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i"gyz'd ,*xc` 'h ,xekf 't ,devz t"y .c"qa

± 'wd excga ,dltzd iptl ±

(dben izla dgpd)

¯ÂÎÊ'וגו עמלק זכר את תמחה ומסיי� וגו', עמלק ל� עשה אשר בזה1את שיש והיינו, ,
כו' זרעו למחות והציווי עמלק, שעשה מה תמיד לזכור הציווי ציווי�, וצרי�2ב' .

דזכור שהעני� ג� ומה דזכור. הציווי עני� ומהו דתמחה, הציווי הוא העיקר הלא להבי�,
ב' נימנו המצוות במני� שהרי בפ"ע, ציווי הוא אלא דתמחה, להציווי כהכנה בא אינו
להקדי� צרי� זה ולהבי� וגו'. עמלק זכר את ותמחה וגו', ל� עשה אשר את זכור ציוויי�,

מ"ש שזהו שלו, מהעונש זה ויוב� עמלק, עני� כללות ואחריתו3תחילה עמלק גוי� ראשית
והיינו אובד, כתיב4עדי האומות שבשאר לעבדו5, גו' ברורה שפה עמי� אל אהפו� אז

עמלק גוי� ראשית כתיב בעמלק משא"כ כו', בירור של עני� אצל� שיהי' אחד, שכ� כול�
לגמרי. ושבירה מחי' של עני� בו יהי' אלא יתברר, שלא אובד, עדי ואחריתו

העניני�ÔÈ�Ú‰Âב) ב' יש שבעמלק היינו גו', ואחריתו עמלק גוי� ראשית מ"ש דהנה, בזה,
היינו בעמלק, ואחרית דראשית העניני� ב' שיש והטע� ואחרית, דראשית
מתדמה שהקליפה וכיו� ואחרית, דראשית העניני� ב' ישנ� שלמעלה לפי הוא בלעו"ז,

אד� בפני כקו� הקדושה יורד6לגבי למעלה, שה� כפי ואחרית דראשית העניני� מב' לכ� ,
ואחריתו עמלק גוי� ראשית מ"ש שזהו ואחרית, דראשית העניני� ב' בלעו"ז ג� ומשתלשל

כתיב דהנה למעלה, ואחרית ראשית עני� וביאור ראשו�7וגו'. אחרו�, ואני ראשו� אני
כל אחרית עד המדריגות כל מראשית הממלא שמאור ההשתלשלות כללות על קאי ואחרו�
שלא כדי הנה יותר, ובפרטיות הסובב. אור שזהו אני, מבחי' נמש� זה שכל המדריגות,
אחרית אבל הסובב, מאור מאני, הוא ההשתלשלות ראשית שרק לומר ס"ד יהי'
כח התלבשות ש� שיש העשי' לבחי' עד למטה לירד ההשתלשלות שהו"ע ההשתלשלות,
הסובב, מאור זה אי� בהרגשתו, נפרד ודבר יש יהי' שהנברא שאפשר עד בנפעל, הפועל
כו', העשי' לבחי' עד שנמש� כפי ההשתלשלות, אחרית שג� היינו, אחרו�, ואני נאמר לכ�

וכמ"ש הסובב. אור שזהו אני, מבחי' הוא זה כל בשמי�8הנה עשה הוי' חפ� אשר כל
העילות עילת הוא אנת מ"ש ג� וזהו באר�, ג� הוא הסובב אור הוי' שחפ� דהיינו ובאר�,

– עשה אשר את זכור מהמאמר "חלק הוא זה מאמר (*

והוספות"*. שינוי� איזה ע� – תרס"ה

בקונטרס שי"ל תרס"ה זכור לד"ה דבר" ה"פתח לשו� (*

מ"מ "איזה בצירו� אדר), ט' ש"ק מוצאי – (קה"ת בפ"ע

תרס"ה בסה"מ לאח"ז (ונדפס שליט"א אדמו"ר מכ"ק והערות"

אדמו"ר כ"ק מהערות כמה של)). ע' ש� (וראה ואיל� רי ע'

לקמ�. נעתקו שליט"א

יט.)1 ש�, יז. כה, תצא

קטו�קטז.)2 עשי� סמ"ג קפח�קפט. מ"ע להרמב"� סהמ"צ

ועוד.

כ.)3 כד, בלק

סהמ"צ)4 הפורי�. שער סידור תצוה. ס"פ תו"א ג"כ ראה

הנ"ל). בקונטרס (הערה עמלק מעשה זכירת מצות להצ"צ

ט.)5 ג, צפני'

ב.)6 קמח, זח"ב ראה

ו.)7 מד, ישעי'

ו.)8 קלה, תהלי�
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הסיבות ההשתלשלות9וסיבת על קאי עילה וסיבה, דעילה העניני� ב' למעלה שישנ� היינו, ,
וג� בהעילה, כלול שהוא כמו העלול שהרי שבער�, ההשתלשלות שזוהי עו"ע, שבדר�
הו"ע ובכללות שיהי', אופ� באיזה בהעלול העילה מתלבשת מהעילה, יציאתו אחר
עני� אבל זל"ז. שבער� לדרגא מדרגא עו"ע בדר� שהיא הממלא, שמאור ההשתלשלות
הסובב, אור והו"ע סיבה, בדר� רק שזהו ערו�, שבאי� השתלשלות על קאי הסיבות סיבת
הוא הסובב שאור אחרו�, ואני ראשו� אני מ"ש וזהו לההשתלשלות. סיבה בדר� רק שהוא
וזהו ההשתלשלות. אחרית לאחרו�, ג� אלא ההשתלשלות, ראשית לראשו�, רק לא סיבה
הנה לקדושה, מתדמה שהקליפה וכיו� בקדושה. למעלה שהוא כפי ואחרית ראשית עני�
ואחריתו עמלק גוי� ראשית ועז"נ שבעמלק. ואחרית דראשית העניני� ב' ישנ� בלעו"ז ג�

לגמרי. ועקירה שבירה של באופ� א� כי בירור, בדר� זה שאי� אובד, עדי

שז'Â‡È·Â¯ג) ידוע דהנה העבודה, בעני� שהוא כפי האומות לשאר עמלק שבי� החילוק
אמרו זה שעל העבירות, לעני� המקור שה� הרעות, המדות ז' ה� האומות

רעות10רז"ל המדות הו"ע שטות שהרוח שטות, רוח בו נכנס אא"כ עבירה עובר אד� אי�
זהשמכסי� מצד העבירה לעני� שבא מי שיש והיינו פרטי�, כמה בזה ויש האמת. על

נפרד נעשה ואינו ביהדותו שעודנו לו שהוא11שנדמה כמו האמת את יודע הי' אילו אבל ,

אופ� בשו� זאת עושה הי' לא אזי נפרד, נעשה העבירה הזק�12שע"י אדמו"ר וכמאמר ,13:

שע"י יודע הי' אילו וא"כ, אלקות, פו� נפרד א ווער� קא� ער ניט או� וויל ער ניט איד ַַָא
שטות הרוח מצד שזהו אלא עבירה, לידי בא הי' לא באמת, שהוא כפי נפרד, נעשה העבירה
רואה איש שאי� שחושב מזה, למטה היא אצלו שטות שהרוח מי ויש האמת. על שמכסה

כמארז"ל מזה, יודע אד� שו� ואי� ומצד14אותו אד�. יראני שלא אומר עבירה עובר כשאד�
ועד רצויי�, בלתי תאוות ועד המותרי�, בדברי� תאוות לידי בא הוא הרי שטות הרוח
כאלו ותאוות בדברי� עבירה עניני לעשות שבא ממש, האסורי� דברי� בתאוות שנופל
לו אי� מהתאוה, מעוור שאינו כפי ושכלו מהותו שמצד דהיינו לגמרי, מהותו לפי שאינ�
הוא הבלבול ועני� מהותו, מבלבלי� והתאוה שטות שהרוח אלא כלל, אליה� שייכות
ולהוט נלהב להיות ער), ניט איז (עס אחר מהות שנעשה ושכלו מהותו את שמהפכי�
כלל. אליה� שיי� הי' לא עצמו שמצד כאלו בתאוות ומושקע פארקאכט) או� ַָָ(צוקאכט

‰�‰Âלא) אלקות הגילוי העדר הוא עליונה) היותר בדרגא שהיא (כפי שטות הרוח סיבת
בהעל� הוא שאלקות זה שמצד והיינו, האלקית, בנפש ג�) אלא הבהמית, בנפשו רק
האומות ז' שזהו"ע רעות, המדות ז' ה� שמקור� טובי�, הלא להעניני� בא הוא הרי אצלו,
הוא זה שעני� מוב�, אלקות, דגילוי ההעדר היא בזה שהסיבה וכיו� בעבודה. שהוא כפי
בנפשו אלקות גילוי נעשה התפלה עבודת ע"י כי, התפלה, בעבודת החסרו� או ההעדר מצד

א).)9 (יז, בהקדמה תקו"ז

א.)10 ג, סוטה

פי"ד.)11 תניא

פל"ט)12 תרל"ז וככה המש� ג"כ וראה פכ"ד. תניא ראה

הנ"ל). בקונטרס (הערה ואיל� מ"ב ומעי� קונטרס ואיל�.

ב"היו�)13 (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. סיו�). כא יו�" ב"היו� (נעתק תקמז ע' ש� תמוז). כה יו�"

ב.)14 כח, ברכות
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רק היא הנשמה היו� שבתחלת היו�, במש� האד� עבודת סדר שזהו בעול�, וג� הפרטית
הפרטית,15באפו בנפשו אלקות גילוי המשכת פועל התפלה בעבודת עבודתו ע"י ואח"כ ,

עבודת כאשר הוא זה וכל בעול�. ג� שנמש� ועד שלו, קומה הציור בכל הגילוי שמתפשט
גילוי אצלו נעשה לא אזי כדבעי, שלא היא התפלה עבודת כאשר אבל כדבעי, היא התפלה
המדות לז' המביאו שטות הרוח בא ההעל� ומצד אצלו, בהעל� הוא האלקות אלא אלקות,
העדר היא לזה שהסיבה וכיו� העבירות. לעניני השרש שה� האומות, ז' שהו"ע רעות,
אלקות, גילוי המשכת ע"י בירור, בדר� התיקו� בזה להיות שאפשר מוב�, אלקות, הגילוי
נעשה ובמילא בנפשו, אלקות הגילוי פועל שעי"ז כדבעי, תהי' התפלה שעבודת והיינו
שסיבת� רעות, המדות בז' רק הוא זה וכל רעות. המדות ז' שה� האומות, בז' הבירור

הבירור. בה� פועל אלקות גילוי המשכת ע"י ולכ� אלקות, גילוי העדר היא

Ì�Ó‡קליפת והיא בירור, בדר� התיקו� להיות אפשר אי שבה יותר תחתונה קליפה יש
בו למרוד ומכוי� רבונו את שיודע הוא שענינה העדר16עמלק, מצד אינו זה שעני� ,

מכוי� ואעפ"כ אצלו, בגלוי הוא שהאלקות והיינו רבונו, את הוא יודע שהרי אלקות, גילוי
תגא בלא מלכותא טע�, ללא וחוצפה התנשאות של שזהו"ע בו, אי17למרוד זה ובעני� .

ומ"מ רבונו את שיודע דכיו� אלקות, גילוי המשכת ע"י בירור, בדר� התיקו� להיות אפשר
בדר� הוא זו קליפה תיקו� אלא אלקות, גילוי המשכת יועיל מה א"כ בו, למרוד מכוי�

תקנת� היא דוקא ששבירת� וביטול, תמחה18עקירה אובד, עדי אחריתו בעמלק מש"נ וזהו .
לגמרי. והשבירה העקירה שהו"ע עמלק, זכר את

הקרירותÂ‰�‰ד) הו"ע האד� בנפש בעבודה עמלק כמ"ש19קליפת שפועל20, קר�, אשר
מלמעלה מראי� כאשר שג� והיינו, דבר, משו� יתפעל שלא הקרירות, עני� בו
ולומר ולהכחיש לקרר הוא עמלק של ענינו הנה למטה, אלקות גילוי שזהו"ע פלא, דבר

כ�. פלאשאינו זה שאי� ולומר לקררו מתחכ� אזי לגמרי, להכחישו יכול אינו וכאשר
כלל, פלא זה אי� לגביו הרי יכול, כל שהוא הקב"ה ע"י שנעשה עני� שזהו דכיו� עכ"פ,
הפלא את לקרר ג� יכול שאינו כ"כ מוחשי הוא שבדבר הפלא וא� מזה. יתפעל למה וא"כ
כאשר וג� התפעלות. בו יפעול לא שהפלא בנפשו הסכ� לעשות מקררו אזי שבדבר,
והחלטה הסכ� לעשות מקררו אזי התפעלות, בו יפעול שבדבר שהפלא מוכרח

מהותו. לשנות ומכש"כ הנהגתו לשנות עליו תפעול לא שההתפעלות

Â‰ÊÂ,מ"מ אלקות, גילוי אצלו שיש היינו, רבונו, את שיודע שהג� עמלק, קליפת עני�
כ� על הבט מבלי קרירות, של עני� שפועל עי"ז בו, למרוד ומכוי� מתייגע הוא הרי
שהאמת הג� דהנה, פלא. דבר רואה כאשר התפעלות של עני� אצלו צ"ל השכל שע"פ

תרפ"ט)15 סה"מ ד. עט, פינחס לקו"ת א. יד, ברכות ראה

סה"מ מנח� (תורת פ"ד תשי"ד דודי לכה ד"ה ואיל�. 84 ע'

וש"נ. רלז). ע' אלול

(הערה)16 ועצ"ע א. סה, זח"ב יד. כו, בחוקותי תו"כ ראה

הנ"ל). בקונטרס

א.)17 קה, סנהדרי� ראה

רפ"ב.)18 כלי� ע"פ

רח.)19 ע' תרפ"ה קעב. ע' תרפ"א רצד. ע' עטר"ת סה"מ

ועוד. (השני). 65 ע' תש"ט

עה"פ.)20 פרש"י ט. תצא תנחומא יח. כה, תצא



ז i"gyz'd xc` 'h ,xekf 't ,devz t"y

רק היא הנשמה היו� שבתחלת היו�, במש� האד� עבודת סדר שזהו בעול�, וג� הפרטית
הפרטית,15באפו בנפשו אלקות גילוי המשכת פועל התפלה בעבודת עבודתו ע"י ואח"כ ,

עבודת כאשר הוא זה וכל בעול�. ג� שנמש� ועד שלו, קומה הציור בכל הגילוי שמתפשט
גילוי אצלו נעשה לא אזי כדבעי, שלא היא התפלה עבודת כאשר אבל כדבעי, היא התפלה
המדות לז' המביאו שטות הרוח בא ההעל� ומצד אצלו, בהעל� הוא האלקות אלא אלקות,
העדר היא לזה שהסיבה וכיו� העבירות. לעניני השרש שה� האומות, ז' שהו"ע רעות,
אלקות, גילוי המשכת ע"י בירור, בדר� התיקו� בזה להיות שאפשר מוב�, אלקות, הגילוי
נעשה ובמילא בנפשו, אלקות הגילוי פועל שעי"ז כדבעי, תהי' התפלה שעבודת והיינו
שסיבת� רעות, המדות בז' רק הוא זה וכל רעות. המדות ז' שה� האומות, בז' הבירור

הבירור. בה� פועל אלקות גילוי המשכת ע"י ולכ� אלקות, גילוי העדר היא

Ì�Ó‡קליפת והיא בירור, בדר� התיקו� להיות אפשר אי שבה יותר תחתונה קליפה יש
בו למרוד ומכוי� רבונו את שיודע הוא שענינה העדר16עמלק, מצד אינו זה שעני� ,

מכוי� ואעפ"כ אצלו, בגלוי הוא שהאלקות והיינו רבונו, את הוא יודע שהרי אלקות, גילוי
תגא בלא מלכותא טע�, ללא וחוצפה התנשאות של שזהו"ע בו, אי17למרוד זה ובעני� .

ומ"מ רבונו את שיודע דכיו� אלקות, גילוי המשכת ע"י בירור, בדר� התיקו� להיות אפשר
בדר� הוא זו קליפה תיקו� אלא אלקות, גילוי המשכת יועיל מה א"כ בו, למרוד מכוי�

תקנת� היא דוקא ששבירת� וביטול, תמחה18עקירה אובד, עדי אחריתו בעמלק מש"נ וזהו .
לגמרי. והשבירה העקירה שהו"ע עמלק, זכר את

הקרירותÂ‰�‰ד) הו"ע האד� בנפש בעבודה עמלק כמ"ש19קליפת שפועל20, קר�, אשר
מלמעלה מראי� כאשר שג� והיינו, דבר, משו� יתפעל שלא הקרירות, עני� בו
ולומר ולהכחיש לקרר הוא עמלק של ענינו הנה למטה, אלקות גילוי שזהו"ע פלא, דבר

כ�. פלאשאינו זה שאי� ולומר לקררו מתחכ� אזי לגמרי, להכחישו יכול אינו וכאשר
כלל, פלא זה אי� לגביו הרי יכול, כל שהוא הקב"ה ע"י שנעשה עני� שזהו דכיו� עכ"פ,
הפלא את לקרר ג� יכול שאינו כ"כ מוחשי הוא שבדבר הפלא וא� מזה. יתפעל למה וא"כ
כאשר וג� התפעלות. בו יפעול לא שהפלא בנפשו הסכ� לעשות מקררו אזי שבדבר,
והחלטה הסכ� לעשות מקררו אזי התפעלות, בו יפעול שבדבר שהפלא מוכרח

מהותו. לשנות ומכש"כ הנהגתו לשנות עליו תפעול לא שההתפעלות

Â‰ÊÂ,מ"מ אלקות, גילוי אצלו שיש היינו, רבונו, את שיודע שהג� עמלק, קליפת עני�
כ� על הבט מבלי קרירות, של עני� שפועל עי"ז בו, למרוד ומכוי� מתייגע הוא הרי
שהאמת הג� דהנה, פלא. דבר רואה כאשר התפעלות של עני� אצלו צ"ל השכל שע"פ

תרפ"ט)15 סה"מ ד. עט, פינחס לקו"ת א. יד, ברכות ראה

סה"מ מנח� (תורת פ"ד תשי"ד דודי לכה ד"ה ואיל�. 84 ע'

וש"נ. רלז). ע' אלול

(הערה)16 ועצ"ע א. סה, זח"ב יד. כו, בחוקותי תו"כ ראה

הנ"ל). בקונטרס

א.)17 קה, סנהדרי� ראה

רפ"ב.)18 כלי� ע"פ

רח.)19 ע' תרפ"ה קעב. ע' תרפ"א רצד. ע' עטר"ת סה"מ

ועוד. (השני). 65 ע' תש"ט

עה"פ.)20 פרש"י ט. תצא תנחומא יח. כה, תצא
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וגו' נפלאות לעושה וכמ"ש פלא, דבר זה אי� הקב"ה שלגבי וגו'21היא פלא עושה היינו,22, ,
בלבד עשי' בחי' רק ה� הנפלאות כל הנה הקב"ה הרי23שלגבי האד� שלגבי כיו� מ"מ, ,

צרי� לא פלא, דבר זה אי� הקב"ה שלגבי ומה התפעלות, בו לפעול הדבר צרי� פלא, זה
שאצל דבר שיש אד�, בני בשני רואי� שאנו וכמו האד�. להתפעלות ומניעה סתירה להיות
אינו חברו, לגבי פלא זה שאי� מה הנה פלא, זה הרי השני אצל ואילו פלא אינו אחד
בב' הוא כ� וא� פלא. זה הרי שאצלו כיו� הראוי', ההתפעלות בו לפעול ומניעה סתירה
אי� אליו שבער� חבירו שאצל מה שלו להתפעלות סתירה שאי� זל"ז, בער� שה� בנ"א
שתהי' סתירה להיות צרי� לא פלא, זה אי� הקב"ה שלגבי שמה מכש"כ הרי פלא, זה
שזהו"ע דעמלק, הקרירות מצד זה הרי כ�, העני� שאי� ומה הראוי'. ההתפעלות אצלו
נתפעל, לא מ"מ, מצרי�, ביציאת שהיו והנפלאות האותות את שראה שא� עמלק, קליפת
אפשר אי ולכ� גדולה. בחוצפה טע�, ללא ההתנשאות מצד שזהו בישראל, להלח� ויצא

וכמ"ש דוקא, שבירה בדר� הוא התיקו� אלא הבירור, בו באופ�24להיות בעמלק, הלח� צא
טע�. ללא התנשאות של שזהו"ע כיו� עמלק, זכר את דתמחה

טע�ÔÈ�Ú‰Âה) (עכ"פ טע� שע"פ התנשאות התנשאות, אופני ב' שיש כידוע בזה,
כמ"ש היא טע� שע"פ התנשאות כלל. טע� ע"פ שלא והתנשאות 25המדומה),

שמצד והיינו, בעשרו, עשיר יתהלל אל בגבורתו גבור יתהלל ואל בחכמתו חכ� יתהלל אל
האד�), מעלות שאר ג� נכללי� (שבה� ועשירות גבורה דחכמה העניני� ג' אצלו שיש זה
שע"פ התנשאות זו הרי עכ"פ אבל גו'. יתהלל אל נאמר ולכ� התנשאות, אצלו שתהי' שיי�
להיות צרי� אינו אלו מעלות בו שיש מי שג� היא שהאמת היות דע� והיינו, טע�,
עוד שיש רואה אזי בהחכמה מתחכ� החכ� שכאשר החכמה, בעני� וכמו מזה, בהתנשאות
צרי� זה ומצד החכמה, של ולאמיתתה לעומקה עדיי� הגיע שלא והיינו השיג, שלא מה
לו ניתנו אלו שמעלות ההתבוננות כללות מצד וכ� בהתנשאות, ולא בביטול להיות

ומעי� בקונטרס (כמבואר הי'26מלמעלה והלואי צרכו, כל עדיי� זאת ניצל לא ובודאי ,(
האפשרי, ככל אלו עניני� לנצל לו שמוטב החלטה לידי בא זו ומהתבוננות כו', זאת מנצל
שרוכש שכיו� טע�, שע"פ התנשאות היא זו התנשאות הרי מ"מ, בהתנשאות, להיות ולא
בו שאי� והיינו, טע�, ע"פ שלא התנשאות יש א� מתנשא. הוא לכ� אלו, מעלות בקרבו
עצמו הוא שג� אלא עוד ולא המדומה, טע� מצד לא אפילו בה, להתנשא כלל מעלה שו�
מתנשא, הוא הרי שפלותו, על הבט ומבלי עצמו, בעיני ג� בזוי הוא הרי ולכ� מזה, יודע
כאשר והנה, טע�. בלא החוצפה מצד והיא טע�, ללא התנשאות היא זו שהתנשאות
בו שאי� לו שמראי� עי"ז א� הבירור, עני� להיות אפשר אזי טע�, ע"פ היא ההתנשאות
ממה לו שיש לו שנדמה המדומה, טע� מצד היא ההתנשאות (כאשר הנ"ל המעלות
(כאשר הנ"ל מעלות בו שיש שהג� לו שמראי� עי"ז או כ�), אינו האמת אבל להתנשא,

ד.)21 קלו, תהלי�

טו.)22 עז, ש�

ובכ"מ.)23 ג. רלו, ויחי תו"ח ראה

ט.)24 יז, בשלח

כב.)25 ט, ירמי'

טז.)26 מאמר
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שההתנשאות לפי והיינו בהתנשאות. להיות צרי� לא מ"מ, אלו), מעלות באמת לו יש
אבל בזה. הבירור להיות אפשר ולכ� הטע�, ער� לפי מוגדרת היא הטע� מצד שבאה
אפשר אי ולכ� גבול, בלי היא אלא מוגדרת, אינה אזי טע�, ללא היא ההתנשאות כאשר

הביר התנשאותלהיות אופני וב' תקנת�. היא ששבירת� דוקא, ושבירה עקירה א� כי בזה, ור
כמ"ש טע�, שע"פ התנשאות עמלק. של מזרעו שהוא בהמ�, מצינו המ�27הנ"ל לה� ויספר

טע� או טע�, ע"פ היתה זו התנשאות מ"מ, בזה, שהגזי� דא� בניו, ורוב עשרו כבוד את
אינו וכו' הכבוד שכל אח"כ לו הראו כאשר שג� טע�, ללא והתנשאות עכ"פ. המדומה
מצינו ולכ� טע�. ללא היא זו שהתנשאות התנשא, מ"מ להתנשא, ממה לו ושאי� כלו�,

ברק בבני תורה למדו המ� של בניו ע"פ28שמבני אצלו שהיתה ההתנשאות מצד שזהו ,

שהו"ע ברק, בבני תורה למדו בניו שמבני וזהו הבירור, עני� להיות אפשר שבזה טע�,
שיי� לא שבה עמלק קליפת זה הרי טע�, ללא ההתנשאות עני� אבל למטה. אלקות גילוי

עמלק. זכר את תמחה מ"ש שזהו שבירה, א� כי בירור,

כחÂ‡È·Â¯ו) ישנו עניני�, ב' יש רעות שבמדות ידוע דהנה האד�, בעבודת העני�
המתאוה, כח נתלבש שבה� הלבושי� וישנ� הבירור, עני� שיי� שבו המתאוה
דמחשבה הלבושי� ג' וכ� התאוה, נתלבשה שבה� אלו ומדות זה פרטי זר רצו� שהוא
בדר� א� כי כלל, ותיקו� בירור להיות אפשר אי ובה� בעצ�, רע שה� ומעשה, דיבור
לגמרי רצונו שעוקר באופ� א� כי בירור, של באופ� אינו זר הרצו� שתיקו� והיינו, עקירה,

התשובה עני� ע"י והיינו טובי�, הלא טובה29מהדברי� וקבלה העבר על חרטה של באופ�
ומדחה מעביר שעי"ז בקדושה, רצונו ומשי� טובי� הלא מהעניני� רצונו שעוקר להבא, על
של עני� להיות צרי� דמחדו"מ הלבושי� בג' המתאוה כח בהתלבשות וכ� הזר. הרצו� את
כמ"ש הוא זה על שהתיקו� טובי�, לא בעניני� המחשבה באותיות וכמו דוקא, 30עקירה

דמעה כנחל הורידי ציו� בת מקו�31חומת מוחי�, ממותרי באות שהדמעות לפי והיינו ,
לעקור צרי� וכמו"כ טובות. הלא המחשבות את הוא עוקר הדמעות ע"י ולכ� המחשבה,

דברי� וידוי ג� צ"ל התשובה שבעני� שזהו והמעשה, הדיבור לבושי כמ"ש32את קחו33,
ולכ� טובי�, הלא בעניני� הדיבור אותיות את עוקר דברי� הוידוי שע"י דברי�, עמכ�
וכ� דלעו"ז, הדיבור אותיות את עוקר אלו אותיות ע"י כי הא"ב, סדר על הוידוי נתתק�
המחדו"מ ולבושי הפרטי זר להרצו� בנוגע הוא זה וכל המעשה. שע"י הדבר גו� את
עקירה א� כי בירור, בדר� התיקו� להיות אפשר אי שבה� המתאוה, הכח נתלבש שבה�
יכול טובי�, לא בעניני� נתלבש כאשר ג� הרי עצמו, המתאוה כח אבל לגמרי. ושבירה
בקדושה, להלבישו אפשר המתאוה שכח והיינו לקדושה, ולהפכו מהקליפה להעלותו

יא.)27 ה, אסתר

ב.)28 נז, גיטי�

וידוי)29 מצות להצ"צ סהמ"צ א. לז, תצא לקו"ת ראה

תשובה.

יח.)30 ב, איכה

(הערה)31 פי"א�י"ב בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי ראה

הנ"ל). בקונטרס

ה"א.)32 פ"א תשובה הל' רמב"�

ג.)33 יד, הושע
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שההתנשאות לפי והיינו בהתנשאות. להיות צרי� לא מ"מ, אלו), מעלות באמת לו יש
אבל בזה. הבירור להיות אפשר ולכ� הטע�, ער� לפי מוגדרת היא הטע� מצד שבאה
אפשר אי ולכ� גבול, בלי היא אלא מוגדרת, אינה אזי טע�, ללא היא ההתנשאות כאשר

הביר התנשאותלהיות אופני וב' תקנת�. היא ששבירת� דוקא, ושבירה עקירה א� כי בזה, ור
כמ"ש טע�, שע"פ התנשאות עמלק. של מזרעו שהוא בהמ�, מצינו המ�27הנ"ל לה� ויספר

טע� או טע�, ע"פ היתה זו התנשאות מ"מ, בזה, שהגזי� דא� בניו, ורוב עשרו כבוד את
אינו וכו' הכבוד שכל אח"כ לו הראו כאשר שג� טע�, ללא והתנשאות עכ"פ. המדומה
מצינו ולכ� טע�. ללא היא זו שהתנשאות התנשא, מ"מ להתנשא, ממה לו ושאי� כלו�,

ברק בבני תורה למדו המ� של בניו ע"פ28שמבני אצלו שהיתה ההתנשאות מצד שזהו ,

שהו"ע ברק, בבני תורה למדו בניו שמבני וזהו הבירור, עני� להיות אפשר שבזה טע�,
שיי� לא שבה עמלק קליפת זה הרי טע�, ללא ההתנשאות עני� אבל למטה. אלקות גילוי

עמלק. זכר את תמחה מ"ש שזהו שבירה, א� כי בירור,

כחÂ‡È·Â¯ו) ישנו עניני�, ב' יש רעות שבמדות ידוע דהנה האד�, בעבודת העני�
המתאוה, כח נתלבש שבה� הלבושי� וישנ� הבירור, עני� שיי� שבו המתאוה
דמחשבה הלבושי� ג' וכ� התאוה, נתלבשה שבה� אלו ומדות זה פרטי זר רצו� שהוא
בדר� א� כי כלל, ותיקו� בירור להיות אפשר אי ובה� בעצ�, רע שה� ומעשה, דיבור
לגמרי רצונו שעוקר באופ� א� כי בירור, של באופ� אינו זר הרצו� שתיקו� והיינו, עקירה,

התשובה עני� ע"י והיינו טובי�, הלא טובה29מהדברי� וקבלה העבר על חרטה של באופ�
ומדחה מעביר שעי"ז בקדושה, רצונו ומשי� טובי� הלא מהעניני� רצונו שעוקר להבא, על
של עני� להיות צרי� דמחדו"מ הלבושי� בג' המתאוה כח בהתלבשות וכ� הזר. הרצו� את
כמ"ש הוא זה על שהתיקו� טובי�, לא בעניני� המחשבה באותיות וכמו דוקא, 30עקירה

דמעה כנחל הורידי ציו� בת מקו�31חומת מוחי�, ממותרי באות שהדמעות לפי והיינו ,
לעקור צרי� וכמו"כ טובות. הלא המחשבות את הוא עוקר הדמעות ע"י ולכ� המחשבה,

דברי� וידוי ג� צ"ל התשובה שבעני� שזהו והמעשה, הדיבור לבושי כמ"ש32את קחו33,
ולכ� טובי�, הלא בעניני� הדיבור אותיות את עוקר דברי� הוידוי שע"י דברי�, עמכ�
וכ� דלעו"ז, הדיבור אותיות את עוקר אלו אותיות ע"י כי הא"ב, סדר על הוידוי נתתק�
המחדו"מ ולבושי הפרטי זר להרצו� בנוגע הוא זה וכל המעשה. שע"י הדבר גו� את
עקירה א� כי בירור, בדר� התיקו� להיות אפשר אי שבה� המתאוה, הכח נתלבש שבה�
יכול טובי�, לא בעניני� נתלבש כאשר ג� הרי עצמו, המתאוה כח אבל לגמרי. ושבירה
בקדושה, להלבישו אפשר המתאוה שכח והיינו לקדושה, ולהפכו מהקליפה להעלותו

יא.)27 ה, אסתר

ב.)28 נז, גיטי�

וידוי)29 מצות להצ"צ סהמ"צ א. לז, תצא לקו"ת ראה

תשובה.

יח.)30 ב, איכה

(הערה)31 פי"א�י"ב בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי ראה

הנ"ל). בקונטרס

ה"א.)32 פ"א תשובה הל' רמב"�

ג.)33 יד, הושע
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ממוצע שיש אלא פשוט, הוא עצמו שמצד כיו� בקליפה, להבדיל להלבישו ואפשר
מארז"ל וע"ד תאוה, להתאוות המתאווה הכח את שמעורר המסית כח והוא 34המקשרו,

כ� דברי�, ב' שמקשר הסרסור של שענינו דכש� נינהו, דעבירה סרסורי תרי� וליבא עינא
זר, הרצו� אצלו שנולד עד התאוה ע� המתאוה כח את המקשר הממוצע הוא המסית הכח
באהבה מתעורר העי� ראיית שע"י הלב, לחמדת המתאוה כח בי� ממוצע הוא העי� וכמו"כ

וכמ"ש כו', רז"ל35ורצו� ואמרו וגו', עיניכ� ואחרי לבבכ� אחרי תתורו רואה36ולא העי�
תענוג התלבשות יש שבראי' מפני והיינו חומד, הלב בהדבר37ואז לו שיש התענוג וע"י ,

תאוה דבר רואה מה� שא' בנ"א בשני רואי� אנו ולכ� לזה. להתאוות מתעורר הוא הרי
הרי המתאוה, כח יש שלשניה� א� כי, כלל, לזה מתעורר ואינו רואה והשני לזה ומתעורר
לו שהי' זה ולכ� התענוג, והוא המקשרו, הממוצע שיש אלא פשוט, הוא המתאוה כח
שכח וכיו� כו'. השני משא"כ לזה, נתעורר תאוה, הדבר את בראותו הנה הזה, בדבר תענוג
מש� להוציאו אפשר טובי� לא בהעניני� בהתלבשותו ג� לכ� פשוט, הוא המתאוה

וכמ"ש הוי', לאהבת לקדושה, רז"ל38ולהפכו ודרשו לבב�, בכל גו' יצרי�,39ואהבת בשני
ענינו שכל כיו� ולכאורה, הוי'. לאהבת ישוב היצה"ר שג� שיפעול והיינו ויצה"ר, ביצ"ט
לפעול האד� יכול אי� א"כ האד�, את ולהסית כו', העל� לפעול כשמו, הוא היצה"ר של

בתניא מ"ש ע"פ הוא, העני� א� ה'. אהבת לו יהי' היצה"ר וב�41מזהר40שג� דזונה המשל
פנימיות הרי להסיתו, הוא וענינה בנו, את להסית כדי אותה שוכר שהמל� שא� המל�,
ורצו� הכוונה שפנימיות היצה"ר, בעני� הוא וכ� להסיתו, תוכל שלא הוא המל� רצו�
שישמעו באמת רוצה אינו עצמו היצה"ר ג� ולכ� האד�, את להסית יוכל שלא הוא העליו�
והיינו לאלקות, אהבה לו יהי' היצה"ר שג� עבודתו ע"י לפעול האד� יכול ולכ� אליו.
בכח הוא זה וכל בעבודתו. זאת לפעול שיוכל כח נתינת היא הנ"ל הכוונה שפנימיות
תחתונה קליפה יש אבל בקדושה. ולהלבישו מהקליפה ולבררו לתקנו שאפשר המתאוה,
בדר� התיקו� להיות אפשר אי שבזה טע�, ללא התנשאות הוא שענינה עמלק, קליפת יותר,
לגמרי. המחי' שצ"ל אובד, עדי ואחריתו ועז"נ לגמרי, ושבירה עקירה בדר� א� כי בירור,

והיינו,Â‰�‰ז) מהקדושה, ומשתלשלי� באי� (ס"ה) הנ"ל בלעו"ז התנשאות אופני ב'
טע�, ללא התנשאות ויש דקדושה, ושכל טע� שע"פ התנשאות יש בקדושה שג�
דהנה בזה, והעני� בלעו"ז. ג� אלו עניני� ישנ� לכ� כנ"ל, כו' מתדמה שהקליפה וכיו�

והתנשאות42כתיב טע� שע"פ התנשאות ההתנשאות, אופני ב' על שקאי (ב"פ), גאה גאה כי
רשב"י וכדברי דקדושה, גיאות ג� שיש בעבודה מצינו וכמו"כ טע�. עלי'43ללא בני ראיתי

כאמרו נעלית היותר להתנשאות ועד ובני, אני ה� שני� וא� אני, הוא אחד א� מועטי�, וה�

ה"ה.)34 פ"א ברכות ירושלמי

לט.)35 טו, שלח

עה"פ.)36 פרש"י ראה

הנ"ל).)37 בקונטרס (הערה פ"ב העבודה קונטרס ראה

ה.)38 ו, ואתחנ�

עה"פ.)39 ופרש"י ספרי

ספכ"ט.)40 ספ"ט.

א.)41 קסג, ח"ב

תו"ח)42 ואיל�. ג סג, ג. סב, בשלח תו"א וראה א. טו, בשלח

ואיל�. ב רלז, בשלח

ב.)43 מה, סוכה
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בעלמא סימנא ההתנשאות44אנא עני� אמנ�, בקדושה. טע� ללא התנשאות של שזהו"ע ,

רשב"י במאמר כמו המציאות, בביטול הביטול תכלית של באופ� הוא בקדושה טע� ללא
להיותו ורק כ�, לומר יכול הי' לא לעצמו, יש מציאות עדיי� הי' שא� בעלמא, סימנא אנא
אלא בפ"ע, מציאות שו� הי' שלא עד בגילוי בו הי' שהאלקות לאלקות, הביטול בתכלית
תכלית זה הרי וא"כ בעלמא, סימנא אנא אמר לכ� שבו, האלקות רק היא מציאותו כל

לגמרי כמ"ש45הביטול לאלקות, הביטול בתכלית שהי' רבינו במשה ועד"ז משה46. והאיש
השכל. מ� שלמעלה בביטול בעצ� בטל שהי' האדמה, פני על אשר האד� מכל מאד עניו

שמבואר והחושי�47והג� הכחות לזולתו ניתנו שאילו החשבו� מצד שזהו שלו הענוה טע�
הביטול מצד הוא ענוה אצלו פעל זה שטע� גופא זה הנה יותר, למעלה מגיע הי' שלו
אשר מאד למעלה וחושיו בכחותיו הגיע רבינו שמשה הדבר פשוט שהרי שלו, העצמי
לכ� המציאות, בביטול הביטול בתכלית שהי' זה מצד ורק לזה, מגיע הי' לא זולתו אחר
שעני� מוב� זה ומכל ענוה. בו שיפעול בעצ� אמיתי שאינו כזה חשבו� לעשות יכול הי'
ההתנשאות מעני� אמנ�, הביטול. תכלית של באופ� הוא שבקדושה טע� ללא התנשאות
ערו�, באי� ק� לאי� הבדלות ריבוי להבדיל בלעו"ז, ההתנשאות עני� משתלשל בקדושה
אי� בקליפה, שלהיותו אלא טע�, ע"פ שלא ההתנשאות וה� טע�, שע"פ ההתנשאות ה�
טע�. בלא והחוצפה הישות תוק� אדרבה, אלא בקדושה), שהוא (כמו הביטול עני� זה

אופני49במ"ש48וכמבואר ב' על שקאי גס, ב"פ בגימטריא דסו"ס גו', רכב אשר וסוס
הטע�, ע"פ מוגדרת להיותה טע�, שע"פ שהתנשאות ביניה�, והחילוק הנ"ל. התנשאות
להיות אפשר אי הטע�, ע"פ שלא התנשאות משא"כ בירור, של עני� בה להיות אפשר לכ�
שמבטש הביטושי� ע"י נעשה זה ועני� וביטול. שבירה של עני� א� כי בירור, של עני� בה

כמארז"ל עצמו, רז"ל50את אמרו וכ� כו', אד� ירגיז אד�,51לעול� של גופו שוברת אנחה
בעני� חסרו� יש שכאשר בגשמיות, בההשפעהוכמו שחסר היינו, ובריאות, פרנסה של

פועל זה הרי האד�, הצטרכות כללות נכלל שבה� ומזוני, חיי דבני העניני� בג' מלמעלה
באמת ומיצר ודואג עצמו, את מבטש שכאשר בעבודה, הוא וכ� מהותו, וביטול שבירה בו
האסורי� דברי� של לתאוות עד רצויי� בלתי בעניני� ומושקע להוט שהוא אי� מצבו על
רעש בקול שירעי� עי"ז וכמו"כ מהותו. את ומשנה במהותו שבירה פועל זה הרי ממש,
(כהלשו� וכו' תסתיר מתי עד כו' ומנוול ומתועב ומשוק� ורשע רע אתה לומר כו' ורוגז

בתניא הביטוש52המובא אופ� לכ� טע�, ללא בהתנשאות היא שהקליפה דכיו� והיינו, ,(
שנעשה בעבודה דעמלק התיקו� וזהו"ע והטע�. השכל מ� שלמעלה דיבורי� ע"י ג"כ הוא

דוקא. וביטול שבירה בדר�

א.)44 רכה, זח"א

מח)45 ע' ח"א תרל"ג (סה"מ תרל"ג ויצב ד"ה ג� ראה

ועוד. ואיל�). מט ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה ואיל�).

ג.)46 יב, בהעלות�

47(.298 ע' תרצ"ז נא. ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ג� ראה

ועוד. .68 ע' ה'ש"ת השיחות ספר .236 ע' ה'שי"ת סה"מ
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בעלמא סימנא ההתנשאות44אנא עני� אמנ�, בקדושה. טע� ללא התנשאות של שזהו"ע ,

רשב"י במאמר כמו המציאות, בביטול הביטול תכלית של באופ� הוא בקדושה טע� ללא
להיותו ורק כ�, לומר יכול הי' לא לעצמו, יש מציאות עדיי� הי' שא� בעלמא, סימנא אנא
אלא בפ"ע, מציאות שו� הי' שלא עד בגילוי בו הי' שהאלקות לאלקות, הביטול בתכלית
תכלית זה הרי וא"כ בעלמא, סימנא אנא אמר לכ� שבו, האלקות רק היא מציאותו כל

לגמרי כמ"ש45הביטול לאלקות, הביטול בתכלית שהי' רבינו במשה ועד"ז משה46. והאיש
השכל. מ� שלמעלה בביטול בעצ� בטל שהי' האדמה, פני על אשר האד� מכל מאד עניו

שמבואר והחושי�47והג� הכחות לזולתו ניתנו שאילו החשבו� מצד שזהו שלו הענוה טע�
הביטול מצד הוא ענוה אצלו פעל זה שטע� גופא זה הנה יותר, למעלה מגיע הי' שלו
אשר מאד למעלה וחושיו בכחותיו הגיע רבינו שמשה הדבר פשוט שהרי שלו, העצמי
לכ� המציאות, בביטול הביטול בתכלית שהי' זה מצד ורק לזה, מגיע הי' לא זולתו אחר
שעני� מוב� זה ומכל ענוה. בו שיפעול בעצ� אמיתי שאינו כזה חשבו� לעשות יכול הי'
ההתנשאות מעני� אמנ�, הביטול. תכלית של באופ� הוא שבקדושה טע� ללא התנשאות
ערו�, באי� ק� לאי� הבדלות ריבוי להבדיל בלעו"ז, ההתנשאות עני� משתלשל בקדושה
אי� בקליפה, שלהיותו אלא טע�, ע"פ שלא ההתנשאות וה� טע�, שע"פ ההתנשאות ה�
טע�. בלא והחוצפה הישות תוק� אדרבה, אלא בקדושה), שהוא (כמו הביטול עני� זה

אופני49במ"ש48וכמבואר ב' על שקאי גס, ב"פ בגימטריא דסו"ס גו', רכב אשר וסוס
הטע�, ע"פ מוגדרת להיותה טע�, שע"פ שהתנשאות ביניה�, והחילוק הנ"ל. התנשאות
להיות אפשר אי הטע�, ע"פ שלא התנשאות משא"כ בירור, של עני� בה להיות אפשר לכ�
שמבטש הביטושי� ע"י נעשה זה ועני� וביטול. שבירה של עני� א� כי בירור, של עני� בה

כמארז"ל עצמו, רז"ל50את אמרו וכ� כו', אד� ירגיז אד�,51לעול� של גופו שוברת אנחה
בעני� חסרו� יש שכאשר בגשמיות, בההשפעהוכמו שחסר היינו, ובריאות, פרנסה של

פועל זה הרי האד�, הצטרכות כללות נכלל שבה� ומזוני, חיי דבני העניני� בג' מלמעלה
באמת ומיצר ודואג עצמו, את מבטש שכאשר בעבודה, הוא וכ� מהותו, וביטול שבירה בו
האסורי� דברי� של לתאוות עד רצויי� בלתי בעניני� ומושקע להוט שהוא אי� מצבו על
רעש בקול שירעי� עי"ז וכמו"כ מהותו. את ומשנה במהותו שבירה פועל זה הרי ממש,
(כהלשו� וכו' תסתיר מתי עד כו' ומנוול ומתועב ומשוק� ורשע רע אתה לומר כו' ורוגז

בתניא הביטוש52המובא אופ� לכ� טע�, ללא בהתנשאות היא שהקליפה דכיו� והיינו, ,(
שנעשה בעבודה דעמלק התיקו� וזהו"ע והטע�. השכל מ� שלמעלה דיבורי� ע"י ג"כ הוא

דוקא. וביטול שבירה בדר�

א.)44 רכה, זח"א

מח)45 ע' ח"א תרל"ג (סה"מ תרל"ג ויצב ד"ה ג� ראה

ועוד. ואיל�). מט ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה ואיל�).

ג.)46 יב, בהעלות�

47(.298 ע' תרצ"ז נא. ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ג� ראה

ועוד. .68 ע' ה'ש"ת השיחות ספר .236 ע' ה'שי"ת סה"מ

נח.)48 ע' ש� אוה"ת ב. קכ, מג"א תו"א ראה

ח.)49 ו, אסתר

א.)50 ה, ברכות

ב.)51 נח, ש�

א).)52 (לז, פכ"ט



ebe'יב wlnr jl dyr xy` z` xekf

דראשיתÂ‰ÊÂח) העני� שישנו שכש� אובד, עדי ואחריתו עמלק גוי� ראשית מ"ש
ראשית רק שלא וכמשנת"ל אחרו�, ואני ראשו� אני מ"ש שזהו בקדושה, ואחרית
למטה ההשתלשלות אחרית ג� אלא הסובב, אור דהיינו אני, מבחי' הוא ההשתלשלות
ודבר ליש יהי' שהנברא שאפשר עד בנפעל, הפועל כח התלבשות בבחי' שהוא בעשי',
בהעניני� להבדיל הוא כ� הנה הסובב, אור דהיינו אני, מבחי' הוא זה ג� בהרגשתו, נפרד
לא הוא שעמלק היינו, וגו', ואחריתו עמלק גוי� ראשית שעז"נ בלעו"ז, ואחרית דראשית
והמקור רעות, המדות אח"כ נולדי� שממנו זר הרצו� היינו דראשית גוי�, לכל ראשית רק
בג' מתלבשי� שהמדות כפי היינו דאחרית גוי�, לכל אחרית ג� הוא אלא עמלק, הוא לזה
המדה שכאשר רואי� שאנו לדבר, וראי' עמלק. הוא לזה המקור וג� דמחדו"מ, הלבושי�
קוד� בלידתה שהי' מכמו יותר והתוק� הריבוי בה נעשה אזי המחדו"מ בלבושי באה
יביאה שלא הכעס, מדת אצלו שנולדה למי העצה שלכ�, המחדו"מ, בלבושי התלבשותה
שיבא עד עכ"פ, נמו� בקול הדיבור יהי' לשתוק, לו אפשר אי וא� ישתוק, אלא בדיבור,
בלבושי מתלבשת המדה שכאשר מוכח ומזה לגמרי. לבטלה יוכל שאז שתיקה, לידי
והתוק� הריבוי בא מאי� ולכאורה, יותר. בתוק� ונעשית מתגברת היא אזי המחדו"מ
נעשה ולכ� מעמלק, הוא האחרית שג� לפי הוא, העני� א� המחדו"מ, לבושי ע"י בהמדה
לזה והתיקו� שהעצה אובד, עדי ואחריתו עמלק גוי� ראשית ועז"נ והתוק�. הריבוי בה

עמלק. זכר את תמחה מ"ש שזהו לגמרי, והשבירה העקירה הוא

במדרשÂ‰ÊÂט) ומחה53מ"ש כו', עשה אשר את זכור בתורה, לכ� כתבתי זכירות שתי
אברה� של בני� את� הרי כ� עשית� וא� בה�, זהירי� הוו כו', זכר את אמחה

שנאמר לאפר מצרי�,54שנמשל של לשעבודה עצמכ� התקינו לאו ובא� ואפר, עפר ואנכי
תרס"ה55שנאמר זכור ד"ה בהמאמר כמבואר בזה, והעני� ובלבני�. דכיו�56בחומר ,

הו"ע עמלק שקליפת [וכמשנת"ל כנ"ל הביטושי� ע"י היא עמלק קליפת ששבירת
שהיא בקדושה, טע� ללא ההתנשאות ע"י הוא וביטולה ושבירתה טע�, ללא ההתנשאות
בו שנאמר אברה� של בני� את� הרי כ�, עשית� א� לכ�, בתכלית], ביטול של באופ�
הביטוש, לפעול יכול שאינו דהיינו לאו, וא� בתכלית. הביטול עני� שזהו ואפר, עפר ואנכי
התקינו אזי עמלק, קליפת שבירת פועל אינו שאז דנפשי', אדעתא אינו שהביטוש או

רז"ל אמרו הרי למצרי�, שנשתעבדו מצינו שלא דא� מצרי�, של לשעבודה שכל57עצמכ�
ע"י ובלבני� בחומר השעבוד עני� ישנו ברוחניות וג� מצרי�, ש� על נקראות הגלויות

בזהר כמ"ש התורה, בלימוד והיגיעה ליבו�58העמל דא ובלבני� וחומר קל דא בחומר
כתיב דהנה בזה, והעני� כו'. זה59הלכתא אד� ופרש"י ובדעת, בחכמה שעמלו אד� יש

בתנחומא)53 שונות גירסאות – תצא. ס"פ תנחומא

(הערה בבחיי מ"ש ע"פ הוא כא� והמובא וילקוט). (פסיקתא

הנ"ל). בקונטרס

כז.)54 יח, וירא

יד.)55 א, שמות

ואיל�.)56 רכ ע' תרס"ה סה"מ

ד.)57 פט"ז, ב"ר

ואוה"ת)58 תו"ח בתו"א, ונתבאר הובא (ברע"מ). א קנג, ח"ג

שמות. ר"פ

כא.)59 ב, קהלת
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בו שנאמר העליו�) (אד� בחכמה60הקב"ה שעמלו אד�, כמראה דמות הכסא דמות ועל
את61שנאמר הקב"ה ברא ביגיעה ולא בעמל לא הרי ולכאורה, אר�. יסד בחכמה ה'
צרי�62עולמו כאשר מ"מ, בעמל, לא היא העולמות והתהוות שבריאת דא� הוא, העני� א� .

ע� העליו� קישור נפעל שבו תורה דמת� העני� שזהו בעול�, אלקות גילוי אח"כ להיות
המטה ע� המעלה חז"ל63התחתו�, לשו� וע"ד עמל, של באופ� הוא זה עני� הנה קשה64,

הי� בתו� ביבשה הלכו דבקרי"ס עלמא65כקרי"ס, ע� דאתגליא עלמא התחברות והו"ע ,
למטה66דאתכסיא מלמעלה בדר� או למעלה מלמטה בדר� א� קשה67, נקרא זה ועני� ,

נקרא חכמה, בחי' גילוי למטה שיהי' שזה היינו, בחכמה, שעמלו עני� ג� וזהו כביכול.
עמל ג"כ נקרא עמלק והנה, גילוי68עמל. על להעלי� ביותר שמתייגע דלעו"ז, העמל והוא ,

כאשר שג� בו, למרוד ומכוי� רבונו את שיודע עמלק קליפת בעני� (ס"ד) וכמשנ"ל אלקות,
התפעלות, בו לפעול צרי� הפלא וראיית בעול�, אלקות גילוי דהיינו פלא, של עני� ישנו
מקררו אזי לגמרי, להכחיש לו אפשר אי וכאשר כ�, שאינו ולומר לקררו עמלק מתייגע אזי
מוחשי הוא הפלא וא� יתפעל, ולמה יכול, הכל הקב"ה לגבי עכ"פ פלא זה שאי� לומר
החלטה לעשות בו פועל הוא הרי שבדבר, מהפלא ההתפעלות את לקרר אפשר שאי כ"כ
הנחה בו עושה אזי התפעלות, בו שתפעול הדבר כשמוכרח וג� התפעלות, בו תפעול שלא
העמל שזהו מהותו, לשנות ומכש"כ מעניניו לשנותו עליו תפעול לא שההתפעלות והחלטה
הרי התפעלות, לידי לבוא צרי� השכל שע"פ הבט שמבלי דלעו"ז, עמל עמלק, דקליפת
מהותו שמצד דהיינו השכל, נגד שה� דברי� לעשות שבא עד לקררו, ומתייגע עמל הוא
מפני רק זה הרי לעשות� שבא ומה כאלו, ותאוות לדברי� שייכות לו אי� בעצ� ושכלו
ע"י דעמלק השבירה לפעול יכול אינו וכאשר לזה. תסתור לא שההתפעלות החלט שעושה

תורה עמל היא לזה העצה הנה בחומר69הביטושי�, מצרי�, של לשעבודה עצמכ� (התקינו
דלעו"ז, העמל שבירת נעשה שבתורה העמל שע"י הלכתא), וליבו� וחומר קל ובלבני�,

שבכדי70וכמארז"ל והיינו נימוח, הוא אב� א� לביהמ"ד משכהו זה מנוול ב� פגע א�
ואז, לביהמ"ד, משכהו שזהו תורה, עמל צ"ל דלעו"ז העמל של והביטול השבירה לפעול
קליפת שזהו"ע השכל, אל שייכות לו שאי� דומ� אב� כמו הוא א� שג� היינו הוא, אב� א�
שאנו וכמו דתורה, העמל ע"י נימוח הוא אז ג� הנה כנ"ל, השכל מ� למעלה שהוא עמלק
אפילו שבירה פועלי� ה� הרי טיפי� טיפי� אפילו המי� יורדי� שכאשר בגשמיות רואי�

למי�71באב� (שנמשלה תורה העמל ע"י הנה וכמו"כ בקליפת72, אפילו שבירה פועלי� (

כו.)60 א, יחזקאל

יט.)61 ג, משלי

ב.)62 פ"ג, ב"ר

ובכ"מ.)63 ואיל�. רכא ע' תרכ"ט סה"מ ראה

וש"נ.)64 א. ב, סוטה א. קיח, פסחי�

יט.)65 טו, כט. יד, בשלח

66(– כו' הגהות וע� ואיל�. עו ע' תק"ע אדה"ז מאמרי ראה

ובכ"מ. ואיל�. תקסה ע' בשלח אוה"ת

פ"ח.)67 המצות חג שער חיי� ע� פרי ב. מח, זח"ב ראה

ואיל�). ב (פו, פנ"ד האמצעי לאדמו"ר האמונה שער

רצט.)68 ע' מג"א אוה"ת ראה

ב.)69 צט, סנהדרי� ראה

ב.)70 נב, סוכה

פ"ו.)71 נת� דר' אבות ראה

א.)72 ז, תענית ראה
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בו שנאמר העליו�) (אד� בחכמה60הקב"ה שעמלו אד�, כמראה דמות הכסא דמות ועל
את61שנאמר הקב"ה ברא ביגיעה ולא בעמל לא הרי ולכאורה, אר�. יסד בחכמה ה'
צרי�62עולמו כאשר מ"מ, בעמל, לא היא העולמות והתהוות שבריאת דא� הוא, העני� א� .

ע� העליו� קישור נפעל שבו תורה דמת� העני� שזהו בעול�, אלקות גילוי אח"כ להיות
המטה ע� המעלה חז"ל63התחתו�, לשו� וע"ד עמל, של באופ� הוא זה עני� הנה קשה64,

הי� בתו� ביבשה הלכו דבקרי"ס עלמא65כקרי"ס, ע� דאתגליא עלמא התחברות והו"ע ,
למטה66דאתכסיא מלמעלה בדר� או למעלה מלמטה בדר� א� קשה67, נקרא זה ועני� ,

נקרא חכמה, בחי' גילוי למטה שיהי' שזה היינו, בחכמה, שעמלו עני� ג� וזהו כביכול.
עמל ג"כ נקרא עמלק והנה, גילוי68עמל. על להעלי� ביותר שמתייגע דלעו"ז, העמל והוא ,

כאשר שג� בו, למרוד ומכוי� רבונו את שיודע עמלק קליפת בעני� (ס"ד) וכמשנ"ל אלקות,
התפעלות, בו לפעול צרי� הפלא וראיית בעול�, אלקות גילוי דהיינו פלא, של עני� ישנו
מקררו אזי לגמרי, להכחיש לו אפשר אי וכאשר כ�, שאינו ולומר לקררו עמלק מתייגע אזי
מוחשי הוא הפלא וא� יתפעל, ולמה יכול, הכל הקב"ה לגבי עכ"פ פלא זה שאי� לומר
החלטה לעשות בו פועל הוא הרי שבדבר, מהפלא ההתפעלות את לקרר אפשר שאי כ"כ
הנחה בו עושה אזי התפעלות, בו שתפעול הדבר כשמוכרח וג� התפעלות, בו תפעול שלא
העמל שזהו מהותו, לשנות ומכש"כ מעניניו לשנותו עליו תפעול לא שההתפעלות והחלטה
הרי התפעלות, לידי לבוא צרי� השכל שע"פ הבט שמבלי דלעו"ז, עמל עמלק, דקליפת
מהותו שמצד דהיינו השכל, נגד שה� דברי� לעשות שבא עד לקררו, ומתייגע עמל הוא
מפני רק זה הרי לעשות� שבא ומה כאלו, ותאוות לדברי� שייכות לו אי� בעצ� ושכלו
ע"י דעמלק השבירה לפעול יכול אינו וכאשר לזה. תסתור לא שההתפעלות החלט שעושה

תורה עמל היא לזה העצה הנה בחומר69הביטושי�, מצרי�, של לשעבודה עצמכ� (התקינו
דלעו"ז, העמל שבירת נעשה שבתורה העמל שע"י הלכתא), וליבו� וחומר קל ובלבני�,

שבכדי70וכמארז"ל והיינו נימוח, הוא אב� א� לביהמ"ד משכהו זה מנוול ב� פגע א�
ואז, לביהמ"ד, משכהו שזהו תורה, עמל צ"ל דלעו"ז העמל של והביטול השבירה לפעול
קליפת שזהו"ע השכל, אל שייכות לו שאי� דומ� אב� כמו הוא א� שג� היינו הוא, אב� א�
שאנו וכמו דתורה, העמל ע"י נימוח הוא אז ג� הנה כנ"ל, השכל מ� למעלה שהוא עמלק
אפילו שבירה פועלי� ה� הרי טיפי� טיפי� אפילו המי� יורדי� שכאשר בגשמיות רואי�

למי�71באב� (שנמשלה תורה העמל ע"י הנה וכמו"כ בקליפת72, אפילו שבירה פועלי� (

כו.)60 א, יחזקאל

יט.)61 ג, משלי

ב.)62 פ"ג, ב"ר

ובכ"מ.)63 ואיל�. רכא ע' תרכ"ט סה"מ ראה

וש"נ.)64 א. ב, סוטה א. קיח, פסחי�

יט.)65 טו, כט. יד, בשלח

66(– כו' הגהות וע� ואיל�. עו ע' תק"ע אדה"ז מאמרי ראה

ובכ"מ. ואיל�. תקסה ע' בשלח אוה"ת

פ"ח.)67 המצות חג שער חיי� ע� פרי ב. מח, זח"ב ראה

ואיל�). ב (פו, פנ"ד האמצעי לאדמו"ר האמונה שער

רצט.)68 ע' מג"א אוה"ת ראה

ב.)69 צט, סנהדרי� ראה

ב.)70 נב, סוכה

פ"ו.)71 נת� דר' אבות ראה

א.)72 ז, תענית ראה
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לשו� כו', התקינו פירוש וזהו והדעת. השכל מ� שלמעלה דלעו"ז, העמל שזהו עמלק,
כנ"ל. תורה עמל שזהו"ע מצרי�, של שעבודה ע"י הוא דלעו"ז העמל שתיקו� היינו, תיקו�,

והיינוÊ·Â‰י) עמלק, זכר את ותמחה עמלק, ל� עשה אשר את זכור הציוויי� ב' עני� יוב�
באופ� א� כי בירור, בדר� התיקו� להיות אפשר אי עמלק שבקליפת כמשנת"ל
בעבודה וענינו עמלק, זכר את תמחה שזהו"ע לגמרי, וביטול שבירה תקנת�, זוהי ששבירת�
היינו, עמלק, דמעשה הזכירה להיות צרי� זה ועל עצמו, את שמבטש הביטושי� ע"י הוא
אליה�, שייכות לו אי� עצמו שמצד כאלו תאוה בעניני ומושקע להוט שהוא אי� שיתבונ�
והזכירה דע�), אוי� ווייטאג� זאל ער (או� כו' זה על וידאג עמלק, קליפת מצד בא זה ָָשכל
ומזה עמלק, ל� עשה אשר את זכור הראשו� הציווי שזהו יו�, בכל צ"ל הנ"ל וההתבוננות
הביטושי� שע"י עמלק, זכר את תמחה השני הציווי יקיי� ועי"ז עצמו, את לבטש יבוא
כמארז"ל בתחתוני�, דירה ית' לו יעשה ועי"ז עמלק. דקליפת והמחי' השבירה את 73יפעול

ומחיית שבירת שע"י והיינו, עמלק, של זרעו שימחה עד של� הכסא ואי� של� הש� אי�
שיהי' כפי ית', לו דירה שזהו"ע של�, והכסא של� הש� שיהי' פועלי� לגמרי, עמלק

צ משיח ע"י ממש בימינו.בקרוב במהרה דקנו,

•

תצא.)73 ס"פ תנחומא בשלח. ס"פ פרש"י ראה

.h"nyz'd ipy xc` `"i ,xekf 't ,`xwie t"y zegiyn .c"qa

התחלת‡. היא � באדר בי"א שקביעותה � זו שבת
במשנה כדאיתא הפורי�, בי"א1ימי נקראת "מגילה

דקריאת הזמ� שהתחלת היינו, בט"ו", בי"ד בי"ג בי"ב
אדר י"א � הוא .2המגילה

הוא זו) שנה שבקביעות (החידוש זה dtqedaועני�

השני�: בכל לפורי� פורי� שלפני דשבת השייכות על

שביעאה" מיומא מתברכי� יומי� שיתא "כל שבו3א) ,
היינו,4נאמר גו'", השביעי יו� את אלקי� "ויבר�

שלפניו. השבת מיו� היא הפורי� דימי הברכה שהמשכת

זכור פ' קורי� פורי�) (שלפני זו בשבת ועיקר: 5ב)

המ�" למחיית עמלק מחיית "לסמו� הוא6כדי (שהמ�
עמלק של הגמרא7מזרעו ובלשו� עשי'8), תיקדו� "דלא

ה"זכירה" היא פורי� שלפני שבשבת היינו, לזכירה",
ה"עשי" היא oiprובפורי� eze`c.עמלק מחיית �

כולל הפורי�, עני� בביאור להתחיל יש ולכ�,
האד� בעבודת וההוראה הלימוד ביאור � ובמיוחד
המגילה דקריאת הפנימי התוכ� שזהו לקונו,

הבעש"ט כתורת אדר), בי"א בפירוש9(שתחילתה
המשנה יצא",10מאמר לא למפרע המגילה את "הקורא

שאירע כסיפור המגילה את לקרות xaraשאי�

נזכרי� האלה ש"הימי� באופ� א�, כי ("למפרע"),
עניני11ונעשי�" כל (מחדש) נעשי� הזכרו� שע"י ,

עניני כל מחדש שחי היינו, הראשונה, כבפע� הפורי�
לקונו. בעבודתו המגילה

האד� בעבודת וההוראה הלימוד לבאר יש וכ�

והשייכות הקשר ביאור וכ� זכור, פ' מקריאת לקונו
כדלקמ�. השבוע, לפרשת זכור ופ' דפורי�

כבר"·. שקיבלו מה "קיימו � הוא פורי� של ענינו
קבלת12(במת�ֿתורה) ושלימות עיקר היתה שאז היינו, ,

הי' הפורי� שבימי כיו� � הדבר וטע� התורה,
ש"מסרו כולה,13מסירתֿנפש, השנה כל למות עצמ�

ח"ו חו� מחשבת לה� עלה נעשית14ולא ועי"ז ,

התומ"צ. קיו� על הקבלה שלימות
שמתחדש � ושנה שנה בכל הפורי� בימי ועד"ז
הקבלה שלימות כבר", שקיבלו מה ד"קיימו העני�
וגילוי התעוררות ע"י כולה, השנה בכל התומ"צ דקיו�

zecdid zcewpוהמס"נ האמונה כח בכל15, שחודרת ,

התומ"צ. דקיו� העבודה פרטי

אשר את "זכור זכור, פ' בקריאת � לזה וההכנה
תשכח" "לא עד עמלק", ל� .16עשה

ודעת, מטע� שבהיפ� חוצפא � עמלק של ענינו
הקב"ה ע� בנ"י של להתקשרות והלעו"ז הניגוד

ודעת מטע� שלמעלה היא17באופ� בזה וההתחלה ,
בדר�" קר� בדר�18"אשר כבר הול� יהודי כאשר שג� ,

תהי'19התורה שעבודתו אותו, לקרר עמלק מנסה ,

מלשו� "קר�" קרירות, של ואח"כzexixwבאופ� ,

מלשו� "קר�" � מזה למטה ויורד שלאdxwnנמש� ,

כו' פרטית השגחה עניני יכול20יראה זה ולאחרי ,

ומצב במעמד שה� באלה ח"ו ממש לפגוע
אחרי�" .21ד"הנחשלי�

מגילה.1) מס' ריש
קריאת2) שהתחלת ואיל�, 197 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה ראה

אינה בי"א החודשmc`dyהמגילה (ש"כל המגילה קריאת י"ח יוצא
שזהו א�, כי ה"א)). פ"א מגילה (ירושלמי מגילה" למקרא כשר

עיי"ש.onfdהתחלת ממש, מגילה דמקרא
א.3) פח, ב. סג, זח"ב
ג.4) ב, בראשית
ה"כ.5) פי"ג תפלה הל' רמב"� במשנה. � סע"א כט, מגילה

ס"ב. סתרפ"ה או"ח טושו"ע
ומפסיקי�).6) (ד"ה ש� פרש"י
א.7) ג, לאסתר תרגו�
א.8) ל, ש�
וש"נ.9) סע"ח. הוספות כש"ט
רפ"ב.10) מגילה
בס'11) ונת' הובא שובבי�. תיקו� בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב
א.12) פח, שבת
ב.13) צ, אורה שערי ד. קכ, בהוספות ש� ועד"ז א. צז, מג"א תו"א

ועוד. ,9 ע' ה'ש"ת .118 ע' תש"ח קצא. ע' תרפ"א שו. ע' עטר"ת סה"מ
אינו14) בלתיֿרצוי) לעני� (בנוגע "ח"ו" בלשו� שהדיוק להעיר

התחלת על שסומכי� כיו� � הטע� [וי"ל חסידות בדרושי (כ"כ) רגיל

ר"ת בי"ת, באות וש"נ),dkxaהתורה בתחלתו. חט"ו לקו"ש (ראה
בעני� ואעפ"כ, כו'], הבלתיֿרצויי� העניני� שלילת ג� נעשית שעי"ז

ממשיכי� � חו� מחשבת לה� עלה שלא � העני�e"gזה מדגישי� ,

זה. עני� נזכר שבה� המאמרי� בכל ד"ח"ו",
ע"ש15) "יהודי�", בש� בנ"י נקראי� המגילה שבכל להעיר,

ד. קכא, א. צז, ש� תו"א (ראה לה' נפש� ומסירת והביטול ההודאה
ועוד). ואיל�. א צג, אורה שערי

יזֿיט).16) (כה, תצא ס"פ
א'תשפג.17) ע זכור פ' דרושי אוה"ת
ובפרש"י.18) יח, ש�
בנ"י19) בהיות � הראשונה בפע� עמלק" ד"ויבוא במאורע כמו

וגעגועי� תשוקה (מתו� התורה לקבל סיני להר הליכת� בעת "בדר�"
כו').

ריש20) רש"י בפירוש כמ"ש וטומאה, מקרה מלשו� � מזה ולמטה
כמ"ש וטומאה, עראי "לשו� (וראהxwieפרשתנו: בלע�. אל אלקי�

במדרש כדאיתא – לבלע� דעמלק מהשייכות ולהעיר יג). פ"א, ויק"ר
כו'" הרשע בלע� מאצל בא, מהיכ� עמלק, "ויבוא יג) פ"ז, (אסת"ר
מנהג ע"פ הפרשה שש� ולהעיר, א'תשפו). ע' ש� אוה"ת (ראה
עני� (ג�) עמלק"), "זכירת (ולא "זכור" � הוא היא) (תורה ישראל

כשלעצמו. הזכרו�
ש�.21) תצא
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לשו� כו', התקינו פירוש וזהו והדעת. השכל מ� שלמעלה דלעו"ז, העמל שזהו עמלק,
כנ"ל. תורה עמל שזהו"ע מצרי�, של שעבודה ע"י הוא דלעו"ז העמל שתיקו� היינו, תיקו�,

והיינוÊ·Â‰י) עמלק, זכר את ותמחה עמלק, ל� עשה אשר את זכור הציוויי� ב' עני� יוב�
באופ� א� כי בירור, בדר� התיקו� להיות אפשר אי עמלק שבקליפת כמשנת"ל
בעבודה וענינו עמלק, זכר את תמחה שזהו"ע לגמרי, וביטול שבירה תקנת�, זוהי ששבירת�
היינו, עמלק, דמעשה הזכירה להיות צרי� זה ועל עצמו, את שמבטש הביטושי� ע"י הוא
אליה�, שייכות לו אי� עצמו שמצד כאלו תאוה בעניני ומושקע להוט שהוא אי� שיתבונ�
והזכירה דע�), אוי� ווייטאג� זאל ער (או� כו' זה על וידאג עמלק, קליפת מצד בא זה ָָשכל
ומזה עמלק, ל� עשה אשר את זכור הראשו� הציווי שזהו יו�, בכל צ"ל הנ"ל וההתבוננות
הביטושי� שע"י עמלק, זכר את תמחה השני הציווי יקיי� ועי"ז עצמו, את לבטש יבוא
כמארז"ל בתחתוני�, דירה ית' לו יעשה ועי"ז עמלק. דקליפת והמחי' השבירה את 73יפעול

ומחיית שבירת שע"י והיינו, עמלק, של זרעו שימחה עד של� הכסא ואי� של� הש� אי�
שיהי' כפי ית', לו דירה שזהו"ע של�, והכסא של� הש� שיהי' פועלי� לגמרי, עמלק

צ משיח ע"י ממש בימינו.בקרוב במהרה דקנו,

•

תצא.)73 ס"פ תנחומא בשלח. ס"פ פרש"י ראה
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לשו� כו', התקינו פירוש וזהו והדעת. השכל מ� שלמעלה דלעו"ז, העמל שזהו עמלק,
כנ"ל. תורה עמל שזהו"ע מצרי�, של שעבודה ע"י הוא דלעו"ז העמל שתיקו� היינו, תיקו�,

והיינוÊ·Â‰י) עמלק, זכר את ותמחה עמלק, ל� עשה אשר את זכור הציוויי� ב' עני� יוב�
באופ� א� כי בירור, בדר� התיקו� להיות אפשר אי עמלק שבקליפת כמשנת"ל
בעבודה וענינו עמלק, זכר את תמחה שזהו"ע לגמרי, וביטול שבירה תקנת�, זוהי ששבירת�
היינו, עמלק, דמעשה הזכירה להיות צרי� זה ועל עצמו, את שמבטש הביטושי� ע"י הוא
אליה�, שייכות לו אי� עצמו שמצד כאלו תאוה בעניני ומושקע להוט שהוא אי� שיתבונ�
והזכירה דע�), אוי� ווייטאג� זאל ער (או� כו' זה על וידאג עמלק, קליפת מצד בא זה ָָשכל
ומזה עמלק, ל� עשה אשר את זכור הראשו� הציווי שזהו יו�, בכל צ"ל הנ"ל וההתבוננות
הביטושי� שע"י עמלק, זכר את תמחה השני הציווי יקיי� ועי"ז עצמו, את לבטש יבוא
כמארז"ל בתחתוני�, דירה ית' לו יעשה ועי"ז עמלק. דקליפת והמחי' השבירה את 73יפעול

ומחיית שבירת שע"י והיינו, עמלק, של זרעו שימחה עד של� הכסא ואי� של� הש� אי�
שיהי' כפי ית', לו דירה שזהו"ע של�, והכסא של� הש� שיהי' פועלי� לגמרי, עמלק

צ משיח ע"י ממש בימינו.בקרוב במהרה דקנו,

•

תצא.)73 ס"פ תנחומא בשלח. ס"פ פרש"י ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז אד"ר:

כבקשתו יזכירוהו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

למילוי משאלות לבבם לטובה לזחו"ק.

ולפלא שאינו מזכיר דבר מההוספה בלימוד תורת החסידות דא"ח והשתדלות מתאימה בהכרח 

השעה בהפצת תורת החסידות אשר תגיע גם חוצה, וקשור הוא זב"ז כמבואר באגה"ק של רבנו הזקן ד"ה 

סגולה ל)הולדת( בנים. נדפס בסידור מאה שערים, עיי"ש.

במ"ש אודות לתת צו לעושי רצוני וכו' אין זה נוהג כלל בבית הרב והזן ומפרנס לכל בטובו בחן 

ובחסד וברחמים ימציא לו פרנסתו ופרנסת ב"ב מידו הקדושה והרחבה.

כהציווי  בזה  ויוסיף  לעיל  האמורה  לתכלית  אנ"ש  ובפעולות  אנ"ש  בהתועדות  משתתף  בודאי 

דמעלין בקדש.

בברכה.
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התחלת‡. היא � באדר בי"א שקביעותה � זו שבת
במשנה כדאיתא הפורי�, בי"א1ימי נקראת "מגילה

דקריאת הזמ� שהתחלת היינו, בט"ו", בי"ד בי"ג בי"ב
אדר י"א � הוא .2המגילה

הוא זו) שנה שבקביעות (החידוש זה dtqedaועני�

השני�: בכל לפורי� פורי� שלפני דשבת השייכות על

שביעאה" מיומא מתברכי� יומי� שיתא "כל שבו3א) ,
היינו,4נאמר גו'", השביעי יו� את אלקי� "ויבר�

שלפניו. השבת מיו� היא הפורי� דימי הברכה שהמשכת

זכור פ' קורי� פורי�) (שלפני זו בשבת ועיקר: 5ב)

המ�" למחיית עמלק מחיית "לסמו� הוא6כדי (שהמ�
עמלק של הגמרא7מזרעו ובלשו� עשי'8), תיקדו� "דלא

ה"זכירה" היא פורי� שלפני שבשבת היינו, לזכירה",
ה"עשי" היא oiprובפורי� eze`c.עמלק מחיית �

כולל הפורי�, עני� בביאור להתחיל יש ולכ�,
האד� בעבודת וההוראה הלימוד ביאור � ובמיוחד
המגילה דקריאת הפנימי התוכ� שזהו לקונו,

הבעש"ט כתורת אדר), בי"א בפירוש9(שתחילתה
המשנה יצא",10מאמר לא למפרע המגילה את "הקורא

שאירע כסיפור המגילה את לקרות xaraשאי�

נזכרי� האלה ש"הימי� באופ� א�, כי ("למפרע"),
עניני11ונעשי�" כל (מחדש) נעשי� הזכרו� שע"י ,

עניני כל מחדש שחי היינו, הראשונה, כבפע� הפורי�
לקונו. בעבודתו המגילה

האד� בעבודת וההוראה הלימוד לבאר יש וכ�

והשייכות הקשר ביאור וכ� זכור, פ' מקריאת לקונו
כדלקמ�. השבוע, לפרשת זכור ופ' דפורי�

כבר"·. שקיבלו מה "קיימו � הוא פורי� של ענינו
קבלת12(במת�ֿתורה) ושלימות עיקר היתה שאז היינו, ,

הי' הפורי� שבימי כיו� � הדבר וטע� התורה,
ש"מסרו כולה,13מסירתֿנפש, השנה כל למות עצמ�

ח"ו חו� מחשבת לה� עלה נעשית14ולא ועי"ז ,

התומ"צ. קיו� על הקבלה שלימות
שמתחדש � ושנה שנה בכל הפורי� בימי ועד"ז
הקבלה שלימות כבר", שקיבלו מה ד"קיימו העני�
וגילוי התעוררות ע"י כולה, השנה בכל התומ"צ דקיו�

zecdid zcewpוהמס"נ האמונה כח בכל15, שחודרת ,

התומ"צ. דקיו� העבודה פרטי

אשר את "זכור זכור, פ' בקריאת � לזה וההכנה
תשכח" "לא עד עמלק", ל� .16עשה

ודעת, מטע� שבהיפ� חוצפא � עמלק של ענינו
הקב"ה ע� בנ"י של להתקשרות והלעו"ז הניגוד

ודעת מטע� שלמעלה היא17באופ� בזה וההתחלה ,
בדר�" קר� בדר�18"אשר כבר הול� יהודי כאשר שג� ,

תהי'19התורה שעבודתו אותו, לקרר עמלק מנסה ,

מלשו� "קר�" קרירות, של ואח"כzexixwבאופ� ,

מלשו� "קר�" � מזה למטה ויורד שלאdxwnנמש� ,

כו' פרטית השגחה עניני יכול20יראה זה ולאחרי ,

ומצב במעמד שה� באלה ח"ו ממש לפגוע
אחרי�" .21ד"הנחשלי�

מגילה.1) מס' ריש
קריאת2) שהתחלת ואיל�, 197 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה ראה

אינה בי"א החודשmc`dyהמגילה (ש"כל המגילה קריאת י"ח יוצא
שזהו א�, כי ה"א)). פ"א מגילה (ירושלמי מגילה" למקרא כשר

עיי"ש.onfdהתחלת ממש, מגילה דמקרא
א.3) פח, ב. סג, זח"ב
ג.4) ב, בראשית
ה"כ.5) פי"ג תפלה הל' רמב"� במשנה. � סע"א כט, מגילה

ס"ב. סתרפ"ה או"ח טושו"ע
ומפסיקי�).6) (ד"ה ש� פרש"י
א.7) ג, לאסתר תרגו�
א.8) ל, ש�
וש"נ.9) סע"ח. הוספות כש"ט
רפ"ב.10) מגילה
בס'11) ונת' הובא שובבי�. תיקו� בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב
א.12) פח, שבת
ב.13) צ, אורה שערי ד. קכ, בהוספות ש� ועד"ז א. צז, מג"א תו"א

ועוד. ,9 ע' ה'ש"ת .118 ע' תש"ח קצא. ע' תרפ"א שו. ע' עטר"ת סה"מ
אינו14) בלתיֿרצוי) לעני� (בנוגע "ח"ו" בלשו� שהדיוק להעיר

התחלת על שסומכי� כיו� � הטע� [וי"ל חסידות בדרושי (כ"כ) רגיל

ר"ת בי"ת, באות וש"נ),dkxaהתורה בתחלתו. חט"ו לקו"ש (ראה
בעני� ואעפ"כ, כו'], הבלתיֿרצויי� העניני� שלילת ג� נעשית שעי"ז

ממשיכי� � חו� מחשבת לה� עלה שלא � העני�e"gזה מדגישי� ,

זה. עני� נזכר שבה� המאמרי� בכל ד"ח"ו",
ע"ש15) "יהודי�", בש� בנ"י נקראי� המגילה שבכל להעיר,

ד. קכא, א. צז, ש� תו"א (ראה לה' נפש� ומסירת והביטול ההודאה
ועוד). ואיל�. א צג, אורה שערי

יזֿיט).16) (כה, תצא ס"פ
א'תשפג.17) ע זכור פ' דרושי אוה"ת
ובפרש"י.18) יח, ש�
בנ"י19) בהיות � הראשונה בפע� עמלק" ד"ויבוא במאורע כמו

וגעגועי� תשוקה (מתו� התורה לקבל סיני להר הליכת� בעת "בדר�"
כו').

ריש20) רש"י בפירוש כמ"ש וטומאה, מקרה מלשו� � מזה ולמטה
כמ"ש וטומאה, עראי "לשו� (וראהxwieפרשתנו: בלע�. אל אלקי�

במדרש כדאיתא – לבלע� דעמלק מהשייכות ולהעיר יג). פ"א, ויק"ר
כו'" הרשע בלע� מאצל בא, מהיכ� עמלק, "ויבוא יג) פ"ז, (אסת"ר
מנהג ע"פ הפרשה שש� ולהעיר, א'תשפו). ע' ש� אוה"ת (ראה
עני� (ג�) עמלק"), "זכירת (ולא "זכור" � הוא היא) (תורה ישראל

כשלעצמו. הזכרו�
ש�.21) תצא

'ebe wlnr jl dyr xy` z` xekf

לשו� כו', התקינו פירוש וזהו והדעת. השכל מ� שלמעלה דלעו"ז, העמל שזהו עמלק,
כנ"ל. תורה עמל שזהו"ע מצרי�, של שעבודה ע"י הוא דלעו"ז העמל שתיקו� היינו, תיקו�,

והיינוÊ·Â‰י) עמלק, זכר את ותמחה עמלק, ל� עשה אשר את זכור הציוויי� ב' עני� יוב�
באופ� א� כי בירור, בדר� התיקו� להיות אפשר אי עמלק שבקליפת כמשנת"ל
בעבודה וענינו עמלק, זכר את תמחה שזהו"ע לגמרי, וביטול שבירה תקנת�, זוהי ששבירת�
היינו, עמלק, דמעשה הזכירה להיות צרי� זה ועל עצמו, את שמבטש הביטושי� ע"י הוא
אליה�, שייכות לו אי� עצמו שמצד כאלו תאוה בעניני ומושקע להוט שהוא אי� שיתבונ�
והזכירה דע�), אוי� ווייטאג� זאל ער (או� כו' זה על וידאג עמלק, קליפת מצד בא זה ָָשכל
ומזה עמלק, ל� עשה אשר את זכור הראשו� הציווי שזהו יו�, בכל צ"ל הנ"ל וההתבוננות
הביטושי� שע"י עמלק, זכר את תמחה השני הציווי יקיי� ועי"ז עצמו, את לבטש יבוא
כמארז"ל בתחתוני�, דירה ית' לו יעשה ועי"ז עמלק. דקליפת והמחי' השבירה את 73יפעול

ומחיית שבירת שע"י והיינו, עמלק, של זרעו שימחה עד של� הכסא ואי� של� הש� אי�
שיהי' כפי ית', לו דירה שזהו"ע של�, והכסא של� הש� שיהי' פועלי� לגמרי, עמלק

צ משיח ע"י ממש בימינו.בקרוב במהרה דקנו,

•

תצא.)73 ס"פ תנחומא בשלח. ס"פ פרש"י ראה
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תשכח" "לא עמלק", ל� עשה אשר את "זכור ועז"נ
"קרירות", של בתכלית ושלילה זהירות תהי' שעי"ז �

שעני� לכ� נוס� כו', ירוד ומצב למעמד יבוא שלא כדי
כי, יהודי, של מציאותו היפ� הוא כשלעצמו הקרירות
שנאמר מהקב"ה, לקוחה "אש", היא יהודי של מציאותו

עני�22בו לשלילת בנוגע ועד"ז אוכלה", אש אלקי� "ה'
דהשגחה העני� ביותר מודגש יהודי שאצל ה"מקרה",

כמ"ש23פרטית כול�24� ("ועמ� צדיקי�" אל ה' "עיני
עיני�25צדיקי�" בשתי השגחה ,(26.

ועוד: זאת

בנוגע רק לא הוא תשכח" ו"לא ד"זכור" העני�
ג� אלא ד"עמלק", הבלתיֿרצוי לעני�27לעני� בנוגע

ievxde iaeigdכאו"א של בזכרונו חקוק להיות שצרי� ,

מתו� הקב"ה ע� יהודי של שההתקשרות � מישראל
ודעת מטע� שלמעלה ומס"נ להיות28ביטול צריכה

cinz epexkfa dwewg29שכחה של עני� בזה יפול שלא ,

במש� הנהגתו תהי' שעי"ז תשכח"), ("לא כלל ושינוי
הרשות, בעניני עסקו בעת ג� כדבעי, כולו היו� כל

השינה בעת ג� עניני30ועד רואה שבחלומו (ועד
מהרהורי31קדושה אלא רואה אד� שאי� וק"ו ובמכ"ש ,

שחקוק32לבו עני� ועאכו"כ בלבד, הרהור אפילו ,

תמיד). בזכרונו

שעי"ז � לפורי� הכנה היא זכור פ' שקריאת וזהו
נקודת את ומגלה ומעורר עמלק, (קליפת) שמבטל
ודעת, מטע� שלמעלה להקב"ה ההתקשרות היהדות,
העני� אצלו נעשה תמיד, בזכרונו חקוק ונעשה
קיו� על הקבלה שלימות כבר", שקבלו מה ד"קיימו
ש"כל הרשות, בעניני עבודתו ג� (כולל התומ"צ

שמי�" לש� יהיו דעהו"33מעשי� דרכי� )34ו"בכל

כולה. השנה בכל ונמש� מחודש באופ�

זכור‚. דפ' והקשר השייכות בביאור להוסי� ויש
עמלק) של ענינו הזמ�il"`(ביטול התחלת אדר,

הפורי�: דימי התוכ� המגילה, דקריאת
הפסוק לה'35על מלחמה יֿה כס על יד "כי

חז"ל דרשו שעליו דפורי�), (בקרה"ת 36בעמלק"

שמו שימחה עד כו' של� הקב"ה) (של שמו "שאי�
בכ"מ מבואר � עמלק" על37של ומכסה מסתיר שעמלק

שלא יֿה, על והעל� כיסוי יֿה", "כס שבש�, יֿה
בוֿה. ויתגלה יומש�

האד�: בעבודת וענינו

כמ"ש הוי', אותיות ד' יש מישראל "כי38בכאו"א
כדכתיב ב"ה, הוי' מש� "חלק עמו", הוי' ויפח39חלק
נפח" מתוכי' דנפח ומא� חיי�, נשמת היינו,40באפיו ,

ממעל אלקה "חלק מישראל כאו"א של שנשמתו
בחלקו41ממש" תופס כשאתה אשר, העצ�, מ� חלק ,

בכולו תופס ש�42אתה אותיות ד' (ג�) בו יש ולכ�, ,
אלקינו" להוי' "הנסתרות � סוגי� לב' ונחלקות ,43הוי',

ולבא", דבמוחא ורחימו "דחילו על שקאי שבש�, יֿה
לנו "והנגלות כו', ה' בגדלות ההתבוננות ע"י

בפועל43ולבנינו" העבודה על שקאי נגלות, ו"ה ,

המצוות וקיו� התורה .44בלימוד

ראשו)" (את "ומלק מלשו� � עמלק של ,45וענינו

ההתבוננות ש"הנסתרות", לו"ה, הי"ה בי� להפריד
ה' ויראת ה' דאהבת וההתעוררות שבמוח ה' בגדלות
ב"הנגלות", ויחדרו יומשכו לא שבלב, במדות

בפועל. בעבודה

ובכ"מ.22) אחרי. ר"פ לקו"ת וראה כד. ד, ואתחנ�
וש"נ.23) ואיל�. 166 ע' חי"ח לקו"ש ראה
טז.24) לד, תהלי�
כא.25) ס, ישעי'
וש"נ.26) .150 ע' ל חלק לקו"ש ראה
חגיגה27) (ראה נאמרה" ופרטות "כללות שהתורה ממארז"ל להעיר

העני� על שנוס� בנדו"ד, ועד"ז וש"נ). ואיל�. סע"א שעליוihxtdו,
העני� ג� ישנו לעמלק), (בנוגע גו'" "זכור �illkdנאמר ד"זכור"

כבפני�. הרצוי. עני� לכל בנוגע
זכור28) דפ' בהפטרה כמ"ש – עמלק קליפת לבטל העצה שזוהי

טו, (ש"א טוב" מזבח שמוע "הנה באמרו שאול את הוכיח ששמואל
א'תשעח). ע' ש� (אוה"ת מטו"ד שלמעלה הקב"ע עני� שצ"ל כב),

ספר29) (ראה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מסיפור ג� להעיר
ע"י חינוכו סדר אודות וש"נ) .14 ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר התולדות
(מה געדענקסטו" "וואס אותו שואל הי' לזמ� שמזמ� אדנ"ע, כ"ק אביו
ולהעיר כו'. בנפשו עז רוש� שעוררו וקדושה יהדות בעניני זוכר), אתה
גו'". זקני� גו' אבי� שאל גו' עול� ימות "זכור ז) לב, (האזינו ממ"ש

"א�30) החדשי) תהלי� בשיעור � ז סג, (תהלי� עלjizxkfכמ"ש

א'תשצו). ע' ש� אוה"ת (ראה יצועי"
(311026 ע' ח"ד לקו"ש א. שדמ, ח"ב קונטרסי� סה"מ ראה

ש�. 10 בהערה ובהנסמ�
סע"ב.32) נה, ברכות ראה
מי"ב.33) פ"ב אבות
ו.34) ג, משלי
בשלח.35) ס"פ
ועוד.36) תצא. ס"פ תנחומא עה"פ. פרש"י
וש"נ.37) .205 ,195 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ט.38) לב, האזינו
ז.39) ב, בראשית
פ"ד.40) אגה"ת
רפ"ב.41) תניא
וש"נ.42) סקט"ז. הוספות כש"ט
כח.43) כט, נצבי�
א,44) כט, ש� ראה. ר"פ לקו"ת הפרק. בסו� ש� אגה"ת ראה
ובכ"מ.
טו.45) א, פרשתנו
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שיתגלה � האד� בעבודת עמלק דמחיית וזהו"ע
שאי� עי"ז אחד, של� ש� בשלימותו, הוי' ש� אצלו
(ו"ה), ל"הנגלות" (י"ה) "הנסתרות" בי� הפסק
נמשכי� והנסתרי� הפנימיי� העניני� שה"נסתרות",

ב"הנגלות". ממש, בפועל בגילוי ובאי�

עד מי"א � המגילה קריאת בזמ� ג� נרמז זה ועני�
ט"ו:

בשל"ה ו"הi"`ש46איתא אותיות "כמני� הוא
ו נקראתe"hמהש�", ש"מגילה וזהו י"ה", "כמני� הוא

ובט"ו" כו' ("קיימו47בי"א דפורי� שהשלימות לרמז �
(כח היהדות שנקודת באופ� היא כבר") שקיבלו מה
ה� ומאירה חודרת מטו"ד) שלמעלה והמס"נ האמונה
בי"ה וה� ("הנגלות"), בפועל בעבודה (י"א), בו"ה
מ� מסודר, ובסדר ("הנסתרות"), ולב במוח (ט"ו),
בפועל, עבודה ו"ה, י"א, תחילה � הכבד אל הקל

ולב מוח י"ה, ט"ו, .48ואח"כ

שע"י (וההכנה הפורי� דימי שהתוכ� ונמצא,
ה"נסתרות" להמשי� � הוא זכור) פ' קריאת
שב"נסתרות", נעלית הכי הדרגא ג� כולל ב"הנגלות",
שלמעלה ומס"נ אמונה היהדות, נקודת הנשמה, עצ�
ההבנה ולב, שבמוח מה"נסתרות" ג� (למעלה מטו"ד
זו דרגא שג� שבלב), והמדות במוח וההשגה

בפועל. בעבודה ותתגלה תאיר ד"נסתרות"

העילוי„. ביאור בהקד� – ביאור בתוספת ויוב�
("החלו התחלה רק הי' שבמ"ת מ"ת, לגבי דפורי�

היתה49לעשות" דתומ"צ הקבלה ושלימות ועיקר ,(

בפורי�:
ומצב� כשמעמד� מ"ת, שבזמ� יתכ� אי� לכאורה,

הי' בנ"י ielirdשל zilkzaאלא הי' לא ,dlgzd,בלבד
הי' בנ"י של ומצב� כשמעמד� בפורי�, zilkzaואילו

zeltydהיתה אז דוקא ,zenilye xwir!?דתומ"צ הקבלה

הנותנת: שהיא � בזה והביאור

שקיו� � היא דתומ"צ הקבלה ושלימות עיקר

מעמד שבאיזה היינו, ישונה, בל בתוק� יהי' התומ"צ
אלקות, גילוי של ומצב במעמד רק (לא שיהי' ומצב
יהודי יעמוד והסתר) העל� של ומצב במעמד ג� אלא
עצ� אצלו שמתגלה ע"י התומ"צ, בקיו� התוק� בכל
נצחי בתוק� הקב"ה ע� ומאוחדת שקשורה הנשמה,

לעול�.

