מריחת ואפ�� ה�רקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

�אבני� א�ת�רצ�� נ�פחי� ואי� את; להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ
וחמרהאבק] קל ט�ב, �י�� אפ�� א�ת�, מדיחי� ואי� ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ

ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א � ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ���ת
רצ�� �אינ� �מק�� �� ע��ה �ה�א �זמ� ה���ת .לה�ו�ת ְְַַ�ְְִֵֵֶֶֶַָָ

�מר�ה„. �ב� מביא ג�מי�, �ימי ��תקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר
ולא[שוטח] �סל, לא יר�ה לא מר�ה, �כ�ה�א ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹב�;

ה��ה ���לי א�א שנשברה]�ק�ה, קופה ��א[תחתית � ְ�ְֵֶַָָ�ֶָֹ
���ת לה�ו�ת ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� .יע�ה ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָֹ�

ז�רע‰. מ��� ח�ב ה�רעי�, את אס�רה��קה לפיכ� ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
�גל�ל ה��ר מ� לג�ת�[אופ�]ל�אב ימ�א ��א �זרה, � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מ�ר�לחר�ת� �חצר, �ל�ל �ל ה��ר היה א� זה, �מ�ני . ְ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ָ
�גל�ל. מ��� ְְְִֶַַַֹלמ�את

.Âק�צר מ��� ח�ב לר��תה��ל�, אס�ר לפיכ�, [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
�ת�ל� �ה�א מ�ני ���ת, מ��ר�� �איל�,�ב� ע�לי� אי� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

יב� �י� לח �איל��י� נסמכי� ואי� �איל�, נתלי� ואי� ;. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
��� ה��� �ל �� לי�ב י�� מ�ע�ד יעלה ואי�ולא . ְְֲִֵֵֶַַָָֹ�ְֵ

�לל ל�רקע �מח�ר יתל�.מ����י� ��א �זרה � ְְְִִִַ�ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ

.Ê� ��ת מ�צאי עד לאכל� אס�ר ���ת, ���ר� ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ�ר�ת
יתל� ��א �אי��זרה ,�� להריח מ�ר המח�ר, הדס . ְְְֲִֵֶַַָָֹ�ָ�ְִֵֶַָָ
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וח�טר�� �זנב� ק��רה היתה �� א� ולא[גבנוניתו]א�א ; ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
יד עק�ד ה�מל ידו]יצא קשורה רגל[� עק�ד ולא וכ�, . ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ

ה�המה. �ל ְְֵַָָָ�אר

.‡Èרצ�ע�ת� ולא �ח�טי� י�צאי� ה�רנג�לי� ְְְְְְִִִִֵַַֹאי�
האליה ��חת �עגלה י�צאי� ה�ב�י� ואי� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��רגליה�.

ינזקו] שלא �עצי�[שמטרתה י�צא�ת ה�ב��ת ואי� .ְְְְִֵֵַָ
��מח�. ה��לעי� ��תע��� �די �חטמ� לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���יחי�
�די צ�אר� על ל� ���יחי� קט� �על י�צא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואי�

לחרי�ה נ�ח ויהיה ��בכה���נע �המה תצא ולא . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
תאכל.[מחסו�] לא א� ת�� ��א �די �פיה, ל� ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ���יחי�

ה��ד �ע�ר ה�רה תצא ��יה[קיפוד]ולא על ל� ���יחי� ְְֵֵַַָָֹ�ִִֶֶַַַָָָ
י ��היא ה�ר� מ��ה יינק ��א תצא�נה�די ולא ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ל��ר �י� לנ�אי �י� קרניה, ��י� עז�רצ�עה [הזקוקה. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
מיוחדת] �קרניהלשמירה ל� כדי�חקק חור [�עשה ְְֶֶַַָָָ

האפסר] את בו �חקקלהשחיל ה���ר �אפסר י�צאה ,ְְְֲַַַָָָָ
�נ�ח�� ��א אס�ר, � �זקנ� �חב� וא� ,[תנתקנו]���ת; ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ

הר�י� �ר��ת �יד� �זה.ויביא�� ���צא �ל וכ� . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

.·Èדי� זכר�ת�, על לה� ה���ר �ע�ר י�צאי� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָה�כרי�
ל�יה�, על לה� ה���ר �בע�ר ה�קב�ת; על יעל� �די��א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

�במטלנ��ת זאבי�; עליה� י�ל� המר�מ�ת[בדי�]��א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ�ָ
�ה� א�ת� ��ה���י�י� ואליה י�צא�ת, והרחלי� . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

א� זכרי�, עליה� ��על� �די ,��� על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָק��רה
וי�צא�ת זכרי�; עליה� יעל� ��א �די למ�ה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹק��רה

��ה�[כרוכות]מל�פ�ת ה�מר ��היה �די �מטלנ��ת, ְ�ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מה� ��יב� �די ק��ר�ת, וד�יה� י�צא�ת הע�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנקי.
��חלב עד החלב יצא ��א �די ק�ר� א� אבל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהחלב;

יצא� לא א�� הרי לערב, .א�ת� ְֲֵֵֵֶֶָֹ

.‚Èמערב ל� ����ר �י על א� �א��, י�צא חמ�ר ִֵֶֶֶַַָָ�ְֲֵֵאי�
��על��ת �זנב ה��ס ולא הרע]; עי� נגד לו ולא[שתולי� , ְְְִַַַָָֹֹ

אדו�]�זה�רית עיניו[משי �המה[לנוי]��י� תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
�קמיע[סל]�קלסטר ולא ��רגל�, �סנ�ל ולא ��פיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

לבהמה ממחה �אגד�אינ� היא י�צאה אבל [תחבושת]; ֵֶ�ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָ
�בכב�י�י� ה��ה, ��י ע�]�על ה�בר,[לוחות ��י �על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ה�דל�לת ��צ�אר�,��[תלויה]�ב�ל�ה ז�ג ל� �פ�קק ; ְְִִַָ�ְְֵֶֶֶַָָָָ
�חצר �� �מט�ל�מט�לת ���ת, החמ�ר על מר�עת ונ�ת� . ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

���ת�חצר �פיה קלסטר ל� ��לי� אי� אבל ;. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

.„Èה�א �� ���ת, �המ�� �ביתת על מצ�ה �אד� ���ְְֵֶָָ�ְְְְִֶֶַַַָָ
ואמת� עב�� �ביתת על דעת,מצ�ה �ני �ה� �י על וא� ; ְ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ

מע��ת �למנע� ל�מר� עליו מצוה � ע��י� עצמ� ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ�לדעת
���ת וי�פ�מלאכה וחמר�, ��ר� ינ�ח "למע� ��אמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

וה�ר" אמת� ��. ְְֲֵֶַָ

.ÂË�עבדי ה� � �ביתת� על מצ�י� �אנ� ואמה ְֲִִִֵַָָָ�ְְֶֶֶָָָעבד
עבד�ת��ל� ל�� מצו�תוטבל� וק�ל� ח�בי�, �העבדי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט�ה� ולא מל� ��א עבדי� אבל �בע. ק�ל� א�א בל�, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

���ב �גר ה� הרי � �לבד נח �ני ��צט�� �מ�רי�מצו�ת ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�ִָ
�חל �י�ראל �פרהסיא, לעצמ� ���ת מלאכה .לע��ת ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

נ�הג �ה��בל �זמ� א�א ���ב, �ר מק�לי� .ואי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.ÊËוגר ���ת, לעצמ� מלאכה ע��ה ���ב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָה�איל
�� "וי�פ� נאמר �מי �בר, לכל �י�ראל ה�א הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
�ל ��כיר� לקיט� �ה�א ���ב �ר זה וה�ר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת�
ר�� לי�ראל מלאכה יע�ה ��א אמת�; �� �מ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹי�ראל,
הרי עב��, ה�ר זה היה ואפ�� ע��ה; לעצמ� אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ���ת,

לעצמ�. ע��ה ְְֶֶַזה
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"���ת"‡. ���רה מלאכה,נאמר �אינ� מ�ברי� אפ�� � ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מה� ל��ת מ���ח�ב חכמי� �אסר� ה�, הר�ה �דברי� . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

השביתה]�ב�ת �ה��[להרבות מ�ני אסר�� �ברי�, מה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
יב�א ��א �זרה אסר�� �ברי�, �מה� למלאכ�ת, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ��מי�

ה�: וא�� סקילה; א��ר ְְִִֵֵֵֶָמה�

ח�ר�·. מ��� ח�ב זה הרי ���ת, ה��וה לפ�ל יכ�,; ְֶַַָ�ְֲִִֵֵֶַָָ
ה�ירה ��דה לה�נ�ת י�וה[חרושה]אס�ר ��א ���ת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הא�צר���ת את המפ�ה תבואה]. מ�ני[מחס� ���ת, �ְְְִֵֶֶַַַָָָ
א� א�רחי�, �� ��כניס �ג�� מצוה, לדבר ל� צרי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ�ה�א
יב�א ��א הא�צר, �ל את יגמר לא � מדר� �� ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹק�בע

ה���ת א�לה�ו�ת �כתל מק�ח� רגל�, ��י �על טיט . ְְַַ�ְְְְִֵֶֶַַַַֹ
ה���ת לה�ו�ת יב�א ��א �קרקע, לא אבל לא�ק�רה, . ְְְְְֲֶַַַַָָָָֹ�ֹ

���ת י�וה ��א �רגל�, וי��� ��רקע לדרסירק �מ�ר ; ְְְְְֶֶַַַַַָָָֹ��ְִָֹ
��� לפי וה�ל� ה�רקע, ��י �על .הרק ְְְִֵֵֶַַַַַָֹ�

המ�חק�ת‚. �נ�י� �ה� וכ��צא ��קדי� �אג�זי� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ה���ת לה�ו�ת יב�א ��א ���ת, �ה� ל�חק .אס�ר�ת ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ�

לכ�ד ���ת[לנקות]ואס�ר י�וה ��א ה�רקע, א�אאת , ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָ�ֶָ
�אבני� רצ�� היה �� לז��א� �מ�ר ��י[להזות]. על מי� ֲִִֵַָָָָ�ְִֵֵַַַַָ

מת��� אינ� �הרי ���ת, י�וה ��א ח��� ואינ� ְֲִֵֵֵֶַ�ְְְֵֵֶֶַַַַָה�רקע,
סכי�לכ� אי� מיפה]. חומר היה[מריחת ואפ�� ה�רקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

�אבני� א�ת�רצ�� נ�פחי� ואי� את; להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ
וחמרהאבק] קל ט�ב, �י�� אפ�� א�ת�, מדיחי� ואי� ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ

ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א � ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ���ת
רצ�� �אינ� �מק�� �� ע��ה �ה�א �זמ� ה���ת .לה�ו�ת ְְַַ�ְְִֵֵֶֶֶַָָ

�מר�ה„. �ב� מביא ג�מי�, �ימי ��תקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר
ולא[שוטח] �סל, לא יר�ה לא מר�ה, �כ�ה�א ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹב�;

ה��ה ���לי א�א שנשברה]�ק�ה, קופה ��א[תחתית � ְ�ְֵֶַָָ�ֶָֹ
���ת לה�ו�ת ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� .יע�ה ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָֹ�

ז�רע‰. מ��� ח�ב ה�רעי�, את אס�רה��קה לפיכ� ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
�גל�ל ה��ר מ� לג�ת�[אופ�]ל�אב ימ�א ��א �זרה, � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מ�ר�לחר�ת� �חצר, �ל�ל �ל ה��ר היה א� זה, �מ�ני . ְ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ָ
�גל�ל. מ��� ְְְִֶַַַֹלמ�את

.Âק�צר מ��� ח�ב לר��תה��ל�, אס�ר לפיכ�, [להוציא]; ְְִִִֵֵַַָָָ
�ת�ל� �ה�א מ�ני ���ת, מ��ר�� �איל�,�ב� ע�לי� אי� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

יב� �י� לח �איל��י� נסמכי� ואי� �איל�, נתלי� ואי� ;. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
��� ה��� �ל �� לי�ב י�� מ�ע�ד יעלה ואי�ולא . ְְֲִֵֵֶַַָָֹ�ְֵ

�לל ל�רקע �מח�ר יתל�.מ����י� ��א �זרה � ְְְִִִַ�ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ

.Ê� ��ת מ�צאי עד לאכל� אס�ר ���ת, ���ר� ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ�ר�ת
יתל� ��א �אי��זרה ,�� להריח מ�ר המח�ר, הדס . ְְְֲִֵֶַַָָֹ�ָ�ְִֵֶַָָ
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מצ�י ריח� והרי ,�� להריח א�א ללאהנית� קיי� �] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אס�רתלישה] לאכילה, הרא�י וכל ות��ח אתר�ג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לאכל� א�ת� יק� ��א �זרה � �מח�ר �� .להריח ְְִִַָ�ְְְֵֶָָָָָֹ

.Á,�טפחי �ל�ה האר� מ� �ב�הי� �ר�יו �הי� ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאיל�
�אר� ה� הרי �ל�ה, �ב�הי� אינ� וא� עליה�; לי�ב .אס�ר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
לה���� מ�ר �ל�ה, לת�� מ�ל�ה מ�מעלה �אי� ְְִֵַָ�ְְְְְִִִַָָָָָֹֹהי�
לאר�, �וה אחד ���� �י על א� �ל�ה, �ב�הי� הי� ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ה�;

עליה� לי�ב אס�ר � �ל�ה �ח�יה� חלל ��� .א� ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.Ë��יח ��א �זרה � ���ת בהמה ��י על ר�כבי� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאי�
גפ�]זמ�רה יעלהלהנהיג�[ענ� ולא �בהמה, נתלי� ואי� . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

���ת עליה לי�ב י�� בהמה;מ�ע�ד לצ�י נסמכי� ואי� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
מ�רי� � צדדי� מ�רוצ�י ���גג, � ���ת �איל� עלה . ְְִִֵָ�ְְְִִֵַָָָָָ�ָ

לירד אס�ר �מזיד, �בבהמהלירד; ירד,. � �מזיד אפ�� � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ
ח�י� �עלי צער ה�המהמ��� מעל ה��א�י ��רקי� וכ� . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָ

ח�י� �עלי צער מ��� .���ת, ְֲִִֵַַַַַָ

.È�לי� טע�נה �המ�� היתה משא]�יצד? �ב�אה[� �ל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ
�ח�יו רא�� מכניס נ�פל� וה�א אחר, לצד �מס�ק� , ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ

�מאליו טע�נה �בהמ�� ��ת, �לילי ה�ר� מ� �א היה . ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
���ת; ה��לי� ה�לי� את נ�טל החיצ�נה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ����יע
���י� הי� נ�פלי�. וה��י� החבלי� מ�יר � נ�לי� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָו�אינ�
�רי� מביא קט�י�, ��י� הי� א� � ה����רי� ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָ�ברי�
�הרי ה�רי�; על נ�פלי� וה��י� �ח�יה�, �מ�יח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ�כסת�ת
וק�י�, קט�י� �ה��י� מ�ני ��ל�, ה�ר, ל�ל� ירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹא�

�לי ��ל ��א �ל[מיעודו]ונמצא ע�ת�ת טע�נה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ
���בר�, �י על �א� נ�פלי�; וה� ה��י� מ�יר � ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכ�כית
�להפסד ע�מד, לה�כה ה�ל �הרי �ד�ל, הפסד �כ� ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאי�
זכ�כית �לי �מלאי� �ד�לי� ה��י� הי� ח���. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמ�עט
על �� י�יח� לא מק��, �מ�ל �נחת. ��רק �ה�, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכ��צא

ח�י� �עלי צער מ��� � בהמה .��י ְֲִִֵֵֵַַַַַָ

.‡È.מע�ר מ��� ח�ב אחד, ��� ��ע�� עד �ר�ת ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמד�ק
על יד על מל�ט � �חצר� �ר�ת ל� ��ת��ר� מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�,

מעט]יד ולא[מעט ה�ל לת�� לא י�� לא אבל וא�כל; ְְְֲִֵֵַַָָֹֹֹ
�דר� ע�ה �א� �חל; ע��ה �ה�א �דר� ה��ה, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ�ְַלת��
ויב�א ה��ה, �ת�� �יד� יכ��� ��א � �חל ע��ה ְָָ�ְְְְְִֵֶֶֶַָָֹ�ה�א

ע��ר מ�ני.לידי ,�� וכ��צא ה�לח את מק�צי� אי� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
�מע�ר .��ראה ְְִִֵֶֶַ

.·Èח�ב � וענבי� זיתי� וה��חט ;�� מ��� ח�ב � ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק ה�אילמ��� ור��ני�, ��תי� לסחט אס�ר לפיכ�, ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

��א � וענבי� �זיתי� א�ת� ס�חטי� אד� �ני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ�מקצת
וענבי� זיתי� לסחט �רי�י�יב�א �ג�� �ר�ת, �אר אבל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ

ועזר�רי�[חבושי�] לתפוח]ות��חי� הדומה מ�ר[פרי � ְְְִִַַ�ָ
סחיטה. �ני �אינ� מ�ני ���ת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחט�

.‚È�בחומ�]�ב�י שנכבשו [פירות��לק�ת[פירות ְְִָָ
לה�ציאשנתבשלו] וא� מ�ר; ��פ�, לר�� א� � ְְִִָ�ְְִֵֶַָָָ��חט�

אס�ר אבלמימיה�, מימיו, ��ז�ב� ה�לג את מר�קי� ואי� . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ה�ערה לת�� א� ה��ס לת�� ה�א וה�סר.מר�ק ה��� ְְְְְֵֶַַַַַָָֹ

בשלו] שלא בשלו]וה�ליל�ת[ענבי� שלא �ר�ק�[שיבלי� ְְְִִֶַָ
�יכה מח�רי� א� � י�� לגמר[כתישה]מ�ע�ד ל� אס�ר , ְְִִ�ְִִִָָָֹ

לגמר ל� מ�ר ��ד, �חיקה מח�רי� וא� ���ת; ְִָֹ�ְִִַָָָ�ְְְִִַָָָ�יכת�
���ת הריפ�ת�חיקת� �חיקת לגמר ל� מ�ר לפיכ�, . ְְְִִַָָָָ�ְְִִִַָָֹ
שעורי�] ה�ר�ר[גרעיני גדולה]�ע� ה�דרה[כ� �ת�� ְְְֵֵַַָָ

הא�. מעל א�ת� ���רידי� אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָ���ת,

.„Èמליל�ת מאכל]ה��לל דבר באצבעותיו מ�לל[מפורר � ְִֵֵַ
�ד� יראה ��א �די �ט�ר����י, �פיו, ה��נק היה. וא� ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

גרו�]��נח �פיו[מכאבי לינק ל� מ�ר הבהמה]� ,[מדדי ֵַ�ְִִָֹ
וא� �זר�, לא צער� �מ��� יד, �לאחר מפרק �ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמ�ני

ס�נה. �� �אי� �י ִֵֶַַָָָעל

.ÂË�וענבי זיתי� א� � ���ת מ�קי� מה� ��ב� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ר�ת
�זרה ��ת; מ�צאי עד ה��קי� א�ת� ל���ת אס�ר � ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָה�
ה� ור��ני� ��תי� וא� ���ת. א�ת� ויסחט ית��� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ��א
וא� מ�רי�; מה� ��ב� מ�קי� לאכילה, הכניס� א� �ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�ְִִָ
��ת מ�צאי עד אס�רי� מה� ��ב� מ�קי� לדרכ�, .הכניס� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.ÊË�מ�קי מה� ויצא� ��ת, מערב �ר�ק� וענבי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתי�
מ�רי� � �מעצמ� ��ת מערב �ר�ק� �ב� ח��ת וכ� ; ְֵַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מק�� �א� �אי� מ�רי�; ���ת, מה� ה��צאי� ִֵֶָָָ�ְְְִִֵֶַַַָמ�קי�
מ�ערב ר�ק� ��בר .לגזרה, ְְְִִִֵֶֶֶָָָָ

.ÊÈי� על א� לפיכ�, ה�. מלאכ�ת מאב�ת �ב�רר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָז�רה
למל מנ�ח���ר �כ�ה�א אצ�ע�תיו, �רא�י מליל�ת ל ֶ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הקליפה] להפריח מפיו אויר �כל[מוציא אחת �יד� מנ�ח ,ְְְֵַַַַָָ
�קנ���ח� לא אבל נפה]� �תמח�י[מי� [קערהולא ְְְְֲַָָֹֹֹ

ח�ב.גדולה] �ה�א �בכברה, �נפה ינ�ה ��א �זרה ,ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ה�א;[מנפה]והמ��ר מר�ד א� ��רר ��לדת �מרי�, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ

צל�לי� מי� א� צל�ל יי� לס�� ���ר �י על א� ְְִִִֵַַַָָ�ְִִֶַַָלפיכ�,
�קפיפה א� ���דר[סל]�ס�דרי� ��ה יע�ה לא � מצרית ְְְֲִִִִִֶַָָֹ�ַָָ

הכלי] לפי דחיסתו ע��ה[ע"י �ה�א �דר� יע�ה ��א ;ְֲֶֶֶֶֶֶַֹ
�מ��רת ל��ר ויב�א את.�חל, לתל�ת אס�ר וכ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ל��ר יב�א ��א � �חל ע��ה �ה�א �דר� .המ��רת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
המח�� חמאה]וכ� א�[מייצר לפיכ�, ה�א; ��רר ��לדת , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ

יח�� לא לדב�, ואג�זי� �מ�מי� ���תני� �י [יפרידעל ְִִֶַ�ְְְְֱִִִֵֶַַֹ
הדבש] .�יד�מ� ְָ

.ÁÈלדת�� זה הרי � לב�ל� �די �ק �ק ה�רק את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמח��
וח�ב ה�חתט�ח�, את לא מר�קי� אי� לפיכ�, [תבואה; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ
בהמה] �י�מאכל ��ה �י� �המה, לפני החר�בי� את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא

�ט ��ראה מ�ני � ה�ל�עי��ח���ה את מח�כי� אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
טחינה �אי� � ה�לבי� לפני ה�בלה ואת �המה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָלפני

עמיר�פר�ת �ל אל��ת �מ�ירי� בהמה,[חציר]. לפני ְֲִִֵַ�ְְִִֵֵֶָָ
אל��ת[מרסק]�מפספס לא אבל קט��ת; אל��ת �יד� ְְְֲֵַָ�ְֲֲַָֹ�

��ה� ה�רח מ�ני .�ד�ל�ת, ְְִֵֶֶַַָֹ

.ËÈוק�רנית ואז�ב סיאה צמחי�]חבילי �ה�,[מיני וכ��צא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
וא�כל וק�ט� מה�, מס��ק � �המה למאכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�הכניס�
יע�ה ��א � הר�ה �יד� לא אבל אצ�ע�תיו; ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�רא�י

לדק ויב�א �חל, ע��ה �ה�א .[לכתוש]�דר� ְְְֶֶֶֶָָֹֹ

.Îה�אכל לת�� ל�� �ה�, וכ��צא �ל�לי� לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה�רי�
�יד���ת ��ת� זה הרי �בקערה[קת]� אבלה��י�, . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ח�ב � ט�ח��מכ��ת �ה�א מ�ני לבריא, אס�ר לפיכ�, ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ס�ני� י�חק ��א �זרה � ���ת .להתר�א�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz `"i iyiy mei -

.‡Î�ריאי� מאכל �אינ� �ברי� יאכל לא �ג���יצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
�פיאה צמחי�]אז�בי� �ג��[מיני המ�ל�לי�, �ברי� ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

�� וכ��צא ה�ריאי�לענה �ר� �אי� �ברי� י��ה לא וכ� . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ס�ני� �� ���ל� מי� �ג�� .וע�בי�[תרופה]ל���ת�, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

.·Î�לאכל ה�ריאי� ��ר� �מ�קי� אכלי� אד� ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�כל
והאז�בול���ת� וה���ת ה�ס�ר �ג�� צמחי�], א�[מיני ; ְְְִַָ�ְְְְֵַַָָ

מ�ר, � �ה� להתר�א�ת �די וא�כל� מר�אי�, �ה� �י ָ�ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָעל
חל�ית �תה �ריאי�. מאכל וה� צמח]ה�איל מ�ד�[מי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

���ת, ל���ת� מ�ר � וה�ל� ��תה ה�א והרי ְְִַָָ�ְֲֵֵֶַַַָה��ת,
החל�ית ל���ת ה�ריאי� ��הג� ו��תי��מק�מ�ת ; ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָ

ה�צרי אוכלי�]זית�ס מיני כמה של מק��[ערבוב .�כל ְְִִֵַָָ

.‚Î��לס מ�ר � �ה� לס�� ה�ריאי� ��ר� �מני� ָָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָוכ�
ה�ריאי� ו�אי� לרפ�אה; ��ת��� �י על וא� ���ת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

הח��� אס�רי�. �ה�, יי�[כואב]סכי� יס�� לא � �מתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
�מק�� א�א ורד, �מ� ולא ה�מ�; את ה�א ס� אבל ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹוחמ�,

א�ת� סכי� מק���ה�ריאי� �כל �מלח �מ� לס�� �מ�ר .. ְִִִֶַָ�ְֶֶֶַָָָָ
צ�מת�[לקתה]נ�פה � רגל� א� ואינ�[מכווצה]יד� �יי�, ְְְְְִִֵַַָָָ

ענג היה וא� �חמ�; אס�ר[איסטניס]צ�מת� �יי� א� ,. ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

.„Î;ויפלט החמ�, את �ה� יג�ע לא � ���יו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהח���
�ב�לע ה�א, מג�ע יערער��אבל לא �גר�נ�, הח��� . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

וא�[יגרגרנו] � הר�ה �מ� ה�א ��לע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ��מ�;
נתר�א ה�צטכינתר�א, את ל�עסי� אי� הנוט�. [שר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ

��ת���מעצי�] �זמ� ���ת, �ס� ה��י� את �פי� ואי� ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מ�ר ה�ה, לריח נת��� וא� .לרפ�אה; ְְְְִִִֵֵֶַַַָ�ָ

.‰Î.�העי �ב על ה�א נ�ת� אבל העי�, לת�� יי� נ�תני� ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאי�
�פל משהו]ורק שטע� לפני האד� העי�[רוק �ב על אפ�� , ְֲִִֵַַַָָֹ

קיל�ר לעי�]אס�ר. �[משחה ��ת מערב א�ת� ��רה ִֵֶֶֶַָָָָ
ח��� ואינ� ���ת, עיניו �ב על ��קהמעביר� מי . ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ידחק�� ולא לר�את�; �די �מי עליו יכר� לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ�אצ�ע�,
�� מ��� לה�ציא �די .�יד� ְְְִִֵֶָָ

.ÂÎי�� על ולא ה��ה, ��י על ו�מ� ח�י� נ�תני� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאי�
ה��ה[בד]מ�� על ל�נ� מ�� ��י על ולא ה��ה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹ�על

ל��ה וי�רד ו��תת ל��ה, ח�� ה�א נ�ת� אבל .���ת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
ע�יק היה וא� ה��ה; ��י על יב� מ�� �[יש�]ונ�תני� ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

�רט�האס�ר �ה�א מ�ני ,. ְְִִִֵֶָָ

.ÊÎמחזירי�[נפלה]��ר�ה[תחבושת]רט�ה �לי, ��י על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
להחזיר� אס�ר קרקע, ��י על �ר�ה וא� �מ�יחי�א�ת�; . ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

�ב�ת א��ר �אי� ��ק��, לכ�ח�ה ה��ה ��י על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרט�ה
[� השביתה להרבות דרבנ� מק��,��ק��[איסור �בכל . ְְִַָָָ

ימרח ��א הרט�ה, את מק�חי� ואי� ה��ה; �י .מק�חי� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

.ÁÎ��ס�� וה�א � ���ת מעי� �בני �ממ�מ�י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכי�
ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א �די אחת, �בת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימ�מ�

���ת�חל מתע�לי� ואי� זה. מתע�ל? ה�א זה אי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
וי�יע ��יגע עד �כח ��פ� על עד���רסי� ��ה�� א� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹ

���ת, ���יע �די עצמ� את לי�ע �אס�ר � וי�יע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ��יגע
רפ�אה �ה�א �ימ�ס�תמ�ני �קרקע לעמד אס�ר וכ� . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

מלוחה] �מר�אה.[קרקע ��ע�לת מ�ני י�ראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��אר�

.ËÎ� ולא ���ל�לי�, �מי� ר�חצי� ���בעי�אי� טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
ה�א��י��� מ�רה �מי ולא סד��[מלוכלכי�], �י� ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ

ה�ד�ל[המלח] ���� הרעי� ��י� ולא א��, ��ל מ�ני � ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ה� ענג"צער ל��ת "וקראת וכת�ב: לא, א� לפיכ�, ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

חטטי� ל� ��� �י על א� � מ�ד עלה א�א �ה�, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנ��הה
מ�ר.[שחי�] ָ�ְֹ�רא��,

.Ïצ�אה� מלכלכ�ת ידיו הי� וא� �מגרדת; מת�רדי� ְְָָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאי�
ח��� ואינ� �דר�� ��רד �טיט, �מפרכי�א� סכי� . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ

המכה] גלדי וא�[משפשפי� לבהמה; לא אבל לע�ג�, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאד�
�פר�� �סיכה צער� להסיר מ�ר צער, ל� �המההיה . ַַָָָ�ְְְֲִִֵֵַָָָָָ

�ר�יני� בהמה]�אכלה �חצר[מאכל א�ת� מריצי� הר�ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחז� וא� ��תר�א; א�ת�[שט�]��ביל מעמידי� ,�� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

ס�ני� ל� י�חק ��א ח���י� ואי� ��צט��, ��ביל .��י� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.‡Ïת��� האכל את מקיאי� �ברי�[להקלה]אי� ��ה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
�ס� בליעה]אמ�רי�? חומר י�חק[באמצעות ��א � ְְֲִִֶַָֹ

מ�ר �להקיא, �יו לת�� יד� להכניס אבל ואס�רס�ני�; . ְְְְֲִִִִַַָָָָ�ְָָ
הראי לה�ציא �די �ינ�ק �ל �רס� �[צרכי�]לדחק ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ
המ�ל�לי� ס�ני� לה�ק�ת� יב�א ��ס��א לכ��ת �מ�ר . ְְְְְִִֶַַַַָָָ�ְִָ

���ת ה���ר רוח]על כוסות להעל�ת�[כעי� מ�ר�די וכ� . ְְְְֲֵֵַַַַַָ�ָ
מפרקתו]לח�ק ה�ט�[בבגדי�]�לל��[ליישר ,את ְְֵֵֶַַַָָ

אזני� האוזניי�]�להעל�ת לגידי �כלי[רפואה �י� ��ד ,�י� ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
אנקלי הנשימה]�להעל�ת להקלת הלב שכנגד ��ל[תנו� ; ְְְֲִֶַַָ

לחש �די �ס�ני� א�ת� ע��י� אי� � �ה� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹא��
מה�.[לחשוש] צער ל� וי� ְְִִֵֵֶַַָל�חיקה,

.·Ï�ברי�� אי� לפיכ� מלאכ�ת. מאב�ת [מנפי�]המר�ד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
�כברה ה�ב� �ב�[בנפה]את �� ��� ה�ברה י�יח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ה��� ��רד ��ביל �ב�� �ה�א[הקליפה]�מק�� מ�ני � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאב�ס�מר�ד �מ�לי� �כברה ה�ב� נ�טל אבל [סל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לבהמה] �האכלה ה�לכה ��עת ה��� ��רד �י על א� ,ְִִֵֵֶַַַַָָ
לכ�. מת��� אינ� ְְֲִֵֵֵֶַָ�הרי

.‚Ïוקמח]מג�ל מי� אי�[מערבב לפיכ� ל�; מ��� ח�ב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מג�לי� מחטה יב�א[שנעשה ��א הר�ה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

קלי �אינ� קמח מעטלל�� מעט ה�לי את לג�ל �מ�ר .. ִֵֶֶַָָ�ְְְִֵֶַַַַָָ
�� ואחר א�ת�, ��ל� �לי� הביאה ��א �ב�אה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
ה�קראת והיא �חל, היא �הרי ��ה, טחינה א�ת� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנ�
�בת הר�ה �� וכ��צא �חמ� מ��ה לג�ל מ�ר � ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ִָ'�תית'
��ראה מ�ני אס�ר, � ק�ה אבל ר�; ��היה וה�א, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
�� ואחר ה�תית, את נ�ת� �יצד? ל���ת; וצרי� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל�.

החמ�. את ֵֶֶַֹנ�ת�

.„Ï�תבואה]ה�רס של רא�י[סובי� �אינ� �י על א� � ַ�ְִֵֶַַָָ
וכ��צאלג�ל העפר לג�ל יב�א ��א א�ת�; ��בלי� אי� , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ה�רס��� ��י על מי� ונ�תני� ה�רוד. �� �מ�לי� כ�], �] ְְִִֵַַַַ�ְְִַַָָ

�ל� יראה ��א �יד�, ממרס אינ� אבל וערב; א��תי . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
��תערב עד לכלי מ�לי מנער� נתערב, לפנילא ונ�ת� ; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

�ר� על ה�רס� לערב �מ�ר ה�ורי�. לפני א� ְֶֶַָ�ְֵַָָ�ְְְְִִִֵַַַָה�רנג�לי�
�ל לפני ונ�ת� הר�ה, �כלי� א�ת� �מח�ק אחד, �כלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָז�
��רי� אפ�� ��ר, אפ�� אחד �כלי �מערב �בהמה; .�המה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
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.‡Î�ריאי� מאכל �אינ� �ברי� יאכל לא �ג���יצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
�פיאה צמחי�]אז�בי� �ג��[מיני המ�ל�לי�, �ברי� ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

�� וכ��צא ה�ריאי�לענה �ר� �אי� �ברי� י��ה לא וכ� . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ס�ני� �� ���ל� מי� �ג�� .וע�בי�[תרופה]ל���ת�, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

.·Î�לאכל ה�ריאי� ��ר� �מ�קי� אכלי� אד� ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�כל
והאז�בול���ת� וה���ת ה�ס�ר �ג�� צמחי�], א�[מיני ; ְְְִַָ�ְְְְֵַַָָ

מ�ר, � �ה� להתר�א�ת �די וא�כל� מר�אי�, �ה� �י ָ�ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָעל
חל�ית �תה �ריאי�. מאכל וה� צמח]ה�איל מ�ד�[מי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

���ת, ל���ת� מ�ר � וה�ל� ��תה ה�א והרי ְְִַָָ�ְֲֵֵֶַַַָה��ת,
החל�ית ל���ת ה�ריאי� ��הג� ו��תי��מק�מ�ת ; ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָ

ה�צרי אוכלי�]זית�ס מיני כמה של מק��[ערבוב .�כל ְְִִֵַָָ

.‚Î��לס מ�ר � �ה� לס�� ה�ריאי� ��ר� �מני� ָָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָוכ�
ה�ריאי� ו�אי� לרפ�אה; ��ת��� �י על וא� ���ת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

הח��� אס�רי�. �ה�, יי�[כואב]סכי� יס�� לא � �מתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
�מק�� א�א ורד, �מ� ולא ה�מ�; את ה�א ס� אבל ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹוחמ�,

א�ת� סכי� מק���ה�ריאי� �כל �מלח �מ� לס�� �מ�ר .. ְִִִֶַָ�ְֶֶֶַָָָָ
צ�מת�[לקתה]נ�פה � רגל� א� ואינ�[מכווצה]יד� �יי�, ְְְְְִִֵַַָָָ

ענג היה וא� �חמ�; אס�ר[איסטניס]צ�מת� �יי� א� ,. ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

.„Î;ויפלט החמ�, את �ה� יג�ע לא � ���יו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהח���
�ב�לע ה�א, מג�ע יערער��אבל לא �גר�נ�, הח��� . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

וא�[יגרגרנו] � הר�ה �מ� ה�א ��לע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ��מ�;
נתר�א ה�צטכינתר�א, את ל�עסי� אי� הנוט�. [שר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ

��ת���מעצי�] �זמ� ���ת, �ס� ה��י� את �פי� ואי� ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מ�ר ה�ה, לריח נת��� וא� .לרפ�אה; ְְְְִִִֵֵֶַַַָ�ָ

.‰Î.�העי �ב על ה�א נ�ת� אבל העי�, לת�� יי� נ�תני� ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָאי�
�פל משהו]ורק שטע� לפני האד� העי�[רוק �ב על אפ�� , ְֲִִֵַַַָָֹ

קיל�ר לעי�]אס�ר. �[משחה ��ת מערב א�ת� ��רה ִֵֶֶֶַָָָָ
ח��� ואינ� ���ת, עיניו �ב על ��קהמעביר� מי . ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ידחק�� ולא לר�את�; �די �מי עליו יכר� לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ�אצ�ע�,
�� מ��� לה�ציא �די .�יד� ְְְִִֵֶָָ

.ÂÎי�� על ולא ה��ה, ��י על ו�מ� ח�י� נ�תני� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאי�
ה��ה[בד]מ�� על ל�נ� מ�� ��י על ולא ה��ה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹ�על

ל��ה וי�רד ו��תת ל��ה, ח�� ה�א נ�ת� אבל .���ת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
ע�יק היה וא� ה��ה; ��י על יב� מ�� �[יש�]ונ�תני� ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

�רט�האס�ר �ה�א מ�ני ,. ְְִִִֵֶָָ

.ÊÎמחזירי�[נפלה]��ר�ה[תחבושת]רט�ה �לי, ��י על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
להחזיר� אס�ר קרקע, ��י על �ר�ה וא� �מ�יחי�א�ת�; . ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

�ב�ת א��ר �אי� ��ק��, לכ�ח�ה ה��ה ��י על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרט�ה
[� השביתה להרבות דרבנ� מק��,��ק��[איסור �בכל . ְְִַָָָ

ימרח ��א הרט�ה, את מק�חי� ואי� ה��ה; �י .מק�חי� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

.ÁÎ��ס�� וה�א � ���ת מעי� �בני �ממ�מ�י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכי�
ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א �די אחת, �בת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימ�מ�

���ת�חל מתע�לי� ואי� זה. מתע�ל? ה�א זה אי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
וי�יע ��יגע עד �כח ��פ� על עד���רסי� ��ה�� א� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹ

���ת, ���יע �די עצמ� את לי�ע �אס�ר � וי�יע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ��יגע
רפ�אה �ה�א �ימ�ס�תמ�ני �קרקע לעמד אס�ר וכ� . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

מלוחה] �מר�אה.[קרקע ��ע�לת מ�ני י�ראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��אר�

.ËÎ� ולא ���ל�לי�, �מי� ר�חצי� ���בעי�אי� טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ
ה�א��י��� מ�רה �מי ולא סד��[מלוכלכי�], �י� ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ

ה�ד�ל[המלח] ���� הרעי� ��י� ולא א��, ��ל מ�ני � ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ה� ענג"צער ל��ת "וקראת וכת�ב: לא, א� לפיכ�, ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

חטטי� ל� ��� �י על א� � מ�ד עלה א�א �ה�, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנ��הה
מ�ר.[שחי�] ָ�ְֹ�רא��,

.Ïצ�אה� מלכלכ�ת ידיו הי� וא� �מגרדת; מת�רדי� ְְָָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאי�
ח��� ואינ� �דר�� ��רד �טיט, �מפרכי�א� סכי� . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ

המכה] גלדי וא�[משפשפי� לבהמה; לא אבל לע�ג�, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאד�
�פר�� �סיכה צער� להסיר מ�ר צער, ל� �המההיה . ַַָָָ�ְְְֲִִֵֵַָָָָָ

�ר�יני� בהמה]�אכלה �חצר[מאכל א�ת� מריצי� הר�ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחז� וא� ��תר�א; א�ת�[שט�]��ביל מעמידי� ,�� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

ס�ני� ל� י�חק ��א ח���י� ואי� ��צט��, ��ביל .��י� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.‡Ïת��� האכל את מקיאי� �ברי�[להקלה]אי� ��ה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
�ס� בליעה]אמ�רי�? חומר י�חק[באמצעות ��א � ְְֲִִֶַָֹ

מ�ר �להקיא, �יו לת�� יד� להכניס אבל ואס�רס�ני�; . ְְְְֲִִִִַַָָָָ�ְָָ
הראי לה�ציא �די �ינ�ק �ל �רס� �[צרכי�]לדחק ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ
המ�ל�לי� ס�ני� לה�ק�ת� יב�א ��ס��א לכ��ת �מ�ר . ְְְְְִִֶַַַַָָָ�ְִָ

���ת ה���ר רוח]על כוסות להעל�ת�[כעי� מ�ר�די וכ� . ְְְְֲֵֵַַַַַָ�ָ
מפרקתו]לח�ק ה�ט�[בבגדי�]�לל��[ליישר ,את ְְֵֵֶַַַָָ

אזני� האוזניי�]�להעל�ת לגידי �כלי[רפואה �י� ��ד ,�י� ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
אנקלי הנשימה]�להעל�ת להקלת הלב שכנגד ��ל[תנו� ; ְְְֲִֶַַָ

לחש �די �ס�ני� א�ת� ע��י� אי� � �ה� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹא��
מה�.[לחשוש] צער ל� וי� ְְִִֵֵֶַַָל�חיקה,

.·Ï�ברי�� אי� לפיכ� מלאכ�ת. מאב�ת [מנפי�]המר�ד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
�כברה ה�ב� �ב�[בנפה]את �� ��� ה�ברה י�יח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ה��� ��רד ��ביל �ב�� �ה�א[הקליפה]�מק�� מ�ני � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאב�ס�מר�ד �מ�לי� �כברה ה�ב� נ�טל אבל [סל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לבהמה] �האכלה ה�לכה ��עת ה��� ��רד �י על א� ,ְִִֵֵֶַַַַָָ
לכ�. מת��� אינ� ְְֲִֵֵֵֶַָ�הרי

.‚Ïוקמח]מג�ל מי� אי�[מערבב לפיכ� ל�; מ��� ח�ב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מג�לי� מחטה יב�א[שנעשה ��א הר�ה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

קלי �אינ� קמח מעטלל�� מעט ה�לי את לג�ל �מ�ר .. ִֵֶֶַָָ�ְְְִֵֶַַַַָָ
�� ואחר א�ת�, ��ל� �לי� הביאה ��א �ב�אה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
ה�קראת והיא �חל, היא �הרי ��ה, טחינה א�ת� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנ�
�בת הר�ה �� וכ��צא �חמ� מ��ה לג�ל מ�ר � ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ִָ'�תית'
��ראה מ�ני אס�ר, � ק�ה אבל ר�; ��היה וה�א, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
�� ואחר ה�תית, את נ�ת� �יצד? ל���ת; וצרי� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל�.

החמ�. את ֵֶֶַֹנ�ת�

.„Ï�תבואה]ה�רס של רא�י[סובי� �אינ� �י על א� � ַ�ְִֵֶַַָָ
וכ��צאלג�ל העפר לג�ל יב�א ��א א�ת�; ��בלי� אי� , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ה�רס��� ��י על מי� ונ�תני� ה�רוד. �� �מ�לי� כ�], �] ְְִִֵַַַַ�ְְִַַָָ

�ל� יראה ��א �יד�, ממרס אינ� אבל וערב; א��תי . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
��תערב עד לכלי מ�לי מנער� נתערב, לפנילא ונ�ת� ; ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ

�ר� על ה�רס� לערב �מ�ר ה�ורי�. לפני א� ְֶֶַָ�ְֵַָָ�ְְְְִִִֵַַַָה�רנג�לי�
�ל לפני ונ�ת� הר�ה, �כלי� א�ת� �מח�ק אחד, �כלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָז�
��רי� אפ�� ��ר, אפ�� אחד �כלי �מערב �בהמה; .�המה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
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.‰Ïה�א� �דר� ���ת, וע�� ח�ה �המה מאכילי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאי�
לידי א� קטנ��ת, �תי�ת לידי יב�א ��א � �חל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכ��צ קמח ��לי�ת ���תא ה�מל יאכיל לא �יצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
יר�י� ולא ימי�, אר�עה א� �ל�ה עגל[יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

�בת �מי� �ר�יני� לת�כ� וי�� �יו ויפ�ח �� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכ��צא
למק�� ותרנג�לי�, י�ני� �י לת�� י�� לא וכ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹאחת.

להחזיר[בגרו�] יכ�לי� ה�א[להוציא]�אינ� מאכיל אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ
לת�� נ�ת� א� מע�ד, א�ת� �מ�קה מע�ד, ה�המה ְֵָ�ְְֶַָָ�ְְֵֶַָאת
��כ�לה �מק�� עצמ�, �פני וכר�יני� עצמ� �פני מי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�יה

להחזיר.להחזיר ��כ�ל �מק�� �יד�, לע�� מאכיל וכ� . ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
א�כלי�. וה� לפניה� ���� ל�מר, צרי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָואי�

.ÂÏ��ג� עליו, ��ז�נ�תיו �מי אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ��ה
�אי� מי אבל ותרנג�לי�; וא�זי� ה�ית וי�ני וח�ת� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�המ��
י�� לא � �דב�רי� ��ב� וי�ני חזיר �ג�� עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמז�נ�תיו

מי� לא מז�� לא עללפניה� �המ�� להעמיד לאד� �מ�ר . ְִִֵֶַָֹֹ�ְְְְֲִֶַַָָָ
��י על א�ת� יעמיד לא אבל א�כלת, והיא ע�בי� ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��י

�הקצה �ניה[מוקצה]דבר ��חזיר �די �פניה וע�מד . ֶָָ�ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ט�ב �י�� וכ� מ���. ותאכל ה�קצה .ל�בר ַַָָ�ְְְְִֵֶֶַֹ

כב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ה�ת‡. מהתנור]רד�ת �אינ�[הוצאתו �י על א� � ְִִֵֶַַַַַָ
לאפ�ת יב�א ��א חכמי�, א�ת� אסר� � ה�ד�יקמלאכה . ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָ

מז�� מ��� מ�יל � ה��� עליו וקד� י��, מ�ע�ד ����ר ְְְִִִֶַַַַַַָָָ�ת
לכ�' וה�יל� '��א� לאחרי�: וא�מר סע�ד�ת, וא��ל� . ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

יר�ה לא מ�יל, ��ה�א מלאכה, אינ� �הרד�ה �י ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל
לכ�]�מר�ה המיוחד ל���ת.[כלי �די �ס�י�, א�א ְְְְְִֵֶֶַַַָ

מ�ני·. ���ת? ל�רח� לה�נס חכמי� אסר� מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ�ני
��ת 'מערב וא�מרי�: ���ת, ח�י� מח�י� �הי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה��ני�

���ת ל�רח� אד� י�נס ��א �זר� לפיכ� אפ��ה�ח��'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
�ח�י�לה�יע ואפ�� �ח�י�, ��פ� �ל י���� ��א וגזר� . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

��ת מערב מ�ר�ה�ח�� ורגליו, ידיו �ניו אבל ��ה; . ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ֶַָ
הא�ר �ח�י אמ�רי�? מרח�;[האש]�ברי� מ��� �זרה � ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

�ל �ה� לה���� מ�ר �ה�, וכ��צא טבריה �ח�י ְְִֵֶַָָָ�ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָאבל
���ער�ת��פ� ח�י� �מי� לרח� ואס�ר �ה�ערה. מ�ני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

�מרח� ונמצאת זעה, לידי ויב�א הבל, �� .י� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

��פ�‚. �ל �מ���� וי�צא ה�ד�רה, �נגד אד� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתח��
�מתח�� �בא �צ�נ�, ��פ� �ל מ���� אינ� אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ�צ�נ�;
�ר�ח� ונמצא �עליו, מי� ��פ�יר מ�ני ה�ד�רה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�נגד

�ח�י� ��פ� סיל��.�ל מי�[צינור]ה�ביא �ת�� צ�נ� �ל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]ח�י� המי� הרי[לחמ� � טבריה ח�י �ת�� אפ�� , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

�ב�ת�ה �רחיצה ואס�רי� ���ת, �ה�ח�� �ח�י� .א�� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ

לא„. � ה�ד�רה �נגד �מ�יח� מי�, �ל קית�� אד� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא
�ל �� מ�יח וכ� צ�ת�. ��פ�ג �די א�א ��ח��, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��ביל

��ח� לא ��פ�ר, �די � ה�ד�רה �נגד אד��מ� וס� . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
��א וה�א � ה�ד�רה �נגד �מח�� ��מ�, א� �מי� ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹיד�
נכוית �ינ�ק �ל �רס� ��הא עד יד� �על ה�י� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָיח��

�גד�ה� �מח�� ���ת.. מעיו ��י על �מ�יח� , ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

נ�תני�‰. אי� � ח�י� מי� מלאה �היא מרח� �ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמ�טי

הר�ה מח�מ� �הרי צ�נ�, מי� לת�כ�ל� י�� לא וכ� ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
�מב�ל� �ה�א מ�ני �מ�, �ל מי��� ה�א נ�ת� אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

צ�נ� �ל אמ�טי לת�� .ח�י� ְְִִֵֶַַָ

.Â�מי�[דוד]מח לת�כ� ל�� מ�ר � מי� מ��� ���ה ִִִֵֶֶַַָ�ְִִֵַָ
להפ�יר� �די צ�נ�,צ�נ�, מי� לת�� ח�י� מי� ל�ק �מ�ר ; ְְְִֵֵַָ�ְִִִִֵַַַָֹ

רא���, �כלי יהי� ��א וה�א � הח�י� לת�� צ�נ� מ�ניא� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ
הר�ה מח�מ� �י�ה�א על א� � ר�תחת קדרה וכ� . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ

�בלי� לת�כ� י�� לא הא�, מעל נ�ת��ה�ריד� אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
א� ��י על א�א מת��ל אינ� �ה�לח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלת�כ�

�י�ד�לה על א� � לקערה מ�דרה ה�ב�יל צק וא� . ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ
�בלי�; ה�ערה לת�� ל�� ל� מ�ר ��ערה, ר�תח ְְְִִֵַַָָָ�ְֵֶַַָָ�ה�א

מב�ל אינ� �ני .��לי ְְִִֵֵֵֶַ

.Êהחל�ית את ��רי� חרי�]אי� �י�[צמח �פ��רי� �י� , ְְְִִִִֵֵֵֶַ
החמ� �ת�� א�ת� ��רה אבל י���צ�נ�; �תה וא� . ְְְֲִֵֶֶַָָָֹ

ו��י �צ�נ�,[לרפואה]חמי�י ���ת ��רה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ
א� יחלה ��א �די � ו��תה ��ח�, עד �ח�ה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ�מ�יח�

מ����ת .�סק ְִִַָ

.Áמ�פני �ח�י� נ�רה א� ה��ת, קד� ��ת��ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�בר
�ח�י� ל�ר�ת� מ�ר צ�נ�, עכ�ו �ה�א �י על א� � ְְִִַָ�ְִֵֶַַַַַָָה��ת
מע�ל� �ח�י� �א ולא מע�ר�, צ�נ� �ה�א ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ���ת.
�מר הדחת� היתה לא א� ���ת, �ח�י� א�ת� מדיחי� �ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

�ח�י�[בישולו]מלאכ�� א�ת� ��רי� אי� אבל ;. ְְְֲִִֵַַָ

.Ëת�לד�ת� להח� �אס�ר �י על א� �ח�ה, להח� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�מ�ר
ל�� מ�ר לפיכ�, לא�; מח�ה לטע�ת �א �אינ� � ִֵָ�ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָח�ה
לת�� יפי� מי� נ�תני� וכ� ��ח��. �די ��מ� צ�נ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמי�

����נ ��ביל רעי� ה��רמי� לת�� �ב�יל ונ�תני� .� ְְְְְִִִִִִִֶַַַָ
�מ�ר ��הא .��ביל ְְִִֵֶָ

.È�נ�תנ א� ,��� �ה� וט�בל ו�מ�, �מלח מי� אד� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אס�ר, � הר�ה אבל מעט; ��ע�ה וה�א, � ה�ב�יל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלת��

ה�ב�יל מ�לאכת מלאכה �ע��ה ��ראה לאמ�ני וכ� . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ע�י� מלח מי מאוד]יע�ה מלח[מלוחי� �לי�י �ני וה� , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מ�ריס �ע��ה ��ראה מ�ני מי�, במלח]��לי� כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מ�ני אס�ר, � �� וכ��צא צנ�� אבל �יצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ��מ�ר

אס�ר וה��ב� ���ת, �ב�י� �כ�ב� �ה�א��ראה מ�ני , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
וא�כל.�מב�ל �מלח, �� וכ��צא צנ�� לט�ל �מ�ר . ְִֵַ�ְְְְְִֵֵֶַַָֹ

.‡È�יי אבל לאכל�; ���ת �פל�לי� �דב� יי� לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ�מ�ר
לאכילת רא�י זה �אי� אס�ר, � אפרסמ�� ו�מ� ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�מי�

�זה ���צא �ל וכ� .�ריאי�. ְְִִֵֵֶַָֹ

.·Èצמח]חר�ל ממח�[גרעיני למחר � ��ת מערב ���� ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
יטר� ולא �ב�; לת�כ� ונ�ת� �כלי, �י� ��ד [יערבב�י� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ

מערבבכח] א�א �חלי�, ירק]. ��ת,[מי� מערב ��רפ� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
א�א יטר�, ולא ותבלי�; וחמ� �מ� לת�כ� נ�ת� ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לת�� נ�תנ� למחר ��ת, מערב �ר�ק� ��� ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב א�א י�חק, ולא .ה�ריסי�; ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ

.‚È,�לפיכ ��זז; מ��� ח�ב האד�, מ��� �ער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָה��טל
ה�די� את לרח� ו�אי,אס�ר ה�ער את ���יר �דבר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אהלה צמח]�ג�� ה�די�[מי� את לח� �מ�ר .�� וכ��צא ְְֲֵַָָ�ִֶַַָָָֹ
�ה�; וכ��צא יסמי�, ועפר �ל�לי�, ועפר לב�נה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָ�עפר
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מת���. אינ� �הרי יד�, �על �ער י�יר ��א ח��� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינ�
מ�יר �אינ� �בר ע� ו�אי ה�ער את ���יר �בר ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערב
;�� לח� מ�ר מ�יר, �אינ� מ�בר הרב היה א� � ָָֹ�ִִִֵֶַַַָָָָָֹו�אי

אס�ר. לאו, ְִָָוא�

.„Èא�� �זרה � ���ת מ�כת �ל �מראה לרא�ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאס�ר
�� שפתה]י�יר המדל�לי�[באמצעות [שערותנימי� ְִִִַַָ�ְִָ
��תלבולטות] קב�עה ואפ�� ה�ער, מראהמ� אבל ; ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

קב�עה אינ� אפ�� ,�� לרא�ת מ�ר � מ�כת �ל .�אינ� ֵֶֶֶֶַָ�ְְֲִִֵָָָָ

.ÂËמ�ני ח�ב �ס�ת, וה��חט מל��; מ��� ח�ב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכ�ס,
מכ�ס וכ��צא�ה�א מ�� א� מטלית לדחק אס�ר לפיכ�, ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

הא�י�ה �פי ��א[פ�]�ה�, � לסתמ� �די ,�� וכ��צא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
סח לידי ל�.יטהיב�א י� �� א� א�א �ספ�ג, מק�חי� ואי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

יסחט ��א � אחיזה וכ��צא�ית מי� �ל חבית מכ�י� ואי� . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
מ�כ� �אינ� �בגד יסחט[מיועד]��, ��א �זרה � .ל� ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

.ÊË�צרי �ה�א מה מ��ה מ�יל ���ת, חבית ל� ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנ��רה
�יי� יס�ג ��א �בלבד �לא�רחיו, ל� הספוגל��ת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ��מ�ביי� יט�ח א� ויקנח, בשמ� ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יב�אלכלי] ��א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה �א� ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

סחיטה �מ�יחלידי �לי מביא מ��ה? מ�יל וכיצד . ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ויקלט אחר �לי יביא ולא מהאויר]�ח�יה; �לי[היי� , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ

ויצר� הגג]אחר מ� הנוזל ויקבל לגג ��א[סמו� �זרה � ְִֵֵֵֶַָָָ
הר�י� ר��ת �ר� �לי מביאיביא � א�רחי� ל� נז��נ� . ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

ולא לרא���. �מצרפ� אחר �לי וק�לט, אחר �לי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹמ�ית�
יקלט �� ואחר יזמי� א�א יזמי�, �� ואחר וא�יקלט ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹ

מ�ר[התחכ�]הערי� זה, .�דבר ְֱִֶֶָָ�ָ

.ÊÈ�מכס�ס �גד�, �על ואינ�[משפשפו]טיט מ�פני�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ
�צ�ר�, לגרד� �מ�ר יכ�ס. ��א �זרה � מ�ח�� ְְְִֶָָֹ�ְְְְְִֵֵֶַַַָָמכס�ס�

יל�נ� ��א ח��� ה��דר.ואינ� את [לאחרהמכס�ס ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ
מ�ר,הכביסה] � החל�ק אבל מל�נ�; �ה�א מ�ני אס�ר, �ְְְֲִֵֶֶַָָָ�ָ

לר�כ� א�א ��נת� �אי� .מ�ני ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

.ÁÈסנ�ל א� מ�ר[מעור]מנעל �בצ�אה, �טיט ��תלכל� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ָ
אס�ר[לנענעו]ל�כ�כ� לכ�ס�, אבל מגרדי�.�מי�; ואי� ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ

הי�ני� את �מק�חי� סכי� אבל סנ�לי�, ולא מנעלי� .לא ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
�סמרט�ט; מק�ח� ט���, א� צ�אה עליה� �היה �סת א� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ר
��כלה עד מי� עליה נ�תני� ע�ר, �ל על היתה .וא� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

.ËÈבזנב� ה��ס, �זנב מק�ח� � �טיט יד� ��תלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
לא אבל ה��צי�; �� לאחז הע��יה ה��ה �ב��ה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹה�רה,
�ה�א �דר� יע�ה ��א � ה�די� את �� ��ק�חי� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�מ�ה

ה��ה את לכ�ס ויב�א �חל, .ע��ה ְְְֵֶֶַַַָָֹ

.Î�ל�נטית� מס��ג � ��י� �רח� במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ
יסחט ��א ח���י� ואי� �יד�, ���ר��מביא� מי וכ� . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹ

��ר� המי�]�ליו לתו� בגדיו ואי�[נפלו �ה�, מה�� � ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
יסחט ��א ואס�רח���י� �ת��. ואפ�� ל�טח�, ל� ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ

�ס�ת� ��ס זה 'הרי הר�אה, יאמר ��א �זרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ית�;
לי���' ��טח� מ�ני���ת, חכמי� �אסר� מק�� וכל ; ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

אס�ר חדרי� �חדרי אפ�� העי�, .מראית ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

.‡Îמטהר�ת את[מקוואות]��י נ�טל � ז� ��י על ז� ְְֲֵֵֵֶַַַ
מבד]ה�קק [מחבר�מ�יק�[מביניה�]מ�ינתי�[העשוי ְְִִִֵַַַָָ

�אהמקוואות] �אינ� מ�ני למק�מ�, ה�קק את �מחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ה�י� ��צא� �ע�� �הרי סחיטה, הפקקלידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ה��לטל,מהודק] �בר �בכל �ס�דרי� ה�יב את �פ�קקי� .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ה�לי�; ועל האכלי� על ה�י� יצ�פ� ��א אי��די אבל ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יסחט ��א � ל��ר ה�י� ��רד� �די ה�יב את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ��קקי�
��י� �ר�י ה�קק �הרי ���חק, .�עת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

.·Îיד �ית לת�� �ל��ר�[שרוולי�]אס�ר �גדי�, �ל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
�ברי� קמטי�]�ברי� קמטי� �חל[לקמט� ��ת�ני� �דר� , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ

א�ת� ���כ�סי� ה�לי�ה�גדי� מק�לי� אי� וכ� [בגדי�]; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
א�ת� ���כ�ס� ��גדי� �חל �ע��י� �דר� .[לגהצ�]���ת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

�לפ�ט� לק�ל� מ�ר להחליפ�, אחר �לי ל� היה לא ְְְְַַָ�ְְְְִִִֵַַָָֹוא�
�גד ��היה וה�א � ���ת �� ��תנאה �די ,�� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�להת���ת
לא �כ��ק�ל, מ�ד. �מתלכל� מתמע� ה�א �הרי לב�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחד�

אס�ר. ��ני�, לק�ל אבל אחד; אי� א�א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיק�ל

.‚Îמלאכ�ת מאב�ת להעבירה��בע, לא�ה אס�ר לפיכ�, ; ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
�צ�בעת[אוד�]סרק �היא מ�ני �ניה, וה��פר,על . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מלאכ�ת וה�סתמאב�ת ה�ר למ�את אס�ר לפיכ�, ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
�מ�כי� בדי�]החד�י� אבל[אגודות ית�ר; ��א �זרה � ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ

���ת א�ת� מחזירי� ה�סת, מ� א� ה�ר מ� ���ר� .מ�כי� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

.„Îמלאכ�ת מאב�ת �גדיוה��רע, ��ס��כ� מי לפיכ�, ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
�צנעה מפרי�� � יראוהו]�ק�צי� �די[שלא �מתמהמ� , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

לא �הרי �ל��, ח�ב אינ� � נקרע� וא� י�רע; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ��א
חד�י�נת��� �לי� לל�� �מ�ר �[בגדי�]. נקרע� וא� , ְִֵַ�ְְְְֲִִִִִֵָָֹ
��צעי�נקרע� ח���י�[שוברי�]. ואי� �מטלית, האג�ז את ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָ

��רע .��א ִֵֶַָָ

.‰Îנה�� מ��� ח�ב ה�לת�תה��קע, �ל לפיכ�, ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ
נ�טל לא ל�רקע, �זרההמח�ר�ת � מחזירי� ולא א�ת� י� ְַ�ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

יתקע �מג�ל��א �בה ��ה �לת אבל ארונות]. ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נ�מט וא� מחזירי�. ולא נ�טלי�, � ה�לי� �לת�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹ��אר
�ב�ק�� למק�מ�, א�ת� ��חקי� � ��ה� ה�ח��� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזיר� אס�ר ���מט, העלי�� ציר אבל א�ת�; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירי�

יתקע ��א �זרה � מק�� .�כל ְְְִֵֶַָָָָ

.ÂÎ�דלי�� ��קסי�[קולעי�]אי� ואי� הרא�, �ער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ
לצדדי�] �ב�נה[מסרקי� ��ראה מ�ני מחזירי�א�ת�, ואי� . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַ
חלי�ת �ל המפ�ל[חלקי�]מנ�רה ��א ולא מכמה, [מורכב ְֶָ�ְְְִֵַֹ�ָ

��ראהחלקי�] מ�ני � �ה� וכ��צא המפ�ל, �לח� ולא ,ְֹ�ְְַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
�ט�ר � החזיר וא� �אי��ב�נה; �כלי�[די�], ואי��ני� , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

להחזיר� מ�ר רפ�י, היה וא� �כלי�; מת�ני�סתירה ואי� . ְְְִִִֵָָָָ�ְְְְְִִֵַַָ
�דרה �ל מ�ני[שבגבו]חלי�ת ז�, �צד ז� קט� �ל �ְְְְִִֵֶֶַָָָ

�ב�נה .��ראה ְְִֶֶֶ

.ÊÎנה�� מ��� ח�ב קב�ע, אהל אי�הע��ה לפיכ�, . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכ�ח�ה עראי אהל עראיע��י� אהל ס�תרי� ולא �זרה, � ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

אהל סתר א� ע�ה וא� קב�ע; אהל יס�ר א� יע�ה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ��א
���ת עראי אהל לה�סי� �מ�ר �ט�ר. �יצד?עראי, . ֲַָ�ְְֲִֵֶַַַָָֹ

והיתה ה�תלי�, על א� הע��די� על �ר�סה �היתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָט�ית
� מת�ח טפח �ג מ��ה נ�אר א� � ה��ת קד� ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ר�כה

�ד�ל אהל ��ע�ה עד ���ת, ��� את מ�תח זה וכ�הרי . ֲֵֵֶֶַ�ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל
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מת���. אינ� �הרי יד�, �על �ער י�יר ��א ח��� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינ�
מ�יר �אינ� �בר ע� ו�אי ה�ער את ���יר �בר ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערב
;�� לח� מ�ר מ�יר, �אינ� מ�בר הרב היה א� � ָָֹ�ִִִֵֶַַַָָָָָֹו�אי

אס�ר. לאו, ְִָָוא�

.„Èא�� �זרה � ���ת מ�כת �ל �מראה לרא�ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאס�ר
�� שפתה]י�יר המדל�לי�[באמצעות [שערותנימי� ְִִִַַָ�ְִָ
��תלבולטות] קב�עה ואפ�� ה�ער, מראהמ� אבל ; ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

קב�עה אינ� אפ�� ,�� לרא�ת מ�ר � מ�כת �ל .�אינ� ֵֶֶֶֶַָ�ְְֲִִֵָָָָ

.ÂËמ�ני ח�ב �ס�ת, וה��חט מל��; מ��� ח�ב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכ�ס,
מכ�ס וכ��צא�ה�א מ�� א� מטלית לדחק אס�ר לפיכ�, ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

הא�י�ה �פי ��א[פ�]�ה�, � לסתמ� �די ,�� וכ��צא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
סח לידי ל�.יטהיב�א י� �� א� א�א �ספ�ג, מק�חי� ואי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

יסחט ��א � אחיזה וכ��צא�ית מי� �ל חבית מכ�י� ואי� . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
מ�כ� �אינ� �בגד יסחט[מיועד]��, ��א �זרה � .ל� ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

.ÊË�צרי �ה�א מה מ��ה מ�יל ���ת, חבית ל� ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנ��רה
�יי� יס�ג ��א �בלבד �לא�רחיו, ל� הספוגל��ת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ��מ�ביי� יט�ח א� ויקנח, בשמ� ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יב�אלכלי] ��א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה �א� ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

סחיטה �מ�יחלידי �לי מביא מ��ה? מ�יל וכיצד . ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ויקלט אחר �לי יביא ולא מהאויר]�ח�יה; �לי[היי� , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ

ויצר� הגג]אחר מ� הנוזל ויקבל לגג ��א[סמו� �זרה � ְִֵֵֵֶַָָָ
הר�י� ר��ת �ר� �לי מביאיביא � א�רחי� ל� נז��נ� . ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

ולא לרא���. �מצרפ� אחר �לי וק�לט, אחר �לי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹמ�ית�
יקלט �� ואחר יזמי� א�א יזמי�, �� ואחר וא�יקלט ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹ

מ�ר[התחכ�]הערי� זה, .�דבר ְֱִֶֶָָ�ָ

.ÊÈ�מכס�ס �גד�, �על ואינ�[משפשפו]טיט מ�פני�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ
�צ�ר�, לגרד� �מ�ר יכ�ס. ��א �זרה � מ�ח�� ְְְִֶָָֹ�ְְְְְִֵֵֶַַַָָמכס�ס�

יל�נ� ��א ח��� ה��דר.ואינ� את [לאחרהמכס�ס ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ
מ�ר,הכביסה] � החל�ק אבל מל�נ�; �ה�א מ�ני אס�ר, �ְְְֲִֵֶֶַָָָ�ָ

לר�כ� א�א ��נת� �אי� .מ�ני ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

.ÁÈסנ�ל א� מ�ר[מעור]מנעל �בצ�אה, �טיט ��תלכל� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ָ
אס�ר[לנענעו]ל�כ�כ� לכ�ס�, אבל מגרדי�.�מי�; ואי� ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ

הי�ני� את �מק�חי� סכי� אבל סנ�לי�, ולא מנעלי� .לא ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
�סמרט�ט; מק�ח� ט���, א� צ�אה עליה� �היה �סת א� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ר
��כלה עד מי� עליה נ�תני� ע�ר, �ל על היתה .וא� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

.ËÈבזנב� ה��ס, �זנב מק�ח� � �טיט יד� ��תלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
לא אבל ה��צי�; �� לאחז הע��יה ה��ה �ב��ה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹה�רה,
�ה�א �דר� יע�ה ��א � ה�די� את �� ��ק�חי� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�מ�ה

ה��ה את לכ�ס ויב�א �חל, .ע��ה ְְְֵֶֶַַַָָֹ

.Î�ל�נטית� מס��ג � ��י� �רח� במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ
יסחט ��א ח���י� ואי� �יד�, ���ר��מביא� מי וכ� . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹ

��ר� המי�]�ליו לתו� בגדיו ואי�[נפלו �ה�, מה�� � ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
יסחט ��א ואס�רח���י� �ת��. ואפ�� ל�טח�, ל� ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ

�ס�ת� ��ס זה 'הרי הר�אה, יאמר ��א �זרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ית�;
לי���' ��טח� מ�ני���ת, חכמי� �אסר� מק�� וכל ; ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ

אס�ר חדרי� �חדרי אפ�� העי�, .מראית ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

.‡Îמטהר�ת את[מקוואות]��י נ�טל � ז� ��י על ז� ְְֲֵֵֵֶַַַ
מבד]ה�קק [מחבר�מ�יק�[מביניה�]מ�ינתי�[העשוי ְְִִִֵַַַָָ

�אהמקוואות] �אינ� מ�ני למק�מ�, ה�קק את �מחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ה�י� ��צא� �ע�� �הרי סחיטה, הפקקלידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ה��לטל,מהודק] �בר �בכל �ס�דרי� ה�יב את �פ�קקי� .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ה�לי�; ועל האכלי� על ה�י� יצ�פ� ��א אי��די אבל ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יסחט ��א � ל��ר ה�י� ��רד� �די ה�יב את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ��קקי�
��י� �ר�י ה�קק �הרי ���חק, .�עת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

.·Îיד �ית לת�� �ל��ר�[שרוולי�]אס�ר �גדי�, �ל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
�ברי� קמטי�]�ברי� קמטי� �חל[לקמט� ��ת�ני� �דר� , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ

א�ת� ���כ�סי� ה�לי�ה�גדי� מק�לי� אי� וכ� [בגדי�]; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
א�ת� ���כ�ס� ��גדי� �חל �ע��י� �דר� .[לגהצ�]���ת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

�לפ�ט� לק�ל� מ�ר להחליפ�, אחר �לי ל� היה לא ְְְְַַָ�ְְְְִִִֵַַָָֹוא�
�גד ��היה וה�א � ���ת �� ��תנאה �די ,�� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�להת���ת
לא �כ��ק�ל, מ�ד. �מתלכל� מתמע� ה�א �הרי לב�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחד�

אס�ר. ��ני�, לק�ל אבל אחד; אי� א�א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיק�ל

.‚Îמלאכ�ת מאב�ת להעבירה��בע, לא�ה אס�ר לפיכ�, ; ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
�צ�בעת[אוד�]סרק �היא מ�ני �ניה, וה��פר,על . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מלאכ�ת וה�סתמאב�ת ה�ר למ�את אס�ר לפיכ�, ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
�מ�כי� בדי�]החד�י� אבל[אגודות ית�ר; ��א �זרה � ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ

���ת א�ת� מחזירי� ה�סת, מ� א� ה�ר מ� ���ר� .מ�כי� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

.„Îמלאכ�ת מאב�ת �גדיוה��רע, ��ס��כ� מי לפיכ�, ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
�צנעה מפרי�� � יראוהו]�ק�צי� �די[שלא �מתמהמ� , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

לא �הרי �ל��, ח�ב אינ� � נקרע� וא� י�רע; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ��א
חד�י�נת��� �לי� לל�� �מ�ר �[בגדי�]. נקרע� וא� , ְִֵַ�ְְְְֲִִִִִֵָָֹ
��צעי�נקרע� ח���י�[שוברי�]. ואי� �מטלית, האג�ז את ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָ

��רע .��א ִֵֶַָָ

.‰Îנה�� מ��� ח�ב ה�לת�תה��קע, �ל לפיכ�, ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ
נ�טל לא ל�רקע, �זרההמח�ר�ת � מחזירי� ולא א�ת� י� ְַ�ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

יתקע �מג�ל��א �בה ��ה �לת אבל ארונות]. ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נ�מט וא� מחזירי�. ולא נ�טלי�, � ה�לי� �לת�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹ��אר
�ב�ק�� למק�מ�, א�ת� ��חקי� � ��ה� ה�ח��� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזיר� אס�ר ���מט, העלי�� ציר אבל א�ת�; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירי�

יתקע ��א �זרה � מק�� .�כל ְְְִֵֶַָָָָ

.ÂÎ�דלי�� ��קסי�[קולעי�]אי� ואי� הרא�, �ער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ
לצדדי�] �ב�נה[מסרקי� ��ראה מ�ני מחזירי�א�ת�, ואי� . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַ
חלי�ת �ל המפ�ל[חלקי�]מנ�רה ��א ולא מכמה, [מורכב ְֶָ�ְְְִֵַֹ�ָ

��ראהחלקי�] מ�ני � �ה� וכ��צא המפ�ל, �לח� ולא ,ְֹ�ְְַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
�ט�ר � החזיר וא� �אי��ב�נה; �כלי�[די�], ואי��ני� , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

להחזיר� מ�ר רפ�י, היה וא� �כלי�; מת�ני�סתירה ואי� . ְְְִִִֵָָָָ�ְְְְְִִֵַַָ
�דרה �ל מ�ני[שבגבו]חלי�ת ז�, �צד ז� קט� �ל �ְְְְִִֵֶֶַָָָ

�ב�נה .��ראה ְְִֶֶֶ

.ÊÎנה�� מ��� ח�ב קב�ע, אהל אי�הע��ה לפיכ�, . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכ�ח�ה עראי אהל עראיע��י� אהל ס�תרי� ולא �זרה, � ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

אהל סתר א� ע�ה וא� קב�ע; אהל יס�ר א� יע�ה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ��א
���ת עראי אהל לה�סי� �מ�ר �ט�ר. �יצד?עראי, . ֲַָ�ְְֲִֵֶַַַָָֹ

והיתה ה�תלי�, על א� הע��די� על �ר�סה �היתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָט�ית
� מת�ח טפח �ג מ��ה נ�אר א� � ה��ת קד� ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ר�כה

�ד�ל אהל ��ע�ה עד ���ת, ��� את מ�תח זה וכ�הרי . ֲֵֵֶֶַ�ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל
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.ÁÎה��ה את ��לי� מיטה]אי� המכסה נע�ית[וילו� �הרי , ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ
�טריסקל וכ�א מ�ה לה�יח �מ�ר עראי; אהל [כסא�ח�יה ְֲֶֶַַָֹ�ְְְְִִִִֵַַָָָ

רגלי�] שלש �אי�בעל � אהל �ח�יה� ��ע�ה �י על וא� ,ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
עראי ולא קבע לא אהל, ע��ת �ר� .זה ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

.ËÎפח�ת� ולא טפח, �ג�� �אי� מ��ע אהל ְְְֵֶֶַַָָֹ�ְֶָֹ�ל
עראי; אהל זה הרי � טפח רחב לג�� סמ�� ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמ�ל�ה

�ט�ר ���ת, לכ�ח�ה א�ת� �פ�להוהע��ה ט�ית . ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
לשני�] �ה�[מקופלת �ל�יה �היא ח�טי� עליה ְִִֶֶֶֶָָָָָ�הי�

��ת בה�]מערב למשכה מנת לנט�ת�[על מ�ר , ֵֶֶַָ�ְִָָ
לפרק�[לפורסה] �מ�ר לנט�ת� מ�ר ה�רכת, וכ� .. ְֵֶַָֹ�ְִָָ�ְְָָָ

.Ï�חתני חתני�]��ת מיטת גבי שעל �ג��[אוהל �אי� ְֲִִֵֶַַָָ
ה�איל � טפח רחב לג�� סמ�� מ�ל�ה �פח�ת ואי� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכ� מת�נת לפריסה]והיא שבת מערב מ�ר[מוכנה , ְְִ�ְְֶֶָ�ָ
מ�ל�לת �היה ��א וה�א, לפרק�: �מ�ר ְֶֶ�ְְְְְִֶֶָָָֹ�ְִָלנט�ת�

טפח[פרוסה] ה��ה �קקמעל וילו�]. �זמ�[כעי� � הח��� ְְִִֵֶַַַַַַַָ
�ל�י ואינ� ק��ר �אינ� �י על א� � לכ� מת�� ְְִֵֵֶַַָָָָ�ְֶ�ה�א

הח���[בחלו�] �� לפקק מ�ר ,. �ְִַַָֹ

.‡Ïהיא� מ�פת �פה ל� וי� הרא�, על �ע��י� ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��בע
ה�ציא וא� ללב��; מ�ר � ל�ב�� על אהל �מ� צל ְְְִִָָ�ְְֵֶַָֹע��ה

א� לרא�� סביב ה�גדי� אהל,[רק]מ� �מ� �ניו �נגד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ק�ה �ה�ציא� ה�פה והיתה הרא�, על מה�ק ְְִֶַַָָָָָָָָָֹ�ְְָָוהיה
עראי אהל ע��ה �ה�א מ�ני אס�ר, � �ג �מ� .�י�תר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹ

.·Ïדי[תולה]ה��טה� לה�הר צרי� ,�� וכ��צא �רכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
�רכת היתה א� לפיכ�, ���טה; ��עה אהל יע�ה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ��א
היתה וא� אס�ר. אחד אבל �ני�, א�ת� ��לי� � ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָ�ד�לה
�אי ע�רה; ואפ�� א�ת� מ�תחי� אי� �ג, ל� ��� ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ה
עראי אהל ותע�ה האר�, מעל מעט �ג�� ��א .אפ�ר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.‚Ï,��� את �� יכ�ה לא � החבית �י �� ��כ�ה ָ�ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�גד
�יה מקצת ה�א מכ�ה אבל אהל; ��ע�ה המס��מ�ני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מצרית מחורר][ס�כפיפה ה�פיפהל קרקעית יג�י� לא � ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי אהל יע�ה ��א �די טפח, ה�לי .מ� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

כג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

�ל‡. נקב �ג�� �לה�ציא, להכניס ע��י �ה�א נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָהע��ה
ההבל �לה�ציא הא�רה להכניס ע��י �ה�א ה�רנג�לי�, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָל�ל

�פ�י� מ�ה מ��� ח�ב זה הרי מלאכה]� לפיכ�,[גמר ; ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
להכניס א� �לבד, לה�ציא ע��י היה אפ�� נקב, �ל על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ�זר�
אי� זה �מ�ני עליו. �ח�בי� נקב לע��ת יב�א ��א � ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�לבד

חד� נקב �חבית ��נ�קבי� מ�סיפי� ואי� נוס�], אבל[נקב . ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
י�� נקב למ�ה[שנסת�]��תחי� ה�קב יהיה ��א וה�א, � ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה�מרי� מ� למ�ה היה �א� ה�מרי�; [בתחתיתמ� ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
לפתח�החבית] ואס�ר לח�ק, ע��י זה הרי �. ְְְְֲֵֵֶַָָָ

מג�פה·. הטיט]נ�קבי� מ��ה[סתימת לה�ציא חבית �ל ְְְִִִִֶֶָָָ
מ�ני אס�ר, � מ��� אבל למעלה; ���ב�ה �בלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיי�,

�לי �מת�� מ��ה�ה�א לאכל החבית את אד� ��בר . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
�מביא[תאני�]�ר�גר�ת �לי; לע��ת ית��� ��א �בלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ

הא�רחי�, לפני �סי� רא�� את �מ�יז יי�, �ל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאד�
�אי� ח���, ל��ואינ� נדיב�ת להרא�ת א�א .��נת� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נקב;‚. �ל לס�� אס�ר �� נקב, �ל לפ�ח �אס�ר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�כ��
�אינ� �דבר ואפ�� � החבית נקב לס�� אס�ר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ�,
א� �קיס� ��ס�� �ג�� סחיטה, לידי �א ואינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]�צר�ר �די[רגב אכל �� ה�יח א� אבל קט�. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערי� �מ�ר מ�ר; � נס�� ה�קב ונמצא ְֲִַָ�ָ�ְְְְְִִִֶֶַַָָלהצניע�,

זה[להתחכ�] .�דבר ְֶָָ

מ�ה„. מ��� עליו ח�ב מלאכה, �מר �ה�א �בר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָ�ל
�איזה�פ�י� �לי המת�� א� �ה�א, �ל ה��רד זה, �מ�ני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ח�ב � ��ת�� �יר�בר �ל ק�ל לה�מיע אס�ר לפיכ�, ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
�יר���ת �כלי �י� �נבלי�, ���ר�ת �ג�� ��אר, �י� , ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ

ה��ח, על א� ה�רקע, על �אצ�ע לה��ת אפ�� ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָ�ברי�.
האג�ז את לקרק� א� המ��ררי�, �דר� אחת �נגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכ��צא זה �ל � ����ק �די �ז�ג �� ל�חק א� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹל�ינ�ק,

�יר �לי ית�� ��א �זרה אס�ר; ,��. ְְְִֵֵֵֶַָָָ

מס�קי�‰. יר�]אי� על מט�חי�[יד ולא מר�די�, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ
כ�]���ת אל �יר[כ� �לי ית�� ��א �זרה �לס�ק� ; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

מ�ר יד�, ��אלאחר �זרה � ה�י� �ני על �טי� אי� . ְַַָ�ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
��טי� �ל חבית ��,ית�� ל��ט מ�ר � ��חצר �רכה . ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ָָָ

��טי� �ל חבית �� לע��ת �א ל��אינ� ��היה וה�א ; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ה�י� מ��ה יעקר ��א מ�פת, ה�ר�פה ��היה �די , ָָ�ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ה��. �בי� �ינ� ְְֵֵֵֶַָָוהפר�

.Â;לי� �מת�� �ה�א מ�ני קנה, �ל �פ�פרת ח�תכי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאי�
להכניס� מ�ר � מת�נת �אינ� �י על א� � חת�כה ְְִַָָ�ֶֶ�ְְֲִֵֶַַָָָָהיתה
��א ח���י� ואי� יי�, מ��ה לה�ציא ���ת החבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�נקב

ה�קבית�� �ת�� �� וכ��צא הדס �ל עלה לה�יח ואס�ר . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מרזב �ע��ה �ה�א מ�ני ה�י�, את ��ק�ח �די חבית, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�ל

ה�יר���ת את ק�רעי� ואי� החר�, את ��ברי� ואי� . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
צלייתו] בעת הדג תחת �לי[להניח� �מת�� �ה�א מ�ני ,. ְְְִִִֵֵֶַ

.Êגפ�]זמ�רה �טפיח[ענ� ק��רה לשאיבת�היא קט� [פ� ְְְִִֶַָָָ
ממ�אי�מי�] אי� ק��רה, אינ� וא� ���ת; �� ממ�אי� ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

יקט� ��א �זרה � וית�נה[יקצו�]�� לח�א�ת� אס�ר . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
�גרתיק��[לשפש�] �ס� מל�נ�טיט][מי��לי �ה�א מ�ני , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

מלאכ�� וג�מר �לי, �מת�� ונמצא ע��י�, �הא�ני� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ�ְֶֶֶָ�דר�
�בנתר �ח�ל א�ת� ח�פפי� אבל עפר]���ת; �ל[מי� וכ� . ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

�בר. �כל א�ת� ח�פפי� קער�תה�לי�, להדיח ואס�ר ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
גדולות]ואל�סי� �ה�א[מחבתות מ�ני �ה�, וכ��צא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

אחרת סע�דה �ה� לאכל הדיח� �� א� א�א ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�מת��,
וקית�נ�ת ��ס�ת �ג�� �ת�ה, �לי אבל ��ת; ְְְְְֲִִֵַָָָָ�א�ת�

ל�ת�ה[קנקני�] קבע �אי� עת, �כל להדיח� מ�ר ואי�� . �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
למ�צאי עליה� לי�� �די ���ת, ה���ת את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמ�יעי�

ל��ת ��ת מ�ילי מ�יעי� אבל .��ת; ְֲִִִֵֵַַַַָָָָ

.Á��מת� �ה�א מ�ני ���ת, טמאי� �לי� להט�יל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאס�ר
�מקר ��ראה מ�ני לט�ל, מ�ר � טמא אד� אבל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹ�ְֲִֵָָָָ�לי.

גופו] לקרר ���ת[טובל עליו מ�י� ואי� שלישי; [הזאת ְְִֵַַָָָ
מת] מטומאת לטהרו ���גג,ושביעי � ���ת �לי� ה�ט�יל .ְְְִִֵֵַַַָ

�ה� ��תי���� למ�צאי עד �ה� י���� לא �מזיד, ;. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
יע�ה? �יצד ���ת; ה�מאי� ה�י� את להט�יל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ��מ�ר

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz `"i iyiy mei -

�מט אבני�, �לי �ג�� טמאה, מק�ל �אינ� �כלי �ילנ�תנ� ְְְִִֵֵֶַָ�ְְְְֲִִִַָָ
ויטהר� עליה�, ה�קוה מי ��עלה עד �מקוה .ה�לי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

.Ë�מג�יהי ���ת,[מפרישי�]ואי� �מע�ר�ת �ר�מ�ת ְְְְְִִֵַַַַָ
מת�� היה ��א �בר �מת�� ��ראה .מ�ני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ָ

.Èה�א מלאכ�ת מאב�ת �דר�מע�ד, ��מ� ע�ר והמר�� ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יס�� לא לפיכ�, וח�ב. מע�ד, זה הרי � ע��י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�הע�דני�
ה�נ�ל �ת�� א� ה�נעל �ת�� והיא ��מ�, רגל� את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאד�

ול�ב� �מ�, רגל� את ה�א ס� אבל [אח"כ]החד�י�; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
חד�י� �ה� �י על א� סנ�ל�, א� ��פ�מנעל� �ל וס� . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

�מתע�ל קטב�ליא[מתגלגל]�מ�, ��י עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
ה�מ� ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ח���. ואינ� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחד�ה,

��צחצח �די היה[יבריק]מ�עט, א� אבל �לבד; הע�ר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
אס�ר, זה הרי � הע�ר ��ר�� �די הר�ה, �מ� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ב�ר�
מ�ר �י�ני�, אבל �חד�י�; וה�ל �מע�ד�. �ה�א .מ�ני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ�ָ

.‡Èרט�ה הע�ר;[תחבושת]הממרח את מ�חק מ��� ח�ב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ימרח ��א ,�� וכ��צא ��עוה נקב ס�תמי� אי� .לפיכ�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
�עוה מ��� �זרה � ה�קב את ס�תמי� אי� ��מ� .ואפ�� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.·Èמלאכ�ת מאב�ת �פ����תב, לכחל אס�ר לפיכ�, ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ
העיניי�] סביב אפר במי� מ�ני[לצבוע ���ת, �� ְְְִֵֵַַָוכ��צא

�כ�תב יכ�ב�ה�א ��א �זרה � �להלו�ת ללו�ת ואס�ר .. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
יכ�ב ��א �זרה � �לה��יר ולמ�ר לקנ�ת אס�ר לאוכ� . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ

ל� ל��ר לחבר� יאמר ולא ���ת, ��עלי� אד� ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹי��ר
מחבר���עלי� אד� ��אל מ�ר; �לה�איל, ל�אל אבל . ְְְֲֲִִִַָֹ�ֲֵֵֵָָָ

'הלוני' ל� יאמר ��א �בלבד �מ�, וכ�י יי� .��י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ

.‚Èה�� ה��כר המכירה]אחד על החליטו �מסירה[רק א� ְִִֵֶֶַַָָ
�מאזני� ��א �י� �מאזני� �י� אס�ר, �אס�ר� �כ�� ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ולמ�דל�קל למנ�ת אס�ר �� ��ד� �י� מ�ה �כלי �י� , ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹ
�חבל. ֵֶֶַ�י�

.„Èולא מי�מי�, ולא ח�לצי�, ולא ���ת, �ני� ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאי�
יכ�ב[אשה]מק��י� ��א �זרה מק�י�י�� ואי� [קודש. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

מעריכי�לה'] ולא עלי], פלוני מחרימי�[ער� ולא [נכסיו, ְְְֲִִִִַַֹֹ
הבית] מג�יהי�לבדק ואי� �ממ�ר; �מ�ח �ה�א מ�ני �ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

למק�י� ��מה ��ה �מע�ר�ת, �ר�ת�ר�מה א�ת� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ
ואי� ���ת. א�ת� �מת�� �ה�א מ�ני וע�ד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�הפרי�,

ה�המה את בהמה]מע�רי� יר��[מעשר ��א �זרה � ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
העשירי]�סקרה בו שמסמני� אדו� אד�[צבע �מק�י� . ְְְִִַָָָ

ה��� מצות ��� � ט�ב �י�� וחגיגת� ���ת, �כ���סח� . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
מק��י� אי� �� מק�י�י�, ל�]�אי� הפרה אפר מטילי� �] ְְְִִִֵֵֶַַָ
ח�את .מי ֵַָ

.ÂË� ט�ב �י�� א� ���ת �מע�ר�ת �ר�מה ְְְְְִַַַַַַָָה�ג�י�
מ�צאי עד יאכל לא �מזיד, ;���� מ�ה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ���גג,

ה�ר�ת��ת את ��� ,�� �בי� �� �בי� באכילה]. .[ומותרי� ִֵֵֵֵֶַַָָָ
���גג �י� ���ת, ה�חרי� א� ה�ערי� א� ה�ק�י� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכ�
ט�ב �י�� ל�מר צרי� ואי� ע��י; �ע�ה מה � �מזיד .�י� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

קנה ���ת, לחבר� ה�קנה ה�מאיוכ� את מע�רי� . ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ה�] מופרשי� שספק האר� ע� אבל[פירות ה�מ��ת, ְֲֵַָָ�י�
ה��אי את .לא ֶַַַֹ

.ÊË�� ��רא בדיבור]מי �ל[הפריש מע�ר לתר�מת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל א� על�מאי א� ���ת, י�ל� לא ו�אי, �ל עני מע�ר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

�מ�חי� יד�עי� ה� והרי ה��ת, מ�ד� מק�מ� ��חד ִָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י
למ�די� עני א� �ה� היה וא� ה�ר�ת. לאכל[רגילי�]�צד ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

�אני ���' ל�ה� ���דיע �בלבד ויאכל�, יב�א� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאצל�,
מאכיל� �אני ���' לעני וי�דיע מע�ר', �ר�מת ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמאכיל�

עני' .מע�ר ֲִַַָ

.ÊÈלהפיס מ�ני[להגריל]אס�ר ���ת, �ק��א �ל�חק ְְְִֵַָָ�ְְִִֵַָָ
�ממ�ר �מ�ח בית��ה�א �ני וע� �ניו ע� אד� �מפיס [דר�; ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

מק�ידי�משחק] �אי� מ�ני קט�ה, מנה �נגד �ד�לה מנה .על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

.ÁÈ�י� ���ת, לה�, צרי� �ה�א ח���נ�ת לח�ב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאס�ר
לפיכ�, יכ�ב; ��א �זרה � להי�ת �עתיד �י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�עבר,
סאי� '��ה �יצד? לח�ב�. מ�ר צר�, �ה� �אי� ְְְִֵַַַָָָ�ְֵֶֶֶֶָֹח���נ�ת
�נ�', �חתנ�ת ה�ציא �ינרי� '��ה �ל�נית', ��נה לנ� ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
�לל צר� �� �אי� �טלה �יחה �כלל �ה� �א��, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכ��צא

���ת, א�ת� המח�ב �חל[מותר]� .�מח�ב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ

.ËÈהדי�ט�ת ��טרי לקר�ת וחשבונות]אס�ר [חובות ְְְְִִֵֶָ
ויב� �חל, יהא ��א � למחק���ת אתא אד� מ�נה . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

�ר�ר�תיו ואת מעדני�]א�רחיו מ�[מיני לא אבל מ�יו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
הי� א� לפיכ�, הדי�ט�ת. ��טרי יקרא ��א �די ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹה�תב,
לקר�ת�, מ�ר � ה�תל על א� ה�בלא על חק�קי� ְִָָ�ְֲִֵֶַַַַַַָֹה�מ�ת

��טר מתח�� �אינ� המה��מ�ני �כתב לקר�ת ואס�ר . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ה��רה ה�י�קני[ציור]�חת אד�]ותחת א����ת[ציור . ְְְְֵַַַַַַַַָָ

��ת�בי� וכו']לקר�ת איוב משלי ��עת[תהלי� ���ת ְְְְִִִַַַָ
��א ה�דר�; �ית ���ל מ��� �זרה � אס�ר ה�דר�, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ית
ה�דר� מ�ית וי�נע וק�רא, �בית� י��ב אחד �ל .יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

.Îחצר� ��� מה �ל מ�יל אינ� � ���ת �חצר �לקה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנפלה
�ערב� �י על א� ה�ב�י, ��א�ת� אחרת [ערובלחצר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

���ילחצרות] �די ה�לקה יכ�ה ��א �זרה �אד�; מ�ני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ממ�נ� על �ה�א�ה�ל מז�� א�א י�יל ��א �זר� לפיכ�, . ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

���ת, �ה� לה���� ��רי� וכלי� ��ת, לא�ת� ל� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי�
�א ואינ� ה�ל, מ� מתיא� ��מצא לל��; ��כ�ל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ�בגדי�

���י מ�יל.לידי אינ� וכליו מז�נ� א� ערב�, לא וא� . ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹ

.‡Î,ת�� �לילי �לקה נפלה א� למז�נ�? מ�יל ה�א ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ�מה
והרא�י לאד�, לאד� הרא�י � סע�ד�ת �ל� מז�� ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמ�ילי�
��י מז�� מ��ה מ�ילי� ��חרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מ�יל �מנחה, אחתסע�ד�ת; סע�דה מז�� .י� ְְְְְִִִַַַָָ

.·Îהיה� א� הר�ה, �כלי� �מ�יל אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
ה�א � �נ�ה א�ת� �ממ�א וח�זר �מערה �מ�ציא� �לי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָממ�א
�לי ה�ציא א� אבל ל�; צרי� �ה�א מה א�א מ�יל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�אי�
מ�ר סע�ד�ת, ��ה �� ��� �י על א� � אחת ה�צאה .אחד ְִֵֶֶַַַַַָָָָ�ָ

.‚Îה�� �� ��� �י על א� ��ר�ת, מלא סל מ�יל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ�יצד?
�בלה �ל וע��ל יבישות]סע�ד�ת; תאני� �ל[גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ

לה�ציא,יי� ��כ�ל �ל �� וק�� ט�ית�, �ר� א� וכ� . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מ�ר � אחת �בת מלאה .וה�ציא� ְְְִֵַַַָָ�ָ

.„Îואחד אחד �ל � לכ�' וה�יל� '��א� לאחרי�: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
אפ�� ��חזיק אחד �לי א� ל�, צרי� �ה�א מז�� ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמ�יל
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�מט אבני�, �לי �ג�� טמאה, מק�ל �אינ� �כלי �ילנ�תנ� ְְְִִֵֵֶַָ�ְְְְֲִִִַָָ
ויטהר� עליה�, ה�קוה מי ��עלה עד �מקוה .ה�לי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

.Ë�מג�יהי ���ת,[מפרישי�]ואי� �מע�ר�ת �ר�מ�ת ְְְְְִִֵַַַַָ
מת�� היה ��א �בר �מת�� ��ראה .מ�ני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ָ

.Èה�א מלאכ�ת מאב�ת �דר�מע�ד, ��מ� ע�ר והמר�� ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יס�� לא לפיכ�, וח�ב. מע�ד, זה הרי � ע��י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�הע�דני�
ה�נ�ל �ת�� א� ה�נעל �ת�� והיא ��מ�, רגל� את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאד�

ול�ב� �מ�, רגל� את ה�א ס� אבל [אח"כ]החד�י�; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
חד�י� �ה� �י על א� סנ�ל�, א� ��פ�מנעל� �ל וס� . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

�מתע�ל קטב�ליא[מתגלגל]�מ�, ��י עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
ה�מ� ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ח���. ואינ� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחד�ה,

��צחצח �די היה[יבריק]מ�עט, א� אבל �לבד; הע�ר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
אס�ר, זה הרי � הע�ר ��ר�� �די הר�ה, �מ� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ב�ר�
מ�ר �י�ני�, אבל �חד�י�; וה�ל �מע�ד�. �ה�א .מ�ני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ�ָ

.‡Èרט�ה הע�ר;[תחבושת]הממרח את מ�חק מ��� ח�ב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ימרח ��א ,�� וכ��צא ��עוה נקב ס�תמי� אי� .לפיכ�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
�עוה מ��� �זרה � ה�קב את ס�תמי� אי� ��מ� .ואפ�� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.·Èמלאכ�ת מאב�ת �פ����תב, לכחל אס�ר לפיכ�, ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ
העיניי�] סביב אפר במי� מ�ני[לצבוע ���ת, �� ְְְִֵֵַַָוכ��צא

�כ�תב יכ�ב�ה�א ��א �זרה � �להלו�ת ללו�ת ואס�ר .. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
יכ�ב ��א �זרה � �לה��יר ולמ�ר לקנ�ת אס�ר לאוכ� . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ

ל� ל��ר לחבר� יאמר ולא ���ת, ��עלי� אד� ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹי��ר
מחבר���עלי� אד� ��אל מ�ר; �לה�איל, ל�אל אבל . ְְְֲֲִִִַָֹ�ֲֵֵֵָָָ

'הלוני' ל� יאמר ��א �בלבד �מ�, וכ�י יי� .��י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ

.‚Èה�� ה��כר המכירה]אחד על החליטו �מסירה[רק א� ְִִֵֶֶַַָָ
�מאזני� ��א �י� �מאזני� �י� אס�ר, �אס�ר� �כ�� ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ולמ�דל�קל למנ�ת אס�ר �� ��ד� �י� מ�ה �כלי �י� , ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹֹ
�חבל. ֵֶֶַ�י�

.„Èולא מי�מי�, ולא ח�לצי�, ולא ���ת, �ני� ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאי�
יכ�ב[אשה]מק��י� ��א �זרה מק�י�י�� ואי� [קודש. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

מעריכי�לה'] ולא עלי], פלוני מחרימי�[ער� ולא [נכסיו, ְְְֲִִִִַַֹֹ
הבית] מג�יהי�לבדק ואי� �ממ�ר; �מ�ח �ה�א מ�ני �ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

למק�י� ��מה ��ה �מע�ר�ת, �ר�ת�ר�מה א�ת� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ
ואי� ���ת. א�ת� �מת�� �ה�א מ�ני וע�ד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�הפרי�,

ה�המה את בהמה]מע�רי� יר��[מעשר ��א �זרה � ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
העשירי]�סקרה בו שמסמני� אדו� אד�[צבע �מק�י� . ְְְִִַָָָ

ה��� מצות ��� � ט�ב �י�� וחגיגת� ���ת, �כ���סח� . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
מק��י� אי� �� מק�י�י�, ל�]�אי� הפרה אפר מטילי� �] ְְְִִִֵֵֶַַָ
ח�את .מי ֵַָ

.ÂË� ט�ב �י�� א� ���ת �מע�ר�ת �ר�מה ְְְְְִַַַַַַָָה�ג�י�
מ�צאי עד יאכל לא �מזיד, ;���� מ�ה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ���גג,

ה�ר�ת��ת את ��� ,�� �בי� �� �בי� באכילה]. .[ומותרי� ִֵֵֵֵֶַַָָָ
���גג �י� ���ת, ה�חרי� א� ה�ערי� א� ה�ק�י� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכ�
ט�ב �י�� ל�מר צרי� ואי� ע��י; �ע�ה מה � �מזיד .�י� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

קנה ���ת, לחבר� ה�קנה ה�מאיוכ� את מע�רי� . ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ה�] מופרשי� שספק האר� ע� אבל[פירות ה�מ��ת, ְֲֵַָָ�י�
ה��אי את .לא ֶַַַֹ

.ÊË�� ��רא בדיבור]מי �ל[הפריש מע�ר לתר�מת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל א� על�מאי א� ���ת, י�ל� לא ו�אי, �ל עני מע�ר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

�מ�חי� יד�עי� ה� והרי ה��ת, מ�ד� מק�מ� ��חד ִָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י
למ�די� עני א� �ה� היה וא� ה�ר�ת. לאכל[רגילי�]�צד ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

�אני ���' ל�ה� ���דיע �בלבד ויאכל�, יב�א� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאצל�,
מאכיל� �אני ���' לעני וי�דיע מע�ר', �ר�מת ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמאכיל�

עני' .מע�ר ֲִַַָ

.ÊÈלהפיס מ�ני[להגריל]אס�ר ���ת, �ק��א �ל�חק ְְְִֵַָָ�ְְִִֵַָָ
�ממ�ר �מ�ח בית��ה�א �ני וע� �ניו ע� אד� �מפיס [דר�; ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

מק�ידי�משחק] �אי� מ�ני קט�ה, מנה �נגד �ד�לה מנה .על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

.ÁÈ�י� ���ת, לה�, צרי� �ה�א ח���נ�ת לח�ב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאס�ר
לפיכ�, יכ�ב; ��א �זרה � להי�ת �עתיד �י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�עבר,
סאי� '��ה �יצד? לח�ב�. מ�ר צר�, �ה� �אי� ְְְִֵַַַָָָ�ְֵֶֶֶֶָֹח���נ�ת
�נ�', �חתנ�ת ה�ציא �ינרי� '��ה �ל�נית', ��נה לנ� ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
�לל צר� �� �אי� �טלה �יחה �כלל �ה� �א��, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכ��צא

���ת, א�ת� המח�ב �חל[מותר]� .�מח�ב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ

.ËÈהדי�ט�ת ��טרי לקר�ת וחשבונות]אס�ר [חובות ְְְְִִֵֶָ
ויב� �חל, יהא ��א � למחק���ת אתא אד� מ�נה . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

�ר�ר�תיו ואת מעדני�]א�רחיו מ�[מיני לא אבל מ�יו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
הי� א� לפיכ�, הדי�ט�ת. ��טרי יקרא ��א �די ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹה�תב,
לקר�ת�, מ�ר � ה�תל על א� ה�בלא על חק�קי� ְִָָ�ְֲִֵֶַַַַַַָֹה�מ�ת

��טר מתח�� �אינ� המה��מ�ני �כתב לקר�ת ואס�ר . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ה��רה ה�י�קני[ציור]�חת אד�]ותחת א����ת[ציור . ְְְְֵַַַַַַַַָָ

��ת�בי� וכו']לקר�ת איוב משלי ��עת[תהלי� ���ת ְְְְִִִַַַָ
��א ה�דר�; �ית ���ל מ��� �זרה � אס�ר ה�דר�, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ית
ה�דר� מ�ית וי�נע וק�רא, �בית� י��ב אחד �ל .יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

.Îחצר� ��� מה �ל מ�יל אינ� � ���ת �חצר �לקה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנפלה
�ערב� �י על א� ה�ב�י, ��א�ת� אחרת [ערובלחצר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

���ילחצרות] �די ה�לקה יכ�ה ��א �זרה �אד�; מ�ני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ממ�נ� על �ה�א�ה�ל מז�� א�א י�יל ��א �זר� לפיכ�, . ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

���ת, �ה� לה���� ��רי� וכלי� ��ת, לא�ת� ל� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי�
�א ואינ� ה�ל, מ� מתיא� ��מצא לל��; ��כ�ל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ�בגדי�

���י מ�יל.לידי אינ� וכליו מז�נ� א� ערב�, לא וא� . ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹ

.‡Î,ת�� �לילי �לקה נפלה א� למז�נ�? מ�יל ה�א ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ�מה
והרא�י לאד�, לאד� הרא�י � סע�ד�ת �ל� מז�� ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמ�ילי�
��י מז�� מ��ה מ�ילי� ��חרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מ�יל �מנחה, אחתסע�ד�ת; סע�דה מז�� .י� ְְְְְִִִַַַָָ

.·Îהיה� א� הר�ה, �כלי� �מ�יל אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
ה�א � �נ�ה א�ת� �ממ�א וח�זר �מערה �מ�ציא� �לי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָממ�א
�לי ה�ציא א� אבל ל�; צרי� �ה�א מה א�א מ�יל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�אי�
מ�ר סע�ד�ת, ��ה �� ��� �י על א� � אחת ה�צאה .אחד ְִֵֶֶַַַַַָָָָ�ָ

.‚Îה�� �� ��� �י על א� ��ר�ת, מלא סל מ�יל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ�יצד?
�בלה �ל וע��ל יבישות]סע�ד�ת; תאני� �ל[גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ

לה�ציא,יי� ��כ�ל �ל �� וק�� ט�ית�, �ר� א� וכ� . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מ�ר � אחת �בת מלאה .וה�ציא� ְְְִֵַַַָָ�ָ

.„Îואחד אחד �ל � לכ�' וה�יל� '��א� לאחרי�: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
אפ�� ��חזיק אחד �לי א� ל�, צרי� �ה�א מז�� ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמ�יל



wfgעח - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz a"i ycew zay mei -

ה��יל רצה לא א� מ�יל. �ל ה�א והרי �ד�ל; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�בר
ה��ת אחר מ��� ל�ל ל� מ�ר � לבעליו �נתנ� ִִֶַַַַָָֹ�ְְְְִַָָָלקח��,
מלאכה �� אי� �הרי � ��ת �כר זה ואי� עמל�; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�כר

מערב �מק�� א�א ה�ציא� ��א א��ר, .ולא ְְְִִֶֶָָָֹֹֹ

.‰Î;נק�ה �אינ� �ת �מ�יל ח�זר אינ� נק�ה, �ת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָה�יל
נק�ה �ת �מ�יל ח�זר נק�ה, �אינ� �ת ה�יל א� .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
י�� היה א� ל��ת, צרי� �ה�א מה ה���רי� �י�� ְְִִִִִֶַַַַָָָָ�מ�יל
לי�� ���ת מ�יל אינ� אבל ��ת. �ערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָה���רי�
ז� מ��ת ולא ט�ב; לי�� ל�מר צרי� ואי� ְְְִִִִֵַַַָָֹה���רי�,

ה�אה �ה�אל��ת �ל ל�ב� ללב���? מ�יל ה�א �מה . ְְִִֵֶַַַַָָָָ
וא�מר �מ�ציא. לעט�, יכ�ל �ה�א �ל וע�ט� לל��, ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹיכ�ל
ל�ב� ואחד אחד וכל לכ�', וה�יל� '��א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרי�:
ה�אכל, �מ� ��� ה�א והרי �מ�ציא; �כליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָ�מתע��

ז�כי�. ההפקר מ� ְֲִִֵֵֶֶַ�הרי

.ÂÎאחרת לחצר �חצר, ��� ה�ד� �תבי �ל לה�יל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�מ�ר
ה�ב�י ערב���א�ת� ��א �י על וא� ��היה, �בלבד � ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

אחד �לחי מחיצ�ת �ל� רוחל�ב�י של בפינה [קרש ְְִִֶַָָָֹ
ה�ד�רביעית] �בל��� א��רי, �ת�בי� ��הי� וה�א אבל; . ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

מ�ילי� אי� � אחר �כתב א� ל���, �כל �ת�בי� הי� ְְְִִִִִֵֵַַָָָָא�
ער�ב �� היה אפ�� א�אא�ת�, �ה�, לקר�ת אס�ר �בחל, ; ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹ

ה�ר� �מק�� מאליה�.[קילקול]מ�יח� מתא�די� וה� , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.ÊÎבסקרא� �ס� �ת�בי� לס"ת]הי� הפסולי� צבעי� [מיני ְְְְִִַָָ
�ת�בי� וה� ה�איל ק�מה, �ל �תב �אינ� �י על א� �ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

א�ת� מ�ילי� ה�ד�, �בל��� �ל[שולי].א��רי ה��י�� ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
ו��י� לפר�ה, �ר�ה ו��י� ו��מ�ה, ��מעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָספרי�

ו��תח�ת לד�, מ�ילי��� אי� � ה�פר ו��ס�� ה�פר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַ
א�ת��תא�ת� �ה� ��� �י על א� � וה�מיעי� ה�רכ�ת . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

א�ת� מ�ילי� אי� � ��רה �ל הר�ה �מענינ�ת ,�� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל
ה�לקה .מ�ני ְְִֵֵַָ

.ÁÎא�ת��ת וחמ� �מ�ני� לל�ט �� ��� ��רה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
�הד�תא" "יגר �כלל� ואפ�� �למ�ת, �ב�ת וכ�מ��� , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

וי� א�ת��ת, וחמ� �מ�ני� �� �אי� �ר�ה �� היתה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָא�
האר�" �נסע "ויהי �ג�� הז�ר�ת, מ�ני�� א�ת� מ�ילי� � ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

ע�ה�לקה �פ�י� ותיק ה�פר, ע� ה�פר �יק �מ�ילי� . ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
מע�ת �ת�כ� ��� �י על א� � .ה�פ�י� ְְִִִֵֶַַַָָ

ה'תשס"ט תמוז י"ב קודש שבת יו�

כד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

��מי�‡. �אינ� �י על א� ���ת, אס�רי� �ה� �ברי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָי�
מלאכה לידי מביאי� ואינ� נאסר�?למלאכה, מה �מ�ני ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

חפצ� ע��ת רגל�, מ��ת ��יב "א� ��אמר: ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמ���
קד�י" מ�צא�י�� �רכי�, מע��ת "וכ�ד�� ונאמר: , ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹ

�בר" וד�ר �חפציוחפצ� לה�� לאד� אס�ר לפיכ�, . ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
�מ�ר מה ��פ� ע� ��ד�ר �ג�� �ה�, לד�ר ואפ�� ְִַָֹ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ���ת,
סח�רה �באיז� זה, �ית יבנה היא� א� �קנה, מה א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמחר
��אמר: אס�ר, ,�� וכ��צא זה �ל � �ל�ני למק�� ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָיל�

�בר" מ�ר."וד�ר והרה�ר אס�ר; ���ר , ְְְִִֵַָָָ�ָ

לרא�ת·. �די ���ת, ��ד�תיו ���תיו לפקד לאד� ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאס�ר

מה�� זה �הרי � �ר�תיה� ה� היא� א� צריכי�, ה� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
חפצ� ס��לע��ת עד ���ת ��צא לאד� אס�ר וכ� . ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

אמה]ה�ח�� ��היה[אלפיי� �די ��ח��, עד �� וי�ב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ה��כ� נמצא �הרי � ��ת �מ�צאי חפציו לע��ת ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקר�ב

חפציו לע��ת .���ת ְֲֲַַָָָ

לע��ת‚. ה�ח�� על ��הח�י� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָ��ה
�בר לע��ת הח�י� א� אבל ���ת; לע��ת� �אס�ר ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָ�בר

מ�ר זה הרי ���ת, לע��ת� מח�יכי����ר אי� �יצד? . ֶ�ְֲֲֵֶַַָָ�ְִִֵֵַַָ
��עלי� ל��ר א� מח�רי�, �ר�ת להביא ה�ח�� אבלעל ; ְְְִֵַַָ�ְֲֲִִִָָֹ

���ת ל�מר מ�ר �הרי �ר�ת, ל�מר ה�א .מח�י� ְְֲִִֵֵֶַֹ�ְְִַָָֹ
ק�רא � �ה�המה �ל��י�; �ר�ת א� �המה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�מח�י�
�ל��י� �פר�ת ל�ח��; ח�� �היא �י על א� �אה, והיא ְְְִִִִֵֶַַַָָָל�

���ת להביא� מ�ר היה מחיצ�ת, �� הי� א�� א�מר� וכ� . ְִִָָָָ�ְְֲִֵֵַַָָָ
�� הי� �א� למחר', ה�ל� אני �ל�ני 'לכר� לחבר�: ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאד�

טפחי�]�ר�ני� וד' אמה מע' פחות של במרחק סוכות ,[סוכות �ְִָ
���ת ל�� ה�ל� �זה.היה ���צא �ל וכ� . ְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ע�י„. ��עמד 'הנראה לפ�על: ל�מר לאד� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹ�מ�ר
� לערב'! לי נכ�� 'היה ל�: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;

���ת חפצ� ע��ה ���ת��מצא �לד�ג לר�� ואס�ר ., ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
�רכי�" "מע��ת ���ת��אמר: ה��כ� יהא ��א � ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

מאה ה� אפ�� �מערה, ו�יח ��ר אד� וי�רד �חל. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹ�ה��כ�
וע�לה �מט�ס ו��תה, וי�רד �מט�ס ואס�רא�ה; . ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָ

�בר" "וד�ר ��אמר: ���ת, �טלה ��יחה �להר��ת ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חל �ל �ד��ר� ��ת �ל ���ר� יהא .��א ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹ

לבית‰. ��ר�� �ג�� � מצוה לדבר ���ת לר�� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ�מ�ר
ה�דר� לבית א� מצוהה�נסת, �ל ח���נ�ת �מח�בי� ;, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

י� א� לידע מקוה �ג�� � מצוה �ל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ�מ�דדי�
טמאה מק�ל א� לידע �גד א� צדקה��ע�ר, �פ�סקי� , ְִִֵֵֶֶַַַ�ְְְִָָָ

ואפ��לענ�י� מדר��ת, �לב�י �נס��ת לב�י וה�לכי� . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ר�י� עסקי על לפ�ח ��י�, �ל �טרקלי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָלטרט�א�ת

לארס ה�ינקת על �מ��כי� דיבור���ת. תהלי� [מתחילי� ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
השבת] בצאת שיסוכמו אירוסי� ה�ינ�קאודות ועל ,ְִַַ

ס בדיבורי כדי][להתחיל המלמד ע� ספריכו� ְְֵֶַלל�ד�
אבלי� �מנחמי� ח�לי�, �מב�רי� א�נ�ת. וה�כנס;�לל�ד� ְְַ�ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָ

�רפ�אה מ�זעק, היא '��ת א�מר: הח�לה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלב�ר
לב�א' כ�ה,קר�בה עסקי על לפ�ח ה�ח�� על �מח�יכי� . ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ

ותכריכי� אר�� ל� להביא ה�ת, עסקי 'ל�ועל ל�: וא�מר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָ
לא �ל�ני, מ�ק�� הבא � �� מצאת לא �ל�ני, ְְְִִִֵָָָָָָָֹֹלמק��
סכ�� ל� יז�ר ��א �בלבד � �מאתי�' הבא � �מנה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמצאת

עליו]מ�ח יוסי� שלא מסויי� �ה�[סכו� וכ��צא א�� ��ל . ְִֵֵֶֶַָָָ
וכ�' חפצי�" "ע��ת ונאמר: ה�, מצוה אס�רי�,� חפצי� ; ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָ
מ�רי�. �מי� ִָ�ְִֵֶַָחפצי

.Âפ�סק� מצוה; לדבר ��ת �ערב ה�ד�ל ��� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגי�
הנכרי]ע�� ��בת[ע� ואינ� אי�ל��ת, שובת אינו [א� ְְִִֵֵֹ

כלו�] ���תבכ� נדרי� �מפירי� �י�. ��ת לצר� �י� , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
לצר� �ה� נדרי� על לחכ� ונ�אלי� ��ת; לצר� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��א
קד� לה�יר� �נאי לה� �היה �י על א� �מ�ירי�, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹה��ת

ה�.ה��ת מצוה �ברי א��, ��ברי� : ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz a"i ycew zay mei -

.Ê,ע�ה מצות �הענ� �י על א� ���ת; ע�נ�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאי�
��ת ��חה מלק�תאינ� �י� �בית ��תח�ב הרי �יצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

���ת, א�ת� ממיתי� ואי� א�ת� מלקי� אי� מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָא�
ה��ת" �י�� מ�בתיכ� �כל א� תבער� "לא ���אמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

��תח�ב מי ���ת י�רפ� ��א �י�, לבית אזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹז�
ענ�י� ל�אר ה�י� וה�א .�רפה; ְְְֳִִִֵַָָָ

.Á�י� �ל��י� �י� ���ת, �ר�תיו ל�מר לאד� ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹ�מ�ר
לאכלמח�רי� וח�ה �המה א� מה�, ל�ל אד� �א וא� ; ְ�ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

�מרחיק �ה�, �מ�ה �ה� ��ער � זהמה� �בר והלא . ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
א�א נאסר ��א מ�ני מ�ר? ה�א ול�ה ה�א, ְֱִֵֶֶֶַָָֹ�ְֲֵָָָָמחפציו
לה���ר א� מצ�יי�, ע�ה �אינ� חפצי� לעצמ� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנ�ת

�לה��ל אבל[להתעסק]�להרויח ליד�; ��ב�א �הנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
� �ה�א �מ�ת ��עמד עד ליד�, �א ��בר ממ�נ� ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹל�מר
ה��בי� מ�ני �ית� לנ�על ��מה? זה למה הא .מ�ר; �ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

.Ëמ�ני �מדלעיו �מק�איו הע�פ�ת, מ�ני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמ��ר
יס�ק לא � א�]הח�ה אל יר�ד[כ� �דר�[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ

צר�ר י�ל ��א �זרה �חל; אדמה]�ע��ה ויזרק[רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ
הר�י� �ר��ת א��ת .אר�ע ְְִִַַַַָ

.Èב�ת� מ��� אס�רי� �ה� ה�ברי� של�ל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ
השביתה] להרבות החכמי� �י� עליה� �זר� לא �מ��ת,, ְְֲֵֵֶַָָֹ

�י� אבל אס�רי�; �ה� ה�א י�� �ל �עצמ� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָא�א
מ�רי� מצוהה�מ��ת, �בר �� ��היה וה�א, �חק� .א� ְַָ�ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

על ל��ט א� �איל� לעל�ת ה�מ��ת �י� ל� מ�ר ְְֲִֵַַַָָָָ�ֵַ�יצד?
האיל� מ� מ�ריד וכ� ��פר; א� ל�לב להביא ה�י�, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ�ני

�ע�ה ער�ב ה�רמלית, מ� מ�ציא טר�דא� היה א� וכ� . ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
� ה�מ��ת �י� �ב�ת מ��� �ה�א לדבר ונצר� ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָונח�ז,
מצוה �בר ולא �חק, �� היה לא א� אבל מ�ר. זה ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹֹ�ֲֵֶהרי
א� ה�מ��ת, �י� ה��אי את מע�רי� אי� לפיכ�, אס�ר. �ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אבל �ב�ת; מ��� ���ת ה�ע�ר הפר�ת �א��ר �י ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל

ה�מאי את הופרשו]מע�רי� א� שספק האר� ע� .[פירות ְְְִֶַַַ

.‡È��ג� �ב�ת, מ��� �ה�א �בר ���ת �ע�ה ְְְִֶֶַָָָָָָָקט�
�ית אי� � �כרמלית טלטל א� נק�ב, �אינ� מעצי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ��ל�
�יד� ממחי� אי� אביו, ה�יח� א� וכ� להפרי��. מצ�י� .�י� ְִ�ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָ

.·È�דר� ���ת, �ברי� מקצת לטלטל חכמי� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסר�
�חל ע��ה �מה�ה�א אמר�: זה? �א��ר נגע� מה �מ�ני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ

�ה��כ� ���ת ה��כ� יהיה ��א וצ�� נביאי� הזהיר� ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָֹא�
"וד�ר ��אמר: החל, ��יחת ה��ת �יחת ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹ�חל,

�חל,�בר" �טלט�ל ���ת טלט�ל יהיה ��א וחמר קל � ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
�י�� יהיה ��א �לת���די להג�י� ויב�א �עיניו, חל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אבני� להצניע א� לבית, מ�ית א� לפ�ה, מ��ה ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָ�לי�
ויב�� �בית�, וי��ב �טל ה�א �הרי �ה�; [יחפש]וכ��צא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

��אמר ה�ע� �בטל �בת, ��א ונמצא ;�� ��תע�ק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ�בר
ינ�ח" "למע� .���רה ְַַַַָָ

.‚Èב�ר��� ��לאכ��[יבדוק]וע�ד, �לי� ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
מלאכה. לידי ויב�א מעט, �ה� ��תע�ק אפ�ר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלא��ר,
�טלי� א�א א�נ��ת, �עלי אינ� הע� ��קצת מ�ני ְִֵֶָ�ָ�ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוע�ד,
ה� ימיה� ��ל קרנ�ת, וי��בי ה��לי� �ג�� ימיה�, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ל
�לטלטל �לד�ר לה�� מ�ר יהיה וא� מ�לאכה; ְְְְֵֵֵַַַָ�ְְְְִִִִֶָָ��בתי�

לפיכ�, ה��רת; �ביתה �בת ��א נמצא ה�מי�, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אר
�מ�ני אד�. �כל ה�וה �ביתה היא א��, מ�ברי� ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָ�ביתה
יטלטל ��א ואסר� ה�לט�ל, �א��ר נגע� א��, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹדברי�

��ת�אר. �מ� לה�, ה�רי� �לי� ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�א

כה ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לע��ת‡. ���ר ה�לי וה�א לה�ר, ��לאכ�� �לי ֲַָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַי�
�� ל���ת ��ס �ג�� � ל� ��ע�ה �בר ���ת �קערה�� , ְְְְֲִֶַַָָָָָָ

�� �פתלאכל ��ר �� לח�� וס�י� וק�רנס, [פטיש, ְְְְֱִֶַַַָָָָֹֹ
אג�זי�המיועד] �� �ה�.לפצע וכ��צא , ְְֱִִֵֶַַָֹ

לע��ת·. �אס�ר ה�לי וה�א לא��ר, ��לאכ�� �לי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָי�
מכ��ת �ג�� � ל� ��ע�ה �בר ���ת וכ��צאורחי��� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

���ת ולטח� לכ�� �אס�ר .�ה�, ְְְְִִֶֶַָָָֹֹ

ע�‚. �ל היה �י� � לה�ר ��לאכ�� �לי �ל�ל א� , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
אב�חר� �ל א� מ�כת, �ל א� ���ת,, לטלטל� מ�ר � ֶֶֶֶֶֶֶֶַ�ְְְְַַָָ

לצר� �י� ��פ�, לצר� �י� �לי, �ל עצמ� ��ביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ�י�
א� ע�, �ל היה �י� � לא��ר ��לאכ�� �לי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמק�מ�.
לטלטל� מ�ר � מ�כת �ל א� אבני�, �ל א� חר�, ְְְַָ�ֲִֶֶֶֶֶֶֶַָ�ל
��ביל אבל מק�מ�; לצר� �י� ��פ�, לצר� �י� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ���ת,

אס�ר �לי, �ל .עצמ� ְְִֶַָ

א�„. ,�� לאכל ע� �ל ה�ערה את ה�א מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�יצד?
��ביל ה�א וזה ��נב, ��א �די א� �מק�מ�; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹלי�ב

�יב�עצמ� ��א �די הח�ה, מ� א�ת� טלטל א� וכ� . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
הרי � ו��סד �ת�ח ��א �די ה��מי�, מ� א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹות�בר,
לה�ר. ��לאכ�� מ�ני �מ�ר, עצמ�; ��ביל טלט�ל ְְְְִֵֵֶֶַָָ�ְְְִִִֶַָזה

עליה‰. ל��ר ה�כ��ת א� הרחי� ה�א מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכ�
� ��פ� לצר� ה�א וזה � ל��ה עליה לעל�ת א� ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאג�זי�,
��בר, ��א �די מטלטל� אינ� אבל �מק�מ�. לי�ב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹא�

��נ ��א �די �זה.ולא ���צא �ל וכ� ב. ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

.Â��ג� � �לי �אינ� �מע�תאבני�וכל וקני�, וק�ר�ת, ,, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
לטלטל� אס�ר � �ה� �ד�להוכ��צא ק�רה א� �ד�לה אב� . ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

��רת י� א� � אד� בני �ע�רה נ�לת �היא �י על א� �ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
א�ת� מטלטלי� עליה, �ה��לי �י על א� � ה�ית �לת�ת . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אפ�� נת�רק�, א� לפיכ�, לטלט�ל; ה�כנ� לא ְְְְְְֲִִִִִִֵָָֹ�לי�,
א�ת� מטלטלי� אי� � והח�ל���ת העפר וכ� אי�וה�ת. , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

�מ�נה �ב� מ�ק�מ�; א�ת� לידה]מזיזי� הרי[ירחי � חי ְְְֲִִִֵֶַָָָ
לטלטל� ואס�ר �אב�, .ה�א ְְְְְֶֶַָ

.Êא�א ��מי��, לצר� ��א אפ�� ה�לי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�מ�ר
ל���� נע�ה ��א מלאכה �� אד�לע��ת נ�טל �יצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצועני�]ק�רנס של קר��[פטיש אג�זי�, �� [גרז�]לפצע ְְֱִִַָֹ�ְֹ
�בלה �� תאני�]לח�� מגרה[גוש [לחתו�]לג�ר[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

הרחת את ה�ר�גר�ת, את �� לגר� מגרפה ה�בינה, את ��ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הקליפה] להפריד התבואה זורי� עליו[בה לתת ה�זלג ְְֵֵֶַַָָָואת

ה��� את לקט�, קט�]אכל ה�ד�ד[שיפוד מכליואת [כלי ְְְֶֶֶַַַָָֹֹ
ס�אי�האריגה] �ל מחט ,�� שקי�]לדח� ��[יוצרי לפ�ח ְְִִִֶַַַַָֹֹ
ה�לת עליהאת לי�ב ה�כ��ת את �זה., ���צא �ל וכ� , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.Áה�למה יד �ל מחט אד� לחפירה]�מטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
ה��� את �� א�ל�ל ,��� ה�ק�ב ה�צה נ�ל א� אבל ; ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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.Ê,ע�ה מצות �הענ� �י על א� ���ת; ע�נ�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאי�
��ת ��חה מלק�תאינ� �י� �בית ��תח�ב הרי �יצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

���ת, א�ת� ממיתי� ואי� א�ת� מלקי� אי� מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָא�
ה��ת" �י�� מ�בתיכ� �כל א� תבער� "לא ���אמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

��תח�ב מי ���ת י�רפ� ��א �י�, לבית אזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹז�
ענ�י� ל�אר ה�י� וה�א .�רפה; ְְְֳִִִֵַָָָ

.Á�י� �ל��י� �י� ���ת, �ר�תיו ל�מר לאד� ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹ�מ�ר
לאכלמח�רי� וח�ה �המה א� מה�, ל�ל אד� �א וא� ; ְ�ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

�מרחיק �ה�, �מ�ה �ה� ��ער � זהמה� �בר והלא . ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
א�א נאסר ��א מ�ני מ�ר? ה�א ול�ה ה�א, ְֱִֵֶֶֶַָָֹ�ְֲֵָָָָמחפציו
לה���ר א� מצ�יי�, ע�ה �אינ� חפצי� לעצמ� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנ�ת

�לה��ל אבל[להתעסק]�להרויח ליד�; ��ב�א �הנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
� �ה�א �מ�ת ��עמד עד ליד�, �א ��בר ממ�נ� ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹל�מר
ה��בי� מ�ני �ית� לנ�על ��מה? זה למה הא .מ�ר; �ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

.Ëמ�ני �מדלעיו �מק�איו הע�פ�ת, מ�ני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמ��ר
יס�ק לא � א�]הח�ה אל יר�ד[כ� �דר�[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ

צר�ר י�ל ��א �זרה �חל; אדמה]�ע��ה ויזרק[רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ
הר�י� �ר��ת א��ת .אר�ע ְְִִַַַַָ

.Èב�ת� מ��� אס�רי� �ה� ה�ברי� של�ל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ
השביתה] להרבות החכמי� �י� עליה� �זר� לא �מ��ת,, ְְֲֵֵֶַָָֹ

�י� אבל אס�רי�; �ה� ה�א י�� �ל �עצמ� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָא�א
מ�רי� מצוהה�מ��ת, �בר �� ��היה וה�א, �חק� .א� ְַָ�ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

על ל��ט א� �איל� לעל�ת ה�מ��ת �י� ל� מ�ר ְְֲִֵַַַָָָָ�ֵַ�יצד?
האיל� מ� מ�ריד וכ� ��פר; א� ל�לב להביא ה�י�, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ�ני

�ע�ה ער�ב ה�רמלית, מ� מ�ציא טר�דא� היה א� וכ� . ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
� ה�מ��ת �י� �ב�ת מ��� �ה�א לדבר ונצר� ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָונח�ז,
מצוה �בר ולא �חק, �� היה לא א� אבל מ�ר. זה ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹֹ�ֲֵֶהרי
א� ה�מ��ת, �י� ה��אי את מע�רי� אי� לפיכ�, אס�ר. �ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אבל �ב�ת; מ��� ���ת ה�ע�ר הפר�ת �א��ר �י ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל

ה�מאי את הופרשו]מע�רי� א� שספק האר� ע� .[פירות ְְְִֶַַַ

.‡È��ג� �ב�ת, מ��� �ה�א �בר ���ת �ע�ה ְְְִֶֶַָָָָָָָקט�
�ית אי� � �כרמלית טלטל א� נק�ב, �אינ� מעצי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ��ל�
�יד� ממחי� אי� אביו, ה�יח� א� וכ� להפרי��. מצ�י� .�י� ְִ�ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָ

.·È�דר� ���ת, �ברי� מקצת לטלטל חכמי� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסר�
�חל ע��ה �מה�ה�א אמר�: זה? �א��ר נגע� מה �מ�ני . ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ

�ה��כ� ���ת ה��כ� יהיה ��א וצ�� נביאי� הזהיר� ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָֹא�
"וד�ר ��אמר: החל, ��יחת ה��ת �יחת ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹ�חל,

�חל,�בר" �טלט�ל ���ת טלט�ל יהיה ��א וחמר קל � ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
�י�� יהיה ��א �לת���די להג�י� ויב�א �עיניו, חל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אבני� להצניע א� לבית, מ�ית א� לפ�ה, מ��ה ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָ�לי�
ויב�� �בית�, וי��ב �טל ה�א �הרי �ה�; [יחפש]וכ��צא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

��אמר ה�ע� �בטל �בת, ��א ונמצא ;�� ��תע�ק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ�בר
ינ�ח" "למע� .���רה ְַַַַָָ

.‚Èב�ר��� ��לאכ��[יבדוק]וע�ד, �לי� ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
מלאכה. לידי ויב�א מעט, �ה� ��תע�ק אפ�ר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלא��ר,
�טלי� א�א א�נ��ת, �עלי אינ� הע� ��קצת מ�ני ְִֵֶָ�ָ�ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוע�ד,
ה� ימיה� ��ל קרנ�ת, וי��בי ה��לי� �ג�� ימיה�, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ל
�לטלטל �לד�ר לה�� מ�ר יהיה וא� מ�לאכה; ְְְְֵֵֵַַַָ�ְְְְִִִִֶָָ��בתי�

לפיכ�, ה��רת; �ביתה �בת ��א נמצא ה�מי�, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אר
�מ�ני אד�. �כל ה�וה �ביתה היא א��, מ�ברי� ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָ�ביתה
יטלטל ��א ואסר� ה�לט�ל, �א��ר נגע� א��, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹדברי�

��ת�אר. �מ� לה�, ה�רי� �לי� ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�א

כה ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לע��ת‡. ���ר ה�לי וה�א לה�ר, ��לאכ�� �לי ֲַָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַי�
�� ל���ת ��ס �ג�� � ל� ��ע�ה �בר ���ת �קערה�� , ְְְְֲִֶַַָָָָָָ

�� �פתלאכל ��ר �� לח�� וס�י� וק�רנס, [פטיש, ְְְְֱִֶַַַָָָָֹֹ
אג�זי�המיועד] �� �ה�.לפצע וכ��צא , ְְֱִִֵֶַַָֹ

לע��ת·. �אס�ר ה�לי וה�א לא��ר, ��לאכ�� �לי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָי�
מכ��ת �ג�� � ל� ��ע�ה �בר ���ת וכ��צאורחי��� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

