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d"lyz'd ,fenz b"i ,'` mei .c"qa

(dben izla dgpd)

Â¯È˘1�האר כל להוי' שירו חדש שיר ומסיי�2להוי' באמונתו,3, ועמי� בצדק �בל ֵֵישפוט
הכנסת ובית ספרֿתורה (עני� בשל"ה העתידה4ומבואר בגאולה מד�ר זה דמזמור (ְֵַ

בה דכתיב וזהו5לבוא, אחד, ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביו� האר� כל על למל� ה' והיה
שיהיה היינו באמונתו, ועמי� שנאמר ממה מוב� ועלֿדר�ֿזה האר�. כל להוי' שירו עני�

שכתוב וכמו העמי�, כל אצל בהקדושֿברו�ֿהוא האמונה עמי�6עני� אל אהפו� אז כי
להוי' שירו שכתוב מה ג� וזהו אחד. �כ� לעבד� הוי' בש� כול� לקרוא ברורה ְְֶֶָשפה

במכילתא כדאיתא זכר, לשו� חדש פסחי�7שיר במסכת בתוספות הובא גרסינ�8, דהכי , ְְִִַָָָָ
ומבואר חדש, שיר ל� ונ�דה אומרי� דבסופו וממשי� (הללוי'ה), חדשה שירה לפניו ְְֶַֹונאמר
שיר הוא לבוא דלעתיד השיר אבל נקבה, לשו� היא הזה דזמ� דשירה (ש�) במכילתא ְֵָבזה

גלות. אחריה שאי� גאולה היא העתידה הגאולה כי זכר, ָָלשו�

‰�‰Âשכתוב וכמו הקדושֿברו�ֿהוא, של והנפלאות הניסי� על הוא השיר עני� 9כללות

שכתוב וכמו עשה. נפלאות כי חדש שיר להוי' הגדולה10שירו היד את ישראל וירא
ועד גו'. להוי' הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז גו' במצרי� הוי' עשה ְַאשר

סנהדרי� במסכת ז"ל רבותינו משיח11שאמרו חזקיהו לעשות הקדושֿברו�ֿהוא שביקש
ונמצא משיח, נעשה לא לפיכ� לו שנעשו ונפלאות נסי� על שירה אמר שלא משו� ורק
גופא �זה אמנ� והשלימה. האמיתית הגאולה את עיכב ונפלאות נסי� על השירה ְֵֶֶֶָ�העדר
והנפלאות הנסי� ועל חדשה, שירה אומרי� דע�ה ונפלאות הנסי� דעל שיר, אופני כמה ְַָיש
שאינ� שירה אופני ב' שה� בזה הכוונה אי� א�ֿעלֿפיֿכ� א� חדש. שיר יאמרו דלעתיד
לבוא. דלעתיד חדש השיר את מביאה למהוי �ד�עי חדשה שהשירה אלא בזה, זה ְְְְִִִִֵֶָָקשורי�
באי� דע�ה חדשה שירה שעלֿידי ש�, ה'תוספות' בלשו� הפנימי הפירוש שזהו לומר ְַָויש
כי חדש, שיר להוי' שירו ושבת שבת בכל שאומרי� מה ג� וזהו דלעתיד. חדש השיר ְִִָאל

ב'סידור' (�מב�אר דלעתיד הגאולה מעי� ישנו שבת השבת12בכל שעני� שכמו לומר, ויש .( ְְִִֵֵַָָ
בתלמיד ג� הוא עלֿדר�ֿזה לבוא, לעתיד מעי� להיותו זכר לשו� חדש שיר לבחינת ֵֵָָשיי�
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לומר המנהג כידוע – זו שנה תמוז בי"ב מתחילה שאמירתו

ג� שיי� זה ועני� שנותיו, למספר המתאי� תהלי� ַהקא�יטל
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שבת דאקרי משו�13חכ� הוא הזה, בזמ� זה עני� שישנו דזה זה. עני� שיי� בו שג� , ְְִֵ
כנ"ל. לבוא דלעתיד חדש השיר אל ההכנה היא הזה דזמ� שהעבודה

Â‰ÊÂאז חוקת), (פרשת זו בשנה תמוז י"ב בה שחל השבוע בפרשת שכתוב מה כ� ג�
ל� ענ� �אר עלי הזאת השירה את ישראל הכתוב14ישיר על רש"י בפירוש ומבואר . ְֲִֵֶָ

על הוא השיר דעני� וכנ"ל הנסי�, את לפרס� ירדה �ה�אר על היתה ה�אר על זו ְְְְְֵֵֵֶַַַָָדשירה
זו שירה ג� כי נקבה, בלשו� הזאת, השירה את הכתוב מדייק גופא ובזה ונפלאות. ְֵָהנסי�
חדש השיר אל והתחלה כוח נתינת יש זו בשירה ג� אמנ� דלעתיד. הגאולה לפני נאמרה

ז"ל רבותינו ממאמר ג� וכמוב� לבוא. לאר�15דלעתיד בכניסת� הגאולה היתה זכו שאילו
שמצד אלא הגאולה. את מיד להביא זו שירה בכוח שהיה היינו גלות, אחריה שאי� גאולה

הי לא המבל�ל קירובעני� כ� ג� ��על זה הרי א�ֿעלֿפיֿכ� אבל מיד, הגאולה אז תה ְְֵֵַַ
והשלימה. האמיתית הגאולה עני�

ÔÈ·‰ÏÂלעיל שנתבאר מה תחילה להקדי� יש זה (ב'לקוטי16כל נשיאינו רבותינו מדרושי
התורה'17תורה' ישראל,19וכו'18וב'אור נשמות על קאי ל� ענ� �אר עלי דעני� ,(ְֲִִֵֶָָ

השירי� בשיר שכתוב שיר20וכמו תוכ� כללות (שזהו ישראל ודרגות מעלות בביאור
ועוד �מתי י�נתי רעיתי אחותי �לה, שנקראת ישראל, כנסת מעלות מבאר שבו ְִִִַַַָָָָהשירי�,
מדבר זה דבפסוק ש�, ונתבאר לבנו�. מ� ונוזלי� חיי� מי� באר גני� מעי� ִמעלות),
לפני למעלה שה� כפי ישראל נשמות ה� גני� מעי� א' ישראל. בנשמות דרגות בשלש
מעמקי הנובע באר כמו להיות למטה שירדו כפי זהו חיי� מי� באר ב' למטה. ְִֵֵירידת�
לבנו�. מ� ונוזלי� להיות עליה, צור� ירידה יותר, למעלה עולי� כ� ואחרי ג' ִהאדמה.
פירוש וכידוע ההעלאה, עני� הוא השירה דעני� גו', �אר עלי ישראל ישיר אז עני� ג� ְֲֲִֵַַָָוזהו

המגיד המשנה21הרב עליה22במאמר ��ל בשיר, ונמשכי� בשיר יוצאי� השיר �עלי ֲֵֶַָכל
ירידתה. עלֿידי הנשמה עליית �אר, עלי עני� וזהו השירה, עלֿידי היא למהות ְֲִֵממהות
ל� דענ� אחד פירוש פירושי�, שני בזה שיש ל�, דענ� באופ� היא השירה גופא ְְֶֶָָובזה
הקודמת האתער�תאֿדלעילא היינו העלייה, שלפני מלמעלה כח' ה'נתינת על ְְִִִֵַָָָָקאי
�אר), עלי אחרי ל� ענ� שנאמר הכתוב, לסדר (המתאי� �ני ופירוש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלאתער�תאֿדלת�א,
מבאר ועלֿזה האתער�תאֿדלת�א. ועלֿידי לאחרי הבאה האתער�תאֿדלעילא עני� ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָשזהו
חפר�ה ��אר בפסוק) ש� שממשי� (כמו משו� הוא �אר דעלי העליה דעני� ְְְֲִֵֵֶַָָהכתוב,

גו'. הע� נדיבי �ר�ה ְִִֵָָָָָ�רי�
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d"lyz'd fenz b"i ,'` mei

¯Â‡È·Âאתה היא טהורה בי שנתת נשמה השחר בברכות אומרי� אנו דהנה הוא, העני�
הנשמה דבהיות �קר�י. משמרה ואתה �י נפח�� אתה יצר�� אתה ְְְְְְִִִַַָָבראתה
על דקאי כנ"ל, גני� מעי� שכתוב מה דזהו כו'. בראתה ואתה היא טהורה הרי למעלה
ג� וזהו שמי�. בידי בריאה שהוא כפשוטו המעי� עני� דזהו למטה. ירידתה לפני הנשמה
בו יש הג�ֿעד� כי רבי� לשו� גני� שנאמר דמה שלמעלה, ג�ֿעד� על דקאי הגני� עני�

בתניא כמובא ק� אי� האריז"ל23דרגות דג�ֿעד�24מ�תבי הסוגי� לשני נחלק ובכללות , ְְִִֵֵֵֵֶַ
וכמו ונהר, מעי� בו להיות צרי� �ד�עי יהיה שהג�ֿעד� כדי והנה התחתו�. וג�ֿעד� ְְְִִֵֶַָָָהעליו�

הממשיכי�25שכתוב שה� ישראל נשמות עני� וזהו הג�. את להשקות מעד� יוצא ְֵֵֶָָונהר
וכמאמר בג�ֿעד�, בריאת26אלקות היתה שבגלל� דבר, לכל קדמה ישראל של ְְְַַָָָמח�ב��

שכתוב וכמו ג�ֿעד�. כולל ההשתלשלות, סדר רבותינו27כל ואמרו אלקי�, ברא בראשית
�דאיתא28ז"ל ההשתלשלות, סדר כל כולל זה פסוק והרי ראשית, שנקראו ישראל ְִִָבשביל

דאצילות,29בזוהר ספירות עשר על קאי האר� ואת השמי� את אלקי� ברא ִָדבראשית
כולל כפשוט�, ואר� ��מי� נמש� �מזה ונוקבא], [=זעירֿאנפי� וזו"נ ובינה ְִִֶַָחכמה

צבאיה וכל והאר� צבאיה� וכל הרמב"�30השמי� ובלשו� שביניה�,31, ומה והאר� השמי� ְֵֶָ
ישראל. בשביל נברא זה דכל

Ì�Ó‡מאיגר גדולה בירידה למטה הנשמה ירדה עמיק�אמש� ל�ירא רמה ולמטה32א , ְְְִִִֵַָָָָָ
בהמש� שכתוב וכמו אד�, ידי תפיסת בו יש דה�אר �אר, בש� הנשמה ְְְֵֵַנקראת
שיורדת ועד �י, לנפח�� גדולה ירידה היא זו דירידה גו'. �ר�ה גו' חפר�ה �אר ְְְְִֵַַַָָָָָהכתובי�

בתניא שכתוב (כמו ממנו למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה �קר�י33לעול� שהיא ועד ,(ְְְִִַ
תחתו� היינו האר�, �קרב ירידתה עני� מר�מז ��זה לומר, דיש �קר�י), משמר� ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָ(אתה
�גידי שעוברי� עלֿידי אליה מגיעי� שהמי� כפשוטה ה�אר וכמו ממנו. למטה ְְִֵֵַשאי�
ד�רת �ס�למי כמו להיות יכולי� שבבאר המי� הרי להלכה שג� זאת, ועוד 34האדמה. ְְְֲִֵָָָָ
אצלה היה למעלה שבהיותה זה דתמורת מטהרי�. אינ� ואז הז�חלי� על נטפי� ְְֲֲִִִֶַַָָ�ר��
מציאות אצלה נעשה למטה בירידתה הרי בהתחדשות, ומציאות בפשיטות אלקות

התניא לשו� בפירוש ג� וכידוע בהתחדשות. ואלקות חלק35בפשיטות היא האלקית שהנפש
דממש פירוש עוד ישנו הרי ממש, אלקות היינו דממש לפירוש דנוס� ממש, ממעל אלוקה

ממשות לשו� הבהמית36הוא בנפש שמתלבשת עד ממשות בבחינת להיות יורדת שהנשמה ,
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סי"ז.23) אגה"ק

ברכות.24) מסכת סו� להאריז"ל הש"ס לקוטי

י.25) ב, בראשית

ד.26) פ"א, ב"ר ראה

א.27) א, בראשית

עה"פ.28) בפרש"י הובא

ואיל�.29) סע"ב תפז, בראשית אוה"ת וראה ב. רנו, ח"א

ואיל�). פט ע' תרנ"א (סה"מ תרנ"א בראשית ד"ה

יד.30) א, בראשית פרש"י ראה

ה"א.31) פ"א יסוה"ת הל'

ע'32) ח"ב נ"� אוה"ת (וראה ב ה, חגיגה חז"ל לשו� עפ"י

בתחלתו תשמ"ה תמוז די"ב הגומל ברו� ד"ה א'עבֿא'עג.

ואיל�)). 2430 ע' ח"ד תשמ"ה התוועדויות – מנח� (תורת

פל"ו.33)

ואיל�.34) תתס ע' פרשתנו באוה"ת הובא ב. נה, בכורות

רפ"ב.35)

(הובא36) תד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ת ע' ש� מנ"א). כג יו�" ז.ב"היו�



ז d"lyz'd fenz b"i ,'` mei

¯Â‡È·Âאתה היא טהורה בי שנתת נשמה השחר בברכות אומרי� אנו דהנה הוא, העני�
הנשמה דבהיות �קר�י. משמרה ואתה �י נפח�� אתה יצר�� אתה ְְְְְְִִִַַָָבראתה
על דקאי כנ"ל, גני� מעי� שכתוב מה דזהו כו'. בראתה ואתה היא טהורה הרי למעלה
ג� וזהו שמי�. בידי בריאה שהוא כפשוטו המעי� עני� דזהו למטה. ירידתה לפני הנשמה
בו יש הג�ֿעד� כי רבי� לשו� גני� שנאמר דמה שלמעלה, ג�ֿעד� על דקאי הגני� עני�

בתניא כמובא ק� אי� האריז"ל23דרגות דג�ֿעד�24מ�תבי הסוגי� לשני נחלק ובכללות , ְְִִֵֵֵֵֶַ
וכמו ונהר, מעי� בו להיות צרי� �ד�עי יהיה שהג�ֿעד� כדי והנה התחתו�. וג�ֿעד� ְְְִִֵֶַָָָהעליו�

הממשיכי�25שכתוב שה� ישראל נשמות עני� וזהו הג�. את להשקות מעד� יוצא ְֵֵֶָָונהר
וכמאמר בג�ֿעד�, בריאת26אלקות היתה שבגלל� דבר, לכל קדמה ישראל של ְְְַַָָָמח�ב��

שכתוב וכמו ג�ֿעד�. כולל ההשתלשלות, סדר רבותינו27כל ואמרו אלקי�, ברא בראשית
�דאיתא28ז"ל ההשתלשלות, סדר כל כולל זה פסוק והרי ראשית, שנקראו ישראל ְִִָבשביל

דאצילות,29בזוהר ספירות עשר על קאי האר� ואת השמי� את אלקי� ברא ִָדבראשית
כולל כפשוט�, ואר� ��מי� נמש� �מזה ונוקבא], [=זעירֿאנפי� וזו"נ ובינה ְִִֶַָחכמה

צבאיה וכל והאר� צבאיה� וכל הרמב"�30השמי� ובלשו� שביניה�,31, ומה והאר� השמי� ְֵֶָ
ישראל. בשביל נברא זה דכל

Ì�Ó‡מאיגר גדולה בירידה למטה הנשמה ירדה עמיק�אמש� ל�ירא רמה ולמטה32א , ְְְִִִֵַָָָָָ
בהמש� שכתוב וכמו אד�, ידי תפיסת בו יש דה�אר �אר, בש� הנשמה ְְְֵֵַנקראת
שיורדת ועד �י, לנפח�� גדולה ירידה היא זו דירידה גו'. �ר�ה גו' חפר�ה �אר ְְְְִֵַַַָָָָָהכתובי�

בתניא שכתוב (כמו ממנו למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה �קר�י33לעול� שהיא ועד ,(ְְְִִַ
תחתו� היינו האר�, �קרב ירידתה עני� מר�מז ��זה לומר, דיש �קר�י), משמר� ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָ(אתה
�גידי שעוברי� עלֿידי אליה מגיעי� שהמי� כפשוטה ה�אר וכמו ממנו. למטה ְְִֵֵַשאי�
ד�רת �ס�למי כמו להיות יכולי� שבבאר המי� הרי להלכה שג� זאת, ועוד 34האדמה. ְְְֲִֵָָָָ
אצלה היה למעלה שבהיותה זה דתמורת מטהרי�. אינ� ואז הז�חלי� על נטפי� ְְֲֲִִִֶַַָָ�ר��
מציאות אצלה נעשה למטה בירידתה הרי בהתחדשות, ומציאות בפשיטות אלקות

התניא לשו� בפירוש ג� וכידוע בהתחדשות. ואלקות חלק35בפשיטות היא האלקית שהנפש
דממש פירוש עוד ישנו הרי ממש, אלקות היינו דממש לפירוש דנוס� ממש, ממעל אלוקה

ממשות לשו� הבהמית36הוא בנפש שמתלבשת עד ממשות בבחינת להיות יורדת שהנשמה ,
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בעול�. וחלקו בגו� ג� מתלבשת היא הרי הבהמית הנפש ועלֿידי לאחדי�, דוהיו באופ�
בתניא מהמבואר ג� ה'ע�ֿחיי�'37וכמוב� ולא38בש� תיקו�, צריכה אינה עצמה שהנשמה

ונפש דגו� הבירור שיהיה דבשביל הבהמית, ונפש הגו� את לברר אלא למטה ירדה
תער"ב' ב'המש� וכמבואר בה�, להתלבש האלקית הנפש צריכה דנפש39הבהמית שהבירור

�יחנא גמלא לפ�� שהרי בה�, האלקית הנפש התלבשות עלֿידי הוא והגו� ,40הבהמית ְְֲִַָָ
כוח לפי אלא כו' מבקש .41�ואיני

‰�‰Âהרי למטה ירידתה עלֿידי דווקא כי כנ"ל, עליה לצור� היא למטה הנשמה ירידת
אחרֿכ� שכתוב מה וזהו ירידתה. קוד� שהיתה מ�מ� יותר נעלית לבחינה ע�לה ְִָהיא
מס�למי הוא מק�ר� הרי המעי� �מי חיי�. מי� בבחינת נעשית זו שבבאר חיי�, מי� ְְְִֵֵֵֶָ�אר

�גידי34דפרת שעוברי� עלֿידי ודווקא הזוחלי�, על נוטפי� ריבוי בה� שיהיה ואפשר , ְְִִֵָ
הטומאות, מכל המטהרי� ה� דווקא חיי� דמי� דווקא. חיי� מי� להיות יכולי� ֲַָָָהאדמה

הטומאה אבות אבי לטומאת הגאולה42עד את מקרבי� זו מטומאה הטהרה שעלֿידי , ֲִַ
שכתוב כמו והשלימה, עלֿידי43האמיתית נפעל וזה האר�. מ� אעביר הטומאה רוח ואת

ירידתה עלֿידי הנשמה שעליית בנשמה, ג� הוא ועלֿדר�ֿזה ו�ר�ה. חפר�ה האד�, ְַָָָָעבודת
ו�ר�ה. דחפר�ה העבודה התחתו�, הזה בעול� האד� עבודת עלֿידי ְְַָָָָהיא

Â‰ÊÂ,דווקא בעומק הוא החפירה דעני� הע�. נדיבי �ר�ה �רי� חפר�ה �אר שממשי� ְְִִֵֵַָָָָָָָמה
טבע שמצד העני�, וכפשטות שבנפש. המוחי� שה� השרי� עלֿידי נעשה זה ולכ�

אד� קרויי� את� ישראל, (ובפרט לעליו�44האד� אדמה ש� על45על שליט המוח הרי ,( ֲֶַ
תולדתו בטבע בזוהר46הלב �דאיתא �ר, המוח נקרא ולכ� ואימא47, א�א דא �רי� חפר�ה ְְִִִִַַַָָָָָָָ

ה��על בכוח וההתבוננות בנבראי� ההתבוננות עני� הוא האד� ובעבודת ל�. ְִֵַָדא�ליד�
הדיבור לעני� שמגיע עד שבנפעל, הפועל כח ומקור בשורש שמתבונ� ועד ְְִֶַַָ��נפעל,

וכמאמר הפועל, כח עני� נמש� שממנו ועד48שלמעלה העול�, נברא מאמרות ְַבעשרה
בתניא כמבואר הדיבור, ומקור לשורש האד�49שמגיע בנפש הדיבור השתלשלות ְֵָ�רטי

כי עני� וזהו למעלה. ג� הוא שעלֿדר�ֿזה וכו', וחמדה בתאווה הוא ומקורו ששורשו
��ננ� אשר וכוכבי� ירח אצבעותי� מעשה �מי� עניני�50אראה בכל ההתבוננות דהיינו , ְְֵֶֶֶַַָָָ

עלֿידי כ� ומכוסה, הטמו� דבר מגלי� ��חפירה כמו כי חפירה, בש� זה נקרא ולכ� ְְִִִֶַַַָָאלה.
אחרֿכ� נמש� �מזה בנברא. ונעל� המכוסה וכו' הפועל הכח את מגלי� זו ִֶהתבוננות
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d"lyz'd fenz b"i ,'` mei

�ייפי� לכל �ליג ולי�א שבלב, המידות ה� ע� שנדיבי הע�, נדיבי שנמש�51ב�ר�ה , ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָ
לשו� הוא דע� הע�, נדיבי שנאמר מה דזהו טוב. וע�ה מרע �ס�ר בפועל ְְְֲִֵֵֵַָָָָבמעשה

שכתוב52ע�ממ�ת מה ג� וזהו הנדיבות. עני� בזה שיהיה פועלי� ו�ר�ה חפר�ה ועלֿידי , ְְַָָָָ
ז"ל רבותינו חג"ת53במדרשי המידות בשלש הוא האבות דעני� האבות, על קאי ע� ְִִֵָָשנדיבי

ועלֿידי בפועל. במעשה ג� נמש� �מזה המידות, כל כוללי� שה� תפארת] גבורה ִֶ[=חסד
רצונ� ד�מצות ובאופ� בתחתוני� דירה יתבר� לו עושי� זו הכל54עבודה הזה שבזמ� והג� . ְְִַ

אדמו"ר בדרושי מהמבואר כמוב� ו�ריה, חפירה בש� זה נקרא מכלֿמקו� �העל�, ְְְִִֵֶַָָהוא
אד�55מהר"ש �משל והוא ההמשכות כל נמשכי� הזה בזמ� המצוות מעשה ְָָדעלֿידי

לפותחה. אלא צרי� ואינו זו לתיבה המפ�ח בידו נתנו וג� גדול אוצר ובה תיבה לו ְֵַַַשמסרו

Â‰ÊÂלבחינת באי� למטה זו ועבודה זו ירידה דעלֿידי לבנו�, מ� ונוזלי� שממשי� ִמה
ונו"� חכמה נתיבות ושני�] [שלושי� ל"ב שה� נו"� ל"ב היינו דלבנו� לבנו�,

�ינה �ערי ששיי�כ56[חמישי�] הנוזלי� עני� שישנו כ� על ויתר אחת, בתיבה שה� פי ְֲִֵֶֶַָ
עלֿידי דווקא נמש� זה דעני� ובינה. מחכמה שלמעלה ה�תר בבחינת שהוא המזל ֶֶַלבחינת
מהמבואר ג� וכמוב� גני�). (מעי� שלמעלה הנשמות ידי על ולא למטה שה� כפי הנשמות

הקודש' לפי57ב'אגרת לבד התחתוני� אלא כו' ולהעלות לברר כח בה� אי� שהעליוני�
בשבירת כוחה מ�י�י� וה� נ�גה' מ'קלי�ת דחויא מ�כא ח�מרי בגו� מלובשי� ְְְְְִִִִִִַַַַָָשה�
מהתחתוני� תורה חידושי לשמוע העליוני� באי� ולכ� כו', סטראֿאחרא ואת�פיא ְְְְְִִַַָָָהתאוות

כו' עתה עד בגולה כבושי� שהיו החכמה תעלומות �מגלי� שמחדשי� ג�58מה וכמבואר . ְִַ
ההילולא' השמיעני59ב'המש� לקול� מקשיבי� חברי� בגני� היושבת שהנשמות60בעני� ,

הזה שבעול� ישראל של התורה לימוד את לשמוע באי� .61שבג�ֿעד�

ÏÎ·Â'אור ב'תורה מבואר השיר בעני� דהנה השירה. עני� כללות ג� יוב� שעני�62הנ"ל
כמה בזה שיש אלא מהמגיד), (כנ"ל למעלה מלמטה ההעלאה עני� הוא השיר
לומר ויש העליה. באופ� תלוי שזה מרובע, ושיר משולש שיר כפול שיר מדריגות,
הזה דבזמ� זכר. לשו� חדש ושיר נקבה לשו� חדשה דשירה הענייני� שני ה� ְֵָָָשבכללות
לגמרי. בהתגלות אינה השירה באה שעליה והגאולה העליה כי נקבה, לשו� היא ְֵָהשירה

הקודש' ב'אגרת ותפילה,63וכמבואר תפילה כל עלֿידי הנפעלת הפרטית הגאולה ְִֶֶַבעני�
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�ייפי� לכל �ליג ולי�א שבלב, המידות ה� ע� שנדיבי הע�, נדיבי שנמש�51ב�ר�ה , ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָ
לשו� הוא דע� הע�, נדיבי שנאמר מה דזהו טוב. וע�ה מרע �ס�ר בפועל ְְְֲִֵֵֵַָָָָבמעשה

שכתוב52ע�ממ�ת מה ג� וזהו הנדיבות. עני� בזה שיהיה פועלי� ו�ר�ה חפר�ה ועלֿידי , ְְַָָָָ
ז"ל רבותינו חג"ת53במדרשי המידות בשלש הוא האבות דעני� האבות, על קאי ע� ְִִֵָָשנדיבי

ועלֿידי בפועל. במעשה ג� נמש� �מזה המידות, כל כוללי� שה� תפארת] גבורה ִֶ[=חסד
רצונ� ד�מצות ובאופ� בתחתוני� דירה יתבר� לו עושי� זו הכל54עבודה הזה שבזמ� והג� . ְְִַ

אדמו"ר בדרושי מהמבואר כמוב� ו�ריה, חפירה בש� זה נקרא מכלֿמקו� �העל�, ְְְִִֵֶַָָהוא
אד�55מהר"ש �משל והוא ההמשכות כל נמשכי� הזה בזמ� המצוות מעשה ְָָדעלֿידי

לפותחה. אלא צרי� ואינו זו לתיבה המפ�ח בידו נתנו וג� גדול אוצר ובה תיבה לו ְֵַַַשמסרו

Â‰ÊÂלבחינת באי� למטה זו ועבודה זו ירידה דעלֿידי לבנו�, מ� ונוזלי� שממשי� ִמה
ונו"� חכמה נתיבות ושני�] [שלושי� ל"ב שה� נו"� ל"ב היינו דלבנו� לבנו�,

�ינה �ערי ששיי�כ56[חמישי�] הנוזלי� עני� שישנו כ� על ויתר אחת, בתיבה שה� פי ְֲִֵֶֶַָ
עלֿידי דווקא נמש� זה דעני� ובינה. מחכמה שלמעלה ה�תר בבחינת שהוא המזל ֶֶַלבחינת
מהמבואר ג� וכמוב� גני�). (מעי� שלמעלה הנשמות ידי על ולא למטה שה� כפי הנשמות

הקודש' לפי57ב'אגרת לבד התחתוני� אלא כו' ולהעלות לברר כח בה� אי� שהעליוני�
בשבירת כוחה מ�י�י� וה� נ�גה' מ'קלי�ת דחויא מ�כא ח�מרי בגו� מלובשי� ְְְְְִִִִִִַַַַָָשה�
מהתחתוני� תורה חידושי לשמוע העליוני� באי� ולכ� כו', סטראֿאחרא ואת�פיא ְְְְְִִַַָָָהתאוות

כו' עתה עד בגולה כבושי� שהיו החכמה תעלומות �מגלי� שמחדשי� ג�58מה וכמבואר . ְִַ
ההילולא' השמיעני59ב'המש� לקול� מקשיבי� חברי� בגני� היושבת שהנשמות60בעני� ,

הזה שבעול� ישראל של התורה לימוד את לשמוע באי� .61שבג�ֿעד�

ÏÎ·Â'אור ב'תורה מבואר השיר בעני� דהנה השירה. עני� כללות ג� יוב� שעני�62הנ"ל
כמה בזה שיש אלא מהמגיד), (כנ"ל למעלה מלמטה ההעלאה עני� הוא השיר
לומר ויש העליה. באופ� תלוי שזה מרובע, ושיר משולש שיר כפול שיר מדריגות,
הזה דבזמ� זכר. לשו� חדש ושיר נקבה לשו� חדשה דשירה הענייני� שני ה� ְֵָָָשבכללות
לגמרי. בהתגלות אינה השירה באה שעליה והגאולה העליה כי נקבה, לשו� היא ְֵָהשירה

הקודש' ב'אגרת ותפילה,63וכמבואר תפילה כל עלֿידי הנפעלת הפרטית הגאולה ְִֶֶַבעני�
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שאינה נקבה, לשו� היא זו שירה ולכ� לבוא. לעתיד רק ותתגלה בגלוי, אינה זו ְֵָשגאולה
וכמו לבוא, דלעתיד חדש השיר אל אחרֿכ� באי� ההעל� מתו� דווקא א� כלֿכ�. ְֵֶַבתוק�
נעשי� דווקא אז האדמה לגידי למטה הירידה עלֿידי שדווקא בארוכה לעיל ְֲִֵָָָשנתבאר
שתהיה העליה, לתכלית באי� והסתר בהעל� העבודה עלֿידי הרי ומתוקי�, צלולי� המי�

הגל בזמ� ובפרט כו'. הבאר דעקבתאעליית והמכופל הכפול החוש� בזמ� ובפרט ְְְִָות,
מילוי על הוא והס�ר וההעל� בישראל, נשיא על והס�ר העל� �י�נ� ועד ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָדמ�יחא,
דווקא הרי ומקו�. מקו� בכל היהדות והפצת וחיזוק התורה בהפצת הקדושה שליחותו
שהיה וכמו לנה�רא, ח��כא אתה�כא שיהיה העליה, תכלית פועלי� זו ירידה ְְְִִַַָָָעלֿידי

הגאולה על להודיע הוכרחו במאסר אותו שאסר� שאל� תמוז, י"ב ועלֿידי64בגאולת , ְֵָ
ונהפו� עני� שזהו המצוות, בקיו� והידור התורה בהפצת ועוז כח תוספת נמש� זו גאולה

בשונאיה� המה היהודי� ישלטו אשר והאמונה65הוא היחוד בשער שכתוב מה ג� וזהו .66

ואותות צדיקי� עלֿידי שזהו הדי�, מידת ע� הרחמי� מידת שית� שהקדושֿברו�ֿהוא
וקשור שבדור הצדיק אצל ה� ומופתי� האותות שכאשר לומר, דיש שבתורה, ומופתי�

הרחמי�. דמידת העני� את רואי� בזה ג� הרי תורה, ענייני ע�

˙„ÈÓÓÂהשלישי המקדש בית ע� הקשורה השלישית המידה שהיא זו ובפרט67הרחמי� ,
דא מר קאתי את מקרבי� שעלֿידיֿזה חוצה המעיינות הפצת ע� קשור ְְִִַַָָָשזה

הבעלֿש�ֿטוב של הקודש' ב'אגרת (כמבואר מ�יחא ממש68מל�א בקרוב נבוא מזה הרי ,( ְְִִֶַָָ
ושנה שנה ובכל הגאולה, חג את קבע� ישראל בני כאשר ובפרט דלעתיד. הגאולה ְָאל
ותורה מצוה הנר את מגביר זה כל הרי המצוות, וקיו� התורה בהרבצת עלֿידיֿזה ֵַנוס�

היע�ד69אור לקיו� שזוכי� עד הגלות, של והמכופל הכפול החוש� את ומחליש �מקטי� ,70 ְְִַַ
עפר ��כני ורננ� ויקיצ� מ�יחא, מל�א דא מר אתי קא �א�ר יאיר, כיו� והוא71ולילה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

שכתוב מה ויקויי� הוא72בתוכ�, זה שפסוק ובפרט שלו�, בריתי את לו נות� הנני לכ�
[=חומש חת"ת שיעורי תקנת פי (על זו דשנה תמוז י"ג הגאולה דיו� חומש בשיעור
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.121 ע' ח"ח ואיל�.

א.65) ט, אסתר

ה.66) פרק

ואיל�.67) ג פט, מטות לקו"ת ראה

ובכ"מ.68) בתחילתו. קה"ת) (הוצאת טוב ש� בכתר נדפס

כג.69) ו, משלי

א'שטו.70) ע' ח"ג תער"ב המש� וראה יב. קלט, תהלי�

ועוד. א'שמה.

יט.71) כו, ישעי' ע"פ

פינחס.72) ר"פ

קצ,73) ח"ב זהר פמ"ז. דר"א פרקי יח. ו, וארא תיב"ע

פרש"י פינחס. ר"פ יל"ש (ברע"מ). א רטו, פינחס פ' ח"ג סע"א.

כה�.בב מר לאו ד"ה – ב קיד, "מ

שבהערה74) ויל"ש תיב"ע מב. כו, בחוקותי פרש"י ראה

ה"ב. פי"ב מלכי� הל' רמב"� הקודמת.
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מוגה בלתי

שמחה. ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

יש1בכלל‡. אלא בלבד, עצמו עבור אינ� עניניו רוב ובמילא, כללית, נשמה היא נשיא של נשמתו הרי
אליו. המקושרי� לכל שייכות לה�

אמר השמחה, בעל זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק כתיבת2הרבי, אודות שדובר בשעה –

והכתיבה, והדיו הקל� עבור ההוצאות כל את בעצמו לממ� יכול היה שבאמת – משיח פני לקבל הספרֿתורה
בזה. להשתת� יוכלו ישראל בני שכל שרצונו אלא

יוציא שהוא בכ� הסתפק שלא מזה, יתירה אלא הזכות, תהיה לבדו לו שרק רצה לא שהרבי רק לא כלומר:
כול�, את להוציא ונשיא כללית נשמה של שביכולתו כמו כול� את

שמצינו כפי נשמתו3– באה מקיי�, אינו וא� התורה, מצוות תרי"ג כל לקיי� צרי� מישראל ואחד אחד שכל
בני כל את מוציא שהמל� במל�, התלויות מצוות מלבד מצוות, תרי"ג כל שתקיי� עד נוס�, בגלגול לעול�
בה�. מחוייבי� ישראל בני שכל ישראל, בני לכל שייכות המל� מצוות ג� א) עניני�: שני רואי� ומזה ישראל.

בגמרא איתא האופ�4ולכ� ב) למלכות". ראויי� ישראל כל שמת ישראל מל� בו, כיוצא לנו אי� שמת "חכ�
ישראל. בני כל את מוציא בעשייתו שהמל� המל�, ע"י הוא המל� מצוות את ישראל בני כל מקיימי� שעלֿידו

– כול� את מוציאה כללית נשמה עלֿידי שעשיית� עניני� שישנ� רואי� ומזה

יותר בו "מצוה שבה� עניני� שישנ� לפי והיינו שלה�. העשיה עלֿידי בזה ישתתפו שכול� רצה הרבי אלא
אצל5מבשלוחו" יהיה ההידור שג� רצה והרבי שבזה. ההידור חסר אבל הדבר, את קיי� שליח שעלֿידי הג� .

בחיי�"כ "ובחרת ישראל, בני משיח.6ל פני לקבלת בספרֿתורה אות ולרכוש להשתת� ,

ג�·. – גאולה להיות יכולה מאסר עלֿידי דווקא שהרי – המאסר עלֿידי שבאה תמוז י"ג די"ב בגאולה
עי�. בטובת הרבי נהג בזה

בגלל אלא פרטי, עני� בגלל היה לא המאסר שהרי כול�, את הוציא ובכ� בלבד, לעצמו לקח – המאסר את
עמד והרבי מקו�, ובאותו זמ� באותו שהיו ישראל בני כל מחוייבי� היו שבזה המצוות, והחזקת התורה הפצת
כל את לאסור צריכי� היו מאסר, מגיע שעלֿזה – ה"יעווסעקציע" של – להשקפת� ובמילא, זאת, וניהל בראש
ו'הוציא עצמו, על זאת לקח הרבי אבל הרבי. של הנהלתו תחת בזה שעסקו אלו ובפרט בזה, מחוייבי� שהיו אלו

לכ�. ה� ג� שזכו סגולה יחידי מלבד ולאחריו, המאסר לפני שהיו ביסורי� וכ� המאסר, עלֿידי כול�' את

שלמעלה די� בבית קיימו אזי למטה יו�ֿטוב קובעי� שישראל שבשעה – ויו�ֿטוב בגאולה מהֿשאי�ֿכ�
למטה שקבלו והשפעות7מה הארות כל להמשי� סגולה ויו� יו�ֿטוב יהיה זה שיו� למעלה שפסקו היינו, ,

באופ� זאת עשה אלא כול�', את ו'הוציא בלבד לעצמו הרבי לקח לא זה עני� – ומצוות תורה ע� הקשורות
וזעקת�" הצומות "דברי לה� להסביר החג, פרשת אודות וסביבתו ביתו בני את ויעורר בזה, ישתת� יהודי 8שכל

ובנשמתו. בגופו בממונו, בזה להשתת� יוכל אחד ושכל שהיתה, והגאולה

ז"ל‚. חכמינו בזה,9אמרו חילוקי� כמה ישנ� בדבר. שיש מה כל את שנות� היינו, נות�, יפה בעי� הנות�
המקבל ג� ובמילא, המעלה. ע� המטה את והעליה, הבור את שנות� היינו, נות�, יפה בעי� – אמיתי "נות�" אבל

לו. שנותני� העניני� כל את ולנצל הנות�, לו שנות� ממה פחות לא יפה, בעי� לקבל צרי�
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מוגה בלתי
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במכתבו כותב שהרבי בד'10וכפי להסתגר לא היינו, התוועדות, לערו� – היו�ֿטוב את לנצל יש אופ� באיזה
לערו� אלא אז, שהיה מה בכל ולהתבונ� בארוכה.אמותיו במכתב כמבואר והסביבה, עצמו את ולעורר התוועדות

ובהצלחה בפועל, יבואו ומצוות, התורה בחיזוק שיתקבלו ההחלטות שכל סגולה יו� שזהו לעיל וכאמור
במחשבה. ואפילו בדיבור במעשה כולה השנה כל על ויומש� מופלגה,

***

נפשי.„. בשלו� פדה 'דיבורֿהמתחיל' מאמר ואמר לנג� צוה

***

אותה‰. הרבי הגיה אחרֿכ� אבל השומעי�", מאחד "רשימה – אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי רשימה ישנה
מדוייקת רשימה זו הרי וא�ֿכ� הלשו�, את הוספה.11ותיק� בתור בסופה, המאסר ברשימת עתה שנדפסה –

הפע� עוד נדפסה ועתה פעמי�, כמה כבר נדפסה זו .12רשימה

הדברי�: ותוכ�

אבותינו" ע� היה כאשר עמנו אלקינו הוי' "יהי – להשי"ת תפלה אנו יכולי�13נושאי� אנו שאי� הג� ,

שאירע מאורע – הנשיאי� מאחד דוגמא שמביא כפי בפועל, מסירתֿנפש בעלי היו שה� לאבותינו, להידמות
שינויי� שיעשו דרשה שהמלוכה שבעת – אדמו"ר מו"ח כ"ק של אביו נשמתוֿעד�, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק ע�
היה: הדיבור והתחלת הממשלה, באיֿכח בה נוכחי� שהיו באסיפה בפרהסיא דיבר חינו�, ובעניני רבנות בעניני

יתבר� והוא כו', הגלנו מלכנו אבינו ישראל. לאר� נשוב אנו בכוחותינו ולא ישראל, מאר� גלינו מרצוננו לא
כו'. יגאלנו

הקשור בכל ולכ�, אחד, לא� בעלות אי� שעליה� נשמותינו, לא א� בגלות, ניתנו גופותינו שרק ומסיי�,
שבזמ� וכש� גלות"), פו� עני� גאנצער דער פאלטֿא� ("עס הגלות בעני� כלל להתחשב אי� ומצוות תורה ַַָלעניני
לעשות הממשלה לדרישת לוותר אי� כ� כמו הדת, בעניני דבר משני� היו שלא בוודאי הרי תקיפה ישראל שיד

ובדיוק). בארוכה הלשו� ברשימה שמופיע (כפי הדת נגד שה� שינויי�

.Âאי מוב�:ולכאורה נו
– הגלנו" מלכנו אבינו כו' גלינו מרצוננו "לא נ"ע אדמו"ר דברי העני�,mirbepתחילת וסיו� להמש� ה�

מאחר לגלות,d"awdyכי, נמסר לא ומה לגלות נמסר מה הקובע והוא הדבר, תלוי בו רק הרי אותנו, הגלה
שההגבלות מוב� מעצמו הרי לגלות, הקב"ה שלח לא הנשמה את אבל לגלות, הקב"ה שלח הגו� את שרק וכיו�

הנשמה. על חלי� אינ� הגלות של

הדבר היה אילו –mc`d oevxa"שוות דיעותיה� "אי� הרי בגלות...14, דווקא להיות ירצה שמישהו ויתכ� ,

בארוכה סיפר אדמו"ר מו"ח מלמד,15כ"ק והיה מרוד, עני היה 'דתי', שהיה האחד, אחי�, שני אודות סיפור
לו היו א� הרבי סיפר לא – הגביר ואילו בנות, הרבה היו לעני 'חפשי'. והיה מופלג, גביר היה השני ואילו

צריכי� שהיו בני� לו.lawlרק היו לא בני� שג� או "נד�",

("אויסגעב� בנות להשיא שבשביל לי� מעבר נהוג שהיה כפי והרי – בנותיו את להשיא הוצר� העני כאשר
מה"נד�" שחו� כיו� יותר, גדול "נד�" צרי� יותר גדול קבצ� שהוא ומי גדולה, נדוניא צריכי� טעכטער") די

בנותיו. את לחת� שיוכל בכדי לו שיעזור ממנו לבקש לאחיו נסע ברירה, בלית הרי – לית� ביכלתו אי�

לכלֿהפחות חפ� והיה העני, אחיו של מעלותיו את ידע שהרי ביותר, ונעי� רצוי דבר זה היה העשיר אצל
וכו'. ודירותיו בארמונותיו והוליכו לקחו אליו, בבואו ולכ�, גדולתו, תפארת יקר את להראותו
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נט10) (קונטרס ה'תש"ח תמוז יבֿיג הגאולה חג בקונטרס נדפס
ע' ח"ב שלו באגרותֿקודש ולאח"ז ואיל�). 263 ע' תש"ח סה"מ –

ואיל�. פ
בשוה"ג.11) 158 ע' חכ"ג לקו"ש ג� ראה
לקו"ד12) – (תשט"ו). זו שנה תמוז לג' י"ל – לז לקוט לקו"ד

ואיל�. 169 ע' תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז ואיל�. ב תרצא, ח"ד
נז.13) ח, מלכי�ֿא
ועוד.14) א. לח, סנהדרי� רע"א. נח, ברכות ראה
התוועדויות15) – מנח� תורת ג� וראה .21 ע' תש"ב סה"ש ראה

ואיל�. 14 ע' ח"א

e"hyz'd ,fenz b"i ,qgpt zyxt '` mei zgiy

יסבול לביתו בבואו הרי דא�ֿלאֿכ�, הכל... לסבול חייב שהוא בידעו – ברירה היתה לא העני שלאח כיו�
עליו ניכר היה אבל ואנה, אנה הגביר אחיו ע� להתהל� מוכרח היה – מבנותיו... יותר ועוד מאשתו, צרות

הגביר. אחיו לו שהראה ה"הפלאות" מכל מתלהב לא שהוא

"צעצוע" ועוד חדר, ועוד חדר עוד יותר, גדול ארמו� ועוד ארמו�, לו מראה שהוא היתכ�, לגביר, הדבר חרה
זה אי� וא�ֿעלֿפיֿכ�, מהוכו', נ�, אותו: ושואל אליו ופונה כלל?!... ניט") אי� דערנעמט ("עס אותו "לוקח"

זה? כל על אומר אתה

הזמ�! על חבל בחזרה, מיד הנני נוסע לאו, וא� מוטב, – ה"נד�" עבור לי נות� אתה א� העני: האח לו עונה

אצלי? שראית הנפלאי� הדברי� כל ע� ומה העשיר: האח לו אומר

בבו�, מונחת להיות הוא שלה שהתענוג – בשמה לקרותה רוצה שאינני – חיה מי� יש העני: האח לו אומר
יותר; ולא נאז"), ("ביז� אפה עד רק בבו� היא מונחת למה "מודאגת": היא אבל שלה, והמשקה המאכל ָזהו

יותר... גדול תענוג לה היה אזי – נאז") ("איבער� הא� מעל בבו�, מונחת כולה היתה ָאילו

לעניננו: ובנוגע

ה"מודעה" מסירת חיהz"iydyלולי אותה כמו יהיה שמישהו מציאות להיות יכולה – בגלות אותנו שלח
שזהו – הא� עד ורק א� מגיע שה"בו�" כ� על ומצטערת והסתר, העל� של במצב היינו, ב"בו�", שמונחת

באפו" ד"נשמה שהעני� שהבו�16לפי כ� על דואג והוא – עבודתו ללא ג� היינו, התפלה, קוד� אפילו הוא
הא�! מעל ג� אינו

זה אי� בגלות שנמצאי� ומה בגלות, להיות יכולי� אינ� עצמ� מצד שיהודי� מודעה מוסרי� כאשר אמנ�,
על חלי� לא בגלות, נשלחה לא שהנשמה שכיו� מוב�, מעצמו הרי בגלות, אות� שלח שהשי"ת מפני אלא

– הגלות. של ההגבלות כל הנשמה

מה לש� מוב�: אינו אבל ישראל"; מאר� גלינו מרצוננו "לא הפתג�, להתחלת בנוגע הוא זה כל אמנ�,
אבל, לאמיתו, ואמת האמת, הוא שכ� בוודאי – ישראל"? לאר� נשוב אנו בכוחותינו "לא נ"ע אדמו"ר מוסי�

כא�? המדובר לעני� נוגע זה אי� לכאורה

.Ê�א מהֿשאי�ֿכ� תיקו�, שענינה מלאכה על רק שחייבי� שבת, מלאכות גבי שמצינו מה בהקד� ויוב�
קלקול עלֿידה .17נעשה

דחול. בעובדי� אפילו מלאכה חשובה אינה ולכ� במשכ�, תועלת היתה לא כזו שבפעולה לפי הדבר, וטע� –
ול הקדושה, מעול� נלקחת "רשות" של המציאות כל איכלומר: מציאות, לזה אי� הקדושה בעול� כאשר כ�,

– הרשות. בעול� מציאות לזה שתהיה אפשר

אלאֿא�ֿכ� לבנות יכול שאינו דכיו� לבנות, מנת על סותר כמו לתק�, מנת על הוא הקלקול אלאֿא�ֿכ�
תיקו�. אלא קלקול, אינה זו סתירה הרי הקוד�, הבני� את או הבלתיֿרצוי הדבר את תחילה יסתור

יוסי לרבי סביראֿליה זה לבנות18ובעני� מנת על לבנותenewnaש"סותר מנת על סותר סותר, enewnaהוי `ly

סותר". הוי לא

לבנות), מנת על היא שהכוונה (כיו� לתיקו� תחשב קלקול) היא עצמה (שמצד הסתירה שפעולת כדי כלומר:
יהיה שהתיקו� mewnבהכרח eze`a�מתק וכאשר הקלקול, נעשה `xgשבו mewnaהקלקול את מתק� זה אי� ,

שיש יוסי לרבי סביראֿליה ולכ� עליה. שחייבי� למלאכה נחשבת הסתירה אי� ובמילא הסתירה, במקו� שנעשה
ג� אלא המלאכה, בעשיית האד� בפעולת רק לא ע�mewnaלהתחשב שמתחשבי� וכיו� המלאכה, נעשית שבו

התיקו� להיות צרי� mewnהמקו�, eze`a.הקלקול היה שבו

לבנות מנת על סותר והת� ממשכ�, להו ילפינ� מלאכות כל "מכדי בגמרא: enewnaופרי� `lyשהיו" הוא",
ונוסעי� זו בחניה אותו `xgסותרי� mewnl?"אותו ומקימי� וחוזרי� וחוני�
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(16.196 ע' חי"ב התוועדויות – מנח� תורת וראה כב. ב, ישעי'
וש"נ.

הי"זֿח.17) פ"א שבת הל' רמב"� ב. קה, שבת
ובפרש"י.18) ב לא, ש�
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יסבול לביתו בבואו הרי דא�ֿלאֿכ�, הכל... לסבול חייב שהוא בידעו – ברירה היתה לא העני שלאח כיו�
עליו ניכר היה אבל ואנה, אנה הגביר אחיו ע� להתהל� מוכרח היה – מבנותיו... יותר ועוד מאשתו, צרות

הגביר. אחיו לו שהראה ה"הפלאות" מכל מתלהב לא שהוא

"צעצוע" ועוד חדר, ועוד חדר עוד יותר, גדול ארמו� ועוד ארמו�, לו מראה שהוא היתכ�, לגביר, הדבר חרה
זה אי� וא�ֿעלֿפיֿכ�, מהוכו', נ�, אותו: ושואל אליו ופונה כלל?!... ניט") אי� דערנעמט ("עס אותו "לוקח"

זה? כל על אומר אתה

הזמ�! על חבל בחזרה, מיד הנני נוסע לאו, וא� מוטב, – ה"נד�" עבור לי נות� אתה א� העני: האח לו עונה

אצלי? שראית הנפלאי� הדברי� כל ע� ומה העשיר: האח לו אומר

בבו�, מונחת להיות הוא שלה שהתענוג – בשמה לקרותה רוצה שאינני – חיה מי� יש העני: האח לו אומר
יותר; ולא נאז"), ("ביז� אפה עד רק בבו� היא מונחת למה "מודאגת": היא אבל שלה, והמשקה המאכל ָזהו

יותר... גדול תענוג לה היה אזי – נאז") ("איבער� הא� מעל בבו�, מונחת כולה היתה ָאילו

לעניננו: ובנוגע

ה"מודעה" מסירת חיהz"iydyלולי אותה כמו יהיה שמישהו מציאות להיות יכולה – בגלות אותנו שלח
שזהו – הא� עד ורק א� מגיע שה"בו�" כ� על ומצטערת והסתר, העל� של במצב היינו, ב"בו�", שמונחת

באפו" ד"נשמה שהעני� שהבו�16לפי כ� על דואג והוא – עבודתו ללא ג� היינו, התפלה, קוד� אפילו הוא
הא�! מעל ג� אינו

זה אי� בגלות שנמצאי� ומה בגלות, להיות יכולי� אינ� עצמ� מצד שיהודי� מודעה מוסרי� כאשר אמנ�,
על חלי� לא בגלות, נשלחה לא שהנשמה שכיו� מוב�, מעצמו הרי בגלות, אות� שלח שהשי"ת מפני אלא

– הגלות. של ההגבלות כל הנשמה

מה לש� מוב�: אינו אבל ישראל"; מאר� גלינו מרצוננו "לא הפתג�, להתחלת בנוגע הוא זה כל אמנ�,
אבל, לאמיתו, ואמת האמת, הוא שכ� בוודאי – ישראל"? לאר� נשוב אנו בכוחותינו "לא נ"ע אדמו"ר מוסי�

כא�? המדובר לעני� נוגע זה אי� לכאורה

.Ê�א מהֿשאי�ֿכ� תיקו�, שענינה מלאכה על רק שחייבי� שבת, מלאכות גבי שמצינו מה בהקד� ויוב�
קלקול עלֿידה .17נעשה

דחול. בעובדי� אפילו מלאכה חשובה אינה ולכ� במשכ�, תועלת היתה לא כזו שבפעולה לפי הדבר, וטע� –
ול הקדושה, מעול� נלקחת "רשות" של המציאות כל איכלומר: מציאות, לזה אי� הקדושה בעול� כאשר כ�,

– הרשות. בעול� מציאות לזה שתהיה אפשר

אלאֿא�ֿכ� לבנות יכול שאינו דכיו� לבנות, מנת על סותר כמו לתק�, מנת על הוא הקלקול אלאֿא�ֿכ�
תיקו�. אלא קלקול, אינה זו סתירה הרי הקוד�, הבני� את או הבלתיֿרצוי הדבר את תחילה יסתור

יוסי לרבי סביראֿליה זה לבנות18ובעני� מנת על לבנותenewnaש"סותר מנת על סותר סותר, enewnaהוי `ly

סותר". הוי לא

לבנות), מנת על היא שהכוונה (כיו� לתיקו� תחשב קלקול) היא עצמה (שמצד הסתירה שפעולת כדי כלומר:
יהיה שהתיקו� mewnבהכרח eze`a�מתק וכאשר הקלקול, נעשה `xgשבו mewnaהקלקול את מתק� זה אי� ,

שיש יוסי לרבי סביראֿליה ולכ� עליה. שחייבי� למלאכה נחשבת הסתירה אי� ובמילא הסתירה, במקו� שנעשה
ג� אלא המלאכה, בעשיית האד� בפעולת רק לא ע�mewnaלהתחשב שמתחשבי� וכיו� המלאכה, נעשית שבו

התיקו� להיות צרי� mewnהמקו�, eze`a.הקלקול היה שבו

לבנות מנת על סותר והת� ממשכ�, להו ילפינ� מלאכות כל "מכדי בגמרא: enewnaופרי� `lyשהיו" הוא",
ונוסעי� זו בחניה אותו `xgסותרי� mewnl?"אותו ומקימי� וחוזרי� וחוני�
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הי"זֿח.17) פ"א שבת הל' רמב"� ב. קה, שבת
ובפרש"י.18) ב לא, ש�
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דכתיב כיו� הת�, "שאני דמי".19ומשני: במקומו לבנות מנת על כסותר יחנו, ה' פי על

" יחנו", ה' פי ש"על דכיו� – חננאל רבינו כפירוש – בפשטות בזה mewnaוהביאור epg eaey mdl xn`iy okzie

mzxzqy."דמי לבנות מנת על כסותר ,

מו ב�:ואינו

שבו מקו� באותו ולבנות לחזור צוה שהשי"ת פע� א� מצינו לא מסעי, בפרשת שנמנו המסעות בכל הרי
הסתירה? היתה

כזו מציאות היתה אילו תמיד20ואפילו היה הסתירה שבעת דכיו� – זו סתירה על חייבי� שיהיו יתכ� לא ,

wtqאלא שתהיה שיי� לא הרי אחר, במקו� או הסתירה במקו� הבני�, יהיה wtqהיכ� z`xzd�חייבי שאי� ,

להיות21עליה יכולה היתה כזה באופ� שרק כיו� ספק, התראת על ג� חייבי� שיהיו נלמד שמזה לאיד�, או ;

לבנות?! מנת על סותר של המציאות במשכ�

– דמי" במקומו לבנות מנת על כסותר יחנו, ה' פי על דכתיב "כיו� הגמרא בתירו� ההסברה לומר ויש
מצד ולא המקו� מצד לא ה� והבני� שהסתירה היינו, ה', פי על ה� (יחנו) והבני� (יסעו) שהסתירה שכיו�
"בי זה הרי נמצאי� שבו מקו� שכל כיו� המקו�, בעני� החילוקי� את שולל זה הרי ה', ציווי מצד אלא האד�,

דרחמנא" שהוא22גזא ה', ציווי בו שיש ,mewnd on dlrnl.�המקו שמצד החילוקי� כל בטלי� ובמילא, ,

.Á:"ישראל לאר� נשוב אנו בכוחותינו "לא – נ"ע אדמו"ר בדברי ההוספה את לבאר יש עלֿפיֿזה
נמסרת היתה ישראל לאר� הגלות מ� השיבה `mcאילו ly epevxl,יחדיו מתאספי� יהודי� שכאשר כ�, ,

"(מפני) את שמתקני� לפני ועוד בגלות, להיות כבר מספיק שעכשיו ומחליטי� גוי�, כמה אליה� ומצרפי�
שג� נמצא – בניֿאד� עשיריות כמה או עשרה החליטו שכ� בגלל מארצנו", ה"גלינו את לבטל רוצי� חטאינו"

zelbd lr zelradנמסרהmc` ly epevxl.יותר קצר או יותר ארו� זמ� ש� להימצא א� הדבר תלוי ברצונו שהרי ,

החניה וה� לגלות הנסיעה ה� הבני�, וה� הסתירה ה� הגלות, עני� שכללות – המודעה מסירת באה זה ועל
" הוא הגלות, d'לאחרי it lrזה הרי ובמילא, ,"d"awd ly ezelraae ezeyxa�מ למעלה הוא שהקב"ה וכיו� ,

המקו�. שבעני� מהחילוקי� יוצאי� הגלות בזמ� נמצאי� כאשר ג� הרי המקו�,

ה� נמצאי� בגלות, נוסעי� ישראל בני כאשר ג� mewnכלומר: eze`aשזהו – לגלות היציאה היתה שממנו
שבקדש נסי באופ� במוחש שראו וכפי והגלות, החורב� קוד� קיי�, היה המקדש שבית בזמ� שהיה ומצב המעמד

המדה" מ� אינו ארו� "מקו� – כלל מקו� תופס המקו� מציאות היה לא שמצד23הקדשי� עתה, כ� וכמו ,
הכיפורי� ביו� (במקו�) הקדשי� בקדש כמו – נעלה היותר ומצב במעמד עצמו את להעמיד יהודי יכול נשמתו

הקטורת! עבודת – יו�" של ד"עיצומו המיוחדת העבודה בעת (בזמ�),

בבני�. וה� בסתירה ה� התנועות, בב' ה'", פי "על הוא הגלות עני� שכללות זה מצד – היא לזה והיכולת

דורשי� הזמ� ותנאי המקו� שתנאי הטועני� באלו כלל להתחשב שאי� להבי� כדי הדרושה ההקדמה ג� וזוהי
צור�cbpליל� יש והמקו� הזמ� תנאי שמצד ואומרי� עדינות יותר במילי� זאת להלביש שרוצי� או הדת,

בדת,zexytלעשות

שיהיו שיי� ולא לאמיתו, אמת שהוא בעני� מדובר שהרי "פשרה", בזה שיי� שלא היא האמת –izyאמת
זה הרי – אמת אינו וא� אמת, שאינו או אמת, הוא שהדבר או אי�xwyלאמיתו; – דת של עני� זה אי� א� .

עני� אלא פשרה, –cbpnyזו לדת

וא המקו�, זה אי� הזמ�, זה אי� המצב, שונה – ה� טועני� – ופלוניעכשיו פלוני וג� כו', האנשי� אלו י�
– אחר באופ� להיות צרי� שעכשיו אומרי� היו

נגד עניני� עושי� היו לא א� כלל במציאות היה לא הגלות עני� שכללות המודעה, מסירת היא עלֿזה הנה
ברצונו שהקב"ה – בלבד אחד באופ� להיות יכולה הגלות מ� והיציאה מארצנו"; גלינו חטאינו "מפני – הדת

הגלות. את שהביאה הסיבה שזוהי "חטאינו", את שנסיר עלֿידיֿזה מהגלות, אותנו יוציא
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ב.19) נה, עירובי� וראה יחֿכג. ט, בהעלות�
ו.20) יו"ד, עקב יג. כו, פינחס ד. כא, חוקת פרש"י ראה
שטו21) (ע' ספק התראת ער� יא) (כר� תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואיל�).
וש"נ.22) א. קלט, חולי�
וש"נ.23) סע"א. כא, יומא

e"hyz'd ,fenz b"i ,qgpt zyxt '` mei zgiy

הגלות עני� שכללות בשעה בה – הדת היפ� שה� עניני� לעשות ליהודי� תגרו� שהגלות יתכ� לא ובמילא,
הדת. כדרישת דת, עלֿפי שלא שעשו מה לתק� כדי הוא

בהיותו זאת גילה אדמו"ר מו"ח וכ"ק בשעתו, נ"ע אדמו"ר שהכריז ההכרזה תוכ� היא זו מודעה ומסירת
את לסיי� כדי זאת, לנו מסר ואחרֿכ� התוק�, בכל הדת על מנגדי� שהיו אלו של ממשלת� תחת אפילו

קטני�". ה"פכי�

.Ë�השנה24וכ מרשית בה אלקי� ה' "עיני שש� למקו� לנסוע שרצונו וטוע� מישהו בא כאשר ג� הוא
שנה" אחרית ישראל.25ועד לאר� מכא� לברוח שיכול בשעה – ולהתייסר בגלות להיות עליו מה לש� .

שזהו וכיו� הקב"ה, של ענינו זהו מהגלות. תצא ברצונ� ולא בגלות, הנ� מרצונ� לא לו: אומרי� כ� על
דרחמנא". גזא "בי הנ� נמצא, הנ� שבו במקו� כי, מכא�, לברוח ל� אי� ה', פי על

מה לבחור ביכולתו חפשית, בחירה לו שניתנה כיו� כרטיסedy`א� לרכוש הבחירה את לו שיש כ� רוצה,
כו' מפני בראשית סדרי משני� אי� ממנו. נוטלי� לא זה עני� ישראל. לאר� –26ולנסוע עמו נעשה מה אבל .

ש� ונמצא ישראל, לאר� חו�ֿלאר� של האויר את עמו לקח אלא ישראל, לאר� מחו�ֿלאר� ברח לא הוא
חו�ֿלאר� של .27באויר

בחסידות מאמרות28מובא עשרה ספר ובשעה29בש� גיהנ�, ואויר ג�ֿעד� אויר סביבו מתפשט יהודי שכל ,

כפשוטו, ג� מארצנו" ד"גלינו במצב עדיי� להיות עליו עדיי�, תיק� שלא חטאינו" ה"מפני שבגלל
אויר את בה" אלקי� ה' עיני אשר ל"אר� עמו לוקח אזי – ישראל לאר� ונוסע מעצמו ק� וא�ֿעלֿפיֿכ�,
ועלֿידיֿזה והגלות, החורב� בסיבת חלקו לתק� כדי עדיי� בו להיות שצרי� מהמקו� ברח הוא שהרי גיהנ�,

וכו'. התיקו� מתעכב

אוירה ועל גושה על גזרו הרי לאר�, בחו� שנמצא בשעה והוא30מילא טהור, האויר ישראל באר� אבל ,

מל�" של "פלטי� אל גיהנ� אויר עמו .31לוקח

.Èמצוה הידור זה הרי מצוה, אינו וא� מצוה, הוא ישראל אר� שישוב תשובות.32טועני� כמה זה על יש הנה .
(קט�) בתשב"� איתא יהודי33א) היה התשב"� ג� בבתֿשחוק:) ואמר הפסיק שליט"א אדמו"ר (כ"ק –

במצוות להדר וג� במצוות היטב להיזהר שיוכלו להבטיח צריכי� ישראל, לאר� לנסוע רוצי� שכאשר – דתי...
יסע. שלא בכ� חסרו� אי� לאו, וא� ישראל, לאר� לנסוע יכולי� אז ורק בחו�ֿלאר�, מאשר יותר

ספרי� בכמה מצינו כ� מישראל32וכמו ואחת אחד כל עבור חיובית מצוה אינה ישראל אר� ישוב שמצות
לנסוע, צריכי� לא הנפש, סכנת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הגו�, סכנת סכנה, בכ� יש א� זו. מצוה לקיי� שירדו�

ישראל לאר� נסעו שלא הראשוני� את מתרצי� .34ובכ�

הרבי אצל שאלו אימא: ואיבעית מקרב35ב) הוא למה – בווינה בהיותו שעליה�36– כאלה יהודי� אפילו
השיב: והרבי מעלי�". ולא "מורידי� נאמר

חו הרי זה סדר עלֿפי משפט. וחוש� העזר אב� דעה, יורה חיי�, אורח חלקי�: ד' ישנ� ערו�' ש�ב'שולח�
וכמה עשרי� ועוד מאות ארבע ישנ� גופא משפט בחוש� ערו�'. ה'שולח� של האחרו� החלק הוא משפט

להתחיל37סימני� למה וא"כ, האחרוני�. בסימני� משפט, חוש� בסו� ה� מעלי�" ולא ד"מורידי� הדיני� ופרטי .
ישראל בני אצל הסדר כמו לשמאל, מימי� ללמוד צריכי� – לימי�? משמאל הפו�, בסדר וכאשר38ללמוד ,

דיני� רק וישארו אות�, ויקיימו ערו�' ה'שולח� של הדיני� כל את אלו.l"pdילמדו דיני� לפסוק יתיישבו אזי ,
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שליט"א24) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו שיחה סו� ועד מכא�
ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 619 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה וג� מוגה, בלתי מהנחה פרטי� כמה
יב.25) יא, עקב
(במשנה).26) ב נד, ע"ז ראה
ואיל�.27) 78 ס"ע חי"ג התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
רע"א).28) (קמז, לסכ"ז ביאור אגה"ק תניא ראה
פי"ב.29) ח"ב חקו"ד מאמר
וש"נ.30) ב. ח, גיטי�
תתסז.31) רמז עקב יל"ש יג. פי"ט, במדב"ר
ג�32) וראה וש"נ. ואיל�. רכג ע' א"י ער� תלמודית אנציק' ראה

124 ע' .לעיל

תקנט.33) אות – בסופו
ב.34) קי, כתובות – הוא תוד"ה ראה
וש"נ.35) .37 ע' חי"א התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
יז),36) יט, (קדושי� עמית�" את תוכיח ד"הוכח בהמצוה כ"כ ומקיל

מוגה). בלתי (מהנחה להוכיח� מה על שיש כאלו יהודי� מקרב שהרי
והשו"ע.37) הטור שבי� החילוק מפני – בלשונו דייק
בנ"י38) שאצל – ברית בני לשאינ� ברית בני בי� הנפק"מ

אצל משא"כ הלאה, ממשיכי� ומש� הספר, מימי� ללמוד מתחילי�
אזי להבדיל, גוי, לפני השו"ע חלקי ד' את יניחו כאשר ובמילא, גוי�.
מוגה). בלתי (מהנחה משפט... חוש� של האחרוני� מהסימני� יתחיל
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הגלות עני� שכללות בשעה בה – הדת היפ� שה� עניני� לעשות ליהודי� תגרו� שהגלות יתכ� לא ובמילא,
הדת. כדרישת דת, עלֿפי שלא שעשו מה לתק� כדי הוא

בהיותו זאת גילה אדמו"ר מו"ח וכ"ק בשעתו, נ"ע אדמו"ר שהכריז ההכרזה תוכ� היא זו מודעה ומסירת
את לסיי� כדי זאת, לנו מסר ואחרֿכ� התוק�, בכל הדת על מנגדי� שהיו אלו של ממשלת� תחת אפילו

קטני�". ה"פכי�

.Ë�השנה24וכ מרשית בה אלקי� ה' "עיני שש� למקו� לנסוע שרצונו וטוע� מישהו בא כאשר ג� הוא
שנה" אחרית ישראל.25ועד לאר� מכא� לברוח שיכול בשעה – ולהתייסר בגלות להיות עליו מה לש� .

שזהו וכיו� הקב"ה, של ענינו זהו מהגלות. תצא ברצונ� ולא בגלות, הנ� מרצונ� לא לו: אומרי� כ� על
דרחמנא". גזא "בי הנ� נמצא, הנ� שבו במקו� כי, מכא�, לברוח ל� אי� ה', פי על

מה לבחור ביכולתו חפשית, בחירה לו שניתנה כיו� כרטיסedy`א� לרכוש הבחירה את לו שיש כ� רוצה,
כו' מפני בראשית סדרי משני� אי� ממנו. נוטלי� לא זה עני� ישראל. לאר� –26ולנסוע עמו נעשה מה אבל .

ש� ונמצא ישראל, לאר� חו�ֿלאר� של האויר את עמו לקח אלא ישראל, לאר� מחו�ֿלאר� ברח לא הוא
חו�ֿלאר� של .27באויר

בחסידות מאמרות28מובא עשרה ספר ובשעה29בש� גיהנ�, ואויר ג�ֿעד� אויר סביבו מתפשט יהודי שכל ,

כפשוטו, ג� מארצנו" ד"גלינו במצב עדיי� להיות עליו עדיי�, תיק� שלא חטאינו" ה"מפני שבגלל
אויר את בה" אלקי� ה' עיני אשר ל"אר� עמו לוקח אזי – ישראל לאר� ונוסע מעצמו ק� וא�ֿעלֿפיֿכ�,
ועלֿידיֿזה והגלות, החורב� בסיבת חלקו לתק� כדי עדיי� בו להיות שצרי� מהמקו� ברח הוא שהרי גיהנ�,

וכו'. התיקו� מתעכב

אוירה ועל גושה על גזרו הרי לאר�, בחו� שנמצא בשעה והוא30מילא טהור, האויר ישראל באר� אבל ,

מל�" של "פלטי� אל גיהנ� אויר עמו .31לוקח

.Èמצוה הידור זה הרי מצוה, אינו וא� מצוה, הוא ישראל אר� שישוב תשובות.32טועני� כמה זה על יש הנה .
(קט�) בתשב"� איתא יהודי33א) היה התשב"� ג� בבתֿשחוק:) ואמר הפסיק שליט"א אדמו"ר (כ"ק –

במצוות להדר וג� במצוות היטב להיזהר שיוכלו להבטיח צריכי� ישראל, לאר� לנסוע רוצי� שכאשר – דתי...
יסע. שלא בכ� חסרו� אי� לאו, וא� ישראל, לאר� לנסוע יכולי� אז ורק בחו�ֿלאר�, מאשר יותר

ספרי� בכמה מצינו כ� מישראל32וכמו ואחת אחד כל עבור חיובית מצוה אינה ישראל אר� ישוב שמצות
לנסוע, צריכי� לא הנפש, סכנת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הגו�, סכנת סכנה, בכ� יש א� זו. מצוה לקיי� שירדו�

ישראל לאר� נסעו שלא הראשוני� את מתרצי� .34ובכ�

הרבי אצל שאלו אימא: ואיבעית מקרב35ב) הוא למה – בווינה בהיותו שעליה�36– כאלה יהודי� אפילו
השיב: והרבי מעלי�". ולא "מורידי� נאמר

חו הרי זה סדר עלֿפי משפט. וחוש� העזר אב� דעה, יורה חיי�, אורח חלקי�: ד' ישנ� ערו�' ש�ב'שולח�
וכמה עשרי� ועוד מאות ארבע ישנ� גופא משפט בחוש� ערו�'. ה'שולח� של האחרו� החלק הוא משפט

להתחיל37סימני� למה וא"כ, האחרוני�. בסימני� משפט, חוש� בסו� ה� מעלי�" ולא ד"מורידי� הדיני� ופרטי .
ישראל בני אצל הסדר כמו לשמאל, מימי� ללמוד צריכי� – לימי�? משמאל הפו�, בסדר וכאשר38ללמוד ,

דיני� רק וישארו אות�, ויקיימו ערו�' ה'שולח� של הדיני� כל את אלו.l"pdילמדו דיני� לפסוק יתיישבו אזי ,
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שליט"א24) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו שיחה סו� ועד מכא�
ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 619 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה וג� מוגה, בלתי מהנחה פרטי� כמה
יב.25) יא, עקב
(במשנה).26) ב נד, ע"ז ראה
ואיל�.27) 78 ס"ע חי"ג התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
רע"א).28) (קמז, לסכ"ז ביאור אגה"ק תניא ראה
פי"ב.29) ח"ב חקו"ד מאמר
וש"נ.30) ב. ח, גיטי�
תתסז.31) רמז עקב יל"ש יג. פי"ט, במדב"ר
ג�32) וראה וש"נ. ואיל�. רכג ע' א"י ער� תלמודית אנציק' ראה

124 ע' .לעיל

תקנט.33) אות – בסופו
ב.34) קי, כתובות – הוא תוד"ה ראה
וש"נ.35) .37 ע' חי"א התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
יז),36) יט, (קדושי� עמית�" את תוכיח ד"הוכח בהמצוה כ"כ ומקיל

מוגה). בלתי (מהנחה להוכיח� מה על שיש כאלו יהודי� מקרב שהרי
והשו"ע.37) הטור שבי� החילוק מפני – בלשונו דייק
בנ"י38) שאצל – ברית בני לשאינ� ברית בני בי� הנפק"מ

אצל משא"כ הלאה, ממשיכי� ומש� הספר, מימי� ללמוד מתחילי�
אזי להבדיל, גוי, לפני השו"ע חלקי ד' את יניחו כאשר ובמילא, גוי�.
מוגה). בלתי (מהנחה משפט... חוש� של האחרוני� מהסימני� יתחיל
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קלות ישנ� גופא ובה� מצוות, ה� הדעות שלכל מצוות ישנ� ישראל: אר� ישוב למצות בנוגע הוא וכ�
ונאחזי� הצדה, המצוות כל את מניחי� כאשר וא�ֿכ�, שבחמורות. וחמורות חמורות, קלות, ִַָשבקלות,
בכלל המצוות במני� היא א� פלוגתא יש לראש לכל אשר, ישראל, אר� ישוב במצות א�") זי� ,32("מ'כא�ט ַָ

ישראל בני לכל מצוה זוהי א� פלוגתא יש הכלmlekyושנית, מניחי� כאשר הנה – כנ"ל לקיימה, חייבי�
גלאטיק"). ניט דא איז ("ע�עס כשורה אינו כא� שמשהו סימ� זה הרי זה, בעני� רק ונאחזי� ַָהצדה,

השני'. מה'צד בא זה שעני� סימ� זה הרי – המצוות קיו� מחליש עוד זה הרי אחרי� שאצל רואי� כאשר ובפרט

.‡Èאמר נשמתוֿעד� (מהורש"ב) זיידענע39הרבי ("א משי של באיצטלא לפעמי� מתלבש הרע ַשהיצר
הזק� הרע היצר או שמי�"), ירא אלטער ("א� זק� שמי� ירא זה א� להכיר אפשר שאי עד ("דער40זשו�יצע"), ַַ

אפשר אי – ממש פועל – זה שבעני� ממש, בפועל מהתוצאות היא להבחי� היחידה והדר� הרע"). יצר ַאלטער
עצמו. את לרמות

יותר,א� מתפללי� ממש, בפועל ("פרימער") יותר אדוקי� נעשי� לטענותיו ששומעי� שעלֿידיֿזה רואי�
מדבר שכא� ראיה זו הרי – הקב"ה אודות ויותר יותר וחושבי� הזה עול� בעניני פחות מונחי� יותר, לומדי�
נעשה ממש בפועל הנה לטענותיו ששומעי� שעלֿידיֿזה רואי� כאשר אבל חסיד"); אלטער ("דער הזק� ַהחסיד
הנה – משי של באיצטלא לבוש הוא מאי, אלא הרע, היצר מדבר שכא� ראיה זו הרי – ומצוות בתורה חלישות
ובו קדושה, של עני� שמנצל נוספת, עבירה הוא עובר העניני� כל שמלבד כלומר, בידו, היא גזולה זו איצטלא

חסֿושלו�. לנגד רוצה גופא

.·Èמ�אריטש הלל מר' פתג� הכתוב41ישנו שבשעה42בלשו� גדול", אור ראו בחוש� ההולכי� "הע� ַ
אור הוא שהחוש� חושבי� אזי בחוש�, זמ� מש� ש"שמי�43שנמצאי� יותר, למטה מגיעי� – בכ� די ולא .

לחוש�" אור אור"44גו' "תורה של עני� לוקחי� כפול45; החוש� את חסֿושלו� לחזק רוצי� גופא ועלֿידו ,
הגלות. של ומכופל

הגלות עני� הרי חטאינו". ה"מפני את לתק� – היא היחידה הדר� הנה ישראל, לאר� לנסוע רוצי� אכ� א�
כמשל אלא חסֿושלו�, עונש לש� עונש של עני� הב�46אינו וכאשר ביותר, אצלו יקר יחידו שבנו הרחמ� אב

הסרת ועלֿידי ביותר. בו דבק הלכלו� כאשר ברותחי�, ג� או פושרי�, במי� אותו רוח� אזי מתלכל�, שלו יחיד
ישראל. לאר� האישית הנסיעה את ג� ובמילא הכללית, הגאולה את מקרבי� הלכלו�

אר�47וכידוע כא� עשה – ישראל? לאר� לנסוע "רצונ� ב'יחידות': ליהודי שאמר צדק' ה'צמח של המענה
בחו�ֿלאר� כא� שיעשה –48ישראל!" באמת – "ראו אזי נר, ועוד אחד נר יתלקטו וכאשר יתבר�, לו דירה

יאיר" כיו� "לילה היעוד לקיו� ויגיעו גדול", בגאולה49אור אמ�., בימינו במהרה והשלימה, האמיתית

***

.ÊÈתמוז בי"בֿי"ג שהונהג – בלבד אחדות שני� רק שקיי� – נוס� מנהג :64...ישנו

במדינת – באפריקא ברוב� שנמצאי� השמחה, בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק של שמו את הנושאי� מוסדות ישנ�
עוד. יתווספו הזמ� במש� ומסתמא באוסטרליא, וכ� ישראל, באר� ג� וחלק� אפריקא, צפו� מרוקו,

שבי"בֿי"ג האחרונות בשני� הונהג – רוחניות לידי מביאה וגשמיות גשמיות, ע� קשורה שרוחניות וכיו�
מוסדות לייסד וכ� קיימי�, שכבר הנ"ל המוסדות את ולהגדיל להחזיק כדי לבו נדבת כפי אחד כל מתנדב תמוז

השעה. דרישת כפי חדשי�,
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ב"היו�39) (נעתק סז ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה
קיט). ע' חי"א (אגרותֿקודש זו שנה אייר כ"ד מכתב סיו�). כג יו�"

וש"נ. .309 ע' חי"ג התוועדויות – מנח� תורת ג� וראה
ובפרש"י.40) יג ד, קהלת ראה
הערה41) 7 ע' ח"א התוועדויות – מנח� בתורת אודותיו ראה

וש"נ. .12
א.42) ט, ישעי'
אגרותֿקודש43) וראה .81 ע' תש"ב .140 ע' תש"א סה"ש

תפב. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר
כ.44) ה, ישעי'

כג.45) ו, משלי
סכ"ב.46) אגה"ק תניא
בתורת47) נתבאר תפה. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ואיל�. 77 ס"ע חי"ג התוועדויות – מנח�
ואחת48) אחד כל את העליונה ההשגחה העמידה שבו בהמקו�

ההוכחה שזוהי – dfמישראל mewnay�ולקיי תורה ללמוד צרי�
מוגה). בלתי (מהנחה ית' לו דירה ולעשות מצוות

יב.49) קלט, תהלי�
מנח�64) (תורת ואיל� סי"ז דאשתקד תמוז י"ב שיחת ג� ראה

וש"נ. ואיל�). 86 ע' חי"ב התוועדויות –
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"א�יל" עריכת עלֿידי זאת עושי� לא – מיוחד באופ� שנתייסדו מוסדות עבור נעשה זה שעני� ַוכיו�
עלֿגבי ירשו� אחד כל אלא מעי"... בני "שישו ואמירת השולח�, בראש ישיבה הכרזה, של באופ� (מגבית),
שמו, על ה� אלו שמוסדות אדמו"ר, מו"ח כ"ק של הציו� על שיזכירוהו רצונו א� – אמו וש� שמו פתקא

הנתי ועלֿידי בפניֿעצמו. הממו� לית� או הממו�, את לפתקא שיהיהולצר� – צדדי ריווח יתווס� כזה באופ� נה
לכת"... "הצנע של בכת נכלל

אדמו"ר, מו"ח כ"ק של ההולדת יו� ג� הוא תמוז שי"ב כיו� הרי – אתר על נדבתו את ית� שלא מי ג� אופ�, ובכל
בספרי� כדאיתא הברית, יו� עד נמש� ההולדת בתרא65ויו� במהדורא הזק�' אדמו"ר ערו� ב'שולח� שביו�66והובא

הברית יו� עד ההולדת מיו� הזמ� במש� הנה – הלידה גמר זה הרי ובמילא הקדושה, נפש כניסת תחילת היא הברית
שה�. מקו� בכל ליובאוויטש" יצחק יוס� "אהלי מוסדות עבור שזהו ויציינו הכס�, את ישלחו

.ÁÈעמידה היא לפרנסה שסגולה סבור והיה והגבלות, וצמצו� מדידה אהב לא מאד אדמו"ר מו"ח כ"ק
אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ניט"). זי� מ'פארקוועטשט ("בשעת הצמצו� היפ� של ומצב ַבמעמד

מפורשת גמרא זו הרי – על67צדקה ווארט") שווער� ("א קשה ביטוי מוסיפה עוד והגמרא בה, מדקדקי� ַָשאי�
כו'. שמדקדק מי

המשכה עלֿידי זאת לתק� יכולי� – ב"נשמה" חסר וא� ב"רוח" חסר א� ב"נפש", חסר א� עני�, שבכל וכיו�
המקיפי�, מבחינת

אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי ניגו�, של עני� רוח68וזהו מנפש שלמעלה שבנפש, המקיפי� ע� קשור שניגו�
– נשמה

("וועט יכנס מסתמא אזי – וגבולי� המיצרי� מכל שיצאו היינו, גאלתנו", "ממצרי� ינגנו כאשר הנה
כפי קשה כ� כל זה שאי� ויתברר מאני"... "מאטש באמריקא: שאומרי� כפי כס�, יותר ַַַַאריינפאל�")

עצמו. את להשלות רוצה שהיצרֿהרע

והמנגני� בזה, ישתת� אחד וכל מעטפות, או כתיבה, מכשירי או פתקאות, יחלקו מסתמא אמר:) (ואח"כ
בנגינות" "למנצח בבחינת בנגינותי"69יהיו "למנצח או ,70.

הממו�. בנתינת וה� בניגו�, הקול בהרמת ה� – משובח זה הרי המרבה וכל

גאל "ממצרי� התבטלו[ניגנו כבר הא� בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק שאל מלנג�, הפסיקו וכאשר תנו",
ה"מיצרי�"?!...]

***

.ËÈהתחלת רק אדמו"ר מו"ח כ"ק מבאר – גו'" עמנו אלקינו ה' "יהי הפסוק על (ס"ה) הנ"ל ברשימה
אבותינו"; ע� היה כאשר עמנו אלקינו ה' "יהי הפסוק,

אדמו"ר מו"ח כ"ק של מאמר ישנו – יטשנו" ואל יעזבנו "אל הפסוק, של לסיומו ג�71ובנוגע מבאר שבו
. זאת ממשיכי� דתפילה העבודה ידי על ו"הרי עמנו", אלקינו ה' "יהי התפילה היתה שכבר שא� – זה עני�
"נתינת על היא זו שבקשה ומבאר, יטשנו", ואל יעזבנו "אל לבקש מוסיפי� מכלֿמקו�, זו", בקשה שפועלי� .

כו'". טעות עניני יהיו ושלא הבירורי� עבודת על כח

.Îכ"ק שסיפר הזק� רבינו בש� סיפור ישנו – הבירורי�) בעבודת טעות עניני (שלילת זה לעני� ובקשר
אחרת בהזדמנות אדמו"ר ובעלֿהעגלה:72מו"ח הגביר אודות

את מוכרי� היו לבית�, חוזרי� היו וכאשר סחורה, לקנות ל"יריד" נוסעי� שהיו הסוחרי� מנהג היה פע�
קימעא. קימעא הסחורה
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וש"נ.65) ואיל�. 246 ע' ח"כ לקו"ש ראה
סוס"ד.66) או"ח
ובפרש"י.67) א לג, ב"מ ראה
ע'68) לעיל ואיל�. 98 ע' תש"ג סה"ש ב. קב, ח"א לקו"ד ראה

.(52 ע' תש"ו (סה"ש ס"ב תש"ו תמוז י"ב שיחת ג� וראה .4

ועוד.69) א. ד, תהלי�
יט.70) ג, חבקוק
(7151 ע' תש"י (סה"מ תש"י אלקינו הוי' יהי ד"ה וסו� ריש
ואיל�).
ואיל�).72) 154 ע' תש"ד (סה"ש ס"ד תש"ד תמוז י"ב שיחת
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"א�יל" עריכת עלֿידי זאת עושי� לא – מיוחד באופ� שנתייסדו מוסדות עבור נעשה זה שעני� ַוכיו�
עלֿגבי ירשו� אחד כל אלא מעי"... בני "שישו ואמירת השולח�, בראש ישיבה הכרזה, של באופ� (מגבית),
שמו, על ה� אלו שמוסדות אדמו"ר, מו"ח כ"ק של הציו� על שיזכירוהו רצונו א� – אמו וש� שמו פתקא

הנתי ועלֿידי בפניֿעצמו. הממו� לית� או הממו�, את לפתקא שיהיהולצר� – צדדי ריווח יתווס� כזה באופ� נה
לכת"... "הצנע של בכת נכלל

אדמו"ר, מו"ח כ"ק של ההולדת יו� ג� הוא תמוז שי"ב כיו� הרי – אתר על נדבתו את ית� שלא מי ג� אופ�, ובכל
בספרי� כדאיתא הברית, יו� עד נמש� ההולדת בתרא65ויו� במהדורא הזק�' אדמו"ר ערו� ב'שולח� שביו�66והובא

הברית יו� עד ההולדת מיו� הזמ� במש� הנה – הלידה גמר זה הרי ובמילא הקדושה, נפש כניסת תחילת היא הברית
שה�. מקו� בכל ליובאוויטש" יצחק יוס� "אהלי מוסדות עבור שזהו ויציינו הכס�, את ישלחו

.ÁÈעמידה היא לפרנסה שסגולה סבור והיה והגבלות, וצמצו� מדידה אהב לא מאד אדמו"ר מו"ח כ"ק
אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ניט"). זי� מ'פארקוועטשט ("בשעת הצמצו� היפ� של ומצב ַבמעמד

מפורשת גמרא זו הרי – על67צדקה ווארט") שווער� ("א קשה ביטוי מוסיפה עוד והגמרא בה, מדקדקי� ַָשאי�
כו'. שמדקדק מי

המשכה עלֿידי זאת לתק� יכולי� – ב"נשמה" חסר וא� ב"רוח" חסר א� ב"נפש", חסר א� עני�, שבכל וכיו�
המקיפי�, מבחינת

אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי ניגו�, של עני� רוח68וזהו מנפש שלמעלה שבנפש, המקיפי� ע� קשור שניגו�
– נשמה

("וועט יכנס מסתמא אזי – וגבולי� המיצרי� מכל שיצאו היינו, גאלתנו", "ממצרי� ינגנו כאשר הנה
כפי קשה כ� כל זה שאי� ויתברר מאני"... "מאטש באמריקא: שאומרי� כפי כס�, יותר ַַַַאריינפאל�")

עצמו. את להשלות רוצה שהיצרֿהרע

והמנגני� בזה, ישתת� אחד וכל מעטפות, או כתיבה, מכשירי או פתקאות, יחלקו מסתמא אמר:) (ואח"כ
בנגינות" "למנצח בבחינת בנגינותי"69יהיו "למנצח או ,70.

הממו�. בנתינת וה� בניגו�, הקול בהרמת ה� – משובח זה הרי המרבה וכל

גאל "ממצרי� התבטלו[ניגנו כבר הא� בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק שאל מלנג�, הפסיקו וכאשר תנו",
ה"מיצרי�"?!...]

***

.ËÈהתחלת רק אדמו"ר מו"ח כ"ק מבאר – גו'" עמנו אלקינו ה' "יהי הפסוק על (ס"ה) הנ"ל ברשימה
אבותינו"; ע� היה כאשר עמנו אלקינו ה' "יהי הפסוק,

אדמו"ר מו"ח כ"ק של מאמר ישנו – יטשנו" ואל יעזבנו "אל הפסוק, של לסיומו ג�71ובנוגע מבאר שבו
. זאת ממשיכי� דתפילה העבודה ידי על ו"הרי עמנו", אלקינו ה' "יהי התפילה היתה שכבר שא� – זה עני�
"נתינת על היא זו שבקשה ומבאר, יטשנו", ואל יעזבנו "אל לבקש מוסיפי� מכלֿמקו�, זו", בקשה שפועלי� .

כו'". טעות עניני יהיו ושלא הבירורי� עבודת על כח

.Îכ"ק שסיפר הזק� רבינו בש� סיפור ישנו – הבירורי�) בעבודת טעות עניני (שלילת זה לעני� ובקשר
אחרת בהזדמנות אדמו"ר ובעלֿהעגלה:72מו"ח הגביר אודות

את מוכרי� היו לבית�, חוזרי� היו וכאשר סחורה, לקנות ל"יריד" נוסעי� שהיו הסוחרי� מנהג היה פע�
קימעא. קימעא הסחורה
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וש"נ.65) ואיל�. 246 ע' ח"כ לקו"ש ראה
סוס"ד.66) או"ח
ובפרש"י.67) א לג, ב"מ ראה
ע'68) לעיל ואיל�. 98 ע' תש"ג סה"ש ב. קב, ח"א לקו"ד ראה

.(52 ע' תש"ו (סה"ש ס"ב תש"ו תמוז י"ב שיחת ג� וראה .4

ועוד.69) א. ד, תהלי�
יט.70) ג, חבקוק
(7151 ע' תש"י (סה"מ תש"י אלקינו הוי' יהי ד"ה וסו� ריש
ואיל�).
ואיל�).72) 154 ע' תש"ד (סה"ש ס"ד תש"ד תמוז י"ב שיחת
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להתעכב נוהג והיה ל"יריד", בנסיעתו ממהר היה לא הוא להעשיר"; "א� היה לא – ב�ֿתורה שהיה – הגביר
שסו�ֿכלֿסו� עד בדרכו, לאט לאט מתקד� היה הפנויות ובשעות שיעוריו, לימוד בציבור, תפילה לצור� בדרכו

חפצו. למחוז מגיע היה

ע� וסיכ� שבת, לאחרי עד זו בעיירה ישאר שכבר החליט ובמילא, שבת, בערב לעיירה הגביר הגיע אחת פע�
לשבת. להתכונ� שניה� הלכו ובמילא, לשבת, כא� שנשארי� – פשוט יהודי אבל יהודי, ג�ֿכ� שהיה – בעלֿהעגלה

מהמרח� בדרכו בלכתו למרח�. והל� וכו', וה"שטריימל" ה"קא�אטע" השבת, בגדי את הגביר ַָנטל
יהודי להיותו – שנזכר וכיו� בבו�, שנתקעה או גלגל, ממנה שנפל הדר� בצד העומדת בעגלה הבחי� לאכסניא,

עמו" תעזוב "עזוב מצוה שיש – את73למד�... או הסוס את העגלה, את לסחוב שמנסה יהודי עומד שכאשר ,

צריכ לו.הסחורה, לעזור נגש – לו לעזור י�

קלקל... או עזר הוא א� הרי – סחורה טעונה ועגלה סוס מחלצי� כיצד כאלו, בעניני� הבי� לא שהגביר כיו�
התאחרה שבינתיי� וכיו� גופו. בכל ונפצע ונחבל ה"קא�אטע", את וליכל� שקרע – משהו "פעל" אופ� בכל ַָאבל
צו'מזיק'טער")... א ("אינגאנצ� ומוכה חבול וכולו ומלוכלכת, קרועה "קא�אטע" לבוש לביתֿהכנסת הגיע – ַַַָהשעה

המתאי�, למקו� והעגלה הסוס את הכניס בעיירה, לשבות שנשארי� היו� באמצע בידעו – בעלֿהעגלה
השבת, כניסת עד אחדות שעות שנשארו כיו� המרח�, ולאחרי למרח�, והל� השבת בגדי את הוא ג� ולקח

תהלי�. לומר והתחיל לביתֿהכנסת, ראשו� הגיע

הוא – שלו באכסניא שבת לסעודת מה� אחד כל את והזמי� עניי�, כמה שנכנסו ראה בביתֿהכנסת, בישבו
שהזמי� עניי� של של� מני� שהתקב� עד – כלֿכ� גדול היה לא פע� המזו� מחיר אבל בעלֿעגלה, היה אמנ�

קעסט")... זיינע ("אוי� לשולחנו אות�

הל� והגביר אורחי�... עשרה בלוויית – משי בגדי לבוש – "בעלֿהעגלה" הל� מביתֿהכנסת, בלכת� וכ�,
וכאשר וידיו... רגליו את להזיז מצליח ובקושי ומוכה, חבול בד�, או בבו� ומלוכלכת, קרועה "קא�אטע" ַָלבוש
מוב� הרי – ומוכה חבול כשהוא והגביר האורחי�, מני� ע� "בעלֿהעגלה" בחדרו, אחד כל לשולח� התיישבו

השבת... נערכה כיצד מאליו

נשמות שה� אמרו, שנה, ועשרי� מאה לאחרי מעלה של לביתֿדי� באו שכאשר אדמו"ר, מו"ח כ"ק וסיי�
לא לראש, לכל ואז, תעזוב", ד"עזוב המצוה לקיי� לחפש צרי� היה בעלֿהעגלה ("פארבלאנדזשעט"): ַָתועות
להזמינ� אורחי� לחפש צרי� היה והגביר העגלה; את לחל� עוזר היה אכ� הוא ושנית, ונפצע, נחבל היה

במקומו. אחד כל כדבעי, העניני� כל היו כזה ובאופ� לשבת,

ושוב שנית, למטה נשמותיה� שירדו מעלה של בביתֿדי� פסקו – זו בעבודה קשורי� היו ששניה� וכיו�
אורחי�". ד"הכנסת המצוה את יתק� והגביר תעזוב", ד"עזוב המצוה את בעלֿהעגלה יתק� ואז כזה, סיפור יארע

.‡Î?�הדברי אמורי� מה כלפי
שכוח� כאלו שישנ� שיdtaכיו� שכוח�, כאלו וישנ� ניגו�, לנג� היטב ריבויqikaודעי� לית� שיכולי� ,

כאלו כא� היו א� הרי – שהיוetlgzdyצדקה ואלו יותר, ניגנו ממו�, יותר לית� צריכי� שהיו אלו בתפקידיה�:
ומה שנה, ועשרי� מאה לאחרי עד זאת לדחות במקו� הנה – כס� להלוות לעצמ� הרשו יותר, לנג� צריכי�

זאת לתק� מוטב הרי העניני�, כל ויתבטלו בא שמשיח ישלימוcinג� – הכס� בנתינת השלימו שלא אלו :

סותר בבחינת זה יהיה – אתר על זאת יעשו וכאשר בניגו�. ישלימו – בניגו� השלימו שלא ואלו הכס�, בנתינת
במקומו... לבנות מנת על

אמר:) (ואחרֿכ�

זאלט ("איר זמנכ� את להנעי� בכוונתי אי� ובמילא, "דרשות"... בשביל לי משלמי� שלא פע� אמרתי ָכבר
יושל� האמורי� הדברי� שעלֿידי הנני שסבור אלא ה"בדיחה"; את לספר בכוונתי אי� וכ� גודֿטיי�"), א ַָהאב�

בכס�. וה� בנגינה ה� העניני�: בב'
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להתעכב נוהג והיה ל"יריד", בנסיעתו ממהר היה לא הוא להעשיר"; "א� היה לא – ב�ֿתורה שהיה – הגביר
שסו�ֿכלֿסו� עד בדרכו, לאט לאט מתקד� היה הפנויות ובשעות שיעוריו, לימוד בציבור, תפילה לצור� בדרכו

חפצו. למחוז מגיע היה

ע� וסיכ� שבת, לאחרי עד זו בעיירה ישאר שכבר החליט ובמילא, שבת, בערב לעיירה הגביר הגיע אחת פע�
לשבת. להתכונ� שניה� הלכו ובמילא, לשבת, כא� שנשארי� – פשוט יהודי אבל יהודי, ג�ֿכ� שהיה – בעלֿהעגלה

מהמרח� בדרכו בלכתו למרח�. והל� וכו', וה"שטריימל" ה"קא�אטע" השבת, בגדי את הגביר ַָנטל
יהודי להיותו – שנזכר וכיו� בבו�, שנתקעה או גלגל, ממנה שנפל הדר� בצד העומדת בעגלה הבחי� לאכסניא,

עמו" תעזוב "עזוב מצוה שיש – את73למד�... או הסוס את העגלה, את לסחוב שמנסה יהודי עומד שכאשר ,

צריכ לו.הסחורה, לעזור נגש – לו לעזור י�

קלקל... או עזר הוא א� הרי – סחורה טעונה ועגלה סוס מחלצי� כיצד כאלו, בעניני� הבי� לא שהגביר כיו�
התאחרה שבינתיי� וכיו� גופו. בכל ונפצע ונחבל ה"קא�אטע", את וליכל� שקרע – משהו "פעל" אופ� בכל ַָאבל
צו'מזיק'טער")... א ("אינגאנצ� ומוכה חבול וכולו ומלוכלכת, קרועה "קא�אטע" לבוש לביתֿהכנסת הגיע – ַַַָהשעה

המתאי�, למקו� והעגלה הסוס את הכניס בעיירה, לשבות שנשארי� היו� באמצע בידעו – בעלֿהעגלה
השבת, כניסת עד אחדות שעות שנשארו כיו� המרח�, ולאחרי למרח�, והל� השבת בגדי את הוא ג� ולקח

תהלי�. לומר והתחיל לביתֿהכנסת, ראשו� הגיע

הוא – שלו באכסניא שבת לסעודת מה� אחד כל את והזמי� עניי�, כמה שנכנסו ראה בביתֿהכנסת, בישבו
שהזמי� עניי� של של� מני� שהתקב� עד – כלֿכ� גדול היה לא פע� המזו� מחיר אבל בעלֿעגלה, היה אמנ�

קעסט")... זיינע ("אוי� לשולחנו אות�

הל� והגביר אורחי�... עשרה בלוויית – משי בגדי לבוש – "בעלֿהעגלה" הל� מביתֿהכנסת, בלכת� וכ�,
וכאשר וידיו... רגליו את להזיז מצליח ובקושי ומוכה, חבול בד�, או בבו� ומלוכלכת, קרועה "קא�אטע" ַָלבוש
מוב� הרי – ומוכה חבול כשהוא והגביר האורחי�, מני� ע� "בעלֿהעגלה" בחדרו, אחד כל לשולח� התיישבו

השבת... נערכה כיצד מאליו

נשמות שה� אמרו, שנה, ועשרי� מאה לאחרי מעלה של לביתֿדי� באו שכאשר אדמו"ר, מו"ח כ"ק וסיי�
לא לראש, לכל ואז, תעזוב", ד"עזוב המצוה לקיי� לחפש צרי� היה בעלֿהעגלה ("פארבלאנדזשעט"): ַָתועות
להזמינ� אורחי� לחפש צרי� היה והגביר העגלה; את לחל� עוזר היה אכ� הוא ושנית, ונפצע, נחבל היה

במקומו. אחד כל כדבעי, העניני� כל היו כזה ובאופ� לשבת,

ושוב שנית, למטה נשמותיה� שירדו מעלה של בביתֿדי� פסקו – זו בעבודה קשורי� היו ששניה� וכיו�
אורחי�". ד"הכנסת המצוה את יתק� והגביר תעזוב", ד"עזוב המצוה את בעלֿהעגלה יתק� ואז כזה, סיפור יארע

.‡Î?�הדברי אמורי� מה כלפי
שכוח� כאלו שישנ� שיdtaכיו� שכוח�, כאלו וישנ� ניגו�, לנג� היטב ריבויqikaודעי� לית� שיכולי� ,

כאלו כא� היו א� הרי – שהיוetlgzdyצדקה ואלו יותר, ניגנו ממו�, יותר לית� צריכי� שהיו אלו בתפקידיה�:
ומה שנה, ועשרי� מאה לאחרי עד זאת לדחות במקו� הנה – כס� להלוות לעצמ� הרשו יותר, לנג� צריכי�

זאת לתק� מוטב הרי העניני�, כל ויתבטלו בא שמשיח ישלימוcinג� – הכס� בנתינת השלימו שלא אלו :

סותר בבחינת זה יהיה – אתר על זאת יעשו וכאשר בניגו�. ישלימו – בניגו� השלימו שלא ואלו הכס�, בנתינת
במקומו... לבנות מנת על

אמר:) (ואחרֿכ�

זאלט ("איר זמנכ� את להנעי� בכוונתי אי� ובמילא, "דרשות"... בשביל לי משלמי� שלא פע� אמרתי ָכבר
יושל� האמורי� הדברי� שעלֿידי הנני שסבור אלא ה"בדיחה"; את לספר בכוונתי אי� וכ� גודֿטיי�"), א ַָהאב�

בכס�. וה� בנגינה ה� העניני�: בב'
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אמר:) (ואחרֿכ�

(תנועה הניגו� את עתה ינגנו – הספרדי� ישראל בני אחינו עבור בתחילה נתייסדו הנ"ל שהמוסדות כיו�
סקראבאווער"). ("דער המפורס� הספרדיֿמרוקאי פזמו�) ַָאו

כה'"]. אדיר "אי� הניגו� [ניגנו

כלא�צי", זשוריצי "ניע הניגו� ג� ינגנו – חסידי� ג� שיהיו עליה� לפעול שצריכי� כיו� אמר:) ָ(ואחרֿכ�
אליה�. ג� זה ניגו� יגיע ומסתמא

***

.·Î,השבוע כל של הפרשה והיא שבת, במנחת לקרוא שהתחילו הפרשה שזוהי – פנחס לפרשת בנוגע
בשל"ה כדאיתא השבוע, לעניני היא שייכת הוא74ובמילא פנחס של ענינו הרי – בחסידות) בארוכה (ומבואר

הלכה" ונזכר מעשה עשו75ש"ראה שלא ממנו גדולי� היו מקו� ובאותו שעה שבאותה בכ� התחשב ולא ,
לאו א� שלו התפקיד זהו א� ל"חשבונות" נכנס לא וכ�, כ� לעשות צריכי� די� שעלֿפי ובידעו .76מאומה,

פנחס77ואיתא פרשת בזהר תתחבר78עלֿזה פתוח שהמ"� והתיירא באויר, שט פתוח מ"� ראה שפנחס ,

ותפקחנה ותת�, ותאכל, ותקח, ותי"ו, וי"ו האותיות הצדדי�79ע� מכל החיי� דהיפ� העני� נעשה שמזה ,80.

ר"ח, בגימטריא פנחס) נתלבש (שבו שיצחק כיו� רמ"ח, ונעשה מ"�, האות את לעצמו פנחס נטל מיד ולכ�
שכתוב מה שזהו רמ"ח, נעשה המ"� ע� המגפה,gnx"ויקח81ובצירו� את פנחס עצר ה"רמח" ועלֿידי בידו".
רב. הערב מילדי היו במגפה שמתו אל� והכ"ד

.‚Î:בזה והעני�
שבת במסכת בגמרא במפרשי�82איתא ומבואר סתו�". מאמר פתוח מאמר – סתומה מ"� פתוחה "מ"� :83

כתיב ולכ� דתורה. נסתר היינו סתו�" ו"מאמר דתורה גליא היינו פתוח" במ"�84ש"מאמר המשרה" "ל�רבה
ג� ניכר יהיה שאז לעתיד, אודות מדבר זה פסוק כי פתוח, מ"� לכתוב שצרי� במקו� הפנימיותdlbpaסתו� –

שבתוכה. הפנימיות ניכר יהיה בנגלה שג� כיו� סתו�, מ"� נכתב גופא פתוח המ"� של במקו� ולכ�, שבה,

ודברי הקב"ה, של ורצונו חכמתו שזהו כ� על הבט מבלי – דתורה גליא על שמורה פתוח המ"� והנה,
הפסוק פירוש שזהו טומאה, מקבלי� אינ� דברי85תורה כ� טומאה מקבל אינו אש מה כאש", דברי כה "הלא
טומאה מקבלי� אינ� דתורה) גליא (ג� זה86תורה הרי כדבעי, שלא לימודו א� הלומד, האד� מכלֿמקו�, –

לתורה בנוגע שזהו אלא טומאה, מקבלי� אינ� תורה דברי שהרי מזיק, זה אי� עצמה לתורה לו. להזיק יכול
ז"ל רבותינו וכמאמר ולקיימה, לשמה ללמוד זכה", ש"לא באופ� ללומד מהֿשאי�ֿכ� .87עצמה,

באויר, שט פתוח שהמ"� בשעה ותי"ו: הוי"ו ע� יתחבר באויר השט פתוח שהמ"� בזוהר הכוונה וזוהי
טומאה; מקבלי� אינ� תורה דברי שהרי נורא, לא – כשלעצמה תורה המשכה, ע� עדיי� קשור שאינו היינו,
קו כמו היא וא"ו אות תמונת [שהרי למטה מלמעלה המשכה על שמורה וא"ו ע� הקשר שנעשה בשעה אבל

וחסידות קבלה בספרי וכמבואר למטה. מלמעלה המשכה88שנמש� על – כתמונתו – מורה זה אות שציור
בגמרא כדאיתא תי"ו, באות שנמש� ועד למטה], –89מלמעלה מזה ההיפ� ב) "תחיה", א) עניני�: ב' בו שיש
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ואיל�.74) 29 ע' תש"ב סה"ש וראה א). (רצז, וישב ר"פ
ז.75) כה, בלק עה"ת בפרש"י הובא סע"א. פב, סנהדרי�
(76– מנח� (תורת ואיל� סמ"א דאשתקד תמוז י"ב שיחת ראה

ואיל�). 113 ע' חי"ב התוועדויות
שליט"א77) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסכ"ד עד מכא�

ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 610 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד

א.78) רלז, ח"ג
וֿז.79) ג, בראשית
ד.80) צא, זו"ח ראה
ש�.81) בלק

א.82) קד,
ב83) (לז, בסופו הגדול בית בשל"ה ונת' הובא ש�. פרש"י
ואיל�).
ו.84) ט, ישעי'
כט.85) כג, ירמי'
וש"נ.86) א. כב, ברכות
חי"ג87) התוועדויות – מנח� תורת וראה ובפרש"י. ב עב, יומא

וש"נ. .229 ע'
פה,88) מטות ב. כג, נשא לקו"ת ב). (צד, פ"ד אגה"ת תניא ראה

ובכ"מ. רע"ד.
א.89) נה, שבת
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אמר:) (ואחרֿכ�
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הפסוק פירוש שזהו טומאה, מקבלי� אינ� דברי85תורה כ� טומאה מקבל אינו אש מה כאש", דברי כה "הלא
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נשא פרשת ב'זוהר' כדאיתא ורע, דטוב אילנא זה הרי התי"ו, ע� מחוברת נעשית התורה כאשר ומבואר90הנה
כו. סימ� הקדש' ב'אגרת

הרשב"� כפתג� הבהמית, ונפש בגו� הנשמה ירידת עני� מצד ביאור: רותח91ליתר סיר בתו� עילאה חכמה :

טענתיה" "אקדימא הרע ויצר הבהמית שנפש החומרי מצבו מצד הנה ועצמות, בשר (של92של אר� ו"דר� ,
לתורה" קדמה שאינו93העול�) זכה", "לא זיכו�, ללא נמצאי�, שבו במצב התורה ללימוד נגשי� כאשר הנה ,

ז"ל רבותינו בלשו� חיי�", מ"ס� היפ� לו נעשה אזי – התורה ללימוד עצמו את .87מזכ�

.„Î"ד"ותרא העני� ישנו לראש שלכל – הוא בזה והוא79והסדר צרי�, שלא במקו� שמסתכלי� היינו, ,

ובפרט מאומה, בה אי� שראיה לאחריֿזelצועק מיד אבל יזיק. לא בודאי ותאכל",– . . "ותקח נעשה ה
כא�ט ("מע� שתופסי� היינו, ש"ותפקחנה", ועד הזולת, את ג� שמקלקל "ותת�", ואז עצמו, את ַשמקלקל

מצוות ללא ערומי� ונשארו היא, ג� נאבדה שהיתה היחידה שהמצוה .94זי�")

ה� עתה ג� לקיי� אנו שיכולי� והמצוות המקדש, בית של עניני� ע� קשורי� המצוות מתרי"ג הרבה
במצוות95מיעוט לכלֿהפחות צריכי� וא�ֿכ�, ,el`"טפי "זהיר חסֿושלו�.96להיות לאבד� שלא ,

ה�" עירומי� ד"כי מצב יהיה שלא רוצי� ד"ותת�"97וא� בעני� רק להיזהר שיתחילו בכ� די לא אזי מצוות, בלי ,
חסֿושלו�. למטה לירידה הראשו� הצעד הוא ד"ותרא" העני� כי "ותרא", שיהיה להניח אסור אלא "ותאכל", או

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצ� ש"כחי וכיו� הרבה, תורה למדתי למד�, הרי אני שטוע�: לי98וא� מותר ,

הקב"ה של כפיו יציר היה הראשו� שאד� לו, אומרי� כ� על – לי יזיק ולא רוצה, שאני היכ� וחוה99להסתכל ,
הראשו� אד� של מצלעותיו והלאה.100היתה הלאה נמש� זה הרי ד"ותרא", העני� שהיה בשעה וא�ֿעלֿפיֿכ�, ,

להמיתו" ומבקש לצדיק גו' ש"צופה מהרשע להישמר מחפש101הדר� הזמ� שכל הרע מהיצר להישמר הדר� ;
יצחק של בענינו דתורה, נגלה פתוחה, המ"� את להקי� – היא ה�", עירומי� גו' "ותפקחנה שיהיה עצות

סתומה מ"� היא שמדרגתו בזהר), התורה.102(כדאיתא פנימיות – סתו� מאמר ,

.‰Î:יותר ובפרטיות
אברה� ישראל. מאר� יצא לא שמעול� – יצחק של המיוחד והשבטי�ענינו יעקב במצרי�, הי' – אבינו

אשר "אר� ישראל, מאר� לצאת לו שאסור ידע – בעבודתו לפעול שצרי� מה בידעו – יצחק ואילו בחר�, היו
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני .25גו'

ישראל מאר� יצא לא שיצחק זה ישראלzinybdועני� מאר� לצאת לו שאסור ליהודי הוראה מהווה –zipgexd:

ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני גו' אשר "אר� – ישראל אר� של ב"ציור" תמיד להימצא צרי� יהודי
עליו, ומביט עליו ה' נצב וצעד צעד כל שעל ולהרגיש לידע דהיינו, שנה", אחרית

עובדו א� ולב כליות ובוח� עליו ומביט . . עליו נצב הוי' "והנה מ"א: פרק ריש ב'תניא' הזק� רבינו ובלשו�
כראוי",

זכאי ב� יוחנ� רבי כמאמר זה הרי – קלייניקייט") יעדער ("אוי� קט� דבר לכל בנוגע הדבר נרגש וכאשר
כו'" אד� יראני שלא כו' וד� בשר כמורא עליכ� שמי� מורא שיהא רצו� "יהי .103לתלמידיו

ולדוגמא:

תחתונה ומרכבה עליונה מרכבה ותחתוני�", העליוני� את "מניח שהקב"ה מתבונ� יהודי ונעמד104כאשר ,
וכאשר המלות, פירוש שומע הוא א� – מבר� וכאשר מבר�, הוא א� מי�, ששותה בשעה עליו ומביט כנגדו
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(ברע"מ).90) ב קכד,
א.91) קפח, ח"א לקו"ד
ב.92) קעט, זח"א ראה
ג.93) פ"ט, ויק"ר
ז.94) ג, בראשית עה"ת בפרש"י הובא ו. פי"ט, ב"ר ראה
ואיל�.95) רסה ע' קונטרסי� אדהאמ"צ מאמרי ראה
סע"ב.96) קיח, שבת – חז"ל לשו�
ש�.97) בראשית

יז.98) ח, עקב
ועוד.99) ה. פכ"ד, ב"ר ראה
כאֿכב.100) ב, בראשית
לב.101) לז, תהלי�
ואיל�.102) פ"ד שט"ו וע"ח תולדות ר"פ להאריז"ל לקו"ת
סע"א).103) (נז, ש� בתניא הובא ב. כח, ברכות
ואיל�.104) סע"א קג, (בהוספות) ויחי תו"א ראה

e"hyz'd ,fenz b"i ,qgpt zyxt '` mei zgiy

הנה יבלבל, לא שהגו� באופ� ה' את לעבוד שיוכל שכדי שיודע כאד� או וסובא, כזולל שותה הא� – שותה
את ישקה א� נפקאֿמינה") קליינע א איז ("אי� לו איכפת לא ואז, מי�, להשקותו צרי� אזי צמא, הגו� ַכאשר

יותר. תענוג בה� שיש כיו� קרי�, מי� דווקא שיחפש או החו�, גודל למרות פושרי�, במי� הבהמית נפש

פע� סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק מחומ�105– בהיותו נכנס היה מישהו שכאשר בביתו, ההנהגה אודות
של עני� זה א� הדבר, לטע� אביו אצל ושאל ח�... תה לשתות לו מגישי� היו עני�d`etx("צוהיצט"), או ,

שלא`itkz`של בכ� די ולא "אייזֿקרי�"), כא�: שנקרא מה (או קרי� מי� נותני� שלא בכ� די לא שלכ�, ,ַ
בוודאי אבל, רפואה, עלֿפי ג� מקו� לזה שיש יתכ� – ח�... תה כוס דווקא נותני� אלא פושרי�, מי� נותני�
דו "אויב נ"ע: (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של תשובתו אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר כפי אתכפיא, של עני� זה הרי
לפועל. בנוגע הסדר היה כ� אופ�, ובכל אתכפיא)! זה שיהיה – רצונ� (א� אתכפיא" זיי� דאס זאל – ָָווילסט

מהידוע ג� שערי�106ולהעיר ב"מאה להיזהר היא האיסור" מ� אחד ב"שער להיכשל שלא היחידה שהדר�
ההיתר" .107מ�

העני� אצלו שנרגש כיו� ישראל, אר� של מה"ציור" יוצא אינו פע� שא� – יצחק של ענינו איפוא זהו
ובוח� עליו ומביט . . עליו נצב ה' ש"הנה ההתבוננות בעני� הזק� רבינו שמארי� וכפי בה", אלקי� ה' ד"עיני
צרי� שלא (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בכלל עובדו" "א� לא כלומר: דייקא, "כראוי" כראוי", עובדו א� ולב כליות

עובדו "א� אלא ח"ו), רצונו עובר הוא א� בעבודה!ie`xkלבדקו בהידור משהו שחסר או ,"

.ÂÎ:הטוב ברצו� בפועל המסירתֿנפש עני� – האבות משאר יצחק חלוק שבו נוס� ועני�
לפרס� היתה עבודתו הנה – כשדי� אור של לנסיו� והגיע עבודתו, לעבוד התחיל אבינו אברה� כאשר

שכתוב כמו בעול�, בי�108אלקות הרי האש, לכבש� וזרקו גוי הגיע וכאשר עול�", אֿל ה' בש� ש� "ויקרא
אחרת. ברירה לו היתה לא לכ�, הסכי� שלא או לכ� הסכי� א�

השה לו יראה "אלקי� אברה� לו שאמר שלאחרי בעקידה, שמצינו כפי – היא יצחק של מעלתו ואילו
שניה� "וילכו שוב נאמר אזי לישחט", הול� שהוא יצחק "שהבי� בני", לעולה שה אי� "וא� בני", לעולה

נאמר109יחדיו" העקידה אודות שהציווי בידעו – זה וכל לעקידה, שהול� שידע לפני שהיה כמו אופ� באותו ,

mdxa`l�מהֿשאי�ֿכ הציווי, קיו� על הבא בעול� שכרו לתבוע יוכל שאברה� כ� ,wgviלתבוע יוכל שלא
בכ�! נצטווה לא שהוא כיו� מאומה,

.ÊÎ�העניני בשני יצחק, של עבודתו אצלו להיות שצריכה – מישראל ואחד אחד כל בעבודת הוא וכ�
צור� שיש במצב ג� (ב) וצעד, צעד כל על גו'") אלקי� ה' ("עיני פרטית השגחה שישנה לידע (א) האמורי�:
הקב"ה. של רצונו שיושל� העיקר – יחדיו" שניה� "וילכו – לגמרי בשווה אצלו זה הרי מסירתֿנפש, של בעני�
ה"מאמר ג� יהיה שעלֿידיֿזה סתו�", "מאמר התורה, פנימיות ללמוד בהכרח – זו להכרה לבוא וכדי

לחכמתו" קודמת ד"יראתו באופ� דתורה, נגלה .110פתוח",

אחרית ועד השנה מרשית בו אלקי� ה' ו"עיני עליו", נצב ה' ש"הנה לידע צרי� תורה הלומד האד� כלומר:
בהמצאו" "ה' שאז השנה, בראש ה� – אל111שנה" המאור דקירוב באופ� ישראל, מבני ואחת אחד לכל

שבינתיי�.112הניצו� הזמ� מש� כל ג� נכלל ובמילא החולפת, השנה של האחרוני� ברגעי� שנה, באחרית וה� ,

מסירת של בעני� צור� יש כאשר ג� – יחדיו" שניה� "וילכו – תנועה באותה הוא עומד הזמ� כל ובמש�
נפש'. ה'מסירות תנועת את להחליש או נפש', מ'מסירות עצמו את לפטור כדי שכליי� עניני� לחפש מבלי נפש,

המגיפה" "ותעצר אזי – יצחק של בענינו צדדיו, מב' פתוח, מאמר פתוח, המ"� את רותמי� :113וכאשר

שטרענגער") ביסעלע א נעמע� מע� וועט ("טאמער יותר קשוחה שהנהגה כאלו שישנ� מכ� להתיירא ַָאי�
– המדה על יתר מה� שדורשי� בכ� אות� שיפחידו כיו� א�פאל�"), וועל� ("זיי לגמרי שינשרו לה� ַָתגרו�
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כג.107) כו, פינחס אוה"ח ג� ראה
לג.108) כא, וירא
ובפרש"י.109) ח כב, ש�

ס"י110) תש"ד תמוז י"ב שיחת וראה מ"ט. פ"ג אבות ע"פ
.(156 ע' תש"ד (סה"ש

וש"נ.111) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
וש"נ.112) .179 ע' לעיל ראה
ח.113) כה, בלק
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הנה יבלבל, לא שהגו� באופ� ה' את לעבוד שיוכל שכדי שיודע כאד� או וסובא, כזולל שותה הא� – שותה
את ישקה א� נפקאֿמינה") קליינע א איז ("אי� לו איכפת לא ואז, מי�, להשקותו צרי� אזי צמא, הגו� ַכאשר

יותר. תענוג בה� שיש כיו� קרי�, מי� דווקא שיחפש או החו�, גודל למרות פושרי�, במי� הבהמית נפש

פע� סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק מחומ�105– בהיותו נכנס היה מישהו שכאשר בביתו, ההנהגה אודות
של עני� זה א� הדבר, לטע� אביו אצל ושאל ח�... תה לשתות לו מגישי� היו עני�d`etx("צוהיצט"), או ,

שלא`itkz`של בכ� די ולא "אייזֿקרי�"), כא�: שנקרא מה (או קרי� מי� נותני� שלא בכ� די לא שלכ�, ,ַ
בוודאי אבל, רפואה, עלֿפי ג� מקו� לזה שיש יתכ� – ח�... תה כוס דווקא נותני� אלא פושרי�, מי� נותני�
דו "אויב נ"ע: (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של תשובתו אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר כפי אתכפיא, של עני� זה הרי
לפועל. בנוגע הסדר היה כ� אופ�, ובכל אתכפיא)! זה שיהיה – רצונ� (א� אתכפיא" זיי� דאס זאל – ָָווילסט

מהידוע ג� שערי�106ולהעיר ב"מאה להיזהר היא האיסור" מ� אחד ב"שער להיכשל שלא היחידה שהדר�
ההיתר" .107מ�

העני� אצלו שנרגש כיו� ישראל, אר� של מה"ציור" יוצא אינו פע� שא� – יצחק של ענינו איפוא זהו
ובוח� עליו ומביט . . עליו נצב ה' ש"הנה ההתבוננות בעני� הזק� רבינו שמארי� וכפי בה", אלקי� ה' ד"עיני
צרי� שלא (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בכלל עובדו" "א� לא כלומר: דייקא, "כראוי" כראוי", עובדו א� ולב כליות

עובדו "א� אלא ח"ו), רצונו עובר הוא א� בעבודה!ie`xkלבדקו בהידור משהו שחסר או ,"

.ÂÎ:הטוב ברצו� בפועל המסירתֿנפש עני� – האבות משאר יצחק חלוק שבו נוס� ועני�
לפרס� היתה עבודתו הנה – כשדי� אור של לנסיו� והגיע עבודתו, לעבוד התחיל אבינו אברה� כאשר

שכתוב כמו בעול�, בי�108אלקות הרי האש, לכבש� וזרקו גוי הגיע וכאשר עול�", אֿל ה' בש� ש� "ויקרא
אחרת. ברירה לו היתה לא לכ�, הסכי� שלא או לכ� הסכי� א�

השה לו יראה "אלקי� אברה� לו שאמר שלאחרי בעקידה, שמצינו כפי – היא יצחק של מעלתו ואילו
שניה� "וילכו שוב נאמר אזי לישחט", הול� שהוא יצחק "שהבי� בני", לעולה שה אי� "וא� בני", לעולה

נאמר109יחדיו" העקידה אודות שהציווי בידעו – זה וכל לעקידה, שהול� שידע לפני שהיה כמו אופ� באותו ,

mdxa`l�מהֿשאי�ֿכ הציווי, קיו� על הבא בעול� שכרו לתבוע יוכל שאברה� כ� ,wgviלתבוע יוכל שלא
בכ�! נצטווה לא שהוא כיו� מאומה,

.ÊÎ�העניני בשני יצחק, של עבודתו אצלו להיות שצריכה – מישראל ואחד אחד כל בעבודת הוא וכ�
צור� שיש במצב ג� (ב) וצעד, צעד כל על גו'") אלקי� ה' ("עיני פרטית השגחה שישנה לידע (א) האמורי�:
הקב"ה. של רצונו שיושל� העיקר – יחדיו" שניה� "וילכו – לגמרי בשווה אצלו זה הרי מסירתֿנפש, של בעני�
ה"מאמר ג� יהיה שעלֿידיֿזה סתו�", "מאמר התורה, פנימיות ללמוד בהכרח – זו להכרה לבוא וכדי

לחכמתו" קודמת ד"יראתו באופ� דתורה, נגלה .110פתוח",

אחרית ועד השנה מרשית בו אלקי� ה' ו"עיני עליו", נצב ה' ש"הנה לידע צרי� תורה הלומד האד� כלומר:
בהמצאו" "ה' שאז השנה, בראש ה� – אל111שנה" המאור דקירוב באופ� ישראל, מבני ואחת אחד לכל

שבינתיי�.112הניצו� הזמ� מש� כל ג� נכלל ובמילא החולפת, השנה של האחרוני� ברגעי� שנה, באחרית וה� ,

מסירת של בעני� צור� יש כאשר ג� – יחדיו" שניה� "וילכו – תנועה באותה הוא עומד הזמ� כל ובמש�
נפש'. ה'מסירות תנועת את להחליש או נפש', מ'מסירות עצמו את לפטור כדי שכליי� עניני� לחפש מבלי נפש,

המגיפה" "ותעצר אזי – יצחק של בענינו צדדיו, מב' פתוח, מאמר פתוח, המ"� את רותמי� :113וכאשר

שטרענגער") ביסעלע א נעמע� מע� וועט ("טאמער יותר קשוחה שהנהגה כאלו שישנ� מכ� להתיירא ַָאי�
– המדה על יתר מה� שדורשי� בכ� אות� שיפחידו כיו� א�פאל�"), וועל� ("זיי לגמרי שינשרו לה� ַָתגרו�
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ס"י110) תש"ד תמוז י"ב שיחת וראה מ"ט. פ"ג אבות ע"פ
.(156 ע' תש"ד (סה"ש

וש"נ.111) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
וש"נ.112) .179 ע' לעיל ראה
ח.113) כה, בלק



e"hyz'dכי ,fenz b"i ,qgpt zyxt '` mei zgiy

בזהר מבואר ה78שהרי כול� אלא ישראל, מבני אחד היה לא במגיפה שמתו אל� הכ"ד אשרשבכל מ"עמ� יו
מצרי�" מאר� ישראל"114הוצאת אלהי� "אלה הזהב: עגל על שהכריזו רב" ה"ערב ,115.

.ÁÎ"נצחית היא הזמני�:116"והתורה כל ועל המקומות כל על הוראה –

כשורה יהיה שהכל בטוחי� להיות ויכולי� 'ידיֿחובה', יוצאי� תורה ללמוד לילד שנותני� שבכ� לחשוב אי�
באווארנט"); שוי� ַָ("מ'איז

נאמר עליו הרע, היצר שמצד בגלות כמו החיצוני בגלות כ� כל לא – בגלות נמצאי� יהיה117כאשר "לא
ש"ב�" זר" "אֿל דהיינו, זר", אֿל לצדיק"118ב� רשע "צופה אשר ואז101, חלישות, איזה בו לראות שממתי� ,

כו'" לו נעשית זכה ד"לא באופ� שלמד בתורה שישתמש היינו, שבו, פתוח" ה"מאמר ע� יחד אותו ,87יכבוש

לפניֿזה, שהיה מכמו יותר גרוע במצב שיהיה

במפרשי� כדאיתא – בידו" רמח ד"ויקח העני� מלבד לזה עצה אי� על119אזי קאי ש"רמח" נגלה) (עלֿפי
נפש� ובכל לבב� "בכל אחד", "ה' באמירת נפשו למסור ענינה שמע קריאת והרי שמע', ד'קריאת אותיות רמ"ח

מאד�" .120ובכל

העניני� ב' ה� בעבודה שענינו יצחק, של בענינו צור� יש זה שבשביל הנ"ל בזהר המבואר עלֿפי ובפרט
ה'מסירותֿנפש'. ועני� וצעד, צעד כל על פרטית השגחה שיש הידיעה האמורי�:

קושיא לא תמ� "דלית דחיי", "אילנא הנקראת התורה, פנימיות ללמוד בהכרח זו להכרה לבוא שכדי וכאמור,
רבינו דמשה מהימנא' ב'רעיא בארוכה כמבואר (קליפה)", דרע ישראל90מסטרא בני את שהוציא זה היה שהוא

ראש 'גואל אחרו�'ממצרי�, 'גואל ג� יהיה והוא .121ו�',

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו אלא לבד, רק ולא שלימות, של באופ� מהגלות יוצאי� ,122ועלֿידיֿזה

היפ� זהו אות�; יפחידו זאת שלולי כיו� פשרות, לעשות חייבי� הנוער שבשביל הטועי� כדעת שלא –

עתה. ועד מאז מהימנא" "רעיא שצוה כפי להתנהג צריכי� ובנותינו" ד"בנינו השלימות את להבטיח כדי הדברי�!

בלתיֿרצוי למקו� מביאו זה שאי� בלבד זו שלא – פתוח" ה"מאמר של הקיו� את ג� מבטיחי� ועלֿידיֿזה
זאת. לולי להיות יכולה שהיתה רחמנאֿליצל� המגיפה את שעוצרי� אלא כו'), זכה (לא

שלו�" בריתי את לו נות� "הנני – שמצינו123ואז וכפי של124, בשמו פינחס של שמו הקב"ה "הסב שאז
נאמר עליו ע�125אליהו", משיח את מביאי� שעלֿידיֿזה אבות�", על בני� ולב בני� על אבות לב "והשיב

והשלימה. האמיתית הגאולה

***

.ËÎהוא בזה הפשוט הפירוש הרי – יו� בכל התורה דלימוד לחיוב שהגיעdlbpבנוגע מאז אבל, דתורה,
הזק� רבינו שכתב (כמו החכמה" זאת לגלות ומצוה מותר האחרוני� אלו ש"בדורות שאמר האריז"ל של זמנו

הקדש' שזוהי126ב'אגרת ,(zeiniptיכול אחד שכל נפש, לכל השוות כאלו באותיות אותה והלבישו התורה,
פנימיות דתורה, בנסתר ג� יו� בכל עתי� לקבוע מישראל אחד כל על חיוב נעשה אזי – מש� משהו להפיק

דתורה. נגלה בלימוד עתי� קביעות שתהיה שבהכרח הדבר שפשוט כמו התורה,
ומצוות: תורה של נוס� לעני� בסתירה הוא התורה פנימיות שלימוד לחשוב מקו� ואי�

חוזר" משנה בדבר ש"טעה – מפורשת.127ובהקדי� משנה שזוהי כיו� טעות, של בגדר זה שאי� היינו, ,
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ובפרש"י.114) ז לב, תשא
ובפרש"י.115) ד ש�,
רפי"ז.116) תניא
יו"ד.117) פא, תהלי�
ב.118) קה, שבת ראה
בלק.119) ס"פ (להחיד"א) קדומי� נחל ראה
דֿה.120) ו, ואתחנ�
יו"ד.121) מט, ויחי שעה"פ א. רנג, זח"א דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

קודש (אגרותֿ זו שנה תמוז ב' מכתב ג� וראה – משפטי�. ר"פ תו"א
ריד). ע' חי"א

ט.122) יו"ד, בא
יב.123) כה, פינחס
פינחס.124) ר"פ יל"ש
ש�.125) יל"ש וראה בסופו. מלאכי
ב).126) (קמב, רסכ"ו
וש"נ.127) ב. פד, כתובות

e"hyz'd ,fenz b"i ,qgpt zyxt '` mei zgiy

במשנה איתא דיד�: בגלל128ובנדו� זה אי� בעבירה, אוחז מישהו כאשר ובמילא, עבירה", גוררת "עבירה
מפורשת משנה כ� וכמו בעבירה. שעסק בגלל אלא דתורה, בנסתר או דתורה בנגלה –128שעסק גיסא לאיד�

הרי תורה, תלמוד מצות מקיי� שבכ� התורה, פנימיות בלימוד עוסק שכאשר והיינו, מצוה", גוררת "מצוה
נוספת, מצוה יגרור שזה – לאו א� בכ� רצונו א� – בהכרח

"מצוה הלשו� שאפילוzxxebוכדיוק היינו, מרצונו, שלא אפילו הוא ד"גוררת" הפשוט שהפירוש – מצוה"
אותו יגרור זה לימוד הנה דערביי"), געהאלט� ניט האט ("ער הנוספת במצוה עוסק היה לא עצמו מצד ַָא�

חיל" אל "מחיל יל� וכ� נוספת, מצוה .129לקיו�

מצוה באיזו המצוות, בקיו� חסֿושלו� יגרע התורה פנימיות לימוד שעלֿידי יתכ� לא הרי שכ�, וכיו�
שיהיה. בתורה מקצוע באיזה בתורה, והשגה בהבנה חסֿושלו� יחסר שעלֿידיֿזה יתכ� ולא שתהיה,

הרמב"� אמרו130– משה אמר א� אחת תיבה או אחד פסוק אפילו ה' מע� התורה שאי� ש"האומר פוסק
שהעסק יתכ� לא הרי מסיני, למשה ניתנה התורה שפנימיות מודי� שהכל וכיו� בתורה". כופר זה הרי עצמו מפי

שיהיה. קדושה של עני� באיזה חלישות יביא ה'" ב"דבר

:131ולהעיר

של בגדר זה היה שנה מאתי� לפני כ�,dxrydעד באופ� משער שהוא לומר פלוני יכול היה ובמילא, ,
אחר; באופ� משער שהוא להתעקש יכול היה וחבירו

בכל מעשי� ראו השני� ובמש� החסידות, לימוד ונתפשט שנתגלה מאז שנה מאתי� שעברו לאחרי אבל
הדבר יצא – וכו' וכו' ומכשולי� נסיונות מפני הדבר שמר וכיצד החסידות, לימוד גר� מה ספקיו� מגדר

רב" "מעשה וג� "סברא" שזוהי וכיו� פסוקה, הלכה מפסוק132ונעשה לימוד מאשר יותר עוד זה הרי ,133.

מי ישנו א� dvexובמילא, epi`yזה אי� – התורה פנימיות שאינוed`ללמוד אחד אותו א�, כי רוצה, שאינו
המל� וב� הזונה כמשל – נברא שכ� כיו� ה', רצו� שהוא דבר כל לעשות134רוצה ליהודי להניח שלא כדי –

בגשמיות. וישרו טובו וג� ברוחניות וישרו טובו תלוי שבזה הקב"ה, רצו�

.Ï.�יו בכל חסידות ללמוד שצריכי� – הדברי� ריבוי מפני תאבד שלא – העני� ונקודת
שהוא אחד כל אלא אדמו"ר, מו"ח לכ"ק שייכי� או מקושרי� חסידי�, שה� לאלו רק לא שיי� זה ועני�

כולה התורה כל שידע עד תורה ללמוד החיוב עליו שחל ויעקב, יצחק אברה� שנתגלה135מבני לאחרי הרי ,

שבתורה. זה חלק ג� ללמוד החיוב עליו חל ללמדו, יכול אחד שכל באופ� שבתורה זה חלק ג�

– החסידות בלימוד וה� דתורה נגלה בלימוד ה� לכ� שזקוקי� דשמיא, וסייעתא הצלחה בזה שתהיה וכדי
תורה' ב'לקוטי בקיצור שנתבארו העניני� ג' שיהיו היא לזה :136העצה

לעני" פרוטה "יהיב לצדקה,137א) פרוטה לכלֿהפחות התפלה קוד� חול יו� בכל לית� ,

עזרא, טבילת – הטהרה עני� ב)

מצות קיו� בתור רק לא – החסידות לימוד של ענינו ג� שזהו וליראתו, ה' אהבת לידי המביא לימוד ג)
בעבודתו בהצלחה יהיה כולו היו� שכל דשמיא, סייעתא המביא עני� בתור ג� לזה נוס� אלא תורה, תלמוד

חסדי� וגמילות עבודה תורה עומד, העול� שעליה� העמודי� בשלושת יו�138הרוחנית לו יהיה ועלֿידיֿזה ,
הגשמיי�. עניניו בכל ג� מוצלח

מאמי�"].[ "אני לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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מ"ב.128) פ"ד אבות
בסופ�.129) ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תהלי�
ה"ח.130) פ"ג תשובה הל'
ואיל�.131) 190 ע' ח"ד התוועדויות – מנח� תורת בארוכה ראה

ואיל�. 221 ע'
וש"נ.132) א. כא, שבת
סע"ב.133) כב, שבועות – איבעית תוד"ה א. כב, כתובות ראה

וש"נ. סג. כלל ס, כללי� שד"ח וראה
ספכ"ט.134) ספ"ט. בתניא הובא א. קסג, זח"ב
תמוז135) ט"ז מכתב ג� וראה ה"י. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה

רנג). ע' חי"א (אגרותֿקודש זו שנה
ג.136) מג, תבוא
סע"א.137) יו"ד, ב"ב
מ"ב.138) פ"א אבות
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במשנה איתא דיד�: בגלל128ובנדו� זה אי� בעבירה, אוחז מישהו כאשר ובמילא, עבירה", גוררת "עבירה
מפורשת משנה כ� וכמו בעבירה. שעסק בגלל אלא דתורה, בנסתר או דתורה בנגלה –128שעסק גיסא לאיד�

הרי תורה, תלמוד מצות מקיי� שבכ� התורה, פנימיות בלימוד עוסק שכאשר והיינו, מצוה", גוררת "מצוה
נוספת, מצוה יגרור שזה – לאו א� בכ� רצונו א� – בהכרח

"מצוה הלשו� שאפילוzxxebוכדיוק היינו, מרצונו, שלא אפילו הוא ד"גוררת" הפשוט שהפירוש – מצוה"
אותו יגרור זה לימוד הנה דערביי"), געהאלט� ניט האט ("ער הנוספת במצוה עוסק היה לא עצמו מצד ַָא�

חיל" אל "מחיל יל� וכ� נוספת, מצוה .129לקיו�

מצוה באיזו המצוות, בקיו� חסֿושלו� יגרע התורה פנימיות לימוד שעלֿידי יתכ� לא הרי שכ�, וכיו�
שיהיה. בתורה מקצוע באיזה בתורה, והשגה בהבנה חסֿושלו� יחסר שעלֿידיֿזה יתכ� ולא שתהיה,

הרמב"� אמרו130– משה אמר א� אחת תיבה או אחד פסוק אפילו ה' מע� התורה שאי� ש"האומר פוסק
שהעסק יתכ� לא הרי מסיני, למשה ניתנה התורה שפנימיות מודי� שהכל וכיו� בתורה". כופר זה הרי עצמו מפי

שיהיה. קדושה של עני� באיזה חלישות יביא ה'" ב"דבר

:131ולהעיר

של בגדר זה היה שנה מאתי� לפני כ�,dxrydעד באופ� משער שהוא לומר פלוני יכול היה ובמילא, ,
אחר; באופ� משער שהוא להתעקש יכול היה וחבירו

בכל מעשי� ראו השני� ובמש� החסידות, לימוד ונתפשט שנתגלה מאז שנה מאתי� שעברו לאחרי אבל
הדבר יצא – וכו' וכו' ומכשולי� נסיונות מפני הדבר שמר וכיצד החסידות, לימוד גר� מה ספקיו� מגדר

רב" "מעשה וג� "סברא" שזוהי וכיו� פסוקה, הלכה מפסוק132ונעשה לימוד מאשר יותר עוד זה הרי ,133.

מי ישנו א� dvexובמילא, epi`yזה אי� – התורה פנימיות שאינוed`ללמוד אחד אותו א�, כי רוצה, שאינו
המל� וב� הזונה כמשל – נברא שכ� כיו� ה', רצו� שהוא דבר כל לעשות134רוצה ליהודי להניח שלא כדי –

בגשמיות. וישרו טובו וג� ברוחניות וישרו טובו תלוי שבזה הקב"ה, רצו�

.Ï.�יו בכל חסידות ללמוד שצריכי� – הדברי� ריבוי מפני תאבד שלא – העני� ונקודת
שהוא אחד כל אלא אדמו"ר, מו"ח לכ"ק שייכי� או מקושרי� חסידי�, שה� לאלו רק לא שיי� זה ועני�

כולה התורה כל שידע עד תורה ללמוד החיוב עליו שחל ויעקב, יצחק אברה� שנתגלה135מבני לאחרי הרי ,

שבתורה. זה חלק ג� ללמוד החיוב עליו חל ללמדו, יכול אחד שכל באופ� שבתורה זה חלק ג�

– החסידות בלימוד וה� דתורה נגלה בלימוד ה� לכ� שזקוקי� דשמיא, וסייעתא הצלחה בזה שתהיה וכדי
תורה' ב'לקוטי בקיצור שנתבארו העניני� ג' שיהיו היא לזה :136העצה

לעני" פרוטה "יהיב לצדקה,137א) פרוטה לכלֿהפחות התפלה קוד� חול יו� בכל לית� ,

עזרא, טבילת – הטהרה עני� ב)

מצות קיו� בתור רק לא – החסידות לימוד של ענינו ג� שזהו וליראתו, ה' אהבת לידי המביא לימוד ג)
בעבודתו בהצלחה יהיה כולו היו� שכל דשמיא, סייעתא המביא עני� בתור ג� לזה נוס� אלא תורה, תלמוד

חסדי� וגמילות עבודה תורה עומד, העול� שעליה� העמודי� בשלושת יו�138הרוחנית לו יהיה ועלֿידיֿזה ,
הגשמיי�. עניניו בכל ג� מוצלח

מאמי�"].[ "אני לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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מ"ב.128) פ"ד אבות
בסופ�.129) ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תהלי�
ה"ח.130) פ"ג תשובה הל'
ואיל�.131) 190 ע' ח"ד התוועדויות – מנח� תורת בארוכה ראה

ואיל�. 221 ע'
וש"נ.132) א. כא, שבת
סע"ב.133) כב, שבועות – איבעית תוד"ה א. כב, כתובות ראה

וש"נ. סג. כלל ס, כללי� שד"ח וראה
ספכ"ט.134) ספ"ט. בתניא הובא א. קסג, זח"ב
תמוז135) ט"ז מכתב ג� וראה ה"י. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה

רנג). ע' חי"א (אגרותֿקודש זו שנה
ג.136) מג, תבוא
סע"א.137) יו"ד, ב"ב
מ"ב.138) פ"א אבות
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***

.‡Ï:וירושה נחלות פרשת נאמרה שבה – פינחס בפרשת חידוש של עני� עוד ישנו
לנו תנה ב� לו אי� כי משפחתו מתו� אבינו ש� יגרע "למה ושאלו משה לפני באו צלפחד בנות כאשר

ה'"139אחוזה" לפני משפט� את משה "ויקרב אזי –140,

ש"נתעלמה כיו� כו'"141– למטרפסיה ("שקליה נפרע כא� ממנו, והדבר142הלכה לומר עטרה שנטל על (143

יד�" על זו) (פרשה ונכתבה צלפחד בנות ש"זכו זאת, ועוד אלי", תקריבו� מכ� יקשה –141אשר

וגו'" לבתו נחלתו את והעברת� לו אי� וב� ימות כי "איש וירושה: נחלות פרשת נאמרה .144ואז

שנת בסו� שהיו האחרוני� פסוקי� לשמונה (עד רבינו משה עלֿידי דמת�ֿתורה העני� שכללות ולהעיר,
גיטי� במסכת הדעות לשתי – להסתיי� יכול היה לא מגילה145הארבעי�), "מגילה או ניתנה" חתומה "תורה א�

בתורה. זו פרשה ונשלמה ניתנה שעלֿיד� וזכו צלפחד) (בנות הדור שבאותו הצדקניות הנשי� שבאו עד – ניתנה"

.·Ïהבעלֿש�ֿטוב פתג� עלֿפי – בזה העני� לבאר לעצמו:146ויש בנוגע משהו ללמוד צרי� עני� שמכל
לו". אי� ש"ב� ואומר בא שיהודי מצב אודות מדובר זו בפרשה

יבמות במסכת בגמרא כדאיתא – ובת ב� שבי� החילוק דרכה147ובהקד� אי� והאשה לכבוש, דרכו ש"איש
לכבוש".

בזה מה148והעני� כל בו ולפעול בעול� חלקו את לכבוש הוא יהודי של שתפקידו מוסר בספרי כדאיתא –
יש כאשר ג� כו', להתיירא ושלא להתפעל שלא הדעת, תוק� צרי� ולזה בעול�, יפעל שיהודי רוצה שהקב"ה

(ב�). איש של ענינו שזהו – במלחמה צור�

שדרכו איש בהעמדת התעסק לא שתהיה טע� שמאיזה היינו, בלבד, בנות א� כי לו", אי� "ב� כאשר אמנ�,
"ב� א� וג� האר�. מכיבוש פטור אינו אחד א� האר�; מכיבוש אותו פוטרת זו שעובדה לחשוב אי� – לכבוש
יכולות הבני�, עלֿידי להיעשות צריכה שהיתה שהעבודה היינו, לבתו", נחלתו את "והעברת� אזי – לו" אי�

לעשותה. הבנות

אדמו"ר מו"ח כ"ק בדברי התוכ� ג� היה12וזהו כאשר עמנו אלקינו הוי' "יהי להשי"ת, תפלה אנו נושאי� :
אבותינו" חמרא"13ע� בר "חלא בבחינת אפילו זה אי� שהרי – לאבותינו להידמות יכולי� אנו שאי� הג� ,149,

מזה. למטה הרבה אלא

נשמות אינ� ש"אבותינו" כזה בדור שנמצאי� עלֿדר� שזהו – לו" אי� "ב� שכאשר בנדו�ֿדיד�, ועלֿדר�ֿזה
באופ� ההצלחה וברכת דשמיא הסייעתא את לנצל בהכרח אזי – מצדzepadyבגופי� האר�, את ויירשו יכבשו

אצל� שיש האר� .150חיבת

.‚Ïמתיירא שאינו יהודי איד"), מסירתֿנפש ("א מסירתֿנפש בעל יהודי אצל – כאלו בנות גדלות מי ַואצל
העול�ֿהבא: את להפסיד אפילו

היה" עצי� "מקושש – חפר ב� נתכוי�",151צלפחד שמי� ו"לש� ,eytp xqny�ביו עצי� "מקושש להיות
אחרי�" ויראו שיהרג "כדי דינו152השבת", מהו – בתורה ופסקֿדי� הלכה ויתבאר יתגלה שעלֿידו היינו, וענשו,

רחמנאֿליצל�. שבת מחלל של

עצמ�: והגע

וכו' נס� יי� שיינו שבת, מחלל ליהודי ("באווארענע�") לדאוג צריכי� מה עלֿידי153לש� לו לדאוג ובפרט , ַָ
שבת?!... מחלל שהוא עליו יאמר הרואה שכל מעשה עשיית
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ד.)139 כז,
ה.140) ש�,
עה"פ.141) פרש"י
ב.142) קה, יבמות ב. נז, פסחי� – חז"ל לשו�
ובפרש"י.143) יז א, דברי�
ח.144) ש�,
סע"א.145) ס,
ואיל�.146) סרכ"ג בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר ראה

וש"נ.
ב.147) סה,
וש"נ.148) .153 ע' ח"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
א.149) קה, חולי� – חז"ל לשו�
א.150) כז, סד. כו, פרש"י ראה
ג.151) ש�, פרש"י
סע"ב.152) קיט, ב"ב – אפי' תוד"ה
וש"נ.153) א. ה, חולי� ראה

e"hyz'd ,fenz b"i ,qgpt zyxt '` mei zgiy

מלובלי� הרב של בשו"ת באחרוני�, כדאיתא השבת, את חילל לא עצי� שהמקושש היא האמת (לא154–
דמקושש במלאכה שבחר שהטע� היומי), ד� לימוד של התקנה בעל מלובלי�, מאיר ר' אלא חסד", ה"תורת בעל
לעצי� צרי� כשאינו אבל לעצי�, צרי� כאשר אלא אינו שחיובה בכ� המלאכות משאר היא שחלוקה כיו� עצי�,

נמצא,155פטור בתורה, די� שיתברר אלא אינו רצונו כל אלא לעצי�, צרי� היה שלא ידע עצמו שצלפחד וכיו� ,
השבת. את חילל לא דבר של שלאמיתו

לעיני�" יראה ש"האד� כיו� רואות"156ומכלֿמקו�, שעיניו מה אלא לדיי� לו ו"אי� באו157, כאשר הרי ,

העדי� היו כ�, לא דא� בעצי�, השתמש שג� לומר צרי� [ועלֿכרח� עצי� מקושש שראוהו והעידו עדי�
חייבי� שבת], דחילול הדי� מתברר היה לא ואז מיתה, חייב היה לא ובמילא לעצי�, צרי� היה שלא מעידי�
וה� שבת, מחלל של דינו בירור ה� יחד: ג� העניני� שני לפעול הצליח וכ� שבת. כמחלל אותו לדו� ביתֿדי�

השבת. את חילל שלא בעצמו שידע באופ�

שמאורע שכיו� ג� ומה – הש� דחילול העני� על נוס� – שבת חילול זה היה הקהל כל כלפי אופ�, ובכל
השניה בשבת מיד היה כ"ק158זה – שבתות שתי ישראל ד"משמרי� העני� להיות יכול היה לא זה בגלל הרי ,

בש� דבר האומר ("כל המשיח את להביא שצריכי� כיו� אומרו", "בש� זה עני� שאומר אמר שליט"א אדמו"ר
.((244 ע' תש"ח (סה"ש סכ"א תש"ח תמוז י"ב שיחת ג� וראה מ"ו. פ"ו אבות – לעול�" גאולה מביא אומרו

� לובלי�. מחסידי בהתוועדות כא� שנמצא ג� אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

נגאלי�" מיד שלטה159כהלכת� לא ראשונה שבת ישראל שמרו ש"אלמלי המ�, לוקטי גבי שמצינו (כש�
שנאמר ולשו�, אומה ויבא160בה� בתריה וכתיב ללקוט, הע� מ� יצאו השביעי ביו� ).159עמלק"161ויהי

של באופ� היה זה שעני� !ytpÎzxiqnאלא

לא – לכבוש" ש"דרכו ל"איש" לבני�, זכה לא שתהיה סיבה שמאיזו מסירתֿנפש בעל יהודי נמצא וכאשר
האר�, ירושת סדר נתבאר שבה בתורה פרשה נוספה שעלֿיד� זכו וחינ� שגידל הבנות אלא, באר�, חלקו הפסיד

הפסק" לה אי� .162ש"ירושה

המתנה: בעני� ג� פועלת הפסק, לה שאי� הירושה שמעלת זאת, ועוד

בחסידות שמבואר – אבל163ובהקדמה אתערותאֿדלעילא, שבאתערותאֿדלתתא העני� ישנו לראש שלכל
שריא ד"קודשאֿברי�ֿהוא העני� (שזהו מתנה בדר� נות� שהקב"ה מה מקבלי� ולאחריֿזה עדיי�, מספיק זה אי�

שלי�" האתערותאֿדלעילא164באתר שמקבלי� שלאחרי והיינו, ,(jxrayעבודתו ער� לפי האתערותאֿדלתתא,
יותר נעלה באופ� מתנה בדר� מלמעלה נותני� אזי jxraויגיעתו, `ly.

הפסק לה יש מתנה שהרי ירושה, לגבי גריעותא לה יש שמתנה כיו� שמבקשי�162ולכאורה: המעלה מהי –

המתנה? חלק ג� שיהיה

צדק' ה'צמח הוא165ומבאר שהדי� המעלות:166, שתי זו במתנה יש אזי ליורשו, שראוי למי מתנה שהנות�
המעלה וה� דירושה המעלה דמתנה.ה�

באר� חלק מישראל ואחת אחד לכל שהנחילו ויעקב יצחק אברה� בני אודות שמדובר כיו� ובנדו�ֿדיד�:
פרוזבול לדי� בנוגע שמצינו (כפי ישראל167בגשמיות באר� חלק לו יש מישראל ואחת אחד שכל לפי שזהו ,(

הפסק. לו שאי� באופ� נעשה מתנה של באופ� שמקבל מה ג� הרי – ברוחניות
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ואיל�.154) 94 ע' חכ"ח לקו"ש וראה – סי"ב. המאיר אור שו"ת
וש"נ.

וש"נ.155) .14 הערה ש� לקו"ש ראה
ז.156) טז, שמואלֿא
וש"נ.157) סע"ב. ו, סנהדרי�
לב.158) טו, שלח פרש"י
ב.159) קיח, שבת
כז.160) טז, בשלח

ח.161) יז, ש�
סע"א.162) קלג, ב. קכט, ב"ב
ובכ"מ.163) ואיל�. ב כב, שה"ש לקו"ת ראה
סע"ב.164) צ, זח"ג ראה
מנח�165) תורת ג� וראה ואיל�. א'תתקע ס"ע תשא אוה"ת ראה

וש"נ. ואיל�. 104 ע' ח"י התוועדויות –

(במשנה).166) רע"א קל, ש�
וש"נ.167) .309 ע' ח"כ לקו"ש ראה
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מלובלי� הרב של בשו"ת באחרוני�, כדאיתא השבת, את חילל לא עצי� שהמקושש היא האמת (לא154–
דמקושש במלאכה שבחר שהטע� היומי), ד� לימוד של התקנה בעל מלובלי�, מאיר ר' אלא חסד", ה"תורת בעל
לעצי� צרי� כשאינו אבל לעצי�, צרי� כאשר אלא אינו שחיובה בכ� המלאכות משאר היא שחלוקה כיו� עצי�,

נמצא,155פטור בתורה, די� שיתברר אלא אינו רצונו כל אלא לעצי�, צרי� היה שלא ידע עצמו שצלפחד וכיו� ,
השבת. את חילל לא דבר של שלאמיתו

לעיני�" יראה ש"האד� כיו� רואות"156ומכלֿמקו�, שעיניו מה אלא לדיי� לו ו"אי� באו157, כאשר הרי ,

העדי� היו כ�, לא דא� בעצי�, השתמש שג� לומר צרי� [ועלֿכרח� עצי� מקושש שראוהו והעידו עדי�
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.((244 ע' תש"ח (סה"ש סכ"א תש"ח תמוז י"ב שיחת ג� וראה מ"ו. פ"ו אבות – לעול�" גאולה מביא אומרו
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נגאלי�" מיד שלטה159כהלכת� לא ראשונה שבת ישראל שמרו ש"אלמלי המ�, לוקטי גבי שמצינו (כש�
שנאמר ולשו�, אומה ויבא160בה� בתריה וכתיב ללקוט, הע� מ� יצאו השביעי ביו� ).159עמלק"161ויהי

של באופ� היה זה שעני� !ytpÎzxiqnאלא

לא – לכבוש" ש"דרכו ל"איש" לבני�, זכה לא שתהיה סיבה שמאיזו מסירתֿנפש בעל יהודי נמצא וכאשר
האר�, ירושת סדר נתבאר שבה בתורה פרשה נוספה שעלֿיד� זכו וחינ� שגידל הבנות אלא, באר�, חלקו הפסיד

הפסק" לה אי� .162ש"ירושה

המתנה: בעני� ג� פועלת הפסק, לה שאי� הירושה שמעלת זאת, ועוד

בחסידות שמבואר – אבל163ובהקדמה אתערותאֿדלעילא, שבאתערותאֿדלתתא העני� ישנו לראש שלכל
שריא ד"קודשאֿברי�ֿהוא העני� (שזהו מתנה בדר� נות� שהקב"ה מה מקבלי� ולאחריֿזה עדיי�, מספיק זה אי�

שלי�" האתערותאֿדלעילא164באתר שמקבלי� שלאחרי והיינו, ,(jxrayעבודתו ער� לפי האתערותאֿדלתתא,
יותר נעלה באופ� מתנה בדר� מלמעלה נותני� אזי jxraויגיעתו, `ly.

הפסק לה יש מתנה שהרי ירושה, לגבי גריעותא לה יש שמתנה כיו� שמבקשי�162ולכאורה: המעלה מהי –

המתנה? חלק ג� שיהיה

צדק' ה'צמח הוא165ומבאר שהדי� המעלות:166, שתי זו במתנה יש אזי ליורשו, שראוי למי מתנה שהנות�
המעלה וה� דירושה המעלה דמתנה.ה�

באר� חלק מישראל ואחת אחד לכל שהנחילו ויעקב יצחק אברה� בני אודות שמדובר כיו� ובנדו�ֿדיד�:
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e"hyz'dכו ,fenz b"i ,qgpt zyxt '` mei zgiy

.„Ï"פשוטו מידי יוצא מקרא :168ו"אי�

מישהו פעל לא אז שעד כזה עני� שפעלו הדור, שבאותו הצדקניות הנשי� עלֿידי נוספה בתורה זו פרשה
ה'". לפני משפט� גו' "ויקרב – אחר

רק שאינ� לידע הדור שבאותו הנשי� צריכות שנמצאי�, מקו� ובכל זמ� שבכל – הוראה מהווה זה ועני�
כאשר להוסי�; ה� יכולות אלא מידי, לא ותו אליה� המיוחדי� העניני� את רק לעשות ועליה� בלבד, טפל
"ויקרב אזי – העבודה את שסידר כפי אדמו"ר, מו"ח כ"ק שזהו הדור, מנשיא הוראה עצמ� על לקבל תגשנה
לפעול, יכול אינו מלבד� אחד שא� הפסק, לה שאי� נחלה של עניני� ה� מוסיפות ואז ה'", לפני משפט� גו'
התורה. בפנימיות וה� דתורה בנגלה ה� דיני�, וכמה כמה למדי� ומה� בישראל, בתי� מקימות ה� ואחרֿכ�

בפשטות: עני� כל לפרש יש – לעיל וכאמור

ה� היהדות, והפצת בחיזוק לפעול לה� שיש הגדולה היכולת את לידע צריכות זה דורנו של ובנות הנשי�
הרחוקי�. במקומות ואפילו בסביבת�, וה� שלה�, בבית

רצו� את ממלאות כאשר לה� שיש והזכות עליה�, שמוטלת האחריות מובנת הרי – היכולת לה� שיש וכיו�
ולתפארת. למופת אחרֿכ� שיהיו בישראל משפחות ולהקי� להנחיל בתורה, חלק להרבות הקב"ה

שמחה]. ניגו� לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‰Ïתמוז די"ג ההתוועדויות לערי169באחת לנסוע שצריכי� אלו שכל בברכה, אדמו"ר מו"ח כ"ק סיי�
כא�) שנקרא (כפי ל"קאנטרי" – לה�170השדה שיהיה א– או� זומער געזונט� ("א ומוצלח בריא קי� ַַָ

זומער"). הצלחה'דיק�
ש "אלו לומר דייק אדמו"ר מו"ח כ"ק –mikixvולומר להוסי� יש הדורות, נחלשי� לשנה שמשנה וכיו� ,"

ש "אלו ית�mivexג� – טוב הוא שהקב"ה וכיו� ה�. רוצי� וא�ֿעלֿפיֿכ� צריכי�, שאינ� כאלו ישנ� שהרי ..."

בריא. קי� לה� ג�

לנסוע, יכולי� אינ� – שצריכי� ואלו לנסוע, צריכי� אינ� – שנוסעי� אלו דרובא, שברובא הדבר, פשוט

תעזוב", "עזוב מצות שמקיי� הגביר התועות: הנשמות אודות (ס"כ) דלעיל הסיפור כמו זה הרי ובמילא,
אורחי�... הכנסת מצות שמקיי� ובעלֿהעגלה

שיהיה – ה� ג� יסעו שתהיה סיבה מאיזו אבל צריכי�, שאינ� אלו וה� שצריכי�, אלו ה� הנה אופ�, ובכל
שהרי יהדות, ש� להפי� כדי סת�, ב"שדה" או השדה", ב"ערי שהות� את וינצלו מוצלח, וקי� בריא קי� לה�

זה. בעני� לפעול יכולי� מקו� בכל

הבעלֿש�ֿטוב מאמר .171וכידוע . האר� מקומות בכל ישראל ש"נתפזרו תורה' ל'לקוטי בהגהות שנדפס
וכו'". העמי� אר� לטהר כדי הוא בעיירות להתהל� בדר� שתועי� מה וג�

אדמה פיסת – זה מקו� ממתי� העול� בריאת שמאז לפי היא, ודרכי�, בעיירות תועה שיהודי לכ� הסיבה
דבר יהרהר מעשה ובשעת יהודי בו שיעבור לרגע – ההר גבי על או לנחל, סמו� שדה, או נדח, יער במעבה

וכיוצאֿבזה ברכה יאמר או .172תורה

שינה" בבחינת שהיא א� . . הפשוטה "אמונת� מצד הוא זה שעני� מבואר א�171ולפעמי� שאפילו היינו, ,

אלקה "חלק שהיא אלקית, נפש לו שיש יהודי עובר זה שבמקו� העובדה עצ� אלא מאומה, ש� יעשה לא
ממש" בחסידות173ממעל כמבואר מקו�174, ממתי� העול� בריאת מאז הנה – נשמה נעשה שאלקות מה שזהו

ויעקב! יצחק אברה� בת או ב� עליו שידרו� יזכה שבו המיועד לרגע זה
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וש"נ.168) א. סג, שבת
(169.(116 ע' תש"ה (סה"ש בסופה תש"ה תמוז י"בֿי"ג שיחת ראה
מנח�170) (תורת ואיל� סל"א דאשתקד תמוז י"ב שיחת ג� ראה

ואיל�). 100 ס"ע חי"ב התוועדויות –

וש"נ.171) סקס"ד. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר ראה

וש"נ.172) .(138 ע' תש"ז (סה"ש ס"ח תש"ז תמוז י"ב שיחת ראה
רפ"ב.173) תניא
רכז174) ס"ע תרס"ב סה"מ תפט. ע' תנט. ע' תרס"ו המש� ראה

ע' תרפ"א קפג). ע' – תשנ"ד (בהוצאת ואיל� שט ע' תרס"ד ואיל�.
קמב.

e"hyz'd ,fenz e"h ,qgpt zyxt 'b meil xe` zgiy

ו ומצוות.ועלֿאחתֿכמה תורה של בעניני� זה במקו� יפעל ג� א� – כמה

.ÂÏעשה הוא הרי בפועל, אחרֿכ� שיהיה מה הנה – זו שליחות לפעול כזו החלטה מתו� נוסעי� וכאשר
שלו. את

חמ� בדיקת בהלכות שמצינו בבדיקתו,175ועלֿדר� חמ� שו� ימצא ולא הבודק יבדוק א� "שא� ,

לא וא� מאומה, ממנו ימצא שמא אחריו ולחפש החמ� לבדוק המצוה שכ� לבטלה, ביר� לא א�ֿעלֿפיֿכ�
ולשורפ�). חמ� פתיתי להניח צריכי� מצוה הידור מצד (ורק כתיקונה" המצוה קיי� וכבר כלו�, בכ� אי� מצא

את מילא הוא הרי בפועל, אחרֿכ� שיהיה מה הנה זו, בשליחות נוסעי� שכאשר בנדו�ֿדיד�, ועלֿדר�ֿזה
ל"אר� ויוליכו וואג�") זיי� ("אוי� שלו העגלה על אותו יקח שמשיח הוא ומזומ� מוכ� ואז שלו, ָהשליחות

והשלימה. האמיתית בגאולה בגלוי, בה" אלקי� ה' עיני גו' אשר

א� כי אויפטא�"), ("דער הפעולה תוצאות נוגע שלא שבידעו כ� על לסמו� אי� א�ֿעלֿפיֿכ�, oevxdאבל ָ
בלבד; ברצו� חובתו ידי יצא ובמילא בלבד,

המעשה" אלא עיקר המדרש "לא ההוראה: באה כ� שיש176על מה כל לעשות צרי� מצדו הוא ובמילא, ,
הליכה שכר רק יהיה – יזכה לא חסֿושלו� וא� בפועל, המעשה ג� לו יהיה – יזכה א� ואחרֿכ�, ביכולתו,

בידו חזרה ומצוות.177ושכר תורה של בעניני� שביכלתו ככל לעשות החלטה מתו� לנסוע צרי� מצדו הוא אבל ,

.ÊÏ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיי�
ב"קאנטרי"... כבר נשארי� בניוֿיורק הנשארי� אלו הרי – מניוֿיורק נוסעי� רבי� שאנשי� ָוכיו�

הנ"ל. ב"קאנטרי" לפעול שצריכי� מה כל המקומי ב"קאנטרי" ה� ג� יפעלו ָָובכ�:

לכמה הורה אחרֿכ� מלכנו". "אבינו הניגו� וניגנו הזק�, מאדמו"ר ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"לחיי�" לומר אמר:]178וכמה ואחרֿכ� .

חסידותיות. בהתוועדויות וניפגש בריא, קי�

•

.e"hyz'd fenz e"h ,qgpt zyxt 'b meil xe` zgiy .c"qa

– הק' בחדרו חינו�", לעניני ה"מרכז בשליחות הנוסעי� לתלמידי� –

מוגה בלתי

אתמול‡. להמדובר מלי�:1בהמש� מספר עוד להוסי� ברצוני ,

לאר�. כניסת� קוד� ישראל דבני המני� עלֿדבר מדובר שבה פינחס, בפרשת עתה עומדי� אנו

סוטה במסכת בגמרא (כדאיתא הפקודי�" "ספר בש� נקרא כולו במדבר ספר בכלל, זה2– שבחומש כיו� ,(
היה במדבר שבפרשת שהמני� אלא פינחס, פרשת – בפרשתנו וה� בתחילתו, ה� ישראל: בני מני� עלֿדבר מדובר
לאר�ֿישראל. כניסת� קוד� היה פינחס דפרשת המני� ואילו במדבר, ישראל בני של להליכת� הראשונה בתקופה

הוא מני� של ענינו ללמוד3והנה, שיודע מי לבי� גדול למד� בי� לחבירו, אחד יהודי בי� חילוק בו שאי� –

נמני� כול� מועטה; הכי וג�deyaבמדה מאחד, פחות נחשב לא מעוטה הכי במדה ללמוד שיודע מי ג� –
מאחד. יותר נחשב לא הגדול הלמד�
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סי"א.175) סתל"ב או"ח אדה"ז שו"ע
מי"ז.176) פ"א אבות
וש"נ.177) ב. ח, פסחי�, מי"ד. פ"ה ש� ראה
ההתוועדות,178) סיו� קוד� "לחיי�" לומר שיזדרז אמר לא'

לו... יתנו לא יבקש, א� ג� אח"כ, שהרי
ואיל�).1) 192 ע' (לעיל ואיל� סי"ג תמוז י"ג שיחת
(במשנה).2) ב מ, רע"ב. לו,
וש"נ.3) .214 ע' חי"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה



כז e"hyz'd ,fenz e"h ,qgpt zyxt 'b meil xe` zgiy

ו ומצוות.ועלֿאחתֿכמה תורה של בעניני� זה במקו� יפעל ג� א� – כמה

.ÂÏעשה הוא הרי בפועל, אחרֿכ� שיהיה מה הנה – זו שליחות לפעול כזו החלטה מתו� נוסעי� וכאשר
שלו. את

חמ� בדיקת בהלכות שמצינו בבדיקתו,175ועלֿדר� חמ� שו� ימצא ולא הבודק יבדוק א� "שא� ,

לא וא� מאומה, ממנו ימצא שמא אחריו ולחפש החמ� לבדוק המצוה שכ� לבטלה, ביר� לא א�ֿעלֿפיֿכ�
ולשורפ�). חמ� פתיתי להניח צריכי� מצוה הידור מצד (ורק כתיקונה" המצוה קיי� וכבר כלו�, בכ� אי� מצא

את מילא הוא הרי בפועל, אחרֿכ� שיהיה מה הנה זו, בשליחות נוסעי� שכאשר בנדו�ֿדיד�, ועלֿדר�ֿזה
ל"אר� ויוליכו וואג�") זיי� ("אוי� שלו העגלה על אותו יקח שמשיח הוא ומזומ� מוכ� ואז שלו, ָהשליחות

והשלימה. האמיתית בגאולה בגלוי, בה" אלקי� ה' עיני גו' אשר

א� כי אויפטא�"), ("דער הפעולה תוצאות נוגע שלא שבידעו כ� על לסמו� אי� א�ֿעלֿפיֿכ�, oevxdאבל ָ
בלבד; ברצו� חובתו ידי יצא ובמילא בלבד,

המעשה" אלא עיקר המדרש "לא ההוראה: באה כ� שיש176על מה כל לעשות צרי� מצדו הוא ובמילא, ,
הליכה שכר רק יהיה – יזכה לא חסֿושלו� וא� בפועל, המעשה ג� לו יהיה – יזכה א� ואחרֿכ�, ביכולתו,

בידו חזרה ומצוות.177ושכר תורה של בעניני� שביכלתו ככל לעשות החלטה מתו� לנסוע צרי� מצדו הוא אבל ,

.ÊÏ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיי�
ב"קאנטרי"... כבר נשארי� בניוֿיורק הנשארי� אלו הרי – מניוֿיורק נוסעי� רבי� שאנשי� ָוכיו�

הנ"ל. ב"קאנטרי" לפעול שצריכי� מה כל המקומי ב"קאנטרי" ה� ג� יפעלו ָָובכ�:

לכמה הורה אחרֿכ� מלכנו". "אבינו הניגו� וניגנו הזק�, מאדמו"ר ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"לחיי�" לומר אמר:]178וכמה ואחרֿכ� .

חסידותיות. בהתוועדויות וניפגש בריא, קי�

•

.e"hyz'd fenz e"h ,qgpt zyxt 'b meil xe` zgiy .c"qa

– הק' בחדרו חינו�", לעניני ה"מרכז בשליחות הנוסעי� לתלמידי� –

מוגה בלתי

אתמול‡. להמדובר מלי�:1בהמש� מספר עוד להוסי� ברצוני ,

לאר�. כניסת� קוד� ישראל דבני המני� עלֿדבר מדובר שבה פינחס, בפרשת עתה עומדי� אנו

סוטה במסכת בגמרא (כדאיתא הפקודי�" "ספר בש� נקרא כולו במדבר ספר בכלל, זה2– שבחומש כיו� ,(
היה במדבר שבפרשת שהמני� אלא פינחס, פרשת – בפרשתנו וה� בתחילתו, ה� ישראל: בני מני� עלֿדבר מדובר
לאר�ֿישראל. כניסת� קוד� היה פינחס דפרשת המני� ואילו במדבר, ישראל בני של להליכת� הראשונה בתקופה

הוא מני� של ענינו ללמוד3והנה, שיודע מי לבי� גדול למד� בי� לחבירו, אחד יהודי בי� חילוק בו שאי� –

נמני� כול� מועטה; הכי וג�deyaבמדה מאחד, פחות נחשב לא מעוטה הכי במדה ללמוד שיודע מי ג� –
מאחד. יותר נחשב לא הגדול הלמד�
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לו... יתנו לא יבקש, א� ג� אח"כ, שהרי
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ועשה מעט אמור קבע, תורת� עשה אומר "שמאי

יפות" פני� בסבר האד� כל את מקבל והוי .1הרבה,

הוא במשנתנו הבבות שלושת של הפשוט הפירוש

המפרשי� עיקר2(כדברי "שיהיה – קבע" תורת� "עשה :(

הלמוד מ� יגע וכשתהיה בתורה, ובלילה ביו� עסק�

וכמאמר במלאכה", עסק� עיקר שיהיה ולא מלאכה תעשה

מעט3רז"ל "אמור עראי"; ומלאכת� קבע תורת� "עשו

ממה יותר הרבה" "ועשה מעט, להבטיח – הרבה" ועשה

תחלה שאמר באבר� שמצינו "כמו פת4שהובטח, ואקחה

ובסו� כל5לח� את מקבל והוי וטוב"; ר� בקר ב� ויקח

לבית� אורחי� מכניס "כשאתה – יפות פני� בסבר האד�

בקרקע". כבושות ופני� לה� תת� לא

"מילי אודות (רק) מדובר אבות במסכת תמוה: זה לפי

רז"ל כדברי חסידות], [=דברי מא�6דחסידותא" "האי

להיות [=הרוצה דאבות" מילי לקיי� חסידא למהוי דבעי

אלו כלומר, – אבות] במסכת הנאמר את יקיי� חסיד

אלא וההלכה, הדי� מצד בה� מחוייב אינו שיהודי הנהגות

לפני� – חסידות מידת מצד לעשות� הדי�7עליו ;8משורת

"מילי של בסוג לכאורה אינ� הנ"ל הענייני� שלושת א�

– שנית�aeigdדחסידותא" או עצמ�, מצד מוב� שבה�

ובהלכה בתורה אחרי� מציוויי� :9להבינו

מוצאי� זהה לשו� – קבע" תורת� "עשה iaeigaא)

שהובאו קבעdkldl10רז"ל תורת� עשה ומלאכת�11:

חסידות כמידת כא� החידוש מה כ� (וא� כ�12עראי כמו ;(

על המצווי� רז"ל, ומאמרי פסוקי� וכמה כמה מוצאי�

aeigבתחילת [וכנאמר התורה ועסק בלימוד תמידי

על13הפרק עומד, העול� דברי� שלשה "על גופא:

עליה� מה"עמודי�" היא שהתורה ומכיוו� התורה...",

"תורת� להיות שצרי� איפוא מוב� העול�, קיו� נתמ�

.14קבע"]

בתורה ציווי הוא – מעט" "אמור דברו",15ב) יחל "לא

האד� על – מעט" "אמור של הנהגה מחייב זה וציווי

כאשר אלא להבטיח ולא בדיבורו לחלוטי�gehaלהזהר

דברו את לקיי� ביכולתו יכשל16כי שלא מנת על ,

דברו"17באיסור יחל "לא זו18של פיסקא בסיו� ג� .

מדת מצד מיוחד חידוש לכאורה אי� הרבה" "ועשה
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קאפח)1) (הוצאת להרמב"� בפיה"מ אדה"ז). בסדור (וכ"ה טו משנה

יד. משנה היא

ס"ג2) לקמ� וראה ומאירי. יונה רבינו רמב"� פרש"י, ג� וראה רע"ב.

.28 והערה

ב.3) לה, ברכות

ה.4) יח, וירא

ז.5) ש�,

א.6) ל, ב"ק

דכוונתו7) י"ל בזה וג� דנזיקי�". מילי "לקיי� ר"י) (דעת לפנ"ז ש� בב"ק

לה לה"אמרי י"ל (ועד"ז הדי� משורת דלפני� באופ� דנזיקי� מילי שמקיי�

לספרו מפראג המהר"ל הקדמת ראה – ב) כ, ברכות ע"ד – ש� דברכות" מילי

וסדר. וד"ה ומפני ד"ה חיי� דר�

(ע'8) פשע"ו ח"ב תער"ב המש� ה"ה. פ"א דיעות הל' רמב"� ראה

אע"פ חסיד שורפ� ש�) ותוס' א יז, (נדה ממרז"ל אדה"ז ראיית וידועה תשעג).