נתגלתה שבו � מ"ת לגבי דפורי� החידוש וזהו
הנשמה: עצ� שמצד הקב"ה ע� ישראל של ההתקשרות

דתכלית ומצב במעמד היו כשבנ"י תורה, במת�
ש"כפה ועד בגילוי, אצל� הי' האלקי שהאור העילוי,

כגגית" הר רבה12עליה� אהבה בחי' אצל� שנתגלה ,

מצד50כו' (בעיקר) התורה קבלת היתה �ielibd

dlrnln51,�כ לגמרי, במציאות� חודר זה אי� ובמילא, ,
ומצב במעמד הנהגת� תהי' כיצד עדיי� יודעי� שלא

כו': בגילוי אצל� יהי' לא האלקי כשהאור

ומצב במעמד היו כשבנ"י בפורי�, משא"כ
אחשורוש", "בימי הגלות, בחשכת השפלות, דתכלית
כשולי בימיו ישראל שונאי של פניה� ש"הושחרו

כמארז"ל52קדירה" אלקי, אור גילוי אצל� האיר ולא ,53

דכתיב מני�, התורה מ� אסתיר54"אסתר הסתר ואנכי
בקיו� התוק� בכל עמדו ואעפ"כ ההוא", ביו� פני

mnvrהתומ"צ gkaהקבלה ושלימות גמר ה"ז �

"קיימו היהודי�", וקבלו "קיימו דתומ"צ, האמיתית
רבה ה"מודעא שבטלה באופ� כבר", שקבלו מה

עצמ�.12לאורייתא" בכח היא שהקבלה כיו� ,

מצד בעיקר היתה במ"ת הקבלה קצת: אחר בסגנו�
miielbd zegkואילו כו', הלב ורגש והשגה הבנה ,

מצד בעיקר היתה דפורי� dnypdהקבלה mvr,כי ,

הכחות היו הגלות ומצב דזמ� וההסתר ההעל� מפני
נתגלתה ואז והסתר, העל� של ומצב במעמד הגלויי�
מכחות שלמעלה הנשמה, עצ� היהדות, נקודת אצל�

בבחי' היא עצמה שמצד ielibnהגלויי�, dlrnly mlrd,

קיו� ע"י הקב"ה ע� ההתקשרות נעשית ידה ועל
לעול�. ישונה בל נצחי בתוק� התומ"צ

ע'46) (הוספות) מג"א באוה"ת נת' ב. של, א. שכט, תושב"כ חלק
תרכ"ט. נקראת מגילה ד"ה ואיל�. מב

בערי�47) היא בט"ו שהקריאה א'תשנא, ע' תצוה מאוה"ת להעיר
דמלחמת הנצחו� הי' ידו שעל נו�, ב� יהושע מימות חומה מוקפות

עיי"ש. עמלק,
ובט"ו"48) כו' בי"א נקראת "מגילה שמקדי� הטע� יומתק ועפ"ז

המגילה, דקריאת העיקרי מהזמ� להתחיל צרי� הי' שלכאורה א� �

(כהסדר הקריאה שמקדימי� הזמני� ג� להוסי� ואח"כ (וי"ד), ט"ו
כפרי� בט"ו, קורי� כו' חומה המוקפי� כרכי� � המשנה בהמש�
וראה הכניסה). לימי ההקדמה � ואח"כ בי"ד, קורי� גדולות ועיירות

ואיל�. 198 ע' חכ"א לקו"ש ג�
ובכ"מ.49) ואיל�. ג צו, מג"א תו"א וראה כג. ט, אסתר
ובכ"מ.50) ד. צח, ש� תו"א ראה
ה"ז51) מציאות� שנתקיימה ומה נשמת�", ש"פרחה כ�, כדי ועד

ספל"ו תניא ב. פח, (שבת נסי באופ� הקב"ה לה� שהחזירה עי"ז רק
זה). דעש"ק יומי שיעור �

בתחלתו.52) אסת"ר א. יא, מגילה
ב.53) קלט, חולי�
יח.54) לא, נצבי�
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ה� ומאירה חודרת מטו"ד) שלמעלה והמס"נ האמונה
בי"ה וה� ("הנגלות"), בפועל בעבודה (י"א), בו"ה
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מעמד שבאיזה היינו, ישונה, בל בתוק� יהי' התומ"צ
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ב.53) קלט, חולי�
יח.54) לא, נצבי�
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לגאולה‰. דפורי� השייכות ג� לבאר יש עפ"ז
והשלימה חז"ל55האמיתית בלשו� ג� כמרומז �56

לגאולה": גאולה "מיסמ�
הוא, והשלימה, האמיתית הגאולה של תוכנה
דירה ית' לו לעשות דמ"ת, והתכלית הכוונה שלימות

מת�57בתחתוני� בשעת זה מעי� לעולמי� הי' ש"כבר ,

ועיקר58תורה" בלבד, שעה לפי רק הי' שאז אלא, ,

� והשלימה האמיתית בגאולה יהי' והשלימות הגילוי
ולעתיד מלמעלה, הגילוי מצד זה עני� הי' במ"ת כי,
המטה עבודת ע"י התחתוני�, מצד זה עני� יהי' .59לבוא

התחיל עצמו בכח דעבודה העני� שעיקר וכיו�
לגאולה השייכות בפורי� מודגשת לכ�, בפורי�,

והשלימה. האמיתית

הי' במ"ת קצת: אחר `zewlבסגנו� ielib,�בעול
"מסתכלי�60כמ"ש גו'", הקולות את רואי� הע� "וכל

וכ� כו', אנכי יוצא הדיבור את ושומעי� למזרח
רוחות" וכמארז"ל61לארבע אלא62, כו' געה לא "שור

מעמד הי' בפורי� משא"כ ומחריש"; שותק העול�
של xzqdeומצב mlrd�ביו פני אסתיר הסתר "ואנכי ,

נעלית בחי' על מורה ג� זה "הסתר" אבל, ההוא",
הוא ההוא ביו� בבחי' "שאפילו מגילוי שלמעלה
דכל סתימו מבחי' ששרשה לפי והעל�, הסתר בבחי'

בעול� בגילוי תהי' לבוא ולעתיד .63סתימי�",

בחשכת ישראל של עבודת� ע"י נעשה זה ועני�
כו'", פניה� "שהושחרו אחשורוש", "בימי הגלות

העמי�" בי� ומפורד ד"מפוזר ומצב שאז,64ובמעמד ,

בחי' הנשמה, עצ� היהדות, נקודת אצל� מתגלית
למעליותא (העל� מגילוי שג�65שלמעלה ורואי� ,(

"ע� ה"ה העמי�" בי� ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד
ג�64אחד" כולל אחד", ל"ה' העצמית התקשרות� ע"י ,

("גוי בעול� הקב"ה של אחדותו ומגלי� שממשיכי�
באר�" ג�66אחד הקב"ה של אחדותו שממשיכי� ,

התחתונה כולו67באר� העול� בכל מתגלה שעי"ז � (

שאחרית שלמעלה, אחשורוש הקב"ה, של מלכותו
שלו בכיפה"68וראשית "מושל שנעשה ועד69, "מהודו ,

מדינה" ומאה ועשרי� שבע כפשוטו70כוש ממש,,
המלוכה" לה' "והיתה כמ"ש העמי�, לכל גלוי ,71באופ�

ושמו72"ביו� אחד ה' יהי' .74אחד"73ההוא

.Âהאמיתית לגאולה שיי� שפורי� האמור וע"פ
שכמה הטע� הרמז) (ע"ד ג� לבאר יש � והשלימה

דפורי� באות75מהמצוות "m"nמתחילי� ,nקרא
n" "nשלוחnגילה", (לאביוני�)"nנות", ,76תנות

"n"(ושמחה) .77שתה

ובהקדמה:

סו�55) רמב"� ה"ה. פ"א מגילה ירושלמי (ראה ממארז"ל להעיר
(אסתר שנאמר מפורי�. חו� בטלי� המועדי� כל ועוד) מגילה. הל'
יסו� לא וזכר� היהודי� מתו� יעברו לא האלה הפורי� וימי כח) ט,

ובכ"מ. ש�. בתו"א נתבאר � מזרע�
סע"ב.56) ו, מגילה
ועוד.57) טז. נשא תנחומא ראה
זה.58) דעש"ק היומי שיעור � א) (מו, פל"ו תניא
ואיל�.59) תתקל ע' ח"ב תער"ב המש� ראה
טו.60) כ, יתרו
כה.61) שמות תנחומא ב). (סד, תכ"ב תקו"ז וראה ש�. תניא

ט. פ"ה, שמו"ר
ספכ"ט.62) שמו"ר
ההוא63) ביו� "ואמר מ"ש שזהו ש�. ומבאר ד. צ, מג"א תו"א

בחי' שהוא זה בבחי' יהי' סתי�, בחי' הוא, שבחי' זה" אלקינו הנה
ש�). (תו"א לנוכח הוא כאילו התגלות

ח.64) ג, אסתר
(65– כו'") פניה� ("הושחרו לאמיתתו ה"שחרות" עני� ג� וזהו

`zeilrnlתראוני "אל מ"ש ע"ש מגילוי, שלמעלה והעל� שחרות ,*

ועד"ז אלקי�"), ה' ומג� ("שמש השמש" ששזפתני שחרחורת שאני
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א� הלילה כל סו� שחר "מה א) כט, (יומא ממארז"ל ולהעיר ובכ"מ).

וש"נ. ואיל�. 359 ע' חט"ז בלקו"ש נתבאר – הנסי�" כל סו� אסתר
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קפב.68) אות א ע' במאו"א הובא מדרש
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`id ± (zelbd iyew) dheytk "zexgy"d eli`e c"בתורה*) ote`a cenild edfy ,'ek h''ewya dribid i''r ax`במחשכי�, xn` d''c d`x) "ipaiyed

.(cere .`''it g''yz .e''t `''txz 'ek ineqal yipi` aiig

h"nyz'd ipy xc` `"i ,xekf 't ,`xwie t"y

� מ"� באות נרמז והגאולה הגלות עני� כללות
כמרומז78כידוע הגלות, על מורה פתוחה שמ"�
ה79בפסוק אשר ירושלי� מ"�n"חומות פרוצי�",

הגאולה, על מורה סתומה ומ"� התיבה, בסו� פתוחה
בפסוק ק�",m"ל80כמרומז אי� ולשלו� המשרה רבה

התיבה. באמצע סתומה מ"�

סתומה, מ"� שתהי' פתוחה דמ"� הפריצה וסתימת
ישראל, של עבודת� ע"י נעשית המשרה", "ל�רבה

הקב"ה,dhndעבודת ע"י שנברא כפי העול� כי, � דוקא
כמארז"ל רוחות, משלש רק מסובב "עול�81ה"ה

מסובבת", אינה צפונית ורוח דומה הוא לאכסדרה
ירידה, של עני� ל"פירצה", מקו� נתינת בו שיש היינו,
עבודת ישראל, של עבודת� וע"י כו': הגלות לירידת עד
של ומצב במעמד (כאמור) שעיקרה עצמ�, בכח המטה,
האל"�, ומגלי� ממשיכי� זה ובמצב והסתר, העל�

הגלות פירצת בתו� עול�, של נעשה82אלופו אזי �

באופ� רוחותיו, ד' מכל מסובב zexyt`dהעול� zllypy

גאולה ק�", אי� ולשלו� המשרה "ל�רבה "פירצה", של
ע"י גלות אחרי' .83שיחאnלכאnשאי�

התחדש המטה דעבודת העני� שעיקר האמור וע"פ
הגילוי מצד ולא עצמ�, בכח הקבלה היתה שאז בפורי�,
הפירצה (סתימת מ"� אות של שענינה מוב�, � מלמעלה

פתוחה עבודת84דמ"� ע"י סתומה מ"� לעשותה
בעיקר שיי� ג�mixetl85המטה) נרמז זה שעני� וי"ל ,

מ"� באות מתחילות דפורי� מהמצוות שכמה .86בכ�

� זו בשנה יתירה בהדגשה הוא זה שעני� ולהעיר,
שלפנ"זmirax`dשנת בהתוועדויות בארוכה כמדובר ,87

הכתוב כלשו� הארבעי�, דשנת המיוחד 88העילוי

ואזני� לראות ועיני� לדעת לב לכ� אלקיכ� ה' ש"נת�

האמיתית לגאולה המיוחדת והשייכות לשמוע",
משיחא. מלכא ע"י והשלימה

.Êתומתק לעיל האמור שע"פ בזה, להוסי� ויש
באחדות� (הנ"ל) דפורי� במצוות ההדגשה שליותר

:89ישראל

הוא פורי� של שענינו ואיל�) (סוס"ג לעיל נתבאר
הכי שהדרגא היינו, בה"נגלות", ה"נסתרות" להמשי�
ותתגלה תומש� הנשמה, עצ� ד"נסתרות", נעלית
נעלית הכי שהדרגא למעלה, ועד"ז בפועל, בעבודה
ההוא", ביו� פני אסתיר הסתר "ואנכי ד"נסתרות",
ישראל של עבודת� ע"י � העול� בכל ותתגלה תומש�
ומצב במעמד הגלות, בחשכת שג� עצמ�, בכח
ב"עלמא ופירוד, פיזור העמי�", בי� ומפורד ד"מפוזר

ישראל90דפרודא" אהבת ע"י אחד", ד"ע� באופ� ה"ה ,
ע� העצמית התאחדות� ומצד ישראל, ואחדות
בשוה, ישראל כל אצל שהיא היהדות, נקודת הקב"ה,

העול�. בכל הקב"ה של אחדותו שמגלי� ועד

של במצב שג� הוא דפורי� החידוש שעיקר וכיו�
cexite xefit�ומגלי כביכול הקב"ה,`ezecgעושי� של

ג� הדבר מודגש לכ�, � ישראל של אחדות� ע"י
בספרי� כדאיתא הפורי�, ימי המ�91בפרשת שגזירת

עני� על הטענה בגלל בי�cexitdהיתה ומפורד "מפוזר ,
בעני� ה"ז דפורי� המצוות תוכ� ולכ� zecg`dהעמי�",

שבה� לאביוני�", ומתנות מנות מ"משלוח החל �

נעשה יד� שעל ישראל, של אחדות� ביותר מודגשת
האביו�). (רעהו, להמקבל הנות� בי� ואחדות קירוב

� מגילה" ו"מקרא ושמחה" ל"משתה בנוגע ועד"ז
האחדות: עני� מודגש בה� שג�

ס"ז78) (ב) מ"� אות התורה אותיות ער� חב"ד הערכי� ספר ראה
וש"נ. ואיל�). רב (ס"ע

יג.79) ב, נחמי'
ו.80) ט, ישעי'
פ"ג.81) פרדר"א וראה ואיל�. סע"א כה, ב"ב
מהפכי�82) שעי"ז "גולה" תיבת באמצע האל"� המשכת ע"ד

ובכ"מ). ג. לה, בהעלות� לקו"ת (ראה ל"גאולה" מ"גולה"
ב)83) צח, (סנהדרי� "מנח�" הוא משיח של השמות שא' להעיר,

סתומה. במ"� ומסיי� פתוחה במ"� שמתחיל –

שמצד84) הפירצה – רצוי בלתי למצב אפשרות רק לא כלומר,
הגלות. ירידת ממש, בלתיֿרצוי דמצב פירצה א�, כי הבריאה,

לארבעי�85) ניתנה התורה שהרי ל(אות)מ"�, שיי� מ"ת שג� א�
שהעיקר (כיו� פתוחה מ"� בדוגמת ה� דמ"ת יו� המ"� כי, – יו�

שקיבלו מה כש"קיימו דפורי�, המ"� לגבי מלמעלה*) הגילוי הוא
סתומה. דמ"� החידוש בדוגמת עצמ�, בכח כבר"

אות86) יש "עמלק") של בשמו (וכ� "המ�" של בשמו שג� להעיר,
מ"� במ"�, שמתחיל מרדכי, ע"י – לזה והתיקו� דלעו"ז, מ"� – מ"�

דקדושה.
ועוד.87) (תשמ"ט). בשלח וש"פ בא ש"פ משיחות קונטרס ראה
ג.88) כט, תבוא
סיבת89) ביטול ע"י היא והשלימה האמיתית שהגאולה לכ� נוס�

ישראל. ואחדות ישראל באהבת ההוספה ע"י ב), ט, יומא (ראה הגלות
ובכ"מ.90) ספל"ג. תניא ראה
מגילת91) כב. ט, טז. ד, אסתר אלקב�) (לר"ש הלוי מנות ראה

ועוד. יט. ט, ש� סתרי�

,`vnpe ,dhnd zcear ,daeyzd zncwd ixg`l epzipy ,zeipy zegell zepey`x (mei 'nl epzip olekc) zegel oiay weligd f"d ± zellkac l"i ile`e (*

la` .(eteqa h"nyz q"yd lr oxcd d`x) dnezq m"n znbeca md zeipy zegelc mei m"ne dgezt m"n znbeca md zepey`x zegelc mei m"ny

.`wec mixeta 'id mnvr gka "xak elawy dn eniiw"c oiprd xwir ,okly ,dlrnln ielib ly ote`a dzid zeipy zegel zpizp mb ,ixd ± zeihxta
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ובכ"מ). ג. לה, בהעלות� לקו"ת (ראה ל"גאולה" מ"גולה"
ב)83) צח, (סנהדרי� "מנח�" הוא משיח של השמות שא' להעיר,

סתומה. במ"� ומסיי� פתוחה במ"� שמתחיל –

שמצד84) הפירצה – רצוי בלתי למצב אפשרות רק לא כלומר,
הגלות. ירידת ממש, בלתיֿרצוי דמצב פירצה א�, כי הבריאה,

לארבעי�85) ניתנה התורה שהרי ל(אות)מ"�, שיי� מ"ת שג� א�
שהעיקר (כיו� פתוחה מ"� בדוגמת ה� דמ"ת יו� המ"� כי, – יו�

שקיבלו מה כש"קיימו דפורי�, המ"� לגבי מלמעלה*) הגילוי הוא
סתומה. דמ"� החידוש בדוגמת עצמ�, בכח כבר"

אות86) יש "עמלק") של בשמו (וכ� "המ�" של בשמו שג� להעיר,
מ"� במ"�, שמתחיל מרדכי, ע"י – לזה והתיקו� דלעו"ז, מ"� – מ"�

דקדושה.
ועוד.87) (תשמ"ט). בשלח וש"פ בא ש"פ משיחות קונטרס ראה
ג.88) כט, תבוא
סיבת89) ביטול ע"י היא והשלימה האמיתית שהגאולה לכ� נוס�

ישראל. ואחדות ישראל באהבת ההוספה ע"י ב), ט, יומא (ראה הגלות
ובכ"מ.90) ספל"ג. תניא ראה
מגילת91) כב. ט, טז. ד, אסתר אלקב�) (לר"ש הלוי מנות ראה

ועוד. יט. ט, ש� סתרי�

,`vnpe ,dhnd zcear ,daeyzd zncwd ixg`l epzipy ,zeipy zegell zepey`x (mei 'nl epzip olekc) zegel oiay weligd f"d ± zellkac l"i ile`e (*

la` .(eteqa h"nyz q"yd lr oxcd d`x) dnezq m"n znbeca md zeipy zegelc mei m"ne dgezt m"n znbeca md zepey`x zegelc mei m"ny

.`wec mixeta 'id mnvr gka "xak elawy dn eniiw"c oiprd xwir ,okly ,dlrnln ielib ly ote`a dzid zeipy zegel zpizp mb ,ixd ± zeihxta



h"nyz'dכ ipy xc` `"i ,xekf 't ,`xwie t"y

הרמב"� כפס"ד � ושמחה" ש�92ב"משתה ש"אי�
ויתומי� עניי� לב לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה
ושמחה" שב"משתה היינו, כו'", וגרי� ואלמנות

העניי� ע� האחדות ביותר מודגשת .93דפורי�

אחר לחזור ש"צרי� � מגילה" ב"מקרא וכ�
"ברוב94עשרה" אלא עשרה, רק לא – מזה ויתירה ,
מגילה"95ע�" למקרא תורה תלמוד ש"מבטלי� ועד ,

.96בציבור

דפורי� שהמצוות לעיל להמוזכר ובהמש�
יש � הגאולה על שרומזת מ"�, באות מתחילית
ומפורד" "מפוזר התיבות שג� ולהעיר, להוסי�
שפועלי� ועי"ז דלעו"ז, מ"� מ"�, באות מתחילות
המצוות (ע"י והפירוד הפיזור במקו� האחדות עני�
שמתחילות אנ�) דאחשורוש עבדי (כשאכתי דפורי�

הוא שהפיזור מגלי� מ"�) "צדקהzeilrnl97`באות �
האומות" לבי� שפיזר� בישראל הקב"ה כדי98עשה ,

של ומצב במקו� ג� האמיתית האחדות שתתגלה
(שלילת דהמ"� הפירצה סותמי� שעי"ז ופירוד, פיזור
"ל�רבה ונעשה בלתיֿרצוי), למצב דהאפשרות אפילו
והשלימה האמיתית בגאולה ק�", אי� ולשלו� המשרה

וnלכאnע"י ותיכ� .100ש99nnידnשיחא,

.Áגודל � בפועל למעשה בנוגע מזה וההוראה
ישראל אהבת מתו� הפורי� עניני בכל ההשתדלות

ישראל: ואחדות
כאו"א ע"י הפורי� דימי המצוות כל קיו� על נוס�
"בכל אשר ונשי�" ט� זק� ועד "מנער מישראל,
והרחוקי�", "הקרובי� עול�, של מלכו המל�", מדינות
בכל ולפרס� להרעיש יש � תבל בקצוי נדחת לפנה עד
בארצנו (ועאכו"כ) וה� לאר� בחו� ה� ומקו�, מקו�
יהיו הפורי� עניני שכל ההשתדלות ע"ד הקדושה,

ד" jlnבאופ� zxcd mr aexa"101בנוגע מבעי לא ,

דמאי מגילה, ענינילמקרא לשאר בנוגע ג� אלא קמ"ל,
ומשתה לאביוני�, ומתנות מנות משלוח הפורי�,
"ברוב לעשות� שיקפידו מצינו שלא שא� ושמחה,

וצריכי� שרוצי� כיו� מ"מ, לעצמו, כאו"א אלא ע�",
ההוספה ע"י האומות") לבי� (ה"פיזר� הגלות לסיי�
ככל להשתדל ביותר ונכו� כדאי ישראל, של באחדות�

" יהיו אלו עניני� שג� mrהאפשרי aexa,�כ כדי ועד ,"
אחד יהודי נמצא בעול� נדחת שבפנה יודעי� שכאשר

)cigiאפשרות אי� (א� אליו להביא להשתדל יש ,(
שג� כדי יהודי� תשעה עוד הציבור) למקו� להביאו

בציבור. הפורי� עניני לקיי� יוכל הוא

יותר: ובפרטיות

חוגג שכאו"א א� – ושמחה" ל"משתה בנוגע
ידוע הרי, כו', משפחתו בני ע� בביתו, פורי� סעודת
שהיו בישראל קדושות קהילות בכמה שהי' המנהג
ולהוסי� להשתת� כדי לבית מבית בפורי� הולכי�

נוספי� יהודי� של פורי� ושמחת לכ�102בסעודת נוס� ,
לאחרי ע�" "ברוב פורי� בשמחת להוסי� שיכולי�

משפחתו. בני ע� בביתו הסעודה

פשוט וג� מוב� – לאביוני�" ל"מתנות ובנוגע
הזהירות בתכלית להיות צריכה ע�" "ברוב שהנתינה
לגבאי ע�" "ברוב הנתינה ע"י העניי�, של בכבוד�
צדקה לקופת הנתינה על נוס� צדקה, לקופת או צדקה

הפרטי, ובפרטdrawyשבביתו הבית, מ� חלק ועשאה
והשתי' האכילה שג� להדגיש [כדי התבשיל בחדר
שקופתֿהצדקה ועד הצדקה, בעני� חדורה שלו הפרטית
האכילה וכלי ושתי', האכילה ואילו קבוע, דבר נעשית

כמ"פ. כמדובר מטלטלי�], אלא קבוע, דבר אינ�

ד"קיימו העני� כללות אודות לעורר � ועיקר ועוד
התומ"צ עניני דכל הקבלה חידוש כבר", שקיבלו מה
היהדות, בנקודת חדורי� שיהיו כולה, השנה כל על
באופ� תמיד, בזכרונו חקוקה שנעשית ומס"נ, אמונה
פעולה ופועלת שינוי, או שכחה בזה שיי� שלא
"הנסתרות", הנשמה, שעצ� כאמור, בפועל, בעבודה
זה וכל ב"הנגלות", בפועל, בעבודה ומתגלה נמשכת
ואחדות ישראל באהבת מיוחדת הדגשה מתו� �

הי"ז.92) פ"ב מגילה הל'
ש�93) שמסיי� כפי – הקב"ה ע� באחדותו יותר ניתוס� ועי"ז

כו'". לשכינה דומה האלו האומללי� לב "שהמשמח
תרצ.94) סו"ס או"ח שו"ע
מצוה95) אנשי� ק' לו שיש אע"ג (סקכ"ג): ש� במג"א כמ"ש

כו'. ע� ברוב משו� בצבור לקרותה
(סק"ב).96) ש� ובמג"א ס"ב סתרפ"ז ש� שו"ע
הבלתיֿרצוי97) העני� את שראה – המ� של טעותו היתה וזו

[ע"ד יודע" הי' ו"לא העמי�", בי� ומפורד ד"מפוזר ומצב שבמעמד
יודע הי' ש"לא באדר, לשבעה בנוגע ב) יג, (מגילה חז"ל לשו�

באדר ובשבעה מת באדר גדולclepשבשבעה לעילוי באי� שעי"ז ["

יותר.
ב.98) פז, פסחי�
ג�99) להיות יכול "תיכ�" שהרי, דייקא, במ"�) (שמתחיל "מיד"

שפירושו "מיד", משא"כ זמ�, מש� בסגנו�dkldaלאחרי (שצ"ל
" ה"ה) פ"ז תשובה (הל' הרמב"� בפס"ד – נגcinברור) –ה� אלי�"

ממש. "מיד"
לתושי'".100) "כפלי� – מ"� ב"פ
כח.101) יד, משלי
עשה102) כי ש"ג� – תורה בשמחת ל"הקפות" בנוגע שמצינו ע"ד

ג"כ וישמח ירנ� גמרו, שלא אחר לבהכ"נ הול� א� שלו, בבהכ"נ כ�
הקפות"). "סדר לפני אדה"ז (סידור עמה�"
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"ברוב רק לא ישראל, כל על זאת שפועלי� ישראל,
בגלוי, אחד" "ע� שנעשי� ממש, הע� כל אלא ע�",
בשוה, ישראל כל אצל שהיא היהדות נקודת גילוי ע"י
העול�. בכל הקב"ה של אחדותו ומגלי� שפועלי� ועד

שקורי� כפי "זירוז", של באופ� � אלו עניני� וכל
ובזה זירוז", לשו� אלא צו "אי� צו, בפ' מנחה בתפלת
המיוחדת ההדגשה ג� כולל ולדורות", "מיד � גופא
חסרו� בו שיש במקו� לזרז הכתוב צרי� ש"ביותר

מממונו103כיס" (שנות� כפשוטו כיס" "חסרו� ה� ,

ומר� כח חסרו� וה� לרעהו), המנות ולקניית לצדקה
זאת עושה שבדבר כיס" ה"חסרו� שלמרות היינו, כו',
בהתגלות "זירוז" פועל ועי"ז "זירוז", של באופ�
עד וכיו"ב), "כיס" (בתו� ה"מכוסי�" ה"אוצרות"
עתה שלעת לבוא, דלעתיד הגילויי� � העיקרי לאוצר
טובות אבני� מלאה תיבה לו שיש אד� כמו ה"ז

בתיבה שסגורי� של104ומרגליות ה"מפתח" לו ויש ,
שירצה. עת בכל לפותחה וביכלתו ובכחו התיבה,

.Ëלפרשת לעיל האמור כל ולקשר להוסי� ויש
ויקרא פ' � :105השבוע

"לכל רש"י: מפרש � משה" אל "ויקרא הפסוק על
לשו� קריאה, קדמה ציויי� ולכל אמירות ולכל דברות
שנאמר בו, משתמשי� השרת שמלאכי לשו� 106חבה,

עליה� נגלה העול� אומות לנביאי אבל זה, אל זה וקרא
שנאמר וטומאה, עראי בלע�",107בל' אל אלקי� ויקר

תורה" של "יינה ע"פ � העני� שציוויי108ותוכ� �

משה" אל ד"ויקרא באופ� ה� מישראל לכאו"א התורה
מישראל שבכאו"א משה קריאה,109(בחי' ש"קדמה ,(

מישראלdagלשו� לכאו"א הקב"ה של חיבתו � "110,

ישראל. ואחדות ישראל באהבת ג� ניתוס� שעי"ז

"לשו� מוסי� zxydורש"י ik`lny"בו משתמשי�
ותחרות קנאה להביא שיכולה באופ� אינה שהחיבה �

קנאה ביניה� שאי� השרת מלאכי אצל כמו א�, כי כו',
.111ותחרות

ועוד: זאת

בבלע� (שנאמר ל"ויקר" "ויקרא" בי� )112החילוק

בתוספת וכידוע`s"lהוא עול�, של לאלופו שרומז ,113

רגילי� היו (שהמלמדי� אל"� אות של בציורה הרמז
ויו"ד הקב"ה, למעלה, יו"ד � לילדי�) וללמד להסביר
אות (ההמשכה, והוא"ו יו"ד), א איד, (א יהודי למטה,
אחת, אות אחד, מציאות להיות יחד שמחבר� אמת)

הוא אל"� אות של שמספרה שאר`cgובפרט (משא"כ
שאות היינו, אחד), לא שמספר� מב', החל האותיות,

מלמדת יהודיzecg`dעני�114אל"� כל של אחדותו �

זה. ע� זה ישראל כל של אחדות� ובמילא, הקב"ה, ע�

של ומצב במקו� מודגשת זו דוקאcexitואחדות
ועד אוה"ע, אצל נבואה של לעני� מקו� נתינת שיש �

שצרי� כ�, שאינוlelylכדי חבה" לשו� כו' ש"ויקרא
אוה"ע לנביאי זה115שיי� ומצב במקו� ג� ואעפ"כ, ,

האחדות. עני� בישראל נעשה

.Èוכל" � הפרשה בהמש� נוס� קרב�116ועני�
אלקי� ברית מלח תשבית ולא תמלח במלח מנחת�

מנחת�" :117מעל

נעשה ידו שעל � היא מלח של המיוחדת התכונה
meiwהכתוב כלשו� הנמלח, למתנות118הדבר בנוגע

מלח "ברית אהר�mler"119כהונה: ע� ברית ("כרת
"מלח אחרי�", את ומבריא ומתקיי� הבריא בדבר

לעול�" מסריח ).120שאינו

צו.103) ר"פ ופרש"י תו"כ
תרכ"ט104) ואיל�. תלג ס"ע תרכ"ז סה"מ ב. א, דברי� לקו"ת ראה

ועוד. רט. ע' ריש
לקו"ש105) ג� ראה – ויקרא לפ' הפורי� עני� דכללות הקשר ע"ד

ואיל�. 20 ע' ח"ז
ג.106) ו, ישעי'
ד.107) כג, בלק
שבט.108) כ"ט – יו�" "היו� ראה
א.109) ב, פרשתנו לקו"ת וראה רפמ"ב. תניא
לתורה110) אפילו דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבת� להעיר,

לציוויי ישראל של חיבת� קדימת חבה", כו' "קדמה – ד) פ"א, (ב"ר
הוא למה ישראל אי� "א� למרדכי אסתר מדברי ולהעיר התורה.
פ"נ. פרדר"א ו. פ"ח, (אסת"ר תורה" למה אינ� ישראל "א� הפסח",

תתרנו). רמז אסתר יל"ש
הל'111) רמב"� א. יז, מברכות ולהעיר רע"א. פט, שבת ראה

ה"ב. פ"ח תשובה
"אשר112) לעמלק, דבלע� השייכות ע"ד (20 (הערה לעיל ראה

וטומאה. מקרה לשו� קר�",

סט"ז113) אל"� אות התורה אותיות ער� חב"ד הערכי� ספר ראה
וש"נ. ואיל�) קצה (ס"ע

חכמה"114) "אאלפ� – ולימוד אולפנא מלשו� היא שאל"� להעיר
א). קד, שבת וראה לג. לג, (איוב

נאמר115) ולא סת�, "ויקרא" שנאמר שכיו� ,25 ע' ח"ז לקו"ש ראה
שלא בחי' ית', ועצמותו ממהותו היא שהקריאה היינו, הקורא, הוא מי
באיזה יודע "איני ית' עצמותו מצד הרי, – כו' אות בשו� אתרמיז

דוקא. יעקב" את "ואוהב ואעפ"כ, חפ�", מה�
יג.116) ב,
פרשתנו117) אוה"ת ואיל�. א ו, פרשתנו לקו"ת ראה – לקמ� בהבא

ועוד. ואיל�. רכו ע'
יט.118) יח, קרח
שמות119) ג' כחשבו� ש"מלח האריז"ל) (מכתבי ג ש�, לקו"ת ראה

את מברכי� הכהני� כי עול�, ברית מלח אהר� גבי נאמר ולכ� הוי',
גבוה ששרש� וישא, יאר דיברכ� הוי' שמות ג' שה� ברכות שלש הע�
שנק' וזהו העול�, קיו� הוא ובזה מהשתלשלות, למעלה נעלה מאד

כו'". הדבר קיו� שהוא מלח
עה"פ.120) פרש"י
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"ברוב רק לא ישראל, כל על זאת שפועלי� ישראל,
בגלוי, אחד" "ע� שנעשי� ממש, הע� כל אלא ע�",
בשוה, ישראל כל אצל שהיא היהדות נקודת גילוי ע"י
העול�. בכל הקב"ה של אחדותו ומגלי� שפועלי� ועד

שקורי� כפי "זירוז", של באופ� � אלו עניני� וכל
ובזה זירוז", לשו� אלא צו "אי� צו, בפ' מנחה בתפלת
המיוחדת ההדגשה ג� כולל ולדורות", "מיד � גופא
חסרו� בו שיש במקו� לזרז הכתוב צרי� ש"ביותר

מממונו103כיס" (שנות� כפשוטו כיס" "חסרו� ה� ,

ומר� כח חסרו� וה� לרעהו), המנות ולקניית לצדקה
זאת עושה שבדבר כיס" ה"חסרו� שלמרות היינו, כו',
בהתגלות "זירוז" פועל ועי"ז "זירוז", של באופ�
עד וכיו"ב), "כיס" (בתו� ה"מכוסי�" ה"אוצרות"
עתה שלעת לבוא, דלעתיד הגילויי� � העיקרי לאוצר
טובות אבני� מלאה תיבה לו שיש אד� כמו ה"ז

בתיבה שסגורי� של104ומרגליות ה"מפתח" לו ויש ,
שירצה. עת בכל לפותחה וביכלתו ובכחו התיבה,

.Ëלפרשת לעיל האמור כל ולקשר להוסי� ויש
ויקרא פ' � :105השבוע

"לכל רש"י: מפרש � משה" אל "ויקרא הפסוק על
לשו� קריאה, קדמה ציויי� ולכל אמירות ולכל דברות
שנאמר בו, משתמשי� השרת שמלאכי לשו� 106חבה,

עליה� נגלה העול� אומות לנביאי אבל זה, אל זה וקרא
שנאמר וטומאה, עראי בלע�",107בל' אל אלקי� ויקר

תורה" של "יינה ע"פ � העני� שציוויי108ותוכ� �

משה" אל ד"ויקרא באופ� ה� מישראל לכאו"א התורה
מישראל שבכאו"א משה קריאה,109(בחי' ש"קדמה ,(

מישראלdagלשו� לכאו"א הקב"ה של חיבתו � "110,

ישראל. ואחדות ישראל באהבת ג� ניתוס� שעי"ז

"לשו� מוסי� zxydורש"י ik`lny"בו משתמשי�
ותחרות קנאה להביא שיכולה באופ� אינה שהחיבה �

קנאה ביניה� שאי� השרת מלאכי אצל כמו א�, כי כו',
.111ותחרות

ועוד: זאת

בבלע� (שנאמר ל"ויקר" "ויקרא" בי� )112החילוק

בתוספת וכידוע`s"lהוא עול�, של לאלופו שרומז ,113

רגילי� היו (שהמלמדי� אל"� אות של בציורה הרמז
ויו"ד הקב"ה, למעלה, יו"ד � לילדי�) וללמד להסביר
אות (ההמשכה, והוא"ו יו"ד), א איד, (א יהודי למטה,
אחת, אות אחד, מציאות להיות יחד שמחבר� אמת)

הוא אל"� אות של שמספרה שאר`cgובפרט (משא"כ
שאות היינו, אחד), לא שמספר� מב', החל האותיות,

מלמדת יהודיzecg`dעני�114אל"� כל של אחדותו �

זה. ע� זה ישראל כל של אחדות� ובמילא, הקב"ה, ע�

של ומצב במקו� מודגשת זו דוקאcexitואחדות
ועד אוה"ע, אצל נבואה של לעני� מקו� נתינת שיש �

שצרי� כ�, שאינוlelylכדי חבה" לשו� כו' ש"ויקרא
אוה"ע לנביאי זה115שיי� ומצב במקו� ג� ואעפ"כ, ,

האחדות. עני� בישראל נעשה

.Èוכל" � הפרשה בהמש� נוס� קרב�116ועני�
אלקי� ברית מלח תשבית ולא תמלח במלח מנחת�

מנחת�" :117מעל

נעשה ידו שעל � היא מלח של המיוחדת התכונה
meiwהכתוב כלשו� הנמלח, למתנות118הדבר בנוגע

מלח "ברית אהר�mler"119כהונה: ע� ברית ("כרת
"מלח אחרי�", את ומבריא ומתקיי� הבריא בדבר

לעול�" מסריח ).120שאינו

צו.103) ר"פ ופרש"י תו"כ
תרכ"ט104) ואיל�. תלג ס"ע תרכ"ז סה"מ ב. א, דברי� לקו"ת ראה

ועוד. רט. ע' ריש
לקו"ש105) ג� ראה – ויקרא לפ' הפורי� עני� דכללות הקשר ע"ד

ואיל�. 20 ע' ח"ז
ג.106) ו, ישעי'
ד.107) כג, בלק
שבט.108) כ"ט – יו�" "היו� ראה
א.109) ב, פרשתנו לקו"ת וראה רפמ"ב. תניא
לתורה110) אפילו דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבת� להעיר,

לציוויי ישראל של חיבת� קדימת חבה", כו' "קדמה – ד) פ"א, (ב"ר
הוא למה ישראל אי� "א� למרדכי אסתר מדברי ולהעיר התורה.
פ"נ. פרדר"א ו. פ"ח, (אסת"ר תורה" למה אינ� ישראל "א� הפסח",

תתרנו). רמז אסתר יל"ש
הל'111) רמב"� א. יז, מברכות ולהעיר רע"א. פט, שבת ראה

ה"ב. פ"ח תשובה
"אשר112) לעמלק, דבלע� השייכות ע"ד (20 (הערה לעיל ראה

וטומאה. מקרה לשו� קר�",

סט"ז113) אל"� אות התורה אותיות ער� חב"ד הערכי� ספר ראה
וש"נ. ואיל�) קצה (ס"ע

חכמה"114) "אאלפ� – ולימוד אולפנא מלשו� היא שאל"� להעיר
א). קד, שבת וראה לג. לג, (איוב

נאמר115) ולא סת�, "ויקרא" שנאמר שכיו� ,25 ע' ח"ז לקו"ש ראה
שלא בחי' ית', ועצמותו ממהותו היא שהקריאה היינו, הקורא, הוא מי
באיזה יודע "איני ית' עצמותו מצד הרי, – כו' אות בשו� אתרמיז

דוקא. יעקב" את "ואוהב ואעפ"כ, חפ�", מה�
יג.116) ב,
פרשתנו117) אוה"ת ואיל�. א ו, פרשתנו לקו"ת ראה – לקמ� בהבא

ועוד. ואיל�. רכו ע'
יט.118) יח, קרח
שמות119) ג' כחשבו� ש"מלח האריז"ל) (מכתבי ג ש�, לקו"ת ראה

את מברכי� הכהני� כי עול�, ברית מלח אהר� גבי נאמר ולכ� הוי',
גבוה ששרש� וישא, יאר דיברכ� הוי' שמות ג' שה� ברכות שלש הע�
שנק' וזהו העול�, קיו� הוא ובזה מהשתלשלות, למעלה נעלה מאד

כו'". הדבר קיו� שהוא מלח
עה"פ.120) פרש"י
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דברי� ומכלה שמכרית – במלח נוספת ותכונה
"ברית121בלתיֿרצויי� דקדושה, גבורה מבחי' להיותו ,

jiwl`�צירופי ק"� בו "שיש אלקי�, ש� ,"

צירופי� ק"� יונקי� ומה� כו' למטה המשתלשלי�
וכחשבו� ק"�, ב"פ מ"ר, נעשי� שניה� שבי� דנוגה,

wlnr122ע"י הנ"ל (מר) הדיני� ממתיק והמלח ,

(שנעשי� דקדושה" הגבורות ועיקר משרש שממשי�
ממותקות) דפרשתנו123גבורות בלקו"ת כמבואר ,124.

בתקו"ז שאיתא לבאר אותיות125וממשי� ש"מלח
ביניה�126חל�" יחלמו כמו חיזוק, "לשו� שפרש"י127,

בחזקיהו (כמ"ש והחייני ותחלימני וכ� ),128יחזקו,

בריאות רק לא היינו, ותחזקני", תבריאני פרש"י
נעשה חולי של ירוד במצב שג� אלא סת�, וחיזוק

הרפואה עני� בשלימות, וחיזוק .129בריאות

האד�: בעבודת העני� וביאור

יקריב כי "אד� הקרב�, [שזהו"ע לאלקות הקירוב
mkn"'לה ולא130קרב� תמלח ד"במלח באופ� צ"ל [

אלק ברית מלח ובאופ�תשבית נצחי, קיו� להיות י�",
מ"ש "ע"ד אלקי�", אלקי�,131ד"ברית ה' בברית לעבר�

למעלה ונפלאה רבה ואהבה התקשרות בחי' שהוא
אמונה132מהשכל" היהדות, נקודת את שמעורר היינו, ,

ה"נסתרות" בחי' מטו"ד, שלמעלה להיות133ומס"נ ,

("שיהי' "הנגלות" ממש, ממש124בגילוי אלקי� בבחי'

בפנימיות" גילוי ).134בבחי'

רק לא נעשית זו שפעולה � בזה החידוש ועיקר
המלח שע"י הבהמית, בנפש ג� אלא האלקית, בנפש

לקדושה ומהפכו דנה"ב הרע עני�135מבטל ע"ד ,

הגבורות. ומיתוק הרפואה,

� זכור) (ופ' לפורי� והקשר השייכות ג� וזהו
שלימות כבר", שקבלו מה ד"קיימו העני� חידוש
היהדות, נקודת התעוררות ע"י התומ"צ, דקיו� הקבלה
ההקדמה (לאחרי מטו"ד שלמעלה והמס"נ האמונה
במעמד זה שפועלי� ובאופ� כנ"ל), עמלק, דמחיית
"ע� ה� ש� שג� העמי�", בי� ומפורד ד"מפוזר ומצב
העני� דוגמת בארוכה), (כנ"ל ובגלוי בפועל אחד"
העצמית ההתקשרות גילוי אלקי�", ברית ד"מלח
שיש ומצב במעמד ג� ("ברית") הקב"ה ע� דישראל

הרפואה. ועני� הרע, והפיכת בכליו� צור�

במ"� היא א� מתחילה "מלח" שתיבת �136ולהעיר,

שיש במקו� היא ה"מלח" שפעולת לרמז שהוא וי"ל
ומצב (המעמד פתוחה דמ"� הפירצה לסתו� צור�

וnד" סתומה,nפוזר מ"� ולעשותה העמי�"), בי� פורד
ע"י והשלימה האמיתית צדקנוnבגאולה ,137שיח

בארוכה. כנ"ל ק�", אי� ולשלו� המשרה "ל�רבה

.‡È"ועבודתינו ש"מעשינו פורי�138ויה"ר בעניני
ובפרט מגילה), מקרא התחלת (זמ� באדר מי"א החל

לשו�121) ופרש"י נמלחו", כעש� שמי� "כי ו) נא, (ישעי' כמ"ש
את להכרית כח בו יש שהמלח היינו, דקליפה, לשמי� בנוגע – רקבו�
שפי' וע"ד וש�: ב. ש�, לקו"ת (ראה נמלחו כעש� שמי� להיות הרע
מתחת עמלק זכר את תמחה בעני� המדרש בש� תצא ס"פ בש"�

לשמי�). ממעל ואני השמי� מתחת אתה השמי�,
להאריז"ל).122) מל"ת ש� נתיב (וביאיר צב אות מ ע' מאו"א
העילוי123) ואיל�) א'שטו ע' (ח"ג תער"ב בהמש� מהמבואר להעיר

עיקר שהיא בשרש�, אלא) חסדי�, ע"י (שלא הגבורות שבהמתקת
כשהיא ג� החסדי�, ע"י הגבורות המתקת כי, – האמיתית ההמתקה
גילוי ע"י היא עה"ח), ע"י שנמתקו מרה מי (כמו דאתהפכא באופ�
ע"י שנמתקו יריחו מי (כמו בשרש� הגבורות המתקת ואילו מלמעלה,

ב ה"ז ש�,המלח) העני� ובהמש� עצמ�. מצד שנמתקי� אופ�
העני� – החסדי� ע"י הגבורות להמתקת dxezשהדוגמא oznc

העני� – בשרש� הגבורות למיתוק והדוגמא מלמעלה), הוא (שהגילוי
ידוע הנק' חי' ד� "מור", מסממני' שא' בוש�jtdpyדקטורת, ונעשה

שיי� זה ועני� ב)ikcxnlטוב, קלט, (חולי� כמארז"ל הפורי�), (עני�
דכיא", מירא ומתרגמינ� דרור, מר שנאמר מני�, התורה מ� "מרדכי

א). צט, (מג"א בתו"א כמבואר ה"מור", שזהו"ע
רע"ג.124) ו,
א).125) (נד, תכ"א
(126– ביוהכ"פ". המחילה נמש� ש"מש� – "מחל" אותיות וכ�

ש� (תקו"ז פורי� כמו "כפורי�" לפורי�, דיוהכ"פ מהשייכות ולהעיר
ועוד). ואיל�. סע"ד צה, מג"א תו"א ב). (נז,

ד.127) לט, איוב
טז.128) לח, ישעי'

שנתרפא129) חולי חידש "חזקיהו ט) פס"ה, (ב"ר ממארז"ל להעיר
כו'". תשובה עושה כו'

ואיל�.130) ב ב, פרשתנו לקו"ת וראה ב. א, פרשתנו
יא.131) כט, נצבי�
א.132) ו, ש� לקו"ת
ואיל�)133) א ד, (ש� בלקו"ת הדרוש בהתחלת מהמבואר להעיר

שבתורה, ("נסתרות") סתי� בחי' – התורה פנימיות על קאי ש"מלח"
סתי� בחי' ע� שבישראל סתי� דבחי' ההתקשרות נעשית ידה שעל

ובכ"מ). ג. ה, ש� (לקו"ת דקוב"ה
מו,134) שלח לקו"ת (ראה "לח�" אותיות ג� הוא ש"מלח" להעיר

עיקר רכח), ע' ש� אוה"ת ג. קא, ברהמ"ז שער דא"ח) (ע� סידור ג.
כו'. אותו ומחי' בפנימיותו שנכנס המזו�,

ב.135) ו, ש� פרשתנו לקו"ת
שמספרה136) רכו), ע' ש� (אוה"ת הבינה בספירת הוא מלח וג�:

ד, במדבר (לקו"ת סתומה מ"� והיא לבינה"), ארבעי� ("ב� ארבעי�
הארבעי�). דשנת העילוי ע� זה מקשר א'תשנב, ע' תצוה ובאוה"ת א.

כמ"ש137) חיזוק, מלשו� מלח – שב"מלח" הרפואה שעני� להעיר,
נאמר – ותחזקני תבריאני והחייני, הקב"הiwfga'ותחלימני שרצה ,

א).giynלעשותו צד, (סנהדרי�
הגלות138) זמ� מש� כל ועבודתינו מעשינו כללות על בהוספה

את "לצחצח כבר שסיימו האחרונות בשני� ובפרט רפל"ז), (תניא
שנת זו, בשנה ובפרט תרפ"ט), שמח"ת שיחת (ראה הכפתורי�"
ע� (ביחד חדשי� ששה עברו שכבר יד�", "תשמט ושנת העיבור,
"תשמט שסימנה מיוחדת בשנה ועבודתינו" ל"מעשינו העיבור) חודש
כמ"פ. כמדובר כו', הבלתיֿרצויי� העניני� כל משמט שהקב"ה יד�",
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קט� ופורי� ראשו� דאדר ההכנה לאחרי שני, אדר –

האמיתית הגאולה את יותר עוד ויזרזו ימהרו �

ד" באופ� לגאולה"jnqinוהשלימה ,56גאולה

אדר "משנכנס � בשמחה ההוספה ע"י ובפרט
בשמחה" והול�139מרבי� ומוסי� באדר, בי"א ועאכו"כ ,

גדר שפורצת � ובט"ו בי"ד בי"ג מפריצת140בי"ב החל ,
וג� בשלימותה, השמחה ג� תהי' שאז הגלות, גדרי

אדר ט"ו חדשה141לאחרי שמחה � פורי�) (שוש�
ראש�"143חדש")142("שיר על עול� "שמחת ,144.

הפכי בסדר לגאולה" גאולה "מיסמ� � מזה ויתירה
תומ"י, והשלימה האמיתית הגאולה תבוא שתחילה �

האלה הפורי� "ימי שהרי, פורי�, וגאולת ימי ואח"כ
ג� מזרע�", יסו� לא וזכר� היהודי� מתו� יעברו לא

צדקנו משיח ביאת .145לאחרי

נגאלי�" ה� ש"מיד � לנו תהי' ממש,146שכ� מיד ,

במנחה, שקורי� צו דפ' כההוראה "זירוז", של באופ�
לתכלית עד ולדורות", מיד זירוז, לשו� אלא צו "אי�

עי�" כהר� עיכב� "לא � תפלת147הזירוז לפני שעוד
אענה" ואני יקראו ("טר� צדקנו148מנחה משיח יבוא (

בו ומגדלי� תורה בו (מגדלי� גדול" "בית לכא�,
מו"ח149תפלה כ"ק הגדול, הנשיא של גמ"ח) וכ� ,

עפר" שוכני ורננו ש"הקיצו דורנו, נשיא 150אדמו"ר

בראש�, והוא

תמיד קרב� ע� ביחד מנחה תפלת תהי' ובמילא,
"זאת מנחה בתפלת שקורי� כפי הערביי�, בי� של

גו'" עלי' והקטיר גו' העולה "שלא151תורת יהא152,
הערביי�" בי� של לתמיד מאוחר בירושלי�153דבר �

רב" מל� "קרית הקודש, של154עיר דמלכו הבירה עיר ,
השלישי155עול� המקדש ובבית ש"בנוי156, ,

ממש.158שירד157ומשוכלל" ומיד תיכ� למטה, ויתגלה

•

תרפו.139) סו"ס או"ח מג"א סע"א. כט, תענית
ואיל�.140) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
בתחילתה).141) מגילה כז. ט, (אסתר יעבור" "ולא נאמר שלאח"ז
ועוד.142) א. טו, בשלח מכילתא וראה יו"ד. מב, ישעי'
כמוב�143) החידוש, עני� ע� קשור השמחה עני� שכללות לכ� נוס�

סס"ב אה"ע (טושו"ע נישואי� לשמחת בנוגע חדשות" ד"פני� מהדי�
ס"ז).

יא.144) נא, יו"ד. לה, ישעי'
(145.55 הערה לעיל ראה
(146.99 הערה כנ"ל
מא.147) יב, בא ופרש"י מכילתא
כד.148) סה, ישעי'
רע"א.149) כז, מגילה
יט.150) כו, ישעי'
בֿה.151) ו, צו
עה"פ.152) פרש"י
בהדלקת153) אלא המנורה את מחנכי� (שאי� המנורה הדלקת וכ�

– הי"א)) פ"ג ומוספי� תמידי� הל' (רמב"� הערביי� בי� הנרות
בה שמדליקי� היא תמיד, בה שנאמר "אש שבמזבח, תמיד" מה"אש
כולל ו), ש�, (פרש"י כו'" תמיד נר להעלות בה שנאמר הנרות, את
נש"י כללות על דקאי כולה" זהב "מנורת – לבנ"י בנוגע הרמז ג�

ו"אל אחת, מציאות "מקשה", שנעשי� נרות, ז' סוגי�, ז' בה� שיש
בהעלות�. ר"פ לקו"ת (ראה הנרות" שבעת יאירו המנורה פני מול
זה אחדות� שלימות וכ� הקב"ה ע� דבנ"י האחדות שלימות ובכ"מ),

זה. ע�
ג.154) מח. תהלי�
עני�155) ישנו בשלימותה, אינה שירושלי� שכיו� הגלות, כבזמ� ולא

עיר אלא, ב"שוש�", כביכול) שלמעלה דאחשורוש (ג� הבירה עיר של
בשמה, כמרומז בשלימותה, שהיא וכפי "ירושלי�", ממש היא הבירה
יו"ד). פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית � הר (תוד"ה של� וע"ש יראה ע"ש

ובכ"מ. ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת וראה
(156– עמלק של זרעו מחיית לאחרי בא ביהמ"ק שבני� להעיר,

לאר�, בכניסת� ישראל נצטוו מצוות "שלש ב) כ, (סנהדרי� כמארז"ל
בית לה� ולבנות עמלק של זרעו ולהכרית מל� לה� להעמיד

הבחירה".
ועוד.157) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
ביהמ"ק158) עבור ח"ו ירידה זו אי� – דבר של שלאמיתו י"ל ואולי

(פל"ו) בתניא הזק� רבינו מ"ש ע"ד עלי', � אדרבה אלא מעלה, של
העליוני� עולמות בשביל אינו כו' העולמות השתלשלות ש"תכלית

ולה� התחתו�dcixiהואיל עוה"ז הוא התכלית אלא ית', פניו מאור
עולמות ג� השתלשלות, סדר דכל העלי' נעשית דוקא ידו ועל כו'",

העליוני�.
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
ÌÈ¯ÂÙ‰ ˙Â‰ÓÏ ‰¯Â˘˜ ‡¯˜ÈÂ ˙˘¯Ù

הסמוכה בשבת רבות פעמי� נקראת ויקרא פרשת

מוב� מכ� משמעויותיו1לפורי�. נרמזות ויקרא שבפרשת ,

פורי�. של ומעלותיו

פורי�? של ומעלתו מהותו מהי

מצביעות, היו� חובות והרי הפורי�, ממצוות אחת

"חייב – היא תוכנו, על עד2כמוב�, בפוריא לבסומי אינש

מרדכי" לברו� המ� ארור בי� ידע .3דלא

(א) הפורי� חובות משאר נבדלת "לבסומי..." החובה

"עדdlrnlשהיאdcigidבהיותה – ידע".lc`ממדידה

הוא ממדידה שלמעלה באופ� "לבסומי" לגבי המבדק (ב)

בי� ידע דלא "עד לגבי ikcxnדוקא jexal ond xex`,"

אחרי�, עניני� לגבי ידע" "לא כאשר הדבר`oiואילו

"לבסומי". החובה את מקיי� הוא ואי� קובע,

המשמעות על מצביע "לבסומי" שהציווי מוב�, מכ�

מיוחד הוא שבה לו, דוקא המיוחדת פורי�, של הפנימית

ixnbl4.�המועדי משאר

.·
ÌÈ¯ÂÙ‰ ˙Â‰Ó Y "ÈÓÂÒ·Ï ˘�È‡ ·ÈÈÁ"

בכ�: להוסי� ויש

משתה "ימי של הקיו� הוא "לבסומי..." הציווי

אסתר במגילת הנאמר הוא5ושמחה", "לבסומי..." כלומר, .

המשתה אופ� לגבי .6די�

מכל שונה ושמחה משתה של שהמצוה לומר, ויש

שהחובה בכ� הפורי�, בימי חכמי� שתיקנו המצוות שאר

רגע בכל – כולו הפורי� יו� במש� חלה זו מצוה לקיו�

שבו לדוגמא,7ורגע הפורי�. יו� מצוות כשאר שלא ,

המגילה את קרא אד� כאשר הרי מגילה, קריאת במצות

בכ� קיי� הוא ביו�, אחת ופע� בלילה אחת פע� בפורי�

בשלמותה זו אשר8מצוה לאביוני�, מתנות מצות א� .

בה להרבות קיימת9מצוה היא אי� זאת בכל ,daegk�במש

meid lkזה שציוי ושמחה", "משתה לגבי זאת, לעומת .

ושמחה" משתה "ימי כנאמר "ימי", למילה בסמו� מופיע

לאביוני�", ומתנות מנות... "ומשלוח מהמצוות (בשונה

jkהמופיעות xg`רגע בכל חלה שהחובה לומר, יש – (

היא ביו� אחת פע� המצוה קיו� ידי שעל "ימי", של

כולו10נמשכת היו� במש� ורגע רגע כל .11על

של באופ� הוא "לבסומי", "משתה", על שהציווי וכיו�

הרי – מרדכי" לברו� המ� ארור בי� ידע דלא "עד

היו�. כל במש� חלה ידע..." דלא עד "לבסומי... שהחובה

שבמצוה א', בסעי� לעיל לאמור בנוס� מוב�, מכ� וג�

– מרדכי" לברו� המ� ארור בי� ידע דלא עד "לבסומי...

היו�. מצוות משאר יותר הפורי�, מהות מתבטאת

.‚
"ÈÎ„¯Ó ÍÂ¯·" ‡È‰ "ÔÓ‰ ¯Â¯‡" Ï˘ ˙ÈÏÎ˙‰

עד להשתכר היהודי על מצווה שהתורה ייתכ� כיצד

כ� על מרדכי"? לברו� המ� ארור "בי� יבדיל שלא כ� כדי

המפרשי� לחשב12אומרי� ידע "שלא היא שהכוונה ,

מרדכי". ברו� בגימטריא המ� שארור

מוב�: אינו א�

קשורה אינה לחשב" ידע "שלא ההשתכרות מדת א)

"ארו של לגימטריא מרדכי".דוקא "ברו� ושל " המ� ר

לחשב ביכולתו אי� שתוי, אד� –meyכאשר גימטריא

וברו� המ� ארור מאשר יותר הרבה פשוטה אפילו

הגמרא13מרדכי אומרת ומדוע בי�3. ידע דלא `xex"עד

ikcxn jexal ond?"

ח"ה1) [המתורג�] בלקו"ש (נעתק וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

.(1 הערה 131 ע'

הגירסא2) שלנו שערaiiginבש"ס הרי"�, על הקט� במאור אבל .

הוא הל' שראיתי דא"ח דרושי ובכל תצוה פ' של"ה בסופו, aiigהכוונות

ס"ב, סתרצ"ה או"ח שו"ע תרצה), סי' בב"י (הובא בא"ח ג"כ הוא וכ� איניש.

ועוד. יעב� סי'

ב.3) ז, מגילה

לפורי�4) במיוחד שייכות ה� שג� א� – שבפורי� המצות שאר משא"כ

במדידה, שה� מכיו� – יו"ט) כל של המיוחדיות במצות (כמו ענינו על ומורות

ידע, דלא עד דלבסומי החיוב אבל היו"ט. לשאר וער� השתוות איזו לה� יש

דבר כל בער� שלא יותר ועצמי פנימי הוא הרי ממדידה, למעלה שהוא מכיו�

ויו"ט. מועדי� משאר לגמרי ושונה דפורי�) (אפילו שבמדידה

כב.5) ט,

חובת6) כיצד הט"ו: פ"ב מגילה הל' רמב"� efראה dcerqעל (וקאי

כו'. שישתכר עד יי� ושותה שלפנ"ז).. שבהלכה והשמחה" "המשתה

ש�).7) באו"ח (רמ"א הצהרי� אחר ביו� זמנה פורי� שסעודת א�

תרפז.8) ר"ס או"ח שו"ע

הי"ז.9) ש� רמב"�

אתקצאי,10) יומא לכולא ב) מו, (סוכה שלמ"ד מיני�, ד' נטילת ובדוגמת

היו� מש� כל על היא נמשכת – היו� של אחד ברגע מיני� הד' את נטילתו

.(6 ע' השלמה קונטרס צפע"נ (ראה

היו�11) כל בו שאסור – משתה" מ"ימי נלמד זה שג� – תענית מאיסור

דבר שזהו כיו� לעניננו, ראי' אי� jtideכולו xzeqd.דשמחה

ש�12) במג"א וכ"ה תרצה. ר"ס או"ח בטור וב"ח בד"מ הובא – אגודה

סק"ג.

ש�).13) (מגילה לר"ז רבה שחטי' לבסומי דע"י מהא כדמוכח

`xwie zyxt zegiyÎihewl

ח"ו, מקריות אינ� בתורה המוזכרות הגימטריות ב)

שני בי� ופנימי מהותי קשר על מצביעה הגימטריא אלא

מספרי ער� אותו בעלי המבואר14הדברי� מ� שמוב� כפי .

התניא שלל15בספר בגימטריא זהה שמ� אשר שנבראי� ,

מפני זה הרי המאמרות, עשרת מתו� מסויימות מילי�

ממילי� "משתלשלת" אלו נבראי� של האלקית שהחיות

דמיו� שיש מוב�, מכ� המאמרות. בעשרת אלו מסויימות

מספרי. ער� אותו לשמותיה� שיש דברי� שני בי� מיוחד

המ�" "ארור בי� ההשוואה מהי מוב�: אי� זה ולפי

עניני� לכאורה, ה�, והרי מרדכי", "ברו� ?miketdלבי�

לכוונה קשורה דבר כל של חיותו הוא: לכ� ההסבר

של ההתהוות תכלית זה. דבר נברא שלשמה העליונה

ידי שעל הוא", "ונהפו� לידי להגיע היא המ�" "ארור

מרדכי", ל"ברו� יתהפ� הוא ישראל של הרוחנית עבודת�

ל"יו� להופכו כדי הרע, כל בהתהוות היא שהכוונה כפי

"ארור16ואור" של והכוונה האלקית שהחיות יוצא, ומכ� .

מרדכי"id`המ�" "ברו� –17.

ארור בי� ידע דלא "עד של הפנימית המשמעות וזוהי

מרדכי" ל"ברו� המ�" "ארור את להפו� מרדכי": לברו� המ�

יהיה לא – מרדכי" לברו� המ� ארור בי� ידע "לא אשר עד

הבדל מרדכי".18ביניה� ל"ברו� המ�" "ארור הפיכת עקב ,

האד� חש המ�" "ארור את בראותו מיד עומק: וביתר

ורק מרדכי"19א� "ברו� – הפנימית ובמהות .20בכוונה
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ל"ברו� המ�" "ארור את הופכי� כאשר להבי�: יש א�

אכ� "עד`oiמרדכי" נאמר מדוע כ�, וא� ביניה�. הבדל

rci `lcשבכל מוכח שמכ� מרדכי", לברו� המ� ארור בי�

השכרות שמפני אלא ביניה�, הבדל יש dfזאת mc` oi`

oigan?בהבדל

חז"ל דברי את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� 21כדי

ידי שעל כזכיות", לו נעשו שזדונות תשובה "גדולה

בתו� אשר הקדושה ניצוצות נהפכי� מאהבה תשובה

לזכויות.22הזדונות

כפי הצדיקי�, על התשובה בעלי של מעלת� וזוהי

צדיקי� עומדי�, תשובה שבעלי "במקו� ההלכה שקובעת

ש�" לעמוד יכולי� אי� "מבררי�"23גמורי� צדיקי� כי –

היא שחיות� המותרי�, בדברי� אשר הניצוצות את רק

את לברר התורה, לפי באפשרות�, אי� א� נוגה", מ"קליפת

הקליפות משלוש אשר האסורי�, לדברי� שנפלו הניצוצות

לדחות� עליה� ואדרבה, תשובה24הטמאות, בעלי ואילו .

של הנחותה הדרגה אל שנפלו הניצוצות את ג� "מבררי�"

שנפלו הניצוצות את וא� הטמאות, הקליפות שלוש

ה� שהרי האסורי�, מהדברי� יותר הנמוכי� ל"זדונות",

jtidd�יתבר לזכויות25מרצונו הופכי� ה� ,26.
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הניצוצות את ג� "לברר" התשובה של בכוחה

שה� עלֿא� התשובהjtiddשב"זדונות", כי ה', מרצו�

הרצו�" "בעל יתבר�, לעצמותו, אינו27מגיעה הוא אשר ,

ברצו� "נתפס" ואינו ח"ו :28מוכרח

מה� באיזה יודע "איני יתבר�, עצמותו, מצד

הקדושֿברו�ֿהוא29חפ�..." אלא ,xgaבבחירהziytg

במעשיה� חפ� ו"אינו צדיקי�" של במעשיה� "חפ� להיות

לגביו, מקו� תופסי� ה"זדונות" אי� ולכ� רשעי�". של

שבה� הקדושה ניצוצות את להסתיר בכוח� .30ואי�

של ברצו� מוגדר איננו אשר הרצו�", "בעל של והדרגה

התשובה: עבודת ידי על דוקא "נמשכת" ומצוות, תורה

כאֿג.14) סי' הראשו� ויכוח אמוני� שומר ראה

ב).15) (פד, פ"ז פ"א. ח"ב

רעה.16) ליו� רשע וג� ד) טז, (משלי עה"פ – פכ"ז תניא

מרדכי"17) מ"ברו� הנמש� המ�" שב"ארור אלקי שהחיות דלהיות אלא

ביותר מועט חיות שהוא "גימטריא" של באופ� הוא לכ� ההעל�, בתכלית הוא

"בכל". בעני� 347 ע' ח"ה לקו"ש עד"ז וראה ש�). ח"ב (תניא

בלקו"ש18) (נת' ה� לאו ועל ה� ה� על ענו מ"ת שבשעת מהמ"ד להעיר

ואיל�). 131 ע' ח"ו [המתורג�]

החיוב19) מוב� חיובmykcועפ"ז – ב) ס, (ברכות בשמחה לקבולי כו'

שמחה היינו אמת, תורת mykע"פ ,zizin`.פכ"ו תניא וראה .

ידע20) "דלא הלשו� יומתק –oiaועפי"ז מרדכי" לברו� המ� ארור

יודע שאינו משמע זה ידעyxtddשמלשו� "שלא להפירוש משא"כ שביניה�.

הוא ידע" ה"לא אדרבה, הרי מרדכי", ברו� בגימטריא המ� שארור לחשוב

שביניה�.oinecyבמה בההפרש ולא זל"ז,

ב.21) פו, יומא

עד22) כ"כ ונחש� "מתרחק הניצו� כי "זדונות", בש� נקראות ה� שג�

רע כמו העת"רשהוא בשלו� פדה (ד"ה נבלה נעשית דחתיכה העני� ע"ד "

לא אבל – קמג) ע' לתניא בקיצורי� נעתק – פשע"ד ח"ב) תער"ב (המש�

.*28 הערה להל� וראה עת"ר. נ"ח (ד"ה ח"ו עצמ� הזדונות

ב)23) (לד, בברכות אבהו ר' דעת והוא בדא"ח. בכ"מ בפשיטות מובא

פדה לד"ה 1 בהערה בארוכה וראה ה"ד. פ"ז תשובה בהל' הרמב"� והביאו

.361 ע' חי"ד לקו"ש ,(183 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט בשלו�

ד.24) ו, שה"ש לקו"ת ג� ראה

פכ"ד.25) תניא ראה

א.f"kaראה26) קצא, דרמ"צ בארוכה

ובכ"מ.27) לסופו. קרוב ח"א) קונטרסי� (בסה"מ תרצ"א תקעו ד"ה

הוא28) התשובה עני� שרש וז"ל: לסופו, קרוב אעת"ר שובה ד"ה ראה

ג"כ הוא דמצות שהרצו� שהג� ברצונו, ח"ו מוכרח אינו אוא"ס שעצמות מפני

אינו אוא"ס, ועצמות gxkeneבפנימיות laben.�בהרצו ח"ו

ד.29) ז, צו לקו"ת וראה ספ"ב. ב"ר

עצמ�30) הזדונות שג� אפשר ברצונו מוכרח שאינו שמכיו� לומר אי� אבל

שובה בד"ה וכדמופורש העצמות. אל מתייחסות המצות שהרי – לזכיות יהפכו

שג� zenvreש� zeinipta�וכמוב) דמצות הרצו� ישנו התשובה) (שרש אוא"ס

בבחי' חפ�" מה� באיזה יודע "ואיני אמרו שעלי' בהבחי' ש(ג�) ש�, מב"ר ג�
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שני בי� ופנימי מהותי קשר על מצביעה הגימטריא אלא

מספרי ער� אותו בעלי המבואר14הדברי� מ� שמוב� כפי .

התניא שלל15בספר בגימטריא זהה שמ� אשר שנבראי� ,

מפני זה הרי המאמרות, עשרת מתו� מסויימות מילי�

ממילי� "משתלשלת" אלו נבראי� של האלקית שהחיות

דמיו� שיש מוב�, מכ� המאמרות. בעשרת אלו מסויימות

מספרי. ער� אותו לשמותיה� שיש דברי� שני בי� מיוחד

המ�" "ארור בי� ההשוואה מהי מוב�: אי� זה ולפי

עניני� לכאורה, ה�, והרי מרדכי", "ברו� ?miketdלבי�

לכוונה קשורה דבר כל של חיותו הוא: לכ� ההסבר

של ההתהוות תכלית זה. דבר נברא שלשמה העליונה

ידי שעל הוא", "ונהפו� לידי להגיע היא המ�" "ארור

מרדכי", ל"ברו� יתהפ� הוא ישראל של הרוחנית עבודת�

ל"יו� להופכו כדי הרע, כל בהתהוות היא שהכוונה כפי

"ארור16ואור" של והכוונה האלקית שהחיות יוצא, ומכ� .

מרדכי"id`המ�" "ברו� –17.

ארור בי� ידע דלא "עד של הפנימית המשמעות וזוהי

מרדכי" ל"ברו� המ�" "ארור את להפו� מרדכי": לברו� המ�

יהיה לא – מרדכי" לברו� המ� ארור בי� ידע "לא אשר עד

הבדל מרדכי".18ביניה� ל"ברו� המ�" "ארור הפיכת עקב ,

האד� חש המ�" "ארור את בראותו מיד עומק: וביתר

ורק מרדכי"19א� "ברו� – הפנימית ובמהות .20בכוונה

.„
˙ÂÈÂÎÊÏ ˙Â�Â„Ê ÌÈÎÙÂ‰ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·
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rci `lcשבכל מוכח שמכ� מרדכי", לברו� המ� ארור בי�

השכרות שמפני אלא ביניה�, הבדל יש dfזאת mc` oi`

oigan?בהבדל

חז"ל דברי את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� 21כדי

ידי שעל כזכיות", לו נעשו שזדונות תשובה "גדולה

בתו� אשר הקדושה ניצוצות נהפכי� מאהבה תשובה

לזכויות.22הזדונות

כפי הצדיקי�, על התשובה בעלי של מעלת� וזוהי

צדיקי� עומדי�, תשובה שבעלי "במקו� ההלכה שקובעת

ש�" לעמוד יכולי� אי� "מבררי�"23גמורי� צדיקי� כי –

היא שחיות� המותרי�, בדברי� אשר הניצוצות את רק

את לברר התורה, לפי באפשרות�, אי� א� נוגה", מ"קליפת

הקליפות משלוש אשר האסורי�, לדברי� שנפלו הניצוצות

לדחות� עליה� ואדרבה, תשובה24הטמאות, בעלי ואילו .

של הנחותה הדרגה אל שנפלו הניצוצות את ג� "מבררי�"

שנפלו הניצוצות את וא� הטמאות, הקליפות שלוש

ה� שהרי האסורי�, מהדברי� יותר הנמוכי� ל"זדונות",

jtidd�יתבר לזכויות25מרצונו הופכי� ה� ,26.
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הניצוצות את ג� "לברר" התשובה של בכוחה

שה� עלֿא� התשובהjtiddשב"זדונות", כי ה', מרצו�

הרצו�" "בעל יתבר�, לעצמותו, אינו27מגיעה הוא אשר ,

ברצו� "נתפס" ואינו ח"ו :28מוכרח

מה� באיזה יודע "איני יתבר�, עצמותו, מצד

הקדושֿברו�ֿהוא29חפ�..." אלא ,xgaבבחירהziytg

במעשיה� חפ� ו"אינו צדיקי�" של במעשיה� "חפ� להיות

לגביו, מקו� תופסי� ה"זדונות" אי� ולכ� רשעי�". של

שבה� הקדושה ניצוצות את להסתיר בכוח� .30ואי�

של ברצו� מוגדר איננו אשר הרצו�", "בעל של והדרגה

התשובה: עבודת ידי על דוקא "נמשכת" ומצוות, תורה

כאֿג.14) סי' הראשו� ויכוח אמוני� שומר ראה
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מרדכי"17) מ"ברו� הנמש� המ�" שב"ארור אלקי שהחיות דלהיות אלא

ביותר מועט חיות שהוא "גימטריא" של באופ� הוא לכ� ההעל�, בתכלית הוא

"בכל". בעני� 347 ע' ח"ה לקו"ש עד"ז וראה ש�). ח"ב (תניא
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ואיל�). 131 ע' ח"ו [המתורג�]

החיוב19) מוב� חיובmykcועפ"ז – ב) ס, (ברכות בשמחה לקבולי כו'

שמחה היינו אמת, תורת mykע"פ ,zizin`.פכ"ו תניא וראה .

ידע20) "דלא הלשו� יומתק –oiaועפי"ז מרדכי" לברו� המ� ארור

יודע שאינו משמע זה ידעyxtddשמלשו� "שלא להפירוש משא"כ שביניה�.

הוא ידע" ה"לא אדרבה, הרי מרדכי", ברו� בגימטריא המ� שארור לחשוב

שביניה�.oinecyבמה בההפרש ולא זל"ז,

ב.21) פו, יומא

עד22) כ"כ ונחש� "מתרחק הניצו� כי "זדונות", בש� נקראות ה� שג�

רע כמו העת"רשהוא בשלו� פדה (ד"ה נבלה נעשית דחתיכה העני� ע"ד "

לא אבל – קמג) ע' לתניא בקיצורי� נעתק – פשע"ד ח"ב) תער"ב (המש�

.*28 הערה להל� וראה עת"ר. נ"ח (ד"ה ח"ו עצמ� הזדונות

ב)23) (לד, בברכות אבהו ר' דעת והוא בדא"ח. בכ"מ בפשיטות מובא

פדה לד"ה 1 בהערה בארוכה וראה ה"ד. פ"ז תשובה בהל' הרמב"� והביאו
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א.f"kaראה26) קצא, דרמ"צ בארוכה

ובכ"מ.27) לסופו. קרוב ח"א) קונטרסי� (בסה"מ תרצ"א תקעו ד"ה

הוא28) התשובה עני� שרש וז"ל: לסופו, קרוב אעת"ר שובה ד"ה ראה

ג"כ הוא דמצות שהרצו� שהג� ברצונו, ח"ו מוכרח אינו אוא"ס שעצמות מפני

אינו אוא"ס, ועצמות gxkeneבפנימיות laben.�בהרצו ח"ו

ד.29) ז, צו לקו"ת וראה ספ"ב. ב"ר

עצמ�30) הזדונות שג� אפשר ברצונו מוכרח שאינו שמכיו� לומר אי� אבל

שובה בד"ה וכדמופורש העצמות. אל מתייחסות המצות שהרי – לזכיות יהפכו

שג� zenvreש� zeinipta�וכמוב) דמצות הרצו� ישנו התשובה) (שרש אוא"ס

בבחי' חפ�" מה� באיזה יודע "ואיני אמרו שעלי' בהבחי' ש(ג�) ש�, מב"ר ג�
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באהבה ה' עובדי של לדרגה המגיעי� אלו א� צדיקי�,

שאוהב" מי "יש בבחינת ה� בתענוגי�, "31רבה ,ze`ivn

מגיעי� ה� ולפיכ� בעבודת�, תענוג לה� יש כי דקדושה",

הרוחנית שעבודת� תשובה, בעלי ואילו הרצו�. לדרגת רק

וחפצי� ממצב� מרוצי� שאינ� משו� "ביטול", מתו� היא

מכא�" "אסורה – ממנו הרצו�32להתנתק לבעל מגיעי� ,33.

המ� ארור בי� ידע דלא "עד של המשמעות וזוהי

מרדכי" ל"ברו�34לברו� המ�" "ארור להפיכת הכוח :

דרגת ידע", "לא של מהעבודה רק נובע מרדכי"

לדרגה מגיעה היא שדוקא ודעת, לטע� שמעל ההתבטלות

" rceiשל ipi`,"...�חפ מה� הכוחmyneבאיזה נמש�

המ�" "ארור מרדכי"35להפיכת .36ל"ברו�
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של הקצוות בשני נרמז ידע..." דלא "עד של זה עני�

וסופה: ויקרא פרשת התחלת

כדברי ביותר. נעלית דרגה על מדובר הפרשה בתחילת

אמירות ולכל דברות "לכל משה": אל "ויקרא על רש"י

כזו בקריאה חיבה". לשו� קריאה, קדמה ציוויי� ,37ולכל

" של במעלה.dncwהמשמעות ג� אלא בזמ�, רק אינה "

בפני עני� כ� ג� היא חיבה" "לשו� הקריאה כלומר,

הציוויי�38עצמו ומ� האמירות מ� הדברות, מ� הנעלה ,

באופ�39שבתורה "ויקרא" שנאמר מכ� ג� מוב� הדבר .

"ויקרא ולא חיבה"ied'סתמי, של ה"קריאה כי – וכדומה "

א� נעלה שהוא כפי בעצמו, מהקדושֿברו�ֿהוא באה

הוי' אות..."40מש� בשו� אתרמיז "דלא ,41.

הפרשה בסו� אי�42ואילו תחטא". כי "נפש על מדובר

קודמי� עניני� כבכמה בשוגג, חטא על כא� מדובר

כא�? מדובר חטא איזה ועל במזיד. חטא על אלא בפרשה,

מעל "ומעלה –'daור"ל ח"ו בגידה ,"`edÎjexaÎyecwa43.

האחרונות המילי� וא� שקר". על "ונשבע – מכ� ויותר

" ה� בה".dny`lשבפרשה

ש מפני רק נקבע אינו הפרשה ש� הרי מוב�: זוהיואי�

עד44התחלתה – כולה הפרשה תוכ� את מבטא הוא אלא ,

האחרונות "נעו�45המילי� של הכלל מפני ואדרבה: .

בתחילת�" וסופ� בסופ� קשר46תחילת� הפרשה לסו� יש ,

cgein�ייתכ וכיצד חיבה", לשו� "ויקרא – תחילתה ע�

שבפרשת האחרונות לשו�xwie`שהמילי� –daig–

" ה� הפרשה, את בה"?dny`lהחותמות

.Ê
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רש"י: דברי המש� את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� כדי

חיבה, לשו� היא ש"ויקרא" מפרש שרש"י לאחר

ציוויי�,dncwושהקריאה ולכל אמירות ולכל דברות לכל

נגלה העול� אומות לנביאי "אבל ואומר: ממשי� הוא

רשעי�) של במעשיה� חפ� ואינו צדיקי� של במעשיה� הוא חפ� גופא זו

מצד הוא הרע ושלילת בהרצו�, נתפס אינו ית' שעצמותו מכיו� [ואדרבה:

ezxigaע בתכלית, ומופר� מושלל הרע נעשה זו בחירה מצד הרי יותר– וד

[(1341 ע' ח"ד בלקו"ש (כמבואר הגילויי� בבחי' מאשר

כבפני�. כו', לגבי' מעלי� אי"ז כו' נתפס שאינו שמכיו� א�, כי

לז.31) פל"ה, תניא

וירא32) עה"פ הבעש"ט (תורת דתשובה התנועה על וקאי ג. ג, שמות רש"י

בתחלתו). תש"ה המיצר מ� ד"ה .(46 ע' תש"ב בסה"ש (נדפס אליו הוי' מלא�

פ"ז.33) הנ"ל תקעו ד"ה עד"ז ראה

ד"ה34) .(55 להערה בשוה"ג להל� (וראה ע"ד ריש צט, תו"א עד"ז ראה

פ"י. תש"ח אינש חייב רבא אמר

(35.28 ;20 הערה כנ"ל עצמו "המ�" את לא אבל שבו, הניצוצות היינו

" בבחי' שג� ידע", דלא ב"עד נרמז זה עני� rci"וג� `l"עד" – שיעור ישנו ,

ש�). הנ"ל כו' רבא אמר ד"ה עד"ז (ראה

ד"ה36) בסופו, ח"ב) קונטרסי� (בסה"מ תרצ"ה ר"ה המש� עד"ז ראה

יכולת מצד הוא לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא שהעני� תשי"ג, עול� הרת היו�

הו"ע להאיר ושלא להאיר היכולת אשר בחי'`cgהעצמות גילוי ע"י ולכ� –

עיי"ש. לאור. החש� את ג� להפו� אפשר זו,

יאמר37) "שלא משו� אלא) חיבה, משו� (לא אותו קורא בא� משא"כ

היא הקריאה אדרבה: שאז ב), ד, (יומא קורהו" אא"כ לחבירו דבר dpkdאד�

ממנו.dhnleלהדיבור

וידבר38) ת"ל קריאה היתה להפסקות א� "יכול רש"י מ"ש יוב� ועפי"ז

ריוח לית� משמשות הפסקות היו ומה להפסקות. ולא קריאה היתה לדיבור

לבאר זה לפסוק נוגע מה דלכאורה: – לפרשה" פרשה בי� להתבונ� למשה

– משמשות" הפסקות היו "ומה

(ומה ל"וידבר" נוגע שאינו בפ"ע הו"ע חיבה לשו� שהקריאה מכיו� כי

רגיל שאי� לפי רק היינו לדיבור, קדומה מישהוdeedeשהקריאה את לקרוא

היתה שלדיבור מ"וידבר" הלימוד (אלולי בפשטות לכ� אליו), מדברי� כשאי�

בכדי – קריאה היתה להפסקות שג� לומר צרי� הי' להפסקות) ולא קריאה

אפשר שיהי' בכדי רק היתה ההפסקות צור� ושכל יותר, החיבה את לבטאות

אנו למדי� שמ"וידבר" אחרי אבל חיבה. – הקריאה קריאהly`עני� היתה

כו'". לית� (ומתר�) משמשות הפסקות היו "ומה לרש"י לי' הוקשה להפסקות,

בד"ה רש"י כתב קריאה" היתה להפסקות א� "יכול שהפירוש (ומה

משה אל לשו�ipydויקרא הוא שקריאה לפי הוא זו לס"ד שהטע� א� –

בההתועדות). בארוכה נתבאר – שלפני') (שבד"ה חיבה

יד)39) (פ"ג, אבות חמדה.oiaiagוכבמשנה כלי לה� שנת� ישראל

העת"ר40) ויקרא סד"ה וראה ויקרא. ר"פ לקו"ת ב. קב, זח"א ראה

ח"ב). תער"ב (בהמש�

(41.45 הערה לקמ� וראה ב. רנז, זח"ג וראה ב. פ, פנחס לקו"ת

ואיל�.42) כא ה, פרשתנו

ש�.43) ופרש"י כא ה,

לזה44) ההוכחות נקראתzehytaאחת נח" תולדות "אלה המתחלת סדרה :

– ולכאורה "תולדות". נקראת יצחק" תולדות "ואלה המתחלת וסדרה "נח",

נח" תולדות "אלה הרי – התחלת� ש� על רק ה� הסדרות ששמות נאמר בא�

שהיא בש�dpey`xdמכיו� להקרא הוצרכה תולדות" "אלה המתחילה

היא "תולדות" שתיבת (מכיו� "ואלהiptl"תולדות" והסדרה "נח") תיבת

יצחק" (בכדיixg`ly'תולדות "יצחק" בש� – "תולדות" בתיבת ג"כ המתחילה

ע"ש ה� הסדרות ששמות מוכרח ומזה נח)? תולדות אלה מפ' ,opkezלהבדילה

אלו שמות כי – "תולדות" – השני' ופ' "נח" בש� הראשונה פרשה נקראת ולכ�

ואיל�). 354 ע' ח"ה לקו"ש (ראה אחר במקו� כמבואר תוכנ�, על מורות

לקו"שmlekשהרי45) בארוכה ראה וכיו"ב. ויקרא פ' ונקראי� חלקי� ה�

ואיל�. 337 ע' ח"ה לקו"ש ואיל�. 58 ע' ח"ה [המתורג�]

מ"ז.46) פ"א יצירה ספר
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כיצד מוב�: אי� בכ� וטומאה...". עראי בלשו� עליה�

יראה שהקדושֿברו�ֿהוא כזאת, מחשבה בכלל תיתכ�

א� הנעלית חיבה העול�, אומות לנביאי גדולה כה חיבה

רש"י צרי� זו מחשבה לשלול כדי אשר התורה, מ�

שאליה� ולציי� קריאהl`להבהיר ?efהיתה

היתה אילו הנותנת: היא שדוקא הוא, לכ� ההסבר

בפשטות מוב� היה אז הרי התורה, של בדרגה הקריאה

"ומשפטי� כי העול�, אומות אל קשר לכ� laשאי�

מיתה47ידעו�" חייב בתורה שעוסק גוי והרי ,48.

שהקריאה כיו� נובעתdncwא� והיא וכו', הדברות לכל

הוי' מש� הנעלית היה49מדרגה אפשר ו', בסעי� כדלעיל ,

באיזה יודע "איני יתבר�, עצמותו, שמצד שכיו� לחשוב,

אומות לנביאי ג� היא זו שקריאה ייתכ� חפ�...", מה�

אומות שלנביאי בלבד זו שלא רש"י, מבהיר לכ� העול�.

"נגלה להיפ�: אלא חיבה, מלשו� קריאה היתה לא העול�

משו� היא, לכ� והסיבה וטומאה...". עראי בלשו� עליה�

" שבה בדרגה שווי�,`gשג� שניה� – ליעקב" עשו

שנאתי" עשו ואת יעקב את "ואוהב הרי – .50לכאורה

סופה, לבי� הפרשה תחילת שבי� לקשר ההסבר זהו

"לאשמה דוקא בתחילת�": וסופ� בסופ� תחילת� "נעו�

"וכיפר... ידי על לזכויות הנהפכי� אלו, זדונות – בה"

הזדונות כאשר היא האמיתית והסליחה שהכפרה ונסלח",

"ויקראzeiekflנהפכי� של והחות� הסיו� זהו דוקא –

של האמיתית החיבה מתבטאת כ� ידי על חיבה". לשו�

אשר לישראל, מצדdncwהקדושֿברו�ֿהוא אשר לתורה,

התורה מצוות על עובר יהודי כאשר א� הרי זו, חיבה

אשר יעקב" את "ואוהב אז ג� ר"ל, עשו מעשה ועושה

על לו וסולח מכפר והקדושֿברו�ֿהוא זה, ביהודי

לזכויות. נהפכי� שהזדונות עד אשמותיו,

.Á
"ÍÈ˜Ï‡ ˙È¯·" Y ÁÏÓ

– לנהורא חשוכא אתהפכא – זו משותפת נקודה

בפסוק במיוחד נרמזת ובפורי�, ויקרא בפרשת 51המופיעה

ויקרא: שבפרשת אלקי�..." ברית מלח תשבית "ולא

תורה" ב"לקוטי מבואר זה פסוק שה"מלח"52על ,

"ברית צירופי�,`jiwlנקרא ק"כ יש אלקי� בש� כי ,"

"נוגה". של הצירופי� ק"כ חיות� את יונקי� שמה�

"נוגה", ושל אלקי� ש� של אלו, צירופי� ק"כ מפעמיי�

"וכחשבו� – ק"כ פעמיי� שהיא "מר", המילה ביחד נוצרת

wlnrברית" המלח נקרא ולכ� ."jiwl`ממתיק המלח כי ,"

אלקי�. מש� באה אשר ("מר") המרירות ואת הדיני� את

.Ë
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במאמר המוזכר תמוה דבר יוב� לעיל האמור לפי

קוד� בסעי� תורה", מ"לקוטי לעיל זה53שצוטט במאמר :

אי� אור מלובש "שבה יתבר� חכמתו היא שהתורה כתוב,

צדק הצמח אדמו"ר מוסי� כ� ועל ממש", הוא ברו� סו�

בחינת שהיא הקדמוני, משל התורה נקרא "ולכ� בסוגריי�:

קדמונו הוא ברו� סו� אי� לאור כלי שהוא עילאה חכמה

פורי�". בדרוש מזה שנתבאר כמו עול�, של

מוב�: אי� בכ�

הוא אחד מצד והיפוכו: דבר כולל "משל" ilkא)

והנמשל הואyaelnלנמשל, שני, ומצד הנמשל,`eppiבו.

הוא מכ�: אור",xizqnויותר ב"תורה כנאמר הנמשל. את

כדלעיל אליו, מפנה צדק שהצמח פורי�", ,54ב"דרוש

כלל" הנמשל ממהות הנמשל"55"שאינו על "שמעלי� ,56.