���ת ולטח� לכ�� �אס�ר .�ה�, ְְְְִִֶֶַָָָֹֹ

ע�‚. �ל היה �י� � לה�ר ��לאכ�� �לי �ל�ל א� , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
אב�חר� �ל א� מ�כת, �ל א� ���ת,, לטלטל� מ�ר � ֶֶֶֶֶֶֶֶַ�ְְְְַַָָ

לצר� �י� ��פ�, לצר� �י� �לי, �ל עצמ� ��ביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ�י�
א� ע�, �ל היה �י� � לא��ר ��לאכ�� �לי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמק�מ�.
לטלטל� מ�ר � מ�כת �ל א� אבני�, �ל א� חר�, ְְְַָ�ֲִֶֶֶֶֶֶֶַָ�ל
��ביל אבל מק�מ�; לצר� �י� ��פ�, לצר� �י� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ���ת,

אס�ר �לי, �ל .עצמ� ְְִֶַָ

א�„. ,�� לאכל ע� �ל ה�ערה את ה�א מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�יצד?
��ביל ה�א וזה ��נב, ��א �די א� �מק�מ�; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹלי�ב

�יב�עצמ� ��א �די הח�ה, מ� א�ת� טלטל א� וכ� . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
הרי � ו��סד �ת�ח ��א �די ה��מי�, מ� א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹות�בר,
לה�ר. ��לאכ�� מ�ני �מ�ר, עצמ�; ��ביל טלט�ל ְְְְִֵֵֶֶַָָ�ְְְִִִֶַָזה

עליה‰. ל��ר ה�כ��ת א� הרחי� ה�א מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכ�
� ��פ� לצר� ה�א וזה � ל��ה עליה לעל�ת א� ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאג�זי�,
��בר, ��א �די מטלטל� אינ� אבל �מק�מ�. לי�ב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹא�

��נ ��א �די �זה.ולא ���צא �ל וכ� ב. ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

.Â��ג� � �לי �אינ� �מע�תאבני�וכל וקני�, וק�ר�ת, ,, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
לטלטל� אס�ר � �ה� �ד�להוכ��צא ק�רה א� �ד�לה אב� . ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

��רת י� א� � אד� בני �ע�רה נ�לת �היא �י על א� �ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
א�ת� מטלטלי� עליה, �ה��לי �י על א� � ה�ית �לת�ת . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אפ�� נת�רק�, א� לפיכ�, לטלט�ל; ה�כנ� לא ְְְְְְֲִִִִִִֵָָֹ�לי�,
א�ת� מטלטלי� אי� � והח�ל���ת העפר וכ� אי�וה�ת. , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

�מ�נה �ב� מ�ק�מ�; א�ת� לידה]מזיזי� הרי[ירחי � חי ְְְֲִִִֵֶַָָָ
לטלטל� ואס�ר �אב�, .ה�א ְְְְְֶֶַָ

.Êא�א ��מי��, לצר� ��א אפ�� ה�לי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�מ�ר
ל���� נע�ה ��א מלאכה �� אד�לע��ת נ�טל �יצד? . ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מקצועני�]ק�רנס של קר��[פטיש אג�זי�, �� [גרז�]לפצע ְְֱִִַָֹ�ְֹ
�בלה �� תאני�]לח�� מגרה[גוש [לחתו�]לג�ר[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

הרחת את ה�ר�גר�ת, את �� לגר� מגרפה ה�בינה, את ��ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הקליפה] להפריד התבואה זורי� עליו[בה לתת ה�זלג ְְֵֵֶַַָָָואת

ה��� את לקט�, קט�]אכל ה�ד�ד[שיפוד מכליואת [כלי ְְְֶֶֶַַַָָֹֹ
ס�אי�האריגה] �ל מחט ,�� שקי�]לדח� ��[יוצרי לפ�ח ְְִִִֶַַַַָֹֹ
ה�לת עליהאת לי�ב ה�כ��ת את �זה., ���צא �ל וכ� , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.Áה�למה יד �ל מחט אד� לחפירה]�מטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
ה��� את �� א�ל�ל ,��� ה�ק�ב ה�צה נ�ל א� אבל ; ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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א�ת� מטלטלי� אי� � החד ועדי�ה�צה �ל� היתה וא� . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
לטלטל�. מ�ר נ�בה, ְְְַָָ�ְִָֹלא

.Ë�לי� �ג�� � �מיו יפחת� ��א עליו ��ק�יד �לי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ�ל
�י�תרלסח�רה[מיועדי�]ה�קצי� היקרי� וכלי� , ַ�ְְְְְִִִִֵֵַָָ

���ת לטלטל� אס�ר � י�סד� ��א עליה� וזה��ק�יד ; ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ה�ד�ל, ה��ר �ג�� �יס'; חסר�� מחמת 'מקצה ה�קרא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָ�ְִַָה�א
ט�חי�, �ל וס�י� �חיטה, �ל וס�י� מחר�ה, �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָויתד

א��פי� �ל וחצי�[רצעני�]וחרב החר�י�[גרז�], ְֶֶֶ�ְֲִִִֶַָָָ
וק�רנס[נגרי�] וכ��צאה��מי�[פטיש], �ה�., ְְְִֵֶַַַַָָ

.È�לטלטל אס�ר � הא��ר מחמת �הקצה �לי �ג���ל ; ְִֶָ�ְְְְְֲִֵַַָָָ
ו�לח� עליה, ה�ר �היה וה�נ�רה ���ת, �� �הדליק� ְָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנר

מע�ת עליו ה�ע�ת�הי� ��פל� א� ה�ר ��בה �י על א� , ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
�י� לטלטל� אס�ר �היה �לי ��ל לטלטל�; אס�ר �ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
�י על א� ,��� ה��ת �ל לטלטל� נאסר � ִַַָ�ְְְְֱֶַַַַַָָָה�מ��ת

הא��ר ל� ��ר� ה�בר .�הל� ִֶֶַַַָָָָָ

.‡Èנפט �ל י�� נר �ג�� � מא�ס מחמת ה�קצה �לי ,אבל ְֲִַָ�ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָ
ה��אה א��כלי ���ת, לטלטל� מ�ר � �ה� וכ��צא , ְְִֵֶַַָָ�ְְְְִַַָָָ

לה� .הצר� �ְֶַָ

.·È��ג� �לת�תיה�, ��ת�רק� ���ת ה��לי� ה�לי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל
�מג�ל �בה ארונות]�לת�ת ���ת,[סוגי ��ת�רק� �י� � ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

�לת�ת א�ת� לטלטל מ�ר � ה��ת קד� ��ת�רק� .�י� ְְִֵֶֶַַָָֹ�ְְְֵַָָָ
��ת, קד� �י� � ����ר� ���ת ה��לי� ה�לי� �ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכ�
מעי� ע��י� ��הי� וה�א, נ�לי�; �בריה� � ���ת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�י�

ערבה �ברי �יצד? �י[קערה]מלאכה; את �ה� לכ��ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
�ל וכ� ה��, �י את �ה� לכ��ת זכ�כית �ברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,

�זה �לל,���צא למלאכה רא�יי� ה�ברי� אי� א� אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
לטלטל�. ְְְַָָאס�ר

È.‚ת��� נ�לי� � ה�לי� ���יי ��רת�ל ��� וה�א, ; ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
עליה� ה�מ�נה.�לי חבית �ג�� ��רקע, מח�ר �לי היה ְְְֲִִֵֶָָ�ְְְִַַַַָָָ

א�ת�; מטלטלי� אחיזה, �ית ��� ל���י י� א� � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�אר�
א�ת� מטלטלי� אי� לאו, �ג��וא� ה�רקע�ת, ���יי וכ� . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

וחריצי� שבקרקע]��ר�ת וצרות ארוכות אי�[חפירות � ֲִִֵַ
אחיזה �ית ל� י� �� א� א�א ��ה�, ���י ���ימטלטלי� . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

לטלטל� מ�ר אחיזה, �ית ל� �אי� �י על א� � .ה���ר ֲִִֵֵֶַַַַָ�ְְְַָ

.„È,�לטלטל מ�ר ואחד לטלטל� אס�ר אחד דברי�, ְְְַָ�ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ�ני
�בזמ� �זה, זה א� זה על זה א� לזה זה סמ�כי� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוה�
ל�בר צרי� היה א� � ה�ני י�לטל מה� אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��טלטל
האס�ר ��בר �י על וא� מטלטל� לטלטל�, ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ�ֶ���ר
לא האס�ר, �בר לטלטל צרי� היה וא� ע��; ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמ�לטל

ה��ר �בר �א�ת� .יטלטל� ְְְְַַָָ�ָ

.ÂËה�� מבושלת]�יצד? לא �תב�,[תאנה טמ�נה �היתה ְְְֵֶֶֶַַָָָָ
א�[עוגה]והררה �כ�� ��חב� � ה�חלי� ��י על �היתה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

��עת ננערי� וה�חלי� �ה�ב� �י על וא� ונ�טל�, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�כד�ד
�מקצתנטילה �עפר, טמ�ני� �הי� צנ�נ�ת א� לפת וכ� ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

��מט� � מג�י� וא�[שולפ�]העלי� ��ה�, �עלה ���ת ְִֶָ�ְְְִֶֶֶֶַַָָָָ
ננער �העפר �י ��יעל על �ינ�ק א� ��ר היה א� אבל . ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ה��רה א� האב� יטלטל לא � ה��רה ��י על א� ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאב�,
עליה ��� ��ינ�ק א� �זה.���ר ���צא �ל וכ� . ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.ÊËעליו �ע��עי� ל� ��� �נ� את אד� [משתוקקנ�טל ְְִֵֵֶֶַָָָָ
ה�ינר,שירימו] י�ל �א� � �ינר לא אבל �יד�; והאב� ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

�יד� האב �ל��הי�ל�� וסת�[סלסלה]. נק�בה, �היתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ
�דפ� נע�ת האב� �הרי לטלטל�, מ�ר � �אב� ��� .נקב ְֶֶֶֶֶָ�ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
א� � ה�ר�ת �ת�� והאב� �ר�ת, מלאה ה�ל��ה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה
�מ�ת א�ת� נ�טל ות�תי�, ענבי� �ג�� רט�י�, ה�ר�ת ְְְֲִִִֵָָ�ְֵַָהי�

ינער�היא; �במק��[ישפו�]�א� �עפר; י�נפ� ה�ר�ת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�זר�. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈוהיא צ��, על מ�� � �יה על אב� ��כח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאב� אחר למק�� מג�יה� החב��ת, �י� היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנ�פלת;

נ�פלת והאב� ,�� צ�� על �מ�� ה��כחעליה, וכ� . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
נ�פל�ת; וה� ה�ר, את נ�ער � ל�ר וצר� ה�ר, על ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמע�ת
אבל עליו. וה�ע�ת ה�ר את נ�טל ה�ר, למק�� צר� ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָוא�
על האב� ה�יח א� ה�ר, על ��ת מערב ה�ע�ת ה�יח ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָא�

ו לטלטל�, אס�רי� א�� הרי � החבית ה�ע�ת�י נפל� אפ�� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
האס�ר לדבר �סיס נע�� �הרי .והאב�; ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָ

.ÁÈ�הכבדה]האב לצור� [�דלעת���ר�יה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
מי�] שואבי� נ�פלתשבאמצעותה ואינ� �� ממ�אי� א� �ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת ה�ר�יה[האב� �מקצת היא הרי [וחלק, ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] וא� ;�� למ�את �מ�ר ופרודה], רפויה ,[�שהיא �ְְִַָָָֹ

�� ממ�אי� ה�נהאי� מעל ��מט� ה�נה, �על �גד .. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

.ËÈ� מע�רי� �אינ� �ר�ת �ג�� � לאכל� �אס�ר ִָ�ְְְְֵֵֵֶֶָָָָ�ר�ת
מ�בריה� �מע�ר ח�בי� ה� מע�ר[מדרבנ�]אפ�� א� , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

מע�ר א� טמאה, �ר�מה א� �ר�מת�, נ�לה ��א ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹרא���
אבל לטלטל�; אס�ר � �הלכת� נפ�� ��א והק�� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ני

הופרשו]ה�מאי א� שספק ע"ה ורא�י[פירות ה�איל , ְְִַַָ
לה�]לענ�י� מותר ��די�,[הדמאי והק�� �ני מע�ר וכ� , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

לטלטל� מ�ר � החמ� נת� ��א �י על .א� ִֶֶַַַַָֹֹ�ְְְַָָ

.Î�ל רא�יה �אינ� �י על א� ה�ר�מה, י�ראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל
ע�[לאוכלה] א� ה�ה�רה ע� טמאה �ר�מה �מטלטלי� ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ

אחד �כלי �ניה� הי� א� אמ�רי�?הח�י�, �ברי� ��ה . ַ�ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
ה� ���היתה ��רקע ה���פי� �ר�ת והי� למ�ה, ה�רה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
ינער אג�זי�[ישפו�]�א� הי� א� אבל י�סד�. א�ת�, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ

א� ה�ה�רה ונ�טל ה�לי, נ�ער � �ה� וכ��צא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ��קדי�
�י� � ה�לי למק�� צרי� היה וא� ה�מאה. �מ�יח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ�ַהח�י�,
�אחד. ה�ל מטלטל למ�ה, �היתה �י� למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ה�ה�רה

.‡Î��ח�ב[שורה]מד� אבני� עליו[לישיבה]�ל ְֲִִִֵֶֶָָָָ
ל�ד�� א� � י�� לישיבה]מ�ע�ד לי�ב[סידרו� מ�ר , ְְִִִ�ֵֵָ

אס�ר לאו, וא� למחר; חר��תעליה� �קל[ענפי�]. �ל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָ
לעצי� באש]��רד� ��ת[להסיק� מערב עליה� ונמל� , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

י��, מ�ע�ד עליה� י�ב א� וכ� לטלטל�; מ�ר � ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ�ִִָלי�יבה
לטלטל� .מ�ר �ְְְַָָ

.·Î�מנענע אבל �יד�, ינענע� לא � ה��ה �על ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹה��
לטלטל� מ�ר �המה, מאכל היה וא� היה�ג�פ�; א� וכ� . ְְְֲִֵַַָָָ�ְְְְִֵַָָָ

הקש]עליו �יד�,[על מנענע� � �ה� וכ��צא סדי� א� �ר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ק�ה ה�כניס י��. מ�ע�ד עליו ���ב �מי נע�ה ָ�ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�הרי
� ��ת מערב זוית קר� ל� יחד א� � לבית� עפר ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל

צרכיו �ל �� וע��ה ���ת, .מטלטל� ְְְְְְֶַַָָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz a"i ycew zay mei -

.‚Î�מהכנ �לי לב�ל בואס�ר להיעשות מוכ� שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ
יו�] �ס�תרמבעוד �ה�א מ�ני �חת, �לי י�� לא �יצד? . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹ

אס�ר ���ר �ה�מ� � ה��ט� ה�מ� את לק�ל ���ת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָה�ר
וכ� מ�ר; �היה ה�לי טלט�ל יאסר ל�לי, �כ���ל ְֵָ�ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלטלטל�,
לק�ל ה�רנגלת �חת �לי נ�תני� אי� לפיכ�, �זה. ���צא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ�ל

עליה�יצת�, ה�לי ה�א ��פה �לאבל על ה�לי ��פה וכ� . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
י�ל��. יח��, �א� ��ל�; לא �הרי לטלטל�, �אס�ר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ�בר

.„Î�ה�ל �חת �לי מי�]נ�תני� ה�לי[נזילת נתמ�א וא� , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ
נמנע ואינ� ו��נה, ��פ� רא�י� ה�ל� ��היה וה�א, ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

נ�תני�לרחיצה. אי� רא�י, אינ� א� מ�ראבל נת�, וא� ; ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ�ָ
��� ה�א�סי� ��י� �ר�לטלטל� ע��י� �אי� �ל[כלי]; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

מותר]לכ�ח�ה[צואה]רעי בדיעבד א� � .[במכוו� ְְְִִַָ

.‰Îטבל �ל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יי� ִֶֶֶָ
�ח�יה �מ�יח �לי מביא עבר����רה, וא� ה�איל [על; ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ות�נ�האיסור] מת��[תר� באכילה], הרי[מותר � ְְְִ�ֲֵָ
�מת�� ניצ�צ�תה�א לק�ל ה�ר �חת �לי ונ�תני� [של. ְִ�ְְְְִִִֵֵַַַַָ

שריפה] תגר� שלא �מ�רהשמ�, מ��, �ה� �אי� מ�ני ,ְִֵֵֶֶַָָ�ָ
ה�לי �ספסללטלטל א�ת� ס�מכי� אי� � ����רה ק�רה . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
�אר��ת רו�חי�[קרשי]א� הי� �� א� א�א ה��ה, ֲַ�ְִִִֵֶַָָָ

�לי[רפויי�] יב�ל ��א �די י�ל�, ��ח�� זמ� וכל ;ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
��ימהכנ� על א� ���ת, אבני� ��י על מחצלת �פ�ר�י� . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

מ�ני �ב��מי� הח�ה, מ�ני �ח�ה �ב�רי�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ��רת
�כל נ�טל� �הרי לצ�ד; ית��� ��א �בלבד � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹה��מי�

��רצה האפר�חי�,עת לפני ���ת ה�ל את וכ�פי� . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
וירד� עליו ��על� ���רד���ביל לטלטל� מ�ר �הרי � ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָ�ְְְְְֵֶַָ

�זה.מעליו ���צא �ל וכ� . ְֵֵֵֶַָָָֹ

.ÂÎלא�ת א� לב�ר ��פלה א�[תעלת]�המה � ה�י� ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
�רנסה ל� ל�� עד[מזונה]יכ�ל א�ת� מפרנסי� �מק�מ�, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

��ת �מ�יחמ�צאי �כסת�ת �רי� מביא לאו, וא� . ְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
עלתה עלתה, וא� מהכנ�,�ח�יה; �לי ���ל �י על וא� . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ה� לת�� ל��ר מ�ליכ� ח�י�,�הרי �עלי צער מ�ני � י� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַ
�זר� �יד�לא להעל�ת� ואס�ר ע�קרי�. אי� וכ� [מגביהי�]. ְְְְְְֲִֵֵַָָָָֹ

��חי� אבל �חצר, וע�� וח�ה עד[דוחפי�]�המה א�ת� ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
�סיחי� עגלי� �מד�י� ומוליכ�]���נס�; בצוואר� .[אוחז� ְְְֲִִִִֶַָָָ

נ�מטת �היא מ�ני א�ת�, מד�י� אי� ��רחה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�רנגלת
אג�יה ונמצא� ה�ד, שלה]מ� ��חי�[גפיי� אבל נתל�י�; ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָ

���נס. עד ִֵֶַָָא�ת�

כו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לטלטל�‡. מ�ר � ��� וקני� וחבלי� הא�רג, �לי ְְְַָָ�ְְֲִִֵֵֶַָָָָ�ל
לא��ר ��לאכ�� ה�ח����כלי וכבד העלי�� מ�בד ח�� ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] מכונת �ה�[אבזרי מ�ני נ�לי�, �אינ� לפי �ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

��א�ק�עי� לטלטל�, אס�ר � א�רג �ל הע��די� וכ� . ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מ�רי�. הא�רג, �לי ��אר ��ה�. ה���ת ִָ�ְְֵֵֶֶָָָ�ְֵַַית��

��כ�די�[מטאטא]מכ�ד�ת·. �ה� וכ��צא �מרה �ל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מ�ר �הרי לה�ר, ��לאכ�� �כלי ה� הרי � ה�רקע ָ�ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ה�

���ת �כלילכ�ד ה� הרי � ה�ני� מ� ���אר� לבני� . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
�פי� �הרי עליה�, להסב �רא�יי� מ�ני לה�ר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ��לאכ��

א�ת�[משייפי�] צבר וא� א�ת�; �מת�ני� זהא�ת� [סדר� ְְְִִַַָָָָ
זה] לטלטל��על ואס�ר הקצ�, .הרי ְְְְְֲִֵַָָָ

הר�י�,‚. �ר��ת אפ�� לטלטל� מ�ר � קט�ה ְְְְֲִִִַַָָָ�ְֶֶַָחר�
קט� �לי �י �� לכ��ת �חצר היא �רא�יה מג�פתה�איל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

��ת��תה החבית]חבית מ�ר[שנשברה ��בריה, היא � ְְְִִִֶֶַָָָָ�ָ
לטלטל� אס�ר י��, מ�ע�ד לא��ה זרק� וא� .לטלטל�; ְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָ

��תרעע א�[נשבר]�לי �� לכ��ת חר� מ��� יתל� לא � ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
�� .לסמ� ְִֹ

מקרזל�ת„. אבני� �ל� ה��א לבית להכניס [חדותמ�ר �ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ�ְָ
לקינוח] ה�דהראויות �מלא �ע�ר�? וכ�ה �ה�; .לק�ח ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

לק�ח לטלטל� אס�ר להת�ר�, קר�בה �היא אדמה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
עליה��� ירד� �ה�. לק�ח ל�ג האבני� להעל�ת �מ�ר . ָ�ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

�טיט ונ���ע� מ�ר[שבגג]��מי� נ�ר, ר��מ� א� � ְְְְְִִִִִִַָָָ�ָ
מ�רלטלטל� � היא לק��ח ���אי ט���, עליה ��� אב� . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ָ

�ד�לה היא ואפ�� .לטלטל�, ְְְְֲִִַַָָ

צר�ר‰. לפניו קטנה]היה ��ר[אב� מק�ח וא�וחר�, �ר; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
מאגני החר� לפניו[אוזני]היה הי� �חר�. מק�ח �לי�, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וא� �ה�; מק�ח ר�י�, ע�בי� הי� א� � וע�בי� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצר�ר
��ר�ר מק�ח .לאו, ְְֵַַַָ

.Â�ל�� מחצלת ��לאכ��[נרקבו]�ירי �כלי ה� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ה���� �ה� לכ��ת �רא�יי� מ�ני �ירילה�ר, אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�אינ� לטלטל�, אס�ר � �ל� על �ל� �ה� �אי� ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�גדי�
לע�ירי� ולא לענ�י� לא מ�ררא�יי� � ת��ר �ברי . ְְְֲֲִִִִִִֵַַַֹֹ�ָ

לה�ר ��לאכ�� ה�לי� �כל ה� והרי �ירהלטלטל�, . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
מ�רכ�תיה אחת ��א[רגליה]���מטה לטלטל�, אס�ר � ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ

רגל]יתקע אותה את .[בחוזק ְִַ

.Êלי� ��רת עליו �אי� לטלטל�, אס�ר � על�ה �ל .ס�� �ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ
מ��ב� י�ליכ� לא אבל לה��ת�, מ�ר � ��ב� ְֲִִַָָָֹ�ְֶָו�ל
לצ�ד ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א .ל��ב�, ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ה�יתי� �� ���סקי� הבד]קנה בבית הזיתי� בו �[מהפכי� ְִִֵֶֶַָ
לא��ר ��לאכ�� �כלי ה�א הרי �לי, ��רת עליו י� ;א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
י� א� � �� ונ�על ��תח להי�ת ה�ית �על �התקינ� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָקנה

לה�ר ��לאכ�� �כלי ה�א הרי עליו, �לי .��רת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.Áציר ל� �היה עליה]�לת סובבת שהדלת על[יתד א� , ִֶֶֶַַָָָ
מקצה, מק�� �� לס�� �הכינ� ציר, ע�ה ל� �אי� ְֶ�ְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ�י

נגררת האר�]והיא וכ�[על ,�� וס�תמי� א�ת� ���טלי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ
מחצלת[קוצי�]חדקי� וכ� ה�רצה, �ה� ���תמי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ה�; ס�תמי� ��תל, �תל�יי� ����רי� �זמ� � ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹה�גררת
האר�, מעל �ב�הי� הי� וא� �ה�. נ�עלי� אי� לאו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָוא�

�ה� .נ�עלי� ֲִֶָ

.Ë� �� ונ�עלי� א�ת� ���מטי� אחד, ל�ח �היא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָ�לת
�� למ�ה ל� היה לא אסק�ה[יסוד]א� ,[מפת�]�מ� ְְְִַַַָָָָֹ�ָ

�� נ�עלי� אי� � לנעילה מ�כ� �לי �היא עליה ;���כיח ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נגר נעילה]וכ� קל�סטרא[יתד �רא�� רימו�]��� ,[כמי� ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ

��אר ק�רה ואינ� לנעילה, מ�כ� �לי �ה�א עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ���כחת
���ת. �� נ�עלי� � ְֲִַַָה��ר�ת

.È,לת�� ותל�י ק��ר היה א� � קל�סטרא �רא�� �אי� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹנגר
;�� ע��נ�עלי� ואג�� נ�ל, היה א� לדלתוכ� קשור [היה ְְְֲִִִִֵֶָָָ
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.‚Î�מהכנ �לי לב�ל בואס�ר להיעשות מוכ� שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ
יו�] �ס�תרמבעוד �ה�א מ�ני �חת, �לי י�� לא �יצד? . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹ

אס�ר ���ר �ה�מ� � ה��ט� ה�מ� את לק�ל ���ת ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָה�ר
וכ� מ�ר; �היה ה�לי טלט�ל יאסר ל�לי, �כ���ל ְֵָ�ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלטלטל�,
לק�ל ה�רנגלת �חת �לי נ�תני� אי� לפיכ�, �זה. ���צא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ�ל

עליה�יצת�, ה�לי ה�א ��פה �לאבל על ה�לי ��פה וכ� . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
י�ל��. יח��, �א� ��ל�; לא �הרי לטלטל�, �אס�ר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ�בר

.„Î�ה�ל �חת �לי מי�]נ�תני� ה�לי[נזילת נתמ�א וא� , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַ
נמנע ואינ� ו��נה, ��פ� רא�י� ה�ל� ��היה וה�א, ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

נ�תני�לרחיצה. אי� רא�י, אינ� א� מ�ראבל נת�, וא� ; ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ�ָ
��� ה�א�סי� ��י� �ר�לטלטל� ע��י� �אי� �ל[כלי]; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

מותר]לכ�ח�ה[צואה]רעי בדיעבד א� � .[במכוו� ְְְִִַָ

.‰Îטבל �ל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יי� ִֶֶֶָ
�ח�יה �מ�יח �לי מביא עבר����רה, וא� ה�איל [על; ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ות�נ�האיסור] מת��[תר� באכילה], הרי[מותר � ְְְִ�ֲֵָ
�מת�� ניצ�צ�תה�א לק�ל ה�ר �חת �לי ונ�תני� [של. ְִ�ְְְְִִִֵֵַַַַָ

שריפה] תגר� שלא �מ�רהשמ�, מ��, �ה� �אי� מ�ני ,ְִֵֵֶֶַָָ�ָ
ה�לי �ספסללטלטל א�ת� ס�מכי� אי� � ����רה ק�רה . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
�אר��ת רו�חי�[קרשי]א� הי� �� א� א�א ה��ה, ֲַ�ְִִִֵֶַָָָ

�לי[רפויי�] יב�ל ��א �די י�ל�, ��ח�� זמ� וכל ;ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
��ימהכנ� על א� ���ת, אבני� ��י על מחצלת �פ�ר�י� . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

מ�ני �ב��מי� הח�ה, מ�ני �ח�ה �ב�רי�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ��רת
�כל נ�טל� �הרי לצ�ד; ית��� ��א �בלבד � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹה��מי�

��רצה האפר�חי�,עת לפני ���ת ה�ל את וכ�פי� . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
וירד� עליו ��על� ���רד���ביל לטלטל� מ�ר �הרי � ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָ�ְְְְְֵֶַָ

�זה.מעליו ���צא �ל וכ� . ְֵֵֵֶַָָָֹ

.ÂÎלא�ת א� לב�ר ��פלה א�[תעלת]�המה � ה�י� ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
�רנסה ל� ל�� עד[מזונה]יכ�ל א�ת� מפרנסי� �מק�מ�, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

��ת �מ�יחמ�צאי �כסת�ת �רי� מביא לאו, וא� . ְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
עלתה עלתה, וא� מהכנ�,�ח�יה; �לי ���ל �י על וא� . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ה� לת�� ל��ר מ�ליכ� ח�י�,�הרי �עלי צער מ�ני � י� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַ
�זר� �יד�לא להעל�ת� ואס�ר ע�קרי�. אי� וכ� [מגביהי�]. ְְְְְְֲִֵֵַָָָָֹ

��חי� אבל �חצר, וע�� וח�ה עד[דוחפי�]�המה א�ת� ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
�סיחי� עגלי� �מד�י� ומוליכ�]���נס�; בצוואר� .[אוחז� ְְְֲִִִִֶַָָָ

נ�מטת �היא מ�ני א�ת�, מד�י� אי� ��רחה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�רנגלת
אג�יה ונמצא� ה�ד, שלה]מ� ��חי�[גפיי� אבל נתל�י�; ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָ

���נס. עד ִֵֶַָָא�ת�

כו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לטלטל�‡. מ�ר � ��� וקני� וחבלי� הא�רג, �לי ְְְַָָ�ְְֲִִֵֵֶַָָָָ�ל
לא��ר ��לאכ�� ה�ח����כלי וכבד העלי�� מ�בד ח�� ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
האריגה] מכונת �ה�[אבזרי מ�ני נ�לי�, �אינ� לפי �ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

��א�ק�עי� לטלטל�, אס�ר � א�רג �ל הע��די� וכ� . ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מ�רי�. הא�רג, �לי ��אר ��ה�. ה���ת ִָ�ְְֵֵֶֶָָָ�ְֵַַית��

��כ�די�[מטאטא]מכ�ד�ת·. �ה� וכ��צא �מרה �ל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מ�ר �הרי לה�ר, ��לאכ�� �כלי ה� הרי � ה�רקע ָ�ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ה�

���ת �כלילכ�ד ה� הרי � ה�ני� מ� ���אר� לבני� . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
�פי� �הרי עליה�, להסב �רא�יי� מ�ני לה�ר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ��לאכ��

א�ת�[משייפי�] צבר וא� א�ת�; �מת�ני� זהא�ת� [סדר� ְְְִִַַָָָָ
זה] לטלטל��על ואס�ר הקצ�, .הרי ְְְְְֲִֵַָָָ

הר�י�,‚. �ר��ת אפ�� לטלטל� מ�ר � קט�ה ְְְְֲִִִַַָָָ�ְֶֶַָחר�
קט� �לי �י �� לכ��ת �חצר היא �רא�יה מג�פתה�איל . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

��ת��תה החבית]חבית מ�ר[שנשברה ��בריה, היא � ְְְִִִֶֶַָָָָ�ָ
לטלטל� אס�ר י��, מ�ע�ד לא��ה זרק� וא� .לטלטל�; ְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָ

��תרעע א�[נשבר]�לי �� לכ��ת חר� מ��� יתל� לא � ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
�� .לסמ� ְִֹ

מקרזל�ת„. אבני� �ל� ה��א לבית להכניס [חדותמ�ר �ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ�ְָ
לקינוח] ה�דהראויות �מלא �ע�ר�? וכ�ה �ה�; .לק�ח ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

לק�ח לטלטל� אס�ר להת�ר�, קר�בה �היא אדמה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
עליה��� ירד� �ה�. לק�ח ל�ג האבני� להעל�ת �מ�ר . ָ�ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

�טיט ונ���ע� מ�ר[שבגג]��מי� נ�ר, ר��מ� א� � ְְְְְִִִִִִַָָָ�ָ
מ�רלטלטל� � היא לק��ח ���אי ט���, עליה ��� אב� . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ָ

�ד�לה היא ואפ�� .לטלטל�, ְְְְֲִִַַָָ

צר�ר‰. לפניו קטנה]היה ��ר[אב� מק�ח וא�וחר�, �ר; ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
מאגני החר� לפניו[אוזני]היה הי� �חר�. מק�ח �לי�, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וא� �ה�; מק�ח ר�י�, ע�בי� הי� א� � וע�בי� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצר�ר
��ר�ר מק�ח .לאו, ְְֵַַַָ

.Â�ל�� מחצלת ��לאכ��[נרקבו]�ירי �כלי ה� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ה���� �ה� לכ��ת �רא�יי� מ�ני �ירילה�ר, אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�אינ� לטלטל�, אס�ר � �ל� על �ל� �ה� �אי� ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�גדי�
לע�ירי� ולא לענ�י� לא מ�ררא�יי� � ת��ר �ברי . ְְְֲֲִִִִִִֵַַַֹֹ�ָ

לה�ר ��לאכ�� ה�לי� �כל ה� והרי �ירהלטלטל�, . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
מ�רכ�תיה אחת ��א[רגליה]���מטה לטלטל�, אס�ר � ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ

רגל]יתקע אותה את .[בחוזק ְִַ

.Êלי� ��רת עליו �אי� לטלטל�, אס�ר � על�ה �ל .ס�� �ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ
מ��ב� י�ליכ� לא אבל לה��ת�, מ�ר � ��ב� ְֲִִַָָָֹ�ְֶָו�ל
לצ�ד ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א .ל��ב�, ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ה�יתי� �� ���סקי� הבד]קנה בבית הזיתי� בו �[מהפכי� ְִִֵֶֶַָ
לא��ר ��לאכ�� �כלי ה�א הרי �לי, ��רת עליו י� ;א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
י� א� � �� ונ�על ��תח להי�ת ה�ית �על �התקינ� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָקנה

לה�ר ��לאכ�� �כלי ה�א הרי עליו, �לי .��רת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.Áציר ל� �היה עליה]�לת סובבת שהדלת על[יתד א� , ִֶֶֶַַָָָ
מקצה, מק�� �� לס�� �הכינ� ציר, ע�ה ל� �אי� ְֶ�ְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ�י

נגררת האר�]והיא וכ�[על ,�� וס�תמי� א�ת� ���טלי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ
מחצלת[קוצי�]חדקי� וכ� ה�רצה, �ה� ���תמי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ה�; ס�תמי� ��תל, �תל�יי� ����רי� �זמ� � ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹה�גררת
האר�, מעל �ב�הי� הי� וא� �ה�. נ�עלי� אי� לאו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָוא�

�ה� .נ�עלי� ֲִֶָ

.Ë� �� ונ�עלי� א�ת� ���מטי� אחד, ל�ח �היא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָ�לת
�� למ�ה ל� היה לא אסק�ה[יסוד]א� ,[מפת�]�מ� ְְְִַַַָָָָֹ�ָ

�� נ�עלי� אי� � לנעילה מ�כ� �לי �היא עליה ;���כיח ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נגר נעילה]וכ� קל�סטרא[יתד �רא�� רימו�]��� ,[כמי� ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ

��אר ק�רה ואינ� לנעילה, מ�כ� �לי �ה�א עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ���כחת
���ת. �� נ�עלי� � ְֲִַַָה��ר�ת

.È,לת�� ותל�י ק��ר היה א� � קל�סטרא �רא�� �אי� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹנגר
;�� ע��נ�עלי� ואג�� נ�ל, היה א� לדלתוכ� קשור [היה ְְְֲִִִִֵֶָָָ
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נ�מטבחבל] ה�גר והיה ��לת, קב�ע אג�� היה א� אבל .ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
�זוית א�ת� �מ�יחי� ק�רה, אחר]�מ� וח�זרי�[במקו� , ְְְְִִִִַָָ

עליו �אי� ;�� לנעל אס�ר זה הרי � �ר�צי� �עת �� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹונ�עלי�
עליו לה�כיח אגד �� ואי� אג�ד, ואינ� �לי, .��רת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡Èחלי�ת �ל חלקי�]מנ�רה מכמה �ד�לה[המורכבת �י� , ְֶָ�ְְֵָ
יחזיר� ��א א�ת�, מטלטלי� אי� � קט�ה [ירכיבה]�י� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חדקי� �� הי� לפרקי�]���ת. הדומי� והיא[חריצי� , ְְֲִִַָָָָ
���י ה��לת �ד�לה היתה א� � חלי�ת �בעלת ְְְְִִִֵֶֶַָָָ�ְְֲִֵַַנראית
לטלטל� מ�ר מ��, קט�ה היתה לטלטל�; אס�ר .ידי�, ְְְְְִִַַַָָָָָָ�ְְְַָָ

.·È���הא ��י �על ע�]מנעל א�ת�[דפוס ��מטי� , ְְִִִֵֶַַָָ
��י����ת �עלי �ל מכ�� שביניה�. ע� לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדי�] את מ�ירי�מיישרי� מביניה�]� בגד אבל[ליטול , ֲִִַָ
��ב�י� לגהצו]לא בגד ביניה� מכניסי� ��בסי�[לא ו�ל ; ְְְִִֶֹ

�יס חסר�� מחמת מקצה �ה�א מ�ני ,�� י�ע לא נמנע� �] ְִִֵֶַֹ�ְְֲִֵֶֶַ
יתקלקל] שמא בו מטלטלי�מלגעת אי� � צמר ��י וכ� .ְְְְִִֵֵֵֶֶַ

עליה� מק�יד �ה�א מ�ני א�[לשמר�]א�ת�, לפיכ� ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ
מ�רי� לת�מי�, וה�לחי�יחד� מעובדי�]. שאינ� [עורות ְְֲִִַָ�ְְִִַָָ

א��; �ל א� ה�ית �על �ל �הי� �י� לטלטל�, מ�ר ��ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ָ
עליה� מק�יד �אינ� .מ�ני ְְֲִִֵֵֵֶֶַ

.‚È� �ה� וכ��צא וצ�אה וקיא ראי �ג�� מט��, �בר ְְְְְִִֵֶַָָָ�ְָָָ�ל
����בי� �חצר הי� לא��ה[דרי�]א� לה�ציא� מ�ר ,�� ְִִֵֶֶָָָ�ְְִַָָָָ

ה��א לבית רעי'א� �ל '�ר� ה�קרא ה�א וזה הי�; וא� . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ה�ט� יצא ��א �די �לי, עליה� ��פי� � אחרת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�חצר

�ה� וה�ל�ויתלכל� ,��� לפי ��רס� � ה�רקע �על רק .. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹ�ְֵ
�נ�נא מנחושת]�מטלטלי� לגחלי� על[כלי א� אפר�, מ�ני ְְְְְִִֵֶַַַָָ

עצי� �ברי עליו ��� רעי�י �ל �גר� �ה�א מ�ני ואי�, . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
���ת[יוצרי�]ע��י� לכ�ח�ה רעי �ל א��ר� אבל ; ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ

א�ת� מ�ציאי� � וע�ה� �עבר א� מאליו, .נע�ה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

.„Èת��� ה�ד �ית �ל ה��רה מ�חת ���צא וכ��מ� , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
���ת לאכל� מ�ר � לסח�רה ה��כני� ��קדי� ;�מרי� ְְְִִִִֵַָָָ�ְְְַָָָָ

א�צר מתחיל[מחס�]ואפ�� � צב�רה �ב�אה א� �ב�אה, �ל ְְְְֲִִֶַַָָָָ
���ת מ��ה ���תלהס��ק מקצה �ה�א אכל �� �אי� ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ְְֶַָ

ה�א�לל מ�כ� ה�ל א�א מ�ר�גר�ת, ח�� וצ��קי�[תאני�]. ְְְִִִֶַָָָָֹ
הבית]���קצה שמאחורי א�ת�;[חצר ��י��י� �זמ� , ֶַ�ְְְְִִֶֶַַָ

�ינתי� �מסריח�ת ה�ה�איל הרי � לאכילה רא�יי� ואינ� , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָ
��ת��תה חבית מקצה. מ��� ���ת [הוסראס�רי� ְֲִִַָ�ְְְִִֶֶַָָ

רא�יי�כיסויה] �אינ� �י על א� � ����רה ואב�יח ,ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארס]לאכילה בה� ש� נחש �מק��[שמא �מ�יח� נ�טל� , ְְֲִִַַָָָָ
קמיעה�צנע ,�� ���צא לסגולה]. הקודש שמות ע� [קל� ַ�ְֵֵַַָָ

ממחה מומחה]�אינ� שאינו מי �אי�[שכתבו �י על א� � ֵֶ�ְִֵֶֶַַ
א�ת� מטלטלי� ,�� ו���ערהי�צאי� ���ר ה�מ� מ�תר . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

�א�ת� מ��� להס��ק אס�ר � ��ת �א�ת� �ה� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�הדליק�
א��ר מחמת מקצה �ה�א מ�ני .��ת, ְִֵֶַָ�ְֲִֵֶַ

.ÂËיי�[מחס�]א�צר ��י �ל א� �ב�אה �י�ל על א� � ְִִֵֶֶַַַַָָ
לפ��ת� �� להתחיל אס�ר מ���, להס��ק א�א���ר ֶ�ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

מצוה ��לדבר לק�ע א� א�רחי�, להכנסת ���ה� �ג�� , ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹ
ה�דר� א�ת�?�ית מפ�י� וכיצד ממ�א. ואחד אחד �ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

יכ�ד� ולא ���מרי�; עד ק��ת, חמ� א� [ינקו]אר�ע ְֵַַָ�ְְְְִֶַַֹ

א�צר �ל ��ארנ�קרקעית� �מ� ,,�� וי�צא נכנס א�א , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
�ביציאת� �כניסת� �רגל� �ביל .וע��ה ְְְְְִִִִִֶַָָ

.ÊË�ה�צ�יי וע�� וח�ה �המה למאכל רא�י �ה�א ,�ל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ
���ת א�ת� ה��רמ�סמטלטלי� את מטלטלי� �יצד? [מי�. ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

לע�י�קטנית] מאכל �ה�א מ�ני אתה�ב�, לא אבל � ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
החצבה�ח את ירק]; ל�באי�;[מי� מאכל �ה�א מ�ני , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
צמח�]את את[גרעיני ל��ני�; מאכל �ה�א מ�ני החר�ל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

ל�לבי� מאכל �ה� מ�ני ה�ל�י�העצמ�ת, �ל וכ� . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ו�אינ� א�ת�. מטלטלי� �המה, למאכל הרא�יי� ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוה�רעיני�
ואס�ר לאח�ריו; וז�רק� האכל, את א�כל � ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹרא�יי�

�פ�חלטלטל� ��ר �מטלטלי� מאכל[סרוח]. �ה�א מ�ני , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חילח�ה ��ר �מטלטלי� מבושל]. �פל[שאינו �י� [לא, ְְְִֵֵַַַַָָָָ
לאד�מלוח] �רא�י מ�ני מל�ח, אבל�י� מליח; �ג וכ� . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לטלטל�. אס�ר ְְְֵַַָָה�פל,

.ÊÈמאכל �ה� �י על א� זכ�כית, �ברי מטלטלי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאי�
יענה]לנעמ��ת זמ�ר�ת[בת חבילי ולא הגפ�], א�[ענפי , ְְְֲֲִִֵַַֹ

ה��� את ולא לפילי�, מאכל �ה� �י עשב]על א�[מי� , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
וכ��צא א�� �אי� מ�ני � לע�רבי� מאכל �ה�א �י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל

אד� �ני רב אצל מצ�יי� .�ה� ְְִֵֵֶֶָָָֹ

.ÁÈ�התקינ א� � זרדי� וחבילי עצי� וחבילי ק� ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי
מטלטלי� אי� לאו, וא� א�ת�; מטלטלי� �המה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל

וק�רניתא�ת� ואז�ב סיאה חבילי הראוי�. צמחי� [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ
ולבהמה] מה�להסקה מס��ק אי� לעצי�, הכניס� �ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

וכ� �א�יתא, וכ� מה�. מס��ק �המה, למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ���ת;
צמחי�]�פיג� תבלי�[מיני מיני ��אר וכ� ,. ְְְְִִִֵֵֵָָָ

.ËÈ�ה�ט מ�פני מאכל ��רפי� אותו]אי� שמפטמי� ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ
�אב�ס לבהמה]�י� האכלה �ל[כלי �אב�ס �י� �לי �ל ְְְִֵֵֵֵֶֶ

הקרקע]קרקע על מס�קי�[שבנוי ואי� לצדדי�[המאכל]; ְְְְְִִִֵַַַָ
הראי יתלכל�]מ�ני ונ�טלי�[שלא ���ת. י�וה ��א �זרה , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְְִ

מ�פני נ�טלי� אי� אבל ה��ר; לפני ונ�תני� החמ�ר, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָמ�פני
ה��ר ��פני �ה�אכל מ�ני � החמ�ר לפני ונ�תני� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה��ר,
עלי� וכ� אחרת. �המה למאכל רא�י ואי� �ריר�, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ְמט��
לטלטל�. אס�ר � א�כל�� ה�המה ואי� �מא�ס, רע ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�ריח�

�גי�לפיכ� �ל �לי דגי�], בו שתולי� אס�ר[ע� , ְְְִִֶַָָָ
�זה ���צא �ל וכ� מ�ר. ��ר, ו�ל .לטלטל�; ְְְְֶַָָ�ְֵֵֶַָָֹ

.Î�א�ת סכי� ���ת, ה�ת את לטלטל �אס�ר �י על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָא�
את ו��מטי� אבר. �� יזיז� ��א �בלבד א�ת�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹ�מדיחי�
��מ�י� ��ביל הח�ל, על מ�ל ��היה �די מ�ח�יו, ְְִִִֶַַַָ�ְְְִִֵֶֶַַַָה�ר

יסריח] מקר[ולא �לי �מביאי� קרירות]. �כלי[הגור� ְְְִִֵֵֵַ
את �פ�קקי� �פ�ח; ��א �די �רס� על ל� �מ�יחי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ�כ�ת,
לא � ה�חי את וק��רי� הר�ח. �ה� י�נס ��א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנקביו,

שנפתח]��עלה מה מא�צי�[לסגור ואי� י�סי�; ��א א�א , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ
���ת[עוצמי�] עיניו .את ְֵֶַָָ

.‡Î,ינ�ק� א� ��ר עליו מ�יח � �ח�ה ה��ל ִִִַַַַָָָָָ�ֵַמת
מ�יח מת, �� ��� �חצר �לקה נפלה א� וכ� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�מטלטל�.

�מטלטל� �ינ�ק א� ��ר ולאעליו ��ר �� אי� וא� ; ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ
יב�א ��א � מק�� מ�ל ה�לקה מ� א�ת� מ�ילי� ְִִִִִֵֶַַָָָָָ�ינ�ק,

י�ר� ��א מת� על �ה�ל �ה�א מ�ני ה�יר�לכ��ת, ולא . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz 'e oey`x mei -

�אד� מ�ני �לבד, למת א�א �תינ�ק, א� �כ�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלטלטל
מת� על .�ה�ל ֵַָ

.·Îא�� א� לטלטל�, מק�� לה� ואי� �ח�ה, מ�ל ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ�ָָהיה
מ�ני וי��בי� אד�, �ני �ני �אי� � מ�ק�מ� להזיז� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצ�

מ�מ�ה לה� ח� הקרקע]צדדיו; מ�ת�[מחו� מביא זה � ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
לה� ח� עליה; וי��ב מ�ת� מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוי��ב
מביא וזה ��יו, על �פ�ר� מחצלת מביא זה � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�מעלה

מ�ת� ז�ק� זה ��יו; על �פ�ר� להסירמחצלת [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ל�,המחצלת] וה�ל� ונ�מט מ�ת� ז�ק� וזה ל�, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוה�ל�

זה מחצלת �הרי � מאליה ע��יה מחיצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונמצאת
על קצ�תיה� ��ני לז�; ז� סמ�כ�ת ��יה� זה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�מחצלת

ה�ת צ�י מ�ני .ה�רקע ְְִִֵֵֵַַַַ

.‚Î�וה הח�י�, �י� מת��ה ונמצא ��ית, �הסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת
לכרמלית לה�ציא� מ�ר � מ��� �ב�דמת��י� �ד�ל ; ְִִִֶַ�ְְְְְִִַָָ

����רה תע�ה לא את ���חה תס�רה�ר��ת, "לא �ה�א , ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ל�" י�יד� א�ר ה�בר לצאתמ� אחר מק�� לה� היה וא� . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

�מק�מ�, א�ת� מ�יחי� א�א � א�ת� מ�ציאי� אי� ְִִִִִֵֶַָל�,
ה�. ְְִֵוי�צאי�

�
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וא�‡. �רת; ח�ב �זד��, �רצ�נ� זרה עב�דה הע�בד ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ�ל
מביא ��גגה, עבד וא� נסקל. והתראה, עדי� �� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהי�

קב�עה לקרב�]ח�את בהמה מביא עשיר בי� עני .[בי� ְַָָ

וצל�·. צל� לכל זרה, עב�דה ע�בדי קבע� הר�ה ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָעב�ד�ת
�ע�ר, �ג�� � זה �עב�דת אינ� זה ועב�דת וצ�רה, צ�רה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָ�לכל

ל� עצמ� אד� ��פער לפניו]�עב�דת� צרכיו ;[ויעשה ְְֲִֶֶַָָָֹ
יס�ל א� אבני�, ל� ��זרק �עב�דת� [יפנה]�מרק�ליס, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

צלמי�. ל�אר ��נ� א�� �ג�� עב�ד�ת והר�ה אבני�. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָמ�פניו
� לפע�ר אב� ��רק א� למרק�ליס, עצמ� ה��ער ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלפיכ�,
יעבד� "איכה ��אמר: עב�דת�, �ר� א�ת� ��עבד עד ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ט�ר;
זה �מ�ני אני". �� �� ואע�ה אלהיה�, את הא�ה ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹה��י�
ס�קלי� �אי� העב�ד�ת; �רכי לידע �י� �ית צריכי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהעני�,

עב�דת�. �ר� היא ��� ��דע� עד זרה, עב�דה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָע�בד

��ת�ב:‚. ה�א �ה�, וכ��צא א�� עב�ד�ת �ל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָואזהרה
ח�� עב�ד�ת, ��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה תעבד�". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
�אחת הע�בד אבל �מנ��; �מק�ר וז�בח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמ���חוה
ח�ב, � זרה עב�דה מיני מ�ל לאחד א�� עב�ד�ת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאר�ע
לפע�ר ���� הרי �יצד? �כ�. עב�דת� �ר� �אי� �י על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוא�
יחר�" לאלהי� "זבח ��אמר: ח�ב, � למרק�ליס ��בח ְְֱֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�

יומת] היתה[� עב�ד�ת �כלל זביחה אלוקי�. ["ויעבוד ְְְֲִִַָָָ
יצאת?אחרי�"] ול�ה במיוחד], מה[פורטה ל�: ל�מר ְְַַָָָָ

ל�� �� �ע�בדי� מיחדת המקדש]�ביחה וח�ב[בבית , ְְִָ�ְְִֵֶֶֶַַָָ
עב�דת� �ר� היתה �י� עליה, סקילה אחר לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��בח
מיחדת �היא עב�דה �ל א� �זביחה; אינ� א� ֶֶ�ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ�זביחה,
עב�דת� �ר� �היתה �י� אחר, לאל �� עבד א� � ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָל��
ת��חוה "לא נאמר: לכ� עליה. ח�ב � �כ� �אינ� �י� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�כ�
עב�דת� �ר� אי� אפ�� הה��חויה, על לח�ב אחר", ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלאל
ה�א. אחד � �מנ�� וז�רק �מנ��; למק�ר, ה�י� וה�א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�כ�.

צ�אה„. ל� בפיה]ספת לה עביט[הניח ל� ���� א� , ִִֵֶַָָָָָ
א�א[כלי] �ט�ר, � חגב ל� �חט ח�ב. � רגלי� מימי ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ל

מח�רת �המה ל� �חט א� וכ� �כ�; עב�דת� היתה �� ֶֶ�ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָא�
עב�דה �כ�. עב�דת� �ר� היתה �� א� א�א �ט�ר, � ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאבר
ח�ב, � �פניה מ�ל �בר � �מ�ל א�ת� �ע�בדי� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזרה
זריקת �אי� נאסרת; ואינ� ח�ב, � לפניה מ�ל זרק ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונאסרת.

ה��ל �הרי ה��, זריקת �עי� �ה�א,[נשאר]ה��ל �מ�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
זרה עב�דה מיני מ�ל אחד עליו המק�ל מת��ר. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוה��
'אלי ל�: ואמר לבנה הג�י� אפ�� סקילה; ח�ב ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�אל��,

ח�ב � זה �ד��ר ���צא וכל �דיא�', �ת�� �� חזר ואפ�� ; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
נסקל. א�א �ל��, חזרת� אי� � אלי' זה 'אי� ואמר: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ���ר,

.‰� ��י�� �ר� ע�ה ואפ�� �דר��, זרה עב�דה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהע�בד
אב� זרק א� לב��ת�, �די לפע�ר עצמ� ה��ער �יצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָח�ב.
ח�ב, � �כ� ועב�דת� ה�איל � לב��ת� �די ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרק�ליס

�גגת�. על קר�� ְְִִֵַָָָ�מביא

.Âמ�ני ז� �צ�רה �ח�ק �ג�� מאהבה, זרה עב�דה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָהע�בד
��א ל�, מ�ראת� �עבד� א� �י�תר, נאה �היתה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמלאכ��
� �מרעה מטיבה �היא ע�בדיה מד�י� �ה� �מ� ל� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�רע
�דר� עבד� וא� סקילה; ח�ב �אל��, עליו ק�ל� ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָא�

מאהבה עב�ד�ת מאר�ע �אחת א� מ�ראה{עב�דת� ,}א� ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ
המג�� והמכ�ד[מחבק]�ט�ר. ל�, והמנ�ק זרה, עב�דה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ

מי�]והמר��[במטאטא] וה��[מזל� ל�, וה�רחי� לפניה, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ
ובשמי�] �ב�ד[שמ� �דברי ���צא וכל וה�נעיל, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָוה�ל�י�

�דברי� תעבד�"; "ולא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהא��
�כל אחתא��, על ל�קה אינ� כ� �י על וא� ה�. עב�דה ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

�אחד עב�דת� �ר� היתה וא� �פר��; �אינ� לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמה�,
ח�ב. � לעבד� וע�ה� הא��, ה�ברי� ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמ�ל

.Êי��ח לא � זרה עב�דה �פני �רגל� ק�� ל� ְְְֲִֵַַַָָָָָֹי�ב
מע�ת ל� נת��ר� ל�; �מ��חוה ��ראה מ�ני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָוי�ל��,
ל�; �מ��חוה ��ראה מ�ני וי�ל�, י��ח לא � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�פניה

י�ל. �� ואחר י�ב, ְִֵֵֶַַָָֹא�א

.Áפני�]�רצ�פ�ת מי�[פרצופי �פני[מפיה�]המק�ח�ת ְְְְִִֵַַַַ
��ראה מ�ני וי��ה, �יה� על �יו י�יח לא � זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעב�דה

זרה. לעב�דה ְֲִֵַַָָָ�מנ�ק
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�אד� מ�ני �לבד, למת א�א �תינ�ק, א� �כ�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלטלטל
מת� על .�ה�ל ֵַָ

.·Îא�� א� לטלטל�, מק�� לה� ואי� �ח�ה, מ�ל ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ�ָָהיה
מ�ני וי��בי� אד�, �ני �ני �אי� � מ�ק�מ� להזיז� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצ�

מ�מ�ה לה� ח� הקרקע]צדדיו; מ�ת�[מחו� מביא זה � ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
לה� ח� עליה; וי��ב מ�ת� מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוי��ב
מביא וזה ��יו, על �פ�ר� מחצלת מביא זה � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�מעלה

מ�ת� ז�ק� זה ��יו; על �פ�ר� להסירמחצלת [כדי ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ל�,המחצלת] וה�ל� ונ�מט מ�ת� ז�ק� וזה ל�, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוה�ל�

זה מחצלת �הרי � מאליה ע��יה מחיצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונמצאת
על קצ�תיה� ��ני לז�; ז� סמ�כ�ת ��יה� זה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�מחצלת

ה�ת צ�י מ�ני .ה�רקע ְְִִֵֵֵַַַַ

.‚Î�וה הח�י�, �י� מת��ה ונמצא ��ית, �הסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת
לכרמלית לה�ציא� מ�ר � מ��� �ב�דמת��י� �ד�ל ; ְִִִֶַ�ְְְְְִִַָָ

����רה תע�ה לא את ���חה תס�רה�ר��ת, "לא �ה�א , ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ל�" י�יד� א�ר ה�בר לצאתמ� אחר מק�� לה� היה וא� . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

�מק�מ�, א�ת� מ�יחי� א�א � א�ת� מ�ציאי� אי� ְִִִִִֵֶַָל�,
ה�. ְְִֵוי�צאי�

�
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ה'תשס"ט תמוז ו' ראשו� יו�

ג ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

וא�‡. �רת; ח�ב �זד��, �רצ�נ� זרה עב�דה הע�בד ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ�ל
מביא ��גגה, עבד וא� נסקל. והתראה, עדי� �� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהי�

קב�עה לקרב�]ח�את בהמה מביא עשיר בי� עני .[בי� ְַָָ

וצל�·. צל� לכל זרה, עב�דה ע�בדי קבע� הר�ה ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָעב�ד�ת
�ע�ר, �ג�� � זה �עב�דת אינ� זה ועב�דת וצ�רה, צ�רה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָ�לכל

ל� עצמ� אד� ��פער לפניו]�עב�דת� צרכיו ;[ויעשה ְְֲִֶֶַָָָֹ
יס�ל א� אבני�, ל� ��זרק �עב�דת� [יפנה]�מרק�ליס, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

צלמי�. ל�אר ��נ� א�� �ג�� עב�ד�ת והר�ה אבני�. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָמ�פניו
� לפע�ר אב� ��רק א� למרק�ליס, עצמ� ה��ער ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלפיכ�,
יעבד� "איכה ��אמר: עב�דת�, �ר� א�ת� ��עבד עד ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ט�ר;
זה �מ�ני אני". �� �� ואע�ה אלהיה�, את הא�ה ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹה��י�
ס�קלי� �אי� העב�ד�ת; �רכי לידע �י� �ית צריכי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהעני�,

עב�דת�. �ר� היא ��� ��דע� עד זרה, עב�דה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָע�בד

��ת�ב:‚. ה�א �ה�, וכ��צא א�� עב�ד�ת �ל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָואזהרה
ח�� עב�ד�ת, ��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה תעבד�". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
�אחת הע�בד אבל �מנ��; �מק�ר וז�בח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמ���חוה
ח�ב, � זרה עב�דה מיני מ�ל לאחד א�� עב�ד�ת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאר�ע
לפע�ר ���� הרי �יצד? �כ�. עב�דת� �ר� �אי� �י על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוא�
יחר�" לאלהי� "זבח ��אמר: ח�ב, � למרק�ליס ��בח ְְֱֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�

יומת] היתה[� עב�ד�ת �כלל זביחה אלוקי�. ["ויעבוד ְְְֲִִַָָָ
יצאת?אחרי�"] ול�ה במיוחד], מה[פורטה ל�: ל�מר ְְַַָָָָ

ל�� �� �ע�בדי� מיחדת המקדש]�ביחה וח�ב[בבית , ְְִָ�ְְִֵֶֶֶַַָָ
עב�דת� �ר� היתה �י� עליה, סקילה אחר לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��בח
מיחדת �היא עב�דה �ל א� �זביחה; אינ� א� ֶֶ�ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ�זביחה,
עב�דת� �ר� �היתה �י� אחר, לאל �� עבד א� � ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָל��
ת��חוה "לא נאמר: לכ� עליה. ח�ב � �כ� �אינ� �י� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�כ�
עב�דת� �ר� אי� אפ�� הה��חויה, על לח�ב אחר", ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלאל
ה�א. אחד � �מנ�� וז�רק �מנ��; למק�ר, ה�י� וה�א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�כ�.

צ�אה„. ל� בפיה]ספת לה עביט[הניח ל� ���� א� , ִִֵֶַָָָָָ
א�א[כלי] �ט�ר, � חגב ל� �חט ח�ב. � רגלי� מימי ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ל

מח�רת �המה ל� �חט א� וכ� �כ�; עב�דת� היתה �� ֶֶ�ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָא�
עב�דה �כ�. עב�דת� �ר� היתה �� א� א�א �ט�ר, � ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאבר
ח�ב, � �פניה מ�ל �בר � �מ�ל א�ת� �ע�בדי� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזרה
זריקת �אי� נאסרת; ואינ� ח�ב, � לפניה מ�ל זרק ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונאסרת.

ה��ל �הרי ה��, זריקת �עי� �ה�א,[נשאר]ה��ל �מ�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
זרה עב�דה מיני מ�ל אחד עליו המק�ל מת��ר. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוה��
'אלי ל�: ואמר לבנה הג�י� אפ�� סקילה; ח�ב ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�אל��,

ח�ב � זה �ד��ר ���צא וכל �דיא�', �ת�� �� חזר ואפ�� ; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
נסקל. א�א �ל��, חזרת� אי� � אלי' זה 'אי� ואמר: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ���ר,

.‰� ��י�� �ר� ע�ה ואפ�� �דר��, זרה עב�דה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהע�בד
אב� זרק א� לב��ת�, �די לפע�ר עצמ� ה��ער �יצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָח�ב.
ח�ב, � �כ� ועב�דת� ה�איל � לב��ת� �די ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרק�ליס

�גגת�. על קר�� ְְִִֵַָָָ�מביא

.Âמ�ני ז� �צ�רה �ח�ק �ג�� מאהבה, זרה עב�דה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָהע�בד
��א ל�, מ�ראת� �עבד� א� �י�תר, נאה �היתה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמלאכ��
� �מרעה מטיבה �היא ע�בדיה מד�י� �ה� �מ� ל� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�רע
�דר� עבד� וא� סקילה; ח�ב �אל��, עליו ק�ל� ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָא�

מאהבה עב�ד�ת מאר�ע �אחת א� מ�ראה{עב�דת� ,}א� ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ
המג�� והמכ�ד[מחבק]�ט�ר. ל�, והמנ�ק זרה, עב�דה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ

מי�]והמר��[במטאטא] וה��[מזל� ל�, וה�רחי� לפניה, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ
ובשמי�] �ב�ד[שמ� �דברי ���צא וכל וה�נעיל, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָוה�ל�י�

�דברי� תעבד�"; "ולא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהא��
�כל אחתא��, על ל�קה אינ� כ� �י על וא� ה�. עב�דה ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

�אחד עב�דת� �ר� היתה וא� �פר��; �אינ� לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמה�,
ח�ב. � לעבד� וע�ה� הא��, ה�ברי� ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמ�ל

.Êי��ח לא � זרה עב�דה �פני �רגל� ק�� ל� ְְְֲִֵַַַָָָָָֹי�ב
מע�ת ל� נת��ר� ל�; �מ��חוה ��ראה מ�ני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָוי�ל��,
ל�; �מ��חוה ��ראה מ�ני וי�ל�, י��ח לא � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�פניה

י�ל. �� ואחר י�ב, ְִֵֵֶַַָָֹא�א

.Áפני�]�רצ�פ�ת מי�[פרצופי �פני[מפיה�]המק�ח�ת ְְְְִִֵַַַַ
��ראה מ�ני וי��ה, �יה� על �יו י�יח לא � זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעב�דה

זרה. לעב�דה ְֲִֵַַָָָ�מנ�ק
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.Ë�ע�א ��א �י על א� � לעצמ� זרה עב�דה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹהע��ה
לבקשתו]�יד� עשאה אומ� עבד�[אלא ��א �י על וא� , ְְֲִֶַַָָָֹ

וכ� �מ�נה". וכל פסל ל� תע�ה "לא ��אמר: ל�קה, �ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לג�י א�ת� ע�ה אפ�� � לאחרי� �יד� זרה עב�דה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהע��ה
לפיכ�, לכ�". תע�� לא מ�כה "ואלהי ��אמר: ל�קה, �ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

��י�. ל�קה לעצמ�, �יד� זרה עב�דה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהע��ה

.Èצ�ר�ת לע��ת �אינ�[אד�]אס�ר �י על וא� לנ�אי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי כס� אלהי א�י, תע��� "לא ��אמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעב�דה
זהב ו�ל �ס� �ל צ�ר�ת �ל�מר, � לכ�" תע�� לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
�ה� ויד�� ה��עי� �ה� יטע� ��א �די לנ�אי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ה�

האד�[זרה]לעב�דה צ�רת א�א לנ�אי, לצ�ר אס�ר ואי� . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
�אב�, ולא �סיד ולא �ע� לא צרי�, אי� לפיכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ�לבד.
ה���ר �ג�� ��לטת, ה��רה ��היה וה�א האד�; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָצ�רת

ל�קה.[קישוטי�]וה���ר צר, וא� �ה�; וכ��צא ��טרקלי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ס�ני� �ל צ�רה א� מ�קעת, ה��רה היתה א� ,[צבע]אבל ְֲִַָָָָ�ְִֶַַַָָ

צ�ר�ת א� וה�בל��ת, ה��ח�ת ��י �על ה��ר�ת ְְְִֵֶַַַַַַ�ג��
מ�ר�ת. א�� הרי � �אריג ָ�ְְֲִִֵֵֶָ�ר�קמי�

.‡È�א � אד� צ�רת �ה�א ח�ת� עליה ��� ִֵֶֶֶַַַַָָָָָט�עת
לה�יח� אס�ר � ��לטת ה��רה �מ�ר[בביתו]היתה , ְְִֶֶַַָָָָָ�ָ

�� חקיקה]לח�� יוצרת �[כי ��קעת ה��רה היתה וא� ; ְְְִַַַַָָָָֹ
�� �ע�ה �ה�ח�� מ�ני ,�� לח�� ואס�ר לה�יח�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�מ�ר
��כבי� �לבנה ח�ה �מ�ת לצ�ר אס�ר וכ� ��לטת. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָה��רה

תע��� "לא ��אמר: �מלאכי�, �ע����מ�ל�ת לא � א�י" ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
ה��ח על ואפ�� ��ר��, לפני המ���י� ���י� ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָ�דמ�ת

בולטות] מ�[שאינ� ח�� ח�ה נפ� ��אר ה�המ�ת צ�ר�ת .ְְִֵֶֶַַָָ
לצ�ר מ�ר � �ה� וכ��צא �ד�אי� אילנ�ת וצ�ר�ת ָָ�ְְְִִֵֶַָָָָָָהאד�,

��לטת. ה��רה היתה ואפ�� ְֲִֶֶַַָָָָא�ת�,
ה'תשס"ט תמוז ז' שני יו�

ד ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

מ��ראל‡. עיר זרה]מ�יחי נסקלי�,[לעבודה א�� הרי � ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
י��בי את ה�יח� א�א זרה, עב�דה עבד� ��א �י על ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹא�
�סי�; נהרגי� ה��חי�, העיר ואנ�י א�ת�. �עבד� עד ְֱִִִֶַָָ�ְְְִִֵֶַַַָָָָעיר�
�אל��. עליה� ���ל�ה א� זרה, עב�דה �עבד� ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָוה�א
�י�". על י�מע "לא ל�מר: �למ�ד מ�י�? למ�יח ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָֹואזהרה

�ני�·. מ�יחיה ��הי� עד ה��חת, עיר נע�ית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
בל�על"; �ני אנ�י� "יצא� ��אמר: �ני�, על יתר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָא�
��אמר: העיר, �מא�ת� �בט מא�ת� מ�יחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהי�
ר��, ���יח� ועד עיר�"; י��בי את ו��יח� ָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ"מ�ר��,
ר�� ה�ח א� אבל �בט. �ל ר�� ועד מ�אה ה��חי� �ַ�ֲִֵֶֶָ�ְִִֵַָָ�ְְִַויהי�
� העיר" "י��בי ��אמר: �יחידי�, א�ת� �ני� �בט, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
קט�, �פר מ�אה �ח�ת וכל �ד�ל; �ר� ולא קט�, �פר ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹֹלא
קט�י�, א� נ�י� ה�יח�ה א� וכ� �ד�ל. �ר� �בט �ל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְור��
מאליה�, �ה�ח� א� מע�ט�, �ה�ח א� יחיד, �ה�יח� ְֲֵֵֶ�ִֶַָ�ִִִֶֶָָא�
עיר �י� �� �ני� אי� � ל� מח�צה מ�יחיה �הי� ִִִִִֵֶֶַָָָָָָא�
ס�קלי� זרה: עב�דה �עבד� �יחידי� ה� הרי א�א ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה��חת,
�י�. �ית הר�גי ��אר לי�ר�יה� �ממ�נ� �עבד, מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ל

�ל‚. ה�ד�ל �י� �ית א�א ה��חת עיר �י� �ני� ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאי�

את א� הה�א האי� את "וה�צאת ��אמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�בעי�
�ערי�" אל ה�ה, הרע ה�בר את ע�� א�ר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהא�ה

ו�ער �ער �ל �ל �י� �בית נהרגי� יחידי� כ"ג� [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] ה�ד�ל.שבכל �י� �בית א�א נהרגי� המר�י� ואי� ,ְְֵַ�ְֱִִִֵֶֶַָָָ

��אמר:„. ה��חת, עיר נע�ית מקלט מערי אחת ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
לפי"�אח ה��חת, עיר נע�ית יר��לי� ולא ערי�"; ת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

��פר ה��חת עיר ע��י� ואי� ל�בטי�. נתח�קה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ��א
י�ראל.[בגבול] אר� את ויחריב� ��י� י�נס� ��א �די ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ז�; �צד ז� ה��ח�ת עיר�ת �ל� ע��ה אחד �י� �ית ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹואי�
ע��ה. מרחק�ת, הי� א� ֶָ�ְֲִָָאבל

�ל���‰. מ�יחיה ���יח�ה עד ה��חת, עיר ע��י� ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאי�
'נל� א� ונז�ח', 'נל� א� ונעבד', 'נל� לה�: ויאמר� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹר�י�
�נק�ל 'נל� א� ונ��חוה', 'נל� א� �ננ��', 'נל� א� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַ�נק�ר',
א� עב�דת�, �ר� א�ת� ועבד� ��מעי�, וה� ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָ�אל��';

עב�ד�ת מאר�ע �אל��.[המנויות]�אחת א�ת� ���ל� א� , ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָ
הא��, ה�נאי� �ל �במ�יחיה �� נתק�מ� ��א ה��חת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעיר
�עבד ואחד אחד �כל �מעידי� מתרי� לה�? ע��י� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא�
לי�ר�יה�. �ממ�נ� �יחידי�; א�ת� וס�קלי� זרה, עב�דה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָמה�

.Âעיר לע��ת רא�יה ��הא �זמ� ה��חת, עיר �י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהיא�
עד וח�קרי�, וד�ר�י� ��לחי� ה�ד�ל �י� �ית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָה��חת?
וחזר� ר��, א� העיר �ל �ה�חה �ר�רה �ראיה ְְָָ�ְִָָָ�ְְְִֵֶֶָָָ��דע�

� �ני לה� ��לחי� �� אחר זרה. חכמי�,לעב�דה למידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מ�טב; ���בה, וע�� חזר� א� �להחזיר�. א�ת� ְְְְְְְִִִַַָָָָָָלהזהיר
לעל�ת י�ראל לכל מצ�י� �י� �ית � �א�ל�� עמד� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָוא�
עד מלחמה, ע�ה� וע�רכי� עליה� צרי� וה� ל�בא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליה�
�יני� ��י לה� מר�י� מ�ד העיר, ����קע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ���קע
עב�דה �עבד עדי� �ני עליו ��א� מי �ל א�ת�. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודני�
�ל נמצא� א� א�ת�: מפרי�י� ,�� �התר� אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נמצא� נ��ל; העיר ��אר א�ת�, ס�קלי� � מע�ט� ְְְְְִִִִִִָָָָָהע�בדי�
�ינ�, �� וג�מרי� ה�ד�ל �י� לבית א�ת� מעלי� � ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ�ר��
אד� נפ� �ל את �מ�י� �סי�. �עבד� א�� �ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוה�רגי�
וא� ;��� ה�חה א� ונ�י�, ט� חרב, לפי �� ְִָ�ְָ�ְְֲִִִֶֶֶַָָא�ר
�ל וה�� ה��י� �ל את מ�י� ר��, הע�בדי� ְִִֶֶַַַַָָָ�ְְְִִָנמצא�
ר��, �ה�ח� �י� ��� �ה�חה �בי� חרב. לפי ָ�ְ�ֵֶָ�ְָ�ְְִִֵֶֶֶע�בדי�
רח�ב� ��� אל �לל� �ל �מק�צי� מ�יחיה. את ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָס�קלי�

מרכזית] רח�ב�[ככר היה רח�ב; ל� ע��י� רח�ב, ל� אי� .ְְְִֵָָָָָ
לת�כ�, ���נס עד מ��� ח�� ח�מה ��ני� ל�, ְִִִֵֶֶַָָָָָח�צה
.�� א�ר ח�ה נפ� �ל וה�רגי� רחב�". ��� "אל ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��אמר:

מצותו��ר ��רפת� �א�; ה�דינה ע� �לל� �ל את פי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
�לל�". �ל ואת העיר את בא� "ו�רפ� ��אמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָע�ה,

.Êא�� העיר י��בי �אר וה� ��ת�כ�, ה��יקי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנכסי
,�� וי�ב� ה�איל �לל�; �כלל נ�רפי� � ר�� ע� ְְְְְִִִִַָָָָָָ�ְִ�ה�ח�
אחת, ל�קה � �ה�א �כל מ��ה ה�הנה וכל אבד. ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָממ�נ�

החר�". מ� מא�מה �יד� יד�ק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

.Á;זכה �נכסיה ה�חזיק �ל עדיה, �ה�ז�� ה��חת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועיר
אחד ��ל ?�� זכה ול�ה ה�ז��. �הרי ,�� להנ�ת ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ��מ�ר
נבנית ואינ� �ינ�. ��גמר מ�עה ממ�נ� הפקיר �בר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
ת�נה "לא ��אמר: ל�קה, � א�ת� ה��נה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלע�ל�;
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ת�נה "לא ��אמר: � �פר�סי� ���ת לע��ת� �מ�ר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ע�ד".
מדינה ��נה לא �היתה.[עיר]ע�ד", �מ�ת ְְְִִֶֶָָָָֹ

.Ëה��חת �עיר עברה א� למק��, מ�ק�� הע�ברת ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ��רה
�סי�, נהרגי� � י�� �ל�י� �� �הת א� � ע�� ְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹ�ְוה�חה
לי�ר�יה�. �ממ�נ� �סקילה, ה� � לאו וא� אבד; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ממ�נ�

.Èמדינה אנ�י �[עיר]נכסי �ת�כ� מפקדי� �הי� אחרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְְִָָ
א�א נ�רפי�, אי� � אחרי�ת עליה� ���ל� �י על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�
חבר��. �לל ולא "�לל�", ��אמר: לבעליה�, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזר�
א� � אחרת �מדינה מפקדי� �הי� �ה�ח� הר�עי� ְְִִִִֶֶַָָ�ְֶָ�ְְִִֵֶָָנכסי

ע�� שללה]נק�צ� כל שריפת וא�[בעת �כלל�; נ�רפי� , ְְְְְִִִִִִָָָָ
לי�ר�יה�. י�תנ� א�א א�ת�, מא�די� אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת עיר �ל וחצי� ה��חת עיר �ל חצי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�המה,
מ�רת, � �� �היא וע�ה אס�רה. ז� הרי � �ת�כ� ֶֶ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָ�היתה

הע�ה. לחלק �אפ�ר ְְְִִֶֶַָָָֹלפי

.·È,הנאה� אס�רה � ���חטה ה��חת עיר �ל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�המה
�י� אנ�י� �ל �י� הרא�, �ער ���חט. ה�סקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ���ר
הרי � נכרית �אה �ל אבל �הנאה; מ�ר � ��� נ�י� ְֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָ�ִֶֶָָ�ל

וא �לל�, מ�לל ס�ר.ה�א ְְְִַָָָ

.‚È...��ק�" ��אמר: מ�רי�, � ��ת�כ� המח�רי� ְֱִִֶֶַָֹ�ְִֶָָ�ְֵַ�ר�ת
�ר�ת יצא� ��רפה; ק��� א�א מח�ר �אינ� מי ְְִֵֵֶָָָָ�ְְְִֵֶַָָו�רפ�",
ה�י�, וה�א ��רפה. וק��� �לי�ה מח�רי� �ה� ְְְְִִִִֵַָָָ�ְִֵֶָ�ְַהמח�רי�,
�ה� עצמ� האילנ�ת ל�מר צרי� ואי� הרא�. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹל�ער
קד�י � ��ת�כ� ההק���ת י�ר�יה�. �ל ה� והרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�מ�ר�ת,
�דק קד�י ��עבה"; ר�עי�, "זבח ��אמר: ימ�ת�, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמז�ח
"�לל�", ��אמר: � א�ת� ��רפי� �� ואחר י�ד� ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָה�ית,

�מי�. �לל ְְִַַָֹולא

.„Èוה�ע�ר בהמה]ה�כ�ר �מימי�,[מעשר � ��ת�כ� ְְְְֲִִֵֶַַַָ
�כלל ה� הרי מ�מי�, �בעלי וימ�ת�; מז�ח קד�י ה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָהרי
ליד ה�יע� א� � ��ת�כ� ה�ר�מ�ת ונהרגי�. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"�המ��",
י�ראל �יד ה� עדי� וא� נכסיו; �ה� מ�ני ירקב�, � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�ה�
�מי�, נכסי �ה� מ�ני אחרת, מדינה �ל לכה� י�תנ� �ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ה���. קד�ת ַַ�ְָָ�ְ�קד�ת�

ÂË.�ת�כ�� ה�ד� וכתבי �ני, מע�ר וכס� �ני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמע�ר
י�נז�. א�� הרי �ְֲִֵֵָ

.ÊËע�לה �מקריב זה הרי � ה��חת �עיר �י� הע��ה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ל
א�א ע�ד, ולא אלהי�"; לה' "�ליל ��אמר: ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ�ליל,
ה' י��ב "למע� ��אמר: מ��ראל, א� חר�� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ��ס�ק
"ונת� ��אמר: ורחמי�, �רכה עליה� �מביא א��", ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמחר��

והר��". ורחמ� רחמי�, ְְְְְֲִִִֶַַל�
ה'תשס"ט תמוז ח' שלישי יו�
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זה‡. הרי � א�ה �י� אי� �י� מ��ראל, אחד ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָה�סית
עב�דה ה�סית ולא ה��סת עבד ��א �י על א� ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדי�ט, ה�סית �היה �י� לעבד. �ה�רה� מ�ני א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;
א� א�ה, א� אי� יחיד ה��סת �היה �י� נביא, �היה ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�י�

�סקילה. מיתת� � ְְִִִִִָָיחידי�

נקרא·. ואינ� מ�יח, זה הרי � העיר אנ�י רב את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�סית

�סקילה. מיתת� נביא, העיר רב �ה�יח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד ה��חת, עיר �אנ�י ואינ� �יחידי�, ה� הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוה��חי�,
עב�דה לי 'אמרה הא�מר: ואחד �ני�. ה��יחי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��הי�
ה�א: �ר�� ה�ד�� לי 'אמר �אמר: א� עבד�ה', ְִִֶַַַָָָָָָָזרה:
ה�ח� וא� �ה�יח; נביא זה הרי � זרה' עב�דה ְ�ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָעבד�
ר�י� �ל��� �י� �הסית, ה�סית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחבר�: הא�מר �יצד? נסקל. זה הרי � יחיד �ל��� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�י�
�עב�דה ונעבד 'נל� ואעבד', 'אל� זרה', עב�דה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אז�ח', ;�� להעבד זרה עב�דה א�ת� ��ר� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ל�נית',
'נל� ואק�ר', 'אל� 'אק�ר', ונז�ח'; 'נל� ואז�ח', ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ'אל�
'א��חוה', �ננ��'; 'נל� ואנ��', 'אל� 'אנ��', ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ�נק�ר';
הסית מסית. זה הרי � ונ��חוה' 'נל� וא��חוה', ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ'אל�

עדיו ה� הרי עצמ�]ל�ני�, א�ת�[הניסתי� מביאי� וה� ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
א�ת�. וס�קלי� לה�, אמר ��� עליו �מעידי� �י�, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

ה�א‚. � לאחד אמר התראה. צרי� ה�סית [האחדואי� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עדהניסת] עליו �מערי� �כ�', ר�צי� חברי� לי 'י� ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָא�מר:

�נ �פני להסית��סית ה�סית רצה לא א� להרג�. �די י�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ל� להכמי� מצוה עדי�]ל�ני�, מית�ת[להחביא ח�בי �ל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

ל�? מכ�ני� �יצד מ�ה. ח�� � עליה� מכ�ני� אי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ����רה,
��רא� �די אפל �מק�� �מעמיד� �ני�, מביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָה��סת
א�מר וה�א א�ת�. יראה ולא �בריו, וי�מע� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹה�סית
ל�, א�מר וה�א �יח�ד'; לי �אמר� מה 'אמר ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹל�סית:
ונל� ���מי�, אלהינ� את נ�יח 'היא� מ�יב�: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה��סת
� ��תק א� ,�� חזר א� האבני�'? ואת העצי� את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונעבד
� לנ�' יפה וכ� ח�בתנ�, היא ��' ל�: אמר וא� ְְִִֵֶַָָָָָָָ�ט�ר;
א�ת�. וס�קלי� �י�, לבית א�ת� מביאי� �רח�ק �� ְְְְְְִִִִִִֵָָהע�מדי�

.„�� �היה "יד� ��אמר: להרג�, ה��סת �יד ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָמצוה
ה�סית, את לאהב ל��סת ואס�ר וג�'". להמית� ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹברא��נה
"עזב ���נא: ��אמר �לפי ל�". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��אמר:

ע�זב א�ה יכ�ל ע��", ל�מר:[עוזר]�עזב �למ�ד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
�� על תעמד "לא ��אמר: �לפי אליו". ת�מע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
ל�מר: �למ�ד זה? �ל �מ� על ע�מד א�ה אי� יכ�ל ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע�",
זכ�ת, עליו לל�ד ל��סת ואס�ר עליו". עינ� תח�ס ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ"לא
ר�אי אינ� � ח�בה ל� ידע וא� תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹ��אמר:
ואזהרה עליו". תכ�ה "ולא ��אמר: מ��ה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹל��ק
י�מע� י�ראל "וכל ��אמר: מ�י�? ה�סית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדי�ט

לע��ת". י�ספ� ולא ְְֲִִַָֹוירא��,

א�‰. � 'עבד�ני' לה�: ואמר לעבד�, אחרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָה�סית
���ל� �י על א� � עבד�ה� לא וא� נסקל; א�ת�, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבד�
לעב�דת הסית א� אבל נסקל. אינ� 'ה�', ל� ואמר� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמ���
מ���, ק�ל א� � זרה עב�דה מיני ל�אר א� אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאי�
עבד, לא �עדי� �י על א� � ונעבד' נל� 'ה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
ל�, תאבה "לא ��אמר: וה��סת, ה�סית נסקלי�, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ניה�

ואבה �מע הא � אליו" ת�מע רצה]ולא ח�ב.[� , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ

.Â:הא�מר זה �יצד? זרה, עב�דה ��� ה�תנ�א ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנביא
��צוה �ל�ני, '��כב א� �ל�נית' זרה עב�דה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
את ��� אפ�� וכ�'. �� לע��ת '��א א� וכ�', �� ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹלע��ת

ה�ה את �לטהר ה�מא את לט�א התר�ההלכה א� � �ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
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ת�נה "לא ��אמר: � �פר�סי� ���ת לע��ת� �מ�ר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ע�ד".
מדינה ��נה לא �היתה.[עיר]ע�ד", �מ�ת ְְְִִֶֶָָָָֹ

.Ëה��חת �עיר עברה א� למק��, מ�ק�� הע�ברת ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ��רה
�סי�, נהרגי� � י�� �ל�י� �� �הת א� � ע�� ְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹ�ְוה�חה
לי�ר�יה�. �ממ�נ� �סקילה, ה� � לאו וא� אבד; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ממ�נ�

.Èמדינה אנ�י �[עיר]נכסי �ת�כ� מפקדי� �הי� אחרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְְִָָ
א�א נ�רפי�, אי� � אחרי�ת עליה� ���ל� �י על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�
חבר��. �לל ולא "�לל�", ��אמר: לבעליה�, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזר�
א� � אחרת �מדינה מפקדי� �הי� �ה�ח� הר�עי� ְְִִִִֶֶַָָ�ְֶָ�ְְִִֵֶָָנכסי

ע�� שללה]נק�צ� כל שריפת וא�[בעת �כלל�; נ�רפי� , ְְְְְִִִִִִָָָָ
לי�ר�יה�. י�תנ� א�א א�ת�, מא�די� אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת עיר �ל וחצי� ה��חת עיר �ל חצי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�המה,
מ�רת, � �� �היא וע�ה אס�רה. ז� הרי � �ת�כ� ֶֶ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָ�היתה

הע�ה. לחלק �אפ�ר ְְְִִֶֶַָָָֹלפי

.·È,הנאה� אס�רה � ���חטה ה��חת עיר �ל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�המה
�י� אנ�י� �ל �י� הרא�, �ער ���חט. ה�סקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ���ר
הרי � נכרית �אה �ל אבל �הנאה; מ�ר � ��� נ�י� ְֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָ�ִֶֶָָ�ל

וא �לל�, מ�לל ס�ר.ה�א ְְְִַָָָ

.‚È...��ק�" ��אמר: מ�רי�, � ��ת�כ� המח�רי� ְֱִִֶֶַָֹ�ְִֶָָ�ְֵַ�ר�ת
�ר�ת יצא� ��רפה; ק��� א�א מח�ר �אינ� מי ְְִֵֵֶָָָָ�ְְְִֵֶַָָו�רפ�",
ה�י�, וה�א ��רפה. וק��� �לי�ה מח�רי� �ה� ְְְְִִִִֵַָָָ�ְִֵֶָ�ְַהמח�רי�,
�ה� עצמ� האילנ�ת ל�מר צרי� ואי� הרא�. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹל�ער
קד�י � ��ת�כ� ההק���ת י�ר�יה�. �ל ה� והרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�מ�ר�ת,
�דק קד�י ��עבה"; ר�עי�, "זבח ��אמר: ימ�ת�, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמז�ח
"�לל�", ��אמר: � א�ת� ��רפי� �� ואחר י�ד� ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָה�ית,

�מי�. �לל ְְִַַָֹולא

.„Èוה�ע�ר בהמה]ה�כ�ר �מימי�,[מעשר � ��ת�כ� ְְְְֲִִֵֶַַַָ
�כלל ה� הרי מ�מי�, �בעלי וימ�ת�; מז�ח קד�י ה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָהרי
ליד ה�יע� א� � ��ת�כ� ה�ר�מ�ת ונהרגי�. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"�המ��",
י�ראל �יד ה� עדי� וא� נכסיו; �ה� מ�ני ירקב�, � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�ה�
�מי�, נכסי �ה� מ�ני אחרת, מדינה �ל לכה� י�תנ� �ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ה���. קד�ת ַַ�ְָָ�ְ�קד�ת�

ÂË.�ת�כ�� ה�ד� וכתבי �ני, מע�ר וכס� �ני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמע�ר
י�נז�. א�� הרי �ְֲִֵֵָ

.ÊËע�לה �מקריב זה הרי � ה��חת �עיר �י� הע��ה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ל
א�א ע�ד, ולא אלהי�"; לה' "�ליל ��אמר: ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ�ליל,
ה' י��ב "למע� ��אמר: מ��ראל, א� חר�� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ��ס�ק
"ונת� ��אמר: ורחמי�, �רכה עליה� �מביא א��", ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמחר��

והר��". ורחמ� רחמי�, ְְְְְֲִִִֶַַל�
ה'תשס"ט תמוז ח' שלישי יו�

ה ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

זה‡. הרי � א�ה �י� אי� �י� מ��ראל, אחד ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָה�סית
עב�דה ה�סית ולא ה��סת עבד ��א �י על א� ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדי�ט, ה�סית �היה �י� לעבד. �ה�רה� מ�ני א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;
א� א�ה, א� אי� יחיד ה��סת �היה �י� נביא, �היה ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�י�

�סקילה. מיתת� � ְְִִִִִָָיחידי�

נקרא·. ואינ� מ�יח, זה הרי � העיר אנ�י רב את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�סית

�סקילה. מיתת� נביא, העיר רב �ה�יח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד ה��חת, עיר �אנ�י ואינ� �יחידי�, ה� הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוה��חי�,
עב�דה לי 'אמרה הא�מר: ואחד �ני�. ה��יחי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��הי�
ה�א: �ר�� ה�ד�� לי 'אמר �אמר: א� עבד�ה', ְִִֶַַַָָָָָָָזרה:
ה�ח� וא� �ה�יח; נביא זה הרי � זרה' עב�דה ְ�ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָעבד�
ר�י� �ל��� �י� �הסית, ה�סית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחבר�: הא�מר �יצד? נסקל. זה הרי � יחיד �ל��� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�י�
�עב�דה ונעבד 'נל� ואעבד', 'אל� זרה', עב�דה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אז�ח', ;�� להעבד זרה עב�דה א�ת� ��ר� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ל�נית',
'נל� ואק�ר', 'אל� 'אק�ר', ונז�ח'; 'נל� ואז�ח', ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ'אל�
'א��חוה', �ננ��'; 'נל� ואנ��', 'אל� 'אנ��', ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ�נק�ר';
הסית מסית. זה הרי � ונ��חוה' 'נל� וא��חוה', ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ'אל�

עדיו ה� הרי עצמ�]ל�ני�, א�ת�[הניסתי� מביאי� וה� ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
א�ת�. וס�קלי� לה�, אמר ��� עליו �מעידי� �י�, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

ה�א‚. � לאחד אמר התראה. צרי� ה�סית [האחדואי� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עדהניסת] עליו �מערי� �כ�', ר�צי� חברי� לי 'י� ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָא�מר:

�נ �פני להסית��סית ה�סית רצה לא א� להרג�. �די י�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ל� להכמי� מצוה עדי�]ל�ני�, מית�ת[להחביא ח�בי �ל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

ל�? מכ�ני� �יצד מ�ה. ח�� � עליה� מכ�ני� אי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ����רה,
��רא� �די אפל �מק�� �מעמיד� �ני�, מביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָה��סת
א�מר וה�א א�ת�. יראה ולא �בריו, וי�מע� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹה�סית
ל�, א�מר וה�א �יח�ד'; לי �אמר� מה 'אמר ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹל�סית:
ונל� ���מי�, אלהינ� את נ�יח 'היא� מ�יב�: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוה��סת
� ��תק א� ,�� חזר א� האבני�'? ואת העצי� את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונעבד
� לנ�' יפה וכ� ח�בתנ�, היא ��' ל�: אמר וא� ְְִִֵֶַָָָָָָָ�ט�ר;
א�ת�. וס�קלי� �י�, לבית א�ת� מביאי� �רח�ק �� ְְְְְְִִִִִִֵָָהע�מדי�

.„�� �היה "יד� ��אמר: להרג�, ה��סת �יד ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָמצוה
ה�סית, את לאהב ל��סת ואס�ר וג�'". להמית� ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹברא��נה
"עזב ���נא: ��אמר �לפי ל�". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��אמר:

ע�זב א�ה יכ�ל ע��", ל�מר:[עוזר]�עזב �למ�ד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
�� על תעמד "לא ��אמר: �לפי אליו". ת�מע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
ל�מר: �למ�ד זה? �ל �מ� על ע�מד א�ה אי� יכ�ל ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע�",
זכ�ת, עליו לל�ד ל��סת ואס�ר עליו". עינ� תח�ס ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ"לא
ר�אי אינ� � ח�בה ל� ידע וא� תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹ��אמר:
ואזהרה עליו". תכ�ה "ולא ��אמר: מ��ה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹל��ק
י�מע� י�ראל "וכל ��אמר: מ�י�? ה�סית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדי�ט

לע��ת". י�ספ� ולא ְְֲִִַָֹוירא��,

א�‰. � 'עבד�ני' לה�: ואמר לעבד�, אחרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָה�סית
���ל� �י על א� � עבד�ה� לא וא� נסקל; א�ת�, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבד�
לעב�דת הסית א� אבל נסקל. אינ� 'ה�', ל� ואמר� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמ���
מ���, ק�ל א� � זרה עב�דה מיני ל�אר א� אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאי�
עבד, לא �עדי� �י על א� � ונעבד' נל� 'ה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
ל�, תאבה "לא ��אמר: וה��סת, ה�סית נסקלי�, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ניה�

ואבה �מע הא � אליו" ת�מע רצה]ולא ח�ב.[� , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ

.Â:הא�מר זה �יצד? זרה, עב�דה ��� ה�תנ�א ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנביא
��צוה �ל�ני, '��כב א� �ל�נית' זרה עב�דה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
את ��� אפ�� וכ�'. �� לע��ת '��א א� וכ�', �� ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹלע��ת

ה�ה את �לטהר ה�מא את לט�א התר�ההלכה א� � �ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
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��� יד�ר "וא�ר ��אמר: נחנק, זה הרי �ני�, �פני ��ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מ�לל ,��� ואזהרה הה�א". ה�ביא �מת � אחרי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהי�

תז�יר�". לא אחרי� אלהי� "ו�� ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹ��אמר:

.Ê,זרה עב�דה ��� מתנ�א ע� �ת��בה �י� לער� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹואס�ר
אי� � מעצמ� ע�ה וא� �מ�פת; א�ת מ��� ��אלי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואי�
�א�ת�ת המח�ב וכל .�� מהרהרי� ואי� עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמ��יחי�
"לא ��אמר: תע�ה, �לא עבר � ה� אמת ��א ���ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ה�קר נביא וכ� הה�א". ה�ביא �ברי אל [המתנבאת�מע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
שמע] שלא ���מה ��תנ�א �י על א� �חנק, מיתת� �ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

�רע ולא ה�סי� ולא ה']ה' ה�ביא[במצוות "א� ��אמר: , ְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
לד�ר, צ�יתיו לא א�ר את ��מי, �בר לד�ר יזיד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹא�ר
הה�א". ה�ביא �מת � אחרי� אלהי� ��� יד�ר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוא�ר

.Áמי א� ה�ב�אה, �מראה �מע ��א מה ה�תנ�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחד
וה�א נאמר ל� זה ��בר ואמר חבר� נביא �ברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��מע

�חנק. �מיתת� �קר, נביא זה הרי � �� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנתנ�א

.Ë,�מעלת מ�ני �קר נביא מהריגת עצמ� ה��נע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ל
�לא ע�בר זה הרי � ה�ב�אה �דרכי ה�ל� ה�א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ�הרי
וכ� מ���". תג�ר לא ה�ביא, ��ר� "�זד�� ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתע�ה,
מ�בריו וירא ה��חד א� ח�בה, עליו מ�ל�ד עצמ� ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָה��נע
�קר, נביא �ני� ואי� מ���". תג�ר "לא �כלל ה�א הרי �ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. �בעי� �ל �י� �בית ְְְִִִֵֶֶֶָָא�א

.È:אמר�� ל�קה, � �� וה���ע זרה, עב�דה ��� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��דר
�� ה���ע אחד תז�יר�"; לא אחרי� אלהי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"ו��
ל��י לה��יע ואס�ר לג�י. �� ה���ע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמ�,

שלו]�יראת� ��א[אלוה זרה עב�דה �� להז�יר ואפ�� . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תז�יר�". "לא ��אמר: אס�ר, � �ב�עה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ�ר�

.‡Èמר�' לחבר�: אד� יאמר עב�דה[המת�]לא �צד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
�כתבי ה�ת�בה זרה עב�דה וכל .�� וכ��צא �ל�נית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

�מ� להז�יר מ�ר � וגד,ה�ד� �נב�, �בל, �ע�ר, �ג��: , ֶַֹ�ְְְְְְְִֵַַָָ
ו��ק�מ� ���ר� לאחרי� לגר� ואס�ר �ה�. [�וכ��צא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

��מ�ישבעו] ה��דר א�א ל�קה ואינ� זרה; עב�דה ���ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
��מ�. ה���ע וה�א ��מ�, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמק��
ה'תשס"ט תמוז ט' רביעי יו�

ו ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

א�ב‡. המתי�]הע��ה אל י�ע�ני[שואל [מנבאא� ְִִֶָ
בכישו�] ��עתידות הי� וא� �רת; ח�ב �זד��, ְְְִִֵַָָָָָ�רצ�נ�

קב�עה ח�את מביא ��גג, היה נסקל. והתראה, [בי�עדי� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
לקרב�] בהמה מביא עשיר בי� זהעני הא�ב? מע�ה �יצד .ֲֵֵֶַַָ

הדס �ל �רביט וא�חז יד�עה, קטרת �מקטיר ע�מד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�ה�א
��אט מד�ר וה�א �מניפ�, יד�עי�[בלחש]�יד� �דברי� ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

ה��אל ���מע עד באוב]אצל�, לשאול אחד[הבא �א�� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ע�� האוב]מד�ר בעל ��אל[ע� �ה�א מה על �מ�יב� ְְִִֵֵֶַַַ

נ�ר אינ� �כא�� מאד, עד נמ�� �ק�ל האר� מ�חת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ�דברי�
מת �ל �ל�לת ה��קח וכ� .�� מר�י� �מח�בה א�א ְֵֶֶֹ�ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאז�

�� �מנח� ל� משוני�]�מקטיר ומעשי� עד[בלחשי� , ְְִֵַַַָָ
מאד, עד �פל �חי� מ�חת י�צא ק�ל �א�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ���מע
נסקל. מה�, אחד והע��ה ה�; א�ב מע�ה א��, �ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�מ�יב�.

'י��ע'·. ��מ� ע�� עצ� מ�יח ה��ע�ני? מע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ�יצד
���ל עד אחר�ת, מע���ת וע��ה קטרת �מקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ�פיו,

הנפילה]�נכ�ה במחלת �ברי�[החולה �פיו ויד�ר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה ה�. זרה עב�דה מיני א��, וכל להי�ת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�עתידי�
ה��ע�ני�". ואל האבת אל �פנ� "אל ��אמר: מ�י�? ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��ה�

ל�ל�‚. מ�רע� אליל]ה��ת� ח�ב[ש� �זד��, �רצ�נ� ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
�עדי� ע�ה וא� קב�עה. ח�את מביא ���גג, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ�רת;

ל�ל מ�רע� י�� "א�ר ��אמר: נסקל, � מ�תוהתראה ,� ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מ�י�? ��� ואזהרה באב�". יר�מה� האר� ע� ְְִִֶֶַַָָָָ�ְְִֶַָָָי�מת;
ה�א �לה�� ל�ל�", להעביר ת�� לא "�מ�רע� ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ��אמר:
הי� �יצד �א�". �ב�� �נ� מעביר ב� י�צא "לא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹא�מר:

מקצת ול�קח �ד�לה, א� מדליק מ�]ע��י�? זרע�[חלק ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
ה��מרי�[ילדיו] וא�ת� הא�, ע�בדי ל��מרי� ְְְְְִִֵֵַַָָ�מ�סר�

�א� להעביר� �יד� ��מסר אחר לאביו ה�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנ�תני�
�ר��ת הא� על �נ� ��עביר ה�א ה�� ואבי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ�ר��ת�,

�רגל� �מעביר� בידיו]ה��מרי�, וזרעו ברגלו מהל� [האב ְְְֲִִַַַ
ל�ל� ��רפ� �ה�א לא ה�להבת; �ת�� אחר לצד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמ�ד
א�א אחרת, זרה לעב�דה �בנ�תיה� �ניה� ���רפי� ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�דר�
לפיכ�, 'מל�'. ��מ� זה עב�דת היתה �לבד ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�העברה
�ט�ר. מ�ל�, ח�� אחרת זרה לעב�דה ז� עב�דה ֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהע��ה

ויעביר�„. ל�ל� ��מסר עד סקילה, א� �רת ח�ב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאינ�
העברה �ר� �א� בידיו]�רגל� זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ

��א והעביר ��סר א� מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמסר
זרע� מקצת ��מסר עד ח�ב, ואינ� �ט�ר. � העברה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ר�
מקצת � ל�ל�" נת� מ�רע� "�י ��אמר: מקצת�, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹוי�יח

.��� לא �ְַֹזרע�,

�בנ�תיו,‰. �ניו אחד �ס�ל, זרע ואחד ��ר, זרע ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
ח�ב, ה�א ירכ� י�צאי �ל על � �ניה� �בני �ניה� ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
א� אחי�תיו א� אחיו העביר א� אבל זרע�. �ה� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�ני
מ�רע�, אחד העביר �ט�ר. � עצמ� �העביר א� ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאב�תיו,

�ט�ר. � ס�מא �היה א� י�� ְֵֶָָָָָוה�א

.Â�מתק�צי ה�ל ��הי� �ני� היא � ��רה �אסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמ�בה
עב�דה ע�בדי �ר� היה ��� ה', את לעבד ואפ�� ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאצל�,
אלהי�". ה' �נא א�ר מ�בה, ל� תקי� "ולא ��אמר: ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹזרה,

מ��ית אב� וכ� ל�קה. מ�בה, ה�קי� ו'שכייתוכל יפה [אב� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
עליהחמדה'] מ��חוה �ה�א �י על א� � ���רה ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָהאמ�רה

�ארצכ� ת�נ� לא מ��ית "ואב� ��אמר: ל�קה, ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹל��,
לה�יח זרה, עב�דה �ר� היה ��� מ�ני עליה". ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלה��ח�ת
לה'. �� ע��י� אי� לפיכ� עליה, לה��ח�ת לפניה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאב�
��� ונמצא האב�, על ורגליו ידיו ��פ�ט עד ל�קה, �ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹואינ�

���רה. האמ�רה ה��חויה היא ��� � עליה ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָ�מ�ל

.Ê,��ק�� אבל הארצ�ת; ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָ��ה
ת�נ� "לא ��אמר: האבני�, על לה' לה��ח�ת ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ�מ�ר
א�� אי� "�ארצכ�" � עליה" לה��ח�ת ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ�ארצכ�
האבני� על מ��חוי� א�� אבל האבני�, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמ��חוי�

י�ראל[מסותתות]המפ�ל�ת �ל נהג� זה �מ�ני ���ק��. ְַ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מיני א� �אבני�, הרצ�פ�ת �נס��ת �ב�י מחצל�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלה�יע
מצא לא וא� האבני�. �בי� �ניה� �י� להב�יל ותב�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹק�
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�מ��חוה, אחר למק�� ה�ל� � האב� �בי� �ינ� מב�יל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בר
�אב�. �ניו יד�יק ��א �די �מ�ה, צ�� על ��חה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹא�

.Áט��� �לא המפ�ל�ת האבני� על לה' ְִָֹ�ְְֲֲִִֶַַַַַָָה���חוה
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� א�א ל�קה, אינ� � ורגלי� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָידי�

מדרבנ�] ה���חוה[מלקות אחד � זרה לעב�דה אבל .ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָ
ידי� ���ט �לא ה��חויה א� ורגלי�, ידי� ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹ�פ��ט

נסקל. ל�, ��רקע �ניו ��כ�� מ�עה � ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹורגלי�

.Ëסרק איל� �י� העזרה, �כל א� ה�ז�ח אצל איל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��טע
ויפי ל�ק��, לנא�י �ע�א� �י על א� � מאכל איל� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�י�
ע� �ל א�רה ל� ת�ע "לא ��אמר: ל�קה, זה הרי � ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹל�
� זרה עב�דה �ר� היה ��ה מ�ני אלהי�"; ה' מז�ח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאצל
הע�. �� ��תק�צ� �די ,��� מז�ח �צד אילנ�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנ�טעי�

.Èאכסדרי�ת לע��ת מרוחואס�ר הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ
עלרביעית] א� �חצר�ת; �ע��י� �דר� ��ק�� ע� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ל

��אמר: יתרה, הרחקה � נט�ע ע� ואינ� �ני�, �ה�א ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�י
מ� ה��צא�ת וה�ככ�ת האכסדרי�ת �ל א�א ע�"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"�ל
ע�. �ל לא הי�, אב� �ל � ��ק�� �הי� ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה�תלי�

ה'תשס"ט תמוז י' חמישי יו�
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וכל‡. �מ���יה, זרה, עב�דה לא�ד היא ע�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָמצות
�ל את �א�ד�� "א�ד ��אמר: � ��ביל� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה�ע�ה
מז�חתיה� � לה� תע�� �ה א� "�י ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹה�קמ�ת",

לר מצוה י�ראל, �באר� ��א�ד��צ�". עד אחריה �� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנ� מ�ל כבשנו�]א�ת� שלא ממקומות �ח�צה[א� אבל ; ְְֲִֵַָָָָ

��כ�� מק�� �ל א�א אחריה, לר�� מצ�י� אנ� אי� ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�ְֵֶָָָלאר�,
את "וא�ד�� ��אמר: ,��� זרה עב�דה �ל נא�ד ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָא�ת�,
לר�� מצ�ה א�ה י�ראל �אר� � הה�א" ה�ק�� מ� ְִֶֹ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�מ�
לאר�. �ח�צה אחריה� לר�� מצ�ה א�ה ואי� ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ�ְְֲֵֵֶַַָאחריה�,

.·��� ותקרבת �מ���יה, עצמ�, זרה [כגו�עב�דה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לה] שמקריבי� אס�רבשר � ��ביל� ה�ע�ה וכל ,ְְֲִִֶַַָָָ

וכל �ית�". אל ת�עבה תביא "ולא ��אמר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�הנאה,
"ולא מ��� אחת � ��י� ל�קה א��, מ�ל �אחד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה�הנה
�יד� יד�ק "ולא מ��� ואחת �ית�", אל ת�עבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹתביא

החר�". מ� ְִֵֶַָמא�מה

אפ��‚. אס�רה; ��� זרה, לעב�דה �הקריב�ה ֲֲִָָ�ְְֲִִֵֶַָָָָָ�המה
אס�ר ה�ל � וע�ר� �טלפיה, וקרניה, ועצמ�תיה, ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ר��,
הע�ר ��ה �� ���דע סימ� �ע�ר היה א� לפיכ�, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�הנאה.
קרע ���רעי� ע��י� �הי� �ג�� ה�א, זרה עב�דה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ�קרבת
�ה� הע�ר�ת א�ת� �ל הרי � ה�ב �מ�ציאי� ה�ב �נגד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעגל

�זה. ���צא �ל וכ� �הנאה; אס�רי� ,��ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ

י�ראל?„. �ל זרה לעב�דה ��י, �ל זרה עב�דה �י� ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָמה
"�סילי ��אמר: מ�ד, �הנאה אס�רה ��י, �ל זרה ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעב�דה
ו�ל אל��; ל� נע�ה מ��סל� �א�", ��רפ�� ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיה�
"ו�� ��אמר: ��עבד, עד �הנאה אס�רה אינ� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָי�ראל,
עב�דת�. �ה� ���תר, �ברי� ל� ��ע�ה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תר",
אינ� � י�ראל �ל �י� ��י �ל �י� זרה, עב�דה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ���י

זרה. לעב�דה �ה� ������� עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאס�רי�

ל�קה,‰. �ה�א �י על א� � לאחרי� זרה עב�דה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהע��ה
מ�ני מ�ד; אס�רה �היא לג�י, ע�א� ואפ�� מ�ר, ְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָ�ְָ�כר�

האחר�� �מ��� ���מר, עד נאסרת אחרונה]�אינ� [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
�ר�טא�ת ה��קח �ר�טה. �וה �� אי� � [שברי���מר� ְְְֵֵֶֶַַָָָָ

ולאמתכות] מע�ת נת� א� � זרה עב�דה �ה� �מצא ה��י�, ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹמ�
�י על א� מע�ת, נת� ולא מ�� א� וכ� ל��י; יחזיר� ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹמ��,
מע�ת, ונת� מ�� ה�א; טע�ת �מ�ח ק�נה, �ג�י ְְְְִִֶַַַָָָָָָ���יכה

ה�לח לי� ��ר[לאבד�]י�ליכ� וגר ��י וכ� אביה�. את �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מע�ת', ואני זרה, עב�דה א�ה 'טל ל��י: ל�מר ה�ר יכ�ל � ֲֲִֵַַַַַָָָָָָֹ��י
אס�ר. ה�ר, לר��ת מ��א� וא� �ר�ת'; ואני נס�, יי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'א�ה

.Âוצ�ר�ת �הנאה; מ�רי� לנ�אי, ��י� א�ת� �ע�� ְֲִַָָָ�ְִֶָָצ�ר�ת
ה��ר�ת �ל �יצד? אס�רי�. זרה, לעב�דה א�ת� ֲֲִִֵֶַַַָָָָָ�ע��י�
�ה� �חזקת� מ�ני �הנאה, אס�רי� � ��פרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�מצא�ת

��דינה וה�מצא�ת זרה. לעב�דה הי�[בעיר]ע��יי� א� � ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
א� מ�ל צ�רת ה��רה �יד והיה ה�דינה, �תח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָע�מדי�
�ה�א חזקת� � וט�עת עטרה א� סי� א� ���ר א� ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצ��ר
�חזקת זה הרי � לאו וא� �הנאה; ואס�ר זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעב�דה

�מ�ר. ָ�ְלנ�אי,

.Ê��ת� א� ��וקי� מ�לכי� ה�מצאי� ְְְִִַָָ�ְְִִִַָָצלמי�
�ברי ל�מר צרי� ואי� מ�רי�; א�� הרי ְְִִִֵֵַָָ�ְֲֵֵַָה�ר�טא�ת,
אבר א� רגל� א� זרה עב�דה יד ה��צא אבל ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָצלמי�.
�ו�אי וידע ה�איל � �הנאה אס�ר זה הרי מ�ל�, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ�ֵֵֶָָמאבריה
עד �א��ר�, היא הרי ה�עבדת, ה��רה מ� האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה

ה��י�. ���ל�ה ל� ְִִִֶֶַַָָ���דע

.Á��דרק� �לבנה ח�ה צ�רת ועליה� �לי� [מי�ה��צא ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�נינחש] �גדי א� וזהב �ס� �לי הי� א� משי� [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

שני] ה��ע�תצבועי� ועל ה�זמי� על חק�קי� �הי� א� ,ְְֲִִֶַַַַַָָָ
מ�ני מ�רי�, � ה�לי� �אר ועל אס�רי�; א�� הרי �ְְֲֲִִֵֵֵַַָ�ְִִֵָ
ה�לי�, על ה�מצא�ת ה��ר�ת �אר וכ� לנ�אי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חזקת�

�מ�רי�. לנ�אי ִָ�ְְֶָָחזקת�

.Ë�א�סרי � ��� ה�קרבת וכל �מ���יה, זרה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹעב�דה
נ�אי, �ל �צ�ר�ת ��תערבה זרה עב�דה �יצד? �ה�. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�כל
א� וכ� ה�לח; לי� ה�ל י�לי� � אלפי� �כ�ה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפ��
מ� חתיכה א� ��ס�ת, �כ�ה זרה עב�דה �ל ��ס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לבית� ��כנס ע"ז]ה��ר ה�ל[בית י�לי� � חתיכ�ת �כ�ה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לב�ב ע�ר וכ� ה�לח; היכרלי� סימ� הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַָָ

[� לע"ז �הנאה.ש'הוקרב' אס�ר ה�ל ע�ר�ת, �כ�ה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ��תערב
��� �קרבת א� מ����יה, אחד א� זרה, עב�דה �מכר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעבר
�עב�דה �ה� �כל וא�סרי� �הנאה; אס�רי� ה�מי� הרי �ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מביא �א�ה �ל � �מה�" חר� "והיית ��אמר: ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹזרה,
�מ�ה. ה�א הרי ותקרב��, מ���יה �מ�ל זרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָמעב�דה

.È.הנאה� אס�ר אפר� ���רפה, א�רה א� זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעב�דה
מ�ניוגחלת מ�רת, וה�להבת אס�רה; זרה, עב�דה �ל ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ְִֵֶֶ

ספק�, �ספק אס�ר; זרה, עב�דה ספק מ��. �� ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָ�אי�
�א�צר ��פל זרה עב�דה �ל ��ס �יצד? מלא[מחס�]מ�ר. �ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מ���יה וכל זרה �עב�דה מ�ני אס�רי�, ��� � ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ���ס�ת
ונפל ה�ערבת, מ� אחד ��ס �ר� �ה�; �כל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא�סרי�
זרה עב�דה �ל ט�עת מ�רי�. א�� הרי � �ני� ֲִֶַַַָָָָ�ְְֲִֵֵַלכ�ס�ת
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�מ��חוה, אחר למק�� ה�ל� � האב� �בי� �ינ� מב�יל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בר
�אב�. �ניו יד�יק ��א �די �מ�ה, צ�� על ��חה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹא�

.Áט��� �לא המפ�ל�ת האבני� על לה' ְִָֹ�ְְֲֲִִֶַַַַַָָה���חוה
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� א�א ל�קה, אינ� � ורגלי� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָידי�

מדרבנ�] ה���חוה[מלקות אחד � זרה לעב�דה אבל .ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָ
ידי� ���ט �לא ה��חויה א� ורגלי�, ידי� ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹ�פ��ט

נסקל. ל�, ��רקע �ניו ��כ�� מ�עה � ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹורגלי�

.Ëסרק איל� �י� העזרה, �כל א� ה�ז�ח אצל איל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��טע
ויפי ל�ק��, לנא�י �ע�א� �י על א� � מאכל איל� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�י�
ע� �ל א�רה ל� ת�ע "לא ��אמר: ל�קה, זה הרי � ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹל�
� זרה עב�דה �ר� היה ��ה מ�ני אלהי�"; ה' מז�ח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאצל
הע�. �� ��תק�צ� �די ,��� מז�ח �צד אילנ�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנ�טעי�

.Èאכסדרי�ת לע��ת מרוחואס�ר הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ
עלרביעית] א� �חצר�ת; �ע��י� �דר� ��ק�� ע� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ל

��אמר: יתרה, הרחקה � נט�ע ע� ואינ� �ני�, �ה�א ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�י
מ� ה��צא�ת וה�ככ�ת האכסדרי�ת �ל א�א ע�"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"�ל
ע�. �ל לא הי�, אב� �ל � ��ק�� �הי� ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה�תלי�

ה'תשס"ט תמוז י' חמישי יו�

ז ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

וכל‡. �מ���יה, זרה, עב�דה לא�ד היא ע�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָמצות
�ל את �א�ד�� "א�ד ��אמר: � ��ביל� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה�ע�ה
מז�חתיה� � לה� תע�� �ה א� "�י ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹה�קמ�ת",

לר מצוה י�ראל, �באר� ��א�ד��צ�". עד אחריה �� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנ� מ�ל כבשנו�]א�ת� שלא ממקומות �ח�צה[א� אבל ; ְְֲִֵַָָָָ

��כ�� מק�� �ל א�א אחריה, לר�� מצ�י� אנ� אי� ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�ְֵֶָָָלאר�,
את "וא�ד�� ��אמר: ,��� זרה עב�דה �ל נא�ד ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָא�ת�,
לר�� מצ�ה א�ה י�ראל �אר� � הה�א" ה�ק�� מ� ְִֶֹ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�מ�
לאר�. �ח�צה אחריה� לר�� מצ�ה א�ה ואי� ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ�ְְֲֵֵֶַַָאחריה�,

.·��� ותקרבת �מ���יה, עצמ�, זרה [כגו�עב�דה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לה] שמקריבי� אס�רבשר � ��ביל� ה�ע�ה וכל ,ְְֲִִֶַַָָָ

וכל �ית�". אל ת�עבה תביא "ולא ��אמר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�הנאה,
"ולא מ��� אחת � ��י� ל�קה א��, מ�ל �אחד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה�הנה
�יד� יד�ק "ולא מ��� ואחת �ית�", אל ת�עבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹתביא

החר�". מ� ְִֵֶַָמא�מה

אפ��‚. אס�רה; ��� זרה, לעב�דה �הקריב�ה ֲֲִָָ�ְְֲִִֵֶַָָָָָ�המה
אס�ר ה�ל � וע�ר� �טלפיה, וקרניה, ועצמ�תיה, ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ר��,
הע�ר ��ה �� ���דע סימ� �ע�ר היה א� לפיכ�, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�הנאה.
קרע ���רעי� ע��י� �הי� �ג�� ה�א, זרה עב�דה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ�קרבת
�ה� הע�ר�ת א�ת� �ל הרי � ה�ב �מ�ציאי� ה�ב �נגד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעגל

�זה. ���צא �ל וכ� �הנאה; אס�רי� ,��ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ

י�ראל?„. �ל זרה לעב�דה ��י, �ל זרה עב�דה �י� ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָמה
"�סילי ��אמר: מ�ד, �הנאה אס�רה ��י, �ל זרה ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעב�דה
ו�ל אל��; ל� נע�ה מ��סל� �א�", ��רפ�� ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיה�
"ו�� ��אמר: ��עבד, עד �הנאה אס�רה אינ� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָי�ראל,
עב�דת�. �ה� ���תר, �ברי� ל� ��ע�ה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תר",
אינ� � י�ראל �ל �י� ��י �ל �י� זרה, עב�דה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ���י

זרה. לעב�דה �ה� ������� עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאס�רי�

ל�קה,‰. �ה�א �י על א� � לאחרי� זרה עב�דה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהע��ה
מ�ני מ�ד; אס�רה �היא לג�י, ע�א� ואפ�� מ�ר, ְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָ�ְָ�כר�

האחר�� �מ��� ���מר, עד נאסרת אחרונה]�אינ� [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
�ר�טא�ת ה��קח �ר�טה. �וה �� אי� � [שברי���מר� ְְְֵֵֶֶַַָָָָ

ולאמתכות] מע�ת נת� א� � זרה עב�דה �ה� �מצא ה��י�, ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹמ�
�י על א� מע�ת, נת� ולא מ�� א� וכ� ל��י; יחזיר� ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹמ��,
מע�ת, ונת� מ�� ה�א; טע�ת �מ�ח ק�נה, �ג�י ְְְְִִֶַַַָָָָָָ���יכה

ה�לח לי� ��ר[לאבד�]י�ליכ� וגר ��י וכ� אביה�. את �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מע�ת', ואני זרה, עב�דה א�ה 'טל ל��י: ל�מר ה�ר יכ�ל � ֲֲִֵַַַַַָָָָָָֹ��י
אס�ר. ה�ר, לר��ת מ��א� וא� �ר�ת'; ואני נס�, יי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'א�ה

.Âוצ�ר�ת �הנאה; מ�רי� לנ�אי, ��י� א�ת� �ע�� ְֲִַָָָ�ְִֶָָצ�ר�ת
ה��ר�ת �ל �יצד? אס�רי�. זרה, לעב�דה א�ת� ֲֲִִֵֶַַַָָָָָ�ע��י�
�ה� �חזקת� מ�ני �הנאה, אס�רי� � ��פרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�מצא�ת

��דינה וה�מצא�ת זרה. לעב�דה הי�[בעיר]ע��יי� א� � ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
א� מ�ל צ�רת ה��רה �יד והיה ה�דינה, �תח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָע�מדי�
�ה�א חזקת� � וט�עת עטרה א� סי� א� ���ר א� ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצ��ר
�חזקת זה הרי � לאו וא� �הנאה; ואס�ר זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעב�דה

�מ�ר. ָ�ְלנ�אי,

.Ê��ת� א� ��וקי� מ�לכי� ה�מצאי� ְְְִִַָָ�ְְִִִַָָצלמי�
�ברי ל�מר צרי� ואי� מ�רי�; א�� הרי ְְִִִֵֵַָָ�ְֲֵֵַָה�ר�טא�ת,
אבר א� רגל� א� זרה עב�דה יד ה��צא אבל ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָצלמי�.
�ו�אי וידע ה�איל � �הנאה אס�ר זה הרי מ�ל�, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ�ֵֵֶָָמאבריה
עד �א��ר�, היא הרי ה�עבדת, ה��רה מ� האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה

ה��י�. ���ל�ה ל� ְִִִֶֶַַָָ���דע

.Á��דרק� �לבנה ח�ה צ�רת ועליה� �לי� [מי�ה��צא ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�נינחש] �גדי א� וזהב �ס� �לי הי� א� משי� [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

שני] ה��ע�תצבועי� ועל ה�זמי� על חק�קי� �הי� א� ,ְְֲִִֶַַַַַָָָ
מ�ני מ�רי�, � ה�לי� �אר ועל אס�רי�; א�� הרי �ְְֲֲִִֵֵֵַַָ�ְִִֵָ
ה�לי�, על ה�מצא�ת ה��ר�ת �אר וכ� לנ�אי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חזקת�

�מ�רי�. לנ�אי ִָ�ְְֶָָחזקת�

.Ë�א�סרי � ��� ה�קרבת וכל �מ���יה, זרה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹעב�דה
נ�אי, �ל �צ�ר�ת ��תערבה זרה עב�דה �יצד? �ה�. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�כל
א� וכ� ה�לח; לי� ה�ל י�לי� � אלפי� �כ�ה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפ��
מ� חתיכה א� ��ס�ת, �כ�ה זרה עב�דה �ל ��ס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לבית� ��כנס ע"ז]ה��ר ה�ל[בית י�לי� � חתיכ�ת �כ�ה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לב�ב ע�ר וכ� ה�לח; היכרלי� סימ� הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַָָ

[� לע"ז �הנאה.ש'הוקרב' אס�ר ה�ל ע�ר�ת, �כ�ה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ��תערב
��� �קרבת א� מ����יה, אחד א� זרה, עב�דה �מכר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעבר
�עב�דה �ה� �כל וא�סרי� �הנאה; אס�רי� ה�מי� הרי �ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מביא �א�ה �ל � �מה�" חר� "והיית ��אמר: ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹזרה,
�מ�ה. ה�א הרי ותקרב��, מ���יה �מ�ל זרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָמעב�דה

.È.הנאה� אס�ר אפר� ���רפה, א�רה א� זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעב�דה
מ�ניוגחלת מ�רת, וה�להבת אס�רה; זרה, עב�דה �ל ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ְִֵֶֶ

ספק�, �ספק אס�ר; זרה, עב�דה ספק מ��. �� ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָ�אי�
�א�צר ��פל זרה עב�דה �ל ��ס �יצד? מלא[מחס�]מ�ר. �ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מ���יה וכל זרה �עב�דה מ�ני אס�רי�, ��� � ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ���ס�ת
ונפל ה�ערבת, מ� אחד ��ס �ר� �ה�; �כל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא�סרי�
זרה עב�דה �ל ט�עת מ�רי�. א�� הרי � �ני� ֲִֶַַַָָָָ�ְְֲִֵֵַלכ�ס�ת
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� ה�ד�ל ל�� מה� ��י� ונפל� ט�ע�ת, �מאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ��תערבה
�כלל היתה ה��עת א�ת� א�מר, �אני ה�ל; ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ�ה�ר�
למק�� אר�עי� ונחלק�, �מאה נתערבה ��פל�. ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָה��י�
לט�ע�ת ��� האר�עי� ונפל� אחר, למק�� ו��י� ְַָָ�ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָאחד
האס�רה ה��עת א�ת� א�מר, �אני מ�ר�ת; ��� � ֲֲִֵֶַַַַָָָָ�ָ�ֲֵאחר�ת
אס�ר�ת. ��� אחר�ת, לט�ע�ת ה��י� נפל� היא; �רב �ְְֲִִִֵַַָָָֹ�ֲָ

.‡Èזרה]הא�רה לעבודה הנטוע �היתה[איל� �י� � ְֲֵֵֶָָָָ
אס�ר � �ח�יה מ�חת זרה עב�דה �היתה �י� ְֶַַַָָ�ְֱֲֵֶֶֶֶָָָָָנעבדת,

ה�ריגי� �צל לי�ב �מ�ר ק�מת�, �צל [ענפי�]לי�ב ְֵֵֵָָ�ְִִֵֵֵַָָ
לעבר ל� אס�ר אחרת, �ר� ל� י� וא� .��� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוהעלי�
ר�. ��ה�א �ח�יה ע�בר אחרת, �ר� �� אי� וא� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ח�יה;

.·È��לא צריכי� ואינ� ,�� ���נ� [שגדולי�אפר�חי� ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
�ה�] לא�� ��ריכי� והאפר�חי� וה�יצי� מ�רי�; ��ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ

עצמ� וה�� לה�. �סיס �מ� הא�רה �הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאס�רי�,
אחר. מ�ק�� עציו מביא �הע�� מ�ני מ�ר, � ְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ְֶָֹ��רא��

.‚Èאת �ה� ה�יק �הנאה. אס�רי� עצי�, מ��ה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנטל
י�� � ה�ר[יקורר]ה���ר �ל �עצי� י�יק �� ואחר , ַַ�ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

אס�רה ה�ת � צ�נ� ולא ה�ת, את �� אפה .�� ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹויאפה
לי� ה�ת א�ת� �מי י�לי� � �אחר�ת נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָ�הנאה.

מ�ר�ת. ה��ר�ת ��אר ,�� יהנה ��א �די ָ�ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�לח

.„Èד�ד� מ��ה מע�]נטל עשויה האורגי� ��[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ
י�לי� אחרי�, �בגדי� נתערב �הנאה; אס�ר ה�גד, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
�מ�ר מ�רי�. ה�גדי� ��אר ה�לח, לי� ה�גד א�ת� ָ�ִָ�ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�מי
לצל, צריכי� �ה� הח�ה �ימ�ת �י� � ירק�ת �ח�יה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָל�ע
ע� אס�ר �ה�א הא�רה ��ל מ�ני ה��מי�; �ימ�ת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�י�
וכל לצמח, א�� לירק�ת ��רמי� נאסרת, �אינ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�רקע
מק��. �כל מ�ר זה הרי ל�, ��רמי� מ�ר ודבר אס�ר ְָָָ�ְֲִֵֶָ�ְֶָָָָָ��בר

ז עב�דה �זבל ���ל� �דה א�ת�;לפיכ�, לזרע מ�ר רה, ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָ�ְִַָָֹ
�כר�יני ���מ� קטניות]�פרה �אכל.[מי� זרה, עב�דה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.ÂËלעב�דה להקריב� �הכינ�� �ר�ת א� יי� א� ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָ��ר
לבית א�ת� �הכניס� �י על א� �הנאה נאסר� לא � ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזרה
עב�דה לפני הקריב�� לפניה; ��קריב�� עד זרה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָעב�דה
הרי וה�ציא��, �חזר� �י על וא� �קרבת, נע�� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹזרה,
אפ�� זרה, עב�דה �בית ה�מצא וכל לע�ל�. אס�רי� ְְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָא��
�ל מ��� והא�כל ה��רה; מ� �הנאה אס�ר � �מלח ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי�

ל�קה. ֶֶ�ה�א,

.ÊË�א � זרה עב�דה �רא� �מע�ת וכלי� �ס�ת ְְְֲִִֵֵַָָָָֹה��צא
�ב�ד, �ר� מצא� וא� מ�רי�; א�� הרי ��י��, �ר� ְְִִֶֶָָָָ�ְֲִֵֵֶֶָָָמצא�
�צ�אר�, �ל�י מע�ת �יס מצא �יצד? אס�רי�. א�� ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
� רא�� על �פ�י �לי רא��, על �מ�חת מק�לת ְִַַַַָָָֹֹ�ֶֶ�ְְ�ס�ת
�זה. ���צא �ל וכ� ��י��; �ר� �ה�א מ�ני מ�ר, זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ֲֵֶהרי

ה�ז�ח לג�י קרב �� ����צא �בר �רא�� [בביתמצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
�זמ�המקדש] אמ�רי�? �ברי� ��ה אס�ר. זה הרי ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

�י� � �פני� מצא� א� אבל עב�דת�; למק�� ח�� ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָ��צא�
�בר �י� ל�ז�ח הרא�י �בר �י� ��י��, �ר� �י� �ב�ד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ר�
מי� אפ�� אס�ר, �פני� ה�מצא �ל � ל�ז�ח רא�י ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�אינ�
�י� �פני� �י� ע�ה� ה�מצא �ל � �מרק�ליס �פע�ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מלח.