א. סח, ח"א לקו"ד – לו שמזיק

שהובא9) (ס' שמואל שבמדרש פירושי� בכמה להקשות יש ועד"ז

בכ"מ). בדא"ח

ת"ת10) הל' קנו. ר"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"ז. פ"ג ת"ת הל' רמב"�

כפשוטו הוא קבע" ב"תורת� שהפי' מוב� הנ"ל ובמקומות ס"ב. פ"ג לאדה"ז

לקמ� וראה במלאכה. זמ� מיעוט ורק בתורה, יעסוק זמנו ועיקר שרוב בזמ�, –

.14 הערה

ובספרי.11) ז ו, (ואתחנ� ב� ודברת מפורש מפסוק זה למדי� הרי וג�:

קרוב סק"א ש� קו"א וראה ס"ב. ש� ת"ת הל' אדה"ז שו"ע ב. יט, יומא

אסמכתא). ולא היא גמורה דדרשה ס"ל שהרמב"� לסופו,

ומלאכתו12) קבע דתורתו זו דהנהגה מוכח, סקנ"ו) (ש� הטור מלשו�

קו"א ראה – הראשוני�") בחסידי� שמצינו ("כמו חסידות מדת היא עראי,

עראי ומלאכת� כא�) (ג� להוסי� שמאי הוצר� כא� בא� אבל בסופו. הנ"ל

שבטור ולהעיר ההדגשה. עיקר הוא שבזה כיו� הב'), קושיא ס"ב (כדלקמ�

.14 הערה לקמ� וראה קבע". "ותורת� לפני עראי" "מלאכת� מקדי� ש�

ב'.13) משנה

הא'14) בפי' (מחו"ו לתורה עתי� שיקבע קבע", תורת� "עשה להפי' וכ�

חיוב, שזהו פשיטא הרי הב')), (פי' דאבות מילי כא�), ברש"י נ"א (וראה

בו והגית מצות חיוב ה"ז ועוד: ש�). (מחו"ו לגמרי מהתורה יתבטל דאל"כ

טושו"ע וראה ס"ד. ש� לאדה"ז ת"ת הל' ה"ח. פ"א ש� (רמב"� ולילה יומ�

סקנ"ה). (ואדה"ז)

נחלת (להרשב"�), אבות מג� הא'), (פי' דאבות מילי (וראה י"ל לכאורה

"שלא למי הוא קבע" תורת� "עשה שמאי שהוראת המפרשי�)) (בש� אבות

קבע תורתו יעשה א� א� כו' ההלכות טעמי ללמוד שיוכל זו למדה הגיע

כדי עראי מלאכתו לעשות כו' חייב אינו כו' בור ונקרא דעתו קוצר מחמת

עושה אא"כ כו' בלימוד zeciqgלהרבות zcna�הדי מ� אבל התורה, ואהבת

קו"א וראה ס"ד. ש� לאדה"ז ת"ת (הלכות לת"ת" עתי� בקביעות יד"ח יוצא

דוחק א) אבל שמאי, שבדברי דחסידותא מילתא וזהו לסופו). קרוב סק"א ש�

הו"ל אז ועיקר: ב) כו'", בור "שנקרא לזה רק הוא שמאי שהוראת לומר

"הוי מ"י פ"ד לקמ� מ"ש ע"ד עראי", "ומלאכת� (העיקר) ולסיי� להדגיש

(ראה ש� פ"ד באבות נאמרה זו הוראה ג) בתורה", ועסוק בעסק ממעט

.(12 והערה 186ֿ7 ע' ח"ז [המתורג�] לקו"ש

ג.15) ל, מטות

של�16) ה� "שיהא לכ� יהי' צדק הי� לו) יט, (קדושי� שנצטווינו ולהעיר

סי' או"ח אדה"ז שו"ע וראה ש�. פרש"י א. מט, (ב"מ צדק" של� ולאו צדק

ש�). ובהמצוי� ס"ב קנו

רסר"ג.17) יו"ד שו"ע ב עז, א. כב, נדרי� ראה

מע18) דברי� יהיו "ע"כ א) (ה, קהלת ג"כ ש�.וראה ובמפרשי� טי�"

e"hyz'd ,fenz e"h ,qgpt zyxt 'b meil xe` zgiy

עתה אנו שעומדי� zelbdוכיו� onf seqa"�העמי מ"מדבר ליציאה בסמו� אשר4, "אר� לאר�ֿישראל, ולכניסה
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� הוי' עיני תמיד והשלימה5גו' האמיתית בגאולה צדקנו, משיח ע� יחד ,

ש להבטיח עלינו –lkהגאו ע� וילכו יצטרפו ישראל לאר�ֿישראלבני הכניסה שבשעת כש� לאר�ֿישראל, לה
נמנו הראשונה זהlkבפע� במני� מקו� תפסו שכול� ובאופ� ישראל, לאר�ֿישראל.deyaבני כניסת� לקראת ,

כאלו·. יהודי� ע� להתעסק שצריכי� מכ� לחשוש אי� ישראל, בני לקירוב לשליחות עתה בצאתכ� ולכ�,
כל נוגע השלימה, הגאולה אודות מדובר שכאשר לזכור שצריכי� כיו� – מסויימי� בעניני� עדיי� אצל� שחסר

פרט. כל יהודי,
אינ� החסרי� העניני� שכל לדעת צריכי� – ויעקב יצחק אברה� בני שה� ישראל, בני אודות מדובר כאשר

אלא לאzeipevigaנוגעי� אבל ,dnypd mvra'ב'תניא הזק� אדמו"ר שכתב מה עלֿפי ובפרט מתאימות6. "שכול�
לכולנה". אחד ואב

רש"י בפירוש – המני� עני� לגבי שמצינו המדרש7וכפי מצד8בש� ה"א עליה� שמו הקב"ה ש"הטיל –

על מעיד שהקב"ה היינו, עליה�", אני מעיד לומר זה, מצד ויו"ד l`xyinזה zg`e cg` lkהתחלת באמצעות
ישראל. בני במני� להיכנס מישראל ואחת אחד כל יכול ולכ� הוי', ש�

עני� הוא המני� מישראלixwirעני� בעשרה צור� יש שבקדושה דבר שבכל – שבקדושה דבר כל 9לגבי

דעות מצד10(ולכמה הוא זה ועני� מישראל), ריבוא ועד אל�, או מאה עשרה, בי� הברכה בנוסח חילוקי� יש
ytpd mvr.מאחד פחות אינו מישראל שבפחותי� פחות וג� מאחד, יותר אינו רבינו משה ג� הרי זה שמצד ,

מדובר כאשר שכ�, כו', עליו לשאלות מקו� שיש יהודי ע� וביגיעה בזמ� ("זשאלעווע�") לחסו� אי� ַולכ�,
יהודי על ג� לוותר אסור והשלימה, האמיתית הגאולה שביכולתו`cgעל מה לעשות ואחד אחד כל על אלא ,

("גאנצערהייט"). ובשלימות בפנימיותו, בו שיש מה את ולגלות לו, לסייע ַכדי

ג�ֿכ� מוב� zekfdומזה lcebבני כל של מלא במני� צור� היה מת�ֿתורה שבשביל דכש� – זו בעבודה
למת�ֿתורה זכו עלֿידיֿזה ודווקא הדור, שבאותו לגאולה11ישראל לזכות שכדי הגאולה, בדור ג�ֿכ� הוא כ� ,

צור� ln`יש oipna�שה ישראל בני miie`xdle`blשל mi`kfe.לגאולה זוכי� זה מלא מני� ועלֿידי ,

***

שבשמי�,‚. לאבינו ישראל בני את לקרב – במילואה השליחות את שתפעלו ויצליחכ�, יתבר� הש� לכ� יעזור
המצוות, וקיו� התפילה עבודת התורה, לימוד – (לכאורה) הפרטיי� בעניניכ� ג� הקב"ה יצליחכ� זה ובשכר
מבני אלו כל של זכות� ג� אלא הפרטית, זכותכ� רק לא לכ� תסייע אלו עניני� בכל הנה בהידור, זה וכל

וגמילותֿחסדי� עבודה דתורה הקוי� מג' באחד בה� שתפעלו הקוי�.12ישראל ג' בכל או מה�, בשני� או ,

ותחזרו בעמלכ�, טוב פרי ותראו הטבע, מ� למעלה מופלגה בהצלחה תהיה שהנסיעה יתבר� הש� יעזור
אור" ותורה מצוה "נר להפי� הקב"ה של שליחותו את שמלאת� כ� על – שמחה ומתו� בריאות כולל13מתו� ,

שבתורה" והדרכותיה.14"מאור מנהגיה החסידות, תורת התורה, פנימיות –

בכ והפיצו ("געזונטערהייט"), לשלו� יבואסעו שבמהרה – גרוס") פרייליכ� ("א שמחה של מסר מקו� ַל
וממילא והשלימה, האמיתית בגאולה ישראל, כלל ע� יחד אותנו, שיקח כדי ראויי� ולהיות להתכונ� ויש משיח,

זו, בהכנה לסייע כדי – לש� את� באי� זו ולמטרה יכלתו, ככל להתכונ� ואחת אחד כל על

הלב" אל נכנסי� הלב מ� היוצאי� הפרטי�.15ו"דברי� בכל הצלחה ויפעלו ,

שמחה. ומתו� לשלו� סעו

תצאו"]. בשמחה "כי – בריקוד ויצאו שמחה ניגו� שינגנו צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

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

לה.4) כ, יחזקאל
יב.5) יא, עקב
רפל"ב.6)
ה.7) כו, פרשתנו
תשעג.8) רמז פרשתנו יל"ש ו. פי"א, כהנא דרב פסיקתא
וש"נ.9) ב. כא, ברכות
(במשנה).10) ב מט, ש�

ועוד.11) ח. פ"ז, דב"ר יא. יט, יתרו מכילתא ראה
מ"ב.12) פ"א אבות
כג.13) ו, משלי
חגיגה14) ירושלמי ש�. ענ� יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המש� ש�. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט

א.15) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
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ועשה מעט אמור קבע, תורת� עשה אומר "שמאי

יפות" פני� בסבר האד� כל את מקבל והוי .1הרבה,

הוא במשנתנו הבבות שלושת של הפשוט הפירוש

המפרשי� עיקר2(כדברי "שיהיה – קבע" תורת� "עשה :(

הלמוד מ� יגע וכשתהיה בתורה, ובלילה ביו� עסק�

וכמאמר במלאכה", עסק� עיקר שיהיה ולא מלאכה תעשה

מעט3רז"ל "אמור עראי"; ומלאכת� קבע תורת� "עשו

ממה יותר הרבה" "ועשה מעט, להבטיח – הרבה" ועשה

תחלה שאמר באבר� שמצינו "כמו פת4שהובטח, ואקחה

ובסו� כל5לח� את מקבל והוי וטוב"; ר� בקר ב� ויקח

לבית� אורחי� מכניס "כשאתה – יפות פני� בסבר האד�

בקרקע". כבושות ופני� לה� תת� לא

"מילי אודות (רק) מדובר אבות במסכת תמוה: זה לפי

רז"ל כדברי חסידות], [=דברי מא�6דחסידותא" "האי

להיות [=הרוצה דאבות" מילי לקיי� חסידא למהוי דבעי

אלו כלומר, – אבות] במסכת הנאמר את יקיי� חסיד

אלא וההלכה, הדי� מצד בה� מחוייב אינו שיהודי הנהגות

לפני� – חסידות מידת מצד לעשות� הדי�7עליו ;8משורת

"מילי של בסוג לכאורה אינ� הנ"ל הענייני� שלושת א�

– שנית�aeigdדחסידותא" או עצמ�, מצד מוב� שבה�

ובהלכה בתורה אחרי� מציוויי� :9להבינו

מוצאי� זהה לשו� – קבע" תורת� "עשה iaeigaא)

שהובאו קבעdkldl10רז"ל תורת� עשה ומלאכת�11:

חסידות כמידת כא� החידוש מה כ� (וא� כ�12עראי כמו ;(

על המצווי� רז"ל, ומאמרי פסוקי� וכמה כמה מוצאי�

aeigבתחילת [וכנאמר התורה ועסק בלימוד תמידי

על13הפרק עומד, העול� דברי� שלשה "על גופא:

עליה� מה"עמודי�" היא שהתורה ומכיוו� התורה...",

"תורת� להיות שצרי� איפוא מוב� העול�, קיו� נתמ�

.14קבע"]

בתורה ציווי הוא – מעט" "אמור דברו",15ב) יחל "לא

האד� על – מעט" "אמור של הנהגה מחייב זה וציווי

כאשר אלא להבטיח ולא בדיבורו לחלוטי�gehaלהזהר

דברו את לקיי� ביכולתו יכשל16כי שלא מנת על ,

דברו"17באיסור יחל "לא זו18של פיסקא בסיו� ג� .

מדת מצד מיוחד חידוש לכאורה אי� הרבה" "ועשה
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קאפח)1) (הוצאת להרמב"� בפיה"מ אדה"ז). בסדור (וכ"ה טו משנה

יד. משנה היא

ס"ג2) לקמ� וראה ומאירי. יונה רבינו רמב"� פרש"י, ג� וראה רע"ב.

.28 והערה

ב.3) לה, ברכות

ה.4) יח, וירא

ז.5) ש�,

א.6) ל, ב"ק

דכוונתו7) י"ל בזה וג� דנזיקי�". מילי "לקיי� ר"י) (דעת לפנ"ז ש� בב"ק

לה לה"אמרי י"ל (ועד"ז הדי� משורת דלפני� באופ� דנזיקי� מילי שמקיי�

לספרו מפראג המהר"ל הקדמת ראה – ב) כ, ברכות ע"ד – ש� דברכות" מילי

וסדר. וד"ה ומפני ד"ה חיי� דר�

(ע'8) פשע"ו ח"ב תער"ב המש� ה"ה. פ"א דיעות הל' רמב"� ראה

אע"פ חסיד שורפ� ש�) ותוס' א יז, (נדה ממרז"ל אדה"ז ראיית וידועה תשעג).

א. סח, ח"א לקו"ד – לו שמזיק

שהובא9) (ס' שמואל שבמדרש פירושי� בכמה להקשות יש ועד"ז

בכ"מ). בדא"ח

ת"ת10) הל' קנו. ר"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"ז. פ"ג ת"ת הל' רמב"�

כפשוטו הוא קבע" ב"תורת� שהפי' מוב� הנ"ל ובמקומות ס"ב. פ"ג לאדה"ז

לקמ� וראה במלאכה. זמ� מיעוט ורק בתורה, יעסוק זמנו ועיקר שרוב בזמ�, –

.14 הערה

ובספרי.11) ז ו, (ואתחנ� ב� ודברת מפורש מפסוק זה למדי� הרי וג�:

קרוב סק"א ש� קו"א וראה ס"ב. ש� ת"ת הל' אדה"ז שו"ע ב. יט, יומא

אסמכתא). ולא היא גמורה דדרשה ס"ל שהרמב"� לסופו,

ומלאכתו12) קבע דתורתו זו דהנהגה מוכח, סקנ"ו) (ש� הטור מלשו�

קו"א ראה – הראשוני�") בחסידי� שמצינו ("כמו חסידות מדת היא עראי,

עראי ומלאכת� כא�) (ג� להוסי� שמאי הוצר� כא� בא� אבל בסופו. הנ"ל

שבטור ולהעיר ההדגשה. עיקר הוא שבזה כיו� הב'), קושיא ס"ב (כדלקמ�

.14 הערה לקמ� וראה קבע". "ותורת� לפני עראי" "מלאכת� מקדי� ש�

ב'.13) משנה

הא'14) בפי' (מחו"ו לתורה עתי� שיקבע קבע", תורת� "עשה להפי' וכ�

חיוב, שזהו פשיטא הרי הב')), (פי' דאבות מילי כא�), ברש"י נ"א (וראה

בו והגית מצות חיוב ה"ז ועוד: ש�). (מחו"ו לגמרי מהתורה יתבטל דאל"כ

טושו"ע וראה ס"ד. ש� לאדה"ז ת"ת הל' ה"ח. פ"א ש� (רמב"� ולילה יומ�

סקנ"ה). (ואדה"ז)

נחלת (להרשב"�), אבות מג� הא'), (פי' דאבות מילי (וראה י"ל לכאורה

"שלא למי הוא קבע" תורת� "עשה שמאי שהוראת המפרשי�)) (בש� אבות

קבע תורתו יעשה א� א� כו' ההלכות טעמי ללמוד שיוכל זו למדה הגיע

כדי עראי מלאכתו לעשות כו' חייב אינו כו' בור ונקרא דעתו קוצר מחמת

עושה אא"כ כו' בלימוד zeciqgלהרבות zcna�הדי מ� אבל התורה, ואהבת

קו"א וראה ס"ד. ש� לאדה"ז ת"ת (הלכות לת"ת" עתי� בקביעות יד"ח יוצא

דוחק א) אבל שמאי, שבדברי דחסידותא מילתא וזהו לסופו). קרוב סק"א ש�

הו"ל אז ועיקר: ב) כו'", בור "שנקרא לזה רק הוא שמאי שהוראת לומר

"הוי מ"י פ"ד לקמ� מ"ש ע"ד עראי", "ומלאכת� (העיקר) ולסיי� להדגיש

(ראה ש� פ"ד באבות נאמרה זו הוראה ג) בתורה", ועסוק בעסק ממעט

.(12 והערה 186ֿ7 ע' ח"ז [המתורג�] לקו"ש

ג.15) ל, מטות

של�16) ה� "שיהא לכ� יהי' צדק הי� לו) יט, (קדושי� שנצטווינו ולהעיר

סי' או"ח אדה"ז שו"ע וראה ש�. פרש"י א. מט, (ב"מ צדק" של� ולאו צדק

ש�). ובהמצוי� ס"ב קנו

רסר"ג.17) יו"ד שו"ע ב עז, א. כב, נדרי� ראה

מע18) דברי� יהיו "ע"כ א) (ה, קהלת ג"כ ש�.וראה ובמפרשי� טי�"
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מצוות19חסידות הרבה לעשות יהודי של ביכולתו א� :

כ� לעשות עליו – טובי� ?20ומעשי�

האד� כל את מקבל "והוי המאמר: בסיו� כ� וכמו ג)

מצד הנדרשת הנהגה זו לכאורה – יפות" פני� בסבר

מזו ויתירה אר�, ודר� בסיסי נימוס והישר", הטוב "ועשית

מצד –ieeivd21�לרע לחבר�jenkואהבת סני דעל� (מה

תעביד ולא22לא לחבר�]), תעשה לא עלי� ששנוא [=מה

חסידות מדת מצד ?23דוקא

.·
‰�˘Ó· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˜ÂÈ„

במשנה: נוספי�) דיוקי� (כמה להבי� צרי� ג�

ביחד נאמרו הפיסקאות שלושת כל כי מהעובדה א)

רבי� מאמרי� שמאי אמר בוודאי כי – מאמר באותו

כחטיבה הובאו אלה שלושת ורק האד�, בהנהגות נוספי�

תוכנ� בי� וזיקה קשר קיי� כי משמע, – ?24אחת

קבע") תורת� "עשה (במאמר כא� הובא לא מדוע ב)

רז"ל25הסיו� במאמרי למובא בדומה עראי", 26"ומלאכת�

לעיל)? (שהוזכרו אחרי�

רבות פעמי� שדובר כפי בי�27ג) ג� שייכות קיימת ,

הבנה המוסי� דבר ותוכנו, המאמר בעל של) (שמו

העניני� שלושת במה – במאמר המדובר לעני� והדגשה

שאמר�? הוא ש"שמאי" בכ� יותר מוסברי� הנ"ל

.‚
"Ô˙�„ È·¯„ ˙Â·‡"Ó ˙¯Á‡ ˘¯ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰

– במשנה הפירוש שמקור א� להעיר: המקו� כא�

נת�" דרבי ב"אבות הוא – א' בסעי� לעיל ע�28שהובא ,

וכפי ושונה; נוס� פירוש במשנה לומר מקו� יש זאת,

רבי� פירושי� אבות, במסכת משניות וכמה בכמה שמצינו

ויטרי מחזור הרמב"�, רש"י, (כמו ישראל מגדולי מאוד

שונה בצורה המפרשי� האחרוני�), לאחרוני עד ועוד,

נת� דרבי באבות מהפירוש הפכית) עודדו29(ואפילו וג� ,

כמוב� – בזה כיוצא ולחדש להתעמק תלמידיה� את

לימוד ודרכי לכללי יתאי� שהחידוש ומוחלט עיקרי בתנאי

התורה גדולי בכבוד ואמתית רבה זהירות מתו� התורה,

הכי זהירות דעתי"), "קבלו – "להכריז" שלא (ופשיטא

לגלו שלא הדי�,גדולה ופסק כהלכה שלא בתורה פני� ת

הלאה. וכ�

ג� (חלק� הרבי� הפירושי� בדוגמת הוא הדבר

פני� כל על כול� הנכללי� שבכתב, בתורה הפכיי�)

טבי�" דאורייתא "פיטטיא בתורה30בהגדרה [=פטפוטי�

פני� ב"שבעי� – אמתיי� ישראל גדולי (ואצל טובי�]

שישנו31לתורה" ובפרט ;(aeig"בה [=להוסי�32"לאפשא

הפירוש לפי א� [ובמיוחד היותר ככל בתורה לחדש – בה]

שעליו בוודאי – הלומד אצל קושי מתעורר הקוד�

מגעת שכלו שיד כמה עד באופ�33להשתדל, לפרש ,
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תהי'19) שתמיד מעט", ב"אמור רק הוא שהחידוש לפרש שיש א�

עשיותיו. לגבי מעט אמירתו

ה'20) עובד הוא א� בעצמו ולבחו� לשקול כו' אד� כל צרי� מזו: יתרה

מחפצו יותר הרבה כו' טוב ועשה בבחי' כו' עצומה מלחמה ובחי' בער�

פ"ל). תניא (עיי� כו' ורגילותו טבעו לפי ורצונו

בשמחה21) מלקבל פחות הוא בספ"י שלקבל ובפרט יח. יט, קדושי�

מי"ב). פ"ג, (פיה"מ

כל22) היא "זו – (כ"א דוקא הלל של חידושו שזהו לומר שאי� ופשוט

זהו ואדרבא הוא"), פירושה ואיד� כולה כמו�"zegtהתורה לרע� מ"ואהבת

ש�). ובחדא"ג א לא, שבת (ראה

אורחי�23) הכנסת מצות בכלל זה וכו') הרע"ב (לפי' הרי מזו, ויתירה

עצמו הרע"ב (בל' כי גופא,

כל נת� אפי' בקרקע כבושות ופניו הנות� כל בסופו) פי"ג דר"נ מאבות

כאילו כו' שבעול� melkמתנות ozp `lבספר נותנו דכאשר בצדקה ועד"ז .

מתנות הל' (רמב"� והפסידה זכותו אבד כו' בקרקע כבושות ופניו רעות פני�

ה"ד). פ"י עניי�

אבות24) ובנחלת כו'. כנגד שמאי הזהיר אזהרות ג' (ועוד): כא� רע"ב ראה

מעט יאמר מעשיו בכל עיקר תורתו שיעשה מי "כי הסמיכות טע� מבאר בסופו

כו'". מחלוקת לו יהי' לא כ� יעשה וא� כו' תורה צותה שכ� לפי הרבה ויעשה

אחת. באזהרה המסתעפי� פרטי� כ"א הוראות, ג' אי"ז לפי"ז אבל

לפיהמ"ש25) הרמב"� (הקדמת קצר" "דבר הוא שהמשנה לפי שי"ל א�

שתוב� בלשו� לאומרו הו"ל מ"מ (בתחלתו)), להסתפק ראה כ� אחר ד"ה

ס"ד. דלקמ� הפי' לשלול או ,(14 (או) 12 (כנ"ל הכוונה

אבל26) – עראי" "ומלאכת� כא� ג� שגורס נראה הגר"א בבאורי

אינו. בהדפוסי�

ור'27) עד"ז. ובכ"מ ג) (מח, מרקדי� כיצד ת"ר ד"ה שה"ש לקו"ת ראה

ע"ז ומובא בשמא דריש axמאיר dyrn�וביאורי תשובות וראה ב. פג, (יומא

ש�). ובהערות 37ֿ8 ע' ח"ו [המתורג�] לקו"ש א'*. סי'

כא�28) אבות נחלת אבות, מג� יונה, ברבנו הובא פכ"ח, ש� וראה פי"ג.

שמאי. דברי בפי'

כפי'29) לא משנה הרמב"� שפי' במה מ"ה פ"ה נזיר מתויו"ט להעיר

שזהו ומוב� כו'". לפרשה נתונה "דהרשות cenildהגמרא jxcדרב משו� ולא ,

בזה. השקו"ט וידועה דהרמב"�. גוברי'

בסופה.30) ברכות ירוש'

טז.31) פי"ג במדב"ר א. רכג, א. רטז, (רע"מ). א כ, ח"ג ב. מז, זח"א

על היחודי� בעני� רוה"ק בש' וכ"כ יז. הקדמה הגלגולי� (שער האריז"ל ובכ'

שישנו דמכיו� א), צד, ברכה לקו"ת וראה ב). (קח, ג הקדמה צדיקי� קברי

(ראה וסוד דרוש רמז בפשט פירושי�, ריבוי ששי� ישנ� נשמות ריבוי ששי�

בפני�). לקמ�

פ"ב32) לאדה"ז ת"ת הלכות א). (קמה, סכ"ו אגה"ק וראה ב. יב, זח"א

ס"ב.

(33" סוס"ד) פ"א ת"ת (הלכות אדה"ז ytpבל' lkלהשיג שיכול מי ו"כל ."

וא"א כו' בגלגול לבוא צרי� מעט אלא וידע השיג ולא ונתעצל הרבה ולידע

זו". ידיעה בלתי כו' ולהשתל� להתתק� לה

.l"end .jli`e htx 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*
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הרי זה בלא בי וכו', הקושיות את בהבנתxqgiשיתר� לו

שבעל תורה בלימוד הכרחי תנאי הריהי וההבנה – הדברי�

.34פה]

.„
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בזה: הביאור לומר ויש

למשנה בהמש� באה כו'") אומר ("שמאי המשנה

עומד העול� דברי� שלושה "על הפרק בתחילת האמורה

שישנ� חסדי�", גמילות ועל העבודה ועל התורה על

"עמוד" בבחינת הוא מה� אחד כל אשר דברי�, שלושה

לעסוק האד� ביכולת אי� כאשר ולכ�, העול�. את התומ�

לבחור עליו ביחד, השלושה בכל ומאודו ונפשו לבבו בכל

משלושת� אחד ו"קו" "עמוד" הפחות ישקיע35לכל בו ,

עיקר יהיו36את – האחרי� ושני והתעסקותו, חיותו

משנית גרמא37בחשיבות שהזמ� בעני� מדובר כ� א� (אלא

dfa `veike.('וכו ערו� בשולח� כמבואר ,

"מילי של לדר� בהתא� – שמאי אומר לכ� וביחס

"עשה rawדחסידותא": jzxez"38יש הקוי� משלושת –

שברשותו אמת ה� קבע": "תורת� של בהנהגה לבחור

שברצונו קו איזה כמו39לבחור לנהוג וביכולתו ,

טבי�"40"זבולו�" עובדי� "מארי של בדרגה ולהיות

בקו תהיה עבודתו עיקר כאשר טובי�], מעשי� ([=בעלי

חסדי� גמילות האד�41של על חסידות מידת מצד א� ,(

והעיקר ה"קבע" אצלו תהיה שהיא התורה, בקו .42לבחור

משו� – עראי" "ומלאכת� כא� לסיי� מתאי� לא ולכ�

של בדר� תהיה לא שה"מלאכה" לשלול הכוונה שאי�

לגבי תורה של ה"קבע" את ולהבדיל להדגיש אלא "קבע",

חסדי�". ו"גמילות "עבודה" של הקוי�

"עשה להוראה בהמש� – מסיי� אינו מדוע מוב�, ובזה

באופ� יהיו חסדי�" ו"גמילות ש"עבודה" – קבע" תורת�

ג� מופנית קבע" תורת� "עשה ההוראה כי – "עראי"

כי בתורה, (אינה התעסקות� שרוב טובי�, מעשי� לבעלי

ערבית" אחד ופרק שחרית אחד ידי43ב"פרק ה� יוצאי�

נדרש זאת וע� חסדי�, גמילות של בקו היא אלא) חובת�,

"תורת� של העני� מה� בזמ�rawג� התורה שלימוד :"

יהיה (בכמות) עדreawהמועט בנפש, חקוק (באיכות),

כולו היו� כל על .44שיפעל

"עבודה" לגבי מתאי� אינו "עראי" הלשו� – ועוד

ויסודיי� עיקריי� עניני� להיות� חסדי�", ו"גמילות

אלא, "קבע"; של באופ� להיות החייבי� הוי' בעבודת

ה"קבע" עיקר להיות צרי� עצמ� הדברי� שלושת שבי�

דוקא. התורה בקו

.‰
ÂÓˆÚ ‰˘ÚÓ· ÈÂ·È¯ ,‰ÎÏ‰ ˙˜ÈÒÙ· ËÂÚÈÓ

העיקר להיות צרי� התורה קו אשר ההוראה, לאחר

שמאי ממשי� קבע", "תורת� – הקוי� שלושת מבי�

צרי אופ� באיזה להיותלבאר, �xwir:בתורה הלימוד

רז"ל שאמרו מביא45מכיו� שהתלמוד תלמוד "גדול :

ע� רק להתעסק צרי� כי להסיק נית� היה מעשה", לידי

דהלכתא" אליבא שמעתא "אסוקי של באופ� 46לימוד

עניני� אומרת, זאת ההלכה], את מהסוגיא [=להסיק

להיות ובמטרה למעשה הלכה לפסיקת דווקא הנוגעי�

– בישראל פוסק דוקא

"אמור תיכ� ומבהיר ממשי� התורהhrnלכ� עסק :"

"אמור" של צרי�47בסוג – הלכה לפסק מסקנא לומר –

"מעט" להיות48להיות צרי� הלימוד ורוב עיקר ואילו ,
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ספ"ב.34) ש� ת"ת הלכות ראה

קלד).35) (ע' ולהצ"צ אֿב) (כה, וישב ביאוה"ז תרומה. ספ' תו"א ראה

א). ו, תקו"ז ב. מ, (קדושי� גדול מעשה או גדול תלמוד ממחז"ל ג� ולהעיר

ג א).וראה (קט, ס"ה אגה"ק "כ

זהיר36) במאי מרז"ל ז).ithע"ד סו"ס אגה"ק וראה סע"ב. קיח, (שבת

נחלקות37) ישראל דנשמות התניא בהקדמת מש"כ ע� זה לקשר יש ואולי

כו'. קוי� לשלשה כלל דר�

דמאות�38) אלמושנינו): להר"מ משה בפרקי (ועד"ז כא� אבות בנחלת

ושמאי כו' מהתורה עיקר הלל עשה הצדיק שמעו� שזכר עמודי� השלשה

עצמו (ולזה כו' המעשה בעבור הוא שהתלמוד שחשבו מהמעשה עיקר עשה

אבלdyrאמר כו'). בלימוד ולא במעשה העיקר שיהי' להעיר כו', קבע תורת�

שב"עשה לפרש דוחק rawלכאורה jzxezהוא (קבע) שהעיקר שמאי כוונת "

dyrndשנתבאר מה ע� זה מתעאי� (דוקא) שבפני� הפי' שע"פ ולהעיר .

או גדול תלמוד א� דהפלוגתא ועוד) ואיל�. רמא ע' ואתחנ� (אוה"ת בכ"מ

יב, (חגיגה וב"ה דב"ש הפלוגתא כעי� הוא וש"נ) ב. מ, (קדושי� גדול מעשה

קדמה). אר� אומרי� (וב"ה לאר� קדמו שמי� אומרי� דב"ש א),

ס"אֿד.39) פ"ג ש� ת"ת הלכות בארוכה ראה

יח.40) לג, ברכה יג. מט, ויחי פרש"י

סוס"ט.41) אגה"ק וראה

מי42) ולכ� ה"ו): ש� (מרמב"� רס"ג ש� לאדה"ז ת"ת מהלכות ולהעיר

ר"ס או"ח (ובשו"ע ש� קו"א ג� וראה כו'. כראוי זו מצוה לקיי� לבו שנשאו

תורה של דרכה היא כ� מ"ד) פ"ו (לקמ� חכמי� שאמרו "כמו דש� אלא קנו).

משא"כ והעסק, המלאכה העדר כו', תחי' צער דחיי ההדגשה היינו כו'",

.12 הערה לעיל ראה החיוב. על ההדגשה – קבע" תורת� "עשה הוראת

ס"ד.43) ש� לאדה"ז ת"ת הלכות רסרמ"ו. יו"ד רמ"א ב. צט, מנחות

א).44) (ז, ח"א לקו"ד ז). (ע' פ"ד תער"ב המש� לז. ע' נ"� אוה"ת ראה

וש"נ.45) ב. מ, קדושי�

א.46) כו, יומא

ששואלי�47) זה כו' ת"ח איזהו ב) י, תענית א. קיד, (שבת מחז"ל ל' ע"ד

כו' הלכה דבר נופלxne`eאותו לשו� הוא אמור כי אבות: מנחלת ולהעיר .

שאי� מוכח וכיו"ב, למוד ולא אמור הלשו� שנקט מזה אבל כו'. התלמוד על

והוראה אמירה היינו שבלימוד, אמור עני� אלא הלימוד עצ� לאפוקי כוונתו

ב) קלח, (שבת ממרז"ל ולהעיר זוxacלזולת, .dkldה'

צ"ל48) ואדרבא בהוראה: שמח ואינו מ"ו) פ"ו (אבות ארז"ל מזה יתירה

ס"ג ס"ח חו"מ (טושו"ע הוראה ).p"yeירא
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הרי זה בלא בי וכו', הקושיות את בהבנתxqgiשיתר� לו

שבעל תורה בלימוד הכרחי תנאי הריהי וההבנה – הדברי�

.34פה]
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בזה: הביאור לומר ויש

למשנה בהמש� באה כו'") אומר ("שמאי המשנה

עומד העול� דברי� שלושה "על הפרק בתחילת האמורה

שישנ� חסדי�", גמילות ועל העבודה ועל התורה על

"עמוד" בבחינת הוא מה� אחד כל אשר דברי�, שלושה

לעסוק האד� ביכולת אי� כאשר ולכ�, העול�. את התומ�

לבחור עליו ביחד, השלושה בכל ומאודו ונפשו לבבו בכל

משלושת� אחד ו"קו" "עמוד" הפחות ישקיע35לכל בו ,

עיקר יהיו36את – האחרי� ושני והתעסקותו, חיותו

משנית גרמא37בחשיבות שהזמ� בעני� מדובר כ� א� (אלא

dfa `veike.('וכו ערו� בשולח� כמבואר ,

"מילי של לדר� בהתא� – שמאי אומר לכ� וביחס

"עשה rawדחסידותא": jzxez"38יש הקוי� משלושת –

שברשותו אמת ה� קבע": "תורת� של בהנהגה לבחור

שברצונו קו איזה כמו39לבחור לנהוג וביכולתו ,

טבי�"40"זבולו�" עובדי� "מארי של בדרגה ולהיות

בקו תהיה עבודתו עיקר כאשר טובי�], מעשי� ([=בעלי

חסדי� גמילות האד�41של על חסידות מידת מצד א� ,(

והעיקר ה"קבע" אצלו תהיה שהיא התורה, בקו .42לבחור

משו� – עראי" "ומלאכת� כא� לסיי� מתאי� לא ולכ�

של בדר� תהיה לא שה"מלאכה" לשלול הכוונה שאי�

לגבי תורה של ה"קבע" את ולהבדיל להדגיש אלא "קבע",

חסדי�". ו"גמילות "עבודה" של הקוי�

"עשה להוראה בהמש� – מסיי� אינו מדוע מוב�, ובזה

באופ� יהיו חסדי�" ו"גמילות ש"עבודה" – קבע" תורת�

ג� מופנית קבע" תורת� "עשה ההוראה כי – "עראי"

כי בתורה, (אינה התעסקות� שרוב טובי�, מעשי� לבעלי

ערבית" אחד ופרק שחרית אחד ידי43ב"פרק ה� יוצאי�

נדרש זאת וע� חסדי�, גמילות של בקו היא אלא) חובת�,

"תורת� של העני� מה� בזמ�rawג� התורה שלימוד :"

יהיה (בכמות) עדreawהמועט בנפש, חקוק (באיכות),

כולו היו� כל על .44שיפעל

"עבודה" לגבי מתאי� אינו "עראי" הלשו� – ועוד

ויסודיי� עיקריי� עניני� להיות� חסדי�", ו"גמילות

אלא, "קבע"; של באופ� להיות החייבי� הוי' בעבודת

ה"קבע" עיקר להיות צרי� עצמ� הדברי� שלושת שבי�

דוקא. התורה בקו
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העיקר להיות צרי� התורה קו אשר ההוראה, לאחר

שמאי ממשי� קבע", "תורת� – הקוי� שלושת מבי�

צרי אופ� באיזה להיותלבאר, �xwir:בתורה הלימוד

רז"ל שאמרו מביא45מכיו� שהתלמוד תלמוד "גדול :

ע� רק להתעסק צרי� כי להסיק נית� היה מעשה", לידי

דהלכתא" אליבא שמעתא "אסוקי של באופ� 46לימוד

עניני� אומרת, זאת ההלכה], את מהסוגיא [=להסיק

להיות ובמטרה למעשה הלכה לפסיקת דווקא הנוגעי�

– בישראל פוסק דוקא

"אמור תיכ� ומבהיר ממשי� התורהhrnלכ� עסק :"

"אמור" של צרי�47בסוג – הלכה לפסק מסקנא לומר –

"מעט" להיות48להיות צרי� הלימוד ורוב עיקר ואילו ,
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ספ"ב.34) ש� ת"ת הלכות ראה

קלד).35) (ע' ולהצ"צ אֿב) (כה, וישב ביאוה"ז תרומה. ספ' תו"א ראה

א). ו, תקו"ז ב. מ, (קדושי� גדול מעשה או גדול תלמוד ממחז"ל ג� ולהעיר

ג א).וראה (קט, ס"ה אגה"ק "כ

זהיר36) במאי מרז"ל ז).ithע"ד סו"ס אגה"ק וראה סע"ב. קיח, (שבת

נחלקות37) ישראל דנשמות התניא בהקדמת מש"כ ע� זה לקשר יש ואולי

כו'. קוי� לשלשה כלל דר�

דמאות�38) אלמושנינו): להר"מ משה בפרקי (ועד"ז כא� אבות בנחלת

ושמאי כו' מהתורה עיקר הלל עשה הצדיק שמעו� שזכר עמודי� השלשה

עצמו (ולזה כו' המעשה בעבור הוא שהתלמוד שחשבו מהמעשה עיקר עשה

אבלdyrאמר כו'). בלימוד ולא במעשה העיקר שיהי' להעיר כו', קבע תורת�

שב"עשה לפרש דוחק rawלכאורה jzxezהוא (קבע) שהעיקר שמאי כוונת "

dyrndשנתבאר מה ע� זה מתעאי� (דוקא) שבפני� הפי' שע"פ ולהעיר .

או גדול תלמוד א� דהפלוגתא ועוד) ואיל�. רמא ע' ואתחנ� (אוה"ת בכ"מ

יב, (חגיגה וב"ה דב"ש הפלוגתא כעי� הוא וש"נ) ב. מ, (קדושי� גדול מעשה

קדמה). אר� אומרי� (וב"ה לאר� קדמו שמי� אומרי� דב"ש א),

ס"אֿד.39) פ"ג ש� ת"ת הלכות בארוכה ראה

יח.40) לג, ברכה יג. מט, ויחי פרש"י

סוס"ט.41) אגה"ק וראה

מי42) ולכ� ה"ו): ש� (מרמב"� רס"ג ש� לאדה"ז ת"ת מהלכות ולהעיר

ר"ס או"ח (ובשו"ע ש� קו"א ג� וראה כו'. כראוי זו מצוה לקיי� לבו שנשאו

תורה של דרכה היא כ� מ"ד) פ"ו (לקמ� חכמי� שאמרו "כמו דש� אלא קנו).

משא"כ והעסק, המלאכה העדר כו', תחי' צער דחיי ההדגשה היינו כו'",

.12 הערה לעיל ראה החיוב. על ההדגשה – קבע" תורת� "עשה הוראת

ס"ד.43) ש� לאדה"ז ת"ת הלכות רסרמ"ו. יו"ד רמ"א ב. צט, מנחות

א).44) (ז, ח"א לקו"ד ז). (ע' פ"ד תער"ב המש� לז. ע' נ"� אוה"ת ראה

וש"נ.45) ב. מ, קדושי�

א.46) כו, יומא

ששואלי�47) זה כו' ת"ח איזהו ב) י, תענית א. קיד, (שבת מחז"ל ל' ע"ד

כו' הלכה דבר נופלxne`eאותו לשו� הוא אמור כי אבות: מנחלת ולהעיר .

שאי� מוכח וכיו"ב, למוד ולא אמור הלשו� שנקט מזה אבל כו'. התלמוד על

והוראה אמירה היינו שבלימוד, אמור עני� אלא הלימוד עצ� לאפוקי כוונתו

ב) קלח, (שבת ממרז"ל ולהעיר זוxacלזולת, .dkldה'

צ"ל48) ואדרבא בהוראה: שמח ואינו מ"ו) פ"ו (אבות ארז"ל מזה יתירה

ס"ג ס"ח חו"מ (טושו"ע הוראה ).p"yeירא
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cenilהתורהdnylדרוש" הנקרא הלימוד לסוג אפילו עד ,

שכר" "יגדיל49וקבל ,dxez"50ויאדיר.

בקצה במחשבה לטעות מישהו עלול שכ�, מכיוו�

צריכי� התורה בלימוד וההדגשה וה"קבע" מאחר השני:

ובפועל למעשה הלכה לפסוק מנת על שלא דוקא להיות

) המצוות בקיו� כאילו מכא� ומשמע יתכ� )dyrnממש,

חשיבות ואי� קביעות, ושלו�) (חס נדרשת לא בכללותו

– ונתינה במסירה דוקא לקיומ�

שבעסק א� הרבה": "ועשה להורות הוא מוסי� ולכ�

להפו� המטרה על עיקרי דגש לשי� אי� עצמו התורה

בעשיית א� למעשה, להלכה דיני� לפסוק כדי לפוסק

" של הנהגה הכרחית daxdהמצוות dyreבריבוי לעשות� ,"

מה וע� מצוות שיותר מה – באיכות וה� בכמות ה� גדול

והתלהבות. חיות שיותר

.Â
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להתמסר בעיקר יהודי צרי� שמאי ולדעת מכיוו�

" של ובאופ� לשמה, התורה hrnללימוד xen`יכולה – "

בהמש� לשלול שמאי בא אותה נוספת, טעות להתעורר

דבריו.

להקדי�: יש הדברי� להסברת

החילוק והמדות,51ידוע (השכל) המוחי� תכונות בי�

והמידות לעצמו, שהוא כפי האד� בשביל עניינ� שמוחי�

המידות והשפעת התעוררות כלומר, הזולת. בשביל עניינ�

אהבה, חש הוא (כלפיו נוס� אד� ע� בשייכות רק תיתכ�

המוחי� שאי� רק לא במוחי�: דבר של והיפוכו וכו'); מורא

גורמת ה"זולת" מציאות אדרבה, אלא הזולת", "בשביל

(ובפרט כדבעי שכל שהשגת וכידוע המוחי�. לבלבול

" של המרומ�mvrהשגה שכל מהמידות, הנעלה השכל"

דוקא אפשרית הלכה) ופסקי המעשה לדרגת משייכות

בהתבודדות האד� כאשר והעמקה, התבוננות עלֿידי

לעצמו. ובפרישות

"תורת� של הנהגה כי להסיק, אפשר היה ולפיכ�,

– והשגה הבנה התובעת מעט"), "אמור (ובדר� קבע"

מה"זולת"; והתבדלות התבודדות של הנהגה דוקא דורשת

ותועלת יתרו� לו שתביא חברותא ע� רק התרועעות או,

"פלפול חברי�" "דיבוק דוגמת התורה, בלימוד

ש"התורה מהדברי� שה� בזה, וכיוצא התלמידי�"

רז"ל52נקנית" וכדברי מרבותי53בה�, למדתי "הרבה :

כאלה אנשי� א� מכול�". יותר ומתלמידי וכו' ומחברי

קבע", ב"תורת� מאומה לו תוסי� לא עמ� שההתחברות

כל לו יהיה שלא כ� אות� להרחיק להתעל�, עליו מה�

עמה� .54עסק

של במאמרו השלישי בחלק ההוראה באה כ� על

א� – יפות" פני� בסבר האד� כל את מקבל "והוי שמאי:

"קבע" של ובאופ� תורה בלימוד היא התעסקותו שעיקר

מלקבל ממנו למנוע צרי� הדבר אי� מעט", lkו"אמור

cg`,�אד כזה ג� כלומר, יפות. פני� בסבר הבדל, ללא ,

תועלת כל לו תביא לא עמו וההתחברות שההיכרות

בקו לא א� אלא התורה, לימוד של בקו רק (לא בענייניו

רק ולא אותו לקבל עליו כ�, פי על א� וכו'), גמ"ח של

יראה שהאד� יפות", פני� "בסבר אלא סתמי, באופ�

שמחה מתו� עמו ומתעסק מקבלו הוא כי ויחוש

והתמסרות.
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נית� כיצד השאלה: מתעוררת האמור הביאור לאור

המהוות הללו, ההוראות כל את זמנית בו לייש� אכ�

קבע" תורת� "עשה של הנהגה מחד, לשניה? אחת סתירה

– מעט" "אמור של ובאופ� בתורה ולימוד השגה שעיקרה

" daxdומאיד� dyreועוד המצוות בקיו� להרבות :"

הדרישה – אלה לכל ובנוס� והתלהבות; חיות בריבוי

ניגוד המהוה יפות", פני� בסבר האד� כל את מקבל "והוי

קבע" ב"תורת� ההצלחה שעיקר בשעה בה יותר: בולט

לא להתעסק צרי� זאת בכל התבודדות, עלֿידי דוקא באה

נית� כיצד הזולת. ע� ג� אלא בריבוי, המצוות במעשה רק

הללו? הסתירות כל על 55להתגבר

הוא המאמר בעל כי ומודיעה, המשנה מקדימה ולכ�

נית� "שמאי" בש�) המרומז (התוכ� עלֿידי "שמאי":

ההוראות. שלושת כל את לייש�

בלקוטיֿתורה ש"על56מבואר "שמאי", (הש�) אודות

רז"ל שאמרו כעני� שמאי נקרא פסוק57כ� דר�58על וש�
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וש"נ.49) א. מד, סוטה

ב.50) סו, חולי� כא. מב, ישעי'

(סה"מ51) תרצ"ד אהר� וישא ד"ה ואיל�. קיא ע' תרס"ו המש� ראה

ובכ"מ. ואיל�). 596 ע' ח"ב קונטרסי�

בסידורו).52) אדה"ז (כגירסת מ"ו פ"ו אבות

א.53) י, מכות א. ז, תענית

בשמחה.54) האד� כל את מקבל והוי ד"ה כא� ממד"ש להעיר

ואיל�.55) 318 ע' חי"ד מלקו"ש ג� להעיר

רע"ג.56) מח, שה"ש

סע"א.מו"ק57) ה,

בסופו.58) נ מזמור תהלי�

zea` iwxt zegiyÎihewl

ומהו אי� דרכיו ששוקל דהיינו אורחותיו, הש� כל כו'

" מלשו� (שהוא "שמאי" שהש� – –myכו'" אורחותיו"

צרי� שיהודי ומלמד, מרמז – דרכיו) את ושוקל מערי�

לו. שניתנו והכוחות זמנו דרכיו, את ולשקול להערי�

מלמעלה, לו שניתנו הכוחות את וישקול יערי� וכאשר

האופני� שלושת בכל העבודה את למלא שבכוחו ימצא

ניתנו שאז אבות, פרקי ללימוד שנקבע בזמ� (ובפרט הנ"ל

הה כל את בהצלחה לקיי� מיוחדי� (שלכוחות וראות

יערי� וכאשר אבות); בפרקי שנכתבו דחסידותא) מילי

לחלק שאפשר יראה שברשותו, הזמ� את היטב וימדוד

משלושת אחד בכל לעסוק שיספיק באופ� הזמ� את

הנ"ל .51ההוראות

.Á
ÔÓˆÚÏ˘Î ˙ÈÏÎ˙ Y ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ·

של השייכות את יותר ובפנימיות בעומק לבאר ויש

"שמאי". המאמר, לבעל הנ"ל ההוראות שלושת

משות�: מכנה קיי� ההוראות בשלושת כי ובהקדי�,

בתורה להיות צרי� ה"קבע" שעיקר הראשו� בעני�

ולא "לשמה" לימוד כלומר – מעט" "אמור של ובאופ�

שלו התורה שלימוד הרעיו� מתבטא – הלכה פסיקת לש�

המצוות, קיו� לצור� לא אפילו נוס�, לעני� כאמצעי אינו

התורה בשביל רק א� .59כי

בשעה ג� אשר הרבה", "ועשה השניה בהוראה ג� וכ�

בקיו� להרבות עליו מעט" ו"אמור "קבע" שתורתו

רז"ל (כדברי "כל60המצוות של ממצב להשמר שיש ,

הרי, ברור לו"): אי� תורה אפילו תורה אלא לו אי� האומר

בבחינת המצוות קיו� וכללות גמ"ח של שהעבודה

אוהל,61"מעט" מיושב ג� נדרשת – ההכרח בשביל –

כדי או וכו', מצה אכילת גרמא: שהזמ� מצוות כמו

כדבעי תהיה .62שהתורה

כי מוכיחה הרבה", "ועשה וההנהגה ההוראה א� –

בו, והצלחה התורה לימוד בשביל אינו שלו המצוות קיו�

קדשנו "אשר מצד רק הוא שלו המצוות שקיו� א�, כי

(שהיא שתורתו כסגולה לא (אפילו וצוונו" במצוותיו

קיו�). לה שיהיה – לו" "יש בבחינת תהיה ה"קבע")

כל את מקבל "הוי השלישית בהוראה לכ� ובדומה

לאחד ג� כאמור, המתייחסת יפות", פני� בסבר האד�

אפשרות לא אפילו עבורו, תועלת כל ממנו תצמח שלא

טובה לשו� זקוק אינו שהלה משו� גמ"ח, מצות לקיי�

" (וכלשו� –lkממנו האד�")

לעודדו (ולו טובה לאיזו זקוק כ� שהזולת במקרה כי

רוחו יפות,מנמיכות פני� בסבר קבלתו עצ� ידי עלֿ

תועלתו בשביל זאת יעשה והאד� יתכ� בזה), וכיוצא

וכו', גמ"ח של מצוה ידו על מקיי� שהוא הפרטית,

פני� בסבר יהודי כל לקבל היא שההוראה איפוא, יוצא

חסידות מידת היא שכ� משו� רק – .63יפות

קיו� וה� התורה לימוד שה� – המשותפת ובנקודה

מהוה מה� אחד כל כאשר יהודי, כל קבלת וה� המצוות

הנשלמת לתכלית כאמצעי (ולא עצמה בפני ותכלית מטרה

וקודשאֿ אורייתא "ישראל אשר מתבטא – שני) בדבר

חד" כולא הוא לומר64ברי�ֿ שיי� שאי� כש� שלכ�, ,

דבר לאיזה "אמצעי" ושלו� חס הוא שהקדושֿברו�ֿהוא

ומצוותיו לתורתו בנוגע זאת לומר שיי� אי� כ� אחר,

ישראל. בני) להנהגות ו(בנוגע

.Ë
‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÔÈÚÓ Y È‡Ó˘ È¯·„ ÌÂÈ˜

ע� חד כולא הנ� וישראל ומצוות שתורה – זה עני�

לבוא, לעתיד בהתגלות ניכר יהיה – הקדושֿברו�ֿהוא

תתגלה xacשלzn`dכאשר lkהוא הזה בזמ� א� ,

(וצריכי� ישנ� שלכ� ואחד, אחד כל בעבודת בהעל�

ישראל בע� שוני� סוגי� שעסק�65להיות) – תורה מארי :

או ימיה�"57, ב"מיעוט הוא ומצוות חסדי� בגמילות

liayaתורה אלא לו אי� האומר ש"כל כאמור התורה,

לעשות עניינ� שעיקר – טבי� עובדי� מארי או כו'";

ואילו המצוות, קיו� עלֿידי יתבר� לו דירה מהעול�

שיוכלו בכדי או מעט אצל� הוא תורה לימוד של) (החיוב
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"עשה59) בההוראה דג� להעיר וגמ"ח",jzxezועוד "עבודה לגבי קבע"

גמ"ח ובפרט המצות דמעשה העני� עיקר שהרי שבפני�, הנ"ל נקודה מודגשת

מתייחד שע"י התורה בעסק משא"כ בעול�, וחלקו נפה"ב לברר בשביל היא

ועוד). פל"ז. תניא (ראה קוב"ה ע�

א.60) ה, ויקרא לקו"ת וראה ב. קט, יבמות

ס"ה.61) אגה"ק

ג.62) כג, ראה לקו"ת ראה

ג�63) שכולל (בה"א) האד�" "כל שאומר וא�

ג� שיי� זה שמעי� לומר, יש – א) סא, יבמות – ומי� (תוד"ה אוה"ע*

תועלת שו� עי"ז יגיע כשלא ג� יפות פני� בסבר פניו לקבל שיש באוה"ע,

כ, (תענית הקב"ה שעשאו" ה"אומ� מעשה שהוא זה מצד ולתורה, לישראל

שלו� אד� הקדימו שלא ריב"ז על עליו אמרו א: יז, מברכות ולהעיר ב).

ראה – הבריות דכבוד העני� מצד הוא שבפשטות בשוק, נכרי ואפילו מעול�

ש�. ובהערות 281 ע' חט"ז [המתורג�] לקו"ש

א.64) עג, זח"ג ראה

ס"ע65) ח"ח [המתורג�] מלקו"ש ולהעיר .33 הערה לעיל בהנסמ� ראה

ואיל�. 194
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ומהו אי� דרכיו ששוקל דהיינו אורחותיו, הש� כל כו'

" מלשו� (שהוא "שמאי" שהש� – –myכו'" אורחותיו"

צרי� שיהודי ומלמד, מרמז – דרכיו) את ושוקל מערי�

לו. שניתנו והכוחות זמנו דרכיו, את ולשקול להערי�

מלמעלה, לו שניתנו הכוחות את וישקול יערי� וכאשר

האופני� שלושת בכל העבודה את למלא שבכוחו ימצא

ניתנו שאז אבות, פרקי ללימוד שנקבע בזמ� (ובפרט הנ"ל

הה כל את בהצלחה לקיי� מיוחדי� (שלכוחות וראות

יערי� וכאשר אבות); בפרקי שנכתבו דחסידותא) מילי

לחלק שאפשר יראה שברשותו, הזמ� את היטב וימדוד

משלושת אחד בכל לעסוק שיספיק באופ� הזמ� את

הנ"ל .51ההוראות

.Á
ÔÓˆÚÏ˘Î ˙ÈÏÎ˙ Y ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ·

של השייכות את יותר ובפנימיות בעומק לבאר ויש

"שמאי". המאמר, לבעל הנ"ל ההוראות שלושת

משות�: מכנה קיי� ההוראות בשלושת כי ובהקדי�,

בתורה להיות צרי� ה"קבע" שעיקר הראשו� בעני�

ולא "לשמה" לימוד כלומר – מעט" "אמור של ובאופ�

שלו התורה שלימוד הרעיו� מתבטא – הלכה פסיקת לש�

המצוות, קיו� לצור� לא אפילו נוס�, לעני� כאמצעי אינו

התורה בשביל רק א� .59כי

בשעה ג� אשר הרבה", "ועשה השניה בהוראה ג� וכ�

בקיו� להרבות עליו מעט" ו"אמור "קבע" שתורתו

רז"ל (כדברי "כל60המצוות של ממצב להשמר שיש ,

הרי, ברור לו"): אי� תורה אפילו תורה אלא לו אי� האומר

בבחינת המצוות קיו� וכללות גמ"ח של שהעבודה

אוהל,61"מעט" מיושב ג� נדרשת – ההכרח בשביל –

כדי או וכו', מצה אכילת גרמא: שהזמ� מצוות כמו

כדבעי תהיה .62שהתורה

כי מוכיחה הרבה", "ועשה וההנהגה ההוראה א� –

בו, והצלחה התורה לימוד בשביל אינו שלו המצוות קיו�

קדשנו "אשר מצד רק הוא שלו המצוות שקיו� א�, כי

(שהיא שתורתו כסגולה לא (אפילו וצוונו" במצוותיו

קיו�). לה שיהיה – לו" "יש בבחינת תהיה ה"קבע")

כל את מקבל "הוי השלישית בהוראה לכ� ובדומה

לאחד ג� כאמור, המתייחסת יפות", פני� בסבר האד�

אפשרות לא אפילו עבורו, תועלת כל ממנו תצמח שלא

טובה לשו� זקוק אינו שהלה משו� גמ"ח, מצות לקיי�

" (וכלשו� –lkממנו האד�")

לעודדו (ולו טובה לאיזו זקוק כ� שהזולת במקרה כי

רוחו יפות,מנמיכות פני� בסבר קבלתו עצ� ידי עלֿ

תועלתו בשביל זאת יעשה והאד� יתכ� בזה), וכיוצא

וכו', גמ"ח של מצוה ידו על מקיי� שהוא הפרטית,

פני� בסבר יהודי כל לקבל היא שההוראה איפוא, יוצא

חסידות מידת היא שכ� משו� רק – .63יפות

קיו� וה� התורה לימוד שה� – המשותפת ובנקודה

מהוה מה� אחד כל כאשר יהודי, כל קבלת וה� המצוות

הנשלמת לתכלית כאמצעי (ולא עצמה בפני ותכלית מטרה

וקודשאֿ אורייתא "ישראל אשר מתבטא – שני) בדבר

חד" כולא הוא לומר64ברי�ֿ שיי� שאי� כש� שלכ�, ,

דבר לאיזה "אמצעי" ושלו� חס הוא שהקדושֿברו�ֿהוא

ומצוותיו לתורתו בנוגע זאת לומר שיי� אי� כ� אחר,

ישראל. בני) להנהגות ו(בנוגע

.Ë
‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÔÈÚÓ Y È‡Ó˘ È¯·„ ÌÂÈ˜

ע� חד כולא הנ� וישראל ומצוות שתורה – זה עני�

לבוא, לעתיד בהתגלות ניכר יהיה – הקדושֿברו�ֿהוא

תתגלה xacשלzn`dכאשר lkהוא הזה בזמ� א� ,

(וצריכי� ישנ� שלכ� ואחד, אחד כל בעבודת בהעל�

ישראל בע� שוני� סוגי� שעסק�65להיות) – תורה מארי :

או ימיה�"57, ב"מיעוט הוא ומצוות חסדי� בגמילות

liayaתורה אלא לו אי� האומר ש"כל כאמור התורה,

לעשות עניינ� שעיקר – טבי� עובדי� מארי או כו'";

ואילו המצוות, קיו� עלֿידי יתבר� לו דירה מהעול�

שיוכלו בכדי או מעט אצל� הוא תורה לימוד של) (החיוב
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"עשה59) בההוראה דג� להעיר וגמ"ח",jzxezועוד "עבודה לגבי קבע"

גמ"ח ובפרט המצות דמעשה העני� עיקר שהרי שבפני�, הנ"ל נקודה מודגשת

מתייחד שע"י התורה בעסק משא"כ בעול�, וחלקו נפה"ב לברר בשביל היא

ועוד). פל"ז. תניא (ראה קוב"ה ע�

א.60) ה, ויקרא לקו"ת וראה ב. קט, יבמות

ס"ה.61) אגה"ק

ג.62) כג, ראה לקו"ת ראה

ג�63) שכולל (בה"א) האד�" "כל שאומר וא�

ג� שיי� זה שמעי� לומר, יש – א) סא, יבמות – ומי� (תוד"ה אוה"ע*

תועלת שו� עי"ז יגיע כשלא ג� יפות פני� בסבר פניו לקבל שיש באוה"ע,

כ, (תענית הקב"ה שעשאו" ה"אומ� מעשה שהוא זה מצד ולתורה, לישראל

שלו� אד� הקדימו שלא ריב"ז על עליו אמרו א: יז, מברכות ולהעיר ב).

ראה – הבריות דכבוד העני� מצד הוא שבפשטות בשוק, נכרי ואפילו מעול�

ש�. ובהערות 281 ע' חט"ז [המתורג�] לקו"ש

א.64) עג, זח"ג ראה

ס"ע65) ח"ח [המתורג�] מלקו"ש ולהעיר .33 הערה לעיל בהנסמ� ראה
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תמוז י"ג ראשו� יו�
פרקד ,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íìåàå ã ÷øô,186 'nr cr.íéîéòðá
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השוני� הדורות בי� במצוות), או בתורה הוא ).66העיקר

לשלושת "שמאי" המאמר בעל של השייכות וזוהי

האריז"ל דברי ידועי� הנ"ל: לבוא67ההוראות שלעתיד ,

משלושת ההוראה כלומר: שמאי, כבית ההלכה תהיה

דבר כל של האמת גילוי ע� בעיקר קשורה הנ"ל העניני�

לבוא. לעתיד

דלעתיד הגילויי� שכל משו� במעשינוא� תלויי�

הגלות מש� זמ� כל הגילוי68ועבודתנו מעי� בה� ויש ,

פני� כל שעל מוב� הרי lretaדלעתיד, dyrna�ג צרי�

ההוראות, שלושת כל קיו� האד� אצל להיות הזה בזמ�

את וישקול יערי� הוא "שמאי", אצלו יהיה וממילא

כול�. את לקיי� מיוחדת כח נתינת לו שיש ביודעו כוחותיו,

לו" מודדי� בה מודד שאד� שיהודי69ו"במדה עלֿידי ,

את מקבל "והוי – סיומה עד המשנה ציווי כל את מקיי�

מלמעלה לו שיראו זוכה הוא יפות" פני� בסבר האד� כל

יפות" פני� חיי�"70"סבר מל� פני ו"באור לחיי�71, עד ,

תחיית בזמ� ממש, בקרוב לבוא לעתיד שיהיו הנצחיי�

הבא". לעול� חלק לה� יש ישראל "כל אשר המתי�,

(d"lyz ipiny t"y zgiyn)
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•
אגרות קודש

 ב"ה  ט' תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

והצליח  בישיבה  למד  זמן  לפני  אשר  כותב  בו   - הכתיבה  זמן  הוראת  בלי   - מכתבו  על  במענה 

בלימודים, ואשר אח"כ לפי דעתו סרה ההצלחה ממנו, אינו יכול להתקשר אל הלימוד כו' וכו', ובמילא 

הרגש של נחיתות בלבו ומסופק אם יצליח בלימודו, ושואל דעתי בזה.

והנה אם בקולי ישמע יגרש את הרגש הנ"ל, וגם את המחשבות הנ"ל כליל לא רק מלבו אלא גם 

מהד' אמות שלו, וימשיך בלימוד בתורתנו תורת חיים, אלא שיבקש את הראש ישיבה בכתה המתאימה 

והם  יסוד  להם  אין  הנ"ל  והחששות  חפץ,  שלבו  במקום  עכ"פ  הראשון  זמן  במשך  לימודו  שיסדר  אליו 

מפיתויי היצר.

אלא שכיון שבכל ענין וכל אדם זקוק לסייעתא דשמיא, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, מהנכון 

ביותר שיעשה הוא למשפיע לקבוצת נערים, כמובן בגיל יותר צעיר ממנו, ובזמנים הפנוים מלימוד שלו, 

ילמוד עמהם או יותר נכון ישוחח עמהם בעניני פרשת השבוע, הלכות הצריכות בחיי היום יומים של נערים 

כאלו וידריכם במנהגי ישראל המתאימים להם, וכיון שמובטחני שיצליח בזה, גם זו תהי' הוכחה נוספת 

שהחששות הנ"ל אין להם כל יסוד ועלה יעלה בלימוד ויצליח בהם.

בודאי ישמור עכ"פ מכאן ולהבא שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בחומש תהלים ותניא הידועים, וכן יפריש בכל יום חול קודם התפלה - שתים 

שלש פרוטות לצדקה, מובן שכ"ז צ"ל בלי נדר -.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל בהקדם,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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.'åëå ò"âå æ"ò 'éôàå äáåùúä éðôá ãîåò øáã êì
äàúú äáåùú úìòåî ïéàù øäæä úðåëù ç"øá 'éôå
øéòæî èòî úàæ ïéáäì äðä .'åëå äàìéò äáåùú à"ë
ïéðò ì"æø éøáãîå áåúëäî øàåáîù äî íéã÷äì êéøö
'éìò 'éáééçù äøéáò øáòùë íéîù éãéá äúéîå úøëä
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הגליו�.1. ובשולי 12 הערה 401 עמוד י"ט חלק שיחות לקוטי וראה א.2.רפ"ב. קכב, ב.3.ח"ג ריד, זח"ב ב. ריט, א. ס, ‰Ú¯˙4.זח"א

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."בראשית ס"פ ובז"ח א. פ"א, פאה ירושלמי ע"פ ספ"ג. תשובה פי"ז.5."רמב"� הקדושה ‡„ÂÓ"¯6.שער ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(וכיו"ב המעט מ� מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט ‡„ÂÓ"7."וי"ל: ˜"Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ דעת¯ שולל "אולי

אחרי". ס"פ ˘ËÈÏ"‡:8.הרמב"� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"א כה, שבת כרת תוד"ה כפי' – רפ"ב ביכורי� ‡„ÂÓ"¯9."כירוש' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘.(7 (בהערה לכרת בנוגע – ˘ËÈÏ"‡:11.פכ"ח.10."כנ"ל". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(2 א). פט, (סנה' אד� בידי מיתה דינו הרי (1"

מת ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שני� כמה ב� בכלל נתפרש כה„ÓÓ)Â‰Ê˘לא בחנני' וכמש"נ כא�) אדה"ז ‰��Èחידוש '‰ ¯Ó‡�משלח

)˘"„È·'גו מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂ"לאלתר נפרעי� ביד"ש במיתה ג� "ולפעמי� לאח"ז תיכ� בחצע"ג הבא מוב� ועפ"ז גו'. חנני'

� (ובזה ביד"א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש דומה אינו דחנני' עני� דלכאורה � מתר�, הנ"ל: וע"פ � "ג�" פי' (2 לכא�, השייכות (1 מהי �

מת שהכוונה ומיתתוÓÓ˘פשיטא (ÏÚÂÙ·תחת "Ê‰באה מתר� וע"ז .'ÈÓ¯È·�דא � "Â�È„˘ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î�‡Ïמיתה כ"א



fenzלו c"i ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ד שני יו�
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ãàî íeöò Løôä Lé ,õ÷ ïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLî̈¨©©§¦©§¨§¥¥¥¤§¥¨§Ÿ
ïéàî eàøápL ,íéëàìnä elôàå ,íéîMä àáö ìk ïéa ,äìòîì§©§¨¥¨§¨©¨©¦©£¦©©§¨¦¤¦§§¥©¦

,Léì`l m`xad iptly - §¥
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,miniiw md,íéîi÷å íéiçå§©¦§©¨¦
úeiçä úeiðBöéç úðéçaî¦§¦©¦¦©©
óBñ-ïéà òétLnL òôMäå§©¤©¤©§¦©¥
úBéçäì àeä-Ceøä§©£
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:áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà òétLnL òôMäåiabl - §©¤©¤©§¦©¥¨§¤¨
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é"ôò ïáåé ïéðòä êà
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.'åëå çôð åëåúî çôðã ïàîå íééç úîùð åéôàá çôéå
äøåú äøáã êà .å"ç 'åëå óåâä úåîã åì ïéàù óàå
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˙ÁË·‰ :'ÈÓ¯È·'גו עונשÔÎÏמת � עלÓ‰'גו' יד"א) תמורת ומת˘‰·ÁÈË(לא בהמש�ÓÓ˘כו' כו'. ג� לפעמי� � לאלתר מת הרי וא"ת .

ההדגשה ג� יל"פ דנוהו‰�·È‡להנ"ל שלא רק לא �ÏÚÂÙ·אלא תמורת˘‡‡"Ùביד"א, לענשו מקו� אי� � (ובמילא ביד"א למיתה לדונו הי'

בחנני' המדובר כי שיעברו‰�·È‡זה), לאחרי ורק ה"ה. פי"א סנהדרי� בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא תתקיי�˘�˙ÌÈÈ(היינו אפשר‰·Â˙ÁËולא

ואיל�. 1188 עמוד התניא בספר שיעורי� ראה � ביד"א". "12.לדונו המלה בהוסיפו בקושיא, הזק� רבנו מציי� מה השאלה: "·�ÌÈÓÈÚעל

ושנותיה� ימיה� עכ"פ·�ÌÈÓÈÚ("שהאריכו (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה � שנק'") וכו' עוני עונש ע"י שנתקיי� (Â˙Ó"הכתוב" בל'

ש�)". עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, ט.13.(שמות לב, ז.14.האזינו ב, הזהר.15.בראשית בש� רפ"ב ח"א לעיל הובא

.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ב ח"א בזה לההמש� הכוונה ˘ËÈÏ"‡:17."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"'ÂÎÂ.יגדל שיר – גו� ולא –

בתחלתו". לג"פ לקו"ת ב.18.וראה לא, ו.19.ברכות לג, תהלי�
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תמוז ט"ו שלישי יו�
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.úBiúBàä úðéçaî äìòî äìòîì àéäL ,úeiçä úeiîéðt ìò©§¦¦©©¤¦§©§¨©§¨¦§¦©¨¦
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äáåùúä úøâà

î"ãò ùîî äëëå
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
íìòðä ìëù 'éçá äá ùé çôð äéëåúîã 'é÷ìàä ùôð
ïéáäì éåìéâä ìà úàöì åçëáù ã"åé úåàá æîåøîä
íåôì ãçå ãç ìë 'åëå åúìåãâáå 'úé åúúîàá ìéëùäìå
øùà éôëå .åúðéáå åìëù áçåø éôì 'éìéã àøåòéù
åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå åúòã áéçøîå åìëù ÷éîòî
íâå áçåø äì ùéù à"ä úåàá åúðéá úæîåøî éæà 'úé
åúðéáî ãéìåäì äèîì äìòîìî äëùîää äøåîä êøåà
ïäéúåãìåúå äàøéå äáäà 'ä úìåãâá åúåððåáúäå
.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá
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fenzמ f"iÎf"h iyingÎiriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Laìúäì äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤§¦§©¥
,íãàä óeâadyrp" xn`ndn ,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¨¨¨

"mc`,ìáä àeä ,øeacä øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§©¦¤¤
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòämy ly dpexg`d 'd ze`d ± ¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
'd ze`d ly dzekiiy

,"lad"láeúkL Bîëe1: §¤¨
,íéiç úîLð åétàa çtiå"©¦©§©¨¦§©©¦

,"äiç Lôðì íãàä éäéå- ©§¦¨¨¨§¤¤©¨
dnyp gtp d"awdseba,

idie" zernyn dfymc`d

- seba dnyp ,"dig ytpl

"gtie- "miig znyp eit`a

,"gtie" ly ote`a df didy

.'eëå çôðc ïàîegtepd - ©§¨©§
ezeikezn gtep -

mby ,ixd .ezeiniptne

seba dnypd ly dkyndd

`id (dnypd zeipevig)

`l` ,zeinipt ly ote`a

lr `ed o`k xaecndy

d zeiniptxeaic`idy ,

,zeipevigd ly zeiniptd

dnypd ly zeiniptk `ly

zeiniptdn d`ad dnvr

,ynn dlrnlyeäæå§¤
áeúkL2'ä ÷ìç ék" : ¤¨¦¥¤

,"Búìçð ìáç á÷òé ,Bnò©©£Ÿ¤¤©£¨
dnypa opyiy ,xnelk -

,dnypd zeinipt ,'"iedn wlg" ± zg` dbixcn :zebixcn izy

.dnypd zeipevig ,"ezlgp lag" ± dipy dbixcne,Leøtdlnd - ¥
`ed ,"lag"øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî Cøc ìò ,ìáç Bîk§¤¤©¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨

.ähîì eäö÷å äìòîìdnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd jk ± §©§¨§¨¥§©¨
.seba yeal ipyd dvwde "dlrnl"a xeywèLt ,äpä ék,yexit ± ¦¦¥§©

áeúkä3áeúkM äî1:dnypd iabl -,eðì úBøBäì àeä ,"çtiå" ©¨©¤¨©¦©§¨
äæéà Lé íà ,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî Cøc ìòL Bîk§¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨¦¥¥¤

íéúðéa ÷éñôîe õöBç øáceilry xacd oial gtepd mc`d oia ± ¨¨¥©§¦¥§©¦
,gtep `ed,íB÷î BúBàì ììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà- ¥¤¤©¥©¤©¦©§¨§¨

gtep `ed eilr4Lnî äëk,lynpa ±÷éñôîe õöBç øác Lé íà ¨¨©¨¦¥¨¨¥©§¦
.ïBéìòä ìáä úðéçáì íãàä óeb ïéaladd f` ribn epi` ± ¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§

."gtie" xn`p eilry dlrnlyéîLb øác íeL ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥¨¨©§¦
ék ,Cøaúé åéðôì õöBç éðçeøåaezk ixd ±5:íéîMä úà àìä" §¨¦¥§¨¨¦§¨¥¦£Ÿ¤©¨©¦

,"àìî éðà õøàä úàå§¤¨¨¤£¦¨¥
"BãBák õøàä ìë àìî"e6, §Ÿ¨¨¨¤§
,"dépî éeðt øúà úéì"å- §¥£©¨¦¥

epnn iept `edy mewn oi`

,jxaziìònî íéîMa"©¨©¦¦©©
ïéà úçzî õøàä ìòå§©¨¨¤¦¨©¥

,"ãBò,d"awd icrla -

ïéîìò ìk àlîî eäéà"å§¦§©¥¨©§¦
,"'eëå`ln jxazi `ed - §

ixd ,'eke zenlerd lk

mewn lka `vnp d"awdy

jiiy `ly jk ,xac lkae

eilr xizqiy xac mey

,jxaziáeúkL Bîk àlà¤¨§¤¨
äéòLéa7íà ék" : ¦©§¨¦¦

íéìécáî eéä íëéúBðBò£¥¤¨©§¦¦
."íëé÷ìà ïéáì íëéðéa¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤

,íòhäågeka yi recn - §©©©
oia licadle zeqkl zepeerd

:`ed ,zewl`l dnypdéôì§¦
íäL,zepeerd ±ïBöø ãâð ¤¥¤¤§

äiçnä àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨©§©¤
áeúkL Bîk ,ìkä úà8: ¤©Ÿ§¤¨

äNò 'ä õôç øLà ìk"Ÿ£¤¨¥¨¨
"õøàáe íéîMa,lkd ± ©¨©¦¨¨¤

,d"awd ly epevxa `xap ,ux`d cr minydnøàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥
,ìéòì,'c wxta -àeäL,oeilrd oevxd ±íL úòtLä øB÷î §¥¤§©§¨©¥

.(ã"eé ìL Böe÷a æîøðå ,ä"éåä'ied myy oeeike ,'ied my ly ± £¨¨§¦§¨§¤
`edy xac ixd ,mi`xapd lkl drtydd xewn `edcbpxewn

`ed ,(zepeerd oipr `ede) 'ied my ly drtyddcbepnzeigl

epi`e dqknd xac md zepeerd ixd ± jk m`e .dilr dqkne ziwl`d

ribdl ("gtie" xn`p dilr) "oeilrd lad"dny ziwl`d zeigl ozep

.mc`d seb l`äëLîää ìáç ÷ñôðå úøëpL ,úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥¤¦§©§¦§©¤¤©©§¨¨
äàzz à"äî äëLîpL ,àeä-Ceøa ä"éåä íMî'd ze`d ± ¦¥£¨¨¨¤¦§§¨¥¥©¨¨
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äáåùúä úøâà

äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä
íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì

'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰� העני� בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'

החיות, פנימיות � מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מוב� אינו שלכאורה מה מתר� וג� דמבואר י"ל � בהשמטת�?!)

נלמדי� (ושניה� הדבור פני' כנ"ל)ÁÙÈÂמל'אח"כ �‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"�אד "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Âהתלבשות � הבפועל "נעשה"

מדבור נמש� ד"באפיו" היינו � בגו� מבארÏÂ‡הנשמה ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה "תוכנו"Â¯Â‰Ï˙הכתוב "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה

שאינו (א� אז דג� אד�", ד"נעשה הפעולה לאחרי ג� השינוי על � התיבה) להשמיט או כשאד�ÈÓÈ�ÙÓ'וכיו"ב עד"מ ה"ז (ÁÙÂ�משא"כ) כו'

הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה ועני� וכו') הכרת עני� אי� הנבראי� בשאר ולכ� חציצה, כשיש ג� – מגיע היינו � נשמע דיבורו

וג� לגו� היות�Ê"Á‡Ïעד מש� כל –"Ì„‡".יחד וגו� בריאה4.נשמה "כגו� – משל הזק� רבנו כא� מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת

מ משל להביא הזק� רבנו רוצה שבכ� פע�, הסביר שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" ע"פ˙Â¯‰של (שו"ע˙Â¯‰(שכ�,

ניפוח). ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) כד.5.יו"ד כג, ג.6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה ו.8.נט, קלה, תהלי�

fenz g"i iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ח שישי יו�
פרקו ,190 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîà å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

,'ied my ly dpexg`d,ìéòì økæpksebay dnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥
`id icedi ly ezeigy dryae ,'ied myay dxewnn zeig zlawn

xiaqi jk ± ycwnd zia onfa lynl didy itk) cala dyecwn

,sebd ly zinyb dzinl df xac f` `ian ,(oldláeúkL Bîëe§¤¨
øîà úLøôa9äúøëðå" : §¨¨©¡Ÿ§¦§§¨

éðà ,éðôlî àéää Lôpä©¤¤©¦¦§¨©£¦
"'äoipr zernyn ,xnelk ±

zxkp `edy ,`id "zxk"d

:owfd epax oeylae ,'iedn

.à÷éc "éðôlî"±ipnn ¦§¨©©§¨
dzixkd zernyn ,`wec

n zxkp `edy `idzeinipt

xen`k) `idy ,zewl`d

.'ied my (lirløàLáe¦§¨
¯ úøk ïäa ïéàL úBøáò£¥¤¥¨¤¨¥

ïéîâBt ïä íéðt ìk ìò± ©¨¨¦¥§¦
z`,íâôe ;òãBpk ,Lôpä©¤¤©©§©

lî àeä.ïékqä úîéât ïBL ¦§§¦©©©¦
,eppipra mb jk ;mewn eze`a edyn xqgy epiid ,mebt dhigy oikq ±

epaxy itk ,dnypd l` 'ied myny dkyndd lagn edyn xqgy

:oldl cin xiaqn owfdøeæL áò ìáçî ,ìLî Cøc ìò àeäå§©¤¤¨¨¥¤¤¨¨
â"éøzî,613 ±ìéòì økæpä äëLîää ìáç äëk ,íéwc íéìáç ¦©§©£¨¦©¦¨¨¤¤©©§¨¨©¦§¨§¥
î ìeìkâ"éøz,613 ±úBöî10lagdn wc lag `id devn lk - , ¨¦©§©¦§
,illkdäpäî úçà ìò íBìLå ñç øáBòLëeb"ixzn zg` lr ± §¤¥©§¨©©©¥¥¨

,zeevnd÷cä ìáç ÷ñôð,devn dze` cbpky ±.'eëå± ¦§©¤¤©©§
xaer `edy ici lr ,miwc milag ly xzei daexn xtqn miwqtpyke

.laga dlecb zeyilg znxbp ,zeevn dnke dnk lr melye qg

.olvil `pngx wqtpe zxkp elek lagdy oipr `ed "zxk" eli`eCà©

eîéLøä Ba ïéãò øàLð äúéîe úøk áiça íb,myexd ±BLôpî ©§©¨¨¥¦¨¦§©£©¦¨§¦¦©§
'ð ãò úBéçì ìBëé äæ éãé ìòå ,úé÷ìàä,zxk aiig `ed m` ±Bà ¨¡Ÿ¦§©§¥¤¨¦§©

'ñ,miny icia dzin aiig `ed m` ±øúBé àìå äðLaewp onfn ± ¨¨§Ÿ¥
.dfBa äñðëpL ì"æéøàä íLa áeúkM äîe)lr xaery ina ± ©¤¨§¥¨£¦©¤¦§§¨

dzin e` zxk ea yiy `hg

,miny iciaéwnä úðéçaó §¦©©©¦
'eëåoi`y zexnl ,xnelk ± §

zeig lawl leki `ed

dzxkp eznyp ,oky ,zinipt

,la` ,`ed ixd ,dyxyn

zpigan zeig lawn

`ed leki myn ,"siwn"d

eznypyk mb zeig lawl

ziniptd drtyddn dzxkp

,dxe`kle) 'ied my ly

ixd did leki ,ef dpigan

e` miyngn xzei zeigl

xen`d ,`l` ± ?dpy miyy

(l"fix`d mya lirlóebä úeiîLb éiçì ïéðò Bðéà11zpigany - , ¥¦§¨§©¥©§¦©
,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lyk mb zeigl lkei "siwn"d

éøééîe,xaecne ±ãò,äðL 'ðytpdn myexd miiw oiicryk - ©§¥©¨¨
± eteba ig `ed jk llbay ,ziwl`df`,"siwn"d zpiga ea dpyiBà

:(ïn÷ìãk äfä ïîfaezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - ©§©©¤§¦§©¨
ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd ici lr d`a icedi ly

dyxyn dzexk eznypyk ,f` mb ezeig z` `linn lawl ezlekia

zeigl ,dzin e` zxk aiigy in mb leki dfd onfa okly ,'ied mya

gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy e` miyng xy`n xzei

.(l"fix`d xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil didzy

.å ÷øt,ceqd jxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
did "zxk"ay ,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd

ynn zn did "miny icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d

daxd epi`x ixd :dl`yd jk lr zxxerzne ,dpy miyy el e`lniy iptl

mini zekix`a mdizepy z` eigy miny icia dzine zezixk iaiig

wlg `id dnypdy ,owfd epax xiaqd ,ef dl`y xidadl ick ?"minirpa"e

"gtie" ly ote`a odizy od dzeipevig mbe dnypd zeinipt mbe ,'ied myn

d`a dnypd zeinipt :zewl`d zeiniptn ,xnelk ,("miig znyp eit`a gtie")

zeipevig oke .zewl`ay zeiniptd ixd `ed 'ied mye ,'ied my zeiniptn

d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (seba) zkynpd dnypd

nzeiniptly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

zkynp `idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp jkay ."gtie"

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly etebaeteb jezaxn`p df lk lr .icedi ly

zkynpd ,dnyp ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie"

oia wiqtne uvegd xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n

gtep `ed eil` mewnl ribn gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd

,xeaicd z` renyl xyt` ,wiqtnd xac yi m` mby ,xeaica enk `ly)

owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd xacd zexnl ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk

epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp lag awri" ixd llk jxca ,"zxk"d oipr

seba dnypdn zkynpd zeigd ly "dkyndd lag"xac epyiy drya j` ;

- dkyndd lag z` jzegd olvil `pngx zxk ly oipr cgeina ,wiqtnd

rityn did `linne sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny zeigd f` dlelr

el e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl xacd

el e`lniy iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng
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äáåùúä úøâà

éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
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מי fenz g"i iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז י"ח שישי יו�
פרקו ,190 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîà å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

,'ied my ly dpexg`d,ìéòì økæpksebay dnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥
`id icedi ly ezeigy dryae ,'ied myay dxewnn zeig zlawn

xiaqi jk ± ycwnd zia onfa lynl didy itk) cala dyecwn

,sebd ly zinyb dzinl df xac f` `ian ,(oldláeúkL Bîëe§¤¨
øîà úLøôa9äúøëðå" : §¨¨©¡Ÿ§¦§§¨

éðà ,éðôlî àéää Lôpä©¤¤©¦¦§¨©£¦
"'äoipr zernyn ,xnelk ±

zxkp `edy ,`id "zxk"d

:owfd epax oeylae ,'iedn

.à÷éc "éðôlî"±ipnn ¦§¨©©§¨
dzixkd zernyn ,`wec

n zxkp `edy `idzeinipt

xen`k) `idy ,zewl`d

.'ied my (lirløàLáe¦§¨
¯ úøk ïäa ïéàL úBøáò£¥¤¥¨¤¨¥

ïéîâBt ïä íéðt ìk ìò± ©¨¨¦¥§¦
z`,íâôe ;òãBpk ,Lôpä©¤¤©©§©

lî àeä.ïékqä úîéât ïBL ¦§§¦©©©¦
,eppipra mb jk ;mewn eze`a edyn xqgy epiid ,mebt dhigy oikq ±

epaxy itk ,dnypd l` 'ied myny dkyndd lagn edyn xqgy

:oldl cin xiaqn owfdøeæL áò ìáçî ,ìLî Cøc ìò àeäå§©¤¤¨¨¥¤¤¨¨
â"éøzî,613 ±ìéòì økæpä äëLîää ìáç äëk ,íéwc íéìáç ¦©§©£¨¦©¦¨¨¤¤©©§¨¨©¦§¨§¥
î ìeìkâ"éøz,613 ±úBöî10lagdn wc lag `id devn lk - , ¨¦©§©¦§
,illkdäpäî úçà ìò íBìLå ñç øáBòLëeb"ixzn zg` lr ± §¤¥©§¨©©©¥¥¨

,zeevnd÷cä ìáç ÷ñôð,devn dze` cbpky ±.'eëå± ¦§©¤¤©©§
xaer `edy ici lr ,miwc milag ly xzei daexn xtqn miwqtpyke

.laga dlecb zeyilg znxbp ,zeevn dnke dnk lr melye qg

.olvil `pngx wqtpe zxkp elek lagdy oipr `ed "zxk" eli`eCà©

eîéLøä Ba ïéãò øàLð äúéîe úøk áiça íb,myexd ±BLôpî ©§©¨¨¥¦¨¦§©£©¦¨§¦¦©§
'ð ãò úBéçì ìBëé äæ éãé ìòå ,úé÷ìàä,zxk aiig `ed m` ±Bà ¨¡Ÿ¦§©§¥¤¨¦§©

'ñ,miny icia dzin aiig `ed m` ±øúBé àìå äðLaewp onfn ± ¨¨§Ÿ¥
.dfBa äñðëpL ì"æéøàä íLa áeúkM äîe)lr xaery ina ± ©¤¨§¥¨£¦©¤¦§§¨

dzin e` zxk ea yiy `hg

,miny iciaéwnä úðéçaó §¦©©©¦
'eëåoi`y zexnl ,xnelk ± §

zeig lawl leki `ed

dzxkp eznyp ,oky ,zinipt

,la` ,`ed ixd ,dyxyn

zpigan zeig lawn

`ed leki myn ,"siwn"d

eznypyk mb zeig lawl

ziniptd drtyddn dzxkp

,dxe`kle) 'ied my ly

ixd did leki ,ef dpigan

e` miyngn xzei zeigl

xen`d ,`l` ± ?dpy miyy

(l"fix`d mya lirlóebä úeiîLb éiçì ïéðò Bðéà11zpigany - , ¥¦§¨§©¥©§¦©
,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lyk mb zeigl lkei "siwn"d

éøééîe,xaecne ±ãò,äðL 'ðytpdn myexd miiw oiicryk - ©§¥©¨¨
± eteba ig `ed jk llbay ,ziwl`df`,"siwn"d zpiga ea dpyiBà

:(ïn÷ìãk äfä ïîfaezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - ©§©©¤§¦§©¨
ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd ici lr d`a icedi ly

dyxyn dzexk eznypyk ,f` mb ezeig z` `linn lawl ezlekia

zeigl ,dzin e` zxk aiigy in mb leki dfd onfa okly ,'ied mya

gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy e` miyng xy`n xzei

.(l"fix`d xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil didzy

.å ÷øt,ceqd jxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
did "zxk"ay ,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd

ynn zn did "miny icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d

daxd epi`x ixd :dl`yd jk lr zxxerzne ,dpy miyy el e`lniy iptl

mini zekix`a mdizepy z` eigy miny icia dzine zezixk iaiig

wlg `id dnypdy ,owfd epax xiaqd ,ef dl`y xidadl ick ?"minirpa"e

"gtie" ly ote`a odizy od dzeipevig mbe dnypd zeinipt mbe ,'ied myn

d`a dnypd zeinipt :zewl`d zeiniptn ,xnelk ,("miig znyp eit`a gtie")

zeipevig oke .zewl`ay zeiniptd ixd `ed 'ied mye ,'ied my zeiniptn

d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (seba) zkynpd dnypd

nzeiniptly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

zkynp `idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp jkay ."gtie"

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly etebaeteb jezaxn`p df lk lr .icedi ly

zkynpd ,dnyp ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie"

oia wiqtne uvegd xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n

gtep `ed eil` mewnl ribn gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd

,xeaicd z` renyl xyt` ,wiqtnd xac yi m` mby ,xeaica enk `ly)

owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd xacd zexnl ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk

epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp lag awri" ixd llk jxca ,"zxk"d oipr

seba dnypdn zkynpd zeigd ly "dkyndd lag"xac epyiy drya j` ;

- dkyndd lag z` jzegd olvil `pngx zxk ly oipr cgeina ,wiqtnd

rityn did `linne sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny zeigd f` dlelr

el e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl xacd

el e`lniy iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng
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éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå
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fenzמי g"i iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dpy miyydrya wx did jky ,owfd epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd wxta

l`xyi ipa ly mzeig lk dzid f` ,ycwnd ziaa l`xyia dzxy dpikydy

onfa eli`e .'ied my ici lr d"awd ritydy iniptd rtydn ,dyecwd cvn wx

dpikydyk ,zelbdzelbajynidl dleki l`xyi ipa ly mzeig s`e ,

,xnelk) "dtilw" zervn`a

zyalzn dyecwd zeigy

in mb ,f` ,(dtilw ly yeala

,miny icia dzin e` zxk aiigy

zxkpy zexnl ,ezeig lawn

my ly dkyndd lag wqtpe

xcqd zelbd onfa oi` okle .'ied

zezixk iaiiga "ynn zn" ly

xyt` `l` .miny icia dzine

xac ,mini ekix`i mdy xacd

xefgl zepncfd ,ab` ,xyt`nd

e` zxkd oipr owzle daeyza

.dfa `veike ,miny icia dzind

eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨
,äðBéìò äâøãîa ìàøNé¦§¨¥§©§¥¨¤§¨
äøBL äðéëMä äúéäLk§¤¨§¨©§¦¨¨

ìàøNéa1Lc÷nä úéáa2, §¦§¨¥§¥©¦§¨
úeiç íéìa÷î eéä àì æàå§¨Ÿ¨§©§¦©

íôeâì3Lôð éãé ìò ÷ø §¨©©§¥¤¤
úðéçaî ,dcáì úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©¨¦§¦©
òétLnL òôMä úeiîéðt§¦¦©¤©¤©§¦©
éãé ìò àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©§¥
,àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨

.ìéòì økæpk`l ,'ied myn "dkyndd lag" wqtp m` ,`linne - ©¦§¨§¥
ly oipr ici lry dryay ,xen`k ,zeigl jiyndl zleki dzid

,icedi ly eznypl 'ied myn "dkyndd lag" wqtpe zxkp zxk

.ezeig lawl zexyt` el dzid `l oky ,"ynn zn" didàøçàì C ©§©©
,äðéëMä úeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî eãøiL- ¤¨§¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨©§¦¨

,ceq ly oipr dfy ,`xg` `xhqe zetilwa zelba `id dpikydy

zetilwa zelba didz dpikydy xacd okzi cvik4,:áeúkL Bîk5 §¤¨
"íënà äçlL íëéòLôáe"6,m`" ,dpikyd epiid "mkn`" - §¦§¥¤ª§¨¦§¤

xewn ,l`xyi zqpk ,(a"p wxt yix '` wlga x`eank) "mipad

"d`zz 'd" df 'ied myae .zeliv`c zekln zpiga ,l`xyi zenyp

,dnypl "dkyndd lag" `a myn ± lirl xen`ky 'ied my ly

äàzz à"ä úðéça úòtLä äãøiL eðéäc,'ied my ly ±økæpä §©§¤¨§¨©§¨©§¦©¥©¨¨©¦§¨

ìéòì7ìzLðå ,ãò ,ähî ähîì äâøãîì äâøãnî äìL §¥§¦§©§§¨¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©¨©
,dâðc úBøéôñ 'éa dúòtLä äLaìúpL`idy "dbep" ztilwa - ¤¦§©§¨©§¨¨¨§§¦§Ÿ©

zexitq xyr znerl zexitq xyr da yi ,aeh mb da yiy dtilwd

dyecwd8,úBòétLnä9àáö ìëå úBìfnä éãé ìò úeiçå òôL ©©§¦¤©§©©§¥©©¨§¨§¨
,íäéìòL íéøOäå íéîMä©¨©¦§©¨¦¤£¥¤
íìBòaL éîLbä éçä ìëì§¨©©©©§¦¤¨¨

,äfäd`a mzeigy - ©¤
ici lr "dbep" ztilwn

minyd `ave zelfnd

,mixyde,çîBvä ìëì íâå§©§¨©¥©
z`haznd ,mzeig mby -

mdy ,dginv ly oipra

d`a ± lecbl ohwn mignev

ici lr "dbep" ztilwn ok mb

minyd `ave zelfnd

,mixydeeðéúBaø øîàîk§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ10Eì ïéà" : ¦§¨¦§¨¨¥§

Bì ïéàL ähîlî áNò ìk̈¥¤¦§©¨¤¥
."'eëå ìfî±± dlrnl" ©¨§

e`e ea dknd,"lcb el xn

dginvd oipr ea ritynd

xg`ne .zelcbl zephwn

mzeig milawn dl` lky

- okl ,"dbep" ztilw ici lr

àèBçä íb ìBëé éæàå©£©¨©©¥
éòLBôe11ìa÷ì ìàøNé §¥¦§¨¥§©¥

íLôðå íôeâì úeiç©§¨§©§¨
úeiîäaä,"dbep" ztilwn ok mb ±,Lnî íéiç éìòa øàL Bîk ©©£¦§§¨©£¥©¦©¨

,"dbep" ztilw ici lr mzeig milawnd -áeúkL Bîk12miiwy - : §¤¨
`ed mc`dy avn."eîãð úBîäak ìLîð"minece mileyn ± ¦§©©§¥¦§

,zendaläaøcàå`edy cala ef `l ,jtidl ±mblawl leki §©§©¨
mleray mignev e` miig mixac x`ye dnda enk ,dtilwn ezeig

myn ezeig lawn `ed `l` ,dfd,æò øúéå úàN øúéaxzei - §¤¤§¥§¤¤Ÿ
,dl`nòôL ìkL ,éãe÷t úLøt LBãwä øäfî øàánä ét ìò©¦©§Ÿ¨¦Ÿ©©¨¨¨©§¥¤¨¤©

òøä äNBòL òâøå äòLa ïBzçzä íãàì úBòtLpä úeiçå§©©¦§¨¨¨¨©©§§¨¨§¤©¤¤¨©
'eëå äøáò éøeäøäa Bà øeaãa Bà äNòîa 'ä éðéòa13± §¥¥§©£¤§¦§¦§¥£¥¨§

,dyrne xeaic daygn iyeal dylyaìkäzeigde rtyd lk ± ©Ÿ
,elldøäfa íL íéøàánä àøçà àøèqä úBìëéäî Bì òtLð¦§¨¥¥§©¦§¨©£¨©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©

.LBãwämdn ,`xg` `xhqe dtilw ly mipey zelkid mpyie ± ©¨
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äáåùúä úøâà

íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ
äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø
øçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אז ישראל מדרי' מראה "שזהו :.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�וכ לשכינה, ובנוגע העול�, בכללות "זהו

עני�". עוד � לאד� ובנוגע ˘ËÈÏ"‡:3.בפרט ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפ"ע כאו"א ג� ˘ËÈÏ"‡:4."היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,קמ לקמ� "ועיי�

˘ËÈÏ"‡:5.ב". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– ראי' א) ביאור: וג� ראי' מביא וע"ז השכינה"?! גלות יבוא אד� בני מעשה שע"י מוב� אינו "דלכאורה

אמכ�". שהיא מפני – ביאור ב) הוא א.6.שכ� נ, ˘ËÈÏ"‡:7.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בנוגע – בפ"ה העול�. לכללות בנוגע – "בפ"ד

דכאו"א". ˘ËÈÏ"‡:8.לנשמה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ו ˘ËÈÏ"‡:9."כבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הגלות ע"י (ולא כי˘·�„Â"„"בלאה"כ ,

רע"א)". קמ, ראה עה"ד. מחטא ו.10.א� פ"י, ˘ËÈÏ"‡:11.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, תהלי�
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.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰חידוש הוא שאדרבא – והביאור קמ"ל?! מאי דא�‚„ÏÂ"לכאורה ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה „�Â‚‰כו'

בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה א� דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות לקבל יכול – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

(ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קאר�. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה ו)נכללת לטוב מתהפ� להמלובש,

לקבל בחירה בעל האד� ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האד� כו' לאחר א� לעיל ממש"כ לכא�, יותר דסט"א,Â˙ÂÈÁשיי� מהיכלות

ספ"ה". וכדלעיל הבית, בזמ� יד.15.משא"כ ז, ט.16.קהלת לב, ˘ËÈÏ"‡:17.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰קמ"ל חדש דדבר הסגנו� "לכאורה

כמה˜˘‰� מובני� ועפ"ז � מהקוד� הפכי וא� חדש עני� לבאר שבא הוא, כ� באמת אבל זה?! בעני� מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,ÌÈÂ�È˘

) שזהו � לפרק. סיו�ÌÂÈÒÎמפרק נחלתו, חבל � שיעקב ע"י) � דהכתוב כו'Â˜ˆ‰העני� ראשו קאמר (ולכ� ע"יÂ‰ˆ˜Âההמשכה מלמעלמ"ט ,(

נחלתו חבל יעקב כא�: הוסי� (ולכ� בפ"ע (כעני� נחלתו חבל יעקב הכתוב � בפ"ו שקדמוÈ˙Î·החבל. וביאור עני� לשלול שא"צ בפמ"ה (ולכ�

�‡Ï("כתיב" "ÈÎÙ‰Âהוסי� שהלמטה, � (¯‡˘Âמהנ"ל) וממשי� דלמע' לחיות) (בנוגע הראש על פועל השני", לפעולה) עני�ÂÚÂ„(בנוגע

ממשי�È¯ÂÓÂ„חדש) דהחבל חדשי�: פרטי� ב' (שבזה כו') (היכלות �ÌÈ¯Á‡Ïכו' כבפ"ה למטהÚÈÏ˜·(ולא ירידה � (·˜ÚÈÓ�תו עד � חבל

אפשר אי� לתר�: מוכרח שלזה � כו' למטהÏ·ÁÏהיכלות שמש�Ï·Á‰Óשתוריד כופל ולזה ?Ï·˜Óיעקב עני� שבאותו היינו Ï·˜Óכו',
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אגרות קודש

 ב"ה  יו"ד תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' תמוז, בו כותב אודות מצב בריאותו בגשמיות )ואפשר כדאי לעורר הרופא 

אין  וכיו"ב, אף שכמובן  הידרא קארטיזאן  בכגון דא בתרופה חדשה הנקראת  על שיש משתמשים  שלו 

מקרה אחד דומה לחבירו, ורק על הרופא להחליט אם גם במקרה זה מתאים(.

כבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לרפו"ק ולרפו"ש.

כיון שגשמיות קשור ברוחניות הרי בענינים כגון דא צריך להרבות בדבור של מצוה, היינו באותיות 

וכמו שנמנים  ודבור הרשות,  יותר בזהירות מדבור האסור ואפילו דבור המאוס  ולדייק  התורה ותפלה, 

החילוקים בפירוש המשניות להרמב"ם אבות סוף פרק א'.

טוב  לבשר  לו  יעמוד  שבשמים  לאבינו  בנ"י  לב  לקרב  החב"די  הנוער  בתוככי  התעסקותו  וזכות 

בקרוב בכל האמור לעיל.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

'מזכיר



מה היום יום . . . 

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ
ב  ִסיָון תרפ"ז. ִהְתַעּכֵ ר ּבְ ה ָעׂשָ ית אֹור ְליֹום ְרִביִעי ֲחִמּשָׁ ִליׁשִ ָעה ַהּשְׁ ֲאָסר ֻהְתַחל ֶרַבע ַעל ׁשָ ַהּמַ
ַתּמּוז  ר ּבְ ה ָעׂשָ ֹלׁשָ ָעה ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, יֹום ָהְרִביִעי ׁשְ ִעיר קַאְסְטרַאמַא – ַעד ֲחִצי ׁשָ לּות – ּבָ ּגָ ּבַ

תרפ"ז.
ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
י ִלּמּוֵדי דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי  ִמיַרת ְזַמּנֵ ְקִביעּות ּוׁשְ ְרֵכי ַהֲחִסידּות ּבִ ְדַבר ִחּזּוק ּדַ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם ּבִ ּבְ
ָללּות ַאַנ"ׁש,  ּמּוד... ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ְיָבֵרְך ֶאת ּכְ ִקּיּום ִעְנְיֵני ַהּלִ ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּוְלִהְתעֹוֵרר ּבְ
ֵמיָטב,  י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ

ר. ׂשָ ֶפׁש ְוַעד ּבָ ִמּנֶ

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

ג'  יֹום  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ָהָאֶרץ ִהיא ּכַ ַית ַהּתֹוְכִנים, ֵמַאַחר ׁשֶ ָבָריו: ְלָהִבין ֻקׁשְ ַנת תקס"ב ָאַמר, ְוֶזה ּדְ ָלק ׁשְ ת ּבָ ָרׁשַ ּפָ
ַאמֶעִריָקא... ְוֵתרּוָצם  ה ּבְ ַמּטָ נּו ִמּלְ ֶנְגּדֵ ִרים ּכְ ֵני ָאָדם ַהּדָ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם ּבְ ַתּפּוַח, ָלּמָ ה ּכְ ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים ׁשֶ ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵני ָאָדם  ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ  ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ֵהם ּכְ ׁשֶ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ם ִהיא ַמּטָ ׁשָ ּדְ

ה'תש"גטו תמוזיום ראשון

חומש: פנחס, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אכן כל . . . 184 תענית.

י ַעל ֱאֹלקּות ָיכֹול ִלְהיֹות  ַתֲענּוג ַנְפׁשִ ֲאָמָריו: ּבְ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ת "ָאֵמן ְיֵהא  גּופֹו ֵמֲעִנּיַ ֵמן ּבְ ָהָיה ׁשָ יל, ׁשֶ ְרנָאּבִ ׁשֶ ּגּוף. אֹוְמִרים ַעל ָהַרב ַנחּום ִמּטְ ְמנּוִנית ּבַ ה ׁשַ ִמּזֶ

א". ֵמיּה ַרּבָ ׁשְ

ה'תש"גטז תמוזיום שני

חומש: פנחס, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומ"מ . . . צג בהצדקה.

ֵער. ם טֹוב – ֵאין ְלׁשַ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

יום 
שני
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב



היום יום . . . מו

ק ֶאת  ְמַנּשֵׁ ָהָיה מֹוִרי  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹוָתּה  ּבְ ּתֹוָרה  ֶפר  ַהּסֵ ִקים  נֹוׁשְ ָהיּו  ַהְלַואי  ָאַמר:  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב 
ד("[. ָהָיה "ּבַאהֶעְלפֶער" ]="עֹוֵזר )ַלְמַלּמֵ ׁשֶ הֹוִליכֹו אֹוָתם ֶאל ַה"ֵחֶדר" ּכְ ַהְיָלִדים ּבְ

ה'תש"גיז תמוזיום שלישי
נּו. ֲעִנית. ְסִליחֹות. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: פנחס, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אכן מספר . . . לא תמנו.

ין[ לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ְולּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות: ּבֵ ל ׁשֶ ִחּלּוק ]=ַהֶהְבּדֵ
חֹות,  ב – ָחרּות ַעל ַהּלֻ ָסל ְלָך. ַהִמְכּתָ ִנּיֹות ּפְ ה ֱאֹלִקים, ַהּשְׁ ֻלחֹות ַעְצָמן – ָהִראׁשֹונֹות ַמֲעׂשֵ ּבַ
חֹות  ּלֻ ָרֵאל – ּבַ ֵני ִיֹשְ ַמֲעַלת ּבְ חֹות ָהִראׁשֹונֹות. ּבְ ּלֻ ת ַרַז"ל ֵעירּוִבין )נד, א( הּוא ַרק ּבַ ְדָרׁשַ ּכִ ׁשֶ

ה  ַמֲעַלת ֹמׁשֶ ׁשּוָבה. ּבְ ֲעֵלי ּתְ ִנּיֹות ּבַ ּשְׁ ְסָקה ֻזֲהָמָתן, ּבַ ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני ּפָ ׁשֶ יִקים, ּכְ ָהִראׁשֹונֹות ַצּדִ
לּוחֹות  ּנּו ְוֹלא ָחְזרּו ּבְ לּו ִמּמֶ ָנה, ּוְבֵחְטא ָהֵעֶגל ִנּטְ ַמּתָ ה ֶאֶלף אֹורֹות ּבְ ן ְלֹמׁשֶ ן ּתֹוָרה ִנּתָ ַמּתַ – ּבְ
ִנּיֹות  ים(. ַמֲעַלת לּוחֹות ַהּשְׁ ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב[ ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ת נֹוְתִנים לֹו, ּכִ ּבָ ׁשַ ִנּיֹות )ַרק ּבְ ׁשְ
תּוב[ בשמ"ר מ"ו  ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ה ּכִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ דֹות כּו', ּכִ ן ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש ַאּגָ ם ּכֵ ן ּגַ ּתָ ּנִ ׁשֶ

ה. ֵני ֹמׁשֶ ה מו[, ְוִקירּון עֹור ּפְ ָרׁשָ ת ּפָ ִחּלַ ה ּתְ מֹות ַרּבָ ִמְדָרׁש ׁשְ ]ּבְ

ה'תש"גיח תמוזיום רביעי

חומש: פנחס, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק ד. ואולם . . . בנעימים.

דער אלטער רבי הָאט געזָאגט אויף ר' משה ווילענקער: משה הָאט מוחין דגדלות, און 
אין די צען יָאר וואס ער הָאט געהָארעוועט, הָאט ער אויסגעהָארעוועט מוחין רחבים.

דריי יָאר הָאט ר' משה ווילענקער זיך מכין געווען צו יחידות באם אלטען רבי'ן, און 
נָאכדעם איז ער געבליבען זיבען יָאר אין ליאזנא אויף בריינגען די יחידות אין עבודה 

בפועל.

ִנים  ַהּשָׁ ר  ּוְבֶעׂשֶ ַגְדלּות,  ּדְ ֵיׁש מֹוִחין  ה  ְלֹמׁשֶ ִווילֶעְנקֶער:  ה  ֹמׁשֶ א ַעל ר'  ּטֵ ִהְתּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
יג[ מֹוִחין ְרָחִבים. ַע הּוא ָיַגע ]=ִהּשִׂ ִהְתַיּגֵ ׁשֶ

ַאר  ְך ִנׁשְ ֵקן, ְוַאַחר ּכָ ה ִווילֶעְנקֶער ֶאת ַעְצמֹו ִליִחידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִנים ֵהִכין ר' ֹמׁשֶ ֹלׁש ׁשָ ׁשָ
ֹפַעל. ֲעבֹוָדה ּבְ ם ֶאת ַהְיִחידּות ּבַ ֵדי ְלַיּשֵׂ ִליָאְזָנא ּכְ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ה'תש"גיט תמוזיום חמישי

חומש: פנחס, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אך הענין . . . צד החי' וכו'.

ים,  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ָמקֹום ֶאָחד ּכַ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ יתֹו, ַאף ׁשֶ ַסע ִמּבֵ ּנָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֵמַהְנָהגֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם ּוַמְלכּות. ֹלא ׁשֵ ֶרְך – ּבְ ת ַהּדֶ ִפּלַ ה ּתְ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז

יום 
שישי
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו
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ה'תשס"ט תמוז י"ג ראשו� יו� החג על שהחיינו ברכת

:‚"Î ‰ÎÏ‰ ,Ë"Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìéìáe áBè íBé éìéì ìk̈¥¥§¥

ïéëøáî ïéà çñt ìL éòéáLáe ;'eðéçäL' íéøîBà ¯ íéøetkä íBé©¦¦§¦¤¤¡¨¦§¦¦¤¤©¥§¨§¦

úlçúa ïîfä ìò Cøa øáëe ,Bîöò éðôa ìâø BðéàL éðtî ,'eðéçäL'¤¤¡¨¦§¥¤¥¤¤¦§¥©§§¨¥©©©§©¦§¦©

.çñtä©¤©

של בשביעי שהחיינו אמירת לאי הטע� האמנ� לתמוה: ויש

מוסי� מה ולש� מספיק? לא עצמו" בפני רגל "אינו כי פסח

הפסח"? בתחילת הזמ� על ביר� ש"כבר ג� הרמב"�

על הזמ� ברכת בגדר ספק מתברר זו שבהוספה אלא

מזדמ� כאשר שהחיינו ברכת לחיוב דומה היא הא� המועדי�,

חדשי�, פירות או לזמ� מזמ� הבאות מצוות כגו� נדיר, דבר

מיוחדת ברכה שהיא או הנפש, לשמחת גור� שבדבר שהחידוש

חיוב ג� יש מועד לכל המיוחדות למצוות שבנוס� החג, זמ� על

המועד. עצ� על לבר�

לבר� השוכח הזמ�: ברכת של תשלומי� לעניי� מינה [ונפקא

היא ברכתו הא� החג, בהמש� ומבר� החג של הראשו� ביו�

הברכה א� הברכה? זמ� הוא ורגע רגע שכל או תשלו�, בתורת

ביו� בעצ� הוא הברכה חיוב המועד, התחדשות על היא

לו יש ביר� לא שא� אלא החידוש, עיקר הוא שאז הראשו�

הרי המועד, עצ� על היא הברכה וא� החג. ימי כל תשלומי�

הברכה את שמבר� ונמצא ה� המועד ימי החג ימי כל סו� סו�

בזמנה.]

של בשביעי מברכי� שאי� המשפט, את בהוסיפו זה, לפי

התכוי� פסח", בתחילת הזמ� על ביר� "כבר כי שהחיינו פסח

ברכה היא המועדי� על הזמ� שברכת מאחר כי לומר הרמב"�

של שלאמיתו נמצא הנ"ל), השני (כאופ� המועד זמ� עצ� על

שהברכה אלא פסח של בשביעי ג� שהחיינו לבר� חיוב יש דבר

זה. מחיוב ג� פוטרתו הפסח בתחילת שביר�

(15 'nr ,f"lg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט תמוז י"ד שני יו� בפרהסיא שבת מחלל גדר

:Ê"Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ìlçî àeäL ìàøNé¦§¨¥¤§©¥

ìëì éBâk àeä éøä ¯ äøæ äãBáò ãáBò àeäL Bà ,àéñäøôa úaL©¨§©§¤§¨¤¥£¨¨¨£¥§§¨

.éBâk epnî ïéøëBN àlà ,ìháî Bðéàå ,Bnò ïéáøòî ïéàå ;åéøác§¨¨§¥§¨§¦¦§¥§©¥¤¨§¦¦¤§

באיסורי במזיד שבת המחלל הוא בפרהסיא' שבת 'מחלל

מישראל עשרה בפני וש"נ)תורה י. קו"א ב סי' יו"ד אדה"ז .(שו"ע

התוס' א)וכתבו סט, אבל(עירובי� בכ�, כשרגיל דוקא שהיינו

א� שעה. לפי דחוק כשהיה בעלמא באקראי פע� כשחילל לא

י"ז)הש"� ב, מומר(יו"ד נעשה אחת פע� כ� עשה שאפילו כתב

כנכרי. הוא והרי התורה לכל

אדה"ז פסק רשות בביטול ג)להלכה, שפה, התוס',(או"ח כדעת

פסק תורה איסורי ושאר שחיטה ש�)ולעני� הש"�.(יו"ד כדעת

ותוס' רש"י כתבו דרבנ�, באיסורי שבת מחלל ולעני�

אלא רשות לבטל יכול ואינו כגוי הוא שהרי ש�) (עירובי�

הלל' 'בית בספר כתב וכ� סק"ג)בשכירות. ב סי' ה'פרי(יו"ד וכתב .

אפילו(ש�)חדש' בפרהסיא שבתות מחלל הלל', ה'בית שלדעת

שדוקא סובר, עצמו הוא א� לשחיטה, פסול דרבנ� באיסור

ושאר לשחיטה אבל כגוי עשאוהו מדרבנ� רשות ביטול לעני�

דאורייתא. לאיסור חשוד אינו דרבנ� לאיסור החשוד איסורי�,

פסק עירובי� שלגבי אדה"ז, משיטת מוב� ש�)וכ� שג�(או"ח

מחלל שרק פסק שחיטה ולגבי כנכרי, הוא בדרבנ� שבת מחלל

לשחיטה. פסול תורה באיסורי שבת

ה'תשס"ט תמוז ט"ו שלישי יו� להפרדה שיתוף בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,'‰ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰úáøòî íãà ìL BzLà¦§¤¨¨§¨¤¤

?øñBà ãöék ...åéìò úáøòî dðéà ¯ øñBà íà ...Bzòcî àlL Bì¤Ÿ¦©§¦¥¥¨§¨¤¤¨¨¥©¥

.'íënò ózzLî éðéà' Bà ,'íënò áøòî éðéà' :øîàL ïBâk§¤¨©¥¦§¨¥¦¨¤¥¦¦§©¥¦¨¤

הרא"ש ס"ט)לדעת פ"ז בעלה,(עירובי� עבור לערב יכולה אישה

דיירי ע� לערבו כדי חצרות' 'עירוב לצור� ממזונו לתת ויכולה

מסוימי� בתנאי� זאת, בה. ומוחה מתנגד הוא א� אפילו החצר

א) שס"ז, או"ח אדה"ז שו"ע .(ראה

לערב יכולה אישה שלפנינו, בהלכה הרמב"� לדעת א�

אומר א� אבל רצונו, נגד זה שאי� בתנאי ידיעתו ללא לבעלה

לערב. יכולה אינה רוצה שאינו בפירוש

בגמרא מהמסופר זה על מקשה א)והראב"ד פ, :(עירובי�

'עירוב לעשות רצו זירא רבי של בשכנותו החצר דיירי

בחצר הגר שנכרי ומכיו� נכרי שומר גר היה בחצר חצירות'.

א� ג� שבחצר, היהודי� על הטלטול את הוא אוסר המשותפת

בחצר זכותו את שישכרו עד ביניה�, ה"י)עירבו פ"ב ביקשו(לעיל –

לבקשת�. סירב הוא א� זכותו, את מהשומר לשכור הדיירי�

מדעתו" שלא מערבת אד� של "אשתו הגמרא: כ� על אומרת

ולפי מדעתו. שלא רשותו את להשכיר ג� יכולה שהיא ומכא�

בעלה והרי האישה מעשי מועילי� מה להקשות: יש הרמב"�

רשותו את להשכיר רוצה שאינו במפורש דעתו גילה השומר

ליהודי�?

והביאור:

או בחצר שכניו ע� הדייר ושיתו� בעירוב מדובר זו בהלכה

מסכי�, שהוא בהנחה רק לבעלה מערבת האישה ובזה במבוי,

בפעולה מדובר בגמרא ואילו מפורשת. התנגדות גילה א� ולא

רשותו את מהנכרי לשכור רצו החצר שדיירי היינו הפוכה,

שנועדה ופעולה המשותפת בחצר זכותו את ולהפקיע בחצר

ג� להיעשות יכולה ישראל של משכנות� הנכרי את להפריד

כורחו הי"ב)בעל פ"ב לעיל משנה מגיד וראה רוקח, .(מעשה
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ה'תשס"ט תמוז ט"ו שלישי יו� להפרדה שיתוף בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,'‰ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰úáøòî íãà ìL BzLà¦§¤¨¨§¨¤¤

?øñBà ãöék ...åéìò úáøòî dðéà ¯ øñBà íà ...Bzòcî àlL Bì¤Ÿ¦©§¦¥¥¨§¨¤¤¨¨¥©¥

.'íënò ózzLî éðéà' Bà ,'íënò áøòî éðéà' :øîàL ïBâk§¤¨©¥¦§¨¥¦¨¤¥¦¦§©¥¦¨¤

הרא"ש ס"ט)לדעת פ"ז בעלה,(עירובי� עבור לערב יכולה אישה

דיירי ע� לערבו כדי חצרות' 'עירוב לצור� ממזונו לתת ויכולה

מסוימי� בתנאי� זאת, בה. ומוחה מתנגד הוא א� אפילו החצר

א) שס"ז, או"ח אדה"ז שו"ע .(ראה

לערב יכולה אישה שלפנינו, בהלכה הרמב"� לדעת א�

אומר א� אבל רצונו, נגד זה שאי� בתנאי ידיעתו ללא לבעלה

לערב. יכולה אינה רוצה שאינו בפירוש

בגמרא מהמסופר זה על מקשה א)והראב"ד פ, :(עירובי�

'עירוב לעשות רצו זירא רבי של בשכנותו החצר דיירי

בחצר הגר שנכרי ומכיו� נכרי שומר גר היה בחצר חצירות'.

א� ג� שבחצר, היהודי� על הטלטול את הוא אוסר המשותפת

בחצר זכותו את שישכרו עד ביניה�, ה"י)עירבו פ"ב ביקשו(לעיל –

לבקשת�. סירב הוא א� זכותו, את מהשומר לשכור הדיירי�

מדעתו" שלא מערבת אד� של "אשתו הגמרא: כ� על אומרת

ולפי מדעתו. שלא רשותו את להשכיר ג� יכולה שהיא ומכא�

בעלה והרי האישה מעשי מועילי� מה להקשות: יש הרמב"�

רשותו את להשכיר רוצה שאינו במפורש דעתו גילה השומר

ליהודי�?

והביאור:

או בחצר שכניו ע� הדייר ושיתו� בעירוב מדובר זו בהלכה

מסכי�, שהוא בהנחה רק לבעלה מערבת האישה ובזה במבוי,

בפעולה מדובר בגמרא ואילו מפורשת. התנגדות גילה א� ולא

רשותו את מהנכרי לשכור רצו החצר שדיירי היינו הפוכה,

שנועדה ופעולה המשותפת בחצר זכותו את ולהפקיע בחצר

ג� להיעשות יכולה ישראל של משכנות� הנכרי את להפריד

כורחו הי"ב)בעל פ"ב לעיל משנה מגיד וראה רוקח, .(מעשה
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ה'תשס"ט תמוז ט"ז רביעי יו� ראש" אד"ו "לא

:È ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ,ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰úBéäì ìçL íéøetkä íBé©¦¦¤¨¦§

éì äàøé ¯ äiàøä ìò ïéLc÷nL ïîæa ,úaL øçàì Bà úaL áøò¤¤©¨§©©©¨¦§©¤§©§¦©¨§¦¨¥¨¤¦

.ïä úçà äMã÷e ,ãçà íBék ïäL¤¥§¤¨§ª¨©©¥

במוצאי או שבת בערב לחול יכול כיפור שיו� זו, קביעה על

הכ"א)שבת פ"ה שבת הל' ג� במפרשי�(ראה הקשו ומוספי�, תמידי� (לח"מ

ועוד) ה"ז בגמראפ"א הרי ב): נד, מקדשי�(סוכה שהיו שבזמ� מפורש

יחול לא כיפור שיו� מקפידי� היו הראיה פי על החודש את

לגמרא?! בניגוד הרמב"� פוסק ואי� לשבת, סמו�

למנוע מקפידי� שהיו החכמי� לדעת שג� שתיר� מי יש

שיו� יתכ� עדיי� שבת, במוצאי או בערב לחול הכיפורי� מיו�

הרמב"� שכ�, להיפ�, או זה אחר זה יחולו והשבת הכיפורי�

הי"א)פסק פי"ח החודש פי(קידוש על החודש את שמקדשי� שבזמ�

את יו�) (מוסיפי� מעברי� לא בזמנו, נראה והירח הראיה

לחול הכיפורי� יו� יכול זו במקרה כ�, וא� לצור�, החודש

) לשבת המשיחסמו� ב'ימות מובא רלא)הגרי"ז, עמ' .כהלכה'

רש"י שיטת כי לציי� ב)ויש נח, לשיטת(פסחי� בניגוד היא

"אד"ו יחול שלא משגיחי� היו לעול� ולדעתו בנידו�, הרמב"�

יו� וממילא ו'], ד' א' בימי� יחול לא השנה [שראש ראש"

לשבת. סמו� יחול לא הכיפורי�

ה'תשס"ט תמוז י"ז חמישי יו� בשבת לחים במגבונים שימוש

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰úçtèî íãà ç÷Bì¥©¨¨¦§©©

dçépîe ,èòî dábðîe ,íéîa dúBà äøBLå ,íéøetkä íBé áøòî¥¤¤©¦¦§¤¨§©¦§©§¨§©©¦¨

ét ìò óàå ,LLBç Bðéàå ,åéðt ìò døéáòî øçîìe ;íéãâaä úçz©©©§¨¦§¨¨©£¦¨©¨¨§¥¥§©©¦

.äaøä ø÷ da LiL¤¥¨Ÿ©§¥

מיימוניות הגהות ח)וכתב עד(אות היינו מעט" ש"מנגבה

בה לקנח מותר ואז להטפיח, מנת על טופח בה יהיה שלא

עצמו לצנ� כדי ג� אלא הלכלו� להעביר בשביל לא אפילו

לתענוג.

אפילו מתירי� שלא וסובר הרמב"� על חולק עצמו הוא א�

הרמ"א וביאר יסחוט. שמא ט)לקרר, תריג, לחשוש(או"ח שיש

כתב וכ� סחיטה. לידי ויבא יפה תתנגב לא המטפחת שמא

סט"ז)אדה"ז מ�(ש� בנגובה א� להחמיר יש הכיפורי�... "ביו� :

ויקנח יפה תתנגב לא שמא גזירה יו�, מבעוד עליה שהיו המי�

סחיטה". לידי ויבא בה

בשבת ורק שבת בערב רטובה שהיתה מגבת זה, פי ועל

שהתייבשה לאחר א� בשבת בה להשתמש אסור התייבשה,

סחיטה. איסור על ויעבור לגמרי תתייבש לא שמא גזירה לגמרי,

בשבת. לחי� במגבוני� שימוש לגבי האחרוני� ונחלקו

משה' ע)ה'אגרות סי' מ�(ח"ב אסורה אינה נייר שסחיטת סובר

להשתמש להתיר ויש מי�, בולע הנייר שאי� כיו� התורה

'פסיק כא� אי� שאז בחוזקה בה� לאחוז (מבלי במגבוני�

נדברו' 'אז שו"ת ולדעת ט)רישיה'). סי' כבגד(ח"ז מי� בולע נייר

במגבוני� להשתמש אסור ולכ� התורה, מ� סחיטה איסור בו ויש

מה�. היוצאי� במי� מעוניי� א� בפרט בשבת, לחי�

אוירב� הגרש"ז לדעת בוש�, במי הספוגות נייר ובממחטות

ל"ג) י"ד, אינ�(שש"כ הבוש� מי כי בשבת, בה� להשתמש מותר

לדעת ואילו לגו�. עוברת שהלחות אלא הנייר מ� נסחטי�

יצחק' כה)ה'מנחת סי' (מהתורה(ח"י סחיטה איסור יש בה� ג�

מדרבנ�). עכ"פ או

שהתייבשה שמגבת לעיל, ואדה"ז מהרמ"א העולה פי ועל

נמצא תתייבש, לא שמא גזירה בה להשתמש אסור בשבת

לא השבת קוד� א� רק הוא לחי� במגבוני� להשתמש שההיתר

בערב א� אבל להטפיח, מנת על טופח בשיעור רטובי� היו

אסורות בשבת, והתייבשו להטפיח מנת על טופח היו שבת

סחיטה. משו�

ה'תשס"ט תמוז י"ח שישי יו� השחיטה לפני הנוצות מריטת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰...áBè íBéa äîäa èçBMä©¥§¥¨§

ìBz àöîðå ,Bkøc àeäL éðtî ,èøîé àì ¯ óBòa ìáà.áBè íBéa L £¨§Ÿ¦§Ÿ¦§¥¤©§§¦§¨¥§

השוחטי� עכשיו "נהגו כי מציי� אד�' ה'חיי בעל זאת, ע�

שחולק הרמב"� דעת על וסומכי� השחיטה, קוד� הנוצה למרוט

שאי – השחיטה לפני הצואר מ� נוצה תלישת ומתיר רבינו על

הנוצות]" [מריטת זה בלא לשחוט פט)אפשר כלל אד�, .(חיי

נוצות קצת מורט שהשוחט נהוג המהודרות בשחיטות ואכ�,

מפני זאת עשו שבעבר וא� השחיטה. לפני השחיטה במקו�

להתקלקל עלול והיה ממתכת, עשוי היה השחיטה שסכי�

לא והחשש חזקה המתכת בימינו ואילו השחיטה בזמ� מהנוצות

מחשש השחיטה ממקו� הנוצות את למרוט יש עדיי� עוד, קיי�

לפני לצדדי� וסילוק� הנוצות מריטת אלמלא כלומר, "שהיה".

של חשש מעורר וזה בשחיטה נחתכות הנוצות ג� השחיטה,

השחיטה, באמצע מה לזמ� הסימני�) (חיתו� השחיטה השהיית

הרמ"א שכתב למה בדומה השחיטה, את פוסלת (יו"דו'שהייה'

ב) מונחכג, בזה כיוצא או גומי נמצא השחיטה לאחר שא� ,

במשהו. 'שהייה' מחשש טריפה עמו ונשחט בקנה או בוושט

בש�' 'קנה ל"ד)ובשו"ת סי' את(ח"ב וחת� בזה הארי�

הנוצות במריטת נזהר שאינו "שוחט חריפות: במילי� תשובתו

ולהעבירו כנגדו למחות וצרי� משחיטתו, לאכול אסור �

מתפקידו".

יכולה המריטה כי הנוצות להסיר שאי� אומרי� יש אמנ�,

הנוהגי� ולכ� בוושט, פגיעה ולחשש בצוואר, לדימו� להביא

ד�, יצא אכ� א� המריטה לאחר לבדוק צריכי� נוצות למרוט

השוחט כי מה זמ� כעבור אלא מיד בכ� להבחי� אפשר אי אבל

השחיטה לאחר ורק נעצר שהד� כזה באופ� הצוואר את תופס

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

יוצא. והד� משתחרר הצוואר

ואי� ביותר קטני� העופות בה� מקרי� יש כי עוד לציי� ויש

קוד� להוריד מה אי� וממילא לשחיטה שיפריעו נוצות לה�

סקל"א)השחיטה פכ"ב, כהלכתה' שחיטה .('סכי�

ה'תשס"ט תמוז י"ט קודש שבת הזה ובזמן הבית בזמן טוב יום שמחת

:Ê"È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰çñtä éîé úòáL¦§©§¥©¤©

çîN ïäa úBéäì íãà áiç ...íéáBè íéîé øàL íò âçä éîé úðBîLe§©§¥¤¨¦§¨¨¦¦©¨¨¨¦§¨¤¨¥©

äçîOäL ét ìò óà ...Búéá éðáe BzLàå åéðáe àeä ,áì áBèå§¥¨¨§¦§§¥¥©©¦¤©¦§¨

çîNì ,äçîN dúBà ììëa Lé ...íéîìL ïaø÷ àéä ïàk äøeîàä̈£¨¨¦¨§©§¨¦¥¦§©¨¦§¨¦§Ÿ©

.Bì éeàøk ãçà ìk ,Búéá éðáe åéðáe àeä¨¨§¥¥¨¤¨¨¨

שני יש בחג�" "ושמחת שבמצוות מבואר הרמב"� מדברי

שלמי� קרב� הבאת היא, בתורה האמורה השמחה א. חלקי�:

אב�' ה'טורי נקט וכ� ו)לה'. לד� אב"מ הרמב"�,(חגיגה, בשיטת

לצאת יכול החג ימי בכל השלמי� בשר אכילת שאת שא�

קרב� עכ"פ להקריב איש כל על "מוטל חבירו, של בשלמי�

ובניו "הוא ששמחי� שמחה ב. שמחה". לשלמי משלו אחד

הבאה: בהלכה כמפורט לו", כראוי ואחד אחד כל בניו, ובני

לנשי� ותכשיטי� בגדי� קניית לאנשי�, יי� ושתיית בשר אכילת

וכו'.

בשו"ע הזק� אדמו"ר ס"ו)ואילו תקכט סי' יו"ט "כל(הל' כתב:

חייב עצרת של ביו"ט וכ� החג ימי ושמונת הפסח ימי שבעת

משמח�? כיצד ואשתו... ובניו הוא לב וטוב שמח להיות אד�

בגדי� לה� קונה והנשי� ואגוזי�, קליות לה� נות� הקטני�

קיי� היה המקדש שבית בזמ� והאנשי� ממונו, כפי ותכשיטי�

המקדש בית שאי� ועכשיו לשמחה, שלמי� בשר אוכלי� היו

לבב ישמח ויי� שנאמר ביי� אלא שמחה חובת ידי יוצאי� אי�

בשר לנו שאי� כיו� עכשיו, לאכול חובה אי� בשר אבל אנוש,

שלמי�".

הרמב"�: משיטת אדה"ז שיטת חלוקה נקודות בשלוש

הוא באנשי� המצווה קיו� הבית בזמ� הרמב"�, לדעת א.

יי� ושתיית בשר באכילת לכ� ובנוס� שלמי�, בהקרבת בעיקר

הזק� אדמו"ר ולדעת לו". כראוי אחד "כל – ולשאר לאנשי�,

שווה. במידה התורה במצוות נכללי� השמחה סוגי שני

הוא האנשי� שמחת עיקר הבית בזמ� הרמב"�, לדעת ב.

zaxwdaהיא המצוה אדה"ז ולדעת שלמי� בשרlek`lקרב�

שלמי�.

לדעת קיי�: המקדש בית כשאי� ג� ההבדל נובע מכ� ג.

סובר אדה"ז א� יי�", ושותי� בשר אוכלי� "האנשי� הרמב"�

עיקר הבית שבזמ� כש� כי ביי�, רק היא השמחה הזה שבזמ�

הזה בזמ� כ� שלמי�), (אכילת מצוה של שמחה הוא המצוה

ולא אנוש" לבב "ישמח התורה פי שעל ביי� היא השמחה

(אלא משמחת בשר שאכילת בתורה מצאנו לא כי חולי�, בבשר

שהוא כיו� בבשר, יש" מצוה מקו� ש"מכל מוסי� שאדה"ז

שמחות"). מיני כל "שאר בדוגמת

(62 'nr ,b"lg zegiy ihewl t"r)
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יוצא. והד� משתחרר הצוואר

ואי� ביותר קטני� העופות בה� מקרי� יש כי עוד לציי� ויש

קוד� להוריד מה אי� וממילא לשחיטה שיפריעו נוצות לה�

סקל"א)השחיטה פכ"ב, כהלכתה' שחיטה .('סכי�

ה'תשס"ט תמוז י"ט קודש שבת הזה ובזמן הבית בזמן טוב יום שמחת

:Ê"È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰çñtä éîé úòáL¦§©§¥©¤©

çîN ïäa úBéäì íãà áiç ...íéáBè íéîé øàL íò âçä éîé úðBîLe§©§¥¤¨¦§¨¨¦¦©¨¨¨¦§¨¤¨¥©

äçîOäL ét ìò óà ...Búéá éðáe BzLàå åéðáe àeä ,áì áBèå§¥¨¨§¦§§¥¥©©¦¤©¦§¨

çîNì ,äçîN dúBà ììëa Lé ...íéîìL ïaø÷ àéä ïàk äøeîàä̈£¨¨¦¨§©§¨¦¥¦§©¨¦§¨¦§Ÿ©

.Bì éeàøk ãçà ìk ,Búéá éðáe åéðáe àeä¨¨§¥¥¨¤¨¨¨

שני יש בחג�" "ושמחת שבמצוות מבואר הרמב"� מדברי

שלמי� קרב� הבאת היא, בתורה האמורה השמחה א. חלקי�:

אב�' ה'טורי נקט וכ� ו)לה'. לד� אב"מ הרמב"�,(חגיגה, בשיטת

לצאת יכול החג ימי בכל השלמי� בשר אכילת שאת שא�

קרב� עכ"פ להקריב איש כל על "מוטל חבירו, של בשלמי�

ובניו "הוא ששמחי� שמחה ב. שמחה". לשלמי משלו אחד

הבאה: בהלכה כמפורט לו", כראוי ואחד אחד כל בניו, ובני

לנשי� ותכשיטי� בגדי� קניית לאנשי�, יי� ושתיית בשר אכילת

וכו'.

בשו"ע הזק� אדמו"ר ס"ו)ואילו תקכט סי' יו"ט "כל(הל' כתב:

חייב עצרת של ביו"ט וכ� החג ימי ושמונת הפסח ימי שבעת

משמח�? כיצד ואשתו... ובניו הוא לב וטוב שמח להיות אד�

בגדי� לה� קונה והנשי� ואגוזי�, קליות לה� נות� הקטני�

קיי� היה המקדש שבית בזמ� והאנשי� ממונו, כפי ותכשיטי�

המקדש בית שאי� ועכשיו לשמחה, שלמי� בשר אוכלי� היו

לבב ישמח ויי� שנאמר ביי� אלא שמחה חובת ידי יוצאי� אי�

בשר לנו שאי� כיו� עכשיו, לאכול חובה אי� בשר אבל אנוש,

שלמי�".

הרמב"�: משיטת אדה"ז שיטת חלוקה נקודות בשלוש

הוא באנשי� המצווה קיו� הבית בזמ� הרמב"�, לדעת א.

יי� ושתיית בשר באכילת לכ� ובנוס� שלמי�, בהקרבת בעיקר

הזק� אדמו"ר ולדעת לו". כראוי אחד "כל – ולשאר לאנשי�,

שווה. במידה התורה במצוות נכללי� השמחה סוגי שני

הוא האנשי� שמחת עיקר הבית בזמ� הרמב"�, לדעת ב.

zaxwdaהיא המצוה אדה"ז ולדעת שלמי� בשרlek`lקרב�

שלמי�.

לדעת קיי�: המקדש בית כשאי� ג� ההבדל נובע מכ� ג.

סובר אדה"ז א� יי�", ושותי� בשר אוכלי� "האנשי� הרמב"�

עיקר הבית שבזמ� כש� כי ביי�, רק היא השמחה הזה שבזמ�

הזה בזמ� כ� שלמי�), (אכילת מצוה של שמחה הוא המצוה

ולא אנוש" לבב "ישמח התורה פי שעל ביי� היא השמחה

(אלא משמחת בשר שאכילת בתורה מצאנו לא כי חולי�, בבשר

שהוא כיו� בבשר, יש" מצוה מקו� ש"מכל מוסי� שאדה"ז

שמחות"). מיני כל "שאר בדוגמת

(62 'nr ,b"lg zegiy ihewl t"r)

אגרות קודש

 ב"ה  י"א תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' תמוז, עם הרשימות המוסגר בו, אשר יקראו בעת רצון על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

פועלים  שאין  לו  נדמה  שלע"ע  ומה  שי',  האברך...  משפחת  אצל  השתדלותו  ע"ד  ממ"ש  נהניתי 

פירות, לא יפול ח"ו ברוחו וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ולא זו בלבד אלא שמביא תועלת גדולה 

ופירי פירות, אף שלפעמים דורש זמן יותר קצת, וכבר ידוע המובא באדר"נ פ"ו על מ"ש אבנים שחקו מים 

שטיף אחר טיף סו"ס עושה חקיקה בהאבן הגשמי, עאכו"כ בלב האבן של בן ובת ישראל שאין זה אלא שם 

המושאל ולא אבן ממש אפילו במובן הרוחני, כמבואר בתורת החסידות אשר הפנימיות של כל אחד ואחת 

מבני ישראל בשלימות הוא ורוצה לקיים ציווי השי"ת, וכמרז"ל בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות )אין 

עני אלא בדעת( מנוולתן, והשי"ת יצליחו שיראה פרי טוב בעמלו בקרוב.

בברכת חג הגאולה.

נ.ב. מוסג"פ חוברת המשך המאסר שהו"ל בקשר עם ימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל ובטח 

יזכה בתוכנה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.
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ה'תשס"ט תמוז י"ג ראשו� יו�

כז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

��אמר:‡. ל�קה, � ���ת ה�דינה לתח�� ח�� ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָה��צא
ה�ביעי" ���� מ�קמ� אי� יצא ה�א"אל זה, מק�� ; ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העיר אבל.�ח�� זה; לתח�� �ע�ר ��רה נתנה ולא ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ
הע�יק� במסורת]חכמי� ח��[קיבלו ה�א זה ��ח�� , ְְֲִִֶֶֶָ

מ�ה לה� אמר וכ� י�ראל, מחנה �נגד מיל ע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹל�ני�
ל�חנה' ח�� תצא� 'לא יצאר�נ�: ��א ס�פרי�, �מ�ברי . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹ

א�ה אל�י� עד א�א לעיר, ח�� לאל�י�אד� ח�� אבל ; ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
אס�ר מגר�� ה�א �אל�י�, .העיר[מתח�]; ְְִִִֶַַַָָ

העיר·. �ל את לה�� ���ת לאד� ���ר למד, ְְְִֵֶַַָָָָָָ�ְִֵֵֶָָנמצאת
היתה��� אפ�� מ�פת�נינוה[גדולה], �היתה �י� , �ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָ�ֶֶ

ח�מה מ�פת היתה ��א �י� לה��ח�מה, ל� מ�ר וכ� . ְֵֶָָָֹ�ְֵֶֶָ�ְֵַָ
מר�עת �טבלה מר�ע�ת ר�ח לכל א�ה אל�י� לעיר ,ח�� ְְְִִַַַַָָָ�ְְְַָָ�ַַ

נ��ר ��היה ח��[מרויח]�די יצא וא� ה�ו��ת. את ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� � מדרבנ�]לאל�י� עד[מלקות , ְְְִִַַַַַַַ

על יתר העיר מ� והרחיק יצא א� אבל מיל; ע�ר ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ�ני�
ה��רה מ� ל�קה � אחת א�ה אפ�� מיל, ע�ר .�ני� ְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

��פ�‚. �ג�� טפחי�, מע�רה למעלה ל�ח�� ח�� ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהמה��
אר�עה מה� אחד �כל ואי� ע�רה ��ב�הי� ע��די� ��י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל

ספק זה הרי � אר�עה למעלה[בגמרא]על �ח�מי� י� א� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
על אר�עה �� ��� מק�� על הל� א� אבל ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָמע�רה;
�� �ח�מי� א��ר וי� האר�, על �מה�� זה הרי � .אר�עה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

�דיר„. ��בת לצא�]מי מגודר �סהר[שטח א� ���ד�ר, ְְְִִִֶֶַַַַָָ
מגודר] �[מגרש ה�חיד מר��ת �ה� וכ��צא �מערה, א� ,ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

�ר��ע ר�ח לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ,��� את ;מה�� ְֵֶַ�ְְְְִִַַַַַָָָָָ
�בקעה ה��בת ה��ת,וכ� ��כנס ��עה י�� היה אפ�� . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

קנה �]��א לקנות התכוו� לה��[לא ל� י� � �ביתה ְְִֵֵֶַָָָֹ
�בקעה, מה�� היה �ר��ע. ר�ח לכל א�ה אל�י� ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמ�ק�מ�

י�דע �סיע�ת[היכ�]ואינ� אל�י� מה�� � ��ת �ח�� ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָ
��ת �ח�� ה�א וזה .�ינ�נ��ת, ְְִֵֶַָ

מ�ת�‰. ו�למה לה��, ל� ��� א�ה אל�י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמה��
אינ� � ה�דינה �ת�� א� מערה א� סהר א� �יר ְְְְִִֵַַַָָָ�ת��
וכלתה 'ה�איל א�מרי�: ואי� מ�ת�; ס�� עד א�א ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמה��
�ברי� ��ה .'��� את מה�� ה�חיד, ר��ת �ת�� ְִֶַָָ�ְְְִִֵֶַַָָמ�ת�
�מקצת א� העיר, �מקצת מ�ת� ���לתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמ�רי�?
�ת�� מבלעת ה�חיד ר��ת א�ת� היתה א� אבל ְְַַ�ְְְֲִִַַָָָָָָָה�ערה;
�אר�ע הר��ת א�ת� �ל ל� �ח�ב � ��� א�ה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאל�י�

ה�אר את ל� �מ�לימי� .א��ת, ְְִִֶַַַָ

.Â��מח א� �ביתת�, מ�ק�� א�ה אל� �היה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�יצד?
א� א�ה, אל� �אר�� ��� מערה א� מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלעיר,
��גע ה�ערה א� ה�דינה �ל את מה�� � מאל� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ח�ת
א��ת. אר�ע �ח�ת א�ה אל� ל� ח�צה �מה�� ,��ְְֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Ê��ת� �� ��גע ��ערה א� ��דינה היה א� ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל

א�ה אל� א�א �� מה�� אינ� � וא�ה א�ה אל� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמ�ת�,
ל�. ��� אל�י� ��ל�� �ה�א ְְְִִֵֶֶַַַַ�לבד,

.Á��מה �אינ� �י על א� � העיר �חצי מ�ת� ��לתה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
זריקה ידי על העיר �כל לטלטל מ�ר מ�ת�, ס�� עד .א�א ִֶַָָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
� ���ת מחיצה ��י� וה�יפ�ה� �בקעה, ��בת מי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָוכ�
�י על א� ר�ח, לכל א�ה אל�י� א�א �� מה�� ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאינ�
על ה�חיצה �כל לטלטל ל� �מ�ר ה�חיצה; �ת�� ְְְְִֵַַַָָָ�ְְִֶַָ�ה�א

�ירה ל�� ה�יפ�ה א� זריקה, .ידי ְְְִִִִִֵֵָָָ

.Ë,��� �א �היה �י� למדינה, ל�נס ��ר� �א �היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי
�חרבה �א �היה אל�י�[ביבשה]�י� �ת�� נכנס א� � ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

��א �י על א� � ה��ת ���נס קד� לעיר, קר�ב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�ה
ל�דינה את[לעיר]ה�יע ויה�� י�נס זה הרי ���ת, א�א ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ר�ח לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ���. �ְְְִַַַַָָָָָ

.È,ת��� א�א נע�ר ולא ��ר�, וי�� למדינה �א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
ל�, י�נס זה הרי � ה�ח�� �ת�� עצמ� מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ�כ��ע�ר,
מ�ני ר�ח; לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ��� את ְְְְִִֵַַַַָָָָָ�ִֵֶַויה��
ע� �ביתה קנה �לפיכ� ז�, למדינה לה�� היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ��ע��

� �מ�ת� ה�דינה ��ח���ני ע�ה� נכנס .�הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.‡È;י�נס לא � אחת א�ה אפ�� ל�ח��, ח�� ��צא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
�ה�א מ�ק�� �ח�ת� לאד�, ל� ��� א��ת ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�האר�ע
יתר, א� א�ה מ�ח�מ� ח�� ��צא �יו� לפיכ�, ;�� ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָע�מד
א��ת אר�ע �ת�� א�א לה�� ל� ואי� �מק�מ�, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָי�ב
לתח�� ח�� �הח�י� מי וכ� ולח��. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
א�א ל�, י�נס לא זה הרי � אחת א�ה אפ�� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה�דינה,
אל�י� ,�� ע�מד וה�א ה��ת עליו ��כנס מ�ק�� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיה��
עד מה�� העיר, �מקצת מ�ת� �לתה וא� �לבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָא�ה

מ�ת� �אמרנ�.[בלבד]ס�� �מ� �ת��, אחת רגל� היתה ְְְְְִֶַַַַָָָָ
י�נס זה הרי � ל�ח�� ח�� אחת ורגל� .ה�ח��, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָ

.·È�ה�ציא�ה� �ג�� � לדע�� ��א ל�ח�� ח�� ��צא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹמי
ויצא ��גג א� רעה, ר�ח א� אר�ע��י� א�א ל� אי� � ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לדעתא��ת חזר א��ת;[בכוונה]. אר�ע א�א ל� אי� , ְְֵֶַַַַַַַָָ
� ה�חיד �ר��ת נתנ�ה� וא� יצא. לא �א�� ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹהחזיר�ה�,
� אחרת �עיר א� �מערה, וסהר �דיר ��י� ��תנ�ה� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ�ג��

��� את לה�� ל� ��גגה,י� מא�� לאחד יצא א� וכ� ; ְֵֵֶַ�ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָ
.��� את מה�� � �ת�כ� וה�א ָ�ְְְְְִֵֶַַָונז�ר

.‚È,לדעת ��א �חזר �י על א� � לדעת ל�ח�� ח�� ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹיצא
אר�ע א�א ל� אי� � רעה ר�ח א� ��י� �החזיר�ה� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�ג��
�ה�א �י על א� � לדעת ל�ח�� ח�� יצא א� וכ� ְְְִִֵֶַַַַַַָָא��ת;
אר�ע א�א ל� אי� � וסהר �יר �ג�� ה�חיד, ר��ת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ�ת��

�ה�א[בספינה]המפר�.א��ת �י על א� � ה�ד�ל ��� ְִֵֶַַַַַַָָָ
,��� ה�פינה �ל את מה�� ,�� ��בת ל�ח�� ָ�ְְְִֵֶֶַַַַָָָח��

�כ�� .�מטלטל ְְְֵַ�ָ

.„Èמחיצה� וה�� לדעת, ��א ל�ח�� ח�� ��צא ְִִַָ�ְְְִֶֶַַַָָֹמי
��א וה�א, ה�חיצה; א�ת� �ל לה�� ל� י� � ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ���ת
מ��� ��צא �ח�� היה וא� א�ה. אל�י� על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�היה

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz b"i oey`x mei -

� לדע�� ��א ��ע�ת ה�חיצה �ת�� מקצת� ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ�מבלע
נכנס זה הרי ה�חיצה, �ל את לה�� ל� וי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�איל

יצא לא �א�� ה�א הרי ���נס, וכיו� .לתח�מ�; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ

.ÂË�אי� מי �ת��[שאסור]�ל א�א מ�ק�מ�, לז�ז ל� ְְִִֵֶֶָָָ
�מרחיק י�צא זה הרי לנקביו, נצר� א� � א��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאר�ע
מ���, ��צא �ח�� למקצת נכנס וא� למק�מ�. וח�זר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָונפנה

�� יצא;�עת לא �כא�� י�נס, ונכנס ה�איל � לה�נ�ת רחיק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
לדעת ��ח�ה יצא ��א יצא[בכוונה]וה�א, א� אבל ; ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ

א��ת אר�ע א�א ל� אי� ��כנס, �י על א� � .לדעת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָ

.ÊË�א�� העדי� �ג�� � �י� �ית �ר��ת ��צא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ�ל
לצאת ל� ���ר מ�י �ה� וכ��צא ה�בנה, רא�ת על ֵָָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעיד
מק�� �א�ת� ר�ח, לכל א�ה אל�י� ל� י� � מצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלדבר
העיר, �אנ�י ה�א הרי � למדינה ה�יע וא� ל�; ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָ�ה�יע

ל�דינה ח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� ל� .וי� ְְְְִִֵַַַַַָָָ

.ÊÈבר�' ��ר�: ה�ל� וה�א ל� ואמר� �ר��ת, י�צא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
אל�י� מ�ק�מ� ל� י� � לע��ת�' ��צאת ה�צוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנע�ת
�ר��ת, מ��� ��צא �ח�� מקצת היה וא� ר�ח; לכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָא�ה

� מ�ק�מ� ל� ��� אל�י� �ת�� ח�זרמבלע זה הרי �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
יצא לא �כא�� נפ��תלמק�מ�, לה�יל ה��צאי� וכל . ְְְְְְִִִִַַַָָָֹ

לה� י� � ה��לת מ� א� ה�הר, מ� א� ��י�, מ�ד ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�ראל
;�� �ה�יל� מ�ק�� ר�ח לכל א�ה ידאל�י� היתה וא� ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

הרי � �ה�יל� ��ק�� ל���ת מפחדי� והי� ��יפה, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָה��י�
למק�מ� ���ת ח�זרי� זינ�א�� �בכלי ,. ְְְְִִִֵֵֵַָָָ

כח ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ה�דינה‡. מ� י�צא �ה�א �ירה �ית א�[העיר]�ל � ְִִִִֵֵֶַָָָ
� ��ני א�ה �בעי� ה�דינה �בי� �ינ� א�ה,היה לי�י ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

צלע של]�ה�א מהמרובע אחד המר�עת,[צד סאתי� �ית ְִֵֶֶַַַָ�ַַ
מ��ה ונח�ב ל�דינה, מצטר� זה הרי � מ�ה �ח�ת ;א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
מ�ית ח�� מ�דדי� ר�ח, לכל א�ה אל�י� ל� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ�כ���דדי�

זה .�ירה ִֶָ

�ני·. �בית א�ה, ��בעי� ל�דינה קר�ב זה �ית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
ל�ני קר�ב �לי�י �בית א�ה, ��בעי� רא��� לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקר�ב
ה�ל הרי � ימי� ��ה מהל� עד וכ� א�ה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹ��בעי�
האחר�� ל�ית מח�� מ�דדי� �כ���דדי�, אחת; ;�מדינה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָ
א��ת אר�ע על א��ת אר�ע זה, �ירה �ית ��היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָוה�א

יתר .א� ֵָ

לח�ני�‚. �ירה �� ��� ה�נסת �ית �בית[שמשי�]וכ� , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והא�צר�ת לכמרי�, �ירה �� ��� זרה [מחסניעב�דה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

�יתתבואה] �ה� ��� וה�בר וה��ר �ירה, �ית �ה� ���ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אר�ע �ה� וי� �קרה עליה� �אי� מחיצ�ת ו�ל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ירה,

א��ת, אר�ע על שומרי�]וה�ר�ני�א��ת וה�ית[סוכות , ְְַַַַַַ�ְְִִַַָ
וה�ערה �קרה, עליה� ��� מחיצ�ת ���י ,��� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�נ�י
מצטרפי� א�� �ל � �ירה �ית �� וי� �יה על �ני� ���ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

��ירי� א�ה �בעי� �ת�� הי� א� שלישיע��, [שני ְְְִִִִִַָָָָ
�מא�תאמה] על; מת�ח ח�ט �א�� ר�אי� ה��צא, ה�ית � ְִִִֵֵַַַַַָ

ה�דינה �ל הדירה]�ני בית לא�ת�[שבצד ח�� �מ�דדי� , ְְְְִִֵַָָ
א�ה אל�י� .הח�ט ְִַַַַָ

עליה�„. �אי� מחיצ�ת ��י ע��: מצטרפי� �אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָוא��
�בית וה�בר וה��ר �יניה�; ��רי� �י על א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�קרה,
�ירה; �ית �ה� �אי� והא�צר�ת, זרה עב�דה �בית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָה�נסת

וצר]וה�יח[עמוק]וה��ר בסלע]וה�ערה[ארו� [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אי� �ה�, וכ��צא א�� �ל � ���פינה �בית ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה��ב�,

ע�� .מצטרפי� ְְִִִָָ

מאה‰. �יניה� י� א� � לז� סמ�כה ז� עיר�ת ��י ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהי�
��ירי� א�ה �בעי� ��היה �די ��לי�, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָואר�עי�
�עיר ��יה� ח��בי� � לז� ��ירי� א�ה ו�בעי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָלז�
ה�נ�ה העיר �ל את מה�כת מה�, עיר �ל ונמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת;

א�ה אל�י� ל� א�.וח�צה � מ���י� �פרי� �ל�ה הי� ְְְְְִִַַַָָָָָָֹ�ִִָ
א�ה אל�י� החיצ�ני� מ� אחד �ל �בי� האמצעי �י� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�
�ל� מאתי� החיצ�ני� ה�ני� �בי� מ�א�, �ח�ת ְִִִִִֵַַַַָָָָֹא�
�בי� מה� אחד �ל �י� ��היה �די �לי�, �ח�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ��מ�ני�
ואר�עי� מאה �יניה�, ה�א �א�� א�ת� ���ראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמצעי
�מ�דדי� אחת, �מדינה �ל��� הרי � ��לי� א�ה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָואחת

ל�ל��� מח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� �ה�פהלה� עיר . ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ�ְָ
י�בה[חומה] מי�יבת�;[באוכלוסי�]�לב��� ל� מ�דדי� , ְְְִִִַָָָָָ

מח�מ�תיה ל� מ�דדי� ה�פה, �לב��� .י�בה ְְַָָ�ְְִֵֶָָָ

.Âאר�ע ל� וי� ה�איל מר�עת, א� אר�ה �היתה ְְִֵַַַַָ�ְָ�ְֲִֶָָעיר
ל� �מ�דדי� �היא, �מ�ת א�ת� מ�יחי� �ו�ת, ְְִִִִִֶַָָָָזו��ת
עג�ה, היתה ר�ח�תיה; מאר�ע ר�ח לכל א�ה ָ�ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָאל�י�

זו��ת ל� כמרובעת]ע��י� אותה א�ת�[מחשיבי� ור�אי� , ְִִִָָָ
מר�ע א�ת� מ�לע�ת ח�� �מ�דדי� מר�ע, �ת�� היא ָ�ְְְִִַָ�ְְְִִ�א��

מ���ר ��מצא � ר�ח לכל א�ה .ה�ו��ת[מרויח]אל�י� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

.Ê� ר��ת צלע�ת ל� ��� א� מ���ת, היתה א� ְֵֶֶֶַָָ�ְְְִֵָָוכ�
א�ה אל�י� למר�ע ח�� מ�דדי� �� ואחר א�ת�, ְִַַַַָ�ְְְְְִִַַַַָָמר�עי�

הע�ל� �ר��ע מר�ע� מר�ע�, �כ�ה�א ר�ח; [צפונהלכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
וכו'] דרומו כנגד דרומה העול� צפו� ר�חכנגד �ל ��הא �די ,ְְֵֵֶַָ

�נג�� �מכ�נת הע�ל�, מר�ח�ת ר�ח �נגד מ��כה .מ��ה ְְְִֵֶֶֶַָָָָ�ְְֶֶֶָ

.Á�א�ת ר�אי� � אחד מ�ד �קצרה אחד מ�ד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיתה
�� �מי� ע��יה היתה רחבה. ��� היא יוונית�א�� [ג' ְִִ�ְְְֲִַָָָָָָ

שלנו] סופית כ"� י�כעי� א� � �ק�ת ע��יה �היתה א� ,ְְֲִֵֶֶֶָָָ
ל� מ�דדי� � א�ה אלפי� מאר�עת �ח�ת רא�יה �ני ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�י�

ה�תר הקשת]מ� קצות בשני הנמתח בחבל – ור�אי�["יתר" , ְִִֶֶַ
��י�; מלא ה�א �א�� וה��ת ה�תר ��י� הרחב �ל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

מ�ד אי� � אלפי� אר�עת רא�יה �ני �י� היה ל�וא� די� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ה��ת מ� עצמו]א�א .[מהישוב ִֶֶֶַָ

.Ëר�ה לפניה י� א� � ה�חל �פת על ����בת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע על[יציקת א��ת אר�ע ְַַַַַֹרחב

נמצא � ��חל וי����� עליה ��עמד� �די ה�חל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ�פת
ה�חל מ�פת א�ה אל�י� ל� �מ�דדי� העיר, �כלל ְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָה�חל
הר�ה מ�ני ה�דינה, �כלל ��� ה�חל ויע�ה ְְְִִִֵַַַָָָ�ְְִֵֶַַַַָָה�נ�ה,
א�א לה� מ�דדי� אי� ר�ה, �� אי� וא� מ���. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�נ�יה
��ה� האל�י� מ� נמ�ד ה�חל ונמצא ��יה�; .מ�תח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.È�צריפי קני�]י��בי בבתי הדרי� צא� מ�דדי�[רועי אי� , ְְְִִִֵֵ
�ל חצר�ת �ל� �� י� וא� ��יה�; מ�תח א�א ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלה�

��י� �ני אב�]�ני או ע� ���[בתי הק�ע� הצריפי�, [ג� ְְִֵֵָ�ְְ�ָ
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� לדע�� ��א ��ע�ת ה�חיצה �ת�� מקצת� ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ�מבלע
נכנס זה הרי ה�חיצה, �ל את לה�� ל� וי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�איל

יצא לא �א�� ה�א הרי ���נס, וכיו� .לתח�מ�; ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹ

.ÂË�אי� מי �ת��[שאסור]�ל א�א מ�ק�מ�, לז�ז ל� ְְִִֵֶֶָָָ
�מרחיק י�צא זה הרי לנקביו, נצר� א� � א��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאר�ע
מ���, ��צא �ח�� למקצת נכנס וא� למק�מ�. וח�זר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָונפנה

�� יצא;�עת לא �כא�� י�נס, ונכנס ה�איל � לה�נ�ת רחיק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
לדעת ��ח�ה יצא ��א יצא[בכוונה]וה�א, א� אבל ; ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ

א��ת אר�ע א�א ל� אי� ��כנס, �י על א� � .לדעת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָ

.ÊË�א�� העדי� �ג�� � �י� �ית �ר��ת ��צא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ�ל
לצאת ל� ���ר מ�י �ה� וכ��צא ה�בנה, רא�ת על ֵָָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעיד
מק�� �א�ת� ר�ח, לכל א�ה אל�י� ל� י� � מצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלדבר
העיר, �אנ�י ה�א הרי � למדינה ה�יע וא� ל�; ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָ�ה�יע

ל�דינה ח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� ל� .וי� ְְְְִִֵַַַַַָָָ

.ÊÈבר�' ��ר�: ה�ל� וה�א ל� ואמר� �ר��ת, י�צא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
אל�י� מ�ק�מ� ל� י� � לע��ת�' ��צאת ה�צוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנע�ת
�ר��ת, מ��� ��צא �ח�� מקצת היה וא� ר�ח; לכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָא�ה

� מ�ק�מ� ל� ��� אל�י� �ת�� ח�זרמבלע זה הרי �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
יצא לא �כא�� נפ��תלמק�מ�, לה�יל ה��צאי� וכל . ְְְְְְִִִִַַַָָָֹ

לה� י� � ה��לת מ� א� ה�הר, מ� א� ��י�, מ�ד ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�ראל
;�� �ה�יל� מ�ק�� ר�ח לכל א�ה ידאל�י� היתה וא� ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

הרי � �ה�יל� ��ק�� ל���ת מפחדי� והי� ��יפה, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָה��י�
למק�מ� ���ת ח�זרי� זינ�א�� �בכלי ,. ְְְְִִִֵֵֵַָָָ

כח ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ה�דינה‡. מ� י�צא �ה�א �ירה �ית א�[העיר]�ל � ְִִִִֵֵֶַָָָ
� ��ני א�ה �בעי� ה�דינה �בי� �ינ� א�ה,היה לי�י ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

צלע של]�ה�א מהמרובע אחד המר�עת,[צד סאתי� �ית ְִֵֶֶַַַָ�ַַ
מ��ה ונח�ב ל�דינה, מצטר� זה הרי � מ�ה �ח�ת ;א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
מ�ית ח�� מ�דדי� ר�ח, לכל א�ה אל�י� ל� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ�כ���דדי�

זה .�ירה ִֶָ

�ני·. �בית א�ה, ��בעי� ל�דינה קר�ב זה �ית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
ל�ני קר�ב �לי�י �בית א�ה, ��בעי� רא��� לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקר�ב
ה�ל הרי � ימי� ��ה מהל� עד וכ� א�ה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹ��בעי�
האחר�� ל�ית מח�� מ�דדי� �כ���דדי�, אחת; ;�מדינה ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָ
א��ת אר�ע על א��ת אר�ע זה, �ירה �ית ��היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָוה�א

יתר .א� ֵָ

לח�ני�‚. �ירה �� ��� ה�נסת �ית �בית[שמשי�]וכ� , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והא�צר�ת לכמרי�, �ירה �� ��� זרה [מחסניעב�דה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

�יתתבואה] �ה� ��� וה�בר וה��ר �ירה, �ית �ה� ���ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אר�ע �ה� וי� �קרה עליה� �אי� מחיצ�ת ו�ל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ירה,

א��ת, אר�ע על שומרי�]וה�ר�ני�א��ת וה�ית[סוכות , ְְַַַַַַ�ְְִִַַָ
וה�ערה �קרה, עליה� ��� מחיצ�ת ���י ,��� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�נ�י
מצטרפי� א�� �ל � �ירה �ית �� וי� �יה על �ני� ���ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

��ירי� א�ה �בעי� �ת�� הי� א� שלישיע��, [שני ְְְִִִִִַָָָָ
�מא�תאמה] על; מת�ח ח�ט �א�� ר�אי� ה��צא, ה�ית � ְִִִֵֵַַַַַָ

ה�דינה �ל הדירה]�ני בית לא�ת�[שבצד ח�� �מ�דדי� , ְְְְִִֵַָָ
א�ה אל�י� .הח�ט ְִַַַַָ

עליה�„. �אי� מחיצ�ת ��י ע��: מצטרפי� �אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָוא��
�בית וה�בר וה��ר �יניה�; ��רי� �י על א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�קרה,
�ירה; �ית �ה� �אי� והא�צר�ת, זרה עב�דה �בית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָה�נסת

וצר]וה�יח[עמוק]וה��ר בסלע]וה�ערה[ארו� [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אי� �ה�, וכ��צא א�� �ל � ���פינה �בית ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה��ב�,

ע�� .מצטרפי� ְְִִִָָ

מאה‰. �יניה� י� א� � לז� סמ�כה ז� עיר�ת ��י ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהי�
��ירי� א�ה �בעי� ��היה �די ��לי�, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָואר�עי�
�עיר ��יה� ח��בי� � לז� ��ירי� א�ה ו�בעי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָלז�
ה�נ�ה העיר �ל את מה�כת מה�, עיר �ל ונמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת;

א�ה אל�י� ל� א�.וח�צה � מ���י� �פרי� �ל�ה הי� ְְְְְִִַַַָָָָָָֹ�ִִָ
א�ה אל�י� החיצ�ני� מ� אחד �ל �בי� האמצעי �י� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�
�ל� מאתי� החיצ�ני� ה�ני� �בי� מ�א�, �ח�ת ְִִִִִֵַַַַָָָָֹא�
�בי� מה� אחד �ל �י� ��היה �די �לי�, �ח�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ��מ�ני�
ואר�עי� מאה �יניה�, ה�א �א�� א�ת� ���ראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמצעי
�מ�דדי� אחת, �מדינה �ל��� הרי � ��לי� א�ה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָואחת

ל�ל��� מח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� �ה�פהלה� עיר . ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ�ְָ
י�בה[חומה] מי�יבת�;[באוכלוסי�]�לב��� ל� מ�דדי� , ְְְִִִַָָָָָ

מח�מ�תיה ל� מ�דדי� ה�פה, �לב��� .י�בה ְְַָָ�ְְִֵֶָָָ

.Âאר�ע ל� וי� ה�איל מר�עת, א� אר�ה �היתה ְְִֵַַַַָ�ְָ�ְֲִֶָָעיר
ל� �מ�דדי� �היא, �מ�ת א�ת� מ�יחי� �ו�ת, ְְִִִִִֶַָָָָזו��ת
עג�ה, היתה ר�ח�תיה; מאר�ע ר�ח לכל א�ה ָ�ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָאל�י�

זו��ת ל� כמרובעת]ע��י� אותה א�ת�[מחשיבי� ור�אי� , ְִִִָָָ
מר�ע א�ת� מ�לע�ת ח�� �מ�דדי� מר�ע, �ת�� היא ָ�ְְְִִַָ�ְְְִִ�א��

מ���ר ��מצא � ר�ח לכל א�ה .ה�ו��ת[מרויח]אל�י� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

.Ê� ר��ת צלע�ת ל� ��� א� מ���ת, היתה א� ְֵֶֶֶַָָ�ְְְִֵָָוכ�
א�ה אל�י� למר�ע ח�� מ�דדי� �� ואחר א�ת�, ְִַַַַָ�ְְְְְִִַַַַָָמר�עי�

הע�ל� �ר��ע מר�ע� מר�ע�, �כ�ה�א ר�ח; [צפונהלכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
וכו'] דרומו כנגד דרומה העול� צפו� ר�חכנגד �ל ��הא �די ,ְְֵֵֶַָ

�נג�� �מכ�נת הע�ל�, מר�ח�ת ר�ח �נגד מ��כה .מ��ה ְְְִֵֶֶֶַָָָָ�ְְֶֶֶָ

.Á�א�ת ר�אי� � אחד מ�ד �קצרה אחד מ�ד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיתה
�� �מי� ע��יה היתה רחבה. ��� היא יוונית�א�� [ג' ְִִ�ְְְֲִַָָָָָָ

שלנו] סופית כ"� י�כעי� א� � �ק�ת ע��יה �היתה א� ,ְְֲִֵֶֶֶָָָ
ל� מ�דדי� � א�ה אלפי� מאר�עת �ח�ת רא�יה �ני ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�י�

ה�תר הקשת]מ� קצות בשני הנמתח בחבל – ור�אי�["יתר" , ְִִֶֶַ
��י�; מלא ה�א �א�� וה��ת ה�תר ��י� הרחב �ל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

מ�ד אי� � אלפי� אר�עת רא�יה �ני �י� היה ל�וא� די� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ה��ת מ� עצמו]א�א .[מהישוב ִֶֶֶַָ

.Ëר�ה לפניה י� א� � ה�חל �פת על ����בת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע על[יציקת א��ת אר�ע ְַַַַַֹרחב

נמצא � ��חל וי����� עליה ��עמד� �די ה�חל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ�פת
ה�חל מ�פת א�ה אל�י� ל� �מ�דדי� העיר, �כלל ְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָה�חל
הר�ה מ�ני ה�דינה, �כלל ��� ה�חל ויע�ה ְְְִִִֵַַַָָָ�ְְִֵֶַַַַָָה�נ�ה,
א�א לה� מ�דדי� אי� ר�ה, �� אי� וא� מ���. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�נ�יה
��ה� האל�י� מ� נמ�ד ה�חל ונמצא ��יה�; .מ�תח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.È�צריפי קני�]י��בי בבתי הדרי� צא� מ�דדי�[רועי אי� , ְְְִִִֵֵ
�ל חצר�ת �ל� �� י� וא� ��יה�; מ�תח א�א ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלה�

��י� �ני אב�]�ני או ע� ���[בתי הק�ע� הצריפי�, [ג� ְְִֵֵָ�ְְ�ָ
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קבוע] לבית אל�י�נחשבי� לה� ונ�תני� א�ת� �מר�עי� ,ְְְְְִִִֶַַַָָ
העיר�ת ��אר ר�ח, לכל .א�ה ְְֲִַַָָָָָ

.‡Èח�ת� לא א�ה, חמ�י� �ל �חבל א�א מ�דדי� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאי�
יתר ����ולא �ל �בחבל ה�יע; י�תר. י��� ��א �די , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

��כ�ל[עמק]לגיא א�ה, חמ�י� רח�� היה א� � ְְְֲִִִֶַַָָָָָ
�עמק� ��היה וה�א מבליע�; � ה��ה �חבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלהבליע�

אלפי� מאר�עת .�ח�ת ְֲִֵַַַָָ

.·Èא �ברי� ה��קלת��ה ח�ט ��היה [חוטמ�רי�? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
מדידה] לצור� אב� �נג��שבראשו החוטי�רד [כשמניח ְְֵֶ

עיכוב] ללא האב� נופלת העמק אפ�רבשפת �אי ,ְִֶֶָ
�נג��, י�רד ה��קלת ח�ט אי� א� אבל ;�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלה����
מ�� �ח�ת א� אל�י�, עמק היה �� א� א�א מבליע�, .אינ� ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.‚È��מע �יא משופע]היה מק�ד[מדרונו וע�לה, מק�ד � ְְַָָ�ְְְֵֵֶַַָ
להל�]וי�רד המפורטת לשיפוע בדילוגי� מדידה היה[שיטת ; ְֵָָ

להבליע� יכ�ל �אינ� מחמ�י�, רחב נ'�יא שהחבל [כיו� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להבליע�אמה] יכ�ל �ה�א למק�� ה�ל� בגיא� [מקו� ְְְִֵֶַָָ

למדוד] מ�ת�שיכול �נגד וצ�פה �מבליע�, את, [מערי� ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וח�זרהתחו� ,. ְֵ

.„Èא�מד א�א ה�תל'; את 'י�ב א�מרי� אי� לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹה�יע
ל�.[מערי�] וה�ל� מ�דד�רח��, ,�� לה���� אפ�ר וא� ְְְְְְְִִֵֵֶַָָ

מ�דד �נג��, י�רד ה��קלת ח�ט היה וא� יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה מדידה .רח�� ְְִָָָָ

.ÂËמתל�ט הר היה א� � להר �ב�[מיתמר]ה�יע מ��� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מב א��ת, חמ� �אר� טפחי� מחשיבליע�ע�רה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

עדהשיפוע] הר�ה, �ב�� היה וא� למידת�; ְְְְִִֵֵַַַָָָָוח�זר
א��ת, אר�ע מ�� מ��� טפחי� ע�רה מ��� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��תל�ט
�היה �ג�� להבליע�, יכ�ל אינ� א� ל�. וה�ל� ְְְְְִִֵֵֶַָָָא�מד�,

מעט מעט מק�ד� � מחמ�י� יתר מדידהרח�� [שיטת ְְְְְֲִִֵֵַַַָָ
לשיפועי�] �הרי�'מיוחדת 'מק�די� �אמר�: ה�א וזה ;ְְְְִִֶֶֶַָָ

בסמו�] .[ומפורט

.ÊËיכ�ל �אינ� ��יאי�ת א� �הרי� מק�די� ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�יצד
ישר]להבליע�? אינו השטח �ל[כי חבל �ני� א�חזי� ְְְֲִִִֶֶֶַַָ

מר�ל�תיו �נגד קצת� א�חז העלי�� א��ת, ,[רגליו]אר�ע ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
לעמד העלי�� וח�זר ל��, �נגד ה�ני ��צה א�חז ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוה�ח���
החבל; מ�ת מ��� �מרחיק י�רד וה�ח��� ה�ח���, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַ�מק��
�כ��ל� .��� את ���דדי� עד וה�לכי�, מת�ל�לי� ְֵֵֶ�ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַוכ�

ה�יא א� ההר את להבליע העיר]ה��דד יצא[שמול לא , ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
'מ�ת ויאמר�: הע�ברי�, א�ת� ירא� ��א � ל�ח�� ְְְְְִִִֶַַָֹֹח��

לכא�' �אה להיכשל]�ח�מי� .[ועלולי� ְְִָָָ

.ÊÈי�דע �ה�א ממחה, אד� מדידת על א�א ס�מכי� ְֵֶֶַ�ְְִִֵֶַַָָָאי�
ממחה �בא מחזקי�, ��ת �ח�מי לנ� הי� ה�רקע. ְֶ�ְִָָ�ְְִֵַַַַַָָָמ�ת

ל� ��מעי� � ��ח�� �מעט מה�, ��ח�� ר�ה [רק]�מדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ה�ח��, �מדד� ממחי� �ני� �א� א� וכ� �ר�ה; ְְְִַָ�ְְְִִִֵֶַַָָ��ח��
��א �בלבד למר�ה; ��מעי� � מעט ואחד ר�ה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

עיר �ל אלכס�נ� מ��ת יתר מיד]יר�ה .[כמבואר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

.ÁÈהמקובלת]�יצד הסטיה מידת חישוב צורת �עת[מהי ? ְֵֵַ
הרא��� '��א נאמר: � זה אלכס��[הממעט]��ר�ה מ�ר� ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

צלע ונמצא מ�ת�, מעט �לפיכ� האל�י�, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ל

האחר��, וזה מאל�י�; �ח�ת ה�דינה �בי� �ינ� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�ח��
ה�דינה' מ�לע אל�י� ישר]מדד בקו העיר ואי�[מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

זה. על �יתר ��עה הרא��� על ר�המחזיקי� א� לפיכ�, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
��מ�ני� מא�ת �חמ� אפ�� הרא���, על יתר האחר�� ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה

ל� ��מעי� אי� זה, על �יתר ל�; ��מעי� � .�קר�ב ְְְְִִֵֵֵֶַָ

.ËÈ�א� 'עד ל�מר: נאמני� � �פחה אפ�� עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפ��
ה��ת' �א��ח�� �עד אני 'זכ�ר ל�מר: ה�ד�ל ונאמ� ; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ

עד�ת� על וס�מכי� קט�', ��הייתי ���ת �אי� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינ�
להקל, א�א להחמיר ��בר חכמי� אמר� ��א זה; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�דבר

מ�בריה� אל�י� ��ע�ר .מ�ני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַ

כט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

�דברי�‡. ה��ת י�� לק�� ה��רה, מ� ע�ה �מצות ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
לק���" ה��ת י�� את "זכ�ר זכרה���אמר: �ל�מר , ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ

� �ביציאת� �כניסת� לזכרה� וצרי� וק���; �בח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת
�הב�לה �ביציאת� ה���, �ק��� .�כניסת� ְְְְִִִִִַַָָָָ

מל�·. אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ה���: ק��� נ�סח ה�א ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
�מצו�תיו ק��נ� א�ר �נ�הע�ל�, קד��ורצה ו��ת , ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ

�ח�ה ברא�ית, למע�ה ז�ר�� � הנחילנ� �ברצ�� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָ�אהבה
מצרי� ליציאת זכר קד�, וא�תנ�למקראי בחר� בנ� �י ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

�ברצ�� �אהבה קד�� ו��ת הע�י�, מ�ל ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָק���
ה��ת' מק�� ה', א�ה �ר�� .הנחל�נ�. ְְְִֵַַַַַָָָָ

מל�‚. אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ההב�לה: נ�סח ה�א ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
�בי� לח��, א�ר �בי� לחל, קד� �י� ה�ב�יל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהע�ל�,
�ר�� ה�ע�ה. ימי ל��ת ה�ביעי י�� �בי� ל��י�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָי�ראל

לחל' קד� �י� ה�ב�יל ה', .א�ה ְְִֵֶַַַָֹֹ

��ילה„. ה����, ���גגע�ר �י� ��ילה, ק�� לא א� ; ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
��� ה��� �ל וה�ל� מק�� � �מזיד הב�יל�י� לא וא� . ְְְִֵֵֵֵַַָ�ְְִִִֹ

רביעי י�� ס�� עד וה�ל� �מב�יל למחר, מב�יל � ;��ילה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ
�לבד ��ת מ�צאי �ליל א�א הא�ר, על מבר� אינ� .אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

לא‰. עדאס�ר � ה��� מ��ק�� יי�, ל���ת א� לאכל ד� ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ול���ת,��ק�� לאכל להתחיל ל� אס�ר ה���, מ��צא וכ� . ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

��ב�יל עד � �ל�� לטע� א� מלאכה, ול���תולע��ת ; ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹ
מ�ר קד�ה�י�, א� ��ק�� קד� ו�תה ואכל עבר, א� �כח . ִַַ�ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

�אכל אחר �מב�יל מק�� זה הרי � .��ב�יל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

.Â�ה�י על �להב�יל ה�י� על לק�� ס�פרי�, וא�מ�ברי . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַ
ה��ס על להב�יל צרי� ��פ�ה, �הב�יל �י �מאחרעל ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

מלאכה, לע��ת ל� מ�ר לחל', קד� '�י� ויאמר ְֲַָָָ�ְְְִֵֶֶַַֹֹֹ��ב�יל
ה��ס על הב�יל ��א �י על �ח�ה,א� ה�י� על �מבר� . ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