על מדובר תורה" ב"לקוטי זה במאמר להבי�: zlrnיש

ומה ממש". הוא ברו� סו� אי� אור מלובש "שבה התורה,

" נקראת שהתורה האיזכור אפוא הקדמוני",lynמוסי�

התורה שכמשל, כ�, על מצביע זה כינוי – אדרבה והרי,

dnilrn?"�עול של "קדמונו – הנמשל על

וכ� כלל, בדר� נוהגי� מסויי�, לדרוש מפני� כאשר ב)

וא� תחילתו. ש� על למאמר לקרוא צדק, הצמח ג� נוהג

המתחיל בדיבור שכתוב "כמו כא� לומר היה צרי� כ�,

פורי�"? "בדרוש נאמר ומדוע לבסומי". אינש חייב

כא� מציי� צדק הצמח כאשר הוא: לכ� ההסבר

פורי�", ל"דרוש ומפנה הקדמוני" "משל נקראת שהתורה

– לנהורא" חשוכא ל"אתהפכא הקשור לעני� רומז הוא

מלח". תשבית "ולא המאמר תוכ� שזהו

יט.47) קמז, תהלי�

רע"א.48) נט, סנהדרי�

ותשובה49) הוי', בחי' ממשיכי� שתומ"צ בֿג), (כו, אחרי מלקו"ת להעיר

"צור" מבחי' ממשכת כו'") יודע "איני בבחי' היא מגיעה ה' סעי� (שכנ"ל

ב) (ק, ידע דלא עד כו' אינש חייב ד"ה מתו"א ג� ולהעיר מהוי'. שלמעלה

לעצמו הגיעו המס"נ ע"י "בפורי� כי במגילה, הוי' ש� נזכר שלא מה הטע�

הוי'". ש� מבחי' שלמעלה ב"ה א"ס

אוה"ת50) ואיל�. א לז, לג"פ לקו"ת ג. קכ, בתו"א נת' בֿג. א, מלאכי

ובכ"מ. ואיל�. א תקס"ה, (ח"ג) בראשית

יג.51) ב,

רע"ג.52) ו,

ג).53) (ד, ב' בסעי�

(השני).54) אינש חייב ד"ה והוא

ב.55) צח,

ג.56) ש�,
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"לאשמה דוקא בתחילת�": וסופ� בסופ� תחילת� "נעו�

"וכיפר... ידי על לזכויות הנהפכי� אלו, זדונות – בה"

הזדונות כאשר היא האמיתית והסליחה שהכפרה ונסלח",

"ויקראzeiekflנהפכי� של והחות� הסיו� זהו דוקא –

של האמיתית החיבה מתבטאת כ� ידי על חיבה". לשו�

אשר לישראל, מצדdncwהקדושֿברו�ֿהוא אשר לתורה,

התורה מצוות על עובר יהודי כאשר א� הרי זו, חיבה

אשר יעקב" את "ואוהב אז ג� ר"ל, עשו מעשה ועושה

על לו וסולח מכפר והקדושֿברו�ֿהוא זה, ביהודי

לזכויות. נהפכי� שהזדונות עד אשמותיו,
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– לנהורא חשוכא אתהפכא – זו משותפת נקודה

בפסוק במיוחד נרמזת ובפורי�, ויקרא בפרשת 51המופיעה

ויקרא: שבפרשת אלקי�..." ברית מלח תשבית "ולא

תורה" ב"לקוטי מבואר זה פסוק שה"מלח"52על ,

"ברית צירופי�,`jiwlנקרא ק"כ יש אלקי� בש� כי ,"

"נוגה". של הצירופי� ק"כ חיות� את יונקי� שמה�

"נוגה", ושל אלקי� ש� של אלו, צירופי� ק"כ מפעמיי�

"וכחשבו� – ק"כ פעמיי� שהיא "מר", המילה ביחד נוצרת

wlnrברית" המלח נקרא ולכ� ."jiwl`ממתיק המלח כי ,"

אלקי�. מש� באה אשר ("מר") המרירות ואת הדיני� את
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במאמר המוזכר תמוה דבר יוב� לעיל האמור לפי

קוד� בסעי� תורה", מ"לקוטי לעיל זה53שצוטט במאמר :

אי� אור מלובש "שבה יתבר� חכמתו היא שהתורה כתוב,

צדק הצמח אדמו"ר מוסי� כ� ועל ממש", הוא ברו� סו�

בחינת שהיא הקדמוני, משל התורה נקרא "ולכ� בסוגריי�:

קדמונו הוא ברו� סו� אי� לאור כלי שהוא עילאה חכמה

פורי�". בדרוש מזה שנתבאר כמו עול�, של

מוב�: אי� בכ�

הוא אחד מצד והיפוכו: דבר כולל "משל" ilkא)

והנמשל הואyaelnלנמשל, שני, ומצד הנמשל,`eppiבו.

הוא מכ�: אור",xizqnויותר ב"תורה כנאמר הנמשל. את

כדלעיל אליו, מפנה צדק שהצמח פורי�", ,54ב"דרוש

כלל" הנמשל ממהות הנמשל"55"שאינו על "שמעלי� ,56.

על מדובר תורה" ב"לקוטי זה במאמר להבי�: zlrnיש

ומה ממש". הוא ברו� סו� אי� אור מלובש "שבה התורה,

" נקראת שהתורה האיזכור אפוא הקדמוני",lynמוסי�

התורה שכמשל, כ�, על מצביע זה כינוי – אדרבה והרי,

dnilrn?"�עול של "קדמונו – הנמשל על

וכ� כלל, בדר� נוהגי� מסויי�, לדרוש מפני� כאשר ב)

וא� תחילתו. ש� על למאמר לקרוא צדק, הצמח ג� נוהג

המתחיל בדיבור שכתוב "כמו כא� לומר היה צרי� כ�,

פורי�"? "בדרוש נאמר ומדוע לבסומי". אינש חייב

כא� מציי� צדק הצמח כאשר הוא: לכ� ההסבר

פורי�", ל"דרוש ומפנה הקדמוני" "משל נקראת שהתורה

– לנהורא" חשוכא ל"אתהפכא הקשור לעני� רומז הוא

מלח". תשבית "ולא המאמר תוכ� שזהו

יט.47) קמז, תהלי�

רע"א.48) נט, סנהדרי�

ותשובה49) הוי', בחי' ממשיכי� שתומ"צ בֿג), (כו, אחרי מלקו"ת להעיר

"צור" מבחי' ממשכת כו'") יודע "איני בבחי' היא מגיעה ה' סעי� (שכנ"ל

ב) (ק, ידע דלא עד כו' אינש חייב ד"ה מתו"א ג� ולהעיר מהוי'. שלמעלה

לעצמו הגיעו המס"נ ע"י "בפורי� כי במגילה, הוי' ש� נזכר שלא מה הטע�

הוי'". ש� מבחי' שלמעלה ב"ה א"ס

אוה"ת50) ואיל�. א לז, לג"פ לקו"ת ג. קכ, בתו"א נת' בֿג. א, מלאכי

ובכ"מ. ואיל�. א תקס"ה, (ח"ג) בראשית

יג.51) ב,

רע"ג.52) ו,

ג).53) (ד, ב' בסעי�

(השני).54) אינש חייב ד"ה והוא

ב.55) צח,

ג.56) ש�,
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מסויי� במוב� הנמשל. את מסתיר משל לעיל, כאמור

ידי על מההסתרה יותר גדולה א� המשל של ההסתרה

ללא – כשלעצמה שהחידה כיו� הדבר. על "חידה"

ורעיו� הגיו� בעלת אינה – רומזת היא שאליה המשמעות

וא� "מעזzxzeqשכלי, שמשו� כחידת לפעמי�, להגיו�,

מתוק..." מסויי�57יצא לעני� רומזת שהחידה ברור לכ� ,

הנמשל, ללא ג� והגיו�, תוכ� בעל הוא המשל א� אחר.

לב ישימו לא א� המשל את שכששומעי� ייתכ�, ולכ�

נמשל בתוכו נושא .58שהוא

פחות הנמשל את מסתיר שהמשל נאמר, לפעמי� (אכ�,

כבר כאשר זאת, א� החידה. נושא את המסתירה מחידה

להגיע יותר קל ואז נמשל, בתוכו כולל שהמשל יודעי�

הוא, נכו� א� חידה. ידי על מאשר המשל, ידי על לנמשל

העני�, תוכ� הוא עצמו שהמשל לחשוב, לפעמי� שייתכ�

ומסיבה – נמשל לו שיש לדעת יותרefולא המשל מסתיר

החידה). מאשר

"ולכ� בדבריו צדק הצמח מתכוו� שלכ� לומר, ויש

התורה ברו�ilkהקדמוני...שהואlynנקרא סו� אי� לאור

להיותו להפו� יש המשל של ההעל� את שג� .ilkהוא...",

ל"דרוש מפנה הוא לעני�mixet"59ולפיכ� לרמוז כדי ,

לעיל כאמור היא, העיקרית שמהותו "פורי�", של

המ "ארור הפיכת וה', ג' מרדכי".בסעיפי� ל"ברו� "�
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"לבסומי הציווי כולל ואיל�, ג' מסעי� לעיל, כאמור

אשר מרדכי", לברו� המ� ארור בי� ידע דלא עד בפוריא

ומבטא מפורי� רגע בכל חל הוא ב', בסעי� לעיל כאמור

המ�" "ארור הפיכת פרטי�: שני הפורי�, מהות את

ידע", "לא של הרוחנית והעבודה מרדכי", ל"ברו�

ל"אתהפכא". הכוח את המעניקה לשכל, שמעל התבטלות

ש הפורי�,ipyוכיו� מהות את מבטאי� אלו עניני�

ל"דרוש הפנייתו ידי על ל"פורי�", שברמיזתו מוב�,

ידע". "לא של לעני� ג� צדק הצמח מתכוו� פורי�",

ב"לקוטי המאמר מתו� לעיל שהוזכר הסעי� בתחילת

"משל עני� את בהגהתו צדק הצמח מציי� שבו תורה",

מ"עצמיות הנובעת נפש, מסירות על מדובר הקדמוני",

אינה זו שהגהה לומר, יש לכ� מהשכל". שלמעלה הנפש

"מלובש שבתורה לה, ובסמו� שלפניה למילי� רק קשורה

הסעי�, לראשית ג� אלא ממש", הוא ברו� סו� אי� אור

נפש. מסירות על מדובר כאשר

הקדמוני", ו"משל נפש מסירות אלו, עניני� שני כי

מ"עצמיות הנובע הנפש, מסירות עני� לזה: זה קשורי�

סו� אי� אור לעצמיות שבטלה מהשכל, שלמעלה הנפש

"לא בדרגת – מהחכמה" כ� ג� מעלה שלמעלה הוא ברו�

באיזה יודע "איני שבה לדרגה הקשורה שבאד�, ידע"

"משל של בעבודה ומתבטא כוח הנות� הוא – חפ�" מה�

לקדמו�. ל"כלי" ה"משל" הפיכת – הקדמוני"

ל"דרוש בהפנייתו צדק הצמח רומז ",mixetלכ�

ל הפיכתipyבכוונתו של העבודה שבפורי�: העניני�

– לכ� הכוח לנתינת וכ� מרדכי", ל"ברו� המ�" "ארור

הסעי�. בראשית המובארת ידע", "לא של לעבודה
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תורת עניני שכל רבי�, במקומות שרואי� כפי רואי�, כא�

אגב בדר� רק לכאורה, שמופיעי�, העניני� אפילו החסידות,

נפלאי�, דברי� בה� ונרמזי� לחלוטי�, מדוייקי� –

פותחי� שבה� חז"ל, מאמרי או הפסוקי� ואפילו

ה וא� נקבעוzeiyxtהמאמרי�, או המאמרי� נאמרו (שבה�

יד.57) יד, שופטי�

ש�58) שבלקו"ת כו'" ית' חכמתו היא "שהתורה מה שהעני� להעיר,

בתור בא הקדמוני"], משל התורה נק' "ולכ� בהחצע"ג הצ"צ מבאר זה [שעל

–הקדמה הנגלית התורה בעסק המעלה ד') (סעי� ש� להל� שמבאר למה

והאגדותzeklddעסק שבתושב"כ הסיפורי� ולא ,

אפשר – בשכל שמלובשות מכיו� המשלי�), (דוגמת ההלכות והרי

החיצוניות, רק בה� שאי� ח"ו קנב,itebלטעות (בהעלות� הזהר ובל' – תורה

גופי כו' גופא לה אית אורייתא גוונא כהאי נשמתא. דגופא חשיבותא א):

הסיפורי� משא"כ כו'. ממש אורייתא דכולא עיקרא דאיהי נשמתא כו' תורה

מכיו� התורה),ly`והאגדות, ועני� תורה ל' פי' (שזהו בהוראות נתלבשו

על מרמזי� שה� בזה החידה.zeceqרואי� דוגמת – (התורה)

" כא� מש"כ שהואlynוזהו התורהilk"הקדמוני.. פנימיות לימוד שע"י ,

דתורה) (נגלה המשל ג� נעשה "מלח"), כדלקמ�ilk(הנקראת ב"ה לאוא"ס

את שממתיק המלח (בדוגמת עה"חxyadבפני� בקונטרס המבואר וע"ד ,(

ובכ"מ. ואיל� פי"ב

היא59) התחלתו בלקו"ת, מכוו� שאליו פורי�" ה"דרוש אשר להעיר

"דרוש בש� זה דרוש נקרא שלכ� וי"ל כו"*. ידע דלא עד כו' אינש "חייב

במצוה כי – פורי� בעניני המדברי� דרושי� כמה שישנ� א� – סת� פורי�"

פורי�. עני� מתבטא זו

– ידע" דלא עד כו' אינש חייב המתחיל ל"דרוש מציי� אינו שמ"מ אלא

– שבפורי� ידע" דלא עד כו' "חייב לעני� היא פורי�" ב"דרוש שכוונתו א�

בזה שמרמז ניכר הי' לא כו'", ל"ד"ה הוא בכ"מ הציו� שאופ� מכיו� אז, כי

(ג�) היא שכוונתו יודעי� היינו לא ובמילא עני�, עדoiprlאיזה כו' "חייב

כ"א ידע", פורי�".yexclדלא ל"דרוש" מציי� ולכ� כו'. חייב המתחיל
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Î�מלכי בהל' הרמב"� :1תב

לעמוד עתיד המשיח "המל�
ליושנה דוד בית מלכות ולהחזיר
מי או בו מאמי� שאינו מי וכל וכו'
בשאר לא לביאתו מחכה שאינו
אלא כופר הוא בלבד נביאי�
התורה שהרי רבינו ובמשה בתורה

שנאמר עליו ה'2העידה ושב
ושב ורחמ� שבות� את אלקי�
בקצה נדח� יהי' א� וגו' וקבצ�
ואלו ה'. והביא� וגו' השמי�
ה� בתורה המפורשי� הדברי�
ידי על שנאמרו הדברי� כל כוללי�
בלע� בפרשת א� הנביאי�. כל
המשיחי�, בשני נבא וש� נאמר
כו' דוד שהוא הראשו� במשיח
מבניו שעומד האחרו� ובמשיח
מפרשת פסוקי� כמה (ומביא כו'"
מל� ועל דוד על ומפרש� בלע�

המשיח).

ממשי� שלאח"ז ובהלכה
הוא מקלט בערי "א� הרמב"�:

את3אומר אלקי� ה' ירחיב א�
ערי� שלש עוד ל� ויספת גבול�
ולא זה דבר הי' לא ומעול� וגו'

לתוהו הקב"ה בדברי4צוה אבל ,

שכל ראיי' צרי� הדבר אי� נביאי�
זה". בדבר מלאי� הספרי�

בראיות חסר מה לעיי�, ויש
גו'" "ושב (מהכתוב הראשונות
בלע�), ומפרשת נצבי�) (שבפ'
ג� הראי' להוסי� הרמב"� שהוזקק

מקלט"? ב"ערי מהכתוב

הראשונות ראיות בשתי הצור�
כא� הרמב"� כוונת כי מוב�,
האמונה על היא מלכי�) (בהלכות

jlnaעל שנוס� היינו המשיח,
עני� בכללות להאמי� החיוב
את לגאול עתיד שהקב"ה הגאולה,
שהוא), אופ� (באיזה ישראל

להאמי� giyndחייבי� jlna5�ע)
המפורטי� ומעלותיו עניניו פרטי
לשו� כדיוק זה), בפרק ברמב"�
מאמי� שאינו מי "וכל הרמב"�

eaבפסוק מפורש אינו זה ודבר :"
וקבצ�d"`"ושב גו' שבות� את

והביא� ב"פרשתd'וגו' רק אלא ,

ב נבא ש"ש� migiyndבלע�" ipy,"

המשיח ומל� זה6דוד [ומטע�
כו"כ ע� הראי', אריכות ג� מביא
כי בה�, המדברי� פסוקי�

פרטי ג� נרמזי� אלה בפסוקי�
המשיח מל� של ומעלותיו עניניו
כמשנ"ת בה�), להאמי� (שחייבי�

].7במ"א

בהראי' הסתפק לא ולאיד�
שהביאה זאת, ועוד בלע�, מפרשת
כוונת אי� כי – שני' כראי' רק
ראיות להביא רק כא� הרמב"�
המשיח, ביאת על שבכתב מתורה
בו.. מאמי� שאינו דמי להוכיח אלא

xtek...dxezaשהרי רבינו ובמשה ...
dcird dxezdהזו והעדות עליו",
ע"פ רק התורהyexitאינה פסוקי

"הכופר [שג� שבע"פ שבתורה
הוא שבע"פ" תורה והוא בפרושה

בתורה" "כופר "אלו8בכלל אלא ,[

(ה) –9בתורה"miyxetnהדברי�

בדר� נאמרו בלע� נבואות ואילו
אפשר שאי בלשו� וחידה, משל

(ה) ש"הדברי� miyxetnלומר

הראשו�10בתורה" בפסוק משא"כ ;

yxetnyגליות קבו� גאולה, ע"ד בו
וכו'.

מה – (כנ"ל) ביאור צרי� אבל
הראי' ע"י בערי11נוס� מהכתוב

?12מקלט

ה"א.1) פי"א
ג�ה.2) ל, נצבי�
ספ"ב.3) מכות תוספתא עה"פ. ספרי וראה ח�ט. יט, שופטי�

ה"ו. פ"ב ש� ירושלמי
הנדחת4) ועיר ומורה סורר דב� א) עא, (סנהדרי� ממחז"ל צע"ק

יש ואולי שכר". וקבל דרוש (אלא) . . להיות עתיד ולא הי' "לא
ואכ"מ. לחלק.

משיח5) לה� "אי� א) צט, (סנהדרי� הלל ר' מדעת ולהעיר
הקב"ה "אלא ש� הר"�) חידושי ג� (וראה ובפרש"י לישראל",
פירש פי"ד לאברבנאל אמנה (ובראש לבדו" ויגאל� בעצמו ימלו�
שלא חכמי� שהכריעו לאחרי ה� הרמב"� ודברי באו"א). זה
בכלל כופר הוא הרי הלל ר' כדעת עתה האומר שלכ� כדבריו,

.42 הערה לקמ� וראה סשנ"ו). יו"ד חת"ס (שו"ת התורה
הקדי�6) הי"ב) (יסוד חלק לפ' הקדמה שבפיה"מ ולהעיר

בו שהסתפק "ומי – נצבי� דפ' להא בלע� מפרשת הראי' הרמב"�
את� ופרשת בלע� בפרשת בפירוש בתורה בו שיעד בתורה כפר . .
ס' שהוא בהי"ד משא"כ בקרא סדר� ע"פ שנקט (וי"ל נצבי�"

הלכות). הלכות
א].7) סי' פקודי פ' לעיל [�נדפס ואיל�. 281 ע' חי"ח לקו"ש
ה"ח.8) פ"ג תשובה הל' רמב"�
פנ"ב.9) היסודות שער (להמבי"ט) אלקי� בית וראה
ע"ש.10) דוד. על רק הכתובי� כל פירש יז) (כד, בלק ובראב"ע
כוונת11) אי� ולכאורה – זו. ראי' הביא לא ש� ובפיה"מ

שבתושב"כ המקומות כל להביא הלכה) (ספר היד בס' הרמב"�
ס' ראה – עוד ישנ� שלכאורה (ובפרט הגאולה ע"ד בה� שמפורש
פ' . . התורה בסו� מזה חזק "ויותר א' שער להרמב"� הגאולה

ועוד). ש�. ורמב"� וברש"י י מט, ויחי וראה האזינו".
היא12) זו בראי' הרמב"� שכוונת נת' (280 (ע' ש� בלקו"ש

המשך בעמוד לד
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Î�מלכי בהל' הרמב"� :1תב

לעמוד עתיד המשיח "המל�
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שנאמר עליו ה'2העידה ושב
ושב ורחמ� שבות� את אלקי�
בקצה נדח� יהי' א� וגו' וקבצ�
ואלו ה'. והביא� וגו' השמי�
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כו' דוד שהוא הראשו� במשיח
מבניו שעומד האחרו� ובמשיח
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ב נבא ש"ש� migiyndבלע�" ipy,"
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].7במ"א
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שהביאה זאת, ועוד בלע�, מפרשת
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ע"פ רק התורהyexitאינה פסוקי

"הכופר [שג� שבע"פ שבתורה
הוא שבע"פ" תורה והוא בפרושה

בתורה" "כופר "אלו8בכלל אלא ,[

(ה) –9בתורה"miyxetnהדברי�

בדר� נאמרו בלע� נבואות ואילו
אפשר שאי בלשו� וחידה, משל

(ה) ש"הדברי� miyxetnלומר

הראשו�10בתורה" בפסוק משא"כ ;

yxetnyגליות קבו� גאולה, ע"ד בו
וכו'.
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כתב שהרמב"� לדייק, יש ג�
ולכאורה בפ"ע, בהלכה זו ראי'
ביחד הקודמת בהלכה לכללה ה"ל

הראשונות ראיות ב' ?13ע�

·

Âמערי זו שבראי' לומר, נראה
ב' לגבי עיקרי חידוש יש מקלט
שציוותה בזה הראשונות: ראיות
גו'" ויספת גו' ירחיב "א� תורה
להוסי� חייבי� המשיח (שבימות
הרמב"� בלשו� מקלט, 14בערי

שלש מוסיפי� המשיח המל� "בימי
נעשה – השש") אלו על אחרונות
מתנאי א' המשיח דביאת העני�

dxezay devn.

הגאולה שעני� אע"פ כלומר:
(והרמב"� בתורה מפורש העתידה

המשניות האמונה15(בפירוש מנה (

מ"מ התורה), ויסודי עיקרי בי� בזה
חלק זה שהריzeevnnאי� התורה,

בתורה מצינו להאמי�ieeivלא
עני�16בהגאולה שזהו כיו� כי (ורק

שאינו מי כל לכ�, בתורה, המפורש
"כופר.. הוא הרי בה, מאמי�
ע"י אבל רבינו"): ובמשה בתורה
גו'", ויספת גו' ירחיב ד"א� הציווי
מפרטי אחד הגאולה עני� נעשה

devn.בתורה

ממצוה חלק שנעשה וע"י
שבעני� התוק� ג� בו יש בתורה,
בהלכות הרמב"� וכמ"ש המצוות.

התורה ומפורש17יסודי ברור "דבר
לעול� עומדת מצוה שהיא בתורה,
שינוי לא לה אי� עולמי� ולעולמי
ש"מצוה" תוספת", ולא גירעו� ולא

וכהמש�iieeivפירושו התורה,
התורה דברי שכל הרמב"� דברי
וכ� עול�". עד לעשות� אנו מצווי�
ש� מלכי� בהלכות ג� ,18כתב

המל� אודות העני� בהמש�
ה�, ככה הדברי� "עיקר המשיח,
ומשפטי' חוקי' הזאת שהתורה
ואי� עולמי� ולעולמי לעול�
מה� גורעי� ולא עליה� מוסיפי�

שגילה19(וכל או גורע או המוסי�
של הדברי� והוציא בתורה פני�

zevnבדאי ודאי זה הרי 20מפשוט�,

ואפיקורוס)". ורשע

הוא הגאולה שעני� כיו� ולכ�,
ב כש�zevnפרט הרי מקלט, ערי

עומדת מצוה "היא מקלט שערי
כו'", שינוי לא לה אי� כו' לעול�
ח"ו שינוי להיות אפשר אי כ�

זו. בהבטחה

לשו� דיוק ג� מוב� ועפ"ז
"ולא זו בראי' הקב"הdevהרמב"�

דכיו�21לתוהו" להדגיש, שכוונתו –

של עני� ("צוהdevnשזהו
שאי מחייב זה הרי הקב"ה"),
כי בזה, ח"ו שינוי להיות אפשר

לתוהו".dev"לא הקב"ה

‚

Ï:ביאור יתר

(ע"י הקב"ה להבטחות בנוגע
מסויימי� אופני� ישנ� נביא)
כמו שינוי, בה� שיחול ששיי�
אומר" שהנביא הפורענות דברי
"שהקב"ה מפני שיבטלו, שאפשר
כי] [או כו' חסד ורב אפי� אר�
ונסלח תשובה שעשו אפשר

א�22לה�" לטוב בהבטחה ג� וכ� ,
הנביא" ובי� הקב"ה "בי� רק היתה
"יגרו� א� תתקיי� שלא אפשר

:23החטא"

ברור כאשר שג� מוב�, ומזה
[כמ"ש תתקיי� הנביא שהבטחת

שיגזור24הרמב"� טובה דבר "שכל [
חוזר",הא אינו תנאי על אפילו ֿל

שלו בפיהמ"ש שביאר 25וכמו

להבטיח לנביא הקב"ה שכ"שיאמר
טובה" בבשורה אד� gxkenלבני

שיתבטל שיי� ואי� להתקיי�, הדבר
מפני זה אי� – חטא] מחמת
אינה בעצ� נביא שע"י שהבטחה

התומ"צ קיו� יהי' שאז הוא משיח של שגדרו יותר עוד להוכיח
(לקו"ש ובמ"א אז. רק בשלימות תהי' זו מצוה שהרי בשלימות�,
הרמב"� לדברי הקדמה ג� היא זו שראי' נת' ואיל�) 109 ע' חכ"ד
ומופתי� אותות "לעשות א"צ המשיח שמל� שלאח"ז, בהלכה
ש� להל� הרמב"� לדברי בהתא� שזהו בעול�", דברי� ומחדש
לזה שהראי' – נוהג" כמנהגו "עול� המשיח שבימות (רפי"ב)
נפש הורג ויהי' אפשרי אז שג� לעת"ל, מקלט מערי היא מתושב"כ

ש�). השיחה המש� ראה (אבל בשגגה
מתושב"כ ראי' להביא שכוונתו היא, הרמב"� ל' פשטות אבל
ולא זה דבר הי' לא "ומעול� לשונו כהמש� המשיח, ביאת עצ� על
שכל ראי' צרי� הדבר אי� הנביאי� בדברי אבל לתוהו, הקב"ה צוה

זה". בדבר מלאי� הספרי�
הקודמת.13) בהערה שנסמנו במקומות ראה
רפי"ג).14) ויובל שמיטה הל' (וראה ה"ד פ"ח רוצח הל'
חלק.15) לפ' בהקדמה
בהל'16) היד בס' הרמב"� הביאו שלא מהטעמי� אחד שזהו

המצוות לבאר . . כוונתו . . תורה משנה "בס' כי – התורה יסודי
לבאר התורה יסודי הלכות . . הביא . . האלקי� תורת בספר אשר
(ראש התורה" יסודי כל . . לא . . מצות בכלל� שיש היסודות אות�

פי"ט). אמנה

מעשה17) (והל' ה"ח סו� פ"ג תשובה הל' ג� וראה רפ"ט.
וכ� ש�). קאפח (ובתרגו� הט' היסוד ש� פיה"מ ספ"ב). הקרבנות

ש�). חלק בפ' (שמציי� לפיה"מ בהקדמתו
ה"ג.18) סו�
הצנזור.19) בקורת בה� שלטה שלא בדפוסי� כ"ה
כו'".20) רשע בודאי "ה"ז תימ� בכת"י
שלכאו21) ההבטחהובפרט מעצ� ראי' להביא אפשר הי' רה

והקדמוני והקנזי "הקיני אר� על שקאי גבול�", את ה"א ד"ירחיב
הל' (רמב"� נכבשו" לא ועדיי� עליה� ברית אבינו לאברה� שנכרת

ש�). רוצח
הרמב"�22) הקדמת ג� וראה ה"ד. פ"י יסוה"ת הל' רמב"�
לפיה"מ.
בהערה23) הנסמ� וראה א. ד, ברכות ע"פ ש�, להרמב"� פיה"מ

.25

סע"א).24) ז, (מברכות ש� יסוה"ת הל'
הרדב"ז25) שו"ת א. ד, לברכות מאירי ג� וראה ש�. בהקדמה

להל' בלח"מ הובא ח), (לב, וישלח לפרש"י רא"� א'סג. סי' ח"ג
הקשו ש�) ברכות בצל"ח (וכ� ש� ו)גו"א וב(רא"� ש�. יסוה"ת
לקמ� הובא ש�. (ברכות קנית" זו "ע� עה"פ ממחז"ל זה חילוק על

ואכ"מ. שוני�. בחילוקי� במפרשי� האריכו וכבר ס"ד). בפני�
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לשינוי מפני26ניתנת אלא ,

שינוי בה� אי� אלו שהבטחות
ש�, ברמב"� (וכמבואר בפועל
נביא א� לבחו� שיוכלו כדי שזהו

הוא). אמת

התורה, נצחיות משא"כ
ולעולמי לעול� ש"עומדת
למעלה שהיא מפני הוא עולמי�",

xcbnהיינו `xytשינוי, i`y

לא ה' ש"אני דכמו שישתנה,
שינוי27שניתי" ית' בו שיי� שאי� ,

הקב"ה של בתורתו ג� כ� ח"ו,
הקב"ה), של ורצונו חכמתו (שהיא

שינוי גדר בה שיי� .28שאי�

הבטחת לעני� מוב� ומזה
הבטחה שלהיותה דא� הגאולה,
לנביא הקב"ה שאמר ומה לטוב
בבשורה אד� לבני "להבטיח
מפני שיתבטל אפשר אי טובה"

כנ"ל החטא, זאת,29גרימת [ועוד
שיגרו� בנדו"ד שיי� לא שמעיקרא
הרמב"� (בלשו� שהרי )30החטא,

ישראל שסו� תורה הבטיחה "כבר
zeyrl�ה ומיד גלות� בסו� תשובה

שנאמר עלי�31נגאלי� יבואו כי והי'

ושב ה"א עד ושבת וגו' הדברי� כל
זה על שהובטחנו היינו וגו'", ה"א
(ולא תשובה יעשו שישראל גופא,
– החטא")] "יגרו� של מצב יהי'
מצד רק היא שבזה הוודאות מ"מ,
עי"ז משא"כ ואופנה; הנבואה גדרי
ופרט חלק היא הגאולה שהבטחת

devnnנצחיות גדר עלי' חל בתורה,
dxezd�שאי נצחיות שהיא –jiiy

ביטול. שו� בה�

„

מקו�‡ יש עדיי� שלכאורה לא
לשאלה:

התורה נצחיות של הכלל הרי
התורה חלקי בכל ובפרט32הוא ,

וכמ"ש תורה, חומשי בחמשה
.33הרמב"� תורה חומשי ש"חמשה

הנכתב שכל לעול�", בטלי� אינ� .

וקיי� נצחי הוא משה בתורת
שהבטחת כיו� וא"כ, לעול�;
מפורשת הגאולה על הקב"ה
גדר ע"ז חל כבר משה, בתורת
חומשי "חמשה של הנצחיות
שהיא עי"ז בזה נתוס� ומה תורה",

פרט התורה?zevnnג�

בי� עיקרי חילוק יש כי וי"ל
התורה שבמצות הנצחיות
תורה חלקי שבשאר להנצחיות

התורה34(שבכתב) חלקי בשאר :

שבה� הנצחיות שעני� אפשר
רק אלא) כפשוטו, (לא יתקיי�
הימי� "דברי (וע"ד הרוחני בתוכנ�

שבכתב,35והסיפורי�" שבתורה
ב"חכמות היא שבה� שהנצחיות

ולא35ופלאי�" בה�, הנרמזי�
ה� שהרי כפשוט�, בהעניני�

זהxarayמאורעות משא"כ ;(

היא לעול�devnשהתורה עומדת
שציוויי היינו, עולמי�", ולעולמי

"לעול�mheytkהתורה קיימי�
גרעו� שינוי בלי עולמי�" ולעולמי

תוספת .36או

הנ"ל הרמב"� לשו� [וכדיוק
הדברי� והוציא כו' המוסי� "וכל

ודאיzevnשל זה הרי מפשוט�
דרק ואפיקורוס", ורשע בדאי

על אומר שאינ�zevnכאשר התורה
ד"בדאי זה גדר עליו יש כפשוט�

ואפיקורוס" הוא37ורשע אז (כי

ספרי26) ש"כל מגילה) הל' (סו� הרמב"� מפסק ולהעיר
.34 בהערה הנסמ� וראה המשיח". לימות ליבטל עתידי� . . הנביאי�

ו.27) ג, מלאכי
ע'28) חכ"ג ואיל�. 182 ע' חי"ט לקו"ש – בזה בארוכה ראה

ואיל�. 33
(בלשו�)29) ג� אלא (בתורה) הבטחה רק אינה שהגאולה ובפרט

ראה – המשיחי�" בשני נבא "וש� הרמב"� לשו� כדיוק נבואה,
הבטחה בי� חילוק שיש פ"ז), ה' גבורות (ובספרו ש� וישלח גו"א
משא"כ החטא, מפני תתקיי� שלא אפשר שהבטחה ונבואה, (סת�)

נבואה.
בלע� בפרשת "א� הרמב"� ל' אריכות לתר� אפשר הי' [ועפ"ז
(שלכ� הגו"א כחילוק ס"ל לא שהרמב"� אלא נבא"*. וש� נאמר
שמבטיח מה או עצמו לנביא הקב"ה הבטחת בי� לחלק הוצר�
וראה ש�. ובשוה"ג 23 הערה 274 ע' חי"ח לקו"ש וראה לאחרי�).

ו]. סעי� לקמ�
נבואתו שנתקיימה "וכש� ש� מלכי� להל' (להמבי"ט) ספר מקרית ולהעיר (*

שתתקיי� הוודאות להדגיש הרמב"� שכוונת (היינו באחרו�" תתקיי� ראשו� במשיח

זו). נבואה

ה"ה.30) פ"ז תשובה הל'
ש�).31) מלכי� הל' שברמב"� הגאולה (הבטחת א�ג ל, נצבי�
וכתובי�)32) נביאי� (ג� בתושב"כ ה� שבתורה, ואות אות דכל

ותורה אמת מתורת חלק היא שבה) אגדות (ג� בתושבע"פ וה�
וש"נ. ש�. חכ"ג לקו"ש בארוכה ראה – הנצחית

מגילה.33) הל' סו�
ג�34) וראה הנצחיות. בעני� ישנ� ודרגות אופני� כמה שהרי

ע"ש. שבכתב. שבתורה בנצחיות החידוש ,225 ע' חכ"ו לקו"ש
.36 הערה וראה

השמיני.35) היסוד חלק לפ' בהקדמה בפיה"מ הרמב"� ל'
עניני�36) הנצחיות: בעני� יותר נעלה סוג על מורה שזה ומוב�,

בטל בגשמיות (ואילו הרוחני בתוכנ� רק היא שבה� שהנצחיות
שה"אמת" עצמה, בנצחיות הגבלה איזו שיש הוראה ה"ז הדבר),
והלכות במצוות משא"כ בגשמיות; ולא ברוחניות היא שבה�
מפני ה"ז כפשוטו, בגשמיות (ג�) היא שהנצחיות התורה,
שינוי גדר מכל למעלה שהיא כפי ה'" "אמת ע� קשורה שהנצחיות
שהדבר ולומר (לחלק זו בנצחיות וחילוקי� הגבלה שו� שאי� כלל,
הזה, בעול� ג� להתקיי� מוכרח הוא אלא ברוחניות), קיי� נשאר

כפשוטו.
הלכות במעלת ואיל�) 114 ע' חכ"א (לקו"ש במ"א וכמשנ"ת
תרכ"ז סה"מ (ראה דתורה לאמיתו" "אמת נק' ה� שדוקא התורה*,
כי וש"נ), א. י, שבת ע"פ תלא), (ע' תרס"ו והמש� רצא) רפב. (ע'

בפועל. למעשה (עד) היא שבה� ה"אמת"
בנוגע ג� הוא ש� יסוה"ת שבהל' התורה דנצחיות היסוד והרי (*˘Â¯ÈÙÏ

לפ' בהקדמה פיה"מ ה"ח. פ"ג תשובה הל' וראה ה"א. ש� (ראה דתושבע"פ המצות

ד" הנצחיות משווה מגילה, הל' שבסו� אלא הט'). יסוד תורה‰ÂÎÏ˙חלק של

חו לחמשה ואכ"מ.שבע"פ" (בכלל). תורה משי

היא37) בזה כוונתו עיקר כי כ�, מדייק שהרמב"� שי"ל א�
בקורת בה� ששלטה (בדפוסי� האיש אותו ע"ד אח"כ למ"ש
. . לב ה"ערלי ע"ד וכ� התורה", "להחלי� שגר� נשמט), הצנזור
בזמ� בטלו וכבר היו אמת . . התורה במצוות . . ונותני� (ש)נושאי�

כפשוט�". ואינ� בה� יש נסתרי� דברי� . . הזה
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לשינוי מפני26ניתנת אלא ,

שינוי בה� אי� אלו שהבטחות
ש�, ברמב"� (וכמבואר בפועל
נביא א� לבחו� שיוכלו כדי שזהו

הוא). אמת

התורה, נצחיות משא"כ
ולעולמי לעול� ש"עומדת
למעלה שהיא מפני הוא עולמי�",

xcbnהיינו `xytשינוי, i`y

לא ה' ש"אני דכמו שישתנה,
שינוי27שניתי" ית' בו שיי� שאי� ,

הקב"ה של בתורתו ג� כ� ח"ו,
הקב"ה), של ורצונו חכמתו (שהיא

שינוי גדר בה שיי� .28שאי�

הבטחת לעני� מוב� ומזה
הבטחה שלהיותה דא� הגאולה,
לנביא הקב"ה שאמר ומה לטוב
בבשורה אד� לבני "להבטיח
מפני שיתבטל אפשר אי טובה"

כנ"ל החטא, זאת,29גרימת [ועוד
שיגרו� בנדו"ד שיי� לא שמעיקרא
הרמב"� (בלשו� שהרי )30החטא,

ישראל שסו� תורה הבטיחה "כבר
zeyrl�ה ומיד גלות� בסו� תשובה

שנאמר עלי�31נגאלי� יבואו כי והי'

ושב ה"א עד ושבת וגו' הדברי� כל
זה על שהובטחנו היינו וגו'", ה"א
(ולא תשובה יעשו שישראל גופא,
– החטא")] "יגרו� של מצב יהי'
מצד רק היא שבזה הוודאות מ"מ,
עי"ז משא"כ ואופנה; הנבואה גדרי
ופרט חלק היא הגאולה שהבטחת

devnnנצחיות גדר עלי' חל בתורה,
dxezd�שאי נצחיות שהיא –jiiy

ביטול. שו� בה�

„

מקו�‡ יש עדיי� שלכאורה לא
לשאלה:

התורה נצחיות של הכלל הרי
התורה חלקי בכל ובפרט32הוא ,

וכמ"ש תורה, חומשי בחמשה
.33הרמב"� תורה חומשי ש"חמשה

הנכתב שכל לעול�", בטלי� אינ� .

וקיי� נצחי הוא משה בתורת
שהבטחת כיו� וא"כ, לעול�;
מפורשת הגאולה על הקב"ה
גדר ע"ז חל כבר משה, בתורת
חומשי "חמשה של הנצחיות
שהיא עי"ז בזה נתוס� ומה תורה",

פרט התורה?zevnnג�

בי� עיקרי חילוק יש כי וי"ל
התורה שבמצות הנצחיות
תורה חלקי שבשאר להנצחיות

התורה34(שבכתב) חלקי בשאר :

שבה� הנצחיות שעני� אפשר
רק אלא) כפשוטו, (לא יתקיי�
הימי� "דברי (וע"ד הרוחני בתוכנ�

שבכתב,35והסיפורי�" שבתורה
ב"חכמות היא שבה� שהנצחיות

ולא35ופלאי�" בה�, הנרמזי�
ה� שהרי כפשוט�, בהעניני�

זהxarayמאורעות משא"כ ;(

היא לעול�devnשהתורה עומדת
שציוויי היינו, עולמי�", ולעולמי

"לעול�mheytkהתורה קיימי�
גרעו� שינוי בלי עולמי�" ולעולמי

תוספת .36או

הנ"ל הרמב"� לשו� [וכדיוק
הדברי� והוציא כו' המוסי� "וכל

ודאיzevnשל זה הרי מפשוט�
דרק ואפיקורוס", ורשע בדאי

על אומר שאינ�zevnכאשר התורה
ד"בדאי זה גדר עליו יש כפשוט�

ואפיקורוס" הוא37ורשע אז (כי

ספרי26) ש"כל מגילה) הל' (סו� הרמב"� מפסק ולהעיר
.34 בהערה הנסמ� וראה המשיח". לימות ליבטל עתידי� . . הנביאי�

ו.27) ג, מלאכי
ע'28) חכ"ג ואיל�. 182 ע' חי"ט לקו"ש – בזה בארוכה ראה

ואיל�. 33
(בלשו�)29) ג� אלא (בתורה) הבטחה רק אינה שהגאולה ובפרט

ראה – המשיחי�" בשני נבא "וש� הרמב"� לשו� כדיוק נבואה,
הבטחה בי� חילוק שיש פ"ז), ה' גבורות (ובספרו ש� וישלח גו"א
משא"כ החטא, מפני תתקיי� שלא אפשר שהבטחה ונבואה, (סת�)

נבואה.
בלע� בפרשת "א� הרמב"� ל' אריכות לתר� אפשר הי' [ועפ"ז
(שלכ� הגו"א כחילוק ס"ל לא שהרמב"� אלא נבא"*. וש� נאמר
שמבטיח מה או עצמו לנביא הקב"ה הבטחת בי� לחלק הוצר�
וראה ש�. ובשוה"ג 23 הערה 274 ע' חי"ח לקו"ש וראה לאחרי�).

ו]. סעי� לקמ�
נבואתו שנתקיימה "וכש� ש� מלכי� להל' (להמבי"ט) ספר מקרית ולהעיר (*

שתתקיי� הוודאות להדגיש הרמב"� שכוונת (היינו באחרו�" תתקיי� ראשו� במשיח

זו). נבואה

ה"ה.30) פ"ז תשובה הל'
ש�).31) מלכי� הל' שברמב"� הגאולה (הבטחת א�ג ל, נצבי�
וכתובי�)32) נביאי� (ג� בתושב"כ ה� שבתורה, ואות אות דכל

ותורה אמת מתורת חלק היא שבה) אגדות (ג� בתושבע"פ וה�
וש"נ. ש�. חכ"ג לקו"ש בארוכה ראה – הנצחית

מגילה.33) הל' סו�
ג�34) וראה הנצחיות. בעני� ישנ� ודרגות אופני� כמה שהרי

ע"ש. שבכתב. שבתורה בנצחיות החידוש ,225 ע' חכ"ו לקו"ש
.36 הערה וראה

השמיני.35) היסוד חלק לפ' בהקדמה בפיה"מ הרמב"� ל'
עניני�36) הנצחיות: בעני� יותר נעלה סוג על מורה שזה ומוב�,

בטל בגשמיות (ואילו הרוחני בתוכנ� רק היא שבה� שהנצחיות
שה"אמת" עצמה, בנצחיות הגבלה איזו שיש הוראה ה"ז הדבר),
והלכות במצוות משא"כ בגשמיות; ולא ברוחניות היא שבה�
מפני ה"ז כפשוטו, בגשמיות (ג�) היא שהנצחיות התורה,
שינוי גדר מכל למעלה שהיא כפי ה'" "אמת ע� קשורה שהנצחיות
שהדבר ולומר (לחלק זו בנצחיות וחילוקי� הגבלה שו� שאי� כלל,
הזה, בעול� ג� להתקיי� מוכרח הוא אלא ברוחניות), קיי� נשאר

כפשוטו.
הלכות במעלת ואיל�) 114 ע' חכ"א (לקו"ש במ"א וכמשנ"ת
תרכ"ז סה"מ (ראה דתורה לאמיתו" "אמת נק' ה� שדוקא התורה*,
כי וש"נ), א. י, שבת ע"פ תלא), (ע' תרס"ו והמש� רצא) רפב. (ע'

בפועל. למעשה (עד) היא שבה� ה"אמת"
בנוגע ג� הוא ש� יסוה"ת שבהל' התורה דנצחיות היסוד והרי (*˘Â¯ÈÙÏ

לפ' בהקדמה פיה"מ ה"ח. פ"ג תשובה הל' וראה ה"א. ש� (ראה דתושבע"פ המצות

ד" הנצחיות משווה מגילה, הל' שבסו� אלא הט'). יסוד תורה‰ÂÎÏ˙חלק של

חו לחמשה ואכ"מ.שבע"פ" (בכלל). תורה משי

היא37) בזה כוונתו עיקר כי כ�, מדייק שהרמב"� שי"ל א�
בקורת בה� ששלטה (בדפוסי� האיש אותו ע"ד אח"כ למ"ש
. . לב ה"ערלי ע"ד וכ� התורה", "להחלי� שגר� נשמט), הצנזור
בזמ� בטלו וכבר היו אמת . . התורה במצוות . . ונותני� (ש)נושאי�

כפשוט�". ואינ� בה� יש נסתרי� דברי� . . הזה
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התורה), נצחיות של ביסוד כופר
המקראות שאר כשמוציא משא"כ

פשוט� זה].38מידי גדר עליו אי�

התורה, בסיפורי שהוא וכש�
הקב"ה הבטחות בעני� ג� כ"ה
בפועל שקיומ� בתורה, שנכתבו
התנאי� לפי ההבטחה באופ� תלוי
וא� בחז"ל, שפירשו וגדרי�
אלה תנאי� בלי ההבטחה נכתבה
פשוטה לפי שתתקיי� ודאי אינו

דוקא.

שהכלל בפירוש, [וכדמצינו
שלא אפשר הקב"ה שהבטחת
יגרו� "שמא מפני בפועל תתקיי�
הבטחות על ג� חל החטא"
כדאיתא בתורה, המפורשות

עד39בברייתא ה' עמ� יעבור "עד :
קנית זו ע� עמ�40יעבור יעבור עד ,

(שבאו ראשונה ביאה זו ה'
עד רש"י), יהושע. בימי (לאר�)
שני' ביאה זו קנית זו ע� יעבור
עזרא. בימי בבל מגלות (כשעלו
ראוי� חכמי� אמרו מכא� רש"י),
בימי נס לה� ליעשות ישראל היו
בימי לה� שנעשה כדר� עזרא,
החטא". שגר� אלא נו� ב� יהושע

זו שהבטחה כיו� ולכאורה,
בתורה נכתבה קנית") זו ("ע�
ד"ביאה הזמ� (לפני שבכתב

תהי'41שני'") לא הזאת והתורה ,

ולא שינוי לא לה ו"אי� מוחלפת
אפשר אי� תוספת", ולא גרעו�
ולא זו בהבטחה שינוי שיחול לומר
סיבה (מאיזו בפועל תתקיי�
של הגדר כי צ"ל, וע"כ שתהי')?

בכלל שיי� אינו התורה נצחיות
זהו (הא� הכתובי� פירוש ללימוד
אופ� בכל ברוחניות, או בגשמיות

וכו')]. בתנאי או

שכיו� בעניננו, החידוש וזהו
פרט היא הגאולה zevnnשהבטחת

נצחיות גדר עלי' חל מקלט, ערי
dxezd zevnמוכרח (א) אשר ,

ובגשמיות בפשטות (ב)42להתקיי� ,
שאי� כנ"ל.jiiyובאופ� שינוי, בזה

‰

Ú�הטע לבאר יש הנ"ל כל "פ
על הראי' מוסי� שהרמב"�
בערי ש"א� מהא המשיח מל�
. . ירחיב א� אומר הוא מקלט
זה דבר הי' לא ומעול� . . ויספת

לתוהו": הקב"ה צוה ולא

להביא (רק) הרמב"� כוונת אי�
(חמשה שבכתב מתורה הוכחה עוד
המשיח, מל� על תורה) חומשי
בחומר חדש עני� להוסי� בא אלא
בו", מאמי� שאינו "מי של הדבר
בתורה . . ש"כופר לזה דנוס�
ש"התורה מפני רבינו" ובמשה

dcird" ג� הוא הרי – "rxebעליו"

לדעתוzevnnאחת שהרי התורה,
לא מקלט ערי מצות של זה פרט
הרמב"� מ"ש עליו וחל יתקיי�,
ודאי זה "הרי שלאח"ז) (בהלכה

ואפיקורוס". ורשע בדאי

זו ראי' הרמב"� כתב [ולכ�
הראיות בשתי כי – בפ"ע בהלכה
"מי להוכיח כוונתו הראשונות

בתורה . . כופר . . בו מאמי� שאינו
התורה שהרי רבינו dcirdובמשה

חומר על לרמז בא זו ובראי' עליו",
sqepגורע שהוא זה, zevnnבעני�

התורה].

. "כופר הוא א� שלכאורה אלא
מוסי� מה רבינו" ובמשה בתורה .

התורה? ממצות גורע שהוא זה

שיש לומר יש הנת"ל ע"פ אבל
ביאור ובהקדי� – לדינא נפק"מ
מאמי� שאינו האומר של דינו
שסובר מפני לבוא העתידה בגאולה
חל הגאולה, על שהובטחנו שא�
זו הבטחה ונתבטלה שינוי בזה

וכיו"ב) החטא שלכאורה43(מפני ,

. . ש"כופר עליו לומר אפשר אי
dxezaepiax dynaeהתורה שהרי

בזה (שהכוונה עליו" העידה
בדבר בתורהndyxetשכופר

– השיחה) בתחילת כנ"ל שבכתב,
הכתובה בהבטחה כופר אינו שהרי
הבטחה על שג� ס"ל אלא בתורה,
יש א� (וצ"ע החרטה עני� שיי� כזו

שבע"פ); בתורה כופר די� לו

פרט היא שהגאולה כיו� אבל
"היאzevnaוגדר אשר התורה,

ולעולמי לעול� עומדת מצוה
אפשר שאי מכריח שזה עולמי�",
הגאולה, בהבטחת ח"ו שינוי להיות
די� עליו יש מזה, היפ� באמרו הרי
שמאמי� א� (כי בתורה כופר
גו'" ויספת גו' ירחיב "וא� שהציווי
באמרו הרי השמי�, מ� הוא
"כבר – דהמצוה זה פרט שיתבטל

בנביאי�38) מוצא "אתה כו) (מדה מדות דל"ב ברייתא וראה
תורה בדברי אבל קבלה בדברי בד"א במשל, שדברו ובכתובי�
מדרש פי' וראה כו'". משל בלשו� לדורש� יכול אתה אי ומצוה
של פשוטה לשנות נדרוש שלא שהכוונה ש�, להמהרז"וו) תנאי�

ע"ש. ("מצוה") הלכה
ב.39) צ, סנהדרי� א. ד, ברכות
טז.40) טו, בשלח
הבטחת41) תתקיי� לא שמא ירא הי' דיעקב בהא משא"כ

בתורה. אז נכתבה לא שעדיי� – החטא יגרו� כי הקב"ה
נצבי�42) דפ' דההבטחה המקראות שפשטות כיו� לכאורה, אלא

מפורש שאינו בלע� בנבואות [משא"כ העתידה הגאולה על קאי
צריכה א"כ קנית"], זו ד"ע� הא וכ� השיחה. בתחילת כנ"ל בפשט,
(יבמות פשוטו" מידי יוצא מקרא ד"אי� כהכלל בפשטות, להתקיי�

תלמודית אנציקלופדי' בפרטיות וראה א. סג, שבת וראה א. כד,
בערכו).

ג� אמור זה כלל א� הרמב"�*) לדעת (ובפרט צ"ע (א) אבל:
להלכה נפק"מ ו) סעי� (סו� בפני� לקמ� ראה ב) התורה. בהבטחות

ועצ"ע. במצוה. ופרט תנאי שהיא בזה
של הדברי� "הוציא א� שרק (כנ"ל) שמדגיש (*˙ÂˆÓוראה כו'". ה"ז מפשוט�

ובכ"מ). פכ"ט�ל. (ח"ב ממו"נ ולהעיר ש�. עוז ובמגדל רפי"ב מלכי� הל' רמב"�

הרבה "באמת ס"ט ש� וראה סתי"ד�תיח. (ח"א בזה הרשב"א תשובות וידועות

ואכ"מ. ע"ש). כו'". משל דר� דברו כתובי�

אכלוהו43) שכבר לישראל משיח לה� שאי� הלל ר' דעת וע"ד
ש"התורה א� החטא, שגר� שסבר ,(5 הערה (כנ"ל חזקי' בימי
זה". בדבר מלאי� הספרי� כל . . הנביאי� ו"בדברי עליו" העידה

בתחילתו. ועיקרי� א'רנח) סי' (ח"ד הרדב"ז שו"ת וראה –

mikln 'lda mixe`iae miyecig

"כופר הוא הרי – זו" תורה בטלה
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באומר – נפק"מ עוד לומר ויש
העתידה בגאולה מאמי� שאינו
של המקראות שמפרש מפני לבוא
כפשוט� שלא התורה הבטחת
רק תהי' שהגאולה (שאומר
אי שלכאורה וכיו"ב), ברוחניות
. . ש"כופר עליו לומר אפשר
מודה שהרי רבינו", ובמשה בתורה
אלא אמת, הוא בתורה שכתוב דמה
אינה התורה שכוונת שסובר
כפשוטו. שלא אלא העני� לפשטות

הכלל היפ� שזהו את"ל ד"אי�45וג�
א� צ"ע פשוטו", מידי יוצא מקרא
"כופר ש� עליו שחל לומר אפשר
משו� רבינו" ובמשה בתורה
כפשוט�. שלא מקראות שמפרש

היא שהגאולה זה מצד אבל
וגדר באמרוzevnaפרט אז התורה,

הרי כפשוטה תהי' לא שהגאולה
של "דברי� מוציא zevnהוא

זה ד"הרי הדי� עליו וחל מפשוט�"
ואפיקורוס". ורשע בדאי ודאי

Â

Âדיוק עוד לבאר יש זו בדר� הנה
שבהראי' – הרמב"� בלשו�
בפרשת "א� אומר בלע�" מ"פרשת

נאמר ap`בלע� myeבשני
מוב� אינו שלכאורה המשיחי�",
נבא" ד"וש� זו הדגשה 46טע�

נבואה). בדר� (שנאמר

שכיו� לומר, גדול [ודוחק

בלע�", "בפרשת שזהו שמקדי�
דאל"כ נבא" "וש� להוסי� צרי�

בדברי אמת שיש ל� –mrlaמנא

נכתבה בלע�" ש"פרשת כיו� שהרי
משה ופשוט,47בתורת מוב� ,

ה� אמיתיי� ].48שדברי�

כוונת בזה שג� לומר, ויש
חומרא להשמיענו היא הרמב"�
במל� מאמי� שאינו במי נוספת
. "כופר שהוא ע"ז שנוס� המשיח,
הוא הרי רבינו", ובמשה בתורה .

בדברי ג� .d`eapכופר

חמורי� תורה שדברי דא�
נביאי� ג�49מדברי מצינו מ"מ –

דברי לגבי נבואה בדברי חומר
תלוי תורה דברי על שהעונש תורה,
קלה עבירה היא א� העבירה, בסוג
על העובר משא"כ כו', חמורה או
עני� באיזה נפק"מ אי� הנביא, דברי
בדברי הוא א� ואפילו עבר,

שמי� בידי מיתה חייב .50הרשות,

שאע"פ משו� הטע�, לומר ויש
גדול תורה דברי של שהתוק�
שבדברי מהתוק� יותר הרבה
יש אד�, בני לגבי מ"מ – נבואה
הנבואה כי נבואה. בדברי חומרא

את מנבא ש"האֿל מה ipaהוא

mc`d"51מהבורא שמגיע "מדע ,all

mc`d ipa"52דברו גילוי שזהו וכיו� ,
לפעולה53לבנ"א בנוגע לכ�, ,ipal

mc`וחומר תוק� נביאי� בדברי יש
תורה דברי הכי,54לגבי ומשו� .

מפי ציווי אד� הריiapd`כששומע ,
מפי הציווי שומע כאילו זה

תוכ� משנה לא ובמילא הקב"ה,
הוא הרי עליו עובר וא� הציווי,

מיתה שחייב במל�, (ללא55מורד
מרד). עני� באיזה נפק"מ

בעני� חומרא שיש מוב�, ומזה
תורה), דברי (לגבי בכלל הנבואה
האיסור בפועל חל שלא במקו� ג�
לא (כי הנביא דברי על עובר של
כוונת וזוהי וכו'). הנביא מפי שמע
נבא", "וש� במ"ש כא� הרמב"�
במל� מאמי� שאינו שמי לרמז
חומרא משו� ג� בו יש המשיח,

.56זו

הראיות שבשלש נמצא, ועפ"ז
שעני� מלמדנו, הרמב"�, שהביא
נאמר המשיח מל� ע"י הגאולה

–lkaונכתב שבכתב תורה חלקי
התורה, (והבטחות) בסיפורי ה�

ה� נצבי�; בפ' ze`eapaכמפורש

בלע�" ב"פרשת כמפורש שבתורה,
וה� נבא"; שבתורה,zevnaש"ש�

מקלט, ערי במצות כמפורש

במל� מאמי� שאינו מי ולכ�
. . "כופר שהוא ע"ז נוס� המשיח,
הוא הרי רבינו", ובמשה בתורה

ב כ� ג� וכ�ze`eapכופר שבתורה,
"העומדת התורה, במצוות כופר

עולמי�". ולעולמי לעול�

Ê

Âטעמא מאי – ביאור צרי� עדיי�
מקלט, ערי מצות נבחרה
פרט הוא המשיח דביאת שהעני�

דוקא? זו במצוה

ה"ח.44) פ"ג תשובה הל'
בשוה"ג.45) ש� וראה .41 הערה לעיל נסמ�
(46.29 הערה לעיל ראה
ספרו47) כתב "משה ב) יד, (ב"ב חז"ל הדגשת ע"פ ובפרט

בלע�". ופרשת
ש�.48) להרמב"� הגאולה ספר ג� ראה
ער�49) תלמודית אנציקלופדי' וראה וש"נ. ב. י, חגיגה ראה

קבלה. דברי
ה"ב.50) פ"ט יסוה"ת הל' רמב"�
היסוד51) חלק לפ' הקדמה ובפיה"מ ע"ש רפ"ז. ש� הרמב"� ל'

הו'.
ה"ח.52) פ"ג תשובה הל' ש�
ואיל�.53) 85 ס"ע חכ"ג לקו"ש בזה בארוכה ראה

שהרמב"�54) בטע� ואיל�), 184 (ע' ש� חי"ט לקו"ש ג� ראה
פמ"ה) (ח"ג מו"נ וראה ע"ש. משה. נבואת ע� התורה עני� מקשר
תורה". אי� נביא אי� א� כי התורה לאמונת קודמת הנבואה "אמונת

ה"ח.55) פ"ג מלכי� הל' רמב"� ראה
שכופר56) בפשטות היינו רבינו" במשה . . ש"כופר דזה דאע"פ

בדר� כופר בתורה שהכופר מפני ה"ז � משה"* של "בנבואתו
ה"ה. ש� ה"א. פ"ט יסוה"ת הל' רמב"� (ראה משה בנבואת ממילא
אלה לעניני� דומה שאינו ומוב�, ש�), חי"ט לקו"ש בארוכה וראה

גלוי. באופ� נבואה דברי שה� שבתורה,
שאי� היחידי הדבר היא בלע� שפרשת ש�) (יו"ד חת"ס בשו"ת עפמ"ש (*

יותר עוד מובנת – משה נבואת מפני ורק א� בה מאמיני� ואנו בדבר ראי' עד שו�

בתורה "כופר הרמב"� ¯·Â�Èהדגשת ‰˘Ó·Âבפרשת" היא הגאולה שהבטחת כיו� ,"

בלע�".
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באומר – נפק"מ עוד לומר ויש
העתידה בגאולה מאמי� שאינו
של המקראות שמפרש מפני לבוא
כפשוט� שלא התורה הבטחת
רק תהי' שהגאולה (שאומר
אי שלכאורה וכיו"ב), ברוחניות
. . ש"כופר עליו לומר אפשר
מודה שהרי רבינו", ובמשה בתורה
אלא אמת, הוא בתורה שכתוב דמה
אינה התורה שכוונת שסובר
כפשוטו. שלא אלא העני� לפשטות

הכלל היפ� שזהו את"ל ד"אי�45וג�
א� צ"ע פשוטו", מידי יוצא מקרא
"כופר ש� עליו שחל לומר אפשר
משו� רבינו" ובמשה בתורה
כפשוט�. שלא מקראות שמפרש

היא שהגאולה זה מצד אבל
וגדר באמרוzevnaפרט אז התורה,

הרי כפשוטה תהי' לא שהגאולה
של "דברי� מוציא zevnהוא

זה ד"הרי הדי� עליו וחל מפשוט�"
ואפיקורוס". ורשע בדאי ודאי

Â

Âדיוק עוד לבאר יש זו בדר� הנה
שבהראי' – הרמב"� בלשו�
בפרשת "א� אומר בלע�" מ"פרשת

נאמר ap`בלע� myeבשני
מוב� אינו שלכאורה המשיחי�",
נבא" ד"וש� זו הדגשה 46טע�

נבואה). בדר� (שנאמר

שכיו� לומר, גדול [ודוחק

בלע�", "בפרשת שזהו שמקדי�
דאל"כ נבא" "וש� להוסי� צרי�

בדברי אמת שיש ל� –mrlaמנא

נכתבה בלע�" ש"פרשת כיו� שהרי
משה ופשוט,47בתורת מוב� ,

ה� אמיתיי� ].48שדברי�

כוונת בזה שג� לומר, ויש
חומרא להשמיענו היא הרמב"�
במל� מאמי� שאינו במי נוספת
. "כופר שהוא ע"ז שנוס� המשיח,
הוא הרי רבינו", ובמשה בתורה .

בדברי ג� .d`eapכופר

חמורי� תורה שדברי דא�
נביאי� ג�49מדברי מצינו מ"מ –

דברי לגבי נבואה בדברי חומר
תלוי תורה דברי על שהעונש תורה,
קלה עבירה היא א� העבירה, בסוג
על העובר משא"כ כו', חמורה או
עני� באיזה נפק"מ אי� הנביא, דברי
בדברי הוא א� ואפילו עבר,

שמי� בידי מיתה חייב .50הרשות,

שאע"פ משו� הטע�, לומר ויש
גדול תורה דברי של שהתוק�
שבדברי מהתוק� יותר הרבה
יש אד�, בני לגבי מ"מ – נבואה
הנבואה כי נבואה. בדברי חומרא

את מנבא ש"האֿל מה ipaהוא

mc`d"51מהבורא שמגיע "מדע ,all

mc`d ipa"52דברו גילוי שזהו וכיו� ,
לפעולה53לבנ"א בנוגע לכ�, ,ipal

mc`וחומר תוק� נביאי� בדברי יש
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תורה), דברי (לגבי בכלל הנבואה
האיסור בפועל חל שלא במקו� ג�
לא (כי הנביא דברי על עובר של
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נבא", "וש� במ"ש כא� הרמב"�
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.56זו

הראיות שבשלש נמצא, ועפ"ז
שעני� מלמדנו, הרמב"�, שהביא
נאמר המשיח מל� ע"י הגאולה

–lkaונכתב שבכתב תורה חלקי
התורה, (והבטחות) בסיפורי ה�

ה� נצבי�; בפ' ze`eapaכמפורש

בלע�" ב"פרשת כמפורש שבתורה,
וה� נבא"; שבתורה,zevnaש"ש�

מקלט, ערי במצות כמפורש
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ב כ� ג� וכ�ze`eapכופר שבתורה,
"העומדת התורה, במצוות כופר

עולמי�". ולעולמי לעול�

Ê

Âטעמא מאי – ביאור צרי� עדיי�
מקלט, ערי מצות נבחרה
פרט הוא המשיח דביאת שהעני�

דוקא? זו במצוה

ה"ח.44) פ"ג תשובה הל'
בשוה"ג.45) ש� וראה .41 הערה לעיל נסמ�
(46.29 הערה לעיל ראה
ספרו47) כתב "משה ב) יד, (ב"ב חז"ל הדגשת ע"פ ובפרט

בלע�". ופרשת
ש�.48) להרמב"� הגאולה ספר ג� ראה
ער�49) תלמודית אנציקלופדי' וראה וש"נ. ב. י, חגיגה ראה

קבלה. דברי
ה"ב.50) פ"ט יסוה"ת הל' רמב"�
היסוד51) חלק לפ' הקדמה ובפיה"מ ע"ש רפ"ז. ש� הרמב"� ל'

הו'.
ה"ח.52) פ"ג תשובה הל' ש�
ואיל�.53) 85 ס"ע חכ"ג לקו"ש בזה בארוכה ראה

שהרמב"�54) בטע� ואיל�), 184 (ע' ש� חי"ט לקו"ש ג� ראה
פמ"ה) (ח"ג מו"נ וראה ע"ש. משה. נבואת ע� התורה עני� מקשר
תורה". אי� נביא אי� א� כי התורה לאמונת קודמת הנבואה "אמונת

ה"ח.55) פ"ג מלכי� הל' רמב"� ראה
שכופר56) בפשטות היינו רבינו" במשה . . ש"כופר דזה דאע"פ

בדר� כופר בתורה שהכופר מפני ה"ז � משה"* של "בנבואתו
ה"ה. ש� ה"א. פ"ט יסוה"ת הל' רמב"� (ראה משה בנבואת ממילא
אלה לעניני� דומה שאינו ומוב�, ש�), חי"ט לקו"ש בארוכה וראה

גלוי. באופ� נבואה דברי שה� שבתורה,
שאי� היחידי הדבר היא בלע� שפרשת ש�) (יו"ד חת"ס בשו"ת עפמ"ש (*

יותר עוד מובנת – משה נבואת מפני ורק א� בה מאמיני� ואנו בדבר ראי' עד שו�

בתורה "כופר הרמב"� ¯·Â�Èהדגשת ‰˘Ó·Âבפרשת" היא הגאולה שהבטחת כיו� ,"

בלע�".
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בזה: לומר ויש

בפשטות מקלט ערי של ענינ�
מגואל והגנה שמירה מקו� – הוא
בשגגה (שהרג האד� שבהיות הד�,
יוכל לא מקלט, בעיר בזדו�) ג� או

לרעה; בו לנגוע

ה"מקלט" עני� שישנו וכש�
"אותו והוא בזמ�, הוא כ� במקו�,

רעב57הזמ�" לא ש� יהי' ש"לא ,

ותחרות" קנאה ולא מלחמה ,55ולא

העניני� מכל "קליטה" שתהי'
הגלות, זמ� של רצויי� הבלתי
אדמת�. על בטח יושבי� וישראל

– העניני� ברוחניות ועד"ז
הידוע ע"פ ד"ערי58ובפרט שהעני�

מהיצר הקליטה על מורה מקלט"
הד�"), "גואל (שנקרא הרע

קולטי�".59וכמחז"ל . . תורה "דברי

ג� היא בפשטות מקלט שעיר וכמו
ג�60כפרה הוא כ� נפש, להורג

על מרמז נפש שהורג ברוחניות,
פוג� ידה שעל עבירה, מעשה כל
שלומד תורה שדברי בנפשו,

לנפשו. וכפרה קליטה פועלי�

זו מצוה של השייכות וזוהי
המשיח המל� אז61לביאת כי ,

ישראל של וכפרת� קליטת� 62תוגמר

ממש. בימינו במהרה

;e"nyz lel` g"xe mixac t"y zegiyn)

(jli`e 114 'r c"l wlg y"ewl ± g"lyz qgpit t"y i`ven

מלכי�.57) הל' סו� רמב"�
שאלול58) (בטע� משפטי� פ' להאריז"ל הפסוקי� וש' ל"ת ראה

לקו"ש בארוכה וראה יג). כא, משפטי� – ל�" ושמתי לידו "אנה ר"ת
ועוד. ואיל�. 297 ע' ח"ט ואיל�.). 623 ע' ואיל�. 380 (ע' ח"ב

א.59) י, מכות
וראה60) ובכ"מ. ב. יא, ש� – מידי תוד"ה ב. ב, מכות ראה

ה. ט, נח עה"ת רש"י

לעת"ל61) מקלט ערי שהוספת א'תטו) (ס"ע מסעי ובאוה"ת
צדקנו. משיח ע"י תורה טעמי התגלות (ברוחניות) ענינה

המצות62) ש' (ל"ת, בכתהאריז"ל המבואר ע"פ יותר ויומתק
(ע"ש כו' הבל חטא לתיקו� ששיי� שופטי�) הליקוטי� וספר
ע' ואיל�. תתא ע' ח"ב תקס"ה � אדה"ז במאמרי ונת' בארוכה.
כל לתיקו� הנוגע ביותר, כללי עני� שזהו שמוב� – ואיל�) תתמט

כולו. העול�
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ט.7. יז, א.8.איוב מ, שיחליט9.קידושי� שמוסי� במה הכוונה הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתא�

רק לא לשבתו, ומכו� משכ� היו� כל במש� שיהיה כדי היא: � למעשה זו טובה מחשבה מצר� והקב"ה יותר, ילמד � זמ� יותר לו יהיה בא�

יותר, ילמד פנוי, זמ� יותר לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על�ידי זה הרי � ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה

כל ללמוד זמ� לו ויהיה אחרי� על�ידי נעשית מלאכתו שתהיה היו�", "כל זה שיהיה ולהתבר� לקוות הרי יכול הוא � יותר הרב הפנוי בזמ�

היו� כל שבמש� היו�, כל למש� אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת � מחשבה אותה � כשהיא היו�. כל ילמד שאז זו, החלטה היו�.

לכ� שיש ולהראות זה עני� להפריד כדי ירחיב", "וא� המלי� לפני (:) נקודותיי� הזק� רבנו הכניס ולכ� יתבר�; לשבתו ומכו� משכ� יהיה

הזמ� על עצות להל� מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכו� משכ� היו� כל להיות אי� עצות מחפש שהוא להל�, אומר שהוא למה שייכות יותר

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי � הצדקה עני� על�ידי � בו לומד הוא שאי� מהיו� נעשהÂÏ‡Îהנותר לא הרי הדבר בר�. עשאה",

הצדקה. עני� על�ידי בפועל במעשה לשבתו ומכו� משכ� להיות שביכלתו ואומר הזק� רבנו בא � ב.10.בפועל קלג, זהר,11.שבת תיקוני

א. א.12.תיקו� ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה

`xwie zyxt zegiyÎihewl

המופיעי� לנושאי� בפנימיות� קשורי� החסידות), בספרי

הקדמוני",60במאמרי� "משל של בעני� שרואי� כפי .

המאמר, מתחיל שבו מלח", תשבית ל"ולא הקשור

כאמור בכללותה. המאמר, מודפס שבה ויקרא, ולפרשת

חשוכא "אתהפכא על מצביעי� ו"ויקרא" "מלח" לעיל,

ודעת. מטע� שלמעלה מהעבודה הנובעת לנהורא",

בלימוד ולעיי� להתעמק עלינו כמה עד מלמדנו זה דבר

הנראי� בעניני� ג� ודבריה�, נשיאינו רבותינו תורת

אגב, בדר� רק לכאורה, שמובאי�,

הפסוק על חז"ל מכ�"61כדברי הוא רק דבר לא "כי

מפני למה, הוא. מכ� – רק וא� הוא, רק דבר לא "כי –

בתורה". יגעי� את� שאי�

וה� רב, תוכ� בה� יש ביותר. מדוייקי� אלו עניני� ג�

נפלאי�. לדברי� רומזי�

(d"kyz `xwie t"y zgiyn)

תרכ"ט60) דשנת זה ד"ה שהמאמר מה הטע� תשכ"ט, וכתבת� ד"ה ראה

עקב פ' שלפני ואתחנ� בפ' ג� נאמר וכתבת� שהפסוק א� – עקב כפ' נאמר

לפ' שיי� המאמר תוכ� כי –awr.עיי"ש ,

ה"א.61) פ"א, פאה ירוש' מז. לב, האזינו

המשך מעמוד כח



לה

mikln 'lda mixe`iae miyecig

בזה: לומר ויש

בפשטות מקלט ערי של ענינ�
מגואל והגנה שמירה מקו� – הוא
בשגגה (שהרג האד� שבהיות הד�,
יוכל לא מקלט, בעיר בזדו�) ג� או

לרעה; בו לנגוע

ה"מקלט" עני� שישנו וכש�
"אותו והוא בזמ�, הוא כ� במקו�,

רעב57הזמ�" לא ש� יהי' ש"לא ,

ותחרות" קנאה ולא מלחמה ,55ולא

העניני� מכל "קליטה" שתהי'
הגלות, זמ� של רצויי� הבלתי
אדמת�. על בטח יושבי� וישראל

– העניני� ברוחניות ועד"ז
הידוע ע"פ ד"ערי58ובפרט שהעני�

מהיצר הקליטה על מורה מקלט"
הד�"), "גואל (שנקרא הרע

קולטי�".59וכמחז"ל . . תורה "דברי

ג� היא בפשטות מקלט שעיר וכמו
ג�60כפרה הוא כ� נפש, להורג

על מרמז נפש שהורג ברוחניות,
פוג� ידה שעל עבירה, מעשה כל
שלומד תורה שדברי בנפשו,

לנפשו. וכפרה קליטה פועלי�

זו מצוה של השייכות וזוהי
המשיח המל� אז61לביאת כי ,

ישראל של וכפרת� קליטת� 62תוגמר

ממש. בימינו במהרה

;e"nyz lel` g"xe mixac t"y zegiyn)

(jli`e 114 'r c"l wlg y"ewl ± g"lyz qgpit t"y i`ven

מלכי�.57) הל' סו� רמב"�
שאלול58) (בטע� משפטי� פ' להאריז"ל הפסוקי� וש' ל"ת ראה

לקו"ש בארוכה וראה יג). כא, משפטי� – ל�" ושמתי לידו "אנה ר"ת
ועוד. ואיל�. 297 ע' ח"ט ואיל�.). 623 ע' ואיל�. 380 (ע' ח"ב

א.59) י, מכות
וראה60) ובכ"מ. ב. יא, ש� – מידי תוד"ה ב. ב, מכות ראה

ה. ט, נח עה"ת רש"י

לעת"ל61) מקלט ערי שהוספת א'תטו) (ס"ע מסעי ובאוה"ת
צדקנו. משיח ע"י תורה טעמי התגלות (ברוחניות) ענינה

המצות62) ש' (ל"ת, בכתהאריז"ל המבואר ע"פ יותר ויומתק
(ע"ש כו' הבל חטא לתיקו� ששיי� שופטי�) הליקוטי� וספר
ע' ואיל�. תתא ע' ח"ב תקס"ה � אדה"ז במאמרי ונת' בארוכה.
כל לתיקו� הנוגע ביותר, כללי עני� שזהו שמוב� – ואיל�) תתמט

כולו. העול�

'a xc` 'a oey`x mei Ð cl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר ב' ראשו� יו�
onwl.פרקלד y"nk -86- ...'d aigxi m`e -86- :zxaern dpyl xeriy dxen

íàå:hilgne envrl ayeg `ed -ãBò Bì 'ä áéçøéel didie - §¦©§¦
,dxez cenll i`pt xzeiéñBé íéãé øBäè" éæà"õîà ó7,`ed ,f` - £©§¨©¦¦Ÿ¤

fn xzeie xzei yicwi ,hilgn,dxez cenill epnäáBè äáLçî"e©£¨¨¨
."'eë"aigxiykl"y ,ezaygna hilgdy ,daeh daygn dze` -

cr) xzeie xzei dxez cnli

zaygp ,(elek meid lkl

ok` eli`kdyrjk

l"f epinkg xn`nk)8:

d"awd daeh daygn"

("dyrnl dtxvn9,íâå§©
÷ñBòL Blk íBiä øàL§¨©ª¤¥
ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa§©¨©¨¦§¤¨

ì,Cøaúé BzáL,ici-lr - §¦§¦§¨¥
ïziL ä÷ãvä úðéúða¦§¦©©§¨¨¤¦¥

,Bòéâéî,ezqpxtn -àéäL ¦¦¤¦
,dwcvd zpizp -åéúBcnî¦¦¨

àeä¯Ceøa¯LBãwä ìL- ¤©¨¨
,waczdl icedi jixv oda

,zeyrl jixv `ed oze`e

"'eëå íeçø àeä äî"10,- ©©§
,megx dz` s`íéðewza áeúkL Bîëe11."àðéîé àòBøc ãñç" : §¤¨©¦¦¤¤§¨§¦¨

ici-lr :xnelk ,lekiak d''awd ly ''zipnid ci''d `id cqg -

`rexc''l ''oekn''e ilk mc`d dyrp ,cqgd zcna zebdpzdd

.d''awd ly ecqgl ,''`piniLîç àlà ïúBð BðéàL óàå- §©¤¥¥¤¨Ÿ¤
ycwen `linn - dwcv zpizpl iaxind xeriyd edf ,ezqpxtn

,cvik ,meid jyna ezcear zeryn iyingd wlgd wx dwcvl

,eikxvl yicwn `edy ,meid iwlg zrax` x`ya leki `ed ,`eti`

:`id daeyzd - ?"jxazi ezayl oekn" zeidlLîçä éøä`edy - £¥©Ÿ¤
,dwcvl ozepìk Bnò äìòî,x`y -úBéäì ,'äì úBãé òaøàä ©£¤¦¨¨©§©¨©¦§

ì ïBëîàî òãBpk ,Cøaúé BzáLì"æø øî12ä÷ãö úåönL ¨§¦§¦§¨¥©©©£©©©¤¦§©§¨¨
éçä ìk äéä úBðaø÷áe ,úBðaøwä ìk ãâðk äìe÷Lilra lk - §¨§¤¤¨©¨§¨§¨§¨¨¨¨©©

,miigd,úçà äîäa éãé ìò 'äì äìBò,oaxwl e`iady -ìëå ¤©©§¥§¥¨©©§¨
çîBvä,dler did -"ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOò" éãé ìò ©¥©©§¥¦¨Ÿ¤¤¨¨©¤¤

.'eëici-lr :dwcv ozna mb jk .dgpn oaxwl mi`ian eidy -

.miwlgd x`y z` mb milrn - dwcvl ezqpxtn cg` wlg zpizp

úòLa éøä ,äæ ãálîe¦§©¤£¥¦§©
'äì äìBò älôzäå äøBzä©¨§©§¦¨¤©
äúLå ìëàM äî ìk̈©¤¨©§¨¨
úBãiä òaøàî äðäðå§¤¡¨¥©§©©¨
Bîk ,Bôeb úeàéøáì¦§¦§

.ïn÷ì øàaúiLmby ixd - ¤¦§¨¥§©¨
mze` yicwdy ,epnf x`y

zrax` z` gieexdl

eikxvl miwlgd`ed-

oeknle okynl miyrp

ici-lr ,jxazi ezayl

xen`a .ezlitze ezxez

mc`y ixg`y xaqed lirl

al"le zexixnl ribn

eavn oeayg ici-lr ,"xayp

jixvy enk epi`y ,ipgexd

mihxte ;zizin` dgnyl okn xg`l ribdl mc`d lczyi - zeidl

sebd zelbn ziwl`d eytp z`ivi lr dgnyd - :ef dgnya mipey

dxez ici-lr iwl`d xewnl eaeye ezelrzde ,zindad ytpde

oipra ezewnrzd zrya miwl`d zaxw lr dgnyd - :zeevne

,dlrnl zxxeyd dgnyd on dlecbd ezeecge - ;"izin`d 'd cegi"

lky ,xaqei oldl ;"`xg` `xhq"d z` ripkde xay `edy ici-lr

didi jk mr cgiy ,dcaerl mixzeq mpi` ,dgnya dl`d mihxtd

s` ,oky ;zindad eytpe eteb avn llba xayp alae zexixna oezp

,ixd - dipyd z` zg` zecbepd zerepz izy od dgnye zexixny

gex ikld ipy zexyt`a yi ,mipey minxeb ipyn zeraep ody xg`n

.mc`d ly eytpa cgi leynl dl` micbepn

íéøîà éèå÷éì
íàå

éñåé íéãé øåäè éæà ãåò åì 'ä áéçøéäáùçîå õîåà ó
ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé

íåçø àåä äî ä"á÷ä ìù åéúåãîî àéäùù"îëå 'åëå
ùîåç àìà ïúåð åðéàù óàå àðéîé àòåøã ãñç íéðå÷éúá
úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò

.ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì

ט.7. יז, א.8.איוב מ, שיחליט9.קידושי� שמוסי� במה הכוונה הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתא�

רק לא לשבתו, ומכו� משכ� היו� כל במש� שיהיה כדי היא: � למעשה זו טובה מחשבה מצר� והקב"ה יותר, ילמד � זמ� יותר לו יהיה בא�

יותר, ילמד פנוי, זמ� יותר לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על�ידי זה הרי � ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה

כל ללמוד זמ� לו ויהיה אחרי� על�ידי נעשית מלאכתו שתהיה היו�", "כל זה שיהיה ולהתבר� לקוות הרי יכול הוא � יותר הרב הפנוי בזמ�

היו� כל שבמש� היו�, כל למש� אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת � מחשבה אותה � כשהיא היו�. כל ילמד שאז זו, החלטה היו�.