ה�ראית אב� �ל � מרק�ליס אבני וכ� �הנאה. אס�ר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ח��,
ע�� לו]�היא סמוכה �הנאה.[� אס�רה , ֲֲִִֶַָָָ

.ÊÈ�ה� נהני� � ��ה א� מרח� ל� �היה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָָעב�דה
�ט�בה טובה]��א לה� מחזיקי� �ה�[אי� נהני� ואי� , ְְֱִֵֶֶֶָָֹ

�ט�בת ואפ�� �ה� נהני� � ולאחרי� ל� היה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ט�בה.
�כר. י�� ��א �בלבד ְְִִִֵֶַַָָֹה��מרי�,

.ÁÈמ�ני ,�� לרח� מ�ר � זרה עב�דה �� ��� ְְִִֵָָֹ�ְֲֵֶֶָָָָָמרח�
"אלהיה�" ��אמר: לעב�דה, לא לנ�אי �� נע�ת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�היא
א�ת�, ��ב�י� �זמ� ולא אלה�ת, מנהג �� ���הגי� �זמ� �ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

ה�יב על ע�מדת �היא ז� שופכי�]�ג�� ליציאת ,[חרי� ְִִֶֶֶַַ
אס�ר �כ�, עב�דת� �ר� היתה וא� �פניה. מ��יני� ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוה�ל

.�� ִֵָל�נס

.ËÈמ�ני מ�ר, זה הרי � �� ��חט זרה עב�דה �ל ְִֵָ�ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָס�י�
מס�נת �המה היתה וא� מקלקל; למות]�ה�א �[נוטה ְְְְְְִֵֵֶַָָָ�ֶֶ

מהנאת ה���� זה והרי מת��, �ה�א מ�ני אס�רה, ז� ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי
מ�ני ��ר, �� לח�� אס�ר וכ� זרה. עב�דה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹמ���י
מ�ר. וה�חתה, הפסד �ר� חת� וא� מת��; ָ�ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ה�א
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�פ�סת‡. �� �אי� אד�[מגע]�ל הרי�יד [כגו� ְֵֶַַָָָ
ע�ה�וגבעות] ולא חיי�], בעלי זה[כגו� הרי נעבד, א� � ְֱֲִֵֶֶַָָֹ

ואת ההרי�, את הע�בדי� ה��י� לפיכ�, �הנאה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�מ�ר
ואת לפר�ת, מ�ח�ת� ה�ט�עי� האילנ�ת ואת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָה�בע�ת,
מ�רי� א�� הרי � ה�המה ואת לר�י�, ה��בעי� ִָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�עינ�ת
�מק�� ��עבד� ה�ר�ת א�ת� לאכל �מ�ר ְְֱֱִֵֶֶֶַָָֹ�ֲַָָ�הנאה;
�הקצת �המה ל�מר, צרי� ואי� ה�המה. וא�ת� ְָ�ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�דילת�,
�הקצ�ה �י� �אכילה; מ�רת �היא זרה, ְֲִִֵֶֶֶַָָ�ֲִֶַָָָלעב�דה
��ה מ�רת. ז� הרי � להקריב� �הקצ�ה �י� ֶֶֶַ�ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלעבד�,
�� ע�ה ���א נאסרת? ה�המה �אי� אמ�רי�, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ברי�
�ל מע�ה �� ע�ה א� אבל זרה; עב�דה ל�� ְֲֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָמע�ה

סימ� �� ��חט �ג�� �יצד? אסר�. וושט]�ה�א, או [קנה ְֲִֵֶֶַַָָָָָ
זרה לעב�דה חליפי� א�ת� ע�ה זרה. [קיבללעב�דה ֲֲֲִִַַָָָָָָָָָ

ע"ז] תמורת מ�ניבהמה חליפי�; חליפי וכ� אסר�, �ְְֲֲֲִִִִֵֵֵָָ
זרה עב�דה �דמי �בהמת��ע�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

א� זרה לעב�דה חבר� �המת �חט א� אבל ְֱֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָעצמ�;
.��� �אינ� �בר א�סר אד� �אי� נאסרה, לא � ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹהחליפ�
��ר�ת �� חפר אסר�; לא ע�ל�, לקרקע ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹה���חוה

בקרקע]�יחי� ארוכי� בסלע]�מער�ת[חריצי� [חצובות ְִִָ
אסר�. זרה, עב�דה ְֲֲֵָָָָָל��

ה�ל·. �עקר� לי�]מי� מחו� לה�,[והוציא� וה��חוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר אבני אסר�. לה�, וה��חוה �יד� נטל� אסר�; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומ�]���ל�ל� �הרי[נעקרו מ�ר�ת, � �מק�מ� ועבד� , ְְְֲִִֶַַָָָ�ֲֵֶָ
אד�. יד �פ�סת �ה� ְֵֶַַָָָאי�

��ק�‚. ולא[העמיד]י�ראל ל�, לה��ח�ת לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
��קיפת� �הנאה, אסר� � ל� וה��חוה ��י �בא ְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָה��חוה,
אסר�. � ל� וה��חוה ��י �בא �יצה, זק� א� וכ� ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמע�ה;
ה��חוה אסר�; � ל� וה��חוה ,�� וכ��צא �לעת ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָחת�
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מערה האחר וחצי ה�לעת, אס�ר[מחובר]לחצי זה הרי � �� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
�מ� החצי זה ��א ה�עבד[בית]מ�פק, לחצי איל�יד . ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

היא וז� �הנאה; אס�ר � נעבד ��הא מ�ח�ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��טע�
�פסל� וג�ע� נט�ע, איל� היה ���רה. האמ�רה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"א�רה"

הברי�[קיצצו] אפ�� זרה, עב�דה בקרקעל�� ענ� [כפ� ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] אחר]והר�יבוכיסהו מע� איל�,[ענ� �ל �ג�פ� ְְְִִִֶָ
�ריגי� אס�רי�[ענפי�]וה�ציא וה� ה�ריגי�, את ��רת � ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ

על א� � לאיל� ה���חוה וכ� מ�ר. האיל�, ��אר ְְְֲִִֵֶַַַַָָ�ְֲִַָָָָָ�הנאה;
וה��לבי� והעלי� ה�ריגי� �ל � ��פ� נאסר ��א ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ�י
אס�רי� א�� הרי נעבד, �ה�א זמ� �ל ���ציא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�ר�ת
וא�מרי� �ר�תיו, את מ��רי� ה��י� �הי� איל� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�הנאה.
�ל�נית, זרה עב�דה לבית �כר מה� לע��ת מ�כני� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ה�
האיל� זה הרי � איד� �י�� א�ת� ו��תי� �כר, מה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוע��י�
ע��י� �לפיכ� א�רה, �ה�א ��תמ� מ�ני �הנאה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאס�ר

א�רה. �ל ח�� היא ��� ,�� ֲֵֶָָ�ְִֵֶָָ�פר�תיו

�היא„. זמ� �ל � זרה עב�דה �ח�יו ��עמידי� ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאיל�
זה הרי � זרה עב�דה מ�ח�יו נ�לה �הנאה; אס�ר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ח�יו,
א�ת� ��נה �ית ה�עבד. ה�א עצמ� האיל� �אי� מ�ני ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מ�ר,
ה���חוה וכ� נעבד, עצמ� ה�ית ��הא מ�ח�ה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה��י
וכ�ר� וס�ד� �נ�י, היה �הנאה. אס�ר זה הרי � �נ�י ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָלבית

�ח��,[קישטו] מה נ�טל � ��תח�� עד זרה עב�דה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל��
ה�ית, ��אר לעבד�; �ע�ה� מ�ני �הנאה, אס�ר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהח���
,�� �היא זמ� �ל � ה�ית לת�� זרה עב�דה הכניס ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ�מ�ר.
�חצב� אב� וכ� ה�ית. ה�ר ה�ציא�, �הנאה; אס�ר ְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ֲִִַַַָָָָה�ית
וצ�ר� חצ�בה, היתה �הנאה. אס�רה לעבד�, ְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָָָמ�ח�ה
צרי� ואי� האב�, �ג�� וכ�ר צ�ר אפ�� � ��עבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכ�ר�
�הנאה, אס�ר וה�א �ח��, מה נ�טל � עליה ס�ד א� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל�מר

מ�ר. האב�, ��אר ��עבד; ונע�ה ָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָה�איל

זמ�‰. �ל אס�רה ז� הרי זרה, עב�דה עליה �העמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאב�
�ית� �היה מי מ�רת. האב� זרה, עב�דה ס�ק עליה; ִֵֶֶֶָָ�ֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָ�היא

זרה עב�דה לבית לה�]סמ�� אחד אס�ר[וקיר � ונפל , ְְֲֵַָָָָָָ
��� לת�� ��נס ע��ה? ה�א �יצד ד'לבנ�ת�. [מרחיק ְְִֵֵֶֶַ

�דיאמות] צ�אה, א� ק�צי� ממ�אה� � הרוח וא�ת� �ב�נה; ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
עב�דה ו�ל ��� ה�תל היה זרה. עב�דה �בית ירחיב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
ו�ל �הנאה; מ�ר ,��� מחצה למחצה: מחצה י��� ְֲֶַָָָ�ְֱֱֱִֶֶֶֶָָָָָזרה,
�הנאה אס�ר ה�ל ועפר�, ועציו אבניו � אס�ר זרה, .עב�דה ְֲֲֲֲֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

.Â�אס�רי �ה� �ברי� ��אר זרה עב�דה מא�ד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ�יצד
��חק ?��� ותקרבת מ���יה �ג�� וז�רה[טוח�]�גלל�, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ה�לח. לי� �מטיל ��ר� א� ְִֵֵֶַַַָָלר�ח,

.Ê�הרי �ג�� ��עבד, אד�, יד �פ�סת �� �אי� ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ�בר
�הנאה, מ�ר עצמ� �ה�עבד �י על א� � ואיל� ֲַָָָ�ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָ�בהמה

מצופי�]צ��ייו ה� �כל[א� וה�הנה �הנאה; אס�רי� ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָ
וזהב �ס� תחמד "לא ��אמר: ל�קה, � מה� ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�ה�א
מ���יה. �כלל ה� הרי זרה, עב�דה צ��יי וכל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליה�".

.Áליד ��ב�א קד� ��י� ���ל�ה ��י�, �ל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹעב�דה
אלהיה� "�סילי ��אמר: �הנאה, מ�רת ז� הרי � ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�ְֲִֵֵָי�ראל
אלה�ת; �ה� נ�הגי� וה� לידינ� ���א� �א�", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹ��רפ��

מ�רי�. א�� הרי ��ל��, א� ִָ�ְֲֲִִֵֵָאבל

.Ë��אפ לע�ל�; �טלה אינ� י�ראל, �ל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָעב�דה
א�א �ל��, מ�עיל ���ל� אי� ��פ�ת, �� לג�י ְִִֵֶָָ�ְָָָהיה
�ל זרה עב�דה וכ� �ניזה. �טע�נה לע�ל�, �הנאה ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָָָאס�רה
���ל� אי� � ה��י ��ל� �� ואחר י�ראל, ליד ��את ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ��י
י�ראל ואי� לע�ל�. �הנאה אס�רה א�א �ל��, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמ�עיל

ה��י �ר��ת ואפ�� זרה, עב�דה רשותמב�ל לו [שנת� ְְֲֲִִֵַַַָָָ
אלילו] זרה.לבטל עב�דה מב�ל אינ� ��טה, א� קט� ��י .ְֲֵֵֶַָָָָָ

אחרי�, ��י� �ל �י� ,��� �י� � זרה עב�דה ���ל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוג�י
ז� הרי � �� על י�ראל �אנס� �י על א� �רח�, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�על
אבל זרה; עב�דה ע�בד המב�ל ה��י ��הא �בלבד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�טלה;
זרה, עב�דה המב�ל ���ל. ���ל� אי� ע�בד, �אינ� ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמי
והיא מ�רי�, מ���יה מ���יה, ��ל מ���יה; ְִִָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ל
עב�דה ותקרבת ��בטל�. עד �היתה, �מ� �הנאה ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאס�רה

לע�ל�. �טלה אינ� ְְֵֵָָָָָזרה,

.È�רא חטמ�, רא� אזנ�, רא� קטע מב�ל�? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ�יצד
�חס� א�[מיעכה]אצ�ע�, ח�ר�, ��א �י על א� �פניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מ��נ�, א� אבל �טלה. ז� הרי � י�ראל לצ�ר� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ��כר�
עליה ��פלה א� צ�ר�, �אינ� לי�ראל א� לג�י מכר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָא�

��� ולא האמ�לת גל �בע�בני�][את ולא לסטי� �נב�ה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
�רר�[חיפשה] �פניה, ה��י� �פניה, רקק אותה], ,[גרר ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ

�טלה. אינ� ז� הרי � ה��אה את �� ְֲֵֵֵֶַַָָָָָזרק

.‡Èמ�רת � �ל�� ��עת ע�בדיה �ה�יח�ה זרה ֶֶ�ְְֲִִִֶֶַָָָָָָעב�דה
מ�ני אס�רה, � מלחמה ��עת ��ל�ה; �הרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�הנאה,
����רה זרה עב�דה ה�לחמה. מ�ני א�א ה�יח�ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ��א
לפיכ�, ��ב�ל�ה; עד �הנאה, אס�רי� �בריה � ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
��א �הנאה, אס�רי� א�� הרי � זרה עב�דה �ברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָה��צא

�רקי� �ל היתה וא� ה��י�. ��ל�ה מכמהלא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
�רקחלקי�] �ל לב�ל צרי� � להחזיר� יכ�ל והדי�ט ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

אבר ���ל �יו� � להחזיר� יכ�ל אינ� וא� מ�רקיה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�פרק
ה�ברי�. �ל �טל� מ��ה, ְְִִֶֶַָָָָָאחד

.·È,הנאה� אס�ר ה�א עדי� � ��פ�� זרה עב�דה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָמז�ח
�בימ�ס ה��י�; �יד ר�� ���ת� לע"ז]עד בסיס [אב� ִֵֶַָ�ְִִַַ

מז�ח? ה�א זה ואי �ימ�ס ה�א זה אי מ�ר. ְְִִֵֵֵֶֶַָ�ְִֶַ��פ��,
מב�לי� וכיצד הר�ה. אבני� מז�ח, אחת; אב� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�ימ�ס,

ששמה]אבני זרה �ני�,[עבודה �ה� ��נה �יו� מרק�ליס? ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ח�ה ה�[ריצ�]א� הרי � �א�� וכ��צא ה�רכי�, את �ה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

קרס� הא�רה? את מב�לי� �יצד �הנאה. [קט�]מ�רי� �ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זרד עלה, י�נק[קצ�]מ��ה ר�]מ��ה מ��ה[ענ� נטל , ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

��פי� א� �רביט, א� הרי[שייפה]מ�ל � לצר�� ��א ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
��פייה אס�רה, היא � לצר�� �פי� �טלה. [הנסרי�ז� ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָָ

השיו�] בעת �שמתקלפי� י�ראל �ל היתה וא� ְְְִִִֵֶָָָָ�מ�רי�.
אס�רי� �פייה �בי� היא �י� לצר��, �י� לצר�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָ�י�
לע�ל�. ���ל ל� אי� י�ראל, �ל זרה �עב�דה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלע�ל�;

ה'תשס"ט תמוז י"ב קודש שבת יו�

ט ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

אידיה�‡. לפני ימי� ל�ח[חג�]�ל�ה אס�ר ��י�, �ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ה�תק�� �בר לה� ולמ�ר לזמ�]מה� וללו�ת[המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
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מערה האחר וחצי ה�לעת, אס�ר[מחובר]לחצי זה הרי � �� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
�מ� החצי זה ��א ה�עבד[בית]מ�פק, לחצי איל�יד . ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

היא וז� �הנאה; אס�ר � נעבד ��הא מ�ח�ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��טע�
�פסל� וג�ע� נט�ע, איל� היה ���רה. האמ�רה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"א�רה"

הברי�[קיצצו] אפ�� זרה, עב�דה בקרקעל�� ענ� [כפ� ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] אחר]והר�יבוכיסהו מע� איל�,[ענ� �ל �ג�פ� ְְְִִִֶָ
�ריגי� אס�רי�[ענפי�]וה�ציא וה� ה�ריגי�, את ��רת � ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ

על א� � לאיל� ה���חוה וכ� מ�ר. האיל�, ��אר ְְְֲִִֵֶַַַַָָ�ְֲִַָָָָָ�הנאה;
וה��לבי� והעלי� ה�ריגי� �ל � ��פ� נאסר ��א ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ�י
אס�רי� א�� הרי נעבד, �ה�א זמ� �ל ���ציא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�ר�ת
וא�מרי� �ר�תיו, את מ��רי� ה��י� �הי� איל� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�הנאה.
�ל�נית, זרה עב�דה לבית �כר מה� לע��ת מ�כני� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ה�
האיל� זה הרי � איד� �י�� א�ת� ו��תי� �כר, מה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוע��י�
ע��י� �לפיכ� א�רה, �ה�א ��תמ� מ�ני �הנאה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאס�ר

א�רה. �ל ח�� היא ��� ,�� ֲֵֶָָ�ְִֵֶָָ�פר�תיו

�היא„. זמ� �ל � זרה עב�דה �ח�יו ��עמידי� ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאיל�
זה הרי � זרה עב�דה מ�ח�יו נ�לה �הנאה; אס�ר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ח�יו,
א�ת� ��נה �ית ה�עבד. ה�א עצמ� האיל� �אי� מ�ני ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מ�ר,
ה���חוה וכ� נעבד, עצמ� ה�ית ��הא מ�ח�ה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה��י
וכ�ר� וס�ד� �נ�י, היה �הנאה. אס�ר זה הרי � �נ�י ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָלבית

�ח��,[קישטו] מה נ�טל � ��תח�� עד זרה עב�דה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל��
ה�ית, ��אר לעבד�; �ע�ה� מ�ני �הנאה, אס�ר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהח���
,�� �היא זמ� �ל � ה�ית לת�� זרה עב�דה הכניס ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ�מ�ר.
�חצב� אב� וכ� ה�ית. ה�ר ה�ציא�, �הנאה; אס�ר ְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ֲִִַַַָָָָה�ית
וצ�ר� חצ�בה, היתה �הנאה. אס�רה לעבד�, ְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָָָמ�ח�ה
צרי� ואי� האב�, �ג�� וכ�ר צ�ר אפ�� � ��עבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכ�ר�
�הנאה, אס�ר וה�א �ח��, מה נ�טל � עליה ס�ד א� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל�מר

מ�ר. האב�, ��אר ��עבד; ונע�ה ָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָה�איל

זמ�‰. �ל אס�רה ז� הרי זרה, עב�דה עליה �העמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאב�
�ית� �היה מי מ�רת. האב� זרה, עב�דה ס�ק עליה; ִֵֶֶֶָָ�ֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָ�היא

זרה עב�דה לבית לה�]סמ�� אחד אס�ר[וקיר � ונפל , ְְֲֵַָָָָָָ
��� לת�� ��נס ע��ה? ה�א �יצד ד'לבנ�ת�. [מרחיק ְְִֵֵֶֶַ

�דיאמות] צ�אה, א� ק�צי� ממ�אה� � הרוח וא�ת� �ב�נה; ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
עב�דה ו�ל ��� ה�תל היה זרה. עב�דה �בית ירחיב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
ו�ל �הנאה; מ�ר ,��� מחצה למחצה: מחצה י��� ְֲֶַָָָ�ְֱֱֱִֶֶֶֶָָָָָזרה,
�הנאה אס�ר ה�ל ועפר�, ועציו אבניו � אס�ר זרה, .עב�דה ְֲֲֲֲֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

.Â�אס�רי �ה� �ברי� ��אר זרה עב�דה מא�ד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ�יצד
��חק ?��� ותקרבת מ���יה �ג�� וז�רה[טוח�]�גלל�, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ה�לח. לי� �מטיל ��ר� א� ְִֵֵֶַַַָָלר�ח,

.Ê�הרי �ג�� ��עבד, אד�, יד �פ�סת �� �אי� ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ�בר
�הנאה, מ�ר עצמ� �ה�עבד �י על א� � ואיל� ֲַָָָ�ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָ�בהמה

מצופי�]צ��ייו ה� �כל[א� וה�הנה �הנאה; אס�רי� ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָ
וזהב �ס� תחמד "לא ��אמר: ל�קה, � מה� ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�ה�א
מ���יה. �כלל ה� הרי זרה, עב�דה צ��יי וכל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליה�".

.Áליד ��ב�א קד� ��י� ���ל�ה ��י�, �ל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹעב�דה
אלהיה� "�סילי ��אמר: �הנאה, מ�רת ז� הרי � ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�ְֲִֵֵָי�ראל
אלה�ת; �ה� נ�הגי� וה� לידינ� ���א� �א�", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹ��רפ��

מ�רי�. א�� הרי ��ל��, א� ִָ�ְֲֲִִֵֵָאבל

.Ë��אפ לע�ל�; �טלה אינ� י�ראל, �ל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָעב�דה
א�א �ל��, מ�עיל ���ל� אי� ��פ�ת, �� לג�י ְִִֵֶָָ�ְָָָהיה
�ל זרה עב�דה וכ� �ניזה. �טע�נה לע�ל�, �הנאה ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָָָאס�רה
���ל� אי� � ה��י ��ל� �� ואחר י�ראל, ליד ��את ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ��י
י�ראל ואי� לע�ל�. �הנאה אס�רה א�א �ל��, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמ�עיל

ה��י �ר��ת ואפ�� זרה, עב�דה רשותמב�ל לו [שנת� ְְֲֲִִֵַַַָָָ
אלילו] זרה.לבטל עב�דה מב�ל אינ� ��טה, א� קט� ��י .ְֲֵֵֶַָָָָָ

אחרי�, ��י� �ל �י� ,��� �י� � זרה עב�דה ���ל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוג�י
ז� הרי � �� על י�ראל �אנס� �י על א� �רח�, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�על
אבל זרה; עב�דה ע�בד המב�ל ה��י ��הא �בלבד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�טלה;
זרה, עב�דה המב�ל ���ל. ���ל� אי� ע�בד, �אינ� ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמי
והיא מ�רי�, מ���יה מ���יה, ��ל מ���יה; ְִִָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ל
עב�דה ותקרבת ��בטל�. עד �היתה, �מ� �הנאה ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאס�רה

לע�ל�. �טלה אינ� ְְֵֵָָָָָזרה,

.È�רא חטמ�, רא� אזנ�, רא� קטע מב�ל�? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ�יצד
�חס� א�[מיעכה]אצ�ע�, ח�ר�, ��א �י על א� �פניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מ��נ�, א� אבל �טלה. ז� הרי � י�ראל לצ�ר� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ��כר�
עליה ��פלה א� צ�ר�, �אינ� לי�ראל א� לג�י מכר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָא�

��� ולא האמ�לת גל �בע�בני�][את ולא לסטי� �נב�ה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
�רר�[חיפשה] �פניה, ה��י� �פניה, רקק אותה], ,[גרר ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ

�טלה. אינ� ז� הרי � ה��אה את �� ְֲֵֵֵֶַַָָָָָזרק

.‡Èמ�רת � �ל�� ��עת ע�בדיה �ה�יח�ה זרה ֶֶ�ְְֲִִִֶֶַָָָָָָעב�דה
מ�ני אס�רה, � מלחמה ��עת ��ל�ה; �הרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�הנאה,
����רה זרה עב�דה ה�לחמה. מ�ני א�א ה�יח�ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ��א
לפיכ�, ��ב�ל�ה; עד �הנאה, אס�רי� �בריה � ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
��א �הנאה, אס�רי� א�� הרי � זרה עב�דה �ברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָה��צא

�רקי� �ל היתה וא� ה��י�. ��ל�ה מכמהלא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
�רקחלקי�] �ל לב�ל צרי� � להחזיר� יכ�ל והדי�ט ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

אבר ���ל �יו� � להחזיר� יכ�ל אינ� וא� מ�רקיה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�פרק
ה�ברי�. �ל �טל� מ��ה, ְְִִֶֶַָָָָָאחד

.·È,הנאה� אס�ר ה�א עדי� � ��פ�� זרה עב�דה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָמז�ח
�בימ�ס ה��י�; �יד ר�� ���ת� לע"ז]עד בסיס [אב� ִֵֶַָ�ְִִַַ

מז�ח? ה�א זה ואי �ימ�ס ה�א זה אי מ�ר. ְְִִֵֵֵֶֶַָ�ְִֶַ��פ��,
מב�לי� וכיצד הר�ה. אבני� מז�ח, אחת; אב� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�ימ�ס,

ששמה]אבני זרה �ני�,[עבודה �ה� ��נה �יו� מרק�ליס? ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ח�ה ה�[ריצ�]א� הרי � �א�� וכ��צא ה�רכי�, את �ה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

קרס� הא�רה? את מב�לי� �יצד �הנאה. [קט�]מ�רי� �ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זרד עלה, י�נק[קצ�]מ��ה ר�]מ��ה מ��ה[ענ� נטל , ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

��פי� א� �רביט, א� הרי[שייפה]מ�ל � לצר�� ��א ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
��פייה אס�רה, היא � לצר�� �פי� �טלה. [הנסרי�ז� ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָָ

השיו�] בעת �שמתקלפי� י�ראל �ל היתה וא� ְְְִִִֵֶָָָָ�מ�רי�.
אס�רי� �פייה �בי� היא �י� לצר��, �י� לצר�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָ�י�
לע�ל�. ���ל ל� אי� י�ראל, �ל זרה �עב�דה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלע�ל�;

ה'תשס"ט תמוז י"ב קודש שבת יו�

ט ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

אידיה�‡. לפני ימי� ל�ח[חג�]�ל�ה אס�ר ��י�, �ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ה�תק�� �בר לה� ולמ�ר לזמ�]מה� וללו�ת[המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
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א� ���טר מלוה מה� ול�רע �לפרע� �להלו�ת�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמה�
�ה�א מ�ני מה�, נפרעי� �ה על מלוה אבל ה�����. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�על

מ�ד �ג���מ�יל מתק��, �אינ� �בר לה� למ�ר �מ�ר ;� ְִִַָָ�ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אמ�רי�? �ברי� ��ה איד�. י�� עד ותב�יל, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָירק�ת
י�� א�א אס�ר אינ� ארצ�ת, ��אר אבל י�ראל; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�אר�
ימי�, ה�ל�ה �א�ת� ע�ה� ונת� ונ�א עבר �לבד. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאיד�
איד�, �י�� ע�ה� ונ�ת� וה���א �הנאה; מ�ר זה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ�ֲֵֶהרי

�הנאה. אס�ר זה ֲֲֵֶַָָָהרי

��ר��·. ל�לח ��[מתנה]ואס�ר א� א�א איד�, �י�� לג�י ְְְְִִֵֵֶַָָֹ
��י וכ� ע�בד�. ואינ� זרה, �עב�דה מ�דה �אינ� ל� ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָנ�דע
וא� מ���; יק�ל�� לא איד�, �י�� לי�ראל ��ר�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��לח

לאיבה יסרב]ח�� עד[א� � �� נהנה ואינ� �פניו, נ�טל� , ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָ
.�� מ�דה ואינ� זרה עב�דה ע�בד אינ� ה��י ��ה ל� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ���דע

א�‚. �ל�ה ר�י�, ימי� ה��י� א�ת� �ל איד� ְִִִֵֶַַָָָָָָֹהיה
וכ�� ה�, אחד �י�� ה�מי� א�ת� �ל � ע�רה א� ָ�ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָאר�עה

��פניה�. ימי� �ל�ה ע� ְְֲִִִִֵֶֶָָֹאס�רי�

י��„. רא��� וי�� ה�, זרה עב�דה ע�בדי � ְְְֲִִֵֵַָָָה��צרי�
�אר� ע�ה� ולתת ל�את אס�ר לפיכ�, ה�א. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאיד�
ואי� ו��ת; ��ת ��כל ��י וי�� חמי�י י�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָי�ראל,
וכ� מק��. �כל אס�ר �ה�א עצמ�, רא��� י�� ל�מר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי�

אידיה�. �כל ע�ה� ְֲִִֵֵֶֶָָנ�הגי�

�מקריבי�‰. מל�, לה� להעמיד ה��י� �� ��ת��סי� ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָי��
��אר ה�א והרי ה�א, איד� י�� � לאלהיה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ�מק�סי�
לעב�דה �מ�דה לעצמ�, איד ע��ה �ה�א ��י אבל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָאידיה�.
א� זקנ� �גלחת �י�� ,�� ���לד ���� �מק�ס� ,��� ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מ�ית �� ��צא א� ה�� מ� �� �עלה ���� ְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ל�רית�,

לבנ� מ��ה �� �ע�ה ���� וכ��צא[לנישואיו]האס�רי�, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכ� �לבד. האי� וא�ת� ה��� א�ת� א�א אס�ר אי� � ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ�א��
הע��י� א�ת� איד, א�ת� ויע�� מת �� לה� ��מ�ת ְֲִֵֵֶֶַָָָָי��
�מקטירי� �לי� �� ���רפי� מיתה וכל ה���; א�ת� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאס�רי�
אס�ר, האיד י�� אי� זרה. עב�דה �� ��� �יד�ע ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹקטרת,
וא�כלי� �� ��מחי� ה��י� אבל �לבד; �� לע�בדי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָא�א
ה� אבל ה�ל�, �ב�ד מ�ני א� מנהג, א�ת� �מ��רי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָו��תי�

ע�ה�. ולתת ל�את מ�רי� א�� הרי � �� מ�די� ְִִֵֵֶָָָָ�ֲִֵֵֵאי�

.Âאס�ר זרה, עב�דה מ�יני למי� מיחדי� �ה� ְֲִִִִֵָָָָָ�ְְִֵֶָ�ברי�
לע�ל�. ה�ק�� ��א�ת� זרה עב�דה א�ת� לע�בדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמ�ר
וא� סת�; א�ת� למ�ר מ�ר ל� מיחדי� �אינ� ְְְִִָָָֹ�ִָָ�ְְִֵֶָָ�דברי�
ל�, למ�ר אס�ר זרה, לעב�דה א�ת� ק�נה �ה�א ה��י ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ר�
�אי� לפי זרה, לעב�דה מ�הקריב� �סל� �� א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָא�א

זרה לעב�דה חסר .מקריבי� ְֲִִֵַַָָָָ

.Ê,�מיחדי �אי� �ברי� ע� המיחדי� �ברי� מערבי� ִָ�ְְִִִֵֶָָ�ְְְִִַָָָֹהי�
ז�ה לב�נה לע"ז]�ג�� �[המשמשת �חרה לב�נה �כלל ְְְְְִַַָָָָֹ

לב�� ה��ה יל�ט ��א ח���י� ואי� סת�, ה�ל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמ�כר
�זה. ���צא �ל וכ� זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעב�דה

.Á�ידיה �ה� ��ח�קי� �ברי� ל��י� מ�כרי� �אי� ���ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
נזק �� ��� �בר לה� מ�כרי� אי� �� � זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעב�דה

זי� �כלי וארי�ת, ��י� �ג�� מלחמה]לר�י�, �כבלי�[כלי ְִַָ�ְְֲִִִֵַַָָ
�אס�ר וכל ה�י�. את לה� מ�חיזי� ואי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָו�ל�לי�ת.

וכ� לג�י; למ�ר הח��ד לי�ראל למכר� אס�ר לג�י, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹלמכר�
י�ראל. ללסטי� נזק �לי למ�ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָֹאס�ר

.Ë� �רית לה� וכרת� ה��י�, �יני ��כני� י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהי�
מ�ני וגיס�תיו; ה�ל� לעבדי זי� �לי למ�ר לה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�מ�ר
ונמצא� לה�יל�, ה�דינה צרי ע� מלחמה �ה� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ע��י�
�� ��� עיר �ת�כ�. �ר�יי� אנ� �הרי � עלינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמג�י�
לת�כ�. לה�נס ואס�ר ל�, ח�צה לה�� מ�ר � זרה ְְְְִֵֵַָָָָָָ�ֲָָָעב�דה

�ת�כ�. לה�� מ�ר זרה, עב�דה ל� ח�צה ְְֵַָָ�ֲָָָָָָָהיה

.È�� ��� �עיר לעבר ל� אס�ר למק��, מ�ק�� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהמה��
מיחדת �ה�ר� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה זרה. ֶֶ�ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָעב�דה

מק�� אליו]לא�ת� להגיע נית� דרכה ��[רק י� א� אבל ; ְֲִֵָָָ
ונקרה אחרת מקרה]�ר� מ�ר.[קרה �ז�, והל� ְְְִֶֶֶֶַַָָָ�ָ

.‡Èה�� ה��י�, ע� לבנ�ת ��[חדר]ואס�ר ��עמידי� ְְֲִִִִִִֶַַָָָ
ה�א ��נה אבל מ�ר. �כר� �בנה, עבר וא� זרה; ֲֶָָ�ְְֲִַָָָָָָָָעב�דה
ה��ה. א�ת� �� ��� החצר א� ה�רקלי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכ�ח�ה,

.·Èמע�ר�ת חנ��ת �� והי� זרה, עב�דה �� ��� ָ�ְ�ְֲֲִֵֶָָָָָָעיר
�ה�[מקושטות] להנ�ת אס�ר המע�ר�ת, � מע�ר�ת ֵֶָָָָ�ְַָ�ְְֵֶָו�אינ�

זרה עב�דה ��גלל �חזקת�, מ�ני ��ת�כ�, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�כל
�ל חנ��ת �הנאה. מ�ר�ת מע�ר�ת, ו�אינ� ֶ�ֲֲַָָָ�ָ�ְְְְִֵֶַָנתע�ר�;
זרה. עב�דה ��ה�ה מ�ני ל�כר�, אס�ר � זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעב�דה

.‚È,הנאה� אס�רי� �מיו � זרה לעב�דה �ית� ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָה��כר
וגזל� י�ראל �אנס� ��י� אבל ה�לח; לי� א�ת� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָוי�לי�

וכ�תב מ�רי�; �מיו זרה, עב�דה �� והעמיד� [שטר�ית� ְֱֲִֵֶָָָָָ�ְִֵָ
��ה�]מכירה �ער�א�ת דיניה�]�מעלה בית בפני .[חות� ְְֲֶֶֶַַָָ

.„È�להספד]וחלילי המשמשי� נשיפה עב�דה[כלי �ל ֲֲִִֶַָ
ול�קחי� ��י�, �ל ליריד ה�לכי� �ה�. לס�ד אס�ר ְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹזרה,
�ד�ת �ב�י� �גי�ת�, ��פח�ת ועבדי� �המה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹמה�
�ה�א מ�ני ��ה�, �ער�א�ת �מעלה וכ�תב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�כרמי�;

מ�ד� ראיה]�מ�יל בידו אמ�רי�?[שתהיה �ברי� ��ה . ְְֲִִִִֶַַָָָ
מ� �� ה��קח אבל מכס. נ�ת� �אינ� ה�ית מ�על ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל�קח

וה�כס[סוחר]ה��ר מכס, נ�ת� �ה�א מ�ני אס�ר; � ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מ� ולקח עבר זרה. עב�דה מה�ה זה ונמצא זרה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָלעב�דה

נ��ר לקח, �המה א� � מ�[מפיל]ה��ר �רס�תיה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
לקח ירקב�; לקח, וכלי� �ס�ת וא� �למ�ה; ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ�ְַָהאר��ה
לא עבדי�, לקח ה�לח; לי� י�ליכ� מ�כ�ת, �כלי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמע�ת

לתוכו]מעלי� נפלו א� הבור מ�רידי�[מ� .[לבור]ולא ְֲִִִַֹ

.ÂËלהנ�ת אס�ר לב��, א� לבנ� מ��ה �ע�ה ְְְִִִֵֶֶָָָָ��י
� �� מ��� ול���ת ה��ראלי לאכל ואפ�� ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמ�ע�דת�;
לאכל אס�ר �מאימתי אכל�. ה��י� �במס�ת ה�איל ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאס�ר,
ימי וכל ה�ע�דה, צרכי �להכי� לעסק מ��תחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצל�?
סע�דה ע�ה וא� י��. �ל�י� ה���ה �לאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹה���ה,
אס�ר, � י�� �ל�י� לאחר אפ�� ה���אי�, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה עב�דה מ�ני � ה�ה ההרחק וכל חד�. ע�ר �ני� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]ה�א ימש� ואכל�[שלא ל�, "וקרא ��אמר: ,ְְְְֱֶֶַַָָָָ
אלהיה�, אחרי בנתיו וזנ� לבני�, מ�נתיו ולקח� � ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹמ�בח�

�ני�". את ְְִֶֶָוהזנ�

.ÊËמ�ני נכרית, �ל �נ� את �ניק לא י�ראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ת
אבל ה�כרית. את �י�ד ולא זרה; לעב�דה �� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��ג�לת

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz a"iÎ'e ycew zayÎoey`x mei -

איבה מ��� ��כר, היא מי�דת[שנאה]מי�דת וה�כרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
�ר��ת� � �נ� את �מניקה י�ראל, �ת [ברשותאת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

�הרג��.היהודיה] ��א �די ,ְְֵֶֶַַֹ

.ÊÈלתר��ת כוכבי�]הה�לכי� עבודת ל�את[בית אס�ר , ְְְִֵַַָָ
וה�אי� ע�ה�. מש�]ולתת ��א[חוזרי� וה�א, מ�רי�; , ְְִִֵֶַָָָ�ְִֶָֹ
�זה זה ק��רי� חבורות]יהי� ק��רי�,[חבורות הי� �א� � ְְְִִִִֶֶֶָָ

מ�ר �הליכה � לתר��ת הה�ל� וי�ראל לחזר. �ע�� ָ�ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ��א
י�ראל אס�ר. �בחזירה, ;�� יחזר ��א ע��, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹל�את

אס�ר �חזירה, �י� �הליכה �י� � .מ��ד ְ�ֲֲִִֵֵַַָָָָ

.ÁÈל�את אס�ר �חזירה ��י�, �ל ליריד �הל� ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָי�ראל
עב�דה �דמי ,�� לה� מכר זרה עב�דה ��א ע��, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָולתת
�מ�ני מ�רי�. ��י, �ביד �הנאה; אס�רי� י�ראל �יד ְִִֵָ�ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָזרה
נ��אי� ואי� ה�ר��ת, מ� ה�א ה��י ע� ונ�תני� נ��אי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא המ��ד, ע� ולא ה�ר��ת, מ� ה�א י�ראל ע� ָֹ�ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹונ�תני�

�חזירת�. ולא ְֲֲִִַַָָֹ�הליכת�

�
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ה'תשס"ט תמוז ו' ראשו� יו�

ה'תשס"ט תמוז ז' שני יו�

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� וע�רי� מא�ת �ל� ה��לימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹה�צוה
וה�א ���ת, מלאכה מ�ע��ת �הזהרנ� ְְְְֲִַַַַָָָ�ְֶַָָָהאזהרה

כלֿמלאכה" "לאֿתע�ה i)אמר�: ,k zeny). ְְֲֶַָָָָֹ
ה�ת�ב �� �ר� זה, לאו על ci)והע�בר ,`l my) ְֵֵֵֶַַָָָ

נתק�מה וא� ה���, �� ידע לא א� �כרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ה�א
מזיד; ה�א א� �לֿזה סקילה. �ח�ב העד�ת ְִִִֵֵֶַָָָָָָעליו
�כבר קב�עה. ח�את מקריב � ��גג היה ְְְְִִֵַַָָָָָוא�

��ת. �מ�כת ז� מצוה �יני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנת�אר�

ה'תשס"ט תמוז ח' שלישי יו�

ה'תשס"ט תמוז ט' רביעי יו�

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� השכ"ב �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ

ל�על אתֿה�י� �מ�ה�ציא הח�טאי� את ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַֹמ�העני�
א�" "לאֿתבער� יתע�ה: אמר� וה�א (my���ת. ְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

(b ,dl,רפה� ��תח�ב מי ��ר�� לא �כ�: ה��נה ,ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ה�כל�א �ל��� מית�ת. ל�אר ה�י� (zyxtוה�א ְְְְְִִִִַַָָ

(my ldwieלל�� �רפה א�'" תבער� "'לא :ְְְֲֵֵַַָָֹ
(zek`lnd lk lr xeqi`d)ויצאת (cxtpa)היתה ְְָָָָ

�ית מ�ית�ת אחת �היא מיחדת �רפה מה ִִִֵֶֶֶַַ�ְְְֵֵַָָלל�ד:
מית�ת �לֿ�אר א� אתֿה��ת, ��חה ואינ� ְְִִֵֶַַַָָָָָ�י�

אמר� �כבר אתֿה��ת". ידח� r.)לא zay): ְְְִֶַַָָָֹ
יצאת" ללאו llkn"הבערה dxrad d`vi) ְְַָָָָָ

xeqi` oick zewln `l` dilr oiaiig oi`y zek`lnd

(e`l ly��נתק ולא ,(dkldl df cenil)א�א ְְִֵֶַָֹ
(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn),יצאת ְֵַָָלח�ק

�פני �מלאכה �לֿמלאכה על ח�ב ��הא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוה�א
�בני �בגמרא �מק�מ�. ��ת�אר �מ� ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָעצמ�.

e)מערבא dkld c wxt oixcdpq inlyexi)כל�'" : ְֲַָָֹ

מ�א� י�אי: ר�י ��� אילא ר�י ְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמ�בתיכ�'
���ת". �ני� יהי� ��א ְְִִִִֵֶַַָָָֹלב�יֿ�יני�
ה'תשס"ט תמוז י' חמישי יו�

ה'תשס"ט תמוז י"א שישי יו�

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יו�ראשוֿ�שבתקודשו'ֿי"בתמוז

� השכ"א ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ
אמר�: וה�א ���ת, ה�דינה לתח�� ח�� ְְְְְִִֵַַַַָָָלה��

ה�ביעי" ���� מ�קמ� אי� hk)"אלֿיצא ,fh my). ְְִִִִֵֵַַַֹ
���לה fk:)�בא dheq)��ח��(leab)ה�א ה��ע ְֶַַַַָָָָ

א�ה אפ�� לעיר מח�� א�ה אל�י� על ְֲִִִִֶַַַַַַַָָָמהֿ���ס�
מ�ר. � לכלֿר�ח א�ה אל�י� וה��� ָ�ְְְִִַַַַַַָָאחת.

ה�כל�א my)�ל��� glya zyxt)�אי "אלֿיצא : ְְְִִֵֵַַָ
ער�בי� �בגמרא א�ה. אל�י� א�� � (fi:)מ�קמ�" ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

��רה". �בר �ח�מי� א��ר על "ל�קי� ְְְִִִַַָָאמר�:
ז�. מצוה �יני נת�אר� ה��כ�א ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ�בא�ת�
ה'תשס"ט תמוז י"ב קודש שבת יו�

.‰�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקנ"ה אתה�צוה לק�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

�כניסת� ה��ת �י�� �ברי� ול�מר ְְְְִִִַַַַַָָָָה��ת
�כב�ד�, זה י�� �ד�ת נז�יר ��ה� ְֶַ�ְְִִִֶֶַָָ�ביציאת�
ו��ב�א� ל� ��דמ� ה�מי� מ�אר נב�ל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָוהי�ת�
ה��ת אתֿי�� "זכ�ר יתע�ה: אמר� וה�א ְְְֲִֶֶַַַַָָָָאחריו,

g)לק���" ,k my)���ק זכירת זכרה� �ל�מר: . ְְְְְִִֵַַַָ
�ל��� ק���. מצות היא וז� � [�גד�ה] ְְְִִִַָ�ְְְַָָוהב�לה

exzi)ה�כל�א zyxt)ה��ת אתֿי�� "זכ�ר : ְְִֶַַַָָָ
אמר� �בפר�� �ברכה". לק��� � (migqtלק��� ְְְְְְְִֵַַָָָ

(.ew�ק��ה" ע�ד: ואמר� ה�י�". על "זכרה� :ְְְְִֵֵַַַַָָ
"ההב�לה �ל�מר: �יציאת�", וק��ה� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ�כניסת�
�כבר ."�� ��צט�ינ� ��ת מ�כירת חלק ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�היא
מק�מ�ת �בכ�ה �סחי� �ס�� ז� מצוה �יני ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָנת�אר�

.(pw:)ו��ת(p`:)�ברכ�ת ְְִַָָ

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



צי wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz a"iÎ'e ycew zayÎoey`x mei -

איבה מ��� ��כר, היא מי�דת[שנאה]מי�דת וה�כרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
�ר��ת� � �נ� את �מניקה י�ראל, �ת [ברשותאת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

�הרג��.היהודיה] ��א �די ,ְְֵֶֶַַֹ

.ÊÈלתר��ת כוכבי�]הה�לכי� עבודת ל�את[בית אס�ר , ְְְִֵַַָָ
וה�אי� ע�ה�. מש�]ולתת ��א[חוזרי� וה�א, מ�רי�; , ְְִִֵֶַָָָ�ְִֶָֹ
�זה זה ק��רי� חבורות]יהי� ק��רי�,[חבורות הי� �א� � ְְְִִִִֶֶֶָָ

מ�ר �הליכה � לתר��ת הה�ל� וי�ראל לחזר. �ע�� ָ�ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ��א
י�ראל אס�ר. �בחזירה, ;�� יחזר ��א ע��, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹל�את

אס�ר �חזירה, �י� �הליכה �י� � .מ��ד ְ�ֲֲִִֵֵַַָָָָ

.ÁÈל�את אס�ר �חזירה ��י�, �ל ליריד �הל� ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָי�ראל
עב�דה �דמי ,�� לה� מכר זרה עב�דה ��א ע��, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָולתת
�מ�ני מ�רי�. ��י, �ביד �הנאה; אס�רי� י�ראל �יד ְִִֵָ�ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָזרה
נ��אי� ואי� ה�ר��ת, מ� ה�א ה��י ע� ונ�תני� נ��אי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא המ��ד, ע� ולא ה�ר��ת, מ� ה�א י�ראל ע� ָֹ�ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹונ�תני�

�חזירת�. ולא ְֲֲִִַַָָֹ�הליכת�

�

zeevnd xtq m"anx ixeriyh"qyz'd fenz a"iÎ'e -

ה'תשס"ט תמוז ו' ראשו� יו�

ה'תשס"ט תמוז ז' שני יו�

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� וע�רי� מא�ת �ל� ה��לימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹה�צוה
וה�א ���ת, מלאכה מ�ע��ת �הזהרנ� ְְְְֲִַַַַָָָ�ְֶַָָָהאזהרה

כלֿמלאכה" "לאֿתע�ה i)אמר�: ,k zeny). ְְֲֶַָָָָֹ
ה�ת�ב �� �ר� זה, לאו על ci)והע�בר ,`l my) ְֵֵֵֶַַָָָ

נתק�מה וא� ה���, �� ידע לא א� �כרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ה�א
מזיד; ה�א א� �לֿזה סקילה. ח�ב � העד�ת ְִִִֵֵֶַָָָָָָעליו
�כבר קב�עה. ח�את מקריב � ��גג היה ְְְְִִֵַַָָָָָוא�

��ת. �מ�כת ז� מצוה �יני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנת�אר�

ה'תשס"ט תמוז ח' שלישי יו�

ה'תשס"ט תמוז ט' רביעי יו�

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� השכ"ב �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ

ל�על אתֿה�י� �מ�ה�ציא הח�טאי� את ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַֹמ�העני�
א�" "לאֿתבער� יתע�ה: אמר� וה�א (my���ת. ְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

(b ,dl,רפה� ��תח�ב מי ��ר�� לא �כ�: ה��נה ,ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ה�כל�א �ל��� מית�ת. ל�אר ה�י� (zyxtוה�א ְְְְְִִִִַַָָ

(my ldwieלל�� �רפה א�'" תבער� "'לא :ְְְֲֵֵַַָָֹ
(zek`lnd lk lr xeqi`d)ויצאת (cxtpa)היתה ְְָָָָ

�ית מ�ית�ת אחת �היא מיחדת �רפה מה ִִִֵֶֶֶַַ�ְְְֵֵַָָלל�ד:
מית�ת �לֿ�אר א� אתֿה��ת, ��חה ואינ� ְְִִֵֶַַַָָָָָ�י�

אמר� �כבר אתֿה��ת". ידח� r.)לא zay): ְְְִֶַַָָָֹ
יצאת" ללאו llkn"הבערה dxrad d`vi) ְְַָָָָָ

xeqi` oick zewln `l` dilr oiaiig oi`y zek`lnd

(e`l ly��נתק ולא ,(dkldl df cenil)א�א ְְִֵֶַָֹ
(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn),יצאת ְֵַָָלח�ק

�פני �מלאכה �לֿמלאכה על ח�ב ��הא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוה�א
�בני �בגמרא �מק�מ�. ��ת�אר �מ� ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָעצמ�.

e)מערבא dkld c wxt oixcdpq inlyexi)כל�'" : ְֲַָָֹ

מ�א� י�אי: ר�י ��� אילא ר�י ְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמ�בתיכ�'
���ת". �ני� יהי� ��א ְְִִִִֵֶַַָָָֹלב�יֿ�יני�
ה'תשס"ט תמוז י' חמישי יו�

ה'תשס"ט תמוז י"א שישי יו�

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יו�ראשוֿ�שבתקודשו'ֿי"בתמוז

� השכ"א ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ
אמר�: וה�א ���ת, ה�דינה לתח�� ח�� ְְְְְִִֵַַַַָָָלה��

ה�ביעי" ���� מ�קמ� אי� hk)"אלֿיצא ,fh my). ְְִִִִֵֵַַַֹ
���לה fk:)�בא dheq)��ח��(leab)ה�א ה��ע ְֶַַַַָָָָ

א�ה אפ�� לעיר מח�� א�ה אל�י� על ְֲִִִִֶַַַַַַַָָָמהֿ���ס�
מ�ר. � לכלֿר�ח א�ה אל�י� וה��� ָ�ְְְִִַַַַַַָָאחת.

ה�כל�א my)�ל��� glya zyxt)�אי "אלֿיצא : ְְְִִֵֵַַָ
ער�בי� �בגמרא א�ה. אל�י� א�� � (fi:)מ�קמ�" ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

��רה". �בר �ח�מי� א��ר על "ל�קי� ְְְִִִַַָָאמר�:
ז�. מצוה �יני נת�אר� ה��כ�א ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ�בא�ת�
ה'תשס"ט תמוז י"ב קודש שבת יו�

.‰�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקנ"ה אתה�צוה לק�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

�כניסת� ה��ת �י�� �ברי� ול�מר ְְְְִִִַַַַַָָָָה��ת
�כב�ד�, זה י�� �ד�ת נז�יר ��ה� ְֶַ�ְְִִִֶֶַָָ�ביציאת�
ו��ב�א� ל� ��דמ� ה�מי� מ�אר נב�ל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָוהי�ת�
ה��ת אתֿי�� "זכ�ר יתע�ה: אמר� וה�א ְְְֲִֶֶַַַַָָָָאחריו,

g)לק���" ,k my)���ק זכירת זכרה� �ל�מר: . ְְְְְִִֵַַַָ
�ל��� ק���. מצות היא וז� � [�גד�ה] ְְְִִִַָ�ְְְַָָוהב�לה

exzi)ה�כל�א zyxt)ה��ת אתֿי�� "זכ�ר : ְְִֶַַַָָָ
אמר� �בפר�� �ברכה". לק��� � (migqtלק��� ְְְְְְְִֵַַָָָ

(.ew�ק��ה" ע�ד: ואמר� ה�י�". על "זכרה� :ְְְְִֵֵַַַַָָ
"ההב�לה �ל�מר: �יציאת�", וק��ה� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ�כניסת�
�כבר ."�� ��צט�ינ� ��ת מ�כירת חלק ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�היא
מק�מ�ת �בכ�ה �סחי� �ס�� ז� מצוה �יני ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָנת�אר�

.(pw:)ו��ת(p`:)�ברכ�ת ְְִַָָ

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�
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i"yx

(‰Î).˘Ù� È¯Ó ÌÈ˘�‡שיש כעסני�
יהושעÈÏ˘.(ÊÎ)בסיעתנו: ובספר העיר, ש�

מז) ש�(יט שמצאו ש� על 'לש�', שמה קורא
על היתה והיא 'לש�', ששמה טובה אב�
וידעו 'לש�', על כתוב שמו ד�, לשבט החש�

נחלת�: היא Ó�˘‰.(Ï)שבאמת Ô·מפני
הש�, את לשנות נו"� כתוב משה של כבודו
אלא מנשה היה שלא לומר תלויה ונכתב

‰‡¯ı.משה: ˙ÂÏ‚ ÌÂÈ „Úסנחריב בימי
ראשונה: בגלות

cec zcevn
(‰Î).Â�ÓÚ:עמנו �Ù˘.בהיות� È¯Ó ÌÈ˘�‡�הכעסני

בסיעתנו: ·Í˙È.שיש ˘Ù�Â:�עמ ˘˜Ë(ÊÎ)הבאי�
.ÁË·Â:המלחמה מ� נשמרי� היו ˘¯ÂÙ.לא ¯ÈÚ‰ ˙‡Â

לא זאת ולולא השרפה, ידי על א� כי לה יוכלו לא כי
בה: נתיישבו הלא כי ÏÈˆÓ.(ÁÎ)שרפוה, ÔÈ‡Â:מציל לה� היה ¯ÂÁ˜‰.לא ÈÎ:�לה נשמע לא עד Â„·¯.וכבשוה

מי: ע� ברית כריתת לה� היה ¯ÂÁ·.לא ˙È·Ï רחוב:‡˘¯ לבית שכתובÂ�·ÈÂ.הסמו� כמו במלחמה, שרפוה כי
כז)למעלה ÏÂÈ„.(ËÎ):(פסוק ש�‡˘¯ קראו שמו ועל ד� שמו היה ליש אל הבאה המשפחה שראש נחשוב שלא

ד�: ד�:Â˘‡¯Ï�‰.העיר בש� שקראוה Ì‰Ï.(Ï)טר� ÂÓÈ˜ÈÂ:ולעבדו זרה לעבודה הלויÔ˙�Â‰ÈÂ.להיות הוא
Ó�˘‰.הנזכר: Ô·לברכה זכרונ� רבותינו ב)אמרו קט בתרא הנו"�(בבא ותלאו 'מנשה', נאמר כבודו ומפני משה, שהוא
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oeiv zcevn
(‰Î).ÂÚ‚ÙÈכמו מות, מכת טו)עני� א ב פגע(שמואל גש
כמוÙÒ‡Â˙‰.בו: העול�, מ� כליו� כב)עני� כ (במדבר

אהר�: ואבל:ÌÏÂ‡Â.(ËÎ)יאס�

ciÎbi wxt aÎminid ixac - miaezk

bi aÎminid ixacbkÎci

ãéíéðäkäå ýåýéì e÷röiå øBçàå íéðt äîçìnä íäì äpäå äãeäé eðôiå©¦§´§À̈§¦¥̧¨¤³©¦§¨¨Æ¨¦´§¨½©¦§£−©«Ÿ̈®§©´Ÿ£¦½
íéøööçî(éø÷ íéøöçî):úBøööçaåèLéà réøäa éäéå äãeäé Léà eòéøiå ©§§¦−©§§¦−©«£Ÿ§«©¨¦−¦´§¨®©§¦À§¨¦Æ©Æ¦´

âð íéýìûäå äãeäé:äãeäéå äiáà éðôì ìàøNé-ìëå íráøé-úà óæèeñeðiå §½̈§¨«¡Ÿ¦À¨©³¤¨«¨§¨Æ§¨¦§¨¥½¦§¥¬£¦−̈¦«¨«©¨¬
:íãéa íéýìû íðziå äãeäé éðtî ìûøNé-éðáæéäkî Bnrå äiáà íäá ekiå §¥«¦§¨¥−¦§¥´§¨®©¦§¥¬¡Ÿ¦−§¨¨«©©¬¨¤²£¦¨¬§©−©¨´

:øeça Léà óìà úBàî-Lîç ìàøNiî íéììç eìtiå äaøçéeòðkiå ©¨®©¦§³£¨¦Æ¦¦§¨¥½£¥«¥¬¤−¤¦¬¨«©¦¨«§¬
éýìû ýåýé-ìr eðrLð ék äãeäé éða eöîàiå àéää úra ìûøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¨¥´©¦®©¤«¤§Æ§¥´§½̈¦´¦§£½©§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬

:íäéúBáàèéìà-úéa-úà íéør epnî ãkìiå íráøé éøçà äiáà ócøiå £«¥¤«©¦§´Ÿ£¦¨»©«£¥´¨«¨§¨¼©¦§³Ÿ¦¤ÆÆ¨¦½¤¥«¥Æ
ïåøôr-úàå äéúBða-úàå äðLé-úàå äéúBða-úàå(éø÷ ïéøôr):äéúðáeë-àìå §¤§¤½¨§¤§¨−̈§¤§¤®¨§¤¤§©−¦¤§©−¦§Ÿ¤«¨§«Ÿ

:úîiå ýåýé eäôbiå eäiáà éîéa ãBò íráøé çk øöràëeäiáà ÷fçúiå ¨©̧¯Ÿ©¨«¨§¨²−¦¥´£¦¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−©¨«Ÿ©¦§©¥´£¦½̈
:úBða äøNr LLå íéða íéðLe íéøNr ãìBiå äøNr òaøà íéLð Bì-àOiå©¦̧¨½¨¦−©§©´¤§¥®©À¤¤§¦³§©Æ¦Æ¨¦½§¥¬¤§¥−¨«

áë:Bcr àéápä Løãîa íéáeúk åéøáãe åéëøãe äiáà éøác øúéåâëákLiå §¤Æ¤Æ¦§¥´£¦½̈§¨¨−§¨¨®§¦¾§¦§©−©¨¦¬¦«©¦§©̧
äè÷L åéîéa åézçz Bðá àñà Cìîiå ãéåc øéra Búà eøa÷iå åéúáà-ír äiáà£¦¹̈¦£ŸÀ̈©¦§§³ŸÆ§¦´¨¦½©¦§²Ÿ¨¨¬§−©§¨®§¨¨²¨§¨¬

:íéðL øNr õøàä̈¨−¤¤¬¤¨¦«
ci aÎminid ixaccÎ`

ãéà:åéäìà ýåýé éðéra øLiäå áBhä àñà Nriåáøëpä úBçaæî-úà øñiå ©©³©¨¨Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¨«©¨²©¤¦§§¬©¥−̈
:íéøLàä-úà òcâéå úBávnä-úà øaLéå úBîaäåâLBøãì äãeäéì øîàiå §©¨®©§©¥Æ¤©©¥½©§©©−¤¨«£¥¦«©ŸÆ¤Æ¦«½̈¦§¾

:äåönäå äøBzä úBNrìå íäéúBáà éýìû ýåýé-úàãäãeäé éør-ìkî øñiå ¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£«¥¤®§©«£−©¨¬§©¦§¨«©Æ̈©Æ¦¨¨¥´§½̈
:åéðôì äëìînä è÷Lzå íéðnçä-úàå úBîaä-úà¤©¨−§¤©«©¨¦®©¦§¬Ÿ©©§¨−̈§¨¨«

i"yx

(Î).'‰ Â‰Ù‚ÈÂ .'Â‚Â ÁÎ ¯ˆÚ ‡ÏÂ:�לירבע
.˙ÓÈÂבעבור וחסר הול� אלא מיד שמת לא

לאביה: ה' ויגפהו מפורש ובב"ר המלחמות

(‚).˘Â¯„Ï ‰„Â‰ÈÏ ¯Ó‡ÈÂכעשרה ולא
מקרוב חדשי� אחרי� לאלהי� שדרשו שבטי�

דרשו: לא אבות� אלהי ואת באו

cec zcevn
(„È).‰ÓÁÏÓ‰:המלחמה תוקעי�ÌÈ¯ˆÁÓ.אנשי היו

בחצוצרות: אמר ביאור ולתוספת בחצוצרות
(ÂË).ÂÚÈ¯ÈÂשינצחו בה' בטחו כי נצחו� תרועת

והחליש:�‚Û.המלחמה: ÁÎ.(Î)הכה ¯ˆÚ ‡ÏÂהיה לא
אביה: בימי עוד להתחזק בנו:ÓÈÂ˙.יכול אסא בימי מת כי עד ומוכנע מנוג� היה התחזקÊÁ˙ÈÂ˜.(Î‡)ר"ל וכאשר
וכו': נשי� לו נשא עניני·Ó„¯˘.(Î·)במלוכה ספור נדרש היה שבה ע"ש כ� ונקראה עדו הנביא של מדרש בספר

‰‡¯ı.(Î‚)המלכי�: ‰Ë˜˘:המלחמה מ� הנכר:‰�Î¯.(·)נחה אלהי קרוי�ÂÓ·‰Â˙.של המזבחות שבה� הבתי�
במות: בש� ה� אחת:‰Â·ˆÓ˙.ג� מאב� החמה:‰ÌÈ�ÓÁ.(„)העשויות לעבודת העשויות הצורות

oeiv zcevn
(ËÈ).‰È˙Â�·:לה הסמוכי� עני�Úˆ¯.(Î)הכפרי�

גדעוÚ„‚ÈÂ.(·)עכבה: שקמי� כמו כריתה עני�
ט) :(ישעיה
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xcde"צד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc `rivn `aa(oey`x meil)

zerh o`k yiy oebkàúééLîeçå àúééøeMéòa,zeiyinga e` zeixiyra - §¦Ÿ§¨¨§§§¨¨
zrcdy icka `ed f` ,xyrl e` yngl wlgzn sqepd mekqdy xnelk

.dreh zrcdy icka df oi` xyrl e` yngl wlgzn epi` m` la` ,dreh

dxyr ly zeveawa zerahn zepnl jxcd did mdiniay iptn xacd mrhe

jxcd oi` dnvr ipta dveaw lk oipnae ,dyng dyng ly e` dxyr

drhy zelzl yi zeiying e` zeixiyra zerh yi m` wxe ,llk zerhl

did xeaq ,miying mdy dxyr ly zeveaw yng dpnyke ,zeveawd oipna

d`vnp m` la` ,mirax` dzr dpen `ede zeveaw rax` `l` o`k oi`y

dpeny ly ztqez `vny oebk ,zeiyingl zwlgzn dpi`y ztqez

.dpzn eleky zelzl yie dreh zrcd oi`y icka df ixd zerahn

:`xnbd zl`eyéàå ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàozepd ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦§¦
àôéwz Léðéàdyw mc` -àeäi`ceeéàî ,äðzî áéäé àìcxyt` dn - ¦¦©¦¨§Ÿ¨¦©¨¨©

.dreh zrcd oi`y icka `idyk ztqezd z` zelzl yi dnae ,xnel

:`xnbd daiyndéì øîàzelzl yi ,iy` axdéìæb ìæâéî àîìc`ny - ¨©¥¦§¨¦§©©§¥
elfb df ozepel xnel yiiazne ,dlifbd z` aiydl dvex dzre ,xara

,elfbyåjkitldéì òìáàdlifbd zern z`,ïBaLçaly df ixd ok m`e §©§©¥©¤§
,ozepl xifgdl jixv epi`e lawnde Bøéáç úà ìæBbä àéðúceaiydl `ayk §©§¨©¥¤£¥

`l` dlifbd z` aiyn `edy el riced `lBì òéìáädlifbd mekq z` ¦§¦©
àöé ,ïBaLça.dayd ici ©¤§¨¨

:l`ye `g` ax xfgàîìòî éúàc Léðéà éàåmc` `ed zernd ozep m`e §¦¦¦§¨¥¥¨§¨
,xg` mewnn `aydéãäa éøèå ìé÷L àìc,enr ozpe `yp `l mlerny - §Ÿ¨¦§¨¥©£¥
,elfby xazqn `leéàîztqezdyk zernd zpizp z` zelzl yi dna - ©

.dreh zrcd oi`y icka `iddéì øîàzelzl yi dfa mb ,iy` axàîìc ¨©¥¦§¨
déìæb àðéøçà Léðéàz` el aiydl yiiazde ,elfb xg` mc` `ny ¦¦©£¦¨©§¥

,dlifbddéì øîàå,ipeltn izlfby zernd z` jl `d ,df ozepléæé ékó §¨©¥¦¨¦
péî éèéLt éðBìtC,zehext ipelt jnn deliykïBaLça déì òìáàz` §¦§¦¥¦¨©§©¥©¤§

.epnn izlfby zernd mekq

áøc é÷øt éäìéLa àðáéúé äåä àðäk áø øîàseqa izayie iz`a - ¨©©©£¨£¨¨¦§¨§¦§¥¦§¥§©
,eixac z` miiql cnryk ,ax ly ezyxcéø÷ éø÷ øîà÷c úéòîLe- §¨¦§¨¨©¨¥¨¥

,minrt dnk 'mirelc' eixaca xikfdy izrnyeøîà÷ éàî àðòãé àìå- §Ÿ¨©§¨©¨¨©
,[dyxcd zligza iziid `ly oeik] ax xn` dn izpad `láø í÷c øúä©§¨©

,yxcnd zian `vie ax mwy xg` -eäì éøîàmicinlzd z` izl`y - ¨§¦§
,dyxcd lk z` ernyyáø øîà÷c éø÷ éø÷ éàîax xikfd oipr dfi`a - ©¨¥¨¥§¨¨©©

e ,mirelcd z`éì eøîày micinlzdéæeæ áéäéc ïàî éàä ,áø øîà÷ éëä ¨§¦¨¦¨¨©©©©§¨¦¥
éøwà äàðéâì,ezpiba mirelc lcbnd dpib lral zern ozpy mc` - §¦¨¨©¨¥

,mirelc zxenzàzøæ éða éø÷ äøNò éìæà à÷åmirelcd xign dide - §¨¨§¥£¨¨¨¥§¥©§¨
,fefa [dn` ivg-] zxf lceba mdn cg` lky mirelc dxyr ,weyaøîàå§¨©

déì,gwell dpibd lraCì àðéáäé,onf xg`l jizern cra jl oz` ip` - ¥¨£¦¨¨
mirelc dxyràãéîøb éðalceba mdn cg` lky -.fefl ,dnily dn` §¥©§¦¨

,jk epiceäðúéà,dn` ipa milecb mirelc ezpiba xkenl yi xak m` -éøL ¦§§¨¥
eli`k df ixdy ,ziaix meyn dfa oi`e gweld mr ok weqtl xkenl xzen -

la` ,lefa dxikn `l` ziaix o`k oi`e mirelcd z` dzrn gwell dpwd

eäðúéì,ezpiba el`k milecb mirelc xkenl oi` oiicr m` -øeñàweqtl ¥§§¨
ok m`e ,eizern zncwd iptn el lifen `edy `vnp ixdy ,gweld mr ok

.ziaix meyn ea yie xhp xb` df ixd

:`xnbd dywnàèéLtzvxzn .ax dfa ycig dne xhp xb` dfa yiy §¦¨
:`xnbdàîéúc eäîmirelc el yiy oeiky mixeaq epiid ax ixac `lel - ©§¥¨

mewn lkn ,dn` xeriya mpi` oiicry it lr s` ezpibaà÷ àìénîc ïåék¥¨§¦¥¨¨
eáø,dn` xeriyl eribie elcbi mdil`ny -éîc øétLaygp df ixd - ¨©¦¨¥

xeqi` dfa oi`e ,mdilr enr wqet `edy zexitd z` xak el yi eli`k

,ziaixïì òîLî à÷,enr wqty lcebl mirelcd eribd `l oiicry oeiky ¨©§©¨
.xeq`e xhp xb` dfa yi

:`xnbd zl`eyïàîkxewnd edn xnelk ,dfa ax xaeq mi`pzdn ink - §©
:`xnbd daiyn .ax ixacl,åéfò úà áBìçì CìBää àéðúc ,àpz éàä ék¦©©¨§©§¨©¥©§¤¦¨

åéìçø úà æBæâìå,eizeyakn xnvd z` fefbl e` -Bzøåek úà úBcøìå- §¦§¤§¥¨§¦§¤©©§
e ,ely mixeacd zxeekn yac zelg zecxl e`Bøéáç Bàöîe` algy iptl §¨£¥

,dcx e` ffbBì øîàå,zxeekd e` milgxd e` mifird lraéfòM äî §¨©©¤¦©
úBáìBçmifird on `ivedl cizr ip`y algd -Eì øeëîjke jka dzrn §¨§
e` ,fefúBææBb éìçøM äî,dfifbd zrya milgxd on `viy xnvd -øeëî ©¤§¥©§¥¨
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:qpkp FYrCnC oeiM `xb`l `niiwcA ixii` mlFrl 'ipznC `xb`l `niiw `lC xvgA ENit` ixii` oizipznC ol rnWn©§©¨§©§¦¦©§¥£¦§¨¥§Ÿ©§¨§©§¨§©§¦§¨©§¥¦§©§¨§©§¨¥¨§¦©§¦§©
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ïåék déì øîà àeä ãñôäì ÷Bçøå øëNì áBø÷ éàä©¨§¨¨§¨§¤§¥¨©¥¥¨
:àeä äæìe äæì áBø÷ àìeæ déìò ìa÷îc'éðúîäåìnä ¦§©¥£¥¨¨§¤§¤©©§¤

ç Bøöça øeãé àì Bøéáç úàúBçôa epnî øBkNé àìå íp ¤£¥Ÿ¨©£¥¦¨§Ÿ¦§¦¤§¨
:úéaø àeäL éðtî'îâøîà éîeéðî øa óñBé áø øîà ¦§¥¤¦¦¨©©¥©¦§¦¨©

Bzòcî àlL Bøéáç øöça øcä eøîàL ô"òà ïîçð áø©©§¨¤¨§©¨©£©£¥¤Ÿ¦©§
éøö Bðéàéøö Bøöça øãå eäåìä øëN Bì úBìòäì CC ¥¨¦§©£¨¨¦§¨§¨©£¥¨¦

àì Bøéáç úà äåìnä àðéðz ì"î÷ éàî øëN Bì úBìòäì§©£¨¨©§¦¨©©§¤¤£¥Ÿ
àeäL éðtî úBçôa epnî øBkNé àìå ípç Bøéöça øeãé̈©£¥¦¨§Ÿ¦§¦¤§¨¦§¥¤
àîéé÷c øöça éléî épä àðéîà äåä 'éðúnî éà úéaø¦¦¦¦©§¦£¨£¦¨©¥¦¥§¨¥§©§¨
àøâàì àîé÷ àìc øöç ìáà øâéîì ãéáòc àøáâå àøâàì§©§¨§©§¨§¨¦§¥©£¨¨¥§Ÿ©§¨§©§¨
éøîàc àkéà ì"î÷ àì àîéà øâéîì ãéáò àìc àøáâå§©§¨§Ÿ¨¦§¥©¥¨Ÿ¦¨§©§¥
eøîàL ô"òà ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©¦§¦¨©©©§¨¤¨§

éøö Bðéà Bzòcî àlL Bøéáç øöça øcäBì úBìòäì C ©¨©£©£¥¤Ÿ¦©§¥¨¦§©£
éøö éøöça øeãå éðéåìä øëNã"î øëN Bì úBìòäì C ¨¨©§¥¦§©£¥¦¨¦§©£¨¨

è"î àì eäåìä ìáà éðéåìä ã"îe éðéåìä ïkL ìk eäåìä¦§¨¨¤¥©§¥¦©§¥¦£¨¦§¨Ÿ
áø da ïì úéì déôæBà éëäc àzòcà åàì àøwéòîc ïåék¥¨§¥¦¨¨©©©§¨§¨¥§¥¥¨¨©

é÷z àîç øa óñBéãéáòå éæeæ eäa ÷éqîc éLðéàc éãáò ó ¥©¨¨¨¦©§¥§¦§¥§©¦§¥§¨¦
ì"à éëä øî ãéáò è"î déøa àáø ì"à àzãéáò eäa§£¦§¨¨¨§¥¨¦©¨¥
íeäð àcáò ïîçð áø øîàc éì àøéáñ ïîçð áøk àðà£¨§©©§¨§¦¨¦§¨©©©§¨©§¨§
éøàc ïBâk ïîçð áø øîàc øeîéà ì"à éåL àì déñéøk§¥¥Ÿ¨¥¥§¨©©©§¨§¨¦
àðà ì"à øîà éî éðéøçà éãáò éáek éa ãéwøîc décáò©§¥¦§©¥¥¥©§¥©£¦¥¦¨©£¨
éì àøéáñ áø øîà àðéè÷ áø øa ìàiðc áøc àä ék¦¨§©¨¦¥©©§¦¨¨©©§¦¨¦
øeèt äëàìî Ba äNòå Bøéáç ìL Bcáò ó÷Bzä øîàc§¨©©¥©§¤£¥§¨¨§¨¨¨
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בבא מציעא. פרק חמישי - איזהו נשך דף סד עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc `rivn `aa(oey`x meil)

ly `le xkend ly cqtdd didi uneg dyriie oiid lwlwzi m`y oeik

y `vnp ,gweldéàägweld -øëNì áBø÷,oiid xwiizi m` -÷Bçøå ©¨§¨¨§¨
,àeä ãñôäìzern zzl xeq`y (.r) onwl epipye ,ciqti `l uingi m`y §¤§¥

wa` `edy iptn ,cqtdn wegxe xkyl aexw `edy ote`a dxegq xear

.ok zeyrl iia` xizd recne ,ryx `ed ixd ok dyerde ,ziaixdéì øîà̈©¥
`l` ,cqtdn wegx aygp df oi` ,iia`déìò ìa÷îc ïåékgweldàìBæ- ¥¨¦§©¥£¥¨

,xkend lr `le gweld lr cqtdd didi oiid lfei m`yäæìå äæì áBø÷̈¨¤§¨¤
àeäziaix wa` o`k oi`e ,cqtdl oiae xkyl oia aexw `edy `vnp -:

äðùî

Bøéáç úà äåìnä,exiagl zern deldy mc` -øeãé àìdelndBøöça ©©§¤¤£¥Ÿ¨©£¥
a deld lyå ,ípçs`epnî øBkNé àì,exivg z`úBçôazexikyd incn ¦¨§Ÿ¦§¦¤§¨
,milibxdL éðtîmlyl e` ,mpga ea xecl delnl deld gipny dn i`ce ¦§¥¤

e ,edeldy d`eldd zxenz `ed zexikyd inca zegtúéaø àeä: ¦¦

àøîâ

îçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàeøîàL ét ìò óà ,ïmc`yøcä ¨©©¥©©§¥¨©©©§¨©©¦¤¨§©¨
Bøéáç øöçawfpe cqtd mey dxicd lral oi`e dxkydl zcner dpi`y ©£¥£¥

,ea xc `edy dnnBzòcî àlL,xvgd lra ly ezeyx `la -éøö BðéàC ¤Ÿ¦©§¥¨¦
øëN Bì úBìòäìxaky dn lr xky epnn reazl leki xvgd lra oi` - §©£¨¨

dligzn m` mewn lkn .xqg `l dfe dpdp dfy iptn ,exivga xceäåìä¦§¨
,zernåjk xg`øãdelndBøöça,deld lyéøöCdelndBì úBìòäì §¨©£¥¨¦§©£
øëN.ziaixk d`xii `ly ick ¨¨

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîixd ,ongp ax dfa ycig dn -àðéðz ©¨©§©¨¨¦¨
y dpyna df oic xak epipy -,ípç Bøéöça øeãé àì Bøéáç úà äåìnä©©§¤¤£¥Ÿ¨©£¥¦¨

.úéaø àeäL éðtî úBçôa epnî øBkNé àìå§Ÿ¦§¦¤§¨¦§¥¤¦¦
df oic cenll mileki epiid `l ongp ax ixac `lel :`xnbd zvxzn

y meyn ,dpyndnéléî éðä àðéîà äåä ïéúéðúnî éàdpynd oicy - ¦¦©§¦¦£¨£¦¨¨¥¦¥
`weec xen`àøâàì àîéé÷c øöça,dxkydl zcnerd xvga -àøáâå ¤¨¥§©§¨§©§¨§©§¨

øâéîì ãéáòcxecl zexyt` el dzid `l m`y] xekyl ieyrd mc`e §¨¦§¥©
i`ceae ,xqg dfe dpdp df ixdy ,[zxg` xvg el xekyl jixv did ef xvga

.ziaix df ixd el mlyn epi` m` jkitle ,zexiky inc el mlyl aiigìáà£¨
ly ote`aàøâàì àîéé÷ àìc øöç,dxkydl zcner dpi`y -àøáâå ¨¥§Ÿ©§¨§©§¨§©§¨

øâéîì ãéáò àìc,xqg `l dfe dpdp `l dfy ,xekyl ieyr epi`y mc`e - §Ÿ¨¦§¥©
,zexiky inc epnn reazl leki epi` zercd lkleàì àîéàxnel yi - ¥¨Ÿ

,ziaixk d`xp df oi`y ,edeld m` elit` mpg exivga xecl xeqi` oi`y

ïì òîLî à÷xeq`e ziaixk d`xp df ixd edeldy oeik ok it lr s`y ¨©§©¨

.exivga xecl

eøîàL ét ìò óà ,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©¥©©§¥¨©©©§¨©©¦¤¨§
mc`yBzòcî àlL Bøéáç øöça øcä,dxkydl zcner dpi`y xvga ©¨©£©£¥¤Ÿ¦©§

éøö BðéàøëN Bì úBìòäì Cm` mewn lkn ,xqg `l dfe dpdp dfy meyn ¥¨¦§©£¨¨
dligzn xvgd lra el xn`éðéåìäzernål zeyx jl ozep ip`,éøöça øeã ©§¥¦§©£¥¦

éøöCdelndøëN Bì úBìòäìel uvwy oeiky ,exivga xc `edy dn lr ¨¦§©£¨¨
.ziaix ef ixd ,d`eldd xkya ziad zxic z`

:`xnbd zyxtnøîàc ïàîelit`y ongp ax xn` dpey`xd oeyld itl - ©§¨©
m`eäåìäexvga xecl el xeq` ,exivga xeciy uvw `le ,mzq dligzn ¦§¨

e ,ziaixk d`xpy iptn mpgïkL ìkdeld xn` dligzn m`éðéåìäxece ¨¤¥©§¥¦
.xky `la da xecl el xeq` ziaix zxeza ok uvwy ,ixivgaøîàc ïàîe©§¨©
deld xn` m`y wx ongp ax xn` ,dipyd oeyld itl la` -éðéåìäxece ©§¥¦

dxicd z` el uvwy oeik ,mpg deld xvga xecl delnl xeq` ,ixivga

,ziaix zxezaìáàdligzn m`eäåìä,mzqàìdelnl ongp ax xq` £¨¦§¨Ÿ
,mpg deld xvga jk xg` xeclàzòcà åàì àøwéòîc ïåék ,àîòè éàî©©§¨¥¨§¥¦¨¨©©©§¨

déôæBà éëäcxc `ed jk xg` wxe ,ok zrc lr edeld `l dligzny - §¨¦§¥
,exivgada ïì úéìxecl xeq`y dpyna exn`y dne ,xeqi` jka oi` - ¥¨¨

.d`eldd zxenz exivga xeciy xne`y ote`a `ed mpg exivga

:`xnbd zxtqnàîç øa óñBé áø,`ax ly eia`é÷zéLðéàc éãáò ó ©¥©¨¨¨¦©§¥§¦§¥
éæeæ eäa ÷éqîc,oenn el miaiig eidy miyp` ly mdicara wifgn did - §©¦§¥

,mdilral dk`ln zeyrl mikixv eid `ly dryaàzãéáò eäa ãéáòå- §¨¦§£¦§¨
meia zepefn mdl ozep dide ,zek`ln exear zeyrl mze` dtek dide

,mzcearéëä øî ãéáò àîòè éàî déøa àáø déì øîàdz` recn - ¨©¥¨¨§¥©©§¨¨¦©¨¦
,ziaix yyg jka yi ixd ok dyerdéì øîà,eia` `ng xa sqei axàðà ¨©¥£¨

éåL àì déñéøk íeäð àcáò ,ïîçð áø øîàc ,éì àøéáñ ïîçð áøk- §©©§¨§¦¨¦§¨©©©§¨©§¨§§¥¥Ÿ¨¥
meia mze` lik`n ip`y oeik ok m`e ,elk`n mgl z` dey epi` car

lra ciqtd `le ,mzcear zxenz z` iznliyy `vnp ilv` mzcear

.melk carddéì øîà,`axdécáò éøàc ïBâk ïîçð áø øîàc øeîéà ¨©¥¥§¨©©©§¨§¨¦©§¥
éáek éa ãéwøîcelk`n mgl z` dey card oi`y ongp ax xn` `l - ¦§©¥¥¥

ok` `ede ,oii zezyl zeiepga cwxnd ovil didy 'ix`c' ecar iabl `l`

iabl la` ,elk`n mgl z` elit` dey did `løîà éî éðéøçà écáòixd ©§¥©£¦¥¦¨©
mlik`n dz`y dn oi`e ,mlk`n mgln xzei miey micar mzqy i`ce

.meid eze` zcear lr melyz aygp mzcear meiadéì øîàxa sqei ax ¨©¥
y meyn xaca xeqi` oi` ok it lr s` ,`ngøa ìàiðc áøc àä ék àðà£¨¦¨§©¨¦¥©

øîàc éì àøéáñ áø øîà àðéè÷ áømc`yó÷Bzäz` gka qtez -Bcáò ©§¦¨¨©©§¦¨¦§¨©©¥©§
Ba äNòå ,Bøéáç ìLexear zeyrl egixkde -øeèt ,äëàìîmlyln ¤£¥§¨¨§¨¨¨

,eipec` ly ezk`lnn jka elhia `l m` ,ezk`ln inc z` card lral
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `rivn `aa(iying meil)

:`xnbd dywnCãéàådf ote`a s`y xaeqy `nw `pz ly enrh dn - §¦¨
zvxzn .millbd z` lhep `edy dna ic oi`e ,szk xky el zelrdl jixv

y meyn ,melyz miaygp millbd oi` `nw `pz zrcl :`xnbdíéììb§¨¦
eäì øé÷ôî éøe÷ôàoi`e eznda ly millbd z` xiwtn dndad lra - ©§¥©§¦§

dkef `l` xkyk millbd z` lhep drexd oi`y `vnp ,llk mdilr ezrc

caln szk xky el zzl dndad lra jixv jkitle ,xwtdd on mda

:millbd

äãeäé éaøk äëìä ,ïîçð áø øîàxiva enr lahy oebk hren xkya icy ¨©©©§¨£¨¨§©¦§¨
.dligzn jk lr wqt `l m` elit`e ,zg` zxbexb enr lk` e`åokäëìä §£¨¨

äãeäé éaøa éñBé éaøkzleqt in xkya dvgnl milgxe mifr minyy §©¦¥§©¦§¨
.hrn `l` dey epi`y it lr s` ,xyepd xnvde algdåokïaøk äëìä §£¨¨§©¨

ìàéìîb ïa ïBòîLxky z` lawnl zzl jixv oi`e en` mr lbr minyy ¦§¤©§¦¥
.x`azdy itke ,lhep `edy millba el icy iptn ,szkd

:`xnbd zxtqn,Léìéò áø éða,yilir ax mdia` xhtpy xg`l÷ôð §¥©¦¦¨©
ãñôäa àbìt øâàa àbìt déa áéúk äåäc àøèL àeää eäééìò`ived - £©§©§¨¨©£¨§¦¥©§¨©£©©§¨§¤§¥

axy zpn lr oenn yilir axl ozp `edy ea aezk didy xhy mc` mdilr

ax ciqti cqtd didi m` oke ,migeexa dvgn lehie `wqir ea dyri yilir

eid m`e migeexdn ivg el epzi migeex eid m`y mdn raze] ,dvgn yilir

ozp oennd lray xhya xkfed `le [cqtddn ivg mnvr lr elawi micqtd

raezd e`ae .oennd lra ly ewlga gxehy dn xear xky yilir axl

.`ax iptl mipadeäaø àøáb Léìéò áø ,àáø øîà[lecb mc`-],àeä ¨©¨¨©¦¦©§¨©¨
éôñ éåä àì éLðéàì àøeqéàå,miyp`l xeqi` lik`n did `l i`ceae - §¦¨§¦§¥Ÿ£¥¨¥

m`e ,ziaix wa` zgiwl xeqi`a `wqird ozep z` liykn did `l xnelk

dzid ezpeek m` ixdy ,ezernynk dfd xhyd z` yxtl okzi `l ok

dvgne d`eld dvgn `edy `vnp ,cqtda oiae geexa oia dvgnl ewlgiy

,d`eldd xkya mpiga oennd lra ly oecwitd wlga wqer `ede oecwit

.xeqi` ea oi`y ote`a xhyd z` yxtl yi jkitl .ziaix wa` dfa yie

,epiideCLôð äîitk didiy melyzd ote` z` xegal i`kf yilir axy - ©©§¨
,epevxøâàa àbìt éà,xkyd on ivg lehi cg` lky ote`a ewlgiy e` - ¦©§¨©£©

oennd lra lr didi f`eãñôäa ézìéz éøzzeixg`n miyily ipy - §¥¦§¥§¤§¥
md miyily ipye d`eld `ed `wqird mekqn yily wxy `vnpe ,cqtdd

,yily wx lhep epi`e ,migeexd on ivg wqrznd lhepy dn ok m`e ,oecwit

,ziaix o`k oi`e ,oennd lra ly oecwitd wlga ezgxih xkya `ed
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום חמישי עמ' ב



צז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc `rivn `aa(oey`x meil)

ly `le xkend ly cqtdd didi uneg dyriie oiid lwlwzi m`y oeik

y `vnp ,gweldéàägweld -øëNì áBø÷,oiid xwiizi m` -÷Bçøå ©¨§¨¨§¨
,àeä ãñôäìzern zzl xeq`y (.r) onwl epipye ,ciqti `l uingi m`y §¤§¥

wa` `edy iptn ,cqtdn wegxe xkyl aexw `edy ote`a dxegq xear

.ok zeyrl iia` xizd recne ,ryx `ed ixd ok dyerde ,ziaixdéì øîà̈©¥
`l` ,cqtdn wegx aygp df oi` ,iia`déìò ìa÷îc ïåékgweldàìBæ- ¥¨¦§©¥£¥¨

,xkend lr `le gweld lr cqtdd didi oiid lfei m`yäæìå äæì áBø÷̈¨¤§¨¤
àeäziaix wa` o`k oi`e ,cqtdl oiae xkyl oia aexw `edy `vnp -:

äðùî

Bøéáç úà äåìnä,exiagl zern deldy mc` -øeãé àìdelndBøöça ©©§¤¤£¥Ÿ¨©£¥
a deld lyå ,ípçs`epnî øBkNé àì,exivg z`úBçôazexikyd incn ¦¨§Ÿ¦§¦¤§¨
,milibxdL éðtîmlyl e` ,mpga ea xecl delnl deld gipny dn i`ce ¦§¥¤

e ,edeldy d`eldd zxenz `ed zexikyd inca zegtúéaø àeä: ¦¦

àøîâ

îçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàeøîàL ét ìò óà ,ïmc`yøcä ¨©©¥©©§¥¨©©©§¨©©¦¤¨§©¨
Bøéáç øöçawfpe cqtd mey dxicd lral oi`e dxkydl zcner dpi`y ©£¥£¥

,ea xc `edy dnnBzòcî àlL,xvgd lra ly ezeyx `la -éøö BðéàC ¤Ÿ¦©§¥¨¦
øëN Bì úBìòäìxaky dn lr xky epnn reazl leki xvgd lra oi` - §©£¨¨

dligzn m` mewn lkn .xqg `l dfe dpdp dfy iptn ,exivga xceäåìä¦§¨
,zernåjk xg`øãdelndBøöça,deld lyéøöCdelndBì úBìòäì §¨©£¥¨¦§©£
øëN.ziaixk d`xii `ly ick ¨¨

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîixd ,ongp ax dfa ycig dn -àðéðz ©¨©§©¨¨¦¨
y dpyna df oic xak epipy -,ípç Bøéöça øeãé àì Bøéáç úà äåìnä©©§¤¤£¥Ÿ¨©£¥¦¨

.úéaø àeäL éðtî úBçôa epnî øBkNé àìå§Ÿ¦§¦¤§¨¦§¥¤¦¦
df oic cenll mileki epiid `l ongp ax ixac `lel :`xnbd zvxzn

y meyn ,dpyndnéléî éðä àðéîà äåä ïéúéðúnî éàdpynd oicy - ¦¦©§¦¦£¨£¦¨¨¥¦¥
`weec xen`àøâàì àîéé÷c øöça,dxkydl zcnerd xvga -àøáâå ¤¨¥§©§¨§©§¨§©§¨

øâéîì ãéáòcxecl zexyt` el dzid `l m`y] xekyl ieyrd mc`e §¨¦§¥©
i`ceae ,xqg dfe dpdp df ixdy ,[zxg` xvg el xekyl jixv did ef xvga

.ziaix df ixd el mlyn epi` m` jkitle ,zexiky inc el mlyl aiigìáà£¨
ly ote`aàøâàì àîéé÷ àìc øöç,dxkydl zcner dpi`y -àøáâå ¨¥§Ÿ©§¨§©§¨§©§¨

øâéîì ãéáò àìc,xqg `l dfe dpdp `l dfy ,xekyl ieyr epi`y mc`e - §Ÿ¨¦§¥©
,zexiky inc epnn reazl leki epi` zercd lkleàì àîéàxnel yi - ¥¨Ÿ

,ziaixk d`xp df oi`y ,edeld m` elit` mpg exivga xecl xeqi` oi`y

ïì òîLî à÷xeq`e ziaixk d`xp df ixd edeldy oeik ok it lr s`y ¨©§©¨

.exivga xecl

eøîàL ét ìò óà ,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©¥©©§¥¨©©©§¨©©¦¤¨§
mc`yBzòcî àlL Bøéáç øöça øcä,dxkydl zcner dpi`y xvga ©¨©£©£¥¤Ÿ¦©§

éøö BðéàøëN Bì úBìòäì Cm` mewn lkn ,xqg `l dfe dpdp dfy meyn ¥¨¦§©£¨¨
dligzn xvgd lra el xn`éðéåìäzernål zeyx jl ozep ip`,éøöça øeã ©§¥¦§©£¥¦

éøöCdelndøëN Bì úBìòäìel uvwy oeiky ,exivga xc `edy dn lr ¨¦§©£¨¨
.ziaix ef ixd ,d`eldd xkya ziad zxic z`

:`xnbd zyxtnøîàc ïàîelit`y ongp ax xn` dpey`xd oeyld itl - ©§¨©
m`eäåìäexvga xecl el xeq` ,exivga xeciy uvw `le ,mzq dligzn ¦§¨

e ,ziaixk d`xpy iptn mpgïkL ìkdeld xn` dligzn m`éðéåìäxece ¨¤¥©§¥¦
.xky `la da xecl el xeq` ziaix zxeza ok uvwy ,ixivgaøîàc ïàîe©§¨©
deld xn` m`y wx ongp ax xn` ,dipyd oeyld itl la` -éðéåìäxece ©§¥¦

dxicd z` el uvwy oeik ,mpg deld xvga xecl delnl xeq` ,ixivga

,ziaix zxezaìáàdligzn m`eäåìä,mzqàìdelnl ongp ax xq` £¨¦§¨Ÿ
,mpg deld xvga jk xg` xeclàzòcà åàì àøwéòîc ïåék ,àîòè éàî©©§¨¥¨§¥¦¨¨©©©§¨

déôæBà éëäcxc `ed jk xg` wxe ,ok zrc lr edeld `l dligzny - §¨¦§¥
,exivgada ïì úéìxecl xeq`y dpyna exn`y dne ,xeqi` jka oi` - ¥¨¨

.d`eldd zxenz exivga xeciy xne`y ote`a `ed mpg exivga

:`xnbd zxtqnàîç øa óñBé áø,`ax ly eia`é÷zéLðéàc éãáò ó ©¥©¨¨¨¦©§¥§¦§¥
éæeæ eäa ÷éqîc,oenn el miaiig eidy miyp` ly mdicara wifgn did - §©¦§¥

,mdilral dk`ln zeyrl mikixv eid `ly dryaàzãéáò eäa ãéáòå- §¨¦§£¦§¨
meia zepefn mdl ozep dide ,zek`ln exear zeyrl mze` dtek dide

,mzcearéëä øî ãéáò àîòè éàî déøa àáø déì øîàdz` recn - ¨©¥¨¨§¥©©§¨¨¦©¨¦
,ziaix yyg jka yi ixd ok dyerdéì øîà,eia` `ng xa sqei axàðà ¨©¥£¨

éåL àì déñéøk íeäð àcáò ,ïîçð áø øîàc ,éì àøéáñ ïîçð áøk- §©©§¨§¦¨¦§¨©©©§¨©§¨§§¥¥Ÿ¨¥
meia mze` lik`n ip`y oeik ok m`e ,elk`n mgl z` dey epi` car

lra ciqtd `le ,mzcear zxenz z` iznliyy `vnp ilv` mzcear

.melk carddéì øîà,`axdécáò éøàc ïBâk ïîçð áø øîàc øeîéà ¨©¥¥§¨©©©§¨§¨¦©§¥
éáek éa ãéwøîcelk`n mgl z` dey card oi`y ongp ax xn` `l - ¦§©¥¥¥

ok` `ede ,oii zezyl zeiepga cwxnd ovil didy 'ix`c' ecar iabl `l`

iabl la` ,elk`n mgl z` elit` dey did `løîà éî éðéøçà écáòixd ©§¥©£¦¥¦¨©
mlik`n dz`y dn oi`e ,mlk`n mgln xzei miey micar mzqy i`ce

.meid eze` zcear lr melyz aygp mzcear meiadéì øîàxa sqei ax ¨©¥
y meyn xaca xeqi` oi` ok it lr s` ,`ngøa ìàiðc áøc àä ék àðà£¨¦¨§©¨¦¥©

øîàc éì àøéáñ áø øîà àðéè÷ áømc`yó÷Bzäz` gka qtez -Bcáò ©§¦¨¨©©§¦¨¦§¨©©¥©§
Ba äNòå ,Bøéáç ìLexear zeyrl egixkde -øeèt ,äëàìîmlyln ¤£¥§¨¨§¨¨¨

,eipec` ly ezk`lnn jka elhia `l m` ,ezk`ln inc z` card lral
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `rivn `aa(iying meil)

:`xnbd dywnCãéàådf ote`a s`y xaeqy `nw `pz ly enrh dn - §¦¨
zvxzn .millbd z` lhep `edy dna ic oi`e ,szk xky el zelrdl jixv

y meyn ,melyz miaygp millbd oi` `nw `pz zrcl :`xnbdíéììb§¨¦
eäì øé÷ôî éøe÷ôàoi`e eznda ly millbd z` xiwtn dndad lra - ©§¥©§¦§

dkef `l` xkyk millbd z` lhep drexd oi`y `vnp ,llk mdilr ezrc

caln szk xky el zzl dndad lra jixv jkitle ,xwtdd on mda

:millbd

äãeäé éaøk äëìä ,ïîçð áø øîàxiva enr lahy oebk hren xkya icy ¨©©©§¨£¨¨§©¦§¨
.dligzn jk lr wqt `l m` elit`e ,zg` zxbexb enr lk` e`åokäëìä §£¨¨

äãeäé éaøa éñBé éaøkzleqt in xkya dvgnl milgxe mifr minyy §©¦¥§©¦§¨
.hrn `l` dey epi`y it lr s` ,xyepd xnvde algdåokïaøk äëìä §£¨¨§©¨

ìàéìîb ïa ïBòîLxky z` lawnl zzl jixv oi`e en` mr lbr minyy ¦§¤©§¦¥
.x`azdy itke ,lhep `edy millba el icy iptn ,szkd

:`xnbd zxtqn,Léìéò áø éða,yilir ax mdia` xhtpy xg`l÷ôð §¥©¦¦¨©
ãñôäa àbìt øâàa àbìt déa áéúk äåäc àøèL àeää eäééìò`ived - £©§©§¨¨©£¨§¦¥©§¨©£©©§¨§¤§¥

axy zpn lr oenn yilir axl ozp `edy ea aezk didy xhy mc` mdilr

ax ciqti cqtd didi m` oke ,migeexa dvgn lehie `wqir ea dyri yilir

eid m`e migeexdn ivg el epzi migeex eid m`y mdn raze] ,dvgn yilir

ozp oennd lray xhya xkfed `le [cqtddn ivg mnvr lr elawi micqtd

raezd e`ae .oennd lra ly ewlga gxehy dn xear xky yilir axl

.`ax iptl mipadeäaø àøáb Léìéò áø ,àáø øîà[lecb mc`-],àeä ¨©¨¨©¦¦©§¨©¨
éôñ éåä àì éLðéàì àøeqéàå,miyp`l xeqi` lik`n did `l i`ceae - §¦¨§¦§¥Ÿ£¥¨¥

m`e ,ziaix wa` zgiwl xeqi`a `wqird ozep z` liykn did `l xnelk

dzid ezpeek m` ixdy ,ezernynk dfd xhyd z` yxtl okzi `l ok

dvgne d`eld dvgn `edy `vnp ,cqtda oiae geexa oia dvgnl ewlgiy

,d`eldd xkya mpiga oennd lra ly oecwitd wlga wqer `ede oecwit

.xeqi` ea oi`y ote`a xhyd z` yxtl yi jkitl .ziaix wa` dfa yie

,epiideCLôð äîitk didiy melyzd ote` z` xegal i`kf yilir axy - ©©§¨
,epevxøâàa àbìt éà,xkyd on ivg lehi cg` lky ote`a ewlgiy e` - ¦©§¨©£©

oennd lra lr didi f`eãñôäa ézìéz éøzzeixg`n miyily ipy - §¥¦§¥§¤§¥
md miyily ipye d`eld `ed `wqird mekqn yily wxy `vnpe ,cqtdd

,yily wx lhep epi`e ,migeexd on ivg wqrznd lhepy dn ok m`e ,oecwit

,ziaix o`k oi`e ,oennd lra ly oecwitd wlga ezgxih xkya `ed
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xcde"צח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc `rivn `aa(ipy meil)

dcear zrk el oi`y oeiky ,card lra zrc z` ecn`y meyn ,xacd mrhe

,card xeardéì àçéðcick ,mixg` xear dk`ln card dyriyàìc §¦¨¥§Ÿ
décáò éøzñð.lvrzie lha zeidl card lbxzi `ly -déì øîà,`ax ¦§§¥©§¥¨©¥

mle` ,ax ixack xeht exiag ly ecara dk`ln dyery mc` mzq mpn`

éæeæ déa ÷éqî àìc àëéä éléî éðäel aiig card lra oi`yk `weec - ¨¥¦¥¥¨§Ÿ©¦¥¥
la` ,ziaix yyg o`k oi`e ,oennéæeæ eäa ÷éqîc ïåék øîdz`y oeik - ©¥¨§©¦§¥

xky `la cara zeynzydd ixd ,oenn mda dyep,úéaøk éæçéîdnece ¤¡¥§¦¦
dnl,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàcyøcä eøîàL ét ìò óà §¨©©¥©©§¥¨©©©§¨©©¦¤¨§©¨

Bøéáç øöçadxkydl zcner dpi`yéøö Bðéà ,Bzòcî àlLúBìòäì C ©£©£¥¤Ÿ¦©§¥¨¦§©£
øëN Bìm` mewn lkn ,xqg `l dfe dpdp dfy meynå eäåìäjk xg`øã ¨¨¦§¨§¨
Bøéöça,deld lyéøöøëN Bì úBìòäì Cd`xp xky el dlrn epi` m`e ©£¥¨¦§©£¨¨

dyere exiag ly ecar swezd mzqy it lr s`y o`k oicd `ede ,ziaixk

jixv ,ecar z` swz jk xg`e edeld m` mewn lkn ,xeht dk`ln ea

.ziaixk d`xp df ixd ok `l m`y ,xky el zelrdldéì øîàxa sqei ax ¨©¥
e ,dz` wcev ,`ngéa éøãä.xzei ok dyr` `le ia xfeg ip` - ¨§¦¦

[àæeæ] (éæeæ) ÷éqîc ïàî éàä ,éiaà øîàdéøáça àúéaéøcdeln - ¨©©©¥©©§©¦¥¨§¦¦¨§©§¥
zpn lr zern el delde ,ziaix xeqi` lr xary] dela ziaix ly fef dyepd

,[fef ieeya ziaix oziyà÷eLa àæeæa éåéøb äòaøà éhç éìæà à÷ådide - §¨¨§¥¦¥©§¨¨§¦¥§¨§¨
,fefa mi`q drax` ,weya mihigd xignäMîç eäéà déì áéäéåj` - §¨¦¥¦£¦¨

.mihig ly mi`q dyng ziaixd ly fefd zxenz delnl ozp deldék¦
dépéî ïðé÷tîmxifgdl ick delnd on ziaixd z` mipiicd mi`ivenyk - ©§¦¨¦¥

,delldépéî ïðé÷tî äòaøàivei `l -ly mi`q drax` `l` epnn e` ©§¨¨©§¦¨¦¥
drax` wxy `vnp ,fef `l` dvevwd ziaixd dzid `ly oeiky ,mihig

la` ,ziaix zxeza el ozp ,[fef mieyd] mi`qCãéà`l ziyingd d`qd - ¦¨
,zern `le mihig lawl mikqdy oeik `l` ,ezvivw meyn el ozpéìeæBà¥

déab ìéæBî à÷c àeämi`q dyng el ozpe ,lefa mihigd z` el xkn - §¨¦©¥
mi`q drax` wx xifgdl el ic jkitle ,el aiig didy cg`d fefd zxenz

.dvevwd ziaixd ly dieey mdy

,øîà àáø,mi`q drax` `l` xifgdl jixv did `l oicd ony it lr s` ¨¨¨©
mewn lkndépéî ïðé÷tî äMîç,mi`qd zyng lk z` epnn `ivedl yi - £¦¨©§¦¨¦¥

meyndéãéì éàúà àúéaéø úøBúa àøwéòîclk e`a dligzny - §¥¦¨¨§©¦¦¨£©§¨¥
lawn did `l ziax lhep did `l m`y] dvevw ziaix zxeza ecil mihigd

on dpdii `ly ick mi`qd zyng lk z` xifgdl jixv jkitl ,[melk

.llk xeqi`d

déøáça àúéaéøc éæeæ äòaøà ÷éqîc ïàî éàä ,éiaà øîàåmc` - §¨©©©¥©©§©¦©§¨¨¥§¦¦¨§©§¥
,ziaix ly mifef drax` exiaga dyepdeäééeâa àîéìb déì áéäéåozpe - §¨¦¥§¦¨§©©§

.mifef drax` deeyd aeyg cba mzxenz deld eldépéî ïðé÷tî ék- ¦©§¦¨¦¥
,delnd on ziaixd inc z` mipiicd mi`ivenykdépéî ïðé÷tî äòaøà- ©§¨¨©§¦¨¦¥

la` ,mifef drax` epnn mi`ivendépéî ïðé÷tî àì àîéìbmileki mpi` - §¦¨Ÿ©§¦¨¦¥
,zern lr `l` ziaixd zvivw dzid `l ixdy ,cbad z` epnn `ivedl

ycg gwnk aygp ,`nilbd z` delnl deld ozpy dne ,`nilb lr `le

aiig didy mifefd zrax` ly aegd zxenz `nilbd z` dzr epnn dpwy

.lha epi` df gwne ,el

dépéî ïðé÷tî àîéìb ,øîà àáømixifgne `nilbd z` epnn mi`iven - ¨¨¨©§¦¨©§¦¨¦¥
:`xnbd zyxtn .delleøîéì àìc éëéä ék ,àîòè éàî`ly ick - ©©§¨¦¥¦§Ÿ¥§

,zeixad exn`iéà÷å éqëîc àîéìb,enr cnere yael ipelty cbad - §¦¨¦§©¥§¨¥
àeä àúéaéøc àîéìb.ziax xeqi`a lflfl e`eaie ,ziaix ly cba `ed - §¦¨§¦¦¨

déøáça àúéaéøc éæeæ øñéøz ÷éqîc ïàî éàä ,àáø øîàdidy mc` - ¨©¨¨©©§©¦§¥©¥§¦¦¨§©§¥
,ziaix ly mifef xyr mipy exiaga dyepdéì øâàådeld el xikyde - §¨©¥

äøNòa àøâzîc øöç,fef dxyra llk jxca zxkyeny -déøâBàå ¨¥§¦©§¨©£¨¨§§¥
øñéøúa déìäð,ziaixd ly fef xyr mipy zxenz delnl exikyde - ¦£¥¦§¥©

delnd mlyi `ly jkae ,xweia xvgd z` xekyl delnd mikqdy xnelk

.el aiig deldy ziaixd inc z` laiwy aygii ,zexikyd z`ïðé÷tî ék¦©§¦¨
dépéî,dell mxifgdl delnd on ziaixd inc z` mipiicd mi`ivenyk - ¦¥

dépéî ïðé÷tî øñéøzy epnn mi`iven -xnel leki epi`e ,fef xyr mip §¥©©§¦¨¦¥
.xvgd zexiky inc mdy fef dxyr `l` laiw `ly:`xnbd dywnøîà̈©

déì àîéìå ,àðéáøì ézôcî àçà áø déì,dell delnd xn`i `l recn - ¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨§¥¨¥
éëä àøâà ékxyr mipy zxenz ,xweia xvgd z` xekyl iznkqdy dn - ¦©§¨¨¦

meyn `l` did `l ,feféì éLøzLî à÷ äåäcel` zern il eribdy - ©£¨¨¦§¨§¥¦

la` ,[ziaixd zxenz] geixaéì éLøzLî àìc àzLäzern el` oi`y - ©§¨§Ÿ¦§¨§¥¦
oken ipi` ,iqikn zexikyd inc z` mlyn ip`y `vnpe ,geixa il miribn

`l` ,xweia xvgd z` xekylàðøâàc àeä àîìò élek éøâàãkoi` - ¦§¨§¥¥¨§¨§¨©§¨
zvxzn .fef dxyra epiidc ,lkd mixkeyy xigna `l` xekyl ipevx

,zlawzn ezprh oi` :`xnbddéì øîàc íeMîaiydl deld lekiy - ¦§¨©¥
,el xnele delnlzìa÷å zøáñjpi` ,xweia xekyl znkqd xaky oeik - ¨©§§§©¥§§

:miiw epi` jkl znkqdy mrhdy it lr s`e ,ja xefgl leki

äðùî

øëMä ìò ïéaøî,zernd zpznd xkya zexikyd inc lr siqedl xzen - ©§¦©©¨Ÿ¨
øënä ìò ïéaøî ïéàåzpznd xkya dxiknd inc lr siqedl xeq` la` - §¥©§¦©©¤¤

.zernd

:dpynd zyxtnäzà åéLëòî íà ,Bì øîàå Bøöç úà Bì øékNä ,ãöék¥©¦§¦¤£¥§¨©¦¥©§¨©¨
éì ïúBð,dpyl zexikyd inc lk z` y`xn il mlyn dz` m` -àeä éøä ¥¦£¥

Eìxvgd z` jl xikyn ip` ixd -ì íéòìñ øNòaíàå ,äðLmlyn jpi` §§¤¤§¨¦§¨¨§¦
`l` y`xn ilìLlkLãBçil mlyzaeze`,LãBçjl xikyn ip` ixd ¤¤§¤

a xvgd z`,LãBçì òìñel daxdy `vnp ,dpyl mirlq xyr mipy mde ¤©§¤
ok it lr s`e ,zernd zpznd xkya zexikyd inc z`,øzeî`xnbae ¨

.xacd mrh x`eaim` la`eäãN úà Bì øëîäzà åéLëòî íà Bì øîàå ¨©¤¨¥§¨©¦¥©§¨©¨
éì ïúBð,dcyd inc lk z`ElL àéä éøädcyd z` jl xken ip` -óìàa ¥¦£¥¦¤§§¤¤

,æeæla`ïøBâì íàf`y oxebd onfl cr melyzd z` zegcl jpevx m` - ¦©¤
dcyd z` jl xken ip` ,il mlyl oenn jl didie jz`eaz xeknzíéðLa¦§¥

äðî øNòe sl` mdyxkya dcyd inc z` el daxdy `vnpe ,fef miz`n ¨¨¨¤
df ixd ,zernd zpzndøeñà:ziaixk `edy meyn ¨

àøîâ

:`xnbd dywnàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîoia weligd dn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
xkya zexikyd inc lr siqedl dpynd dxizdy ,zexiky oiprl ,`yixd

xknd inc lr siqedl xeq`y ,dxikn oiprl `tiqd oial ,zernd zpznd

:`xnbd zvxzn .zernd zpznd xkya,eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥©§©§
óBqa àlà úîlzLî dðéà úeøéëNmlyl xkeyd lr aeig oi` oicd on - §¦¥¨¦§©¤¤¤¨©

,zexikyd onf seq cr zexikyd zxenzåok m`éàäm`y xn`y df - §©
,ycegl rlqa xvgd z` el xikyn `ed ixd yceg lka mlyiàìc ïåék¥¨§Ÿ

àaâéîì déðîæ àèîz` zeabl epnf ribd `l oiicr zn`ay oeik - ¨¨¦§¥§¦§¨
dny `vnp ,yceg lk seqa `l` el mlyl jixv epi` oicd one ,zexikyd

,df xign enr rawydéì øèð øâà åàì`l` ,zernd zpznd xkya epi` - ©£©¨©¥
àéåL éëäc àeä àååLî,izin`d zexikyd xign edf ok` -øîà÷c éàäå ¦§¨§¨¦©§¨§©§¨¨©

déìy el xn`y dne -øNòa Eì àeä éøä éì ïúBð äzà åéLëòî íà ¥¦¥©§¨©¨¥¦£¥§§¤¤
ì íéòìñ,äðL,epnf mcew `edy y`xn el mlyl xkeyd mikqi m`y epiid §¨¦§¨¨

déab ìéæBî à÷c àeä éìeæBàoi`e ,zexikyd xign z` xikynd el lifen - ¥§¨¦©¥
a ok oi`y dn .ziaix xeqi` o`keäðéð éðéáæc ïåék àôéñ`le dxikn `edy ¥¨¥¨¦§¦¥¦§

,zexikyeoicd onåéLëòî éîc ì÷Léîì éòáinc lk z` el mlyl jixv - ¨¥§¦§©§¥¥©§¨
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Bì ïúðå ,äãMä úà Bì øëîxkenl gweldúö÷îd oníéîc,dcyd ly ¨©¤©¨Ÿ¤§¨©¦§¨¨¦
Bì øîàå,gwell xkendàáä äöøzL éúîéàd xzen z`úBòîdz`y §¨©¥¨©¤¦§¤¨¥¨

,dcyd lr il aiigúà ìBèådcyd,ElLxnelk,dzrn jl diepw dcyd §¤¤§
aiig dz`y zernd xzen z` mlyzy calaemlyz `l m`e ,dcyd lr il

,il znliy xaky zernd z` jl xifg`e rxtnl dxiknd lhazzøeñà̈
z` gweld `iai m` ixd ,zexitd z` xkend lk`i m`y iptn ,ok zeyrl

z` xkend lk`e ,dligzn gweld ly dcyd dzidy xxazi zernd xzen

m`e .ziaix ef ixde ,dcyd inc xzen ly zernd zpznd inca zexitd

inc xzen z` mlyi `l seqal `ny yeygl yi ,zexitd z` lk`i gweld

lk`y dny `vnpe ,el ozpy mincd z` gwell xkend xifgie ,dcyd

ozpy d`eldd xkya did ,miizpiay onfd jyna zexitd z` gweld

eid `l ,dcyd zxenz ozpy mincd zvwny xxazd dzr ixdy] xkenl

zexitd z` gipdl yi `l` ,[llk dcyd z` dpw `l ixdy ,d`eld `l`

x`eaiy enk ,`l e` dcyd z` gweld dpw m` xxaziy cr yily cia

.`xnba

eäãN ìò eäåìäz` delnl deld okyine ,zern exiagl mc` deld - ¦§¨©¨¥
,d`eldd incn xzei daxd deyy edcyBì øîàå,delndäzà éà íà §¨©¦¦©¨

éì ïúBðjaeg z` rxet -ïàkîeiykrn -ãòåxg`lìLéøä ,íéðL L ¥¦¦¨§©¨Ÿ¨¦£¥
àéädcyd -,élLyly exar m`e ,ziaix meyn dfa oi`e ,miniiw eixac ¦¤¦

,eaeg z` deld rxt `le mipyàéä éøädcyd -,BlLdcydy it lr s`e £¥¦¤
ziipw inc eid d`eldd inc eli`k aygpy iptn ,d`eldd incn xzei dey

d`eld ef oi`e ,lefa dcyd z` delnd dpw dligzny `vnpe ,dcyd

.ziaixaäéä Cëåenyy mc`äNBò ïéðeæ ïa ñBzéabdep -ét ìòz`xed §¨¨¨©§¤¦¤©¦
,íéîëçraewe ,oekyna d`eldd incn xzei dxwi dcy ozepe del didy £¨¦

:delnd ly dcyd didz ,df onf cr aegd z` rxti `l m`y

àøîâ

dcy mc` xkny ,dpynd ly `yixa xaecnd ote`a :`xnbd zl`ey

,mincd on zvwn gweld ozpe ,exiaglúBøét ìëBà éîcr onfd jyna ¦¥¥
.ziaix xeqi` dfa didi `le ,dcyd inc x`y z` gweld mlyiyàðeä áø©¨

øîàdìëBà øëBîd z`,úBøétinc x`y z` gweld rxt `ly onf lky ¨©¥¥¥
e .xkend ly dcyd ixde dcyd z` dpw `l ,dcydøîà ïðò áømdipy ©¨¨¨©

x`y z` gweld rxti `ny xeq` xkend ,zexitd z` lek`l mixeq`

z` rxti `l `ny xeq` gwelde ,dzrn xak ely dcydy xxazde zernd

`l` ,xkend ly dcydy `vnpe ,dcyd inc x`ylLîúBøétä úà ïéL §©§¦¤©¥
.dcyd in ly xacd xxaziy cr iyily mc` cia zexitd z` migipn -

:`xnbd zyxtnéâéìt àìåcg` lk `l` ,ewlgp `l opr axe `ped ax - §Ÿ§¦¥
,dpey ote` lr xaic mdnàäd ax ixac -z` lek`l xzen xkendy `pe ¨
ote`a mixen` ,zexitdøîàc,gwell xkendúéúééî éëìz` `iazyk - §¨©§¦©§¦

,dcyd inc x`yéð÷s`y `vnpe ,jli`e dry dze`n dcyd z` dpwz - §¦
,jli`e o`kn `l` rxtnl edpwi `l dcyd inc x`y z` gweld rxti m`

e .oicd on ely zexitde ,xkend ly i`cea `id dcyd dzry `vnpeàä- ¨
ote`a mixen` opr ax ixacøîàcgwell xkendúéúééî éëì`iazyk - §¨©§¦©§¦

,dcyd inc x`y z`åéLëòî éð÷dcyd zipw xaky rxtnl xxazi - §¦¥©§¨

mlyi m`y iptn ,zexitd z` lek`l xkend s` xeq` jkitle ,eiykrn

gweld ly zexitd z` lke` xkendy `vnp ,onf xg`l xzend z` gweld

.ziaix dfa yie eizern zpznd xkya

àéiç éaø éác úéaøa àøôñ áø éðzwxta ,`ziixa `xtq ax dpy - ¨¥©©§¨§¦¦§¥©¦¦¨
exiagl dcy mc` xkny epizpyn oecipa ,`iig iax ly `ztqeza ziaixd

zlik` oipra mipic iwelig drax` mpyi ,dcyd incn zvwn gweld ozpe

.dcyd inc x`y z` gweld mlyiy cr onfd jyna zexitdíéîòt§¨¦
íäéðMLgweld oiae xkend oia -ïéøzeîe ,zexitd z` lek`líéîòt ¤§¥¤¨¦§¨¦

ïéøeñà íäéðMLz` gipdl mikixv `l` ziaix yygn zexitd z` lek`l ¤§¥¤£¦
,yily cia zexitdøzeî øëBnäL íéîòôezexitd z` lek`lådç÷Bì §¨¦¤©¥¨§¥©

øeñà,mlk`løzeî ç÷BläL íéîòôe,zexitd z` lek`lådøeñà øëBî ¨§¨¦¤©¥©¨§¥¨
.mlk`l

déøúa àáø éðò`ziixad dxn`y dn ,eixac z` yxite eixg` `ax dpr - ¨¥¨¨©§¥
ïéøzeî íäéðML íéîòtote`a epiid ,zexitd z` lek`ldéì øîàc §¨¦¤§¥¤¨¦§¨©¥

,gwell xkendæeæ øeòéLk éð÷Czernd xeriyk dcya wlg dzr dpw - §¦§¦¨
`vnpe ,[dcyd on ivg dpw ,dcyd incn ivg mliy m` oebk] xak znliyy

,zexitd z` lek`l mdipy mixzen jkitle dcya mitzey mdipy dzry

`ziixad dxn`y dne .dcya ewlg itk cg` lkïéøeñà íäéðML íéîòt§¨¦¤§¥¤£¦
ote`a epiid ,zexitd z` lek`ldéì øîàc,gwell xkendúéúééî éëì- §¨©¥§¦©§¦
,dcyd inc x`y z` `iazykåéLëòî éð÷zipw xaky rxtnl xxazi - §¦¥©§¨

acke ,zexitd z` lek`l mixeq` mdipy jkitle ,eiykrn dcyd z`ax ix

e` ,ely dcydy `vnpe i`pzd z` gweld miiwi m` wtq yi ixdy ,opr

oi` m` ,zexitd z` lk`iy in lke ,gweld ly dcyde miiwi `l `ny

.ziaix meyn dfa yie eizern zpznd xkya lke` `edy `vnp ely dcyd

`ziixad dxn`y dneíéîòtdyøeñà ç÷Bìå øzeî øëBîote`a epiid §¨¦¥¨§¥©¨
déì øîàc,gwell xkendúéúééî éëì,zernd x`y z` `iazyk -éð÷ §¨©¥§¦©§¦§¦

xkend ly i`ce `id dcyd dzry `vnpe ,jli`e ef dryn dcyd lk z`

`ziixad dxn`y dne .ely md zexitd jkitle ,gweld ly `leíéîòt§¨¦
øeñà øëBîe øzeî ç÷BläLote`a epiiddéì øîàc,gwell xkendéð÷ ¤©¥©¨¥¨§¨©¥§¦

dcyd z`åéLëòî,ote` lkaéàæeæåcra il aiig dz`y zernd x`ye - ¥©§¨§©
,dcydCab äàåìä eåäéìaeg `l` o`k oi`y xnelk ,jlv` d`eld eidi - ¦£©§¨¨©¨

,gweld ly zexitdy i`ce ok m`e ,dfa dielz dcyd ziipw oi` la`

.ziaix meyn mlk`l xeq` xkende

:`xnbd zxxanïéøeñà íäéðL àðz ïàîm`y `ziixaa epipy in zrck - ©¨¨§¥¤£¦
mdipy mixeq` ,`l e` dcyd z` dzrn xak dpw gweld m` wtq yi

.ziaix wtq `l` o`k oi`y it lr s` ,zexitd z` lek`làðeä áø øîà̈©©¨
,òLBäé áøc déøa`ed df oick àìczrcéàc ,äãeäé éaø`ziixad dzid §¥§©§ª©§Ÿ§©¦§¨§¦

zrck zxaeqäãeäé éaøc ,z`f zxqe` dzid `løîà àälk ,dcedi iax ©¦§¨¨¨©
wx yi ,ea epzdy mi`pzd itly gwn,úéaøa ãçà ãöxyt`y xnelk ©¤¨§¦¦

,ziaix icil e`eai `ly xyt`e ,ziaix icil e`eaiy,øzeî`l` xeqi` oi`e ¨
,zexitd z` lk`i gweld m` o`k ok m`e .ziaix icil e`eai i`ceay ote`a

rxtnl el diepw dcyd didze dcyd inc x`y z` mlyiy xyt`y oeik

yi xkenl dcyd xefgze mlyi `l seqal m`y it lr s` ,ziaix o`k oi`e

z` xkend lk`i m` oke ,xzene ziaixa cg` cv `l` df oi` ,ziaix o`k

ok m`e mincd x`y z` gweld mlyi `l seqaly xyt`y oeik zexitd

x`y z` mlyiy xyt`y it lr s` ,ziaix o`k oi`e xkend ly dcy ef ixd

:xzene ziaixa cg` cv `l` df oi` ziaix o`k yiy `vnpe mincd

e ,exiagn zern dely mc` :`ziixaa epipyBì ïkLîdelnl deldúéa ¦§¥©¦
m` oke ,d`eldd zxenz ,d`eldd on xzei deydäãN Bì ïkLîdeyd ¦§¥¨¤

,d`eldd on xzeiBì øîàå,dell delndíøëBîì äöøzLëìm` - §¨©¦§¤¦§¤§§¨
y jnr dpzn ipixd ,dcyd z` e` ziad z` xeknl dvxzíøkîz àìŸ¦§§¥

eìlä íéîca éì àlàs`e ,d`eldd inc lr jl siqe`y mihren minca - ¤¨¦©¨¦©¨
df ixd ,dcyd e` ziad jxrn zegt `edy it lrøeñàixdy ,ziaix meyn ¨

.lefa edcy z` delnl xeknl deld aiigzd d`eldd zxenz`l m` la`

`l` ,lefa dcyd e` ziad z` el xekniy enr dpzdïäééåLamiiey itk - §¨§¥¤
ixd ,mixg`l mxkni `ly `l` aiigzd `le ,zn`a dcyd e` ziad ly

dføzeî:`xnbd zxxan .ziaix aygp df oi`yàðz ïàîepipy in zrck - ¨©¨¨
el `l` mxkni `ly enr dpzd m`yeìlä íéîcadf ixd ,lefa xnelk ©¨¦©¨

,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .øeñà`ed df oic s`k àìczrcéaø ¨¨©©¨§¥§©§ª©§Ÿ§©¦
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קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc `rivn `aa(ipy meil)

:`xnbd zwqetàîç áøk àúëìäåoi`y ,efk `yxha xeknl xzeny §¦§§¨§©¨¨
zlaeda migxehy dne ,xweid mewnl miribnyk `l` dlg d`eldd

.jkn geex mdl yiy meyn ziaix dpi` dxegqd

:`xnbd zwqet ceréaøk àúëìäåøæòìàziaixy (:`q) lirl xn`y §¦§§¨§©¦¤§¨¨
z` deld mliy xaky xg`ly opgei iax zrck `le ,mipiica z`vei dvevw

.delnd on ziaixd inc z` reazl leki deld oi` ,delnl ziaixdåok §
øîàc ,éàpé éaøk àúëìäenr wqete ,zern exiagl ozepy ina (.bq) lirl ¦§§¨§©¦©©§¨©

exiwei m` elit`e eiykr ly xryd itl zexitd z` onf xg`l el zzl

ieeya mixg` zexit e` zern mzxenz zzl i`yxy ,oerxtd zrya

y meyn ,dligza mdilr wqty zexitdïä él äîzexitd z` mlyn m` - ©¦¥
,mnvrél äîez` mlyn m`ïäéîcax zrck `lye ,mzxenz zern - ©¦§¥¤

:mnvr mdilr wqty el` zexita `weec gwell rextl jixvy

äðùî

Bì ïúðå ,äãMä úà Bì øëîxkenl gweldúö÷îd oníéîc,dcyd ly ¨©¤©¨Ÿ¤§¨©¦§¨¨¦
Bì øîàå,gwell xkendàáä äöøzL éúîéàd xzen z`úBòîdz`y §¨©¥¨©¤¦§¤¨¥¨

,dcyd lr il aiigúà ìBèådcyd,ElLxnelk,dzrn jl diepw dcyd §¤¤§
aiig dz`y zernd xzen z` mlyzy calaemlyz `l m`e ,dcyd lr il

,il znliy xaky zernd z` jl xifg`e rxtnl dxiknd lhazzøeñà̈
z` gweld `iai m` ixd ,zexitd z` xkend lk`i m`y iptn ,ok zeyrl

z` xkend lk`e ,dligzn gweld ly dcyd dzidy xxazi zernd xzen

m`e .ziaix ef ixde ,dcyd inc xzen ly zernd zpznd inca zexitd

inc xzen z` mlyi `l seqal `ny yeygl yi ,zexitd z` lk`i gweld

lk`y dny `vnpe ,el ozpy mincd z` gwell xkend xifgie ,dcyd

ozpy d`eldd xkya did ,miizpiay onfd jyna zexitd z` gweld

eid `l ,dcyd zxenz ozpy mincd zvwny xxazd dzr ixdy] xkenl

zexitd z` gipdl yi `l` ,[llk dcyd z` dpw `l ixdy ,d`eld `l`

x`eaiy enk ,`l e` dcyd z` gweld dpw m` xxaziy cr yily cia

.`xnba

eäãN ìò eäåìäz` delnl deld okyine ,zern exiagl mc` deld - ¦§¨©¨¥
,d`eldd incn xzei daxd deyy edcyBì øîàå,delndäzà éà íà §¨©¦¦©¨

éì ïúBðjaeg z` rxet -ïàkîeiykrn -ãòåxg`lìLéøä ,íéðL L ¥¦¦¨§©¨Ÿ¨¦£¥
àéädcyd -,élLyly exar m`e ,ziaix meyn dfa oi`e ,miniiw eixac ¦¤¦

,eaeg z` deld rxt `le mipyàéä éøädcyd -,BlLdcydy it lr s`e £¥¦¤
ziipw inc eid d`eldd inc eli`k aygpy iptn ,d`eldd incn xzei dey

d`eld ef oi`e ,lefa dcyd z` delnd dpw dligzny `vnpe ,dcyd

.ziaixaäéä Cëåenyy mc`äNBò ïéðeæ ïa ñBzéabdep -ét ìòz`xed §¨¨¨©§¤¦¤©¦
,íéîëçraewe ,oekyna d`eldd incn xzei dxwi dcy ozepe del didy £¨¦

:delnd ly dcyd didz ,df onf cr aegd z` rxti `l m`y

àøîâ

dcy mc` xkny ,dpynd ly `yixa xaecnd ote`a :`xnbd zl`ey

,mincd on zvwn gweld ozpe ,exiaglúBøét ìëBà éîcr onfd jyna ¦¥¥
.ziaix xeqi` dfa didi `le ,dcyd inc x`y z` gweld mlyiyàðeä áø©¨

øîàdìëBà øëBîd z`,úBøétinc x`y z` gweld rxt `ly onf lky ¨©¥¥¥
e .xkend ly dcyd ixde dcyd z` dpw `l ,dcydøîà ïðò áømdipy ©¨¨¨©

x`y z` gweld rxti `ny xeq` xkend ,zexitd z` lek`l mixeq`

z` rxti `l `ny xeq` gwelde ,dzrn xak ely dcydy xxazde zernd

`l` ,xkend ly dcydy `vnpe ,dcyd inc x`ylLîúBøétä úà ïéL §©§¦¤©¥
.dcyd in ly xacd xxaziy cr iyily mc` cia zexitd z` migipn -

:`xnbd zyxtnéâéìt àìåcg` lk `l` ,ewlgp `l opr axe `ped ax - §Ÿ§¦¥
,dpey ote` lr xaic mdnàäd ax ixac -z` lek`l xzen xkendy `pe ¨
ote`a mixen` ,zexitdøîàc,gwell xkendúéúééî éëìz` `iazyk - §¨©§¦©§¦

,dcyd inc x`yéð÷s`y `vnpe ,jli`e dry dze`n dcyd z` dpwz - §¦
,jli`e o`kn `l` rxtnl edpwi `l dcyd inc x`y z` gweld rxti m`

e .oicd on ely zexitde ,xkend ly i`cea `id dcyd dzry `vnpeàä- ¨
ote`a mixen` opr ax ixacøîàcgwell xkendúéúééî éëì`iazyk - §¨©§¦©§¦

,dcyd inc x`y z`åéLëòî éð÷dcyd zipw xaky rxtnl xxazi - §¦¥©§¨

mlyi m`y iptn ,zexitd z` lek`l xkend s` xeq` jkitle ,eiykrn

gweld ly zexitd z` lke` xkendy `vnp ,onf xg`l xzend z` gweld

.ziaix dfa yie eizern zpznd xkya

àéiç éaø éác úéaøa àøôñ áø éðzwxta ,`ziixa `xtq ax dpy - ¨¥©©§¨§¦¦§¥©¦¦¨
exiagl dcy mc` xkny epizpyn oecipa ,`iig iax ly `ztqeza ziaixd

zlik` oipra mipic iwelig drax` mpyi ,dcyd incn zvwn gweld ozpe

.dcyd inc x`y z` gweld mlyiy cr onfd jyna zexitdíéîòt§¨¦
íäéðMLgweld oiae xkend oia -ïéøzeîe ,zexitd z` lek`líéîòt ¤§¥¤¨¦§¨¦

ïéøeñà íäéðMLz` gipdl mikixv `l` ziaix yygn zexitd z` lek`l ¤§¥¤£¦
,yily cia zexitdøzeî øëBnäL íéîòôezexitd z` lek`lådç÷Bì §¨¦¤©¥¨§¥©

øeñà,mlk`løzeî ç÷BläL íéîòôe,zexitd z` lek`lådøeñà øëBî ¨§¨¦¤©¥©¨§¥¨
.mlk`l

déøúa àáø éðò`ziixad dxn`y dn ,eixac z` yxite eixg` `ax dpr - ¨¥¨¨©§¥
ïéøzeî íäéðML íéîòtote`a epiid ,zexitd z` lek`ldéì øîàc §¨¦¤§¥¤¨¦§¨©¥

,gwell xkendæeæ øeòéLk éð÷Czernd xeriyk dcya wlg dzr dpw - §¦§¦¨
`vnpe ,[dcyd on ivg dpw ,dcyd incn ivg mliy m` oebk] xak znliyy

,zexitd z` lek`l mdipy mixzen jkitle dcya mitzey mdipy dzry

`ziixad dxn`y dne .dcya ewlg itk cg` lkïéøeñà íäéðML íéîòt§¨¦¤§¥¤£¦
ote`a epiid ,zexitd z` lek`ldéì øîàc,gwell xkendúéúééî éëì- §¨©¥§¦©§¦
,dcyd inc x`y z` `iazykåéLëòî éð÷zipw xaky rxtnl xxazi - §¦¥©§¨

acke ,zexitd z` lek`l mixeq` mdipy jkitle ,eiykrn dcyd z`ax ix

e` ,ely dcydy `vnpe i`pzd z` gweld miiwi m` wtq yi ixdy ,opr

oi` m` ,zexitd z` lk`iy in lke ,gweld ly dcyde miiwi `l `ny

.ziaix meyn dfa yie eizern zpznd xkya lke` `edy `vnp ely dcyd

`ziixad dxn`y dneíéîòtdyøeñà ç÷Bìå øzeî øëBîote`a epiid §¨¦¥¨§¥©¨
déì øîàc,gwell xkendúéúééî éëì,zernd x`y z` `iazyk -éð÷ §¨©¥§¦©§¦§¦

xkend ly i`ce `id dcyd dzry `vnpe ,jli`e ef dryn dcyd lk z`

`ziixad dxn`y dne .ely md zexitd jkitle ,gweld ly `leíéîòt§¨¦
øeñà øëBîe øzeî ç÷BläLote`a epiiddéì øîàc,gwell xkendéð÷ ¤©¥©¨¥¨§¨©¥§¦

dcyd z`åéLëòî,ote` lkaéàæeæåcra il aiig dz`y zernd x`ye - ¥©§¨§©
,dcydCab äàåìä eåäéìaeg `l` o`k oi`y xnelk ,jlv` d`eld eidi - ¦£©§¨¨©¨

,gweld ly zexitdy i`ce ok m`e ,dfa dielz dcyd ziipw oi` la`

.ziaix meyn mlk`l xeq` xkende

:`xnbd zxxanïéøeñà íäéðL àðz ïàîm`y `ziixaa epipy in zrck - ©¨¨§¥¤£¦
mdipy mixeq` ,`l e` dcyd z` dzrn xak dpw gweld m` wtq yi

.ziaix wtq `l` o`k oi`y it lr s` ,zexitd z` lek`làðeä áø øîà̈©©¨
,òLBäé áøc déøa`ed df oick àìczrcéàc ,äãeäé éaø`ziixad dzid §¥§©§ª©§Ÿ§©¦§¨§¦

zrck zxaeqäãeäé éaøc ,z`f zxqe` dzid `løîà àälk ,dcedi iax ©¦§¨¨¨©
wx yi ,ea epzdy mi`pzd itly gwn,úéaøa ãçà ãöxyt`y xnelk ©¤¨§¦¦

,ziaix icil e`eai `ly xyt`e ,ziaix icil e`eaiy,øzeî`l` xeqi` oi`e ¨
,zexitd z` lk`i gweld m` o`k ok m`e .ziaix icil e`eai i`ceay ote`a

rxtnl el diepw dcyd didze dcyd inc x`y z` mlyiy xyt`y oeik

yi xkenl dcyd xefgze mlyi `l seqal m`y it lr s` ,ziaix o`k oi`e

z` xkend lk`i m` oke ,xzene ziaixa cg` cv `l` df oi` ,ziaix o`k

ok m`e mincd x`y z` gweld mlyi `l seqaly xyt`y oeik zexitd

x`y z` mlyiy xyt`y it lr s` ,ziaix o`k oi`e xkend ly dcy ef ixd

:xzene ziaixa cg` cv `l` df oi` ziaix o`k yiy `vnpe mincd

e ,exiagn zern dely mc` :`ziixaa epipyBì ïkLîdelnl deldúéa ¦§¥©¦
m` oke ,d`eldd zxenz ,d`eldd on xzei deydäãN Bì ïkLîdeyd ¦§¥¨¤

,d`eldd on xzeiBì øîàå,dell delndíøëBîì äöøzLëìm` - §¨©¦§¤¦§¤§§¨
y jnr dpzn ipixd ,dcyd z` e` ziad z` xeknl dvxzíøkîz àìŸ¦§§¥

eìlä íéîca éì àlàs`e ,d`eldd inc lr jl siqe`y mihren minca - ¤¨¦©¨¦©¨
df ixd ,dcyd e` ziad jxrn zegt `edy it lrøeñàixdy ,ziaix meyn ¨

.lefa edcy z` delnl xeknl deld aiigzd d`eldd zxenz`l m` la`

`l` ,lefa dcyd e` ziad z` el xekniy enr dpzdïäééåLamiiey itk - §¨§¥¤
ixd ,mixg`l mxkni `ly `l` aiigzd `le ,zn`a dcyd e` ziad ly

dføzeî:`xnbd zxxan .ziaix aygp df oi`yàðz ïàîepipy in zrck - ¨©¨¨
el `l` mxkni `ly enr dpzd m`yeìlä íéîcadf ixd ,lefa xnelk ©¨¦©¨