מק�� �� ��ק��ואחר עד ידיו את נ�טל ואינ� ;. ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

.Ê�א רביעית מחזיק �ה�א ��ס ל�קח ע��ה? ה�א ְְִִִֵֵֶֶַַַ�יצד
יי�,יתר �ממ�אה� מ�ח��, ו��טפ� מ�פני� �מדיח� , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ

ולא יתר, א� טפח ה�רקע מ� �מג�יה� �ימינ�, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹוא�חז�
מק�� �� ואחר ה�פ�, על �מבר� ��מאל. �מנהגיס�ע ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
"ויכ��" �ר�ת ��ח�ה לקר�ת י�ראל, �כל ואחר���ט , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ�ְַַ

לגמיו מלא ו��תה מק��. �� ואחר ה�י�, על מבר� ��, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�ְָ
חב�רה �ני לכל �מבר��מ�קה ידיו, נ�טל �� ואחר ; ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ

וא�כל. ְִֵַ'ה��ציא'

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz b"i oey`x mei -

.Á�סע�דה[נחשב]אי �מק�� א�א לאק���, �יצד? . ְְִִֵֵֶַָָֹ
א� אבל אחר; �בית ויאכל זה �בית �זויתיק�� ק�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

�נ�ה[פינה] �זוית א�כל ה�נסת?ז�, �בית מק��י� ול�ה . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.�� ו��תי� �א�כלי� הא�רחי� ְְְְִִִִֵֶָָמ�ני

.Ë�א ה�י�, מ� י�תר לפת מתא�ה �היה יי� ל� היה ��א ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ואחר �מק��, 'ה��ציא', �מבר� �ח�ה, ידיו נ�טל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי

וא�כל ��צע ה��ס�� על א�א ה�ת, על מב�ילי� ואי� .. ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

.Èידיו ונטל ו�כח ��ת, �לילי ה�י� על לק�� ��ת��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמי
על מק�� ואינ� ה�ת, על מק�� זה הרי � ��ק�� ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹקד�

לסע�דה ידיו ��טל אחר �י��ה�י� ה�י� על לבר� �מצוה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ה�קרא ה�א וזה �נ�ה; סע�דה ��סעד קד� ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹה��ת,

ר�א' ו��תה,'ק���א �לבד, ה�פ�' �רי '��רא מבר� . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ויסעד; ידיו, י�ל �� �ל��ואחר ��טע� לאד� ל� ואס�ר ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹ

סע�דה. �מק�� א�א יהיה לא זה, ק��� וג� ��ק��. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹקד�

.‡È,��י מ�ע�ד ��ת ערב ה��ס על לק�� לאד� ל� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָי�
מ�ע�ד ה��ס על מב�יל וכ� ה��ת; נכנסה ��א �י על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹא�
לאמר� זכירה ��צות ��ת; היא �עדי� �י על א� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָי��,
�מעט ז� ל�עה קד� �י� ויציאת�, �ניסת� ��עת .�י� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

.·Èוה�א ה��� עליו וקד� ��ת, �ערב א�כל �היה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
ה�לח� על מ�ה ��רס � ה�ע�דה אחר�ת�� עד הפת [לכסות ְְֵַַַַָָ�ְָ

�ר�תהקידוש] מבר� �� ואחר סע�דת�, וג�מר �מק��; ,ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ
סע�דת�.ה�ז�� �ת�� וה�א ה��ת ויצא ���ת, א�כל היה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָָ

ידיו ונ�טל סע�דת�, ��מר אחרוני�]� �ר�ת[מי� �מבר� , ְְְְִֵֵֵַָָָָ
�ת�� היה וא� עליו; מב�יל �� ואחר ה��ס, על ְְְְִִַַַַַַָָָָָָה�ז��

ל�ת�ת�[יי�]ה�ת�ה ח�זר �� ואחר �מב�יל, ��סק �. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

.‚Èר�ת� מבר� ��ת, הכנסת ע� אכילת� וגמר א�כל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהיה
יבר� ולא �ני, ��ס על מק�� �� ואחר �ח�ה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה�ז��
�כ�ס מצו�ת ��י ע��י� �אי� � אחד ��ס על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָויק��
��י ה�ז��, �ר�ת �מצות ה��� ק��� ��צות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָאחד;

ה�מ ��רה �ל .צו�ת ְִֵֶָ

.„Èי�� על לנ�� הרא�י ה�י� על א�א מק��י� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאי�
אפ��ה�ז�ח �א�ר, א� �ב� �� נתערב א� לפיכ�, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

�ד�לה �חבית חר�ל עליו�ט�ת מק��י� אי� אנ�� �� ; ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
ה�ערב. �כל עליומ�רי� לק�� ���יר מי וא�מר:וי� , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לה�ציא א�א ה�ז�ח, ��י על לנ�� הרא�י ה�י� נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא
מג�ה א� רע, �ריח� מכסה]יי� ללא מב�ל[פתוח א� ,� ְִֵֶַַ�ְֶ�ָ

מה�. אחד על מק��י� ְְִֵֵֶֶֶַַָ�אי�

.ÂË,�יי ריח �ריח� �י על א� � חמ� טע� ��עמ� ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיי�
עליו מק��י� עלאי� א� � מי� עליה� ��ת� �מרי� וכ� . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

�ברי� ��ה עליה�. מק��י� אי� יי�, טע� �ה� ��� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�י
�ל�ה ה�מרי� על ���ת� מסויימות]אמ�רי�? [מידות ְְְֲִִֶַַַָָָֹ

� אר�עה ה�ציא א� אבל מאר�עה; �ח�ת וה�ציא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָמי�,
מז�ג יי� זה במי�]הרי עליו[מעורב �מק��י� ,. ְְֲִִֵֶַַָָָ

.ÊË�א � רביע��ת ��ה מחזיק אפ�� יי�, מלא �היה ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�לי
על מק��י� ואי� ונפסל, �גמ�, זה הרי מעט, מ��� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�תה

��ס�ת ��ירי �ה�א מ�ני .ה�אר; ְְְִִֵֵֶַָָ

.ÊÈ;עליו מק��י� � יי� טע� וטעמ� חמ� ריח �ריח� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיי�
מז�ג יי� ��הי�וכ� וה�א עליו; מק��י� � צ��קי� ויי� . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

מה� יצא א�ת� ידר� �א� לחל�חית, �ה� ��� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצ��קי�
אד�[מי�]�ב� וס�חט עליו; מק��י� מ���, חד� יי� וכ� . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

יינ� �רב מדינה ��עת�. עליו �מק�� ענבי�, �ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא���ל
להב�יל מ�ר � לק��� �ס�ל �ה�א �י על א� � ְְִַָ�ְִִֵֶַַָָ�כר

ה�דינה חמר וה�א ה�איל .עליו, ְְֲִִַַָָָ

.ÁÈת�� �מ�צאי �מב�ילי� ��ת, �לילי ��ק��י� ���ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ט�בי� ימי� �לילי מק��י� �� �מ�צאיה�� �מב�ילי� , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ה� ה' ��ת�ת ���� � ה���רי� י�� �מב�ילי��במ�צאי . ְִִֵֶַָ�ְְִִֵַַָ
לי�� ��ת �במ�צאי מ�עד, �ל לח�� ט�בי� ימי� ְְֵֵֶַָָ�ְְִִֵָָ�מ�צאי

ל��ת. ט�ב י�� �מ�צאי מב�ילי� אי� אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָט�ב;

.ËÈ�מל אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ט�ב: י�� ק��� ֱִֵֶֶַַָָֹנ�סח
�נ� �חר ל���, מ�ל ור�ממנ� ע�, מ�ל ק��נ� א�ר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָהע�ל�,
�אהבה, אלהינ� ה' לנ� ו��� ויפארנ�; �נ� רצה ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹויג�לנ�,
מקרא ט�ב י�� את ל����, �זמ�י� ח�י� ל�מחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמ�עדי�

ה�ה ה�ה,קד� ה�ב�ע�ת חג א� � ה�ה ה���ת חג י�� את , ֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
א� ��רתנ�, מ�� זמ� א� � חר�תנ� זמ� � ה�ה ה���ת חג ְְֵֵֵֶַַַַַָ�ַַא�
בחר� בנ� �י מצרי�; ליציאת זכר �אהבה, � �מחתנ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזמ�
��מחה קד�� �מ�עדי הע�י�, מ�ל ק��� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָוא�תנ�

וה�מ�י�'�ב���� י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� .הנחל�נ�. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
�ח�ת� �דר� וח�ת� ה��ת מז�יר � ���ת להי�ת חל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוא�

וה�מ�י�' וי�ראל ה��ת 'מק�� .��פ�ה, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

.Îאת �אהבה, אלהינ� ה' לנ� 'ו��� א�מר: ה�נה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�רא�
זכר�� ה�ה, ה��ר�� י�� את ה�ה, קד� מקרא ט�ב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹי��
וא�תנ� בחר� בנ� �י מצרי�; ליציאת זכר �אהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ר�עה
א�ה �ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� הע�י�, מ�ל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָק���
וא� ה��ר��'. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על מל� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה',
וי�� וי�ראל ה��ת 'מק�� ח�ת� � ���ת להי�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחל

��פ�ה. �ח�ת� �דר� ְְִִֵֶֶֶַַָָה��ר��',

.‡Î�ל אי� וא� �ב��ת; ה�י� על מק�� ט�ב, י�� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָ�לילי
�י�� וכ� ה�ת. על מק�� � לפת מתא�ה �היה א� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיי�,

���ת ��ק�� �דר� ר�א, ק���א מק�� .ט�ב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Îאחד� להי�ת �חל ט�ב י�� �לילי מברכי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�יצד
שבת]���ת מוצאי הוא ה�פ�,[ולילו על מבר� ��ח�ה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ה�ר, על מבר� �� ואחר ט�ב, י�� ק��� מק�� �� ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
מב�יל �� קד�ואחר �י� 'ה�ב�יל �הב�לה וח�ת� � ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
'�החינ�'.לקד�' מבר� �� ואחר , ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹ

.‚Î�א�מרי � ה���רי� י�� �בליל ט�ב י�� לילי ְְִִִֵֵֵַָ�ל
'�החינ�''�החינ�' מברכי� אי� �סח �ל �ב�ביעי מ�ני; , ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ה�סח. �תח�ת ה�מ� על �ר� �כבר עצמ�, �פני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ�אינ�

.„Îואחר ה�י�, על מבר� � ��ת �מ�צאי הב�לה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָסדר
ה�ר? על מבר� וכיצד ה�ר. על �� ואחר ה��מי�, על ��ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָ

מב�יל �� ואחר הא�'. מא�רי .'��רא ְְְִֵֵֵַַַָָ

.‰Î�א�ת�� עד ה�ר, על מברכי� �די[יהנו]אי� לא�ר�, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
ואי� אחרת; מדינה למט�ע ז� מדינה מט�ע �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ���יר
ואי� זרה; לעב�דה מס�ת� ��ת� ��י�, �ל ה�ר על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמברכי�
מתי� �ל ה�ר על ולא זרה, עב�דה �ל ה�ר על לא .מברכי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

.ÂÎ�מברכי � מ��ראל ��י א� מ��י, �הדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָי�ראל
ל�ר�, ח�� מה�� היה עליו. מברכי� אי� מ��י, ��י ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעליו;
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.Á�סע�דה[נחשב]אי �מק�� א�א לאק���, �יצד? . ְְִִֵֵֶַָָֹ
א� אבל אחר; �בית ויאכל זה �בית �זויתיק�� ק�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

�נ�ה[פינה] �זוית א�כל ה�נסת?ז�, �בית מק��י� ול�ה . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.�� ו��תי� �א�כלי� הא�רחי� ְְְְִִִִֵֶָָמ�ני

.Ë�א ה�י�, מ� י�תר לפת מתא�ה �היה יי� ל� היה ��א ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ואחר �מק��, 'ה��ציא', �מבר� �ח�ה, ידיו נ�טל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי

וא�כל ��צע ה��ס�� על א�א ה�ת, על מב�ילי� ואי� .. ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

.Èידיו ונטל ו�כח ��ת, �לילי ה�י� על לק�� ��ת��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמי
על מק�� ואינ� ה�ת, על מק�� זה הרי � ��ק�� ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹקד�

לסע�דה ידיו ��טל אחר �י��ה�י� ה�י� על לבר� �מצוה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ה�קרא ה�א וזה �נ�ה; סע�דה ��סעד קד� ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹה��ת,

ר�א' ו��תה,'ק���א �לבד, ה�פ�' �רי '��רא מבר� . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ויסעד; ידיו, י�ל �� �ל��ואחר ��טע� לאד� ל� ואס�ר ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹ

סע�דה. �מק�� א�א יהיה לא זה, ק��� וג� ��ק��. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹקד�

.‡È,��י מ�ע�ד ��ת ערב ה��ס על לק�� לאד� ל� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָי�
מ�ע�ד ה��ס על מב�יל וכ� ה��ת; נכנסה ��א �י על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹא�
לאמר� זכירה ��צות ��ת; היא �עדי� �י על א� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָי��,
�מעט ז� ל�עה קד� �י� ויציאת�, �ניסת� ��עת .�י� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

.·Èוה�א ה��� עליו וקד� ��ת, �ערב א�כל �היה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
ה�לח� על מ�ה ��רס � ה�ע�דה אחר�ת�� עד הפת [לכסות ְְֵַַַַָָ�ְָ

�ר�תהקידוש] מבר� �� ואחר סע�דת�, וג�מר �מק��; ,ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ
סע�דת�.ה�ז�� �ת�� וה�א ה��ת ויצא ���ת, א�כל היה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָָ

ידיו ונ�טל סע�דת�, ��מר אחרוני�]� �ר�ת[מי� �מבר� , ְְְְִֵֵֵַָָָָ
�ת�� היה וא� עליו; מב�יל �� ואחר ה��ס, על ְְְְִִַַַַַַָָָָָָה�ז��

ל�ת�ת�[יי�]ה�ת�ה ח�זר �� ואחר �מב�יל, ��סק �. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

.‚Èר�ת� מבר� ��ת, הכנסת ע� אכילת� וגמר א�כל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהיה
יבר� ולא �ני, ��ס על מק�� �� ואחר �ח�ה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה�ז��
�כ�ס מצו�ת ��י ע��י� �אי� � אחד ��ס על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָויק��
��י ה�ז��, �ר�ת �מצות ה��� ק��� ��צות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָאחד;

ה�מ ��רה �ל .צו�ת ְִֵֶָ

.„Èי�� על לנ�� הרא�י ה�י� על א�א מק��י� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאי�
אפ��ה�ז�ח �א�ר, א� �ב� �� נתערב א� לפיכ�, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

�ד�לה �חבית חר�ל עליו�ט�ת מק��י� אי� אנ�� �� ; ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
ה�ערב. �כל עליומ�רי� לק�� ���יר מי וא�מר:וי� , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לה�ציא א�א ה�ז�ח, ��י על לנ�� הרא�י ה�י� נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא
מג�ה א� רע, �ריח� מכסה]יי� ללא מב�ל[פתוח א� ,� ְִֵֶַַ�ְֶ�ָ

מה�. אחד על מק��י� ְְִֵֵֶֶֶַַָ�אי�

.ÂË,�יי ריח �ריח� �י על א� � חמ� טע� ��עמ� ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיי�
עליו מק��י� עלאי� א� � מי� עליה� ��ת� �מרי� וכ� . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

�ברי� ��ה עליה�. מק��י� אי� יי�, טע� �ה� ��� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�י
�ל�ה ה�מרי� על ���ת� מסויימות]אמ�רי�? [מידות ְְְֲִִֶַַַָָָֹ

� אר�עה ה�ציא א� אבל מאר�עה; �ח�ת וה�ציא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָמי�,
מז�ג יי� זה במי�]הרי עליו[מעורב �מק��י� ,. ְְֲִִֵֶַַָָָ

.ÊË�א � רביע��ת ��ה מחזיק אפ�� יי�, מלא �היה ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�לי
על מק��י� ואי� ונפסל, �גמ�, זה הרי מעט, מ��� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�תה

��ס�ת ��ירי �ה�א מ�ני .ה�אר; ְְְִִֵֵֶַָָ

.ÊÈ;עליו מק��י� � יי� טע� וטעמ� חמ� ריח �ריח� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיי�
מז�ג יי� ��הי�וכ� וה�א עליו; מק��י� � צ��קי� ויי� . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

מה� יצא א�ת� ידר� �א� לחל�חית, �ה� ��� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצ��קי�
אד�[מי�]�ב� וס�חט עליו; מק��י� מ���, חד� יי� וכ� . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

יינ� �רב מדינה ��עת�. עליו �מק�� ענבי�, �ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא���ל
להב�יל מ�ר � לק��� �ס�ל �ה�א �י על א� � ְְִַָ�ְִִֵֶַַָָ�כר

ה�דינה חמר וה�א ה�איל .עליו, ְְֲִִַַָָָ

.ÁÈת�� �מ�צאי �מב�ילי� ��ת, �לילי ��ק��י� ���ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ט�בי� ימי� �לילי מק��י� �� �מ�צאיה�� �מב�ילי� , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ה� ה' ��ת�ת ���� � ה���רי� י�� �מב�ילי��במ�צאי . ְִִֵֶַָ�ְְִִֵַַָ
לי�� ��ת �במ�צאי מ�עד, �ל לח�� ט�בי� ימי� ְְֵֵֶַָָ�ְְִִֵָָ�מ�צאי

ל��ת. ט�ב י�� �מ�צאי מב�ילי� אי� אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָט�ב;

.ËÈ�מל אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ט�ב: י�� ק��� ֱִֵֶֶַַָָֹנ�סח
�נ� �חר ל���, מ�ל ור�ממנ� ע�, מ�ל ק��נ� א�ר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָהע�ל�,
�אהבה, אלהינ� ה' לנ� ו��� ויפארנ�; �נ� רצה ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹויג�לנ�,
מקרא ט�ב י�� את ל����, �זמ�י� ח�י� ל�מחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמ�עדי�

ה�ה ה�ה,קד� ה�ב�ע�ת חג א� � ה�ה ה���ת חג י�� את , ֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
א� ��רתנ�, מ�� זמ� א� � חר�תנ� זמ� � ה�ה ה���ת חג ְְֵֵֵֶַַַַַָ�ַַא�
בחר� בנ� �י מצרי�; ליציאת זכר �אהבה, � �מחתנ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזמ�
��מחה קד�� �מ�עדי הע�י�, מ�ל ק��� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָוא�תנ�

וה�מ�י�'�ב���� י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� .הנחל�נ�. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
�ח�ת� �דר� וח�ת� ה��ת מז�יר � ���ת להי�ת חל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוא�

וה�מ�י�' וי�ראל ה��ת 'מק�� .��פ�ה, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

.Îאת �אהבה, אלהינ� ה' לנ� 'ו��� א�מר: ה�נה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�רא�
זכר�� ה�ה, ה��ר�� י�� את ה�ה, קד� מקרא ט�ב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹי��
וא�תנ� בחר� בנ� �י מצרי�; ליציאת זכר �אהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ר�עה
א�ה �ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� הע�י�, מ�ל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָק���
וא� ה��ר��'. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על מל� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה',
וי�� וי�ראל ה��ת 'מק�� ח�ת� � ���ת להי�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחל

��פ�ה. �ח�ת� �דר� ְְִִֵֶֶֶַַָָה��ר��',

.‡Î�ל אי� וא� �ב��ת; ה�י� על מק�� ט�ב, י�� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָ�לילי
�י�� וכ� ה�ת. על מק�� � לפת מתא�ה �היה א� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיי�,

���ת ��ק�� �דר� ר�א, ק���א מק�� .ט�ב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.·Îאחד� להי�ת �חל ט�ב י�� �לילי מברכי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�יצד
שבת]���ת מוצאי הוא ה�פ�,[ולילו על מבר� ��ח�ה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ה�ר, על מבר� �� ואחר ט�ב, י�� ק��� מק�� �� ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
מב�יל �� קד�ואחר �י� 'ה�ב�יל �הב�לה וח�ת� � ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
'�החינ�'.לקד�' מבר� �� ואחר , ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹ

.‚Î�א�מרי � ה���רי� י�� �בליל ט�ב י�� לילי ְְִִִֵֵֵַָ�ל
'�החינ�''�החינ�' מברכי� אי� �סח �ל �ב�ביעי מ�ני; , ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ה�סח. �תח�ת ה�מ� על �ר� �כבר עצמ�, �פני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ�אינ�

.„Îואחר ה�י�, על מבר� � ��ת �מ�צאי הב�לה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָסדר
ה�ר? על מבר� וכיצד ה�ר. על �� ואחר ה��מי�, על ��ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָ

מב�יל �� ואחר הא�'. מא�רי .'��רא ְְְִֵֵֵַַַָָ

.‰Î�א�ת�� עד ה�ר, על מברכי� �די[יהנו]אי� לא�ר�, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
ואי� אחרת; מדינה למט�ע ז� מדינה מט�ע �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ���יר
ואי� זרה; לעב�דה מס�ת� ��ת� ��י�, �ל ה�ר על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמברכי�
מתי� �ל ה�ר על ולא זרה, עב�דה �ל ה�ר על לא .מברכי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

.ÂÎ�מברכי � מ��ראל ��י א� מ��י, �הדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָי�ראל
ל�ר�, ח�� מה�� היה עליו. מברכי� אי� מ��י, ��י ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעליו;
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וא� מבר�; אינ� ��י�, ה�ר� אנ�י רב א� � א�ר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹוראה
�ירי� ו�ל ���ר, �ל �ב��, �ל א�ר מבר�. י�ראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹרב
קיס� ���כניס א� � ה�חלי� עליו; יבר� לא לכ�ח�ה �ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�דר� �ית �ל א�ר עליה�. מברכי� מאליו, ��לק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�יניה�
מברכי� ��ביל�, ��דליקי� ח��ב אד� �� י� א� �ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

ח�� �� י� א� � ה�נסת �ית �ל �ר[שמש]עליו; �ה�א ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו מברכי� ה�בחר��, מ� מצוה להב�לה, ואב�קה .. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָ�ְָ

ה�צו�ת; �ל על ��ח�רי� �דר� הא�ר על מח�רי� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָואי�
עליו מברכי� �א, א� .א�א ְְִִֶָָָָָ

.ÊÎלח�ה� לח�לה ���ת �הדלק מברכי�[יולדת]א�ר , ֶ�ְְְְְְִֶַַַָָָ
��ת �מ�צאי �הק�חעליו א�ר �מ�[שהוצא]. העצי� מ� ְֵֶַָָָָ�ְִִִֵַָ

�ח�ת היתה �היא � ��ת �מ�צאי עליו מברכי� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבני�,
י�� �מ�צאי עליו מברכי� אי� אבל אד�. �ידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָ�ר�ת�
על א�א ה���רי� י�� �מ�צאי מברכי� �אי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָה���רי�,

��בת ושבת]א�ר הכפורי� יו� מערב דלוק על[שהיה א� ; ֶַַַָ
עליו מברכי� ה���רי�, �י�� לח�ה א� לח�לה �הדלק ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ�ִֶ�י

מעברה �בת �הרי �. ֲֲֵֵֵֶַָָ

.ÁÎת�� �אמצע להי�ת �חל ט�ב שבוע]י�� א�מר[� , ְְְִֵֶֶַַָָ
�בי� לח��, א�ר �בי� לחל, קד� �י� 'ה�ב�יל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ�הב�לה:
ה�ע�ה', ימי ל��ת ה�ביעי י�� �בי� ל��י�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָי�ראל
מ�נה ה�א ההב�ל�ת ��דר � ��ת �מ�צאי �א�מר .�דר� ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ה�ר על ולא ה��מי�, על לא לבר� צרי� אינ�ואי� וכ� ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ
ה���רי�. י�� �מ�צאי ה��מי� על לבר� ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי�

.ËÎמ�ני ��ת? �מ�צאי ה��מי� על מברכי� ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָול�ה
ה��ת ליציאת ��אבת �מי�בי��ה�פ� א�ת� מ��חי� , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ט�ב �ריח .א�ת� ְֵַָ

ה'תשס"ט תמוז י"ד שני יו�

ל ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

��ני�‡. ���רה, �ני� � ���ת נאמר� דברי� ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָאר�עה
� ����רה ה�ביאי�. ידי על מפר�י� וה� ס�פרי�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמ�ברי

ו"�מ�ר""זכ�ר" �ב�ד, � ה�ביאי� ידי על ו��ת�ר�� ; ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
מכ�ד" ה' לקד�� ענג, ל��ת "וקראת ��אמר: .וענג, ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�ָ

אד�·. על ��צוה חכמי� �אמר� זה �ב�ד? ה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה
�ב�ד מ�ני ��ת, �ערב �ח�י� ורגליו ידיו �ניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרח�
מיחל רא�, �כבד וי��ב �ציצית, �מתע�� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹה��ת.
ה�ל� לקראת י�צא �ה�א �מ� ה��ת, �ני .להק�לת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
��ת, �ערב �למידיה� מק�צי� הי� הרא��ני� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחכמי�
ה�ל�' ��ת לקראת ונצא '��א� וא�מרי�: .�מתע�פי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

נק�ה‚. �ס�ת ��ל�� ה��ת, מל����מ�ב�ד יהיה ולא . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ
להחל ל� אי� וא� החל; �מל��� מ�ל�לה��ת י�, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

קפלי] החל.ט�ית�[מפשיל �מל��� מל���� יהא ��א �די , ְְְְְִֵֵֶַַַַֹֹ
ה��ת �ב�ד מ�ני �חמי�י, מכ�סי� הע� ��ה� ,��� .ועזרא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

�מ��ה„. סע�דה לק�ע לאירוסי�]אס�ר �ערב[כגו� ְְְְִִֶֶֶַָָֹ
ה��ת �ב�ד מ�ני עד��ת, ול���ת לאכל �מ�ר . ְְִֵַַַָָ�ְְֱִֶַָֹ

מ���ח�� אד� ���נע ה��ת מ�ב�ד כ�, �י על וא� ; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
��ה�א ל��ת ���נס �די סע�דה, מ�ק�ע ומעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה�נחה

לאכל .מתא�ה ְֱִֶֶַֹ

�אינ�‰. �י על וא� ה��ת, �ערב �לחנ� אד� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ�ְֵַָָמס�ר
וא� ��ת, �מ�צאי �לחנ� מס�ר וכ� לכ�ית; א�א ְְְֵַַָָָ�ְְְִִֵֵֶַַַָָצרי�
�כניסת� לכ�ד� �די � לכ�ית א�א צרי� �אינ� �י ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

ה��ת;�ביציאת� לכב�ד י�� מ�ע�ד �ית� לת�� וצרי� . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
א�� ��ל � מ�עת �מ�ה ער��, ו�לח� �ל�ק, נר ֵֶַַָ�ְִָָָ�ְְְִֵֶָויהיה

ה� ��ת .לכב�ד ְִֵַָ

.Âל�ח �ר�� ואי� �י�תר, ח��ב אד� �היה �י על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָא�
ח�ב � ���ית �מלאכ�ת להתע�ק ולא ה��ק, מ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�ברי�
�ב�ד�. ה�א ��ה �ג�פ�, ה��ת לצר� �ה� �ברי� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלע��ת
לב�ל העצי� מפ�ל �היה מי מה� � הרא��ני� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמי�
��דל א� ��ר, מ�לח א� מב�ל, �היה מי �מה� ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�,

י�צא[שוזר] �היה מי �מה� נר�ת, מדליק א� ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ�תיל�ת,
ל� צרי� �ה�א דברי� עלוק�נה א� �מ�קה, מ�אכל �ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

מ��ח זה הרי זה, �דבר ה�ר�ה וכל �כ�. �ר�� �אי� .�י ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ָ

.Ê��לת ��רי� חכמי� �אמר� זה ע��ג? ה�א ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה
ה�ל � ל��ת ה�ל מב��, �מ�קה �י�תר, �מ� ְַַַָָֹֹ�ְְְְִֵֵֶַַָ�ב�יל

אד� �ל ממ�נ� �בת���לפי ��ת �ה�צאת ה�ר�ה וכל . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
מ��ח זה הרי וט�בי�, ר�י� מ�גת,מאכלי� יד� אי� וא� . ְְֲֲִִִֵֶַַָ�ְִֵֶֶַָָ

�לק ע�ה שהוא]אפ�� כל ��[תבשיל �ב�דוכ��צא מ��� ְְֲִִֵֶֶַָָ
ול�אל לעצמ� להצר ח�ב ואינ� ��ת; ענג זה הרי � ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹה��ת

��ת �מאכל להר��ת �די חכמי�מאחרי� אמר� ; ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ל�ר��ת' �צטר� ואל �חל, ���� 'ע�ה .הרא��ני�: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹ

.Á�צרי � ���ת ימיו �ל והרי וע�יר, ענג �היה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי
ל���ת, אפ�ר אי וא� החל. מ�אכל ��ת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹל���ת
וא� מאחר; להק�י�, רגיל היה א� האכילה: זמ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמ��ה

מק�י� לאחר, רגיל .היה ְְִִֵַַָָָ

.Ë,ערבית אחת � ���ת סע�ד�ת �ל� לאכל אד� ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹח�ב
�מנחה ואחת �חרית, לה�הרואחת וצרי� ��ל�. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹ

ה�ת�רנס עני ואפ�� �לל; מה� יפח�ת ��א א��, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹסע�ד�ת
סע�ד�ת �ל� ס�עד ה�דקה, מרבמ� ח�לה היה וא� . ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

מתע�ההאכילה �היה א� חלו�], תענית �ט�ר[כגו� � ְֲִִֶֶַָָָָָ
סע�ד�ת עלמ�ל� מ�ל��� סע�דה �ל לק�ע וצרי� . ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹ

כ�ר�תה�י� ��י על ולבצע ט�בי�, �ימי� וכ� .. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ

.È,וה�א � ל� ה�א ע��ג ���ת, יי� ��ת�ת ��ר ְְְֲִִִִַַַַָָָָאכילת
מ�גת יד� ���ת��היה ה�י� על סע�דה לק�ע ואס�ר . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ט�בי� ה�דר��בימי� �ית מנהג��עת ה�א �� א�א ; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
�בית �מ�ס� �חרית ���ת אד� ית��ל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָה��יקי�:
לבית ויל� �נ�ה, סע�דה ויסעד לבית� ויב�א ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹה�נסת,

ה�נחה עד וי�מע יקרא ואחרה�דר�, מנחה; וית��ל , ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָ
עד וי��ה ויאכל ה�י�, על �לי�ית סע�דה יק�ע ��ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ

��ת. ֵַָָמ�צאי

.‡È�מ�ל י�תר ��ת�ת �ערבי ��ה�� לאד� ל� ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאס�ר
רב, ה��� וע�ד לבית� ���יע �די ה���, מ�ח�ת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָ�רסא�ת
�ה��� י�דעי� בית� אנ�י אי� �הרי � ל��ת סע�דה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכי�
מתארח היה א� ל�מר, צרי� ואי� ל�. להכי� �די ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיב�א,
�בר לה� הכינ� ��א מ�ני מב���, �ה�א � אחרי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאצל

לא�רחי� .הרא�י ְְִָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.·È�רחמי �לב�� �להתח�� ולזעק להתע��ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאס�ר
�מתריעי����ת מתע�י� �ה���ר ה�ר�ת מ� �צרה ואפ�� ; ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

�ימי� ולא ���ת, מתריעי� ולא מתע�י� אי� � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעליה�
ספינהט�בי� א� נהר, א� ��י� �ה�יפ�ה מעיר ח�� ; ְִִִִִִֵֶָָָָ

��תריעי�[מיטלטלת]ה��רפת � עליה�[תוקעי�]��� ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
רחמי� עליה� �מב��י� �מתח�ני� א�ת�, לעזר .���ת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

.‚È�קד ימי� מ�ל�ה �ח�ת ��י�, �ל עיר�ת על צרי� ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאי�
ולא עליה�, ה�לחמה אנ�י �עת ��תי�ב �די ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹה��ת,

���ת �טר�די� מבהלי� זהיהי� �מ�ני מפליגי�. אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
��תי�ב �די ה��ת, קד� ימי� מ�ל�ה �ח�ת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�ספינה

מ�י י�תר יצטער ולא ה��ת, קד� עליו ולדבר�ע�� ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
ע�� �פ�סק ��ת, �ערב אפ�� ��� מפליג [ע�מצוה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

��בתהנכרי] ואינ� כא�ל��ת, אי� בהסכ� עמד לא [א� ְְִֵֵֹ
לציד��איסור] �מ�ר סמוכי�]. אפ��[מקומות � �ה� וכ��צא ְְֲִִִֵֶַָֹ

��הג� �מק�� ��ת; �ערב להפליג מ�ר הר��ת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָ�ְְְִֵָלדברי
מפליגי� אי� �לל, ��ת �ערב יפליג� .��א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.„Èע�נת לפיכ�, ה�א; ��ת מענג ה��ה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ��מי�
��ת ללילי ��ת מ�ילי ה�ריאי�, חכמי� �מ�ר�למידי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�ָ

ולא ח�בל מ��� �זה ואי� ���ת, לכ�ח�ה �ת�לה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל
ל� צער .מ��� ִַַָ

.ÂËנגד� �ק�לה מה�, אחת �ל � זרה ועב�דה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה��ת
ה��רה מצו�ת �ל ה�ד���אר ��י� הא�ת היא וה��ת ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

לע�ל� �בינינ�, ה�א �אר�ר�� על הע�בר �ל לפיכ�, . ְְְִֵֵֵַָָָָָָ
��ת המח�ל אבל י�ראל; ר�עי �כלל ה�א הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָה�צו�ת,
�ג�י� ��ניה� � זרה עב�דה �ע�בד ה�א הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ�פרהסיא,

�בריה� .לכל ְְִֵֶָ

.ÊËיע�ה אנ�� "א�רי וא�מר: ה�ביא מ��ח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�
וג�' מח�ל�" ��ת �מר � �� יחזיק אד� �ב� וכל�את, . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

� �ח� �פי �מע�ג� �מכ�ד� �הלכת�, ה��ת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמ��ר
ה�כר על יתר ה�ה, �ע�ל� �כר� ���לה מפר� ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ�בר

ה�א לע�ל� ה',ה�פ�� על �תע�ג "אז ��אמר: , ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָ
� אבי� יעקב נחלת והאכל�י� אר�; �מתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהר�ב�י�

��ר" ה' �י .�י ִִִֵ
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

oiaExr zFkld¦§¥¦
�בא�ר ה�ני�. מ� ואינ� ס�פרי�, מ�ברי אחת ע�ה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות

א��. �פרקי� ז� ְְִִִֵָָמצוה
‡ ˜¯t ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒ∆∆

�בית‡. מה� אחד �ל הר�ה, �כני� �� ��� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר
�כל לטלטל מ�רי� ��� ��הי� ה�א, ��רה �י� � ְְְִֵַָָ�ָ�ְְְִִֶַָלעצמ�
החצר ��ל מ�ני ל��י�; �מהחצר לחצר, �מ��י� ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהחצר,

�כ�� לטלטל ���ר אחת, ה�חיד �מב�יר��ת ה�י� וכ� . ְִֶַַַָ�ְְְֵַָ�ְְִֵַָָ
בתי�] כמה שבה� לחצרות נכנסי� שממנו רחוב ל�[� ���ֵֶ

הפתוח] בצד לדופ�]לחי[� מחובר ניצב עמוד ק�רה[� [�א� ְִָ
��ה�אמעליו] לטלטל[שיהיו]� מ�רי� ה�ב�י �ני �ל ְְֵֶַָָ�ְְִֵַָ
היחיד]�כ�� כרשות שהוא �מ�ב�י[� ל�ב�י, �מחצר�ת , ְ�ֲִֵֵַָָ

ה�י� וכ� ה�א. ה�חיד ר��ת ה�ב�י, ��ל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלחצר�ת;
��� טפחי�, ע�רה גב�הה ח�מה מ�פת �היא ְְֲִֵֶֶֶָָָָָ�ְִִִֶָ�מדינה
זה היא. ה�חיד ר��ת ���� � ��ילה ננעל�ת �לת�ת ְִִֶַָָ�ְְְִֶַַָָָָל�

��רה �י� .ה�א ִָ

ס�פרי�·. מ�ברי חכמי�]אבל מדברי ל�כני�[� אס�ר , ְְְֲִִִִִֵֵָָ
�די�רי� חל�קה �� ��� ה�חיד �ר��ת ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

��ערב� חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו �]��� ה�כני� �ל ְְְִֵֶַַָָ�ָ
ה�דינה ואחד ה�ב�י, ואחד חצר, אחד � ��ת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב

וד[העיר] ה�א; �ינ� �בית �למה ��נת זה, .בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

�ה�יפ�ה�‚. מחנה א� ס��ת, א� אהלי�, י��בי ֲִִֶֶַ�ְְִֵֵָֹוכ�
.��� ��ערב� עד לאהל, מאהל מטלטלי� אי� � ָ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹמחיצה
א�א לערב, צריכי� אי� � מחיצה �ה�יפה ��רה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
מערבי�, ��� �ה� לפי ער�ב; �לא לאהל מאהל ְִָָֹ�ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֹֹֹמ�ציאי�

לה� קב�עי� אהלי� א�ת� .ואי� ְְִִֵֶָָָֹ

ויאמר�„. יטע� ��א �די זה? �בר �למה ��� מה :מ�ני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
ה�דינה לרח�ב�ת החצר�ת מ� לה�ציא ���ר ���'ְֵֶ�ְְְֲִִִִֵַַָָ
מ� לה�ציא מ�ר �� � לחצר�ת מה� �להכניס ְִִָ�ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ��וקיה,
ויח�ב� ל�דינה'; ה�דה מ� �להכניס ל�דה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָה�דינה
ה� הרי ל�ל, ר��ת וה� ה�איל והרח�ב�ת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹ�ה�וקי�
ר��ת ה� �לבד �חצר�ת ויאמר� וכ�ד�ר�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ��ד�ת
לה�ציא ו���ר מלאכה, הה�צאה �אי� ויד�� ְִָ�ְְִִֵֶֶַַַָָָָָה�חיד,

הר�י� לר��ת ה�חיד מר��ת .�להכניס ְְְְִִִִֵַַַָָ

ויאחז‰. �די�רי�, ��חלק ה�חיד ר��ת ��ל ,��� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ�
מק�� מ��ה וי�אר לעצמ�, ר��ת �� ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
� ל��י� החצר �ג�� ,�� �וה ��� ויד ,��� ְִֵֶַָָָָָ�ְַָ�ְִ�ר��ת
ר��ת ה�א �א�� ,�� �וה ��� ��ד ה�ק�� א�ת� ְְִָָָ�ְֶֶַַַָֹ��ח�ב
מ� אחד �ל �אחז �מק�� מק�� �ל ונח�ב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹלר�י�,
ויהיה ה�חיד; ר��ת �לבד �ה�א לעצמ�, וחלק� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָה�כני�
�וה ��� ��ד לר��ת לעצמ� �חלק מר��ת לה�ציא ָָָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַָָאס�ר
א�א הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת מ�ציאי� �אי� �מ� ,��ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

��ערב�י��� עד �לבד, לעצמ� �חלק �ר��ת אחד �ל � ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ה�חיד.��� ר��ת �ה�ל �י על א� , �ְִִֶַַַַָָֹ

.Âאחד �מאכל ��תערב� ה�א ה�ה? הער�ב ה�א ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ�מה
��ת מערב א�ת� ואכל���יחי� מערבי�, ���נ� �ל�מר: � ְִִֵֶֶֶֶַַַָ�ְְִֶָָֹֹ

��ד ��� א�א ; ח�לק מ��� אחד �ל ואי� לכ�נ�, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ְֶָאחד
לכ�נ� ���אר זה �מק�� �וה בחצר]��נ� ��נ�[� יד �� , �ְְְִֶֶַָָָָ�ַָָ�ָ

לעצמ�, אחד �ל �אחז מק�� �כל הבתי��וה בכל �] ְְְֶֶַַָָָָָָָ
לחצר] ה�ה,הפתוחי� �ב�ע�ה אחת. ר��ת ��נ� אנ� ְֲֶֶַַַַַָ�ֲֵַָוהרי

מר��ת �להכניס לה�ציא ���ר �לד��ת לטע�ת יב�א� ְְְְִִֵַָ�ְְִֶַָֹלא
הר�י� לר��ת .ה�חיד ְִִִַַָָ

.Êה�קרא ה�א זה, ע� זה החצר �ני �ע��י� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהער�ב
�ל א� זה, ע� זה ה�ב�י אנ�י ו�ע��י� חצר�ת'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ער�בי

'����' ה�קרא ה�א ה�דינה, .�ני ְְְִִִֵַַָָ

.Á��אפ �לבד. �למה �פת א�א �חצר�ת, מערבי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאי�
סאה מאפה גדול]��ר משקל מערבי�[� אי� � פר�סה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

כא�ר והיא �למה, היתה מטבע]��; סוג �]�� מערבי� �. ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ
�פ מערבי� �� �ב�אה, �פת ��ערבי� �בפת�כ�� ארז ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

�ח� �פת לא אבל ��ארעד�י�; �י� �פת �י� ו����, . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ
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.·È�רחמי �לב�� �להתח�� ולזעק להתע��ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאס�ר
�מתריעי����ת מתע�י� �ה���ר ה�ר�ת מ� �צרה ואפ�� ; ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

�ימי� ולא ���ת, מתריעי� ולא מתע�י� אי� � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעליה�
ספינהט�בי� א� נהר, א� ��י� �ה�יפ�ה מעיר ח�� ; ְִִִִִִֵֶָָָָ

��תריעי�[מיטלטלת]ה��רפת � עליה�[תוקעי�]��� ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
רחמי� עליה� �מב��י� �מתח�ני� א�ת�, לעזר .���ת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

.‚È�קד ימי� מ�ל�ה �ח�ת ��י�, �ל עיר�ת על צרי� ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאי�
ולא עליה�, ה�לחמה אנ�י �עת ��תי�ב �די ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹה��ת,

���ת �טר�די� מבהלי� זהיהי� �מ�ני מפליגי�. אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
��תי�ב �די ה��ת, קד� ימי� מ�ל�ה �ח�ת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�ספינה

מ�י י�תר יצטער ולא ה��ת, קד� עליו ולדבר�ע�� ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
ע�� �פ�סק ��ת, �ערב אפ�� ��� מפליג [ע�מצוה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

��בתהנכרי] ואינ� כא�ל��ת, אי� בהסכ� עמד לא [א� ְְִֵֵֹ
לציד��איסור] �מ�ר סמוכי�]. אפ��[מקומות � �ה� וכ��צא ְְֲִִִֵֶַָֹ

��הג� �מק�� ��ת; �ערב להפליג מ�ר הר��ת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָ�ְְְִֵָלדברי
מפליגי� אי� �לל, ��ת �ערב יפליג� .��א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.„Èע�נת לפיכ�, ה�א; ��ת מענג ה��ה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ��מי�
��ת ללילי ��ת מ�ילי ה�ריאי�, חכמי� �מ�ר�למידי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�ָ

ולא ח�בל מ��� �זה ואי� ���ת, לכ�ח�ה �ת�לה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל
ל� צער .מ��� ִַַָ

.ÂËנגד� �ק�לה מה�, אחת �ל � זרה ועב�דה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה��ת
ה��רה מצו�ת �ל ה�ד���אר ��י� הא�ת היא וה��ת ; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

לע�ל� �בינינ�, ה�א �אר�ר�� על הע�בר �ל לפיכ�, . ְְְִֵֵֵַָָָָָָ
��ת המח�ל אבל י�ראל; ר�עי �כלל ה�א הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָה�צו�ת,
�ג�י� ��ניה� � זרה עב�דה �ע�בד ה�א הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ�פרהסיא,

�בריה� .לכל ְְִֵֶָ

.ÊËיע�ה אנ�� "א�רי וא�מר: ה�ביא מ��ח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�
וג�' מח�ל�" ��ת �מר � �� יחזיק אד� �ב� וכל�את, . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

� �ח� �פי �מע�ג� �מכ�ד� �הלכת�, ה��ת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמ��ר
ה�כר על יתר ה�ה, �ע�ל� �כר� ���לה מפר� ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ�בר

ה�א לע�ל� ה',ה�פ�� על �תע�ג "אז ��אמר: , ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָ
� אבי� יעקב נחלת והאכל�י� אר�; �מתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהר�ב�י�

��ר" ה' �י .�י ִִִֵ
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

oiaExr zFkld¦§¥¦
�בא�ר ה�ני�. מ� ואינ� ס�פרי�, מ�ברי אחת ע�ה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות

א��. �פרקי� ז� ְְִִִֵָָמצוה
‡ ˜¯t ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒ∆∆

�בית‡. מה� אחד �ל הר�ה, �כני� �� ��� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר
�כל לטלטל מ�רי� ��� ��הי� ה�א, ��רה �י� � ְְְִֵַָָ�ָ�ְְְִִֶַָלעצמ�
החצר ��ל מ�ני ל��י�; �מהחצר לחצר, �מ��י� ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהחצר,

�כ�� לטלטל ���ר אחת, ה�חיד �מב�יר��ת ה�י� וכ� . ְִֶַַַָ�ְְְֵַָ�ְְִֵַָָ
בתי�] כמה שבה� לחצרות נכנסי� שממנו רחוב ל�[� ���ֵֶ

הפתוח] בצד לדופ�]לחי[� מחובר ניצב עמוד ק�רה[� [�א� ְִָ
��ה�אמעליו] לטלטל[שיהיו]� מ�רי� ה�ב�י �ני �ל ְְֵֶַָָ�ְְִֵַָ
היחיד]�כ�� כרשות שהוא �מ�ב�י[� ל�ב�י, �מחצר�ת , ְ�ֲִֵֵַָָ

ה�י� וכ� ה�א. ה�חיד ר��ת ה�ב�י, ��ל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלחצר�ת;
��� טפחי�, ע�רה גב�הה ח�מה מ�פת �היא ְְֲִֵֶֶֶָָָָָ�ְִִִֶָ�מדינה
זה היא. ה�חיד ר��ת ���� � ��ילה ננעל�ת �לת�ת ְִִֶַָָ�ְְְִֶַַָָָָל�

��רה �י� .ה�א ִָ

ס�פרי�·. מ�ברי חכמי�]אבל מדברי ל�כני�[� אס�ר , ְְְֲִִִִִֵֵָָ
�די�רי� חל�קה �� ��� ה�חיד �ר��ת ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

��ערב� חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו �]��� ה�כני� �ל ְְְִֵֶַַָָ�ָ
ה�דינה ואחד ה�ב�י, ואחד חצר, אחד � ��ת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב

וד[העיר] ה�א; �ינ� �בית �למה ��נת זה, .בר ְְִֵֶַַָָָֹֹ

�ה�יפ�ה�‚. מחנה א� ס��ת, א� אהלי�, י��בי ֲִִֶֶַ�ְְִֵֵָֹוכ�
.��� ��ערב� עד לאהל, מאהל מטלטלי� אי� � ָ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹמחיצה
א�א לערב, צריכי� אי� � מחיצה �ה�יפה ��רה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
מערבי�, ��� �ה� לפי ער�ב; �לא לאהל מאהל ְִָָֹ�ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֹֹֹמ�ציאי�

לה� קב�עי� אהלי� א�ת� .ואי� ְְִִֵֶָָָֹ

ויאמר�„. יטע� ��א �די זה? �בר �למה ��� מה :מ�ני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֹ
ה�דינה לרח�ב�ת החצר�ת מ� לה�ציא ���ר ���'ְֵֶ�ְְְֲִִִִֵַַָָ
מ� לה�ציא מ�ר �� � לחצר�ת מה� �להכניס ְִִָ�ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ��וקיה,
ויח�ב� ל�דינה'; ה�דה מ� �להכניס ל�דה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָה�דינה
ה� הרי ל�ל, ר��ת וה� ה�איל והרח�ב�ת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹ�ה�וקי�
ר��ת ה� �לבד �חצר�ת ויאמר� וכ�ד�ר�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ��ד�ת
לה�ציא ו���ר מלאכה, הה�צאה �אי� ויד�� ְִָ�ְְִִֵֶֶַַַָָָָָה�חיד,

הר�י� לר��ת ה�חיד מר��ת .�להכניס ְְְְִִִִֵַַַָָ

ויאחז‰. �די�רי�, ��חלק ה�חיד ר��ת ��ל ,��� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ�
מק�� מ��ה וי�אר לעצמ�, ר��ת �� ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
� ל��י� החצר �ג�� ,�� �וה ��� ויד ,��� ְִֵֶַָָָָָ�ְַָ�ְִ�ר��ת
ר��ת ה�א �א�� ,�� �וה ��� ��ד ה�ק�� א�ת� ְְִָָָ�ְֶֶַַַָֹ��ח�ב
מ� אחד �ל �אחז �מק�� מק�� �ל ונח�ב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹלר�י�,
ויהיה ה�חיד; ר��ת �לבד �ה�א לעצמ�, וחלק� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָה�כני�
�וה ��� ��ד לר��ת לעצמ� �חלק מר��ת לה�ציא ָָָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַָָאס�ר
א�א הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת מ�ציאי� �אי� �מ� ,��ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

��ערב�י��� עד �לבד, לעצמ� �חלק �ר��ת אחד �ל � ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ה�חיד.��� ר��ת �ה�ל �י על א� , �ְִִֶַַַַָָֹ

.Âאחד �מאכל ��תערב� ה�א ה�ה? הער�ב ה�א ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ�מה
��ת מערב א�ת� ואכל���יחי� מערבי�, ���נ� �ל�מר: � ְִִֵֶֶֶֶַַַָ�ְְִֶָָֹֹ

��ד ��� א�א ; ח�לק מ��� אחד �ל ואי� לכ�נ�, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ְֶָאחד
לכ�נ� ���אר זה �מק�� �וה בחצר]��נ� ��נ�[� יד �� , �ְְְִֶֶַָָָָ�ַָָ�ָ

לעצמ�, אחד �ל �אחז מק�� �כל הבתי��וה בכל �] ְְְֶֶַַָָָָָָָ
לחצר] ה�ה,הפתוחי� �ב�ע�ה אחת. ר��ת ��נ� אנ� ְֲֶֶַַַַַָ�ֲֵַָוהרי

מר��ת �להכניס לה�ציא ���ר �לד��ת לטע�ת יב�א� ְְְְִִֵַָ�ְְִֶַָֹלא
הר�י� לר��ת .ה�חיד ְִִִַַָָ

.Êה�קרא ה�א זה, ע� זה החצר �ני �ע��י� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהער�ב
�ל א� זה, ע� זה ה�ב�י אנ�י ו�ע��י� חצר�ת'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ער�בי

'����' ה�קרא ה�א ה�דינה, .�ני ְְְִִִֵַַָָ

.Á��אפ �לבד. �למה �פת א�א �חצר�ת, מערבי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאי�
סאה מאפה גדול]��ר משקל מערבי�[� אי� � פר�סה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

כא�ר והיא �למה, היתה מטבע]��; סוג �]�� מערבי� �. ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ
�פ מערבי� �� �ב�אה, �פת ��ערבי� �בפת�כ�� ארז ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

�ח� �פת לא אבל ��ארעד�י�; �י� �פת �י� ו����, . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ
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מ���פי� אכל �כל עצמ�,אכלי�. �פני ה�י� מ� ח�� � ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
עצמ� �פני מלח מ���פי�א� אי� � �פטר��ת �מהי� וכ� ; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַ

�אכלי� ח��בי� �אינ� נע�ה�ה�, � מלח ע� מי� ערב . ֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
דגי�]�מ�ריס ��[רוטב �מ���פי� ,. ְְְְִִַָ

.Ëע�ר� �גר�גרת[כמות]וכ�ה ?�� �����פי� האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
יבשה] מ�ני[תאנה א� ה�ב�י, מ�ני ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלכל

א�ה�דינה אבל �ח�ת; א� ע�ר, �מ�נה ��הי� וה�א � ְְְְֲִִִֶַָָָָָָ
סע�ד�ת ��י �ע�ר� � זה על מר�י� ��מ�נההי� �ה� , ְָ�ְְְִִִֵֵֶֶַָ

�ינ�נ��ת ביצי� ���ה �ה� �ר�גר�ת, הי�ע�ר אפ�� ; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָ
לכ��. סע�ד�ת ��י �רבב�ת, אלפי� ָ�ְְְְְְֲִִִֵַַָָה����פי�

.È,�ג� �מיני �ת, �ג�� � �ה�א �מ�ת נאכל �ה�א אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ל
וכל סע�ד�ת; ��י מז�� �ע�ר� ב�, י���פ� א� � חי ְְְְְְִִִֵַַָָֹ�ב�ר

לפ�� לח�]�ה�א ע� שנאכל לאכל[�תבשיל הע� ודר� , ְְֱִֶֶֶֶָָָֹ
�מ�ריס וחמ�, צלי, �ב�ר מב�ל, יי� �ג�� � ��� ��, ְְִִַָ�ְְְִֶַָָָֹ

�� לאכל �די �ע�ר� � �צלי� �ל וא�ה�ת [ע�וזיתי�, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָֹ
סע�ד�תלח�] .��י ְְֵ

.‡Èחי �יי� מי�]נ���פ� רביע��ת[ללא ��י �ע�ר� , ְְְְְִִִִִֵַַַ
רביע��ת ��י ��כר, וכ� ��י�לכ��; �יצי�, .; ְ�ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

אתר�ג, ��י�. ר��ני�, ח��ת. ה� ואפ�� �ה�, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ�מ���פי�
אפרסקי� חמ�ה אג�זי�, חמ�ה �י�אחד. ירק, ליטרא . ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ

�ל�ק; �י� מערבי�,חי אי� � ��ל ולא ��ל היה וא� ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ
לאכילה רא�י �אינ� מידותלפי של מפרט [ולהל� ְֲִִֵֶַָָ

�בלי�ומשקלות:] ע�כלא �מרי�. קב מנה, �ר�גר�ת, קב , ְְְְִִֶַַָָָָָ
���ת ���חי�. קב צמח]�בלה, ה�ד[מי� �מלא ��לי�, . ְְְִִִֵַַַָָֹ

ליטרא חזי�, ה�ד. �מלא �כלללחי�, ה� הרי � וה�רדי� . ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
�ה� �מערבי� א�אה�רק, �ה�, מערבי� אי� � �צלי� עלי . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

�ח�ת אבל זרת; מה� עלה �ל אר� ונע�ה הבציל� ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא�
אכל אינ� ה�,מ�א�, �לפ�� � האמ�רי� ה�ברי� א�� וכל . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

�ה�. ���צא �ל וכ� א��. �ע�רי� �ה� נתנ� וכל�לפיכ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ה���� ל�ע�ר מצטרפי� .האכלי� ְְְֳִִִִִַָָָ

.·Èרביע��ת ��י מלא מק��, �כל האמ�רה ;ליטרא ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹ
רביעית חצי מאהוע�כלא, מק��, �כל האמ�רה �מנה . ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָ

מעי��ינר �� וה�ינר, ע�רה; �� מ�קל וה�עה, ; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
�ינרי� אר�עה וה�לע, מ��ע�ר�ת; מחזקת והרביעית, . ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

�ינר וחצי �ינרי� ע�ר �בעה מ�קל ה�י� מ� א� ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָה�י�
�ינר, ��ל�י� חמ�ה מ�קל ה�יטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹ�קר�ב;

רביע. �ח�ת �ינרי� ��עה מ�קל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהע�כלא,

.‚È�ק�י ��ת מק��, �כל האמ�רה אר�עתסאה וה�ב, ; ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ
רביע��תל�י� אר�ע וה�ג, �ארנ�; �כבר הרביעית; מ�ת �ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ

�מיד. א�ת� לז�ר צרי� �אד� ה�ע�רי� וא�� ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹ�מ�קל�.

.„Èאס�ר �ה�א �י על א� � �אכילה מ�ר �ה�א ֲִִֶַַַָָָ�ֶֶֹאכל
�� �מ���� �� מערב זה הרי � המערב �יצד?לזה . ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ה��דר וכ� �תר�מה. וי�ראל �יי�, ה�זיר ה�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמ����
�מ���� �� מערב � יאכל�� ��א ����ע א� זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמאכל

לאחר רא�י ה�א הרי לזה, רא�י אינ� �א� ;��. ְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

.ÂËטבל �ג�� � ל�ל האס�ר �בר לאאבל [תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ
רא���מעושרת] מע�ר וכ� ס�פרי�, �ברי �ל טבל אפ�� ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַ

מע וכ� �הג�, �ר�מת� נ�לה ��א��א והק�� �ני �ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

�ה� �מ���פי� מערבי� אי� � �הלכה מערבי�נפ�� אבל . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ
�דמאי מעושר]�מ���פי� �רא�י[ספק מ�ני [ומותר], ְְְְִִִִֵֶַַָ

נת� ��א �י על א� ��פ��, והק�� �ני �במע�ר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלענ�י�;
החמ� לפדיה]את מחיר תוספת מע�ב;[� החמ� �אי� � ְֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

�� רא�י �ה�א מ�ני �יר��לי�, �ני �מע�ר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מערבי�
�גב�לי� לא אבל � לירושלי�]לאכילה .[חו� ְֲֲִִִַָָֹ

.ÊËמ�ל �למה אחת ח�ה ��בי� �חצר�ת? מערבי� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�יצד
אחד �כלי ה�ל �מ�יחי� �בית, מ��י�ית אחד �בית ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

הא�צר �ית א� ה�קר �בית א� ה�ב� �בית אפ�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחצר,
�ער[מחס�] �בית נתנ� א� אבל השער]; שומר אפ��[חדר , ְְֲֲִִֵַַָָ

�אכסדרה א� יחיד, �ל �ער קירות]�ית שלש בעל ,[חדר ְְְִֵֶַַַַָָ
אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� �בית א� �מר�סת, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַא�

ער�ב אינ� � מבר�א��ת הער�ב, �כ��ק�� א�ה. '�ר�� : ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
על וצ�נ� �מצ�תיו, ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹה'
החצר �ני לכל מ�ר יהיה זה '�ער�ב וא�מר: ער�ב'; ְְֵֵֶָָָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַמצות

מ�ית �להכניס ���ת'לה�ציא לג��תלבית לקט� וי� . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
חצר�ת ל��ער�בי צרי� אינ� ער�ב, �� ���יחי� �בית .�] ֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ

[� השכני� ה�תכשאר ��את לה�יח רגילי� הי� וא� ;�] ְְְִִִִֶַַַַָ
זה] �ל��בבית דרכי מ�ני א�ת�, מ��י� אי� �. ְְְִִֵֵֵַַָ

.ÊÈמב�י� מ���פי� מ�לוכיצד �גר�גרת אכל ��בה ? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
�מ�יח מר�י�, הי� א� מ�גר�גרת �ח�ת א� ואחד, ִִַַ�ְְְִִִֶֶֶֶָָָָאחד

אחד �כלי ה�ב�יה�ל מחצר�ת מ��חצר �בית א� , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
קט�ה��י� �ית אפ�� מר�סת� א� אכסדרה זהא� הרי � ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

���� אינ� מב�י, �אויר ה�יח� א� אבל ה�יח����; וא� . ְֲֲִִִִִִִִִֵַַָָ
�די טפח, ה�רקע מ� ה�לי להג�י� צרי� � �חצר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָה�לי

נ�ר ה������היה '�זה וא�מר: ער�ב', מצות 'על �מבר� . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מחצר�ת �להכניס לה�ציא ה�ב�י �ני לכל מ�ר ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ�ְִֶיהיה

���ת' .ל�ב�י ְַַָָ

.ÁÈה�א� �י על א� � ה���� את א� הער�ב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלק�
מ� ה�לי את מ�א� א� אבל ער�ב; אינ� אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ�בית
מ�ר � אחר �כלי וה�יח�ה� מעט מ��� ונ�אר .הער�ב, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ�ָ

.ËÈא�� �די �חצר�ת, לערב צריכי� ��ב�י, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹה����פי�
מ�ירי� ה�ינ�ק�ת אי� �הרי ער�ב, ��רת ה�ינ�ק�ת ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַל��ח

��ב�י[ויודעי�] נ���פ� א� לפיכ�, ��ב�י; �ע�ה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה
�הרי �חצר�ת, לערב צריכי� ואי� עליו, ס�מכי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�פת,

�פת מ�ירי� ��ית,ה�ינ�ק�ת מס�י� �הי� חב�רה �ני . ְְְֲִִִֵֶַַַָָ�ִִַַ
ה��� עליה� עירבו]וקד� וטר� שבת, �על[נכנסה �ת � ְֲֵֶֶַַַַָ

לסמ� רצ� וא� חצר�ת; ער�בי מ��� עליה ס�מכי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹ�ַה�לח�,
�חצר מס�י� �ה� �י על א� ס�מכי�, � ���� מ��� .עליה ְְִִִִֵֶֶַַָָ�ִֵֶָ

.Îלכל זה 'הרי ואמר: אחת, �ת החצר מ�ני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
לכל זה 'הרי ואמר: סע�ד�ת, ���י אכל א� החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ני

ואחד אחד מ�ל לג��ת צרי� אינ� � ה�ב�י' אבל�ני ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לז��ת אחר[להקנות]צרי� ידי על �� שייצאלה� כדי �] ְְִֵֵֶַַַָָ

השכני�] לרשות ל�מרשותו וי� ויכול]. על[� לה� לז��ת ְְֵֶַַָ
ידי ועל העברי, עב�� ידי ועל ה�ד�לי�, �ב�� �נ� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָידי
ידי על ולא ה�ט�י�, �ב�� �נ� ידי על לא אבל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹא���;

�יד� ��ד� מ�ני � ה�נענ�י� ו�פחת� ל�.עב�� י� וכ� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ידי על לה� העברית,{לז��ת ושפחתו}�פחת� (עבדו ְְְְִִִֵֶַַָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz c"i ipy mei -

�י על א� קט�ה{העברי�) �}�היא קטני�) (שה� ְִִֶַַַָ
לאחרי� ז�כה ואינ��ה�ט� ס�פרי�. מ�ברי �ה�א �דבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה�ב�י לבני א� החצר לבני לה�דיע לה�צרי� ז�ה �הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
�פניו ��א לאד� וזכי� לה�, היא ��כ�ת � עליה� .וערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

.‡Î�מערבי ���תאי� מ���פי� י��;ולא מ�ע�ד א�א , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
א� ה�מ��ת, �י� מב�א�ת ו���פי חצר�ת ער�בי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ�מערבי�
צרי� �לע�ל� ה�ילה. מ� ספק ה���, מ� ספק �ה�א �י ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

מצ�י ה���� א� הער�ב �י���הא �ל לאכל� ואפ�ר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
�לה�מ��ת עליו נפל א� לפיכ�, א�[אבני�]. אבד, א� , ְְִִַַַַָָָָָָ

ער�ב; אינ� � י�� מ�ע�ד ונטמאת �ר�מה �היה א� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנ�ר�,
שבת]מ�ח�כה[אבד] ונכנסה ספק,[� וא� ער�ב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

��ר. הער�ב, ��פק � ער�ב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Îואבד עליו, ונעל �מג�ל, ה���� א� הער�ב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנת�
הער�ב, לה�ציא ל� אפ�ר אי א� � �ח�כה קד� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�פ�ח
�מי זה הרי � ה�מ��ת �י� מלאכה ע�ה �� א� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָא�א

לאכל� אפ�ר אי �הרי ער�ב, ואינ� �ר�מת�אבד הפרי� . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
�ד�להמע�ר �ר�מה �ר�מהא� �היה ��א עליה והתנה , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

�י� �ל טבל היא �עדי� ;�� מערבי� אי� � ��ח�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
י��. מ�ע�ד הרא�יה סע�דה ��היה וצרי� ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָה�מ��ת,

ב ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ערב‡. ��א מה� מאחד ח�� ,��� �ערב� החצר ֵֵֵֶֶֶַָָֹ�ְְֵֵֵֶֶַָאנ�י
ואס�ר עליה�, א�סר זה הרי � ��כח �י� מזיד, �י� � ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָע�ה�

לב�יה� החצר מ� א� לחצר מ��יה� לה�ציא ��ללכ�� . ְ�ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
מ�רי� א�� הרי �לבד, חצר� ר��ת ערב ��א זה ִָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹלה�
אבל לב�יה�; �מחצר לחצר מ��יה� �להכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלה�ציא

אס�ר ���לבית�, הרי חצר�, �ר��ת �ית� ר��ת לה� ��ל . ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָ�ָ
ר��ת לה� ��ל והרי �ערב�, מ�ני מ�רי�, ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ִֵָ�מ�רי�;
ר��ת, ל� נ�אר ��א מ�ני מ�ר, ה�א וג� וחצר�; ְְְִִֵֶַָֹ�ְֲֵֵַַ�ית�

א�סר אינ� והא�רח אצל�, �א�רח ה�א .והרי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָ

סת�·. ר��ת� חצרו]המב�ל או ביתו פירט ר��ת[�ולא � ְְְְֵַַָ
��ל לא �ית� ר��ת ��ל, לבניחצר� ר��ת� והמב�ל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹ

'ר��תי וא�מר: �פר��, ואחד אחד לכל לב�ל צרי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
�ל�' �ל�, ל�, �ימב�לת על א� ר��ת מב�ל וה��ר� ; ְ�ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ

לכל ה�ק� מ�רי�� �חת � �ה��ר� ���ת, מ�רי�� ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ��ת
לכ�ח�ה�בר מ�ר ���ת ר��ת �ב��ל ,. ְְִַָָָ�ְְִַָָ

מ�ר,‚. ה�א � ערב ��א לזה ר��ת� המערבי� א�� ָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ��ל�
ר��ת. לה� נ�אר ��א אס�רי�, וה� לב��; נ�אר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�הרי

�א�רח 'יהי� א�מרי�: א�רחי�ואי� ר�י� �אי� אצל�'; י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ
אחד .אצל ֵֶֶָ

ר��ת�„. ��ל� א� � יתר א� �ני� ערב�, ��א א�� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהי�
אס�רי� ערב� ��א וא�� מ�רי�, המערבי� � ְְֲִִֵֵֶָֹ�ְְְְִִַַָָלמערבי�

אורחי�] נעשי� הרבי� לב�ל[שאי� יכ�לי� המערבי� ואי� .ְְְְְִִֵֵַַָ
חבר�; על א�סר מה� אחד ��ל ערב�, ��א ל�ני� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹר��ת�
ערב ��א ל�ני ר��ת �ב�ל ערב, ��א האחד חזר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואפ��
היה. אס�ר המערבי�, ל� ���ל� ���עה א�סר, זה הרי �ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אבל ערב; ��א לאחד ר��ת� מב�ל אינ� �ערב, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

�ערב לאחד ר��ת� מב�ל ערב, ��א .האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

�חצר‰. ר��ת� זה �ית לבעל מב�ל זה �ית ��על ���ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
לחצר מחצר מב�לי� �� וח�זרי�אחת, �מב�לי�, ; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחד�מב�לי� � ערב� ולא �חצר ��ר�יי� �ני� �יצד? . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
�ר��ת� מטלטל ה�ני ונמצא ל�ני, ר��ת� מב�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמה�

חבר� ל� ��ע�ה[ה'ראשו�']���ל עד צרכיו[ה'שני'], ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
הביטול] ויבטל בחצר, �מב�ל[שימושיו ה�ני וח�זר ;ְְִֵֵֵַַ

וכ� ל�; ���ל �ר��ת� הרא��� �מטלטל לרא���, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָר��ת�
�חר�ה ר��ת ���ל וי� �עמי�. שפתוחי���ה ריק, [בית ְְְְִִֵַָָ�ְָ

בתי�] שני �חצר.אליו �ה�א �דר� ,ְְֵֶֶֶָ

.Â�א � ���ל �ר��ת� וטלטל וחזר ר��ת�, ���ל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי
זה הרי � ה�ציא עמד�מזיד לא �הרי עליה�, א�סר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ע�מד ה�א �הרי א�סר, אינ� � ה�ציא ���גג וא� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶ�ב��ל�;
א�� והחזיק� קדמ� ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ�ב��ל�.
חזר א� � וה�ציא� והחזיק� קדמ� א� אבל לה�; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ���ל

עליה� א�סר אינ� מזיד, �י� ��גג �י� וה�ציא .ה�א ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ

.Ê�י�� וה�יפ�� הר�י�, ר��ת צ�י ��ני ב�י� ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָ�ני
אפ�ר ואי ה�איל לזה, זה מב�לי� אי� � ���ת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחיצה

מאמ� לערב ר��ת�לה� וה�יח ��ת, חצר מ�ני אחד . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
�אינ� ה��ר� הרי י��, מ�ע�ד מת א� � ה��ק מ� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָלאחד
א�סר אינ� מ�ח�כה, מת וא� עליה�; א�סר החצר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמ�ני
מ�ני לאחד ר��ת� וה�יח ��ת, ה��ק מ� אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעליה�.
��� �הרי א�סר, אינ� � מת י�� מ�ע�ד א� � ָ�ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָהחצר
��ב�ל עד עליה�, א�סר � מ�ח�כה מת וא� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערבי�;

מ�רי�� ר��ת .לה� ְִֶָ

.Áמ�ע�ד ה�ר �מת אחת, �מערה ��ר�יי� וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָי�ראל
החזיק ��א �י על א� � �נכסיו[וקנה]י�� אחר י�ראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

�ח�כה �]עד זאת ה�חזיק[למרות זה הרי כניסת� [אחר ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
ה�רשבת] מת וא� �י�ר�; ה�א �הרי ��ב�ל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַא�סר

השבת]מ�ח�כה לפני ערוב �החזיק[ועשו �י על א� � ְִִִֵֶֶֶַַָָ
�ה�ר� א�א עליו, א�סר אינ� � �נכסיו אחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָי�ראל

ע�מד ה�א .הרא��� ִֵָ

.Ëה�כרי ע� ה�ר ���בי�ראל �ר ע� שמקיי�א� גוי �] ְְִִִִֵֵַַָָָָ
נח] בני אינ��חצרמצוות ה��י ��ירת עליו; א�סר אינ� , ְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ח��ב ה�א �בהמה א�א א��ירה, י�ראלי� �ני הי� וא� . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
� זה ודבר עליה�; א�סר זה הרי � ע�ה� ��כ� וג�י ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מ�ע�יו ילמד� ��א ע�ה�, ��י י��נ� ��א �די .�זרה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
�בר �אינ� מ�ני אחד? וג�י אחד �י�ראל גזר� לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹול�ה
אסר� �כבר ויהרג��, ע�� יתיחד ��א יפחד �הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצ�י

ה��י ע� .להתיחד ְְִִֵַַ

.È�וערב אחת, �חצר ה��כני� וג�י י�ראלי� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָ�ני
�ל�� ה�עיל לא � לעצמ� ל��יה��ראלי� ��ל� א� וכ� ;, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ

לה� ��ל �יחידא� ונע�� לזה זה ה��ראלי� ��ל� א� , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�ל�� ה�עיל� לא � ה��י �מק��ע� מ�עיל ער�ב �אי� ; ְְִִִִֵֵֶַֹ

��נה, לה� ואי� ��י; �מק�� מ�עיל ר��ת ���ל ואי� ְְְְִִִֵֵֶַָָָ��י,
א�רח ה�א �א�� ה��י ויע�ה ר��ת�, מ��� ����ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָא�א
ר��ת� מ��ירי� � ר�י� ��י� הי� א� וכ� ְְְִִִִִִֵֶַַָָָע�ה�.

�מ�רי� מערבי� וה��ראלי� אחדלי�ראלי�, וי�ראל . ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָ�ְְִִֵֶָָָ
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�י על א� קט�ה{העברי�) �}�היא קטני�) (שה� ְִִֶַַַָ
לאחרי� ז�כה ואינ��ה�ט� ס�פרי�. מ�ברי �ה�א �דבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה�ב�י לבני א� החצר לבני לה�דיע לה�צרי� ז�ה �הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
�פניו ��א לאד� וזכי� לה�, היא ��כ�ת � עליה� .וערב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

.‡Î�מערבי ���תאי� מ���פי� י��;ולא מ�ע�ד א�א , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
א� ה�מ��ת, �י� מב�א�ת ו���פי חצר�ת ער�בי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ�מערבי�
צרי� �לע�ל� ה�ילה. מ� ספק ה���, מ� ספק �ה�א �י ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

מצ�י ה���� א� הער�ב �י���הא �ל לאכל� ואפ�ר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
�לה�מ��ת עליו נפל א� לפיכ�, א�[אבני�]. אבד, א� , ְְִִַַַַָָָָָָ

ער�ב; אינ� � י�� מ�ע�ד ונטמאת �ר�מה �היה א� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנ�ר�,
שבת]מ�ח�כה[אבד] ונכנסה ספק,[� וא� ער�ב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

��ר. הער�ב, ��פק � ער�ב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Îואבד עליו, ונעל �מג�ל, ה���� א� הער�ב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנת�
הער�ב, לה�ציא ל� אפ�ר אי א� � �ח�כה קד� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�פ�ח
�מי זה הרי � ה�מ��ת �י� מלאכה ע�ה �� א� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָא�א

לאכל� אפ�ר אי �הרי ער�ב, ואינ� �ר�מת�אבד הפרי� . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
�ד�להמע�ר �ר�מה �ר�מהא� �היה ��א עליה והתנה , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

�י� �ל טבל היא �עדי� ;�� מערבי� אי� � ��ח�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
י��. מ�ע�ד הרא�יה סע�דה ��היה וצרי� ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָה�מ��ת,

ב ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ערב‡. ��א מה� מאחד ח�� ,��� �ערב� החצר ֵֵֵֶֶֶַָָֹ�ְְֵֵֵֶֶַָאנ�י
ואס�ר עליה�, א�סר זה הרי � ��כח �י� מזיד, �י� � ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָע�ה�

לב�יה� החצר מ� א� לחצר מ��יה� לה�ציא ��ללכ�� . ְ�ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
מ�רי� א�� הרי �לבד, חצר� ר��ת ערב ��א זה ִָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹלה�
אבל לב�יה�; �מחצר לחצר מ��יה� �להכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלה�ציא

אס�ר ���לבית�, הרי חצר�, �ר��ת �ית� ר��ת לה� ��ל . ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָ�ָ
ר��ת לה� ��ל והרי �ערב�, מ�ני מ�רי�, ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ִֵָ�מ�רי�;
ר��ת, ל� נ�אר ��א מ�ני מ�ר, ה�א וג� וחצר�; ְְְִִֵֶַָֹ�ְֲֵֵַַ�ית�

א�סר אינ� והא�רח אצל�, �א�רח ה�א .והרי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָ

סת�·. ר��ת� חצרו]המב�ל או ביתו פירט ר��ת[�ולא � ְְְְֵַַָ
��ל לא �ית� ר��ת ��ל, לבניחצר� ר��ת� והמב�ל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹ

'ר��תי וא�מר: �פר��, ואחד אחד לכל לב�ל צרי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
�ל�' �ל�, ל�, �ימב�לת על א� ר��ת מב�ל וה��ר� ; ְ�ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ

לכל ה�ק� מ�רי�� �חת � �ה��ר� ���ת, מ�רי�� ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ��ת
לכ�ח�ה�בר מ�ר ���ת ר��ת �ב��ל ,. ְְִַָָָ�ְְִַָָ

מ�ר,‚. ה�א � ערב ��א לזה ר��ת� המערבי� א�� ָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ��ל�
ר��ת. לה� נ�אר ��א אס�רי�, וה� לב��; נ�אר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�הרי

�א�רח 'יהי� א�מרי�: א�רחי�ואי� ר�י� �אי� אצל�'; י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַ
אחד .אצל ֵֶֶָ

ר��ת�„. ��ל� א� � יתר א� �ני� ערב�, ��א א�� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהי�
אס�רי� ערב� ��א וא�� מ�רי�, המערבי� � ְְֲִִֵֵֶָֹ�ְְְְִִַַָָלמערבי�

אורחי�] נעשי� הרבי� לב�ל[שאי� יכ�לי� המערבי� ואי� .ְְְְְִִֵֵַַָ
חבר�; על א�סר מה� אחד ��ל ערב�, ��א ל�ני� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹר��ת�
ערב ��א ל�ני ר��ת �ב�ל ערב, ��א האחד חזר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואפ��
היה. אס�ר המערבי�, ל� ���ל� ���עה א�סר, זה הרי �ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אבל ערב; ��א לאחד ר��ת� מב�ל אינ� �ערב, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

�ערב לאחד ר��ת� מב�ל ערב, ��א .האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

�חצר‰. ר��ת� זה �ית לבעל מב�ל זה �ית ��על ���ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
לחצר מחצר מב�לי� �� וח�זרי�אחת, �מב�לי�, ; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחד�מב�לי� � ערב� ולא �חצר ��ר�יי� �ני� �יצד? . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
�ר��ת� מטלטל ה�ני ונמצא ל�ני, ר��ת� מב�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמה�

חבר� ל� ��ע�ה[ה'ראשו�']���ל עד צרכיו[ה'שני'], ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
הביטול] ויבטל בחצר, �מב�ל[שימושיו ה�ני וח�זר ;ְְִֵֵֵַַ

וכ� ל�; ���ל �ר��ת� הרא��� �מטלטל לרא���, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָר��ת�
�חר�ה ר��ת ���ל וי� �עמי�. שפתוחי���ה ריק, [בית ְְְְִִֵַָָ�ְָ

בתי�] שני �חצר.אליו �ה�א �דר� ,ְְֵֶֶֶָ

.Â�א � ���ל �ר��ת� וטלטל וחזר ר��ת�, ���ל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי
זה הרי � ה�ציא עמד�מזיד לא �הרי עליה�, א�סר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ע�מד ה�א �הרי א�סר, אינ� � ה�ציא ���גג וא� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶ�ב��ל�;
א�� והחזיק� קדמ� ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ�ב��ל�.
חזר א� � וה�ציא� והחזיק� קדמ� א� אבל לה�; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ���ל

עליה� א�סר אינ� מזיד, �י� ��גג �י� וה�ציא .ה�א ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶ

.Ê�י�� וה�יפ�� הר�י�, ר��ת צ�י ��ני ב�י� ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָ�ני
אפ�ר ואי ה�איל לזה, זה מב�לי� אי� � ���ת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחיצה

מאמ� לערב ר��ת�לה� וה�יח ��ת, חצר מ�ני אחד . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
�אינ� ה��ר� הרי י��, מ�ע�ד מת א� � ה��ק מ� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָלאחד
א�סר אינ� מ�ח�כה, מת וא� עליה�; א�סר החצר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמ�ני
מ�ני לאחד ר��ת� וה�יח ��ת, ה��ק מ� אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעליה�.
��� �הרי א�סר, אינ� � מת י�� מ�ע�ד א� � ָ�ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָהחצר
��ב�ל עד עליה�, א�סר � מ�ח�כה מת וא� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערבי�;

מ�רי�� ר��ת .לה� ְִֶָ

.Áמ�ע�ד ה�ר �מת אחת, �מערה ��ר�יי� וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָי�ראל
החזיק ��א �י על א� � �נכסיו[וקנה]י�� אחר י�ראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

�ח�כה �]עד זאת ה�חזיק[למרות זה הרי כניסת� [אחר ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
ה�רשבת] מת וא� �י�ר�; ה�א �הרי ��ב�ל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַא�סר

השבת]מ�ח�כה לפני ערוב �החזיק[ועשו �י על א� � ְִִִֵֶֶֶַַָָ
�ה�ר� א�א עליו, א�סר אינ� � �נכסיו אחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָי�ראל

ע�מד ה�א .הרא��� ִֵָ

.Ëה�כרי ע� ה�ר ���בי�ראל �ר ע� שמקיי�א� גוי �] ְְִִִִֵֵַַָָָָ
נח] בני אינ��חצרמצוות ה��י ��ירת עליו; א�סר אינ� , ְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ח��ב ה�א �בהמה א�א א��ירה, י�ראלי� �ני הי� וא� . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
� זה ודבר עליה�; א�סר זה הרי � ע�ה� ��כ� וג�י ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מ�ע�יו ילמד� ��א ע�ה�, ��י י��נ� ��א �די .�זרה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
�בר �אינ� מ�ני אחד? וג�י אחד �י�ראל גזר� לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹול�ה
אסר� �כבר ויהרג��, ע�� יתיחד ��א יפחד �הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצ�י

ה��י ע� .להתיחד ְְִִֵַַ

.È�וערב אחת, �חצר ה��כני� וג�י י�ראלי� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָ�ני
�ל�� ה�עיל לא � לעצמ� ל��יה��ראלי� ��ל� א� וכ� ;, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ

לה� ��ל �יחידא� ונע�� לזה זה ה��ראלי� ��ל� א� , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�ל�� ה�עיל� לא � ה��י �מק��ע� מ�עיל ער�ב �אי� ; ְְִִִִֵֵֶַֹ

��נה, לה� ואי� ��י; �מק�� מ�עיל ר��ת ���ל ואי� ְְְְִִִֵֵֶַָָָ��י,
א�רח ה�א �א�� ה��י ויע�ה ר��ת�, מ��� ����ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָא�א
ר��ת� מ��ירי� � ר�י� ��י� הי� א� וכ� ְְְִִִִִִֵֶַַָָָע�ה�.

�מ�רי� מערבי� וה��ראלי� אחדלי�ראלי�, וי�ראל . ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָ�ְְִִֵֶָָָ
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;��� וי�ר� ה��ראלי�, �אר ע� מערב � ה��י מ� ָ�ְ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ��כר
ה��י מ� ל��ר צרי� ואחד אחד �ל .ואי� ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

.‡È�רי� וג�י אחד וי�ראל מ��, לפני� ז� חצר�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ��י
וג�י י�ראל �היה א� �חיצ�נה, אחד וי�ראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��נימית
על א�סר זה הרי � ��נימית אחד וי�ראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�חיצ�נה
וג�י י�ראלי� �ני רגלי �הרי מ���, ����ר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצ�נה

��נימית מ�ר וה�נימי, ;�� .מצ�יי� ְְְִִִַָ�ְִִַָ

.·Èת��� אפ�� ה��י מ� �ב��ל��כרי� �ה�כיר�ת ; ְְְְֲִִִִִֶַַַָ
ו�אית �כיר�ת �אינ� היא, �לבד;ר��ת ה�ר א�א , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה��י מ� ��כרי� �ר�טהלפיכ�, מ�וה �פח�ת ,אפ�� ְְְְֲִִִִִֶַָָָָ
מ�ע�� ��א מ��רת ��י �ל ����וא��� א� �כיר� וכ� , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

���� א� �כיר� הי� ואפ�� מ�ע��; ��א ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹמ��ירי�
מ�ע�� ��א מ��יר זה הרי מק��י�ראלי, ה��י מ� �אל . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

�ר��ת�, ע�� נ���� הרי � וה�איל� חפציו, �� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָלה�יח
���י� א� �כירי� �ני לג�י הי� מ�ע��. ��א ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ�מ��יר

��� מה�, אחד ה��יר א� � ר��ת נ�י� .א� ְִִִִֵֶֶַַָָ

.‚Èה��י מ� ו�כר� אחת, �חצר ה�רי� וג�י י�ראלי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ�ני
�מ�ר ל�ני, ר��ת� �מב�ל האחד ח�זר � א����ת וכ� ; ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ�ְִֵָ

מב � ���ת ה��י ויהיהמת האחר, לי�ראל ה��ראלי �ל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
לטלטל .מ�ר �ְְֵַָ

.„Èה��י לה�ציא יכ�ל הרא��� אי� א� � מ��י �ה��יר ְְִִִִִִֵֶַָָ��י
ה�ני, ה��י מ�ה ��כרי� � �כיר�ת� זמ� ���לי� עד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַה�ני
לה�ציא לרא��� ר��ת י� וא� ה�עלי�; �חת נכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ�הרי
ה�ני היה לא א� � ��רצה עת �כל מ��� ה��כר ה��י ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת
מ�רי� א�� הרי הרא���, מ� ה��ראלי� ו�כר� .ע�מד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ�ִָ

.ÂË�ר�יי� וג�י ���ראלי� ח��נ�ת[גרי�]חצר והי� ,�� ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ער�ב וע�� זה, י�ראלי לבית זה י�ראלי מ�ית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָ�ת�ח�ת
לבית מ�ית לה�ציא מ�רי� �ה� �י על א� � ח��נ�ת ְְִִִִִַַָ�ִֵֶֶֶַַַ�ר�
�ר� לבית מ�ית לה�ציא אס�רי� ה� הרי ח��נ�ת, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ�ר�
נע�י� ר�י� �אי� ����יר; עד ה��י, מ�ני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ�תחי�,

ה��י �מק�� �יחיד, .�ער�ב ְְְִִֵַָ

.ÊËפרהסיא� ��ת מח�ל �ה�א א�[ברבי�]י�ראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
זרה עב�דה ע�בד ואי��ה�א �בריו; לכל �ג�י ה�א הרי � ְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָ

מ��� ��כרי� א�א מב�ל, ואינ� ע��, אבל�ג�ימערבי� . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
ואי� זרה, עב�דה ע�בדי� �אי� ה�יני� מ� היה ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָא�
ה��פרי� וכל �בי��סי�, צד�קי�, �ג�� ��ת, ְְְְְְְִִִִַַַַָָמח�לי�

�בר: �ל �לל� � �ה ��על מ�דה���רה �אינ� מי �ל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ע�� מערבי� אי� � ער�ב �ער�ב,�מצות מ�דה �אינ� לפי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ה�א מב�ל אבל �ג�י; �אינ� לפי מ���, ��כרי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָואי�
ה��ר לי�ראל ��נת�ר��ת� היא וז� היה, א� וכ� . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

א�סר זה הרי � �חצר ה�ד�קי, וזה ��ר, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָי�ראל
ל�. ��ב�ל עד ְֵֶַַָָעליו,
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טפחי�‡. אר�עה �� י� א� � חצר�ת ��י ��י� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָח���
האר� מ� קר�ב והיה זה, על יתר א� טפחי� אר�עה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
�מקצת� מע�רה למעלה ��� אפ�� טפחי�, ע�רה ְְְֲִֵַָָָָ�ְְֲֲִִָָָ�ת��

מע�רה למעלה �מקצת� ע�רה �ת�� ��� א� ע�רה, ְְְְֲֲִֵַָָָָָָ�ְֲָָ�ת��
אחד, ער�ב ��� לערב החצר�ת ��י י��בי רצ� א� �ְְְֲִֵֵֵֵַָָ�ֵֶָָ
וא� לז�; מ�� ויטלטל� אחת, �חצר ויע�� �יד�, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהר��ת
היה לעצמ�. וא�� לעצמ� א�� ער�בי�, �ני מערבי� ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָרצ�,
� מע�רה למעלה ��� �היה א� מאר�עה, �ח�ת ְְֲֵַָָָ�ְֵֶַַַָָָָָהח���

לעצמ� וא�� לעצמ� א�� ער�בי�, �ני .מערבי� ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

אבל·. חצר�ת; ��י ��י� �ח��� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָ��ה
ח��� וכ� מע�רה. למעלה היה אפ�� ב�י�, �ני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ��י�

לעל�ה �ית הגג]��י� עליית ער�ב[� מערבי� רצ� א� � ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ב� ��היה וה�א, ס��; �יניה� �אי� �י על א� ְְִֶֶָ�ִֵֵֵֶֶֶַַָאחד,

ע ח��� היה אר�עה. על לר�עאר�עה �די �� י� א� � גל ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
�מר�ע ה�א הרי אר�עה, על אר�עה ��. ְְְֲִֵַַַָָָָ�ָ

מת��‚. א� חצר�ת, ��י ��י� תב�]�תל ��י�[ערמת ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
טפחי� מע�רה �ח�ת � חצר�ת להחשיב���י גור� אינו �] ְְֲֲִֵֵֵָָָָ

ולכ�] חצרות �ני�.לב' מערבי� ואי� אחד, ער�ב מערבי� �ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ער�בי�, �ני מערבי� � �� על יתר א� ע�רה, �ב�� ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָהיה

לעצמ� וא�� לעצמ� מ�א�א�� ס�� �יניה� היה וא� ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ�ִָָ
�פתח ה� הרי מ�א�, אחדוס�� מערבי� רצ�, וא� ,�] ְ�ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

אי�במשות�] �הרי ל�תל, וסמ�� זק�� ה��� היה ואפ�� .ֲִַַָָ�ְֲֵֵֶֶַָָָֹ
ה�תל מ� מ�ח�יו ויתרחק ����� עד �� לעל�ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיכ�לי�

מ�יר זה הרי לרא�� ה��� רא� מ�יע היה לא ואפ�� ; ֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹ�ְָֹ
מ�ל�ה �ח�ת �יניה� נ�אר א� � זה[טפחי�]ה�תל הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

רצ�. א� אחד, �מערבי� ְְִִִֶַָָָמ�יר,

מ�א�„. וס�� מ�א� ס�� וע�ה אר�עה, רחב ה�תל ִָָ�ְִָָ�ְְֶַַָָָָָָָָֹהיה
רצ�, א� � מ�ה זה מרחק�ת �ה��מ�ת �י על א� �ִֶַַַ�ְָ�ִִֶֶָָ
�י� אי� א� � אר�עה ה�תל �רחב אי� אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמערבי�
�ל�ה, �יניה� היה אחד; מערבי� �ל�ה, ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ�ַה��מ�ת

�ני� .מערבי� ְְְִִַָ

מ�בה‰. י�[ספסל]�נה א� � ה�תל �צד מ�בה ��י על ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
התחתו�]��ח��נה בספסל ממעט[� ונחשבאר�עה, �] ְְְֵַַַַָָָ

טפחי�] מי' לבי�כפחות �ינ� ואי� אר�עה, ��ח��נה אי� ;ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ
אחד מערבי� רצ�, וא� ממעט; �ל�ה, וכ�העלי�נה . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ל�תל ��מכ� ע� �ל .�מדרג�ת ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ

.Âוזיז חצר�ת, ��י ��י� �ב�� י�צא[בליטה]�תל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ
�ח�ת ה�תל רא� עד ה�יז מ� נ�אר א� � ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�אמצעית�
רצ�; א� אחד, �מערבי� ה�יז, לפני ס�� מ�יח ְְְִִִִֵֶַָָָָ�ֲִֵַַָָמע�רה,
ה�תל היה ממעט. אינ� ה�יז, �צד ה��� ה�יח א� ְְִֵֵֶַַַַָָָֹ�ֲִִִַַָאבל

מ�ציא � טפח ע�ר ��עה �אמצע,[זיז]�ב�� אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
�ח�ת האר� עד ה�יז מ� �הרי רצ�; א� אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מערבי�
היה מע�רה. �ח�ת ה�תל רא� עד ה�יז �מ� ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמע�רה,
�נגד ��א זה זיזי� �ני צרי� טפח, ע�רי� �ב�� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹה�תל
�ח�ת האר� �בי� ה�ח��� ה�יז �י� ��היה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
�ח�ת ה�תל רא� �בי� העלי�� ה�יז �בי� ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמע�רה,

רצ� א� אחד, �מערבי� .מע�רה; ְְֲִִֵֶָָָָָ

.Ê� האר� ועל ה�תל רא� על �סמכ� �חתכ� ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�קל
וכ� ��ני�. לקבע� צרי� ואינ� רצ�; א� אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבי�
ק�י� הי� ��ני�. לח�ר� צרי� ואינ� ק�בע�, �בד� � ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ�ַה���
אי� � מ�א� וס�� מ�א� וס�� החצר�ת, ��י �י� ִֵָָ�ְִָָ�ְְְֲִִֵֵֵַַמב�ילי�
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�אי� לפי ,���� ע�לה הרגל �� אי� �הרי אחד; ְִֵֶָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערבי�
�סמ� מה על יתמוטט]ל� שהסול� �אמצע,[� ה��� היה . ְִַַַָָֹ�ְֶַָָ

מ�א� וק�י� מ�א� עמוד[וק�י� ובאמצע מקש מחיצה � ְְִִִִַַָָ
הסול�] �ני�לתמיכת מערבי� רצ�, א� �. ְְְִִִַָָ

.Á,�רצ א� � ל�תל ס�� וע�ה� ה�תל, �צד איל� ִֶַָָֹ�ְְִֶַַָָָָָֹהיה
�ב�ת וא��ר ה�איל אחד, חכמי�]מערבי� מדברי ה�א[� ְְְְִִִֶָָ

א�רה ע�ה �איל�. יעלה ��א ל� לעבודה��ר� [איל� ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
לעל�תזרה] �אס�ר מ�ני אחד, מערבי� אי� � ל�תל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ס��

�הניה אס�רה היא �הרי ה��רה, מ� .עליה ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

.Ë�למעט �בא ע�רה, ��ב�� הקרקע]�תל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
ה�ע�ט �אר� י� א� � אחד ער�ב לערב לרוחב�די �] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

סתר}אר�עה{הכותל] אחד; מערבי� טפחי�, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ
ה�תל מע�רה[מלמעלה]מקצת ��תמעט אחד]עד �[בצד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ז� לחצר א�ת� נ�תני� ה�צר, חפצי�צ�� ולהניח [להשתמש ְְִִֵַָָָ
הכותל] החצר�תעל ��י לבי� ה�ב��, ה�תל ��אר ,. ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

.Èה�רצה היתה א� � ��יניה� ה�ב�� ה�תל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפר�
רצ�,[לרוחב] וא� ער�בי�; �ני מערבי� א��ת, ע�ר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד

� מע�ר יתר היתה וא� �פתח. �היא מ�ני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבי�
ער�בי� �ני מערבי� ואי� אחד, ער�ב .מערבי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָ

.‡Èבא� מע�ר, �ח�ת ה�רצה ליתרהיתה לה�לימ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ח�קק � �מערבי�[סותר]מע�ר טפחי�, ע�רה �ב� ��תל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

�כל מע�ר יתר �רצה לכ�ח�ה לפר� �א וא� אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹער�ב
ק�מת� מלא ה�רצה �ב� להי�ת צרי� שיראוה�תל, �] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

הפתח] דר� בברור .הבתי�

.·È�ורחב[בקרקע]חרי ע�רה עמק חצר�ת, ��י ��י� ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
� מ�א� �ח�ת ער�בי�; �ני מערבי� � יתר א� ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָאר�עה
�עפר עמק� מעט וא� �ני�. מערבי� ואי� אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבי�
��ת� �ני�; מערבי� ואי� אחד, מערבי� � �צר�ר�ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָא�
�ב� מלאה� א� אבל ה�. מב�לי� �חרי�, �צר�ר�ת ְֲִִִֵֶֶָָָ�ְְְִָָָעפר

��ב�ל עד ממעטי� אינ� � ק� ש�]א� להשאיר� יחליט �]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ

.‚Èקנה� א� �ל�ח רח�� מעט א� לטלטל�וכ� שאסור �] ְְְְִִֵֵֶַָָ
ואי�בשבת] אחד, מערבי� � החרי� �ל �אר� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�ה��יט�

�ני� וה�פלמערבי� ה�ל �ג�� ���ת, ה��ל ה�בר וכל ; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
�אי ח��ר �אר� ח�ר� �� א� א�א ,�� ממעטי� אי� �ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

�דקר ��ח�ר עד ל�מט� .[מעדר]אפ�ר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ

.„È,�החרי רחב על טפחי� אר�עה �רחב ל�ח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנת�
��י וכ� ער�בי�. �ני מערבי� רצ�, וא� אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבי�

�[מרפסות]גצצטר��ת ז� �נגד �רחבז� ל�ח ה��יט א� ְ�ְְְִִִֶֶֶַָָ
רצ�, וא� אחד; ער�ב מערבי� לז�, מ�� טפחי� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָאר�עה

לעצמ� וא�� לעצמ� א�� ער�בי�, �ני ז�מערבי� הי� . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ
א� � מחבר�� למעלה אחת א�א ��וה, ואינ� ז�, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�צד
�גצצטרה ה� הרי טפחי�, מ�ל�ה �ח�ת �יניה� ְְָ�ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹי�
לעצמ� א�� מערבי� יתר, א� �ל�ה �יניה� י� וא� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת;

לעצמ� .וא�� ְְְֵַָ

.ÂË��ב� והיה רחב, �ה�א חצר�ת ��י ��י� ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�תל
נ�תני� � �נ�ה חצר לקרקע ו�וה ז� מחצר טפחי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמע�רה
ה�איל מחצר�; ויח�ב לה�, �וה �ה�א החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרח��
א�ת� נ�תני� לא��, �ק�ה ות�מי�� לא�� �נחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָות�מי��

חצר�ת, ��י ��י� חרי� וכ� �נחת. לה� ���מי�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלא��
�נ�ה חצר לקרקע ו�וה ז� חצר מ�ד טפחי� ע�רה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת ���מי�� מ�ני ל�; �וה �ה�א לחצר רח�� נ�תני� �ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�נחת לה� ���מי�� לא�� א�ת� נ�תני� לזה, וק�ה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.ÊËהעלי�נה מחצר נמ�� החצר�ת ��י ��י� ה�תל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מ����י� העלי�נה �ני ��מצא� ה�ח��נה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוגב��

הכותל]�עבי� בגג �ל��ל[� ידי ה�ח��נה[חבל]על �בני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ
עד ,�� אס�רי� �ניה� � זריקה ידי על �עבי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמ����י�

אחד ער�ב ��יה� מכניסי���ערב� אי� � ערב� לא א� אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
לעבי� מה��י� מ�ציאי� ואי� ל��י�, זה �תל .מעבי ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.ÊÈ�א � ה�חיד ר��ת �היא חר�ה ��יניה� ��י� ְְִִִֶַָָ�ְִֵֵֵֶֶָ�ני
זה א�סרי� זריקה, ידי על �חר�ה לה���� �ניה� ְְְְִִֵֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַַיכ�לי�
יכ�ל אינ� והאחר �נחת, לזה ��מי�� היה וא� זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
ל� �היא זה הרי � מ��ה עמ�ה �היא מ�ני ל� ֲִִֵֶֶֶָָ�ְְֲִִִֵֶָֹלזרק

זריקה ידי על �� מ���� .�נחת, ְְְְִִֵֵַַַַָָ

.ÁÈ�ע נמ��, וזה �ב�� ��ה �י על א� העיר, ���ת ְִִִֶֶֶַַַַָָָָ�ל
ה�ר�פ�ת �ל ע� החצר�ת, חצר]�ל ��א[�מי� �ה�פ� ְֲִֵֵֶַַַָָ�ְֶֹ

סאתי� �ית על יתר מה� אחד �כל �אי� �ירה [�ל�� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
חמישי�] על אמה ה�תלי�מאה עבי ע� החצר�ת,, ��י� ְֲֳִִִֵֵֶַַָ

אחת ר��ת ��� � ק�רה א� לחי לה� ��� ה�ב�א�ת ְַַָ�ְְִִֵֶֶַָָע�
�ת�כ� ��בת� �לי� ער�ב, �לא �כ�� �מטלטלי� ְְְִֵֵֶָָָֹ�ְְְְִֵַה�;

בשבת] ש� ה�ית,[ששהו �ת�� ��בת� �לי� לא אבל ,ְְֲִִֵֶַַָָֹ
ערב� �� א� .א�א ְִֵֵֶָ

.ËÈאנ�י ערב� �י� � החצר �ת�� ��בת �לי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�יצד?
א� ל�ג, החצר מ� להעל�ת� מ�ר � ערב� לא �י� ְֲִֵֶַַַָָ�ְֵֵֵֶָֹהחצר,
�ב�� היה אפ�� ל� ה�מ�� אחר לגג ה�ג �מ� ה�תל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלרא�
�נ�ה, לחצר האחר ה�ג �מ� נמ��, א� �ה�א �ל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ���
�לי�י �מ�ג �לי�ית, חצר �ל �לי�י לגג �נ�ה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�מחצר

ר לגג ה�ב�י �מ� ה�דינהלמב�י, �ל ��עביר�� עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
�ר� א� וקר�פ�ת, ���ת �ר� א� וחצר�ת, ���ת �ר� ����ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לזה �מ�ה לזה מ�ה �ל��� �ר� א� וקר�פ�ת, �חצר�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

א� א�א ה��י�, מ� לבית זה �כלי י�נס ��א ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�בלבד
אחד. ער�ב הא�� ה�ק�מ�ת �ל אנ�י ְְְֵֵֵֵֶַַָָָערב�

.Î��יעביר לא � לחצר וה�ציא� �בית, ה�לי �בת א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכ�
לקר��, א� ה�תל, לרא� א� אחר, לגג א� אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר
�לי �ה� ��עבירי� ה�ק�מ�ת אנ�י �ל ערב� �� א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�א

אחד ער�ב .זה, ֵֶֶָ

.‡Îמ���[מי�]��ר ממ�אי� אי� � חצר�ת ��י ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַ��י�
טפחי�, ע�רה �ב�הה מחיצה ל� ע�� �� א� א�א ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָ���ת,

מר��ת� ��לה ואחד אחד �ל ��היה מעמידי��די והיכ� . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
��היה צרי� ה�י�, מ� למעלה היתה א� ה�חיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
ה�חיצה היתה וא� ה�י�; �ת�� י�רד ה�חיצה מ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
למעלה י�צא מ��ה טפח ��היה צרי� ה�י�, �ת�� ����ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

זה מר��ת זה ר��ת נ�רת ��היה �די � ה�י� .מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

.·Î�טפחי אר�עה רחבה ק�רה ה��ר �י על ע�� א� ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכ�
�כא�� ה�ני, מ��� ממ�א וזה ה��רה, מ�ד ממ�א זה �ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבי� �ה�י� �י על א� זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהב�ילה

קלמ�מ�ה �מי�[הקלה]; חכמי� �הק�� .ה�א ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
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�אי� לפי ,���� ע�לה הרגל �� אי� �הרי אחד; ְִֵֶָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערבי�
�סמ� מה על יתמוטט]ל� שהסול� �אמצע,[� ה��� היה . ְִַַַָָֹ�ְֶַָָ

מ�א� וק�י� מ�א� עמוד[וק�י� ובאמצע מקש מחיצה � ְְִִִִַַָָ
הסול�] �ני�לתמיכת מערבי� רצ�, א� �. ְְְִִִַָָ

.Á,�רצ א� � ל�תל ס�� וע�ה� ה�תל, �צד איל� ִֶַָָֹ�ְְִֶַַָָָָָֹהיה
�ב�ת וא��ר ה�איל אחד, חכמי�]מערבי� מדברי ה�א[� ְְְְִִִֶָָ

א�רה ע�ה �איל�. יעלה ��א ל� לעבודה��ר� [איל� ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
לעל�תזרה] �אס�ר מ�ני אחד, מערבי� אי� � ל�תל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ס��

�הניה אס�רה היא �הרי ה��רה, מ� .עליה ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

.Ë�למעט �בא ע�רה, ��ב�� הקרקע]�תל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
ה�ע�ט �אר� י� א� � אחד ער�ב לערב לרוחב�די �] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

סתר}אר�עה{הכותל] אחד; מערבי� טפחי�, (עשרה) ְְְְִִֶַַָָָָָָ
ה�תל מע�רה[מלמעלה]מקצת ��תמעט אחד]עד �[בצד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ז� לחצר א�ת� נ�תני� ה�צר, חפצי�צ�� ולהניח [להשתמש ְְִִֵַָָָ
הכותל] החצר�תעל ��י לבי� ה�ב��, ה�תל ��אר ,. ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ

.Èה�רצה היתה א� � ��יניה� ה�ב�� ה�תל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפר�
רצ�,[לרוחב] וא� ער�בי�; �ני מערבי� א��ת, ע�ר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד

� מע�ר יתר היתה וא� �פתח. �היא מ�ני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבי�
ער�בי� �ני מערבי� ואי� אחד, ער�ב .מערבי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָ

.‡Èבא� מע�ר, �ח�ת ה�רצה ליתרהיתה לה�לימ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ח�קק � �מערבי�[סותר]מע�ר טפחי�, ע�רה �ב� ��תל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

�כל מע�ר יתר �רצה לכ�ח�ה לפר� �א וא� אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹער�ב
ק�מת� מלא ה�רצה �ב� להי�ת צרי� שיראוה�תל, �] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

הפתח] דר� בברור .הבתי�

.·È�ורחב[בקרקע]חרי ע�רה עמק חצר�ת, ��י ��י� ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
� מ�א� �ח�ת ער�בי�; �ני מערבי� � יתר א� ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָאר�עה
�עפר עמק� מעט וא� �ני�. מערבי� ואי� אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבי�
��ת� �ני�; מערבי� ואי� אחד, מערבי� � �צר�ר�ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָא�
�ב� מלאה� א� אבל ה�. מב�לי� �חרי�, �צר�ר�ת ְֲִִִֵֶֶָָָ�ְְְִָָָעפר

��ב�ל עד ממעטי� אינ� � ק� ש�]א� להשאיר� יחליט �]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ

.‚Èקנה� א� �ל�ח רח�� מעט א� לטלטל�וכ� שאסור �] ְְְְִִֵֵֶַָָ
ואי�בשבת] אחד, מערבי� � החרי� �ל �אר� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�ה��יט�

�ני� וה�פלמערבי� ה�ל �ג�� ���ת, ה��ל ה�בר וכל ; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
�אי ח��ר �אר� ח�ר� �� א� א�א ,�� ממעטי� אי� �ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

�דקר ��ח�ר עד ל�מט� .[מעדר]אפ�ר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ

.„È,�החרי רחב על טפחי� אר�עה �רחב ל�ח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנת�
��י וכ� ער�בי�. �ני מערבי� רצ�, וא� אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבי�

�[מרפסות]גצצטר��ת ז� �נגד �רחבז� ל�ח ה��יט א� ְ�ְְְִִִֶֶֶַָָ
רצ�, וא� אחד; ער�ב מערבי� לז�, מ�� טפחי� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָאר�עה

לעצמ� וא�� לעצמ� א�� ער�בי�, �ני ז�מערבי� הי� . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ
א� � מחבר�� למעלה אחת א�א ��וה, ואינ� ז�, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�צד
�גצצטרה ה� הרי טפחי�, מ�ל�ה �ח�ת �יניה� ְְָ�ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹי�
לעצמ� א�� מערבי� יתר, א� �ל�ה �יניה� י� וא� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת;

לעצמ� .וא�� ְְְֵַָ

.ÂË��ב� והיה רחב, �ה�א חצר�ת ��י ��י� ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�תל
נ�תני� � �נ�ה חצר לקרקע ו�וה ז� מחצר טפחי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמע�רה
ה�איל מחצר�; ויח�ב לה�, �וה �ה�א החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרח��
א�ת� נ�תני� לא��, �ק�ה ות�מי�� לא�� �נחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָות�מי��

חצר�ת, ��י ��י� חרי� וכ� �נחת. לה� ���מי�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלא��
�נ�ה חצר לקרקע ו�וה ז� חצר מ�ד טפחי� ע�רה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת ���מי�� מ�ני ל�; �וה �ה�א לחצר רח�� נ�תני� �ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�נחת לה� ���מי�� לא�� א�ת� נ�תני� לזה, וק�ה .לזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.ÊËהעלי�נה מחצר נמ�� החצר�ת ��י ��י� ה�תל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מ����י� העלי�נה �ני ��מצא� ה�ח��נה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוגב��

הכותל]�עבי� בגג �ל��ל[� ידי ה�ח��נה[חבל]על �בני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ
עד ,�� אס�רי� �ניה� � זריקה ידי על �עבי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמ����י�

אחד ער�ב ��יה� מכניסי���ערב� אי� � ערב� לא א� אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
לעבי� מה��י� מ�ציאי� ואי� ל��י�, זה �תל .מעבי ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.ÊÈ�א � ה�חיד ר��ת �היא חר�ה ��יניה� ��י� ְְִִִֶַָָ�ְִֵֵֵֶֶָ�ני
זה א�סרי� זריקה, ידי על �חר�ה לה���� �ניה� ְְְְִִֵֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַַיכ�לי�
יכ�ל אינ� והאחר �נחת, לזה ��מי�� היה וא� זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
ל� �היא זה הרי � מ��ה עמ�ה �היא מ�ני ל� ֲִִֵֶֶֶָָ�ְְֲִִִֵֶָֹלזרק

זריקה ידי על �� מ���� .�נחת, ְְְְִִֵֵַַַַָָ

.ÁÈ�ע נמ��, וזה �ב�� ��ה �י על א� העיר, ���ת ְִִִֶֶֶַַַַָָָָ�ל
ה�ר�פ�ת �ל ע� החצר�ת, חצר]�ל ��א[�מי� �ה�פ� ְֲִֵֵֶַַַָָ�ְֶֹ

סאתי� �ית על יתר מה� אחד �כל �אי� �ירה [�ל�� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
חמישי�] על אמה ה�תלי�מאה עבי ע� החצר�ת,, ��י� ְֲֳִִִֵֵֶַַָ

אחת ר��ת ��� � ק�רה א� לחי לה� ��� ה�ב�א�ת ְַַָ�ְְִִֵֶֶַָָע�
�ת�כ� ��בת� �לי� ער�ב, �לא �כ�� �מטלטלי� ְְְִֵֵֶָָָֹ�ְְְְִֵַה�;

בשבת] ש� ה�ית,[ששהו �ת�� ��בת� �לי� לא אבל ,ְְֲִִֵֶַַָָֹ
ערב� �� א� .א�א ְִֵֵֶָ

.ËÈאנ�י ערב� �י� � החצר �ת�� ��בת �לי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�יצד?
א� ל�ג, החצר מ� להעל�ת� מ�ר � ערב� לא �י� ְֲִֵֶַַַָָ�ְֵֵֵֶָֹהחצר,
�ב�� היה אפ�� ל� ה�מ�� אחר לגג ה�ג �מ� ה�תל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלרא�
�נ�ה, לחצר האחר ה�ג �מ� נמ��, א� �ה�א �ל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ���
�לי�י �מ�ג �לי�ית, חצר �ל �לי�י לגג �נ�ה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�מחצר

ר לגג ה�ב�י �מ� ה�דינהלמב�י, �ל ��עביר�� עד ביעי. ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
�ר� א� וקר�פ�ת, ���ת �ר� א� וחצר�ת, ���ת �ר� ����ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לזה �מ�ה לזה מ�ה �ל��� �ר� א� וקר�פ�ת, �חצר�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

א� א�א ה��י�, מ� לבית זה �כלי י�נס ��א ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�בלבד
אחד. ער�ב הא�� ה�ק�מ�ת �ל אנ�י ְְְֵֵֵֵֶַַָָָערב�

.Î��יעביר לא � לחצר וה�ציא� �בית, ה�לי �בת א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכ�
לקר��, א� ה�תל, לרא� א� אחר, לגג א� אחרת, ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלחצר
�לי �ה� ��עבירי� ה�ק�מ�ת אנ�י �ל ערב� �� א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�א

אחד ער�ב .זה, ֵֶֶָ

.‡Îמ���[מי�]��ר ממ�אי� אי� � חצר�ת ��י ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַ��י�
טפחי�, ע�רה �ב�הה מחיצה ל� ע�� �� א� א�א ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָ���ת,

מר��ת� ��לה ואחד אחד �ל ��היה מעמידי��די והיכ� . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
��היה צרי� ה�י�, מ� למעלה היתה א� ה�חיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
ה�חיצה היתה וא� ה�י�; �ת�� י�רד ה�חיצה מ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
למעלה י�צא מ��ה טפח ��היה צרי� ה�י�, �ת�� ����ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

זה מר��ת זה ר��ת נ�רת ��היה �די � ה�י� .מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

.·Î�טפחי אר�עה רחבה ק�רה ה��ר �י על ע�� א� ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָוכ�
�כא�� ה�ני, מ��� ממ�א וזה ה��רה, מ�ד ממ�א זה �ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מערבי� �ה�י� �י על א� זה, מחלק זה חלק ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהב�ילה

קלמ�מ�ה �מי�[הקלה]; חכמי� �הק�� .ה�א ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
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.‚Îעל�אר א� � חצר�ת �תלי �ני �י� ה�ביל ��אמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
מפלגת �היא �מ�תל[רחוקה]�י טפחי� אר�עה זה מ�תל ִִֶ�ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

צריכי� ואי� מ��ה, ממ�אי� �ניה� � טפחי� אר�עה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
זיזי� להיכר]לה�ציא קט� קרש א�סר[� אד� �אי� ;��� על ְִִִֵֵֶַַָָָ

אויר �ר� חבר� .על ֲֲִֵֶֶַ

.„Î��י מ�ע�ד �ד�לה לחצר �מל�א� ��פרצה קט�ה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
לה� נ�אר �הרי �מ�רי�, לעצמ� מערבי� גד�לה אנ�י �ְְְְְְִֵַַָָָ�ְֲִִֵֶֶַָָ

לה�ציא[דפנות]��י� אס�רי� קט�ה ואנ�י �מ�א�; מ�א� ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
ער�ב ה�ד�לה �ני ע� ��ערב� עד ��ה�, לחצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמ��יה�

��י�רי� �קט�ה[הדיירי�]אחד; ח��בי� �ד�לה �ל ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח �גד�לה[שהקטנה ח��בי� קט�ה �י�רי ואי� ,. ְְְֲִִֵֵַָָָ

.‰Î,�יניה�� ה�תח �ר� אחד ער�ב �ערב� חצר�ת ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ��י
� ���ת הח��� א� ה�תח ונס�� הח���, �ר� אחתא� �ל ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

לעצמ� מ�רת ה�רהואחת ��ת, מקצת וה�רה ה�איל ; ְַַ�ְְְִֶֶַָ�ְְִַָָָ�ְָ
ונפל��� לעצמ�, וז� לעצמ� ז� �ערבה חצר�ת ��י וכ� . �ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

�מ�ציאי� לעצמ� מ�רי� א�� � ���ת ��יניה� ְְִִִַָָ�ְֵֵֵֶֶֶַָֹ�תל
מטלטלי וא�� ה�חיצה, ע�ר עד �מטלטלי� ��מ��יה� � ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

,��� ה�רה ��ת, מקצת וה�רה ה�איל ה�חיצה; ע�ר ָ�ְָ�ְְִַָָָ�ְְִִִַַַָעד
���ת, ה�אי� �ה�י�רי� � ה�י�רי� ����ספ� �י על ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָא�

א�סרי� א�אינ� ��גגה, ה�תח ונע�ה הח��� נפ�ח . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לדע�� ��י� עצמ�]�ע�� ��י[מדעת וכ� לה�ר�. חזר� � ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

אס�ר � ונפסק� וערב�, �ז� ז� ק��ר�ת �הי� ְְְְְְְִִֵֶָָָספינ�ת
ונק�ר� חזר� מחיצה; מ�פ�ת הי� ואפ�� לז�, מ�� ְְְְְִִָָָ�ְְֲִִֵַַָָלטלטל

לה�ר� חזר� .���גג, ְְְֵֵֶָָ

ד ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

.‡� �מיד אחד �לח� על א�כלי� ��� �הי� חצר ְִֶָָָ�ְִַָ�ְֵֵֶַָָאנ�י
אי� � עצמ� �פני �ית ל� י� ואחד אחד ��ל �י על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
�אי� �כ�� אחד. �ית �אנ�י �ה� מ�ני ער�ב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָצריכי�
ואינ� עליו, א�סרי� ועבדיו בית� �בני �בניו אד� �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָא���
מ�ני ה�, אחד �ית �אנ�י ��� א�� �� � ע�ה� לערב ְְְִִֵֵֵֶַַָָ�ְִִֵֵֶָָָָצרי�

אחד �לח� על ס�מכי� ��� .�ה� ֵֶ�ְִַָ�ְֶָָ

ער�ב·. � אחרת חצר אנ�י ע� ער�ב לע��ת צרכ� א� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכ�
��ערבי� מק�� לא�ת� מ�ליכי� �לבד אחת �פת לכ��, ְְְְִִִִֶַַַַָָָ�ְֶָאחד

אצל�ע�� �א הער�ב היה וא� בחצר�]; אינ�[הונח � ְְִִֵֵֶָָָָָָ
צרי� �אינ� הער�ב �� ���יחי� ה�ית �מ� לערב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצריכי�
ח��בי� ה� אחד �בית ה��י�, א�� ��ל ה�ת; את .ל�� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.‚��� נע�� �ערב�, חצר אנ�י וא�וכ� אחד; �בית ְְְֲֵֵֵֵֶַַָ�ְְִִֶַָָ
���ליכי� ה�א �לבד אחד ��ר �נ�ה, חצר ע� לערב ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצרכ�
�א ער�ב היה וא� ;�� ��ערבי� ל�ק�� ��� ידי ְְְִִֵֶַָָָָָָ�ְֵַעל

�ת ל�� צריכי� אינ� .אצל�, ְְִִִֵֵֶַָָ

.„�� ���יחי� ל�ק�� לה�ליכ� הער�ב את ��ב� ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמ�ה
חמ��� ידי על לה�לי� צריכי� אינ� מ�ליכי�, ��ה� � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהער�ב
אחד �ית �אנ�י נע�� ��� ��ב�, ��יו� אחד; ��ר .א�א ִֵֶֶֶֶָָָָָ�ְְֲִֵֶַַַָָ

אינ�‰. � �חצר �ר�יי� �ה� ותלמיד�, והרב �בנ�, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב
��עמי� �י על וא� אחד; �בית �ה� מ�ני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכי�
ה� הרי � א�כלי� אינ� �פעמי� אחד, �לח� על ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָ�ְִַא�כלי�

אחד .�בית ְִֶַָ

.Â�עצמ �פני �ית ל� י� מה� אחד ��ל ואינ�האחי� , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
העבדי�[אוכלי�]ס�מכי� א� ה��י� וכ� אביה�, �לח� על ְִַ�ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

א�כלי� אבל �מיד, ר�� א� �על� �לח� על ס�מכי� ְְֲֲִִַַַָָָָ�ְִֵֶַָ�אינ�
ימי� �ט�בה א� ל� �ע��י� מלאכה ��כר �לחנ� על ְְְְִִִֶַָָָָָ�ֵַה�
אי� א� � חד� א� �ב�ע חבר� אצל ���עד �מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹיד�עי�,

�י�רי� לערב;[דיירי�]ע�ה� צריכי� אינ� �חצר, אחרי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
�א וא� לכ��, אחד ער�ב אחרת, חצר ע� ערב� ְִָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָוא�

�חצר,הע ע�ה� �י�רי� הי� וא� �ת. נ�תני� אי� אצל�, ר�ב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מ�ני החצר, אנ�י ��אר ואחד אחד לכל �ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכי�

�מיד. אחד �לח� על ס�מכי� ְִֶָָָ�ְִֵֶַָ�אינ�

.Ê�טרקלי� ��בת� חב�ר�ת חדרי�]חמ� כמה ע� [אול� ְְְֲִִֵֶַָָ
מחיצה וחב�רה חב�רה �ל �י� מפסיק היה א� � ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
�חדר היא �א�� מה� חב�רה �ל הרי � ל�קרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��עת
�ת צריכי� לפיכ� עצמ�; �פני �על�ה א� עצמ�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ�פני
��ר � ל�קרה מ�יע�ת ה�חיצ�ת אי� וא� חב�רה. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמ�ל

ח��בי� אחד �ית �אנ�י ���� לכ��, .אחד ְֶָ�ֶָ�ְְֲִִֵֶַַָָ

.Áער� �ית חבר� �חצר ל� ��� השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ
�� ��רסי� ה�קר,�ר�י� �ית א� מר�סת, א� אכסדרה, א� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

א�צר א� העצי�, �ית א� ה�ב�, �ית זה[מחס�]א� הרי � ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
�ירה מק�� �חצר ע�� ל� ��היה עד עליו, א�סר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינ�
עליו, א�סר יהיה �� ואחר ,��� �� לאכל עליו ס�מ� ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�א

א�סר אינ� לינה, מק�� אבל ע��; ��ערב א�עד לפיכ�, . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
�מר�סת �אכסדרה א� �ער, �בית �� לאכל מק�� ל� ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבע

�ירה מק�� �אינ� לפי עליו, א�סר אינ� �. ְְִִֵֵֵֶָָָ

.Ë,�ל וה�ני ה�נימי ה�ית � מ�ה לפני� זה ב�י� ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָע�רה
אינ� החיצ�ני�, ב�י� וה�מ�נה הער�ב; את ���תני� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�
�בית ה� הרי �ה�, ��רסי� ור�י� ה�איל הער�ב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנ�תני�
אי� ה��יעי, אבל א�סר. אינ� �ער �בית וה�ר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָ�ער,

ער�ב� ���� עד א�סר, לפיכ� ר�י�; �� .��רסי� ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

.Èלזה זה �ת�ח�ת ב�י� �ל�ה �ביניה� חצר�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ��י
ה�ית �ר� ער�ב� ז� חצר �ני והביא� לחצר�ת, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�פת�חי�
חצר �ני הביא� וכ� האמצעי, ��ית וה�יח�ה� לה�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ת�ח
��ית וה�יח�ה� לה� ה�ת�ח ה�ית �ר� ער�ב� ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
את ל�� צריכי� אינ� ��י�, ה�ל�ה א�ת� � ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי
וה�ני� הער�ב, �� �ה�יח� מ�ני � האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ת;
חצר לאנ�י �ער �ית מה� אחד ��ל מ�ני � .���דדיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‡È,�יניה� לזה זה �ת�חי� ב�י� ��ני חצר�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ��י
��ית וה�יח�ה� לה�, ה�ת�ח ה�ית �ר� ער�ב� א�� ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביא�
�ר� ער�ב� א�� והביא� האחרת, לחצר ה�מ�� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה�ני
לא ��יה� � האחר ��ית וה�יח�ה� לה�, ה�מ�� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה�תח
�ל �ער �בית ער�ב� ה�יחה מה� אחת ��ל ער�ב; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקנ�

אחרת .חצר ֵֶֶַָ

.·Èיכ�ל �אינ� �י על א� � ��סס �היה החצר מ�ני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד
��ז�� עד החצר, �ני על א�סר זה הרי � ���� �� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחי�ת
יכ�ל �אינ� �י על א� � קט� וכ� עליו; ויערב� �פת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָל�

עליו ��ערב� עד א�סר, זה הרי � �זית הא�רחלאכל אבל . ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
��ארנ� �מ� לע�ל�, א�סר אינ� �. ְְְֵֵֵֶַָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.‚Èאחרת �חצר ו�בת והל� �ית�, �ה�יח חצר מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
מ��� ה�יע א� � לחצר� סמ�כה היתה אפ�� [הניח� ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ

אינ�מחשבתו] זה הרי ז�, ���ת לבית� לחזר �ע�� ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואי�
� ��י אבל �י�ראל; אמ�רי�? �ברי� ��ה עליה�. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָא�סר
����ר� עד עליה�, א�סר אחרת, �עיר ל���ת הל� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפ��

���ת ��ב�א �אפ�ר מק�מ�, .מ��� ְְְִֶֶֶֶַָָָ

.„È�ל וה�יח לאחרי�, חצר� מ��י �ה��יר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�על
א�סרי� אינ� � מה� �בית �ית �כל סח�רה מיני א� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�לי�
ה�ל נע�� מה�, �ית �כל יד �פ�סת ל� וי� ה�איל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצל� �בר�א�רחי� �� ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
וע��ית טבל �ג�� ���ת, לטלטל� [חתיכת�אס�ר ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

���רמתכת] �לי� מה� �ית �כל ל� נ�אר א� אבל ;ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�ָ
ל� י�אר ולא ה���, ���ציא� ואפ�ר ה�איל � ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלטלטל�

��ערב� עד עליו, א�סרי� א�� הרי � יד �פ�סת ��. ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

.ÂË�מ��יה מ�ציאי� אי� � ערב� ולא ��כח� חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנ�י
ל��י� מחצר ולא ��בת�לחצר, �לי� ה� מטלטלי� אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

בשבת] החצר[ששהו ע� ה�ח�ב �בכל החצר �כל .�חצר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
על�ה א� מר�סת �� היתה גג]וא� עלית אנ�י[� וערב� , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

א� ה�ר�סת אנ�י � לעצמ� ה�ר�סת ואנ�י לעצמ� ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחצר
�כל �ב�יה�, ��בת� �לי� מטלטלי� העל�ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנ�י
�ב העל�ה, רחב �כל א� ע��, ה�ח�ב �בכל כלה�ר�סת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

�בכל החצר �כל מטלטלי� החצר ואנ�י ע��; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ח�ב
ע�� �על�ה,ה�ח�ב �ר ויחיד �חצר �ר יחיד היה א� וכ� . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

ע��, וה�ח�ב העל�ה �כל מטלטל זה � ערב� ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹו�כח�
ע��. וה�ח�ב החצר �כל מטלטל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה

.ÊË�א � החצר ��ת�� �� וכ��צא �ל א� ה�לע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�יצד?
החצר �י� נח�בי� א�� הרי � טפחי� ע�רה �ב�הי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינ�
����י�. �לי� �� לה�ציא אס�רי� ��ניה� ה�ר�סת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בי�
�ח�ת ה�ר�סת �בי� �יניה� והיה ע�רה, �ב�הי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוא�
�הרי ה�ר�סת, ע� נח�בי� א�� הרי � טפחי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאר�עה
מ� רח�קי� הי� וא� �ה�. מ�רי� מר�סת �בני ל�, �וי� ְְִִִִֶָָָ�ְְִִֵֵֶֶָָה�
�י על א� � �� על יתר א� טפחי� אר�עה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ר�סת
לפי וה�ר�סת, החצר �כלל א�� הרי � ע�רה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ב�הי�
לפיכ�, זריקה; ידי על �ה� לה���� לה� אפ�ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ניה�
��ערב� עד ה��י�, �לי ל�� לה�ציא אס�רי� .�ניה� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
אי� � ה�ר�סת לפני טפחי� אר�עה רחבה מ�בה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

מה� נחלקה �הרי החצר, �ני על א�סרת .ה�ר�סת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

.ÊÈ�למ�ה[בליטות]זיזי �ה�א �ל � ה�תלי� מ� ה��צאי� ְְְִִִִִֶַַַָָֹ
החצר �בני החצר, מ� נח�ב זה הרי � טפחי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמע�רה
העלי�ני� טפחי� ע�רה �ת�� �ה�א וכל ;�� ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמ����י�
�י� וה��אר .�� מ����י� על�ה אנ�י לעל�ה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָה�מ�כי�
ה�יזי� מ� העלי�ני�, ע�רה �ח�ת עד ה�ח��ני� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָע�רה
�ה� מ����י� ואי� ;�� אס�רי� �ניה� � �� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָה��צאי�

ע �� א� א�א ����י�, .רב��כלי� ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

.ÁÈ�טבלי �ר�ת מלא היה א� � ��חצר [לא��ר ְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ה�אמעושרי�] הרי � �ה� וכ��צא ���ת, לטלטל� ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ�אס�ר
�ב��[שפתו]וחלית� היה א� ��חצר: �ל א� �סלע , ְ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

אבל ה�ר�סת; ע� נח�ב ה�א הרי ל�ר�סת, סמ�� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָע�רה

מכניסי� מר�סת �ני ולא חצר �ני אי� � מי� מלא היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�
��ערב� עד ל��י�, .מ��� ְְִִֶֶַַָָ

.ËÈ�י�צאי ה�נימית ואנ�י מ��, לפני� ז� חצר�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַ��י
ערבה ולא ה�נימית ערבה � החיצ�נה על וע�ברי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסי�

מ�רת ה�נימית בחצרה]החיצ�נה, והחיצ�נה[לטלטל ְִִִַַָ�ְִֶֶַָ
בה]אס�רה שמהלכי� הפנימית ולא[מפני החיצ�נה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ

��א מ�ני ה�נימית � אס�ר�ת ��יה� ה�נימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליה�. �ע�ברי� ערב� ��א א�� מ�ני והחיצ�נה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וז� עצמ�, �פני מ�רת ז� � לעצמ� וז� לעצמ� ז� ְְְִֵֶֶַָ�ְְְְְְֵַַָָָערבה

לז� מ�� מטלטלי� אי� אבל עצמ�; �פני .מ�רת �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.Î�ה�ר� ה�נימית ערב, ולא החיצ�נה מ� אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�כח
א� ע�ה�, ערב ולא ה�נימית �ני מ� אחד �כח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹע�מדת;
לה� עלה ��א ה�נימית �ני א�� מ�ני � אס�רה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצ�נה

עליה� ע�ברי� �ה� .ער�ב, ְֲִֵֵֵֶֶ

.‡Î,חיצ�נה� ה�יח�ה� א� � אחד ער�ב ��יה� ְִִִִֵֵֶֶַָָָע��
�י� החיצ�נה, מ�ני �היה �י� ערב, ולא מה� אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹו�כח

לה� ��ב�ל עד אס�ר�ת, ��יה� � ה�נימית ;[רשותו]מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
�ארנ� לחצר�הרי מחצר ��ב�לי� ער�ב�, ה�יח� וא� . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

חיצ�נה � ערב ולא החיצ�נה מ�ני אחד ו�כח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ��נימית,
�מק�מ� מ�רת �פנימית נפרדת]אס�רה, כרשות ;[שהיא ְֲִִָ�ְִֶֶָ

עד אס�ר�ת, ��יה� � ערב ולא ה�נימית מ�ני אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�כח
לה�. ְֵֶֶַָ��ב�ל

.·Î�אינ � ז� �חצר �ר ואחד ז� �חצר �ר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
חצר� �כל מ���� מה� אחד �ל א�א לערב, וא�צריכי� ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ה�א הרי � אחד �ה�א �י על א� � ��נימית ��י ְֲִִִֵֶֶַַַָָָהיה
מק�מ� ����ר� עד החיצ�נה, על וא�סר .�ר�י�, ְְְְְִִִֵֶַַַַָ

.‚Î�לז ז� ה�ת�ח�ת חצר�ת הרבי�]�ל� לרשות ,[וג� ְֲֵַָָֹ
ע� החיצ�נ�ת ��י� ערב� � מה� חצר �כל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָור�י�
���י� ע��, מ�ר�ת וה� ע�ה�, מ�רת היא � ְִִַָָ�ְִֵֶֶֶָ�ְִִֶָָהאמצעית
אחד ער�ב �ל��� ��ע�� עד ז�, ע� ז� אס�ר�ת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהחיצ�נ�ת

[� מזו לפני� זו חצרות מה�[שלש חצר �כל היה [דייר]; ְֵֵֶָָָָ
�ר�י� �י על א� � והשלישי]אחד �חיצ�נה[השני ��רסי� ְִִִִֶֶַַַַָָ

מ� מה� אחד ��ל לערב, צריכי� אינ� �מק�מ�� הי�ר . ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְִָָ
��ערב� עד �מק�מ� אס�רי� וה� ה�איל � ��נימית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ�ני�
עד ו��חיצ�נה, ��אמצעית היחידי� על א�סרי� ה� הרי �ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
האס�רה רגל ה�לל: זה ���נימית. �ני� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ��ערב�
�מק�מ�, ה��רת ורגל �מק�מ�; ��א א�סרת ְִֶֶָ�ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ�מק�מ�,

עליה�. �ע�ברת מ�ני �מק�מ� ��א א�סרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאינ�

.„Îצצטר��ת� �ה�[מרפסות]��י מ��, למעלה ז� ְְֵ�ְְְְִִֵֶַָ
מחיצה מה� אחת �ל �ע�ת �י על א� � ה�י� מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלמעלה
הי� א� � ואחת אחת מ�ל י�רדת טפחי� ע�רה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ�ב�הה
אס�רי� א�� הרי טפחי�, ע�רה �ת�� ה�צצטרא�ת ְְְְֲֲֲִִֵֵָָָָ�ְְֵַ��י
�ה� מ�ני אחד, ער�ב ��יה� ��ערב� עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמ�את,
י�תר וה�ח��נה העלי�נה �י� היה וא� אחת. ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ְִ�גצצטרה
��יה� � לעצמ� וז� לעצמ� ז� וערבה טפחי�, ע�רה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעל

למ�את .מ�ר�ת �ְַָֹ

.‰Î�א � ה�ח��נה וע�תה מחיצה, העלי�נה ע�תה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
העלי�נה �ני �ל �לי מ�ני למ�את; אס�רה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ח��נה
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.‚Èאחרת �חצר ו�בת והל� �ית�, �ה�יח חצר מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
מ��� ה�יע א� � לחצר� סמ�כה היתה אפ�� [הניח� ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ

אינ�מחשבתו] זה הרי ז�, ���ת לבית� לחזר �ע�� ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָֹואי�
� ��י אבל �י�ראל; אמ�רי�? �ברי� ��ה עליה�. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָא�סר
����ר� עד עליה�, א�סר אחרת, �עיר ל���ת הל� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאפ��

���ת ��ב�א �אפ�ר מק�מ�, .מ��� ְְְִֶֶֶֶַָָָ

.„È�ל וה�יח לאחרי�, חצר� מ��י �ה��יר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�על
א�סרי� אינ� � מה� �בית �ית �כל סח�רה מיני א� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�לי�
ה�ל נע�� מה�, �ית �כל יד �פ�סת ל� וי� ה�איל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;

אצל� �בר�א�רחי� �� ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
וע��ית טבל �ג�� ���ת, לטלטל� [חתיכת�אס�ר ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ

���רמתכת] �לי� מה� �ית �כל ל� נ�אר א� אבל ;ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�ָ
ל� י�אר ולא ה���, ���ציא� ואפ�ר ה�איל � ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלטלטל�

��ערב� עד עליו, א�סרי� א�� הרי � יד �פ�סת ��. ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

.ÂË�מ��יה מ�ציאי� אי� � ערב� ולא ��כח� חצר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנ�י
ל��י� מחצר ולא ��בת�לחצר, �לי� ה� מטלטלי� אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

בשבת] החצר[ששהו ע� ה�ח�ב �בכל החצר �כל .�חצר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
על�ה א� מר�סת �� היתה גג]וא� עלית אנ�י[� וערב� , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

א� ה�ר�סת אנ�י � לעצמ� ה�ר�סת ואנ�י לעצמ� ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחצר
�כל �ב�יה�, ��בת� �לי� מטלטלי� העל�ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאנ�י
�ב העל�ה, רחב �כל א� ע��, ה�ח�ב �בכל כלה�ר�סת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

�בכל החצר �כל מטלטלי� החצר ואנ�י ע��; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ח�ב
ע�� �על�ה,ה�ח�ב �ר ויחיד �חצר �ר יחיד היה א� וכ� . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

ע��, וה�ח�ב העל�ה �כל מטלטל זה � ערב� ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹו�כח�
ע��. וה�ח�ב החצר �כל מטלטל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה

.ÊË�א � החצר ��ת�� �� וכ��צא �ל א� ה�לע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�יצד?
החצר �י� נח�בי� א�� הרי � טפחי� ע�רה �ב�הי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינ�
����י�. �לי� �� לה�ציא אס�רי� ��ניה� ה�ר�סת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בי�
�ח�ת ה�ר�סת �בי� �יניה� והיה ע�רה, �ב�הי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוא�
�הרי ה�ר�סת, ע� נח�בי� א�� הרי � טפחי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאר�עה
מ� רח�קי� הי� וא� �ה�. מ�רי� מר�סת �בני ל�, �וי� ְְִִִִֶָָָ�ְְִִֵֵֶֶָָה�
�י על א� � �� על יתר א� טפחי� אר�עה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ר�סת
לפי וה�ר�סת, החצר �כלל א�� הרי � ע�רה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ב�הי�
לפיכ�, זריקה; ידי על �ה� לה���� לה� אפ�ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ניה�
��ערב� עד ה��י�, �לי ל�� לה�ציא אס�רי� .�ניה� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
אי� � ה�ר�סת לפני טפחי� אר�עה רחבה מ�בה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

מה� נחלקה �הרי החצר, �ני על א�סרת .ה�ר�סת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

.ÊÈ�למ�ה[בליטות]זיזי �ה�א �ל � ה�תלי� מ� ה��צאי� ְְְִִִִִֶַַַָָֹ
החצר �בני החצר, מ� נח�ב זה הרי � טפחי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמע�רה
העלי�ני� טפחי� ע�רה �ת�� �ה�א וכל ;�� ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָמ����י�
�י� וה��אר .�� מ����י� על�ה אנ�י לעל�ה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָה�מ�כי�
ה�יזי� מ� העלי�ני�, ע�רה �ח�ת עד ה�ח��ני� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָע�רה
�ה� מ����י� ואי� ;�� אס�רי� �ניה� � �� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָה��צאי�

ע �� א� א�א ����י�, .רב��כלי� ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

.ÁÈ�טבלי �ר�ת מלא היה א� � ��חצר [לא��ר ְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ה�אמעושרי�] הרי � �ה� וכ��צא ���ת, לטלטל� ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ�אס�ר
�ב��[שפתו]וחלית� היה א� ��חצר: �ל א� �סלע , ְ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

אבל ה�ר�סת; ע� נח�ב ה�א הרי ל�ר�סת, סמ�� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָע�רה

מכניסי� מר�סת �ני ולא חצר �ני אי� � מי� מלא היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�
��ערב� עד ל��י�, .מ��� ְְִִֶֶַַָָ

.ËÈ�י�צאי ה�נימית ואנ�י מ��, לפני� ז� חצר�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַ��י
ערבה ולא ה�נימית ערבה � החיצ�נה על וע�ברי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסי�

מ�רת ה�נימית בחצרה]החיצ�נה, והחיצ�נה[לטלטל ְִִִַַָ�ְִֶֶַָ
בה]אס�רה שמהלכי� הפנימית ולא[מפני החיצ�נה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ

��א מ�ני ה�נימית � אס�ר�ת ��יה� ה�נימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליה�. �ע�ברי� ערב� ��א א�� מ�ני והחיצ�נה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וז� עצמ�, �פני מ�רת ז� � לעצמ� וז� לעצמ� ז� ְְְִֵֶֶַָ�ְְְְְְֵַַָָָערבה

לז� מ�� מטלטלי� אי� אבל עצמ�; �פני .מ�רת �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.Î�ה�ר� ה�נימית ערב, ולא החיצ�נה מ� אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�כח
א� ע�ה�, ערב ולא ה�נימית �ני מ� אחד �כח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹע�מדת;
לה� עלה ��א ה�נימית �ני א�� מ�ני � אס�רה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצ�נה

עליה� ע�ברי� �ה� .ער�ב, ְֲִֵֵֵֶֶ

.‡Î,חיצ�נה� ה�יח�ה� א� � אחד ער�ב ��יה� ְִִִִֵֵֶֶַָָָע��
�י� החיצ�נה, מ�ני �היה �י� ערב, ולא מה� אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹו�כח

לה� ��ב�ל עד אס�ר�ת, ��יה� � ה�נימית ;[רשותו]מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
�ארנ� לחצר�הרי מחצר ��ב�לי� ער�ב�, ה�יח� וא� . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

חיצ�נה � ערב ולא החיצ�נה מ�ני אחד ו�כח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ��נימית,
�מק�מ� מ�רת �פנימית נפרדת]אס�רה, כרשות ;[שהיא ְֲִִָ�ְִֶֶָ

עד אס�ר�ת, ��יה� � ערב ולא ה�נימית מ�ני אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�כח
לה�. ְֵֶֶַָ��ב�ל

.·Î�אינ � ז� �חצר �ר ואחד ז� �חצר �ר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
חצר� �כל מ���� מה� אחד �ל א�א לערב, וא�צריכי� ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ה�א הרי � אחד �ה�א �י על א� � ��נימית ��י ְֲִִִֵֶֶַַַָָָהיה
מק�מ� ����ר� עד החיצ�נה, על וא�סר .�ר�י�, ְְְְְִִִֵֶַַַַָ

.‚Î�לז ז� ה�ת�ח�ת חצר�ת הרבי�]�ל� לרשות ,[וג� ְֲֵַָָֹ
ע� החיצ�נ�ת ��י� ערב� � מה� חצר �כל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָור�י�
���י� ע��, מ�ר�ת וה� ע�ה�, מ�רת היא � ְִִַָָ�ְִֵֶֶֶָ�ְִִֶָָהאמצעית
אחד ער�ב �ל��� ��ע�� עד ז�, ע� ז� אס�ר�ת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהחיצ�נ�ת

[� מזו לפני� זו חצרות מה�[שלש חצר �כל היה [דייר]; ְֵֵֶָָָָ
�ר�י� �י על א� � והשלישי]אחד �חיצ�נה[השני ��רסי� ְִִִִֶֶַַַַָָ

מ� מה� אחד ��ל לערב, צריכי� אינ� �מק�מ�� הי�ר . ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְִָָ
��ערב� עד �מק�מ� אס�רי� וה� ה�איל � ��נימית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ�ני�
עד ו��חיצ�נה, ��אמצעית היחידי� על א�סרי� ה� הרי �ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
האס�רה רגל ה�לל: זה ���נימית. �ני� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ��ערב�
�מק�מ�, ה��רת ורגל �מק�מ�; ��א א�סרת ְִֶֶָ�ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ�מק�מ�,

עליה�. �ע�ברת מ�ני �מק�מ� ��א א�סרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאינ�

.„Îצצטר��ת� �ה�[מרפסות]��י מ��, למעלה ז� ְְֵ�ְְְְִִֵֶַָ
מחיצה מה� אחת �ל �ע�ת �י על א� � ה�י� מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלמעלה
הי� א� � ואחת אחת מ�ל י�רדת טפחי� ע�רה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ�ב�הה
אס�רי� א�� הרי טפחי�, ע�רה �ת�� ה�צצטרא�ת ְְְְֲֲֲִִֵֵָָָָ�ְְֵַ��י
�ה� מ�ני אחד, ער�ב ��יה� ��ערב� עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמ�את,
י�תר וה�ח��נה העלי�נה �י� היה וא� אחת. ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ְִ�גצצטרה
��יה� � לעצמ� וז� לעצמ� ז� וערבה טפחי�, ע�רה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעל

למ�את .מ�ר�ת �ְַָֹ

.‰Î�א � ה�ח��נה וע�תה מחיצה, העלי�נה ע�תה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
העלי�נה �ני �ל �לי מ�ני למ�את; אס�רה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ח��נה
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ולא מחיצה, העלי�נה ע�תה עליה. �ע�בר אס�רי�, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ�ה�
וה�ח��נה למ�את, מ�רת העלי�נה � ה�ח��נה ְְְֶֶַַַָֹ�ְְֶַַָָָָָע�ת
העלי�נה �ני ע� ה�ח��נה �ני נ���פ� וא� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאס�רה.
��ערב� עד למ�את, אס�ר�ת ��יה� � �ע�� ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ��חיצה

אחד .ער�ב ֵֶָ

.ÂÎייט�ת� עליונות]�ל� עלי�נה[דירות מ��, למעלה ז� ְְְְִֶַָָָָֹ
מ� י�ל�ל לא � אחד �ל ואמצעית אחד �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותח��נה
מר��ת מ�ל�לי� �אי� אמצעית; �ר� ל�ח��נה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעלי�נה
העלי�נה מ� ה�א מ�ל�ל אבל ר��ת. �ר� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלר��ת

אמצעית �ר� ��א .ל�ח��נה ְְִֶֶֶֶַַָָֹ

.ÊÎ�פכי��� �ח�יה� אחת וחצר ז�, �נגד ז� �ייט�ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ��י
��יה� ��ערב� עד לת�כ�, י��כ� לא � ה�י� ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹלת�כ�

ע�קה מקצת� ע�� אחד. שפכי�]ער�ב ל���[בור �חצר ְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
��פכי� ע�קה, �ע�� א�� � ע�� לא �מקצת� ה�י�, ��ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
עד לחצר י��כ� לא ע��, ��א וא�� ��ה�; ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלע�קה
אחת �ל � ע�קה א�� וע�� ע�קה, א�� ע�� וא� ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ��ערב�.
ערב� ��א �י על א� ,��� לע�קה ��פכת מ��יה� .ואחת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

מב�י‡. בתי�]אנ�י כמה שבה� בחצרות המוק� רחוב �] ְֵַָ
��נ� �ג�� סח�רה, לעני� אחד �מאכל ���� �יניה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�היה
צריכי� אינ� � �ה� וכ��צא �ב� א� �מ� א� ���פ�ת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְִַיי�
�ל ���� על ס�מכי� א�א ��ת, לעני� אחר ����ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

אחדסח�רה מי� ,�� ��פי� �ה� ה�י� ��היה וה�א ; ְְְִִֵֶֶֶַָ�ִִֶָָ
�יי� לזה ��� מה� אחד היה א� אבל אחד; ְִֶַָָ�ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ�בכלי
הרי � כלי� ��ני והיה יי� ה�ל �היה א� ��מ�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�לאחר

��ת. לעני� לה���� צריכי� ְְְְְִִִִֵֵַַַָא��

����אחד·. ה�ב�י קד�מ�ני �מ� א� יי� מחבר� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
�אינ� �ע�� ��ה �הרי ה����, �טל � ל� נת� ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה��ת,

זה על זה מק�ידי� �אי� ���פי� ה�ב�י��� מ�ני ואחד . �ְָ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מב�י �ני � נ���� ולא ה�ב�י, �ני ע� לה���� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�רגיל

�רח� �על ���� מ��� ונ�טלי� �ית�, לת�� [כיו�נכנסי� ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ
לטובתו] ג� לה����שזה ר�צה �אינ� ה�ב�י מ�ני ואחד ;ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ע�ה� לה���� א�ת� ��פי� ה�ב�י, �ני ע� .�לל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

א�צר‚. ל� �היה מב�י מ�ני �מ�[מחס�]אחד א� יי� �ל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ה�ב�י �ני לכל מעט מ��� מז�ה זה הרי � �ה� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכ��צא
הפרי��, ��א �י על וא� עליה�; �� �מערב ,�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלה����

יחד� העירוב]ולא חלק את �א�צר[� מערב ה�א הרי א�א , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
���� זה הרי �. ֲִֵֶ

נ���פה„. א� � מב�א�ת ל�ני �תחי� �ני ל� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר
מ�ציאה ואינ� ה�ני, ��ב�י נאסרה � �לבד מה� אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָע�
�ני לכל ����� אחד ז�ה א� לפיכ�, ;�� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ�מכניסה
ז�; חצר לאנ�י לה�דיע צרי� � עליה� ו��� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�ב�י,

מ�ע��, א�א מ���פי� ��א�אינ� � לה� זכ�ת �אינ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
�זה לא לה����, ר�צי� ה�ני .��ב�י ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

��א‰. וה�א � מ�ע�� ��א ל� מערבת אד� �ל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹא���
א � א�סר א� אבל �כניו; על ולאיאסר עליו מערבת ינ� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
�יצד מ�ע��. א�א עליו �אמר:מ���פת �ג�� א�סר? ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ע�כ�' מ���� 'איני א� ע�כ�', מערב .'איני ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Â�א � ה�ב�א�ת מ�ני אחד ע� ז� חצר אנ�י ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָנ���פ�
מאכל]�מי� �[סוג ה�י� א�ת� �לה אפ�� נ���פ�, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ

צרי� ואינ� לה�, �מז�ה אחר ���� ע��ה זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהרי
�נ�ה �ע� ונתמעט.לה�דיע� נ���פ�, מיני� ��ני וא� ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

� �ל� וא� לה�דיע; צרי� ואינ� �מז�ה, מ�סי� � ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
לה�דיע�. וצרי� לה�, �מז�ה ז� �חצר �כני� נ��ספ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לה�דיע� וצרי� לה�, .מז�ה ְְְִִֶֶַָָָ

.Êני� וע� זה, מ�תח זה מב�י �ני ע� ז� חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנ���פה
וה� �ניה�, ע� מ�רת � האחר ה�תח מ� ה�ני ְְִֵֵֶֶֶ�ִִֵֵֶַַַַַָָה�ב�י
ערבה לא זה. ע� זה אס�רי� ה�ב�א�ת ��ני ע��; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�מ�רי�

�ניה� על א�סרת מה�, אחד .ע� ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

.Á�אינ ה�ני וה�תח אחד, �פתח רגילה ז� חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ו�אינ� א�סר; ,�� ולצאת לה�נס �רגילה זה � �� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
� �� רגילה �אינ� מב�י ע� ערבה א�סר. אינ� ,�� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

ע�� לערב צרי� ואינ� לעצמ�, האחר ה�ב�י .ה�ר �ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

.Ëלא והיא לעצמ�, �� רגילה �היא ה�ב�י �ני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערב�
וג� ,�� רגילה �אינ� האחר ה�ב�י ע� ולא ע��, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה

��חי� � �� רגילה �אינ� ה�ב�י �ני ערב� [מחשיבי�]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ
ערב; ��א מ�ני ,�� רגילה �אינ� ה�ב�י זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא�ת�
אצל�, א�ת� ��חי� � ערב לא וה�א ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹה�איל

זה מב�י על �אסר ��א �]�די בו לעצמ�[שרגילה .�ערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

.Èלבקעה אחר �פתח למב�י, �תח ל� ��� [שטחחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מחיצות] לקר��ללא בית]א� בלי גדולה מ�ית[חצר יתר ְְִֵֵֵַָ

חמישי�]סאתי� על אמה מאה לטלטל[� ואס�ר ה�איל � ְְְִִֵַַָָ
מב�י; �ל �תח על א�א ס�מ� אינ� קר��, לא�ת� ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
א� אבל ע�ה�. ������ עד ה�ב�י, �ני על א�סר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ�
�ני על א�סר אינ� �ח�ת, א� סאתי� �ית ה�ר�� ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָהיה
לטלטל �מ�ר ה�איל ס�מ�, ל� המיחד ה�תח �על ְְֵַָ�ִֵָ�ְֶֶַַַַַָה�ב�י;

ה�ר�� .�כל ְְֵַַָ

.‡Èא�סר אינ� אחר, �מב�י ל���ת �הל� מב�י מ�ני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאחד
מ�בהעליה� ��נה מב�י מ�ני אחד וכ� רחבה[עמוד]; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

�הרי � עליה� א�סר אינ� �תח�, על טפחי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאר�עה
ר��ת� וחלק מה�, עצמ� .הפרי� ְְְְִִֵֶַַָ

.·Èולא מקצת� ו�כח� מקצת�, �����פ� מב�י ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנ�י
�� לא�� ר��ת� מב�לי� � לעני�נ���פ� ודינ� ���פ�, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

�ני� א� מה� אחד ��כח חצר אנ�י �די� ר��ת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ���ל
ערב� אמרנ�ולא �כבר בית�; אנ�י ע� אד� ��ל , ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לער�בי �י� ח��בי�, ה� אחד �אי� �לחנ�, על ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָ�ְִַַה�מ�כי�
מב�א�ת. ל���פי �י� ְְֲִֵֵֵחצר�ת,

.‚Èפני� וחצר חצר �ל ��� חצר�ת �ל �ערב� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמב�י
מ�ני אחד �כח � ��ב�י ��� נ���פ� �� ואחר ְִֵֶַַָָָָ�ְְְְִַַַַָָעצמ�,
��� �הרי �ל��; הפסיד לא חצר�, �ני ע� ערב ולא ָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹחצר

מבואות']נ���פ� ס�מכי�[ב'שיתו� ה���� ועל , ְְְְִִִַַַ
א�א[לטלטל] ה����, ע� �חצר�ת לערב הצריכ� ולא ;ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

�חצר�ת ערב� והרי � ה�ינ�ק�ת ל��ח א���א אבל . ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ
��ב�י, אס�רי� � נ���� ולא ה�ב�י מ�ני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�כח
לחצר�ת, �ה�ב�י �חצר�; לטלטל חצר �ני �ל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ��מ�רי�

ל��י� בחצרותיה�]�חצר לטלטל שמותרי� �]. ְִֵַָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz f"h iriax mei -

.„È�אי א� � �חצר�ת לערב ��� ו�כח� ��ב�י, ְֲִֵֵֵַָָ�ְְְְִַַָָנ���פ�
�ר�סת� על השני]מק�ידי� של מפתו אחד ,[שאוכלי� ְְִִַַָָ

מ�ירי� ואי� �לבד; הרא��נה ���ת ה���� על ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָס�מכי�
מ�חק א�א זה, �בר ערוב]לה� תורת תשתכח .[שלא ִֶֶֶַָָָָֹ

.ÂË,�ה��י ע� חצר�ת ערב� א� � �� נ���פ� ��א ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמב�י
�� מטלטלי� במבוי]אי� �כרמלית[� א��ת �אר�ע א�א ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

מדרבנ�] הרבי� רשות ה��י�,[� ע� חצר�ת �ערב� מאחר ;ְֲִִֵֵֵֶַַַָ
�לא �לבד ��י� א�א ל� �ת�ח אי� �א�� ה�ב�י ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנע�ה
אנ�י ערב� לא וא� �כ��. מטלטלי� אי� �לפיכ� ְְְִֵֵַֹ�ְְְְְֲִִֵֵַָחצר�ת,

��בת� �לי� �כ�� מטלטלי� � בכניסתהחצר�ת [שהיו ְְְְֲִֵַַ�ְִֵֶָ
��השבת] ערב� ��א �חצר .�ת�כ�, ְְְֵֵֶָָֹ

.ÊËני� ע� �ינ� ���ב�י, �חצר ה�ר�י צד�קי א� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ��י
החצר �ני ע� �דינ� מאחדה�ב�י א� ה��י מ� ���כרי� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

וא� ה�ד�קי; לה� מב�ל א� ���ב�י, ר��ת� בית� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
���� צרי� אינ� אחד, וי�ראל ��י ��ב�י ודי�היה . ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

� אחד �לח� על ס�מכי� �ה� ר�י� ודי� אחד, ְֶָָ�ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָי�ראל
ה�א אחד .�י� ִֶָ

.ÊÈאחד �תח �חצר� ל� י� א� � ��ב�י �ר �היה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��י
מחיצות]לבקעה ללא ה�ב�י;[שטח �ני על א�סר אינ� , ְְְִֵֵֵַַָָ

�י על וא� אר�עה, על אר�עה קט� �תח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפ��
א�סר אינ� � ���ב�י ה�תח �ר� �קר�נ�ת �מ�י� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ���ציא
�ה�א ל�, המיחד �תח על א�א �ע�� �אי� ֶָ�ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָעליה�;

לקר��ל�קעה �ת�ח היה א� וכ� בית]. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינ� לבקעה, �פת�ח זה הרי � סאתי� �ית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�א
על ס�מ� אינ� � �ח�ת א� סאתי� �ית היה עליה�; יו,א�סר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

מ��� ����ר� עד עליה� .וא�סר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַ

.ÁÈ�והי י�ראלי�, אחד וצ�� ��י� אחד ���� ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמב�י
�ר� ��� וערב� י�ראל, �ל לחצר מחצר �ת�חי� ֶֶָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָח��נ�ת
�מ�רי� אחד, �ית �אנ�י ��ע�� �י על וא� ִָ�ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָח��נ�ת,
לה���� אס�רי� א�� הרי � ח��נ�ת �ר� �להכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלה�ציא
ר�י� �אי� ה��י�; מ� ����ר� עד �תחי�, �ר� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��ב�י

��י �מק�� �יחיד .נע�י� ְְֲִִִַָ

.ËÈמדינה� מ���פי� מערבת[עיר]�יצד וחצר חצר �ל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
�ל מ���פי� �� ואחר ה�ינ�ק�ת; ל��ח ��א ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמ�,

��ב�י �����פי� �דר� ה�דינה, היתהאנ�י וא� . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
��� מ���פי� ר�י�, �ל נע�ת אפ�� ליחיד, קני� ָ�ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָה�דינה
�ל היתה א� וכ� ה�דינה; �כל ויטלטל� אחד, ����ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אחד ���� ��� מ���פי� � אחד �תח ל� וי� .ר�י�, ְְְִִִֵֶֶַַַָָ�ִֶָָ

.Î�הע� �תחי� �ני ל� וי� ר�י�, �ל היתה א� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
�ל נע�ת אפ�� � �זה וי�צאי� �זה ל]נכנסי� [נמכרה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ

אחד, מק�� מ��ה מ�יחי� א�א ,��� את מערבי� אי� ִִִֶֶֶַָָָָָ�ְְִִֵֶָָיחיד,
אחד �ית א��אפ�� ויהי� ה�אר. �מ���פי� אחת, �חצר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ה� �כל מ�רי� ��� מק��ה����פי� מא�ת� ח�� דינה, ְְִִַַ�ָ�ְְִִֵַָָָָ
����� �מק�מ� מ�רי� ה��ארי� א�ת� ויהי� ְִִִַָָ�ְְְְִִִִֶַָָ���ר�;
לטלטל ואס�רי� � ר�י� המ�ארי� הי� א� לעצמ�, ְְֲִִִֵַַַָ�ְְְִִֶַַָָ�ע��י�

ה�דינה �ל .��אר ְְִִַָָָ

.‡Îה�יר �הער�ב ��דע� �די ה�א, ה�ר מ��� זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר

��קעי� �ר�י� ז� �מדינה לטלטל �[הולכי�]לה� �� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
מטלטלי� אי� ע�ה�, נ���� ולא ���אר ה�ק�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�הרי

לעצמ� וא�� לעצמ� א�� א�א ��. ְְְְְֵֵֶַַָָָ

.·Î��וס אחד, �תח ל� ��� ר�י� �ל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ָ
���ר צריכה ואינ� ,��� את מערבי� � אחד [��מק�� ְְְִֶֶָָָ�ְְִִֵָָָ

להיכר] ערוב בלא בית ��ח�מהלהשאיר ה��� �אי� ;ֵֶַ�ֶַָָ
�פתח �יח��ב על א� � ���ר א�ת� ���יחי� ה��י� . ְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

� לח�� �פניה� לעיר אח�ריה� א�א לעיר, �ת�חי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אינ�
ה�אר את �מערבי� ���ר, א�ת� .ע��י� ְְְִִִֶַָָָ

.‚Îער�ב ��� ערב� א� � ה�דינה לבני ����� ֵָ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהמז�ה
מי ודי� לה�; היא ��כ�ת לה�דיע�, צרי� אינ� � ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
ל���ת �הל� מי א� ה�דינה, �ני ע� נ���� ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��כח
ה�ל, �י� � ��דינה ע�ה� �היה ��י א� אחרת, ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ�עיר

�מב�י �חצר .�דינ� ְְִֵָָָ

.„Îזה הרי אחד, מ�ב�י ח�� י��ביה �ל �����פ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה
א�סר אינ� ה�ב�י, �תח על מ�בה �נ� וא� ;��� על ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ֵַא�סר

כ��,.עליה� א� א�א � לחצאי� מדינה מערבי� אי� לפיכ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ָ
רצה א� �תח�, על מ�בה מב�י �ל �ב�נה מב�י; מב�י ְִִֵֶַַָָָָָָָא�
ה�ב�א�ת �אר על יאסר ��א �די � מה� ר��ת� .לחלק ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ה'תשס"ט תמוז ט"ז רביעי יו�

ו ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ה�דינה‡. מ� ��צא מז��[עיר]מי וה�יח ��ת, �ערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ה�ח�� �ת�� ה�דינה מ� רח�ק סע�ד�ת העיר]��י ,[של ְְְְְִִֵַַָָ

את]וקבע מקומו]�ביתת�[בכ� �חזר[� �י על א� � �� ְְִִֶַַַַָָָָ
�ה�יח ��ק�� �בת �א�� א�ת� נח�ב �בית�, ול� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹל�דינה

תח�מי�' 'ער�בי ה�קרא ה�א וזה ה�ע�ד�ת; ��י ��. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ל�·. ברשותו]וי� אל�י�[� למחר, ער�ב� מ�ק�� לה�� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
למחר ער�ב� מ�ק�� מה�� ��ה�א לפיכ�, ר�ח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָא�ה
ס�� עד א�א ��דינה מה�� אינ� ה�דינה, �נגד א�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאל�י�
�ח�ב � מ�ת� �ת�� מבלעת ה�דינה היתה וא� ְְִֵֵַַָָ�ְְְִִִַָָָָמ�ת�;

ל� ח�צה מ�ת� וי�לי� א��ת, �אר�ע ��� .ה�דינה ְִַָ�ְְְְִִַַַַָָָָ

�רח‚. ער�ב� את �ה�יח הרי מ�ית��יצד? א�ה אל� �ק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ער�ב� מ�ק�� למחר מה�� נמצא מזרח, לר�ח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ���דינה
א�ה אל�י� ער�ב� מ�ק�� �מה�� למזרח, א�ה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאל�י�
מ�ית� א�ה ואל� �ית�, עד הער�ב ��� אל� � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האל�. ס�� עד א�א ��דינה, מה�� ואינ� ה�דינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ת��
אחת, א�ה אפ�� מאל� �ח�ת ה�דינה ס�� עד מ�ית� ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
��� ה�דינה �ח�ב � ל�דינה ח�� �לת מ�ת� ָ�ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��מצאת
ות�עי� ��ה מא�ת ��ע ל� ח�צה ויה�� א��ת, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ�אר�ע

האל�י� ��ל�� .א�ה ְְִַַַַָָ

���דינה,„. מ�ית� אל�י� �רח�ק ער�ב� ה�יח א� ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ�,
ער�ב� עד מ�ית� מה�� ונמצא ;��� ה�דינה �ל את ְְְִִֵֵֵַַָָ�ְְִִִֶַָָהפסיד
מ�ית� מה�� ואינ� �ית�, עד אל�י� �מער�ב� א�ה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאל�י�

אחת א�ה אפ�� מערב לר�ח ער�ב���דינה ה��יח . ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָ
�נינוה �ד�לה מדינה היתה אפ�� � יחיד עיר�ר��ת ואפ�� , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָ

לדי�רי� הרא�יה מערה א� את[למגורי�]חרבה, מה�� � ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
ר�ח לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ���. �ְְְִַַַַָָָָָ
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.„È�אי א� � �חצר�ת לערב ��� ו�כח� ��ב�י, ְֲִֵֵֵַָָ�ְְְְִַַָָנ���פ�
�ר�סת� על השני]מק�ידי� של מפתו אחד ,[שאוכלי� ְְִִַַָָ

מ�ירי� ואי� �לבד; הרא��נה ���ת ה���� על ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָס�מכי�
מ�חק א�א זה, �בר ערוב]לה� תורת תשתכח .[שלא ִֶֶֶַָָָָֹ

.ÂË,�ה��י ע� חצר�ת ערב� א� � �� נ���פ� ��א ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמב�י
�� מטלטלי� במבוי]אי� �כרמלית[� א��ת �אר�ע א�א ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

מדרבנ�] הרבי� רשות ה��י�,[� ע� חצר�ת �ערב� מאחר ;ְֲִִֵֵֵֶַַַָ
�לא �לבד ��י� א�א ל� �ת�ח אי� �א�� ה�ב�י ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹנע�ה
אנ�י ערב� לא וא� �כ��. מטלטלי� אי� �לפיכ� ְְְִֵֵַֹ�ְְְְְֲִִֵֵַָחצר�ת,

��בת� �לי� �כ�� מטלטלי� � בכניסתהחצר�ת [שהיו ְְְְֲִֵַַ�ְִֵֶָ
��השבת] ערב� ��א �חצר .�ת�כ�, ְְְֵֵֶָָֹ

.ÊËני� ע� �ינ� ���ב�י, �חצר ה�ר�י צד�קי א� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ��י
החצר �ני ע� �דינ� מאחדה�ב�י א� ה��י מ� ���כרי� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

וא� ה�ד�קי; לה� מב�ל א� ���ב�י, ר��ת� בית� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
���� צרי� אינ� אחד, וי�ראל ��י ��ב�י ודי�היה . ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

� אחד �לח� על ס�מכי� �ה� ר�י� ודי� אחד, ְֶָָ�ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָי�ראל
ה�א אחד .�י� ִֶָ

.ÊÈאחד �תח �חצר� ל� י� א� � ��ב�י �ר �היה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��י
מחיצות]לבקעה ללא ה�ב�י;[שטח �ני על א�סר אינ� , ְְְִֵֵֵַַָָ

�י על וא� אר�עה, על אר�עה קט� �תח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפ��
א�סר אינ� � ���ב�י ה�תח �ר� �קר�נ�ת �מ�י� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ���ציא
�ה�א ל�, המיחד �תח על א�א �ע�� �אי� ֶָ�ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָעליה�;

לקר��ל�קעה �ת�ח היה א� וכ� בית]. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינ� לבקעה, �פת�ח זה הרי � סאתי� �ית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�א
על ס�מ� אינ� � �ח�ת א� סאתי� �ית היה עליה�; יו,א�סר ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

מ��� ����ר� עד עליה� .וא�סר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַ

.ÁÈ�והי י�ראלי�, אחד וצ�� ��י� אחד ���� ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמב�י
�ר� ��� וערב� י�ראל, �ל לחצר מחצר �ת�חי� ֶֶָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָח��נ�ת
�מ�רי� אחד, �ית �אנ�י ��ע�� �י על וא� ִָ�ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָח��נ�ת,
לה���� אס�רי� א�� הרי � ח��נ�ת �ר� �להכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלה�ציא
ר�י� �אי� ה��י�; מ� ����ר� עד �תחי�, �ר� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��ב�י

��י �מק�� �יחיד .נע�י� ְְֲִִִַָ

.ËÈמדינה� מ���פי� מערבת[עיר]�יצד וחצר חצר �ל ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
�ל מ���פי� �� ואחר ה�ינ�ק�ת; ל��ח ��א ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמ�,

��ב�י �����פי� �דר� ה�דינה, היתהאנ�י וא� . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
��� מ���פי� ר�י�, �ל נע�ת אפ�� ליחיד, קני� ָ�ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָה�דינה
�ל היתה א� וכ� ה�דינה; �כל ויטלטל� אחד, ����ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אחד ���� ��� מ���פי� � אחד �תח ל� וי� .ר�י�, ְְְִִִֵֶֶַַַָָ�ִֶָָ

.Î�הע� �תחי� �ני ל� וי� ר�י�, �ל היתה א� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
�ל נע�ת אפ�� � �זה וי�צאי� �זה ל]נכנסי� [נמכרה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ

אחד, מק�� מ��ה מ�יחי� א�א ,��� את מערבי� אי� ִִִֶֶֶַָָָָָ�ְְִִֵֶָָיחיד,
אחד �ית א��אפ�� ויהי� ה�אר. �מ���פי� אחת, �חצר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ה� �כל מ�רי� ��� מק��ה����פי� מא�ת� ח�� דינה, ְְִִַַ�ָ�ְְִִֵַָָָָ
����� �מק�מ� מ�רי� ה��ארי� א�ת� ויהי� ְִִִַָָ�ְְְְִִִִֶַָָ���ר�;
לטלטל ואס�רי� � ר�י� המ�ארי� הי� א� לעצמ�, ְְֲִִִֵַַַָ�ְְְִִֶַַָָ�ע��י�

ה�דינה �ל .��אר ְְִִַָָָ

.‡Îה�יר �הער�ב ��דע� �די ה�א, ה�ר מ��� זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר

��קעי� �ר�י� ז� �מדינה לטלטל �[הולכי�]לה� �� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
מטלטלי� אי� ע�ה�, נ���� ולא ���אר ה�ק�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�הרי

לעצמ� וא�� לעצמ� א�� א�א ��. ְְְְְֵֵֶַַָָָ

.·Î��וס אחד, �תח ל� ��� ר�י� �ל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ָ
���ר צריכה ואינ� ,��� את מערבי� � אחד [��מק�� ְְְִֶֶָָָ�ְְִִֵָָָ

להיכר] ערוב בלא בית ��ח�מהלהשאיר ה��� �אי� ;ֵֶַ�ֶַָָ
�פתח �יח��ב על א� � ���ר א�ת� ���יחי� ה��י� . ְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

� לח�� �פניה� לעיר אח�ריה� א�א לעיר, �ת�חי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אינ�
ה�אר את �מערבי� ���ר, א�ת� .ע��י� ְְְִִִֶַָָָ

.‚Îער�ב ��� ערב� א� � ה�דינה לבני ����� ֵָ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהמז�ה
מי ודי� לה�; היא ��כ�ת לה�דיע�, צרי� אינ� � ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
ל���ת �הל� מי א� ה�דינה, �ני ע� נ���� ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��כח
ה�ל, �י� � ��דינה ע�ה� �היה ��י א� אחרת, ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ�עיר

�מב�י �חצר .�דינ� ְְִֵָָָ

.„Îזה הרי אחד, מ�ב�י ח�� י��ביה �ל �����פ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה
א�סר אינ� ה�ב�י, �תח על מ�בה �נ� וא� ;��� על ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ֵַא�סר

כ��,.עליה� א� א�א � לחצאי� מדינה מערבי� אי� לפיכ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ָ
רצה א� �תח�, על מ�בה מב�י �ל �ב�נה מב�י; מב�י ְִִֵֶַַָָָָָָָא�
ה�ב�א�ת �אר על יאסר ��א �די � מה� ר��ת� .לחלק ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ה'תשס"ט תמוז ט"ז רביעי יו�

ו ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ה�דינה‡. מ� ��צא מז��[עיר]מי וה�יח ��ת, �ערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ה�ח�� �ת�� ה�דינה מ� רח�ק סע�ד�ת העיר]��י ,[של ְְְְְִִֵַַָָ

את]וקבע מקומו]�ביתת�[בכ� �חזר[� �י על א� � �� ְְִִֶַַַַָָָָ
�ה�יח ��ק�� �בת �א�� א�ת� נח�ב �בית�, ול� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹל�דינה

תח�מי�' 'ער�בי ה�קרא ה�א וזה ה�ע�ד�ת; ��י ��. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ל�·. ברשותו]וי� אל�י�[� למחר, ער�ב� מ�ק�� לה�� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
למחר ער�ב� מ�ק�� מה�� ��ה�א לפיכ�, ר�ח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָא�ה
ס�� עד א�א ��דינה מה�� אינ� ה�דינה, �נגד א�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאל�י�
�ח�ב � מ�ת� �ת�� מבלעת ה�דינה היתה וא� ְְִֵֵַַָָ�ְְְִִִַָָָָמ�ת�;

ל� ח�צה מ�ת� וי�לי� א��ת, �אר�ע ��� .ה�דינה ְִַָ�ְְְְִִַַַַָָָָ

�רח‚. ער�ב� את �ה�יח הרי מ�ית��יצד? א�ה אל� �ק ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ער�ב� מ�ק�� למחר מה�� נמצא מזרח, לר�ח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ���דינה
א�ה אל�י� ער�ב� מ�ק�� �מה�� למזרח, א�ה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאל�י�
מ�ית� א�ה ואל� �ית�, עד הער�ב ��� אל� � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האל�. ס�� עד א�א ��דינה, מה�� ואינ� ה�דינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ת��
אחת, א�ה אפ�� מאל� �ח�ת ה�דינה ס�� עד מ�ית� ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
��� ה�דינה �ח�ב � ל�דינה ח�� �לת מ�ת� ָ�ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��מצאת
ות�עי� ��ה מא�ת ��ע ל� ח�צה ויה�� א��ת, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ�אר�ע

האל�י� ��ל�� .א�ה ְְִַַַַָָ

���דינה,„. מ�ית� אל�י� �רח�ק ער�ב� ה�יח א� ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ�,
ער�ב� עד מ�ית� מה�� ונמצא ;��� ה�דינה �ל את ְְְִִֵֵֵַַָָ�ְְִִִֶַָָהפסיד
מ�ית� מה�� ואינ� �ית�, עד אל�י� �מער�ב� א�ה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאל�י�

אחת א�ה אפ�� מערב לר�ח ער�ב���דינה ה��יח . ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָ
�נינוה �ד�לה מדינה היתה אפ�� � יחיד עיר�ר��ת ואפ�� , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָ

לדי�רי� הרא�יה מערה א� את[למגורי�]חרבה, מה�� � ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
ר�ח לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ���. �ְְְִַַַַָָָָָ
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ע�ה‰. לא ,�� ��בת ה�דינה �ת�� ער�ב� ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹה��יח
�בני ה�א הרי א�א ער�ב�, מ�ק�� ל� מ�דדי� ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָכל��;
ח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� לה� ��� ,��� ְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ְִַָה�דינה
לעיר ה�צטרפי� ��ק�מ�ת ער�ב� נת� א� וכ� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָל�דינה.
העיר. �ת�� �נ�תנ� זה הרי מה�, ח�� ה�ח�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָ���דדי�

ער�ב אינ� ל�ח��, ח�� ער�ב� .נת� ְֵֵֵַַָ

.Âמצוה לדבר א�א תח�מי�, ער�בי מערבי� �ג��אי� � ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
נ��אי�, �ל למ��ה א� האבל, לבית ליל� ר�צה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�היה

ר�� �ני להק�יל וכ��צאא� ה�ר�, מ� ��א חבר� א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מ� לברח ר�צה �היה �ג�� � ה�ראה מ�ני א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�א��;
לאחד ��א ערב וא� �זה. וכ��צא ה�סטי�, מ� א� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה��י�,

ער�ב זה הרי � הר��ת לדברי א�א א��, .מ�ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

.Ê[מזו�]�ל�� ג�]�����פי� � מבואות מערבי�[בשיתופי ְְְְִִִֶַָָ
�� מערבי� אי� ,�� מ���פי� �אי� וכל תח�מי�; ער�בי ��ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

תח�מי� ��יער�בי מז�� תח�מי�? ער�בי �ע�ר וכ�ה . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָ
ואחד אחד לכל לפ��סע�ד�ת היה וא� ע�; שנאכל תבשיל �] ְְְְְִִֶֶָָָָָָ

��לח�] לאכל �די הלח�]� ה����[ע� �מ� סע�ד�ת, .��י ְְְְֱִֵֵֶַֹ

.Áהיה�� �די אחד, �מק�� וער�ב� ה�א ��הא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי�
ל��ת נת��� א� לפיכ�, ה�מ��ת. �י� לאכל� ל� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפ�ר
�ר��ת א� ה�חיד, �ר��ת ער�ב� וה�יח הר�י�, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָ�ר��ת
�אי ער�ב; אינ� � הר�י� �ר��ת ער�ב� וה�יח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָה�חיד,
�י� הר�י� לר��ת ה�חיד מר��ת לה�ציא ל� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפ�ר

�עברה א�א .ה�מ��ת, ְֲֵֶַַָָָ

.Ëר��ת� א� ה�חיד �ר��ת ל��ת נת��� א� ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל
��ת��� א� �כרמלית, ער�ב� וה�יח ל��תהר�י�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ

מדרבנ�]�כרמלית הרבי� �ר��ת[רשות ער�ב� וה�יח , ְְְְְִִִִֵַַ
קנ�ת ���עת ער�ב; זה הרי � הר�י� �ר��ת א� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה�חיד
מ�ל �להכניס לה�ציא מ�ר ה�מ��ת, �י� �ה�א ְְְִִִַָָ�ְֵֵֶַָָהער�ב,