לכ� שיש ולהראות זה עני� להפריד כדי ירחיב", "וא� המלי� לפני (:) נקודותיי� הזק� רבנו הכניס ולכ� יתבר�; לשבתו ומכו� משכ� יהיה

הזמ� על עצות להל� מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכו� משכ� היו� כל להיות אי� עצות מחפש שהוא להל�, אומר שהוא למה שייכות יותר

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי � הצדקה עני� על�ידי � בו לומד הוא שאי� מהיו� נעשהÂÏ‡Îהנותר לא הרי הדבר בר�. עשאה",

הצדקה. עני� על�ידי בפועל במעשה לשבתו ומכו� משכ� להיות שביכלתו ואומר הזק� רבנו בא � ב.10.בפועל קלג, זהר,11.שבת תיקוני

א. א.12.תיקו� ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה



a'לו xc` 'c-'b iyilye ipy mei Ð dl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר ג' שני יו�

.`c `xhqn -86- ...ihxt lka dpde -86- :zxaern dpyl xeriy dxen
יו�שניושלישיג'�ד'אדרב'

ב' אדר ד' שלישי יו�
mzceareפרקלה mzxez -cn- ...dpde .dl wxt -86- :zxaern dpyl xeriy dxen

ïäî ïéà ¯ ìéòì íéøkæpä Lôpä úçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥¦§©©¤¤©¦§¨¦§¥¥¥¤
,"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì äòéðî,el eidiye -áì"å,"øaLð §¦¨¦§¦§¤§¥¨¦§¨§¥¦§¨

,Lnî äçîOä úòLa ¯ äëeîð çeøå`edy ynn onf eze`a - §©§¨¦§©©¦§¨©¨
didzy leki ,dgnya iexy

xayp ale zexixn mb el

.dneckeBúBéä ék øçàî¥©©¦¡
àeä ¯ 'eëå åéðéòa äæáð¦§¤§¥¨§
,úéîäaä Lôðå óebä ãvî¦©©§¤¤©§¥¦
el mi`xnd zepeaygdn -

eytpe eteb zelty z`

,zindad¯ äçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨
úéäìàä Lôð ãvî àeä¦©¤¤¨¡Ÿ¦
Laìîä úeäìà õBöéðå§¦¡Ÿ©§ª¨

da,ziwl`d ytpa - ¨
.[àì ÷øôa] ìéòì økæpk ,dúBéçäìzexixnd oi` ,okle - §©£¨©¦§¨§¥§¤¤

zraep odn zg` lk ik ,dipyl zg` zerixtne zexzeq dgnyde

.zxg` daiqnøäfa àúéà àðåb éàäëe13:xn`p dfl dneca - §©©§¨¦¨©Ÿ©
:''xdef''aàòé÷z äåãçå ,àc àøèqî éàaìa àòé÷z äiëa"§¦¨§¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨§¤§¨§¦¨

:"àc àøèqî éàaìadecge ,cg` cvn iala drewz dika - §¦¨¥¦¦§¨¨
- .xg` cvn iala drewz

,oerny iaxa xfrl` iax

oerny iax ,eia`n ernya

dxezd zeceq ,(i`gei xa)

- ycwnd zia oaxeg oipra

did dyrn zryay ,xn`

zia oaxegn - aevr mb eal

el rcep dzr wxy ,ycwnd

,gny mbe ,oaxegd lceb

zeceqn ,eal ly ipyd cva

,ixd .el elbzpy dxezd

enk ,zecbepn "zerepz" izy zeleki - zecxtp zeaiq izy opyiyk

.onf eze`a iehia icil `eal ,dgnye dika

.äì ÷øtitk - aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
cqein (xryd-sca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py

c`n lwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr

mi`xwpd reviad zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl

geka - "jita" ;"miyeal"

geka - "jaala" ,xeaicd

geka "ezeyrl"e ,daygnd

;dyrnd,xzei wenr oaenae

lr mb "jaala" dlnd zfnex

dad` - miiniptd ald iybx

,oky ,eply yegd cbp edf dxe`kly ,f"i wxta l`y jk lr .d"awdl d`xie

- epnn d`xi lye 'dl dad` ly `ln ybxl ribdl jk lk lw xacd oi`

"c`n xacd aexw" ,`eti` ,cvik - zexecd lk itlk zxacn ixd dxezde

,my xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" ly ote`a zeevne dxez miiwl

ly dfk beqa xaecn ,xnelk ,"jaala" ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"l d`iand ,efk dad` ,"jaala"dyrna-

ly ezelcba egena wnrziy ixg` ,xnelk ."c`n aexw" `ed dfk ybx

oevx eala xxerziy xacd `iai ,ald lr eraha hley ixd gende ,d"awd

,mixa`d x`y lk lr hley ixd alde ;zeevn miiwle dxez cenll dhlgde

xiaqd okn xg`l .ezhlgde epevx z` mc`d rvan mci lry milk mdy

ezexyt`a oi`e d"awd ly ezelcba drici el oi`y in mby ,owfd epax

xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l ribdl ezlkia `ed mb - jka opeazdl

zllekde ,icedi al lka z`vnpd ,d"awd l` "zxzeqnd dad`"d z` ekeza

dxez miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl `ly cgtd ,d`xi mb dkeza

miwxt xtqn mi`a jynda .'d z`xiae 'd dad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne

zceara zerxtdd ly zeiexyt`d z` wigxdl cvik mikxcd z` mixiaqnd

zceara lecb xwir `idy ,dgnya z"iyd z` cearl cinz lkei cvike ;'d

xwiry ,gken ,"ezeyrl" dlna "aexw ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d

,mi`ad miwxta ,xaqez jkl m`zda .dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze

zilrpde zcgeind dlebqd

on] .zeiyrn zeevna dpyiy

,epcnly dn xekfl oiprd

xar `ly in `xwp "ipepia"y

`l ,dyrna `l ,einin dxiar

wxe ;daygna `l s`e xeaica

el dpiidzy xyt` okle rxd xvid oiicr wfg ,ealay miiniptd zegeka

`l` ,dxiar ixedxd mb ea zelrl mileki jkn - mixeq` mixacl mb zee`z

z` revial `iadl el xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel "ipepia"dy

.[mda xdxdle aeygl `l s`e eizepeirx

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`

,dyrna zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd

øéòfî èòî ïéáäì íâåz` ,zvwna zegtl ,oiadl oke -úéìëz §©§¨¦§©¦§¥©§¦
íéðBðéaä úàéøa" -e`xapyote`aex`yiymc`l oi`y ,mipepia §¦©©¥¦

:xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "(c"it) 'ek jk lk dfa dxigad

dlnd zybcda - "mipepiad z`ixa zilkz" idnz`ixa-e`xapy

ote`ax`yidl- efk dcina dxigad el yi cg` lk `ly ,mipepia

cinz x`yidl mdilre ,mipepiad zbxcn dlrnl zelrzdl

,c"i wxta xaqedy itk ,mipepiad zbixcnaíäéúBîLð úãéøéå¦¦©¦§¥¤
,äfä íìBòìote`a ,dfd mlerl mdizenyp zcixi zilkz idne - ¨¨©¤

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éðéî éèøô ìëá äðäå
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú

äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì
úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá

א.13. עה, ד� ג. חלק א; קנה, ד� ב. חלק

'a xc` 'd iriax mei Ð dl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר ה' רביעי יו�

l"kr ey`xa -cn- ...oeyl micwda `ede -cn- :zxaern dpyl xeriy dxen

ly,àøçà àøèñå ätìwänL úéîäaä Lôpa Laìúäì- §¦§©¥©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨
;dnypdn jtidd `idyì eìëeé àlL øçàîdçlLxxgzydl - ¥©©¤Ÿ§§©§¨

,zindad ytpd on,íäéîé ìk,`l s`e -dîB÷nî dúBçãìå ¨§¥¤§¦§¨¦§¨
álaL éìàîOä ììçîote`a -äpnî eìòé àlLytpdn - ¥¨¨©§¨¦¤©¥¤Ÿ©£¦¤¨

,zindadìà íéøeäøä¦§¦¤
,çnädidi `l df xac mb - ©Ÿ©

,rval mciadúeäî ék¦¨¨
Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤
àéä ätìwänL úéîäaä©§¥¦¤¥©§¦¨¦
íìöà dúøeáâáe dt÷úa§¨§¨¦§¨¨¤§¨

,dzãìBúkmznglne - §©§¨
dl oi` zindad ytpa

ytpd mvr lr drtyd

,zindad÷ø`edy lke - ©
eznglna biydl gilvn

wx `idíðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨
òì økæpk íôeâa íéLaìúî,ìé''ipepia''d oi`y ,(a''i wxta) - ¦§©§¦§¨©¦§¨§¥

xacl ,zeyrl - eteba yalzdl zindad ytpd iyeall xyt`n

;xeq`y dna aeygleïk íàåx`yp zindad ytpd mvry xg`n - §¦¥
:dl`yd zl`yp ,etewza eaíäéúBîLð eãøé äæ änìly - ¨¨¤¨§¦§¥¤

,''mipepia''dòâéì äfä íìBòì,rbizdl -íçläì ,íBìLå ñç ÷éøì ¨¨©¤¦©¨¦©§¨§¦¨¥
?Bì eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìkmincewd miwxtay s`e - ¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§

`ly - zindad ytpa "ipepia"d ly ef eznglny ,owfd epax xiaqd

zgp dlrnl znxeb - dyrne xeaic ,daygna dzehlzyd zeyxdl

dkixv `l jk myl" ok it lr s` - !"wixl" df oi` ok m`e ,dax gex

zeidl oiicrzeyalzdd,zindad ytpadaxc`zeidl mdilr -

dyri ,zgvpn ziwl`d ytpdyke 'eke mi`peye micbep miccv ipy

zindad ytpd ila lrtie

x"enc` w"k oeyl - '"ek

xg`n :xnelk .`"hily

ytpd ly dyecigy

z` zetkl" ziwl`d

ici lr d`a "`xg` `xhqd

ytpd jeza zeyalzdd

izyy ote`a `le - zindad

zexvazn zeytpd

ixd - zecxtpd odizecnra

sqepay ,dxen df

"`xg` `xhq `itkz`"l

jeza lertl ,ztqep dpeek o`k zniiw ,jkn z`veid gex zgple

hxta :`iyewd `lina zx`ype - dnvr zindad ytpddflertl ,

`eyl eiig ini lk lnr "ipepia"dy xacd `vei ,zindad ytpd lr

:`l` ?melye qg,äiLeúì íéìôëa íîçðì ,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨§©£¨§¦§©¦§¦¨
.íúãBáòå íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe- §©¥©¦¨©©¥¦¨§¨¨©£¨¨

okeyd iwl`d xe`a didz ,"mipepia"d ly mzgnye mzngp ,xnelk

.'d zceara miwqere dxez micnel mdy drya mz`

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìøäfa] à÷eðiä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©
÷ìa úLøt14÷eñt ìò [15éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" : ¨¨©¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦

àa,'eë Lð øác éBðéò øúà ïze`vnp mewn dfi`a ike - §©£©¥§©©
md m`d .mc` ly eipir

xne`y ,xg` mewna

eipir ,`wec ,mkgdy

?ey`xaéëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¥
,éàcå àeäi`cea `l` - ©©

:`id weqtd zpeek:ïðúc- ¦§©
,epcnl ixdyøa Cäé àìŸ§©©

òaøà àLéøc déelâa Lð©§¦¥§¥¨©§©
,úBnàmc` jli l` - ©

;y`x ieliba zen` rax`

,àîòè éàî?recn - ©©£¨
ìò àéøL àzðéëLc¦§¦§¨©§¨©

,déLéødxey dpiky ik - ¥¥
,okle ,ey`x lríëç ìëå§¨¨¨

,ïeðéà déLéøa éBìéîe éäBðéòlk) mkg lk ly eipir - ¥¦¦§¥¥¦
.y`xa (mifkexn) eixeaic (mb okle eal zneyze ezepiiprzd

:xnelk,déLéø ìò àîi÷å àéøLc àeääadpikyd xe`a - §©§©§¨§©¨¨©¥¥
;ey`x lr ''miiw''e ''dxey''d,òcðì ,ïnz éBðéò ãëåeipiryke - §©¥©¨¦§©

zrcl eilr ,myl miaqen (ehane ezepiiprzd)àøBäð àeääc§©§¨
éøèöà ¯ déLéø ìò ÷éìãàc,àçLîì C''wlec''d xe` eze` - §©§¦©¥¥¦§¨¦§¦§¨

.onyl wewf (eznyp lr xi`nd) ey`x lrLð øác àôeâc ïéâa§¦§¨§©©
àøBäðe ,äìéút eäéà¦§¦¨§¨

,àìéòì ÷éìãà,oky - ©§¦§¥¨
leyn mc` ly eteb

jynp dpnn) dliztl

(y`d dreaw dae xe`d

;dilrn zxrea y`de

çåö àkìî äîìLe§ŸŸ©§¨¨©
øîàå16:jlnd dnlye - §¨©

:devne ''geev''ìò ïîLå§¤¤©
àäc ,øñçé ìà ELàøŸ§©¤§©§¨
éøèöà BLàøác àøBäðC §¨¦§Ÿ¦§¨¦

,àçLîìxe`d ,oky - §¦§¨
,''ony''l wewf ey`x lry

,ïàáè ïàãáBò ïeðéàå- §¦§¨©§©
md dl`emieedn miaehd miyrnd .dyer mc`y miaeh miyrn

.xe` eze`l onyd,"BLàøa åéðéò íëçä àc ìòå,jk lre - §©¨¤¨¨¥¨§Ÿ
miyrnd ,''ony''d xqgi `ly b`ec `ede ,ey`xa mkgd ly eipir

,xe` eze` jxevl ,miaehdì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãîåìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå

÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

א.14. יד.15.קפז, ב, ח.16.קהלת ט, קהלת



לז 'a xc` 'd iriax mei Ð dl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר ה' רביעי יו�

l"kr ey`xa -cn- ...oeyl micwda `ede -cn- :zxaern dpyl xeriy dxen

ly,àøçà àøèñå ätìwänL úéîäaä Lôpa Laìúäì- §¦§©¥©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨
;dnypdn jtidd `idyì eìëeé àlL øçàîdçlLxxgzydl - ¥©©¤Ÿ§§©§¨

,zindad ytpd on,íäéîé ìk,`l s`e -dîB÷nî dúBçãìå ¨§¥¤§¦§¨¦§¨
álaL éìàîOä ììçîote`a -äpnî eìòé àlLytpdn - ¥¨¨©§¨¦¤©¥¤Ÿ©£¦¤¨

,zindadìà íéøeäøä¦§¦¤
,çnädidi `l df xac mb - ©Ÿ©

,rval mciadúeäî ék¦¨¨
Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤
àéä ätìwänL úéîäaä©§¥¦¤¥©§¦¨¦
íìöà dúøeáâáe dt÷úa§¨§¨¦§¨¨¤§¨

,dzãìBúkmznglne - §©§¨
dl oi` zindad ytpa

ytpd mvr lr drtyd

,zindad÷ø`edy lke - ©
eznglna biydl gilvn

wx `idíðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨
òì økæpk íôeâa íéLaìúî,ìé''ipepia''d oi`y ,(a''i wxta) - ¦§©§¦§¨©¦§¨§¥

xacl ,zeyrl - eteba yalzdl zindad ytpd iyeall xyt`n

;xeq`y dna aeygleïk íàåx`yp zindad ytpd mvry xg`n - §¦¥
:dl`yd zl`yp ,etewza eaíäéúBîLð eãøé äæ änìly - ¨¨¤¨§¦§¥¤

,''mipepia''dòâéì äfä íìBòì,rbizdl -íçläì ,íBìLå ñç ÷éøì ¨¨©¤¦©¨¦©§¨§¦¨¥
?Bì eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìkmincewd miwxtay s`e - ¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§

`ly - zindad ytpa "ipepia"d ly ef eznglny ,owfd epax xiaqd

zgp dlrnl znxeb - dyrne xeaic ,daygna dzehlzyd zeyxdl

dkixv `l jk myl" ok it lr s` - !"wixl" df oi` ok m`e ,dax gex

zeidl oiicrzeyalzdd,zindad ytpadaxc`zeidl mdilr -

dyri ,zgvpn ziwl`d ytpdyke 'eke mi`peye micbep miccv ipy

zindad ytpd ila lrtie

x"enc` w"k oeyl - '"ek

xg`n :xnelk .`"hily

ytpd ly dyecigy

z` zetkl" ziwl`d

ici lr d`a "`xg` `xhqd

ytpd jeza zeyalzdd

izyy ote`a `le - zindad

zexvazn zeytpd

ixd - zecxtpd odizecnra

sqepay ,dxen df

"`xg` `xhq `itkz`"l

jeza lertl ,ztqep dpeek o`k zniiw ,jkn z`veid gex zgple

hxta :`iyewd `lina zx`ype - dnvr zindad ytpddflertl ,

`eyl eiig ini lk lnr "ipepia"dy xacd `vei ,zindad ytpd lr

:`l` ?melye qg,äiLeúì íéìôëa íîçðì ,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨§©£¨§¦§©¦§¦¨
.íúãBáòå íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe- §©¥©¦¨©©¥¦¨§¨¨©£¨¨

okeyd iwl`d xe`a didz ,"mipepia"d ly mzgnye mzngp ,xnelk

.'d zceara miwqere dxez micnel mdy drya mz`

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìøäfa] à÷eðiä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©
÷ìa úLøt14÷eñt ìò [15éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" : ¨¨©¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦

àa,'eë Lð øác éBðéò øúà ïze`vnp mewn dfi`a ike - §©£©¥§©©
md m`d .mc` ly eipir

xne`y ,xg` mewna

eipir ,`wec ,mkgdy

?ey`xaéëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¥
,éàcå àeäi`cea `l` - ©©

:`id weqtd zpeek:ïðúc- ¦§©
,epcnl ixdyøa Cäé àìŸ§©©

òaøà àLéøc déelâa Lð©§¦¥§¥¨©§©
,úBnàmc` jli l` - ©

;y`x ieliba zen` rax`

,àîòè éàî?recn - ©©£¨
ìò àéøL àzðéëLc¦§¦§¨©§¨©

,déLéødxey dpiky ik - ¥¥
,okle ,ey`x lríëç ìëå§¨¨¨

,ïeðéà déLéøa éBìéîe éäBðéòlk) mkg lk ly eipir - ¥¦¦§¥¥¦
.y`xa (mifkexn) eixeaic (mb okle eal zneyze ezepiiprzd

:xnelk,déLéø ìò àîi÷å àéøLc àeääadpikyd xe`a - §©§©§¨§©¨¨©¥¥
;ey`x lr ''miiw''e ''dxey''d,òcðì ,ïnz éBðéò ãëåeipiryke - §©¥©¨¦§©

zrcl eilr ,myl miaqen (ehane ezepiiprzd)àøBäð àeääc§©§¨
éøèöà ¯ déLéø ìò ÷éìãàc,àçLîì C''wlec''d xe` eze` - §©§¦©¥¥¦§¨¦§¦§¨

.onyl wewf (eznyp lr xi`nd) ey`x lrLð øác àôeâc ïéâa§¦§¨§©©
àøBäðe ,äìéút eäéà¦§¦¨§¨

,àìéòì ÷éìãà,oky - ©§¦§¥¨
leyn mc` ly eteb

jynp dpnn) dliztl

(y`d dreaw dae xe`d

;dilrn zxrea y`de

çåö àkìî äîìLe§ŸŸ©§¨¨©
øîàå16:jlnd dnlye - §¨©

:devne ''geev''ìò ïîLå§¤¤©
àäc ,øñçé ìà ELàøŸ§©¤§©§¨
éøèöà BLàøác àøBäðC §¨¦§Ÿ¦§¨¦

,àçLîìxe`d ,oky - §¦§¨
,''ony''l wewf ey`x lry

,ïàáè ïàãáBò ïeðéàå- §¦§¨©§©
md dl`emieedn miaehd miyrnd .dyer mc`y miaeh miyrn

.xe` eze`l onyd,"BLàøa åéðéò íëçä àc ìòå,jk lre - §©¨¤¨¨¥¨§Ÿ
miyrnd ,''ony''d xqgi `ly b`ec `ede ,ey`xa mkgd ly eipir

,xe` eze` jxevl ,miaehdì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãîåìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå

÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

א.14. יד.15.קפז, ב, ח.16.קהלת ט, קהלת



a'לח xc` 'e iying mei Ð dl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר ו' חמישי יו�

.oiai likynde -90- ...xe`ia dpde -cn- :zxaern dpyl xeriy dxen
,äæ ìLî øeàa äpäå,''xdef''ay -øBàì äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨§

äðéëMä ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥©§¦¨
íéNòî éãé ìò àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨©§¥©£¦

,à÷åc íéáBè,xe` eze`l ''ony''k miynynd ,dyer mc`dy - ¦©§¨
àéäL ,BúîLða Bì éc àìå§Ÿ©§¦§¨¤¦
úBéäì ,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©¦§

àéädidz dnypdy - ¦
äìéúôì ïîLk,xnelk - §¤¤¦§¦¨

"ony" ynyz dnypdy

rah ixdy ,sebd ,dliztl

oi`e ,dlrnl jynidl y`d

m` ik ,dhnl zfg`p `id

dlizta dzfig` ici lr

j` ;xread ura e` zxread

dnvr dliztd jci`n

y`de ,zexidna zlk`p

z`f ;xdn dpnn zwzrp

d`ad efk y` :cere

witz `l cala dliztdn

dliztd oi`y oeikn ,jf xe`

jtdidl ixnbl zn`zen

,onyl miwwfp okle - y`l

ixnbl jtdpd xneg `edy

y`d zniiwzn f`e ,y`l

xe`l onyk ynyl leki sebd oi` recn oaen o`kn .jf xe` dxi`ne

jtdp epi`e eze`ivna x`yp sebd ,oky ,mc`d lr dxeyd dpikyd

dleki ,dwl` wlg `idy dnypd la` .dnvr y`dn wlgl

jtdidl dzlkiay oeikn ,dpikyd xe`l onyl zeyridl ,dxe`kl

mc`d lr recn - jk m`e .mc`d lr dxeyd dyecwd xe`l

?onyk eynyi mdy .`wec miaeh miyrnl wwcfdlïáeîe øàáî§Ÿ¨¨
,ìékNî ìëìs` - mc` ly eznypy ,oldl xiaqn owfd epax - §¨©§¦

oi` - mibeprza dad`ae d`xia d"awd z` caery xenb wicv ly

xe`l ixnbl jtdizy jk ick cr .ze`ivna dlha ,z`f lka ,`id

ixdy - ze`ivn efi` z`f lka `id ixdy ,'din yie ,`xiyin yi

o`k mpyi jke ;ade`yipy`xi e` ipyd z` ade` cg`dy ,mixac

zeevn wxe .'d xe`l onyk ynyl dleki dnypd oi` ,okle .eiptn

xac md ,oldl xiaqiy itky ,miaeh miyrnecg`- 'd xe` mr

xne` `ed jk lre .icedia xi`nd 'd xe`l onyk ynyl mileki

:"`ipz"a'ä ãáBò øeîb ÷écö àeä elôà ,íãàä úîLð äpä ék¦¦¥¦§©¨¨¨£¦©¦¨¥
íéâeðòúa äáäàå äàøéabeprzd z` dad`a yibxn `edy - §¦§¨§©£¨§©£¦

;xzeia zilrp dbixcnl aygpd xac ,zewl`ndðéà ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥¥¨
dppi` eznyp -'ä øBàa ììkìå ìèaì éøîâì úeàéöna äìèa§¥¨©§¦§©§¥¦¨¥§¦¨¥§

,øeîb ãeçéa íéãçéîe íéãçàì úBéäì ,Lnî,'d xe` mr -÷ø ©¨¦§©£¨¦§ª¨¦§¦¨©
;BáäBàå 'ä àøé ¯ Bîöò éðôa øác àeä-`ed,'d z` `xi`ed ¨¨¦§¥©§§¥§£

onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd oi` :xnelk .'d z` ade`

dleki dnvr dnypd oi` okle .xpd xe`l jtdpe ixnbl dlkd

.'d xe`l "ony"k ynyl,íéáBè íéNòîe úBönä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¦§©£¦¦
Cøaúé BðBöø ïäL;devn dze` miiwi icediy ,dvex d''awd - ¤¥§¦§¨¥

øB÷î àeä Cøaúé BðBöøe§¦§¨¥§
úBîìBòä ìëì íéiçä©©¦§¨¨¨

,íéàeøaäålk mb mpn` - §©§¦
miig mi`xapde zenlerd

dvex d"awdy oeikn wx

oia lcadd j` ;eigi mdy

d`ixad z` dignd oevxd

zeevnay oevxd oial

zenlerdy ,jka `hazn

z` mia`ey mi`xapde

lr ,oeilrd oevxdn mzeig

iciãøBiL,oeilrd oevxd - ¤¥
íéîeöîö éãé ìò íäéìà£¥¤©§¥¦§¦
ìL íéðt øzñäå íéaø©¦§¤§¥¨¦¤

àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø- §¨¤§¨
,zeinipt epiid ''mipt''

oeilrd oevxd ly ezeinipt

wx dxi`ne ,zxzzqn

pevigoevxd ly ezeiúãéøéå¦¦©
,úBâøãnädbixcnn - ©©§¥

,dpnn dpezgzl dpeilrLé úBàøaäìe úBeäúäì eìëeiL ãò©¤§§¦§©§¦¨§¥
ïéàîzeidl elkeiye -eìèaé àìå ,Bîöò éðôa ãøôð øáãå ¥©¦§¨¨¦§¨¦§¥©§§Ÿ¦¨§

úeàéönalr `ly dzid oeilrd oevxdn mzeedzd eli` ,oky - ©§¦
ly xeiva md eid `l - 'eke "mipt zxzqd"e miaxd minevnvd ici

`wec .ixnbl ze`ivna milha eid `l` ,"cxtp xac"e "yi"

oeilrd oevxd zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd oevxd zeiniptyk

zniiw - zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr ielib icil d`a

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdl zexyt`ìéòì økæpk17äî , ©¦§¨§¥©
øzñä íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk ïéàM¤¥¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥§¥¨¤§¥

ììk íéðtlka d"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - ¨¦§¨
qpxtn `ed egeeixae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad

ipevig oevx epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z`

llbae - ezgtyn z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala

weqrl dvex `ed jk myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx

d"awd ly epevx :eppiprl xywda mb jk epaei mixacd .xgqna

eidiy ick wx `ed (oevxd zeipevig) mi`xape zenler ly mneiwa

wx ize`ivn df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd z` eniiwiy micedi

,izin`de iniptd oevxd od zeevndy oeikne .`xapy mler epyiyk

:`lina ixd ,odilr xizqn epi` xac meyeíäaL úeiçä ïéà- ¥©©¤¨¤
,zeevnayììëðå ãçéî àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§§¨¤¨§ª¨§¦§¨

íéøîà éèå÷éì
øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà

88÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô

כב.17. כא, י, פרק

'a xc` 'e iying mei Ð dl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á

åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù

àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù
:('åëå äîëçä úâøãî

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé BðBöøaoaen okle - ¦§¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦¨
od ,oky ,dpikyd xe`l "ony" ynyl zeleki zeevnd wxy ,xacd

jtdpy onyd enk ,oeilrd oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp

ilrd oevxa llkp jk ici lr] xpd y`a bfnznely gekd wx `l oe

z` miiwnd ziwl`d ytpd

gek mb m` ik ,devnd

d ly dyrndsebmiiwnd

enk ,ziyrnd devnd z`

,oilitzd z` gipny gekd

bexz`d z` wifgny e`

llkp `ed ixd ,dnecke

,oeilrd oevxd ly 'd xe`a

owfd epax xiaqiy itk

,xaqen oldl .[jynda

didzy xyt` i` recn

mc`d lr dpikyd z`xyd

zewace dad` ici lr

dnypd oia zeipgex

oneiw ici lr `l` ,zewl`l

:zeevn lyïéðò ,äpäå§¦¥¦§©
àeä ,äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨
øBàå Cøaúé Búeäìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥§
äæéàa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¥¨§¥¤

,øácixd mvra ,oky - ¨¨
,mewn lka d"awd `vnp

df xac lry mixne`yke

`id dpeekd ,dpikyd dxey

eze` lr ziwl`d zelbzdl

,xac,øîBì eðéäå:xnelk - §©§©
æàL ,éøîâì úeàéöna Bì ìèáe 'ä øBàa ììëð øác BúBàL¤¨¨¦§¨§¨¥©§¦§©§¥¤¨

.ãçà 'ä Ba älbúîe äøBML àeä- dyexit dpikyd z`xyd - ¤¤¦§©¤¤¨
.zelhazd dpyiy okid wx d`a zelbzdde ,dpikyd zelbzdìáà£¨

äøBL 'ä øBà ïéà ¯ éøîâì úeàéöna åéìà ìèa àlM äî ìk̈©¤Ÿ¨¥¥¨©§¦§©§¥¥¤
Ba ÷acúnL øeîb ÷écö óàå .Ba älbúîe,d''awda -äáäàa ¦§©¤§©©¦¨¤¦§©¥§©£¨

äaøzewacde dad`d zebxca xzeia dlrp dbixcn `idy - ©¨
:z`f lka ,d''awdl,úîàa ììk déa àñéôz äáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨§¦¨¥§¨¤¡¤

.zn`a d''awd z` (biydl) ''qetzl'' lkezy daygn oi` -ék¦
úzîàly oiprd -,Búecçàå Bãeçé àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" £¦©¡Ÿ¦¡¤¦§©§

,d''awd ly -,Lnî Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäLitk - ¤§©§¤¤¦§¨©¨
jka wx z`hazn dpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly

miiw xac mey oi` ecrlae ,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` l-` `edy

.d"awdl lha lkd ik -,áäBàä äæ ïk íàåep` eilr ,wicvd - §¦¥¤¨¥
,d''awd z` ade` `edy mixne`Lé àeäLjka ,ezybxda - ¤¥

df o`k ybxenyin,ade`ydéìéc äáLçî úéì ¯ ñôà àìå§Ÿ¤¤¥©£¨¨¦¥
,ììk déa àñéôzzegeke `ed) ezaygn oi`y ixd -ei''zqtez'' ( §¦¨¥§¨

,llk d''awd z` dbiyneàlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤¦§©¤¤¨
éìa Lnî Cøaúé Búîëçå BðBöø ïäL ,úBönä íei÷ éãé ìò©§¥¦©¦§¤¥§§¨§¨¦§¨¥©¨§¦

.íéðt øzñä íeLdppi` d"awd ly eznkge epevx zeinipt - ¤§¥¨¦
zeevnd meiw ici lr ,`wec ,okle ,zeevnd meiwa llk zxzzqn

ici lr `le ,'ied xe` ly zelbzde d`xyd mc`a zeidl dleki

.zhyten zipgex dcearddbdzelbzddy ,o`k xn`py dnl qgia

seq oi` xe`e zewl` ly

`wec d`a ,xaca `ed jexa

ze`ivna lha xacdyk

- 'd xe`a llkpe oihelgl

,xenb wicv mb ,jk meyne

ezad`e ezewac s` lr

("dax dad`") daxd

"daygn"d oi` ,zewl`l

llk dbiyne "zqtez" ,ely

lr `wec `l` ,d"awd z`

ody zeevnd ly oneiw ici

- d"awd ly eznkge epevx

:ddbda owfd epax xne`

éøBnî ézòîL øLàëå)*§©£¤¨©§¦¦¦
,íBìMä åéìòcibnd axd - ¨¨©¨

,yhixfnníòèå Leøt¥§©©
,íéiç õòa áeúkM äîì§©¤¨§¥©¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàL¤¥¨
íìBòa elôà ãçéúî Bðéà¥¦§©¥£¦§¨
éãé ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`

d"awd cgiizn ,"dnkg"d

.zeliv`d mler ipipr mr

idn - "yexit" :"mrh"e "yexit" yhixfnn cibnd axd xn` jk lre

recn - "mrh"e ;dnkgd zxitqa d"awd ly ezeyalzd zernyn

.dnkgd zxitqa ezeyalzd ixg` wx xac meya cgiizn `ed oi`

,úîàä ãçà àeä ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéàL íeMî eðéäå''cg`''d - §©§¦¤¥¨¤¨¨¡¤
:xnelk ,izin`dúâøãî àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦©§¥©
:('eëå äîëçäecal `edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - ©¨§¨§

yalzn seq oi` xe`y zernynd edf .miiw xac oi` ecrlae ,`vnp

,"ezlef oi`e ecal `ed"y enk dlbzn seq oi` xe` :dnkgd zxitqa

dligz yalzn `edy ixg` wx ,xac meya cgiizn `ed oi` okle

xe` ,oky .dnkgd zxitqalha `edy xaca wx cgiizn seq oi`

ef dybxd ."ezlef oi`e ecal `ed"y enk ea "ybxp" `ede ze`ivna

wenr oipr `ed ,ef ddbd ly dpkez .dnkgd zbixcn ,xen`k ,`id

oaei 'd zxfrae ,zeciqgadnn .mixeriyd jynda xzei dagxda

xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd recn oaen ,dzr cr epcnly

zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr dnypd `le ,dpikyd

zeevn ici lr :oipra lcad miiw onvr zeevnay xaqei oldl .dad`e

,eli`e .ziwl`d ytpd lr dpikyd z`xyd d`a ,xeaicde daygnd

df ixd ,zindad ytpde sebd lr dpikyd xe` z` jiyndl ick

íéøîà éèå÷éì
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà
éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå .øåîâ ãåçéá
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà

*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù

äîä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå



לט 'a xc` 'e iying mei Ð dl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á

åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù

àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù
:('åëå äîëçä úâøãî

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé BðBöøaoaen okle - ¦§¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦¨
od ,oky ,dpikyd xe`l "ony" ynyl zeleki zeevnd wxy ,xacd

jtdpy onyd enk ,oeilrd oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp

ilrd oevxa llkp jk ici lr] xpd y`a bfnznely gekd wx `l oe

z` miiwnd ziwl`d ytpd

gek mb m` ik ,devnd

d ly dyrndsebmiiwnd

enk ,ziyrnd devnd z`

,oilitzd z` gipny gekd

bexz`d z` wifgny e`

llkp `ed ixd ,dnecke

,oeilrd oevxd ly 'd xe`a

owfd epax xiaqiy itk

,xaqen oldl .[jynda

didzy xyt` i` recn

mc`d lr dpikyd z`xyd

zewace dad` ici lr

dnypd oia zeipgex

oneiw ici lr `l` ,zewl`l

:zeevn lyïéðò ,äpäå§¦¥¦§©
àeä ,äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨
øBàå Cøaúé Búeäìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥§
äæéàa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¥¨§¥¤

,øácixd mvra ,oky - ¨¨
,mewn lka d"awd `vnp

df xac lry mixne`yke

`id dpeekd ,dpikyd dxey

eze` lr ziwl`d zelbzdl

,xac,øîBì eðéäå:xnelk - §©§©
æàL ,éøîâì úeàéöna Bì ìèáe 'ä øBàa ììëð øác BúBàL¤¨¨¦§¨§¨¥©§¦§©§¥¤¨

.ãçà 'ä Ba älbúîe äøBML àeä- dyexit dpikyd z`xyd - ¤¤¦§©¤¤¨
.zelhazd dpyiy okid wx d`a zelbzdde ,dpikyd zelbzdìáà£¨

äøBL 'ä øBà ïéà ¯ éøîâì úeàéöna åéìà ìèa àlM äî ìk̈©¤Ÿ¨¥¥¨©§¦§©§¥¥¤
Ba ÷acúnL øeîb ÷écö óàå .Ba älbúîe,d''awda -äáäàa ¦§©¤§©©¦¨¤¦§©¥§©£¨

äaøzewacde dad`d zebxca xzeia dlrp dbixcn `idy - ©¨
:z`f lka ,d''awdl,úîàa ììk déa àñéôz äáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨§¦¨¥§¨¤¡¤

.zn`a d''awd z` (biydl) ''qetzl'' lkezy daygn oi` -ék¦
úzîàly oiprd -,Búecçàå Bãeçé àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" £¦©¡Ÿ¦¡¤¦§©§

,d''awd ly -,Lnî Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäLitk - ¤§©§¤¤¦§¨©¨
jka wx z`hazn dpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly

miiw xac mey oi` ecrlae ,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` l-` `edy

.d"awdl lha lkd ik -,áäBàä äæ ïk íàåep` eilr ,wicvd - §¦¥¤¨¥
,d''awd z` ade` `edy mixne`Lé àeäLjka ,ezybxda - ¤¥

df o`k ybxenyin,ade`ydéìéc äáLçî úéì ¯ ñôà àìå§Ÿ¤¤¥©£¨¨¦¥
,ììk déa àñéôzzegeke `ed) ezaygn oi`y ixd -ei''zqtez'' ( §¦¨¥§¨

,llk d''awd z` dbiyneàlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤¦§©¤¤¨
éìa Lnî Cøaúé Búîëçå BðBöø ïäL ,úBönä íei÷ éãé ìò©§¥¦©¦§¤¥§§¨§¨¦§¨¥©¨§¦

.íéðt øzñä íeLdppi` d"awd ly eznkge epevx zeinipt - ¤§¥¨¦
zeevnd meiw ici lr ,`wec ,okle ,zeevnd meiwa llk zxzzqn

ici lr `le ,'ied xe` ly zelbzde d`xyd mc`a zeidl dleki

.zhyten zipgex dcearddbdzelbzddy ,o`k xn`py dnl qgia

seq oi` xe`e zewl` ly

`wec d`a ,xaca `ed jexa

ze`ivna lha xacdyk

- 'd xe`a llkpe oihelgl

,xenb wicv mb ,jk meyne

ezad`e ezewac s` lr

("dax dad`") daxd

"daygn"d oi` ,zewl`l

llk dbiyne "zqtez" ,ely

lr `wec `l` ,d"awd z`

ody zeevnd ly oneiw ici

- d"awd ly eznkge epevx

:ddbda owfd epax xne`

éøBnî ézòîL øLàëå)*§©£¤¨©§¦¦¦
,íBìMä åéìòcibnd axd - ¨¨©¨

,yhixfnníòèå Leøt¥§©©
,íéiç õòa áeúkM äîì§©¤¨§¥©¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàL¤¥¨
íìBòa elôà ãçéúî Bðéà¥¦§©¥£¦§¨
éãé ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`

d"awd cgiizn ,"dnkg"d

.zeliv`d mler ipipr mr

idn - "yexit" :"mrh"e "yexit" yhixfnn cibnd axd xn` jk lre

recn - "mrh"e ;dnkgd zxitqa d"awd ly ezeyalzd zernyn

.dnkgd zxitqa ezeyalzd ixg` wx xac meya cgiizn `ed oi`

,úîàä ãçà àeä ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéàL íeMî eðéäå''cg`''d - §©§¦¤¥¨¤¨¨¡¤
:xnelk ,izin`dúâøãî àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦©§¥©
:('eëå äîëçäecal `edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - ©¨§¨§

yalzn seq oi` xe`y zernynd edf .miiw xac oi` ecrlae ,`vnp

,"ezlef oi`e ecal `ed"y enk dlbzn seq oi` xe` :dnkgd zxitqa

dligz yalzn `edy ixg` wx ,xac meya cgiizn `ed oi` okle

xe` ,oky .dnkgd zxitqalha `edy xaca wx cgiizn seq oi`

ef dybxd ."ezlef oi`e ecal `ed"y enk ea "ybxp" `ede ze`ivna

wenr oipr `ed ,ef ddbd ly dpkez .dnkgd zbixcn ,xen`k ,`id

oaei 'd zxfrae ,zeciqgadnn .mixeriyd jynda xzei dagxda

xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd recn oaen ,dzr cr epcnly

zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr dnypd `le ,dpikyd

zeevn ici lr :oipra lcad miiw onvr zeevnay xaqei oldl .dad`e

,eli`e .ziwl`d ytpd lr dpikyd z`xyd d`a ,xeaicde daygnd

df ixd ,zindad ytpde sebd lr dpikyd xe` z` jiyndl ick

íéøîà éèå÷éì
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà
éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå .øåîâ ãåçéá
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà

*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù

äîä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå



a'מ xc` 'e iying mei Ð dl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå

íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú

úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

gek ly xzi levipae ,sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr `wec

sebd z` dignd zindad ytpd18.,äøBza ÷ñBò íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨¥©¨
íéîéðtä äéLeáì éðL íò ,úéäìàä BLôð àéäL ,BúîLð éæà£©¦§¨¤¦©§¨¡Ÿ¦¦§¥§¤¨©§¦¦

äáLçîe øeacä çk íäL ,ícáì,aeygl gekd - "daygn" - §©¨¤¥Ÿ©©¦©£¨¨
,ytpd ly inipt yeal `id

;ytpd mr zcge`n dzeida

zlret daygnd okly

iptn ,wqtd ila ,cinz

xzei aexiwa dxeyw `idy

ixd ytpde - ytpd mr

z`vnpcinzgek mb jk .

inipt yeal `ed ,xeaicd

gekl d`eeyda - ytpd ly

`edy xaca lretd dyrnd

.mc`d on ixnbl cxtp

,dxez cnel mc`y dryae

ipye ziwl`d ytpd ixd

:daygne xeaic :miyeald

'ä øBàa úBììëð`edy - ¦§¨§
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¥¨
.øeîb ãeçéa Ba úBãçéîe§ª¨§¦¨

Lä àéäåìò äðéëMä úàø §¦©§¨©©§¦¨©
øîàîk ,úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§©£©

ì"æø19ãçà elôàL ©©¤£¦¤¨
äøBza ÷ñBòå áLBiL¤¥§¥©¨

.Bnò äðéëLdpikyd - §¦¨¦
ziwl`d eytp lr f` dxey

daygn ,diyeal ipye

zyalzn `id mda ,xeaice

.dxez xacne ayeg `edyk

éLîäì éãk CàBLôðå Bôeb ìò íb äðéëMä úøàäå øBà C ©§¥§©§¦§¤¨©©§¦¨©©§©§
àéäL ,úéîäaä,zindad ytpd -Bôeâa úLaìîä ,úéðeiçä ©§¥¦¤¦©¦¦©§ª¤¤§

Lnî- miinybd eiiga sebd z` dign `id -éøöúBöî íi÷ì C ©¨¨¦§©¥¦§
,Lnî óebä éãé ìò úBNòpä úBiNòî.dyrnd geka -çk æàL ©£¦©©£©§¥©©¨¤¨Ÿ©

Bæ äiNòaL Lnî óebäo`k epyi ,oilitz gipn mc`yk :lynl - ©©¨¤©£¦¨
lreta oilitz zgpd zevn dz` rvane cid z` ripnd iptebd gekd

gipn icediy - devn dze`n wlg df gek deedn `lina .ynn

`ed okle - oilitz,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe BðBöøe 'ä øBàa ììëð¦§¨§§§ª¨§¦¨
àeäå,sebd gek -.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáìenk - §§©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦

iyilyd yeald ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c wxta epcnly

.ziwl`d ytpd ly - dyrnd yeal -éæàådyrnd gekyk - ©£©
,oeilrd oevxd mr cgeine llkpBôeâaL úéðeiçä Lôð çk íb©Ÿ©¤¤©¦¦¤§

,dâð útìwnL Lnîzindad ytpdy '` wxta epcnly itk - ©¨¤¦§¦©Ÿ©
,dbep ztilwn `idäMãwa Lnî ììëðå áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§§¦§¨©¨©§ª¨

àeäL øçàî ,Lnî úéäìàä Lôðk,df gek -ìòBtä àeä §¤¤¨¡Ÿ¦©¨¥©©¤©¥
,äåönä äNòî äNBòåytpdn d`a devn ziiyry s` - §¤©£¥©¦§¨

dgeka oi` dcal ziwl`d ytpdy ,owfd epax o`k xirn ,ziwl`d

,`wec ,`l` .oilitz zgpdk ,zinyb dlert rval sebd lr lertl

oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `idy ,zindad ytpd ici lr

,ziwl`d ytpdn lrten zeidl sebd leki ,sebdBãòìaLila - ¤¦§¨
,zipeigd ytpd ly dgekóeba úìòBt úéäìàä Lôð äúéä àìŸ¨§¨¤¤¨¡Ÿ¦¤¤©

àéä ék ,ììkytpd - §¨¦¦
,ziwl`dóebäå ,úéiðçeø£¦¦§©

,éøîçå éîLbzeipgexe - ©§¦§¨§¦
mixac ipy od zeinybe

;micbepíäéðéa òvînäå- §©§ª¨¥¥¤
oial ziwl`d ytpd oia

,sebdúéðeiçä Lôð àéä¦¤¤©¦¦
íãa úLaìîä úéîäaä©§¥¦©§ª¤¤§©
.óebä ìëå BaìaL íãàä̈¨¨¤§¦§¨©

] -x"enc` w"k zxrd

`"hily(rbepe) xaecnd" :

oiipr `ed o`k ybcene

dlertdok mb xnel yie .

zexagzdc iptn `edy

(zindad ytpd mb) ytpd

`iltnd gka `ed seba

w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl

oeekzn `"hily x"enc`

xaecna :ef ezxrda (c"rtl)

zipeigd ytp"dy o`k

"rvenn"d `id "zindad

oial ziwl`d ytpd oia

df o`ke) `id dpeekd ,sebd

jeeizl (ybcene rbep

azlertziwl`d ytpd

ziwl`d ytpd :seba

zervn`a wx (devn zeyrl) sebd z` lirtdl dleki zipgexd

`idy ,zindad zipeigd ytpdmvra.inybd mca ynn zyaelnd

xeza zindad ytpa (xnele zebyl milekiy itk) xaecn `l o`k -

inybd sebd mr zipgexd ytpd ly zecg`zdd mvra "rvenn"

siqen `"hily x"enc` w"ke .(llk o`k rbep epi` df oipr ,oky)

mb (o`k rbep df oi`y z`f caln)xaqdxacl llk o`k jiiy `ly ,

ytpd zexagzd ly oaena "rvenn" xeza zindad ytpd zece`

mb) ytpd ly zexagzdd mvr ,xac ly ezin`l ,oky - sebd mr

,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a ,sebd mr (zindad ytpd ly

ici lr xyt`zn dfy `le) zirah-lre zi`lt dxeva :xnelk

yi ,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id zindad ytpd .[(rvenn

mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae zekiiy dl

ytpd oia "rvenn"d `id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd

dyere seba ziwl`d ytpd "zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d

ek mb llkp okl - devnd dyrn z`ziiyr zrya dyecwa dg

dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik ,owfd epax xiaqn oldl .devnd

:mc`d seb lk lr dpikyd z`xydìL dúeîöòå dúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤

íéøîà éèå÷éì
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù

äîä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå

÷ñåòå áùåéù ãçà 'éôàù ì"æøàîë úéäìàä åùôð
úøàäå øåà êéùîäì éãë êà .åîò äðéëù äøåúá
úéðåéçä àéäù úéîäáä åùôðå åôåâ ìò íâ äðéëùä
úåéùòî úåöî íéé÷ì êéøö ùîî åôåâá úùáåìîä
äéùòáù ùîî óåâä çë æàù ùîî óåâä é"ò íéùòðä
àåäå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå åðåöøå 'ä øåàá ììëð åæ
ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
éë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúéä àì åãòìáù
íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä
ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå óåâä ìëå åáìáù

קאר�.18. שי' מהר''י ביאור ועיי� לז. פרק לקמ� ו.19.ראה ג, אבות
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eììëð àì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ¦§§
,äMã÷a,zindad ytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky - ¦§ª¨

ody zecnd `le ,dyecwa millkp ,ziyrp devnd mci lry

miwicvay ,a"i wxta epcnly itk - zindad ytpd mvr zeednd

zecnd zellkp ,cala

;dyecwaíB÷î ìkî¦¨¨
,äMãwì ïéôkúàc øçàî¥©©§¦§©§¨©§ª¨
zerxd zecndy oeeikn -

,dyecwl zerpkpìòáe§©
,ïîà ïéðBò ïçøk- ¨§¨¦¨¥

ytpd ly diyrnl

,ziwl`dïéîékñîe©§¦¦
,äåönä úiNòì ïévøúîe¦§©¦©£¦©©¦§¨
BLôð úeøabúä éãé ìò©§¥¦§©§©§
èélML çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦

,álä ìòepcnly itk - ©©¥
iybxy s` lry ,a"i wxta

ellkp `l "ipepia"a ald

gekd ,la` ,ea yi ,dyecwa

ici lr ,mdilr helyl

jexa 'ied zelcba zeppeazd

ald lr lertle ,egena `ed

zeevn ziiyrl xywa

,lretaïäåod ,zindad ytpd ly zerxd zecnd -Bæ äòLa- §¥§¨¨
,d''awd ly ezelcba zppeazn ziwl`d ytpdykúeìb úðéçáa¦§¦©¨

,äðLå,zelba ze`vnpe zepyi eli`k od -,ìéòì økæpkwxta - §¥¨©¦§¨§¥
.a''iäòéðî Bæ ïéà Cëìe,dripn meyn jka oi` -úàøLäî §¨¥§¦¨¥©§¨©

.Bæ äòLa íãàä óeb ìò äðéëMäowfd epax jiynn oldl - ©§¦¨©¨¨¨§¨¨
ici lr mc`d seb lk lr dpikyd z`xyd dpyi ok` cvik xiaqdl

.zg` devn,eðéäc:xnelk -úiNòa Laìîä úéðeiçä Lôð çkL §©§¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨©£¦©
,äåönä,oilitz dgipnd cid ly dyrnd gek :lynl -ììëð àeä ©¦§¨¦§¨

,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe 'ä øBàa Lnîbfnzn dfd gekd - ©¨§§ª¨§¦¨
,devnay 'd xe` mr ixnbl cgiizneéLîî äæ éãé ìòåäøàä C- §©§¥¤©§¦¤¨¨

,''dx`d'' zpigaay iwl` xe`ìëaL úéðeiçä Lôð úeììëì¦§¨¤¤©¦¦¤§¨
,éîLbä óebä ìò íâå ,óebäz` miiwnd xa`d lr wx `le - ©§©©©©©§¦

lk lre zipeigd ytp lk lr dx`dd zkynp dxev efi`a ,devnd

- ?sebdéwî úðéçáa.åéìâø ãòå BLàøî äìòîlî ódtiwda - ¦§¦©©¦¦§©§¨¥Ÿ§©©§¨
.sebd z`e zindad ytpd z`áeúkL eäæå20àéøL àzðéëLå" : §¤¤¨§¦§¨©§¨

"déLéø ìò21.à÷éc "ìò" ¯-lr,`weclrzpigaa ,y`xdsiwn; ©¥¥©©§¨
."àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" ïëål"f epinkgy dn mb jke - §¥©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨

dpeekd oi`y ,dpiky dxey micedi dxyr lk lry ,mixne`

zybxen dpikyd z`xydymkezadxey `id `l` ,mdilrote`a ,

siwn ly22itly oeeikn .

milcad miniiw ,xen`d

ly zepeyd zebxca

`idy itk :dpikyd z`xyd

`idy itk ,ziwl`d ytpa

zindad ytpd geka

devnd z` dyerd23itk ,

,llka zindad ytpa `idy

`idy seba `idy itke

,cala siwn zpigaaici lr

dxyr lr ,devn ziiyr

lr ,devna miwqer mpi`y

devna wqer epi`y cg`

`"hily x"enc` w"k zxrd)

dpikyd z`xyda :xnelk -

mb xyt` ,envr sebd lr

d`ad d`xydd oia wlgl

,devn meiw ici lr

dxyr lry d`xydl

y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyincg` lkipte`n

`ed lcadd .xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd z`xyd

dxey mdilry miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik ,jka wx

:"`ipz"d oeylae .iepiy mey oi` envr xe`a eli`e .dpikyd,äpäå§¦¥
éelb úðéça àéäL ,äðéëMä øBà úëLîä úðéça ìk̈§¦©©§¨©©§¦¨¤¦§¦©¦

àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà`l` ,mewn lka `vnp ixd d"awd ,oky - ¥¨
ay yecigd - mi`xapdn xzqen `edyz`xyd,`ed dpikyd

seq oi` xe` ly df ielib ,seq oi` xe` ly zelbzdd dpyiyBðéà¥
,éeaø àìå ,Cøaúé Ba íBìLå ñç éepL àø÷ðmcewy dcaerd - ¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ¦

zxne` dpi` - dpyi `id okn xg`le dpikyd z`xyd dzid `l

,mcew didy dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzyp d"awday

ïéøãäðña àúéàãk24:oixcdpq zkqna zxne` `xnbdy enk - ¦§¦¨§©§¤§¦
,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déì øîà"coaxl xn` miieqn ''oin'' - §¨©¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb,àéøL àzðéëL äøNò éa ìk úéøîàmixne` mz` - £¨¦¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey l`xyin dxyr lk lryúéà àzðéëL änk©¨§¦§¨¦

íéøîà éèå÷éì
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó
90àúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò äéùéø ìò àéøù

àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì

.20� דלעיל" הזהר לשו� ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰תמיד הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיו�

תמידי, ג"כ הוא � שריא דשכינתא � ע"ז דהטע� מוב� מצות, עשיית בשעת שלא ג� �„ÈÓ˙„�ולכ מצוה), עשיית ע"י זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' ˘ËÈÏ"‡:22.צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מתר שליט"א הרבי כא�)". השייכות קצת תוב� (ובזה מצוה לעשיית שיי� אינו זה "ג�

הגו� ועל הבהמית הנפש על הנמש� המקי� האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אי� לכאורה האמורה: בהערתו

אדרבה, שליט"א: הרבי מתר� אלא, במצוה. עסוקי� ה� כשאי� ג� תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכ� מצוה, ידי על

על מקי� בדר� מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזק� רבנו הנותנת. ועלÏÎהיא הבהמית "מראשוÏÎהנפש הלשו� שאומר (כפי הגו�

ז"ל חכמינו מאמר הזק� רבנו מביא לכ� בפועל. המצוה את המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגו� חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד

אודות המדבר השכינהÏÎזה, שורה זאת ובכל � במצוה עוסקי� מעשה בשעת ה� כשאי� ג� � עשרה פני�.Ì‰ÈÏÚבי כל על מקי� בדר� �

.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה � "שנכלל�ÏÏÎ"צ"ע � עוד ולא ה'. א.ÓÓ.".24˘באור לט,



מי 'a xc` 'e iying mei Ð dl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

eììëð àì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ¦§§
,äMã÷a,zindad ytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky - ¦§ª¨

ody zecnd `le ,dyecwa millkp ,ziyrp devnd mci lry

miwicvay ,a"i wxta epcnly itk - zindad ytpd mvr zeednd

zecnd zellkp ,cala

;dyecwaíB÷î ìkî¦¨¨
,äMãwì ïéôkúàc øçàî¥©©§¦§©§¨©§ª¨
zerxd zecndy oeeikn -

,dyecwl zerpkpìòáe§©
,ïîà ïéðBò ïçøk- ¨§¨¦¨¥

ytpd ly diyrnl

,ziwl`dïéîékñîe©§¦¦
,äåönä úiNòì ïévøúîe¦§©¦©£¦©©¦§¨
BLôð úeøabúä éãé ìò©§¥¦§©§©§
èélML çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦

,álä ìòepcnly itk - ©©¥
iybxy s` lry ,a"i wxta

ellkp `l "ipepia"a ald

gekd ,la` ,ea yi ,dyecwa

ici lr ,mdilr helyl

jexa 'ied zelcba zeppeazd

ald lr lertle ,egena `ed

zeevn ziiyrl xywa

,lretaïäåod ,zindad ytpd ly zerxd zecnd -Bæ äòLa- §¥§¨¨
,d''awd ly ezelcba zppeazn ziwl`d ytpdykúeìb úðéçáa¦§¦©¨

,äðLå,zelba ze`vnpe zepyi eli`k od -,ìéòì økæpkwxta - §¥¨©¦§¨§¥
.a''iäòéðî Bæ ïéà Cëìe,dripn meyn jka oi` -úàøLäî §¨¥§¦¨¥©§¨©

.Bæ äòLa íãàä óeb ìò äðéëMäowfd epax jiynn oldl - ©§¦¨©¨¨¨§¨¨
ici lr mc`d seb lk lr dpikyd z`xyd dpyi ok` cvik xiaqdl

.zg` devn,eðéäc:xnelk -úiNòa Laìîä úéðeiçä Lôð çkL §©§¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨©£¦©
,äåönä,oilitz dgipnd cid ly dyrnd gek :lynl -ììëð àeä ©¦§¨¦§¨

,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe 'ä øBàa Lnîbfnzn dfd gekd - ©¨§§ª¨§¦¨
,devnay 'd xe` mr ixnbl cgiizneéLîî äæ éãé ìòåäøàä C- §©§¥¤©§¦¤¨¨

,''dx`d'' zpigaay iwl` xe`ìëaL úéðeiçä Lôð úeììëì¦§¨¤¤©¦¦¤§¨
,éîLbä óebä ìò íâå ,óebäz` miiwnd xa`d lr wx `le - ©§©©©©©§¦

lk lre zipeigd ytp lk lr dx`dd zkynp dxev efi`a ,devnd

- ?sebdéwî úðéçáa.åéìâø ãòå BLàøî äìòîlî ódtiwda - ¦§¦©©¦¦§©§¨¥Ÿ§©©§¨
.sebd z`e zindad ytpd z`áeúkL eäæå20àéøL àzðéëLå" : §¤¤¨§¦§¨©§¨

"déLéø ìò21.à÷éc "ìò" ¯-lr,`weclrzpigaa ,y`xdsiwn; ©¥¥©©§¨
."àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" ïëål"f epinkgy dn mb jke - §¥©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨

dpeekd oi`y ,dpiky dxey micedi dxyr lk lry ,mixne`

zybxen dpikyd z`xydymkezadxey `id `l` ,mdilrote`a ,

siwn ly22itly oeeikn .

milcad miniiw ,xen`d

ly zepeyd zebxca

`idy itk :dpikyd z`xyd

`idy itk ,ziwl`d ytpa

zindad ytpd geka

devnd z` dyerd23itk ,

,llka zindad ytpa `idy

`idy seba `idy itke

,cala siwn zpigaaici lr

dxyr lr ,devn ziiyr

lr ,devna miwqer mpi`y

devna wqer epi`y cg`

`"hily x"enc` w"k zxrd)

dpikyd z`xyda :xnelk -

mb xyt` ,envr sebd lr

d`ad d`xydd oia wlgl

,devn meiw ici lr

dxyr lry d`xydl

y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyincg` lkipte`n

`ed lcadd .xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd z`xyd

dxey mdilry miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik ,jka wx

:"`ipz"d oeylae .iepiy mey oi` envr xe`a eli`e .dpikyd,äpäå§¦¥
éelb úðéça àéäL ,äðéëMä øBà úëLîä úðéça ìk̈§¦©©§¨©©§¦¨¤¦§¦©¦

àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà`l` ,mewn lka `vnp ixd d"awd ,oky - ¥¨
ay yecigd - mi`xapdn xzqen `edyz`xyd,`ed dpikyd

seq oi` xe` ly df ielib ,seq oi` xe` ly zelbzdd dpyiyBðéà¥
,éeaø àìå ,Cøaúé Ba íBìLå ñç éepL àø÷ðmcewy dcaerd - ¦§¨¦©§¨¦§¨¥§Ÿ¦

zxne` dpi` - dpyi `id okn xg`le dpikyd z`xyd dzid `l

,mcew didy dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzyp d"awday

ïéøãäðña àúéàãk24:oixcdpq zkqna zxne` `xnbdy enk - ¦§¦¨§©§¤§¦
,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déì øîà"coaxl xn` miieqn ''oin'' - §¨©¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb,àéøL àzðéëL äøNò éa ìk úéøîàmixne` mz` - £¨¦¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey l`xyin dxyr lk lryúéà àzðéëL änk©¨§¦§¨¦

íéøîà éèå÷éì
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó
90àúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò äéùéø ìò àéøù

àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì

.20� דלעיל" הזהר לשו� ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰תמיד הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיו�

תמידי, ג"כ הוא � שריא דשכינתא � ע"ז דהטע� מוב� מצות, עשיית בשעת שלא ג� �„ÈÓ˙„�ולכ מצוה), עשיית ע"י זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' ˘ËÈÏ"‡:22.צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מתר שליט"א הרבי כא�)". השייכות קצת תוב� (ובזה מצוה לעשיית שיי� אינו זה "ג�

הגו� ועל הבהמית הנפש על הנמש� המקי� האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אי� לכאורה האמורה: בהערתו

אדרבה, שליט"א: הרבי מתר� אלא, במצוה. עסוקי� ה� כשאי� ג� תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכ� מצוה, ידי על

על מקי� בדר� מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזק� רבנו הנותנת. ועלÏÎהיא הבהמית "מראשוÏÎהנפש הלשו� שאומר (כפי הגו�

ז"ל חכמינו מאמר הזק� רבנו מביא לכ� בפועל. המצוה את המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגו� חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד

אודות המדבר השכינהÏÎזה, שורה זאת ובכל � במצוה עוסקי� מעשה בשעת ה� כשאי� ג� � עשרה פני�.Ì‰ÈÏÚבי כל על מקי� בדר� �

.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה � "שנכלל�ÏÏÎ"צ"ע � עוד ולא ה'. א.ÓÓ.".24˘באור לט,



a'מב xc` 'f iyiy mei Ð el wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר ז' שישי יו�
cer.פרקלו iqt`e -90- ...dpde .el wxt -90- :zxaern dpyl xeriy dxen

?"eëì?mkl yi zepiky dnk ,jk m` -Bì áéLäå:l`ilnb oax - §§¥¦
,'eë íéaø úBðBlça ñðëpä LîMä øBàî ìLîxe`y s` - ¨¨¥©¤¤©¦§¨§©©¦

ly "ieaix" meyn jka oi` ,xetq-oi` zepelg ici lr xi`n ynyd

ynyd xe`yk mb jk ;ynyd xe` - cg` xe` m` ik ,zexe` ipin lk

,dreav zikekf jxc xi`n

rav z` lawn xe`de

jka oi`y ixd - zikekfd

- envr xe`a "iepiy" meyn

cinz x`yp ynyd xe`

ipiray wx .invrd epeeba

ici lr xe`d z` lawn `edy iptn ,xg` oeeba xe`d d`xp lkzqnd

.el d`xpd ,lekiak "iepiy"d o`kne .dreavd zikekfa ezetwzyd

ilka mi`vnpd min :(mc` ly eyegl xzei aexw) jk lr sqep lyn

epzyp `l mnvr mindy ixd - ilkd rav milawne zikekf ly

jk .ilkd rav xzei mdl oi` ,ilkdn mind z`veda ,oky ,mzxeva

,cg` eze` `ed envr xe`dy ,dpikyd z`xydl qgia ,lynpa mb

lk ;e"g ieaixe iepiy ila

dxevd on wx raep lcadd

mvra lawzn df xe` day

,dxey `ed eilry

:ïéáé ìékNnäåoia - §©©§¦¨¦
likynde"l dzid miciqg

'd z` caery in :xnelk ."yibxn caerde" :iehia ly dtqed ,"oiai

yibxn.oiadl xy`n daxda dlrnl `edy ,oiprd z`

.åì ÷øtzln) "ezeyrl" dlnd z` xiaqdl owfd epax lgd mcewd wxta ¤¤
- ("ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd ly meiqd

ici lry meyn z`fe .dyrna zeevn miiwl ,"ezeyrl" `id lkd zilkzy

ytpd lr wx `le sebde zindad ytpd lr mb dpikyd xe` jynp ,dyrn

mixacd oiicr ,mxa .ziwl`d

dlrnd idn :dxaqd miperh

zkynda zcgeind dlecbd

,sebde zindad ytpd lr xe`d

z` dyrnd deedn dllbay

epax ,okl ,xiaqi - ?zilkzd

zilkz lky ,e"l wxta owfd

de`zp ik ,`id zenlerd z`ixa

dxic" el zeidl d"awd

zenlera ,"mipezgza

ea ,xzeia oezgzd mlerd `edy ,dfd mlera xwirae - mi`xapae mipezgzd

ea xi`iye ,xe`l jyegd z` jetdl `id dpeekde .ltekne letk jyeg xxey

z`hazn ,okle .mipeilrd zenlera xy`n xzei daexn dcna seq oi` xe`

dxicd oipr rvazn jk ici lr ,oky .`wec dyrna zeevn meiwa ,"zilkz"d

xe` xi`i - elek mlerd lka mzervn`ae ,sebae zindad ytpay ,mipezgza

.seq oi`

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1,epizeax ly mxn`n reci - §¦¥©©Ÿ©£©©©
,dkxal mpexkfäeàúpL àeä äfä íìBò úàéøa úéìëzL¤©§¦§¦©¨©¤¤¦§©¨

.íéðBzçza äøéc Bì úBéäì àeä-Ceøa-LBãwäjezay :xnelk - ©¨¨¦§¦¨©©§¦
lk ila ,`edy enk seq oi` xe` zenvr dlbzz mipezgzd mi`xapd

`vnp mc`d mvry ,dxica xbd ,lynl ,mc`k :dxzqde yeal

:`id "mipezgza (dxic)" zernyny ,owfd epax xiaqn oldl .dxica

micwdl ie`xd on ,cenild jynd z` lwdl ick ,mxa .dfd mlera

zeidl d"awd de`zpy ,mixne` l"f epinkgy dn iabl xvw xaqd

dl` zenler miaygp d"awd iably xnel oi` :"mipezgza dxic" el

mixg` zenler znerl xzei dzegt dbixcn ilrake mipezgzk

,oky - xzei dlrp dbixcn ilrake mipeilrl eli`k miaygpd

"awd iably ,`id efk driaw zernynmiaexw mipeilrd zenlerd d

mipezgzd zenlerd xy`n xzei dpeilr dbixcna mdy iptn eil`

,zn` epi` dfe - xzei dzegt dbixcna mdy iptn epnn miwegxy

d"awd iabl :xacd yexit .mieey zenlerd lk ,d"awd iabl ,oky

,llk mewn miqtez xzeia mipeilrd zebixcnde zenlerd oi`weica

zenlerl qgia xacdy itk

;mipezgzd zebixcnle

mipezgza `vnp d"awd

`vnp `edy dcn dze`a

gxkdd on ,okl .mipeilra

zernyny ,xnel

iabl `id "mipezgza"

:zenlerdmdamdiable

ly zelylzyd xcq miiw

mipeilr mdy zenler

jka ze`hazn zezigpde zepeilrd .dbixcnae dlrna mipezgze

epyi mipeilrd zenlerayielib;zelbzda my `id zewl` ,zewl`

jkl m`zdae .znlrpe zxzqen zewl`d mipezgzd zenlera eli`e

zewl`d eay iptn ,xzeia oezgzd `ed ,dfd mlerd ,ep` epnler -

.zenlerd x`y lka xy`n xzei znlrpe zxzqeniL àì ,äpäåC §¦¥Ÿ©¨
,ähîe äìòî úðéça Cøaúé åéðôì,dbixcna oezgze oeilr -ék §¨¨¦§¨¥§¦©©§¨©¨¦

.äåLa ïéîìò ìk àlîî Cøaúé àeäzenlera `vnp `ed - ¦§¨¥§©¥¨¨§¦§¨¤
,okle ,mipeilrd zenlera `vnp `edy enk dcn dze`a mipezgzd

,mipezgzd zenlerde mipeilrd zenlerd oia eiabl lcad oi`àlà¤¨
,ïéðòä øeàazeidl de`zp d"awdy ,mixne` l"f epinkgy dn - ¥¨¦§¨

,`l` ,jxazi eiabl mipezgzl dpeekd oi`y ,"mipezgza dxic" el

iably ,xiaqiy itkzenlerd,mipezgz mi`xwp md mnvríã÷ ék¦Ÿ¤
íìBòä àøápL,xnelk -lk,zenlerdCøaúé Bcáì àeä äéä ¤¦§¨¨¨¨¨§©¦§¨¥

,íìBòä Ba àøaL äfä íB÷nä ìk àlîîe ,ãçéîe ãéçélk - ¨¦§ª¨§©¥¨©¨©¤¤¨¨¨¨
did - zenlerd z`ixal zexyt`ke mewnk aygidl did lekiy

;seq oi` xe`a `lennäzò íâå,zenlerd z`ixa xg`l -àeä ïk §©©¨¥
.Cøaúé åéðôìd`ixad iptl oia lcad oi` d"awd iabl :xnelk - §¨¨¦§¨¥

jxazi ea iepiy mey dxvi `l dlek d`ixad ;d`ixad ixg`l oial

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë
ìçá ñðëðä:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðå

äðäå åì ÷øôúéìëúù ì"æøàî úàæ úòãåî
äåàúðù àåä äæä íìåò úàéøá
êééù àì äðäå .íéðåúçúá äøéã åì úåéäì ä"á÷ä
ïéîìò ìë àìîî 'úé àåä éë äèîå äìòî 'éçá 'úé åéðôì
íìåòä àøáðù íãå÷ éë ïéðòä øåàéá àìà .äåùá
äæä íå÷îä ìë àìîîå ãçåéîå ãéçé 'úé åãáì àåä äéä
÷ø 'úé åéðôì àåä ïë äúò íâå íìåòä åá àøáù

א.1. ז, נשא, תנחומא מדרש

'a xc` 'g ycew zay Ð el wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר ח' קודש שבת

.ze`ivna elhai -en- ...zilkz dpde -90- :zxaern dpyl xeriy dxen

.hlgend ecegiiaeBøBàå Búeiç íéìa÷îä ìà àeä éepMäL ÷ø©¤©¦¤©§©§¦©§
,Cøaúé`vnpa eid `l d`ixad iptl :iepiy deedzp mabl - ¦§¨¥

mpyi - d`ixad ixg`l eli`e ,xe`de zeigd z` lawl ''milawn''

,''milawn''íéìa÷nL,jxazi epnn xe`de zeigd z` -éãé ìò ¤§©§¦©§¥
íéqëîä íéaø íéLeáì§¦©¦©§©¦

,Cøaúé BøBà íéøézñîe- ©§¦¦¦§¨¥
`l miyeal mze` ila ,oky

zeigd z` lawl mileki eid

milhazn eide xe`de

.ixnbl ze`ivna:áéúëãk§¦§¦
aezky enk -2:àì ék"¦Ÿ

,"éçå íãàä éðàøé`le - ¦§©¦¨¨¨¨¨
seb lra `edy ,mc`d wx

mi`xapd mb `l` ,inyb

mpi` ,mik`lnk ,miipgexd

xe`d z` lawl mileki

miyeal ila iwl`d zeigde

;mixizqndì"æø eLøôãëå3 §¦§¥§©©
"úBiç" íéàø÷pä íéëàìî elôàL,ycewd -.'eë ïéàBø ïéà- ¤£¦©§¨¦©¦§¨¦©¥¦

.lawl elkeiy mixyt`ne mixizqnd miyeal ici lr m` ik ,zewl`

ici lr ziwl`d mzeig z` milawn mi`xapde zenlerd lky ,ixd

oia lcadd `hazn ,cin o`k xaqeiy itk ,jkae .mixzqde miyeal

zenlera ziwl`d zeigd :mipezgzd zenlerl mipeilrd zenlerd

,xzei dzegt dcna `id dzxzqde zelbzda xzei `id mipeilrd

.xzei zxzqen ziwl`d zeigd - mipezgzd zenlera eli`eeäæå§¤
ìzLä ïéðò,äâøãîì äâøãnî íúãéøéå úBîìBòä úeìL- ¦§©¦§©§§¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨§©§¥¨

mlern ,zenlerd ly zbxecnd dcixide zelylzydd ,xnelk

,mdly dxzqdd zcna z`hazn ,mlerlíéLeálä éeaø éãé ìò©§¥¦©§¦
,Cøaúé epnnL úeiçäå øBàä íéøézñnämiaxy lkk - ©©§¦¦¨§©©¤¦¤¦§¨¥

,dcixid dlcb jk - dlcb dxzqdde miyealdíìBò àøápL ãò©¤¦§¨¨
,Lnî éøîçäå éîLbä äfä`l okly - ''inyb'' `ed dfd mlerd - ©¤©©§¦§©¨§¦©¨

jkl sqepe ,xac lk dign ziwl`d zeigdy zn`d llk ea zi`xp
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íéøéúñîä 'éùåáìä éåáéø é"ò 'âøãîì äâøãîî íúãéøéå
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כ.2. לג, נשא.3.שמות פ' סו� רבה במדבר בהעלות�. פ' סו� ספרי



מג 'a xc` 'g ycew zay Ð el wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy
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elkeiy ick cr ,mipeilrd zenlera xy`n xzei daexn dcna ielibe

i el "dxic"l zeidl.oldl xaqeiy itk - jxaz

ìzLä úéìëz ,äpäåäâøãnî íúãéøéå úBîìBòä úeìL §¦¥©§¦¦§©§§¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨
,íéðBéìòä úBîìBò ìéáLa Bðéà ¯ äâøãîìielib epyi mda - §©§¥¨¥¦§¦¨¨¤§¦

,zewl`íäìå ìéàBä- ¦§¨¤
deedn mipeilrd zenlerl

xacdåéðt øBàî äãéøé§¦¨¥¨¨
,Cøaúémzeida ,oky - ¦§¨¥

oi` ,mlrd oeyln ,mler

dxenb zelbzda zewl`d

el` i` ici lr m` ik ,mda

,dl` zenler z`ixa iptl didy dn iabl dcixi df ixde ,miyeal
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כ.2. לג, נשא.3.שמות פ' סו� רבה במדבר בהעלות�. פ' סו� ספרי



a'מד xc` 'g ycew zay Ð el wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy
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,dyecw ly xe`l jtdp zetilwdóBñ ïéà 'ä øBà øéàiL¤¨¦¥
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,íéðBéìòzx`d xy`n - ¤§¦

zenlera iwl`d xe`d

mipeilrd4,,íéðt øzñäå íéLeáì éãé ìò íL øéànLmby - ¤¥¦¨©§¥§¦§¤§¥¨¦
xe`d zeinipty ,miyeal ici lr `id dx`dd mipeilrd zenlera

,zxzzqníéîéìòîe íéøézñnämipt xzqde miyeald - ©©§¦¦©£¦¦
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,zenlerd.úeàéönaeid ,miyeal ila xi`n did xe`d m` ,oky - ©§¦
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ila `edy enk xe`d xi`i dfd mlera eli`e ;`edy enk xi`n seq
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àìù ä"á ñ"à øåà íéîéìòîå íéøéúñîä íéðô øúñäå

.úåàéöîá åìèáé

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ולזה ממנו. קט� דבר בשביל ורק א� ונעלה גדול דבר לברוא דאי� הידועה: קשיא בזה לתר� הכוונה "אולי

¯‡·Ó,העבודה (ע"י הנראה„¯˜דעוה"ז כפי זו, בהערתו מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעול�

כד רוח נחת לו להיות יתבר� ברצונו "עלה שכ� מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעול� בסיו� מסתפק שאינו הזק�, רבנו של לשונו מאריכות

הזה העול� של החוש� במקו� יאיר הוא ברו� סו� אי� שאור מוסי�, הזק� ורבנו ÌÈ�ÂÈÏÚאתכפיא...") ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡˘ ¯˙È·

כל מאיר בה� העליוני�, שהעולמות לומר יכולי� כיצד הידועה: הקושיא את לתר� הזק� רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כ� על אומר �

גדול "דבר בוראי� לא הרי, בהעל�? הוא, ברו� סו� אי� אור מאיר בו הזה העול� של התכלית בשביל ה� הוא, ברו� סו� אי� אור הרבה כ�

יתעלה קליפות) המלא הזה בעול� רק האפשרית "אתהפכא", של העבודה ידי (על הזה שהעול� הזק�, רבנו מסביר לכ� קט�"? דבר בשביל

ש כזו. כו'.·Âבמדה העליוני� בעולמות מאשר עז ויתר שאת ביתר הוא ברו� סו� אי� אור יאיר

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב סדר לימודו, ואשר עדיין מתקשה לרכז עצמו וכו'.

יבקש את המשפיע שלו להורותו הפרקים בתניא המדברים בענינים כגון אלו, ואיך שאל יפול לב 

האדם עליו ע"י מלחמות היצר ואדרבה וכמבואר שם בארוכה, וידועה הבטחת תורתנו הק' יגעת ומצאת, 

כאו"א  על  ר"ר  המעוררים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  רבוה"ק  של  מיסודם  בישיבה  ללמוד  שנכנס  ובפרט 

מהלומדים בה להצלחה בעמלם בתורה ובמצות ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור ואשר מוסיף מזמן לזמן 

ומעלה בקדש ומשפיע גם על חבריו בכל זה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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.mzceare ÎcnÎ . . . dpde .dl wxt :`ipz

zeciqg zrya xr hbrlt j`c ,lihy xriif oreerb fi` ,o'iax orlrhin miia zeciqg ev¨
.`y ,`y :orb`f¨

h`d oe` .oigend zriap hiwydl sie` oreerb fi` q`c f` ,hxrlwxr qr h`d rh`h xrc¨¨¨
.jikye hiwyc mizq idezrc `aq xdfd xn`n mrc oreerb x`an mrc hin

iytg mebxz

:zeciqg zxin` ick jez xnel bdp z`f zexnl ,hlgen hwy xxy irvn`d x"enc` lv` zeciqgd zxin` zra

jkae ,zexzeqe zecbep zexaq daygna dlrnd] oigend zriap z` ribxdl ick dyrp xacdy xiaqd `a` !`y !`y

(meyn) d`lten ezrc owf] "jikye hiwyc mizq idezrc `aq" xdfd xn`n x`ia jkae ,[oecpd oipra drxkd xyt`l

.[ayeine hweyy

iyy meiipy xc` db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,icewt :yneg
.clÎhk :mildz

.l"kr ey`xa ÎcnÎ . . . mcwda `ede :`ipz

epi`c cala ef `le .dnd migxken cg`k mlek ,lreta dceare zeciqgd cenil ,dlbpd cenil
`le xn`nke ,dfl df miriiqn md daxc` `l` ,exag iptn dgcei e` dgci cg`dy xnel jiiy

íåé
ïåùàø
:mildz

i wxtn

fi wxt cr

íåé
éðù
:mildz

gi wxtn

ak wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

bk wxtn

gk wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr



מה . . .mei meid

iyily meiipy xc` ab"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,icewt :yneg
.fiÎi :mildz

.onwl y"nk Î86Î . . . aigxi m`e :`ipz

yewlne dxeid e` ,drexfe dyexg dcy lr xhnd enke ,ea fg`zy xac dfi`l dkixv dkxad
mi`ian yewlne dxei xhnd oi` ,drexf `le dyexg `l xea dcya la` .mxkde dcyd z`eaz lr

.zlrez

iriax meiipy xc` bb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,icewt :yneg
.akÎgi :mildz

.`c `xhqn Î86Î . . . lka dpde :`ipz

.zedn mrc dpyn fi` ler zlaw :zeciqga lecb likyne 'ek q"ya iwa ciqgl v"vd dprn
zecard ler xrc xkip jie` fi` ht`ly xr zrya q`ee ,heyt car ` oet ler zlaw jxec¨¨
` oet zeaiyg oe` dlrn xrc ev ornew jie` oe`b ` oe` ocnl ` elit` orw ,xrpiif

.ci` ytpÎzxiqn orwic'zeninzÎhq`xR¨

iytg mebxz

ler zlaw iciÎlr .zednd z` dpyn ler zlaw :zeciqga lecb likyne 'ek q"ya iwa ciqgl wcv gnvd dprn

ly icedi ly ezeaiyge ezlrnl ribdl oe`be ocnl mb leki ,ezecar ler eilr xkip ezpya mby ,heyt car ly

.minze heyt ytpÎzexiqn

iying meiipy xc` cb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,icewt :yneg
.gkÎbk :mildz

.mzceare ÎcnÎ . . . dpde .dl wxt :`ipz

zeciqg zrya xr hbrlt j`c ,lihy xriif oreerb fi` ,o'iax orlrhin miia zeciqg ev¨
.`y ,`y :orb`f¨

h`d oe` .oigend zriap hiwydl sie` oreerb fi` q`c f` ,hxrlwxr qr h`d rh`h xrc¨¨¨
.jikye hiwyc mizq idezrc `aq xdfd xn`n mrc oreerb x`an mrc hin

iytg mebxz

:zeciqg zxin` ick jez xnel bdp z`f zexnl ,hlgen hwy xxy irvn`d x"enc` lv` zeciqgd zxin` zra

jkae ,zexzeqe zecbep zexaq daygna dlrnd] oigend zriap z` ribxdl ick dyrp xacdy xiaqd `a` !`y !`y

(meyn) d`lten ezrc owf] "jikye hiwyc mizq idezrc `aq" xdfd xn`n x`ia jkae ,[oecpd oipra drxkd xyt`l

.[ayeine hweyy

iyy meiipy xc` db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,icewt :yneg
.clÎhk :mildz

.l"kr ey`xa ÎcnÎ . . . mcwda `ede :`ipz

epi`c cala ef `le .dnd migxken cg`k mlek ,lreta dceare zeciqgd cenil ,dlbpd cenil
`le xn`nke ,dfl df miriiqn md daxc` `l` ,exag iptn dgcei e` dgci cg`dy xnel jiiy

íåé
ïåùàø
:mildz

i wxtn

fi wxt cr

íåé
éðù
:mildz

gi wxtn

ak wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

bk wxtn

gk wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr



.מו . .mei meid

zeidl jixvy - epew mr cqgznd ciqg edfi` .dlbpd cenil zeidl jixvy - ciqg ux`d mr
.lreta dceard `ed `ld cenild zilkze ,zeciqgd cenil

zayipy xc` eb"yz'd

המלאכה. כל ותשל� הפטורה:

ותשמח. תושיע אתה, ורחמ� נאמ� תמיד: אומרי� הפטורה בברכות

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,icewt :yneg
.glÎdl :mildz

.oiai likynde . . . xe`ia dpde :`ipz

lr y"p`l lecbd epiax dpry dn zevr ihewl `ed `ipzd xtq :y"p` ipwf lv` laewn
dzr `edy enk ezxeva `ipzd xtq z` xcql ligzd a"pwz uiwa .o"wzÎn"wz zepya zecigi
i`dne .etiifl eligzd mbe ,eyazyp onfd jynae ,epnn zeax zewzrd eid xak b"pwz .epiptl

`nrh[ef daiqne],`ipzd extq z` epiax azk dpy mixyr :`"p yi .qetcl exqnl epiax fxcfp
eaxyke ,ewizrdl zeyx ozp f`e ,wewfe sexv 'id xak d"pwz zpya .daize daiz lka wiice

.qetcl exqn eyazype zewzrdd

oiriayn yexc lecbd epiax xn` - o"wz zpy - eiigl dpey`xd d"xa xy` ,xtiq v"vd
.`ipzd xtq ly mipey`xd miwxt zyly `ed `ede ,'ek wicv idz eze`

oey`x meiipy xc` fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,`xwie :yneg
.bnÎhl :mildz

.cer iqt`e Î90Î . . . dpde .el wxt :`ipz

q`c ,xeac oi` iv daygn oi` iv dxez ixac orhk`xh orn sx`c q`b oi` hdrb orn f`©¨
hip fi` oe` hdrb xr f` xra` .dxez ixac orhx`c orciix oic t"r brn orn iv ,jif hcpree¨¨
q`ee (mleb) j`lea :hrxh xr ornree sie` oiihy xrc mdi` hb`f ,dxez ixac oi` ornepx`t¨¨

?xin x`t xrkrd ehqia q`ee hin ?xin sie` ehqrxh¨

iytg mebxz

,oic it lr ,xzen m` ielz xacd - xeaca e` daygna e` ,dxez ixaca xdxdl jixv aegxa mikled xy`k

recn mleb :jxec `ed dilr oa`d ea dgihn - dxez ixaca weqr epi`e jldzn `ed m` j` ,dxez ixac my xacl

!?ilr dlrp dz` dna ?ilr jxec dz`

ipy meiipy xc` gb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`xwie :yneg
.gnÎcn :mildz

.ze`ivna ÎenÎ . . . zilkz dpde :`ipz

zevne dxeze ,ig epiwl` .zegp` sl`n zg` dlert daeh :eiazknn cg`a azek x"en``
.miwl`d jpgie lreta dceara cewye dgp`d z` aefr ,dnd miigvp

•

íåé
éùéîç
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

íåé
éùù
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� מקוה? שאיננה שחיה לבריכת מנין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰àáe ,ï÷éø BçépäL äå÷î¦§¤¤¦¦¥¨¨

.äæ äå÷îì ïéáeàL íéî ÷ôñ äfL éðtî ,øLk ¯ àìî Bàöîe§¨¨¥¨¥¦§¥¤¤§¥©¦§¦§¦§¤¤

הצור� זה מקוה, בבניית הכרוכי� העיקריי� הקשיי� אחד

לש� צורה. בשו� נשאבו שלא גשמי� מי מאגר בו שיהא לוודא

למאגר, ישירות יכנסו שהגשמי� באופ� המקו� גג את בוני� כ�

כלשהו. כלי בתו� שיעברו מבלי

מהתורה: פסולי� שאובי� מי� הא� הדיעות נחלקו

בידי שנשאבו מי� שפסלה היא שהתורה סבור שמשו� רבינו

מעיי� "א� מהפסוק זה פסול נלמד כהני� בתורת ואכ�, אד�.

המקוה א� שמי�, בידי נוצר המעיי� מה – מי�" מקוה ובור

שמי�. בידי היווצרותו א� רק כשר

כל התורה שמ� הקודמי� בפרקי� הארי� הרמב"� ואול�,

ה� וחכמי� נשאבו, א� אפילו לטבילה, כשרי� מכונסי� מי�

'אסמכתא' בבחינת הוא מהפסוק הלימוד שאובי�. מי� שפסלו

בלבד.

בתוספתא נאמר שלנו. ההלכה על היתר, בי� מסתמכת, דעתו

מי� ספק זה כי כשר, – מי� מלא ונמצא ריק שהיה בור כי

ספק הרי מהתורה, היה שאובי� מי� פסול א� שאובי�.

מדרבנ�. אלא אינו הפסול שכל מכא� לחומרא? דאורייתא

'חזקה' שישנה בגלל הקלו כא� כ�: על יענה שמשו� רבינו

היודעי� כשרי�, אנשי� הינ� למקוואות גישה לה� שיש אלו –

התמלא המקוה הסת� ומ� שאובי�, במי� הבור את למלא שלא

הרצוי. באופ�

[fv sc ,`x oniq c"ei sqei zia t"r]

שני יו� למים מים בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰øæçå ,Bãé úö÷î ìèð̈©¦§¨¨§¨©

éñBäåïéãò íàå ;äúéäLk äàîè Bæ éøä ¯ Bãé ïî øàLpä ìèðå ó §¦§¨©©¦§¨¦¨£¥§¥¨§¤¨§¨§¦£©¦

Bæ éøä ¯ çétèäì úðî ìò çôBè ,älçza ìèpL úö÷î ìò Lé¥©¦§¨¤¨©©§¦¨¥©©§¨§©§¦©£¥

.äøBäè§¨

– מהיד חלק על רק שפ� הראשונה ובשפיכה ידיו שנטל מי

הריהי להטפיח", מנת על "טופח רטובה ידו א� הרמב"� לדעת

שיטול מספיק השניה ובשפיכה lrahxpטהורה, `ly cid wlg

ה'מחבר' ג� פוסק כ� אחת. כנטילה ג)והכול קסב, .(או"ח

ראשוני� כמה לדעת ועוד)אבל טהורות(ראב"ד ידיי� אי�

על שניה שפיכה לשפו� וצרי� בכ�, נטילה דר� אי� כי לחצאי�,

lkזו כדעה להחמיר יש ולהלכה ז)היד. קסב, .(שוע"ר

היד חלק את תחילה לנגב יש פוסקי� אות� לדעת אמנ�,

אדמו"ר מדברי אבל היד. כל על לשפו� מכ� לאחר ורק הרטוב,

ובסידור)הזק� ואפשר(ש� היד, ניגוב את מצרי� שאינו משמע

היד. כל על שניה שפיכה ידי על הראשונה הנטילה את לתק�

הנטילה קוד� הידיי� את לנגב יש כלל בדר� לכ�: ההסבר

המי� את יטמאו שלא ס"ו)כדי נט"י השפיכה(סדר כא� אבל ;

המי� נשפכו שבפועל אלא היד, טהרת לש� היתה הראשונה

ניגוב צריכי� לא כאלו מי� מהיד. חלק על אותרק סל"ג (בדה"ש

.יג)

שלישי יו� מוקצה... אליך להכניס רוצה השכן אם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰øöçì åéúBøã÷ ñéðëä¦§¦§¥¨©£©

Bzîäa ïúøaLå ,úeLøa àlL úéaä ìòaøeèt Y úéaä ìòa ìL ©©©©¦¤Ÿ¦§§¦§¨©§¤§¤©©©©¦¨

ì úéaä ìòa åéìò ìa÷ íàå . ..áiç úéaä ìòa ,úBøãwä úà øîL §¦¦¥¨¨©©©©¦¦§Ÿ¤©§¥©©©©¦©¨

הלכות על ג� משליכה זו :zayהלכה

הגוי ממנו ביקש השבתות, באחת לגוי. בשכנות דר יהודי

היא, הבעיה ביתו. לתו� כלשהו חפ� להכניס לו שיאפשר

את לטלטל לגוי לתת יכול היהודי הא� במוקצה. שמדובר

להניחו? היכ� לו ולומר רשותו, בתו� המוקצה

שבת הכ"א)בהלכות וקובע(פ"ו כזה, למקרה הרמב"� מתייחס

היהודי לרשות נכנס המוקצה הלוא לכאורה, מותר. שהדבר

מותר? ומדוע השבת, של בעיצומה

בשבת לגוי לומר ומותר הגוי, לצור� נעשה הטלטול אכ�,

לגוי נת� שהיהודי העובדה הא� היא, השאלה מלאכת�'. 'עשה

חלק לו שיש משמעותה אי� החפ�, את להכניס רשות

במעשה.

שהיהודי העובדה היו�. הנלמד מהדי� כ� על התשובה

אחריות קבלת כדי בה אי� ברשותו החפצי� את להניח איפשר

נמצא אחריות, לו שאי� וכיו� – בפירוש כ� שיאמר עד – עליה�

הגוי לצור� נעשה .calaשהטלטול

לו אסור – החפ� על אחריות יקבל היהודי א� האמור, לפי

החפ�. טלטול את לאפשר לא וג� הגוי, את לכוו�

[cn ze` ,e"t zay zekld ,jexrd m"anx d`x]

רביעי יו� ל"גרמי" "גרמא" בין

:„ ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰íéìòáì ãçéîä øBL©§ª¨¦§¨¦

.øeèt äæ éøä ¯ Bøé÷ôä Bà BLéc÷ä ÷éfäL øçàå ,÷éfäL¤¦¦§©©¤¦¦¦§¦¦§¦£¥¤¨

אינו שהזיק לאחר השור את הבעלי� הפקירו שא� – זה די�

חייב המועד" ב"שור ואילו ת�", ב"שור רק קיי� – לשל� חייב

הנזק. את לשל�

לדי�להסב בנזקי�" "גרמא די� בי� להבחי� עלינו העני� רת

בנזקי�": "גרמי

הגמרא קובעת כ� פטור", בנזקי� א)"גרמא ס, אד�(ב"ק .

לשל� אותו מחייבי� אי� בדיבוריו, או במעשיו נזק (לעילהגור�

ה"ט) גור�פ"ב את לחייב שיש הרמב"�, פסק "גרמי" בדי� ואילו .



מז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� מקוה? שאיננה שחיה לבריכת מנין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰àáe ,ï÷éø BçépäL äå÷î¦§¤¤¦¦¥¨¨

.äæ äå÷îì ïéáeàL íéî ÷ôñ äfL éðtî ,øLk ¯ àìî Bàöîe§¨¨¥¨¥¦§¥¤¤§¥©¦§¦§¦§¤¤

הצור� זה מקוה, בבניית הכרוכי� העיקריי� הקשיי� אחד

לש� צורה. בשו� נשאבו שלא גשמי� מי מאגר בו שיהא לוודא

למאגר, ישירות יכנסו שהגשמי� באופ� המקו� גג את בוני� כ�

כלשהו. כלי בתו� שיעברו מבלי

מהתורה: פסולי� שאובי� מי� הא� הדיעות נחלקו

בידי שנשאבו מי� שפסלה היא שהתורה סבור שמשו� רבינו

מעיי� "א� מהפסוק זה פסול נלמד כהני� בתורת ואכ�, אד�.

המקוה א� שמי�, בידי נוצר המעיי� מה – מי�" מקוה ובור

שמי�. בידי היווצרותו א� רק כשר

כל התורה שמ� הקודמי� בפרקי� הארי� הרמב"� ואול�,

ה� וחכמי� נשאבו, א� אפילו לטבילה, כשרי� מכונסי� מי�

'אסמכתא' בבחינת הוא מהפסוק הלימוד שאובי�. מי� שפסלו

בלבד.

בתוספתא נאמר שלנו. ההלכה על היתר, בי� מסתמכת, דעתו

מי� ספק זה כי כשר, – מי� מלא ונמצא ריק שהיה בור כי

ספק הרי מהתורה, היה שאובי� מי� פסול א� שאובי�.

מדרבנ�. אלא אינו הפסול שכל מכא� לחומרא? דאורייתא

'חזקה' שישנה בגלל הקלו כא� כ�: על יענה שמשו� רבינו

היודעי� כשרי�, אנשי� הינ� למקוואות גישה לה� שיש אלו –

התמלא המקוה הסת� ומ� שאובי�, במי� הבור את למלא שלא

הרצוי. באופ�

[fv sc ,`x oniq c"ei sqei zia t"r]

שני יו� למים מים בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰øæçå ,Bãé úö÷î ìèð̈©¦§¨¨§¨©

éñBäåïéãò íàå ;äúéäLk äàîè Bæ éøä ¯ Bãé ïî øàLpä ìèðå ó §¦§¨©©¦§¨¦¨£¥§¥¨§¤¨§¨§¦£©¦

Bæ éøä ¯ çétèäì úðî ìò çôBè ,älçza ìèpL úö÷î ìò Lé¥©¦§¨¤¨©©§¦¨¥©©§¨§©§¦©£¥

.äøBäè§¨

– מהיד חלק על רק שפ� הראשונה ובשפיכה ידיו שנטל מי

הריהי להטפיח", מנת על "טופח רטובה ידו א� הרמב"� לדעת

שיטול מספיק השניה ובשפיכה lrahxpטהורה, `ly cid wlg

ה'מחבר' ג� פוסק כ� אחת. כנטילה ג)והכול קסב, .(או"ח

ראשוני� כמה לדעת ועוד)אבל טהורות(ראב"ד ידיי� אי�

על שניה שפיכה לשפו� וצרי� בכ�, נטילה דר� אי� כי לחצאי�,

lkזו כדעה להחמיר יש ולהלכה ז)היד. קסב, .(שוע"ר

היד חלק את תחילה לנגב יש פוסקי� אות� לדעת אמנ�,

אדמו"ר מדברי אבל היד. כל על לשפו� מכ� לאחר ורק הרטוב,

ובסידור)הזק� ואפשר(ש� היד, ניגוב את מצרי� שאינו משמע

היד. כל על שניה שפיכה ידי על הראשונה הנטילה את לתק�

הנטילה קוד� הידיי� את לנגב יש כלל בדר� לכ�: ההסבר

המי� את יטמאו שלא ס"ו)כדי נט"י השפיכה(סדר כא� אבל ;

המי� נשפכו שבפועל אלא היד, טהרת לש� היתה הראשונה

ניגוב צריכי� לא כאלו מי� מהיד. חלק על אותרק סל"ג (בדה"ש

.יג)

שלישי יו� מוקצה... אליך להכניס רוצה השכן אם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰øöçì åéúBøã÷ ñéðëä¦§¦§¥¨©£©

Bzîäa ïúøaLå ,úeLøa àlL úéaä ìòaøeèt Y úéaä ìòa ìL ©©©©¦¤Ÿ¦§§¦§¨©§¤§¤©©©©¦¨

ì úéaä ìòa åéìò ìa÷ íàå . ..áiç úéaä ìòa ,úBøãwä úà øîL §¦¦¥¨¨©©©©¦¦§Ÿ¤©§¥©©©©¦©¨

הלכות על ג� משליכה זו :zayהלכה

הגוי ממנו ביקש השבתות, באחת לגוי. בשכנות דר יהודי

היא, הבעיה ביתו. לתו� כלשהו חפ� להכניס לו שיאפשר

את לטלטל לגוי לתת יכול היהודי הא� במוקצה. שמדובר

להניחו? היכ� לו ולומר רשותו, בתו� המוקצה

שבת הכ"א)בהלכות וקובע(פ"ו כזה, למקרה הרמב"� מתייחס

היהודי לרשות נכנס המוקצה הלוא לכאורה, מותר. שהדבר

מותר? ומדוע השבת, של בעיצומה

בשבת לגוי לומר ומותר הגוי, לצור� נעשה הטלטול אכ�,

לגוי נת� שהיהודי העובדה הא� היא, השאלה מלאכת�'. 'עשה

חלק לו שיש משמעותה אי� החפ�, את להכניס רשות

במעשה.

שהיהודי העובדה היו�. הנלמד מהדי� כ� על התשובה

אחריות קבלת כדי בה אי� ברשותו החפצי� את להניח איפשר

נמצא אחריות, לו שאי� וכיו� – בפירוש כ� שיאמר עד – עליה�

הגוי לצור� נעשה .calaשהטלטול

לו אסור – החפ� על אחריות יקבל היהודי א� האמור, לפי

החפ�. טלטול את לאפשר לא וג� הגוי, את לכוו�

[cn ze` ,e"t zay zekld ,jexrd m"anx d`x]

רביעי יו� ל"גרמי" "גרמא" בין

:„ ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰íéìòáì ãçéîä øBL©§ª¨¦§¨¦

.øeèt äæ éøä ¯ Bøé÷ôä Bà BLéc÷ä ÷éfäL øçàå ,÷éfäL¤¦¦§©©¤¦¦¦§¦¦§¦£¥¤¨

אינו שהזיק לאחר השור את הבעלי� הפקירו שא� – זה די�

חייב המועד" ב"שור ואילו ת�", ב"שור רק קיי� – לשל� חייב

הנזק. את לשל�

לדי�להסב בנזקי�" "גרמא די� בי� להבחי� עלינו העני� רת

בנזקי�": "גרמי

הגמרא קובעת כ� פטור", בנזקי� א)"גרמא ס, אד�(ב"ק .

לשל� אותו מחייבי� אי� בדיבוריו, או במעשיו נזק (לעילהגור�

ה"ט) גור�פ"ב את לחייב שיש הרמב"�, פסק "גרמי" בדי� ואילו .



v"ndqeמח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה"ז)הנזק פ"ז ומזיק .(חובל

כ�: מוסבר ההבדלי� אחד אלו? מונחי� שני בי� ההבדל מה

זאת עתידי; נזק גור� הוא בעשייתו כאשר היינו "גרמא",

"גרמי" די� ואילו ממו�. חיוב שנוצר בטר� היא פעולתו אומרת,

עושה והוא הנזק, את שתביא הפעולה נעשתה כבר כאשר הוא,

מתשלו�. המזיק את יפטור אשר מעשה

'מועד': לשור 'ת�' שור בי� ההבדל ג� הוא כ� ובעניננו,

חיובו שאי� 'קנס', מדי� הוא תשלומו – שנגח ת� שור

שבית ולפני אלקי�"), ירשיעו� ("אשר די� בית ידי על אלא

שורו את הפקיר כאשר כ�, וא� חיוב. שו� חל לא קבע, די�

די� זהו חיוב. לידי יגיע שלא גר� הוא די� בית קביעת לפני

שפטור. 'גרמא'

שורו כאשר מיד כי 'גרמי', די� דינו המועד שור כ� שאי� מה

השור בעל ובא הנזק, בתשלו� הבעלי� נתחייבו כבר הזיק

את להפקיע הוא רוצה תחבולה ידי על כלומר, בהמתו. ומפקיר

ביד�, תצליח לא זו תחבולה לו: אומרי� אנו כ� על חובו.

עלי�! לחול ימשי� בו שנתחייבת והחיוב

[bl oniq 'a wlg ,zygxn]

חמישי יו� ראיות מחוסר "לכם" אתרוג

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰øçà óãBø äéäL øBL¤¨¨¥©©

. . òãBé éðéà øîBà äæå ,'÷éfä EøBL' øîBà ÷fpä ,÷fäå ,øçà øBL©¥§ª©©¦¨¥§¦¦§¤¥¥¦¥©

.äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

על מוטלת ההוכחה חובת ודברי� די� שבכל הוא כלל

מוסי� בו. שמוחזק מי בידי הממו� נשאר ראיה ובהעדר התובע,

ע� הצדק שמא מסופק עצמו כשהמוחזק א� כי הרמב"�, כא�

מידיו.התו הממו� את להוציא אי� בע,

הספק ומחמת מהודר, אתרוג הוא והחפ� במידה לחקור: ויש

– שלו האתרוג א� מסופק עצמו שהוא א� המוחזק ביד נשאר

המוחזק ביד הממו� השארת כי חובה, ידי בו לצאת נית� הא�

dxenbהיא drxkdלצאת אפשר ואי בספק, הבעלות שעדיי� או ;

הנוטל של יהיו המיני� שארבעת צרי� כי זה, באתרוג חובה ידי

("לכ�")?

אחרת: בשאלה תלויה זו שאלה כי שכתבו, יש

התובע א� המוחזק, ביד מספק הממו� נשאר שבו במקו�

החפ� את נוציא הא� בו: המחזיק הוא וכעת החפ� את חט�

שמעתה או הראשו�, המוחזק לידי אותו ונחזיר התופס מיד

השני? הצד על מוטלת הראיה חובת

נמצא המוחזק, מיד החפ� את מוציאי� אי� זה בנידו� ג� א�

שלו; שהחפ� סופית הכרעה אינה המוחזק ביד הממו� שהשארת

הרי התופס, מ� החפ� את מוציאי� זה במקרה א� אבל

לו, שיי� שהחפ� כהכרעה כמוה המוחזק ביד החפ� שהשארת

אתרוג. באותו חובה ידי לצאת ג� נית� ואזי

[`r oniq zexrd uaew ;i oniq htyn oyeg ,dnly zcng d`x]

שישי יו� ברחוב פסולת להערים אין

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰dBáb ìz äNò̈¨¥¨©

.áiç . . äîäaä Ba äèaçðå ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦§¤§§¨©§¥¨©¨

עושה הרבי� ברשות בור wifdlהחופר eteqy dyrnוחייב ,

מכ�. כתוצאה שהתרחשו הנזקי� על

אמוראי� נ)ונחלקו רב,(ב"ק לדעת "בור". חיוב של ביסודו

וזו הבור, שבתו� מההבל ניזוקת היא לבור, נופלת בהמה כאשר

שמואל ואילו הנזק. על לשל� חייב הבור חופר בגינה הסיבה

א� אלא החיוב, יסוד הוא שבבור ההבל רק לא – ואומר מוסי�

בחבטה. כרוכה שהנפילה העובדה

מעשית:למחלו תוצאה יש זו קת

העפר המרצפות, שברי את והשלי� ביתו את ששיפ� מי

לאחר הרבי�. ברשות תלולית יצר והדבר לרחוב, הפסולת ושאר

ומתה. נפלה התלולית, על טיפסה חברו בהמת מכ�

אבל התלולית, בגלל ונחבטה נפלה הבהמה אמנ� – רב לדעת

לפי ואילו ההבל; הוא חיובו שיסוד "בור" משו� לחייבו אי�

חייב. המשפ� – בבור המחייב יסוד היא שה'חבטה' – שמואל

מצוי דבר שהוא בכל "שהנזק שמואל, כדעת פוסק הרמב"�

ועליו להזיק עלול שהתל לדעת צרי� היה התל ומחולל וידוע",

לשל�.