,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .øeñà`ed df oic s`k àìczrcéaø ¨¨©©¨§¥§©§ª©§Ÿ§©¦
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xcde"קב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc `rivn `aa(iyily meil)

eab m` dcyd inc z` reazl leki gweld oi`e ,zeixg`a aiig xkend oi`

`l` zeaiigzd dzid `l ,rxtiy xkend xn`y dny ,epnn dze`éîeht¦¥
àeä àîìòa éléîezpeek dzid `le ,eal z` mhtl cala minegpz ixac - ¦¥§¨§¨

.[xacd mrh x`eai jenqae] jkl

éàî àîòè ,øîéîàì éMà áø déì øîà,xenb i`pz o`k oi` recn - ¨©¥©©¦©£¥©©§¨©
i`cea .zeixg` envr lr lawn xkendyc ïåék`ed zeixg`d ly df i`pz ¥¨§

d okle ,gweld zaehlééeðúàì éòa ç÷Bì,xkend mr ok zepzdl jixv - ¥©¨¥§©§¥
,zeixg` xkend lawiy zpn lr dpew `edy xneleàëäå`l gweldy oeik §¨¨

d wxe ,dpzdéðúî à÷ øëBîjkitl ,zeixg` lawn `edy dpzd -zøîà ¥¨©§¥¨§©§
`l` zeaiigzd ef oi`y.àeä àîìòa éléî éîeht:iy` ax dywnàlà ¦¥¦¥§¨§¨¤¨

àúéðúî,dcy e` zia xkna (:dq) lirl epipyy `ziixaa ixd -éðz÷c ©§¦¨§¨¨¥
,xkenl gweld xn` m`y `tiqaEì øéæçà úBòî Eì eéäiLëìziad z` ¦§¤¦§§¨©£¦§

,dxiknd inc z` il xifgze dcyd e`øzeîmye ,ziaix meyn dfa oi`e ¨
`vnp xnin` itl ok m`e xkend zaehl `ed i`pzd ixdéòác àeä øëBîc§¥§¨¥

ééeðúàì`ziixaae ,dcyd z` zectl lkeiy zpn lr xken `edy xnele §©§¥
dy x`eanå éðúà àì øëBîd wxå ,éðúî à÷ ç÷Bìok it lr s`ïðéøîà- ¥Ÿ©§¥§¥©¨©§¥§©§¦©

epiywdàLéø àðL éàîmeyn ea yi ,zernd z` xifgiy dpzdy zngny ©§¨¥¨
,ziaixàôéñ àðL éàîe,ziaix meyn ea oi`yàáø øîàå`ed mrhdy ©§¨¥¨§¨©¨¨

ay meynàôéñ`l` ,dcyd z` xkenl xifgdl gweld aiigzd `løîàc ¥¨§¨©
dézòcî déì.eze` reazl xkend lkei `le ,dcyd z` xifgi dvxi m`y - ¥¦©§¥

y gken ,jk yxtl `ax jxvedy dnn :iy` ax wiicndéì øîàc àîòè©§¨§¨©¥
dézòcî`l` dcyd z` xifgi `ly gweld el xn` yexita m` `weecy - ¦©§¥

,jka aiig epi` ,dvxi m`àäm`ì øîà àìdédf didiy gwelddézòcî ¨Ÿ¨©¥¦©§¥
,dcyd z` el xifgiy mzqa xn` `l`ïðéøîà àìok dpzd `ly oeiky Ÿ©§¦©
`l` df oi` ,ezaehl i`pzdy xkendàeä àîìòa éléî éîehtdvxy ¦¥¦¥§¨§¨

.xnin` ixack `lye ,`id dxenb zeaiigzd `l` ,xkend z` mgpl

déì øîàepi`y yexita gweld xn` `l m` s` zn`a ,iy` axl xnin` ¨©¥
ilin ineht `l` mpi`y eixac z` miyxtn ,ziad z` xifgdl aiigzn

,yexita xn`y ezpeek oi` 'dizrcn dil xn`c' `ax xn`y dne ,`nlra

`l`øîzà dézòcî déì øîàc ïàîk äNòðgweldy dfy ezpeek - ©£¤§©§¨©¥¦©§¥¦§©
m` `l` xifgi `le aiigzn epi`y xn` eli`k aygp ,xkend `le ok dpzd

:dvxi

:`xnbd zxtqnòøî áéëL àeää,okeqn dleg -àhéb dì áúëc ©§¦§©§¨©¨¦¨
eäúéáãìcnryke .meail wwfz `l zeni m`y ick ,ezy`l hb azky - ¦§¦§

hbd z` dl zzlçðzàå ãéâpà,dyxbl gxkeny lr gp`pe egex jyn - ¦§¦§¦§©
déì äøîàdy`dzçðzî à÷ éànà,gp`p dz` recn -Cãéc úîéé÷ éà ¨§¨¥©©¨¦§©©§¦¨§©¦¨

àðà.xg`l `yp` `le jzy` zeidl aey` ,`ixaze mewz m` -áø øîà £¨¨©©
ãéáæ`ypidle xefgl dy`d dvxz `l m` s`e ,hbd zpizpa i`pz df oi` §¦

e ,engpl `l` dpeekzd `ly meyn ,rxtnl hbd lhazi `l eléléî éîeht¦¥¦¥
.àeä àîìòa:`xnbd dywn,àðéáøì ézôcî àçà áø déì øîàmyl §¨§¨¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨

,engpl `l` dpeekzd `ly xnel ciaf ax jxved dnéléî éîeht åàì éàå§¦©¦¥¦¥
éàîdnvr lr zlawn dzid `l` ,`nlra mineht ixac df did `l m`e - ©

ike ,dxenb dreaya elit`e ,xg`l `ypidl `lyéãLéîì àîéé÷ dãéãa§¦¨©§¨§¦§¥
àhéâa äàðzixd ,hba i`pz lihdl ielz xacd da ike -àîéé÷ déãéãa §¨¨§¦¨§¦¥©§¨
äàðz éãLîìezrca `l` dzrca ielz hbd oi`y ,xacd ielz ea wx - §¦§¥§¨¨

mey `la hbd z` ozp `edy oeike ,[dgxk lra dyxbl leki `ed ixdy]

`l` dzpeek oi`y xnel ciaf ax jxved dnle ,ote` lka hbd lg ,i`pz

:`xnbd zvxzn .ilin inehtlàîéúc eäîiziid ciaf ax ixac `lel - ©§¥¨
y xne`déôeb àeäenvr lrad -àhéb áéäéå øéîb à÷ dãéc àzòcà- ¥©©§¨¦¨¨¨¦§¨¦¦¨

m`y zpn lr wx yxbzdl dzrcy oeike ,dzrc lr hbd z` zzl oiekzd

,df i`pza `l` dyxbn epi` `ed s` ,xg`l `ypiz `l `ixaiòîLî à÷̈©§©
ïìhbd z` dlz m` s` ok m`e ,ilin inehtl `l` dpeekzd `l `id s`y ¨

:xg`l `ypidl zxzene ,i`pz o`k oi` ,dzrca

y zeaiigzd `id `zknq` .'`zknq`' oipra dpc epiptly `ibeqdaiigzn

z` miiwl lkei i`ceay ezrca jneq aiigznde ,mieqn i`pza exiagl mc`

exiagy ick ok gihan `edy `l` ,zeaiigzdd meiw icil `eai `le i`pzd

m` (.gqw a"a) mi`pz ewlgpe .i`pzd z` miiw `l seqale ,eixac lr jenqi

`ly it lr s`y xnelk ,dpew `zknq` iqei iaxl ,`l e` dpew `zknq`

z` miiwl jxhvi `le e`pza cenriy xaqy meyn `l` aiigzd

,dpew dpi` `zknq` dcedi iaxle .zeaiigzdd dlg z`f lka ,zeaiigzdd

`l seqaly it lr s` okle zeaiigzdl zrc zexinb o`k dzid `ly meyn

epizpyn oecip mbe .zeaiigzdd z` miiwl aiig epi` i`pzd z` miiw

didz mipy yly cr eaeg z` rxti `l m`y exiagl aiigzdy xaecny

dnec [d`elddn xzei dey `idy it lr s`] delnl diepw ely dcyd

aegd z` aiyiy ezrca jnqy meyn `l` aiigzd `ly meyn ,`zknq`l

.recne oipwd lg ote` dfi`a `xnbd oecz epiptly `ibeqae ,mipy 'b iptl

m`y dpyna epipyìò eäåìäly oekyn,eäãN`l m`y delnd xn`e ¦§¨©¨¥
:miniiw eixac ,enr mikqde ,ely dcyd didz mipy yly xg`l cr rxti

,àðeä áø øîàok dpzd m` `l` ,df oic xn`p `lúBòî ïzî úòLa- ¨©©¨¦§©©©¨
f`y ,d`eldd zern zpizpìkä äð÷m` dcyd lk z` dpew `ed ixd - ¨¨©Ÿ

,d`eldd mekqn xzei dey `idy it lr s` ,mipy yly xg`l el rxt `l

.rxti `l m` dcyd z` zepwdl ezrca xnb zernd zpizp zryay meyn

wx ok dpzd m` la`,úBòî ïzî øçàìlk z` zepwl liren e`pz oi` §©©©©¨
zrc zexinb el oi` ,delndn melk lawn epi` dzry oeiky ,dcyd

e ,`zknq` `ide dcyd z` zepwdläð÷ àì,delndàlàdeld dpzd m` Ÿ¨¨¤¨
`edy wlg eze` z` delnd dpw f`y ,aegd oerxita dcyd on wlg dpwiy

åéúBòî ãâðk.d`eldd inc ieeya - §¤¤¨¨
ïîçð áøåe `ped ax lr wlgøîàyeléôàok dpzd m`ïzî øçàì §©©§¨¨©£¦§©©©©

d,úBòîe e`pz liren,ìkä äð÷.dpew `zknq`y xaqy meyn ¨¨¨©Ÿ
:`xnbd zxtqnàúeìb Léø éab àãáeò ïîçð áø ãáòbdp ongp ax - ¨©©©§¨§¨©¥¥¨¨

,dlebd y`x ziaa didyk dyrnldézòîLk,dkld `ed wqty enk - ¦§©§¥
cr rxti `l m`y zernd ozn xg`l dpzdy ,dyrn eiptl `ay epiidc

z` delnd dpwy ezhiyk ongp ax wqte ,ely dcyd lk didi mieqn onf

deld azky xhyd z` delnl ozpe ,d`elddn xzei deyy s` dcyd lk

,dcedi ax iptl ef dl`y d`ayk j` .dcyd z` el dpwn `edydéòø÷©§¥
ì äãeäé áødéøèL,swez el oi`y xaqy iptn xhyd z` dcedi ax rxw - ©§¨¦§¨¥

.liren epi` zern ozn xg`l dyrpd i`pzy `ped ax ixackedéì øîà̈©¥
àúeìb Léø,ongp axlì òø÷ äãeäé áøCøèL.swez el yiy eilr zwqty ¥¨¨©§¨¨©¦§¨¨
déì øîàike dyr` dne ,ongp axà÷cøc[`xaql ribd `ly xega-] ¨©¥©§§¨
,déòø÷`edy dcedi ax ixdeäaø àøáb[lecb mc`]déòø÷i`ce ok m`e ©§¥©§¨©¨©§¥

àîòè déa àæçoekp mrh ea d`x -åokl.déòø÷éøîàc àkéàyi - ¨¨¥©§¨§©§¥¦¨§¨§¥
e ,jk lr mrxzd ongp axy mixne`déì øîàax rxwy dn ,`zelb yixl ¨©¥

y enk df ixd df xhyl dcedi,déòø÷ à÷cøc,`ed lecb mc`y it lr s`e ©§§¨©§¥
,epnn lecb ip` zepenn ipic oiprl mewn lknéãéc éaâì àîìò éleëc§¥¨§¨§©¥¦¦

àðéãa,zepenn ipic oiprl iznerl mlerd lk ixdy -.eäðéð é÷cøc §¦¨©§§¥¦§
ïîçð áø øîà øãä,xn`e ongp ax ea xfg okn xg`l -eléôàdpzd m` £©¨©©©§¨£¦

delnd okíeìk àìå äð÷ àì úBòî ïzî úòLa,eizern cbpk elit`e ¦§©©©¨Ÿ¨¨§Ÿ§
.dpew dpi` `zknq`y iptn

,ïîçð áøì àáø déáéúéàxn`e delnd dpzd m`y epizpyna epipy ixde ¥¦¥¨¨§©©§¨
delléì ïúBð äzà éà íàjaeg z`ìL ãòå ïàkîàéä éøä íéðL L- ¦¦©¨¥¦¦¨§©¨Ÿ¨¦£¥¦
dcyd,élLe miniiw eixac,BlL àéä éøäzegtd lkly x`ean ok m`e ¤¦£¥¦¤

.miniiw eixac zern ozn zrya ok dpzd m`

déì øîàok` ,ongp axéðàiziidøîBày dzr cr,àéð÷ àzëîñàjkle ¨©¥£¦¥©§©§¨©§¨
z` delnd dpw zern ozn xg`l epzd m` s`y epizpyn oica izxn`

,dcydåmle`éîeéðîe ilr wlg [mkg my]øîày,àéð÷ àì àzëîñà §©§¥¨©©§©§¨Ÿ©§¨
elit` ,delnl diepw dcyd oi` jkitle eixacl izicede ia izxfg ip` s`e

`le ,ezepwdl deld zpeek dzid `ly meyn ,zern ozn zrya ok xn` m`

.mipy yly jeza rxti i`ceay eilr jenqi delndy ick `l` ok xn`

:`xnbd dywnéîeéðîìe`zknq`y,dpew dpi`ïéúéðúî àéL÷x`eany §©§¥©§¨©§¦¦
:`xnbd zvxzn .`zknq` `idy it lr s` dpwy da,àîéà úéòaéà¦¨¦¥¨

ïéúéðúîzhiykøîàc àéä éñBé éaø,àéð÷ àzëîñà,ok dkld oi` j` ©§¦¦©¦¥¦§¨©©§©§¨©§¨
.dpew dpi` `zknq`y dcedi iax zrck `l`
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.éléî éîeht:FAl z` mHtl `nlrA oinEgpY ixaC `N` EN` oi`øîà àì àä ¦¥¦¥¥¥¤¨¦§¥©§¦§©§¨§©¥¤¦¨Ÿ¨©
.øeñà dézòcî déìDil dede xkn Fpi` Kkitl d`pY miIwn DigxM lr `nl` ¥¦©§¥¨©§¨©¨§¥§©¥§¨¨§¦¨¥¤¤©£¨¥

:xkFn ipz` `le li`Fd Edpip iNin inEHR 'ixn` `le ziAxM.ì"à`axC `d §¦¦§Ÿ©§¦¦¥¦¥¦§¦§Ÿ©§¥¥¨§¨¨
`pW i`n `Wix `pW i`n lirl `ax xn` ikd xnY` DiYrCn xnF`M dUrp©£¨§¥¦©§¥¦§©¨¥¨©¨¨§¥©§¨¥¨©§¨

xkFn iraC oeiM `tiq `ax xn` `tiq¥¨¨©¨¨¥¨¥¨§¨¥¥
Dil xn`w gwFNde ipz` `le iiEpz ©̀§¥§Ÿ©§¥§©¥©¨¨©¥
DiYrCn Dil xnF`M dUrp DiWtPn¦©§¥©£¨§¥¥¦©§¥
WixR `lC b"r`e dvx` m` dPxifg ©̀£¦¤¨¦¤§¤§§Ÿ¨¦
FtEkl eilr oi`e inC WxiRC o`nM DiYrCn¦©§¥§©§¦¥¨¥§¥¨¨§
xcdC `Ed `YWd Edpixcd` p"` KMld¦§¨©©§¦§©§¨§¨©

:Edl oiaf.eäúéáãì àhéb dì áúëc`NW ¨¦§§¨©¨¦¨¦§¦§¤Ÿ
:iYn m` i`pY lr Dl azM `le mEAil wwGY¦¨¥§¦§Ÿ¨©¨©§©¦©¦

.éléî éîehti`pY zlAw Ef dxin` oi` ¦¥¦¥¥£¦¨©¨©§©
:xg`l `UPY dvxY m`e Fngpl `N`éàå ¤¨§©£§¦¦§¤¦¨¥§©¥§¦

.éàî éléî éîeht åàìdxn` m` s`e ©¦¥¦¥©§©¦¨§¨
:i`n dxEnB drEaW zlAwaE zn`Adãéãa ¤¡¤§©¨©§¨§¨©§¦¨

.'eë àîéé÷zrCn `N` Fpi` hBd dInzA ©§¨¦§¦¨©¥¥¤¨¦©©
m`e i`pYd lr Dl FxqFnl Kixve Wi`d̈¦§¨¦§§¨©©§©§¦
Fpi` DNW i`pY dpizp zrWA dpzd `lŸ¦§¨¦§©§¦¨§©¤¨¥
inC `le okl mcFw Dxn` 'it`e mElM§©£¦¨§¨¤¨¥§Ÿ¨¥

:DixEAicA DiWtp cArWnC oFnnlúòLa §¨¦§©§¥©§¥§¦¥¦§©
.úBòî ïzîlMd dpFw oM zpn lr dpzd ©©¨¦§¨©§¨¥¤©Ÿ

eixacA oi` dpzd zFrn oYn xg`l m`e§¦§©©©©¨¦§¨¥¦§¨¨
:mElM.déòø÷ à÷cøcmc` `l ike dInzA §©§§¨©§¥¦§¦¨§¦Ÿ¨¨

:mrh `lA Frxw `l `Ed lFcBøîBà éðà ¨Ÿ§¨§Ÿ©©£¦¥
.àéð÷ àzëîñàdpw xnFl libx iziid ©§©§¨©§¨¨¦¦¨¦©¨¨

wElg inEipn la` `ipw `Yknq`C lMd©Ÿ§©§©§¨©§¨£¨¦§¦¨
`id `Yknq` `de ixaCn ipxifgde ilr̈©§¤¡¦©¦¦§¨©§¨©§©§¨¦
`l m`W eixaC lr KFnql `nlrA dghad©§¨¨§©§¨¦§©§¨¨¤¦Ÿ

:dpnA miz`n deW Fl oYi eixaC `Nniéaø §©¥§¨¨¦¥¨¤¨©¦§¨¤©¦
.éñBéhEWR hB wxtA(.gqw sc a"a)rxRW in ¥§¤¤¥¨¦¤¨©

:'Ek FxhW z` WilWde FaFg zvwn¦§©§¦§¦¤§¨
úéòáéàå
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éîehtaMW `kd `weC .`Ed `nlrA iNin`NW zFpwl sFq lr Ecnr x ¦¥¦¥§©§¨©§¨¨¨¤§¨¨§©¦§¤Ÿ
DxkFnl xkFOd dSxzn did `NW gwFNd xrhvn dide zEIxg`A§©§©§¨¨¦§©¥©¥©¤Ÿ¨¨¦§©¤©¥§§¨
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cia x`yzy ezpeeky meyn `l` df oi` i`ceeae ,edcy zectl ick oenn
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n`py enk ezb`c z` bitdl hrn zezylaal gOUi oiie' (eh cw mildz) x§©¦§©©§©

.WFp`énð éà,oennd lr b`c `le rebx didy zngn xkiy dzy mpn` ¡¦©¦
y meyn `l` ,delnd cia dcyd x`yzy ezpeeky iptn `l la`Léðéà¦¦
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.`zknq`

àðéáø øîà àlàzepwdl zrc zexinb dell dzidy xikdl xg` ote` yi ¤¨¨©¨¦¨
`ede ,dcyd z`éîãa ãéô÷ éàz` xkenyke ,mincd lr citwn m` - ¦¨¦¦§¥

dzectl ezpeek oi`y giken df ixd ,miieyn melk lifedl oken epi` eivtg

ok m`e ,dzectl lkeiy ick lefa xeknl el did ok m`yéð÷ éàcådelnd ©©¨¥
.`zknq` ef oi`y dcyd z`

àðéáøì ézôcî àçà áø déì øîàixdy ,dxenb di`x epi` df mbàîìc ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨¦§¨
,dzectl utg epi`y meyn epi` eivtg zxikna lifedl dvex epi`y dn
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jkitle ,df ici lr cxi eizerwxw jxr s` zernaìéfzéz àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦©¦
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éð÷.`zknq` ef oi`y dcyd z` delnd ¨¥
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc `rivn `aa(iyily meil)

:sqep uexiz,àîéà úéòaéà,dpew dpi` `zknq`y zxaeq epizpyn mb ¦¨¦¥¨
oebk xaecny `l`déì øîàcxg`l cr jl rxt` `l m` ,delnl deld §¨©¥

,mipy ylyéð÷dcyd z`,åéLëòîxkn `l` `zknq` df oi` ok m`e §¥¥©§¨
xkend dvxi m`y i`pz `l` o`k oi`e ,lefa dcyd z` cin el xkny xenb

z` dpwi `le mlawl aiig gweld didi ,mipy yly cr zernd z` xifgdl

.dcyd

àcñç áøc éða àLéM÷ øîe à÷eðé øî déì eøîàéøîà éëä ,éMà áøì ¨§¥©§¨©©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦¨¦¨§¥
éàòcøäð`rcxdp zaiyi ipa exn` jk -éàä ,ïîçð áøc déîMî §©§§¨¥¦§¥§©©§¨©
àzëîñàcr el rxti `l m`y delnd xn`y epizpyn ly ef `zknq` - ©§©§¨

,ely dcyd lk didz ipelt onfdéðîæa,el rxt `le epnf ribd m` -àéð÷ §¦§¥©§¨
la` ,dcyd zepwl `zknq`d dliren -déðîæ àìaonf ribdy mcew - §Ÿ¦§¥

,oerxitdàéð÷ àì.dcyd zepwl dliren dpi` - Ÿ©§¨
eäì øîàixdy ,mheytk mkixac z` yxtl xyt` i` ,iy` axéãéî ìk ¨©§¨¦¦

,onfa eze` elzy oipw lk -éð÷ déðîæae ,dpew epnf ribdyk -déðîæ àìa §¦§¥¨¥§Ÿ¦§¥
éð÷ àìm`e `zknq`a cgein oic df oi`e ,dpew epi` epnf ribd `lyke - Ÿ¨¥

,`ipw `zknq` xnel `l` el did `l ,dpew `zknq`y ongp ax xaeq

oia wligy dna ongp ax zpeek dne ,dpew epi` epnf ribd `l m`y heyte

.epnf ribd `ll epnf ribd
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i`pzd itk dze` dpwiy el xne` jkitle ,deld yiiazn eaeg z` rxt
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àéð÷ly eiyrn jezn xkip m`y xnelk ,dpew dpi` minrte dpew minrt - ©§¨
dcyd x`yzy el ztki` `le ,aegd z` rextl llk epevxa oi`y deld

m` :`tt ax yxtn .delnd dpwe `zknq` ef oi` ,delnd ciadéçkLà- ©§§¥
,oerxitd onf ly oexg`d meia dell delnd e`vnàøëL éúL à÷c- §¨¨¥¦§¨

xg` xfgn epi`e rebx `edy giken df ixd ,ez`pdl zepga xkiy dzeyy

cia x`yzy ezpeeky meyn `l` df oi` i`ceeae ,edcy zectl ick oenn

okle ,delndéð÷ed`x m` la` .`zknq` ef oi`y dcyd z` delndà÷c ¨¥§¨
éæefà Ctäîdzectl dvex `edy gken ok m` ,zern xg` xfgn `edy - §©¥©¥

e `zknq` ef ixd ok m`e ,delnd cia x`yzy epevx oi`eéð÷ àìdze` Ÿ¨¥
.delnd

:`xnbd dywn,àðéáøì ézôcî àçà áø déì øîàdnn di`xd dn ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨
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yyege b`ec `ede dcyd z` zectl dvex `edy zngn xnelk ,dzey

zepgl qpkp jkitl ,delnd cia dcyd x`yze ,zern biyi `l `ny

n`py enk ezb`c z` bitdl hrn zezylaal gOUi oiie' (eh cw mildz) x§©¦§©©§©

.WFp`énð éà,oennd lr b`c `le rebx didy zngn xkiy dzy mpn` ¡¦©¦
y meyn `l` ,delnd cia dcyd x`yzy ezpeeky iptn `l la`Léðéà¦¦

éæefà déëîñà àðéøçàaegd zern lk z` el oziy egihad xg` mc`y - ©£¦¨©§§¥©¥

oi` ok m`e ,d`ct `l jkitle ,el ozp `l seqaly `l` ,dcyd z` dctie

`l` ef oi`e ,dcyd z` zepwdl ezpeek dzidy deld ziizyn gikedl

.`zknq`

àðéáø øîà àlàzepwdl zrc zexinb dell dzidy xikdl xg` ote` yi ¤¨¨©¨¦¨
`ede ,dcyd z`éîãa ãéô÷ éàz` xkenyke ,mincd lr citwn m` - ¦¨¦¦§¥

dzectl ezpeek oi`y giken df ixd ,miieyn melk lifedl oken epi` eivtg

ok m`e ,dzectl lkeiy ick lefa xeknl el did ok m`yéð÷ éàcådelnd ©©¨¥
.`zknq` ef oi`y dcyd z`
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,dzectl utg epi`y meyn epi` eivtg zxikna lifedl dvex epi`y dn

meyn `l`yøáñwegc `edy epiaie lefa eivtg xkeny mixg` e`xi m`y ¨©
jkitle ,df ici lr cxi eizerwxw jxr s` zernaìéfzéz àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦©¦
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jk lr jnq i`ceae ,iwizet` didz onfd xg` cr rxti `l m` wx `ed

,`id `zknq` ok m`e ,onfd zelk iptl aegd z` rxtiyàì àzëîñàå§©§©§¨Ÿ
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éì úéàc íéøçàzgaeyn `id s`y ,il yiy zxg` dcyn jl oz` - £¥¦§¦¦
.'zicir' z`xwpeóBñìok` seqale -dépéî äeôøèly aeg ilra e`a - §§¨¨¦¥
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ïîçð áøc dén÷ àðáéúé äåäxn`y drya ongp ax iptl ayei iziid - £¨¨¦§¨©¥§©©§¨
,dlign ef ixd zerha dligny lwc zexit zxikn oiprldéáúBàì éòáe§©§§¥

äàðBà,[oldl x`eaiy itk] d`pe` oicn el zeywdl izivxe -÷éãBàå- ¨¨§¦
jkitl ,eixac lr zeywdl izrcay oiade ia gibyd ongp axeïúéæç£¦¨

úéðBìééàx`eaiy itk] zipelii` oiprl dpyndn ,eixacl di`x ip`xd - ©§¦
.[oldl

,jk dzid d`pe`n `ax ziiyew :`xnbd zyxtnéøäåoica lirl epipy ©£¥
äàðBàyng deyd utg el xkne exiag z` mc` [dnix-] dpe` m`y ¨¨

z` el ozp gweldy it lr s`e ,ez`pe` z` el xifgdl jixv ,yya mirlq

mrhd jgxk lre ,mdilr el lgn ixd ok m`e ezrcn mirlqd zyy lk

meyn `edàéä úeòèa äìéçîcdf oi`e d`pe` o`k yiy rcei did m`y ¦§¦¨§¨¦
,jk lr lgen did `l utgd ly exign,äìéçî àéåä àìårecn ok m`e §Ÿ©§¨§¦¨

.dlign zaygp zerha dligny lwcd zexit oiprl xne` dz`

,`ax xn`y dne÷éãBàå,ongp ax ia gibyd -úéðBìééà ïúéæç`iade - §¦£¦¨©§¦
y ,jk `id ezii`x zpeek ,zipelii`n eixacl di`xéøä`yepd oiprl epivn £¥

`idy `vnpe dy`úéðBìééàxxazde ,[ciledl die`x dpi`y dy`-] ©§¦
ok it lr s` ,ezy` dpi` ok m`e ,mlern elg `le zerha eid oiyeciwdy

xeaq didyk diqkpn lk`y zexitd z` dy`l xifgdl jixv lrad oi`

dxeaq dzidyk mdilr el dlgny meyn `ed mrhd i`ceae ,ezy` `idy

it lr s`e ,ezy` `idyàéä úeòèa äìéçîczrcei dzid m` ixdy ¦§¦¨§¨¦
,dlignd dliren ,mdilr el zlgen dzid `l ,ezy` dpi`yåo`kn mi`ex §

zerha dligny.äìéçî àéåä©§¨§¦¨
:zipelii` oiprl dpynd z` `xnbd d`ianúðàînä ,ïðúcdnezi dphw - ¦§©©§¨¤¤

dp`in oi`eyipd xg`le ,dzrcn lral dze` d`iyd dn`y ,dia`n

,hb `la z`vei `ide dlraaåokäéiðMäzexeq`d zeaexwd on zg` - §©§¦¨
zne ,xeqi`a dlral d`yipy [zeixrl zeipy ze`xwpe] opaxcn `ypidl

,dyxib e` dlraåokúéðBìééàämdi`eyip xg`l dlral rcepy dy` - §¨©§¦
el` lk ,rxtnl milha mde zerha eid oiyeciwdy `vnpe ,zipelii` `idy

ïéàzzl jixv lradïäì,epnn ze`vei odykàìaiigzdy dn z` ¥¨¤Ÿ
a,äaeúkzzl daezka aiigzde ,dziipecpa el dqipkdy dn z` elit`e §¨

,epnn `vzyk mzxenz z` dlàìåd z`úBøétztewza diqkpn lk`y §Ÿ¥
,elv` dzeidúBðBæî àìåepi` ,eizgz dzidyk zepefn xear dzel m` - §Ÿ§

,dz`eld z` mlyl dzr aiigúBàìá àìåmicba el dqipkd m` - §Ÿ§¨
lrad oi`y ixd .mxifgdl jixv epi` ,miniiw md m` elit` ,dziipecpa

`idy xeaq didyk zipelii`d dy`d lyn lk`y dn z` xifgdl jixv

z` lk`y dryay iptn ,ezy` dpi`y seqal xxazdy it lr s` ezy`

.zerha ef dlign dzidy it lr s`e mdilr el dlgn zexitd

:`xnbd dgecdézáeéz àéåä äàðBà àì ,àéä àìåoi` d`pe`d oicn - §Ÿ¦Ÿ¨¨©§¨§§¥
,ongp ax ixac lr `iyewdéì òéiñî úéðBìééà àìåzipelii`d oicn mbe - §Ÿ©§¦§©©¥

:`xnbd zyxtn .eixacl di`x oi`dézáeéz äàðBà àìd`pe`d oicn - Ÿ¨¨§§¥
epi` ,d`pe`d z` aiydl jixv `edy dny iptn ,eixac lr `iyew oi`

,llk dlign o`k oi`y itl `l` ,dlign dpi` zerha dligny meyncixd §
òãé àìgweldäàðBà déúéàc,llk d`pe` o`k yiy -déab ìéçîc- Ÿ¨©§¦¥¨¨§¨¦©¥

xzei dne`n el siqen epi`y xeaq did `ed ixdy ,dilr el legnl lkeiy

.utgd xign lrdéì òéiñî úéðBìééà àìåoicn eixacl di`x oi` mbe - §Ÿ©§¦§©©¥
dlign aygp epi` ,zexitd lr dy`d ly dzligny iptn ,zipelii`d

seqaly zrcei dzid m` elit`y ,dzrc z` minkg ecn`y ,zerha

,zexitd lr el zlgen dzid ,ezy` dpi`e oi`eyip di`eyip oi`y xxazi

iptnúeLéàc àîL dìò ÷etéúc dì àçéðcmy dilr `viy dl gpy - §¦¨¨§¥£¨§¨§¦
`idy reci did `ly onfd eze` lka d`eyp zaygp `idy xnelk ,oi`eyip

.zipelii`

:`xnbd zxtqnàøáb àeääì déì äøîàc àúzéà àéäädxn` dy` - ©¦¦§¨§¨§¨¥§©©§¨
,[dlra epi`y xf] mc`lééáéøwî àòøà éì ïéáæ ìéærwxw ixear dpw jl - ¦§¥¦©§¨¦§¦©

iaexwn cg`n rwxw dxear zepwl gily eze` dzpiny xnelk ,iiaexwn

,dzgtyndì ïáæ ìæàrwxwd z` dy`d xear dpwe gilyd jld - ¨©¨©¨
,dywiaydéì øîà,dxiknd zrya gilyl xkendzøãäî éæeæ éì eåä éà ¨©¥¦£¦¥§©§©§
éìäéð dìz` xifg`e rwxwd z` il xifgzy ipevx zern il eidi m` - ¨¦£¦
,zernddéì øîà,xkenl gilydéçà àìååðå zàdy`de dz` ixd - ¨©¥©§§©§¨©¥

ip` oi`e oipra mkipia exytzz ,mz` miaexw rwxwd z` dxear izipwy

.dfa axrzn

ìk ,àðeä áø øa äaø øîàoebk oeyl gilyd xn`yéçà àìååðå zà ¨©©¨©©¨¨©§§©§¨©¥
,(øîà)`l` ,i`pzl mikqn epi`y ink eixac z` yxtn xkend oi`

daxc`dézòc àëîñdy`d mikqz ok`y xkend ly ezrc zkneq - ©§¨©§¥
,df i`pzléð÷îe øîb àìåi`pza `l` rwxwd z` zepwdl oiekzd `le §Ÿ¨©©§¥

xifgdl dy`d zaiig zernd z` xifgne xkend jk xg` `a m` ok m`e ,df

.rwxwd z` el

:`xnbd zwtzqnäøãä àòøà,x`azdy itk xkenl zxfeg rwxwd ixd - ©§¨¨§¨
,d`eld `l` eid `l rwxwd xear xkenl dy`d dpzpy zerndy `vnpe

ok m`éàî éøétdzidy onfd lk jyna dy`d dlk`y zexitd oic dn - ¥¥©
m`d ,dzeyxa rwxwdïéðéiãa ïéàöBéå eåä äöeö÷ úéaømiaygp - ¦¦§¨£§§¦§©¨¦

,xkenl zexitd z` xifgdl zaiig `id ok m`e [`ziixe`c] dvevw ziaixk

z`vei dvevw ziaixy xfrl` iax zrck (:dq lirl) dkldd dwqtp ixdy

,mipiicaeåä úéaø ÷áà ék àîìéc Bà,ziaix wa`k `l` miaygp mpi` - ¦§¨¦£©¦¦£
ïéàöBé ïéàådvex `id m` `l` zexitd z` aiydl dkixv dpi`e ,mipiica §¥§¦

.miny ici z`vl

:`xnbd zhyetàøazñî ,àðeä áø øa äaø øîàdlk`y zexitdy ¨©©¨©©¨¦§©§¨
dy`dàáø øîà ïëå .ïéðéiãa ïéàöBé ïéàå ,eåä úéaø ÷áà ékzexity ¦£©¦¦£§¥§¦§©¨¦§¥¨©¨¨

el`.ïéðéiãa ïéàöBé ïéàå eåä úéaø ÷áà ék¦£©¦¦£§¥§¦§©¨¦
:`xnbd zwtzqnéàî àzðkLî ,äaøì éiaà déì øîàdeldyk - ¨©¥©©¥§©¨©§©§¨©

delnd lk`iy enr uvw `le ,d`eldd cra dcy deld el okyne exiagl

delnde ,zexita eyri dn yxit `le mzq `l` ,ziaix myl zexitd z`

zexitd miaygp m`d .dizexit z` lk`e dcaire dcyd jezl cxi envrn

wa`k miaygp mdy e` ,mxifgdl delnd aiige dvevw ziaixk lk`y

.mxifgdl jixv epi`e ziaix

dax wqty mcewd oicl df oic zencl yi m`d :wtqd iccv z` iia` yxtn

mi`vei mpi`e ziaix wa` `l` mpi` gweld lk`y zexitdy `ped ax xa

ixdy ,mipiicaéàî àîòè íúägweld lk`y zexitd oi` recn - ¨¨©§¨©
,dvevw ziaix miaygpdéì õ÷ àìc íeMîzrya evvw `ly iptn - ¦§Ÿ¨¥

ok m`e ,zernd zpznd xkya zexitd z` dy`d lk`zy dxikndàëä̈¨
énðixddéì õ÷ àìoi`e zernd zpznd xkya zexitd z` lk`iy deld ©¦Ÿ¨¥

.dvevw ziaix efàîìéc Bàoecipl `ped ax xa dax ly epic oia wlgl yi ¦§¨
ixdy ,dféðéáæ íúädxikn zxeza xkend cil zernd e`a dligzn my - ¨¨§¦¥

`l` dxikn o`k dzid `ly xxazd seqal wxe ,d`eld zxeza `le

z` el xifgze mxifgi zern el eidi m`y xkend dpzdy iptn] d`eld

ok oi`y dn ,dvevw ziaix ef oi` jkitle ,[rwxwdàëä`idyäàåìäs`e ¨¨©§¨¨
ziaixk aygp df ixd ,ziaix meyn zexitd z` lk`iy uvw `ly it lr

.milral zexitd z` xifgdl jixve dvevw

:`xnbd zhyetdéì øîàxa dax ly epicl df oic zencl yi ,iia`l dax ¨©¥
miaygp zexitd zlik` oi`y `ped ax xa dax xn`y myke `ped ax

c ,`zpkyn oiprl oicd `ed ,ziaix wa`k `l` dvevw ziaixkàîòè íúä̈¨©§¨
éàîdvevw ziaix ef oi`ydéì õ÷ àìc íeMîok m`eénð àëäixdõ÷ àì ©¦§Ÿ¨¥¨¨©¦Ÿ¨
déìongp ax lr wlege .d`eldl dxikn oia wlgl oi`e dvevw ziaix ef oi`e ¥

.lk`y zexitd z` xifgdl delnd jixvy `zknq` oiprl lirl xn`y

àãáeò àðéáø ãáò ,étt áø øîàlr dxikna ,`piax iptl `a dyrn - ¨©©©¦¨©¨¦¨§¨
,dcyd z` lawie zernd z` xifgi xkend dvxi m`y i`pzáéLçå- §¨¦

,ecia dcyd dzidy onfd jyna gweld lk` zexit dnk `piax ayige

éøét ÷étàåmze` mlyl eaiigy xnelk ,gweld cin zexitd z` `ivede - §©¥¥¥
e ,xkenlàðeä áø øa äaøk àìcziaix wa`k miaygp zexitdy xn`y §Ÿ§©¨©©¨

,dvevw ziaix o`k oi` mpn`y it lr s`y enrhe .mipiica mi`vei mpi`e

mewn lknzlik` lr xkend lgny dne ,xkend ly zexitd eid ixd

.dlign ef oi`e zerha dlign dzid zexitd

dzid `xnbd onfa dvetp d`eld jxc ,micwdl yi `ibeqd jynd zpadl

lk jynl rwxw delnd cia ozep did deldy dyexite ,`zpkyna d`eld

z` xifgd deldy cr ,dizexit z` lke` did delnde ,d`eldd ztewz

enkiqy xg`ly bdpnd didy zenewn yi ,xaca eid mipey mibdpne .eaeg

did `le ef dtewz jynl dcya delnd dkf ,d`eldd ztewz lr mdipia

`ede ,aegd z` mlyn `ed m` elit` rwxwd on e`ivedl i`yx deld

meyn zexitd zlik`a oi` el` zenewnae ,'iwlqn `lc `xz`' `xwpd
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úé äåä.àðáé:'Ek lik`e hinW i`C `picFnE xn` iM.äàðBà déáúBàì éòáe £¨¨¦§¨¦¨©¦¨§¦¨¦§¨¦¨¥§§¥¨¨
opzC(.`p sc lirl)`nl` drhe li`Fd Fl ozp zrCnC b"r`e d`pF` Fl xifgnC ¦§©§©£¦¨¨§§¦©©¨©¦§¨¨©§¨

:`id dlign e`l zErhA dlign.÷éãBàåaiWdl iYrcA didW d`xe iA giBWd §¦¨§¨©§¦¨¦§¦¦§¦©¦§¨¨¤¨¨§©§¦§¨¦
:eixaC lr.úéðBìééà ïúéæç:oOwlcM zipFlii`n eixacl `nrh izF`xdl ipnCw ©§¨¨£¦¨©§¦¦§©¦§©§¦©§¨¦§¨¨¥©§¦§¦§©¨
.úðàînäDO` Dz`iVdW dnFzi dPhw ©§¨¤¤§©¨§¨¤¦¦¨¨¦¨

onC o`nl dlFki minkg Exn` DYrcl§©§¨¨§£¨¦§¨§¨¥§¦
Dpi` dO`e mElM dPhw dUrn oi` dxFYd©¨¥©£¥§©¨§§¦¨¥¨
oi`EVp oETzC `Ed opAxe DWCwl DA dkFf¨¨§©§¨§©¨¨§©¦¦
xwtd bdpn DA Ebdpi `NW minFzil¦¦¤Ÿ¦§£¨¦§©¤§¥
Dl iBqC Exn` mde DlrA dPxnWie§¦§§¤¨©§¨§¥¨§§©¦¨

:oE`inA.äaeúk dì ïéàdqipkdX dn s`e §¥¥¨§¨§©©¤¦§¦¨
oMW lke DzAEzkA oz`nWe DziipEcpA Fl¦§§¨¨§¨§¨¨¦§¨¨§¨¤¥
DigxM lraC mEXn dX`l EpTiYW miz`n̈©¦¤¦§¨¦¨¦¦§©¨§¥

:`wtp.äéiðLminkg ExfBW zFixrl zFIpW ©§¨§¦¨§¦©£¨¤¨§£¨¦
zFnaiC ipW 'tA(.k sc)`qpwC dAEzM Dl oi` §¥¦¦¨¥¨§¨¦§¨¨

dilr FzliBxOW ipRn Dl opiqpwC `Ed§©§¦¨¨¦§¥¤©§¦¨¨¤¨
zFnaiA opixn`cM(:dt sc):.úéðBìééàäå ¦§©§¦¨¦¨§¨©§¦
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DliC 'iipEcp `id dlgn ikC b"r`e Daqp̈§¨§§¦¨£¨¦§§¨¦¨
zErhA dlign i`ed zErh FciA DxqFnl§§¨§¨¨£¨¦§¦¨§¨

:dlign `ied.úBøét àìåDl EltPW miqkp ©§¨§¦¨§Ÿ¥§¨¦¤¨§¨
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zFxiR zlik` zlign `nl` odizF`lA§¨¥¤©§¨§¦©£¦©¥
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.éì úøcäî:izFrn lAwYW ip` dvFxzà §©§¨¦¤£¦¤§©¥¨©©§
.éçà àìååðåmY` miaFxw `ide dY` §©§¨©¥©¨§¦§¦©¤

xkfA oiA iOx` oFWl `leepe mkipiA ESxzze§¦§©¥¥¤§©§¨§£©¦¥§¨¨
F` `Ede dY` xnFl dvFxWM dawpA oiA¥¦§¥¨§¤¤©©¨§
mipF`Bd zaEWzA izi`x KM `ide dY ©̀¨§¦©¨¦¦¦§©©§¦

:DnW dGW xnF` ip`e.éàî àzðkLî ©£¦¥¤¤§¨©§©§¨©
zFxiR lFk`l FOr uw `le dcU Fl oMWn¦§¥¨¤§Ÿ¨¦¤¡¥
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ci biVYW zr lkA dPOn delOd z` wNql Ebdpe oOwlcM `ziikpA FOr wqR̈©¦¦§©§¨§¦§©¨§¨£§©¥¤©©§¤¦¤¨§¨¥¤©¦©
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mlHie lk`W zFxiR EnFWi ziAxA izFxiR lk`IW dvFx ipi` xn`e raze Epiptl§¨¥§¨©§¨©¥¦¤¤Ÿ©¥©§¦¦¨¥¤¨©§¦§¥
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.déì ïðé÷lñîxzal iNin iPd oipiIcA d`vFi Dpi`e `Ed ziAx wa`C b"r`e §©§¦¨¥§©£©¦¦§¥¨§¨§©¨¦©¥¦¥§¨©
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:`id minFzi.dépéî ïðé÷ôî éôè ìëàmd ixde minFzi lW odia` xirAW c"aW §¦¦¨©§¥©§¦¨¦¥¤¤¨¦£¦¤¤§¦©£¥¥

dEwNqC o`nM Dil dede lk`W scFrd lr Elgn `l mde hRWn zFUrl mihiNW©¦¦©£¦§¨§¥Ÿ¨£©¨¤¤¨©©£¨¥§©§¦§¨
:ifEf xEriW lk`C `YrXn.éæeæ àìa déì ïðé÷lñî àìxEriW lM Fl oYIW cr ¦©§¨§¨©¦¥Ÿ§©§¦¨¥§Ÿ¥©¤¦¥¨¦

wa` Dil ded Edpilk` oFrxR zxFzA e`l Kdl Edpilk` ikC oeike Fz`eld zFrn̈©§¨¨§¥¨§¦©§¦§§©©§©¦¨©§¦§£¨¥£©
i`de `Ed lk`W ziAx wa` DiPin iwEt` ifEf `lA Ef dcVn EdEwNq ike oipiIcA d`vFi Dpi`e dlik` zrXn ziAxiwNqn `lC `xz` ENi`C iwNqnC `xz` lirl hwpC ¦¦¦§©£¦¨§¥¨§¨§©¨¦§¦¦§¦¨¤§Ÿ¥£¥¦¥£©¦¦¤¨©§©§¨©§¥©§¨¦§©§¥§¦©§¨§Ÿ§©§¥

`l ifEf xEriW lk` iOp i`e Flv` `Ed xknM mipXd ozF` lkC micFn lMd Dil wNqn ivn `l ifEf Dil Eed ENi`e obdpnl zFaEvTd mipW `pFMWOd lFk`l EbdPW¤¨£¤¡©©§¨¨¦©§§¦§¨¨§¦£¥¥Ÿ¨¥§©¥¥©Ÿ¦§¨¨©¨¦§¤¤¤§§¦©¦¨©¦¥Ÿ
:Dil opiwNqn§©§¦¨¥
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`l ziAx zxFzA FpzFp did m` la` ixiR ixcd KklE dlign ied `le zErhA§¨§Ÿ£¥§¦¨§©©§¥¥¥£¨¦¨¨§§©¦¦Ÿ
zErhA dlign `le ipiaf lwC zFxiR iAB mzd la` `Ed ziAx wa`C ixcd ied£¥©§¥©£©¦¦£¨¨¨©¥¥¤¤§¦¥§Ÿ§¦¨§¨
zi` KklE DizEpnidA EwilC ikid iM xFfgl Fl oi` n"n xFfgl lFkiC idpC `id¦¦§¦§¨©£¥©£¦¥¦§¥§¥§¥§©¦
irA dedC `axe xfFg did `l xFfgl lFkIW rcFi did ENit`C xninl ol̈§¥©©£¦¨¨¥©¤¨©£Ÿ¨¨¥§¨¨©£¨¨¥
axC `nrhC xEaq did d`pF`n DiazF`l§§¥¥¨¨¨¨¨§©§¨§©
mEXn lik`e hinW i`A opiwtn `lC ongp©§¨§Ÿ©§¦¨§¦¨¦§¨¦¦
zxaq itlE dlign `ied zErhA dlignC¦§¦¨§¨©§¨§¦¨§¦§¨©
:zipFlii`n di`x `ianE FaiWn did `aẍ¨¨¨§¦¥¦§¨¨¥©§¦

úðàînäodl oi` zipFlii`de diIpXde ©§¨¤¤§©§¦¨§¨©§¦¥¨¤
zFpFfnE zFxiR dAEzM§¨¥§

'FAEzkC a"itA .zF`laE(:fw sc)cviM `ipY §¨§¦§©§¨¥©
dY` i` zFpFfn Dl oi` zp`nn Exn`̈§§¨¤¤¥¨§¦©¨

iixdW DlrA zgY zaWFiA xnFl lFk¨©§¤¤©©©§¨¤£¥
KldW oFbM `N` dizFpFfnA aiIg lrAd©©©©¨¦§¤¨¤¨§¤¨©
dcnre dlk`e dzele mId zpicnl DlrA©§¨¦§¦©©¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨
df oiprA Wxtl Wi iOp zipFlii`e dp`inE¥£¨§©§¦©¦¥§¨¥§¦§¨¤
z`vnPW xg`e oE`in xg`W zFpFfnlC§¦§¤©©¥§©©¤¦§¥
Dl zilC `hiWtC Kixhv` `l zipFlii ©̀§¦Ÿ¦§§¦¦§¦¨§¥¨
DizEY `aziA Wxtl oi` diIpWE ipFfn§¥§¦¨¥§¨¥§©§¨¥
dpnl` ENit` `dC `hiWtC `zNin `dC§¨¦§¨¦§¦¨§¨£¦©§¨¨
zFpFfn Dl oi` dAEzM Dl zi`C b"kl§§¦¨§¨¥¨§
zFxYEn WiA xn`cM DizEY `aziC `kid¥¨§©§¨¥¦§¨©§¥¨

(mye .dt sc zenai)ipFfn i`w `vFde cFnrA©£§¥¨¥§¥
mId zpicnl DlrA KldWkE Dl zi ¦̀¨§¤¨©©§¨¦§¦©©¨
dpnl` `dC Kixhv` `l dlk`e dzele§¨§¨§¨§¨Ÿ¦§§¦§¨©§¨¨
WiA wiQncM Dl oi` iOp b"dk b"kl§©¦¥¨¦§©¦§¥
c"qC ixii` dzin xg`l `N` zFxYEn¨¤¨§©©¦¨©§¥§
:mzd 'ixn`cM dpnl`l FnM Dl WiC§¥¨§§©§¨¨¦§©§¦¨¨

.úBàìáeFl dqipkdW 'hpETA 'iR §¨¦©§§¤¦§¦¨
Wi ENit` `ziipEcpA micbA§¨¦¦§§¨¨£¦¥
oM xnFl xWt` i`e xifgi `l oiniIw odn¥¤©¨¦Ÿ©£¦§¦¤§¨©¥
xiMfn oiniIw zF`laA ixiiOW mFwn lkaC¦§¨¨¤©§¥¦§¨©¨¦©§¦
t"r` wxR sFq xn`cM oiniIw `icdA§¤§¨©¨¦¦§¨©¤¤

(:bq sc zeaezk)dizF`lA dciqtd dcxn̈§¨¦§¦¨§¨¤¨
[zipFGip] dpnl` sFqaE oiniIw(:`w sc my)iOp ©¨¦§©§¨¨¦¥©¦

oiniIw dizF`lA dciqtd `l dzpf opixn ©̀§¦¨¨§¨Ÿ¦§¦¨§¨¤¨©¨¦
dpnl` 'tA opixn` `icdaE(.my)`xnBA §¤§¨©§¦¨§©§¨¨©§¨¨

la` bFln iqkp `N` EpW `l dpWn KdC§©¦§¨Ÿ¨¤¨¦§¥§£¨
`iId` KixtE Dl zi` lfxA o`v iqkp¦§¥Ÿ©§¤¦¨¨¦©¥¨
Edpzi`C i` zipFlii``e zp`nO` `nili ¦̀¥¨©§¨¤¤§©©§¦¦§¦§§
ici`e ici` EdpzilC i`e dlwW ici`e ici ¦̀¥§¦¥¨§¨§¦§¥§§¦¥§¦¥
ici` Edpzi`C i` diIpX` `N` dlwW `lŸ¨§¨¤¨©§¦¨¦§¦§§¦¥
irAn `kRi` EdpzilC i`e dlwW ici`e§¦¥¨§¨§¦§¥§§¦§¨¦¨¥
EdpzilaE diIpX` mlFrl wiQnE Dil¥©¦§¨©§¦¨§¥§§
Epiid `kd ipYwC zF`lA KPd `N` DcicA DiciclE DicicA Dcicl opAx dEqpwE§¨¨©¨¨§¦¨§¦¥§¦¥§¦¨¤¨©¨§¨§¨¨¥¨¨©§
DitEB oxw ENit`C xn`w lk`W zFxitA e`l ipYwC zFxitE oiniIw oi`W zF`lA§¨¤¥©¨¦¥§¨¨¥©§¥¤¨©¨¨©©£¦¤¤¥
oiicr mde hTiNW zFxiR Dl oi`C opirEnW`l Kixhv` `N` Dl oi` Flk` m ¦̀¨§¥¨¤¨¦§§¦§©§¦¨§¥¨¥¤¦¥§¥£©¦
Dnvr dzctE dzele ziAWPW oFbM Dl oi`C xn`w zFxiR zpTY iOp i` oirA§¥¦©¦©¨©¥¨¨©§¥¨§¤¦§¥§¨§¨¨§¨©§¨

:zFpFfnC `inEC dp`in KM xg`e§©©©¥£¨§¨¦§
éøétixiR Excd i`C `kd rnWnC b"r` .oi`vFie inC dvEvw ziAxM i`n ¥¥©§¦¦§¨¨¥§§¦§©§©¨¨§¦¨§¥¥

ixiR wiR`C `piax mFwn lMn dvEvw ziAx iedC mrHn `N` Excd `lŸ¨§¤¨¦©©©£¥¦¦§¨¦¨¨¨¦¨§©¦¥¥
oiwxiR WixA Dil zi` `dC `nrh i`dn e`l k"r(.aq sc lirl)`lA `YpMWnC ©¥©©§¨§¨¦¥§¥¦§¦§©§©§¨§Ÿ

mEXn `piaxC `nrhC l"v `N` dell delOn oixifgn oi` EpipicA `ziikp§©§¨§¦¥¥©£¦¦¦©§¤§Ÿ¤¤¨§©§¨§¨¦¨¦
ax xA dAxC `CaEr oirM ipiafA `wece dlign ied `le zErhA dlign `iedC§©§¨§¦¨§¨§Ÿ£¥§¦¨§©§¨¦§¦¥§¥§¨§©¨©©
`l inC dvEvw ziAxM `kd Wxtn z"xe d`eldA `le ixiR `piax wiR` `pEd¨©¦¨¦¨¥¥§Ÿ§©§¨¨§§¨¥¨¨§¦¦§¨¨¥Ÿ
`ied `l zErhA dlignC mEXn xnFlM `N` mi`vFi dvEvw ziAx mrHn¦©©¦¦§¨§¦¤¨§©¦¦§¦¨§¨Ÿ©§¨
mi`vFi oi`e dlign `ied `nliC F` d`vFiC dvEvw ziAx FnM mi`vFie dlign§¦¨§§¦§¦¦§¨§§¨¦§¨©§¨§¦¨§¥§¦
zErhA dlign zFlzl FN dnC d`xp oi`e oipiIcA mi`vFi oi`C ziAx wa`M©£©¦¦§¥§¦§©¨¦§¥¦§¤§©¦§§¦¨§¨

:ziWixtcM dlign mEXn i`Ce `ied `piaxC `nrh la` dvEvw ziAxA§¦¦§¨£¨©§¨§¨¦¨©§¨©©¦§¦¨§¦§¦¦
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äàðBà déáúBàì éòáe ïîçð áøc dén÷ àðáéúé äåä£¨¨¦§¨©¥§©©§¨¨¥§§¥¨¨
àéä úeòèa äìéçîc äàðBà éøäå úéðBìééà ïúéæç ÷éãBàå§¦£¦¨©§¦©£¥¨¨¦§¦¨§¨¦
úéðBìééà éøä úéðBìééà ïúéæç ÷éãBàå äìéçî àéåä àìå§Ÿ©§¨§¦¨§¦£¦¨©§¦£¥©§¦
úðàînä ïðúc äìéçî àéåäå àéä úeòèa äìéçîc¦§¦¨§¨¦§©§¨§¦¨¦§©©§¨¤¤
àìå úBøét àìå äaeúk àì ïäì ïéà úéðBìééàäåâ äéiðMäå§©§¦¨§¨©§¦¥¨¤Ÿ§¨§Ÿ¥§Ÿ
dézáeéz àéåä äàðBà àì àéä àìå úBàìa àìå úBðBæî§§Ÿ§¨§Ÿ¦Ÿ¨¨©§¨§§¥
òãé àìc dézáeéz äàðBà àì déì òéiñî úéðBìééà àìå§Ÿ©§¦§©¥©¥Ÿ¨¨§§¥§Ÿ¨©
déì òéiñî úéðBìééà àìå déab ìéçîc äàðBà déúéàc§¦¥¨¨§¨¦©¥§Ÿ©§¦§©¥©¥
àúzéà àéää úeLéàc àîL dìò ÷etézc dì àçéðc§¦¨¨§¥£¨§¨§¦©¦¦§¨
ìæà ééáéøwî àòøà éì ïéáæ ìéæ àøáb àeääì déì äøîàc§¨§¨¥§©©§¨¦§¥¦©§¨¦§¦©¨©
zà ì"à éìäéð dì úøcäî éæeæ éì eåä éà ì"à dì ïáæ̈©¨¦£¦¥§©§¨¨¦£¦©§
éçà àìååðå zà ìk àðeä áø øa äaø øîà éçà àìååðå§©§¨©¥¨©©¨©©¨¨©§§©§¨©¥
éàî éøét äøãä àòøà éð÷îe øîb àìå dézòc àëîñ øîà̈©©§¨©§¥§Ÿ¨©©§¥©§¨¨§¨¥¥©
úéaø ÷áà ék àîìéc Bà ïéðéiãa ïéàöBéå eåä äöeö÷ úéaø¦¦§¨£§§¦§©¨¦¦§¨¦£©¦¦
÷áà ék àøazñî àðeä áø øa äaø øîà ïéàöBé ïéàå eåä£§¥§¦¨©©¨©©¨¦§©§¨¦£©
úéaø ÷áà ék àáø øîà ïëå ïéðéiãa ïéàöBé ïéàå eåä úéaø¦¦£§¥§¦§©¨¦§¥¨©¨¨¦£©¦¦
àzðkLî äaøì éiaà déì øîà ïéðéiãa ïéàöBé ïéàå eåä£§¥§¦§©¨¦¨©¥©©¥§©¨©§©§¨
àì énð àëä déì õ÷ àìc íeMî éàî àîòè íúä éàî©¨¨©§¨©¦§Ÿ¨¥¨¨©¦Ÿ
íúä ì"à äàåìä àëä éðéáæ íúä àîìéc Bà déì õ÷̈¥¦§¨¨¨§¦¥¨¨©§¨¨¨¨
øîà déì õ÷ àì énð àëä déì õ÷ àìc íeMî éàî àîòè©§¨©¦§Ÿ¨¥¨¨©¦Ÿ¨¥¨©
äaøk àìc éøét ÷étàå áéLçå àcáeò àðéáø ãáò étt áø©©¦¨©¨¦¨§¨§¨¦§©¥¥¥§Ÿ§©¨
àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî øîà àðeä áø øa©©¨¨©©§¥§©¥¦§¥§¨¨
ïðé÷lñî éæeæ øeòéL ìëà é÷lñîc àøúàa àzðkLî àä̈©§©§¨§©§¨¦§©§¥¨©¦¥§©§¦¨

à déìàøèMî ïðéáMçî àìå dépéî ïðé÷ôî àì éôè ìë ¥¨©§¥Ÿ©§¦¨¦¥§Ÿ§©§¦¨¦§¨¨
ìéôè ìëà déì ïðé÷lñî éæeæ øeòéL ìëà éîúéãáe àøèL ¦§¨¨¦§©§¥¨©¦¥§©§¦¨¥¨©§¥

ì àøèMî ïðéáMçîe dépéî ïðé÷ôîéMà áø øîà àøèL ©§¦¨¦¥§©§¦¨¦§¨¨¦§¨¨¨©©©¦
øeòéL ìëà dépéî ïðé÷ôî àì éôè ìëà úøîàc àzLä©§¨§©§¨¨©§¥Ÿ©§¦¨¦¥¨©¦
é÷elñ àîòè éàî éæeæ àìa déì ïðé÷lñî àì énð éæeæ¥©¦Ÿ§©§¦¨¥§Ÿ¥©©§¨¦¥
úéaø ÷áàå úéaø ÷áà éåä àeä dépéî é÷età éæeæ àìa§Ÿ¥©¥¦¥£¥£©¦¦©£©¦¦
íépè÷ íéîBúéa àcáeò éMà áø ãáò ïéðéiãa äàöBé dðéà¥¨§¨§©¨¦¨©©©¦§¨¦¦§©¦
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קז oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxt`nw `aa

úé äåä.àðáé:'Ek lik`e hinW i`C `picFnE xn` iM.äàðBà déáúBàì éòáe £¨¨¦§¨¦¨©¦¨§¦¨¦§¨¦¨¥§§¥¨¨
opzC(.`p sc lirl)`nl` drhe li`Fd Fl ozp zrCnC b"r`e d`pF` Fl xifgnC ¦§©§©£¦¨¨§§¦©©¨©¦§¨¨©§¨

:`id dlign e`l zErhA dlign.÷éãBàåaiWdl iYrcA didW d`xe iA giBWd §¦¨§¨©§¦¨¦§¦¦§¦©¦§¨¨¤¨¨§©§¦§¨¦
:eixaC lr.úéðBìééà ïúéæç:oOwlcM zipFlii`n eixacl `nrh izF`xdl ipnCw ©§¨¨£¦¨©§¦¦§©¦§©§¦©§¨¦§¨¨¥©§¦§¦§©¨
.úðàînäDO` Dz`iVdW dnFzi dPhw ©§¨¤¤§©¨§¨¤¦¦¨¨¦¨

onC o`nl dlFki minkg Exn` DYrcl§©§¨¨§£¨¦§¨§¨¥§¦
Dpi` dO`e mElM dPhw dUrn oi` dxFYd©¨¥©£¥§©¨§§¦¨¥¨
oi`EVp oETzC `Ed opAxe DWCwl DA dkFf¨¨§©§¨§©¨¨§©¦¦
xwtd bdpn DA Ebdpi `NW minFzil¦¦¤Ÿ¦§£¨¦§©¤§¥
Dl iBqC Exn` mde DlrA dPxnWie§¦§§¤¨©§¨§¥¨§§©¦¨

:oE`inA.äaeúk dì ïéàdqipkdX dn s`e §¥¥¨§¨§©©¤¦§¦¨
oMW lke DzAEzkA oz`nWe DziipEcpA Fl¦§§¨¨§¨§¨¨¦§¨¨§¨¤¥
DigxM lraC mEXn dX`l EpTiYW miz`n̈©¦¤¦§¨¦¨¦¦§©¨§¥

:`wtp.äéiðLminkg ExfBW zFixrl zFIpW ©§¨§¦¨§¦©£¨¤¨§£¨¦
zFnaiC ipW 'tA(.k sc)`qpwC dAEzM Dl oi` §¥¦¦¨¥¨§¨¦§¨¨

dilr FzliBxOW ipRn Dl opiqpwC `Ed§©§¦¨¨¦§¥¤©§¦¨¨¤¨
zFnaiA opixn`cM(:dt sc):.úéðBìééàäå ¦§©§¦¨¦¨§¨©§¦

Dl oi` li` oFWl dcli `lC `zipxkEC§¨¦¨§Ÿ¨§¨§©¦¥¨
ikdC `YrC` e`lC zErh FgTOW dAEzM§¨¤¤§¨§©©©§¨§¨¥
DliC 'iipEcp `id dlgn ikC b"r`e Daqp̈§¨§§¦¨£¨¦§§¨¦¨
zErhA dlign i`ed zErh FciA DxqFnl§§¨§¨¨£¨¦§¦¨§¨

:dlign `ied.úBøét àìåDl EltPW miqkp ©§¨§¦¨§Ÿ¥§¨¦¤¨§¨
TiY z`VPW xg` dXExiAminkg Ep ¦¨©©¤¦¥¦§£¨¦

odiYgY EpTiY dle zFxiR lkF` lrAdW¤©©©¥¥§¨¦§©§¥¤
s` EN`e FNXn DzFCtl aiIg ziAWp m`W¤¦¦§¥©¨¦§¨¦¤§¥©
ziAWp m`W zFxiR zpTY mdl oi`W iR lr©¦¤¥¨¤©¨©¥¤¦¦§¥
EYpi`l KpiazF`e DA `pixw `lC dPCti `lŸ¦§¤¨§Ÿ¨¦¨¨§§¦¨§¦§
zFxiR Dl xifgi `l `vYWkl ikd ENit £̀¦¨¥¦§¤¥¥Ÿ©£¦¨¥

:lk`W.úBàìa àìåmicbA Fl dqipkd ¤¨©§Ÿ§¨¦§¦¨§¨¦
xifgi `l miniIw mdn Wi ENit` 'ziipEcpA¦§§¨¨£¦¥¥¤©¨¦Ÿ©£¦
zFxiR zlik` zlign `nl` odizF`lA§¨¥¤©§¨§¦©£¦©¥

:`id dlign Fl dlgn zErhAW t"r`àìc ¤§¨¨£¨§¦¨¦§Ÿ
.òãéo`M oi` KMld lEgilC dP`zPW ¨©¤¦§©¨§¥¦§¨¥©

:zErhA ENit`e dlign÷etéðc dì àçéðc §¦¨©£¦§¨§¦¨¨§¥
.úeLéàc àîL àì÷ dìòzrcFi 'it`e £¨¨¨§¨§¦©£¦©©

:Flik`dl DpFvx oi`EVp di`EVp oi`W¤¥¦¤¨¦¦§¨§©£¦
.ì"à:gilWl xkFnéæeæ éì äåä éà ¥§¨¦©¦£¨¦¥

.éì úøcäî:izFrn lAwYW ip` dvFxzà §©§¨¦¤£¦¤§©¥¨©©§
.éçà àìååðåmY` miaFxw `ide dY` §©§¨©¥©¨§¦§¦©¤

xkfA oiA iOx` oFWl `leepe mkipiA ESxzze§¦§©¥¥¤§©§¨§£©¦¥§¨¨
F` `Ede dY` xnFl dvFxWM dawpA oiA¥¦§¥¨§¤¤©©¨§
mipF`Bd zaEWzA izi`x KM `ide dY ©̀¨§¦©¨¦¦¦§©©§¦

:DnW dGW xnF` ip`e.éàî àzðkLî ©£¦¥¤¤§¨©§©§¨©
zFxiR lFk`l FOr uw `le dcU Fl oMWn¦§¥¨¤§Ÿ¨¦¤¡¥

:lk`e dUre cxi `Ede mYq `N` ziAx mWl.'éì õ÷ àì énð àëäaxC` biltE §¥¦¦¤¨§©§¨©§¨¨§¨©¨¨©¦Ÿ¨¥¨¦©§©
:ixiR ixcde `rx` `xcd lirl xn`C ongp.áéLçåEdpiwt`e zFxiR lk` dOM ©§¨§¨©§¥©§¨©§¨§©§¥¥¥§¨¦©¨¨©¥§©§¦§

:DiPin.é÷lñîc àøúàa`le zFxiR lkF` delnE mYq zFeldl EbdPW mFwnA ¦¥§©§¨¦§©§¥§¨¤¨£§©§§©©§¤¥¥§Ÿ
ci biVYW zr lkA dPOn delOd z` wNql Ebdpe oOwlcM `ziikpA FOr wqR̈©¦¦§©§¨§¦§©¨§¨£§©¥¤©©§¤¦¤¨§¨¥¤©¦©
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äàðBà déáúBàì éòáe ïîçð áøc dén÷ àðáéúé äåä£¨¨¦§¨©¥§©©§¨¨¥§§¥¨¨
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úðàînä ïðúc äìéçî àéåäå àéä úeòèa äìéçîc¦§¦¨§¨¦§©§¨§¦¨¦§©©§¨¤¤
àìå úBøét àìå äaeúk àì ïäì ïéà úéðBìééàäåâ äéiðMäå§©§¦¨§¨©§¦¥¨¤Ÿ§¨§Ÿ¥§Ÿ
dézáeéz àéåä äàðBà àì àéä àìå úBàìa àìå úBðBæî§§Ÿ§¨§Ÿ¦Ÿ¨¨©§¨§§¥
òãé àìc dézáeéz äàðBà àì déì òéiñî úéðBìééà àìå§Ÿ©§¦§©¥©¥Ÿ¨¨§§¥§Ÿ¨©
déì òéiñî úéðBìééà àìå déab ìéçîc äàðBà déúéàc§¦¥¨¨§¨¦©¥§Ÿ©§¦§©¥©¥
àúzéà àéää úeLéàc àîL dìò ÷etézc dì àçéðc§¦¨¨§¥£¨§¨§¦©¦¦§¨
ìæà ééáéøwî àòøà éì ïéáæ ìéæ àøáb àeääì déì äøîàc§¨§¨¥§©©§¨¦§¥¦©§¨¦§¦©¨©
zà ì"à éìäéð dì úøcäî éæeæ éì eåä éà ì"à dì ïáæ̈©¨¦£¦¥§©§¨¨¦£¦©§
éçà àìååðå zà ìk àðeä áø øa äaø øîà éçà àìååðå§©§¨©¥¨©©¨©©¨¨©§§©§¨©¥
éàî éøét äøãä àòøà éð÷îe øîb àìå dézòc àëîñ øîà̈©©§¨©§¥§Ÿ¨©©§¥©§¨¨§¨¥¥©
úéaø ÷áà ék àîìéc Bà ïéðéiãa ïéàöBéå eåä äöeö÷ úéaø¦¦§¨£§§¦§©¨¦¦§¨¦£©¦¦
÷áà ék àøazñî àðeä áø øa äaø øîà ïéàöBé ïéàå eåä£§¥§¦¨©©¨©©¨¦§©§¨¦£©
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äaøk àìc éøét ÷étàå áéLçå àcáeò àðéáø ãáò étt áø©©¦¨©¨¦¨§¨§¨¦§©¥¥¥§Ÿ§©¨
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ì àøèMî ïðéáMçîe dépéî ïðé÷ôîéMà áø øîà àøèL ©§¦¨¦¥§©§¦¨¦§¨¨¦§¨¨¨©©©¦
øeòéL ìëà dépéî ïðé÷ôî àì éôè ìëà úøîàc àzLä©§¨§©§¨¨©§¥Ÿ©§¦¨¦¥¨©¦
é÷elñ àîòè éàî éæeæ àìa déì ïðé÷lñî àì énð éæeæ¥©¦Ÿ§©§¦¨¥§Ÿ¥©©§¨¦¥
úéaø ÷áàå úéaø ÷áà éåä àeä dépéî é÷età éæeæ àìa§Ÿ¥©¥¦¥£¥£©¦¦©£©¦¦
íépè÷ íéîBúéa àcáeò éMà áø ãáò ïéðéiãa äàöBé dðéà¥¨§¨§©¨¦¨©©©¦§¨¦¦§©¦
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`xzA(:ckw sc)mipW iR lhFp xFkAd oi`C ©§¨§¥©§¥¦§©¦
oiwNqnC `xz`e li`Fd iOp `d delnA§¦§¤¨©¦¦§©§¨¦§©§¦
`N` eiptl dcVd oi`C `Ed `nlrA deln¦§¤§©§¨§¥©¨¤§¨¨¤¨
xFkA oi`e iE`x Dil dede zFxiR cEArWl§¦§¥©£¨¥¨§¥§
dzin xg`l mdiptl `al iE`xA lhFp¥§¨¨Ÿ¦§¥¤§©©¦¨

aizkC eia` ciA wfgEnaM wFlgl(`k mixac) ©§¦§§¨§©¨¦¦§¦
:Fl `vOi xW` lkA.dzènLî úéòéáLe §Ÿ£¤¦¨¥§¦¦§©©§¨

oicArEWn del iqkPW xhWA deln x`WM¦§¨¦§¤¦§¨¤¦§¥Ÿ¤§§¨¦
lr deln df oi`C oYhOWn ziriaWE odl̈¤§¦¦§©©§¨§¥¤¦§¤©
mzdC FYhOWn ziriaW oi`W oFMWn©§¤¥§¦¦§©©§§¨¨

iiw oilhlhn lW oFMWnAmEXn `nrhe opin §©§¤§©§§¦©§¦¨§©§¨¦
opitliC FciAW oFMWn dpFw aFg lraConwl) §©©¤©§¤§¨§©§¦¨

(.at sc:iEabM Dil dede dwcv didY LlEn.epnî äáBb áBç ìòaFlv` `Ed xknC ¦§¦§¤§¨¨©£¨¥§¨©©¤¦¤§¤¤¤§
:EdNEkC `nrh Epiide.àéãeaàc éøîzî 'éôàzFlvgn oighFW mixnY oixcFBWM §©§©§¨§§£¦¦©§¥§©§¨§¤§¦§¨¦§¦©§¨

on s` FwNqn eizFrn Fl mNiWe `A m`e mdilr mixnYd miltFpe oilwCd zgY©©©§¨¦§§¦©§¨¦£¥¤§¦¨§¦¥¨¨§©§©¦
:zFlvgOd lrW oiWElYd mixnYd.éðñéña øák eäðéäaâà éàåKFzA opzPW ©§¨¦©§¦¤©©©§¨§¦©§§¦§§¨§¦¨¥¤¨§¨§

:zFlvgOd on olhPWM miNq.äð÷od ixde eizFrn lAiTW mcFw ddAbdA mzF` ©¦§¤¨§¨¦©©§¨¨¨¨§©§¨¨¤¤¦¥¨¨©£¥¥
:FNW.ã"îìe`xzA `aAA(:dt 'c):.Bì äðB÷ ç÷Bì ìL åéìkzEWxA `Ed 'it`e ¤§§¨¨©§¨¥¨¤¥©¤©£¦¦§

:xkFn lW.eäðéäaâà àìc â"òà:eilM odW eizFlvgn Fl EpTW itlàì øîàå ¤¥§Ÿ©§§¦§§¦¤¨©§§¨¤¥¥¨§¨©Ÿ
.àð÷lzñîKke KM cr ipwNql lkEz `NW zpn lr dpzd zFrn oYn zrWA ¦§©©§¨¦§©©©¨¦§¨©§¨¤Ÿ©§©§¥¦©©§©

:i`pYd itM mikxCd lkA oiA zExikU KxC oiA gTn KxC oiA sqkA dpwp rwxwe dizFrn ozp oM zpn lre 'Ek mipWéøö.dépéî àð÷éîì C`xEAiC DiPin ipw `l i`C ¨¦§©§¨¥¨©¨¤¨§©§©¦§¤§¤¤¥¤¤¤¨¥¤¤§¦¥§¨©§¨¦§¦©§©¨¦§¦§¨¦¥§¦Ÿ¨¥¦¥¦¨
:bdpOd on dPW` `l xnFl lFkie `Ed `nlrA.éæeæ éúééàå ìéæéà ì"à:cFr zFxiR lk`Y l` dYrnE Ll mNW`e.ìéëà àìFl Epzp `le Fl mipkEn zFrOde li`Fd §©§¨§¨©Ÿ£©¤¦©¦§¨¥¦§©§¥¥©£©¥§¥©¨©Ÿ©¥Ÿ¨¦¦§©¨¨¦§Ÿ¨§

:i`w iwNqnC `xz`aE lkF`e hnFW zFidl zEWx.äfeçà äãNdxFY dxn`W(fk `xwie)oFAWg itM dpWl oFiCpEtE rlq laFId crW mipXd itl WCwdd on DzFCtl §¦§¥§¥§©§¨¦§©§¥¨¥§¥£¨¤¨§¨¨¦§¨¦©¤§¥§¦©¨¦¤©©¥¤©§§§¨¨§¦¤§
:laFId zFpW rWze mirAx`l mixFrU xnFg rxf zial lwW miXng.éøét ìéëàc â"òàå:dAxd dpXd lM lW zFxiR oieXW `aEh WCwd £¦¦¤¤§¥¤©¤§¦§©§¨¦§¥©§©¥§§¨¦¥¥¤§¥¨¤¨¦¥¤¨©¨¨©§¥
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íìLéîa'ziikpl df oiA dn DniY .sqM `lA `C `rx` wERiY oiNi` `IpW §¦§©§©¨¦¥¥©§¨¨§Ÿ¤¤¥©©¥¤¦§©§¨
`ziikp `lA oM m` FwNql lFki did `l m`C FwNql lFki k"rC§¨§©§§¦Ÿ¨¨¨§©§¦¥§Ÿ§©§¨
`ziikpA `N` lEkip `l iwNqnC `xz`A xn`wC lirl rnWncM ixW iOp©¦¨¥¦§©§©§¥§¨¨©§©§¨¦§©§¥Ÿ¥¤¨¦§©§¨

dfe `ziikp `lA ENit` ilk` iwNqn `lC `xz`A la` rnWnxnFl wgFC ©§©£¨§©§¨§Ÿ§©§¥©§¥£¦§Ÿ§©§¨§¤©©
hrEn xaC `N` zFMpl KxC oi` `ziikpaC§¦§©§¨¥¤¤§©¤¨¨¨¨
mEWl Eid milibx `xEqC `YpMWnA la £̀¨§©§©§¨§¨§¦¦¨¨
ixW ikd iaizkC mEXnC rnWnC FieW icM§¥¨§§©§©§¦¦§¦¥¨¥¨¥
ifgin `l oM WxtOW xg`nC l"ie§§¥©©¤§¨¥¥Ÿ¤¡¥
lW zFxiR EPOn gwFlM `N` d`eldM§©§¨¨¤¨§¥©¦¤¥¤
Fpi`WM la` minC ozF`A ElNd mipXd©¨¦©¨§¨¨¦£¨§¤¥
dpWe dpW lM dMpn `N` KM Fl azFM¥©¤¨§©¤¨¨¨§¨¨
DiAB lifFn ENi`M d`xp Dnvr iptA¦§¥©§¨¦§¤§¦¦©¥
delOd xzFn xkUA dpW DzF` zFxiR¥¨¨¨¦§©©©¦§¤

opzcM(:cq 'c lirl)zFgtA EPnid xFMUi `l §¦§©Ÿ¦§¥¤§¨
Fl xTiil lkEi `NW xn`p m` ENit`e©£¦¦Ÿ©¤Ÿ©§©¥
oi`A oi` `nYqnC zxg` dpW lW zFxiR¥¤¨¨©¤¤§¦§¨¨¥¨¦
li`Fd n"n dpW lkA Wcg i`pY zFUrl©£§©¨¨§¨¨¨¦
xhWA Wxtl mipXd lM mEkq Eavw `le§Ÿ¨§§¨©¨¦§¨¥¦§¨
ifgin wERiY oiNi` `IpW mlWinA§¦§©§©¨¦¥¥¤¡¥

:d`eldM§©§¨¨
éàäg"a oi` iwNqnC `xz`A `YpMWn ©©§©§¨§©§¨¦§©§¥¥

inziC ilhlhnM iedC .dPnid daFB¤¥¤¨©£¥¦§©§§¥§©§¥
inC `le aFg lral icArYWn `lC§Ÿ¦§©§§¥§©©§Ÿ¨¥
g"aC odia` zaFgA rwxw EaBW minFzil¦¦¤¨©§©§©£¦¤§
`nEWC b"r` odn DzF` daFbe xfFg¥§¤¨¥¤§¨
mEXn `N` `xcd `lC mlFrl `xcd©§¨§¨§Ÿ©§¨¤¨¦
`wC `Ed `WixnE aFHde xWId ziUre§¨¦¨©¨¨§©¥¥¨§¨

w"tA opixn`cM Dl oiaf(:fh 'c lirl)ikdlE ¨¥¨¦§©§¦¨§§¨¥
:`ziikp `lA zFxiRd oilkF` iOp©¦§¦©¥§Ÿ§©§¨

úéòéáLedelnl inC `l .DYhOWn §¦¦§©©§¨Ÿ¨¥§©§¤
Dpi`C oFMWOd lr©©©§§¥¨
Edl qitzC oilhlhn ip`WC DYhOWn§©©§¨§©¦§©§§¦§¨¦§
wgvi 'xM Fz`eld zrWA `NW Edl dpwe§¨¨§¤Ÿ¦§©©§¨¨§¦§¨

(.at 'c onwl)aEWg d`eld zrWA mB ikdlE§¨¥©¦§©©§¨¨¨
:`l rwxw la` LciA Lig` lW¤¨¦§¨§£¨©§©Ÿ

àúëìäåoi` .DiPin `pwnl Kixv §¦§§¨¨¦§¦§¨¦¥¥
xn`w delnC mEXn Wxtl§¨¥¦§©§¤¨¨©
irAi` delC iNin inEHR iede `pwNYqn¦§©©§¨©£¥¦¥¦¥§Ÿ¤¦¨¥
`nil `pwinl Kixv i`O` k"`C iiEpz`l§©§¥§©©¨¦§¦§¨¥¨
deNW xg`l ixii`C d`xpe dpzi delC§Ÿ¤©§¤§¦§¤§©§¥§©©¤¨¨
Kixv deNd dpzi m` 'it`C mYq EPnid¥¤§©©£¦¦©§¤©Ÿ¤¨¦
d`eld zNigzA i`C FA xFfgi `NW oipw¦§¨¤Ÿ©£§¦¦§¦©©§¨¨
dGW oeiM iwNqn `lC `xz` iedC b"r`©£¥©§¨§Ÿ§©§¥¥¨¤¤
dn `N` zFpwl lFki `l geeve cnr̈©§¨©Ÿ¨¦§¤¨©

:Fl dpwn `EdXàðéáø.`ziikpA lk` ¤©§¤¨¦¨¨©¦§©§¨
'it` opAxn `axEvC opixn` lirlC DniY¥©¦§¥©§¦¨§§¨¥©¨¨£¦
Ebilti` lirlC cFre lEkip `l `ziikpA¦§©§¨Ÿ¥§¦§¥¦§¦
o`n 'it`e `piaxe `g` ax `zEviwA§¦¨©©¨§¨¦¨©£¦©
zFgRd lkl xEq`C `ziikpA dcFn ixWC§¨¥¤¦§©§¨§¨§¨©¨

Fnvr zFUrle mXd lFHil dvFx did `l `piaxC z"x xnF`e opAxn `axEvl§§¨¥©¨¨§¥§¨¦¨Ÿ¨¨¤¦©¥§©£©§
`piax mFwnA mxtx mY EpiAx lW FxtqA DBEn `vnp cFre opAxn `axEv§¨¥©¨¨§¦§¨¨§¦§¤©¥©©§¨¦§¨¦¨
lirl xn`C `Mi`C `zEviw Epiid `piaxC `ziikp KdC n"ie `zEviwC `YbEltA¦§§¨§¦¨§§©§©§¨§¨¦¨©§¦¨§¦¨§¨©§¥
ax ibilR `dC zFxiR EdNEkl opiniiW Kli`e o`Mn `ziikpA Dilk` mipW Wng̈¥¨¦©§¥¦§©§¨¦©§¥¨©§¦¨§§¥§¨§¦¥©
l"iiwC wqRW oM xaFq g"x mBW d`xpe `NEwl `piaxC ol `niiwe `piaxe `g ©̀¨§¨¦¨§©§¨¨§¨¦¨§¨§¦§¤¤©©¥¥¤¨©§
`xEqC `YpMWnM `N` opAxn `axEvl ixW `le `ziikpA lik` `lC iX` axM§©©¦§Ÿ¨¦¦§©§¨§Ÿ¨¥§§¨¥©¨¨¤¨§©§©§¨§¨
:`xEqC `YpMWnM `N` ixW `lCn `zEviw ded `kdC `ziikpC l"x oM m ¦̀¥¦§©§¨§¨¨£¨¦¨¦§Ÿ¨¥¤¨§©§©§¨§¨
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àáøc déîMî óñBé áøc déøa àáø øîà íéìBãâk¦§¦¨©¨¨§¥§©¥¦§¥§¨¨
àúééëða àlà ìeëéð àì é÷lñîc àøúàa àzðkLî éàä©©§©§¨§©§¨¦§©§¥Ÿ¥¤¨¦§©§¨
éàîa àlà ìeëéð àì àúééëða eléôà ïðaøcî àáøeöå§§¨¦§©¨¨£¦¦§©§¨Ÿ¥¤¨§©
àlà àéøL àúeöé÷ øîàc ïàîì àçéðä àúeöé÷a ìeëéð¥§¦¨¨¦¨§©§¨©¦¨©§¨¤¨
øîzàc øîéîì àkéà éàî àøéñà àúeöé÷ øîàc ïàîì§©§¨©¦¨£¦¨©¦¨§¥©§¦§©
àúeöé÷ øîà ãç àðéáøå àçà áø da àâéìt àúeöé÷¦¨§¦¨¨©©¨§¨¦¨©¨©¦¨
øîàc àúeöé÷ éîc éëéä àøéñà àúeöé÷ øîà ãçå àéøL©§¨§©¨©¦¨£¦¨¥¦¨¥¦¨§¨©
Cìéàå ïàkî àúééëð àìa dì àðìéëà ïéðL Lîç ãò déì¥©¨¥§¦¨¦§¨¨§Ÿ§©§¨¦©§¥¨
àúééëð àìa ìk éøîàc àkéà éøét eälek Cì àðîéiL©¥§¨¨§¥¥¦¨§©§¥¨§Ÿ¦©§¨
Lîç ãò déì øîàc àúeöé÷ éîc éëéä ìáà øeñà̈£¨¥¦¨¥¦¨§¨©¥©¨¥
eälek Cì àðîéiL Cìéàå ïàkî àúééëða àðìéëà ïéðL§¦¨¦§¨¦§©§¨¦©§¥¨©¥§¨¨§
øñàc ïàî àúééøúáa éøL àúéén÷a øñàc ïàî éøét¥¥©§¨©§©©§¨¨¥§©§©§¨©§¨©
àøeñc àzðkLî ék éøL ìëéîì éøL éëéä àúééøúáa§©§©§¨¥¦¨¥§¥©¨¥¦©§©§¨§¨
àc àòøà ÷etéz ïéléà àiðL íìLîa éëä da éáúëc§©§¥¨¨¥§¦§©§©¨¦¥¥©§¨¨
éøîà òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø óñk àìa§Ÿ§©©¨¨§©¨§¥§©§ª©©§¥
áBç ìòa ïéà é÷lñîc àøúàa àzðkLî éàä eäééåøz©§©§©©§©§¨§©§¨¦§©§¥¥©©
úéòéáLe íéðL ét da ìèBð øBëaä ïéàå äpîéä äáBb¤¥¤¨§¥©§¥¨¦§©¦§¦¦
epîéä äáBb áBç ìòa é÷lñî àìc àøúàáe dzènLî§©©§¨§©§¨§Ÿ§©§¥©©¤¥¤
øî øîàå dzènLî úéòéáL ïéàå íéðL ét Ba ìèBð øBëáe§¥¦§©¦§¥§¦¦§©©§¨§¨©©
é÷lñîc àøúàa àzðkLî éàä àtt áøc déîMî àøèeæ§¨¦§¥§©¨¨©©§©§¨§©§¨¦§©§¥
eäðäaâà éàå àéãeaàc éøîzî eléôàå déì é÷lñî§©§¥¥©£¦¦©§¥§©§¨§¦©§§¦§
øëBî úeLøa ç÷Bì ìL åéìk øîàc ïàîìe eäðð÷ éðñéña§¦¨¥§¦§§©§¨©¥¨¤¥©¦§¥

äðäaâà àìc eléôà ç÷Bì äð÷àèéLt :eäðð÷ éðñéña e ¨¨¥©£¦§Ÿ©§§¦§§¦¨¥§¦§§¦¨
àìc øîà÷ àä àð÷lzñî àì øîàå é÷lñîc àøúàa§©§¨¦§©§¥§¨©Ÿ¦§©©§¨¨¨¨©§Ÿ
àð÷lzñî øîàå é÷lñî àìc àøúàa àlà àð÷lzñî¦§©©§¨¤¨§©§¨§Ÿ§©§¥§¨©¦§©©§¨

éøö éàîéøö àì øîà àtt áø àì Bà dépéî àð÷îì CC ©¨¦§¦§¨¦¥Ÿ©¨¨¨©Ÿ¨¦
éøö øîà éãéà áøc déøa úLL áø dépéî àð÷îìC §¦§¨¦¥©¥¤§¥§©¦¦¨©¨¦

éøö àúëìäå dépéî àð÷îììéæéà øîà dépéî àð÷îì C §¦§¨¦¥§¦§§¨¨¦§¦§¨¦¥¨©¥¦
øîà àðéáø éæeæ éúééàå çøèàå ìéæéà ìéëà àì éæeæ éúééàå§©§¥¥Ÿ¨¦¥¦§¤§©§©§¥¥¨¦¨¨©
àúëìäå ìéëà àì øîà éøî áøc déøa àøèeæ øîe ìéëà̈¦©§¨§¥§©¨¦¨©Ÿ¨¦§¦§§¨
àúééëða éìëà àì éMà áøå àtt áøå àðäk áø ìéëà àìŸ¨¦©©£¨§©¨¨§©©¦Ÿ©§¥¦§©§¨
àîòè éàî àøèeæ øî øîà àúééëða ìéëà àðéáø̈¦¨¨¦¦§©§¨¨©©§¨©©§¨
äãN äæeçà äãOà äåäc éãéî àúééëða ìéëàc ïàîc§©§¨¦¦§©§¨¦¥©£¨©§¥£¨§¥
àðîçø øîà àáeè éøét ìéëà à÷c â"òà åàì äæeçà£¨©§¨¨¦¥¥¨¨©©§¨¨
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בבא מציעא. פרק חמישי - איזהו נשך דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc `rivn `aa(iriax meil)

íéìBãâk`edy aygp zexitd zlik` zryny ,milecb miyp`a oicd itk - ¦§¦
.oxwd inc melyz did lk`y dny xnel i`yx deld oi`e ,ziaix wa`

àøúàa àzðkLî éàä ,àáøc déîMî óñBé áøc déøa àáø øîà̈©¨¨§¥§©¥¦§¥§¨¨©©§©§¨§©§¨
é÷lñîccia yiy bdpndy mewna rwxw ly oekyn lr zern delnd - ¦§©§¥

,onf lka rwxwd on delnd z` wlqle eaeg z` rextl zekf deldàìŸ
àúééëða àlà ìeëéðxeqi` dfa yiy iptn ,zexitd z` delnd lk`i `l - ¥¤¨§©§§¨

lke`y dpy lk lr aegd on aevw wlg dkpn `ed ok m` `l` ,ziaix wa`

.zexitd onïðaøcî àáøeöåxaca s` xingdl jixvy mkg cinlz - §§¨¦§©¨¨
y xingdl el yi ,mixeqi`a lflfl epnn ecnli `ly ick xzendeléôà£¦

ìeëéð àì àúééëðaon dkpn m` elit` ,`zpkynd on zexit lk`i `l - §©§§¨Ÿ¥
.aevw xac aegd

:`xnbd zl`eyìeëéð éàîa àlàcinlzl elit` xzid didi ote` dfi`a - ¤¨§©¥
:`xnbd dper .ecia zpkyennd rwxwd zexitn lek`l mkgàúevé÷a- §¦¨

x`az oldle ,zexitd on lk`i mipy dnk y`xn avewy xnelk ,'davw'a

ewlgp ixd :`xnbd zl`ey .dxzid ote` ji`e ,ef `zeviw idn `xnbd

ok m` ,oldl `aeiy itke ,`l e` xzend xac `id '`zeviw' m` mi`xen`d

,àéøL àúevé÷ øîàc ïàîì àçéðä,mkg cinlzl elit` xzid df ixd ¨¦¨§©§¨©¦¨©§¨
àøéñà àúevé÷ øîàc ïàîì àlà,miiw df xzid oi` ok m`àkéà éàî ¤¨§©§¨©¦¨£¦¨©¦¨

øîéîìrwxwd zexitn lek`l mkg cinlzl xzen didi ote` dfi`a - §¥©
.ecia zpkyennd

:zwelgnd z` `xnbd d`ian,øîzàcoicaàçà áø da éâéìt ,àúevé÷ §¦§©¦¨§¦¥¨©©¨
àðéáøå,`piaxe `g` ax ewlgp -ãçmdn cg` -àéøL àúevé÷ øîà- §¨¦¨©¨©¦¨©§¨
,zxzen.àøéñà àúevé÷ øîà ãçå§©¨©¦¨£¦¨

:`xnbd zxxanàúevé÷ éîc éëéäax da ewlgpy '`zeviw'd `id dn ¥¦¨¥¦¨
oebk :`xnbd zyxtn .`piaxe `g`déì øîàc,dell delndïéðL Lîç ãò §¨©¥©¨¥§¦

,d`eldd xg`ly zepey`xd mipyd ynga -àúééëð àìa dì àðìéëà- £¦§¨¨§Ÿ©§§¨
e ,aegd on melk zekpl `la rwxwd ly zexitd z` lke`Cìéàå ïàkî- ©¦¨§¥¨

mdixg`y mipyaéøét eälek Cì àðîééLlke`y zexitd lk z` ayg` - ¨¥§¨¨§¥¥
df oi`y iptn `id dfa xzidd zxaqe ,aegd on mze` dkp`e rwxwd on

`ed lke` mipy yngy zpn lr rwxwa caery qix`k `l` ,ziaixk d`xp

.rwxwd lral zexitd z` ozep zexg` mipy ynge zexitd z`

ìk ,éøîàc àkéàzexit lke`yàúééëð àìa,zepey`xd mipyd jyna ¦¨§¨§¥¨§Ÿ©§§¨
ax micen ,zexitd lk z` el xifgi mdixg`ly mipyay erawy it lr s`

y `piaxe `g`øeñà.ziaixk d`xp `edy iptn ok zeyrléîc éëéä ìáà ¨£¨¥¦¨¥
àúevé÷oebk ,`piaxe `g` ax da ewlgpydéì øîàc,dell delndãò ¦¨§¨©¥©

ïéðL Lîç,d`eldd xg`ly zepey`xd mipyd ynga -àðìéëà ¨¥§¦£¦§¨
àúééëðae ,aegd on aevw xac dkp`e zexitd on lke` -Cìéàå ïàkî- §©§§¨¦¨§¥¨

,mdixg`ly mipyaéøét eälek Cì àðîééLzexitd lk z` ayg` - ¨¥§¨¨§¥¥
xac dkip zepey`xd mipya s`y oeiky .aegd on mze` dkp`e lke`y

eld ly zexitd lk jk xg`e aevw.ziaixk d`xp df oi` d

`g` axy oey`xd oeyld itl `nlya :`iyewd z` yxtl `xnbd zxfeg

`la zepey`xd mipyd ynga zexitd z` lke`y ote`a ewlgp `piaxe

elit`y xnel yi ,`ziikpàúéén÷a øñàc ïàîote`a xqe`y in - ©§¨©§©©§¨
,`ziikp `la lke`yk oey`xdàúééøúáa éøLote`a xizn `ed ixd - ¨¥§©§©§¨

lke` `ed zepey`xd mipyd ynga mby epiidc ipyd oeyla xkfpd

dipyd oeyld itl la` .mkg cinlzl elit` xzen df ote`ae ,`ziikpa

`g` axe ,xeq`y micen lkd aegd on zepey`xd mipya dkpn epi`yky

dyw ,zepey`xd mipya s` aegd on dkpn `edy ote`a ewlgp `piaxeïàî©
àúééøúáa øñàc,dfd oexg`d ote`a s` xqe`y in itl -éøL éëéä §¨©§©§©§¨¥¦¨¥

ìëéîìs` zpkyennd rwxwd on zexit lek`l xzen didi ote` dfi`a - §¥©
.mkg cinlzl

:`xnbd zvxznéøLdfa mibdep m` zexit lek`l xzen -àzðkLî ék ¨¥¦©§©§¨
àøeñc`zpkyna `xeq bdpn itk -éëä da éáúëcaezkl mibdep eidy - §¨§¨§¥¨¨¦
,jk daóñk àìa àc àòøà ÷etéz ïéléà àiðL íìLîamipy xnba - §¦§¨§©¨¦¥¥©§¨¨§Ÿ¤¤

lk`iy mipy ly mieqn jq eavwy xnelk ,sqk `la ef rwxw `vz el`

,dell rwxwd xefgz el` mipy xnbae ,rwxwd ly zexitd z` delnd

z` dpwy ink `l` ,d`eldk d`xp df oi` df ote`ay ,aegd on xhtie

zexitdy it lr s`e ,d`eldd mekqa el` mipy jyna zexitl rwxwd

.ziaix meyn dfa oi` d`eldd incn xzei daxd miey lk`y

àzðkLî éàä ,eäééåøz éøîà òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨§¥§©§ª©¨§¥©§©§©©§©§¨
é÷lñîc àøúàa,aegd on dkpne zexit lke` delndy ef `zpkyn - §©§¨¦§©§¥

lr dvxiy onf lka rwxwd on ewlql deld cia zekf yiy bedpy mewna

m` jkitle ,rwxwd seba oipw delnl yiy aygp df oi` ,aegd melyz ici

,eipa iptl ef rwxw dltpe delnd znáBç ìòa ïéàdidy] delnd ly ¥©©
[zern el aiig delnd,äpîéä äáBbzeabl i`yx `edy it lr s`e ¤¥¤¨

mdia`n eyxiy rwxw zaygp dpi` ef ,mdia`n mipad eyxiy zerwxwn

micareyn mipad eyxiy milhlhnd oi`e ,milhlhn eyxi eli`k `l`

,mdia` zeaeglåokíéðL ét da ìèBð øBëaä ïéàa"a) mixaeqd zrcl §¥©§¥¨¦§©¦
rwxw o`k yiy mixne` oi` ,delna mipy it lhep xekad oi`y (:ckw¦

.aeg `l` o`k oi`e erwxw ef oi`y ,mipy it da yxeie eia` cia zwfgend

dúènLî úéòéáLez` rxty mcew ziriayd dpyd seq dribd m` oke - §¦¦§©©§¨
aegdy mixne` oi`e aegd z` ziriayd zhnyn ,[leafext dyr `le] eaeg

.llk ely rwxwd oi` ixdy ,rwxwd ici lr delnd ly ecia ieab xak

é÷lñî àìc àøúàáez` wlql zekf dell oi`y bedpy mewna mle` - §©§¨§Ÿ§©§¥
df ixd ,jkl erawy onfd seq cr ,aegd melyz ici lr rwxwd on delnd

dltpe delnd zn m` jkitle ,dfd onfd lka delnl diepw dcydy aygp

,eiyxei iptl ef dcyáBç ìòa,oenn el aiig delnd didyepîéä äáBbon ©©¤¥¤
,mdn dze` daeb aeg lray mdia`n rwxw eyxiy ink df ixdy minezid

åokíéðL ét Ba ìèBð øBëáecia zwfgen rwxwd dzidy aygpy iptn §§¥¦§©¦
,ezen zryadúènLî úéòéáL ïéàådpyd seq dxary it lr s` - §¥§¦¦§©©§¨

xak ieabk aygp aegdy iptn ,aegd z` driwtn ziriayd oi` ziriayd

.rwxwa wfgen `ed ixdy delnd ly ecia

é÷lñîc àøúàa àzðkLî éàä àtt áøc déîMî àøèeæ øî øîàå- §¨©©§¨¦§¥§©¨¨©©§©§¨§©§¨¦§©§¥
on delnd z` wlql deld cia zekf yiy bdpndy mewna ef `zpkyn

cr zexitd z` lke` delndy it lr s` ,eaeg melyz ici lr rwxwd

delnl zernd z` rxte deld `ayk mewn lkn ,eaeg z` deld mlyiy

déì é÷lñî,dlek dcyd lkn xkend z` miwlqn -éøîzî eléôàå §©§¥¥©£¦¦©§¥
àéãeaàczexitd z` elit` xnelk ,zlvgnd lry mixnzd on elit`e - §©§¨

ixd ,oipw dyrn mda dyr `l oiicry oeik ,oli`d on delnd ylz xaky

.dcyd mr cgia dell mixfege dcyd on wlg mdåmle`éàxakeäðäaâà §¦©§§¦§
éðñéña,milqa mgipde zelvgnd on mixnzd z` delnd diabd -eäðð÷ §¦¨¥¨©§

dell mxifgdl jixv epi`e ,ely md ixde ,ef ddabda mixnzd z` dpw -

.zernd z` rxetykøîàc ïàîìem`y xaeqy in zrcle -ìL åéìk §©§¨©¥¨¤
ç÷BìmigpenúeLøadøëBîon zepwl dvex `edy utg mkeza gipde ¥©¦§¥

,xkendäð÷d jkaç÷Bìoeik o`k s` ok m` ,xvg oipw oicn utgd z` ¨¨¥©
delnd ly zelvgnd lr mixnzd eltpyeléôàote`aeäðäaâà àìc £¦§Ÿ©§§¦§

eäðð÷ ,éðñéñaz` rxet `edyk s` ,mlhep deld oi`e ,xvg oipwa delnd §¦¨¥¨©§
:eaeg

àèéLt,dcy ly oekyn exiagl mc` ozp m`y `ed heyt df oic - §¦¨
é÷lñîc àøúàadelnd z` wlql zekf dell yiy `ed bdpndy mewna - §©§¨¦§©§¥

,dvxiy zr lka rwxwd onøîàå,d`eldd zrya dell delndàì §¨©Ÿ
àð÷lzñîote`a dcya dkf`y zpn lr d`eldd zern z` jl ozep ip` - ¦§©©§¨

,jk lr cgein oipw zeyrl jixv epi` ,mipy jke jk cr ipwlql lkez `ly

càð÷lzñî àìc øîà÷ àäoipwa dpw ixde ,eizern z` ozp ok zpn lre ¨¨¨©§Ÿ¦§©©§¨
.mdipia epzdy itk mipy jke jkl zexitl rwxwd z` sqk

:`xnbd zwtzqné÷lñî àìc àøúàa àlàoi`y `ed bdpndy mewna - ¤¨§©§¨§Ÿ§©§¥
delnd `l` ,oerxitd onf mcew rwxwd on delnd z` wlql zekf dell

,d`eldd ztewz lk jynl dcya dkeføîàåzrya dell delnd §¨©
,d`elddàð÷lzñîz` rextl dvxz xy`k dcyd on wlzq` ip` - ¦§©©§¨

,oerxitd onf mcew s` jaegéàîdeld m`d ,ef dxin` oic dn -éøöC ©¨¦
dépéî àð÷îìepw `l m` la` ,ef zeaiigzd lr delnd on oipw lawl - §¦§¨¦¥

epi`e bdpnd on zepyl dvex epi`y xnele ea xefgl delnd leki ,ecin

.`nlra xeaic `l` o`k did `l ixdy ,rwxwd on wlzqnàì Bàjixv Ÿ
oipw rwxwd z` dpew epi`y xn` zernd zpizp zrya ixdy ,ecin zepwl

.dvxiy zra ewlql deld cia zekf yiy zpn lr `l` xenb

:`xnbd zhyetéøö àì ,øîà àtt áødépéî àð÷îì Cdkf `l ixdy ©¨¨¨©Ÿ¨¦§¦§¨¦¥
e ,eixac itk `l` dcyaéøö ,øîà éãéà áøc déøa úLL áøàð÷îì C ©¥¤§¥§©¦¦¨©¨¦§¦§¨

dépéî:`xnbd zwqet .ea xefgl leki ecin epw `ly onf lkeéøö àúëìäåC ¦¥§¦§§¨¨¦
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc `rivn `aa(iriax meil)

íéìBãâk`edy aygp zexitd zlik` zryny ,milecb miyp`a oicd itk - ¦§¦
.oxwd inc melyz did lk`y dny xnel i`yx deld oi`e ,ziaix wa`

àøúàa àzðkLî éàä ,àáøc déîMî óñBé áøc déøa àáø øîà̈©¨¨§¥§©¥¦§¥§¨¨©©§©§¨§©§¨
é÷lñîccia yiy bdpndy mewna rwxw ly oekyn lr zern delnd - ¦§©§¥

,onf lka rwxwd on delnd z` wlqle eaeg z` rextl zekf deldàìŸ
àúééëða àlà ìeëéðxeqi` dfa yiy iptn ,zexitd z` delnd lk`i `l - ¥¤¨§©§§¨

lke`y dpy lk lr aegd on aevw wlg dkpn `ed ok m` `l` ,ziaix wa`

.zexitd onïðaøcî àáøeöåxaca s` xingdl jixvy mkg cinlz - §§¨¦§©¨¨
y xingdl el yi ,mixeqi`a lflfl epnn ecnli `ly ick xzendeléôà£¦

ìeëéð àì àúééëðaon dkpn m` elit` ,`zpkynd on zexit lk`i `l - §©§§¨Ÿ¥
.aevw xac aegd

:`xnbd zl`eyìeëéð éàîa àlàcinlzl elit` xzid didi ote` dfi`a - ¤¨§©¥
:`xnbd dper .ecia zpkyennd rwxwd zexitn lek`l mkgàúevé÷a- §¦¨

x`az oldle ,zexitd on lk`i mipy dnk y`xn avewy xnelk ,'davw'a

ewlgp ixd :`xnbd zl`ey .dxzid ote` ji`e ,ef `zeviw idn `xnbd

ok m` ,oldl `aeiy itke ,`l e` xzend xac `id '`zeviw' m` mi`xen`d

,àéøL àúevé÷ øîàc ïàîì àçéðä,mkg cinlzl elit` xzid df ixd ¨¦¨§©§¨©¦¨©§¨
àøéñà àúevé÷ øîàc ïàîì àlà,miiw df xzid oi` ok m`àkéà éàî ¤¨§©§¨©¦¨£¦¨©¦¨

øîéîìrwxwd zexitn lek`l mkg cinlzl xzen didi ote` dfi`a - §¥©
.ecia zpkyennd

:zwelgnd z` `xnbd d`ian,øîzàcoicaàçà áø da éâéìt ,àúevé÷ §¦§©¦¨§¦¥¨©©¨
àðéáøå,`piaxe `g` ax ewlgp -ãçmdn cg` -àéøL àúevé÷ øîà- §¨¦¨©¨©¦¨©§¨
,zxzen.àøéñà àúevé÷ øîà ãçå§©¨©¦¨£¦¨

:`xnbd zxxanàúevé÷ éîc éëéäax da ewlgpy '`zeviw'd `id dn ¥¦¨¥¦¨
oebk :`xnbd zyxtn .`piaxe `g`déì øîàc,dell delndïéðL Lîç ãò §¨©¥©¨¥§¦

,d`eldd xg`ly zepey`xd mipyd ynga -àúééëð àìa dì àðìéëà- £¦§¨¨§Ÿ©§§¨
e ,aegd on melk zekpl `la rwxwd ly zexitd z` lke`Cìéàå ïàkî- ©¦¨§¥¨

mdixg`y mipyaéøét eälek Cì àðîééLlke`y zexitd lk z` ayg` - ¨¥§¨¨§¥¥
df oi`y iptn `id dfa xzidd zxaqe ,aegd on mze` dkp`e rwxwd on

`ed lke` mipy yngy zpn lr rwxwa caery qix`k `l` ,ziaixk d`xp

.rwxwd lral zexitd z` ozep zexg` mipy ynge zexitd z`

ìk ,éøîàc àkéàzexit lke`yàúééëð àìa,zepey`xd mipyd jyna ¦¨§¨§¥¨§Ÿ©§§¨
ax micen ,zexitd lk z` el xifgi mdixg`ly mipyay erawy it lr s`

y `piaxe `g`øeñà.ziaixk d`xp `edy iptn ok zeyrléîc éëéä ìáà ¨£¨¥¦¨¥
àúevé÷oebk ,`piaxe `g` ax da ewlgpydéì øîàc,dell delndãò ¦¨§¨©¥©

ïéðL Lîç,d`eldd xg`ly zepey`xd mipyd ynga -àðìéëà ¨¥§¦£¦§¨
àúééëðae ,aegd on aevw xac dkp`e zexitd on lke` -Cìéàå ïàkî- §©§§¨¦¨§¥¨

,mdixg`ly mipyaéøét eälek Cì àðîééLzexitd lk z` ayg` - ¨¥§¨¨§¥¥
xac dkip zepey`xd mipya s`y oeiky .aegd on mze` dkp`e lke`y

eld ly zexitd lk jk xg`e aevw.ziaixk d`xp df oi` d

`g` axy oey`xd oeyld itl `nlya :`iyewd z` yxtl `xnbd zxfeg

`la zepey`xd mipyd ynga zexitd z` lke`y ote`a ewlgp `piaxe

elit`y xnel yi ,`ziikpàúéén÷a øñàc ïàîote`a xqe`y in - ©§¨©§©©§¨
,`ziikp `la lke`yk oey`xdàúééøúáa éøLote`a xizn `ed ixd - ¨¥§©§©§¨

lke` `ed zepey`xd mipyd ynga mby epiidc ipyd oeyla xkfpd

dipyd oeyld itl la` .mkg cinlzl elit` xzen df ote`ae ,`ziikpa

`g` axe ,xeq`y micen lkd aegd on zepey`xd mipya dkpn epi`yky

dyw ,zepey`xd mipya s` aegd on dkpn `edy ote`a ewlgp `piaxeïàî©
àúééøúáa øñàc,dfd oexg`d ote`a s` xqe`y in itl -éøL éëéä §¨©§©§©§¨¥¦¨¥

ìëéîìs` zpkyennd rwxwd on zexit lek`l xzen didi ote` dfi`a - §¥©
.mkg cinlzl

:`xnbd zvxznéøLdfa mibdep m` zexit lek`l xzen -àzðkLî ék ¨¥¦©§©§¨
àøeñc`zpkyna `xeq bdpn itk -éëä da éáúëcaezkl mibdep eidy - §¨§¨§¥¨¨¦
,jk daóñk àìa àc àòøà ÷etéz ïéléà àiðL íìLîamipy xnba - §¦§¨§©¨¦¥¥©§¨¨§Ÿ¤¤

lk`iy mipy ly mieqn jq eavwy xnelk ,sqk `la ef rwxw `vz el`

,dell rwxwd xefgz el` mipy xnbae ,rwxwd ly zexitd z` delnd

z` dpwy ink `l` ,d`eldk d`xp df oi` df ote`ay ,aegd on xhtie

zexitdy it lr s`e ,d`eldd mekqa el` mipy jyna zexitl rwxwd

.ziaix meyn dfa oi` d`eldd incn xzei daxd miey lk`y

àzðkLî éàä ,eäééåøz éøîà òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨§¥§©§ª©¨§¥©§©§©©§©§¨
é÷lñîc àøúàa,aegd on dkpne zexit lke` delndy ef `zpkyn - §©§¨¦§©§¥

lr dvxiy onf lka rwxwd on ewlql deld cia zekf yiy bedpy mewna

m` jkitle ,rwxwd seba oipw delnl yiy aygp df oi` ,aegd melyz ici

,eipa iptl ef rwxw dltpe delnd znáBç ìòa ïéàdidy] delnd ly ¥©©
[zern el aiig delnd,äpîéä äáBbzeabl i`yx `edy it lr s`e ¤¥¤¨

mdia`n eyxiy rwxw zaygp dpi` ef ,mdia`n mipad eyxiy zerwxwn

micareyn mipad eyxiy milhlhnd oi`e ,milhlhn eyxi eli`k `l`

,mdia` zeaeglåokíéðL ét da ìèBð øBëaä ïéàa"a) mixaeqd zrcl §¥©§¥¨¦§©¦
rwxw o`k yiy mixne` oi` ,delna mipy it lhep xekad oi`y (:ckw¦

.aeg `l` o`k oi`e erwxw ef oi`y ,mipy it da yxeie eia` cia zwfgend

dúènLî úéòéáLez` rxty mcew ziriayd dpyd seq dribd m` oke - §¦¦§©©§¨
aegdy mixne` oi`e aegd z` ziriayd zhnyn ,[leafext dyr `le] eaeg

.llk ely rwxwd oi` ixdy ,rwxwd ici lr delnd ly ecia ieab xak

é÷lñî àìc àøúàáez` wlql zekf dell oi`y bedpy mewna mle` - §©§¨§Ÿ§©§¥
df ixd ,jkl erawy onfd seq cr ,aegd melyz ici lr rwxwd on delnd

dltpe delnd zn m` jkitle ,dfd onfd lka delnl diepw dcydy aygp

,eiyxei iptl ef dcyáBç ìòa,oenn el aiig delnd didyepîéä äáBbon ©©¤¥¤
,mdn dze` daeb aeg lray mdia`n rwxw eyxiy ink df ixdy minezid

åokíéðL ét Ba ìèBð øBëáecia zwfgen rwxwd dzidy aygpy iptn §§¥¦§©¦
,ezen zryadúènLî úéòéáL ïéàådpyd seq dxary it lr s` - §¥§¦¦§©©§¨

xak ieabk aygp aegdy iptn ,aegd z` driwtn ziriayd oi` ziriayd

.rwxwa wfgen `ed ixdy delnd ly ecia

é÷lñîc àøúàa àzðkLî éàä àtt áøc déîMî àøèeæ øî øîàå- §¨©©§¨¦§¥§©¨¨©©§©§¨§©§¨¦§©§¥
on delnd z` wlql deld cia zekf yiy bdpndy mewna ef `zpkyn

cr zexitd z` lke` delndy it lr s` ,eaeg melyz ici lr rwxwd

delnl zernd z` rxte deld `ayk mewn lkn ,eaeg z` deld mlyiy

déì é÷lñî,dlek dcyd lkn xkend z` miwlqn -éøîzî eléôàå §©§¥¥©£¦¦©§¥
àéãeaàczexitd z` elit` xnelk ,zlvgnd lry mixnzd on elit`e - §©§¨

ixd ,oipw dyrn mda dyr `l oiicry oeik ,oli`d on delnd ylz xaky

.dcyd mr cgia dell mixfege dcyd on wlg mdåmle`éàxakeäðäaâà §¦©§§¦§
éðñéña,milqa mgipde zelvgnd on mixnzd z` delnd diabd -eäðð÷ §¦¨¥¨©§

dell mxifgdl jixv epi`e ,ely md ixde ,ef ddabda mixnzd z` dpw -

.zernd z` rxetykøîàc ïàîìem`y xaeqy in zrcle -ìL åéìk §©§¨©¥¨¤
ç÷BìmigpenúeLøadøëBîon zepwl dvex `edy utg mkeza gipde ¥©¦§¥

,xkendäð÷d jkaç÷Bìoeik o`k s` ok m` ,xvg oipw oicn utgd z` ¨¨¥©
delnd ly zelvgnd lr mixnzd eltpyeléôàote`aeäðäaâà àìc £¦§Ÿ©§§¦§

eäðð÷ ,éðñéñaz` rxet `edyk s` ,mlhep deld oi`e ,xvg oipwa delnd §¦¨¥¨©§
:eaeg

àèéLt,dcy ly oekyn exiagl mc` ozp m`y `ed heyt df oic - §¦¨
é÷lñîc àøúàadelnd z` wlql zekf dell yiy `ed bdpndy mewna - §©§¨¦§©§¥

,dvxiy zr lka rwxwd onøîàå,d`eldd zrya dell delndàì §¨©Ÿ
àð÷lzñîote`a dcya dkf`y zpn lr d`eldd zern z` jl ozep ip` - ¦§©©§¨

,jk lr cgein oipw zeyrl jixv epi` ,mipy jke jk cr ipwlql lkez `ly

càð÷lzñî àìc øîà÷ àäoipwa dpw ixde ,eizern z` ozp ok zpn lre ¨¨¨©§Ÿ¦§©©§¨
.mdipia epzdy itk mipy jke jkl zexitl rwxwd z` sqk

:`xnbd zwtzqné÷lñî àìc àøúàa àlàoi`y `ed bdpndy mewna - ¤¨§©§¨§Ÿ§©§¥
delnd `l` ,oerxitd onf mcew rwxwd on delnd z` wlql zekf dell

,d`eldd ztewz lk jynl dcya dkeføîàåzrya dell delnd §¨©
,d`elddàð÷lzñîz` rextl dvxz xy`k dcyd on wlzq` ip` - ¦§©©§¨

,oerxitd onf mcew s` jaegéàîdeld m`d ,ef dxin` oic dn -éøöC ©¨¦
dépéî àð÷îìepw `l m` la` ,ef zeaiigzd lr delnd on oipw lawl - §¦§¨¦¥

epi`e bdpnd on zepyl dvex epi`y xnele ea xefgl delnd leki ,ecin

.`nlra xeaic `l` o`k did `l ixdy ,rwxwd on wlzqnàì Bàjixv Ÿ
oipw rwxwd z` dpew epi`y xn` zernd zpizp zrya ixdy ,ecin zepwl

.dvxiy zra ewlql deld cia zekf yiy zpn lr `l` xenb

:`xnbd zhyetéøö àì ,øîà àtt áødépéî àð÷îì Cdkf `l ixdy ©¨¨¨©Ÿ¨¦§¦§¨¦¥
e ,eixac itk `l` dcyaéøö ,øîà éãéà áøc déøa úLL áøàð÷îì C ©¥¤§¥§©¦¦¨©¨¦§¦§¨

dépéî:`xnbd zwqet .ea xefgl leki ecin epw `ly onf lkeéøö àúëìäåC ¦¥§¦§§¨¨¦
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc `rivn `aa(iying meil)

c jka icyéæeæ äòaøàa dì ÷éøt à÷fef drax`a dze` dcet `edy - ¨¨¦¨§©§¨¨¥
mlyn `edy it lr s` ycwda dlirn aygp df oi`y ixd ,[rlq mdy]

meyn epiide ,ycwdd dcyn lke` `edy miax zexit xear hren xign

el eidi m` wtql qpkpe ,dpyd zexit lk xear y`xn mc` mlyn xy`ky

itl dxenb dxikn ef ixd ,llk zexit da eidi `l seqal `ny e` zexit

,daxd giexi dpewdy xyt`y it lr s` miraewy xigndàì énð àëä̈¨©¦Ÿ
àðL,deld on `zpkyna dcy lawny delnd oiprl mb dfn cenll yi - §¨

,dpy lk ly zexitd zlik` cra aevw xac aegd on dkpn `ed m`y

`ed ixd `l` ,ziaix aygp df oi` hren mekq `l` dkpn epi` m` elit`y

.df xigna zexitd z` y`xn dpewk

øñàc ïàîelek`l [iy` axe `tt axe `pdk ax] xq`y in ly enrhe - ©§¨©
c meyn ,`zpkyna elit` zexitd z`Cì øîàz` zegcle aiydl yiy ¨©¨
a mpn`y ,dfeg` dcy oeictn di`xdäfeçà äãNxear hren melyza ic §¥£¨

dcydy meyn ,dlirn ef oi`e dpyd zexit lkàðîçøå ,àéä Lc÷ä¤§¥¦§©§¨¨
ïBéãtà déî÷Bàycwd icin dcyd z`vei oeict ici lry dxn` dxezde - §¥©¦§

draw dxezdy oeik hren xigna dcety it lr s` ok m`e ,oileg ziyrpe

ok oi`y dn ,jka dctp df ixd dfd mekqd z`àëä,`zpkyn oiprl ¨¨
e àéä äàåìäc meyn xeq`l yi jkitl.úéaøk éæçéî ©§¨¨¦¤¡¥§¦¦

àéñçî àúîc éáñ éì eøîà ,éMà áø øîà`iqgn xird ly mipwfd - ¨©©©¦¨§¦¨¥§¨¨§©§¨
,[iy` ax ly exir]àzðkLî íúñdpnfàzLzyxtn .zg` dpy - §¨©§©§¨©¨

:`xnbdéàc ,dpéî à÷ôð éàîìxakdì ìéëàzegtl delndàzLdpy - §©©§¨¦¨§¦¨¦¨©¨
,zg`éöîdelddéì ÷lñî,zernaàì éàålk` `l oiicr m` la` - ¨¥§©¥¥§¦Ÿ

,zg` dpy elit` delndéöî àìdelddéì ÷lñîon eze` wlql - Ÿ¨¥§©¥¥
zekf dell yiy bdpndy mewna elit`e ,aegd melyz ici lr rwxwd

.rwxwd on delnd z` wlql

àzðkLî éàî ,àéñçî àúîc éáñ éì eøîà ,éMà áø øîàå`xwp recn - §¨©©©¦¨§¦¨¥§¨¨§©§¨©©§©§¨
dfa fnxl ,'`zpkyn' `nydéab äðeëLcly oky aygp delndy - ¦§¨©¥

:`xnbd zyxtn .dcydàøöî øác àðéãì ,dpéî à÷ôð éàîìexn`y - §©©§¨¦¨§¦¨§©©§¨
xvin lr dcy el yiy epkye ,dcy xkend mc`y (.gw oldl) minkg

mcew `ed ixd ,dcyd z` zepwl dvex ,xeknl dvex `edy dcyd [leab-]

`iven `ed ixd dcyd z` xg` dpw xak m` s`e ,mc` lkl dcyd ziipwa

ziyre xn`py meyn ,dcra mliyy zernd z` el xifgne ecin dze`

lkl mcew `edy ,dcyd ly okyk delnd mb aygp df oiprle ,aehde xyid

.xvind ilral s` mcewe ,deld on dcyd z` zepwl mc`

àúëìä úéì àáø øîàdkld oi` -éøèLk àìå ,éàðett éLøèk àì ¨©¨¨¥¦§§¨Ÿ§©§¥©¨¥§Ÿ¦§¨¥
,éàLøð éøéëçk àìå ,éàðæBçîdkld oi`y epxn`y dn :`xnbd zyxtn §§¨¥§Ÿ©£¦¥©§¨¥

,éàðett éLøèkdpeekdàtt áøc éLøèk`tt ax xkny (:dq lirl) §©§¥©¨¥§©§¥§©¨¨
xwid xignd itl ,oqipa melyzd z` daeb dide ,dtwda ixyz inia xkiy

zpznd xkya ok dyr `ly meyn ,ziaix meyn dfa oi`y xaqe ,oqipay

zpznd xkya df did `l ecvny it lr s`y eixack dkld oi`e .zernd

xky meyn `ed xweia minlyn mdy dn migweld cvn la` ,zernd

.ziaix `ede ,zernd zpznd

k dkld oi`y `ax xn`y dne,éàðæBçî éøèLeidy zexhyl ezpeek §¨¥§§¨¥
mixgeql dze` mipzepe dxegq mipew `fegn ipa eidy ,'`fegn' xira zebedp

mr ewlgie ,dze` exknie ef dxegqa ewqrzi mixgeqdy epiide ,'`wqir'a

`l` ,`ed xzen xacd xwire ,migeexa dxegqd ilraàçååøì déì éô÷æc§¨§¥¥§©§¨
àøèLa déì éáúëå àðøwàgeex dnk y`xn aygl mibdep eid mdy - ©©§¨§¨§¥¥¦§¨¨

oxwd lr geexd ivg mekq z` mitiqene ,ef dxegqn zeidl cizr

cgi mekqd lk z` miazeke ,dxegqd zxenz mdl miaiig mixgeqdy

c meyn `ed xeq` df xace ,aegd xhyaàçååø äåäc øîéé éîxn` in - ¦¥©©£¨©§¨
dabi delnde ,geex didi `l seqal `ny yeygl yie ,dfk geex didi ok`y

.ziaix lhep `edy `vnpe mekqd lk z`

àaà ,éMà áøì øîéîà øa øî déì øîà[xnin`] ia` -éëä ãéáò- ¨©¥©©£¥©§©©¦©¨¨¦¨¦
oxwd mekq z` aegd xhya azek `ede ,`fegn ipa bdpnk ,ok zeyrl bdep

,cgi geexd mrådfa yiy `vnpe geex didi `l seqal `ny yyeg epi` §
y iptn ,ziaix meyneäì ïîéäî dén÷ì eúà éëmixgeqd mi`a m` - ¦¨§©¥§¥¨§

mdn daeb epi`e mdl oin`n ,df wqra geex did `ly el mixne`e ,eiptl

.xaca yyg oi`y `vnp ,geexd z`déì øîà,xnin` ly epal iy` ax ¨©¥
déãéãì déúéàc àëéä çðézlk dfa oi` ,ig jia`y onf lk `gip mpn` - ¦©¥¨§¦¥§¦¥

,geex did `ly el mixne`yk eizegewll oin`ne ciqg `edy iptn yyg

yeygl yi oiicr la`éàî éîúé én÷ àøèL ìôðå áéëL éàzeni m` - ¦¨¦§¨©§¨¨©¥©§¥©
aiig did ipelty xhya e`xiyke ,minezid iptl xhyd letie jia`

did `l aegd on wlgy el epin`i `le ,lkd z` epnn eabi ,jke jk mdia`l

mxb `edy `vnpe ,dfa aiig epi` geex did `ly oeike geexd zxenz `l`

.ziaix lehil eiyxeil

,xnin` zeni `ny ,eixac jeza xikfd iy` axy oeik :`xnbd zxtqnéåä£¥
'èélMä éðôlî 'àöBiL äââLk'`iven hilyy enk df did - (d i zldw) ¦§¨¨¤¨¦¦§¥©©¦

,jkl ezpeek oi`y mipian mizxynd oi`y minrty ,dbbya dcewt

,ezcewt z` miiwl mixdnneøîéîàc déLôð çðå.xhtp ok` xnin`e - §¨©§¥©£¥©
k dkld oi`y `ax xn`y dne,éàLøð éøéëçmibdep eidy bdpnl ezpeek £¦¥©§¨¥

,oekyna mdizecy z` milhepe zern miiprl mieln eidy ,'yxp' xird ipa

jke jk zxenz miell zecyd z` mixikgne mixfeg mielnd eid jk xg`e

,dpyl mixekàéðìôì déòøà àéðìt déì ïkLî éëä éáúëcipelt - §¨§¥¨¦©§¥¥§©§¨©§¥¦§©§¨
,[delnd] ipeltl erwxw z` okyn [deld]dépéî døëç øãäåxkge xfge - §¨©£¨¨¦¥

mi`exd exn`iy iptn `ed xeq` df xace ,epnn dze`dàð÷ úîéà¥©§¨¨
déìäð dééð÷àcixd ,dell dze` dpwne xfeg `edy delnd e`pw izn - §©§§¥¦£¥

,dvevw ziaix deld on lhep `edy d`xp ok m`e ,llk dcyd z` dpw `l

jke jk eaeg zxenz dpy lka lawn `ede llk dcya gxeh epi` ixdy

`ivez `le dwlz dcyd m` elit` ixdy ,ziaix mdy d`eaz ly oixek

.melk ezexikgn delnd ciqti `l zexit

àðãéàäå[epipnfae-]éëä éáúk à÷cmiazeke mbdpn z` yxp ipa epiyy - §¨¦§¨§¨¨§¥¨¦
,jk xhyaéðcéò änk àðéäLå dépéî àðéð÷on dcyd z` delnd dpw - ¨¦¨¦¥§¨¦¨©¨¦¨¥

lk`e `ed da care ,[mipy yly] mipnf dnk elv` dcyd dzdye deld

,[aegd on aevw xac mzxenz dkipy] `ziikpa zexitdøëç øãäåwxe - §¨©£¨¨
ynn d`xp oi` df ote`ae ,delnd on dcyd z` xkge deld xfg jk xg`

`edy lkd mi`ex mipy yly delnd lv` dcyd dzdyy oeiky ,ziaixk

`edy e` envra da caer `ed m` il dne ,ely dcyk `ide dze` dpw

jkitle ,dell dze` xikgnéîc øétL ïéåBì éðôa úìc ìBòðz àlL éãk§¥¤Ÿ¦§¤¤¦§¥¦©¦¨¥
:`xnbd dgec .ziaixk d`xp df oi`y ,dfa lwdl yieàéä àúlî åàìå- §©¦§¨¦

`ed m` ,mipy dnk delnd lv` dcyd dzdy m` elit`y ,melk df oi`

jka geha `ed ixdy ,dxenb ziaixk d`xp df ixd dell dxikgne xfeg

envra lke`e dyer m`l dnec df oi`e ,el deldy dnn xzei lawn `edy

xeq`e ,zexit el oi`e ze`ved `iveny minrt dfay dcyd zexit z`

:ok zeyrl

äðùî

lrae ,epnn gieexie ea wqrziy ick exiagl oenn mc` ozepy dpipr `wqir

lr oennd zeixg` lk didz m` dpde .migeexa ewlgi wqrznde oennd

lk z` oennd lral xifgdl aiig didi oxwd z` ciqti elit`y] wqrznd

wlg lehil oennd lral xeq`e ,dxenb d`eld `idy `vnp [mekqd

oennd lra lr oennd zeixg` lk didz m`e .fiziaix `edy iptn migeexa

,[lkd z` oennd lra ciqti micqtd eidi m`e] oecwitk elek aygiy epiide

.micqtd eidi `ny yygn wqrznl epenn z` xeqnl mc` mey dvxi `l

d`eld dzivgn didz `wqir lky (:cw oldl) minkg epwiz jkitl

kqdn ivg `linne ,oecwit dzivgneaiige] wqrznd lr ezeixg` me

md df wlgn migeexd lke ,[dlfed e` qpe` zngn ciqtd m` elit` mlyl

ly ipyd ivgde ,el` migeexa wlg mey oennd lral oi`e ,wqrznd ly

zngn `ly ciqtd m`e] oennd lra lr ezeixg`e oecwit `ed mekqd

df mekqn migeexd lke ,[oennd lra ly cqtdd ,giwqrznd ly ezriyt

.oennd lra lr md

`vnp ixdy ,ziaix yyg ixnbl o`kn xqed `l oiicr ef dpwza mpn`

epi` ixdy ,mpiga oennd lra ly `edy mekqdn ivga wqrzn wqrzndy

ivgd z` el deldy dn lr xkyk ok dyer i`ceeae ,migeex epnn lawn

dn x`eai [oldl `xnbae] epiptly dpynae ,ziaix o`k yiy `vnp ,ipyd

.df yyg owzl ick dyri

øëN úéöçîì éðåðç ïéáéLBî ïéà,`wqira ipeepgl zexit mc` ozi `l - ¥¦¦¤§¨¦§©£¦¨¨
mlyi zexitd lk z` xekniy xg`le ,hrn hrn mxkni ipeepgdy zpn lr

ecqti m` micqtda ewlgi oke] migeexdn zivgn el ozie ,zexitd cra el
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oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.éæeæ äòaøàa eäì ÷éøt:rlq EpiidC.àðL àì énð àëä`kidC opifg `dC ¨¦§§©§¨¨¥§©§¤©¨¨©¦Ÿ§¨§¨£¦¨§¥¨
zFxiR DA Eidi `l wtq zFxiR DA Eidi wtq dpWl rlq zFrn ozFpe wtql cxFiC§¥§¨¥§¥¨¤©§¨¨¨¥¦§¨¥¨¥Ÿ¦§¨¥

:ikdA wxtinE `xTirn ipiaf Eed.äàåìä åàì íúä`pngxe `zNin `ilY oFictA £§¦¥¥¦¨¨¦§©§¨¥¨¨©©§¨¨§¦§©§¨¦§¨§©§¨¨
:wFxtp ikdA xn`e oFicR i`d` DinwF`.déì ÷lñî éöî àìcENit`e FzpW lM §¥©©¦§§¨©§¨¥¦§§Ÿ¨¥§©¥¥¨§¨©£¦

:iwNqnC `xz`A.déab äðeëLcokW oi` §©§¨¦§©§¥¦§¨©¥¥¨¥
oi` DxkFnl deNd `A m`e EPOn aFxẅ¦¤§¦¨©Ÿ¤§§¨¥

:dfM DzFpwl aFh okW dixvn lraAàLøè §©©§¨¤¨¨¥¦§¨¨¤©§¨
.àtt áøclirl xn`C(.dq sc)`l i`xkW §©¨¨§¨©§¥¦§©Ÿ

i`n oxn`cM DizeEM `zkld zil 'Eke ciqR̈¦§¥¦§§¨©¨¥§©£¨¨©
:EdciC xzA lif KciC xzA zlf`C zifg̈¦§©§¨¨©¦¨¦¨©¦§