מצוה לדבר לכרמלית הר���ת מ��י �בראחת ��ל � ְְִֵַַָ�ְְְְְִִִֶַַָָָָ
ס�פרי� מ�ברי חכמי�]�ה�א �י�[� עליו גזר� לא , ְְְִִִֵֵֶָָָֹ

מצוה �מק�� ה�חקה�מ��ת ��עת .א� ְְְְְִִִַַַָָָ

.È�לה�ציא יכ�ל א� � ה�פ�ח ואבד ונעל �מג�ל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנ�
מלאכה ע��ת א��ר[אסורה]�לא �אי� ער�ב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

מלאכה. א�א מצוה, �מק�� ה�מ��ת �י� נתנ�לע��ת ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
� ער�ב אינ� האר�, מ� ה��מחי� ה�נ�ס א� ה�נה ְְִִֵֵֶַָָָ�ְֶַַָֹ�רא�
ער�ב זה הרי �נע�צי�, �ל��י� הי� וא� יתל�; ��א .�זרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

.‡Èא��ת אר�ע ער�ב� �מק�� ל� י� ער�ב�, ה��יח ְְִִֵֵֵַַַַַַָ�ל
כחצרו] �ס��.[שה� ��� תח�מי� ער�בי ה��יח ְְְִִִֵֵֶַַַָלפיכ�,

��י �ת�� ל�ח�� ח�� ויצא הער�ב ונת�ל�ל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָה�ח��,
יצא וא� מ�ק�מ�. יצא לא �כא�� ער�ב, זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹא��ת
ל�ח��. ח�� נע�ה �הרי ער�ב, אינ� � א��ת ל��י ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָח��
יכ�ל �אינ� מ�ני ער�ב, אינ� � ל�ח�� ח�� ער�ב� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוה��יח

ער�ב� אל .לה�יע ְִֵֶַַ

È.·,אבד א� ל�ח��, ח�� א��ת ��י ויצא הער�ב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָנת�ל�ל
אינ� י��, מ�ע�ד � ונטמא �ר�מה �היה א� נ�ר�, ְְְְְִִִֵֶַָָָָא�

��נ�ת ער�ב; זה הרי מ�ח�כה, מימוש]ער�ב; הער�ב,[� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הער�ב, ��פק � ער�ב זה הרי ספק, וא� ה�מ��ת. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�י�
ער�ב זה הרי ה�מ��ת, �י� הער�ב נאכל א� לפיכ�, .��ר; ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

.‚Èעליו ערב אחד עלינ�', וערב 'צא �ני�: ל� ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמר�
�ערב זה � ה�מ��ת �י� עליו ערב ואחד י��, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמ�ע�ד
�ערב וזה ה�מ��ת, �י� ער�ב� נאכל י��, מ�ע�ד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
קנ� �ניה� � מ�ח�כה ער�ב� נאכל ה�מ��ת, �י� ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
וא� ��ר. הער�ב �ספק ה�א, ספק ה�מ��ת ��י� ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָער�ב;
מערבי� אי� � ח�כה לא ספק ח�כה ספק כ�, �י ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹעל

ער�ב זה הרי ערב, וא� לכ�ח�ה; תח�מי� .ער�בי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

.„Èל� הער�ב על יכ�ל[אבני�]נפל א� � י�� מ�ע�ד ְִִֵַַַָָָ
���ר לפי ��ר, זה הרי מלאכה, ע��ת �לא ָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹלה�ציא�
וא� הער�ב; קנ�ת �עת �היא ה�מ��ת, �י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלה�ציא�
�אי �י על וא� ער�ב, זה הרי � מ�ח�כה �ל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל
י�� מ�ע�ד ספק מלאכה. �ע��ת א�א לה�ציא� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפ�ר
��ר הער�ב ��פק ��ר, זה הרי � מ�ח�כה א� .נפל, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

.ÂËתר�מ� ערב א� ער�ב,אבל אינ� � טמאה ספק �היא ה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
הרא�יה סע�דה ��י[לאכילה]�אינ� לפניו הי� א� וכ� ; ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

י�דע ואינ� טמאה, ואחת טה�רה אחת �ר�מה, �ל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ��ר�ת
מק�� �כל ��ה�רה 'ער�בי ואמר: מ��יה�, היא ז� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאי
לאכילה הרא�יה סע�דה �א� �אי� ער�ב, אינ� � .�ה�א' ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

.ÊË� �� וערב קד�', �למחר חל ה��� ז� '��ר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:
ו�אי, נתק��ה לא עדי� ה�מ��ת ��י� ער�ב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹער�ב�
קד� 'ה��� אמר: א� אבל י��; מ�ע�ד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ�רא�יה
��ח�� עד רא�יה �אינ� ,�� מערבי� אי� � חל' .�למחר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
�ר�מה �היה ��א עליה והתנה �ר�מה, הפרי� א� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹוכ�
�י� �ל טבל היא �הרי ,�� מערבי� אי� � ��ח�� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד

י�� מ�ע�ד רא�יה סע�דה ��היה וצרי� .ה�מ��ת, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָ

.ÊÈית�� לפי ער�ב; אינ� � ה�בר�ת �בית ער�ב� ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָה��ת�
אחר �� הער�ב �ק��� �ר�צה וכיו� �הניה, אס�ר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה�בר�ת

ה�רס �בית נתנ� ב�. נהנה הרי מספק]קנ�ה, שטמא �[שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָ
כה� היה ואפ�� ער�ב, זה �מג�להרי �� ל�נס ��כ�ל מ�ני ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

��נ�חה��רח א� טומאה], בדיקת לצור� העפר על .וה�ל�[� ְְֵֵֵֶַַַַ

.ÁÈ��� מק�צי� � תח�מי� �ער�בי לה���� �רצ� ָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָר�י�
�כלי א�ת� �מ�יחי� ואחד, אחד לכל סע�ד�ת ��י ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָער�ב�

��רצ� �מק�� �אחד כ�� ידי על ער�ב אחד ע�ה וא� . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ָ
אחר ידי על לה� לז��ת עבורצרי� הסעודות שיקנה �] ְְִֵֵֶַַַָָ

לה�דיע�כול�] וצרי� ער�בי, לאד� ל� מערבי� �אי� ; ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ
הר�ח �א�ת� לערב ר�צה אינ� ��א לדע��, א�א ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָתח�מי�
��א �י על א� � י�� מ�ע�ד ה�דיע� וא� .�� זה ְְִִִִֶֶֶַַָָָֹ�רצה
עד ה�דיע� לא וא� ער�ב; זה הרי מ��ח��, א�א ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרצה

מ��ח��. מערבי� �אי� ,�� י�צא אינ� � ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ח�כה

.ËÈה��כה ידו]�ל על שיזכו הראוי חצר�ת,[� �ער�בי ְֲֵֵֵֶַָ
יד� על מז�י� �אי� מי וכל תח�מי�; �ער�בי יד� על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמז�י�

תח�מי� ער�בי יד� על מז�י� אי� חצר�ת, .ער�בי ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָ

.Î�ל ויערב �ת ל� ���ח �די ה�ית, לבעל מעה אד� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנ�ת�
ואמר לנח���, א� לחנוני, נת� א� אבל תח�מי�. ער�בי ��ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
'ערב ל�: אמר וא� ער�ב; אינ� � ז�' �מעה לי 'זכה ְְְִִֵֵֵֵַָָָָל�:
האכלי�, מ� אכל א� �ת �� ל�קח זה הרי � ז�' �מעה ְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעלי
אכל, �זה לי ��' ל�: ואמר �לי, ל� נת� וא� עליו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�מערב

�� עליו �מערב אכל, ל�קח זה הרי � '�� לי .�זכה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz f"h iriax mei -

.‡Î,�ה�ט�י �ב�� �נ� ידי על תח�מי� ער�בי אד� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב
��א �י� מ�ע��, �י� ה�נעני�, ו�פחת� עב�� ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל

א לפיכ�, י�צאי�מ�ע��; לעצמ�, וערב� עליה� ערב � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ה�ד�לי�, �ב�� �נ� ידי על לא מערב אינ� אבל ר��. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ��ל
� א��� ידי על ולא העברי�, ו�פחת� עב�� ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
�לחנ�. על אצל� א�כלי� �ה� �י על וא� מ�ע��, ְָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָא�א
י�צאי� � מח� ולא ו�תק� ו�מע� עליה�, ערב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹוא�
אי� � לעצמ� ה� וערב� מה�, אחד �ל על ערב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ער�ב�;

עצמ� �ער�ב וי�צאי� מ��, �ד�לה מחאה ��ל� �� קט� . ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
עליו לה�יח צרי� ואי� א��, �ער�ב י�צא � �ח�ת א� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ�ני�

לעצמ� סע�ד�ת ��י .מז�� ְְְְְֵַ

.·Î��מק� ל� לה�יח� אחר �יד ער�ב� ל��ח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהר�צה
�כ�ה�א �יד�. הר��ת ,�� �ביתת� לק�ע ר�צה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹ�ה�א
מי �יד ולא וקט�, ��טה חר� �יד מ��ח� אינ� ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמ��ח�,
וא� ער�ב. אינ� ��ח, וא� ער�ב; �מצות מ�דה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ�אינ�
�די ��ר, לאד� לה�ליכ� ה�ס�לי� מא�� אחד �יד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ��ח�
ואפ�� ��ר, זה הרי � הער�ב �מק�� וי�יח� ה��ר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ���ליכ�
מרח�ק, ע�מד ��היה וה�א, ה�יל; על א� ה��� על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ��ח�
ה��ר, אצל �ה�יע� ה�המה א� ה�ס�ל זה ��ראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעד

הער�ב את לה�לי� ל� �ער�בי�אמר �����פ� ר�י� וכ� . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מ��חי� א�� הרי � אחד �יד ער�ב� ל�לח ורצ� .תח�מי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

.‚Îוערב עלינ�', 'ערב לאחד: �אמר� ר�י� א� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
;�� וי�צאי� ער�ב, זה הרי � �רצה ר�ח זה �אי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליה�

ר�ח ל� יחד� לא עלי�הרי 'ערב לחבר�: הא�מר . ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
�גר�גר�ת עליו וערב יבשות]�תמרי�' '�גר�גר�ת'[תאני� , ְְְְִִִִֵַָָָָָ

�תמרי�, עליו וה�יח�וערב ��ג�ל' ער�בי 'ה�ח ל�: אמר ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
�על�ה, וה�יח� '��ית' ��ג�ל, וה�יח� '���ב�', ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָ���ב�,

ער�ב אינ� � ��ית וה�יח� ל�:'�על�ה' אמר א� אבל ; ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
�גר�גר�ת, �י� �תמרי� �י� � עליו וערב סת�, עלי' ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ'ערב

ער�ב זה הרי � �על�ה �י� ��ית .�י� ֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

.„Î,מב�א�ת ו���פי חצר�ת ער�בי על ��ברכי� ���ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָ
תח�מי� ער�בי על מבר� יהיה�� הער�ב '�זה וא�מר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ר�ח' לכל א�ה אל�י� זה מ�ק�� לה�� לי היהמ�ר וא� . �ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מ�ר יהיה הער�ב '�זה א�מר: ר�י�, ידי על מערב ָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאחד
ז�, עיר 'לבני א� �ל�ני', מק�� 'לבני א� �פל�ני', ְְְְְִִִִִִִֵֵָלפל�ני

ר�ח' לכל א�ה אל�י� זה מ�ק�� .לה�� ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

ז ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ל�דינה‡. ח�� ��ת מערב ��צא �מק��[עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
וחזר זה', �מק�� '�ביתתי ואמר: �ס�פ�, א� ה�ח�� ְְְְְְְִִֶַַַָָָָ�ת��
אל�י� מק��, מא�ת� למחר לה�� ל� י� � �� ול� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלעיר�
לערב תח�מי�, ער�בי ע�ר ה�א וזה ר�ח. לכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָא�ה
�לבד סע�ד�ת ��י מז�� �ה�חת לערב אמר� ולא ְְְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹ�רגליו;
ע להקל א�א ,�� עמד ולא יצא ��א �י על א� ל��ק��, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ל� וי�יח�� אחר �יד ער�ב� י�לח א�א יצא ��א .הע�יר, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

�ג��·. אצל�, יד�ע �מק�� �ביתת� לק�ע נת��� א� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכ�
�בינ� �ינ� וי� מק�מ�, מ�יר �ה�א �דר א� �ית א� ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאיל�
�די והל� ��ר� והחזיק �ח�ת, א� א�ה אל�י� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��ח�כה

מק�� לא�ת� שבת]���יע כניסת �[לפני �ביתה �� ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חבר� החזיר� א�א ,�� עמד ולא ה�יע ��א �י על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹא�

אצל� ל�לל�� י� � נתע�ב א� לל��, מעצמ� �חזר א� , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
א�ה אל�י� מק�� �מא�ת� ל�, ��ת��� מק�� עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלה��
והחזיק �ביתת�, �� לק�ע �ל�� ��מר ��יו� ר�ח; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכל

�� ער�ב� �ה�יח א� ,�� �עמד �מי נע�ה .��ר�, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

א�ת�‚. מטריחי� �אי� �עני, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ��ה
והיה ��ר�, �א �היה מי �ג�� �דח�ק, א� ער�ב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלה�יח

�ח�� ��א ���יעירא �די ה��� מ� ���אר וה�א, ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
�כל ר� א� ��ח��, קד� �ביתה �� ��נה מק�� ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא�ת�

א��ח� אל�י� ���ח��, מק�� א�ת� �בי� �ינ� ויהיה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
מ��ח�ת נ�אר ��א א� עני, ולא �ח�ק היה לא א� אבל . ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹ

ה�ק�� �י� �היה א� �ח�, �כל ר� אפ�� ���יע �די ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה���
��ח�כה �� ע�מד �ה�א ה�ק�� �בי� �� ל��ת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ת���
�ביתה �� ��נה ה�ק�� ��� ��א א� א�ה, מאל�י� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר

מק��, �רח�ק �ביתה קנה לא הרי אל�י�� א�א ל� ואי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
��ח�כה �� ע�מד �ה�א מ�ק�� ר�ח לכל .א�ה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

�ביתה,„. �� וקנה ה�חיד, �ר��ת י�� מ�ע�ד �עמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי
היד�עה ה�חיד �ר��ת ל��ת ונת��� ��ר� �א �היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�
וח�צה ,��� את מה�� זה הרי � �ביתת� �� וקבע ְָָ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאצל�,
ז� ה�חיד ר��ת היתה וא� ר�ח. לכל א�ה אל�י� ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָל�
ב� היה א� � נקע א� �ל, א� לדירה, ה�� ��א ְִִֵֶַַָָָָ�ֶָֹמק��

סאתי� חמישי�]�ית על אמה את[מאה מה�� �ח�ת, א� ְִֵֵֶַַָָ
יתר היתה וא� ר�ח; לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ,����ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָ
מה� וח�צה א��ת, אר�ע א�א �� ל� אי� סאתי�, �ית ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

ר�ח לכל א�ה ��אאל�י� �מק�� ער�ב� ה�יח א� וכ� . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
לדירה .ה�� �ְִַָ

ס��[קובע]ה��נה‰. ולא מק��, �רח�ק [ציי�]�ביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ
�א היה �יצד? .�� �ביתה קנה לא � �ביתת� ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמק��
'�בקעה א� �ל�נית', ��דה '�ביתתי ואמר: ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ��ר�,
זה' מ�ק�מי 'אל�י� א� א�ה', אל� '�רח�ק א� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ�ל�נית',
א�א ל� ואי� מק��; �רח�ק �ביתה קנה לא זה הרי �ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
��ח�כה �� ע�מד �ה�א מ�ק�� ר�ח לכל א�ה .אל�י� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Âסלע '�חת א� �ל�ני', איל� �חת '�ביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:
�מ�נה סלע א�ת� א� איל� א�ת� �חת י� א� � ְְִִִֵֶֶַַַָָ�ל�נית'
מק�� ��� לא �הרי �ביתה; קנה לא יתר, א� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹא��ת
��א א��, א��ת �אר�ע ל��ת �א �א� � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ביתת�

�ביתה�אר ��נה ה�א האחר�ת א�� א��ת .�ע ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

.Êא��ת �אר�ע א� �ע�ר�, ל��ת להת��� צרי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ�,
מ�מ�נה, �ח�ת �ח�יו היה וא� ��צפ�נ�. א� ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ��דר�מ�,
�ני �ע�ר �� אי� �הרי קנה; � �ח�יו ל��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונת���
�אי� �ני� הי� מס��. מק�מ� מקצת והרי ְִִַָָָ�ְְְְֲִֵַָמק�מ�ת,
ק�בע �ה�א מק�� א� �דר א� איל� מ�יר מה� אחד ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��ר�,
מ�סר מ�יר �אינ� זה � מ�יר אינ� וה�ני �ביתה, ��ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
��ק�� וחבר� ה�א ל��ת מת��� וה��יר ל��יר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹ�ביתת�

מ�יר .�ה�א ִֶַ

.Á�ער�ב לה� לה�לי� מה� אחד ��לח� העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנ�י
יד�ע והחזיק[מסוי�]למק�� הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
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.‡Î,�ה�ט�י �ב�� �נ� ידי על תח�מי� ער�בי אד� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב
��א �י� מ�ע��, �י� ה�נעני�, ו�פחת� עב�� ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל

א לפיכ�, י�צאי�מ�ע��; לעצמ�, וערב� עליה� ערב � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ה�ד�לי�, �ב�� �נ� ידי על לא מערב אינ� אבל ר��. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ��ל
� א��� ידי על ולא העברי�, ו�פחת� עב�� ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
�לחנ�. על אצל� א�כלי� �ה� �י על וא� מ�ע��, ְָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָא�א
י�צאי� � מח� ולא ו�תק� ו�מע� עליה�, ערב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹוא�
אי� � לעצמ� ה� וערב� מה�, אחד �ל על ערב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ער�ב�;

עצמ� �ער�ב וי�צאי� מ��, �ד�לה מחאה ��ל� �� קט� . ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
עליו לה�יח צרי� ואי� א��, �ער�ב י�צא � �ח�ת א� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ�ני�

לעצמ� סע�ד�ת ��י .מז�� ְְְְְֵַ

.·Î��מק� ל� לה�יח� אחר �יד ער�ב� ל��ח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהר�צה
�כ�ה�א �יד�. הר��ת ,�� �ביתת� לק�ע ר�צה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹ�ה�א
מי �יד ולא וקט�, ��טה חר� �יד מ��ח� אינ� ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמ��ח�,
וא� ער�ב. אינ� ��ח, וא� ער�ב; �מצות מ�דה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ�אינ�
�די ��ר, לאד� לה�ליכ� ה�ס�לי� מא�� אחד �יד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ��ח�
ואפ�� ��ר, זה הרי � הער�ב �מק�� וי�יח� ה��ר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ���ליכ�
מרח�ק, ע�מד ��היה וה�א, ה�יל; על א� ה��� על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ��ח�
ה��ר, אצל �ה�יע� ה�המה א� ה�ס�ל זה ��ראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעד

הער�ב את לה�לי� ל� �ער�בי�אמר �����פ� ר�י� וכ� . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מ��חי� א�� הרי � אחד �יד ער�ב� ל�לח ורצ� .תח�מי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

.‚Îוערב עלינ�', 'ערב לאחד: �אמר� ר�י� א� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
;�� וי�צאי� ער�ב, זה הרי � �רצה ר�ח זה �אי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליה�

ר�ח ל� יחד� לא עלי�הרי 'ערב לחבר�: הא�מר . ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
�גר�גר�ת עליו וערב יבשות]�תמרי�' '�גר�גר�ת'[תאני� , ְְְְִִִִֵַָָָָָ

�תמרי�, עליו וה�יח�וערב ��ג�ל' ער�בי 'ה�ח ל�: אמר ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
�על�ה, וה�יח� '��ית' ��ג�ל, וה�יח� '���ב�', ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָ���ב�,

ער�ב אינ� � ��ית וה�יח� ל�:'�על�ה' אמר א� אבל ; ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
�גר�גר�ת, �י� �תמרי� �י� � עליו וערב סת�, עלי' ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ'ערב

ער�ב זה הרי � �על�ה �י� ��ית .�י� ֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

.„Î,מב�א�ת ו���פי חצר�ת ער�בי על ��ברכי� ���ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָ
תח�מי� ער�בי על מבר� יהיה�� הער�ב '�זה וא�מר: ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ר�ח' לכל א�ה אל�י� זה מ�ק�� לה�� לי היהמ�ר וא� . �ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מ�ר יהיה הער�ב '�זה א�מר: ר�י�, ידי על מערב ָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאחד
ז�, עיר 'לבני א� �ל�ני', מק�� 'לבני א� �פל�ני', ְְְְְִִִִִִִֵֵָלפל�ני

ר�ח' לכל א�ה אל�י� זה מ�ק�� .לה�� ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

ז ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ל�דינה‡. ח�� ��ת מערב ��צא �מק��[עיר]מי ועמד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
וחזר זה', �מק�� '�ביתתי ואמר: �ס�פ�, א� ה�ח�� ְְְְְְְִִֶַַַָָָָ�ת��
אל�י� מק��, מא�ת� למחר לה�� ל� י� � �� ול� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלעיר�
לערב תח�מי�, ער�בי ע�ר ה�א וזה ר�ח. לכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָא�ה
�לבד סע�ד�ת ��י מז�� �ה�חת לערב אמר� ולא ְְְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹ�רגליו;
ע להקל א�א ,�� עמד ולא יצא ��א �י על א� ל��ק��, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ל� וי�יח�� אחר �יד ער�ב� י�לח א�א יצא ��א .הע�יר, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

�ג��·. אצל�, יד�ע �מק�� �ביתת� לק�ע נת��� א� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכ�
�בינ� �ינ� וי� מק�מ�, מ�יר �ה�א �דר א� �ית א� ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאיל�
�די והל� ��ר� והחזיק �ח�ת, א� א�ה אל�י� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��ח�כה

מק�� לא�ת� שבת]���יע כניסת �[לפני �ביתה �� ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חבר� החזיר� א�א ,�� עמד ולא ה�יע ��א �י על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹא�

אצל� ל�לל�� י� � נתע�ב א� לל��, מעצמ� �חזר א� , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
א�ה אל�י� מק�� �מא�ת� ל�, ��ת��� מק�� עד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלה��
והחזיק �ביתת�, �� לק�ע �ל�� ��מר ��יו� ר�ח; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכל

�� ער�ב� �ה�יח א� ,�� �עמד �מי נע�ה .��ר�, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

א�ת�‚. מטריחי� �אי� �עני, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ��ה
והיה ��ר�, �א �היה מי �ג�� �דח�ק, א� ער�ב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלה�יח

�ח�� ��א ���יעירא �די ה��� מ� ���אר וה�א, ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
�כל ר� א� ��ח��, קד� �ביתה �� ��נה מק�� ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא�ת�

א��ח� אל�י� ���ח��, מק�� א�ת� �בי� �ינ� ויהיה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
מ��ח�ת נ�אר ��א א� עני, ולא �ח�ק היה לא א� אבל . ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹ

ה�ק�� �י� �היה א� �ח�, �כל ר� אפ�� ���יע �די ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה���
��ח�כה �� ע�מד �ה�א ה�ק�� �בי� �� ל��ת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ת���
�ביתה �� ��נה ה�ק�� ��� ��א א� א�ה, מאל�י� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר

מק��, �רח�ק �ביתה קנה לא הרי אל�י�� א�א ל� ואי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
��ח�כה �� ע�מד �ה�א מ�ק�� ר�ח לכל .א�ה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

�ביתה,„. �� וקנה ה�חיד, �ר��ת י�� מ�ע�ד �עמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי
היד�עה ה�חיד �ר��ת ל��ת ונת��� ��ר� �א �היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�
וח�צה ,��� את מה�� זה הרי � �ביתת� �� וקבע ְָָ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאצל�,
ז� ה�חיד ר��ת היתה וא� ר�ח. לכל א�ה אל�י� ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָל�
ב� היה א� � נקע א� �ל, א� לדירה, ה�� ��א ְִִֵֶַַָָָָ�ֶָֹמק��

סאתי� חמישי�]�ית על אמה את[מאה מה�� �ח�ת, א� ְִֵֵֶַַָָ
יתר היתה וא� ר�ח; לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ,����ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָ
מה� וח�צה א��ת, אר�ע א�א �� ל� אי� סאתי�, �ית ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

ר�ח לכל א�ה ��אאל�י� �מק�� ער�ב� ה�יח א� וכ� . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
לדירה .ה�� �ְִַָ

ס��[קובע]ה��נה‰. ולא מק��, �רח�ק [ציי�]�ביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ
�א היה �יצד? .�� �ביתה קנה לא � �ביתת� ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמק��
'�בקעה א� �ל�נית', ��דה '�ביתתי ואמר: ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ��ר�,
זה' מ�ק�מי 'אל�י� א� א�ה', אל� '�רח�ק א� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ�ל�נית',
א�א ל� ואי� מק��; �רח�ק �ביתה קנה לא זה הרי �ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
��ח�כה �� ע�מד �ה�א מ�ק�� ר�ח לכל א�ה .אל�י� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Âסלע '�חת א� �ל�ני', איל� �חת '�ביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:
�מ�נה סלע א�ת� א� איל� א�ת� �חת י� א� � ְְִִִֵֶֶַַַָָ�ל�נית'
מק�� ��� לא �הרי �ביתה; קנה לא יתר, א� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹא��ת
��א א��, א��ת �אר�ע ל��ת �א �א� � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ביתת�

�ביתה�אר ��נה ה�א האחר�ת א�� א��ת .�ע ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

.Êא��ת �אר�ע א� �ע�ר�, ל��ת להת��� צרי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ�,
מ�מ�נה, �ח�ת �ח�יו היה וא� ��צפ�נ�. א� ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ��דר�מ�,
�ני �ע�ר �� אי� �הרי קנה; � �ח�יו ל��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונת���
�אי� �ני� הי� מס��. מק�מ� מקצת והרי ְִִַָָָ�ְְְְֲִֵַָמק�מ�ת,
ק�בע �ה�א מק�� א� �דר א� איל� מ�יר מה� אחד ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��ר�,
מ�סר מ�יר �אינ� זה � מ�יר אינ� וה�ני �ביתה, ��ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
��ק�� וחבר� ה�א ל��ת מת��� וה��יר ל��יר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹ�ביתת�

מ�יר .�ה�א ִֶַ

.Á�ער�ב לה� לה�לי� מה� אחד ��לח� העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנ�י
יד�ע והחזיק[מסוי�]למק�� הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ
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קנ� לא ה� � ער�ב� ה�לי� ולא חבר�, והחזיר� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ��ר�,
לה� ואי� ער�ב�, �� ה�ח לא �הרי מק��, �א�ת� ְֵֵֶַָָָ�ְְֲִֵֶָָֹ�ביתה
קנה וה�א ר�ח; לכל א�ה אל�י� א�א מ�דינת�, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלה��
,�� ל��ת ונת��� ��ר�, �א ה�א �הרי � ער�ב ��ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מק��, לא�ת� לה�� למחר ל� י� לפיכ� ��ר�; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחזיק

ר�ח לכל א�ה אל�י� מ��� .�לה�� ְְְִִֵֶַַַַַָָ

.Ë��מק �רח�ק �ביתה ה��נה ��רי� �אמרנ�, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה
מ� ירד אפ�� א�א ��דה, ויל� ��צא לא ��ר�, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��חזיק

הגג]העל�ה עלית ��צא[� וקד� מק��, לא�ת� ליל� ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
�ביתה וקנה החזיק, זה הרי � חבר� החזיר� החצר .מ�תח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ל�מר צרי� אינ� מק��, �רח�ק �ביתה ה��נה �ל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכ�

�יו� א�א �ל�ני', �מק�� והחזיק'�ביתתי �ל�� ��מר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
�ביתה �� קנה �ה�א, �ל מי��ר� ל�מר, צרי� ואי� ; ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

צרי� �אינ� �ביתה, �� ��נה ��ק�� ועמד �רגליו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ��צא
קנה �ל��, ��מר �יו� א�א �ל��, .ל�מר ְְִֵֶֶַַָָָָָ

.Èד�ת�� ��ת �לילי וא�כלי� �ה�לכי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�למידי�
דרכי� לע�ברי מצ�יה ���� ה��י� �עלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ב�רמי�,
אל�י� מה�כי� � ה�דר� �בית ולני� �באי� ,�� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָה�אי�
�א�� האכילה; מ�ק�� לא ה�דר�, מ�ית ר�ח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹא�ה
ואי� ל�דה; י�צאי� הי� לא ה�דר�, �בית סע�דת� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצא�

מדר�� �ית על א�א לדירה, ס�מכת .�ע�� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ח ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

�מערב,‡. ואחד �מזרח אחד ער�בי�, �ני מ�יחי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאי�
�ב�אר הער�בי�, מ�ני אחד על ה��� �מקצת ��ה�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�די
לי�� ער�בי� �ני מערבי� �אי� � ה�ני הער�ב על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָה���

ה�אאחד �מד�ה ר�ח�ת, ל��י וערב טעה שחשב]. מפני �] ְְְִִֵֵֶַָָָ�ֶ
וערב� 'צא� ל�ני�: �אמר א� ר�ח�ת, ל��י ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ��ערבי�
� לדר�� עליו ערב ואחד לצפ�� עליו ערב אחד ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעלי',

�ניה� �רגלי .מה�� ְְְְֵֵֵֶַַ

א�א·. לה��, יכ�ל �אינ� �ניה�? �רגלי מה�� ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�יצד
�רח�ק ער�ב� האחד נת� ;�� לה�� ל�ניה� ��� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מק��

מזרח, לר�ח א�ה �רח�קאל� ער�ב� מה� ה�ני וה�יח ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מה�� עליו �ערב� זה אי� � מערב לר�ח א�ה מא�ת ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחמ�
ולא �מזרח, עליו �ערב מי �רגלי א�ה, אל� א�א ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�מערב
�ערב מי �רגלי מא�ת, וחמ� אל� א�א �מזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיה��
ער�בי� �ני עליו ערב� א� ערב א� לפיכ�, �מערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אל�י� �רח�ק ואחד למזרח, אל�י� �רח�ק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָא��,

מ�ק�מ� יז�ז לא זה הרי � .למערב ְְֲֲִֵֶַָָֹ

וא�מר:‚. �מתנה ר�ח�ת, ���י ער�בי� �ני אד� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב
נלחצ�י א� מצוה �בר לי ארע מהגוי�]'א� [לברוח ְְְְִִִִִֵַַַָ

ס�מ� �אני ה�א הער�ב זה ז�, לר�ח ונצרכ�י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלמחר
נצרכ�י וא� כל��; אינ� ה�נית ��ר�ח והער�ב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעליו,
עליו, ס�מ� �אני ה�א הער�ב זה ה�נית, ז� ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָלר�ח
ל��י נצרכ�י וא� כל��; אינ� הרא��נה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָו��ר�ח
�לאיזה �ארצה, ער�ב איזה על לסמ� לי י� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹהר�ח�ת,
לר�ח נצרכ�י ולא �בר, לי ארע לא וא� אל�; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ�ארצה
על ס�מ� ואיני ער�ב, א�� הער�בי� �ני אי� � ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָמ��יה�

א�ה אל�י� לי ��� עירי, �בני הריני א�א מה�, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד
לח�מה' מח�� ר�ח .לכל ְִַַָָ

�י��„. אס�ר �� ���ת, ל�ח�� ח�� לצאת �אס�ר ���ְְְְֵֵֶַַָָָָָ
ה���רי�ט�ב לר��ת�בי�� מר��ת �ה��ציא �כ�� ; ְְְְִִִִֵֵֶַַ

ח�ב ה���רי� �י�� ה��ציא �� ח�ב, �י�����ת אבל . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָ
לר��ת מר��ת לה�ציא מ�ר ער�ביט�ב, מערבי� לפיכ�, . �ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָ

���ת; ה���רי�, לי�� �מב�א�ת �מ���פי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָחצר�ת
ה���רי� לי�� תח�מי� ער�בי ט�בי��מערבי� ,�לימי� ְְְְְִִִִִִֵֵַָָ
ל��ת. ��ערבי� ְְְְִֶֶֶַָָ�דר�

�י�‰. מ�פניה �י� ל��ת, סמ�� להי�ת �חל ט�ב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָי��
לערב ל� י� � �ל��ת �ל ט�בי� ימי� �ני א� ְֵֵָ�ְְֲִִִֵֶֶַָָָמ�אחריה,
��רצה מה� זה אי על וס�מ� ר�ח�ת, ל��י ער�בי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ�ני

ה�ני ל��� ה�נית ��ר�ח הער�ב ועל הרא���, א�ל��� ; ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מ�ני לאחד עליו וס�מ� אחת, לר�ח אחד ער�ב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ער�ב, ע�ה לא �כא�� העיר �בני יהיה ה�ני �ב��� ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימי�,

ר�ח לכל א�ה אל�י� ל� ��ניוי� אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני אבל �ל��ת; �ל ט�בי� ְֲִִִֵֶָָֹ�ִִֶָָימי�
א�א ה�מי�, ל�ני מערב ואינ� אחד, �י�� ה� הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָה�נה,

אחת .לר�ח ְַַַ

.Âאבל ז�, ל��ת 'ער�בי וא�מר: ער�ב�, על אד� מתנה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכ�
'ל��ת�ת, לז�', לא אבל אחרת, 'ל��ת אחרת'; ל��ת ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלא

ל��ת�ת' לא ט�בי�, 'לימי� ט�בי�', לימי� .לא ְְְִִִִַָָָֹֹ

.Ê,ארצה� מ�� איזה על מערב 'הריני לחמ�ה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר
�רצה �י על א� � יל�' לא רציתי לא יל�, ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי

הערוב]מ�ח�כה שחל אחר יל�[� מ�ברי, �ה�א �בר ; ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
�ררה �� י� רצהס�פרי�, שמלכתחילה מתברר [בסו� ְְִֵֵָ

'רציתיליל�] ואמר: ה�נה, �ל �ל ל��ת�ת המערב וכ� .ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
��ת �ל � עירי' �בני אהיה א�א אל�, לא רציתי לא ְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאל�,

מ��ח��. �רצה �י על א� יל�, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��רצה

.Á��וי ל��ת א� �ל��ת, �ל ט�בי� ימי� ל�ני ְְַָ�ְְִִִֵֵֶַָָָהמערב
ה�מי� ל�ני אחת לר�ח אחד ער�ב �ה�א �י על א� � ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָט�ב
�בליל רא��� �ליל מצ�י �מק�מ� הער�ב ��היה צרי� �ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
�ערב מ�ליכ� ע��ה? ה�א �יצד ה�מ��ת. �י� �ל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ני,

�יד� ונ�טל� עליו, �מח�י� ��ת, �ערב א� ט�ב [מפניי�� ְְְְְִֶֶַַָָָָ
ט�בהגנבי�] י�� ליל היה א� ל�, לטלטל]�בא שמותר �]; ִֵָָָ

��ח��, עד �� �מ�יח� מק��, לא�ת� מ�ליכ� ְְְִִֶֶַַַָָָָ�למחר
א� ט�בוא�כל� י�� ליל היה א� מביא� א� ��ת, ליל היה ְְְִִִֵֵַָָָָָ

��אמר: �די אחד, �י�� ואינ� קד��ת, ��י �ה� מ�ני �ְְְִֵֵֵֶ�ְְְֵֵֶֶַָָֹ
ימי�' ל�ני הער�ב קנה רא��� .'מ�יל ְִִִִֵֵֵָָָָ

.Ë�ל ואי� לרא���, הער�ב קנה � �רא��� הער�ב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל
ל�ני �רגליוער�ב לערב צרי� �רא���, �רגליו ערב ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

�ל����ני ויח�ב מק��, �א�ת� ויעמד ��ל� וה�א , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹ
�ביתה �� לערב��קנה רצה א� � �רא��� �פת ערב . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ער�ב זה הרי ��ני, צרי��רגליו �פת, לערב רצה וא� ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
� עצמ� ה�ת �א�ת� �רא���לערב �� .ערב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

.È,ת�� לאחר א� ��ת ערב להי�ת �חל ה���רי� ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָי��
��ק��י� החודש]�זמ� ראייתהרא�ה[פי]על[את עדות �] ְְְְִִִֶַַַָָ

הלבנה] ה�.מולד אחת �קד�ה אחד, �י�� �ה� לי יראה �ְְִֵֵֶֶֶָָ�ֵַַָ
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.‡Èי��� ער�בי� �ני לערב לאד� ל� ��� �אמרנ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
לכל לה�יע ל� אפ�ר ��היה וה�א ה�מי�, ל�ני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָר�ח�ת

הרא��� ���� הער�בי� מ�ני ל�אחד אפ�ר אי א� אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ה�ני ער�ב אי� הרא���, ���� ה�ני י�� �ל לער�ב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלה�יע
מ�ע�ד הרא�יה �סע�דה ��היה מצות� �הער�ב � ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָער�ב
���� הער�ב לזה לה�יע יכ�ל ואינ� ה�איל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָי��,

י��. מ�ע�ד רא�יה אינ� ז� הרי ְְֲִִֵֵָָָהרא���,

.·È�מ�ית א�ה אל�י� �רח�ק ער�ב� �ה�יח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ�יצד?
�ני ער�ב וה�יח רא���, לי�� עליו וסמ� מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלר�ח
וסמ� מערב, �ר�ח אל� א� מאה א� אחת א�ה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ�רח�ק
הרא��� ���� �הרי ער�ב, ה�ני זה אי� � �ני לי�� ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
יכ�ל �אינ� לפי י��, מ�ע�ד ל� רא�י ה�ני הער�ב זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאי�
�ל��. מערב �ר�ח ל� נ�אר לא �הרי אליו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלה�יע

.‚Èא�ה מא�ת וחמ� אל� �רח�ק ער�ב� ה�יח א� ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל
ער�ב וה�יח רא���, לי�� עליו וסמ� מזרח, �ר�ח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמ�ית�

� מערב לר�ח מ�ית� רח�ק א�ה,�ני מא�ת חמ� ת�� ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָ
ל� אפ�ר �הרי ער�ב, זה הרי � �ני לי�� עליו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוסמ�

הרא���. ���� ל� ִִֶַַַָ���יע

.„Èער�ב ע��ה אינ� ��ת, �ערב להי�ת �חל ט�ב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָי��
א�א � תח�מי� ער�בי ולא חצר�ת, ער�בי לא ט�ב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹ�י��

ט�ב י�� ערב �ה�א חמי�י �י�� ה�א חל�מערב וא� . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ
מערב ��ת, וערב �חמי�י �ל��ת �ל ט�בי� ימי� ְְֲִִֵֶֶַַָָ�ְִִֵֶָָ�ני
ולא �כח וא� חצר�ת. וער�בי תח�מי� ער�בי רביעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָֹמ���
��ת �בערב �חמי�י חצר�ת ער�בי מערב זה הרי � ,ערב ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

תח�מי� ער�בי לא אבל .�מתנה; ְְֲִֵֵֶַָֹ

.ÂË�אי ט�ב, י�� ה��� 'א� �חמי�י: א�מר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַ�יצד
ח�זר �למחר ער�ב'; זה הרי לאו, וא� �ל��; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ�דברי
מאמ�, ערב�י �בר ט�ב, י�� ה��� 'א� וא�מר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מערב
זה הרי ט�ב, י�� היה אמ� וא� �ל��; ה��� �דברי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואי�
�ל ט�בי� ימי� ��ני אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָער�ב'.
ה� הרי ה�נה, רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�ָ�ל��ת;

ט�ב י�� מערב א�א לה� מערב ואינ� אחד, .�י�� ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט תמוז י"ז חמישי יו�
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מצו�ת ���י ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת אר�ע �כלל� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָי�

(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; מ�לאכה;לא �� ל��ת ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ
(ג)(ב) מלאכה; �� לע��ת (ד)��א ;�� ��אלהתע��ת ְְְֲִֶֶַַָָֹֹ

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �ל �בא�ר .�� ול���ת ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹלאכל

א ּפרק עׂשֹור ׁשביתת ¤¤¨©¦§§¦הלכֹות

ה�ביעימצות‡. לחד� �ע��ר מ�לאכה ל��ת ,ע�ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
לכ�" היא ��ת�� "��ת ב���אמר: הע��ה וכל ; ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָ

תע�ה לא על ועבר ע�ה, מצות ��ל ��אמר:מלאכה, , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
תע��" לא מלאכה �ל וג�' על"�בע��ר ח�ב ה�א �מה . ְְֲֶַַַַָָָָָֹ

זה �י�� מלאכה ח�בע��ת �זד��, �רצ�נ� ע�ה א� ? ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

קב�עה ח�את קר�� ח�ב ��גגה, ע�ה וא� [בהמה�רת; ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
לעני] ובי� לעשיר .בי�

על·. ח�בי� סקילה, ���ת זד�נ� על �ח�בי� מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָ�ל
���ת, ח�את קר�� עליו �ח�בי� וכל �רת; �ע��ר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזד�נ�

ה���רי� �י�� ח�את קר�� עליו �אס�רח�בי� �בר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לע��ת� אס�ר מלאכה, �אינ� �י על א� ���ת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלע��ת�

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� ע�ה, וא� ה���רי�; [מלקות�י�� ְְְִִִִַַַַַָָ
ה��תמדרבנ�] על א�ת� ���י� �אס�ר�דר� וכל . ְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

ה���רי� �י�� לטלטל� אס�ר ���ת, וכללטלטל� ; ְְְְְְְְְִִַַַַָָָ
אס�ר �� ���ת, לכ�ח�ה לע��ת� א� לאמר� ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָ�אס�ר
לי�� ��ת �י� אי� �בר: �ל �לל� ה���רי�. ְְְִִֵֵֶַַָָָָ�י��
���ת מלאכה ��ד�� א�א א��, �עניני� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָה���רי�

�כרת. ה���רי� �בי�� ְְְִִִִֵַָָ�סקילה,

ה�נחה‚. מ� ה���רי�, �י�� ה�רק את לק�ב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ��מ�ר
המע���ת�למעלה העלי� את ��סיר ה���ב? ה�א �מה ., ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�ָ

לאכילה א�ת� וית�� ה�אר �אג�זי�ויק�� מפ�עי� וכ� . ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
נפ� עגמת מ�ני � �מעלה ה�נחה מ� �ר��ני�, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�מפררי�

יותר] נפשו ���ת,[שתתענה להי�ת �חל ה���רי� וי�� .ְְְִִִֶַַָָ
�ל ר��ני� �בפרירת אג�זי� �בפציעת ירק �קניבת ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָָאס�ר

��נער הע� נהג� �כבר [אר��ב�ערב[בבבל]ה���. ְְְֲֲִַַַָָָָָָ
הריישראל] א�א ה���, �י�� א�� מ�ל אחד יע�� ��א ,ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ל�ל ���ת .ה�א ְַַָֹ

ע�ה„. והיא}אחרת{מצות ה���רי�, �י�� י� (אחת) ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַ
��ת�ה מאכילה �� נפ�תיכ�"ל��ת את "�ע�� ��אמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ה�מ�עה מ�י רבנו]� ממשה �ה�א[שנמסרה ע��י למד�, ְְִִִֶַָָ
ע�ה מצות ק�� ,�� ה�� וכל ה���; זה וכלל�פ�, . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לא על ועבר ע�ה, מצות ��ל ,�� ��תה א� ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹהא�כל
ה���תע�ה �עצ� תע�ה לא א�ר ה�פ� כל "�י ��אמר: , ְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�ְֶֶֶַ

ונכרתה" ��אה�ה, למי �רת ה�ת�ב �ענ� מאחר ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכל ��ת�ה. אכילה על �� אנ� ��זהרי� למדנ� ְְְֲִִִַָָָָָ�ְְִֶַַָָנתע�ה,
קב�עה ח�את קר�� ח�ב ���גג, �� ה��תה א� .הא�כל ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ

לס��‰. א� �� לרח� �אס�ר ה�מ�עה, מ�י למדנ� ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכ�
מ�ל[שמ�]�� ל��ת �מצוה לבעל. א� ה�נ�ל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹא�

"��ת ��אמר: ��ת�ה, מאכילה ���בת �דר� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָא��,
ואי� א��. לעניני� ו��ת�� מלאכה, לעני� ��ת � ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ��ת��"
א� אבל ��ת�ה; אכילה על א�א קר��, א� �רת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָח�בי�
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� �על, א� נעל א� ס� א� .רח� ְִַַַַַַַָָָָ

.Â�� � ��ילה �בי� ���� �י� ,�� מלאכה ��ב�ת ���ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
��ילה �בי� ���� �י� ע��י, �ל מחל�ב�ת לה�סי� וצרי� . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

�ביציאת� �כניסת� קד� אתעל "וע�ית� ��אמר: , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
�ערב" לחד�, �ת�עה לצ��נפ�תיכ� התחל �ל�מר, � ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

�יציאה וכ� לע�ירי; ה�מ�� ��עה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�להתע��ת
לע�ירי, סמ�� ע�ר אחד מ�ילי מעט �ע��י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��הה

���כ�" ���ת� ערב עד "מערב .��אמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

.Êי�דע�ת אינ� וה� �ח�כה, עד ו��ת�ת �א�כל�ת ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנ�י�
��א �יד�, ממחי� אי� � קד� על מחל לה�סי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ��צוה
�בית ��טר ��היה אפ�ר אי �הרי �זד��; לע��ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיב�א�
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.‡Èי��� ער�בי� �ני לערב לאד� ל� ��� �אמרנ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
לכל לה�יע ל� אפ�ר ��היה וה�א ה�מי�, ל�ני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָר�ח�ת

הרא��� ���� הער�בי� מ�ני ל�אחד אפ�ר אי א� אבל ; ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ה�ני ער�ב אי� הרא���, ���� ה�ני י�� �ל לער�ב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלה�יע
מ�ע�ד הרא�יה �סע�דה ��היה מצות� �הער�ב � ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָער�ב
���� הער�ב לזה לה�יע יכ�ל ואינ� ה�איל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָי��,

י��. מ�ע�ד רא�יה אינ� ז� הרי ְְֲִִֵֵָָָהרא���,

.·È�מ�ית א�ה אל�י� �רח�ק ער�ב� �ה�יח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ�יצד?
�ני ער�ב וה�יח רא���, לי�� עליו וסמ� מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלר�ח
וסמ� מערב, �ר�ח אל� א� מאה א� אחת א�ה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ�רח�ק
הרא��� ���� �הרי ער�ב, ה�ני זה אי� � �ני לי�� ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
יכ�ל �אינ� לפי י��, מ�ע�ד ל� רא�י ה�ני הער�ב זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאי�
�ל��. מערב �ר�ח ל� נ�אר לא �הרי אליו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלה�יע

.‚Èא�ה מא�ת וחמ� אל� �רח�ק ער�ב� ה�יח א� ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל
ער�ב וה�יח רא���, לי�� עליו וסמ� מזרח, �ר�ח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמ�ית�

� מערב לר�ח מ�ית� רח�ק א�ה,�ני מא�ת חמ� ת�� ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָ
ל� אפ�ר �הרי ער�ב, זה הרי � �ני לי�� עליו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוסמ�

הרא���. ���� ל� ִִֶַַַָ���יע

.„Èער�ב ע��ה אינ� ��ת, �ערב להי�ת �חל ט�ב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָי��
א�א � תח�מי� ער�בי ולא חצר�ת, ער�בי לא ט�ב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹ�י��

ט�ב י�� ערב �ה�א חמי�י �י�� ה�א חל�מערב וא� . ְְְֲִִִֵֶֶֶָָ
מערב ��ת, וערב �חמי�י �ל��ת �ל ט�בי� ימי� ְְֲִִֵֶֶַַָָ�ְִִֵֶָָ�ני
ולא �כח וא� חצר�ת. וער�בי תח�מי� ער�בי רביעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָֹמ���
��ת �בערב �חמי�י חצר�ת ער�בי מערב זה הרי � ,ערב ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

תח�מי� ער�בי לא אבל .�מתנה; ְְֲִֵֵֶַָֹ

.ÂË�אי ט�ב, י�� ה��� 'א� �חמי�י: א�מר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַ�יצד
ח�זר �למחר ער�ב'; זה הרי לאו, וא� �ל��; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ�דברי
מאמ�, ערב�י �בר ט�ב, י�� ה��� 'א� וא�מר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מערב
זה הרי ט�ב, י�� היה אמ� וא� �ל��; ה��� �דברי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואי�
�ל ט�בי� ימי� ��ני אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָער�ב'.
ה� הרי ה�נה, רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�ָ�ל��ת;

ט�ב י�� מערב א�א לה� מערב ואינ� אחד, .�י�� ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט תמוז י"ז חמישי יו�
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מצו�ת ���י ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת אר�ע �כלל� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָי�

(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; מ�לאכה;לא �� ל��ת ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ
(ג)(ב) מלאכה; �� לע��ת (ד)��א ;�� ��אלהתע��ת ְְְֲִֶֶַַָָֹֹ

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �ל �בא�ר .�� ול���ת ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹלאכל

א ּפרק עׂשֹור ׁשביתת ¤¤¨©¦§§¦הלכֹות

ה�ביעימצות‡. לחד� �ע��ר מ�לאכה ל��ת ,ע�ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
לכ�" היא ��ת�� "��ת ב���אמר: הע��ה וכל ; ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָ

תע�ה לא על ועבר ע�ה, מצות ��ל ��אמר:מלאכה, , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
תע��" לא מלאכה �ל וג�' על"�בע��ר ח�ב ה�א �מה . ְְֲֶַַַַָָָָָֹ

זה �י�� מלאכה ח�בע��ת �זד��, �רצ�נ� ע�ה א� ? ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

קב�עה ח�את קר�� ח�ב ��גגה, ע�ה וא� [בהמה�רת; ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
לעני] ובי� לעשיר .בי�

על·. ח�בי� סקילה, ���ת זד�נ� על �ח�בי� מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָ�ל
���ת, ח�את קר�� עליו �ח�בי� וכל �רת; �ע��ר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזד�נ�

ה���רי� �י�� ח�את קר�� עליו �אס�רח�בי� �בר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לע��ת� אס�ר מלאכה, �אינ� �י על א� ���ת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלע��ת�

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� ע�ה, וא� ה���רי�; [מלקות�י�� ְְְִִִִַַַַַָָ
ה��תמדרבנ�] על א�ת� ���י� �אס�ר�דר� וכל . ְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

ה���רי� �י�� לטלטל� אס�ר ���ת, וכללטלטל� ; ְְְְְְְְְִִַַַַָָָ
אס�ר �� ���ת, לכ�ח�ה לע��ת� א� לאמר� ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָ�אס�ר
לי�� ��ת �י� אי� �בר: �ל �לל� ה���רי�. ְְְִִֵֵֶַַָָָָ�י��
���ת מלאכה ��ד�� א�א א��, �עניני� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָה���רי�

�כרת. ה���רי� �בי�� ְְְִִִִֵַָָ�סקילה,

ה�נחה‚. מ� ה���רי�, �י�� ה�רק את לק�ב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ��מ�ר
המע���ת�למעלה העלי� את ��סיר ה���ב? ה�א �מה ., ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�ָ

לאכילה א�ת� וית�� ה�אר �אג�זי�ויק�� מפ�עי� וכ� . ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
נפ� עגמת מ�ני � �מעלה ה�נחה מ� �ר��ני�, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�מפררי�

יותר] נפשו ���ת,[שתתענה להי�ת �חל ה���רי� וי�� .ְְְִִִֶַַָָ
�ל ר��ני� �בפרירת אג�זי� �בפציעת ירק �קניבת ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָָאס�ר

��נער הע� נהג� �כבר [אר��ב�ערב[בבבל]ה���. ְְְֲֲִַַַָָָָָָ
הריישראל] א�א ה���, �י�� א�� מ�ל אחד יע�� ��א ,ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ל�ל ���ת .ה�א ְַַָֹ

ע�ה„. והיא}אחרת{מצות ה���רי�, �י�� י� (אחת) ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַ
��ת�ה מאכילה �� נפ�תיכ�"ל��ת את "�ע�� ��אמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ה�מ�עה מ�י רבנו]� ממשה �ה�א[שנמסרה ע��י למד�, ְְִִִֶַָָ
ע�ה מצות ק�� ,�� ה�� וכל ה���; זה וכלל�פ�, . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לא על ועבר ע�ה, מצות ��ל ,�� ��תה א� ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹהא�כל
ה���תע�ה �עצ� תע�ה לא א�ר ה�פ� כל "�י ��אמר: , ְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�ְֶֶֶַ

ונכרתה" ��אה�ה, למי �רת ה�ת�ב �ענ� מאחר ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכל ��ת�ה. אכילה על �� אנ� ��זהרי� למדנ� ְְְֲִִִַָָָָָ�ְְִֶַַָָנתע�ה,
קב�עה ח�את קר�� ח�ב ���גג, �� ה��תה א� .הא�כל ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ

לס��‰. א� �� לרח� �אס�ר ה�מ�עה, מ�י למדנ� ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכ�
מ�ל[שמ�]�� ל��ת �מצוה לבעל. א� ה�נ�ל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹא�

"��ת ��אמר: ��ת�ה, מאכילה ���בת �דר� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָא��,
ואי� א��. לעניני� ו��ת�� מלאכה, לעני� ��ת � ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ��ת��"
א� אבל ��ת�ה; אכילה על א�א קר��, א� �רת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָח�בי�
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� �על, א� נעל א� ס� א� .רח� ְִַַַַַַַָָָָ

.Â�� � ��ילה �בי� ���� �י� ,�� מלאכה ��ב�ת ���ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
��ילה �בי� ���� �י� ע��י, �ל מחל�ב�ת לה�סי� וצרי� . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

�ביציאת� �כניסת� קד� אתעל "וע�ית� ��אמר: , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
�ערב" לחד�, �ת�עה לצ��נפ�תיכ� התחל �ל�מר, � ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

�יציאה וכ� לע�ירי; ה�מ�� ��עה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�להתע��ת
לע�ירי, סמ�� ע�ר אחד מ�ילי מעט �ע��י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��הה

���כ�" ���ת� ערב עד "מערב .��אמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

.Êי�דע�ת אינ� וה� �ח�כה, עד ו��ת�ת �א�כל�ת ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנ�י�
��א �יד�, ממחי� אי� � קד� על מחל לה�סי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ��צוה
�בית ��טר ��היה אפ�ר אי �הרי �זד��; לע��ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיב�א�
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ואל ��גגי�, ��הי� לה� וה�ח נ�יו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל
לזה ה��מה �ל וכ� מזידי�. .יהי� ְְְִִִֵֶֶַָָ
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�כ�תבת‡. לאד� הרא�יי� מאכלי� ה���רי� �י�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהא�כל
גדול]ה��ה �מעט[תמר מ�ביצה �ח�ת �היא זה, הרי � ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זהח�ב ל�ע�ר מצטרפי� האכלי� וכל ה��תה. וכ� . ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָ

�ל ��תה, �ל לגמיו �מלא אד� ל�ת�ת הרא�יי� ְֶֶָָ�ְְְְִִִִִַַָָָֹמ�קי�
ח�ב � לגמיו לפי ואחד �דיאחד לגמיו? מלא וכ�ה ; ְְִֶֶָָ�ְְְַַָָָֹ�ְְֵָ

�ינ�ני �אד� זה ו�ע�ר מלא; ויראה אחד לצד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ס�ק�
מרביעית �ח�ת זה� ל�ע�ר מצטרפי� ה��קי� וכל .. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

אחד. ל�ע�ר מצטרפי� אי� ��ת�ה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָואכילה

�ברי�·. �אכל א� ה��רי�, אכלי� הא�כל ְִִֶַָָָ�ֳִֵֶַָָָאחד
���ל �ג�� במחשבה]האס�רי�, שנפסל [קרב�ונ�תר[קרב� ְְֲִִָָ
אכילתו] זמ� מעושרי�]וטבלשעבר שאינ� �נבל�ת[פירות ְְֵֶֶ

וחלב לאד�,�טרפ�ת הרא�יי� אכלי� אכל ה�איל ,�� א� ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָ
ה���רי� �י�� א�כל מ��� �רת ח�ב זה .הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

על‚. א� �רת; ח�ב אינ� זה, מ�ע�ר �ח�ת �תה א� ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
�רת ח�בי� אי� �ע�ר, �חצי ה��רה מ� אס�ר �ה�א ֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�י

��ע�ר על מ�י�א�א �ע�ר, חצי ה��תה א� והא�כל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
מר��ת מ�ת מדרבנ�]א�ת� .[מלקות ְַַַ

מ�ח�ת„. י� א� � ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
�ל� אכילת �די אחר�נה אכילה ס�� עד רא��נה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

אי��יצי� לאו, וא� לכ�ע�ר; מצטרפ�ת א�� הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
לכ�ע�ר �מצטרפ�ת ו�תה וחזר ו�תה וחזר מעט �תה . ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ

�די אחר�נה �ת�ה ס�� עד רא��נה �ת�ה מ�ח�ת י� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָא�
מצטרפי� אי� לאו, וא� ל�ע�ר; מצטרפי� רביעית, .�ת�ת ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָ

ע�בי�‰. �ג�� אד�, למאכל רא�יי� �אינ� אכלי� ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
�רפי�ה�רי� מאילנות]א� ה�א��י�[הנוטפי� ְְִִִַַָָ

ציר[מלוכלכי�] �ג�� רא�יי�, �אינ� מ�קי� ��תה א� ,ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] דג מ�ריס[מי מלוח]א� דג חי[שומ� אפ��וחמ� � ְְֲִֶַָֹ

מ�י� אבל ה�רת; מ� �ט�ר זה הרי הר�ה, מה� ו�תה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאכל
מר��ת מ�ת .א�ת� ְַַַ

.Âמז�ג חמ� ח�ב[מעורב]�תה ה��סס�מי�, [בפיו]. ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנ�ביל אבל[קנמו�]�ל�לי� �ט�ר; �ה�, וכ��צא יב� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ח�ב רטב, �ט�רזנ�ביל גפני�, עלי אכל גפני�. ל�לבי ; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
רכי�] גפ� ח�ב[ענפי ��בלב�, �ל גפני�? ל�לבי ה� וא�� . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

זה על יתר ה���רי�; י�� ועד ה�נה מרא� י�ראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�אר�
�א��. ���צא �ל וכ� �פט�ר. �עצי�, ה� הרי �ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

.Êציר ל��ר; ה�לח מצטר� �מלח, צלי �על[מי�]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ע� המערבי� האכל ��כ�ירי מ�ני מצטר�; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��י
�אכל ��ה מאכילה �בע היה ח��בי�. ה� �אכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
�אכל �מי �ט�ר, � �בע� על יתר ואכל �מז�נ�, ��� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
רא�י ה�תר ��ה �י על �א� לאכילה; רא�יי� �אינ� ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלי�

�זה ��בע מי לכל רא�י אינ� .לרעב, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ

.Áאל�� ס�נה �� ��� �י��[ביקש]ח�לה לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ
'אינ� א�מרי� ה�קיאי� �הר�פאי� �י על א� � ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָה���רי�

'�י'צרי� ��אמר עד עצמ�, �י על א�ת� מאכילי� � אמר' . ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

מאכילי� � 'צרי�' א�מר והר�פא צרי�', 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהח�לה:
א�� ר�פא ��היה וה�א, �יו; על ר�פא[מומחה]א�ת� . ְְִִֵֶֶַ�ֵָ

מאכילי� � צרי�' 'אינ� א�מר ואחד 'צרי�', א�מר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחד
א�מרי�א�ת� �מקצת� 'צרי�', א�מרי� הר�פאי� מקצת ;ְְְְְִִִִִִָָָָָ

�בלבד ה�קיאי�; אחר א� הרב אחר ה�לכי� � צרי�' ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹ'אינ�
אני' 'צרי� אמר א� אבל אני'; 'צרי� הח�לה יאמר ֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ��א
ונחלק� צרי�, �ה�א הח�לה אמר לא א�ת�. מאכילי� �ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
��ני� 'צרי�' �אמר� וא�� �קיאי�, ��� והי� ְְְְִִִִֵֶַָָָָ�ְְִָָהר�פאי�

א�ת�. מאכילי� � צרי�' 'אינ� ְֲִִִֵֶַָָ�אמר�

.Ëמסוי�]�הריחה[מעוברת]ע�רה ל�[מאכל ל�ח�י� , �ֲִִֵֶָָָָ
זה, �ז�ר�� �ע�� נתקררה א� ה�א: ה���רי� ���� ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ�אזנ�

נפ�� ��תי�ב עד א�ת� מאכילי� לאו, וא� וכ�מ�טב; . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
�למ�ס �אחז� הרעבו�]מי עד[חולי א�ת� מאכילי� , ֲִֶָ�ְֲִִַַ

מ�ד, א�ת� מאכילי� ��קצי� נבל�ת אפ�� עיניו; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ��א�ר�
ה��רי� �ברי� ��מצא� עד מ�הי� .ואי� ְְְְְִִִֵֶַַַָ�ִָ

.È�א�ת מח�כי� �ני�, ע�ר �ב� �ני� ��ע �� [לצו�]קט� ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מאכילי��ע�ת ,���� �ע�ת ���י לאכל רגיל היה �יצד? . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

�אר�ע. א�ת� מאכילי� ��ל�, רגיל היה ��ל�; ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹא�ת�
��עת�. לע��ת� מ�סיפי� ה��, �ח ע�רהלפי אחת �� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ס�פרי�, מ�ברי �מ�לי� מתע�ה � נקבה �י� זכר �י� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�נה,
�מצו�ת לח�כ� .�די ְְְְְִֵַ

.‡Èנה� ע�רה �ל� �ב� אחד וי�� �נה ע�רה ��י� ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�ת
�ער�ת ��י �הביא� אחד �ד�לי�[למטה]וי�� ה� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ

�מ�לימי� ה�צו�ת, הצו�]לכל כל ה��רה[את א�מ� אבל ; ְְְֲִִִִִַַַָָָ
מ�לימי� ואינ� ה�, קט�י� עדי� � �ער�ת ��י הביא� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלא

ס�פרי� מ�ברי אי�א�א � ��ע מ�� �ח�ת �ה�א קט� . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ס�נה לידי יב�א� ��א �די ה���רי�, �י�� א�ת� .מע�י� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ג ּפרק עׂשֹור ׁשביתת ¤¤¨©¦§§¦הלכֹות

�צ�נ�,‡. �י� �ח�י� �י� � ה���רי� �י�� לרח� ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹאס�ר
אחד אבר �י� ��פ� �ל קט�ה�י� אצ�ע אפ�� אס�ר; , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

��ה, � �ניה� את ר�חצי� וה��ה וה�ל� ��י�. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלה��יט�
�יפי� ��ראה �די וה�ל�, �על�; על �ת��ה ��א ,�די ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עיני�" �חזינה �יפי� "מל� נקראת��אמר: ��ה ועד . ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
י��. �ל�י� עד ְִַַָֹ'��ה'?

ה���פת·. מק�� ר�ח� � טיט א� �צ�אה מלכל� �היה ְְְִִֵֶַָָ�ְִֶָָמי
ח��� ואינ� �מי�,�דר��, אחת יד� א�ה �מדיחה . ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

לבנ� �ת �אינ�ונ�תנת �י על א� �דר��, ר�ח� והח�לה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
�אבמס�� �ת�עה �י� �דר��, ט�בלי� טביל�ת ח�בי וכל . ְ�ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ה���רי� �י�� .�י� ְִִֵַ

לח‚. א� � ה���רי� י�� �לילי ה�ה ��מ� קרי �ראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
ר�ח� � ��תלכל� א� ה�א יב� וא� וד��; �מ�ה מק�ח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה�א,
�ל לרח� ל� ואס�ר �מת��ל. �לבד, המלכלכי� ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ�ְְַמק�מ�ת

לט�ל א� טמאת��פ� מ�ני טה�ר, ה�ה ��מ� ה��בל �אי� ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ�ְַ
ואי� מנהג, א�א ה�ה ��מ� לתפ�ה מ�רי הרחיצה ואי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמת;

ה��ר את לאסר א�א האס�ר �בר לב�ל אמר�מנהג ולא . ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ְְָָֹ
����נ� א�א ט�בל, ה���רי� י�� �לילי קרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ�הר�אה

קר�י� לבעלי �ארנ�;טבילה ז�.�כבר ��נה ��טלה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz g"i iyiy mei -

ותעלה„. עליו יד� אד� ���יח �די �י�תר, לח �ה�א ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט
�� ��בק האחרת ליד� א�ת� הד�יק �א� לחל�חית ��ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ימ לא עליו. לי�ב אס�ר � חר�לחל�חית �לי אד� �א ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
�� ויצט�� גופו]מי� אפ��[יקרר מ�פנ�; נ�זלי� �ה�י� , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ

�מ�ר ��ר�. על מי� י�תז� ��א אס�ר, מ�כ�ת ָ�ְְְִִִֶַַַָָָָָ�לי
�פר�ת .להצט�� ְְְִֵֵַ

א�ת�‰. ו��רה ה���רי�, י�� מערב מט�חת אד� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָל�קח
�מנ�ב� ה�גדי�;[מייבשה]�מי�, �חת �מ�יח� מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ

��� �י על וא� ח���, ואינ� �ניו, על מעביר� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�למחר
הר�ה קר ��. ְֵַָֹ

.Âה�א� מי �ני א� אביו �ני א� ר�� �ני להק�יל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָהה�ל�
�חכמה מ��� ��י��ד�ל ע�בר � ה�דר� �בית לקר�ת א� , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

לע��ת�, �הל� מצוה וע��ה ח���. ואינ� צ�אר�, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
אינ� � לחזר ל� ��יר לא �א� למק�מ�; ��י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹוח�זר

נכ�ל ונמצא ל�מר[נמנע]ה�ל�, הה�ל� וכ� ה�צוה. מ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ
ח��� ואינ� צ�אר�, עד ��י� ע�בר � ��א�ר�תיו �בלבד ; ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

�חל �ע��י� �דר� בגדיה�, ��לי מ�חת ידיה� .י�ציא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

.Êאחת �רגל� אפ�� וסנ�ל, מנעל לנעל �מ�ראס�ר ; ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֹ�ָ
�ע� �ל �סנ�ל אלו�]לצאת �מא[מע� וכ��צא[גומי]ו�ל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ק�י�ה� �הרי � �� וי�צא רגליו על �גד אד� וכ�ר� . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יח� �ה�א �מר�י� לרגל�, מ�יע א�האר� � ה�ינ�ק�ת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מ�נעי� וסיכה, �רחיצה ��ת�ה �אכילה מ�רי� �ה� �י ְְְְֲִִִִִִַָָָָָ�ִֵֶַעל
וסנ�ל מ�נעל .א�ת� ְְְִִַָָָ

.Áוכ��צא עקרב מחמת ה�נ�ל את לנעל אד� לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ�מ�ר
��כ�� ��א �די והח�ה��, את[יולדת]. לנעל מ�רת ְְִֵֶֶַַָָָֹ�ְִֶֶֶֹ

י�� �ל�י� �ל צ�ה, מ��� ��ה�נ�ל ���צא והח�לה ;, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ס�נה. �� �אי� �י על ִֵֶַַַָָָא�

.Ë�פ�� �כל ��פ� מקצת לס�� �ענ�גאס�ר �ל סיכה �י� , ְְֲִִֵֶַָָָָָ
�ענ�ג �ל �אינ� סיכה �י�י� על א� ח�לה, היה וא� . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ס�נה �� חטטי��אי� ל� ��� א� �[אבעבועות], �רא�� ְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
ח��� ואינ� �דר��, .ס� ְְְֵֵַָ

.È��י �לילי ה�ר את להדליק ��הג� מק�מ�ת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָי�
יב�א ולא מא��� �ני� ��ת ל� ��היה �די ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹה���רי�,
להדליק, ��א ��הג� מק�מ�ת וי� ה��ה; ת�מי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלידי
ת�מי� לידי ויב�א �עיניו ח� ות�א א��� יראה .��א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
להדליק ה�ל ח�בי� ���ת, להי�ת ה���רי� י�� חל ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֹוא�

מק�� ח�בה�כל ���ת נר �הדלקת �. ְְְֵֶַַַָָָָָ
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט תמוז י"ח שישי יו�
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ו�� ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת ע�רה ��י� �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָי�

(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא �למצו�ת �רא��� ל��ת ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹ
(ב) (ג)�סח; מלאכה; �� לע��ת ��ביעי��א ל��ת ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ

(ד) �סח; (ה)�ל מלאכה; �� לע��ת �י����א ל��ת ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ
(ו) ה�ב�ע�ת; (ז)חג מלאכה; �� לע��ת ל��ת��א ְְֲִֶַַַָָָֹֹ
(ח) ה�נה; (ט)�רא� מלאכה; �� לע��ת ל��ת��א ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ

(י) ה���ת; חג �ל מלאכה;�רא��� �� לע��ת ��א ִֶַַָ�ְֲֶַָָֹ
(יב)(יא) ה���ת; חג �ל ��מיני ��ל��ת לע��ת ��א ְְִִִֶַַַֹ�ֲֶַֹ

א��. �פרקי� � א�� ימי� �ביתת �בא�ר ְְְִִִִֵֵֵַָָָָמלאכה.

א ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

ה�ת�ב‡. �אסר� הא�� ה�מי� מלאכ��ת ��ע��ת ה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חג �ל ��מיני ורא��� �סח, �ל ��ביעי רא��� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַ�ה�
ה� � ה�ביעי לחד� �באחד ה�ב�ע�ת, חג �בי�� ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ�ַה���ת,

ט�בי�' 'ימי� אס�רי�ה�קראי� �ה� �וה, ��� ��ביתת . ְְִִִִִַַָָ�ֲִֵֶָָָ
עב�דה מלאכת אכילה,�כל לצר� �היא מ�לאכה ח�� , ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

". . נפ� לכל יאכל א�ר "א� ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��אמר:

ק��·. הרי מה�, �אחד עב�דה מ�לאכת ה��בת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
ע�ה "��ת��"מצות �ה� נאמר �הרי �ב�ת., �ל�מר: , ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

�ג�� אכילה, לצר� �אינ� מלאכה מה� �אחד הע��ה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוכל
מצות ��ל הרי � �א�� וכ��צא ארג א� הרס א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ��נה
עבדה מלאכת "�ל ��אמר: תע�ה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹע�ה;

תע��" ע�הלא וא� בה�". יע�ה לא מלאכה, "�ל , ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
ה��רהוהתראה�עדי� מ� ל�קה ,. ְְְִִֵֶַַָָָ

אחת,‚. �התראה ט�ב �י�� הר�ה מלאכ�ת אב�ת ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהע��ה
ל�קה אינ� � אחת �התראה וארג וסתר �בנה ��רע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ�ג��

אחת ש];א�א מלאכ�[משו� ל��תח��ק כלת על [לחייב ְְִֶַַַָָָ
ומלאכה] ט�במלאכה לי�� מלאכ�ת ח��ק ואי� ,. ְְְִֵָ

�י��„. א�ת� ע�ה א� � ���ת עליה �ח�בי� מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָ�ל
ל�קה � אכילה לצר� ��א מר��תט�ב מהה�צאה ח�� , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ט�ב �י�� ה�צאה �ה�רה ����� וההבערה; ְְָָָ�ְְְִִֶֶַַָָלר��ת
אכילה לצר� ��א ה�רה אכילה, מ�רלצר� לפיכ�, ; ְֲִֶָֹ�ְְְֲִִֶֶָָָֹֹ�ָ

מפ�ח א� ��רה ספר א� קט� לה�ציא ט�ב וכ��צא�י�� ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
לר��ת. מר��ת �י�א��, על א� להבעיר, מ�ר וכ� ְְְִֵֵֵָ�ְְִִַַַָ

צר� �� ��� �ל � מלאכ�ת ��אר אכילה. לצר� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ�אינ�
�ה�; וכ��צא ולי�ה ואפ�ה �חיטה �ג�� מ�ר, � ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�ֲִָאכילה
�כתיבה אריגה �ג�� אס�ר, � אכילה צר� �ה� �אי� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹוכל

�ה�. וכ��צא ְְִֵֶַָָ�בני�

�אפ�ר‰. מלאכה ולא�ל ט�ב, י�� מערב לע��ת ל� ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
אסר� � מ�ערב נע�ת א� ח�ר�� ולא הפסד ב� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה

לצר�חכמי� �היא �י על א� ט�ב, �י�� א�ת� לע��ת ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
אד�אכילה י�יח ��א �זרה זה? �בר אסר� ול�ה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

י�� ונמצא ט�ב, לי�� מ�ערב לע��ת� �אפ�ר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכ�ת
מלאכ�ת, א�ת� �ע��ת ה�ל� ��� י��ט�ב מ�מחת וי�נע �ְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ול���ת לאכל �נאי ל� יהיה ולא .ט�ב, ְְְְְֱִִֶֶַֹֹ

.Âט�ב �י�� הה�צאה אסר� לא עצמ�, ה�ע� וא��מ�ה , ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ
מערב לע��ת� �אפ�ר מלאכה היא ה�צאה ��ל �י ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל

ט�ב. י��י�� ��מחת להר��ת �די אסר�ה? לא ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹול�ה
ולא חפציו, וי�לי� ��רצה, מה �ל ויביא וי�לי� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹט�ב,
�אפ�ר מלאכ�ת �אר אבל אס�ר�ת. ��דיו �מי ְְְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָיהא

עסק �ה� וי� ה�איל � מ�ערב אי�[התעסקות]לע��ת� , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ט�ב. �י�� א�ת� ְִָע��י�

.Êז�רי��יצד ולא ��י�, ולא ק�צרי�, אי� ��ררי�? ולא ,, ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ
ט�חני� מר�די�ולא ולא הח�י�, �[בנפה]את ט�ב �י�� ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ
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ותעלה„. עליו יד� אד� ���יח �די �י�תר, לח �ה�א ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט
�� ��בק האחרת ליד� א�ת� הד�יק �א� לחל�חית ��ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ימ לא עליו. לי�ב אס�ר � חר�לחל�חית �לי אד� �א ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
�� ויצט�� גופו]מי� אפ��[יקרר מ�פנ�; נ�זלי� �ה�י� , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ

�מ�ר ��ר�. על מי� י�תז� ��א אס�ר, מ�כ�ת ָ�ְְְִִִֶַַַָָָָָ�לי
�פר�ת .להצט�� ְְְִֵֵַ

א�ת�‰. ו��רה ה���רי�, י�� מערב מט�חת אד� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָל�קח
�מנ�ב� ה�גדי�;[מייבשה]�מי�, �חת �מ�יח� מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ

��� �י על וא� ח���, ואינ� �ניו, על מעביר� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�למחר
הר�ה קר ��. ְֵַָֹ

.Âה�א� מי �ני א� אביו �ני א� ר�� �ני להק�יל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָהה�ל�
�חכמה מ��� ��י��ד�ל ע�בר � ה�דר� �בית לקר�ת א� , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

לע��ת�, �הל� מצוה וע��ה ח���. ואינ� צ�אר�, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
אינ� � לחזר ל� ��יר לא �א� למק�מ�; ��י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹוח�זר

נכ�ל ונמצא ל�מר[נמנע]ה�ל�, הה�ל� וכ� ה�צוה. מ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ
ח��� ואינ� צ�אר�, עד ��י� ע�בר � ��א�ר�תיו �בלבד ; ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

�חל �ע��י� �דר� בגדיה�, ��לי מ�חת ידיה� .י�ציא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

.Êאחת �רגל� אפ�� וסנ�ל, מנעל לנעל �מ�ראס�ר ; ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֹ�ָ
�ע� �ל �סנ�ל אלו�]לצאת �מא[מע� וכ��צא[גומי]ו�ל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ק�י�ה� �הרי � �� וי�צא רגליו על �גד אד� וכ�ר� . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יח� �ה�א �מר�י� לרגל�, מ�יע א�האר� � ה�ינ�ק�ת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מ�נעי� וסיכה, �רחיצה ��ת�ה �אכילה מ�רי� �ה� �י ְְְְֲִִִִִִַָָָָָ�ִֵֶַעל
וסנ�ל מ�נעל .א�ת� ְְְִִַָָָ

.Áוכ��צא עקרב מחמת ה�נ�ל את לנעל אד� לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ�מ�ר
��כ�� ��א �די והח�ה��, את[יולדת]. לנעל מ�רת ְְִֵֶֶַַָָָֹ�ְִֶֶֶֹ

י�� �ל�י� �ל צ�ה, מ��� ��ה�נ�ל ���צא והח�לה ;, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ס�נה. �� �אי� �י על ִֵֶַַַָָָא�

.Ë�פ�� �כל ��פ� מקצת לס�� �ענ�גאס�ר �ל סיכה �י� , ְְֲִִֵֶַָָָָָ
�ענ�ג �ל �אינ� סיכה �י�י� על א� ח�לה, היה וא� . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ס�נה �� חטטי��אי� ל� ��� א� �[אבעבועות], �רא�� ְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
ח��� ואינ� �דר��, .ס� ְְְֵֵַָ

.È��י �לילי ה�ר את להדליק ��הג� מק�מ�ת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָי�
יב�א ולא מא��� �ני� ��ת ל� ��היה �די ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹה���רי�,
להדליק, ��א ��הג� מק�מ�ת וי� ה��ה; ת�מי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלידי
ת�מי� לידי ויב�א �עיניו ח� ות�א א��� יראה .��א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
להדליק ה�ל ח�בי� ���ת, להי�ת ה���רי� י�� חל ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֹוא�

מק�� ח�בה�כל ���ת נר �הדלקת �. ְְְֵֶַַַָָָָָ
�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט תמוז י"ח שישי יו�

aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©
ו�� ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת ע�רה ��י� �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָי�

(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא �למצו�ת �רא��� ל��ת ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹ
(ב) (ג)�סח; מלאכה; �� לע��ת ��ביעי��א ל��ת ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ

(ד) �סח; (ה)�ל מלאכה; �� לע��ת �י����א ל��ת ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ
(ו) ה�ב�ע�ת; (ז)חג מלאכה; �� לע��ת ל��ת��א ְְֲִֶַַַָָָֹֹ
(ח) ה�נה; (ט)�רא� מלאכה; �� לע��ת ל��ת��א ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ

(י) ה���ת; חג �ל מלאכה;�רא��� �� לע��ת ��א ִֶַַָ�ְֲֶַָָֹ
(יב)(יא) ה���ת; חג �ל ��מיני ��ל��ת לע��ת ��א ְְִִִֶַַַֹ�ֲֶַֹ

א��. �פרקי� � א�� ימי� �ביתת �בא�ר ְְְִִִִֵֵֵַָָָָמלאכה.

א ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

ה�ת�ב‡. �אסר� הא�� ה�מי� מלאכ��ת ��ע��ת ה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חג �ל ��מיני ורא��� �סח, �ל ��ביעי רא��� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַ�ה�
ה� � ה�ביעי לחד� �באחד ה�ב�ע�ת, חג �בי�� ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ�ַה���ת,

ט�בי�' 'ימי� אס�רי�ה�קראי� �ה� �וה, ��� ��ביתת . ְְִִִִִַַָָ�ֲִֵֶָָָ
עב�דה מלאכת אכילה,�כל לצר� �היא מ�לאכה ח�� , ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

". . נפ� לכל יאכל א�ר "א� ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��אמר:

ק��·. הרי מה�, �אחד עב�דה מ�לאכת ה��בת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
ע�ה "��ת��"מצות �ה� נאמר �הרי �ב�ת., �ל�מר: , ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

�ג�� אכילה, לצר� �אינ� מלאכה מה� �אחד הע��ה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוכל
מצות ��ל הרי � �א�� וכ��צא ארג א� הרס א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ��נה
עבדה מלאכת "�ל ��אמר: תע�ה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹע�ה;

תע��" ע�הלא וא� בה�". יע�ה לא מלאכה, "�ל , ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
ה��רהוהתראה�עדי� מ� ל�קה ,. ְְְִִֵֶַַָָָ

אחת,‚. �התראה ט�ב �י�� הר�ה מלאכ�ת אב�ת ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהע��ה
ל�קה אינ� � אחת �התראה וארג וסתר �בנה ��רע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ�ג��

אחת ש];א�א מלאכ�[משו� ל��תח��ק כלת על [לחייב ְְִֶַַַָָָ
ומלאכה] ט�במלאכה לי�� מלאכ�ת ח��ק ואי� ,. ְְְִֵָ

�י��„. א�ת� ע�ה א� � ���ת עליה �ח�בי� מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָ�ל
ל�קה � אכילה לצר� ��א מר��תט�ב מהה�צאה ח�� , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ט�ב �י�� ה�צאה �ה�רה ����� וההבערה; ְְָָָ�ְְְִִֶֶַַָָלר��ת
אכילה לצר� ��א ה�רה אכילה, מ�רלצר� לפיכ�, ; ְֲִֶָֹ�ְְְֲִִֶֶָָָֹֹ�ָ

מפ�ח א� ��רה ספר א� קט� לה�ציא ט�ב וכ��צא�י�� ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
לר��ת. מר��ת �י�א��, על א� להבעיר, מ�ר וכ� ְְְִֵֵֵָ�ְְִִַַַָ

צר� �� ��� �ל � מלאכ�ת ��אר אכילה. לצר� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ�אינ�
�ה�; וכ��צא ולי�ה ואפ�ה �חיטה �ג�� מ�ר, � ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�ֲִָאכילה
�כתיבה אריגה �ג�� אס�ר, � אכילה צר� �ה� �אי� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹוכל

�ה�. וכ��צא ְְִֵֶַָָ�בני�

�אפ�ר‰. מלאכה ולא�ל ט�ב, י�� מערב לע��ת ל� ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
אסר� � מ�ערב נע�ת א� ח�ר�� ולא הפסד ב� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה

לצר�חכמי� �היא �י על א� ט�ב, �י�� א�ת� לע��ת ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
אד�אכילה י�יח ��א �זרה זה? �בר אסר� ול�ה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

י�� ונמצא ט�ב, לי�� מ�ערב לע��ת� �אפ�ר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכ�ת
מלאכ�ת, א�ת� �ע��ת ה�ל� ��� י��ט�ב מ�מחת וי�נע �ְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ול���ת לאכל �נאי ל� יהיה ולא .ט�ב, ְְְְְֱִִֶֶַֹֹ

.Âט�ב �י�� הה�צאה אסר� לא עצמ�, ה�ע� וא��מ�ה , ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ
מערב לע��ת� �אפ�ר מלאכה היא ה�צאה ��ל �י ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל

ט�ב. י��י�� ��מחת להר��ת �די אסר�ה? לא ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹול�ה
ולא חפציו, וי�לי� ��רצה, מה �ל ויביא וי�לי� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹט�ב,
�אפ�ר מלאכ�ת �אר אבל אס�ר�ת. ��דיו �מי ְְְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָיהא

עסק �ה� וי� ה�איל � מ�ערב אי�[התעסקות]לע��ת� , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ט�ב. �י�� א�ת� ְִָע��י�

.Êז�רי��יצד ולא ��י�, ולא ק�צרי�, אי� ��ררי�? ולא ,, ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ
ט�חני� מר�די�ולא ולא הח�י�, �[בנפה]את ט�ב �י�� ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ
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�כ� ואי� מ�ערב, לע��ת� אפ�ר �ה�, וכ��צא א�� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��ל
ח�ר�� ולא .הפסד ְְִֵֶָֹ

.Á�ל�י וא�פי�אבל ו��חטי�, �מב�לי�, ,� ט�ב �י�� ְְְְְֲֲִִִִַָָ
�אי� ח�ר��; א� הפסד �כ� י� מ�ערב, א�� ע�ה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ�א�
מאמ� ��אפה �לח� ה���, ���ל �ב�יל א� ח� ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלח�

יו"ט] מאמ�;[מערב ��ת��ל ��ר�כתב�יל ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מאמ� ���חט �ב�ר ה���, ���צא���חט �ל וכ� . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

נע�� א� ח�ר�� �ה� ��� נפ� אכל מכ�ירי וכ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�א��.
ט�ב �י�� א�ת� ע��י� � �חיקתמ�ערב �ג�� [כתישת], ְְְִִִֶֶַָָ

�ה�.�בלי� וכ��צא ְְִֵֶַָָ

.Ëולא �חל; ��אכל מה ט�ב, �י�� �מב�לי� א�פי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאי�
�� להנ�ת �די א�א אכילה, לצר� �היא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ה�רה

ט�ב לאכל�י�� מ�ר � וה�תיר ט�ב, �י�� לאכל �די ע�ה . ְְְְֱִֵֶָָֹ�ֱֶָֹ
�חל .ה��תר ְַָֹ

.Èצריכה �אינ� �י על א� ��ר, קדרה א�ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָממ�אה
על א� מי�, �ל חבית נח��� �ממ�א אחת. לחתיכה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָא�א
���ר א�ה �ממ�אה אחד. לקית�� א�א צרי� �אינ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�י
��זמ� � אחד לכ�ר א�א צריכה �אינ� �י על א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ת,

יפה נאפית היא מר�ה, חתיכ�ת�ה�ת ��ה אד� �מ�לח . ְֶַַ�ֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
וכ� אחת. לחתיכה א�א צרי� �אינ� �י על א� אחת, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ�בת

�זה ���צא .�ל ֵֶַָֹ

.‡È�א ,���� �� לאכל �די ט�ב �י�� הא�פה א� ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמב�ל
זה הרי � וה�ת ה�ב�יל ונ�אר �א�, ולא א�רחי� ����ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
��א �בלבד ���ת, �י� �חל �י� למחר לאכל� ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�מ�ר

לשייר]יערי� כוונה מתו� זה[וירבה הרי � הערי� וא� . ְֱֲֲִִִֵֶֶַ
�החמיר� מ�ני ט�ב; י�� �אחר ���ת ואפ�� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאס�ר,

ה�זיד מ� י�תר .��ערי� ֲִִִֵֵַַַ

.·Èמס�נתמי �המה ל� למות]�היתה י�חט[נוטה לא � ְְְִֵֶָָָ�ְִֶֶֹֹ
מ��ה לאכל ��כ�ל י�דע �� א� א�א ט�ב, �י�� ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹא�ת�
מה ט�ב �י�� י�חט ��א �די י��; מ�ע�ד צלי ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ��ית

�זה ���צא �ל וכ� �חל. .��אכל ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

.‚È�א ��י� להאכיל �די ט�ב, �י�� �מב�לי� א�פי� ְְְְְֲִִִִֵֵַַאי�
לכ�"�לבי� יע�ה לב�� "ה�א ��אמר: ולא, "לכ�", � ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מז�ני� לפיכ�, לבהמה. ולא "לכ�", את[לסעודה]לג�י�; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
��א �זרה, � ט�ב �י�� א�ת� מז�ני� ואי� ���ת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָה��י
מה ע�ה� א�כל � מאליו ה��י �א א� אבל ��ביל�. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיר�ה

הכינ�ה� ��בר א�כלי�, .�ה� ְְֱִִֵֶֶָ

.„Èמ�ר � י�ראל �ל וחצי� ��י �ל �חצי� ָ�ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�המה
��ר ��ית מ��ה לאכל אפ�ר �אי ט�ב; �י�� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹל�חט�
� לי�ראל וחצי� לג�י �חצי� ע�ה אבל �חיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ�לא

ה�צק לחלק ��כ�ל מ�ני א�ת�, לאפ�ת החילאס�ר �ני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ט�ב[�חיילי�] �י�� �ת לה� לע��ת לי�ראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ��תנ�

מ�ר מק�ידי�, אי� לתינ�ק �ת מ��ה ����תני� א� �ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ�ָ
ט�ב; �י�� לה� ע�תלאפ�ת� לתינ�ק. רא�יה �פת �ת ��ל ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

ט�ב �י�� נאפית מ��ה, א�כלי� �הר�עי� �זמ� � .ה�לבי� ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

.ÂËלחל לה�יח א� לבהמה א� לג�י� ט�ב �י�� ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמב�ל
�ב�יל א�ת� היה א�רחי�, ל� �א� �א�� ל�קה; אינ� �ְְִִִֵֶֶַָָָ

לה� לג�י�רא�י מ��� להאכיל מ�ר וה�תיר, לנפ�� ע�ה . ְְְִֶַָָָָ�ְְֲִִִֶַָ
.ולבהמה ְְִֵָ

.ÊË�וע��י ��ת�ה, אכילה �כלל ה� הרי � וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
נפ�" לכל יאכל "א�ר ��אמר: ט�ב, �י�� לכלא�ת� , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ה��� �ה���צר� ור�ח� ט�ב, �י�� ח�י� מח�י� לפיכ�, . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ורגליו ידיו מרח��ניו �זרת מ��� אס�ר ��פ�, �ל אבל ; ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָ

לצור�] שלא יח� ט�ב,[שמא י�� מערב �ה�ח�� וח�י� .ְִֵֶֶֶַַ
זה, �בר על �זר� ��א � ט�ב �י�� ��פ� �ל �ה� ְְֵֶֶֶַָָָָָֹר�ח�

�לבד ���ת .א�א ְְִֶַַָָ

.ÊÈלמלאכה ��מה �ה�א מ��� �י� � ���ת �אס�ר ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ל
�ב�ת מ��� �ה�א �י� מלאכה, לידי מביא [שחכמי�א� ְְִִִֵֵֵֶָָ

והשבתה] חומרה א�אהוסיפו ט�ב, �י�� אס�ר זה הרי �ְֲֵֶֶָָ
�ה� �ברי� א� ,�� וכ��צא אכילה צר� �� היה �� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�

ט�ב �י�� �אס�רמ�רי� וכל א��. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� , �ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
לצר� א�א ט�ב, �י�� לטלטל� אס�ר ���ת, ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָֹלטלטל�
ט�ב �י�� מ�ר ���ת, ���ר וכל .�� וכ��צא .אכילה, ְְֲִֵֶַָָָ�ְַָָ�ְָ

מקצה א��ר ���ת, �אי� מה ט�ב �י�� �[כדלקמ�]וי� ְְְִֵֵֶַַָ�ְֶ
���ת; �מ�ר ט�ב, �י�� אס�ר �����ה�קצה ט�במ�ני ֶַ�ְְֶָ�ְְִֵֶַָָ

�� לזלזל יב�א� ��א � ה�קצה �� אסר� מ��ת, .קל ְִַַַָָ�ְְְֵֶֶַָָ

.ÁÈהע�מדת �רנגלת �יצי�[�המיועדת]�יצד? ,לג�ל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
לחרי�ה הע�מד ��ב�ו��ר וי�ני הע�מדי�, �פר�ת , ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ

לאכל ואס�ר ה�, מקצה �ה� וכ��צא א�� �ל � ְְֱֵֶֶָֹ�ְְִֵֵֶַָָָלסח�רה
מ�ערב א�ת� ��כי� עד ט�ב, �י�� ויח�ב[החג]מה� , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ואינ� ��ת, אצל מ�כ� ה�ל � ���ת אבל לאכילה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליה�
ה��לד �� ט�ב, �י�� אס�ר �ה�קצה �כ�� הכנה. ְְֶַָָָ�ְֲִֵֶַָָָצרי�

שנשבר�] כלי כגו� ביו"ט, חדש מצב .אס�ר[שנוצר ָ

.ËÈ��י אי� אבל ט�ב; לי�� מכי� וחל ל��ת, מכי� ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל
ט�ב לי�� מכינה ��ת ולא ל��ת, מכי� לפיכ�,ט�ב . ְְְְְִִִֵַַָָָָֹ

ט�ב �י�� ���לדה �]�יצה אס�רה,[שחל � ה��ת אחר ְְֲֵֶַַַַָָָָ
�מאמ� ה�איל לאכילה; ע�מדת �ה�רנגלת �י על ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹא�

ט�ב.[אתמול] לי�� א�ת� מכי� ��ת נמצא ה�יצה, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָנגמרה
��ת. �אחר ט�ב י�� מ��� �זרה � ט�ב י�� �כל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָואסר�ה
��ת מ��� �זרה � אסר�ה ��ת, �כל ���לדה �יצה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�

ט�ב י�� .�אחר ֶַַ

.Î�לטלטל אס�ר �� לאכל�, �אס�ר ואפ���כ�� . ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
ה�ל, י�ר� למחר �הרי אס�ר�ת; ��� � �אל� ְַֹ�ְֲֲֵֶָָָ�ְְְִֶֶָָנתערבה

מ�ירי� ל� ��� �בר להתירו]וכל אפשרות אפ��[שיש , ְֲִִִֵֶַָָָ
�טל אינ� אלפי� �מצא�אל� ט�ב, �י�� �רנגלת ה��חט . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

�מ�ר�ת �יצי� זה[מוכנות]ב� �אי� מ�ר�ת; א�� הרי � ְֲִֵֵֵָ�ֵֶֶָ
קרי א�א מצ�י �אינ� ודבר �מיד; מצ�י קרה]�בר ,[מקרה ְְִִֵֶֶָָָָָָָָ

�� גזר� .לא ְָֹ

.‡Î,��מא ט�ב י�� �ל לאר�, �ח�צה ע��י� �אנ� ְִֵֵֶֶֶָָָָָזה
ה�א מנהג � ימי� ה�א�ני ס�פרי� מ�ברי �ני ט�ב וי�� ;, ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָ

י�ראל אר� �ני ע��י� ואי� ��ל�ת. ��תח��� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�מ�ברי�
�לבד ה�נה �רא� א�א ימי�, ק����ני �בהלכ�ת . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

ע��י�החד� טע� זה �מאי זה, מנהג ע�ר נבאר זה, מ�פר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מק��. �כל ימי� �ני ה�נה ְְִֵַָָָָָֹרא�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz g"i iyiy mei -

.·Îל� � ס�פרי� מ�ברי �ה�א �י על א� � �ני ט�ב ְְִִִִִֵֵֶַַֹי��
�ני, ט�ב י�� המח�ל וכל ��ני. אס�ר �רא���, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�אס�ר

ה�נה רא� �ל �ב�ת,ואפ�� מ��� �ה�א �דבר �י� � ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
מ�ת א�ת� מ�י� � ל�ח�� ח�� ��צא �י� �מלאכה, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�י�

מדרבנ�]מר��ת מ�[מלקות היה לא א� א�ת�, מנ�י� א� , ְְִִִַַָָֹ
החכמי�]ה�למידי� �ספד[של אס�ר �הרא��� �כ�� . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

א�א הפר�, �יניה� ואי� ה�ני; �� ��מחה, וח�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָותענית
�לבד. ה�ת ְְְִִֵַַַלעני�

.‚Î;�י�� �קב�רת� יתע�ק� רא���, ט�ב �י�� ה�ת ְְְְִִִִֵֵַַַָ�יצד?
צרכיו, �ל ל� וע��י� י�ראל; �� יתע�ק� �ני, ט�ב ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ�בי��
וכ� ה��מי� �קציצת �כריכי� �תפירת ה��ה ע��ת ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָ�ג��
ה�א �חל ה�ת לג�י �ני ט�ב ���� � �זה ���צא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ�ל

ה�נה רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני ואפ�� .ח��ב, ְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

.„Î,�ה קד��ת ��י � �ל��ת �ל א�� ט�בי� ימי� ֵ�ְְֵ�ְִִֵֵֶָָ�ני
ט�ב �י�� מקצה �היה �בר לפיכ�, אחד; �י�� ְְֶ�ְְְִֵֶֶָָָָָָָואינ�
זה הרי ל�ני, א�ת� הכי� א� � �רא��� ���לד א� ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָרא���,

ח�המ�ר ��ני; �אכל �רא���, ���לדה �יצה �יצד? . �ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
��ני יאכל� �רא���, ����ד� ל�רקעוע�� המח�ר �בר ; ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�ְַַַָ

�רא��� העי���עקר את לכחל מ�ר וכ� ��ני. יאכל , ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְִִֶַָָֹ
חלי �� �אי� �י על וא� �ני, ט�ב �ברי��י�� ��ה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ימי� �ני אבל �ל��ת; �ל ט�בי� ימי� ��ני ְֲִֵָָ�ְֲִִִִֵֶָָאמ�רי�?
ה� אחד �כי�� ה�, אחת קד�ה � ה�נה רא� �ל ְֵֵֶַַָָ�ְִֶַָָֹט�בי�
אבל �לבד. ה�ת לעני� א�א ה�ברי�, א�� לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָח��בי�
וכ� ��ני; אס�רה ה�נה, רא� �ל �רא��� ���לדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�יצה

�זה ���צא �יצה�ל ונ�לדה ט�ב, לי�� ה�מ�כה ��ת . ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ
ו ��ני; אס�רה � מה� ואפ���אחד �ביצה. ���צא �ל כ� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ל� ה�מ�כה ���ת �אכל לא �ני, ט�ב �י�� .נ�לדה ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ

ב ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

מקצה‡. �ה�א מ�ני אס�ר, � ט�ב �י�� ���לד ְֶ�ְְְִֵֶֶֶַַָאפר�ח
לאוכלו] תכנ� לא כי מדעתו, מופרש �י��[� ���לד ועגל .ְְֵֶֶַ

�ה�א מ�ני מ�ר; לאכילה, ע�מדת א�� היתה א� � ְִֵֶָ�ְֲִִִֶֶַָָָט�ב
�ב על אגב]מ�כ� זה[� היה � א�� �חט וא�� א��; ְִִִֶַַַָָָָ

נ�לד ��א �י על א� ט�ב, �י�� מ�ר .��מעיה ְֵֶֶָ�ְִֶַַָָֹ

ולנ�ת·. �בא�ת ל�ח��, ח�� ור�ע�ת ���צא�ת ְְְְְֵֶַָָ�המ�ת
ו��חטי� מה� ול�קחי� מ�כני�, א�� הרי � ה�ח�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָ�ת��
א� � ל�ח�� ח�� ולנ�ת �ר�ע�ת אבל ט�ב. �י�� ְְְֲִֶַָָָא�ת�
ואי� מקצה, �ה� מ�ני א�ת�; ��חטי� אי� ט�ב, �י�� ְְֵֶ�ְְֲִִֵֵֵֶָָ�א�

עליה� העיר אנ�י .�עת ְֲִֵֵֶַַַָ

ט�ב‚. �י�� מ�� �� ���לד קד�י� �המת [ומותרתוכ� ְְֱִֵֶֶַַָָָ
ט�ב,באכילה] י�� מערב עליה �ע�� היתה ולא ה�איל �ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

ט�ב �י�� ל�חט� אס�ר.אס�ר מ�מי[לרב]לפיכ�, לרא�ת ְְְְֲִִֵָָָָָ
ט�ב �י�� דעתו]קד�י� לחוות י�יר�[במטרה ��א �זרה � ְְִִֵֵֶַָָָָ

���� �� ל�חט זה ויב�א �מ�מ�, ה�אהחכ� ר�אה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ
א�סר א� מ�יר �למחר ט�ב, י�� מערב .ה��� ְִֵֵֶֶַַָָ

מב�רי�„. ואי� מ�כ�, זה הרי � ע�� �מ�מ� ���לד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ�כ�ר
קבוע]א�ת�[בודקי�] המו� ט�ב;[א� וראה�י�� עבר וא� ְְְִַָָָ

וא�כל ��חט זה הרי וה�יר�, �ב�ר� ��פלמ�מ� �כ�ר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ

�רנסה ל� ע��ה אינ�[מאכילו]לב�ר, �הרי � �מק�מ� ְְְֲִֵֵֶֶַָָ
ט�ב �י�� ל�חיטה רא�י �אינ� מ�ני להעל�ת�, .יכ�ל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

�נ�" ואת וולדה]"א�ת� לב�ר[�בהמה [שאסור��פל� ְְְְֶֶָ
אחד] ביו� ל�חט�לשחט� מנת על הרא��� את מעלה �ְְֲֲִֶֶַַָָָ

�מערי� ��חט�, מנת[מתחכ�]ואינ� על ה�ני את �מעלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
�עלי צער מ��� ��רצה; מה� זה אי את ו��חט ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל�חט�,

להערי� ה�יר� והריח�י�, ה�ג, מ� ��פלה ח�י� �המת . ְֱֲִִִִֶַַַ�ְֲִִֵֶַַַָָ
�דיקה צריכה היא]היא כשרה �י��[א� א�ת� ��חטי� � ְְְֲִִִִָָָ

ותאכל ��רה, ���צא אפ�ר ות�דק; .ט�ב, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

מ�כני�‰. א�� הרי � ���ית וי�ני� ותרנג�לי� ואי�א�זי� , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ז��� יוצריכי� וצ�רי�"ט][מערב על�ה וי�ני ��ב� י�ני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ

�טפיחי� בכתלי�]���נ� הבנויי� חרס �בירה[כלי א� ְְְִִִִִֶָ
'א��[בבני�] ול�מר: מ�ערב לז�� וצרי� מקצה, א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

לנענע צרי� ואינ� נ�טל'; אני קיניה�]וא�� .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

.Â��לאכול]ז �חרי�[חישב �מצא �לבני�, �חרי� ְְְִִִִֵָָָֹֹ
אס�רי� � �חרי� �מק�� �לבני� לבני� �אני�מק�� ; ְְְְְֲֲִִִִִִִֶָָֹ

וכל ה�', אחרי� וא�� לה�, �רח� ���� א�ת� '��א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָא�מר:
אס�ר מ�כ�, אס�ר;ספק ה�ל �ל�ה, �מצא �ני� ז�� . ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

מ�רי� �ני�, �מצא לפני�ל�ה �מצא ה��, �ת�� ז�� . ְְִַָָָֹ�ְְִִִֵֵֵַָָָ
וא� לפרח, יכ�לי� ואינ� ה� א�א ק� �� אי� א� � ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹה��
� א�ה חמ�י� �ת�� זוית �קר� אחר ק� �� ��� �י ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

המד�ה �אי� מ�רי�; א�� �נגד[מקפ�]הרי א�א מד�ה ֲֵֵ�ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
��וה .ק�� ְִֶָ

.Ê�ביברי�� וע��[בריכות]�גי� ח�ה וכ� �ד�לי�, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
מגודרי�]��ביברי� מח�ר[מקומות �ה�א �ל � �ד�לי� ְְְִִֵֶֶָָ�ַ

�א�מרי� עד לצודו:]צידה, מצ�דה[החפצי� 'הבא ְְִִֵֶַָָָ
וא� ט�ב; �י�� א�ת� צדי� ואי� מקצה, זה הרי � ְְְְִִֵֶָָ�ְֲֵֶֶ�נצ�ד��'
מ�כ�, זה הרי � מצ�דה צרי� �אינ� וכל יאכל�. לא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד,

א�ת� וא�כלי� ט�ב �י�� א�ת� ���נהוצדי� ח�ה וכ� . ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
לבניה] ק� ��ה�[בנתה ילדיה � לעיר ה�מ�� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�פר�ס

מ�ני ז���, צריכי� אינ� צידה, צריכי� �אינ� ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָקט�י�
עליה� .��ע�� ְֲֵֶֶַ

.Á� ט�ב י�� מערב ��רס� ודגי� וע�פ�ת ח�ה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצ�ד�ת
מערב ����ד� י�דע �� א� א�א ט�ב, �י�� מה� י�ל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

ט�ב �למחרי�� ט�ב, י�� מערב ה�י� א�ת ה��כר .ְִֵֵֶֶַַַַַָָ
מ�רי� א�� הרי � �גי� ב� �מצא נ��ד�ה��י� ��בר ; ְֲִִִֵֵָָָָ�ְִִֶָָ
מ�כני� ה� והרי ט�ב, י�� .מערב ֲִֵֵֵֶֶַָ

.Ëמ�כני�[אטו�]�ית �ר�ת מלא ונפחת[לאכילה]�ה�א ְְִִִֵֵֶַַָָ
הכותל] ה�חת[נשבר מ�ק�� נ�טל ה�קצה, על הע�מד . ְְִֵֵַַַָָ�ְֶ

צרי� � הפקר ה�ר�ת ��ל �ביעית, ��נה ט�ב י�� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב
לא[יסמ�]��ר�� וא� נ�טל'; אני �א� ועד 'מ�א� ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

י�ל לא .ר��, ִַָֹֹ

.È�מא�ת י� א� � ט�ב �י�� לי�ראל ���רה �הביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ��י
�גי� א� ע�פ�ת א� ח�ה �הביא א� ל�רקע, �מח�ר ְִִֵֶַַַַָָָ�ְִִַה�י�

���� �� לצ�ד� לערב,�אפ�ר עד אס�רי� א�� הרי � ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
��ע�� �כדי המלאכה]וימ�י� לביצוע שמספיק זמ� ;[שיעור ְְְֲִִֵֶַַ

�� וכ��צא הדס ��מ�י�אפ�� עד לערב, �� מריח אינ� � ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
א� ל�רקע, �מח�ר ה�י� מא�ת� אי� וא� ��ע��. ְַַַָ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַ�כדי
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.·Îל� � ס�פרי� מ�ברי �ה�א �י על א� � �ני ט�ב ְְִִִִִֵֵֶַַֹי��
�ני, ט�ב י�� המח�ל וכל ��ני. אס�ר �רא���, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�אס�ר

ה�נה רא� �ל �ב�ת,ואפ�� מ��� �ה�א �דבר �י� � ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
מ�ת א�ת� מ�י� � ל�ח�� ח�� ��צא �י� �מלאכה, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�י�

מדרבנ�]מר��ת מ�[מלקות היה לא א� א�ת�, מנ�י� א� , ְְִִִַַָָֹ
החכמי�]ה�למידי� �ספד[של אס�ר �הרא��� �כ�� . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

א�א הפר�, �יניה� ואי� ה�ני; �� ��מחה, וח�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָותענית
�לבד. ה�ת ְְְִִֵַַַלעני�

.‚Î;�י�� �קב�רת� יתע�ק� רא���, ט�ב �י�� ה�ת ְְְְִִִִֵֵַַַָ�יצד?
צרכיו, �ל ל� וע��י� י�ראל; �� יתע�ק� �ני, ט�ב ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ�בי��
וכ� ה��מי� �קציצת �כריכי� �תפירת ה��ה ע��ת ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָ�ג��
ה�א �חל ה�ת לג�י �ני ט�ב ���� � �זה ���צא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ�ל

ה�נה רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני ואפ�� .ח��ב, ְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

.„Î,�ה קד��ת ��י � �ל��ת �ל א�� ט�בי� ימי� ֵ�ְְֵ�ְִִֵֵֶָָ�ני
ט�ב �י�� מקצה �היה �בר לפיכ�, אחד; �י�� ְְֶ�ְְְִֵֶֶָָָָָָָואינ�
זה הרי ל�ני, א�ת� הכי� א� � �רא��� ���לד א� ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָרא���,

ח�המ�ר ��ני; �אכל �רא���, ���לדה �יצה �יצד? . �ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
��ני יאכל� �רא���, ����ד� ל�רקעוע�� המח�ר �בר ; ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�ְַַַָ

�רא��� העי���עקר את לכחל מ�ר וכ� ��ני. יאכל , ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְִִֶַָָֹ
חלי �� �אי� �י על וא� �ני, ט�ב �ברי��י�� ��ה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ימי� �ני אבל �ל��ת; �ל ט�בי� ימי� ��ני ְֲִֵָָ�ְֲִִִִֵֶָָאמ�רי�?
ה� אחד �כי�� ה�, אחת קד�ה � ה�נה רא� �ל ְֵֵֶַַָָ�ְִֶַָָֹט�בי�
אבל �לבד. ה�ת לעני� א�א ה�ברי�, א�� לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָח��בי�
וכ� ��ני; אס�רה ה�נה, רא� �ל �רא��� ���לדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�יצה

�זה ���צא �יצה�ל ונ�לדה ט�ב, לי�� ה�מ�כה ��ת . ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ
ו ��ני; אס�רה � מה� ואפ���אחד �ביצה. ���צא �ל כ� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ל� ה�מ�כה ���ת �אכל לא �ני, ט�ב �י�� .נ�לדה ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹ

ב ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

מקצה‡. �ה�א מ�ני אס�ר, � ט�ב �י�� ���לד ְֶ�ְְְִֵֶֶֶַַָאפר�ח
לאוכלו] תכנ� לא כי מדעתו, מופרש �י��[� ���לד ועגל .ְְֵֶֶַ

�ה�א מ�ני מ�ר; לאכילה, ע�מדת א�� היתה א� � ְִֵֶָ�ְֲִִִֶֶַָָָט�ב
�ב על אגב]מ�כ� זה[� היה � א�� �חט וא�� א��; ְִִִֶַַַָָָָ

נ�לד ��א �י על א� ט�ב, �י�� מ�ר .��מעיה ְֵֶֶָ�ְִֶַַָָֹ

ולנ�ת·. �בא�ת ל�ח��, ח�� ור�ע�ת ���צא�ת ְְְְְֵֶַָָ�המ�ת
ו��חטי� מה� ול�קחי� מ�כני�, א�� הרי � ה�ח�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָ�ת��
א� � ל�ח�� ח�� ולנ�ת �ר�ע�ת אבל ט�ב. �י�� ְְְֲִֶַָָָא�ת�
ואי� מקצה, �ה� מ�ני א�ת�; ��חטי� אי� ט�ב, �י�� ְְֵֶ�ְְֲִִֵֵֵֶָָ�א�

עליה� העיר אנ�י .�עת ְֲִֵֵֶַַַָ

ט�ב‚. �י�� מ�� �� ���לד קד�י� �המת [ומותרתוכ� ְְֱִֵֶֶַַָָָ
ט�ב,באכילה] י�� מערב עליה �ע�� היתה ולא ה�איל �ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

ט�ב �י�� ל�חט� אס�ר.אס�ר מ�מי[לרב]לפיכ�, לרא�ת ְְְְֲִִֵָָָָָ
ט�ב �י�� דעתו]קד�י� לחוות י�יר�[במטרה ��א �זרה � ְְִִֵֵֶַָָָָ

���� �� ל�חט זה ויב�א �מ�מ�, ה�אהחכ� ר�אה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ
א�סר א� מ�יר �למחר ט�ב, י�� מערב .ה��� ְִֵֵֶֶַַָָ

מב�רי�„. ואי� מ�כ�, זה הרי � ע�� �מ�מ� ���לד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ�כ�ר
קבוע]א�ת�[בודקי�] המו� ט�ב;[א� וראה�י�� עבר וא� ְְְִַָָָ

וא�כל ��חט זה הרי וה�יר�, �ב�ר� ��פלמ�מ� �כ�ר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ

�רנסה ל� ע��ה אינ�[מאכילו]לב�ר, �הרי � �מק�מ� ְְְֲִֵֵֶֶַָָ
ט�ב �י�� ל�חיטה רא�י �אינ� מ�ני להעל�ת�, .יכ�ל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

�נ�" ואת וולדה]"א�ת� לב�ר[�בהמה [שאסור��פל� ְְְְֶֶָ
אחד] ביו� ל�חט�לשחט� מנת על הרא��� את מעלה �ְְֲֲִֶֶַַָָָ

�מערי� ��חט�, מנת[מתחכ�]ואינ� על ה�ני את �מעלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
�עלי צער מ��� ��רצה; מה� זה אי את ו��חט ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל�חט�,

להערי� ה�יר� והריח�י�, ה�ג, מ� ��פלה ח�י� �המת . ְֱֲִִִִֶַַַ�ְֲִִֵֶַַַָָ
�דיקה צריכה היא]היא כשרה �י��[א� א�ת� ��חטי� � ְְְֲִִִִָָָ

ותאכל ��רה, ���צא אפ�ר ות�דק; .ט�ב, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

מ�כני�‰. א�� הרי � ���ית וי�ני� ותרנג�לי� ואי�א�זי� , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ז��� יוצריכי� וצ�רי�"ט][מערב על�ה וי�ני ��ב� י�ני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ

�טפיחי� בכתלי�]���נ� הבנויי� חרס �בירה[כלי א� ְְְִִִִִֶָ
'א��[בבני�] ול�מר: מ�ערב לז�� וצרי� מקצה, א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

לנענע צרי� ואינ� נ�טל'; אני קיניה�]וא�� .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

.Â��לאכול]ז �חרי�[חישב �מצא �לבני�, �חרי� ְְְִִִִֵָָָֹֹ
אס�רי� � �חרי� �מק�� �לבני� לבני� �אני�מק�� ; ְְְְְֲֲִִִִִִִֶָָֹ

וכל ה�', אחרי� וא�� לה�, �רח� ���� א�ת� '��א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָא�מר:
אס�ר מ�כ�, אס�ר;ספק ה�ל �ל�ה, �מצא �ני� ז�� . ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

מ�רי� �ני�, �מצא לפני�ל�ה �מצא ה��, �ת�� ז�� . ְְִַָָָֹ�ְְִִִֵֵֵַָָָ
וא� לפרח, יכ�לי� ואינ� ה� א�א ק� �� אי� א� � ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹה��
� א�ה חמ�י� �ת�� זוית �קר� אחר ק� �� ��� �י ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

המד�ה �אי� מ�רי�; א�� �נגד[מקפ�]הרי א�א מד�ה ֲֵֵ�ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
��וה .ק�� ְִֶָ

.Ê�ביברי�� וע��[בריכות]�גי� ח�ה וכ� �ד�לי�, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
מגודרי�]��ביברי� מח�ר[מקומות �ה�א �ל � �ד�לי� ְְְִִֵֶֶָָ�ַ

�א�מרי� עד לצודו:]צידה, מצ�דה[החפצי� 'הבא ְְִִֵֶַָָָ
וא� ט�ב; �י�� א�ת� צדי� ואי� מקצה, זה הרי � ְְְְִִֵֶָָ�ְֲֵֶֶ�נצ�ד��'
מ�כ�, זה הרי � מצ�דה צרי� �אינ� וכל יאכל�. לא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד,

א�ת� וא�כלי� ט�ב �י�� א�ת� ���נהוצדי� ח�ה וכ� . ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
לבניה] ק� ��ה�[בנתה ילדיה � לעיר ה�מ�� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�פר�ס

מ�ני ז���, צריכי� אינ� צידה, צריכי� �אינ� ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָקט�י�
עליה� .��ע�� ְֲֵֶֶַ

.Á� ט�ב י�� מערב ��רס� ודגי� וע�פ�ת ח�ה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצ�ד�ת
מערב ����ד� י�דע �� א� א�א ט�ב, �י�� מה� י�ל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

ט�ב �למחרי�� ט�ב, י�� מערב ה�י� א�ת ה��כר .ְִֵֵֶֶַַַַַָָ
מ�רי� א�� הרי � �גי� ב� �מצא נ��ד�ה��י� ��בר ; ְֲִִִֵֵָָָָ�ְִִֶָָ
מ�כני� ה� והרי ט�ב, י�� .מערב ֲִֵֵֵֶֶַָ

.Ëמ�כני�[אטו�]�ית �ר�ת מלא ונפחת[לאכילה]�ה�א ְְִִִֵֵֶַַָָ
הכותל] ה�חת[נשבר מ�ק�� נ�טל ה�קצה, על הע�מד . ְְִֵֵַַַָָ�ְֶ

צרי� � הפקר ה�ר�ת ��ל �ביעית, ��נה ט�ב י�� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב
לא[יסמ�]��ר�� וא� נ�טל'; אני �א� ועד 'מ�א� ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

י�ל לא .ר��, ִַָֹֹ

.È�מא�ת י� א� � ט�ב �י�� לי�ראל ���רה �הביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ��י
�גי� א� ע�פ�ת א� ח�ה �הביא א� ל�רקע, �מח�ר ְִִֵֶַַַַָָָ�ְִִַה�י�

���� �� לצ�ד� לערב,�אפ�ר עד אס�רי� א�� הרי � ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
��ע�� �כדי המלאכה]וימ�י� לביצוע שמספיק זמ� ;[שיעור ְְְֲִִֵֶַַ

�� וכ��צא הדס ��מ�י�אפ�� עד לערב, �� מריח אינ� � ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
א� ל�רקע, �מח�ר ה�י� מא�ת� אי� וא� ��ע��. ְַַַָ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַ�כדי
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נעקר ��אתמ�ל עליו מ�כחת צ�רת� נ��ד�היתה �א� ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ל�ח��, מח�� הביא� וא� מ�ר; ה�ח��, מ��� הביא� ְְֱִִִַָ�ְֱִִִַא�
ל�ח��, מח�� זה י�ראל ��ביל וה�א ל�. אס�ר זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

אחר לי�ראל .מ�ר �ְְִֵֵַָָ

.‡È,�לה�יק אס�ר � ט�ב �י�� ה�קל מ� ���ר� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצי�
נ�לד �ה� לעול�]מ�ני באו כעת לת��[� נ�ר� וא� ; ְְְְִִֵֵֶָָ

�מ�יק� מ�כני� עצי� עליה� מר�ה ה�ב�ה���ר, ערמת . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ט�ב[מחס�]וא�צר �י�� �ה� מתחילי� אי� � עצי� �ל ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

היה וא� מקצה; �ה� מ�ני מ�ערב, הכי� �� א� ְְִֶָָ�ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָא�א
הרי � לא� א�א רא�י אינ� �הרי �ק�צי�, מערב ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹה�ב�

מ�כ� .זה ֶָ

.·Èמ�ואר עצי� מב�עי� ק�ר�ת[שורה]אי� [העומדות�ל ְְְִִִֵֵֶַָ
�י��לבניה] ����רה ה��רה מ� ולא מקצה. �ה� מ�ני ,ְִֵֵֶ�ְְְְְִִֶֶַָָֹ

נ�לד �ה�א מ�ני אי�ט�ב, � ט�ב �י�� ����ר� �לי� וכ� . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ
נ�לד �ה� מ�ני �ה�, �למי�מ�יקי� �כלי� מ�יקי� אבל ; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

�כלי� למלאכהא� ה�כנ� �הרי ט�ב, י�� מערב ����ר� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
מ�ערב מערבאחרת �אכל� ��קדי� אג�זי� ,�� ���צא . ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

�י�� אכל� וא� ט�ב; �י�� �קל�יה� מ�יקי� ט�ב, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָי��
�קל�יה� מ�יקי� אי� �א�.ט�ב, �ה�, ��� נסחא�ת וי� ְְִִִִֵֵֵֶַ�ְִֵֶֶֶָָ

וא� הקצ�; �הרי �קל�יה�, מ�יקי� אי� מ�ערב, ְְִ�ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאכל�
האכל. �ב על מ�כני� �ה� מ�ני מ�יקי�, � ט�ב �י�� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאכל�

.‚È;לה�קה רא�י �אינ� מ�ני מקצה, ה�א הרי � רטב ְְְִֵֵֶֶַָָָ�ֲֵָֹק��
וכ� ��ר. �� לצל�ת ���ד �מ� לע��ת� ל� אס�ר ְְְְֲִִֵַַָָָָלפיכ�

�זה ���צא .�ל ֵֶַָֹ

.„È�ה� �מ�יקי� ס�ה, לדפני ה�מ�כי� עצי� אבלנ�טלי� . ְְְְִִִֵֵַָ�ֲִִֶַָָָ
�� מכ�סי� הי� אפ�� ה�דה, מ� עצי� מביאי� ִָָ�ְְֲִִִִִֵֵֶַָָאי�

��דהמ�ערב ה�א מג�ב אבל עצי�]; מ�פניו,[מלקט ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
�� ואפ���מדליק ה�חיד, ��ר��ת המכ�סי� מ� �מביאי� . ְְְִִִִַַָ�ְֲִִִִֶַַָָ

�ירה;[הרשות]היתה ל�� ��א ל�מ�פת ��היה �בלבד ְָָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
סגירה]��תחת חסר[� וא� ה��ת; �ח�� �ת�� ותהיה , ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

מקצה ה� הרי א��, מ�ל .אחד ֲִֵֵֵֶָָ�ְֶ

ÂË.��קר� מכ�סי� �ה� �י על א� � גפני� ועלי קני� ְְִֵַָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָעלי
גדר] המוק� לעיר מחו� א�ת�,[מקו� מפ�רת �הר�ח �יו� �ְֵֶֶֶַַָָָ

מערב �בד �לי עליה� ה�יח וא� ואס�רי�; �מפ�רי� ה� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ְֲִֵֵהרי
מ�כני� א�� הרי ט�ב, .י�� ֲִֵֵָ

.ÊËמס�נת היתה א� � ט�ב �י�� ��תה [נוטה�המה ְְְְִֵֵֶָָָָ�ֶֶ
לאו,למות] וא� ל�לבי�; מח�כ� זה הרי ט�ב, י�� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב

יזיז�ה ולא מקצה, זה הרי עליה, �ע�� היתה ולא ְְְִֶֶָֹ�ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹה�איל
לא � ��טמאת �תר�מה ��תה, קד�י� �המת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמ�ק�מ�.

מ�ק�מ� .יזיז�ה ְְִִֶָָ

.ÊÈ��י� א�ת� מ�קי� אי� � מקצה �ה� וח�ה וע�פ�ת ְְְִֵֶַָ�ְְִֵֶַָָ�גי�
מה� ל�ח יב�א ��א מז�נ�ת, לפניה� נ�תני� ואי� .ט�ב, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
�ה�א מ�ני ט�ב �י�� �� לה���� א� לאכל� �אס�ר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹוכל

לטלטל� אס�ר .מקצה, �ְְְְֶַָ

.ÁÈ�קר �חצר� ל� יחד א� � ט�ב י�� מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה�כניס
צרכיו �ל �� ולע��ת לטלטל� �מ�ר מ�כ�, זה הרי � .זוית ֲִֵֶָָ�ְְְְְֲַַָָָָ
ו�ה�ק מ�כ�. זה הרי ט�ב, י�� מערב �ה�ק אפר ַ�ְֲֵֵֶֶֶֶַָ�ְֵֵֶֶוכ�
מ�ר � �יצה �� לצל�ת �די ח� �ה�א זמ� �ל � ט�ב ָ�ְְְְִֵֵֶַַָָ�י��

מ�ני לטלטל�, אס�ר � לאו וא� ה�א; א� �עדי� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטל�,
נ�לד �קר�ה�א ל� �היה מי מערב[בקרקע]נע��[יתד]. ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ונ�ק� ט�ב, והעל[עקרו]י�� ט�ב היה�י�� א� � עפר ה ְְְְֱִִֶָָָָָ
�חח עפר אבל[ר�]א�ת� �מטלטל�; �� מכ�ה זה הרי , ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָֹ

ט�ב �י�� א�ת� יכ�� לא זה הרי עפר, ��� העלה .א� ְְֱֲִִֵֶֶָָָֹֹ

ג ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

הרי‡. � לטלטל� ���ר אפר א� מ�כ�, עפר ל� �היה ְְְֲֵַָ�ִֵֶֶֶָָָָָמי
מ�כ� עפר ל� אי� וא� �מ�. �מכ�ה וע��, ח�ה ��חט ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
לא ו�חט, עבר וא� י�חט; לא זה הרי � הרא�י אפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹא�

הערב עד �מ� היאיכ�ה ח�ה א� ספק �היא �ר�ה וכ� . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לא � �חט וא� ט�ב; �י�� א�ת� ��חטי� אי� �המה, ְְְֲִִִֵֵַָָָֹא�
אפר א� מ�כ� עפר ל� היה אפ�� לערב, עד �מ� ,יכ�ה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
�מ� ��ה �לפיכ� היא, ו�אית 'ח�ה הר�אה: יאמר ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ��א

חל�� לה�יר הר�אה ויב�א ט�ב', .�י�� ְְְְִֶֶַָָ

�מ�·. יכ�ה לא ט�ב, י�� מערב וע�� ח�ה ה��חט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכ�
�מ� ונתערב ט�ב �י�� וע�� ח�ה �המה �חט ט�ב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָ�י��

בזה] מ�כ�[זה עפר ל� היה וא� לערב; עד א�ת� יכ�ה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
�דקירה ה�ל לכ��ת ויכ�ל אפר, �]א� הרי[בבת � אחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

יכ�ה� .זה ְֵֶַ

מ�ר‚. ט�ב, �י�� �המה למק��ה��חט צמר לתל� ל� ְְֵֵַָ�ְְִִֶֶָֹ
�יד� הרגילה]ה��י� הגזיזה מצורת שינוי �בלבד[שהוא � ְְִִַַַָ
יזיז�� שתלש]מ�ק�מ�[ישלפנו]��א הצמר את � א�א[ , ְְִִֶֶֶָֹ

ימרט, לא � �ע�� אבל ה��אר; צמר ��אר מס�� �� ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹ�ְִֵָָי�אר
�ר�� �ה�א ביד]מ�ני ט�ב[למרוט �י�� ��ל� ונמצא ,. ְְְְְִִֵֵֶַָ

��ה„. � ימלח�� לא ט�ב, �י�� ה�המה ע�ר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹה�פ�יט
אבל אכילה. לצר� ��א מלאכה ע��ה ונמצא ה�א, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹע��ד

י�סד ולא עליו ��דרס� �די ה�ריסה, �ית לפני ולאנ�תנ� ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ
י�נע ��א �די ט�ב, י�� �מחת מ�ני א�א זה �בר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�יר�

�מערימי�מ��חט הע�ר, ��י על לצלי ��ר למלח �מ�ר . ְִִֹ�ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ
�מעט[מתחכמי�] מ�א� ��ר מעט מ�לח �יצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�דבר

��� הע�ר ��מלח עד .מ�א�, ְִִֶַַָָ�

מלח‰. צרי� �אינ� לצלי �מ�לח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ה
הע�ר על למלח אס�ר לקדרה, אבל אי�הר�ה; וכ� . ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

��טחי� ואי� �ה�, מה�כי� ואי� החלבי�, את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמ�לחי�
לאכילה רא�יי� �אינ� מ�ני � יתד�ת ��י על �ר�ח .א�ת� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.Âה�א �יצד ט�ב. �י�� יר�יל לא ה�המה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹה�פ�יט
���ציא �די אחת, מרגל ה��ר �ל ���ציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ר�יל?
טרח זה �הפ�ט ���רח מ�ני י�רע; ולא �ל� הע�ר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל

וא ל��עד�ד�ל, צר� �� ידי� �ית לע��ת אס�ר וכ� [כעי�. ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
�דר�ידית] יע�ה ��א � ���י� ��ע�ה וה�א, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ���ר;

���ר סימ� לע��ת �מ�ר �חל. ע��ה .�ה�א ְֶֶֹ�ֲִַַָָָָ

.Ê�בחמי�]מ�לגי הרגלי�,[שורי� ואת הרא� את ְְְִִֶֶַַָָֹ
מעט]�מהבהבי� ט�פלי�[חורכי� אי� אבל �א�ר; א�ת� ְְְֲֲִִֵַָָָ
�אדמה[מורחי�] ולא �חר�ית מסיריא�ת� חומרי� [שה� ְְְֲִַַָָָֹ

�מס�רי�שער] א�ת� ��זזי� ואי� ה�רק,, את ��זזי� אי� וכ� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
��[כלי]�תס�רת ��� האכל את מת�ני� אבל ;��� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
וע�ב��תק�צי� קנרס �ג�� עוקצני], �תס�רת.[צמח , ְִ�ְְְְִִֶַָָֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz h"i ycew zay mei -

.Áט�ב �י�� �ד�לה ע�ה לל�� מערבמ�ר ע�ה וה�� . �ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
ט�ב �י�� ח�ה מ��ה מפרי� אי� ט�ב, ל��י�� וא� ; ְְְִִִֵֶַַָָָָ
ל�ה� ונ�תנ� ח�ה מ��ה מפרי� ט�ב, היתה�י�� וא� . ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הח�ה; את יב�ל לא � הח�ה ��טמאת א� טמאה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹע�ה
ע�מדת ל�רפה וז� לאכל, א�א ט�ב �י�� מב�לי� .�אי� ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
קד�י� ��רפי� �אי� ט�ב, �י�� א�ת� ��רפי� אי� ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכ�
מצות ��טמא� קד�י� ��רפת � ט�ב �י�� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ��טמא�

י�ר�"ע�ה "�א� ��אמר: �אינ�, מלאכה וע��ת , ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ע�ה ואי� תע�ה, ולא ע�ה ,�� וכ��צא אכילה ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלצר�

וע�ה תע�ה לא את .��חה ֲֲֵֶֶֶַַֹ

.Ëהיה א�ת�. וי�ר� הערב, עד י�יח�ה ב�? יע�ה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�יצד
את יפרי� לא � �חמי� י�יח�ה �א� �סח, �ל ט�ב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹי��
�� ואחר ה�מאה, הע�ה �ל את יאפה א�א �צק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהח�ה

לח� הח�ה .יפרי� ְִֶֶַַַָ

.Èפ�רני� א�פי� חרס]אי� �פחת[תנור ��א �זרה � חד�ה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
גגו] י��[תקלקל]ותפסיד[יפול מ�מחת וי�נע ה�ח�, ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

��רפי�ט�ב אי� ב�]. שנפל מכ��י�[טיט אבל וכירי�, ���ר ְְְְֲִִִִֵַַַָ
א�[ממרחי�] �� לאפ�ת אפ�ר אי וא� ��ה�; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת

מ�ר �ר�, �� א� א�א �� �טיטלצל�ת ה���ר �י וס�תמי� . ְִִֵֶַָָ�ְְְִִִַַָ
מאמ� �ר�כ� וה�א, � ה�הר ��סביב�ת לג�לורפ� אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אס�ר;[לערבב] ט�ב, �י�� האפר,טיט את לג�ל �מ�ר ְִָ�ְֵֵֶֶַָָ
ה���ר �י �� .לס�� ְִִַַֹ

.‡È��י� ��מ� א�ת� סכי� אי� � חד�י� וכירי� ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ���ר
ואי� מפיגי�ט�ב, ואי� �מטלית. א�ת� [מקררי�]�טי� ְְְְְִִִִֵֵַָָ

לח�מ� �די �צ�נ� �ה�,[לחזק�]א�ת� לאפ�ת ��ביל וא� ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
האבני�מ�ר את מל�ני� אי� לאפ�ת[באש]. א� לצל�ת �ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָ

��ח�מ� מ�ני �מ�יקי�עליה�, �פ�רני. חרס]וא�פי� ,[תנור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
�אנטיכי ח�י� גדולה]�מח�י� .[יורה ְְְִִִִַַַ

.·È,ט�ב י�� מערב ��� �א� � ט�ב �י�� �בינה ע��י� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאי�
טע� חסר�� �זה �כי�אי� אבל ה�בלי�[כותתי�]. את ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

טעמ� יפ�ג מ�ערב, א�ת� יד�� �א� � מלח�דר�� אבל . ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
��ד�ק א� ה�כ�� ה�ה �� א� א�א ט�ב �י�� נ��� אינ� �ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מערב ה�לח �חק �א� ����ה; �די ,�� וכ��צא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�קערה
�רחי� ה�ל�לי� את ��חקי� ואי� טעמ�. יפ�ג לא ט�ב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹי��

ה�בלי� �כל �מד�כה א�ת� �� א�א .��ה�, ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

.‚Èהריפ�ת את ��ת�י� תבואה]אי� �מכ��ת[גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ
ה ה�א ��ה קט�ה, �מכ��ת ��ת�י� אבל ���י�ד�לה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

�ה�ב�אה���. אס�ר; �קט�ה אפ�� י�ראל, �באר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אי� ט�ב, י�� מערב א�ת� ��ת�י� וא� היא; ט�בה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ��ה�,

הפסד .�כ� ְְֵֶָ

.„È�ר�ד� �י על א� � ט�ב[בנפה]ה�מח י�� מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ
�י�� �נ�ה �ע� א�ת� מר�די� אי� � ה��י� מ��� ְְְְִִִֵַַַָ�ְִִֵֶַוהסיר

צר�ר �ת�כ� נפל �� א� א�א אדמה]ט�ב, קיס�[רגב א� ְְִֵֵֶַָָָ
ע�] �ר�ד[נסורת �ג�� מ�ר, ��ה, וא� �ה�. ְִֵֶָ�ְְִִֵֶַָָוכ��צא

זה ����י וכ��צא ה�לח�, ��י על �ר�ד א� ה�פה .מאח�רי ֲִֵֵֵֵֶַַַַָָ�ְְְִֵֶַָ

.ÂËמליל�ת שפשופ�מ�ללי� באמצעות שבלי� [מקלפי� ְְִִ
ט�ב[מקלפי�]�מפרכי�באצבעות] �י�� �מנ�חקטנ��ת , ְְְְְִִִֵַַָ

מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על �ח�[מעט �כל ְַַָָָֹ
�קנ�� ואפ�� � נפה]וא�כל כעי� �תמח�י[כלי [קערהא� ְְְְֲִֵַַָ

�כברהגדולה] ולא �נפה לא אבל קטנ��ת, ה��רר וכ� . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
�נפה לא אבל �בתמח�י, �חיק� �דר�� ��רר � ט�ב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹ�י��

�כברה ולא �טבלא .ולא ְְְְְִַָָָֹֹ

.ÊË;ה�סלת על מר�ה ��האכל אמ�רי�? �ברי� ְֶֶַַֹ�ְְְֲִִֶֶֶַָָֹ��ה
האכל את ��רר האכל, על מר�ה ה�סלת היתה א� ֵֶֶֶַָָָֹֹ�ְְְֲִֶַָָָֹאבל
מ� ה�סלת �ברירת טרח היה וא� ה�סלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ�מ�יח
�י על א� � ה�סלת מ� האכל �רירת מ�רח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

ה�סלת את �מ�יח האכל את ��רר מר�ה, .�האכל ְֶֶָֹ�ְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

.ÊÈראה�� מ�ני ,��� �מס�נת החר�ל את מס�ני� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאי�
מס����ב�רר וה�א חר�ל, �ל �מס�נת �יצה נ�תני� אבל ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המ��רתמאליו היתה וא� לשמרי�]. מ�ר[מסננת �ל�יה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ָ

��ח�ה יתלה לא אבל ט�ב; �י�� יי� ל� ,[ביו"ט]ל�� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
�חל ע��ה �ה�א �דר� יע�ה את��א ות�לה �מערי� . ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹ

�� ואחר ר��ני�; �� ות�לה ר��ני�, �� לתל�ת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָהמ��רת
�מרי� לת�כ� .נ�ת� ְְִֵָָ

ה'תשס"ט תמוז י"ט קודש שבת יו�

ד ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

הא�‡. את מ�ציאי� האבני�,אי� מ� ולא העצי�, מ� לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ז� מ�י� א� �ז� ז� א�ת� �ח�ככי� �ג�� � ה��כ�ת מ� ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
��י�, �ה�א �י�תר החד ה�פט וכ� הא�; ��צא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�ז�,
זכ�כית א� ק�ה ז� �לי א� ���לק, עד א�ת� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ��נידי�
��חזר עד ה�מ� עי� �נגד א�ת� ���יחי� מי�, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמלאה

וי�לק[קרנה]נגה� �� וכ��צא ��ל���� וכ��צא זה �ל � ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מא� להבעיר א�א ט�ב �י�� ה�ר ��א ט�ב; �י�� ְְְִֵֵֶַַָ�ְֶָֹאס�ר

להמציאמצ�יה, אפ�ר �הרי אס�ר, א� להמציא אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ט�ב י�� מערב .א�ת� ֵֶֶ

לצר�·. ��א ט�ב �י�� הבערה �ה�רה �י על אס�רא� , ִֶַַ�ְְְְֶֶַָָָָֹֹ
�ה���י � אכילה לצר� הבערה אפ�� הא� את ְְֲֲִִֶֶַָָֹ�ְֲִֵֶַָלכ��ת
את מכ�י� �אי� �כ�� �לל; אכילה צר� �� ואי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
�מי ל�קה, � ��ה וא� ה�ר. את מכ�י� אי� �� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהא�,

�נה א� .�ארג ֶַָָָ

מס�קי�‚. ה�ר[נוטלי�]אי� �י הפתילה]את למעלה[� ְְְְִִֵֵֶַַַָ
מ��ה ה�מ� את מסירי� ואי� ��כ�ה, ח�ת��די ואינ� . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

�כלי ה�תילה רא� נ�פ�,את �יד�[מוע�]אבל רא�� .את ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אחזה ��א ע� �ל � �מד�רה �הדלקה עצי� �ל ְְְֲִֵֶָָָָָֹ�ִֵֶֶָ�ֲאג�ה
ה�ר מ� �מ� למסיר ד�מה ואינ� ל�מט�, מ�ר הא� .ב� ֵָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ט�ב,„. �י�� ממ�� לה�יל �די ה�לקה את מכ�י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאי�
וי�צא מ�יח�, א�א ���ת; מכ�י� �אי� מכ�י��דר� ואי� . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

א� �לי, עליו ��פה א�א ה��ה, ת�מי� מ�ני ה�ר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
וא� אחר. לבית מ�ציא� א� ה�ר, לבי� �ינ� מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָע��ה
לכ��ת אס�ר זה הרי א��, מ�ל אחת לע��ת יכ�ל ;אינ� ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מאליה ��כ�ה עד ל���, .ואס�ר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

��א‰. ��זרי� ואי� ד�לק, וה�א ה�ר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מ�ר
�י��יכ�ה �� וכ��צא ה�קל ��י על ה�ר את לה�יח ואס�ר . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ט�בט�ב �י�� �מח�ר לה���� יב�א ��א ,. ְְְִִֵֶַָָ�ְָ



עי wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz h"i ycew zay mei -

.Áט�ב �י�� �ד�לה ע�ה לל�� מערבמ�ר ע�ה וה�� . �ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
ט�ב �י�� ח�ה מ��ה מפרי� אי� ט�ב, ל��י�� וא� ; ְְְִִִֵֶַַָָָָ
ל�ה� ונ�תנ� ח�ה מ��ה מפרי� ט�ב, היתה�י�� וא� . ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הח�ה; את יב�ל לא � הח�ה ��טמאת א� טמאה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹע�ה
ע�מדת ל�רפה וז� לאכל, א�א ט�ב �י�� מב�לי� .�אי� ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
קד�י� ��רפי� �אי� ט�ב, �י�� א�ת� ��רפי� אי� ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכ�
מצות ��טמא� קד�י� ��רפת � ט�ב �י�� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ��טמא�

י�ר�"ע�ה "�א� ��אמר: �אינ�, מלאכה וע��ת , ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ע�ה ואי� תע�ה, ולא ע�ה ,�� וכ��צא אכילה ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלצר�

וע�ה תע�ה לא את .��חה ֲֲֵֶֶֶַַֹ

.Ëהיה א�ת�. וי�ר� הערב, עד י�יח�ה ב�? יע�ה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�יצד
את יפרי� לא � �חמי� י�יח�ה �א� �סח, �ל ט�ב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹי��
�� ואחר ה�מאה, הע�ה �ל את יאפה א�א �צק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהח�ה

לח� הח�ה .יפרי� ְִֶֶַַַָ

.Èפ�רני� א�פי� חרס]אי� �פחת[תנור ��א �זרה � חד�ה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
גגו] י��[תקלקל]ותפסיד[יפול מ�מחת וי�נע ה�ח�, ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

��רפי�ט�ב אי� ב�]. שנפל מכ��י�[טיט אבל וכירי�, ���ר ְְְְֲִִִִֵַַַָ
א�[ממרחי�] �� לאפ�ת אפ�ר אי וא� ��ה�; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת

מ�ר �ר�, �� א� א�א �� �טיטלצל�ת ה���ר �י וס�תמי� . ְִִֵֶַָָ�ְְְִִִַַָ
מאמ� �ר�כ� וה�א, � ה�הר ��סביב�ת לג�לורפ� אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אס�ר;[לערבב] ט�ב, �י�� האפר,טיט את לג�ל �מ�ר ְִָ�ְֵֵֶֶַָָ
ה���ר �י �� .לס�� ְִִַַֹ

.‡È��י� ��מ� א�ת� סכי� אי� � חד�י� וכירי� ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ���ר
ואי� מפיגי�ט�ב, ואי� �מטלית. א�ת� [מקררי�]�טי� ְְְְְִִִִֵֵַָָ

לח�מ� �די �צ�נ� �ה�,[לחזק�]א�ת� לאפ�ת ��ביל וא� ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
האבני�מ�ר את מל�ני� אי� לאפ�ת[באש]. א� לצל�ת �ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָ

��ח�מ� מ�ני �מ�יקי�עליה�, �פ�רני. חרס]וא�פי� ,[תנור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
�אנטיכי ח�י� גדולה]�מח�י� .[יורה ְְְִִִִַַַ

.·È,ט�ב י�� מערב ��� �א� � ט�ב �י�� �בינה ע��י� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאי�
טע� חסר�� �זה �כי�אי� אבל ה�בלי�[כותתי�]. את ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

טעמ� יפ�ג מ�ערב, א�ת� יד�� �א� � מלח�דר�� אבל . ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
��ד�ק א� ה�כ�� ה�ה �� א� א�א ט�ב �י�� נ��� אינ� �ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מערב ה�לח �חק �א� ����ה; �די ,�� וכ��צא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�קערה
�רחי� ה�ל�לי� את ��חקי� ואי� טעמ�. יפ�ג לא ט�ב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹי��

ה�בלי� �כל �מד�כה א�ת� �� א�א .��ה�, ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

.‚Èהריפ�ת את ��ת�י� תבואה]אי� �מכ��ת[גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ
ה ה�א ��ה קט�ה, �מכ��ת ��ת�י� אבל ���י�ד�לה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

�ה�ב�אה���. אס�ר; �קט�ה אפ�� י�ראל, �באר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אי� ט�ב, י�� מערב א�ת� ��ת�י� וא� היא; ט�בה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ��ה�,

הפסד .�כ� ְְֵֶָ

.„È�ר�ד� �י על א� � ט�ב[בנפה]ה�מח י�� מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ
�י�� �נ�ה �ע� א�ת� מר�די� אי� � ה��י� מ��� ְְְְִִִֵַַַָ�ְִִֵֶַוהסיר

צר�ר �ת�כ� נפל �� א� א�א אדמה]ט�ב, קיס�[רגב א� ְְִֵֵֶַָָָ
ע�] �ר�ד[נסורת �ג�� מ�ר, ��ה, וא� �ה�. ְִֵֶָ�ְְִִֵֶַָָוכ��צא

זה ����י וכ��צא ה�לח�, ��י על �ר�ד א� ה�פה .מאח�רי ֲִֵֵֵֵֶַַַַָָ�ְְְִֵֶַָ

.ÂËמליל�ת שפשופ�מ�ללי� באמצעות שבלי� [מקלפי� ְְִִ
ט�ב[מקלפי�]�מפרכי�באצבעות] �י�� �מנ�חקטנ��ת , ְְְְְִִִֵַַָ

מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על �ח�[מעט �כל ְַַָָָֹ
�קנ�� ואפ�� � נפה]וא�כל כעי� �תמח�י[כלי [קערהא� ְְְְֲִֵַַָ

�כברהגדולה] ולא �נפה לא אבל קטנ��ת, ה��רר וכ� . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
�נפה לא אבל �בתמח�י, �חיק� �דר�� ��רר � ט�ב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹ�י��

�כברה ולא �טבלא .ולא ְְְְְִַָָָֹֹ

.ÊË;ה�סלת על מר�ה ��האכל אמ�רי�? �ברי� ְֶֶַַֹ�ְְְֲִִֶֶֶַָָֹ��ה
האכל את ��רר האכל, על מר�ה ה�סלת היתה א� ֵֶֶֶַָָָֹֹ�ְְְֲִֶַָָָֹאבל
מ� ה�סלת �ברירת טרח היה וא� ה�סלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ�מ�יח
�י על א� � ה�סלת מ� האכל �רירת מ�רח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

ה�סלת את �מ�יח האכל את ��רר מר�ה, .�האכל ְֶֶָֹ�ְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

.ÊÈראה�� מ�ני ,��� �מס�נת החר�ל את מס�ני� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאי�
מס����ב�רר וה�א חר�ל, �ל �מס�נת �יצה נ�תני� אבל ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המ��רתמאליו היתה וא� לשמרי�]. מ�ר[מסננת �ל�יה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ָ

��ח�ה יתלה לא אבל ט�ב; �י�� יי� ל� ,[ביו"ט]ל�� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
�חל ע��ה �ה�א �דר� יע�ה את��א ות�לה �מערי� . ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹ

�� ואחר ר��ני�; �� ות�לה ר��ני�, �� לתל�ת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָהמ��רת
�מרי� לת�כ� .נ�ת� ְְִֵָָ

ה'תשס"ט תמוז י"ט קודש שבת יו�

ד ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

הא�‡. את מ�ציאי� האבני�,אי� מ� ולא העצי�, מ� לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ז� מ�י� א� �ז� ז� א�ת� �ח�ככי� �ג�� � ה��כ�ת מ� ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
��י�, �ה�א �י�תר החד ה�פט וכ� הא�; ��צא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�ז�,
זכ�כית א� ק�ה ז� �לי א� ���לק, עד א�ת� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ��נידי�
��חזר עד ה�מ� עי� �נגד א�ת� ���יחי� מי�, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמלאה

וי�לק[קרנה]נגה� �� וכ��צא ��ל���� וכ��צא זה �ל � ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מא� להבעיר א�א ט�ב �י�� ה�ר ��א ט�ב; �י�� ְְְִֵֵֶַַָ�ְֶָֹאס�ר

להמציאמצ�יה, אפ�ר �הרי אס�ר, א� להמציא אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ט�ב י�� מערב .א�ת� ֵֶֶ

לצר�·. ��א ט�ב �י�� הבערה �ה�רה �י על אס�רא� , ִֶַַ�ְְְְֶֶַָָָָֹֹ
�ה���י � אכילה לצר� הבערה אפ�� הא� את ְְֲֲִִֶֶַָָֹ�ְֲִֵֶַָלכ��ת
את מכ�י� �אי� �כ�� �לל; אכילה צר� �� ואי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
�מי ל�קה, � ��ה וא� ה�ר. את מכ�י� אי� �� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהא�,

�נה א� .�ארג ֶַָָָ

מס�קי�‚. ה�ר[נוטלי�]אי� �י הפתילה]את למעלה[� ְְְְִִֵֵֶַַַָ
מ��ה ה�מ� את מסירי� ואי� ��כ�ה, ח�ת��די ואינ� . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

�כלי ה�תילה רא� נ�פ�,את �יד�[מוע�]אבל רא�� .את ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אחזה ��א ע� �ל � �מד�רה �הדלקה עצי� �ל ְְְֲִֵֶָָָָָֹ�ִֵֶֶָ�ֲאג�ה
ה�ר מ� �מ� למסיר ד�מה ואינ� ל�מט�, מ�ר הא� .ב� ֵָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ט�ב,„. �י�� ממ�� לה�יל �די ה�לקה את מכ�י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאי�
וי�צא מ�יח�, א�א ���ת; מכ�י� �אי� מכ�י��דר� ואי� . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

א� �לי, עליו ��פה א�א ה��ה, ת�מי� מ�ני ה�ר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
וא� אחר. לבית מ�ציא� א� ה�ר, לבי� �ינ� מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָע��ה
לכ��ת אס�ר זה הרי א��, מ�ל אחת לע��ת יכ�ל ;אינ� ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מאליה ��כ�ה עד ל���, .ואס�ר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

��א‰. ��זרי� ואי� ד�לק, וה�א ה�ר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מ�ר
�י��יכ�ה �� וכ��צא ה�קל ��י על ה�ר את לה�יח ואס�ר . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ט�בט�ב �י�� �מח�ר לה���� יב�א ��א ,. ְְְִִֵֶַָָ�ְָ



wfgעד - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Âקטרת� מע�ני� גחלי�]אי� על בשמי� פיזור �י��[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ
מכ�ה �ה�א מ�ני צרי�ט�ב, ואי� ;�� להריח ואפ�� � ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לג�ר ה�לי�[לבש�]ל�מר ואת ה�ית העש�]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ
אס�ר ��כ�ר��ה�א �די ה�ר�ת �חת לע�� �מ�ר . ֶָ�ְְֵֵֵֶַַַַָ�ְְ

את �ממ�קי� הא�. על ��ר לצל�ת ���ר �מ� ְְְִִֵֶַַָָָָ�ְֲִֶַָלאכילה,
מ�ני ע�, �ל �גחלת לא אבל � מ�כת �ל �גחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחר�ל

מכ�ה �תע���ה�א ��א �די הע� את מכ�י� ואי� . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ה�ית א� .ה�דרה ְִֵַַַָ

.Êמ��ח� נ�פחי� האש]אי� ��א[להגדיל �די ט�ב, �י�� ְְְְִֵֵֶַַֹ
��פ�פרת נ�פחי� אבל ע��י�; �הא�ני� �דר� ְְֲִִִִֶֶָָ�ְֲֶֶֶֶַָיע�ה

��דלי[קנה] ואי� �חמי�, ע��י� אי� את[שוזרי�]�. ְְִִִֵֵֶֶָ
מהבהבי� ולא מעט]ה�תילה, ח�תכי�[חורכי� ולא א�ת�, ְְְְְְֲִִִַַָָֹֹ

��מ� א�ת� ו��רה ��ד ממעכ� אבל �כלי; ל�ני� ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָא�ת�
ונמצאת �אמצע, �מדליק נר�ת �ני �י� א�ת� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�מ�יחי�

נר�ת �ני �פי נחלקת .ה�תילה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָ

.Áלצל�ת ה�יר את ח�תכי� ואי� החר� את ��ברי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאי�
לצל�תעליה� ���ד �מ� לע��ת� ה�נה את ��צעי� ואי� , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

��רצ�מליח[בשר]�� ���ד �ה�א[התעק�]. �י על א� � ְִִִֶֶַַַַַָ
א�ת� מת�ני� אי� �יד�, לפ�ט� �ה�יכ�ל �לי� �ני . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ

� ��ס�ת �ני א� נר�ת �ני �ג�� ע��ת�, �תח�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ�ְמח�רי�
�לי מת�� �ה�א מ�ני ל�ני�, א�ת� ��חתי� .אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָ

.Ë�מח�ד אבל ,��� ���חזת ה��י� את מ�חיזי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאי�
זה �בר מ�רי� ואי� אב�; א� חר� ��י על א� הע� ��י ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל

�מ�חזת לח�ד� יב�א� ��א �די �ברי�לר�י�, ��ה . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
א� אבל ��פ�מה; א� �דחק לח�� ���כ�לה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמ�רי�?
על אפ�� א�ת� מ�חיזי� אי� � �לל לח�� יכ�לה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹאינ�
אסר� זה �מ�ני �מ�חזת. לה�חיז� יב�א ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהע�,

�היה[לבדוק]לרא�ת ��א ט�ב, �י�� האר� לע� ס�י� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז ל�: ויאמר �גימת�',�ג�מה, מ��� ,�� ל�חט אס�ר � ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי לעצמ�, ה��י� �ראה וחכ� �מ�חזת. ויח�ד�ה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל�
האר�. לע� מ�איל� ְְִֶֶַַָָָזה

.È��קר� לא ט�ב, �י�� עצי� מב�עי� ולא[גרז�]אי� ְְְְִִֵֵַֹ�ְְֹֹ
�מגרה ולא �קפיס[משור]�מ�ל א�א קצבי�], ;[סכי� ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

�קר�� �ה�א מ�ני הרחב ��ד לא אבל ,��� החד .�ב�ד ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�ְֹ
�ה�א �דר� יע�ה ��א ?�� וכ��צא �קר�� אסר� ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַֹֹ�ְְְָָָול�ה
ט�ב. י�� מערב לב�ע ל� היה אפ�ר �הרי �חל, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹע��ה
�ע� ��פ�ע �אפ�ר מ�ני �לל? ה���ע נאסר לא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹול�ה

מ�ב�ל; וי�נע להבעיר�, יכ�ל ולא ה�יר�עבה לפיכ� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ה�ע� מ�ה � לזה ה��מי� ה�ברי� וכל ����י. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלב�ע

�אסר�. מה ואסר� �ה�יר�, מה �ה� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָה�יר�

.‡Èא�ד מה� ל�ל העצי� �י� א�ה ת�נס [קרשלא ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ
התנור] ��לגריפת ולאלצל�ת ה�דרה את ס�מכי� ואי� . ְְְְְִִֵֵֶַָֹ
�בקעת לטלטל[חתיכה]ה�לת ה�יר� ��א ק�רה; �ל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

�לבד לה�קה א�א ט�ב, �י�� .עצי� ְְְִִֵֶַַָָָ

.·È�י��[פותחי�]מס�קי� א�ת� �מחזירי� חנ��ת �ריסי ְְְֲִִֵַ�ְְִִַָ
�בלי� ���ציא �די ולאט�ב, החנ�ת, מ� לה� צרי� �ה�א ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

לה� ���� אמ�רי�? �ברי� ��ה ט�ב. י�� מ�מחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָי�נע
�זרה אס�ר, � ה�ד מ� ציר לה� י� אבל �אמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָציר

יתקע ��ית[בחוזק]��א אפ�� ע�ר, �ל ציר לה� ו�אי� . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להחזיר .מ�ר �ְְִַָ

.‚È�מפ�לי �ה� חלקי�]�לי� מכמה �ג��[מורכבי� , ְִֵֵֶ�ְִָ
� חתיכ�ת חתיכ�ת �ה� ו�לח� וכ�א חלי�ת �ל ְֲֲִִֵֶָ�ְְְִֵ�ְֶָמנ�רה

ט�ב[מרכיבי�]מעמידי� �י�� יתקעא�ת� ��א וה�א , ְְְֲִִִֶַַָֹ
ה��א,[בחוזק] �ית �ל אבני� �כלי�. �ני� �אי� לפי ;ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

לצ�ד� �מ���[לסדר�]מ�ר ה�א, עראי �ני� ט�ב; �י�� �ְְְְֲִִַַַָָ
�זר� לא .�ב�ד� ְְָֹ

.„È�אינ העצי�, ע�ר� ��ה�א � ט�ב �י�� מד�רה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהע��ה
��ראה מ�ני ה�ערכה, ��ס�ר עד זה ��י על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמ�יח
��פ� א� א�א אס�ר; עראי, �ני� �ה�א �י על א� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ�ב�נה;
למעלה, ע� מ�יח �יצד? ����י. ע�ר� א� �ער��ב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצי�
לאר� מ�יע �ה�א עד �ח�יו, ואחר �ח�יו אחר .�מ�יח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

.ÂË;ח�יה� האבני� �מכניס א�ת�, א�חז � ה�דרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכ�
א�חז � ה��ה וכ� האבני�. ��י על י�יח�ה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
�יצי� אפ�� �ח�יה�. הרגלי� �מכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָה�ר�י�
�מ� ��עמד� עד ��רה ��י על ��רה א�ת� יעמיד לא �ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
���צא �ל וכ� למ�ה. מ�עלה ויתחיל י��ה א�א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמג�ל,

���י צרי� .�זה, ִִֶָָ

.ÊË�ע��י �ה� �י על א� ��המה, ה�תלי� זב�בי� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירי�
בהסרת�]ח��רה �י��[בבהמה ה�המה את מי�די� ואי� . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ

מסעדי� אבל אותה]ט�ב, ��לד[מסייעי� א�חז �יצד? . ְֲֲִֵֵַַַָָָ
�חטמ� ל� ונ�פח לאר�, י�ל מסתימתו]��א ,[לפותחו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹ

ה�לד את ורחקה טה�רה, �המה היתה �יו. לת�� �ד ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָונ�ת�
לז�� מ�ר ��ל[לשפו�]� ול�� עליו, [מלאמ�לית� �ְְְִִִֵֵַָָָָָ

�אגרו�] ה�מאה אבל עליו; ��רח� �די �רחמ�, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמלח
צריכה �אינ� לפי ,�� ל� לע��ת עודאס�ר מקרבתו [אינה ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
הוולד] שריחקה .אחר

.ÊÈ��י� א�ת� מט�ילי� אי� ט�ב, י�� מערב ��טמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ�לי
�טמאת�ט�ב א�ת� י�הה ��א �זרה, ביו"ט]� ;[להטבילו ְְְֵֶֶַָָ�ְָ

ה�לי את מט�יל � ��� מי� להט�יל צרי� היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָוא�
ח��� ואינ� ורצה�מימיו, לתר�מה טה�ר �היה �לי . ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָ

להט�יל� מ�ר לקד�, �זה,להט�יל� ���צא �ל וכ� ; ְְְִֶַֹ�ְְְִֵֵֶַַָָֹ
ה�על�ת �אר .[חומרות]מ�ביל�ת ְְֲִִַַָ

.ÁÈ.ט�ב �י�� א�ת� מט�ילי� ט�ב, �י�� ��טמא ְְְְְִִִִֶַָ�לי
י�� מערב ה�מאה ולד �ה� טמאי� �מ�קי� ה�לי ְֵֶֶָ�ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָנטמא

ט�ב �י�� א�ת� מט�ילי� � מ�ט�ב טה�ר �ה�א לפי , ְְְִִִִֶַָ
�מק�מ� ��ת�אר �מ� �מדלי�ה��רה, מי�]. �דלי[שואבי� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

להחלי�, �גדי� ל� �אי� נ�ה מאליו. טה�ר וה�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
�בגדיה. וט�בלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת

.ËÈמ�ח �זרת מ��� ט�ב, �י�� אסר� ר�י� ְְְְִִִִֵַַָָָ�ברי�
�מי� ��סקי� אי� �יצד? מחיר]�ממ�ר. ��ח�ה[מסכמי� ְְְִִִִֵֵַַָָָ

ז� �ו�ת �המ�ת ��י מביא א�א ט�ב, �י�� ה�המה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
�למחר �יניה�; �מח�קי� מה� אחת את ו��חטי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלז�,
חלק�. �מי נ�ת� ואחד אחד וכל �נ�ה, �מי ��ה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָי�דעי�
וא�ה �סלע 'אני זה: יאמר לא �יניה�, מח�קי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ�כ�ה�
�לי�, נ�טל זה א�א �מי�; �� מז�ירי� �אי� � ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ���י�'

רביע .וזה ְְִֶַ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz h"i ycew zay mei -

.Î�מ��יחי �אי� �מאזני�, י�קל� לא מח�קי�, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹ��ה�
��ר[משתמשי�] �� ל�� אפ�� ע�ר; �ל מאזני� ְְֲִִִִֵַַָָָָֹ�כ�

מ�ני �ל�יי�, ה�אזני� הי� א� אס�ר, העכ�רי� מ� ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹל�מר�
מאזני� �כ� ���קל א����ראה וט�ח אס�ר[מומחה]. , ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹ�ָָ

�יד� מי�.ל�קל מלא �כלי ל�קל ואס�ר מטילי�. ואי� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
��ר[גורלות]חל�י� על חל�י� מטילי� אבל ה�נ�ת; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

ל �די ט�ב, �י�� ה�צוהה�ד�י� .ח�ב ְְְְֳִִֵֵַַַָָ

.‡Î��' א�א: ��ר', �דינר לי ��' לט�ח: אד� יאמר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
�וי�. על ח���� ע��י� �למחר חלק'; 'חצי א� חלק' ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלי
�יצד א�א �מ�קל; א� �מ�ה, החנ�ת מ�על י�ח לא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוכ�
נ�ת� �למחר זה', �לי לי 'מ�א לחנוני: א�מר ע��ה? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָה�א
וה�א, � ימ�א�� למידה, המיחד �לי היה ואפ�� �וי�. ְְְְִֶַָָ�ְְְֲִִִַַָָל�

מ�ה �� ל� יז�ר .��א ְִִֵֶָֹֹ

.·Îא�� ��ביל לקדרה, ונ�ת� �בלי� מ�דד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹה�ח���
�ב�יל� לע�היפסיד קמח �מד לא הא�ה, אבל לא; וכ� . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ל� ונ�ת� מ�ער א�א �המ��, לפני �ע�רי� אד� .ימד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.‚Îל� וכ� �מני�, ואג�זי� �יצי� החנוני מ� ל�ח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��מ�ר
�ה� סכ�����צא ולא �מי�, �� ל� יז�ר ��א �בלבד � ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

��מני� נ��ה �היה הרי ה�ני�? סכ�� �יצד [החנווני]. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ט�ב: �י�� ל� יאמר לא � אג�זי� ע�רה א� ר��ני� ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹע�רה
ל�קח א�א ע�רי�'; אצלי ל� ��היה �די ע�רה לי ��'ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ח���� ע��ה �למחר .סת�, ְְְֶֶָָָ

.„Î���ה אצל א� אצל�, הרגיל ר�עה אצל אד� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה�ל�
חיי�] בעלי �המה[מפט� מ��� ול�קח אצל�, ְְְִִֵֵֶֶַָָָהרגיל

��רצה מה וכל �מי�,וע�פ�ת, �� ל� יז�ר ��א וה�א � ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
מני� סכ�� .ולא ְְְִָֹ

.‰Îלא �אמר �א� ��י�; א�ת� ��בעי� ט�ב, י�� ְְִִִֶַַַַָָֹֹהלואת
מ�מחת נמנע ונמצא �ל��, ל� נ�ת� אינ� � לה�בע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָנ�נה

ט�ב .י��

.ÂÎט�ב �י�� �מע�ר�ת �ר�מה מג�יהי� �אי� �י על ְְְְִִִֵֶַַַַַָא�
מאמ�,���ת �הג�יה� �מע�ר�ת �ר�מ�ת ל� הי� א� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ח�ה ל�מר צרי� ואי� ט�ב; �י�� ל�ה� מ�ליכ� זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
ט�ב �י�� ל�ה� ���ליכי� וקבה, �לחיי� וג�אי�זר�ע . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

מכריזי� יהי� ולא ט�ב; �י�� החצר�ת מ� ��בי� ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹצדקה
לת�� ונ�תני� �צנעה, ��בי� א�א �חל, ��כריזי� ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ�דר�

עצמ� �פני ��כ�נה �כ�נה לכל �מח�קי� .חיק�, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ה ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

לצר�‡. ��א אפ�� ט�ב, �י�� ה�צאה �ה�רה �י על ,א� ִֶַַ�ְְְֲִֶֶָָָֹֹ
א�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� �ד�ל�ת מ�א�ת י�א ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

ל���ת מ�רצרי� ל���ת, אפ�ר אי וא� ה�ביא; �יצד? . ְְְְִִִֶַַָָ�ִֵֵַַָ
� יביא� לא � למק�� מ�ק�� יי� �בק�ה��י אבל[שק]סל , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹ�ֲָָ

לפניו א� �תפ� על ה�א ה�ב�[בידיו]מביא את ה��לי� . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
�יד�. מ�ליכ� אבל לאח�ריו, ה��ה את יפ�יל לא �ְִֶַַֹ�ְֲֲִַָָָָָ

על·. א�ת� י�א �מ�ט, א�ת� ל�א ��ר�� מ�א�ת ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכ�
על א�ת� י�א מאח�ריו, א�ת� ל�א ו��ר�� מאח�ריו; ���ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לפניו, �ידיו א�ת� י�א ה�ת�, על לה��א ו��ר�� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ�תפ�;
ה��א. מ���י �זה ���צא �ל וכ� �גד. עליה� יפר� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹא�

�דר�� �מביא נ��א ל���ת, אפ�ר אי �ברי�וא� ��ה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לא � �המה ��י על אבל האד�; על �נ��א ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאמ�רי�?

�חל ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א �לל, .יביא ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

�מ�ל‚. ה�המה את מנהיגי� י�צאאי� ה��מא ואי� , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
�ת�רמל� הר�עה ולא �כ�א[ילקוטו]�מקל�, י�צאי� ואי� . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
הא�ה ואחר האי� הכסא]אחר ע� אות� נושאי� ,[לא ְִִַַַַָָָ

ר�י� �הי� ואי� �חל; ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ��א
ל� המדרש]צריכי� בבית דרשתו �כ�א[לשמוע י�צאי� , ְְְִִִִֵ

�א�רי�� אפ�� ה�ת�, על א�ת� �מ�ציאי� [כסאאחריו, ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ביריעות] .מכוסה

��ב�„. �ל ה��� את מ�ליכי� ל��ב�,אי� מ��ב� ִִֵֶַ�ְִֶָָָָ
מ�ליכ�'; ה�א ��� 'לת�� יאמר�: ��א � הר�י� ְְְִִִֵֶַַַָָֹ�ר��ת

מ�ליכ� ה�חיד, �ר��ת �אסר�.אבל מק�� ��ל �י על א� ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
אס�ר חדרי� �חדרי אפ�� העי�, מראית מ�ני �א�חכמי� , ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ט�ב. י�� �מחת מ�ני ְְִִִִֵַה�יר�,

אחר‰. למק�� לפ��ת� וצר� ,��� על �ר�ת ל� �הי� ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי
י�ל�ל� ולא ה�וי�, �ג�י� ואפ�� לגג, מ�ג י��יט� לא �ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יע�ה ��א �ס�מ�ת; י�ריד� ולא הח��נ�ת, מ� ֲֶֶַָֹ�ְְְִִֵֶֶַַֹ�חבל
אר�ה, �ר� אפ�� מ�יל� אבל �חל. ע��ה �ה�א ָ�ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ�דר�

ה�ג �א�ת� למק�� לאמ�ק�� � ��דה �המה �חט . ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
אברי� אברי� מביא� אבל �מ�ה, א� �מ�ט לעיר .יביא�ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

.Â�א�תי�� �אי�[נהני�]�ל �י על א� � �חל אפ�� �� ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחבר� ל��ח� מ�ר � �פ�י� �ג�� ט�ב, �י�� �� ְְֲֵַַָָ�ְְְְִִִנא�תי�

ט�ב ט�ב,�י�� �י�� �� ��א�תי� �בר ל�מר צרי� ואי� ; ְְְְִִֵֶַָָָ
�י�� לחבר� ל��ח� ���ר �סלת�ת, �מני� יינ�ת ְְְֲֵַַָָ�ְְְִֵֶָָ�ג��
מע�ה �� ��ע�ה עד �חל �� נא�תי� �אי� �בר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹט�ב.
ט�ב �י�� א�ת� מ��חי� אי� ט�ב, �י�� לע��ת� .�אס�ר ְְְְֲִֵֶַַָ

.Ê�נא�תי �אי� לפי �ב�אה, ט�ב �י�� מ��חי� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ�יצד?
ט�ב �י�� לטח� ואס�ר טח�, �� א� א�א �חל אבל�� ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

קטנ א�ת�מ��חי� ק�לה א� ט�ב �י�� ��ב�ל� מ�ני ��ת, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מ�ני ח�י�, אפ�� וע�פ�ת ח�ה �המה �מ��חי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָוא�כל�.

ט�ב �י�� ל�חט �זה.���ר ���צא �ל וכ� . ֶ�ְְְִֵֵֶַָָֹֹ

.Á�לחבר ����לח�� � ט�ב �י�� ל��ח� ���ר �בר ְְְְְֲִֵֶֶַַָָ�ֶָָָ�ל
מ�ל�ה �ח�תה ��רה ואי� ���רה; י�לח�� לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹ���רה,
�יד יינ�ת א� �המ�ת לחבר� ��לח הרי �יצד? אד�. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�ני
וכ�� זה, אחר זה �אחד אד� �ני אר�עה א� ָ�ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ל�ה
�דר� יע�ה ��א אס�ר, זה הרי � אחת ���רה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה�לכי�
אד� �ני �ל�ה �יד מיני� �ל�ה �לח �חל; ע��ה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ�ה�א

מ�ר זה הרי .�אחד, ְֲֵֶֶָ�ָ

.Ëוכליו �המ�� הרי � ט�ב לי�� תח�מי� ער�בי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב
אל�י� �ת�� א�א א�ת� מ�ליכי� ואי� �מ�ה�, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�פר�תיו

ער�ב� מ�ק�� ר�ח לכל .א�ה ְְִֵַַָָ

.È�ה� ��כה מי �רגלי ה� הרי הפקר, היכ�חפצי עד �] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להולי� מותר ליל� לזוכה ק�ני�שמותר ה��י וחפצי .ְְִֵֶַ

מ�ק�מ� ר�ח לכל א�ה אל�י� לה� וי� �מק�מ�, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ביתה
י�ראל �עלי� מ��� ��י �עלי� �זרה, ��צא�� �ר�ת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מק�מ�, את הפסיד� לא � �מזיד אפ�� וחזר�, לתח�מ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹח��
�אנס וחזר �אנס ��צא �אד� �ה� .מ�ני ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
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.Î�מ��יחי �אי� �מאזני�, י�קל� לא מח�קי�, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹ��ה�
��ר[משתמשי�] �� ל�� אפ�� ע�ר; �ל מאזני� ְְֲִִִִֵַַָָָָֹ�כ�

מ�ני �ל�יי�, ה�אזני� הי� א� אס�ר, העכ�רי� מ� ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹל�מר�
מאזני� �כ� ���קל א����ראה וט�ח אס�ר[מומחה]. , ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹ�ָָ

�יד� מי�.ל�קל מלא �כלי ל�קל ואס�ר מטילי�. ואי� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
��ר[גורלות]חל�י� על חל�י� מטילי� אבל ה�נ�ת; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

ל �די ט�ב, �י�� ה�צוהה�ד�י� .ח�ב ְְְְֳִִֵֵַַַָָ

.‡Î��' א�א: ��ר', �דינר לי ��' לט�ח: אד� יאמר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
�וי�. על ח���� ע��י� �למחר חלק'; 'חצי א� חלק' ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלי
�יצד א�א �מ�קל; א� �מ�ה, החנ�ת מ�על י�ח לא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוכ�
נ�ת� �למחר זה', �לי לי 'מ�א לחנוני: א�מר ע��ה? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָה�א
וה�א, � ימ�א�� למידה, המיחד �לי היה ואפ�� �וי�. ְְְְִֶַָָ�ְְְֲִִִַַָָל�

מ�ה �� ל� יז�ר .��א ְִִֵֶָֹֹ

.·Îא�� ��ביל לקדרה, ונ�ת� �בלי� מ�דד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹה�ח���
�ב�יל� לע�היפסיד קמח �מד לא הא�ה, אבל לא; וכ� . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ל� ונ�ת� מ�ער א�א �המ��, לפני �ע�רי� אד� .ימד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.‚Îל� וכ� �מני�, ואג�זי� �יצי� החנוני מ� ל�ח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��מ�ר
�ה� סכ�����צא ולא �מי�, �� ל� יז�ר ��א �בלבד � ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

��מני� נ��ה �היה הרי ה�ני�? סכ�� �יצד [החנווני]. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ט�ב: �י�� ל� יאמר לא � אג�זי� ע�רה א� ר��ני� ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹע�רה
ל�קח א�א ע�רי�'; אצלי ל� ��היה �די ע�רה לי ��'ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ח���� ע��ה �למחר .סת�, ְְְֶֶָָָ

.„Î���ה אצל א� אצל�, הרגיל ר�עה אצל אד� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה�ל�
חיי�] בעלי �המה[מפט� מ��� ול�קח אצל�, ְְְִִֵֵֶֶַָָָהרגיל

��רצה מה וכל �מי�,וע�פ�ת, �� ל� יז�ר ��א וה�א � ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
מני� סכ�� .ולא ְְְִָֹ

.‰Îלא �אמר �א� ��י�; א�ת� ��בעי� ט�ב, י�� ְְִִִֶַַַַָָֹֹהלואת
מ�מחת נמנע ונמצא �ל��, ל� נ�ת� אינ� � לה�בע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָנ�נה

ט�ב .י��

.ÂÎט�ב �י�� �מע�ר�ת �ר�מה מג�יהי� �אי� �י על ְְְְִִִֵֶַַַַַָא�
מאמ�,���ת �הג�יה� �מע�ר�ת �ר�מ�ת ל� הי� א� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ח�ה ל�מר צרי� ואי� ט�ב; �י�� ל�ה� מ�ליכ� זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרי
ט�ב �י�� ל�ה� ���ליכי� וקבה, �לחיי� וג�אי�זר�ע . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

מכריזי� יהי� ולא ט�ב; �י�� החצר�ת מ� ��בי� ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹצדקה
לת�� ונ�תני� �צנעה, ��בי� א�א �חל, ��כריזי� ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ�דר�

עצמ� �פני ��כ�נה �כ�נה לכל �מח�קי� .חיק�, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ה ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

לצר�‡. ��א אפ�� ט�ב, �י�� ה�צאה �ה�רה �י על ,א� ִֶַַ�ְְְֲִֶֶָָָֹֹ
א�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� �ד�ל�ת מ�א�ת י�א ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

ל���ת מ�רצרי� ל���ת, אפ�ר אי וא� ה�ביא; �יצד? . ְְְְִִִֶַַָָ�ִֵֵַַָ
� יביא� לא � למק�� מ�ק�� יי� �בק�ה��י אבל[שק]סל , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹ�ֲָָ

לפניו א� �תפ� על ה�א ה�ב�[בידיו]מביא את ה��לי� . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
�יד�. מ�ליכ� אבל לאח�ריו, ה��ה את יפ�יל לא �ְִֶַַֹ�ְֲֲִַָָָָָ

על·. א�ת� י�א �מ�ט, א�ת� ל�א ��ר�� מ�א�ת ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכ�
על א�ת� י�א מאח�ריו, א�ת� ל�א ו��ר�� מאח�ריו; ���ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לפניו, �ידיו א�ת� י�א ה�ת�, על לה��א ו��ר�� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ�תפ�;
ה��א. מ���י �זה ���צא �ל וכ� �גד. עליה� יפר� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹא�

�דר�� �מביא נ��א ל���ת, אפ�ר אי �ברי�וא� ��ה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לא � �המה ��י על אבל האד�; על �נ��א ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאמ�רי�?