[ck cenr 'b wlg ,zicenlz dictelwivp` d`x]

שבת�קודש עצמו של... חפץ הגונב

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰Bà ,÷BçN Cøc áðâì øeñàå§¨¦§Ÿ¤¤§

ì úðî ìò áðâì Bà ,øéæçäì úðî ìò áðâì.ílL ¦§Ÿ©§¨§©§¦¦§Ÿ©§¨§©¥

דיני את ברמב"�. ההלכות בחלוקת אנו מוצאי� פלא דבר

לחוד. כתב גניבה דיני את ואילו אבידה, לדיני ציר� הוא גזילה

למדיי. דומי� איסורי� הינ� וגזילה שגניבה למרות זאת,

יתבהרו וכ� גניבה, איסור במשמעות להעמיק עלינו

הדברי�:

הזולת. ממו� הפסד הוא גניבה איסור יסוד ראשו�, במבט

יתר להחזיר. על�מנת או שחוק בדר� א� אסורה הגניבה ואול�,

חפ� רואה אד� כאשר אפילו אחת, לדעה כ�: מיelyעל אצל

גניבה איסור על יעבור – בחזרה אותו יגנוב א� ממנו, שגנבו

הסמ"ג)מהתורה בש� רכד, .(מנ"ח

אלא ההפסד, אינו האיסור שיסוד zlihpמכא� dyrn mvr

utgבעוד גזילה: מאיסור גניבה איסור שונה ובזה בחשאי.

גזילה איסור של עניינו החפ�, נטילת עצ� הוא גניבה שאיסור

הזולת. ממו� הפסד הוא

איסור שיסוד� גזילה, הלכות ההלכות: חלוקת מובנת זה לפי

גניבה, הלכות ואילו אבידה; להלכות דומות הפסד, גרימת

ו שונה עצמ�.שהגדרת� בפני באו מיוחדת,

[awri zpyn]

'a - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd 'a xc` 'g

ראשו� יו�

ח ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ל�קוה‡. המערב למקווה]�ל הסמוכי� ה�א[מי� הרי � ְְֲִֵֶַַָָֹ
�מק�� ה�קוה, למי ה�מ�כ�ת ���ת .�� �מט�ילי� ְְְְִֵֶַַ�ְְִִִֶַַ��קוה,
ע� מערבי� הי� א� � מי� �ה� �הי� �המה �רס�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

�ה�. מט�ילי� ה��ד, ��פ�פרת ה�קוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי

ה�ערה·. מקווה]חררי יש �[ובמערה ה�ערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ע� מערבי� ��ה� ה�י� �אי� �י על א� �ה�, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמט�ילי�

�ה�א. �כל א�א ה�קוה ְְִֵֶֶֶַָָמי

מעל�ת‚. על נת�נה �היתה [חו�ה�קוה[מדריגות]מחט ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
טה�רה.למי�] ה�ל, עליה �עבר �יו� � ��י� �מביא מ�לי� והיה ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

מתחת]��ת��[חפירה]ע�קה„. היתה[� א� � ה�קוה ְְְִִֶֶַָָָ
ויכ�לה �ריאה, ה�קוה �בי� הע�קה �י� ה�ב�לת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�רקע
��הי� עד ��ע�קה, ��י� מט�ילי� אי� � עצמ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכ�לה אינ� וא� ה��ד; �כ�פ�פרת ה�קוה ע� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבי�
�ה�א, �כל א�א מערבי� אינ� אפ�� � עצמ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

.�� ְִִַָמט�ילי�

ל�תי‰. ��ס�ק מקו�ת �ני ��י� למטה]�תל [מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
�כל מט�יל סאה, אר�עי� ��ניה� היה וא� מצטרפי�; ,ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ערב נס�ק וא� מה�. לשמאל]אחד מצטרפי�,[מימי� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ה�תל נפר� ה��ד. ��פ�פרת אחד �מק�� ��היה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
�קל�ת ה�תל מ� למעלה ה�י� נתערב� א� � ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמ�מעלה

מצטרפי�. ה��ד, �פ�פרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹה���

.Âרחב� ה��ד? ��פ�פרת �ה�א ה�קב �ע�ר ה�א ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ��ה
וח�זר�ת אד�, �ל �ל �ינ�נ��ת אצ�ע�ת [מסתובבות]��י ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

האר�ע מ� רא��נ�ת אצ�ע�ת ��י א�א ���דל, ואינ� ;��ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ד ��פ�פרת ��עמד �ל ה�ד. הנקב]��פס �[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

י� ספק מי�. �ל מ�ר�ת� �ה� �ברי� ואפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָממעט,
מ�ני מצטרפי�; אי� � �� �אי� ספק ה��ד, ��פ�פרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��קב
על א� ה��רה, מ� �ע�ר� וכל ה��רה, מ� ה�בילה ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ�ע�ר

הלכה ��ע�ר� מסיני]�י להחמיר.[למשה �ע�ר� ספק , ְְְֲִִִִֵֶַָָ

.Ê�מ והרח�ק ה�ח���, מ� העלי�� ה�קו�ת את ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמטהרי�
אבר �ל א� חר� �ל סיל�� מביאי� �יצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָה�ר�ב.

ה�קוה,[עופרת] את ��סלי� ה�יל�נ�ת �אי� �ה�, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָוכ��צא
�ח�יו יד� התחתו�]�מ�יח פתחו מתמ�א[סות� ��היה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ע� ���יל�� ה�י� ��תערב� עד �מ�יק�, �מ��כ� ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמי�,
ה ה�קו�תמי �ני והרי ,��� ��ערה אפ�� האחר �קוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

אחד. �מקוה �יניה� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ�ה�יל��

.Á�ע�רי �ל והעלי�נה ה�ח��נה ��נחל, ���ת ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ�ָֹ�ל�
��מי� �ל ו�ט� אר�עי�, �ל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָע�רי�
וי�צא לת�כ� נכנס �ה�א �י על א� � ה�חל �ת�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָע�בר
�אי� �אמצעית; א�א מט�ילי� ואי� ער�ב, זה אי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמ��כ�,

עמד�. �� א� א�א מערבי�, ה�זחלי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָה�י�

.Ëנמ�ד זה הרי מ���, ו��תה ��חה �ה�רה ר� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטיט

מ���, ו��תה ��חה ה�רה �אי� עד עבה היה ה�קוה; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָע�
נמ�ד. ְִֵָאינ�

.È�מט�ילי וטיט, מי� סאה אר�עי� �� ��� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמקוה
הר�, זה �טיט מט�ילי�? טיט �איזה �ב�י�. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ��יט
הר� וה�יט אחד, מ�ד ה�י� הי� ��יו. על צפי� ְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ה�י�

��יט. מט�ילי� ואי� ��י�, מט�ילי� � אחר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַמ�ד

.‡È�יבח��י �ג�� ה�י�, מ� �ר�ת� ��ח�ת [תולעי�]�ל ְְְְִִִִִֶַַַַָָ
�ג �ל �עינ� �מט�ילי� ;�� מט�ילי� � כרישאד�י� [עי� ֲ�ְְְִִִִִֵֶַַָ

במי�]. שנמחתה

.·È�ני� וירד� מכ�נ�ת, סאה אר�עי� �� ��� ְְְִַָָ�ְְְְִִֵֶֶַָָמקוה
��י�, רא��� �ל �רגליו �י על א� � זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבל�
ה�י� חסר� �הרי �טמאת�; וה�ני טה�ר ְְֲִֵֶַַָָ�ְְִִֵַָָהרא���

סג�ס �ח�ה �� הט�יל סאה. צמר]מאר�עי� עבה[בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
��י�, נ�געת ה�ג�ס מקצת היה א� � והג�יה� ,�� ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכ��צא
מערבי�. ��� ה�י� �הרי טה�ר; �אחר�נה ה��בל ְִָָֹ�ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
רגלי ��חק �י על א� � �� וכ��צא ה��ה �� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהט�יל
עליה ה�י� ��פ� עד ה�קוה ��קרקע עבה �טיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה��ה
�י�בל� עד נט�ע�, לא �הרי טה�רה; ז� הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה ז� הרי �ד�לה, י�רה �� הט�יל �ח�ה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ��י�
ונמצא ל�קוה, ח�� וי�צאי� נ�זי� �ה�י� מ�ני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��היתה,

�יה �ר� מ�ריד� יע�ה? �יצד מאר�עי�. עלחסר מוטת �] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�ר�צידה], א�ת� �מעלה �מט�יל�; ��קוה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָוה�פכ�
הפוכה]��ליה ��ת�כ�[כשהיא ה�י� יהי� ��א �די � ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

א�ת�. ויפסל� ל�קוה ויחזר� ְְְְְְְְִִִֶַַָ�א�בי�,

.‚È�מר�די ��ימיו ��ב�[נמוכי�]מקוה אבני�]� [מניח ְְִֵֶֶָ�ִֵָ
�מ�[על]אפ�� ה�י� �ת�� קני� וחבילי ק� חבילי ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

לת�כ�. וט�בל וי�רד למעלה; ה�י� ��ערמ� עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�דדי�,

ט ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

מעל�ת‡. טהרה]�� מ��.[דרגות למעלה ז� �מקו�ת, ְְְְֲִִֵַַָ
גבאי� מי � ��ר�ת[שלוליות],הרא��� ועמוק]�מי [עגול ְִִֵֵָָ

וצר]�יחי� ארו� מקורה],�מער�ת[מרובע וכ��צא[בור ְְִִֵַָ
�ה �י על א� ��רקע. המכ�סי� מ�י� וא��ה� �א�בי�, � ְִִֶַַָ�ְְְִִִֵֶַַַַַַָ

מ��אי� ואינ� ה�איל � סאה אר�עי� �ה� �אי� �י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
לרצ�� האד�],א�א �חזקת[ברצו� ה� הרי � ��ארנ� �מ� ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָ

ול�ל לח�ה, ה�ב�לה ע�ה מה� לע��ת �טה�רי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ��רי�,
��ת�אר. �מ� �כלי, מה� ���ל וה�א ל�די�, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמה�

מה�·. יותר]למעלה גבוהה דרגה �מצית[� מי [גשמי�� ְְְִֵֵֶַַָ
מההרי�] י�רדי�הזורמי� ה��מי� עדי� א�א �סק�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ��א

�צי� ואינ�[מבעבעי�],וההרי� ונקוי�, נמ�כי� וה� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָ
��רי� ה� הרי � סאה אר�עי� �ה� אי� אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�א�בי�,
ה�י� את �ה� �מט�ילי� ל�די�, מה� ול�ל ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלתר�מה
עדי� מ�הזחיל, ההרי� �סק� ולא ה��מי� �סק� ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��טמא�.
�מי א�� הרי �צי�, ואינ� ההרי� �סק� �מצית; מי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָה�

ְִָגבאי�.
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ח ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ל�קוה‡. המערב למקווה]�ל הסמוכי� ה�א[מי� הרי � ְְֲִֵֶַַָָֹ
�מק�� ה�קוה, למי ה�מ�כ�ת ���ת .�� �מט�ילי� ְְְְִֵֶַַ�ְְִִִֶַַ��קוה,
ע� מערבי� הי� א� � מי� �ה� �הי� �המה �רס�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

�ה�. מט�ילי� ה��ד, ��פ�פרת ה�קוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי

ה�ערה·. מקווה]חררי יש �[ובמערה ה�ערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ע� מערבי� ��ה� ה�י� �אי� �י על א� �ה�, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמט�ילי�

�ה�א. �כל א�א ה�קוה ְְִֵֶֶֶַָָמי

מעל�ת‚. על נת�נה �היתה [חו�ה�קוה[מדריגות]מחט ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
טה�רה.למי�] ה�ל, עליה �עבר �יו� � ��י� �מביא מ�לי� והיה ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

מתחת]��ת��[חפירה]ע�קה„. היתה[� א� � ה�קוה ְְְִִֶֶַָָָ
ויכ�לה �ריאה, ה�קוה �בי� הע�קה �י� ה�ב�לת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�רקע
��הי� עד ��ע�קה, ��י� מט�ילי� אי� � עצמ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכ�לה אינ� וא� ה��ד; �כ�פ�פרת ה�קוה ע� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבי�
�ה�א, �כל א�א מערבי� אינ� אפ�� � עצמ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

.�� ְִִַָמט�ילי�

ל�תי‰. ��ס�ק מקו�ת �ני ��י� למטה]�תל [מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
�כל מט�יל סאה, אר�עי� ��ניה� היה וא� מצטרפי�; ,ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ערב נס�ק וא� מה�. לשמאל]אחד מצטרפי�,[מימי� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ה�תל נפר� ה��ד. ��פ�פרת אחד �מק�� ��היה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
�קל�ת ה�תל מ� למעלה ה�י� נתערב� א� � ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמ�מעלה

מצטרפי�. ה��ד, �פ�פרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹה���

.Âרחב� ה��ד? ��פ�פרת �ה�א ה�קב �ע�ר ה�א ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ��ה
וח�זר�ת אד�, �ל �ל �ינ�נ��ת אצ�ע�ת [מסתובבות]��י ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

האר�ע מ� רא��נ�ת אצ�ע�ת ��י א�א ���דל, ואינ� ;��ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ד ��פ�פרת ��עמד �ל ה�ד. הנקב]��פס �[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

י� ספק מי�. �ל מ�ר�ת� �ה� �ברי� ואפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָממעט,
מ�ני מצטרפי�; אי� � �� �אי� ספק ה��ד, ��פ�פרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��קב
על א� ה��רה, מ� �ע�ר� וכל ה��רה, מ� ה�בילה ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ�ע�ר

הלכה ��ע�ר� מסיני]�י להחמיר.[למשה �ע�ר� ספק , ְְְֲִִִִֵֶַָָ

.Ê�מ והרח�ק ה�ח���, מ� העלי�� ה�קו�ת את ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמטהרי�
אבר �ל א� חר� �ל סיל�� מביאי� �יצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָה�ר�ב.

ה�קוה,[עופרת] את ��סלי� ה�יל�נ�ת �אי� �ה�, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָוכ��צא
�ח�יו יד� התחתו�]�מ�יח פתחו מתמ�א[סות� ��היה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ע� ���יל�� ה�י� ��תערב� עד �מ�יק�, �מ��כ� ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמי�,
ה ה�קו�תמי �ני והרי ,��� ��ערה אפ�� האחר �קוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

אחד. �מקוה �יניה� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ�ה�יל��

.Á�ע�רי �ל והעלי�נה ה�ח��נה ��נחל, ���ת ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ�ָֹ�ל�
��מי� �ל ו�ט� אר�עי�, �ל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָע�רי�
וי�צא לת�כ� נכנס �ה�א �י על א� � ה�חל �ת�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָע�בר
�אי� �אמצעית; א�א מט�ילי� ואי� ער�ב, זה אי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמ��כ�,

עמד�. �� א� א�א מערבי�, ה�זחלי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָה�י�

.Ëנמ�ד זה הרי מ���, ו��תה ��חה �ה�רה ר� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטיט

מ���, ו��תה ��חה ה�רה �אי� עד עבה היה ה�קוה; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָע�
נמ�ד. ְִֵָאינ�

.È�מט�ילי וטיט, מי� סאה אר�עי� �� ��� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמקוה
הר�, זה �טיט מט�ילי�? טיט �איזה �ב�י�. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ��יט
הר� וה�יט אחד, מ�ד ה�י� הי� ��יו. על צפי� ְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ה�י�

��יט. מט�ילי� ואי� ��י�, מט�ילי� � אחר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַמ�ד

.‡È�יבח��י �ג�� ה�י�, מ� �ר�ת� ��ח�ת [תולעי�]�ל ְְְְִִִִִֶַַַַָָ
�ג �ל �עינ� �מט�ילי� ;�� מט�ילי� � כרישאד�י� [עי� ֲ�ְְְִִִִִֵֶַַָ

במי�]. שנמחתה

.·È�ני� וירד� מכ�נ�ת, סאה אר�עי� �� ��� ְְְִַָָ�ְְְְִִֵֶֶַָָמקוה
��י�, רא��� �ל �רגליו �י על א� � זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבל�
ה�י� חסר� �הרי �טמאת�; וה�ני טה�ר ְְֲִֵֶַַָָ�ְְִִֵַָָהרא���

סג�ס �ח�ה �� הט�יל סאה. צמר]מאר�עי� עבה[בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
��י�, נ�געת ה�ג�ס מקצת היה א� � והג�יה� ,�� ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכ��צא
מערבי�. ��� ה�י� �הרי טה�ר; �אחר�נה ה��בל ְִָָֹ�ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
רגלי ��חק �י על א� � �� וכ��צא ה��ה �� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהט�יל
עליה ה�י� ��פ� עד ה�קוה ��קרקע עבה �טיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה��ה
�י�בל� עד נט�ע�, לא �הרי טה�רה; ז� הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה ז� הרי �ד�לה, י�רה �� הט�יל �ח�ה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ��י�
ונמצא ל�קוה, ח�� וי�צאי� נ�זי� �ה�י� מ�ני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��היתה,

�יה �ר� מ�ריד� יע�ה? �יצד מאר�עי�. עלחסר מוטת �] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�ר�צידה], א�ת� �מעלה �מט�יל�; ��קוה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָוה�פכ�
הפוכה]��ליה ��ת�כ�[כשהיא ה�י� יהי� ��א �די � ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

א�ת�. ויפסל� ל�קוה ויחזר� ְְְְְְְְִִִֶַַָ�א�בי�,

.‚È�מר�די ��ימיו ��ב�[נמוכי�]מקוה אבני�]� [מניח ְְִֵֶֶָ�ִֵָ
�מ�[על]אפ�� ה�י� �ת�� קני� וחבילי ק� חבילי ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

לת�כ�. וט�בל וי�רד למעלה; ה�י� ��ערמ� עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�דדי�,

ט ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

מעל�ת‡. טהרה]�� מ��.[דרגות למעלה ז� �מקו�ת, ְְְְֲִִֵַַָ
גבאי� מי � ��ר�ת[שלוליות],הרא��� ועמוק]�מי [עגול ְִִֵֵָָ

וצר]�יחי� ארו� מקורה],�מער�ת[מרובע וכ��צא[בור ְְִִֵַָ
�ה �י על א� ��רקע. המכ�סי� מ�י� וא��ה� �א�בי�, � ְִִֶַַָ�ְְְִִִֵֶַַַַַַָ

מ��אי� ואינ� ה�איל � סאה אר�עי� �ה� �אי� �י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
לרצ�� האד�],א�א �חזקת[ברצו� ה� הרי � ��ארנ� �מ� ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָ

ול�ל לח�ה, ה�ב�לה ע�ה מה� לע��ת �טה�רי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ��רי�,
��ת�אר. �מ� �כלי, מה� ���ל וה�א ל�די�, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמה�

מה�·. יותר]למעלה גבוהה דרגה �מצית[� מי [גשמי�� ְְְִֵֵֶַַָ
מההרי�] י�רדי�הזורמי� ה��מי� עדי� א�א �סק�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ��א

�צי� ואינ�[מבעבעי�],וההרי� ונקוי�, נמ�כי� וה� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָ
��רי� ה� הרי � סאה אר�עי� �ה� אי� אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�א�בי�,
ה�י� את �ה� �מט�ילי� ל�די�, מה� ול�ל ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלתר�מה
עדי� מ�הזחיל, ההרי� �סק� ולא ה��מי� �סק� ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��טמא�.
�מי א�� הרי �צי�, ואינ� ההרי� �סק� �מצית; מי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָה�

ְִָגבאי�.
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ה�‚. הרי ה��י�, �במק�� ה�הר �בצד ה�� �צד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהח�פר
�סק�. ��א �מצית ְְְִֵֶַָֹ�מי

ה�עי�,„. מחמת �אי� �הי� זמ� �ל � ה�עי� �צד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהח�פר
���סקי� �י על לפעמי�]א� ה�[� הרי � �מ��כי� וח�זרי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַ

גבאי�. �מי ה� הרי מ��כי�, מ�הי�ת �סק� מעי�; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ�מי

מי�‰. סאה אר�עי� �� ��� מקוה � מה� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמעלה
ה�ב מ� ח�� טמא, אד� �ל ט�בל ��� �א�בי�, ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�אינ�

מעיי�].ה�כר ה�מאי�,[שצרי� ה�לי� �ל מט�ילי� �ב� ְְִִִִֵֵַַַַָָָ
��ארנ�. �מ� לקד�, א�ת� ��ט�ילי� ה�די� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואת

.Âעליו והר�� מ�עטי�, ��ימיו ה�עי� � מ�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה
ה�מ�כי� ��י� מ�הרי� �אי� למקוה, �וה �א�בי�: ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמי�

�א��ר� וע�מדי� ה�קוי� ��י� א�א משקע]מ��� �]; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹ
אי� �ה�עי� � �ה�א �כל מטהר �ה�א למעי�, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָו�וה

מטהרי�. �ה� �ל אפ�� �ע�ר, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָלמימיו

.Ê,�א�בי� מי� �� נתערב ��א ה�עי� � מ�ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלמעלה
� מל�חי� א� מרי� מימיו �הי� �ג�� מ�י�; מימיו ְְִִִֵֶָָָ�ֲֵָָאבל
ונמ�כי� ה�גררי� ה�י� וה� �ז�חלי�, מטהר ה�א ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�הרי

ה�עי�. ְִַַָמ�

.Á�ה�� � ח�י� מי� ��ימיו ה�עי� � מ�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
לטהרת ל�קחי� �מה� ה�כרי�, ה�בי� ט�בלי� ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָ�לבד
ה�קוה למקוה? מעי� �י� מה ח�את. מי �לק�� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�צרע,
�כל מטהר וה�עי� סאה, �אר�עי� א�א מטהר ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאינ�
ה�י� אבל �א��ר�, א�א מטהר אינ� ה�קוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ה�א.
�ז�חלי�. מטהר וה�עי� מטהרי�; אי� מ��� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָה�זחלי�
הי� א� � וה�עי� לזבי�; טבילה �� �עלה לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹה�קוה,

�ה�. ט�בל ה�ב ח�י�, מי� ִִֵֵֶַַַָָָמימיו

.Ëה�קת לת�� ונמ�כי� י�צאי� מימיו �הי� [כלימעי� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
�ללשתיה], הרי � ונזחלי� ה�קת מ� י�צאי� �� ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹואחר

ה�י� מקצת הי� �ס�לי�. ל�קת ו��ח�� ���קת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹה�י�
ה�י הרי � �ה�א �ל אפ�� ה�קת, �פת על �נמ�כי� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

הי� �ה�א. �כל מטהר �ה�עי� ��רי�; ל�קת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ח��
�� ונקוי� מי�, מלאה �היא �רכה לת�� נמ�כי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמימיו
הרי � ל�רכה ח�� י�צא היה �מקוה; ה�רכה א�ת� הרי �ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
��דע עד ח�את, מי �לק�� ולמצרעי� לזבי� �ס�ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹזה

ה�רכה. �ת�� �הי� ה�קוה מי �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ��צא�

.È�לה �אי� ה�לי� ��י על נמ�כי� מימיו �הי� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמעי�
זה הרי � �ה� וכ��צא וספסל �לח� �ג�� ק��ל, ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ�ְִֵ�ית

יט�יל ��א �בלבד �]�מקוה, ה�לי�.[כשהמי� ��י על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.‡Èא��ת �הי� מ���,[תעלות]מעי� נמ�כ�ת קט��ת ְְְִִֶֶַַַָָָ
ה�י� ��בר� עד ה�עי� לת�� �א�בי� מי� עליו ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָור�ה
מימי הי� �בר. לכל �מעי� ה� הרי � ו�טפ� ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ��א��ת
���כ� עד מי�, עליו ור�ה נמ�כי�, ואינ� ע�מדי�, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָה�עי�
לטהר למקוה �וי� ���כ� ה�י� הרי � ה�י� א��ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמ���

�ה�א. �כל לטהר למעי� ו�וי� �לבד, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ�א��ר�

.·È�לזבי �פס�לי� �ז�חלי�, מטהרי� � ה��י� ְְְְֲֲִִִִִַַַָָ�ל
ח�את. מי מה� �לק�� ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹולמצרעי�

.‚È.בר� לכל �מעי� ה� הרי ה�עי�, מ� ה��חלי� ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָה�י�
ה�עי� מ� טיפי�]והמנ�פי� ט�רדי�[טיפי� �ה� �י על א� � ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ברציפות], א�א[נוטפי� מטהרי� ואי� �מקוה, ה� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָהרי
�לק�� ולמצרעי� לזבי� �פס�לי� ע�מדי�, סאה ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹ�אר�עי�
ע� מתערבי� ה�עי� מ� ה��חלי� הי� ח�את. מי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמה�
ה�ל הרי המנ�פי�, על ה��חלי� ר�� א� � מ��� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹה��טפי�
א� וכ� ה��חלי�, על ה��טפי� ר�� וא� �בר. לכל ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ�מעי�
א�א �ז�חלי�, מטהרי� אינ� � ה�הר מי על ��מי� מי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָר��

מ�� לה�י� צרי� לפיכ�, ��[מחצלת]�א��ר�; וכ��צא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
�ה�. ויט�ל ה�י�, ���ו� עד המערב ה�הר ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�א�ת�

.„È��המנ ל�ק�� ��מ� �ג�� ז�חלי�, �ע�י� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָנ�טפי�
� עליה וי�רדי� נזחלי� ה�י� והרי חלקה, חר� �ל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלה
מ�ברי ואפ�� טמאה, המק�ל �בר וכל ��רי�; א�� ְְֲִִִֵַָ�ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָהרי

.�� מזחילי� אי� � ְְִִִֵַס�פרי�

.ÂË�ח��� אות�]ז�חלי� ��רי�[קליפי]�עלי[שפ� � אג�ז ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָ
�כלי�. ח��ב צ�בע �ה�א ה�ח האג�ז עלי �אי� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��הי�;

.ÊË�נזחלי ה� והרי ה�דר��, מ� ה�אי� ��מי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָמי
סאה אר�עי� ס�פ� ועד מ�ח�ת� �הי� �י על א� � ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָוי�רדי�
וינ�ח� ���ו� עד נזחלי�, ��ה� �ה� מט�ילי� אי� �ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מה� וע�ה �לי� �ה�י� הרי סאה. אר�עי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�א��ר�
ה�זחלי� מ�י� סאה אר�עי� �יניה� ��תק�� עד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמחיצ�ת,
מה� �ע�ה וכלי� �ה�; ט�בל זה הרי � ה��מי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמ�

טבילה. לה� עלתה לא ְְִֵֶַָָָָָֹה�דר,

.ÊÈ� ה�לי� על א� האד� על ונפל ה��, מ� ��תל� ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ�ל
לח�י טה�רי� א�� הרי סאה, אר�עי� �� י� �אי�א� ;� ְְְְֲִִִֵֵֵַָָ�ִֵֶ

והיה נת���, וא� ��ארנ�. �מ� ��נה, צרי� לח�י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ְֵַה��בל
ל�. ��ת��� ל�בר טבילה ל� עלתה � ה�ל ���ל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצ�ה

.ÁÈעל ���ל קד� �אויר ��ה�א ��ל מט�ילי� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאי�
�אי� לפי � סאה אר�עי� �� ��� �י על א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאר�,
ה�ל רא�י �ני הי� �אויר. וחמר קל �ז�חלי�, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמט�ילי�

��� ���ה מט�ילי� ואי� ;�� מט�ילי� �אר�, [גגנ�געי� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
�אויר.הגל], �ה�א ְֲִִֵֶָמ�ני

י ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

��ס��ק‡. מקוה �יצד? חכמי� ��הר� �א�בי� מי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָספק
י�דע ואפ�� נפל�, לא א� �א�בי� מי� לת�כ� נפל� א� ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹל�
ואפ�� �ה�, אי� ספק ל�י� �ל�ת �ה� י� ספק ��פל�, ֲִִֵֵֶַָָ�ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ו�אי
��קוה �היה ספק ל�י�, �ל�ת �ה� �היה �ו�אי ְִִֵֶֶַָָָ�ְְֵֶֶֶַַַָָָֹי�דע
��ר. זה הרי � היה ��א ספק סאה אר�עי� �� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ��פל�

.·�� �אי� ואחד סאה אר�עי� �� י� אחד מקו�ת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ני
יד�ע ואי� מה�, לאחד �א�בי� מי� ל�י� �ל�ת נפל� �ְְֶָֹ�ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
�תלה �מה ל� ��� מ�ני טה�ר, ספק� � נפל� מה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיז�

סאה]. למ' שנפלו לתלות �ח�תי�[�אפשר �ניה� ְְִֵֶָהי�
� ה�א איזה יד�ע ואי� מה�, לאחד ונפל� סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאר�עי�
לזה א� �תלה; �מה ל� �אי� �ס�ל, מ�ניה� אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ל

נפסל. נפל�, לזה וא� נפסל, ְְְְְִִִֶַַָָָנפל�,

מ�ני‚. ��ר, � מלא �מצא� �בא ריק�, �ה�יח� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמקוה
זה. למקוה �א�בי� מי� ספק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַ��ה

וה�כ��ת„. למקוה, מק�ח �היה מי�]צ��ר ע� [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ה�כ��ת מ� ספק ל�קוה, ה���ר מ� ספק � �צ�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנת�נה

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מ�כיח �ה�ס�ל מ�ני �ס�ל, זה הרי � נראהל�קוה �] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
��ר,לעינינו] זה הרי ��רי�, מי� ר�� ��קוה י� וא� ;ְְִִֵֶַ�ְֲִִֵֵֵֶַָ

קב�ע. ��ר �� י� �הרי ה�א, �א�בי� מי� ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ��ה

�ס�לי�,‰. � הע�י� �אר� ה�מצא�ת ה�קו�ת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ�ל
י�ראל �אר� ה�מצא�ת ה�קו�ת וכל �א�בי�. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�חזקת�

ה�פ�ח[כרכי�]��דינ�ת מ� העיר]לפני� שער �חזקת[� � ְְְְְִִִִִֶַַַָ
�ה� �מט�ילי� �ה� מכ�סי� ה�דינה �אנ�י ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ס�לי�;
ה�מצא�ת ה�קו�ת וכל �מיד. �א�בי� מי� לת�כ� ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָ�מטילי�
מ� �חזקת� טהרה, �חזקת � ל�תח ח�� י�ראל ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�אר�

ְִַָה��מי�.

.Â��ואפ טבל; לא ספק טבל ספק לט�ל, ��רד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹה�מא
מקו�ת �ני ;�� �אי� ספק סאה אר�עי� �� י� ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מה� �אחד וטבל ,�� אי� ואחד סאה אר�עי� �� י� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
�ה�מא לפי טמא; ספק� � טבל מה� �איזה יד�ע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואי�
��מ�ד מקוה וכ� �רא�י. ��בל ���דע עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�חזקת�,
ה�חיד �ר��ת �י� הר�י� �ר��ת �היה �י� חסר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָונמצא

��יו על ��ע�� ה�הר�ת �ל בו]� טבילה סמ� על �] ְֲֶַַַַָָָ
�ל�. והיה �� ��מ�ד זמ� ���דע עד טמא�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמפרע
חמ�רה מ�מאה ה�בילה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְֲָָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ��ה

הטומאה]. אב �אכל[� �ג�� ק�ה, מ�מאה טבל א� ְְֶַַָָָ�ֲִִַָָאבל
ור�� רא�� �א א� טמאי�, מ�קי� �תה א� טמאי�, �ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹאכלי�
מי� ל�י� �ל�ת ור�� רא�� על נפל� א� �א�בי�, ִִַ�ְֶֹ�ְְְְִִַַָֹ�מי�

מ�בריה� א�� �ברי� וע�ר ה�איל � מדרבנ�],�א�בי� �] ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
ל� ��ס��ק �י על וא� ��ארנ�; �מ� טה�ר, ספק� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
זמ� לאחר חסר ה�קוה ��מצא א� טבל, לא א� טבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹא�

טה�ר. זה הרי � א�� �ספק�ת ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכ��צא

.Ê�מה �אחד וטבל �ס�ל, ואחד ��ר אחד מקו�ת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ני
�ל�י�ת א�� הרי � טהר�ת וע�ה חמ�רה, [טמאותמ�מאה ִ�ְְְְֲֲֵֵָָָָָ

�ל�י�תמספק]. הרא��נ�ת � טהר�ת וע�ה ��ני, ְְְִִֵַַָָָָָטבל
� �א�� א�� נגע� וא� טה�ר�ת; וה�נ��ת ְְְְְְְִִֵֵֶַָָ��הי�,
�אמצע נטמא א� וכ� י�רפ�. ��נ��ת �ל�י�ת, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהרא��נ�ת
טבל א� אבל טהר�ת. וע�ה ��ני וטבל ק�ה, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�טמאה
טמאה ונטמא טהר�ת, וע�ה ק�ה, מ�מאה מה� ְָ�ְְְְְִַָָָָָָ�ְִֵֶֶָ�אחד
טה�ר�ת, הרא��נ�ת � טהר�ת וע�ה ��ני וטבל ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחמ�רה,
הרא��נ�ת, י�רפ� � �א�� א�� נגע� וא� �ל�י�ת; ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָוה�נ��ת
סאה, אר�עי� מה� �אחד היה ��הי�. �ל�י�ת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָוה�נ��ת
חמ�רה מ�מאה אחד �ני�, �ה� וטבל� �א�ב, ��� ְֲָָ�ְְְִִֶֶַָָָָ�ְֶָואחד
מ�מאה ה��בל � טהר�ת וע�� ק�ה, מ�מאה ְָ�ְְְִֵַַָָָָ�ְִֶָואחד
טהר�תיו ה��ה, מ� וה��בל �ל�י�ת; טהר�תיו ְְֲֳֳִֵַַַָָָָָָחמ�רה,
להקר ירד וה�ני לט�ל, וירד טמא אחד היה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹטה�ר�ת.

�ל�י�ת,[להתקרר] טהר�תיו מה�, �אחד לט�ל ��רד זה �ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ספק ��ה ��היה; טה�ר להקר, ��רד וזה ��ארנ�. ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�מ�
ונטמא. ��הקר, טבל ��א�ב ��א ה�א, �א�בי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי�

.Áא�ב� אחד סאה, ע�רי� ע�רי� �ל מקו�ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ�ני
א�� הרי � טהר�ת וע�ה מה�, �אחד הקר ��ר, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואחד
י�רפ�, א�� הרי � טהר�ת וע�ה ��ני, הקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָטה�ר�ת;

�א�בי� �מי� ור�� רא�� �א �ו�אי שטמא�הרי �] ְְֲֵֶַַָֹ�ְְִִַ
��ארנ�.מדרבנ�], ְְֵֶַ�מ�

שני יו�
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ה�ל‡. ידי�, �טבילת ה�די� ��טילת �ארנ�, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�בר
מט�ילי� אי� טבילה, ��ריכ�ת וידי� ס�פרי�; ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָמ�ברי
���ק�� סאה, אר�עי� �� ��� ��ר �מקוה א�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�ת�
�אי� ידי� אבל ט�בלי�. וידי� �לי� ,�� ט�בל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�האד�
מקוה, �מי א�ת� הט�יל א� � �לבד נטילה א�א ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָצריכ�ת
�י� �כלי� �י� �א�בי�, �מי� א�ת� הט�יל וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָטה�רי�.
מ� ה�א�בי� ה�י� ���ל� עד ידיו, טהר� לא � ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת
�מ�ח ה�לי� מ� א�א ל�די� נ�טלי� �אי� ידיו; על ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�לי

�רכ�ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָנ�ת�,

�י�·. �טבילת� �י� ��די�, ח�צ� � �טבילה הח�צ� ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ל
ה�ר�ק �טיט ה�קוה למ�ת הע�לה וכל ר�],�נטילת�. �] ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ה��טל וכל ה�די�. �� ���טלי� הרביעית ל�ע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָע�לה
ל�פ�� צרי� בזו].ידיו, זו ידיו �] ְְִֵַָָָ

�נ�ה‚. �ע� ול�ל לחזר צרי� � לתר�מה ידיו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹֹה��טל
ה�י� �הרי ידיו; �ב �על ה�י� להסיר �די �נ�י�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�מי�

רא 'מי� ה�קראי� וה� �ח�ה, �ה� נטמא���טל ��ני�', ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
��טל ה�י� לת�� �ר�מה �ל ��ר נפל א� לפיכ�, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�ידיו.
ה�נ�י� ה�י� לת�� נפל וא� נטמא; �ח�ה, ידיו [��ה� ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

שניה], נטילה ��נ�י�מי רא��ני� נטל וא� נטמא; ְְְִִִִִִַָָֹלא
את נטל נטמא. � �ר�מה �ל ��ר �� ונפל אחד, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלמק��
את ונטל הסיר�, ח�צ�, �בר ידיו על ונמצא ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָהרא��ני�,
ה�נ�י� ה�י� �אי� ��הי�, טמא�ת ידיו הרי � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�נ�י�
ידיו. ��י על הרא��ני� ה�י� מ� ה��אר א�א ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמטהרי�

את„. נטל �יצד? ה�רק. עד �מ�הר�ת מ��א�ת ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָה�די�
ל�רק, ח�� ה�נ�י� ה�י� ונטל ה�רק, עד ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָהרא��ני�
ה�נ�י� �ה�י� טה�רה, יד� הרי � ליד� ל�רק מח�� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחזר�
וחזר� ל�רק, ח�� וה�נ�י� הרא��ני� את נטל ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָטה�רי�.
ל�רק �ח�� הרא��ני� �ה�י� יד�; נטמאת � ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָליד�
�ח�� מי� מטהרי� ה�נ�י� ה�י� ואי� ידיו, מחמת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָנטמא�
נטמא�. ליד�, ל�רק �ח�� ה�י� �חזר� לפי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָל�רק;

את‰. ונטל ונמל� אחת, ליד� הרא��ני� את ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָנטל
ידיו ל��י מחוברי�]ה�נ�י� כשה� טמא�ת;[� ידיו � ְְְִִִֵֵַָָָָ

�מי� נ�לה ��א ה�ד מחמת מ��א�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�ה�נ�י�
את נטל ה�נ�ה. ה�ד �מט�אי� וח�זרי� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָרא��ני�,
האחת � אחת ליד� ה�נ�י� ונטל ידיו, ל��י ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָהרא��ני�
ה�י� נטמא� � �חבר�� �פ���� אחת, יד� נטל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָטה�רה.
את �מט�אי� וח�זרי� נ�לה, ��א חבר�� מחמת ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�עליה
טה�רה. ז� הרי ��תל, א� �רא�� �פ�פ� ���לה. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹה�ד

.Â�ואי טה�ר�ת, א�� הרי � אחת מ�טיפה ידיו ��י ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָנטל
יד� מעל ��רד� �מי� אחת יד� �נ�טל ��ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא�מרי�

חמ�ה א� אר�עה אפ�� אד�],ה�נ�ה; זה[בני �צד זה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ
ה�י�. �ה� ��ב�א� �בלבד זה; �ב על זה ְִִֶֶֶֶַַַַַָָא�

.Ê� יד� מ� ה��אר ונטל וה�סי� וחזר יד�, מקצת ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָנטל
��טל מקצת על י� עדי� וא� ��היתה; טמאה ז� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

להט�יח מנת על ט�פח בה��ח�ה, שתיגע [האצבע ְְְְִִֵַַַַַָָ
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מ�כיח �ה�ס�ל מ�ני �ס�ל, זה הרי � נראהל�קוה �] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
��ר,לעינינו] זה הרי ��רי�, מי� ר�� ��קוה י� וא� ;ְְִִֵֶַ�ְֲִִֵֵֵֶַָ

קב�ע. ��ר �� י� �הרי ה�א, �א�בי� מי� ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ��ה

�ס�לי�,‰. � הע�י� �אר� ה�מצא�ת ה�קו�ת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ�ל
י�ראל �אר� ה�מצא�ת ה�קו�ת וכל �א�בי�. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�חזקת�

ה�פ�ח[כרכי�]��דינ�ת מ� העיר]לפני� שער �חזקת[� � ְְְְְִִִִִֶַַַָ
�ה� �מט�ילי� �ה� מכ�סי� ה�דינה �אנ�י ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ס�לי�;
ה�מצא�ת ה�קו�ת וכל �מיד. �א�בי� מי� לת�כ� ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָ�מטילי�
מ� �חזקת� טהרה, �חזקת � ל�תח ח�� י�ראל ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�אר�

ְִַָה��מי�.

.Â��ואפ טבל; לא ספק טבל ספק לט�ל, ��רד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹה�מא
מקו�ת �ני ;�� �אי� ספק סאה אר�עי� �� י� ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מה� �אחד וטבל ,�� אי� ואחד סאה אר�עי� �� י� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
�ה�מא לפי טמא; ספק� � טבל מה� �איזה יד�ע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואי�
��מ�ד מקוה וכ� �רא�י. ��בל ���דע עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�חזקת�,
ה�חיד �ר��ת �י� הר�י� �ר��ת �היה �י� חסר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָונמצא

��יו על ��ע�� ה�הר�ת �ל בו]� טבילה סמ� על �] ְֲֶַַַַָָָ
�ל�. והיה �� ��מ�ד זמ� ���דע עד טמא�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמפרע
חמ�רה מ�מאה ה�בילה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְֲָָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ��ה

הטומאה]. אב �אכל[� �ג�� ק�ה, מ�מאה טבל א� ְְֶַַָָָ�ֲִִַָָאבל
ור�� רא�� �א א� טמאי�, מ�קי� �תה א� טמאי�, �ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹאכלי�
מי� ל�י� �ל�ת ור�� רא�� על נפל� א� �א�בי�, ִִַ�ְֶֹ�ְְְְִִַַָֹ�מי�

מ�בריה� א�� �ברי� וע�ר ה�איל � מדרבנ�],�א�בי� �] ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
ל� ��ס��ק �י על וא� ��ארנ�; �מ� טה�ר, ספק� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
זמ� לאחר חסר ה�קוה ��מצא א� טבל, לא א� טבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹא�

טה�ר. זה הרי � א�� �ספק�ת ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכ��צא

.Ê�מה �אחד וטבל �ס�ל, ואחד ��ר אחד מקו�ת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ני
�ל�י�ת א�� הרי � טהר�ת וע�ה חמ�רה, [טמאותמ�מאה ִ�ְְְְֲֲֵֵָָָָָ

�ל�י�תמספק]. הרא��נ�ת � טהר�ת וע�ה ��ני, ְְְִִֵַַָָָָָטבל
� �א�� א�� נגע� וא� טה�ר�ת; וה�נ��ת ְְְְְְְִִֵֵֶַָָ��הי�,
�אמצע נטמא א� וכ� י�רפ�. ��נ��ת �ל�י�ת, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהרא��נ�ת
טבל א� אבל טהר�ת. וע�ה ��ני וטבל ק�ה, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�טמאה
טמאה ונטמא טהר�ת, וע�ה ק�ה, מ�מאה מה� ְָ�ְְְְְִַָָָָָָ�ְִֵֶֶָ�אחד
טה�ר�ת, הרא��נ�ת � טהר�ת וע�ה ��ני וטבל ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחמ�רה,
הרא��נ�ת, י�רפ� � �א�� א�� נגע� וא� �ל�י�ת; ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָוה�נ��ת
סאה, אר�עי� מה� �אחד היה ��הי�. �ל�י�ת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָוה�נ��ת
חמ�רה מ�מאה אחד �ני�, �ה� וטבל� �א�ב, ��� ְֲָָ�ְְְִִֶֶַָָָָ�ְֶָואחד
מ�מאה ה��בל � טהר�ת וע�� ק�ה, מ�מאה ְָ�ְְְִֵַַָָָָ�ְִֶָואחד
טהר�תיו ה��ה, מ� וה��בל �ל�י�ת; טהר�תיו ְְֲֳֳִֵַַַָָָָָָחמ�רה,
להקר ירד וה�ני לט�ל, וירד טמא אחד היה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹטה�ר�ת.

�ל�י�ת,[להתקרר] טהר�תיו מה�, �אחד לט�ל ��רד זה �ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ספק ��ה ��היה; טה�ר להקר, ��רד וזה ��ארנ�. ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�מ�
ונטמא. ��הקר, טבל ��א�ב ��א ה�א, �א�בי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי�

.Áא�ב� אחד סאה, ע�רי� ע�רי� �ל מקו�ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ�ני
א�� הרי � טהר�ת וע�ה מה�, �אחד הקר ��ר, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואחד
י�רפ�, א�� הרי � טהר�ת וע�ה ��ני, הקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָטה�ר�ת;

�א�בי� �מי� ור�� רא�� �א �ו�אי שטמא�הרי �] ְְֲֵֶַַָֹ�ְְִִַ
��ארנ�.מדרבנ�], ְְֵֶַ�מ�

שני יו�
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ה�ל‡. ידי�, �טבילת ה�די� ��טילת �ארנ�, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�בר
מט�ילי� אי� טבילה, ��ריכ�ת וידי� ס�פרי�; ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָמ�ברי
���ק�� סאה, אר�עי� �� ��� ��ר �מקוה א�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�ת�
�אי� ידי� אבל ט�בלי�. וידי� �לי� ,�� ט�בל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�האד�
מקוה, �מי א�ת� הט�יל א� � �לבד נטילה א�א ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָצריכ�ת
�י� �כלי� �י� �א�בי�, �מי� א�ת� הט�יל וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָטה�רי�.
מ� ה�א�בי� ה�י� ���ל� עד ידיו, טהר� לא � ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת
�מ�ח ה�לי� מ� א�א ל�די� נ�טלי� �אי� ידיו; על ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�לי

�רכ�ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָנ�ת�,

�י�·. �טבילת� �י� ��די�, ח�צ� � �טבילה הח�צ� ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ל
ה�ר�ק �טיט ה�קוה למ�ת הע�לה וכל ר�],�נטילת�. �] ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ה��טל וכל ה�די�. �� ���טלי� הרביעית ל�ע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָע�לה
ל�פ�� צרי� בזו].ידיו, זו ידיו �] ְְִֵַָָָ

�נ�ה‚. �ע� ול�ל לחזר צרי� � לתר�מה ידיו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹֹה��טל
ה�י� �הרי ידיו; �ב �על ה�י� להסיר �די �נ�י�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�מי�

רא 'מי� ה�קראי� וה� �ח�ה, �ה� נטמא���טל ��ני�', ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
��טל ה�י� לת�� �ר�מה �ל ��ר נפל א� לפיכ�, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�ידיו.
ה�נ�י� ה�י� לת�� נפל וא� נטמא; �ח�ה, ידיו [��ה� ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

שניה], נטילה ��נ�י�מי רא��ני� נטל וא� נטמא; ְְְִִִִִִַָָֹלא
את נטל נטמא. � �ר�מה �ל ��ר �� ונפל אחד, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלמק��
את ונטל הסיר�, ח�צ�, �בר ידיו על ונמצא ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָהרא��ני�,
ה�נ�י� ה�י� �אי� ��הי�, טמא�ת ידיו הרי � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�נ�י�
ידיו. ��י על הרא��ני� ה�י� מ� ה��אר א�א ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמטהרי�

את„. נטל �יצד? ה�רק. עד �מ�הר�ת מ��א�ת ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָה�די�
ל�רק, ח�� ה�נ�י� ה�י� ונטל ה�רק, עד ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָהרא��ני�
ה�נ�י� �ה�י� טה�רה, יד� הרי � ליד� ל�רק מח�� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחזר�
וחזר� ל�רק, ח�� וה�נ�י� הרא��ני� את נטל ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָטה�רי�.
ל�רק �ח�� הרא��ני� �ה�י� יד�; נטמאת � ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָליד�
�ח�� מי� מטהרי� ה�נ�י� ה�י� ואי� ידיו, מחמת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָנטמא�
נטמא�. ליד�, ל�רק �ח�� ה�י� �חזר� לפי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָל�רק;

את‰. ונטל ונמל� אחת, ליד� הרא��ני� את ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָנטל
ידיו ל��י מחוברי�]ה�נ�י� כשה� טמא�ת;[� ידיו � ְְְִִִֵֵַָָָָ

�מי� נ�לה ��א ה�ד מחמת מ��א�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�ה�נ�י�
את נטל ה�נ�ה. ה�ד �מט�אי� וח�זרי� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָרא��ני�,
האחת � אחת ליד� ה�נ�י� ונטל ידיו, ל��י ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָהרא��ני�
ה�י� נטמא� � �חבר�� �פ���� אחת, יד� נטל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָטה�רה.
את �מט�אי� וח�זרי� נ�לה, ��א חבר�� מחמת ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�עליה
טה�רה. ז� הרי ��תל, א� �רא�� �פ�פ� ���לה. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹה�ד

.Â�ואי טה�ר�ת, א�� הרי � אחת מ�טיפה ידיו ��י ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָנטל
יד� מעל ��רד� �מי� אחת יד� �נ�טל ��ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא�מרי�

חמ�ה א� אר�עה אפ�� אד�],ה�נ�ה; זה[בני �צד זה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ
ה�י�. �ה� ��ב�א� �בלבד זה; �ב על זה ְִִֶֶֶֶַַַַַָָא�

.Ê� יד� מ� ה��אר ונטל וה�סי� וחזר יד�, מקצת ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָנטל
��טל מקצת על י� עדי� וא� ��היתה; טמאה ז� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

להט�יח מנת על ט�פח בה��ח�ה, שתיגע [האצבע ְְְְִִֵַַַַַָָ
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��י�תתלחלח] אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�רה. ז� הרי �ְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
��נ�י� אבל שניה]הרא��ני�; ידיו,[נטילה מקצת נ�טל � ְְֲִִִִִֵַָָָָָ

מקצת�. על �מ�סי� ְְִִֵַָָוח�זר

.Á�אד לכל רביעית � �ח�ה �ה� ���טלי� ה�י� ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ�ע�ר
��ארנ� �מ� זה, מ�ע�ר �ח�ת אי� ה�די�; ל��י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואד�
ל�ל ל�ני� י� � �נ�י� מי� אבל לפת. ידי� ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָֹ�נטילת
�לאר�עה; ל�ל�ה נ�תני� לג �מחצי מרביעית; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹידיה�
א�א לטהר, ה�נ�י� ה�י� �אי� למאה; אפ�� נ�תני� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�מ�ג

הרא��ני�. ה�י� ְֲִִִִַַַָלהעביר

.Ë�ונת ידי�, לנטילת ��רי� מי� רביעית �� �היה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�לי
��רי�. א�� הרי � ידי� לנטילת ה�ס�לי� מי� מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָלת�כ�
�לבד רביעית ונ�ארה ��ת�, ��ע�ר ה�לי מ� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָנטל
ה�לימ� ה�ס�לי� �ה�י� מ�ני �ס�לה, ז� הרי � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��היתה

הרביעית. ְִִִָ�ע�ר

.È�ה �� הרא��ני�, ��י� לנטילה ה�ס�לי� ה�י� ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָ�ל
וכל �נ�י�; �מי� �מי��ס�לי� מ��� נ�טלי� �אי� �לי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָ

��רי� �כ�� �נ�י�. מי� מ��� נ�טלי� אי� �� ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָרא��ני�,
ה�נ�י�. ה�י� �� אד�, מ�ח הרא��ני� ה�י� ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהי�ת

.‡Èמיני �ל �רכ�ת, מהלכ�ת ��י �פרק �ארנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�בר
ה�לי� וכל וה��רי�, ידי� לנטילת ה�ס�לי� ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָה�י�
מ�ח היא נתינה ואיז� נ�טלי�, ו�אי� ל�די� �ה� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ���טלי�
וכל �פס�לה. נ�ת� מ�ח אינ� נתינה ואיז� �כ�רה ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹנ�ת�
�� ח�י�, לפת ידי� �נטילת �� ��ארנ� ה�ברי� ִָ�ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָא�ת�
�מ� לח�י�, טה�ר�ת ידי� ספק ��ל �כ�� לתר�מה. ְִ�ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָה�
טה�ר. ידי� ספק �ל לתר�מה, ה� �� � �� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��ארנ�

.·Èה�ת�ב �זרת וה�הר�ת �ה�מא�ת וגל�י, �ר�ר ְְְְֵַַַָָ�ְֶַָָָָ�בר
ה� והרי מכרע��, אד� �ל ��ע�� מ�ברי� ואינ� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�,
הח�י� מ�לל ה�מא�ת, מ� ה�בילה וכ� הח�י�; ִ�ְְִַַ�ְְִִִֵַַָ�ְִַַמ�לל
א�א �מי�, ��עבר צ�אה א� טיט ה�מאה �אי� ְְֲִִֶֶַַָָָֹ�ִֵֶַהיא;
אמר� �לפיכ� ה�ב; �כ�נת �ל�י וה�בר היא, ה�ת�ב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ�זרת

החזק ולא 'טבל כיוו�],חכמי�: לא וא�[� טבל'. לא �א�� ְֲִַָָֹ�ְְְִַַַָֹ
�יו� ל�הר, ל�� �המכ�� ��� ��בר: י� רמז כ�, �י ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
�� �בר, �ג�פ� נתח�� ��א �י על וא� טהר, � ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ��בל
מח�ב�ת �ה� ה�פ��ת, מ�מאת נפ�� לטהר ל�� ְְְְֵֶַַַָ�ְְְִִֵֵַַַַהמכ��
מא�ת� לפר� �ל�� �הס�י� �יו� � הרע�ת ודע�ת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹהאו�
טה�ר) ה�עת (מי טהר. � ה�ע�ת �מי נפ�� והביא ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהעצ�ת,
�טהר��; טה�רי�, מי� עליכ� "וזרק�י א�מר: ה�א ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהרי
ה�� אתכ�". אטהר ���ליכ� �מ�ל טמא�תיכ� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ�ִֹמ�ל

וא�מה. ע�� חטא מ�ל יטהרנ� הר�י� ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ�רחמיו

טהרה. ספר וה�א ע�ירי ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�רי�
וא�� ואר�עי�, ואר�עה מאה זה, ספר �ל �רקי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מני�
הלכ�ת �רקי�; וע�רי� חמ�ה מת, טמאת הלכ�ת ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ�ְִֵה�:
צרעת, טמאת הלכ�ת �רקי�; ע�ר חמ�ה אד�ה, ְַַַָ�ְְֲִִִָָָָָ�ֲָָ�רה
�ל�ה �מ��ב, מ��ב מט�אי הלכ�ת �רקי�; ע�ר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֹ��ה
�רקי�; ע�רי� ה�מא�ת, אב�ת �אר הלכ�ת �רקי�; ְְְִִֶָ�ְְְֲִִַָָָָע�ר
�לי�, הלכ�ת �רקי�; ע�ר ��ה אכלי�, טמאת ְְְֳִִִִִֵַָָָָָ�ְִהלכ�ת
�רקי�. ע�ר אחד מקו�ת, הלכ�ת �רקי�; וע�רי� ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ�מ�נה
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הלכ�ת ממ��, נזקי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכ�תיו
הלכ�ת �מ�יק, ח�בל הלכ�ת ואבדה, �זלה הלכ�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ�נבה,

נפ�. ��מירת ְִֵֶֶַַר�צח
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�י� (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת אר�ע �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָי�
ההבערה. �י� (ד) ה��ר; �י� (ג) ההבער; �י� (ב) ְְִִִֵֶַַַַַָָה��ר;

א��. �פרקי� א�� � מצו�ת ְְִִִֵֵֵָ�בא�ר

א ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

.‡� �ה�יקה אד� �ל �ר��ת� �היא ח�ה נפ� ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל
י�� "�י ��אמר: ה�יק, ממ�נ� �הרי ל���, ח�בי� ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�עלי�
�המה �אר ואחד ה��ר אחד רעה�"; ��ר את אי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ר

�הוה א�א ���ר ה�ת�ב ��ר לא וע��, [במצוי].וח�ה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

לע��ת�·. ��ר�� �דברי� ה�יקה א� מ���? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכ�ה
�ר�ת� �מנהג �ב�[כטבעה]�מיד, �אכלה �המה �ג�� � ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עמיר שבלי�],א� ה��כ�[חבילת �דר� �רגל� ה�יקה א� ְְְִִִִֶֶַָָָָ
"מיטב ��אמר: ��נכסיו, ה�פה מ� �ל� נזק ל��� ח�ב �ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
�אי� מע�י� וע�ת ��ת וא� י���". �רמ� �מיטב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�דה�
א� ��גח ��ר �ג�� �ה�, וה�יקה לע��ת�, �מיד ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ�ר��
��אמר: עצמ�, ה��יק מ��� נזק חצי ל��� ח�ב � ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנ��

וג�'. �ס��" את וחצ� החי, ה��ר את ְְְְֶֶַַַַָָ"�מכר�

ע�רי�,‚. �וה ל��ר ��גח מאה �וה ��ר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�יצד?
ל��� ח�ב ה��ר �על � אר�עה �וה ה�בלה והרי ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָוהמית�,
מ��� א�א ל��� ח�ב ואינ� ה�זק; חצי �ה�א ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ�נה,
לפיכ�, החי". ה��ר את "�מכר� ��אמר: �ה�יק, ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָה��ר
וה�בלה מאתי�, �וה ל��ר ע�רי� �וה ��ר המית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָא�
לי ��' החי לבעל ל�מר יכ�ל ה�בלה �על אי� � מאה ְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ�וה
קחה� לפני�, �ה�יק ��ר 'הרי ל�: א�מר א�א ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָחמ�י�',
�זה. ���צא �ל וכ� �ינר. א�א �וה אינ� אפ�� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹול�',

�ר�ת�„. �מנהג �מיד, לע��ת� ��ר�� מע�ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהע��ה
�ר� �אי� מע�ה וע�ה והמ��ה 'מ�עד'. ה�קרא ה�א �ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה�א � נ�� א� ��גח ��ר �ג�� �מיד, �� לע��ת מינ� ְֲִִֵֶַַַָָָָ�ל
�עמי� ����י� הר�ל א� � המ��ה וזה .'��' ְְְִִַָ�ְְְִִֶֶַַַָָה�קרא
"א� ��אמר: �ו, �הר�ל �בר לא�ת� מ�עד נע�ה ְֱֶֶַַ�ְֲֶַַָָָָר��ת,

ה�א". נ�ח ��ר �י ִַַָנ�דע

לאחד‰. ה�עדה א� � ��המה י� ��י� מע�י� ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמ�ה
ה�המה ה�: וא�� מע�ה; לא�ת� מ�עדת נע�ית ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמה�,

ל�� ולא ל�ח, לא מ�ח�ת� מ�עדת ולא[לדחו�],אינ� ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
ה�עדה וא� לבעט. ולא �ד�לי�, �לי� על לר�� ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵַָֹֹֹֹֹל��,
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מ�ח�ת� מ�עדת ה�� אבל ל�. מ�עדת ז� הרי מה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלאחד
�דר� ל��ר מ�ח�ת� מ�עדת והרגל ל�, הרא�י את ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלאכל
קט�י� ��י� על לר�� מ�ח�ת� מ�עדת וה�המה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��כ�,

א�ת�. ולמע� �ה� ְְְִֵֶַָָֹוכ��צא

.Â,לה�יק �ר�ת� מ�ח�ת מ�עדי� בהמה מיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָחמ�ה
תר��ת �ני ה� מזיקי�]ואפ�� ה�יק�[אינ� א� לפיכ�, ; ְְְֲִִִִִֵֵַַָ

�דריסה �נ�יכה א� �נגיחה המית� [בצפרניי�א� ְְְִִִִִִֵָָָ
ה�אב,הקדמיות] ה�: וא�� �ל�. נזק ח�ב �ה�, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכ��צא

הרי � ���� ה�ח� וכ� וה�ר�לס. וה�מר, וה�ב, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוהארי,
�ר��ת. �� היה ואפ�� מ�עד, ְֲִֶֶַַָָָזה

.Ê�� וכל ��נכסיו, ה�פה מ� �ל� נזק מ��� מ�עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ל
���כנסה אמ�רי�? �ברי� ��ה מ��פ�. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמ���
ה��ק נכנס א� אבל וה�יקתה�. ה��ק לר��ת ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָה�המה
זה הרי � ה�ית �על �ל �המ�� וה�יקתה� ה��יק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלר��ת
נכנס� לא 'א�� ל�: א�מר ה�א �הרי ה�ל; על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ�ט�ר
"ו��ח ���רה: מפר� והרי ה�ק'; ל� ה�יע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלר��תי,

אחר". ��דה �בער �עיר�, ְְִִִֵֵֵֶַאת

.Á,�ניה� �ל �אינ� �חצר א� הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה�יקה
והרי �ניה�, �ל �היא �חצר א� ל��ק, ולא ל��יק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
�ג�� �המה, ל� �להכניס �ר�ת �� לה�יח מיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ�ְִהיא

שדות]ה�קעה ה�יקה,[מקו� ורגל ��� א� � �� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ודר� �כא�, לה�� ר��ת ל� ��� מ�ני �ט�ר, זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

וא�ה�המ ה��כ�. �דר� ול��ר ולאכל �דר�� לה�� ה ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
��ה א� � נ�כה א� �עטה א� רבצה א� נגפה א� ְְְְֲִַָָָָָָָָָָָנגחה

�ל�. נזק מ�עדת, וא� נזק; חצי מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָהיא,

.Ëלהכניס ולא לפר�ת, מיחדת �ניה� �ל החצר ְְְְִֵֶֶַֹ�ְְְֵֵֶֶֶָָָהיתה
וה�יקה �המ��, ה��פי� מ� אחד ל� והכניס �המה, ְְְִִִֶָָ�ְְְִִִֵֶַָָָָל�
מיחדת היתה א� וכ� הרגל. ועל ה�� על אפ�� ח�ב �ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ֶֶ
להכניס �לבד מה� לאחד ר��ת והיה ל�ניה�, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבהמה
הרגל. ועל ה�� על א� ח�ב � �ר�תיו וה�יקה �ר�ת, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָל�

.È�נזיקי אב�ת בתורה]�ל�ה ה�ר�,[המפורשי� � ���ר ְְְֲִִֶֶַָֹ
ה�ר� ��לד�ת והרגל. לו]וה��, הדומי� נגיפה,[מזיקי� � ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

��תל נתח�כה א� � ה�� ��לד�ת �עיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנ�יכה,
�ר�ת ט�פה א� וכ� �ח��כ�; וה�יקה [בגלגולה]להנאת�, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

א� ה��כ�, �ר� �ג�פ� ה�יקה � הרגל ��לד�ת ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאת�.
א� �זנב�, �����ה א� ה��כ�, �ר� ��ער� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָ�ה�יקה

�פרמ��א �עליה, �ז�ג[רס�]�א�� [פעמו�]��פיה, ָ�ְִֶֶָָָ�ְְְִִֶָָ
ועגלה ה��כ�, ��עת �מ�א� �ה�יק חמ�ר וכ� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��צ�אר�;
הרגל ��לד�ת א�� �ל מ�יכת�; ��עת �ה�יקה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה���כת
נזק מ��מי� ה��ק �בר��ת �ט�רי�, הר�י� �בר��ת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָה�,

ֵָ�ל�.

.‡È,מיד� �ר�� �אינ� רב ����� �זנב� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ����ה
��יד �����ה א� הר�י�, �ר��ת מינה]וה�יקה [אבר ְְְְִִִִִִֶַַָָָ

� ה��ק �פ� וא� �ט�ר; � וה�יקה הר�י� �ר��ת ���ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ
א�� א� ה�א, ספק ה�בר ��ה ��פ�; מ�ה נזק חצי ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��בה
��לד�ת א� הר�י�, �ר��ת עליה �ח�ב ה�ר� ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ��לד�ת

��ארנ�. �מ� הר�י�, �ר��ת עליה ��ט�ר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגל

ב ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

מ�עד,‡. האב היה א� � ה��לד�ת ואחד נזיקי� אב�ת ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד
אב�ת וכל �מ�ה�. ��לד�� ,�� היה וא� מ�עדת; ְְְְֲִֶֶַַָָָָָ��לד��
ה�ר� מ� ח�� � ה� מ�ח�ת� מ�עדי� ��לד�תיה�, וכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנזיקי�
��ארנ�. �מ� ���עד�, עד ��ח�ה ��י� �ה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָות�לד�תיו,

מ�ר�ר�ת·. ח�� ,��� �אב ��לדה המנ�זי�[אבני�]�ל ְְְִִֶַַָָָָָָ
על[מתעופפי�] �א� ה��כ�; ��עת ה�המה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמ�חת

�רגל, הר�י� �ר��ת עליה� �פט�ר ה�, הרגל ���לד�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�י
�רגל ��נכסיו ה�פה מ� מ��� ה��ק �ר��ת ה�יק� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוא�
נזק. חצי א�א מ��� אינ� כ�, �י על א� � אב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�היא

והי�‚. והלכה, ה��ק לחצר ��כנסה �המה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�יצד?
מ��� � ה�לי� את ו��ר� רגליה, מ�חת מנ�זי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָצר�ר�ת
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר ��נכסיו; ה�פה מ� נזק ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחצי

מסיני] ה�א.[ממשה

צר�ר�ת„. ונ�ז� הר�י�, �ר��ת מה�כת היתה א� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכ�
מ��� � ה�לי� את ו��ר� ה��ק, לר��ת רגליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמ�חת

ה� על �רסה נזק. עלחצי ונפל ו��ר��, ה��ק �ר��ת לי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ועל �ל�, נזק מ��� הרא��� על � ו��ר� אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�לי

נזק. חצי ֲֲִֶֶַָהאחר��

צר�ר�ת‰. וה�יזה �בעטה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה
נזק, רביע ה��ק �פ� וא� �ט�ר. � הר�י� �ר��ת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוה�יק�
ה�א ���י ��א � ה�א ספק �ה�בר מ�ד�; מ�ציאי� ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאי�

�עטה. �הרי רגל, ��לדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינ�

.Âמחמת צר�ר�ת וה�יזה ה��ק, �ר��ת �אר� ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ�עטה
���י ��ה נזק, רביע ל��� ח�ב � �� וה�יק� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�עיטה,
אי� נזק, חצי ה��ק �פ� וא� ה�ר�ר�ת; �ה�זת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָה�א
אפ�ר �אי �מק�� מה�כת היתה ואפ�� מ�ד�. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמ�ציאי�
וא� נזק; רביע מ��� � וה�יזה �בעטה ��יז, ��א ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�

מ�ד�. מ�ציאי� אי� נזק, חצי ה��ק ֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�פ�

.Êה�א� ממ�� ה��ל�מי� הרי � �ל� נזק המ��� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
ל���. ח�ב �ה�א ממ�� מחבר� ��וה �מי ל��מ�, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ב
מחצי ח�� קנס, ה��ל�מי� הרי � נזק חצי המ��� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכל

��ארנ�. �מ� הלכה, �ה�א צר�ר�ת �ל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָנזק

.Áוכל ממ��; זה הרי �ה�יק, מה המ��� �ל ה�לל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
נזק, חצי א� כפל ��ל�מי �ג�� �ח�ת, א� יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמ���
א�א קנס ח�בי� ואי� קנס. � ה�ח�ת א� ה�ר� על ה�תר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
�ט�ר. ה�נס�ת, מ� קנס �כל ה��דה אבל עדי�; �י ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

.Ë�� ותקע זכ�כית, �לי לאויר רא�� �ה��יט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ�רנג�ל
�ה�,[בקולו] וכ��צא �בלי� �ת�כ� הי� א� � ְְְְְִִִֵֶַָָָו��ר�

�ל�, נזק מ��� ה�בלי� על לאכל�, �די רא�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה��יט
ה�א ��� צר�ר�ת, נזק �חצי נזק, חצי מ��� ה�לי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי �מ��� מ��ה, זה הרי � ריק� ה�לי היה וא� ְֲִֵֶַ�ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ�ר��.

ה�נס�ת. �כל ְְֶֶַָָנזק

.Èער�� וחמ�ר ��נ� ס�ס קול�],וכ� את[השמיעו ו��ר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
�דר�� לה�� מ�עדי� ה�רנג�לי�, נזק. חצי מ��� � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�לי�
�לי ונס��� �רגליה�, ק��ר רצ�עה א� ח�ט היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ל��ר.
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מ�ח�ת� מ�עדת ה�� אבל ל�. מ�עדת ז� הרי מה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלאחד
�דר� ל��ר מ�ח�ת� מ�עדת והרגל ל�, הרא�י את ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלאכל
קט�י� ��י� על לר�� מ�ח�ת� מ�עדת וה�המה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��כ�,

א�ת�. ולמע� �ה� ְְְִֵֶַָָֹוכ��צא

.Â,לה�יק �ר�ת� מ�ח�ת מ�עדי� בהמה מיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָחמ�ה
תר��ת �ני ה� מזיקי�]ואפ�� ה�יק�[אינ� א� לפיכ�, ; ְְְֲִִִִִֵֵַַָ

�דריסה �נ�יכה א� �נגיחה המית� [בצפרניי�א� ְְְִִִִִִֵָָָ
ה�אב,הקדמיות] ה�: וא�� �ל�. נזק ח�ב �ה�, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכ��צא

הרי � ���� ה�ח� וכ� וה�ר�לס. וה�מר, וה�ב, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוהארי,
�ר��ת. �� היה ואפ�� מ�עד, ְֲִֶֶַַָָָזה

.Ê�� וכל ��נכסיו, ה�פה מ� �ל� נזק מ��� מ�עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ל
���כנסה אמ�רי�? �ברי� ��ה מ��פ�. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמ���
ה��ק נכנס א� אבל וה�יקתה�. ה��ק לר��ת ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָה�המה
זה הרי � ה�ית �על �ל �המ�� וה�יקתה� ה��יק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלר��ת
נכנס� לא 'א�� ל�: א�מר ה�א �הרי ה�ל; על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ�ט�ר
"ו��ח ���רה: מפר� והרי ה�ק'; ל� ה�יע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלר��תי,

אחר". ��דה �בער �עיר�, ְְִִִֵֵֵֶַאת

.Á,�ניה� �ל �אינ� �חצר א� הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה�יקה
והרי �ניה�, �ל �היא �חצר א� ל��ק, ולא ל��יק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
�ג�� �המה, ל� �להכניס �ר�ת �� לה�יח מיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ�ְִהיא

שדות]ה�קעה ה�יקה,[מקו� ורגל ��� א� � �� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ודר� �כא�, לה�� ר��ת ל� ��� מ�ני �ט�ר, זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

וא�ה�המ ה��כ�. �דר� ול��ר ולאכל �דר�� לה�� ה ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
��ה א� � נ�כה א� �עטה א� רבצה א� נגפה א� ְְְְֲִַָָָָָָָָָָָנגחה

�ל�. נזק מ�עדת, וא� נזק; חצי מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָהיא,

.Ëלהכניס ולא לפר�ת, מיחדת �ניה� �ל החצר ְְְְִֵֶֶַֹ�ְְְֵֵֶֶֶָָָהיתה
וה�יקה �המ��, ה��פי� מ� אחד ל� והכניס �המה, ְְְִִִֶָָ�ְְְִִִֵֶַָָָָל�
מיחדת היתה א� וכ� הרגל. ועל ה�� על אפ�� ח�ב �ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ֶֶ
להכניס �לבד מה� לאחד ר��ת והיה ל�ניה�, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבהמה
הרגל. ועל ה�� על א� ח�ב � �ר�תיו וה�יקה �ר�ת, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָל�

.È�נזיקי אב�ת בתורה]�ל�ה ה�ר�,[המפורשי� � ���ר ְְְֲִִֶֶַָֹ
ה�ר� ��לד�ת והרגל. לו]וה��, הדומי� נגיפה,[מזיקי� � ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

��תל נתח�כה א� � ה�� ��לד�ת �עיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנ�יכה,
�ר�ת ט�פה א� וכ� �ח��כ�; וה�יקה [בגלגולה]להנאת�, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

א� ה��כ�, �ר� �ג�פ� ה�יקה � הרגל ��לד�ת ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאת�.
א� �זנב�, �����ה א� ה��כ�, �ר� ��ער� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָ�ה�יקה

�פרמ��א �עליה, �ז�ג[רס�]�א�� [פעמו�]��פיה, ָ�ְִֶֶָָָ�ְְְִִֶָָ
ועגלה ה��כ�, ��עת �מ�א� �ה�יק חמ�ר וכ� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��צ�אר�;
הרגל ��לד�ת א�� �ל מ�יכת�; ��עת �ה�יקה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה���כת
נזק מ��מי� ה��ק �בר��ת �ט�רי�, הר�י� �בר��ת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָה�,

ֵָ�ל�.

.‡È,מיד� �ר�� �אינ� רב ����� �זנב� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ����ה
��יד �����ה א� הר�י�, �ר��ת מינה]וה�יקה [אבר ְְְְִִִִִִֶַַָָָ

� ה��ק �פ� וא� �ט�ר; � וה�יקה הר�י� �ר��ת ���ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ
א�� א� ה�א, ספק ה�בר ��ה ��פ�; מ�ה נזק חצי ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��בה
��לד�ת א� הר�י�, �ר��ת עליה �ח�ב ה�ר� ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ��לד�ת

��ארנ�. �מ� הר�י�, �ר��ת עליה ��ט�ר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגל

ב ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

מ�עד,‡. האב היה א� � ה��לד�ת ואחד נזיקי� אב�ת ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד
אב�ת וכל �מ�ה�. ��לד�� ,�� היה וא� מ�עדת; ְְְְֲִֶֶַַָָָָָ��לד��
ה�ר� מ� ח�� � ה� מ�ח�ת� מ�עדי� ��לד�תיה�, וכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנזיקי�
��ארנ�. �מ� ���עד�, עד ��ח�ה ��י� �ה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָות�לד�תיו,

מ�ר�ר�ת·. ח�� ,��� �אב ��לדה המנ�זי�[אבני�]�ל ְְְִִֶַַָָָָָָ
על[מתעופפי�] �א� ה��כ�; ��עת ה�המה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמ�חת

�רגל, הר�י� �ר��ת עליה� �פט�ר ה�, הרגל ���לד�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�י
�רגל ��נכסיו ה�פה מ� מ��� ה��ק �ר��ת ה�יק� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוא�
נזק. חצי א�א מ��� אינ� כ�, �י על א� � אב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�היא

והי�‚. והלכה, ה��ק לחצר ��כנסה �המה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�יצד?
מ��� � ה�לי� את ו��ר� רגליה, מ�חת מנ�זי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָצר�ר�ת
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר ��נכסיו; ה�פה מ� נזק ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחצי

מסיני] ה�א.[ממשה

צר�ר�ת„. ונ�ז� הר�י�, �ר��ת מה�כת היתה א� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכ�
מ��� � ה�לי� את ו��ר� ה��ק, לר��ת רגליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמ�חת

ה� על �רסה נזק. עלחצי ונפל ו��ר��, ה��ק �ר��ת לי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ועל �ל�, נזק מ��� הרא��� על � ו��ר� אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�לי

נזק. חצי ֲֲִֶֶַָהאחר��

צר�ר�ת‰. וה�יזה �בעטה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה
נזק, רביע ה��ק �פ� וא� �ט�ר. � הר�י� �ר��ת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוה�יק�
ה�א ���י ��א � ה�א ספק �ה�בר מ�ד�; מ�ציאי� ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאי�

�עטה. �הרי רגל, ��לדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינ�

.Âמחמת צר�ר�ת וה�יזה ה��ק, �ר��ת �אר� ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ�עטה
���י ��ה נזק, רביע ל��� ח�ב � �� וה�יק� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�עיטה,
אי� נזק, חצי ה��ק �פ� וא� ה�ר�ר�ת; �ה�זת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָה�א
אפ�ר �אי �מק�� מה�כת היתה ואפ�� מ�ד�. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמ�ציאי�
וא� נזק; רביע מ��� � וה�יזה �בעטה ��יז, ��א ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�

מ�ד�. מ�ציאי� אי� נזק, חצי ה��ק ֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�פ�

.Êה�א� ממ�� ה��ל�מי� הרי � �ל� נזק המ��� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
ל���. ח�ב �ה�א ממ�� מחבר� ��וה �מי ל��מ�, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ב
מחצי ח�� קנס, ה��ל�מי� הרי � נזק חצי המ��� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכל

��ארנ�. �מ� הלכה, �ה�א צר�ר�ת �ל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָנזק

.Áוכל ממ��; זה הרי �ה�יק, מה המ��� �ל ה�לל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
נזק, חצי א� כפל ��ל�מי �ג�� �ח�ת, א� יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמ���
א�א קנס ח�בי� ואי� קנס. � ה�ח�ת א� ה�ר� על ה�תר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
�ט�ר. ה�נס�ת, מ� קנס �כל ה��דה אבל עדי�; �י ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

.Ë�� ותקע זכ�כית, �לי לאויר רא�� �ה��יט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ�רנג�ל
�ה�,[בקולו] וכ��צא �בלי� �ת�כ� הי� א� � ְְְְְִִִֵֶַָָָו��ר�

�ל�, נזק מ��� ה�בלי� על לאכל�, �די רא�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה��יט
ה�א ��� צר�ר�ת, נזק �חצי נזק, חצי מ��� ה�לי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי �מ��� מ��ה, זה הרי � ריק� ה�לי היה וא� ְֲִֵֶַ�ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ�ר��.

ה�נס�ת. �כל ְְֶֶַָָנזק

.Èער�� וחמ�ר ��נ� ס�ס קול�],וכ� את[השמיעו ו��ר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
�דר�� לה�� מ�עדי� ה�רנג�לי�, נזק. חצי מ��� � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�לי�
�לי ונס��� �רגליה�, ק��ר רצ�עה א� ח�ט היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ל��ר.
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��ה נזק. חצי מ��� � ונ��ר ונת�ל�ל הח�ט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ�א�ת�
�רגליה� נק�ר א� אבל אד�. ����ר� אמ�רי�? ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ברי�
ולא �עלי�, לח�ט הי� וא� �ט�ר; ה�רנג�לי� �על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹמאליו,
ה�א �הרי נזק, חצי ח�ב הח�ט �על � הפקר הח�ט ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהיה

ה�ת�ל�ל נייד].�ב�ר [מכשול ְְְִֵַַ

.‡È�וה�ס הח�ט, את הח�ט �על [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ
�� ו��ר� �רגליה�, ונק�ר וה�ציא�ה�, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָה�רנג�לי�
ה�א. אנ�ס �הרי �ט�ר, הח�ט �על א� � ה�לי� ֲִֵֵֶֶַַַַַָָאת

.·Èאת ו��ר� למק��, מ�ק�� מפרחי� �הי� ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ�רנג�לי�
�ר�ח וא� �ל�; נזק מ��� ��ר�, �כנפיה� א� � ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�לי�

נזק. חצי מ��� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ��כנפיה�,

.‚È�א וט�פ� פר�ת, ��י על א� ע�ה ��י על מה�סי� ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהי�
�צר�ר�ת א� �עפר ה�יק� �ל�. נזק מ��מי� � ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָנ�ר�

נזק. חצי מ��מי� � �רגליה� א� �פיה�, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ�העל�

.„Èונפסק �חבל, מח�טי� ה�לי[נקרע]הי� ונ��ר החבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
עד מחמת� ה�לי ��ת�ל�ל וה�א, �ל�; נזק מ��מי� �ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילת� �בעת אכל, החבל על היה וא� ונ��ר. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��פל

�ל�. נזק החבל על �� מ��� � ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�סק�ה�

.ÂË,למ�ה מ�עלה ה�ג מרא� ��פצ� וה�די ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה�לב
מ�עדי� �ה� מ�ני �ל�, נזק מ��מי� � ה�לי� את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָו�בר�
ה�ג לרא� �על�ת� וה�יק�; נפל� א� וכ� זה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹלדבר
�פ�יעה ��ח�ת� �ל � אנס ��פילת� �י על וא� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ��יעה;

ח�ב. �אנס, ְְֶַָֹוס�פ�

.ÊË� וה�א נזק; חצי מ��מי� למעלה, מ��ה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצ�
ונסר� ה�די בקיר],��תלה אבל[בציפרניו ה�לב; וקפ� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

מ��ה �י� למ�ה מ�עלה �י� ה�די, וד�ג ה�לב נסר� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָא�
מ�עלה �י� ���ג, �רנג�ל וכ� �ל�. נזק ח�בי� � ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

�ל�. נזק מ��� � למעלה מ��ה �י� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמ�ה

.ÊÈההררה את ��טל גחלי�],�לב ע� ל�[עוגה והל� ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ
את והדליק הח�ה, את ואכל ��די� ה�יח� א� � ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדי�
�ל�, נזק מ��� ההררה מק�� ועל הח�ה על � ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�די�
על הח�ה את מגרר היה וא� נזק. חצי � ה�די� �אר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
ועל �ל�, נזק ההררה על מ��� � ו��ר� וה�ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�די�,

�ט�ר. ה�די� �אר ועל נזק, חצי ה�חלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָמק��

.ÁÈ��א את ה�חלת �על ���מר אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��ה
מעל ההררה את ונטל וחתר ה�לב �בא ה�לת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסת�
�רפת על ח�ב הא� �על � א�� �מר לא א� אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהא�.
מק�מ�. ועל ההררה אכילת על ח�ב ה�לב �בעל ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָה�די�,

.ËÈאחד� חבר� �ל �ל�� אחר]המ��ה �ט�ר[באד� � ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
נזק; חצי ח�ב ה�לב �בעל �מי�. �דיני וח�ב אד�, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמ�יני
נ���, � לה�יק �ל�� את ע�רר� �א� י�דע, �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ��יו�

�עצמ� ��ה� וא� לה�יח�. ל� היה עצמו],לא �על[על ְְְְִִִַַַַָָָֹ
�ט�ר. � �� ו��ה אחר �בא המ��ה, ��ל �ט�ר; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�לב

.Î,מה�כת ואחת רב�צה אחת הר�י�, �ר��ת �ר�ת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ��י
�י על �א� נזק; חצי ח�ב � �רב�צה מה�כת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�בעטה

.�� לבעט �ר�� אי� עליה, לה�� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ר��
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�ה�.‡. וכ��צא ירק�ת א� �ר�ת לאכל מ�עדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�המה
��ר�� דברי� ואכלה ה��ק, לר��ת נכנסה א� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ�,
��דה "�בער ��אמר: �ל�, נזק מ��� � א�ת� ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
א�ת� אכלה וא� י���". �רמ� �מיטב �דה� מיטב � ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
��הנת, מה מ��� � נהנת וא� �ט�ר; � הר�י� ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��ת

�ה�יקה. מה ִִֶַָֹלא

ל�ט·. א� �מ�מי� ואכלה ה��ק, לר��ת נכנסה ְְִ�ְְְְְִִִֵַַָָָָ�יצד?
א�ת� אכלה וא� �ינר. מ��� � �ינר ��וה �ה� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוכ��צא
עמיר א� �ע�רי� ה� �א�� א�ת� ר�אי� ונהנת� הר�י�, ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָ�ר��ת

שיבלי�],[חבי �ז�ל.לת �ע�רי� �מי א� עמיר �מי ְְְְְִִֵֵֵַָ�מ���

הרעי�‚. אכלי� ח�י�[מזיקי�]אכלה �אכלה �ג�� ל�, ְְְֳִִִִֶָָָָָָָָ
לאכל�, �ר�� �אי� אכלי� אכלה �ט�ר. נהנת, ולא ה�איל �ְְְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
�ר��ת �י� ה��ק, �ר��ת �י� � �לי� א� �ס�ת �אכלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�ג��
אד� �ני ודר� ה�א, ���י ��ה נזק; חצי מ��� � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהר�י�
מעט. ��נ�ח� עד הר�י� �ר��ת �כליה� �ס�ת� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלה�יח

�ר�ת„. ותל�ה ה��ק, �ר��ת ע�מדת �היתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�המה
ספק. ה�בר הרי � ה��ק �ר��ת ואכלת� הר�י�, ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָמר��ת
ה��ק �פ� וא� ��הנת; מה א�א מ��מת אינ� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפיכ�,
אכלה. �ר��ת� �הרי מ�ד�, מ�ציאי� אי� � �ה�יק�� ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�מה

לר��ת‰. וה�ציא� ��ר, א� �ת ונטל לחצר, ��כנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�לב
��הנה. מה מ��� � �� ואכל� אחרת, לחצר א� ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהר�י�
אכל� �א�� �ל� נזק מ��� � החצר �על �ל ��דה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאכל�
�זה. ���צא �ל וכ� אכל�. ה��ק �ר��ת �הרי החצר, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ת��

.Âא�כלת אבל לאכל�, �ר�� �אי� אכלי� �אכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�המה
ה�חק ידי על א�ת� �אכלה[בקושי]היא �רה �ג�� � ְְְְִֵֶַַָָָָָָ

�ר�יני� �אכל וחמ�ר פרה]�ע�רי�, �גי�,[מאכל א� ְְֲִִִִֶַַַָָ
וחת�ל ה�מ�, את ���ק וכלב ��ר, חתיכת �אכל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוחזיר
�ר��ת אכלה א� � �א�� ���צא �ל וכ� �מרי�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�אכל
נהנת, וא� �ט�ר; הר�י�, �בר��ת �ל�. נזק מ��� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��ק,

��הנת. מה ְֱֵֶֶַַָמ���

.Ê�א �המה ואכלה וטרפה ה��ק, לר��ת ��כנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָח�ה
�אכל �לב אבל �ר��. ה�א ��ה �ל�, נזק מ��� � ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ר
הרי � �ד�לי� �רנג�לי� �אכל חת�ל א� קט�י�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�ב�י�

נזק. חצי �מ��� ���י, ְֲִִֵֶֶֶַזה

.Á�ה�ח ואכל ה�ל ו��ר חמ�ר ונכנס לח�, �� ��� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל
וכ� �ר��. ה�א ��ה �ל�, נזק ה�ח� ועל ה�ל על מ��� �ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
ונס��� החבית, �י על �� וכ��צא לפת �ראה ע�י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�עיר
על מ��� � החבית את ו��ר ה�פת את ואכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�חבית
לה�ל�ת �ר�� �� לאכל, ��ר�� ��� �ל�; נזק ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ניה�
נכנס א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� לאכל. �די ולעל�ת ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ�כלי�
מ��� � ה�ל את ��ר �� ואחר ה�ח�, את ואכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהחמ�ר,
�זה. ���צא �ל וכ� נזק. חצי ה�ל ועל �ל�, נזק ה�ח� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל

.Ëהרחבה מ��� �אכלה �ר�[בשוק],�המה �י� ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ואפ�� ��הנת; מה מ��� � ואכלה �עמדה �י� ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהליכת�
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צ�י על א�[פינות]חזרה אבל א�ת�. ואכלה הרחבה ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
� ואכלה הרחבה �צ�י ועמדה והלכה הרחבה, את ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָָָָה�יחה
מה מ��� החנ�ת, מ�תח אכלה �ה�יקה. מה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמ���

�ה�יקה. מה מ��� החנ�ת, מ��� ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��הנת;

.Èואכלה צ�אר� �פ�טה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה
��� ��הנת, מה מ��� � עמדה ואפ�� חבר��, ��י ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל

קפ וא� ז�. ��י מעל ז� לאכל ה�המ�ת ואכלה�ר� צה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
���י �ה�יקה; מה מ��� � חבר�� ��י של]מעל [הגב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ח��ב. ה�א ה��ק �חצר ְֲֲִֶַַַָָָחבר��

.‡Èונפלה רגליה, �מימי א� �אב� �החלקה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ�ְֵֶָ�המה
מ��� � �אכלה א� וירק�ת, �ר�ת ��י על ונח�טה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלג�ה,
נ�ארה ואפ�� לער�גה, מער�גה הלכה אפ�� ��הנת; ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמה
�מה ��הנת. מה א�א מ��� אינ� � ��� ה��� �ל ��ַָָ�ְֱֵֵֶֶֶַַַָָ

ר�,[הנאה]הניה מק�� מצאה �הרי �חביטת�? ל� י� ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָ
מ��� ואכלה, �דר�� ירדה א� אבל אבריה. נתר�ק� ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹולא
מה מ��� � לדה �מי �ר�ת ט�פה ואפ�� �ה�יקה; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה
חבר�� דחפ�� א� וכ� �פ�יעה. ��ח�ת� מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�יקה,
להעביר� ל� �היה מ�ני �ה�יקה, מה מ��� � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָונפלה

ז�. את ז� ידחפ� ��א �די אחת, ְְֲִֵֶֶַַַַֹאחת

.·Èי� על א� � ל��ה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָ�החלקה,
מ�ני �ה�יקה; מה מ��� ה�עלי�, לדעת ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�חזרה
��יו� יד�ע �ה�בר � �חזר ��א ל�מר� ל� ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ�היה

מאליה. ח�זרת היא הרי ה��ה, �ר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��דעה

.‚Èקדירות]ה��ר �על[מוכר לחצר קדר�תיו �הכניס ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
� ה�ית �על �ל �המ�� ו��רת� �ר��ת, ��א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹה�ית
הכניס וא� ח�ב; ה�דר�ת �על �ה�, ה�קה וא� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ�ְִָ�ט�ר.
את ל�מר ה�ית �על עליו ק�ל וא� �ט�ר. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ר��ת,

ח�ב. ה�ית �על ְִֵַַַַַַָה�דר�ת,

.„È,ר��ת� ��א ה�ית �על לחצר �ר�תיו הכניס א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכ�
�ה�, החלקה וא� �ט�ר. � ה�ית �על �ל �המ�� ְְֶָָ�ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָואכלת�
וא� �ט�ר. �ר��ת, הכניס וא� ח�ב; ה�ר�ת �על � ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ְוה�קה
ח�ב. ה�ית �על ה�ר�ת, את ל�מר ה�ית �על עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹק�ל
ה�ית, �על �ל �המ�� ואכלת� �ר��ת, ��א ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהכניס�
��א ל� �היה מ�ני �ט�ר, ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ְוה�קה
זה את החצר �על וה�יח� �ר��ת, הכניס� וא� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�אכל.

רשות] ה�ית,[שקיבל �על �ל �המ�� ואכלת� ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָל�מר�,
ה�המה �ראה ��יו� ח�ב; ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ְוה�קה
�עלי אי� �הרי ח�ב, � וה�יח� ל� ה��יקי� �ברי� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�כלת
�א�ה �מע�ה מה�. ה�המה להעביר �� מצ�יי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
א�ת�, וה�יח� �כנ�תיה, �בית �ת��ר לאפ�ת ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ��כנסה
�בא ואפ�ת�, לי�ת� �עת �� י�יט� ��א �די ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹונתע�מ�
חכמי� וח�ב�ה ומת; ה�צק את ואכל ה�ית, �על �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעז

�זה. ���צא �ל וכ� �מיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹל���

.ÂË�גדיש]ה�ג�י �ר��ת,[עושה ��א חבר� �דה �ת�� ְְְְֲִִֵֵֶַַֹ
�ה�, החלקה וא� �ט�ר. � ה�דה �על �ל �המ�� ְְֶָָ�ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָואכלת�
� �אכילת� וה�קה אכלת�, ח�ב. ה�ר�ת �על � ְֲִַָָָ�ְְֲֵַַַַָָָָָ�ְוה�קה
�י על א� ח�ב, ה�דה �על � �ר��ת הג�י� וא� ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ�ט�ר.