æBçî.éàð:`fFgn ipAàçååø éô÷æc §§¨¥§¥§¨§©§¥©§¨
.àðøwàmiYA ilrA `ihnbxR mipFTW ©©§¨¤¦§©§©§¨©£¥©¦

KM oinWe xkU zivgnl mixBzl oipzFpe§§¦§©¨¦§©£¦¨¨§¨¦©
mr xkU zivgn oitwFfe odA didi xkU Kke§©¨¨¦§¤¨¤§§¦©£¦¨¨¦
KM ipFltl aiIg ipFlR xhXA oiazFke oxTd©¤¤§§¦©§¨§¦©¨¦§¦©

:ipFlR onfl Kke.dén÷ì eúà éëåixn`e §©¦§©§¦§¦¨§©¥§©§¥
:Edl onidn `geex ded `l Dilçðéz ¥Ÿ£¨©§¨§¥¨§¥©

.déãéãì déúéàc àëéämiIw Lia` `di m` ¥¨§¦¥§¦¥¦§¥¨¦©¨
m` dnE mpin`nE ciqg `EdW oFrxRd onfl¦§©©¦¨¤¨¦©£¦¨¨¦

:lMd EAbi oiWxFId zEni.éøéëçlAwOd ¨©§¦¦§©Ÿ£¦¥©§©¥
oiA dpWl oixEM dxUrA Fxiagn dcÜ¤¥£¥©£¨¨¦§¨¨¥

:hrn dUrY oiA dAxd dUrYéøéëç ©£¤©§¥¥©£¤§©£¦¥
.éàLøðzFrn mieln miYA ilrA EidW ©§¨¥¤¨©£¥©¦©§¦¨

mzF` mixkFge mixfFge odizFcU lr miIprl©£¦¦©§¥¤§§¦§§¦¨
:dpWl oixEM Kke KkA mdl.dééð÷ úîéà ¨¤§©§©¦§¨¨¥©©§¨

milrAl Dildp Diipw`C dcU Kdl deln©§¤§©¨¤§©§§¨¦£¥©§¨¦
dvEvw ziAx lhFp `vnp zExikg zxFzA§©£¦¦§¨¥¦¦§¨
`l dwlY m` s`e DA gxFh oi` ixdW¤£¥¥¥©¨§©¦¦§¤Ÿ

:mElM FzExikgn ciqtiänk àðéäL ©§¦¥£¦§¨¦¨©¨
.ïéðcéòlk`e `Ed dUre delOd ciA ¦¨¦§©©©§¤§¨¨§¨©

:DiPin Dxkg xcde `ziikpA.éîc øétL ¦§©§¨§¨©¨§¨¦¥©¦¨¥
DiAB DiidWC oeikC zlC lFrpY `NW icM§¥¤Ÿ¦§¤¤§¥¨§©§¨©¥
dnE Edi` DA car iN dn oipW zlY lk`e§¨©§©§¦©¦¨©¨¦©

:Dixkg iN.àéä àúléî åàìåENit`C ¦©§¥§©¦§¨¦©£¦
oi`W `id dxEnB ziAxC xEq` iOp DiidW©§¨©¦¨§¦¦§¨¦¤¥
`ivFOW minrRW lkF`e dUFrM wtq o`M©¨¥§¤§¥¤§¨¦¤¦

:lhFp Fpi`e'éðúîéðåðç ïéáéLBî ïéà §¥¥¥¦¦¤§¨¦
.øëN úéöçîìziAd lrA xn`i `l §©£¦¨¨ŸŸ©©©©©¦

rAx` wEXA mixMnp zFxiR ixd ipepgl©¤§¨¦£¥¥¦§¨¦©©§©
aWe zFxiR Klid d`q xMYUnE dhExR dhExR zEpgA oxkFn dY`e rlqA mi`q§¦§¤©§©¨§¨©£§¨§¨¦§©¥§¨¥¨¥§¥

oOwl opixn`C mEXn `zNinC `nrhe wFlgp geixde cinY xFknE(:cw sc)Kd §¨¦§¨¤©©§§©§¨§¦§¨¦§©§¦¨§©¨©
lAwn xkU zivgnl `ihnbxR lAwOd mYq oFcTR `BltE deln `BlR `wqir¦§¨©§¨¦§¤©§¨¦¨§©©§©¥§©§©§¨§©£¦¨¨§©¥
oiqpF`A aiIginC oeiM `BlR `idd KMld `lEfe oiqpF`A oxTd ivg zEIxg` eilr̈¨©§©£¦©¤¤§§¦§¨¦§¨©¦©§¨¥¨§¦©¥§§¦
ivg lFHil Fpice wEXd xrWM zFrOA Flv` `id `nEW ixdW Flv` `Ed deln¦§¤¤§¤£¥¨¦¤§©¨§©©©§¦¦£¦
zFrn zpYnd xkUA Flv` oFcTR `EdW ziAd lrA lW FivgA wQrzn `vnp xkÜ¨¦§¨¦§©¥§¤§¤©©©©¦¤¦¨¤§¦§©©§¨©¨

:xEq` Kkitl delOd.Bìîò øëN Bì ïúBð ïk íà àlà:ivgAïéáéLBî ïéà ©¦§¤§¦¨¨¤¨¦¥¥§©£¨©£¦¥¦¦
.äöçîì ïéìBâðøzlCbl mdilr DaiWFdl zlFbpxYd lral mincA miviA mEWl ©§§¦§¤§¨¨¥¦§¨¦§©©©©§§¤§¦¨£¥¤§©¥
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:ixWíB÷îb"ayx 'Ek oilrn dndal zFrnl sYM xkU zFlrdl oilibxW ¨¥¨¤§¦¦§©£§©©¨§¨¦§¥¨©£¦

`YtqFYA aEzM KM .'Ek xnF`(y"r d"t)oke ¥©¨§¤§¨§¥
opiqxB mixtq aFxA la` qxhpETA qxB̈©©§§¥£¨§§¨¦©§¦¨
zFcle zFlrdlE oilrn dndal xzÄ©¦§¥¨©£¦§©£§¨
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Kixhvi` `N` `Wix `pzC oeiM `tiq¥¨¥¨§¨¨¥¨¤¨¦§§¦
k"k xEng bdpn xn`Y `NW opirEnW`l§©§¦¨¤ŸŸ©¦§¨¨
oM m` zFPWl lFki xkUA zFcle oilrOW¤©£¦§¨§¨¨¨§©¦¥
`tiQA y"k `WixA zFPWl lFkiC b"ayxl§§¨§©¨¥¨©¥¨
xkU zFlrdl EbdPW mFwn qixB g"xe§©¨¦¨¤¨£§©£§©
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lW FziAn zFxiR `iadl oikixv EidW¤¨§¦¦§¨¦¥¦¥¤
zFxiR Eid `ipzcM lAwn lW Fzial ozFPd©¥§¥¤§©¥¦§©§¨¨¥
:zFrnA Fl dlrn Flv` oicwtEn§¨¦¤§©£¤§¨
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xkU oYil KixvC `kd la` oxw zaWd£¨©¤¤£¨¨¨§¨¦¦¥¨¨

:millB i"r xEhR zFidl `Ed dvFx¤¦§¨§¨¦
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בבא מציעא. פרק חמישי - איזהו נשך דף סח עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `rivn `aa(iying meil)

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàlha lretk xky el oziy `ziixad zpeek oi` ¨©©©¥
weqrl libx did m`y `l` ,ezk`ln itl el zzl jixv i`ceae ,ixnbl

el zzl jixv epi` ,daexn exky dide [gtp e` xbp oebk] dciak dk`lna

`l` ,ezk`lna lawn didy enkìèác äëàìî dúBà ìL ìèa ìòBôk§¥¨¥¤¨§¨¨§¨©
dpéîezk`lnn lhaidl lkeiy ick lehil dvex gtp e` xbpy itk - ¦¨

ozepd jixv df mekqe ,ipepg enk xzei dlw dk`lna weqrle dciakd

.wqrznl mlyl

:`xnbd zyxtnàëéøöezpizpa ,`wqir ipte` ipy zepyl jxved `pzd - §¦¨
,zexit zepwl zern zpzipae ipeepgl zexitéðåðç àðz éàcdid m`y - §¦¨¨¤§¨¦

`weecy xeaq iziid ,ipeepgl zexit ozepa ,oey`xd ote`d z` wx dpey

déì ébñc àeä éðåðçxkya el icy -ìèa ìòBôkz` el zzl jixv epi`e ¤§¨¦§©¦¥§¥¨¥
,dciakd ezk`lna lawl libx `edy xkyd lkdéçøè Léôð àìc íeMî¦§Ÿ¨¦¦§¥

`l` jixv epi`e ecil zexitd z` lawn `ed ixdy daexn ezgxih oi`y -

,mxknlìáàexiagl ozepy ipyd ote`aúBøét ïäa çwéì úBòîxefgle £¨¨¦©¨¤¥
oeik ,mxknledéçøè Léôðc,daexn ezgxihy -àîéày [xnel yi-]àì §¨¦¦§¥¥¨Ÿ

déì ébñel ic `ly -hren xkyaìèa ìòBôkdaexn xky el zzl jixve ©¦¥§¥¨¥
.dciakd ezk`lna lehil libx didy enkàðz éàåozepy ote`d z` wx §¦¨¨

exiaglàðéîà äåä ,úBøét ïäa çwéì úBòî`weecyéòác àeä íúä ¨¦©¨¤¥£¨£¦¨¨¨§¨¥
zegtd lkl epiidc aeyg xky wqrznl zzl oennd lra,ìèa ìòBôk§¥¨¥

déçøè Léôðc íeMî`l m`e ,xeknle xefgle zepwl daexn ezgxihy - ¦§¨¦¦§¥
lra ly ewlga wqrzn `edy ziaixk d`xp df ixd aeyg xky el ozi

,d`eldd xkya oenndéðåðç ìáàoeik ,mxknl ick zexit laiwyàìc £¨¤§¨¦§Ÿ
déçøè Léôð,daexn ipeepgd ly ezgxih oi`y -àîéàydéì ébñic-] ¨¦¦§¥¥¨©¦¥

[ela`edy hren xkyeléôàc ,àîìòa eäMîm`àlà Bnò ìáè àì §©¤§¨§¨©£¦Ÿ¨©¦¤¨
øéöa,[ziad lra ly xiva ezt z` lah ipepgd-]àlà Bnò ìëà àìå §¦§Ÿ¨©¦¤¨

úøâBøâ[dyai dp`z-],BøëN eäæ ,úçà`edy d`xi `ly ic dfae §¤¤©©¤§¨¥

,d`eldd xkya ewlga wqrznàëéøöz` hewpl dpynd dkxved jkl - §¦¨
zern laiwy ina oiae zhren ezgxihy ipeepga oiay epcnll ,mipte`d ipy

ic oi`e ,lha lretk xky el zzl jixv ,daexn ezgxihy zexit zepwl

:xzei jixv oi` s`e ,zegta

)wqrznd xky oipra mi`pzd zewelgn zrax`l oniq zpzep `xnbd

,epiptl zeziixaa mix`eand ,`wqira.(ïîéñ .ïéìòî ïéìBâðøúå éféò änk©¨¦¥§©§§¦©£¦¦¨
BøëN àeä änk ,ïðaø eðzxkya wqrznl zzl oennd lra jixv dnk - ¨©¨¨©¨§¨

,xkyd xeriya dlabd oi` :`ziixad zyxtn .oecwitd ivga ezewqrzd

`l`ïéa`edyïéáe äaeøî`edy,èòeî,ziaix yyg o`k oi`e xzen ¥§¤¥¨
dfy eilr laiwy oeiky ,xky myl df mekq dligzn enr weqtiy calae

,d`eldd xkya `le dfd xkyd oiba wqrzn `ed ixd exky didiéøác¦§¥
äãeäé éaø .øéàî éaøe lwinøîBàllk xky enr wqt `l m` elit`y ©¦¥¦©¦§¨¥

e ,hren xac el ozp seqaly `l`eléôàm`øéöa àlà Bnò ìáè àì £¦Ÿ¨©¦¤¨§¦
[ziad lra ly xiva ezt z` ipepgd lahy-]úøâBøâ àlà Bnò ìëà àìå§Ÿ¨©¦¤¨§¤¤

,úçày mixne` ep`BøëN eäæ,oecwitd ly ivga wqrzny dn zxenz ©©¤§¨
.ziaixk d`xp epi`e ,d`eldd xkya ezewqrzd oi`eéàçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©

e xingnøîBà`l` ,dligzn ok wqt m` elit`e hren xkya ic oi`yïúBð ¥¥
BìlkíìLî BøëNlawl dvex edenk lret didy itk epiide ,lha lretk §¨¦¨¥

zrcke ,ef dlw dk`lna weqrle da libx didy dk`lndn lhaidl ick

.lirl `ziixade dpynd

ïéîL ïéà ,ïðaø eðz,mlcbiy ick drexl `neya mipzep oi` -úà àì ¨©¨¨¥¨¦Ÿ¤
íéìçøä úà àìå íéfòä,[miyakd zeawp-]äNBò BðéàL øác ìk àìå ¨¦¦§Ÿ¤¨§¥¦§Ÿ¨¨¨¤¥¤

dk`lnå`ed,ìëBàmicqtdae migeexa ewlgiy zpn lr,äöçîì`l` §¥§¤¡¨
xaca la` ,dpyna epipyy itke ,epefne elnr xky el ozep `ed ok m`

m` s` meyl xzen ,`yn zprehd xenge zyxegd dxt oebk lke`e dyery

elnr xky `id miyery dlertdy iptn ,epefne elnr xky ozep epi`

.epefneïéîL øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøs`íéfòä úàit lr s` - ©¦¥§©¦§¨¥¨¦¤¨¦¦
`la `neya drexl oze` xeqnl xzen ,dk`ln zeyer opi` mifirdy

,epefne elnr xky mlylúBáìBçL éðtîalgde ,alg zepzep ody iptn - ¦§¥¤§
.epefne elnr xky `ed drexd lawnyåxeqnl xzen okéðtî ,íéìçøä úà §¤¨§¥¦¦§¥

úBèøBîe úBôèBLå úBææBbLoke ,dfibd zrya xnvd z` lhep drexdy - ¤§§§§
hxnpy dn oke ,xnvd on mithey minde xdpa zexaeryk mdn cxeiy dn

.epefne elnr xky `ede ,mivewd oia zexaeryk mdnåxeqnl xzen okúà §¤

äNBò àéäL éðtî ,úìBâðøzämivia dlihn -,úìëBàåmd el` miviae ©©§§¤¦§¥¤¦¨§¤¤
.epefne elnr xky

:`xnbd ddnzåzrcl ik÷tñ àì áìçå äæéb àn÷ àpz[miwitqn mpi`-] §©¨©¨¦¨§¨¨Ÿ¦¥
,BðBæîe Bìîò øëNìiqei iax lr wleg `ed recne ,`ed daexn xky ixde ¦§©£¨§

:`xnbd zvxzn .dcedi iaxaáìçå äféâadndad lra did ok` m` - §¦¨§¨¨
,envrl algde dfibd lk z` lehi drexdy mikqnéâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¥

,df xkya ic i`ceay epefne elnr xky el zzl jixv oi`y micen lkd -

a éâéìt ék`l` envrl lhep drexd oi`y ote`éáeéñð[algd zleqt in-] ¦§¦¥§©§¥
éøúBúådfibd xwirae ,[dhixne dtihy ici lr eil`n xyepd xnvd-] §§¥

e .deya zendad lrae drexd miwleg algdeàn÷ àpzjixvy xn`y ©¨©¨
y meyn enrh ,epefne elnr xky el zzl,éçBé ïa ïBòîL éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¦§¤©

øîàcy ,exiagl `wqir ozepa zncewd `ziixaa,íìLî BøëN Bì ïúBð §¨©¥§¨¦¨¥
e .epefne elnr lk z` zzl jixv `l` ,dfk hren xkya ic oi` o`k s`eéaø©¦

äãeäé éaøa éñBé`l` ,epefne elnr xky z` el zzl jixv epi`y xn`y ¥§©¦§¨
ixzeze iaeiqpa el icäeáàk dì øáñdcedi iax eia`k -øîàc`ziixaa ¨©¨©£¨§¨©

y zncewdeléôày jk lk hren exky m`àìå ,øéöa àlà Bnò ìáè àì £¦Ÿ¨©¦¤¨§¦§Ÿ
,úçà úøâBøâ àlà Bnò ìëày mixne` ep`BøëN eäæwqrzny dn lr ¨©¦¤¨§¤¤©©¤§¨

icy o`k oicd `ed ok m`e ,d`eldd xkya df oi`e ,oecwitd ly ivga

on shype hxnpy xnvde mifird on algd zleqt ink hren xkya

.milgxd

ïéçBøôà éðLa úìBâðøz dzøáçì äMà úøkNî ,ïðaø eðzyiy dy` - ¨©¨¨©§¤¤¦¨©£¤§¨©§§¤¦§¥¤§¦
aiye`e mivia il ipz ,mivia dl yiy dzxagl xnel zxzen ,zlebpxz dl

migext` ipy leh`e ,migext`d leciba gxh`e mdilr zlebpxzd z`

z` dl dxikyn `idy ,zexiky `l` d`eld o`k oi` ixdy ,ixkya dpyl

,llk zlebpxzd zlra lr miviad zeixg` oi`e ,digext` xear zlebpxzd

.ziaix yyg dfa oi`ela`,dzøáçì äøîàL äMàszzyp i`ea ¦¨¤¨§¨©£¤§¨
aéëéìL íéöéáe élL úìBâðøz,miviad z` ipzz z`y ,[jly-] ©§§¤¤¦¥¦¤¦¦©

,migext`d z` lcb` ip`e mdilr ayz ily zlebpxzde÷åìçð zàå éðàå©£¦§©§©£Ÿ
,ïéçBøôàam` ,dwelg oeyl exn`y oeiky ,jly ivge ily eidi mdn ivgy ¨¤§¦

ciqtz migext`d e` miviad ecqti m`y] dilr miviadn ivg zeixg` ok

divge d`eld divgy `wqirk df ixde ,[ivg miviad zlrae ivg `id

,oecwitøézî äãeäé éaøzlebpxzd zlray xnel yyeg epi`e ,ok zeyrl ©¦§¨©¦
e .d`eldd xkya oecwtd ly ivga zgxehøñBà ïBòîL éaølka enk ©¦¦§¥

dlnr xky zlebpxzd zlral miviad zlra ozz ok m` `l` ,`wqir

.dpefne

,dcedi iax ly enrh dn :`xnbd dywnåikäãeäé éaøy xaeqéòa àì- §©¦§¨Ÿ¨¥
jixv oi`ywqrznl zzlBðBæîe Bìîò øëN.ziaixk d`xi `ly ick §©£¨§¥

:`xnbd zvxznúBøæeî íéöéa àkéàzeie`x opi`e xkfn opi`y miviad - ¦¨¥¦¨
icy dcedi iax xaeq jkitle .zlebpxzd zlral olek eidi ,gext` `ivedl

iaxe .hren xaca icy lirl ezhiyke ,dpefne dlnr xky mewna jka

.mlyn exky z` wqrznl zzl jixvy ezhiy itk `ed xqe`y oerny

ózk øëN úBìòäì eâäpL íB÷î ,ïðaø eðzlr ze`yn `yepd laq-] ¨©¨¨¨¤¨£§©£§©©¨
[etizkäîäáì úBòîìexiagl migiiqe milbr xqendy ebdpy mewn - §¨¦§¥¨

dn xkya zern el ozep ,micqtdae migeexa ewlgiy zpn lr `neya

,d`ivene dqipknyk etizk lr dndad z` z`yle gexhl jixv `edy

,migeexa ewlg calnïéìòî.df xky wqrznl zzl oennd lra aiig - ©£¦
.äðéãnä âäðnî ïépLî ïéàåïéîL øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaød z`ìâò §¥§©¦¦¦§©©§¦¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¦¥¤
,Bnà íò çéñe ,Bnà íòmr migiiqde milbrd z` el xqn m`y xnelk ¦¦§¨¦¦

mikynp md llk jxcay iptn ,szk xky zelrdl jixv epi` ,mdizen`

,mz`iypa gexhl jixv oi`e mn` xg`úBìòäì eâäpL íB÷îa eléôàå©£¦§¨¤¨£§©£
úBòîì ózk øëNzern zzl aiign df oi` ,cegl migiiqe milbr lawnyk §©©¨§¨

.mn` mr mze` lawnyk

:`xnbd dywnåikìàéìîb ïa ïBòîL ïaøy xaeqéòa àìjixv oi`y - §©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨¥
wqrznl dndad lra oziy,BðBæîe Bìîò øëNmr `edy it lr s` ixde §©£¨§

minrt daxd yi mewn lkn ,szk xky jixv oi` ok` minrtd aexae en`

.ziaixk d`xp df ixd jk lr xky el ozi `l m`e ,ez`iypa gexhl jixvy

:`xnbd zvxzníéììb àkéàlekiy dndad illbn geex wqrznl yi - ¦¨§¨¦
,ziaixk d`xi `ly ick jka ic ,hren geex `edy it lr s`e .lafl mxkenl¥

.dcedi iax zhiyke
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `rivn `aa(iying meil)

:`xnbd zvxzn,éiaà øîàlha lretk xky el oziy `ziixad zpeek oi` ¨©©©¥
weqrl libx did m`y `l` ,ezk`ln itl el zzl jixv i`ceae ,ixnbl

el zzl jixv epi` ,daexn exky dide [gtp e` xbp oebk] dciak dk`lna

`l` ,ezk`lna lawn didy enkìèác äëàìî dúBà ìL ìèa ìòBôk§¥¨¥¤¨§¨¨§¨©
dpéîezk`lnn lhaidl lkeiy ick lehil dvex gtp e` xbpy itk - ¦¨

ozepd jixv df mekqe ,ipepg enk xzei dlw dk`lna weqrle dciakd

.wqrznl mlyl

:`xnbd zyxtnàëéøöezpizpa ,`wqir ipte` ipy zepyl jxved `pzd - §¦¨
,zexit zepwl zern zpzipae ipeepgl zexitéðåðç àðz éàcdid m`y - §¦¨¨¤§¨¦

`weecy xeaq iziid ,ipeepgl zexit ozepa ,oey`xd ote`d z` wx dpey

déì ébñc àeä éðåðçxkya el icy -ìèa ìòBôkz` el zzl jixv epi`e ¤§¨¦§©¦¥§¥¨¥
,dciakd ezk`lna lawl libx `edy xkyd lkdéçøè Léôð àìc íeMî¦§Ÿ¨¦¦§¥

`l` jixv epi`e ecil zexitd z` lawn `ed ixdy daexn ezgxih oi`y -

,mxknlìáàexiagl ozepy ipyd ote`aúBøét ïäa çwéì úBòîxefgle £¨¨¦©¨¤¥
oeik ,mxknledéçøè Léôðc,daexn ezgxihy -àîéày [xnel yi-]àì §¨¦¦§¥¥¨Ÿ

déì ébñel ic `ly -hren xkyaìèa ìòBôkdaexn xky el zzl jixve ©¦¥§¥¨¥
.dciakd ezk`lna lehil libx didy enkàðz éàåozepy ote`d z` wx §¦¨¨

exiaglàðéîà äåä ,úBøét ïäa çwéì úBòî`weecyéòác àeä íúä ¨¦©¨¤¥£¨£¦¨¨¨§¨¥
zegtd lkl epiidc aeyg xky wqrznl zzl oennd lra,ìèa ìòBôk§¥¨¥

déçøè Léôðc íeMî`l m`e ,xeknle xefgle zepwl daexn ezgxihy - ¦§¨¦¦§¥
lra ly ewlga wqrzn `edy ziaixk d`xp df ixd aeyg xky el ozi

,d`eldd xkya oenndéðåðç ìáàoeik ,mxknl ick zexit laiwyàìc £¨¤§¨¦§Ÿ
déçøè Léôð,daexn ipeepgd ly ezgxih oi`y -àîéàydéì ébñic-] ¨¦¦§¥¥¨©¦¥

[ela`edy hren xkyeléôàc ,àîìòa eäMîm`àlà Bnò ìáè àì §©¤§¨§¨©£¦Ÿ¨©¦¤¨
øéöa,[ziad lra ly xiva ezt z` lah ipepgd-]àlà Bnò ìëà àìå §¦§Ÿ¨©¦¤¨

úøâBøâ[dyai dp`z-],BøëN eäæ ,úçà`edy d`xi `ly ic dfae §¤¤©©¤§¨¥

,d`eldd xkya ewlga wqrznàëéøöz` hewpl dpynd dkxved jkl - §¦¨
zern laiwy ina oiae zhren ezgxihy ipeepga oiay epcnll ,mipte`d ipy

ic oi`e ,lha lretk xky el zzl jixv ,daexn ezgxihy zexit zepwl

:xzei jixv oi` s`e ,zegta

)wqrznd xky oipra mi`pzd zewelgn zrax`l oniq zpzep `xnbd

,epiptl zeziixaa mix`eand ,`wqira.(ïîéñ .ïéìòî ïéìBâðøúå éféò änk©¨¦¥§©§§¦©£¦¦¨
BøëN àeä änk ,ïðaø eðzxkya wqrznl zzl oennd lra jixv dnk - ¨©¨¨©¨§¨

,xkyd xeriya dlabd oi` :`ziixad zyxtn .oecwitd ivga ezewqrzd

`l`ïéa`edyïéáe äaeøî`edy,èòeî,ziaix yyg o`k oi`e xzen ¥§¤¥¨
dfy eilr laiwy oeiky ,xky myl df mekq dligzn enr weqtiy calae

,d`eldd xkya `le dfd xkyd oiba wqrzn `ed ixd exky didiéøác¦§¥
äãeäé éaø .øéàî éaøe lwinøîBàllk xky enr wqt `l m` elit`y ©¦¥¦©¦§¨¥

e ,hren xac el ozp seqaly `l`eléôàm`øéöa àlà Bnò ìáè àì £¦Ÿ¨©¦¤¨§¦
[ziad lra ly xiva ezt z` ipepgd lahy-]úøâBøâ àlà Bnò ìëà àìå§Ÿ¨©¦¤¨§¤¤

,úçày mixne` ep`BøëN eäæ,oecwitd ly ivga wqrzny dn zxenz ©©¤§¨
.ziaixk d`xp epi`e ,d`eldd xkya ezewqrzd oi`eéàçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©

e xingnøîBà`l` ,dligzn ok wqt m` elit`e hren xkya ic oi`yïúBð ¥¥
BìlkíìLî BøëNlawl dvex edenk lret didy itk epiide ,lha lretk §¨¦¨¥

zrcke ,ef dlw dk`lna weqrle da libx didy dk`lndn lhaidl ick

.lirl `ziixade dpynd

ïéîL ïéà ,ïðaø eðz,mlcbiy ick drexl `neya mipzep oi` -úà àì ¨©¨¨¥¨¦Ÿ¤
íéìçøä úà àìå íéfòä,[miyakd zeawp-]äNBò BðéàL øác ìk àìå ¨¦¦§Ÿ¤¨§¥¦§Ÿ¨¨¨¤¥¤

dk`lnå`ed,ìëBàmicqtdae migeexa ewlgiy zpn lr,äöçîì`l` §¥§¤¡¨
xaca la` ,dpyna epipyy itke ,epefne elnr xky el ozep `ed ok m`

m` s` meyl xzen ,`yn zprehd xenge zyxegd dxt oebk lke`e dyery

elnr xky `id miyery dlertdy iptn ,epefne elnr xky ozep epi`

.epefneïéîL øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøs`íéfòä úàit lr s` - ©¦¥§©¦§¨¥¨¦¤¨¦¦
`la `neya drexl oze` xeqnl xzen ,dk`ln zeyer opi` mifirdy

,epefne elnr xky mlylúBáìBçL éðtîalgde ,alg zepzep ody iptn - ¦§¥¤§
.epefne elnr xky `ed drexd lawnyåxeqnl xzen okéðtî ,íéìçøä úà §¤¨§¥¦¦§¥

úBèøBîe úBôèBLå úBææBbLoke ,dfibd zrya xnvd z` lhep drexdy - ¤§§§§
hxnpy dn oke ,xnvd on mithey minde xdpa zexaeryk mdn cxeiy dn

.epefne elnr xky `ede ,mivewd oia zexaeryk mdnåxeqnl xzen okúà §¤

äNBò àéäL éðtî ,úìBâðøzämivia dlihn -,úìëBàåmd el` miviae ©©§§¤¦§¥¤¦¨§¤¤
.epefne elnr xky

:`xnbd ddnzåzrcl ik÷tñ àì áìçå äæéb àn÷ àpz[miwitqn mpi`-] §©¨©¨¦¨§¨¨Ÿ¦¥
,BðBæîe Bìîò øëNìiqei iax lr wleg `ed recne ,`ed daexn xky ixde ¦§©£¨§

:`xnbd zvxzn .dcedi iaxaáìçå äféâadndad lra did ok` m` - §¦¨§¨¨
,envrl algde dfibd lk z` lehi drexdy mikqnéâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¥

,df xkya ic i`ceay epefne elnr xky el zzl jixv oi`y micen lkd -

a éâéìt ék`l` envrl lhep drexd oi`y ote`éáeéñð[algd zleqt in-] ¦§¦¥§©§¥
éøúBúådfibd xwirae ,[dhixne dtihy ici lr eil`n xyepd xnvd-] §§¥

e .deya zendad lrae drexd miwleg algdeàn÷ àpzjixvy xn`y ©¨©¨
y meyn enrh ,epefne elnr xky el zzl,éçBé ïa ïBòîL éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¦§¤©

øîàcy ,exiagl `wqir ozepa zncewd `ziixaa,íìLî BøëN Bì ïúBð §¨©¥§¨¦¨¥
e .epefne elnr lk z` zzl jixv `l` ,dfk hren xkya ic oi` o`k s`eéaø©¦

äãeäé éaøa éñBé`l` ,epefne elnr xky z` el zzl jixv epi`y xn`y ¥§©¦§¨
ixzeze iaeiqpa el icäeáàk dì øáñdcedi iax eia`k -øîàc`ziixaa ¨©¨©£¨§¨©

y zncewdeléôày jk lk hren exky m`àìå ,øéöa àlà Bnò ìáè àì £¦Ÿ¨©¦¤¨§¦§Ÿ
,úçà úøâBøâ àlà Bnò ìëày mixne` ep`BøëN eäæwqrzny dn lr ¨©¦¤¨§¤¤©©¤§¨

icy o`k oicd `ed ok m`e ,d`eldd xkya df oi`e ,oecwitd ly ivga

on shype hxnpy xnvde mifird on algd zleqt ink hren xkya

.milgxd

ïéçBøôà éðLa úìBâðøz dzøáçì äMà úøkNî ,ïðaø eðzyiy dy` - ¨©¨¨©§¤¤¦¨©£¤§¨©§§¤¦§¥¤§¦
aiye`e mivia il ipz ,mivia dl yiy dzxagl xnel zxzen ,zlebpxz dl

migext` ipy leh`e ,migext`d leciba gxh`e mdilr zlebpxzd z`

z` dl dxikyn `idy ,zexiky `l` d`eld o`k oi` ixdy ,ixkya dpyl

,llk zlebpxzd zlra lr miviad zeixg` oi`e ,digext` xear zlebpxzd

.ziaix yyg dfa oi`ela`,dzøáçì äøîàL äMàszzyp i`ea ¦¨¤¨§¨©£¤§¨
aéëéìL íéöéáe élL úìBâðøz,miviad z` ipzz z`y ,[jly-] ©§§¤¤¦¥¦¤¦¦©

,migext`d z` lcb` ip`e mdilr ayz ily zlebpxzde÷åìçð zàå éðàå©£¦§©§©£Ÿ
,ïéçBøôàam` ,dwelg oeyl exn`y oeiky ,jly ivge ily eidi mdn ivgy ¨¤§¦

ciqtz migext`d e` miviad ecqti m`y] dilr miviadn ivg zeixg` ok

divge d`eld divgy `wqirk df ixde ,[ivg miviad zlrae ivg `id

,oecwitøézî äãeäé éaøzlebpxzd zlray xnel yyeg epi`e ,ok zeyrl ©¦§¨©¦
e .d`eldd xkya oecwtd ly ivga zgxehøñBà ïBòîL éaølka enk ©¦¦§¥

dlnr xky zlebpxzd zlral miviad zlra ozz ok m` `l` ,`wqir

.dpefne

,dcedi iax ly enrh dn :`xnbd dywnåikäãeäé éaøy xaeqéòa àì- §©¦§¨Ÿ¨¥
jixv oi`ywqrznl zzlBðBæîe Bìîò øëN.ziaixk d`xi `ly ick §©£¨§¥

:`xnbd zvxznúBøæeî íéöéa àkéàzeie`x opi`e xkfn opi`y miviad - ¦¨¥¦¨
icy dcedi iax xaeq jkitle .zlebpxzd zlral olek eidi ,gext` `ivedl

iaxe .hren xaca icy lirl ezhiyke ,dpefne dlnr xky mewna jka

.mlyn exky z` wqrznl zzl jixvy ezhiy itk `ed xqe`y oerny

ózk øëN úBìòäì eâäpL íB÷î ,ïðaø eðzlr ze`yn `yepd laq-] ¨©¨¨¨¤¨£§©£§©©¨
[etizkäîäáì úBòîìexiagl migiiqe milbr xqendy ebdpy mewn - §¨¦§¥¨

dn xkya zern el ozep ,micqtdae migeexa ewlgiy zpn lr `neya

,d`ivene dqipknyk etizk lr dndad z` z`yle gexhl jixv `edy

,migeexa ewlg calnïéìòî.df xky wqrznl zzl oennd lra aiig - ©£¦
.äðéãnä âäðnî ïépLî ïéàåïéîL øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaød z`ìâò §¥§©¦¦¦§©©§¦¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¦¥¤
,Bnà íò çéñe ,Bnà íòmr migiiqde milbrd z` el xqn m`y xnelk ¦¦§¨¦¦

mikynp md llk jxcay iptn ,szk xky zelrdl jixv epi` ,mdizen`

,mz`iypa gexhl jixv oi`e mn` xg`úBìòäì eâäpL íB÷îa eléôàå©£¦§¨¤¨£§©£
úBòîì ózk øëNzern zzl aiign df oi` ,cegl migiiqe milbr lawnyk §©©¨§¨

.mn` mr mze` lawnyk

:`xnbd dywnåikìàéìîb ïa ïBòîL ïaøy xaeqéòa àìjixv oi`y - §©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨¥
wqrznl dndad lra oziy,BðBæîe Bìîò øëNmr `edy it lr s` ixde §©£¨§

minrt daxd yi mewn lkn ,szk xky jixv oi` ok` minrtd aexae en`

.ziaixk d`xp df ixd jk lr xky el ozi `l m`e ,ez`iypa gexhl jixvy

:`xnbd zvxzníéììb àkéàlekiy dndad illbn geex wqrznl yi - ¦¨§¨¦
,ziaixk d`xi `ly ick jka ic ,hren geex `edy it lr s`e .lafl mxkenl¥

.dcedi iax zhiyke
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc `rivn `aa(iyiy meil)

ãñôäa àbìt éàivgy `vnp ,deya dey micqtda ewlgiy dvxi m`e - ¦©§¨§¤§¥
wqrznd lawi f`e ,d`eld `ed mekqdnøâàa ézìéz éøzyily ipy - §¥¦§¥©£©

o`k oi`e ,ezgxih xkya oecwitd igeexn wlg lawn `edy `vnp ,xkyd on

.ziaix yyg

ì àzéøîà ,àðäk áø øîààzòîL`ax xn`y] ef dreny z` izxn` - ¨©©©£¨©§¦¨¦§©§¨
[ziaix xeqi` dfa yiy meyn eheytk xhyd oeyl z` yxtl oi`ydén÷©¥

,éì øîàå ,àòcøäpî ãéáæ áøcxhyd oeyl z` `ivedl `axl oipn §©§¦¦§©§§¨§¨©¦
,ezernynnàîìccg` lk lehie ewlgiy eheytk xhyd zpeek `ny - ¦§¨

y meyn ziaix xeqi` o`k oi` mewn lkne ,cqtda oiae geexa oia dvgnáø©
äåä øéöa Bnò ìáBè Léìéòdfae ,oennd lra ly xiva ezit z` lah - ¦¦¥¦§¦£¨

,dcedi iax zrcke ,ezgxih xky z` laiw xakåoi` oerny iax zrcly s` §
ixd ,df xkya icïîçð áø øîày,äãeäé éaøk äëìäaxy xyt` ok m`e ¨©©©§¨£¨¨§©¦§¨
.jk bdp yilir

:`pdk ax jiynndéì [éøîà] (øîà)xn`y dn ,ciaf axl el izxn` - ©§¦¥
,dcedi iaxk dkld ongp axøîzéà àúëìä åàìezpeek dzid `l - ©¦§§¨¦§©

,ezenk dkldyøîzéà äèéL àlàdcedi iaxy xnel ongp ax zpeek - ¤¨¦¨¦§©
md zg` dhiya mlek ,l`ilnb oa oerny oaxe dcedi iaxa iqei iaxe

dkldl la` .hren xaca icy `wqira wqrznd xkya miliwny ,micner

ok m`e .dpyna x`eanke oerny iax zrck aeyg xky el oziy jixv

.`ax ixack xhyd z` yxtl migxken

:`pdk ax ixack `xnbd dgikenàøazñî énð éëäax zpeek dzid `ly ¨¦©¦¦§©§¨
,zg` dhiya mi`pzd zyly ixac z` cinrdl `l` ,dkld weqtl ongp

éëä àîéz àì éàc,dkld weqtl ezpeeky `l`áLçéîì déì änìdnl - §¦Ÿ¥¨¨¦¨¨¥§¦§©
mi`pzd zyly zeny z` zepnl el didäëìä øîéîìedcedi iaxk §¥©£¨¨

eäëìä,'eke dcedi iaxa iqei iaxkàîéìy wx xnel el did -éaøk äëìä £¨¨¥¨£¨¨§©¦
,äãeäéoa oerny oaxke dcedi iaxa iqei iaxk mb dkldy rcp `linne §¨

,l`ilnbcdcedi iax ixdeälekî ì÷éî`l i`ce `l` .mlekn xzei - §¥¥¦§
.md zg` dhiya el` lky xnel `l` ,dkld weqtl ongp ax oiekzd

,áø øîàoiae xkya oia deya ewlgiy zpn lr `neya drexl lbr xqend ¨©©
,drexl dndad lra xn`e ,cqtdaLéìL øúBîdndad giayzy dn - ©§¦

jly didi ,dzr deyy dnn yilyn xzeiEøëNajly dgxihd xkya - ¦§¨§
,deya welgp x`yd lke ,oecwitd ly wlga.øzeî äæ éøäm` elit`y £¥¤¨

gxh `ly ,ziaix yyg o`k oi` ,yilyn xzei dndad giayz `l seqal

m` ef dxzi z` lawl ick `l` ,d`eldd xkya oecwitd wlg lr drexd

.didzìàeîLee ax lr wlgøîàyyg dfa didi `ly ick jka ic oi`y §¥¨©
m` ixdy ,ziaixLéìL øúBî àöî àìwx `l` dndad dgiayd `l - Ÿ¨¨©§¦

ike ,zegt e` yilyCìédrexdï÷éø Búéáìlr xky mey lawi `le ¥¥§¥¥¨
.d`eldd xkya gxhy `vnp ok m` ,ezgxihBì õöB÷ ,ìàeîL øîà àlà¤¨¨©§¥¥

øðécyyg o`k oi`e mpig gxh `ly `vnpe ,migeexd zivgnn ueg exkya ¦¨
.ziaix

:`xnbd dywnåikáø øáñyïéööB÷ ïéàuevwl jixv oi` -c Bì,øðéice §¨©©¥§¦¦¨
.jxkya yily xzen el xn`y jkaàîBèôì àìâò Léø ,áø øîàäå- §¨¨©©¥¤§¨§¨¨

jixv ,gaya mdipy ewlgie ,enhtie eplcbiy zpn lr drexl lbr ozepd

enr wlegy dn caln epefne elnr xky zxenz y`xd lk z` drexl zzl

,dndad x`yaåàì éàîote`a ax zpeek oi` m`d -øúBî déì øîàc ©©§¨©¥©
,EøëNa LéìLz` el zzl jixv ,yilyn xzei dndad dgiayd `l m`y §¦¦§¨§

,jxkya yily xzen ly mkqda ic oi`y dcen ax s`y ixd ,lbrd y`x

:`xnbd zvxzn .l`eny zrck aevw xac el zzl jixv `l`,àìzpeek Ÿ
axàîBèôì àìâò Léø éà ,LéìL øúBî éà déì øîà÷cipte` ipy yiy - §¨¨©¥¦©§¦¦¥¤§¨§¨¨

e` ,yily xzen lawiy enr dpziy e` ,`neya drexl dnda xeqnl xzid

.lbrd y`x z` el oziy enr dpziy

,àîéà úéòaéà`ed ,`nehtl `lbr yix xn`y dna ax zpeek mpn` ¦¨¦¥¨
oziy mb enr uevwl jixvy xaeqe ,jxkya yily xzen el xn`y ote`l

e ,lbrd y`x z` el,øzeî EøëNa LéìL øúBî áø øîà÷ ékrnyne ¦¨¨©©©§¦¦§¨§¨
epiid ,melk el ozi `l yily xzen oi` m` s`e jka icydéì úéàc ïBâk§§¦¥

déãéãì äîäamxear gexhl jixvy ,envr ly zenda mb drexl yiy - §¥¨§¦¥
,ziad lra ly zg` dnda xear dgxih el ztqep oi` df ote`ayéøîàc§¨§¥

éLðéà,xnel miyp` jxc oky -éøBúì ìéab ,àøBúì ìéabdgxih dze` - ¦§¥©¥§¨©¥§¥
mb jl yi ,cg` xey lk`nl mixeryde oiaeqd z` labn dz`yk jl yiy

lra xear dgxih el oi`y `vnpe ,mixeey ipy lk`nl labn dz`yk

ly zendaa `l` wqer epi` m` la` .ziaix yyg o`k oi`e ,dndad

epi`e ,epefne elnr xky lk e` lbr y`x el oziy uevwl jixv ,`wqird

.jxkya yily xzen el xnel leki

ïéáæ àéðBøâäî øæòìà éaødpw -déì íéhôî déñéøàì déì áéäéå ,äîäa ©¦¤§¨¨¥©§§¨¨¦§¥¨§¨¦¥©£¦¥§©¥¥
dna ewlgi jk xg`e dze` mhtiy ick eqix`l dndad z` ozpe -

,dgiaydyå,dwelgd zry dribdykdéøâàa àLéø déì áéäéiax ozp - §¨¦¥¥¨§©§¥
,ezgxih xkya y`xd lk z` qix`l xfrl`ådfn calàçååø àbìt áéäé §¨¦©§¨©§¨

.migeexd on zivgn el ozp -eäúéác déì äøîàly ezy` el dxn` - ¨§¨¥§¦§
`l` zkxved `l dz`e elyn dzid dndad lkyk m` ,qix`l qix`d

y xazqn ,migeexd on cal y`xd lk z` jl ozp ,dnhtlzôzzLî éà¦¦§©©§§
déãäa,dndaa enr szey didze zernd on ivg ozz m` -énð Cì áéäé ©£¥¨¦¨©¦
àúéìàrny .dil`d lk z` mb y`xd on cal dwelgd zrya jl ozi - ©§§¨

e ezy` zvrl qix`ddéãäa ïéáæ ìæàiax mr zetzeya dnda dpw - ¨©¨¦©£¥
` .dnhtl da wqrzde ,xfrl`,dwelgd zry dribdyk jdéì âéìẗ¦¥
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rici `l EdiipirA Edl xcdn iOp i` cFre§¦©¦©£©§§¥©§Ÿ§¦©
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dpdPd wxtA(.gi sc dlirn)oeiM mbR FA oi`We §¤¤©¤¡¤§¤¥§¨¥¨
zrAhe Dx`EvA `lhw cviM lrn dpdPW¤¤¡¨¨©¥©©§¨§©¨¨§©©©
dpdPW oeiM adf lW qFkA dzzWe DciA§¨¨§¨§¨§¤¨¨¥¨¤¤¡¨

`YtqFYA `ipY `icdaC cFre lrn(c"t) ¨©§¦§¤§¨©§¨§¤§¨
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Fvtg lM EPnid zFUrle `ivFdl `xOd©¨¨§¦§©£¥¤¨¤§
xkU lFHil xYEn k"tr` zxg` mNWlE§©¥©¤¤¨¦¨¨
ifEf ixEbF`l mXn xYid cFnll oi`e§¥¦§¤¥¦¨§¥¥
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:úéaø íeMî LLBç Bðéàå eäãN'îâæéøôî ïðaø eðz ¨¥§¥¥¦¦¦¨©¨¨©§¦
ëBOä ãöék úéaø íeMî LLBç Bðéàå eäãN ìòúà ø ©¨¥§¥¥¦¦¦¥©©¥¤
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ì ïéøekàìå úeðç ìò àì æéøôî ïéà ìáà øzeî äðL ¦§¨¨¨£¨¥©§¦Ÿ©£§Ÿ
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בבא מציעא. פרק חמישי - איזהו נשך דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc `rivn `aa(iyiy meil)

wqt inrh z` oicd ilral yxtl jixv oiicd oi` llk jxcay it lr s`

mewn lkn ,epicàðåb éàäkyyg yiy mixacd mi`xpy dfk ote`a - §©©§¨
,ia ecygiyéøö éàcåCip`déòeãBàì,ok izwqt mrh dfi`n ericedl - ©©¨¦§¥

'dn miIwp mziide' (ak al xacna) xn`py ,ipcyegl e`eai `ly ick¦§¦¤§¦¦¥

.'l`xUInE¦¦§¨¥

dpya jxiag wligyk ,el xn`e ,mrxzdy izekd eze`l `tt ax dpt

d z` dxaryéæeæ,zernd -éøñç ÷éáLå éáè ìé÷L éîenvrl gwl ike - ¥¦¨¦¨¥§¨¦©§¥
.mixiqgd zerahnd z` jl gipde xzei miaeh zerahndéì øîà),izekd ¨©¥

,àì.deya dey mze` wlige zeey eid zerahnd lkdéì øîà(,`tt ax Ÿ¨©¥
zwelgl dxary dpya jxiag dyry zernd zwelg oia weligd mrh edf

zrcn `ly wlegyk s` zerna mpn`y ,ef dpya dz` zwligy oiid

zerahnd lk ixdy ,`ney mda jixv oi`y iptn dwelg ef ixd exiag

la` ,zeeyàøîç,dz` zwligy oiid zeiag -éòãé àîìò éleklkd - ©§¨¥¨§¨¨§¥
,zeey zeiagd lk oi`y mirceiíéñác àkéàcmday oiidy zeiag yiy - §¦¨§¨¦

,xzei dey `ede ,mirhíéña àìc àkéàå,mirh epi`y oii zeiag mb yie - §¦¨§Ÿ¨¦
lk mignen eneyiy jixv oiia miwlegy mcew ok m`e ,zegt dey `edy

.melk dwelgd oi` eneyip `ly onf lke ,dieey z` ekixrie zeiagdn cg`

eîc éâéìôc ïàîk éæeæ ïîçð áø øîà ,àôebmd ixd zetzeyay zernd - ¨¨©©©§¨¥§©¦§¦¥¨
on ewlg z` lehil mitzeydn cg` i`yxe ,micnere miwlegn mdy ink

:ef dkld `xnbd dliabn .exiag zrc `la zetzeydéléî éðäaéáèå éáè ¨¥¦¥¨¥§¨¥
zeaeh zerahn od ,gipny dn oiae gwely dn oia ,zerahnd lkyk -

e` ,d`veda ze`veiyéìe÷úe éìe÷zzerahn od zerahnd lkyk - §¥§¥
,`ln mlwynyàì éìe÷úe éáè ìáàod zerahnd on wlg m` la` - £¨¨¥§¥Ÿ

zerahn md xg` wlge ,d`veda zeaeh ody `l` lw mlwyny zerahn

zeaehd z` lhp m` oia ,d`veda jk lk ze`vei mpi` j` xzei zelweyy

dwelg ezwelg oi` ,jtidl oiae xzei zelweyd mze` z` gipde d`veda

.mdipy znkqda df did ok m` `l`

àîBéa àèéLôa éæeæ øâBî äåä àîç áøz` xikyn did `ng ax - ©¨¨£¨©¥¦§¦¨§¨
,fef lkl meil [ixev fefay zipiny `edy dpicn fef-] 'heyt' zxenz eizern

dfa oi` zexiky oeyla `l` d`eld oeyla ok dyer epi`y oeiky xaqe

seqal .ziaix xeqi`àîç áøc éæeæ eìk,oeinhl ecxie eizern lk eca` - ¨¥§©¨¨
.mihhenzn eiqkp ziaixa delnde ,ziaixa d`eldk eiyrn eaygpy iptn

:ezerh z` `xnbd zx`anàðL éàî ,øáñ àeäzernàønî.xcrn - ¨©©§¨¦¨¨
xear zern lehile [xcrn oebk] eilk z` xikydl mc` i`yxy myk

i`yx `ed jk ,dxfga xcrnd z` lawn `ed seqaly it lr s` zexikyd

.zexikyd xear zern lehile ,eizern z` xikydlåy zn`d mpn`àì §Ÿ
àéäzexikyl ilk zexiky oia lcad yiy iptn ,dpekp ef `xaq oi` - ¦

xikynyky iptn ,zernàøî,exiaglàðéòa àøãäxkeyd jixv - ¨¨¨§¨§¥¨
xayp e` qp`p m` einca aiigzn epi` la` ,envr dfd xcrnd z` xifgdl

,ziaix zexikyd inc oi`e d`eld o`k oi` jkitle ,dk`lnd zngnòéãéå¦¦©
déúçtince ,dk`lnd zngn lwlwzne mbtp `edy enbt xkipy cere - §¨¥

ok oi`y dn .df zgt zxenz md zexikydeäééðéòa éøãä àì ,éæeæoi` - ¥Ÿ¨§¥§¥©§
jkitle ,epzip d`vedl ixdy ,lhpy zernd mze` z` xifgn lawnd

ixd zexiky oeyla xn`y it lr s` ok m`e ,eqp`p m` elit` eilr ozeixg`

,ziaix exkye d`eld efåzernd mze` z` xifgn did m` elit` ,cer §
ixd mewn lkn ,mnvr lhpydéúçt òéãé àì,mbt mey mda xkip oi` - Ÿ§¦©§¨¥

.ziaix df ixde mpig xky lhep `edy `vnpe

déøáçì déì øîéîì Léðéàì déì éøL ,àáø øîàxnel mc` xzen - ¨©¨¨¨¥¥§¦¦§¥©¥§©§¥
exiagléæeæ àéðìôì déôæBàå éæeæ äòaøà Cìéädelde fef drax` leh - ¥¨©§¨¨¥§§¥¦§©§¨¥

lawn delndy `vnpy it lr s` ,ziaix meyn jka oi`e ,ipeltl zern

e ,deld cin zernd e`a `ly iptn ,d`eldd zxenz zernäøñà àìŸ¨§¨
dî äàaä úéaø àlà äøBzd o.äåìnì äål ¨¤¨¦¦©¨¨¦Ÿ¤©©§¤

déøáçì déì øîéîì Léðéàì déì éøL ,àáø øîàåxnel mc` xzen - §¨©¨¨¨¥¥§¦¦§¥©¥§©§¥
exiagléæeæ ïôæBàì éðBìôì déì øBîàå éæeæ äòaøà Cì ìé÷Lleh - ¨¦¨©§¨¨¥¤¡¥¦§¦§§¨¥

`vnpy it lr s`e ,zern il deliy ipeltl xen`e ,jnvrl fef drax`

:`xnbd zx`an .ziaix yyg dfa oi` ,d`eldd xear zern deld `ivedy

,àîòè éàîz` dztiy inl `l` delnl zernd z` ozp `ly oeiky ©©§¨
`l` ziaix ef oi` ,el zeeldl delndìé÷L à÷ äøéîà øëN.lhep `ed - §©£¦¨¨¨¦

:jkl `nbec `xnbd d`ianìé÷L äåä ,àtt áøc déøa øî àaàc àä ék¦¨§©¨©§¥§©¨¨£¨¨¦

àøé÷c àðâeà,zelebr dery zelg lhep did -éàøéwî,deryd ixgeqn - §¨§¦¨¦¦¨¥
ådf xkyaéæeæ eäðéôæBà äeáàì déì øîàdeliy `tt ax eia`l xn` - §¨©¥©£¨§¦§¥

.zern mdlàúéaø øîc déøa ìéëà ,àtt áøì ïðaø déì eøîàepa - ¨§¥©¨¨§©¨¨¨¦§¥§©¦¦¨
zxenz dery mield on lhep `ed ixdy ,ziaix lke` [xn `a`-] axd ly

.mdl deln eia`y d`elddeäì øîà,`tt axìeëéð àúéaø éàä ék ìk ¨©§¨¦©¦¦¨¥
y iptn ,lek`l el xzen efk ziaix -äàaä úéaø àlà äøBz äøñà àìŸ¨§¨¨¤¨¦¦©¨¨

,äåìnì äålîla`àëä,mdl deln ip`y il ziaixd z` mipzep md oi`y ¦Ÿ¤©©§¤¨¨
`l` ziaix ef oi` ,xn `a` ipal `l`äøéîà øëNil xne` `edy jk lr §©£¦¨

mdl zeeldléøLå ,ìé÷L à÷: ¨¨¦§¨¥

äðùî

äøt ïéîLdlecbøBîçå,dk`lnl miie`xy lecbåokàeäL øác ìë ¨¦¨¨©£§¨¨¨¤
äNBòdk`lnäöçîì ,ìëBàå,cqtda oiae geexa oia welgl zpn lr - ¤§¥§¤¡¨

zeie`x el` zenday iptn ,epefne elnr xky z` drexl zelrdl jixv oi`e

ly od drexd cia ze`vnp mdy onfd jyna mzk`ln lke ,dk`lnl

gxeh `edy dna geix el yiy oeiky ,epefne elnr zxenz df ixde ,drexd

.ziaixk d`xp df oi` mcra

úBãìeä úà ÷Bìçì eâäpL íB÷îeneyipy zendad lyãiîonfd ribiyk ¨¤¨£©£¤©§¨¦¨
xg` dqb dndaae mei miyly xg` dwc dndaa `edy ,dwelgl ie`xd

,mei miyngïé÷ìBçyexcl leki dndad lra oi`e ,cin zendad z` §¦
jiyni drexdy mivex m`e ,zeclea ewlg z` mb lcbl drexd jiyniy

on ivg drexd lehi ,mlcbiela` .dndad lra ly dvgna s` gayd

aeâäpL íB÷îdrexd lryìcâì,zecled z`eìécâéepi`e ,mlcbl eilr - ¨¤¨£§©¥©§¦
.exiag ly dvgna melk lhep

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøzelecb zenda `weecy x`azdy it lr s` ©¨¦§¤©§¦¥¥
drexl zzl `la dvgnl gaya welgle meyl xzen dk`lnl zeie`xy

zzl jixv migiiqe milbr oebk zephw zendaa la` ,epefne elnr xky z`

s` ,ohwd dcle mr dlecb dnda el my m` mewn lkn ,epefne elnr xky

ly epefne elnr xky meyl jixv oi` ,dk`ln dyer epi` ohwdy it lr

`l` ,cledïéîLd z`,Bnà íò çéñe ,Bnà íò ìâòdyer en`y iptny ¨¦¥¤¦¦§¨¦¦
liren dyer m`dy dk`lnde ,dlecb zg` `wqirk lkd aygp zlke`e

.cled ly mb epefne elnr xky aygidl

:sqep oic zycgn dpyndæéøôîeaigxne licbn -eäãN ìòxkegd - ©§¦©¨¥
`ivedl lkeiy ick zern edeliy dcyd lral xnel xzen exiagn dcy

el xifgiy dn caln ,ezexikg inc lr el siqei `ede ,dcyd lr ze`ved

,d`eldd z`,úéaø íeMî LLBç Bðéàå`xnba x`eaiy itke: §¥¥¦¦¦

àøîâ

æéøôî ,ïðaø eðzmc`.úéaø íeMî LLBç Bðéàå eäãN ìòzyxtn ¨©¨¨©§¦©¨¥§¥¥¦¦¦
:`ziixadBøéáçî äãMä úà øëBMä ,ãöék,dxikgaal dxenzäøNò ¥©©Ÿ¥¤©¨Ÿ¤¥£¥¦£¨¨

ïéhç íéøBkdcyd lral xkegd mlyiyìlkäðLm` oia ,dxkeg `edy ¦¦¦§¨¨
,llk dyrz `l m` oiae miaexn zexit dcyd dyrzBì øîBàåxkegd §¥

,dcyd lralæeæ íéúàî éì ïz,d`eldaäpñðøôàålke` el` zernae - ¥¦¨©¦©£©§§¤¨
ikxv lk z` `ivedle ,dcyd z` lafl lafe dcya rexfl mihg zepwl

,dcydEì äìòà éðàåzexikgd xkyaïéøBk øNò íéðLmihg lyì,äðL ©£¦¤¡¤§§¥¨¨¦§¨¨
,fef miz`nd ly d`eldd z` jl xifg`y calnøzeîdfa oi`e ok zeyrl ¨

z` el ozep `edy oeiky `l` ,eizern xear el mlyn `ed oi`y ,ziaix

xkey `ed eli`k df ixd ,rwxwd seb zgaydl mda ynzydl ick zernd

minlyny dnn xzei dzexikya mlyl el yie ,xzei zgaeyn dcy epnn

.dlibx dcy lr

:`ziixad dkiynnøôî ïéà ìáàäðéôñ ìò àìå úeðç ìò àì æém` - £¨¥©§¦Ÿ©£§Ÿ©§¦¨
zexit zepwl ick zern xikynd on zeell xeq` ,dpitq e` zepg xky

el dlriy zpn lr ,dpitqa jiledl dxegq zepwl ick e` zepga xeknle

ick zernd z` `iven epi`y oeiky ,dpitqd e` zepgd zexiky inc z`

xky eli`k z`f aiygdl xyt` i` ,dpitqd e` zepgd seb z` giaydl

el siqen `edy dny `vnpe ,xzei dxwi dpitq e` xzei dxwi zepg epnn

.dxenb ziaix ef ixde ,zernd zpznd xkya `ed zexikya

úeðç ìò æéøônL íéîòt ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàyi - ¨©©©§¨¨©©¨©£¨§¨¦¤©§¦©£
zexikya df ici lr siqedle xikynd on d`eld lehil xzeny mipte`
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc `rivn `aa(iyiy meil)

wqt inrh z` oicd ilral yxtl jixv oiicd oi` llk jxcay it lr s`

mewn lkn ,epicàðåb éàäkyyg yiy mixacd mi`xpy dfk ote`a - §©©§¨
,ia ecygiyéøö éàcåCip`déòeãBàì,ok izwqt mrh dfi`n ericedl - ©©¨¦§¥

'dn miIwp mziide' (ak al xacna) xn`py ,ipcyegl e`eai `ly ick¦§¦¤§¦¦¥

.'l`xUInE¦¦§¨¥

dpya jxiag wligyk ,el xn`e ,mrxzdy izekd eze`l `tt ax dpt

d z` dxaryéæeæ,zernd -éøñç ÷éáLå éáè ìé÷L éîenvrl gwl ike - ¥¦¨¦¨¥§¨¦©§¥
.mixiqgd zerahnd z` jl gipde xzei miaeh zerahndéì øîà),izekd ¨©¥

,àì.deya dey mze` wlige zeey eid zerahnd lkdéì øîà(,`tt ax Ÿ¨©¥
zwelgl dxary dpya jxiag dyry zernd zwelg oia weligd mrh edf

zrcn `ly wlegyk s` zerna mpn`y ,ef dpya dz` zwligy oiid

zerahnd lk ixdy ,`ney mda jixv oi`y iptn dwelg ef ixd exiag

la` ,zeeyàøîç,dz` zwligy oiid zeiag -éòãé àîìò éleklkd - ©§¨¥¨§¨¨§¥
,zeey zeiagd lk oi`y mirceiíéñác àkéàcmday oiidy zeiag yiy - §¦¨§¨¦

,xzei dey `ede ,mirhíéña àìc àkéàå,mirh epi`y oii zeiag mb yie - §¦¨§Ÿ¨¦
lk mignen eneyiy jixv oiia miwlegy mcew ok m`e ,zegt dey `edy

.melk dwelgd oi` eneyip `ly onf lke ,dieey z` ekixrie zeiagdn cg`

eîc éâéìôc ïàîk éæeæ ïîçð áø øîà ,àôebmd ixd zetzeyay zernd - ¨¨©©©§¨¥§©¦§¦¥¨
on ewlg z` lehil mitzeydn cg` i`yxe ,micnere miwlegn mdy ink

:ef dkld `xnbd dliabn .exiag zrc `la zetzeydéléî éðäaéáèå éáè ¨¥¦¥¨¥§¨¥
zeaeh zerahn od ,gipny dn oiae gwely dn oia ,zerahnd lkyk -

e` ,d`veda ze`veiyéìe÷úe éìe÷zzerahn od zerahnd lkyk - §¥§¥
,`ln mlwynyàì éìe÷úe éáè ìáàod zerahnd on wlg m` la` - £¨¨¥§¥Ÿ

zerahn md xg` wlge ,d`veda zeaeh ody `l` lw mlwyny zerahn

zeaehd z` lhp m` oia ,d`veda jk lk ze`vei mpi` j` xzei zelweyy

dwelg ezwelg oi` ,jtidl oiae xzei zelweyd mze` z` gipde d`veda

.mdipy znkqda df did ok m` `l`

àîBéa àèéLôa éæeæ øâBî äåä àîç áøz` xikyn did `ng ax - ©¨¨£¨©¥¦§¦¨§¨
,fef lkl meil [ixev fefay zipiny `edy dpicn fef-] 'heyt' zxenz eizern

dfa oi` zexiky oeyla `l` d`eld oeyla ok dyer epi`y oeiky xaqe

seqal .ziaix xeqi`àîç áøc éæeæ eìk,oeinhl ecxie eizern lk eca` - ¨¥§©¨¨
.mihhenzn eiqkp ziaixa delnde ,ziaixa d`eldk eiyrn eaygpy iptn

:ezerh z` `xnbd zx`anàðL éàî ,øáñ àeäzernàønî.xcrn - ¨©©§¨¦¨¨
xear zern lehile [xcrn oebk] eilk z` xikydl mc` i`yxy myk

i`yx `ed jk ,dxfga xcrnd z` lawn `ed seqaly it lr s` zexikyd

.zexikyd xear zern lehile ,eizern z` xikydlåy zn`d mpn`àì §Ÿ
àéäzexikyl ilk zexiky oia lcad yiy iptn ,dpekp ef `xaq oi` - ¦

xikynyky iptn ,zernàøî,exiaglàðéòa àøãäxkeyd jixv - ¨¨¨§¨§¥¨
xayp e` qp`p m` einca aiigzn epi` la` ,envr dfd xcrnd z` xifgdl

,ziaix zexikyd inc oi`e d`eld o`k oi` jkitle ,dk`lnd zngnòéãéå¦¦©
déúçtince ,dk`lnd zngn lwlwzne mbtp `edy enbt xkipy cere - §¨¥

ok oi`y dn .df zgt zxenz md zexikydeäééðéòa éøãä àì ,éæeæoi` - ¥Ÿ¨§¥§¥©§
jkitle ,epzip d`vedl ixdy ,lhpy zernd mze` z` xifgn lawnd

ixd zexiky oeyla xn`y it lr s` ok m`e ,eqp`p m` elit` eilr ozeixg`

,ziaix exkye d`eld efåzernd mze` z` xifgn did m` elit` ,cer §
ixd mewn lkn ,mnvr lhpydéúçt òéãé àì,mbt mey mda xkip oi` - Ÿ§¦©§¨¥

.ziaix df ixde mpig xky lhep `edy `vnpe

déøáçì déì øîéîì Léðéàì déì éøL ,àáø øîàxnel mc` xzen - ¨©¨¨¨¥¥§¦¦§¥©¥§©§¥
exiagléæeæ àéðìôì déôæBàå éæeæ äòaøà Cìéädelde fef drax` leh - ¥¨©§¨¨¥§§¥¦§©§¨¥

lawn delndy `vnpy it lr s` ,ziaix meyn jka oi`e ,ipeltl zern

e ,deld cin zernd e`a `ly iptn ,d`eldd zxenz zernäøñà àìŸ¨§¨
dî äàaä úéaø àlà äøBzd o.äåìnì äål ¨¤¨¦¦©¨¨¦Ÿ¤©©§¤

déøáçì déì øîéîì Léðéàì déì éøL ,àáø øîàåxnel mc` xzen - §¨©¨¨¨¥¥§¦¦§¥©¥§©§¥
exiagléæeæ ïôæBàì éðBìôì déì øBîàå éæeæ äòaøà Cì ìé÷Lleh - ¨¦¨©§¨¨¥¤¡¥¦§¦§§¨¥

`vnpy it lr s`e ,zern il deliy ipeltl xen`e ,jnvrl fef drax`

:`xnbd zx`an .ziaix yyg dfa oi` ,d`eldd xear zern deld `ivedy

,àîòè éàîz` dztiy inl `l` delnl zernd z` ozp `ly oeiky ©©§¨
`l` ziaix ef oi` ,el zeeldl delndìé÷L à÷ äøéîà øëN.lhep `ed - §©£¦¨¨¨¦

:jkl `nbec `xnbd d`ianìé÷L äåä ,àtt áøc déøa øî àaàc àä ék¦¨§©¨©§¥§©¨¨£¨¨¦

àøé÷c àðâeà,zelebr dery zelg lhep did -éàøéwî,deryd ixgeqn - §¨§¦¨¦¦¨¥
ådf xkyaéæeæ eäðéôæBà äeáàì déì øîàdeliy `tt ax eia`l xn` - §¨©¥©£¨§¦§¥

.zern mdlàúéaø øîc déøa ìéëà ,àtt áøì ïðaø déì eøîàepa - ¨§¥©¨¨§©¨¨¨¦§¥§©¦¦¨
zxenz dery mield on lhep `ed ixdy ,ziaix lke` [xn `a`-] axd ly

.mdl deln eia`y d`elddeäì øîà,`tt axìeëéð àúéaø éàä ék ìk ¨©§¨¦©¦¦¨¥
y iptn ,lek`l el xzen efk ziaix -äàaä úéaø àlà äøBz äøñà àìŸ¨§¨¨¤¨¦¦©¨¨

,äåìnì äålîla`àëä,mdl deln ip`y il ziaixd z` mipzep md oi`y ¦Ÿ¤©©§¤¨¨
`l` ziaix ef oi` ,xn `a` ipal `l`äøéîà øëNil xne` `edy jk lr §©£¦¨

mdl zeeldléøLå ,ìé÷L à÷: ¨¨¦§¨¥

äðùî

äøt ïéîLdlecbøBîçå,dk`lnl miie`xy lecbåokàeäL øác ìë ¨¦¨¨©£§¨¨¨¤
äNBòdk`lnäöçîì ,ìëBàå,cqtda oiae geexa oia welgl zpn lr - ¤§¥§¤¡¨

zeie`x el` zenday iptn ,epefne elnr xky z` drexl zelrdl jixv oi`e

ly od drexd cia ze`vnp mdy onfd jyna mzk`ln lke ,dk`lnl

gxeh `edy dna geix el yiy oeiky ,epefne elnr zxenz df ixde ,drexd

.ziaixk d`xp df oi` mcra

úBãìeä úà ÷Bìçì eâäpL íB÷îeneyipy zendad lyãiîonfd ribiyk ¨¤¨£©£¤©§¨¦¨
xg` dqb dndaae mei miyly xg` dwc dndaa `edy ,dwelgl ie`xd

,mei miyngïé÷ìBçyexcl leki dndad lra oi`e ,cin zendad z` §¦
jiyni drexdy mivex m`e ,zeclea ewlg z` mb lcbl drexd jiyniy

on ivg drexd lehi ,mlcbiela` .dndad lra ly dvgna s` gayd

aeâäpL íB÷îdrexd lryìcâì,zecled z`eìécâéepi`e ,mlcbl eilr - ¨¤¨£§©¥©§¦
.exiag ly dvgna melk lhep

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøzelecb zenda `weecy x`azdy it lr s` ©¨¦§¤©§¦¥¥
drexl zzl `la dvgnl gaya welgle meyl xzen dk`lnl zeie`xy

zzl jixv migiiqe milbr oebk zephw zendaa la` ,epefne elnr xky z`

s` ,ohwd dcle mr dlecb dnda el my m` mewn lkn ,epefne elnr xky

ly epefne elnr xky meyl jixv oi` ,dk`ln dyer epi` ohwdy it lr

`l` ,cledïéîLd z`,Bnà íò çéñe ,Bnà íò ìâòdyer en`y iptny ¨¦¥¤¦¦§¨¦¦
liren dyer m`dy dk`lnde ,dlecb zg` `wqirk lkd aygp zlke`e

.cled ly mb epefne elnr xky aygidl

:sqep oic zycgn dpyndæéøôîeaigxne licbn -eäãN ìòxkegd - ©§¦©¨¥
`ivedl lkeiy ick zern edeliy dcyd lral xnel xzen exiagn dcy

el xifgiy dn caln ,ezexikg inc lr el siqei `ede ,dcyd lr ze`ved

,d`eldd z`,úéaø íeMî LLBç Bðéàå`xnba x`eaiy itke: §¥¥¦¦¦

àøîâ

æéøôî ,ïðaø eðzmc`.úéaø íeMî LLBç Bðéàå eäãN ìòzyxtn ¨©¨¨©§¦©¨¥§¥¥¦¦¦
:`ziixadBøéáçî äãMä úà øëBMä ,ãöék,dxikgaal dxenzäøNò ¥©©Ÿ¥¤©¨Ÿ¤¥£¥¦£¨¨

ïéhç íéøBkdcyd lral xkegd mlyiyìlkäðLm` oia ,dxkeg `edy ¦¦¦§¨¨
,llk dyrz `l m` oiae miaexn zexit dcyd dyrzBì øîBàåxkegd §¥

,dcyd lralæeæ íéúàî éì ïz,d`eldaäpñðøôàålke` el` zernae - ¥¦¨©¦©£©§§¤¨
ikxv lk z` `ivedle ,dcyd z` lafl lafe dcya rexfl mihg zepwl

,dcydEì äìòà éðàåzexikgd xkyaïéøBk øNò íéðLmihg lyì,äðL ©£¦¤¡¤§§¥¨¨¦§¨¨
,fef miz`nd ly d`eldd z` jl xifg`y calnøzeîdfa oi`e ok zeyrl ¨

z` el ozep `edy oeiky `l` ,eizern xear el mlyn `ed oi`y ,ziaix

xkey `ed eli`k df ixd ,rwxwd seb zgaydl mda ynzydl ick zernd

minlyny dnn xzei dzexikya mlyl el yie ,xzei zgaeyn dcy epnn

.dlibx dcy lr

:`ziixad dkiynnøôî ïéà ìáàäðéôñ ìò àìå úeðç ìò àì æém` - £¨¥©§¦Ÿ©£§Ÿ©§¦¨
zexit zepwl ick zern xikynd on zeell xeq` ,dpitq e` zepg xky

el dlriy zpn lr ,dpitqa jiledl dxegq zepwl ick e` zepga xeknle

ick zernd z` `iven epi`y oeiky ,dpitqd e` zepgd zexiky inc z`

xky eli`k z`f aiygdl xyt` i` ,dpitqd e` zepgd seb z` giaydl

el siqen `edy dny `vnpe ,xzei dxwi dpitq e` xzei dxwi zepg epnn

.dxenb ziaix ef ixde ,zernd zpznd xkya `ed zexikya

úeðç ìò æéøônL íéîòt ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàyi - ¨©©©§¨¨©©¨©£¨§¨¦¤©§¦©£
zexikya df ici lr siqedle xikynd on d`eld lehil xzeny mipte`
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc `rivn `aa(ycew zay meil)

:`tt ax siqenàøôek éða eâäðåzepitqd ilra -z` mlyn xkeydy §¨£§¥§¨
dàøâàzexikyd inc -úòLadäëéLîdpitqd z` jyenyk cin - ©§¨¦§©§¦¨

d z` mlyn `edy ebdp ok it lr s`e ,ezeyxlàøâtwfpd inc -úòLa ©§¨¦§©
d.äøéáL§¦¨

z`f zeyrl xeq`l epl did oicd xwirny `tt ax zrcy dpiad `xnbd

dywn .xizdl yi ,jk ebdp xaky oeiky `l` ,iq` axe `pdk ax zrck

:`xnbdàúléî àéìz àâäðîa eèàyi m` ixde ,bdpna ielz xacd ike - ¨§¦§¨¨©§¨¦§¨
xzidd xwir :`xnbd zvxzn .mbdpna bedpl mdl gipdl oi` xeqi` dfa

jtidl `l` ,bdpnd zngn epi`àéðz àúéðúîc íeMî`ziixaa epipyy - ¦§©§¦¨©§¨
ebdp ,xzenyàâäðîxnel `l` `tt ax zpeek dzid `le ,jka dyrnl ¦§¨¨

.dkldd dwqtpy itk `ed bdpnd ok`y

íéîBúé ìL úBòî ,ìàeîL øîà ïðò áø øîàdpenn qetexhet`y miphw ¨©©¨¨¨©§¥¨¤§¦
,mdilrøzeîqetexhet`dïúBåìäìmixg`lúéaøaegiexiy ick ¨§©§¨§¦¦

miaiig mpi`e miphw md minezidy oeiky ,mdiqkp elki `le jkn minezid

lr xaer epi` qetexhet`d mbe .ziaix xeqi` lr mixdfen mpi` ,zeevna

,delnl deln d`ad ziaix `l` dxez dxq` `l ixdy ,xeqi` mey

.delnd epi` qetexhet`deïîçð áø déì øîàxyt` ji` ,opr axl ¨©¥©©§¨
ike ,ziaixa minezi ly zern zeeldl xizd l`enyyeäðéð éîúéc íeMî¦§©§¥¦§

àøeqéà eäì àðéôñixde ,xeqi` mze` lik`p md mineziy iptn -éîúé ¨¦¨§¦¨©§¥
eäãéc åàìc éìëàcly zern oebk ,mdly epi`y oenn milke`y minezi - §¨§¥§©¦§

,ziaixeäéé÷áL øúa eìæéì,zexawd zial myixen mdia` xg` ekli - ¥§¨©¦§©§
yiy iptn ,ziaix ly zern mze` lik`p `le ,arxa ezeniy ahen ,xnelk

.dxez ixeqi` lr exarie jka ekiyni elcbiyk `ny yeygl

déì øîà,opr axl ongp axeæéà éì àîéà,`eti` il xen` -àãáeòc àôeb ¨©¥¥¨¦¦¨§§¨
äåä éëéäl`eny xn` `ly il heyt xnelk ,dyrnd seb did ji` - ¥¦£¨

zpad bdep l`enyy zi`xy dn jezny `l` ,enya zcrdy itk yexita

jk jezny ,l`eny ly ezbdpda zi`x dn il xen` ok m` ,ezrc `id jky

.ziaixa minezi zern zeeldl xzeny zcnl

déì øîà,did jk didy dyrn ,opr axàãec àeää[zyegp ly xiq-] ¨©¥©¨
ìàeîL øî éa äåäc àá÷eò øî éðáccec gpen did l`eny ly eziaa - ¦§¥©§¨©£¨¥©§¥

ikyn l`eny dide ,`awer xn ipa minezil jiiy didymiyp`l eze` x

,exikyn didyke .minezid zaehl geex didiy ickadéì áéäéå ìé÷z- ¨¦§¨¦¥
,xkeyl ozepe elwey diddéì ìé÷Lå ìé÷zelawn `edyk elweye xfege - ¨¦§¨¦¥

.oexqigd z` xkeyd mlyi ,zyegpd lwyn zgt m`y ick ,xkeyd on

y `vnpeàøâà ìé÷L,xkeyd on zexiky inc lhpy -ìé÷Låok mbàúçt ¨¦©§¨§¨¦§¨¨
dyw ,ziaixa minezi zern zeeldl xeq` m`e .zyegpd inc zgt z` -

ixd ,ok zeyrl i`yx did ji`àøâà éàepiide ,xky lhep `ed m` - ¦©§¨
,zexiky inc xkeyd mlyn jkitle ,ezeyxa x`yp cecdyàúçt àì- Ÿ§¨¨

,zgtd inc z` mlyl xkeyl el oi`àúçt éàåz` mlyn xkeyd m`e - §¦§¨¨
ok m` ,d`eldk df ixde xkeyd zeyxa cecdy epiide ,zgtdàøâà àì- Ÿ©§¨

lr ziaix `id ef ixdy ,cecd zxkyd lr xky lehil minezil oi`

ly zern zeeldl xzeny xaeq l`enyy izcnl jk jezne .d`eldd

.ziaixa minezi

:di`xd z` ongp ax dgecdéì øîàoi` df dyrnn ,opr axl ongp ax ¨©¥
c meyn ,ziaixa minezi ly zern zeeldl xzeny cenlleléôà àä ék¦¨£¦

éðð÷ãaãáòéîì éøL énð,ok zeyrl xzen milecb lya elit` df ote`a - §¦§¨¥©¦¨¥§¤¡©
,mixkeyd lr zeixg`d lk oi`y oeik ,ziaix meyn jka oi`eéìa÷î àäc§¨§©§¥

eäééìòminezidàLçðc àëñeç,zx`ypd zyegpd inc zgt -änëc £©§§¨¦§¨¨§©¨
déîc øéöa àLçð éìwîclkky -zgety caln ,ztxyp zyegpdy §¦§¥§¨¨¨¦§¥

zgt lr mlyn xkeyd oi`e ,zegt dey zx`ypd zyegpd mb ixd dlwyn

mdl xzen df zgt meyne ,zyegpd lwyn ly oexqigd lr wx `l` ,df

.zexiky inc lehil

øa óñBé øa äaø øîà dì éøîàå ,àcñç áø øîà àìéL øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¨©©¦§¨§¨§¥¨¨©©¨©¥©
íéîBúé ìL úBòî ,úLL áø øîà àîç,miphwøzeîqetexhet`l ¨¨¨©©¥¤¨¤§¦¨

ïúBåìäìdidiy ote`a,ãñôäì ÷Bçøå øëNì áBø÷dyriy xnelk §©§¨¨§¨¨§¨§¤§¥
eidi m` la` ,migeexa minezid mr welgie zernd mr `wqir lawnd

,ok zeyrl xeq` milecbly it lr s`e .melk minezid eciqti `l micqtd

mineziae ,opaxcn ziaix wa` `l` ,dxezd on dxeq`d dvevw ziaix ef oi`

.mdizern elki `ly ick dfk ote`a zeeldl eliwd

,ïðaø eðz`edy ote`a `wqira eizern z` delnd÷Bçøå øëNì áBø÷ ¨©¨¨¨§¨¨§¨
,ãñôäì`ed ixd ,cqtda wlg lhep epi`e geexa wlg lhepy xnelk,òLø §¤§¥¨¨
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'éðúîúéaø àeäL éðtî ìàøNiî ìæøa ïàö ïéìa÷î ïéà¥§©§¦Ÿ©§¤¦¦§¨¥¦§¥¤¦¦
ïúBà ïéåìîe ïäî ïéåìå í"ekòä ïî ìæøa ïàö ïéìa÷î ìáà£¨§©§¦Ÿ©§¤¦¨©§Ÿ¦¥¤©§¦¨
í"ekò ìL åéúBòî ìàøNé äåìî áLBz øâa ïëå úéaøa§¦¦§¥§¥¨©§¤¦§¨¥¨¨¤©

:ìàøNé úòcî àì ìáà í"ekòä úòcî'îâàøîéîì ¦©©¨©£¨Ÿ¦©©¦§¨¥§¥§¨
ïî ìæøa ïàö ìa÷nä eäðéîøe àîéé÷ ìa÷îc àúeLøác§¦§¨¦§©¥©§¨§¦§©§©¥Ÿ©§¤¦
àéL÷ àì éiaà øîà äøBëaä ïî ïéøeèt úBãìå íéøëpä©¨§¦§¨§¦¦©§¨¨©©©¥Ÿ©§¨
déìò ìéa÷ àìc àä àìeæå àñðeà déìò ìa÷îc àä̈¦§©¥£¥§¨§¨¨§Ÿ©¦£¥
àñðeà døî déìò ìéa÷c éà àáø ì"à àìeæå àñðeà§¨§¨¨¨¦§©¦£¥¨¨§¨
ìáà àôéñ éðúcà ãBòå déì úéø÷ ìæøa ïàö àìeæå§¨Ÿ©§¤¨¥¥§©§¨¥¥¨£¨
'éøác äna déãéãa âBìôéì í"ekòä ïî ìæøa ïàö ïéìa÷î§©§¦Ÿ©§¤¦¨©¦§§¦¥©¤§¨¦

íéøeîàdøî ìéa÷ ìáà àìeæå àñðeà déìò ìéa÷ àìc £¦§Ÿ©¦£¥§¨§¨£¨©¦¨¨
àìc éãéàå éãéà àáø øîà àlà éîc øétL àìeæå àñðeà§¨§¨©¦¨¥¤¨¨©¨¨¦¥§¦¥§Ÿ
íòè eðééä úBøBëa éaâå àìeæå àñðeà døî déìò ìéa÷©¦£¥¨¨§¨§¨§©¥§©§©©
éúà éæeæ áéäé àì éàc ïåék äøBëaä ïî ïéøeèt úBãìåc¦§¨§¦¦©§¨¥¨§¦Ÿ¨¦¥¨¥
ñéôz äîäáì dì çkLî àì éàå äîäáì dì ñéôz éøëð̈§¦¨¦¨¦§¥¨§¦Ÿ©§©¨¦§¥¨¨¦
éøëð ãé ìëå òöîàa éøëð ãé déì éåäå úBãìåì eäì§¦§¨©£¥¥©¨§¦¨¤§©§¨©¨§¦
úéaøúå CLða BðBä äaøî äøBëaä ïî øeèt òöîàä¤§©¨¦©§¨©§¤§¤¤§©§¦
øBáL ïBâk áø øîà íélc ïðBçì éàî epöa÷é íélc ïðBçì§¥©¦¦§§¤©§¥©¦¨©©§§
àlà àëøöð àì àðeä éì øîà ïîçð áø øîà àkìî©§¨¨©©©§¨¨©¦¨Ÿ¦§§¨¤¨
ïîçð áøì àáø déáéúéà íéáëBk ãáBòc úéaø eléôàc©£¦¦¦§¥¨¦¥¦¥¨¨§©©§¨

éMú éøëpìéMú éàî CéMz àì CBMz åàì Cébñ àì C ©¨§¦©¦©©¦©¦Ÿ©¦Ÿ©¦
éçà é÷eôàì éëä åàìcéçà àìc Edéa áúk àéãäa E §©¨¥©£¥¨¦§Ÿ¨¦§¤§¨¨©¥

éçàìeéMú àì EäNòú àìå äNòa åéìò øBáòì C §¨¦Ÿ©¦©£¨¨©£¥§Ÿ©£¤
áLBz øâa ïëå úéaøa íúBà ïéåìîe ïäî ïéåì déáéúéà¥¦¥Ÿ¦¥¤©§¦¨§¦¦§¥§¥¨
àlà àëøöð àì àðeä áøc déøa àéiç áø øîà̈©©¦¨§¥§©¨Ÿ¦§§¨¤¨
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בבא מציעא. פרק חמישי - איזהו נשך דף ע עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc `rivn `aa(ycew zay meil)

äðùî

ìàøNiî ìæøa ïàö ïéìa÷î ïéà,miig ilra] `wqir icedin lawl xeq` - ¥§©§¦Ÿ©§¤¦¦§¨¥
,zeixg`d lk z` envr lr lawn lawndy ote`a [zern e` mivtg

zrya `wqird ieey itk zern dtewzd seqa ozepl mlyl aiigzne

ozepd ewlgi migeex eidi m`e ,ixnbl dcqtp e` dzgtp m` elit` ,dzlaw

,mdipia migeexd z` lawndeL éðtîmigeexa wlg lawn ozepdy dnàeä ¦§¥¤
úéaø`vnp ,zeixg`d lk z` envr lr laiw lawndy oeiky ,opaxcn ¦¦

.zernd zpznd xky md migeexde ,d`eld `l` oecwit o`k oi`yìáà£¨
íéáëBk ãáBòä ïî ìæøa ïàö ïéìa÷î.ziaix xeqi` mda bdep oi`yåok §©§¦Ÿ©§¤¦¨¥¨¦§

ïäî ïéåìmixkpd on -ïúBà ïéåìîemixkpl -úéaøaziaixa elit`e Ÿ¦¥¤©§¦¨§¦¦
.'KiXz ixkPl' (`k bk mixac) xn`py enk ,dvevwáLBz øâa ïëåieb - ©¨§¦©¦§¥§¥¨

zeelle el zeeldl xeqi` oi` ,dxf dcear cearl `ly envr lr laiwy

.ziaixa epnn

ìàøNé äåìîz` xg` l`xyil zeeldl l`xyil xzen -ìL åéúBòî ©§¤¦§¨¥¨¨¤
íéáëBk ãáBòok dyriy calae ,ziaixa,íéáëBk ãáBòä úòcîf`y ¥¨¦¦©©¨¥¨¦

,delnd `ed ixkpdy aygpàì ìáàok dyriìàøNé úòcîezrcn `ly £¨Ÿ¦©©¦§¨¥
`xnbae .ziaix xeqi` dfa yi delnd `ed l`xyidy oeiky ,ixkp ly

:l`xyi zrcn `ed dne ixkpd zrcn `xwp dn x`eai (:`r oldl)

àøîâ

:`xnbd zwiicnàøîéîìlfxa o`v lawl xeq`y dpynd ixacn - §¥§¨
rnyn ,ziaix `edy iptn l`xyincixd ,'lfxa o`v' exiagn lawnd §

`wqirdàîéé÷ ìa÷îc àúeLøáeli`ke ,lawnd zeyxa ixnbl zcner - ¦§¨¦§©¥©§¨
.dxenb ziaix md ixd migeexa wlg ozepd lawi m` okle ixnbl dze` dpw

:`xnbd dywn,eäðéîøel`xyi ,(:fh) zexeka zkqna epipyìa÷îä §¦§©§©¥
zxeza dnda,íéøëpä ïî 'ìæøa ïàö'dcli m`y xnel jixv oi` ,dclie Ÿ©§¤¦©¨§¦

,dxekad on dxeht ixkpd zndae ixkpd ly `id ixdy ,yecw epi` xeka

d mze` elit` `l`úBãìå,l`xyid ly ewlg mdy ,dndad lyïéøeèt §¨§¦
,äøBëaä ïîly dnday ixd .yecw mdly cled oi` eclie exarziyke ¦©§¨

jkitle ,lawnd ly ezeyxa `le ozepd ly ezeyxa `id 'lfxa o`v'

`ed lawndy it lr s` ,dxekad on zexehte ixkp ly zendad miaygp

.epizpyn ixack `lye ,l`xyi

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,éiaà øîàdndady zexekaa dpynd - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨
ote`a xaecn ,dxekad on dxehte ozepd ly ezeyxa zaygpdéìò ìa÷îc¦§©¥£¥

àìeæå àñðeàm`y xnelk ,dlfede oiqpe` zeixg` eilr laiw ozepdy - §¨§¨
`l dndad lfez m` s`e ,el mlyl lawnd jxhvi `l dndad qp`iz

ly ezeyxa `id ixd ok m`e ,dxigna yxtdd z` el milydl jxhvi

e .ozepdàä`edy iptn l`xyin lfxa o`v lawl dxq`y epizpyn - ¨
oebk xaecn ,ziaixàìeæå àñðeà déìò ìéa÷ àìcozepd eilr laiw `ly - §Ÿ©¦£¥§¨§¨

`vnp lawnd lr `id zeixg`d lky oeike ,dlfedde oiqpe`d lr zeixg`

wlg ozepd lawi m`e ,dxenb d`eld `ide ixnbl ezeyxa dndady

.ziaix meyn dfa yi migeexa

:`xnbd dgecéà ,àáø déì øîàote`a zexekaa dpyna xaecn ok` ¨©¥¨¨¦
äøî déìò ìéa÷c[dndad ly dilra-],àìeæå àñðeàike ,dywïàö §©¦£¥¨¨§¨§¨Ÿ
,déì úéø÷ ìæøaleki ozepd oi`y `wqirl ozip 'lfxa o`v' my ixd ©§¤¨¥¥

laiw m`e ,zget epi`y lfxa enk elv` zzget dpi`e ,oxwd z` ciqtdl

e` dndad lfez m` oxwd z` ciqtdl leki `ed ixd zeixg` envr lr

.qp`iz,ãBòåqpe` ly zeixg` envr lr laiw ozepdy ote`a mb m` §
oi`y 'lfxa o`v' ly ote` yiy `vnp ,'lfxa o`v' `wqird z`xwp ,dlfede

,epizpyn lr dywe ,ziaix xeqi` eaàôéñ éðúcà`pzd jxved recn - ©§¨¥¥¨
`tiqa zepyl,íéáëBk ãáBòä ïî ìæøa ïàö ïéìa÷î ìáàrnyny £¨§©§¦Ÿ©§¤¦¨¥¨¦

el did ,ixkpn wx `ed 'lfxa o`v' zlawl cigid ote`dydéãéãa âBìôéì¦§§¦¥
xnele ,`yixd zwqer eay l`xyin lawna wlgl -íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

ote`a `l` l`xyin lfxa o`v oilawn oi`ydéìò ìéa÷ àìcozepd §Ÿ©¦£¥

ìáà ,àìeæå àñðeàm`äøî ìéa÷[dndad lra-]øétL ,àìeæå àñðeà §¨§¨£¨©¦¨¨§¨§¨©¦
éîc.lawl xzene`xwp 'lfxa o`v' oi`y ,gxken el` zeiyew izy gkne ¨¥

.lawnd lr `id zeixg`d lky ote`a `l` jk

:`xnbd zvxznéãéàå éãéà ,àáø øîà àlàoiae o`k dpynd oia - ¤¨¨©¨¨¦¦§¦¦
xaecn zexekaa dpyndàìeæå àñðeà äøî déìò ìéa÷ àìclk `l` §Ÿ©¦£¥¨¨§¨§¨

.'lfxa o`v' `xwp `ed jkle ,lawnd lr `id zeixg`deðééä úBøBëa éaâå§©¥§©§
,äøBëaä ïî ïéøeèt úBãìåc íòèit lr s` ,zexekaa dpyna x`eank ©©¦§¨§¦¦©§¨

,l`xyid ly ezeyxa dndadyéæeæ áéäé àì éàc ïåékonf meiqa m`y - ¥¨§¦Ÿ¨¦¥
,ixkpl aiigzdy zernd z` lawnd rxti `l ,`wqirdñéôz éøëð éúà̈¥¨§¦¨¦

äîäáì dìely dzidy dpey`xd dndad z` qetzie ixkpd `eai - ¨¦§¥¨
,eaeg zxenz dze` lehie ,dligznäîäaì dì çkLî àì éàå`l m`e - §¦Ÿ©§©¨©§¥¨

,`wqira dpzipy dnvr dndad z` `vniúBãìåì eäì ñéôzz` qetzi - ¨¦§¦§¨
ixkpl zecareyn zendady `vnp ,l`xyid ly ewlgl zeribnd zecled

,eaeg zxenzdéì éåäåy aygp df ixd -òöîàa éøëð ãéixkpl yiy - §¨¥¥©¨§¦¨¤§©
,mda wlgìëåyiyäøBëaä ïî øeèt ,òöîàa éøëð ãémpi`y it lr s` §¨©¨§¦¨¤§©¨¦©§¨

.l`xyi zeyxa `l` llk ezeyxa

(g gk ilyn) xn`p'epöa÷é íélc ïðBçì ,úéaøúå CLða BðBä äaøî'in - ©§¤§¤¤§©§¦§¥©¦¦§§¤
`l` ecia oennd x`yi `ly eteq ,ziaix xeqi` ici lr eped z` daxny

:`xnbd zl`ey .exear oennd z` uaiw `edy `vnpe ,'milc opeg' icil ribi

éàîweqtd zpeek dn -.íélc ïðBçì:`xnbd daiynøeáL ïBâk ,áø øîà ©§¥©¦¨©©§¨
àkìîmilc mdy mixkpl eze` ozepe l`xyin oenn lhep didy qxt jln - ©§¨

.zeevnd on

ðeä éì øîà ,ïîçð áø øîààëøöð àì ,àxnel jxvp dfd weqtd oi` - ¨©©©§¨¨©¦¨Ÿ¦§§¨
,epenn ciqti ,l`xyil ziaixa delndyàlàxneleléôàclhepd l`xyi ¤¨©£¦

,íéáëBk ãáBòc úéaøxeq` ixkpl s`y iptn ,epenn z` zeklnd lehiz ¦¦§¥¨¦
.ziaixa zeeldl

,ïîçð áøì àáø déáéúéà,ziaixa ixkpl zeeldl xeq`y xnel xyt` ji` ¥¦¥¨¨§©©§¨
(`k bk mixac) dxeza xn`p ixdéMz éøëpì','C,`ax yxtneéMz éàîC ©¨§¦©¦©©¦

,'KiXY ixkPl' dxn`y dna dxezd zpeek dn -CBMz ,åàìoi` m`d - ©¨§¦©¦©¦
ixkpl deliy epiide ,ixkpd on ziaix zgwl xzeny xnel dxezd zpeek©

:ongp ax eaiyd .ziaixa.àìy dheytk dxezd zpeekéMzCozzy - Ÿ©¦
.ziaixa ixkpd on deliy epiide ,ixkpl ziaix¦

,ixkpd on ziaix gwiy xnel dxezd zpeek m` `nlya :`xnbd dywn

epnn lehi `l` ,mpiga ixkpl deli `ly dxezd dzeivy devnd zpaen©

ike ,dyw ,ziaix el oziy dxezd zpeek m` la` ,ziaixéëä åàìc ébñ àìŸ©¦§©¨¦
,ixkpl ziaix ozipy epilr zeevl aezkd `a ike xnelk ,df `la ic `l -

xeq` didie ixkpl ziaix zzl aiegn l`xyi didiy xnel `xaq oi` i`ce

,ixkpl ziaix oziy weqtd zpeek mpn` :`xnbd zvxzn .mpiga epnn zeell

xnel aezkd zpeek `l` ,ixkpl ziaix zzl devny dxezd zpeek oi` mle`

,ziaix zzl xzen ixkpl wxyéçà é÷etàìàìc Ejig` z` `ivedle - §©¥¨¦§Ÿ
.dyr `ed ,dyr llkn `ad e`le ,ziaix el zzl xeq`y l`xyid

l ziaix zzl xeq`y zernynn wiicl jixv ike :`xnbd dywnéçà,Eixd ¨¦
àéãäa[yexita-]déa áúk(`k bk mixac)éçàìe'éMú àì E.'Czvxzn §¤§¨¨©¥§¨¦Ÿ©¦

ick jxvp 'jiyz ixkpl' weqtd :`xnbdäNòú àìå äNòa åéìò øBáòì- ©£¨¨©£¥§Ÿ©£¤
,'jiyz ixkpl' ly dyr zevn lr mb xaer l`xyil ziaix ozepdy xnel

caln ,dyr aygp dyr llkn `ad e`le ,jiyz `l jig`l la` rnyny

.'jiyz `l jig`le' yexita xn`py dyrz `l lr xaery

:`xnbd dywndéáéúéàxeqi` yiy `ped ax xn` ji` ,ongp axl `ax ¥¦¥
,epizpyna yexita epipy ixd ,ziaixa ixkpl zeeldlïéåìîe ïäî ïéåìŸ¦¥¤©§¦

íúBà[mixkpl-],áLBz øâa ïëå ,úéaøamdl zeeldl s` xzeny ixd ¨§¦¦§¥§¥¨
:`xnbd zvxzn .ziaixa,àðeä áøc déøa àéiç áø øîàmipekp mpn` ¨©©¦¨§¥§©¨

dxezd on xeqi` epi` j` ,ziaixa ixkpl zeeldl xeq`y `ped ax ixac

,ziaixa ixkpl zeeldl dpynd dxizdy dne ,opaxcn `l`àëøöð àì- Ÿ¦§§¨
,ote` lka xizdl dzpeek oi`àlàwx ¤¨
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc `rivn `aa(ycew zay meil)

äðùî

ìàøNiî ìæøa ïàö ïéìa÷î ïéà,miig ilra] `wqir icedin lawl xeq` - ¥§©§¦Ÿ©§¤¦¦§¨¥
,zeixg`d lk z` envr lr lawn lawndy ote`a [zern e` mivtg

zrya `wqird ieey itk zern dtewzd seqa ozepl mlyl aiigzne

ozepd ewlgi migeex eidi m`e ,ixnbl dcqtp e` dzgtp m` elit` ,dzlaw

,mdipia migeexd z` lawndeL éðtîmigeexa wlg lawn ozepdy dnàeä ¦§¥¤
úéaø`vnp ,zeixg`d lk z` envr lr laiw lawndy oeiky ,opaxcn ¦¦

.zernd zpznd xky md migeexde ,d`eld `l` oecwit o`k oi`yìáà£¨
íéáëBk ãáBòä ïî ìæøa ïàö ïéìa÷î.ziaix xeqi` mda bdep oi`yåok §©§¦Ÿ©§¤¦¨¥¨¦§

ïäî ïéåìmixkpd on -ïúBà ïéåìîemixkpl -úéaøaziaixa elit`e Ÿ¦¥¤©§¦¨§¦¦
.'KiXz ixkPl' (`k bk mixac) xn`py enk ,dvevwáLBz øâa ïëåieb - ©¨§¦©¦§¥§¥¨

zeelle el zeeldl xeqi` oi` ,dxf dcear cearl `ly envr lr laiwy

.ziaixa epnn

ìàøNé äåìîz` xg` l`xyil zeeldl l`xyil xzen -ìL åéúBòî ©§¤¦§¨¥¨¨¤
íéáëBk ãáBòok dyriy calae ,ziaixa,íéáëBk ãáBòä úòcîf`y ¥¨¦¦©©¨¥¨¦

,delnd `ed ixkpdy aygpàì ìáàok dyriìàøNé úòcîezrcn `ly £¨Ÿ¦©©¦§¨¥
`xnbae .ziaix xeqi` dfa yi delnd `ed l`xyidy oeiky ,ixkp ly

:l`xyi zrcn `ed dne ixkpd zrcn `xwp dn x`eai (:`r oldl)

àøîâ

:`xnbd zwiicnàøîéîìlfxa o`v lawl xeq`y dpynd ixacn - §¥§¨
rnyn ,ziaix `edy iptn l`xyincixd ,'lfxa o`v' exiagn lawnd §

`wqirdàîéé÷ ìa÷îc àúeLøáeli`ke ,lawnd zeyxa ixnbl zcner - ¦§¨¦§©¥©§¨
.dxenb ziaix md ixd migeexa wlg ozepd lawi m` okle ixnbl dze` dpw

:`xnbd dywn,eäðéîøel`xyi ,(:fh) zexeka zkqna epipyìa÷îä §¦§©§©¥
zxeza dnda,íéøëpä ïî 'ìæøa ïàö'dcli m`y xnel jixv oi` ,dclie Ÿ©§¤¦©¨§¦

,dxekad on dxeht ixkpd zndae ixkpd ly `id ixdy ,yecw epi` xeka

d mze` elit` `l`úBãìå,l`xyid ly ewlg mdy ,dndad lyïéøeèt §¨§¦
,äøBëaä ïîly dnday ixd .yecw mdly cled oi` eclie exarziyke ¦©§¨

jkitle ,lawnd ly ezeyxa `le ozepd ly ezeyxa `id 'lfxa o`v'

`ed lawndy it lr s` ,dxekad on zexehte ixkp ly zendad miaygp

.epizpyn ixack `lye ,l`xyi

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,éiaà øîàdndady zexekaa dpynd - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨
ote`a xaecn ,dxekad on dxehte ozepd ly ezeyxa zaygpdéìò ìa÷îc¦§©¥£¥

àìeæå àñðeàm`y xnelk ,dlfede oiqpe` zeixg` eilr laiw ozepdy - §¨§¨
`l dndad lfez m` s`e ,el mlyl lawnd jxhvi `l dndad qp`iz

ly ezeyxa `id ixd ok m`e ,dxigna yxtdd z` el milydl jxhvi

e .ozepdàä`edy iptn l`xyin lfxa o`v lawl dxq`y epizpyn - ¨
oebk xaecn ,ziaixàìeæå àñðeà déìò ìéa÷ àìcozepd eilr laiw `ly - §Ÿ©¦£¥§¨§¨

`vnp lawnd lr `id zeixg`d lky oeike ,dlfedde oiqpe`d lr zeixg`

wlg ozepd lawi m`e ,dxenb d`eld `ide ixnbl ezeyxa dndady

.ziaix meyn dfa yi migeexa

:`xnbd dgecéà ,àáø déì øîàote`a zexekaa dpyna xaecn ok` ¨©¥¨¨¦
äøî déìò ìéa÷c[dndad ly dilra-],àìeæå àñðeàike ,dywïàö §©¦£¥¨¨§¨§¨Ÿ
,déì úéø÷ ìæøaleki ozepd oi`y `wqirl ozip 'lfxa o`v' my ixd ©§¤¨¥¥

laiw m`e ,zget epi`y lfxa enk elv` zzget dpi`e ,oxwd z` ciqtdl

e` dndad lfez m` oxwd z` ciqtdl leki `ed ixd zeixg` envr lr

.qp`iz,ãBòåqpe` ly zeixg` envr lr laiw ozepdy ote`a mb m` §
oi`y 'lfxa o`v' ly ote` yiy `vnp ,'lfxa o`v' `wqird z`xwp ,dlfede

,epizpyn lr dywe ,ziaix xeqi` eaàôéñ éðúcà`pzd jxved recn - ©§¨¥¥¨
`tiqa zepyl,íéáëBk ãáBòä ïî ìæøa ïàö ïéìa÷î ìáàrnyny £¨§©§¦Ÿ©§¤¦¨¥¨¦

el did ,ixkpn wx `ed 'lfxa o`v' zlawl cigid ote`dydéãéãa âBìôéì¦§§¦¥
xnele ,`yixd zwqer eay l`xyin lawna wlgl -íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

ote`a `l` l`xyin lfxa o`v oilawn oi`ydéìò ìéa÷ àìcozepd §Ÿ©¦£¥

ìáà ,àìeæå àñðeàm`äøî ìéa÷[dndad lra-]øétL ,àìeæå àñðeà §¨§¨£¨©¦¨¨§¨§¨©¦
éîc.lawl xzene`xwp 'lfxa o`v' oi`y ,gxken el` zeiyew izy gkne ¨¥

.lawnd lr `id zeixg`d lky ote`a `l` jk

:`xnbd zvxznéãéàå éãéà ,àáø øîà àlàoiae o`k dpynd oia - ¤¨¨©¨¨¦¦§¦¦
xaecn zexekaa dpyndàìeæå àñðeà äøî déìò ìéa÷ àìclk `l` §Ÿ©¦£¥¨¨§¨§¨

.'lfxa o`v' `xwp `ed jkle ,lawnd lr `id zeixg`deðééä úBøBëa éaâå§©¥§©§
,äøBëaä ïî ïéøeèt úBãìåc íòèit lr s` ,zexekaa dpyna x`eank ©©¦§¨§¦¦©§¨

,l`xyid ly ezeyxa dndadyéæeæ áéäé àì éàc ïåékonf meiqa m`y - ¥¨§¦Ÿ¨¦¥
,ixkpl aiigzdy zernd z` lawnd rxti `l ,`wqirdñéôz éøëð éúà̈¥¨§¦¨¦

äîäáì dìely dzidy dpey`xd dndad z` qetzie ixkpd `eai - ¨¦§¥¨
,eaeg zxenz dze` lehie ,dligznäîäaì dì çkLî àì éàå`l m`e - §¦Ÿ©§©¨©§¥¨

,`wqira dpzipy dnvr dndad z` `vniúBãìåì eäì ñéôzz` qetzi - ¨¦§¦§¨
ixkpl zecareyn zendady `vnp ,l`xyid ly ewlgl zeribnd zecled

,eaeg zxenzdéì éåäåy aygp df ixd -òöîàa éøëð ãéixkpl yiy - §¨¥¥©¨§¦¨¤§©
,mda wlgìëåyiyäøBëaä ïî øeèt ,òöîàa éøëð ãémpi`y it lr s` §¨©¨§¦¨¤§©¨¦©§¨

.l`xyi zeyxa `l` llk ezeyxa

(g gk ilyn) xn`p'epöa÷é íélc ïðBçì ,úéaøúå CLða BðBä äaøî'in - ©§¤§¤¤§©§¦§¥©¦¦§§¤
`l` ecia oennd x`yi `ly eteq ,ziaix xeqi` ici lr eped z` daxny

:`xnbd zl`ey .exear oennd z` uaiw `edy `vnpe ,'milc opeg' icil ribi

éàîweqtd zpeek dn -.íélc ïðBçì:`xnbd daiynøeáL ïBâk ,áø øîà ©§¥©¦¨©©§¨
àkìîmilc mdy mixkpl eze` ozepe l`xyin oenn lhep didy qxt jln - ©§¨

.zeevnd on

ðeä éì øîà ,ïîçð áø øîààëøöð àì ,àxnel jxvp dfd weqtd oi` - ¨©©©§¨¨©¦¨Ÿ¦§§¨
,epenn ciqti ,l`xyil ziaixa delndyàlàxneleléôàclhepd l`xyi ¤¨©£¦

,íéáëBk ãáBòc úéaøxeq` ixkpl s`y iptn ,epenn z` zeklnd lehiz ¦¦§¥¨¦
.ziaixa zeeldl

,ïîçð áøì àáø déáéúéà,ziaixa ixkpl zeeldl xeq`y xnel xyt` ji` ¥¦¥¨¨§©©§¨
(`k bk mixac) dxeza xn`p ixdéMz éøëpì','C,`ax yxtneéMz éàîC ©¨§¦©¦©©¦

,'KiXY ixkPl' dxn`y dna dxezd zpeek dn -CBMz ,åàìoi` m`d - ©¨§¦©¦©¦
ixkpl deliy epiide ,ixkpd on ziaix zgwl xzeny xnel dxezd zpeek©

:ongp ax eaiyd .ziaixa.àìy dheytk dxezd zpeekéMzCozzy - Ÿ©¦
.ziaixa ixkpd on deliy epiide ,ixkpl ziaix¦

,ixkpd on ziaix gwiy xnel dxezd zpeek m` `nlya :`xnbd dywn

epnn lehi `l` ,mpiga ixkpl deli `ly dxezd dzeivy devnd zpaen©

ike ,dyw ,ziaix el oziy dxezd zpeek m` la` ,ziaixéëä åàìc ébñ àìŸ©¦§©¨¦
,ixkpl ziaix ozipy epilr zeevl aezkd `a ike xnelk ,df `la ic `l -

xeq` didie ixkpl ziaix zzl aiegn l`xyi didiy xnel `xaq oi` i`ce

,ixkpl ziaix oziy weqtd zpeek mpn` :`xnbd zvxzn .mpiga epnn zeell

xnel aezkd zpeek `l` ,ixkpl ziaix zzl devny dxezd zpeek oi` mle`

,ziaix zzl xzen ixkpl wxyéçà é÷etàìàìc Ejig` z` `ivedle - §©¥¨¦§Ÿ
.dyr `ed ,dyr llkn `ad e`le ,ziaix el zzl xeq`y l`xyid

l ziaix zzl xeq`y zernynn wiicl jixv ike :`xnbd dywnéçà,Eixd ¨¦
àéãäa[yexita-]déa áúk(`k bk mixac)éçàìe'éMú àì E.'Czvxzn §¤§¨¨©¥§¨¦Ÿ©¦

ick jxvp 'jiyz ixkpl' weqtd :`xnbdäNòú àìå äNòa åéìò øBáòì- ©£¨¨©£¥§Ÿ©£¤
,'jiyz ixkpl' ly dyr zevn lr mb xaer l`xyil ziaix ozepdy xnel

caln ,dyr aygp dyr llkn `ad e`le ,jiyz `l jig`l la` rnyny

.'jiyz `l jig`le' yexita xn`py dyrz `l lr xaery

:`xnbd dywndéáéúéàxeqi` yiy `ped ax xn` ji` ,ongp axl `ax ¥¦¥
,epizpyna yexita epipy ixd ,ziaixa ixkpl zeeldlïéåìîe ïäî ïéåìŸ¦¥¤©§¦

íúBà[mixkpl-],áLBz øâa ïëå ,úéaøamdl zeeldl s` xzeny ixd ¨§¦¦§¥§¥¨
:`xnbd zvxzn .ziaixa,àðeä áøc déøa àéiç áø øîàmipekp mpn` ¨©©¦¨§¥§©¨

dxezd on xeqi` epi` j` ,ziaixa ixkpl zeeldl xeq`y `ped ax ixac

,ziaixa ixkpl zeeldl dpynd dxizdy dne ,opaxcn `l`àëøöð àì- Ÿ¦§§¨
,ote` lka xizdl dzpeek oi`àlàwx ¤¨
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קכב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc `rivn `aa(ipy meil)

.zernd zpznd xeara dcyddéì øîà,ongp axíúäoeik ,dpyna - ¨©¥¨¨
,fef sl` wx exign didi dzr mlyi m`y yexita xn`ydéì õ÷ixd - ¨¥

zpznd iptn `ed onf xg`l mlyn `edyk xignd z`lrdy yxit

la` ,ziaix meyn dfa yie ,zerndàëäote`a epiid ,`yxh izxzdy dn ¨¨
ydéì õ÷ àìmzq `l` ,zegta el xekni cin mlyi m`y yxit `ly - Ÿ¨¥

ziaixk d`xp df oi` ,onf xg`l mlyl lekie xweia el xken `edy xn`e

.xzene

éøL éãéc àLøè ,àtt áø øîàily xkiyd z` xeknl bdep ip`y dn - ¨©©¨¨©§¨¦¦¨¥
ax yxtn .xhp xb` meyn ea oi`e xzen ,xzei xwi xign onf xg`l zeable

:`ttãéñt àì éàøëL ,àîòè éàîixyzn lwlwzn epi` ily xkiyd - ©©§¨¦§©Ÿ¨¦
iziid ,oqipa exkene izeyxa xkiyd z` xi`yn iziid m` s`e ,oqip cr

mbe ,melk ciqtn iziid `le xweid xigna exkenl lekiàðëéøö àì éæeæ- ¥Ÿ§¦§¨
xkyd z` xeknle wgcdl daiq il oi`e ,xiyr ip`y ,zernl wegc ipi`

izeyxa xkiyd z` xi`ydl utg iziid ip` ok m`e ,lefa `edyk ixyza

`l` ,xweid zrya oqipa exkenleéab àúléî àðãéáò à÷c àeä àðà£¨§¨£¦§¨¦§¨©¥
ç÷Bìel epzep ip`e ,xkiya dzr xak utgy gwell daeh dyer ip`y - ¥©

xky mdn lhep ipi`y `vnp ,oqip ly xryd itl oqipa il mlyie ,dzr

.il ribnd xignd edfy `l` ,zernd zpznd xear

zìæà à÷c øî éæç éàî ,àtt áøì éãéà áøc déøa úLL áø déì øîà̈©¥©¥¤§¥§©¦¦§©¨¨©¨¥©§¨¨§©§
Cãéc øúajpi` [xkend] dz`y oeiky xnele ,jnvr xg` jlil zi`x dn - ¨©¦¨

,'xhp xb`' df oi` oqip cr xeknln oiznn ziid oevxae eiykr xeknl jixv

eäãéc øúa ìéædn i`ce migweld zpigane ,migweld xg` zkll jl yi - ¦¨©¦§
,zernd zpznd xky meyn `ed xweia minlyn mdyéæeæ eäì eåä eléàc§¦£§¥

,mipnefn zern dzr mdl eid eli` ixdy -àzLä ék éì÷L eåäeid - £¨§¥¦©§¨
wxe ,lefa mixg` lv` mipewéæeæ eäì úéìc àzLäzern mdl oi`y oeik - ©§¨§¥§¥
e ,jlv` mipew md ,mipnefndén÷ìc àø÷eék éì÷Lxkiyd z` milhepe - ¨§¥§§¨¦§©¥

xear oenn mitiqen mdy `vnp ,oqip ly xwid xignd itk mlyl zpn lr

.xhp xb` o`k yie zernd zpznd

àîç áø øîàéãéc àLøè ,xignd itk lawne dtwda xken ip`y dn ¨©©¨¨©§¨¦¦
,xweid mewna `edyéøL éàcåmilawn mpi`y oeiky ,llk ziaix dfa oi`e ©©¨¥

,ily oiicr `id dxegqdy `vnp ,mzkilda jxcd zeixg` z` mnvr lr

itk il minlyne dizerna il miaiigzn xweid mewnl miribnyk wxe

dxegqa miwqrzn mdy dne .ziaix o`k oi`e mewn eze`a izin`d dieey

,zncwen ziaix aygp epi` ,xweid mewnl dze` miliaene ily,àîòè éàî©©§¨
,dfn mipdp mnvr mdy `l` ,d`eldd xkya ok miyer md oi`y meyn

céúeLøa e÷éìc eäì àçéðmewnl eribiy cr izeyxa dxegqd didzy ¦¨§§¥¦§¦
,xweidcdf ici lréìæà à÷c àëéä ìë,mikled mdy mewn lka -é÷áL §¨¥¨§¨¨§¥¨§¥

àñëî eäìcinlz ly eigely mdy iptn ,miqind lr mdl mixzeen - §¦§¨
,qnd on xehtd mkgà÷eL eäì èe÷ðåi`yx mc` didi `ly mifixkne - §¨§¨

.mkg cinlz ly ezxegq oick ,md exkniy cr xeknl
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc `rivn `aa(ipy meil)

éàc ,äãeäézrck zxaeq `ziixad dzidäãeäé éaøz`f zxqe` dzid `l §¨§¦©¦§¨
cøîàä,dcedi iax [xn` `d-],øzeî ,úéaøa ãçà ãöoeik o`k s`e ¨¨©©¤¨§¦¦¨

delnd lawi `l df ote`ae ,llk ezia z` deld xekni `ly xyt`y

:xzene ziaixa cg` cv `l` o`k oi`y `vnp ,deldy dnn xzei dne`n

y mc` :`ziixaa epipy cerBì øëîexiagl -,úéay e`äãN Bì øëî ¨©©¦¨©¨¤
Bì øîàå,gwell xkendúBòî éì eéäiLëì,icy z` e` izia z` zectl §¨©¦§¤¦§¦¨

éì íøéæçä,jizern z` jl xifg`e ,dcyd z` e` ziad z` il xfgd - ©£¦¥¦
øeñàxifgi xkende ziad z` xkenl gweld xifgi ok` m` ixdy ok zeyrl ¨

deld gweldy ,d`eld `l` xkn o`k did `ly `vnp ,eizern z` el

cr dcyd zexit z` lk` e` ziaa xc d`eldd xkyae ,xkenl zern

.d`eldd inc z` [deld `edy] xkend rxtyxn` envrn m` mle`

,xkenl gweldúBòî Eì eéäiLëìz` e` ziad z` zepwle xefgl dvxze ¦§¤¦§§¨
,dcydEì íøéæçàdf ixd ,izern z` il xifgzeøzeîmeyn dfa oi`e ©§¦¥§¨

:`xnbd zxxan :weligd mrh z` oldl `xnbd x`azy itke ,ziaixïàî©
àðzi m`y xnele zepzdl xkenl xeq`y epipy in zrck -zern el eid ¨¨

.ziad z` gweld el xifgi,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàdf oic s` ¨©©¨§¥§©§ª©
`edk àìczrcéàc ,äãeäé éaøzrck zxaeq `ziixad dzidäãeäé éaø §Ÿ§©¦§¨§¦©¦§¨

c z`f zxqe` dzid `løîàä,dcedi iax [xn` `d-],úéaéøa ãçà ãö ¨¨©©¤¨§¦¦
,øzeî,ezia z` dcti `le zern xkenl eidi `ly xyt`y oeik o`k s`e ¨

cg` cv `l` df oi`y `vnp ,ziaix `le d`eld `l o`k oi` df ote`ae

.xzene ,ziaixa

:`xnbd zl`eyàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîoia weligd mrh dn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
,ziad z` gweld el xifgi zern el eidiyky dpzd xkendy `yixd

,envrn ok dpzd gweldy `tiqd oiae ,ok zeyrl `ziixad dxq`y

xkenl yi m` mipte`d ipya dxe`kl ixd ,ok zeyrl `ziixad dxizdy

dxikn o`k dzid `ly `vnpe gweld cin dcyd z` dcet `ed ixd zern

:`xnbd daiyn .ziaix eid gweld lk`y zexitde ,d`eld `l`àáø øîà̈©¨¨
)dàLéø,il mxifgd zern il eidiykl xn`e dpzd xkendy `ziixad ly ¥¨

xaecndézòcî déì øîà àìcly ezrca xacd z` xkend dlz `ly - §Ÿ¨©¥¦©§¥
aiig didi ,dcyd e` ziad z` xifgdl gweld dvxi `l m` s`e ,gweld

dvxi ok` m`y `vnp ,dligzn epzdy i`pzd zngn xkenl mxifgdl

ef ixd ok m`e ,mlern dze` xkn `ly xxazd ,edcy z` zectl xkend

ok oi`y dn .ziaixa d`eld(dàôéñxn`y `ed gweldy `ziixad ly ¥¨
elit` xifgdl gweld aiigzd `ly xaecn ,jl mxifg` zern jl eidiyky

`l` ,dvxi `l m`dézòcî déì øîàc`l mle` ,el xifgi dvxi m`y - §¨©¥¦©§¥
gweld z` aiigny i`pz oi`y oeike ,jk lr oica eze` reazl xkend lkei

dvxi m`y `l` ,ixnbl dlg dxikndy `vnp ,xkenl ziad z` xifgdl

:ziaix `le d`eld `l o`k oi`e ,xkenl dxkene xfeg `ed ixd

:`xnbd zxtqnúeéøçàa àlL déøáçì àòøà déì ïéaæc àøáb àeää- ©©§¨§©¦¥©§¨§©§¥¤Ÿ§©£¨
`la dxken `edy dxiknd xhy jeza eyxite ,rwxw exiagl xkn mc`

on rwxwd z` dabie xkend ly eaeg lra `eai m`y xnelk ,zeixg`

on reazle xefgl gweld lkei `l ,xkend el aiigy aegd zxenz gweld

.rwxwd inc z` xkenddééæçgweld z` xkend d`x -áéöò à÷ äåäc ©§¥©£¨¨¨¦
,zeixg` `la rwxw zepwl ul`p `edy jk lr aevr didy -déì øîà̈©¥

gwell xkendzáéöò éànàizaiigzd `ly it lr s` ,aevr dz` dnl - ©©£¦©§
y jl ip` xne` ,xhyd jeza zeixg`apéî dì eôøè éàCz` eabi m` ¦¨§¨¦¨

,iaeg zngn rwxwdàøôeL Cì àðéaâîrwxwd zxenz jl rxt` - ©§¦¨¨§¨
pay zicirns` `l` ipnn zipwy rwxwd inc z` wx `le ,iqkàçáL§¨¨

éøéôeeidiy zexitd z`e ,dxiknd xg`l rwxwd giayzy gayd z` - ¥¥
.rwxwd z` jnn eabiy drya daøîéîà øîà̈©£¥©
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום שני עמ' ב

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc `rivn `aa(iriax meil)

.dépéî àð÷îì§¦§¨¦¥
dvxiy zra rwxwd on delnd z` wlql zekf dell yiy mewna :sqep oic

e delnl deld `ae ,aegd melyz ici lrøîà,eléæeæ éúééàå ìéæéàdzr - ¨©¥¦§©§¥¥
,zexit xzei lk`z l` `linne ,iaeg z` rxt`e ,zern `ia`e jl`àìŸ

ìéëàz` deld `iaiy mcew zexitd z` lek`le xdnl delnd xeq` - ¨¦
xake mliy xak eli`k df ixd melyzl el mipken zerndy oeiky ,zernd

zernd oi` ,delnl deld xn` m` la` .zexitd zlik`a zeyx el oi`

dzre ,rextl xak ipevx la` oiicr il mipkenéæeæ éúééàå çøèàå ìéæéà- ¥¦§©§©§©§¥¥
dfa ewlgp ,zexit xzei lk`z l` `linne zernd z` `iadl gxh`e jl`

,mi`xen`dìéëà øîà àðéáøzexitd z` lek`l miizpia i`yx delnd - ¨¦¨¨©¨¦
eli`k aygp df oi`e ,deld cia mipken zernd oi` oiicr ixdy ,dcyd ly

.rxtìéëà àì øîà éøî áøc déøa àøèeæ øîelek`l delnl xeq` - ©§¨§¥§©¨¦¨©Ÿ¨¦
wlqn `ed ixd eaeg z` mlyl deld zrcay oeiky ,dzrn xak zexitd on

:`xnbd zwqet .lreta rxt `l oiicry it lr s` rwxwd on delnd z`

ìéëà àì àúëìäåezrcay deld el xn`y dryn zexitd z` delnd §¦§§¨Ÿ¨¦
.`xhef xn zrcke aegd z` rextl

éìëà àì éMà áøå àtt áøå àðäk áøzexit lek`l `ly ecitwd - ©©£¨§©¨¨§©©¦Ÿ¨§¥
elit`e ,d`eld lr oekynk elaiwy dcyn,àúééëðadfa eyygy iptn §©§§¨

la` .`xeqc `zpkyn ly ote`a `l` elk` `le ,ziaix xeqi`làðéáø̈¦¨
e dfa lwdìéëàzexitd on,àúééëðaxeqi` yyg dfa oi`y xaqy iptn ¨¦§©§§¨

.ziaix

:zwelgnd inrh z` `xnbd zyxtnïàîc àîòè éàî ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨©©§¨§©
,àúééëða ìéëàcxizdl cenll yiy xaeq `edy iptnäãMà äåäc éãéî §¨¦§©§§¨¦¦©£¨©§Ÿ¥

äfeçà,ycwdd cin dfeg` dcy dcetd oiprl dxezd dzeivy dnn - £¨
zexit lk zlik`a dkefe ,dpy lkl oeicpete rlq ycwdl mlyn dcetdy

ay myky dfn cenll yie ,dpydìéëà à÷c áb ìò óà åàì äfeçà äãN§¥£¨©©©©§¨¨¦
àáeè éøét,dpyd lk jyna daxd zexit lke` `edy it lr s` -øîà ¥¥¨¨©

àðîçødxezd dxn` - ©£¨¨
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קכג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc `rivn `aa(ipy meil)

éàc ,äãeäézrck zxaeq `ziixad dzidäãeäé éaøz`f zxqe` dzid `l §¨§¦©¦§¨
cøîàä,dcedi iax [xn` `d-],øzeî ,úéaøa ãçà ãöoeik o`k s`e ¨¨©©¤¨§¦¦¨

delnd lawi `l df ote`ae ,llk ezia z` deld xekni `ly xyt`y

:xzene ziaixa cg` cv `l` o`k oi`y `vnp ,deldy dnn xzei dne`n

y mc` :`ziixaa epipy cerBì øëîexiagl -,úéay e`äãN Bì øëî ¨©©¦¨©¨¤
Bì øîàå,gwell xkendúBòî éì eéäiLëì,icy z` e` izia z` zectl §¨©¦§¤¦§¦¨

éì íøéæçä,jizern z` jl xifg`e ,dcyd z` e` ziad z` il xfgd - ©£¦¥¦
øeñàxifgi xkende ziad z` xkenl gweld xifgi ok` m` ixdy ok zeyrl ¨

deld gweldy ,d`eld `l` xkn o`k did `ly `vnp ,eizern z` el

cr dcyd zexit z` lk` e` ziaa xc d`eldd xkyae ,xkenl zern

.d`eldd inc z` [deld `edy] xkend rxtyxn` envrn m` mle`

,xkenl gweldúBòî Eì eéäiLëìz` e` ziad z` zepwle xefgl dvxze ¦§¤¦§§¨
,dcydEì íøéæçàdf ixd ,izern z` il xifgzeøzeîmeyn dfa oi`e ©§¦¥§¨

:`xnbd zxxan :weligd mrh z` oldl `xnbd x`azy itke ,ziaixïàî©
àðzi m`y xnele zepzdl xkenl xeq`y epipy in zrck -zern el eid ¨¨

.ziad z` gweld el xifgi,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàdf oic s` ¨©©¨§¥§©§ª©
`edk àìczrcéàc ,äãeäé éaøzrck zxaeq `ziixad dzidäãeäé éaø §Ÿ§©¦§¨§¦©¦§¨

c z`f zxqe` dzid `løîàä,dcedi iax [xn` `d-],úéaéøa ãçà ãö ¨¨©©¤¨§¦¦
,øzeî,ezia z` dcti `le zern xkenl eidi `ly xyt`y oeik o`k s`e ¨

cg` cv `l` df oi`y `vnp ,ziaix `le d`eld `l o`k oi` df ote`ae

.xzene ,ziaixa

:`xnbd zl`eyàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîoia weligd mrh dn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
,ziad z` gweld el xifgi zern el eidiyky dpzd xkendy `yixd

,envrn ok dpzd gweldy `tiqd oiae ,ok zeyrl `ziixad dxq`y

xkenl yi m` mipte`d ipya dxe`kl ixd ,ok zeyrl `ziixad dxizdy

dxikn o`k dzid `ly `vnpe gweld cin dcyd z` dcet `ed ixd zern

:`xnbd daiyn .ziaix eid gweld lk`y zexitde ,d`eld `l`àáø øîà̈©¨¨
)dàLéø,il mxifgd zern il eidiykl xn`e dpzd xkendy `ziixad ly ¥¨

xaecndézòcî déì øîà àìcly ezrca xacd z` xkend dlz `ly - §Ÿ¨©¥¦©§¥
aiig didi ,dcyd e` ziad z` xifgdl gweld dvxi `l m` s`e ,gweld

dvxi ok` m`y `vnp ,dligzn epzdy i`pzd zngn xkenl mxifgdl

ef ixd ok m`e ,mlern dze` xkn `ly xxazd ,edcy z` zectl xkend

ok oi`y dn .ziaixa d`eld(dàôéñxn`y `ed gweldy `ziixad ly ¥¨
elit` xifgdl gweld aiigzd `ly xaecn ,jl mxifg` zern jl eidiyky

`l` ,dvxi `l m`dézòcî déì øîàc`l mle` ,el xifgi dvxi m`y - §¨©¥¦©§¥
gweld z` aiigny i`pz oi`y oeike ,jk lr oica eze` reazl xkend lkei

dvxi m`y `l` ,ixnbl dlg dxikndy `vnp ,xkenl ziad z` xifgdl

:ziaix `le d`eld `l o`k oi`e ,xkenl dxkene xfeg `ed ixd

:`xnbd zxtqnúeéøçàa àlL déøáçì àòøà déì ïéaæc àøáb àeää- ©©§¨§©¦¥©§¨§©§¥¤Ÿ§©£¨
`la dxken `edy dxiknd xhy jeza eyxite ,rwxw exiagl xkn mc`

on rwxwd z` dabie xkend ly eaeg lra `eai m`y xnelk ,zeixg`

on reazle xefgl gweld lkei `l ,xkend el aiigy aegd zxenz gweld

.rwxwd inc z` xkenddééæçgweld z` xkend d`x -áéöò à÷ äåäc ©§¥©£¨¨¨¦
,zeixg` `la rwxw zepwl ul`p `edy jk lr aevr didy -déì øîà̈©¥

gwell xkendzáéöò éànàizaiigzd `ly it lr s` ,aevr dz` dnl - ©©£¦©§
y jl ip` xne` ,xhyd jeza zeixg`apéî dì eôøè éàCz` eabi m` ¦¨§¨¦¨

,iaeg zngn rwxwdàøôeL Cì àðéaâîrwxwd zxenz jl rxt` - ©§¦¨¨§¨
pay zicirns` `l` ipnn zipwy rwxwd inc z` wx `le ,iqkàçáL§¨¨

éøéôeeidiy zexitd z`e ,dxiknd xg`l rwxwd giayzy gayd z` - ¥¥
.rwxwd z` jnn eabiy drya daøîéîà øîà̈©£¥©
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc `rivn `aa(iyily meil)

dcyd dzid `l xak onf eze`a j` ,gweld cin dcyd z` eabe xkend

y meyn xkend cia xzeia zgaeyndà÷ãa àúàxnelk ,min shy ribd - ¨¨¦§¨
e eizecb lr dlr xdpdyúécéò écéòì ìé÷Ldzidy dcyd z` shye - ¨¦§¦¥¦¦

dcy z` xkend on reazl gweld `ayke ,dlwlwzde 'zicir icir'

dcyd `id dzry oeik el dzeabdl xkend dvx `l ,el aiigzdy 'zicir'd

g` dcyn el ozil dvx `l` ,ely xzeia zgaeynd.el yiy 'zipepia' zx

,`tt ax iptl dyrnd ribdøáñayg -øîéîì àtt áøwcev gweldy ¨©©¨¨§¥©
ixdy ezriazadéì øîà úécéòî,el oziyàîéé÷ àäåzcner `id ixde - ¥¦¦¨©¥§¨©§¨

.gwell dze` zzle ezeaiigzd z` milydl aiig `ed jkitle ,dzidy enk

,àðéáøì ézôcî àçà áø déì øîàz` miiwl xkend aiegn recn ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨
,'zicir'd dcy oiprl ezeaiigzddéì àîéìå,gwell xnel leki `ed ixd - §¥¨¥

àðà Cì éøîà éky jl izxn` izni` -Cì àðéaâî'zicir'd dcy z` ¦¨§¦¨£¨©§¦¨¨
,zeixg`d xearàîéé÷ úécéò écéò äåäc'zicir icir'd dcy dzidyk - ©£¨¦¥¦¦©§¨

zgaeynd dcyd zx`yp 'zicir'd z` jl oz` m` mb df ote`ay ,zniiw

la` ,izeyxa xzeiaàzLä,zniiw dpi` xak 'zicir icir'd dcydy ©§¨
úécéò écéò íB÷îa úécéò déì àîéé÷dcyl 'zicir'd dcy ziyrp - ©§¨¥¦¦¦§¦¥¦¦

oeike ,il dzidy 'zicir icir'd dcy mewna zcner `ide xzeia zgaeynd

dvex ip` xzeia zgaeynd dcyd z`y zeaiigzdd zrya jl izxn`y

zxg` dcy jl oz`e dze` jl zzl aiegn ipi` dzr s` ,izeyxa xi`ydl

.izeyxay zipepia

:`xnbd zxtqnàaL øa áøe ,`pdk axn zern deláø déa ÷éqî äåä ©©©¨£¨©¦¥©
éæeæ àðäk,d`eldd zern z` `pdk ax ea dyep dide -déì øîàxa ax ©£¨¥¨©¥