�חל ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א �לל, .יביא ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

�מ�ל‚. ה�המה את מנהיגי� י�צאאי� ה��מא ואי� , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
�ת�רמל� הר�עה ולא �כ�א[ילקוטו]�מקל�, י�צאי� ואי� . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
הא�ה ואחר האי� הכסא]אחר ע� אות� נושאי� ,[לא ְִִַַַַָָָ

ר�י� �הי� ואי� �חל; ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ��א
ל� המדרש]צריכי� בבית דרשתו �כ�א[לשמוע י�צאי� , ְְְִִִִֵ

�א�רי�� אפ�� ה�ת�, על א�ת� �מ�ציאי� [כסאאחריו, ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ביריעות] .מכוסה

��ב�„. �ל ה��� את מ�ליכי� ל��ב�,אי� מ��ב� ִִֵֶַ�ְִֶָָָָ
מ�ליכ�'; ה�א ��� 'לת�� יאמר�: ��א � הר�י� ְְְִִִֵֶַַַָָֹ�ר��ת

מ�ליכ� ה�חיד, �ר��ת �אסר�.אבל מק�� ��ל �י על א� ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
אס�ר חדרי� �חדרי אפ�� העי�, מראית מ�ני �א�חכמי� , ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ט�ב. י�� �מחת מ�ני ְְִִִִֵַה�יר�,

אחר‰. למק�� לפ��ת� וצר� ,��� על �ר�ת ל� �הי� ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי
י�ל�ל� ולא ה�וי�, �ג�י� ואפ�� לגג, מ�ג י��יט� לא �ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יע�ה ��א �ס�מ�ת; י�ריד� ולא הח��נ�ת, מ� ֲֶֶַָֹ�ְְְִִֵֶֶַַֹ�חבל
אר�ה, �ר� אפ�� מ�יל� אבל �חל. ע��ה �ה�א ָ�ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ�דר�

ה�ג �א�ת� למק�� לאמ�ק�� � ��דה �המה �חט . ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
אברי� אברי� מביא� אבל �מ�ה, א� �מ�ט לעיר .יביא�ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

.Â�א�תי�� �אי�[נהני�]�ל �י על א� � �חל אפ�� �� ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחבר� ל��ח� מ�ר � �פ�י� �ג�� ט�ב, �י�� �� ְְֲֵַַָָ�ְְְְִִִנא�תי�

ט�ב ט�ב,�י�� �י�� �� ��א�תי� �בר ל�מר צרי� ואי� ; ְְְְִִֵֶַָָָ
�י�� לחבר� ל��ח� ���ר �סלת�ת, �מני� יינ�ת ְְְֲֵַַָָ�ְְְִֵֶָָ�ג��
מע�ה �� ��ע�ה עד �חל �� נא�תי� �אי� �בר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹט�ב.
ט�ב �י�� א�ת� מ��חי� אי� ט�ב, �י�� לע��ת� .�אס�ר ְְְְֲִֵֶַַָ

.Ê�נא�תי �אי� לפי �ב�אה, ט�ב �י�� מ��חי� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ�יצד?
ט�ב �י�� לטח� ואס�ר טח�, �� א� א�א �חל אבל�� ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

קטנ א�ת�מ��חי� ק�לה א� ט�ב �י�� ��ב�ל� מ�ני ��ת, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מ�ני ח�י�, אפ�� וע�פ�ת ח�ה �המה �מ��חי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָוא�כל�.

ט�ב �י�� ל�חט �זה.���ר ���צא �ל וכ� . ֶ�ְְְִֵֵֶַָָֹֹ

.Á�לחבר ����לח�� � ט�ב �י�� ל��ח� ���ר �בר ְְְְְֲִֵֶֶַַָָ�ֶָָָ�ל
מ�ל�ה �ח�תה ��רה ואי� ���רה; י�לח�� לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹ���רה,
�יד יינ�ת א� �המ�ת לחבר� ��לח הרי �יצד? אד�. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�ני
וכ�� זה, אחר זה �אחד אד� �ני אר�עה א� ָ�ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ל�ה
�דר� יע�ה ��א אס�ר, זה הרי � אחת ���רה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה�לכי�
אד� �ני �ל�ה �יד מיני� �ל�ה �לח �חל; ע��ה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ�ה�א

מ�ר זה הרי .�אחד, ְֲֵֶֶָ�ָ

.Ëוכליו �המ�� הרי � ט�ב לי�� תח�מי� ער�בי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב
אל�י� �ת�� א�א א�ת� מ�ליכי� ואי� �מ�ה�, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�פר�תיו

ער�ב� מ�ק�� ר�ח לכל .א�ה ְְִֵַַָָ

.È�ה� ��כה מי �רגלי ה� הרי הפקר, היכ�חפצי עד �] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להולי� מותר ליל� לזוכה ק�ני�שמותר ה��י וחפצי .ְְִֵֶַ

מ�ק�מ� ר�ח לכל א�ה אל�י� לה� וי� �מק�מ�, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ביתה
י�ראל �עלי� מ��� ��י �עלי� �זרה, ��צא�� �ר�ת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מק�מ�, את הפסיד� לא � �מזיד אפ�� וחזר�, לתח�מ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹח��
�אנס וחזר �אנס ��צא �אד� �ה� .מ�ני ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
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.‡È�מסר האב. �רגלי היא הרי לבנ�, �המ�� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָה��סר
�רגלי היא הרי � ט�ב �י�� ל� נתנ� ואפ�� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלר�עה,

מ�ניהר�עה �עליה, �רגלי היא הרי � ר�עי� ל�ני מסר� . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
מה� אחד קנה .��א ֵֶֶֶָָָֹ

.·È�יד� י�ליכ� לא ט�ב, �י�� א�רחי� אצל� ���� ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי
��ל ,�� ליל� יכ�ל ה�ע�דה �על �אי� למק�� ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנ�ת
א�א � הא�רחי� �רגלי לא ה�ע�דה, �על �רגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�ע�דה

לה� זכה �� ט�ב[ע"י]א� י�� מערב א�� �מנ�ת .אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.‚Èני� וערב� אחרת, �עיר מפקדי� �ר�תיו �הי� מי ְְְְְִִֵֵֶֶַָ�ְִֵֵֶָָוכ�
העיר בשביל]א�ת� תחומי� יביא�[ערוב לא � אצל� לב�א ְִִֶָָָָֹ

א�� �יד �ה� �י על א� �מ�ה� ��ר�תיו מ�ר�תיו, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל�
לה��ערב� ���חד אמ�רי�? �ברי� ��ה קר�[לפירות]. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
זווית]זוית אותה לו הרי[והקנה לה�, יחד לא א� אבל ; ֲֲִִִֵֵֶָָָֹ

אצל� מפקדי� �ה� זה �רגלי .ה� ְְֵֵֵֶֶַ�ְְִֶָ

.„Èרגלי� העיר, א�ת� ו�ל �עליו; �רגלי יחיד, �ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ר
ל�ל, מס�רי� �ה� �בל ע�לי ו�ל העיר; א�ת� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאנ�י

� הממ�א למק���רגלי מ�ליכ� מה�, ���א מי ��ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מה�� ה���כי��ה�א נהר�ת ה��בעי�,�][זורמי. �מעינ�ת ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

אד� �ל ה�ח��,�רגלי לת�� ל�ח�� מח�� �אי� הי� וא� ; ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
ט�ב �י�� ל�מר צרי� ואי� ���ת, מה� .ממ�אי� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

.ÂËרעי[מצוי]��ר כרגיל]�ל ממרעה, �רגלי[שניזו� , ְְְִֵֶַ
העיר א�ת� בלבד]אנ�י העיר לאנשי נמכר כלל בדר� .[כי ְִֵַָָ

�י��[מפוט�]ו��ר ל�חט� ��קח� מי �רגלי ,��� �ל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכר� �עליו ��עת מ�ני � ח��[ג�]ט�ב אחרי� לאנ�י� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

��מעי� וה�ל מפ��, �ה�א מ�ני העיר; א�ת� ְְִַָֹ�ְְְִִֵֵֵֶַָָמאנ�י
�מכר ט�ב �י�� �עליו �חט� א� וכ� לקח��. �באי� ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָ�מע�
ל�ק�� מנת� מ�לי� ה��קחי� מ� ואחד אחד �ל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ��ר�,
ה�א, �� ט�ב י�� מערב �עליו ��עת מ�ני ה�ל�; ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ה�א

אחר�ת עיר�ת אנ�י מ��� ���ר,��קח� זה ��ר ונמצא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ל�ל מס�ר �ה�א �בל, ע�לי .�ל ֵֶֶֶַָָֹ

.ÊË�אל�� �רגלי לא �עליה, �רגלי � ששאלה�חלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ביו"ט] וה�להבתאותה ממשות]; בה מי[שאי� �רגלי , ְְְְִֵֶֶַַַ

מ�ליכ� מחבר�, ע� א� נר ה�דליק לפיכ�, �יד�. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�היא
ה�ל� �ה�א מק�� .לכל ְֵֶָָ

.ÊÈא�� �י על א� � ט�ב י�� מערב מחבר� �לי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹה��אל
�אל� ה��אל. �רגלי ה�א הרי ט�ב, �י�� א�א ל� ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנ�
מ��� ל�אל �מיד ��ר�� �י על א� � ט�ב �י�� ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמ���

ה��איל �רגלי ה�א הרי ט�ב, י�� �כל .�לי ְְְְְֲִִֵֵַַַָ

.ÁÈ�נ��� מ��� �אל� האחד אחד, חל�ק ��אל� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ני�
�לי הרי � ערבית ל� ���נ� מ��� �אל� וה�ני �חרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָל�
ל�ק�� א�א א�ת� מ�ליכי� ואינ� ה��אלי�, �ני �רגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

�� לה�� יכ�לי� .��ניה� ְְְִֵֵֶֶַ

.ËÈ��מ�ק א�ה אל� �רח�ק הרא��� �ערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�יצד?
א�ה מא�ת חמ� �רח�ק ה�ני וערב למזרח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחל�ק
אינ� החל�ק, הרא��� ����קח � למערב החל�ק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמ�ק��
מ�ק�� א�ה מא�ת וחמ� אל� עד א�א ��זרח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�ליכ�
לה�� �מערב �ערב זה ��כ�ל ה�ח�� ס�� �ה�א ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחל�ק,
עד א�א ��ערב מ�ליכ� אינ� זה, �לי ה�ני �כ���ח ;��ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

זה ��כ�ל ה�ח�� ס�� �ה�א ה�לי, מ�ק�� א�ה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָאל�
אל�י� �רח�ק זה ערב א� לפיכ�, .�� לה�� �מזרח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ערב
הרי � למערב אל�י� �רח�ק וזה למזרח, החל�ק מ� ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָא�ה

מ�ק�מ� יזיז�ה� לא .א�� ְְִִֵֹ

.Î�ה� ול�ה מלח, א� מי� מחבר�� ��אלה הא�ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכ�
ה�ב�יל א� הע�ה הרי � �ב�יל �ה� ��לה א� ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָע�ת�

��יה� ��חט�ה�רגלי ���פ�ת, �המה ��קח� �ני� וכ� . ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְָָָ
�ל הרי מנת�, אחד �ל ��קח �י על א� � ט�ב ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ�י��

�ניה� �רגלי .ה��ר ְְְֵֵֶַַָָ

.‡Î��י� א�ת� וחלק� ���פ�ת, חבית לקח� א� ְְְָָָ�ְְֲִִָָָאבל
�תח�מי� ה�איל �רגליו; אחד �ל �ל חלק� הרי � ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָט�ב
�ה�יע חלק �א�� ונח�ב �ה�, �ררה י� ס�פרי�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמ�ברי
�כא�� ט�ב, י�� מערב �חבית �מב�ל ל� �ר�ר היה ְְִִֵֶֶֶָָ�ֶָָָָלזה
�חלק �בהמה, �� ל�מר יכ�ל א�ה ואי� מערב. היה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא
��המה מב�ל �היה א�ת� נח�ב אפ�� �ה�יע�, ְְֵַָָ�ְֲִִִֶֶֶַָָֹזה
חבר� �ל מחלק� ינק הרי � �ר�ר היה �כא�� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמ�ערב,
מ�ה, זה י�נקי� אבריה ��ל ק�מת, ה�המה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��היתה
לפיכ� חבר�; וחלק מחלק� מערב ואבר אבר �ל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹונמצא

�ניה�. �רגלי ְְְֵֵֵֶַה�

ו ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

�מב�לי�‡. א�פי� אי� ��ת, ערב להי�ת �חל ט�ב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָי��
מ�ברי זה וא��ר ���ת; למחר א�כל �ה�א מה ט�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�י��
וחמר ��ל לחל; ט�ב �י�� לב�ל יב�א ��א �די ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹס�פרי�,
ע�ה א� לפיכ�, לחל. ��� �ל מב�ל, אינ� ל��ת � ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹה�א
וא�פה �מב�ל עליו ס�מ� ��היה ט�ב י�� מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ב�יל

מ�ר זה הרי ל��ת, ט�ב היכר]�י�� עשה ותב�יל[כי ; ְְֲֵֶַָ�ְְִַָ
תב�ילי�' 'ער�בי ה�קרא ה�א עליו, ���מ� .זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

�ע��י�·. �הער�ב ���� 'ער�ב'? �מ� נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָול�ה
��א �די ה�ר, מ��� ��ת מערב �ב�ב�א�ת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�חצר�ת
���ת לר��ת מר��ת לה�ציא ���ר �ע�� על �יעלה ְֲֶֶַַַָ�ְְְְִִֵַָָ

ויח�ב� יד�� ��א �די וז�ר��, ה�ר מ��� ה�ב�יל זה ��ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
�� נאכל �אינ� מה ט�ב �י�� לאפ�ת �לפיכ�;���ר ֶ�ְְֱֱִֵֶֶֶַָָָ
תב�ילי�'. 'ער�בי זה �ב�יל ְְְִִִִֵֵֶַַָנקרא

לאחד‚. �י� מ��ית, �ח�ת אי� �ע�ר� � תב�ילי� ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָער�בי
לאלפי� �ריפ�ת�י� ולא �פת לא זה ער�ב ע��י� ואי� . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

כתושי�] �ר�רת[גרגרי� �ה�א �תב�יל א�א �ה�, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכ��צא
לח�] איתו וכ��צא[שאוכלי� �ביצי� ודגי� ��ר �ג�� ,ְְְִִֵֵַָָָ

�על�ה� �מנ�נית ואפ�� קדרה, ����לי עד�י� ואפ�� . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
��ית, �� י� א� ��רד�; � ה�לי �� �ח�תכי� ה��י� ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ��י

תב�ילי�. ער�בי מ��� עליו ְִִִֵֵֵַָָס�מ�

זה„. ער�ב לעני� �אמר� �ל�ק�ב�יל א� צלי אפ�� � ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
הרבה] מע��[מבושל א� �ב�� אפ�� קט�י�, �גי� אפ�� ; ְֲִָ�ְֲִִִַָָ

ה�א הרי � לאכילה ���ל� היא והדחת� �ח�י�, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָ�הדיח�
עליה� .ס�מ� ֲֵֵֶ

מצ�י‰. זה ער�ב ��היה �ל[קיי�]וצרי� ��אפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ויח� לב�ל צרי� �ה�א �ל ויב�ל לאפ�ת צרי� ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�א
נ�ר� א� אבד א� הער�ב נאכל וא� צרי�. �ה�א �ל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָח�י�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz h"i ycew zay mei -

� יאפה א� ��ב�ל א�קד� �לב�ל לאפ�ת אס�ר זה הרי ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
�לבד ט�ב �י�� א�כל �ה�א מה א�א התחיללהח� . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הער�ב ונאכל �תב�יל�, א� ��מר�ע�ת� זה הרי � אבד .א� ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

.Âה�א עליה� ��סמ� �די תב�ילי� ער�בי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹה��יח
��ת �ער�בי ��ז�ה �דר� לה� לז��ת צרי� וכלואחרי�, . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

�אינ� וכל תב�ילי�; �ער�בי ז�כה ��ת, �ער�בי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ���כה
�זה. ז�כה אינ� ער�ב, �א�ת� ְֵֵֶֶֶָז�כה

.Êט�ב י�� מערב לה�, ���ה לא�� לה�דיע צרי� ;ואינ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
לה�, וערב אחר לה� ז�ה ��בר לידע צריכי� ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ידע� ��א �י על א� ויאפ�; ויב�ל� עליו יסמכ� �� ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

מ�רי� א�� הרי ט�ב, �י�� עלא�א לערב לאד� ל� וי� . ְֲֵֵֶָ�ְְְִֵֵַָָָָ
�למחר ה�ח��, �ת�� אליה ה�ר�ב �ל ועל העיר ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ�ל
יסמ� תב�ילי�, ער�בי ה�יח ��א מי '�ל וא�מר: ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹמכריז

ער�בי'. ִֵַעל

.Á'ה א�ה '�ר�� לבר�: ח�ב תב�ילי�, ער�בי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָה��יח
מצות על וצ�נ� �מצ�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינ�

מ���ער�ב' �לב�ל לאפ�ת לי י�ר זה '�ער�ב וא�מר: . ְְֵֵֵֶ�ְֱִִֵֶַַ
ל��ת' ��מחר 'י�רט�ב א�מר: לאחרי�, �� ז�ה וא� ; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�ַ

א� ולפל�ני' ולפל�ני �לב�ללי לאפ�ת ��� העיר 'לאנ�י ְְְְְְִִִִִִֵַָ�ְֱֵֶַָ
ל��ת' ט�ב .מ��� ְִַָ

.Ë�אחרי ל� ה�יח� ולא תב�ילי�, ער�בי ה�יח ��א ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי
אס�ר �מאכל� קמח� �� ולאפ�ת, לב�ל ל� �אס�ר ��� �ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָ

שערב] לזה לב�ל[אפילו לעצמ� �ה�יח לאחר ואס�ר .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
מב�ל זה ��מצא ל�, ��קנה עד ה�יח, ��א לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפ�ת

קנה� �הרי ,��� ��אוא�פה לזה �� אחר י�� רצה, וא� ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
�מ�נה .ה�יח, ְִִַַָָ

.È�� לאכל ואפה �ב�ל תב�ילי�, ער�בי ה�יח ��א ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי
א�כל זה הרי � �א� ולא א�רחי� ���� א� וה�תיר, ����ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

למחר הערי�[בשבת]ה��תר וא� בכוונה]. הרי[התחכ� , ְְֱֲִִֵֶַָָָ
לאכל� אס�ר א�סרי�זה אי� ל��ת, �ב�ל ואפה עבר ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

עלעליו אסר� ולא ה�ערי�, על ואסר� החמיר� ול�ה . ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
מערימי�, ה�ל נמצא� ל�ערי�, ��יר �א� ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹה�זיד?
וא� מצ�י; אינ� ה�זיד אבל תב�ילי�. ער�בי �� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָוי���ע

אחרת. �ע� יעבר לא ה���, ֲֶֶַַַַַַָֹֹעבר

.‡Èוערב �חמי�י �חל� �ל��ת �ל ט�בי� ימי� ְֲִִֶֶֶַָ�ְִִֵֶָָ�ני
י�� ערב �ה�א רביעי מ��� תב�ילי� ער�בי ע��ה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ��ת,
מ�יח �יצד? �מתנה. �רא��� מ�יח� ה�יח, ולא �כח ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹט�ב;
ט�ב י�� ה��� 'א� וא�מר: חמי�י, �י�� תב�ילי� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַער�בי
�ל��; צרי� ואיני ל��ת וא�פה אב�ל למחר חל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�למחר
לאפ�ת לי י�ר זה �ער�ב ט�ב, י�� �למחר חל ה��� ֱִֶַ�ְְְִֵֶַָָֹוא�

ל��ת' ט�ב מ��� למחר .�לב�ל ְְְִֵַַָָָ

.·Èל���ת� ��י לפניו הי� ,�� טבל[סלי�]���צא �ל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
הופרשו] שלא ה���[פירות 'א� א�מר: רא��� ט�ב �י�� �ְִִֵַ

�דברי אי� קד�, ה��� וא� ז�, על �ר�מה ז� �היה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,
�� עליה וק�רא ��ני,[תרומה]�ל��'; �למחר �מ�יח�. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ה��� וא� �ל��, �דברי אי� קד�, ה��� 'א� וא�מר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹח�זר
�מ�יח�, �� עליה וק�רא ז�'; על �ר�מה ז� �היה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,

�� עליה ��רא ז� את �מ�יח �רא���, עליה ��רא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�דר�
ה�נ�ה את וא�כל .�ר�מה, ְְְִֵֶַָָ

.‚È.ל��ת� �ל ט�בי� ימי� ��ני אמ�רי�? �ברי� �ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ��ה
ולא �כח א� � ה�נה רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרי�, על ס�מ� א�א מ�יח; אינ� ��ב רביעי, �י�� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָה�יח

מקנה א� עליו, ערב� יהיה[מאכליו]א� א� �ערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפרי� ולא �כח א� וכ� ל��ת. �לב�ל לאפ�ת ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאס�ר
��ת מ�צאי עד מפרי� אינ� ��ב רביעי, מ��� .�ר�מה ְְְִִִִֵֵַַַָָָ

.„È�י� �ית �הי� �זמ� הי� �אמרנ�, הא�� ה�ברי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
ה�ל��ת �ני והי� הרא�ה, על מק��י� י�ראל אר� �ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
הי� ��א לפי ה�פק, מ� להס��ק �די ימי� �ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹע��י�

�נ �� ����� י�� י�ראלי�דעי� אר� ��ניי ה���, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
י�� אי� עליו, �מק��י� הח���� על ס�מכי� י�ראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאר�

�לבד. מנהג א�א ה�פק, מ� להס��ק �ני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָט�ב

.ÂË�מ�� �מתנה אד� מערב �אי� א�מר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�לפיכ�
���פי ולא חצר�ת ער�בי ולא תב�ילי� ער�בי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹה�ה,
מערב ה�ל א�א �נאי, על ה�בל מע�ר ואינ� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמב�א�ת,

�לבד ט�ב .י�� ְִַ

.ÊË�לע�ג� ��ת לכ�ד ��צוה ט�בי���� ימי� �ל �� , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מכ�ד" ה' "לקד�� ��אמר: �ה�� נאמר ט�בי� ימי� וכל , ְְֱִֶֶַ�ְֱִִֶֶַָָָָ

קד�" ��ת"מקרא �הלכ�ת והע��ג ה���ד �ארנ� �כבר ;. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ה�נחה מ� ט�בי� ימי� �ערבי יסעד ��א לאד� רא�י ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכ�

ה���ד �כלל זה ��בר ��ת, �ערב המב�הומעלה וכל . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
נט�ל �א�� ה��עד�ת, זרה[נתחבר]את .לעב�דה ְְֲֲִִֶַַַָָָ

.ÊÈה�סח ימי החג�בעת ימי ימי���מ�נת �אר ע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�ה� להי�ת אד� וח�ב ותענית. �ספד אס�רי� ��� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ�ִט�בי�,

בית� �בני וא��� �בניו ה�א לב, וט�ב ה��מח לוי�וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ועב��עליו �ב�� �בנ� א�ה �ח��, "ו�מח� ��אמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

קר��ואמת�" היא �א� האמ�רה �ה�מחה �י על א� . ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
חגיגה �הלכ�ת מבארי� �אנ� �מ� א�ת��למי�, �כלל י� , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ל�. �רא�י אחד �ל בית�, �בני �בניו ה�א ל�מח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹ�מחה,

.ÁÈ;מג�נ�ת� ואג�זי� קלי�ת לה� נ�ת� ה�ט�י�, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ�יצד?
ממ�נ� �פי ותכ�יט �גדי� לה� ק�נה והאנ�י�,וה��י�, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

�ב�ר א�א �מחה �אי� יי�, ו��תי� ��ר ואי�א�כלי� , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ל�ר להאכיל ח�ב ו��תה, א�כל �כ�ה�א �יי�. א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מחה

ולאלמנה מיל�ת�� אבל האמללי�. הענ�י� �אר ע� ְְְֲִִִַַָָָָָָָ�ְֲִִָָ
וא���, �בניו ה�א ו��תה וא�כל חצר� �לת�ת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָ���על
�מחת ז� אי� � נפ� �למרי לענ�י� �מ�קה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינ�

�ר�� �מחת א�א כריסו]מצוה, נאמר:[� א�� ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
לחמ� �י י��א�, אכליו �ל לה�, א�ני� �לח� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיה�

"וזריתילנפ��" ��אמר: לה�, היא קל�� �ז� ו�מחה ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ח�יכ�" �ר� �ניכ�, על .פר� ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

.ËÈמצות �כלל ���עד�ת ��ת�ה �אכילה �י על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָא�
היא �� א�א ,��� ה��� �ל ו��תה א�כל יהיה לא ִֶָָ�ְְֲִֵֵֶֶַָֹע�ה,

הע�[הדי�]ה�ת �ל מ��ימי� ��קר �לב�י: כנס��ת לב�י ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וח�זרי� ה���, �עני� ���רה וק�ראי� �מת�ללי� ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדר��ת,

מדר��ת לב�י וה�לכי� וא�כלי�. ו��ני�לב�יה� ק�רי� , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ
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� יאפה א� ��ב�ל א�קד� �לב�ל לאפ�ת אס�ר זה הרי ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
�לבד ט�ב �י�� א�כל �ה�א מה א�א התחיללהח� . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הער�ב ונאכל �תב�יל�, א� ��מר�ע�ת� זה הרי � אבד .א� ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

.Âה�א עליה� ��סמ� �די תב�ילי� ער�בי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹה��יח
��ת �ער�בי ��ז�ה �דר� לה� לז��ת צרי� וכלואחרי�, . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

�אינ� וכל תב�ילי�; �ער�בי ז�כה ��ת, �ער�בי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ���כה
�זה. ז�כה אינ� ער�ב, �א�ת� ְֵֵֶֶֶָז�כה

.Êט�ב י�� מערב לה�, ���ה לא�� לה�דיע צרי� ;ואינ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
לה�, וערב אחר לה� ז�ה ��בר לידע צריכי� ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ידע� ��א �י על א� ויאפ�; ויב�ל� עליו יסמכ� �� ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

מ�רי� א�� הרי ט�ב, �י�� עלא�א לערב לאד� ל� וי� . ְֲֵֵֶָ�ְְְִֵֵַָָָָ
�למחר ה�ח��, �ת�� אליה ה�ר�ב �ל ועל העיר ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ�ל
יסמ� תב�ילי�, ער�בי ה�יח ��א מי '�ל וא�מר: ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹמכריז

ער�בי'. ִֵַעל

.Á'ה א�ה '�ר�� לבר�: ח�ב תב�ילי�, ער�בי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָה��יח
מצות על וצ�נ� �מצ�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינ�

מ���ער�ב' �לב�ל לאפ�ת לי י�ר זה '�ער�ב וא�מר: . ְְֵֵֵֶ�ְֱִִֵֶַַ
ל��ת' ��מחר 'י�רט�ב א�מר: לאחרי�, �� ז�ה וא� ; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�ַ

א� ולפל�ני' ולפל�ני �לב�ללי לאפ�ת ��� העיר 'לאנ�י ְְְְְְִִִִִִֵַָ�ְֱֵֶַָ
ל��ת' ט�ב .מ��� ְִַָ

.Ë�אחרי ל� ה�יח� ולא תב�ילי�, ער�בי ה�יח ��א ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי
אס�ר �מאכל� קמח� �� ולאפ�ת, לב�ל ל� �אס�ר ��� �ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָ

שערב] לזה לב�ל[אפילו לעצמ� �ה�יח לאחר ואס�ר .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
מב�ל זה ��מצא ל�, ��קנה עד ה�יח, ��א לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפ�ת

קנה� �הרי ,��� ��אוא�פה לזה �� אחר י�� רצה, וא� ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
�מ�נה .ה�יח, ְִִַַָָ

.È�� לאכל ואפה �ב�ל תב�ילי�, ער�בי ה�יח ��א ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי
א�כל זה הרי � �א� ולא א�רחי� ���� א� וה�תיר, ����ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

למחר הערי�[בשבת]ה��תר וא� בכוונה]. הרי[התחכ� , ְְֱֲִִֵֶַָָָ
לאכל� אס�ר א�סרי�זה אי� ל��ת, �ב�ל ואפה עבר ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

עלעליו אסר� ולא ה�ערי�, על ואסר� החמיר� ול�ה . ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
מערימי�, ה�ל נמצא� ל�ערי�, ��יר �א� ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹה�זיד?
וא� מצ�י; אינ� ה�זיד אבל תב�ילי�. ער�בי �� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָוי���ע

אחרת. �ע� יעבר לא ה���, ֲֶֶַַַַַַָֹֹעבר

.‡Èוערב �חמי�י �חל� �ל��ת �ל ט�בי� ימי� ְֲִִֶֶֶַָ�ְִִֵֶָָ�ני
י�� ערב �ה�א רביעי מ��� תב�ילי� ער�בי ע��ה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ��ת,
מ�יח �יצד? �מתנה. �רא��� מ�יח� ה�יח, ולא �כח ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹט�ב;
ט�ב י�� ה��� 'א� וא�מר: חמי�י, �י�� תב�ילי� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַער�בי
�ל��; צרי� ואיני ל��ת וא�פה אב�ל למחר חל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�למחר
לאפ�ת לי י�ר זה �ער�ב ט�ב, י�� �למחר חל ה��� ֱִֶַ�ְְְִֵֶַָָֹוא�

ל��ת' ט�ב מ��� למחר .�לב�ל ְְְִֵַַָָָ

.·Èל���ת� ��י לפניו הי� ,�� טבל[סלי�]���צא �ל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
הופרשו] שלא ה���[פירות 'א� א�מר: רא��� ט�ב �י�� �ְִִֵַ

�דברי אי� קד�, ה��� וא� ז�, על �ר�מה ז� �היה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,
�� עליה וק�רא ��ני,[תרומה]�ל��'; �למחר �מ�יח�. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ה��� וא� �ל��, �דברי אי� קד�, ה��� 'א� וא�מר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹח�זר
�מ�יח�, �� עליה וק�רא ז�'; על �ר�מה ז� �היה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,

�� עליה ��רא ז� את �מ�יח �רא���, עליה ��רא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�דר�
ה�נ�ה את וא�כל .�ר�מה, ְְְִֵֶַָָ

.‚È.ל��ת� �ל ט�בי� ימי� ��ני אמ�רי�? �ברי� �ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ��ה
ולא �כח א� � ה�נה רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרי�, על ס�מ� א�א מ�יח; אינ� ��ב רביעי, �י�� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָה�יח

מקנה א� עליו, ערב� יהיה[מאכליו]א� א� �ערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפרי� ולא �כח א� וכ� ל��ת. �לב�ל לאפ�ת ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאס�ר
��ת מ�צאי עד מפרי� אינ� ��ב רביעי, מ��� .�ר�מה ְְְִִִִֵֵַַַָָָ

.„È�י� �ית �הי� �זמ� הי� �אמרנ�, הא�� ה�ברי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
ה�ל��ת �ני והי� הרא�ה, על מק��י� י�ראל אר� �ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
הי� ��א לפי ה�פק, מ� להס��ק �די ימי� �ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹע��י�

�נ �� ����� י�� י�ראלי�דעי� אר� ��ניי ה���, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
י�� אי� עליו, �מק��י� הח���� על ס�מכי� י�ראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאר�

�לבד. מנהג א�א ה�פק, מ� להס��ק �ני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָט�ב

.ÂË�מ�� �מתנה אד� מערב �אי� א�מר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�לפיכ�
���פי ולא חצר�ת ער�בי ולא תב�ילי� ער�בי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹה�ה,
מערב ה�ל א�א �נאי, על ה�בל מע�ר ואינ� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמב�א�ת,

�לבד ט�ב .י�� ְִַ

.ÊË�לע�ג� ��ת לכ�ד ��צוה ט�בי���� ימי� �ל �� , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מכ�ד" ה' "לקד�� ��אמר: �ה�� נאמר ט�בי� ימי� וכל , ְְֱִֶֶַ�ְֱִִֶֶַָָָָ

קד�" ��ת"מקרא �הלכ�ת והע��ג ה���ד �ארנ� �כבר ;. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ה�נחה מ� ט�בי� ימי� �ערבי יסעד ��א לאד� רא�י ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכ�

ה���ד �כלל זה ��בר ��ת, �ערב המב�הומעלה וכל . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
נט�ל �א�� ה��עד�ת, זרה[נתחבר]את .לעב�דה ְְֲֲִִֶַַַָָָ

.ÊÈה�סח ימי החג�בעת ימי ימי���מ�נת �אר ע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�ה� להי�ת אד� וח�ב ותענית. �ספד אס�רי� ��� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ�ִט�בי�,

בית� �בני וא��� �בניו ה�א לב, וט�ב ה��מח לוי�וכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ועב��עליו �ב�� �בנ� א�ה �ח��, "ו�מח� ��אמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

קר��ואמת�" היא �א� האמ�רה �ה�מחה �י על א� . ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
חגיגה �הלכ�ת מבארי� �אנ� �מ� א�ת��למי�, �כלל י� , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ל�. �רא�י אחד �ל בית�, �בני �בניו ה�א ל�מח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹ�מחה,

.ÁÈ;מג�נ�ת� ואג�זי� קלי�ת לה� נ�ת� ה�ט�י�, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ�יצד?
ממ�נ� �פי ותכ�יט �גדי� לה� ק�נה והאנ�י�,וה��י�, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

�ב�ר א�א �מחה �אי� יי�, ו��תי� ��ר ואי�א�כלי� , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ל�ר להאכיל ח�ב ו��תה, א�כל �כ�ה�א �יי�. א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מחה

ולאלמנה מיל�ת�� אבל האמללי�. הענ�י� �אר ע� ְְְֲִִִַַָָָָָָָ�ְֲִִָָ
וא���, �בניו ה�א ו��תה וא�כל חצר� �לת�ת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָ���על
�מחת ז� אי� � נפ� �למרי לענ�י� �מ�קה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינ�

�ר�� �מחת א�א כריסו]מצוה, נאמר:[� א�� ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
לחמ� �י י��א�, אכליו �ל לה�, א�ני� �לח� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיה�

"וזריתילנפ��" ��אמר: לה�, היא קל�� �ז� ו�מחה ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ח�יכ�" �ר� �ניכ�, על .פר� ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

.ËÈמצות �כלל ���עד�ת ��ת�ה �אכילה �י על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָא�
היא �� א�א ,��� ה��� �ל ו��תה א�כל יהיה לא ִֶָָ�ְְֲִֵֵֶֶַָֹע�ה,

הע�[הדי�]ה�ת �ל מ��ימי� ��קר �לב�י: כנס��ת לב�י ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וח�זרי� ה���, �עני� ���רה וק�ראי� �מת�ללי� ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדר��ת,

מדר��ת לב�י וה�לכי� וא�כלי�. ו��ני�לב�יה� ק�רי� , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ
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ה�נחה, �פ�ת מת�ללי� ה��� חצי ואחר ה���, חצי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָעד
ה�ילה ע� ה��� �אר ול���ת לאכל לב�יה� .וח�זרי� ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ

.Î�יי� ימ�� לא �רגל, ו�מח ו��תה א�כל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��אד�
יר�ה �זה ���סי� ��ל ויאמר רא�, �בק��ת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ב�ח�ק

אינ���צוה הרא�, וק��ת הר�ה וה�ח�ק �ה�כר�ת ; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הה�לל�ת על נצט�ינ� ולא וסכל�ת. ה�לל�ת א�א ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�מחה
ה�ל, י�צר עב�דת �� ��� ה�מחה על א�א ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוה�כל�ת,
��מחה אלהי� ה' את עבד� לא א�ר "�חת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��אמר:

לבב" ��מחה�בט�ב �העב�דה למד�, הא אפ�ר; ואי . ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ולא רא�, ק��ת מ��� ולא �ח�ק, מ��� לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

�כר�ת .מ��� ְִִ

.‡Î�הי�� �רגלי�, ��טרי� להעמיד �י� �ית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָח�בי�
�די ה�הר�ת, ועל �ב�ר�סי� ����ת �מח��י� ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמס�בי�
ויב�א� ונ�י�, אנ�י� �� ול���ת לאכל יתק�צ� ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ��א
��א �די הע�, לכל זה �בר על יזהיר� וכ� עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
�יי�, ימ�כ� ולא ל�מחה, ���י� ונ�י� אנ�י� ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָֹיתערב�

עברה לידי יב�א� .��א ֲִֵֵֶָָָ

.·Îמיני�� ורא��� �סח �ל ��ביעי רא��� ��י� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימי�
וחמ�ה ה�סח �ת�� אר�עה ���לה וה� ה���ת, חג ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ�ֶַַ�ל

החג סוכות]�ת�� מ�עד'[� �ל 'ח�� ה�קראי� ה� �, ְְִִֵֶַָָ�ֵֶ
'מ�עד' ואס�רי�ונקראי� ��מחה ח�בי� �ה� �י על וא� . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אבל �פניו; חכמי� �למיד �ה� לס�ד מ�ר ותענית, ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָֹ�ְְֲִֵֶַ�ספד

�ה� לספד� אס�ר ���בר, �רא�יאחר ל�מר צרי� ואי� . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
חכמי� �למיד �ה� ���פדי� �פ�רי�, וחנ�ה ְְֲִִִִֶֶַָָָ�ֲֳִַָחד�י�

ותענית; �ספד אס�רי� א�� ��מי� �י על א� אבל�פניו, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
�ה�. לס�ד אס�ר קב�רה, ְְְִֶַַָָָֹלאחר

.‚Îעד��� �רח�ב ה�ת מ�ת מ�יחי� להר�ילאי� ��א , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
���עד מתא�לי� ואי� לקבר�. מ�ית� א�א ה�פד, וכ�את ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

מברי� ולא ק�רעי� הראשו�אי� ביו� האבל [מאכילי� ְְְִִֵַֹ
ה�ת�משלה�] ח�לצי� לאותולא קרע, דר� היד [החדרת ְְִֵַָֹ

[� קר�ביואבלות א�א ה�ת, על ח�בי����עד �ה� ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עליו היהלהתא�ל וא� א�[תלמיד]. ��ר, אד� א� חכ� ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

עליו ק�רע זה הרי � נ�מה נטילת ��עת ע�מד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�היה
קר�ב� �אינ� �י על א� ט�ב���עד, �י�� ק�רעי� ואי� . ְְְְִִֵֵֵֶַַַ

מת. �ל קר�ביו ואפ�� �לל, ְְֲִִֵֵֶַָָ�ני

.„Îלא אבל מע��ת; ה�ת, לפני � ���עד ְְֲִִֵֵֵַַַָָֹנ�י�
כ�]מט�ח�ת אל אינ�[כ� ה�ת, נק�ר מק�ננ�ת. ולא ְְְְְְִֵֵַַַָֹ

מע��ת ה�ת �פני � �פ�רי� וחנ�ה חד�י� �רא�י ְְִִֵֵַַָ�ְְֲֳִֵַַָָמע��ת.
���� ע��י? ה�א זה אי מק�ננ�ת. לא אבל ָ�ְְְְֲִֵֶֶַָֹ�מט�ח�ת,

ע�נ�ת וכ�� א�מרת אחת קינה, �אחת; .[בוכות]ע�נ�ת ְְִֶֶַַַַָ�ָ
��ע�רר לאד� מת�[אבלו]ואס�ר ספד�]על קד�[ע"י ְְְֵֵֶֶַָָָֹ

ול�� נעצב וה�א הרגל יב�א ��א �די י��, �ל�י� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹלרגל
�ע�� ויכ�� מ���, ה�אגה יסיר א�א ה�ער; מ�כר�� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ��אג

.ל�מחה ְְִָ

�
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ע�ה�‡. ��ע�ה �די זרה, עב�דה לע�בדי �רית ��רתי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאי�
לה� תכרת "לא ��אמר: � לעבד� א�ת� ונ�יח ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�ל��
לרח� ואס�ר יהרג�. א� מעב�דת�, יחזר� א�א ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ�רית";
עב�דה ע�בד ראה א� לפיכ�, תח��". "ולא ��אמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליה�,
לא למ�ת, לק�ח ראה� יעל��; לא ��הר, ט�בע א� א�בד ֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹזרה
� �זה וכ��צא לב�ר, לדחפ� א� �יד�, לא�ד� אבל ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָָי�יל��.
�ברי� ��ה מלחמה. ע�נ� ע��ה �אינ� מ�ני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאס�ר,

י�ראל מ�סרי אבל �ג�י. וה�יני�,[מלשיני�]אמ�רי�? , ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
�חת; לבאר �לה�ריד� �יד, לא�ד� מצוה � ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָוהא�יק�ר�סי�
ה', מאחרי הע� את �מסירי� לי�ראל, מצרי� �ה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמ�ני

ותלמידיה� �בית�ס וצד�ק ותלמידיו, ה��צרי [תלמידי�י��ע ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
רעה] לתרבות שיצאו ירקב".חכמי� ר�עי� "ו�� �ְְְִִֵַָ

זרה,·. עב�דה ע�בדי לר�את �אס�ר למד, א�ה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹמ�א�
ח��� �היה א� מה�, מתירא היה וא� ��כר. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאפ��
���ב וגר אס�ר. �ח�� אבל ��כר; מר�א � איבה ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָמ���

מצוות] ז' מר�אי�[שקיבל להחי�ת�, מצ�ה וא�ה ה�איל �ְְִַָ�ְְְְִֶַַ
�ח��. ְִָא�ת�

�בס�ריא‚. י�ראל. �אר� ו�ד�ת ��י� לה� מ�כרי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאי�
דוד] שכבש �ד�ת.[ארצות לא אבל ��י�, לה� מ�כרי� �ְֲִִֶָָָָֹ

יע�� ��א �בלבד י�ראל, �אר� ��י� לה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�מ��ירי�
לה� מ��ירי� ואי� מ�ל�ה. �ח�ת �כ�נה ואי� � ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ�כ�נה
החמיר� מה �מ�ני �ד�ת. לה� מ��ירי� �בס�ריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ�ד�ת;
ה�ע�ר�ת, מ� מפקיע� � ��י� �� ��� מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ��דה?

ו� ��י� לה� למ�ר �מ�ר ��רקע. חניה לה� ד�תונ�ת� ְְֲֵֶַַַָָָ�ְְִִֶָָָָֹ
ארצנ�. �אינ� מ�ני לאר�, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ�ח�צה

ה�יר�,„. �ירה לבית לא לה��יר, �ה�יר� �מק�� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹא�
תביא "ולא ונאמר: זרה, עב�דה לת�כ� מכניס �ה�א ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמ�ני
לע��ת� ��י�, לה� מ��יר אבל �ית�"; אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָת�עבה

�ה�[מחס�]א�צר וכ��צא �תב�אה �ר�ת לה� מ�כרי� ואי� . ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
על ל� מ�כר א� מ��ק�, ה�א מ�כר אבל לקרקע; ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ�ְִ�מח�ר
�מח�ר? לה� מ�כרי� אי� מה �מ�ני וק�צ�. לק� ָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹמנת
�א� ��רקע; חניה לה� ��� לא תח��", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
אס�ר וכ� היא. עראי י�יבת י�יבת� קרקע, לה� יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
�צ�רת�'; זה ��י נאה '��ה ל�מר: ואפ�� ��בח�, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלס�ר
�בר ��ח�ב א� מע�יו, ��בח ��ס�ר וחמר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקל
ח� לה� יהיה לא � תח��" "ולא ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹמ�בריה�,
הרעי�. מ�ע�יו וללמד ע�� לה�בק ���ר� מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�עיני�,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz c"i ipy mei -

� ���ב לגר ה�א נ�ת� אבל ח��; מ�נ�ת לה� ל�� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואס�ר
מכר א� ואכל�, ��נ�ה ��ערי� א�ר "ל�ר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:

�נתינה. לא �מכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",

�ל��;‰. �רכי מ�ני י�ראל, ענ�י ע� ��י� ענ�י ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָמפרנסי�
ענ �ידי ממחי� �רכיואי� מ�ני �פאה, �כחה �לקט ��י� �י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

�רכי מ�ני איד�, �י�� ואפ�� ��ל�מ�, ו��אלי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ�ל��.
�ל�� לה� ��פלי� ואי� שלו�"]�ל��; ולא["שלו� לע�ל�. ְְְְִֵֶָָָָֹ

מצא� �ל��; ל� לתת איד� �י�� נכרי �ל לבית� ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָי�נס
רא�. וכבד רפה ��פה �ל�� ל� נ�ת� ְְֵֶַָָָָָֹֹ���ק,

.Â�ל�� �זמ� א�א אמ�רי�, הא�� ה�ברי� �ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאי�
אבל ��יפה. ה��י� ��ד �זמ� א� הא��ת, לבי� ְֲִִִֶַַַַָָ�ְְִֵֵָָי�ראל
לנ� אס�ר הע�ל�, א��ת על ��יפה י�ראל ��ד ָָָָ�ְְִִִֵֶַַַַָָ�זמ�
י�יבת י��ב אפ�� �ינינ�; זרה עב�דה ע�בד ��י ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָלה�יח
�ארצנ�, יעבר לא לסח�רה, למק�� מ�ק�� ע�בר א� ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹעראי,
� נח �ני ��צט�� מצו�ת �בע עליו ��ק�ל עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא�א
ק�ל וא� �עה. לפי אפ�� �ארצ�", י�ב� "לא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��אמר:
�ר מק�לי� ואי� ���ב. �ר זה הרי מצו�ת, �בע ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
ה��בל, �זמ� ��א אבל נ�הג; �ה��בל �זמ� א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ���ב,

�לבד. צדק �ר א�א מק�לי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָאי�

ה'תשס"ט תמוז י"ד שני יו�
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לא‡. � לה� מ��י� ולא ה��י�, �ח��ת ה�לכי� ְִִִֶַַָֹֹ�ְְִֵאי�
תלכ� "ולא ��אמר: �ה�, וכ��צא ��ער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��ל���,
ונאמר: תלכ�", לא "�בח�תיה� ונאמר: ה��י", ְֱֵֵֵֶֶַֹֹ�ְְֱֶַַֹ�ְ�ח�ת
ה�א אחד �עני� ה�ל אחריה�". ��ק� �� ל�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"ה�מר
מב�ל ה��ראלי יהיה א�א � לה� י��ה ��א ְָ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמזהיר:

ויד�ע �ה�א[ניכר]מה� �מ� מע�יו, �ב�אר �מל���� ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
�בדע�תיו �מ�ע� מה� ומידותיו]מב�ל ה�א[תורתו וכ� . �ְְְְֵֵֵֶַָָָ

�מל��� יל�� לא הע�י�". מ� אתכ� "ואב�ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹא�מר:
ציצית יג�ל ולא לה�, המצח]המיחד שמעל שער [קצוות ְַ�ְְִִֵֶַָָֹ

ה�ער וי�יח ה�דדי� מ� יג�ח ולא רא��, ציצית ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹ�מ�
ולא '�ל�רית'; ה�קרא ה�א וזה ע��י�, �ה� �מ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ�אמצע

ה�רע וי�יח לאז� מאז� �ניו מ�נגד ה�ער [קבוצתיג�ח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ארוכות] יבנהשערות ולא ע��י�, �ה� �דר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹמ�אחריו

�ה� ���נס� �די זרה עב�דה �ל היכל�ת �בני� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמק�מ�ת
וכ��צא מא�� אחת הע��ה וכל ע��י�. �ה� �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָר�י�

ל�קה � .�ה� ֶֶָ

קר�ב·. �ה�יע �יו� � מ��ראל מס��ר �היה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��י
��מט ר�ח, לכל אצ�ע�ת �ל� יד�.[מסלק]לבל�רית� את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

מלכיה�,‚. לפני לי�ב וצר� ל�לכ�ת, קר�ב �היה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�ראל
לל�� מ�ר זה הרי � לה� ידמה ��א למי �נאי ל� ְִָֹ�ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
ע��י�. �ה� �דר� �ניו �נגד �לג�ח ��ה�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�מל���י�

ה�א„. �יצד תנח��". "לא ��אמר: �ג�י�, מנח�י� ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹאי�
א� מ�י', ��י ונפלה 'ה�איל �א�מרי�: א�� �ג�� ְְְְִִִִִִִֵֶַָָה�ח��?
אל� �א� ה���, �ל�ני למק�� ה�ל� איני מ�די, מ�לי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
י�צא איני מימיני, ��על ועבר 'ה�איל נע�י�'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאי�
וכ� ר�אי'. אד� יפ�עני יצאתי, �א� ה���, �יתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�תח

ו'לא ,'�� 'יהיה וא�מרי�: הע�פ�ת צפצ�� ���מעי� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹא��
�בר לע��ת ו'רע �ל�ני', �בר לע��ת 'ט�ב ,'�� ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
�מ� ��ראת ז� �רנגלת '�ח�ט �א�מרי�: א�� וכ� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ�ל�ני'.

ערבית ��רא זה '�רנג�ל כעורב]�רנג�ל', �חט'.[קרא , ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
יאר 'א� סימני�: לעצמ� ה��י� וכ�וכ� �� �בר לי ע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

�אליעזר אע�ה', לא לי יארע לא וא� �ל�ני, �בר ְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאע�ה
וכל אס�ר; ה�ל הא��, ��ברי� ���צא וכל אברה�. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹעבד

ל�קה. א��, מ�ברי� �בר מ�ני מע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהע��ה

עלי'‰. היתה ט�ב סימ� ��ניתי, ז� '�ירה �אמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָמי
בעסקי] הצלחתי ��ניתי[מאז ז� �בהמה ���אתי ז� 'א�ה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ

ה��אל וכ� הע�ר�י', ��ניתיה �מעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מ� �ס�ק ל� אמר א� למד'? א�ה �ס�ק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינ�ק:
וכ��צא א�� �ל � ט�ב' סימ� 'זה ויאמר: י�מח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹה�רכ�ת,
א�א מ�ע��ת, נמנע ולא מע�יו ��� ולא ה�איל מ�ר; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�ֶָ�ה�,
מ�ר. זה הרי � היה ��בר לדבר לעצמ� סימ� זה ָ�ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָע�ה

.Â,ה�ע���ת מ�אר מע�ה הע��ה זה ק�ס�? ה�א ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה
���� כמשתומ�]�די מ�ל[יתנהג מח�ב�� ות�נה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

מסביבתו]ה�ברי� �עתידי�[יתנתק �ברי� ��אמר עד , ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
הוה', 'אינ� א� להי�ת', עתיד �ל�ני '�בר ויאמר: ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלהי�ת,

י� מ��. וה�הר� ,�� לע��ת �רא�י ��אמר מ�א� ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
מי מה� וי� �אבני�, א� �ח�ל ממ�מ� �ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָה��סמי�

�מראה[מתכופ�]���הר ��ס��ל מי וי� וצ�עק, לאר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מ�ל �א�חז מי וי� וא�מרי�. �מד�י� ע��ית א� �רזל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�ל
� �מד�ר מח�ב�� ���נה עד �� �מ�ה עליו, ונ�ע� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�יד�
ל�". י�יד �מקל� י�אל, �עצ� "ע�י א�מר: �ה�ביא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�א

.Ê,�ל��ס �ה��אל א�א ל��ס�; ול�אל לקס�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאס�ר
מר��ת מ�ת א�ת� מדרבנ�]מ�י� ה��ס�[מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ

ל�קה, � �ה� וכ��צא א�� מ�ל מע�ה ע�ה א� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמ�,
קסמי�". קס� . . ב�. י�צא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ��אמר:

.Á�א�מרי� הע�י�, נ�תני א�� מע�נ�? ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָאיזה
האסטרולוגיה]�אצטגנינ�ת רע,[חכמת �ל�ני 'י�� ��ה�: ְְְְִִִֶֶַַָ

מלאכה �� לע��ת רא�י �ל�ני 'י�� ט�ב', �ל�ני ְְְְֲִִַָָָוי��
�ל�ני'. לדבר רע �ל�ני 'חד� א� �ל�נית' '�נה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹ�ל�נית',

.Ëה�דיע א�א מע�ה ע�ה ��א �י על א� לע�נ�, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
ודברי אמת �ברי �ה� מד�י� �ה�כלי� ה�זבי� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�ת�
וכ�� האצטגנינ�ת, מ�ני מע�ה הע��ה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
�מי� ה�ברי ��בע� העת �א�ת� הליכת� א� ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכ��

וכ�[אסטרולוגי�] תע�ננ�". "ולא ��אמר: ל�קה, זה הרי �ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מע�ה �ע�ה הר�אי� �פני �מד�ה העיני�, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהא�חז
ול�קה. מע�נ�, �כלל זה הרי � ע�ה לא וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ��ה��

.Èח�בר ה�א חבר"]איזה �דברי�["וחובר ��ד�ר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ע� ל��� בעלמא]�אינ� עני�[הברות לה� ,[משמעות]ואי� ְְְִֵֵֶֶַָָָ

�ה� עד מ�עילי�, ה�ברי� �א�ת� �סכל�ת� �ע�� על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�מעלה
אינ� העקרב, על א� ה�ח� על וכ� �� �הא�מר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָא�מרי�
�יד� וא�חז מה�; נ��ק אינ� האי�, על וכ� �� והא�מר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמ�יק;
ה�ל � הא�� ��ברי� וכ��צא סלע, א� מפ�ח ��ד�ר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�עת
מע�ה �ע�ה א� �ל��, �יד� ��אחז עצמ� והח�בר ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאס�ר.
��אמר: ל�קה, זה הרי � �אצ�ע� הראה אפ�� ���ר�, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָע�
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� ���ב לגר ה�א נ�ת� אבל ח��; מ�נ�ת לה� ל�� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואס�ר
מכר א� ואכל�, ��נ�ה ��ערי� א�ר "ל�ר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:

�נתינה. לא �מכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",

�ל��;‰. �רכי מ�ני י�ראל, ענ�י ע� ��י� ענ�י ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָמפרנסי�
ענ �ידי ממחי� �רכיואי� מ�ני �פאה, �כחה �לקט ��י� �י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

�רכי מ�ני איד�, �י�� ואפ�� ��ל�מ�, ו��אלי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ�ל��.
�ל�� לה� ��פלי� ואי� שלו�"]�ל��; ולא["שלו� לע�ל�. ְְְְִֵֶָָָָֹ

מצא� �ל��; ל� לתת איד� �י�� נכרי �ל לבית� ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָי�נס
רא�. וכבד רפה ��פה �ל�� ל� נ�ת� ְְֵֶַָָָָָֹֹ���ק,

.Â�ל�� �זמ� א�א אמ�רי�, הא�� ה�ברי� �ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאי�
אבל ��יפה. ה��י� ��ד �זמ� א� הא��ת, לבי� ְֲִִִֶַַַַָָ�ְְִֵֵָָי�ראל
לנ� אס�ר הע�ל�, א��ת על ��יפה י�ראל ��ד ָָָָ�ְְִִִֵֶַַַַָָ�זמ�
י�יבת י��ב אפ�� �ינינ�; זרה עב�דה ע�בד ��י ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָלה�יח
�ארצנ�, יעבר לא לסח�רה, למק�� מ�ק�� ע�בר א� ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹעראי,
� נח �ני ��צט�� מצו�ת �בע עליו ��ק�ל עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא�א
ק�ל וא� �עה. לפי אפ�� �ארצ�", י�ב� "לא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��אמר:
�ר מק�לי� ואי� ���ב. �ר זה הרי מצו�ת, �בע ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
ה��בל, �זמ� ��א אבל נ�הג; �ה��בל �זמ� א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ���ב,

�לבד. צדק �ר א�א מק�לי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָאי�

ה'תשס"ט תמוז י"ד שני יו�
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לא‡. � לה� מ��י� ולא ה��י�, �ח��ת ה�לכי� ְִִִֶַַָֹֹ�ְְִֵאי�
תלכ� "ולא ��אמר: �ה�, וכ��צא ��ער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��ל���,
ונאמר: תלכ�", לא "�בח�תיה� ונאמר: ה��י", ְֱֵֵֵֶֶַֹֹ�ְְֱֶַַֹ�ְ�ח�ת
ה�א אחד �עני� ה�ל אחריה�". ��ק� �� ל�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"ה�מר
מב�ל ה��ראלי יהיה א�א � לה� י��ה ��א ְָ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמזהיר:

ויד�ע �ה�א[ניכר]מה� �מ� מע�יו, �ב�אר �מל���� ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
�בדע�תיו �מ�ע� מה� ומידותיו]מב�ל ה�א[תורתו וכ� . �ְְְְֵֵֵֶַָָָ

�מל��� יל�� לא הע�י�". מ� אתכ� "ואב�ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹא�מר:
ציצית יג�ל ולא לה�, המצח]המיחד שמעל שער [קצוות ְַ�ְְִִֵֶַָָֹ

ה�ער וי�יח ה�דדי� מ� יג�ח ולא רא��, ציצית ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹ�מ�
ולא '�ל�רית'; ה�קרא ה�א וזה ע��י�, �ה� �מ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ�אמצע

ה�רע וי�יח לאז� מאז� �ניו מ�נגד ה�ער [קבוצתיג�ח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ארוכות] יבנהשערות ולא ע��י�, �ה� �דר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹמ�אחריו

�ה� ���נס� �די זרה עב�דה �ל היכל�ת �בני� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמק�מ�ת
וכ��צא מא�� אחת הע��ה וכל ע��י�. �ה� �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָר�י�

ל�קה � .�ה� ֶֶָ

קר�ב·. �ה�יע �יו� � מ��ראל מס��ר �היה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��י
��מט ר�ח, לכל אצ�ע�ת �ל� יד�.[מסלק]לבל�רית� את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

מלכיה�,‚. לפני לי�ב וצר� ל�לכ�ת, קר�ב �היה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�ראל
לל�� מ�ר זה הרי � לה� ידמה ��א למי �נאי ל� ְִָֹ�ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
ע��י�. �ה� �דר� �ניו �נגד �לג�ח ��ה�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�מל���י�

ה�א„. �יצד תנח��". "לא ��אמר: �ג�י�, מנח�י� ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹאי�
א� מ�י', ��י ונפלה 'ה�איל �א�מרי�: א�� �ג�� ְְְְִִִִִִִֵֶַָָה�ח��?
אל� �א� ה���, �ל�ני למק�� ה�ל� איני מ�די, מ�לי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
י�צא איני מימיני, ��על ועבר 'ה�איל נע�י�'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאי�
וכ� ר�אי'. אד� יפ�עני יצאתי, �א� ה���, �יתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�תח

ו'לא ,'�� 'יהיה וא�מרי�: הע�פ�ת צפצ�� ���מעי� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹא��
�בר לע��ת ו'רע �ל�ני', �בר לע��ת 'ט�ב ,'�� ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
�מ� ��ראת ז� �רנגלת '�ח�ט �א�מרי�: א�� וכ� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ�ל�ני'.

ערבית ��רא זה '�רנג�ל כעורב]�רנג�ל', �חט'.[קרא , ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
יאר 'א� סימני�: לעצמ� ה��י� וכ�וכ� �� �בר לי ע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

�אליעזר אע�ה', לא לי יארע לא וא� �ל�ני, �בר ְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאע�ה
וכל אס�ר; ה�ל הא��, ��ברי� ���צא וכל אברה�. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹעבד

ל�קה. א��, מ�ברי� �בר מ�ני מע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהע��ה

עלי'‰. היתה ט�ב סימ� ��ניתי, ז� '�ירה �אמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָמי
בעסקי] הצלחתי ��ניתי[מאז ז� �בהמה ���אתי ז� 'א�ה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ

ה��אל וכ� הע�ר�י', ��ניתיה �מעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מ� �ס�ק ל� אמר א� למד'? א�ה �ס�ק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינ�ק:
וכ��צא א�� �ל � ט�ב' סימ� 'זה ויאמר: י�מח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹה�רכ�ת,
א�א מ�ע��ת, נמנע ולא מע�יו ��� ולא ה�איל מ�ר; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�ֶָ�ה�,
מ�ר. זה הרי � היה ��בר לדבר לעצמ� סימ� זה ָ�ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָע�ה

.Â,ה�ע���ת מ�אר מע�ה הע��ה זה ק�ס�? ה�א ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה
���� כמשתומ�]�די מ�ל[יתנהג מח�ב�� ות�נה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

מסביבתו]ה�ברי� �עתידי�[יתנתק �ברי� ��אמר עד , ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
הוה', 'אינ� א� להי�ת', עתיד �ל�ני '�בר ויאמר: ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלהי�ת,

י� מ��. וה�הר� ,�� לע��ת �רא�י ��אמר מ�א� ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
מי מה� וי� �אבני�, א� �ח�ל ממ�מ� �ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָה��סמי�

�מראה[מתכופ�]���הר ��ס��ל מי וי� וצ�עק, לאר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מ�ל �א�חז מי וי� וא�מרי�. �מד�י� ע��ית א� �רזל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�ל
� �מד�ר מח�ב�� ���נה עד �� �מ�ה עליו, ונ�ע� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�יד�
ל�". י�יד �מקל� י�אל, �עצ� "ע�י א�מר: �ה�ביא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�א

.Ê,�ל��ס �ה��אל א�א ל��ס�; ול�אל לקס�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאס�ר
מר��ת מ�ת א�ת� מדרבנ�]מ�י� ה��ס�[מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ

ל�קה, � �ה� וכ��צא א�� מ�ל מע�ה ע�ה א� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמ�,
קסמי�". קס� . . ב�. י�צא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ��אמר:

.Á�א�מרי� הע�י�, נ�תני א�� מע�נ�? ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָאיזה
האסטרולוגיה]�אצטגנינ�ת רע,[חכמת �ל�ני 'י�� ��ה�: ְְְְִִִֶֶַַָ

מלאכה �� לע��ת רא�י �ל�ני 'י�� ט�ב', �ל�ני ְְְְֲִִַָָָוי��
�ל�ני'. לדבר רע �ל�ני 'חד� א� �ל�נית' '�נה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹ�ל�נית',

.Ëה�דיע א�א מע�ה ע�ה ��א �י על א� לע�נ�, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
ודברי אמת �ברי �ה� מד�י� �ה�כלי� ה�זבי� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�ת�
וכ�� האצטגנינ�ת, מ�ני מע�ה הע��ה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
�מי� ה�ברי ��בע� העת �א�ת� הליכת� א� ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכ��

וכ�[אסטרולוגי�] תע�ננ�". "ולא ��אמר: ל�קה, זה הרי �ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מע�ה �ע�ה הר�אי� �פני �מד�ה העיני�, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהא�חז
ול�קה. מע�נ�, �כלל זה הרי � ע�ה לא וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ��ה��

.Èח�בר ה�א חבר"]איזה �דברי�["וחובר ��ד�ר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ע� ל��� בעלמא]�אינ� עני�[הברות לה� ,[משמעות]ואי� ְְְִֵֵֶֶַָָָ

�ה� עד מ�עילי�, ה�ברי� �א�ת� �סכל�ת� �ע�� על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�מעלה
אינ� העקרב, על א� ה�ח� על וכ� �� �הא�מר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָא�מרי�
�יד� וא�חז מה�; נ��ק אינ� האי�, על וכ� �� והא�מר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמ�יק;
ה�ל � הא�� ��ברי� וכ��צא סלע, א� מפ�ח ��ד�ר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�עת
מע�ה �ע�ה א� �ל��, �יד� ��אחז עצמ� והח�בר ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאס�ר.
��אמר: ל�קה, זה הרי � �אצ�ע� הראה אפ�� ���ר�, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָע�
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�לבד, �ברי� אמר א� אבל חבר". וחבר . . ב�. י�צא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"לא
אד� וכ� �ל��, �יד� היה ולא רא�, ולא אצ�ע לא הניד ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹֹולא
�מד�ה לפניו י��ב וה�א ה��ל�ת, א�ת� הח�בר עליו ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�אמר
������ מ�ני מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� � הנאה �זה ל� ���ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
המ��י� וה�מ�ת ה��ל�ת א�ת� וכל הח�בר. ִ�ְְְְְִֵֵַַַַָָ�סכל�ת

א�ת�". אי� היטיב וג� ירע�, "לא ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹהמכערי�,

.‡È��מק על ללח� מ�ר נח�, א� עקרב ���כ� ְְִַָֹ�ְְִֶַָָָָמי
א� ל��; �לח�ק �ע�� לי�ב �די ���ת, ואפ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָה��יכה,
ה�א, �מס�� ה�איל � �ל�� מ�עיל ה�בר �אי� �י ָ�ְְִִִֵֶַַָָעל

עליו. �ע�� ��ר� ��א �די ל�, ְְִִִֵֵֶַָָָֹה�יר�

.·Èה��רא וכ� ה��רה, מ� �ס�ק וק�רא ה��ה על ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָה��ח�
על �פ�י� א� ��רה ספר וה��יח י�עת, ��א ה�ינ�ק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנח�י� �כלל �ה� לה� �י לא � ��י�� ��ביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹה�ט�
ע��י� �ה� ���רה, ה��פרי� �כלל �ה� א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוח�ברי�,
נפ��ת, רפא�ת א�א ואינ� ,��� רפא�ת ��רה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ�ברי
�ס�קי� ��רא ה�ריא אבל לנפ��". ח�י� "ויהי� ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��אמר:
וי�צל קריאת�, זכ�ת עליו ��ג� �די מ�לי�, מזמ�ר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָא�

מ�ר. זה הרי � �נזקי� ָ�ְֲִִֵֶָָמ�ר�ת

.‚È�עצמ את ה�רעיב זה ה�תי�? אל ��ר� ה�א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַאיזה
וי�דיע� �חל��, ה�ת ��ב�א �די ה�בר�ת, �בית ול� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוה�ל�
מל���י� ל�ב�י� �ה� אחרי�, וי� עליו. ��אל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
וי�ני� יד�עה, קטרת �מקטירי� �ברי�, וא�מרי� ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹיד�עי�,
�ל �לל� �חל��. ע�� ויס�ר �ל�ני, מת ��ב�א �די � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלב��
ל�קה, � וי�דיע� ה�ת ��ב�א �די מע�ה הע��ה �ל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�בר:

ה�תי�". אל ודר� . . ב�. י�צא "לא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ��אמר:

.„Èלא" ��אמר: י�ע�ני, �על א� א�ב �על ל�אל ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹאס�ר
א�ב ��על למד, נמצאת וי�עני". א�ב ו�אל . . ב�. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹי�צא
�מ�י� �אזהרה, � �ה� וה��אל �סקילה. � עצמ� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָוי�ע�ני
ל�קה. מאמר�, �פי וע�ה מע�יו ��� וא� מר��ת; מ�ת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָא�ת�

.ÂË.�פי�� מע�ה �ע�ה וה�א, סקילה; ח�ב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהמכ��,
ע�ה לא וה�א �ע�ה ��ראה וה�א העיני�, את הא�חז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל
��אמר וזה מע�ה. ע�ה ��א מ�ני מר��ת, מ�ת ל�קה �ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
�ית מיתת לאזהרת ���� לאו י�צא", "לא �כלל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ�מכ��
תח�ה". לא "מכ�פה ��אמר: עליו, ל�קי� ואי� ה�א, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�י�

.ÊË�הטע� וה� ה�; וכזב �קר �ברי ,��� הא�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ְִֵָָ�דברי�
��נה� �די הארצ�ת, לג�יי ה�דמ�ני� זרה עב�דה ע�בדי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ה�

מח�מי�,[ינהרו] חכמי� �ה� לי�ראל, רא�י ואי� ִָ�ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאחריה�.
�ה� ��� ה�ב על להעל�ת ולא הא��, �הבלי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלה���

�י�ראל",�עלה קס� ולא �יעקב, נח� לא "�י ��אמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
מענני� אל � א�ת� י�ר� א�ה א�ר הא�ה ה��י� "�י ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונאמר:
�ל אלהי�". ה' ל� נת� כ� לא � וא�ה י�מע�; קסמי� ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואל
אמת �ה� �ל�� �מח�ב �ה�, וכ��צא א��, �דברי� ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�אמי�
מ� א�א אינ� � א�ת� אסרה ה��רה אבל חכמה, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָודברי
�ע�� �אי� וה�ט�י� ה��י� �בכלל ה�עת, �מח�רי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ�ְְִַָה�כלי�
�ראי�ת ידע� ה�עת, �תמימי החכמה �עלי אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ�למה.
�ברי אינ� ��רה, �אסרה ה�ברי� א�� ��ל � ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ר�ר�ת
�ל ונט�� ה�עת, חסרי �ה� ��מ�כ� והבל �ה� א�א ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹחכמה,

�ל על ��הזהירה ��רה, אמרה זה �מ�ני �גלל�. האמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�רכי
אלהי�". ה' ע� �היה "�מי� ההבלי�: ְֱֲִִִִֵֶֶַָָֹא��
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�אתי‡. מג�חי� ע��י�[פאות]אי� �הי� �מ� הרא�, ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
�את ת�יפ� "לא ��אמר: � וכמריה� זרה עב�דה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹע�בדי
�ני המג�ח לפיכ�, �פאה; �אה �ל על וח�ב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹרא�כ�".

והתראה[רקותיו]צדעיו אחת �בת אפ�� ל�קה, � אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הרא�, �ל �ער �מ�יח �לבד ה�א�ת המג�ח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ��י�.
ה�א�ת, וג�ח ה�איל � �אחד הרא� �ל המג�ח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האי� אבל המג�ח; �אי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָל�קה.
את והמג�ח למג�ח. ס�ע �� א� א�א ל�קה אינ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָה�ת��ח,

ל�קה. ֶַָָה�ט�,

.·� �נת��חה א� האי�, רא� �את ���חה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹהא�ה
ת�חית ולא רא�כ�, �את ת�יפ� "לא ��אמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ�ט�רה,
��י�; �בל י�נ� ��חית, �בל ���נ� �ל זקנ�"; �את ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹאת
לפיכ�, זק�. ל� �אי� לפי ��חית, �בל אינ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוא�ה

�ה�פה. אס�רי� זק�, לה� וי� ה�איל � ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדי�

ואחד‚. אנ�י� אחד � ����רה תע�ה לא מצו�ת ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
�ה� י��א �בל ��י�, �בל ��חית מ�ל ח�� ח�בי�; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנ�י�,
� �דירה ואינ� לזמ�, מ�מ� �היא ע�ה מצות וכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָל�תי�.

ה��� מ���� ח�� �ט�ר�ת; השבת]נ�י� מ�ה[יו� ואכילת , ְֲִִִִַַַַָָ
והקהל ��חיטת�, ה�סח ואכילת ה�סח, [בסוכות�לילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

השמיטה] שנת ו�מחהמק� ח�ב�ת.[ברגל], �ה��י� � ְְִִֶַַָָָ

ספק„. ה� הרי ואנ�ר�גינ�ס, ספקיטמט�� זכר [ספקי �ְְְְֲִֵֵֵַָ
�כלנקיבה] הא�ה וחמרי האי� חמרי עליה� נ�תני� �ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ל�קי�. אינ� עבר�, וא� ��ל; וח�בי� ְְְִִִֵַַָָָָֹמק��,

היא‰. הרי רא��, �את לג�ח מ�רת �הא�ה �י על ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ�ִִֶַַָָא�
ל� אס�ר קט�, �את ואפ�� ה�כר; רא� �את לג�ח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאס�רה

ל�. ְֵַַלג�ח

.Â;ע�ר� חכמי� �� נתנ� לא ��דע, ���יחי� ז� ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�פאה
�ער�ת. מאר�עי� �ח�ת מ�יח �אי� מ�קנינ�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָו�מענ�

ללקט א�א[לגזוז]�מ�ר נאסר, לא �מס�רי�; ה�א�ת �ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
�תער. ְְַַַָָה�חתה

.Êאסרה לפיכ� זקנ�, לה�חית היה זרה עב�דה �מרי ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ�ר�
ה�ק� לה�חית העלי����רה לחי � �� י� �א�ת וחמ� . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מ�מאל, ה�ח��� �לחי העלי�� �לחי מ�מי�, ה�ח��� ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹ�לחי
ה�ק� הסנטר]ו��לת וא�[שער �פאה; �אה �ל על ול�קה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

�תער ��ג�ח�� עד ח�ב ואינ� חמ�. ל�קה �אחת, ��� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�ְָָנטל�
�� ��� ���ח זקנ�", �את את ת�חית "ולא ��אמר: �ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ואי� �ט�ר. �מס�רי�, זקנ� ��ח א� לפיכ�, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָה�חתה;
זקנ�, לה�חית מ�רת � וא�ה ��ס�ע. עד ל�קה, ְְְִֶֶַָָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָה�ת��ח
�ט�רה. האי�, זק� ה�חיתה וא� זק�; �ער ל� י� ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָא�

.Áי�� �על ה�ער וה�א �תער, לג�ח� מ�ר � ְְְְֵֵֶַַַַַַָָ�ַָָה�פ�
ה�ח��נה. ה�פה מ� המדל�ל ה�ער וכ� העלי�נה; ְְִַַַָָָָ�ְְְֵֵֶַַַָָָָָה�פה

מ�ר �ה�א �י על השפ�]וא� י�ראל[לגלח נהג� לא , ְִֶַַ�ְֲִֵָָָֹ
��ת�ה. אכילה יע�ב ��א עד קצת�, לג�ח א�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלה�חית�,
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.Ëבית� ה�חי �ית �ג�� ה���, מ�אר ה�ער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעברת
ס�פרי�; מ�ברי א�א ה��רה, מ� אס�ר אינ� � ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� מדרבנ�]וה�עביר�, ��ה[מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נ� א�א א�ת� מעבירי� �אי� �מק�� אמ�רי�? י��ברי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

�מק�� אבל נ�י�; ���� עצמ� ית�� ��א �די �ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
א�ת�. מ�י� אי� העביר, א� � האנ�י� ה�ער ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��עבירי�
מק��. �כל �מס�רי�, אברי� �אר �ער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ��מ�ר

.Èע�ה� עדי[תתקשט]לא �ג��[קישוטי]א�ה האי�, ְְֲִִִֶַָָֹ
�רי�� �ל�� א� ��בע, א� מצנפת �רא�� [מג����י� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

יע�המלחמה] ולא �אי�; רא�� ��ג�ח א� ,�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכ��צא
וחלי צבע�ני� �גדי ��ל�� �ג�� א�ה, עדי [תכשיט]אי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ

א�ת� מ�ימי� ואי� ה�לי� א�ת� ל�ב�י� �אי� �מק�� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי �עדה אי� ה�דינה. �מנהג ה�ל ה��י�; א�א ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
�ער�ת המל�ט ל�קי�. � אי� עדי �עדת וא�ה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָא�ה,
�ערה מ��ל�ט � מ�קנ� א� מרא�� ה�חר�ת, מ��� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנ�ת
�ער� צבע א� וכ� א�ה. עדי �עדה מ�ני ל�קה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמט�� ל�קה. אחת, לבנה �ערה מ��צ�ע � ְ�ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�חר

ע�ט� אינ� � מג�ה[מתלבש]ואנ�ר�גינ�ס ולא �א�ה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
ל�קה. אינ� ,�� ע�ה וא� �אי�; ְְִִֵֵֶָָֹרא��

.‡Èעל ���רט ה�א � ���רה האמ�רה קעקע" ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ"�תבת
�חל ה�ריטה מק�� וימ�א הנשי���ר�, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבע�ני�בעיניה�] �אר א� �י� הר��מי�[צבעי�]א� ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמ�[שרישומ� הר��מי� ה��י� מנהג ה�א וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

�מר�� ל� מכ�ר עבד �ה�א �ל�מר ��ה�, זרה ְָ�ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָלעב�דה
אחר הר��מי� מ�ברי� �אחד ��ר�� �מעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעב�דת�.
� א�ה �י� אי� �י� ה���, מ� מק�� זה �אי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ���רט,

�תב ולא[שרט]ל�קה. �צבע �ר�� א� �צבע, ר�� ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
��אמר: ויקעקע, ��כ�ב עד �ט�ר, � ��ריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�תב
זה אבל �כ�תב. אמ�רי�? �ברי� ��ה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"�כתבת
ס�ע, �� א� א�א ח�ב אינ� � �� וקעקע� �ב�ר� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��תב�
ל�קה. אינ� �ל��, ע�ה לא א� אבל מע�ה; ��ע�ה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�די

.·È:אמר�� ל�קה, � ה�ת על אחת �ריטה ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָה��רט
ו י�ראל, אחד �ב�רכ�"; ת�נ� לא לנפ�, אחד"ו�רט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

חמ� א� מתי�, חמ�ה על אחת �ריטה �רט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�ה�.
על �� �התר� וה�א, חמ�; ל�קה � אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ריט�ת

ואחת. אחת ְַַַַָ�ל

.‚È�ה��י �הי� �כ�� היא. אחת ��ריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ�דידה
ח�בלי� הי� �� � ה�ער מ�ני מתיה� על �ב�ר� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ��רטי�
�מ��ט� "ו�ת�דד� ��אמר: זרה, לעב�דה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�עצמ�
"לא ��אמר: ��רה, אסרה זה �� �ברמחי�". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�חרב�ת
�כלי, �רט �י� �יד� �רט �י� � ה�ת �על א�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתת�דד�":
�ט�ר. �יד�, מלק�ת; ח�ב �כלי, � זרה ולעב�דה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָל�קה.

.„Èעיר� �יני� ��י �ני יהי� ��א ז�, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ�בכלל
זה ��בר � אחר �מנהג נ�הג וזה �מנהג, נ�הג זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחת,
�ע�� לא תת�דד�", "לא ��אמר: �ד�לה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ��ר�

אג��ת. �ֲ�ֲאג��ת

.ÂËולא" ��אמר: ל�קה, � ה�ת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה��רח
�ה� ואחד י�ראל אחד למת". עיניכ� �י� קרחה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹת�ימ�

ל�ק אינ� ה�ת, על א���רח אר�ע ה��רח אחת. א�א ה ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
וה�א � ה�רח�ת �מני� ל�קה אחד, מת על קרח�ת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמ�
�ס�. א� �יד�, ה��רח אחד וקרחה. קרחה �ל על �� ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�התר�
מק�מ�ת �חמ�ה וה�יח� �ס�, אצ�ע�תיו חמ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָהט�יל
�י על א� � קרח�ת חמ� וקרח ה�איל � אחת �בת ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹ�רא��
�אחת. �אי� ��� �הרי חמ�; ל�קה אחת, התראה ְִַַָָ�ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ�היא
קרחה יקרח� "לא ��אמר: העיני�, �בי� הרא� �ל על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוח�ב
�גריס מרא�� ��ראה �די ה�רחה? �ע�ר וכ�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ�רא��".

פול]�נ�י �ער[חצי שערות]�לא 36 של .[שטח ְֵָָֹ

.ÊË,פל�� �ית� על �ב�ר�, ה��רט א� רא��, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹה��רח
על א�א ל�קה ואינ� �ט�ר; � ��� ��בעה ספינת� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל
קרחה ה��רח זרה. לעב�דה ה��רט א� �לבד, ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָה�ת
וה��תב חבר�, �ב�ר �ריטה וה��רט חבר�, �ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�רא��
�זמ� � מס�ע חבר� והיה חבר�, �ל �ב�ר� קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�תבת
� מזיד ואחד ��גג אחד ל�קי�; �ניה� מזידי�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ��ניה�

�ט�ר. וה��גג ל�קה, מ�ניה� ְְִִֵֵֵֶֶַַָה�זיד

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט תמוז ט"ז רביעי יו�
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ה', לפני מחטא� הח�טא ����ב וה�א אחת, ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמצות
� �גלל� ע�� ה�גררי� וע�רי� ז� מצוה �בא�ר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָויתו�ה.

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

א�‡. � תע�ה לא �י� ע�ה �י� ����רה, ה�צו�ת ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
���ע�ה � ��גגה �י� �זד�� �י� מה�, אחת על אד� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר
�ר�� האל לפני להתו��ת ח�ב מחטא�, וי��ב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ���בה
את והתו�� יע��... �י א�ה א� "אי� ��אמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָה�א,
מצות � זה �ו��י �ברי�. ו��י זה ע��", א�ר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָח�את�
עויתי חטאתי ה', 'א�א א�מר: מתו�ה? �יצד ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָע�ה.
�ב��י נחמ�י והרי וכ�, �� וע�יתי לפני�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ��ע�י
�ל ע�ר� ה�א זה זה'. לדבר ח�זר איני �לע�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מע�י,
זה הרי זה, �עני� �להארי� להתו��ת ה�ר�ה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָו��י;
��ביאי� �עת � וא�מ�ת ח�א�ת �עלי וכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ְמ��ח.
לה� מת��ר אי� זד�נ�, על א� �גגת� על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקר�נ�תיה�
��אמר: �ברי�, ו��י ויתו�� ���בה, ��ע�� עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�קר�נ�,
�ית מית�ת מח�בי �ל וכ� עליה". חטא א�ר ְִֵֵ�ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ"והתו�ה
א� �מיתת� לה� מת��ר אי� � מלק�ת �מח�בי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְִ�י�,
א� �חבר� הח�בל וכ� ויתו��. ���בה ��ע�� עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�לק�ת�,
� ל� ח�ב �ה�א מה ל� ���� �י על א� � ממ�נ� ִִִֵֶֶַַַַַַָָה��יק
לע�ל�, �זה מ�ע��ת וי��ב ��תו�ה עד ל�, מת��ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאי�

האד�". ח�את "מ�ל ֱִֶֶַַָָָָֹ��אמר:

ה����ח·. הכיפורי�]�עיר ביו� �ה�א[לעזאזל לפי � ְְִִִֵֶַַַָ
�ל ל��� על עליו מתו�ה �ד�ל �ה� י�ראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ��רה
י�ראל". �ני ע�נת �ל את עליו "והתו�ה ��אמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹי�ראל,
ה���ת ����רה, עבר�ת �ל על מכ�ר ה����ח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ�עיר
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.Ëבית� ה�חי �ית �ג�� ה���, מ�אר ה�ער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעברת
ס�פרי�; מ�ברי א�א ה��רה, מ� אס�ר אינ� � ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� מדרבנ�]וה�עביר�, ��ה[מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נ� א�א א�ת� מעבירי� �אי� �מק�� אמ�רי�? י��ברי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

�מק�� אבל נ�י�; ���� עצמ� ית�� ��א �די �ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
א�ת�. מ�י� אי� העביר, א� � האנ�י� ה�ער ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��עבירי�
מק��. �כל �מס�רי�, אברי� �אר �ער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ��מ�ר

.Èע�ה� עדי[תתקשט]לא �ג��[קישוטי]א�ה האי�, ְְֲִִִֶַָָֹ
�רי�� �ל�� א� ��בע, א� מצנפת �רא�� [מג����י� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

יע�המלחמה] ולא �אי�; רא�� ��ג�ח א� ,�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכ��צא
וחלי צבע�ני� �גדי ��ל�� �ג�� א�ה, עדי [תכשיט]אי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ

א�ת� מ�ימי� ואי� ה�לי� א�ת� ל�ב�י� �אי� �מק�� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי �עדה אי� ה�דינה. �מנהג ה�ל ה��י�; א�א ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
�ער�ת המל�ט ל�קי�. � אי� עדי �עדת וא�ה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָא�ה,
�ערה מ��ל�ט � מ�קנ� א� מרא�� ה�חר�ת, מ��� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנ�ת
�ער� צבע א� וכ� א�ה. עדי �עדה מ�ני ל�קה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמט�� ל�קה. אחת, לבנה �ערה מ��צ�ע � ְ�ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�חר

ע�ט� אינ� � מג�ה[מתלבש]ואנ�ר�גינ�ס ולא �א�ה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
ל�קה. אינ� ,�� ע�ה וא� �אי�; ְְִִֵֵֶָָֹרא��

.‡Èעל ���רט ה�א � ���רה האמ�רה קעקע" ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ"�תבת
�חל ה�ריטה מק�� וימ�א הנשי���ר�, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבע�ני�בעיניה�] �אר א� �י� הר��מי�[צבעי�]א� ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמ�[שרישומ� הר��מי� ה��י� מנהג ה�א וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

�מר�� ל� מכ�ר עבד �ה�א �ל�מר ��ה�, זרה ְָ�ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָלעב�דה
אחר הר��מי� מ�ברי� �אחד ��ר�� �מעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעב�דת�.
� א�ה �י� אי� �י� ה���, מ� מק�� זה �אי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ���רט,

�תב ולא[שרט]ל�קה. �צבע �ר�� א� �צבע, ר�� ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
��אמר: ויקעקע, ��כ�ב עד �ט�ר, � ��ריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�תב
זה אבל �כ�תב. אמ�רי�? �ברי� ��ה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"�כתבת
ס�ע, �� א� א�א ח�ב אינ� � �� וקעקע� �ב�ר� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��תב�
ל�קה. אינ� �ל��, ע�ה לא א� אבל מע�ה; ��ע�ה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�די

.·È:אמר�� ל�קה, � ה�ת על אחת �ריטה ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָה��רט
ו י�ראל, אחד �ב�רכ�"; ת�נ� לא לנפ�, אחד"ו�רט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

חמ� א� מתי�, חמ�ה על אחת �ריטה �רט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�ה�.
על �� �התר� וה�א, חמ�; ל�קה � אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ריט�ת

ואחת. אחת ְַַַַָ�ל

.‚È�ה��י �הי� �כ�� היא. אחת ��ריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ�דידה
ח�בלי� הי� �� � ה�ער מ�ני מתיה� על �ב�ר� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ��רטי�
�מ��ט� "ו�ת�דד� ��אמר: זרה, לעב�דה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�עצמ�
"לא ��אמר: ��רה, אסרה זה �� �ברמחי�". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�חרב�ת
�כלי, �רט �י� �יד� �רט �י� � ה�ת �על א�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתת�דד�":
�ט�ר. �יד�, מלק�ת; ח�ב �כלי, � זרה ולעב�דה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָל�קה.

.„Èעיר� �יני� ��י �ני יהי� ��א ז�, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ�בכלל
זה ��בר � אחר �מנהג נ�הג וזה �מנהג, נ�הג זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחת,
�ע�� לא תת�דד�", "לא ��אמר: �ד�לה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ��ר�

אג��ת. �ֲ�ֲאג��ת

.ÂËולא" ��אמר: ל�קה, � ה�ת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה��רח
�ה� ואחד י�ראל אחד למת". עיניכ� �י� קרחה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹת�ימ�

ל�ק אינ� ה�ת, על א���רח אר�ע ה��רח אחת. א�א ה ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
וה�א � ה�רח�ת �מני� ל�קה אחד, מת על קרח�ת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמ�
�ס�. א� �יד�, ה��רח אחד וקרחה. קרחה �ל על �� ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�התר�
מק�מ�ת �חמ�ה וה�יח� �ס�, אצ�ע�תיו חמ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָהט�יל
�י על א� � קרח�ת חמ� וקרח ה�איל � אחת �בת ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹ�רא��
�אחת. �אי� ��� �הרי חמ�; ל�קה אחת, התראה ְִַַָָ�ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ�היא
קרחה יקרח� "לא ��אמר: העיני�, �בי� הרא� �ל על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוח�ב
�גריס מרא�� ��ראה �די ה�רחה? �ע�ר וכ�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ�רא��".

פול]�נ�י �ער[חצי שערות]�לא 36 של .[שטח ְֵָָֹ

.ÊË,פל�� �ית� על �ב�ר�, ה��רט א� רא��, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹה��רח
על א�א ל�קה ואינ� �ט�ר; � ��� ��בעה ספינת� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל
קרחה ה��רח זרה. לעב�דה ה��רט א� �לבד, ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָה�ת
וה��תב חבר�, �ב�ר �ריטה וה��רט חבר�, �ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�רא��
�זמ� � מס�ע חבר� והיה חבר�, �ל �ב�ר� קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�תבת
� מזיד ואחד ��גג אחד ל�קי�; �ניה� מזידי�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ��ניה�

�ט�ר. וה��גג ל�קה, מ�ניה� ְְִִֵֵֵֶֶַַָה�זיד

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט תמוז ט"ז רביעי יו�
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ה', לפני מחטא� הח�טא ����ב וה�א אחת, ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמצות
� �גלל� ע�� ה�גררי� וע�רי� ז� מצוה �בא�ר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָויתו�ה.

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

א�‡. � תע�ה לא �י� ע�ה �י� ����רה, ה�צו�ת ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
���ע�ה � ��גגה �י� �זד�� �י� מה�, אחת על אד� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר
�ר�� האל לפני להתו��ת ח�ב מחטא�, וי��ב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ���בה
את והתו�� יע��... �י א�ה א� "אי� ��אמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָה�א,
מצות � זה �ו��י �ברי�. ו��י זה ע��", א�ר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָח�את�
עויתי חטאתי ה', 'א�א א�מר: מתו�ה? �יצד ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָע�ה.
�ב��י נחמ�י והרי וכ�, �� וע�יתי לפני�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ��ע�י
�ל ע�ר� ה�א זה זה'. לדבר ח�זר איני �לע�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מע�י,
זה הרי זה, �עני� �להארי� להתו��ת ה�ר�ה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָו��י;
��ביאי� �עת � וא�מ�ת ח�א�ת �עלי וכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ְמ��ח.
לה� מת��ר אי� זד�נ�, על א� �גגת� על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקר�נ�תיה�
��אמר: �ברי�, ו��י ויתו�� ���בה, ��ע�� עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�קר�נ�,
�ית מית�ת מח�בי �ל וכ� עליה". חטא א�ר ְִֵֵ�ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ"והתו�ה
א� �מיתת� לה� מת��ר אי� � מלק�ת �מח�בי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְִ�י�,
א� �חבר� הח�בל וכ� ויתו��. ���בה ��ע�� עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�לק�ת�,
� ל� ח�ב �ה�א מה ל� ���� �י על א� � ממ�נ� ִִִֵֶֶַַַַַַָָה��יק
לע�ל�, �זה מ�ע��ת וי��ב ��תו�ה עד ל�, מת��ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאי�

האד�". ח�את "מ�ל ֱִֶֶַַָָָָֹ��אמר:

ה����ח·. הכיפורי�]�עיר ביו� �ה�א[לעזאזל לפי � ְְִִִֵֶַַַָ
�ל ל��� על עליו מתו�ה �ד�ל �ה� י�ראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ��רה
י�ראל". �ני ע�נת �ל את עליו "והתו�ה ��אמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹי�ראל,
ה���ת ����רה, עבר�ת �ל על מכ�ר ה����ח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ�עיר
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�י� ��גגה, �עבר �י� �זד�� �עבר �י� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחמ�ר�ת,
��עיר מת��ר ה�ל � ל� ה�דע ��א �י� ל� ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�ה�דע
ע�ה לא א� אבל ���בה. �ע�ה וה�א, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹה����ח;
ה� �מה ה���ת. על א�א ל� מכ�ר ה�עיר אי� ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ���בה,
�ח�בי� העבר�ת ה� החמ�ר�ת, החמ�ר�ת? ה� �מה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָה���ת,
א� � ו�קר �וא ��ב�עת �רת; א� �י� �ית מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעליה�

החמ�ר�ת מ� היא הרי �רת, �� �אי� �י מצו�תעל ��אר . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ה���ת. ה� � �רת �ה� �אי� ע�ה �מצו�ת תע�ה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

.‚� ��רה מז�ח לנ� ואי� ק��, ה�ק�� �ית �אי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�זמ�
העבר�ת; �ל על מכ�רת ה���בה ���בה. א�א �� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאי�
אי� � �אחר�נה ���בה וע�ה ימיו, �ל ר�ע ְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָאפ��
י��ל לא הר�ע "ור�עת ��אמר: ר�ע�, �� ל� ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמז�ירי�

ה���רי� י�� �ל ועצמ� מר�ע�". ��ב� �י�� [עצ��� ְְְְִִִֵֶַַָ
הקדוש] היו� של ב���הוויתו "�י ��אמר: ל�בי�, ְֱִִֵֶֶַַַַָמכ�ר

עליכ�". יכ�ר ְֲֵֵֶֶַַה�ה

י��„. �ל ועצמ� ה�ל, על מכ�רת �ה���בה �י על ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹא�
��עת� מת��רי� �ה� עבר�ת י� � מכ�ר [�ה���רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

�יצד?מיד] זמ�. לאחר א�א מת��רי� �אי� עבר�ת וי� ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
� ���בה וע�ה �רת, �� �אי� ע�ה מצות על אד� ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָעבר
"��ב� נאמר: �בא�� מ�ד, ל� ���חלי� עד מ�� זז ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָאינ�
לא מצות על עבר מ��בתיכ�". אר�א ��בבי�, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ני�
���בה וע�ה �י�, �ית מיתת ולא �רת �� �אי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹתע�ה

��לה ���בה גמורה]� לא והיא הכפרה, וי��[את ְְָָ
יכ�ר ה�ה ב��� "�י נאמר: �בא�� מכ�ר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַה���רי�
���בה וע�ה �י�, �ית �מית�ת �רת�ת על עבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעליכ�".
��מרי� עליו ה�אי� וי��רי� ��לי�, ה���רי� וי�� ���בה �ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
עד �מ�רה, ��רה ל� מת��ר אי� �לע�ל� ה��רה, ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָל�
��בט "�פקד�י נאמר: �בא�� י��רי�; עליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��ב�א�
ח�ל ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ע�נ�". �בנגעי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹ��ע�,
�י על א� � ה�� את המח�ל אבל �עבר. �עת ה�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת
�ת��בת� ע�מד וה�א ה���רי� י�� וה�יע ���בה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ�ע�ה
עד �מ�רה ��רה ל� מת��ר אינ� י��רי�, עליו ְְִִִֵֵַַַָָָָָָ�בא�
��לי�, �ל��� וי��רי� ה���רי� וי�� ���בה א�א ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ��מ�ת,
א� צבא�ת, ה' �אזני, "ונגלה ��אמר: מכ�רת, ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�מיתה

�מת��". עד לכ�, ה�ה הע�� �ְֶֶֶַַַָָ�ְיכ�ר
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�עבר‡. �בר ליד� ��א זה �מ�רה? ���בה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָאיז�
ה���בה, מ�ני ע�ה ולא �פר� לע��ת�, �יד� ואפ�ר ,��ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
א�ה על ��א הרי �יצד? �ח. מ��ל�� ולא מ�ראה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא
�� �אהבת� ע�מד וה�א ע��, נתיחד זמ� �לאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ�עברה,
ה�א זה � עבר ולא �פר� ,�� �עבר �ב�דינה ��פ�, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�בכח
את "�זכר א�מר: ��למה ה�א �מ�רה. ���בה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹֹ�על
זקנ�ת�, �ימי א�א �ב לא וא� �ח�ר�תי�". �ימי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹ��ראי�

�היה מה לע��ת ל� אפ�ר �אי על�בעת א� � ע��ה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
���בה �בעל ל�, היא מ�עלת מע�ה, ���בה �אינ� ְִֶֶַַָָ�ְְִֵֶָָ�י
�מת מיתת� �י�� ���בה וע�ה ימיו, �ל עבר אפ�� ְְְֲִִֵַָָָָָָָָה�א.

לא א�ר "עד ��אמר: נמחלי�, ע�נ�תיו �ל � ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ�ת��בת�
זכר �א� מ�לל, � ה�יתה י�� �ה�א ה�מ�", ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָתח��

ל�. נסלח ��מ�ת, קד� ו�ב ְְְִֶֶַָָֹ��רא�

ויסיר��·. חטא�, הח�טא ��עזב ה�א ה���בה? היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ�מה
"יעזב ��אמר: ע�ד, יע�ה� ��א �ל�� ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹמ�ח�ב��,
�עבר, על יתנח� וכ� מח�ב�תיו", או� ואי� �ר��, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָר�ע
על ספק�י ה�דעי ואחרי נחמ�י, ��בי אחרי "�י ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ��אמר:

עליו ויעיד עצמו]יר�"; על עד �על�מ�ת[יעשה [אתי�דע ְֲִֵֵַַָָָָ
"ולאהקב"ה] ��אמר: לע�ל�, החטא לזה י��ב ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��א

ית��". ירח� �� א�ר ידינ�, למע�ה 'אלהינ�' ע�ד ַָ�ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַָֹֹנאמר

�ל��. ��מר א�� ענינ�ת ול�מר ��פתיו, להתו��ת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוצרי�

זה‚. הרי � לעזב �ל�� �מר ולא �דברי�, ה�תו�ה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ�ל
עד מ�עלת ה�בילה �אי� �יד�, ו�ר� לט�בל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��מה
ירח�". וע�זב, "�מ�דה א�מר: ה�א וכ� ה�ר�; ָ�ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַ���לי�
ה�ה הע� חטא "א�א, ��אמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי�

זהב". אלהי לה� ו�ע�� גדלה, ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹחטאה

ה',„. לפני �מיד צ�עק ה�ב להי�ת ה���בה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמ�רכי
הר�ה �מתרחק �ח�, �פי צדקה וע��ה �בתחנ�ני�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�בכי
אחר, '�אני �ל�מר: � �מ� �מ��ה ,�� �חטא ה�בר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמ�
מע�יו �מ��ה � ה�ע�י�' א�ת� �ע�ה האי� א�ת� ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואיני
מכ�רת ��ל�ת � מ�ק�מ� וג�לה י�רה, �לדר� לט�בה ����ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ר�ח. ��פל ענו ולהי�ת לה�נע ל� ���רמת מ�ני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָע��,

לה�,‰. ��עיו וי�דיע �ר�י� ��תו�ה ל�ב, �ד�ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָו�בח
לה�: וא�מר לאחרי�, חבר� �בי� ��ינ� עבר�ת ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�מג�ה
�ב ה��� והריני וכ�, �� ל� וע�יתי לפל�ני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנ�

וכ �ונח�'. ��עיו מכ�ה א�א מ�דיע, ואינ� ה�ת�אה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח". לא ��עיו "מכ�ה ��אמר: �מ�רה, ���בת� ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאי�
אבל לחבר�. אד� ��י� �עבר�ת אמ�רי�? �ברי� ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ה
�ני� וע��ת חטא�, לפרס� צרי� אינ� � ה�ק�� לבי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��ינ�
�פ�רט ה�א, �ר�� האל לפני �ב א�א ;��� א� ל� ְִִִִֵֵֵֶָָָָָהיא

סת� ר�י� �פני עליה� �מתו�ה לפניו, [ללאחטאיו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
"א�ריפירוט] ��אמר: ע�נ�, נת��ה ��א ל� היא וט�בה .ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חטאה". �ס�י ��ע ְְֲֶַָָנ��י

.Âע�רת� לע�ל�, יפה וה�עקה �ה���בה �י על ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָא�
�י�תר, יפה היא ה���רי� וי�� ה�נה רא� ��י� ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�מי�
קרא�ה� �ה�צא�, ה' "�ר�� ��אמר: מתק�לת, היא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ�מ�ד
�צ��ר אבל �יחיד; אמ�רי�? �ברי� ��ה קר�ב". ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ�הי�ת�
נעני�, ה� �ל� �לב וצ�עקי� ���בה �ע��י� זמ� �ל �ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנ� �כל אלהינ�, "�ה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹ��אמר:

.Ê,�לר�י� ליחיד ל�ל, ���בה זמ� ה�א � ה���רי� ְְְְִִִִַַַַָָֹי��
ק� ח�בי�[גמר]וה�א לפיכ�, לי�ראל; �סליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

�לה ���בה לע��ת �מצותה�ל ה���רי�. �י�� תו��ת ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ
��אכל, קד� ה��� מערב ��תחיל � ה���רי� י�� ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹו��י
�התו�ה �י על וא� ��תו�ה. קד� ��ע�דה יחנק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א
ערבית; ה���רי� י�� �לילי �מתו�ה ח�זר ��אכל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹקד�
�בנעילה. �במנחה, �במ�ס�, ��חרית, �מתו�ה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוח�זר
�אמצע צ��ר, ��ליח �פ�ת�; אחר יחיד, מתו�ה? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהיכ�

רביעית. �ברכה ְְְִִִִָָָ�פ�ת�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz g"i iyiy mei -

.Á.�חטאנ אנחנ� 'אבל � י�ראל �ל �� ��הג� ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָה���י
�י�� עליה� �התו�ה עבר�ת ה���י. ע�ר וה�א ;' . .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אחר, ה���רי� �י�� עליה� �מתו�ה ח�זר � זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַה���רי�
אני פ�עי "�י ��אמר: �ת��בת�, ע�מד �ה�א �י על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא�

תמיד". נג�י וחטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע,

.Ëעבר�ת א�א מכ�רי�, ה���רי� י�� ולא ה���בה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאי�
�על א� אס�ר �בר �אכל מי �ג�� ל�ק��, אד� ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ��י�
לחבר�, אד� ��י� עבר�ת אבל �ה�. וכ��צא אס�רה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�עילה
וכ��צא ��זל� א� חבר� את המק�ל א� �חבר� ח�בל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַ�ג��
ח�ב �ה�א מה לחבר� ���� עד לע�ל�, ל� נמחל אינ� � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�
צרי� ל�, ח�ב �ה�א ממ�� ל� �החזיר �י על א� ויר�ה�. ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל�,
את הקניט לא ואפ�� ל�; ��מחל מ��� ול�אל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַֹֹֹלר��ת�

ולפ�ע לפ�ס� צרי� �דברי�, א�א עד[להפציר]חבר� �� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
�ל ��רה ל� מביא � ל� למחל חבר� רצה לא ל�. ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ��מחל
לא מ���. �מב��י� �� �פ�געי� מרעיו, אד� �ני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ�ל�ה
מ�יח� רצה, לא ��לי�ית. �נ�ה ל� מביא לה�, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹנתר�ה
� ר�� היה וא� הח�טא. ה�א מחל, ��א וזה ל�; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹוה�ל�

ל�. ��מחל עד �עמי�, אל� אפ�� �בא ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹה�ל�

.Èיהיה א�א ית��ס, ולא אכזרי להי�ת לאד� �אס�ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפי
הח�טא מ��� ��ב�� �ב�עה לכעס, וק�ה לרצ�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנ�ח
ל� הצר ואפ�� חפצה; �בנפ� �ל� �לב מ�חל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע �ל �ר�� ה�א וזה י�ר. ולא י�� לא הר�ה, ל� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
א�א ,�� אינ� לב ערלי ה��י� אבל ה�כ��. ול�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָי�ראל,

על[כעסו]"ועברת� א�מר ה�א וכ� נצח"; �מרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא � "וה�בעני� נת��ס�: ולא מחל� ��א לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹה�בע�ני�,

ה�ה". י�ראל ְְִִֵֵֵָָמ�ני

.‡Èמחילה מ��� ��ב�� קד� חבר� �מת לחבר�, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהח�טא
וא�מר קבר�, על �מעמיד� אד� �ני ע�רה מביא �ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
�ע�יתי זה ולפל�ני י�ראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניה�:

וכ�' �� לאל� לי�ר�יו; יחזיר� ממ��, ל� ח�ב היה וא� . ְְְְְִִַַָָָָָָָֹ
ויתו�ה. �י�, �בית י�יח�� � י�ר� ל� י�דע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ה'תשס"ט תמוז י"ח שישי יו�

ג ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

מי‡. וע�נ�ת: זכ��ת ל� י� האד�, מ�ני ואחד אחד ֲִַ�ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ל
על יתר�ת �ע�נ�תיו �מי צ�יק; ע�נ�תיו, על יתר�ת ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ�ְֶ��כ��תיו
הי� א� � ה�דינה וכ� �ינ�ני. למחצה, מחצה ר�ע; ְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְזכ��תיו,
וא� צ�קת; ז� הרי ע�נ�תיה�, על מר��ת י��ביה �ל ְֲֲִֵֵֶֶֶַַ�ְְֶָָ�ְזכ��ת
.��� הע�ל� �ל וכ� ר�עה. ז� הרי מר�י�, ע�נ�תיה� �ְְֲִֵֵָָָָָ�ְֲֵֶָהי�

מת·. ה�א מ�ד � זכ��תיו על מר�י� �ע�נ�תיו ִֵָָ�ְִַ�ְֲֶָָָאד�
�ע�נ�תיה מדינה וכ� ע�נ�". רב "על ��אמר: ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�ר�ע�,
�י ועמרה סד� "זעקת ��אמר: א�בדת, היא מ�ד � ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ְמר�י�
מ�ד � מר�י� ע�נ�תיה� הי� א� ,��� הע�ל� �ל וכ� ִִָ�ְֲִֵֶָ�ְֵָָָָָר�ה".
האד�". רעת ר�ה �י ה' "ו�רא ��אמר: נ�חתי�, ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�
�דל�: לפי א�א והע�נ�ת, ה�כ��ת מני� לפי אינ� זה ְְְֲִֶָָָָ�ְְְְִִִֵֶַַו���ל
�� נמצא "יע� ��אמר: ע�נ�ת, ��ה �נגד �היא זכ�ת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָי�
��אמר: זכ��ת, ��ה �נגד �ה�א ע�� וי� ט�ב"; ֱֶֶַ�ְְְֵֶֶֶַָָָָ�בר
א�א ��קלי� ואי� הר�ה". ט�בה יא�ד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וח�טא

ע�רכי� היא� ה��דע וה�א �ע�ת, אל �ל [שוקלי�]�דע�� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
הע�נ�ת. �נגד ְֲֶֶָ�ְַה�כ��ת

ותהה‚. �ע�ה, ה�צו�ת על ��ח� מי על[התחרט]�ל ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא א�לי �ע��ת�? ה�על�י '�מה �ל��: ואמר ְְְֲִִִַַַַַָָָֹ�ְַה�כ��ת,
ל� מז�ירי� ואי� ,��� את א�ד זה הרי � א�ת�'! ְְִִֵַָ�ֲִִִֵֵֶֶָָע�יתי
ת�יל�� לא ה��יק "צדקת ��אמר: �ע�ל�, זכ�ת ���ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
��� הרא��נ�ת. על �ת�הה א�א זה, אי� ר�ע�"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ�י��
�כל �� � מיתת� ��עת �זכ��תיו אד� ע�נ�ת ְְִִַָָָָ�ְְֲִֶָָ���קלי�
ע� הע�ל� מ�אי ואחד אחד �ל ע�נ�ת ��קלי� ו�נה, ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ�נה
צ�יק, ��מצא מי ה�נה: רא� �ל ט�ב �י�� ְְִִִֶֶַַָָָָֹ�ְזכ��תיו
וה�ינ�ני, למיתה. נח�� ר�ע, ��מצא �מי לח�י�; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנח��
נח�� ���בה, ע�ה א� ה���רי�: י�� עד ל� ְְִִִִֶַַָָָָ��לי�

למיתה. נח�� לאו, וא� ְְְְִִִֶַָָָלח�י�;

ה�ת�ב„. �זרת ה�נה �רא� ��פר ��קיעת �י על ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹא�
והקיצ� מ�נתכ�, י�ני� ע�ר� ע�ר� �ל�מר: ,�� י� רמז �ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
�ת��בה, וחזר� �מע�יכ� וח��� מ�ר�מתכ�; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנר�מי�
ה�מ�, �הבלי האמת את ה��כחי� א�� ��ראכ�. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכר�

י�עיל[מתמסרי�]ו��גי� לא א�ר וריק �הבל �נת� �ל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
�רכיכ� והיטיב� לנפ��תיכ�, ה�יט� � י�יל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
�מח�ב�� הרעה, �ר�� מ�� אחד �ל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מעלליכ�;
�ל עצמ� ��ראה אד� �ל צרי� לפיכ�, ט�בה. לא ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹא�ר
הע�ל� �ל וכ� ח�ב, וחצי� ז�אי חצי� �א�� ,��� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�ַָָה�נה
הרי � אחד חטא חטא ח�ב; וחצי� ז�אי חצי� ,(���)�ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ
וגר� ח�בה, לכ� ��� הע�ל� �ל את והכריע עצמ� ְְַַָָ�ְְְְִִִִֶַַַָָָהכריע
עצמ� את הכריע הרי � אחת מצוה ע�ה ה�חתה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלה�
���עה לה� וגר� זכ�ת, לכ� ��� הע�ל� �ל את ְְְְֶַַָָָ�ְְִִֶַָָָוהכריע
���ק זה � ע�ל�" יס�ד "וצ�יק, ��אמר: ה�א זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוה�לה.
זה, עני� �מ�ני וה�יל�. ��� הע�ל� �ל את הכריע ְְְִִִִֵֶָ�ְְִִֶַַָָָעצמ�,
ט�בי� �במע�י� �צדקה להר��ת י�ראל �ית �ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהג�
מ�ל יתר ה���רי�, י�� ועד ה�נה מרא� �מצו�ת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
א��, ימי� �ע�רת ��ילה לק�� ��� ונהג� ה�נה. ְֲִֵֶֶַַַָָָָ�ְְֲַָָָימ�ת
����י� ודברי �חנ�ני� �דברי �נס��ת �ב�י ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ�להת��ל

ה���.[מוסר] ��א�ר ֵֶַַעד

מח�בי�‰. אי� זכ��תיו, ע� אד� ע�נ�ת ���קלי� ְְִֵַָ�ְְְֲִִֶָָָָ��עה
ואיל�. מ�לי�י א�א �ני, ולא �� �חטא ע�� �ח�ת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו
� זכ��תיו על מר�י� ואיל� מ�לי�י ע�נ�תיו נמצא� ָ�ְִַ�ְְְְֲִִִִִֵָָָא�
וא� ה�ל. על א�ת� ודני� מצטרפי�, הע�נ�ת �ני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹא�ת�
� ואיל� �לי�י מע�� א�ר ע�נ�תיו �נגד זכ��תיו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ְְְִנמצא�

רא���[מוחלי�]מעבירי� רא��� ע�נ�תיו ["מוותרי�"�ל ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] הפעמיי� רא���,על נח�ב �ה�לי�י לפי ;ְְְִִִִֶֶַָ

��בר רא���, ה�א הרי הרביעי וכ� ה�ני�; נמחל� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��בר
אמ�רי�? �ברי� ��ה ס�פ�. עד וכ� ה�לי�י; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָנמחל
ע� �ל�� �עמי� אל יפעל א�ה �ל "ה� ��אמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�יחיד,
��לי�י, ו�ני רא��� ע�� לה� ��לי� � ה���ר אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָ�בר".
לא אר�עה ועל י�ראל, ��עי �ל�ה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
לה� מח�בי� ז�, �ר� על לה� �כ��ח�בי� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָא�יב��".
ע�נ�ת מחצה �כלל היה א� � ה�ינ�ני� ואיל�. ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
חטאיו, �פי א�ת� �ני� � מע�ל� �פ�י� ה�יח ��א ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ��ה�
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.Á.�חטאנ אנחנ� 'אבל � י�ראל �ל �� ��הג� ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָה���י
�י�� עליה� �התו�ה עבר�ת ה���י. ע�ר וה�א ;' . .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אחר, ה���רי� �י�� עליה� �מתו�ה ח�זר � זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַה���רי�
אני פ�עי "�י ��אמר: �ת��בת�, ע�מד �ה�א �י על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא�

תמיד". נג�י וחטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע,

.Ëעבר�ת א�א מכ�רי�, ה���רי� י�� ולא ה���בה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאי�
�על א� אס�ר �בר �אכל מי �ג�� ל�ק��, אד� ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ��י�
לחבר�, אד� ��י� עבר�ת אבל �ה�. וכ��צא אס�רה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�עילה
וכ��צא ��זל� א� חבר� את המק�ל א� �חבר� ח�בל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַ�ג��
ח�ב �ה�א מה לחבר� ���� עד לע�ל�, ל� נמחל אינ� � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�
צרי� ל�, ח�ב �ה�א ממ�� ל� �החזיר �י על א� ויר�ה�. ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל�,
את הקניט לא ואפ�� ל�; ��מחל מ��� ול�אל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַֹֹֹלר��ת�

ולפ�ע לפ�ס� צרי� �דברי�, א�א עד[להפציר]חבר� �� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
�ל ��רה ל� מביא � ל� למחל חבר� רצה לא ל�. ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ��מחל
לא מ���. �מב��י� �� �פ�געי� מרעיו, אד� �ני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ�ל�ה
מ�יח� רצה, לא ��לי�ית. �נ�ה ל� מביא לה�, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹנתר�ה
� ר�� היה וא� הח�טא. ה�א מחל, ��א וזה ל�; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹוה�ל�

ל�. ��מחל עד �עמי�, אל� אפ�� �בא ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹה�ל�

.Èיהיה א�א ית��ס, ולא אכזרי להי�ת לאד� �אס�ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפי
הח�טא מ��� ��ב�� �ב�עה לכעס, וק�ה לרצ�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנ�ח
ל� הצר ואפ�� חפצה; �בנפ� �ל� �לב מ�חל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע �ל �ר�� ה�א וזה י�ר. ולא י�� לא הר�ה, ל� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
א�א ,�� אינ� לב ערלי ה��י� אבל ה�כ��. ול�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָי�ראל,

על[כעסו]"ועברת� א�מר ה�א וכ� נצח"; �מרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא � "וה�בעני� נת��ס�: ולא מחל� ��א לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹה�בע�ני�,

ה�ה". י�ראל ְְִִֵֵֵָָמ�ני

.‡Èמחילה מ��� ��ב�� קד� חבר� �מת לחבר�, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהח�טא
וא�מר קבר�, על �מעמיד� אד� �ני ע�רה מביא �ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
�ע�יתי זה ולפל�ני י�ראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניה�:

וכ�' �� לאל� לי�ר�יו; יחזיר� ממ��, ל� ח�ב היה וא� . ְְְְְִִַַָָָָָָָֹ
ויתו�ה. �י�, �בית י�יח�� � י�ר� ל� י�דע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ה'תשס"ט תמוז י"ח שישי יו�

ג ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

מי‡. וע�נ�ת: זכ��ת ל� י� האד�, מ�ני ואחד אחד ֲִַ�ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ל
על יתר�ת �ע�נ�תיו �מי צ�יק; ע�נ�תיו, על יתר�ת ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ�ְֶ��כ��תיו
הי� א� � ה�דינה וכ� �ינ�ני. למחצה, מחצה ר�ע; ְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְזכ��תיו,
וא� צ�קת; ז� הרי ע�נ�תיה�, על מר��ת י��ביה �ל ְֲֲִֵֵֶֶֶַַ�ְְֶָָ�ְזכ��ת
.��� הע�ל� �ל וכ� ר�עה. ז� הרי מר�י�, ע�נ�תיה� �ְְֲִֵֵָָָָָ�ְֲֵֶָהי�

מת·. ה�א מ�ד � זכ��תיו על מר�י� �ע�נ�תיו ִֵָָ�ְִַ�ְֲֶָָָאד�
�ע�נ�תיה מדינה וכ� ע�נ�". רב "על ��אמר: ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�ר�ע�,
�י ועמרה סד� "זעקת ��אמר: א�בדת, היא מ�ד � ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ְמר�י�
מ�ד � מר�י� ע�נ�תיה� הי� א� ,��� הע�ל� �ל וכ� ִִָ�ְֲִֵֶָ�ְֵָָָָָר�ה".
האד�". רעת ר�ה �י ה' "ו�רא ��אמר: נ�חתי�, ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�
�דל�: לפי א�א והע�נ�ת, ה�כ��ת מני� לפי אינ� זה ְְְֲִֶָָָָ�ְְְְִִִֵֶַַו���ל
�� נמצא "יע� ��אמר: ע�נ�ת, ��ה �נגד �היא זכ�ת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָי�
��אמר: זכ��ת, ��ה �נגד �ה�א ע�� וי� ט�ב"; ֱֶֶַ�ְְְֵֶֶֶַָָָָ�בר
א�א ��קלי� ואי� הר�ה". ט�בה יא�ד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וח�טא

ע�רכי� היא� ה��דע וה�א �ע�ת, אל �ל [שוקלי�]�דע�� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
הע�נ�ת. �נגד ְֲֶֶָ�ְַה�כ��ת

ותהה‚. �ע�ה, ה�צו�ת על ��ח� מי על[התחרט]�ל ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא א�לי �ע��ת�? ה�על�י '�מה �ל��: ואמר ְְְֲִִִַַַַַָָָֹ�ְַה�כ��ת,
ל� מז�ירי� ואי� ,��� את א�ד זה הרי � א�ת�'! ְְִִֵַָ�ֲִִִֵֵֶֶָָע�יתי
ת�יל�� לא ה��יק "צדקת ��אמר: �ע�ל�, זכ�ת ���ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
��� הרא��נ�ת. על �ת�הה א�א זה, אי� ר�ע�"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ�י��
�כל �� � מיתת� ��עת �זכ��תיו אד� ע�נ�ת ְְִִַָָָָ�ְְֲִֶָָ���קלי�
ע� הע�ל� מ�אי ואחד אחד �ל ע�נ�ת ��קלי� ו�נה, ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ�נה
צ�יק, ��מצא מי ה�נה: רא� �ל ט�ב �י�� ְְִִִֶֶַַָָָָֹ�ְזכ��תיו
וה�ינ�ני, למיתה. נח�� ר�ע, ��מצא �מי לח�י�; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנח��
נח�� ���בה, ע�ה א� ה���רי�: י�� עד ל� ְְִִִִֶַַָָָָ��לי�

למיתה. נח�� לאו, וא� ְְְְִִִֶַָָָלח�י�;

ה�ת�ב„. �זרת ה�נה �רא� ��פר ��קיעת �י על ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹא�
והקיצ� מ�נתכ�, י�ני� ע�ר� ע�ר� �ל�מר: ,�� י� רמז �ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
�ת��בה, וחזר� �מע�יכ� וח��� מ�ר�מתכ�; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנר�מי�
ה�מ�, �הבלי האמת את ה��כחי� א�� ��ראכ�. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכר�

י�עיל[מתמסרי�]ו��גי� לא א�ר וריק �הבל �נת� �ל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
�רכיכ� והיטיב� לנפ��תיכ�, ה�יט� � י�יל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
�מח�ב�� הרעה, �ר�� מ�� אחד �ל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מעלליכ�;
�ל עצמ� ��ראה אד� �ל צרי� לפיכ�, ט�בה. לא ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹא�ר
הע�ל� �ל וכ� ח�ב, וחצי� ז�אי חצי� �א�� ,��� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�ַָָה�נה
הרי � אחד חטא חטא ח�ב; וחצי� ז�אי חצי� ,(���)�ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ
וגר� ח�בה, לכ� ��� הע�ל� �ל את והכריע עצמ� ְְַַָָ�ְְְְִִִִֶַַַָָָהכריע
עצמ� את הכריע הרי � אחת מצוה ע�ה ה�חתה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלה�
���עה לה� וגר� זכ�ת, לכ� ��� הע�ל� �ל את ְְְְֶַַָָָ�ְְִִֶַָָָוהכריע
���ק זה � ע�ל�" יס�ד "וצ�יק, ��אמר: ה�א זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוה�לה.
זה, עני� �מ�ני וה�יל�. ��� הע�ל� �ל את הכריע ְְְִִִִֵֶָ�ְְִִֶַַָָָעצמ�,
ט�בי� �במע�י� �צדקה להר��ת י�ראל �ית �ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהג�
מ�ל יתר ה���רי�, י�� ועד ה�נה מרא� �מצו�ת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
א��, ימי� �ע�רת ��ילה לק�� ��� ונהג� ה�נה. ְֲִֵֶֶַַַָָָָ�ְְֲַָָָימ�ת
����י� ודברי �חנ�ני� �דברי �נס��ת �ב�י ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ�להת��ל

ה���.[מוסר] ��א�ר ֵֶַַעד

מח�בי�‰. אי� זכ��תיו, ע� אד� ע�נ�ת ���קלי� ְְִֵַָ�ְְְֲִִֶָָָָ��עה
ואיל�. מ�לי�י א�א �ני, ולא �� �חטא ע�� �ח�ת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו
� זכ��תיו על מר�י� ואיל� מ�לי�י ע�נ�תיו נמצא� ָ�ְִַ�ְְְְֲִִִִִֵָָָא�
וא� ה�ל. על א�ת� ודני� מצטרפי�, הע�נ�ת �ני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹא�ת�
� ואיל� �לי�י מע�� א�ר ע�נ�תיו �נגד זכ��תיו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ְְְִנמצא�

רא���[מוחלי�]מעבירי� רא��� ע�נ�תיו ["מוותרי�"�ל ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] הפעמיי� רא���,על נח�ב �ה�לי�י לפי ;ְְְִִִִֶֶַָ

��בר רא���, ה�א הרי הרביעי וכ� ה�ני�; נמחל� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��בר
אמ�רי�? �ברי� ��ה ס�פ�. עד וכ� ה�לי�י; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָנמחל
ע� �ל�� �עמי� אל יפעל א�ה �ל "ה� ��אמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�יחיד,
��לי�י, ו�ני רא��� ע�� לה� ��לי� � ה���ר אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָ�בר".
לא אר�עה ועל י�ראל, ��עי �ל�ה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
לה� מח�בי� ז�, �ר� על לה� �כ��ח�בי� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָא�יב��".
ע�נ�ת מחצה �כלל היה א� � ה�ינ�ני� ואיל�. ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
חטאיו, �פי א�ת� �ני� � מע�ל� �פ�י� ה�יח ��א ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ��ה�
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�ע�נ�תיה� הר�עי� �ל וכ� ה�א; לע�ל� חלק ל� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוי�
לע�ל� חלק לה� וי� ח�אתיה�, �פי א�ת� �ני� � ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ְמר�י�
� על א� ה�א, לע�ל� חלק לה� י� י�ראל ��ל יה�א; ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ייר�� לע�ל� צ�יקי�, ��� "וע�� ��אמר: � ְְִִִַָָ�ְְֱֵֶֶֶַַָ�חטא�
הע�ל� וה�א הח�י�; אר� �ל�מר: מ�ל, � ז� אר� ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאר�";
ה�א. לע�ל� חלק לה� י� הע�ל�, א��ת חסידי וכ� ֵֵֶֶַָָָָָָ�ְֲִֵֵַָה�א.

.Â�נכרתי א�א ה�א, לע�ל� חלק לה� �אי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוא��
�לע�למי לע�ל� וח�את� ר�ע� �דל על ונ��ני� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹוא�בדי�,
���רה, וה��פרי� והא�יק�ר�סי�, ה�יני�, ְְְִִִִִִֶַַַָָָע�למי�:
ה��אל, �ביאת וה��פרי� ה�תי�, �תח�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוה��פרי�
צ��ר, מ�רכי וה��ר�י� הר�י�, �מחטיאי ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ�ְְַוה���די�,

�יה�יקי� �פרהסיא רמה �יד עבר�ת [מל�והע��ה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ל��יהודה] ��א ה���ר על אימה �מ�ילי וה��סרי�, ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ערלת� וה���� הרע, ל��� �בעלי �מי�, ו��פכי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�מי�,
הוא] שמהול יכירו .[שלא

.Ê,��אל �� �אי� הא�מר 'מיני�': ה�קראי� ה� ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָחמ�ה
ה� אבל מנהיג, �� ��� והא�מר מנהיג; לע�ל� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָואי�
�ה�א א�א אחד, ר��� �� ��� והא�מר יתר; א� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ני�
וצ�ר רא��� לב�� �אינ� הא�מר וכ� �מ�נה; �בעל ���ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

מלי� להי�ת �די ז�לת�, אל�� הע�בד וכ� [יושר]ל�ל; ְְְֱִִֵֵֵֵַַָָֹ
מי�. ה�א א��, מחמ�ה אחד �ל הע�למי�. ר��� �בי� ֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ינ�

.Á�� �אי� הא�מר 'א�יק�ר�סי�': ה�קראי� ה� ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ל�ה
מ�ע �� ואי� �לל, ללב[חכמה]נב�אה מה��רא ���יע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והא�מר ר�נ�; מ�ה �ל נב�את� וה�כחי� האד�; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ני
א�� מ�ל�ה אחד �ל אד�. �ני מע�ה י�דע ה��רא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אי�
�אי� הא�מר ���רה: ה��פרי� ה� �ל�ה א�יק�ר�ס. ה� �ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
א� אחת, �בה אפ�� אחד, �ס�ק אפ�� � ה' מע� ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה��רה
וכ� ���רה; ��פר זה הרי עצמ�', מ�י אמר� 'מ�ה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר:
מ�ידיה והכחי� �ה, ��על ��רה והיא �פר���, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָה��פר

החלי�[חכמיה] �ה��רא והא�מר �בי��ס; צד�ק �ג�� ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
�י על א� ז�, ��רה �טלה �כבר אחרת, �מצוה ז� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה ה��צרי� �ג�� ה', מע� היתה אחד�היא �ל גרי�. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
���רה. ��פר � א�� ְִֵֵַָָֹמ�ל�ה

.Ëוהמ��ד אחת, לעברה המ��ד המ��די�: ה� ָ�ְְֲֵַַַַָָ�ְִַָ�ְְִֵַַ�ני�
�החזיק זה � אחת לעברה המ��ד .��� ה��רה ְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ְַָ�ְַָָלכל
והר�ל, �� ונת�רס� �זד��, עברה א�ת� לע��ת ְַ�ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָעצמ�
�עטנז לל�� �מיד �החזק �ג�� ה���ת, מ� היתה ְְְִִֵַַַָֹ�ְְֲִִֶַַָָאפ��
הע�ל� מ� ז� מצוה �טלה �א�� ונמצא �אה, לה�י� ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָא�
להכעיס ��ע�ה וה�א, �בר; לא�ת� מ��ד זה הרי � ְְְְֲִֶֶַַָָָ�ְְֲֵֶֶאצל�

בלבד] תאוותו למלאות ולא לכל[הקב"ה, והמ��ד .ְְַ�ְָָ
�מד ���זרי� ��עה ה��י� לדתי הח�זר �ג�� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָה��רה,
�ה� �י�ראל לה��ק ל� �צע 'מה ויאמר: �ה�, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹויד�ק
� ��יפה' ��ד� �א�� ��ד�ק ל� ט�ב ונר�פי�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�פלי�

.��� ה��רה לכל מ��ד זה ָ�ְַָָָ�ְֲֵֶהרי

.È,ד�ל� �דבר �החטיא אחד �יצד? הר�י� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחטיאי
אפ�� קל, �דבר �החטיא ואחד �בי��ס; וצד�ק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ�ירבע�
� ��חטא� עד אחרי� הא�נס ואחד ע�ה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלב�ל

א� זרה; עב�דה ��עבד� עד י�ראל ה�רג �היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�מנ�ה,
�י��ע. � וה�יח� אחרי� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ�הטעה

.‡È,עבר�ת עבר ��א �י על א� � צ��ר מ�רכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹה��ר�
ולא �כלל�, מצו�ת ע��ה ואינ� י�ראל מעדת נב�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�א
�דר�� ה�ל� א�א �תענית�, מתע�ה ולא �צרת� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנכנס
לע�ל� חלק ל� אי� � מה� אינ� �כא�� האר�, מ��יי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�אחד
�ע�ה �י� � �יה�יקי� רמה �יד עבר�ת הע��ה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָה�א.
וזה ה�א; לע�ל� חלק ל� אי� � חמ�ר�ת �ע�ה �י� ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָק��ת,
וג�ה מצח� �העז מ�ני ���רה', �ני� 'מג�ה ה�קרא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�א

��רה. מ�ברי �� ולא ְְִִֵָָָֹֹ�ניו

.·È�א להרג� ��י� �יד חבר� ה��סר ה��סרי�: ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ�ני�
א�ס �יד א� ��י� �יד חבר� ממ�� וה��סר [בעללה��ת�, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

ה�א.זרוע] לע�ל� חלק לה� אי� �ניה�, � �ג�י ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ה�א

.‚Èהר�דה זה � �מי� ל�� ��א ה���ר על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�ילי
לכב�ד וכ�נת� הר�ה, מ��� �פ�חדי� יראי� וה� �חזקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצ��ר
ה��י�. מלכי �ג�� �מי�, לכב�ד לא חפציו, וכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעצמ�

.„È�נינ�� א�� אנ�י� וע�רי� מאר�עה ואחד אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ל
לע� חלק לה� אי� י�ראל, �ה� �י על א� ה�א.� ל� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

חכמי� אמר� כ� �י על וא� מא��, ק��ת עבר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָוי�
להתרחק �די ה�א, לע�ל� חלק ל� אי� �ה� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�הרגיל
וה��רא חבר�, את המכ�ה ה�: וא�� מה�. �לה�הר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמה�
וה�ת��ד �ר�י�, חבר� �ני וה�ל�י� �כ��י, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָלחבר�
ר��תיו, והמב�ה חכמי�, �למידי והמב�ה חבר�, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�קל��
��ה ה�ד�י�. את והמח�ל ה��עד�ת, את ְְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהמב�ה
לע�ל� חלק ל� אי� מא�� אחד ��ל אמ�רי�, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ�ברי�
�מת מר�ע�, �ב א� אבל ���בה. �לא ���ת ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹה�א?
�אי� ה�א; הע�ל� מ�ני זה הרי � ���בה �על ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָוה�א
�ל �ע�ר �פר אפ�� ה���בה. �פני �ע�מד �בר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָל�
��אמר: ה�א, לע�ל� חלק ל� י� � �ב �באחר�נה ֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָימיו,
�ל �רפאתיו". � ה' אמר ול�ר�ב, לרח�ק �ל�� ְְְִַַָָָָָָָ"�ל��
�חזר� �ה� וכ��צא והמ��די� וה���עי� ְְִֵֶֶַָָָ�ְְְְְִִַַָָהר�עי�

�מטמ�נ��ת �חזר� �י� �גל�י �י� �[בסתר]�ת��בה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
על א� ��בבי�"; �ני� "��ב� ��אמר: א�ת�, ְְֱִִִֶֶַַַַָָָמק�לי�
�גל�י ולא ח�זר �לבד ��תר �הרי ה�א, ��בב �עדי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�י

�ת��בה. א�ת� מק�לי� �ְְְִִַָ

ה'תשס"ט תמוז י"ט קודש שבת יו�

ד ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

אר�עה‡. ה���בה. את מע�בי� �ברי� ואר�עה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָע�רי�
ה�ד�� אי� מאר�ע��, אחד והע��ה �ד�ל, ע�� � ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמה�

מס�יק ה�א �דל[מסייע]�ר�� לפי ���בה, לע��ת �יד� ְְְְֲִִֶַַָָָֹ
זה, ע�� �בכלל הר�י�; את ה�חטיא (א) ה�: וא�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטא�.
חבר� וה��ה (ב) מצוה. מ�ע��ת הר�י� את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמע�ב

מסית �ג�� רעה, לדר� ט�בה זרה]מ�ר� לעבודה [יחיד ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
ממחה[רבי�]�מ�יח ואינ� רעה, �תר��ת �נ� הר�אה (ג) . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

��ר�, היה �� מחה א�� �ר��ת�, �בנ� ה�איל � ְְְִִִִֵָָָָ�יד�
�יד� �אפ�ר �ל � זה ע�� �בכלל א�ת�; �מחטיא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָונמצא
א�א �ה�, מחה ולא יחידי� �י� ר�י� �י� �אחרי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמח�ת
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�בכלל וא��ב'; 'אחטא והא�מר: (ד) �כ�ל�נ�. א�ת� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָי�יח
מכ�ר'. ה���רי� וי�� 'אחטא, הא�מר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,

�פני·. ה���בה �רכי ה��עלי� �ברי� חמ�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�מה�
��זמ� לפי � ה���ר מ� ה��ר� (א) ה�: וא�� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַע��יה�;
��כ��ת ע�ה� ז�כה ואינ� ע�ה�, יהיה ולא ���בה �ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ��ע��
��חלק�� לפי � חכמי� �ברי על והח�לק (ב) ְ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ�ע��י�.
(ג) ה���בה. �רכי י�דע ואינ� מה�, לפר� ל� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��רמת
ר�ד� אינ� �עיניו, ��ת��� ��יו� � ה�צו�ת על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוה�לעיג
(ד) יז�ה? ��ה יע�ה, לא וא� ע���; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריה�
�לטרד� לדחפ� לה� ��ר� זה ��בר � ר��תיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמב�ה
ל� �מ�רה מל�ד ימצא לא ��טרד �בזמ� �כגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י��ע
ה�יח לא �הרי � ה��כח�ת את וה��נא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�
��זמ� לת��בה, ��רמת �ה��כחה ה���בה, �ר� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָל�
ח�זר א�ת�, �מכלימי� חטאיו לאד� ל� ְֲִִִִֵֶַָָָָָ���דיעי�
"ממרי� ���ח", אל "זכר, ���רה: ��ת�ב �מ� ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ�ת��בה,
וכ� חכ�". ולא נבל, "ע� לב", לכ� ה' נת� "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיית�",
"ידע ח�טא", ��י "ה�י ואמר: י�ראל את ה�כיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָי�עיה�
ער��, �רזל וגיד א�ה, ק�ה �י "מ�ע�י, ק�נה�", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ר
לח�אי�, לה�כיח האל צ�ה� וכ� נח��ה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ�מצח�
ה�ביאי� �ל וכ� �ח��". אל בגר��, "קרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ��אמר:

לי�ראל, צרי�ה�כיח� לפיכ�, �ת��בה. �חזר� עד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
וירא וזק� �ד�ל חכ� מ��ראל וקהל קהל �כל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
�מחזיר� לר�י� מ�כיח ��הא לה�, וא�הב מ�ע�ריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מי�
ולא ל��כיח �א אינ� ה��כח�ת, את ���נא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ת��בה.
ט�בי�. �עיניו �ה� �ח�אתיו, יעמד לפיכ� �בריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��מע

ל�‚. אפ�ר אי א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ�מה�
לחבר�, אד� ��י� ע�נ�ת �ה� לפי �מ�רה, ���בה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ����ב
מ��� י�אל א� ל� ��חזיר �די ל�, �חטא חבר� י�דע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינ�
ק�ל ולא � הר�י� את המק�ל (א) ה�: וא�� ל�; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלמחל
��ב ע� והח�לק (ב) ��רה. מ��� ���אל �די יד�ע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאד�
��נב ה��ב א�א היא, מי �ל ז� �נבה י�דע �אינ� לפי �ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ה��ב, יד מח�ק �ה�א וע�ד, ל�קח; וה�א ל� �מביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָר�י�
עד עליה מכריז ואינ� אבדה וה��צא (ג) א�ת�. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ�מחטיא
אינ� ���בה, ���ע�ה זמ�, לאחר � לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��חזירה

והא�כל (ד) יחזיר. למי וית�מי�}�ד{י�דע ענ�י� (שור) ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹ
יד�עי� ואינ� ה� אמללי� אד� �ני א�� � ְְְִִֵֵָָ�ְְְֵֵַָָָואלמנ�ת

��דע �די מ�יר, לה� אי� לעיר, מעיר וג�לי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְ�מפרסמי�,
לה��ת �חד והמק�ל (ה) ל�. ויחזיר�� ה�א מי �ל זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹ�ד
�ח� ה�א וכ�ה ז� ה�יה ה�יעה היכ� עד י�דע אינ� � ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ�י�

רגלי� ל� י� �ה�בר ��חזיר, קל]�די בסיס לו וע�ד[יש ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
א�ת�. �מחטיא זה, יד מח�ק ְְִֵֶֶַַַ�ה�א

ל��ב�מה�„. חזקת� אי� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ח�טא ונמצא האד�, רב �עיני ק�י� �ברי� �ה� לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמה�,
מ�ע�דה הא�כל (א) ה�: וא�� חטא; זה �אי� יד�ה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוה�א

לבעליה מס�קת א��אינ� נימוס מחמת אורח המזמי� [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
די] אי� עצמו חטא,לו ��א מד�ה וה�א �זל, אבק ��ה �ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וה����� (ב) �ר��ת�'. א�א אכל�י '�ל�� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
א�א[משכונו]�עב�ט� אינ� עני �ל �העב�ט � עני �ל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

לא והרי חסרי�, 'אינ� �ל��: ויאמר �מחר�ה, קר�� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹ�ג��
�ע�� על מעלה � �ערי�ת וה�ס��ל (ג) א�ת�'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ�זל�י
א� �על�י?! 'וכי א�מר: �ה�א �ל��, �כ� ְְְְִִֵֵֶֶַָָ�אי�
�ד�ל, ע�� העיני� �רא�ת י�דע, אינ� וה�א ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרב�י'?!
תת�ר� "ולא ��אמר: ערי�ת, �ל לג�פ� ��רמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�היא
חבר� �קל�� וה�ת��ד (ד) עיניכ�". ואחרי לבבכ� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא ע�מד, חבר� �אי� לפי ח�טא, �אינ� �ל�� א�מר �ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
ה��בי� מע�יו ער� א�א ,���� ולא ��ת, ל� ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹה�יעה
מ�לל� ��ראה �די חכמת�, א� חבר� מע�ה למ�ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמת�
א�מר � ��רי� והח��ד (ה) �ז�י. וחבר� מכ�ד ְְֲִֵֵֵֵַַָָ�ְֶ�ה�א
וכי ל�? ע�יתי 'מה א�מר: �ה�א לפי חטא, �אינ� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָ�ל��
אינ� וה�א ע�ה', לא א� ע�ה ��א ח�ד א�א �� ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹי�
עבר�ת. �בעל �דע�� ��ר אד� ���י� ע�� ��ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָי�דע

אחריה�‰. י��� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מה�
לה�הר אד� צרי� לפיכ�, מה�; לפר� ק�י� וה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ�מיד,
וא�� מאד; עד רע�ת �ע�ת ��� וה� �ה�, יד�ק ��א ְְֵֵַָָֹ�ְְִֵֵֶֶֶַָָמה�
�בעל (ד) חמה. �בעל (ג) הרע. ול��� (ב) רכיל�ת. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָה�:
למד �ה�א מ�ני � לר�ע וה�תח�ר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמח�בה
"ורעה �למה: �אמר ה�א �ל��; נר�מי� וה� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמ�ע�יו,
��רי� �ברי� �ע�ת �הלכ�ת �ארנ� �כבר יר�ע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילי�,

���בה. לבעל וחמר קל �מיד, �ה� לנהג אד� ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�ל

.Âאת ��ע�בי� �י על א� � �ה� וכ��צא ה�ברי� א�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל
אד� ע�ה א� א�א ה���בה; את מ�נעי� אי� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָה���בה,
ה�א. לע�ל� חלק ל� וי� ���בה, �על זה הרי � מה� ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ���בה

�
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�בכלל וא��ב'; 'אחטא והא�מר: (ד) �כ�ל�נ�. א�ת� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָי�יח
מכ�ר'. ה���רי� וי�� 'אחטא, הא�מר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,

�פני·. ה���בה �רכי ה��עלי� �ברי� חמ�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�מה�
��זמ� לפי � ה���ר מ� ה��ר� (א) ה�: וא�� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַע��יה�;
��כ��ת ע�ה� ז�כה ואינ� ע�ה�, יהיה ולא ���בה �ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ��ע��
��חלק�� לפי � חכמי� �ברי על והח�לק (ב) ְ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ�ע��י�.
(ג) ה���בה. �רכי י�דע ואינ� מה�, לפר� ל� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��רמת
ר�ד� אינ� �עיניו, ��ת��� ��יו� � ה�צו�ת על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוה�לעיג
(ד) יז�ה? ��ה יע�ה, לא וא� ע���; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריה�
�לטרד� לדחפ� לה� ��ר� זה ��בר � ר��תיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמב�ה
ל� �מ�רה מל�ד ימצא לא ��טרד �בזמ� �כגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י��ע
ה�יח לא �הרי � ה��כח�ת את וה��נא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�
��זמ� לת��בה, ��רמת �ה��כחה ה���בה, �ר� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָל�
ח�זר א�ת�, �מכלימי� חטאיו לאד� ל� ְֲִִִִֵֶַָָָָָ���דיעי�
"ממרי� ���ח", אל "זכר, ���רה: ��ת�ב �מ� ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ�ת��בה,
וכ� חכ�". ולא נבל, "ע� לב", לכ� ה' נת� "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיית�",
"ידע ח�טא", ��י "ה�י ואמר: י�ראל את ה�כיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָי�עיה�
ער��, �רזל וגיד א�ה, ק�ה �י "מ�ע�י, ק�נה�", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ר
לח�אי�, לה�כיח האל צ�ה� וכ� נח��ה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ�מצח�
ה�ביאי� �ל וכ� �ח��". אל בגר��, "קרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ��אמר:

לי�ראל, צרי�ה�כיח� לפיכ�, �ת��בה. �חזר� עד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
וירא וזק� �ד�ל חכ� מ��ראל וקהל קהל �כל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
�מחזיר� לר�י� מ�כיח ��הא לה�, וא�הב מ�ע�ריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מי�
ולא ל��כיח �א אינ� ה��כח�ת, את ���נא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ת��בה.
ט�בי�. �עיניו �ה� �ח�אתיו, יעמד לפיכ� �בריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��מע

ל�‚. אפ�ר אי א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ�מה�
לחבר�, אד� ��י� ע�נ�ת �ה� לפי �מ�רה, ���בה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ����ב
מ��� י�אל א� ל� ��חזיר �די ל�, �חטא חבר� י�דע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינ�
ק�ל ולא � הר�י� את המק�ל (א) ה�: וא�� ל�; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלמחל
��ב ע� והח�לק (ב) ��רה. מ��� ���אל �די יד�ע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאד�
��נב ה��ב א�א היא, מי �ל ז� �נבה י�דע �אינ� לפי �ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ה��ב, יד מח�ק �ה�א וע�ד, ל�קח; וה�א ל� �מביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָר�י�
עד עליה מכריז ואינ� אבדה וה��צא (ג) א�ת�. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ�מחטיא
אינ� ���בה, ���ע�ה זמ�, לאחר � לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��חזירה

והא�כל (ד) יחזיר. למי וית�מי�}�ד{י�דע ענ�י� (שור) ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹ
יד�עי� ואינ� ה� אמללי� אד� �ני א�� � ְְְִִֵֵָָ�ְְְֵֵַָָָואלמנ�ת

��דע �די מ�יר, לה� אי� לעיר, מעיר וג�לי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְ�מפרסמי�,
לה��ת �חד והמק�ל (ה) ל�. ויחזיר�� ה�א מי �ל זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹ�ד
�ח� ה�א וכ�ה ז� ה�יה ה�יעה היכ� עד י�דע אינ� � ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ�י�

רגלי� ל� י� �ה�בר ��חזיר, קל]�די בסיס לו וע�ד[יש ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
א�ת�. �מחטיא זה, יד מח�ק ְְִֵֶֶַַַ�ה�א

ל��ב�מה�„. חזקת� אי� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ח�טא ונמצא האד�, רב �עיני ק�י� �ברי� �ה� לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמה�,
מ�ע�דה הא�כל (א) ה�: וא�� חטא; זה �אי� יד�ה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוה�א

לבעליה מס�קת א��אינ� נימוס מחמת אורח המזמי� [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
די] אי� עצמו חטא,לו ��א מד�ה וה�א �זל, אבק ��ה �ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וה����� (ב) �ר��ת�'. א�א אכל�י '�ל�� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
א�א[משכונו]�עב�ט� אינ� עני �ל �העב�ט � עני �ל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

לא והרי חסרי�, 'אינ� �ל��: ויאמר �מחר�ה, קר�� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹ�ג��
�ע�� על מעלה � �ערי�ת וה�ס��ל (ג) א�ת�'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ�זל�י
א� �על�י?! 'וכי א�מר: �ה�א �ל��, �כ� ְְְְִִֵֵֶֶַָָ�אי�
�ד�ל, ע�� העיני� �רא�ת י�דע, אינ� וה�א ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרב�י'?!
תת�ר� "ולא ��אמר: ערי�ת, �ל לג�פ� ��רמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�היא
חבר� �קל�� וה�ת��ד (ד) עיניכ�". ואחרי לבבכ� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא ע�מד, חבר� �אי� לפי ח�טא, �אינ� �ל�� א�מר �ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
ה��בי� מע�יו ער� א�א ,���� ולא ��ת, ל� ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹה�יעה
מ�לל� ��ראה �די חכמת�, א� חבר� מע�ה למ�ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמת�
א�מר � ��רי� והח��ד (ה) �ז�י. וחבר� מכ�ד ְְֲִֵֵֵֵַַָָ�ְֶ�ה�א
וכי ל�? ע�יתי 'מה א�מר: �ה�א לפי חטא, �אינ� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָ�ל��
אינ� וה�א ע�ה', לא א� ע�ה ��א ח�ד א�א �� ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹי�
עבר�ת. �בעל �דע�� ��ר אד� ���י� ע�� ��ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָי�דע

אחריה�‰. י��� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מה�
לה�הר אד� צרי� לפיכ�, מה�; לפר� ק�י� וה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ�מיד,
וא�� מאד; עד רע�ת �ע�ת ��� וה� �ה�, יד�ק ��א ְְֵֵַָָֹ�ְְִֵֵֶֶֶַָָמה�
�בעל (ד) חמה. �בעל (ג) הרע. ול��� (ב) רכיל�ת. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָה�:
למד �ה�א מ�ני � לר�ע וה�תח�ר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמח�בה
"ורעה �למה: �אמר ה�א �ל��; נר�מי� וה� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמ�ע�יו,
��רי� �ברי� �ע�ת �הלכ�ת �ארנ� �כבר יר�ע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילי�,

���בה. לבעל וחמר קל �מיד, �ה� לנהג אד� ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�ל

.Âאת ��ע�בי� �י על א� � �ה� וכ��צא ה�ברי� א�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל
אד� ע�ה א� א�א ה���בה; את מ�נעי� אי� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָה���בה,
ה�א. לע�ל� חלק ל� וי� ���בה, �על זה הרי � מה� ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ���בה

�
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ה'תשס"ט תמוז י"ג ראשו� יו�

ה'תשס"ט תמוז י"ד שני יו�

.‰�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יו�ראשוֿ�חמישיי"גֿי"זתמוז

� 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 ְְִַָָ

ה'תשס"ט תמוז ט"ו שלישי 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 ט"ז רביעי יו�

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� 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�� � ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹמ�קמ�"

(:fi)."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"ז חמישי יו�

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקס"ה �י��ה�צוה ל���ת ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַָ
mixetkd)זה meia)וה�א והעב�ד�ת, מ�ֿה�לאכ�ת ְְְֲִֶַָָ

לכ�" היא ��ת�� "��ת l`)אמר�: ,fh`xwie)כבר� , ְְִֶַַַָָָָ
�עמי� ��ה bqw)�ארנ� ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn) ְְִֵַַָָ

ck:)אמר� zay)."ה�א �ע�ה ��ת�� "האי : ְֲֵַַָָָ

� השכ"ט מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
"וכלֿ :�� אמר� וה�א ה���רי�, �י�� ְְְְְִִַָָָָמלאכה

תע��" לא gk)מלאכה ,bk my)זה לאו על והע�בר . ְְֲֵֶַַָָָָֹ
ה�ת�ב ��אר �מ� �רת, ח�ב � l)�מזיד ,my); ְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

�כבר קב�עה. ח�את מקריב � ��גג היה ְְְְִִֵַַָָָָָוא�
�ביצה ז� מצוה �יני וז�לת�.(l:)�מג�ה(gi:)נת�אר� ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָ

� הקס"ד לצ��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
אתֿ "�ע�� יתע�ה: אמר� וה�א �ת�רי, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ�ע�רה

hk)נפ�תיכ�" ,fh my)ספרא� וה�ר�� .zyxt) ְְְְִֵֵֶַַָֹ
(b dkld f wxt zen ixg`"�אתֿנפ�תיכ "�ע�� :ְְֵֶֶַַֹ

אכילה זה ואיזה�? ה�פ�. א��ד �ה�א ע��י �ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָ
���לה �א וכ� br.)��ת�ה. `nei)אס�ר �ה�א , ְְִֵֶַַָָָָָ

�בת�מי� ה�נ�ל �בנעילת �בסיכה ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ�רחיצה
��� הא�ה, מ�לֿה�ע��ת ל���ת ו��רי� ֵֵֶֶָ�ְְְִִִִֶַַָָָה��ה,
אתֿ וע�ית� לכ� היא ��ת�� "��ת ְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָנאמר:

l`)נפ�תיכ�" ,my)�� �ח�בה אמר, �א�� , ְְִֵֶֶַַָָֹ
וה�ביתה ולעב�דה, למלאכ�ת המיחדת ְְְְֲִִֶֶַַָָָ�ְְִַַָה�ביתה

אמר לפיכ� � וק��מ� ה��� להזנת (ltkהמיחדת ְַ�ְְֲִִֶֶַַַַָָָ
(oeylספרא �ל��� ��ת��". "��ת :zen ixg`) ְְִַַַָָ
(myבסיכה� �רחיצה אס�ר ה���רי� ���� "מ�י� :ְְִִִִִִִֶַַָָָ

��ת��", ��ת ל�מר: �למ�ד ה��ה? ְְְִִַַַַַַַָָ�בת�מי�
הע��י. ���ג �די �לֿא�� ה��ת ִַָ�ְְְֵֵֵֶַַָ�ל�מר:

� הקצ"ו מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
נת�ארה לא זה למע�ה והאזהרה ���ר, צ�� ְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ�י��
וח�ב אתֿהענ� �הז�יר �יו� אבל ה��רה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ל���

��זהר ידענ� ��אכל, למי האכילה,�רת על י� ְְִֵֶֶַַָָֹ�ְֲִִַָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz h"iÎg"i ycew zayÎiyiy mei -

וג�' לאֿתע�ה א�ר כלֿה�פ� "�י אמר�: ְֶ�ְְְֲִֶֶֶַָָֹוה�א
hk)ונכרתה" ,bk my)רת�ת� �ברי� .(.a)�נ��� , ְְְְְְִֵֵֶָָ

ה���רי�, �י�� הא�כל �כלל� מנ� �רת, ְְְִִִֵֵֵַָָָָָ�ְמח�בי
מצות ה�א � �רת עליו �ח�בי� ��ל �� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�באר�
נת�אר ה�ה וה�ילה. מ�ֿה�סח ח�� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלאֿתע�ה,
לאֿתע�ה, מצות ה���רי� �י�� ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָֹ�האכילה
ח�את �גגת� ועל �רת זד�נ� על ח�בי� ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ�לפיכ�
��ת�אר �כמ� �רת�ת �רי� ��אר� �מ� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָקב�עה,

ה�רי�ת g)�מ�כת dpyn c wxt)�י� יתח�ב ��א , ְְִִֵֶֶֶַַָֹ
zaxwp)זה z`hgd),לבד� לאֿתע�ה �מצות א�א ְְְֲִִֶֶֶַַַָֹ

"אחת קב�עה: ח�את �מח�בי יתע�ה אמר ְֵַַַָָָ�ְְֲִִֵֶֶַַָ�הרי
לאֿתע�ינה" א�ר ה' bi)מ�לֿמצות ,c my). ְֲִִֵֶֶָָָֹֹ

ספרא c)�ל��� dkld c wxt xen`)�כלֿה�פ "�י : ְְִִֶֶַָָ
אבל ע��י; ענ� זה הרי � ונכרתה לאֿתע�ה ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָֹ�ְֲֶֹא�ר
א�מר ��ה�א �מענ�. לא עצמ� ל��� לע��י ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹאזהרה
וחמר קל ��בר ל�מר �למ�ד �אי� מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענ�
ט�בי� �ימי� נ�הג �אינ� ע��י א� מה ְִִִִֵֵֶָָה�א:
�היא מלאכה עליו, ענ�� ה�א הרי ְְֲִֵֶַָָָָָָ�ב��ת�ת
�יהא �י� אינ� � �ב��ת�ת ט�בי� �ימי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָנ�הגת
מלאכה? ענ� נאמר ל�ה �� וא� עליה, ְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹענ��
לאחר מלאכה ענ� מה לע��י: אזהרה מ��� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹנלמד
ה�ה � אזהרה" לאחר ע��י ענ� א� ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹאזהרה
נת�אר� �בר ז� מצוה ודיני מהֿ�אמרנ�. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָנת�אר

י�מא. מ�כת �ס��
יו�שישֿישבתקודשי"חֿי"טתמוז

ְֶֶַָ

ה'תשס"ט תמוז י"ח שישי יו�

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקנ"ט ��צטה�צוה ל���תה���י �ינ� ְְְִִִִִֶַַַַָ
אמר� וה�א �סח, �ל רא��� �י�� ְְְְִִֶֶַָָָמ�לאכה

קד�" מקרא הרא��� "[�]ב��� ai,יתע�ה: zeny) ְְִִִֶֶַַָָֹ
(fh'ה �� ��לֿמהֿ�אמר והיא: ז�, הק�מה ודע .ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ועני� "ק��ה�". �פר���: �א קד�" ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ"מקרא
מה א�א מלאכה �� �ע�ה ��א � ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ"ק��ה�"
הז�רנ� �כבר ה�ת�ב. ��אר �מ� לאכילה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ְֶ��יחד

crw)מ�ד� xeriy oldl)�אתֿ�בריהdyr zeevn) ְִִֵֶֶֶֹ
(dlw ,v:ל�מר� ה�א", ע�ה � ��ת�� "האי :ְֲֵַַַָ

"��ת��" ה' �� �א�מר dnec)�לֿי�� oeyl e`) ֵֶַָָ
�לֿא�� � "����ת" א� "�ב�ת" אמר �א�� ְְְִִֵַָָה�א

ה'" ו"��תת ��ביתה. gl)צ��י� ,bk `xwie)קרא ְְְִִִִַָָָֹ

ט�בי�. לימי� �ל�מר: ,��� ה��עדי� ְְִִַָָ�ֲִִֵַלימי
��למ�ד הר�ה g:)�במק�מ�ת dvia .dk zay) ְְְִֵַַַ

�ל�מר: ולאֿתע�ה", ע�ה ט�ב "י�� ְְְֲֲֵֶַַָֹאמר�:
היא; ע�ה מצות � �כלֿי��ֿט�ב ְְְֲִִִֵַַָָה�ביתה
מצות היא � �� האס�רה ה�לאכה ְְֲֲִִִַַַַָָָָוע��ת
אס�רה, מלאכה �לֿהע��הֿב� לפיכ� ְְֲֲִֶֶַָָָָָָֹלאֿתע�ה.
מצוה �יני נת�אר� �כבר ולאֿתע�ה. ע�ה על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹעבר

ט�ב י�� �מ�כת ה�ביתה, �ל�מר: .(dvia)ז�, ְְְִֶֶַַַָ

� השכ"ג מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
אמר�: וה�א ה�סח, חג �ל רא��� �י�� ְְְְִֶֶַַַָָָמלאכה

בה�" לאֿיע�ה fh)"�לֿמלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָָֹ

� הק"ס ��ביתהה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַָָ
"�ב��� אמר�: וה�א ה�סח, חג �ל ה�ביעי ����ְְְִִֶֶַַַַַַָ

קד�" מקראֿ .(my)ה�ביעי ְְִִִֶַָֹ

� השכ"ד מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
"�לֿ אמר�: וה�א ה�סח, �ל ��ביעי ְְְְִִֶֶַַַָָָָמלאכה

בה�" לאֿיע�ה �רא���(my)מלאכה �ל�מר: , ְְִֵֶֶַָָָָָֹ
ְִִַ�ב�ביעי.

ה'תשס"ט תמוז י"ט קודש שבת יו�

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקס"ב ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
"�קראת� אמר�: וה�א עצרת, �י�� ְְְְְֲִֶֶֶָָָָמ�לאכה

קד�" מקראֿ ה�ה ה��� k`)�עצ� ,bk `xwie). ְְִֶֶֶֶַַָֹ

� השכ"ה מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
"�לֿמלאכת אמר�: וה�א עצרת, �י�� ְְְְְֲֶֶֶֶָָָָמלאכה

תע��" לא .(my)עב�דה ֲֲַָֹ

� הקס"ג ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
"�חד� אמר�: וה�א �ת�רי, אחד �י�� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמ�לאכה
[וג�']" ��ת�� לכ� יהיה לחד� �אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹה�ביעי

(ck ,my)�ל��נ ל� קד� �כבר .epakrzd xak) ְְְַָָָ
(l"fg oeyl lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna

ה�א". ע�ה � ��ת�� "האי ְְֲֵַַָָָ�אמר�:

� השכ"ו מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
"�לֿ :�� אמר� וה�א ה�נה, רא� �י�� ְְְְַָָָָָָֹמלאכה

תע��" לא עבדה dk)מלאכת ,my). ְֲֲֶֶַָֹֹ

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



פז wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd fenz h"iÎg"i ycew zayÎiyiy mei -

וג�' לאֿתע�ה א�ר כלֿה�פ� "�י אמר�: ְֶ�ְְְֲִֶֶֶַָָֹוה�א
hk)ונכרתה" ,bk my)רת�ת� �ברי� .(.a)�נ��� , ְְְְְְִֵֵֶָָ

ה���רי�, �י�� הא�כל �כלל� מנ� �רת, ְְְִִִֵֵֵַָָָָָ�ְמח�בי
מצות ה�א � �רת עליו �ח�בי� ��ל �� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�באר�
נת�אר ה�ה וה�ילה. מ�ֿה�סח ח�� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלאֿתע�ה,
לאֿתע�ה, מצות ה���רי� �י�� ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָֹ�האכילה
ח�את �גגת� ועל �רת זד�נ� על ח�בי� ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ�לפיכ�
��ת�אר �כמ� �רת�ת �רי� ��אר� �מ� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָקב�עה,

ה�רי�ת g)�מ�כת dpyn c wxt)�י� יתח�ב ��א , ְְִִֵֶֶֶַַָֹ
zaxwp)זה z`hgd),לבד� לאֿתע�ה �מצות א�א ְְְֲִִֶֶֶַַַָֹ

"אחת קב�עה: ח�את �מח�בי יתע�ה אמר ְֵַַַָָָ�ְְֲִִֵֶֶַַָ�הרי
לאֿתע�ינה" א�ר ה' bi)מ�לֿמצות ,c my). ְֲִִֵֶֶָָָֹֹ

ספרא c)�ל��� dkld c wxt xen`)�כלֿה�פ "�י : ְְִִֶֶַָָ
אבל ע��י; ענ� זה הרי � ונכרתה לאֿתע�ה ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָֹ�ְֲֶֹא�ר
א�מר ��ה�א �מענ�. לא עצמ� ל��� לע��י ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹאזהרה
וחמר קל ��בר ל�מר �למ�ד �אי� מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענ�
ט�בי� �ימי� נ�הג �אינ� ע��י א� מה ְִִִִֵֵֶָָה�א:
�היא מלאכה עליו, ענ�� ה�א הרי ְְֲִֵֶַָָָָָָ�ב��ת�ת
�יהא �י� אינ� � �ב��ת�ת ט�בי� �ימי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָנ�הגת
מלאכה? ענ� נאמר ל�ה �� וא� עליה, ְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹענ��
לאחר מלאכה ענ� מה לע��י: אזהרה מ��� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹנלמד
ה�ה � אזהרה" לאחר ע��י ענ� א� ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹאזהרה
נת�אר� �בר ז� מצוה ודיני מהֿ�אמרנ�. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָנת�אר

י�מא. מ�כת �ס��
יו�שישֿישבתקודשי"חֿי"טתמוז

ְֶֶַָ

ה'תשס"ט תמוז י"ח שישי יו�

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקנ"ט ��צטה�צוה ל���תה���י �ינ� ְְְִִִִִֶַַַַָ
אמר� וה�א �סח, �ל רא��� �י�� ְְְְִִֶֶַָָָמ�לאכה

קד�" מקרא הרא��� "[�]ב��� ai,יתע�ה: zeny) ְְִִִֶֶַַָָֹ
(fh'ה �� ��לֿמהֿ�אמר והיא: ז�, הק�מה ודע .ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ועני� "ק��ה�". �פר���: �א קד�" ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ"מקרא
מה א�א מלאכה �� �ע�ה ��א � ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ"ק��ה�"
הז�רנ� �כבר ה�ת�ב. ��אר �מ� לאכילה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ְֶ��יחד

crw)מ�ד� xeriy oldl)�אתֿ�בריהdyr zeevn) ְִִֵֶֶֶֹ
(dlw ,v:ל�מר� ה�א", ע�ה � ��ת�� "האי :ְֲֵַַַָ

"��ת��" ה' �� �א�מר dnec)�לֿי�� oeyl e`) ֵֶַָָ
�לֿא�� � "����ת" א� "�ב�ת" אמר �א�� ְְְִִֵַָָה�א

ה'" ו"��תת ��ביתה. gl)צ��י� ,bk `xwie)קרא ְְְִִִִַָָָֹ

ט�בי�. לימי� �ל�מר: ,��� ה��עדי� ְְִִַָָ�ֲִִֵַלימי
��למ�ד הר�ה g:)�במק�מ�ת dvia .dk zay) ְְְִֵַַַ

�ל�מר: ולאֿתע�ה", ע�ה ט�ב "י�� ְְְֲֲֵֶַַָֹאמר�:
היא; ע�ה מצות � �כלֿי��ֿט�ב ְְְֲִִִֵַַָָה�ביתה
מצות היא � �� האס�רה ה�לאכה ְְֲֲִִִַַַַָָָָוע��ת
אס�רה, מלאכה �לֿהע��הֿב� לפיכ� ְְֲֲִֶֶַָָָָָָֹלאֿתע�ה.
מצוה �יני נת�אר� �כבר ולאֿתע�ה. ע�ה על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹעבר

ט�ב י�� �מ�כת ה�ביתה, �ל�מר: .(dvia)ז�, ְְְִֶֶַַַָ

� השכ"ג מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
אמר�: וה�א ה�סח, חג �ל רא��� �י�� ְְְְִֶֶַַַָָָמלאכה

בה�" לאֿיע�ה fh)"�לֿמלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָָֹ

� הק"ס ��ביתהה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַָָ
"�ב��� אמר�: וה�א ה�סח, חג �ל ה�ביעי ����ְְְִִֶֶַַַַַַָ

קד�" מקראֿ .(my)ה�ביעי ְְִִִֶַָֹ

� השכ"ד מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
"�לֿ אמר�: וה�א ה�סח, �ל ��ביעי ְְְְִִֶֶַַַָָָָמלאכה

בה�" לאֿיע�ה �רא���(my)מלאכה �ל�מר: , ְְִֵֶֶַָָָָָֹ
ְִִַ�ב�ביעי.