��רנ�ת �ה��מר ל�מר; עליו ק�ל השדה]��א �[בעל ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ואני 'הג��, ל� �אמר �מי �כא�', 'הג�� ל� �אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�יו�
ח��ב. ה�א ל�' ְֶָָֹא�מר
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לעמד‡. ��כ�לה �דלת �פניה� ונעל ל�יר, צא� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה��נס
יכ�לה ה�לת אי� וא� �ט�ר. � וה�יקה ויצאת מצ�יה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�ח
לא הרי � רע�עי� ה�יר �תלי �הי� א� מצ�יה, �ר�ח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפ�� ח�ב. וה�יקה, יצאת וא� �רא�י; �פניה� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל

�רצ�ה[פרצה] א� ��ילה, מחיצה נפרצה ואפ�� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָויצאת,
�ריאה מחיצה היתה ח�ב. ה�א� �על � [חזקה],לסטי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

� וה�יקה ויצאת לסטי�, ��רצ�ה א� ��ילה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָונפרצה
ח�בי�. ה�סטי� � וה�יקה לסטי�, ה�ציא�ה ְְְִִִִִִִִַַָָָָ�ט�ר.

א�·. � וה�יקה ויצאת חבר�, �המת לפני �דר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָה��ר�
�ט�ר � רע�ע �תל היה וא� ח�ב; �בריא, חזק �דר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹהיה
לפני ה�ות ס� ה��ת� וכ� �מי�. �דיני וח�ב אד�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמ�יני
�מי�. �דיני וח�ב אד�, מ�יני �ט�ר � חבר� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�המת

.‚� חבר� �ל קמת� ��י על חבר� �המת ֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָה�עמיד
ה�י�� א� וכ� �ה�יקה. מה ל��� ח�ב [הכה]ה�עמיד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ח�ב. �ה�י�� זה � וה�יקה חבר�, לקמת �הלכה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

לנ��א„. א� ח��, ל��מר �המ�� �כר,[שומר]ה��סר ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
ה�יקה, וא� ה�עלי�; �חת נכנס� � ל��אל א� ל��כר, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָא�
�מר�ה ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�ב. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��מר
וה�יקה ויצאת �רא�י, מע�ה �מירה �מר�ה א� אבל ְְִִָָָָָָ�ְְְְֲִִָָָָָ�לל.
את המיתה (אפ�� ח�בי� וה�עלי� �ט�רי�, ה��מרי� �ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
ה�א, ח�� ��מר א� � �ח�תה �מירה �מר�ה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאד�).
ח�בי�. ה�, ��אל א� ��כר א� �כר ��מר וא� ְִִֵֵֵֵַָָָָ�ט�ר;

זה‰. ח�ב וה�יקה, ויצאת חתרה אפ�� � �ח�ה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָה�יח�
מצטערת היא הרי � �ח�ה �ה�יח� ��יו� ;�� ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�יח�

לע��ת. ל� �אפ�ר �ל וע��ה ְְֲֶֶַַַָָָָ�ב�רחת,

.Âהיה� �י על א� � וקט� ��טה לחר� �המ�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמסר
�� וכ��צא ��ר �ל ��ר�� ח�בי�; ה�עלי� ק��ר, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָה��ר
�מירה �מר�ה אפ�� �לה�יק. ולצאת ה��ר, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלה�יר

ח�בי�. ה�עלי� � וה�יקה ויצאת וחתרה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָ�ְמע�ה,

.Êוה�יק ויצא מה�, אחד �� �פ�ע לחמ�ה, ��ר� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר
ח�ב; �� ���ע זה �חמ���, א�א מ���ר אינ� א� �ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

��אר� מ���ר השאר],וא� ח�בי�.[ע"י ה��ארי� א�� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

.Áה��אל ידע א� � מ�עד ונמצא ,�� �חזקת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ�אל�
�ה�א מק�� ��ל נזק, חצי מ��מי� ה�עלי� נ�ח�, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�א
� נזק חצי מ��� וה��אל עליו; �עליו �� הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ל�,

��עלה �� היה שעלה]�אפ�� היה[כמו נזק חצי �דע��, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
�ה�א ה��אל ידע לא וא� נ�ח�. �ה�א ידע �הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ���,
�ל�. נזק מ��מי� וה�עלי� �ל��, ח�ב ה��אל אי� � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנ�ח�

.Ë�והחזיר ה��אל, �בית וה�עד ,�� ��ה�א ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ�אל�
�טלה ר��ת�, ונ���ת ה�איל לת��ת�; חזר � ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלבעליו
�הרי �ט�ר, וה��אל נזק, חצי מ��מי� וה�עלי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה;

ְִֶהחזיר�.

.Èלא אבל �לבד, ה�המה ��� �מירת עליו ���ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ��מר
ח�בי�. וה�עלי� מ����, �ט�ר � וה�יקה נזקיה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�מירת
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צ�י על א�[פינות]חזרה אבל א�ת�. ואכלה הרחבה ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
� ואכלה הרחבה �צ�י ועמדה והלכה הרחבה, את ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָָָָה�יחה
מה מ��� החנ�ת, מ�תח אכלה �ה�יקה. מה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמ���

�ה�יקה. מה מ��� החנ�ת, מ��� ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��הנת;

.Èואכלה צ�אר� �פ�טה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה
��� ��הנת, מה מ��� � עמדה ואפ�� חבר��, ��י ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל

קפ וא� ז�. ��י מעל ז� לאכל ה�המ�ת ואכלה�ר� צה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
���י �ה�יקה; מה מ��� � חבר�� ��י של]מעל [הגב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ח��ב. ה�א ה��ק �חצר ְֲֲִֶַַַָָָחבר��

.‡Èונפלה רגליה, �מימי א� �אב� �החלקה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ�ְֵֶָ�המה
מ��� � �אכלה א� וירק�ת, �ר�ת ��י על ונח�טה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלג�ה,
נ�ארה ואפ�� לער�גה, מער�גה הלכה אפ�� ��הנת; ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמה
�מה ��הנת. מה א�א מ��� אינ� � ��� ה��� �ל ��ַָָ�ְֱֵֵֶֶֶַַַָָ

ר�,[הנאה]הניה מק�� מצאה �הרי �חביטת�? ל� י� ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָ
מ��� ואכלה, �דר�� ירדה א� אבל אבריה. נתר�ק� ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹולא
מה מ��� � לדה �מי �ר�ת ט�פה ואפ�� �ה�יקה; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה
חבר�� דחפ�� א� וכ� �פ�יעה. ��ח�ת� מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�יקה,
להעביר� ל� �היה מ�ני �ה�יקה, מה מ��� � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָונפלה

ז�. את ז� ידחפ� ��א �די אחת, ְְֲִֵֶֶַַַַֹאחת

.·Èי� על א� � ל��ה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָ�החלקה,
מ�ני �ה�יקה; מה מ��� ה�עלי�, לדעת ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�חזרה
��יו� יד�ע �ה�בר � �חזר ��א ל�מר� ל� ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ�היה

מאליה. ח�זרת היא הרי ה��ה, �ר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��דעה

.‚Èקדירות]ה��ר �על[מוכר לחצר קדר�תיו �הכניס ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
� ה�ית �על �ל �המ�� ו��רת� �ר��ת, ��א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹה�ית
הכניס וא� ח�ב; ה�דר�ת �על �ה�, ה�קה וא� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ�ְִָ�ט�ר.
את ל�מר ה�ית �על עליו ק�ל וא� �ט�ר. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ר��ת,

ח�ב. ה�ית �על ְִֵַַַַַַָה�דר�ת,

.„È,ר��ת� ��א ה�ית �על לחצר �ר�תיו הכניס א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכ�
�ה�, החלקה וא� �ט�ר. � ה�ית �על �ל �המ�� ְְֶָָ�ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָואכלת�
וא� �ט�ר. �ר��ת, הכניס וא� ח�ב; ה�ר�ת �על � ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ְוה�קה
ח�ב. ה�ית �על ה�ר�ת, את ל�מר ה�ית �על עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹק�ל
ה�ית, �על �ל �המ�� ואכלת� �ר��ת, ��א ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהכניס�
��א ל� �היה מ�ני �ט�ר, ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ְוה�קה
זה את החצר �על וה�יח� �ר��ת, הכניס� וא� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�אכל.

רשות] ה�ית,[שקיבל �על �ל �המ�� ואכלת� ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָל�מר�,
ה�המה �ראה ��יו� ח�ב; ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ְוה�קה
�עלי אי� �הרי ח�ב, � וה�יח� ל� ה��יקי� �ברי� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�כלת
�א�ה �מע�ה מה�. ה�המה להעביר �� מצ�יי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
א�ת�, וה�יח� �כנ�תיה, �בית �ת��ר לאפ�ת ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ��כנסה
�בא ואפ�ת�, לי�ת� �עת �� י�יט� ��א �די ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹונתע�מ�
חכמי� וח�ב�ה ומת; ה�צק את ואכל ה�ית, �על �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעז

�זה. ���צא �ל וכ� �מיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹל���

.ÂË�גדיש]ה�ג�י �ר��ת,[עושה ��א חבר� �דה �ת�� ְְְְֲִִֵֵֶַַֹ
�ה�, החלקה וא� �ט�ר. � ה�דה �על �ל �המ�� ְְֶָָ�ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָואכלת�
� �אכילת� וה�קה אכלת�, ח�ב. ה�ר�ת �על � ְֲִַָָָ�ְְֲֵַַַַָָָָָ�ְוה�קה
�י על א� ח�ב, ה�דה �על � �ר��ת הג�י� וא� ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ�ט�ר.

��רנ�ת �ה��מר ל�מר; עליו ק�ל השדה]��א �[בעל ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ואני 'הג��, ל� �אמר �מי �כא�', 'הג�� ל� �אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�יו�
ח��ב. ה�א ל�' ְֶָָֹא�מר
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לעמד‡. ��כ�לה �דלת �פניה� ונעל ל�יר, צא� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה��נס
יכ�לה ה�לת אי� וא� �ט�ר. � וה�יקה ויצאת מצ�יה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�ח
לא הרי � רע�עי� ה�יר �תלי �הי� א� מצ�יה, �ר�ח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפ�� ח�ב. וה�יקה, יצאת וא� �רא�י; �פניה� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל

�רצ�ה[פרצה] א� ��ילה, מחיצה נפרצה ואפ�� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָויצאת,
�ריאה מחיצה היתה ח�ב. ה�א� �על � [חזקה],לסטי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

� וה�יקה ויצאת לסטי�, ��רצ�ה א� ��ילה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָונפרצה
ח�בי�. ה�סטי� � וה�יקה לסטי�, ה�ציא�ה ְְְִִִִִִִִַַָָָָ�ט�ר.

א�·. � וה�יקה ויצאת חבר�, �המת לפני �דר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָה��ר�
�ט�ר � רע�ע �תל היה וא� ח�ב; �בריא, חזק �דר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹהיה
לפני ה�ות ס� ה��ת� וכ� �מי�. �דיני וח�ב אד�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמ�יני
�מי�. �דיני וח�ב אד�, מ�יני �ט�ר � חבר� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�המת

.‚� חבר� �ל קמת� ��י על חבר� �המת ֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָה�עמיד
ה�י�� א� וכ� �ה�יקה. מה ל��� ח�ב [הכה]ה�עמיד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ח�ב. �ה�י�� זה � וה�יקה חבר�, לקמת �הלכה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

לנ��א„. א� ח��, ל��מר �המ�� �כר,[שומר]ה��סר ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
ה�יקה, וא� ה�עלי�; �חת נכנס� � ל��אל א� ל��כר, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָא�
�מר�ה ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�ב. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��מר
וה�יקה ויצאת �רא�י, מע�ה �מירה �מר�ה א� אבל ְְִִָָָָָָ�ְְְְֲִִָָָָָ�לל.
את המיתה (אפ�� ח�בי� וה�עלי� �ט�רי�, ה��מרי� �ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
ה�א, ח�� ��מר א� � �ח�תה �מירה �מר�ה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאד�).
ח�בי�. ה�, ��אל א� ��כר א� �כר ��מר וא� ְִִֵֵֵֵַָָָָ�ט�ר;

זה‰. ח�ב וה�יקה, ויצאת חתרה אפ�� � �ח�ה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָה�יח�
מצטערת היא הרי � �ח�ה �ה�יח� ��יו� ;�� ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�יח�

לע��ת. ל� �אפ�ר �ל וע��ה ְְֲֶֶַַַָָָָ�ב�רחת,

.Âהיה� �י על א� � וקט� ��טה לחר� �המ�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמסר
�� וכ��צא ��ר �ל ��ר�� ח�בי�; ה�עלי� ק��ר, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָה��ר
�מירה �מר�ה אפ�� �לה�יק. ולצאת ה��ר, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלה�יר

ח�בי�. ה�עלי� � וה�יקה ויצאת וחתרה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָ�ְמע�ה,

.Êוה�יק ויצא מה�, אחד �� �פ�ע לחמ�ה, ��ר� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר
ח�ב; �� ���ע זה �חמ���, א�א מ���ר אינ� א� �ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

��אר� מ���ר השאר],וא� ח�בי�.[ע"י ה��ארי� א�� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

.Áה��אל ידע א� � מ�עד ונמצא ,�� �חזקת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ�אל�
�ה�א מק�� ��ל נזק, חצי מ��מי� ה�עלי� נ�ח�, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�א
� נזק חצי מ��� וה��אל עליו; �עליו �� הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ל�,

��עלה �� היה שעלה]�אפ�� היה[כמו נזק חצי �דע��, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
�ה�א ה��אל ידע לא וא� נ�ח�. �ה�א ידע �הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ���,
�ל�. נזק מ��מי� וה�עלי� �ל��, ח�ב ה��אל אי� � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנ�ח�

.Ë�והחזיר ה��אל, �בית וה�עד ,�� ��ה�א ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ�אל�
�טלה ר��ת�, ונ���ת ה�איל לת��ת�; חזר � ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלבעליו
�הרי �ט�ר, וה��אל נזק, חצי מ��מי� וה�עלי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה;

ְִֶהחזיר�.

.Èלא אבל �לבד, ה�המה ��� �מירת עליו ���ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ��מר
ח�בי�. וה�עלי� מ����, �ט�ר � וה�יקה נזקיה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�מירת
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� ה�קה וא� ה��מר; ח�ב � וה�יקה נזקיה, �מירת ְָ�ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָק�ל
ה��יק. ע� �י� ע��י� וה�עלי� ְְִִִִִַַַָָ�ט�ר,

.‡Èח�ב הרא��� ה��מר � אחר ל��מר ה��מר ְִֵֵֵֵַַַַַָָָמסר
ה��ק והרי ח�ב; ל��מר ��סר �ה��מר ל��ק, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָל���
לאחר? �מסר� �עצמ� א�ה �מר� לא 'ל�ה ל�: ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָֹא�מר
א�ה'. ל� ��סר� ה��מר ע� �י� ע�ה ול� א�ה, לי ���ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

למסעד� א� ,��� לב� א� לבנ�, ה��מר �[לעוזרו]מסר� ְְְְֲִִִֵֶַַָָ
וח�בי�. ה��מר, �חת ְְְִִֵַַַַָנכנס�

.·È,�� ה��יק והיה ל�, ואי� ל���, ��תח�ב ��מר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�ל
מ� מ���� ה��ק הרי � מ��פ� נזק חצי מ��� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�ה�א
על ח�ב ה��ק ��בה מה �מי וי�אר �ה�יקה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�המה

ה�המה. לבעל ְְֵֵַַַַָה��מר

.‚Èמה מ�ערי� מח�רי�, �ר�ת �ה�יקה �המה ְֲִִַַָ�ְְִִֵֵֶָָָ�ל
ה�עלי� �י� ל���, ��תח�ב זה �מ��� ���י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ה�יקה
��י� �מי� סאה, �ית �אכלה הרי �יצד? ה��מרי�. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
�וה ה�א וכ�ה �וה, היה ��ה ה�דה �א�ת� סאה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ית
אכלה א� וכ� ה�אר. �מ��� ה�אה, �� ��פסדה אחר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָע�ה

קלח אפ�� רבע, א� ���י�.[גבעול]קב א�ת� �מי� � אחד ְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

.„È�מ�רי� �ר�ת לקרקע,[בשלי�]אכלה צריכי� �אי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סאה; �מי סאה, א� ��וייה�: �מ�רי� �ר�ת �מי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמ���
אחד, �קל �ר�ת �אכלה הרי סאתי�. �מי סאתי�, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוא�
ר�מי �קל היה א� � ואכל� חבר� �קל �ר�ת ה��צ� ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ�
א�ת� מ�ערי� � יפ�ת ��� ה�מרי� �אי� ,�� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוכ��צא
,�� וכ��צא ה�א �רסי �קל וא� ה�רקע; �ב על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַ���י�
עצמ� �פני ה�קל מ�ערי� � �י�תר יפ�ת ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ה�מרי�

ע�ה. �וה ה�א וכ�ה �וה, היה ְֶֶַַַָָָָָָָ��ה
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�פר�ה‡. ר�עה, �היתה לנוח]�המה ��ד�ת[עצרה ונכנסה ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָ
�בעליה מתרי� ה�יקה, לא �עדי� �י על א� � ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ�ב�רמי�
י� � מ�תע�ת מנע� ולא �המ��, �מר לא א� �עמי�. ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹ�ל�ה
וא�מר ��רה, �חיטה א�ת� ל�חט ה�דה לבעל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹר��ת
לאד� �אס�ר מ�ני ��כ�'; ��ר �מכר� '��א� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלבעליה:

אס�ר. ה�זק לגר� אפ�� �ה�יק; מה �ל��� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹלה�יק

��ה·. וח�ה ��ה �המה לג�ל חכמי� אסר� ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ�,
�יערי� א�א וה�רמי�, ה�ד�ת �מק�� י�ראל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�אר�
מק��. �כל �ס�ריה �מג�לי� י�ראל. ��אר� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ב�ד�ר�ת

�ח�ק‚. ��עה �ינ� �בית יה��ע התנה �נאי� ְִִֵֵֶַָָ�ְְְֲִִָָָָע�רה
��ה �המה ��רעי� התנה (א) ה�: וא�� האר�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
��ה. �המה �� מרעי� אי� אבל ��י�, �אילניה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יערי�
א�א ��ה ולא ��ה לא �� מרעי� אי� ��י�, �אילניו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויער
לל�ט מ�ר אד� �ל ��היה התנה, וכ� (ב) �עליו. ְֵַָ�ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמ�עת

�ח�תי� עצי� ��הי� וה�א, חבר�; מ�דה [זולי�]עצי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶ
היז �ג�� ק�צי�, להי�ת וה�א�קר�בי� וברקני�]מא [קוצי� ְְְְְִִִִִֵֵ

י�ר� ��א �בלבד ולחי�; מח�רי� ��הי� וה�א, [יעקור]. ְְְִֶ�ְְְִִִֵֶַַָָֹ
אד� �ל ��היה התנה, וכ� (ג) אס�ר. עצי� �אר אבל .ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
ח�� מק��, �כל מאליה� הע�לי� ע�בי� לל�ט ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ�מ�ר

�ל�� קטניות]מ�דה התנה,[מ� וכ� (ד) לבהמה. ��רע� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ק�ט� אד� �ל ל]��היה ענ� ח��[קוצ� מק��, �כל נטיעה ְְְִִֵֶֶָָָָָָ

��ית א�א האילנ�ת מ� ק�ט� ואינ� זית; �ל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�ר�פ��ת
ה�קק מ� �ב�פני� �ב�ני� לגזע]�כביצה. הקרוב [קשר ְְְִִִֵַַַָָָָ

מח�� � האיל� �ב�אר לא[תוכו]�למעלה; איל�, �ל ְְְִִֵַָָָָ�ִֶָֹ
מחד�[ראשו].מח�� א�א ה�יר לא לקט�, �כ�ה�יר ֵ�ְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹ

ואינ� �ר�ת. �ע��ה מ��� לא אבל �ר�ת, ע��ה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ�אינ�
התנה, וכ� (ה) ח�ה. �ני ר�אה �אינ� מ�ק�� א�א ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָק�ט�

�תח�ה ה��צא העיר[לראשונה]�ה�עי� א�ת� �ני � ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ע�ר� �אי� �י על א� מ���, מס��קי� �גב�ל� ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��צא
וכ� (ו) מ���. ע�ה� להס��ק לאחרי� ואי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�חלק�;
וה�א, טבריה; מ�� �גי� לצ�ד מ�ר אד� �ל ��היה ְְְִִֶָָָָָ�ְְִִֶֶָָָָהתנה,

קלע יפר� לא אבל �לבד; �ח�ה ויעמיד[רשת]��צ�ד ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹ
�חלק� ה�� א�ת� �ה�יע ה�בט �ני א�א ,�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָספינה

מס��ק[נפתלי]. � לנקביו ��רי� אד� ��ל התנה, וכ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(ז)
ואפ�� ,�� ונפנה �� ��גע ה�דר אח�רי ונכנס ה�ר� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ�

�ר�� מלאה יקר]��דה �מק�ח.[פרח צר�ר, מ�� ונ�טל ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ
� �ה� וכ��צא ה�רמי� �י� ה��עה ��ל התנה, וכ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ח)

המפריעות]מפ�ג זמורות עד[כורת וי�רד, מפ�ג וע�לה ְְְְֵֵֵֶַַַ
�דרכי ה�יט ��ר�ה ��זמ� התנה, וכ� (ט) לדר��. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ��צא

נקיעי א� �רכי�[שלוליות]הר�י� לע�ברי י� � מי� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
�ה� �י על א� ,�� �מה�כי� ה�רכי� לצדדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלהס��ק
מצוה ��ת התנה, וכ� (י) �עלי�. ל� ��� �דר� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמה�כי�
יהיה ��א וה�א, ;�� ���צא ��ק�� ונק�ר מק�מ�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹק�נה

ה�צר על ה�דינה[הדר�],מ�ל �ח�� �ת�� [העיר]ולא �ְְְְִֶֶַַַָָֹ
� ה�ח�� �ת�� �היה א� ה�צר, על נמצא א� אבל ;ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ

ה�בר�ת. לבית ְְְִֵַָמביא�

הח�ה„. �ימ�ת מ�רי� �רכי� ע�ברי ��הי� ,��� ִִַַָָ�ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ�למה
�נ�ה רביעה ��רד עד �עלי�, לה� ��� ��בילי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלה��

השני]. [הגש�

לאר�.‰. �ח�צה אפ�� מק��, �כל נ�הג�ת א�� ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָות�נ�ת

.Â�לה ��� ��בילי� לה�� אס�ר �בבל, ה�ל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ��רד
ְִָ�עלי�.

.Ê,י�ראל �אר� ��ה �המה מג�לי� �אי� �י על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
בנ� למ��ה וקד� י��, �ל�י� לרגל קד� ל�ה�ת� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ�מ�ר
מעט; מעט ���חט עד �מ�הה ל�קח וה��ח י��, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ�ל�י�
מ�הה � ה��הה �ל א�א �עדר, ותרעה �צא ��א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�בלבד

� ��א �די �ית�, �יק.�ת�� ְְִֵֵֶַֹ

.Áהמה� ���לי �� לאסר י�ראל �אר� �בל ע�� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�כבר
�� וה�רמי� ה�ד�ת רב �הי� מ�ני ��ה, וח�ה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ��ה

י�ראל. �ל ה�מי� ְְִִֵֶַָָָ�א�ת�

.Ëאת ולא מק��, �כל חזירי� לג�ל חכמי� אסר� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכ�
ה�א מג�ל אבל ��ל�לת. ק��ר היה �� א� א�א ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�לב
מ�יר�. �ב�ילה ק��ר� ���� לספר, ה�מ�כה �עיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ�לבי�
�ה�ק� מ�ני וחזירי�, �לבי� מג�ל אר�ר חכמי�: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמר�

�מצ�י. ֶָ�ְמר�ה

.È,מ�ד למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � ���בה �ע�ה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹר�עה
יד על יד על מ�כר מעט].א�א ל�[מעט ��פל� מי וכ� ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

מ�ד, למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � �יר�ה וחזירי� ְְְִִִֵַָָֹ�ְֲִִִִַָ�לבי�
מעט. מעט מ�כר ְְֵֶַַָא�א

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אבל‡. ימי�. �ל�ה �� �העיד� �ל מ�עד? ה�א ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה
אפ�� נג� א� �עט א� רב� א� נ�� א� אחד, �י�� נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָא�
עדי� ��י �ל�ה �� העיד� מ�עד. זה אי� � �עמי� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹמאה

ה�עד. לא א� ה�עד א� ספק זה הרי � אחד ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ�י��

.·� �י� �ית �בפני ה�עלי� �פני א�א העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאי�
א�א העדה ואי� י�מר��", ולא �בעליו "וה�עד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר:

�י�. ְִֵ�בית

ה��‚. �מדינת �ה�א �מי וקט� ��טה חר� �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ר
א�יטר��י� לה� מעמידי� �י� �ית אבל �ט�רי�; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ��גח�,

הא�יטר��י�.[אחראי�], �פני �ה� ְְְִִִִִֵֶֶָָ�מעידי�

ה�א„. עדי� א� � א�יטר��י� �פני �ה�עד� אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַה�יק�
ימי�, �ל�ה �� ה�עד וא� מ��פ�. נזק חצי מ��� ,��ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
��נכסי ה�פה מ� �ל� נזק מ��� � ה�יק �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
ע� �י� יע�� הית�מי�, ולכ��ג�ל� ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַא�יטר��י�;

לה�. וי��מ� ְְִִִֶֶַָָהא�יטר��י�

את‰. זה ��גיח� א�ת� �מל�די� �ה� ���חקי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ�ורי�
ח�בי� אינ� האד�, את המית� ואפ�� לזה. מ�עדי� אינ� ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה,

" ��אמר: � ���יח�ה�.[ו]מיתה לא ��ר", י�ח �י ֱִִִִֶֶֶַַַָֹ

.Â,��לת חזר � �מ�נה נ�� א� ונמ�ר, �ה�עד �ְְְְִִֶַַַַַָָָ��ר
מסר� א� ה�איל� א� אבל �ינ�; מ��ה �����ת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ�הר��ת
�פני �ה�עד ��ר וכ� �חזקת�. ה�א הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָל��מר,
והג�יל ה��טה, ונ���ה החר�, ונת��ח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָא�יטר��י�,
מ�עדי� ה� הרי הא�יטר���ס, ��טל �י על א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�ט�

ה�. �עליה� �ר��ת �הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�חזקת�,

.Êחזרה � ל� �ה�עדה מ�בר �� וחזרה �ה�עדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָ�המה
א� � ל�ח ��א וחזר ל�ח, �ה�עד ��ר �יצד? ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלת��ת�.
היא �מאימתי לנגיחה. �� זה הרי נ�ג�, �ה�א �י ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
נ�גח. ואינ� ,�� ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת ��הי� עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרת�?
ולא ,�� ��מ�מ�� עד � לה� �ה�עד ה�ברי� ��אר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ�

א�ת�. ע��ה ְִֶֶָיהיה

.Áמ�ע אינ� זה הרי למינ�, מ�עד �ה�א ל�אינ���ר ד ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
לקט�י�, ה�עד לבהמה; מ�עד אינ� לאד�, ה�עד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינ�;
מ�עד �ה�א מי� את ה�יק א� לפיכ�, לגד�לי�. מ�עד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינ�
חצי מ��� ה�יני�, ל�אר ה�יק וא� �ל�; נזק מ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�,
וא� החל. לימ�ת מ�עד אינ� ל��ת�ת, מ�עד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי מ��� החל, �בימ�ת �ל�; נזק מ��� ���ת�ת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�יק
ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת מ��הי� חזרת�? היא �מאימתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנזק.
ל�. �ה�עד נזק מ�יק יהיה ולא ל�, מ�עד �ה�א ���� ��ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Ë� �לי�י �י�� וגמל למחר, וחמ�ר ה���, ��ר ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
��ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ראה ל�ל. מ�עד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנע�ה
ראה �ברביעי �נגח�, ��ר ראה ה�לי�י �ב��� נגח�, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה �ב��י �נגח�, ��ר ראה �בחמי�י נגח�, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ��ר

לסר�גי� מ�עד נע�ה � נגח� ולא ל�ורי�.[דילוגי�]��ר ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.È,�נגח ולא חמ�ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה

נגח�, ולא �מל ראה �ברביעי �נגח�, ס�ס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹ�ב�לי�י
� נגח� ולא ער�ד ראה �ב��י �נגח�, �רד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�בחמי�י
ל� מ�עד �ה�א ���� נגח וא� ל�ל. לסר�גי� מ�עד ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹנע�ה
מ�עד. זה הרי �סר�גי�, ��גח ה�יני� מ�ל�ת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡È�לחד ע�ר �ב��ה זה, לחד� ע�ר �חמ�ה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
עד מ�עד אינ� � �לי�י לחד� ע�ר �ב�בעה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ני,

�ד��ג ג']����� פע� ק�ל[ידלג ונגח, ��פר ק�ל �מע . ְְְִֵֶַַַָָָ
וכ� ל��פר�ת. מ�עד נע�ה � ונגח ��פר ק�ל ונגח, ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ��פר

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.·È,זה אחר זה ימי� ��ל�ה �ורי� �ל�ה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנגח
חמ�ר ��גח א� �מל, נגח �בחמי�י חמ�ר, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ�ברביעי
�ל�ה נגח �� ואחר זה, אחר זה ימי� ��ני ��ח�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוגמל
ל�ורי� מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � זה אחר זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ורי�
��ל� נגח א� וכ� מ�עד. ה�א ה�יני� ל�ל�ת א� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�לבד,
��גח א� ���ת, �ב�ני ���ת �באחד ז�, אחר ז� ְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ��ת�ת
��ת�ת �ב��י ה��ת, �בי�� ��ת �בערב ���ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ�חמי�י
ל��ת�ת מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � אחריה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָה�א�ת

חל. מה� ��ני� ה�מי� ל�ל�ת א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ�לבד,

.‚Èאת �ה� מח�בי� אי� �ה�, וכ��צא ה�פק�ת א�� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכל
אי� �ל�, נזק ה��ק �פ� וא� נזק; חצי א�א ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה��יק

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

ז ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

�מ�סרה‡. �עליו ���ר� �פניו[חבל]��ר ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָ
וא� נזק. חצי מ��� ה�א, �� א� � וה�יק ויצא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ�רא�י,
א� הא � �עליו" י�מר�� "ולא ��אמר: �ט�ר, מ�עד, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
�ה�א �דבר ה�יק וא� זה. ה�א ו�מ�ר �ט�ר; ְְְְִִִֶֶָָָָָ�מר�,
��ר א� ל�, הרא�יי� �ברי� �אכל �ג�� מ�ח�ת�, ל� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמ�עד

מ����. �ט�ר � ה��כ� �דר� ְְְְִִֵֶֶַַָ�רגל�

ויצא·. �מאל, לקר� מ�עד ואינ� ימי�, לקר� מ�עד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה
�מאל �קר� �י� ימי� �קר� �י� ונגח �רא�י, ��מר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

נזק. חצי מ��� �ְֲִֵֶֶַ

.‚� �כ�נה ��א �י� �כ�נה �י� �אד�, �חבלה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�המה
מ��פ� נזק חצי מ��� היא, ��ה מ���א� מ�עדת, וא� ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

�מ� ה�ער, �מ� ה��ת, �מ� ה�בת, מ� �פט�ר �ל�. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
א�א �ה� ��רה ח�בה לא א��, דברי� �אר�עה � ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהר��י
הרי � �חבר� �חבלה �המ�� אבל �חבר�, �חבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאד�
�לבד. נזק א�א ח�ב �אינ� ממ�נ�, �ה�יקה �מי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
ח�ב, � �עצמ� ה�א ��� וא� �ט�ר; � ���� ��ר� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ�,
�הדליק א� �א��, א� �אביו �חבל ו��ר� ��ת�אר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�מ�
�עצמ� ה�א היה וא�� �נזקיו; ח�ב � ���ת חבר� ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ�די�

��ת�אר. �מ� מ����, �ט�ר היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהע��ה

�נגח�„. �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹה�כניס
ה�א נגח וא� �ט�ר. � �ל�� נ�כ� א� ה�ית �על �ל ְְְִִֶַַַַַַָָָ��ר�
נזק; חצי מ��� ,�� היה א� � ה�ית �על �ל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר�
הר�י�. �ר��ת ה��גח �די� �ל�, נזק מ��� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�עד

והבאי�‰. ז�, ��חצר לב�ר א�[העכיר]נפל � מימיו את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
זמ�, אחר וא� ה�י�. �נזקי ח�ב נפילה, ��עת מ�ד ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָהבאי�
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אבל‡. ימי�. �ל�ה �� �העיד� �ל מ�עד? ה�א ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה
אפ�� נג� א� �עט א� רב� א� נ�� א� אחד, �י�� נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָא�
עדי� ��י �ל�ה �� העיד� מ�עד. זה אי� � �עמי� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹמאה

ה�עד. לא א� ה�עד א� ספק זה הרי � אחד ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ�י��

.·� �י� �ית �בפני ה�עלי� �פני א�א העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאי�
א�א העדה ואי� י�מר��", ולא �בעליו "וה�עד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר:

�י�. ְִֵ�בית

ה��‚. �מדינת �ה�א �מי וקט� ��טה חר� �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ר
א�יטר��י� לה� מעמידי� �י� �ית אבל �ט�רי�; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ��גח�,

הא�יטר��י�.[אחראי�], �פני �ה� ְְְִִִִִֵֶֶָָ�מעידי�

ה�א„. עדי� א� � א�יטר��י� �פני �ה�עד� אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַה�יק�
ימי�, �ל�ה �� ה�עד וא� מ��פ�. נזק חצי מ��� ,��ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
��נכסי ה�פה מ� �ל� נזק מ��� � ה�יק �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
ע� �י� יע�� הית�מי�, ולכ��ג�ל� ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַא�יטר��י�;

לה�. וי��מ� ְְִִִֶֶַָָהא�יטר��י�

את‰. זה ��גיח� א�ת� �מל�די� �ה� ���חקי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ�ורי�
ח�בי� אינ� האד�, את המית� ואפ�� לזה. מ�עדי� אינ� ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה,

" ��אמר: � ���יח�ה�.[ו]מיתה לא ��ר", י�ח �י ֱִִִִֶֶֶַַַָֹ

.Â,��לת חזר � �מ�נה נ�� א� ונמ�ר, �ה�עד �ְְְְִִֶַַַַַָָָ��ר
מסר� א� ה�איל� א� אבל �ינ�; מ��ה �����ת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ�הר��ת
�פני �ה�עד ��ר וכ� �חזקת�. ה�א הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָל��מר,
והג�יל ה��טה, ונ���ה החר�, ונת��ח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָא�יטר��י�,
מ�עדי� ה� הרי הא�יטר���ס, ��טל �י על א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�ט�

ה�. �עליה� �ר��ת �הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�חזקת�,

.Êחזרה � ל� �ה�עדה מ�בר �� וחזרה �ה�עדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָ�המה
א� � ל�ח ��א וחזר ל�ח, �ה�עד ��ר �יצד? ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלת��ת�.
היא �מאימתי לנגיחה. �� זה הרי נ�ג�, �ה�א �י ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
נ�גח. ואינ� ,�� ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת ��הי� עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרת�?
ולא ,�� ��מ�מ�� עד � לה� �ה�עד ה�ברי� ��אר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ�

א�ת�. ע��ה ְִֶֶָיהיה

.Áמ�ע אינ� זה הרי למינ�, מ�עד �ה�א ל�אינ���ר ד ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
לקט�י�, ה�עד לבהמה; מ�עד אינ� לאד�, ה�עד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינ�;
מ�עד �ה�א מי� את ה�יק א� לפיכ�, לגד�לי�. מ�עד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינ�
חצי מ��� ה�יני�, ל�אר ה�יק וא� �ל�; נזק מ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�,
וא� החל. לימ�ת מ�עד אינ� ל��ת�ת, מ�עד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי מ��� החל, �בימ�ת �ל�; נזק מ��� ���ת�ת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�יק
ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת מ��הי� חזרת�? היא �מאימתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנזק.
ל�. �ה�עד נזק מ�יק יהיה ולא ל�, מ�עד �ה�א ���� ��ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Ë� �לי�י �י�� וגמל למחר, וחמ�ר ה���, ��ר ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
��ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ראה ל�ל. מ�עד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנע�ה
ראה �ברביעי �נגח�, ��ר ראה ה�לי�י �ב��� נגח�, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה �ב��י �נגח�, ��ר ראה �בחמי�י נגח�, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ��ר

לסר�גי� מ�עד נע�ה � נגח� ולא ל�ורי�.[דילוגי�]��ר ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.È,�נגח ולא חמ�ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה

נגח�, ולא �מל ראה �ברביעי �נגח�, ס�ס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹ�ב�לי�י
� נגח� ולא ער�ד ראה �ב��י �נגח�, �רד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�בחמי�י
ל� מ�עד �ה�א ���� נגח וא� ל�ל. לסר�גי� מ�עד ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹנע�ה
מ�עד. זה הרי �סר�גי�, ��גח ה�יני� מ�ל�ת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡È�לחד ע�ר �ב��ה זה, לחד� ע�ר �חמ�ה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
עד מ�עד אינ� � �לי�י לחד� ע�ר �ב�בעה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ני,

�ד��ג ג']����� פע� ק�ל[ידלג ונגח, ��פר ק�ל �מע . ְְְִֵֶַַַָָָ
וכ� ל��פר�ת. מ�עד נע�ה � ונגח ��פר ק�ל ונגח, ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ��פר

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.·È,זה אחר זה ימי� ��ל�ה �ורי� �ל�ה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנגח
חמ�ר ��גח א� �מל, נגח �בחמי�י חמ�ר, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ�ברביעי
�ל�ה נגח �� ואחר זה, אחר זה ימי� ��ני ��ח�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוגמל
ל�ורי� מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � זה אחר זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ורי�
��ל� נגח א� וכ� מ�עד. ה�א ה�יני� ל�ל�ת א� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�לבד,
��גח א� ���ת, �ב�ני ���ת �באחד ז�, אחר ז� ְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ��ת�ת
��ת�ת �ב��י ה��ת, �בי�� ��ת �בערב ���ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ�חמי�י
ל��ת�ת מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � אחריה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָה�א�ת

חל. מה� ��ני� ה�מי� ל�ל�ת א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ�לבד,

.‚Èאת �ה� מח�בי� אי� �ה�, וכ��צא ה�פק�ת א�� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכל
אי� �ל�, נזק ה��ק �פ� וא� נזק; חצי א�א ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה��יק

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

ז ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

�מ�סרה‡. �עליו ���ר� �פניו[חבל]��ר ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָ
וא� נזק. חצי מ��� ה�א, �� א� � וה�יק ויצא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ�רא�י,
א� הא � �עליו" י�מר�� "ולא ��אמר: �ט�ר, מ�עד, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
�ה�א �דבר ה�יק וא� זה. ה�א ו�מ�ר �ט�ר; ְְְְִִִֶֶָָָָָ�מר�,
��ר א� ל�, הרא�יי� �ברי� �אכל �ג�� מ�ח�ת�, ל� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמ�עד

מ����. �ט�ר � ה��כ� �דר� ְְְְִִֵֶֶַַָ�רגל�

ויצא·. �מאל, לקר� מ�עד ואינ� ימי�, לקר� מ�עד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה
�מאל �קר� �י� ימי� �קר� �י� ונגח �רא�י, ��מר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

נזק. חצי מ��� �ְֲִֵֶֶַ

.‚� �כ�נה ��א �י� �כ�נה �י� �אד�, �חבלה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�המה
מ��פ� נזק חצי מ��� היא, ��ה מ���א� מ�עדת, וא� ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

�מ� ה�ער, �מ� ה��ת, �מ� ה�בת, מ� �פט�ר �ל�. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
א�א �ה� ��רה ח�בה לא א��, דברי� �אר�עה � ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהר��י
הרי � �חבר� �חבלה �המ�� אבל �חבר�, �חבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאד�
�לבד. נזק א�א ח�ב �אינ� ממ�נ�, �ה�יקה �מי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
ח�ב, � �עצמ� ה�א ��� וא� �ט�ר; � ���� ��ר� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ�,
�הדליק א� �א��, א� �אביו �חבל ו��ר� ��ת�אר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�מ�
�עצמ� ה�א היה וא�� �נזקיו; ח�ב � ���ת חבר� ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ�די�

��ת�אר. �מ� מ����, �ט�ר היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהע��ה

�נגח�„. �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹה�כניס
ה�א נגח וא� �ט�ר. � �ל�� נ�כ� א� ה�ית �על �ל ְְְִִֶַַַַַַָָָ��ר�
נזק; חצי מ��� ,�� היה א� � ה�ית �על �ל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר�
הר�י�. �ר��ת ה��גח �די� �ל�, נזק מ��� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�עד

והבאי�‰. ז�, ��חצר לב�ר א�[העכיר]נפל � מימיו את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
זמ�, אחר וא� ה�י�. �נזקי ח�ב נפילה, ��עת מ�ד ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָהבאי�
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ה� הרי וה�י� �ב�ר, ��לה ה��ר נע�ה �הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ט�ר;
��ת�אר. �מ� ה�לי�, על �� �ח�ב ��ר מצאנ� ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�כלי�,
�על עליו ק�ל וא� �ט�ר; ה��ר �על �ר��ת, הכניס ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוא�

ל��ר. ��פל ה��ר �נזק ח�ב ה�א הרי ל�מר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�ית

.Âאת וה�יק �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס
�חצר �חפר א� ה�ית, �על �� �ה�ק א� ה�ית, ִֵֶֶַַַַַַָָ�ִֶַַַַ�על
�בעל חצר, �נזקי ח�ב ה��ר �על � �מער�ת �יחי� ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ��ר�ת

לסתמ�. עליו היה �הרי ה��ר, �נזקי ח�ב ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצר

.Ê,לדעת ��א ה�יק� א� � ה��ר את ה�ית �על ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹה�יק
עד �ר��ת, ��א נכנס� 'ל�ה ל�: א�מר �הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ט�ר;
��� מ�ני �ל�; נזק ח�ב � לדעת ה�יק� וא� ?'�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��גג�י
ר��ת. ל� אי� � לה�יק� אבל מר��ת�, לה�ציא� ר��ת ְְְְְֲִִֵֵַָל�

.Á�י� חבר�, �ל �לי ���ר הרי �יצד? ל�זקי�. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�מי�
ה�לי את א�ה 'קח ל��יק: א�מרי� אי� � �המ�� �י� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָה�א
�חת ��ה א�מדי� א�א �לי�'; �מי לזה ו��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ב�ר,
מ�עד, ה��יק היה א� ה�חת �ל ל� ונ�ת� מ�מיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָה�לי
,"�� יהיה "וה�ת ��אמר: ,�� היה א� ה�חת חצי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָא�

ה�בלה �חת הנזק],ל��ק. משעת ו�בח[שפחתה ה��ק; על ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
וה��ק. ה��יק א�ת� ח�לקי� ְְְִִִֵַַַַָָה�בלה,

.Ëה�בלה והרי ומת, ��גח�ה� מאתי� �וה ��ר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יצד?
והרי �חתה ��י� העמדה �ב�עת מאה, מיתה ��עת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ�וה
וא� מאה; א�א מ��� ה��יק אי� � �מ�ני� �וה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיא

מ��פ�. חמ�י� ל� מ��� ,�� ְֲִִִֵַָָָהיה

.È�י�� עמידה ��עת �וה היא והרי ה�בלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָה��יחה
היה א� ��עי�, ל� מ��� ה��יק הרי � וע�רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
וזה מ��פ�; ואר�עי� חמ�ה מ��� ,�� היה וא� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמ�עד;
יחצ��. ה�בלה �בח יחצ��", ה�ת את "וג� ��אמר: ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָה�א

.‡È�והפחית מאתי� �וה ��ר ��גח מאתי�, �וה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ��ר
�וה ה�א והרי ה��ק, ה��יח ��י� עמידה �ב�עת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָחמ�י�,

החבל זה ול�לא מא�ת, היה[החבלה]אר�ע �הפחית�, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
�מ�נה אינ��וה � מאליו ��בח �י� ���מ� �י� מא�ת, ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

��עת ה��ה מחמת �ח� ה�זק. ��עת א�א ל� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנ�ת�
��עת ל� נ�ת� � מאה �וה ה�חת והרי ��י�, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה

��י�. ֲִִַָעמידה

.·Èמחמת א� � ��י� עמידה ��עת ה��יק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָה��יח
�וה �היה מה א�א מ��� מ���� אינ� �בח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ���מ�
חצי מ���� ה��יח, עצמ� מחמת וא� �ה�יק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ��עה

��י�. עמידה ��עת מ��� ְֲִִִִֶֶֶַַָנזק

.‚Èמציא�� עד ��בלה, לטרח ה��יק א�ת�[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ה�בלה מעלה � ומת לב�ר ה��ר ��פל �ג�� �יצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָל��ק.
ה�בלה, �חת ל� �מי� �� ואחר ל��ק, ונ�תנ� ה��ר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמ�
מל�ד ,"�� יהיה וה�ת לבעליו, י�יב "�ס� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��אמר:
� החי מ� ��חתה וה�חת ה�בלה, לה�יב ח�ב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�א

��ארנ�. �מ� ה�חת, חצי � �� היה וא� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָל��ק;
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הק��‡. �ל א� הק��, �ל ��ר ��גח י�ראל �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ��ר
וכל רעה�". "��ר ��אמר: �ט�ר, � י�ראל �ל ��ר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��גח

נזקי�. �י� �ה� �אי� ה� מעילה, עליה� �ח�בי� ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה�ד�י�
ה�ק��י� שנפסלו]�פס�לי �י�[קדשי� נזקי�, �י� �ה� י� � ְֵַ�ְְִִִֵֵֶָָָ

ולהי�ת� לפדי�� יצא� �הרי �ה�ק�, �י� ח�י�.[נהיו]�ה�יק� ִִֵֶֶ�ְְְְְְֲִִֵֶָָ�ִ

ה��ר·. מ� ��בה ואינ� מ��ר�; ��בה �ה�יק�, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�למי�
�ה�, מ�עלי� ק�י� קד�י� �ל �האמ�רי� � האמ�רי� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�נגד
��בה �ה�יקה, ��דה וכ� מעילה. �הלכ�ת ��ארנ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ�מ�
ה�ח� �אי� ע��, ה�א ה�ח� מ� ��בה ואינ� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמ��ר�;

��ר. ְִַָָמ�לל

ה��ר‚. מ� וחב�רת� ה��ק ��אכל ��בה? ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
�נגד ג�בה אינ� וכיצד .��� נזק חצי �נגד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ�ְִ�קד�ה,
והיה �ינר, �וה נזק� �חצי לג��ת ל� היה �א� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאמ�רי�?
�לא וה��ר דינרי�, �ני �וה האמ�רי� ע� ה��ר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ�ל
ה��ר, �לי�י �ני ��בה אינ� � וחצי �ינר �וה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאמ�רי�

�לבד. ה��ר חצי ְֲִִֶַַָָָא�א

רעה�",„. "��ר ��אמר: �ט�ר, � �ה�יק ההפקר ��ר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוכ�
ההפקר ��ר �יצד? לבעלי�. מיחדי� ה�כסי� ��הי� ְְִִִֵֵֶַַָָ�ְְְִִֶַַָעד
� �� וזכה אחר עמד ��י� ה��ק א�ת� ��ת�� וקד� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��גח,
�ה�יק, לבעלי� המיחד ��ר א�א ע�ד, ולא �ט�ר. זה ְִִִִֶָָ�ְְֲֵֶֶַָָֹהרי
עד �ט�ר; זה הרי � הפקיר� א� הק�י�� �ה�יק ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָואחר

��י�. עמידה �ב�עת ה�ק� ��עת �עלי� ל� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ��הי�

�י�‰. �� �י� נכרי, �ל ��ר ��גח י�ראל �ל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ר
על האד� את מח�בי� ה��יי� �אי� לפי �ט�ר; � ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמ�עד
�ל ו��ר �דיניה�. לה� �ני� אנ� והרי �ה�יקה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�המ��
מ��� � מ�עד �י� �� �י� י�ראל, �ל ��ר ��גח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנכרי
זהירי� �אינ� לפי � ל��יי� זה ה�א קנס �ל�; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנזק
נזקי על א�ת� �ח�ב לא וא� ה�ק�; מס�קי� אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ��צו�ת,
ה�ר��ת. ממ�� �מפסידי� א�ת�, מ��רי� אי� � ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָבהמ��

.Â,�י�� עמד ��א עד ה��יק מכר� א� � �ה�יק �� ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ��ר
וח�זר מ���, ��בה ה��ק הרי מכ�ר, �ה�א �י על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�

וג� ק�לה��קח ��גח, ��יו� ל�; ��כר ה��יק מ� בה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ה��ק.[פרסו�] ��ג�ה עד ל�ח ל� היה ולא ל�, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹי�

.Ê�יאמר ��א �די מק��, זה הרי � ה��יק ְְְֵֶָֹֹ�ְֲִִִֵֶַַהק�י��
�מ�נה נתנ� מ��ר�. ��בה �חט�, �די��. �לא י�צא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהק��

מ���. ה��ק ויג�ה ע��י, �ע�ה מה �ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Á,��הק�י מכ�ר; אינ� � מכר� �� ואחר ��י�, ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָה�יק
�עלי קדמ� �ל��. ע�ה לא �מ�נה, נתנ� מק��; ְְְְְֲֵַַָָָָָָָֹ�ֵאינ�
�י� ה�יק, ��א עד �חב �י� � �תפ��ה� מ�יק �ל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹח�ב�ת
�אפ�� מ���; ��בה ה��ק א�א זכ�, לא � �ה�יק עד חב ֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
מ��פ�. ��בה זה הרי וה�יק, מ�ח�ה ח�ב�ת �עלי �ל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהיה

.Ë,�י�� עמד ��א �י� ��י� �עמד �י� �ה�יק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�עד
�ע�ה מה � �חט� א� �מ�נה נתנ� א� מכר� א� ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהק�י��

והנהיג�ה� ח�ב�ת �עלי קדמ� חב[לקחוהו],ע��י; �י� ְְְֲִִֵֵַָָָ
;�� זכ� � חב ��א עד �ה�יק �י� ה�יק, ��א עד ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלה�
ה��יק, ��נכסי ה�פה מ� א�א ה��ק מ���� �אי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי

זה. לנ�ק מ�ע�די� נכסיו �ל ְְִִֶָָ�ְְֲֵַָָָוהרי

.È�מ ��בי� ה��יק, מ�כסי ה�זק לג��ת נזקקי� �י� ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ���ית
��א א� �לל, מ�לטלי� ל� הי� לא א� �ח�ה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹה��לטלי�
ה�רקע, מ� ה�אר ��בי� � ה�זק �ל �נגד ה��לטלי� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהי�

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מ�לטלי�, ���צא� זמ� וכל ה��יק. ��נכסי ה�פה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�
ס�י� תבואה]אפ�� ל�רקע.[קליפות נזקקי� אי� � ֲִ�ְְִִִֵַַַָ

.‡È�נזקקי �י� �ית אי� � ����� קד� ה��יק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת
מ� ל��ק וג�בי� ל�רקע; א�א ית�מי�, �ל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָל��לטלי�
אי� וה��לטלי� ח�ב, �בעל נע�ה �ה��ק מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָה���רית,
�ח�י ה��לטלי� ה��ק �פ� וא� ח�ב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמ��ע�די�

מ�ת�. אחר מה� ל� ��בי� ִִֵֶַַַַה��יק,

.·È,�ה��לטלי מ� ח�ב �על לג��ת ה�א�ני� ��נ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַָ�בר
מ� ל�זקי� מג�י� לפיכ�, דיני�; ��י �כל ז� ��נה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָ�פ�טה
��בי� מ�לטלי�, ה�יח לא וא� ית�מי�. �ל ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹה��לטלי�
לא ית�מי�, מ�כסי ל�רע ה�א ��ל � ה���רית מ� ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלה�

��ת�אר. �מ� ה���רית, מ� א�א ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָיג�ה

.‚Èכפר� ח�בי� ואי� מ���מי�, ה�זקי� הרגאי� [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
�בעדי�אד�], �ר�רה, �ראיה א�א � נהרגת ה�המה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואי�

�ארות מצ�יי� ואי� 'ה�איל �אמר: ��א להעיד; ְַ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹה��רי�
העבדי� א�א ה�א�, וגדר�ת ה�קר �ברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה��סי�
�ה�יקה היא ז� ��המה העיד� א� �ה�, וכ��צא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהר�עי�
נ�י� א� ה�ט�י� העיד� א� א� לה�; ��מעי� � ז� ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
ס�מכי� � נזקי� ��אר העיד� א� זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�אד�
על ממ�� מח�בי� אי� לע�ל� א�א ;�� ה�בר אי� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליה�'.
עד��ת, �אר להעיד ה��רי� העדי� ��הי� עד עדי�, �ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�י

ל���. ה��יק �י� �ית ויח�ב� �י�, �בית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעיד�

.„Èהר�ג ��ר ונמצא ה�הר, �ב על ר�עה �היה ְְִֶֶַַַָָָָָָ��ר
מנ�� זה ל�ח, מ�עד וזה מנ�ח ��ה �י על א� � ָ�ְְִֶֶַָָ�ְְִִֶֶַַ�צ��

�� '�יד�ע א�מרי� אי� � ל�� מ�עד וזהוזה נ�כ�, ה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הא�הר �מל אפ�� בפראות]נגח�'; ה�מ�י�,[נוהג �י� ְְֲִִֵֵַַָָָָ

הרג�'; ��ה '�יד�ע א�מרי� אי� � �צ�� הר�ג �מל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָונמצא
��רי�. עדי� ��רא�ה� ְְִִִֵֵֶַעד

חמישי יו�
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מ��ה‡. נזק חצי ��בה � �ה�יקה מע�רת ֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ�ְְֵָ�המה
אינ� � �ה�יקה �רנגלת אבל מ��פ�; �ה�א מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�מ�לד�,
א�א הע�� מ��� אינ� �ה�יצה מ�ני מ�יצת�, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ��בה

מ���. �מפר�ת ְִֶֶֶ�ְֶֶ�מב�לת

עד·. א� יד�ע ואי� �צ��, ולד� ונמצא ��גחה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ְמע�רת
� ילדה) (��גחה נגחה ��לדה אחר א� ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ��א
עד �ל��, ה�לד מ� ��בה ואינ� ה�רה, מ� נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ���
�ה��ציא היתה; מע�רת ��גחה ���עה ראיה ְִֶֶֶַָָ�ְְְְִֶֶֶָָָָָָָ��ביא

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחבר�

�צ��,‚. נ�פל ע�ר� ונמצא מע�רת, �רה ��גח ְִֵָָָ�ְְִֶֶָ�ְֶַָָָ��ר
ה�גיחה מחמת א� ה�ילה, נגח� ��א עד א� יד�ע ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואי�
ה�לד; נזק מ��� ואינ� ה�רה, נזק מ��� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ילה

הראיה. עליו מחבר� ְֲִֵֵֶַָָָָָ�ה��ציא

ה�רה„. �חת �מי� אי� � וה�ילה מע�רת, �רה ְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ְַָָָנגח
היתה ��ה �מי� א�א עצמ�, �פני ה�לד �פחת עצמ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ�פני
ע�ה �וה היא וכ�ה �בריאה, מע�רת ��היתה �וה ְְִִֶֶַַָָָָָ�ְְְֶַָָָָָָה�רה
.�� היה א� חצי� א� ה�חת, �מ��� ,��� וה�פל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

ה�מ�‰. �חת הרי � לאחד וה�לד לאחד, ה�רה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
א�ת� ח�לקי� ה�פל, �פחת ה�רה; לבעל ה�רה, ��� ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��חת

ה�לד. לבעל וה�פל, ה�לד; �על ע� ה�רה ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ�על

.Âא�מר ה��ק וה�ק, אחר, ��ר אחר ר�ד� �היה ִֵַַָ�ְֵֵֶַַַָָ��ר
� לקה' �סלע ��א י�דע, 'איני א�מר וזה ה�יק', ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'��ר�
א�מר �ה��ק �י על וא� הראיה; עליו מחבר� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��ציא
ואמר: ה��ק טע� י�דע'. 'איני א�מר וזה �ו�אי', י�דע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ'אני
ה�ת נ��ע זה הרי � ה�יק' ���ר� י�דע א�ה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ'ו�אי

�[מדרבנ�] �� היה א� אבל מ�עד; היה א� י�דע, ֲִִֵֵֶַָָָָָָָ�אינ�
�ט�ר, מעצמ� ה�דה �אפ�� ה�ת, מ�ב�עת א� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�ט�ר

�ט�ר. �קנס �מ�דה ה�א, קנס ה�זק ְְֲִִֶֶֶֶַָָָ�חצי

.Ê�מה �אחד העדי� והרי אחד, אחר ר�דפי� �ני� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהי�
א�מר זה � מ�ניה� ה�א איזה י�דעי� העדי� ואי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָה�יק,
וא� �ט�רי�. �ניה� � ה�יק' '��ר� א�מר וזה ה�יק', ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ'��ר�

ה�ח�ת מ��� ל��� ח�ב אחד, אי� �ל �ניה� [הזול]הי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מ�כסיו. �ל� נזק מ��� מ�עדי�, הי� וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���ניה�;

.Áאבל ע�מדי�. ה�ורי� ���ני אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ��ה
על א� � �� מה� אחד והיה אבד, א� מה� אחד מת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָא�
ראיה 'הבא ל�: א�מר �הרי �ט�ר; אחד, אי� �ל �ה� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�י

ל�'. וא��� �ה�יק, ה�א הע�מד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ��ה

.Ëה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד הר�דפי� ה�ורי� �ני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהי�
אחד היה ה�יק', 'קט� א�מר וה��יק ה�יק', '�ד�ל ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָא�מר

ה�� מ�עד, ואחד א�מר�� וה��יק ה�יק', 'מ�עד א�מר ק ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ה�יק' ��'ְֲִִִֵֵַָָָָָָ

.È�עדי א�א ה�יק, ��ה �ר�רה ראיה �� היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
�מ� ה��יק מ��� � ה�יק א�� מ�ני �אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידי�
ה�יק ��ה �ו�אי, י�דע '�א�ה ה��ק טע� וא� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�אמר.
�מ� �מ��� ה��רה, �ב�עת נ��ע ה��יק הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�פני�'

�מקצת. ה�דה �הרי ְְֲִֵֶֶָָָ�ה�דה;

.‡È�וה��יקי קט�, ואחד �ד�ל אחד �ני�, ה��קי� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהי�
את ה�יק '�ד�ל א�מר: ה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ני�,
קט� א�א כי, 'לא א�מר: וה��יק ה�ט�', את וקט� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ד�ל,
�� אחד �היה א� ה�ט�'; את וגד�ל ה�ד�ל, את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָה�יק
ות� ה�ד�ל, את ה�יק 'מ�עד א�מר: ה��ק מ�עד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ה�ד�ל, את ה�יק ��' א�מר: וה��יק ה�ט�', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�יק
היתה לא הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ה�ט�' את ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ�מ�עד
לט�ע� ��מה? זה למה �ט�ר. ה��יק � �ר�רה ראיה ��ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ה�ת, נ��ע �ה�א � ��ע�רי� ל� וה�דה ח�י�, חבר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
ט�ע� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ע�רי�, מ�מי א� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
ה�ד�ל מ� ל�ט� מ���� זה הרי � ה��ק �פ� וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטע�.
�פ�, לא א� אבל ה��יק; �ה�דה �מ� ה�ט�, מ� ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹול�ד�ל

�ל��. ה��יק מ� מ�ציאי� ְִִִִֵַַאי�

.·Èה��ק הרי � אחר ��ר ונגח וחזר ��ר, ��גח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ��ר
מאתי� �וה ��ר �יצד? .�� ���פי� וה�עלי�, ִִֵֶַַָָָ�ְְְִִַָָהרא���

יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה ��ר �[שווה]��גח �ל�� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר ��ר ונגח חזר מאה. ה��ר �בעל מאה, נ�טל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָה��ק
מאה, נ�טל האחר�� � �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ�וה
חזר חמ�י�. חמ�י� נ�טלי� ה�עלי� ע� ��פניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוה��ק
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מ�לטלי�, ���צא� זמ� וכל ה��יק. ��נכסי ה�פה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�
ס�י� תבואה]אפ�� ל�רקע.[קליפות נזקקי� אי� � ֲִ�ְְִִִֵַַַָ

.‡È�נזקקי �י� �ית אי� � ����� קד� ה��יק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת
מ� ל��ק וג�בי� ל�רקע; א�א ית�מי�, �ל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָל��לטלי�
אי� וה��לטלי� ח�ב, �בעל נע�ה �ה��ק מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָה���רית,
�ח�י ה��לטלי� ה��ק �פ� וא� ח�ב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמ��ע�די�

מ�ת�. אחר מה� ל� ��בי� ִִֵֶַַַַה��יק,

.·È,�ה��לטלי מ� ח�ב �על לג��ת ה�א�ני� ��נ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַָ�בר
מ� ל�זקי� מג�י� לפיכ�, דיני�; ��י �כל ז� ��נה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָ�פ�טה
��בי� מ�לטלי�, ה�יח לא וא� ית�מי�. �ל ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹה��לטלי�
לא ית�מי�, מ�כסי ל�רע ה�א ��ל � ה���רית מ� ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלה�

��ת�אר. �מ� ה���רית, מ� א�א ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָיג�ה

.‚Èכפר� ח�בי� ואי� מ���מי�, ה�זקי� הרגאי� [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
�בעדי�אד�], �ר�רה, �ראיה א�א � נהרגת ה�המה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואי�

�ארות מצ�יי� ואי� 'ה�איל �אמר: ��א להעיד; ְַ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹה��רי�
העבדי� א�א ה�א�, וגדר�ת ה�קר �ברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה��סי�
�ה�יקה היא ז� ��המה העיד� א� �ה�, וכ��צא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהר�עי�
נ�י� א� ה�ט�י� העיד� א� א� לה�; ��מעי� � ז� ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
ס�מכי� � נזקי� ��אר העיד� א� זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�אד�
על ממ�� מח�בי� אי� לע�ל� א�א ;�� ה�בר אי� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליה�'.
עד��ת, �אר להעיד ה��רי� העדי� ��הי� עד עדי�, �ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�י

ל���. ה��יק �י� �ית ויח�ב� �י�, �בית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעיד�

.„Èהר�ג ��ר ונמצא ה�הר, �ב על ר�עה �היה ְְִֶֶַַַָָָָָָ��ר
מנ�� זה ל�ח, מ�עד וזה מנ�ח ��ה �י על א� � ָ�ְְִֶֶַָָ�ְְִִֶֶַַ�צ��

�� '�יד�ע א�מרי� אי� � ל�� מ�עד וזהוזה נ�כ�, ה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הא�הר �מל אפ�� בפראות]נגח�'; ה�מ�י�,[נוהג �י� ְְֲִִֵֵַַָָָָ

הרג�'; ��ה '�יד�ע א�מרי� אי� � �צ�� הר�ג �מל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָונמצא
��רי�. עדי� ��רא�ה� ְְִִִֵֵֶַעד

חמישי יו�
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מ��ה‡. נזק חצי ��בה � �ה�יקה מע�רת ֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ�ְְֵָ�המה
אינ� � �ה�יקה �רנגלת אבל מ��פ�; �ה�א מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�מ�לד�,
א�א הע�� מ��� אינ� �ה�יצה מ�ני מ�יצת�, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ��בה

מ���. �מפר�ת ְִֶֶֶ�ְֶֶ�מב�לת

עד·. א� יד�ע ואי� �צ��, ולד� ונמצא ��גחה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ְמע�רת
� ילדה) (��גחה נגחה ��לדה אחר א� ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ��א
עד �ל��, ה�לד מ� ��בה ואינ� ה�רה, מ� נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ���
�ה��ציא היתה; מע�רת ��גחה ���עה ראיה ְִֶֶֶַָָ�ְְְְִֶֶֶָָָָָָָ��ביא

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחבר�

�צ��,‚. נ�פל ע�ר� ונמצא מע�רת, �רה ��גח ְִֵָָָ�ְְִֶֶָ�ְֶַָָָ��ר
ה�גיחה מחמת א� ה�ילה, נגח� ��א עד א� יד�ע ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואי�
ה�לד; נזק מ��� ואינ� ה�רה, נזק מ��� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ילה

הראיה. עליו מחבר� ְֲִֵֵֶַָָָָָ�ה��ציא

ה�רה„. �חת �מי� אי� � וה�ילה מע�רת, �רה ְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ְַָָָנגח
היתה ��ה �מי� א�א עצמ�, �פני ה�לד �פחת עצמ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ�פני
ע�ה �וה היא וכ�ה �בריאה, מע�רת ��היתה �וה ְְִִֶֶַַָָָָָ�ְְְֶַָָָָָָה�רה
.�� היה א� חצי� א� ה�חת, �מ��� ,��� וה�פל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

ה�מ�‰. �חת הרי � לאחד וה�לד לאחד, ה�רה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
א�ת� ח�לקי� ה�פל, �פחת ה�רה; לבעל ה�רה, ��� ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��חת

ה�לד. לבעל וה�פל, ה�לד; �על ע� ה�רה ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ�על

.Âא�מר ה��ק וה�ק, אחר, ��ר אחר ר�ד� �היה ִֵַַָ�ְֵֵֶַַַָָ��ר
� לקה' �סלע ��א י�דע, 'איני א�מר וזה ה�יק', ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'��ר�
א�מר �ה��ק �י על וא� הראיה; עליו מחבר� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��ציא
ואמר: ה��ק טע� י�דע'. 'איני א�מר וזה �ו�אי', י�דע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ'אני
ה�ת נ��ע זה הרי � ה�יק' ���ר� י�דע א�ה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ'ו�אי

�[מדרבנ�] �� היה א� אבל מ�עד; היה א� י�דע, ֲִִֵֵֶַָָָָָָָ�אינ�
�ט�ר, מעצמ� ה�דה �אפ�� ה�ת, מ�ב�עת א� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�ט�ר

�ט�ר. �קנס �מ�דה ה�א, קנס ה�זק ְְֲִִֶֶֶֶַָָָ�חצי

.Ê�מה �אחד העדי� והרי אחד, אחר ר�דפי� �ני� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהי�
א�מר זה � מ�ניה� ה�א איזה י�דעי� העדי� ואי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָה�יק,
וא� �ט�רי�. �ניה� � ה�יק' '��ר� א�מר וזה ה�יק', ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ'��ר�

ה�ח�ת מ��� ל��� ח�ב אחד, אי� �ל �ניה� [הזול]הי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מ�כסיו. �ל� נזק מ��� מ�עדי�, הי� וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���ניה�;

.Áאבל ע�מדי�. ה�ורי� ���ני אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ��ה
על א� � �� מה� אחד והיה אבד, א� מה� אחד מת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָא�
ראיה 'הבא ל�: א�מר �הרי �ט�ר; אחד, אי� �ל �ה� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�י

ל�'. וא��� �ה�יק, ה�א הע�מד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ��ה

.Ëה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד הר�דפי� ה�ורי� �ני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהי�
אחד היה ה�יק', 'קט� א�מר וה��יק ה�יק', '�ד�ל ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָא�מר

ה�� מ�עד, ואחד א�מר�� וה��יק ה�יק', 'מ�עד א�מר ק ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ה�יק' ��'ְֲִִִֵֵַָָָָָָ

.È�עדי א�א ה�יק, ��ה �ר�רה ראיה �� היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
�מ� ה��יק מ��� � ה�יק א�� מ�ני �אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידי�
ה�יק ��ה �ו�אי, י�דע '�א�ה ה��ק טע� וא� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�אמר.
�מ� �מ��� ה��רה, �ב�עת נ��ע ה��יק הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�פני�'

�מקצת. ה�דה �הרי ְְֲִֵֶֶָָָ�ה�דה;

.‡È�וה��יקי קט�, ואחד �ד�ל אחד �ני�, ה��קי� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהי�
את ה�יק '�ד�ל א�מר: ה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ני�,
קט� א�א כי, 'לא א�מר: וה��יק ה�ט�', את וקט� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ד�ל,
�� אחד �היה א� ה�ט�'; את וגד�ל ה�ד�ל, את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָה�יק
ות� ה�ד�ל, את ה�יק 'מ�עד א�מר: ה��ק מ�עד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ה�ד�ל, את ה�יק ��' א�מר: וה��יק ה�ט�', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�יק
היתה לא הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ה�ט�' את ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ�מ�עד
לט�ע� ��מה? זה למה �ט�ר. ה��יק � �ר�רה ראיה ��ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ה�ת, נ��ע �ה�א � ��ע�רי� ל� וה�דה ח�י�, חבר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
ט�ע� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ע�רי�, מ�מי א� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
ה�ד�ל מ� ל�ט� מ���� זה הרי � ה��ק �פ� וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטע�.
�פ�, לא א� אבל ה��יק; �ה�דה �מ� ה�ט�, מ� ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹול�ד�ל

�ל��. ה��יק מ� מ�ציאי� ְִִִִֵַַאי�

.·Èה��ק הרי � אחר ��ר ונגח וחזר ��ר, ��גח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ��ר
מאתי� �וה ��ר �יצד? .�� ���פי� וה�עלי�, ִִֵֶַַָָָ�ְְְִִַָָהרא���

יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה ��ר �[שווה]��גח �ל�� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר ��ר ונגח חזר מאה. ה��ר �בעל מאה, נ�טל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָה��ק
מאה, נ�טל האחר�� � �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ�וה
חזר חמ�י�. חמ�י� נ�טלי� ה�עלי� ע� ��פניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוה��ק
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� �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה אחר ��ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הרא��� וה��ק חמ�י�, ��פניו וה��ק מאה, נ�טל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחר��
וכ� וע�רי�. חמ�ה וע�רי� חמ�ה נ�טלי� ה�עלי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָע�

וה�לכי�. ח�לקי� ז� �ר� ְְְִִֶֶַעל

.‚È,�מ��פ נזק� חצי לג��ת �ה�יקה ה�המה ��פ� ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנ�ק
ה��ק � וה�יקה יצאת וא� לנזקיה; �כר ��מר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנע�ה
�וה ��ר �יצד? �ט�רי�. וה�עלי� �נזקיה, ח�ב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהרא���
מ��� לג��ת ה��ק �תפ�� מאתי�, והפסיד ��גח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתי�
ה��ק זה הרי � ואר�עי� �מאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מ���� ��פ�� הרא��� וה��ק �בעי�, מ���� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחר��
�זה. ���צא �ל וכ� מאה. וה�עלי� �ל�י�, וה�א נזק� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמ�תר

.„Èתר��� מ��מי� �זה, זה �חבל� ��י� �ורי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ני
�זה זה �חבל� ואד� מ�עד א� מ�עדי�, �ניה� נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מ�עד � מ�עד ואחד �� אחד �ל�. נזק ���תר מ��מי� �ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
���תר מ��� �מ�עד, ות� �ל�; נזק ���תר מ��� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ת�,

�הפסיד �� ��ר �יצד? נזק. אחר[הזיק]חצי �� ���ר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אר�עי� �וה �רא��� והפסיד האחר�� זה וחזר מנה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�וה
הי� �ל�י�. האחר�� לבעל מ��� הרא��� �על הרי �ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מ�עד הרא��� ��י�. מ��� הרא��� �על מ�עדי�, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ניה�
�� הרא��� �מ�ני�. מ��� הרא��� �על ,�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחר��

ע�רה. מ��� הרא��� �על מ�עד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחר��

י ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

.‡� האד� את �המית �י���ר �ד�ל �י� � מק�� כל ְִֵֵֵֶֶָָָָָָ
הרי מ�עד, ואחד �� אחד � ח�רי� �� �י� עבד �י� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָקט�,

�דיניה�. �ט�ר ה��י, את המית וא� נסקל; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָזה

הרי·. �המית�, וע�� ח�ה �המה �אר ואחד ��ר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
�הרג? למ�עד האד� את �הרג �� �י� מה נסקלי�. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָא��
��היה �בלבד �כפר; ח�ב וה��עד ה�פר, מ� �ט�ר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�ה��

להרג. ֲַָֹמ�עד

נסקלי�,‚. � אד� �הרג� וע�� ח�ה �המה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוה�איל
ה�פר? את �עליו ����מ� עד להרג, מ�עד י�צא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא�
�ה��עד י�ראל, הרג �� ואחר ג�יי�, �ל�ה �הרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ג��
י�ראל �ל�ה �הרג א� לי�ראל; מ�עד ה�א הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלג�יי�
�ברח והרג �ברח �הרג א� �ל�; הרג �� ואחר ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָטרפה,
�כפר ח�בי� ה�עלי� �אי� � נת�� �ברביעי �ברח, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהרג

ס�� א� וכ� ה��ר. ���קל של]עד אד�[נפש� בני �ל�ה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ומתו],�אחד זמ� ואחר למות, �המ�ת[ונטו �ל� הרג א� ְְֵֶַָָָֹ

וכ� ה�פר. את מ��מי� �בעליו להריגה, מ�עד זה הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ה�יר� את[זיהו]א� ה�יר� ולא ה��ר, �על את העדי� ְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

רא� �ברביעית ��לי�ית, ��נ�ה רא��נה �פע� ְְְְִִִִִִַַַָָָָה��ר
�הרג ה��ר ה�א זה א� י�דעי� ואינ� �הרג, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ��ר�
וה�עד� ה�איל � היה אחר א� הרא��נ�ת �עמי� ְְְֲִִִִֵַָָָָָֹ��ל�ה
�עמי�, �ל�ה �הרג ��ר �בקר� לה� ��� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹה�עלי�
� �מר� ��א �מאחר �המ��, �ל את ל�מר לה� ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

ה�פר. את ְְִֶֶַַֹמ��מי�

מ�י„. � י�מת" �עליו "וג� ���רה: ��ת�ב ְְִִֶֶַַָָָָָזה
נת� וא� �מי�; �ידי מיתה ח�ב �ה�א למד�, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָה�מ�עה

��רה �ה�פר �י על וא� ל�. נת��ר ה�הרג, [כחטאת]�פר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
�רח�. �על �כפר ��תח�ב מי את ממ��ני� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹה�א,

מ���‰. מה� אחד �ל � �הרג ��פי� �ני �ל ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְְֵֶו��ר
�מ�רה. ��רה צרי� מה� אחד �ל �הרי �ל�, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�פר

.Â�ל הי� א� �עליו, �פני א�א ��ר �ל �ינ� ��מרי� ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאי�
ה�ד�ר, ��ר �ג�� � �עלי� ל� הי� לא א� אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹ�עלי�.
המית, א� � י�ר�י� ל� ואי� ��ת �ר ו��ר ההק��, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַו��ר
�עלי�. ל� �אי� �י על א� �ינ� וג�מרי� נסקל; זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהרי
הא�יטר��י� ו��ר הית�מי�, ו��ר הא�ה, ��ר ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכ�
ה�פר; את מ��מי� הא�יטר��י� ואי� נסקלי�. � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�המית�
אינ� וה��טי� החר�י� א� וה�ט�י� ה�א, ��רה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�ה�פר

��רה. צריכי� ��הי� �די ח��ב, ְְְְִִִִֵֵֶַָָ�ני

.Êה��ר �היה א� ה�פ�, את �הרג טרפה �ה�א ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��ר
י�מת" �עליו "וג� ��אמר: נסקל, אינ� � טרפה אד� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ל
�מת ��עליו וכיו� ה��ר; מיתת �� ה�עלי�, �מיתת �ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

�ט�ר. זה הרי � מיתה צריכי� ואי� ח��בי�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָה�

.Á�וכ נסקל; ה�לב אי� � והרג� �חבר�, �ל�� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהמ��ה
�� ��ה א� אבל והרג�ה�. ח�ה, א� �המה �� �רה ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָא�
ה�ח� ��� נסקל; ה�ח� � והרג� ,�� ה�יכ� ואפ�� ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָנח�,
�� �ה�י� האד� זה לפיכ�, מקיא�; ה�א מעצמ� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�המית,

�י�. �ית מ�יתת �ט�ר ִִִֵַַָָָה�ח�,

.Ëה�המ לה�יקאי� ��ת��� עד המיתה, א� נסקלת ה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מת��� �היה ��ר אבל סקילה. עליו ח�בת �היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלמי
את והרג לנכרי נת��� האד�, את והרג ה�המה את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלהרג
מ� �ט�ר � ק�מה �� והרג לנפלי� נת��� י�ראל, ��ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
�קנס א� �כפר, ח�בי� ה�עלי� � מ�עד היה וא� ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹה�יתה.
וה�א ה�איל כ�נה, �לא �הרג �י על א� עבד, המית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹא�

לזה. ֶָָמ�עד

.Èירק וראה �ב�ר�ת, האד� �ני על לנ�ל מ�עד ְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
א� ומת, אד� �� והיה ה�רק, ��ביל ל��ר ונפל ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ�ב�ר
אד�, �ני על �מ�יל� �כתלי� להתח�� מ�עד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�היה
ח��כ� מחמת ומת האד� על ונפל להנאת�, ��תל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹונתח��
וה�עלי� להמית, נת��� ��א לפי מ�יתה, �ט�ר ה��ר �ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
�ב�ר�ת, אד� �ני על ל�ל מ�עד זה �הרי � �כפר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹח�בי�
נתח��? ��הנאת� י�דע והיא� ה�תלי�. עליה� לה�יל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�

והמית. �ה�יל לאחר א� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ���תח��

.‡È��המ� ��מית עד ה�פר, את מ��מי� ה�עלי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאי�
�י על א� � ה��יק �ר��ת המית א� אבל מר��ת�. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָח��
ה�כנס �יצד? ה�פר. מ� �ט�רי� ה�עלי� �סקילה, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ה�א
�כר� לת�ע נכנס ואפ�� �ר��ת�, ��א ה�ית �על ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
ה��ר � ומת ה�ית, �על �ל ��ר� �נגח� מ���, ח�ב� ְִִֵֶֶַַַַַָָא�
ר��ת ל� אי� �הרי ה�פר; מ� �ט�רי� וה�עלי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�סקילה,

מ�ע��. ��א זה �ל לר��ת� ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלה�נס

.·È'�ה' ל� ואמר ה�ית, לבעל וקרא ��תח [כ�],עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ
�ט�רי�; ה�עלי� הרי � ה�ית �על �ל ��ר� �נגח� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
ע��. �אד�ר עד �מק�מ� עמד א�א 'ה�', מ�מע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�אי�

.‚Èתינ�ק ��י על ודרסה ה��ק, לחצר ��כנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�המה
ה�פר; את מ��מי� ה�עלי� � והרג�� ה��כ�, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�דר�
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א� ח�ב ה��ק �בר��ת ה��כ�, �דר� לה�יק מ�עדת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�הרגל
�ה��עד למד, נמצאת ��ארנ�. �מ� הרגל, ועל ה�� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
המית וא� �כפר; ח�בי� וה�עלי� נסקל, � �כ�נה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�המית
ות� �כפר. ח�בי� וה�עלי� ה�יתה, מ� �ט�ר � כ�נה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹ�לא
וא� ה�פר; �מ� ה�יתה מ� �ט�ר � כ�נה �לא ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�המית
וכ� ה�פר, מ� �ט�רי� וה�עלי� נסקל, � להמית ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹנת���

העבד. ְִֶֶַָמ�נס

.„È�א עבד �כ�נה �המית �ה�� �י על �א� לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה
ה�צ�ב סלע �ל�י� �ה�א ה�נס, מ� �ט�ר � ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ�פחה
העבד �מי חצי מ��� � �כ�נה ��א המית א� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���רה,
חמ�ר�. א� חבר� ��ר המית �א�� מ��פ�, ה�פחה �מי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָא�
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דמי‡. �ה�א ה��ני� ��רא� �מ� ה�פר? ה�א ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ��ה
י��ת א�ר "�כל ��אמר: נהרג, �ל �וי� לפי ה�ל ְְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹה�הרג,
א� זכרי� קט�י�, �י� �ד�לי� �י� העבדי�, וכפר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹעליו".
יפה, �ס� סלע �ל�י� ���רה, ה�צ�ב ה�נס ה�א � ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנקב�ת
א�א �וה �אינ� �י� מנה, מאה �וה העבד �היה ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ�י�

וכל א�]דינר. משוחרר ל�[עבד אי� � �חר�ר �ט המע�ב ְְִַָָ�ְִֵֵָ
לחר�ת. יצא �הרי אד��, ל� ואי� ה�איל ְְְֲִֵֵֵֶָָָָקנס,

.·� א�ה המית וא� ה�הרג. לי�ר�י ה�פר? נ�תני� ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
לי עבדה�פר �חצי� מי המית ל�על. ואינ� מאביה, �ר�יה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רא�י � והחצי לר��, ה�נס חצי נ�ת� � ח�רי� �� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוחצי�
י�ח��. מי ל� ואי� ְִִִֵֵֶָל��,

�ה�א‚. �י על א� � ילדיה ויצא� הא�ה, את ��גח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ר
ח�בה ��א ולד�ת; מ�מי �ט�רי� ה�עלי� ל�ח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמ�עד

לאד�. א�א ולד�ת, �דמי ְְְִֵֶָָָָָ��רה

��ה„. ולד�ת; �מי מ��� � ילדיה ויצא� �פחה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
�מי חצי מ��� � �� היה וא� מע�רת. חמ�ר ��גח ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ�ְְֲִֶַָ�מי

מ��פ�. ְִָולד�ת

ז�‰. �פחה �וה היתה ��ה א�מדי� א�ת�? �מי� ְְְִִִֵַַָָָָָָָָ�יצד
לבעליה ונ�ת� ע�ה; �וה היא וכ�ה מע�רת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְְְֶָָ��היתה
ה�פר מ��� ה�פחה, את המית וא� חצי�. א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה�חת,

��ארנ�. �מ� �לבד, ���רה ְְְִֵֶַַַַָָה�צ�ב

.Â�א� �י על א� האד�, את ונגח לבהמה ��ת��� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��ר
וא� �נזק�; ח�ב ,�� חבל א� � ��ארנ� �מ� �ט�ר, ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָהמית�
�ל�. נזק � מ�עד וא� מ��פ�, נזק חצי מ��� � ה�א ��ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê�ואי נפ��ת, �יני א�ת� �ני� � וה�יק �המית �� ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ��ר
א�ת� �ני� � וה�יק �המית �מ�עד ממ�נ�ת. �יני א�ת� ְִִִִִִֵֵֶָָָָ�ני�
ודנ�ה� קדמ� נפ��ת. �יני א�ת� ודני� וח�זרי� ממ�נ�ת, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָ�יני
ממ�נ�ת. �יני א�ת� ודני� ח�זרי� �ח�ה, נפ��ת ְְְְִִִִִֵֵָָָָ�יני

.Áה�בח מ� מ����? �רד�ת�[רווח]�מהיכ� �ה��יח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לסקילה,[חרישתו] �ינ� ��גמר ��יו� � �ינ� ��גמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר

�ברח נפ��ת, �יני �נ�ה� �נזקיו. ��תח�ב� �עלי� ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאי�
ממ�נ�ת. �יני א�ת� �ני� אי� �ִִֵֵָָ

.Ë.��קד אינ� � �עליו והק�י�� האד�, את �המית ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ��ר
החזיר� מכ�ר; אינ� מכר�, הפקר; אינ� הפקיר�, א� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכ�
�הניה. אס�ר ��ר� �חט�, חזרה. אינ� לבעליו, ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָ��מר

עד אבל לסקילה. �ינ� ��גמר אחר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ��ה
הפקיר�, וא� קד��; זה הרי הק�י��, א� � �ינ� נגמר ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָֹ��א
לבעליו, ��מר החזיר� מכ�ר; מכר�, וא� הפקר; ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָהרי
�אכילה. מ�ר זה הרי ��חט�, קד� וא� מחזר. זה ֲִַָָ�ְְְֲִֵֶַָָָ�ֲֵֶהרי

.È��� � אחרי� ��ורי� ��תערב �ינ�, נגמר ��א ָ�ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ��ר
ה��ר, �פני א�א ��ר �ל �ינ� ��מרי� �אי� לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ�ט�רי�;
אפ�� � �אחרי� נתערב �� ואחר �ינ�, נגמר האד�. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�די�
�ל �די� �הניה, אס�רי� וה� ונק�רי�; נסקלי� ��� ְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָ�ְֶֶ�אל�,

ה�סקלת. ְְִֵֶֶַָ�המה

.‡Èהמה� �ל וכ� האד�, את �המיתה מע�רת ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ְָָ�רה
היא �מ�ה; ע�ר� הרי � עברה �� ��עברה ִָָָָ�ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ְמע�רת

נר�עה. וע�ר� היא נגחה, ְְִָָָ�ְְִָָָָ�ְוע�ר�

.·Èא�� עד א� � נתע�רה �� ואחר והמיתה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנגחה
מ�ר. ולד� � �י� �מר קד� וילדה נתע�רה, �ינ� ָ�ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹנגמר
א�� �יר� �הע�ר אס�ר; ולד� � �י� �מר אחר ילדה ְִֵָָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָָוא�
לכ�ה ��� את ��נסי� � �אחרי� זה ולד נתערב וא� ְִָָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָה�א.

��.[הסגר], ��מ�ת� ֶַָָעד

.‚Èהרי� זכה; �� ה��ד� �ל עדיו, �ה�זמ� ה�סקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ר
��עליו העיד� וא� �עליו. הפקיר�ה� �ינ�, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמ��גמר
וה��ד� לבעליו, ה��ר הרי � העדי� את והזי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָר�ע�ה�,
חטא ��א �עצמ� י�דע �ה�על ��יו� ;�� זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�מ�כ�
הפקיר. לא � להז�� מיחל ה�א והרי ה�, �קר עדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹו�א��

שישי יו�
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חמ�ר‡. א� ��ר לת�כ� ונפל הר�י�, �ר��ת ��ר ְְְֲִִֵַַַָָהח�פר
� �ה� וכ��צא צמר �ל ���ת מלא ה��ר היה ואפ�� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
ה��ר "�על ��אמר: �ל�, נזק ל��� ח�ב ה��ר �על ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
וע��; וח�ה בהמה מיני �אר א� וחמ�ר ��ר ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָי���".

�הוה א�א ו"חמ�ר" "��ר" נאמר [במצוי].לא ֱֲֶֶֶַַַָֹֹ

�ר��ת�·. הח�פר א� הר�י�, �ר��ת ��ר הח�פר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד
�חפר א� חבר�, לר��ת �תח א� הר�י�, לר��ת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�פתח
זה הרי � ��ר� הפקיר ולא ר��ת� והפקיר �ר��ת� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹ�פתח
�הפקיר א� �ב�ר�, ר��ת� הפקיר א� אבל �נזקיו. ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָח�ב
��אמר: �ט�ר, זה הרי � הק�י�� א� ��ר��ת�, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָ��ר�
הפקר; וזה � �עלי� ל� ��� מי י���", ה��ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"�על

�ר��ת�. �חפר מ�ני חפר, �ר��ת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ב�ח�ה

�חפר��‚. א� מאליו, ה��ר ��ח�ר א� הח�פר, ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד
לכ��ת�, א� למ�את� ח�ב וה�א ה�איל � ח�ה א� ְְְְִֵַַַַָָָֹ�המה
ה��קח, א� הח�פר, ואחד �נזקיו. ח�ב זה הרי � ע�ה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
מי י���", ה��ר "�על ��אמר: � �מ�נה ל� ���� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָא�

מק��. מ�ל �עלי� ל� ���ְִִֵֶָָָ

.„� מכ�ה �היה מק�� המג�ה א� הח�פר, ֶ�ְְֵֶֶֶַַַָָָָאחד
" ולא[ו]��אמר: ��ר, אי� יכרה �י א� ��ר, אי� יפ�ח �י ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַֹ

�התליע �י על א� � �רא�י ��ה� וא� [התרועעיכ���". ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
תולעי�] �ט�ר,בגלל � ומת ��ר לת�כ� ונפל ְְִֵַָָָמ��כ�,

�דבר ��ה� �ט�ר. ��ה�, א� הא � יכ���" "ולא ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ��אמר:
�מ�י�, �פני לעמד יכ�ל ואינ� �ורי�, �פני לעמד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ��כ�ל
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א� ח�ב ה��ק �בר��ת ה��כ�, �דר� לה�יק מ�עדת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�הרגל
�ה��עד למד, נמצאת ��ארנ�. �מ� הרגל, ועל ה�� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
המית וא� �כפר; ח�בי� וה�עלי� נסקל, � �כ�נה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�המית
ות� �כפר. ח�בי� וה�עלי� ה�יתה, מ� �ט�ר � כ�נה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹ�לא
וא� ה�פר; �מ� ה�יתה מ� �ט�ר � כ�נה �לא ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�המית
וכ� ה�פר, מ� �ט�רי� וה�עלי� נסקל, � להמית ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹנת���

העבד. ְִֶֶַָמ�נס

.„È�א עבד �כ�נה �המית �ה�� �י על �א� לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה
ה�צ�ב סלע �ל�י� �ה�א ה�נס, מ� �ט�ר � ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ�פחה
העבד �מי חצי מ��� � �כ�נה ��א המית א� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���רה,
חמ�ר�. א� חבר� ��ר המית �א�� מ��פ�, ה�פחה �מי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָא�
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דמי‡. �ה�א ה��ני� ��רא� �מ� ה�פר? ה�א ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ��ה
י��ת א�ר "�כל ��אמר: נהרג, �ל �וי� לפי ה�ל ְְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹה�הרג,
א� זכרי� קט�י�, �י� �ד�לי� �י� העבדי�, וכפר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹעליו".
יפה, �ס� סלע �ל�י� ���רה, ה�צ�ב ה�נס ה�א � ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנקב�ת
א�א �וה �אינ� �י� מנה, מאה �וה העבד �היה ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ�י�

וכל א�]דינר. משוחרר ל�[עבד אי� � �חר�ר �ט המע�ב ְְִַָָ�ְִֵֵָ
לחר�ת. יצא �הרי אד��, ל� ואי� ה�איל ְְְֲִֵֵֵֶָָָָקנס,

.·� א�ה המית וא� ה�הרג. לי�ר�י ה�פר? נ�תני� ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
לי עבדה�פר �חצי� מי המית ל�על. ואינ� מאביה, �ר�יה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רא�י � והחצי לר��, ה�נס חצי נ�ת� � ח�רי� �� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוחצי�
י�ח��. מי ל� ואי� ְִִִֵֵֶָל��,

�ה�א‚. �י על א� � ילדיה ויצא� הא�ה, את ��גח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ר
ח�בה ��א ולד�ת; מ�מי �ט�רי� ה�עלי� ל�ח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמ�עד

לאד�. א�א ולד�ת, �דמי ְְְִֵֶָָָָָ��רה

��ה„. ולד�ת; �מי מ��� � ילדיה ויצא� �פחה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
�מי חצי מ��� � �� היה וא� מע�רת. חמ�ר ��גח ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ�ְְֲִֶַָ�מי

מ��פ�. ְִָולד�ת

ז�‰. �פחה �וה היתה ��ה א�מדי� א�ת�? �מי� ְְְִִִֵַַָָָָָָָָ�יצד
לבעליה ונ�ת� ע�ה; �וה היא וכ�ה מע�רת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְְְֶָָ��היתה
ה�פר מ��� ה�פחה, את המית וא� חצי�. א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה�חת,

��ארנ�. �מ� �לבד, ���רה ְְְִֵֶַַַַָָה�צ�ב

.Â�א� �י על א� האד�, את ונגח לבהמה ��ת��� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��ר
וא� �נזק�; ח�ב ,�� חבל א� � ��ארנ� �מ� �ט�ר, ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָהמית�
�ל�. נזק � מ�עד וא� מ��פ�, נזק חצי מ��� � ה�א ��ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê�ואי נפ��ת, �יני א�ת� �ני� � וה�יק �המית �� ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ��ר
א�ת� �ני� � וה�יק �המית �מ�עד ממ�נ�ת. �יני א�ת� ְִִִִִִֵֵֶָָָָ�ני�
ודנ�ה� קדמ� נפ��ת. �יני א�ת� ודני� וח�זרי� ממ�נ�ת, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָ�יני
ממ�נ�ת. �יני א�ת� ודני� ח�זרי� �ח�ה, נפ��ת ְְְְִִִִִֵֵָָָָ�יני

.Áה�בח מ� מ����? �רד�ת�[רווח]�מהיכ� �ה��יח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לסקילה,[חרישתו] �ינ� ��גמר ��יו� � �ינ� ��גמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר

�ברח נפ��ת, �יני �נ�ה� �נזקיו. ��תח�ב� �עלי� ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאי�
ממ�נ�ת. �יני א�ת� �ני� אי� �ִִֵֵָָ

.Ë.��קד אינ� � �עליו והק�י�� האד�, את �המית ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ��ר
החזיר� מכ�ר; אינ� מכר�, הפקר; אינ� הפקיר�, א� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכ�
�הניה. אס�ר ��ר� �חט�, חזרה. אינ� לבעליו, ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָ��מר

עד אבל לסקילה. �ינ� ��גמר אחר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ��ה
הפקיר�, וא� קד��; זה הרי הק�י��, א� � �ינ� נגמר ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָֹ��א
לבעליו, ��מר החזיר� מכ�ר; מכר�, וא� הפקר; ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָהרי
�אכילה. מ�ר זה הרי ��חט�, קד� וא� מחזר. זה ֲִַָָ�ְְְֲִֵֶַָָָ�ֲֵֶהרי

.È��� � אחרי� ��ורי� ��תערב �ינ�, נגמר ��א ָ�ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ��ר
ה��ר, �פני א�א ��ר �ל �ינ� ��מרי� �אי� לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ�ט�רי�;
אפ�� � �אחרי� נתערב �� ואחר �ינ�, נגמר האד�. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�די�
�ל �די� �הניה, אס�רי� וה� ונק�רי�; נסקלי� ��� ְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָ�ְֶֶ�אל�,

ה�סקלת. ְְִֵֶֶַָ�המה

.‡Èהמה� �ל וכ� האד�, את �המיתה מע�רת ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ְָָ�רה
היא �מ�ה; ע�ר� הרי � עברה �� ��עברה ִָָָָ�ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ְמע�רת

נר�עה. וע�ר� היא נגחה, ְְִָָָ�ְְִָָָָ�ְוע�ר�

.·Èא�� עד א� � נתע�רה �� ואחר והמיתה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנגחה
מ�ר. ולד� � �י� �מר קד� וילדה נתע�רה, �ינ� ָ�ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹנגמר
א�� �יר� �הע�ר אס�ר; ולד� � �י� �מר אחר ילדה ְִֵָָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָָוא�
לכ�ה ��� את ��נסי� � �אחרי� זה ולד נתערב וא� ְִָָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָה�א.