,`pdk axl `ayCì àðòøt àì éàcr iaeg z` jl rxt` `l m` -íBéì ¦Ÿ¨©§¨¨§
éáb ,éðBìtjizern z`àøîç éàäîjke jk jxr itl ,izeyxay df oiin - §¦§¥¥©©§¨

,eaeg z` mliy `l `ay xa axe mei eze` ribdy xg`l .ziagl fef

,oiid xwiizd miizpiaeøîéîì àtt áø øáñz` zeabl `pdk ax i`yxy ¨©©¨¨§¥©
eze` el dpwd xak `ay xa axy iptn ,xwiizdy it lr s` oiid on zernd

c meyn ,`zknq`l aygp df oi`e ,eaeg incaïðéøîà ékep`y dny - ¦©§¦©
mixne`àéð÷ àì àzëîñàaegd ieey z` s` zeabl i`yx delnd oi`e ©§©§¨Ÿ©§¨

,eilr deld ekinqdy xacd onàòøàa éléî éðäwx exn`p el` mixac - ¨¥¦¥§©§¨
dabi rxti `l m`y deld el xn`y xnelk ,rwxwd lr ekinqdyk

oeiky ,erwxwncrwxwàîéé÷ éðeaæì åàìepl yi ,dxiknl zcner dpi` - §©§©¥©§¨
,`zknq` `l` ef oi`e el dzepwdl ezrca xnb `ly xnelìáàxn`yk £¨

n dabi rxti `l m`y deld elàøîç,epiptly df dyrnk ,epiin -ïåék ©§¨¥¨
coiidéà÷ éðeaæì,cner dxiknl -éîc éæeæki`ceae ,zernk `ed ixd - §§©¥¨¥§¥¨¥

.`zknq` ef oi`e el ezepwdl ezrca xnbáøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©
,àtt áøì òLBäéc ,ok xacd oi`éàc ìk ,äaøc déîMî ïðéøîà éëä- §ª©§©¨¨¨¦©§¦©¦§¥§©¨¨§¦

z` dyri `l 'm`' xacd z` dlzy `l` zhlgen dpi`y zeaiigzd lk

z` rxti `l m` `l` oiid on zeabl el xn` `ly o`k oebk ,gihady dn

e `zknq` ef ixd ,ipelt meil cr eaeg.éð÷ àìŸ¨¥
ïðaø øeîàc àzLä ,ïîçð áø øîày,àéð÷ àì àzëîñàdcyd oi`e ¨©©©§¨©§¨§¨©¨¨©§©§¨Ÿ©§¨

m` ,mipy yly xg`l cr eaeg z` deld rxt `ly it lr s` delnd ly

iptn mipyd yly exary xg`l dizexit z` lk`e rwxwa delnd wifgd

deld xfegyk ,mdipia enikqdy dn it lr ely rwxwdy xeaq didy

,rwxwd z` raezeéøét éøãäå àòøà øãäz` xifgdl delnd jixv - ¨©©§¨§¨§¥¥¥
,ezeyxa rwxwd dzidy mipyd jyna lk`y zexitd lk z` mbe ,rwxwd

ef oi` ,ecia dgn `le zexitd z` lke` delndy rci deldy it lr s`e

iptn `ed lgny dn ixdy ,zerha dlign `idy iptn ,dlign zaygp

okle dlign dpi` zerha dligne ,xkend ly `id dcydy xeaq didy

z` mb raez `ed ixd ely `ide `ipw `l `zknq`y el rcepy dzr

.zexitd

:`xnbd dywnàøîéîìo`kn x`ean -úeòèa äìéçî ïîçð áø øáñc §¥§¨§¨©©©§¨§¦¨§¨
å ,äìéçî àéåä àìc ,jtidl xaeq ongp axy epivn ixdøëBnä øîzéàä Ÿ©§¨§¦¨§¨¦§©©¥

d z`úBøéta lecbl micizryì÷c,ely,Bøéáçìxac xkn `edy `vnpe ¥¤¤©£¥
,legl dn lr dxiknl oi`e ,mlerl `a `lyeàa àlL ãò àðeä áø øîà̈©©¨©¤Ÿ¨

lwcd zexitìBëé ,íìBòìgweld oiae xkend oia,Ba øBæçìoiicry oeiky ¨¨¨©£
la` ,ea xefgl cg` lk i`yxe ,xeaic `l` o`k oi` ,oipwd lg `leàaMî¦¤¨

zexitd,íìBòìaeye ,mcewn eyry oipwd mdilr lgïéàmdn cg` s` ¨¨¥
ïîçð áøå ,Ba øBæçì ìBëée `ped ax lr wlgøîàyeàaMî óàzexit ¨©£§©©§¨¨©©¦¤¨

lwcdìBëé ,íìBòìmdn cg` lk,Ba øBæçì,llk lg `l oipwdy iptn ¨¨¨©£
cera oipwd dyrn didy oeiky ,mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`y

zwtqn zrc zexinb o`k oi`e mzrc dknq `l ,mlerl zexitd e`a `ly

.oipwd lg `l mlerl zexitd e`ay xg`l s` jkle ,oipwl,ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨
mewn lknàðéãBî`ped axl ip` dcen -ìéëàå èéîL éàchny m`y - ¦¨§¦¨¦§¨¦

aey ,ecia dgn `l xkende ,mze` lk`e lwcd on zexitd z` gweldàìŸ
dépéî ïðé÷tîdxikndy it lr s`y iptn ,zexitd z` ecin oi`iven oi` - ©§¦¨¦¥

,dxiknd on ea xfeg `edy xn` `l xkendy onf lk mewn lkn ,dlg `l

ixdy ,zerha dzid dligndy it lr s`e ,ezlik` lr gwell lgny d`xp

,mlerl `a `ly xac zepwdl xyt`y did xeaqy oeik `ed lgny dn lk

`zknq` oiprly ,mnvr z` ongp ax ixac mixzeq ok m` .dlign ef ixd

mlerl `a `ly xac oiprle ,dlign dpi` zerha dligny xaeqy x`ean

.dlign zaygp zerha dligny xaeq

,dlign zaygp zerha dligny ongp ax xaeq mlerl :`xnbd zvxzn

,dcyd on lk`y zexitd z` xifgdl delnd jixvy ongp ax xn`y dne

oia dxizq o`k oi` jkitle ,ziaixk d`xp zexitd zlik`y meyn `ed

y ,mixacdíúäo`k oi` ,mlerl `a `ly xac `edy lwcd zexit zxikna ¨¨
`l` d`eld,éðéáæit lr s` jkitl ,ziaixk d`xp ly yyg jiiy `le §¦¥

la` .lk`y zexitd z` xifgdl jixv epi` zerha dzid dligndyàëä̈¨
ef dzid ixd ,`zknq` oipra,äàåìäzexitd z` xifgdl jixv jkitle ©§¨¨
.ziaixk d`xpy oeik lk`y

:`xnbd dywnàáø øîà̈©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc `rivn `aa(iriax meil)

.dépéî àð÷îì§¦§¨¦¥
dvxiy zra rwxwd on delnd z` wlql zekf dell yiy mewna :sqep oic

e delnl deld `ae ,aegd melyz ici lrøîà,eléæeæ éúééàå ìéæéàdzr - ¨©¥¦§©§¥¥
,zexit xzei lk`z l` `linne ,iaeg z` rxt`e ,zern `ia`e jl`àìŸ

ìéëàz` deld `iaiy mcew zexitd z` lek`le xdnl delnd xeq` - ¨¦
xake mliy xak eli`k df ixd melyzl el mipken zerndy oeiky ,zernd

zernd oi` ,delnl deld xn` m` la` .zexitd zlik`a zeyx el oi`

dzre ,rextl xak ipevx la` oiicr il mipkenéæeæ éúééàå çøèàå ìéæéà- ¥¦§©§©§©§¥¥
dfa ewlgp ,zexit xzei lk`z l` `linne zernd z` `iadl gxh`e jl`

,mi`xen`dìéëà øîà àðéáøzexitd z` lek`l miizpia i`yx delnd - ¨¦¨¨©¨¦
eli`k aygp df oi`e ,deld cia mipken zernd oi` oiicr ixdy ,dcyd ly

.rxtìéëà àì øîà éøî áøc déøa àøèeæ øîelek`l delnl xeq` - ©§¨§¥§©¨¦¨©Ÿ¨¦
wlqn `ed ixd eaeg z` mlyl deld zrcay oeiky ,dzrn xak zexitd on

:`xnbd zwqet .lreta rxt `l oiicry it lr s` rwxwd on delnd z`

ìéëà àì àúëìäåezrcay deld el xn`y dryn zexitd z` delnd §¦§§¨Ÿ¨¦
.`xhef xn zrcke aegd z` rextl

éìëà àì éMà áøå àtt áøå àðäk áøzexit lek`l `ly ecitwd - ©©£¨§©¨¨§©©¦Ÿ¨§¥
elit`e ,d`eld lr oekynk elaiwy dcyn,àúééëðadfa eyygy iptn §©§§¨

la` .`xeqc `zpkyn ly ote`a `l` elk` `le ,ziaix xeqi`làðéáø̈¦¨
e dfa lwdìéëàzexitd on,àúééëðaxeqi` yyg dfa oi`y xaqy iptn ¨¦§©§§¨

.ziaix

:zwelgnd inrh z` `xnbd zyxtnïàîc àîòè éàî ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨©©§¨§©
,àúééëða ìéëàcxizdl cenll yiy xaeq `edy iptnäãMà äåäc éãéî §¨¦§©§§¨¦¦©£¨©§Ÿ¥

äfeçà,ycwdd cin dfeg` dcy dcetd oiprl dxezd dzeivy dnn - £¨
zexit lk zlik`a dkefe ,dpy lkl oeicpete rlq ycwdl mlyn dcetdy

ay myky dfn cenll yie ,dpydìéëà à÷c áb ìò óà åàì äfeçà äãN§¥£¨©©©©§¨¨¦
àáeè éøét,dpyd lk jyna daxd zexit lke` `edy it lr s` -øîà ¥¥¨¨©

àðîçødxezd dxn` - ©£¨¨
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המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



קכד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc `rivn `aa(iriax meil)

zexitd zxenz aegd on dkpn delnd oi` m` elit`e ,llk ziaix xeqi`

cin dcyd z` `ivedl leki deld oi`y oeiky ,ef dtewz jyna lke`y

`l` [drxetl i`yx epi` ixdy] d`eld ef oi`y `vnp ,el` mipya delnd

dpewe xfeg jk xg`e ,mipy dnkl edcy z` xkn zernl wewf didy oeiky

zexitd z` delnd lke` el` mipyay `vnpe ,delnd cin dcyd z`

bdpnd didy zenewn yie .gillk ziaix o`k oi`e ,ely `idy rwxwn

z` wlqle ok zeyrl did leki eaeg z` mlyl deld dvxy hizr lkay

zlik`a yi df ote`ae .'iwlqnc `xz`' `xwpd `ede ,rwxwdn delnd

lka dcyd on delnd z` wlql leki deldy oeiky] ziaix meyn zexitd

ztewz jynl delnl diepwk dcyd z` aiygdl xyt` i` ,dvxiy zr

e` `ziixe`c ziaix aygp df ote`a m` `xnbd x`az oldle [d`eldd

.xzida zexitd z` lek`l xyt` ote` dfi`ae ziaix wa`

àzðkLî àä ,àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî øîàef `zpkyn - ¨©©§¥§©¥¦§¥§¨¨¨©§©§¨
é÷lñîc àøúàaon delnd z` wlql zekf dell yiy bdpndy mewna - §©§¨¦§©§¥

lr zexitd zlik`y `vnpe ,dvxiy zr lka aegd melyz ici lr rwxwd

y xg`l .ziaix meyn dxeq` delnd iciìëàk zexitd on delndøeòéL ¨©¦
éæeæ,el aiig `edy aegd mekq -déì ïðé÷lñîz` wlql deld i`yx - ¥§©§¦¨¥

delnl zzl dvex epi`y xnele oerhl lekiy ,melk `la rwxwd on delnd

,d`eldd ly oxwd inca md lk`y zexitd lke ,ziaixa zexit lek`l

z` xifgdl eilre eaeg z` rxt ixd ,oxwd lk inc z` laiw xaky oeike

m` la` .rwxwdìëàzexitd on delndéôè,d`eldd mekqn xzei -àì ¨©§¥Ÿ
dépéî ïðé÷tîiptn ,d`eldd inc lr scerd z` epnn mi`iven oi` - ©§¦¨¦¥

ziaix wa`e ,ziaix wa` `l` dvevw ziaix zaygp dpi` zexitd zlik`y

.mipiica z`vei dpi`å,xg` xhya sqep aeg el yi m` mbïðéáMçî àì §Ÿ§©§¦¨
àøèMì àøèMîrwxwd ly zexitd on lk`y scerd z` miaygn oi` - ¦§¨¨¦§¨¨

,xg`d xhya aezkd aegd on zekpl ,cg` aeg lr zpkyenn dzidy

dpi`y ziaix wa` ef ixde ,zexitd z` ecin mi`iven eli`k aygp df ixdy

.mipiica z`vei

éîúéãáezpkyennd rwxwde minezi jxevl d`eld dzid m` mle` - ¦§©§¥
m` wx `l ,minezid ly rwxw dzidìëàk zexitd on,éæeæ øeòéL ¨©¦¥

déì ïðé÷lñîm` s` `l` ,melk `la rwxwd onìëàzexitd onéôè §©§¦¨¥¨©§¥
,d`eldd mekqndépéî ïðé÷tîmixifgne scerd z` epnn mi`iven - ©§¦¨¦¥

,minezilåxg` aeg mdl yi m` okì àøèMî ïðéáMçî,àøèLz` mikpne §§©§¦¨¦§¨¨¦§¨¨
`l mde ,minezi ly mdia` md oic ziay iptn .xg`d aegd on scerd inc

lk`y dryn delnd z` ewliq xak eli`k df ixde scerd lr elgn

df oi`e ,deld zeyxa `ly lk` aegd lr xzei lk`y dne ,aegd xeriyk

.lfb `l` ziaix wa`

zøîàc àzLä ,éMà áø øîàm`y ,dzr zxn`y dn itl -ìëàdelnd ¨©©©¦©§¨§¨§©§¨©
zexitd onéôèd`eldd xeriyndépéî ïðé÷tî àìepnn mi`iven oi` - §¥Ÿ©§¦¨¦¥

ok m` ,mipiica z`vei dpi` ziaix wa`e ziaix wa` `edy iptn scerd z`

m`y oicd `edìëàk wx zexitd ondéì ïðé÷lñî àì énð ,éæeæ øeòéLon ¨©¦¥©¦Ÿ§©§¦¨¥
rwxwd,éæeæ àìa:iy` ax yxtn .d`eldd oxw lk z` el mlyl jixv `l` §Ÿ¥

,àîòè éàîzekpl zrc lr zexitd z` delnd lk` `l dligzny oeik ©©§¨
wa` df ixd ,oxwl ztqeza zexitd el eidiy zrc lr `l` ,oxwd on mda

ok m`e ,ezlik` zryn ziaixàeä dépéî é÷età ,éæeæ àìa é÷elñm` - ©¥§Ÿ¥©¥¦¥
dz`y enk aygp df ixd oxwd z` el mlyl `la dcyd on edwlqz dzr

el ozepe lk`y zexitd z` lhep dz` ixdy ,zexitd z` epnn `iven

ixde ,oxwd zxenz mze`,ïéðéiãa äàöBé dðéà úéaø ÷áàå úéaø ÷áà éåä£¥£©¦¦©£©¦¦¥¨§¨§©¨¦
mekq lk z` oiicr el aiig delde ,ezeyxa x`yidl zexitd mikixv jkitl

.d`eldd

:`xnbd zxtqníépè÷ íéîBúéa àãáeò éMà áø ãáòiptl `a dyrn - ¨©©©¦§¨¦¦§©¦
zexitn delnd lk`e ,rwxw ly `zpkyn lr eely miphw minezia iy` ax

delnd cin rwxwd z` `ivedl mileki mpi`y iy` ax wqte ,rwxwd

,maeg z` el enlyiy cr ,aegd lk xeriyk zexit lk`y xg`l elit`
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המשך ביאור למסכת בבא מציעא ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc `rivn `aa(iying meil)

mzivgn el` zexit ixdy ,[dlfed zngn oiae qpe` zngn oia zexitd

el ozpy zrya weya zexitd xry itl zerna mze` eny ixdy] d`eld

,oecwit mzivgne ,[ecqti m` elit` mxear el mlyl aiige ,zexitd z`

el ozpy zexitd z` zexitd lra xear xkene wqrzn ipeepgdy `vnpe

.zexitd x`y z` el deldy jk lr xkya ,oecwitkåokïzé àìmc` §Ÿ¦¥
exiaglúBòîick `wqiraøëN úéöçîì úBøét ïäa çwéìlawndy - ¨¦©¨¤¥§©£¦¨¨

,migeexa ewlgie ,xweid zrya mxknie xefgie zexit el` zerna dpwi

,d`eldd xkya oecwtd zivgna wqrzn dfa mb ixdyïúBð ïk íà àlà¤¨¦¥¥
Bìwqrznl [`yixa xaecnd ote`a zexitd lra e`] oennd lraBøëNlr §¨

oennd lra ly ezivgna wqrzn `edy dn,ìòBôklhep `edy dnn cal §¥
xky lawn `edy oeike .d`elda `edy oenndn zivgn ly geexd wlg z`

.d`eldd lr xky meyn oennd lra ly wlga ezewqrzd oi` ,lretk

okeäöçîì ïéìBâðøz ïéáéLBî ïéàzpn lr exiagl mivia mc` ozi `l - ¥¦¦©§§¦§¤¡¨
minca miviad z` minye ,migext` mdn e`vie eizelebpxz zgz maiyeiy

migext`d eidiy geexa ewlgi migext`d elcbiy xg`le ,dpizpd zrya

inc ivg lr zeixg` envr lr lawn lawndy oeiky ,miviad on xzei miey

md miviad inc ivgy `vnp ,migext`d ezeni m` e` elwlwzi m` miviad

mdl ozepe ,oecwit `edy ipyd eivg z` lcbne gxeh `ede ,d`eldk eilr

.eizern zpznd xkya ,zepefnåokïéçééñe ïéìâò ïéîL ïéàäöçîì`l - §¥¨¦£¨¦§¨¦§¤¡¨
zrya miiey z` myy-] `neya miphw migiiq e` milbr ,drexl mc` ozi

zipy eneyi miizpy xg`le ,miizpy mlcbie mze` oefiy zpn lr [dpizpd

`ed df s`y ,micqtda oiae migeexa oia ewlgie ,mexkni e` miiey z`

oecwitd wlga wqrzn `edy `vnpe ,oecwit eivge d`eld eivgy `wqirk

,d`eldd xkyaïk íà àlàmilbrd e` miviad lraBì ïúBðz` lcbnl ¤¨¦¥¥
Bìîò øëNwlg ly] zendad e` migext`d ly mlecib lr lnr `edy - §©£¨

,[oecwitdBðBæîeepi`y oeik dzry ,mxear `iven `edy oefnd z`e - §
n.ziaix o`k oi` mpiga wqrz

ïéçééñe ïéìâò ïéìa÷î ìáàmiphw,äöçîìieey z` [jixrn-] my epi` m` £¨§©§¦£¨¦§¨¦§¤¡¨
mdilr zeixg` envr lr lawn lcbnd oi`y iptn ,dpizpd zrya milbrd

oi` ,mdn didiy dna ewlgi eigi m`e melk mlyi `l ezeni m` `l` ,llk

oi` zeixg` envr lr lawn lcbnd oi`y oeiky ,ziaix xeqi` yyg dfa

lawne ziad lra ly eizendaa wqrzn `ed `l` ,llk d`eld o`k

.miieyn zivgn exkya

ïúBà ïéìcâîeicka ,xen`k mlcbl zpn lr zendad z` lawny drexd - §©§¦¨
mlcbl jixv ,miieya mdilra mr jk xg` welglleLî eäiL ãòïéL- ©¤§§¨¦

yily migiiqde ,lecb xeyn yilyk milbrd eidiy ,mlecib yilyl eribiy

,mzlicb rvn`a ea xefgl i`yx epi`e ,lecb qeqnøBîçåel xqn m` oke - ©£
dlcbl jixv ,dphw oez`úðòBè àäzL ãòdpirhdl xyt` didiy - ©¤§¥¤¤

zendad z` lcbl mbdpn did oky ,mewnl mewnn enr dkiledle `yn

:bdpnd itk `id lawnd zeaiigzde ,dwelgd mcew

àøîâ

àðzoi` ,lretk exky el ozepy dpyna exn`y dny `ziixaa epipy - ¨¨
el oziy jka ic `l` ,lret ly `ln xign el zzl jixvy dpeekdìòBôk§¥

,ìèalha ayiy zpn lr lawl mc` dvexy mekq el oziy `xnbd dpiade ¨¥
caerd lret ly exkyn zegt mekq `edy] ,dk`ln meya wqrzi `le

.[dk`ln dyere

:`xnbd dywnìèa ìòBôk éàîixd ,lha lretk `l` el ozi `l recn - ©§¥¨¥
lawle xeknle zepgl zexit `iadle jiledl gexhl jixv `edy ,lha eppi`

,zexitd z` cecnle zern
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המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc `rivn `aa(iyiy meil)

.jka libxd drexd dplik`iy e` [drexd lv` z`vnpy]

:`ziixad dkiynnCìéàå ïàkîjiyni drexdy dvex dndad lra m` - ¦¨§¥¨
,xen`d xeriydn xzei zeclea lthieìèBðd z` lawnd,BlL äöçî ¥¤¡¨¤

åcerBøéáç ìLa äöçî éöçdvgna zecled egiayiy dnn ivg xnelk - §£¦¤¡¨§¤£¥
ivg eilr yiy dxenb `wqir md exiag ly ef zivgn ixdy ,exiag ly

ra oi` j` .m`a lhepy jxck mdigeexa ivg lhepe ,mzeixg`ndndad l

ely ixnbl `edy ivg o`k yiy iptn ,epefne elnr xky mda el zzl jixv

d`xp df oi` jkitl ,mxear gexhl jixv ixd ok m`e ,[d`eld epi` s`e]

.ziaix meyn mpig exiag lya gxehy

:`xnbd zxtqnàãb øa àéLðî áødlcbl zpn lr exiagn dnda laiw ©§©§¨©¨¨
jiynde ,ezeyxa zecled ex`ype dndad dclie ,zecleae gaya welgle

e`ayk jkitle ,`ziixaa lirl x`eand onfd xeriy xg`l s` mlcbl

welglì÷Ld z` zecled on lhp -äöçî éöçå ,BlL äöçîgaydn ¨©¤¡¨¤©£¦¤¡¨
azendaéiaàc dén÷ì àúà .Bøéáç ìLoicl etzey mr `iypn ax `a - §¤£¥¨¨§©¥§©©¥

,iia` iptl dxezdéì øîà,`iypn axl iia`Cì âìt ïàîjl wlig in - ¨©¥©¨©¨
rczy ick ozepd ly zecled z` mWe ,mlecib aeig onf meza zecled z`

zia ici lr mze` enW `ly oeike .gaydn ivg lehize egiayd dnk zrk

`ny yeygl yie ,jnvra zecled z` znyy `neyd lr jenql oi` oic

ivg oi`y ,llk jxiag ly dvgna wlg jl oi` ok lre ,dti eneyip `l

cr dnvr ipta `wqirk zeyrp dndad lra ly ewlg mdy zecled

.oick zecled z` eneyie ,ewlgiyãBòåly ivga wlg lehil jl oi`y mrh §
o`ky meyn ,oic zia it lr ie`xk zecled z` eny m` elit`e ,jxiag

ìcâì eâäpL íB÷îmilecb eidiy cr zecled z`ïðúe ,àeäoldl) dpyna ¨¤¨£§©¥§©
ay (a"rìcâì eâäpL íB÷î,cin mze` welgl `le zecled z`eìécâé- ¨¤¨£§©¥©§¦

cr `ziixaa x`eand xeriyd on xzei s` zecled z` lcbl lawnd aiig

.exiag lya melk lhep epi`e ,milecb eidiy

:`xnbd zxtqnéàúek éøz eäðämiizek ipy -éããä éãäa à÷ñò ãeáòc ¨§§¥¨¥§¨¦§¨©£¥£¨¥
onf xg`le ,zetzeya cgi wqr eyry -eäéépî ãç ìéæàmdn cg` jld - ¨¦©¦©§

déøáçc dézòc àìa éæeæ âéìt,exiag zrc `la mipyl zernd z` wlge - ¨¦¥§Ÿ©§¥§©§¥
epnn raz ,exiagl xacd rcepyke ,envr ipta mda wqre ewlg z` lhpe

oiicre ,dwelg ef oi` mdipy znkqda ewlg `ly oeiky ,migeexa wlg

.zetzeyl zernd mikiiyàtt áøc dén÷ì eúàoicl `tt ax iptl e`a - ¨§©¥§©¨¨
.dxezdéì øîà,raezl `tt axdpéî à÷ôð éàîwlg jxiagy jka dn - ¨©¥©©§¨¦¨

ixd ,jzrc `la zernd z`eîc éâéìôc ïàîk éæeæ ,ïîçð áø øîà éëä- ¨¦¨©©©§¨¥§©¦§¦¥¨
z` lehil mitzeydn cg` lk ie`xe ,zecnere zewlegnk md ixd zern

.dvxiy zr lka zetzeyd on cxtidle ewlg

:dyrnd xetiqa `xnbd dkiynnìäðL,dpy xeark -éãäa àøîç ïeáæ §¨¨¨©§¨©£¥
éããämxkenl zpn lr zetzeya oii zeiag miizekd ipy mze` epw - £¨¥

,migeexa welgleCãéà í÷,[zncewd dpya exiag z` razy in] ipyd - ¨¦¨
e ,exiaga mewpl dvxedéøáçc dézòc àìa déì âéìtoiid z` wlge - ¨¦¥§Ÿ©§¥§©§¥

exiagl xacd rcepyke ,envr ipta ewlg z` xkne ,exiag zrc `la mipyl

oeik ,oiid igeexa wlg epnn raz ,[zernd z` wlg dxary dpyay `edd]

.mdipy znkqda ewlg `lyàtt áøc dén÷ì eúà`tt ax iptl e`a - ¨§©¥§©¨¨
.dxez oicldéì øîà,oiid z` wligy dfl `tt axCì âìt ïàîwlig in - ¨©¥©¨©¨

ef oi` ,mkipy znkqda dwelgd dzid `ly oeik xnelk ,oiid z` jl

jiiy mda dyrpy geex lke ,mkipy zwfga oiicr `ed oiid lke ,dwelg

.deya mkipyldéì øîà,`tt axl oica aiigzdy izekdøúác àðéæç à÷ ¨©¥¨£¦¨§¨©
øî éúà à÷ éãéccinz dhep dz`y xnelk ,ixg` `a axdy ip` d`ex - ¦¦¨¨¥©

,izrcn `ly zernd z` wlig ixagyk dxary dpya ixdy ,ipaiigl

,ixag zrcn `ly oiid z` izwlig ip`yk dzre ,dlired dwelgdy zwqt

.dwelg ef oi`y xne` dz`

,àtt áø øîà̈©©¨¨
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קכה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc `rivn `aa(iyiy meil)

.jka libxd drexd dplik`iy e` [drexd lv` z`vnpy]

:`ziixad dkiynnCìéàå ïàkîjiyni drexdy dvex dndad lra m` - ¦¨§¥¨
,xen`d xeriydn xzei zeclea lthieìèBðd z` lawnd,BlL äöçî ¥¤¡¨¤

åcerBøéáç ìLa äöçî éöçdvgna zecled egiayiy dnn ivg xnelk - §£¦¤¡¨§¤£¥
ivg eilr yiy dxenb `wqir md exiag ly ef zivgn ixdy ,exiag ly

ra oi` j` .m`a lhepy jxck mdigeexa ivg lhepe ,mzeixg`ndndad l

ely ixnbl `edy ivg o`k yiy iptn ,epefne elnr xky mda el zzl jixv

d`xp df oi` jkitl ,mxear gexhl jixv ixd ok m`e ,[d`eld epi` s`e]

.ziaix meyn mpig exiag lya gxehy

:`xnbd zxtqnàãb øa àéLðî áødlcbl zpn lr exiagn dnda laiw ©§©§¨©¨¨
jiynde ,ezeyxa zecled ex`ype dndad dclie ,zecleae gaya welgle

e`ayk jkitle ,`ziixaa lirl x`eand onfd xeriy xg`l s` mlcbl

welglì÷Ld z` zecled on lhp -äöçî éöçå ,BlL äöçîgaydn ¨©¤¡¨¤©£¦¤¡¨
azendaéiaàc dén÷ì àúà .Bøéáç ìLoicl etzey mr `iypn ax `a - §¤£¥¨¨§©¥§©©¥

,iia` iptl dxezdéì øîà,`iypn axl iia`Cì âìt ïàîjl wlig in - ¨©¥©¨©¨
rczy ick ozepd ly zecled z` mWe ,mlecib aeig onf meza zecled z`

zia ici lr mze` enW `ly oeike .gaydn ivg lehize egiayd dnk zrk

`ny yeygl yie ,jnvra zecled z` znyy `neyd lr jenql oi` oic

ivg oi`y ,llk jxiag ly dvgna wlg jl oi` ok lre ,dti eneyip `l

cr dnvr ipta `wqirk zeyrp dndad lra ly ewlg mdy zecled

.oick zecled z` eneyie ,ewlgiyãBòåly ivga wlg lehil jl oi`y mrh §
o`ky meyn ,oic zia it lr ie`xk zecled z` eny m` elit`e ,jxiag

ìcâì eâäpL íB÷îmilecb eidiy cr zecled z`ïðúe ,àeäoldl) dpyna ¨¤¨£§©¥§©
ay (a"rìcâì eâäpL íB÷î,cin mze` welgl `le zecled z`eìécâé- ¨¤¨£§©¥©§¦

cr `ziixaa x`eand xeriyd on xzei s` zecled z` lcbl lawnd aiig

.exiag lya melk lhep epi`e ,milecb eidiy

:`xnbd zxtqnéàúek éøz eäðämiizek ipy -éããä éãäa à÷ñò ãeáòc ¨§§¥¨¥§¨¦§¨©£¥£¨¥
onf xg`le ,zetzeya cgi wqr eyry -eäéépî ãç ìéæàmdn cg` jld - ¨¦©¦©§

déøáçc dézòc àìa éæeæ âéìt,exiag zrc `la mipyl zernd z` wlge - ¨¦¥§Ÿ©§¥§©§¥
epnn raz ,exiagl xacd rcepyke ,envr ipta mda wqre ewlg z` lhpe

oiicre ,dwelg ef oi` mdipy znkqda ewlg `ly oeiky ,migeexa wlg

.zetzeyl zernd mikiiyàtt áøc dén÷ì eúàoicl `tt ax iptl e`a - ¨§©¥§©¨¨
.dxezdéì øîà,raezl `tt axdpéî à÷ôð éàîwlg jxiagy jka dn - ¨©¥©©§¨¦¨

ixd ,jzrc `la zernd z`eîc éâéìôc ïàîk éæeæ ,ïîçð áø øîà éëä- ¨¦¨©©©§¨¥§©¦§¦¥¨
z` lehil mitzeydn cg` lk ie`xe ,zecnere zewlegnk md ixd zern

.dvxiy zr lka zetzeyd on cxtidle ewlg

:dyrnd xetiqa `xnbd dkiynnìäðL,dpy xeark -éãäa àøîç ïeáæ §¨¨¨©§¨©£¥
éããämxkenl zpn lr zetzeya oii zeiag miizekd ipy mze` epw - £¨¥

,migeexa welgleCãéà í÷,[zncewd dpya exiag z` razy in] ipyd - ¨¦¨
e ,exiaga mewpl dvxedéøáçc dézòc àìa déì âéìtoiid z` wlge - ¨¦¥§Ÿ©§¥§©§¥

exiagl xacd rcepyke ,envr ipta ewlg z` xkne ,exiag zrc `la mipyl

oeik ,oiid igeexa wlg epnn raz ,[zernd z` wlg dxary dpyay `edd]

.mdipy znkqda ewlg `lyàtt áøc dén÷ì eúà`tt ax iptl e`a - ¨§©¥§©¨¨
.dxez oicldéì øîà,oiid z` wligy dfl `tt axCì âìt ïàîwlig in - ¨©¥©¨©¨

ef oi` ,mkipy znkqda dwelgd dzid `ly oeik xnelk ,oiid z` jl

jiiy mda dyrpy geex lke ,mkipy zwfga oiicr `ed oiid lke ,dwelg

.deya mkipyldéì øîà,`tt axl oica aiigzdy izekdøúác àðéæç à÷ ¨©¥¨£¦¨§¨©
øî éúà à÷ éãéccinz dhep dz`y xnelk ,ixg` `a axdy ip` d`ex - ¦¦¨¨¥©

,izrcn `ly zernd z` wlig ixagyk dxary dpya ixdy ,ipaiigl

,ixag zrcn `ly oiid z` izwlig ip`yk dzre ,dlired dwelgdy zwqt

.dwelg ef oi`y xne` dz`

,àtt áø øîà̈©©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc `rivn `aa(iyiy meil)

ick zern epnn dely oebk `ede ,zepgdäøeö da øeöìzexev xiivl - ¨¨¨
,da lek`le zepwl mipewd ekynie ,xzei d`p didzy zepgd zexiwa ze`p

`ed jkitle ,dzexiky xign dlr xzei zgaeyn ziyrp zepgdy oeiky

lr siqedl xzeny mipte` yi oke .zexikyd xign z` zelrdl i`yx

d zexikyäðéôñzern epnn dely oebk ,d`eldd ici lrdì úBNòì §¦¨©£¨
àéø÷ñéàz` jka giayn `edy ,oxez oebk dpitqd ilk x`y e` ,oelie - ¦§©§¨

.dpitqd seb

:`xnbd zyxtnàúøeö da øeöì úeðçmeyn ,zepgd seba gay `ed £¨¨§¨
éLðéà da eáöcda mivex miyp`y -éôè àøâà éåäådey dxky ixde §¨¨¦§¥©£¥©§¨§¥

oke .xzeiðéôñàéø÷ñéà dì úBNòì äy ,dpitqd seba gay df ixdïåék §¦¨©£¨¦§©§¨¥¨
éôè àéø÷ñéà àøétLc,xzei dti dpitqd oeliey -éôè àøâàdxky - §©¦¨¦§©§¨§¥©§¨§¥

.xzei dey

àzðéôñ,dpitq zxkyda -àøâôe àøâà ,áø øîàxzen [zgte xky-] §¦§¨¨©©©§¨©§¨
zeixg` eilr lawn xkeydy it lr s` ,dpitqd zxkyd lr xky lehil

.ziaix meyn dfa oi`e ,xkeyd dze` mlyi dpitqd xayiz m`y miqpe`

,áøì éqà áøå àðäk áø déì eøîà,xacd xzen recnàøâà éàm` - ¨§¥©©£¨§©©¦§©¦©§¨
,ezeyxa zx`yp `idy epiide ,dzxkyd lr xky `ed lhepàøât àì- Ÿ©§¨

xkeyde dxayp ezeyxa ixdy ,dzxiay inc z` xkeyd on reazl el oi`

e ,miqpe`a aiig epi`àøât éà,dzxiay inc z` xkeyd on lhep `ed m`e - ¦©§¨
mlyi xayiz m`y ,minca dze` my xkeyl dpitqd z` ozpyky epiide

del xkeydy ,d`eld `l` zexiky ef oi`y `vnp ,f` dey dzidy dn itl

lka dinc z` e` dze` aiydl aiig `ede ezeyxl dqpkpe dpitqd z`

ok m`e ,ote`àøâà àìziaix ef ixdy ,dzxkyd lr xky lehil el oi` - Ÿ©§¨
.d`eldd lr

:`xnbd zxtqn÷éúLwzy -,áø.mziiyew lr daeyz `vn `ly iptn ¨¦©
e dnzáø ÷éúL àîòè éàî ,úLL áø øîàaxe `pdk axl aiyd `le ¨©©¥¤©©§¨¨¦©

ike ,mziiyew lr iq`àéðúc àä déì àòéîL àìmrhe reiq `ziixaa Ÿ§¦¨¥¨§©§¨
,`ziixaa epipy jky ,eixacleøîàL ét ìò óà(:r oldl) dpynaïéà ©©¦¤¨§¥
ìàøNiî ìæøa ïàö ïéìa÷î,miig ilra] `wqir icedin lawl xeq`y - §©§¦Ÿ©§¤¦¦§¨¥

xifgdl jxhvie zeixg`d lk z` envr lr lawny ote`a [zern e` mivtg

cqtiz e` zgtiz m` elit` ,`wqird zlaw zrya diey lk z` ozepl

,ziaix aygp df xkyy iptn ,ozepd mr xkya welgi giexi m`e ,ixnblìáà£¨
íéøëpä ïî ìæøa ïàö ïéìa÷îmdn zeelle mzeeldl xeqi` oi`y - §©§¦Ÿ©§¤¦©¨§¦

:`ziixad zycgn .ziaixaeøîà ìáà,minkgBøéáçì äøt íMäozepe £¨¨§©¨¨¨©£¥
,dplcbiy dze` elBì øîàå,ozepl lawndéìò äéeNò Eúøt éøä §¨©£¥¨¨§£¨¨©

ìLa,øðéc íéLaiy` ,[zenz m` oebk] dnvr dndad z` aiy` `l m`y ¦§Ÿ¦¦¨
,dzr dndad ieey `edy mixpic miylyEì äìòà éðàåyxeg ip`y xkya ©£¦¤¡¤§

,da,Lãça òìñdf ixd,øzeî,xacd mrhe .ziaix aygp df xky oi`e ¤©§Ÿ¤¨
íéîc dàNò àlL éôìdinc lk z` dndad lral aiydl aiigzd `ly - §¦¤Ÿ£¨¨¨¦

:`xnbd dywn cine .d`eld ef oi` jkitle ,dzr dey `idy itkåikàì §Ÿ
dàNòm` mixpic miyly el aiydl aiigzdy `ziixaa x`ean ixd ,minc £¨¨

:`xnbd zvxzn .dndad z` aiyi `lúLL áø øîà`ziixad zpeek ¨©©¥¤
y xneläúéî øçàì àlà íéiçî íéîc dàNò àìdndady onf lky - Ÿ£¨¨¨¦¥©¦¤¨§©©¦¨

dinc ezgti m` elit` ,`idy enk dndad z` aiydl i`yx `ed ,dig

e` zenz m`y `l` aiigzd `le ,xg` mrhn e` zextd elfeiy zngn

zpigan ixdy ,d`eld ef oi` ok m`e ,mixpic miyly el ozi ixnbl ca`z

.epnn laiwy dnn zegt el aiyiy xyt` mincd

envr lr lawn lawnd oi`y `wqir lky `ziixad ixacn cenll yi ixd

zaygp dpi` ,miqpe`d lr zeixg` wx `l` ,`wqird lfez m` zeixg` s`

uexize ,ax ixacl reiq o`kn yi ok m`e .xky lehil xzene d`eld

xkeyde dpitqd z` xikynyk s` ixdy ,iq` axe `pdk ax ly mziiyewl

dpitqd lfez m`y zeixg` eilr laiw `l ixd ,miqpe` zeixg` eilr laiw

`l` ,dpitqd zlaw zrya dzidy itk dxign z` el milydl jxhvi

o`k oi`e d`eld ef oi` ok m`e ,`idy enk dpitqd z` el aiydl i`yx

.ziaix yyg

:`xnbd zwqetàøâôe àøâà äðéôñ ,àúëìä ,àtt áø øîàxzen - ¨©©¨¨¦§§¨§¦¨©§¨©§¨
zeixg` eilr lawn xkeydy it lr s` ,xky dpitq zxkyd lr lehil

.ax ixacke ,dlek z` mlyi xayiz m`y ,dzxiay
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המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



c"agקכו i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley
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1

2

mixe`ia

íå÷î ìëá úåùîùä ïéá [àהחמה שקיעת מסו� והוא �
בהמש� המבוארת הכוכבי� לצאת ועד האופק תחת

.1הסימ�

ìéî éòéáø 'â [á) מטר 720 �Miles0.44�הליכת וזמ� (
דקות י"ח .2הוא

ìéî éòéáø 'â [âיש שבת שבערב הגמרא פסק פי על �

בסיו� מיד מתחיל השמשות שבי� הסוברת כדיעה להחמיר
ביניה� שהות ללא .3השקיעה,

ìéî éòéáø 'â [ã�ניס בימי ישראל באר� זה שיעור �

משתנה זה זמ� הקי� או החור� בחודשי אבל ותשרי,
לעיר ומעיר ומדינה מדינה בכל הוא משתנה וכ� במעט,

בלוחות .4כנדפס

úåîà è"î ãåòå [äדקות שתי שהלילה5� פי על שא� ,

מכל השקיעה, לאחר מיל) רביעי (ג' דקות י"ח מתחיל
דקות עשרי� הוא בינוני� כוכבי� ג' ראיית זמ� מקו�

השקיעה .6לאחר

íéðåðéá íéáëåë 'â [å,�אור ובגודל גופ� בגודל בינוני� �

אחרי� לכוכבי� ביניה� להבחי� יודעי� .7והבקיאי�

zexewn

הכנסת1) ב'סדר שהוא כפי השמשות בי� זמ� פירוט להל�
האור וביאת סילוק שהוא האמיתית מהשקיעה שבסידור: שבת'
דקות כארבע שהוא ישראל, שבאר� הגבוהי� ההרי� מראשי
מראשי האור וביאת סילוק שהוא הנראית השקיעה לאחר

הגבוהי� וגגי� ע�האילנות אדה"ז שבסידור שבת הכנסת סדר (ראה

יכול ושיעור� אדה"ז של במדינתו היו אלו דקות ארבע בא� והערות ציוני�

מקו�) בכל הוא שקבוע או אחר, במקו� שישלהשתנות רבינו והוסי� .
מחול להוסי� כדי אלו דקות לארבע קוד� עוד ממלאכה לחדול

הקודש ה)על סעי� להל� .(וכ�

לקולא וה� לחומרא ה� אלו דקות ארבע רבינו; דברי בפשטות
בקצות אמנ� ס, סימ� סו� צבי אר� בשו"ת כתב וכ� שבת בערב
בלבד. לחומרא אלו דקות ד' הביא ג סעי� עה סימ� השלח�

ובסימ�2) ה', סעי� להל� ג� נזכר השמשות בי� זמ� שיעור
שבת. הכנסת סדר ובסידור אחרו�, בקונטרס רנא

מטר 960 של� מיל ששיעור החשבו� פי על נעשה זה חשבו�
0.596)Mile(�סימ להל� ומקורו דקות כ"ד – הליכתו ושיעור

הליכת שזמ� לדיעה לחוש יש שלחומרא ש� וראה י, סעי� תנט
מיל שמהל� לכאורה דעתו בסידור אמנ� דקות, ח"י הוא מיל
בקוב� בזה הפירוט וראה להקל, בי� להחמיר בי� דקות כ"ד הוא

פא. עמוד ד' ש� אהלי
בברייתא3) יהודה רבי לשיטת שבת: הכנסת בסדר הוא כ�

השקיעה) בסיו� מיד מתחיל השמשות הלכה(שבי� בגמרא ופסקו
באיסור תורה של ספק שהוא לפי לחומרא שבת בכניסת כמותו
השמשות בי� זמ� שתחלת דאמר יוסי כר' ולא ח"ו וסקילה כרת
אחר מינוטי� י"ח . . שהוא יהודה דר' השמשות בי� בסו� הוא
באר� ותשרי ניס� ימי שה� השוי� בימי� האמתית השקיעה
בי� שנמש� זמ� ומש� יהודה, לר' לילה ודאי הוא ואז ישראל,
ששי� חלקי ב' ער� דהיינו מאד מועט הוא יוסי דר' השמשות

לבד בהמש�משעה הנזכר אמות מ"ט הליכת שיעור והוא דקות (שתי

יוסי.הסעי�) לר' ג� לילה ודאי הוא אלו) דקות שתי ולאחר ,
השוי�4) בימי� שבת: הכנסת בסדר רבינו ניס�וז"ל (חודשי

והלילה) היו� שוי� בה� זהותשרי זמ� שלאחר . ועוד. מיל רביעי (ג'

דקות) 20 = אמה באר�מ"ט בינוני� כוכבי� ג' צאת זמ� הוא
אלו ובמדינות . . אלו בימי� והמדינותישראל הלבנה (רוסיה

בכמוהסמוכות) הוא השוי� בימי� בינוני� כוכבי� ג' צאת זמ�
שישי� חלקי ל"ד שה� האמיתית שקיעה אחר בקירוב שעה חצי

הנראית שקיעה אחר דקות)בקירוב כ30 נמש� השמשות שבי� (היינו

של (שבמרחשו� כמעט החור� בכל וכ� ז� שהאויר צח בליל
בכחצי כוכבי� ג' אז שנראי� מתשרי מעט פוחת החמה חדשי
ובאדר תשרי על מעט עוד� ובטבת הנראית שקיעה אחר שעה
ע� בשוה להיות חוזר ובניס� כמברחשו� מעט ופוחת חוזר

תשרי).
שהליכת5) הנ"ל לחשבו� אמנ� שבת' הכנסת ב'סדר הוא כ�

מחצי פחות נמש� אמות מ"ט הליכת זמ� דקות כ"ד נמשכת מיל
דקה.
לאחר6) מיד מתחיל אינו השמשות בי� יוסי רבי ולדעת

זה זמ� ועד השקיעה לאחר דקות עשרה שמונה אלא השקיעה
שעשרי� כ� א� ויוצא בלבד, דקות שתי ונמש� גמור, יו� הוא
(ובמוצאי הדיעות לכל גמור לילה נחשב השקיעה לאחר דקות
הכנסת ב'סדר הלשו� הוא וכ� יוסי), רבי כדעת ההלכה שבת
מאד מועט הוא יוסי דר' השמשות בי� שנמש� זמ� ומש� שבת':
משעות שעה בשליש כי לבד משעה ששי� חלקי ב' ער� דהיינו
באר� יוסי לר' ג� לילה ודאי הוא האמיתית שקיעה אחר השוות
בינוני� כוכבי� ג' צאת זמ� הוא שאז . . השוי� בימי� ישראל

ישראל. באר�
בימי�7) ישראל באר� בינוני� כוכבי� ג' צאת זמ� הוא 'שאז

בטהרתו כשהרקיע שאז דהיינו כמעט החור� בכל וג� אלו
הראות לזכי בינוני� כוכבי� ג' אז נראי� ז� והאויר

ברקיע כול� הכוכבי� גו� בגודל הבקיאי� (וכמ"שמהאצטגניני�

ר"י) בש� ברו� ב� מהר"� ג'בתשו' שאלו ויודעי� אור� ובגודל
באור� וג� ברקיע גופ� בגודל בינוני� ה� לה� (וכמ"שהנראי�

המ בפי' שקיעהשנה)הרמב"� לפני לעול� נראי� אינ� וה�
שנראי� באור� או בגופ� מה� בגדולי� משא"כ האמיתית
מה� והקטני� ז� כשהאויר האמיתית שקיעה לפני לפעמי�

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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א סעי� לשבת נרות הדלקת זמ� רסא, סימ� ב חלק
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5

mixe`ia

äùò íàå [æ�בי מלאכה איזה שעשה או הדליק וא� �
היה א� כמו ממנה ליהנות אסור בשוגג, אפילו השמשות

עצמה בשבת .8עושה

éåìú íùà áééç [çהאמיתית השקיעה אחר תיכ� ולכ� �
קצרי� שהימי� בחור� ובפרט תוק� בכל למחות צרי�
אחר שבת נר להדליק בנשי� מאד המכשלה ורבתה

במלאכות הדעת וקלי האר� עמי באנשי� וג� השקיעה
תורה של גמור איסור שהוא להודיע� וצרי� אחרות
ישמעו שלא יודע א� א� וקשי� רכי� בדברי� ולהוכיח�

.9לו

äåöî øáãìå [è.עוברת מצוה כתב: שבת' הכנסת ב'סדר �

zexewn

משליש יותר מה זמ� לאחר עד נראי� אינ� באור� או בגופ�
כוכבי� לפעמי� שנראי� ומה האמיתית שקיעה אחר שעה
ישראל באר� השקיעה אחר שעה לשליש מקוד� מאד קטני�
אלא ברקיע גדולי� באמת ה� במדינותינו) זה ער� (וכפי
אמנ� שבת'), הכנסת מ'סדר (ע"כ קטני� נראי� עינינו שלמראית
קטני� כוכבי� שלושה על להמתי� צרי� השבת יציאת לגבי
ערבית תפלת שמאחרי� נוהגי� א: סעי� רצג סימ� כדלהל�
יציאת עיקר אבל הקודש על מחול להוסי� כדי שבת במוצאי
בקיאי� אנו שאי� קטני� כוכבי� ג' צאת משעת הוא השבת
בעשיית מותר היה קטני� כוכבי� ג' שיצאו ומיד בבינוני�
עומדי� כוכבי� ג' שיהיו עד להמתי� שצרי� אלא מלאכה
להוסי� שצרי� השיעור שזהו מפוזרי� ולא אחד במקו� רצופי�
כוכבי� ג' שנראי� מיד אבל השבת ביציאת הקודש על מחול

ע"כ. מלאכה. ולעשות להבדיל מותר רצופי�
הפמ"ג.8) בש� משנ"ב

כבי� דינו א� הפוסקי� מחלוקת שישנה בזמ� מלאכה עשה וא�
אבל ממנה, ליהנות בדיעבד להקל שיש הבה"ל כתב השמשות,

השלח� א)בבדי ס"ק עה יתכ�(סימ� דלא משו� עליו נחלק
ואילו המקדימי�, הגאוני� שיטת על סומ� השבת שביציאת
תרתי דהוי המאחרת. ת� רבינו דעת על יסמו� השבת בכניסת

דסתרי.
בית9) זמ� תחלת הוא ואז שבת: הכנסת בסדר הוא כ�

כמותו הלכה בגמרא ופסקו בברייתא יהודה לר' השמשות
כרת באיסור תורה של ספק שהוא לפי לחומרא שבת בכניסת
הוא השמשות בי� זמ� שתחלת דאמר יוסי כר' ולא ח"ו וסקילה
קצרי� שהימי� ובחור� . . יהודה דר' השמשות בי� בסו�
השקיעה אחר שבת נר להדליק בנשי� מאד המכשלה ורבתה
צרי� אחרות במלאכות הדעת וקלי האר� עמי באנשי� וג�
רכי� בדברי� ולהוכיח� תורה של גמור איסור שהוא להודיע�

לו. ישמעו אולי וקשי�
וכלל כלל יודיע� ולא יוכיח� לא לו ישמעו שלא יודע א� אבל
גבי בגמרא כדאיתא מזידי� יהיו ואל שוגגי� שיהיו מוטב כי

עד השקיעה אחר תיכ� דווקא והיינו הכיפורי�. יו� תוספת
אחר שעה לחצי בקרוב אז כי כ� אחר שעה לחצי סמו�
חזקה ביד ביד� למחות תורה של חובה בחור� השקיעה
אי� תורה של איסור שבודאי ישמעו לא א� ונידויי� בעונשי�
לפי משתנה השיעור ובקי� וכו' שוגגי� שיהיו מוטב אומרי�
אינו בזה ידיעה וחסרו� העול� לצפו� המדינה מנטיית החדשי�
במדינות תוק� בכל ולמחות להחמיר צרי� ולכ� בזה ספק נקרא
ויש עכ"פ. האמיתית שקיעה אחר שעה בכחצי בקי� ג� אלו
זה לעני� תורה של איסור כודאי דינו תורה של שספק אומרי�
אחר תיכ� בחור� בי� בקי� בי� תוק� בכל למחות צרי� ולכ�
ולא יהודה דר' השמשות בי� תחלת שהוא האמיתית שקיעה
על מחול תוספת לעני� אלא שוגגי� שיהיו מוטב בגמרא אמרו
עיקר וכ� לספיקו אפילו יו� של עצומו לעני� ולא הקדש

תורה. בשל להחמיר
ביד למחות אי� סופרי� מדברי שהיא המנחה תפלת לעני� אבל
בימות הדחק בשעת ובפרט בשבת בי� בחול בי� המקילי�
שבות איסור חכמי� שהתירו שמצינו וכמו קצר שהיו� החור�
מצוה ולצור� הדחק בשעת השמשות בבי� סופרי� מדברי

עוברת.
תסז10) בסימ� וכ� לעיל, שהובא שבת הכנסת בסדר עד"ז

להרבה וחלק� הרבה למצות גדולה עיסה שחת� במי לט סעי�
שהותיר בחתיכה חיטה ונמצאה למקומו איש ונתפזרו אד� בני
להתבקע ראויה זו חיטה היתה א� יודעי� אנו ואי� בידו,
שהספק כיו� לספק נחשב ואינו שלא, או העיסה ולהחמי�
צז, ס"ק קצ סימ� דעה יורה בחלק וכ� בלבד. ידיעה מחסרו�
על להבחי� יודעת אינה והאשה כת� בו שנמצא חלוק לגבי
הכיבוס: לאחר שבא או החלוק, ע� ביחד התכבס א� הכת�
ספק, אינו ההכרה מיעוט מחמת הבא דספק דרבנ� כספק זה אי�
כיו� החלוק נאבד א� אבל יכיר, אחר ומכיר, בקי זה אי� שא�
סימ� לעיל עוד וראה טהורה. דמלתא עלה למיק� אפשר דלא
שדינו מיד להתברר שיכול ספק לגבי יד ס"ק אחרו� קונטרס רנב

ידיעה. מחסרו� כספק
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äùò íàå [æ�בי מלאכה איזה שעשה או הדליק וא� �
היה א� כמו ממנה ליהנות אסור בשוגג, אפילו השמשות

עצמה בשבת .8עושה

éåìú íùà áééç [çהאמיתית השקיעה אחר תיכ� ולכ� �
קצרי� שהימי� בחור� ובפרט תוק� בכל למחות צרי�
אחר שבת נר להדליק בנשי� מאד המכשלה ורבתה

במלאכות הדעת וקלי האר� עמי באנשי� וג� השקיעה
תורה של גמור איסור שהוא להודיע� וצרי� אחרות
ישמעו שלא יודע א� א� וקשי� רכי� בדברי� ולהוכיח�
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משליש יותר מה זמ� לאחר עד נראי� אינ� באור� או בגופ�
כוכבי� לפעמי� שנראי� ומה האמיתית שקיעה אחר שעה
ישראל באר� השקיעה אחר שעה לשליש מקוד� מאד קטני�
אלא ברקיע גדולי� באמת ה� במדינותינו) זה ער� (וכפי
אמנ� שבת'), הכנסת מ'סדר (ע"כ קטני� נראי� עינינו שלמראית
קטני� כוכבי� שלושה על להמתי� צרי� השבת יציאת לגבי
ערבית תפלת שמאחרי� נוהגי� א: סעי� רצג סימ� כדלהל�
יציאת עיקר אבל הקודש על מחול להוסי� כדי שבת במוצאי
בקיאי� אנו שאי� קטני� כוכבי� ג' צאת משעת הוא השבת
בעשיית מותר היה קטני� כוכבי� ג' שיצאו ומיד בבינוני�
עומדי� כוכבי� ג' שיהיו עד להמתי� שצרי� אלא מלאכה
להוסי� שצרי� השיעור שזהו מפוזרי� ולא אחד במקו� רצופי�
כוכבי� ג' שנראי� מיד אבל השבת ביציאת הקודש על מחול

ע"כ. מלאכה. ולעשות להבדיל מותר רצופי�
הפמ"ג.8) בש� משנ"ב

כבי� דינו א� הפוסקי� מחלוקת שישנה בזמ� מלאכה עשה וא�
אבל ממנה, ליהנות בדיעבד להקל שיש הבה"ל כתב השמשות,

השלח� א)בבדי ס"ק עה יתכ�(סימ� דלא משו� עליו נחלק
ואילו המקדימי�, הגאוני� שיטת על סומ� השבת שביציאת
תרתי דהוי המאחרת. ת� רבינו דעת על יסמו� השבת בכניסת

דסתרי.
בית9) זמ� תחלת הוא ואז שבת: הכנסת בסדר הוא כ�

כמותו הלכה בגמרא ופסקו בברייתא יהודה לר' השמשות
כרת באיסור תורה של ספק שהוא לפי לחומרא שבת בכניסת
הוא השמשות בי� זמ� שתחלת דאמר יוסי כר' ולא ח"ו וסקילה
קצרי� שהימי� ובחור� . . יהודה דר' השמשות בי� בסו�
השקיעה אחר שבת נר להדליק בנשי� מאד המכשלה ורבתה
צרי� אחרות במלאכות הדעת וקלי האר� עמי באנשי� וג�
רכי� בדברי� ולהוכיח� תורה של גמור איסור שהוא להודיע�

לו. ישמעו אולי וקשי�
וכלל כלל יודיע� ולא יוכיח� לא לו ישמעו שלא יודע א� אבל
גבי בגמרא כדאיתא מזידי� יהיו ואל שוגגי� שיהיו מוטב כי

עד השקיעה אחר תיכ� דווקא והיינו הכיפורי�. יו� תוספת
אחר שעה לחצי בקרוב אז כי כ� אחר שעה לחצי סמו�
חזקה ביד ביד� למחות תורה של חובה בחור� השקיעה
אי� תורה של איסור שבודאי ישמעו לא א� ונידויי� בעונשי�
לפי משתנה השיעור ובקי� וכו' שוגגי� שיהיו מוטב אומרי�
אינו בזה ידיעה וחסרו� העול� לצפו� המדינה מנטיית החדשי�
במדינות תוק� בכל ולמחות להחמיר צרי� ולכ� בזה ספק נקרא
ויש עכ"פ. האמיתית שקיעה אחר שעה בכחצי בקי� ג� אלו
זה לעני� תורה של איסור כודאי דינו תורה של שספק אומרי�
אחר תיכ� בחור� בי� בקי� בי� תוק� בכל למחות צרי� ולכ�
ולא יהודה דר' השמשות בי� תחלת שהוא האמיתית שקיעה
על מחול תוספת לעני� אלא שוגגי� שיהיו מוטב בגמרא אמרו
עיקר וכ� לספיקו אפילו יו� של עצומו לעני� ולא הקדש

תורה. בשל להחמיר
ביד למחות אי� סופרי� מדברי שהיא המנחה תפלת לעני� אבל
בימות הדחק בשעת ובפרט בשבת בי� בחול בי� המקילי�
שבות איסור חכמי� שהתירו שמצינו וכמו קצר שהיו� החור�
מצוה ולצור� הדחק בשעת השמשות בבי� סופרי� מדברי

עוברת.
תסז10) בסימ� וכ� לעיל, שהובא שבת הכנסת בסדר עד"ז

להרבה וחלק� הרבה למצות גדולה עיסה שחת� במי לט סעי�
שהותיר בחתיכה חיטה ונמצאה למקומו איש ונתפזרו אד� בני
להתבקע ראויה זו חיטה היתה א� יודעי� אנו ואי� בידו,
שהספק כיו� לספק נחשב ואינו שלא, או העיסה ולהחמי�
צז, ס"ק קצ סימ� דעה יורה בחלק וכ� בלבד. ידיעה מחסרו�
על להבחי� יודעת אינה והאשה כת� בו שנמצא חלוק לגבי
הכיבוס: לאחר שבא או החלוק, ע� ביחד התכבס א� הכת�
ספק, אינו ההכרה מיעוט מחמת הבא דספק דרבנ� כספק זה אי�
כיו� החלוק נאבד א� אבל יכיר, אחר ומכיר, בקי זה אי� שא�
סימ� לעיל עוד וראה טהורה. דמלתא עלה למיק� אפשר דלא
שדינו מיד להתברר שיכול ספק לגבי יד ס"ק אחרו� קונטרס רנב

ידיעה. מחסרו� כספק
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מותר‚ זה מפני יפה לכוי� יכול ואינו האר� על לפניו ספר נפל
בה: עומד שהוא ברכה אותה כשיסיי� להגביהו

ג סעי� שיכוי� כדי הטרדות כל שימנע צו, סימ� א חלק

מתו�‡ לפיו מגופו מוציא שאד� נפיחה דהיינו יגהק לא
או ליש� הרוצה כאד� פיו שפותח דהיינו יפהק ולא שבעו
א� הרוח. מגסי ה"ז לרצונו פיהק או גיהק וא� משינה שעמד
פתיחתו. תראה שלא פיו על ידו יניח אונס מתו� לפהק צרי�

מפני התפלה בשעת התחתו� לחי דהיינו סנטרו על ידו יניח ולא
מותר הזמר בשעת כ� העושי� וחזני� הרוח גסות דר� שהוא
שלא אבל הקול את להנעי� אלא לגסות מתכווני� שאינ� לפי

אסור: הזמר בשעת

לרצונו· לרוק אסור לפיכ� המל� בפני רק כאלו בתפלתו הרק
שכל התפלה שלאחר בתחנוני� עומד אפילו מאונס שלא
לרוק צרי� א� אבל המל� לפני עומד זה הרי פסע שלא זמ�

טרוד. ונמצא בתפלה יצטער שלא כדי מותר

תב� או גמי ש� יש אפילו קרקע גבי על ירוק לא מקו� ומכל
כגו� נראה יהא שלא בעני� בכסותו מבליעו אלא הרוק שיכסו
ובמקומות אסור נראה שהרוק העליו� בבגד אבל התחתו� בבגד
שמותר אפשר פציילט) (שקורי� בגד חתיכת בחגורה שלובשי�
בו אי� לכ� עשוי שהוא שכיו� נראה שהרוק אע"פ בו להבליע

מיאוס. משו�

שמאוס או בכסותו להבליעו עליו שמאוס אסטניס הוא וא�
וא� נאה כסות שהוא (או שיבלענו עד בפיו להשהותו עליו
לפניו לא אבל לאחוריו זורקו ג"כ) יטרידנו שיבליענו נצריכנו
וא� זה לעני� כלפניו ה� וצדדי� לפניו שכינה שהמתפלל מפני
לימינו לא אבל לשמאלו זורקו לאחוריו לזרקו לו אפשר אי
כי לרוק לו אפשר אי וא� ימינ� יד על צל� ה' שנאמר משו�

יטרד: שלא כדי מותר לפניו א�

תתבטל‚ שלא להסירה בבגדיו ימשמש עוקצתו כנה א�
ש� שאי� במקו� היא אפילו בידו יסירנה לא אבל כוונתו
צרי� שאי� כמו לתפלה ידי� נטילת צרי� (שאי� זיעה מלמולי
וגנאי היא מאוסה מקו� מכל טמאי�) חיי� בעלי בשאר נגע א�
מלכי מל� לפני בתפלה כשעומד ק"ו אד� יראנה א� אפילו הוא
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סעיפי�: ה' ובו התפלה בשעת יפהק ולא יגהק שלא צז, סימ� א חלק
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הפרק: בזהר,תוכ� הנזכר הנשמה" "לבושי עני� ביאור

הקב"ה את מקדשי� שאנו "נקדיש�", ואמירת

.êùéã÷ð íåé ìëá íéøîåà åðçðà äðäã ,àåä ïéðòäå
àåäù ,ú"éùä ìò ïë øîåì àìôð àåä äøåàëìå

c"ag i`iyp epizeax zxezn

åðçðàù íéøîåà åðà êéàå ,åîöòá ùãå÷îå ùåã÷
.åúåà íéùéã÷î

ש� פירוש שזהו הבדלה, לשו� הוא קדושה
מגדר ומובדל קדוש יתבר� שהוא הוא", ברו� "הקדוש
נית� וכי אותו, מקדישי� שאנו הפירוש ומהו הנבראי�,
והבדלתו בקדושתו ולהוסי� הקב"ה את לרומ� לנו

ח"ו? מהנבראי�

.à÷åã äæ øôñîá ùåã÷ ô"â íéøîåà äîì íâå

íäù íéøáã äùìùá åðì äðúéð äøåúä äðä êà
øåáéãá íéåìú úåöî äîëù ,äùòîå øåáã äáùçî
äîëå äãáì äáùçîá íéåìú úåöî äîëå ãáì

.ãáì äùòîá íéåìú úåöî
בלבד הלב וכוונת במחשבה התלויות מצוות יש
התלויות מצוות ויש ויראתו), ה' אהבת מצות (כמו
שעיקר� ויש המזו�), וברכת שמע קריאת (כמו בדיבור
לולב נטילת מצה, אכילת (כמו בפועל המעשה הוא

כו').

éåìéâ úðéçá ïéàù øîåì íãàä äòèé äøåàëìå
éåìéâ úðéçáì äåù äùòî úðéçáá äìâúîä úå÷ìà
úðéçáù ,äáùçîå øåáã úðéçáá äìâúîä úå÷ìà
úðéçáá íâ øúåé íùâúîå äáòúî àåä äùòî

.ä÷ãöä äùòîî úùåçðå óñë åîë íîåã
שאור אומר, האנושי השכל של הפשוט ההגיו�
בעול� מאשר רוחני בעול� יותר מתגלה הקדושה
יותר מוכשר כלי הוא הרי יותר רוחני שהוא וכל גשמי,

אלקות. להשראת

התלויות שבמצוות להסיק, נית� הי' ומזה
יותר אלקות גילוי יש רוחני, כח שהיא במחשבה
גשמיי� בדברי� המלובשות מעשיות מבמצוות

וחומריי�.

éë ,'úé åìöà äåù ìëä éë ,ïë åðéà úîàá êà
ïéá åìöà ùøôä ïéàå ,áéùç àìë äéî÷ àìåë
àåä éë ,åãâð ïéàë ìëäù ïåéë íéðåúçúì íéðåéìò

.'úé åéìà êåøò ïéàå óåñ ïéà 'úé
מובדל הוא האמיתי, סו� אי� הוא שהקב"ה היות
שווי� שכול� עד כול�, העולמות מכל לגמרי ומנושא
העול� שג� וגדול", קט� ומשוה "השוה לפניו, ממש
ית', ועצמותו למהותו יותר קרוב אינו ביותר העליו�
ודמיו� ער� שו� שאי� פירוש, אלי�", ערו� "אי� כי

להבורא. מהעליוני�, אפילו נברא, שו� בי�

התורה בקיו� ועבודתנו מעשינו שע"י וזה
הקדושה ואור לאלקות כלי� נעשי� אנו והמצוות
ורוחניותו האד� עבודת מעלת מצד אינו בנו, שורה
ולפיכ� ית', רצונו ה� שהמצוות לפי אלא וקדושתו,

אלקי; אור נמש� מצוותיו קיו� ע"י

ותחתוני�", עליוני� בי� אצלו הפרש ש"אי� ומאחר
אלקות בחינת הרי ית', לפניו שווי� וגשמיות ורוחניות
לבחינת ממש שווה היא מעשיות במצוות המתגלה

ומחשבה. שבדיבור במצוות המתגלה אלקות

øîåìë ,õøàáå íéîùá ùåã÷äå íéøîåàù äî åäæå
àåä éë ,åìöà äåù õøà úðéçáå íéîù úðéçáù

.íäî ìãáåîå ùåã÷
בשווה. ואר� משמי� ומובדל קדוש הקב"ה

,íìåë úà äååäîå íìåë úà äéçî àåäù óà
.'åë áåùå àåöø úðéçáá àåä úåéçä

להחיות ית' מאתו חיות נמשכת אי� להקשות ואי�
לגמרי ומובדל קדוש ית' הוא והרי הנבראי�, כל את
האלקית לחיות אפשר אי באמת כי � הנבראי� מכל
"והחיות נאמר זה ועל בנבראי�, ממש להתלבש עצמה
"מתיישבת" אינה האלקית שהחיות ושוב", רצוא

ושוב". רצוא "בבחינת תמיד היא אלא בנבראי�,

פירוש:

רצוא "והחיות כתיב יחזקאל מרכבת במעשה
והנה, הנה משמעו פשוטו לפי ושוב רצוא ושוב".
הלו� ואנה, אנה רצי� הקודש"] ["חיות שהמלאכי�

וב.וש

ה� שהמלאכי� שזה מבואר, העניני� ברוחניות
ה� גיסא שמחד פירושו, ושוב רצוא של בתנועה תמיד
וזה באלקות, להתכלל ומשתוקקי� למקור� נמשכי�
כדי למקומ� שבי� שה� � משמעו ושוב רצוא. נק'

ושליחות�. פקודת� למלא

הוא, ושוב" רצוא ב"והחיות יותר עמוק פירוש א�
דמחמת ית', ממנו המתפשט האלקי החיות על דקאי
קדוש בבחינת (שהיא החיות שבי� ה"ער�" ריחוק
ממש להתלבש יכולה החיות אי� והנבראי�, ומובדל)
� ושוב" רצוא בבחינת הוא "החיות אלא בה�,
חלילה", וחוזר ומתפשט, וחוזר למקורו "להסתלק
בגילוי ממש בכלי� . . זו המשכה להיות אפשר "שאי
כ� לא "שא� נסתלק", מיד . . שנמש� מיד אלא גמור,

כלי�". בחינת מלהיות הכלי� יתבטלו
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קכט c"ag i`iyp epizeax zxezn
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c"agקל i`iyp epizeax zxezn

é"ò äùòð 'úé åúùåã÷î úåéçä úëùîä äðäå
.ìàøùé

למטה, ית' קדושתו להמשי� הכח נית� לבנ"י
קדוש שהוא כפי בעצמו, ב"ה סו� אי� שאור היינו
באר�. למטה ויתגלה יומש� העולמות, מ� ומובדל

מקדישי� שבנ"י "נקדיש�", אמירת עני� וזהו
ית' קדושתו את ממשיכי� שה� בזה, שהכוונה � אותו

למטה.

קדוש ובחינת וי"ו בלא "קדש בי� ההבדל [וזהו
מובדל ית' שהוא הבדלה, לשו� הוא ד"קדש בוי"ו",
מאי� המשכה הוא בוי"ו וקדוש ל�, ערו� אי� בבחינת
למטה] מלמעלה קו [שהוא וי"ו אות כי ב"ה, סו�
ההמשכה] לאחרי [ג� מקו� ומכל ההמשכה, על מורה
שמתלבשת הנשמה כמו ואינו ומובדל, קדוש ג"כ הוא

הגו�"]. ממקרי ומתפעלת בגו�

,ùåøéô ,õøàá ãçà éåâ ìàøùé êîòë éîå ù"îë
.ãçà úðéçá íéëéùîî úçúî õøàá åìéôàù

הוא, חסידות ע"פ אחד" "ה' שפירוש ידוע
מלבדו, מציאות שו� שאי� ויחיד, אחד הוא שהקב"ה
ומובדל וקדוש סו� אי� שהוא ית', שמצדו לפי והיינו
חו� מציאות לשו� מקו� נתינת אי� העולמות, מכל
העול� שנברא קוד� כמו ומיוחד" "יחיד והוא ממנו,

ממש.

שה� באר�", אחד "גוי ה� שבנ"י נאמר זה ועל
כפי ית', אחדותו (אמיתית אחד" "ה' ומגלי� ממשיכי�

מ "באר� ג� הקב"ה) של "קדושתו" מצד תחת".שהיא

'âá åúùåã÷ êéùîäì ,ùåã÷ ô"â íéøîåà ïëìå
úåðéçá 'â ïäù ,äùòîå øåáã äáùçî åìà úåðéçá
úðéçá êùîð íìåëáù ,äîùð çåø ùôð ,äîùðä

.ùåã÷
או דיבור מחשבה ידי על הוא כול� המצוות כל קיו�
נפש � האד� בנשמת מדריגות שלש כנגד שה� מעשה,
ונשמה"], רוח מנפש כלולה נפש כל ["כי נשמה רוח

המחשבה; הוא שש� במוח, שורה ["הנשמה
הלב, מהבל הדיבור נמש� שממנו בלב, הוא והרוח
המדריגה � נפש ומבחינת כו'", בי דיבר ה' רוח וזהו

המעשה]. נמש� � שבנפש ביותר התחתונה

באר�"] אחד ["גוי ישראל בני שעבודת ונמצא,
שבנפשו הבחינות בשלש ית' קדושתו להמשי� היא
לבחינת לבוש נעשה שבמחשבה מצוות ידי [שעל

רוח, לבחינת � שבדיבור מצוות ידי על שבו, "נשמה"
פעמי� ג' עני� וזהו נפש], לבחינת � מעשה ידי ועל

קדוש.

íäù úåðéçá 'âá úåöîå äøåúä ÷ñò é"ò åðééäã
åéæî úåðäéì ìëåúù äîùðäì ïéùåáì úðéçá

.ãçàá ììëäì åðééäã ,äðéëùä
הנוצרי� הנשמה "לבושי" עני� ג"כ מבואר ובזה

בה�. הצור� ומהו המצוות קיו� ע"י

ית' קדושתו נמשכת ומצוות התורה קיו� ע"י כי
האד�, בנפש נבראי�) מגדר מובדל ית' שהוא (כפי
"מזיו זו שהנאה השכינה, מזיו נהנית הנשמה שעי"ז
אחדותו עני� האד� בנפש שנרגש � פירושה השכינה"

אחד"). ("ה' האמיתית ית'

החסידות בלשו� [הנקרא ית' אחדותו הרגשת אשר
להגיע יכולה הנשמה שאי� דבר הוא באחד"] "להכלל

ומצוות. דתורה ה"לבושי�" בלי אליו

ומבאר:] שהול� [כפי

äìåëé äðéà ùåáì àìá äîåøò àéäùë ë"àùî
ìëå àøáð úðéçá àéäù øçàî ,ãçàá ììëúäì

.ãçà úðéçáî ãàî ÷åçøå ãñôðå äååä àøáð
זה הרי ממעל", אלקה "חלק היא שהנשמה אע"פ
ממש", אלקות "מבחינת הוא האד� נשמת ששורש רק
יש בחינת להיות בירידתה "נשתלשלה אח"כ אבל

עצמה". בפני ודבר

כו' "נשמה נשמה) אלקי (בברכת שאומרי� [וכפי
בי", נפחתה כו' יצרתה כו' בראתה אתה היא טהורה
"וטהורה באלקות ממש מיוחדת בשרשה דהנשמה
מאחר "בריאה", שהיא עלי' אז לומר שיי� (ולא היא"

בראת "אתה ואח"כ ממעל"), אלקה "חלק �שהיא ה"
נברא, נעשית היא הבריאה לעול� ירידתה שע"י
עד עשי') (יצירה למדריגה ממדריגה ויורדת והולכת
ודבר "יש נעשית היא שאז גשמי, בגו� שמתלבשת

עצמו"]. בפני

"להכלל עצמה מצד לנשמה אפשר אי שכ�, ומכיו�
ונפסד הווה שהוא לנברא אפשר דאי� באחד",

אחד")? ("ה' הבורא ע� להתאחד

úåöîå äøåú úåáùçî åðééä ,ïéùåáìì êéøö ïëìå
ïéôé÷îå äîùðä ïéùéáìîù ,ïéùåáì úðéçá ïäù
úðéçáî íéëùîð íäå ,äìâø ãòå äùàøî äúåà

.ãçàá ììëäì úåîùð åìëåé æ"éòù ãçà
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

מהתורה נוצרי� בה� מוקפת שהנשמה ה"לבושי�"
וחכמתו רצונו ה� ה� ומצוות שהתורה כנ"ל, ומצוותי'
כהנשמה, (דלא חד כולא וקוב"ה ואורייתא ית',
כנ"ל). ויש "נברא" בחינת נעשית למטה שבירידתה

עצמה, מהנשמה למעלה ה� שהלבושי� ונמצא,
בתורה כלומר, � אחד" מבחינת "נמשכי� ה� כי
שכינה גילוי דפירוש ממש, שכינה גילוי ישנו ומצוות
לומר והיינו דבר, באיזה . ית'. אלקותו גילוי "הוא
לגמרי במציאות לו ובטל ה' באור נכלל דבר שאותו
ובתורה אחד", ה' בו ומתגלה ששורה הוא שאז
פני� הסתר ש� "אי� ית', רצונו פנימיות שה� ומצוות

ממש; אלקות וה� כלל"

(מראשו עצמו את "מקי�" שהאד� ידי על ולפיכ�
ישנו (שבה� ומצוותי' התורה בלבושי רגליו) ועד

אחד". ה' בו ומתגלה "שורה ית'), אלקותו גילוי

úà íééçä øåøöá äøåøö éðåãà ùôð äúéäå åäæå
äéäú êë èøçá åôñë øøåö íãàù åîë åðééäã ,'ä
åðôé÷éù åðééäã ,íééçä øåøöá äøåøö åùôð
:'ä úà ,ãçàá ììëäì íééçä øåøöå ùåáì åðùéáìéå
בה' הדביקות עני� מתאר שהכתוב מה יוב� עפ"ז

כס� גו' "ויצר כלשו� שהוא החיי�", "צרור בלשו�

לומר, בסודרי�, הכס� שקשר חריטי�", בשני

לבושי� לאד� שיש בכ� תלוי' בה' שהדביקות

להיות� החיי�", "צרור הנקראי� ("סודרי�"),

נקשר האד� ג� יד� שעל אחד", מבחינת "נמשכי�

באלקות.
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enc` w"k cedirvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"

miqxhpew mixn`n

‡Ó‚Â„·Âרו"ש והחיו' בה� שנא' במלאכי' יוב� זאת
וצורה מחומר כלולי' המלאכי' דהנה כנ"ל,
מא"ש מורכב המלא� דחומר הרמב"� וכמ"ש או"כ, שנק'
כו' רוחו"ת מלאכיו עושה וז"ש רוח בחי' שלו והצור' ומי�
נפש האר"� תוצא (וכמו התיקו� מבחי' שרש� שיצא לפי
עילא' מאר� שנמש� למעלה שור פני ארי' פני שה� חי'
מל' דבחי' כידוע) כו' מיכאל זה עו� יעופ� ועו� וכמארז"ל
ושיעור מדה בה� ויש הפכי' ב' וי"ש אי"� בחי' והיינו כו',
שלה� הצורה שהוא דאור האי"� עצ� ירבה שלא בעצ�
דחומר הי"ש ירבה ולא שלה�, חומר דכלי הי"ש בחי' על
והצור' שהנפש לפי כנ"ל, שלה� דצורה האי"� על שלה�
כו' האלקי אי"� בחי' שהוא דאצי' ממל' שרש� שלה�
הכלי� מבחי' נמש� וחומר� וגופ� שבמל' אורו' מבחי'
רק הביטול היפ� נפרד יש בבחי' בעצ� הוא ע"כ שבמל'
מחומר (והיינו בנ"א מגופו' יותר ורוחני דק חומר שהוא
רו"ש ג� בו ויש ומי"� מא"ש שמורכב העליו� דיבור הבל
הצורה מבחי' שלה� והנפש הצורה משא"כ וביטו"ל, י"ש
רואי' שאנו וזהו כו'), ממלל"א רו"ח שנק' העליו� שבדיבור
באה יו� בכל שאומרי' בשירה המלאכי' עבודת עני� שכל
מאי� רו"ש בחי' שהוא ג"כ גופ� דחומר השתחווא' בעני�
והצורה האור אמצעו' ע"י והכל לאי"� הי"ש ביטול ליש
אד� של גופו כביטול בעצ� אי"� בחי' שהוא דנפש�
באי"� נשמתו אור השגו' אמצעו' ע"י דתפלה ברצוא
ויש בפתילה, הדולק כאור לאי"� הי"ש שמבטל כו' האלקי

האי"� בעצ� באו"כ הא' בתיקו�, הנ"ל חלוקו' ד' כל בזה
דצור' האי"� ועצ� במהו' קצוב שיעור שיש שהוא וי"ש
האי"� יהי' ולא הי"ש בחי' בחומר שיש ער� לפי ונפש
מאי"� יותר דחומר יש יהי' ולא דחומר מי"ש יותר דצורה
מה (והוא לקיו� ראוי' שיהי' באופ� במדה אלא דצור'
חומר לה� שהי' מפני כו' דעזא כמלאכי' בנפילי' שמצינו
הי' שלא עד שלה� דצור' האי"� ער� מכפי ביתר ויש גס
כו' לגמרי למטה נפל"ו ע"כ לאי"� הי"ש לבט"ל בכחו
ביותר ויש גס גו� שיש וגו� הנשמ' בעני� וכנ"ל וד"ל,
כו', לריעותא תרתי דהיינו דנשמ' האי"� ער� לפי שאינו
מעי� והחומר ושיעור במדה ה� דמלאכי' וצורה חומר וע"כ
מכפי יותר יעלה לא וכ� כו' יפול ולא שאת שיוכל הצורה
הא' תיקו� בעני� זהו ואמנ� כו'), עומדי"� נק' ולכ� המדה
בעני� ג� יוב� וכמ"כ שלה�, דאו"כ ויש האי"� בעצ� הנ"ל
התיקו� מבחי' שה� שבמלאכי' הנ"ל או"כ דחילו� התכללו'
המשכת והוא דוקא היש מבחי' שלה� באי"� יש כו' דמ"ה
בחומר שיש ולהיפ� שוב, בבחי' להיו' בכלי דנפש אי�
רו"ש והחיו' וז"ש רצוא, בחי' והוא לאי"� הביטול מבחי'
שאומרי' השירה עני� וכמו ממש, מהיפוכו יש א' שבכל
ופועל ועושה השגתה אופ� לפי שירה או' שהנפש המלאכי'
דוקא שוב מבחי' בו יש הרי וג� הי"ש, חומר ביטו"ל בזה
הי"ש הביטול וג� דשוב ההשתחווא' בא שבחומר וזהו
ממש וזהו וד"ל. כו' שיר"ה או' והצו' שהנפש בשעה לאי"�
א' כל שכלולי' ותפלה דתור' רו"ש בבחי' הנ"ל ע"ד
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קלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

מהתורה נוצרי� בה� מוקפת שהנשמה ה"לבושי�"
וחכמתו רצונו ה� ה� ומצוות שהתורה כנ"ל, ומצוותי'
כהנשמה, (דלא חד כולא וקוב"ה ואורייתא ית',
כנ"ל). ויש "נברא" בחינת נעשית למטה שבירידתה

עצמה, מהנשמה למעלה ה� שהלבושי� ונמצא,
בתורה כלומר, � אחד" מבחינת "נמשכי� ה� כי
שכינה גילוי דפירוש ממש, שכינה גילוי ישנו ומצוות
לומר והיינו דבר, באיזה . ית'. אלקותו גילוי "הוא
לגמרי במציאות לו ובטל ה' באור נכלל דבר שאותו
ובתורה אחד", ה' בו ומתגלה ששורה הוא שאז
פני� הסתר ש� "אי� ית', רצונו פנימיות שה� ומצוות

ממש; אלקות וה� כלל"

(מראשו עצמו את "מקי�" שהאד� ידי על ולפיכ�
ישנו (שבה� ומצוותי' התורה בלבושי רגליו) ועד

אחד". ה' בו ומתגלה "שורה ית'), אלקותו גילוי

úà íééçä øåøöá äøåøö éðåãà ùôð äúéäå åäæå
äéäú êë èøçá åôñë øøåö íãàù åîë åðééäã ,'ä
åðôé÷éù åðééäã ,íééçä øåøöá äøåøö åùôð
:'ä úà ,ãçàá ììëäì íééçä øåøöå ùåáì åðùéáìéå
בה' הדביקות עני� מתאר שהכתוב מה יוב� עפ"ז

כס� גו' "ויצר כלשו� שהוא החיי�", "צרור בלשו�

לומר, בסודרי�, הכס� שקשר חריטי�", בשני

לבושי� לאד� שיש בכ� תלוי' בה' שהדביקות

להיות� החיי�", "צרור הנקראי� ("סודרי�"),

נקשר האד� ג� יד� שעל אחד", מבחינת "נמשכי�

באלקות.
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.a
enc` w"k cedirvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"

miqxhpew mixn`n

‡Ó‚Â„·Âרו"ש והחיו' בה� שנא' במלאכי' יוב� זאת
וצורה מחומר כלולי' המלאכי' דהנה כנ"ל,
מא"ש מורכב המלא� דחומר הרמב"� וכמ"ש או"כ, שנק'
כו' רוחו"ת מלאכיו עושה וז"ש רוח בחי' שלו והצור' ומי�
נפש האר"� תוצא (וכמו התיקו� מבחי' שרש� שיצא לפי
עילא' מאר� שנמש� למעלה שור פני ארי' פני שה� חי'
מל' דבחי' כידוע) כו' מיכאל זה עו� יעופ� ועו� וכמארז"ל
ושיעור מדה בה� ויש הפכי' ב' וי"ש אי"� בחי' והיינו כו',
שלה� הצורה שהוא דאור האי"� עצ� ירבה שלא בעצ�
דחומר הי"ש ירבה ולא שלה�, חומר דכלי הי"ש בחי' על
והצור' שהנפש לפי כנ"ל, שלה� דצורה האי"� על שלה�
כו' האלקי אי"� בחי' שהוא דאצי' ממל' שרש� שלה�
הכלי� מבחי' נמש� וחומר� וגופ� שבמל' אורו' מבחי'
רק הביטול היפ� נפרד יש בבחי' בעצ� הוא ע"כ שבמל'
מחומר (והיינו בנ"א מגופו' יותר ורוחני דק חומר שהוא
רו"ש ג� בו ויש ומי"� מא"ש שמורכב העליו� דיבור הבל
הצורה מבחי' שלה� והנפש הצורה משא"כ וביטו"ל, י"ש
רואי' שאנו וזהו כו'), ממלל"א רו"ח שנק' העליו� שבדיבור
באה יו� בכל שאומרי' בשירה המלאכי' עבודת עני� שכל
מאי� רו"ש בחי' שהוא ג"כ גופ� דחומר השתחווא' בעני�
והצורה האור אמצעו' ע"י והכל לאי"� הי"ש ביטול ליש
אד� של גופו כביטול בעצ� אי"� בחי' שהוא דנפש�
באי"� נשמתו אור השגו' אמצעו' ע"י דתפלה ברצוא
ויש בפתילה, הדולק כאור לאי"� הי"ש שמבטל כו' האלקי

האי"� בעצ� באו"כ הא' בתיקו�, הנ"ל חלוקו' ד' כל בזה
דצור' האי"� ועצ� במהו' קצוב שיעור שיש שהוא וי"ש
האי"� יהי' ולא הי"ש בחי' בחומר שיש ער� לפי ונפש
מאי"� יותר דחומר יש יהי' ולא דחומר מי"ש יותר דצורה
מה (והוא לקיו� ראוי' שיהי' באופ� במדה אלא דצור'
חומר לה� שהי' מפני כו' דעזא כמלאכי' בנפילי' שמצינו
הי' שלא עד שלה� דצור' האי"� ער� מכפי ביתר ויש גס
כו' לגמרי למטה נפל"ו ע"כ לאי"� הי"ש לבט"ל בכחו
ביותר ויש גס גו� שיש וגו� הנשמ' בעני� וכנ"ל וד"ל,
כו', לריעותא תרתי דהיינו דנשמ' האי"� ער� לפי שאינו
מעי� והחומר ושיעור במדה ה� דמלאכי' וצורה חומר וע"כ
מכפי יותר יעלה לא וכ� כו' יפול ולא שאת שיוכל הצורה
הא' תיקו� בעני� זהו ואמנ� כו'), עומדי"� נק' ולכ� המדה
בעני� ג� יוב� וכמ"כ שלה�, דאו"כ ויש האי"� בעצ� הנ"ל
התיקו� מבחי' שה� שבמלאכי' הנ"ל או"כ דחילו� התכללו'
המשכת והוא דוקא היש מבחי' שלה� באי"� יש כו' דמ"ה
בחומר שיש ולהיפ� שוב, בבחי' להיו' בכלי דנפש אי�
רו"ש והחיו' וז"ש רצוא, בחי' והוא לאי"� הביטול מבחי'
שאומרי' השירה עני� וכמו ממש, מהיפוכו יש א' שבכל
ופועל ועושה השגתה אופ� לפי שירה או' שהנפש המלאכי'
דוקא שוב מבחי' בו יש הרי וג� הי"ש, חומר ביטו"ל בזה
הי"ש הביטול וג� דשוב ההשתחווא' בא שבחומר וזהו
ממש וזהו וד"ל. כו' שיר"ה או' והצו' שהנפש בשעה לאי"�
א' כל שכלולי' ותפלה דתור' רו"ש בבחי' הנ"ל ע"ד
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c"agקלב i`iyp epizeax zxezn

בחי' עיקר שזהו לפי דוקא, קיו� יש ואזי דוקא מהיפוכו
ומדה בשיעור שיהי' בחילו� דאו"כ בהתכללו' הב' התיקו�
יתיישב ואור למטה, יפול ולא האור להכיל הכלי שיוכל

דאו"כ וי"ש שהאי"� מצד שזהו למעלה יסתלק ולא בכלי
לאחדי' והיו יחד מתאחדי' ע"כ ער� לפי מזה זה כלולי'

וד"ל. נצחי בקיו� ממש

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

∑
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

˙ÙÈ¯˘אדומה פרה אלי� ויקחו שנאמר אדומה פרה
המצוה הרמב"� וז"ל ב') י"ט (במדבר וגו' תמימה
למי מזומ� אפרה שיהי' כדי אדומה פרה לעשות שצונו היא
לעדת והיתה שאמר כמו מת טומאת לטהרת אליו שיצטר�
במס' זו מצוה דיני התבארו וכבר ט') י"ט (במדבר בנ"י

בביכעל ידי מכתב אי"ה להעתיק צרי� הדברי� ביאור פרה:
פנחס פ' ששמענו התורה את כו', יכפר הזה ביו� כי המתחיל
התולעת ועני� כו', לקדש כשרי� הכל פרה דמס' המשנה על
זאת כו' משה אל ה' וידבר ע"פ בתורה נת' א� ש� נת' לא
שי': הרב דו"ח כ"י תקס"ה שנת וביאורה התורה חוקת

dnec` dxt ztixy
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'Â‡ÎÏÂ'בחי נמש� המרכבה עבודת שע"י נאמר אי� צ"ל
הוא התיקו� עול� עני� כל הלא התכללות, אד�
העני� א� קוי�. ג' התכללות בחי' שהוא אד� בחי' שנעשה
שעול� ל"ה, דל"ד דוהני� בביאור בלק"ת שנת' ע"ד
כקנה ר� שיהי' המידות התכללות בחי' הוא התיקו�
מעלת ש� ונת' התכללות, נק' וה"ז היפוכו, לסבול שיכולי'
כללות קוי� ג' התכללות כקנה ר� היות� שמפני התיקו�
שלימותא מבחי' אוא"ס בה� להאיר יכול עי"ז ע"ס,
שלו� עושה ע"ד המדות ביטול נעשה ועי"ז דכולהו,
דאיהו מ"ה ש� בחי' אוא"ס בה� מאיר שעי"ז במרומיו
יותר וחיבור קישור שז"ע ומחבר, המקשר אצי' אורח
ר� שז"ע בפ"ע התיקו� עול� מבחי' ערו� באי� הרבה
לגבי היש ביטול עני� כהפרש שזהו בהג"ה ש� ונת' כקנה,
בזה נא' כ� עילאה, ושבת תתאה, שבת וע"ד אמיתי, ביטול
אד�, בחי' הוא שהתיקו� אמת ה� המרכבה, חיות בעבודת
ע"ד קוי� ג' התכללות רק שזהו אד� כמראה כתי' אמנ�
אוא"ס המשכת בלתי (ומ"מ להתכלל, שיכולי' כקנה ר�
ראו וכעני� מתפרדי�, ענפי� בחי' ג"כ ח"ו להיות יכול בה�
מפני והיינו כו' יצחק כו' ממנו יצא אברה� כמו או מ"ה,
וממשי� המחבר� האמצעי קו עדיי� יעקב נולד לא כי
אי"ה), כמשי"ת המשולש והחוט וזהו דכתר, אוא"ס מבחי'
לבחי' אד� בחי' את מעלי� המרכבה חיות עבודת וע"י
נשמתא דאיהי נביעא ההוא בחי' נמש� ועי"ז אוא"ס,
היותר בחי' שזהו הביטול, תכלית מ"ה ש� בחי' לגופא

מפני והיינו כו', כקנה ר� תחלה שהוא מכמו ונעלה גבוה
תיקו� בחי' ברודי' מבחי' שלמעלה נקודי' מבחי' ששרש�
בחי' שה� דתהו אורות מבחי' נמש� ועי"ז כו', כקנה ר�

(ל"ב). ר"ה של יו"ט בד"ה כמ"ש בעצ�, מ"ה
Ì�Ó‡מהו א� מרכבה, שנק' הקדש בחיות הוא כ"ז הנה

בש� לקרות� כו' איהו שש� חג"ת האבות עני�
סתימאה ממוחא או"א באד"ז דמבואר והעני� מרכבה.
עד"מ העני� וביאור ותליא, אחיד בעתיקא ז"א נפקי
שלמעלה המשכיל מ� נולד הוא השכל הנה כי כו', מבשרי
דבר של וטעמו השכל גילוי עדיי� נודע לא שש� השכל מ�
ז"א אבל זה. לשכל מקור משכיל נק' הוא מ"מ אבל כלל,
יותר, עליו� ממקו� נלקח הוא המדות שורש כו' בעתיקא
חכ' יהולל, שכלו וע"פ כו' נולדי' השכל ע"י כי והג�
גילוי לידי לבוא שמולידי' ז"א את המולידי' וא� אב ובינה

יכולומנהיגי', ולכ� הרבה, נעלה יותר הוא שורש� אבל
האבות בכח הוא אי� יוב� ולפ"ז כו'. הב� כח יפה להיות
מה ז"א תתאה אד� אדה"ר, חכ' אד� בחי' להגביה חג"ת
הב� כח יפה הנה המדות וכשמתעלי� בנו, ש� ומה שמו
בחכ' אוא"ס המשכת נמש� להיות חכ' בחי' ג� ומעלה
כו', מכל לאו הוא אוא"ס כי חכי� הוא אנת גילוי להיות
המרכבה ה� האבות בעבודת תלוי בחכ' אוא"ס המשכת רק
חכי�. להיות אנת מבחי' נמש� להיות דחכ' אד� להעלות
ונק' עשאוני, כאילו את� ועשית� ע"פ שארז"ל וזהו

לגמרי. שבטלי' ע"ש מרכבה

iytp melya dct d"c

a"lxz ,elqk h"i glyie t"y
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dceard qxhpew

Ê"ÎÁ‡Âאל בא התלבשות בבחי' ההשגה שע"י מאחר
בדרגות שזהו היות ע� הנה האלקי עני� עצ�
בגילוי האור עצ� בזה מאיר אינו מ"מ נשמה, דמדרי'
ג� הנה ההשגה לבושי ע"י לזה שבא דלפי ממש,
עדיי� מלובש והוא לגמרי מופשט אינו אותו כשמפשיט
ההפשטה לאחר שג� והיינו השגה. מלבושי דק בלבוש
את ומרגיש משיג מ"מ הוא המושג מהציור והשלילה
ביכולתו אי� באמת (כי המושג בהציור קצת באחיזה העני�
השגה ג� וע"כ לבוש) שו� בלי אלקי עני� ולהשיג לתפוס
אל שייכות לה יש המוחי� פנימיות במדרי' שהיא הג� זו
ומורגש התפעלות בבחי' המדות חוש אל (היינו המדות

אינו מ"מ אבל המוחי� חיצוניות בבחי' כמו כ"כ ולא קצת,
ע� המדות בעני� וכ� ומורגש) התפעלות מבחי' עדיי� יוצא
זה אי� מ"מ ממילא בבחי' באי� המדות דהתפעלות היות
את מרגיש שהלב מה כ"א במוח כמו בלב מאיר שהאור
וממילא כו', המוח אחר ונמש� שבמוח והגילוי האור
דביקות בבחי' להיות ממש גדלות בבחי' אינ� המדות
שנרגש מה רק ממש האור בה� מאיר שאינו אחר ממש
אל קצת שמשתוי� ורק קצת התפעלות בבחי' ה"ה כו'
שיתבאר המוחי� בחי' אמיתית אל (ר"ל כו' המוחי� בחי'
נשמה במדרי' ונכלל העולה רוח מדרי' שזהו וי"ל בסמו�).
כו'. הנשמה מדרי' אל קצת משתווה הרוח שמדרי' היינו
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מדחי האדם את ומוריד לרוחו מעצור ואין מהראיה, מתחיל בתאוותיו, רק תמיד חושב היצה"ר
דחי אל

¯e‡·eהרע "יצר ז"ל ר��תינ� אמר� �ה�ה ה�א, העני� ≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
והינ� ה�ב", מפ�חי �ני �י� וי��ב לזב�ב ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַ��מה
רק ח��ב ��מיד מה א�א אינ� ע�ר� �ל ה�ה הרע ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�צר
ה�ה מ�ציא, ואינ� �מכניס ה���� �כמ� �רצ�נ�תיו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ�תאו�תיו
�כמאמר לעצמ�, רק ה�א �ה�ל ה�המית ה�פ� ה�א כ� ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַֹ�מ�

�ביר��למי ח�מד", וה�ב ר�אה ה"ה)"העי� פ"א (�רכ�ת ְְְְִִֵֵַַַַָָָ

�ח�אה" סרס�רא �רי ול�א "עינא היאבאיתא וההתחלה , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
ז"ל ר��תינ� �כמאמר �וקא, א)מהרא�ה ע��ד ח "אי�(ס�טה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָ

הרא�ה ידי ועל ר�א�ת", �עיניו �מה א�א ��לט הרע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָיצר
הע�רית וה��ה ל��, ��ריר�ת וה�ל� ה�ב הרה�ר לידי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָ�א
�מאד, עצמ� �עיני וחביב יקר �ה�א מה עצמ� אהבת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהיא
– �לל לר�ח� �מעצ�ר הג�לה ��� ל� אי� הרי זה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָ�מ���

�א טייער זייער איז ער א�� לי�, זייער זי� האט ער ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוויילע
�לי האר� �י לאזט צ� ער א�� נא�, זייער זי� ער �יט ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָזי�,
�חד ��� אי� א�ר מי�עי �לא �ב�ל, �ל וע�בר �לל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ�ע�ר
ולגזל לטר� מ�� �ח�ה �ה�א א�א �לל, עיניו לנגד ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאלקי�
�אנ� �כמ� נפ��, �אות למ�את ��ביל ��ני� אפני� ְְְְְֲֳִִִִֶַַַַַָָָֹ�כ�ה

ל�ל� רחמנא א�ר הא�ה �אנ�י� �מ�ח� נמ�כי�גר�אי� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ה�א �מע�יה� ���ר� מח�ב�ת� �ל הרי ל��, �אות ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאחרי
אל� טראכט, ער וואס אל� – �לבד לעצמ� �ה��גע ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָרק
וואס �אס נאר איז ט�ט, ער וואס אל� א�� רעט, ער ְִֶֶֶַָָָָָוואס
�כל ��ט, איז אי� וואס �אס נאר א�� �ל�סט, א�� וויל ְְְִִִֶָָָָער
ומ�ריד� האד� את ���ית הרע ה�צר מ���י �א ה�א ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה

�חי. אל מ�חי ל�ל� ְֲִִִִֶֶֶַָָָרחמנא
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Ê"ÎÁ‡Âאל בא התלבשות בבחי' ההשגה שע"י מאחר
בדרגות שזהו היות ע� הנה האלקי עני� עצ�
בגילוי האור עצ� בזה מאיר אינו מ"מ נשמה, דמדרי'
ג� הנה ההשגה לבושי ע"י לזה שבא דלפי ממש,
עדיי� מלובש והוא לגמרי מופשט אינו אותו כשמפשיט
ההפשטה לאחר שג� והיינו השגה. מלבושי דק בלבוש
את ומרגיש משיג מ"מ הוא המושג מהציור והשלילה
ביכולתו אי� באמת (כי המושג בהציור קצת באחיזה העני�
השגה ג� וע"כ לבוש) שו� בלי אלקי עני� ולהשיג לתפוס
אל שייכות לה יש המוחי� פנימיות במדרי' שהיא הג� זו
ומורגש התפעלות בבחי' המדות חוש אל (היינו המדות

אינו מ"מ אבל המוחי� חיצוניות בבחי' כמו כ"כ ולא קצת,
ע� המדות בעני� וכ� ומורגש) התפעלות מבחי' עדיי� יוצא
זה אי� מ"מ ממילא בבחי' באי� המדות דהתפעלות היות
את מרגיש שהלב מה כ"א במוח כמו בלב מאיר שהאור
וממילא כו', המוח אחר ונמש� שבמוח והגילוי האור
דביקות בבחי' להיות ממש גדלות בבחי' אינ� המדות
שנרגש מה רק ממש האור בה� מאיר שאינו אחר ממש
אל קצת שמשתוי� ורק קצת התפעלות בבחי' ה"ה כו'
שיתבאר המוחי� בחי' אמיתית אל (ר"ל כו' המוחי� בחי'
נשמה במדרי' ונכלל העולה רוח מדרי' שזהו וי"ל בסמו�).
כו'. הנשמה מדרי' אל קצת משתווה הרוח שמדרי' היינו
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מדחי האדם את ומוריד לרוחו מעצור ואין מהראיה, מתחיל בתאוותיו, רק תמיד חושב היצה"ר
דחי אל

¯e‡·eהרע "יצר ז"ל ר��תינ� אמר� �ה�ה ה�א, העני� ≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
והינ� ה�ב", מפ�חי �ני �י� וי��ב לזב�ב ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַ��מה
רק ח��ב ��מיד מה א�א אינ� ע�ר� �ל ה�ה הרע ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�צר
ה�ה מ�ציא, ואינ� �מכניס ה���� �כמ� �רצ�נ�תיו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ�תאו�תיו
�כמאמר לעצמ�, רק ה�א �ה�ל ה�המית ה�פ� ה�א כ� ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַֹ�מ�

�ביר��למי ח�מד", וה�ב ר�אה ה"ה)"העי� פ"א (�רכ�ת ְְְְִִֵֵַַַַָָָ

�ח�אה" סרס�רא �רי ול�א "עינא היאבאיתא וההתחלה , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
ז"ל ר��תינ� �כמאמר �וקא, א)מהרא�ה ע��ד ח "אי�(ס�טה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָ

הרא�ה ידי ועל ר�א�ת", �עיניו �מה א�א ��לט הרע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָיצר
הע�רית וה��ה ל��, ��ריר�ת וה�ל� ה�ב הרה�ר לידי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָ�א
�מאד, עצמ� �עיני וחביב יקר �ה�א מה עצמ� אהבת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהיא
– �לל לר�ח� �מעצ�ר הג�לה ��� ל� אי� הרי זה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָ�מ���

�א טייער זייער איז ער א�� לי�, זייער זי� האט ער ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוויילע
�לי האר� �י לאזט צ� ער א�� נא�, זייער זי� ער �יט ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָזי�,
�חד ��� אי� א�ר מי�עי �לא �ב�ל, �ל וע�בר �לל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ�ע�ר
ולגזל לטר� מ�� �ח�ה �ה�א א�א �לל, עיניו לנגד ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאלקי�
�אנ� �כמ� נפ��, �אות למ�את ��ביל ��ני� אפני� ְְְְְֲֳִִִִֶַַַַַָָָֹ�כ�ה

ל�ל� רחמנא א�ר הא�ה �אנ�י� �מ�ח� נמ�כי�גר�אי� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ה�א �מע�יה� ���ר� מח�ב�ת� �ל הרי ל��, �אות ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאחרי
אל� טראכט, ער וואס אל� – �לבד לעצמ� �ה��גע ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָרק
וואס �אס נאר איז ט�ט, ער וואס אל� א�� רעט, ער ְִֶֶֶַָָָָָוואס
�כל ��ט, איז אי� וואס �אס נאר א�� �ל�סט, א�� וויל ְְְִִִֶָָָָער
ומ�ריד� האד� את ���ית הרע ה�צר מ���י �א ה�א ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה

�חי. אל מ�חי ל�ל� ְֲִִִִֶֶֶַָָָרחמנא
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תבע�„. הוא רבה. אהבה מחסידים תבע הזקן רבנו

אלא ועבודה, בתורה מדריגה בעלי מחסידים רק לא זאת

תהיה שמחשבתם בכפרים, המחזרים מהרוכלים גם

לכפר מכפר הולכים כשהם רבה אהבה של בענין עסוקה

כתפיהם. על הסחורה כששק

של בענין להרהר כוח אלה לרוכלים העניק הרבי

ו"בטל עצמו את להניח עצמותו, הנחת שזה רבה, אהבה

רצונו" מפני ולמרות3רצונך קיים. אינו עצמו הוא ,

"אני", של ענין כן גם זה הרי מעלה של רצונו שכשעושה

בתר דאשתדל "כברא של הענין כמו זה הרי מקום מכל

ואמי'" עצמותו,4אבוי הנחת של הענין כן גם שזה ,

דאבוה" כרעא ש"ברא מהאב,5למרות חלוק שבן כמו

חש הוא אין � אבוהי בתר דאשתדל בברא מקום מכל

ב"אני".

תלמידי�‰. אברכים התורה, בני על מסתכל אני

השמים, יראת להם חסרה מיוחדת, ברחמנות הישיבות,

כשהם גם המסורה. הנפשית וההדרכה החם החינוך

יראת זו הרי במצוות ומהדרים שמים כיראי נראים

אינם הישיבות תלמידי חיות. בלי אך תולדתית, שמים

שמים. ביראת חיות זה מה יודעים

לא הם תמימים", "תומכי תלמידי על גדולה רחמנות

הם החב"די�חסידי. והעבודה התורה אור את כלל ראו

בעלי תורה בני תלמידים מאתים או וחמשים מאה ראו

מתעמקות בפנים ברבים חסידות לומדים חושים

דבר אלקות, השגות של הסברתיות בהבנות ולוהטים

זכו לא עדיין הם אותו. להשיג רוצים היו שנאצלים

עצומה בדביקות מתפללים תלמידים עשרות לראות

בחור על כיצד כלל יודעים הם ואין הנפש, ובהשתפכות

בהכשרת וגם המדות בתיקון גם עצמו, עם לעבוד חסידי

אלקית. השגה להבין המוחין,

השי"ת ידיירחם ועל המשפיעים ידי שעל ויצליח

את יעשו החסידים, לדרכי העצמית ונתינתם מסירותם

בקרן בעזה"י יהיו אז אותם, ומדריכים שמחנכים מה כל

ועבודה. תורה של אורה

.Â�שפל בין ההבדל שפל. ולא ענו להיות "עובד" על

דכא של באופן עצמו עם רק עסוק שפל הוא: לענו

יודע � ענו בנפשו. התעלות שום בלי שברון, ונדכא,

טוב, יותר להיות תמיד ומשתוקק הרוחני ומצבו מעמדו

על אותו מעורר וכשמישהו לו, שחסר מה יודע הוא כי

כך עם יחד אך בטוב, הדבר את מקבל הוא – משהו

לבו" ה"ויגבה גם עצמו, מעלת גם שיודע הדעת בתוקף

הדעת. בתוקף הוא שלו

לר' פעם ואמר לשון, חד ושנון, חריף היה אייזיל ר'

של חמורו של גלגול הוא שלך הגוף בך, מקנא אני הלל:

הוא זה דבר הלואי. הלל: ר' לו ענה יאיר. בן פנחס ר'

התורה. פי על גדולה יגיעה ידי על ובא הגוף מצד רק

.Ê�עבודה איזו לכם", הזאת העבודה "מה ששואל מי

צריכים מדוע דין, פי על מוכרח זה אין הרי בכלל, היא

מדוע יד, כל על פעמים שלש לסעודה ידים ליטול

צריכים – לטבול צריכים מדוע אבנט, לחגור צריכים

להיות צריכה זו החלטה קטן. אפיקורס בו ששוכן לדעת

מה מהשואלים שחלק הדבר ברור אחד. כל בידיעת

לבין שנשבו מאלה � לדאבוננו � הם לכם, הזאת העבודה

אתם לעמוד צריכים לא זאת בכל והכופרים, המינים

� לכך זקוקים מה לשם שואל שהוא כיוון ומשא. במגע

לרצות צריכים לא ויכוח, בשום איתו להיכנס צריכים לא

באדם נתקלים אם ממנו. להיבדל יש אלא אותו, לשנות

אין הרי לו, ולא לכם לכם, הזאת העבודה מה ששואל

מלמד או רב גם או פשוט אדם השואל, הוא מי הבדל

ממנו, מושפע להיות שלא כדי ממנו להיבדל יש וכדומה,

ממנו. מושפע להיות עלולים שכן

מצוה כלפי רק לא לכם", הזאת העבודה "מה האומר

גם אלא מנהג על רק ולא ישראל, מנהג כלפי גם אלא

לעמוד ואסור רשע שהוא לדעת יש שבהידור, הידור על

אמותיו. בארבע

.Á�מסר צדק" "צמח בעל הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

ביותר הקל אף ענין כל על ממש הקדושה נפשו את

באסיפת אוברוב, הגראף האכזר, ההשכלה שר שהציע

תר"ג. בשנת הרבנים

למזכיר ההשכלה שר הורה הראשונה בישיבה

של והחינוך הלימוד סדר תכנית את להגיש האסיפה,

ארבעת על וציווה תיכננו, ועוזריו שהשר ישראל ילדי

איצ ר' הרבי, הלפריןהקרואים: ישראל ר' מוואלוזין, עלע

התכנית. על לחתום � שטרן בצלאל והמלומד

ואמר: עמד מסוכן, שהמצב הרבי בראות

אנו דעתנו את לשמוע כדי אותנו קראה הממשלה �

מסרב אני אחרים. שתיכננו מה על לחתום כדי ולא

באסיפה. מהשתתפותי ומתפטר לחתום

שר של באזנו לחש � השר מצד שהיה � לילנטאל

הרי רב: בקצף ואמר מרוגז השר קם ומיד ההשכלה,

דינא! דמלכותא דינא

רק הוא דינא דמלכותא דינא צדק": ה"צמח לו ענה

ממון לדיני מנהג6ביחס ואילו וארנוניות, מסים כגון

לבטלו. אחד לאף רשות ניתנה ולא הוא תורה ישראל
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פמ"א.4) תניא ראה

חוב.5) כבעל ד"ה ב. צב, כתובות רש"י וראה ב. ע, עירובי� ראה

סעי�6) וגניבה גזילה הל' הזק� לרבנו שו"ע ס"ח. שס"ט ס' חו"מ ראה
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את לכסות הנשים של מנהגן גם האם השר: שאל

גם הוא � שבת של נרות שמדליקות בשעה בידיהן פניהן

תורה? כן

מצינו וכן תורה, זה גם אכן, צדק": ה"צמח לו ענה

הוא.7בירושלמי תורה נשים שמנהג

.Ë�הזאת העבודה מה שאומר שמי לדעת צריכים

� המצב שונה כיום המצב, שונה באמריקה כאן לכם,

שהוא מפני ממנו, להיבדל ויש מרשע מושפע הוא הרי

המלומדים. מהכלבים שנתפתתו העוורים מן

עת בכל נצחית היא שהתורה לדעת צריכים יהודים

לרחוב לצאת יש בשווה. זמן ובכל מקום בכל זמן, ובכל

אלה, יהודים בפני גבול להציב צריכים יהודים, ולהזהיר

ואסור אמותיהם בארבע לעמוד אסור מהם, להיבדל יש

ה"עשה" את לדעת צריכים ומשא. מגע אתם לנהל

במקום הבדל שום אין � תעשה" ה"לא תעשה": וה"לא

הכלל, עבודת � וה"עשה" נצחית. היא התורה ובזמן,

יהודי. עוד לעשות יהודי שעל

.Òהיומי "תניא" יום",8בשיעור ל"היום בהתאם

לכלול של והנפלאה הטובה המדה בהרחבה מוסברת

מהמדה להיפך ישראל, כלל של הבורא בעבודת עצמו

לכם". הזאת העבודה "מה השואלת שכנגדה, הרעה

בכלל הוא ברוך הבורא בעבודת גם כך דבר כבכל

של הכלל ישנו בפרט, החסידות תורת פי שעל ובעבודה

פורעניות" ממדת טובה מדה "לפי9"מרובה שכתוב ממה .

כשאחד בעיקר", כפר – הכלל מן עצמו את שהוציא

זה שאצלו כיוון הרי לכם", הזאת העבודה "מה אומר

מוציא שהוא עצמו זה דבר בעיקר. כפר � לו" ולא "לכם

והמצוות התורה את שקיבלו ישראל, מכלל עצמו

בעיקר, כופר הוא � "למה" ובלי לנשמע נעשה בהקדמת

עצמו לכלול של טובה" מדה ה"מרובה מובן ממילא

זה היכן עד ישראל, כלל של הוא ברוך הבורא בעבודת

היומי. ה"תניא" בשיעור מתבאר זה דבר נוגע.

הם: כאן מסביר שהרבי היחוד עניני

כל נפשות ומקור האלקית נפשו מקור של היחוד א)

הענין הרבי מסביר בכך באלקות. מייחד שהוא ישראל

כל בשם ושכינתי' קוב"ה יחוד "לשם אומרים שאנו מה

ישראל, כלל של ברבים עצמו מכליל יחיד שכל ישראל",

ישראל כלל של לשליח עצמו את עושה יחיד כל וכן

ישראל". כל בשם ושכינתי' קוב"ה "ליחדא

ישראל כלל שליח עצמו עושה יחיד שכל מה זה ענין

טובה מדה ה"מרובה הוא ושכינתי"' קוב"ה "ליחדא

רבים, ישראל", כל "בשם זה שכן, פורעניות", ממדת

עיקריים. ענינים בכמה ידועה הרי הרבים ומעלת

שתהיה ההכרח מן זה שליחוד למרות אומר, הרבי

צריכים למעלה רוח נחת לגרום כדי הרי רבה, אהבה

בכך. להתרגל

יחוד מאד. נפלא יחוד הרי שהוא באצילות היחוד ב)

מלמטה) (התעוררות דלתתא אתערותא ידי על נעשה זה

ומצוות. תורה ידי על הוא ברוך לבורא האדם בעבודת

שכל כפי האלקית בנפשו ומצוות תורה של היחוד ג)

קוב"ה יחוד ב"לשם האדם עבודת ידי על מתייחד זה

דוקא. ישראל" כל בשם ושכינתי'

יהודי כל של הרצון שהוא האלקית, הנפש יחוד ד)

אלקות. עם מיוחד להיות

אחרי הגוף, מן הנפש יציאת שלאחרי לנו מספר הרבי

ואיננה והתפלה התורה באותיות הנפש עוסקת הפטירה,

ההתעסקות ענין להיות צריך כך הגוף. בעניני מהרהרת

ובתפלה. בתורה עבודה פי על

שניאור ר' הגאון לחסיד הורה צדק" ה"צמח הרבי

וירושלמי בבלי בתלמוד בקי שהיה מפולוצק, נ"ע זלמן

מה לו: ואמר פה, בעל משניות לחזור פה, בעל כו'

מן בצאתה "כמו מ"א בפרק אומר הזקן, רבנו שהסבא,

הגוף בצרכי מהרהרת שאינה שנה שבעים במלאת הגוף

התורה באותיות ומלובשת מיוחדת מחשבתה אלא

הפטירה, לאחרי שמיד הזמן על מתכוון הוא והתפלה"

שהכוונה פה, בעל משניות על שנים במשך וכשחוזרים

לחזור זוכים התורה, אותיות אמירת היא בזה העיקרית

הנפשמשני את מובילות אלו אותיות הפטירה. אחרי ות

האותיות של הזכות היכל דרך מעלה של דין לבית

ותפלה. שבתורה

במסירות שהרבי ישראל אהבת של הגאוני היחוד ה)

בדרכי ההולכים לכל כוח מעניק חסידים על נפשו

ידי ועל השי"ת על שחושבים מחשבה ידי שעל החסידים,

הבורא. באחדות מיוחדים � והתפלה התורה אותיות
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את לכסות הנשים של מנהגן גם האם השר: שאל

גם הוא � שבת של נרות שמדליקות בשעה בידיהן פניהן

תורה? כן

מצינו וכן תורה, זה גם אכן, צדק": ה"צמח לו ענה

הוא.7בירושלמי תורה נשים שמנהג

.Ë�הזאת העבודה מה שאומר שמי לדעת צריכים

� המצב שונה כיום המצב, שונה באמריקה כאן לכם,

שהוא מפני ממנו, להיבדל ויש מרשע מושפע הוא הרי

המלומדים. מהכלבים שנתפתתו העוורים מן

עת בכל נצחית היא שהתורה לדעת צריכים יהודים

לרחוב לצאת יש בשווה. זמן ובכל מקום בכל זמן, ובכל

אלה, יהודים בפני גבול להציב צריכים יהודים, ולהזהיר

ואסור אמותיהם בארבע לעמוד אסור מהם, להיבדל יש

ה"עשה" את לדעת צריכים ומשא. מגע אתם לנהל

במקום הבדל שום אין � תעשה" ה"לא תעשה": וה"לא

הכלל, עבודת � וה"עשה" נצחית. היא התורה ובזמן,

יהודי. עוד לעשות יהודי שעל

.Òהיומי "תניא" יום",8בשיעור ל"היום בהתאם

לכלול של והנפלאה הטובה המדה בהרחבה מוסברת

מהמדה להיפך ישראל, כלל של הבורא בעבודת עצמו

לכם". הזאת העבודה "מה השואלת שכנגדה, הרעה

בכלל הוא ברוך הבורא בעבודת גם כך דבר כבכל

של הכלל ישנו בפרט, החסידות תורת פי שעל ובעבודה

פורעניות" ממדת טובה מדה "לפי9"מרובה שכתוב ממה .

כשאחד בעיקר", כפר – הכלל מן עצמו את שהוציא

זה שאצלו כיוון הרי לכם", הזאת העבודה "מה אומר

מוציא שהוא עצמו זה דבר בעיקר. כפר � לו" ולא "לכם

והמצוות התורה את שקיבלו ישראל, מכלל עצמו

בעיקר, כופר הוא � "למה" ובלי לנשמע נעשה בהקדמת

עצמו לכלול של טובה" מדה ה"מרובה מובן ממילא

זה היכן עד ישראל, כלל של הוא ברוך הבורא בעבודת

היומי. ה"תניא" בשיעור מתבאר זה דבר נוגע.

הם: כאן מסביר שהרבי היחוד עניני

כל נפשות ומקור האלקית נפשו מקור של היחוד א)

הענין הרבי מסביר בכך באלקות. מייחד שהוא ישראל

כל בשם ושכינתי' קוב"ה יחוד "לשם אומרים שאנו מה

ישראל, כלל של ברבים עצמו מכליל יחיד שכל ישראל",

ישראל כלל של לשליח עצמו את עושה יחיד כל וכן

ישראל". כל בשם ושכינתי' קוב"ה "ליחדא

ישראל כלל שליח עצמו עושה יחיד שכל מה זה ענין

טובה מדה ה"מרובה הוא ושכינתי"' קוב"ה "ליחדא

רבים, ישראל", כל "בשם זה שכן, פורעניות", ממדת

עיקריים. ענינים בכמה ידועה הרי הרבים ומעלת

שתהיה ההכרח מן זה שליחוד למרות אומר, הרבי

צריכים למעלה רוח נחת לגרום כדי הרי רבה, אהבה

בכך. להתרגל

יחוד מאד. נפלא יחוד הרי שהוא באצילות היחוד ב)

מלמטה) (התעוררות דלתתא אתערותא ידי על נעשה זה

ומצוות. תורה ידי על הוא ברוך לבורא האדם בעבודת

שכל כפי האלקית בנפשו ומצוות תורה של היחוד ג)

קוב"ה יחוד ב"לשם האדם עבודת ידי על מתייחד זה

דוקא. ישראל" כל בשם ושכינתי'

יהודי כל של הרצון שהוא האלקית, הנפש יחוד ד)

אלקות. עם מיוחד להיות

אחרי הגוף, מן הנפש יציאת שלאחרי לנו מספר הרבי

ואיננה והתפלה התורה באותיות הנפש עוסקת הפטירה,

ההתעסקות ענין להיות צריך כך הגוף. בעניני מהרהרת

ובתפלה. בתורה עבודה פי על

שניאור ר' הגאון לחסיד הורה צדק" ה"צמח הרבי

וירושלמי בבלי בתלמוד בקי שהיה מפולוצק, נ"ע זלמן

מה לו: ואמר פה, בעל משניות לחזור פה, בעל כו'

מן בצאתה "כמו מ"א בפרק אומר הזקן, רבנו שהסבא,

הגוף בצרכי מהרהרת שאינה שנה שבעים במלאת הגוף

התורה באותיות ומלובשת מיוחדת מחשבתה אלא

הפטירה, לאחרי שמיד הזמן על מתכוון הוא והתפלה"

שהכוונה פה, בעל משניות על שנים במשך וכשחוזרים

לחזור זוכים התורה, אותיות אמירת היא בזה העיקרית

הנפשמשני את מובילות אלו אותיות הפטירה. אחרי ות

האותיות של הזכות היכל דרך מעלה של דין לבית

ותפלה. שבתורה

במסירות שהרבי ישראל אהבת של הגאוני היחוד ה)

בדרכי ההולכים לכל כוח מעניק חסידים על נפשו

ידי ועל השי"ת על שחושבים מחשבה ידי שעל החסידים,

הבורא. באחדות מיוחדים � והתפלה התורה אותיות
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לא הנבילות. פושט בנימי�, זבולו� על הנפח, של חתנו שאול, יצחק ר' של השפעתו הייתה גדולה
להתמסר מחובתו כי לידיעתו הביא ניס�, ר' אביו, בנימי�. מזבולו� תועלת שאול יצחק ר' הפיק מכ� פחות

חת� למצוא עצמו על שנטל המשימה ע� בבד בד המגוש�. בנימי� זבולו� של הרוחנית רמתו להעלאת
הורה לפיכ� עצמו. בנימי� זבולו� של במצבו להתעניי� עצמו על קיבל בנימי�, זבולו� של בתו לדינה,
גבוהה רוחנית לדרגה להתעלות מסוגל הוא שכ� "מציאה", כאל הנבלות לפושט להתייחס לבנו במכתבו

ולהתרומ�. להתעלות מסוגל שאינו שיהא, ככל שפל יהא יהודי, שאי� בכ� ולהוכיח יחסית,

להיות החלטתו נבעה ומכא� המלאכה, לאהבת דוגמא לשמש שאול יצחק ר' החליט מכ� כתוצאה
לנפחייה. להכניסו עליו השפיע חותנו ע� ודברי� די� לאחר נפח.

למדנותו בגלל לקח שאותו שחתנו, העובדה ע� שהשלי� עד קשות התלבט ראוב� אליעזר ר'
הדבר את לעכל היה יכול לא במיוחד פשוט. מלאכה לבעל יהפו� ולהתפאר, להשתעשע חשב ושאיתו
במהרה בר�, הישיבה. ראשי האחרי�, חתניו לשני כבוד פחיתות משו� בכ� יהיה כי שסבר משו�

החסידית הרוח על ראוב� אליעזר ר' ידע מאוד מעט מגיסיו. שונה מעיסה נילוש זה חתנו כי לדעת נוכח
שאול יצחק כר' אד� כי השתכנע דבר של שבסופו בכ� די היה לדידו א� חתנו, אצל לפע� שהחלה

במלאכה. לעסוק כשיתחיל הרוחנית ממעלתו ירד לא

אצל המלאכה את למד עתה זה לנפחייה. הצלחה הביא א� שאול יצחק ר' כי התברר כ� כדי תו�

המציא למשל, כ� נוספת. להכנסה מקור ושמשו השתוממות שעוררו דברי� להמציא הספיק וכבר חותנו
הביא הדבר חרישה. אגב האדמה את לפורר המסוגלת יתד למחרשה, עזר מיתק� שאול יצחק ר'
ראוב� אליעזר ר' של הנפחייה אל בהמוניה� לבוא החלו הללו האיכרי�. אצל מיותרת עבודה לחיסכו�

עתק סכומי לשל� מוכני� היו ה� שאול. יצחק ר' של המיתק� את מחרשותיה� על להרכיב כדי
בתמורה.

א לה� להוסי� כדי מחרשות להביא החלו הפריצי� מחצרות מש�ג� הגיעו כ� החדש. המיתק� ת
הוא ראוב� אליעזר ר' של חתנו כי לדעת נוכחו הפריצי� שכ� למרכבות, חדשות, למחרשות הזמנות

דבר. לכל אמ�

ומראה ב�ֿישיבה בא והנה דבר, לחדש הצלחתי ולא שנה ארבעי� כבר הסד� ליד עומד "אני
מתפלא. ראוב� אליעזר ר' היה � נפלאות"!

חכמה". ש� � תורה "במקו� הייתה: הנפח, של אשתו החותנת, של תגובתה

א� "כי � אמר � משלי" דבר חידשתי "לא בתורה. � המצאתו הצלחת את תלה שאול יצחק ר'
מוזכרת ובה טומאה, מקבלי� ושאינ� טומאה המקבלי� בכלי� הדנה מהמשנה, הרעיו� את לקחתי

לבית המובאות המחרשות את לראשונה ראיתי כאשר חרישה. כדי תו� האדמה את המפוררת היתד
כ� היתדות. את לה� להוסי� בדעתי עלה � היתדות אליה� צמודות כשלא האיכרי� עלֿידי המלאכה

להמצאתי". המקור היא שהמשנה

להתקרב אמצעי ג� א� כי כשרה, לפרנסה מקור רק לא המלאכה הייתה שאול יצחק ר' של לדידו

גבוהה רוחנית לדרגה להעלות� זו ובדר� הללו היהודי� ע� להתרועע הייתה כוונתו הע�. לפשוטי
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לחיבתו הבנתו. לפי אחד כל ע� אית�, תורה ולימוד בנפש� טובות מידות נטיעת ידי על � יותר

גבול. היה לא הפשוטי� לאנשי� ומסירותו

מאביו, ירש זו חיבה הקב"ה. של בריותיו ולכל ולצומח, לחי חיבה ג� שאול יצחק לר' לו הייתה

והתולעת הזבוב את א� כי ההכרה ואת לכל הרחמי� מידת את בו החדיר ילדותו משחר אשר ניס�, ר'
וצער. כאב חשי� � האב לימד כ� � ה� ג� שכ� והעלי�, העשבי� את לא וג� לצער, אסור

אבני� ליידות נוהג היה אחרי� ילדי� כמו בילדותו. רחמני שאול יצחק ר' היה לא דבר של לאמתו

כ�. על אחת לא הוכיחו ואביו מהעצי�, ענפי� ולתלוש ופרות, עזי� להכות בעופות,

ניס� ר' היה שחר ע� שבקריאתו משו� זה היה במיוחד. עליו חביב שהיה תרנגול, היה לאביו

האכילו התרנגול, את ניס� ר' טיפח כ� משו� הכנסת. לבית ללכת ומזדרז ידיו נוטל מיד, מתעורר

הלילה. למש� התנור מאחורי אל יוכנס המתאי� בזמ� ערב שמדי והקפיד בעצמו, תכופות והשקהו

של המיוחד יחסו שדווקא אלא וחזק. ר� שיהיה התרנגול של קולו על לשמור ניס� ר' התכוו� בכ�
היה יכול ולא הזה, החיי� בעל את שנא הוא הקט�. שאול יצחק של רוגזו את עורר לתרנגול האב

התרנגול, את לענות הזדמנויות תמיד חיפש כ� משו� לאביו. רוח קורת שהביא זה קולו, את לסבול

לעיי כדי אחריו ורד� אבני� עליו השלי� מבחי� היה לא שהאב עת אותו.ובכל �

ואפרוחיה התרנגולת אפרוחי�. מה� שבקעו עד ביצי� על שדגרה תרנגולת ג� הייתה בבית

מיוחדת רוח קורת להנאתו. אבני� בה� וליידות להפחיד� נוהג היה שאול ויצחק בחו�, התרוצצו

אחרי עוקב כשהוא עכביש קורי לתו� והשלכת� זבובי� בתפיסת או בחתול, כלב בשיסוי לו הייתה

העכביש. עלֿידי שנבלע עד הזבוב התפתלויות

עליו רישומו והטביע בילדותו פע� שהתרחש המאורע היטב נחרת שאול יצחק ר' של בזיכרונו

חייו. ימי לכל

כתפיו. על מונחת יד הרגיש לפתע החיי�. בעלי ורדיפת בעינוי כדרכו פע� עסק כאשר זה היה

זועפות. ופניו בקלקלתו שתפסו אביו את לפניו ראה ראשו את כשהסב

הרצועה בתלמיד. מעול� נגע לא כמלמד בתפקידו ג� מישהו. על יד מעול� הרי� לא ניס� ר'

בדברי ומוכיחו הרצועה על לו רומז רק היה במשהו תלמיד נכשל וכאשר הקיר, על תלויה הייתה

יותר אר� ודר� כבוד יראת לו רחשו ניס� ר' של ותלמידיו השפעתה, את הוכיחה זו שיטה הסברה.
נאמנות. מכות אות� שהכו למלמדי� תלמידי� מאשר

בקול ולחזור שבת מסכת להוציא לו והורה לבית הכניסו בנו, תעלולי את ניס� ר' ראה כאשר עתה

וירדו". שיעלו כדי האפרוחי� לפני הסל את "כופי� ב'): משנה י"ח, (פרק המשנה על

צער למנוע עלֿמנת חפ� לטלטל מותר בשבת "שאפילו � ניס� ר' אמר � בני", אתה, "רואה

"אסור מ'): (ד� ברכות במסכת אומרת, הגמרא מהתורה. הוא חיי� בעלי צער כי ל� דע מהאפרוחי�.