ה'תשס"ט תמוז י"ט קודש שבת יו�

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקס"ב ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
"�קראת� אמר�: וה�א עצרת, �י�� ְְְְְֲִֶֶֶָָָָמ�לאכה

קד�" מקראֿ ה�ה ה��� k`)�עצ� ,bk `xwie). ְְִֶֶֶֶַַָֹ

� השכ"ה מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
"�לֿמלאכת אמר�: וה�א עצרת, �י�� ְְְְְֲֶֶֶֶָָָָמלאכה

תע��" לא .(my)עב�דה ֲֲַָֹ

� הקס"ג ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
"�חד� אמר�: וה�א �ת�רי, אחד �י�� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמ�לאכה
[וג�']" ��ת�� לכ� יהיה לחד� �אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹה�ביעי

(ck ,my)�ל��נ ל� קד� �כבר .epakrzd xak) ְְְַָָָ
(l"fg oeyl lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna

ה�א". ע�ה � ��ת�� "האי ְְֲֵַַָָָ�אמר�:

� השכ"ו מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
"�לֿ :�� אמר� וה�א ה�נה, רא� �י�� ְְְְַָָָָָָֹמלאכה

תע��" לא עבדה dk)מלאכת ,my). ְֲֲֶֶַָֹֹ

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�

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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(·).Â˘‚ÏÈÙ ÂÈÏÚ ‰�Ê˙Â'יוצאת' לשו� אלא אינו זנות לשו� כל החו�. אל מביתו אונקלוסזנתה (תרגו�

לא) לד אחרי�:בראשית את לאהוב מבעלה יוצאת ברא, נפקת :(Â).ÔÈÏÂ ‡� Ï‡Â‰:הלילה(Ë).‰Ù¯
לערוב: ונטה מגבורתו ‰ÌÂÈ.השמש ˙Â�Á בבית:‰�‰ לחנות נוטי� דרכי� הולכי שכל עת

cec zcevn
(‡).Ï‡¯˘È· ÔÈ‡ ÍÏÓÂ,שהיה מה היה לא מל� היה א� כי

ישראל כ�, א� היו, ולא החוטאי�, את מעניש היה המל� כי
עול� בסדר וכתב יסופר. כאשר בזה זה יב)נלחמי� ,(פרק

עתניאל: שעמד קוד� רשעתי�, כוש� בימי היה זה שג�
(·).ÂÈÏÚ ‰�Ê˙Â:אביה לבית והלכה מעליו, סרתה
(‚).‰·Ï ÏÚ ¯·„Ï,הלב על המקובלי� טובי� דברי�

אליו: ÌÈ¯ÂÓÁ.להשיבה „ÓˆÂלפילגשו ואחד לו, אחד
לביתו: בחו�Â‰‡È·˙Â.בשובה אותו ראתה פילגשו

אביה: לבית אותו לכתוÂ˙‡¯˜Ï.והביאה בעת לומר, רצה
·Â.(„)לקראתו: ˜ÊÁÈÂללכת עזבו ולא בו אוחז היה
˘Ì.מאתו: Â�ÈÏÈÂ:�הימי שלשת שאחר ÚÒ„(‰)בהלילה
.Í·Ïבאכילת אותו סעד הלב, יחלוש לח�:לבל פת
(Â).‡� Ï‡Â‰:פה ולי� נא Í·Ï.התרצה ·ËÈÈÂבאכילה

הלב: ובשמחת אשרÂ‰Ó‰Ó˙‰Â.(Á)ושתיה עד נתעכבו
מערבה: לבית השמש Â¯ÚÏ·.(Ë)נטה ÌÂÈ‰ ‰Ù¯�קוד כי

ולזה ורפה, הול� חצות ואחר ומתגבר, הול� השמש חצות
לשקוע: ועומדת רפה השמש הנה ‰ÌÂÈ.אמר ˙Â�Á ללו�‰�‰ יחנה כרחו ובעל ביתו, אל היו� יבוא שלא בעצמו שיער כי

פה וללו� לחנות יותר טוב הלא היו�, תעשה בהכרח אשר החניה לומר, רצה היו�', חנות 'הנה אמר ולזה לו, לא במקו�
אחר: במקו� כ� ולא לבב�, בדר�:Ì˙ÓÎ˘‰Â.וייטב תלי� ולא לאהל�, ביו� בו תבוא בהשכמה, כשתלכו אבל

oeiv zcevn
(‡).È˙Î¯È·כמו כב)בסו�, כו המשכ�:(שמות ולירכתי

.˘‚ÏÈÙ:�קדושי ובלא כתובה בלא Ê˙Â�‰.(·)אשה
כמו הסרה, מג)עניינו כג תזנותיה:(יחזקאל יזנו ÂÈÏÚ.עתה

כמוÌÈÓÈ.מעליו: כח�כט)שנה, תהיה(ויקרא ימי�
וארבעה:‡¯·Ú‰.גאולתו: וכ�ÓˆÂ„.(‚)כמו (איובזוג,

ג) בקר:א יקראÚÒ„.(‰)צמד זה ש� ועל השענה, עני�
וכמו מחולשתו, הלב את ושוע� סועד כי סעודה, האכילה

טו)שכתוב קד יסעד:(תהלי� אנוש לבב עני�Ù˙.ולח�
כמו ו)פרוסה, ב פתי�:(ויקרא אות� ‰Ï‡Â.(Â)פתות

ההסתה,ÙÈÂˆ¯.(Ê)עתה:�‡.התרצה: התחזקות עני�
ג)כמו יט מאד:(בראשית ב� עני�Â‰Ó‰Ó˙‰Â.(Á)ויפצר

כמו ואיחור, כו)עכבה ג התמהמה�:(לעיל ‰ÌÂÈ.עד
כמו 'יו�', קרוי ח)השמש ג ש�(בראשית על היו�, לרוח

יו�: הוא האר�, על השמש מלשו�¯Ù‰.(Ë)שבעוד
לשקוע:Â¯ÚÏ·.רפיו�: לומר, ורוצה ערב, מלשו�
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(Â).Â�È�ÙÏ ı¯‡‰ Â�„ÂÚשהמלכות בעוד
למנות לנו יהיו לה� נצרכו שא� לפנינו נכונה
שקטה בימיו שכתוב שני� בעשר היה אלה וכל
מלחמה היתה שני� עשר אות� ולאחר האר�

ובי� שלשבינו בשנת כי ימיה� כל בעשא
ביניה� שלו� היו שני� וז' בעשא מל� לאסא
בשני� מלחמה עמו אי� כא� א� מוכח וכ�
מלחמה עמו היתה אחרי� בשני� אבל האלה

שנת(ט"ו)ולמטה עד היתה לא ומלחמה כתיב
לפרש אנו יכולי� אבל אסא למלכות ל"ה
היתה לא הכושי' ע� לו שהיתה מלחמה אותה
קשה זה אבל למלכותו וחמש שלשי� שנת עד

למטה שכתוב אסא(ט"ז)לי למלכות ל"ו בשנת
מעתה כי זאת על נסכלת עד וגו' בעשא עלה
לו היו לא לכ� שקוד� משמע מלחמות ל� יהיו
שני� ג' א� כי כ� לאחר והוא מלחמות
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åéiç éãëaziaixa ixkpl zeeldl el exizd ,dqpxt l`xyid jixvyk - ¦§¥©¨
.`ped ax ixack xeq` dfn xzei la` ,ezqpxt jxev icka

àëä ,øîà àðéáø,ziaixa ixkpl zeeldl dpynd dxizdy dn - ¨¦¨¨©¨¨
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:`xnbd dywnïéèèBîúî à÷å úéaøa éôæBî àìc ïðéæç à÷ àäåixd - §¨¨£¦¨§Ÿ§¥§¦¦§¨¦§§¦

zvxzn .mihhenzn mdiqkpe ziaixa mieln mpi`y miyp` yiy ep` mi`ex
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,ziaix oiprl ayez xb dxezd dxikfdyàeä äî òãBé éðéàdxezd zpeek ¥¦¥©©
itke ,dpyna epipyy enk `ly rnyn aezkd zehytny iptn ,dfa

.zeiyewd z` cin `xnbd x`azy
iax xn`y dn :`xnbd zx`an,äøéëî ïéðòì øeîàä ÷ãö øbdnl ezpeek ¥¤¤¨¨§¦§©§¦¨

ozepe `yepd ly eyper lr (h"d d"t oikxr `ztqez) `ziixaa eyxcy
m`e ,eizerwxwe eilhlhn z` xeknl jxvp `ed seqaly ,ziriay zexita

,envr z` xken `ed seqal ,daeyza ay epi`éëå' (èì äë àø÷éå) áéúëc¦§¦§¦
éçà Ceîé'Cì økîðå ,Cnò E.l`xyil -åeteq daeyza ay epi` oiicr m` ¨¨¦¦¨§¦§©¨§

e ,xknie xefgiyEì àìl`xyil -øîàpL ,øâì àlàdk my) dfl jenqa Ÿ§¤¨§¥¤¤¡©
xMnpe ,FOr Lig` KnE ,KOr aWFze xB ci biXz ike' (fn'øâìxkniy epiide §¦©¦Ÿ©¥§¨¦¨¨¨¦¦§¦§©§¥

.wcv xblàìåenvr z` xekniy wx÷ãö øâì,xenb l`xyi `edyàlà §Ÿ§¥¤¤¤¨
s` xkniy eteq ,daeyza ay `l m`øîàpL ,áLBz øâìxMnpe' (my)øâì §¥¨¤¤¡©§¦§©§¥
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,ixar cark xkndl leki ,'ezgtyn l` aye' weqtd z` ea miiwlàäå§¨
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e ,l`xyil delde xfge ixkpdn zernàúéaø dépéî ìé÷L à÷c eäéð eäéà¦¦§¨¨¦¦¥¦¦¨
zvxzn .ziaix xeqi` lr xaere l`xyin ziaix lhepy `ed axrde -

:`xnbdúLL áø øîàoebk zxacn `ziixadåéìò ìaéwLdelnd ixkpd ¨©©¥¤¤¦¥¨¨
,ìàøNé éðéãa ïeãì,dligz deld on raziy cr axrd on razi `l ok m`e ¨§¦¥¦§¨¥

.delk aygp axrd oi` okle
:`xnbd dywnéày xaecnåéìò ìaé÷delnd ixkpd,ìàøNé éðéãa ïeãì ¦¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥
ì àì énð úéaøìB÷Ll`xyi ipica ixdy ,llk ziaix lehil el did `l - ¦¦©¦Ÿ¦§

:`xnbd zvxzn .ziaix lehil xeq`úLL áø øîàoebkåéìò ìaéwLoecl ¨©©¥¤¤¦¥¨¨
l`xyi ipicaBæì,dligz deld on dabiy zeaxrd ipic oiprl -ìaé÷ àìå ¨§Ÿ¦¥

Bæì åéìò:ziaix xeqi` oiprl - ¨¨¨
:dpyna epipyeðz :'eë éøëpä úòcî éøëð ìL åéúBòî ìàøNé äåìî©§¤¦§¨¥¨¨¤¨§¦¦©©©¨§¦¨

ìàøNé äåìî ,ïðaøz` xg` l`xyil zeeldl l`xyil xzen -åéúBòî ©¨¨©§¤¦§¨¥¨¨
ìLdéøëðok dyri m` ,ziaixa,éøëpä úòcî`ed ixkpdy aygp f`y ¤¨§¦¦©©©¨§¦

.delndàì ìáàok dyriìàøNé úòcîoeiky ,ixkp ly ezrcn `ly £¨Ÿ¦©©¦§¨¥
.ziaix xeqi` dfa yi delnd `ed l`xyidy

:`ziixad zyxtnúéaøa éøëpä ïî úBòî äålL ìàøNé ,ãöék,dvevw ¥©¦§¨¥¤¨¨¨¦©¨§¦§¦¦
LwéáedeldBì íøéæçäì,el xifgdy mcewe ,ixkpløçà ìàøNé Bàöî ¦¥§©£¦¨§¨¦§¨¥©¥

Bì øîàå`l` ,ixkpl zernd z` xifgz l` dell -äìòà éðàå éì íðz §¨©§¥¦§£¦¤¡¤
Bì äìòî äzàL Cøãk Eìel siqedl jixv dz`y mincd z` jl oz` - §§¤¤¤©¨©£¤
,melyzd xegi` lr ziaixaøeñàzeyxa oiicr zerndy oeiky ,ok zeyrl ¨

,ziaix `id el ozepy ztqezde ,l`xyil dzr delny df `ed ixd ,deld

.melk jkn giexn epi`e ixkpl dze` ozepe xfeg `edy it lr s`íàå§¦
éøëð ìöà Bãéîòäm`e ,ilv` mipken jizern ixd ixkpl deld xn`y - ¤¡¦¥¤¨§¦

zernd z` zzl ixkpd eilr deive ,ipelt l`xyil mze` delz dvxz

,exeara ipelt eze`l,øzeîipelt eze`l zernd z` ozep `edy iptn ¨
ixkpdy `l` ziaixa deln l`xyidy aygp df oi`e ,ixkpd zegilya

.ziaixa deln
:`ziixad dkiynnLwéáe ,úéaøa ìàøNiî úBòî äålL éøëð ïëå§¥¨§¦¤¨¨¨¦¦§¨¥§¦¦¦¥

Bì øîàå øçà ìàøNé Bàöî ,Bì íøéæçäìz` delnl xifgz l` ,ixkpl - §©£¦¨§¨¦§¨¥©¥§¨©
`l` zernd,Bì äìòî äzàL Cøãk Eì äìòà éðàå ,éì íðzdf ixd §¥¦©£¦¤¡¤§§¤¤¤©¨©£¤

,øzeîgeex seqaly s`e ,delnd `ede ixkpd zeyxa zerndy oeik ¨
.xeqi` jka oi` l`xyi icil ribn ziaixdBãéîòä íàåixkpdìàøNé ìöà §¦¤¡¦¥¤¦§¨¥

zernd z` delz dvxz m`e ,ilv` mipken jizern ixd el xn`y ,delnd
,exeara l`xyil zernd z` zzl delnd eze` deive ,ipelt l`xyil

,øeñàezegilya df ixd ,l`xyil zernd z` ozep ixkpdy it lr s`y ¨
.ziaix xeqi` o`k yie ,ezenk mc` ly egelye ,delnd l`xyid ly

oey`xd delnd eli`k aygp ,delnd lv` cinrdyk recn :`xnbd dywn

,ixkpl zegily oi`y epicia llke zernd z` ozp deld ixd ,dzr mb deld
eàîìLaa exn`y dnàôéñipyd l`xyil zernd z` ixkpd ozep m`y ¦§¨¨¥¨

oi` oicd cvny it lr s`y xnel yi ,xeq` ,delnd l`xyid ieeiva

mewn lkn ,ixkpl zegilyàøîeçìexingd minkg ,xnelk ,zegily yi §§¨
ozep ixkpdyk elit` xg` l`xyil ziaixa l`xyi ly zern zeeldl `ly

.zernd z`àLéø àlàl`xyil zernd z` l`xyi ozep m`y exn`y ¤¨¥¨
pd ieeiva xg`,l`xyil deld ixkpdy aygpy iptn ,xzen ,delnd ixk

dywïéàc ïåékoic,éøëðì úeçéìLl`xyid oi` oicd cvny `vnp ¥¨§¥§¦§¨§¦
`l` ,ixkpd ly gily aygp oey`xdàúéaø dépéî ìé÷L à÷c eäéð eäéà¦¦§¨¨¦¦¥¦¦¨

recne ,ziaix epnn gwele exiagl delny df `ed oey`xd l`xyid -
.`ziixad dxizd
:`xnbd zvxznáøc déøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø øîà̈©©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥§©

,à÷éàozpy dpeekd oi` ,xzen ixkp lv` ecinrd m`y `yixa exn`y dn ¦¨
`l` ,ixkpd ly ezegilya eldéì øîàc ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëäixkpd ¨¨§©©§¦¨§§¨©¥

,oey`xd l`xyilíçépäzernd z` gpd -øètéäå ò÷ø÷ éab ìòon ©¦¥©©¥©§©§¦¨¥
`vnpe ,ixkpd zeyxa rwxwd on zernd z` lhp ipyd l`xyide ,aegd

.d`eld dyrn mey oey`xd deld dyr `ly:`xnbd dywnéàî éëä éà¦¨¦©
àøîéîì.xzeny xnel `ziixad dkxved recne ,df oica yecigd dn - §¥§¨

:zvxzne `xnbd da zxfeg,àtt áø øîà àlàxaecn `yixaìèpL ïBâk ¤¨¨©©¨¨§¤¨©
,oey`xd deld cin zernd z` ixkpdïúðåenvra mze`ãiadeld ly §¨©©¨

.xeqi` mey oey`xd deld o`k dyr `l jkitle ,ipyd
:dywne `xnbd zxfegàøîéîì éàî ézkàådn ayiizp `l oiicr - §©©¦©§¥§¨

:`xnbd zvxzn .`ziixad ixaca yecigdàîéúc eäîixac `lel - ©§¥¨
oi`y xnel did xyt`y meyn ,df ote`a xeq`l mixeaq epiid `ziixad

`l` ,oerxit zxeza zerna zekfl ixkpd zpeekãéáò ék déôeb éøëð̈§¦¥¦¨¦
,ipyd dell delneáéäéå øéîb à÷ ìàøNéc àzòcàezrca xneb `ed - ©©§¨§¦§¨¥¨¨¦§¨¦

ixde ,elv` e`iad `ed ixdy ,oey`xd deld ly ezrc lr zernd z` zzl
l`xyidy `vnpe ,ipyd dell zernd z` zeeldl egely `ed eli`k `ed

.ziaix xeqi` lr xar oey`xdïì òîLî à÷zxeza zerna dkf ixkpdy ¨©§©¨
oeike ,envr zrcn `ed l`xyil mze` delne xfeg `edy dne ,oerxit

.ziaix xeqi` dfa oi` delnd `ed ixkpdy

,øîà éMà áø,cia ozpe lhp ixkpdy ote`a `yixd z` cinrdl jxev oi` ©©¦¨©
zegilya zernd z` ecia ipyd dell ozp oey`xd deldy xaecn `l`

c ,ixkpdéléî éðä ,éøëðì úeçéìL ïéà ïðéøîà ék`weec,äîeøúamyy ¦©§¦©¥§¦§¨§¦¨¥¦¥¦§¨
zeaxl 'mY` mb' (gk gi xacna) xn`py dnn (:`n oiyeciw) minkg eyxc©©¤
oa epi`y ixkpd ok m`e ,zixa ipa mkgely s` zixa ipa mz` dn ,mkgely

,gilyl l`xyi zepnl `le l`xyi ly gily zeidl leki epi` zixaìáà£¨
,dlek äøBzä ìëa,ziaix xeqi` oiprl o`k oebk,éøëðì úeçéìL Léjkitle §¨©¨¨¥§¦§¨§¦

`ed ixd ,xg`l`xyil ixkpd ieeiva ixkpd lyzerndz` ozep l`xyidyk
.ipyd l`xyil ixkpdn `l` l`xyil l`xyin d`eld o`k oi`e egily

:`xnbd dgecàäådf uexiz -àéä àúeøa ,éMà áøc,`id zipevig drc - §¨§©©¦§¨¦
ixdy ,dkldl zlaewn dpi`eäîeøz àðL éàî,iy` ax da dcenyàìc ©§¨§¨§Ÿ

meyn ,gily da zeyridl e` zeyrl leki ixkpd oi`y -áéúëcxacna) ¦§¦
azkidl leki didy minkg eyxce ,''d znExY mY` mb EnixY oM' (gk gi¥¨¦©©¤§©

enixz ok','ízàenixz ok' azke'ízà íb,mkgely zeaxl `a df ixd , ©¤©©¤
cnll ,'mz`' zaizl ,gilyd z` daxnd 'mb' zaiz z` aezkd yiwdeäî̈

énð íëçeìL óà ,úéøa éða ízàn zeidl jixv,úéøa éðaepi`y in la` ©¤§¥§¦©§£¤©¦§¥§¦
.gily zepnl `l oke gilyk zepnzdl leki `ed oi` ,ixkp oebk ,zixa oa

a df itl ok m`énð ,dlek äøBzä ìëc úeçéìLixdy ,ixkpl zegily oi` §¦§¨©¨¨©¦
dxezd lka zegilyd oic lkdì ïðéøîb äîeøzîminkg edecnl - ¦§¨©§¦©¨

,ixkpl zegily oi` dnexzay myke ,dnexza zegily oicn (:`n oiyeciw)
:`xnbd dwiqn .ixkpl zegily oi` dxezd lka s`àlàxnel migxken ¤¨

`dy.àéä àúeøa éMà áøc§©©¦§¨¦
,éMà áø øîà ,éøîàc àkéàxeqi` lr xaer l`xyid oi` `yixay mrhd ¦¨§¨§¥¨©©©¦

c meyn ,ziaixïðéøîà ékyïãéãì eäðéà éléî éðä ,éøëðì úeçéìL ïéà- ¦©§¦©¥§¦§¨§¦¨¥¦¥¦§§¦¨
,l`xyil gily dyrp ixkpd oi`yçéìL eäì àðéåä eäãéãì ïðà ìáà- £¨£©§¦§£¦¨§¨¦©

zernd z` delny l`xyid jkitle .ixkpl gily zeyridl leki l`xyid
xeqi` ef d`elda oi`e ,`ed ixkpd ly egely ,ixkpd ieeiva ipyd l`xyil

.ziaix

:`xnbd dgec,àéä àúeøa éMà áøc àäåc meynïãéãì eäðéà àðL éàî §¨§©©¦§¨¦©§¨¦§§¦¨
àìc,l`xyil gily zeyridl leki ixkpd oi`y -' áéúëcmb EnixY oM §Ÿ¦§¦¥¨¦©

enixz ok' xn`p `ly dnn eyxce 'mY`'ízà`l`'ízà íb'aezkd `ay ©¤©¤©©¤
çeìL úBaøì,íëcnll ,mkgelyl migleyd epiidc 'mz`' aezkd yiwde §©§£¤

yíëçeìL óà ,úéøa éða ízà äîn zeidl jixv,úéøa éðaixkpd oi`e ¨©¤§¥§¦©§£¤§¥§¦
cenll yi weqt eze`n ok m` ,gily dyrpyénð eäãéãì ïðàmb - £©§¦§©¦

ixdy ,ixkpl gily dyrp epi` l`xyid,øîà÷ úéøa éða ízà äîxnelk ¨©¤§¥§¦¨¨©
:`xnbd dwiqn .llk ixkpa `le ,l`xyia `l` zegily oic ycgzd `ly

.àéä àúeøa éMà áøc àä àlà¤¨¨§©©¦§¨¦
,øîà àðéáøz` ozep l`xyidy ote`a `ziixad ly `yixd z` yxtl yi ¨¦¨¨©

epi` ixkpl zegily oi`y it lr s`e ,ixkpd zegilya l`xyil zernd
c meyn ,ziaix xeqi` lr xaerdéì úéì éøëðì úeçéìLc éäðmpn`y - §¦¦§¦§¨§¦¥¥
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צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc `rivn `aa(oey`x meil)

:`xnbd zxxanïàîì áøòlr axr el zeidl xzeny delnd `ed in - ¨¥§©
,ziaixa d`eldàîéìéàzeidl xzenyìàøNéì áøòdeldy d`eld lr ¦¥¨¨¥§¦§¨¥

,ziaixa xg` l`xyilàðz àäå,(:dr oldl) dpynaelàmiyp`dïéøáBò §¨¨¨¥§¦
ziaix z`eld lka,äåläå ,äåìnä ,äNòú àìae,íéãòäå áøòäixd §Ÿ©£¤©©§¤§©Ÿ¤¤¨¥§¨¥¦

:`xnbd daiyn .ziaixa d`eld lr axr zeidl xeq`yàlàzpeek ¤¨
axr zeidl xzeny `ziixadéøëðìzeell xg` l`xyi dvexy d`eld lr §¨§¦

.epnn

,axr zeidl xzen recn :`xnbd dywnåixdìéæàc éøëðc dépéãc ïåék ©¥¨§¦¥§¨§¦§¨¦
àáøò øúa`l` llk deld on eaeg z` raez delnd oi` mixkpd ipicay - ¨©¨§¨

del `ed eli`k aygp axrdy `vnp ,deld on raeze xfeg axrde ,axrd on

e ,l`xyil delde xfge ixkpdn zernàúéaø dépéî ìé÷L à÷c eäéð eäéà¦¦§¨¨¦¦¥¦¦¨
zvxzn .ziaix xeqi` lr xaere l`xyin ziaix lhepy `ed axrde -

:`xnbdúLL áø øîàoebk zxacn `ziixadåéìò ìaéwLdelnd ixkpd ¨©©¥¤¤¦¥¨¨
,ìàøNé éðéãa ïeãì,dligz deld on raziy cr axrd on razi `l ok m`e ¨§¦¥¦§¨¥

.delk aygp axrd oi` okle
:`xnbd dywnéày xaecnåéìò ìaé÷delnd ixkpd,ìàøNé éðéãa ïeãì ¦¦¥¨¨¨§¦¥¦§¨¥
ì àì énð úéaøìB÷Ll`xyi ipica ixdy ,llk ziaix lehil el did `l - ¦¦©¦Ÿ¦§

:`xnbd zvxzn .ziaix lehil xeq`úLL áø øîàoebkåéìò ìaéwLoecl ¨©©¥¤¤¦¥¨¨
l`xyi ipicaBæì,dligz deld on dabiy zeaxrd ipic oiprl -ìaé÷ àìå ¨§Ÿ¦¥

Bæì åéìò:ziaix xeqi` oiprl - ¨¨¨
:dpyna epipyeðz :'eë éøëpä úòcî éøëð ìL åéúBòî ìàøNé äåìî©§¤¦§¨¥¨¨¤¨§¦¦©©©¨§¦¨

ìàøNé äåìî ,ïðaøz` xg` l`xyil zeeldl l`xyil xzen -åéúBòî ©¨¨©§¤¦§¨¥¨¨
ìLdéøëðok dyri m` ,ziaixa,éøëpä úòcî`ed ixkpdy aygp f`y ¤¨§¦¦©©©¨§¦

.delndàì ìáàok dyriìàøNé úòcîoeiky ,ixkp ly ezrcn `ly £¨Ÿ¦©©¦§¨¥
.ziaix xeqi` dfa yi delnd `ed l`xyidy

:`ziixad zyxtnúéaøa éøëpä ïî úBòî äålL ìàøNé ,ãöék,dvevw ¥©¦§¨¥¤¨¨¨¦©¨§¦§¦¦
LwéáedeldBì íøéæçäì,el xifgdy mcewe ,ixkpløçà ìàøNé Bàöî ¦¥§©£¦¨§¨¦§¨¥©¥

Bì øîàå`l` ,ixkpl zernd z` xifgz l` dell -äìòà éðàå éì íðz §¨©§¥¦§£¦¤¡¤
Bì äìòî äzàL Cøãk Eìel siqedl jixv dz`y mincd z` jl oz` - §§¤¤¤©¨©£¤
,melyzd xegi` lr ziaixaøeñàzeyxa oiicr zerndy oeiky ,ok zeyrl ¨

,ziaix `id el ozepy ztqezde ,l`xyil dzr delny df `ed ixd ,deld

.melk jkn giexn epi`e ixkpl dze` ozepe xfeg `edy it lr s`íàå§¦
éøëð ìöà Bãéîòäm`e ,ilv` mipken jizern ixd ixkpl deld xn`y - ¤¡¦¥¤¨§¦

zernd z` zzl ixkpd eilr deive ,ipelt l`xyil mze` delz dvxz

,exeara ipelt eze`l,øzeîipelt eze`l zernd z` ozep `edy iptn ¨
ixkpdy `l` ziaixa deln l`xyidy aygp df oi`e ,ixkpd zegilya

.ziaixa deln
:`ziixad dkiynnLwéáe ,úéaøa ìàøNiî úBòî äålL éøëð ïëå§¥¨§¦¤¨¨¨¦¦§¨¥§¦¦¦¥

Bì øîàå øçà ìàøNé Bàöî ,Bì íøéæçäìz` delnl xifgz l` ,ixkpl - §©£¦¨§¨¦§¨¥©¥§¨©
`l` zernd,Bì äìòî äzàL Cøãk Eì äìòà éðàå ,éì íðzdf ixd §¥¦©£¦¤¡¤§§¤¤¤©¨©£¤

,øzeîgeex seqaly s`e ,delnd `ede ixkpd zeyxa zerndy oeik ¨
.xeqi` jka oi` l`xyi icil ribn ziaixdBãéîòä íàåixkpdìàøNé ìöà §¦¤¡¦¥¤¦§¨¥

zernd z` delz dvxz m`e ,ilv` mipken jizern ixd el xn`y ,delnd
,exeara l`xyil zernd z` zzl delnd eze` deive ,ipelt l`xyil

,øeñàezegilya df ixd ,l`xyil zernd z` ozep ixkpdy it lr s`y ¨
.ziaix xeqi` o`k yie ,ezenk mc` ly egelye ,delnd l`xyid ly

oey`xd delnd eli`k aygp ,delnd lv` cinrdyk recn :`xnbd dywn

,ixkpl zegily oi`y epicia llke zernd z` ozp deld ixd ,dzr mb deld
eàîìLaa exn`y dnàôéñipyd l`xyil zernd z` ixkpd ozep m`y ¦§¨¨¥¨

oi` oicd cvny it lr s`y xnel yi ,xeq` ,delnd l`xyid ieeiva

mewn lkn ,ixkpl zegilyàøîeçìexingd minkg ,xnelk ,zegily yi §§¨
ozep ixkpdyk elit` xg` l`xyil ziaixa l`xyi ly zern zeeldl `ly

.zernd z`àLéø àlàl`xyil zernd z` l`xyi ozep m`y exn`y ¤¨¥¨
pd ieeiva xg`,l`xyil deld ixkpdy aygpy iptn ,xzen ,delnd ixk

dywïéàc ïåékoic,éøëðì úeçéìLl`xyid oi` oicd cvny `vnp ¥¨§¥§¦§¨§¦
`l` ,ixkpd ly gily aygp oey`xdàúéaø dépéî ìé÷L à÷c eäéð eäéà¦¦§¨¨¦¦¥¦¦¨

recne ,ziaix epnn gwele exiagl delny df `ed oey`xd l`xyid -
.`ziixad dxizd
:`xnbd zvxznáøc déøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø øîà̈©©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥§©

,à÷éàozpy dpeekd oi` ,xzen ixkp lv` ecinrd m`y `yixa exn`y dn ¦¨
`l` ,ixkpd ly ezegilya eldéì øîàc ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëäixkpd ¨¨§©©§¦¨§§¨©¥

,oey`xd l`xyilíçépäzernd z` gpd -øètéäå ò÷ø÷ éab ìòon ©¦¥©©¥©§©§¦¨¥
`vnpe ,ixkpd zeyxa rwxwd on zernd z` lhp ipyd l`xyide ,aegd

.d`eld dyrn mey oey`xd deld dyr `ly:`xnbd dywnéàî éëä éà¦¨¦©
àøîéîì.xzeny xnel `ziixad dkxved recne ,df oica yecigd dn - §¥§¨

:zvxzne `xnbd da zxfeg,àtt áø øîà àlàxaecn `yixaìèpL ïBâk ¤¨¨©©¨¨§¤¨©
,oey`xd deld cin zernd z` ixkpdïúðåenvra mze`ãiadeld ly §¨©©¨

.xeqi` mey oey`xd deld o`k dyr `l jkitle ,ipyd
:dywne `xnbd zxfegàøîéîì éàî ézkàådn ayiizp `l oiicr - §©©¦©§¥§¨

:`xnbd zvxzn .`ziixad ixaca yecigdàîéúc eäîixac `lel - ©§¥¨
oi`y xnel did xyt`y meyn ,df ote`a xeq`l mixeaq epiid `ziixad

`l` ,oerxit zxeza zerna zekfl ixkpd zpeekãéáò ék déôeb éøëð̈§¦¥¦¨¦
,ipyd dell delneáéäéå øéîb à÷ ìàøNéc àzòcàezrca xneb `ed - ©©§¨§¦§¨¥¨¨¦§¨¦

ixde ,elv` e`iad `ed ixdy ,oey`xd deld ly ezrc lr zernd z` zzl
l`xyidy `vnpe ,ipyd dell zernd z` zeeldl egely `ed eli`k `ed

.ziaix xeqi` lr xar oey`xdïì òîLî à÷zxeza zerna dkf ixkpdy ¨©§©¨
oeike ,envr zrcn `ed l`xyil mze` delne xfeg `edy dne ,oerxit

.ziaix xeqi` dfa oi` delnd `ed ixkpdy

,øîà éMà áø,cia ozpe lhp ixkpdy ote`a `yixd z` cinrdl jxev oi` ©©¦¨©
zegilya zernd z` ecia ipyd dell ozp oey`xd deldy xaecn `l`

c ,ixkpdéléî éðä ,éøëðì úeçéìL ïéà ïðéøîà ék`weec,äîeøúamyy ¦©§¦©¥§¦§¨§¦¨¥¦¥¦§¨
zeaxl 'mY` mb' (gk gi xacna) xn`py dnn (:`n oiyeciw) minkg eyxc©©¤
oa epi`y ixkpd ok m`e ,zixa ipa mkgely s` zixa ipa mz` dn ,mkgely

,gilyl l`xyi zepnl `le l`xyi ly gily zeidl leki epi` zixaìáà£¨
,dlek äøBzä ìëa,ziaix xeqi` oiprl o`k oebk,éøëðì úeçéìL Léjkitle §¨©¨¨¥§¦§¨§¦

`ed ixd ,xg`l`xyil ixkpd ieeiva ixkpd lyzerndz` ozep l`xyidyk
.ipyd l`xyil ixkpdn `l` l`xyil l`xyin d`eld o`k oi`e egily

:`xnbd dgecàäådf uexiz -àéä àúeøa ,éMà áøc,`id zipevig drc - §¨§©©¦§¨¦
ixdy ,dkldl zlaewn dpi`eäîeøz àðL éàî,iy` ax da dcenyàìc ©§¨§¨§Ÿ

meyn ,gily da zeyridl e` zeyrl leki ixkpd oi`y -áéúëcxacna) ¦§¦
azkidl leki didy minkg eyxce ,''d znExY mY` mb EnixY oM' (gk gi¥¨¦©©¤§©

enixz ok','ízàenixz ok' azke'ízà íb,mkgely zeaxl `a df ixd , ©¤©©¤
cnll ,'mz`' zaizl ,gilyd z` daxnd 'mb' zaiz z` aezkd yiwdeäî̈

énð íëçeìL óà ,úéøa éða ízàn zeidl jixv,úéøa éðaepi`y in la` ©¤§¥§¦©§£¤©¦§¥§¦
.gily zepnl `l oke gilyk zepnzdl leki `ed oi` ,ixkp oebk ,zixa oa

a df itl ok m`énð ,dlek äøBzä ìëc úeçéìLixdy ,ixkpl zegily oi` §¦§¨©¨¨©¦
dxezd lka zegilyd oic lkdì ïðéøîb äîeøzîminkg edecnl - ¦§¨©§¦©¨

,ixkpl zegily oi` dnexzay myke ,dnexza zegily oicn (:`n oiyeciw)
:`xnbd dwiqn .ixkpl zegily oi` dxezd lka s`àlàxnel migxken ¤¨

`dy.àéä àúeøa éMà áøc§©©¦§¨¦
,éMà áø øîà ,éøîàc àkéàxeqi` lr xaer l`xyid oi` `yixay mrhd ¦¨§¨§¥¨©©©¦

c meyn ,ziaixïðéøîà ékyïãéãì eäðéà éléî éðä ,éøëðì úeçéìL ïéà- ¦©§¦©¥§¦§¨§¦¨¥¦¥¦§§¦¨
,l`xyil gily dyrp ixkpd oi`yçéìL eäì àðéåä eäãéãì ïðà ìáà- £¨£©§¦§£¦¨§¨¦©

zernd z` delny l`xyid jkitle .ixkpl gily zeyridl leki l`xyid
xeqi` ef d`elda oi`e ,`ed ixkpd ly egely ,ixkpd ieeiva ipyd l`xyil

.ziaix

:`xnbd dgec,àéä àúeøa éMà áøc àäåc meynïãéãì eäðéà àðL éàî §¨§©©¦§¨¦©§¨¦§§¦¨
àìc,l`xyil gily zeyridl leki ixkpd oi`y -' áéúëcmb EnixY oM §Ÿ¦§¦¥¨¦©

enixz ok' xn`p `ly dnn eyxce 'mY`'ízà`l`'ízà íb'aezkd `ay ©¤©¤©©¤
çeìL úBaøì,íëcnll ,mkgelyl migleyd epiidc 'mz`' aezkd yiwde §©§£¤

yíëçeìL óà ,úéøa éða ízà äîn zeidl jixv,úéøa éðaixkpd oi`e ¨©¤§¥§¦©§£¤§¥§¦
cenll yi weqt eze`n ok m` ,gily dyrpyénð eäãéãì ïðàmb - £©§¦§©¦

ixdy ,ixkpl gily dyrp epi` l`xyid,øîà÷ úéøa éða ízà äîxnelk ¨©¤§¥§¦¨¨©
:`xnbd dwiqn .llk ixkpa `le ,l`xyia `l` zegily oic ycgzd `ly

.àéä àúeøa éMà áøc àä àlà¤¨¨§©©¦§¨¦
,øîà àðéáøz` ozep l`xyidy ote`a `ziixad ly `yixd z` yxtl yi ¨¦¨¨©

epi` ixkpl zegily oi`y it lr s`e ,ixkpd zegilya l`xyil zernd
c meyn ,ziaix xeqi` lr xaerdéì úéì éøëðì úeçéìLc éäðmpn`y - §¦¦§¦§¨§¦¥¥
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xcde"צד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc `rivn `aa(ipy meil)

mewn lknïðaøcî äiëæ déì úéàxear zekfl xyt`y minkg epwizy - ¦¥§¦¨¦§©¨¨
,ohwdàðL àì énð àëäon zegily el oi`y it lr s` ixkpl s`e - ¨¨©¦Ÿ§¨

.exear zekfl xyt`y minkg epwiz ,dxezd
:`xnbd dgec,àéä àìåok epwizy ohwl dikf minkg zpwzn gikedl oi` §Ÿ¦
oky ,ixkpl mbìàøNéohwéúà[`eai-]úeçéìL ììëìjkle ,lcbiykl ¦§¨¥¨¥¦§©§¦

la` ,dikf dzrn xak el epwizíéáëBk ãáBòixdúeçéìL ììëì éúà àì ¥¨¦Ÿ¨¥¦§©§¦
ly evexiz dgcp ok lre .llk dikf oic minkg el epwiz `l jkitle ,mlerl

zeeldl ixkpdn dell dxizdy `ziixad z` cinrdl xyt` i`e `piax
lhp ok m` `l` ixkpd lv` ecinrdyk ziaixa xg` l`xyil zernd z`

.ipyd dell mze` ozpe ecia zernd z` ixkpd

äåìîa åéìò ïô÷æe ,úéaøa éøëpä ïî úBòî äålL ìàøNé ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¦§¨¥¤¨¨¨¦©¨§¦§¦¦§¨¨¨¨§¦§¤
z` azke ,zg` d`eldk lkd cinrde ziaixd z` enr ayig onf xg`le

,cg` xhya cgi ziaixde oxwd z` llekd mekqdøéibúðådzre ,ixkpd §¦§©¥
,jk epic ,ziaix lehil xeq`d l`xyi `edåéìò ïô÷æ øéibúpL íãB÷ íà¦¤¤¦§©¥§¨¨¨¨

,äåìîa`ed ixdäáBâå ïøwä úà äáBbmbúéaøä úà,xeqi` jka oi`e §¦§¤¤¤©¤¤§¤¤¨¦¦
drya ziaixd z` dab xak eli`k `ed ixd delna lkd z` swfy dryny

.ziaix ea oi` xiibzdy xg`l daeb `edy dne ,[edelde xfge] ixkp didy
,äåìîa åéìò ïô÷æ øéibúpL øçàì íàådeldy l`xyik d`xp df ixd §¦§©©¤¦§©¥§¨¨¨¨§¦§¤
`edy exn`e minkg exfb jkitle ziaixaúà äáBb Bðéàå ïøwä úà äáBb¤¤©¤¤§¥¤¤

.úéaøä̈¦¦
ïëå,jetd ote`a oicdåéìò ïô÷æe ,úéaøa ìàøNiî úBòî äålL éøëð §¥¨§¦¤¨¨¨¦¦§¨¥§¦¦§¨¨¨¨

äåìîa,zg` d`eldk lkd cinrde ziaixd z` enr ayig onf xg`le - §¦§¤
,cg` xhya cgi ziaixde oxwd z` llekd mekqd z` azkeøéibúðåixkpd §¦§©¥

y ,jk epic ,ziaix epnn lehil xeq`y l`xyi `ed dzre ,deldãò íà¦©
,äåìîa åéìò ïô÷æ øéibúð àlL`ed ixdäáBâå ïøwä úà äáBbmbúà ¤Ÿ¦§©¥§¨¨¨¨§¦§¤¤¤©¤¤§¤¤

úéaøäeli`k `ed ixd delna lkd z` swfy dryny ,xeqi` jka oi`e ¨¦¦
la` .[edelde xfge] ziaixd z` dab xak,äåìîa åéìò ïô÷æ øéibúpMî íà¦¦¤¦§©¥§¨¨¨¨§¦§¤

`edy exn`e minkg exfb jkitle ,l`xyil l`xyin ziaixk d`xp df ixd

.úéaøä úà äáBb Bðéàå ïøwä úà äáBb¤¤©¤¤§¥¤¤¨¦¦
éñBé éaøe `tiqa xkfpy oicd lr wlegøîBàyìàøNiî úBòî äålL éøëð ©¦¥¥¨§¦¤¨¨¨¦¦§¨¥
úéaøa,xiibzd jk xg`eCk ïéáe Ck ïéaziaixd z` eilr swf m` oia - §¦¦¥¨¥¨

,xiibzdy xg`l cr swf `l m` oiae xiibzdy mcew delna oxwd mräáBb¤
delnd l`xyid epnnäáBâå ïøwä úàmb.úéaøä úàx`eai enrhe ¤©¤¤§¤¤¨¦¦

.jenqa

éñBé éaøk äëìä ,àðeä áø øîà ,àcñç áø øîà ,àáø øîàixkpy ¨©¨¨¨©©¦§¨¨©©¨£¨¨§©¦¥
eilr etwf `l m` elit` ziaixd z` mlyl aiig ,dely xg`l xiibzdy

.xiibzdy mcew delna:`xnbd zyxtn,éñBé éaøc àîòè éàî àáø øîà̈©¨¨©©§¨§©¦¥
eøîàé àlL éãky ,xbd lr zeixadåéúBòî ìéáLajxhvi `ly ick - §¥¤ŸŸ§¦§¦¨¨

,ziaix mlyl.äæ øéibúð¦§©¥¤
Ba áeúkL øèL ,ïðaø eðzjke jka zern ipeltn del ipeltyúéaøonfl ¨©¨¨§¨¤¨¦¦

,ipeltBúBà ïéñðB÷,ziaix xeqi` lr xary oeik delnd z` -äáBb Bðéàå §¦§¥¤
deld oníéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,úéaøä úà àìå ïøwä úà àìŸ¤©¤¤§Ÿ¤¨¦¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

e ,eze` eqpw `lyïøwä úà äáBb,epnn delyúéaøä úà äáBb Bðéàå ¤¤©¤¤§¥¤¤¨¦¦
.xeqi` `idy

:`xnbd zyxtnéâìôéî÷ éàîa,minkge xi`n iax ewlgp dna -éaø §©¨¦§§¥©¦
àøézä ïðéñð÷ øáñ øéàîoxwd `edy xzidd z` mb ciqtiy eze` eqpw - ¥¦¨©©§¦¨¤¥¨

àøeqéà íeMî.ziaixd `edyíeMî àøézä ïðéñð÷ àì éøáñ ïðaøå ¦¦¨§©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨¤¥¨¦
,àøeqéà.xeqi`d z` dabi `ly jka ice ,oxwd z` zeabl i`yxe ¦¨
íúä ïðz(.fi lirl)ïéîc÷enä áBç éøèLmda azkpy d`eldd onfy - §©¨¨¦§¥©§¨¦

,lreta d`eldd dzidy onfl mcewïéìeñtmiqkpn mda zeabl oi`e md §¦
delnd dabi `ny ,lreta d`eldd onf xg`l exknp m` elit` micareyn
ciqtie ,xhya azkpy onfd xg`le d`eldd iptl mxkn deldy miqkpn

.oick `ly zegewld z`åaeg ixhy,ïéøçeànäxge`n onf mda azky §©§¨¦
md ixd ,lreta d`eldd onfl,ïéøLkepi`y] envrl `l` ciqtd `l ixdy §¥¦

.[xhya aezkd onfn `l` zegewld on zeabl leki

:`xnbd dywnïéìeñt éànà ïéîc÷eîmincwend aeg ixhy recn - §¨¦©©§¦
elit`e llk micareyn miqkpn mda zeabl i`yx epi`y ,ixnbl mileqt

,lreta d`eldd onf xg`l epwip m`c éäðoicd onïBLàø ïîfî eáb àì- §¦§Ÿ¨¦§©¦
aezkd onfd epiidc oey`xd onfdn epwy zegewld on zeabl i`yx epi`

y xnel epl did mewn lkn ,oiicr del `ly ,xwy `ed ixdy ,xhyaeáâéð¦§
éðL ïîfîonf epiidc ipyd onfd xg`l epwy zegewld on zeabl lkeiy - ¦§©¥¦

.lreta d`eldd
:`xnbd zvxznLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàef dkld mpn`ú÷Bìçîa ¨©©¦¦§¤¨¦§©£¤

äéeðLyi xeqi`a azkpy xhya m` ewlgpy mi`pzd zwelgna dielz - §¨
,`l e` xeqi`d meyn xzidd z` s` qepwlexhyd z` dlqty ef dpyn

,ixnblàéä øéàî éaøea yiy xhyay myke ,xeqi` meyn xzid qpewy ©¦¥¦¦
ixnbl mileqt mincwend aeg ixhy jk ,oxwd z` elit` daeb epi` ziaix

lr miwlegd minkg zrcl mpn`e ,lreta d`eldd onfn elit` daeb epi`e
.ipy onfn zeabl md mixyk mincwend aeg ixhy s` ,xi`n iax

øîà ïðçBé éaøå`l` ,xi`n iax zrck dpynd z` cinrdl jxev oi` §©¦¨¨¨©
ïðaø àîéz eléôàoiprl mewn lkn ,ziaixd `la oxwd z` zeabl exizdy £¦¥¨©¨¨

t mdy md micen mincwend aeg ixhymeyn ,ixnbl mileqànL äøéæb§¥¨¤¨
xhy `edy jkl mal zegewld eniyi `l zegewld on zeabl `eaiyk

e mcwen,ïBLàø ïîfî äaâéyyg oi`y ziaix ea yiy xhya ok oi`y dn ¦§¤¦§©¦
.ziaix ea yiy xhya yxetn ixdy jka

:`xnbd zxtqnàñécøt déì ïékLîc àøáb àeää[mxk-]déøáçì- ©©§¨§©§¥¥©§¥¨§©§¥
eizexit z` delnd lk`iy zpn lr ,mxk el ozpe exiagn zern del mc`
mxkd xefgz jk xg`e ,eaeg melyz z` lawi zexitd zlik`ae mipy dnk

,dilraldìëàdelnd,éðL úìzdelnd `a ,mipy yly exary xg`le £¨¨§¨§¥
e delldéì øîà,mxkd z` jnn zepwl ipevxéìäéð dì zéðaæî éàm` - ¨©¥¦§©§¦§¨¦£¦

,zck mxkd z` il xeknl dz` mikqnàì éàå ,áèeîyi ,xeknl mikqz ¨§¦Ÿ
c ,ixnbl mxkd z` jnn ciqtdl iciaì dì àðLéákàzðkLî øèL- ¨¦§¨¨¦§©©§©§¨

,`zpkynd xhy z` oinh`yéãéa àéä äçe÷ì àðéîàålkl xne`e - ©£¦¨§¨¦§¨¦
zexit z` izlk`y oeike ,mipy yly iptl xak mxkd z` jnn izipwy
ipnn yexcl lkez `le ,ef dprha on`p did` mipy yly jyna mxkd

on`pe ,exhya xdfp mc` oi` mipy yly xg`ly ,dxikn xhy ze`xdl
.xhyd epnn ca`y xnel

,mxkd z` xeknl dvex epi`y delnl xnel yyg ,ok deld rnyy oeik

,dxiknd legz `ly ick j` ,oick xhya el xeknl oken `edy el xn`e
ìæàdeld jld -ïè÷ Bðáì dééð÷à í÷epal dpzna mxkd z` dpwde - ¨©¨©§§¥¦§¨¨

dxiknd legz `l ,delnl mxkd z` xekniyk `linne ,micr ipta ohwd
,ely mxkd oi` ixdydéìäéð dðaæ øãäåmxkd z` xkn jk xg`e - §¨©©§¨¦£¥

.ohwd epal diepw xak dcydy el dlib `le ,delnl
:epica `xnbd zwtzqnéðéáæ éåä àì éàcå éðéáædxikndy xacd heyt - §¦¥©©Ÿ£¥§¦¥

mliyy zernd oiprl mle` ,epal mxkd z` dpwd xak ixdy ,dlg `l

deld aiig dxikn o`k dzid `ly xxazdy oeiky ,mxkd zxenz delnd
m`d wtzqdl yi ,el mxifgdléæeæel` zern -,eîc øèLa äåìîkixdy ¥§¦§¤¦§¨¨

epic zeixg` ea yiy dxikn xhy lke ,zeixg` mr dxikn xhy el azk

aiig ,xkend zngn gweld on dcyd z` e`ivei m`y epiide ,xhya delnk
miqkpn s` df aeg zeabl gweld i`yxe gwell mincd z` xifgdl xkend
,dxiknd mvr oiprl lired `l xhydy it lr s` o`k s`e ,micareyn

,xhya delnk zernd aeg aygpy zeixg`d aeig oiprl lired mewn lkn
å`ed ixd ,el mlyl dell oi` m` ok m`äáBâeaeg z`íéñëpî §¤¦§¨¦

.íéãaòeLîàîìéc Bà,dxiknd oiprl lired `l dxiknd xhyy oeik §§¨¦¦§¨
dxikn o`k dzid `l ixdy,eîc ät ìò äåìîko`k oi` eli`k df ixd - §¦§¤©¤¨

,zeixg`d oiprl s` llk xhyåok m`.íéãaòeLî íéñëpî äáBb Bðéà §¥¤¦§¨¦§§¨¦
:`xnbd zhyetéqà éaøc eðééä åàìå ,éiaà øîàdf oic cenll oi` ike - ¨©©©¥§©©§§©¦©¦
,iq` iax ixacn,éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦
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mle` ,ixkpl zegily oi`déì úéà ïðaøcî äiëæzekfl xyt` opaxcn - §¦¨¦§©¨¨¦¥
dele xfeg `ede ,ixkpd jxevl zerna dkef ipyd deld o`k s`e ,exear
.l`xyil ixkpn `l` l`xyil l`xyin d`eld o`k oi` ok m`e ,epnn oze`

,ok minkg epwizy xazqneïèwà éåäc éãéî`ly ohw oiprl epivny enk - ¦¦§¨¥©¨¨
ixdy ,zeevnl ribdúeçéìL déì úéìc áb ìò óà åàì ïè÷it lr s` - ¨¨©©©©§¥¥§¦

,zegily zxeza epi`y
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המשך ביאור למסכת בבא מדיעא ליום ראשון עמ' ב

oifge` mipy` cenr ar sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äiëæ déì úéàzOW in wxtA ohwl oikf opzC(:epw a"a):.äåìîa åéìò ïô÷æåxg`l ¦¥§¦¨¦§©¨¦§¨¨§¤¤¦¤¥§¨§¨¨¨§¦§¤§©©

Kke KM mdilr xhW Fl azke delnA cgiA lMd swFfe ziAxd lr FOr aXig onf§©¦¥¦©¨¦¦§¥©Ÿ§©©§¦§¤§¨©§¨£¥¤©§©

:ipFltl aiIg ip`.úéaøä úà äáBâå:iEabM ied dtiwf zrXnC.Ck ïéáe Ck ïéa £¦©¨¦§¦§¤¤¨¦¦§¦§©§¦¨£¥§¨¥©¥©
:'Ek Exn`i `NW lif`e WxtncM `nrhe bilRK `tiQ`.úéaø Ba LiL øèL ©¥¨¨¦§©§¨§¦§¨¥§¨¦¤ŸŸ§§¨¤¥¦¦

KM ziAxA dpn ipFlRn del ipFlR FA aEzMW¤¨§¦¨¨¦§¦¨¤§¦¦©

:ipFlR onfl Kke.ïéîc÷enä:delnl §©¦§©§¦©§¨¦§¦§¤

.ïéìeñtaEzMd onGn zFgEwl sxhinl iraC §¦§¨¥§¦§©§¦§©©¨
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oi`e ,zeixg` aeig o`k oi`e llk xhy azk `l eli`k df ixde ,xkend eazk
.dt lr delnk `l` zernd aeg

àzòîL àäì øîà÷å øîéøî áéúéazkdl ozip `ly xhyy `ax xn`y ¨¦§¥©§¨¨©§¨§©§¨
.dt lr delnk `l` eay aegd oi`e ,xhy aygp epi`àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨

ïðçBé éaø øîàc àä àlà ,øîéøîìmincwend aeg ixhyy mrhdy ¦§¥©¤¨¨§¨©©¦¨¨
meyn ,micareynn zeabl mileqt,ïBLàø ïîfî äaâé ànL äøéæbrnyne §¥¨¤¨¦§¤¦§©¦

onfn epiidc ,ipy onfn df xhya zeabl i`yx delnd did df mrh ilely
`ax ixac itle ,lreta d`elddàîéðmrhy xnel opgei iaxl did - ¥¨

y meyn `ed leqtd,áúkéì ïzéð àìm`e ,mcwen xhy aezkl xeq` ixdy Ÿ¦¨¦¨¥
oeike ,micareyn miqkpn daeb epi` jkitle xhy azk `l eli`k df ixd ok

.`ax ixack `ly gken ,ok xn` `l opgei iaxy

:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl xnixn,àzLä éëäeply oecipd oi` ¨©¥¨¦©§¨
c ,opgei iax ixacl dnecíúä,oincwend aeg ixhyaáúkéì ïzéð àìc éäð ¨¨§¦§Ÿ¦¨¦¨¥

ìáà ,ïBLàø ïîfîxhyd xwir,éðL ïîfî áúkéì ïzéðxhyd oi` jkitle ¦§©¦£¨¦¨¦¨¥¦§©¥¦
ok oi`y dn ,oey`x onfn dabi `ny dxifbd meyn `l` ixnbl leqtàëä̈¨

xhydy,ììk áúkéì ïzéð àì.dxikn lk o`k dzid `l ixdy Ÿ¦¨¦¨¥§¨
:`xnbd dywnàéðúc àä àlà(:gn) oihib zkqna dpynd ixac lr - ¤¨¨§©§¨

iptn micareyn miqkpn zerwxw gayle zexit zlik`l mi`iven oi`y
,`ziixad zyxtn ,mlerd oewizìäãN ìæbL éøä ,ãöék úBò÷ø÷ çáL ¦§©©§¨¥©£¥¤¨©¨¤

døëîe Bøéáçîolfbdå ,øçàìgwelde ,dçéaLäonf xg`làéä éøä ¥£¥§¨¨§©¥§¦§¦¨£¥¦
Bãé úçzî äàöBégweld `ae ,gweld icin dcyd z` `ivede lfbpd `a - §¨¦©©¨

,el dxkny olfbd on dcyd inc z` zeablïøwä úà äáBb ,äáBb àeäLk§¤¤¤¤©¤¤
elit`å íéãaòeLî íéñëpîd z` mle`ïéøBç éða íéñëpî äáBb çáL ¦§¨¦§§¨¦§¤©¤¦§¨¦§¥¦

dcy xkendy ,ef `ziixaa x`ean ixd .micareynd on daeb epi`e ,cala

aeg z` daebe ,dzeixg`a aiig `ed ,zeixg` dilr azke exiagl dlefb
,dyw `ax ixac itle ,micareyn miqkpn elit` [oxwd oiprl] zeixg`d

àîéðdf xhyy,áúkéì ïzéð àìxkny oeik ,llk dxiknd dlg `l ixdy ¥¨Ÿ¦¨¦¨¥
,xhya deln `le dt lr deln `l` aegd oi` ok m`e ,ely dpi`y dcy el

.oxwd z` elit` micareyn miqkpn zeabl el oi`e
:`xnbd zvxzníúä ,àzLä éëäit lr s` ,xg`l dlefb dcy xkena - ¨¦©§¨¨¨

ixdy ,melk xhyd oi`y mixne` ep` oi` ,dlg dxiknd oi`yïàîì éà¦§©
øîàcydéì àçéðolfbldééø÷éð àìcgweld,àðìæbeøîàc ïàîì éà §¨©¦¨¥§Ÿ¦§§¥©§¨¨¦§©§¨©

ydéì àçéðolfbldéúeðîéäa íe÷éìc,ezepn`pa cenrl -déì ñéiôî ¦¨¥§¥§¥¨¥§©¥¥
ì déì íé÷Bîe déøîìdéøèLmipey`xd milradz`qiitl xfgn`ed ixd - §¨¥¦¥¦§¨¥

xkn `edy xhyd miiwzie dxiknd miiwzzy ick mcin dcyd z` zepwle
mipey`xdmilradcindcydz`dpwie xefgi m`mpn`e ,gwelldcydz`

ixd ok m`e ,x`azdy enke rxtnl xhyd miiwzie gweld xear dipw ef ixd
kitle ,azkdl ozipy xhy dfdcyd z` dpwe xfg `l seqaly it lr s` j

epi`y oxwd lr zeixg`d aeig oiprl xhyd lired ,mipey`xd milradn

ok oi`y dn .xhya deln `l` dt lr deln aygpàëädcyd z` dpwdy ¨¨
ixd ,dxiknd legz `ly ick ohwd epalïéeëî÷ dépéî éçeøáàìlk - §©§¥¦¥¨§©¥

egxk lra el xken `edy oeiky ,gweld on dcyd z` gixadl `id ezpeek

yjzrclrdlrz ike ok m`e ,legzdxikndydvex epi`,déì íéi÷î àøèL§¨¨§©¥¥
oiprl s`e ,azkdl xhyd ozip `l ok m`e ,mlerl exhy z`miiwi `ly i`ce

:dt lr deln `l` xhya deln df oi` zeixg`d aeig

äðùî

úBøétä ìò ïé÷ñBt ïéàlr [xg` xac e`] zexit lr y`xn mlyl xeq` - ¥§¦©©¥
zrya [ewqt] erawy xignd itl ,onf xg`l zexitd z` xkend oziy zpn
zerndy `vnpe ,miizpia zexitd exwiizi `ny miyyegy meyn ,melyzd

zexit jk xg` el xifgn xkende ,xkend cia d`eldk eid dpewd micwdy
,opaxcn ziaix df ixde ,dligza laiwy zernd mekqn xzei zeeyy

miiw df xeqi`eøòMä àöiL ãòrawie weya zexit daxd didiy cr - ©¤¥¥©©©
xy`k mle` .el` zexitl reaw xign weyaøòMä àöédaxd yi xaky - ¨¨©©©

,weya reaw xign el` zexitl yie weya zexitïé÷ñBtweqtl xzen - §¦
,mdilråy iptn ,mrhdäæì Lé äæì ïéàL ét ìò óàoi`y it lr s`y - §©©¦¤¥¨¤¥¨¤

mzepwl ecia yie mixg` cia el`k zexit yiy oeik ,xkend cia zexitd
oi` ,zexitd exwiizi onf xg`l m` mby `vnp ,el ozep `edy el` zerna
zrya ixdy y`xn el mliye xkend mr wqty dnn giexn gweld

dpw xak eli`k aygp df ixd jkitl ,el`d zexitd z` zepwl lki dwiqtd
md m`e ,gwell miiepw el` zexite ,el`d minca zexitd z` xkend

.ziaix xeqi` dfa oi`e ezeyxa mixwiizn md ixd mixwiizn

m` :dpynd dtiqeníéøöBwì äléçz àeä äéäel yie [mixvewd oey`x-] ¨¨§¦¨©§¦
,xryd `vi `l oiicre d`eaz oi` mixg`ly it lr s` ,d`eaz envr÷ñBt¥

Bnòezeyxay zexitd oi`y it lr s`e ,lefa elit`e dvxiy xry dfi`a ¦
enr wqet `l` ,dxiknl mipkene mixenbLéãbä ìòoiicry ,d`eaz ly ©©¨¦

,dyicd xg`l df yicbn d`eaz el oziy zpn lr ,dyic zxqegnåokìò §©
íéáðò ìL èéáòäick mzkixc iptl miaprd z` ea mixaevy ilk-] ¤¨¦¤£¨¦

[enngziy,el` miaprn jexciy oiid z` el oziy zpn lråokïèònä ìò §©©©£¨
íéúéæ ìL[enngziy ick mzyizk iptl mizif ea mixaevy ilk-]zpn lr ¤¥¦

,el` mizifn `viy onyd z` el oziyåokøöBé ìL íéöéaä ìòiyeb-] §©©¥¦¤¥
zexicwd z` el oziy zpn lr [qxg ly zexicw odn zeyrl zeie`xy hih

,el` mivian dyriyåokïLáka BòwMMî ãéqä ìòz` gipdy dryn-] §©©¦¦¤¦§©¦§¨
[ciql zeie`x eidiy mtxyl ick oyaka ciqd ipa`z` el oziy zpn lr

`vnp eilr wqet `edy xacdy oeiky ,onf xg`l el` mipa`n `viy ciqd
,gweld zeyxa `ed eli`k zernd zpizp zryn aygp df ixd ,ezeyxa

.ziaix `le d`eld `l o`k oi`e ,ezeyxa xwiizpe

åokäðMä úBîé ìk ìáfä ìò Bnò ÷ñBt,laf oiicr el oi`y it lr s` §¥¦©©¤¤¨§©¨¨
ezepwl leki `ed ixd xry el oi`y it lr s`e ,cinz ievn `edy iptn

.mixg`nBì äúéä ïk íà àlà ìáfä ìò ïé÷ñBt ïéà øîBà éñBé éaø- ©¦¥¥¥§¦©©¤¤¤¨¦¥¨§¨
envr xkenlíéøézî íéîëçå ,ätLàa ìáæel oi`y it lr s` weqtl ¤¤¨©§¨©£¨¦©¦¦

.[`nw `pz lr md miwleg dna x`eai `xnbae]
e,zexitd lr weqtl i`yx `edy el` mipte` lkadBábä øòMa Bnò ÷ñBt¥¦©©©©¨©

itk mze` el ozi ,zexitd elfei oerxitd zrya m`y enr weqtl i`yx -

zexit daxd el zzl jixvy iptn ,deabd xry `xwp lefd xry] lefd xry
.[mihren mincaäãeäé éaøe wlegBnò ÷ñt àlL ét ìò óà øîBà ©¦§¨¥©©¦¤Ÿ¨©¦
el oziy dligzndBábä øòMa,zexitd elfed seqal m` ,[lefd-]ìBëé ©©©©¨©¨

gweldøîBìxkenläæk éì ïz,lefa dzr `edy xryk -éì ïz Bàdxfga ©¥¦¨¤¥¦
éúBòî úàzryay oeiky ,lefa zexit mixg` lv` mda dpw` ip`e ¤¨©

aiigzn epi` s`e ,ea xefgl lekie dne`n dpw `l ,zexit jyn `l dwiqtd

:rxty ina

àøîâ

÷eMaL øòL ìò ïé÷ñBt ïéà ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàmlyl xeq` - ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¥§¦©©©¤©
xak yiy it lr s` ,ezeyxa el`k zexit xkenl oi` m` zexit lr y`xn
dpyna x`eand xryd `vik aygp df oi`y ,el` zexitl weya xry

:`xnbd zxxan .dwiqtd z` xizdl,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîàm`d ¨©¥©¦¥¨§©¦©¦
ñeîøBck eléôà ïðçBé éaø øîà[lecbe ax filhi`-]äfä`viyk elit` - ¨©©¦¨¨£¦©§©¤

`ed ea rawpy xryde ,reaw dxikn mewn `edy lecbd filhi`a xryd
.dn onf jynpy xrydéì øîà,`xif iaxl iq` iaxïðçBé éaø øîà àì ¨©¥Ÿ¨©©¦¨¨

úBøééò ìL ÷eMa àlà,zephweäééòøz éòéá÷ àìcreaw mxry oi`y - ¤¨©¤£¨§Ÿ§¦¥©§©§
weqtl xzen xryd `viy xg`ly mrhdy iptn ,weqtl xeq` dfay ,llk
dfa didie zexitd exwiizi `ny miyyeg oi`e zexit xkenl oi`y it lr s`

df ixd ,df xrya mixg` lv` zepwl lekiy oeiky meyn `ed ,ziaix meyn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114



צז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc `rivn `aa(ipy meil)

deld m` ,zern el aiig `edy ,exiag lr miewn epi`y xhy `ivend mc`

L øèLa äãBî`ed,Báúk,siefn `edy oreh epi`eéøö BðéàBîéi÷ì C- ¤¦§¨¤§¨¥¨¦§©§
deld oi`e ,od zn` xhyay zenizgdy micr `iadl jixv delnd oi`

,eaeg z` rxty xnel on`päáBâåelit` eaeg z` df xhy ici lr delnd §¤
.íéãaòeLî íéñëpî[deld z`ced ilel] envrn xhydy it lr s`y ixd ¦§¨¦§§¨¦

xhyk aygp df ixd ,eazky deld dcedy xg`n mewn lkn ,melk epi`
envr xhydy s` o`k oicd `ed ok m`e ,micareyn miqkpn s` daebe xenb

`edy deld dcedy oeik mewn lkn ,dxiknd dlg `l ixdy ,xhy epi`
,zeixg`d oiprl miiw xhyd ixd ,delnl oenn aiig `ede xhyd z` azk

.micareyn miqkpn elit` daebe

àáø déì øîà,iia`léîc éîiq` iax ly epic z` zencl yi ike - ¨©¥¨¨¦¨¥
ixd ,df dyrnlíúäxhyde eazky deld dcedy xg`náúkäì ïzéð ¨¨¦¨§¦¨¥

ok oi`y dn ,ixnbl xyk xhy `ed ixd ,edeldy d`eldd lràëäazky ¨¨
,ely dpi`y dcy lr dxikn xhyïzéð àìxhyd,áúkäìegxk lrae Ÿ¦¨§¦¨¥

oi`e ,zeixg` aeig o`k oi`e llk xhy azk `l eli`k df ixde ,xkend eazk
.dt lr delnk `l` zernd aeg

àzòîL àäì øîà÷å øîéøî áéúéazkdl ozip `ly xhyy `ax xn`y ¨¦§¥©§¨¨©§¨§©§¨
.dt lr delnk `l` eay aegd oi`e ,xhy aygp epi`àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨

ïðçBé éaø øîàc àä àlà ,øîéøîìmincwend aeg ixhyy mrhdy ¦§¥©¤¨¨§¨©©¦¨¨
meyn ,micareynn zeabl mileqt,ïBLàø ïîfî äaâé ànL äøéæbrnyne §¥¨¤¨¦§¤¦§©¦

onfn epiidc ,ipy onfn df xhya zeabl i`yx delnd did df mrh ilely
`ax ixac itle ,lreta d`elddàîéðmrhy xnel opgei iaxl did - ¥¨

y meyn `ed leqtd,áúkéì ïzéð àìm`e ,mcwen xhy aezkl xeq` ixdy Ÿ¦¨¦¨¥
oeike ,micareyn miqkpn daeb epi` jkitle xhy azk `l eli`k df ixd ok

.`ax ixack `ly gken ,ok xn` `l opgei iaxy

:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl xnixn,àzLä éëäeply oecipd oi` ¨©¥¨¦©§¨
c ,opgei iax ixacl dnecíúä,oincwend aeg ixhyaáúkéì ïzéð àìc éäð ¨¨§¦§Ÿ¦¨¦¨¥

ìáà ,ïBLàø ïîfîxhyd xwir,éðL ïîfî áúkéì ïzéðxhyd oi` jkitle ¦§©¦£¨¦¨¦¨¥¦§©¥¦
ok oi`y dn ,oey`x onfn dabi `ny dxifbd meyn `l` ixnbl leqtàëä̈¨

xhydy,ììk áúkéì ïzéð àì.dxikn lk o`k dzid `l ixdy Ÿ¦¨¦¨¥§¨
:`xnbd dywnàéðúc àä àlà(:gn) oihib zkqna dpynd ixac lr - ¤¨¨§©§¨

iptn micareyn miqkpn zerwxw gayle zexit zlik`l mi`iven oi`y
,`ziixad zyxtn ,mlerd oewizìäãN ìæbL éøä ,ãöék úBò÷ø÷ çáL ¦§©©§¨¥©£¥¤¨©¨¤

døëîe Bøéáçîolfbdå ,øçàìgwelde ,dçéaLäonf xg`làéä éøä ¥£¥§¨¨§©¥§¦§¦¨£¥¦
Bãé úçzî äàöBégweld `ae ,gweld icin dcyd z` `ivede lfbpd `a - §¨¦©©¨

,el dxkny olfbd on dcyd inc z` zeablïøwä úà äáBb ,äáBb àeäLk§¤¤¤¤©¤¤
elit`å íéãaòeLî íéñëpîd z` mle`ïéøBç éða íéñëpî äáBb çáL ¦§¨¦§§¨¦§¤©¤¦§¨¦§¥¦

dcy xkendy ,ef `ziixaa x`ean ixd .micareynd on daeb epi`e ,cala

aeg z` daebe ,dzeixg`a aiig `ed ,zeixg` dilr azke exiagl dlefb
,dyw `ax ixac itle ,micareyn miqkpn elit` [oxwd oiprl] zeixg`d

àîéðdf xhyy,áúkéì ïzéð àìxkny oeik ,llk dxiknd dlg `l ixdy ¥¨Ÿ¦¨¦¨¥
,xhya deln `le dt lr deln `l` aegd oi` ok m`e ,ely dpi`y dcy el

.oxwd z` elit` micareyn miqkpn zeabl el oi`e
:`xnbd zvxzníúä ,àzLä éëäit lr s` ,xg`l dlefb dcy xkena - ¨¦©§¨¨¨

ixdy ,melk xhyd oi`y mixne` ep` oi` ,dlg dxiknd oi`yïàîì éà¦§©
øîàcydéì àçéðolfbldééø÷éð àìcgweld,àðìæbeøîàc ïàîì éà §¨©¦¨¥§Ÿ¦§§¥©§¨¨¦§©§¨©

ydéì àçéðolfbldéúeðîéäa íe÷éìc,ezepn`pa cenrl -déì ñéiôî ¦¨¥§¥§¥¨¥§©¥¥
ì déì íé÷Bîe déøîìdéøèLmipey`xd milradz`qiitl xfgn`ed ixd - §¨¥¦¥¦§¨¥

xkn `edy xhyd miiwzie dxiknd miiwzzy ick mcin dcyd z` zepwle
mipey`xdmilradcindcydz`dpwie xefgi m`mpn`e ,gwelldcydz`

ixd ok m`e ,x`azdy enke rxtnl xhyd miiwzie gweld xear dipw ef ixd
kitle ,azkdl ozipy xhy dfdcyd z` dpwe xfg `l seqaly it lr s` j

epi`y oxwd lr zeixg`d aeig oiprl xhyd lired ,mipey`xd milradn

ok oi`y dn .xhya deln `l` dt lr deln aygpàëädcyd z` dpwdy ¨¨
ixd ,dxiknd legz `ly ick ohwd epalïéeëî÷ dépéî éçeøáàìlk - §©§¥¦¥¨§©¥

egxk lra el xken `edy oeiky ,gweld on dcyd z` gixadl `id ezpeek

yjzrclrdlrz ike ok m`e ,legzdxikndydvex epi`,déì íéi÷î àøèL§¨¨§©¥¥
oiprl s`e ,azkdl xhyd ozip `l ok m`e ,mlerl exhy z`miiwi `ly i`ce

:dt lr deln `l` xhya deln df oi` zeixg`d aeig

äðùî

úBøétä ìò ïé÷ñBt ïéàlr [xg` xac e`] zexit lr y`xn mlyl xeq` - ¥§¦©©¥
zrya [ewqt] erawy xignd itl ,onf xg`l zexitd z` xkend oziy zpn
zerndy `vnpe ,miizpia zexitd exwiizi `ny miyyegy meyn ,melyzd

zexit jk xg` el xifgn xkende ,xkend cia d`eldk eid dpewd micwdy
,opaxcn ziaix df ixde ,dligza laiwy zernd mekqn xzei zeeyy

miiw df xeqi`eøòMä àöiL ãòrawie weya zexit daxd didiy cr - ©¤¥¥©©©
xy`k mle` .el` zexitl reaw xign weyaøòMä àöédaxd yi xaky - ¨¨©©©

,weya reaw xign el` zexitl yie weya zexitïé÷ñBtweqtl xzen - §¦
,mdilråy iptn ,mrhdäæì Lé äæì ïéàL ét ìò óàoi`y it lr s`y - §©©¦¤¥¨¤¥¨¤

mzepwl ecia yie mixg` cia el`k zexit yiy oeik ,xkend cia zexitd
oi` ,zexitd exwiizi onf xg`l m` mby `vnp ,el ozep `edy el` zerna
zrya ixdy y`xn el mliye xkend mr wqty dnn giexn gweld

dpw xak eli`k aygp df ixd jkitl ,el`d zexitd z` zepwl lki dwiqtd
md m`e ,gwell miiepw el` zexite ,el`d minca zexitd z` xkend

.ziaix xeqi` dfa oi`e ezeyxa mixwiizn md ixd mixwiizn

m` :dpynd dtiqeníéøöBwì äléçz àeä äéäel yie [mixvewd oey`x-] ¨¨§¦¨©§¦
,xryd `vi `l oiicre d`eaz oi` mixg`ly it lr s` ,d`eaz envr÷ñBt¥

Bnòezeyxay zexitd oi`y it lr s`e ,lefa elit`e dvxiy xry dfi`a ¦
enr wqet `l` ,dxiknl mipkene mixenbLéãbä ìòoiicry ,d`eaz ly ©©¨¦

,dyicd xg`l df yicbn d`eaz el oziy zpn lr ,dyic zxqegnåokìò §©
íéáðò ìL èéáòäick mzkixc iptl miaprd z` ea mixaevy ilk-] ¤¨¦¤£¨¦

[enngziy,el` miaprn jexciy oiid z` el oziy zpn lråokïèònä ìò §©©©£¨
íéúéæ ìL[enngziy ick mzyizk iptl mizif ea mixaevy ilk-]zpn lr ¤¥¦

,el` mizifn `viy onyd z` el oziyåokøöBé ìL íéöéaä ìòiyeb-] §©©¥¦¤¥
zexicwd z` el oziy zpn lr [qxg ly zexicw odn zeyrl zeie`xy hih

,el` mivian dyriyåokïLáka BòwMMî ãéqä ìòz` gipdy dryn-] §©©¦¦¤¦§©¦§¨
[ciql zeie`x eidiy mtxyl ick oyaka ciqd ipa`z` el oziy zpn lr

`vnp eilr wqet `edy xacdy oeiky ,onf xg`l el` mipa`n `viy ciqd
,gweld zeyxa `ed eli`k zernd zpizp zryn aygp df ixd ,ezeyxa

.ziaix `le d`eld `l o`k oi`e ,ezeyxa xwiizpe

åokäðMä úBîé ìk ìáfä ìò Bnò ÷ñBt,laf oiicr el oi`y it lr s` §¥¦©©¤¤¨§©¨¨
ezepwl leki `ed ixd xry el oi`y it lr s`e ,cinz ievn `edy iptn

.mixg`nBì äúéä ïk íà àlà ìáfä ìò ïé÷ñBt ïéà øîBà éñBé éaø- ©¦¥¥¥§¦©©¤¤¤¨¦¥¨§¨
envr xkenlíéøézî íéîëçå ,ätLàa ìáæel oi`y it lr s` weqtl ¤¤¨©§¨©£¨¦©¦¦

.[`nw `pz lr md miwleg dna x`eai `xnbae]
e,zexitd lr weqtl i`yx `edy el` mipte` lkadBábä øòMa Bnò ÷ñBt¥¦©©©©¨©

itk mze` el ozi ,zexitd elfei oerxitd zrya m`y enr weqtl i`yx -

zexit daxd el zzl jixvy iptn ,deabd xry `xwp lefd xry] lefd xry
.[mihren mincaäãeäé éaøe wlegBnò ÷ñt àlL ét ìò óà øîBà ©¦§¨¥©©¦¤Ÿ¨©¦
el oziy dligzndBábä øòMa,zexitd elfed seqal m` ,[lefd-]ìBëé ©©©©¨©¨

gweldøîBìxkenläæk éì ïz,lefa dzr `edy xryk -éì ïz Bàdxfga ©¥¦¨¤¥¦
éúBòî úàzryay oeiky ,lefa zexit mixg` lv` mda dpw` ip`e ¤¨©

aiigzn epi` s`e ,ea xefgl lekie dne`n dpw `l ,zexit jyn `l dwiqtd

:rxty ina

àøîâ
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xak yiy it lr s` ,ezeyxa el`k zexit xkenl oi` m` zexit lr y`xn
dpyna x`eand xryd `vik aygp df oi`y ,el` zexitl weya xry

:`xnbd zxxan .dwiqtd z` xizdl,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîàm`d ¨©¥©¦¥¨§©¦©¦
ñeîøBck eléôà ïðçBé éaø øîà[lecbe ax filhi`-]äfä`viyk elit` - ¨©©¦¨¨£¦©§©¤

`ed ea rawpy xryde ,reaw dxikn mewn `edy lecbd filhi`a xryd
.dn onf jynpy xrydéì øîà,`xif iaxl iq` iaxïðçBé éaø øîà àì ¨©¥Ÿ¨©©¦¨¨

úBøééò ìL ÷eMa àlà,zephweäééòøz éòéá÷ àìcreaw mxry oi`y - ¤¨©¤£¨§Ÿ§¦¥©§©§
weqtl xzen xryd `viy xg`ly mrhdy iptn ,weqtl xeq` dfay ,llk
dfa didie zexitd exwiizi `ny miyyeg oi`e zexit xkenl oi`y it lr s`

df ixd ,df xrya mixg` lv` zepwl lekiy oeiky meyn `ed ,ziaix meyn
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dliagd m`úeLøazeixg`a -døëBîxkend eilr laiwy ,xknzy cr ¦§¥
df ixd ,dilr el mlyl gweld jxhvi `l jxca qp`iz m`y,øzeîlky ¨

dxkny xg`l wxe ,oecwit `l` ,d`eld o`k oi` dliagd dxknp `ly onf
z` wx el mlyne ,dzxenz laiwy zernd z` del `ed ixd xweid mewna

dliagd m` la` .dely dnúeLøad,ç÷Bìm`y dzeixg`a aiig `edy ¦§¥©
dlaiwyk cin d`eld o`k yiy `vnp ,diiey lk z` mlyl jxhvi qp`iz

dfe ,lefd mewnaøeñà.dely dnn xzei mlyn ixdy ,ziaix meyn ¨
okeéìBnäíB÷nî úBøét C,lefa zexitd mixknpyíB÷îìmixknpy ©¦¥¦¨§¨

e ,xweiaBøéáç Bàöîzexitd z` jiledy iptléì íðz Bì øîàåip`e §¨£¥§¨©§¥¦
,o`k mlke`exweid mewna epipy didpy ipelt onfaEì äìòà éðàz` £¦©£¤§

d,íB÷î BúBàa éì LiL úBøéty ,epic .melk ciqtz `leíàok`Bì Lé ¥¤¥¦§¨¦¥
íB÷î BúBàa úBøétdf ixd,øzeî,o`k zexitd z` lawn `edyk ciny ¥§¨¨

,d`eldk `le oitilgk df ixde ,mewn eze`a el yiy zexita xkend dkef

.ziaix xeqi` dfa jiiy oi`eåàì íàå`l` ,mewn eze`a zexit el oi`y - §¦©
df ixd ,delnl ozie zexit my dpwi myl `eaiykøeñà,d`eld ef ixdy ¨

milef mdy mewna dely zexit lr mixwi mdy mewna zexit el mlyne

.ziaix meyn dfa yie ,ezpznd xkya
ïéønçäåmewnn d`eaz miliaeny jkn mixkzynd [mixengd ilra-] §©©¨¦

,xweid mewna dze` mixkene lefdø÷Biä íB÷îa íéìòîmdl xzen - ©£¦¦§©¤
el` zerna ynzydle ,xweid mewna mixiyr miza ilran zern lawl

d`eaz ,onf xg`l mdl mlyl zpn lr ,dn onfìBfä íB÷îákxryd itl - ¦§¨©
,lefd mewna d`eazd zxknpyïéLLBç ïðéàåixdy ,ziaix xeqi` meyn §¥¨§¦

dze` mdl mi`iane ,mielnd xear lefd mewna d`eazd z` mipew md
.ziaix o`k oi` d`eldd inc itk d`eazd dey lefd mewnay oeike ,mxirl

:`xnbd zl`eyàîòè éàîmixngdy dn ixd ,ziaix meyn jka oi` ©©§¨
dze` mi`iane lefd mewna zexit mdl mipewe mielnd xear migxeh

:`xnbd zvxzn .ziaix ef ixde d`eldd xkya `ed ,mxirl,øîà àtt áø©¨¨¨©
c meyn `l` ,onfd zpznd xkya epi` mxear migxeh mdy dnçéðeäì à ¦¨§

ly mdizerna mxear zepwle mixiyrd ly migily zeidl mixngl
meyn ,mixiyrdce ,milecb mixgeqk mixkip md el` zern ici lrelâî §§©

àòøz eäìmde dtwda mdl mipzep lefd mewn ly mizad ilrae - §©§¨
.jkn migiexnøîà à÷éà áøc déøa àçà áømielnd xear migxehy dn ©©¨§¥§©¦¨¨©
y iptn `edc eäì àçéðlefd mewna d`eazd ixken df ici lréìæBî ¦¨§§§¥

eäééabmdy d`eaza ixdy ,hrn egiexiy ick ,lefa xzei mdl mixken - ©©§
.llk mixkzyn mpi` mielnd xear mipew

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî.minrhd ipy oia dkldl weligd dn - ©¥©§
:`xnbd zyxtnàzãç àøâz eäééðéa àkéàax ly enrhy ,ycg xgeq - ¦¨¥©§©§¨©§¨

xkip didi ,mixiyrd ly zern daxd el eidi m` ixdy ,elv` mb jiiy `tt

jiiy epi` `g` ax ly enrh la` ,dtwda el exknie lecb xgeqk df ici lr
giexn epi`y xne`y dna el epin`i `l ,ycg xgeq `edy oeiky ,elv`

.ef dxegqa

:`xnbd zxtqnäòaøà äòaøà éìæà ,àøeñarax` d`eazd xign did - §¨¨§¥©§¨¨©§¨¨
e ,fefa mi`qéøôëa[laaa xir my]àzéL àzéL ïìæàxign did - §©§¦¨§¨¦¨¦¨

,fefa mi`q yy d`eazdéønçì éæeæ áø áéäémixngl zern ax ozp - ¨¦©¥§©¨¥
,`xeql el e`iaie ,ixtk xira d`eaz exear epwiyàñðeà déìò ìéa÷å§©¦£¥§¨

àçøBàc,ax ciqti jxca d`eazd qp`iz m`y zeixg` ax eilr laiwe - §§¨
äMîç eäéépéî ìé÷Låxzei `edy ,fef lk xear mi`q dyng mdn lhpe - §¨¦¦©§£¦¨

z`adn egiexi mixngd mby ick ,ixtka mxignn zegte ,`xeqa mxignn
,dyng wx lhp recn :`xnbd dywn .dxegqdàzéL ìB÷Lðålehiy - §¦§¦¨

zpn lr mixngd mr weqtl xzeny `ziixaa epipy ixdy ,mi`q dyy

:`xnbd zvxzn .lefd mewnak xweid mewna epziyéðàL áeLç íãà̈¨¨©¦
epnn ecnli `ly ick mixzend mixaca s` envr lr xingdl jixv `edy

.mixeq`d mixaca s` lwdl

úBàèeøâa úBNòì eäî ,ïðçBé éaøî éqà éaø dépéî àòa[zekzn ixay-] ¨¨¦¥©¦©¦¥©¦¨¨©©£¦§¨
,ïkitk dxegq mdl epziy zpn lr zern mixngl zeeldl xzidd m`d ¥

yi ,onf lka dievn `idy oeiky ,d`eaza `weec `ed ,lefd mewn xry

la` ,mdl elifeiy e` dtwda mdl exkni df ici lry ,jkn geex mixngl
lv` mipew mrt lkay iptn ok zeyrl xeq` ,dievn dpi`y zxg` dxegqa
xzene dfa welig oi` `ny e` ,df mrh jiiy oi`e ,zxg` dxegq mixg`

.ote` lkadéì øîà,opgei iaxïk úBNòì éñBé éaøa ìàòîLé éaø Lwéa ¨©¥¦¥©¦¦§¨¥§©¦¥©£¥
aly dxegqéaø Bçépä àìå ,ïzLt éìkeyrl [`iypd dcedi iax-]ok z ¦§¥¦§¨§Ÿ¦¦©¦

.d`eaza `l` exizd `ly iptnéøîàc àkéàjtidl did dyrndy ¦¨§¨§¥
ya úBNòì éaø Lwéaly dxegqúBàèeøâ[zekzn ixay-]àìå ,ïk ¦¥©¦©£¦§¨¥§Ÿ

éñBé éaøa ìàòîLé éaø Bçépä.d`eaza `l` exizd `ly iptn ¦¦©¦¦§¨¥§©¦¥
àñécøtdrya m` mi`xen`d ewlgp ,mxkd on oiid ziipw ly `wqira - ©§¥¨

lk z` zepwl xzen ,xcnq e` xqea md `l` ,miaprd eliyad `l oiicry

.`l e` ,lef xigna ef dpya df mxkn `viy oiidéøL ìàeîLe øñà áø- ¥©¨©§¥¨¥
:`xnbd zyxtn .xizd,øñà áøcéôè àéåL dén÷ìc ïåékonf xg`ly - ©¨©¥¨¦§©¥©§¨§¥

lefadzr el xken`edy dn ok m` ,xzei daxd dey didi xenb oiid didiyk

e zernd z` el micwn `edy iptn `edéfçúéîd`xp -déì øèð øâà ék- ¦§©¥¦£©¨©¥
oii rxet jk xg`e ,zern xkenl deld eli`k `edy ,zern zpznd xkyk

.d`eldd xkyazernd on xzei daxd deyy,éøL ìàeîLecdéa éåäc ïåék §¥¨¥¥¨§¨¥¥
àäeéz,dnecke cxa e` minyb ici lr mxka lewlw yi minrty oeiky - §¨

ok m` ,ixnbl gweld ciqti df ote`ae,déì øèð øâà ék éæçéî àì`l` Ÿ¤¡¥¦£©¨©¥
.cqtd ly zexyt` mb envr lr lawn `edy iptn lefa el xken `edy

áø éãBîe ,àéiç øa éîéL áø øîàmdinxk z` xeval mewnd jxc m`y ¨©©¦¦©¦¨¥©
éøBúadf `ed gwelde ,minxkd zexey oia dlbr mikilend mixeeya - §¥

oeiky ,mxkd z` xveayeäééãéñt Léôðcmixeeydy ,ax mcqtdy - §¨¦§¥©§
dn ,mdilbx milwlwzne ,rwxwd on mi`veid miyxy iglwa milwzp

.mixeeyd cqtd z` envr lr lawn gweldy meyn `ed lefa xkeny
àLáL éLaLc eäðäì ìàeîL eäì øîàz` mielnd miza ilra mze`l - ¨©§§¥§©§§©§¥¦§¨

mdl exifgi xivwd xg`ly zpn lr ,dze` erxfiy ick miqix`l d`eazd
,dzxenz dycg d`eazàòøàa eëBôäzyixga miqix`l eriiq - £§©§¨

,rwxwdàòøàc àôeb eëì éð÷c éëéä ékon epwiz df ici lry ick - ¦¥¦§¨¥§¨§©§¨
,llk d`eld o`k oi`y `vnpe ,rwxwd seba el yiy zekfd on wlg qix`d
zngn ewlgn xzei oxebd zrya ziad lral zzl jxhvi qix`dy `l`

,rwxwa epnn dpwy zekfdàì éàåc `vnp ,ok eyrz,äàåìäk eëì àéåä §¦Ÿ©§¨§§©§¨¨
øeñàå.d`qa d`q z`eld meyn opaxcn §¨

éâàa éøhðîc eäðäì àáø eäì øîàzecy lr mixneyd mze`l - ¨©§¨¨§©§¦§©§¥©¥
xnb cr melyzd z` mdl migec zecyd ilra eidy ,xivwd cr d`eazd

zep eid ef dpznd xkyae ,oxebd gexin.dpzna mxky ly ztqez mdl mip
éøc éáa eëBôä e÷eteriiq xnelk ,zepxbd ziaa d`eazd z` ektde e`v - £§¥¨¥

oiicry `vnpe ,oxebl dzkleda e` d`eazd zyica zecyd ilra cia hrn

,oxebd gexin xnb cr mkzcear z` mzniiq `lílzLz àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦§©¥
àzòL àéää ãò eëãéc úeøéëNly oerxitd onf ribi `ly ick - §¦¦§©©¦©§¨

,oxebd xg` ly dry dze` cr zexikydàlà úîlzLî dðéà úeøéëNc¦§¦¥¨¦§©¤¤¤¨
óBqaoeike ,zexikyd onf seq cr mlyl xkeyd lr aeig oi` oicd ony - ©

,onf zpznd o`k oi` mkxky melyz onf ribd `l oiicryåmdy dn ok m` §
`l` zernd zpznd xkya epi` ztqez mkl mipzepéìeæBà àzòL àéää©¦©§¨¥

eëééab éìæBî à÷c.`nlra dpzn mkl mipzep dry dze`a - §¨§¥©©§
úéaø øî ìéëà à÷ ,àáøì ïðaø déì eøîàxnelk ,ziaix lke` axd - ¨§¥©¨¨§¨¨¨¨¦©¦¦

,ziaix lhep dz`y epl d`xpé÷lñîe äòaøà éì÷L àîìò éleëc§¥¨§¨¨§¥©§¨¨§©§¥
ïñéða àñéøàìmdn milhep ,miqix`l mdizecy mixikgnd lk ixdy - ©£¦¨§¦¨

qix`d z` miteke ,dpyl d`eaz ly mixek drax` zexikgd zxenz
ycega dcyd on wlzqdle [mwlg z` mdl zzle] d`eazd z` xevwl

e ,oqipàzéL ìé÷Lå øéià ãò eäì øèð øîz` dtek jpi`e oiznn dz` - ©¨©§©¦¨§¨¦¦¨
dyy dcyd zexikg zxenz lhep dz` mle` ,xii` cr xevwl qix`d
xkya `ed mixikgnd x`yn xzei lhep dz`y dny d`xp ok m`e ,mixek

.ziaix `ede ,xii` cr zexikgd zpzndeäì øîà,ziaix o`k oi` ,`ax ¨©§
cïéck àlL ïeúéãáò à÷ ïezàmiyer oqipa qix`d z` miwlqnd mz` - ©¨©§¦¤Ÿ©¦

ixdy ,oick `lyãaòzLî ñéøàì àòøàqix`l zcareyn rwxwd - ©§¨§¨¦¦§©§¥
e ,dkxv lk lyazzy cr rwxwa ez`eaz z` xi`ydl ezekfeïezà éà¦©

ïñéða eäì eúé÷lñî,dkxv lk d`eazd dlyazd `l oiicr f`y §©§¦§§¦¨
änëa eäì ezãéñôîe .d`eaz daxd el miciqtn mz` -eäì àðøèð àðà ©§¦§§§©¨£¨¨©§¨§

øéià ãò,dkxv lk d`eazd zlyazn f`yänëa eäì àðçååøîe`vnpe - ©¦¨©§©§¨§§©¨
migiexn mdy oeike ,d`eaz xzei mdl yiy ,daxd migiexn miqix`dy
df oi`e xzei deab `ed ily dcya zexikgd xign jkl ily dcya xzei

.llk dpzndd xkya
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déì øîà,ixn axl `axäåä àì øîì déì ïkLeîî äåäc àðòãé äåä éà ¨©¥¦£¨¨©§¨©£¨§§¨¥§©Ÿ£¨

déì àððéáæon eze` dpew iziid `l jl okyenn ziady rcei iziid m` - ¨¦§¨¥
s`e ,ziaa jzekf z` ciqtz `ly ick ixkpdàzLäz` izipw xaky ©§¨

mewn lkn ,ziadCì ïðéãáò íäéðéãkipica bedpd itk jnr bdp` - §¦¥¤©§¦¨¨
y ,mixkpdàúéa øâà ìé÷L àì éæeæa é÷lñî àìc úîéà ìkonf lk - ¨¥©§Ÿ§©§¥§¥Ÿ¨¦£©¥¨

xc delndy dn xear dxic xky milhep mpi` aegd z` minlyn mpi`y

s` jkitle ,egekn iz`ay inn sicr ipi` ip` s` ,okyennd ziaaénð àðà£¨©¦
péî àðìé÷L àìéæeæa Cì àð÷lqîc ãò àúéa øâà Cz` jnn leh` `l - Ÿ¨¦§¨¦¨£©¥¨©§¦©©§¨¨§¥

.eaeg z` jl mlyl ixkpd z` sek`y cr ,dxicd xky

øî éæç ,éMà áøì Léðøaî àáø déì øîà,ipec` d`x -éìëà à÷c ïðaø ¨©¥¨¨¦©§¦§©©¦£¥©©¨¨§¨¨§¥
àúéaø,ziaix milke`y minkgd on yi -éøLúa àøîçà éæeæ éáäéc ¦¦¨§¨£¥¥©©§¨§¦§¥

úáèa dì éøçáîe`viy mcew ixyza oiid iyerl zern mipzep mdy - ©§£¥¨§¥¥
,uingi `edy miyyeg mdy oeik cin oiid z` milhep mpi` j` ,xryd
z` enicwdy zngny `vnpe ,aehd oiid z` mnvrl mixgea md zahae

.aeh oii milhep mde ,zeixg` xkend eilr laiw zernddéì øîà,iy` ax ¨©¥
y meyn ,xeqi` lk jka oi`à÷ àì àlçà ,éáäé à÷ àøîçà énð eäðéà¦§©¦©©§¨¨¨£¥©©¨Ÿ¨

éáäélr `le oii lr `l` epzp `l zernd z` epzpy drya md s` - ¨£¥
e ,unegàøwéòîziagd did xak oiid lr enliyyk ixyz ycega - ¥¦¨¨

àøîç àøîçce,àlç àlçcepi` ezligzn aeh oii `edy dn xnelk §©§¨©§¨§©¨©¨
elewlw did xak ,zah yceg cr uingdy dne ,onf xg`l s` uingn
,aeh oii lr enliy mdy oeike ,xkip did `ly `l` ixyz ycega ekeza
`l` ,eilr xkend laiwy zeixg` o`k oi`e ,aeh oii zaha lawl mdilr

aéøçáî÷c àeä àzòL àéäämixxane mixgea md oiid zlihp zrya - ©¦©§¨§¨©§£¥
.dligzn epwy oiid edn

:`xnbd zxtqnàúååðLc àø÷à éðáì éæeæ áéäé äåä àðéáødid `piax - ¨¦¨£¨¨¦¥¦§¥©§¨§©§¨¨
lr ,xivad iptl '`zeepy' xdpd cily fegna excy miyp`l zern zzl bdep

,dry dze`a `viy xryd itk xivad xg`l oii el epziy zpne`ay drya ¥
oiid z` lawlàúéôek éôè déì éëôLel epzpe mixkend el ekty - [lq] ¨§¥¥§¥¦¨

.el zzl mikixv eidy dnn xzei zg` dcn mzrcnàúà`piaxdén÷ì ¨¨§©¥
éMà áøceéøL éî ,déì øîàmdy ztqezd z` lehil il xzen m`d - §©©¦¨©¥¦¨¥

il mipzep md zernd zncwd zngny ,ziaix meyn jka yiy e` il mipzep

.ztqezdéì øîà,iy` axïéàmnr zvvw `ly oeiky ,elhil jl xzen - ¨©¥¦
eidy jizern xkya `id ztqezdy mixikfn opi` md s`e ,dligzn jk lr

`l` ,ziaix o`k oi`y `vnp ,mlv` zelha,Cab éìçî à÷c àeä éìeçà©¥§¨¨£¥©¨
.xeqi` dfa oi`e ,`nlra dpzne dlign zxeza ztqezd z` jl mipzep md

déì øîàlefb mzeyxay oiid `ny yeygl il yi m`d ,iy` axl `piax ¨©¥
c ,`edàéä eäãéc åàì àòøà àä`l` ,mdly epi` [mxkd-] rwxwdy - ¨©§¨©¦§¦

lhend zerwxwd qn z` mlyl evx `ly iptn ,egxae degipd dilray
,mnvrl mxkd z` milhepe dzxenz qnd z` mirxet el` miyp`e ,dilr

.oii mdn zepwl il xeq`e ,lfb md mixvea mdy miaprdy `vnpedéì øîà̈©¥

zeklnd oic it lry iptn ,lfb xeqi` dfa oi` ,iy` axà÷ñèì àòøà©§¨§©§¨
àãaòLî,qnd melyzl zcareyn rwxwd -áéäéc ïàî øîà àkìîe §©§§¨©§¨¨©©§¨¦

àòøà ìeëéì à÷ñèezekf qnd z` mlyny iny `ed jlnd wege - ©§¨¥©§¨
.lfb o`k oi` ,`pic `zeklnc `picy oeike ,rwxwd zexit z` lek`l

øî éæç ,àáøì àtt áø déì øîà,ipec` d`x -éæeæ éáäéc ïðaø éðä ¨©¥©¨¨§¨¨£¥©¨¥©¨¨§¨£¥¥
éLðéàc àbøkàzleblebd qn xear zern minlyny minkgd mze` z` - ©©§¨§¦§¥
,miaiig miyp`yez`f zxenzéôè eäa éãaòLîmze`a micarzyn md - §©§§¥§§¥

arl mdn miyxece ,qnd z` mxear enliyy miyp`dieeyn xzei mxear ce
.enliyy qnddéì øîàik ,ef dl`y ize` zl`yy aeh ,`tt axl `ax ¨©¥

àáéëL eëéà àzLä,dzr zn iziid m` -àúléî àä eëì éøîà àì- ©§¨¦§¦¨Ÿ¨§¦§¨¦§¨
c ,df xac mkl xne` iziid `léðäc eäéé÷øäBî ,úLL áø øîà éëä- ¨¦¨©©¥¤©§©§§¨¥

,mdly zecard mzegçðî àkìîc àñôèa,gpen jlnd ly fbx`a - §©§¨§©§¨¨©
miaiig md jkitle ,jlnl micark miaygp lkd zeklnd oicny xnelk

,zleblebd qnaì àbøk áéäé àìc ïàî øîà àkìîeáéäéc ïàîì ãéaòzL ©§¨¨©©§Ÿ¨¦©§¨¦§©§¥§©§¨¦
àbøkinl carzyn ,eilr lhend qnd z` mlyn `ly iny xn` jlnde - ©§¨

miyp` miaygp `zeklnc `pic it lr ok`y `vnp ,qnd z` exear mliyy

.mda micarzyn md oicae ,qnd z` mxear mliyy in ly mdicark el`
àáøc deçà íøBòñ áø,`axly eig`-éwz äåäelòî àìc éLðéà ódid - ©§¨£©§¨¨£¨¨¦¦§¥§Ÿ§©

,mipebd mpi`y miyp` gka qtezàáøc à÷øäBâa eäì ìéiòîemqipkne - §©¥§§©§¨§¨¨
,dakxnd z` eliaeiy icka ,`ax ly ezakxnlàáø déì øîà,mxerq axl ¨©¥¨¨

zãáò à÷ øétLmpi`y miyp`a carzydl xzen oky ,dyer dz` ahid - ©¦¨¨§©§
,dxeyk mibdepàðéðúcm` ,`ziixaaúéàøjxiag z`,äøeMk âäBð BðéàL §¨¦¨¨¦¨¤¥¥©¨

øîBì ãeîìz ,Ba ãaòzLäì éàMø äzàL ïépîmicar oiprl (en dk `xwie) ¦©¦¤©¨©©§¦§©§¥©§©
miprpk,'eãáòz íäa íìBòì'weqt eze`a el jnqpe'íëéçàáe'yie ,'ebe §¨¨¤©£Ÿ§©¥¤

,cearl mi`yx mz` mkig`a mby yexcleléôà ìBëém`äøeMk âäBð ¨£¦¥©¨
,ea carzydl dz` i`yxåéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe øîBì ãeîìz©§©§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦

Bâådxizqdz`ayiile ,jxtal`xyiacearl oi`y ixd ,'KxtA FadCxz`l §Ÿ¦§¤§¨¤
xeq` oebd `ed m`y xnel jixv ,`xwn ly eheytl dyxcd oia weqta

.ea carzydl xzen oebd epi` m` j` ,ea carzydl
déøáçì éæeæ áéäéc ïàî éàä ,àîç áø øîàeze` glyeàøîç déì ïaæéîì ¨©©¨¨©©§¨¦¥§©§¥§¦§©¥©§¨

,lef xignd f`y xivad zrya oii exear zepwl -òLôegilydïéáæ àìå ¨©§Ÿ¨¦
déì,llk oii el dpw `le -äéì ílLîzle glynl mlyl gilyd jixv -z ¥§©¥¥

oii elìBæc àúååøtà ìéæà à÷ãkèôLzerna zepwl leki didy itk - ¦§¨¨¦©©§¨¨§§§¨
.xivad zrya lefa oiid xknp myy [mewn my] 'htylef' ly lnpa el ozpy

ì àzéøîà ,øîéîà øîààzòîLef dreny izxn` -ãéáæ áøc dén÷ ¨©£¥©©§¦¨¦§©§¨©¥§©§¦
,àòcøäpîleki didy itk glynl mlyl gilyd z` aiig `ng axy ¦§©§§¨

,lefd zrya zepwløîà,ciaf axàîç áø øîà÷ ék,jk mlyl jixvy ¨©¦¨¨©©¨¨
a éléî éðäzepwl exiag z` gleya ìáà ,íúñ ïéézepwl eze` glyïéé ¨¥¦¥§©¦§¨£¨§©¦

,äæ,miieqn oii xnelkàìleki didy itk glynl mlyl aiig gilyd oi` - ¤Ÿ
c ,jka eciqtdy xexa df oi`y iptn ,lefd zrya zepwléðaæîc øîéé éî¦¥©¦§©§¥

déìäéð déì.dfd oiid z` el xeknl minikqn mixkend eidy xn` in - ¥¦£¥
éMà áøe `ng ax lr wlgeléôà ,øîàzepwl gilyd z` gly m`ïéé ©©¦¨©£¦©¦

àì énð ,íúñzyxtn .lefd zrya oiid xign itk mlyl gilyd aiig §¨©¦Ÿ
:`xnbd,àîòè éàî,yexita ok enr dpzd m` s`y meyn,àéä àzëîñà ©©§¨©§©§¨¦

dne ,jka aiigzn did `l oiid z` dpwi `l seqaly rcei did m` i`cey
,exear dpwi i`cey xeaq didy meyn wx `ed aiigzdyàì àzëîñàå§©§©§¨Ÿ

àéð÷.dlg dpi` ,df ote`a zeaiigzd lk - ©§¨
:`xnbd dywn,éMà áøìe,'`zknq`' `id ef zeaiigzdy xaeqyéàî §©©¦©
ïðúc àäî àðL(.cw) oldl dpynalr ,zeqix`a exiagn dcy lawndy §¨¥¨¦§©

da car `l seqale ,dcyd dyrzy d`eazdn ivg dcyd lral zzl zpn

dfn el ozepe ,zeyrl dcyd die`x dnk miny ,xea dcyk dze` gipd `l`
lr aiigzn `edyk ,dcyd lral aezkl qix`d jxc jky iptn ,dvgn

,zeqix`dàáèéîa ílLà ãéáòà àìå øéáBà íàdcyd z` gip` m` - ¦¦§Ÿ©£¦£©¥§¥§¨
ixd .zeyrl die`x dcyd dzidy ahind itl mly` ,da cear` `le 'xea'
,epzdy itk ceari `l m` el mexbiy cqtdd itl exiagl mlyl aiigzndy
mxby oeik o`k oicd `ed ok m`e ,jk mlyl aiig `ede `zknq` ef oi`

:`xnbd zvxzn .`zknq` ef oi` ,glynl cqtd gilydíúä,qix` oiprl ¨¨
did i`pzd zryay iptn `zknq` zaygp zeaiigzdd oi`Bãéa,eniiwl §¨

,dfa aiigzdl ezrc dknq ok m`e ,rwxwd z` rexfle yexgl epiidc
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קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc `rivn `aa(iyily meil)

ìçø øa éøî áøàúéa éøëð àeää déì ïkLîzern deld lgx xa ixn ax - ©¨¦©¨¥©§¥¥©¨§¦¥¨
ixkpd el mlyiy cr ziaa xc ixn axe ,oekynk zia ixkpd el ozpe ,ixkpl

jk xg`e ,eaeg z`àáøì dðaæ øãä,`axl ziad z` xkne ixkpd xfg - ¨©©§¨§¨¨
,ixn axl okyenn oiicr ziady oeike ,eaeg z` ixn axl mliyy `la

.ziaa xecl jiyndàzL éçøé øñéøz øèð,dnily dpy ixn ax oiznd - ¨©§¥©©§¥©¨
dixg`leàúéa øâà ì÷Le d`ad dpyd xear dxicd xky z` lhp -éèîà ¨©£©¥¨©§¥

àáøì déìziaa xecl jiynn `edy dn xear melyzk `axl e`iade - ¥§¨¨
e ,`ax ly dzr `edydéì øîà,`axlàúéa øâà øîì éàèîà àìc éàä ¨©¥©§Ÿ©§©§©£©¥¨

àðcéàä ãòdpya ea izxce ,dzr cr dxicd xky z` jl iz`ad `lydn - ©¨¦§¨
meyn ,lfb xeqi`l izyyg `le melyz `la dpey`xdàzðkLî íúñc¦§¨©§©§¨

àzLs`y `vnpe ,dpyl `ed dcy e` zia ly oekyn mzqy -éøëð éòa éà ©¨¦¨¥¨§¦
é÷lñìaegd melyz ici lr ziad on ipwlql dvex ixkpd did m` -äåä àì §©§¦Ÿ£¨

éì ÷lñî éöîz` epnn izipw xak eli`k df ixde ,ipwlql i`yx did `l - ¨¥§©¥¦
dpy lr zexiky mlyl jixv ipi` jkitle ,dpyl ziaa zeynzydd zekf

la` ,efàzLäize` wlql ixkpd ly ezekfy oeik ,dpyd dzlky xg`l - ©§¨
dzry oeike ,ziad z` xeknl gk ecia yi ,aegd melyz ici lr ziad on

lka ziad on delnd z` wlql ziad lra i`yx l`xyi ipicae ,jzia `ed
,jly `id ziaa zeynzydd zekf ok m` ,aegd melyz `la s` dvxiy onf

eìàúéa øâà øî ìB÷L.dxicd xky z` leh - ¦§©£©¥¨
déì øîà,ixn axl `axäåä àì øîì déì ïkLeîî äåäc àðòãé äåä éà ¨©¥¦£¨¨©§¨©£¨§§¨¥§©Ÿ£¨

déì àððéáæon eze` dpew iziid `l jl okyenn ziady rcei iziid m` - ¨¦§¨¥
s`e ,ziaa jzekf z` ciqtz `ly ick ixkpdàzLäz` izipw xaky ©§¨

mewn lkn ,ziadCì ïðéãáò íäéðéãkipica bedpd itk jnr bdp` - §¦¥¤©§¦¨¨
y ,mixkpdàúéa øâà ìé÷L àì éæeæa é÷lñî àìc úîéà ìkonf lk - ¨¥©§Ÿ§©§¥§¥Ÿ¨¦£©¥¨

xc delndy dn xear dxic xky milhep mpi` aegd z` minlyn mpi`y

s` jkitle ,egekn iz`ay inn sicr ipi` ip` s` ,okyennd ziaaénð àðà£¨©¦
péî àðìé÷L àìéæeæa Cì àð÷lqîc ãò àúéa øâà Cz` jnn leh` `l - Ÿ¨¦§¨¦¨£©¥¨©§¦©©§¨¨§¥

.eaeg z` jl mlyl ixkpd z` sek`y cr ,dxicd xky

øî éæç ,éMà áøì Léðøaî àáø déì øîà,ipec` d`x -éìëà à÷c ïðaø ¨©¥¨¨¦©§¦§©©¦£¥©©¨¨§¨¨§¥
àúéaø,ziaix milke`y minkgd on yi -éøLúa àøîçà éæeæ éáäéc ¦¦¨§¨£¥¥©©§¨§¦§¥

úáèa dì éøçáîe`viy mcew ixyza oiid iyerl zern mipzep mdy - ©§£¥¨§¥¥
,uingi `edy miyyeg mdy oeik cin oiid z` milhep mpi` j` ,xryd
z` enicwdy zngny `vnpe ,aehd oiid z` mnvrl mixgea md zahae

.aeh oii milhep mde ,zeixg` xkend eilr laiw zernddéì øîà,iy` ax ¨©¥
y meyn ,xeqi` lk jka oi`à÷ àì àlçà ,éáäé à÷ àøîçà énð eäðéà¦§©¦©©§¨¨¨£¥©©¨Ÿ¨

éáäélr `le oii lr `l` epzp `l zernd z` epzpy drya md s` - ¨£¥
e ,unegàøwéòîziagd did xak oiid lr enliyyk ixyz ycega - ¥¦¨¨

àøîç àøîçce,àlç àlçcepi` ezligzn aeh oii `edy dn xnelk §©§¨©§¨§©¨©¨
elewlw did xak ,zah yceg cr uingdy dne ,onf xg`l s` uingn
,aeh oii lr enliy mdy oeike ,xkip did `ly `l` ixyz ycega ekeza
`l` ,eilr xkend laiwy zeixg` o`k oi`e ,aeh oii zaha lawl mdilr

aéøçáî÷c àeä àzòL àéäämixxane mixgea md oiid zlihp zrya - ©¦©§¨§¨©§£¥
.dligzn epwy oiid edn

:`xnbd zxtqnàúååðLc àø÷à éðáì éæeæ áéäé äåä àðéáødid `piax - ¨¦¨£¨¨¦¥¦§¥©§¨§©§¨¨
lr ,xivad iptl '`zeepy' xdpd cily fegna excy miyp`l zern zzl bdep

,dry dze`a `viy xryd itk xivad xg`l oii el epziy zpne`ay drya ¥
oiid z` lawlàúéôek éôè déì éëôLel epzpe mixkend el ekty - [lq] ¨§¥¥§¥¦¨

.el zzl mikixv eidy dnn xzei zg` dcn mzrcnàúà`piaxdén÷ì ¨¨§©¥
éMà áøceéøL éî ,déì øîàmdy ztqezd z` lehil il xzen m`d - §©©¦¨©¥¦¨¥

il mipzep md zernd zncwd zngny ,ziaix meyn jka yiy e` il mipzep

.ztqezdéì øîà,iy` axïéàmnr zvvw `ly oeiky ,elhil jl xzen - ¨©¥¦
eidy jizern xkya `id ztqezdy mixikfn opi` md s`e ,dligzn jk lr

`l` ,ziaix o`k oi`y `vnp ,mlv` zelha,Cab éìçî à÷c àeä éìeçà©¥§¨¨£¥©¨
.xeqi` dfa oi`e ,`nlra dpzne dlign zxeza ztqezd z` jl mipzep md

déì øîàlefb mzeyxay oiid `ny yeygl il yi m`d ,iy` axl `piax ¨©¥
c ,`edàéä eäãéc åàì àòøà àä`l` ,mdly epi` [mxkd-] rwxwdy - ¨©§¨©¦§¦

lhend zerwxwd qn z` mlyl evx `ly iptn ,egxae degipd dilray
,mnvrl mxkd z` milhepe dzxenz qnd z` mirxet el` miyp`e ,dilr

.oii mdn zepwl il xeq`e ,lfb md mixvea mdy miaprdy `vnpedéì øîà̈©¥

zeklnd oic it lry iptn ,lfb xeqi` dfa oi` ,iy` axà÷ñèì àòøà©§¨§©§¨
àãaòLî,qnd melyzl zcareyn rwxwd -áéäéc ïàî øîà àkìîe §©§§¨©§¨¨©©§¨¦

àòøà ìeëéì à÷ñèezekf qnd z` mlyny iny `ed jlnd wege - ©§¨¥©§¨
.lfb o`k oi` ,`pic `zeklnc `picy oeike ,rwxwd zexit z` lek`l

øî éæç ,àáøì àtt áø déì øîà,ipec` d`x -éæeæ éáäéc ïðaø éðä ¨©¥©¨¨§¨¨£¥©¨¥©¨¨§¨£¥¥
éLðéàc àbøkàzleblebd qn xear zern minlyny minkgd mze` z` - ©©§¨§¦§¥
,miaiig miyp`yez`f zxenzéôè eäa éãaòLîmze`a micarzyn md - §©§§¥§§¥

arl mdn miyxece ,qnd z` mxear enliyy miyp`dieeyn xzei mxear ce
.enliyy qnddéì øîàik ,ef dl`y ize` zl`yy aeh ,`tt axl `ax ¨©¥

àáéëL eëéà àzLä,dzr zn iziid m` -àúléî àä eëì éøîà àì- ©§¨¦§¦¨Ÿ¨§¦§¨¦§¨
c ,df xac mkl xne` iziid `léðäc eäéé÷øäBî ,úLL áø øîà éëä- ¨¦¨©©¥¤©§©§§¨¥

,mdly zecard mzegçðî àkìîc àñôèa,gpen jlnd ly fbx`a - §©§¨§©§¨¨©
miaiig md jkitle ,jlnl micark miaygp lkd zeklnd oicny xnelk

,zleblebd qnaì àbøk áéäé àìc ïàî øîà àkìîeáéäéc ïàîì ãéaòzL ©§¨¨©©§Ÿ¨¦©§¨¦§©§¥§©§¨¦
àbøkinl carzyn ,eilr lhend qnd z` mlyn `ly iny xn` jlnde - ©§¨

miyp` miaygp `zeklnc `pic it lr ok`y `vnp ,qnd z` exear mliyy

.mda micarzyn md oicae ,qnd z` mxear mliyy in ly mdicark el`
àáøc deçà íøBòñ áø,`axly eig`-éwz äåäelòî àìc éLðéà ódid - ©§¨£©§¨¨£¨¨¦¦§¥§Ÿ§©

,mipebd mpi`y miyp` gka qtezàáøc à÷øäBâa eäì ìéiòîemqipkne - §©¥§§©§¨§¨¨
,dakxnd z` eliaeiy icka ,`ax ly ezakxnlàáø déì øîà,mxerq axl ¨©¥¨¨

zãáò à÷ øétLmpi`y miyp`a carzydl xzen oky ,dyer dz` ahid - ©¦¨¨§©§
,dxeyk mibdepàðéðúcm` ,`ziixaaúéàøjxiag z`,äøeMk âäBð BðéàL §¨¦¨¨¦¨¤¥¥©¨

øîBì ãeîìz ,Ba ãaòzLäì éàMø äzàL ïépîmicar oiprl (en dk `xwie) ¦©¦¤©¨©©§¦§©§¥©§©
miprpk,'eãáòz íäa íìBòì'weqt eze`a el jnqpe'íëéçàáe'yie ,'ebe §¨¨¤©£Ÿ§©¥¤

,cearl mi`yx mz` mkig`a mby yexcleléôà ìBëém`äøeMk âäBð ¨£¦¥©¨
,ea carzydl dz` i`yxåéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe øîBì ãeîìz©§©§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦

Bâådxizqdz`ayiile ,jxtal`xyiacearl oi`y ixd ,'KxtA FadCxz`l §Ÿ¦§¤§¨¤
xeq` oebd `ed m`y xnel jixv ,`xwn ly eheytl dyxcd oia weqta

.ea carzydl xzen oebd epi` m` j` ,ea carzydl
déøáçì éæeæ áéäéc ïàî éàä ,àîç áø øîàeze` glyeàøîç déì ïaæéîì ¨©©¨¨©©§¨¦¥§©§¥§¦§©¥©§¨

,lef xignd f`y xivad zrya oii exear zepwl -òLôegilydïéáæ àìå ¨©§Ÿ¨¦
déì,llk oii el dpw `le -äéì ílLîzle glynl mlyl gilyd jixv -z ¥§©¥¥

oii elìBæc àúååøtà ìéæà à÷ãkèôLzerna zepwl leki didy itk - ¦§¨¨¦©©§¨¨§§§¨
.xivad zrya lefa oiid xknp myy [mewn my] 'htylef' ly lnpa el ozpy

ì àzéøîà ,øîéîà øîààzòîLef dreny izxn` -ãéáæ áøc dén÷ ¨©£¥©©§¦¨¦§©§¨©¥§©§¦
,àòcøäpîleki didy itk glynl mlyl gilyd z` aiig `ng axy ¦§©§§¨

,lefd zrya zepwløîà,ciaf axàîç áø øîà÷ ék,jk mlyl jixvy ¨©¦¨¨©©¨¨
a éléî éðäzepwl exiag z` gleya ìáà ,íúñ ïéézepwl eze` glyïéé ¨¥¦¥§©¦§¨£¨§©¦

,äæ,miieqn oii xnelkàìleki didy itk glynl mlyl aiig gilyd oi` - ¤Ÿ
c ,jka eciqtdy xexa df oi`y iptn ,lefd zrya zepwléðaæîc øîéé éî¦¥©¦§©§¥

déìäéð déì.dfd oiid z` el xeknl minikqn mixkend eidy xn` in - ¥¦£¥
éMà áøe `ng ax lr wlgeléôà ,øîàzepwl gilyd z` gly m`ïéé ©©¦¨©£¦©¦

àì énð ,íúñzyxtn .lefd zrya oiid xign itk mlyl gilyd aiig §¨©¦Ÿ
:`xnbd,àîòè éàî,yexita ok enr dpzd m` s`y meyn,àéä àzëîñà ©©§¨©§©§¨¦

dne ,jka aiigzn did `l oiid z` dpwi `l seqaly rcei did m` i`cey
,exear dpwi i`cey xeaq didy meyn wx `ed aiigzdyàì àzëîñàå§©§©§¨Ÿ

àéð÷.dlg dpi` ,df ote`a zeaiigzd lk - ©§¨
:`xnbd dywn,éMà áøìe,'`zknq`' `id ef zeaiigzdy xaeqyéàî §©©¦©
ïðúc àäî àðL(.cw) oldl dpynalr ,zeqix`a exiagn dcy lawndy §¨¥¨¦§©

da car `l seqale ,dcyd dyrzy d`eazdn ivg dcyd lral zzl zpn

dfn el ozepe ,zeyrl dcyd die`x dnk miny ,xea dcyk dze` gipd `l`
lr aiigzn `edyk ,dcyd lral aezkl qix`d jxc jky iptn ,dvgn

,zeqix`dàáèéîa ílLà ãéáòà àìå øéáBà íàdcyd z` gip` m` - ¦¦§Ÿ©£¦£©¥§¥§¨
ixd .zeyrl die`x dcyd dzidy ahind itl mly` ,da cear` `le 'xea'
,epzdy itk ceari `l m` el mexbiy cqtdd itl exiagl mlyl aiigzndy
mxby oeik o`k oicd `ed ok m`e ,jk mlyl aiig `ede `zknq` ef oi`

:`xnbd zvxzn .`zknq` ef oi` ,glynl cqtd gilydíúä,qix` oiprl ¨¨
did i`pzd zryay iptn `zknq` zaygp zeaiigzdd oi`Bãéa,eniiwl §¨

,dfa aiigzdl ezrc dknq ok m`e ,rwxwd z` rexfle yexgl epiidc
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ok oi`y dnàëäm` xweid mewna xignd itk mlyl aiigzd gilydy ¨¨
,dpwi `lBãéa åàìxyt` ixdy eixac z` miiwl i`pzd zrya ecia oi` - ©§¨

zaygpe jka aiigzdl dxenb ezrc oi` ok m`e ,el xeknl evxi `ly
.`zknq`k ezeaiigzd

éãéî eäì ïaæîì ãçì éæeæ éáäéc àúìz éa éðä àáø øîàmiyp` dyly - ¨©¨¨¨¥¥§¨¨§¨£¥¥§©§¦§©§¦¦
,ea exkzyiy dn xac mdl zepwl xg` mc`l zern epzpyãçì ïáæå§¨©§©

eäéépéî,cala mdn cg` xear df didiy oeekzde utg dpw `ede -ïáæ ¦©§¨©
eäleëì,mzylyl dpw eli`k ea mitzey mzyly ixd -ïøîà àìå §§§Ÿ£¨¨

dpwy dna mitzey mzylyyàlàote`aLéðéà Léðéà íéúçå øö àìc ¤¨§Ÿ©§¨¦¦¦¦¦
déãeçìxexva mdn cg` lk ly zernd z` mzge xyw `l gilydy - §¥

mitzey mzyly miaygp jkitle ,miaxern mzyly zerne ,envr ipta
,zernd lkaìáàm`déãeçì Léðéà Léðéà íéúçå øöz` mzge xyw - £¨©§¨¦¦¦¦¦§¥

mdn cg` ly zerna dpwe ,envr ipta xexva mdn cg` lk ly eizern

,dn xacïáæ àì ïáæ àìc ïàîìe ïáæ ïáæc ïàîìoeik ,ea mitzey mpi`e §©§¨©¨©§©§Ÿ¨©Ÿ¨©
.envr ipta gpen mdn cg` lk zerny

àéð÷ àzîeèéñ éàä ,àáøc déîMî étt áø øîàminizgny mzegd - ¨©©©¦¦§¥§¨¨©¦§¨©§¨
on ea xefgl leki ziad lra oi`e ,oipwl aygp epwy zeiagd z` mipepgd
zxxan .zeiagd z` diabd `le jyn `l ipepgdy it lr s` dxiknd

:`xnbdàúëìä éàîìm`d xnelk ,zeiagd z` ipepgd dpw dn oiprl - §©¦§§¨
:`xnbd daiyn .`l e` xenb oipw `edøîà àáéáç áø`znehiqdy ©£¦¨¨©

dlirenLnî àéð÷îìelit` ea xefgl leki mdn cg` oi`e ,xenb oipwl - §¦§§¨©¨
e .rxty in eilr lawl dvxi m`éøîà ïðaødlired `le ,xenb oipw df oi` ©¨¨¨§¥

jxhvi ea xefgl mdn cg` dvxi m`y `l` `znehiqdéî déìò éìea÷ì§©¥£¥¦
.òøtL¤¨©

:`xnbd dwiqnàúëìäåepi`e xenb oipw `znehiqd oi` zenewnd aexa §¦§§¨
`l` lirene ,òøtL éî déìò éìea÷ìmewn lknéð÷îì eâéäðc àøúàá §©¥£¥¦¤¨©§©§¨¦§¦§¦§¥

Lnîzeiagd eidi jkay zpn lr `znehiq miyery bdpndy mewna - ©¨
,ipepgl ixnbl zeiepwéð÷leki mdn cg` oi`e zeiagd z` ipepgd dpw - ¨¦

xkend cvn zrc zexinb o`k yi ixd df oipwa ebdpy oeiky ,llk ea xefgl
:xenb oipwk liren oipwl zrc zexinb ea yiy dyrn lke ,oipwl dpewde

:dpyna epipy.íéøöBwì älçz àeä äéäzexit xkenl yi m`y xnelk ¨¨§¦¨©§¦
,dxiknl micner mpi` oiicre ,mzk`ln dxnbp `ly it lr s` ezeyxa
aygpy iptn ,xryd `viy mcew elit` lefd xryk mdilr weqtl xzen
cr dpc `xnbd ,gweld ly ezeyxl miqpkp mde zexit mze` z` el yiy

dnkxzen didi oiicre ,mzk`ln xnbl cr mixqegn zexitd eidiy xyt`
:mdilr weqtl

áø øîàeilr wqety xacd oi` m`øqeçî`l`íézLzek`ln izy - ¨©©§©§©¦
,dxiknl ie`x didiy cr÷ñBt`vi `ly it lr s` lefd xryk eilr ¥

xqegn oiicr `ed m` la` ,xrydìLLzek`ln÷ñBt Bðéàiptn ,eilr ¨Ÿ¥¥
cr oizndl jixve eilr wqet `edy xacd z` el oi` oiicry enk aygpy

.xryd `viyøîà ìàeîLexyt`y zek`ln `l` mixqegn mpi` m` §¥¨©
mzeyrleléôà ,íãà éãéamixqegn md m`äàîaygp df ixd ,zek`ln ¦¥¨¨£¦¥¨
e el yik÷ñBt,xqgy dn lk z` milydl eciay oeiky ,lefd xryk eilr ¥

leki epi`y dk`ln xqegn m` la` ,ezeyxa xak `ed eli`k df ixd

dielz `l` dzeyrleléôà ,íéîL éãéadk`ln `l` dpi` m`,úçà ¦¥¨©¦£¦©©
÷ñBt Bðéàoiicry aygp df ixd ,dk`lnd z` milydl ecia oi`y oeiky ¥¥

.xryd `vi ok m` `l` weqtl i`yx epi`e ezeyxa epi`

:mi`xen`d ixac itl dpynd ixaca dpc dxnbdìò Bnò ÷ñBt ïðz§©¥¦©
Léãbäxqegnd yicb `l` el oi`y it lr s` d`eaz lr weqtl xzen - ©¨¦

:ax zhiy lr `xnbd dywn .dyicàäåoxeb dyrizy cr yicb mzqa §¨
,dxiknl ie`xdøqeçî'` mde ,zek`ln rax`änça àãLîz` gehyl - §©¦§¨©©¨

miie`x eidie eyaiiziy ick ynyd len [d`eazd zeliag] mixnerd
'a .dyiclLáéîìb .ynya mixnerd eyaiiziy -Lãéîìe 'z` yecl - §¥©§¥©

'c ,d`eazdàøãéîeuend xftziy ick gexa d`eazd z` zexfle - ¦§¨
.eilr weqtl xzen recne ,uen `la d`eazd ixibxb ex`yiie

zxacn dpynd :`xnbd zvxznLáéå änça àãLc ïBâkghy xaky - §§¨¨©©¨§¨¥
mpi`y lke ,dixfe dyic `l` mixqegn mpi`e ,eyaie ynya mixnerd z`

.mdilr weqtl xzen zek`ln izy `l` mixqegn
:`xnbd dywnìåøîàc ìàeîLdk`ln xqegn m`yeléôà ,íéîL éãéa §¦§¥§¨©¦¥¨©¦£¦

,÷ñBt Bðéà ,úçà,yicbd lr weqtl dpynd dxizd ji` dywàäå ©©¥¥§¨
àøãéî øqeçîgexa dixf -àéä íéîL éãéáczexfl xyt` i` ixdy - §©¦§¨§¦¥¨©¦¦

.`id miny icia `l` gexd z` `iadl ecia oi`e ,gex yi ok m` `l`
:`xnbd zvxznàúååôða øLôàz` zetpl lkei gex didz `l m` s` - ¤§¨§©§¨¨

jkle mc` icia ielz epewizy `vnpe ,dtp ici lr uend on d`eazd ixibxb
:dilr weqtl i`yx

dwiqtd xzida epipy recn :ax lr `xnbd dywn:íéáðò ìL èéáòä ìòå§©¤¨¦¤£¨¦
àäåoiicrøqeçî'` ,dxiknl ie`xd oii o`k didiy cr zek`ln rax` §¨§©

øîëî'a ,hiard jeza miaprd enngziy -àzøöòî éáì éìeiòå- ¦§¨§©¥§¥©£©§¨
'b ,zbl miaprd z` qipkdlLãéîìon oiid `viy zba mze` jexcl - §¥©

'c ,miaprdãbðîìe.zbd iptly xead l` zbd on oiid z` jeynle - §¦§¨
`l` ,menig mixqegn mpi` xaky miapra dpyna xaecn :`xnbd zvxzn

àéiç éaø éðúãkiaxe ,mizif ly ohrnd lr dpyna epipyy ,mizif oiprl ¦§¨¥©¦¦¨
,`ziixaa qxb `iigíéúéæ ìL øîBkä ìòxaky xg`l enr wqety xnelk ©©¤¤¥¦

,ohrna mizifd enngzpénð àëäzpeeky ,miapr ly hiar oiprl yxtl yi ¨¨©¦
dpynd,íéáðò ìL øîBkä ìòenngzd xaky xg`l enr wqety xnelk ©©¤¤£¨¦

.zbd l` mqipkdl xak miie`xe ,hiard jeza miaprd
:`xnbd dywnàäåoiicrúìz éøqeçîxg`l mb zek`ln yly - §¨§§¥§¨

oiid z` jeynle mze` jexcle ,zbl mqipkdl epiidy ,enngzd miaprdy

zxacn dpynd :`xnbd zvxzn .xead l`àeä ïéáæc àeääc àøúàa§©§¨§©§¨¦
ãéâðcl` zbd on oiid z` jyen `ed oiid dpewy `ed bdpndy mewna - §¨¦

xzen jkitle ,dxiknl oiid ie`x xak zek`ln izy xg`ly `vnpe ,xead

:eilr weqtl
dwiqtd xzida epipy recn :ax lr `xnbd dywn:íéúéæ ìL ïèònä ìòå§©©©£¨¤¥¦

øqeçî àäå` ,dxiknl ie`xd ony o`k didiy cr zek`ln rax`øîëî ' §¨§©¦§¨
'a ,ohrnd jeza mizifd enngziy -étc éáì éìeiòåzial mqipkdl - §©¥§¥©¥

'b ,cadLãéîì'c ,ony mdn zeyrle cad ziaa mizifd lr jexcl - §¥©
ãbðîìe.onyd z` ea miqpeky xead l` cad zian onyd z` jeynle - §¦§¨

:`xnbd zvxznàéiç éaø éðzly 'ohrnd' lr mewna ,ely `ztqeza ¨¥©¦¦¨
,mizifíéúéæ ìL øîBk ìòmizifd enngzd xaky xg`l xaecny epiide ©¤¤¥¦

.mdilr weqtl xzen jkitle ,dkixcl cad zial m`iadl miie`xe ohrna

:`xnbd dywnàäoiicrúìz àkéàcer yi enngzd mizifdy ixg` mb - ¨¦¨§¨
ax ixac itle ,dxiknl ie`x onyd didiy icka zexqgd zek`ln yly
dpynd :`xnbd zvxzn .zek`ln yly xqegny xac lr weqtl xeq`

zxacnäc àøúàaãéâpî àeää ïéáæc àeädpewy bdpndy mewna - §©§¨§©§¨¦©¦¨¦
xg`l ciny `vnpe ,xead l` cad zian onyd z` jyeny df `ed onyd
mizifd oi` ok m`e ,dxiknl miie`x md ony mdn `vie mizifd ekxcpy

:mdilr weqtl xzen jkitle zek`ln izy `l` mixqg

dwiqtd xzida epipy :ax lr `xnbd dywn:øöBé ìL íéöéaä ìòådywe §©©¥¦¤¥
éànà`l` el oi`y drya qxg ly zexicw lr weqtl xzen recn - ©©

,qxgd xvei ly hih ilebirøqeçî àäåo`k eidiy cr zek`ln yng §¨§©
` ,dxiknl zeie`xd zexicwéôeôì 'dvexy dcind itl hihd z` lblbl - §¥

a ,leaiw zia el zeyrle ilkd z` zeyrléLeaéå 'b ,hihd z` yaile -' §©¥
àðezàì éìeiò'c ,oyakd jezl eqipkdl -óøNîìjeza hihd z` sxvl - ©¥§©¨§¦§¨

d ,qxg dyriiy cr oyakd÷téîìe 'zvxzn .oyakd on e`ivedle - §¥©
xaecn xvei ly miviad lr weqtl xzeny dpyna exn`y dn :`xnbd

eLéaéå äôôìîc ïBâkzxev z` epnn xvie hihd z` lblb xaky oebk - §¦§¨§¨§©¦
:`xnbd dywn .ef dxev itk hihd yai xake ,ilkdàäåxg`l mb oiicr §¨

hihd yaie lblbyúìz àkéàzeie`x zexcwd eidiy cr zek`ln ¦¨§¨
pkd `ede ,dxiknl:`xnbd zvxzn .mz`vede ,y`a mtexv ,oyakl mzq

zxacn dpynd÷étîc àeä ïéáæc àeääc àøúàa`ed bdpndy mewna - §©§¨§©§¨¦§©¦
o`k zexqg oi`y `vnpe ,oyakd on m`iven `ed zexcwd z` dpewdy

:dxiknl zeie`x zexcwd eidiy cr zek`ln izy `l`

dwiqtd xzida epipy recn :ax lr `xnbd dywnepòwLiMî ãéqä ìòå§©©¦¦¤§©§¤
øqeçî àäå :ïLáka'` ,dxiknl ie`x didiy cr zek`ln ylyäì÷î- ©¦§¨§¨§©¦§¨

'a ,y`a ciqd ipa` z` sexylé÷etàåzetexyd mipa`d z` `ivedl - §©¥
'b ,y`d on÷ãéîe:`xnbd zvxzn .dwa`l wc mipa`d z` xxetl - ¥©

zxacn dpynd÷ééc àeää ïéáæc àeääc àøúàabdpndy mewna - §©§¨§©§¨¦©¨¥
`vnpe ,dwa`l mze` xxetn `ede ,zetexy mipa` lawn ciqd dpewy
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc `rivn `aa(iriax meil)

eäééðéa àkéà íéîLbä úBîélr dwiqt oica ewlgp minkge `nw `pz - §©§¨¦¦¨¥©§
,minybd zenia elit` weqtl xizd `nw `pzy ,minybd zenia lafd
laf miyp`d lkl yi f`y oeik dngd zenia `l` exizd `l minkge
dcyd on e`ivedy zleqtd seyipe aiwxd xaky xg`l] mdizety`a

weqtl xeq`y iqei iaxl md micen minybd zenia la` [minybd zenia
:lafd lr

:dpyna epipydBábä øòMk Bnò ÷ñBôelr s` xne` dcedi iax ,[lefd-] ¥¦©©©©¨©
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mihiykz z` el epziy zpn lr [zepad ihiykz-] `ipecpd ixkenl zern

,ipelt meia eing xearóBqì,oerxitd mei ribdykàéðeãð ìæelfed - ©©§§¨
zepwl dvx `l eingy iptn gwnd on ea xefgl dpewd dvxe ,mihiykzd
xigna gwnd miiwl dvx xkende ,dligzn ewqty xigna mihiykzd z`

.dwiqtd zrya didy xryk xweidàtt áøc dén÷ì eúàm` le`yl ¨§©¥§©¨¨
,ea xefgl i`yxdéì øîà,`tt axBnò z÷ñt éàelfei m`y dligzn ¨©¥¦¨©§§¦
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,àðéîà à÷zllwa aiigzn `ed ixd ,zernd melyz xg`l ea xfegdy ¨£¦¨
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el ozidBábä øòMkzzl xkend jixv ezeaiigzd cvny `vnp ,[lefd-] ©©©©¨©
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d ,xweid xry epiidc dwiqtd xryk gwndøëBîc `eddéa øãä à÷- ¥¨¨©¥
,lefd xry itl gwnd z` eniiwi lfei xryd m`y enkiq ixdy ,ea xfegy

ok m`e.òøtL éî øëBî déìò ìa÷îla`÷ñt àì éà,dligzn ok enr §©¥£¥¥¦¤¨©¦Ÿ¨©
xryd itk mihiykzd z` lawl gweld jixv ezeaiigzd cvny `vnp
eiykr ly xryk gwnd lawl dvex gweldy dzr ok m`e ,dwiqtd zrya

d ,lefd xry epiidcç÷Bìc `ed,déa øãä à÷ok m`eç÷Bì déìò ìa÷î ¥©¨¨©¥§©¥£¥¥©
.òøtL éî¦¤¨©

minkg zrcl ,sqk oipw oica oerny iaxe minkg ewlgp (.cn) lirl dpyna
`vnpy utg xear zern gweld ozp m`e ,llk milhlhna zepew zern oi`
oiae xkend oiae ,llk e`pw `l ,ediabd `le ekyn `le xkend zeyxa

.[rxty in zllwa aiigzn ea xfegy iny `l`] mda xefgl mileki gweld
dxezd ony oerny iax zrc la`z` eriwtd `l minkg s`e ,zepew zern

xaky it lr s` ea xefgl leki xkendy ,xkend oiprl `l` zernd oipw

z` mliyy xg`l llk ea xefgl leki epi` gweld la` ,zern laiw
utgdy oeike ,dxez oick oipwd z` egipd gweld oiprly iptn ,zernd

.ea xefgl leki epi` ezeyxa aygp

:`xnbd dywn,àtt áøì àðéáø déì øîà`nw `pz zrck zwqty jkn ¨©¥¨¦¨§©¨¨
ozi xryd lfei m`y xkend mr zepzdl gweld jixvy (:ar lirl dpyna)
xeaq dz`y gken ,ok yexcl leki epi` enr dpzd `l m`e ,lefd xryk el

yie ,cigi `edy dcedi iax ixac cbp mzenk dklde miax zrc `idy
zeywdlc éànîezhiyk zepzdl jixvy `nw `pz ixacàéä ïðaø ¦©§©¨¨¦

ïBòîL éaøc déìò éâéìôc(.cn) lirl dpynaeð÷ àì úBòî éøîàc,llk ¦§¦¥£¥§©¦¦§§¨§¥¨Ÿ¨
eilr lawny `l` [xryd dpzyd `l m` elit`] ea xefgl leki gweld s`e

,rxty inéëä eléôàådpzydyk mby `nw `pz xn` ok it lr s`e - ©£¦¨¦
,utgd xign lfede xryd÷ñt éàel oziy dligzn dpzdedBábä øòMk ¦¨©©©©©¨©

,[lefd-]àzLäãk ìé÷Lla` ,lef `edy eiykr ly xryk lhep `ed ixd - ¨¦¦§©§¨
÷ñt àì éà,dligzn okàøwéòîãk ìé÷Lxryd didy itk lhep - ¦Ÿ¨©¨¦¦§¥¦¨¨

.rxty ina aiigzn jka epevx oi` m`e ,dwiqtd zryaàîìc`pz ixac ¦§¨

zhiyk `weec `nwøîàc àéä ïBòîL éaødxezd onyúBðB÷ úBòî ©¦¦§¦§¨©¨
,gweld oiprl oipwd z` eriwtd `l minkgeåy xn` okl÷ñt éëdligzn §¦¨©

el oziydBábä øòMk[lefd-],àzLä ék ìé÷Lla`ìé÷L ÷ñt àì éà ©©©©¨©¨¦¦©§¨¦Ÿ¨©¨¦
éæeæ eäì éð÷c íeMî ,àøwéòîkoeike ,eizerna gwnd z` dpw xaky - §¥¦¨¨¦§¨¥§¥

zrc lr dligzkln zern ozp gweldy `pcne` yiy s` gweld ly `edy
xefgl leki epi`e xenb gwn lhal ef `pcne` cia gk oi` ,lefd xryk zgwl

.dligzn jk lr dpzd ok m` `l` exign lfedy xg`l eaïðaøì ìáà£¨§©¨¨
xefgl leki xryd dpzyd `lyk s`e ,llk zepew opi` zerny mixaeqy

xryd dpzyd m`y xnel yi .rxty ina aiigzny `l` eaïéam`÷ñt ¥¨©
e lefd xryk lehil dligznïéám`÷ñt àì,dligzn okàzLä ék ìé÷L ¥Ÿ¨©¨¦¦©§¨

ina s` aiigzi `le ,dzr `edy lefd xignd itl lawl i`yx `ed ixd -
y ,rxtycen`l yi okLéðéàc dézòãcdn z` lawl zpn lr zern ozepd §©§¥§¦¦

onf xg`l wx dpewyàìéæ àòøzàutgd z` lawi xryd dpzyi m`y - ©©§¨¦¨
`pcne`a gk yi rxty in oiprl `l` gwn o`k oi`y oeike ,lefd xryd itl
s` ,zern oipw oiprl oerny iax ixack dkldd oi`y oeike .gwnd lhal ef
minkgk xaeqy dcedi iax ixack `l` ,`nw `pzk dkld oi` epizpyna

.zern oipw oiprl
:`xnbd zvxzndéì øîà`pz ixac z` yxtl xyt` i` ,`piaxl `tt ax ¨©¥

xaqy iptn `ed lefd xryk el oziy dligzn zepzdl jixvdy dny `nw

gwn lhal ef `pcne` cia gk oi`e ixnbl zepew zerndy oerny iaxk
c meyn ,xenbïBòîL éaø øîàc øeîéàoerny iax xn` ote` dfi`a - ¥§¨©©¦¦§

wx ,ea xefgl i`yx gweld oi`e zepew zerndyàòøz ãça`ly ote`a - §©©§¨
la` ,ea xefgl dvex `edy cr zernd zpizp zryn xryd dpzydéøúa¦§¥

éòøzxg`e ,onf xg`l dpew `edy dn z` lawl zrc lr zern ozpyk - ©§¥
,xryd dpzyd onføîà éîm` ea xefgl leki gweld oi`y oerny iax ¦¨©

leki gweld mby minkgl oerny iax dcen df ote`a i`ce ,zexitd elfei
dpzd `l m`y dpyna x`ean ,ea xefgl leki `edy it lr s`e ,ea xefgl
,'rxty in' zllwa aiigzn `ede i`yx epi` lefd xrya eplawiy dligzn

zrc itl oicd `ed ok m`e ,rxty in s` lhal ef `pcne` cia gk oi`y ixd
.ewlgp `l utgd zlawl melyzd oia dpzyn xrydyk ixdy ,minkg

:oerny iax dcen df ote`ay `tt ax gikenéëä àîéz àì éàcm`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
,ok xn`p `ldéì úéì ïBòîL éaøì ç÷Bìa òøtL éîzrcl ike - [dinza] ¦¤¨©§¥©§©¦¦§¥¥

m` ixdy ,'rxty in' zllwa mlerl gweld aiigziy jiiy `l oerny iax
.llk ea xefgl leki epi` zern ozpénð éëä àîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨¨¦©¦

ok m` ,gweld oiprl rxty in zllw dxn`p `l oerny iax zrcl ok`y
dywàéðúäåepzpy gwnn ea xfegdy s` oerny iax xn`y (.gn lirl) §¨©§¨

,zeprxet eilr `eal dcizr zern eilräëìä Ck íB÷î ìkîxfeg m`y - ¦¨¨¨£¨¨
,ecra akrl mileki oic zia oi` ea'eë òøtL éî íéîëç eøîà ìáà£¨¨§£¨¦¦¤¨©

mia mixvnne dxenre mecq iyp`ne dbltd xec iyp`ne leand xec iyp`n
:`xnbd zwiicn .exeaica cner epi`y inn rxtdl cizr `edìkî éàî©¦¨

íB÷î,'mewn lkn' milina zeaxl oerny iax `a dn -åàì`a i`ce - ¨©
zeaxl,òøtL éî déìò ìa÷î øëBî àðL àìå ç÷Bì àðL àìcs`y ixd §Ÿ§¨¥©§Ÿ§¨¥§©¥£¥¦¤¨©

dpyna oerny iax zrc ixdy dyw dxe`kle ,rxty in jiiy gweld lv`
,llk ea xefgl leki epi` gewldy (.cn lirl)àlày xnel jixvøîà÷ ék ¤¨¦¨¨©

ïBòîL éaø,llk ea xefgl leki gweld oi`yàòøz ãçadpzyd `lyk - ©¦¦§§©©§¨
,xrydla`éòøz éøúaxg`l utgd z` lawl zpn lr zern ozep `edy ¦§¥©§¥

,xryd dpzyiy xyt`e onføîà àìdcen `ed s`e ea xefgl leki epi`y Ÿ¨©
.rxty ina aiigzn `ed df ote`ae ,ea xefgl lekiy minkg ixacl

:`xnbd dywn,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàwqt recn ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦
ea xefgl i`yx epi` eing ly `ipecpd xear zern ozpy ozgdy `piax

,rxty in zllw eilr lawi ok m` `l` ,mihiykzd elfedykdéì ÷etéúå§¥¥
meyn rxty in zllwa aiigzn ozgd oi`yàøwéòî dééeL çéìLc- §¨¦©©§¥¥¦¨¨

ea xfeg eingy oeike ,exear zepwl gily `l` dligzn e`yr `l eingy

.ellwl yi recne zeyrl ecia dn ,lefd xrya `l` zepwl dvex epi`e
:`xnbd zvxzndéì øîàly gily didy ozga dyrnd did `l ,iy` ax ¨©¥

`l` ,exear weqtl eingïéaæîe ïéáæc àøâúaeinge ,xgeq did ozgd - §©§¨§¨¦§©¥
lr mdn zepwl mixkend mr wqte `ed jlde ,`ipecp el xekniy enr wqt
it lr s` ok m`e ,jka xkzydle enr wqty eingl xeknle xefgl zpn
mr wqty dnn ea xefgl i`yx `ed oi` ,enr wqty dnn ea xfeg eingy
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc `rivn `aa(iriax meil)

eäééðéa àkéà íéîLbä úBîélr dwiqt oica ewlgp minkge `nw `pz - §©§¨¦¦¨¥©§
,minybd zenia elit` weqtl xizd `nw `pzy ,minybd zenia lafd
laf miyp`d lkl yi f`y oeik dngd zenia `l` exizd `l minkge
dcyd on e`ivedy zleqtd seyipe aiwxd xaky xg`l] mdizety`a

weqtl xeq`y iqei iaxl md micen minybd zenia la` [minybd zenia
:lafd lr

:dpyna epipydBábä øòMk Bnò ÷ñBôelr s` xne` dcedi iax ,[lefd-] ¥¦©©©©¨©
deabd xrya enr wqt `ly it:

:`xnbd zxtqndeîç éác àéðeãðì éæeæ áéäéc àøáb àeääozp mc` - ©©§¨§¨¦¥¦§§¨§¥£©
mihiykz z` el epziy zpn lr [zepad ihiykz-] `ipecpd ixkenl zern

,ipelt meia eing xearóBqì,oerxitd mei ribdykàéðeãð ìæelfed - ©©§§¨
zepwl dvx `l eingy iptn gwnd on ea xefgl dpewd dvxe ,mihiykzd
xigna gwnd miiwl dvx xkende ,dligzn ewqty xigna mihiykzd z`

.dwiqtd zrya didy xryk xweidàtt áøc dén÷ì eúàm` le`yl ¨§©¥§©¨¨
,ea xefgl i`yxdéì øîà,`tt axBnò z÷ñt éàelfei m`y dligzn ¨©¥¦¨©§§¦

el mlyz mihiykzddBábä øòMk,[lefd-]àzLäk ìé÷Ldz` i`yx - ©©©©¨©¨¦§©§¨
,lefa `edy dzr mxry itk mihiykzd z` lawlàì éàåmr zwqt §¦Ÿ

,lefd xryk ozi mihiykzd elfei m`y dligzn xkendàøwéòî ék ìé÷L̈¦¦¥¦¨¨
,mdilr zwqty drya eidy xryd itl mihiykzd z` lehil dz` jixv -

`pz zrck] lefd xry itl jl oziy yexcl leki jpi`e ,xweid xry `edy
.[dpyna dcedi iax zrck `lye `nw

÷ñt àì éàå ,àtt áøì ïðaø déì eøîàike ,lefd xryk dligzn enr ¨§¥©¨¨§©¨¨§¦Ÿ¨©
àøwéòîk ìé÷Lzrya xryd itk mihiykzd z` lawl `ed aiig - ¨¦§¥¦¨¨

ixde ,ea xefgl i`yx epi`e mzwiqteäðéð úBòîoipw lk o`k did `l - ¨¦§
,zernd melyz calneð÷ àì úBòîeleki epi` dvex m` dnle ,oilhlhna ¨Ÿ¨

.ea xefgleäì øîà,`tt axénð àðà,ea xefgl leki epi`y izxn` `l ¨©§£¨©¦
oiprl `l`déìò éìea÷ìzllw eilr lawl -òøtL éîea xfeg `ed m` §©¥£¥¦¤¨©
,àðéîà à÷zllwa aiigzn `ed ixd ,zernd melyz xg`l ea xfegdy ¨£¦¨

y izxn` df lre ,'rxty in'÷ñt éàmihiykzd elfei m`y dligzn enr ¦¨©
el ozidBábä øòMkzzl xkend jixv ezeaiigzd cvny `vnp ,[lefd-] ©©©©¨©

z` zzl dvex xkendy dzr ok m`e eiykr ly xryd itk mihiykzd z`

d ,xweid xry epiidc dwiqtd xryk gwndøëBîc `eddéa øãä à÷- ¥¨¨©¥
,lefd xry itl gwnd z` eniiwi lfei xryd m`y enkiq ixdy ,ea xfegy

ok m`e.òøtL éî øëBî déìò ìa÷îla`÷ñt àì éà,dligzn ok enr §©¥£¥¥¦¤¨©¦Ÿ¨©
xryd itk mihiykzd z` lawl gweld jixv ezeaiigzd cvny `vnp
eiykr ly xryk gwnd lawl dvex gweldy dzr ok m`e ,dwiqtd zrya

d ,lefd xry epiidcç÷Bìc `ed,déa øãä à÷ok m`eç÷Bì déìò ìa÷î ¥©¨¨©¥§©¥£¥¥©
.òøtL éî¦¤¨©

minkg zrcl ,sqk oipw oica oerny iaxe minkg ewlgp (.cn) lirl dpyna
`vnpy utg xear zern gweld ozp m`e ,llk milhlhna zepew zern oi`
oiae xkend oiae ,llk e`pw `l ,ediabd `le ekyn `le xkend zeyxa

.[rxty in zllwa aiigzn ea xfegy iny `l`] mda xefgl mileki gweld
dxezd ony oerny iax zrc la`z` eriwtd `l minkg s`e ,zepew zern

xaky it lr s` ea xefgl leki xkendy ,xkend oiprl `l` zernd oipw

z` mliyy xg`l llk ea xefgl leki epi` gweld la` ,zern laiw
utgdy oeike ,dxez oick oipwd z` egipd gweld oiprly iptn ,zernd

.ea xefgl leki epi` ezeyxa aygp

:`xnbd dywn,àtt áøì àðéáø déì øîà`nw `pz zrck zwqty jkn ¨©¥¨¦¨§©¨¨
ozi xryd lfei m`y xkend mr zepzdl gweld jixvy (:ar lirl dpyna)
xeaq dz`y gken ,ok yexcl leki epi` enr dpzd `l m`e ,lefd xryk el

yie ,cigi `edy dcedi iax ixac cbp mzenk dklde miax zrc `idy
zeywdlc éànîezhiyk zepzdl jixvy `nw `pz ixacàéä ïðaø ¦©§©¨¨¦

ïBòîL éaøc déìò éâéìôc(.cn) lirl dpynaeð÷ àì úBòî éøîàc,llk ¦§¦¥£¥§©¦¦§§¨§¥¨Ÿ¨
eilr lawny `l` [xryd dpzyd `l m` elit`] ea xefgl leki gweld s`e

,rxty inéëä eléôàådpzydyk mby `nw `pz xn` ok it lr s`e - ©£¦¨¦
,utgd xign lfede xryd÷ñt éàel oziy dligzn dpzdedBábä øòMk ¦¨©©©©©¨©

,[lefd-]àzLäãk ìé÷Lla` ,lef `edy eiykr ly xryk lhep `ed ixd - ¨¦¦§©§¨
÷ñt àì éà,dligzn okàøwéòîãk ìé÷Lxryd didy itk lhep - ¦Ÿ¨©¨¦¦§¥¦¨¨

.rxty ina aiigzn jka epevx oi` m`e ,dwiqtd zryaàîìc`pz ixac ¦§¨

zhiyk `weec `nwøîàc àéä ïBòîL éaødxezd onyúBðB÷ úBòî ©¦¦§¦§¨©¨
,gweld oiprl oipwd z` eriwtd `l minkgeåy xn` okl÷ñt éëdligzn §¦¨©

el oziydBábä øòMk[lefd-],àzLä ék ìé÷Lla`ìé÷L ÷ñt àì éà ©©©©¨©¨¦¦©§¨¦Ÿ¨©¨¦
éæeæ eäì éð÷c íeMî ,àøwéòîkoeike ,eizerna gwnd z` dpw xaky - §¥¦¨¨¦§¨¥§¥

zrc lr dligzkln zern ozp gweldy `pcne` yiy s` gweld ly `edy
xefgl leki epi`e xenb gwn lhal ef `pcne` cia gk oi` ,lefd xryk zgwl

.dligzn jk lr dpzd ok m` `l` exign lfedy xg`l eaïðaøì ìáà£¨§©¨¨
xefgl leki xryd dpzyd `lyk s`e ,llk zepew opi` zerny mixaeqy

xryd dpzyd m`y xnel yi .rxty ina aiigzny `l` eaïéam`÷ñt ¥¨©
e lefd xryk lehil dligznïéám`÷ñt àì,dligzn okàzLä ék ìé÷L ¥Ÿ¨©¨¦¦©§¨

ina s` aiigzi `le ,dzr `edy lefd xignd itl lawl i`yx `ed ixd -
y ,rxtycen`l yi okLéðéàc dézòãcdn z` lawl zpn lr zern ozepd §©§¥§¦¦

onf xg`l wx dpewyàìéæ àòøzàutgd z` lawi xryd dpzyi m`y - ©©§¨¦¨
`pcne`a gk yi rxty in oiprl `l` gwn o`k oi`y oeike ,lefd xryd itl
s` ,zern oipw oiprl oerny iax ixack dkldd oi`y oeike .gwnd lhal ef
minkgk xaeqy dcedi iax ixack `l` ,`nw `pzk dkld oi` epizpyna

.zern oipw oiprl
:`xnbd zvxzndéì øîà`pz ixac z` yxtl xyt` i` ,`piaxl `tt ax ¨©¥

xaqy iptn `ed lefd xryk el oziy dligzn zepzdl jixvdy dny `nw

gwn lhal ef `pcne` cia gk oi`e ixnbl zepew zerndy oerny iaxk
c meyn ,xenbïBòîL éaø øîàc øeîéàoerny iax xn` ote` dfi`a - ¥§¨©©¦¦§

wx ,ea xefgl i`yx gweld oi`e zepew zerndyàòøz ãça`ly ote`a - §©©§¨
la` ,ea xefgl dvex `edy cr zernd zpizp zryn xryd dpzydéøúa¦§¥

éòøzxg`e ,onf xg`l dpew `edy dn z` lawl zrc lr zern ozpyk - ©§¥
,xryd dpzyd onføîà éîm` ea xefgl leki gweld oi`y oerny iax ¦¨©

leki gweld mby minkgl oerny iax dcen df ote`a i`ce ,zexitd elfei
dpzd `l m`y dpyna x`ean ,ea xefgl leki `edy it lr s`e ,ea xefgl
,'rxty in' zllwa aiigzn `ede i`yx epi` lefd xrya eplawiy dligzn

zrc itl oicd `ed ok m`e ,rxty in s` lhal ef `pcne` cia gk oi`y ixd
.ewlgp `l utgd zlawl melyzd oia dpzyn xrydyk ixdy ,minkg

:oerny iax dcen df ote`ay `tt ax gikenéëä àîéz àì éàcm`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
,ok xn`p `ldéì úéì ïBòîL éaøì ç÷Bìa òøtL éîzrcl ike - [dinza] ¦¤¨©§¥©§©¦¦§¥¥

m` ixdy ,'rxty in' zllwa mlerl gweld aiigziy jiiy `l oerny iax
.llk ea xefgl leki epi` zern ozpénð éëä àîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨¨¦©¦

ok m` ,gweld oiprl rxty in zllw dxn`p `l oerny iax zrcl ok`y
dywàéðúäåepzpy gwnn ea xfegdy s` oerny iax xn`y (.gn lirl) §¨©§¨

,zeprxet eilr `eal dcizr zern eilräëìä Ck íB÷î ìkîxfeg m`y - ¦¨¨¨£¨¨
,ecra akrl mileki oic zia oi` ea'eë òøtL éî íéîëç eøîà ìáà£¨¨§£¨¦¦¤¨©

mia mixvnne dxenre mecq iyp`ne dbltd xec iyp`ne leand xec iyp`n
:`xnbd zwiicn .exeaica cner epi`y inn rxtdl cizr `edìkî éàî©¦¨

íB÷î,'mewn lkn' milina zeaxl oerny iax `a dn -åàì`a i`ce - ¨©
zeaxl,òøtL éî déìò ìa÷î øëBî àðL àìå ç÷Bì àðL àìcs`y ixd §Ÿ§¨¥©§Ÿ§¨¥§©¥£¥¦¤¨©

dpyna oerny iax zrc ixdy dyw dxe`kle ,rxty in jiiy gweld lv`
,llk ea xefgl leki epi` gewldy (.cn lirl)àlày xnel jixvøîà÷ ék ¤¨¦¨¨©

ïBòîL éaø,llk ea xefgl leki gweld oi`yàòøz ãçadpzyd `lyk - ©¦¦§§©©§¨
,xrydla`éòøz éøúaxg`l utgd z` lawl zpn lr zern ozep `edy ¦§¥©§¥

,xryd dpzyiy xyt`e onføîà àìdcen `ed s`e ea xefgl leki epi`y Ÿ¨©
.rxty ina aiigzn `ed df ote`ae ,ea xefgl lekiy minkg ixacl

:`xnbd dywn,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàwqt recn ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦
ea xefgl i`yx epi` eing ly `ipecpd xear zern ozpy ozgdy `piax

,rxty in zllw eilr lawi ok m` `l` ,mihiykzd elfedykdéì ÷etéúå§¥¥
meyn rxty in zllwa aiigzn ozgd oi`yàøwéòî dééeL çéìLc- §¨¦©©§¥¥¦¨¨

ea xfeg eingy oeike ,exear zepwl gily `l` dligzn e`yr `l eingy

.ellwl yi recne zeyrl ecia dn ,lefd xrya `l` zepwl dvex epi`e
:`xnbd zvxzndéì øîàly gily didy ozga dyrnd did `l ,iy` ax ¨©¥

`l` ,exear weqtl eingïéaæîe ïéáæc àøâúaeinge ,xgeq did ozgd - §©§¨§¨¦§©¥
lr mdn zepwl mixkend mr wqte `ed jlde ,`ipecp el xekniy enr wqt
it lr s` ok m`e ,jka xkzydle enr wqty eingl xeknle xefgl zpn
mr wqty dnn ea xefgl i`yx `ed oi` ,enr wqty dnn ea xfeg eingy
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xcde"קו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc `rivn `aa(iying meil)

íéîc Bì õöB÷å ,ïéhç øBk éðéåìäel aiig didi `ly ,weyay xryd itl ©§¥¦¦¦§¥¨¦
xg` m`e .el` minc el ozi elfei e` mihgd exwei m` oiae ,minc `l` mihg

jkeìæeä,mihgdBì ïúBðxek deldíéhçm`e ,einc z` `leeø÷eä §¥¦¦§
,mihgdïúBðz`íäéîc.d`eldd zrya eidy itk ¥§¥¤

,mihg el zzl i`yx mihgd elfed m` recn :`xnbd dywnõö÷ àìäåel ©£Ÿ¨©
.exwei m` oiae mihgd elfei m` oia el` minc el zzl aiigzde ,minc

:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàwy mincd z` el ozep ,uvw m` mpn`uv ¨©©¥¤
ixac zligzl jynd `ziixad ixac seq oi`e ,exwed m` oiae elfed m` oia

`l` ,uvwy ote`a `ziixadõö÷ àì íà ,øîà÷ éëä`l` ,minc el ¨¦¨¨©¦Ÿ¨©
m` if` ,edeldy itk mihg el zzl aiigzdeìæeämihgdìèBðz` delnd §¥

,åéhçm` la`eø÷eäxeqi` dfa yiy iptn ,edeldy itk mihg el ozi `l ¦¨§
`l` ,opaxcn ziaixïúBðz`íäéîc:d`eldd zrya eidy itk ¥§¥¤

äðùî

ïéhç øBk éðéåìä Bøéáçì íãà øîàé àì,Eì ïzà éðàåxg` mihg xek ŸŸ©¨¨©£¥©§¥¦¦¦©£¦¤¥§
ïøBâìzrya `ny ,oxeb dpnn eyrie dcya d`eazd xikazy drya - ©¤

.edeldy dnn xzei el mlyny `vnpe mihgd exwei oerxtdìáàyi m` £¨
e` ,epa cia gztndy iptn mlhil leki epi`y `l` ezeyxa mihg dell

,gztnd el ca`yBì øîBàdelnlàöîàL ãò Bà éða àáiL ãò éðéåìä ¥©§¥¦©¤¨Ÿ§¦©¤¤§¨
d z`,çzôîd`q z`eld xeqi` minkg exfb `l mihg el yiy oeiky ©§¥©
.d`qaìläåe wlegøñBà.ezia jeza mihg el yiyk elit` §¦¥¥

øîBà ìlä äéä ïëå,d`qa d`q z`elda ztqep `xnegäMà äåìú àì §¥¨¨¦¥¥Ÿ©§¤¦¨
økkmgldzøáçì,hren xac `edy it lr s`íéîc äéNòzL ãòcr - ¦¨©£¤§¨©¤©£¤¨¨¦

yiy iptn ,delna mgld inc z` etwfie minca mgld ieey z` meyzy
yeyglànLoerxtd zry creø÷eédå ,ïéhçok m`éãéì úBàa eàöîð ¤¨§¦¦§¦§§¨¦¥
,úéaø:dzely xkkd on xzei dey dl znlyny xkkdy iptn ¦¦

àøîâ

,àðeä áø øîàjeza mihg el yiyk mihg zeell dpynd dxizdy dn ¨©©¨
m`y epiide ,ezia jeza el yiy mihgd zenk itl `l` epi` ,eziaBì Lé¥

äàñ,eziaa mihgäåìeilräàñel yi m`e ,exiagn,íéúàñ äåì ,íéúàñ §¨Ÿ¤§¨¨©¦Ÿ¤¨©¦
e .eziaa el yiy dnn xzei zeell el xeq` la`÷çöé éaøe wleg,øîBà ©¦¦§¨¥

yeléôàm`Bì Léwxäàñ,zg`.ïéøBk änk äéìò äåì £¦¥§¨Ÿ¤¨¤¨©¨¦
àéiç éaø éðzyi ef `ziixane ,`ziixaa,÷çöé éaøì déòeiñìexn` jke ¨¥©¦¦¨§©¥§©¦¦§¨

m` ,onf xg`l oii el mlyl zpn lr exiagn oii zeell xeq` :`ziixaaútéè¦©
Bì ïéà ïééxg`l ony el mlyl zpn lr ony zeell xeq` oke ,eziaa dell ©¦¥
m` ,onfBì ïéà ïîL útéèdhwpy ef `ziixan wiicl yie .eziaa dell ¦©¤¤¥

,zeell el xeq` llk onye oii el oi` m` `weecy ,'ony ztih'e 'oii ztih'
àäm`Bì Lé,zg` dtih elit`,ïétéè änk äéìò äåìdn itl wx `le ¨¥Ÿ¤¨¤¨©¨¦¦

:wgvi iax ixacke ,el yiy

:dpyna epipyéøáãk äëìä ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà :øñBà ìläå§¦¥¥¨©©©§¨¨©§¥£¨¨§¦§¥
ìlädel epi`e eziaa zexit el yi m` elit` d`qa d`q zeell xeq`y ¦¥

.gztn `vniy cr e` epa `eaiy cr `l` epnn

:`xnbd dwiqndéúååk àúëìä úéìåwqty l`eny ixack dkld oi` - §¥¦§§¨§¨¥
kld `l` ,lldkzexit el yi m` d`qa d`q zeell xzeny `nw `pzk d
:ezia jeza el`k

:dpyna epipy['eëå] äMà äåìú àì ,øîBà ìlä äéä ïëådzxagl xkk §¥¨¨¦¥¥Ÿ©§¤¦¨§
:minc diyrzy cr

Bæ ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàxkk zeeldl dy`l xq` lldy epipyy ¨©©§¨¨©§¥
md ,minc epyrzy cr dzxaglìlä éøác,calaíéîëç ìáàmiwleg ¦§¥¦¥£¨£¨¦

e eilr,íéøîBàmipkyyíéåìdnecke mgl zexkk dfn dfíúñ`la - §¦Ÿ¦§¨
,minc mzeyrlíéòøBôea zexkk,íúñ`vnpe mihgd exwiizd m` elit` §¦§¨

`l` ,zerna rextl mikixv mpi` ,d`eldd zryn xzei zeey zexkkdy

`ly meyn ,ziaix meyn miyyeg mpi`y mrhde .mzqa zexkk mirxet
elit` xeq`le jk lk d`qa d`q z`eld xeqi`a wcwcl minkg exingd

.hren xaca

äøeáç éða ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåmiayei e` jxca cgi mikledd §¨©©§¨¨©§¥§¥£¨
,envr lyn zepefn el yi cg` lke ,cg` ziaa cgiäæ ìò äæ ïéãét÷nä- ©©§¦¦¤©¤

dcna `l` dfl df mieln mpi`e ,hren xac lr elit` milgen mpi`y

md ixd miaeh minia e` zezaya dfl df mieln md m` ,oipnae lwyna
íeMî ïéøáBòxeqi`íeMîe ,äcîxeqi`íeMîe ,ì÷Lî §¦¦¦¨¦¦§¨¦

xeqi`íeMîe ,ïéðîly xeqi`dïéòøBôe ïéåììlä éøáãëe ,áBè íBéa ¦§¨¦Ÿ¦§¦§§¦§¥¦¥
mixaeríeMî óàxeqi`úéaø. ©¦¦¦

äfî äæ úBåìì íéøzeî íéîëç éãéîìz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©§¥©§¦¥£¨¦¨¦¦§¤¦¤
úéaøa:`xnbd zyxtn .hren xac ly,àîòè éàîicinlzy meyn §¦¦©©§¨

i`cea minkg,äøeñà úéaøc éòãé òãéîmipzep mdyk i`cea ok m`e ¥©¨§¥§¦¦£¨
,[zernd zpznd xky] ziaix meyn mzpeek oi` aegd oerxt lr ztqez

éããäà eáäéc àeä äðzîe.dfl df dpzn mipzep mdy `l` - ©¨¨§¨£©£¨¥
:`xnbd zxtqnì ìàeîL déì øîàexiagäàî éðéåìä ,éäéà øa äeáà ¨©¥§¥©£¨©¦¦©§¥¦¥¨

ïéìtìt ïéøNòå äàîa ïéìtìtmixyre d`n onf xg`l jl aiy`e - ¦§§¦§¥¨§¤§¦¦§§¦
,miltltéøàåCdpzn `l` ziaix meyn dfa oi`y ,ok zeyrl xacd dtie - §¨¦

.jl ozep ip` `nlra
Búéa éðáe åéða úBåìäì íãàì Bì øzeî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨§¨¨§©§¨¨§¥¥

lk`n ixac ,epgley lr mikenqdúéaø íòè ïîéòèäì éãk ,úéaøa- §¦¦§¥§©§¦¨©©¦¦
eyper dnk epiaie ,ez`eld lr ziaix zzl jxvpy in xrhvn dnk eyibxiy

:`xnbd dgec .df xeqi`n erpnie ,lecbàéä àúléî åàìåie`x oi` - §©¦§¨¦
,ok zeyrlCøñîì éúàc íeMîjtidl xacd mexbi `ny yeygl yiy - ¦§¨¥§¦§©

:delnd giexny geixd z` mal cengiy ,ziaix xeqi` xg` xxbdl e`eaiy

äðùî

énò Lkð Bøéáçì íãà øîBàdcyd on mirxd miayrd z` inr xewr - ¥¨¨©£¥©¥¦¦
,meid ilyåip`Enò Lkðàel xne` oke ,xgnl jly dcyaénò øBãò- ©£©¥¦§£¦¦

,meid ily dcya inr xetgåip`Enò øBãòàdfa oi`e ,xgnl jly dcya §¤¡¦§
`ny yeygl oi` ,md zeey zeceard ipyy oeiky ,ziaix meyn yyg

.elya caer exiagy dnn xzei dyw exiag dcya dceard didzåmle` §
énò Lkð Bì øîàé àìmeid,ily dcyaåip`Enò øBãòàdcya xgn ŸŸ©©¥¦¦§¤¡¦§

e` ,jlyénò øBãò,ily dcya meidåip`Enò Lkðà,jly dcya xgnl £¦¦©£©¥¦§
dyw zg` dcear minrty yeygl yi ,zeey zek`lnd oi`y oeiky

ezlert xky lr el oiznn `edy xkyay ziaix meyn o`k yie ,dipydn
caer exiagy dnn xzei dyw `idy dk`ln eilr lawn `ed ,xgnl cr

.eliaya
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äøLnämi`iven `l m`e ,jkxziy ick ozytd z` mda mixeyy min - ©¦§¨
,lwlwzn `ed epnfa ozytd z`åokL øác ìëcin edeyri `l m`iãáà, §¨¨¨¤¨¥

ïäa eøæçå.dk`lnd z` eligzdy mcew milretdíãà íL ïéàL íB÷î §¨§¨¤¨¤¥¨¨¨
,mipey`xd z` xkyy xigna xekyl milret `ven epi`y -ïäéìò øëBN¥£¥¤

siqedy mekqd mipey`xd ly mxkyn uvwne ,xweia mixg` milret -
,mixg`d milretd xkylïòèî Bà.oxkya mdl siqeiy mze` drhn - ©§¨

:dk`lna eligzdy xg`l mda exfgy milretïéðneàä úà øëBNä©¥¤¨¨¦
,zeplawa dk`ln zeyrlïäa eøæçådk`lndn zvwn eyry xg`líãé §¨§¨¤¨¨

,äðBzçzä ìòmilret `ven epi`e milret zexiky xign xwiizd m`y ©©©§¨
xkyn akrn ,mipey`xd mr dpzdy xky eze`a dk`lnd z` xenbl

xenbl milret xekyl liaya siqedl jxhviy mekqd z` mipey`xd
.dk`lnd
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המשך ביאור למסכת בבא מדיעא ליום קמישי עמ' ב

oifge` mipy` cenr dr sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íéîc Bì õöB÷åElfEd m`C `PY xn`we Ll oY` eiWkr lW xrXM minC Kke KM §¥¨¦©§©¨¦©©©¤©§¨¤¥§§¨¨©©¨§¦§

FnM `dC uvTW minC lFHi iOp ElfEd ike uvw `lde opikxtC Epiide oiHg lhFp¥¦¦§©§§©§¦¨©£Ÿ¨©§¦§©¦¦¨¦¤¨©§¨§

:`Ed ifEf DitfF`'éðúî.éða àáiL ãò éðéåìä øîBà ìáàxiRW Fl WiC oeikC §¥¥£¨¥©§¥¦©¤¨Ÿ§¦§¥¨§¥©¦

:xEfB `l Fl Wi ike `ziixF`C KWp e`lC `Ed opAxC d`qA d`q `dC inC'îâ ¨¥§¨§¨¦§¨§©¨¨§©¤¤§©§¨§¦¥Ÿ¨

.ïéøek änkEf opixn` `cge `cg lkC ©¨¦§¨¨¨§¨¨©§¦¨

delOl diEpw Dpi` ixdW diYgY `dY§¥©§¤¨¤£¥¥¨§¨©©§¤

DzF` z`vnpe DxkFnlE DlkF`l FciaE§¨§§¨§§¨§¦§¥¨

diEpR Efe wEXAW zFxiR lr zwwfp deNW¤¨¨¦§¤¤©¥¤©§§¨

del zg`e zg` lM deNWkE dilr zFell¦§¨¤¨§¤¨¨¨©©§©©¨¨

Dlk`e zg` d`q del ENi` `dC xYidA§¤¥§¨¦¨¨§¨©©§¨§¨

xYidA deNWM li`Fd dpFW`xd mB lk`e§¨©©¨¦¨¦§¤¨¨§¤¥

xYidA deNWM iOp `kd oiHg mNWi del̈¨§©¥¦¦¨¨©¦§¤¨¨§¤¥

:zcnFr Ef ixdW d`qE d`q lM del.ïéåì ¨¨¨§¨§¨¤£¥¤¤Ÿ¦
`NW minC zvivw `lA mYq zFxMM¦¨§©§Ÿ§¦©¨¦¤Ÿ

:KM lM d`qA d`q xEQi`A wCwcl Exingd¤¡¦§©§¥§¦§¨¦§¨¨©

.äøeáç éðaziaA oiaWFi F` KxCA oiklFd §¥£¨§¦©¤¤§¦§©¦

:Fnvr zcErql Wi` zg`äæ íéãét÷nä ©©¦¦§©©§©©§¦¦¤
.äæ ìòhrEn xaC lr oilgFn oi`W ©¤¤¥£¦©¨¨¨

lwWnA dCnA df z` df zFeldl oiciRwnE©§¦¦§©§¤¤¤§¦¨§¦§¨

:oipnaE.ïéøáBò:miaFh miniaE zFzAWA §¦§¨§¦§©¨§¨¦¦

.íéòøBôe ïéåBì íeMîzAW zkQnA opzC ¦¦§¦¦§©§©¤¤©¨

(.gnw sc)mzde ipield Fl xn`i `NW calaE¦§©¤ŸŸ©©§¥¦§¨¨

:aFYki `OW `nrh Wxtnéøàå.CxiRWe §¨¥©§¨¤¨¦§§¨¦§©¦

Kix` :ziAx `le `Ed `nlrA dpYnC inC̈¥§©¨¨§©§¨§Ÿ¦¦¨¦

`xfr xtqA Fl dnFce aFh('c)`Mln zexre §¤§¥¤¤§¨§¤§©©§¨

KlOd zEpB FWExitE ifgnl `pl Kix` `lŸ£¦¨¨§¤¡¥¥§©¤¤

:zF`xl Epl dti `l.ïîéòèäìdOM ErcIW Ÿ¨¤¨¦§§©§¦¨¤¥§©¨

FWpFr dOM Epiaie FpzFPd xvinE xrhvn¦§©¥¥¥©§§¨¦©¨§

:lFcB.CøñîìmAl cFngIW liBxdl ¨§¦§©§©§¦¤©£¦¨

:xkVd'éðúî.énò LkðWMp` ip`e mFId ©¨¨©¥¦¦©©£¦£©¥

:xgnl LOr.Lekð:f"rlA x"ilwxy.øBãò ¦§§¨¨¦§©©£
:xFtgíBiä énò Lkð Bì øîàé àì ìáà ££¨ŸŸ©©¥©¦©

.éðBìt ïîæì Enò øBãòàåEGW minrR §¤¡¦§¦§©§¦§¨¦¤

xkUA Dil xhp xb` o`M Wie EGn dWẅ¨¦§¥©£©¨©¥¦§©

onf FzF` cr FzNErR xkU lr Fl oiYnOW¤©§¦©§©§¨©§©

: EGn dWw `idW dk`ln eilr lAwn `Ed§©¥¨¨§¨¨¤¦¨¨¦
ìë
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éðéåìät"r` xTiizY `OW opiWiigC .xEq` oxFBl Ll oY` ip`e oiHg xEM ©§¥¦¦¦©£¦¤¥§©¤¨§©§¦¨¤¨¦§©¥

:xTiizdl libx oi` f`W¤¨¥¨¦§¦§©¥

úéìå`N` Fl oi`W ENit`C wgvi 'xM l"iw `YWdC d`xpe .DizeEM `zkld §¥¦§§¨©¨¥§¦§¤§©§¨§¦§¨©£¦¤¥¤¨

o"aixe Dil riIqnK `iIg iAxC `ziixaC oixEM dOM EPnid del d`q§¨Ÿ¤¥¤©¨¦¦§©§¨§©¦¦¨§©¥©¥§¦¨

WIW FnM `N` zFldl lFki oi` cgiaC 'iR¦¦§©©¥¨§©§¤¨§¤¥

`dA EdinE ixW `weC df xg` dfaE Fl§¤©©¤©§¨¨¥¦§¨

xn`ie cgiA Fl oYi ENit`C o"aix dcFn¤¦¨©£¦¦¥§©©§Ÿ©

`nYqn gl xacaC ixW df xg` dfA ipw§¥§¤©©¤¨¥¦§¨¨©¦§¨¨

d`xp EdinE oiRih dOM ixWe cgiA KtFW¥§©©§¨¥©¨¦¦¦¦§¤

zaA dAxd gwFl `N` wCwcl Kixv oi`C§¥¨¦§©§¥¤¨¥©©§¥§©

zFidl lFki dRih DzF`C wgvi iAxl zg ©̀©§©¦¦§¨§¨¦¨¨¦§

:dRihe dRih lM cbpMéðadxEag §¤¤¨¦¨§¦¨§¥£¨

dCn mEXn oixaFr df lr df oiciRwOd©©§¦¦¤©¤§¦¦¦¨

KM icil oi`A oiciRwOW KFYn 'iR .'Ek¦¦¤©§¦¦¨¦¦¥©

oicv oi` wxtA opzC(mye .hk dvia)mc` xnF` ¦§©§¤¤¥¨¦¥¨¨

dCnA `l la` df ilM il `Nn Fxiagl©£¥©¥¦§¦¤£¨Ÿ§¦¨

ozEciRwE dCn mEW Fl xFMfi `NW WExiR¦¤Ÿ¦§¦¨§¥¨

dti xxFan `dIW icM xiMfdl mdl znxFB¤¤¨¤§©§¦§¥¤§¥§¨¨¤

opY lwWn oke dfl aiIgzOX dn(.gk my) ©¤¦§©¥§¤§¥¦§¨§©

mde xTir lM mipf`n skA oigiBWn oi ¥̀©§¦¦§©Ÿ§©¦¨¦¨§¥

iOp i` mipf`nA milwFW oiciRwOW KFYn¦¤©§¦¦§¦§Ÿ§©¦¦©¦

mipf`nA FnM lFwWl mdl xEq` cIA 'it £̀¦©¨¨¨¤¦§§§Ÿ§©¦

wCwcOW itlmzd ixWC b"r` dAxd mi §¦¤§©§§¦©§¥§¨¥¨¨
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:`xnbd zwiicn .'df z` df erhde' edn zxxan `xnbd .znerxz `l`

éðz÷ àì äæa äæ eøæçdidy 'dfa df exfg' oeyl dpynd dazk `l - ¨§¤¨¤Ÿ¨¨¥
,ziad lra ea xfgy e` milretd mda exfgyk xaecny rnynàlàoeyl ¤¨

`ed dpynd'äæ úà äæ eòèä'exe`iayéããäà íéìòBt eòèàccg`y - ¦§¤¤¤§©§£¦©£¨¥
.exiag z` drhd milretdn

:`xnbd zxxanéîc éëéädaiyn .df z` df milretd erhiy jiiy cvik - ¥¦¨¥
:`xnbdúéaä ìòa déì øîàcmilretdn cg`líéìòBt éì øâBà ìéæ- §¨©¥©©©©¦¦©¦£¦

,jnr ecariy milret il xekye izegilya jleäðéòèàå eäéà ìæàå- §¨©¦§©§¦§
mixg`d milretl oi`y dpynd dxn` jk lre .mze` drhde gilyd jlde

.znerxz `l` lret eze` lr
:`xnbd zxxan .milretd z` gilyd drhd dna zxxan `xnbdéëéä¥¦

úéaä ìòa déì øîàc éà ,éîcmilret il xekye jl gilyläòaøàafef ¨¥¦§¨©¥©©©©¦§©§¨¨
,meilàúìúa eäì øîà eäéà ìéæàåmxkeyl el xn` ziad lray - §¨¦¦¨©§¦§¨¨

,znerxz `l` eilr mdl oi`y dpyna xn`p df lre ,meil mifef dylya
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lra xn` jky mdl on`p `edy exn` `l` epeekzp gilyd mdl xn`y
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dyr `l lrady meyn ,zyxbzn dpi` dcil hb ribdyk elit`e .gilyd

gily zeidl eze` zepnl dleki dpi` `ide ,hbd z` jiledl gily eze`
.dkledléîñ à÷ dãéc àøeaécàc Czòc à÷ìñ éàcCxn`z m`y - §¦©§¨©§¨§©¦¨¦¨¨¨¦
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,mkzcear xkya mkz` iznkiq rlq -,íézL eìèe eàajixv oi` seqale Ÿ§§©¦
.dligza mnr mkiqy itk rlq `l` mdl ozil:`ziixad zxxanãòå§©

ïäéìò øëBN änkzekple mixg` milret xekyl leki xweia dnk cr - ©¨¥£¥¤
:`ziixad daiyn .mxkyn z`f.æeæ íéMîçå íéòaøà ãò©©§¨¦©£¦¦

:`ziixad dkiynníéøeîà íéøác änaodilr xkey ca`d xacay ©¤§¨¦£¦
,xweia mixg` milretøBkNì íéìòBt íL ïéàL ïîæamr mkiqy xigna ¦§©¤¥¨£¦¦§

,mipey`xdìáàm`íéìòBt íL Lémixg`àö [Bì e]øîàå ,øBkNì £¨¥¨£¦¦§§¨§¥
úîBòøz àlà ïäéìò Bì ïéà ,elàî øBëNe. §¥¥¥£¥¤¤¨©§¤

e`vn `le mixng ekld' lirl `ziixaa dpypd oica oecl zxfeg `xnbd
:'eke 'd`eaz' áøc dén÷ àpz éðze` ,d`eaz e`vn `le mixng ekld ¨¥©¨©¥§©

,dgl `idyk dcy e`vne milret ekldyøîà .'íìLî ïøëN íäì ïúBð¥¨¤§¨¨¦¨¥¨©
déì,axéáéáç`iig iax icec -éàåä àðà eléà ,øîàiziid ip` eli` - ¥£¦¦¨©¦£¨£©

milretd ly xkeydìèa ìòBôk àlà ïäì àðáéäé äåä àìly exkyk - Ÿ£¨¨¦§¨¨¤¤¨§¥¨¥
.car `l seqale dk`lnl xkypy lretzøîà zàåyïøëN íäì ïúBð §©§¨§©§¥¨¤§¨¨

.íìLî¦¨¥
`iig ax ixacn ecinlzl ax dywd dn :`xnbd dywnéðz÷ dìò àäå- §¨£¨¨¨¥

y zniiqn `ziixadäëàìî äNBò ï÷éø àaäì ïeòè àaä äîBc Bðéà¥¤©¨¨§©¨¥¨¤§¨¨
ìèáe áLBéì.lha lretk `l` lawn epi` okle §¥¨¥

:`xnbd zvxzndén÷ äeîééñ àìixac seq z` ax iptl eniiq `l - Ÿ©§¨©¥
.`ziixaddén÷ äeîééñ éøîàc àkéàixac z` ax iptl eniiqy - ¦¨§¨§¥©§¨©¥

,lha lretk milawny `ziixadøîà÷ éëäå,ecinlzl ax xn` jke - §¨¦¨¨©
,ììk déì àðáéäé äåä àì àðà éàåä éà ,øîà éáéáçmxb mlfny oeik £¦¦¨©¦£©£¨Ÿ£¨¨¦§¨¥§¨

.da cearl elkei `le dgl dcy e`vni `ny aeygl mikixv eidezàå§©§
zøîàmdl ozepy.ìèa ìòBôk ¨§©§§¥¨¥

:`xnbd dywnCä àéL÷ àlàozep did `ly `iig ax ixac lr dyw - ¤¨©§¨©
zvxzn .lha lretk mdl ozepy zniiqny `ziixadn llk mxky mdl

:`xnbdä ,àéL÷ àìàmxky llk mdl ozep did `ly xn`y `iig ax - Ÿ©§¨¨
xaicàúøBàcî déòøàì àøéiñc,axran dcyl ekldy milreta - §©§¨§©§¥¦§§¨

`idy axra dcyd z` e`xy oeikny ,mxky mdl ozep epi` jk meyne

da xetgl xyt` i`y zrcl mdilr dide dlila minyb ecxiy e` dgl
e `eal mdl did `leàälha lretk mdl ozepy zniiqny `ziixad - ¨

zxacnàúøBàî déòøàì àøéiñ àìcdcyl milretd ekld `ly - §Ÿ©§¨§©§¥¥§¨
oeikne ,`eal `ly mricedl zeixg`d ziad lra lr did jkle ,axran

.lha lretk mxky mdl mlyl jixv mriced `ly
`ll axran dcyl milretd ekld oia wligy `ax ixack `ed df uexize

:ekldéøéâà øâàc ïàî éàä ,àáø øîàc àä ékmilret xkeyd -à÷ôøì ¦¨§¨©¨¨©©©£©£¦¥§¦§¨
,edcya xecrl -àøèî àúàåmyb cxie -àiî dééìîedcyd `lnzpe - §¨¨¦§¨©§¥©¨

,da yexgl mileki oi`y minaàúøBàî déòøàì àøéiñ éàekld m` - ¦©§¨§©§¥¥§¨
,axran dcyl milretd
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc `rivn `aa(iyiy meil)

àzLä éëäxnel lrad zpeeky ax ixacn di`x `iadl zrk xyt` ike - ¨¦©§¨
,gilyd ixac lr jneqyàëtéà øîzéà éà àîìLaxne` ax did eli` - ¦§¨¨¦¦§©¦§¨

gilyl dxn` dy`dy ote`ay ,jetd oic'éhéb éì ìa÷úä'eze` dzpine ¦§©¥¦¦¦
,dlawl gilylålral xn`e dpiy gilyd'éhéb éì àáä äøîà EzLà' §¦§§¨§¨¨¥¦¦¦

,dkledl gily ize` dyrzy -Cìéä øîBà àeäåhbd z`äøîàL Bîk §¥¥¨§¤¨§¨
,izy`Bãéì èb òébiMî ,áø øîà äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨¨©©¨©£¨¨©©¦¤©¦©¥§¨

gilyd ly,úLøBâî,dlawl gily dyrp `edy ixdeàøeaécàc àîìà §¤¤©§¨§©¦¨
éîñ à÷ dãécCjneq epi`y ezpeek 'dxn`y enk jlid' lrad xn`yky - ¦¨¨¨¦

ezy` ixac lr jneq `l` eixac lryxbzzy zrc lr hbd z` el ozpe
dzyr `idy oeik zyxebn gilyd icil hbd ribnyk okle ,dixack ea

.dlawl gily eze`énð éày xne` ongp ax did eli` oke -òébäMîdèb ¦©¦¦¤¦¦©¥
dãéì`id ixd dy`d lyàîìà ,úLøBâîdi`x jkn did -àøeaécàc §¨¨§¤¤©§¨§©¦¨

éîñ à÷ déãécClr jneqy ezpeek 'dxn`y enk jlid' xn`yk lrady - ¦¥¨¨¦
.dhib dl jiledl gily didiy hbd z` el ozpe ,gilyd ixacíúä àlà¤¨¨¨

gilyl edpni lrady gilyl dxn` dy`dy ax xaic eilry ote`a -
dpi` f`y dlawl gilyl eze` dzpn `idy lral xn` `ede dkledl

ly exeaic lr jneq lrady meyn dfy jkn cenll jl oi` ,zyxebn
gily eze` dyre ezy` ixac lr jnq lrady xn`p m` s`y itl ,gilyd

zyxebn dpi` mewn lkn ,dixack dkledlçéìL ø÷òc íeMî¦§¨©¨¦©
ìéøîâì déúeçéìL,llk dkledl gily zeidln envr xwr gilydy - ¦§¦¥§©§¥

déì øîàcdzpin ezy`y el xn`e dy`d ixacn dpiy gilydy dfay - §¨©¥
xne`k `ed ixd dlawl gilyl eze`àì äëìBäì ,àðéåä äìa÷ì çéìL̈¦©§©¨¨£¦¨§¨¨Ÿ