��.[הסגר], ��מ�ת� ֶַָָעד

.‚Èהרי� זכה; �� ה��ד� �ל עדיו, �ה�זמ� ה�סקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ר
��עליו העיד� וא� �עליו. הפקיר�ה� �ינ�, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמ��גמר
וה��ד� לבעליו, ה��ר הרי � העדי� את והזי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָר�ע�ה�,
חטא ��א �עצמ� י�דע �ה�על ��יו� ;�� זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�מ�כ�
הפקיר. לא � להז�� מיחל ה�א והרי ה�, �קר עדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹו�א��

שישי יו�

יב ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

חמ�ר‡. א� ��ר לת�כ� ונפל הר�י�, �ר��ת ��ר ְְְֲִִֵַַַָָהח�פר
� �ה� וכ��צא צמר �ל ���ת מלא ה��ר היה ואפ�� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
ה��ר "�על ��אמר: �ל�, נזק ל��� ח�ב ה��ר �על ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
וע��; וח�ה בהמה מיני �אר א� וחמ�ר ��ר ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָי���".

�הוה א�א ו"חמ�ר" "��ר" נאמר [במצוי].לא ֱֲֶֶֶַַַָֹֹ

�ר��ת�·. הח�פר א� הר�י�, �ר��ת ��ר הח�פר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד
�חפר א� חבר�, לר��ת �תח א� הר�י�, לר��ת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�פתח
זה הרי � ��ר� הפקיר ולא ר��ת� והפקיר �ר��ת� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹ�פתח
�הפקיר א� �ב�ר�, ר��ת� הפקיר א� אבל �נזקיו. ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָח�ב
��אמר: �ט�ר, זה הרי � הק�י�� א� ��ר��ת�, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָ��ר�
הפקר; וזה � �עלי� ל� ��� מי י���", ה��ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"�על

�ר��ת�. �חפר מ�ני חפר, �ר��ת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ב�ח�ה

�חפר��‚. א� מאליו, ה��ר ��ח�ר א� הח�פר, ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד
לכ��ת�, א� למ�את� ח�ב וה�א ה�איל � ח�ה א� ְְְְִֵַַַַָָָֹ�המה
ה��קח, א� הח�פר, ואחד �נזקיו. ח�ב זה הרי � ע�ה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
מי י���", ה��ר "�על ��אמר: � �מ�נה ל� ���� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָא�

מק��. מ�ל �עלי� ל� ���ְִִֵֶָָָ

.„� מכ�ה �היה מק�� המג�ה א� הח�פר, ֶ�ְְֵֶֶֶַַַָָָָאחד
" ולא[ו]��אמר: ��ר, אי� יכרה �י א� ��ר, אי� יפ�ח �י ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַֹ

�התליע �י על א� � �רא�י ��ה� וא� [התרועעיכ���". ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
תולעי�] �ט�ר,בגלל � ומת ��ר לת�כ� ונפל ְְִֵַָָָמ��כ�,

�דבר ��ה� �ט�ר. ��ה�, א� הא � יכ���" "ולא ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ��אמר:
�מ�י�, �פני לעמד יכ�ל ואינ� �ורי�, �פני לעמד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ��כ�ל
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�� ונפל� �ורי� עליו והלכ� ונתר�עע, �מ�י� עליו ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָוהלכ�
זה הרי � מק�� �א�ת� �� מצ�יי� ה�מ�י� אי� א� �ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
אפ�� �מ�י�, �� יב�א� וא� אנס; ��ה מ�ני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ�ט�ר,

ח�ב.[לפעמי�]לפרקי� זה הרי � ְֲִִֵֶַָָ

�ה�מ�י�‰. �י על א� � �ורי� �� ונפל� מ��כ�, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהתליע
ה�איל � לגמ�י� ���ע ה�א והרי �מיד, �� ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמצ�יי�
�ל וכ� �ט�ר. זה הרי ה�ורי�, �� נפל� �התליע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מחמת

�זה. ֵֶַָ���צא

.Âוזה ח�ב, ה��ר �על � וג�ה� וחזר וכ�ה�, ��ר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָה��צא
� העפר �ל את וה�ציא וחזר �עפר, סתמ� �ט�ר. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחר��

��ממ� ��יו� ח�ב; האחר�� נס��ק�[אטמו]זה �עפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
רא���. ֲִֵַמע�י

.Êוה�ני ��ה�, ולא הרא��� עבר ��פי�, �ני �ל ְְִִִִֵַַָָָָֹ�ְֵֶ��ר
�לי� ��מסר עד ח�ב, הרא��� � ��ה� ל�ני;[דלי]ולא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונתח�ב הרא���, נפטר � מ��� לדל�ת ל�ני �לי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�מ��סר
מג�ה, �מצא� ה�ני �בא הרא���, ��ה� לכ��ת�. ֶ�ְְְִִִִֵֵַַַָָָָה�ני
ח�ב? לב�� ה�ני יהיה אימתי ועד ח�ב. ה�ני � ��ה� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹולא
��עלי� ����ר �כדי מג�ה, �ה��ר הרא��� ��דע ְְֲִִֵֶֶֹ�ְִֵֶֶַַַָעד
הרי זה, זמ� �ת�� �� ��מ�ת וכל ויכ���. ארזי� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹויכרת
�ניה� � �זה זמ� אחר �� ��מ�ת וכל ;�� ח�ב לב�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�ני

.�� ��ע� �ניה� �הרי ל���, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָח�בי�

.Á�מסר וא� �נזקיו. ח�ב ה��מר ל��מר, ��ר� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָה��סר
ה�עלי� הרי מכ�ה, �היה �י על א� � וקט� ��טה ְֲִֵֶַָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָלחר�
�עת. �ה� אי� וא�� להת���ת, ע��י �ה��ר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָח�בי�;

.Ëונטל ה�לי �על �בא חבר�, �ל �דלי� ��ר� ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכ�ה
ח�ב. ה��ר �על � ְַַַַָָ�לי�

.Èול�ה חרי�. א� מערה א� �יח א� ��ר, הח�פר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד
�די וכ�ה להמית. �די �� ��היה עד "��ר"? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר
מע�רה, �ח�ת היה א� אבל טפחי�. ע�רה עמק ְְֲֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלהמית?
�ט�ר; � ומת וע��, ח�ה �המה �אר א� ��ר לת�כ� ְְְְֵֵַַָָָָָָָונפל

�ל�. נזק ה��לה �על ח�ב ה�ק�, ְֵֶֶַַַַַָָָָ�ְִוא�

.‡È;ח�ב � מי� אחד טפח �מה� ��עה, ה��ר עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
היה ����ה. טפחי� �ני �עמק ח��ב מי� �ל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ה�פח
עמק� �היה א� מי�, טפחי� �ני �מה� �מ�נה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָעמק�
��ר לת�כ� ונפל מי�, טפחי� �ל�ה �מה� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ�בעה,
�פ� וא� ל���; א�ת� מח�בי� אי� � ומת ,�� ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכ��צא
�ה�. י� ספק הא��, �ה�ברי� מ�ד�; מ�ציאי� אי� � ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָה��ק

.·È�וה�לימ אחר �בא טפחי�, ע�רה עמק ��ר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהח�פר
ח�בי�. ��� � ל�ל�י� וה�לימ� �לי�י �בא ִַָָ�ְְְְְְִִִִִִִֶָֹלע�רי�,
האחר�� �בא טפח, אפ�� מע�רה, �ח�ת הרא��� ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
�ני� �הג�י� א� טפח, �� �חפר �י� � לע�רה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוה�לימ�
א� �ה�סי�, טפח סת� ח�ב. האחר�� זה � טפח �פת� ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
מע�י נס��ק� �בר א� ספק זה הרי � ��נה טפח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תר

נס��ק�. לא עדי� א� ְְֲִִִַַָֹהרא���,

.‚Èונפל והרחיב�, האחר�� �בא עמק, ��ר הרא��� ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר
הבל� מחמת א� � ומת ��ר, הבור]לת�כ� �[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ

חבט� מחמת וא� הבל�; מעט �הרי �ט�ר, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהאחר��
הנפילה] ה�ק[חבטת הקריב ה�א �הרי ח�ב, האחר�� � ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמת

האחר�� �הרחיב ה�ד מא�ת� ה��ר נפל א� וכ� זה. ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ��ר
��ת �י על א� זה, ��ר ה�ק הקריב �הרי ח�ב, האחר�� �ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הרא��� � נפל הרא��� �חפר ה�ד מ� וא� ההבל. ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמ�

הבל�. מעט האחר�� ��ה ְֲִֵֶֶֶַַָָח�ב,

.„Èה�המה מתה לא אפ�� � ה��רה עליו �ח�בה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��ר
לפיכ�, מחבט�. מתה א� ל�מר צרי� ואי� מהבל�; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָא�א

הבל ל� אי� �רח��, ה��ר עמק היה לא[המזיק]א� וא� ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
על יתר עמק� היה �ט�ר. � �מתה ה�המה, �� ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָנח�טה
�י על א� ח�ב ה�המה, �� מתה וא� הבל; ל� י� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרח��,

��רקע. נח�טה ְְְֶֶַַַָֹ��א

.ÂË,ה�המה �� ונח�טה הר�י�, �ר��ת �ב�� �ל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָע�ה
היה וא� ל���. ח�ב טפחי�, ע�רה �ב�� היה א� � ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָומתה
ה�קה א� אבל ה�המה; מיתת על �ט�ר מע�רה, ְָ�ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָ�ח�ת

ואפ �ל�, נזק ל��� ח�ב �ה�א,�לבד, �ל �ב�� �תל �� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מצ�י �בר �ה�א, �כל �ה�זק �היא; �ל �חפירה ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָא�
אנס. �מ� ה�א והרי מצ�יה, �ה�א �כל ה�יתה ואי� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹויד�ע;

.ÊËעל א� �ב�ר, ה�המה מיתת על ח�ב אינ� ְְְִֵֵֵַַַַַָָוכ�
חר�ת, א� קט�ה, ה�המה היתה א� א�א � �תל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחביטת�
היתה א� אבל ��ילה. ��פלה א� ס�מה, א� ��טה, ְְְֲִֶַַָָָָָָָָא�
מ�ני אנס, �מ� ��ה �ט�ר; � �מתה ,���� ונפלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��חת,
נפל א� וכ� ה�כ��ל�ת. מ� ולס�ר לרא�ת ה�המה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ר�
� ��ילה ��פל א� ס�מה, היה אפ�� � ומת אד� ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָלת�כ�
�� ה�ק וא� �ט�ר. זה הרי עבד, א� ח�רי� �� �היה ַ�ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ�י�
��ארנ�. �מ� �ל�, נזק ח�ב � ה��חת ה�המה א� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאד�,

.ÊÈ,ט�ר� זה הרי � ומת ה�ק��י� �ס�לי ��ר לת�כ� ְֲִֵֵֶָָָ�ְְֵַַָנפל
�ה�א זה יצא ;��� �ה�ת מי ,"�� יהיה "וה�ת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ��אמר:

���בר. ודינ� �הניה, ְֲִִֵֶַָָָָאס�ר

.ÁÈ��ת� החפירה מ��ל ה�המה ונפלה �ב�ר, ח�פר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה
מאח�ריה, נפלה ח�ב. מ�פניה, נפלה א� � ומתה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָה��ר,

��בעתה ונפלה[נבהלה]�ג�� לאח�ר, עקב� על וחזרה ְְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ
נפל נפילה. �ר� ���ל עד "ונפל", ��אמר: �ט�ר, � ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹומתה
�ית אי� � נ�ק א� ומת ל��ר, ח�� החפירה מ��ל ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָלפניו
וא� מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה��ק, �פ� וא� א�ת�; מח�בי� ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָ�י�
�ט�ר. ה��ר �על � ה�ק א� ומת ל��ר, ח�� לאח�ריו ַַַַָ�ְֲֵַַַָָנפל

.ËÈ�א � ה�המה �מתה ה��ר, לת�� ה�המה ��ח� ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ��ר
מחצה. ה��ר �בעל מחצה, מ��� ה��ר �על � ה�א ְֱֱֵֶֶַַַַַַַָָָמ�עד
ה��ר �בעל מ��פ�, רביע מ��� ה��ר �על � ה�א �� ְְְִִִֵַַַַַַַַָוא�
ה�בלה ��על ��נכסיו. ה�פה מ� חלקי� �ל�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמ���
על א� אצל�; לי י� ז� נבלה '�חת ה��ר: לבעל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָא�מר
�מי ז� הרי ��דחפה, �יו� � �פ�חת גד�לה �היא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�י
אני ה��ר, מ�על לה�ציא יכ�ל �אני �ל ��ילה; ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָ��פלה

ל��מ�'. ח�ב א�ה וה�אר, ְְְְִַַַַָָָמ�ציא;

.Î,�� ונתקל ה��ר �בא ה��ר, �י על אב� ה�יח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוכ�
�בעל מחצה, מ��� האב� את ה��יח � ומת ל��ר, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונפל

מחצה. ֱֶַָה��ר

.‡Îהדי�ט �ל ��ר ה�ק��י�[חולי�]וכ� �ס�לי ו�ל ְְְְֵֵֶֶֶַ�ְִָ
חצי מ��� הדי�ט, �ל זה ה�א �� א� � �אחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ��גח�
�אני '�ל ל�: א�מר �ה��ק �ל�; נזק מ�עד, וא� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ה�איל וזה, מ��; וה�אר מ�ציא, אני מ�ה לה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָיכ�ל
ה�ל'. לי ���� א�ה � �פט�ר ה�א ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהק��

.·Îר�� עליו ונפל הר�י�, �ר��ת ��ר ח�פר �היה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי
�על נ�טל ה��ר, מת וא� �ט�ר; ה��ר �על � ְֲִֵֵַַַַַַַָָוהרג�

ה��ר. �על מ��ר�י ��ר� �מי ְְִֵֵַַַַה��ר

יג ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

�ט�ר,‡. ה��ר �על � ונ���ר� ל��ר ��פל� ְְְְִִֵֶַַַַַָָ�לי�
ה�מ�עה מ�י � חמ�ר" א� ��ר ��ה "ונפל ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָ��אמר:

�לי�.[במסורת] לא "חמ�ר", אד�; לא "��ר", ְֲִֵָָָֹֹלמד�:
ח�ב � �ליו ונ���ר� ה��ר �מת �כליו, ��ר נפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאפ��

ה�לי�. על �פט�ר ה�המה, ְִֵֵַַַַָָעל

מ�עדי�·. �מ�ה� ות�לד�תיו ה�א, ה�זיקי� מאב�ת ְְְֲִִִֵַַָָָה��ר
וא� ה��ר. ��לדת זה הרי ��לה, ה��יח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�ח�ת�.
נזק ה��לה �ה�יח זה מ��� �המה, א� אד� �� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�ק
וא� ה��לה; הפקיר לא �י� ה��לה, הפקיר �י� ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�ל�,

�ט�ר. �לי�, �� ְִֵָָ�ה�ק�

וק��‚. �בנ� א� מ�א� א� ס�ינ� א� אבנ� ה��יח ְְְִִִֵַַַַַַַַָ�יצד?
�י� אד� �י� �ה� וה�ק� הר�י�, �ר��ת �ה� ְֵֵֶָָָ�ְְְִִֵֶַַָָוכ��צא
והפקיר �ר��ת�, ה�יח� א� וכ� �ל�. נזק ח�ב � ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�המה
וה�ק ז� �ת�לה ונח�ט ��רקע, נתקל הפקיר�. ולא ַ�ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹר��ת�
א� א��, �כל �לי� ה�ק� וא� ה��לה. �על ח�ב � ��ְִַַַַַָָָָ�ְְִֵֵָ

�ט�ר. � ְִַָנ��פ�

והר�י�„. �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
צרכיו],�ללי� �[עשה ה�ית �על �ל �ליו �ה� ונ��פ� ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

�ח�ב ��ר מצאנ� ולא ה�א, ��ר ��לדת זה �ה�לל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ט�ר;
ה�לי�. על ��ִֵַַ

ונתקל‰. המה�� והל� הר�י�, �ר��ת ה�ד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָה��יח
להת��נ� אד� �ני �ר� �אי� לפי �ט�ר, � ו��ר� ,��ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ח�ב ה�ד �על הרי � �� ה�ק וא� מה�כי�. ��ה� ֲֵַַַַַַָָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַ��ר�
ל� �אי� נזקי� ה�פקיר ��ל ה�ד; הפקיר ואפ�� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�נזקיו,

הפקיר�. לא �א�� ח�ב מ�ח�ה, לע��ת� ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹר��ת

.Â��ג� ,�� לה�יח� ר��ת ל� ��� �מק�� ה�ד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה�יח
ה�רנ�ת ���ת[רחבות]מק�� יי�]�ל דריכת מקו� [שליד ְְִֶַָ

�� ה�ק וא� ח�ב; � ו��ר� �� ונתקל �ה�, ַָ�ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָוכ��צא
וא� להס��ל. ל� �היה מ�ני �ט�ר, ה�ד �על � ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמה��
על �ט�ר � ��י� ה�ר� �ל ���א א� אפלה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה
�ל וכ� ח�ב. ה�ד �על הרי ,�� נתקל וא� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ�בירת�;

�זה. ֵֶַָ���צא

.Ê�א ��י� אחד והחלק הר�י�, �ר��ת ��� ְִֶַַַָ�ְְְְִִִַַָָנ��רה
�חר�יה �ה�א[בחרסיה]��קה לפי אד�, מ�יני �ט�ר � ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והרי החר�י�. ס�ק ��א מ�ני �מי�, �דיני וח�ב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנ�ס;
��אנס, אחר א�א הפקיר ולא �הפקר, וה�י� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחר�י�

נת��� וא� �ט�ר. ו]�לפיכ� וה�ק[לקחת �חר�יה, לז��ת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ�ַ
העמיד�, ולא �מ�� לנפלה ה�י� וה�א ח�ב. � אחר ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�
�י� �ט�ר, � א�� �כל �לי� ה�ק� וא� .�� ���צא ְְִֵֵֵָָ�ְְִֵַָֹוכל

��ארנ�. �מ� הפקיר, לא �י� ְְְְִִִִֵֵֶַֹהפקיר

.Á�ק�רי קדירות]�ני זה[מוכרי ��ר� מה�כי� �הי� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

א� � �רא��� ה�ני ונתקל ונפל, הרא��� ונתקל זה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
�א� �ני; �ל �נזקיו ח�ב � עמד ולא לעמד לרא��� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
מ�ל �הי�ת� אנ�ס אינ� נפילה, ��עת אנ�ס �ה�א �י ָ�ְְְִִִִֵֶַַָָָעל
� לעמד ל� היה לא וא� לעמד. יכ�ל ה�א והרי ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ��ר�,
�ה�א מ�ני ;�� ��תקל לזה הזהיר ��א �י על וא� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ט�ר,

�נפ��. ְְַָטר�ד

.Ë?ני� �ל �נזקיו ח�ב �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ה
ח�ב �אינ� �ט�ר, � �ליו ה�ק� א� אבל �ני; �ל ��פ� ְֵֵֶַָָָ�ֲִִֵֶַָ�ְֶ��ה�ק
��ארנ�. �מ� היא, ��ר ��לדת ��לה וכל �ב�ר, ה�לי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

.È,זה אחר זה מה�כי� �הי� �ה� וכ��צא וה��גי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה��רי�
וה�לי�י �רא���, ה�ני ונתקל ונפל, הרא��� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָונתקל
הרא��� � עמד ולא לעמד ל� י� מה� אחד וכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ��ני,
רא��� �ל �ג�פ� �ה�ק �י� �ני, �ל ג�פ� �נזקי ְִֶַ�ְְִִֵֵֵֶֶַָח�ב
�ל ג�פ� �נזקי ח�ב וה�ני �מ�א�. �ה�ק �י� ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ�ֵֶָ�ַה��ל,
�ל �מ�א� ה�ק א� אבל �ני; �ל �ג�פ� ה�ק א� ְֶַַָ�ְֲִִֵֶַָ�ְִִִ�לי�י,
�ה�א זה '��ר ה�ני: ל� א�מר �הרי �ט�ר, ��פל, ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ני
ה�ני ה�יל הרא��� �הרי א�ת�, ה��רה אני אי� ֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�אי,

�ט�רי�. ��� זה, את זה הזהיר� וא� מ�א�'. ְִָ�ְְִִִִֶֶֶַָע�

.‡Èאחד ונתקל ה�ר�, לרחב מ�ל והיה הרא���, ְְְִֶֶֶַַַָָֹ�ְִַָָָָנפל
�נזקי ח�ב ה�א הרי � �בטנ� ואחד �רגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�רא��

עמד. ולא לעמד ל� והיה ה�איל ְְֲִַַָָָָֹֹ�כ��,

.·È� אחד �ה� וה�ק הר�י�, �ר��ת ה�י� את ֶֶַָָ�ְְִִִֵֶַַַַָה��פ�
נבלע� ��ארנ�. �מ� �ט�ר, � �ליו נ��פ� וא� �נזקיו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב
וה�ק ונפל, והחלק חלקה, האר� ונ�ארה �אר�, ַ�ְְְַַָ�ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָה�י�

�נזקיו. ח�ב זה הרי � ְְֲִֵֶַַַַָָָ��רקע

.‚È�תקי��� א�� וג�רפי�[ביוב]�יב�תיה�[פותחי�]�ל ְְְִִִֵֵֶֶָ
שבה�]מער�תיה� ה�י�[מהזבל ל��� ר��ת לה� אי� � ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

י� ה��מי� �ימ�ת אבל הח�ה, �ימ�ת הר�י� ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ�ר��ת
��י� �המה א� אד� ה�ק א� כ�, �י על וא� ר��ת; ְִֵַַַָָָ�ְְִִֵֶַַָלה�

�ל�. נזק ח�בי� �ִֵֶֶַָָ

.„Èדי� הר�י�, לר��ת וק�� �בנ� אד� י�ציא ְְְְִִִִֵַַָָָֹלא
זבל ל� ויע�� א�ת�[לשדותיו].������ קנס� ה�ציא, וא� ְְְִִִֵֶֶֶָָ

מעת זכה, �ה� ה��ד� וכל �הפקר, ��היה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחכמי�
וה��יח� �ה�[לזיבול]������ וזכה אד� קד� וא� ; ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

וא� מ�ד�. מ�ציאי� אי� � הר�י� לר��ת ה�צאה ְְְִִִִִִֵַַַָָָָמ�עת
זה הרי �המה, א� אד� �ה� ה�ק א� �מפקר, �ה� �י ְֲֵֵֶֶַָָָָ�ְִָ�ְִֵֶַעל

ל���. ח�ב ְִֵַַַָה��ציא

.ÂËלר��ת ה�ללי� ואת ה�בל את לה�ציא אד� לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָי�
�ל�י� �� א�ת� ולצ�ר זבלי�, ה�צאת ��עת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהר�י�
א� כ�, �י על וא� אד�. �רגלי נ��� ��היה �די ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָי��,
�יו� �זל; מ��� ה�לל זה על וח�בי� ל���. ח�ב � ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�יק

.�� קנס� לא נ���, א� �בח �� ְִִֵֶֶַָֹ�אי�

.ÊËטיט ��רי� ל�בני�[במי�]אי� ואי� הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִִֵֵַָ
��בלי� אבל אבל[מערבבי�]לבני�. הר�י�, �ר��ת טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ

ללבני�. ְִִֵֹלא

.ÊÈוה��נה מביא, אבני� ה�ביא � הר�י� �ר��ת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה��נה
�ל�. נזק ל��� ח�בי� �ה�יק�, וכ�� ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְֶ��נה;
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ה�איל וזה, מ��; וה�אר מ�ציא, אני מ�ה לה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָיכ�ל
ה�ל'. לי ���� א�ה � �פט�ר ה�א ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהק��

.·Îר�� עליו ונפל הר�י�, �ר��ת ��ר ח�פר �היה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי
�על נ�טל ה��ר, מת וא� �ט�ר; ה��ר �על � ְֲִֵֵַַַַַַַָָוהרג�

ה��ר. �על מ��ר�י ��ר� �מי ְְִֵֵַַַַה��ר

יג ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

�ט�ר,‡. ה��ר �על � ונ���ר� ל��ר ��פל� ְְְְִִֵֶַַַַַָָ�לי�
ה�מ�עה מ�י � חמ�ר" א� ��ר ��ה "ונפל ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָ��אמר:

�לי�.[במסורת] לא "חמ�ר", אד�; לא "��ר", ְֲִֵָָָֹֹלמד�:
ח�ב � �ליו ונ���ר� ה��ר �מת �כליו, ��ר נפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאפ��

ה�לי�. על �פט�ר ה�המה, ְִֵֵַַַַָָעל

מ�עדי�·. �מ�ה� ות�לד�תיו ה�א, ה�זיקי� מאב�ת ְְְֲִִִֵַַָָָה��ר
וא� ה��ר. ��לדת זה הרי ��לה, ה��יח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�ח�ת�.
נזק ה��לה �ה�יח זה מ��� �המה, א� אד� �� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�ק
וא� ה��לה; הפקיר לא �י� ה��לה, הפקיר �י� ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�ל�,

�ט�ר. �לי�, �� ְִֵָָ�ה�ק�

וק��‚. �בנ� א� מ�א� א� ס�ינ� א� אבנ� ה��יח ְְְִִִֵַַַַַַַַָ�יצד?
�י� אד� �י� �ה� וה�ק� הר�י�, �ר��ת �ה� ְֵֵֶָָָ�ְְְִִֵֶַַָָוכ��צא
והפקיר �ר��ת�, ה�יח� א� וכ� �ל�. נזק ח�ב � ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�המה
וה�ק ז� �ת�לה ונח�ט ��רקע, נתקל הפקיר�. ולא ַ�ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹר��ת�
א� א��, �כל �לי� ה�ק� וא� ה��לה. �על ח�ב � ��ְִַַַַַָָָָ�ְְִֵֵָ

�ט�ר. � ְִַָנ��פ�

והר�י�„. �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
צרכיו],�ללי� �[עשה ה�ית �על �ל �ליו �ה� ונ��פ� ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

�ח�ב ��ר מצאנ� ולא ה�א, ��ר ��לדת זה �ה�לל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ט�ר;
ה�לי�. על ��ִֵַַ

ונתקל‰. המה�� והל� הר�י�, �ר��ת ה�ד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָה��יח
להת��נ� אד� �ני �ר� �אי� לפי �ט�ר, � ו��ר� ,��ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ח�ב ה�ד �על הרי � �� ה�ק וא� מה�כי�. ��ה� ֲֵַַַַַַָָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַ��ר�
ל� �אי� נזקי� ה�פקיר ��ל ה�ד; הפקיר ואפ�� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�נזקיו,

הפקיר�. לא �א�� ח�ב מ�ח�ה, לע��ת� ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹר��ת

.Â��ג� ,�� לה�יח� ר��ת ל� ��� �מק�� ה�ד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה�יח
ה�רנ�ת ���ת[רחבות]מק�� יי�]�ל דריכת מקו� [שליד ְְִֶַָ

�� ה�ק וא� ח�ב; � ו��ר� �� ונתקל �ה�, ַָ�ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָוכ��צא
וא� להס��ל. ל� �היה מ�ני �ט�ר, ה�ד �על � ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמה��
על �ט�ר � ��י� ה�ר� �ל ���א א� אפלה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה
�ל וכ� ח�ב. ה�ד �על הרי ,�� נתקל וא� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ�בירת�;

�זה. ֵֶַָ���צא

.Ê�א ��י� אחד והחלק הר�י�, �ר��ת ��� ְִֶַַַָ�ְְְְִִִַַָָנ��רה
�חר�יה �ה�א[בחרסיה]��קה לפי אד�, מ�יני �ט�ר � ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והרי החר�י�. ס�ק ��א מ�ני �מי�, �דיני וח�ב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנ�ס;
��אנס, אחר א�א הפקיר ולא �הפקר, וה�י� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחר�י�

נת��� וא� �ט�ר. ו]�לפיכ� וה�ק[לקחת �חר�יה, לז��ת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ�ַ
העמיד�, ולא �מ�� לנפלה ה�י� וה�א ח�ב. � אחר ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�
�י� �ט�ר, � א�� �כל �לי� ה�ק� וא� .�� ���צא ְְִֵֵֵָָ�ְְִֵַָֹוכל

��ארנ�. �מ� הפקיר, לא �י� ְְְְִִִִֵֵֶַֹהפקיר

.Á�ק�רי קדירות]�ני זה[מוכרי ��ר� מה�כי� �הי� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

א� � �רא��� ה�ני ונתקל ונפל, הרא��� ונתקל זה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
�א� �ני; �ל �נזקיו ח�ב � עמד ולא לעמד לרא��� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
מ�ל �הי�ת� אנ�ס אינ� נפילה, ��עת אנ�ס �ה�א �י ָ�ְְְִִִִֵֶַַָָָעל
� לעמד ל� היה לא וא� לעמד. יכ�ל ה�א והרי ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ��ר�,
�ה�א מ�ני ;�� ��תקל לזה הזהיר ��א �י על וא� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ט�ר,

�נפ��. ְְַָטר�ד

.Ë?ני� �ל �נזקיו ח�ב �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ה
ח�ב �אינ� �ט�ר, � �ליו ה�ק� א� אבל �ני; �ל ��פ� ְֵֵֶַָָָ�ֲִִֵֶַָ�ְֶ��ה�ק
��ארנ�. �מ� היא, ��ר ��לדת ��לה וכל �ב�ר, ה�לי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

.È,זה אחר זה מה�כי� �הי� �ה� וכ��צא וה��גי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה��רי�
וה�לי�י �רא���, ה�ני ונתקל ונפל, הרא��� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָונתקל
הרא��� � עמד ולא לעמד ל� י� מה� אחד וכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ��ני,
רא��� �ל �ג�פ� �ה�ק �י� �ני, �ל ג�פ� �נזקי ְִֶַ�ְְִִֵֵֵֶֶַָח�ב
�ל ג�פ� �נזקי ח�ב וה�ני �מ�א�. �ה�ק �י� ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ�ֵֶָ�ַה��ל,
�ל �מ�א� ה�ק א� אבל �ני; �ל �ג�פ� ה�ק א� ְֶַַָ�ְֲִִֵֶַָ�ְִִִ�לי�י,
�ה�א זה '��ר ה�ני: ל� א�מר �הרי �ט�ר, ��פל, ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ני
ה�ני ה�יל הרא��� �הרי א�ת�, ה��רה אני אי� ֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�אי,

�ט�רי�. ��� זה, את זה הזהיר� וא� מ�א�'. ְִָ�ְְִִִִֶֶֶַָע�

.‡Èאחד ונתקל ה�ר�, לרחב מ�ל והיה הרא���, ְְְִֶֶֶַַַָָֹ�ְִַָָָָנפל
�נזקי ח�ב ה�א הרי � �בטנ� ואחד �רגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�רא��

עמד. ולא לעמד ל� והיה ה�איל ְְֲִַַָָָָֹֹ�כ��,

.·È� אחד �ה� וה�ק הר�י�, �ר��ת ה�י� את ֶֶַָָ�ְְִִִֵֶַַַַָה��פ�
נבלע� ��ארנ�. �מ� �ט�ר, � �ליו נ��פ� וא� �נזקיו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב
וה�ק ונפל, והחלק חלקה, האר� ונ�ארה �אר�, ַ�ְְְַַָ�ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָה�י�

�נזקיו. ח�ב זה הרי � ְְֲִֵֶַַַַָָָ��רקע

.‚È�תקי��� א�� וג�רפי�[ביוב]�יב�תיה�[פותחי�]�ל ְְְִִִֵֵֶֶָ
שבה�]מער�תיה� ה�י�[מהזבל ל��� ר��ת לה� אי� � ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

י� ה��מי� �ימ�ת אבל הח�ה, �ימ�ת הר�י� ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ�ר��ת
��י� �המה א� אד� ה�ק א� כ�, �י על וא� ר��ת; ְִֵַַַָָָ�ְְִִֵֶַַָלה�

�ל�. נזק ח�בי� �ִֵֶֶַָָ

.„Èדי� הר�י�, לר��ת וק�� �בנ� אד� י�ציא ְְְְִִִִֵַַָָָֹלא
זבל ל� ויע�� א�ת�[לשדותיו].������ קנס� ה�ציא, וא� ְְְִִִֵֶֶֶָָ

מעת זכה, �ה� ה��ד� וכל �הפקר, ��היה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחכמי�
וה��יח� �ה�[לזיבול]������ וזכה אד� קד� וא� ; ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

וא� מ�ד�. מ�ציאי� אי� � הר�י� לר��ת ה�צאה ְְְִִִִִִֵַַַָָָָמ�עת
זה הרי �המה, א� אד� �ה� ה�ק א� �מפקר, �ה� �י ְֲֵֵֶֶַָָָָ�ְִָ�ְִֵֶַעל

ל���. ח�ב ְִֵַַַָה��ציא

.ÂËלר��ת ה�ללי� ואת ה�בל את לה�ציא אד� לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָי�
�ל�י� �� א�ת� ולצ�ר זבלי�, ה�צאת ��עת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהר�י�
א� כ�, �י על וא� אד�. �רגלי נ��� ��היה �די ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָי��,
�יו� �זל; מ��� ה�לל זה על וח�בי� ל���. ח�ב � ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�יק

.�� קנס� לא נ���, א� �בח �� ְִִֵֶֶַָֹ�אי�

.ÊËטיט ��רי� ל�בני�[במי�]אי� ואי� הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִִֵֵַָ
��בלי� אבל אבל[מערבבי�]לבני�. הר�י�, �ר��ת טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ

ללבני�. ְִִֵֹלא

.ÊÈוה��נה מביא, אבני� ה�ביא � הר�י� �ר��ת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה��נה
�ל�. נזק ל��� ח�בי� �ה�יק�, וכ�� ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְֶ��נה;
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.ÁÈ�א אד� �� וה�ק לס�ת, �מסר� אב� �חצב ַָָָ�ְְְֶֶֶַַַַָָָָָהח�ב
לח�ר ��סר וס�ת ח�ב. ה��ת � על�המה האב� [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכ��חמור], ח�ר מסר ח�ב. ח�ב.[סבל],הח�ר ה��� ְַַַַַַַַַָָָָָָָ
��ת�� לזה ה��נה מסר� ח�ב. ה��נה לב�נה, ��� ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמסר

��ני ��יי�יבת� על �העל�ה אחר וא� ח�ב. המת�� ,� ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
אבני�],דימ�ס �ק�לנ�ת[שורת ע��י� והי� וה�יקה, נפלה ְְְְְִִִִַָָָָָ

�ט�רי�. וכ�� ח�ב, האחר�� � �ב�כיר�ת ח�בי�; ��� ��ְְֲִִִַַַָָָָ�ְִָ

.ËÈט�ר� � וה�יק� הר�י� לר��ת ��פל� והאיל� ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹה�תל
לב�ר, ��מי� �אינ� לפי �הפקיר�; �י על וא� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמ����,
ק�בעי� �י� �ית רע�עי�, הי� וא� לה�יק. �ח�ת� אי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ�הרי
ה�מ�? וכ�ה ה�תל; את ולס�ר האיל� את לק� זמ� ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹל�
ה�מ� לאחר �ט�ר; � וה�יק� ה�מ� �ת�� נפל� י��. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹ�ל�י�

א�ת�. ��הה מ�ני ח�ב, �ְִִֵֶַָָָ

.Îה�כ�כית ואת ה��� את �דר�[בכותל],ה�צניע וה��דר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
והפריח �ה�[הבליט]�ק�צי�, אחר וה�ק הר�י�, לר��ת ְְְְְִִִִִַַָ�ֵֶַַָ

�צמצ�� �ק�צי� �דר וא� �ל�. נזק ח�ב �ת��[בדיוק]� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
��תלי�. להתח�� אד� �ני �ר� �אי� לפי �ט�ר, � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָר��ת�

.‡Î,�חבר �ל �תל� �ת�� �זכ�כ��תיו ק�ציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָה�צניע
הר�י�, לר��ת ונפל� �תל�, את וסתר ה�תל �על ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ�בא
�ריא �תל וא� ח�ב; ה�צניע היה, רע�ע �תל א� � ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹוה�יק�

ח�ב. ה�תל �על ֶַַַַָֹה�א,

.·Îואת ה��צי� את מצניעי� הי� הרא��ני� ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידי�
�די �אר�, טפחי� �ל�ה �עמק �ד�תיה� �ת�� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹה�כ�כית
ואחרי� �א�. א�ת� ��רפי� ואחרי� ה�חר�ה. �על� ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ��א
אד�. �ה� י�ק ��א �די ל�הר, א� ל�� א�ת� ֶַָָָ�ְְִִֵֶַַַָָָָֹמ�ליכי�

.‚Î�ע��י ואי� הר�י�. לר��ת מר��ת� אד� יס�ל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹלא
ולא �יחי� ולא ��ר�ת ולא הר�י�, ר��ת �חת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא ��יה� על לה�� יכ�לה �העגלה �י על וא� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמער�ת,
והח�פר מ�ע��. ��א מ�מ�ה �פחת ��א אבני�; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטע�נה

מ�ר. ר�י�, לצרכי ָ�ְְִֵַָ��ר

.„Î�מ�ציאי וכ��צר��ת[מבליטי�]אי� [קורותזיזי� ְְִִִִִֵַ
וגדולות] למעלהקטנות הי� �� א� א�א הר�י�, ְְְִִִֵֶַַָָָָלר��ת

יאפיל ��א וה�א, ור�כב�; �ני[יחשי�]מ�מל על ה�ר� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ולא �נס �מ�ציא. ��� לת�� ��נס רצה, וא� הר�י�. ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹר��ת
יכ�ל אינ� אבל ��רצה; זמ� �ל מ�ציא זה הרי � ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָה�ציא

מצר ��ל � לע�ל� למק�מ� ה�תלי� [דר�]להחזיר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לקלקל�. אס�ר ר�י�, �� ְְְְִִֶֶַַָ�החזיק�

.‰Î�הר�י לר��ת י�צא�ת וכ��צר��ת זיזי� �ב� חצר, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָלקח
��היתה. א�ת� �ב�נה ח�זר נפלה, וא� �חזקת�; ז� הרי �ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

.ÂÎהיה�� �די ק�צ�, � הר�י� לר��ת נ�טה �ה�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאיל�
�נ�י מק�� �מ�יחי� �ר�כב�. ע�בר מ��י[מאילנות]ה�מל ְְְְִִִֵֵַַָָָ

��[גדות]�פת�ת ���רדי� ה��חי� �תפי �רחב ה�הר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
א�ת� ק�צצי� זה, �רחב ה�מצא איל� וכל ה�פינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ�מ��כי�

מ� מע�ב �הרי �בעליו, מתרי� ואי� ה�פינה.מ�ד; �כי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

.ÊÎ,�נטל � �דה� �ת�� ע�ברת הר�י� �ר� �היתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי
��טל, וזה ;�� וזכ� נת�, ��ת� מה � ה�ד מ� לה� ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונת�
מ�� �ח�ת אי� הר�י�? �ר� רחב וכ�ה .�� זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

א��ת. ְֵֶַע�רה
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ועברה‡. חבר�, �דה �ת�� ה�לקה[התפשטה]ה�דליק ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ
�מצאה א� תצא "�י ��אמר: �ל�, נזק ל��� ח�ב �ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וג�'. ה�בעיר" י��� ��� ה�מה... א� �די� ונאכל ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹקצי�

נזקי� מאב�ת � בתורה]וה�ערה היא.[המפורשי� ְְְֲִִֵֵַָָ

ה�צר·. מ��� להרחיק צרי� � ר��ת� �ת�� ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק
וכ�ה[הגבול], חבר�. ל�דה ה�לקה תעבר ��א ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ�די

לא וא� �לקה. �ל �בה� לפי ה�ל ההרחקה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�ע�ר
נזק ל��� ח�ב � וה�יקה הא� ועברה �רא�י, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחיק
מ�ה ��� �ט�ר, � וה�יקה ועברה �רא�י, הרחיק ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ�ל�;
�ה� ��� �ל�לית א� נהר עברה א� וכ� היא. �מי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ידי

�ט�ר. � א��ת �מ�נה ורח�� ְְְִֶַַָָָמי�,

והעצי�‚. ה�לקה, וגב� ה�דר, �ב� א�מדי� � �דר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
�ט�ר; לעבר, רא�יה אינ� א� :�� ה�צ�יי� ה��צי� ְְֲִִִֵַַַָָָָֹא�
�א� אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�ב. לעבר, רא�יה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹוא�

הע�לה[רגילה].ה��דחת �ד�ל, להב ל� היה א� אבל ֲִֶַַַַַָָָָָָ
אי� � �� מצ�יי� העצי� והי� ה�הב, על�ת מ�ב� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכ��

ח�ב. א�ה, אל� עברה אפ�� א�א אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹל�

ה�לקה,„. מחמת ��א �דר ונפל �חצר�, �לקה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנפלה
ה�דר לג�ר יכ�ל היה א� � אחרת �חצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה
��צא ל��ר� ��מה? ה�בר למה ח�ב. � �דר� ולא ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ��פל,

�מר�. ולא ל�מר�, ל� �היה � ְְְְְִִֶָָָָֹוה�יק

�ט�ר‰. � וקט� ��טה חר� �יד ה�ערה את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָה��לח
אמ�רי�? �ברי� ��ה �מי�. �דיני וח�ב אד�, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמ�יני
מאליה לה�ב�ת ה�חלת ��ר� ול��ה, �חלת לה� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��סר
ח�ב, � �להבת לה� מסר א� אבל ותדליק. ��עבר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקד�

�רמ�. מע�יו ְֲֲֵֶַָָ�הרי

.Âח�ב �הבעיר ה��ח זה � ��ח �יד ה�ערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�לח
ה�ערה, ל�מר ��מר ה�יח א� וכ� �ט�ר. וה��לח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹל���,

ח�ב. ֵַַָה��מר

.Êה�ביא � העצי� את הביא ואחד הא�ר, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את הביא ואחד העצי�, את הביא אחד ח�ב. העצי� ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
ח�ב. המל�ה � ול�ה אחר �א ח�ב. הא�ר את ה�ביא � ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהא�ר
ל�ה, �ט�רי�. ��� הרי � �מיד מצ�יה �אינ� ר�ח ְִִָָ�ְֲִִֵֵֶַַָָָל���
לה�יק, ה��ר� וכל גר�; ה�א �הרי ח�ב, � הר�ח ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָול���
ה��יקי�. �ל ��אר ��נכסיו ה�פה מ� �ל� נזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמ���

.Áח�ב � עפר א� אבני� א� עצי� ואכלה ��צאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָא�
�די� אכלה ה�דה". א� קצי�... "�מצאה ��אמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹל���,
�ג�� הי� א� � ה�די� �ת�� טמ�ני� �לי� והי� ,�� ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוכ��צא

דיש]מ�ר�י� ��ר�[כלי מ�ברי� �ה� וכ��צא �קר �כלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
�גדי� הי� ל���; ח�ב ��די�, א�ת� לטמ� ה�דה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאנ�י

ה�לי�. על �ט�ר �ה�, וכ��צא זכ�כית ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ�כלי

.Ëאבל חבר�. �דה �ת�� �מדליק אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָ��ה
�ל על �ט�ר � חבר� ל�דה ועברה ,��� �ת�� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ�מדליק
מק�� �ע�ר ה�א מ��� אבל ��די�; ה�מ�ני� ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָה�לי�
א� ח�י� �ל �די� מלא ה�א �א�� א�ת� ור�אי� ְְִִִִִִֵֵֶַָָה�לי�,

�ע�רי�. ְִֶ�ל
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.È,�ה�די ונאכל הא� ויצאת חבר�, �דה �ת�� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�דליק
��� ח�ב, � ע�� ונ�ר� ל�, סמ�� ועבד ל� �פ�ת �די ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמ�� �גדי �פ�ת עבד היה ��די�. לע��ת אד� �ני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ר�

�ט�ר. � ע�� ונ�ר� ְְִִַָל�,

.‡È�והג�י לחבר�, מק�� גדיש]ה��איל ��,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ
אינ� � ה�די� ו�ר� ה��איל והדליק �לי�, �� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמי�
להג�י� מק�� ה�איל� �לבד. גדי� �מי א�א ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמ���
והג�י� �ע�רי�, להג�י� א� �ע�רי�, והג�י� ְְְְְְְְִִִִִִִִִַח�י�,

וח�� ח�י� �הג�י� א� א�[כיסה]ח�י�, ��ע�רי�, ְְְִִִִִִִִִֶָ
�מי א�א מ��� אינ� � �ח�י� וח�� �ע�רי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ�הג�י�

�לבד. ְְִִַ�ע�רי�

.·Èה�ירה את מה[בית]ה�דליק �ל מ��� � חבר� �ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וכל �ליה� �ל לה�יח אד� �ני �ר� ��� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ת�כ�,
נ��ע זה הרי � ה�ית �על ��טע� וכל ���י�. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציה�

חפ� ס�פרי�,[קדוש],�נקיטת מ�ברי ז� ��ב�עה ונ�טל; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
�ה� אמ�ד �ה�א �ברי� ��טע� �בלבד ��ת�אר; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�מ�

לו], שיש ה�ברי�[משוער א�ת� להי�ת אמ�ד �ה�א ְְִִֶַָָָא�
אצל�. ��ד�� ְִֶֶַָָ��ע�

.‚Èונכנס הר�י�, �ר��ת וע�בר ,���� טע�� �היה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ�מל
את והדליק חנוני, �ל �נר� ודלקה החנ�ת, לת�� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ���נ�
�י� �מ�א�י; �הר�ה מ�ני ח�ב, ה�מל �על � ה�ירה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ�ל
נר� החנוני ה�יח עמדה. ��א �י� ה�המה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�עמדה
נר� �ה�יח מ�ני ,���� �דמי א� ח�ב החנוני � ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ�ח��
�היה מ�ני ח�ב, החנ�ת �על � חנ�ה נר ואפ�� ְֲִֵֶַַַַָָָָ�ֲֲִִֵַַמ�ח��;

ול�מר. לי�ב ְְִֵֵֹל�

.„È�א � ���לק עד הא� לפני חבר� �ל קמת� ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה��פ�
מ�יני �ט�ר מצ�יה, �אינ� �ר�ח א�א ל� מ�עת הא� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�

וה��מ� �מי�. �דיני וח�ב חבר�[מכסה]אד� �ל קמת� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ה��מ� הרי � א�ת� ואכלה הא� ועברה �תב�, א� ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�עפר
את �ה�דליק מ�ני �מי�; �דיני וח�ב אד� מ�יני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ט�ר

ה�מ��. על �ט�ר ֵַַָָָהא�

.ÂËהרי � �� וחבלה האד� את וה�יקה �עברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָא�
�ב�ב�� �נזקיו ח�ב �בצער�[בטלתו]ה�בעיר �בר��י� ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ

ה�א, ממ�נ� �א�� �י על �א� �יד�; ה�יק� �א�� ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�בב���,
א� �המ�� ה�יקה א� אבל �ח�יו. �ה�יק �מי ה�א ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהרי
��ארנ�. �מ� �לבד, �נזק א�א ח�ב אינ� � האד� את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��ר�

.ÊË� �א�. ה� הרי הא�, ��לד�ת א��ל אב� ה�יח יצד? ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ח�ב � וה�יק� מצ�יה �ר�ח ונפל� ,��� �רא� מ�א א� ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹס�י�
ה�ערה ��לד�ת �ה�, וכ��צא א�� ��ל �ל�; נזק ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל���

�ט�ר. וה�יק�, מצ�יה �אינ� �ר�ח נפל� וא� ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָה�.

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

קודש שבת
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מצו�ת וחמ� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָי�
�י� (ב) ממ��; לגנב ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא

יע�ה ��א (ד) ה��קל�ת; ע� ה�אזני� לצ�ק (ג) ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹה��ב;
ואב� אב� לאד� יהיה ��א (ה) �ב��קל�ת; ����ת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעול
��א (ו) �ה�; ונ�ת� ל�קח �אינ� �י על א� ואיפה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיפה
א�� מצו�ת �בא�ר נפ��ת. לגנב ��א (ז) �ב�ל; ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹי�יג

א��. ְִִֵָ�פרקי�
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לא‡. על ע�בר � ומעלה �ר�טה מ�וה ממ�� ה��נב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ל
�הרי זה, לאו על ל�קי� ואי� �גנב�". "לא ��אמר: ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹתע�ה,
ואחד ל���. ��רה א�ת� ח�בה � �ה��ב לת�ל�מי�; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָנ��

ממ�� ה��נב א� י�ראל, ממ�� עב�דה[של]ה��נב ע�בד ��י ְֲִֵֵֵֵַַָָָָ
ה�ט�. את ה��נב ואחד ה�ד�ל, את ה��נב ואחד ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזרה;

�ר�·. לגנב ואס�ר ��רה. �י� �ה�א, �ל לגנב ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹאס�ר
ל��� מנת על לגנב א� להחזיר, מנת על לגנב א� ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ�ח�ק,

�כ�. עצמ� יר�יל ��א אס�ר, ה�ל �ְְְִֶַַַָָֹֹ

ואי�‚. �סתר אד� ממ�� ה��קח זה ��ב? ה�א ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאיזה
ולקח חבר� �יס לת�� יד� ה���ט �ג�� י�דעי�, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָה�עלי�
א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� ר�אי�; ה�עלי� ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמע�תיו
�זל�; א�א ��ב זה אי� יד, �בחזק �בפרהסיה �גל�י ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלקח

��נב מז�� ליסטיס ��ב,[בסתר]לפיכ�, א�א �זל� אינ� � ְְְִִִָ�ְֵֶֶַַַָָָָָ
��נב. ��עה י�דעי� �ה�עלי� �י על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָא�

ל���„. ח�ב ��נב, ��רי� עדי� עליו �העיד� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ב
חמ�ר �נב �ני�; מ��� �ינר, �נב א� ה�נבה; לבעל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ�ני�
מפסיד נמצא �דמיה. �ני� מ��� �מל, א� �ס�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא�

חבר�. את לח�ר ���� ְְֲִִֵֵֵֶֶַ��ע�ר

�פט�ר‰. ה�ר�, את מ��� � ��נב מעצמ� �ה�דה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה��ב
�ני�", י��� אלהי�, יר�יע�� "א�ר ��אמר: ה�פל, ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹמ�
לכל ה�י� וה�א �ני�. י��� עצמ� את ה�ר�יע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

�ט�ר. �ה� �ה��דה ְֶֶֶַַָָָה�נס�ת,

.Âה��נב� ו��ר; מ�ה ח�� ��ל, נ�הגי� כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��ל�מי
ה�ה על מ��� � מכר א� וטבח ה��ר, את א� ה�ה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאת

חמ�ה. ��ל�מי ה��ר ועל אר�עה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ��ל�מי

.Êל�מי�� ל��� ח�בי� ��נב�, הא�ה ואחד האי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
ל� �אי� אי� א�ת היתה וחמ�ה. אר�עה ות�ל�מי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָכפל
ימ�ת א� ��ת�ר� עד ח�ב עליה ה�פל הרי � ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל���

מ��ה. נפרעי� �י� �בית ְֲִִִִֵֶַָָָ�על�,

.Áה�נ�ב �בר �מחזירי� ה�פל, מ� �ט�ר � ��נב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקט�
ואפ�� ה�ר�, א� ל��� ח�ב אינ� � א�ד� וא� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ���;

�הג�יל. ְְִִֶַַלאחר

.Ë�אי� � �ט�רי� �בעליו ה�פל. מ� �ט�ר ��נב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
מ�ני ממ�נ�, �ה� �י על א� עבדיו, נזקי על ח�ב ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאד�
ר��, יכעיס�� �א� ל�מר�; יכ�ל ואינ� �עת, �ה� ���ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נזקי�. מ�אר �זה וכ��צא �ינר, �אל� �די� וידליק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיל�

ה�פל. את ל��� ח�ב העבד, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנ��חרר

.Èח� �פי ה�נבה על ה�ט�י� את לה��ת �י� לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹרא�י
�אר ה�יק� א� וכ� ;�� רגילי� יהי� ��א �די ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹה�ט�,
ר�ה, מ�ה �ה�יק� א� ��נב� העבדי� את מ�י� וכ� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנזקי�.

לה�יק. מ��חת יד� יהי� ��א ְִַַַ�ְְְִֵֶָָֹ�די
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.È,�ה�די ונאכל הא� ויצאת חבר�, �דה �ת�� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�דליק
��� ח�ב, � ע�� ונ�ר� ל�, סמ�� ועבד ל� �פ�ת �די ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמ�� �גדי �פ�ת עבד היה ��די�. לע��ת אד� �ני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ר�

�ט�ר. � ע�� ונ�ר� ְְִִַָל�,

.‡È�והג�י לחבר�, מק�� גדיש]ה��איל ��,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ
אינ� � ה�די� ו�ר� ה��איל והדליק �לי�, �� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמי�
להג�י� מק�� ה�איל� �לבד. גדי� �מי א�א ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמ���
והג�י� �ע�רי�, להג�י� א� �ע�רי�, והג�י� ְְְְְְְְִִִִִִִִִַח�י�,

וח�� ח�י� �הג�י� א� א�[כיסה]ח�י�, ��ע�רי�, ְְְִִִִִִִִִֶָ
�מי א�א מ��� אינ� � �ח�י� וח�� �ע�רי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ�הג�י�

�לבד. ְְִִַ�ע�רי�

.·Èה�ירה את מה[בית]ה�דליק �ל מ��� � חבר� �ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וכל �ליה� �ל לה�יח אד� �ני �ר� ��� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ת�כ�,
נ��ע זה הרי � ה�ית �על ��טע� וכל ���י�. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציה�

חפ� ס�פרי�,[קדוש],�נקיטת מ�ברי ז� ��ב�עה ונ�טל; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
�ה� אמ�ד �ה�א �ברי� ��טע� �בלבד ��ת�אר; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�מ�

לו], שיש ה�ברי�[משוער א�ת� להי�ת אמ�ד �ה�א ְְִִֶַָָָא�
אצל�. ��ד�� ְִֶֶַָָ��ע�

.‚Èונכנס הר�י�, �ר��ת וע�בר ,���� טע�� �היה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ�מל
את והדליק חנוני, �ל �נר� ודלקה החנ�ת, לת�� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ���נ�
�י� �מ�א�י; �הר�ה מ�ני ח�ב, ה�מל �על � ה�ירה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ�ל
נר� החנוני ה�יח עמדה. ��א �י� ה�המה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�עמדה
נר� �ה�יח מ�ני ,���� �דמי א� ח�ב החנוני � ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ�ח��
�היה מ�ני ח�ב, החנ�ת �על � חנ�ה נר ואפ�� ְֲִֵֶַַַַָָָָ�ֲֲִִֵַַמ�ח��;

ול�מר. לי�ב ְְִֵֵֹל�

.„È�א � ���לק עד הא� לפני חבר� �ל קמת� ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה��פ�
מ�יני �ט�ר מצ�יה, �אינ� �ר�ח א�א ל� מ�עת הא� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�

וה��מ� �מי�. �דיני וח�ב חבר�[מכסה]אד� �ל קמת� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ה��מ� הרי � א�ת� ואכלה הא� ועברה �תב�, א� ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�עפר
את �ה�דליק מ�ני �מי�; �דיני וח�ב אד� מ�יני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ט�ר

ה�מ��. על �ט�ר ֵַַָָָהא�

.ÂËהרי � �� וחבלה האד� את וה�יקה �עברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָא�
�ב�ב�� �נזקיו ח�ב �בצער�[בטלתו]ה�בעיר �בר��י� ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ

ה�א, ממ�נ� �א�� �י על �א� �יד�; ה�יק� �א�� ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�בב���,
א� �המ�� ה�יקה א� אבל �ח�יו. �ה�יק �מי ה�א ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהרי
��ארנ�. �מ� �לבד, �נזק א�א ח�ב אינ� � האד� את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��ר�

.ÊË� �א�. ה� הרי הא�, ��לד�ת א��ל אב� ה�יח יצד? ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ח�ב � וה�יק� מצ�יה �ר�ח ונפל� ,��� �רא� מ�א א� ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹס�י�
ה�ערה ��לד�ת �ה�, וכ��צא א�� ��ל �ל�; נזק ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל���

�ט�ר. וה�יק�, מצ�יה �אינ� �ר�ח נפל� וא� ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָה�.

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

קודש שבת
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מצו�ת וחמ� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָי�
�י� (ב) ממ��; לגנב ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא

יע�ה ��א (ד) ה��קל�ת; ע� ה�אזני� לצ�ק (ג) ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹה��ב;
ואב� אב� לאד� יהיה ��א (ה) �ב��קל�ת; ����ת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעול
��א (ו) �ה�; ונ�ת� ל�קח �אינ� �י על א� ואיפה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיפה
א�� מצו�ת �בא�ר נפ��ת. לגנב ��א (ז) �ב�ל; ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹי�יג

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

לא‡. על ע�בר � ומעלה �ר�טה מ�וה ממ�� ה��נב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ל
�הרי זה, לאו על ל�קי� ואי� �גנב�". "לא ��אמר: ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹתע�ה,
ואחד ל���. ��רה א�ת� ח�בה � �ה��ב לת�ל�מי�; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָנ��

ממ�� ה��נב א� י�ראל, ממ�� עב�דה[של]ה��נב ע�בד ��י ְֲִֵֵֵֵַַָָָָ
ה�ט�. את ה��נב ואחד ה�ד�ל, את ה��נב ואחד ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזרה;

�ר�·. לגנב ואס�ר ��רה. �י� �ה�א, �ל לגנב ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹאס�ר
ל��� מנת על לגנב א� להחזיר, מנת על לגנב א� ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ�ח�ק,

�כ�. עצמ� יר�יל ��א אס�ר, ה�ל �ְְְִֶַַַָָֹֹ

ואי�‚. �סתר אד� ממ�� ה��קח זה ��ב? ה�א ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאיזה
ולקח חבר� �יס לת�� יד� ה���ט �ג�� י�דעי�, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָה�עלי�
א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� ר�אי�; ה�עלי� ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמע�תיו
�זל�; א�א ��ב זה אי� יד, �בחזק �בפרהסיה �גל�י ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלקח

��נב מז�� ליסטיס ��ב,[בסתר]לפיכ�, א�א �זל� אינ� � ְְְִִִָ�ְֵֶֶַַַָָָָָ
��נב. ��עה י�דעי� �ה�עלי� �י על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָא�

ל���„. ח�ב ��נב, ��רי� עדי� עליו �העיד� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ב
חמ�ר �נב �ני�; מ��� �ינר, �נב א� ה�נבה; לבעל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ�ני�
מפסיד נמצא �דמיה. �ני� מ��� �מל, א� �ס�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא�

חבר�. את לח�ר ���� ְְֲִִֵֵֵֶֶַ��ע�ר

�פט�ר‰. ה�ר�, את מ��� � ��נב מעצמ� �ה�דה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה��ב
�ני�", י��� אלהי�, יר�יע�� "א�ר ��אמר: ה�פל, ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹמ�
לכל ה�י� וה�א �ני�. י��� עצמ� את ה�ר�יע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

�ט�ר. �ה� �ה��דה ְֶֶֶַַָָָה�נס�ת,

.Âה��נב� ו��ר; מ�ה ח�� ��ל, נ�הגי� כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��ל�מי
ה�ה על מ��� � מכר א� וטבח ה��ר, את א� ה�ה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאת

חמ�ה. ��ל�מי ה��ר ועל אר�עה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ��ל�מי

.Êל�מי�� ל��� ח�בי� ��נב�, הא�ה ואחד האי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
ל� �אי� אי� א�ת היתה וחמ�ה. אר�עה ות�ל�מי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָכפל
ימ�ת א� ��ת�ר� עד ח�ב עליה ה�פל הרי � ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל���

מ��ה. נפרעי� �י� �בית ְֲִִִִֵֶַָָָ�על�,

.Áה�נ�ב �בר �מחזירי� ה�פל, מ� �ט�ר � ��נב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקט�
ואפ�� ה�ר�, א� ל��� ח�ב אינ� � א�ד� וא� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ���;

�הג�יל. ְְִִֶַַלאחר

.Ë�אי� � �ט�רי� �בעליו ה�פל. מ� �ט�ר ��נב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
מ�ני ממ�נ�, �ה� �י על א� עבדיו, נזקי על ח�ב ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאד�
ר��, יכעיס�� �א� ל�מר�; יכ�ל ואינ� �עת, �ה� ���ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נזקי�. מ�אר �זה וכ��צא �ינר, �אל� �די� וידליק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיל�

ה�פל. את ל��� ח�ב העבד, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנ��חרר

.Èח� �פי ה�נבה על ה�ט�י� את לה��ת �י� לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹרא�י
�אר ה�יק� א� וכ� ;�� רגילי� יהי� ��א �די ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹה�ט�,
ר�ה, מ�ה �ה�יק� א� ��נב� העבדי� את מ�י� וכ� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנזקי�.

לה�יק. מ��חת יד� יהי� ��א ְִַַַ�ְְְִֵֶָָֹ�די
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.‡Èב�ה� �ג�� מאליה, וה��יחה ה��ב �יד ה�נבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה
ולד�תיה; ואת ���תיה ואת א�ת�, מ��� � �גזז� ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ��לדה,
ה�ציא ה�נבה. ��עת מ��� �גזז�, ילדה יא�� אחר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוא�
ה�בח הרי � א�ת� ���� �ג�� וה��יח�, ה�צא�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
ה�פל, ע� ה�נבה �כ��חזיר יא��; לפני אפ�� ��ב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ל

ה�פל. מ� ל� מח�בי� א� ה�עלי�, מ� ה�בח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָנ�טל

.·Èח�זרת � נ���ת ולא ה��ב �יד �היא עצמ� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�נבה
�אחר א�א יא��; לאחר �י� יא�� לפני �י� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלבעליה,
ה��ב �יד ה�נבה נ���ת ��ארנ�. �מ� ל��ב ה�בח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָיא��,

קני� ואינ�[קנאה]� יא��; לפני ואפ�� �בח�, וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
�מי�. א�א ְִֵֶַָָמ���

.‚È���מ � והכחי�ה �מנה א� וה�מינה, �ח��ה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ�נב
ה�נבה. ��עת וחמ�ה אר�עה ��ל�מי א� כפל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��ל�מי
��ל�מי מ��� � ��ר ונע�ה עגל איל, ונע�ה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�נב
נע�ה � �הג�יל אחר מכר� א� טבח� ה�נבה; ��עת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
ואינ� מ�כר, ה�א ו��� ט�בח ה�א ו��� וקנה�, �יד�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ���י

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמ���

.„Èהיה ה�נבה �ב�עת �ה�, וכ��צא �לי א� �המה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�נב
� �ני� �וה ��י� עמידה ��עת ועכ�ו אר�עה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ�וה
אר�עה א� כפל ות�ל�מי ה�נבה, ��עת קר� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמ���
ה�נבה ��עת �וה היה ��י�. עמידה ��עת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוחמ�ה
מכר א� �חט א� � אר�עה ��י� עמידה �ב�עת ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָ�ני�,
אר�עה א� כפל ��ל�מי מ��� א�ד�, א� ה�לי ��ר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�
אבד א� ה�המה מתה וא� ��י�; העמדה ��עת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוחמ�ה

ה�נבה. ��עת כפל ��ל�מי מ��� מאליו, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָה�לי

.ÂËנפחת א� נ��ר א� �חת�, א� ו��ר� �לי ��נב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי
�וה היה ��ה ר�אי� א�א ה�חת, ל� �מי� אי� � ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה ה�ב�ר וה�לי �דמיו, �ני� לבעלי� �מ��� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָה�לי,
ה�לי ל�ל ה�עלי� רצ� וא� �זה. ���צא �ל וכ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹל��ב.
לה�. ��מעי� � וה�פל ה�חת לה� וי��� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�ב�ר,

.ÊËי� על א� � ה�עלי� יא�� לפני מכר א� וטבח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָה��נב
� ה��קח מ�ד �עצמ� ח�זרת ה�נבה והרי ל�קח, קנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ��א
ל�מר צרי� ואי� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי מ��� זה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי
��ל�מי מ��� �ה�א יא��, לאחר מכר א� טבח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָא�
ה��קח. וקנה �מע�יו ה�עיל �הרי וחמ�ה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאר�עה

.ÊÈ,�ה�עלי ��תיא�� �י על א� � ה��ב מאחר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה��נב
כפל ��ל�מי מ��� מ���אינ� אינ� �מכר, טבח וא� ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

�הרי מ���, אינ� הרא��� ל��ב וחמ�ה. אר�עה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ��ל�מי
�עיניה לחזר ה�את ה�המה שהיא]�י� ולא[כמו ל�עלי�, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

א� ה�פל ל��� ח�ב אינ� ל�עלי� ולא ה��ב; ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹקנא�
מר��ת�. �נב לא �הרי וחמ�ה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹאר�עה

.ÁÈ���מ � ה�בח וגנב אחר ��ב �בא וטבח, ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ�נב
מע�ה; ����י קנה �הרי הרא���, ל��ב כפל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��ל�מי

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� הרא��� ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָוג�ב

.ËÈ��נתיא א� � ה��קח מ� וגנב אחר �בא �מכר, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�נב
וחמ�ה, אר�עה ��ל�מי מ��� הרא��� הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�עלי�
נתיא�� לא וא� כפל; ��ל�מי מ��� ה�ני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוה��ב

�לבד. ה�ר� א�א מ��� האחר�� אי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�עלי�,

ב ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

מ���‡. אינ� � הק�� נכסי ��נב א� ה��י, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָה��נב
� לרעה�" �ני� "י��� ��אמר: �לבד, ה�ר� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָא�א
ה��נב וכ� לג�י. ולא "לרעה�" להק��, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעה�"
קד�י �י� ק�י� קד�י� �י� � �עליה� מ�ית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקד�י�
�אחרי�ת� ח�בי� ה�עלי� �אי� קד�י� �י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקד�י�,

תחת�] אחר �אחרי�ת�[להביא ח�בי� �ה�עלי� קד�י� ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ�י�
וחמ�ה, אר�עה �מ��ל�מי ה�פל מ� �ט�ר זה הרי �ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הק��. מ�ית ולא האי�", מ�ית "וג�ב ְְִִִֵֵֵֶַָֹ�ְֱֶֶַ��אמר:

מ���·. אינ� וקרקע�ת, ��טר�ת עבדי� ה��נב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכ�
�מ�לטלי� א�א ה�פל ה��רה ח�בה ��א כפל; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ל�מי

שווי�]���פ� עצמ� על[ה� ��ר, "על ��אמר: ממ��, ֱֶֶֶַַַָָ
ה��� העבדי� אבל �למה"; על �ה, על ְ�ְֲֲֲִֶַַַָָָָחמ�ר,
וה�טר�ת לבניכ�", את� "והתנחל�� ��אמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹל�רקע�ת,

ממ��. ��פ� ֵָָאי�

מ���‚. ���דה, קד� חבר� �ל חמ�ר �טר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹה��נב
,��� עכ�ו �אינ� �י על �א� ל�עלי�; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ��ל�מי

���דה. לאחר ל� להי�ת� ה�א ְְִִֶֶַַָָרא�י

טבל�„. הופרשו]ה��נב שלא ואכל�,[פירות חבר� �ל ְֲֲִֵֵֶַַָ
ל� מ��� ואכל�, חל�� �נב א� וכ� טבל�. �מי ל� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמ���

חל��. ְְֵֶ�מי

אינ�‰. �הפרי��ה, ה��ראל�י� מ�עליה �ר�מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�נב
הניה ט�בת א�א �� לה� �אי� כפל; ��ל�מי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמ���

ליתנה], כה� לאיזה לבחור ממ��.[שביכולת� אינ� הניה ְֲֵַָָָָוט�בת

.Âאביו מת �� ואחר מכר, א� וטבח אביו, מ�ל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה��נב
ל� מ��� לאחיו]� ומשל� שלו, החלק את ��ל�מי[מנכה ְְֵֵַַ

� מכר א� טבח �� ואחר אביו, מת וא� וחמ�ה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָאר�עה
אר�עה ��ל�מי מ��� ואינ� כפל, ��ל�מי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמ���
מ��� � הק�י� �� ואחר מכר, א� וטבח �נב ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָוחמ�ה.
א� טבח �� ואחר הק�י�, וא� וחמ�ה; אר�עה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ��ל�מי
מ��� � ק�י� קד�י� �הק�י�� �י על א� � ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכר
��ה וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� ואינ� כפל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ��ל�מי

אבל יא��. אחר ��הק�י� אמ�רי�? הק�י��ברי� א� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָ
מ��� מכר, א� טבח וא� קד��; אינ� יא��, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמ�ה. אר�עה ְְֲִֵַַַָָָ��ל�מי

.Êלפי קד��, אינ� � ה��ב �בית וה�א ה�עלי�, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהק�י��
א� טבח וא� נתיא��; ��א �י על וא� �ר��ת�, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�אינ�
וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� � הק��� אחר אפ�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמכר,

.Áוה��חר �יד�, ונתנ�לה בכליה��חט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ
והוושט]והמע�רמשחית], כפל[הקנה ��ל�מי מ��� � ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ

��מצא א� לכלבי�, א� לרפ�אה, �חט א� אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָ�לבד.
אר�עה ��ל�מי מ��� � �עזרה ��חט� א� ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,
אס�רי� �עזרה ���חט� �ח�י� �י על א� ְֲֲֲִִִֶָָָ�ֲִִֶַַַָוחמ�ה;
ל��� ח�ב זה הרי מ�בריה�, וא��ר� ה�איל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�הניה,

וחמ�ה. אר�עה ְְֲִֵַַַָָָ��ל�מי

.Ëנב�� א� אחר, �מ�י� ה�ה מ� ה�א �לאי� ה��נב ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכ�
ק�עת א� �המת[ברגלה],טרפה, א� ס�מה, א� ח�רת, א� ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� � �מכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָ�ַה��פי�,
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.È,וטבח לט�ח לאחר ��ת� א� �מ�נה, לאחר ונת� ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ�נב
וה�י� �נב האחר, �מכר ל� למ�ר לאחר ��ת� [מכרא� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה], �ה�פ�הגניבה �פרע �נב והחלי�, [פרע�נב ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה], קניה סבל�נ�תבגניבה ��לח� לבית[מתנות]א� ְְְִֵֶָ

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� � ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו

.‡È��בת� י��, �ל�י� לאחר ל��קח והקנה �מכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹ�נב
ח�� מכר� �פל. א�א מ��� אינ� � ה��ב ה�ר י�� ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ְִֹ�ל�י�
�בר �ל �לל� רגל�, א� מ�ד� ח�� א� ,��� מ�אה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

ה��ר �בר �� ���ר �ט�ר[באכילה]� � ��חיטה ע�� ְִִִִִֵֶַָָָָָ
ח�� א� מ��ת�, ח�� מכר� וא� וחמ�ה. אר�עה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמ��ל�מי
נ�רי� א�� �אי� וחמ�ה, אר�עה �ת�ל�מי ח�ב � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמ�רניו

��חיטה. ְִִִָע��

.·È�כר�� א� מכר�, �� ואחר אבר, מ��ה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�נב
מ�לאכ�� מלאכתה],ח�� מ�ל�י�[רווח ח�� ��כר� א� ְְְְִִִֶַָָָֹ

וא� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי מ��� מ�ציאי� אי� � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָי��
מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה��ק, ִִִִֵַַָָָ�פ�

.‚Èמ��ל�מי �ט�ר � ��פ�ת �� ל� והיתה ְִֵַָָ�ְְְָָָָמכר�,
וחמ�ה. ְֲִַַָָָאר�עה

.„È�חבר מ�עת מכר א� מה�, אחד טבח א� ��נב�, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ���פי�
מ�עת ��א ע�ה וא� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי מ��מי� �ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
�כפל. וח�בי� וחמ�ה, אר�עה מ��ל�מי �ט�רי� � ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחבר�

.ÂËמה ל� �� 'צא ה��ני�: ל� ואמר� ��י�, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ�נב
מ��ל�מי �ט�ר � מכר א� טבח �� ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ��נב�',
א� וטבח ל�', ל�� א�ה 'ח�ב ל�: אמר� וחמ�ה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָאר�עה
וחמ�ה; אר�עה �ת�ל�מי ח�ב זה הרי � �� אחר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמכר
�גנבת�. ה�א ע�מד עדי� עליו, ה�י� חתכ� ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹה�איל

.ÊËהוא]ה��נב ה�איל[בחצר]�ר��ת[ועדיי� � ה�עלי� ְְִִִֵַַָ
טבח א� וכ� ה�פל; מ� �ט�ר �ר��ת�, היא עדי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�נבה
נתח�ב � ה�נבה הג�י� וא� �ט�ר. �ר��ת�, �� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�מכר
מר��ת ה�ציא� לא �עדי� �י על א� ��נב, ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמ���
וי�צא, מ��כ� והיה ה�יר, מ� טלה �נב �יצד? ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�עלי�..
מר��ת ה�ציא� א� הג�יה� �ט�ר; � ה�עלי� �ר��ת ְְְְִִִִִֵֵַָָ�מת
לבכ�רת ה�עלי� �בית �� נתנ� ח�ב. � ומת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָה�עלי�,

לנ��א[פדיו�] �ל��אל, ח��, ל��מר א� ח�ב�, �לבעל ְְְְְִֵֵֵַַָ�נ�,
�ט�ר � ומת ל�, ���� זה מ��כ� והיה �ל��כר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�כר,
ח�ב � ומת �עלי�, מר��ת �ה�ציא� א� הג�יה� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָה��מר.
ה�ציא� לא �עדי� מ�ני ל�, ���� הח�ב �על א� ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹה��מר

�עליו. מר��ת ְְֵַַָָָה��ב

.ÊÈ�טמנ� ה�המה את �ה�י� �יו� � ��ער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
כפל;[הסתירה] �ת�ל�מי ח�ב והעצי�, האילנ�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ�ת��

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� ,�� מכר� א� טבח� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָוא�

.ÁÈ�ה�ציא ��גנבה ��דע� ואחר ה�עלי�, �ר��ת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ�נב
ח�� וה�ציא ��נב א� מר��ת�, ח�� מכר� א� ְְְְִֵֶַָָָָָָ�טבח�
אר�עה ��ל�מי מ��� � �ר��ת� מכר א� וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמר��ת�,

ֲִַָוחמ�ה.

ג ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

.‡��� עברה הע��ה ��ל נערה, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בר

על א� מ���, אינ� � ות�ל�מי� �י� �ית מיתת ע�� ��ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
מלק�ת �� ��תח�ב עברה והע��ה ��גג. �היה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�י
ל�קה אד� �אי� לפי מ���, ואינ� ל�קה � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָות�ל�מי�
מ��� � �� התר� לא א� ��גג, היה א� לפיכ�, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ�מ���;
�ת�ל�מי� ���תח�ב אמ�רי�? �ברי� ��ה ל�קה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָואינ�

�אחת �י� �ית מיתת ע�� ��ל�מי�[ביחד],ע� ��תח�ב א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַ
�� ואחר �ת�ל�מי�, נתח�ב א� אבל אחת. �בת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָ�מלק�ת
מלק�ת ��תח�ב א� �מלק�ת, א� �י� �ית �מיתת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַנתח�ב
זה הרי � �ת�ל�מי� נתח�ב �� ואחר �י�, �ית מיתת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָא�

ומת. �מ��� ְֵֵֶַָל�קה

וקרע·. אר�ע לס�� אר�ע מ�ח�ת ���ת ח� זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ�יצד?
���ת,[הח�] חבר� �די� �הדליק א� �הליכת�, חבר� ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�גד

מר��ת �ה�ציא� עד מגרר� והיה ���ת �יס ��נב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָא�
� �� וא�ד� הר�י� לר��ת ה�חיד ר��ת �היא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָה�עלי�
וה�ק �נבה וא��ר ��ת �א��ר ה��ל�מי�; מ� �ט�ר זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
�ר��ת �� והג�יה� ���ת, �יס �נב א� אבל �אחת. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ�אי�
� ל�הר וה�ליכ� הר�י�, לר��ת ה�ציא� �� ואחר ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָה�חיד,
קד� �נבה �א��ר נתח�ב �הרי כפל; ��ל�מי ל��� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹח�ב
קצ� א� וכ� �זה. ���צא �ל וכ� סקילה. �א��ר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��תח�ב
ה�די� את �הדליק א� ,�� והתר� ט�ב, �י�� חבר� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאיל�
ה���רי�, �י�� וטבח �נב (א� ,�� והתר� ה���רי�, ְְְְְִִִִִַַַַָָ�י��
� �� התר� לא א� אבל ה��ל�מי�; מ� �ט�ר � (�� ְְְְֲִִִִִַַָָֹוהתר�

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי �מ��� �ת�ל�מי�, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָח�ב

.‚� ��גגה אפ�� זרה, לעב�דה א� ���ת ��בח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָ��ב
��ארנ�. �מ� וחמ�ה, אר�עה מ��ל�מי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�ט�ר

�ר�.„ ���ת �טבח� אצל�, �א�לה �רה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ
�נבה וא��ר ��ת א��ר �הרי ה�פל; מ� א� �ט�ר � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�נבה

אי� וא� �אחת; מכירה.[די�]�אי� ואי� טביחה אי� �נבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ח�ב‰. � זרה לעב�דה ��כר א� ���ת, ��כר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָ��ב
מיתה. �מכירה �אי� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָל���
מ��ל�מי �ט�ר ה�כירה, �עת ���ת מלאכה נע�ת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוא�
��נ�ח עד ל� הקנה ��א �ג�� �יצד? וחמ�ה. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאר�עה
א��ר � לר��ת מר��ת ��ה�ציא ��מצא ה��קח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ�חצר

�אחת. �אי� �מכירה ְְִִַַַָָָ��ת

.Âהרי � ���ת ה�ליח ל� ו�חט ל�, ל�חט �ליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹע�ה
לא ה��ב זה �הרי וחמ�ה, אר�עה �ת�ל�מי ח�ב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹה��ב
ידי על �ה��חט �ארנ� �כבר �י�; �ית מיתת ע�� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָע�ה

�ת�ל�מי�. ח�ב ְְִִַַַָָ�ליח,

.Êבח�� עצמ� ה� �העיד� �י� � ��נב מעידי� �ני� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהי�
מ��� � מכר א� ��בח אחרי� �העיד� �י� מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָא�
ועד ��נב, מעידי� �ני� הי� וחמ�ה. אר�עה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ��ל�מי
א� ��בח מעצמ� �ה�דה א� מכר, א� ��בח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
אר�עה ��ל�מי מ��� ואינ� כפל, ��ל�מי מ��� � ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

��ארנ�. �מ� �ט�ר, �קנס �ה��דה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוחמ�ה;

.Áה�דה א� � עדי� �א� �� ואחר �קנס, �ה�דה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי
ה�דה א� אבל �ט�ר. �י�, �בבית �י� �ית �פני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָ��ח�ה
�א� �� ואחר �לבד, �ני� �פני �ה�דה א� �י�, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָח��

�יה�. על קנס מ��� זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָעדי�
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.È,וטבח לט�ח לאחר ��ת� א� �מ�נה, לאחר ונת� ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ�נב
וה�י� �נב האחר, �מכר ל� למ�ר לאחר ��ת� [מכרא� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה], �ה�פ�הגניבה �פרע �נב והחלי�, [פרע�נב ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה], קניה סבל�נ�תבגניבה ��לח� לבית[מתנות]א� ְְְִֵֶָ

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� � ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו

.‡È��בת� י��, �ל�י� לאחר ל��קח והקנה �מכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹ�נב
ח�� מכר� �פל. א�א מ��� אינ� � ה��ב ה�ר י�� ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ְִֹ�ל�י�
�בר �ל �לל� רגל�, א� מ�ד� ח�� א� ,��� מ�אה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

ה��ר �בר �� ���ר �ט�ר[באכילה]� � ��חיטה ע�� ְִִִִִֵֶַָָָָָ
ח�� א� מ��ת�, ח�� מכר� וא� וחמ�ה. אר�עה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמ��ל�מי
נ�רי� א�� �אי� וחמ�ה, אר�עה �ת�ל�מי ח�ב � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמ�רניו

��חיטה. ְִִִָע��

.·È�כר�� א� מכר�, �� ואחר אבר, מ��ה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�נב
מ�לאכ�� מלאכתה],ח�� מ�ל�י�[רווח ח�� ��כר� א� ְְְְִִִֶַָָָֹ

וא� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי מ��� מ�ציאי� אי� � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָי��
מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה��ק, ִִִִֵַַָָָ�פ�

.‚Èמ��ל�מי �ט�ר � ��פ�ת �� ל� והיתה ְִֵַָָ�ְְְָָָָמכר�,
וחמ�ה. ְֲִַַָָָאר�עה

.„È�חבר מ�עת מכר א� מה�, אחד טבח א� ��נב�, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ���פי�
מ�עת ��א ע�ה וא� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי מ��מי� �ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
�כפל. וח�בי� וחמ�ה, אר�עה מ��ל�מי �ט�רי� � ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחבר�

.ÂËמה ל� �� 'צא ה��ני�: ל� ואמר� ��י�, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ�נב
מ��ל�מי �ט�ר � מכר א� טבח �� ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ��נב�',
א� וטבח ל�', ל�� א�ה 'ח�ב ל�: אמר� וחמ�ה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָאר�עה
וחמ�ה; אר�עה �ת�ל�מי ח�ב זה הרי � �� אחר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמכר
�גנבת�. ה�א ע�מד עדי� עליו, ה�י� חתכ� ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹה�איל

.ÊËהוא]ה��נב ה�איל[בחצר]�ר��ת[ועדיי� � ה�עלי� ְְִִִֵַַָ
טבח א� וכ� ה�פל; מ� �ט�ר �ר��ת�, היא עדי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�נבה
נתח�ב � ה�נבה הג�י� וא� �ט�ר. �ר��ת�, �� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�מכר
מר��ת ה�ציא� לא �עדי� �י על א� ��נב, ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמ���
וי�צא, מ��כ� והיה ה�יר, מ� טלה �נב �יצד? ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�עלי�..
מר��ת ה�ציא� א� הג�יה� �ט�ר; � ה�עלי� �ר��ת ְְְְִִִִִֵֵַָָ�מת
לבכ�רת ה�עלי� �בית �� נתנ� ח�ב. � ומת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָה�עלי�,

לנ��א[פדיו�] �ל��אל, ח��, ל��מר א� ח�ב�, �לבעל ְְְְְִֵֵֵַַָ�נ�,
�ט�ר � ומת ל�, ���� זה מ��כ� והיה �ל��כר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�כר,
ח�ב � ומת �עלי�, מר��ת �ה�ציא� א� הג�יה� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָה��מר.
ה�ציא� לא �עדי� מ�ני ל�, ���� הח�ב �על א� ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹה��מר

�עליו. מר��ת ְְֵַַָָָה��ב

.ÊÈ�טמנ� ה�המה את �ה�י� �יו� � ��ער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
כפל;[הסתירה] �ת�ל�מי ח�ב והעצי�, האילנ�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ�ת��

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� ,�� מכר� א� טבח� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָוא�

.ÁÈ�ה�ציא ��גנבה ��דע� ואחר ה�עלי�, �ר��ת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ�נב
ח�� וה�ציא ��נב א� מר��ת�, ח�� מכר� א� ְְְְִֵֶַָָָָָָ�טבח�
אר�עה ��ל�מי מ��� � �ר��ת� מכר א� וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמר��ת�,

ֲִַָוחמ�ה.