נוהג בני אתה, ואילו ושבעת". "ואכלת � מכ� לאחר ורק � לבהמתו" מאכל שיית� קוד� שיאכל לאד�

ל�". נוגע אינו הבריות של צער� ד�. צמא לרוצח המתאימה כזו, באכזריות

א� נפשו, עומק עד שחדרו התוכחה בדברי כדרכו, יסתפק, שאביו קיווה המבוהל שאול יצחק

המשי�: האב בידו. הייתה טעות

חש אני הרעי� מעשי� בגלל א� מישהו, ולהכות ברצועה להשתמש דרכי אי� כי היטב ל� "ידוע

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



קלז c"ag i`iyp epizeax zxezn

לחיבתו הבנתו. לפי אחד כל ע� אית�, תורה ולימוד בנפש� טובות מידות נטיעת ידי על � יותר

גבול. היה לא הפשוטי� לאנשי� ומסירותו

מאביו, ירש זו חיבה הקב"ה. של בריותיו ולכל ולצומח, לחי חיבה ג� שאול יצחק לר' לו הייתה

והתולעת הזבוב את א� כי ההכרה ואת לכל הרחמי� מידת את בו החדיר ילדותו משחר אשר ניס�, ר'
וצער. כאב חשי� � האב לימד כ� � ה� ג� שכ� והעלי�, העשבי� את לא וג� לצער, אסור

אבני� ליידות נוהג היה אחרי� ילדי� כמו בילדותו. רחמני שאול יצחק ר' היה לא דבר של לאמתו

כ�. על אחת לא הוכיחו ואביו מהעצי�, ענפי� ולתלוש ופרות, עזי� להכות בעופות,

ניס� ר' היה שחר ע� שבקריאתו משו� זה היה במיוחד. עליו חביב שהיה תרנגול, היה לאביו

האכילו התרנגול, את ניס� ר' טיפח כ� משו� הכנסת. לבית ללכת ומזדרז ידיו נוטל מיד, מתעורר

הלילה. למש� התנור מאחורי אל יוכנס המתאי� בזמ� ערב שמדי והקפיד בעצמו, תכופות והשקהו

של המיוחד יחסו שדווקא אלא וחזק. ר� שיהיה התרנגול של קולו על לשמור ניס� ר' התכוו� בכ�
היה יכול ולא הזה, החיי� בעל את שנא הוא הקט�. שאול יצחק של רוגזו את עורר לתרנגול האב

התרנגול, את לענות הזדמנויות תמיד חיפש כ� משו� לאביו. רוח קורת שהביא זה קולו, את לסבול

לעיי כדי אחריו ורד� אבני� עליו השלי� מבחי� היה לא שהאב עת אותו.ובכל �

ואפרוחיה התרנגולת אפרוחי�. מה� שבקעו עד ביצי� על שדגרה תרנגולת ג� הייתה בבית

מיוחדת רוח קורת להנאתו. אבני� בה� וליידות להפחיד� נוהג היה שאול ויצחק בחו�, התרוצצו

אחרי עוקב כשהוא עכביש קורי לתו� והשלכת� זבובי� בתפיסת או בחתול, כלב בשיסוי לו הייתה

העכביש. עלֿידי שנבלע עד הזבוב התפתלויות

עליו רישומו והטביע בילדותו פע� שהתרחש המאורע היטב נחרת שאול יצחק ר' של בזיכרונו

חייו. ימי לכל

כתפיו. על מונחת יד הרגיש לפתע החיי�. בעלי ורדיפת בעינוי כדרכו פע� עסק כאשר זה היה

זועפות. ופניו בקלקלתו שתפסו אביו את לפניו ראה ראשו את כשהסב

הרצועה בתלמיד. מעול� נגע לא כמלמד בתפקידו ג� מישהו. על יד מעול� הרי� לא ניס� ר'

בדברי ומוכיחו הרצועה על לו רומז רק היה במשהו תלמיד נכשל וכאשר הקיר, על תלויה הייתה

יותר אר� ודר� כבוד יראת לו רחשו ניס� ר' של ותלמידיו השפעתה, את הוכיחה זו שיטה הסברה.
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שתרגיש כדי א� כי להעניש�, במטרה לא וג� זאת, אעשה מרצוני לא ברצועה. ב� להצלי� נאל� עצמי
לזולת". גור� אתה שכמות� ייסורי�, של טעמ� בעצמ�

לשכב לו הורה מכ� לאחר לו. ולהגישה מהכותל הרצועה את להוריד שאול יצחק על פקד הוא

וה ניס� ר' חזר שוב למטה. כשפניו הספסל שאול,על יצחק שהוא, כדי רק א� זאת עושה הוא כי צהיר
החיי�. לבעלי שגר� הייסורי� את ויזכור יחוש

באהבה. אות� קיבל והוא האחרונות, וג� בחייו הראשונות היו שאול יצחק עתה שספג הצליפות
לחדר ונכנס הרצועה את ניס� ר' הניח מכ� לאחר הגה. השמיע לא הוא א� מאוד, לו כאבה צליפה כל

שבנו על צער מרוב בא אביו של בכיו כי ידע הוא בקול. בוכה אביו את שמע שאול יצחק השני.
ובושה. חרטה חש הוא עצמ�, מהמכות יותר גדול כאב לו גר� הזה הדבר כשורה. שלא התנהג

נשק אביו, אל ניגש השלישי ביו� כאבו. את איתו נושא כשהוא שאול יצחק התהל� מספר ימי�
דמעות. מלאו ניס� ר' של עיניו סליחה. וביקש ידו, את לו

חמורה גרוע. כ� כל העניי� אי� זו מבחינה שכמי, על נופלי� חטאי� וכל בשני�, ר� עדיי� "הנ�

ד�". צמאת וברייה לאכזר שתגדל האפשרות היא בהרבה מזה

כל כלפי רחמנות של ורגש בנפשו, שינוי חש ומאז שאול, יצחק על מאוד השפיע הזה המאורע
ליבו. את מלא הנבראי�

קבע הרגילי� ללימודי� נוס� בנו. אצל שלו ההדרכה פעולות את ניס� ר' הגביר המאורע לאחר
טובות. מידות בליבו להשריש במגמה מוסר, בספרי שיעור איתו

שאול יצחק שהה שני� שבע בישיבה. ללמוד למינסק, אביו שלחו שנה אחתֿעשרה לו כשמלאו
הוא מהרקי". "המתמיד הכינוי: לו והודבק בהתמדתו הצטיי� הוא רבה. בשקידה בתורה ועסק במינסק
שאי� דברי� על להסתכל הטבעיות נטיותיו את ולרס� מזמנו, לבטל שלא אביו הוראת על בקפדנות שמר
כאלה. דברי� ולדבר חשיבות, חסרי ושיחות לדברי� להאזי� או אמת של תוכ� בעלת משמעות לה�

התכתבות. ניהל שאית� ידידי� זו בעיר עתה ג� לו והיו במינסק, בצעירותו למד עצמו ניס� ר'
התנהגותו. על והשגיחו שאול יצחק את קירבו אלו ידידי�

הסביר תכופות גדול, למד� א� במקצועו, אופה שהיה יהודי אבא, אברה� ר' נמנה אלו ידידי� על
אהבת על ובמיוחד בהידור מצוות קיו� שמי�, יראת על מבוסס שאינו תורה לימוד כי שאול ליצחק
שמשתתפיה� מצומצמי� למפגשי� שאול יצחק את איתו לקח אבא אברה� ר' תורה. אינו ישראל,

ניס�, משה ר' בש� יהודי אל שאול יצחק התוודע אלו בפגישות הבורא. בעבודת ענייני� על שוחחו
כי הש"ס, את רק לא הקיפה בקיאותו עצו�. למד� א� גלמוד יהודי המדרש, בבית מהבטלני� אחד

וב בלבד, ומי� מלח� ניזו� השבוע ימות בכל בעלֿפה. כולו ידע אותו הרמב"� את ג� שניא� ימי

הוא חסדי�. וגמילות בעבודה ג� א� כי בתורה, רק עסק לא ניס� משה ר' לגמרי. צ� היה וחמישי
השתת� שאול יצחק ברבי�. מוסר לימד ג� הוא מוסר. בספרי לעיסוק ג� והתמסר בתפילותיו הארי�
טובות מידות להשריש רק לא הצליח ניס� משה ר' מכרעת. במידה מה� והושפע האלה המוסר בשיעורי

לבריות. בוערת אהבה אצלו עורר ג� א� כי שאול, יצחק בלב

ישיבה שקיי� דמתא, מגיד יוס�, עזריאל ר' אצל למד להרקי ממינסק שאול יצחק שחזר לאחר
וע� שאול, יצחק של אביו ניס�, ר' ע� יחד לפע�, מפע� לנסוע נוהג היה יוס� עזריאל ר' מקומית.

שאול. יצחק אל החסידות תורת הגיעה כזה באופ� הבעלֿש�ֿטוב. אל אחרי�,
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ycew zexb`

תרצ"א אייר ב' ב"ה

ריגא

מושכלות, ואוהב הנעלה החכ� ידידי כבוד

שי' מיכאל מר תרומיות מדות בעל

וברכה! שלו�

לחג סמו� שהי' מפני אבל הגיעני, נכו� ניס�, מח' מכתבו

החג. טרדות מפני עליו להשיב יכלתי לא

נגמר ולא תרנ"ד, בשנת נאמר הזאת, והאב� המאמר

תחלה במחשבה עלה מעשה סו� בעני� מדובר וש� בכתב,

הוא ראשו� שבמשפיע שזה ומקבל, משפיע שבי� בההפרש

מהנקודה, מתחלת במשפיע השכל [והולדת] אחרו�, במקבל

בהתפשטות ההשגה באה ואח"כ השכל נקודת � בראשונה

נקודת מבי� בעצמו שהמשפיע כמו ורוחב, בעומק והתרחבות

המקבל, אל עצמו זה שכל להשפיע כשבא ואח"כ הלזו, השכל

דברי�, בהצעות ומשלי� בהסברי� הנקודה את מעשיר הוא

היא וההתחלה המקבל אל להשפיע להתחיל יכול אז ורק

ורק המקבל, אל ראשו� בא שזה דברי� והצעות מהמשלי�

במחשבה עלה מעשה סו� וזהו הנקודה, אל בא הוא כ� אחרי

תחלה.

לא החסידות דר� יתרו� את לחברו שהוכיח שכותב מה

הקולטורה דר� על ג� אלא ביהדות האחרי� הדרכי� על רק

מהותה יודע אינני כי כלו�, בזה לומר יכול איני האירופית,

הבאת על מביט אני מעודי אמנ� האירופית. הקולטורה של

חסידות על הוכחות או חכמות, משארי לתומ"צ ראיות

כעל בגש� הנתפסי� בדברי� העוסקות המוחשיות מחכמות

עליו לקבל שילכו מפורס� גדול עשיר של מנה מאה ב� שטר

שומר עליו שיחתו� לאחר ורק הפתח, שומר של ערב חתימת

תורה מנה. מאה ב� שטר נעשה אז בעדו אחראי שהוא הפתח

ידי על מתאשר אינו והעצמי עצמיי� ה� אלקי ושכל ומצות

חכמה עצ� לא מחכמה הארה רק היא הלא השכלה הארה,

משכיל להיות שיכול חכ�, להיות מוכרח אינו המשכיל ולכ�

הדבר וכ� משכיל, הוא לעול� החכ� אבל חכ�, יהי' ולא נפלא

ממנו, גילוי היא והחכמה החכמה עושה הוא אשר אלקי בשכל

אלקי. לשכל לבא א"א מהחכמה ולכ�

עצמ� והכ� צא להגיד מה דבר ל� יש א� לו, אמר חברו

אשר אני חושב בקהל, דברי� לומר שתדע כדי התבל במדעי

אבל מספקת, הכנה לכבודו יש כבר מאז הללו השני� במש�

בלבד, השכל הכנת ע"י נקנית אינה החסידות אשר הוא האמת

עליו אמרו התומ"צ, בקיו� עצמית הכשרה צריכי� לחסידות

בדר� להתנהג המשי� בדוברומיסל ראוב� אליעזר ר' של לחתנו שאול יצחק נעשה כאשר כי מוב�

שהיה � שאול יצחק ר' החליט זו תורה ברוח טיבה. ועל זו דר� על ידעו מעטי� רק כי א� החסידות,

לקרב� מנת על פשוטי� ביהודי� עצמו את להקי� וכ� לנפח, להיות � בתורה וגדול לעילוי בינתיי�

רבות. שני� כמנודה שהיה מי בנימי�, זבולו� ג� היה אלה כשבי� ולהעלות�,

שהתברר לאחר זה היה בדוברומיסל. חשיבות של מעמד בנימי� לזבולו� זימנה מסוימת התפתחות

מחלה שסביבתה. ובכפרי� בדוברומיסל שהתפשטה קשה ממחלה וגויי� יהודי� להציל מסוגל הוא כי

והכול באזור, פרצה גדולה בהלה מתו, מה� ורבי� בבהמות, ג� ולהבדיל בילדי� במיוחד פגעה זו

בהמות בריפוי ממוש� ניסיו� שרכש בנימי� זבולו� המגפה. את לעצור האפשרות בדבר עצות אובדי היו

מגפה. של צביו� שקיבלו באלה ובמיוחד בניֿאד� של במחלות ג� הבי�

ג� הוא מורעלי�. מסוימי� עשבי� שאכלו ועזי� פרות מחלב באה כזו שמחלה ידע בנימי� זבולו�

החולי�, לילדי� תרופות והכי� זו למלאכה התמסר מיד התפשטותה. ומניעת זו מחלה ריפוי דרכי ידע

נעצרה מספר ימי� תו� המחלה. התפשטות למניעת זהירות אמצעי לנקיטת הצבור הדרכת ע� יחד

בבהמות. וה� אד� בבני ה� בדוברומיסל, המגפה

שאיש הנבלות, פושט של וחשיבותו נפלאות, הראה בנימי� זבולו� כי עתה ידעה דוברומיסל כל

כפי ער� פחות כה הוא אי� כי כול� הבחינו לפתע האנשי�. בעיני גדלה מעול�, איתו התחבר לא

ושעה. מקו� לו שאי� אד� ל� אי� וכי תחילה, שדימו
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תרצ"א אייר ב' ב"ה

ריגא
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במחשבה עלה מעשה סו� וזהו הנקודה, אל בא הוא כ� אחרי

תחלה.
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מהותה יודע אינני כי כלו�, בזה לומר יכול איני האירופית,
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חסידות על הוכחות או חכמות, משארי לתומ"צ ראיות

כעל בגש� הנתפסי� בדברי� העוסקות המוחשיות מחכמות

עליו לקבל שילכו מפורס� גדול עשיר של מנה מאה ב� שטר

שומר עליו שיחתו� לאחר ורק הפתח, שומר של ערב חתימת

תורה מנה. מאה ב� שטר נעשה אז בעדו אחראי שהוא הפתח

ידי על מתאשר אינו והעצמי עצמיי� ה� אלקי ושכל ומצות

חכמה עצ� לא מחכמה הארה רק היא הלא השכלה הארה,

משכיל להיות שיכול חכ�, להיות מוכרח אינו המשכיל ולכ�

הדבר וכ� משכיל, הוא לעול� החכ� אבל חכ�, יהי' ולא נפלא

ממנו, גילוי היא והחכמה החכמה עושה הוא אשר אלקי בשכל

אלקי. לשכל לבא א"א מהחכמה ולכ�

עצמ� והכ� צא להגיד מה דבר ל� יש א� לו, אמר חברו
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עליו אמרו התומ"צ, בקיו� עצמית הכשרה צריכי� לחסידות

בדר� להתנהג המשי� בדוברומיסל ראוב� אליעזר ר' של לחתנו שאול יצחק נעשה כאשר כי מוב�

שהיה � שאול יצחק ר' החליט זו תורה ברוח טיבה. ועל זו דר� על ידעו מעטי� רק כי א� החסידות,

לקרב� מנת על פשוטי� ביהודי� עצמו את להקי� וכ� לנפח, להיות � בתורה וגדול לעילוי בינתיי�

רבות. שני� כמנודה שהיה מי בנימי�, זבולו� ג� היה אלה כשבי� ולהעלות�,

שהתברר לאחר זה היה בדוברומיסל. חשיבות של מעמד בנימי� לזבולו� זימנה מסוימת התפתחות

מחלה שסביבתה. ובכפרי� בדוברומיסל שהתפשטה קשה ממחלה וגויי� יהודי� להציל מסוגל הוא כי

והכול באזור, פרצה גדולה בהלה מתו, מה� ורבי� בבהמות, ג� ולהבדיל בילדי� במיוחד פגעה זו

בהמות בריפוי ממוש� ניסיו� שרכש בנימי� זבולו� המגפה. את לעצור האפשרות בדבר עצות אובדי היו

מגפה. של צביו� שקיבלו באלה ובמיוחד בניֿאד� של במחלות ג� הבי�

ג� הוא מורעלי�. מסוימי� עשבי� שאכלו ועזי� פרות מחלב באה כזו שמחלה ידע בנימי� זבולו�

החולי�, לילדי� תרופות והכי� זו למלאכה התמסר מיד התפשטותה. ומניעת זו מחלה ריפוי דרכי ידע

נעצרה מספר ימי� תו� המחלה. התפשטות למניעת זהירות אמצעי לנקיטת הצבור הדרכת ע� יחד

בבהמות. וה� אד� בבני ה� בדוברומיסל, המגפה

שאיש הנבלות, פושט של וחשיבותו נפלאות, הראה בנימי� זבולו� כי עתה ידעה דוברומיסל כל

כפי ער� פחות כה הוא אי� כי כול� הבחינו לפתע האנשי�. בעיני גדלה מעול�, איתו התחבר לא

ושעה. מקו� לו שאי� אד� ל� אי� וכי תחילה, שדימו
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„ÚBÓ.ור�אה �מת��� יר��לי� �ל �מזרח� ע�מד ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�� ה�את ��עת היכל �ל כח)�תח� :(יומא ְְִִֵֶַַַַָָָ

ה �אי�.‡Án‰ŒÏ�‰(Ê)תורה �כינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֶַָ

קרי �בעל זב א�א מחנ�ת, ל��י ח�� מ��ח ְְֲִִֵֶַַַָָָ�ְֵָטמא

Ú‰Œ„Ú¯·:�מצרע Ô‰k‰ ‡ÓËÂ.:�ודר�ה סרסה� ְָֹ¿»≈«…≈«»»∆ְְְֵֵָָ

אלֿה�חנה": יבא ואחר עדֿהערב ח"וטמא תורה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(Ë)‰�ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â.(פ"ג ל�ל�ה(פרה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְִָֹ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

על ישב (לא מצות בדקדוקי מאד זהיר שהי' זצ"ל הלל ר' על

אלו) מעי� זהירות וכדומה שעטנז חשש מצד ר� כסא

הכל עושה הוא אשר השיב דבר של טעמו אותו וכששאלו

דא"ח. טוב יותר להבי� בשביל

שהשכלת� נפלאי� משכילי� היו אשר ראינו ובמוחש

עמוקות, במחשבות ארוכות שעות רב עיו� ע"י לה� באה

אמצעי כעי� רק בתפלה והשתמשו מאריכי�, היו לא ובתפלה

נפש, ועליצות געגועי� של סדר אצל� היתה שהתפלה להשגה,

והמושג, המשיג התאחדות להיות יכול כזה רוח מצב אשר

גבוהי�. לעניני� באו ועי"ז

השגיחו לא ה� עובדי�, נקראי� שהיו באלו ראינו כ� לא

עצומה במרירות תחנוני� אצל� היתה והתפלה בהשגה,

והפלאת המשיג מקוצר הריחוק את מדדו ה� ובדמעות,

להתאחדות המונעי� הקוצי� כל בעצמ� ובדקו המושג

בעצמ� חפשו להשגה הכשרה לעשות וכדי והמושג, המשיג

מאלו ממש היפ� וכדומה, פיו ובול� עיניו עוצ� בעני� פנה בכל

התרחבות, של בתנועה עמדו אשר האמורי� המשכילי�

השגה לידי שבאו לה' ובתודה דבר, כל על שמח בעי� להביט

והביטו כיוו� של בתנועה עמדו הללו משא"כ אחרת, או זו

השיגו. לא שעדיי� מה על תמיד

[ב]נקל הדעת הרחבת ע"י אשר רואי� אנו שבהשגה וא�

העובדי� אלו אשר ראינו במוחש הנה השגה, לידי לבא יותר

מראה זה ודבר מהמשכילי�. יותר השיגו סו� כל סו� הנה

משארי אחרת בהגדרה עומד אינו אלקי שכל אשר בעליל

אש הראשונותהשכלי�, השליבות ה� ה� המצות קיו� ר

האלקי. שכל להשגת העולה בסל� לעלות

שיצא משעה אשר דבריו קראתי לב בכאב אשר אכחד לא

לאבדה זה חושב אני הרי כלל, חסידות למד לא מרוסיא

סיבת אשר לי ברור כי כללית, ג� א� כי פרטית רק לא גדולה

קבלו אשר האברכי� אלו של בהידור המצות קיו� העדר

מגזע והבאי� צח באויר מקוד� שנה כשלשי� חנוכ�

המתחנכי� של הקיו� העדר לסבת כלל דומה אינה תרשישי�

רואות. שעיניה� מה אלא לה� אי� אשר הזה, בדור

הדו"ש. ידידו והנני
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מרדכי צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל סו"ס מכתבו מאדר"ח תמוז, ות"ח על שבביתו הכל שלום, ויה"ר 

שיוסיפו גם בזה ויהי' הכל בריבוי, וכמבואר כל זה בסוף אסתר רבה.

מ"ש אודות האברך... הנה מובנות ופשוטות שתי הנקודות, שהיזק הרבים דוחה תועלת היחיד, 

ובמילא אם יש יסוד שהמצאו של הנ"ל עם רבים תזיק להם אי אפשר לסכן אותם כו', ב( במרז"ל המקיים 

אפילו נפש אחת מישראל כו', בודאי שגם אברך זה בכלל, ולכן צריך לחפש בחיפוש אחר חיפוש אופנים איך 

להעמידו בקרן אורה, וכפי שמתאר מצב הנ"ל במכתבו, הנה נראה שיש בזה גם כן ענין של מחלה )כוונתי 

שנטיותיו הבלתי רצויות עכ"פ בחלקן יש לתקנן ע"י טפול רפואי(, וצריך הי' להתייעץ עם רופא מומחה 

למקצוע זה, ואפשר כדאי מלכתחלה מבלי ידיעת האברך, ורק לאח"כ )ובאופן שיורה הרופא( יפגשו יחד.

בודאי למותר לעוררו על זה שכתבתי למוסדות חינוך שהשפעתי מגעת, שבעוד מועד צריך להכין 

צדה לדרך בשביל התלמידים לימי החופש, ומה טוב לסדר אופן שלא יופסק הקשר עמהם לגמרי למשך 

שבועות אלו, והרי אדרבה, במשך ימי החופש חפשים מלימודי חול יש מקום לפעול לפ"ע יותר בעניני קדש, 

והרי רואים במוחש שדברים וענינים הנאמרים כאילו דרך אגב, היינו לא בתור שיעור אלא במשך שיחה 

וטיול נקלטים ומתקבלים בטוב ובנקל יותר...

בברכה.



קמי zwghil"egl oey`x mei qelwpe`

èéàäLî-ìà ýåýé øaãéå
ì"åçìïåùàø

ïøäà-ìàå ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìà | øac øîàìE ¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ
øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà äøô̈¨¸£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²

ìr äéìr äìr-àìi"yx:â-ìà dúà ízúðe «Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤
õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä øærìà¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´

åéðôì dúà èçLå äðçnìi"yx:ãøærìà ç÷ìå ©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯
éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯

íéîrt òáL dîcî ãrBî-ìäài"yx:äóøNå «Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«§¨©¬
-úàå døNa-úàå døò-úà åéðérì äøtä-úà¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ§¤

:óøNé dLøt-ìr dîcåæøà õr ïäkä ç÷ìå ¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤
éìLäå úrìBú éðLe áBæàåúôøN CBz-ìà C §¥−§¦´¨®©§¦§¦¾¤−§¥©¬

:äøtäéåìæBøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå ©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ
ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé øçàå íéna©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−

áørä-ãri"yx:çåéãâa ñaëé dúà óøOäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ
:áørä-ãr àîèå íéna BøNa õçøå íéna©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

èçépäå äøtä øôà úà øBäè Léà | óñàå§¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©
úãrì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸

‡‰¯Ôא ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…

:¯ÓÈÓÏבÈc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ¿≈»»¿≈««¿»ƒ

È�a ÌÚ ÏlÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿≈»«≈ƒ¿≈

‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»

‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»

:‡¯È� dÏÚ ˜ÈÏÒגd˙È Ôe�z˙Â ¿ƒ¬«ƒ»¿ƒ¿»«

‡¯aÓÏ d˙È ˜tÈÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»«¬»¿«≈»«¿ƒ»»

:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

dÓcÓד ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«

ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï ÈcÈÂ dÚaˆ‡a¿ƒ¿¿≈¿«ƒ»√≈«≈«¿«

:ÔÈ�ÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡�ÓÊƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

È˙ה È‰B�ÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»

ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Na ˙ÈÂ dkLÓ«¿«¿»ƒ¿«¿»¿««

:„˜BÈ dÏÎ‡ו‡Ú‡ ‡�‰k ·qÈÂ »¿«≈¿ƒ««¬»»»

ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚ÏזÚaˆÈÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ««

d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡�‰k È‰BLe·Ï¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈

‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

:‡LÓ¯ „Ú ‡�‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»«¬»««¿»

È‰BLe·Ïח ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ

È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡iÓa¿«»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»ƒ≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓט¯·b LB�ÎÈÂ ¿»»««¿»¿ƒ¿¿«

Ú�ˆÈÂ ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«

ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈

Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�ÎÏ È‰˙e¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡˙‡hÁ ‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ¿«»»¿≈«»»«»»

é"ùø

(·)‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê.וא��ת �ה�ט� לפי …À««»ְְִֶַָָ�

ה�את ה�צוה מה ל�מר: י�ראל את מ�ני� ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהע�ל�

�זרה "ח�ה", �� �תב לפיכ� ?�� י� �ע� ְֵָָ�ְִֵַַַַָָָָ�מה

אחריה: להרהר ר��ת ל� אי� מ�פני, eÁ˜ÈÂהיא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ¿ƒ¿
EÈÏ‡.(רבה �מ�:(במדבר על נקראת היא לע�ל� ≈∆ְְְִִִֵַָ

��ד�ר: מ�ה �ע�ה ÓÈÓz‰�רה ‰n„‡.הא�� ְִֶֶַָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְֵֶ

�ער�ת ��י �� הי� �א� �אדמימ�ת, ְְְְִִִֵֶַָָָָָ�מימה

�ס�לה: � מצות�(ספרי).‡ÊÚÏ¯(‚)�ח�ר�ת ְְָ∆¿»»ְִָָ

ÁnÏ�‰.��ג�: ıeÁÓŒÏ‡(ספרי סח ח��(יומא ְַָ∆ƒ««¬∆

מחנ�ת: ÂÈ�ÙÏל�ל� d˙‡ ËÁLÂ.(מב זר(יומא ְֲַָֹ¿»«…»¿»»ָ

ר�אה: ואלעזר ‡‰ŒÏ(„)��חט È�t ÁÎ�ŒÏ‡ ְְֵֶֶָָ∆…«¿≈…∆
„ÚBÓ.ור�אה �מת��� יר��לי� �ל �מזרח� ע�מד ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�� ה�את ��עת היכל �ל כח)�תח� :(יומא ְְִִֵֶַַַַָָָ

ה �אי�.‡Án‰ŒÏ�‰(Ê)תורה �כינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֶַָ

קרי �בעל זב א�א מחנ�ת, ל��י ח�� מ��ח ְְֲִִֵֶַַַָָָ�ְֵָטמא

Ú‰Œ„Ú¯·:�מצרע Ô‰k‰ ‡ÓËÂ.:�ודר�ה סרסה� ְָֹ¿»≈«…≈«»»∆ְְְֵֵָָ

אלֿה�חנה": יבא ואחר עדֿהערב ח"וטמא תורה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(Ë)‰�ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â.(פ"ג ל�ל�ה(פרה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְִָֹ



zwghil"eglקמב oey`x meiqelwpe`

úàhç äcð éîì úøîLîì ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬
àåäé"ùø:ìàøùééäøtä øôà-úà óñàä ñaëå ¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ

éðáì äúéäå áørä-ãr àîèå åéãâa-úà¤§¨½̈§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈¦§¥´
:íìBò úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈§ª©¬¨«

àéúráL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa râpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬
:íéîéáééLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²

íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä íBiáe©¬©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯
øäèé àì éréáMä íBiáe éLéìMäi"yx:âé-ìk ©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨

àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa râpä©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ
Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤
àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî àåää©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´

Bá Búàîè ãBò äéäéi"yx:ãéíãà äøBzä úàæ ¦«§¤½−ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈
-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa úeîé-ék¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨

íéîé úráL àîèé ìäàa øLài"yx:åèìëå £¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§ŸÆ
àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−

:‡È‰י‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂ ƒƒ««¿«ƒ»ƒ¿»

·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ‡˙¯B˙„¿¿»»¿ƒƒ≈¿»»

Ï‡¯NÈ È�·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌÈ˜Ï ÔBÎÈ�Èa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚיאÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc √»¿ƒ¿«¿≈»¿»

‡Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡L�‡„ ‡LÙ�«¿»∆¡»»ƒ≈¿»»«¿»

ÈÓBÈ:Ôיב‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰ ƒ«≈¬ƒ¿»

Èk„È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»ƒ¿≈

‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»

:Èk„Èיג‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿≈»
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ÈÈ„ ‡�kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»

‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ·‡Ò¿«¿ƒ¿≈≈¡»»«

‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»

„BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈

:da d˙·B‡Òיד‡˙È¯B‡ ‡c ¿¿≈≈»«¿»

Ïk ‡�kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈¿¿«¿¿»»

‡�kLÓa Èc ÏÎÂ ‡�kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»
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é"ùø

ואחד ה��חה, �הר נת� אחד מתח�קת: ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָחלקי�

�ל זה �חיל; נת� ואחד ה��מר�ת, לכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתח�ק

העיר�ת �ני מ��� ל�ל לעזרה, ח�� היה ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹמ�מר�ת

�הני� � ה��חה ��הר וזה לה�הר, ה�ריכי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוכל

��חיל וזה הימ�ה, מק��י� אחר�ת לפר�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ד�לי�

"והיתה ��אמר: ה�ת�ב, מ�זרת למ�מרת נת�� –ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

למ�מרת": �ניֿי�ראל �c‰לעדת ÈÓÏ.למי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ¿≈ƒ»ְֵ

�מ� ג)ה�יה, �י",(איכה "ו���ֿאב� ב): :(זכריה ְִֶֶַַַָָ

זריקה: ל��� ה��י�" אתֿקרנ�ת hÁ‡˙"לי��ת ְְְְִִֶַַַָ«»
‡Â‰.�קרא הלכ�תיה �לפי �פ��ט�; ח��י ל��� ƒְְְְְִִִִֶָָָ

להאסר �קד�י� �היא ל�מר "ח�את", ְְִִֵֵֶַַַָָָָָה�ת�ב

י�הנאה: B·Œ‡hÁ˙È(È·)תורה ‡e‰.ה�רה �אפר ֲַָָƒ¿«»ְֵֶַָָ

ה�ה): LÙ�a(È‚)(ס"א ˙Óa.ל� מת? ואיזה ֶַ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶ

�המה, נפ� לה�ציא האד�, טמאת�נפ� �אי� ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְָָ

אחר: �בר �בעה). טמאת (ולא ה�אה ְְִֵַַָָָ�ְְִַָָָֹצריכה

�� רביעית ז� עב)�נפ�, ‰':(חולי� ÔkLÓŒ˙‡ ְְִִֶֶָ∆ƒ¿«
‡nË.ה�את �לא �טבילה אפ�� לעזרה נכנס א� ƒ≈ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָֹ

��ביעי: ·B�לי�י B˙‡ÓË „BÚ.א�ֿעלֿ�י ְְִִִִÀ¿»ִַַ

‡Ï‰‡‰ŒÏ(È„)��בל: ‡a‰ŒÏk.ה�ת� �ע�ד ֶַָ»«»∆»…∆ְֵֶַ

Áe˙Ù(ÂË)�ת�כ�: ÈÏk ÏÎÂ.(א כה �כלי(חולי� ְ¿…¿ƒ»«ְִִ

א�א מ��� טמאה מק�ל �אי� מד�ר, ה�ת�ב ְִֶַָָ�ְְֵֵֵֶֶֶַַַָחרס

עליו �ת�לה צמידת� מג�פת אי� א� לפיכ� ְְְְִִִִֵַָָָָָמ��כ�,

�תיל צמיד י� א� הא ה�א. טמא � �ח��ר ְִִִִֵֵֶָָָָָיפה

טה�ר: � וכ�.ÏÈ˙tעליו עברי. �ל��� מח�ר ל��� ָָָ»ƒְְ�ְְְִִִֵָ

zwghil"egl oey`x mei qelwpe`
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øå åéãâa ñaëå éréáMä íBiaøäèå íéna õç ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
áørai"yx:ëàhçúé àìå àîèé-øLà Léàå ¨¨«¤§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈

-úà ék ìäwä CBzî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´©¨¨®¦Á¤
åéìr ÷øæ-àì äcð éî ànè ýåýé Lc÷î¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈

àeä àîèi"yx:àëíìBò úwçì íäì äúéäå ¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´®̈
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

áørä-ãr àîèé äcpäi"yx:áë-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©
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‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»

ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:‡LÓ¯· Èk„ÈÂ ‡iÓ·כÈc ¯·‚e ¿«»¿ƒ¿≈¿«¿»¿«ƒ

ÈˆzLÈÂ È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈

˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»

‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„ ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¿«≈«»»»

:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

ÈcÈ„eכא ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈

È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓ≈«»»¿««¿ƒ

·‡ÒÓ È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈¿»»

:‡LÓ¯ „Úכבda ·¯˜È Èc ÏÎÂ ««¿»¿…ƒƒ¿«≈

·¯˜Èc L�‡Â ·‡ÒÓ È‰È ‡·‡ÒÓ¿»»»¿≈¿»»∆¡«¿ƒ¿«

é"ùø

ל) נתח�ר�י(בראשית נפ�ל�י", אלהי� "נפ��לי :ְְְְְֱִִִִִֵַַַַֹ

אח�תי: ‰O„‰(ÊË)ע� È�tŒÏÚ.(עב (חולי� ֲִִ«¿≈«»∆
"עלֿ �פ��ט�: וד�פק, ��לל לר��ת �ר��: ְְְְֵֵֵַַַָר��תינ�

�� ה�ת מט�א � אהל �� �אי� ה�דה", ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ני

יז�נגיעה: ‰ÈÚÈ·M(ËÈ)תורה ÌBia B‡hÁÂ. ְִִָ¿ƒ¿««¿ƒƒ
טהרת�:(ספרי) �מר ‡ÓËÈŒ¯L‡(Î)ה�א LÈ‡Â ְֳַָָ¿ƒ¬∆ƒ¿»
'B‚Â.?'�כ מ��� נאמר ל�ה מק��, נאמר א� ¿ְְֱֱִִִֶֶַַָָָָ

��ב�ע�ת טז)�דאיתא cp‰ŒÈÓ‰(Î‡):(ד� ‰fÓe. ְְִִִָ«≈≈«ƒ»
יד) יומא ט, וזה(נדה טה�ר, �ה��ה אמר� ְְֵֶֶֶַַַָָר��תינ�

חמ�רה טמאה טמא � ח�את מי �ה���א לל�ד ְֲָָ�ְֵֵֵֵֶַַַָָָ�א

וזה ���גע. �� �אי� מה �עליו, �גדי� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלט�א

מט�אי� �אינ� ל� ל�מר "מ�ה", �ל��� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ�ה�ציא�

ה�אה: �ע�ר �ה� ��הא ÓËÈ‡עד 'B‚Â Ú‚p‰Â. ְִֵֶֶַַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»
�גדי�: ���ס טע�� ‡BaŒÚbÈŒ¯L(Î·)ואי� ÏÎÂ. ְְִִֵָָ¿…¬∆ƒ«

��טמא ה�ה יטמא:ה�מא ‰Ú‚p˙��ת LÙp‰Â. ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««
מת: �טמא ��·¯Ú‰Œ„Ú ‡ÓËz.,�למדנ מ�א� ְִֵֵƒ¿»«»»∆ְִַָָ

ה�מאה אב �� וה��גע ה�מאה אב�ת אבי ְָ�ְְֵַַַַָ�ֲֲִֵֶַַ�ה�ת

והלכ�תיה. מ�מע� לפי �ר��� זה� אד�. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מט�א

מ�ה ר�י �ל מיס�ד� הע�ק�י א�דה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�מדר�

וזה�: ‡EÈÏ(ב)ה�ר��, eÁ˜ÈÂ.��� מ��ה�, ְְֶַַָ¿ƒ¿≈∆ְִֵֶֶָ

ז� יביא� �� מ��ה�, לעגל ה�הב נזמי �רק� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ה�

מ��ה�: ‡„n‰לכ�רה ‰¯Ù.פחה� לב� מ�ל ְִֶֶַָָָ»»¬À»ְְִֶָָָ

�תק�ח א�� �בא אמר�: מל�. �ל ��טי� ����ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

העגל: על �תכ�ר �רה �בא �� על.‡„n‰ה��אה, ְֵֵֶַַַָָָָָָֹ¬À»ַ
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ל) נתח�ר�י(בראשית נפ�ל�י", אלהי� "נפ��לי :ְְְְְֱִִִִִֵַַַַֹ

אח�תי: ‰O„‰(ÊË)ע� È�tŒÏÚ.(עב (חולי� ֲִִ«¿≈«»∆
"עלֿ �פ��ט�: וד�פק, ��לל לר��ת �ר��: ְְְְֵֵֵַַַָר��תינ�

�� ה�ת מט�א � אהל �� �אי� ה�דה", ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ני

יז�נגיעה: ‰ÈÚÈ·M(ËÈ)תורה ÌBia B‡hÁÂ. ְִִָ¿ƒ¿««¿ƒƒ
טהרת�:(ספרי) �מר ‡ÓËÈŒ¯L‡(Î)ה�א LÈ‡Â ְֳַָָ¿ƒ¬∆ƒ¿»
'B‚Â.?'�כ מ��� נאמר ל�ה מק��, נאמר א� ¿ְְֱֱִִִֶֶַַָָָָ

��ב�ע�ת טז)�דאיתא cp‰ŒÈÓ‰(Î‡):(ד� ‰fÓe. ְְִִִָ«≈≈«ƒ»
יד) יומא ט, וזה(נדה טה�ר, �ה��ה אמר� ְְֵֶֶֶַַַָָר��תינ�

חמ�רה טמאה טמא � ח�את מי �ה���א לל�ד ְֲָָ�ְֵֵֵֵֶַַַָָָ�א

וזה ���גע. �� �אי� מה �עליו, �גדי� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלט�א

מט�אי� �אינ� ל� ל�מר "מ�ה", �ל��� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ�ה�ציא�

ה�אה: �ע�ר �ה� ��הא ÓËÈ‡עד 'B‚Â Ú‚p‰Â. ְִֵֶֶַַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»
�גדי�: ���ס טע�� ‡BaŒÚbÈŒ¯L(Î·)ואי� ÏÎÂ. ְְִִֵָָ¿…¬∆ƒ«

��טמא ה�ה יטמא:ה�מא ‰Ú‚p˙��ת LÙp‰Â. ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««
מת: �טמא ��·¯Ú‰Œ„Ú ‡ÓËz.,�למדנ מ�א� ְִֵֵƒ¿»«»»∆ְִַָָ

ה�מאה אב �� וה��גע ה�מאה אב�ת אבי ְָ�ְְֵַַַַָ�ֲֲִֵֶַַ�ה�ת

והלכ�תיה. מ�מע� לפי �ר��� זה� אד�. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מט�א

מ�ה ר�י �ל מיס�ד� הע�ק�י א�דה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�מדר�

וזה�: ‡EÈÏ(ב)ה�ר��, eÁ˜ÈÂ.��� מ��ה�, ְְֶַַָ¿ƒ¿≈∆ְִֵֶֶָ

ז� יביא� �� מ��ה�, לעגל ה�הב נזמי �רק� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ה�

מ��ה�: ‡„n‰לכ�רה ‰¯Ù.פחה� לב� מ�ל ְִֶֶַָָָ»»¬À»ְְִֶָָָ

�תק�ח א�� �בא אמר�: מל�. �ל ��טי� ����ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

העגל: על �תכ�ר �רה �בא �� על.‡„n‰ה��אה, ְֵֵֶַַַָָָָָָֹ¬À»ַ



zwgkl"eglקמד oey`x meiqelwpe`

àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬
áørä-ãri"yx:ôëà-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ©¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨

írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî äãrä̧̈¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈
íL øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷ai"yx: §¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−¨«

á-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥®̈©¦¨´£½©¤−§©
ïøäài"yx:âeøîàiå äLî-ír írä áøiå ©£«Ÿ©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´

ýåýé éðôì eðéçà òåâa eðråâ eìå øîàìi"yx: ¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
ãøaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈

:eðøéráe eðçðà íL úeîì äfäääîìå ©¤®¨´½̈£©−§§¦¥«§¨¨³
íB÷nä-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìrä¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤©¨¬
ïBnøå ïôâå äðàúe òøæ íB÷î | àì äfä òøä̈−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ§¦½

ì ïéà íéîe:úBzLåðtî ïøäàå äLî àáiåé ©¬¦©−¦¦§«©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´
íäéðt-ìr eìtiå ãrBî ìäà çút-ìà ìäwä©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½©¦§−©§¥¤®

‰È da:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È ≈¿≈¿»»««¿»

zL�k‡א Ïk Ï‡¯NÈ È�· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»

‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„ ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»«¿»»

Ônz ˙˙ÈÓe Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂƒ≈«»ƒ¿»ƒ««»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Óב‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»¿»

ÏÚ eL�k˙‡Â ‡zL�ÎÏ ‡iÓ ‰Â‰¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«

:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓג‡nÚ ‡ˆ�e …∆¿««¬…¿»«»

ÈÂÏe ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬»¿≈«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡�Á‡„ ‡˙BÓa ‡�˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

„ÈÈד ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»

‡�Á�‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»»≈ƒ¿««»¬«¿»

:‡�¯ÈÚ·eה‡�ez˜q‡ ‡ÓÏe ¿ƒ»»¿»«∆¿»

‡¯˙‡Ï ‡�˙È ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»¿«¿»

˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ·ƒ»»≈»»«¿«¿≈

ÔÈ�Ùe‚Â ÔÈ�È˙ ‡Ï Û‡Â Ú¯Ê¿«¿«»≈ƒ¿¿ƒ

:ÈzLÓÏ ˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈ�Bn¯Â¿ƒƒ«»≈¿ƒ¿≈

˜„Ìו ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»

eÏÙ�e ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡Ï‰¿̃»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

é"ùø

א)�� קר�י(ישעיה �החטא כ��לע", יא�ימ� "א� : ְְִִֵֵֶַַַָָ

�מימי�.ÓÈÓz‰אד�: �הי� י�ראל �� על ָֹ¿ƒ»ְְִִִֵֵֶַָָ

עליה� �תכ�ר ז� �בא � מ�מי� �עלי �� ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָֹונע��

לת��ת�: ÏÚויחזר� ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï.�רק�� ��� ְְְְַַָ…»»»∆»…ְְֵֶָ

�מי�: על ‰Ô‰k(ג)מעליה� ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡.��� ֲִֵֵֶַָֹ∆∆¿»»«…≈ְֵ

�לפי העגל. לע��ת �ה�, �ה�א אהר�, על ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ��קהל�

על ז� עב�דה נע�ית לא העגל את ע�ה ֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�אהר�

ס�יג�ר: נע�ה ק�יג�ר �אי� Û¯NÂ(ד)יד�, ֲֵֵֵֶַַַָָ¿»«
‰¯t‰Œ˙‡.:העגל ���ר� ‡¯Ê(ו)��� ıÚ ∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆

˙ÚÏB˙ È�Le ·BÊ‡Â.נגד� ה�ל� מיני� �ל�ה ¿≈¿ƒ»«ְְִִֶֶַָָֹ

ה�ב� ה�א וארז �עגל. ��פל� אי� אלפי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל�ת

�ה�ב� סימ�, מ���, נמ�� ואז�ב האילנ�ת ִֶַַָָָֹ�ְִִִֵָָָָמ�ל

ות�לעת, �אז�ב עצמ� את י��יל וחטא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ��ת�אה

ל�: העגל.ÓLÓÏ¯˙(ט)וית��ר ���ע �מ� ְְִֵַ¿ƒ¿∆∆ְֵֶֶֶַָ

�� �אי� �ק�ה ל� �אי� לפרענ�ת, לד�ר�ת ֵֶָָ�ְְְֵֶָ�ְְָ�מ�ר

��אמר העגל, לב)מ�ק�ת �קדי(שמות "�בי�� : ְִ�ְְֱִֵֶֶֶַַָָ

הע�סקי� �ל מט�א �העגל �כ�� וג�'". ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�פקד�י

�כ�� ,�� הע�סקי� �ל מט�אה �רה �� ,��ְְְְִֵַָָָָָָָ

��אמר �אפר�, ה�י�(ש�)���הר� עלֿ�ני "ו�זר : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

הח�את �רפת מעפר ל�מא "ולקח� ,�� ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָוג�'",

מת�.Ú‰ŒÏk„‰(‡)וג�'": ��בר ה�למה, עדה ְ»»≈»ְְֵֵֵֶַָָָ

לח�י�: �ר�� וא�� מד�ר ÌÈ¯Óמתי ÌL ˙ÓzÂ. ְְְְִִֵֵֵַָָ«»»»ƒ¿»
כ"ח) �רה(מ"ק לפר�ת מרי� מיתת נסמכה ְְְְִִִַַָָָָָָָָל�ה

�מ� (ס"א מכ�רי� �ר�נ�ת מה ל�: ל�מר ְְְְְִַַַָָָ�ֲאד�ה?

מכ� צ�יקי� מיתת א� מכ�רת), אד�ה רת:��רה ֲֶָָ�ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָ

ÌÈ¯Ó ÌL ˙ÓzÂ.(�ש).מתה �נ�יקה היא א� «»»»ƒ¿»ְִִִֵַָָ

�ר� �אינ� ה'"? "עלֿ�י :�� נאמר לא מה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�מ�ני

נאמר �באהר� מעלה. �ל לג)�ב�ד "עלֿ(במדבר : ְְֱֲֶֶַַַַָָֹ

מסעי": �"א�ה ה'", ÌÈÓ(·)�י ‰È‰Œ‡ÏÂ ְְִֵֵֶַ¿…»»«ƒ
‰„ÚÏ.ה�אר לה� היה �נה אר�עי� ��ל מ�א�, »≈»ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

מרי�: ‚e�ÚÂ(‚)�זכ�ת eÏÂ.:�וענ�� הלואי ְְִִָ¿»«¿ְְֶַַַָ

e�ÈÁ‡ ÚÂ‚a.יתת�� ל�ד ��בר. אחינ� �מיתת ƒ¿««≈ְִִִֵֵֶֶֶַַַַ

מ��ה: מג�ה �מ�.ÚÂ‚aצמא ה�א, �בר �� ְָָ�ִֶָָƒ¿«ְֵָָ

"���ת� לפר�� י�כ� ולא אחינ�", ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ"�מיתת

zwgkl"egl ipy mei qelwpe`

:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiåôì"åçì éðùæøaãéå ©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýéçähnä-úà ç÷ §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤©©¤À

éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äåE §©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½
åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

íøéra-úàå äãräi"yx:è-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤
:eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnäéeìä÷iå ©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹

øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©©´Ÿ¤
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì̈¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

íéî íëì àéöBði"yx:àéiå Bãé-úà äLî íøiåC ¦¬¨¤−¨«¦©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄
íéaø íéî eàöiå íéîrt eähîa òìqä-úà¤©¤²©§©¥−©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½

íøéráe äãrä zLzåi"yx:ñáéýåýé øîàiå ©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
éa ízðîàä-àì ïré ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½
äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé éða éðérì éðLéc÷äì§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½

:ÔB‰Ïז‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏחL�Î‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò ¿≈»«»À¿»¿«¿≈

CeÁ‡ Ô¯‰‡Â z‡ ‡zL�k ˙È»¿ƒ¿»«¿¿«¬…»

ÔzÈÂ ÔB‰È�ÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e¿«¿ƒ≈»¿≈≈¿ƒ≈

‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓƒ¿«≈¿«»ƒ≈»

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zL�k ˙È È˜L˙Â¿«¿≈»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

˜„Ìט ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»

:d„wt È„ ‡Ók ÈÈיeLÈ�Î‡Â ¿»¿»ƒ«¿≈¿«¿ƒ

Ì„˜Ï ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…»¿»»»√»

ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿«

˜t� ÔÈ„‰ ‡ÙÈk ÔÓ‰ ‡i�·¯Ò«¿»«»¬ƒ≈»»≈«≈

:‡iÓ ÔBÎÏיא˙È ‰LÓ Ì¯‡Â ¿«»«¬≈…∆»

d¯ËÁa ‡ÙÈk ˙È ‡ÁÓe d„È¿≈¿»»≈»¿À¿≈

È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ù�e ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

Le:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zL�k ˙‡È˙¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

ÛÏÁיב Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«

È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa Ôez�Ó‰ ‡Ï Ècƒ»≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ

ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈ È�a È�ÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¬

˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È»¿»»»≈¿«¿»ƒ¿»ƒ

é"ùø

(�ח�ל� "�ג�ע" לה�קד ל� היה �� �א� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאחינ�",

דהוא"ו): רבה).Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â(Á)תורה (במדבר ¿∆¿ƒ»
�ל ממ�נ� על ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א �חס ִֶֶַַַָָָָָמ�א�,

טי�ראל: B‚Â'(È)תורה eÏ‰˜iÂ.(�ש)�מ אחד זה ְִֵָ««¿ƒ¿ִֶֶָ

המר�ה: את מעט �החזיק ‰ÚÏq‰ŒÔÓה�ק�מ�ת ְֱִֶֶַ�ְֶַָ�ֶ¬ƒ«∆«
‡ÈˆB� ‰f‰.�הל� לפי א�ת�, מ�ירי� הי� ��א לפי «∆ƒְְִִִִֶֶַַָָֹ

והי� ה�אר, ���ס��ק ה�לעי� �י� ל� וי�ב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�לע

סלע מאיזה �כ�? מה לה�: א�מרי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָי�ראל

"ה�רי�", לה�: אמר לכ� מי�? לנ� ְִִִֶַַַָָָָֹ��ציא�

מ�ריה�, את מ�רי� � ��טי� יוני ל��� ְְְִִִִֵֶֶַָָסרבני�,

לכ� נ�ציא עליו, נצט�ינ� ��א ה�ה, ה�לע ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהמ�

ה�ציא.ÌÈÓÚt(È‡)מי�?: לא ��רא��נה לפי ִַ«¬»ƒְִִִֶָָֹ

א�א לה��ת� ה�ק�� צ�ה ��א לפי ט�י�, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹא�א

אחר סלע אל ��ר� וה�ה אלֿה�לע", ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ"וד�ר��

�ברא��נה, לה��ת� צרי� ��א אמר�: ה�ציא. ְְְְִִִֶַָָָָָֹולא

יז)��אמר לה�(שמות ונז��� � ���ר" "וה�ית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

וה�ה�: סלע Èa(È·)א�ת� Ìz�Ó‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ. ְִֶַָ««…∆¡«¿∆ƒ
נכנסי� הי� �לבד זה חטא �א��לי ה�ת�ב ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ה

��ר �אר �ע�� עליה�: יאמר� ��א �די ְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאר�,

היה �� לאר�, י�נס� ��א עליה� ��גזר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה�ד�ר

והלא ואהר�. מ�ה יא)ע�� �בקר(במדבר "הצא� ְֲֲֲֲֶַַָָֹֹֹֹ

עליו חס� � ���תר לפי א�א מ��? ק�ה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�חט"

עליו חס� לא � י�ראל �ל ��מעמד וכא� ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹה�ת�ב,

ה��: ק��� מ�ני �א��.È�LÈc˜‰Ïה�ת�ב, ְִִֵֵַַָ¿«¿ƒ≈ƒִֶ

לעיני מק�� הייתי וה�ציא, ה�לע אל ְֵֵָ�ְְְִִִִֶֶֶַַַָ��ר��

ואינ� מד�ר �אינ� זה, �לע מה וא�מרי�: ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהעדה

מק��, �ל ���ר� מק�� לפרנסה, צרי� ואינ� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ��מע

אנ�!: וחמר ˙·e‡Èקל ‡Ï ÔÎÏ.�מ� ��ב�עה, ֶַָָֹ»≈…»ƒְְִָ



קמה zwgkl"egl ipy mei qelwpe`

:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiåôì"åçì éðùæøaãéå ©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýéçähnä-úà ç÷ §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤©©¤À

éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äåE §©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½
åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

íøéra-úàå äãräi"yx:è-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤
:eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnäéeìä÷iå ©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹

øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©©´Ÿ¤
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì̈¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

íéî íëì àéöBði"yx:àéiå Bãé-úà äLî íøiåC ¦¬¨¤−¨«¦©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄
íéaø íéî eàöiå íéîrt eähîa òìqä-úà¤©¤²©§©¥−©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½

íøéráe äãrä zLzåi"yx:ñáéýåýé øîàiå ©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
éa ízðîàä-àì ïré ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½
äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé éða éðérì éðLéc÷äì§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½

:ÔB‰Ïז‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏחL�Î‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò ¿≈»«»À¿»¿«¿≈

CeÁ‡ Ô¯‰‡Â z‡ ‡zL�k ˙È»¿ƒ¿»«¿¿«¬…»

ÔzÈÂ ÔB‰È�ÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e¿«¿ƒ≈»¿≈≈¿ƒ≈

‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓƒ¿«≈¿«»ƒ≈»

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zL�k ˙È È˜L˙Â¿«¿≈»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

˜„Ìט ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»

:d„wt È„ ‡Ók ÈÈיeLÈ�Î‡Â ¿»¿»ƒ«¿≈¿«¿ƒ

Ì„˜Ï ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…»¿»»»√»

ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿«

˜t� ÔÈ„‰ ‡ÙÈk ÔÓ‰ ‡i�·¯Ò«¿»«»¬ƒ≈»»≈«≈

:‡iÓ ÔBÎÏיא˙È ‰LÓ Ì¯‡Â ¿«»«¬≈…∆»

d¯ËÁa ‡ÙÈk ˙È ‡ÁÓe d„È¿≈¿»»≈»¿À¿≈

È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ù�e ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

Le:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zL�k ˙‡È˙¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

ÛÏÁיב Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«

È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa Ôez�Ó‰ ‡Ï Ècƒ»≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ

ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈ È�a È�ÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¬

˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È»¿»»»≈¿«¿»ƒ¿»ƒ

é"ùø

(�ח�ל� "�ג�ע" לה�קד ל� היה �� �א� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאחינ�",

דהוא"ו): רבה).Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â(Á)תורה (במדבר ¿∆¿ƒ»
�ל ממ�נ� על ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א �חס ִֶֶַַַָָָָָמ�א�,

טי�ראל: B‚Â'(È)תורה eÏ‰˜iÂ.(�ש)�מ אחד זה ְִֵָ««¿ƒ¿ִֶֶָ

המר�ה: את מעט �החזיק ‰ÚÏq‰ŒÔÓה�ק�מ�ת ְֱִֶֶַ�ְֶַָ�ֶ¬ƒ«∆«
‡ÈˆB� ‰f‰.�הל� לפי א�ת�, מ�ירי� הי� ��א לפי «∆ƒְְִִִִֶֶַַָָֹ

והי� ה�אר, ���ס��ק ה�לעי� �י� ל� וי�ב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�לע

סלע מאיזה �כ�? מה לה�: א�מרי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָי�ראל

"ה�רי�", לה�: אמר לכ� מי�? לנ� ְִִִֶַַַָָָָֹ��ציא�

מ�ריה�, את מ�רי� � ��טי� יוני ל��� ְְְִִִִֵֶֶַָָסרבני�,

לכ� נ�ציא עליו, נצט�ינ� ��א ה�ה, ה�לע ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהמ�

ה�ציא.ÌÈÓÚt(È‡)מי�?: לא ��רא��נה לפי ִַ«¬»ƒְִִִֶָָֹ

א�א לה��ת� ה�ק�� צ�ה ��א לפי ט�י�, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹא�א

אחר סלע אל ��ר� וה�ה אלֿה�לע", ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ"וד�ר��

�ברא��נה, לה��ת� צרי� ��א אמר�: ה�ציא. ְְְְִִִֶַָָָָָֹולא

יז)��אמר לה�(שמות ונז��� � ���ר" "וה�ית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

וה�ה�: סלע Èa(È·)א�ת� Ìz�Ó‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ. ְִֶַָ««…∆¡«¿∆ƒ
נכנסי� הי� �לבד זה חטא �א��לי ה�ת�ב ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ה

��ר �אר �ע�� עליה�: יאמר� ��א �די ְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאר�,

היה �� לאר�, י�נס� ��א עליה� ��גזר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה�ד�ר

והלא ואהר�. מ�ה יא)ע�� �בקר(במדבר "הצא� ְֲֲֲֲֶַַָָֹֹֹֹ

עליו חס� � ���תר לפי א�א מ��? ק�ה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�חט"

עליו חס� לא � י�ראל �ל ��מעמד וכא� ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹה�ת�ב,

ה��: ק��� מ�ני �א��.È�LÈc˜‰Ïה�ת�ב, ְִִֵֵַַָ¿«¿ƒ≈ƒִֶ

לעיני מק�� הייתי וה�ציא, ה�לע אל ְֵֵָ�ְְְִִִִֶֶֶַַַָ��ר��

ואינ� מד�ר �אינ� זה, �לע מה וא�מרי�: ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהעדה

מק��, �ל ���ר� מק�� לפרנסה, צרי� ואינ� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ��מע

אנ�!: וחמר ˙·e‡Èקל ‡Ï ÔÎÏ.�מ� ��ב�עה, ֶַָָֹ»≈…»ƒְְִָ



zwgkl"eglקמו ipy meiqelwpe`

íäì ézúð-øLà õøàä-ìài"yx:âééî änä ¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´
ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®

ía Lãwiåi"yx:ñãéíéëàìî äLî çìLiå ©¦¨¥−¨«©¦§©̧¤¯©§¨¦²
éçà øîà äk íBãà Cìî-ìà LãwîìàøNé E ¦¨¥−¤¤´¤¡®³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½

øLà äàìzä-ìk úà zrãé äzà©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈£¤¬
eðúàöîi"yx:åèøiåáLpå äîéøöî eðéúáà eã §¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤

íéøöî eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦
eðéúáàìåi"yx:æèeðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷röpå §©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½

eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§
Eìeáâ äö÷ øér Lã÷ái"yx:æéàp-äøarð §¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´

äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì Eöøàá§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:ÔB‰ÏיגBˆ� Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ ¿ƒ≈«»ƒ¿

Lc˜˙‡Â ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈√»¿»¿ƒ¿««

:ÔB‰aידÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe ¿¿«…∆ƒ¿«ƒ

Ô�„k ÌB„‡„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ Ì˜¯Ó≈¿»¿»«¿»∆¡ƒ¿«

˙È zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡¬«»ƒ¿»≈«¿¿««»

:‡�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk»»¿»ƒ«¿«¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏטו ‡�˙‰·‡ e˙Á�e¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒ

ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ÌÈ¯ˆÓ· ‡�·˙ÈÂƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

È‡¯ˆÓ ‡�Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡�˙‰·‡ÏÂטזÈÈ Ì„˜ ‡�ÈlˆÂ ¿«¬»»»»¿«≈»√»¿»

‡Î‡ÏÓ ÁÏLe ‡�˙BÏˆ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»»¿««¿»»

‡�Á�‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˜t‡Â¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

�aÚ¯יז ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ�¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ«

·B‚ ÈÓ ÈzL� ‡ÏÂ Ì¯Î·e Ï˜Áa«¬«ƒ¿«¿»ƒ¿≈≈

ÈËÒ� ‡Ï ÏÊ� ‡kÏÓ Á¯‡a¿…««¿»≈≈»ƒ¿≈

¯aÚ�c „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«

é"ùø

ג) א נ��ע(שמואל עלי". לבית נ��ע�י "לכ� :ְְְְִִִִֵֵֵַַָ

:�� על �תפ�ה יר�� ��א ‰n‰(È‚)�קפיצה, ְְְִִִִֶַַָָָֹ≈»
‰·È¯Ó ÈÓ.:אחר �מק�� ה�ז�רי� ק"אה� (סנהדרי� ≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ

�לב) ����יע� �רעה, אצטגניני רא� א�� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת

�זר� לכ� ��י�, ל�קה א)י�ראל "�לֿה��(שמות : ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

��ליכה�": היארה Ìaה���ד L„wiÂ.מ�ה ��ת� ְְִִַַַָֹ�«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

יד�, על ב)ואהר� קט"ו ���ה�ד��ֿ�ר��ֿ(זבחי� ְְֲֶֶַַַָָָָֹ

על �מתק�� ירא�י ה�א �מק��יו, �י� ע��ה ְִֵַַָָָ�ְִִֶה�א

א�מר ה�א וכ� סח)ה�ר��ת. אלהי�(תהילי� "נ�רא : ְְֱִִֵֵַָֹ

א�מר ה�א וכ� י)מ�ק��י�", "�קרבי(ויקרא : ְְְִִִֵֵֶַָֹ

NÈ(È„)א�ד�": EÈÁ‡Ï‡¯.להז�יר ראה מה ֵֶָ»ƒƒ¿»≈ְְִַָָָ

�ני אנחנ�, אחי� ל�: אמר א�א אחוה? ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ�א�

ל� ��אמר טו)אברה�, יהיה(בראשית "�יֿגר : ְְֱִִֵֶֶֶַַָָ

לפרע�: הח�ב א�ת� היה �נינ� ועל ‡z‰זרע�" ְְְְְֲֵַַַָָָ«»
‰‡Ïz‰ŒÏk ˙‡ zÚ„È.מעל אביכ� �יר� לפיכ� »«¿»≈»«¿»»ְֲִִִֵֵֶַָ

לו)אבינ� יעקב(ש� מ�ני אלֿאר� "ו�ל� : ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

וה�יל� עליה�, ה��ל ח�ב ה�טר מ�ני � ְֲִִֵֶָ�ְְִִֵַַַָאחיו"

יעקב: e�Ï(ÂË)על eÚ¯iÂ.:ר��ת צר�ת סבלנ� ֲַַֹ«»≈»ְַַָָ

e�È˙·‡ÏÂ.בר�� מצטערי� �האב�ת מ�א�, ¿«¬…≈ְֲִִִֶֶֶַַָָָ

י�ראל: על �אה ˜e�Ï(ÊË)���רענ�ת ÚÓLiÂ. ְֶ�ְְִֵַָָָָ«ƒ¿«…≈
אבינ� ��רכנ� כז)��רכה ק�ל(בראשית "ה�ל : ְְִֵֶַַָָָָֹ
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(ÁÈ)E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt.�מת�אי א�� ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַָ

אלֿה' "ו�צעק ואמר��: אביכ� �ה�רי�כ� ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַ���ל

�ה�רי�ני ��ה עליכ� אצא ואני קלנ�", ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹו��מע

כז)אבי תחיה":(בראשית חר�� "ועל :(ËÈ)˜¯ ְְְְִִֶַַָ«
¯·cŒÔÈ‡.:�מ�יק �בר ��� ÊÁ˜‰(Î)אי� „È·e. ≈»»ְִֵַָָ¿»¬»»
ע�ו":(ש�)זקננ��הבטחת ידי "וה�די� כא: תורה ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(·Î)‰„Ú‰ŒÏk.לה�נס וע�מדי� �למי� ��� »»≈»�ְְְְִִִֵֵָָ

�זרה ��גזרה מא�ת� אחד �ה� היה ��א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלאר�,

��ת�ב מא�ת� וא�� מד�ר, מתי �ל� ��בר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליה�,

ד)�ה� ה���":(דברי� ��כ� "ח�י� :¯‰‰ הר.‰¯ ִֶַָ�ְֶַ…»»ַ

�ד�ל. ���ח ��י על קט� �ת��ח הר, ��י ְֵֵַַַַַַַַַָָָעל

את �מ�וה לפניה� ה�ל� �הענ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוא�ֿעלֿ�י

והר לת�רה, � סיני הר �ה�: נ�אר� �ל�ה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹההרי�,

אהר�: לקב�רת � ההר והר מ�ה. לקב�רת � ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹנב�

(‚Î)ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ.ני��� מ�יד, «¿∆∆¡ְִִֵֶַ

נפרצ� הר�ע, לעשו להתקרב �א� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ��תח�ר�

א�מר ה�ביא וכ� ה�ה, ה��יק וחסר� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמע�יה�

כ)ליה��פט ב �ר�(ד"ה ע�ֿאחזיה� "�התח�ר� : ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

מע�י�": את כדה' ‡˙Ô¯‰‡Œ(Î‰)תורה Á˜. ֲֶֶַ«∆«¬…
נת�� �תר� ��ראה א�רי� ל�: אמר נח�מי�. ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹ�דברי

לכ�: ז�אי אני �אי� מה .‡˙ÂÈ„‚aŒ(ÂÎ)לבנ�, ְְְֲִִֵֶַַַָ∆¿»»
מעליו והפ�יט� הל�י�ה� �ד�לה �ה�ה �גדי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָ�ְְִֵֶאת

ל�ערה", "ה�נס ל�: אמר �פניו. �נ� על ְְְְִִֵַַַָָָָָָָלת��

ל אמר �ל�ק. ונר מ�עת מ�ה ראה "עלהונכנס. :� ְְִִַָָָ�ְֲֵֵַַַָָ
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נת�� �תר� ��ראה א�רי� ל�: אמר נח�מי�. ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹ�דברי

לכ�: ז�אי אני �אי� מה .‡˙ÂÈ„‚aŒ(ÂÎ)לבנ�, ְְְֲִִֵֶַַַָ∆¿»»
מעליו והפ�יט� הל�י�ה� �ד�לה �ה�ה �גדי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָ�ְְִֵֶאת

ל�ערה", "ה�נס ל�: אמר �פניו. �נ� על ְְְְִִֵַַַָָָָָָָלת��

ל אמר �ל�ק. ונר מ�עת מ�ה ראה "עלהונכנס. :� ְְִִַָָָ�ְֲֵֵַַַָָ



zwg`kl"eglקמח iyily meiqelwpe`

ïøäàå Bða øærìà-úà ízLaìäå åéãâa-úà¤§¨½̈§¦§©§−̈¤¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ
íL úîe óñàéi"yx:æëäeö øLàk äLî Nriå ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½©«£¤−¦¨´

äãrä-ìk éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýéi"yx: §Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−¨¨«¥¨«
çëLaìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³

Làøa íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúàŸ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øääèëeàøiå ¨¨®©¥¤̄¤²§¤§¨−̈¦¨¨«©¦§Æ

ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk̈¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìLìàøNé úéa ìk íBé íéLi"yx:ñ §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«
àëàáâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤

ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àa ék¦µ¨´¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:Ônz ˙eÓÈÂ L�k˙È Ô¯‰‡Â d¯a¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

ÈÈכז „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»

Ïk È�ÈÚÏ ‡¯eË ¯‰Ï e˜ÈÏÒe¿ƒ¿…»¿≈≈»

:‡zL�kכח˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â ¿ƒ¿»¿«¿«…∆»

LÈaÏ‡Â È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿«¿≈

˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»∆¿»»¿≈ƒ

˙Á�e ‡¯eË LÈ¯a Ônz Ô¯‰‡«¬…«»¿≈»¿«

:‡¯eË ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ…∆¿∆¿»»ƒ»

ÈÓ˙כט È¯‡ ‡zL�k Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ

ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡ ˙È BÎ·e Ô¯‰‡«¬…¿»«¬…¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈאÚÓLe ƒ…≈ƒ¿»≈¿«

·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡�Ú�k¿«¬»»«¿»«¬»»≈

Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡ ‡ÓB¯c¿»¬≈¬»ƒ¿»≈…«

Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó¿«¿«»¿««¿»»¿ƒ¿»≈

é"ùø

"קמ� �פ�ט, � ידי�" "��ט ועלה, � ְְְִֶַַָָָָָֹֹל��ה"

חמד מ�ד ועצ�, � עיני�" "עצ� וקמ�, � ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ�י�"

ל� ��אמר וזה� מיתה, לא�ת� לב)מ�ה :(דברי� ְְֱִֶֶֶֶַָָֹ

ל�: ��תא�ית מיתה � אחי�" אהר� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"�א�רֿמת

(ÊÎ)‰LÓ NÚiÂ.(רבה �ה�בר(במדבר א�ֿעלֿ�י «««…∆ִֶַַַָָ

ע�ב: לא ל�, כחק�ה Ú‰ŒÏk„‰(ËÎ)תורה e‡¯iÂ ִֵֶָֹ«ƒ¿»»≈»
'B‚Â.(�ש)לא ואהר� י�רדי� ואלעזר מ�ה ��רא� ¿ְְְְְֲִֶֶֶַָָָֹֹֹ

מת. לה�: אמר אהר�? ה�א היכ� אמר�: ְֲֵֵֶַַַָָָָָֹירד,

את ועצר ה�לא� �נגד �עמד מי אפ�ר, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר�:

מ�ה ��� מ�ד ה�ות? מלא� �� י�לט ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹה��פה

���ה, מ�טל לה� ה�רת מלאכי והרא�ה� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָרחמי�

והאמינ�: � Ï‡¯NÈרא� ˙Èa Ïk.�האנ�י ְֱִֶָ…≈ƒ¿»≈ֲִָָ

�מטיל �ל�� ר�ד� אהר� �היה לפי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוה��י�;

לא���: אי� �בי� מריבה �עלי �י� ‚ÚÂאהבה Èk. ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָƒ»«
א�א ה�א, ט�עה מית", "�הא �המתר�� אני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָא�מר

אמר� ��א "ואתחזיא�", � ו�רא� מתר�� �� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹא�

�ל��� מ��� זה "�י" לברכה, זכר�נ� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָר��תינ�

�ב�ד, ענני ��ס��ק� מדר� על א�א ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ"�הא",

א�ה� ר�י ג)וכדאמר השנה �קרי(ראש אל : ְְְִִִִַַַַָָ

ל���"ו�רא�" נ�פל זה ל��� ועל "ו�רא�", א�א ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

הימ��. ��מעלה למה טע� נתינת �ה�א לפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ�הא,

�ר��� על אבל אהר�, מת �הרי לפי ו�רא�? ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹל�ה

ל��� א�א נ�פל �הא ל��� אי� �ני��א" �ל ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָ"וחז�

"א�" ��צינ� אי, ���� מ�זרת �ה�א ְֲִִִִִִֶֶֶַָא�ר,

�מ� "א�ר", �ל��� כא)מ��� "וא�ֿמ��ע(איוב : ְְְְֲִִֵֶַַַ

ה���� מ�ה מפר�י� והר�ה ר�חי". (ש�לאֿתקצר ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ

ימיו":יד) חר�צי� "א� :(‡)È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ. ֲִִָָ«ƒ¿««¿«¬ƒ
�דאיתא כ�', �ב�ד ענני ונס��ק� אהר� ��ת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�מע

ה�נה ג)�רא� מרד�ת(ד� רצ�עת מע�ל� ועמלק . ְְְֲֵֵַַַַָָָָֹ

לפרענ�ת: עת �כל מז�� ‰p‚·לי�ראל, ·LÈ.זה ְְְִֵָ�ְְֵָָ�ְָ…≈«∆∆ֶ

��אמר יג)עמלק, �אר�(במדבר י��ב "עמלק : ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ

�די �נע�, �ל��� לד�ר ל��נ� את ו��ה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָה�גב",

לתת לה�ד��ֿ�ר��ֿה�א מת��לי� י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ��הי�

י�ראל רא� �נעני�, אינ� וה� �יד�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ�נעני�

�נע�; ל��� �ל��נ� עמלקי� �לב��י ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָלב��יה�

��� "א�ֿנת� ��אמר: סת�", "נת��ל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹאמר�:

�ידי": ה�ה ‰‡˙¯ÌÈאתֿהע� C¯c.ה�גב �ר� ְִֶֶַָָָ∆∆»¬»ƒֶֶֶֶַ

��אמר המר�לי�, �� ב�גב".(ש�)�הלכ� "ו�על� : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ה�ד�ל ה��ר �ר� האתרי�" "�ר� אחר: ֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�בר

��אמר לפניה�, יה��סע ימי�)(ש� �ל�ת "�ר� : ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
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epnî | aLiåéáLi"yx:áøãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤
äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ

íäéør-úà ézîøçäå éãéai"yx:âýåýé òîLiå §¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹
íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−

äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéør-úàåi"yx:ô §¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«
ã-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤

Cøca írä-Lôð øö÷zå íBãà õøài"yx: ¤´¤¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤
äeðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa írä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ

íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦
ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðåi"yx:åýåýé çlLéå §©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹

írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íräÀ̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®

:‡È·L dpÓ ‡·LeבÌi˜Â ¿»ƒ≈ƒ¿»¿««

Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒ

È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓz ¯ÒÓÓƒ¿«ƒ¿«»«»»≈ƒƒ

:ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙È ¯n‚‡ÂגÈÈ ÏÈa˜Â «¬««»ƒ¿≈¿«≈¿»

˙È ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏ¿̂≈¿ƒ¿»≈¿«»

ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡�Ú�k¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»»¿»

nÈ‡ד Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»…««»

ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ùw‡Ï ÛeÒ„¿¿«»»»«¿»∆¡

:‡Á¯‡a ‡nÚ„ ‡LÙ� ˙˜ÚÂ«¬««¿»¿«»¿»¿»

„ÈÈה ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»

‡�ez˜q‡ ‡ÓÏ Bˆ� ‰LÓ ÌÚÂ¿ƒ…∆¿¿»«∆¿»

È¯‡ ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»¬≈

ÈÏ‡�LÙ�Â ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ ≈«¿»¿≈«»¿«¿»»

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa ˙˜Ú»«¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

˜ÔÏו ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»

é"ùø

מנ�חה": לה� È·Lלת�ר epnÓ aLiÂ.א�א אינ� ְֶָָָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒֵֶָָ

אחת מדרש)�פחה בש� .ÈzÓ¯Á‰Â(·):(ילקוט ְִַַָ¿«¬«¿ƒ
לגב�: �לל� ‡˙‰Ì(‚)אק�י� Ì¯ÁiÂ. ְְְִַַָָָֹ««¬≈∆¿∆

�ב�:.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â�הריגה: C¯c(„)חרמי ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ∆∆
ÛeÒŒÌÈ.,�ז מלחמה עליה� �באה אהר� ��ת �יו� «ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

�חזר� ה�ר� ה�א ס��, י� �ר� לאח�ריה� ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָחזר�

��אמר מר�לי�, �זרת עליה� ���גזר (דברי�לה� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

חזר�א) וכא� י�ֿס��". �ר� ה�ד�רה "�סע� :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאח�ריה� פ' ��אמר(עיי� מ�ע�ת, (ש��בע ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ

מ�סרהי) �ניֿיעק� מ�ארת נסע� י�ראל "�בני :ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ההר �הר והלא מת? �מ�סרה וכי אהר�". מת ��ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹֹֹ

והס�יד�ה� עליו והתא�ל� חזר� �� א�א ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמת?!

ו�מצא ���ע�ת �בדק וצא �פניה�. ה�א ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ�א��

ההר:�בע הר עד מ�סרה מ� ÒÏ··מ�ע�ת ִֵֶַַַָָָָֹƒ¿…
ÌB„‡ ı¯‡Œ˙‡.:�ארצ� לעבר נתנ� zÂ˜ˆ¯��א ∆∆∆¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«

C¯ca ÌÚ‰ŒLÙ�..�לה �הק�ה ה�ר� �טרח ∆∆»»«»∆ְֶֶֶַַֹ�ְֶָָ

ואנ� לאר� לה�נס קר�בי� היינ� עכ�ו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָאמר�:

ונ��ה� אב�תינ� חזר� �� לאח�רינ�, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָח�זרי�

נפ�� קצרה לפיכ� ה���, עד �נה ��מ�נה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ�ל�י�

י�כ� ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז �בל��� ה�ר�. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹ�ע��י

��ר�, �הי�ת� � ��ר�" הע� נפ� "ו�קצר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל�מר

��מצא מק�� ��ל קצרה, ��ה �� �יר� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹולא

�ג�� קצרה �מה �� מפ�ר� �מקרא נפ� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָקיצ�ר

יא) �כג��(זכריה �ה�", נפ�י "ו�קצר י): :(שופטי� ְְְִִֶַַַָ

על ה��ה �בר וכל י�ראל", �עמל נפ�� ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"ו�קצר

�ה�רח �אד� נפ�", "ק��ר ל��� �� נ�פל ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹאד�

ואי� ה�בר א�ת� לק�ל רחבה �ע�� ואי� עליו ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָ�א

�ב�בר ה�ער. א�ת� �� לג�ר ל�� �ת�� מק�� ְִַַַַָָָָָל�

על וכבד ה�א ��ד�ל �דל, ל��� נ�פל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹה�טריח

�ג�� יא)האד�, �דלה(זכריה בי" �חלה נפ�� "וג� : ְְְְֲִַַָָָָָָָָ

י)עלי, �ל(איוב �לל� �צ�דני". ��חל "ויגאה : ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

�אי� ל��� � �דבר נפ� ק��ר ל��� �ל ְְְִֵֵֶֶֶָָָ�ר���:

ס�בל��: ה�עת �אי� ה�א, לסבל� ְְְֵֶַַַַָָיכ�ל

(‰)‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a.�לק�נ עבד :(במ"ר)ה�ו� ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e�˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ.:�וי� ˜ˆ‰�ניה� e�LÙ�Â.�א »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ

�מא�ס: נפ� ק��ר ל��� ‰Ï˜Ïwזה ÌÁla.ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈
"קל�ה) קרא�ה� �איברי�, נבלע �ה�� קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

י� �ל�� �מעינ�, ��ת�ח ה�ה ה�� עתיד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר�:

מ�ציא?: ואינ� ��כניס א�ה ‡˙(Â)יל�ד ְְְִִִֵֶַָ≈
ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰.(במ"ר)�האד את ���רפי� «¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶָָָ



קמט zwg`kl"egl iyily mei qelwpe`

epnî | aLiåéáLi"yx:áøãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤
äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ

íäéør-úà ézîøçäå éãéai"yx:âýåýé òîLiå §¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹
íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−

äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéør-úàåi"yx:ô §¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«
ã-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤

Cøca írä-Lôð øö÷zå íBãà õøài"yx: ¤´¤¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤
äeðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa írä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ

íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦
ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðåi"yx:åýåýé çlLéå §©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹

írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íräÀ̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®

:‡È·L dpÓ ‡·LeבÌi˜Â ¿»ƒ≈ƒ¿»¿««

Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒ

È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓz ¯ÒÓÓƒ¿«ƒ¿«»«»»≈ƒƒ

:ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙È ¯n‚‡ÂגÈÈ ÏÈa˜Â «¬««»ƒ¿≈¿«≈¿»

˙È ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏ¿̂≈¿ƒ¿»≈¿«»

ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡�Ú�k¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»»¿»

nÈ‡ד Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»…««»

ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ùw‡Ï ÛeÒ„¿¿«»»»«¿»∆¡

:‡Á¯‡a ‡nÚ„ ‡LÙ� ˙˜ÚÂ«¬««¿»¿«»¿»¿»

„ÈÈה ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»

‡�ez˜q‡ ‡ÓÏ Bˆ� ‰LÓ ÌÚÂ¿ƒ…∆¿¿»«∆¿»

È¯‡ ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»¬≈

ÈÏ‡�LÙ�Â ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ ≈«¿»¿≈«»¿«¿»»

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa ˙˜Ú»«¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

˜ÔÏו ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»

é"ùø

מנ�חה": לה� È·Lלת�ר epnÓ aLiÂ.א�א אינ� ְֶָָָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒֵֶָָ

אחת מדרש)�פחה בש� .ÈzÓ¯Á‰Â(·):(ילקוט ְִַַָ¿«¬«¿ƒ
לגב�: �לל� ‡˙‰Ì(‚)אק�י� Ì¯ÁiÂ. ְְְִַַָָָֹ««¬≈∆¿∆

�ב�:.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â�הריגה: C¯c(„)חרמי ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ∆∆
ÛeÒŒÌÈ.,�ז מלחמה עליה� �באה אהר� ��ת �יו� «ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

�חזר� ה�ר� ה�א ס��, י� �ר� לאח�ריה� ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָחזר�

��אמר מר�לי�, �זרת עליה� ���גזר (דברי�לה� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

חזר�א) וכא� י�ֿס��". �ר� ה�ד�רה "�סע� :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאח�ריה� פ' ��אמר(עיי� מ�ע�ת, (ש��בע ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ

מ�סרהי) �ניֿיעק� מ�ארת נסע� י�ראל "�בני :ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ההר �הר והלא מת? �מ�סרה וכי אהר�". מת ��ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹֹֹ

והס�יד�ה� עליו והתא�ל� חזר� �� א�א ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמת?!

ו�מצא ���ע�ת �בדק וצא �פניה�. ה�א ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ�א��

ההר:�בע הר עד מ�סרה מ� ÒÏ··מ�ע�ת ִֵֶַַַָָָָֹƒ¿…
ÌB„‡ ı¯‡Œ˙‡.:�ארצ� לעבר נתנ� zÂ˜ˆ¯��א ∆∆∆¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«

C¯ca ÌÚ‰ŒLÙ�..�לה �הק�ה ה�ר� �טרח ∆∆»»«»∆ְֶֶֶַַֹ�ְֶָָ

ואנ� לאר� לה�נס קר�בי� היינ� עכ�ו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָאמר�:

ונ��ה� אב�תינ� חזר� �� לאח�רינ�, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָח�זרי�

נפ�� קצרה לפיכ� ה���, עד �נה ��מ�נה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ�ל�י�

י�כ� ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז �בל��� ה�ר�. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹ�ע��י

��ר�, �הי�ת� � ��ר�" הע� נפ� "ו�קצר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל�מר

��מצא מק�� ��ל קצרה, ��ה �� �יר� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹולא

�ג�� קצרה �מה �� מפ�ר� �מקרא נפ� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָקיצ�ר

יא) �כג��(זכריה �ה�", נפ�י "ו�קצר י): :(שופטי� ְְְִִֶַַַָ

על ה��ה �בר וכל י�ראל", �עמל נפ�� ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"ו�קצר

�ה�רח �אד� נפ�", "ק��ר ל��� �� נ�פל ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹאד�

ואי� ה�בר א�ת� לק�ל רחבה �ע�� ואי� עליו ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָ�א

�ב�בר ה�ער. א�ת� �� לג�ר ל�� �ת�� מק�� ְִַַַַָָָָָל�

על וכבד ה�א ��ד�ל �דל, ל��� נ�פל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹה�טריח

�ג�� יא)האד�, �דלה(זכריה בי" �חלה נפ�� "וג� : ְְְְֲִַַָָָָָָָָ

י)עלי, �ל(איוב �לל� �צ�דני". ��חל "ויגאה : ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

�אי� ל��� � �דבר נפ� ק��ר ל��� �ל ְְְִֵֵֶֶֶָָָ�ר���:

ס�בל��: ה�עת �אי� ה�א, לסבל� ְְְֵֶַַַַָָיכ�ל

(‰)‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a.�לק�נ עבד :(במ"ר)ה�ו� ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e�˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ.:�וי� ˜ˆ‰�ניה� e�LÙ�Â.�א »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ

�מא�ס: נפ� ק��ר ל��� ‰Ï˜Ïwזה ÌÁla.ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈
"קל�ה) קרא�ה� �איברי�, נבלע �ה�� קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

י� �ל�� �מעינ�, ��ת�ח ה�ה ה�� עתיד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר�:

מ�ציא?: ואינ� ��כניס א�ה ‡˙(Â)יל�ד ְְְִִִֵֶַָ≈
ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰.(במ"ר)�האד את ���רפי� «¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶָָָ



zwg`kl"eglקנ iyily meiqelwpe`

ìàøNiî áø-ír úîiåi"yx:æ-ìà írä àáiå ©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤
Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈
Lçpä-úà eðéìrî øñéå ýåýé-ìà ìltúä¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨¨®

írä ãra äLî ìltúiåi"yx:çýåýé øîàiå ©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
ñð-ìr Búà íéùå óøN Eì äùr äLî-ìà¤¤À£¥³Ÿ§Æ¨½̈§¦¬ŸŸ−©¥®

éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäåi"yx:èNriå §¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«©©³©
äéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

éçå úLçpäi"yx:éeðçiå ìàøNé éða eòñiå ©§−¤¨¨«©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−
:úáàaàéíéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå §Ÿ«Ÿ©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À

çøænî áàBî éðt-ìr øLà øaãna©¦§¨Æ£¤Æ©§¥´½̈¦¦§©−
LîMäi"yx:áé:ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî ©¨«¤¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

âéeðçiå eòñð íMîøaãna øLà ïBðøà øárî ¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈

ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓe ‡nÚ ˙È e˙ÈÎ�e¿ƒ»«»ƒ««ƒ

:Ï‡¯NiÓז‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â ƒƒ¿»≈«¬»«»¿…∆

Ì„˜ ‡�ÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡�·Á e¯Ó‡Â«¬»«¿»¬≈ƒ¿««¿»√»

ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡�Èˆ� CnÚÂ ÈÈ¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»¿«¿ƒ

ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡�pÓƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆«

:‡nÚחCÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â «»«¬«¿»¿…∆ƒ≈»

Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ d˙È ÈeLÂ ‡ÈÏ»̃¿»¿«≈»≈«»ƒ≈»

:Ìi˜˙ÈÂ d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ�˙Èc¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈¿ƒ¿«»

„�LÁ‡ט ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»

˙ÈÎ� „k ‰Â‰Â ˙‡ ÏÚ diÂLÂ¿«¿≈«»«¬»«»ƒ

‡ÈÂÁÏ ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁƒ¿»»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿»

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ�„יÈ�a eÏË�e ƒ¿»»ƒ¿«»¿»¿≈

:˙·‡a B¯Le Ï‡¯NÈיאeÏË�e ƒ¿»≈¿¿……¿»

È‡¯·Ú ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»

:‡LÓL Á�„nÓיבeÏË� ÔnzÓ ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«»¿»

:„¯Ê„ ‡ÏÁ�a B¯LeיגÔnzÓ ¿¿«¬»¿»∆ƒ«»

Èc ÔB�¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË�¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ

‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ù�c ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»

é"ùø

��יה�: ‡˙ÌÚ‰Œ�ארס eÎM�ÈÂ.קה�� נח� יבא ְִֵֶֶֶ«¿«¿∆»»ֶָָָָָֹ

נח� יבא ��ה, מ��ציאי וי�רע ��ה ה�צאת ְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹעל

עפר) (טע� אחד טע� ל� נטעמי� ה�יני� ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ��ל

לה� מ���ה אחד ��בר ט�בה, מ�פ�יי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוי�רע

טעמי�: LÓ‰(Ê)לכ�ה Ïlt˙iÂ.למי מ�א� ְְִַָָ«ƒ¿«≈…∆ְִִָ

מ�מחל: אכזרי יהא ��א מחילה, מ��� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ��ב��י�

(Á)Ò�ŒÏÚ.,לעז� פירק"א ���רי� �ל�נס, על «≈ְְִֶַַַָ

ל)וכ� עלֿה�בעה"(ישעיה "וכ�ס מט): "ארי�(ש� : ְְְִִֵֵַַַָָ

יג)נ�י" לא�ת(ש� �ב� �ה�א �לפי "�א�ֿנס"; : ְְְִִִֵֶַָֹ

"נס": ק�רא� רבה).CeLp‰ŒÏkולראיה, (במדבר ְְְִֵָָ»«»
�מתנונה נ��ק היה נ��כ�, חמ�ר א� �לב ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָאפ��

לכ� להמית, ממהרת ה�ח� נ�יכת אלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוה�ל�.

�בנ�יכת �עלמא, רא�ה את�", "וראה �א�: ְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָֹנאמר

ה�ח� א�ֿנ�� "והיה � "וה�יט" נאמר: ְְֱִִִֶַַַַָָָָָָָה�ח�

ה�ח� נ��� ממהר היה ��א וג�'", וה�יט ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאתֿאי�

ואמר� �כ�נה. �� מ�יט �� א� א�א ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלהתר�א�ת,

�זמ� א�א מח�ה? א� ממית נח� וכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָר��תינ�:

את �מ�ע�די� מעלה �ל�י מס��לי� י�ראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�הי�

לאו וא� מתר�אי�, הי� ���מי�, לאביה� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָל��

נ��קי�): (נ"א נ��קי� LÁp˙(Ë)הי� LÁ�.(�ש) ִִִִָ¿«¿…∆
מ�ה: אמר א�א נח�ת, �ל לע��ת� ל� נאמר ְֱֲֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלא

�ל אע��� ואני נח� ק�רא� ְֱֲִֶֶֶַַָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

ל���: על נ�פל ל��� ינח�ת! ÈiÚa(È‡)תורה ְֵֶַָָֹ¿ƒ≈
ÌÈ¯·Ú‰.ועי ע�י�. �מ� נקרא ל�ה ידע�י לא »¬»ƒְְְְִִִִִַָָָָָֹ

�� והעי"� �מטאטא, ה�א�ט �בר ה�א, חר�ה ְְְְֲִֵַַַָָָָָ�ְל���

"יעי�" מל��� וה�א לב��, כח)יס�ד "ויעה(ישעיה : ְְְְְִִַָָָָ

הר.‰ÌÈ¯·Úברד": את �� הע�ברי� מעבר �ר� ָָ»¬»ƒְֲִֶֶֶַַַָָ

מ�אב אר� �י� מפסיק �ה�א �נע�, אר� אל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָנב�

אמ�רי ‰ÓM:לאר� Á¯ÊnÓ ·‡BÓ È�tŒÏÚL. ְֱִֶֶ«¿≈»ƒƒ¿««»∆
מ�אב: אר� �ל יב�מזרח� Ï·bÓ(È‚)תורה ְְִֶֶֶָָָƒ¿À

È¯BÓ‡‰.�וכ ��ה�, מצר ס�� ב)�ח�� :(דברי� »¡ƒְְֵֵֶֶַָ

וס��: קצה ל��� מ�אב", ‡¯�ÔB"�ב�ל ¯·ÚÓ. ְְֶָָָ≈≈∆«¿
��א� עד �מזרח� �ר�מ� �ל מ�אב אר� ְְִִִֶֶֶַָָָָָָה�יפ�

�צפ�נ� האמ�רי, אר� �ת�� לארנ�� ה�ני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמעבר
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מ�אב: אר� ‰‡È¯Ó�ל Ï·bÓ ‡ˆi‰.רצ�עה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְָ

ונכנסת אמ�ר�י�, �ל והיא האמ�רי, מ�ב�ל ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶָָי�צאה

ו�� מ�אב; �ב�ל �ה�א ארנ��, עד מ�אב ְְְְִֶַַָָָלגב�ל

�ב�ל ארנ�� �י מ�אב, לגב�ל �א� ולא י�ראל ְְְְְִִִֵַָָָָֹחנ�

וא� �ארצ�. לעבר ר��ת לה� נתנ� לא וה� ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹֹמ�אב

�מ� יפ�ח, �יר�� מ�ה, �יר�� ��א �י ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹעל

יפ�ח יא)�אמר מ�אב(שופטי� אלֿמל� "וג� : ְְִֶֶֶֶַַָָָ

רמז� �מ�ה אבה". ולא ב)�לח "�א�ר(דברי� : ְְֲֶֶַַָָָָָֹֹ

וה��אבי� ��עיר ה��בי� ע�ו �ני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹע��ֿלי

�ת�� לעבר נתנ�� לא א�� מה �ער". ְְְְֲִֵַַָָָֹֹֹה��בי�

:�� מ�אב א� סביב, ה�יפ�ה א�א ŒÏÚ(È„)ארצ� ְִִִֵֶַַָָָָָ«
¯Ó‡È Ôk.יאמר �� ��ע�� ונ�י� ז� חניה על ≈≈»«ְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

���ס�רי ה'. מלחמת ��ע���ספר נ�י� � ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַֹ

וג�'" "אתֿוהב יס�ר� �מ�.‡˙ÂŒ‰·:לאב�תינ�, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ

מ� יאמר �� ועד, יעד, מ� ��אמר �מ� יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ"את

יהב א�ר את �ל�מר: ה�א, יס�ד וה�י"ו והב, ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב

�י�ֿס�� נ�י� והר�ה ‡¯�ÔB:לה� ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â. ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿
�נ�י לס�ר י� �� י�ֿס��, �נ�י ��ס�רי� ���ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ה� �מה �ד�לי�. נ�י� נע�� �א� �א� ארנ��, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָנחלי

‰ÌÈÏÁp(ÂË)ה��י�?: „L‡Â.ל� �ר��� ִִַ¿∆∆«¿»ƒְֶַ

�� �� ����� ה�חלי�, �פ� � א�ד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"�פ�".

ההרי� �הי� לפי ,�� נח�אי� �הי� ְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָאמ�ר�י�,

לזה: זה סמ�כי� וההרי� וקצר עמק וה�חל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�בהי�

�הר חבר� ע� �מד�ר מ�ה ההר על ע�מד ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָאד�

אמ�ר�י�: אמר� ה�חל. �ת�� ע�בר וה�ר� ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָמ�ה,

נצא לעבר, ה�חל לת�� [לאר�] י�ראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ����נס�

�ח�י� ונהר�� מה� ��מעלה �הרי� ה�ער�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�

צד �ל �הר ה�קעי� א�ת� והי� �ליסטרא�ת. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָואבני

נקעי� א�ת� �נגד הי� אמ�ר�י� צד �ל �בהר ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָמ�אב,

��א� �יו� לח��. ��לטי� ו�די� קרנ�ת ְְְְִִִֵֶַַָָָָ�מי�

י�ראל אר� �ל ההר נז�עזע לעבר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי�ראל

לצד ונתקרב �בר��, �ני להק�יל ה��צאת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ��פחה

א�ת� לת�� ה�די� א�ת� ונכנס� מ�אב �ל ְְְְִִֶַַַָָָָהר

ער", ל�בת נטה "א�ר וזה�: והרג��. ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָנקעי�

מ�אב גב�ל לצד ונתקרב מ�ק�מ� נטה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ�ההר

מ�אב". לגב�ל "ונ�ע� וזה�: ,�� אינו.)ונד�ק (בס"א ְְְְְְִִִֶַַָ

הא�� ה��י� ידע� ולא ההרי� על י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ(ועבר�

ל��): ��כנס ה�אר ידי על ÌMÓe(ÊË)א�א ְְְְִֵֵֶֶַַַָָƒ»
‰¯‡a.אמר �יצד? ה�אר. אל הא�ד �א מ�� ¿≈»ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה�ל�? ה��י� לבני מ�דיע מי ְִִִִַַַַַָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א:

לא��". ה�דיע ל�ינ�ק, �ת "נת� א�מר: ְְִִִֵַַַַָָָָה��ל

וה�א למק�מ� ההרי� חזר� � �עבר� ירדהלאחר ר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

�זר�ע�ת ההר�גי� �� מ�� והעלתה ה�חל ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָלת��

רא� וי�ראל ה�חנה סביב �מ�ליכת� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברי�

�ירה: ·‡¯(ÊÈ)ואמר� ÈÏÚ.והעלי ה�חל, מ��� ְְִָָ¬ƒ¿≈ְֲִִַַַַ

לה�? ה�דיעה �ה�אר �מ�י� מעלה. �א� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמה

�ארה" "�מ�� היתה?(במ"ר)��אמר מ�� וכי . ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ

א�א ע�ה�? היתה �נה אר�עי� מ�ח�ת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהלא

וכ� ה��י�. את לפרס� לה)��רדה י�יר(שבת "אז : ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אר�עי� �ס�� נאמרה ה�את ה�ירה � ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹי�ראל"
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מ�אב: אר� ‰‡È¯Ó�ל Ï·bÓ ‡ˆi‰.רצ�עה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְָ

ונכנסת אמ�ר�י�, �ל והיא האמ�רי, מ�ב�ל ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶָָי�צאה

ו�� מ�אב; �ב�ל �ה�א ארנ��, עד מ�אב ְְְְִֶַַָָָלגב�ל

�ב�ל ארנ�� �י מ�אב, לגב�ל �א� ולא י�ראל ְְְְְִִִֵַָָָָֹחנ�

וא� �ארצ�. לעבר ר��ת לה� נתנ� לא וה� ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹֹמ�אב

�מ� יפ�ח, �יר�� מ�ה, �יר�� ��א �י ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹעל

יפ�ח יא)�אמר מ�אב(שופטי� אלֿמל� "וג� : ְְִֶֶֶֶַַָָָ

רמז� �מ�ה אבה". ולא ב)�לח "�א�ר(דברי� : ְְֲֶֶַַָָָָָֹֹ

וה��אבי� ��עיר ה��בי� ע�ו �ני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹע��ֿלי

�ת�� לעבר נתנ�� לא א�� מה �ער". ְְְְֲִֵַַָָָֹֹֹה��בי�

:�� מ�אב א� סביב, ה�יפ�ה א�א ŒÏÚ(È„)ארצ� ְִִִֵֶַַָָָָָ«
¯Ó‡È Ôk.יאמר �� ��ע�� ונ�י� ז� חניה על ≈≈»«ְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

���ס�רי ה'. מלחמת ��ע���ספר נ�י� � ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַֹ

וג�'" "אתֿוהב יס�ר� �מ�.‡˙ÂŒ‰·:לאב�תינ�, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ

מ� יאמר �� ועד, יעד, מ� ��אמר �מ� יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ"את

יהב א�ר את �ל�מר: ה�א, יס�ד וה�י"ו והב, ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב

�י�ֿס�� נ�י� והר�ה ‡¯�ÔB:לה� ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â. ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿
�נ�י לס�ר י� �� י�ֿס��, �נ�י ��ס�רי� ���ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ה� �מה �ד�לי�. נ�י� נע�� �א� �א� ארנ��, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָנחלי

‰ÌÈÏÁp(ÂË)ה��י�?: „L‡Â.ל� �ר��� ִִַ¿∆∆«¿»ƒְֶַ

�� �� ����� ה�חלי�, �פ� � א�ד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"�פ�".

ההרי� �הי� לפי ,�� נח�אי� �הי� ְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָאמ�ר�י�,

לזה: זה סמ�כי� וההרי� וקצר עמק וה�חל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�בהי�

�הר חבר� ע� �מד�ר מ�ה ההר על ע�מד ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָאד�

אמ�ר�י�: אמר� ה�חל. �ת�� ע�בר וה�ר� ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָמ�ה,

נצא לעבר, ה�חל לת�� [לאר�] י�ראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ����נס�

�ח�י� ונהר�� מה� ��מעלה �הרי� ה�ער�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�

צד �ל �הר ה�קעי� א�ת� והי� �ליסטרא�ת. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָואבני

נקעי� א�ת� �נגד הי� אמ�ר�י� צד �ל �בהר ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָמ�אב,

��א� �יו� לח��. ��לטי� ו�די� קרנ�ת ְְְְִִִֵֶַַָָָָ�מי�

י�ראל אר� �ל ההר נז�עזע לעבר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי�ראל

לצד ונתקרב �בר��, �ני להק�יל ה��צאת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ��פחה

א�ת� לת�� ה�די� א�ת� ונכנס� מ�אב �ל ְְְְִִֶַַַָָָָהר

ער", ל�בת נטה "א�ר וזה�: והרג��. ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָנקעי�

מ�אב גב�ל לצד ונתקרב מ�ק�מ� נטה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ�ההר

מ�אב". לגב�ל "ונ�ע� וזה�: ,�� אינו.)ונד�ק (בס"א ְְְְְְִִִֶַַָ

הא�� ה��י� ידע� ולא ההרי� על י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ(ועבר�

ל��): ��כנס ה�אר ידי על ÌMÓe(ÊË)א�א ְְְְִֵֵֶֶַַַָָƒ»
‰¯‡a.אמר �יצד? ה�אר. אל הא�ד �א מ�� ¿≈»ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה�ל�? ה��י� לבני מ�דיע מי ְִִִִַַַַַָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א:

לא��". ה�דיע ל�ינ�ק, �ת "נת� א�מר: ְְִִִֵַַַַָָָָה��ל

וה�א למק�מ� ההרי� חזר� � �עבר� ירדהלאחר ר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

�זר�ע�ת ההר�גי� �� מ�� והעלתה ה�חל ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָלת��

רא� וי�ראל ה�חנה סביב �מ�ליכת� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברי�

�ירה: ·‡¯(ÊÈ)ואמר� ÈÏÚ.והעלי ה�חל, מ��� ְְִָָ¬ƒ¿≈ְֲִִַַַַ

לה�? ה�דיעה �ה�אר �מ�י� מעלה. �א� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמה

�ארה" "�מ�� היתה?(במ"ר)��אמר מ�� וכי . ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ

א�א ע�ה�? היתה �נה אר�עי� מ�ח�ת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהלא

וכ� ה��י�. את לפרס� לה)��רדה י�יר(שבת "אז : ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אר�עי� �ס�� נאמרה ה�את ה�ירה � ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹי�ראל"



zwg`kl"eglקנב iriax meiqelwpe`

dìi"yx:çééáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa ¨«§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´
äðzî øaãnîe íúðrLîa ÷÷çîa íräi"yx: ¨½̈¦§Ÿ¥−§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

èéúBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîei"yx: ¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
ëLàø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ

ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtäi"yx:ôéòéáø ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ
ì"åçìàëïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ

øîàì éøîàä-Cìîi"yx:áëEöøàá äøarà ¤«¤¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À
øàá éî äzLð àì íøëáe äãNa ähð àì³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®

Eìáb øárð-øLà ãr Cìð Cìnä Cøãai"yx: §¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
âëBìáâa øár ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼

úàø÷ì àöiå Bnr-ìk-úà ïçéñ óñàiå©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³

:dÏיח‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa »≈»¿»¿»«¿¿«»

‡i¯ÙÒ ‡nÚ ÈLÈ¯ ‰e¯k¿»≈≈«»«¿«»

˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰ÏיטÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓe ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿

‡iÏÁ�Óe ‡iÏÁ�Ï ÔB‰nÚ ‡˙Á�»¬»ƒ¿¿«¬«»ƒ«¬«»

:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ»¿»ƒ¿¿»»»

ÈÏ˜Áaכ Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈

ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó¯ LÈ¯ ·‡BÓ»≈»»»ƒ¿«¿»«

:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡כאÁÏLe «≈≈¿ƒ¿«

‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„כב¯·Ú‡ ∆¡»»¿≈»¬ƒ«

Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ� ‡Ï CÚ¯‡a¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«

‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL� ‡Ï»ƒ¿≈≈¿…««¿»

:CÓeÁz ¯·Ú� Èc „Ú ÏÊ�כג‡ÏÂ ≈≈«ƒ¿ƒ«¿»¿»

¯aÚÓÏ Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«

dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ L�Îe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈

é"ùø

ראה �מה אר�עי�, מ�ח�ת לה� נ�נה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָוה�אר

הימ��: למעלה נדר� ה�ה העני� א�א �א�? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָל�תב

(ÁÈ)‰e¯ÙÁ ¯‡a.חפר�ה א�ר ה�אר היא זאת ¿≈¬»»ְֲֲִֵֶַָָֹ

ואהר� מ�ה � ���ה:.Ì˙�ÚLÓa:�רי� ְֲִֶַָֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַ

¯a„nÓe.:�לה �Ï‡ÈÏÁ(ËÈ)נ�נה ‰�znÓe. ƒƒ¿»ְִֶָָƒ«»»«¬ƒ≈
BÓ‡·(Î)�תר��מ�: ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe. ְְַƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»

אחר: �בר ה�אר. �טלה ו�� מ�ה מת �� ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�י

ח�ני�, ��הי� ונ�יא, נ�יא �ל � הע� נדיבי ְְְִִִִֵֶָָָָָָָָ�ר�ה

ה�אר �מי �מחנה�, �גל� אצל �מ��� מקל� ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַנ�טל

�בט �ל חנית לפני �באי� סימ� א�ת� �ר� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנמ�כי�

"מח�קק",.ÁÓa˜˜ו�בט: ��קרא: מ�ה עלֿ�י ֵֶָƒ¿…≈ְְִִֵֶֶַָֹ

לג)��אמר ספ��".(דברי� מחקק חלקת "�יֿ�� : ְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ

ידי על ��קה לפי ז�? ��ירה מ�ה נז�ר לא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹול�ה

נז�ר לא מ�ה, �ל �מ� נז�ר ��א וכיו� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹה�אר.

�הי� למל� מ�ל ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א. �ל ְְֶֶֶֶַָָָָָ�מ�

אני � �� א�הבי א� אמר: לסע�ה, א�ת� ֲֲִִִַָָָ�ְְְִִַמז�ני�

ה�ל�!: איני � לאו וא� ,��‰bÒt‰ L‡¯. ְִִֵֵָָ…«ƒ¿»
רמתא": "רי� וכ�.bÒt‰�תר��מ�: �ב�, ל��� ְְֵַָָָƒ¿»ְְֵַֹ

מח) הג�יה�(תהלי� � ארמנ�תיה" "��ג� :ְְְְִֶַַַָ

עלֿ�ני.Ù˜L�Â‰ארמנ�תיה: ה�ס�ה א�ת� ְְֶַָ¿ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

�ה�א מד�ר, ל��� וה�א י�ימ� ��מ� ְְְְְִִֶֶַָָֹה�ק��

הי�ימ�, עלֿ�ני ה�אר ונ�קפה, אחר: �בר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ�מ�.

הי�ימ�� על והע�מד טבריה, �ל �י�� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ��גנזה

�ר� �� ה�אר, והיא ��� �ברה �מי� ור�אה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמ�יט

�נח�מא: ÌÈÎ‡ÏÓ(Î‡)ר�י Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ. ְִַַָ«ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒ
��אמר �מ�ה, ה�ליח�ת ��לה אחר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹ�במק��

ב) וכ�(דברי� קדמ�ת", מ�ד�ר מלאכי� "וא�לח :ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

כ) אלֿמל�(במדבר מ�ד� מלאכי� מ�ה "ו��לח :ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

א�מר: ה�א �ביפ�ח יא)אד��", "ו��לח(שופטי� : ְְְֱִִֵַַָ

ה�ת�בי� וג�'". אד�� אלֿמל� מלאכי� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָי�ראל

���ה ��תח, וזה נ�על זה לזה: זה צריכי� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹה�ל�

���יא ל� ל�מר מ�ה, ה� וי�ראל י�ראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹה�א

ה�ל: ה�א ה��יא �י ה��ר, �כל ה�א ְִִַַַַָָֹה��ר

(·Î)Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡.��נצט ��א �י על א� ∆¿¿»¿«¿∆ְִִֶַַַֹ

�ל��: מה� ���� ��ל��, לה� Œ‡ÏÂ(Î‚)לפ�ח ְְְִִֵֶֶַָָָֹ¿…
'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙�.�ל מעלי� הי� �נע� מלכי ��ל לפי »«ƒ…¿ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

�יו� �יס�ת. עליה� יעבר� ��א ��מר� �היה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמס,

�ל לה�: אמר בארצ�, אע�רה י�ראל: ל� ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�אמר�

וא�� מ�ניכ�, ל�מר� א�א �א� י��ב איני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעצמי

:!?�� Ï‡¯NÈא�מרי� ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ.היתה א�� ְִָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְִָָ

zwg`kl"egl iriax mei qelwpe`

íçliå äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤
ìàøNéai"yx:ãëLøéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå §¦§¨¥«©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸

ær ék ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî Böøà-úà¤©§¹¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½
ïBnr éða ìeábi"yx:äë-ìk úà ìàøNé çwiå §−§¥¬©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨

éøîàä éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½
äéúða-ìëáe ïBaLçai"yx:åëøér ïBaLç ék §¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

ïðøài"yx:æëeàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ
ïBçéñ øér ïðBkúå äðaz ïBaLçi"yx:çëLà-ék ¤§®¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ

ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé̈«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´
ïðøà úBîa éìra áàBîi"yx:èëáàBî Eì-éBà ½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈

åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír zãáà̈©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´
ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMai"yx:ìãáà íøépå ©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬

‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï ˜Ù�e¿«»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»

‡·¯˜ ÁÈb‡Â ı‰ÈÏ ‡˙‡Â«¬»¿»«¿«ƒ«¿»»

:Ï‡¯NÈaכדÏ‡¯NÈ È‰ÁÓe ¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»≈

dÚ¯‡ ˙È ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»«¿≈

ÔBnÚ È�a „Ú ‡˜·È „Ú ‡�B�¯‡Ó≈«¿»«À¿»«¿≈«

:ÔBnÚ È�·c ‡ÓeÁz ÛÈw˙ È¯‡¬≈«ƒ¿»ƒ¿≈«

˜¯iÂ‡כה Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»

ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈ƒ≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈

:‡‰�¯Ùk ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡¡»»¿∆¿¿»«¿»»»

ÔBÁÈÒcכו ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ

Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ«¿»∆¡»»ƒ¿««

‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„ ‡kÏÓa ‡·¯¿̃»»¿«¿»¿»«¿»»

„Ú d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»»«¿≈ƒ≈«

:ÔB�¯‡כז‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ «¿«≈≈¿¿»«»

ÏÏÎzL˙Â È�a˙z ÔBaLÁÏ eÏeÚ¿∆¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿«

:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜כחÌe„È˜ È¯‡ «¿»¿ƒ¬≈ƒ

È„·Ú ÔBaLÁÓ ˜Ù� ‡M‡k ÛÈwz«ƒ¿∆»¿«≈∆¿»¿≈

‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯¿̃»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»

˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË˜ ÔBÁÈÒ„¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿««

‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc ‡i¯Óek ·‡BÓ»¿«»¿»¿ƒ≈«¬»

:ÔB�¯‡„ ‡˙Ó¯כטÔBÎÏ ÈÂ »»»¿«¿«¿

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ ‡È·La d˙�·e ÔÈ¯Èˆ È‰B�a ¯ÒÓ LBÓÎÏ ÔÈÁÏÙ„ ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓלeÎÏÓe »»≈¬«¿«»¿»¿ƒƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»∆¡»»ƒ«¿

é"ùø

לכב��, יכ�לה �ר�ה �ל אי� י���י�, מלאה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָח����

יכ�ל אד� �ל אי� ח��, �כפר סיח�� היה ְְִִִֵַָָָָָָָָוא�

ה�ד��ֿ אמר �ח����!. �היה ��� וכל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָלכב��,

לצ�ר זאת �ל �ני על מטריח אני מה ְֲִִַַַַָָָָָֹ�ר��ֿה�א:

ה�לחמה אנ�י �ל �לב נת� ועיר? עיר �ל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָעל

ו�� אחד למק�� ��� ונתק�צ� העיר�ת מ� ְְֶָָָָ�ְְְֲִִֵַָָָלצאת

ע�מד ואי� הערי� אל י�ראל הלכ� �מ�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפל�,

וט�: נ�י� א�א אי� �� אי� �י Èk(Î„)לנג��, ְְִִִֵֶֶַָָָָָƒ
ÊÚ.ֿ��ה�ד��ֿ�ר �ל התראת� חזק�? �מה� «ְְֶַַַָָָָָ

לה� �אמר ב)ה�א, וג�'":(דברי� "אלֿ�צר� : ְֶֶַַָָ�ְֵ

(‰Î)‰È˙�a.:�ל ה�מ�כי� e‰Â‡(ÂÎ)�פרי� ¿…∆»ְְִִַָָ¿
ÌÁÏ�.('ב ס' לפי(חולי� לה�תב? הצר� ל�ה ƒ¿«ָָ�ְְְִִֵַָ

וח����(ש�)��אמר � אתֿמ�אב" �צר "אל : ְְֱֶֶֶֶַַַָָ

מה�, לקח� ��יח�� לנ� �תב היתה, מ�אב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָמ�ל

ל"ח) לי�ראל:(גיטי� טהרה יד� (ב"מ.B„iÓועל ְְְֲִֵַָָָָƒ»
מלחמה.ÔkŒÏÚ(ÊÎ)מר��ת�:נ"ו) א�ת� על ְֵ«≈ְִַָָָ

�מ�אב: סיח�� ‰ÌÈÏLn��לח� e¯Ó‡È.,�לע� ְְִִֶַָ…¿«…¿ƒְִָ

�� כג)��אמר מ�ל�"(במדבר "ו��א ::ÌÈÏLn‰. ְֱִֶֶַַָָ«…¿ƒ
אמר�: וה� �בע�ר, ÔBaLÁ�לע� e‡a.היה ��א ְְְְִֵָָ…∆¿ֶָָֹ

לק�ל�, �לע� את ו�כר והל� לכב�� יכ�ל ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָסיח��

�לק ל� �אמר כב)וזה� א�רֿ(ש� את ידע�י "�י : ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

וג�'" מבר� Ô�Bk˙Â:�בר� ‰�az.��� ח���� ְְְֵָָֹƒ»∆¿ƒ≈ְְֵֶ

עיר�: להי�ת ÔBaLÁÓ(ÁÎ)סיח�� ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk. ְִִִƒ≈»¿»≈∆¿
BÓ‡·,:סיח��מ��ב�� ¯Ú ‰ÏÎ‡�א�ת �� ְִִֶָָ»¿»»»ֵָ

�ל��� �"לחית" עברי, �ל��� "ער" קר�י ְְְְְִִִַַָָָָָָה�דינה

BÓ‡·ארמי: ¯Ú.:מ�אב �ל ‡ŒÈB(ËÎ)ער ֲִָ»»ֶָָ

·‡BÓ EÏ.:�יד� ���סר� מ�אב את ���ל� ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ

LBÓk.מ�אב אלהי ��:Ô˙�.ניו� את ה��ת� ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַָָ



קנג zwg`kl"egl iriax mei qelwpe`

íçliå äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤
ìàøNéai"yx:ãëLøéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå §¦§¨¥«©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸

ær ék ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî Böøà-úà¤©§¹¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½
ïBnr éða ìeábi"yx:äë-ìk úà ìàøNé çwiå §−§¥¬©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨

éøîàä éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½
äéúða-ìëáe ïBaLçai"yx:åëøér ïBaLç ék §¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

ïðøài"yx:æëeàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ
ïBçéñ øér ïðBkúå äðaz ïBaLçi"yx:çëLà-ék ¤§®¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ

ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé̈«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´
ïðøà úBîa éìra áàBîi"yx:èëáàBî Eì-éBà ½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈

åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír zãáà̈©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´
ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMai"yx:ìãáà íøépå ©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬

‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï ˜Ù�e¿«»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»

‡·¯˜ ÁÈb‡Â ı‰ÈÏ ‡˙‡Â«¬»¿»«¿«ƒ«¿»»

:Ï‡¯NÈaכדÏ‡¯NÈ È‰ÁÓe ¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»≈

dÚ¯‡ ˙È ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»«¿≈

ÔBnÚ È�a „Ú ‡˜·È „Ú ‡�B�¯‡Ó≈«¿»«À¿»«¿≈«

:ÔBnÚ È�·c ‡ÓeÁz ÛÈw˙ È¯‡¬≈«ƒ¿»ƒ¿≈«

˜¯iÂ‡כה Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»

ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈ƒ≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈

:‡‰�¯Ùk ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡¡»»¿∆¿¿»«¿»»»

ÔBÁÈÒcכו ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ

Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ«¿»∆¡»»ƒ¿««

‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„ ‡kÏÓa ‡·¯¿̃»»¿«¿»¿»«¿»»

„Ú d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»»«¿≈ƒ≈«

:ÔB�¯‡כז‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ «¿«≈≈¿¿»«»

ÏÏÎzL˙Â È�a˙z ÔBaLÁÏ eÏeÚ¿∆¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿«

:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜כחÌe„È˜ È¯‡ «¿»¿ƒ¬≈ƒ

È„·Ú ÔBaLÁÓ ˜Ù� ‡M‡k ÛÈwz«ƒ¿∆»¿«≈∆¿»¿≈

‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯¿̃»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»

˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË˜ ÔBÁÈÒ„¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿««

‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc ‡i¯Óek ·‡BÓ»¿«»¿»¿ƒ≈«¬»

:ÔB�¯‡„ ‡˙Ó¯כטÔBÎÏ ÈÂ »»»¿«¿«¿

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ ‡È·La d˙�·e ÔÈ¯Èˆ È‰B�a ¯ÒÓ LBÓÎÏ ÔÈÁÏÙ„ ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓלeÎÏÓe »»≈¬«¿«»¿»¿ƒƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»∆¡»»ƒ«¿

é"ùø

לכב��, יכ�לה �ר�ה �ל אי� י���י�, מלאה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָח����

יכ�ל אד� �ל אי� ח��, �כפר סיח�� היה ְְִִִֵַָָָָָָָָוא�

ה�ד��ֿ אמר �ח����!. �היה ��� וכל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָלכב��,

לצ�ר זאת �ל �ני על מטריח אני מה ְֲִִַַַַָָָָָֹ�ר��ֿה�א:

ה�לחמה אנ�י �ל �לב נת� ועיר? עיר �ל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָעל

ו�� אחד למק�� ��� ונתק�צ� העיר�ת מ� ְְֶָָָָ�ְְְֲִִֵַָָָלצאת

ע�מד ואי� הערי� אל י�ראל הלכ� �מ�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפל�,

וט�: נ�י� א�א אי� �� אי� �י Èk(Î„)לנג��, ְְִִִֵֶֶַָָָָָƒ
ÊÚ.ֿ��ה�ד��ֿ�ר �ל התראת� חזק�? �מה� «ְְֶַַַָָָָָ

לה� �אמר ב)ה�א, וג�'":(דברי� "אלֿ�צר� : ְֶֶַַָָ�ְֵ

(‰Î)‰È˙�a.:�ל ה�מ�כי� e‰Â‡(ÂÎ)�פרי� ¿…∆»ְְִִַָָ¿
ÌÁÏ�.('ב ס' לפי(חולי� לה�תב? הצר� ל�ה ƒ¿«ָָ�ְְְִִֵַָ

וח����(ש�)��אמר � אתֿמ�אב" �צר "אל : ְְֱֶֶֶֶַַַָָ

מה�, לקח� ��יח�� לנ� �תב היתה, מ�אב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָמ�ל

ל"ח) לי�ראל:(גיטי� טהרה יד� (ב"מ.B„iÓועל ְְְֲִֵַָָָָƒ»
מלחמה.ÔkŒÏÚ(ÊÎ)מר��ת�:נ"ו) א�ת� על ְֵ«≈ְִַָָָ

�מ�אב: סיח�� ‰ÌÈÏLn��לח� e¯Ó‡È.,�לע� ְְִִֶַָ…¿«…¿ƒְִָ

�� כג)��אמר מ�ל�"(במדבר "ו��א ::ÌÈÏLn‰. ְֱִֶֶַַָָ«…¿ƒ
אמר�: וה� �בע�ר, ÔBaLÁ�לע� e‡a.היה ��א ְְְְִֵָָ…∆¿ֶָָֹ

לק�ל�, �לע� את ו�כר והל� לכב�� יכ�ל ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָסיח��

�לק ל� �אמר כב)וזה� א�רֿ(ש� את ידע�י "�י : ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

וג�'" מבר� Ô�Bk˙Â:�בר� ‰�az.��� ח���� ְְְֵָָֹƒ»∆¿ƒ≈ְְֵֶ

עיר�: להי�ת ÔBaLÁÓ(ÁÎ)סיח�� ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk. ְִִִƒ≈»¿»≈∆¿
BÓ‡·,:סיח��מ��ב�� ¯Ú ‰ÏÎ‡�א�ת �� ְִִֶָָ»¿»»»ֵָ

�ל��� �"לחית" עברי, �ל��� "ער" קר�י ְְְְְִִִַַָָָָָָה�דינה

BÓ‡·ארמי: ¯Ú.:מ�אב �ל ‡ŒÈB(ËÎ)ער ֲִָ»»ֶָָ

·‡BÓ EÏ.:�יד� ���סר� מ�אב את ���ל� ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ

LBÓk.מ�אב אלהי ��:Ô˙�.ניו� את ה��ת� ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַָָ



wlaakl"eglקנד iriax meie ycewd ux`l oey`x meiqelwpe`

-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáéc-ãr ïBaLç¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©
àáãéîi"yx:àì:éøîàä õøàa ìàøNé áLiå ¥«§¨«©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

áìäéúða eãkìiå øæré-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
áéúëùøééåéø÷íL-øLà éøîàä-úà LøBiåi"yx: ©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

âì-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìriå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤
äîçìnì Bnr-ìëå àeä íúàø÷ì ïLaä©¨¨̧¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈

:érøãàãìàøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´
-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék BúàŸ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤
Cìî ïçéñì úéùr øLàk Bl úéùrå Böøà©§®§¨¦´Ÿ¨½©«£¤´¨¦ÀŸ¨§¦ŸÆ¤´¤

ïBaLça áLBé øLà éøîàäi"yx:äìBúà ekiå ¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«©©¸Ÿ³
Bì-øéàLä ézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−

Böøà-úà eLøéiå ãéøNi"yx:áëàéða eòñiå ¨¦®©¦«§−¤©§«©¦§−§¥´
ïcøéì øárî áàBî úBáøra eðçiå ìàøNé¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈¥¥−¤§©§¥¬

ñññ :Bçøé.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô §¥«
÷ìá úùøô

á÷ìa àøiåì"åçìéòéáøíåéåùãå÷äõøàìïåùàøäùr-øLà-ìk úà øBtö-ïa ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬Ÿ
éøîàì ìàøNéi"yx:âõ÷iå àeä-áø ék ãàî írä éðtî áàBî øâiå ¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´¨

ÔËÏeL ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ¿»«≈∆¿¬»¿«

CÈÓÒc ÁÙ� „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ

:‡·„ÈÓ „ÚלאÏ‡¯NÈ ·˙ÈÂ «≈¿»ƒ≈ƒ¿»≈

:‰‡¯BÓ‡ Ú¯‡aלב‰LÓ ÁÏLe «¬«¡»»¿«…∆

‡‰�¯Ùk eL·Îe ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿≈¿»«¿»»»

:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»¡»»ƒ«»

Ô�˙Óלג Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»

Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˜Ù�e¿««¿»¿«¿»

dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

˙„ÏÁלד ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«

˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ C„È· È¯‡ dpÓƒ≈¬≈ƒ»¿»ƒ»≈¿»

dÏ „aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk»«≈¿»«¿≈¿«¿≈≈

‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»

:ÔBaLÁa ·˙È Èc ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ»≈¿∆¿

Ïkלה ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»

·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc „Ú dnÚ«≈«¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒ

:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂאÈ�a eÏË�e ƒƒ»«¿≈¿»¿≈

·‡BÓ„ ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»

Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

Ècב Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ

:È‡¯BÓ‡Ï Ï‡¯NÈ „·ÚגÏÁ„e ¬«ƒ¿»≈∆¡»≈¿≈

‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ¬»»ƒ√»«»«¬»

é"ùø

מ�אב: ואת.ÌËÈÏt�ל מחרב �פלטי� נסי� ֶָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ

וג�': ��בית ‡·„(Ï)�נ�תיו Ì¯ÈpÂ.מלכ�ת ְְְִַָ«ƒ»»«ְַ

Ô·ÈcŒ„Ú��ה�: ÔBaLÁ �היה.‡·„ ועל מלכ�ת ֶֶָ»«∆¿«ƒ…ְֶַָָָֹ

�ר��� �יב�", "עד וכ� מ��, אבד �ח���� ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמ�אב

מ�יב�. ניר סר �ל�מר "עד", � "סר" ְִִִֶַַָָֹ�ל

�מ� אי�, �ממ�לת ועל מלכ�ת ל��� � (מלכי�ניר ְְְְְִִֶֶֶַֹ

יא) לדוידֿעב�י":א הי�תֿניר "למע� :ÌÈMpÂ. ְְְֱִִִַַַָ««ƒ
ה���לי�: יאמר� �� �ממה: ל��� �ג��ה, ְְְְְִִַָָָָֹ�י"�

א�ת�: נפח:.ÁÙ�Œ„Úונ�י� עד לאה���נ�� תורה ִַַָ«…«ֲִַַֹ

(·Ï)¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ.�המר�לי «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְִַַ

אנ� �ט�חי� �רא��ני�, נע�ה לא אמר�: ְְְֲִִִֶַָָָָָֹלכד�ה,

לה�ח�: מ�ה �ל �פ�ת� לג�כח ‡ŒÏ(Ï„)תורה ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ«

B˙‡ ‡¯Èz.(סא לה�ח�,(נדה ירא מ�ה �היה ƒ»…ְִֵֵֶֶָָָָֹ

��אמר אברה�, �ל זכ�ת� ל� �עמד (בראשית��א ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

הרפאי�יד) מ� ��לט ע�ג ה�א � ה�ליט" "ו�בא :ְִִִֶַַַָָָָָֹ

��אמר קרני�, �ע��ר�ת וחבריו �דרלעמר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ה��

ג) מ�תר(דברי� נ�אר ה��� מל� "רקֿע�ג :ְִִֶֶֶֶַַַָָ

‡˙B(Ï‰)הרפאי�": ekiÂ.דאיתא� הרג�, מ�ה ְִָָ««…ְֲִִֶָָֹ

נד)�ברכ�ת �לתא(ד� �ר ט�רא עקר �הר�אה ְְְִֶַַָָָָָָ

וכ�': א�רסי חוקתתורה פרשת חסלת ְְֵַ

(·)‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ««¿»»∆ƒ∆»¬∆»»
È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ.�היינ� מלכי� �ני א�� אמר: ƒ¿»≈»¡…ƒְְִִֵֵֶַָָָ

אחת על אנ� �פניה�, עמד� לא עליה� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ט�חי�

מ�אב": "ו�גר לפיכ�: וכ�ה! .iÂ‚¯(‚)��ה ְְִַַַָָָָָָ«»»

wlaakl"egl iriax meie ycewd ux`l oey`x mei qelwpe`

ìàøNé éða éðtî áàBîi"yx:ãáàBî øîàiå ½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©¸Ÿ¤¹̈
-ìk-úà ìäwä eëçìé äzr ïéãî éð÷æ-ìà¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ¤¨
÷ìáe äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®¨¨¯

àåää úra áàBîì Cìî øBtö-ïai"yx:éåì ¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
ääøBút øBòa-ïa írìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨

Bì-àø÷ì Bnr-éða õøà øäpä-ìr øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®
äqë äpä íéøönî àöé ír äpä øîàì¥ÀŸÂ¦¥Â©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ

éìnî áLé àeäå õøàä ïér-úài"yx:åäzrå ¤¥´¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«§©¨Á
íeör-ék äfä írä-úà él-äøà àp-äëì§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−
Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé ék õøàä-ïî¦¨®̈¤¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½

øàeé øàz øLàåi"yx:æéð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ©«£¤¬¨−Ÿ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´

ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ È¯‡¬≈«ƒ«¬«¿¬»»ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ד·‡BÓ ¯Ó‡Â √»¿≈ƒ¿»≈«¬«»

˙È ‡Ï‰˜ ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»»

‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡��¯ÁÒ Ïk»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»

¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È ˙È»¿»¿«¿»»»«ƒ

:‡È‰‰ ‡�cÚa ·‡BÓÏ ‡kÏÓ«¿»¿»¿ƒ»»«ƒ

a¯ה ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«

Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡ ¯B˙ÙÏ ¯BÚa¿ƒ¿¬»¿«¿»¬«

‡‰ ¯ÓÈÓÏ dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ È�a¿≈«≈¿ƒ¿≈≈¿≈«»

˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù� ‡nÚ«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»

È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈

:ÈÏ·˜lÓוËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe ƒ»»¿ƒ¿«ƒ»¿«

‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏƒ»«»»≈¬≈«ƒ

·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»

‡�Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»

ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó C¯·˙ Èc ˙È»ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿

:ËÈÏזÈ·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â ƒ«¬»»≈»¿»≈

˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èa ‡iÓÒ˜Â ÔÈ„Óƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ≈«¬¿»

é"ùø

�מ� מ�רא, יט)ל��� לכ�":(איוב "��ר� :ı˜iÂ ְְֶָָ«»»
·‡BÓ.מקרא וה�א �ח�י, קצ�י (�מ� �ח�יה� קצ� »ְְְְְְִִֵֶַַַַָָ

ÔÈ„Ó(„)קצר): È�˜ÊŒÏ‡.�הי מע�ל� והלא ָָ∆ƒ¿≈ƒ¿»ֲֵַָָֹ

��אמר זה, את זה לו)��נאי� "ה��ה(בראשית : ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַ

מ�אב על מדי� ��א� מ�אב", ��דה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאתֿמדי�

�ל�� ע�� י�ראל �ל מ�ראת� א�א ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָלמלחמה?

�יו� מ�די�? עצה ל�ל מ�אב ראה �מה ְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹ�יניה�.

הע�ל�, �מנהג ��א נ�צחי� י�ראל את ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�רא�

מה� נ�אל נת��ל, �מדי� א�� �ל מנהיג� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר�:

אמר�: �פיו; א�א �ח� אי� לה�: אמר� ��ת�? ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹמה

�פיו: ��ח� �אד� עליה� נב�א אנ� CÁÏkא� ְְֲִֵֶֶַָָָָֹƒ¿…
¯BM‰.(רבה ��(במדבר אי� מלח�, �ה��ר מה �ל «ְֵֵֶַַַָ

�רכה: ‰‰Â‡סימ� ˙Úa.;למלכ�ת רא�י היה לא ְִַָָ»≈«ƒְְַָָָֹ

עליה� מ��ה� סיח��, ��ת וכיו� היה, מדי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמ�סיכי

�עה: �ה�ל.B˙t¯‰(‰)לצר� ה�ה ��לחני ְֶָָֹ¿»ַ�ְִֶֶַַָֹ

ל� מריצי� ה�לכי� �ל �� מע�ת, ל� ְְְִִִִִַָָָָמריצי�

ה�ק��א�ר�תיה�. �� �� מקרא �ל ���ט� �לפי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

BnÚŒÈ�a:(ש�) ı¯‡.(�ש),היה מ�� �לק. �ל ∆∆¿≈«ִֶָָָָָ

וא� למל�. א�ה עתיד ל�: וא�מר מתנ�א היה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוזה

�כינת� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ה�רה מה מ�ני ְְְִִִֵַַַָָָָֹ�אמר:

�ה �תח�� יהיה ��א �די ר�ע? ��כבי� ע�בד ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל

למ�טב! חזרנ� נביאי� לנ� היה א�� ל�מר: ְְְִִִַַָָָָָ�ָלא��ת

הע�ל�, �דר �רצ� וה� נביאי� לה� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָהעמיד

עצה לה� נת� וזה �ערי�ת, �ד�רי� הי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��תח�ה

לזנ�ת: עצמ� ה�ריאה(ש�).BÏŒ‡¯˜Ïלהפקיר ְְְְִִַַָƒ¿…ְִַָ

הר�ה: ממ�� ל� ��סק �היה ולהנאת�, היתה ���ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ ÌÚ.:?�מ�יק מה �אמר: ‰p‰וא� «»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹƒ≈
ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ.�מרי�� �הי� וע�ג, סיח�� ƒ»∆≈»»∆ְְִִֶָ

והרג��: עליה� עמד� ÈÏnÓא�תנ� ·LÈ ‡e‰Â. ְֲֲֵֶַָָָ¿…≈ƒÀƒ
�מ� להכריתני, ה� קר�בי� �תיב, (תהילי�חסר ְְְְְִִִִֵֵֵַָ

אמיל�":קיח) "�י :(Â)BaŒ‰k�.נ�ה וע�י אני ֲִִַ«∆ְֲִִֶַַ

ה�א מ�נה ל��� אחר: �בר ב)�ה�. קה ,(ב"מ ְְִֵֶַָָָָ

מעט: מה� לח�ר ה�מי� מ� ל� ÈzÚ„Èמנ�ה Èk ְְְִִֵֵֶֶַַַַָƒ»«¿ƒ
'B‚Â.את לה��ת �עזר�� סיח��, מלחמת עלֿידי ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ

Ì„Èa(Ê)מ�אב: ÌÈÓÒ˜e.(�ש),�קסמי מיני �ל ָ¿»ƒ¿»»ְִִֵָָ

אחר: �בר ע�י. ��מי�י �לי אי� יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ��א



קנה wlaakl"egl iriax meie ycewd ux`l oey`x mei qelwpe`
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Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé ék õøàä-ïî¦¨®̈¤¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½

øàeé øàz øLàåi"yx:æéð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ©«£¤¬¨−Ÿ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´
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˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èa ‡iÓÒ˜Â ÔÈ„Óƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ≈«¬¿»

é"ùø
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ÔÈ„Ó(„)קצר): È�˜ÊŒÏ‡.�הי מע�ל� והלא ָָ∆ƒ¿≈ƒ¿»ֲֵַָָֹ

��אמר זה, את זה לו)��נאי� "ה��ה(בראשית : ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַ

מ�אב על מדי� ��א� מ�אב", ��דה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאתֿמדי�

�ל�� ע�� י�ראל �ל מ�ראת� א�א ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָלמלחמה?