àðéåäi`y lw xac `edy dlawl zegily -cr ribdl gexhl jixv ip £¦¨
hbd `iadle gexhl jixvy dkledl gily la` ,ilr lawn ipixd ,dil`
dl jiledl gilyd hilgd jk xg` m` s` okle .ilr lawn ipi` dil` cr

lr elaw `l dligzny oeik zegily o`k oi`y itl zyxebn dpi` hbd z`
.ok zrc

erhde oipne`d z` xkeyd' dpynd ixac z` `xnbd dx`ia (`"r) lirl

lray dzid dpynd zpeek eli`y ,df z` df erhd milretdy ,'df z` df
zrk ,'dfa df exfge' xnel dkixv dzid df z` df erhd milretd e` ziad

:ef digcn `xnbd da zxfeg

àpz éàä ,àîéà úéòaéà,epizpyn ly `pzd -déì éø÷ eòèä énð eøæç ¦¨¦¥¨©©¨¨§©¦¦§¨¥¥
erhd' oeyla mb `pzd dpey ,mda exfg milret e` ziad lray df dxwn -
df oeyl epivne .mda exfg milretd e` ziad lrady eyexite ,'df z` df

:`ziixaaïéðneàä úà øëBMä ,àéðúc,mei ixiky -eòèäåmilretdúà §©§¨©Ÿ¥¤¨¨¦§¦§¤
ïúBà äòèä úéaä ìòa Bà úéaä ìòae` milretd e` ,mda exfgy - ©©©©¦©©©©¦¦§¨¨

,ziad lrad.úîBòøz àlà äæ ìò äæ íäì ïéà¥¨¤¤©¤¤¨©§¤
:`ziixad dkiynníéøeîà íéøác äna,oenn zriaz milretl oi`y ©¤§¨¦£¦

kLoiicreëìä àl,ziad lra ea xfgyk dk`lnd mewnlìáàm`eëìä ¤Ÿ¨§£¨¨§
íéønçmewnl mewnn d`eaz mi`iand milret -,äàeáz eàöî àìåe` ©¨¦§Ÿ¨§§¨
ekldyïéìòBtdcya xecrl mxkyyäçì àéäLk äãN eàöîei`e £¦¨§¨¤§¤¦©¨

,dze` xecrl xyt`ïäì ïúBðziad lraïøëNmeid lk lyíìLî- ¥¨¤§¨¨¦¨¥
:`ziixad zx`ane .oexqg `ll zenlyaàaì ïeòè àaä äîBc Bðéà ìáà£¨¥¤©¨¨©¨

ï÷éømixOg dnec epi` -mixfegd mixOgl d`eaz mr mi`ln mixfegd ¥¨©¨¦©¨¦

d lret oke ,mwix,ìèáe áLBéì äëàìî äNBòmxky mdl mlyn epi` okl ¤§¨¨§¥¨¥
jxhvi `le exkyn el ezgtiy mikqn mc` dnk micne` `l` ,`lnd

.zenlya mdl ozep df xkye ,meid eze` lk cearl

:'zeplaw'a milret xkeyd ly epic zx`ane `ziixad dkiynnäna©¤
íéøeîà íéøácdrya mda exfgykìáà ,äëàìna eìéçúä àlLm` §¨¦£¦¤Ÿ¦§¦©§¨¨£¨

y xg`l mda exfgeNòM äî ïäì ïéîL ,äëàìna eìéçúämxky elawie ¦§¦©§¨¨¨¦¨¤©¤¨
.oeaygd itla øBö÷ì äî÷ eìa÷ ,ãöékeçépäå déöç eøö÷ íéòìñ éðL ¥©¦§¨¨¦§¦§¥§¨¦¨§¤§¨§¦¦

xevwln,déöçelawy e`íéòìñ éðLa âBøàì ãâa,mixpic dpeny epiidc ¤§¨¤¤¤¡¦§¥§¨¦
eçépäå Béöç eâøàz` ebx` `leBéöç,ipyd,eNòM äî úà ïäì ïéîL ¨§¤§§¦¦¤§¨¦¨¤¤©¤¨

dk`lndn ivg m` elit`e ,mixpic drax` milawneäML äôé äéä̈¨¨¤¦¨
íéøðéczeyrl milret xekyl `ayk eiykre ,milret xky xwiizpy - ¦¨¦

ziad lray s` ,ivge rlq epiidc mixpic dyyn zegta `ven epi` divg

mewna mixpic dxyr dk`lnd lk lr mlyl jixvy `vnpy ciqtn
`l` mxkyn mdl dkpn epi` mewn lkn ,mixpic dpenyòìñ ïäì ïúBðitk ¥¨¤¤©

.dpeilrd lr lretd ciy itl ,mnr mkiqyBàyéðL eìhéå ïzëàìî eøîâé¦§§§©§¨§¦§§¥
íéòìñ.dligza mzi` mkiqy itkíàådey oiicr dk`lnd ivg znlyd §¨¦§¦

òìñ íäì ïúBð ,òìñ.eyry dk`ln ivgd lr ¤©¥¨¤¤©
àñBc éaøe wlegúBNòäì ãéúòM äî ïäì ïéîL ,øîBàegipdy ivgd - ©¦¨¥¨¦¨¤©¤¨¦§¥¨

m`e ,xevwlníäì ïúBð íéøðéc äML äôé äéä[mipey`xl-]ì÷Lipy - ¨¨¨¤¦¨¦¨¦¥¨¤¤¤
mixg` milretl mixpic dyy zzl jixvy oeikny ,rlq ivg epiidc mixpic
ziad lray ick mipey`x ly mxkyn z`f dkpn jkl ,dk`lnd xenbl

.mirlq ipya ezk`ln xenbiíàå .íéòìñ éðL eìhéå ïzëàìî eøîâé Bà¦§§§©§¨§¦§§¥§¨¦§¦
mb eiykr dey dk`lnd ivg xenbl.òìñ íäì ïúBð ,òìñ¤©¥¨¤¤©

:`ziixad dkiynníéøeîà íéøác änamilretd oi` `qec iaxly ©¤§¨¦£¦
opaxle ,dk`lnd z` xenbl ick ziad lrad jixvy dn itl `l` miciqtn

,eyry itk mxky milawnãeáà ïéàL øáãamr oizni m` ciqti `ly - §¨¨¤¥¨
milret `vniy cr dk`lndãeáàä øáãa ìáà`weec dpnfy dk`ln - £¨§¨¨¨¨

milret `ven epi`e ,dk`lnd mr oizndl leki epi`e ,zeyrdl eiykr
,xwid xigna elit` xekylïäéìò øëBNxigndn xzei milret xkey - ¥£¥¤

xkyl siqedy mekqd mipey`xd ly mxkyn uvwne ,weya zzl milibxy

,mixg`d milretdïòèî Bà:`ziixad zxxan .mze` drhn -ïòèî ãöék ©§¨¥©©§¨
:`ziixad daiyn .mze` drhn `ed cvik -íëì ézöö÷ òìñ ïäì øîBà¥¨¤¤©¨©§¦¨¤

,mkzcear xkya mkz` iznkiq rlq -,íézL eìèe eàajixv oi` seqale Ÿ§§©¦
.dligza mnr mkiqy itk rlq `l` mdl ozil:`ziixad zxxanãòå§©

ïäéìò øëBN änkzekple mixg` milret xekyl leki xweia dnk cr - ©¨¥£¥¤
:`ziixad daiyn .mxkyn z`f.æeæ íéMîçå íéòaøà ãò©©§¨¦©£¦¦

:`ziixad dkiynníéøeîà íéøác änaodilr xkey ca`d xacay ©¤§¨¦£¦
,xweia mixg` milretøBkNì íéìòBt íL ïéàL ïîæamr mkiqy xigna ¦§©¤¥¨£¦¦§

,mipey`xdìáàm`íéìòBt íL Lémixg`àö [Bì e]øîàå ,øBkNì £¨¥¨£¦¦§§¨§¥
úîBòøz àlà ïäéìò Bì ïéà ,elàî øBëNe. §¥¥¥£¥¤¤¨©§¤

e`vn `le mixng ekld' lirl `ziixaa dpypd oica oecl zxfeg `xnbd
:'eke 'd`eaz' áøc dén÷ àpz éðze` ,d`eaz e`vn `le mixng ekld ¨¥©¨©¥§©

,dgl `idyk dcy e`vne milret ekldyøîà .'íìLî ïøëN íäì ïúBð¥¨¤§¨¨¦¨¥¨©
déì,axéáéáç`iig iax icec -éàåä àðà eléà ,øîàiziid ip` eli` - ¥£¦¦¨©¦£¨£©

milretd ly xkeydìèa ìòBôk àlà ïäì àðáéäé äåä àìly exkyk - Ÿ£¨¨¦§¨¨¤¤¨§¥¨¥
.car `l seqale dk`lnl xkypy lretzøîà zàåyïøëN íäì ïúBð §©§¨§©§¥¨¤§¨¨

.íìLî¦¨¥
`iig ax ixacn ecinlzl ax dywd dn :`xnbd dywnéðz÷ dìò àäå- §¨£¨¨¨¥

y zniiqn `ziixadäëàìî äNBò ï÷éø àaäì ïeòè àaä äîBc Bðéà¥¤©¨¨§©¨¥¨¤§¨¨
ìèáe áLBéì.lha lretk `l` lawn epi` okle §¥¨¥

:`xnbd zvxzndén÷ äeîééñ àìixac seq z` ax iptl eniiq `l - Ÿ©§¨©¥
.`ziixaddén÷ äeîééñ éøîàc àkéàixac z` ax iptl eniiqy - ¦¨§¨§¥©§¨©¥

,lha lretk milawny `ziixadøîà÷ éëäå,ecinlzl ax xn` jke - §¨¦¨¨©
,ììk déì àðáéäé äåä àì àðà éàåä éà ,øîà éáéáçmxb mlfny oeik £¦¦¨©¦£©£¨Ÿ£¨¨¦§¨¥§¨

.da cearl elkei `le dgl dcy e`vni `ny aeygl mikixv eidezàå§©§
zøîàmdl ozepy.ìèa ìòBôk ¨§©§§¥¨¥

:`xnbd dywnCä àéL÷ àlàozep did `ly `iig ax ixac lr dyw - ¤¨©§¨©
zvxzn .lha lretk mdl ozepy zniiqny `ziixadn llk mxky mdl

:`xnbdä ,àéL÷ àìàmxky llk mdl ozep did `ly xn`y `iig ax - Ÿ©§¨¨
xaicàúøBàcî déòøàì àøéiñc,axran dcyl ekldy milreta - §©§¨§©§¥¦§§¨

`idy axra dcyd z` e`xy oeikny ,mxky mdl ozep epi` jk meyne

da xetgl xyt` i`y zrcl mdilr dide dlila minyb ecxiy e` dgl
e `eal mdl did `leàälha lretk mdl ozepy zniiqny `ziixad - ¨

zxacnàúøBàî déòøàì àøéiñ àìcdcyl milretd ekld `ly - §Ÿ©§¨§©§¥¥§¨
oeikne ,`eal `ly mricedl zeixg`d ziad lra lr did jkle ,axran

.lha lretk mxky mdl mlyl jixv mriced `ly
`ll axran dcyl milretd ekld oia wligy `ax ixack `ed df uexize

:ekldéøéâà øâàc ïàî éàä ,àáø øîàc àä ékmilret xkeyd -à÷ôøì ¦¨§¨©¨¨©©©£©£¦¥§¦§¨
,edcya xecrl -àøèî àúàåmyb cxie -àiî dééìîedcyd `lnzpe - §¨¨¦§¨©§¥©¨

,da yexgl mileki oi`y minaàúøBàî déòøàì àøéiñ éàekld m` - ¦©§¨§©§¥¥§¨
,axran dcyl milretd
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc `rivn `aa(ycew zay meil)

`ed minybd zcixiíéìòBôc àãéñt.llk mdl mlyn oi`eàøéiñ àì §¥¨§£¦Ÿ©§¨
àúøBàî déòøàì,axran dcyl milretd ekld `l -ìòác àãéñt §©§¥¥§¨§¥¨§©©

,úéaämricedl el didyeäì áéäéåmxky.ìèa ìòBôk ©©¦§¨¦§§¥¨¥
:milret cqtd oipra `ax xn`y sqep oicøéâBàc ïàî éàä ,àáø øîàå§¨©¨¨©©§¦

àìååãì éøBâà,edcy zewydl milret xkeyd -àøèî àúàåcxie - ¨¥§©§¨§¨¨¦§¨
df ixd .milretd ziiwydl xzei dkixv dpi`e dcyd z` dwyde mybd

íéìòBôc àãéñtm` la` .mxky z` llk milawn mpi`eàøäð àúà- §¥¨§£¦¨¨©£¨
dkixv dpi` df ici lre dcyd ivixg jeza qpkpe eizecb lr xdpd dlr

df ixd ,milretd ziiwydl eiykreäì áéäéå úéaä ìòác àãéñtmxky §¥¨§©©©©¦§¨¦§
.ìèa ìòBôk§¥¨¥

:sqep oic,àìååãì éøBâà øéâBàc ïàî éàä ,àáø øîàådid mkxce §¨©¨¨©©§¦¨¥§©§¨
,xdpdn dcyd zewydlàîBéc àbìôa àøäð ÷ñôervn`a xdpd yaie - ¨©©£¨§©§¨§¨

,dcyd zewydl jiyndl mileki mpi`e ,meid÷éñôc ãéáò àì éàoi` - ¦Ÿ¨¦§¨¦
df ixd ,meid rvn`a wqety dfd xdpd ly zelibxíéìòBôc àãéñtepi`e §¥¨§£¦

m`e ,eyry dn itl `l` mdl mlyn÷éñôc ãéáòyaiizne wqety ievn - ¨¦§¨¦
,`l e` xird dze` ipa md m` ielz mpic ,meid rvn`aàúî éða éàm` - ¦§¥¨¨
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בבא מציעא. פרק שישי - השוכר את האומנין דף עז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc `rivn `aa(ycew zay meil)

Bì ïúBðinc ivgBøëNitl dpezgzd lr eci oi`e ,meid ivg car ixdy ¥§¨
e ,`ed qep`yàBúeðìa÷ Bì ïúBð àeä ïìa÷ í.dyry dn itk -épî- ¦©§¨¥©§¨©¦

,`ziixad ly `pzd `ed inúî Bì únL òîL àéøéà éàî ,ïðaø àîéìéà¦¥¨©¨¨©¦§¨¨©¤¥¥
ñéðàc änç ezæçàL Bà,ea xefgl leki `ed qep` `edy ote`a -àì ék ¤£¨©©¨§¨¦¦Ÿ

àä ,énð ñéðày oeiknäðBéìòä ìò ìòBt ãé ïðaø eøîàote`a mb ok m` ¨¦©¦¨¨§©¨¨©¥©¨¤§¨
.llk ciqti `le ,ea xefgl lkeiy zeidl jixv did qep` epi`yåàì àlà¤¨©

`ziixad ly `pzdàéä àñBc éaøwx okle dpezgzd lr lret ci xaqy ©¦¨¦
,ciqtn epi`e ea xefgl leki `ed qep` lretdyke`ziixadn rnyny jkn

,mei xiky lret elit`e ea xefgl leki epi` qep` epi`y lretydpéî òîL§©¦¨
yúeðìa÷ì úeøéëN ïéa àñBc éaøì déì éðàL àìdfa oiae dfa oia `l` Ÿ©¦¥§©¦¨¥§¦§©§¨

`qec iaxk dkldy ax wqt ji` `iyewd zxfeg ok m`e .dpezgzd lr eci
.ea xefgl leki lrety xn` jci`ne dpezgzd lr eci lrety

:`xnbd zayiin,÷çöé øa ïîçð áø øîàoia wlig `qec iax mlerl ¨©©©§¨©¦§¨
wx ea xefgl leki lrety dxikfd `ziixady mrhde ,zeplawl zexiky

dxaic `ziixady meyn `ed ,qpe` ly dxwnaajxevl xkypy lretøáã §¨¨
ãeáàäqep` m` `l` ea xefgl leki epi` `qec iaxl oiae opaxl oia f`y ¨¨
,`edåitl dxn`p `ziixad df itlìkä éøáã.`qec iaxl oiae opaxl oia §¦§¥©Ÿ

mei xiky lret oia `qec iax wlig `ly epizpynn gkeny dywn `xnbd
:zeplawa lretlïðz,(.er lirl) epizpyna epipy -ìò Bãé äpLîä ìk' §©¨©§©¤¨©

.'äðBzçzä ìò Bãé Ba øæBçä ìëå äðBzçzä:`xnbd zxxanàîìLa' ©©§¨§¨©¥¨©©©§¨¦§¨¨
oicd'äðBzçzä ìò Bãé äpLîä ìk'epiid `pzd eazkyàpz ïì íúñc ¨©§©¤¨©©©§¨¦§¨¨©¨

dkldy,äãeäé éaøkzrcn dpiye reavl xnv laiwy one` rava xaqy §©¦§¨
ziad lra.dpezgzd lr eciy'äðBzçzä ìò Bãé Ba øæBçä ìk' àlà¤¨¨©¥¨©©©§¨

ééezàì åàì ,éàî ééezàìyìòBtdpezgzd lr eci ea xfegy mei xiky §©¥©©§©¥¥
ëezhiy,àñBc éaømei xiky lret oia `qec iax wlig `ly gken df itle §©¦¨

ax wqt ji` `iyewd zxfeg ok m`e ,dpezgzd lr eci mdipyae zeplawl
.ea xefgl leki lrety xn` jci`ne `qec iaxk dkldy

:`xnbd zayiinøîà÷ ézøz àñBc éaø àlàoia xaic `qec iax - ¤¨©¦¨©§¥¨¨©
,zeplawa milreta oiae mei ixiky milretaàãça déúååk dì øáñ áøå§©¨©¨§¨¥©£¨

,dpezgzd lr mciy zeplawa milretaàãça déìò âéìôeeilr wlege - ¨¦£¥©£¨
.dpeilrd lr mciy minkgk xaeqe ,mei ixiky milreta

ea xfegd lk' dpyna oicdy yxtl xyt`y ,sqep ote`a zx`an `xnbd
,dpezgzd lr eci ea xfegy lrety eprinydl `a epi` 'dpezgzd lr eci

:oldl `ziixaa `aeiy itke xkene gwel iabl xn`p `ed `l`úéòaéà¦¨¦
,àîéàxaqe zeplawl zexiky oia `qec iax wligy xnel jiiy mlerl ¥¨

y dpyna oicde ,dpeilrd lr eci ea xfegyk mei xiky lretyøæBçä ìk̈©¥
äðBzçzä ìò Bãé Ba`aìea xfg mdn cg`y gwele xken lr eprinyd ¨©©©§¨§
,dpezgzd lr eciyäãN øënL éøä ,ãöék Ba øæBçä ìk ,àéðúãë¦§©§¨¨©¥¥©£¥¤¨©¨¤

Bì ïúðå ,æeæ óìàa Bøéáçìdpewdïäî úBòîmelyzdn wlg -íéúàî ©£¥§¤¤§¨©¨¥¤¨©¦
,æeæ,gweld e` xkend dxikndn mda exfgeãé ,Ba øæBç øëBnäL ïîæa¦§©¤©¥¥©

äðBéìòä ìò ç÷Bìm` okleäöøgweldBì øîBàxkenléúBòî éì ïz- ¥©©¨¤§¨¨¨¥¥¦¨©
,dcyd xear iznliyy fef miz`nd.éúBòî ãâðk ò÷ø÷ éì ïz Bàeïëéäî ¥¦©§©§¤¤¨©¥¥¨

Bäéaâî,el zzl xkend jixv rwxw dfi`ne -ç÷BlL ïîæáe .úécéòä ïî ©§¦¦¨¦¦¦§©¤¥©
äðBéìòä ìò øëBî ãé ,Ba øæBçm` okleäöøxkendBì øîBàgwell ¥©¥©¨¤§¨¨¨¥

éúBòî CìéäEm`e ,xknd lr znliyyøîBà äöøelãâðk ò÷ø÷ Cìéä ¥¨¨¤¨¨¥¥¨©§©§¤¤
éúBòî,Ee.úéøeaéfä ïî ,Bäéaâî ïëéäî ¨¤¥¥¨©§¦¦©¦¦

ïúBà ïéãnìî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoi`e rwxw mipewd lk z` ©¨¦§¤©§¦¥¥§©§¦¨
meiw xac dligz mdipia eyriy ,gwnd mekq lk z` cin mlyl mciaàlL¤Ÿ

eøæçé.mda xefgl elkei `ly -Bì áúBk ,ãöék,gwell xkendéðBìt éðà ©§§¥©¥£¦§¦
íéúàî íäî éì ïúðå ,æeæ óìàa éðBìôì úéðBìt äãN ézøëî éðBìt ïa¤§¦¨©§¦¨¤§¦¦§¦§¤¤§¨©¦¥¤¨©¦

,æeæaey mizieelde mze` izlaw eli`k md ixd fef ze`n dpenyd x`ye
dpewl.æeæ úBàî äðBîL Ba äLBð éðéøäåy `ed oicd jk el azkykeäð÷ ©£¥¦¤§¤¥¨¨

mekqd x`y z` jtdy oeikny ,ea xefgl leki mdn cg` oi`e dcyd z`

dxenb dxikn df ixd ,el aiigy aegk rwxwd lr mlyl jixvyBì øéæçîe©£¦
øàMä úàel aiigy mekqd:íéðL änk øçàì eléôà ¤©§¨£¦§©©©¨¨¦

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbd.úécéòä ïî Bäéaâî ïëéäî ,øî øîà̈©©¥¥¨©§¦¦¨¦¦
Czòc à÷ìñ à÷mlyn xkendyåéñëðc úécéòîdlernd rwxwdn - ¨©§¨©§¨¥¦¦¦§¨¨

.eizerwxway
did ixd ,eizerwxway zicirn mlyl jixv recn :`xnbd jk lr dywn

aeg lral eyry dpwzd ea jiiy `l ixdy zixeaif lawiy xnel xyt`

,zipepian daebyáBç ìòa àlà àäé àìåly epic didiy okzi `l ixd - §Ÿ§¥¤¨©©
,aeg lra ly epicn xeng gweld,úéðBðéáa Bðéc áBç ìòa ïðúeok m`e §©©©¦§¥¦

.zicirn mlyl jixv recne ,zipepian mlyiy xnel `ziixal didãBòå§
,dywéæeæ áéäéc àòøà àämliy dilry rwxwd z`vnp epiptl ixd - ¨©§¨§¨¦¥

.mliyy dn cbpk dpnn lawi `ly recne ,gweld
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàozepy `id `ziixad zpeek ok` ¨©©©§¨©¦§¨

daeb ea xfeg xkendyk jkle ,gweld mliy dilry rwxwdn xkend el
gweldîwlgdddaL úécéò,ef rwxway -eel ozep ea xfeg gweldyk ¥¦¦¤¨
xkendîwlgdd.daL úéøeaéf ¥¦¦¤¨

:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà à÷éà áøc déøa àçà áøel mlyny ©©¨§¥§©¦¨¨©£¦¥¨
xkend,åéñëðc úécéòîy meyn `ed zicird on lawny mrhdeïàî íúñ ¥¦¦¦§¨¨§¨©

éæeæ àôìàa àòøà ïéáæcoi` efk dlecbe dxwi rwxw dpewd llk jxca - §¨¦©§¨§©§¨¥
okle ,rwxwd zepwl liaya jxvpd mekqd lk z` elv` elìéæBî éìeæBà¥¦

déñëð ïéaæîez` el didiy ick lefa zephw zecy e` milhlhn xken - §©¥¦§¥
,`idd rwxwd zepwl mekqdåeiqkp xkn xaky xg`l xkend ea xfegyk §

déì äåädpewdúécéòa ïäì ïéîL ïé÷fépä ïðúe ,÷féðkmwfip z` miaeb - £¨¥§¦¨§©©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦
:zicird on gwell xkend el mlyn jkle ,wifnd ly zicird on

:`ziixaa epipy .`ziixad ixac jynda dpc `xnbdïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
ïa éðBìt éðà Bì áúBk ãöék eøæçé àlL ïúBà ïéãnìî ,øîBà ìàéìîb©§¦¥¥§©§¦¨¤Ÿ©§§¥©¥£¦§¦¤

:'eë éðBìt:`xnbd zwiicnéëä déì áúëc àîòèaygpy mrhd - §¦©§¨§¨©¥¨¦
el azky meyn wx `ed mda xefgl zexyt` mdl oi`e dxnbp dxikndy

,aegl melyzd x`y z` jtdy okéð÷ àì éëä áúk àì àädxnbp `l - ¨Ÿ¨©¨¦Ÿ¨¥
.mda xefgl milekie dxiknd

x`yy xaqy zxg` `ziixaa l`ilnb oa oerny oax ixacn dywn `xnbd

:`xnbd dywn .ok el azk `ly it lr s` aegl jtdp melyzd,àéðúäå§¨©§¨
Bøéáçì ïBáøò ïúBpäea xfegd z` qepwl ick oekyn xkenl ozpy gwel - ©¥¥¨©£¥

,dxikndnåjkBì øîà,gweldEì ìeçî éðBáøò éa øæBç éðà íàixd - §¨©¦£¦¥¦¥§¦¨§
,jly x`yi jl izzpy oekyndäläåoekynd z` laiwy xkend -,øîBà §©¨¥

ðBáøò Eì ìBtëà éa øæBç éðà íàEieeyn letk rwxwdn jl iepw didi - ¦£¦¥¦¤§§¥§§
,oekyndïéàðzä eîéi÷úð,dpzdy itk mlyl aiig ea xfegd lkeéaø éøác ¦§©§©§¨¦¦§¥©¦

à øîàc déîòèì éñBé éaø ,éñBéàzëîñ`nfeba mc` gihany dghad - ¥©¦¥§©§¥§¨©©§©§¨
,jke jk ozi e`pz miiwi `l m`y eilr jenqiy exiaglàéð÷ezghad - ©§¨

.eixac miiwl jixve zniiwBðBáøò ãâðk äð÷iL Bic ,øîBà äãeäé éaø- ©¦§¨¥©¤¦§¤§¤¤¥§
cbpk gwnd miiw didiy ic `l` ,epzdy dn llk mlyl mikixv mpi`

.x`yd lr `l` mda xefgl mileki mpi`e oekyndïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤
íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîboekynd cbpk wx dpew ea xfegykyïîæa ©§¦¥©¤§¨¦£¦¦§©

Loekynd z` el ozpykïBwé éðBáøò Bì øîàz` dpwi oekynd ici lry - ¤¨©¥§¦¦
cbpk `l` dpew epi` okle ,xzei dey rwxwdy oeik jiiy `l dfe ,gwnd lk

,oekyndæeæ úBàî Lîç íäî Bì ïúðå æeæ óìàa äãN Bì øëî ìáà£¨¨©¨¤§¤¤§¨©¥¤£¥¥
oerxt zligz zxezaäð÷mda xefgl mileki mpi`e gwnd z`Bì øéæçîe ¨¨©£¦

øàMä úàfef ze`n yngd.íéðL änk øçàì eléôàoax ixacn x`ean ¤©§¨£¦§©©©¨¨¦
melyzd x`y z` jtedy xkend el azk `ly s`y l`ilnb oa oerny
ixac lr o`kn dywe .mda xefgl mileki mpi`e `linn jk df ixd ,delnl

.lirl `ziixaa l`ilnb oa oerny oax
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìmze` micnlny da xkfeny `ziixad - Ÿ©§¨¨

zxaecn mda exfgi `ly ick delnk ied melyzd x`yy aezklìééò à÷c§¨¨¥
éæefà ÷éôðåmelyzd x`y z` el oziy gweld xg` xfgn xkendy - §¨¦©¥

zerna wegc `edy iptn `l` dcyd z` xkn `ly ezrc dlbn dfay
el azky `l m`] el xken epi` eizern z` el ozep epi`y onf lk jkle

.[aegl melyzd x`y z` el jtedy yxetnàärnyny `ziixad - ¨
zxaecn ,mda xefgl mileki mpi` ok el azk `ly s`y dixacnà÷ àìc§Ÿ¨

éæefà ÷éôðå ìééòxnb `ly s` jkle zernd xg` xfgn xkend oi`y - ¨¥§¨¦©¥
`l` epi` melyzd x`ye dxiknd dlg ,mekqd lk z` mlyl gweld

.aegkdéøáçì éãéî ïéáæc ïàî éàä ,àáø øîàc,exiagl utg xkend - §¨©¨¨©©§¨¦¦¦§©§¥
sqkd z` mliy `ly onf lk ,ekyn m` s`éð÷ àì ,éæefà ÷éôðå ìééò à÷å§¨¨¥§¨¦©¥Ÿ¨¥

m`e ,mda xefgl milekie.éð÷ ,éæefà ÷éôðå ìééò à÷ àìŸ¨¨¥§¨¦©¥¨¥
:hrn hrn eaeg exiagl rxetd ly epic d`ian `xnbdéàä ,àáø øîàå§¨©¨¨©
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc `rivn `aa(ycew zay meil)

Bì ïúBðinc ivgBøëNitl dpezgzd lr eci oi`e ,meid ivg car ixdy ¥§¨
e ,`ed qep`yàBúeðìa÷ Bì ïúBð àeä ïìa÷ í.dyry dn itk -épî- ¦©§¨¥©§¨©¦

,`ziixad ly `pzd `ed inúî Bì únL òîL àéøéà éàî ,ïðaø àîéìéà¦¥¨©¨¨©¦§¨¨©¤¥¥
ñéðàc änç ezæçàL Bà,ea xefgl leki `ed qep` `edy ote`a -àì ék ¤£¨©©¨§¨¦¦Ÿ

àä ,énð ñéðày oeiknäðBéìòä ìò ìòBt ãé ïðaø eøîàote`a mb ok m` ¨¦©¦¨¨§©¨¨©¥©¨¤§¨
.llk ciqti `le ,ea xefgl lkeiy zeidl jixv did qep` epi`yåàì àlà¤¨©

`ziixad ly `pzdàéä àñBc éaøwx okle dpezgzd lr lret ci xaqy ©¦¨¦
,ciqtn epi`e ea xefgl leki `ed qep` lretdyke`ziixadn rnyny jkn

,mei xiky lret elit`e ea xefgl leki epi` qep` epi`y lretydpéî òîL§©¦¨
yúeðìa÷ì úeøéëN ïéa àñBc éaøì déì éðàL àìdfa oiae dfa oia `l` Ÿ©¦¥§©¦¨¥§¦§©§¨

`qec iaxk dkldy ax wqt ji` `iyewd zxfeg ok m`e .dpezgzd lr eci
.ea xefgl leki lrety xn` jci`ne dpezgzd lr eci lrety

:`xnbd zayiin,÷çöé øa ïîçð áø øîàoia wlig `qec iax mlerl ¨©©©§¨©¦§¨
wx ea xefgl leki lrety dxikfd `ziixady mrhde ,zeplawl zexiky

dxaic `ziixady meyn `ed ,qpe` ly dxwnaajxevl xkypy lretøáã §¨¨
ãeáàäqep` m` `l` ea xefgl leki epi` `qec iaxl oiae opaxl oia f`y ¨¨
,`edåitl dxn`p `ziixad df itlìkä éøáã.`qec iaxl oiae opaxl oia §¦§¥©Ÿ

mei xiky lret oia `qec iax wlig `ly epizpynn gkeny dywn `xnbd
:zeplawa lretlïðz,(.er lirl) epizpyna epipy -ìò Bãé äpLîä ìk' §©¨©§©¤¨©

.'äðBzçzä ìò Bãé Ba øæBçä ìëå äðBzçzä:`xnbd zxxanàîìLa' ©©§¨§¨©¥¨©©©§¨¦§¨¨
oicd'äðBzçzä ìò Bãé äpLîä ìk'epiid `pzd eazkyàpz ïì íúñc ¨©§©¤¨©©©§¨¦§¨¨©¨

dkldy,äãeäé éaøkzrcn dpiye reavl xnv laiwy one` rava xaqy §©¦§¨
ziad lra.dpezgzd lr eciy'äðBzçzä ìò Bãé Ba øæBçä ìk' àlà¤¨¨©¥¨©©©§¨

ééezàì åàì ,éàî ééezàìyìòBtdpezgzd lr eci ea xfegy mei xiky §©¥©©§©¥¥
ëezhiy,àñBc éaømei xiky lret oia `qec iax wlig `ly gken df itle §©¦¨

ax wqt ji` `iyewd zxfeg ok m`e ,dpezgzd lr eci mdipyae zeplawl
.ea xefgl leki lrety xn` jci`ne `qec iaxk dkldy

:`xnbd zayiinøîà÷ ézøz àñBc éaø àlàoia xaic `qec iax - ¤¨©¦¨©§¥¨¨©
,zeplawa milreta oiae mei ixiky milretaàãça déúååk dì øáñ áøå§©¨©¨§¨¥©£¨

,dpezgzd lr mciy zeplawa milretaàãça déìò âéìôeeilr wlege - ¨¦£¥©£¨
.dpeilrd lr mciy minkgk xaeqe ,mei ixiky milreta

ea xfegd lk' dpyna oicdy yxtl xyt`y ,sqep ote`a zx`an `xnbd
,dpezgzd lr eci ea xfegy lrety eprinydl `a epi` 'dpezgzd lr eci

:oldl `ziixaa `aeiy itke xkene gwel iabl xn`p `ed `l`úéòaéà¦¨¦
,àîéàxaqe zeplawl zexiky oia `qec iax wligy xnel jiiy mlerl ¥¨

y dpyna oicde ,dpeilrd lr eci ea xfegyk mei xiky lretyøæBçä ìk̈©¥
äðBzçzä ìò Bãé Ba`aìea xfg mdn cg`y gwele xken lr eprinyd ¨©©©§¨§
,dpezgzd lr eciyäãN øënL éøä ,ãöék Ba øæBçä ìk ,àéðúãë¦§©§¨¨©¥¥©£¥¤¨©¨¤

Bì ïúðå ,æeæ óìàa Bøéáçìdpewdïäî úBòîmelyzdn wlg -íéúàî ©£¥§¤¤§¨©¨¥¤¨©¦
,æeæ,gweld e` xkend dxikndn mda exfgeãé ,Ba øæBç øëBnäL ïîæa¦§©¤©¥¥©

äðBéìòä ìò ç÷Bìm` okleäöøgweldBì øîBàxkenléúBòî éì ïz- ¥©©¨¤§¨¨¨¥¥¦¨©
,dcyd xear iznliyy fef miz`nd.éúBòî ãâðk ò÷ø÷ éì ïz Bàeïëéäî ¥¦©§©§¤¤¨©¥¥¨

Bäéaâî,el zzl xkend jixv rwxw dfi`ne -ç÷BlL ïîæáe .úécéòä ïî ©§¦¦¨¦¦¦§©¤¥©
äðBéìòä ìò øëBî ãé ,Ba øæBçm` okleäöøxkendBì øîBàgwell ¥©¥©¨¤§¨¨¨¥

éúBòî CìéäEm`e ,xknd lr znliyyøîBà äöøelãâðk ò÷ø÷ Cìéä ¥¨¨¤¨¨¥¥¨©§©§¤¤
éúBòî,Ee.úéøeaéfä ïî ,Bäéaâî ïëéäî ¨¤¥¥¨©§¦¦©¦¦

ïúBà ïéãnìî ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoi`e rwxw mipewd lk z` ©¨¦§¤©§¦¥¥§©§¦¨
meiw xac dligz mdipia eyriy ,gwnd mekq lk z` cin mlyl mciaàlL¤Ÿ

eøæçé.mda xefgl elkei `ly -Bì áúBk ,ãöék,gwell xkendéðBìt éðà ©§§¥©¥£¦§¦
íéúàî íäî éì ïúðå ,æeæ óìàa éðBìôì úéðBìt äãN ézøëî éðBìt ïa¤§¦¨©§¦¨¤§¦¦§¦§¤¤§¨©¦¥¤¨©¦

,æeæaey mizieelde mze` izlaw eli`k md ixd fef ze`n dpenyd x`ye
dpewl.æeæ úBàî äðBîL Ba äLBð éðéøäåy `ed oicd jk el azkykeäð÷ ©£¥¦¤§¤¥¨¨

mekqd x`y z` jtdy oeikny ,ea xefgl leki mdn cg` oi`e dcyd z`

dxenb dxikn df ixd ,el aiigy aegk rwxwd lr mlyl jixvyBì øéæçîe©£¦
øàMä úàel aiigy mekqd:íéðL änk øçàì eléôà ¤©§¨£¦§©©©¨¨¦

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbd.úécéòä ïî Bäéaâî ïëéäî ,øî øîà̈©©¥¥¨©§¦¦¨¦¦
Czòc à÷ìñ à÷mlyn xkendyåéñëðc úécéòîdlernd rwxwdn - ¨©§¨©§¨¥¦¦¦§¨¨

.eizerwxway
did ixd ,eizerwxway zicirn mlyl jixv recn :`xnbd jk lr dywn

aeg lral eyry dpwzd ea jiiy `l ixdy zixeaif lawiy xnel xyt`

,zipepian daebyáBç ìòa àlà àäé àìåly epic didiy okzi `l ixd - §Ÿ§¥¤¨©©
,aeg lra ly epicn xeng gweld,úéðBðéáa Bðéc áBç ìòa ïðúeok m`e §©©©¦§¥¦

.zicirn mlyl jixv recne ,zipepian mlyiy xnel `ziixal didãBòå§
,dywéæeæ áéäéc àòøà àämliy dilry rwxwd z`vnp epiptl ixd - ¨©§¨§¨¦¥

.mliyy dn cbpk dpnn lawi `ly recne ,gweld
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàozepy `id `ziixad zpeek ok` ¨©©©§¨©¦§¨

daeb ea xfeg xkendyk jkle ,gweld mliy dilry rwxwdn xkend el
gweldîwlgdddaL úécéò,ef rwxway -eel ozep ea xfeg gweldyk ¥¦¦¤¨
xkendîwlgdd.daL úéøeaéf ¥¦¦¤¨

:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà à÷éà áøc déøa àçà áøel mlyny ©©¨§¥§©¦¨¨©£¦¥¨
xkend,åéñëðc úécéòîy meyn `ed zicird on lawny mrhdeïàî íúñ ¥¦¦¦§¨¨§¨©

éæeæ àôìàa àòøà ïéáæcoi` efk dlecbe dxwi rwxw dpewd llk jxca - §¨¦©§¨§©§¨¥
okle ,rwxwd zepwl liaya jxvpd mekqd lk z` elv` elìéæBî éìeæBà¥¦

déñëð ïéaæîez` el didiy ick lefa zephw zecy e` milhlhn xken - §©¥¦§¥
,`idd rwxwd zepwl mekqdåeiqkp xkn xaky xg`l xkend ea xfegyk §

déì äåädpewdúécéòa ïäì ïéîL ïé÷fépä ïðúe ,÷féðkmwfip z` miaeb - £¨¥§¦¨§©©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦
:zicird on gwell xkend el mlyn jkle ,wifnd ly zicird on

:`ziixaa epipy .`ziixad ixac jynda dpc `xnbdïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
ïa éðBìt éðà Bì áúBk ãöék eøæçé àlL ïúBà ïéãnìî ,øîBà ìàéìîb©§¦¥¥§©§¦¨¤Ÿ©§§¥©¥£¦§¦¤

:'eë éðBìt:`xnbd zwiicnéëä déì áúëc àîòèaygpy mrhd - §¦©§¨§¨©¥¨¦
el azky meyn wx `ed mda xefgl zexyt` mdl oi`e dxnbp dxikndy

,aegl melyzd x`y z` jtdy okéð÷ àì éëä áúk àì àädxnbp `l - ¨Ÿ¨©¨¦Ÿ¨¥
.mda xefgl milekie dxiknd

x`yy xaqy zxg` `ziixaa l`ilnb oa oerny oax ixacn dywn `xnbd

:`xnbd dywn .ok el azk `ly it lr s` aegl jtdp melyzd,àéðúäå§¨©§¨
Bøéáçì ïBáøò ïúBpäea xfegd z` qepwl ick oekyn xkenl ozpy gwel - ©¥¥¨©£¥

,dxikndnåjkBì øîà,gweldEì ìeçî éðBáøò éa øæBç éðà íàixd - §¨©¦£¦¥¦¥§¦¨§
,jly x`yi jl izzpy oekyndäläåoekynd z` laiwy xkend -,øîBà §©¨¥

ðBáøò Eì ìBtëà éa øæBç éðà íàEieeyn letk rwxwdn jl iepw didi - ¦£¦¥¦¤§§¥§§
,oekyndïéàðzä eîéi÷úð,dpzdy itk mlyl aiig ea xfegd lkeéaø éøác ¦§©§©§¨¦¦§¥©¦

à øîàc déîòèì éñBé éaø ,éñBéàzëîñ`nfeba mc` gihany dghad - ¥©¦¥§©§¥§¨©©§©§¨
,jke jk ozi e`pz miiwi `l m`y eilr jenqiy exiaglàéð÷ezghad - ©§¨

.eixac miiwl jixve zniiwBðBáøò ãâðk äð÷iL Bic ,øîBà äãeäé éaø- ©¦§¨¥©¤¦§¤§¤¤¥§
cbpk gwnd miiw didiy ic `l` ,epzdy dn llk mlyl mikixv mpi`

.x`yd lr `l` mda xefgl mileki mpi`e oekyndïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤
íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîboekynd cbpk wx dpew ea xfegykyïîæa ©§¦¥©¤§¨¦£¦¦§©

Loekynd z` el ozpykïBwé éðBáøò Bì øîàz` dpwi oekynd ici lry - ¤¨©¥§¦¦
cbpk `l` dpew epi` okle ,xzei dey rwxwdy oeik jiiy `l dfe ,gwnd lk

,oekyndæeæ úBàî Lîç íäî Bì ïúðå æeæ óìàa äãN Bì øëî ìáà£¨¨©¨¤§¤¤§¨©¥¤£¥¥
oerxt zligz zxezaäð÷mda xefgl mileki mpi`e gwnd z`Bì øéæçîe ¨¨©£¦

øàMä úàfef ze`n yngd.íéðL änk øçàì eléôàoax ixacn x`ean ¤©§¨£¦§©©©¨¨¦
melyzd x`y z` jtedy xkend el azk `ly s`y l`ilnb oa oerny
ixac lr o`kn dywe .mda xefgl mileki mpi`e `linn jk df ixd ,delnl

.lirl `ziixaa l`ilnb oa oerny oax
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìmze` micnlny da xkfeny `ziixad - Ÿ©§¨¨

zxaecn mda exfgi `ly ick delnk ied melyzd x`yy aezklìééò à÷c§¨¨¥
éæefà ÷éôðåmelyzd x`y z` el oziy gweld xg` xfgn xkendy - §¨¦©¥

zerna wegc `edy iptn `l` dcyd z` xkn `ly ezrc dlbn dfay
el azky `l m`] el xken epi` eizern z` el ozep epi`y onf lk jkle

.[aegl melyzd x`y z` el jtedy yxetnàärnyny `ziixad - ¨
zxaecn ,mda xefgl mileki mpi` ok el azk `ly s`y dixacnà÷ àìc§Ÿ¨

éæefà ÷éôðå ìééòxnb `ly s` jkle zernd xg` xfgn xkend oi`y - ¨¥§¨¦©¥
`l` epi` melyzd x`ye dxiknd dlg ,mekqd lk z` mlyl gweld

.aegkdéøáçì éãéî ïéáæc ïàî éàä ,àáø øîàc,exiagl utg xkend - §¨©¨¨©©§¨¦¦¦§©§¥
sqkd z` mliy `ly onf lk ,ekyn m` s`éð÷ àì ,éæefà ÷éôðå ìééò à÷å§¨¨¥§¨¦©¥Ÿ¨¥

m`e ,mda xefgl milekie.éð÷ ,éæefà ÷éôðå ìééò à÷ àìŸ¨¨¥§¨¦©¥¨¥
:hrn hrn eaeg exiagl rxetd ly epic d`ian `xnbdéàä ,àáø øîàå§¨©¨¨©
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קיח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc `rivn `aa(oey`x meil)

:`xnbd dywnàlàoi` ,xacd mqxtzi `ny d`xi dy`dyky df itl ¤¨
lr dyw ,lwlwz `ny yeyglàzìîøà ,óñBé áø éðúc àädpnl` - ¨§¨¥©¥©§©§¨

àaìk éaøz àì,dilr eze` riaxze enr lwlwz `ny ,alk lcbz `l - Ÿ§©¥©§¨
àæétLeàa áø éa øa éøLz àìå`ny ,dziaa daiyi oa oqk`z `le - §Ÿ©§¥©¥©§§¦¨

e .enr dpfz,áø éa øa àîìLameyn enr lwlwz `ny yeygl yiy oaen ¦§¨¨©¥©
cdì òéðö,xacd mqxti `ny d`xi dpi`e dipira repv `ed ixd -àlà §¦©¨¤¨

,àaìkixd ,enr lwlwz `ny miyyeg recn dywc ïåékeze` riaxz m` ©§¨¥¨§
,dilréøñîda C,dixg` jynpe dil` wacp `ed -àúzøéî`id - ¦§¦¨¦§§¨

.dilr eze` driaxd `idy mi`exd epiai `ny ok zeyrl zcgtn
:`xnbd zvxznàöîeà déì àéãL éëc ïåék ,éøîàxy`k mby oeik - ¨§¥¥¨§¦©§¨¥§¨

,lek`l xya el zwxef `idéøñîdøúa Cdpi` ,dixg` jynp `ed - ¦§¦©§¨
,dixg` jyni `edyky dxeaq `idy meyn ,enr lwlwl zyyegéøîà̈§¥

éLðéàmiyp`d exn`i -yéøñîc àeä déì àéãLc àöîeà íeMîC- ¦§¥¦§¨§©§¨¥§¦§¦
`edy epiai `le ,lek`l xya el dkilydy iptn dixg` jynp `edy

.enr dlwlwy meyn dixg` jynp
lr iax dywdy dn :`xnbd zl`eyéàî ,úéaø ïéðòì øeîàä áLBz øb¥¨¨¨§¦§©¦¦©

àéä:`xnbd daiyn .eziiyewéçà Ceîé éëå' (åì¯äì äë àø÷éå) áéúëcE ¦¦§¦§¦¨¨¦
CLð Bzàî çwz ìà .Cnò éçå áLBúå øb ,Ba z÷æçäå ,Cnò Bãé äèîe¨¨¨¦¨§¤¡©§¨¥§¨¨©¦¨©¦¥¥¦¤¤

éäìàî úàøéå ,úéaøúåéçà éçå ,E.'Cnò Exeqi`y weqtd on rnyne §©§¦§¨¥¨¥¡Ÿ¤§¥¨¦¦¨
ok m`e .eiptly weqtay ayez xbe jig` lr xn`p ,ipyd weqtay ziaix

,iax dywd df lre .ziaixa ayez xbl zeeldl xeq`,éäðéîøeepipy ixd §¦§¦
,jtidl (:r lirl) dpyna,'áLBz øâa ïëå ,úéaøa ïúBà ïéåìîe ïäî ïéåì'Ÿ¦¥¤©§¦¨§¦¦§¥§¥¨

.ziaixa ayez xbl zeeldl xzeny ixd

:`xnbd zvxznízàî çwz ìà' áéúk éî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàjyp ¨©©©§¨©¦§¨¦§¦©¦©¥¦¨
oiae jig`n oia ziaix zgiwl xeq`l rnyn didiy ,miax oeyla ,'ziaxze

gwz l`' ixd ,ayez xbnBzàîziaxze jyp,áéúk 'ok m` ,cigi oeyla ¥¦§¦
`l` ziaix zgiwl xeq`l dxezd zpeek oi`y gkenìàøNiîxbn `le ¦¦§¨¥

ezeigdl devn yiy oiprl `ed ,mcewd weqta ayez xb xkfedy dne .ayez
.ziaix epnn zgwl xzen la` ,['jnr ige' xn`py]

,ïðaø eðzweqta xn`p,'úéaøúå CLð Bzàî çwz ìà'wxy yexcl yie ¨©¨¨©¦©¥¦¤¤§©§¦
,xeq` deld on ziaxze jyp zgwláøò Bì äNòð äzà ìáàxzen - £¨©¨©£¤¨¥
.ziaix ea yiy aeg lr axr zeidl
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המשך ביאור למסכת בבא מדיעא ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc `rivn `aa(ipy meil)

zeyxa zexitd exwiizde gweld xear zexitd z` dpw xak eli`k aygp

zepwl lekiy xnel jiiy `l llk reaw epi`y zexiir ly xryae ,gweld
.zepzydl xryd lelr `eaie jliy cry iptn ,eiciay zerna

:`xnbd dywnéàîìe] (ïàîìå)[àøwéòî ïézòcà ÷éìñcdn itl - §©§¨¦©©§¦¥¦¨¨
dligzn epxaqyïðçBé éaø øîàcweyay xry lr miwqet oi`yeléôà §¨©©¦¨¨£¦
äfä ñeîøBck,dn onf jynpy xry `edyïéà éðz÷c ïéúéðúî àlà ©§©¤¤¨©§¦¦§¨¨¥¥

,øòMä àöiL ãò úBøétä ìò ïé÷ñBtm` la`éëéä ,ïé÷ñBt øòMä àöé §¦©©¥©¤¥¥©©©¨¨©©©§¦¥¦
dì úçkLî.df xzid jiiy ote` dfi`a - ©§©©¨

y mixeaq epiid :`xnbd zvxznïéúéðúîxryd `vi m` weqtl dxizdy ©§¦¦
oebk `weec `edéaøàå éaìëàc éhéça[zepitqde zexve`d ihga-] §¦¥©£©§¥§©§¥

zepitq e`ae ,mdizexve`ay mihgd z` xeknl zexitd ixve` eligzdyk
,d`eaz xeknl xdpd onéôè déòøz CeLîc`ed ixd df xry `viyky - §¨©§¥§¥
,ce`n jex` onf jynp`ny yeygl oi`y meyn weqtl exizd dfa wxe

.zexit el rxtiy cr xryd dpzyi
,øòMä àöiL ãò úBøétä ìò ïé÷ñBt ïéà ,ïðaø eðzm` la`øòMä àöé ¨©¨¨¥§¦©©¥©¤¥¥©©©¨¨©©©

ïé÷ñBty iptn,äæì Lé äæì ïéàL ét ìò óà.dpyna x`azdy itke §¦©©¦¤¥¨¤¥¨¤
m` :`ziixad dtiqeneéäd mihgdúBLãç,jxevd lk oiicr eyai `ly ¨£¨
zexknpe xzei zelefòaøàî,rlqa mi`qåd mihgdúBðLélk eyaiy xg` ¥©§©§§¨

zexknpe xzei zexwi ,okxvìMîL,rlqa mi`qïé÷ñBt ïéàmihg lr ¦¨Ÿ¥§¦
,rlq zxenz mi`q rax` eyaiiziy xg`l mze` el zzl aiigziy zeycg
`edy df rlqay oeike ,mxeriyn zexqgp md zeyaiizn mihgdyk ixdy
mihg ly `l` zeyai mihg ly mi`q rax` zepwl leki epi` dzr el ozep

df ixd ,zepyi mihg ly mi`q rax` onf xg`l el ozi m`y `vnp ,zeycg
,ziaixïLiìå Lãçì øòMä àöiL ãò,rlqa mi`q rax` exkni mdipyy ©¤¥¥©©©¤¨¨§©¨¨

lv` mzepwl lekiy oeik zepyi el oi`y it lr s` weqtl leki `ed dfay

.xryd `vi oica dpyna x`azdy enke ,mixg`m` okeeéädúBèe÷ì- ¨§
z` mixken ,zecyd on [miipr zepzn ly] d`eaz mihweld miiprd

lefa ehwly d`eazdòaøàîmipey mipin miaxrn mdy iptn ,rlqa mi`q ¥©§©
,zepey zecyn d`eaz lyíãà ìëìexign ,ely dcyn d`eaz xkend §¨¨¨
xknpe xzei xwi d`eazdìMîL,rlqa mi`qïé÷ñBt ïéàziad lra mr ¦¨Ÿ¥§¦

,rlqa mi`q rax` `edy ,zehewld mixkeny xryd itkøòMä àöiL ãò©¤¥¥©©©
oia rlqa mi`q rax` ly lefde è÷Blìoia,øëBnìjenqa x`aziy itke ©¥©¥

.xacd mrh
ïîçð áø øîàitl zexitd lr weqtl oi`y `ziixaa exn`y it lr s` ¨©©©§¨

oiprl `weec epiid ,'xryd `vi' aygp df oi`e zehewld mixkeny xryd
la` ,ziad lra mr wqetdúBèB÷lä øòLk úBèB÷lì ïé÷ñBtwqet m` - §¦©¨§©©©¨

el wtqiy zpn lr zern el ozepe ,[zecyd on d`eaz hweld ipr] hewl mr
s`e xzen df ixd ,meid zehewld ly xignd itk onf xg`l d`eazd z`

.zehewll xryd `viy aygpy oeik ,dzr d`eaz df hewll oi`y it lr

:`xnbd dywnàðL éàî ,ïîçð áøì àáø déì øîàmr wqet `edyk ¨©¥¨¨§©©§¨©§¨
d,è÷Bìly xryd df oi`y it lr s`e ,zehewld xry lr weqtl xzeny ¥

iptn i`ce ,miza ilracs`déì úéì éà,d`eaz df hwelléæéèB÷lî ó §¦¥¥¨¦¦¨
déøáçlr s`y xryd `vi oica llkpe ,hweld exiagn ezeell `ed leki - ©§¥

itl ziad lra mr weqtl s` xizp `l recn ok m` ,dfl yi dfl oi`y it
ixdy ,zehewld xryénð úéaä ìòadvex `ed m`éæéèB÷lî ód`eaz ©©©©¦©¦¨¦¦¨

`viyk enk dpw xak eli`k eaiygdl yi ok m`e ecia z`vnpy zaxern

:`xnbd zvxzn .mizad ilral xryddéì øîàz` aiygdl oi` ,ongp ax ¨©¥
y meyn ,xryd `via enk el yi eli`k hewld on zeell lekiy dnìòa©©

èB÷lî óæéîì àúléî déa àìéæ úéaäziad lra ly eceakl df oi` - ©©¦¦¨¥¦§¨§¥©¦¨
e .hewld on zeell,àîéà úéòaéàhewld on zeell i`yx ziad lra oi` ¦¨¦¥¨

ixdy ,gwell zzl zpn lráéäé éøétL éøétà úéaä ìòáì éæeæ áäéc ïàî©§¨©¥§©©©©¦©¥¥©¦¥¨¦
d`eaz `le ,ziad lra ly mixgaen zexit lawl zrc lr ozep `ed ixd -

.zegt deyy hewl ly zaxern
ïéåì ïéà àðeä áø øîà úLL áø øîà,d`eld jxca zernøòL ìò ¨©©¥¤¨©©¨¥Ÿ¦©©©

÷eMaLzexit el mlyi ipelt onf cr zern el rxti `l m`y zpn lr - ¤©
zexitd lr weqtl exizd `ly ,d`eldd zrya weya xryd didy itk
gwn zxeza zernd z` dligzn el ozpyk `l` ,xryd `viy xg`l

e.xeq` d`eld zxeza mze` el ozp m` la` ,xknn

:`xnbd dywnéñBé áø dì éøîàå úLL áøì àîç øa óñBé áø déì øîà̈©¥©¥©¨¨§©¥¤§¨§¥¨©¥
éëä àðeä áø øîà éîe ,úLL áøì àaà øaxry lr zeell xeq`y ©©¨§©¥¤¦¨©©¨¨¦

,weyayeòa] (éòá) àäå[àðeä áøî dépéî,`ped ax z` el`y -éða éðä §¨¨¦¥¥©¨¨¥§¥
áø éa[daiyid ipa-]éôæéczern mieely -úáèa éòøôe ,éøLúazexit ¥©§¨§¥§¦§¥¨§¥§¥¥

m`d ,ixyz ly xryk.øéñà Bà éøLeeäì øîàc ,xzenéðéäa éhéç àä ¨¥¨¦¨©§¨¦¥§¦¦
éìéLa éhéç àäåe 'iliy'e 'ipid' zekenqd mixra mihg miievn ixdy -éà §¨¦¥§¦¦¦

éòamieeld mivex m`e -éðáæ,epnn eely el` zerna mihgdéì éòøôe ¨¥¨§¥¨§¥¥
wqt envr `ped axy ixd .zern zpznd xky o`k oi`y `vnpe ,zaha

.weyay xry lr zeell xzeny

c ,ewqitn ea xfg `ped ax ok` :`xnbd zvxznàðeä áø øáñ àøwéòî¥¦¨¨¨©©¨
yïéåì ïéàla` ,enya zyy ax xn`y enk weyay xry lrdòîLc ïåék ¥Ÿ¦¥¨¦§¨¨

øæòìà éaø øîà àéiç øa ìàeîL éaø øîàc àäìyïéåìxry lr §¨§¨©©¦§¥©¦¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦
ea xfg ,weyayeïéåì ,énð eäéà øîà.weyay xry lr ¨©¦©¦Ÿ¦

,ïðaø eðzxgeqéìBnäíB÷nî äìéáç C,lefa zxknpyíB÷îìxyt`y ¨©¨¨©¦£¦¨¦¨§¨
e ,xweia dxkenlBøéáç Bàöî,lefd mewnaBì øîàådkiledl gxhz l` §¨£¥§¨©

`l` ,xweid mewnléì dðzdliagd z` jile` ip`e ,lefd mewna o`k §¨¦
,ipelt onf cr ikxvl zerna ynzy`e ,my dpxkn`e xweid mewnl

eoerxitd onf ribiykäìòà éðà[mly`]ïéìònL Cøãk ,Eì[minlyn]Eì £¦©£¤§§¤¤¤©£¦§
íB÷î BúBàa,xweid §¨
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המשך ביאור למסכת בבא מדיעא ליום שני עמ' ב

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc `rivn `aa(iriax meil)

cr zek`ln izy `l` mixqegn mpi` ,oyaka mipa`d z` rwiy xy`ky

.dxiknl ie`x ciqd didiy
:l`eny zhiy lr `xnbd dywnìåøîàc ìàeîLxqegn epi`y xac lry §¦§¥§¨©

zek`ln wx `l` miny icia dk`lneléôà ,íãà éãéaxqg m`äàî ¦¥¨¨£¦¥¨
,zek`ln÷ñBtdyw ok m` ,eilrïLáka epòwLiMî éì änìrecn - ¥¨¨¦¦¤§©§¤©§¦§¨

mb ixd ,oyaka eprwyiy cr ciqd lr weqti `ly dpynd dkixvd
,oyaka erwyy mcew s` ok m`e ,mc` icia `id oyaka mipa`d zrwyd

.mc` iciay zek`ln `l` xqegn epi`y oeik ,ciqd lr weqtl el yi
:`xnbd zvxznàîéà`ly dzpeek oi`y ,dpynd ixac z` yxtl yi - ¥¨

`l` ,lreta oyaka eprwyiy cr weqtiîdryì éeàøMïLáka BòwL- ¦¤¨§©§©¦§¨
mrwyl mipa`d z`e ,oyakd z` wiqdl mivrd z` xak el yiy epiidc
la` ,weqtl xak xzen ,mzeyrl eciay zek`lnd z` `l` xqg oi`e ,ea

:weqtl el xeq` ecia oken lkdy mcew

øöBé ìL íéöéaä ìò íé÷ñBt ïéà ,ïðaø eðz :øöBé ìL íéöéaä ìòåozil §©©¥¦¤¥¨©¨¨¥§¦©©¥¦¤¥
,qxg ilk eleNòiL ãòxveid dyr `l oiicr m` la` ,xtrd on miviad ©¤¥¨

xeq` ,mivia epnn zeyrl lekie xtr ecia yiy it lr s` miviad z`

epipyy enk ,xryd `vi `l m` ,dzr xryd itl qxg ilk el oziy weqtl
,dpynaíéøeîà íéøác äna éñBé éaø øîà .øéàî éaø éøácxeq`y ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¥©¤§¨¦£¦

,xtr wx xkend cia yi m` qxg ly zexicw lr weqtlawqet `edy ote` §
n miieyrd qxg ilk lr,ïáì øôòaygp epi` ,ievn epi` df xtry oeiky ¨¨¨¨

,zeieyr mivia xak el yiyk `l` zexicwd z` el yiya ìáàwqty ote` £¨§
n miieyrd milk lr enrïBâk øBçL øôòa zeyrl mibdepy dnøôk ¨¨¨§§©

äéúBøáçå àéððç[dl zekenqd zexiird-]ae,äéúBøáçå ïéçéL øôk £©§¨§©§¤¨§©¦¦§©§¤¨
ïé÷ñBtezeyxa xtr oi` m` elit`e ,miviad eyrp `l oiicry it lr s` §¦

,lkl ievn `edy jezny ,llkäæì Lé äæì ïéàL ét ìò óàxkend lekie ©©¦¤¥¨¤¥¨¤
xacd aygp jkitle ,zr lka el` milk el zeyrle mixg`n mivia zeell

.el yi eli`k

:`xnbd zxtqnéæeæ áéäé ,øîéîàqxg ilk lr wqete zern ozep did - £¥©¨¦¥
xegy xtrn miyrpdàøôò éìéiòî ékîilk ixvei eqipkdy dryn - ¦¦§©§¥©§¨

.xvei ly mivia mdn eyr `l oiicry it lr s` ,mzeyxl xtrd z` qxgd

:`xnbd dywnïàîk,xnin` dfa xaeq mi`pzdn ink -éàxnin` xaeq §©¦
,øéàî éaøkweqtl el did `lcøîàäxvei ly mivia lr oiwqet oi`ãò §©¦¥¦¨¨©©

,eNòiLe ,eyrp `l oiicr o`keéàxnin` xaeq,éñBé éaøkjixv did `l ¤¥¨¦§©¦¥
c ,mzeyxl xtrd z` mixveid eqipkiy cr oizndløîàäiqei iaxìò óà ¨¨©©©

,äæì Lé äæì ïéàL étlekiy iptn llk el oi`y it lr s` weqtl xzene ¦¤¥¨¤¥¨¤
.mixg` lv` zeell

:`xnbd zvxzníìBòìxnin` xaeq,éñBé éaøkmcew s` weqtl xzeny §¨§©¦¥
,eyrpyec meyn `ed mzeyxl xtrd z` eqipkiy cr oizndy dndéøúàá§©§¥

àøôò ÷éLò øîéîàc,ievn epi`e xwi xtrd did xnin` ly enewna - ©£¥©¨¦©§¨
jkitleàøôò éìéiòîc éà,mzeyxl xtrd z` mixveid eqipkd m` - ¦¦§©§¥©§¨

dézòc àëîñea xfegy ine ,ea xefgi `l exiagy mdn cg` lk ly ©§¨©§¥
,rxty ina aiigznåf`eäì áéäéxnin`àì éàå ,éæeæ,xtr oiicr eqipkd - §¨¦§¥§¦Ÿ

okle xtr e`vni `l `ny yeygl yi,dézòc àëîñ àìexfgi m` s`y Ÿ©§¨©§¥
,xtr e`vni `ly xyt`y rcei `edy oeik ,rxty ina eaiigzi `l mda
cr zernd z` zzl xnin` dvx `l jkitl ,wtqd lr eizern z` ozpe

:mda xefgl mixeq` eidi f`y ,mzeyxl xtr eqipkiy
:dpyna epipyäðMä úBîé ìk ìáfä ìò Bnò ÷ñBôeoi` xne` iqei iax ¥¦©©¤¤¨§©¨¨

dywn .mixizn minkge dty`a laf el dzid ok m` `l` lafd lr oiwqet

:`xnbdàn÷ àpz eðééä íéîëçixacl `nw `pz ixac oia weligd dn - £¨¦©§©¨©¨
z` dpynd d`iad recne ,lafd lr weqtl xzen mdipy ixacl ixd minkg

:`xnbd zvxzn .ziyily dhiy `id eli`k minkg ixacàáø øîà̈©¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא מדיעא ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc `rivn `aa(iriax meil)

rxty ina aiig ea xfeg m`e ,mixkend:

äðùî

ïéhça ïéhç åéñéøà úà íãà äåìîeeldl dcyd lral xzen -eiqix`l z ©§¤¨¨¤£¦¨¦¦§¦¦
ewlgn cal dcyd z`eazn mihg d`q el exifgiy zpn lr mihg d`q

`ed df xzide ,oerxtd onf mcew mihgd exwiizi m` elit`e ,d`eaza
`weecìjxevòøæ,dcydìBëàì àì ìáàzeeldl xeq` dlik` jxevl - §¤©£¨Ÿ¤¡

epkxvede .dely dnn xzei rxety `vnpe mihgd exwiizi `ny d`qa d`q

itl ,rxfl qix`l d`eaz zeeldl xzidd z` xnelìàéìîb ïaø äéäL¤¨¨©¨©§¦¥
didyke ,dfa xingneìæeäå ø÷Béa ,òøæì ïéhça ïéhç åéñéøà úà äåìî©§¤¤£¦¨¦¦§¦¦§¤©§¤§§

eø÷eäå ìBæa Bàoerxtd zryae xweia mihgd eid d`eldd zrya m` oia - §§§
did ,exwed oerxtd zryae lefa d`eldd zrya eidyk oiae ,elfedìèBð¥

ïäîmiqix`d on -å ,ìBfä øòMkoax xingdy dny epl drinyn dpynd ¥¤©©©©§
`ed l`ilnbBîöò ìò øéîçäì äöøL àlà ,ïk äëìäL éðtî àìzcinn Ÿ¦§¥¤£¨¨¥¤¨¤¨¨§©£¦©©§

zeciqg:

àøîâ

òøæì íéhça íéhç åéñéøà úà íãà äåìî ,ïðaø eðz,dpyna epipyy itk ¨©¨¨©§¤¨¨¤£¦¨¦¦§¦¦§¤©
mle`íéøeîà íéøác äna`weeckLoiicr d`eldd zryaãøé àlqix`d ©¤§¨¦£¦¤Ÿ¨©

,dcear meya llk da cearl ligzd `le ,dcyd jezlìáàxak m`ãøé £¨¨©
,dcya cearl ligzde qix`døeñà,rxfl elit` mihga mihg ezeeldl ¨

.`xnbd jynda mrhd x`eaiy itke

:`xnbd zl`eyãøé àì ïéáe ãøé ïéa âéìôî à÷ àìc ïãéc àpz àðL éàî©§¨©¨¦¨§Ÿ¨©§¦¥¨©¥Ÿ¨©
e` dcyl qix`d cxi xak m` oia wlgn epi` epizpyna `pzd recn -

,cxi `l oiicryãøé àì ïéáe ãøé ïéa âéìôî à÷c àøa àpz àðL éàîe- ©§¨©¨¨¨§¨©§¦¥¨©¥Ÿ¨©
wlgl yi m` xacd ielz dna xnelk ,mdipia wlgn `ziixaa `pzd recne

.mdipia wlgl oi`y e` ,cxi `l oiae dcyl qix`d cxi oia
:`xnbd daiynéìäéð døañà éãéà éaø ,àáø øîàil xiaqd ici` ax - ¨©¨¨©¦¦¦©§§¨¦£¦

y `ede ,xacd z`ïãéc àpúc àøúàa,epizpyn ly `pzd ly enewna - §©§¨§©¨¦¨
y bdpnd didàøæéa áéäé àñéøàzrixfl mirxfd z` ozep qix`dy - ¨¦¨¨¦¦§¨

y `ed oicd jkitle ,dcydïéaxak m`ãøéoebk] da care dcyd jezl ¥¨©
,[dyxgyïéáeoiicr m`,ãøé àìlk÷élñî éöî àøæéa áéäé àìc änk ¥Ÿ¨©©¨§Ÿ¨¦¦§¨¨¥§©¥

déìon ewlql dcyd lra ly ezekf mirxfd z` qix`d ozp `ly onf lk - ¥
,zeqix`dådpzne mirxfd z` el zeeldl dcyd lra mikqn xy`k ok m` §

`l` ,oerxte d`eld ef oi` ,xivwd xg`l mze` el xifgiy enrúéçð à÷ ék¦¨¨¦
úéçð à÷ éëäî øéöáìon lawl zpn lr dcyl cxei qix`d ixd - §¨¦¥¨¦¨¨¦

dcyd lra el ozpy mihgd zenk itk] miqix`d x`yn zegt d`eazd
wqra i`pz `l` d`eld o`k oi`y `vnpe ,[exifgdl eilre ,drixfl

la` .ziaix yyg o`k oi` mihgd exwiizi m` elit` jkitle ,zeqix`d
àøa àpúc àøúàay bdpnd did ,`ziixaa `pzd ly enewna -éøî §©§¨§©¨¨¨¨¥
àøæéa áéäé àòøàoeik dfy `l` ,mirxfd z` ozep dcyd lray - ©§¨¨¦¦§¨

qix`d z` aiigle xird bdpnn zepyl dvex cgeina daeh ely dcydy
jkitle ,mirxfd z` zzléàoiicryk ok dpzdãøé àì`le dcyl qix`d ¦Ÿ¨©

,da cardéì ÷élñî éöîcon ewlql dcyd lra i`yx oiicry - §¨¥§©¥¥
itk enr zepzdl i`yxy oicd `ed ,da dkf `l oiicry oeik ,zeqix`d

y `vnp zeqix`d dlg `l oiicry oeiky ,dvxiyøéöáì úéçð à÷ ék¦¨¨¦§¨¦
úéçð à÷ éëäîzegt lawl zpn lr cxei `ed ,dcyl cxei qix`dyky - ¥¨¦¨¨¦

la` ,miqix` x`ynéàxakãøézeqix`d i`pz zrc lr dcyl qix`d ¦¨©
,[rxfd z` ozep dcyd lray] df mewnayìcdéì ÷élñî éöî àaeye - §Ÿ¨¥§©¥¥

jkitl ,ef dpya qix` zeidl dkf xaky oeik ewlql i`yx dcyd lra oi`

z` `iadl dvxzpe dpzna e` zerna dcyd lra eqiit jk xg` m` s`
,mirxfdøeñàzeqix`dy oeiky ,drixfl mihg el zeeldl dcyd lral ¨

,zeqix`a i`pz o`k yiy xnel oi` ,dcydn ewlql leki epi`e dlg xak

.d`qa d`q z`eld meyn dxeq`e ,`id dxenb d`eld `l`
Bøéáçì íãà øîBà ,ïðaø eðz,exiagl xnel mc` i`yx - ¨©¨¨¥¨¨©£¥
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קיט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc `rivn `aa(ipy meil)

zeyxa zexitd exwiizde gweld xear zexitd z` dpw xak eli`k aygp

zepwl lekiy xnel jiiy `l llk reaw epi`y zexiir ly xryae ,gweld
.zepzydl xryd lelr `eaie jliy cry iptn ,eiciay zerna

:`xnbd dywnéàîìe] (ïàîìå)[àøwéòî ïézòcà ÷éìñcdn itl - §©§¨¦©©§¦¥¦¨¨
dligzn epxaqyïðçBé éaø øîàcweyay xry lr miwqet oi`yeléôà §¨©©¦¨¨£¦
äfä ñeîøBck,dn onf jynpy xry `edyïéà éðz÷c ïéúéðúî àlà ©§©¤¤¨©§¦¦§¨¨¥¥

,øòMä àöiL ãò úBøétä ìò ïé÷ñBtm` la`éëéä ,ïé÷ñBt øòMä àöé §¦©©¥©¤¥¥©©©¨¨©©©§¦¥¦
dì úçkLî.df xzid jiiy ote` dfi`a - ©§©©¨

y mixeaq epiid :`xnbd zvxznïéúéðúîxryd `vi m` weqtl dxizdy ©§¦¦
oebk `weec `edéaøàå éaìëàc éhéça[zepitqde zexve`d ihga-] §¦¥©£©§¥§©§¥

zepitq e`ae ,mdizexve`ay mihgd z` xeknl zexitd ixve` eligzdyk
,d`eaz xeknl xdpd onéôè déòøz CeLîc`ed ixd df xry `viyky - §¨©§¥§¥
,ce`n jex` onf jynp`ny yeygl oi`y meyn weqtl exizd dfa wxe

.zexit el rxtiy cr xryd dpzyi
,øòMä àöiL ãò úBøétä ìò ïé÷ñBt ïéà ,ïðaø eðzm` la`øòMä àöé ¨©¨¨¥§¦©©¥©¤¥¥©©©¨¨©©©

ïé÷ñBty iptn,äæì Lé äæì ïéàL ét ìò óà.dpyna x`azdy itke §¦©©¦¤¥¨¤¥¨¤
m` :`ziixad dtiqeneéäd mihgdúBLãç,jxevd lk oiicr eyai `ly ¨£¨
zexknpe xzei zelefòaøàî,rlqa mi`qåd mihgdúBðLélk eyaiy xg` ¥©§©§§¨

zexknpe xzei zexwi ,okxvìMîL,rlqa mi`qïé÷ñBt ïéàmihg lr ¦¨Ÿ¥§¦
,rlq zxenz mi`q rax` eyaiiziy xg`l mze` el zzl aiigziy zeycg
`edy df rlqay oeike ,mxeriyn zexqgp md zeyaiizn mihgdyk ixdy
mihg ly `l` zeyai mihg ly mi`q rax` zepwl leki epi` dzr el ozep

df ixd ,zepyi mihg ly mi`q rax` onf xg`l el ozi m`y `vnp ,zeycg
,ziaixïLiìå Lãçì øòMä àöiL ãò,rlqa mi`q rax` exkni mdipyy ©¤¥¥©©©¤¨¨§©¨¨

lv` mzepwl lekiy oeik zepyi el oi`y it lr s` weqtl leki `ed dfay

.xryd `vi oica dpyna x`azdy enke ,mixg`m` okeeéädúBèe÷ì- ¨§
z` mixken ,zecyd on [miipr zepzn ly] d`eaz mihweld miiprd

lefa ehwly d`eazdòaøàîmipey mipin miaxrn mdy iptn ,rlqa mi`q ¥©§©
,zepey zecyn d`eaz lyíãà ìëìexign ,ely dcyn d`eaz xkend §¨¨¨
xknpe xzei xwi d`eazdìMîL,rlqa mi`qïé÷ñBt ïéàziad lra mr ¦¨Ÿ¥§¦

,rlqa mi`q rax` `edy ,zehewld mixkeny xryd itkøòMä àöiL ãò©¤¥¥©©©
oia rlqa mi`q rax` ly lefde è÷Blìoia,øëBnìjenqa x`aziy itke ©¥©¥

.xacd mrh
ïîçð áø øîàitl zexitd lr weqtl oi`y `ziixaa exn`y it lr s` ¨©©©§¨

oiprl `weec epiid ,'xryd `vi' aygp df oi`e zehewld mixkeny xryd
la` ,ziad lra mr wqetdúBèB÷lä øòLk úBèB÷lì ïé÷ñBtwqet m` - §¦©¨§©©©¨

el wtqiy zpn lr zern el ozepe ,[zecyd on d`eaz hweld ipr] hewl mr
s`e xzen df ixd ,meid zehewld ly xignd itk onf xg`l d`eazd z`

.zehewll xryd `viy aygpy oeik ,dzr d`eaz df hewll oi`y it lr

:`xnbd dywnàðL éàî ,ïîçð áøì àáø déì øîàmr wqet `edyk ¨©¥¨¨§©©§¨©§¨
d,è÷Bìly xryd df oi`y it lr s`e ,zehewld xry lr weqtl xzeny ¥

iptn i`ce ,miza ilracs`déì úéì éà,d`eaz df hwelléæéèB÷lî ó §¦¥¥¨¦¦¨
déøáçlr s`y xryd `vi oica llkpe ,hweld exiagn ezeell `ed leki - ©§¥

itl ziad lra mr weqtl s` xizp `l recn ok m` ,dfl yi dfl oi`y it
ixdy ,zehewld xryénð úéaä ìòadvex `ed m`éæéèB÷lî ód`eaz ©©©©¦©¦¨¦¦¨

`viyk enk dpw xak eli`k eaiygdl yi ok m`e ecia z`vnpy zaxern

:`xnbd zvxzn .mizad ilral xryddéì øîàz` aiygdl oi` ,ongp ax ¨©¥
y meyn ,xryd `via enk el yi eli`k hewld on zeell lekiy dnìòa©©

èB÷lî óæéîì àúléî déa àìéæ úéaäziad lra ly eceakl df oi` - ©©¦¦¨¥¦§¨§¥©¦¨
e .hewld on zeell,àîéà úéòaéàhewld on zeell i`yx ziad lra oi` ¦¨¦¥¨

ixdy ,gwell zzl zpn lráéäé éøétL éøétà úéaä ìòáì éæeæ áäéc ïàî©§¨©¥§©©©©¦©¥¥©¦¥¨¦
d`eaz `le ,ziad lra ly mixgaen zexit lawl zrc lr ozep `ed ixd -

.zegt deyy hewl ly zaxern
ïéåì ïéà àðeä áø øîà úLL áø øîà,d`eld jxca zernøòL ìò ¨©©¥¤¨©©¨¥Ÿ¦©©©

÷eMaLzexit el mlyi ipelt onf cr zern el rxti `l m`y zpn lr - ¤©
zexitd lr weqtl exizd `ly ,d`eldd zrya weya xryd didy itk
gwn zxeza zernd z` dligzn el ozpyk `l` ,xryd `viy xg`l

e.xeq` d`eld zxeza mze` el ozp m` la` ,xknn

:`xnbd dywnéñBé áø dì éøîàå úLL áøì àîç øa óñBé áø déì øîà̈©¥©¥©¨¨§©¥¤§¨§¥¨©¥
éëä àðeä áø øîà éîe ,úLL áøì àaà øaxry lr zeell xeq`y ©©¨§©¥¤¦¨©©¨¨¦

,weyayeòa] (éòá) àäå[àðeä áøî dépéî,`ped ax z` el`y -éða éðä §¨¨¦¥¥©¨¨¥§¥
áø éa[daiyid ipa-]éôæéczern mieely -úáèa éòøôe ,éøLúazexit ¥©§¨§¥§¦§¥¨§¥§¥¥

m`d ,ixyz ly xryk.øéñà Bà éøLeeäì øîàc ,xzenéðéäa éhéç àä ¨¥¨¦¨©§¨¦¥§¦¦
éìéLa éhéç àäåe 'iliy'e 'ipid' zekenqd mixra mihg miievn ixdy -éà §¨¦¥§¦¦¦

éòamieeld mivex m`e -éðáæ,epnn eely el` zerna mihgdéì éòøôe ¨¥¨§¥¨§¥¥
wqt envr `ped axy ixd .zern zpznd xky o`k oi`y `vnpe ,zaha

.weyay xry lr zeell xzeny

c ,ewqitn ea xfg `ped ax ok` :`xnbd zvxznàðeä áø øáñ àøwéòî¥¦¨¨¨©©¨
yïéåì ïéàla` ,enya zyy ax xn`y enk weyay xry lrdòîLc ïåék ¥Ÿ¦¥¨¦§¨¨

øæòìà éaø øîà àéiç øa ìàeîL éaø øîàc àäìyïéåìxry lr §¨§¨©©¦§¥©¦¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦
ea xfg ,weyayeïéåì ,énð eäéà øîà.weyay xry lr ¨©¦©¦Ÿ¦

,ïðaø eðzxgeqéìBnäíB÷nî äìéáç C,lefa zxknpyíB÷îìxyt`y ¨©¨¨©¦£¦¨¦¨§¨
e ,xweia dxkenlBøéáç Bàöî,lefd mewnaBì øîàådkiledl gxhz l` §¨£¥§¨©

`l` ,xweid mewnléì dðzdliagd z` jile` ip`e ,lefd mewna o`k §¨¦
,ipelt onf cr ikxvl zerna ynzy`e ,my dpxkn`e xweid mewnl

eoerxitd onf ribiykäìòà éðà[mly`]ïéìònL Cøãk ,Eì[minlyn]Eì £¦©£¤§§¤¤¤©£¦§
íB÷î BúBàa,xweid §¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc `rivn `aa(iriax meil)

cr zek`ln izy `l` mixqegn mpi` ,oyaka mipa`d z` rwiy xy`ky

.dxiknl ie`x ciqd didiy
:l`eny zhiy lr `xnbd dywnìåøîàc ìàeîLxqegn epi`y xac lry §¦§¥§¨©

zek`ln wx `l` miny icia dk`lneléôà ,íãà éãéaxqg m`äàî ¦¥¨¨£¦¥¨
,zek`ln÷ñBtdyw ok m` ,eilrïLáka epòwLiMî éì änìrecn - ¥¨¨¦¦¤§©§¤©§¦§¨

mb ixd ,oyaka eprwyiy cr ciqd lr weqti `ly dpynd dkixvd
,oyaka erwyy mcew s` ok m`e ,mc` icia `id oyaka mipa`d zrwyd

.mc` iciay zek`ln `l` xqegn epi`y oeik ,ciqd lr weqtl el yi
:`xnbd zvxznàîéà`ly dzpeek oi`y ,dpynd ixac z` yxtl yi - ¥¨

`l` ,lreta oyaka eprwyiy cr weqtiîdryì éeàøMïLáka BòwL- ¦¤¨§©§©¦§¨
mrwyl mipa`d z`e ,oyakd z` wiqdl mivrd z` xak el yiy epiidc
la` ,weqtl xak xzen ,mzeyrl eciay zek`lnd z` `l` xqg oi`e ,ea

:weqtl el xeq` ecia oken lkdy mcew

øöBé ìL íéöéaä ìò íé÷ñBt ïéà ,ïðaø eðz :øöBé ìL íéöéaä ìòåozil §©©¥¦¤¥¨©¨¨¥§¦©©¥¦¤¥
,qxg ilk eleNòiL ãòxveid dyr `l oiicr m` la` ,xtrd on miviad ©¤¥¨

xeq` ,mivia epnn zeyrl lekie xtr ecia yiy it lr s` miviad z`

epipyy enk ,xryd `vi `l m` ,dzr xryd itl qxg ilk el oziy weqtl
,dpynaíéøeîà íéøác äna éñBé éaø øîà .øéàî éaø éøácxeq`y ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¥©¤§¨¦£¦

,xtr wx xkend cia yi m` qxg ly zexicw lr weqtlawqet `edy ote` §
n miieyrd qxg ilk lr,ïáì øôòaygp epi` ,ievn epi` df xtry oeiky ¨¨¨¨

,zeieyr mivia xak el yiyk `l` zexicwd z` el yiya ìáàwqty ote` £¨§
n miieyrd milk lr enrïBâk øBçL øôòa zeyrl mibdepy dnøôk ¨¨¨§§©

äéúBøáçå àéððç[dl zekenqd zexiird-]ae,äéúBøáçå ïéçéL øôk £©§¨§©§¤¨§©¦¦§©§¤¨
ïé÷ñBtezeyxa xtr oi` m` elit`e ,miviad eyrp `l oiicry it lr s` §¦

,lkl ievn `edy jezny ,llkäæì Lé äæì ïéàL ét ìò óàxkend lekie ©©¦¤¥¨¤¥¨¤
xacd aygp jkitle ,zr lka el` milk el zeyrle mixg`n mivia zeell

.el yi eli`k

:`xnbd zxtqnéæeæ áéäé ,øîéîàqxg ilk lr wqete zern ozep did - £¥©¨¦¥
xegy xtrn miyrpdàøôò éìéiòî ékîilk ixvei eqipkdy dryn - ¦¦§©§¥©§¨

.xvei ly mivia mdn eyr `l oiicry it lr s` ,mzeyxl xtrd z` qxgd

:`xnbd dywnïàîk,xnin` dfa xaeq mi`pzdn ink -éàxnin` xaeq §©¦
,øéàî éaøkweqtl el did `lcøîàäxvei ly mivia lr oiwqet oi`ãò §©¦¥¦¨¨©©

,eNòiLe ,eyrp `l oiicr o`keéàxnin` xaeq,éñBé éaøkjixv did `l ¤¥¨¦§©¦¥
c ,mzeyxl xtrd z` mixveid eqipkiy cr oizndløîàäiqei iaxìò óà ¨¨©©©

,äæì Lé äæì ïéàL étlekiy iptn llk el oi`y it lr s` weqtl xzene ¦¤¥¨¤¥¨¤
.mixg` lv` zeell

:`xnbd zvxzníìBòìxnin` xaeq,éñBé éaøkmcew s` weqtl xzeny §¨§©¦¥
,eyrpyec meyn `ed mzeyxl xtrd z` eqipkiy cr oizndy dndéøúàá§©§¥

àøôò ÷éLò øîéîàc,ievn epi`e xwi xtrd did xnin` ly enewna - ©£¥©¨¦©§¨
jkitleàøôò éìéiòîc éà,mzeyxl xtrd z` mixveid eqipkd m` - ¦¦§©§¥©§¨

dézòc àëîñea xfegy ine ,ea xefgi `l exiagy mdn cg` lk ly ©§¨©§¥
,rxty ina aiigznåf`eäì áéäéxnin`àì éàå ,éæeæ,xtr oiicr eqipkd - §¨¦§¥§¦Ÿ

okle xtr e`vni `l `ny yeygl yi,dézòc àëîñ àìexfgi m` s`y Ÿ©§¨©§¥
,xtr e`vni `ly xyt`y rcei `edy oeik ,rxty ina eaiigzi `l mda
cr zernd z` zzl xnin` dvx `l jkitl ,wtqd lr eizern z` ozpe

:mda xefgl mixeq` eidi f`y ,mzeyxl xtr eqipkiy
:dpyna epipyäðMä úBîé ìk ìáfä ìò Bnò ÷ñBôeoi` xne` iqei iax ¥¦©©¤¤¨§©¨¨

dywn .mixizn minkge dty`a laf el dzid ok m` `l` lafd lr oiwqet

:`xnbdàn÷ àpz eðééä íéîëçixacl `nw `pz ixac oia weligd dn - £¨¦©§©¨©¨
z` dpynd d`iad recne ,lafd lr weqtl xzen mdipy ixacl ixd minkg

:`xnbd zvxzn .ziyily dhiy `id eli`k minkg ixacàáø øîà̈©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc `rivn `aa(iriax meil)

rxty ina aiig ea xfeg m`e ,mixkend:

äðùî

ïéhça ïéhç åéñéøà úà íãà äåìîeeldl dcyd lral xzen -eiqix`l z ©§¤¨¨¤£¦¨¦¦§¦¦
ewlgn cal dcyd z`eazn mihg d`q el exifgiy zpn lr mihg d`q

`ed df xzide ,oerxtd onf mcew mihgd exwiizi m` elit`e ,d`eaza
`weecìjxevòøæ,dcydìBëàì àì ìáàzeeldl xeq` dlik` jxevl - §¤©£¨Ÿ¤¡

epkxvede .dely dnn xzei rxety `vnpe mihgd exwiizi `ny d`qa d`q

itl ,rxfl qix`l d`eaz zeeldl xzidd z` xnelìàéìîb ïaø äéäL¤¨¨©¨©§¦¥
didyke ,dfa xingneìæeäå ø÷Béa ,òøæì ïéhça ïéhç åéñéøà úà äåìî©§¤¤£¦¨¦¦§¦¦§¤©§¤§§

eø÷eäå ìBæa Bàoerxtd zryae xweia mihgd eid d`eldd zrya m` oia - §§§
did ,exwed oerxtd zryae lefa d`eldd zrya eidyk oiae ,elfedìèBð¥

ïäîmiqix`d on -å ,ìBfä øòMkoax xingdy dny epl drinyn dpynd ¥¤©©©©§
`ed l`ilnbBîöò ìò øéîçäì äöøL àlà ,ïk äëìäL éðtî àìzcinn Ÿ¦§¥¤£¨¨¥¤¨¤¨¨§©£¦©©§

zeciqg:

àøîâ

òøæì íéhça íéhç åéñéøà úà íãà äåìî ,ïðaø eðz,dpyna epipyy itk ¨©¨¨©§¤¨¨¤£¦¨¦¦§¦¦§¤©
mle`íéøeîà íéøác äna`weeckLoiicr d`eldd zryaãøé àlqix`d ©¤§¨¦£¦¤Ÿ¨©

,dcear meya llk da cearl ligzd `le ,dcyd jezlìáàxak m`ãøé £¨¨©
,dcya cearl ligzde qix`døeñà,rxfl elit` mihga mihg ezeeldl ¨

.`xnbd jynda mrhd x`eaiy itke

:`xnbd zl`eyãøé àì ïéáe ãøé ïéa âéìôî à÷ àìc ïãéc àpz àðL éàî©§¨©¨¦¨§Ÿ¨©§¦¥¨©¥Ÿ¨©
e` dcyl qix`d cxi xak m` oia wlgn epi` epizpyna `pzd recn -

,cxi `l oiicryãøé àì ïéáe ãøé ïéa âéìôî à÷c àøa àpz àðL éàîe- ©§¨©¨¨¨§¨©§¦¥¨©¥Ÿ¨©
wlgl yi m` xacd ielz dna xnelk ,mdipia wlgn `ziixaa `pzd recne

.mdipia wlgl oi`y e` ,cxi `l oiae dcyl qix`d cxi oia
:`xnbd daiynéìäéð døañà éãéà éaø ,àáø øîàil xiaqd ici` ax - ¨©¨¨©¦¦¦©§§¨¦£¦

y `ede ,xacd z`ïãéc àpúc àøúàa,epizpyn ly `pzd ly enewna - §©§¨§©¨¦¨
y bdpnd didàøæéa áéäé àñéøàzrixfl mirxfd z` ozep qix`dy - ¨¦¨¨¦¦§¨

y `ed oicd jkitle ,dcydïéaxak m`ãøéoebk] da care dcyd jezl ¥¨©
,[dyxgyïéáeoiicr m`,ãøé àìlk÷élñî éöî àøæéa áéäé àìc änk ¥Ÿ¨©©¨§Ÿ¨¦¦§¨¨¥§©¥

déìon ewlql dcyd lra ly ezekf mirxfd z` qix`d ozp `ly onf lk - ¥
,zeqix`dådpzne mirxfd z` el zeeldl dcyd lra mikqn xy`k ok m` §

`l` ,oerxte d`eld ef oi` ,xivwd xg`l mze` el xifgiy enrúéçð à÷ ék¦¨¨¦
úéçð à÷ éëäî øéöáìon lawl zpn lr dcyl cxei qix`d ixd - §¨¦¥¨¦¨¨¦

dcyd lra el ozpy mihgd zenk itk] miqix`d x`yn zegt d`eazd
wqra i`pz `l` d`eld o`k oi`y `vnpe ,[exifgdl eilre ,drixfl

la` .ziaix yyg o`k oi` mihgd exwiizi m` elit` jkitle ,zeqix`d
àøa àpúc àøúàay bdpnd did ,`ziixaa `pzd ly enewna -éøî §©§¨§©¨¨¨¨¥
àøæéa áéäé àòøàoeik dfy `l` ,mirxfd z` ozep dcyd lray - ©§¨¨¦¦§¨

qix`d z` aiigle xird bdpnn zepyl dvex cgeina daeh ely dcydy
jkitle ,mirxfd z` zzléàoiicryk ok dpzdãøé àì`le dcyl qix`d ¦Ÿ¨©

,da cardéì ÷élñî éöîcon ewlql dcyd lra i`yx oiicry - §¨¥§©¥¥
itk enr zepzdl i`yxy oicd `ed ,da dkf `l oiicry oeik ,zeqix`d

y `vnp zeqix`d dlg `l oiicry oeiky ,dvxiyøéöáì úéçð à÷ ék¦¨¨¦§¨¦
úéçð à÷ éëäîzegt lawl zpn lr cxei `ed ,dcyl cxei qix`dyky - ¥¨¦¨¨¦

la` ,miqix` x`ynéàxakãøézeqix`d i`pz zrc lr dcyl qix`d ¦¨©
,[rxfd z` ozep dcyd lray] df mewnayìcdéì ÷élñî éöî àaeye - §Ÿ¨¥§©¥¥

jkitl ,ef dpya qix` zeidl dkf xaky oeik ewlql i`yx dcyd lra oi`

z` `iadl dvxzpe dpzna e` zerna dcyd lra eqiit jk xg` m` s`
,mirxfdøeñàzeqix`dy oeiky ,drixfl mihg el zeeldl dcyd lral ¨

,zeqix`a i`pz o`k yiy xnel oi` ,dcydn ewlql leki epi`e dlg xak

.d`qa d`q z`eld meyn dxeq`e ,`id dxenb d`eld `l`
Bøéáçì íãà øîBà ,ïðaø eðz,exiagl xnel mc` i`yx - ¨©¨¨¥¨¨©£¥
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המשך ביאור למסכת בבא מדיעא ליום רביעי עמ' ב

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



c"agקכ 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

.·˙BLÓM‰ ÔÈ·a ˙B¯ˆÁ È·e¯ÈÚ ·¯ÚÏ ¯zeÓ CÎÈÙÏ[i·e¯ÚÏ C¯ˆ�Â ÊtÁ� ‡e‰L ÈÙÏ ÌBÈ „BÚaÓ ·¯ÈÚ ‡Ï Ì‡ §¦¨©§©¥¥¥£¥§¥©§¨¦Ÿ¦¥¦§§¦¤¤§©§¦§©¨¥

Â"Ò˘ 'ÈÒa ¯‡a˙iL BÓk ‰ÂˆÓ ¯·„ ‡e‰ Ì‚Â ¯ˆÁa ÏËÏËÏ ÏÎeiL È„k12ÔÈ·a ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï ¯zeÓ ÔÎÂ §¥¤©§©§¥¤¨¥§©§©¦§¨§¤¦§¨¥§¦§¥©§©§¦¥¦§¥

˙BLÓM‰[`iÈ¯ˆ ‡e‰Â ÌBÈ „BÚaÓ ÌÏ·Ë ‡Ï Ì‡Ï Ì‰Ï CÌ‡ ˙B¯Èt ¯NÚÏ ¯zeÓ ÔÎÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Bl ÔÈ‡L ˙aL ©§¨¦Ÿ§¨¨¦§§¨¦¨¤§©¨¤¥¥¦£¥¦§¥©§©¥¥¦

˙aLa ÏÎ‡È ‰Ó Bl ÔÈ‡[ai˙L¯Ù‰ ‡Ïa ÏBÎ‡Ï ÏBÎÈ È¯‰L ı¯‡Ï ıeÁa ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ ‰ÂˆÓ C¯Bˆ e‰fL ¥©Ÿ©§©¨¤¤¤¦§¨£¨¨§©§¦©¨§¨¨¤¤£¥¨¤¡§Ÿ©§¨©

Ïe ‰lÁ¯ÈÈeLn‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ïe ˙aL‰ ¯Á‡ „Ú ËÚÓ ¯ÈL[biÈ‡Óc‰ ˙‡ ¯NÚÏ ¯zeÓe[ciÔÈnÁ‰ ˙‡ ÔÈÓË‰Ïe[eh¯·„a ©¨§©¥§©©©©©©¨§©§¦¦©§¨©§©¥¤©§©§©§¦¤©©¦§¨¨

ÈÒBÓ B�È‡LÏ·‰ Û[fhÊ"[�¯] 'ÈÒa ¯‡a˙pL ÌÚhÓ18e‰fL ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL C¯BˆÏ ¯� ˜ÈÏ„‰Ï È¯Î�Ï ¯ÓBÏ ¯zeÓe ¤¥¦¤¤¦©©¤¦§¨¥§¦©©§¨§¦§©§¦¥§¤©¨¥©§¨¤¤

1

2

3

4

5

6

mixe`ia

úåùîùä ïéáá [éמבואות שיתופי הדי� והוא –11.

úåùîùä ïéáá íéìë ìéáèäì [àé�מ כלי� בלוקח היינו –

בשבת להטביל� האוסר לדעת .13הנכרי,

úáùá ìëàé äî åì ïéà íà [áéשאפשר פירות ודוקא –
לשבת קצת דוחק ישנו א� אבל כלל, דוחק בלא בלעדיה�
מותר – סעודה צרכי מלבדו לו ואי� לח�, לו שיש כגו�

לשבת גמור צור� שהוא משו� .14לעשר�,

øééåùîä ïî ùéøôäìå [âéשחייב ישראל באר� אבל –

יכול – המשוייר מ� להפריש ואסור האכילה קוד� להפריש
והוא אחר. לח� לו אי� א� – השמשות בי� חלה להפריש
לח� לו ואי� פרוסה שהוא אלא אחר לח� לו יש א� הדי�
לקיי� כדי השמשות בי� חלה להפריש מותר – משנה
שחיובה לאר� חו� חלת כ� שאי� מה משנה, לח� מצות
יכול אלא האכילה, קוד� להפרישה חייב אי� מדרבנ�

חלה להפריש וממנו הלח� בסו� מעט ולהשאיר .15לאכול

éàîãä úà øùòì øúåîå [ãéמה בריוח לו יש א� אפילו –

לשבת פירות לו יש ואפילו בשבת, .16לאכול

ïéîçä úà ïéîèäìå éàîãä úà øùòì [åè�דברי שני –

או מצוה משו� אינו שהיתר� כיו� לכתחילה, הותרו אלו
הדברי� בשאר כ� שאי� מה שנתבאר, כפי אלא דוחק
או שבת, צור� מצוה, משו� שהותרו זה בסעי� הנזכרי�
שכח שכאשר אלא לכתחילה, הותרו לא – גדול צור�
השמשות בי� לו הותרו – השמשות בי� קוד� לעשות�

סק"ג). אחרו� קונטרס (ע"פ
éñåî åðéàù øáãá [æèìáä óמעט כבר לו יש אפילו –

מזה שאי� עוד ולהטמי� להרבות ורוצה טמוני�, תבשילי�
יש – לשבת גמור צור� שהוא כל אלא – גדול צור�
כל לו שיש כיו� יתירי� תבשילי� ה� א� אבל להתיר,

השמשות בי� להטמי� אי� – .17צרכו

zexewn

שיתופי11) ואחד חצירות עירובי אחד ב: סעי� שצג סימ�
השמשות. בי� אות� מערבי� מבואות

שלא12) כדי חצירות עירובי אחר לחז(ו)ר מצוה יח: סעי�
עירוב מצות על אקב"ו עליו לבר� וצרי� באיסור. לטלטל יבואו

דבריה�. של מצות כל על לבר� שצרי� כמו
סק"ה.13) משנ"ב
סק"א14) אחרו� קונטרס ע"פ סק"ה, עה סימ� השלח� בדי

אלא: השמשות בי� התירו מצוה,‡.שלא לצור�·.לדבר
גדול, גדול.‚.ודוחק צור� שאינו פי על א� לשבת גמור צור�

טז סעי� שכה בסימ� ג� הובא לשבת' גמור 'צור� של זה היתר
היתר העול� נהגו "ועכשיו עצמה: בשבת דשבות שבות להתיר
שה� דברי� שאר או שכר להביא לנכרי לומר לכתחלה אפילו
שצרכי לומר זכות עליה� שלמדו ויש כרמלית דר� השבת צור�
. . דשבות שבות בו שהתירו מצוה כדבר ה� חשובי� שבת
מהדברי� בו וכיוצא בשכר אלא להקל אי� מקו� (ומכל
אלא בלעד� להיות אפשר שאי גמור צור� בשבת הצריכי�
ומיני פירות כגו� כ� כל צרי� שאי� דברי� אבל קצת בדוחק

מצוה),ÌÈ¯È˙Èתבשילי� דבר נקראי� אינ� בה� וכיוצא
סופרי� מדברי אסורי� שה� הדברי� כל שמב: בסימ� ועד"ז
מותרי� השמשות בי� אבל יו� של בעצמו אלא עליה� גזרו לא
פני על לשוט או באיל� לעלות כגו� מצוה דבר ש� שיהא והוא
לדבר ונצר� ונחפז טרוד שהוא או שופר או לולב להביא המי�

או גדול צור� שהוא אלא הרשות דבר צור� הוא אפילו זה
צור� שאינו אע"פ לשבת גמור צור� שהוא (או מרובה הפסד
לחצר). מבית לטלטל שיוכל כדי חצרות עירובי לערב כגו� גדול
המקומות ובשני ב'ואפשר', מתחיל בקו"א זה שהיתר (ולהעיר

במוסגר). הנ"ל
סק"ו,15) ש� השלח� בדי ב, סעי� עה סימ� השלח� קצות

לגבי ט, סעי� תנז בסימ� ועד"ז ה, סעי� רס סימ� וכדלעיל
קוד� המצות לאכול שיכול בחו"ל, ממצות חלה הפרשת
בסימ� עוד (וראה מה�. אחת חתיכה שישאיר רק חלה הפרשת
בשבת, שחל פסח בערב חלה להפריש שכח שא� יב סעי� תמד
החלה נות� אלא החלה מ� לשייר יוכל לא שהרי תקנה לו שאי�

לנכרי). במתנה בטבלה
מעיסה ביו"ט חלה האופה לגבי ואיל� ו סעי� תקו בסימ� ועד"ז
העיסה מ� מעט להשאיר שצרי� חלה, ממנה הופרשה שלא

יו"ט. לאחר מהמשוייר ולהפריש
לשבת16) גמור צור� או גדול צור� מצד אינו זה שהיתר

דמעשר משו� אלא דמאי, עישור לגבי הסעי� בתחילת כדלעיל
ואי� – מעשרי� האר� עמי דרוב משו� כמתק�, נראה אינו דמאי

.(15 הערה אדה"ז משו"ע הלכות (קיצור כלל מלאכה כא�
א.17) ס"ק אחרו� קונטרס
בדבר18) אפילו החמי� להטמי� אסור עצמה בשבת ב: סעי�

צוננת קדרה ימצא שמא גזירה אסרו ולמה . . הבל מוסי� שאינו
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äåöî êøåöì åäæù [æéוהרי לשבת, נר לו כשאי� היינו –

לשבת. גמור צור� זה
úåùîùä ïéáá úåáù ìò åøæâ àì [çéדשבות ובשבות –

צור� שאינו הרשות לדבר אפילו השמשות בי� גזרו לא
אמות לד' חו� חפ� הוצאת כגו� שבת: צור� ואינו גדול
אמות, ד' בתו� החפ� מניח או לפוש כשעומד בכרמלית

השמשות בי� מותר יו�, של בעיצומו שאסור שאע"פ
הרשות לדבר לטלטל20אפילו לנכרי באמירה וכ� .

שבות משו� אלא אסור שאינו השמשות בי� בכרמלית
מצוה לצור� שלא א� שהותרה .21דשבות

Y äìá÷ éøáã [èé�וכתובי נביאי� .22דברי

zexewn

הבל מוסי� שאינו בדבר ולהטמינה מהכירה לסלקה כשיבא
מבשל משו� ויתחייב האור גבי על וירתיחנה שבת שהוא וישכח
להטמי� מותר חשכה ספק שהוא אע"פ השמשות בבי� אבל . .

ה� רותחות עדיי� קדרות שסת� לפי הבל מוסי� שאינו בדבר
האור גבי מעל מעביר� השמשות לבי� שסמו� השמשות בבי�

וירתיחנה. נצטננה שמא לחוש ואי�
(19Í¯ÂˆÏ ;˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ˙Â·˘ Â¯È˙‰ Ì‰· ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï

:‰·Â¯Ó „ÒÙ‰ ˙ÓÁÓ Â‡ ,ÏÂ„‚ Í¯ÂˆÏ ,˙·˘ Í¯ÂˆÏ ,‰ÂˆÓ
שבת): נר להדליק ששכחה אשה (לגבי יא סעי� סו� רסג בסימ�
השמשות בי� קוד� הדליקה ולא ששכחה בדיעבד מקו� ומכל
להדליק, לנכרי לצוות לה להתיר יש השמשות בבי� ונזכרה
תצוה לא מקו� ומכל . . לאור� שתהנה קוד� היא ושתבר�
נר (אבל המצוה עיקר שזהו השלח� על אחד נר אלא להדליק
שמאחר דלוק נר כבר ש� יש א� א� לה להתיר אפשר אחד
בו שהתירו גדול כצור� זה הרי זו בברכה מאד נזהרות שהנשי�

רס"א. בסי' שנתבאר כמו השמשות בבי� שבות
סופרי� מדברי אסורי� שה� הדברי� כל שמב: בסימ� ועד"ז
מותרי�, השמשות בי� אבל יו�, של בעצמו אלא עליה� גזרו לא
פני על לשוט או באיל� לעלות כגו� מצוה, דבר ש� שיהא והוא
לדבר ונצר� ונחפז טרוד שהוא או שופר, או לולב להביא המי�
או גדול צור� שהוא אלא הרשות דבר צור� הוא אפילו זה,

לש גמור צור� שהוא (או מרובה צור�הפסד שאינו אע"פ בת
לחצר). מבית לטלטל שיוכל כדי חצרות עירובי לערב כגו� גדול
דבר הוא חצירות שעירוב הוסי� (וש� יח סעי� שעב בסימ� וכ�
לערב שמועיל לסול� הכותל שבצד איל� שעשה במי מצוה):
בי� ובשעת מדבריה�, הוא בסול� העליה שאיסור כיו� יחד,
דהוא העירוב על גזרו לא העירוב קניית זמ� שהוא השמשות
בסימ� ועד"ז באיסור). יטלטלו לא העירוב ידי (דעל מצוה דבר
מי� לשאוב ששכח במי מצוה משו� (שהתירו יב סעי� תנה
שאב ולא שכח וא� א): ביו� פסח כשחל מצוה, מצת לאפיית
קוד� לחשיכה סמו� ו' ביו� ישאב ו' ליל של השמשות בבי�
לשאוב שמותר האומרי� על לסמו� שיש מעט השמשות בי�
בי� קוד� שאבו ולא שכח וא� גדול. היו� בעוד אפילו המי�
בור אי� (אפילו נכרי ע"י ישאב השמשות בבי� ונזכר השמשות
היא לנכרי שאמירה הרבי� רשות דר� להוליכ� וצרי� בחצירו

כמו מצוה במקו� שבות על גזרו לא השמשות ובבי� שבות
רס"א). בסי' שנתבאר

השמשות): בבי� מנחה תפילת (לעני� שבת הכנסת סדר ועד"ז
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.
בשו"ע שבת הלכות בסו� שנדפסה רבינו בתשובת הוא ועד"ז
למהר תוכל שלא ח"ו אונס איזו יהיה וא� החדשות: הוצאות
של נרות להדליק לנכרי תצוה אזי החמה, שקיעת עד להדליק
עליה ותבא לה, יסלח וה' הברכה, עליה� תבר� והיא שבת

הטוב. מה' הפרישה על שכר ותקבל טוב, ברכת
ג.20) סעי� שמט סימ�
יד.21) סעי� תנה סימ�
בי�22) אפילו שבות שאסרו מצוה לדבר נוספות דוגמאות

אפילו הרבי�, ברשות אמות לד' חו� חפ� הוצאת השמשות:
ד' תו� באר� החפ� מניח אפילו או אמות, ד' תו� לפוש עמד
ד' יעבירנו שמא גזירה אמות, לד' חו� ומוליכו וחוזר אמות
בי� מצוה לדבר אפילו זה ואיסור אחת, בהליכה אמות
הוצאה השמשות בי� מצוה לדבר אפילו אסרו ועד"ז השמשות,
וכ� מניח, וזה עוקר זה ידי על הרבי� לרשות היחיד מרשות
(סימ� השמשות בי� מצוה לדבר אפילו יד כלאחר הוצאה אסרו

ג). סעי� שמט
משמע23) (סק"ב) אחרו� ומקונטרס לידינו. הגיע לא זה סימ�

נחשב מקו� מכל מדרבנ�, תחומי� שעירובי שא� הוא שהטע�
את לבצע יש התורה, מ� סמ� לו ומצאו הואיל מעליא, כתיקו�
מה השמשות. בי� קוד� שהוא ביותר הראוי באופ� השביתה
את יקנה א� וג� בעלמא, חומרא שהוא חצרות עירובי כ� שאי�
א. לד, ד� שבת (רש"י בכ�. די – השמשות בי� בחצר השביתה

תחומי�). בעירובי ד"ה
וממכר24) דמקח שבות בה� התירו שלא דוגמאות להל�

בי� ש� (ומחלק יד סעי� שו סימ� להל� מצוה: לצור� אפילו
לצדקה חפ� ונתינת הקדשת לבי� המותרת, – לצדקה התחייבות
ער� או עלי ערכי שאומר דהיינו למערי� דומה ואינו האסורה):
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äåöî êøåöì åäæù [æéוהרי לשבת, נר לו כשאי� היינו –

לשבת. גמור צור� זה
úåùîùä ïéáá úåáù ìò åøæâ àì [çéדשבות ובשבות –

צור� שאינו הרשות לדבר אפילו השמשות בי� גזרו לא
אמות לד' חו� חפ� הוצאת כגו� שבת: צור� ואינו גדול
אמות, ד' בתו� החפ� מניח או לפוש כשעומד בכרמלית

השמשות בי� מותר יו�, של בעיצומו שאסור שאע"פ
הרשות לדבר לטלטל20אפילו לנכרי באמירה וכ� .

שבות משו� אלא אסור שאינו השמשות בי� בכרמלית
מצוה לצור� שלא א� שהותרה .21דשבות

Y äìá÷ éøáã [èé�וכתובי נביאי� .22דברי

zexewn

הבל מוסי� שאינו בדבר ולהטמינה מהכירה לסלקה כשיבא
מבשל משו� ויתחייב האור גבי על וירתיחנה שבת שהוא וישכח
להטמי� מותר חשכה ספק שהוא אע"פ השמשות בבי� אבל . .

ה� רותחות עדיי� קדרות שסת� לפי הבל מוסי� שאינו בדבר
האור גבי מעל מעביר� השמשות לבי� שסמו� השמשות בבי�

וירתיחנה. נצטננה שמא לחוש ואי�
(19Í¯ÂˆÏ ;˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ˙Â·˘ Â¯È˙‰ Ì‰· ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï

:‰·Â¯Ó „ÒÙ‰ ˙ÓÁÓ Â‡ ,ÏÂ„‚ Í¯ÂˆÏ ,˙·˘ Í¯ÂˆÏ ,‰ÂˆÓ
שבת): נר להדליק ששכחה אשה (לגבי יא סעי� סו� רסג בסימ�
השמשות בי� קוד� הדליקה ולא ששכחה בדיעבד מקו� ומכל
להדליק, לנכרי לצוות לה להתיר יש השמשות בבי� ונזכרה
תצוה לא מקו� ומכל . . לאור� שתהנה קוד� היא ושתבר�
נר (אבל המצוה עיקר שזהו השלח� על אחד נר אלא להדליק
שמאחר דלוק נר כבר ש� יש א� א� לה להתיר אפשר אחד
בו שהתירו גדול כצור� זה הרי זו בברכה מאד נזהרות שהנשי�

רס"א. בסי' שנתבאר כמו השמשות בבי� שבות
סופרי� מדברי אסורי� שה� הדברי� כל שמב: בסימ� ועד"ז
מותרי�, השמשות בי� אבל יו�, של בעצמו אלא עליה� גזרו לא
פני על לשוט או באיל� לעלות כגו� מצוה, דבר ש� שיהא והוא
לדבר ונצר� ונחפז טרוד שהוא או שופר, או לולב להביא המי�
או גדול צור� שהוא אלא הרשות דבר צור� הוא אפילו זה,

לש גמור צור� שהוא (או מרובה צור�הפסד שאינו אע"פ בת
לחצר). מבית לטלטל שיוכל כדי חצרות עירובי לערב כגו� גדול
דבר הוא חצירות שעירוב הוסי� (וש� יח סעי� שעב בסימ� וכ�
לערב שמועיל לסול� הכותל שבצד איל� שעשה במי מצוה):
בי� ובשעת מדבריה�, הוא בסול� העליה שאיסור כיו� יחד,
דהוא העירוב על גזרו לא העירוב קניית זמ� שהוא השמשות
בסימ� ועד"ז באיסור). יטלטלו לא העירוב ידי (דעל מצוה דבר
מי� לשאוב ששכח במי מצוה משו� (שהתירו יב סעי� תנה
שאב ולא שכח וא� א): ביו� פסח כשחל מצוה, מצת לאפיית
קוד� לחשיכה סמו� ו' ביו� ישאב ו' ליל של השמשות בבי�
לשאוב שמותר האומרי� על לסמו� שיש מעט השמשות בי�
בי� קוד� שאבו ולא שכח וא� גדול. היו� בעוד אפילו המי�
בור אי� (אפילו נכרי ע"י ישאב השמשות בבי� ונזכר השמשות
היא לנכרי שאמירה הרבי� רשות דר� להוליכ� וצרי� בחצירו

כמו מצוה במקו� שבות על גזרו לא השמשות ובבי� שבות
רס"א). בסי' שנתבאר

השמשות): בבי� מנחה תפילת (לעני� שבת הכנסת סדר ועד"ז
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.
בשו"ע שבת הלכות בסו� שנדפסה רבינו בתשובת הוא ועד"ז
למהר תוכל שלא ח"ו אונס איזו יהיה וא� החדשות: הוצאות
של נרות להדליק לנכרי תצוה אזי החמה, שקיעת עד להדליק
עליה ותבא לה, יסלח וה' הברכה, עליה� תבר� והיא שבת

הטוב. מה' הפרישה על שכר ותקבל טוב, ברכת
ג.20) סעי� שמט סימ�
יד.21) סעי� תנה סימ�
בי�22) אפילו שבות שאסרו מצוה לדבר נוספות דוגמאות

אפילו הרבי�, ברשות אמות לד' חו� חפ� הוצאת השמשות:
ד' תו� באר� החפ� מניח אפילו או אמות, ד' תו� לפוש עמד
ד' יעבירנו שמא גזירה אמות, לד' חו� ומוליכו וחוזר אמות
בי� מצוה לדבר אפילו זה ואיסור אחת, בהליכה אמות
הוצאה השמשות בי� מצוה לדבר אפילו אסרו ועד"ז השמשות,
וכ� מניח, וזה עוקר זה ידי על הרבי� לרשות היחיד מרשות
(סימ� השמשות בי� מצוה לדבר אפילו יד כלאחר הוצאה אסרו

ג). סעי� שמט
משמע23) (סק"ב) אחרו� ומקונטרס לידינו. הגיע לא זה סימ�

נחשב מקו� מכל מדרבנ�, תחומי� שעירובי שא� הוא שהטע�
את לבצע יש התורה, מ� סמ� לו ומצאו הואיל מעליא, כתיקו�
מה השמשות. בי� קוד� שהוא ביותר הראוי באופ� השביתה
את יקנה א� וג� בעלמא, חומרא שהוא חצרות עירובי כ� שאי�
א. לד, ד� שבת (רש"י בכ�. די – השמשות בי� בחצר השביתה

תחומי�). בעירובי ד"ה
וממכר24) דמקח שבות בה� התירו שלא דוגמאות להל�

בי� ש� (ומחלק יד סעי� שו סימ� להל� מצוה: לצור� אפילו
לצדקה חפ� ונתינת הקדשת לבי� המותרת, – לצדקה התחייבות
ער� או עלי ערכי שאומר דהיינו למערי� דומה ואינו האסורה):
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לפי . . גמור שבות משו� שאסור לגבוה עלי פלוני איש
הרי בתורה ככתוב הנער� של שני� ער� כפי לגבוה שכשנות�
למקח ודומה לגבוה ערכו שנות� ע"י הנער� את כקונה זה
חפ� שו� הכנסת לבית בשבת להקדיש אסור זה ולפי . . וממכר
כ� נהגו ולא תורה לספר טס או עטרה או תורה ספר כגו� ידוע
למזבח חפ� להקדיש אלא אסרו שלא זכות עליה� שלימד ויש
גבוה לרשות מרשותו לגמרי יוצא החפ� שאותו הבית לבדק או
אבל וממכר למקח ודומה בו וחלק זכות שו� עוד לו שאי�
כל בתו� בו וזכות חלק לו יש הכנסת לבית חפ� כשמקדיש

העיר. אנשי
הוא יותר שית� מי הכנסת בבית מצוות להכריז שנוהגי� מה ..

גמור שבות שהוא וממכר מקח משו� לאסור ראוי היה בה� יזכה
ולומר בדוחק המנהג ליישב שאפשר אלא מצוה לדבר הותר ולא
אבל הנקנה בחפ� א� כי מצוה בדבר וממכר מקח שיי� שאי�
והנכו� צדקה של בתי� או הכנסת בבית מקומות לקנות אסור

מעשה. אנשי מקצת שנוהגי� כמו
דינ� מצות� גמר אחר האתרוגי� למכור שנוהגי� מה ..

אבל שנתבאר) בדר� אלא היתר (שאי� הכנסת בית כמקומות
חובת� ידי בה� לצאת אלא אות� קוני� שאי� מצות� בזמ�
קונה שאינו להקל שנהגו המצוות כהכרזת דינ� הרי ולהחזיר�
חג של ראשו� ביו� ואפילו בלבד מצותו אלא האתרוג גו�
על אותו שקונה כיו� מקו� מכל אתרוג של גופו לקנות שצרי�
אבל בלבד מצותו אלא אותו קונה שאינו נמצא להחזירו מנת
אי א� אפילו ביו"ט השופר או האתרוג את לגמרי לקנות אסור

גמ שבות דוחי� שאי� אחר בעני� המצוה לקיי� לו מפניאפשר ור
עשה. מצות

כתב סק"ב ש� אחרו� ובקונטרס ט סעי� תמד בסימ� (אמנ�

ועד"ז השבת, ולצור� מצוה לצור� מתנה להתיר בפירוש רבינו
מצוה לצור� אפילו אסרו שלא שכותב טז סעי� תמח בסימ�
וכ� מצוה, לצור� התירו – מתנה אבל גמור, וממכר מקח אלא
מתנה לתת אפשר השבת שלצור� משמע כח סעי� תקכז בסימ�

טוב). ביו�
(רש"י25) חכמי�. ותקנות סופרי� מדברי יותר גדול ותוקפ�

משה). תורת ד"ה א קלז, חולי�
���ת26) דרכי� ביה�דה ראיתי הה�ה ��מי� ואיל�: טו ְִִִִִִֵַָָָָָֹפסוק

ענבי� יי� וא� החמרי� על ועמסי� הערמ�ת �מביאי� ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹ���ת
ואעיד ה��ת �י�� יר��ל� �מביאי� מ�א וכל (התריתי�תאני� ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

כזאת) עוד יעשו לבל ב�בה� י�ב� וה�רי� ציד: מכר� ְְְְִִִַָָָָֹ�י��
�ביר��ל�: יה�דה לבני ���ת �מכרי� מכר וכל �אג ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמביאי�
א�ר ה�ה הרע ה�בר מה לה� ואמרה יה�דה חרי את ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹואריבה
אבתיכ� ע�� כה הל�א ה��ת: י�� את �מח�לי� ע�י� ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹא��
וא�� ה�את העיר ועל ה�את הרעה �ל את עלינ� אלהינ� ְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹו�בא
צלל� �א�ר ויהי ה��ת: את לח�ל י�ראל על חר�� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ�סיפי�

ה��ת לפני יר��ל� שבת)�ערי ערב של ערב ו��גר�(לפנות ואמרה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
�מ�ערי ה��ת אחר עד יפ�ח�� לא א�ר ואמרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹה�לת�ת
הרכלי� ו�לינ� ה��ת: �י�� מ�א יב�א לא ה�ערי� על ְְְְֱִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהעמד�י
בה� ואעידה ���י�: �ע� ליר��ל� מח�� ממ�ר כל ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ�מכרי
א�לח יד ��נ� א� הח�מה נגד לני� א�� מ��ע אליה� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹואמרה
יהי� א�ר ללו�� ואמרה ���ת: בא� לא ההיא העת מ� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�כ�
זאת �� ה��ת י�� את לק�� ה�ערי� �מרי� �באי� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹמ�הרי�
וממכר מקח (איסור חס��: �רב עלי וח�סה אלהי �י ְְְְֱִֶַַַָָָָֹֹזכרה
וראה ו, סעי� תקיז בסימ� ג� רבינו בדברי נזכר זה פסוק מחמת

טז). סעי� שח סימ�
לידינו.27) הגיע לא רבנו בשו"ע זה סימ�

ב סעי� לשבת נרות הדלקת זמ� רסא, סימ� ב חלק

∑

dltz zekld - jexr ogley

כגו�· כוונתו שמבטל דבר בו שיש במקו� לא יתפלל לא
כוונתו שמבטלת בשעה ולא שמריח חדש שכר שיש במקו�
הדר�. מטורח או כעס או צער מאיזה עליו מיושבת דעתו שאי�

כ� כל מכווני� אנו שאי� מפני זה בכל נזהרי� אנו אי� ועכשיו
בתפלה:

המקו�‚ לפני ותחנוני� רחמי� אלא קבע תפלתו יעשה אל
ידי לצאת כדי החיוב מפני יתפלל שלא דהיינו הוא ברו�
ממנה ליפטר ומבקש כמשאוי עליו דומה תפלתו שאז חובתו
יאמרנה וג� המל� מלפני לבקש ובא דבר שצרי� כמי אלא

בפתח: המבקש כרש תחנוני� בלשו�

דוגמת„ שתהא ליזהר צרי� ולכ� קרב� במקו� היא התפלה
מחשבה כמו אחרת מחשבה בה יערב ושלא בכוונה הקרב�
כמו מקו� וקביעות עבודה כמו מעומד ותהא בקדשי� שפוסלת

ושלא דמו ומת� לשחיטתו מקומו קבוע אחד שכל הקרבנות
לכלי בינו פוסלת שחציצה הקרב� כמו לקיר בינו דבר יחו�
בגדי כמו לתפלה מיוחדי� נאי� מלבושי� לו שיהיה וראוי
טוב מקו� ומכל זה על לבזבז יכול אד� כל שאי� אלא כהונה
שמ� (אע"פ נקיות משו� לתפלה מיוחדי� מכנסיי� לו שיהיו
שאע"פ תורה מתלמוד יותר לתפלה נקיות צרי� אי� הדי�

ע"ו): סימ� כמ"ש מותר מבפני� מלוכלכי� שהמכנסיי�

כיו�‰ בקשתי ב"ה הקדוש שיעשה אני ראוי יחשוב אל
שעל אד� של עונותיו מזכיר זהו אדרבה כי בתפלה שכוונתי
אלא בזכיותיו הוא בטוח לומר במעשיו מפשפשי� כ� ידי
בא ונבזה דל אני מי בלבו ויאמר בחסדו הקב"ה שיעשה יחשוב
חסדיו מרוב לא א� הקב"ה המלכי� מלכי מל� מאת לבקש

בריותיו: ע� בה� מתנהג שהוא

בֿה סעיפי� בתפלתו כוונה לו שיהיה צרי� צח, סימ� א חלק
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מעליו‡ יינו שיסיר עד יתפלל אל אחת בבת יי� רביעית שתה
יכול הוא א� יותר שתה וא� התפלה זמ� שיעבור אע"פ
א� תפלה ותפלתו שתוי אלא שכור נקרא אינו המל� לפני לדבר
שלא ע"פ א� יינו כשיפוג ולהתפלל לחזור וא"צ והתפלל עבר
נקרא המל� לפני לדבר יכול אינו וא� תפלה זמ� עדיי� עבר
זרה עבודה עובד וכאלו תועבה תפלתו והתפלל עבר וא� שכור
אמת� את תת� אל וגו' ותאמר וגו' לשכורה עלי ויחשבה שנאמר
יצאו שנאמר זרה עבודה אלא בליעל ואי� וגו' בליעל בת לפני
לחזור הוא וצרי� וגו' וידיחו מקרב� בליעל בני אנשי�
משלי� התפלה זמ� עבר ואפילו מעליו יינו כשיסיר ולהתפלל

ק"ח. בסי' כמ"ש שלאחריה תפלה בזמ� אותה

ולעני� תפלה כדי� הוא שכור לעני� וברכותיה שמע קריאת ודי�
אע"פ לבר� יכול ברכות שאר אבל קפ"ה בסימ� יתבאר שתוי

שכור: שהוא

שלפני· יי� ג� אומרי� ויש משכר אינו הסעודה שבתו� יי�
תע"ג: בסימ� שיתבאר כמו המזו�

רביעית‚ אלא שתה לא א� היי� את מפיגה שהוא כל שינה
משכרתו מועטת ששינה כ"ש מרביעית יותר שתה א� אבל

מפיגתו. ודאי הרבה שינה אבל

ע"ג רוכב בי� ברגליו מהל� בי� היי� את מפיגה מיל דר� וכ�
מרביעית יותר שתה א� אבל רביעית אלא שתה לא א� בהמה
שאי� רכוב היה א� אבל ברגליו מהל� א� טורדתו שדר� כ"ש
שרכוב והוא מפיגתו דר� מרביעית ביותר אפילו כ� כל טורח לו
מאד לשתות הרבה שא� היי� רוב לפי הכל מקו� ומכל מילי� ג'

מפיגתו: מילי� ג' דר� אי�

אֿג סעיפי� לתפלה ושכור שתוי די� צט, סימ� א חלק
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הפרק: אניתוכ� החוט� "לבעל הזהר דברי ביאור

ד"ריח" הפנימי והתוכ� מתפלל",

קדושתו של זו המשכה בי� הקשר את יבאר זה [בפרק

ע הריח,"ית' לעני� ומעשה דבור במחשבה המצוות קיו� י

שלאח ""ובפרק בחינת שזוהי יסיק ריח]."יריחוז מלשו� ,

åçéøäå ù"îë çéø úðéçá àéä åæ äëùîäå ¯ äøàäå
.'ä úàøéá

נמשלת באד� שמי� יראת שהמשכת מצינו
העליונה שהקדושה בעניננו, וכ� ריח, של להתפשטות
והמצוות התורה עסק ידי על האד� על הנמשכת

"ריח". נק' ומעשה דיבור במחשבה

הריח:] לתכונת הקשר ומבאר [והול�

àìà øáãä úåéîöò åðéà çéøäù åîë ìùîì àåäå
øåàî úèùôúî åæ äøàä êë åðîî äëùîäå äøàä

.ä"á óåñ ïéà
אפשר אי ב"ה סו� האי� של ממש העצמיות
ממנה הארה רק אלא באד�, ומתפשטת נמשכת שתהא

התפשטות. רק שהוא הריח כמו בלבד,

גבוהה במדרגה שמדובר זה בגלל דוקא כלומר:
מש� ההמשכה לפיכ� השגה), מגדר (שלמעלה מאד

בלבד. התפשטות "ריח", בחינת רק היא

éôà êéøàà ù"îë ïéôðà êéøà åæ äãî àø÷ðå
.êì íèçà éúìäúå

הנקראת � אפי�" "אר� למדת שיי� הריח עני�
� הפני�] [ארו� אנפי�" "ארי� בש� הקדש בזהר
ל�", אחט� ותפלתי אפי "אארי� בכתוב כנרמז

"אפי", בלשו� מתואר לישראל א� מארי� דכשהקב"ה
וחוט�. א� לשו� � "אחט�"

(להיות זו שהנהגה לפי הוא לכ� הפנימי הטע�
עבודת שש� ביותר, עליו� באור מקורה א�") "מארי�
"ריח". בבחינת והיא מקו�, תופסת אינה הנבראי�

ììôúî éðà íèåçä ìòáì àùðã àøãàá ù"îë
úðéçá àø÷ð åæ äøàäù ,ïðçúî éðà íèåçä ìòáìå
íèåçä ìòá àø÷ð ä"á÷äå ,çéø úðéçá àåäå íèåç
.åðîî úèùôúîä äøàää øå÷îå úåéîöò àåäù

מתפלל הי' סבא המנונא רב שכאשר איתא, בזהר
אני החוט� לבעל מתפלל, אני החוט� "לבעל אומר הי'
הקב"ה קרא שמי� רחמי לעורר רצה דכאשר מתחנ�",
אפי�" ד"אר� עצמה שהמדה � החוט�" "בעל בש�
המדה בעל עצמו והקב"ה לריח, נמשלה א�] [מארי�

הארה של החוט�".(ומקורה "בעל נקרא זו) והמשכה

ל ריח בחינת בי� הקשר אנפי�"[ומבאר :]"ארי�

íå÷îî úèùôúîå äãî õøàî äëåøà åæ äøàäå
ìåáâ éìá àåäù ä"á óåñ ïéà åðééäã ,ãàî äåáâ

.ìåáâä íå÷î ãàî äèî äèî úðéçáá
כלומר "ארוכה", המשכה על מורה אנפי�" "ארי�
לפי מדה"), מאר� ("ארוכה מוגבלת בלתי הארה
ולפיכ� עצמו, ב"ה סו� אי� באור מקורה זו שהמשכה

למטה. למטה עד שנמש� להתפשטותו, גבול אי�

êøàúîù ,ïéôðàã àëéøà ,ïéôðà êéøà àø÷ð ïëìå
úåðéçáá äîùðä ùéáìäì ì"ðä çéø úðéçáá

.äøåúäå úåöîä äùòîå øåáã äáùçî
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מעליו‡ יינו שיסיר עד יתפלל אל אחת בבת יי� רביעית שתה
יכול הוא א� יותר שתה וא� התפלה זמ� שיעבור אע"פ
א� תפלה ותפלתו שתוי אלא שכור נקרא אינו המל� לפני לדבר
שלא ע"פ א� יינו כשיפוג ולהתפלל לחזור וא"צ והתפלל עבר
נקרא המל� לפני לדבר יכול אינו וא� תפלה זמ� עדיי� עבר
זרה עבודה עובד וכאלו תועבה תפלתו והתפלל עבר וא� שכור
אמת� את תת� אל וגו' ותאמר וגו' לשכורה עלי ויחשבה שנאמר
יצאו שנאמר זרה עבודה אלא בליעל ואי� וגו' בליעל בת לפני
לחזור הוא וצרי� וגו' וידיחו מקרב� בליעל בני אנשי�
משלי� התפלה זמ� עבר ואפילו מעליו יינו כשיסיר ולהתפלל

ק"ח. בסי' כמ"ש שלאחריה תפלה בזמ� אותה

ולעני� תפלה כדי� הוא שכור לעני� וברכותיה שמע קריאת ודי�
אע"פ לבר� יכול ברכות שאר אבל קפ"ה בסימ� יתבאר שתוי

שכור: שהוא

שלפני· יי� ג� אומרי� ויש משכר אינו הסעודה שבתו� יי�
תע"ג: בסימ� שיתבאר כמו המזו�

רביעית‚ אלא שתה לא א� היי� את מפיגה שהוא כל שינה
משכרתו מועטת ששינה כ"ש מרביעית יותר שתה א� אבל

מפיגתו. ודאי הרבה שינה אבל

ע"ג רוכב בי� ברגליו מהל� בי� היי� את מפיגה מיל דר� וכ�
מרביעית יותר שתה א� אבל רביעית אלא שתה לא א� בהמה
שאי� רכוב היה א� אבל ברגליו מהל� א� טורדתו שדר� כ"ש
שרכוב והוא מפיגתו דר� מרביעית ביותר אפילו כ� כל טורח לו
מאד לשתות הרבה שא� היי� רוב לפי הכל מקו� ומכל מילי� ג'

מפיגתו: מילי� ג' דר� אי�

אֿג סעיפי� לתפלה ושכור שתוי די� צט, סימ� א חלק
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הפרק: אניתוכ� החוט� "לבעל הזהר דברי ביאור

ד"ריח" הפנימי והתוכ� מתפלל",

קדושתו של זו המשכה בי� הקשר את יבאר זה [בפרק

ע הריח,"ית' לעני� ומעשה דבור במחשבה המצוות קיו� י

שלאח ""ובפרק בחינת שזוהי יסיק ריח]."יריחוז מלשו� ,

åçéøäå ù"îë çéø úðéçá àéä åæ äëùîäå ¯ äøàäå
.'ä úàøéá

נמשלת באד� שמי� יראת שהמשכת מצינו
העליונה שהקדושה בעניננו, וכ� ריח, של להתפשטות
והמצוות התורה עסק ידי על האד� על הנמשכת

"ריח". נק' ומעשה דיבור במחשבה

הריח:] לתכונת הקשר ומבאר [והול�

àìà øáãä úåéîöò åðéà çéøäù åîë ìùîì àåäå
øåàî úèùôúî åæ äøàä êë åðîî äëùîäå äøàä

.ä"á óåñ ïéà
אפשר אי ב"ה סו� האי� של ממש העצמיות
ממנה הארה רק אלא באד�, ומתפשטת נמשכת שתהא

התפשטות. רק שהוא הריח כמו בלבד,

גבוהה במדרגה שמדובר זה בגלל דוקא כלומר:
מש� ההמשכה לפיכ� השגה), מגדר (שלמעלה מאד

בלבד. התפשטות "ריח", בחינת רק היא

éôà êéøàà ù"îë ïéôðà êéøà åæ äãî àø÷ðå
.êì íèçà éúìäúå

הנקראת � אפי�" "אר� למדת שיי� הריח עני�
� הפני�] [ארו� אנפי�" "ארי� בש� הקדש בזהר
ל�", אחט� ותפלתי אפי "אארי� בכתוב כנרמז

"אפי", בלשו� מתואר לישראל א� מארי� דכשהקב"ה
וחוט�. א� לשו� � "אחט�"

(להיות זו שהנהגה לפי הוא לכ� הפנימי הטע�
עבודת שש� ביותר, עליו� באור מקורה א�") "מארי�
"ריח". בבחינת והיא מקו�, תופסת אינה הנבראי�

ììôúî éðà íèåçä ìòáì àùðã àøãàá ù"îë
úðéçá àø÷ð åæ äøàäù ,ïðçúî éðà íèåçä ìòáìå
íèåçä ìòá àø÷ð ä"á÷äå ,çéø úðéçá àåäå íèåç
.åðîî úèùôúîä äøàää øå÷îå úåéîöò àåäù

מתפלל הי' סבא המנונא רב שכאשר איתא, בזהר
אני החוט� לבעל מתפלל, אני החוט� "לבעל אומר הי'
הקב"ה קרא שמי� רחמי לעורר רצה דכאשר מתחנ�",
אפי�" ד"אר� עצמה שהמדה � החוט�" "בעל בש�
המדה בעל עצמו והקב"ה לריח, נמשלה א�] [מארי�

הארה של החוט�".(ומקורה "בעל נקרא זו) והמשכה

ל ריח בחינת בי� הקשר אנפי�"[ומבאר :]"ארי�

íå÷îî úèùôúîå äãî õøàî äëåøà åæ äøàäå
ìåáâ éìá àåäù ä"á óåñ ïéà åðééäã ,ãàî äåáâ

.ìåáâä íå÷î ãàî äèî äèî úðéçáá
כלומר "ארוכה", המשכה על מורה אנפי�" "ארי�
לפי מדה"), מאר� ("ארוכה מוגבלת בלתי הארה
ולפיכ� עצמו, ב"ה סו� אי� באור מקורה זו שהמשכה

למטה. למטה עד שנמש� להתפשטותו, גבול אי�

êøàúîù ,ïéôðàã àëéøà ,ïéôðà êéøà àø÷ð ïëìå
úåðéçáá äîùðä ùéáìäì ì"ðä çéø úðéçáá

.äøåúäå úåöîä äùòîå øåáã äáùçî
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c"agקכד i`iyp epizeax zxezn

למטה ירדו ומצוותי' שהתורה מה ג� וזהו

שקיו� עד עוה"ז, וענייני גשמיי� בדברי� ונתלבשו

פעולות (שה� ומעשה דיבור במחשבה תלוי המצוות

בש� נקראי� שלכ� � הנשמה של (חיצוניי�) וביטויי�

עד ההמשכה "אריכות" שזוהי � הנפש") "לבושי

מטה. למטה

[לסיכו�:

מורהריח" � האד� וחוט� בא� הוא הריח שחוש � "

ב סו� האי� קדושת ביותר, גבוה ממקו� המשכה ה"על

זו והמשכה בלבד), והתפשטות הארה היא ההמשכה (שלכ�

" מטה.ארוכההיא למטה עד שמגעת מוגבלת, בלתי היינו "

הנפש לבושי ידי על ית' קדושתו המשכת ולפיכ�,

" נקראת ומעשה דיבור ]."ריחבמחשבה

iyily wxt ryedi glyie d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Âעל מאד להפלא יש התיקו� בבחי' הנ"ל כל אחר
ונשמתו האדמה עפר מ� ונוצר שנברא האד� בריאת
שזהו חיי� נשמת באפיו ויפח וכמ"ש חיי� אלקי' נשמת
דנשמת לקצה, הקצה מ� לנמו� מגבוה המדרג' ער� דילוג
וגופו חיי� אלקי' ועצמו' מפנימי' נמשכה היא הרי חיי�
והוא וכלל, כלל ער� לפי זה שאי� האדמ' מ� דומ� עפר
דוקא הצורה מעי� הוא שלה� שהחומר המלאכי' מ� ההיפ�
במעלה אינו הצורה וג� דק אלא גס דחומר היש שאי� והוא
מבחי' להיות� והוא כנ"ל קיו� שיהי' כדי כ"כ יתירה
דוקא באד"� הוא התיקו� בחי' עיקר והרי כנ"ל התיקו�
לפי שאינו וצור' בחומר מורכב ואי� כידוע מ"ה גי' דאד"�
התוהו בחי' כמו אלא התיקו� בחי' היפ� שזהו כלל המדה

ב האור ביותרשהי' י"ש בבחי' והכלי ביותר אי"� בחי'
חומר האד� וג� כו', הכלי� נפלו שלזה ער� לפי שאינו
האלקי אי"� מבחי' ונשמתו ביותר יש עפר דומ� בחי' גופו
התיקו� בחי' עיקר ובאמת כלל, קיו� זה שאי� ביותר בעילוי
עד אתקיימו ולא עלמי� באני וכמ"ש אד"� בבריא' הוא
כו'. דוקא הדומ� בגופו נשמתו כשבא והוא אד� דאתברי

‰�‰Â�"דאי האו"כ בעצ� הנ"ל הא' תיקו� בחי' אופ� לפי
האופ� בזה האד� בריא' עני� דוקא יתכ� וי"ש
מפני ביותר האי"� לבחי' יותר גופני יש בחי' שיהי' שצרי�
גבוה שהנשמ' דכל לאי"�, הי"ש בביטול להפכו שיוכל

גס בגו� ג� לאי"� הביטול לעשו' בכחה יש יותר יותר
ולנשמ' דוקא גבוה לנשמ' נותני� גס שגו� כנ"ל ביותר,
יש לא כי כ"כ גס גו� לה נותני� אי� כ"כ גבוה שאינו
ידח לבלתי מחשבו' וחשב לגמרי ויפול לאי� להפכו בכח"ו
שיוכל וגס עכור לגו� גבוה לנשמ' וממשי� מביא ע"כ כו',
דוקא המדה לפי וזהו כו', החומר והזדככו' בתשוב' להפכו
כו', היש להפו� בכחו שאת יכול כמה האור שמודדי'
לצור� אינה בגו� הנשמה ירידת עיקר דכל ידוע להיות
נמשכה כי תיקו� א"צ עצמ' דהנשמ' עצמה לתק� עצמה
ולא דאצי' דאד"� מ"ה ש� שהוא התיקו� עול� מבחי'
שמברר מ"ה בחי' שהוא כו' לגו� ולברר לתק� רק ירדה
מ"ה בבחי' כח"ה ער� לפי אי"� מי"ש לעשות לב"�
נר"נ בחי' כו' יצרתיו בראתי"ו לכבוד"י וז"ש כו', דתיקו�
יש כ� דנשמ' ואי"� מ"ה כח בחי' ער� לפי בי"ע שהוא
בחי' להיו' ראוי הי' (ולפ"ז כו' יותר י"ש להפו� בכחה
השפלתו יותר עליו� אור דכל בבריא' ונפש בעשי' נשמ'
ואפילה חוש� במקו� שמאיר גדול אור כמשל יותר למטה
א� דוקא, גדול לאור צריכי' ואפילה חוש� ולמקו� ג"כ
שזהו דעשי' בע"ס ונפש דבריא' בע"ס דנשמ' הוא הפי'
התלבשו' בעני� אבל כידוע, דמ"ה באור המדרג' חילוק
דלפי גדול יצרו מחבירו הגדול כל א' הרי בגו� הנשמ'

כו'). גדול יצרו כ� הנשמ' גדולת מעלת ער�

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ÔÈ„�ביו הטמא על הטהור והזה שנאמר חטאת מי להזות
וז"ל י"ט), י"ט (במדבר השביעי וביו� השלישי

נדה מי במשפטי והורנו שצונו היא המצוה הרמב"�
כמו אחר בעני� ויטמאו אחד בעני� שיטהרו שאמרו

1
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4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

עיקר שזהו החינו� וכ' עכ"ל זו מצוה בדקדוק שיתבאר
נת' הדברי� ביאור ע"ש, אדומה פרה שבמצות הפליאה
כו' לקדש כשרי� דהכל הנ"ל המשנה שעל במאמר ג"כ

בביאור ונת' ש� נת' לא הטהורי� את שמטמא מה א�
משנת כו' שמאלא מ� דקבילת פרה חוקת בפ' זהר למאמר

שי': הרב כדו"ח כ"י תקס"ג

z`hg in z`fd zevn
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

˘"ÊÂביטול בבחי' והתפארת, והגבורה הגדולה ה' ל�
כו' אינו� מכל דלאו אוא"ס מבחי' נמש� ועי"ז ל�,
באצי' זה כי ומפני במידות, וג� חכי� הוא אנת להיות
הגבוה מבחי' נמש� עי"ז וכנ"ל, כקנה ר� בלא"ה שש�
בחי' אחד בכלי שעקוד מה עקודי' מבחי' והיינו יותר
במ"א, כמ"ש התיקו� מעלת שזהו כו' והתכללות התאחדות

הנ"ל. והני� ביאור ע'
‰�‰Â�אברה עבודת�, ע"פ רק שהי' מ"ת קוד� הי' זה

ת"ת יעקב גבורה, יצחק החסד, למדת מרכבה
בכלל ג"כ שהיא התורה לנו שניתנה מ"ת וע"י המחבר�,
תרומות כמו העלאה בבחי' שה� מצות יש כי קוי� בג'
שה� מצות ויש תרומ�, רצוא צדקה, וקרבנות ומעשרות
קו הוא ותורה ותפילי�, ציצית כמו המשכה בבחי'
ובד"כ בישראל, ש� ותורה ביעקב עדות ויק� האמצעי,
עבודת עבודה כו', התורה על עומד העול� ג"ד על ז"ע
מלמעלמ"ט גמ"ח תמידי�, כנגד תפלה ועכשיו הקרבנות
בבחי' ולקשרה התורה להעלות וכדי האמצעי, קו תורה
הוא אד� לא כי אד� מבחי' שלמעלה ממש ב"ה אוא"ס

לנו וירושה ויעקב יצחק אברה� זרע שה� ישראל ע"י
באוא"ס ולהכלל להבטל והצימאו� התשוקה מאבותינו
את וינשאו נעלה שאנחנו במ"ת זה כח לנו ונית� ממש,
שבבחי' המצות בקיו� ועבודתינו תורתינו בעסק אד� בחי'
אנכי במ"ת שנאמר וזהו כו'. שס"ה כו' פקודי� רמ"ח אד�
הוי' ש� נמש� יהי' שאנכי מי אנכי שמבחי' אלקי�, ה'

המרכבה. ה� ה� האבות וע"ד אלקי� להיות
Â‰ÊÂוגמ"ח תורה שארז"ל ברבי�, כי נפשי בשלו� פדה

י"ג ממשיכי' שהרבי� לפי בציבור ואומר� ותפלה,
בג' וכשעוסק דרשו, ע"פ כמ"ש עת, בכל הרחמי� מדות
כו', דונג כהמס כי הפדי', נמש� ממילא אזי אלו דברי�
האמצעי קו הוא העיקר כי דוקא, המשולש החוט וזהו
כתר מבחי' אוא"ס ממשי� מבריח להיותו כי התיכו� בריח
מתעורר דת"ת רחמי' התעוררות וע"י פשוטי', רחמי' שש�
ג"כ יוב� ועפ"ז ה'. ופדויי הפדי' נמש� להיות רבי� רחמי�
של ישועתו ישראל של ישועת� כי פדאני, כאילו עני�
גדולי' וברחמי' ע"י והיינו לבא ישועתי קרובה כי הקב"ה

כו'. אקבצ�

iytp melya dct d"c

a"lxz ,elqk h"i glyie t"y
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dceard qxhpew

Ì�Ó‡חוש בעצ� לו שיש הוא נשמה במדרי' שהוא מי
בעצ� שהוא כמו אלקי עני� ומשיג ותופס באלקות
שהאור כמו ג"כ היא זו (ובחי' השגה לבושי ע"י לא
שכלי� שיוכלו כדי צמצו� בבחי' להאיר ירד האלקי
כו' ולהשיג ולהבי� ה' את לידע חב"ד מה� לקבל נבראי�
בעצ� וההשגה הידיעה היא ומ"מ פל"ט, בסש"ב כמ"ש
במוחו ממש בגילוי האלקי האור אצלו ומאיר כו') העני�
והגילוי האור מצד המדות מבחי' למעלה שהוא באופ�
בלבו ג� ומתעורר ג"כ בלב מאיר והאור כו', שבזה

התפעלות בבחי' זה אי� אבל נפלאה ותשוקה באהבה
והוא כו' באלקות מאד ונדבק שנמש� מה כ"א ובמורגש
ע� בזה והביטל המוחי�. אל שמשתני� המדות גדלות בחי'
לבד היש ביטול בחי' הוא דבי"ע הביטל דכללות היות
יחוד ובבחי' דביקות בבחי' הוא נשמה דבחי' הביטל מ"מ
ג� רוח בחי' משא"כ ומורגש, התפעלות בבחי' לא יותר
לא זה וג� קצת, מורגש בבחי' הוא הנ"ל העליונה במדרי'
רעש בבחי' שהוא המוחי� חיצוניות בבחי' בהעבודה כמו
בבחי' אינו הבריאה שעול� דכמו וי"ל כו', ממש ומורגש
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קכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

עיקר שזהו החינו� וכ' עכ"ל זו מצוה בדקדוק שיתבאר
נת' הדברי� ביאור ע"ש, אדומה פרה שבמצות הפליאה
כו' לקדש כשרי� דהכל הנ"ל המשנה שעל במאמר ג"כ

בביאור ונת' ש� נת' לא הטהורי� את שמטמא מה א�
משנת כו' שמאלא מ� דקבילת פרה חוקת בפ' זהר למאמר

שי': הרב כדו"ח כ"י תקס"ג
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

˘"ÊÂביטול בבחי' והתפארת, והגבורה הגדולה ה' ל�
כו' אינו� מכל דלאו אוא"ס מבחי' נמש� ועי"ז ל�,
באצי' זה כי ומפני במידות, וג� חכי� הוא אנת להיות
הגבוה מבחי' נמש� עי"ז וכנ"ל, כקנה ר� בלא"ה שש�
בחי' אחד בכלי שעקוד מה עקודי' מבחי' והיינו יותר
במ"א, כמ"ש התיקו� מעלת שזהו כו' והתכללות התאחדות

הנ"ל. והני� ביאור ע'
‰�‰Â�אברה עבודת�, ע"פ רק שהי' מ"ת קוד� הי' זה

ת"ת יעקב גבורה, יצחק החסד, למדת מרכבה
בכלל ג"כ שהיא התורה לנו שניתנה מ"ת וע"י המחבר�,
תרומות כמו העלאה בבחי' שה� מצות יש כי קוי� בג'
שה� מצות ויש תרומ�, רצוא צדקה, וקרבנות ומעשרות
קו הוא ותורה ותפילי�, ציצית כמו המשכה בבחי'
ובד"כ בישראל, ש� ותורה ביעקב עדות ויק� האמצעי,
עבודת עבודה כו', התורה על עומד העול� ג"ד על ז"ע
מלמעלמ"ט גמ"ח תמידי�, כנגד תפלה ועכשיו הקרבנות
בבחי' ולקשרה התורה להעלות וכדי האמצעי, קו תורה
הוא אד� לא כי אד� מבחי' שלמעלה ממש ב"ה אוא"ס

לנו וירושה ויעקב יצחק אברה� זרע שה� ישראל ע"י
באוא"ס ולהכלל להבטל והצימאו� התשוקה מאבותינו
את וינשאו נעלה שאנחנו במ"ת זה כח לנו ונית� ממש,
שבבחי' המצות בקיו� ועבודתינו תורתינו בעסק אד� בחי'
אנכי במ"ת שנאמר וזהו כו'. שס"ה כו' פקודי� רמ"ח אד�
הוי' ש� נמש� יהי' שאנכי מי אנכי שמבחי' אלקי�, ה'

המרכבה. ה� ה� האבות וע"ד אלקי� להיות
Â‰ÊÂוגמ"ח תורה שארז"ל ברבי�, כי נפשי בשלו� פדה

י"ג ממשיכי' שהרבי� לפי בציבור ואומר� ותפלה,
בג' וכשעוסק דרשו, ע"פ כמ"ש עת, בכל הרחמי� מדות
כו', דונג כהמס כי הפדי', נמש� ממילא אזי אלו דברי�
האמצעי קו הוא העיקר כי דוקא, המשולש החוט וזהו
כתר מבחי' אוא"ס ממשי� מבריח להיותו כי התיכו� בריח
מתעורר דת"ת רחמי' התעוררות וע"י פשוטי', רחמי' שש�
ג"כ יוב� ועפ"ז ה'. ופדויי הפדי' נמש� להיות רבי� רחמי�
של ישועתו ישראל של ישועת� כי פדאני, כאילו עני�
גדולי' וברחמי' ע"י והיינו לבא ישועתי קרובה כי הקב"ה

כו'. אקבצ�
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Ì�Ó‡חוש בעצ� לו שיש הוא נשמה במדרי' שהוא מי
בעצ� שהוא כמו אלקי עני� ומשיג ותופס באלקות
שהאור כמו ג"כ היא זו (ובחי' השגה לבושי ע"י לא
שכלי� שיוכלו כדי צמצו� בבחי' להאיר ירד האלקי
כו' ולהשיג ולהבי� ה' את לידע חב"ד מה� לקבל נבראי�
בעצ� וההשגה הידיעה היא ומ"מ פל"ט, בסש"ב כמ"ש
במוחו ממש בגילוי האלקי האור אצלו ומאיר כו') העני�
והגילוי האור מצד המדות מבחי' למעלה שהוא באופ�
בלבו ג� ומתעורר ג"כ בלב מאיר והאור כו', שבזה

התפעלות בבחי' זה אי� אבל נפלאה ותשוקה באהבה
והוא כו' באלקות מאד ונדבק שנמש� מה כ"א ובמורגש
ע� בזה והביטל המוחי�. אל שמשתני� המדות גדלות בחי'
לבד היש ביטול בחי' הוא דבי"ע הביטל דכללות היות
יחוד ובבחי' דביקות בבחי' הוא נשמה דבחי' הביטל מ"מ
ג� רוח בחי' משא"כ ומורגש, התפעלות בבחי' לא יותר
לא זה וג� קצת, מורגש בבחי' הוא הנ"ל העליונה במדרי'
רעש בבחי' שהוא המוחי� חיצוניות בבחי' בהעבודה כמו
בבחי' אינו הבריאה שעול� דכמו וי"ל כו', ממש ומורגש
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שנות� מה רק דהיינו המציאות אפשרי בחי' כ"א עדיי� יש
כמו"כ במ"א, וכמ"ש כו' יש בחי' הוא יצי' אבל ליש מקו�
לא הוא דנשמה דהביטל שלה� בהביטול ההפרש הוא
בבחי' שאינו בזה ליש מקו� שנות� רק ומורגש יש בבחי'
דבחי' והביטול יחו"ע, בבחי' כמו ממש במציאות ביטול
המתבטל דיש היש ביטל (וז"ע ומורגש יש בבחי' הוא רוח
ברעש, שה� הנשרפי� עצי� וכמו והתפעלות ברעש הוא
והכל כו', המורגש שז"ע יש בבחי' הוא שלו בהביטל וג�
ותשבחות ההילולי� הוא דפסוד"ז מבו' (במ"א א') עני�
את ומשבח המהלל וכמו מהשגה למעלה שה� מעניני�
בגדולת השגה שו� לו שאי� גדולתו בעוצ� המל�

מבחו� החקיקה בחי' העושה והוא כו' המל� ורוממות
זה ואי� כו', יותר ועליונה גבוה במדרי' נפשו שמתרומ�
טו"ד שע"פ האהבה בחי' הוא דרוח למשנת"ל סותר
בעני� וג� רוח, בבחי' מדרי' כמה יש כי הלב, שבהתגלות
כ"א כלל, והתבוננות השגה בלי שזהו הכוונה אי� הנ"ל
בריאה הו"ע ענינ� דכללות בפסוד"ז המבוארי� שהעניני�
מהשגת למעלה הוא הזה העני� וגו� דעצ� מאי� יש
הרי מ"מ אבל כו', המציאות ידיעת בבחי' לא ג� הנבראי�
שבא אלקי וחיות בהאור ובפרט השגות כמה בזה יש
העבודה הוא דבזה העולמות להחיות התלבשות בבחי'

כו'). חיי� הוא כי אלקי� ה' את דלאהבה
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מתעלה האדם היצה"ר. נימוח התורה לימוד וע"י המדרש, לבית משכהו – היצה"ר נגד העצה
זכותו וגדול

‰p‰Âז"ל ר��תינ� אמר� לזה היע�צה ע��דעצה ל (ק���י� ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

וא�ב) �בלי�, ��רה ל� �ראתי הרע יצר ְְִִִִֵֶַָָָָָָָ"�ראתי
�� �גע א� כ�', �יד� נמסרי� א�� אי� ���רה ע�סקי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָא��

זה ר�"י)מנ�ל ,�� מת�רה הרע ה�דר�,(יצר לבית מ�כה� ְ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
הרע �ה�צר מת��צ�", ה�א �רזל וא� נ��ח, ה�א אב� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא�

מ י� מדרג�ת, ��ה �� �אב�,י� ל�ל� רחמנא ל�� א�ר י ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה�צר ��על �� �ל א�ר והינ� �ברזל, ר"ל ל�� א�ר מי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוי�
�לי אינ� �ה��מ� �כ�� �ד�מ�, נע�ה א�ר האד� על ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרע
האד� �� �לל, וער�� מ�ה�ת� �אינ� לפי �כל איזה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלק�ל
ל�ל� רחמנא איז ער אלקי, מעני� להת�על �ער� אינ� ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהה�א
אי� ח��ת קיי� ניט פילט ער אז �טיינערטער, פאר א דוויא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ה�דר�, לבית וה��� ��רה ה�א לזה והעצה �מצו�ת, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ��רה
לבד ה�א העסק �עני� וכ�', ���רה" ע�סקי� א�� "וא� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָוזה�

�עצמ� ���מד מ�יזאת ��מע �עצמ� ללמד יכ�ל אינ� (וא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

�ר�י�) ה��מדי� ��רהאחרי� להר�י� מתע�ק ה�א ה�ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

עז", י�ד� וי�נקי� ע�ללי� "מ�י ��ת�ב �כמ� ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹ�ר�י�,
לבית הה��� וכ� ��רה", א�א עז "אי� ז"ל ר��תינ� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואמר�
קד� ה���ד �ע�רי וללמד �צ��ר, להת��ל והינ� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹה�דר�,
ה�ב�עי� זמ�י� �ב�ארי למעריב, מנחה �בי� ה�פ�ה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָואחר
ידי �על לה�, אפ�רי �פי �מק�� מק�� �כל �ר�י�, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלת�רה
אד� �ני �כ�ה ר�אי� �אנ� �כמ� הרע, ה�צר נ��ח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָזה
ידי על ה�ה ��ני�, אפני� �כ�ה ���רה ְְְֳִִִִֵֵַַַָָָָהע�סקי�
עלי�נה �מדרגה �מעלה ע�מדי� ה� הרי ז� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהתע�ק�ת�
ללמד יכ�ל ואינ� ���ט, אי� �עצמ� �ה�א מי ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹי�תר,
מתע�ה ה�א הרי ��רה, ל�מדי להחזיק ע�סק ורק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ�עצמ�,
עבדי� "מארי ה�קראי� וה� נפ��, �מ�ב �מעמד ְִ�ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ�מתר�מ�

הע�סקי�הטבי�" זכ�ת �דל אחר �מק�� ��ת�אר �כמ� , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ז"ל ר��תינ� �כמאמר א)�זה, ע��ד ה "הע�סק(�רכ�ת ְְֲֵֵֶַַַַַָָָ

�ב הימ��", �דלי� י��רי� זרה(מ�כת)���רה ע��דעב�דה (יט ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מצליחי�.ב) נכסיו ְְְִִַָָָאמר�

שאלת היוונים. ומלחמת ואסתר מרדכי בזמן כמו תומ"צ, בקיום להתגבר צריך הגלות בזמן דוקא
וש"אני פרטית השגחה שרואים בשעה הנפש, בכלות לתומ"צ נמשכים לא יעקב בני מדוע הנביא

וגו' עמו ה' יטוש שלא הבטחתו – שניתי" לא

‰p‰Â�א�ת� הי� א�ר י�ראל �ל ה�ה ��רה, מ�� �עת ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
א�ר י�ראל נ�מ�ת וכל �ג��, מל��י� ְְְְֲִִִֵֶָָָ�ְֲַָמעמד
��נ� הרי אמ�, �ימינ� �מהרה מ�יח �יאת עד �ג�� ָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָיתל���

את לק�� �נינ�, �בני �נינ� על עלינ�, ק�לנ� אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�
ואמר� ה�ה�די�", וק�ל� "ק�מ� �כתיב וה�צוה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָה��רה
ה�ל�ת, �בזמ� והינ� �בר", ���ל� מה "ק�מ� ז"ל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָר��תינ�
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ב.ד. חיות מרגיש שאינו מאובן, כמו - יצילנו השם - טובים.ה.הוא מעשים בעלי
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וק��� ה��רה ל��ד על וע��בי� ה�ניע�ת ה�ה אז ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָא�ר
זמ� ה�א �וקא אז ה�ה �י�תר, ו�ל�� חס ה�ה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹה�צות
מר�כי �זמ� �כמ� �מצו�ת, ה��רה �ק��� העב�דה ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהת��ר�ת
�אנצער �ער ��ה�די�, יד ל�לח ��� המ� א�ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואס�ר,

�עווע� איז זיינער ה�ה�די�,ווועלע� את ו�ל�� חס לא�ד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ה�וני� �מלחמת וכ� ה�הד�ת, את ו�ל�� חס לעקר ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהינ�
�אלקי חלק לכ� �אי� ה��ר קר� על לכ� "�תב� ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�אמר�
�ביתר �את �יתר י�ראל �ני הת��ר� �וקא אז ה�ה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָי�ראל",
��באר �כמ� נפ�, �מסירת �מצו�ת ה��רה את וק�מ� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעז
יעקב �ני וא�� �ניתי לא הוי' "אני �תיב �ה�ה אחר. ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ�מק��
הלא לי�ראל וא�מר מתמי� �ה�ביא �ר�� כלית�", ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

�י �הבטיח הבטחת� מ��ה אינ� ית�ר� ה�א �י ר�אי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא��
ר�אה ואחד אחד וכל יעזב, לא ונחלת� ע�� הוי' י�� ְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹלא
�בעי� �י� אחת "�ב�ה �כמאמר �מ�ח�, �רטית ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָה��חה
לא יעקב �ני א�� ל�ה �� א� מ���רת", והיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹזאבי�
וה�צוה ה��רה אחרי נמ�כי� א�� אי� מ��ע �ר�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָכלית�,
�רטית ה��חה ר�אי� �א�ר ה�א האמת �י ה�פ�, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�כל�ת
�ת�רה ההתע�ק�ת אל ונת�� מס�ר להי�ת צריכי� הי� ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ�ג��י,
�ח� אמ�ת �פי עדי� אינ� ��נ�ת ס��ת מ�ני וא� ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָֹועב�דה,
וזה� א�ת�, �מ�ילי� מ�מעלה א�ת� מע�ררי� ה�ה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָויכל��,
והינ� ��רה", א�א ט�ב "אי� �כמאמר ט�ב", ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ"��מלני
עז. ויתר �את �יתר �תפ�ה �ת�רה �עב�דת� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��תח�ק
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.‡Òגילויים פסח של בשביעי ראו שלנו הרביים אצל

שביעי ערב של היום חצות מאחרי החל הסדר גדולים.

היתה פסח של שביעי ערב של הטהרה טבילת פסח. של

חגים וערבי שבת ערבי של הטהרה מטבילת שונה

השנה ראש ערב של הטהרה מטבילת גם ואף אחרים,

הכיפורים. יום וערב

טהרת לשם רק שהיא משמעה אין טהרה טבילת

הגוף. זיכוך לשם לא ואף הגוף

טהרת הגוף. לזיכוך הגוף טהרת בין גדול הבדל קיים

וזיכוך מטומאתו, אותו מטהרת שהטבילה משמעה הגוף

שהיה. מכפי יותר אותו מזככת שהטבילה משמעו הגוף

טהור שגם אלא טמא, היה לא הטבילה לפני גם שכן,

מזוכך. טהור, נעשה הוא הטבילה ידי ועל היה. לא הוא

הגוף לזיכוך הגוף טהרת בין ההבדל משמעות

זו לא הרי ומטונף, מלוכלך כלי למשל: היא בגשמיות,

את מקלקל גם הוא אלא בו, להשתמש אפשר שאי בלבד

בראש ההכרח, ומן בו, שמכניסים הטוב המאכל

נקי. כלי נעשה הוא ואז הכלי, את לרחוץ ובראשונה,

הרי באמת, נקי לא גם הוא אבל מלוכלך אינו כשהכלי

במדה אבל הטוב, המאכל את מקלקל הוא אין אמנם אם

אי המאכל. של הטוב הטעם את מקלקל הוא מסויימת

המאכל טעם את מבודד הכלי של המוחלט הנקיון

הכלי את לרחוץ ההכרח מן ולכן לוויי, טעם ומורגש

שלם. כלי נעשה הוא ואז היטב, לנקותו ולצחצחו,

ישנו ברוחניות, הגוף לזיכוך הגוף טהרת בין ההבדל

דיבור מחשבה, הנפש: בלבושי וגם במדות גם במוחין, גם

ומעשה.

הקב"ה שברא מה שבכל הוא ומפורסם ידוע דבר

מהם אחד בכל ישנם שבאדם ונפש ובגוף ונפש, גוף ישנם

גוף של משותפים וחיים הרכבה הוא אדם ונפש. גוף �

הנפש. נוהגי כל מבצע והגוף הגוף את מחיה הנפש ונפש,

גוף של המשותפים החיים ועל ההרכבה על נוסף ברם,

שלו. הנפש ולגוף שלה הגוף לנפש יש ונפש,

עם הרוחנית הנפש בקישור לעשות המפליא הקב"ה

על שנוסף יכול, הכל הוא ברוך הוא הרי הגשמי, הגוף

אי מחוברים והגוף שהנפש שבשעה יחד, כוללם שהוא

הגוף את המחיה הנפש � והגוף הנפש בין להבדיל אפשר

הגוף את נפש לכל הקב"ה התאים � הנפש מן החי והגוף

שלו. הנפש את גוף ולכל שלה

מהות היא שהנפש הוא, וגוף בנפש הבורא חוק

ונפש בגוף גם קיים זה חוק חומרית. מהות והגוף רוחנית

וחוש כוח כל הרי הנפש, בכוחות כמו הנבראים, בכל וגם

ישנם וגוף; נפש – השכל לכוח וגוף, מנפש מורכב שבנפש

הגופים הבינה. של והגוף והנפש החכמה של והגוף הנפש

הוא החכמה שמוח מה אינם והבינה החכמה כוחות של

כוחות של הגופים אלא ויבש, חם הבינה ומוח ולח קר

גופים הם אך רוחניים, ענינים הם והבינה החכמה

הכוחות. בשאר הדבר וכך ובינה. חכמה מכוחות עצמיים

הגוף. לזיכוך הגוף טהרת בין ההבדל מתבטא בכך

כוח של הקרירות כמו הכוחות, של האברים טהרת

הגוף, זיכוך נקרא � הבינה מוח של החמימות או החכמה

החכמה מוח עצם כלומר המוח, כלי אברי טהרת ואילו

הגוף. טהרת זהו � הבינה מוח ועצם

כשהמשמעות טהרה, טבילת של הענין כללות זהו

הנפש. כוחות של הגופים וזיכוך טהרת היא

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



קכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

וק��� ה��רה ל��ד על וע��בי� ה�ניע�ת ה�ה אז ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָא�ר
זמ� ה�א �וקא אז ה�ה �י�תר, ו�ל�� חס ה�ה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹה�צות
מר�כי �זמ� �כמ� �מצו�ת, ה��רה �ק��� העב�דה ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהת��ר�ת
�אנצער �ער ��ה�די�, יד ל�לח ��� המ� א�ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואס�ר,

�עווע� איז זיינער ה�ה�די�,ווועלע� את ו�ל�� חס לא�ד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ה�וני� �מלחמת וכ� ה�הד�ת, את ו�ל�� חס לעקר ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהינ�
�אלקי חלק לכ� �אי� ה��ר קר� על לכ� "�תב� ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�אמר�
�ביתר �את �יתר י�ראל �ני הת��ר� �וקא אז ה�ה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָי�ראל",
��באר �כמ� נפ�, �מסירת �מצו�ת ה��רה את וק�מ� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעז
יעקב �ני וא�� �ניתי לא הוי' "אני �תיב �ה�ה אחר. ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ�מק��
הלא לי�ראל וא�מר מתמי� �ה�ביא �ר�� כלית�", ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

�י �הבטיח הבטחת� מ��ה אינ� ית�ר� ה�א �י ר�אי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא��
ר�אה ואחד אחד וכל יעזב, לא ונחלת� ע�� הוי' י�� ְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹלא
�בעי� �י� אחת "�ב�ה �כמאמר �מ�ח�, �רטית ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָה��חה
לא יעקב �ני א�� ל�ה �� א� מ���רת", והיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹזאבי�
וה�צוה ה��רה אחרי נמ�כי� א�� אי� מ��ע �ר�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָכלית�,
�רטית ה��חה ר�אי� �א�ר ה�א האמת �י ה�פ�, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�כל�ת
�ת�רה ההתע�ק�ת אל ונת�� מס�ר להי�ת צריכי� הי� ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ�ג��י,
�ח� אמ�ת �פי עדי� אינ� ��נ�ת ס��ת מ�ני וא� ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָֹועב�דה,
וזה� א�ת�, �מ�ילי� מ�מעלה א�ת� מע�ררי� ה�ה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָויכל��,
והינ� ��רה", א�א ט�ב "אי� �כמאמר ט�ב", ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ"��מלני
עז. ויתר �את �יתר �תפ�ה �ת�רה �עב�דת� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��תח�ק

`n`xhq`w ,f"txz ,fenz b"i
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.‡Òגילויים פסח של בשביעי ראו שלנו הרביים אצל

שביעי ערב של היום חצות מאחרי החל הסדר גדולים.

היתה פסח של שביעי ערב של הטהרה טבילת פסח. של

חגים וערבי שבת ערבי של הטהרה מטבילת שונה

השנה ראש ערב של הטהרה מטבילת גם ואף אחרים,

הכיפורים. יום וערב

טהרת לשם רק שהיא משמעה אין טהרה טבילת

הגוף. זיכוך לשם לא ואף הגוף

טהרת הגוף. לזיכוך הגוף טהרת בין גדול הבדל קיים

וזיכוך מטומאתו, אותו מטהרת שהטבילה משמעה הגוף

שהיה. מכפי יותר אותו מזככת שהטבילה משמעו הגוף

טהור שגם אלא טמא, היה לא הטבילה לפני גם שכן,

מזוכך. טהור, נעשה הוא הטבילה ידי ועל היה. לא הוא

הגוף לזיכוך הגוף טהרת בין ההבדל משמעות

זו לא הרי ומטונף, מלוכלך כלי למשל: היא בגשמיות,

את מקלקל גם הוא אלא בו, להשתמש אפשר שאי בלבד

בראש ההכרח, ומן בו, שמכניסים הטוב המאכל

נקי. כלי נעשה הוא ואז הכלי, את לרחוץ ובראשונה,

הרי באמת, נקי לא גם הוא אבל מלוכלך אינו כשהכלי

במדה אבל הטוב, המאכל את מקלקל הוא אין אמנם אם

אי המאכל. של הטוב הטעם את מקלקל הוא מסויימת

המאכל טעם את מבודד הכלי של המוחלט הנקיון

הכלי את לרחוץ ההכרח מן ולכן לוויי, טעם ומורגש

שלם. כלי נעשה הוא ואז היטב, לנקותו ולצחצחו,

ישנו ברוחניות, הגוף לזיכוך הגוף טהרת בין ההבדל

דיבור מחשבה, הנפש: בלבושי וגם במדות גם במוחין, גם

ומעשה.

הקב"ה שברא מה שבכל הוא ומפורסם ידוע דבר

מהם אחד בכל ישנם שבאדם ונפש ובגוף ונפש, גוף ישנם

גוף של משותפים וחיים הרכבה הוא אדם ונפש. גוף �

הנפש. נוהגי כל מבצע והגוף הגוף את מחיה הנפש ונפש,

גוף של המשותפים החיים ועל ההרכבה על נוסף ברם,

שלו. הנפש ולגוף שלה הגוף לנפש יש ונפש,

עם הרוחנית הנפש בקישור לעשות המפליא הקב"ה

על שנוסף יכול, הכל הוא ברוך הוא הרי הגשמי, הגוף

אי מחוברים והגוף שהנפש שבשעה יחד, כוללם שהוא

הגוף את המחיה הנפש � והגוף הנפש בין להבדיל אפשר

הגוף את נפש לכל הקב"ה התאים � הנפש מן החי והגוף

שלו. הנפש את גוף ולכל שלה

מהות היא שהנפש הוא, וגוף בנפש הבורא חוק

ונפש בגוף גם קיים זה חוק חומרית. מהות והגוף רוחנית

וחוש כוח כל הרי הנפש, בכוחות כמו הנבראים, בכל וגם

ישנם וגוף; נפש – השכל לכוח וגוף, מנפש מורכב שבנפש

הגופים הבינה. של והגוף והנפש החכמה של והגוף הנפש

הוא החכמה שמוח מה אינם והבינה החכמה כוחות של

כוחות של הגופים אלא ויבש, חם הבינה ומוח ולח קר

גופים הם אך רוחניים, ענינים הם והבינה החכמה

הכוחות. בשאר הדבר וכך ובינה. חכמה מכוחות עצמיים

הגוף. לזיכוך הגוף טהרת בין ההבדל מתבטא בכך

כוח של הקרירות כמו הכוחות, של האברים טהרת

הגוף, זיכוך נקרא � הבינה מוח של החמימות או החכמה

החכמה מוח עצם כלומר המוח, כלי אברי טהרת ואילו

הגוף. טהרת זהו � הבינה מוח ועצם

כשהמשמעות טהרה, טבילת של הענין כללות זהו

הנפש. כוחות של הגופים וזיכוך טהרת היא
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לטהרו זקוק כוח איזה פרטית, טהרה טבילת וישנה

טהרת טבילת דומה אינה דרגות: חילוקי ובכך ולזככו,

במחשבה הנפש לבושי טהרת או הלב טהרת המוחין,

מדריגות חילוקי ישנם דבר של ולאמיתו ומעשה. דיבור

עצמם. הנפש ובלבושי במדות במוחין, פרטיות

דומה אינו טהרה: בטבילת זמנים חילוקי גם ישנם

בשני בתורה הקריאה וימי בכלל, החול ימי של הזמן

ראש וערב ומועדים, שבתות ערבי תענית, ימי ובחמישי,

ומועדים. שבתות הכיפורים, ויום השנה

b"yz'd gqt ly iriay lil zcerq

•
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

heyt icedil dxwed - `"p wxt

וג�, בילדי�, קשות ופגעה בדוברומיסל שפרצה המגיפה את לעצור הצליח בנימי� שזבולו� לאחר
שגמל החסד על העולמי� לריבו� ושבח הודיה להביע כדי ציבור תענית הרב גזר בבהמות. ַָלהבדיל,
קט�" כיפור "יו� לתפילת אלול, ראשֿחודש בערב זה היה הבאי�. לימי� תשובה ולהתעוררות לעיירה,
השאר בי� השומעי�. על רב רוש� שהשאירה דרשה השמיע והרב הכנסת, בבית הציבור כל התאס�
שכל לכ� כהוכחה השתמש זה בעניי� ישראל. ילדי להצלת מהשמי� כשליח בנימי� זבולו� את שיבח

ישראל. לכלל והצלה ישועה להביא שליח להיות מסוגל יהודי

הציבור וא� חטאי�, של תוצאה היא המגיפה כי אמר הוא בדרשתו. מרה הרב התייפח כדרכו
בראש תלויה חטאיה� על העדה שאשמת בראשיכ�", "ואשימ� ככתוב: באשמתו, זה הרי חטא
הציבור את להדרי� חובתו מילא שלא משו� וזאת הרב, זה הרי שבענייננו וברור וראשיה, מנהיגיה
בנימי�. כזבולו� פשוט יהודי עלֿידי דווקא ישועתו שלח שהקב"ה כ� על שמחתו הביע מאיד�, כראוי.

כאלה היו א� השומעי�. רוב את מאוד הרשימה בנימי� זבולו� את כלֿכ� שיבח שהרב העובדה
כי התבדח מה� אחד עליו. לעג דברי ולהשמיע בו להתקלס והחלו בנימי� בזבולו� כ� עקב שקינאו
טעה הרב כי אמר אחד כ"בעלֿש�". ולהכתירו דרבנ�" "אצטלא בנימי� זבולו� את להלביש יש עתה
לו באה המגיפה בעצירת הצלחתו כל לדעתו, שכ�, הנבלות, פושט על כאלה שבח דברי בהשמיעו

זה. חולי לעצור המסוגלי� שוני� צמחי� של סודותיה� שלימדו ממכש�

היו בנימי�. לזבולו� רב בכבוד להתייחס דוברומיסל תושבי מרבית החלו אלו דברי� למרות א�
והזהיר� אליו אות� הזמי� שהרב כ� לידי הגיע הדבר בנימי�. לזבולו� שלעגו אלו ע� שרבו כאלו א�

ביותר. גבוהה בדרגה עומד בנימי� זבולו� שכ� מכ�, להימנע

מעלייתו במיוחד רצו� שבעי היו שאול יצחק ר' וחתנו הנפח ראוב� אליעזר שר' מאליו מוב�
בנימי�. זבולו� של לגדולה

זבולו� שהה הדברי� התרחשו שבה התקופה כל השתוללהבמש� בה� הסביבה, בכפרי בנימי�
להציל כדי הכפרי� אל יצא דוברומיסל יהודי בי� זה בעניי� עבודתו שהסתיימה לאחר המגיפה. עדיי�
המרח�. לבית מיד ומיהר לביתו, חזר הצהריי� אחר שישי ביו� רק ובהמותיה�. הגויי� ילדי את ג�
מדברי� אנשי� שמע באחר, להבחי� מצליח אינו שאיש כ� אדי�, אפו� שהיה המרח�, לבית בהיכנסו
לדעת בנימי� זבולו� נוכח זה מכל בנוכחותו. הבחינו שלא משו� הפרעה בלי התנהלה השיחה אודותיו.
מאוד הכאיבו הללו הדברי� מאוד. אותו מעריכי� התושבי� מרבית וכי בדרשתו, מאוד שיבחו הרב כי

הביתה. ור� להתלבש הזדרז הוא השבח. דברי את לסבול היה יכול שלא בנימי�. לזבולו�
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"נוס� בבכי. אמר � מעתה" בי יקנאו "אנשי� מרה: והתייפח הנפח ראוב� אליעזר לר' נכנס הוא
זה בגלל להפסיד חפ� ואינני הבא, בעול� מחלק� מנ��ה לכבוד, הזוכי� אנשי� כי פע� שמעתי ְֶלכ�
ויעבור מכא� דירתו שיעקור כ� על ראוב� אליעזר של לדעתו ושאל המשי�, � המועטות" זכויותיי את

אותו. מכירי� אי� בו במקו� לגור

לעיירה שניה� הלכו ממושכת שיחה לאחר לחשוש, ממה לו שאי� ולנחמו, להרגיעו ניסה הנפח
שבכוח� צמחי� אחד מצד שישנ� בכ� העול�, בורא של נפלאותיו על שוחחו בדרכ� שבת. לקבלת

לצל�. רחמנא מחלות, המביאי� צמחי� שני ומצד לרפא

לה� המאפשרת בתחושה ניחנו הבהמות שכ� � בנימי� זבולו� אמר � עצו� פלא ישנו זה ובעניי�
ביותר נדירי� במקרי� רק אחרי�. צמחי� על ולפסוח לה�, הטובי� הצמחי� את בעצמ� לבחור
האכלתה באמצעות המחלה על להתגבר נית� אז שג� אלא מחלה, המביאי� בצמחי� הבהמה משתמשת

אחרי�. מתאימי� בצמחי�

להתגבר שוני� צמחי� באמצעות שהצליח העובדה חשיבות את לבטל ניסה עצמו בנימי� זבולו�
מועט היה שלו וחלקו למכה, הקב"ה שהקדי� מהרפואה תוצאה אלא זה היה לא לדידו המגיפה. על
אלה. שבצמחי� המרפא תכונות לניצול המתאימי� והזמ� המידה את שכיוו� בזה רק והתבטא בכ�,

מנהג לו היה כ� רבות. שני� נהג כ� מהראשוני�. הכנסת בית אל ראוב� אליעזר ר' הגיע כתמיד
לצדקה, השבוע במש� צברו ואשתו שהוא הפרוטות את הכנסת לבית שבת בערב להביא רבות משני�
פרוטות להפריש וערב, בוקר מדי שניה�, נהגו לנישואיה� הראשו� היו� למ� במטפחת. עטופות כשה�
הילדי� כל בשביל ג� וכ� בשבילו, ג� כ� עשו הראשו� ילד� אצל� נולד כאשר לצדקה. מכספ�

ל כס� ארוחה כל אחר להפריש נהגו כ� כ�. אחרי לה� כלשנולדו לאורח. כזאת ארוחה בשווי צדקה
ר' כאשר ערב, לפנות שישי ביו� הנפח. אשת אצל נשמרו השבוע במש� שהצטברו הללו הפרוטות
משלשלו היה רואי� ובאי� שהצטבר, הכס� את איתו לוקח היה הכנסת. לבית הל� ראוב� אליעזר

בסתר". כ"מת� הקהילה של הצדקה לקופת

ב� נכדו את פגשו הכנסת, לבית בנימי� וזבולו� ראוב� אליעזר כשהגיעו ערבֿשבת, באותו
ושלח רגלו, את שבר שהשמש לה� התברר הכנסת. בית את מנקה כשהוא השמש של האחתֿעשרה
את לעשות הזדרזו בנימי� וזבולו� ראוב� אליעזר ר' הכנסת. בית עבודת את במקומו לבצע נכדו את
להחלי� ג� שכח לא ראוב� אליעזר ר' קודש. שבת לכבוד הכנסת בית להכנת הדרושות המלאכות כל
אחד ממקובל פע� ששמע כיוו� בשני�, עשרות שנהג כפי לשבת, המיוחדת בפרוכת החול פרוכת את

הילדי�. של ימי� ולאריכות בית לשלו� סגולה מהווה הדבר כי

בינתיי� התלויות. ובמנורות התפילה בעמוד נרות והדליק מי� הכיור את מילא בנימי� זבולו�
הבימה. מאחורי הקבוע מקומו את תפס בנימי� זבולו� המנחה. בתפילת והוחל הציבור כל התאס�
אות� תהילי� פרקי באמירת ועסק הקיר, אל כשפניו לעמוד בנימי� זבולו� המשי� התפילות כשנסתיימו

תפילה. כל אחר לומר שאול יצחק ר' לו הורה

גבו. מאחורי קול הנבילות פושט לפתע שמע � בנימי�" זבולו� ר' טבא, "שבתא

לו מושיט הוא כאשר מולו, שעמד הוא דוברומיסל של רבה אחזתו. ותדהמה פניו את הסב הוא
בנימי�"! זבולו� ר' עליכ�, "שלו� ואומר: וחוזר ידו, את

"ר'" התואר את שמע ולראשונה כזה, כבוד לו נית� בחייו לראשונה בבכי. פר� בנימי� זבולו�
לשמו. מוצמד
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"נוס� בבכי. אמר � מעתה" בי יקנאו "אנשי� מרה: והתייפח הנפח ראוב� אליעזר לר' נכנס הוא
זה בגלל להפסיד חפ� ואינני הבא, בעול� מחלק� מנ��ה לכבוד, הזוכי� אנשי� כי פע� שמעתי ְֶלכ�
ויעבור מכא� דירתו שיעקור כ� על ראוב� אליעזר של לדעתו ושאל המשי�, � המועטות" זכויותיי את

אותו. מכירי� אי� בו במקו� לגור

לעיירה שניה� הלכו ממושכת שיחה לאחר לחשוש, ממה לו שאי� ולנחמו, להרגיעו ניסה הנפח
שבכוח� צמחי� אחד מצד שישנ� בכ� העול�, בורא של נפלאותיו על שוחחו בדרכ� שבת. לקבלת

לצל�. רחמנא מחלות, המביאי� צמחי� שני ומצד לרפא

לה� המאפשרת בתחושה ניחנו הבהמות שכ� � בנימי� זבולו� אמר � עצו� פלא ישנו זה ובעניי�
ביותר נדירי� במקרי� רק אחרי�. צמחי� על ולפסוח לה�, הטובי� הצמחי� את בעצמ� לבחור
האכלתה באמצעות המחלה על להתגבר נית� אז שג� אלא מחלה, המביאי� בצמחי� הבהמה משתמשת

אחרי�. מתאימי� בצמחי�

להתגבר שוני� צמחי� באמצעות שהצליח העובדה חשיבות את לבטל ניסה עצמו בנימי� זבולו�
מועט היה שלו וחלקו למכה, הקב"ה שהקדי� מהרפואה תוצאה אלא זה היה לא לדידו המגיפה. על
אלה. שבצמחי� המרפא תכונות לניצול המתאימי� והזמ� המידה את שכיוו� בזה רק והתבטא בכ�,

מנהג לו היה כ� רבות. שני� נהג כ� מהראשוני�. הכנסת בית אל ראוב� אליעזר ר' הגיע כתמיד
לצדקה, השבוע במש� צברו ואשתו שהוא הפרוטות את הכנסת לבית שבת בערב להביא רבות משני�
פרוטות להפריש וערב, בוקר מדי שניה�, נהגו לנישואיה� הראשו� היו� למ� במטפחת. עטופות כשה�
הילדי� כל בשביל ג� וכ� בשבילו, ג� כ� עשו הראשו� ילד� אצל� נולד כאשר לצדקה. מכספ�

ל כס� ארוחה כל אחר להפריש נהגו כ� כ�. אחרי לה� כלשנולדו לאורח. כזאת ארוחה בשווי צדקה
ר' כאשר ערב, לפנות שישי ביו� הנפח. אשת אצל נשמרו השבוע במש� שהצטברו הללו הפרוטות
משלשלו היה רואי� ובאי� שהצטבר, הכס� את איתו לוקח היה הכנסת. לבית הל� ראוב� אליעזר

בסתר". כ"מת� הקהילה של הצדקה לקופת

ב� נכדו את פגשו הכנסת, לבית בנימי� וזבולו� ראוב� אליעזר כשהגיעו ערבֿשבת, באותו
ושלח רגלו, את שבר שהשמש לה� התברר הכנסת. בית את מנקה כשהוא השמש של האחתֿעשרה
את לעשות הזדרזו בנימי� וזבולו� ראוב� אליעזר ר' הכנסת. בית עבודת את במקומו לבצע נכדו את
להחלי� ג� שכח לא ראוב� אליעזר ר' קודש. שבת לכבוד הכנסת בית להכנת הדרושות המלאכות כל
אחד ממקובל פע� ששמע כיוו� בשני�, עשרות שנהג כפי לשבת, המיוחדת בפרוכת החול פרוכת את

הילדי�. של ימי� ולאריכות בית לשלו� סגולה מהווה הדבר כי

בינתיי� התלויות. ובמנורות התפילה בעמוד נרות והדליק מי� הכיור את מילא בנימי� זבולו�
הבימה. מאחורי הקבוע מקומו את תפס בנימי� זבולו� המנחה. בתפילת והוחל הציבור כל התאס�
אות� תהילי� פרקי באמירת ועסק הקיר, אל כשפניו לעמוד בנימי� זבולו� המשי� התפילות כשנסתיימו

תפילה. כל אחר לומר שאול יצחק ר' לו הורה

גבו. מאחורי קול הנבילות פושט לפתע שמע � בנימי�" זבולו� ר' טבא, "שבתא

לו מושיט הוא כאשר מולו, שעמד הוא דוברומיסל של רבה אחזתו. ותדהמה פניו את הסב הוא
בנימי�"! זבולו� ר' עליכ�, "שלו� ואומר: וחוזר ידו, את

"ר'" התואר את שמע ולראשונה כזה, כבוד לו נית� בחייו לראשונה בבכי. פר� בנימי� זבולו�
לשמו. מוצמד
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הבא"? לעול� מחלקי זה כבוד עבור לי ינכו לא "הא� � בוכי� בקול אמר � "רבי"

מחלק� עלֿידיֿכ� מפסידי� הכבוד אחר הרודפי� "רק � נרגש כשהוא הרב לו השיב � תדאג" "אל
כ�". עקב ייגרע לא הבא בעול� וחלק� הכבוד מגיע ל� א� הבא, לעול�

לו ואיחל בנימי� זבולו� אל ניגש עצמו הרב כי הידיעה הכנסת בית פני על התפשטה מיד
והעיר דוברומיסל, בכל הדבר נודע קצר זמ� תו� "ר'". התואר את לו מוסי� הוא כאשר שבתֿשלו�,

המפתיע. מהסיפור געשה

לא לפתע הפ� בנימי� "ר'זבולו� בש� לו לקרוא החלו א� רבי� דוברומיסל. יהודי בעיני נכבד ד�
כל הדבר הביא לא בנימי� לזבולו� "ר'". בתואר הכתירו ובעצמו בכבודו שהרב משו� בנימי�", זבולו�
חתנו שאול, יצחק ר' רק רב. צער לו גר� הדבר אדרבה: שהיה. כפי הפשוט היהודי נשאר והוא גאווה,

זו. מהתפתחות מאוד נהנה הנפח, של

ניס�, ר' מאביו מהרקי, שקיבל הידיעה הייתה שאול יצחק לר' מרובה רוח קורת שגר� נוס� דבר
מופלג, ב�ֿתורה ישיבה, בחור זה היה בנימי�. זבולו� של היחידה בתו לדינה, חת� למצוא שהצליח
ויש ההצעה, על ירמיהו ע� הוא שוחח כבר ניס� ר' של למכתבו בהתא� יתו�. שהיה ירמיהו, בש�

המדוברת. ע� להתראות כדי לדוברומיסל להגיע שיוכל עד חדשי� מספר להמתי�

כשווה עצמו חש הוא סו�ֿסו� שמחה. התמלא בנימי� לזבולו� כ� על שאול יצחק ר' הודיע כאשר
תורה. ב� לחת� לזכות עתיד הוא שווי�: בי�

מצא והלה המוצע, החת� ירמיהו, הבאת לש� להרקי מרכבה בנימי� זבולו� שלח קצר זמ� כעבור
התנאי� נכתבו ומיד השידו�, להצעת הסכי� ירמיהו ג� בתו. בעיני וה� בנימי� זבולו� בעיני ה� ח�
לכלכלתו כס� לירמיהו נת� והוא מהשידו�, מאוד רצו� שבע היה בנימי� זבולו� החתונה. יו� ונקבע
זבולו� לדאוג. מה כלל לירמיהו היה לא � לומר צור� אי� � הנישואי� אחרי לחתונה. עד והלבשתו

ימי�. לאור� שולחנו, על מלאה החזקה "מזונות", לו הבטיח בנימי�

הוא ירמיהו כי נאמנה הבטיחהו שאול יצחק ר' המיועד. בחתנו מאוד התגאה בנימי� זבולו�
דוברומיסל של רבה אל הביאו וא� תורה, בדברי ארוכות איתו ששוחח לאחר באמת, מופלג ב�ֿתורה
למד�. לחת� יזכה בנימי� זבולו� כי בטוח להיות באמת מעוניי� היה שאול יצחק ר' קנקנו. על שיתהה

עמוקות. הרשימו והדבר שאול, יצחק ר' של זו התנהגותו אחר עקב � אנו שזוכרי� כפי � ַָברו�
ברור ה'. ובעבודת בתורה שאול יצחק ר' של דרכו את יותר מעמיקה בצורה להכיר מעוניי� היה ברו�

אחרי�. צעדו שבה מהדר� לחלוטי� ש�נה שהיא בדר� צועד שאול יצחק ר' כי בהחלט לו ָהיה

באופ� למד שאול יצחק מר' א� העיקר, הוא התורה שלימוד אחרי�, כרבי� ברו�, סבר אז עד
לדר� משיכה חש ברו� � כ�? לידי שאול יצחק ר' הגיע אי� המעשה. אלא עיקר המדרש לא כי מעשי

החסידות. שיטת � חדשה שיטה מייצגת זו דר� דבר של לאמתו כי אז ידע לא א� זו,

שאביו לו לספר כ�, כדי עד ברו� ע� לב גלוי שאול יצחק ר' היה לא שיי�בתחילה ניס�, ר' ,

ביניה� שהיחסי� ככל א� החסידות. ברוח אותו ג� חינ� הוא וכי לפעול, אז שהחלה החסידי�", ל"כת
השתלשלות פרטי וכ� החסידות, תורת על לו לגלות החל והוא שלו הלב גילוי גבר כ� יותר קרובי� נהיו

זו. לדר� להתקרבות אביו את שהביאו המאורעות

ביותר המצויני� מהתלמידי� היה שנה ששֿעשרה ב� היה כאשר בוברויסק. יליד היה ניס� ר'
רבי של לישיבתו תורה, למקו� גלה יותר מאוחר עיר. באותה שהתקיימה צבי שלו� רבי של ָָבישיבתו
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של בישיבתו ללמוד כדי למינסק, עבר מש� גדולה. בשקידה שני� ארבע למד ש� בהלוסק, יחיאל
של בתו ע� הישיבה ראש שידכו יותר מאוחר מצויני�. למדני� רק התקבלו זו לישיבה מפוזנא. הגאו�

ממינסק. לאֿרחוק מישוב כפרי, חוכר

רעייתו חלתה מכ� לאחר ועבודה. בתורה ועסק הכפרי חותנו בבית ניס� ר' ישב שנה שתי�ֿעשרה
וה� די� בית כראש ה� מפוזנא, הגאו� של מקומו את יחיאל ר' תפס ש� למינסק. חזר ניס� ור' ונפטרה,

מאוד. קרבו יחיאל רבי מתיבתא. כראש

למדני� של קטנה קבוצה של קיומה על לו נודע הראשונה בפע� במינסק ניס� ר' שהה כאשר עוד
רבה היה יחיאל רבי זו. לחבורה להתקבל הצליח מרובי� מאמצי� ולאחר הקבלה, בתורת העוסקי�
לשיטתו הגלגולי�. עניי� נכבד מקו� תפס החבורה בני לפני שלימד הקבלה ובתורת זו, חבורה של
ובזוהר, ובתלמוד בתנ"� הכתובי� הדורות, מכל הקדושי� כל של נשמותיה� בדורותינו בגלגולי� באו
לדורות דורנו של ההמשכיות מתבטאת כזה באופ� והנביאי�. והאמהות האבות הראשו�, מאד� החל
ידועי� זו ובדר� אליהו, לגילוי וזוכה הקודש ברוח ניח� יחיאל רבי כי האמינו החבורה בני הקודמי�.

הנשמות. גלגולי פרטי כל לו

אז שהיה ניס�, ר' התקבל נשואי�, חברי� רק אליה מתקבלי� כי נאמר החבורה שבתקנות למרות
יחיאל. רבי של הוראתו לפי מהכלל, כיוצא לחבורה רווק, בחור עדיי�

לפי הקבלה, בתורת לעסוק חדל חותנו, אצל הכפרי בישוב להתגורר ועבר ניס� ר' התחת� כאשר
חזר שכאשר אפוא, מוב�, מדרי�. רב עזרת בלי בקבלה מלעסוק להימנע עליו שפקד יחיאל רבי הוראת
שוב וחזר האמורה המקובלי� לחבורת שוב התקבל למינסק, � שנה עשרה שתי� כעבור � ניס� ר'

הקבלה. בתורת לעסוק

שני�ֿ כעבור רבי�. חברי� אליה ונוספו מאוד החבורה התפשטה השני� שתי�ֿעשרה במש�
בעבודת משלה דר� לה� שיש מיוחדת חבורה מצויה החבורה בתוככי כי ניס� לר' נודע חדשי� שלושה
עוסקי� ה� ואי� הקבלה, ללימוד כליל מתמסרי� זו פנימית חבורה בני אי� ששמע מה עלֿפי הבורא.
נודע א� ניס� לר' גדולה. בשמחה המצוות קיו� הוא ה' בעבודת זו דר� מעיקרי ותעניות. בסיגופי�
בצניעות דרכ� כל וכי טהרה, במקווה ה� טובלי� התפילה ולפני בתפילה, מאריכי� זו קבוצה חברי כי
שאינ� מביניה� אלה ג� וכי כפיה�, ביגיע עוסקי� האמורה הקבוצה חברי רוב כי שמע ג� הוא יתירה.
כדי זאת, מלאכה. בעלי של רגילי� בגדי� לבושי� וה� דרבנ�" ה"אצטלא את פשטו מלאכה בעלי
ישנ� כי שמע עוד טובי�. ולמעשי� לתורה לקרב� זו ובדר� פשוטי� אנשי� ע� להתחבר שיוכלו
ה� פשוטי�, כאנשי� לבושי� ההמו�, אנשי בי� ובסיבוביה� גלות, לערו� תכופות היוצאי� כאלה

תורתו. את ולשמור ה' את לעבוד אות� ומדריכי� אות� מעוררי�

לקבוצה, להתקבל זכה קצר זמ� כעבור חבריה, ע� להתחבר והחל זו בחבורה מאוד התעניי� ניס� ר'
הקבוצה אי� כי לו התברר הקבוצה חבר כבר בהיותו בכתב. שהיו והדרכותיה תורתה ללמוד והחל
הקשורות דומות רבות חבורות של בשורה קשורה היא דבר של לאמתו וכי זה, מסוג יחידה במינסק
מופת, ובעל גדול צדיק עומד אלו חבורות בראש כי הרבה, להפתעתו התברר, א� ניס� לר' בזו. זו

בעלֿש�. אד� רבי בש�

במתכונתה החסידות תורת ענייני בכל היטב מעורה היה ניס� ור' השנה מחצית עברה לא
לאחר והוכתר ממנו למד בעלֿש�ֿטוב ישראל שרבי מי בעלֿש�, אד� רבי של תורתו היא הראשונית,

ביהדות. המחודשת השיטה כמנהיג לממשיכו ידו על מכ�
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של בישיבתו ללמוד כדי למינסק, עבר מש� גדולה. בשקידה שני� ארבע למד ש� בהלוסק, יחיאל
של בתו ע� הישיבה ראש שידכו יותר מאוחר מצויני�. למדני� רק התקבלו זו לישיבה מפוזנא. הגאו�

ממינסק. לאֿרחוק מישוב כפרי, חוכר

רעייתו חלתה מכ� לאחר ועבודה. בתורה ועסק הכפרי חותנו בבית ניס� ר' ישב שנה שתי�ֿעשרה
וה� די� בית כראש ה� מפוזנא, הגאו� של מקומו את יחיאל ר' תפס ש� למינסק. חזר ניס� ור' ונפטרה,

מאוד. קרבו יחיאל רבי מתיבתא. כראש

למדני� של קטנה קבוצה של קיומה על לו נודע הראשונה בפע� במינסק ניס� ר' שהה כאשר עוד
רבה היה יחיאל רבי זו. לחבורה להתקבל הצליח מרובי� מאמצי� ולאחר הקבלה, בתורת העוסקי�
לשיטתו הגלגולי�. עניי� נכבד מקו� תפס החבורה בני לפני שלימד הקבלה ובתורת זו, חבורה של
ובזוהר, ובתלמוד בתנ"� הכתובי� הדורות, מכל הקדושי� כל של נשמותיה� בדורותינו בגלגולי� באו
לדורות דורנו של ההמשכיות מתבטאת כזה באופ� והנביאי�. והאמהות האבות הראשו�, מאד� החל
ידועי� זו ובדר� אליהו, לגילוי וזוכה הקודש ברוח ניח� יחיאל רבי כי האמינו החבורה בני הקודמי�.

הנשמות. גלגולי פרטי כל לו

אז שהיה ניס�, ר' התקבל נשואי�, חברי� רק אליה מתקבלי� כי נאמר החבורה שבתקנות למרות
יחיאל. רבי של הוראתו לפי מהכלל, כיוצא לחבורה רווק, בחור עדיי�

לפי הקבלה, בתורת לעסוק חדל חותנו, אצל הכפרי בישוב להתגורר ועבר ניס� ר' התחת� כאשר
חזר שכאשר אפוא, מוב�, מדרי�. רב עזרת בלי בקבלה מלעסוק להימנע עליו שפקד יחיאל רבי הוראת
שוב וחזר האמורה המקובלי� לחבורת שוב התקבל למינסק, � שנה עשרה שתי� כעבור � ניס� ר'

הקבלה. בתורת לעסוק

שני�ֿ כעבור רבי�. חברי� אליה ונוספו מאוד החבורה התפשטה השני� שתי�ֿעשרה במש�
בעבודת משלה דר� לה� שיש מיוחדת חבורה מצויה החבורה בתוככי כי ניס� לר' נודע חדשי� שלושה
עוסקי� ה� ואי� הקבלה, ללימוד כליל מתמסרי� זו פנימית חבורה בני אי� ששמע מה עלֿפי הבורא.
נודע א� ניס� לר' גדולה. בשמחה המצוות קיו� הוא ה' בעבודת זו דר� מעיקרי ותעניות. בסיגופי�
בצניעות דרכ� כל וכי טהרה, במקווה ה� טובלי� התפילה ולפני בתפילה, מאריכי� זו קבוצה חברי כי
שאינ� מביניה� אלה ג� וכי כפיה�, ביגיע עוסקי� האמורה הקבוצה חברי רוב כי שמע ג� הוא יתירה.
כדי זאת, מלאכה. בעלי של רגילי� בגדי� לבושי� וה� דרבנ�" ה"אצטלא את פשטו מלאכה בעלי
ישנ� כי שמע עוד טובי�. ולמעשי� לתורה לקרב� זו ובדר� פשוטי� אנשי� ע� להתחבר שיוכלו
ה� פשוטי�, כאנשי� לבושי� ההמו�, אנשי בי� ובסיבוביה� גלות, לערו� תכופות היוצאי� כאלה

תורתו. את ולשמור ה' את לעבוד אות� ומדריכי� אות� מעוררי�

לקבוצה, להתקבל זכה קצר זמ� כעבור חבריה, ע� להתחבר והחל זו בחבורה מאוד התעניי� ניס� ר'
הקבוצה אי� כי לו התברר הקבוצה חבר כבר בהיותו בכתב. שהיו והדרכותיה תורתה ללמוד והחל
הקשורות דומות רבות חבורות של בשורה קשורה היא דבר של לאמתו וכי זה, מסוג יחידה במינסק
מופת, ובעל גדול צדיק עומד אלו חבורות בראש כי הרבה, להפתעתו התברר, א� ניס� לר' בזו. זו

בעלֿש�. אד� רבי בש�

במתכונתה החסידות תורת ענייני בכל היטב מעורה היה ניס� ור' השנה מחצית עברה לא
לאחר והוכתר ממנו למד בעלֿש�ֿטוב ישראל שרבי מי בעלֿש�, אד� רבי של תורתו היא הראשונית,

ביהדות. המחודשת השיטה כמנהיג לממשיכו ידו על מכ�
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תרצ"ג תמוז ו' ב"ה

ריגא

מרדכי מוהר"ר והנעלה הנכבד ידידנו כבוד

שוויי שי', אלי'

וברכה. שלו�

בעני� ד' אות רצ"ג ש"ת דבורי� בליקוטי במ"ש שאלתו

שאמר כמו הוא הנאמר דכל כיו� יפה וגו', אחי� את תשנא לא

ולא בהמוסגר פרק בסו� רבינו שאמר בזה ורק בתניא, רבינו

כמעט ת"ל זה בדורינו הנה וכו'. המיני� על אלא כו' אמר

אלו נקראי� ואפיקורוס מי� כי כלל, ואפיקורסי� מיני� שאי�

הי' זה כי הזרות, הדעות בסבות ובאלקות בתו"מ הכופרי�

אבל בחקירה, ועוסקי� שכל בעלי שהיו הקודמי� בדורות

ככול� רוב� ר"ל, לגמרי החופשי� ג� הנ� זה בדורינו

רק נמשכי� וה� האמיתית החקירה מידיעת המה רחוקי�

על המצות קיו� והעדר האמת, מכחישי הדעות אלו אחרי

מרידה בכוונת זה אי� אבל יותר, נקל שכ� מפני הוא הרוב

למלאות כ"א להכעיס זה אי� בהל"ת אפילו וכ� ח"ו, ובגידה

נפש�. תאות

ה� ומעשיה� עניניה� שמצד היות ע� כ� על ואשר

מהות� לפי אבל בהמוסגר, רבינו אצל הנחשבי� אלו בדוגמת

רבינו עליה� שאמר אלו ע� כמו עמה� להתחשב יש באמת

עושי� שאינ� לפי ג"כ, לאהב� מצוה לשנאות� שמצוה

צרי� מעשיה� שלפי דהג� הדברי� פירוש וזהו להכעיס,

מיני� מעשי מעשיה� להיות כו' שנאה תכלית להיות

הכוחשי� כמו עני� באותו זה אי� כי להיות מ"מ ואפיקורסי�,

וכו' עושי� רעי� חברי� הרבה וכמאמר ובתורתו, בד' ר"ל

והיינו העצמי, מהות� על ראי' אינה הנהגת� הנה ולזאת

ד'. אל לשוב בנקל יכולי� דבאמת

ירבו) (כ� וכמה כמה ת"ל אשר במוחש רואי� שאנו וכמו

בבתי� היתה ולידת� שהורת� כאלו ובפרט בתשובה, חזרו

בלי שנמשכו הנ"ל באופ� ג"כ לגמרי, היהדות מ� שנתרחקו

שלא כזה באופ� והתחנכו ומצות, תורה עול פורקי אחרי דעת

נתקרבו. יהודי� בי� כשבאו ואח"כ היהדות, עני� הוא מה ידעו

בכל זאת קבלו כדבעי המצות קיו� על אות� כשעוררו ובפרט

אחד כל כי ולהיות כאלו, מטפוסי� במוחש יודע ואנכי לבב�,

ספיקא ספק על ג� ע"כ במאד יקר להיות צרי� מישראל ואחד

כמוב� לקרבו, צריכי� ומצות התורה אל יתקרב ואולי פ�

המדה. על להפריז שלא ידוע ושיעור במדה

שכל כהוראת ולא התורה, עפ"י להתנהג צריכי� בזה וג�

עצמו את לקרב ח"ו ולא לעצמו, אותו לקרב והיינו האנושי,

צו זי� בייגי� ניט או� זי�, צו נעהענטער אי� מאכי� אליו,

רבות לשגיאות ועלולי� גס טעות בזה הטועי� יש אשר אי�,

קירוב עניני דכל ... ח"ו רעות ג� ולפעמי� טובות לא ותוצאות

ושיעור במדה התורה בדרכי ורק א� הוא ומצות לתורה לקרב
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ycew zegiyn zecewp

שני ה� המקדש ובית המשכ� של (ותכלית�) עניינ�

כלליי�: בה�,‡.דברי� שהיתה השכינה והשראת מנוחת

בתוכ�". ושכנתי מקדש לי "ועשו הפסוק ועיקרכלשו�

הקדשי�. בקדשי הוא השכינה והשראת מנוחת

הקרבנות),·. עבודת היא (שבעיקרה שבה� העבודה

רגלי�. בשלש אליה� לרגל והעליה

העיקר הוא אלה משני מי נחלקו והרמב"� והרמב"�

את הרבי מבאר המקדש. בית לבנות הקב"ה בציווי

הוא המקדש בבית המכוו� תכלית הרמב"� לדעת מחלוקת�:

"מצות בלשונו: הרמב"� ומדייק קרבנות. בו להקריב בשביל

לד' בית לעשות הקרבנות"...מוכ�עשה בו מקריבי� להיות

וזולת� והמזבח והשלח� ש"המנורה בפשטות מוב� זה פי ועל

עיקר הרמב"� לדעת אמנ� ... המקדש מחלקי ה� כול�

לשמו, מוקדש מקו� להיות ומקדש בהמשכ� והחפ� הכוונה

מקדש לי ד"ועשו הציווי זה פי נאמרושכנתיועל בתוכ�"

לא אבל השכינה, להשראת משכ� לבנות עצמו, הבית על

הכלי�. בניית על הציווי� בזה נכללו

כמצוה נמנית הברית ארו� עשיית מצוות הרמב"� לשיטת

השראת של החפ�" "עיקר הינו הארו� שכ� עצמה, בפני

במקדש. השכינה

תרומה) לפרשת ב' שיחה י"א, חלק שיחות (לקוטי

e dkld ` wxR

ìå äìBòì çaæî :íéìë äòáL Lc÷na ïéNBòå,íìeàä éðôì BîB÷îe ,çaænì Ba íéìBòL Láëå ;úBðaøwä øàL §¦©¦§¨¦§¨¥¦¦§¥©§¨§¦§¨©¨§¨§¤¤¤¦©¦§¥©§¦§¥¨¨
CeLî ,çaænìå íìeàä ïéa BîB÷îe ,äãBáòì íäéìâøå íäéãé íéðäkä epnî Lc÷ì ,Bpëå øBiëå ;íBøãì CeLî̈§¨§¦§©§©¥¦¤©Ÿ£¦§¥¤§©§¥¤¨£¨§¥¨¨§©¦§¥©¨

ìLe ;ïçìLå ,äøBðîe ,úøè÷ì çaæîe .Lc÷nì ñðëpä ìàîN àeäL íBøãìLã÷ éðôì ,Lãwä CBúa ízL §¨¤§Ÿ©¦§¨©¦§¨¦§¥©¦§Ÿ¤§¨§ª§¨§¨§¨§©Ÿ¤¦§¥Ÿ¤
.íéLãwä©¢¨¦

ycew zegiyn zecewp

המקדש מכלי כאחד הרמב"� בדברי מוזכר הכיור

הכלי�: לשאר הכיור בי� הבדלי� כמה אול� .‡המרכזיי�.

תרומה בפרשיות בתורה מופיעי� המרכזיי� המקדש כלי

כי בפרשת � יותר מאוחר מופיע הנחושת כיור אול� ותצוה,

המנורה,·תשא. (כמו ההיכל בתו� או עמדו הקודש כלי .

רק ההיכל. פתח מול שעמד העולה מזבח או וכד') השולח�

המקדש. פתח מול ולא העזרה בצד ניצב הכיור

שלהבדיל בכ� הוא בכיור המיוחד כי המפרשי� מבארי�

הרי המקדש, עבודת נעשית בה� כלי� שהינ� אחרי� מכלי�

של ככלי משמש לעבודהשהכיור ניצבהכנה הוא כ� עקב .

בפתחו. או ההיכל בתו� ולא אליו, גישה המאפשר במקו�

יתר אחר בתורה מובא הכיור עשיית על הציווי ג� כ� משו�

הכלי�.

� מחד הנשי�. של הצובאות מהמראות נעשה הכיור

אול� הרע. ליצר עשויות ה� שכ� נחות, דבר ה� המראות

"אלו הקב"ה אמר עליה� דווקא כי חז"ל מבארי� מאיד�

מסירות את מבטאות המראות שכ� הכל", מ� עלי חביבי�

העמידו בכוח� ורביה. לפריה במצרי� הנשי� של נפש�

"המראות – שמ� ומכא� במצרי�, רבות צבאות הנשי�

הצובאות".

גשמיי�, דברי� לוקחי� ישראל המקדש: של חידושו זהו

ביטוי לידי בא זה דבר לקב"ה. מקדש מה� דווקאועושי�

בלבד,בכיור לעבודה הכנה של ככלי משמש הוא אחד מצד :

מעלה יש מאיד� אול� אחרי�. מכלי� נחות הוא כ� ועקב

הוא עניינה שכ� רגליה�", ואת ידיה� את "ורחצו של בהכנה

זו רחיצה רצויי�. הבלתי מהענייני� עצמו רוח� שיהודי

אפילו הקב"ה לפני הנעשיתיותרחביבה עצמה מהעבודה

כו היהודי באמצעותה שכ� המזבח, הרעעל היצר את פה

השי"ת. לרצו� הפרטי רצונו את בשלמות מבטל ובכ�

תשא) כי לפרשת א' שיחה ו', חלק שיחות (לקוטי
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השי"ת. לרצו� הפרטי רצונו את בשלמות מבטל ובכ�

תשא) כי לפרשת א' שיחה ו', חלק שיחות (לקוטי
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 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל, העזרה ובית המקדש )לפי שיטת הרמב"ם ז"ל(תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד
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ועליה על גביו 
לשמור
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 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
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תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד

1. לשכת כהן גדול   2. לשכת בית אבטינס

בית המוקד

1. מערכות האש
2. התפוח

3. הכבש הראשי
4. כבשים קטנים
5. חוט הסיקרא

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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äëé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàétéñçðïåùàø-ïa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦«§¨̧¤
ìrî éúîç-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øærìà¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤£¨¦Æ¥©´
-àìå íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a ìàøNé-éðañçðéô §¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§¨®§«Ÿ

éúàð÷a ìàøNé-éða-úà éúélëi''yx:áéïëì ¦¦¬¦¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«¨¥−
íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîài''yx:éåì ¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«

âéíìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
éða-ìr øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬

ìàøNéi''yx:ãéøLà äknä ìàøNé Léà íLå ¦§¨¥«§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³
-úéá àéùð àeìñ-ïa éøîæ úéðéãnä-úà äkäª¨Æ¤©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬Ÿ¥«

éðòîMì áài''yx:åèäknä äMàä íLå −̈©¦§Ÿ¦«§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²
áà-úéa úBnà Làø øeö-úá éaæk úéðéãnä©¦§¨¦−¨§¦´©®´Ÿª¬¥«¨²

àeä ïéãîai''yx:ôìàøùéæèäLî-ìà ýåýé øaãéå §¦§−̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

ÓÈÓÏ¯:י ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡‰¯Ôיא ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁ�Ètƒ¿»«∆¿»»««¬…

È�a ÏÚÓ È˙ÓÈÁ ˙È ·˙‡ ‡�‰k«¬»¬≈»≈¿ƒ≈«¿≈

ÔB‰È�Èa È˙‡�˜ ˙È Èp˜„a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ≈≈

Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˙ÈˆÈL ‡ÏÂ¿»≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈

:È˙‡�˜aיב‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa ¿ƒ¿»ƒ¿≈¡«»¬»

:ÌÏL ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚יגÈ‰˙e ¿«≈»¿»ƒ¿»¿≈

˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂ dÏ≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«

d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ ÌÏÚ√»¬«ƒ«≈√»¡»≈

:Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ¯tÎÂידÌeLÂ ¿«««¿≈ƒ¿»≈¿

Èc ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ

¯a È¯ÓÊ ‡˙�È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯ ‡eÏÒ»«≈«»¿≈ƒ¿

„‡˙˜ÏÈË˙טו ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«

Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙· ÈaÊk ‡˙�È„Óƒ¿»≈»»¿ƒ«≈À≈

:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙ÈaטזÏÈlÓe ≈«»¿ƒ¿»«ƒ

é"ùø

(‡È)Ô‰k‰ Ô¯‰‡ŒÔa ¯ÊÚÏ‡ŒÔa ÒÁ�Èt.�סנהדרי) ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…«…≈
מב) סוטה א�ת�:פב. מב�י� ה�בטי� �הי� ְְְִִִֶַַָָלפי

עגלי� א�� אבי ���� זה ��טי �� ְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶָהראית�

לפיכ� מ��ראל, �בט נ�יא והרג אלילי� ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָלעב�דת

אהר�: אחר ויחס� ה�ת�ב ‡˙È˙‡�˜Œ�א B‡�˜a. ְֲֲִַַַַָָֹ¿«¿∆ƒ¿»ƒ
לי �היה ה�צ� את �קצפ� נקמתי, את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ�נקמ�

לנק� ה�תחרה ה�א "קנאה" ל��� �ל ְְְְְִִִִֶַָָָֹֹלקצ�.

�לעז: אנפרטמנ"ט �בר ‡˙È˙È¯aŒ(È·)נקמת ְְִַַַָָ∆¿ƒƒ
ÌBÏL.(פב �אד�(סנהדרי� �ל��, לברית ל� ד�הא »ְְְִִִֵָָָ

א� ט�בה, ע�� �ע��ה למי וח��ת ט�בה ְְֲִִִִֶֶַַַָָה�חזיק

�ל�מ�תיו: ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ל� �יר� ְִֵַָָָָ�א�

(‚È)Bl ‰˙È‰Â.:זאת ÌÏBÚ�ריתי ˙p‰k ˙È¯a. ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»
אהר�, �ל לזרע� �ה�ה נ�נה ��בר �י על ְְֲֶַַָֹ�ְְְִִֶֶַַָָ�א�

ע�� ��מ�ח� �לבניו לאהר� א�א נ�נה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹלא

�ינחס אבל המ�חת�, אחר ���לד� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ�לת�לד�תיה�

�ה�ה לכלל �א לא נמ�ח, ולא לכ� קד� ָ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ���לד

עד �ינחס נת�ה� לא �זבחי�: �נינ� וכ� �א�. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹעד

לזמרי: �מ�.ÂÈ‰Ï‡Ï�הרג� אלהיו, ��ביל ְְֲִִֶָ≈…»ְְֱִִָֹ

יא) לי",(במדבר א�ה "המק�א א): "וק�אתי(זכריה : ְְִִִֵֵַַַָ

צ���: ��ביל � Ï‡¯NÈ(È„)לצ���" LÈ‡ ÌLÂ ְְִִִִ¿≈ƒƒ¿»≈
'B‚Â.את יחס ל�בח ה��יק את ��חס �מק�� ¿ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לגנאי: È�ÚÓMÏהר�ע ·‡Œ˙È· ‡ÈN�.לאחד ְִַָָָ¿ƒ≈»«ƒ¿…ƒְֶָ

�בר �מע��. ל�בט �הי� אב�ת ��י ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמחמ�ת

��ה �א�ֿעלֿ�י �ינחס, �ל �בח� לה�דיע ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָאחר:

ה��, לח��ל מ�ק�א עצמ� את מנע לא נ�יא, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהיה

ה��ה: ה�א מי ה�ת�ב ה�דיע� ÌLÂ(ÂË)לכ� ְֲִִַַָָ�ֶ¿≈
'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰.,�מדיני �ל �נאת� לה�דיע� »ƒ»«À»¿ְְְֲִִִִֶָָָ

את להחטיא �די לזנ�ת, מל� �ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַ�הפקיר�

‡Bn˙י�ראל: L‡¯.�מדי מלכי מחמ�ת אחד ְִֵָ…Àְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

לא) וג�'",(במדבר ואתֿצ�ר ואתֿרק� "אתֿאוי :ְְְֱִֶֶֶֶֶ

א��ת"; "רא� ��אמר מ���, ח��ב היה �ֱֶֶַָֹ�ְִָָָוה�א

מנא� ,��� להפקיר �עצמ� ��י�� ��הג ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ�לפי

למדי�.Œ˙Èa‡·�לי�י: הי� אב�ת ��י חמ�ה ְִִ≈»ְְֲִִֵָָָָָ

כה) ואל�עה,(בראשית ואבידע וחנ�� ועפר עיפה :ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

qgpitekipy mei qelwpe`

:øîàlæéíúékäå íéðéãnä-úà øBøö ¥«Ÿ¨−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−
íúBài''yx:çéíäéìëða íëì íä íéøøö ék ¨«¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²

éaæk øác-ìrå øBòt øác-ìr íëì eìkð-øLà£¤¦§¬¨¤−©§©´§®§©§©º¨§¦̧
äôbnä-íBéa äknä íúçà ïéãî àéùð-úá©§¦³Ÿ¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²§«©©¥−̈

øBrt øác-ìri''yx:åëàéøçà éäéå ©§©¬§«©§¦−©«£¥´
äôbnäô÷åñô òöîàá à÷ñôäLî-ìà ýåýé øîàiå ©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

øîàì ïäkä ïøäà-ïa øærìà ìàåi''yx:áeàN §¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ§º
íéøNr ïaî ìàøNé-éða úãr-ìk | Làø-úà¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìrîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈

ìàøNéai''yx:âïäkä øærìàå äLî øaãéå §¦§¨¥«©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²
øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøra íúài''yx: Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

ãýåýé äeö øLàk äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤

íéøöîi''yx:ìåçá ë"òéðùäéða ìàøNé øBëa ïáeàø ¦§¨«¦§¥−§´¦§¨¥®§¥´
úçtLî àelôì éëðçä úçtLî CBðç ïáeàø§¥À£Æ¦§©´©©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈיז˙È ˜Ú‡ ¿»ƒ…∆¿≈»»≈»

:ÔB‰˙È ÏË˜˙Â È‡�È„ÓיחÈ¯‡ ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿¬≈

Èc ÔB‰ÈÏÎ�a ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ

ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ�¿ƒ¿«≈«¿¿«

ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙· ÈaÊk ˜ÒÚ≈«»¿ƒ««»¿ƒ¿»

‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡�˙BÓ„א‰Â‰Â ¿»»«≈«¿«¬»

‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ‡�˙BÓ ¯˙a»«»»«¬«¿»¿…∆

:¯ÓÈÓÏ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

zL�k‡ב Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»

ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ï‡¯NÈ È�·„ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿ƒ

˜Ù� Ïk ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe¿≈»¿≈¬»«¿»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁג‰LÓ ÏÈlÓe ≈»¿ƒ¿»≈«ƒ…∆

È�ÓÓÏ e¯Ó‡ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈

ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»«

:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯Èד¯aÓ «¿≈»ƒ≈¿≈»ƒ«

„ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ

e˜Ù� Èc Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ÓהÔ·e‡¯ ≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈

CB�Á Ô·e‡¯ È�a Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬

:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CB�Á ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

é"ùø

מה�: לאחד מל� היה טזוזה .ˆ¯B¯(ÊÈ)תורה ְְֵֶֶֶֶֶָָָ»
א�ת�: לאיב עליכ� ה�ה ל��� �מ�ר, זכ�ר, ְְֱֲֵֶֶֶָָָֹ�מ�:

(ÁÈ)¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk. ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿
אחר להטע�תכ� �די לזנ�ת �נ�תיה� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ�הפקיר�

ר�ת מ�ני לה�מיד צ�ה לא מ�אב ואת ְְְְְִִִֵֶַָָֹ�ע�ר.

�דאמרינ� מה� לצאת עתידה קמא�היתה (בבבא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

B‚Â'(‡):לח) ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ.לר�עה מ�ל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְֶָָ

מ�נה וה�א �ה�, והרג� עדר� לת�� זאבי� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ��כנס�

���צא� אחר: �בר ה��תר�ת. מני� לידע ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָא�ת�

עכ�ו �מני�, ל� נמסר� למ�ה, ונמסר� ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָֹמ�צרי�

�מני�: מחזיר� צאנ�, �להחזיר למ�ת ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ��קרב

(·)Ì˙·‡ ˙È·Ï.אחר ולא יתיחס� האב �בט על ¿≈¬…»ְְֲִֵֶַַַַָָֹ

‡˙Ì(‚)הא�: Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ. ֵָ«¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»
למנ�ת�: ה�ק�� ���ה זאת, על ע�� ְְִִִִֶַַָָָָֹ��ר�

¯Ó‡Ï.�צריכי לה�: לה�נ�תאמר� מ��א�� ≈…ְְְִִִִֶֶֶַָָָ

ומעלה: �נה B‚Â'(„)ע�רי� ‰eˆ ¯L‡k.הא�� ְְִֶָָָָָ«¬∆ƒ»¿ְֵֶ

��אמר ומעלה, �נה ע�רי� מ�� ל)מנינ� :(שמות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

וג�'": עלֿה�קדי� העבר ÁtLÓ˙(‰)"�ל ְֵַַָֹֹ�ְִƒ¿««
ÈÎ�Á‰.:�וא�מרי א�ת� מב�י� הא��ת �הי� לפי «¬…ƒְִֶָָ�ְְְִִַָ

��א ה� סב�רי� �בטיה�, על מתיחסי� א�� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹמה

הי� �ג�פ� א� �א��תיה�? ה�צרי� ְְְְִִִִֵֶַָָָ�לט�

הטיל לפיכ� �נ��תיה�! וחמר קל � ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹמ��לי�

זה מ�ד ה"א עליה�: �מ� ְֲִֵֵֶֶַַָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

�ני �ה� עליה� אני מעיד ל�מר: זה, מ�ד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַוי�"ד

�וד עלֿידי ��פר� ה�א וזה (תהילי�אב�תיה�. ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹ

ה�הקכב) ה�� � לי�ראל". עד�ת "�בטיֿי� :ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

�תיב: �כ�� לפיכ� ל�בטיה�, עליה� ְִָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָמעיד

ל�מר הצר� לא �ימנה אבל "ה��אי", ְַַ�ְְֲִִָָֹ�ֲִַַַֹ"החנכי",



קלז qgpitekipy mei qelwpe`

:øîàlæéíúékäå íéðéãnä-úà øBøö ¥«Ÿ¨−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−
íúBài''yx:çéíäéìëða íëì íä íéøøö ék ¨«¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²

éaæk øác-ìrå øBòt øác-ìr íëì eìkð-øLà£¤¦§¬¨¤−©§©´§®§©§©º¨§¦̧
äôbnä-íBéa äknä íúçà ïéãî àéùð-úá©§¦³Ÿ¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²§«©©¥−̈

øBrt øác-ìri''yx:åëàéøçà éäéå ©§©¬§«©§¦−©«£¥´
äôbnäô÷åñô òöîàá à÷ñôäLî-ìà ýåýé øîàiå ©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

øîàì ïäkä ïøäà-ïa øærìà ìàåi''yx:áeàN §¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ§º
íéøNr ïaî ìàøNé-éða úãr-ìk | Làø-úà¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìrîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈

ìàøNéai''yx:âïäkä øærìàå äLî øaãéå §¦§¨¥«©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²
øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøra íúài''yx: Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

ãýåýé äeö øLàk äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤

íéøöîi''yx:ìåçá ë"òéðùäéða ìàøNé øBëa ïáeàø ¦§¨«¦§¥−§´¦§¨¥®§¥´
úçtLî àelôì éëðçä úçtLî CBðç ïáeàø§¥À£Æ¦§©´©©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈיז˙È ˜Ú‡ ¿»ƒ…∆¿≈»»≈»

:ÔB‰˙È ÏË˜˙Â È‡�È„ÓיחÈ¯‡ ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿¬≈

Èc ÔB‰ÈÏÎ�a ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ

ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ�¿ƒ¿«≈«¿¿«

ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙· ÈaÊk ˜ÒÚ≈«»¿ƒ««»¿ƒ¿»

‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡�˙BÓ„א‰Â‰Â ¿»»«≈«¿«¬»

‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ‡�˙BÓ ¯˙a»«»»«¬«¿»¿…∆

:¯ÓÈÓÏ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

zL�k‡ב Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»

ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ï‡¯NÈ È�·„ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿ƒ

˜Ù� Ïk ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe¿≈»¿≈¬»«¿»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁג‰LÓ ÏÈlÓe ≈»¿ƒ¿»≈«ƒ…∆

È�ÓÓÏ e¯Ó‡ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈

ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»«

:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯Èד¯aÓ «¿≈»ƒ≈¿≈»ƒ«

„ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ

e˜Ù� Èc Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ÓהÔ·e‡¯ ≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈

CB�Á Ô·e‡¯ È�a Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬

:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CB�Á ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

é"ùø

מה�: לאחד מל� היה טזוזה .ˆ¯B¯(ÊÈ)תורה ְְֵֶֶֶֶֶָָָ»
א�ת�: לאיב עליכ� ה�ה ל��� �מ�ר, זכ�ר, ְְֱֲֵֶֶֶָָָֹ�מ�:

(ÁÈ)¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk. ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿
אחר להטע�תכ� �די לזנ�ת �נ�תיה� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ�הפקיר�

ר�ת מ�ני לה�מיד צ�ה לא מ�אב ואת ְְְְְִִִֵֶַָָֹ�ע�ר.

�דאמרינ� מה� לצאת עתידה קמא�היתה (בבבא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

B‚Â'(‡):לח) ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ.לר�עה מ�ל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְֶָָ

מ�נה וה�א �ה�, והרג� עדר� לת�� זאבי� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ��כנס�

���צא� אחר: �בר ה��תר�ת. מני� לידע ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָא�ת�

עכ�ו �מני�, ל� נמסר� למ�ה, ונמסר� ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָֹמ�צרי�

�מני�: מחזיר� צאנ�, �להחזיר למ�ת ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹ��קרב

(·)Ì˙·‡ ˙È·Ï.אחר ולא יתיחס� האב �בט על ¿≈¬…»ְְֲִֵֶַַַַָָֹ

‡˙Ì(‚)הא�: Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ. ֵָ«¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»
למנ�ת�: ה�ק�� ���ה זאת, על ע�� ְְִִִִֶַַָָָָֹ��ר�

¯Ó‡Ï.�צריכי לה�: לה�נ�תאמר� מ��א�� ≈…ְְְִִִִֶֶֶַָָָ

ומעלה: �נה B‚Â'(„)ע�רי� ‰eˆ ¯L‡k.הא�� ְְִֶָָָָָ«¬∆ƒ»¿ְֵֶ

��אמר ומעלה, �נה ע�רי� מ�� ל)מנינ� :(שמות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

וג�'": עלֿה�קדי� העבר ÁtLÓ˙(‰)"�ל ְֵַַָֹֹ�ְִƒ¿««
ÈÎ�Á‰.:�וא�מרי א�ת� מב�י� הא��ת �הי� לפי «¬…ƒְִֶָָ�ְְְִִַָ

��א ה� סב�רי� �בטיה�, על מתיחסי� א�� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹמה

הי� �ג�פ� א� �א��תיה�? ה�צרי� ְְְְִִִִֵֶַָָָ�לט�

הטיל לפיכ� �נ��תיה�! וחמר קל � ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹמ��לי�

זה מ�ד ה"א עליה�: �מ� ְֲִֵֵֶֶַַָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

�ני �ה� עליה� אני מעיד ל�מר: זה, מ�ד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַוי�"ד

�וד עלֿידי ��פר� ה�א וזה (תהילי�אב�תיה�. ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹ

ה�הקכב) ה�� � לי�ראל". עד�ת "�בטיֿי� :ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

�תיב: �כ�� לפיכ� ל�בטיה�, עליה� ְִָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָמעיד

ל�מר הצר� לא �ימנה אבל "ה��אי", ְַַ�ְְֲִִָָֹ�ֲִַַַֹ"החנכי",



qgpitekipyקלח meiqelwpe`

éàltäi''yx:åéîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì ©©ª¦«§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾
:éîøkä úçtLîæéðáeàøä úçtLî älà ¦§©−©©©§¦«¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®
ìL íäéã÷ô eéäiåòáLe óìà íéraøàå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§©§¨¦Æ¤½¤§©¬

ìLe úBàî:íéLç:áàéìà àelô éðáeèéðáe ¥−§¦«§¥¬©−¡¦¨«§¥´
ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧

íøéáàåáéúëéàåø÷éø÷evä øLà äãrä éàéø÷ ©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹
íúväa çø÷-úãra ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤³§©©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈

ýåýé-ìri''yx:éòìázå äét-úà õøàä çzôzå ©§Ÿ̈«©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬
Làä ìëàa äãrä úBîa çø÷-úàå íúàŸ¨²§¤−Ÿ©§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À

ñðì eéäiå Léà íéúàîe íéMîç úài''yx: ¥´£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©¦«§−§¥«
àéeeúî-àì çø÷-éðái''yx:ñáéïBòîL éða §¥−Ÿ©Ÿ¥«§¥´¦§»

ïéîéì éìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½§¨¦¾
:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«

âéì éçøfä úçtLî çøæìúçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©
éìeàMäi''yx:ãéíéðL éðòîMä úçtLî älà ©¨«¦«¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄

:íéúàîe óìà íéøNråñåèãâ éða §¤§¦²¤−¤¨¨«¦§¥´¨»
ì ébçä úçtLî ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîìéðeL §¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾¦§©−©©«©¦®§¦¾

ÈÓ¯ÎÏו ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ

:ÈÓ¯k ˙ÈÚ¯Êז˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ «¿ƒ«¿ƒƒ≈«¿¬«

ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ

‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ˙Ï˙eח:·‡ÈÏ‡ ‡elÙ È�·e ¿»ƒ¿≈«¡ƒ»

Ô˙„Âט Ï‡eÓ� ·‡ÈÏ‡ È�·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»

ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â Ô˙„ ‡e‰ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»»»«¬ƒ»¿«¿≈

‰LÓ ÏÚ eL�k˙‡c ‡zL�Î¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆

Á¯˜„ ‡zL�Îa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«

:ÈÈ ÏÚ ÔB‰ÈLBpk˙‡aי˙Á˙Ùe ¿ƒ¿«≈«¿»¿»«

˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«¿»«»¿¿»

˙ÏÎ‡ „k ‡zL�Î„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«

‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó ˙È ‡˙M‡∆»»»»»¿«¿ƒ«¿»

:˙‡Ï BÂ‰Âיא‡Ï Á¯˜ È�·e «¬¿»¿≈…«»

:e˙ÈÓיבÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL È�a ƒ¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿

ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ� ˙ÈÚ¯Ê Ï‡eÓ�Ïƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡LÏיג Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»

:Ïe‡L ˙ÈÚ¯Êיד˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ «¿ƒ»ƒ≈«¿¬«

ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓLƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ

:Ô˙‡ÓeטוÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ È�a »»¿≈»¿«¿¬«¿

ÈbÁÏ ÔBÙˆ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏƒ¿«¿ƒ¿¿«ƒ

:È�eL ˙ÈÚ¯Ê È�eLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

é"ùø

י�"ד :�� קב�ע �ה�� לפי � ה�מני" ְְְִִִִֵֶַַַַַָ"מ��חת

:���� וה"א ו�רא� ‰ev(Ë)תורה ¯L‡.את ְֵַָֹ¬∆ƒֶ

מ�ה: על ה':.Ì˙v‰aי�ראל על הע� .‰evאת ְִֵֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒ
הפעיל�:ה� ל��� מ�ה, על לריב י�ראל את יא� ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹ

(È)Ò�Ï eÈ‰iÂ.,��לז�ר� יז)לא�ת למע�(במדבר «ƒ¿¿≈ְְְִַַָ

ה�ה�ה: על ע�ד לחלק זר, אי� יקרב לא ָ�ְְֲֲִִֶַַַַָֹֹא�ר

(‡È)e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È�·e.(קי סנהדרי� ה�(במ"ר ¿≈…«…≈ֵ

���בה הרהר� ה�חלקת �ב�עת �ח�ה, �עצה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹהי�

לפיכ� קי)�ל��, �ב�(סנהדרי� מק�� לה� נת��ר ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

:�� וי�ב� יב��יה�� (שמותה�א.Á¯ÊÏ(È‚)תורה ְְִֵַָָֹ¿∆«
וכ�ו) �טלה אהד מ��חת אבל צהר, ל��� ְְְְֲִֵַַַַַָָָֹֹֹצחר,

ירד �ני� �ע�רה �הרי �נימי�, מ�בט ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָחמ�

לגד, אצ�� וכ� חמ�ה, א�א מנה לא וכא� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹלמצרי�

יר��למית, �גמרא �מצאתי מ��ח�ת. �בע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהרי

פ"א) יומא פ"א. ענני(סוטה נס��ק� אהר� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹ����ת

לב ונתנ� �י�ראל, לה�ח� ה�נעני� �בא� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ�ב�ד,

מ�ע�ת �מ�נה לאח�ריה� וחזר� למצרי�, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹלחזר

��אמר למ�סרה, ההר י)מהר י�ראל(דברי� "�בני : ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אהר�". מת �� מ�סרה �ניֿיעק� מ�אר�ת ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָֹנסע�

�מ�נה ההר הר עד �מ��סרה מת? ההר �הר ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹֹֹוהלא
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מ�� אר�ע נפל� לוי �מ�ני ח�ת:מ��ח�ת, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ

�א� נמנ� לא יצהר �מ�ני וע�יאלי, �מעי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֹמ��חת

מה ידע�י לא והרביעית ה�רחי; מ��חת ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹא�א

�דבר ���פה ��ת� �ר�, �נח�מא ור�י ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהיא.

�מע�� מ�בט �חסר החסר�� לפי אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ�לע�,

��ל נראה סיני, ��מד�ר הרא��� מ�ני� זה ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ�מני�

�מע��: �ל מ�בט� נפל� אל� ידכ"ד תורה ְְְִִִֶֶֶָ

(ÊË)È�Ê‡Ï.ואיני אצ��� מ��חת ��� אני א�מר ¿»¿ƒְְְֲִִִֵֵֶֶַַ

�מ�: על מ��ח�� נקראת לא ל�ה יזי�דע תורה ְְְְִִֵֵַַַָָֹ

(„Î)·eLÈÏ.י� מצרי�, �י�רדי האמ�ר י�ב ה�א ¿»ְְְִִִֵַָָ

מצרי�. י�רדי �� על נקרא� ה���ח�ת ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ�ל

על ה���ח�ת נקרא� לא והלאה מ�� ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹוה��לדי�

��� ���לד� �מנ�ה אפרי� מ���ח�ת ח�� ָ�ְְְְְְִִִֶֶֶַַָ�מ�,

�מצאתי �נימי�. �� �לע �ני ונעמ� ואר� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�מצרי�,

למצרי� א�� ��רדה ה�ר��, מ�ה ר�י �ל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ�יס�ד�

למ��ח�ת נחלק� לכ� מה�, מע�רת ְְְְְִֵֶֶֶֶָָ�ְְְֶָָ��היתה

וחבר ליה�דה, �ני� �ני �הי� וחמ�ל, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ�חצר��

א�דה וא� א�ר. �ל �ני� �ני �הי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מל�יאל,

�ני לבלע �הי� אני א�מר לאו, וא� ט�ב, הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָהיא,

מ�ל יצאה ונעמ� אר� ה�ל� �מ�ני� הר�ה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ�ני�

על ה�ני� �אר ��לד�ת ונקרא� ר�ה מ��חה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָאחד

�מ�. על נקרא� ה�ל� ה�ני� ות�לד�ת �לע, ��ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

מ��ח�ת: ל��י ��חלק� מכיר �בני א�מר אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכ�

�לעד �� על נקראת ואחת �מ� על נקראת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָאחת

�א� �נימי�. �ל מ�ניו חסר� מ��ח�ת חמ� ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ�נ�.

��" ��ראת� א��, נב�את מקצת ְְְְְִִִֶֶַַָָָנתק�מה

.��� נתק�מה ��בעה �בפילג� אנינ�תי, �� � ָ�ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָא�ני"

ה�ר��: מ�ה ר�י �ל �יס�ד� מצאתי כהז� תורה ְִִִֶֶַַַָָָֹ
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qgpitekipyקמ meiqelwpe`

åëúçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ
ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½

:éìàìçiä úçtLîæëéðìeáfä úçtLî älà ¦§©−©©©§§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−
:úBàî Lîçå óìà íéML íäéã÷ôìñçëéða ¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¥¬
:íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBéèëéða ¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦§¥´

ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´
:éãrìbä úçtLî ãrìâì ãrìb-úàìälà ¤¦§®̈§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤

÷ìçì éøæréàä úçtLî øæréà ãrìâ éða§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLîàìúçtLî ìàéøNàå ¦§©−©©«¤§¦«§©̧§¦¥½¦§©−©

:éîëMä úçtLî íëLå éìàøNàä̈«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©©¦§¦«
áìúçtLî øôçå érãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©

:éøôçäâìíéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe ©«¤§¦«§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−
ärðå äìçî ãçôìö úBða íLå úBða-íà ék¦´¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈

:äöøúå äkìî äìâçãìäMðî úçtLî älà ¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®
òáLe óìà íéMîçå íéðL íäéã÷ôe§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîñäìíúçtLîì íéøôà-éðá älà ¥«¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼
ìúçtLî øëáì éçìúMä úçtLî çìúeL §¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©

:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaäåìéða älàå ©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«§¥−¤§¥´
éðørä úçtLî ïørì çìúeLi''yx:æìälà ¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«¥´¤

ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLîúBàî Lîçå óìà íéL ¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤©«£¥´¥®
:íúçtLîì óñBé-éðá älàñçìòìáì íúçtLîì ïîéðá éða ¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©

:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡כוÔÏe·Ê È�a «¿ƒ¿«¿»¿≈¿À

„¯Ò ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆

Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈

:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Êכז˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ «¿ƒ«¿¿≈ƒ≈«¿¬«

ÔÈÙÏ‡ ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÔÏe·Ê¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ

:‰‡Ó LÓÁÂכחÛÒBÈ È�a «¬≈¿»¿≈≈

:ÌÈ¯Ù‡Â ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÚ¯Ê˙כט ¯ÈÎÓÏ ‰M�Ó È�a¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ

„ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ ¯ÈÎÓe ¯ÈÎÓ»ƒ»ƒƒ»ƒ¿»

:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚ÏלÈ�a ÔÈl‡ ¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»ƒ≈¿≈

˜ÏÁÏ ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏbƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆

:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Êלא˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â «¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ

:ÌÎL ˙ÈÚ¯Ê ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ∆∆

ÙÁÂ¯לב Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆

:¯ÙÁ ˙ÈÚ¯Êלג¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe «¿ƒ≈∆¿»¿»«≈∆

ÌeLÂ Ô�a Ô‰l‡ ÔÈ�a dÏ BÂ‰ ‡Ï»¬≈¿ƒ∆»≈¿»¿

‰Ï‚Á ‰Ú�Â ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙�a¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓלד˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ

ÔÈ¯˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�Óe ‰M�Ó¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡להÈ�a ÔÈl‡ «¿ƒ¿«¿»ƒ≈¿≈

ÁÏ˙eLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«

¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê ÔÁ˙ÏלוÈ�a ÔÈl‡Â ¿«««¿ƒ»«¿ƒ≈¿≈

:Ô¯Ú ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL»«¿≈»«¿ƒ≈»

‡ÌÈ¯Ùלז È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ

ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰È�È�ÓÏ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ

ÛÒBÈ È�a ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏלחÔÓÈ�· È�a ¿«¿¬«¿¿≈ƒ¿»ƒ

é"ùø

(ÂÏ)'B‚Â ÁÏ˙eL È�a ‰l‡Â.תלח�� �ני �אר ¿≈∆¿≈»«¿ְְֵֶַָ

יצאה �מער� ��תלח �� על ��לד�תיה� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָנקרא�

��תלח �ני ונח�ב� �מ� על ונקראת ר�ה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמ��חה

ז� �פר�ה ותמצא וח�ב, צא מ��ח�ת. ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹל��י

הרי �מ�נה לוי �מ�ני מ��ח�ת ו�בע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָחמ�י�

��אמר וזה� וחמ�, ז)��י� א��(דברי� "�י : ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָ

חסרי� א�� חמ�ה מעט, ה"א וג�'" ְְְֲֲִִֵֶַַַַָהמעט

הבנ�י זה א� �בעי�, �ה� הע�י� �ל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמ���ח�ת

לפח�ת הצרכ�י א� ה�ר��, מ�ה ר�י �ל ְְְִִַ�ְִִֶֶַַַַָֹמיס�ד�

�דבריו: לז�לה�סי� ה�א.Ì¯ÈÁ‡Ï(ÁÏ)תורה ְְִִָָ«¬ƒ»

qgpitekipy mei qelwpe`

éìaLàä úçtLî ìaLàì érìaä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®
éîøéçàä úçtLî íøéçàìi''yx:èììíôeôL ©«£¦¾̈¦§©−©¨«£¦«¨¦«¦§¾̈

úçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
éîôeçäi''yx:îïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®

:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàä úçtLî¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«
àîíäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½

:úBàî LLå óìà íéraøàå äMîçñáîälà £¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«¥³¤
ì íúçtLîì ïã-éðáéîçeMä úçtLî íçeL §¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®

íúçtLîì ïc úçtLî älài''yx:âî-ìk ¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¨
íéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²

:úBàî òaøàå óìàñãîøLà éða ¤−¤§©§©¬¥«§¥´¨¥»
éåLéì äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾
:éréøaä úçtLî äréøáì éåLiä úçtLî¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

äîéøáçä úçtLî øáçì äréøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®
:éìàékìnä úçtLî ìàékìîìåî-úa íLå §©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«§¥¬©

çøN øLài''yx:æîälàøLà-éða úçtLî ¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−
ìL íäéã÷ôìòaøàå óìà íéMîçå äL ¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬

:úBàîñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLî¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

èîì éøöiä úçtLî øöéìúçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©
:éîlMäðäMîç íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà ©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯

:úBàî òaøàå óìà íéraøàåàðúBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà §©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬

ÚÏa ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«

Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»

:Ì¯ÈÁ‡ ˙ÈÚ¯ÊלטÌÙeÙLÏ «¿ƒ¬ƒ»ƒ¿»

˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ

:ÌÙeÁמc¯‡ ÚÏ· È�· BÂ‰Â »«¬¿≈∆««¿¿

ÔÓÚ�Ï Èc¯‡‰ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚ�Â¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ¿«¬»

:ÈÓÚ� ˙ÈÚ¯ÊמאÔÓÈ�· È�a ÔÈl‡ «¿ƒ«¬ƒƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ

:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמב Ô„ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿

˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê ÌÁeLÏ¿»«¿ƒ»ƒ≈«¿¬«

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôcמג˙ÈÚ¯Ê Ïk »¿«¿¬«¿»«¿¬«

Úa¯‡Â ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÁeL»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«

:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡מדÈ�a «¿ƒ¿«¿«¿»¿≈

˙ÈÚ¯Ê ‰�ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒ

‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ ‰�ÓÈƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»

:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Êמה‰ÚÈ¯· È�·Ï «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏ ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈

:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Êמו˙a ÌeLÂ «¿ƒ«¿ƒ≈¿«

:Á¯Ò ¯L‡מזÈ�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ »≈»«ƒ≈«¿¬«¿≈

‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�ÓÏ ¯L‡»≈¿ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»»

:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡מחÈ�a «¿ƒ¿«¿«¿»¿≈

˙ÈÚ¯Ê Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ�«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ

:È�eb ˙ÈÚ¯Ê È�e‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlLÏמט ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈

:ÌlL ˙ÈÚ¯Êנ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ «¿ƒƒ≈ƒ≈«¿¬«

ÔB‰È�È�Óe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ�«¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈

Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«

:‰‡ÓנאÏ‡¯NÈ È�a È�È�Ó ÔÈl‡ ¿»ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈

é"ùø

י�ס� �� על ��קרא �לפי למצרי�, ��רד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחי

אחיר�: נקרא מ��� ור� אחיו ְְֲִִִִֶֶָָָָָָ�היה

(ËÏ)ÌÙeÙL.על מ�י�, י�ס�ה�א �היה �� ¿»�ִֵֵֶַָָ

הא��ת: �י� מ�פ�� ה�א.ÌÁeLÏ(Ó·)תורה ֵָָ�¿»
מגח�י�: Á¯N(ÂÓ)תורה ¯L‡Œ˙a ÌLÂ.לפי �ִ¿≈«»≈»«ְִ

�א�: מנא� �ח�י� ק�מת מז�היתה תורה ְְִֶֶֶַַַָָָָָ



קמי qgpitekipy mei qelwpe`

éìaLàä úçtLî ìaLàì érìaä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®
éîøéçàä úçtLî íøéçàìi''yx:èììíôeôL ©«£¦¾̈¦§©−©¨«£¦«¨¦«¦§¾̈

úçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
éîôeçäi''yx:îïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®

:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàä úçtLî¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«
àîíäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½

:úBàî LLå óìà íéraøàå äMîçñáîälà £¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«¥³¤
ì íúçtLîì ïã-éðáéîçeMä úçtLî íçeL §¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®

íúçtLîì ïc úçtLî älài''yx:âî-ìk ¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¨
íéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²

:úBàî òaøàå óìàñãîøLà éða ¤−¤§©§©¬¥«§¥´¨¥»
éåLéì äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾
:éréøaä úçtLî äréøáì éåLiä úçtLî¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

äîéøáçä úçtLî øáçì äréøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®
:éìàékìnä úçtLî ìàékìîìåî-úa íLå §©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«§¥¬©

çøN øLài''yx:æîälàøLà-éða úçtLî ¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−
ìL íäéã÷ôìòaøàå óìà íéMîçå äL ¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬

:úBàîñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLî¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

èîì éøöiä úçtLî øöéìúçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©
:éîlMäðäMîç íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà ©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯

:úBàî òaøàå óìà íéraøàåàðúBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà §©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬

ÚÏa ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«

Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»

:Ì¯ÈÁ‡ ˙ÈÚ¯ÊלטÌÙeÙLÏ «¿ƒ¬ƒ»ƒ¿»

˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ

:ÌÙeÁמc¯‡ ÚÏ· È�· BÂ‰Â »«¬¿≈∆««¿¿

ÔÓÚ�Ï Èc¯‡‰ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚ�Â¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ¿«¬»

:ÈÓÚ� ˙ÈÚ¯ÊמאÔÓÈ�· È�a ÔÈl‡ «¿ƒ«¬ƒƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ

:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמב Ô„ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿

˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê ÌÁeLÏ¿»«¿ƒ»ƒ≈«¿¬«

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôcמג˙ÈÚ¯Ê Ïk »¿«¿¬«¿»«¿¬«

Úa¯‡Â ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÁeL»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«

:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡מדÈ�a «¿ƒ¿«¿«¿»¿≈

˙ÈÚ¯Ê ‰�ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒ

‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ ‰�ÓÈƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»

:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Êמה‰ÚÈ¯· È�·Ï «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏ ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈

:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Êמו˙a ÌeLÂ «¿ƒ«¿ƒ≈¿«

:Á¯Ò ¯L‡מזÈ�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ »≈»«ƒ≈«¿¬«¿≈

‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�ÓÏ ¯L‡»≈¿ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»»

:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡מחÈ�a «¿ƒ¿«¿«¿»¿≈

˙ÈÚ¯Ê Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ�«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ

:È�eb ˙ÈÚ¯Ê È�e‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlLÏמט ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈

:ÌlL ˙ÈÚ¯Êנ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ «¿ƒƒ≈ƒ≈«¿¬«

ÔB‰È�È�Óe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ�«¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈

Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«

:‰‡ÓנאÏ‡¯NÈ È�a È�È�Ó ÔÈl‡ ¿»ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈

é"ùø

י�ס� �� על ��קרא �לפי למצרי�, ��רד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחי

אחיר�: נקרא מ��� ור� אחיו ְְֲִִִִֶֶָָָָָָ�היה

(ËÏ)ÌÙeÙL.על מ�י�, י�ס�ה�א �היה �� ¿»�ִֵֵֶַָָ

הא��ת: �י� מ�פ�� ה�א.ÌÁeLÏ(Ó·)תורה ֵָָ�¿»
מגח�י�: Á¯N(ÂÓ)תורה ¯L‡Œ˙a ÌLÂ.לפי �ִ¿≈«»≈»«ְִ

�א�: מנא� �ח�י� ק�מת מז�היתה תורה ְְִֶֶֶַַַָָָָָ



qgpitekiyilyקמי meiqelwpe`

ìLe úBàî òáL óìàå óìà:íéLôéùéìù ¤−¤¨¨®¤§©¬¥−§¦«
áð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤

úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçzi''yx: ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«
ãðBúìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®

Búìçð ïzé åéã÷ô éôì Léài''yx:äðìøBâa-Cà ¦ µ§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈
ì õøàä-úà ÷ìçéíúáà-úBèî úBîL ¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈

eìçðéi''yx:åðïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìr ¦§¨«©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬
èrîì áøi''yx:ñæðéålä éãe÷ô älàå ©−¦§¨«§¥̧¤§¥´©¥¦»

úä÷ì épLøbä úçtLî ïBLøâì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ©¥´§ª¦½¦§¾̈
:éøønä úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©©§¨¦«

‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLƒ¿»¿««¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ˙Ï˙eנב‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏנג‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï ¿≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»

:Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ‡�ÒÁ‡a¿«¬»»¿ƒ¿«¿»»

‡ÔB‰z�ÒÁנד ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿

¯·b ÔB‰z�ÒÁ‡ Ôe¯ÚÊz È¯ÈÚÊÏÂ¿ƒ¿ƒ≈«¿¬«¬«¿¿¿«

:dz�ÒÁ‡ ·‰È˙z È‰B�È�Ó ÌeÙÏ¿ƒ¿»ƒƒ¿¿««¬«¿≈

‡¯Ú‡נה ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»

:Ôe�ÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·L Ô‰ÓLÏƒ¿»»ƒ¿≈¬»«¿«¿¿

Ït˙z‚נו ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈

:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ ÔÈa ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿≈«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏנז È‡ÂÏ È�È�Ó ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿

˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒ≈¿ƒ¿»

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿»ƒ

é"ùø

(‚�)ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï.��מ לפח�תי� ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְִִִֶֹ

�טר� ע�רי� לכלל ��א� א�ֿעלֿ�י ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָע�רי�,

ח�ק�, ו�בע �ב�� �ני� �בע �הרי � האר� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָח��ק

אל� מא�ת �� א�� א�א �אר� חלק נטל� ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹלא

נטל� לא �ני� ��ה מה� לאחד היה וא� ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹואל�,

לב��: אביה� חלק �B˙ÏÁ(�„)א�א ‰a¯z ·¯Ï. ְֲִֵֶֶֶַָ»««¿∆«¬»
רב, חלק נתנ� �א�כל�סי� מר�ה �היה ְְְִֵֶֶַָ�ְְֵֶֶָָל�בט

ה�ל �הרי � �וי� החלקי� הי� ��א ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוא�ֿעלֿ�י

על א�א ע�� לא � החלקי� ח�ק� ה�בט ר��י ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלפי

�מ� ה�ד�, ר�ח עלֿ�י היה וה��רל ��רל ְְְִֵֶַַַַָָָָֹידי

�תרא ��בא קיח)��פר� היה(ד� ה�ה� אלעזר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

א� ה�ד�: �ר�ח וא�מר ות�י� �א�רי� ְְִִֵֶַַֹ�ְִָָ�ְמל��

ע��. ע�לה �ל�ני �ח�� ע�לה, �ל�ני ְְְִִִֵֶֶֶ�בט

�ב�לי� וי"ב �תקי�, �י"ב �ת�בי� הי� ְְְְְְְִִִִַָָָוה�בטי�

יד� מכניס וה��יא �קל�י, �בלל�� �תקי�, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ�י"ב

�� �ל �תק �יד� ע�לה �תקי�: �ני ונ�טל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָלת�כ�

עצמ�� וה��רל ל�, המפר� �ב�ל �ל �פתק בט� ְְְְְִֶֶֶַַַָָֹ

�ל�ני לגב�ל עליתי ה��רל אני וא�מר: צ�וח ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָהיה

ולא ה��רל". "עלֿ�י ��אמר: �ל�ני, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹל�בט

מ��ח �ב�ל ��� לפי �מ�ה, האר� ָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָנתח�קה

סאה �ית �נגד רע �ר �ית ���מא: א�א ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמחבר�,

ה�מי�: לפי ה�ל Œ˙BhÓ(�‰)ט�ב, ˙BÓLÏ ְִִַַָֹƒ¿«
Ì˙·‡.�ז נחלה ה�ת�ב ��ה מצרי�. י�צאי א�� ¬…»ְְֲִִִֵֵַַַָָָ

הח�י� הנחל�ת, ��ל ����רה, הנחל�ת ֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָמ�ל

הח�י�. את י�ר�י� מתי� וכא� ה�תי�, את ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָי�ר�י�

�ני� לה� �הי� מצרי� מ��צאי אחי� �ני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�יצד?

נטל האחד �ל�ה. ולזה אחד לזה האר�, ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ�באי

"לא�ה ��אמר: �ל�ה, נטל� וה�ל�ה אחד, ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹחלק

אביה� אבי אצל נחלת� חזרה האר�". ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�חלק

מ��תֿ "ל�מ�ת ��אמר: וזה� ��וה. ה�ל ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָֹוח�ק�

לפי ח�ק�ה ה�ני�, ��טל� �אחר ינחל�", ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹאבת�

ח�ק�ה מ�ח�ה וא�� מ�צרי�, ��צא� ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָהאב�ת

האר�עה א�� נ�טלי� הי� לא מצרי�, י�צאי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמני�

חלקי�: אר�עה נטל� עכ�ו חלקי�, �ני ‡Cא�א ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«
Ï¯B‚a.א�מר ה�א וכ� וכלב, יה��ע (שופטי�יצא� ¿»ְְָ�ְְֵֵֵַָ

מ�ה",א) ��ר �א�ר אתֿחבר�� לכלב "ו��נ� :ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

יט)וא�מר אתֿהעיר(יהושע ל� נתנ� ה' "עלֿ�י : ְְִִֵֶַָָ

�אל": ועבדי�:.Ì˙·‡Œ˙BhÓא�ר �רי� יצא� ֲֶָָ«¬…»ְֲִִֵַָָ

(Â�)¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ.�מ� מד�ר, היה ה��רל «ƒ«»ְְֵַַָָָ

לכ� ה�ד�, �ר�ח ��תח�קה מ�יד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ��יר��י;

qgpitekiyily mei qelwpe`

çðéðálä úçtLî éåì úçtLî | älà¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹
úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä úçtLî¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©
-úà ãìBä úä÷e éçøwä úçtLî éLenä©¦½¦§©−©©¨§¦®§−̈¦¬¤

íøîri''yx:èðãáëBé íøîr úLà | íLå ©§¨«§¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ
ãìzå íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤
íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬

íúçài''yx:ñ-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå £Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤
:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáààñúîiå £¦®¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨

:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð̈−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
áñìL íäéã÷ô eéäiå-ìk óìà íéøNrå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨

eã÷túä àì | ék äìrîå Lãç-ïaî øëæ̈−̈¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À
äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈

ìàøNé éða CBúai''yx:âñäLî éãe÷t älà §−§¥¬¦§¨¥«¥µ¤§¥´¤½
ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä øærìàå§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ

:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøraãñälàáe §©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«§¥̧¤Æ
ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àìŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®

éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLài''yx: £¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«
äñék Léà íäî øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦µ

È�·Ïנח ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆¿«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ

˙È „ÈÏB‡ ˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓƒ«¿ƒ…«¿»≈»

:Ì¯ÓÚנטÌ¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ «¿»¿ƒ««¿»

ÈÂÏÏ d˙È ˙„ÏÈ„ ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ∆∆«≈ƒƒ≈«»«¿≈ƒ

Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

ÈÂ˙ס ·„� ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»

˙È ‡e‰È·‡:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

ÔB‰·B¯˜aסא ‡e‰È·‡Â ·„� ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe� ‡˙M‡סבBÂ‰Â ∆»»¿≈»√»¿»«¬

ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ

È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈

È¯‡ Ï‡¯NÈ È�· B‚a eÈ�Ó˙‡ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¬≈

B‚a ‡�ÒÁ‡ ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ«¿«¬»»¿

:Ï‡¯NÈ È�·סג‰LÓ È�È�Ó ÔÈl‡ ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈…∆

È�a ˙È B�Ó Èc ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»«¬»ƒ¿»¿≈

ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿«»¿»«

:BÁ¯È„ ‡�c¯Èסד‡Ï ÔÈl‡·e «¿≈»ƒ≈¿ƒ≈»

Ô¯‰‡Â ‰LÓ È�È�nÓ ¯·‚ ‰Â‰¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…

Ï‡¯NÈ È�a ˙È B�Ó Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:È�ÈÒ„ ‡¯a„ÓaסהÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ¿«¿¿»¿ƒ»¬≈¬«¿»

‡ÏÂ ‡¯a„Óa Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï¿≈«¿¿«¿¿»¿»

·Ïk Ô‰l‡ L�‡ ÔB‰�Ó ¯‡zL‡ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈

:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ ¯a«¿À∆ƒÀ««

é"ùø

"עלֿ�יֿה'": נזנאמר: ÁtLÓ˙(�Á)תורה ‰l‡ ֱִֶַַ≈∆ƒ¿¿…
ÈÂÏ.�מ �קצת והע�יאלי ה�מעי מ��חת �א� חסר ≈ƒְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ÌÈ¯ˆÓa(�Ë)ה�צהרי: ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡. ְִִַָ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ
יב) �מצרי�](סוטה [לדת� �מצרי�, ילד�� ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָא���

הח�מה לת�� ���כנס� �מצרי�. ה�רת� ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָואי�

�פרט� �הרי �בעי�, מני� ה�לימה והיא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָילד��.

ות�ע: ��י� א�א מ�צא א�ה סאי Èk(Ò·)תורה ְִִִֵֵֶַַָָƒ
Ï‡¯NÈ È�a CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï.ני� נמני� להי�ת …»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵ

נחלה, לה� לאֿנ�� �י �ע�? �מה �נה. ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹע�רי�

��אמר: נחלה, �ני הי� �נה ע�רי� מ�� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�מני�

נחלת�": י�� �קדיו לפי סג"אי� תורה ְְִִ�ָ�ֲַַָ

(„Ò)'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e.�ה��י על אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ֲִַַָָ

מח�ב�ת הי� �ה� לפי המר�לי�, �זרת נגזרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹלא

א�מרי� האנ�י� האר�; יד)את "נ�נה(במדבר : ְְֲִִִֶֶָָָָָ

"�נהֿ א�מר�ת: וה��י� מצרימה", ונ��בה ְְְְְְִִַָָָָָָֹרא�

צלפחד �נ�ת �ר�ת נסמכה לכ� אח�ה", ְְְְְְִַָָָָָָָ�ֲָ�נ�



קמי qgpitekiyily mei qelwpe`

çðéðálä úçtLî éåì úçtLî | älà¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹
úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä úçtLî¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©
-úà ãìBä úä÷e éçøwä úçtLî éLenä©¦½¦§©−©©¨§¦®§−̈¦¬¤

íøîri''yx:èðãáëBé íøîr úLà | íLå ©§¨«§¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ
ãìzå íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤
íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬

íúçài''yx:ñ-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå £Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤
:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáààñúîiå £¦®¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨

:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð̈−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
áñìL íäéã÷ô eéäiå-ìk óìà íéøNrå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨

eã÷túä àì | ék äìrîå Lãç-ïaî øëæ̈−̈¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À
äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈

ìàøNé éða CBúai''yx:âñäLî éãe÷t älà §−§¥¬¦§¨¥«¥µ¤§¥´¤½
ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä øærìàå§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ

:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøraãñälàáe §©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«§¥̧¤Æ
ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àìŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®

éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLài''yx: £¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«
äñék Léà íäî øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦µ

È�·Ïנח ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆¿«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ

˙È „ÈÏB‡ ˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓƒ«¿ƒ…«¿»≈»

:Ì¯ÓÚנטÌ¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ «¿»¿ƒ««¿»

ÈÂÏÏ d˙È ˙„ÏÈ„ ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ∆∆«≈ƒƒ≈«»«¿≈ƒ

Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

ÈÂ˙ס ·„� ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»

˙È ‡e‰È·‡:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

ÔB‰·B¯˜aסא ‡e‰È·‡Â ·„� ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe� ‡˙M‡סבBÂ‰Â ∆»»¿≈»√»¿»«¬

ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ

È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈

È¯‡ Ï‡¯NÈ È�· B‚a eÈ�Ó˙‡ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¬≈

B‚a ‡�ÒÁ‡ ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ«¿«¬»»¿

:Ï‡¯NÈ È�·סג‰LÓ È�È�Ó ÔÈl‡ ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈…∆

È�a ˙È B�Ó Èc ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»«¬»ƒ¿»¿≈

ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿«»¿»«

:BÁ¯È„ ‡�c¯Èסד‡Ï ÔÈl‡·e «¿≈»ƒ≈¿ƒ≈»

Ô¯‰‡Â ‰LÓ È�È�nÓ ¯·‚ ‰Â‰¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…

Ï‡¯NÈ È�a ˙È B�Ó Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:È�ÈÒ„ ‡¯a„ÓaסהÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ¿«¿¿»¿ƒ»¬≈¬«¿»

‡ÏÂ ‡¯a„Óa Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï¿≈«¿¿«¿¿»¿»

·Ïk Ô‰l‡ L�‡ ÔB‰�Ó ¯‡zL‡ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈

:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ ¯a«¿À∆ƒÀ««

é"ùø

"עלֿ�יֿה'": נזנאמר: ÁtLÓ˙(�Á)תורה ‰l‡ ֱִֶַַ≈∆ƒ¿¿…
ÈÂÏ.�מ �קצת והע�יאלי ה�מעי מ��חת �א� חסר ≈ƒְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ÌÈ¯ˆÓa(�Ë)ה�צהרי: ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡. ְִִַָ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ
יב) �מצרי�](סוטה [לדת� �מצרי�, ילד�� ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָא���

הח�מה לת�� ���כנס� �מצרי�. ה�רת� ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָואי�

�פרט� �הרי �בעי�, מני� ה�לימה והיא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָילד��.

ות�ע: ��י� א�א מ�צא א�ה סאי Èk(Ò·)תורה ְִִִֵֵֶַַָָƒ
Ï‡¯NÈ È�a CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï.ני� נמני� להי�ת …»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵ

נחלה, לה� לאֿנ�� �י �ע�? �מה �נה. ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹע�רי�

��אמר: נחלה, �ני הי� �נה ע�רי� מ�� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�מני�

נחלת�": י�� �קדיו לפי סג"אי� תורה ְְִִ�ָ�ֲַַָ

(„Ò)'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e.�ה��י על אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ֲִַַָָ

מח�ב�ת הי� �ה� לפי המר�לי�, �זרת נגזרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹלא

א�מרי� האנ�י� האר�; יד)את "נ�נה(במדבר : ְְֲִִִֶֶָָָָָ

"�נהֿ א�מר�ת: וה��י� מצרימה", ונ��בה ְְְְְְִִַָָָָָָֹרא�

צלפחד �נ�ת �ר�ת נסמכה לכ� אח�ה", ְְְְְְִַָָָָָָָ�ֲָ�נ�



qgpitfkiriaxקמד meiqelwpe`

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íàñ ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
æëà-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤

äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa ãrìb¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´
ärð äìçî åéúða úBîL älàå óñBé-ïá¤¥®§¥̧¤Æ§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈

äöøúå äkìîe äìâçåi''yx:áéðôì äðãîrzå §¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´
kä øærìà éðôìå äLîíàéNpä éðôìå ïä ¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬©§¦¦−

øîàì ãrBî-ìäà çút äãrä-ìëåi''yx: §¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ
âCBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´

-ék çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä̈«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«
Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçái''yx:ãòøbé änì §¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³

ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®
eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðzi''yx:äáø÷iå §¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«©©§¥¬

ètLî-úà äLîïýåýé éðôìi''yx:ôéòéáøåäLî-ìà ýåýé øîàiå ¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬

ÙÁ¯א ¯a „ÁÙÏˆ ˙�a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆

‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ ¯a „ÚÏb ¯a«ƒ¿»«»ƒ«¿«∆

ÔÈl‡Â ÛÒBÈ ¯a ‰M�Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«∆«≈¿ƒ≈

‰Ï‚ÁÂ ‰Ú� ‰ÏÁÓ d˙�a ˙‰ÓL¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeבÌ„˜ ‡Ó˜Â ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»√»

Ì„˜Â ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ…∆¿√»∆¿»»«¬»¿√»

ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zL�k ÏÎÂ ‡i·¯·«̄¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡�ÓÊג˙ÈÓ ‡�e·‡ ƒ¿»¿≈»»»ƒ

B‚a ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»¬»¿

‡zL�Îa ÈÈ ÏÚ e�ncÊ‡c ‡zL�Î¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»

‡Ï ÔÈ�·e ˙ÈÓ d·BÁ· È¯‡ Á¯˜„¿…«¬≈¿≈ƒ¿ƒ»

:dÏ BÂ‰ד‡ÓL Ú�Ó˙È ‡ÓÏ ¬≈¿»ƒ¿¿«¿»

dÏ ˙ÈÏ È¯‡ d˙ÈÚ¯Ê BbÓ ‡�e·‡„¿»»ƒ«¿ƒ≈¬≈≈≈

ÈÁ‡ B‚a ‡�ÒÁ‡ ‡�Ï ·‰ ¯a»«»»«¬»»¿¬≈

:‡�e·‡הÔ‰�Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â »»¿»≈…∆»ƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ו‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â √»¿»«¬«¿»¿…∆

é"ùø

סהלכא�: ÛÒBÈŒÔa(‡)תורה ‰M�Ó ˙ÁtLÓÏ. ְָ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈
א�א "��ֿמנ�ה"? נאמר �בר והלא נאמר? ְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹל�ה

��אמר האר�, את ח�ב י�ס� ל�: (בראשיתל�מר ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָ

אתנ) ח�ב� �בנ�תיו וג�'", אתֿעצמתי "והעלת� :ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹ

�הי� �לל�ד�, אח�ה". "�נהֿ�נ� ��אמר: ְְֶֶַָָ�ְֱֲֶֶֶַָָָָהאר�,

אב�תיו �מע�ה ��ע�יו מי ��ל צ�יקי�, ����ֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ליחס� מה� �אחד ה�ת�ב ל� �פרט ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָסת�מי�,

לגנאי, יחס� וא� צ�יק. �� צ�יק זה הרי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַל�בח,

כה)�ג�� ��(מ"ב ��ֿנתניה י�מעאל "�א ְְְְִֵֶֶַָָָ

הי�: ר�עי� ע�� ה�ז�רי� ��ל �יד�ע ְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָָאלי�מע"

'B‚Â ‰Ú� ‰ÏÁÓ.א�מר ה�א לו)�לה�� :(במדבר «¿»…»¿ְֵַָ

ז� �ק�ל�ת ���� מ�יד, תרצה", מחלה ְָ�ְְְִִִֶֶַַַָָָ"ו�היינה

סדר�: את ��ה לפיכ� È�ÙÏÂ(·)�ז�, ‰LÓ È�ÙÏ ְְְִִִֶָָָƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈
¯ÊÚÏ‡.נת�� א�א לפניה� עמד� ��א מ�יד, ∆¿»»ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

אהר�: ��ת אחר LÓ‰האר�עי� È�ÙÏ.�� ואחר ְֲִֵֶַַַַָָֹƒ¿≈…∆ְַַָ

אלעזר ידע, לא מ�ה א� אפ�ר, אלעזר? ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלפני

ר�י �ברי ודר�ה�, ה�קרא סרס א�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָי�דע?

�בית א�מר: אלעזר ר�י מ��� חנ� א�א ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיא��ה.

� לפני ועמד� י��בי� הי� קיט,��ה�דר� (ב"ב ְְְְְִִִֵַָָָ�ָ

B‚Â'(‚):ספרי) ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â.(ספרי קיח, לפי(ש� ¿…»»¿ְִ

לא ל�מר נזקק� מת", "�חטא� ל�מר: �א�ת ְְְְִֵֶֶַַָָֹ�הי�

על �ה�� קרח �עדת ולא מתל�נני� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַֹֹ�חטא

ולא מת לב�� �חטא� א�א ְְְְֵֶֶַַָָָֹה�ד��ֿ�ר��ֿה�א,

ע��. אחרי� את צו)החטיא עקיבא(שבת ר�י ֱֲֲִִִִִֵֶֶַָ

מ� א�מר: �מע�� ור�י היה. עצי� מק��� ְְְִִִִֵֵֵֵַָָא�מר:

היה: e�È·‡ŒÌL(„)ה�ע�ילי� Ú¯bÈ ‰nÏ.�אנ ְִִַַָָ»»ƒ»«≈»ƒָ

זרע, ח��ב�ת ה�קב�ת אי� וא� ע�מד�ת �� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַ�מק��

ליב� א�נ� קיט)�תי�� Ôa:(ב"ב BÏ ÔÈ‡ Èk.הא ְְִִֵֵַָָƒ≈≈ָ

מ�יד, �ל��; ��בע�ת הי� לא ,�� ל� היה ְְִִֵַָָָֹא�

הי�: ‡˙ÔËtLÓŒ(‰)�חכמנ��ת ‰LÓ ·¯˜iÂ. ְִֶַָָ««¿≈…∆∆ƒ¿»»
ח) על(סנהדרי� נפרע וכא� מ���, הלכה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָנתע�מה

ל�מר עטרה א)��טל יק�ה(דברי� א�ר "וה�בר : ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָ

אלי" �קרב�� ש�)מ�� רא�יה(סנהדרי� אחר: �בר . ְְִִֵֵֶַַַָָָ

��כ� א�א מ�ה, עלֿידי לה�תב ז� �ר�ה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהיתה
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יד�: על ונכ�בה צלפחד ו�נ�ת B�a˙(Ê)תורה Ôk ְְְְְְִַָָָָָ≈¿
˙¯·c „ÁÙÏˆ.ת�בה� �� "יא�ת". �תר��מ�: ¿»¿»…¿…ְְְַָָָ

מה עינ� �ראתה מ�יד, ��ר��; לפני ז� ְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ�ר�ה

מ�ה: �ל עינ� ראתה ˆÁÙÏ„��א ˙B�a Ôk ֲֵֶֶֶָָֹֹ≈¿¿»¿»
˙¯·c.ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א� אד� א�רי תבע�; יפה …¿…ְְֵֶֶַַָָָָָָ

לדבריו: Ôzzמ�דה Ô˙�.(קיח חלקי�:(ב"ב �ני ְִֶָָ»…ƒ≈ְֲִֵָ

ע� וחלק� מצרי�, מ��צאי �היה אביה�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָחלק

חפר: �נכסי (ס"א.z¯·Ú‰Âאחיו העברה ל��� ְְִֵֵֶֶָ¿«¬«¿»ְֲַָָ

קטז)עברה) לי�ר��.(ב"ב �� מ�יח �אינ� �מי ה�א ְְְְִִֵֵֶֶַַָ

מ�בט נחלה מעברת �ה�ת �� על אחר: ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�בר

��א א�ת�; י�ר�י� �בעל� ��נ� קכ)ל�בט, (ב"ב ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹ

וכ� �לבד. ה��ר לא�ת� א�א נצט�ה לא נחלה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ��ב

א�מר ה�א �כ�� לב��", אתֿנחלת� ֵָ�ְְְְֲֲִֶֶַַַָ"והעבר��

"והעבר��": א�מר: ה�א �בבת ח"�נת��", תורה ְְְְֲֵֶֶַַַַ

(‡È)BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ.ב"ב (ספרי. ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿
האב:קט) מ��חת א�א קר�יה מ��חה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָואי�

(·È)ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ.(רבה ל�ה(במדבר ¬≈∆«»¬»ƒָָ

ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: �אמר �יו� לכא�? ְְְִֵֶַַָָָָָָנסמכה

להנחיל, ה�ק�� צ�ה א�תי אמר: לה�", ��� ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ"נת�

ה�ד��ֿ ל� אמר לאר�? וא�נס ה�זרה ה�רה ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ֶָ��א

ע�מדת �מק�מ� �זרתי �בר(ספרי)�ר��ֿה�א: . ְְִִֵֶֶָָָָָ

רא�ב�, �בני �ד �ני לנחלת מ�ה ��כנס �יו� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

מ�ל נדרי. לי �ה�ר לי �מד�ה ואמר: ְִִִַָָ�ִֶֶ�ְְִַַָָ�מח

.��� ��טי� לפתח י�נס ��א �נ� על ��זר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלמל�

אחריו, וה�א � לחצר אחריו, וה�א � ל�ער ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָנכנס

ל�יט��, ל�נס ��א �יו� אחריו. וה�א � ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָל�רקלי�

ל�נס: אס�ר א�ה ואיל� מ�א� �ני, ל�: ְְִִִֵֵַַָָָָָָאמר

(‚È)EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡� ¯L‡k.תא�ה�� מ�א�, «¬∆∆¡««¬…»ƒְִִֶַָָ

ט�ב א�ה אי� אחר: �בר אהר�. �ל למיתת� ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמ�ה

לב)מ���. א�(דברי� הא לאֿק����". א�ר "על : ְֲִִִֶֶֶַַָֹ

�כל לה�טר. זמנכ� ה�יע לא עדי� א�תי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹק����

��גזרה לפי סרח�נ�, �תב "מיתת�", ��תב ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמק��

��א �ע�� ��ד�ר למ�ת ה�ד�ר ��ר על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�זרה

��א סרח�נ�, ���תב מ�ה ��� לכ� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹהאמינ�,
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ה�ד��ֿ ל� אמר לאר�? וא�נס ה�זרה ה�רה ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ֶָ��א
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רא�ב�, �בני �ד �ני לנחלת מ�ה ��כנס �יו� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

מ�ל נדרי. לי �ה�ר לי �מד�ה ואמר: ְִִִַָָ�ִֶֶ�ְְִַַָָ�מח

.��� ��טי� לפתח י�נס ��א �נ� על ��זר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלמל�
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ל�יט��, ל�נס ��א �יו� אחריו. וה�א � ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָל�רקלי�

ל�נס: אס�ר א�ה ואיל� מ�א� �ני, ל�: ְְִִִֵֵַַָָָָָָאמר

(‚È)EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡� ¯L‡k.תא�ה�� מ�א�, «¬∆∆¡««¬…»ƒְִִֶַָָ

ט�ב א�ה אי� אחר: �בר אהר�. �ל למיתת� ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמ�ה

לב)מ���. א�(דברי� הא לאֿק����". א�ר "על : ְֲִִִֶֶֶַַָֹ

�כל לה�טר. זמנכ� ה�יע לא עדי� א�תי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹק����

��גזרה לפי סרח�נ�, �תב "מיתת�", ��תב ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמק��

��א �ע�� ��ד�ר למ�ת ה�ד�ר ��ר על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�זרה

��א סרח�נ�, ���תב מ�ה ��� לכ� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹהאמינ�,
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énr-ìà zôñàðåóñàð øLàk äzà-íb E §¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬¤«¡©−
éçà ïøäàEi''yx:ãé-øaãîa ét íúéøî øLàk ©«£¬Ÿ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©

íäéðérì íéná éðLéc÷äì äãrä úáéøîa ïö¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éî íäi''yx:ñåèøaãéå ¥²¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦«©§©¥´

øîàì ýåýé-ìà äLîi''yx:æèéäìà ýåýé ã÷ôé ¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬
äãrä-ìr Léà øùa-ìëì úçeøäi''yx: ¨«−Ÿ§¨¨¨®Ÿ¦−©¨«¥¨«

æéíäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½
úãr äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´

ärø íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýéi''yx:çéøîàiå §Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤
ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½

åéìr Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léài''yx:èééðôì Búà zãîräå ¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ

:CeÁ‡ידÏÚ Ôez·È¯Ò È„ ‡Ók »¿»ƒ»∆¿«

˙evÓa Ôˆ„ ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«

ÔB‰È�ÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zL�k¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טו ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÎÏטז ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»

:‡zL�k ÏÚ ¯·b ‡¯ÒaיזÈc ƒ¿»¿««¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈƒ√»≈¿ƒ≈√»≈

È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ È„Â¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈

Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡�Úk ÈÈ„ ‡zL�k¿ƒ¿»«¿»¿»»ƒ≈¿≈

:ÈÚ¯יחCÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â »≈«¬«¿»¿…∆¿«»

Áe¯ Èc ¯·b Ôe� ¯a ÚLB‰È ˙È»¿À««¿«ƒ«

C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e·�¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚיטÌ„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e ¬ƒ¿ƒ»≈»√»

é"ùø

היה ה�מרי� מ� ה�א א� פ)יאמר�: מ�ל(יומא . ְְִִַַַָָָָֹ

קלקלה אחת �ביתֿ�י�: ���ק�ת נ�י� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָל��י

מק�� �כל �א�, א� וכ�', �ביעית ��י אכלה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָואחת

��א לה�דיע סרח�נ�, הז�יר מיתת�, ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָֹ�הז�יר

�לבד: ז� א�א �ה� È¯ÓŒÈÓ·˙(È„)היתה Ì‰ ְְִֶֶַָָָָ≈≈¿ƒ«
L„˜.:אחר �בר אחר. ע�� �ה� אי� לב��, ה� »≈ְֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ה� �י�ֿס��, �המר� הי� ה� �מרה, �המר� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָה�

צי�: �מד�ר �המר� LÓ‰(ÂË)עצמ� ¯a„ÈÂ ְְְְִִִֶַַָ«¿«≈…∆
'B‚Â '‰ŒÏ‡.,�צ�יקי �ל �בח� לה�דיע ∆¿ְְִִִִֶַַָ

וע�סקי� צר�� מ�יחי� הע�ל� מ� ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ����פטרי�

צ��ר: א�ה.Ó‡Ï¯�צרכי א� ה�יבני ל�: אמר ְְִֵָ≈…ֲִִִֵַַָָ

לאו: א� �רנס לה� ‰'(ÊË)ממ�ה „˜ÙÈ.�יו� ְְִֶֶַַָָָƒ¿…ֵָ

צלפחד נחלת ��" ה�ק��: ל� �אמר מ�ה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��מע

�עה(במ"ר)לבנ�תיו", ה�יע צרכי,אמר: �את�ע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: ל� אמר �ד�תי. את �ני ִַַָָָָ�ְְִֶֶַָ��ר��

יה��ע ה�א �דאי לפני, �מח�בה עלתה �� ַ�ְְְְְֲַַַָָָָָָֹלא

וזה� האהל. מ��� מ� ��א ,����� �כר ְְִִִֶֶֶַָָֹֹֹל�ל

�למה כז)�אמר �רי�":(משלי יאכל �אנה "נצר : ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ

˙Áe¯‰ È‰Ï‡.ל� ר��נ� לפניו: אמר נאמר? ל�ה ¡…≈»…ְֱִֶֶַַָָָָָ

ואחד, אחד �ל �ל �ע�� לפני� ויד�ע �ל�י ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָע�ל�!

��הא מנהיג עליה� מ�ה לזה; זה ��מי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינ�

�ע��: לפי ואחד אחד �ל ‡ÈŒ¯Lˆ‡(ÊÈ)ס�בל ְְְִֵֶֶַָָָ¬∆≈≈
Ì‰È�ÙÏ.�בי���� הא��ת, מלכי �דר� לא ƒ¿≈∆ְְֵֶֶַָֹ�ְִֶ

א�א ל�לחמה, חיל�תיה� את �מ��חי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ב�יה�

��אמר וע�ג, �סיח�� ��לחמ�י אני, �ע�יתי ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָ�מ�

כא) �ע�ה(במדבר �כדר� את�". "אלֿ�ירא :ְִֶֶֶַָָָֹ

��אמר ה)יה��ע, אליו(יהושע יה��ע "ו�ל� : ְ�ְֱֵֶֶֶַַַ�ֵַָ

א�מר ה�א �דוד וכ� וג�'". א�ה הלנ� ל� ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹו�אמר

יח) י�צא(ש"א � לפניה�" �בא י�צא "�יֿה�א :ְִִֵֵֵֶָ

�רא�: ונכנס Ì‡ÈˆBÈ�רא� ¯L‡Â.:זכ��תיו� ְְִָָָֹֹ«¬∆ƒ≈ְִ�ָ

Ì‡È·È ¯L‡Â.וא�ר" אחר: �בר �זכ��תיו. «¬∆¿ƒ≈ְִ�ֲֵֶַַָָָ

ל� �ע�ה ��א לי,יביא�" ע��ה �א�ה �דר� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

לאר�: מכניס� קח��.˜EÏŒÁ(ÁÈ)�איני ְִִֵֶֶַָָָ«¿ֶָ

מק��: �ל �ניו להנהיג ��כית א�רי�, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�דברי�:

EÏ.:מ�יר א�ה זה את ל�, ��ד�ק ‡Áe¯Œ¯Lאת ¿ְִֶֶֶֶַַָָ¬∆«
Ba.ל� �ל ר�ח� �נגד להל� ���כל �אל�, ְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�א�ר

ואחד: ÂÈÏÚאחד E„ÈŒ˙‡ zÎÓÒÂ.�מתר�מ ל� �� ְֶֶָָ¿»«¿»∆»¿»»ְֵ�ְְָ

ל� היה לא עליו: יאמר� ��א �ח�י�, ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ��דר�

מ�ה: �ימי רא� ‡˙B(ËÈ)להרי� ‰˙ÈeˆÂ.על ְִִֵֶָֹֹ¿ƒƒ»…ַ

מנת על ה�; סרבני� ה�, ��רחני� �ע, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָי�ראל:
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Búà äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−
íäéðérìi''yx:ëïrîì åéìr EãBäî äzúðå §¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨®̈§©´©

ìàøNé éða úãr-ìk eòîLéi''yx:àëéðôìå ¦§§½¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧
øærìàètLîa Bì ìàLå ãîré ïäkä ¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬

åét-ìrå eàöé åét-ìr ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´
-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé̈ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨

äãräi''yx:áëýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
øærìà éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå BúàŸ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´

äãrä-ìk éðôìå ïäkäi''yx:âëåéãé-úà Cîñiå ©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤¨¨²
ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr̈−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−

äLî-ãéai''yx:ôéùéîççëàýåýé øaãéå §©¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äùî-ìàázøîàå ìàøNé éða-úà åö ¤¤¬Ÿ¥«Ÿ©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈

éççéð çéø éMàì éîçì éðaø÷-úà íäìà£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½
BãrBîa éì áéø÷äì eøîLzi''yx:âzøîàå ¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«§¨«©§¨´

íéùák ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì̈¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®§¨¦̧Ÿ

‡zL�k Ïk Ì„˜ÏÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡∆¿»»«¬»¿»√»»¿ƒ¿»

:ÔB‰È�ÈÚÏ d˙È „wÙ˙eכÔz˙Â ¿«≈»≈¿≈≈¿ƒ≈

ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ïk dpÓƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ìe˜Èכא ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿

ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a dÏ Ï‡LÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ«»√»¿»

ÏÚÂ ÔÈ˜Ù� ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿≈¿»¿ƒ¿«

È�a ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈

:‡zL�k ÏÎÂ dnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈¿»¿ƒ¿»

ÈÈכב „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»

dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È ¯·„e d˙È»≈¿«»¿À««¬ƒ≈

Ïk Ì„˜e ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„√̃»∆¿»»«¬»√»»

:‡zL�kכגÈ‰B„È ˙È CÓÒe ¿ƒ¿»¿«»¿ƒ

ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ¬ƒ«¿≈¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ„ ‡„ÈaאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒ»¿…∆«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ�a ˙È „wt …∆¿≈»«≈»¿≈

È�a¯˜ ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ

‡Ïa˜˙‡Ï È�a¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»

ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hz ‡ÂÚ¯·¿«¬»ƒ¿¿»»»√»«

:d�ÓÊaגÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ¿ƒ¿≈¿≈«¿≈

ÔÈ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡�a¯À̃¿»»ƒ¿»¿√»¿»ƒ¿ƒ

‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡�L È�a¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»

é"ùø

עלי�: ÂÈÏÚ(Î)��ק�ל E„B‰Ó ‰z˙�Â.��קר זה ְֵֶֶַָ¿»«»≈¿»»ֵֶ

�ני�: למדי�:.E„B‰Óע�ר נמצאנ� ה�ד�, �ל ולא ִָ≈¿ְְְְִִֵֵָֹ

��בנה: יה��ע �ני �ח�ה, מ�ה eÚÓLÈ�ני ÔÚÓÏ ְְְֵֵֶַַָֹ�ְַַָָ¿««ƒ¿¿
Ï‡¯NÈ È�a ˙„ÚŒÏk.ויראה �ב�ד �� נ�הגי� ��הי� »¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִֶָָ

:�� ���הגי� ‰Ô‰k(Î‡)�דר� ¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ ְְֲִֶֶֶ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈
„ÓÚÈ.זז ה�ה ה�ב�ד �אי� ��אל�, �אלת� הרי «¬…ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נוטל) צרי�(ס"א יהא יה��ע �א� אבי�, ְִֵַָ�ְִִֵֶַָמ�ית

BÏלאלעזר: Ï‡LÂ.:למלחמה לצאת ���צטר� ְְֶָָ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ

ÂÈtŒÏÚ.:אלעזר (יומאסנהדרי�.Ú‰ŒÏÎÂ„‰�ל «ƒְֶֶָָ¿»»≈»ְְִֶַ

‡˙ÚLB‰ÈŒ(Î·):עג) ÁwiÂ.(ספרי)�דברי� לקח� «ƒ«∆¿À«ְְִִָָ

ה�א: לע�ל� י�ראל �רנסי �כר מ�� ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוה�דיע�

(‚Î)ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ.מ�ה וי�תר י�תר יפה, �עי� «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ

"וסמכ� ל�: אמר �ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְְְִֶֶַַַַָָָָָָ��צט�ה,

�כלי וע�א� ידיו, ���י ע�ה וה�א ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָאתֿיד�";

יפה: �עי� חכמת� �מ�א� וגד�� ac¯מלא ¯L‡k ְְְְִִֵַָָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו:.‰' מה�ד� נת� הה�ד: לעני� אא� תורה ְְִֵַַַַָָָ

(·)Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ.?למעלה אמ�ר מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְַָָָ

�א�ה עד ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: ל� אמר ה'", ְִֶַַַַָָָָֹ"יפקד

מל� לבת מ�ל עלי. �ני את צ�ה �ני, על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמצ�ני

�על� מפ�דת והיתה הע�ל�, מ� נפטרת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�היתה

��פרי: �דאיתא וכ�', �ניה זה(ספרי).˜¯È�aעל ְְְִִִֵֶַַָָָ»¿»ƒֶ

א�מר.ÈÓÁÏה��: ה�א וכ� אמ�רי�, (ויקראא�� ַָ«¿ƒְִֵֵֵֵ

א�ה":)ג לח� ה�ז�חה ה�ה� "והקטיר� :ÈM‡Ï. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ¿ƒ«
מז�חי: לא�י �הני�(ספרי).e¯ÓLzה��ני� �יהי� ְְְִִִִִֵַָƒ¿¿ְֲִִֶֹ

למד� מ�א� ��יו, על ע�מדי� וי�ראלי� ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָ�לו��

מעמד�ת כז)ות�נ� ה�א.B„ÚBÓa:(תענית י�� �כל ְְֲִַָ¿¬ְָ

ה�מידי�: Ì‰Ï(‚)מ�עד z¯Ó‡Â.ֿלבית אזהרה ְִִֵַ¿»«¿»»∆ְְֵַָָ

ÌBiÏ�י�: ÌÈ�L..�לל�ד;�פ��ט �א וע�ר� ִ¿«ƒ«ְְְִִֵַָָ



קמז qgpitgkiying mei qelwpe`

Búà äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−
íäéðérìi''yx:ëïrîì åéìr EãBäî äzúðå §¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨®̈§©´©

ìàøNé éða úãr-ìk eòîLéi''yx:àëéðôìå ¦§§½¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧
øærìàètLîa Bì ìàLå ãîré ïäkä ¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬

åét-ìrå eàöé åét-ìr ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´
-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé̈ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨

äãräi''yx:áëýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
øærìà éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå BúàŸ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ¤§¨¨´

äãrä-ìk éðôìå ïäkäi''yx:âëåéãé-úà Cîñiå ©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤¨¨²
ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr̈−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−

äLî-ãéai''yx:ôéùéîççëàýåýé øaãéå §©¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äùî-ìàázøîàå ìàøNé éða-úà åö ¤¤¬Ÿ¥«Ÿ©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈

éççéð çéø éMàì éîçì éðaø÷-úà íäìà£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½
BãrBîa éì áéø÷äì eøîLzi''yx:âzøîàå ¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«§¨«©§¨´

íéùák ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì̈¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®§¨¦̧Ÿ

‡zL�k Ïk Ì„˜ÏÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡∆¿»»«¬»¿»√»»¿ƒ¿»

:ÔB‰È�ÈÚÏ d˙È „wÙ˙eכÔz˙Â ¿«≈»≈¿≈≈¿ƒ≈

ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ïk dpÓƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ìe˜Èכא ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿

ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a dÏ Ï‡LÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ«»√»¿»

ÏÚÂ ÔÈ˜Ù� ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿≈¿»¿ƒ¿«

È�a ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈

:‡zL�k ÏÎÂ dnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈¿»¿ƒ¿»

ÈÈכב „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»

dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È ¯·„e d˙È»≈¿«»¿À««¬ƒ≈

Ïk Ì„˜e ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„√̃»∆¿»»«¬»√»»

:‡zL�kכגÈ‰B„È ˙È CÓÒe ¿ƒ¿»¿«»¿ƒ

ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ¬ƒ«¿≈¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ„ ‡„ÈaאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒ»¿…∆«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ�a ˙È „wt …∆¿≈»«≈»¿≈

È�a¯˜ ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ

‡Ïa˜˙‡Ï È�a¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»

ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hz ‡ÂÚ¯·¿«¬»ƒ¿¿»»»√»«

:d�ÓÊaגÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ¿ƒ¿≈¿≈«¿≈

ÔÈ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡�a¯À̃¿»»ƒ¿»¿√»¿»ƒ¿ƒ

‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡�L È�a¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»

é"ùø

עלי�: ÂÈÏÚ(Î)��ק�ל E„B‰Ó ‰z˙�Â.��קר זה ְֵֶֶַָ¿»«»≈¿»»ֵֶ

�ני�: למדי�:.E„B‰Óע�ר נמצאנ� ה�ד�, �ל ולא ִָ≈¿ְְְְִִֵֵָֹ

��בנה: יה��ע �ני �ח�ה, מ�ה eÚÓLÈ�ני ÔÚÓÏ ְְְֵֵֶַַָֹ�ְַַָָ¿««ƒ¿¿
Ï‡¯NÈ È�a ˙„ÚŒÏk.ויראה �ב�ד �� נ�הגי� ��הי� »¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִֶָָ

:�� ���הגי� ‰Ô‰k(Î‡)�דר� ¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ ְְֲִֶֶֶ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈
„ÓÚÈ.זז ה�ה ה�ב�ד �אי� ��אל�, �אלת� הרי «¬…ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נוטל) צרי�(ס"א יהא יה��ע �א� אבי�, ְִֵַָ�ְִִֵֶַָמ�ית

BÏלאלעזר: Ï‡LÂ.:למלחמה לצאת ���צטר� ְְֶָָ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ

ÂÈtŒÏÚ.:אלעזר (יומאסנהדרי�.Ú‰ŒÏÎÂ„‰�ל «ƒְֶֶָָ¿»»≈»ְְִֶַ

‡˙ÚLB‰ÈŒ(Î·):עג) ÁwiÂ.(ספרי)�דברי� לקח� «ƒ«∆¿À«ְְִִָָ

ה�א: לע�ל� י�ראל �רנסי �כר מ�� ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוה�דיע�

(‚Î)ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ.מ�ה וי�תר י�תר יפה, �עי� «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ

"וסמכ� ל�: אמר �ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְְְִֶֶַַַַָָָָָָ��צט�ה,

�כלי וע�א� ידיו, ���י ע�ה וה�א ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָאתֿיד�";

יפה: �עי� חכמת� �מ�א� וגד�� ac¯מלא ¯L‡k ְְְְִִֵַָָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו:.‰' מה�ד� נת� הה�ד: לעני� אא� תורה ְְִֵַַַַָָָ

(·)Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ.?למעלה אמ�ר מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְַָָָ

�א�ה עד ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: ל� אמר ה'", ְִֶַַַַָָָָֹ"יפקד

מל� לבת מ�ל עלי. �ני את צ�ה �ני, על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמצ�ני

�על� מפ�דת והיתה הע�ל�, מ� נפטרת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�היתה

��פרי: �דאיתא וכ�', �ניה זה(ספרי).˜¯È�aעל ְְְִִִֵֶַַָָָ»¿»ƒֶ

א�מר.ÈÓÁÏה��: ה�א וכ� אמ�רי�, (ויקראא�� ַָ«¿ƒְִֵֵֵֵ

א�ה":)ג לח� ה�ז�חה ה�ה� "והקטיר� :ÈM‡Ï. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ¿ƒ«
מז�חי: לא�י �הני�(ספרי).e¯ÓLzה��ני� �יהי� ְְְִִִִִֵַָƒ¿¿ְֲִִֶֹ

למד� מ�א� ��יו, על ע�מדי� וי�ראלי� ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָ�לו��

מעמד�ת כז)ות�נ� ה�א.B„ÚBÓa:(תענית י�� �כל ְְֲִַָ¿¬ְָ

ה�מידי�: Ì‰Ï(‚)מ�עד z¯Ó‡Â.ֿלבית אזהרה ְִִֵַ¿»«¿»»∆ְְֵַָָ

ÌBiÏ�י�: ÌÈ�L..�לל�ד;�פ��ט �א וע�ר� ִ¿«ƒ«ְְְִִֵַָָ



qgpitgkiyingקמח meiqelwpe`

ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éðai''yx: §¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«
ãNákä úàå ø÷aá äùrz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤Ÿ́©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤

íéaørä ïéa äùrz éðMäi''yx:äúéøéNrå ©¥¦½©«£¤−Ÿ¥¬¨«©§¨«¦©«£¦¦¯
úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä̈«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−

ïéää úréáøi''yx:åøäa äéNrä ãéîz úìò §¦¦¬©¦«Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´
ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñi''yx:æBkñðå ¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§Æ

Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úréáø§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤®̈©ÀŸ¤©¥²¤¬¤
ýåýéì øëLi''yx:çúàåäùrz éðMä Nákä ¥−̈©«Ÿ̈«§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−Ÿ

äNrz Bkñðëe ø÷aä úçðîk íéaørä ïéa¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½
ýåýéì ççéð çéø äMài''yx:ôèúaMä íBéáe ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§Æ©©½̈

íéðøNr éðLe íîéîz äðL-éða íéùáë-éðL§¥«§¨¦¬Ÿ§¥«¨−̈§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñéúaL úìò ¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−

dkñðå ãéîzä úìò-ìr BzaLai''yx:ô §©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
àéýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ¨¬©«Ÿ̈®

íéùák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøẗ¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦Ÿ̄
:íîéîz äráL äðL-éðaáéìLeíéðøNr äL §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À

:‡¯È„˙ ‡˙ÏÚד„Á ‡¯n‡ ˙È ¬»»¿ƒ»»ƒ¿»«

‡�È�˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz«¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»»

:‡iLÓL ÔÈa „aÚzהÔÓ „ÁÂ «¿≈≈ƒ¿«»¿«ƒ

‡zÏeÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

:‡�È‰ ˙eÚ·¯ו‡¯È„z ‡˙ÏÚ «¿ƒ»¬»»¿ƒ»

È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«

Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»

:ÈÈז‡¯n‡Ï ‡�È‰ ˙eÚ·¯ dkÒ�Â ¿»¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

¯ÓÁc Ceq� Cq�˙È ‡L„e˜a „Á«¿¿»ƒ¿««ƒ«¬«

:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚח‡¯n‡ ˙ÈÂ «ƒ√»¿»¿»ƒ¿»

˙Á�Ók ‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡�È�ƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»¿ƒ¿«

Ôa¯˜ „aÚz dkÒ�Îe ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

‡ÔÈ¯nט ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL ‡�L È�a¿≈¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙Á�Ó„ ‡zÏeÒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«

:dkÒ�Âי„·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ ¿ƒ¿≈¬««¿»¿ƒ¿¬≈

:dkÒ�Â ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡zaLa¿««»«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿«

Ôe·¯˜zיא ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿

È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿≈≈

‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·Lיב‡˙Ï˙e «¿»«¿ƒ¿»»

‡ÏÈÙc ‡˙Á�Ó ‡zÏeÒ ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»

é"ùø

�חר �ל �מיד ה���, �נגד נ�חטי� ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ��הי�

ט�ע�ת �ל �מזרח� הער�י� �י� ו�ל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ��ערב

סב) ‡Á„(„):(יומא N·k‰Œ˙‡.א�ֿעלֿ�י ∆«∆∆∆»ִַַ

�צ�ה" "וא�ה �פר�ת נאמר כט)��בר :(שמות ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָ

לימי אזהרה היתה היא וג�'" א�רֿ�ע�ה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ"וזה

לד�ר�ת: צ�ה וכא� Á�ÓÏ‰(‰)ה���אי�, ˙ÏÒ. ְְִִִַָָ…∆¿ƒ¿»
נסכי�: È�ÈÒ(Â)מנחת ¯‰a ‰ÈNÚ‰.�א�ת� ְְִִַָ»¬À»¿«ƒ«ְָ

�הר הע��יה אחר: �בר ה���אי�. �ימי ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ��ע��

א�ת� סיני, הר לע�לת �מיד ע�לת ה�י� ְִִִִֵַַַַַָָסיני,

�� ��ת�ב ��רה מ�� לפני כד)��תקרבה :(שמות ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

�לי: ��ע�נה מל�ד �א�נת", .BkÒ�Â(Ê)"ו��� ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ¿ƒ¿
‰Cqיי�: L„wa.(ספרי):�יתנ�כ ה�ז�ח �CÒעל ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆

¯ÎL.(צו מ���:(ב"ב ליי� �רט המ��ר, יי� ≈»ְְְִִִִֵַַַַָ

(Á)ÁÁÈ� ÁÈ¯.ונע�ה �אמר�י לפני, ר�ח נחת ≈«ƒ…«ְְְֲִֶַַַַַַָָָ

טרצ�ני: BzaLa(È)תורה ˙aL ˙ÏÚ.ע�לת ולא ְִ…«««¿««ְַֹ

���ת הקריב ��א הרי אחרת; ���ת ז� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��ת

�למ�ד ה�אה? ל��ת ��י� יקריב אני ��מע ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָז�,

�טל � י�מ� עבר �א� מ�יד, ,"�����" ְִִֵֶַַַַַָָל�מר:

‰ÈÓz„קר�נ�: ˙ÏÚŒÏÚ.(ספרי),�מ�ספי א�� ְָָ«…««»ƒִֵָ
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(„È)BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê.�י�מ עבר �א� ……«…∆¿»¿ִֶַָ

��ל�מי�: ל� אי� ו��ב קר�נ�, ÈÚNe¯(ÂË)�טל ְְְִֵֵַָָָ¿ƒ
'B‚Â ÌÈfÚ.על לכ�ר �אי� ה��ספי� �עירי �ל ƒƒ¿ְְִִִֵֵַַַָָָ

וק מק�� �מ�כתטמאת ��פר� �מ� ה�ל ד�יו, �ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ט)�ב�ע�ת ��אמר(ד� רא�ֿחד�, �עיר ונ���ה . ְְְְֱִִֶֶֶַַָֹֹ

�� �אי� על ��כ�ר לל�ד� �למ�ד� "לה'", ��ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַ

�חטא מ�יר �אי� ,���� ולא �תח�ה לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹידיעה

ה�עירי� ��אר �לבד, ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְְְִִִֶַַַָָָָא�א

�א�דה �מדר�� מ���. ס)למדי� אמר(חולי� : ְְִִִֵֶַַָָָָָ

��עט�י על עלי ��רה הביא� ְִִִֶַַַַַָָָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א:

ה�רח: NÚÈ‰את „ÈÓz‰ ˙ÏÚŒÏÚ.��ה�ר �ל ֵֶַַָ«…««»ƒ≈»∆ְַָָָ

�אי�.BkÒ�Âה�ה: ה�עיר, על מ�סב "ונס��" אי� ֶַ¿ƒ¿ְְִִֵֵֶַַָָ

לח�את: טזנסכי� Ú·„‰(ÁÈ)תורה ˙Î‡ÏÓŒÏk. ְְִַָָ»¿∆∆¬…»
האבד �בר �ג��: לכ�, ה�ריכה מלאכה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָאפ��

ט�ב: �י�� אס�רה � מ�עד �ל �ח�� ְֲֵֶָ�ְֶֶ�ַה��רת

(ËÈ)ÌÈ¯t.אמר�� אברה�, יח)�נגד :(בראשית »ƒְְֱֶֶֶֶַַָָ

אברה�": ר� �ל.‡ÌÈÏÈ"ואלֿה�קר איל� �נגד ְְֶַַָָָָָ≈ƒְֵֶֶֶ

יעקב.ÌÈN·kיצחק: ל)�נגד "וה��בי�(ש� : ְִָ¿»ƒְְְֲִֶֶַַָֹ
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Ì‰ÈkÒ�Â.�למד �מימי�; יהי� ה�סכי� א� ¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִִַַָָ
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לנסכי�: א�ס�ל ‰L„Á(Â)תורה ˙ÏÚ „·lÓ. ְִִָָƒ¿«…««…∆
ה�נה: רא� �י�� �ה�א חד�, רא� זמ�ספי תורה ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(‡È)ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ.ה�ע�ה �עיר ƒ¿««««ƒÀƒֲִַַָָ
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„ÈÓz‰ ˙ÏÚÂ.ע�ל�ת �ע�� ה�מיד ע�לת �מ�בד ¿…««»ƒְֲִִַַַַָ

ועל.Ì‰ÈkÒ�Âה�ל�: ה�ת�בי� ה��ספי� על מ�סב ַָ¿ƒ¿≈∆ְְִִַַַַָָ

צ��י. ל��� וה�א ה�מיד"�ע��" ע�לת מ�בד ְְְֲִִִַַַַָ
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קני qgpithkiriay mei qelwpe`

äðL-éða íéùák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²
:íîéîz äráLâïîMá äìeìa úìñ íúçðîe ¦§−̈§¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤

ìL:ìéàì íéðøNr éðL øtì íéðøNr äL §¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦
ãì ãçàä Nákì ãçà ïBøOråúráL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−

:íéùákääøtëì úàhç ãçà íéfr-øérNe ©§¨¦«Ÿ§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−
:íëéìråúìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî £¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³

çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe ãéîzä©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©
ýåýéì äMà ççéði''yx:ñæLãçì øBNráe ¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤

íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−
:eùrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«Ÿ

ç-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤
äráL äðL-éða íéùák ãçà ìéà ãçà ø÷ä¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³Ÿ§¥«¨¨Æ¦§½̈
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ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»

é"ùø

Ì‰ÈkÒ�Â.�למד �מימי�; יהי� ה�סכי� א� ¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִִַַָָ

פז)ר��תינ� קמחי�(מנחות �העלה �ה�י� מ�א�, , ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ

לנסכי�: א�ס�ל ‰L„Á(Â)תורה ˙ÏÚ „·lÓ. ְִִָָƒ¿«…««…∆
ה�נה: רא� �י�� �ה�א חד�, רא� זמ�ספי תורה ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(‡È)ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ.ה�ע�ה �עיר ƒ¿««««ƒÀƒֲִַַָָ

ח�את: ה�א ��� מ�ת", �"אחרי האמ�ר ְְֲִִֵֶַַַָָָ�פני�

„ÈÓz‰ ˙ÏÚÂ.ע�ל�ת �ע�� ה�מיד ע�לת �מ�בד ¿…««»ƒְֲִִַַַַָ

ועל.Ì‰ÈkÒ�Âה�ל�: ה�ת�בי� ה��ספי� על מ�סב ַָ¿ƒ¿≈∆ְְִִַַַַָָ

צ��י. ל��� וה�א ה�מיד"�ע��" ע�לת מ�בד ְְְֲִִִַַַַָ

�ל וכ� ונס�יה�. א�ה את �ע�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�מנחת�

מ�ל ח�� ה��עד�ת, �כל האמ�רי� ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָ"ונס�יה�"

"ונס�יה�", "ונס��", ��ל החג, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָקר�נ�ת



qgpithkiriayקני meiqelwpe`

:íéîé úráL ýåýéìâéäMà äìò ízáø÷äå ©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧
ìL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøøNr äL ¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§¨¬¨−̈

øNr äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈
:eéäé íîéîzãéïîMá äìeìa úìñ íúçðîe §¦¦¬¦«§«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤

ìLì ãçàä øtì íéðøNr äLìLøNr äL §¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ
ì ãçàä ìéàì íéðøNr éðL íéøtéðL ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈¦§¥−

:íìéàäåèãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrå ¨«¥¦«§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®
:íéùák øùr äraøàìæèãçà íéfr-øérNe §©§¨¨¬¨−̈Ÿ§¨¦«Ÿ§¦«¦¦¬¤−̈

dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhç©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
:dkñðåñæéíéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe §¦§¨«©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬

äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà øùr̈−̈Ÿ¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øùrçéíéøtì íäékñðå íúçðîe ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàìi''yx: ¨«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«
èéúìò ãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´

:íäékñðå dúçðîe ãéîzäñëíBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«©¯
ðL íìéà øùr-ézLr íéøt éLéìMäíé ©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈Ÿ¥¦´§¨®¦

:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«
àëíéùákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ

:ètLnk íøtñîaáëãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lיג‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e «¿»ƒ¿»¿¬»»

ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ

‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»

:ÔB‰È ÔÈÓÏL ¯NÚידÔB‰˙Á�Óe ¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿

‡˙Ïz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»

¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«

„Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯Bzƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ïטו‡�B¯NÚÂ ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

˙Úa¯‡Ï „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«

:ÔÈ¯n‡ ¯NÚטזÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ¬«ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a ‡˙‡hÁ „Á««»»«≈¬«¿ƒ»

:dkÒ�Â d˙Á�Óיז‡�È�˙ ‡ÓBÈ·e ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»»

ÔÈ¯Îc ¯NÚ È¯z È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¬«ƒ¿ƒ

‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»

:ÔÈÓÏL ¯NÚיחÔB‰˙Á�Óe ¬««¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ¯Î„Ï ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

hÁ‡˙‡יט „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:ÔB‰ÈkÒ�Âכ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bzƒ«¬«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכא ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכב„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

é"ùø

ל��� ואינ� ה�מיד על מ�ס�י� ��ה� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"�נסכיה",

לעצמ� �ת�בי� מ�ספי� �ל נס�יה� �הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָצ��י,

וי��: י�� יב�כל Ì‰ÈkÒ�Â(ÁÈ)תורה Ì˙Á�Óe ְָָƒ¿»»¿ƒ¿≈∆
ÌÈ¯tÏ.(נז �נגד(סוכה ה�, �בעי� החג �רי «»ƒְְִִֵֵֶֶֶָָ

��תמעטי� �יל�לי� ע�בדי א��ת ְְֲִִִִֵֶַ�ְִִ�בעי�

הי� ה�ק�� �בימי לה�, היא �ליה סימ� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוה�לכי�,

ה���רי� מ� עליה� י�ראל.ÌÈN·kÏÂ:מג�י� �נגד ְֲִִִִִֵֶַ¿«¿»ƒְְִֵֶֶָ

נ)��קרא� קב�עי�(ירמיה וה� �ז�רה", "�ה : ְְְְְִִֵֶֶָ

��עי� מה� לכ��ת ��מ�נה, ��עי� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ�מנינ�

נאמר: ��ני ��רה. ��מ�נה קלל�ת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָ��מ�נה

ה���� ��ה ולא ה���, �מידי �ני על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ונס�יה�"

לברכה זכר�נ� ר��תינ� �אמר� �מ� לדר�, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹא�א

ע"ב) ק"ג �נסכיה,(שבת � ���י ונס�יה�, � ��ני :ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

�א� הרי מ"�, י�"ד מ"� � �מ��ט� � ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ��ביעי

qgpithkiriay mei qelwpe`

:dkñðå dúçðîeñâëíéøt éréáøä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©¯¨«§¦¦²¨¦¬
äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äøNr£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬

:íîéîz øùrãëíéøtì íäékñðå íúçðî ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â
:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«

äëúìò ãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´
:dkñðå dúçðî ãéîzäñåëéLéîçä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©«£¦¦²

äðL-éða íéùák íéðL íìéà ärLz íéøẗ¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²
:íîéîz øùr äraøàæëíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿

:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì íéøtìÂ©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«
çëãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîeñèëíéøt éMMä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²¨¦¬
äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äðîL§Ÿ−̈¥¦´§®̈¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬

:íîéîz øùrìíéøtì íäékñðå íúçðîe ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â
:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«

àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬

äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äráL¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øùrâìíéøtì íäkñðå íúçðîe ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

:íètLîk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈§¦§¨¨«
ãìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîñøéèôîäìéðéîMä íBia ¦§¨−̈§¦§¨«©Æ©§¦¦½
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäz úøör£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכג‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bzƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכד ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכה„Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ«ƒƒ«

d˙Á�Ó ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a ‡˙‡hÁ«»»«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכו‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¬ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bzƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכז ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכח„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכט‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡È�Óz ÔÈ¯Bzƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïל ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kלא„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Ó ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:‡‰kÒ�Âלב‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡Ú·L ÔÈ¯Bzƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïלג ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÔB‰Ï ÈÊÁ„kלד‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿¿ƒ»

‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„¿«»»««≈¬«¿ƒ»

:dkÒ�Â d˙Á�Óלה‡ÓBÈa ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È L�k ‰‡�ÈÓz¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«

é"ùø

�חג: ה��רה מ� ה�י� לנ��� רמז יט"מי�", תורה ְִִִִֶֶֶַַַַָָ

(‰Ï)ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ..מלאכה �ע��ת עצ�רי� ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְֲֲִִַַָָ

מל�ד,(ספרי) מ�צאת. עצר� עצרת, אחר: ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ�בר

�א�דה �מדר�� לינה. נה)��ע�� ��(סוכה לפי ל: ְְִִִֶֶַָָָָָָָ

�כ��אי� א��ת, �בעי� �נגד הקריב� הרגל ְִֶָ�ְְְְִִִִֶֶֶֶָימ�ת

לי ע�� מ��, �ב��ה ה�ק��: לה� אמר ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָללכת,



קני qgpithkiriay mei qelwpe`

:dkñðå dúçðîeñâëíéøt éréáøä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©¯¨«§¦¦²¨¦¬
äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äøNr£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬

:íîéîz øùrãëíéøtì íäékñðå íúçðî ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â
:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«

äëúìò ãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´
:dkñðå dúçðî ãéîzäñåëéLéîçä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©«£¦¦²

äðL-éða íéùák íéðL íìéà ärLz íéøẗ¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²
:íîéîz øùr äraøàæëíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿

:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì íéøtìÂ©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«
çëãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîeñèëíéøt éMMä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²¨¦¬
äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äðîL§Ÿ−̈¥¦´§®̈¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬

:íîéîz øùrìíéøtì íäékñðå íúçðîe ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â
:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«

àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬

äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äráL¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øùrâìíéøtì íäkñðå íúçðîe ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

:íètLîk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈§¦§¨¨«
ãìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîñøéèôîäìéðéîMä íBia ¦§¨−̈§¦§¨«©Æ©§¦¦½
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäz úøör£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכג‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bzƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכד ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכה„Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ«ƒƒ«

d˙Á�Ó ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a ‡˙‡hÁ«»»«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכו‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¬ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bzƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכז ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכח„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכט‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡È�Óz ÔÈ¯Bzƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïל ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kלא„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Ó ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:‡‰kÒ�Âלב‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡Ú·L ÔÈ¯Bzƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïלג ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÔB‰Ï ÈÊÁ„kלד‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿¿ƒ»

‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„¿«»»««≈¬«¿ƒ»

:dkÒ�Â d˙Á�Óלה‡ÓBÈa ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È L�k ‰‡�ÈÓz¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«

é"ùø

�חג: ה��רה מ� ה�י� לנ��� רמז יט"מי�", תורה ְִִִִֶֶֶַַַַָָ

(‰Ï)ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ..מלאכה �ע��ת עצ�רי� ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְֲֲִִַַָָ

מל�ד,(ספרי) מ�צאת. עצר� עצרת, אחר: ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ�בר

�א�דה �מדר�� לינה. נה)��ע�� ��(סוכה לפי ל: ְְִִִֶֶַָָָָָָָ

�כ��אי� א��ת, �בעי� �נגד הקריב� הרגל ְִֶָ�ְְְְִִִִֶֶֶֶָימ�ת

לי ע�� מ��, �ב��ה ה�ק��: לה� אמר ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָללכת,



qgpitliriayקנד meiqelwpe`

eùrúi''yx:åìççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå ©«£«Ÿ§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ
äðL-éða íéùák ãçà ìéà ãçà øt ýåýéì©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤¨®§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²

íîéîz äráLi''yx:æìøtì íäékñðå íúçðî ¦§−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧
:ètLnk íøtñîa íéùákìå ìéàìçìøérNe ¨©¯¦§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬

dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
:dkñðåèìãáì íëéãrBîa ýåýéì eùrz älà §¦§¨«¥²¤©«£¬Ÿ©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧

íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½
ìe íëékñðìeíëéîìLi''yx:ìàäLî øîàiå §¦§¥¤−§©§¥¤«©¬Ÿ¤¤−

-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤
äLîi''yx:ôôô.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷ ¤«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏtלוÔe·¯˜˙e »¿«»«¿¿¿»¿

‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡�L È�a¿≈¿»«¿»«¿ƒ

B˙Ï¯‡לז ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ‡¯Î„Ï¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kלח„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�ÂלטÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ ¿ƒ¿«ƒ≈«¿¿√»¿»

ÔBÎÈ¯„pÓ ¯a ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈«ƒƒ¿≈

ÔBÎ˙Á�ÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„�Â¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe ÔBÎÈkÒ�Ïe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÏÎkא Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…

Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆

é"ùø

מ��: �אהנה �די קט�ה ‡Á„(ÂÏ)סע�ה ¯t ְ�ְְִֵֵֶֶֶַָָָ«∆»
„Á‡ ÏÈ‡.(��א)מעט לי התע�ב� י�ראל, �נגד «ƒ∆»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

מאביה� ה�פטרי� �בני� זה ה�א ח�ה �ל��� ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָע�ד,

ע�ד ע�ב� �רדתכ�, עלי ק�ה לה�: א�מר ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָוה�א

�דאיתא וכ�' סע�ה �ע�ה למל� מ�ל אחד. ְְִִָָ�ְְֶֶֶֶָָָָָי��

ס�ה נה)�מ�כת ל�דה(ד� �נח�מא: ר�י �במדר� . ְֶֶַ�ְְְְִִִַַַָָָ

רא��� י�� אכסנאי, ל� ��� ��י אר�, �ר� ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ��רה

למחר �גי�, מאכיל� למחר �ט�מ�ת, ְְְֲֲִִִַַָָָָָמאכיל�

למחר קטנ��ת, מאכיל� למחר �המה, ��ר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָמאכיל�

החג: �פרי וה�ל� ��חת � ירק לזמאכיל� תורה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָ

(ËÏ)ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡.ה�צ�ב �בר ≈∆«¬«¿¬≈∆ַָָָ

ÌÎÈ¯„pÓלח�בה: „·Ï.קר�נ�ת ל�ר �את� א� ְָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶָָָֹ

נדב�ת א� נדרי� א� �ידכ�, היא מצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָ�רגל,

יק�ה ��א �רגל, �קריב�� ה�נה, �ל ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��דר��

ונמצא נדריו, �להקריב ליר��לי� ולעל�ת לחזר ְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹל�

�אחר": �"בל ‡È�aŒÏ(‡)ע�בר ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ְְֵֵַַ«…∆…∆∆¿≈
Ï‡¯NÈ.לפי י�מעאל. ר�י �ברי העני�, להפסיק ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָ

מתחלת נדרי� �פר�ת מק��, �ל �בריו �א� ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�עד

ול�מר, �ח�ה להפסיק הצר� מ�ה, �ל ְְְְְִִַַַָ�ְִֶֶֹ�ד��ר�

כ�, לא �א� לי�ראל; ז� �ר�ה ואמר מ�ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�חזר

נדרי� �פר�ת א�א ז�, לה� אמר ��א �מ�מע ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹי�

�בריו: פינחסהתחיל 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

ú"åîùì äøèôäçé ÷øô à íéëìîá

çéåî:äìàrøæé äëàa-ãr áàçà éðôì õøiå åéðúî ñpLéå eäiìà-ìà äúéä ýåýé-ãéåèéàãbiå §©§Ÿ̈À¨«§¨Æ¤¥´¦½̈©§©¥−¨§¨®©¨̧¨Æ¦§¥´©§½̈©«Ÿ£−̈¦§§¤«¨©©¥³

:áøça íéàéápä-ìk-úà âøä øLà-ìk úàå eäiìà äNr øLà-ìk úà ìáæéàì áàçàáìáæéà çìLzå ©§¨Æ§¦¤½¤¥²¨£¤¬¨−̈¥«¦¨®§¥̧¨£¤¬¨©²¤¨©§¦¦−¤¨«¤©¦§©³¦¤̧¤Æ

ãçà Lôðk ELôð-úà íéNà øçî úrë-ék ïeôñBé äëå íéýìû ïeNré-äk øîàì eäiìà-ìà Càìî©§½̈¤¥«¦−̈¥®ŸŸ©«£³¡Ÿ¦Æ§´Ÿ«¦½¦«¨¥³¨¨Æ¨¦´¤©§§½§¤−¤©©¬

:íäîâ:íL Børð-úà çpiå äãeäéì øLà òáL øàa àáiå BLôð-ìà Cìiå í÷iå àøiåãCìä-àeäå ¥¤«©©À§©¨̧¨Æ©¥¤́¤©§½©¨¾Ÿ§¥¬¤−©£¤´¦«®̈©©©¬¤©«£−¨«§«¨©³

íúø úçz áLiå àáiå íBé Cøc øaãnaéLôð ç÷ ýåýé äzr áø | øîàiå úeîì BLôð-úà ìàLiå ãçà ©¦§¨Æ¤´¤½©¨¾Ÿ©¥¾¤©−©´Ÿ¤¤®̈©¦§©³¤©§Æ¨½©´Ÿ¤©À©¨³§Ÿ̈Æ©´©§¦½

:éúáàî éëðà áBè-àì ékä:ìBëà íe÷ Bì øîàiå Ba râð Càìî äæ-äpäå ãçà íúø úçz ïLéiå ákLiå ¦²Ÿ¬¨«Ÿ¦−¥«£Ÿ¨«©¦§©Æ©¦©½©−©´Ÿ¤¤®̈§¦¥¤³©§¨ÆŸ¥´©½©¬Ÿ¤−¬¡«

å:ákLiå áLiå zLiå ìëàiå íéî úçtöå íéôöø úâr åéúLàøî äpäå èaiåæúéðL | ýåýé Càìî áLiå ©©¥¾§¦¥¯§©«£Ÿ¨²ª©¬§¨¦−§©©´©¨®¦©Ÿ́©©¥½§§©−̈¨©¦§¨«©Á̈¨Á©§©̧§Ÿ̈³¥¦Æ

:Cøcä Enî áø ék ìëà íe÷ øîàiå Ba-òbiåçíéraøà àéää äìéëàä | çëa Cìiå äzLiå ìëàiå í÷iå ©¦©½©−Ÿ¤´¡®Ÿ¦²©¬¦§−©¨«¤©−̈¨©Ÿ́©©¦§¤®©¥¹¤§´Ÿ©¨«£¦¨´©¦À©§¨¦¬

:áøç íéýìûä øä ãr äìéì íéraøàå íBéèåéìà ýåýé-øáã äpäå íL ïìiå äørnä-ìà íL-àáiå Æ§©§¨¦´©½§¨©²©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«©¨«Ÿ¨¬¤©§¨−̈©¨´¤¨®§¦¥³§©§Ÿ̈Æ¥½̈

:eäiìà äô El-äî Bì øîàiåéìàøNé éða Eúéøá eáær-ék úBàáö éýìû | ýåýéì éúàp÷ àp÷ øîàiå ©´Ÿ¤½©§¬−Ÿ¥«¦¨«©ŸÁ¤Á©Ÿ̧¦¥¹¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥´§¨À¦¨«§³§¦«§¸§¥´¦§¨¥½

éúçaæî-úàéàéáð-úàå eñøä E:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðà øúeàå áøçá eâøä Eàéøîàiå ¤¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−¨«§´¤¨®¤¨«¦¨¥³£¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«©ÀŸ¤

ýåýé éðôì íérìñ øaLîe íéøä ÷øôî ÷æçå äìBãb çeøå øáò ýåýé äpäå ýåýé éðôì øäá zãîrå àö¥´§¨«©§¨´¨¨»¦§¥´§Ÿ̈¼§¦¥¯§Ÿ̈´Ÿ¥À§´©§¿̈§¨¿̈§¨¥Á¨¦¸§©¥³§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:ýåýé Lrøá àì Lrø çeøä øçàå ýåýé çeøá àìáéLàä øçàå ýåýé Làá àì Là Lrøä øçàå ¬Ÿ¨−©§Ÿ̈®§©©³¨¸©Æ©½©¬Ÿ¨©−©§Ÿ̈«§©©³¨©¸©Æ¥½¬Ÿ¨¥−§Ÿ̈®§©©´¨¥½

:äwã äîîc ìB÷âéìB÷ åéìà äpäå äørnä çút ãîriå àöiå Bzøcàa åéðt èìiå eäiìà rîLk | éäéå −§¨¨¬©¨«©§¦´¦§´Ÿ©¥«¦À̈©¨³¤¨¨Æ§©©§½©¥¥¾©©«£−Ÿ¤´©©§¨®̈§¦¥³¥¨Æ½

:eäiìà äô El-äî øîàiåãéìàøNé éða Eúéøá eáær-ék úBàáö éýìû | ýåýéì éúàp÷ àp÷ øîàiå ©¾Ÿ¤©§¬−Ÿ¥«¦¨«©ŸÁ¤Á©Ÿ̧¦¥¹¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥´§¨À¦¨«§³§¦«§Æ§¥´¦§¨¥½

éúçaæî-úàéàéáð-úàå eñøä E:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðà øúeàå áøçá eâøä Eåèøîàiå ¤¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−¨«§´¤¨®¤¨«¦¨¥³£¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«©³Ÿ¤

:íøà-ìr Cìîì ìûæç-úà zçLîe úàáe ÷Nnã äøaãî Ekøãì áeL Cì åéìà ýåýéæèàeäé úàå §Ÿ̈Æ¥½̈¥²¬§©§§−¦§©´¨©¨®¤À̈¨¨«©§¨¯¤£¨¥²§¤−¤©£¨«§¥Æ¥´

ézçz àéáðì çLîz äìBçî ìáàî èôL-ïa òLéìà-úàå ìûøNé-ìr Cìîì çLîz éLîð-ïá:Eæéäéäå ¤¦§¦½¦§©¬§¤−¤©¦§¨¥®§¤¡¦¨³¤¨¨Æ¥«¨¥´§½̈¦§©¬§¨¦−©§¤«§¨À̈

:òLéìà úéîé àeäé áøçî èìîpäå àeäé úéîé ìûæç áøçî èìîpäçéúráL ìûøNéá ézøàLäå ©¦§¨²¥¤¬¤£¨¥−¨¦´¥®§©¦§¨²¥¤¬¤¥−¨¦¬¡¦¨«§¦§©§¦¬§¦§¨¥−¦§©´

à íékøaä-ìk íéôìà:Bì ÷Lð-àì øLà ätä ìëå ìraì eòøë-àì øLèéòLéìà-úà àöîiå íMî Cìiå £¨¦®¨©¦§©À¦£¤³Ÿ¨«§Æ©©½©§¨̧©¤½£¤¬«Ÿ¨©−«©¥¤́¦ÂÂ̈©¦§º̈¤¡¦¨³

Bzøcà CìLiå åéìà eäiìà øáriå øNrä íéðLa àeäå åéðôì íéãîö øNr-íéðL Løç àeäå èôL-ïa¤¨¨Æ§´Ÿ¥½§¥«¨¨³§¨¦Æ§¨½̈§−¦§¥´¤«¨®̈©©«£³Ÿ¥«¦¨̧Æ¥½̈©©§¥¬©©§−

:åéìàëéøçà äëìàå énàìe éáàì àp-ä÷Mà øîàiå eäiìà éøçà õøiå ø÷aä-úà áæriåBì øîàiå E ¥¨«©©«£´Ÿ¤©¨À̈©¨̧¨Æ©«£¥´¥«¦½̈©ÀŸ¤¤¢¨¨Æ§¨¦´§¦¦½§¥«§−̈©«£¤®©³Ÿ¤Æ

:Cì éúéNr äî ék áeL CìàëøNaä íìMa ø÷aä éìëáe eäçaæiå ø÷aä ãîö-úà çwiå åéøçàî áLiå ¥´½¦²¤¬¨¦−¦¨«©¨̧¨¥©«£¹̈©¦©´¤¤¯¤©¨¨´©¦§¨¥À¦§¦³©¨¨Æ¦§¨´©¨½̈

:eäúøLéå eäiìà éøçà Cìiå í÷iå eìëàiå írì ïziå©¦¥¬¨−̈©Ÿ¥®©À̈¨©¥²¤©«£¥¬¥«¦−̈©§¨«§¥«



קנה

ú"åîùì äøèôäçé ÷øô à íéëìîá

çéåî:äìàrøæé äëàa-ãr áàçà éðôì õøiå åéðúî ñpLéå eäiìà-ìà äúéä ýåýé-ãéåèéàãbiå §©§Ÿ̈À¨«§¨Æ¤¥´¦½̈©§©¥−¨§¨®©¨̧¨Æ¦§¥´©§½̈©«Ÿ£−̈¦§§¤«¨©©¥³

:áøça íéàéápä-ìk-úà âøä øLà-ìk úàå eäiìà äNr øLà-ìk úà ìáæéàì áàçàáìáæéà çìLzå ©§¨Æ§¦¤½¤¥²¨£¤¬¨−̈¥«¦¨®§¥̧¨£¤¬¨©²¤¨©§¦¦−¤¨«¤©¦§©³¦¤̧¤Æ

ãçà Lôðk ELôð-úà íéNà øçî úrë-ék ïeôñBé äëå íéýìû ïeNré-äk øîàì eäiìà-ìà Càìî©§½̈¤¥«¦−̈¥®ŸŸ©«£³¡Ÿ¦Æ§´Ÿ«¦½¦«¨¥³¨¨Æ¨¦´¤©§§½§¤−¤©©¬

:íäîâ:íL Børð-úà çpiå äãeäéì øLà òáL øàa àáiå BLôð-ìà Cìiå í÷iå àøiåãCìä-àeäå ¥¤«©©À§©¨̧¨Æ©¥¤́¤©§½©¨¾Ÿ§¥¬¤−©£¤´¦«®̈©©©¬¤©«£−¨«§«¨©³

íúø úçz áLiå àáiå íBé Cøc øaãnaéLôð ç÷ ýåýé äzr áø | øîàiå úeîì BLôð-úà ìàLiå ãçà ©¦§¨Æ¤´¤½©¨¾Ÿ©¥¾¤©−©´Ÿ¤¤®̈©¦§©³¤©§Æ¨½©´Ÿ¤©À©¨³§Ÿ̈Æ©´©§¦½

:éúáàî éëðà áBè-àì ékä:ìBëà íe÷ Bì øîàiå Ba râð Càìî äæ-äpäå ãçà íúø úçz ïLéiå ákLiå ¦²Ÿ¬¨«Ÿ¦−¥«£Ÿ¨«©¦§©Æ©¦©½©−©´Ÿ¤¤®̈§¦¥¤³©§¨ÆŸ¥´©½©¬Ÿ¤−¬¡«

å:ákLiå áLiå zLiå ìëàiå íéî úçtöå íéôöø úâr åéúLàøî äpäå èaiåæúéðL | ýåýé Càìî áLiå ©©¥¾§¦¥¯§©«£Ÿ¨²ª©¬§¨¦−§©©´©¨®¦©Ÿ́©©¥½§§©−̈¨©¦§¨«©Á̈¨Á©§©̧§Ÿ̈³¥¦Æ

:Cøcä Enî áø ék ìëà íe÷ øîàiå Ba-òbiåçíéraøà àéää äìéëàä | çëa Cìiå äzLiå ìëàiå í÷iå ©¦©½©−Ÿ¤´¡®Ÿ¦²©¬¦§−©¨«¤©−̈¨©Ÿ́©©¦§¤®©¥¹¤§´Ÿ©¨«£¦¨´©¦À©§¨¦¬

:áøç íéýìûä øä ãr äìéì íéraøàå íBéèåéìà ýåýé-øáã äpäå íL ïìiå äørnä-ìà íL-àáiå Æ§©§¨¦´©½§¨©²©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«©¨«Ÿ¨¬¤©§¨−̈©¨´¤¨®§¦¥³§©§Ÿ̈Æ¥½̈

:eäiìà äô El-äî Bì øîàiåéìàøNé éða Eúéøá eáær-ék úBàáö éýìû | ýåýéì éúàp÷ àp÷ øîàiå ©´Ÿ¤½©§¬−Ÿ¥«¦¨«©ŸÁ¤Á©Ÿ̧¦¥¹¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥´§¨À¦¨«§³§¦«§¸§¥´¦§¨¥½

éúçaæî-úàéàéáð-úàå eñøä E:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðà øúeàå áøçá eâøä Eàéøîàiå ¤¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−¨«§´¤¨®¤¨«¦¨¥³£¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«©ÀŸ¤

ýåýé éðôì íérìñ øaLîe íéøä ÷øôî ÷æçå äìBãb çeøå øáò ýåýé äpäå ýåýé éðôì øäá zãîrå àö¥´§¨«©§¨´¨¨»¦§¥´§Ÿ̈¼§¦¥¯§Ÿ̈´Ÿ¥À§´©§¿̈§¨¿̈§¨¥Á¨¦¸§©¥³§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:ýåýé Lrøá àì Lrø çeøä øçàå ýåýé çeøá àìáéLàä øçàå ýåýé Làá àì Là Lrøä øçàå ¬Ÿ¨−©§Ÿ̈®§©©³¨¸©Æ©½©¬Ÿ¨©−©§Ÿ̈«§©©³¨©¸©Æ¥½¬Ÿ¨¥−§Ÿ̈®§©©´¨¥½

:äwã äîîc ìB÷âéìB÷ åéìà äpäå äørnä çút ãîriå àöiå Bzøcàa åéðt èìiå eäiìà rîLk | éäéå −§¨¨¬©¨«©§¦´¦§´Ÿ©¥«¦À̈©¨³¤¨¨Æ§©©§½©¥¥¾©©«£−Ÿ¤´©©§¨®̈§¦¥³¥¨Æ½

:eäiìà äô El-äî øîàiåãéìàøNé éða Eúéøá eáær-ék úBàáö éýìû | ýåýéì éúàp÷ àp÷ øîàiå ©¾Ÿ¤©§¬−Ÿ¥«¦¨«©ŸÁ¤Á©Ÿ̧¦¥¹¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥´§¨À¦¨«§³§¦«§Æ§¥´¦§¨¥½

éúçaæî-úàéàéáð-úàå eñøä E:dzç÷ì éLôð-úà eL÷áéå écáì éðà øúeàå áøçá eâøä Eåèøîàiå ¤¦§§Ÿ¤´¨½̈§¤§¦¤−¨«§´¤¨®¤¨«¦¨¥³£¦Æ§©¦½©§©§¬¤©§¦−§©§¨«©³Ÿ¤

:íøà-ìr Cìîì ìûæç-úà zçLîe úàáe ÷Nnã äøaãî Ekøãì áeL Cì åéìà ýåýéæèàeäé úàå §Ÿ̈Æ¥½̈¥²¬§©§§−¦§©´¨©¨®¤À̈¨¨«©§¨¯¤£¨¥²§¤−¤©£¨«§¥Æ¥´

ézçz àéáðì çLîz äìBçî ìáàî èôL-ïa òLéìà-úàå ìûøNé-ìr Cìîì çLîz éLîð-ïá:Eæéäéäå ¤¦§¦½¦§©¬§¤−¤©¦§¨¥®§¤¡¦¨³¤¨¨Æ¥«¨¥´§½̈¦§©¬§¨¦−©§¤«§¨À̈

:òLéìà úéîé àeäé áøçî èìîpäå àeäé úéîé ìûæç áøçî èìîpäçéúráL ìûøNéá ézøàLäå ©¦§¨²¥¤¬¤£¨¥−¨¦´¥®§©¦§¨²¥¤¬¤¥−¨¦¬¡¦¨«§¦§©§¦¬§¦§¨¥−¦§©´

à íékøaä-ìk íéôìà:Bì ÷Lð-àì øLà ätä ìëå ìraì eòøë-àì øLèéòLéìà-úà àöîiå íMî Cìiå £¨¦®¨©¦§©À¦£¤³Ÿ¨«§Æ©©½©§¨̧©¤½£¤¬«Ÿ¨©−«©¥¤́¦ÂÂ̈©¦§º̈¤¡¦¨³

Bzøcà CìLiå åéìà eäiìà øáriå øNrä íéðLa àeäå åéðôì íéãîö øNr-íéðL Løç àeäå èôL-ïa¤¨¨Æ§´Ÿ¥½§¥«¨¨³§¨¦Æ§¨½̈§−¦§¥´¤«¨®̈©©«£³Ÿ¥«¦¨̧Æ¥½̈©©§¥¬©©§−

:åéìàëéøçà äëìàå énàìe éáàì àp-ä÷Mà øîàiå eäiìà éøçà õøiå ø÷aä-úà áæriåBì øîàiå E ¥¨«©©«£´Ÿ¤©¨À̈©¨̧¨Æ©«£¥´¥«¦½̈©ÀŸ¤¤¢¨¨Æ§¨¦´§¦¦½§¥«§−̈©«£¤®©³Ÿ¤Æ

:Cì éúéNr äî ék áeL CìàëøNaä íìMa ø÷aä éìëáe eäçaæiå ø÷aä ãîö-úà çwiå åéøçàî áLiå ¥´½¦²¤¬¨¦−¦¨«©¨̧¨¥©«£¹̈©¦©´¤¤¯¤©¨¨´©¦§¨¥À¦§¦³©¨¨Æ¦§¨´©¨½̈

:eäúøLéå eäiìà éøçà Cìiå í÷iå eìëàiå írì ïziå©¦¥¬¨−̈©Ÿ¥®©À̈¨©¥²¤©«£¥¬¥«¦−̈©§¨«§¥«



קנו

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
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FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
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ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ñçðéô úøèôäà ÷øô äéîøéá

àà:ïîéða õøàa úBúðra øLà íéðäkä-ïî eäi÷ìç-ïa eäéîøé éøácáäéä øLà ¦§¥¬¦§§−̈¤¦§¦¨®¦©«Ÿ£¦Æ£¤´©«£¨½§¤−¤¦§¨¦«£¤̧¨¨³
ìLa äãeäé Cìî ïBîà-ïá eäiLàé éîéa åéìà ýåýé-øáã:Bëìîì äðL äøNr-Lâéäéå §©§Ÿ̈Æ¥½̈¦¥²«Ÿ¦¨¬¤¨−¤´¤§¨®¦§«Ÿ¤§¥¬¨−̈§¨§«©§¦À
Nr-ézLr íz-ãr äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé éîéaeäiLàé-ïá eäi÷ãöì äðL äø ¦¥̧§«¨¦³¤«Ÿ¦¨̧Æ¤´¤§½̈©ŸÆ©§¥«¤§¥´¨½̈§¦§¦¨¬¤«Ÿ¦−̈

:éLéîçä Lãça íéìLeøé úBìb-ãr äãeäé Cìîã:øîàì éìà ýåýé-øác éäéåäíøèa ¤´¤§¨®©§¬§«¨©−¦©¬Ÿ¤©£¦¦«©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§¤̧¤
ézrãé ïèaá EøvàézLc÷ä íçøî àöz íøèáe Eézúð íéBbì àéáð E:Eåîàådäà ø ¤¨§³©¤̧¤Æ§©§¦½§¤²¤¥¥¬¥¤−¤¦§©§¦®¨¦¬©¦−§©¦«¨«Ÿ©À£¨Æ

:éëðà ørð-ék øac ézrãé-àì äpä ýåýé éðãàæéëðà ørð øîàz-ìà éìà ýåýé øîàiå £Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¥¬«Ÿ¨©−§¦©¥®¦©−©¨«Ÿ¦©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½©Ÿ©−©´©¨®Ÿ¦
:øaãz Eåöà øLà-ìk úàå Cìz EçìLà øLà-ìk-ìr ékçEzà-ék íäéðtî àøéz-ìà ¦Â©¨£¤³¤§¨«£Æ¥¥½§¥²¨£¤¬£©§−§©¥«©¦−̈¦§¥¤®¦«¦§¬

:ýåýé-íàð Eìväì éðàèézúð äpä éìà ýåýé øîàiå ét-ìr òbiå Bãé-úà ýåýé çìLiå £¦²§©¦¤−§ª§Ÿ̈«©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¨½©©©−©¦®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½¦¥²¨©¬¦
éôa éøáã:Eéézã÷ôä äàøõBúðìå LBúðì úBëìînä-ìrå íéBbä-ìr äfä íBiä | E §¨©−§¦«§¥º¦§©§¦´©´©¤À©©¦Æ§©©©§¨½¦§¬§¦§−

:rBèðìå úBðáì ñBøäìå ãéáàäìeàéeäéîøé äàø äzà-äî øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå §©«£¦´§©«£®¦§−§¦§«©©§¦³§©§Ÿ̈Æ¥©´¥½Ÿ¨«©¨¬Ÿ¤−¦§§¨®
:äàø éðà ã÷L ìwî øîàåáééøác-ìr éðà ã÷L-ék úBàøì záèéä éìà ýåýé øîàéå ¨«Ÿ©¾©¥¬¨¥−£¦¬Ÿ¤«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¥©−¥©´§¨¦§®¦«Ÿ¥¬£¦²©§¨¦−

:BúNrìâéäàø éðà çeôð øéñ øîàå äàø äzà äî øîàì úéðL éìà | ýåýé-øáã éäéå ©«£Ÿ«©§¦̧§©§Ÿ̈³¥©Æ¥¦´¥½Ÿ¨¬©−̈Ÿ¤®¨«Ÿ©À¦³¨¸©Æ£¦´Ÿ¤½
:äðBôö éðtî åéðôeãé:õøàä éáLé-ìk ìr ärøä çútz ïBôvî éìà ýåýé øîàéååè| ék ¨¨−¦§¥¬¨«¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¦¨Æ¦¨©´¨¨½̈©¬¨«Ÿ§¥−¨¨«¤¦´

éørL | çút Bàñk Léà eðúðå eàáe ýåýé-íàð äðBôö úBëìîî úBçtLî-ìëì àø÷ éððä¦§¦´Ÿ¥À§¨¦§§²©§§¬¨−¨§ª§Ÿ̈®¿̈§¨«§Á¦̧¦§¹¤´©©«£¥´
:äãeäé éør-ìk ìrå áéáñ äéúîBç-ìk ìrå íéìLeøéæèìr íúBà éètLî ézøaãå §«¨©À¦§©³¨«Ÿ¤̧¨Æ¨¦½§©−¨¨¥¬§¨«§¦©§¦³¦§¨©Æ½̈©−

:íäéãé éNrîì eåçzLiå íéøçà íéýìûì eøh÷éå éðeáær øLà íúrø-ìkæéøæàz äzàå ¨¨¨¨®£¤´£¨À¦©§©§Æ¥«Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−§©«£¥¬§¥¤«§©¨Æ¤«¡Ÿ́
éðúîEzçà-ït íäéðtî úçz-ìà jeöà éëðà øLà-ìk úà íäéìà zøaãå zî÷å E ¨§¤½§©§¨Æ§¦©§¨´£¥¤½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−£©¤®¨©¥©Æ¦§¥¤½¤£¦§−
äéðôì:íçéézúð äpä éðàåúLçð úBîçìe ìæøa ãenrìe øöáî øérì íBiä E ¦§¥¤«©«£¦º¦¥¯§©¦´©À§¦̧¦§¹̈§©¬©§¤²§Ÿ¬§−Ÿ¤

:õøàä írìe äéðäëì äéøNì äãeäé éëìîì õøàä-ìk-ìrèééìà eîçìðåCì eìëeé-àìå E ©¨¨¨®¤§©§¥³§¨Æ§¨¤½¨§«Ÿ£¤−¨§©¬¨¨«¤§¦§£¬¥¤−§Ÿ´§¨®

:Eìéväì ýåýé-íàð éðà Ezà-ékáà:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáéðæàá úàø÷å Cìä ¦¦§¬£¦²§ª§Ÿ̈−§©¦¤«©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¨¿Ÿ§¨Á̈¨Á§¨§¥̧
éøeòð ãñç Cì ézøëæ ýåýé øîà äk øîàì íéìLeøééúìeìk úáäà Céøçà Czëì C §«¨©¹¦¥ÀŸµŸ¨©´§Ÿ̈½¨©³§¦¨Æ¤´¤§©½¦©«£©−§«Ÿ¨®¦¤§¥³©«£©Æ

:äreøæ àì õøàa øaãnaâärø eîLàé åéìëà ìk äúàeáz úéLàø ýåýéì ìàøNé Lã÷ ©¦§½̈§¤−¤¬Ÿ§¨«µŸ¤¦§¨¥¸©«Ÿ̈½¥¦−§«¨®Ÿ¨«Ÿ§¨´¤§½̈¨¨²
:ýåýé íàð íäéìà àáz̈¬Ÿ£¥¤−§ª§Ÿ̈«

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:



קנז
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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 פינחס בערים שונות בעולם קנח
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)

21:41מולדובה קישינב (ק)

20:31

20:29

20:33

20:29

21:25

20:15

21:23

19:47

19:50

22:21

22:17

22:52

22:25

17:59

18:12

22:25

23:02

23:05

18:51

21:17

21:15

20:54

20:49

21:05

22:01

21:17

21:17

19:12

18:40

18:57

22:08

21:12

21:55

21:59

21:24

21:31

18:00

22:00

19:33

20:44

19:35

19:13

19:25

20:35

19:23

20:26

19:01

19:04

21:21

21:13

21:22

21:03

17:10

17:22

21:17

21:41

21:41

18:06

20:14

20:10

20:00

19:53

20:10

20:56

20:14

20:15

20:19

18:32

17:43

18:13

20:58

20:14

20:54

20:59

20:26

20:35

17:03

20:45

05:36 05:33

05:18 05:13

05:40 05:37

05:37 05:33

05:41 05:38

06:09 06:05

04:39 04:35

04:54 04:49

06:01 05:59

06:06 06:04

05:23 05:17

04:53 04:47

04:50 04:43

04:51 04:46

06:29 06:29

05:38 05:32

06:44 06:44

04:28 04:21

05:37 05:31

06:52 06:52

05:20 05:16

05:26 05:22

06:34 06:32

05:46 05:43

06:26 06:23

06:01 05:57

05:31 05:28

05:31 05:27

05:47 05:43

09:02 09:04

07:57 07:58

06:08 06:07

05:42 05:37

04:37 04:32

04:55 04:49

05:05 04:59

04:45 04:41

05:12 05:08

07:31 07:32

05:01 04:56

08:40 08:37

08:39 08:37

08:37 08:35

08:37 08:35

08:40 08:38

09:15 09:13

07:50 07:47

08:18 08:15

08:47 08:45

08:50 08:49

08:53 08:50

08:29 08:25

08:28 08:25

08:25 08:22

08:40 08:40

08:11 08:07

08:55 08:54

09:09 09:06

09:08 09:05

09:14 09:14

08:35 08:32

08:37 08:35

09:26 09:24

08:49 08:47

09:22 09:20

09:16 09:14

08:42 08:40

08:42 08:40

08:55 08:53

10:54 10:54

09:53 09:54

08:42 08:41

09:01 08:59

08:02 07:59

08:25 08:22

08:33 08:30

08:11 08:08

08:33 08:30

09:24 09:25

08:27 08:24

פינחס

09:12 09:09

09:11 09:09

09:08 09:07

09:09 09:07

09:12 09:10

09:48 09:45

08:22 08:20

08:50 08:47

09:19 09:17

09:23 09:22

09:25 09:21

09:00 08:57

09:00 08:56

08:57 08:53

09:11 09:11

09:40 09:37

09:26 09:26

08:43 08:39

09:41 09:37

09:43 09:43

09:06 09:04

09:10 09:07

09:58 09:57

09:20 09:18

09:54 09:53

09:48 09:45

09:15 09:12

09:14 09:12

09:27 09:25

11:24 11:25

10:26 10:26

09:12 09:11

09:33 09:31

08:33 08:30

08:57 08:54

09:06 09:02

08:43 08:40

09:05 09:03

09:56 09:57

08:58 08:55

10:31 10:29

10:23 10:21

10:20 10:19

10:21 10:20

10:23 10:22

11:02 11:00

09:38 09:36

10:10 10:07

10:26 10:24

10:30 10:29

10:47 10:44

10:24 10:22

10:25 10:22

10:20 10:17

10:07 10:07

10:41 10:41

10:21 10:21

10:09 10:06

11:03 11:01

11:03 11:00

10:23 10:21

10:25 10:24

11:08 11:06

10:33 10:31

11:05 11:04

11:04 11:02

10:30 10:28

10:30 10:28

10:42 10:40

12:13 12:13

11:17 11:17

10:14 10:13

10:52 10:50

09:54 09:51

10:19 10:17

10:27 10:25

10:04 10:02

10:24 10:22

10:46 10:46

10:19 10:17

21:11

21:21 21:24

21:37 21:40

20:19 20:20

20:19 20:21

20:21 20:23

20:17 20:19

20:11 20:14

21:19 21:23

19:43 19:43

22:23 22:29

19:46 19:46

22:17 22:22

22:13 22:18

22:01 22:06

17:52 17:50

18:04 18:02

22:21 22:28

22:38 22:43

22:38 22:43

18:47 18:45

21:03 21:06

20:59 21:01

20:43 20:44

20:38 20:40

20:54 20:55

21:45 21:48

21:02 21:05

21:03 21:05

21:07 21:09

19:08 19:05

18:28 18:25

18:53 18:52

21:49 21:52

21:08 21:12

21:51 21:56

21:55 22:00

21:21 21:25

21:27 21:31

17:48 17:45

21:35 21:39

21:02 21:05

19:52 19:54

19:53 19:54

19:54 19:56

19:51 19:52

20:52 20:54

19:40 19:43

20:44 20:47

19:19 19:19

19:22 19:23

21:39 21:42

21:30 21:35

21:39 21:43

21:20 21:24

17:28 17:26

17:41 17:38

21:34 21:39

21:58 22:02

21:58 22:02

18:24 18:22

20:32 20:34

20:28 20:30

20:18 20:19

20:11 20:12

20:28 20:29

21:14 21:16

20:32 20:34

20:32 20:35

20:37 20:39

18:40 18:36

18:01 17:58

18:31 18:30

21:15 21:18

20:31 20:35

21:12 21:16

21:17 21:20

20:44 20:48

20:52 20:55

17:21 17:17

20:59 21:02

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס 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)

פינחס

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).

19:20

22:21

21:59

23:40

20:34

21:38

21:52

18:47

22:56

22:26

18:26

21:46

19:45

19:38

17:46

19:55

18:35

21:10

21:02

21:59

19:45

20:29

20:46

18:03

21:40

21:17

17:42

20:43

19:01

18:51

16:53

19:09 05:57 05:55

04:53 04:46

05:39 05:36

05:54 05:52

05:35 05:30

05:34 05:29

05:42 05:38

05:13 05:08

05:43 05:42

05:55 05:49

05:58 05:53

06:28 06:27

04:23 04:17

05:09 05:07

07:01 07:00

07:58 08:01

08:48 08:46

08:34 08:33

09:00 08:57

08:56 08:53

08:42 08:38

08:40 08:38

08:59 08:56

08:32 08:30

08:21 08:20

09:22 09:19

09:18 09:15

08:46 08:45

07:59 07:55

09:31 09:30

08:07 08:05

09:42 09:43

09:18 09:16

08:30 08:26

09:07 09:05

09:31 09:28

09:28 09:25

09:12 09:08

09:13 09:11

09:31 09:28

09:04 09:01

08:51 08:50

09:53 09:50

09:50 09:47

09:19 09:18

10:04 10:03

08:37 08:35

10:15 10:15

10:26 10:25

10:12 10:11

10:51 10:49

10:47 10:45

10:39 10:37

10:26 10:24

10:48 10:46

10:23 10:20

09:54 09:53

11:14 11:12

11:09 11:06

10:17 10:16

09:54 09:51

11:06 11:05

09:48 09:46

11:02 11:02

19:51 19:51

19:16 19:16

22:03 22:07

21:55 21:59

23:06 23:14

20:30 20:32

21:36 21:39

21:20 21:24

18:43 18:42

22:35 22:39

22:09 22:12

18:22 18:21

21:42 21:47

19:41 19:40

19:34 19:36

17:42 17:38

19:27 19:27

18:21 18:20

18:53 18:53

21:27 21:31

21:19 21:23

22:16 22:22

20:02 20:04

21:04 21:06

20:47 20:50

21:57 22:01

21:34 21:37

18:00 17:58

21:00 21:04

19:19 19:18

19:09 19:10

17:12 17:08
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס 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)

פינחס

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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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
לכתחילה - אור ליום שלישי כל הלילה
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