�יו� מ�די�? עצה ל�ל מ�אב ראה �מה ְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹ�יניה�.

הע�ל�, �מנהג ��א נ�צחי� י�ראל את ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�רא�

מה� נ�אל נת��ל, �מדי� א�� �ל מנהיג� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר�:

אמר�: �פיו; א�א �ח� אי� לה�: אמר� ��ת�? ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹמה

�פיו: ��ח� �אד� עליה� נב�א אנ� CÁÏkא� ְְֲִֵֶֶַָָָָֹƒ¿…
¯BM‰.(רבה ��(במדבר אי� מלח�, �ה��ר מה �ל «ְֵֵֶַַַָ

�רכה: ‰‰Â‡סימ� ˙Úa.;למלכ�ת רא�י היה לא ְִַָָ»≈«ƒְְַָָָֹ

עליה� מ��ה� סיח��, ��ת וכיו� היה, מדי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמ�סיכי

�עה: �ה�ל.B˙t¯‰(‰)לצר� ה�ה ��לחני ְֶָָֹ¿»ַ�ְִֶֶַַָֹ

ל� מריצי� ה�לכי� �ל �� מע�ת, ל� ְְְִִִִִַָָָָמריצי�

ה�ק��א�ר�תיה�. �� �� מקרא �ל ���ט� �לפי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

BnÚŒÈ�a:(ש�) ı¯‡.(�ש),היה מ�� �לק. �ל ∆∆¿≈«ִֶָָָָָ

וא� למל�. א�ה עתיד ל�: וא�מר מתנ�א היה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוזה

�כינת� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ה�רה מה מ�ני ְְְִִִֵַַַָָָָֹ�אמר:

�ה �תח�� יהיה ��א �די ר�ע? ��כבי� ע�בד ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל

למ�טב! חזרנ� נביאי� לנ� היה א�� ל�מר: ְְְִִִַַָָָָָ�ָלא��ת

הע�ל�, �דר �רצ� וה� נביאי� לה� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָהעמיד

עצה לה� נת� וזה �ערי�ת, �ד�רי� הי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��תח�ה

לזנ�ת: עצמ� ה�ריאה(ש�).BÏŒ‡¯˜Ïלהפקיר ְְְְִִַַָƒ¿…ְִַָ

הר�ה: ממ�� ל� ��סק �היה ולהנאת�, היתה ���ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ ÌÚ.:?�מ�יק מה �אמר: ‰p‰וא� «»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹƒ≈
ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ.�מרי�� �הי� וע�ג, סיח�� ƒ»∆≈»»∆ְְִִֶָ

והרג��: עליה� עמד� ÈÏnÓא�תנ� ·LÈ ‡e‰Â. ְֲֲֵֶַָָָ¿…≈ƒÀƒ
�מ� להכריתני, ה� קר�בי� �תיב, (תהילי�חסר ְְְְְִִִִֵֵֵַָ

אמיל�":קיח) "�י :(Â)BaŒ‰k�.נ�ה וע�י אני ֲִִַ«∆ְֲִִֶַַ

ה�א מ�נה ל��� אחר: �בר ב)�ה�. קה ,(ב"מ ְְִֵֶַָָָָ

מעט: מה� לח�ר ה�מי� מ� ל� ÈzÚ„Èמנ�ה Èk ְְְִִֵֵֶֶַַַַָƒ»«¿ƒ
'B‚Â.את לה��ת �עזר�� סיח��, מלחמת עלֿידי ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ

Ì„Èa(Ê)מ�אב: ÌÈÓÒ˜e.(�ש),�קסמי מיני �ל ָ¿»ƒ¿»»ְִִֵָָ

אחר: �בר ע�י. ��מי�י �לי אי� יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ��א
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eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬
÷ìá éøác åéìài"yx:ìàøùéçeðéì íäéìà øîàiå ¥−̈¦§¥¬¨¨«©´Ÿ¤£¥¤À¦³

øaãé øLàk øác íëúà éúáLäå äìélä äôŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬
írìa-ír áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýéi"yx: §Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈¦¦§¨«

èíéLðàä éî øîàiå írìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
Cnr älàäi"yx:éíéäìàä-ìà írìa øîàiå ¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®

éìà çìL áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìai"yx:àéäpä ¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈¨©¬¥¨«¦¥³
õøàä ïér-úà ñëéå íéøönî àöiä írä̈¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤

åézLøâå Bai"yx:áéírìa-ìà íéäìà øîàiå −§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈
Ceøá ék írä-úà øàú àì íänr Cìú àì¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−

àeäi"yx:ìåçá ë"òùãå÷ä õøàì éðùì"åçì éùéîçâéí÷iå «©¨³¨
eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−

:˜Ï· ÈÓb˙t dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏaƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»≈»»

ÈÏÈÏa‡ח ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»

Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È ·˙‡Â¿»≈»¿ƒ¿»»¿»ƒ

È·¯·¯ eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿¿≈

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓט¯ÓÈÓ ‡˙‡Â »ƒƒ¿»«¬»≈«

ÔÓ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«»

:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·bי¯Ó‡Â À¿«»»ƒ≈¿ƒ»«¬«

¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏaƒ¿»√»¿»»»«ƒ

:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„ ‡kÏÓיא‡‰ «¿»¿»¿«¿»ƒ»

˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù� Èc ‡nÚ«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»

‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»

‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó d˙È ÈÏ ËBÏƒ»≈»ƒƒÀ¿«»»

:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d·יבÈÈ ¯Ó‡Â ≈¿»«¬»≈ƒ≈«¬«¿»

ËeÏ˙ ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿

:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙ÈיגÌ˜Â »«»¬≈¿ƒ¿»

˜Ï· È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏaƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»

‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

é"ùø

א�(ש�) אמר�: מדי�; זקני �יד� נטל� זה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָקס�

וא� מ��, �� י� ה�את, ��ע� ע�נ� ְִִֵַַַַַָָָֹֹיבא

"לינ� לה� ��אמר לפיכ�, ��עלת. �� אי� � ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָידחנ�

והלכ� ה�יח�ה� �קוה! �� אי� אמר�: ה�ילה", ְְְְְִִִֵַַָָָָֹפה

ע�ֿ�לע�", �ריֿמ�אב "ו��ב� ��אמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָלה�,

לה�: הלכ� מדי� זקני ‰ÏÈl‰(Á)אבל ‰Ù e�ÈÏ. ְְְֲִִֵֶָָָָƒ…««¿»
לכל וכ� ��ילה. א�א עליו ��רה ה�ד� ר�ח ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאי�

ה�ילה, �חל�� לב� וכ� הע�ל�; א��ת ְְֲֵַַַָָָָָ�ְִֵנביאי

לא)��אמר אלֿלב�(בראשית אלהי� "ו�בא : ֱֱִֶֶֶַַָָָֹֹ

�ילג�� אל הה�ל� �אד� ה�ילה". �חל�� ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהאר�י

‡ÈÏ�החבא: '‰ ¯a„È ¯L‡k.י ללכתא� מליכני ְֵֵָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵֶֶַָ

�ב�ד� אי� ��א ע�כ�, אל� �מ�תכ� אד� �ני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָע�

מ��: �ד�לי� �רי� ע� א�א להל� .e·LiÂלת�י ְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ«≈¿
ע�בה: CnÚ(Ë)ל��� ‰l‡‰ ÌÈL�‡‰ ÈÓ. ְַָָƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»

ילכ� צ�יקי� ה' �רכי י�רי� (ר"ל �א; ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהטע�ת�

מי �אמר ר�"י ��נת ב�. י��ל� �פ��עי� ְְִִִִֶַַַַָָָָָב�

�מ� �דברי�, ע�� ל�נס לט�בה, היתה ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָהאנ�י�

א� "א��ה", �תבת �רא�ית �פר�ת ר�"י ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��ר�

�עמי� אמר: טעה) ה�א �י לטע�ת, לבלע� ְְְִִִַַָָָָָָָ�א

א� עליו, �וה �ע�� אי� לפניו, �ל�י ה�ל ְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�אי�

יבי�: ולא לק�ל �א�כל עת אראה Ïa˜(È)אני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ»»
'B‚Â ¯tˆŒÔa.,�עיני� ח��ב �איני א�ֿעלֿ�י ∆ƒ…¿ְִִֵֵֶֶַַָ

ה�לכי�: �עיני אני (במדבר.˜·‰ÈlŒ(È‡)ח��ב ְְֲִִֵֵַָָ»»ƒ
�מפר�:רבה) נ�קב �ה�א מ"ארהֿ�י" ק�ה ְִֵֵֵֶָָָָָז�

ÂÈzL¯‚Â.(�ש)א�א אמר לא �בלק הע�ל�. מ� ¿≈«¿ƒִֶַָָָָָָֹ

לה�יע� א�א מב�� איני מ�ֿהאר�". ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"ואגר���

מ�לק: י�תר ��נא� היה �בלע� Ï‡(È·)מעלי; ְְִִֵֵַָָָָָָָ…
Ì‰nÚ CÏ˙.(�ש)�אק�ל �� א� ל�: אמר ≈≈ƒ»∆ְֲִֵֵַַָ

ל�:�מק�מי, אמר אתֿהע�!". תאר "לא ל�: אמר ְִִֶַַָָָָָֹֹ

לברכת�, צריכי� אינ� ל�: אמר אברכ�, �� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָא�

(ס"א ל�רעה א�מרי� מ�ל ה�א". �ר�� ְְִִִַָָָָ"�י

מעקצ�": ולא מ�ב�� "לא CÏ‰Ï(È‚)ל�ב�רה): ְִַָֹ�ְְְֵֹ�ְֵ«¬…
ÌÎnÚ.�ר�ח� למדנ� מ��; �ד�לי� �רי� ע� א�א ƒ»∆ְְִִִִֶֶֶַָָָ

מק��, �ל �ר��ת� �ה�א לג��ת רצה ולא ְְְְִֶֶַָָָָֹ�ב�הה,
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Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ
íënri"yx:ãé-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤

:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiå ÷ìaåèóñiå ¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤
:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤

æè÷ìa øîà äk Bì eøîàiå írìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïaæéãaë-ék ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³

äùrà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®Ÿ
äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìei"yx:çéïriå §¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©

÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå írìa¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìà ýåýéi"yx: §Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
èéäìélä ízà-íb äæá àð eáL äzrå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨

ac ýåýé óñi-äî ärãàåénr øi"yx:ëàáiå §¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ
-íà Bì øîàiå äìéì írìa-ìà | íéäìà¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À¦
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úàäùrú Búà Ei"yx: ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«Ÿ
ùãå÷ä õøàì éùéìù
ì"åçìéùéîçíåéå

àëéøN-ír Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤¦¨¥¬

ÂÏ˙יד B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»

È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò e¯Ó‡Â ˜Ïa»»«¬»»≈ƒ¿»¿≈≈

:‡�nÚטו˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â ƒ»»¿≈»»

ÔÈ¯ÈwÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ

:ÔÈl‡ÓטזÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ≈ƒ≈«¬¿»ƒ¿»

¯a ˜Ïa ¯Ó‡ Ô�„k dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈ƒ¿«¬«»»«

È˙ÓlÓ Ú�Ó˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btƒ̂»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏיזCp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡ ¿»ƒ¬≈«¿»¬«¿ƒ»

„aÚ‡ ÈÏ ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ«¬»¿…ƒ≈«ƒ«¿≈

‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â¿ƒ»¿«ƒ»«»

:ÔÈ„‰יח¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â »≈¿»≈ƒ¿»«¬«

ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ¿«¿≈»»ƒƒ∆ƒ»»¿≈

eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È·≈≈¿«¿»≈ƒ¿

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ „aÚÓÏ È‰Ï‡¡»ƒ¿∆¿«¿∆¿»«¿»

‡Ûיט ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»«

ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â ‡ÈÏÈÏa Ôez‡«¿≈¿»¿ƒ«»≈¿»

:ÈnÚ ‡ÏlÓÏכÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â ¿«»»ƒƒ«¬»≈«ƒ

dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏa ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»«¬«≈

Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»

Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ

:„aÚz d˙È CnÚ ÏlÓ‡כאÌ˜Â ¬«≈ƒ»»≈«¿≈¿»

ÏÊ‡Â d�z‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏaƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«

é"ùø

�לק: ע�ד ו�ס� לפיכ� ���ת, �ל��� ידא�א תורה ְְִִֶֶַַָָָָֹ

(ÊÈ)„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk.(רבה י�תר(במדבר ƒ«≈¬«∆¿¿…ֵ

סיח��) �מלחמת (ר"ל ל�עבר נ�טל �היית ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמ�ה

ל�: נ�ת� ÊÂ‰·(ÁÈ)אני ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ.,�למדנ ְֲִֵ¿…≈∆∆¿»»ְַָ

ל� רא�י אמר: אחרי�. ממ�� �מח�ד רחבה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ��פ��

ל��ר צרי� �הרי ,��� וזהב �ס� �ל לי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹל��

ו�אי ואני נ�צח, אינ� ספק נ�צח ספק ר��ת, ֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָחיל�ת

ÚÏ·¯נ�צח: ÏÎe‡ ‡Ï.ה�א� ��ה �רח� על ֵַ…««¬…ְִֶַָָ

לב�ל יכ�ל �אינ� �א�, ונתנ�א אחרי�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ�ר��ת

ה�כינה: מ�י האב�ת ��ת�רכ� ŒÌb(ËÈ)ה�רכ�ת ְְְְִִִִֶַַָָָָָ«
Ìz‡.פחי� ליל� ס�פכ� א�� �� הכ�יל�: �יו «∆ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַ

�רא��ני�: מ�רכה.ÛÒiŒ‰Óנפ� �בריו י��ה לא ִִֶֶָ«…≈ְְְִֶַָָָָֹ

נתנ�א �א� לבר�! י�סי� ��א הלואי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלקללה;

עלֿיד�: �רכ�ת לה� לה�סי� ‡ŒÌ(Î)�עתיד ְְִִֶֶַָָָָƒ
EÏ ‡¯˜Ï.ל�ל א�ה וסב�ר ��� ה�ריאה א� ƒ¿…¿ְְְִִִֶַַָָָֹ

א��: ל� ק�� �כר, את.C‡Âעליה �רח� על ִֵֶָָָָָ¿«ְֲֶַָ

וא�ֿעלֿ�יֿ �ע�ה, א�ת� אלי� אד�ר א�ר ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�בר

ויתר�ה: אפ��� ��א אמר: �לע�", "ו�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָכ�

(‡Î)B�˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ.ה�נאה� מ�א�, ««¬…∆¬…ְִִֶַָָ

אמר �עצמ�. ה�א �חב� ה��רה, את ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָמקלקלת

אברה� קדמ� �בר ר�ע, ְְְְַַָָָָָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א:

��אמר כב)אביה�, אברה�(בראשית "ו���� : ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
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Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ
íënri"yx:ãé-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤

:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiå ÷ìaåèóñiå ¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤
:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤

æè÷ìa øîà äk Bì eøîàiå írìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïaæéãaë-ék ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³

äùrà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®Ÿ
äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìei"yx:çéïriå §¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©

÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå írìa¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìà ýåýéi"yx: §Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
èéäìélä ízà-íb äæá àð eáL äzrå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨

ac ýåýé óñi-äî ärãàåénr øi"yx:ëàáiå §¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ
-íà Bì øîàiå äìéì írìa-ìà | íéäìà¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À¦
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úàäùrú Búà Ei"yx: ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«Ÿ
ùãå÷ä õøàì éùéìù
ì"åçìéùéîçíåéå

àëéøN-ír Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤¦¨¥¬

ÂÏ˙יד B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»

È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò e¯Ó‡Â ˜Ïa»»«¬»»≈ƒ¿»¿≈≈

:‡�nÚטו˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â ƒ»»¿≈»»

ÔÈ¯ÈwÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒ

:ÔÈl‡ÓטזÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ≈ƒ≈«¬¿»ƒ¿»

¯a ˜Ïa ¯Ó‡ Ô�„k dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈ƒ¿«¬«»»«

È˙ÓlÓ Ú�Ó˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btƒ̂»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏיזCp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡ ¿»ƒ¬≈«¿»¬«¿ƒ»

„aÚ‡ ÈÏ ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ«¬»¿…ƒ≈«ƒ«¿≈

‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â¿ƒ»¿«ƒ»«»

:ÔÈ„‰יח¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â »≈¿»≈ƒ¿»«¬«

ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ¿«¿≈»»ƒƒ∆ƒ»»¿≈

eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È·≈≈¿«¿»≈ƒ¿

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ „aÚÓÏ È‰Ï‡¡»ƒ¿∆¿«¿∆¿»«¿»

‡Ûיט ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»«

ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â ‡ÈÏÈÏa Ôez‡«¿≈¿»¿ƒ«»≈¿»

:ÈnÚ ‡ÏlÓÏכÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â ¿«»»ƒƒ«¬»≈«ƒ

dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏa ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»«¬«≈

Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»

Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ

:„aÚz d˙È CnÚ ÏlÓ‡כאÌ˜Â ¬«≈ƒ»»≈«¿≈¿»

ÏÊ‡Â d�z‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏaƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«

é"ùø

�לק: ע�ד ו�ס� לפיכ� ���ת, �ל��� ידא�א תורה ְְִִֶֶַַָָָָֹ

(ÊÈ)„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk.(רבה י�תר(במדבר ƒ«≈¬«∆¿¿…ֵ

סיח��) �מלחמת (ר"ל ל�עבר נ�טל �היית ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמ�ה

ל�: נ�ת� ÊÂ‰·(ÁÈ)אני ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ.,�למדנ ְֲִֵ¿…≈∆∆¿»»ְַָ

ל� רא�י אמר: אחרי�. ממ�� �מח�ד רחבה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ��פ��

ל��ר צרי� �הרי ,��� וזהב �ס� �ל לי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹל��

ו�אי ואני נ�צח, אינ� ספק נ�צח ספק ר��ת, ֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָחיל�ת

ÚÏ·¯נ�צח: ÏÎe‡ ‡Ï.ה�א� ��ה �רח� על ֵַ…««¬…ְִֶַָָ

לב�ל יכ�ל �אינ� �א�, ונתנ�א אחרי�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ�ר��ת

ה�כינה: מ�י האב�ת ��ת�רכ� ŒÌb(ËÈ)ה�רכ�ת ְְְְִִִִֶַַָָָָָ«
Ìz‡.פחי� ליל� ס�פכ� א�� �� הכ�יל�: �יו «∆ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַ

�רא��ני�: מ�רכה.ÛÒiŒ‰Óנפ� �בריו י��ה לא ִִֶֶָ«…≈ְְְִֶַָָָָֹ

נתנ�א �א� לבר�! י�סי� ��א הלואי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלקללה;

עלֿיד�: �רכ�ת לה� לה�סי� ‡ŒÌ(Î)�עתיד ְְִִֶֶַָָָָƒ
EÏ ‡¯˜Ï.ל�ל א�ה וסב�ר ��� ה�ריאה א� ƒ¿…¿ְְְִִִֶַַָָָֹ

א��: ל� ק�� �כר, את.C‡Âעליה �רח� על ִֵֶָָָָָ¿«ְֲֶַָ

וא�ֿעלֿ�יֿ �ע�ה, א�ת� אלי� אד�ר א�ר ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�בר

ויתר�ה: אפ��� ��א אמר: �לע�", "ו�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָכ�

(‡Î)B�˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ.ה�נאה� מ�א�, ««¬…∆¬…ְִִֶַָָ

אמר �עצמ�. ה�א �חב� ה��רה, את ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָמקלקלת

אברה� קדמ� �בר ר�ע, ְְְְַַָָָָָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א:

��אמר כב)אביה�, אברה�(בראשית "ו���� : ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
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áàBîi"yx:áëàeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå ¨«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼
àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé Càìî ávéúiå©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§Æ

Bnr åéørð éðLe Bðúà-ìr áëøi"yx:âëàøzå Ÿ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨−̈¦«©¥´¤
Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤

iå äãOadúhäì ïBúàä-úà írìa C ©¨¤®©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈
Cøcäi"yx:ãëìBòLîa ýåýé Càìî ãîriå ©¨«¤©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−

äfî øãâå äfî øãb íéîøkäi"yx:äëàøzå ©§¨¦®¨¥¬¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤
øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
óñiå øéwä-ìà írìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤

dúkäìi"yx:åëãîriå øBár ýåýé-Càìî óñBiå §©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ
ïéîé úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−¨¦¬

ìåàîNei"yx:æëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå §«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´

:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚכב‡Ê‚¯ Û˜˙e ƒ«¿¿≈»¿≈»¿»

„zÚ˙‡Â ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««

dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈

ÔÈ¯˙e d�z‡ ÏÚ ·Î¯ ‡e‰Â¿»≈««»≈¿≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚכג‡�z‡ ˙ÊÁÂ ≈ƒƒ≈«¬««»»

‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È»«¿»»«¿»¿««¿»¿»

‡�z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»

‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»

d˙eÈËÒ‡Ï ‡�z‡ ˙È ÌÚÏ·ƒ¿»»«»»¿«¿¿«

:‡Á¯‡ÏכדÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â ¿»¿»¿»«¿»»«¿»

‡¯„‚c ‡¯˙‡ ‡iÓ¯k ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿«»«¿»¿»≈»

:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓכה˙ÊÁÂ ƒ»¿»≈»ƒ»«¬«

˙˜Á„‡Â ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡«»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«

ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈¿ƒ¿«

aÚÓÏ¯כו ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»

Á¯‡ ˙ÈÏ Èc ˜Ú ¯˙‡a Ì˜Â¿»«¬«»ƒ≈…«

:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

„ÈÈכז ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡�z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»

‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏa ˙BÁz ˙Ú·¯e¿»«¿ƒ¿»¿≈»¿»

:‡¯ËÁa ‡�z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„¿ƒ¿»¿»»«»»¿À¿»

„‡z�‡כח ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»

é"ùø

אתֿחמר�": ו�חב� BÓ‡·��קר È¯NŒÌÚ.במדבר) ֲֲֶֶַַַֹֹֹƒ»≈»
�וה:רבה) �ל�� ‰e‡(Î·)ל�� CÏB‰ŒÈk.ראה ְִִֶָָƒ≈ָָ

ליל�: ונתא�ה ה�ק�� �עיני רע BÏ�ה�בר ÔËNÏ. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ¿»»
למנע�(ש�) ר�צה והיה היה, רחמי� �ל ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָמלא�

ויאבד יחטא ��א BnÚ:מ�חטא, ÂÈ¯Ú� È�Le. ְֱֲִֶֶַַָֹֹֹ¿≈¿»»ƒ
�ני ע�� י�לי� ל�ר�, ה��צא ח��ב לאד� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמ�א�

זה: את זה �מ���י� וח�זרי� ל����, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָאנ�י�

(‚Î)ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ.ֿ��ה�ד ��ת� ראה; לא וה�א «≈∆»»ְֶַַָָָָֹ

האד�, מ� י�תר לרא�ת ל�המה ר��ת ְְְִִֵֵַָָָָָ�ר��ֿה�א

���ראה �ע�� ��ר� �עת, �� ��� �����ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

B„Èaמ�יקי�: ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ.ה�יח זה ר�ע אמר: ִִַ¿«¿¿»¿»ִִֶַַָָָ

�חרב, הע�ל� א��ת �ל זינ� ��לי א�נ�ת�, ֶֶַָָ�ְֵֵֶֶָָ�ְֵ�לי

א� ��ה�, א�נ�ת �ה�א �פיו, עליה� �א ֶֶַָָ�ְְֲִֵֶֶָוה�א

היה וכ� �א�נ�ת�. עליו ואבא ��� את את�� ְֵָָָ�ְְְֲִֶֶֶָָָֹֹאני

לא)ס�פ� הרג�(במדבר ��ֿ�ע�ר �לע� "ואת :ְְְְִֵֶָָ

"��ביל"..ÏBÚLÓa(Î„)�חרב": �תר��מ�: ֶֶָ¿ƒ¿ְְְִִַ

כ)וכ� ��מר��(מ"א עפר י��ק "א� : ְְְֲִִֵַֹ

�ה��כ�. הרגלי� �כ��ת ה�ד�ק עפר � ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָל�עלי�"

מ)וכ� �רגליו(ישעיה � מי�" ��על� מדד "מי : ְְְְֳִִֵַַַָָָ

fÓ‰�בה��כ�: ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b.ל� "�דר" סת� ְִ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְֵֶָָ

ה�א: עצמ�:.ıÁlzÂ(Î‰)אבני� .ıÁÏzÂהיא ֲִָ«ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«
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(ËÎ)zÏlÚ˙‰.:��ב�י� �נאי ל��� eÏ�תר��מ�: ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ

È„Èa ·¯ÁŒLÈ.עיני� זה �בר ל� היה �ד�לה �נ�ת ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ

�לאת�� � �פיו �למה א�ה להרג ה�ל� זה ְְְִֵָָָ�ֲִֵֶַַָֹה�רי�:

זי�: לכלי צרי� ‰Èz�kÒ(Ï)זה ÔkÒ‰‰. ְִִִֵֶַָ««¿≈ƒ¿«¿ƒ
וכ� כב)�תר��מ�, יס��ֿ�בר".(איוב "הלאל : ְְְְְִֵֵֶַַָָ

מאי לי�: אמר� ��מרא: זה מקרא �ר�� ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָור��תינ�
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זרה�ד עב�דה �מ�כת �דאיתא כ�' לי� ד)אי :(ד� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

לא Èc‚�Ï(Ï·)תורה C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk.חכמי ר��תינ� ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְֵֵַַ

קה)ה��נה ראתה,(שבת יראה, נ�טריק��: �ר��ה� ְְְֲִִַָָָָָָָ

לקנאתי �ל�מר: לנג�י, �ה�ר� ��ביל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָנטתה,

ה�ר� חרד �י מ�מע�: �לפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ�להקניטני.

�חרד ה�ר� �על ראיתי �י � "רטט" ל��� � ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָלנג�י

קצר �מקרא �להמר�תי, לכעסי �ה�א ה�ר�, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מהר

�מ� יג)ה�א, אחרינא:(ש"ב לי�נא �וד". "ו�כל : ְְְֲִִִַַַָָָ

וכ� רצ��, ל��� טז)ירט ר�עי�(איוב "ועלֿידי ְְְְְִֵֵַַָָָ

�אינ� ר�עי�, עלֿידי א�ת� �מנח� מפ�ס � ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָירטני"

מקניטי�: �Ë˙‰(Ï‚)א�א ÈÏe‡.,"ל�לא" �מ� ְִִֶַָ«»¿»ְֵ

"ל�לא": �ל��� מ��� �"א�לי" ŒÌb�עמי� ְְְִִֵֵֶַַָ«
Èz‚¯‰ ‰Î˙‡.:�מ� וה�א מסרס, מקרא זה הרי …¿»»«¿ƒְְְְֲִֵֶָָֹ

�לבד הע�בה לא �ל�מר, א�ת�", הרג�י ��"ְְְְִִַַַַַָָָָֹ

ההריגה: �� �י ידי, על ‰È˙ÈÈÁקראת� d˙B‡Â. ְְֲִִִַַַָָָ¿»∆¡≈ƒ
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�לבד הע�בה לא �ל�מר, א�ת�", הרג�י ��"ְְְְִִַַַַַָָָָֹ

ההריגה: �� �י ידי, על ‰È˙ÈÈÁקראת� d˙B‡Â. ְְֲִִִַַַָָָ¿»∆¡≈ƒ
יכל�(במ"ר) ולא וה�כיחת� ���רה מ�ני ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹוע�ה

"ו�אמר ��ת�ב: �מ� �ת�כח��, ְְְֲֶֶַַַָָֹֹלעמד

את ���קה היא ז� יאמר�: ��א הרג�יה, � ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא"

ה�ק�� �חס לה�יב; יכ�ל ולא �ת�כח�� ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ�לע�

וכ� ה�ר��ת. �ב�ד כ)על ה�המה(ויקרא "ואת : ְְְְְִֵֵֶַַַָ

וכ� ואת(ש�)�הרג�", הא�ה את "והרג� : ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ÈzÚ„È(Ï„)ה�המה": ‡Ï Èk.ועל �נ�ת�, זה �� ְֵַָƒ…»«¿ƒְְֶַַ

עלי�� �עת ���דע מ���ח היה �ה�א ה�דה; ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�רח�



wlabkl"eglקס iyy meie ycewd ux`l iriax meiqelwpe`

éúàø÷ì ávð äzà ék ézrãé àì ék éúàèç̈½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−
éðéra òø-íà äzrå Cøcaél äáeLà Ei"yx: ©¨®¤§©¨²¦©¬§¥¤−¨¬¨¦«

äì-ír Cì írìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàå íéLðàäE ¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−
÷ìá éøN-ír írìa Cìiå øaãú Búài"yx: Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«

åìBúàø÷ì àöiå írìá àá-ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹
øLà ïðøà ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà¤¦´À̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−

ìeábä äö÷ai"yx:æìírìa-ìà ÷ìa øîàiå ¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈
éìà ézçìL çìL àìäänì Cì-àø÷ì E £ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈¨¬¨

Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àìi"yx: «Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«
çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéùéùãå÷ä õøàì éòéáø ¨¦Ÿ̄¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ì"åçì éùùèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
úBöçi"yx:îçlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´

Bzà øLà íéøOìå írìáìi"yx:àîø÷aá éäéå §¦§½̈§©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤
ìra úBîa eäìriå írìa-úà ÷ìa çwiå©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©

írä äö÷ íMî àøiåi"yx:âëàéì-äða ÷ìa-ìà írìa øîàiå ©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬

Ì‡ ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ¿««»√»ƒ¿»¿»¿«ƒ

:ÈÏ ·B˙‡ CÈ�ÈÚa LÈaלה¯Ó‡Â ƒ¿≈»≈ƒ«¬«

ÌÚ Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ

È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ

ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È CnÚ ÏlÓ‡¬«≈ƒ»»≈¿«≈«¬«

:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏaלוÚÓLe ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»¿«

˜Ù�e ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa»»¬≈¬»ƒ¿»¿«

ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB�¯‡ ÌeÁz¿«¿ƒƒ¿«¿»

‰Ï‡לז ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»

CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ ˙ÈÁÏL ÁÏLÓƒ¿«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿≈»

‡ËLe˜a‰ È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ¿»»»≈»¿»ƒ«¿¿»

ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏלח˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â ¿«»»«¬«ƒ¿»¿»»

ÏÎÈÓ‰ ÔÚk C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰»»≈ƒ¿»»¿«¬≈«

‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡�ÏÎÈ»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈcƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈¬«≈

B˙‡Âלט ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬

:È‰BÊBÁÓ ˙È¯˜Ïמ˜Ïa ÒÎ�e ¿ƒ¿«»ƒ¿≈»»

ÌÚÏ·Ï ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bzƒ¿»¿«¿ƒ¿»

:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïeמא‰Â‰Â ¿«¿¿«»ƒƒ≈«¬»

ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ·¿«¿»¿«»»»ƒ¿»

‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»

:‡nÚ ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓא¯Ó‡Â ƒ«»¿«ƒ«»«¬«

‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ‰�a ˜Ï·Ï ÌÚÏaƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»

é"ùø

ידע�י": "לא העיד ‡eL·‰�פיו EÈ�ÈÚa Ú¯ŒÌ‡ ְִִִֵַָֹƒ«¿≈∆»»
Èl.:�ל אמר ז�. ���בה היא ה�ק�� נגד להתריס ƒְְְִִֶֶַַַָָָ

את מב�ל מלא� וא�ה ללכת, צ�ני �עצמ� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�א

�מלא� �בר �א�מר �כ�, ה�א למ�ד ְְְֵֶַָָָָָָָ�בריו!

לאברה� אמר כב)מחזיר�. "קחֿנא(בראשית : ְְֲִַַַַָָָָ

א� �בר�, את ��ל מלא� ועלֿידי וג�'" ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָאתֿ�נ�

ל��ב: אני צרי� �עיני� רע א� CÏ(Ï‰)אני, ְֲֲִִִִֵֶַָָ≈
ÌÈL�‡‰ŒÌÚ.(במ"ר),�� ליל� ר�צה �אד� �דר� ƒ»¬»ƒְֵֵֶֶֶֶָָָ

א�ר.ÒÙ‡Âא�ת�:מ�ליכי� ה�בר את �רח� על ִִ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ

וג�': ÌÈL�‡‰ŒÌÚאד�ר CÏ.�ע�ה חלק� �י ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְִִֶֶָ

הע�ל�: מ� להאבד ·Ï˜וס�פ� È¯NŒÌÚ.מח� ְְְִֵֵָָָƒ»≈»»ֵַָ

�מ�ת�: Ïa˜(ÂÏ)לק�ל� ÚÓLiÂ.�ל�חי� �לח ְְְַָָ«ƒ¿«»»ְִַָ

BÓ‡·לב�ר�: ¯ÈÚŒÏ‡.(רבה א��(במדבר ְְַ∆ƒ»ֵ

ראה ל�מר: ,��� הח��בה עיר ,��� ְְֲִִֵֶֶֶַַָמטר���לי�

לעקר!: מב��י� א�� ‡ÏÎe(ÊÏ)מה ‡Ï Ì�Ó‡‰ ְְֲִֵַַָֹ«À¿»…«
E„ak.:��קל� מע�� לצאת ���פ� לחנתנ�א, תורה «¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(ËÏ)˙BˆÁ ˙È¯˜.,�אנ�י �וקי�, מלאה עיר ƒ¿«Àְְֲִִִֵָָָ

��א ורח� ראה ל�מר: �ח�צ�תיה, וט� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹנ�י�

א��: Ô‡ˆÂ(Ó)יעקר� ¯˜a.(�ש)קר� מעט, �בר ְֵֵָ»»»…ָָ�ָָָ

�לבד: אחד וצא� ÏÚa(Ó‡)אחד ˙BÓa. ְְִֶֶַָָֹ»»«

wlabkl"egl iyy meie ycewd ux`l iriax mei qelwpe`

íéøô äráL äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá̈¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−
:íéìéà äráLå
ì"åçìéùùíåéåùãå÷äõøàìéòéáø

áøac øLàk ÷ìa Nriå §¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈©«£¤−¦¤´
:çaæna ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦©¦§¥«©

âEúìr-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîi"yx:ãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦¨®©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©´Ÿ¤¥À̈¤¦§©³

çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænäi"yx: ©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬

:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈
:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−

áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ
äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷-éøøäî¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

ìàøNéi"yx:çäîe ìà äa÷ àì áwà äî ¦§¨¥«¨´¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´

‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ ÔÈ¯B˙ב„·ÚÂ ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¬«

˜q‡Â ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈

Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»

:‡Áa„Óג˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â «¿¿»«¬«ƒ¿»¿»»

ÌÈ‡Ó C‰È‡Â C˙ÏÚ ÏÚ „zÚ˙‡ƒ¿«««¬»»¿≈«»ƒ

È˙eÓ„˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ¿»«≈«ƒ√»¿»»√»ƒ

ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â È�pÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùeƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈדÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ ¿ƒƒ«¬«≈«ƒ√»¿»

‡Ú·L ˙È dÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ¿»ƒ¿»«¬«≈»«¿»

¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„eהÈÈ ÈeLÂ ¿««»«¿¿»¿«ƒ¿»

¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙tƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«

:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez¿»»»¿≈¿«≈

ÏÚו „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««

:·‡BÓ È·¯·¯ ÏÎÂ ‡e‰ d˙ÏÚ¬»≈¿»«¿¿≈»

‡¯Ìז ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«ƒ¬»

È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ ˜Ï· È�¯ac«¿«ƒ»»«¿»¿»ƒ≈

·˜ÚÈ ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡Á�ÈcÓ«ƒ¿»ƒ»ƒ«¬…

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Âח‡Ó ¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈»

‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡¬≈¿»«¿≈≈»

é"ùø

אלילי�: עב�דת �� � �חל�� לרמת ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ�תר��מ�:

א È˙‡¯˜Ï(‚)תורה '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡.רגיל אינ� «ƒ»∆ƒ¿»ƒִֵָ

:���� ע�י ÈÙLלד�ר CÏiÂ.,יחידי �תר��מ�: ְִִֵַַ«≈∆∆ƒְְְִִַ

�תיקה: א�א ע�� �אי� ו�קט, �פי ְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹל���

(„)¯wiÂ.טמאת ל��� �נאי, ל��� עראי, ל��� «ƒ»ְְְְֲַַ�ְַ

אליו נגלה היה ולא �בב�י��, �ק�י �ל�מר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹקרי,

י�ראל: �ל ח�ת� להרא�ת ��ביל א�א ����ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

˙ÁaÊn‰ ˙Ú·LŒ˙‡.�אי ערכ�י מז�חת �בעה ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְִִִֵַָָֹ

אמר ה�ז�חת". "אתֿ�בעת א�א �א�, ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ�תיב

�בעה לפני� �נ� א�� �ל אב�תיה� ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָלפניו:

�נה אברה� .��� �נגד ערכ�י ואני ְַָָָָָ�ְְְְֲִִִֶֶַַָמז�ח�ת

יב)אר�עה, ה�ראה(בראשית לה' מז�ח �� "ו�ב� : ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

וג�'",(ש�)אליו", ההרה מ�� "ו�ע�ק יג): :(ש� ְְִֵֵַַָָָָָ

ה��ר�ה �הר ואחד וג�'", אבר� כב)"ו�אהל .(ש� ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָ

אחד �נה כו)ויצחק וג�',(ש� מז�ח �� "ו�ב� : ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

��י�: �נה ויעקב �אר". יצחק עבדי �� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹו�כר�

��כ� לג)אחד אל(ש� �בית לה)ואחד :(ש� ְְְִֵֵֶֶֶָָ

ÁaÊna ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â.�א�אואברה העלה לא »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱֶֶַָָָָֹ

אחד: האיל ÓÚÊ‰(Ê)תורה ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡ ִֶַָ»»ƒ«¬…¿»…¬»
Ï‡¯NÈ.א�� � לק�ל� ל� אמר �מ�תיה� ��ני ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

מבהק: אינ� מה� ˜a‰(Á)אחד ‡Ï ·w‡ ‰Ó ֵֵֶֶָ�ְָ»∆……«…
Ï‡.(במ"ר),�נתק�ל לא להתק�ל רא�יי� ��הי� ≈ְְְְְְִִִֵֶַַָֹ

אי�", הרג� בא�� "�י ע�נ�: את אביה� ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָ��הז�יר

��אמר א��, א�א ק�ל מט)לא "אר�ר(בראשית : ֱִֵֶֶֶַַָָָֹ

היה אביו אצל �מרמה אביה� ���כנס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָא��".

?�� �אמר מה להתק�ל, כז)רא�י "��ֿ�ר��(ש� : ְְֱִֵֶַַַַָָָ

נאמר �מברכי� כז)יהיה". יעמד�(דברי� "א�ה : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָ

"וא�ה נאמר לא �מק�לי� אתֿהע�". ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלבר�

א�א הע�", את לק�ל יעמד�(ש�)יעמד� "ואלה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

קללה: �� עליה� להז�יר רצה לא � ה�ללה" ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעל



קסי wlabkl"egl iyy meie ycewd ux`l iriax mei qelwpe`

íéøô äráL äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá̈¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−
:íéìéà äráLå
ì"åçìéùùíåéåùãå÷äõøàìéòéáø

áøac øLàk ÷ìa Nriå §¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈©«£¤−¦¤´
:çaæna ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦©¦§¥«©

âEúìr-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîi"yx:ãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦¨®©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©´Ÿ¤¥À̈¤¦§©³

çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænäi"yx: ©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬

:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈
:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−

áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ
äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷-éøøäî¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

ìàøNéi"yx:çäîe ìà äa÷ àì áwà äî ¦§¨¥«¨´¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´

‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ ÔÈ¯B˙ב„·ÚÂ ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¬«

˜q‡Â ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈

Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»

:‡Áa„Óג˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â «¿¿»«¬«ƒ¿»¿»»

ÌÈ‡Ó C‰È‡Â C˙ÏÚ ÏÚ „zÚ˙‡ƒ¿«««¬»»¿≈«»ƒ

È˙eÓ„˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ¿»«≈«ƒ√»¿»»√»ƒ

ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â È�pÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùeƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈדÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ ¿ƒƒ«¬«≈«ƒ√»¿»

‡Ú·L ˙È dÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ¿»ƒ¿»«¬«≈»«¿»

¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„eהÈÈ ÈeLÂ ¿««»«¿¿»¿«ƒ¿»

¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙tƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«

:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez¿»»»¿≈¿«≈

ÏÚו „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««

:·‡BÓ È·¯·¯ ÏÎÂ ‡e‰ d˙ÏÚ¬»≈¿»«¿¿≈»

‡¯Ìז ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e¿««¿≈«¬«ƒ¬»

È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ ˜Ï· È�¯ac«¿«ƒ»»«¿»¿»ƒ≈

·˜ÚÈ ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡Á�ÈcÓ«ƒ¿»ƒ»ƒ«¬…

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Âח‡Ó ¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈»

‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡¬≈¿»«¿≈≈»

é"ùø

אלילי�: עב�דת �� � �חל�� לרמת ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ�תר��מ�:

א È˙‡¯˜Ï(‚)תורה '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡.רגיל אינ� «ƒ»∆ƒ¿»ƒִֵָ

:���� ע�י ÈÙLלד�ר CÏiÂ.,יחידי �תר��מ�: ְִִֵַַ«≈∆∆ƒְְְִִַ

�תיקה: א�א ע�� �אי� ו�קט, �פי ְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹל���

(„)¯wiÂ.טמאת ל��� �נאי, ל��� עראי, ל��� «ƒ»ְְְְֲַַ�ְַ

אליו נגלה היה ולא �בב�י��, �ק�י �ל�מר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹקרי,

י�ראל: �ל ח�ת� להרא�ת ��ביל א�א ����ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

˙ÁaÊn‰ ˙Ú·LŒ˙‡.�אי ערכ�י מז�חת �בעה ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְִִִֵַָָֹ

אמר ה�ז�חת". "אתֿ�בעת א�א �א�, ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ�תיב

�בעה לפני� �נ� א�� �ל אב�תיה� ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָלפניו:

�נה אברה� .��� �נגד ערכ�י ואני ְַָָָָָ�ְְְְֲִִִֶֶַַָמז�ח�ת

יב)אר�עה, ה�ראה(בראשית לה' מז�ח �� "ו�ב� : ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

וג�'",(ש�)אליו", ההרה מ�� "ו�ע�ק יג): :(ש� ְְִֵֵַַָָָָָ

ה��ר�ה �הר ואחד וג�'", אבר� כב)"ו�אהל .(ש� ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָ

אחד �נה כו)ויצחק וג�',(ש� מז�ח �� "ו�ב� : ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

��י�: �נה ויעקב �אר". יצחק עבדי �� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹו�כר�

��כ� לג)אחד אל(ש� �בית לה)ואחד :(ש� ְְְִֵֵֶֶֶָָ

ÁaÊna ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â.�א�אואברה העלה לא »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱֶֶַָָָָֹ

אחד: האיל ÓÚÊ‰(Ê)תורה ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡ ִֶַָ»»ƒ«¬…¿»…¬»
Ï‡¯NÈ.א�� � לק�ל� ל� אמר �מ�תיה� ��ני ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

מבהק: אינ� מה� ˜a‰(Á)אחד ‡Ï ·w‡ ‰Ó ֵֵֶֶָ�ְָ»∆……«…
Ï‡.(במ"ר),�נתק�ל לא להתק�ל רא�יי� ��הי� ≈ְְְְְְִִִֵֶַַָֹ

אי�", הרג� בא�� "�י ע�נ�: את אביה� ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָ��הז�יר

��אמר א��, א�א ק�ל מט)לא "אר�ר(בראשית : ֱִֵֶֶֶַַָָָֹ

היה אביו אצל �מרמה אביה� ���כנס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָא��".

?�� �אמר מה להתק�ל, כז)רא�י "��ֿ�ר��(ש� : ְְֱִֵֶַַַַָָָ

נאמר �מברכי� כז)יהיה". יעמד�(דברי� "א�ה : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָ

"וא�ה נאמר לא �מק�לי� אתֿהע�". ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלבר�

א�א הע�", את לק�ל יעמד�(ש�)יעמד� "ואלה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

קללה: �� עליה� להז�יר רצה לא � ה�ללה" ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעל
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ýåýé íræ àì íòæài"yx:èíéøö Làøî-ék ¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−§Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ
ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà úBòábîe epàøà¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ

áMçúé àì íéBbáei"yx:éá÷ré øôr äðî éî ©¦−¬Ÿ¦§©¨«¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ
úBî éLôð úîz ìàøNé òáø-úà øtñîe¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®¨³Ÿ©§¦Æ´

eäîk éúéøçà éäúe íéøLéi"yx:àé÷ìa øîàiå §¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ©³Ÿ¤¨¨Æ
ézç÷ì éáéà á÷ì éì úéùr äî írìa-ìàE ¤¦§½̈¤¬¨¦−Ÿ¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§©§¦½

:Cøá zëøa äpäåáéúà àìä øîàiå ïriå §¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á
:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéùé øLà£¤̧¨¦³Ÿ§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«

ùãå÷ä õøàì éùéîç
ì"åçìéùùíåéå

âéàp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧
ñôà íMî epàøz øLà øçà íB÷î-ìà ézà¦¦¹¤¨³©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤
éì-Bðá÷å äàøú àì Blëå äàøú eäö÷̈¥´¦§¤½§ª−´Ÿ¦§¤®§¨§¦−

íMîi"yx:ãéLàø-ìà íéôö äãN eäçwiå ¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ
áL ïáiå äbñtäìéàå øt ìriå úçaæî är ©¦§®̈©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦

:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc dÎ¯˙‡טÈ¯‡ ¬»¿≈¿»»¿≈¿»¬≈

‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó≈≈«»¬ƒ≈≈»»»

ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰ d˙ÈÎÒ¿ƒ≈»«»ƒ¿≈

‡iÓÓÚ·e ‡ÓÏÚ Ôe�ÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿«¿¿»¿»«¬»«»

:‡¯ÈÓb Ôe�c˙È ‡ÏיÏeÎÈÈ ÔÓ »ƒ¿»¿ƒ»»≈

·˜ÚÈ ˙È·„ ‡i˜cÚc È�ÓÓÏ¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…

‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»

‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á B‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»¬»≈«¿««ƒ¿»»

‡˙BÓ ÈLÙ� ˙eÓz Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»

:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

z„·Úיא ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿

‡‰Â CÈz¯·c È‡�Ò ËÏÈÓÏ ÈÏƒ¿≈««¿«¿«¿ƒ¿»

:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯·יב·˙‡Â »»»¿»¿«¿«¬≈

ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ

:‡ÏlÓÏ ¯h‡ d˙ÈיגdÏ ¯Ó‡Â »≈∆«¿«»»«¬«≈

Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«»√«

ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒ

:ÔnzÓיד‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â ƒ«»¿«¿≈«¬«¿»

ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ‡�·e ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»¿»«¿»«¿¿ƒ

é"ùø

'‰ ÌÚÊ ‡Ï.(ו י�דע(ברכות �אני א�א �חי אי� אני …»«ֲֲִִִֵֵֶֶַָֹ

וה�א ,�� ��עס �ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ה�עה ְְֵֵֶַַַָָָָָלכ��

וזה� אלי�. ��אתי ה�ל� ה�מי� �ל �עס ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלא

ו)��אמר וג�'(מיכה מהֿ�ע� זכרֿנא "ע�י : ְְֱִֶֶַַַַָָָ

ה'": צדק�ת �עת למע� וג�' �לע� א�ת� ְְְְִִֶַַַַָָָ�מהֿענה

(Ë)ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk.מס��ל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְֲִִֵַ

א�ת� ר�אה ואני �ר�יה� �בתח�ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ�רא�ית�

עלֿידי ה�ל�, �גבע�ת �צ�רי� וחזקי� ְְְֲִִִֵַַַָָָָ�ְמי�די�

וא�ה�ת: ÔkLÈאב�ת „„·Ï ÌÚŒÔ‰.��ז א�ר ה�א ְִָָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ

�תר��מ�: �דד, ל��� � אב�תיו Ï‡ל� ÌÈBb·e ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…
·MÁ˙È.אר� ע� �לה נע�י� יהי� לא �תר��מ�: ƒ¿«»ְְְְֲִִִַַָָָֹ

��אמר �יל�לי�, ע�בדי ל)הא��ת "�י(ירמיה : ָ�ְֱִִִֵֶֶַ

ע� נמני� אינ� � וג�'" ה��י� �כל כלה ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָאע�ה

�מחה א�ה אי� �מחי� ��ה� אחר: �בר ְֵָָ�ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָה�אר.

��אמר לב)ע�ה�, ינח��".(דברי� �דד "ה' : ְֱִֶֶֶֶַַָָָ

ע� א�כלי� ה� �ט�בה, �יל�לי� ע�בדי ְְְִִִִֵֵָ�ְֶָ�כ�הא��ת

וזה� הח����, מ� לה� ע�לה ואי� ואחד אחד ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ�ל

יתח�ב": לא ÚÈ˜·(È)"�ב��י� ¯ÙÚ ‰�Ó ÈÓ ְִִַַָֹƒ»»¬««¬…
'B‚Â.מאר�ע וכ�' יעקב דבית �ע�ק�א �תר��מ�: ¿ְְְְְְְֲֵֵַַַַַַָֹ

עפר אחר: �בר �גלי�. אר�עה ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָמ�ריתא,

�עפר מק�מי� �ה� ��צו�ת ח���� אי� � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיעקב

כב) �בחמ�ר",(דברי� ���ר תחר�� "לא (ויקרא: ְֲֲַַֹ

ס�טהיט) ועפר �רה אפר �לאי�", תזרע "לא :ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

�ה�: Ï‡¯NÈ,וכ��צא Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe ְֵֶַָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈
��ה�: ה��מי� מ� ה��צא זרע Óz˙רביע�תיה�, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ»…

ÌÈ¯LÈ ˙BÓ ÈLÙ�.:�יא��ה ŒB�·˜Â(È‚)תורה «¿ƒ¿»ƒֶֶָ¿»¿
ÈÏ.:לי ק�לה� צ��י: ˆÌÈÙ(È„)ל��� ‰„N. ƒְְִִֵַ¿≈…ƒ

יבא א� ל�מר ע�מד ה��פה ��� היה, �ב� ְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹמק��

העיר: על ‰bÒt‰חיל L‡¯.�ק�ס היה לא �לע� ִִַַָ…«ƒ¿»ְִֵָָָֹ

�י�ראל לה�ר� �רצה �עתידה �לק ראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָָָ�בלק;
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çaænai"yx:åèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
äk äøwà éëðàå Eúìr-ìri"yx:æèýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ

áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa-ìà¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬
øaãú äëå ÷ìa-ìài"yx:æéBpäå åéìà àáiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³

Bì øîàiå Bzà áàBî éøNå Búìò-ìr ávð¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®©³Ÿ¤Æ
ýåýé øac-äî ÷ìai"yx:çéøîàiå BìLî àOiå ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

øtö Bða éãr äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷i"yx: ³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨¨©−§¬¦«Ÿ
èéàeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³

äpîé÷é àìå øaãå äùré àìå øîài"yx:ëäpä ¨©Æ§´Ÿ©«£¤½Ÿ§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨¦¥¬
äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøái"yx:àë-àì ¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨«Ÿ

ìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â¿«≈¿««»«¿¿»

ÏÚטו ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«

:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ ‡�‡Â C˙ÏÚ¬»»«¬»ƒ¿¿≈«»

Óטז ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂÈÈ Ì„˜ Ô «¬«≈«ƒ√»¿»

dÓeÙa ‡Ób˙Ù ÈeLÂ ÌÚÏ·Ï¿ƒ¿»¿«ƒƒ¿»»¿≈

:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿≈¿«≈

ÏÚיז „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««

¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â d˙ÏÚ¬»≈¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«

:ÈÈ ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏיחÏË�e ≈»»»«ƒ¿»¿«

ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó«¿≈«¬«»»¿«

:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ ˙Èˆ‡יט‡Ï »≈¿≈¿ƒ«ƒ…»

È�a ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L�‡ È�· ÈlÓÎ¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈

‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L�‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N· È�· È„·BÚk¿»≈¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ

‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óe ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿

:Ìi˜˙Ó d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡»«¿»≈¿»≈¿≈ƒ¿«»

dpÎ¯·‡Âכ ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈

:dpÓ È˙k¯a ·˙‡ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈÏכא¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â ·˜ÚÈ ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ ¿ƒ¿»≈¿»»≈ƒ¿¿ƒƒ≈ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…¿«»»¿≈≈¿«

é"ùø

עליה� �ח�ל ��� �סב�ר מ�ה. מת ��� ְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמ��,

ר�אה: �אני ה�רצה היא וז� ‡w¯‰(ÂË)ה�ללה, ְְְֲִִִֶֶַַָָָƒ»∆
‰k.:ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ל���.‡w¯‰מאת …ֵֵַָָƒ»∆ְ

ÂÈÙa(ÊË)את�על: ¯·c ÌNiÂ.ה�ימה היא �מה ְֵֶָ«»∆»»¿ƒִִַַָ

אלֿ�לק "��ב �אמר�: ה�קרא חסר �מה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹה�את?

��ה א�א תד�ר"? נר�הוכה �אינ� ��מע יה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לצער�? �לק אצל ח�זר אני מה אמר: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלק�ל,

ק"ה) וח�ה(סנהדרי� רס� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ל� ְְֶֶַַַָָָָונת�

אל לה�ליכ� �ח�ה �המה ה��קס �אד� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�פיו,

�לק: אל ���ב �רח� על ל�: אמר ירצה, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָא�ר

(ÊÈ)Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ.:א�מר ה�א �למעלה ¿»≈»ƒְְֵַָ

הלכ� �קוה �� �אי� �רא� �יו� מ�אב"? ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָ"וכלֿ�רי

מקצת�: א�א נ�אר� ולא מקצת� acŒ‰Ó¯לה� ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָֹ«ƒ∆
אינ�(במ"ר).‰' �ל�מר: זה, ה�א צח�ק ְְְְֵֶַל���

Ïa˜(ÁÈ)�ר��ת�: Ìe˜.,�� מצחק �ראה� �יו� ְְִ»»ְֵֵֶַָָָ

לי�ב, ר�אי אינ� רגלי�, על עמד לצער�: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַֹנת���

מק��: �ל ��ליח�ת� אלי� �ל�ח ˆt¯ואני B�a. ְֲִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ…
�מ� זה, ה�א מקרא קד)ל��� "חית�(תהילי� : ְְְְִֶַָ

א)יער", "וחית�ֿאר�",(בראשית קיד): :(תהלי� ְְֶֶַַָ

מי�": B‚Â'(ËÈ)"למעינ� Ï‡ LÈ‡ ‡Ï.בר� ְְְִַָ…ƒ≈¿ְָ

א��ת, �בעה אר� �לה�רי�� להביא� לה� �ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָנ��ע

��ד�ר?: להמית� סב�ר B‚Â'וא�ה ¯Ó‡ ‡e‰‰. ְְֲִִַַַָָָָ«»«¿
� �מתמ�כי�" "ות�בי� ותר��מ�: �מ�, ְְְְְְְִִִִֵַַַַ�ל���

�ה�: לחזר ונמלכי� ·¯C(Î)ח�זרי� ‰p‰ ְְְֲִִִֶַָָֹƒ≈»≈
ÈzÁ˜Ï.ה "מהֿ��ר ��אלני מ���א�ה ק�ל�י ?"' »»¿ƒְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

"לבר�"): �מ� "�ר�" (ס"א: א�ת�. C¯·eלבר� ְְְֵֵֵָָָָ≈≈
‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ.את א�יב לא ואני א�ת� �ר� ה�א ¿…¬ƒ∆»ֲִִֵֵֶַָָֹ

רי"ש,.C¯·e�ר�ת�: �זרת ה�א וכ� �ב��, �מ� ְִָ≈≈ְְְִִֵֵֵַ

עד)�מ� וכ�(תהלי� ח��, �מ� חר�", "א�יב (ש�: ְְְִֵֵֵֵֵ

ה��זלי) את �מבר� המה�ל �ר�", "�ב�צע :ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יהיה �ל�� �ענ� לא �י �ירא אל ְְִִִֵֵֵֶַָָָֹוא�מר:

ל�מר ואי� לה�ד��ֿ�ר��ֿה�א. ה�א מר�יז � ְְְְִֵַַַָָל�

(ר"ל: קט� �פ�ח נק�ד היה �� �א� �בר, �� ְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ�ר�

�ה�א לפי אבל למעלה, וטעמ� הרי"�) �חת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָס��ל

למ�ה: וטעמ� (צירי) קט� קמ� נק�ד ה�א ְְֲֵֵַַַָָָָָָָ�על,

(‡Î)'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï.בר� �תר��מ�. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ



קסג wlabkl"egl iyy meie ycewd ux`l iying mei qelwpe`

çaænai"yx:åèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
äk äøwà éëðàå Eúìr-ìri"yx:æèýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ

áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa-ìà¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬
øaãú äëå ÷ìa-ìài"yx:æéBpäå åéìà àáiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³

Bì øîàiå Bzà áàBî éøNå Búìò-ìr ávð¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®©³Ÿ¤Æ
ýåýé øac-äî ÷ìai"yx:çéøîàiå BìLî àOiå ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

øtö Bða éãr äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷i"yx: ³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨¨©−§¬¦«Ÿ
èéàeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³

äpîé÷é àìå øaãå äùré àìå øîài"yx:ëäpä ¨©Æ§´Ÿ©«£¤½Ÿ§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨¦¥¬
äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøái"yx:àë-àì ¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨«Ÿ

ìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â¿«≈¿««»«¿¿»

ÏÚטו ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«

:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ ‡�‡Â C˙ÏÚ¬»»«¬»ƒ¿¿≈«»

Óטז ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂÈÈ Ì„˜ Ô «¬«≈«ƒ√»¿»

dÓeÙa ‡Ób˙Ù ÈeLÂ ÌÚÏ·Ï¿ƒ¿»¿«ƒƒ¿»»¿≈

:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿≈¿«≈

ÏÚיז „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««

¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â d˙ÏÚ¬»≈¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«

:ÈÈ ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏיחÏË�e ≈»»»«ƒ¿»¿«

ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó«¿≈«¬«»»¿«

:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ ˙Èˆ‡יט‡Ï »≈¿≈¿ƒ«ƒ…»

È�a ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L�‡ È�· ÈlÓÎ¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈

‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L�‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N· È�· È„·BÚk¿»≈¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ

‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óe ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿

:Ìi˜˙Ó d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡»«¿»≈¿»≈¿≈ƒ¿«»

dpÎ¯·‡Âכ ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈

:dpÓ È˙k¯a ·˙‡ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈÏכא¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â ·˜ÚÈ ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ ¿ƒ¿»≈¿»»≈ƒ¿¿ƒƒ≈ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…¿«»»¿≈≈¿«

é"ùø

עליה� �ח�ל ��� �סב�ר מ�ה. מת ��� ְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמ��,

ר�אה: �אני ה�רצה היא וז� ‡w¯‰(ÂË)ה�ללה, ְְְֲִִִֶֶַַָָָƒ»∆
‰k.:ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ל���.‡w¯‰מאת …ֵֵַָָƒ»∆ְ

ÂÈÙa(ÊË)את�על: ¯·c ÌNiÂ.ה�ימה היא �מה ְֵֶָ«»∆»»¿ƒִִַַָ

אלֿ�לק "��ב �אמר�: ה�קרא חסר �מה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹה�את?

��ה א�א תד�ר"? נר�הוכה �אינ� ��מע יה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לצער�? �לק אצל ח�זר אני מה אמר: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָלק�ל,

ק"ה) וח�ה(סנהדרי� רס� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ל� ְְֶֶַַַָָָָונת�

אל לה�ליכ� �ח�ה �המה ה��קס �אד� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�פיו,

�לק: אל ���ב �רח� על ל�: אמר ירצה, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָא�ר

(ÊÈ)Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ.:א�מר ה�א �למעלה ¿»≈»ƒְְֵַָ

הלכ� �קוה �� �אי� �רא� �יו� מ�אב"? ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָ"וכלֿ�רי

מקצת�: א�א נ�אר� ולא מקצת� acŒ‰Ó¯לה� ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָֹ«ƒ∆
אינ�(במ"ר).‰' �ל�מר: זה, ה�א צח�ק ְְְְֵֶַל���

Ïa˜(ÁÈ)�ר��ת�: Ìe˜.,�� מצחק �ראה� �יו� ְְִ»»ְֵֵֶַָָָ

לי�ב, ר�אי אינ� רגלי�, על עמד לצער�: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַֹנת���

מק��: �ל ��ליח�ת� אלי� �ל�ח ˆt¯ואני B�a. ְֲִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ…
�מ� זה, ה�א מקרא קד)ל��� "חית�(תהילי� : ְְְְִֶַָ

א)יער", "וחית�ֿאר�",(בראשית קיד): :(תהלי� ְְֶֶַַָ

מי�": B‚Â'(ËÈ)"למעינ� Ï‡ LÈ‡ ‡Ï.בר� ְְְִַָ…ƒ≈¿ְָ

א��ת, �בעה אר� �לה�רי�� להביא� לה� �ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָנ��ע

��ד�ר?: להמית� סב�ר B‚Â'וא�ה ¯Ó‡ ‡e‰‰. ְְֲִִַַַָָָָ«»«¿
� �מתמ�כי�" "ות�בי� ותר��מ�: �מ�, ְְְְְְְִִִִֵַַַַ�ל���

�ה�: לחזר ונמלכי� ·¯C(Î)ח�זרי� ‰p‰ ְְְֲִִִֶַָָֹƒ≈»≈
ÈzÁ˜Ï.ה "מהֿ��ר ��אלני מ���א�ה ק�ל�י ?"' »»¿ƒְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

"לבר�"): �מ� "�ר�" (ס"א: א�ת�. C¯·eלבר� ְְְֵֵֵָָָָ≈≈
‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ.את א�יב לא ואני א�ת� �ר� ה�א ¿…¬ƒ∆»ֲִִֵֵֶַָָֹ

רי"ש,.C¯·e�ר�ת�: �זרת ה�א וכ� �ב��, �מ� ְִָ≈≈ְְְִִֵֵֵַ

עד)�מ� וכ�(תהלי� ח��, �מ� חר�", "א�יב (ש�: ְְְִֵֵֵֵֵ

ה��זלי) את �מבר� המה�ל �ר�", "�ב�צע :ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יהיה �ל�� �ענ� לא �י �ירא אל ְְִִִֵֵֵֶַָָָֹוא�מר:

ל�מר ואי� לה�ד��ֿ�ר��ֿה�א. ה�א מר�יז � ְְְְִֵַַַָָל�

(ר"ל: קט� �פ�ח נק�ד היה �� �א� �בר, �� ְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ�ר�

�ה�א לפי אבל למעלה, וטעמ� הרי"�) �חת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָס��ל

למ�ה: וטעמ� (צירי) קט� קמ� נק�ד ה�א ְְֲֵֵַַַָָָָָָָ�על,

(‡Î)'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï.בר� �תר��מ�. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ



wlabkl"eglקסד iyy meie ycewd ux`l iying meiqelwpe`

Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéi"yx:áëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîi"yx:âëék «¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³

úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð-àìŸ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réì øîàéi"yx: ¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

ãëå íe÷é àéáìk ír-ïäàì àOðúé éøàë ¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ
äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãr ákLéi"yx: ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

äëepáwú àì á÷-íb írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®

ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿»«¿»¡»»

ÔB‰kÏÓ ˙�ÈÎLe ÔB‰cÚÒa¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰È�ÈaכבÔep˜t‡c dÏ‡ ≈≈¡»¿«≈ƒ

:dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ»¿»¿»ƒ≈

ËÈÈc·כג Ô·ˆ ‡iLÁ� ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«

ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â ·˜ÚÈ ˙È·„Ïƒ¿≈«¬…¿«»¿»«»¿«

¯n‡˙È ÔcÚk Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯aƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ¿««

„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡כדÈ¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰ ¡»»»«»¿≈»»≈

dÚ¯‡· È¯LÈ ‡Ï Ïh�˙È ‡È¯‡Îe¿«¿»ƒ¿«»»ƒ¿≈¿«¿≈

‡iÓÓÚ ÈÒÎ�Â ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈«¿«»

:˙¯ÈÈכהÛ‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â ≈»«¬«»»¿ƒ¿»«

é"ùø

נאה: מדר� נדר� ה�א ���ט� אחרי Ï‡אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ…
ËÈa‰.�ה��� ��יעקב, או� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ƒƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ

להת��נ� אחריה� מדק�ק אינ� �בריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָע�ברי�

�ת�: על ע�ברי� �ה� �בעמל�, ��ה� ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�אונ��ת

ÏÓÚ.�מ� עברה, ז)ל��� עמל",(ש� "הרה (ש�: »»ְְֲֵָָָָָ

וי) עמל א�ה "�י היא: �העברה לפי ��יט", כעס ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ה�ק��: לפני BnÚעמל ÂÈ‰Ï‡ מכעיסי�.‰' אפ�� ְִֵַָָָ¡…»ƒְֲִִִַ

מ��כ�: זז אינ� לפניו, Ba�ממרי� CÏÓ ˙Úe¯˙e. ְְִִֵַָָָָ¿«∆∆
�מ� ורע�ת, ח�ה טו)ל��� ב �וד"(שמואל "רעה : ְְְִִֵֵֵָָ

�וד, טו)א�הב וכ�(שופטי� למרעה�". "ו��נ� : ְְְִִֵֵֵֵֵַָָ

�יניה��: מל�ה�� ��כינת א�נקל�ס: ְְְְְְִִֵֵֵַַ�ר��

(·Î)ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡.ה�ה" אמר�: א�ה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְִֵַַָָָ

האלהי� א�א מעצמ�, יצא לא מ�צרי�", יצא ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹע�

BÏה�ציא�: Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k..��� וגב� ר�� �תק� ִָ¿¬…¿≈ְְֶֶַֹֹ

כב)וכ� ה�ה.(איוב מע�ז ל��� � ��עפ�ת" "וכס� : ְְְֵֵֶֶָָָ

ל��� �ה�א אני א)וא�מר יע�פ�",(בראשית "וע�� : ְְְְֲִֵֵֶ

זה: ה�א רב ותק� וגב�, �ר�� ˙ÙÚB˙המע�פ� ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…
Ì‡¯.�ק� רא�. ��עפת אחר: �בר �ב�. עפיפת ¿≈ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

ר��תינ�: ואמר� סח)ראמי�. ה�די�:(גיטי� א�� ְְְִִֵֵֵֵַַָ

(‚Î)·˜ÚÈa LÁ�Œ‡Ï Èk.,לברכה ה� רא�יי� �י ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵָָ

וק�סמי�: מנח�י� �ה� ÚÈÏ˜·�אי� ¯Ó‡È ˙Úk ְְְֲִִֵֶֶַָ»≈≈»≈¿«¬…
'B‚Â..ה�את �עת עת להי�ת עתיד ��להע�ד א�ר ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

��רה ול�מדי� לפניו י��בי� �ה� �ל, לעי� ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹח�ת�

י�אל� וה� ה�רת, מ�לאכי לפני� �מחיצת� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָמ�יו

��אמר וזה� אל, �על מה ל)לה�: "והי�(ישעיה : ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָ

יאמר אחר: �בר אתֿמ�רי�". רא�ת ֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעיני�

אינ� ה�ה: ל��� א�א עתיד, ל��� אינ� � ְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹליעקב

להאמר ��רי� עת �כל �י וק�ס�, למנח� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָצריכי�

�מה ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א �על מה �לי�ראל ְְְֲִֵַַַַַָָָָֹליעקב

א�א וק�סמי�, מנח�י� אינ� ��ר��, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ�זר�תיו

ה�ק�� �זרת היא מה נביאיה� �י על לה� ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

�ר�� לא וא�נקל�ס לה�. מ�ידי� ות�י� א�רי� ְְְְִִִִֵֶַָֹ�ְִא�

:��(„Î)'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰.�ה�� ֵ∆»¿»ƒ»¿ְֵֶ

�לביא מת��רי� ה� �חרית, מ�ינת� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָע�מדי�

את לקרא ציצית, לל�� ה�צו�ת: את לחט� ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַֹֹֹוכארי

�פ�י�: �להניח kLÈ·�מע ‡Ï.�מ�ת על ��ילה ְְְִִִַַָ…ƒ¿«ְִַַַָָ

לטרפ�. ה�א מ�יק �ל �מח�ל א�כל �ה�א ְְְִֵֵֶַַַַָָָעד

�יד ר�ח� �מפקיד מ�ת� על �מע את ק�רא ְְְִִֵֵֶַַַַַָ�יצד?

ה�ד��ֿ�ר��ֿ � לה�יק� וגיס מחנה �א ְְֲִִֶַַַַַָָָָָה�ק��.

חללי�. �מ�יל� מלחמ�תיה� ונלח� ��מר� ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָה�א

�תר��מ�: וג�', יק�� �לביא ה�ֿע� אחר: ְְְְִֵֶַַָָָָָ�בר

‰zLÈ ÌÈÏÏÁŒÌ„Â.(במ"ר)מת מ�ה �אי� נתנ�א ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֵֵֵֶֶַֹ

ע�ה�, ה�א ויהרג חללי� מדי� מלכי ���יל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעד

יג)��אמר ה��ס�(יהושע ��ֿ�ע�ר "ואתֿ�לע� : ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָ

אלֿחלליה�": �חרב בניֿי�ראל ŒÌb(Î‰)הרג� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ«
ep·w˙ ‡Ï ה�ני.˜· "��" על מ�ס� רא��� "��" ……ƒ√∆ִִֵַַַַָ

וכ� רא���. "��" על �ני ג)ו"ג�" "��ֿלי(מ"א : ְְִִִֵֵַַַַ

וכ� יהיה", לא לב)��ֿל� ��(דברי� �ח�ר ��" : ְְִֵֶַַַָָֹ

wlackl"egl iriay meie ycewd ux`l iyy mei qelwpe`

epëøáú àì Cøa-íbi"yx:åëøîàiå írìa ïriå ©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©¦§½̈©−Ÿ¤
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà-øLà ìk øîàì E ¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ²Ÿ£¤
:äùrà Búà ýåýé øaãé,ùãå÷ä õøàì éùùéòéáù §©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«Ÿ

ì"åçìæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

íMî éì Búa÷åi"yx:çëírìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®
ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtä Làøi"yx: ´Ÿ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ

èëäráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà írìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
äráLå íéøô äráL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬

:íìéàììriå írìa øîà øLàk ÷ìa Nriå ¥¦«©©´©¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©
:çaæna ìéàå øtãëàáBè ék írìa àøiå ¨¬¨©−¦©¦§¥«©©©´§¦§À̈¦´º

Cìä-àìå ìàøNé-úà Cøáì ýåýé éðéra§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬
-ìà úLiå íéLçð úàø÷ì írôa-írôk§©«©§©−©¦§©´§¨¦®©¨¬¤¤

åéðt øaãnäi"yx:áåéðér-úà írìá àOiå ©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈
ì ïëL ìàøNé-úà àøiååéìr éäzå åéèáL ©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬¨−̈

íéäìà çeøi"yx:âíàð øîàiå BìLî àOiå ¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ˙ ‡Ï ËÏÈÓ≈«»¿ƒ«»»»»

:ÔepÎ¯·˙כו¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â ¿»≈ƒ«¬≈ƒ¿»«¬«

¯ÓÈÓÏ CnÚ ˙ÈÏlÓ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï¿»»¬»«≈ƒƒ»¿≈»

:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

ÔÚÎכז ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«

È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï Cp¯a„‡¬«¿ƒ»«¬«»√»»ƒ¿≈

ÈÏ dËeÏ˙e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ«̄¬»ƒ√»¿»¿≈ƒ

:ÔnzÓכחÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e ƒ«»¿«»»»ƒ¿»

Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿ƒ¿«¿»««≈

LÈ ˙È·:ÔBÓÈכטÌÚÏa ¯Ó‡Â ≈¿ƒ«¬«ƒ¿»

‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ‰�a ˜Ï·Ï¿»»¿≈ƒ»»«¿»

‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ ÔÈ¯B˙ל„·ÚÂ ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¬«

˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz¿««»«¿¿»

ÈÈא Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»

ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ ˙È ‡Î¯·Ï¿»»»»ƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«

ÈeLÂ ‡iLÁ� ˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊaƒ¿«∆»≈»√»¿»«»¿«ƒ

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏבÌÚÏa Û˜Êe ¿«¿¿»«ƒ¿≈ƒ¿»

Ô¯L Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÊÁÂ È‰B�Ú ˙È»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈»»

Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e·�גdÏ˙Ó ÏË�e ¿»ƒ√»¿»¿««¿≈

¯BÚa d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿

é"ùø

כו�ת�לה": ÈÏ(ÊÎ)תורה B˙a˜Â.���ל זה אי� ְָ¿«…ƒְֵֶ

יי�ר א�לי עתיד: ל��� א�א "וקבנ�", �כמ� ְְְְִִִֶַַָָָצ��י

(דוא �לעז מלדיר"ש מ��, לי ות�ב�� ְְְֳִִִֵֶַַָָ�עיניו

שעלטע�): ‰BÚt¯(ÁÎ)זאלסט L‡¯.�ק�ס …«¿ֵ

עלֿידי ללק�ת עתידי� �ה� וראה �לק היה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָגד�ל

ה�ללה ��א אמר: ��ה. י�דע היה ולא ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ע�ר

הח�זי� �ל וכ� מ��? עליה� ְֲִִֵֵֶַָָָ�ח�ל

ר�אי�: מה י�דעי� ואי� ר�אי� � כט���כבי� תורה ְְִִִִֵַָָ

(‡)'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ.�צרי איני אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ִִֵַָָ

יח�� לא �י �ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א, ע�ד ְְְִִַַָָֹֹֹלב�ק

ÌÚÙaŒÌÚÙkלק�ל�: CÏ‰Œ‡ÏÂ.י�� ע�ה �א�ר ְְַָ¿…»«¿««¿««ְֲֵֶַָָ

�ÌÈLÁ�עמי�: ˙‡¯˜Ï.'ה י�רה א�לי לנח� ְִָƒ¿«¿»ƒְִֵֶַַָ

ר�צה אמר: �רצ�נ�. לק�ל�,לקראת� ר�צה ולא ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

הז�רת על וה�ללה עו�נ�תיה�, ע�נ�תיה�אז�יר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ÂÈ�t�ח�ל: ¯a„n‰ŒÏ‡ ˙LiÂ.:�תר��מ� ָ«»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

(·)ÂÈ�ÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ.�ה� להכניס ��� «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ

ור�ח רעה עי� מ��תיו: ג' ל� י� והרי רעה, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָעי�

למעלה האמ�רי� רחבה ונפ� פ"ה)�ב�הה :(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ

ÂÈË·LÏ ÔÎL.�לעצמ ��כ� ו�בט �בט �ל ראה …≈ƒ¿»»ְְֵֵֵֶֶַָָָָ

�נגד זה מכ�ני� �תחיה� �אי� ראה מערבי�, ְִֶֶֶָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹואינ�

חבר�: אהל לת�� יצי� ��א ¯Áeזה, ÂÈÏÚ È‰zÂ ְֲִֵֶֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«
ÌÈ‰Ï‡.:�יק�ל ��א �ל�� ·Ú¯(‚)עלה B�a. ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ¿¿…

קיד)�מ� א�דה:(תהילי� �מדר� מי�". "למעינ� : ְְְְְִִַַַָָָ

ק"ה) �לק(סנהדרי� מאב�תיה�; �ד�לי� הי� ְְֲִֵֵֵֶֶָָָ�ניה�
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epëøáú àì Cøa-íbi"yx:åëøîàiå írìa ïriå ©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©¦§½̈©−Ÿ¤
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà-øLà ìk øîàì E ¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ²Ÿ£¤
:äùrà Búà ýåýé øaãé,ùãå÷ä õøàì éùùéòéáù §©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«Ÿ

ì"åçìæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

íMî éì Búa÷åi"yx:çëírìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®
ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtä Làøi"yx: ´Ÿ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ

èëäráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà írìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
äráLå íéøô äráL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬

:íìéàììriå írìa øîà øLàk ÷ìa Nriå ¥¦«©©´©¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©
:çaæna ìéàå øtãëàáBè ék írìa àøiå ¨¬¨©−¦©¦§¥«©©©´§¦§À̈¦´º

Cìä-àìå ìàøNé-úà Cøáì ýåýé éðéra§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬
-ìà úLiå íéLçð úàø÷ì írôa-írôk§©«©§©−©¦§©´§¨¦®©¨¬¤¤

åéðt øaãnäi"yx:áåéðér-úà írìá àOiå ©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈
ì ïëL ìàøNé-úà àøiååéìr éäzå åéèáL ©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬¨−̈

íéäìà çeøi"yx:âíàð øîàiå BìLî àOiå ¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ˙ ‡Ï ËÏÈÓ≈«»¿ƒ«»»»»

:ÔepÎ¯·˙כו¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â ¿»≈ƒ«¬≈ƒ¿»«¬«

¯ÓÈÓÏ CnÚ ˙ÈÏlÓ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï¿»»¬»«≈ƒƒ»¿≈»

:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

ÔÚÎכז ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«

È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï Cp¯a„‡¬«¿ƒ»«¬«»√»»ƒ¿≈

ÈÏ dËeÏ˙e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ«̄¬»ƒ√»¿»¿≈ƒ

:ÔnzÓכחÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e ƒ«»¿«»»»ƒ¿»

Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿ƒ¿«¿»««≈

LÈ ˙È·:ÔBÓÈכטÌÚÏa ¯Ó‡Â ≈¿ƒ«¬«ƒ¿»

‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ‰�a ˜Ï·Ï¿»»¿≈ƒ»»«¿»

‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ ÔÈ¯B˙ל„·ÚÂ ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«¬«

˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz¿««»«¿¿»

ÈÈא Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»

ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ ˙È ‡Î¯·Ï¿»»»»ƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«

ÈeLÂ ‡iLÁ� ˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊaƒ¿«∆»≈»√»¿»«»¿«ƒ

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏבÌÚÏa Û˜Êe ¿«¿¿»«ƒ¿≈ƒ¿»

Ô¯L Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÊÁÂ È‰B�Ú ˙È»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈»»

Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e·�גdÏ˙Ó ÏË�e ¿»ƒ√»¿»¿««¿≈

¯BÚa d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿

é"ùø

כו�ת�לה": ÈÏ(ÊÎ)תורה B˙a˜Â.���ל זה אי� ְָ¿«…ƒְֵֶ

יי�ר א�לי עתיד: ל��� א�א "וקבנ�", �כמ� ְְְְִִִֶַַָָָצ��י

(דוא �לעז מלדיר"ש מ��, לי ות�ב�� ְְְֳִִִֵֶַַָָ�עיניו

שעלטע�): ‰BÚt¯(ÁÎ)זאלסט L‡¯.�ק�ס …«¿ֵ

עלֿידי ללק�ת עתידי� �ה� וראה �לק היה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָגד�ל

ה�ללה ��א אמר: ��ה. י�דע היה ולא ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ע�ר

הח�זי� �ל וכ� מ��? עליה� ְֲִִֵֵֶַָָָ�ח�ל

ר�אי�: מה י�דעי� ואי� ר�אי� � כט���כבי� תורה ְְִִִִֵַָָ

(‡)'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ.�צרי איני אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ִִֵַָָ

יח�� לא �י �ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א, ע�ד ְְְִִַַָָֹֹֹלב�ק

ÌÚÙaŒÌÚÙkלק�ל�: CÏ‰Œ‡ÏÂ.י�� ע�ה �א�ר ְְַָ¿…»«¿««¿««ְֲֵֶַָָ

�ÌÈLÁ�עמי�: ˙‡¯˜Ï.'ה י�רה א�לי לנח� ְִָƒ¿«¿»ƒְִֵֶַַָ

ר�צה אמר: �רצ�נ�. לק�ל�,לקראת� ר�צה ולא ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

הז�רת על וה�ללה עו�נ�תיה�, ע�נ�תיה�אז�יר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ÂÈ�t�ח�ל: ¯a„n‰ŒÏ‡ ˙LiÂ.:�תר��מ� ָ«»∆∆«ƒ¿»»»ְְַ

(·)ÂÈ�ÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ.�ה� להכניס ��� «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ

ור�ח רעה עי� מ��תיו: ג' ל� י� והרי רעה, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָעי�

למעלה האמ�רי� רחבה ונפ� פ"ה)�ב�הה :(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ

ÂÈË·LÏ ÔÎL.�לעצמ ��כ� ו�בט �בט �ל ראה …≈ƒ¿»»ְְֵֵֵֶֶַָָָָ

�נגד זה מכ�ני� �תחיה� �אי� ראה מערבי�, ְִֶֶֶָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹואינ�

חבר�: אהל לת�� יצי� ��א ¯Áeזה, ÂÈÏÚ È‰zÂ ְֲִֵֶֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«
ÌÈ‰Ï‡.:�יק�ל ��א �ל�� ·Ú¯(‚)עלה B�a. ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ¿¿…

קיד)�מ� א�דה:(תהילי� �מדר� מי�". "למעינ� : ְְְְְִִַַַָָָ

ק"ה) �לק(סנהדרי� מאב�תיה�; �ד�לי� הי� ְְֲִֵֵֵֶֶָָָ�ניה�



wlackl"eglקסו iriay meie ycewd ux`l iyy meiqelwpe`

ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìai"yx: ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦
ãäæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîL íàð

éùù
§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½

ì"åçìéòéáùíåéåùãå÷äõøàì
íéðér éeìâe ìôði"yx:äéìäà eáh-äîá÷ré E Ÿ¥−§¬¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ

éúðkLîìàøNé Ei"yx:åúpâk eéhð íéìçðk ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ
-éìr íéæøàk ýåýé òèð íéìäàk øäð éìr£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥

íéîi"yx:æíéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé ¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®
Búëìî àOpúå Bkìî ââàî íøéåi"yx:çìà §¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−©§ª«¥µ

íéBb ìëàé Bì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º¦´

:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Âד¯Ó‡ ¿≈««¿»¿«ƒ»≈≈«

ÔÓ eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLcƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

Èa˙ה ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈

:Ï‡¯NÈ CÈ¯LÈÓוÔÈÏÁ�k ≈¿»ƒ¿»≈¿«¬ƒ

˙¯t ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»

ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆ�c ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

:‡iÓ ÏÚ ÔÈ·Èˆ�cז‡kÏÓ ÈbÒÈ ƒ¿ƒƒ««»ƒ¿≈«¿»

ÔÈÓÓÚa ËBÏLÈÂ È‰B�aÓ ‡a¯˙Èc¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ

dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË�˙˙Âח‡‰Ï‡ ¿ƒ¿¿««¿≈¡»»

‡Óe¯Â ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»

é"ùø

�ד�ל �בלע� �מלכ�ת, ה�א �נ� אביו � צ��ר ְְְְְִִִַָָָ�נ�

היה �רס �� מנה � �נביא�ת ‰ÔÈÚ:מאביו Ì˙L. ְְִִִֵֶֶָָָָָ¿À»»ƒ
�ת�ח, נראה ��� וח�ר לח�� �מ�צאת נק�רה ְְְִֵֵֶַַָָָָעינ�

וי�ב. ויס�� ����� �די ה�א, מ�נה (ע"ז�ל��� ְְְְְְְִִִִֵֶָֹֹֹ

רבעסט) את �מס�ר �אמר: לפי אמר�: ור��תינ� .ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

�מ�נה י��ב �ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְִֵֵֶֶַָָָי�ראל,

���לד ט�ה �ב�א מתי י�ראל �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרביע�תיה�

קד�� �ה�א מי �ל��: אמר מ��ה. ְִִִִֶֶַַַָָָה��יק

�בר ועל ה�ל�? ��ברי� יס��ל קד��י� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ�מ�רתיו

�לע� �ל עינ� נסמית לא)זה מפר�י�:(נדה וי� . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

א�נקל�ס, ��ר�� �מ� העי�, �ת�ח � העי�" ְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ְ"�ת�

העיני�", "�ת� אמר ולא העי�" "�ת� �אמר ִֵַָ�ְְִַָָָֹ�ְְֶַַָועל

היה: מעיניו �אחת ���מא ÈeÏ‚e(„)למדנ� ÏÙ� ְְֵֵֶַַַָָָָָ…≈¿
ÌÈ�ÈÚ.א�א עליו נראה �אי� �תר��מ�, ���ט� ≈»ƒְְְְִֵֶֶַָָָָ

עליו נגלה ��היה �מדר��: ��כב. ��ה�א ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��ילה

�ניו, על ונ�פל רגליו, על לעמד �ח �� היה ְְֲֵַַַַַָָָָָֹֹֹלא

�ק�מה עליו נגלה להי�ת �מא�ס ערל �היה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלפי

לפניו: ‡‰EÈÏ(‰)זק�פה e·hŒ‰Ó.ראה� על ְְָָָ«……»∆ֶַָָ

זה: מ�ל זה מכ�ני� �אינ� .EÈ˙�kLÓ�תחיה� ְְִֵֵֶֶָ�ִֶֶָƒ¿¿…∆
מה אהלי�, מהֿ�ב� אחר: �בר �תר��מ�. ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹחני�תי�,

��קריבי� �י��ב�, ע�למי� �בית �ילה אהל � ְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹ�ב�

עליכ�: לכ�ר קר�נ�ת Ï‡¯NÈ�ה� EÈ˙�kLÓ.�א ְְֲֵֵֶֶַָָָƒ¿¿…∆ƒ¿»≈ַ

וחר�נ� עליה� מ���� �ה� לפי חרבי�, ְָָ�ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַ��ה�

ה� על ��אמר��רה ד)פ��ת, ה'(איכה "��ה : ְֱִֶֶַַַַָָָָ

�צ���": "ו��תֿא� ��ה? �ב�ה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָאתֿחמת�",

(Â)eÈh� ÌÈÏÁ�k.לנט�ת ונמ�כ� ��ארכ� ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֶֶֶ

ר�ע א�ת� �ל מ�רכ�תיו ר��תינ�: אמר� ְְְִִֵֵֶַָָָָָלמרח�ק.

לה�ית ��אמר לק�ל� �ל�� היה מה למדי� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאנ�

�רכ� �יו, את ה�ק�� �כ�הפ� �ניו, ה�ד�ר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאל

�דאיתא כ�' ל�מר ���� קלל�ת א�ת� ְְִִִֵֵֵֶַָָָמעי�

קה)�"חלק" ל���.ÌÈÏ‰‡k:(סנהדרי� �תר��מ�: ְֵֶ«¬»ƒְְְַ

מה) ואהל�ת":(תהלי� "מר :'‰ ÚË�..�עד �ג� ֲַָֹ»«ְֵֶַ

המת�חי� ��מי� � ה' נטע �אהלי� אחר: ְֲִִִֵַַַַַַָָָָל���

��אמר מ)�אהל, ל�בת".(ישעיה �אהל "ו�מ�ח� : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

"�אהלי�" ל��ד ל� היה �א�ֿ�� אינ� זה ְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָול���

קמ�: �חט� ‰'הא' ÚË�.�מצינ "נטיעה" ל��� ְֲַָָָ»«ְְִִָָ

��אמר יא)�אהלי�, א�דנ�":(דניאל אהלי "ו��ע : ְְֱֳִִֵֶֶַַַַַָָֹ

(Ê)ÂÈÏcÓ.:�תר��מ� �פר��� BÚ¯ÊÂמ�אר�תיו. ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿
ÌÈa¯ ÌÈÓa.זר � זה ה�א הצלחה ��רעל��� ע� ¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַָָ

ה�י�: �ני על BkÏÓה�ר�ע ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ.�מל ְִֵַַַַַָ¿»…≈¬««¿ֶֶ

עמלק: מל� אגג את יכ�� ��ה� Op˙Â‡רא��� ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈
B˙ÎÏÓ.וד� אחריו ��בא וי�תר, י�תר יעקב �ל «¿Àְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ÌÈ¯ˆnÓ(Á)��למה: B‡ÈˆBÓ Ï‡.�לה ��ר� מי ְֹֹ≈ƒƒƒ¿«ƒִֵֶָ

ור�� �תק� מ�צרי� ה��ציא� אל ה�את? ְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ�ְַה�ד�ה

צריו: �ה� ה��יי� את יאכל ���Ì‰È˙ÓˆÚÂ.ל� ִֵֶֶֶַַָָֹ¿«¿…≈∆ֶ

וכ�.Ì¯‚Èצרי�: �בירה, ל��� �� �תר מנח� ִָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָ
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��פני� וה�ח מ�ביב ���יו ה��ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��גרר

ערמימ�ת�: על העצ� ıÁÓÈ�מעמיד ÂÈvÁÂ. ְֲִִֶֶַַַָ¿ƒ»ƒ¿»
�מ� ��ה� חל�ה צרי�, �ל ח�יו �ר��: ְֶֶָָ�ְְְֲִִִֵֶָָא�נקל�ס

חל�ה ל��� (ס"א �ל�ג�א. מרי ח�י�, ָ�ְְְֲֲִִֵֵַָָ�עלי

ל��� ימח� וכ� ה)וחצ�ה) "�מחצה(שופטי� : ְְְֲֲִִֵַָָָָ

ל��� לפ�ר וי� ארצ�. את ��חצ� ר�ת�". ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹוחלפה

ימח� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א �ל ח�י� � מ�� ְִִִִֶַַַָָָָח�י�

�מ� �דמ�, ויצט�ע יט�ל צרי�, �ל (תהלי��דמ� ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מ����סח) זז ואינ� �ד�" רגל� �מח� "למע� :ְְְְְְְִִֵַַַַָָ

�א�� נראה �ד� �ה�ב�ע "מחצ�י", �מ�: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָמ�ה,

ונג�ע: È¯‡k(Ë)מח�� ·ÎL Ú¯k.:�תר��מ� ְַָָ»«»««¬ƒְְַ

�בגב�רה: �כח �ארצ� ה�ה.tÒiÂ˜(È)יתי�ב� ְְְְְְִִַַַָָֹ«ƒ¿…ִָ

ז�: על יאז� ‰'(È‚)תורה ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ.לא �א� ַ«¬…∆ƒָֹ

��דע לפי �רא��נה, �אמר �מ� "אלהי" ְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹנאמר

ונטרד: �ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ‰CÏB(È„)��בא� ְְְְִִֶַַַָָ≈
ÈnÚÏ.ֿ��ה�ד ��ס��ק ע�י, ��אר הריני מע�ה ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מעלי: ‡EˆÚÈ�ר��ֿה�א ‰ÎÏ..לע��ת �� מה ֵַָָ¿»ƒ»¿ְֲַַ

ה�א ז�ה ��נא א�� �ל אלהיה� העצה? היא ֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�מה

�"חלק" �דאיתא קה)כ�', ��לע�(סנהדרי� �דע . ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

נאמר �הרי �ז�ה, להכ�יל� ז� עצה (במדברה�יא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

�לע�":לא) �דבר י�ראל לבני הי� ה�ה "ה� :ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ

EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ ¯L‡.:זה ה�א קצר מקרא ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿ְִֶָָָ

להרע עתידי� �ה� מה ל� ואמר להכ�יל� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאיעצ�

ה�מי�. �אחרית מ�אב.למ�אב �אתי ה�רג���מח� ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָ
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éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´

úL-éða-ìk ø÷ø÷å áàBîi"yx:çéíBãà äéäå ½̈§©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹
äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøé äéäå äLøé§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®§¦§¨¥−¬Ÿ¤

ìéçi"yx:èéãéøN ãéáàäå á÷riî cøéå ¨«¦§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−
øérîi"yx:ëBìLî àOiå ÷ìîr-úà àøiå ¥¦«©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−

éãr Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−£¥¬
ãáài"yx:àëBìLî àOiå éðéwä-úà àøiå Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−

p÷ òìqa íéùå EáLBî ïúéà øîàiåEi"yx: ©Ÿ©®¥¨Æ«¨¤½§¦¬Ÿ©¤−©¦¤«
áëøeMà äî-ãr ïé÷ øráì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨´¥«®̈¦©−̈©¬

:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â ¯BÚa¿¿≈««¿»¿«ƒ»≈

˜„Ìטז ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»

eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓ ÚcÓ Ú„ÈÂ Ï‡≈ƒ«««ƒ√»ƒ»»≈

ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓƒ√»««»≈¿ƒƒ¿¿≈

:dÏיזd˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ ≈¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈

‡kÏÓ Ìe˜È „k ·È¯˜ È‰B˙È‡ ‡ÏÂ¿»ƒƒ»ƒ«¿«¿»

Ï‡¯NiÓ ‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒƒ¿»≈

ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿

:‡L�‡ È�a ÏÎaיחÌB„‡ È‰ÈÂ ¿»¿≈¡»»ƒ≈¡

ÈÏÚ·Ï ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈

:ÔÈÒÎ�a ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

BÈÂ·„יט ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈

:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓ ·ÊLÓכ‡ÊÁÂ ¿≈≈ƒƒ¿««¿«»«¬»

¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏË�e ‰‡˜ÏÓÚ ˙È»¬«¿»»¿««¿≈«¬«

‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯˜ LÈ≈̄¿»«»¿ƒ¿»≈¬»

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»¿≈¿»¿»≈»

dÏ˙Óכא ÏË�e ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈

ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz ¯Ó‡Â«¬««ƒ≈¿»¿«ƒ

:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î·כבÌ‡ È¯‡ ƒ¿««ƒ¿»¬≈ƒ

é"ùø

וכ�': ויקט�ל העברי קצ�ר טומפר� תורה ְְְְְִִִִֵָָ

(ÊË)ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ.('ב ק"ה לכ��(סנהדרי� ¿…≈«««∆¿ְֵַ

:�� ���עס �בח�.‡¯‡ep(ÊÈ)ה�עה אני ר�אה ֵֶַָָָ∆¿∆ְֲִִֶ

לאחר א�א ה�א ע�ה לא א� �גד�ת�, יעקב ְֶַַַַָָָֹ�ְֲֶַֹ�ל

ÎBk·זמ�: C¯c.���ל ב)�תר��מ� "�ר�(איכה : ְַ»«»ְְְַַָ

דישטינ"ט, �בלעז �ח�. ע�בר �ה��כב ְְְֵֵֶַַַַָק���";

מ�ל: יק�� Ë·L�ל�מר, Ì˜Â.:מ��ל� ר�דה מל� ְַַָָ¿»≈∆ֵֶֶֶ

·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe.�� ��אמר �וד בזה (שמואל »««¬≈»ֱִֶֶֶַָ

להמיתח) �ניֿחבלי� וימ�ד ארצה א�ת� "ה��ב :ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

�מ�.Â˜¯˜¯וג�'": ק�רה, יט)ל��� "אני(מ"ב ְ¿«¿«ְְֲִֶ

נא)קר�י", נ�ר��",(ישעיה ��ר ל)"�מ�בת :(משלי ְִֶֶַַ�ְֶַ

�לעז: פוריי"ר נחל". ע�רבי .LŒÈ�aŒÏk˙"י�ר�ה ְְְִֵַַַַָ»¿≈≈
אד� �ל �נ� �ת מ� יצא� ���� הא��ת, ְְִֵֶָָָָ�ֶ�ָָ�ל

‡ÂÈ·È(ÁÈ)הרא���: ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â.לא�יביו ִָ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְָ

ÚiÓ˜·(ËÈ)י�ראל: c¯ÈÂ.מ��ל יהיה וע�ד ְִֵָ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְִֵֶ

ÈÚÓ¯מ�עקב:אחר „È¯N „È·‡‰Â.הח��בה מעיר ֲִֵַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒֲִֵַָ

,�� א�מר ה��יח מל� ועל ר�מי. והיא אד�� ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ל

�� עב)��אמר עדֿי�",(תהילי� מ�� "ויר� : ְְְֱִֵֶֶַַָָ

ע�ו":(עובדיה) לבית �ריד "ולאֿיהיה :(Î)‡¯iÂ ְְְִִֵֵֶָָֹ««¿
˜ÏÓÚŒ˙‡.:עמלק �ל �פרענ�ת� ¯‡ÈL˙נס��ל ∆¬»≈ְְִֵַ�ְֲֵֶָָ≈ƒ
˜ÏÓÚ ÌÈBb.י�ראל� לה�ח� ��� את ק�� ה�א ƒ¬»≈ִֵֶ�ְְְִִֵֵָָָ

�יד�, להאבד ואחרית� א�נקל�ס. �ר�� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָוכ�

כה)��אמר עמלק":(דברי� אתֿזכר "�מחה : ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

(‡Î)È�Èw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ.אצל �ק�ע קיני �היה לפי ««¿∆«≈ƒְִִֵֵֶֶַָָָ

��אמר �עני� טו)עמלק, א �א�ל(שמואל "ו�אמר : ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

נס��ל עמלק. אחר הז�יר� � וג�'" ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאלֿה�יני

�ה� ��אמר יתר�, �ני �ל ב)�גד�ת� :(דה"א ְִ�ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָ

��כתי�" �מעתי� E·LBÓ:"�רעתי� Ô˙È‡.�מ� ְְִִִִִָָָ≈»»∆ֵָ

�עצת היית ע�י א�ה הלא לכ�? זכית מהיכ� ְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹאני

א) נתי�ב�(שמות וע�ה ל�" נתח�מה "הבה :ְְְְְִִַַַַָָָָָ

י�ראל: �ל �מע�ז ‡È‰ÈŒÌ‰(Î·)�אית� Èk ְְִֵֵֶָָָƒƒƒ¿∆
'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï.�אינ� זה, לתק� ��תקע� א�רי� ¿»≈»ƒ¿ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

לגל�ת עתיד א�ה א� א� �י הע�ל�, מ� ע�ד ְְִִִִִִַַָָָָָנטרד

מ�ק�� לבער ותהיה ה�בטי� ע�רת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָע�

�כ�?: מה ,�� jaLz��תי�ב� ¯eM‡ ‰ÓŒ„Ú. ְְְִֶַַַָָָ«»«ƒ¿∆»
וחב�ר? לחלח ��א א�ת�? מגלה ה�א היכ� ְְְֲֵֶֶַַַַָָָעד

wladkiriay mei qelwpe`

jaLzi"yx:âëäéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå ¦§¤«¨©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−
ìà BîOîi"yx:ãëøeMà eprå íézk ãiî íéöå ¦ª¬¥«§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−

ãáà éãr àeä-íâå øár-epråi"yx:äëí÷iå §¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«©¨´¨
Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå írìa¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬

:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤
áàBî úBða-ìà úBðæì íräi"yx:áïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨

eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì írì̈½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−
ïäéäìàìi"yx:âøBòt ìráì ìàøNé ãîviå ¥«Ÿ¥¤«©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®

ìàøNéa ýåýé óà-øçiåi"yx:ãýåýé øîàiå ©¦«©©¬§Ÿ̈−§¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
ò÷Bäå írä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈§©¬
-óà ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà¨²©«Ÿ̈−¤¤́©®̈¤§¨²Ÿ£¬©

ìàøNiî ýåýéi"yx:äéèôL-ìà äLî øîàiå §Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½¤«Ÿ§¥−
ìráì íéãîöpä åéLðà Léà eâøä ìàøNé¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈©¦§¨¦−§©¬©

øBrti"yx:åáø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå §«§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³

‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È¿≈¿≈»»«¿»»«»

:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡כגdÏ˙Ó ÏË�e ¬»»ƒ¿ƒ»¿««¿≈

„aÚÈ „k ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â«¬««¿«»«»¿≈««¿≈

:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡כדÔÚÈÒÂ ¡»»»ƒ≈¿ƒ«

¯e˙‡Ï ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»

Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ

:Ôe„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏכהÌÚÏa Ì˜Â ¿»¿»≈¿¿»ƒ¿»

ÏÊ‡ ˜Ïa Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â«¬«¿»¿«¿≈¿«»»¬«

:dÁ¯‡ÏאÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂ ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

˙�a ¯˙a ÈÚËÓÏ ‡nÚ È¯LÂ¿»≈«»¿ƒ¿≈»«¿«

:·‡BÓבÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e »¿»¿«»¿ƒ¿≈

e„È‚Òe ‡nÚ ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿«¬««»¿ƒ

:ÔB‰˙ÂÚËÏגÏ‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â ¿«¬«¿¿ƒ¿««ƒ¿»≈

ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï¿«¬»¿¿≈»¿»«¿»

:Ï‡¯NÈaד‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»≈«¬«¿»¿…∆

Ôe„Â ‡nÚ ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c¿«»»≈≈«»¿

Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e¿¿««¿√»¿»»√≈

ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»

:Ï‡¯NiÓהÈ�i„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â ƒƒ¿»≈«¬«…∆¿«»≈

È‰B¯·b ¯·b eÏeË˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿«À¿ƒ

:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡cו‡‰Â ¿ƒ¿«»¿«¬»¿¿»

é"ùø

מ�ק�� טלט�ל א�א הע�ל� מ� טר�ד זה ְִִִֵֵֶֶָָָָאי�

ה�ל��ת: �אר ע� ות��ב OiÂ‡(Î‚)למק��, ְְְִַָָָָ�«ƒ»
'B‚Â BÏLÓ.:אמר א��ר, �בית את �הז�יר �יו� ¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָ

Ï‡ BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡.את להחי�ת יכ�ל מי ƒƒ¿∆ƒÀ≈ְֲִֶַָ

את ה��זר עליו י�י� ��א א�ה, את מ��מ� ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעצמ�

וע�ד הא��ת, �ל את ויבל�ל סנחריב ��עמד ְ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹא�ה;

ר�מ�י� �ה� ���י� ויעבר� � ��י� מ�ד צי� ְְִִִִִִִִִֵֶַַַָיב�א�

א��ר: על �ד�ל�ת ‡eM¯(Î„)�בירנ��ת epÚÂ ְְִִַַָ¿ƒ«
¯·ÚŒepÚÂ.:ה�הר ��עבר א�ת� e‰ŒÌ‚Â‡וע�� ¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«
„·B‡ È„Ú.�יר� ז)וכ� קטילת(דניאל �י "עד : ¬≈≈ְְִִִֵֵַַ

��מ�": וה�בד �ד�ל�ת,.ÌÈˆÂחיותא ספינ�ת ְְְִֵַַָ¿ƒְְִ

לג)�דכתיב י�ב�רני(ישעיה �רג�מ� � א�יר" "וצי ְְְְְִִִִִַַ

כהר�תא: �מ�:.ÌÈhMa(‡)תורה ��˙B�ÊÏ ְַָ«ƒƒְָָƒ¿
·‡BÓ ˙B�aŒÏ‡.דאיתא� �לע�, עצת עלֿידי ∆¿»ְְְֲִִִֵַַָָ

Ô‰È‰Ï‡Ï(·)�"חלק": eÂÁzLiÂ.�יצר ���ק� ְֵֶ«ƒ¿«¬≈…≈∆ְְִֶַָ

�מ�ת ל� מ�ציאה והיא לי, ה�מעי ל� וא�מר ְְְְִִִִִֵָָָָָעליו

לזה! ה��חוה ל�: וא�מרת מחיק� (סנהדרי��ע�ר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ

א) �י.BÚt¯(‚):קו לפניו ���ערי� �� על ¿ְֲִִֵֶַָָ

עב�דת� היא וז� רעי, �מ�ציאי� Û‡Œ¯ÁiÂ:ה��עת ְְֲִִִִַַַַָ«ƒ««
Ï‡¯NÈa מ�פה:.‰' �ה� ‡˙ÏkŒ(„)�לח Á˜ ¿ƒ¿»≈ֵֶַַָָָ«∆»
ÌÚ‰ ÈL‡¯.(א לפע�ר:(ש� הע�בדי� את ל��ט »≈»»ְְְִִִֶָֹ

Ì˙B‡ Ú˜B‰Â.,ל�ה� היא � וה�קע הע�בדי�, את ¿«»ְְְִִִֶַָָ

�א�ל �בני ��צינ� כא)�מ� ב "וה�קענ��(שמואל : ְְְֲִִֵֶַָָ

אלילי�, עב�דת �ע�בדי מפר�ת: �ל�ה ו�� ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹלה'",

ב)�סקילה. מה נתלי�:(סנהדרי� ה�סקלי� �‚„וכל ְְְְִִִִִִַָָָ∆∆
LÓM‰.מ�דיע ה�מ� א�דה: �מדר� �ל. לעי� «»∆ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ז�רחת והח�ה מ�נג�� נק�ל הענ� הח�טאי�: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאת

‡�ÂÈL(‰)עליו: LÈ‡ e‚¯‰.ואחד אחד �ל ָָƒ¿ƒ¬»»ְֶֶָָָ

(ח') י�ראל וד�ני �ני�, ה�רג היה י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמ��ני

�דאיתא מא�ת] [ו�� אלפי� ��מ�נת ר��א ְְְֲִִִִֵֵַָָ[ז']

B‚Â'(Â):(י"ח)�סנהדרי� LÈ‡ ‰p‰Â.�נתק�צ ְְְִֶַ¿ƒ≈ƒ¿ְְִַ

��ה�, נ�יא �היה זמרי, אצל �מע�� �ל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ�בט�



קסט wladkiriay mei qelwpe`

jaLzi"yx:âëäéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå ¦§¤«¨©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−
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ãáà éãr àeä-íâå øár-epråi"yx:äëí÷iå §¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«©¨´¨
Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå írìa¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬

:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤
áàBî úBða-ìà úBðæì íräi"yx:áïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨

eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì írì̈½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−
ïäéäìàìi"yx:âøBòt ìráì ìàøNé ãîviå ¥«Ÿ¥¤«©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®

ìàøNéa ýåýé óà-øçiåi"yx:ãýåýé øîàiå ©¦«©©¬§Ÿ̈−§¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
ò÷Bäå írä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈§©¬
-óà ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà¨²©«Ÿ̈−¤¤́©®̈¤§¨²Ÿ£¬©

ìàøNiî ýåýéi"yx:äéèôL-ìà äLî øîàiå §Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½¤«Ÿ§¥−
ìráì íéãîöpä åéLðà Léà eâøä ìàøNé¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈©¦§¨¦−§©¬©

øBrti"yx:åáø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå §«§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³

‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È¿≈¿≈»»«¿»»«»

:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡כגdÏ˙Ó ÏË�e ¬»»ƒ¿ƒ»¿««¿≈

„aÚÈ „k ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â«¬««¿«»«»¿≈««¿≈

:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡כדÔÚÈÒÂ ¡»»»ƒ≈¿ƒ«

¯e˙‡Ï ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»

Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ

:Ôe„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏכהÌÚÏa Ì˜Â ¿»¿»≈¿¿»ƒ¿»

ÏÊ‡ ˜Ïa Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â«¬«¿»¿«¿≈¿«»»¬«

:dÁ¯‡ÏאÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂ ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

˙�a ¯˙a ÈÚËÓÏ ‡nÚ È¯LÂ¿»≈«»¿ƒ¿≈»«¿«

:·‡BÓבÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e »¿»¿«»¿ƒ¿≈

e„È‚Òe ‡nÚ ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿«¬««»¿ƒ

:ÔB‰˙ÂÚËÏגÏ‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â ¿«¬«¿¿ƒ¿««ƒ¿»≈

ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï¿«¬»¿¿≈»¿»«¿»

:Ï‡¯NÈaד‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»≈«¬«¿»¿…∆

Ôe„Â ‡nÚ ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c¿«»»≈≈«»¿

Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e¿¿««¿√»¿»»√≈

ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»

:Ï‡¯NiÓהÈ�i„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â ƒƒ¿»≈«¬«…∆¿«»≈

È‰B¯·b ¯·b eÏeË˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿«À¿ƒ

:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡cו‡‰Â ¿ƒ¿«»¿«¬»¿¿»

é"ùø

מ�ק�� טלט�ל א�א הע�ל� מ� טר�ד זה ְִִִֵֵֶֶָָָָאי�

ה�ל��ת: �אר ע� ות��ב OiÂ‡(Î‚)למק��, ְְְִַָָָָ�«ƒ»
'B‚Â BÏLÓ.:אמר א��ר, �בית את �הז�יר �יו� ¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָ

Ï‡ BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡.את להחי�ת יכ�ל מי ƒƒ¿∆ƒÀ≈ְֲִֶַָ

את ה��זר עליו י�י� ��א א�ה, את מ��מ� ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעצמ�

וע�ד הא��ת, �ל את ויבל�ל סנחריב ��עמד ְ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹא�ה;

ר�מ�י� �ה� ���י� ויעבר� � ��י� מ�ד צי� ְְִִִִִִִִִֵֶַַַָיב�א�

א��ר: על �ד�ל�ת ‡eM¯(Î„)�בירנ��ת epÚÂ ְְִִַַָ¿ƒ«
¯·ÚŒepÚÂ.:ה�הר ��עבר א�ת� e‰ŒÌ‚Â‡וע�� ¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«
„·B‡ È„Ú.�יר� ז)וכ� קטילת(דניאל �י "עד : ¬≈≈ְְִִִֵֵַַ

��מ�": וה�בד �ד�ל�ת,.ÌÈˆÂחיותא ספינ�ת ְְְִֵַַָ¿ƒְְִ

לג)�דכתיב י�ב�רני(ישעיה �רג�מ� � א�יר" "וצי ְְְְְִִִִִַַ

כהר�תא: �מ�:.ÌÈhMa(‡)תורה ��˙B�ÊÏ ְַָ«ƒƒְָָƒ¿
·‡BÓ ˙B�aŒÏ‡.דאיתא� �לע�, עצת עלֿידי ∆¿»ְְְֲִִִֵַַָָ

Ô‰È‰Ï‡Ï(·)�"חלק": eÂÁzLiÂ.�יצר ���ק� ְֵֶ«ƒ¿«¬≈…≈∆ְְִֶַָ

�מ�ת ל� מ�ציאה והיא לי, ה�מעי ל� וא�מר ְְְְִִִִִֵָָָָָעליו

לזה! ה��חוה ל�: וא�מרת מחיק� (סנהדרי��ע�ר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ

א) �י.BÚt¯(‚):קו לפניו ���ערי� �� על ¿ְֲִִֵֶַָָ

עב�דת� היא וז� רעי, �מ�ציאי� Û‡Œ¯ÁiÂ:ה��עת ְְֲִִִִַַַַָ«ƒ««
Ï‡¯NÈa מ�פה:.‰' �ה� ‡˙ÏkŒ(„)�לח Á˜ ¿ƒ¿»≈ֵֶַַָָָ«∆»
ÌÚ‰ ÈL‡¯.(א לפע�ר:(ש� הע�בדי� את ל��ט »≈»»ְְְִִִֶָֹ

Ì˙B‡ Ú˜B‰Â.,ל�ה� היא � וה�קע הע�בדי�, את ¿«»ְְְִִִֶַָָ

�א�ל �בני ��צינ� כא)�מ� ב "וה�קענ��(שמואל : ְְְֲִִֵֶַָָ

אלילי�, עב�דת �ע�בדי מפר�ת: �ל�ה ו�� ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹלה'",

ב)�סקילה. מה נתלי�:(סנהדרי� ה�סקלי� �‚„וכל ְְְְִִִִִִַָָָ∆∆
LÓM‰.מ�דיע ה�מ� א�דה: �מדר� �ל. לעי� «»∆ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ז�רחת והח�ה מ�נג�� נק�ל הענ� הח�טאי�: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאת

‡�ÂÈL(‰)עליו: LÈ‡ e‚¯‰.ואחד אחד �ל ָָƒ¿ƒ¬»»ְֶֶָָָ

(ח') י�ראל וד�ני �ני�, ה�רג היה י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמ��ני

�דאיתא מא�ת] [ו�� אלפי� ��מ�נת ר��א ְְְֲִִִִֵֵַָָ[ז']

B‚Â'(Â):(י"ח)�סנהדרי� LÈ‡ ‰p‰Â.�נתק�צ ְְְִֶַ¿ƒ≈ƒ¿ְְִַ

��ה�, נ�יא �היה זמרי, אצל �מע�� �ל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ�בט�



wladkiriayקע meiqelwpe`

éðérìe äLî éðérì úéðéãnä-úà åéçà-ìà¤¤¨Æ¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−
ìäà çút íéëá änäå ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤

ãrBîi"yx:øéèôîæ-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå ¥«©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤
çîø çwiå äãrä CBzî í÷iå ïäkä ïøäà©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©

Bãéai"yx:çäawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiå §¨«Â©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈
-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL-úà ø÷ãiå©¦§ŸÆ¤§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤
éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷-ìà äMàä̈«¦−̈¤¢¨¨®©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬

ìàøNéi"yx:èäraøà äôbna íéúnä eéäiå ¦§¨¥«©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬
ôôô :óìà íéøNrå.ïîéñ ç"åðî íé÷åñô ã"÷ §¤§¦−¨«¤

·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ È�aÓ ‡¯·b«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«

È�ÈÚÏ ‡˙È�È„Ó ˙È È‰BÁ‡ ˙ÂÏ¿»¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈

È�·„ ‡zL�k Ïk È�ÈÚÏe ‰LÓ…∆¿≈≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈

ÔkLÓ Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿««¿«

:‡�ÓÊז¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁ�Èt ‡ÊÁÂ ƒ¿»«¬»ƒ¿»«∆¿»»

‡zL�Î BbÓ Ì˜Â ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a««¬…«¬»¿»ƒ¿ƒ¿»

:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒ�eח¯˙a ÏÚÂ ¿≈»¿»ƒ≈¿«»«

˙È ÚÊ·e ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b«¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«»

˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»

‡�˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»

:Ï‡¯NÈ È�a ÏÚÓטe˙ÈÓ„ BÂ‰Â ≈«¿≈ƒ¿»≈«¬¿ƒ

:ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â ÔÈ¯NÚ ‡�˙BÓ·¿»»«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ

Ù Ù Ù

é"ùø

וכ�'? י��ב וא�ה �מיתה נ��ני� אנ� ל�: ְְְְְִִִֵַָָָָואמר�

ה��רפי� ה� �א�� פב)�דאיתא ‡˙Œ:(סנהדרי� ְְְִִִִֵֵַָָ∆
˙È�È„n‰.:צ�ר �ת LÓ‰�ז�י È�ÈÚÏ.:�ל אמר� «ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈…∆ְָ

אס�רה, �אמר: א� מ�רת? א� אס�רה ז� ֲִֶֶַָֹ�ֲֶָֹמ�ה,

הת�: �דאיתא וכ�' ל�? ה�יר� מי יתר� ְְְְִִִִִִַָָָָ�ת

ÌÈÎ· ‰n‰Â.ה��על (�ל הלכה מ��� נתע�מה ¿≈»…ƒְְֲִִֵֶַַָָָָ

� �ע� .(�� ��געי� ק�אי� �עגלאר�ית �בכיה. �� ְֲִִִַַָָ�ְְִֵֶָָָ

��אמר ר��א, ��י� �נגד מ�ה לב)עמד :(שמות ְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹ

א�א ידיו? רפ� וכא� וג�'", א�רֿ�ק עד ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָ"ו�טח�

ל�. הרא�י את וי�ל �ינחס ��בא (סנהדרי��די ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹ

ÒÁ�Èt(Ê):ש�) ‡¯iÂ.(�ש)ונז�ר מע�ה ראה ««¿ƒ¿»ְְֲִֶַָָָ

ה��על מ��: מק�לני למ�ה: ל� אמר ְְִִֵַָ�ְְֲֶַָָָֹהלכה.

קרינא ל�: אמר .�� ��געי� ק�אי� ְְֲִִִַַַַָָָָאר�ית

רמח ו��ח מ�ד: �רונקא. ליהוי איה� ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�א�ר�א

וג�': האהל:.‡aw‰ŒÏ‰(Á)�יד� ‡ŒÏאל ְְָ∆«À»ֶֶָֹ∆
d˙·˜.זכר�ת �ת�� ��� וה�בה", "ה�חיי� �מ� √»»ְְְְְִִֵֵַַַַָָ

לח�� ��א ��� ורא� ��� ונקב�ת זמרי ְִֶָָֹ�ְְְְִִֶֶַָָ�ל

הת� �דאיתא כ�', ל� נע�� נ�י� והר�ה ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָהרג�,

ט ש�):תורה (סנהדרי�

בלק פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

ì"åç øåáò ú"åîùì ú÷ç úùøôì äøèôäàé ÷øô íéèôåùá

àéà:çzôé-úà ãrìb ãìBiå äðBæ äMà-ïa àeäå ìéç øBab äéä éãrìbä çzôéåáãìzå §¦§¨´©¦§¨¦À¨¨Æ¦´©½¦§−¤¦¨´¨®©¬¤¦§¨−¤¦§¨«©¥¯¤
ìçðú-àì Bì eøîàiå çzôé-úà eLøâéå äMàä-éðá eìcâiå íéða Bì ãrìb-úLà¥«¤¦§¨²−¨¦®©¦§§¸§¥¨«¦¹̈©§¨«§´¤¦§À̈©³Ÿ§Æ«Ÿ¦§©´

:äzà úøçà äMà-ïa ék eðéáà-úéáaâeèwìúiå áBè õøàa áLiå åéçà éðtî çzôé çøáiå §¥«¨¦½¦²¤¦¨¬©¤−¤¨«¨©¦§©³¦§¨Æ¦§¥´¤½̈©¥−¤§¤´¤®©¦§©§³
:Bnr eàöiå íé÷éø íéLðà çzôé-ìàã:ìàøNé-ír ïBnr-éðá eîçliå íéîiî éäéåäéäéå ¤¦§¨Æ£¨¦´¥¦½©¥«§−¦«©§¦−¦¨¦®©¦¨«£¬§¥«©−¦¦§¨¥«©§¦¾

:áBè õøàî çzôé-úà úç÷ì ãrìâ éð÷æ eëìiå ìàøNé-ír ïBnr-éðá eîçìð-øLàk©«£¤¦§£¬§¥«©−¦¦§¨¥®©¥«§Æ¦§¥´¦§½̈¨©¬©¤¦§−̈¥¤¬¤«
å:ïBnr éðáa äîçlðå ïéö÷ì eðl äúééäå äëì çzôéì eøîàiåæãrìâ éð÷æì çzôé øîàiå ©«Ÿ§´§¦§½̈§¾̈§¨¦¬¨−̈§¨¦®§¦¨«£−̈¦§¥¬©«©³Ÿ¤¦§¨Æ§¦§¥´¦§½̈

:íëì øö øLàk äzr éìà íúàa recîe éáà úéaî éðeLøâzå éúBà íúàðN ízà àìä£³Ÿ©¤Æ§¥¤´¦½©§¨«§−¦¦¥´¨¦®©¹©¨¤³¥©Æ©½¨©«£¤−©¬¨¤«
çéìà eðáL äzr ïëì çzôé-ìà ãrìâ éð÷æ eøîàiåïBnr éðáa zîçìðå eðnr zëìäå E ©«Ÿ§Á¦§¥̧¦§¹̈¤¦§À̈¨¥Æ©¨Æ©´§¥¤½§¨«©§¨´¦½̈§¦§©§−̈¦§¥´©®

:ãrìâ éáLé ìëì Làøì eðl úééäåèéúBà ízà íéáéLî-íà ãrìâ éð÷æ-ìà çzôé øîàiå §¨¦³¨¨̧Æ§½Ÿ§−Ÿ«Ÿ§¥¬¦§¨«©Ÿ̧¤¦§¹̈¤¦§¥´¦§À̈¦§¦¦̧©¤³¦Æ
:Làøì íëì äéäà éëðà éðôì íúBà ýåýé ïúðå ïBnr éðáa íçläìéãrìâ-éð÷æ eøîàiå §¦¨¥Æ¦§¥´©½§¨©¯§Ÿ̈²−̈§¨¨®¨«Ÿ¦¾¤«§¤¬¨¤−§«Ÿ©«Ÿ§¬¦§¥«¦§−̈

:äNrð ïk Eøáãë àì-íà eðéúBðéa rîL äéäé ýåýé çzôé-ìààééð÷æ-ír çzôé Cìiå ¤¦§¨®§Ÿ̈À¦«§¤³Ÿ¥̧©Æ¥«¥½¦¬Ÿ¦§¨«§−¥¬©«£¤«©¥³¤¦§¨Æ¦¦§¥´
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:Cì-eéäé àì íéððBrîeáééìéñô ézøëäåéúBávîe Eäùrîì ãBò äåçzLú-àìå Eaøwî E §«§¦−¬Ÿ¦«§¨«§¦§©¦¯§¦¤²©¥«¤−¦¦§¤®§«Ÿ¦§©«£¤¬−§©«£¥¬Ÿ
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ïrîì ìbìbä-ãr íéhMä-ïî øBòa-ïa írìa Búà äðr-äîe áàBî Cìî ÷ìa õri-äî©¨©À¨¨Æ¤´¤½̈¤«¨¨¬Ÿ−¦§¨´¤§®¦©¦¦Æ©©¦§½̈§©¬©

:ýåýé úB÷ãö úrcåéða íéìâra úBìBòá epîc÷àä íBøî éäìàì ókà ýåýé íc÷à äna ©−©¦§¬§Ÿ̈«©¨Æ£©¥´§Ÿ̈½¦©−¥«Ÿ¥´¨®©«£©§¤´§½©«£¨¦−§¥¬
:äðLæéðèá éøt érLt éøBëa ïzàä ïîL-éìçð úBááøa íéìéà éôìàa ýåýé äöøéä ¨¨«£¦§¤³§Ÿ̈Æ§©§¥´¥¦½§¦«§−©«£¥¨®¤©«¤¥³§¦Æ¦§¦½§¦¬¦§¦−

:éLôð úàhççètLî úBùr-íà ék Enî LøBc ýåýé-äîe áBh-äî íãà Eì ãébä ©©¬©§¦«¦¦¬§²¨¨−©®¨«§Ÿ̈º¥´¦§À¦´¦£³Ÿ¦§¨Æ
éäìà-ír úëì rðöäå ãñç úáäàå:E §©´£©¤½¤§©§¥¬©¤−¤¦¡Ÿ¤«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קעג

:EìB÷ úBòábäáBnr-ír ýåýéì áéø ék õøà éãñî íéðúàäå ýåýé áéø-úà íéøä eòîL ©§¨−¤«¦§³¨¦Æ¤¦´§Ÿ̈½§¨¥«¨¦−´Ÿ§¥¨®¤¦´¦³©«Ÿ̈Æ¦©½
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éúéãt íéãár úéaîe íéøöîéðôì çìLàå E:íéøîe ïøäà äLî-úà Eäàð-øëæ énr ¦§©½¦¦¥¬£¨¦−§¦¦®¨«¤§©´§¨¤½¤Ÿ¤−©«£¬Ÿ¦§¨«©¦À§¨¨Æ
ïrîì ìbìbä-ãr íéhMä-ïî øBòa-ïa írìa Búà äðr-äîe áàBî Cìî ÷ìa õri-äî©¨©À¨¨Æ¤´¤½̈¤«¨¨¬Ÿ−¦§¨´¤§®¦©¦¦Æ©©¦§½̈§©¬©

:ýåýé úB÷ãö úrcåéða íéìâra úBìBòá epîc÷àä íBøî éäìàì ókà ýåýé íc÷à äna ©−©¦§¬§Ÿ̈«©¨Æ£©¥´§Ÿ̈½¦©−¥«Ÿ¥´¨®©«£©§¤´§½©«£¨¦−§¥¬
:äðLæéðèá éøt érLt éøBëa ïzàä ïîL-éìçð úBááøa íéìéà éôìàa ýåýé äöøéä ¨¨«£¦§¤³§Ÿ̈Æ§©§¥´¥¦½§¦«§−©«£¥¨®¤©«¤¥³§¦Æ¦§¦½§¦¬¦§¦−

:éLôð úàhççètLî úBùr-íà ék Enî LøBc ýåýé-äîe áBh-äî íãà Eì ãébä ©©¬©§¦«¦¦¬§²¨¨−©®¨«§Ÿ̈º¥´¦§À¦´¦£³Ÿ¦§¨Æ
éäìà-ír úëì rðöäå ãñç úáäàå:E §©´£©¤½¤§©§¥¬©¤−¤¦¡Ÿ¤«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



לוח זמנים לשבוע פרשת בלק (בכל העולם - חוקת־בלק) בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ק)

חיפה (ק)

ירושלים (ק)

תל אביב (ק)

אוסטריה וינה (ק)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ק)

אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

אוק. ז'יטומיר (ק)

אוקראינה קייב (ק)

אוקראינה דונייצק (ק)

איטליה מילאנו (ק)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)

ארה"ב מיאמי (ק)

ארה"ב ניו הייבן (ק)

ארה"ב שיקאגו (ק)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ק)

בלגיה בריסל (ק)

בלרוס ליובאוויטש (ק)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ק)

בריטניה מנצ'סטר (ק)

גרמניה ברלין (ק)

גרמניה פרנקפורט (ק)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ק)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ק)

21:45מולדובה קישינב (ק)

20:33

20:30

20:35

20:30

21:28

20:18

21:28

19:47

19:50

22:27

22:23

23:01

22:32

17:57

18:09

22:33

23:09

23:12

18:49

21:20

21:19

20:55

20:52

21:07

22:04

21:21

21:20

19:08

18:36

18:56

22:12

21:16

22:00

22:05

21:29

21:35

17:56

22:03

19:35

20:47

19:36

19:14

19:26

20:37

19:25

20:30

19:01

19:05

21:25

21:18

21:27

21:07

17:07

17:20

21:23

21:45

21:45

18:04

20:17

20:13

20:01

19:55

20:11

20:59

20:16

20:17

20:21

18:26

17:39

18:12

21:01

20:18

20:58

21:03

20:30

20:38

16:59

20:46 08:24 08:21

05:33 05:31

05:13 05:09

05:37 05:35

05:33 05:30

05:38 05:36

06:04 06:02

04:34 04:31

04:49 04:45

05:59 05:57

06:04 06:02

05:16 05:12

04:46 04:42

04:42 04:38

04:45 04:41

06:29 06:29

05:31 05:27
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04:20 04:16
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05:22 05:19
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06:23 06:20
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05:26 05:23
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04:58 04:54
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07:32 07:33

04:55 04:51

08:36 08:34

08:37 08:35

08:35 08:33

08:35 08:33

08:37 08:36

09:13 09:11

07:47 07:45

08:14 08:12

08:45 08:43

08:49 08:47

08:50 08:47

08:25 08:22

08:24 08:22

08:21 08:19

08:40 08:39

08:07 08:04

08:54 08:54

09:05 09:03

09:04 09:02
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08:32 08:30

08:34 08:32

09:24 09:22

08:46 08:44

09:20 09:18

09:13 09:11

08:40 08:38

08:40 08:37

08:52 08:50

10:54 10:54

09:54 09:53

08:41 08:40

08:58 08:56

07:58 07:56

08:22 08:19

08:30 08:27

08:08 08:06

08:30 08:28

09:25 09:24

בלק (בכל העולם - חוקת־בלק)

09:09 09:07

09:09 09:07

09:06 09:04

09:07 09:05

09:10 09:08

09:45 09:43

08:19 08:17

08:46 08:44

09:17 09:15

09:21 09:20

09:21 09:18

08:56 08:54

08:56 08:53

08:53 08:50

09:11 09:10

09:36 09:34

09:26 09:25

08:38 08:35

09:37 09:34

09:42 09:41

09:03 09:01

09:07 09:05

09:56 09:55

09:18 09:16

09:52 09:50

09:45 09:43

09:12 09:10

09:11 09:09

09:25 09:23

11:25 11:25

10:26 10:26

09:11 09:10

09:30 09:28

08:30 08:28

08:53 08:51

09:02 08:59

08:40 08:38

09:02 09:00

09:56 09:56

08:55 08:53

10:29 10:27

10:21 10:20

10:19 10:17

10:19 10:18

10:21 10:20

11:00 10:58

09:36 09:34

10:07 10:05

10:24 10:23

10:29 10:27

10:44 10:42

10:21 10:19

10:22 10:19

10:17 10:15

10:07 10:06

10:41 10:40

10:21 10:20

10:06 10:03

11:00 10:58

11:00 10:58

10:20 10:19

10:23 10:22

11:06 11:05

10:31 10:29

11:03 11:02

11:02 11:00

10:28 10:26

10:28 10:26

10:40 10:38

12:13 12:13

11:17 11:16

10:13 10:12

10:49 10:47

09:51 09:49

10:16 10:14

10:25 10:23

10:01 09:59

10:22 10:20

10:46 10:45

10:16 10:14

21:13

21:24 21:25

21:41 21:43

20:20 20:21

20:21 20:21

20:23 20:23

20:19 20:19

20:14 20:15

21:24 21:26

19:43 19:43

22:30 22:33

19:46 19:46

22:23 22:25

22:19 22:22

22:06 22:09

17:50 17:48

18:02 18:00

22:29 22:33

22:43 22:46

22:44 22:47

18:45 18:43

21:06 21:07

21:02 21:03

20:44 20:44

20:40 20:41

20:55 20:55

21:49 21:50

21:05 21:06

21:06 21:07

21:09 21:10

19:04 19:01

18:24 18:22

18:52 18:51

21:53 21:54

21:12 21:14

21:56 21:58

22:01 22:03

21:26 21:27

21:31 21:33

17:45 17:42

21:40 21:42

21:05 21:07

19:54 19:54

19:54 19:54

19:56 19:56

19:52 19:53

20:55 20:55

19:43 19:44

20:47 20:49

19:19 19:19

19:23 19:22

21:43 21:45

21:35 21:37

21:44 21:47

21:25 21:27

17:26 17:24

17:38 17:36

21:40 21:43

22:03 22:05

22:03 22:05

18:22 18:20

20:35 20:36

20:31 20:32

20:19 20:19

20:12 20:13

20:29 20:29

21:17 21:18

20:34 20:35

20:35 20:36

20:39 20:40

18:35 18:32

17:58 17:55

18:30 18:29

21:19 21:20

20:35 20:37

21:16 21:18

21:21 21:23

20:48 20:49

20:56 20:57

17:17 17:14

21:02 21:04

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק (בכל העולם - חוקת־בלק) בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ק)

חיפה (ק)

ירושלים (ק)

תל אביב (ק)

אוסטריה וינה (ק)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ק)

אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

אוק. ז'יטומיר (ק)

אוקראינה קייב (ק)

אוקראינה דונייצק (ק)

איטליה מילאנו (ק)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)
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זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה
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שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת בלק (בכל העולם - חוקת־בלק) בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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אוק. ז'יטומיר (ק)
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ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)

ארה"ב מיאמי (ק)

ארה"ב ניו הייבן (ק)

ארה"ב שיקאגו (ק)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ק)

בלגיה בריסל (ק)

בלרוס ליובאוויטש (ק)

ברזיל ס. פאולו (ח)
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בריטניה לונדון (ק)
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לוח זמנים לשבוע פרשת בלק (בכל העולם - חוקת־בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ק)

קנדה מונטריאול (ק)

קפריסין לרנקה (ק)

רוסיה מוסקבה (ק)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ק)

שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

בלק (בכל העולם - 
חוקת־בלק

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
מיום שני לאחר צאת הכוכבים
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