ג ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

.‡��� עברה הע��ה ��ל נערה, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בר

על א� מ���, אינ� � ות�ל�מי� �י� �ית מיתת ע�� ��ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
מלק�ת �� ��תח�ב עברה והע��ה ��גג. �היה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�י
ל�קה אד� �אי� לפי מ���, ואינ� ל�קה � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָות�ל�מי�
מ��� � �� התר� לא א� ��גג, היה א� לפיכ�, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ�מ���;
�ת�ל�מי� ���תח�ב אמ�רי�? �ברי� ��ה ל�קה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָואינ�

�אחת �י� �ית מיתת ע�� ��ל�מי�[ביחד],ע� ��תח�ב א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַ
�� ואחר �ת�ל�מי�, נתח�ב א� אבל אחת. �בת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָ�מלק�ת
מלק�ת ��תח�ב א� �מלק�ת, א� �י� �ית �מיתת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַנתח�ב
זה הרי � �ת�ל�מי� נתח�ב �� ואחר �י�, �ית מיתת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָא�

ומת. �מ��� ְֵֵֶַָל�קה

וקרע·. אר�ע לס�� אר�ע מ�ח�ת ���ת ח� זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ�יצד?
���ת,[הח�] חבר� �די� �הדליק א� �הליכת�, חבר� ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�גד

מר��ת �ה�ציא� עד מגרר� והיה ���ת �יס ��נב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָא�
� �� וא�ד� הר�י� לר��ת ה�חיד ר��ת �היא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָה�עלי�
וה�ק �נבה וא��ר ��ת �א��ר ה��ל�מי�; מ� �ט�ר זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
�ר��ת �� והג�יה� ���ת, �יס �נב א� אבל �אחת. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ�אי�
� ל�הר וה�ליכ� הר�י�, לר��ת ה�ציא� �� ואחר ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָה�חיד,
קד� �נבה �א��ר נתח�ב �הרי כפל; ��ל�מי ל��� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹח�ב
קצ� א� וכ� �זה. ���צא �ל וכ� סקילה. �א��ר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��תח�ב
ה�די� את �הדליק א� ,�� והתר� ט�ב, �י�� חבר� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאיל�
ה���רי�, �י�� וטבח �נב (א� ,�� והתר� ה���רי�, ְְְְְִִִִִַַַַָָ�י��
� �� התר� לא א� אבל ה��ל�מי�; מ� �ט�ר � (�� ְְְְֲִִִִִַַָָֹוהתר�

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי �מ��� �ת�ל�מי�, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָח�ב

.‚� ��גגה אפ�� זרה, לעב�דה א� ���ת ��בח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָ��ב
��ארנ�. �מ� וחמ�ה, אר�עה מ��ל�מי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�ט�ר

�ר�.„ ���ת �טבח� אצל�, �א�לה �רה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ
�נבה וא��ר ��ת א��ר �הרי ה�פל; מ� א� �ט�ר � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�נבה

אי� וא� �אחת; מכירה.[די�]�אי� ואי� טביחה אי� �נבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ח�ב‰. � זרה לעב�דה ��כר א� ���ת, ��כר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָ��ב
מיתה. �מכירה �אי� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָל���
מ��ל�מי �ט�ר ה�כירה, �עת ���ת מלאכה נע�ת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוא�
��נ�ח עד ל� הקנה ��א �ג�� �יצד? וחמ�ה. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאר�עה
א��ר � לר��ת מר��ת ��ה�ציא ��מצא ה��קח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ�חצר

�אחת. �אי� �מכירה ְְִִַַַָָָ��ת

.Âהרי � ���ת ה�ליח ל� ו�חט ל�, ל�חט �ליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹע�ה
לא ה��ב זה �הרי וחמ�ה, אר�עה �ת�ל�מי ח�ב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹה��ב
ידי על �ה��חט �ארנ� �כבר �י�; �ית מיתת ע�� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָע�ה

�ת�ל�מי�. ח�ב ְְִִַַַָָ�ליח,

.Êבח�� עצמ� ה� �העיד� �י� � ��נב מעידי� �ני� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהי�
מ��� � מכר א� ��בח אחרי� �העיד� �י� מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָא�
ועד ��נב, מעידי� �ני� הי� וחמ�ה. אר�עה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ��ל�מי
א� ��בח מעצמ� �ה�דה א� מכר, א� ��בח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
אר�עה ��ל�מי מ��� ואינ� כפל, ��ל�מי מ��� � ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

��ארנ�. �מ� �ט�ר, �קנס �ה��דה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוחמ�ה;

.Áה�דה א� � עדי� �א� �� ואחר �קנס, �ה�דה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי
ה�דה א� אבל �ט�ר. �י�, �בבית �י� �ית �פני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָ��ח�ה
�א� �� ואחר �לבד, �ני� �פני �ה�דה א� �י�, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָח��

�יה�. על קנס מ��� זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָעדי�
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.Ë�עדי �א� �� ואחר ��נב, �י� �בית ה�דה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�יצד?
קד� ��ר� עצמ� ח�ב �הרי ה�פל, מ� �ט�ר � ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��נב
מ� עצמ� ��טר �נב�י', 'לא אמר א� אבל עדי�. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ב�א�
א� 'טבח�י' �י� �בית ואמר וחזר ��נב, עדי� �בא� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹה�ל,
מ��� מכר, א� ��בח �� אחר עדי� �א� א� � ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכר�י'
מ�ל��, �ח�ה עצמ� ��טר לפי וחמ�ה, אר�עה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��ל�מי

העדי�. ��א� ִֵֶַָָעד

.Èוה�דה מכר�, א� �טבח� ��פי�, �ני �ל ��ר ְְְִָָָָ�ְֵֵֶַה��נב
עדי� �א� �� ואחר �אחד, וכפר מה� לאחד �י� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�בית
חציי חמ�ה �� ��פר לזה מ��� � מכר א� וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ��נב

�ה. חציי ואר�עה ְְֲֵֶַָָָָָ�קר,

.‡Èאר�עה ��ל�מי א� וה�פל ה�ר� ל��� ה��ב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�י�
� מ�לטלי� ל� נמצא� לא א� .��� ה��לטלי� מ� ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹוחמ�ה
��אר ��נכסיו ה�פה מ� ה�ל וג�בי� לנכסיו, י�רדי� �י� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ית
וא� י���". �רמ� �מיטב �דה� "מיטב �ה�: ��אמר ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�זקי�,

א�ת� מ�כרי� �י� �ית � קרקע ולא מ�לטלי� ל� [לעבד],אי� ְְְְְִִִִֵֵַַַֹ
�גנבת�". ונמ�ר ל�, אי� "א� ��אמר: ל��ק, �מיו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונ�תני�

.·Èמ�י זה ודבר הא�ה; לא אבל �גנבת�, נמ�ר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאי�
רבינו].ה��לה אבל[ממשה ��ר�, א�א נמ�ר ה��ב ואי� ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

א�א ,�� נמ�ר אינ� � וחמ�ה אר�עה ��ל�מי א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�פל
��ע�יר. עד עליו ח�ב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי

.‚È,�ה�ר על נמ�ר אינ� � ההק�� את א� ה��י את ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�נב
��ע�יר. עד ח�ב עליו זה הרי ֲֲִֵֶֶֶַַָָָא�א

.„È�חמ�י א�א �וה ה��ב ואי� מאה, ה�נבה קר� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה
עד ח�ב, עליו ה�פל ע� ה�ר� ��אר נמ�ר, זה הרי �ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מאה �וה ה��ב היה וי���. ויע�יר ��ביעית ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ��צא
��הי� עד �גנבת�", "ונמ�ר ��אמר: נמ�ר, אינ� ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד,

�גנבת� ��� מבלעי� כגניבתו].�מיו שווה [שיהא ָָ�ְִָ�ְִֵָָ

.ÂËנמ�ר זה הרי �נב, ל�ני א� � וגנב וחזר ונמ�ר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�נב
וא� �עמי�. מאה נמ�ר אי�, מאה �נב ואפ�� �נ�ה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ�ע�
י�אר א�א �נ�ה, נמ�ר אינ� � �נ�ה �ע� �נב רא��� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

ח�ב. ה�ל ַָָֹעליו

.ÊË��� � לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ָ�ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�נב
�ח�ת א� �ל���, �ל ה�ר� �נגד �מיו הי� א� ;�� ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ���פי�
ח�ב ה�פל�ת ��אר �יניה�, �מח�קי� נמ�ר � ה�ר� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמ�
ח�ב וה�ל נמ�ר, אינ� � זה על יתר �מיו הי� וא� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעליו;

��ע�יר. עד ֲִֶַַָָעליו

.ÊÈ�מ���י � �אחד ��נב� וכל[מחלקי�]��פי� �יניה�, �ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
על יתר ��מיו מי וכל ה�ר�; מ� �חלק� נמ�ר מה� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

נמ�ר. אינ� ,�� ��תח�ב ה�ר� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָחלק

�
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ראשו� יו�

ד ּפרק ּתמּורה ¤¤¨§§¦הלכֹות

�מ�רת‡. �ולד �למי�, ולד ה�ד�י�? ולד�ת �י� ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָ�יצד
�בר. לכל ��למי� עצמ� וה� ��למי�, א�� הרי � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ�למי�
�ת�דה, יקרב� א�� הרי � �מ�רת� �ולד ה��דה, ולד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוכ�
ע� א�א לח� מביאי� �אי� לח�; טע�ני� �אי� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָא�א
על ולא עליו, � ה��דה" זבח "על ��אמר: עצמ�, ְְֱֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹה��דה
�ברי� ��ה ��ארנ�. �מ� �מ�רת�, על ולא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹולד�
� קרבי� אינ� ולד�ת, ולדי אבל עצמ�; �ולד�ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָאמ�רי�?
עדרי� מה� לג�ל א�ת� מ�הה �ה�א נ�ר מע�יו �����ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יקריב�. ולא א�ת� ק�נסי� �לפיכ� ְְְְֲִִִִֵַָָֹעדרי�,

�מ�רת�.·. ולד ל�מר צרי� ואי� ימ�ת, � הח�את ְְְְִֵַַַַַָָָָָולד

.‚�� �מצא הח�את, את חי[בבטנה]ה��חט אר�עה �� ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ
�מעי ה�ד�י�, ��לדי הח�את; �ב�ר נאכל זה הרי �ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

קד��י�. ה� ְִִֵָא��

הרי„. � הע�ל� ס�� עד ולד� �ולד הע�לה, �מ�רת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
לע�לת� נקבה הפרי� ע�לה. יקרב� עצמ� וה� �ע�לה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָא��

עולה], כדי� זכר, �[ולא זכר ��לדה �י על א� � ְְְִֶַַָָָָָָוילדה
ע�לה. �דמיו ויביא מ��, �� ���ל עד ְְְִִִֶֶַָָָָֹירעה

ירע�‰. � הע�ל� ס�� עד ולד� �ולד הא��, �מ�רת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
וא� לנדבה; �מיה� וי�ל� וי�כר� מ��, �ה� ���ל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

�ה אחר זכר ע�לה.ילדה יקרב עצמ� ה�לד א�מ�, קריב ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ
לא�מ� נקבה אש�],הפרי� כדי� זכר, �רעה[ולא � וילדה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

�ניה� �דמי ויביא וי�כר� מ��, �ה� ���ל עד �בנ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהיא
�בר לנדבה. �מיה� י�ל� א�מ�, הקריב �בר וא� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָא�מ�;
'י�ל� א�מרי�: �אנ� מק�� ��ל ה�ר�נ�ת, �מע�ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ארנ�

ל��פר�ת ה�ע�ת ���� ה�א � �הי�[קופות]לנדבה' ְִִֵֶֶַַָָָָָ
מקריבי� �י� �בית ��קלי�; ה� ��ה ��ארנ� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ק��,
ואינ� צ��ר, מ�ל ונס�יה� נדבה, ע�ל�ת ה�ע�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ�א�ת�

סמיכה ידי�].טע�ני� 'ה�א[סמיכת ��אמר: מק�� אבל ְְֲִִֶַָָָֹ
טע�נה ז� הרי � ע�לה' �דמיו 'יביא א� ע�לה', יקרב ְְְְֲִִֵַַָָָָָָעצמ�

מ���. �נסכיה ְְִִֶֶָָָסמיכה,

.Âמ�רת� �ולד ה�ע�ר, �מ�רת �ולד ה�ע�ר, ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַולד
לא א�� הרי � הע�ל� ס�� עד ולד�תיה� �ולדי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹה�כ�ר,
�בכ�ר ויאכל� מ��, �ה� ���ל עד ירע� א�א ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹיקרב�;
ל�ה�; ה�כ�ר, �מ�רת ולד�ת מ��. �ה� ��פל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�כמע�ר

לבעליו. �תמ�רת�, מע�ר ְְְֲִֵַַָָָולד�ת

.Ê��א היתה א� ה�סח: �תמ�רת ה�סח, �מ�רת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד
�ינ� היה וא� �למי�; יקרב ולד� �למי�, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָקרבה
ויביא נמ�ר, ולד� א� � �למי� �דמיה ויביא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ���כר,
�הפרי�� א� וילדה, לפסח� נקבה הפרי� �למי�. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָ�דמיו
ויביא מ��, �ה� ���ל עד ירע� �ולד� היא � ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ�ְמע�רת
א� ה�סח, אחר עד ז� נקבה נ�ארה וא� �סח; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�דמיה�
�ה� ���ל עד �ולד� היא �רעה � ה�סח אחר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��לדה

�למי�. �דמיה� ויביא ְְְִִִֵֶָָמ��,

.Á�פ� �ר� ��צא� ה�ד�י� קיסרי],ולד�ת א�[בניתוח ְְֳִֶֶֶֶַַָָֹ
טמט�� מינו]��לד� ניכר ואי� בוואנ�ר�ינס[סתו� [יש ְֶָ�ְְְְִַַַ
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ונקבה], זכר וכשבה],וכלאי�סימני מעז [חולה�טרפה[נולד ְְְִִֵַָ
שממית] הרא�יבחולי קר�� �דמיה� ויביא י�ד�, א�� הרי �ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ז�. �ל ולד �דמי ְְִִֵֶָָָלהביא

.Ë,בר� לכל ה�מימה �ולד ה�א הרי � מ�� �עלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד
ל�. �רא�י ְְִַָָויקרב

.Èליה� א� נפל �ה�יל� בו]קד�י� מונח שהעובר [כיס ְִִִִֵֶֶָָָ
�הניה. אס�רי� ה� והרי י�בר�, �ְֲֲֲִִֵֵַַָָָ

.‡Èלא� ע�בר לקד�ה, מ�ד�ה ה�ד�י� את ְֵָֹ�ְִָ�ְְֳִִֶֶַַַָהמ��ה
��א את�", אי� יק�י� "לא ��כ�ר: ��אמר ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַֹֹֹתע�ה,
�אי� ה�ד�י�, ל�אר ה�י� וה�א �למי�; א� ע�לה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָיע���
מז�ח, קד�י אחד � אחרת לקד�ה מ�ד�ה א�ת� ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְִָ�ְְִִַָמ��י�

לבדק הק�י� א� �יצד? ה�ית. �דק קד�י [החזקת]ואחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ואי� �זה. ���צא �ל וכ� ה�ז�ח; לבדק י��ה לא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההיכל,

זה. לאו על ִֶַָל�קי�

.·È��הק ל�ז�ח להק�י�� ה�כ�ר, על מערימי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַ�יצד
יב�ר "א�ר ��אמר: ���לד, קד� ��ט� מק�י�� ַ�ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאחר?
א�ה אי מ��ב�ר, � את�" אי� יק�י� לא �בהמה ִַַָ�ְְְִִִִֵֶַַָֹֹלה'

מק� א�ה אבל ל�מר:מק�י��; ל� י� לפיכ� ��ט�. י�� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ע�לה'; ז� הרי זכר, ה�א א� ז�, מב�רת �ל ��מעיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ'מה
א�ת� מפקיע �אינ� � �למי�' 'זבחי ל�מר: יכ�ל אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
רא��: רב יציאת ע� אמר וא� .�� להנ�ת �די ְְְִִִֵֵַַָָָֹֹ�ְִמ�ד�ת�,

ע�לה. ואינ� �כ�ר, זה הרי � ע�לה' ְְְֲִֵֵֶֶָָ'יהיה

.‚Èקד�ה ע�ר� להק�י� הק�� �המת על מערימי� ָ�ְָָ�ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַואי�
ה�ד�י�, ��לד�ת � א�� �קד�ת ה�א הרי א�א ְֳִִֶַַַָ�ְֲִֵֶֶֶַָאחרת,
מה� ע�ר �ל והרי ��ארנ�; �מ� קד��י�, ה� א�� ֵֶָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמ�עי
�ע��ה �דר� ��ט� ל���ת� יכ�ל ואינ� א��, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�ְִ�קד�ת
�י על א� ��תק��. ה�א �יציאת� �ה�כ�ר, � ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ��כ�ר
מעילה, �ס�� ��ארנ� �מ� ה�, �זר�ת ה��רה ח�י ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ�ֶָ��ל
ל� �� טע�, ל� ל�� יכ�ל �א�ה וכל �ה�; להת��נ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָרא�י
הבי� �למה �ה�ל� הרא��ני�, חכמי� אמר� הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטע�.
�אמר ��ה לי, יראה ה��רה. ח�י �ל �ל ה�עמי� ִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ְִֶַָָֹרב
�אמר: �עני� �ד�", יהיה �תמ�רת� ה�א "והיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�ת�ב:
ער�� �ס� חמי�ית ויס� �ית�, את יגאל ה�ק�י� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"וא�
הרע יצר� �קצת האד�, מח�בת לס�� ��רה ירדה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָעליו".
ממ�נ�, על ולח�ס קנינ� להר��ת נ�טה אד� �ל ��בע� �ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ויפ�ה ונח�, �� �חזר אפ�ר והק�י�, ��דר �י על ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָוא�
י�סי� לעצמ�, �דה א� ��רה: אמרה מ�וי�; ְְְְְִִִַָָָָָָָ�פח�ת
;�� יחזר ��א ה���, קד�ת �המה הק�י� א� וכ� ֲֶַַַָֹ�ְְְְִִִֵֵֶָֹחמ�.
וא� מ��ה, �פח�תה יחליפ�ה לפ��ת�, יכ�ל �אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכיו�
�רע, ה�פה יחלי� �יפה, הרע להחלי� ר��ת ל� ���ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
��א �פניו ה�ת�ב סת� לפיכ�, ה�א'. 'ט�ב ְְְִֶַַַָָָָָֹֹויאמר:
�תמ�רת� ה�א "והיה ואמר: החלי�, א� �קנס� ְְְְְְִִִֶַַָָָָָיחלי�,
�לת�� יצר� את לכ� �די � ה�ברי� א�� וכל �ד�". ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיהיה
מ�ד�ל מרח�ק עצ�ת א�א אינ� ה��רה, �יני ורב ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�ע�תיו.
א�מר: ה�א וכ� ה�ע�י�; �ל �לי�ר ה�ע�ת לת�� ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהעצה,
ק�ט לה�דיע� ודעת, �מעצ�ת �לי�י� ל� כתב�י ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹ"הלא

ל�לחי�". אמת אמרי� לה�יב אמת, ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶָָֹאמרי

�מני� ��י. �עזרת ��יעי, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
�סח, קר�� הלכ�ת ואר�עי�: חמ�ה זה, ספר �ל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�רקי�
הלכ�ת �רקי�; �ל�ה חגיגה, הלכ�ת �רקי�; ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָֹע�רה
ע�ר חמ�ה �גג�ת, הלכ�ת �רקי�; �מ�נה ְְְְְֲִִִָָָָָָ�כ�ר�ת,
הלכ�ת �רקי�; חמ�ה ��רה, מח�רי הלכ�ת ְְְֲִִִֵַָָָָ�ְְְִִָ�רקי�;

�רקי�. אר�עה ְְְִַָָָָ�מ�רה,

שני יו�
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מת, טמאת הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �מ�נה, ְֵַ�ְְְְִִִֶֶָָהלכ�תיו
מט�אי הלכ�ת צרעת, טמאת הלכ�ת אד�ה, �רה ְְְְִֵַַַַָ�ְִָ�ְֲִָָהלכ�ת
טמאת הלכ�ת ה�מא�ת, אב�ת �אר הלכ�ת �מ��ב, ְַ�ְְִ�ְְְֲִִַָָָמ��ב

מקו�ת. הלכ�ת �לי�, הלכ�ת ְְְֳִִִִִֵָאכלי�,

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
� ז� מצוה �בא�ר מת. טמאת �י� והיא אחת, ע�ה ְְִֵֵַָ�ְְֲִִִֵַַַמצות

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

�בעה;‡. טמאת �באהל, �במ�א �מ�ע מט�א ְְִַָ�ְְְְֵֵֶַַַַָָֹה�ת
"ה�גע ��אמר: � ���רה מפר�י� ואהל, מ�ע ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ�ְוטמאת
"�ל ונאמר: ימי�", �בעת וטמא � אד� נפ� לכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�מת,
ימי�". �בעת יטמא �אהל, א�ר וכל האהל אל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹה�א

ה�מ�עה·. מ�י מ�א, רבינו]טמאת ממשה ;[מסורת �ְְִִַַַָָ
ערב טמאת �היא נבלה א� ה�ברי�: וחמר עדוקל �] ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ�ְֶֶַ

��אמר:הערב] �מ�א, מט�אה �אהל מט�אה ְְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹואינ�
�בלה �מה !?��� �ל לא ה�ת, � נבלת�" את ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"וה��א
���ע� ה�ת א� � ערב טמאת מ�א� ערב, טמאת ְֵֶֶֶַַַַָ�ְֶֶַַָָ�ֶַָָ���ע�
�מת מ�א טמאת אי� �בעה. טמאת מ�א� �בעה, ְְֵַַָ�ְְִֵַָ�ְְִַַָָ�טמאת
מ��ה ��תק לי, ויראה ��רה. �י� א�א ס�פרי�, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמ�ברי

בפירוש],ה�ת�ב מלכותבה מא��ר[� ��תק [לבוא�דר� ְִֵֶֶֶַַָָ
[� ו�תקעל ה�ת, �ת אפ�� �פר�� �אסר לפי ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָה�ת,

אפ�� �פר�� �אסר לפי �חלב, ��ר אכילת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמא��ר
�פר�� ���א לפי �מת, מ�א מ�מאת �תק �� � ְְְְִִֵֵֵֶַַָ�ִִַָָ���ל�

מ�א�. ��� וכל אהל�, טמאת ְְֳֵֶַַָָָ�ֲִאפ��

��אר‚. �י� �מת �י� מק��, �כל האמ�רה מ�ע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָ�טמאת
�י� עצמ�; ��מאה �ב�ר� האד� ���ע ה�א � ְְֵַָָ�ְְְִִִֶַַַַָָָָהמט�אי�
זה הרי � �ל��נ� אפ�� ��פ�, ��אר א� �רגל�, �י� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָ�יד�,
נטמא; � ���� א� �צ�רנ� נגע �א� לי, יראה וכ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטמא.
�חב א� אבל .���� ה� הרי ל���, מח�רי� �ה� ֲֲִִֵֵַַַָָָ�ְֵֵֶָ�יו�

�כ�� טמאה מקל],אד� אד�[� �ל �ר�נ� לת�� והכניס� ָָ�ְְְְְְִִֶָָָָ
הא�ה מעי לת�� �הכניס� א� �ל��נ�, נגעה ולא ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָֹטה�ר,
מ��� ה��לע נטמא לא � �ב�ר� נגעה ולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹמ�מ�ה,

נגיעה. אינ� �ני�, ��גיעת נגע; לא �הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנ�גע,
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ונקבה], זכר וכשבה],וכלאי�סימני מעז [חולה�טרפה[נולד ְְְִִֵַָ
שממית] הרא�יבחולי קר�� �דמיה� ויביא י�ד�, א�� הרי �ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ז�. �ל ולד �דמי ְְִִֵֶָָָלהביא

.Ë,בר� לכל ה�מימה �ולד ה�א הרי � מ�� �עלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד
ל�. �רא�י ְְִַָָויקרב

.Èליה� א� נפל �ה�יל� בו]קד�י� מונח שהעובר [כיס ְִִִִֵֶֶָָָ
�הניה. אס�רי� ה� והרי י�בר�, �ְֲֲֲִִֵֵַַָָָ

.‡Èלא� ע�בר לקד�ה, מ�ד�ה ה�ד�י� את ְֵָֹ�ְִָ�ְְֳִִֶֶַַַָהמ��ה
��א את�", אי� יק�י� "לא ��כ�ר: ��אמר ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַֹֹֹתע�ה,
�אי� ה�ד�י�, ל�אר ה�י� וה�א �למי�; א� ע�לה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָיע���
מז�ח, קד�י אחד � אחרת לקד�ה מ�ד�ה א�ת� ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְִָ�ְְִִַָמ��י�

לבדק הק�י� א� �יצד? ה�ית. �דק קד�י [החזקת]ואחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ואי� �זה. ���צא �ל וכ� ה�ז�ח; לבדק י��ה לא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההיכל,

זה. לאו על ִֶַָל�קי�

.·È��הק ל�ז�ח להק�י�� ה�כ�ר, על מערימי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַ�יצד
יב�ר "א�ר ��אמר: ���לד, קד� ��ט� מק�י�� ַ�ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאחר?
א�ה אי מ��ב�ר, � את�" אי� יק�י� לא �בהמה ִַַָ�ְְְִִִִֵֶַַָֹֹלה'

מק� א�ה אבל ל�מר:מק�י��; ל� י� לפיכ� ��ט�. י�� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ע�לה'; ז� הרי זכר, ה�א א� ז�, מב�רת �ל ��מעיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ'מה
א�ת� מפקיע �אינ� � �למי�' 'זבחי ל�מר: יכ�ל אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
רא��: רב יציאת ע� אמר וא� .�� להנ�ת �די ְְְִִִֵֵַַָָָֹֹ�ְִמ�ד�ת�,

ע�לה. ואינ� �כ�ר, זה הרי � ע�לה' ְְְֲִֵֵֶֶָָ'יהיה

.‚Èקד�ה ע�ר� להק�י� הק�� �המת על מערימי� ָ�ְָָ�ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַואי�
ה�ד�י�, ��לד�ת � א�� �קד�ת ה�א הרי א�א ְֳִִֶַַַָ�ְֲִֵֶֶֶַָאחרת,
מה� ע�ר �ל והרי ��ארנ�; �מ� קד��י�, ה� א�� ֵֶָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמ�עי
�ע��ה �דר� ��ט� ל���ת� יכ�ל ואינ� א��, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�ְִ�קד�ת
�י על א� ��תק��. ה�א �יציאת� �ה�כ�ר, � ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ��כ�ר
מעילה, �ס�� ��ארנ� �מ� ה�, �זר�ת ה��רה ח�י ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ�ֶָ��ל
ל� �� טע�, ל� ל�� יכ�ל �א�ה וכל �ה�; להת��נ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָרא�י
הבי� �למה �ה�ל� הרא��ני�, חכמי� אמר� הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטע�.
�אמר ��ה לי, יראה ה��רה. ח�י �ל �ל ה�עמי� ִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ְִֶַָָֹרב
�אמר: �עני� �ד�", יהיה �תמ�רת� ה�א "והיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�ת�ב:
ער�� �ס� חמי�ית ויס� �ית�, את יגאל ה�ק�י� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"וא�
הרע יצר� �קצת האד�, מח�בת לס�� ��רה ירדה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָעליו".
ממ�נ�, על ולח�ס קנינ� להר��ת נ�טה אד� �ל ��בע� �ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ויפ�ה ונח�, �� �חזר אפ�ר והק�י�, ��דר �י על ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָוא�
י�סי� לעצמ�, �דה א� ��רה: אמרה מ�וי�; ְְְְְִִִַָָָָָָָ�פח�ת
;�� יחזר ��א ה���, קד�ת �המה הק�י� א� וכ� ֲֶַַַָֹ�ְְְְִִִֵֵֶָֹחמ�.
וא� מ��ה, �פח�תה יחליפ�ה לפ��ת�, יכ�ל �אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכיו�
�רע, ה�פה יחלי� �יפה, הרע להחלי� ר��ת ל� ���ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
��א �פניו ה�ת�ב סת� לפיכ�, ה�א'. 'ט�ב ְְְִֶַַַָָָָָֹֹויאמר:
�תמ�רת� ה�א "והיה ואמר: החלי�, א� �קנס� ְְְְְְִִִֶַַָָָָָיחלי�,
�לת�� יצר� את לכ� �די � ה�ברי� א�� וכל �ד�". ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיהיה
מ�ד�ל מרח�ק עצ�ת א�א אינ� ה��רה, �יני ורב ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�ע�תיו.
א�מר: ה�א וכ� ה�ע�י�; �ל �לי�ר ה�ע�ת לת�� ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהעצה,
ק�ט לה�דיע� ודעת, �מעצ�ת �לי�י� ל� כתב�י ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹ"הלא

ל�לחי�". אמת אמרי� לה�יב אמת, ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶָָֹאמרי

�מני� ��י. �עזרת ��יעי, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
�סח, קר�� הלכ�ת ואר�עי�: חמ�ה זה, ספר �ל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�רקי�
הלכ�ת �רקי�; �ל�ה חגיגה, הלכ�ת �רקי�; ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָֹע�רה
ע�ר חמ�ה �גג�ת, הלכ�ת �רקי�; �מ�נה ְְְְְֲִִִָָָָָָ�כ�ר�ת,
הלכ�ת �רקי�; חמ�ה ��רה, מח�רי הלכ�ת ְְְֲִִִֵַָָָָ�ְְְִִָ�רקי�;

�רקי�. אר�עה ְְְִַָָָָ�מ�רה,

שני יו�
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מת, טמאת הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �מ�נה, ְֵַ�ְְְְִִִֶֶָָהלכ�תיו
מט�אי הלכ�ת צרעת, טמאת הלכ�ת אד�ה, �רה ְְְְִֵַַַַָ�ְִָ�ְֲִָָהלכ�ת
טמאת הלכ�ת ה�מא�ת, אב�ת �אר הלכ�ת �מ��ב, ְַ�ְְִ�ְְְֲִִַָָָמ��ב

מקו�ת. הלכ�ת �לי�, הלכ�ת ְְְֳִִִִִֵָאכלי�,
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� ז� מצוה �בא�ר מת. טמאת �י� והיא אחת, ע�ה ְְִֵֵַָ�ְְֲִִִֵַַַמצות

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

�בעה;‡. טמאת �באהל, �במ�א �מ�ע מט�א ְְִַָ�ְְְְֵֵֶַַַַָָֹה�ת
"ה�גע ��אמר: � ���רה מפר�י� ואהל, מ�ע ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ�ְוטמאת
"�ל ונאמר: ימי�", �בעת וטמא � אד� נפ� לכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�מת,
ימי�". �בעת יטמא �אהל, א�ר וכל האהל אל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹה�א

ה�מ�עה·. מ�י מ�א, רבינו]טמאת ממשה ;[מסורת �ְְִִַַַָָ
ערב טמאת �היא נבלה א� ה�ברי�: וחמר עדוקל �] ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ�ְֶֶַ

��אמר:הערב] �מ�א, מט�אה �אהל מט�אה ְְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹואינ�
�בלה �מה !?��� �ל לא ה�ת, � נבלת�" את ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"וה��א
���ע� ה�ת א� � ערב טמאת מ�א� ערב, טמאת ְֵֶֶֶַַַַָ�ְֶֶַַָָ�ֶַָָ���ע�
�מת מ�א טמאת אי� �בעה. טמאת מ�א� �בעה, ְְֵַַָ�ְְִֵַָ�ְְִַַָָ�טמאת
מ��ה ��תק לי, ויראה ��רה. �י� א�א ס�פרי�, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמ�ברי

בפירוש],ה�ת�ב מלכותבה מא��ר[� ��תק [לבוא�דר� ְִֵֶֶֶַַָָ
[� ו�תקעל ה�ת, �ת אפ�� �פר�� �אסר לפי ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָה�ת,

אפ�� �פר�� �אסר לפי �חלב, ��ר אכילת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמא��ר
�פר�� ���א לפי �מת, מ�א מ�מאת �תק �� � ְְְְִִֵֵֵֶַַָ�ִִַָָ���ל�

מ�א�. ��� וכל אהל�, טמאת ְְֳֵֶַַָָָ�ֲִאפ��

��אר‚. �י� �מת �י� מק��, �כל האמ�רה מ�ע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָ�טמאת
�י� עצמ�; ��מאה �ב�ר� האד� ���ע ה�א � ְְֵַָָ�ְְְִִִֶַַַַָָָָהמט�אי�
זה הרי � �ל��נ� אפ�� ��פ�, ��אר א� �רגל�, �י� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָ�יד�,
נטמא; � ���� א� �צ�רנ� נגע �א� לי, יראה וכ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטמא.
�חב א� אבל .���� ה� הרי ל���, מח�רי� �ה� ֲֲִִֵֵַַַָָָ�ְֵֵֶָ�יו�

�כ�� טמאה מקל],אד� אד�[� �ל �ר�נ� לת�� והכניס� ָָ�ְְְְְְִִֶָָָָ
הא�ה מעי לת�� �הכניס� א� �ל��נ�, נגעה ולא ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָֹטה�ר,
מ��� ה��לע נטמא לא � �ב�ר� נגעה ולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹמ�מ�ה,

נגיעה. אינ� �ני�, ��גיעת נגע; לא �הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנ�גע,
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מ�ע„. לעני� ה��ר �ע�ר ה�א הרי ה��ה, �על ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקר��
�כ��ת שער]טמא�ת. �יצד?[� ה��ר. �ע�ר אינ� קט�, �ל �ְְְֵֵֶַַָָָָָ

נגעה �א�� נטמא, � מ�ת� �קר�� טמאה ��געה ְְְְְִִִַָָָָָ�ְִֶָָמי
וכ� נטמא. לא ה�ט�, ��ר �על ה�ק ��ער נגעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ�ע�ר�;
מ�ת �קר�� ה�ה�ר ונגע מ�ה, �� �היתה טמא ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָאד�
����ת ה�ה�ר ונגע טמא, קט� היה א� נטמא; � ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָה�מא
ה�מא�ת. ��אר �י� מת, �טמאת �י� נטמא; לא � ���ְְִֵֶָֹ�ְְִֵֵַַָ�ְ
על �ח�צצי� מ�ברי� �ה� וכ��צא וטיט, צ�אה לכל�כי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
להתט�א. ולא לט�א לא ה��ר, �ע�ר אינ� � ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹה���

ה�לי�;‰. �� �טמאה, �נגיעת� מתט�א �אד� ���ְְְְִִִֵֵֶַָָָ�ְִֵַָָ
� חר� מ�לי ח�� �ה�, ה�מאה �נגיעת מתט�אי� ����ֶ�ְְְִִִִַַַָ�ְְִִֶֶֶָָ
�הלכ�ת ��ת�אר �מ� �לבד, מאויר� א�א מתט�א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�אינ�
�מ�ע, אד� המט�א �ל ��מא�ת: �ד�ל �לל וזה ְְְֵַַַָָָָ�ְְִֵֶַָָ�לי�.
מט�א אינ� �מ�ע, אד� מט�א �אינ� וכל �לי�; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמט�א

ה�מאה].�לי� מאב א�א טמאה מק�לי� וכלי� אד� [ואי� ְְְְִִִֵֵֵַָָ�ְֵֶַַָָ�ְָ

.Âאר�� �י� �מת �י� מק��, �כל האמ�רה מ�א ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָ�טמאת
על א� ה�מאה, האד� ���א ה�א � �מ�א המט�אי� ְַַָ�ְְְִִֶַַַַָָָָָָ�ל
�נ�א�, � אב� לבינ� �ינ� היה אפ�� ;�� נגע ��א ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�י
��פ�, �אר על א� יד�, על א� רא��, על ה���א ואחד ְְְִֵֶַַַַָָָָֹנטמא.
למעלה וה�יח� אחר ���א� א� �עצמ�, ה�א ה���א ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואחד

גבו]מ�ה על נטמא.[� מק��, מ�ל עליו ונ�את ה�איל � ְְִִִִִֵֶָָָָָ
הח�ט ותלה ��ערה, א� �ח�ט, �ל�יה ה�מאה היתה ְְְְְֲַַָָָָָ�ְֲִַַָָואפ��
ונטמא. נ��א, זה הרי � �ה�א �ל ה�מאה והג�י� ְְְֲִֵֵֶֶָָָ�ְְְִִַַָ�יד�,

.Êמזיז],מסיט �בר[� וכל ה�א; נ��א ��ט�א�כלל ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
על מ�חת �היא ק�רה �יצד? �ה�ט. מט�א ַַַ�ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ�מ�א,
ה�ה�ר �בא �ה�, וכ��צא נבלה א� מת צ�� ועל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה�תל,
ה�מאה את �הניד �יו� � והניד� ה�ני, ה��רה ְָ�ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלקצה
א� ל�מר, צרי� ואי� נ��א; מ��� טמא ה�ני, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ���צה
ה�מאה �הג�י� עד האר�, �נגד ה�ני ה�צה את ְָ�ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמ��
וכל וז� ו�אי. נ��א ��ה � האר� על ה�מאה ��רר ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ�ֶַַָא�

מק��. �כל האמ�רה ה�ט טמאת היא ,�� ְְֲֵֶַָָָָ�ִֵַָ���צא

.Á�ה�תרי �ית �ת�� בגו�]ה���א מוסתרי� �[מקומות ְְִֵֵַַָ
�� ה���א נגיעה, �� ה�גיעה �אי� �י על �א� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא.
מעיו; �ת�� ה�מאה נבלעה �� א� א�א ה�א, ְְֵָָ�ְְִִֵֵֶַָָנ��א
נ��א. ולא נ�גע לא אינ� �טנ�, לת�� �ה�יעה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ��אחר
מעיו. �ת�� �ה�מאה �י על וא� טהר, � טבל ְְֵָָ�ְְִִֶַַַַַָָוא�

.Ë.�ה�לי לא �לבד, האד� א�א �מ�א מתט�א ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאי�
��י על זה �לי�, ע�רה יד� על מ�ח �היה הרי ֲִֵֵֶַַַָָָָ�ֲֵֵֶַָָ�יצד?
מ��� טמא האד� � העלי�� ��לי �� וכ��צא וה�בלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזה,
מ�לי ח�� טה�רי�, ��� ידיו �על וה�לי� נבלה, ְְִִִָ�ְְִֵֵֵֶַַָָָנ��א

�זה. ���צא �ל וכ� ה�מאה. �� ��געה ְְֵֵֶַָָֹ�ְְֶֶַָָָהעלי��,

.È�בי� �לבד. �מת א�א טמא�ת, ��אר אינ� � אהל ְְְִֵֵֶַָ�ְְִֵֶַָָֹ�טמאת
א� ה�ת, על �האהילה מחט אפ�� ה�לי, א� האד� ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�האהיל
ע� ה�ת �היה א� ה�לי, על א� האד� על ה�ת ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�האהיל
טמאי�. א�� הרי � אחד אהל �חת ה�לי� ע� א� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאד�

.‡Èט�א�� ה�א � מק�� �כל האמ�רה אהל ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹ�ְוטמאת
מ�ל�ה �אחת ה�לי�, את א� האד� את טמאה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ָא�ת�
הרי � מקצת� ה�א א� ה�ת, לאהל ��� ה�א אחד ְְֲִֵֵֶַַָָֹ�ְִֶַָָָ�רכי�.

אצ�ע�תיו, רא�י א� יד�, הכניס אפ�� �אהל; נטמא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹזה
���ק��, נגע .��� נטמא זה הרי � ה�ת לאהל חטמ� ְַַַָ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹא�

חיבר]וצר� �א[� �כא�� נטמא, � ה��ק�� ע� יד� ְְְְִִִֵֵַַָָָ
�אסק�ה נגע לאר�,[מפת�]מקצת�. קר�ב �למ�� מ�פח � ְְִַַָָָ�ְִֶֶַַָָָָָ

זה ��בר לי, ויראה טמא. �למעל�, �מ�פח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטה�ר;
מדרבנ�].מ�בריה� �] ְִִֵֶ

.·È.במ�א� �מ�ע מט�א ה��י�� מ� א� מ��ראל ה�ת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד

.‚Èה�א ק�לה � זה ודבר �אהל. מט�א ה��י [ממשהואי� ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
�חלל",רבינו] נגע "כל מדי�: �מלחמת א�מר ה�א והרי ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

א�א מת; טמא נע�ה אינ� ה��י, וכ� אהל. �� הז�יר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹולא
�מי ה�א הרי � עליו האהיל א� נ�א�, א� �מת, ��גע ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָ��י
א� �מת ��געה לבהמה ��מה? זה למה הא נגע. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��א
�כל א�א �לבד, ה�ת �טמאת ולא ה�ת. על ְְְִֵֶַַַָָ�ְְֱִֵֶַַָֹהאהילה
�ה�. מתט�אי� ה�המה ולא ה��י� אי� � ��� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְ�ַה�מא�ת

.„È.�בריה� לכל �זבי� ה��י� �יה� ס�פרי�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ�מ�ברי
א� חי, וה�א ��תט�א מה ח�ה נפ� מיני �כל ל� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואי�
��היה וה�א, �לבד; האד� מ� ח�� � חי וה�א ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמט�א
ה�מא�ת. �כל מתט�אי� � קט� ואחד �ד�ל אחד ְ�ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָי�ראלי.
� יטמא" א�ר "ואי� :�� ��אמר ה�ת, �טמאת ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ�ְֲִאפ��
"ועל :�� א�מר ה�א �הרי ה�ט�; ואחד ,�� האי� ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד

ה�פ��ת ��גע,(�ל) י�מ� �� קט� אפ�� ."�� הי� א�ר ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָ
טמא ה�א והרי נטמא, � עליו ה�ת האהיל א� נ�א, ְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָא�

לת�עה ���לד וה�א, הריו�]מת; �מ�נה[חודשי �� אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה. מק�ל ואינ� �אב�, ה�א הרי �ְְְֲֵֵֵֶֶַ�ְָ

.ÂËמג�ד אפ�� נפ��; ��צא עד מט�א, אינ� [�ה�ת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַ�ָ
חתו�], אינ�גופו � ה�ימני� �ני �� נ�חט� אפ�� ��סס, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָא�

א�ר האד� "�נפ� ��אמר: נפ��, ��צא עד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמט�א,
�דג ��קרע א� ע��, ��ר ורב מפרק�� נ��רה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹימ�ת".
� �בטנ� חלקי� ל�ני ��ח�� א� רא��, �ה�ז א� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ�ִֶַמ���,

מרפר� ה�א �עדי� �י על א� מט�א, זה [מפרפר]הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ
מאבריו. ְֵֵֶָָָ�אחד

שלישי יו�

ב ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

הריונו]ה�פל‡. באמצע מת נולד �עדי�[� �י על א� � ֲִִֵֶֶַַַַ
�באהל, �במ�א �מ�ע מט�א � �גידי� אבריו נתק�ר� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
אד�". נפ� לכל �מת, "ה�גע ��אמר: ��ת, �ד�ל ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�אד�
מט�א � �חר� יב� �י� לח �י� ה�ת, מ��ר �זית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוכ�
ה�א איזה �כזית. �מט�א ���ר, � וה�צל �ל�. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מת
וה�א, סר�חה; לחה ונע�ה ����ח ה��ר זה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנצל?
קר�ה, �א� � ה�ת מ� ה�מצאת ה�חה א�ת� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��קרש
� מט�אה אינ� קר�ה, לא וא� מ��ר�; �היא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ�יד�ע

ה�א. וניע� �יח� ְִִֶָ��א

ה�,·. מ�יני למ�ה הלכה ,��� �ה�ע�רי� �י על ְֲִִֵֶַָָָֹ�ִִִֶַַַא�
�ע�ר �לפיכ� �זית, אד� �ל �ר�ת� '�ח�ת חכמי�: ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָאמר�

�זית'. ��ר� ְְְִַַָ�טמאת

�ל�,‚. �מת ה�א הרי � החי האד� מ� ��ח�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבר
�� קט� �ל קט� אבר אפ�� �באהל, �במ�א �מ�ע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמט�א

iyily mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

י�ע א�ר "וכל ��אמר: �ע�ר, לה� אי� � �האברי� ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹי�מ�;
יד�ע וה�בר וכ�'", �מת א� חרב �חלל ה�דה, �ני ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
�מ�י �ברי�; �אר חלל א� אב� חלל �די� חרב, חלל ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ��י�
�אבר נ�גע לט�א א�א זה, �א ��א למד�, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה�מ�עה

אותו]��לט�� כרתה אמ�רי�?[� �ברי� ��ה החרב. ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ
� ועצמ�ת וגידי� ��ר �בר�ת�, �ל� האבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ��היה
אד�, מה �אד�: �ה�א עצ� אד�", �עצ� "א� ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��אמר:
��היה עד החי, מ� אבר א� � ועצמ�ת וגידי� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר
וכ��צא וה���� ה�ליה אבל ועצמ�ת. וגידי� ��ר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָ�בר�ת�,
�ה� ואי� ה�איל � עצמ� �פני אבר �ה� �י על א� � ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ה�
�ל אבר �ל העצ� מ� חסר ה��ר. ��אר ה� הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָעצ�,
נ�אר א� � מ��ר� חסר טה�ר. ��� האבר הרי � ְְִִִֵַָָָ�ֲֵֵֶֶָ�ה�א

אר�כה �� לעל�ת �רא�י ��ר �חי,[להתרפא]עליו ְֲֲֶַַָָָָָָ
וי�ל� בשר]ויתר�א �מ�ע[יתמלא מט�א זה הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ואינ� �במ�א, �מ�ע מט�א � לאו וא� �באהל; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ�במ�א
�לא עצ� וכ� טה�ר; החי, מ� ה��ר� �ב�ר �אהל. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמט�א

טה�ר. החי, מ� ה��ר� ִֵַַַָָָ��ר

�באהל„. �במ�א �מ�ע מט�א ה�ת, מ� ה��ר� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאבר
ועצמ�ת. וגידי� ��ר �בר�ת�, �ל� ��היה וה�א, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�מת;

עצמ� שלו]חסר עצ� �זית,[� ��ר עליו נ�אר א� � ְְְִִִֵַַַָָָָָ
�ל�. �מת �דימט�א עליו נ�אר א� � ה��ר חסר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ה�א הרי לאו, וא� �ל�; �מת מט�א �חי, אר�כה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָלעל�ת
��ר. עליה� �אי� ה�תי� עצמ�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ��אר

מ�ח��‰. אר�כה מעלה ה�א הרי העצ�, ��ת�� ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח
העצ�]. שעל לבשר רפואה ק�לית[גור� עצ�לפיכ�, �] ְִִָ

י�היר�] א� � קצ�תיו מ�ני ה�ת�� העצ� וה�א ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָה�ת,
היה �ל�; �מת זה הרי אר�כה, לעל�ת �די מח ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ת�כ�

ה�תנדנד מח לעצ�]�� מחובר אינו �זית,[� �� י� א� � ְְְִִִֵֵַַַַָֹ
מ�ל סת�� �העצ� �י על א� �אהל. מט�א זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
��ת�אר; �מ� וי�רדת ��קעת וע�לה ��קעת טמאה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�ְָָצדדיו,

�בר. לכל �ב�ר ְְֶַַָָָָָֹ�ה�ח,

.Â�אי� �י על א� � �אד� המדל�לי� וה��ר ְִִֵֶַַָָָָ�ְְֵֶַַָָָהאבר
ה��ר הרי האד�, מת טה�רי�. ולחי�ת, לחזר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹיכ�לי�
מט�א ואינ� החי, מ� אבר מ��� מט�א והאבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָטה�ר;
ה�ת? מ� לאבר החי, מ� אבר �י� מה ה�ת. מ� אבר ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמ���
מ���, ה��ר� ועצ� מ��� ה��ר� ��ר � החי מ� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאבר
ה��ר� ועצ� מ��� ה��ר� ��ר � ה�ת מ� אבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָטה�רי�.

��ע�ר�. �מט�אי� ה�ל�; ה�ת מ� �פ�ר�י� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמ���,

.Êע�ר� לה� אי� � ה�ת מ� אבר �י� החי, מ� אבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�בי�
אברי�[לטמא]. ��מ�נה ואר�עי� מאתי� חכמי�: ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָאמר�

ואי� ועצ�; וגידי� ��ר מה� ואחד אחד �ל �אי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָי�
אבר �ל וחמ�י�. ואחד מאתי� �בא�ה, ה�ני�. מ� ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה��י�
מט�א � ה�ת מ� �י� החי מ� �י� �בר�ת�, ��ר� ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמה�
יתר�ת אברי� מ�ל�ה ח�� �באהל; �במ�א ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹ�מ�ע

יתרה אצ�ע וכ� �אהל. מט�אי� �אינ� [שישית]��א�ה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
נס�רת א� � צ�ר� �� ואי� עצ�, �� בשורת��� נמצאת �] ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

אינ�האצבעות] וא� האברי�. רב למני� ע�לה ה�ד, �ב ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹעל
�אהל; מט�אה ואינ� �במ�א, �מ�ע מט�אה � ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנס�רת

��אר היא הרי צ�ר�, �� היה וא� מ�בריה�. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ�ְוטמאת�
נס�רת? �אינ� אצ�ע על טמאה �זר� מה �מ�ני ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ�ְְִִֵֵָָָָהאברי�.
ל� ע�� �אהל? ט�א�ה לא ול�ה ה�ס�רת. מ��� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ�זרה
�די � �זרה מ��� מ�בריה� ��מאת� לה�דיע �די ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ�ְְִֵֵֶֶַה�ר,

וקד�י�. �ר�מה טמאת� על י�רפ� ְְְִָָָָָ�ְְִֶַֹ��א

.Áצ�רת �ה� נ�רת א� � ��ר עליה� �אי� ה�ת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמ�ת
�באהל �במ�א �מ�ע מט�אי� א�� הרי האד�, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמ�ת
ה� וא�� אד�". "עצ� �ה� ק�רא �אני �ל�; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ�מת
ורב וה�ל�לת, ה�דרה, �מת: מט�אי� �ה� ְְֶֹֹ�ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהעצמ�ת
היא הרי ה�למה, �דרה �יצד? ה�דרה מנינ�. ורב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ�נינ�,
ע�רה מ�מ�נה אחת חליה אפ�� חסרה וא� �ל�; ְְְִֵֶֶַַָ�ְְֲֲִִֵֵֵָָ�מת
�ל�לת �יצד? ה�ל�לת העצמ�ת. ��אר היא הרי ְֶֹ�ְֵֶַֹ�ְְֲֲִִֵַָָָ�חלי�ת,
היא הרי �סלע, חסרה וא� �מת; היא הרי �למה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ�היא
מצטרפי� ��� קט�י�, נקבי� �� הי� העצמ�ת. ְְִִָָ�ְְְֲִִִַָָָָָָ��אר
והירכי�, ה��קי�, ��י ה�א � אד� �ל �נינ� �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלכסלע.
�מת ה�א הרי מת, �ל �נינ� ורב וה�דרה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוה�לע�ת,
רב חסר א� אחת. ויר� ��קיו ��י �ג�� �יצד? ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ�ל�;
�יצד? מנינ� רב העצמ�ת. ��אר ה� הרי �ה�א, �ל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�נינ�
וע�רי� חמ�ה מאה �הי� �ג�� ה�ת, עצמ�ת מני� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב

וע�רי�, אר�עה מאה הי� �ל�; �מת א�� הרי � הריעצ� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
�אבריו, יתר זה אד� �היה �י על א� העצמ�ת. ��אר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָה�
אד�; �ל רב מני� על א�א מ��יחי� אי� � �אבריו חסר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹא�
נס�רת �היתה א� צ�ר�, �� ��� אצ�ע היתה �� א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹא�א

��ארנ�. �מ� ל�ני�, ע�לה �היא � ה�ד �ב ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָעל

.Ë,�ני� רב ולא מני�, רב �ה� �אי� ה�ת עצמ�ת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ�אר
רבע �ה� היה א� � �למה �ל�לת ולא �למה, �דרה ְְִֵֶֶַָָָָֹֹ�ְְְְִֵָָֹֹולא
הי� �באהל; �במ�א �מ�ע �מת מט�אי� א�� הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹה�ב,
�מ�ע מט�א � ��ע�רה עצ� אפ�� ה�ב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ח�ת

�אהל. מט�א ואינ� ְְְְֵֵֶַַָֹ�במ�א,

.Èמט�א זה הרי � רבע �� י� אפ�� � אחד עצ� ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהיה
אחד, עצ� טמאת �אהל. מט�א ואינ� �במ�א, ְֶֶֶַָ�ְְְְְֵֵֶַַַָָֹ�מ�ע

" ��אמר: לפי ה��לה; מ�י ה�גע[ועל]הלכה (�ל) ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מט�א ��ע�רה, עצ� אפ�� ה�מ�עה, מ�י למד� � ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�עצ�"

הלכה ��מאת� �לפי �במ�א; רבינו]�מ�ע הרי[ממשה � ְְְִֶַַָָ�ְֲֲֵָָָ
ס�פרי�. מ�ברי ולא ��רה, �י� ְְְִִִִֵָֹה�א

.‡Èמלא � רקב ונע�ה ��בר, עצמ�תיו �הרקיב� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמת
ואינ� �מת. �באהל �מ�א מט�א רקב, מא�ת� ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפני�
��� אינ� �הרי �כ��, ל�ע אפ�ר �אי לפי � �מ�ע ֲֵֵֶ�ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָמט�א

��ל� ואפ�� ח��ר.[ערבו]אחד; אינ� �מי�, ְְֲִִִִֵֶַַָ

.·È:אמר�� � �באהל �במ�א �מ�ע �מת מט�א ה�ת, ��ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
וכ�ה ה�פ�". ה�א ה�� "�י ונאמר: האד�", ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"�נפ�

ה�� �מצית ואפ�� רביעית. הד��ע�ר�? שסביב טבעת �] ְְֲִִִִִַַַָ
�מת.הקרוש] �אהל מט�א אדמ�מית, �� ��� זמ� �ל �ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.‚Èנחירה �� אפ�� החי, הריגה]�� טה�ר,[� זה הרי � ְֲֲִִֵֶַַַַָָ
סמ�� �אחר�נה מ��� ��צא ה�� נתערב חי. �ה�א זמ� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ל
ה�ערבת וכל ��ת, אחר מ��� ��צא ה�� ע� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמיתה,
מאחר יצא וכ�ה מח�י� יצא ��ה יד�ע ואי� ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָרביעית,
� מיתה אחר וחצי� מח�י�, רביעית חצי אפ�� � ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמיתה
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י�ע א�ר "וכל ��אמר: �ע�ר, לה� אי� � �האברי� ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹי�מ�;
יד�ע וה�בר וכ�'", �מת א� חרב �חלל ה�דה, �ני ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
�מ�י �ברי�; �אר חלל א� אב� חלל �די� חרב, חלל ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ��י�
�אבר נ�גע לט�א א�א זה, �א ��א למד�, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה�מ�עה

אותו]��לט�� כרתה אמ�רי�?[� �ברי� ��ה החרב. ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ
� ועצמ�ת וגידי� ��ר �בר�ת�, �ל� האבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ��היה
אד�, מה �אד�: �ה�א עצ� אד�", �עצ� "א� ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��אמר:
��היה עד החי, מ� אבר א� � ועצמ�ת וגידי� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר
וכ��צא וה���� ה�ליה אבל ועצמ�ת. וגידי� ��ר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָ�בר�ת�,
�ה� ואי� ה�איל � עצמ� �פני אבר �ה� �י על א� � ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ה�
�ל אבר �ל העצ� מ� חסר ה��ר. ��אר ה� הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָעצ�,
נ�אר א� � מ��ר� חסר טה�ר. ��� האבר הרי � ְְִִִֵַָָָ�ֲֵֵֶֶָ�ה�א

אר�כה �� לעל�ת �רא�י ��ר �חי,[להתרפא]עליו ְֲֲֶַַָָָָָָ
וי�ל� בשר]ויתר�א �מ�ע[יתמלא מט�א זה הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ואינ� �במ�א, �מ�ע מט�א � לאו וא� �באהל; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ�במ�א
�לא עצ� וכ� טה�ר; החי, מ� ה��ר� �ב�ר �אהל. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמט�א

טה�ר. החי, מ� ה��ר� ִֵַַַָָָ��ר

�באהל„. �במ�א �מ�ע מט�א ה�ת, מ� ה��ר� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאבר
ועצמ�ת. וגידי� ��ר �בר�ת�, �ל� ��היה וה�א, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�מת;

עצמ� שלו]חסר עצ� �זית,[� ��ר עליו נ�אר א� � ְְְִִִֵַַַָָָָָ
�ל�. �מת �דימט�א עליו נ�אר א� � ה��ר חסר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ה�א הרי לאו, וא� �ל�; �מת מט�א �חי, אר�כה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָלעל�ת
��ר. עליה� �אי� ה�תי� עצמ�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ��אר

מ�ח��‰. אר�כה מעלה ה�א הרי העצ�, ��ת�� ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח
העצ�]. שעל לבשר רפואה ק�לית[גור� עצ�לפיכ�, �] ְִִָ

י�היר�] א� � קצ�תיו מ�ני ה�ת�� העצ� וה�א ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָה�ת,
היה �ל�; �מת זה הרי אר�כה, לעל�ת �די מח ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ת�כ�

ה�תנדנד מח לעצ�]�� מחובר אינו �זית,[� �� י� א� � ְְְִִִֵֵַַַַָֹ
מ�ל סת�� �העצ� �י על א� �אהל. מט�א זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
��ת�אר; �מ� וי�רדת ��קעת וע�לה ��קעת טמאה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�ְָָצדדיו,

�בר. לכל �ב�ר ְְֶַַָָָָָֹ�ה�ח,

.Â�אי� �י על א� � �אד� המדל�לי� וה��ר ְִִֵֶַַָָָָ�ְְֵֶַַָָָהאבר
ה��ר הרי האד�, מת טה�רי�. ולחי�ת, לחזר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹיכ�לי�
מט�א ואינ� החי, מ� אבר מ��� מט�א והאבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָטה�ר;
ה�ת? מ� לאבר החי, מ� אבר �י� מה ה�ת. מ� אבר ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמ���
מ���, ה��ר� ועצ� מ��� ה��ר� ��ר � החי מ� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאבר
ה��ר� ועצ� מ��� ה��ר� ��ר � ה�ת מ� אבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָטה�רי�.

��ע�ר�. �מט�אי� ה�ל�; ה�ת מ� �פ�ר�י� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמ���,

.Êע�ר� לה� אי� � ה�ת מ� אבר �י� החי, מ� אבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�בי�
אברי�[לטמא]. ��מ�נה ואר�עי� מאתי� חכמי�: ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָאמר�

ואי� ועצ�; וגידי� ��ר מה� ואחד אחד �ל �אי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָי�
אבר �ל וחמ�י�. ואחד מאתי� �בא�ה, ה�ני�. מ� ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה��י�
מט�א � ה�ת מ� �י� החי מ� �י� �בר�ת�, ��ר� ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמה�
יתר�ת אברי� מ�ל�ה ח�� �באהל; �במ�א ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹ�מ�ע

יתרה אצ�ע וכ� �אהל. מט�אי� �אינ� [שישית]��א�ה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
נס�רת א� � צ�ר� �� ואי� עצ�, �� בשורת��� נמצאת �] ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

אינ�האצבעות] וא� האברי�. רב למני� ע�לה ה�ד, �ב ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹעל
�אהל; מט�אה ואינ� �במ�א, �מ�ע מט�אה � ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנס�רת

��אר היא הרי צ�ר�, �� היה וא� מ�בריה�. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ�ְוטמאת�
נס�רת? �אינ� אצ�ע על טמאה �זר� מה �מ�ני ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ�ְְִִֵֵָָָָהאברי�.
ל� ע�� �אהל? ט�א�ה לא ול�ה ה�ס�רת. מ��� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ�זרה
�די � �זרה מ��� מ�בריה� ��מאת� לה�דיע �די ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ�ְְִֵֵֶֶַה�ר,

וקד�י�. �ר�מה טמאת� על י�רפ� ְְְִָָָָָ�ְְִֶַֹ��א

.Áצ�רת �ה� נ�רת א� � ��ר עליה� �אי� ה�ת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמ�ת
�באהל �במ�א �מ�ע מט�אי� א�� הרי האד�, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמ�ת
ה� וא�� אד�". "עצ� �ה� ק�רא �אני �ל�; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ�מת
ורב וה�ל�לת, ה�דרה, �מת: מט�אי� �ה� ְְֶֹֹ�ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהעצמ�ת
היא הרי ה�למה, �דרה �יצד? ה�דרה מנינ�. ורב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ�נינ�,
ע�רה מ�מ�נה אחת חליה אפ�� חסרה וא� �ל�; ְְְִֵֶֶַַָ�ְְֲֲִִֵֵֵָָ�מת
�ל�לת �יצד? ה�ל�לת העצמ�ת. ��אר היא הרי ְֶֹ�ְֵֶַֹ�ְְֲֲִִֵַָָָ�חלי�ת,
היא הרי �סלע, חסרה וא� �מת; היא הרי �למה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ�היא
מצטרפי� ��� קט�י�, נקבי� �� הי� העצמ�ת. ְְִִָָ�ְְְֲִִִַָָָָָָ��אר
והירכי�, ה��קי�, ��י ה�א � אד� �ל �נינ� �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלכסלע.
�מת ה�א הרי מת, �ל �נינ� ורב וה�דרה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוה�לע�ת,
רב חסר א� אחת. ויר� ��קיו ��י �ג�� �יצד? ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ�ל�;
�יצד? מנינ� רב העצמ�ת. ��אר ה� הרי �ה�א, �ל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�נינ�
וע�רי� חמ�ה מאה �הי� �ג�� ה�ת, עצמ�ת מני� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב

וע�רי�, אר�עה מאה הי� �ל�; �מת א�� הרי � הריעצ� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
�אבריו, יתר זה אד� �היה �י על א� העצמ�ת. ��אר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָה�
אד�; �ל רב מני� על א�א מ��יחי� אי� � �אבריו חסר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹא�
נס�רת �היתה א� צ�ר�, �� ��� אצ�ע היתה �� א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹא�א

��ארנ�. �מ� ל�ני�, ע�לה �היא � ה�ד �ב ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָעל

.Ë,�ני� רב ולא מני�, רב �ה� �אי� ה�ת עצמ�ת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ�אר
רבע �ה� היה א� � �למה �ל�לת ולא �למה, �דרה ְְִֵֶֶַָָָָֹֹ�ְְְְִֵָָֹֹולא
הי� �באהל; �במ�א �מ�ע �מת מט�אי� א�� הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹה�ב,
�מ�ע מט�א � ��ע�רה עצ� אפ�� ה�ב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ח�ת

�אהל. מט�א ואינ� ְְְְֵֵֶַַָֹ�במ�א,

.Èמט�א זה הרי � רבע �� י� אפ�� � אחד עצ� ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהיה
אחד, עצ� טמאת �אהל. מט�א ואינ� �במ�א, ְֶֶֶַָ�ְְְְְֵֵֶַַַָָֹ�מ�ע

" ��אמר: לפי ה��לה; מ�י ה�גע[ועל]הלכה (�ל) ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מט�א ��ע�רה, עצ� אפ�� ה�מ�עה, מ�י למד� � ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�עצ�"

הלכה ��מאת� �לפי �במ�א; רבינו]�מ�ע הרי[ממשה � ְְְִֶַַָָ�ְֲֲֵָָָ
ס�פרי�. מ�ברי ולא ��רה, �י� ְְְִִִִֵָֹה�א

.‡Èמלא � רקב ונע�ה ��בר, עצמ�תיו �הרקיב� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמת
ואינ� �מת. �באהל �מ�א מט�א רקב, מא�ת� ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפני�
��� אינ� �הרי �כ��, ל�ע אפ�ר �אי לפי � �מ�ע ֲֵֵֶ�ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָמט�א

��ל� ואפ�� ח��ר.[ערבו]אחד; אינ� �מי�, ְְֲִִִִֵֶַַָ

.·È:אמר�� � �באהל �במ�א �מ�ע �מת מט�א ה�ת, ��ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
וכ�ה ה�פ�". ה�א ה�� "�י ונאמר: האד�", ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"�נפ�

ה�� �מצית ואפ�� רביעית. הד��ע�ר�? שסביב טבעת �] ְְֲִִִִִַַַָ
�מת.הקרוש] �אהל מט�א אדמ�מית, �� ��� זמ� �ל �ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.‚Èנחירה �� אפ�� החי, הריגה]�� טה�ר,[� זה הרי � ְֲֲִִֵֶַַַַָָ
סמ�� �אחר�נה מ��� ��צא ה�� נתערב חי. �ה�א זמ� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ל
ה�ערבת וכל ��ת, אחר מ��� ��צא ה�� ע� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמיתה,
מאחר יצא וכ�ה מח�י� יצא ��ה יד�ע ואי� ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָרביעית,
� מיתה אחר וחצי� מח�י�, רביעית חצי אפ�� � ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמיתה
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�באהל; �במ�ע �מ�א �מט�א �ב�סה', ��' נקרא זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי
ס�פרי�. מ�ברי ��מאת� ְְְִִִֵָ�ֶֶָא�א

.„Èחי ��ה�א מנ�� ודמ� ה��ה, על מ�ל �היה ְְְִֵֶַַַַָָָ�ֶָָָהר�ג
וי�רד מ�ת� אחר מנ�� ה�� והרי �מת, לג�ה, ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָ�ְְֵוי�רד
ט�ה ���ה טה�ר; ��� ה�� �ל הרי � ��ה ֲִִֵֶֶַָָָָָָָ�ְָלא�ת�

רא��נה אחת],רא��נה אחת מח�י�.[� ��צא ��� �טלה ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
��� ספק מח�י� ��� וספק �לבד, �� רביעית מ��� ָ�ִֵֵַָָ�ְְְִִִִֵֶַָָָָיצא
וה��גע ה�פק�ת; ��אר טמאה, ספק ז� הרי � מיתה ְְְְִֵֵַַַָָ�ְְֲִֵֵַַָלאחר
�מ� טה�ר, � הר�י� �ר��ת טמא, � ה�חיד �ר��ת ��ְְְִִִִֵַַָָָָָ

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.ÂËמ�ע� מט�א �ת�כ�, �ה�מאה זמ� �ל � ְְְְֵַַָָ�ְֶֶֶַַַָה�בר
בעצ� א� במת, "א� ��אמר: ��רה, �י� �מת, ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ�באהל
ה��גע א� קבר, �ל �ג�� ה��גע ואחד בקבר". א� ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאד�,
��� יהיה �� ואחר וסת��, �נ�י ��היה וה�א, �ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ�כתליו;
אבני� א� �לי� ה�עמיד אבל �באהל. �מ�ע ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמט�א
א� �כלי� מלמעלה עליו וכ�ה ה�ת, �צ�י �ה� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכ��צא

ה� זה � �ה� וכ��צא נקרא�אבני� מלמעלה, ה��ל ��י ְֲִִֵֶֶַַַַָָ�ְְְִִַָָָ
נ�ע� �ה�א ה��לל את ה�עמידי� ה�דדי� וא�� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'��לל';
� ה��פק א� ה��לל ��ניה�, '��פק'. נקראי� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָעליה�,
ס�פרי�; מ�ברי וטמאת� �קבר, �באהל �מ�ע ְְְִִִֵָָ�ְְְְְְִֶֶֶַַָֹמט�אי�
�חבלי� ה��לל את �רר א� לפיכ�, �מ�א. מט�אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָואינ�
��רר א� ה�ת, מעל ��מט� �רר� א� ה�ת, �� ���ה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
�חבלי� �מט� א� ה��לל, עליו �העמיד עד ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��פק
את ���מכי� �דברי� טה�ר. זה הרי � ה��לל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ�חת
טה�רי�. ה� הרי � ��פקי�' '��פק ה�קראי� וה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָה��פק,

.ÊË�עפר� ה�ת עצמ�ת ואבד� ה�בר, �� ��חר� ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�דה
�במ�א, �מ�ע מט�א ועפר� ה�רס'. '�ית ה�קראת היא �ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
�ל וכ� �אהל. מט�אה ואינ� ��ע�רה; עצ� �� י� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��א
מ�ני �במ�א, �מ�ע מט�א עפר� � הע�י� ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָארצ�ת
ואר� ה�רס �ית וטמאת �ה�; נזהרי� �אי� ְְְֵֶֶַַָ�ְְֲִִֵֶֶָָָָהעצמ�ת

��ת�אר. �מ� ס�פרי�, מ�ברי � ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהע�י�
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נפל‡. אפ�� ה�ת, �באהל: �במ�א �מ�ע מט�אי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹא��
נצל �כזית ה�ת, מ��ר �כזית �גידי�, אבריו נתק�ר� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��א

שנימוח], בשר עליה�[� ��� ה�ת מ� ואבר החי מ� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַואבר
מנינ� ורב �נינ�, ורב וה�ל�לת, וה�דרה, �רא�י, [של��ר ְְְִַַָָָָָ�ְְְְְִִֶָָֹֹֹ

�ה�העצמות], �אי� �י על א� מק�� מ�ל עצמ�ת ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹורבע
�� �רביעית ,�� �רביעית מני�, רב ולא �ני� רב ְְְְְִִִִִִַָָָֹֹֹֹלא

הריגה]�ב�סה בעת היוצא ע�רה.[� ��י� ה�ל � ְְְֵֵֶַָֹ

�אהל:·. מט�אי� ואי� �במ�א, �מ�ע מט�אי� ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹוא��
א� ��ר� �חסר ה�ת מ� ואבר ��ר�, �חסר החי מ� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאבר
וה�ל�לת עצמ�ת, רבע �� ואי� �חסרה וה�דרה ְֶֹ�ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹעצמ�,

רבע �� ואי� אפ��[הקב]�חסרה אחד ועצ� עצמ�ת, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
�בעה. ה�ל � ה�רס �בית הע�י�, ואר� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��ע�רה,

וה��פק‚. הקבר]ה��לל כיסויי �מ�ע[� מט�אי� � ְְְְִֵֵַַַַָ
הרקב �מ�א. מט�אי� ואינ� �קבר, שנרקב]�באהל מת �] ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

רבע טמאת �מ�ע. מט�א ואינ� �במ�א, �אהל מט�א �ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָֹ�ְַַֹ
�אי� אבר וטמאת ,�� רביעית וטמאת �אהל, ְֵֵֶֶַ�ְְְִִַָ�ְְֲֶָֹעצמ�ת

�רא�י ��ר כשיעור]עליו �]� החי מ� �י� ה�ת מ� �י� ִִֵֵֵַַַָָָָָָ
ה�זיר אי� �הרי ��רה; �י� אינ� טמאת� ���� לי, ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ�ָ�ִֵֶֶָיראה
על עליה� ח�בי� ואי� �נזיר�ת, ��ארנ� �מ� עליה�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמג�ח
על ח�ב � ��רה �ל �טמאה ה�מא וכל ה�ק��, ְֶַַָָָ�ְְְִִֵַַַָָָ�יאת
ה�ת מ� טמאה ��ל א�מר, אני לפיכ� ה�ק��. ְִֵַָ�ְְֲִִִִֵֶַַָָָ�יאת

��רה. �י� אינ� עליה, מג�ח ה�זיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�אי�

�ל„. �אר�� ער�, ���בר עד � מט�א ה�ת רקב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאי�
חסר �ל�. ��� ויהיה �ה�, וכ��צא זכ�כית �ל א� ֵֵָָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ�י�
�ל א� ע� �ל �אר�� א� �כס�ת�, ��ק�ר א� אבר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמ���
הע� רקב א� ה�ס�ת �רקב מ�ני טמא; רקב� אי� � ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�כת
המט�א ורקב �הוית�. �רקב �תערב ה��כת חל�ת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ֲא�
אמר� ולא �טמאת�. ה�א הרי �ה�א, �ל עפר �� ְְְָָֹ�ְְֲִֵֵֶֶָָָָ��תערב

�לבד; למת א�א רקב.רקב, ל� אי� הר�ג, אבל ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ

צ�רניו‰. א� �ער� ��זז� א� �אחד, מתי� �ני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקבר�
אי� � �מעיה וע�ר� ע�רה א�ה ��בר� א� ע��, ְֵֵֶָָָ�ְָָ�ְְִִֶָָָ�קבר��

רקב. ֶָָָלה�

.Âרקיב�� עד � מט�א אינ� רקב, ��ע�ה עד ה�ת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטח�
ֵֵָמאליו.

.Ê�מקצת �הרקיב א� �הרקיב, עד וה�יח� ,��� ְְְְִִִִִִִֶֶַָ�ְָטחנ�
נטמא וא� ספק; זה הרי � ��� והרקיב �מת חי, ְְֲִִֵֵֶָָ�ְְְִִֵֶַ��ה�א

�ספק. טמא זה הרי זה, מרקב חפני� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלמלא

.Áמעפר א� ה�ת, �חת ה�מצא מעפר וע�ד חפני� ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא
��ט�א רקב ה�א א� �יב�, מה יד�ע ואי� �קבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�מצא

ה�ת �נצל ��תלכל� עפר א�א אינ� א� בשרו�אהל, �] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
י�הרקוב] �הרי �באהל; �מ�א מט�א זה הרי � ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמ�

ז� �א� לי, ויראה רקב. חפני� מלא וע�ד, חפני� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ�מלא
ס�פרי�. מ�ברי ְְְִִִֵָ�טמאה

.Ëוה�לע�ת ה�דרה והיא ק�מת, ו�ל�� ���ר�, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָה�ת
נחר� א� ל�מר צרי� ואי� �ל�, �מת מט�א זה הרי ��] ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

האש] צ�רתליחכתו ��ת�ל�לה עד נ�ר� א� אבל ;ְְְְֲִִִֶַַַַָָ
מר�� �פיר וכ� טה�ר. עוברו]�בנית�, צורת ניכרה �] ְְְִִֵַָָ�ָ

צ�רת�. נת�ל�לה �הרי טה�ר, � ��י� ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ��רפ�

.Èאפר וכ� טה�ר; �קמח, ונע�ה ��פר� ה�ת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ��ר
�י� ה�ת, מ��ר ה�הוי� ה��לעי� וכ� טה�ר. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָה�ר�פי�,
�כל �ב�ר �ה�ח �ארנ�, �כבר טה�רי�. � מתי� �י� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹח�י�

ו�ר�. �נבלה �י� �מת, �י� � ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמק��

.‡È��ה א� צר��, �ל ע�ד� א� �ב�ר�. � האד� [�ע�ר ְְְִִִִֵָָָָָָ
ע�בד�דר�] �די ה��רה;[עיבוד]�� מ� טה�ר זה הרי � ְְֲִֵֵֶַָָָ

�די �זרה, � ה�ת �ב�ר �כזית מט�א מ�בריה�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
�ה�. וי����� האד� ע�ר�ת לע�ד אד� �ני להר�יל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��א

.·Èהיה� �י� � ����לד אד� �ל �ניו �נגד ה�א ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָע�ר
טה�ר, זה הרי � מתה וא�� מת ���לד �י� ח�ה, וא�� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחי

�ה�. וכ��צא וקיא צ�אה א� �ר� �מ� �ה�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָמ�ני

.‚È,�וה��ר וה�ער ה��י� מ� ח�� טמא, � ���ת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ל
מחלי� וגזע� כשניטלי�]ה�איל מתחלפי� �ב�עת[� ; ְְְְִִִִַַָ

ה�ית �ת�� ��ער� �ח��, ה�ת �יצד? טמא. ה�ל ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹח��ר�,
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א� ���יו א� ��ער� ה��גע וכ� ��ית; א�ר �ל נטמא �ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לה�זז, הע�מד �ער� נטמא. � מח�רי� ��ה� ְְְִִִֵֵָָָָָ�ְְְְִֵֶָָ�צ�רניו,
י� לה�טל, ע�מדי� וה� ה�איל � לה�טל הע�מד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָוצ�רנ�
�ל טמא. ספק ה�א הרי � �ה� ה��גע לפיכ�, ספק; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ה�
מראה וכל מ�מ�; ח�� טה�ר, � ה�ת מ� ה��צא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמ�קה

אדמימות]�מי� �מ�ני[� ��ארנ�. �מ� טמא, � ה�ת מ� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מ�קי� על ��זר� �דר� ה�ת, מ�קה על �זר� לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
�דלי� ה�ל � �ה�ת מ�ני ה�מאי�? מ�ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹה��צאי�

מ�קיו.[מובדלי�] על �זר� לא ְְִֶַַָָֹמ���,

.„È�ד� �היא מ�ני �רביעית, מט�אה � ����חה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�בד
��[ילד]��[קרוש].ק�פה אי� א� � ��� ��צא קט�, ֵֶַָָָָ�ִֵ

.��� �� �ל �ה�א �י על א� טה�ר, � ְִִִֶֶַַָָָרביעית

.ÂË,�� רביעית טה�רי�: �ה�א, �ל חסר� א� ְְְְִִִִֵֶָָָוא��,
רקב, חפני� �מלא נצל, �כזית ��ר, �כזית ��ע�רה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועצ�

�ה�א. �ל מעצמ� �חסר החי מ� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָואבר

חמישי ,יו�

ד ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

��היה‡. עד טה�רה; � מתי� מ�ני ה�אה �� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָרביעית
��גמרה �דרה אחד. מ�ת מתי�,[נבנתה]הרביעית מ�ני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ות�ל�מ� מאחד החלי�ת מקצת �הי� מ�ת[השאר]�ג�� ְְִֶַָָ�ְְְִֵֵֶַָָ
ורבע מתי�, �ני �ל ה�ל�לת וכ� מ�ני[קב]אחר, עצמ�ת ְֵֵַַ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

מט�אי� אינ� א�� �ל � מתי� מ�ני ה�ת מ� ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתי�,
עצמ�ת. �ל ��אר �במ�א �מ�ע א�א ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹ�אהל,

אחד·. מאי� אפ�� טה�ר; אנ�י�, מ�ני החי מ� ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאבר
טה�ר. ל�ני�, נחלק א� �ְְִִִֶַַָ

נצל‚. �כזית מתי�, מ�ני ��ר נימוח]�זית מ�ני[בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
י� מה� אחד ��ל מתי� מ�ני רקב חפני� �מלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתי�,

של�]ל� וכ�[הגדרה זה; ע� זה מצטרפי� א�� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָרקב
זה. ע� זה מצטרפי� � נצל זית וכחצי ��ר, זית ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�חצי
מ�ני זה, ע� זה מצטרפי� אי� � ��מת ה�מא�ת �ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָ�ְַָָ��אר

��ע�ריה�. �ו� ְִֵֶֶָֹ��א

רבע„. וכ� �מ�א; מט�א ל�ני�, ��חלק ��ע�רה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעצ�
���ק�ק� אחד מ�ת אחד[לחתיכות],עצמ�ת �כל ואי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

נ�ק�ק�. לא �א�� �אהל, מט�אי� � ��ע�רה עצ� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹמה�

ור�ד�‰. חלקי�, �חתכ� ה�ת מ� כתשו]�זית וד�ק�[� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
על א� קצת�, �מ�ע מט�א ואינ� �במ�א; �אהל מט�א �ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

ח��רי �אי� � �ח�ר� �]�י ח��ר.[ידי אד� ְִִִִֵֵֶֶָָ

.Â�ה�יכ� �ל�, חלב נוזל]�זית עשאו היה[� טמא; � ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
טה�ר. � וה�יכ� ְְִִָָֹמפרר,

.Ê��ל�� �י על א� � ��� חלי�ת רב ��גרד� ְְִִֶֶַַָָ�ְְְִִֶָֹ�דרה
� ה�בר �ת�� �היא �בזמ� �אהל; מט�אה אינ� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹק�מת,
מ�ני �אהל, מט�אה � מכ�תת ואפ�� מ��רת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹ�ְֲִֶֶַ�ְֲִאפ��

מצרפ�. ְְֶֶֶַָָ�ה�בר

.Á� ה�ית לת�� והכניס� ��חלק�, �אהל המט�אי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�ל
�אהל. �מט�אי� מצרפ�, ְְְְְִֶֶַָָָֹֹהאהל

.Ëוהכניס �מי�, �ידי ��ר �זית עליו ��� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעצ�
עצמ�ת, �ני ה�ית. נטמא � ה�ית מ� לפני� ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמקצת�

� לפני� מקצת� והכניס ��ר, זיתי� חציי ��ני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָועליה�
� אד� �ידי �עצמ�ת �ח�ב ה��ר היה וא� טמא; ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָה�ית

ח��ר. אד� ח��רי �אי� טה�ר; ִִִֵֵֶַַָָָה�ית

.È�חפני �]מלא ה�ית[בשר ה�ית, �ת�� ��ת��ר רקב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ֵָטמא.

.‡È;לה�א טה�ר ה�ית ה�ית, �ת�� ��בלעה �� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָרביעית
טמא. �אר�, הרביעית ��בלעה �עת �� �היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל

.·È��ב� ה�ית, �ת�� �אבד ה�ת מ� חופש]�זית ולא[� ְְִִִֵֶַַַַַָ�ְַֹ
למפרע, טמא ה�ית � ולכ���צא טה�ר; ה�ית � ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא

��מצא. עד �אבד ְִֵֵֶֶַַָָמעת

.‚Èאויר� ����� �� השמי�]רביעית קר�,[תחת א� � ְְֲִִִִִֶַַָָָ
א��ר� �מק�� �היה מי�],א� בה שנאספי� וה�א[גומא ְְְִֶֶַָָֹ

� מקצת� על ה�אהיל והאהיל ��ה, �מ� ה�מ�� ְְֱֲִִִֶַַַָָ�ְַַָָה�ק��
�מ�רד האסק�ה על נ��� [א��י�[משופע],נטמא. ְְְִִַַַָָ�ְֵָָ

[� נחהשיפוע לא �הרי טה�ר, ה�ית � לח�� �י� ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלפני�
��ר� א� א��ר�, האסק�ה היתה וא� האסק�ה; על ְֶֶַַָָֹ�ְְְִַָָָָ�ְַַַָָה��
� �כס�ת ��בלעה �� רביעית טמא. ה�ית � עליה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָה��
ה�ס�ת ז� הרי � �� רביעית מ��ה וי�צא מת��סת, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָא�
מט�אה אינ� � לאו וא� �באהל. �במ�א �מ�ע ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹמט�אה
�אינ� ה�ל�ע ��ל �מת; ��געה �כס�ת היא והרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�אהל,
א�ת� מכ�סי� א�ת�? מ�ערי� �יצד טה�ר. לצאת, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָיכ�ל
א� � �� רביעית לת�כ� ונ�ת� �מ�ת�, מי� �מביא ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָ�מי�,
מ�י י�תר אד� ה���ס מי �היה א� �וה, מראיה� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה

ד�]ה�זג לתוכ� שמזגו רביעית.[� מ��ה ��צא �יד�ע � ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

.„Èה�א� וכל ה�. �מ�ת �ל�ה והאהל, וה��ע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹה��א
אינ� � �מ�ת �מ�ני �מט�א; מצטר�, � אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמ��
א� זיתי�, חציי �כ�ני ה��גע �יצד? וטה�ר. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָמצטר�,
��ני על �האהיל א� אחת, �בת זיתי� חציי �ני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ���א
אחר זית וחצי זית חצי על �האהיל א� זיתי�, ֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָחציי
והאהיל האהל, �חת זית וחצי ה�א �היה א� עליו, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמאהיל
על זית חצי האהיל א� אחר זית חצי על ��פ� ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָ�מקצת
ה��גע אבל אחד. �� �ה�א מ�ני טמאי�, ה�ל � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקצת�
ועל עליו מאהיל אחר ודבר זית, חצי ה���א א� זית ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ�חצי
�האהיל א� אחר, זית חצי עליו �האהיל א� זית, ֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�חצי
זית חצי ונ�א זית �חצי ה��גע וכ� אחר, זית חצי על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָה�א
לא ה��א, ע� מצטר� ה��ע �אי� טה�רי�; ה�ל � ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחר
האהל, ע� מצטר� ה��ע ולא טמא�ת; ��אר ולא ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ�ְְְִֵָֹ�מת

ה��א. ע� מצטר� האהל ְְִִֵֶַַָָָֹֹולא

שישי יו�
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טמאי�‡. � �לי� �י� אד� �י� ה�ת, מחמת ה�תט�אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ�ל
�בעה �דברי�[ימי�].טמאת ��גע �לי א� אד� �יצד? �ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ה מ� מ�ברי���ט�אי� �אחד �אהל ��טמא א� �מ�ע, �ת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ה�ת מ� ��ט�אי� �ברי� ���א אד� וכ� �אהל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��ט�אי�
אל ה�א "�ל ��אמר: �בעה, טמאת טמאי� ה�ל � ְְֱִֶֶֶַַַָָָ�ְְִֵַַָֹ�מ�א

ימי�". �בעת יטמא �אהל, א�ר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל

.·� זה אד� �ה� ���ע וכלי� �מת, ��טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאד�
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א� ���יו א� ��ער� ה��גע וכ� ��ית; א�ר �ל נטמא �ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לה�זז, הע�מד �ער� נטמא. � מח�רי� ��ה� ְְְִִִֵֵָָָָָ�ְְְְִֵֶָָ�צ�רניו,
י� לה�טל, ע�מדי� וה� ה�איל � לה�טל הע�מד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָוצ�רנ�
�ל טמא. ספק ה�א הרי � �ה� ה��גע לפיכ�, ספק; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ה�
מראה וכל מ�מ�; ח�� טה�ר, � ה�ת מ� ה��צא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמ�קה

אדמימות]�מי� �מ�ני[� ��ארנ�. �מ� טמא, � ה�ת מ� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מ�קי� על ��זר� �דר� ה�ת, מ�קה על �זר� לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
�דלי� ה�ל � �ה�ת מ�ני ה�מאי�? מ�ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹה��צאי�

מ�קיו.[מובדלי�] על �זר� לא ְְִֶַַָָֹמ���,

.„È�ד� �היא מ�ני �רביעית, מט�אה � ����חה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�בד
��[ילד]��[קרוש].ק�פה אי� א� � ��� ��צא קט�, ֵֶַָָָָ�ִֵ

.��� �� �ל �ה�א �י על א� טה�ר, � ְִִִֶֶַַָָָרביעית

.ÂË,�� רביעית טה�רי�: �ה�א, �ל חסר� א� ְְְְִִִִֵֶָָָוא��,
רקב, חפני� �מלא נצל, �כזית ��ר, �כזית ��ע�רה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועצ�

�ה�א. �ל מעצמ� �חסר החי מ� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָואבר

חמישי ,יו�

ד ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

��היה‡. עד טה�רה; � מתי� מ�ני ה�אה �� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָרביעית
��גמרה �דרה אחד. מ�ת מתי�,[נבנתה]הרביעית מ�ני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ות�ל�מ� מאחד החלי�ת מקצת �הי� מ�ת[השאר]�ג�� ְְִֶַָָ�ְְְִֵֵֶַָָ
ורבע מתי�, �ני �ל ה�ל�לת וכ� מ�ני[קב]אחר, עצמ�ת ְֵֵַַ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

מט�אי� אינ� א�� �ל � מתי� מ�ני ה�ת מ� ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתי�,
עצמ�ת. �ל ��אר �במ�א �מ�ע א�א ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹ�אהל,

אחד·. מאי� אפ�� טה�ר; אנ�י�, מ�ני החי מ� ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאבר
טה�ר. ל�ני�, נחלק א� �ְְִִִֶַַָ

נצל‚. �כזית מתי�, מ�ני ��ר נימוח]�זית מ�ני[בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
י� מה� אחד ��ל מתי� מ�ני רקב חפני� �מלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתי�,

של�]ל� וכ�[הגדרה זה; ע� זה מצטרפי� א�� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָרקב
זה. ע� זה מצטרפי� � נצל זית וכחצי ��ר, זית ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�חצי
מ�ני זה, ע� זה מצטרפי� אי� � ��מת ה�מא�ת �ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָ�ְַָָ��אר

��ע�ריה�. �ו� ְִֵֶֶָֹ��א

רבע„. וכ� �מ�א; מט�א ל�ני�, ��חלק ��ע�רה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעצ�
���ק�ק� אחד מ�ת אחד[לחתיכות],עצמ�ת �כל ואי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

נ�ק�ק�. לא �א�� �אהל, מט�אי� � ��ע�רה עצ� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹמה�

ור�ד�‰. חלקי�, �חתכ� ה�ת מ� כתשו]�זית וד�ק�[� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
על א� קצת�, �מ�ע מט�א ואינ� �במ�א; �אהל מט�א �ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

ח��רי �אי� � �ח�ר� �]�י ח��ר.[ידי אד� ְִִִִֵֵֶֶָָ

.Â�ה�יכ� �ל�, חלב נוזל]�זית עשאו היה[� טמא; � ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
טה�ר. � וה�יכ� ְְִִָָֹמפרר,

.Ê��ל�� �י על א� � ��� חלי�ת רב ��גרד� ְְִִֶֶַַָָ�ְְְִִֶָֹ�דרה
� ה�בר �ת�� �היא �בזמ� �אהל; מט�אה אינ� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹק�מת,
מ�ני �אהל, מט�אה � מכ�תת ואפ�� מ��רת, ְְְְִֵֶֶֶַָֹ�ְֲִֶֶַ�ְֲִאפ��

מצרפ�. ְְֶֶֶַָָ�ה�בר

.Á� ה�ית לת�� והכניס� ��חלק�, �אהל המט�אי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ�ל
�אהל. �מט�אי� מצרפ�, ְְְְְִֶֶַָָָֹֹהאהל

.Ëוהכניס �מי�, �ידי ��ר �זית עליו ��� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעצ�
עצמ�ת, �ני ה�ית. נטמא � ה�ית מ� לפני� ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמקצת�

� לפני� מקצת� והכניס ��ר, זיתי� חציי ��ני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָועליה�
� אד� �ידי �עצמ�ת �ח�ב ה��ר היה וא� טמא; ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָה�ית

ח��ר. אד� ח��רי �אי� טה�ר; ִִִֵֵֶַַָָָה�ית

.È�חפני �]מלא ה�ית[בשר ה�ית, �ת�� ��ת��ר רקב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ֵָטמא.

.‡È;לה�א טה�ר ה�ית ה�ית, �ת�� ��בלעה �� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָרביעית
טמא. �אר�, הרביעית ��בלעה �עת �� �היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל

.·È��ב� ה�ית, �ת�� �אבד ה�ת מ� חופש]�זית ולא[� ְְִִִֵֶַַַַַָ�ְַֹ
למפרע, טמא ה�ית � ולכ���צא טה�ר; ה�ית � ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא

��מצא. עד �אבד ְִֵֵֶֶַַָָמעת

.‚Èאויר� ����� �� השמי�]רביעית קר�,[תחת א� � ְְֲִִִִִֶַַָָָ
א��ר� �מק�� �היה מי�],א� בה שנאספי� וה�א[גומא ְְְִֶֶַָָֹ

� מקצת� על ה�אהיל והאהיל ��ה, �מ� ה�מ�� ְְֱֲִִִֶַַַָָ�ְַַָָה�ק��
�מ�רד האסק�ה על נ��� [א��י�[משופע],נטמא. ְְְִִַַַָָ�ְֵָָ

[� נחהשיפוע לא �הרי טה�ר, ה�ית � לח�� �י� ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלפני�
��ר� א� א��ר�, האסק�ה היתה וא� האסק�ה; על ְֶֶַַָָֹ�ְְְִַָָָָ�ְַַַָָה��
� �כס�ת ��בלעה �� רביעית טמא. ה�ית � עליה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָה��
ה�ס�ת ז� הרי � �� רביעית מ��ה וי�צא מת��סת, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָא�
מט�אה אינ� � לאו וא� �באהל. �במ�א �מ�ע ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹמט�אה
�אינ� ה�ל�ע ��ל �מת; ��געה �כס�ת היא והרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�אהל,
א�ת� מכ�סי� א�ת�? מ�ערי� �יצד טה�ר. לצאת, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָיכ�ל
א� � �� רביעית לת�כ� ונ�ת� �מ�ת�, מי� �מביא ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָ�מי�,
מ�י י�תר אד� ה���ס מי �היה א� �וה, מראיה� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה

ד�]ה�זג לתוכ� שמזגו רביעית.[� מ��ה ��צא �יד�ע � ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

.„Èה�א� וכל ה�. �מ�ת �ל�ה והאהל, וה��ע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹה��א
אינ� � �מ�ת �מ�ני �מט�א; מצטר�, � אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמ��
א� זיתי�, חציי �כ�ני ה��גע �יצד? וטה�ר. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָמצטר�,
��ני על �האהיל א� אחת, �בת זיתי� חציי �ני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ���א
אחר זית וחצי זית חצי על �האהיל א� זיתי�, ֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָחציי
והאהיל האהל, �חת זית וחצי ה�א �היה א� עליו, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמאהיל
על זית חצי האהיל א� אחר זית חצי על ��פ� ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָ�מקצת
ה��גע אבל אחד. �� �ה�א מ�ני טמאי�, ה�ל � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקצת�
ועל עליו מאהיל אחר ודבר זית, חצי ה���א א� זית ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ�חצי
�האהיל א� אחר, זית חצי עליו �האהיל א� זית, ֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�חצי
זית חצי ונ�א זית �חצי ה��גע וכ� אחר, זית חצי על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָה�א
לא ה��א, ע� מצטר� ה��ע �אי� טה�רי�; ה�ל � ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחר
האהל, ע� מצטר� ה��ע ולא טמא�ת; ��אר ולא ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ�ְְְִֵָֹ�מת

ה��א. ע� מצטר� האהל ְְִִֵֶַַָָָֹֹולא

שישי יו�
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טמאי�‡. � �לי� �י� אד� �י� ה�ת, מחמת ה�תט�אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ�ל
�בעה �דברי�[ימי�].טמאת ��גע �לי א� אד� �יצד? �ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ה מ� מ�ברי���ט�אי� �אחד �אהל ��טמא א� �מ�ע, �ת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ה�ת מ� ��ט�אי� �ברי� ���א אד� וכ� �אהל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��ט�אי�
אל ה�א "�ל ��אמר: �בעה, טמאת טמאי� ה�ל � ְְֱִֶֶֶַַַָָָ�ְְִֵַַָֹ�מ�א

ימי�". �בעת יטמא �אהל, א�ר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל

.·� זה אד� �ה� ���ע וכלי� �מת, ��טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאד�
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���� �גדיכ� "וכ�ס�� ��אמר: �בעה, טמאת ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָ�ְִֵטמאי�
�מת ��טמא �אד� ���ע אד� אבל �טהר��". ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ביעי,
�� ��גע �י� מ�ט�איו, ��ר� אחר �� ��גע �י� �ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ערב, טמאת טמא ה�ני זה הרי � ��ת נ�גע עדי� ְֶֶַ�ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ��ה�א
�י� ה�א זה הערב". עד �טמא ה�געת, "וה�פ� ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ��אמר:
אחר, �אד� ונגע �מת ה��גע ס�פרי�, מ�ברי אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ��רה;
�בעה, טמאת טמאי� �ניה� � ��ת מח�ר ה�א ְְִַָ�ְְִֵֵֵֶַָ�ְֲִַַועדי�
אמ�רי�? �ברי� ��ה עצמ�. ��ת ה�ני זה נגע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�כא��
�י� �סח, �לע��ה לנזיר אבל וקד�י�; �ר�מה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלעני�
טמאת א�א טמא אינ� � ��ר� אחר �י� ח��ר ְַ�ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ��עת

��רה. �די� ְִֶֶָערב,

ה�‚. הרי � �אהל �י� �מ�ע �י� �מת, ��טמא� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ�לי�
,�� ה��גע מט�א ה�ת מה עצמ�; ��ת �נ�גע �ה�, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָל��גע
��טמא� �לי� א� � �בעה טמאת �לי�, �י� אד� ְְְְִִִֵֶַַָ�ִֵֵֵָָ�י�
טמאת טמאי� �ה�, ���ע האד� א� וה�לי� ה� ְַ�ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�מת,
ה�מ�עה מ�י �מת"; א� חרב "�חלל ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�בעה,
�לי �י� �לי�, ל�אר ה�י� וה�א ��ת. �חרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלמד�,

�ט� �לי �י� במקווה]מ�כ�ת המיטהרי� �בגדי�.[כלי� ְְִֵֵֶֶַָָ
�עלה וכי �חלל"; נגע וכל נפ� הרג "�ל א�מר: ה�א ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהרי
נטמא � והרג אב� זרק והרג, ח� ירה ��ה �ע��, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מ�ני ;�� וכ��צא �חרב נפ� ה�רג א�א ימי�?! ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�בעת
��ת. ה�לי נגע �הרי � �� �הרג ��לי �נגיעת� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��טמא
��טמא� �כלי� ��גע �אד� ה��געי� ה�לי� �א� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מ�י�
"וכ�ס�� א�מר: ה�א �הרי �בעה? טמאת טמאי� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ�ְְִֵֵ�מת,
אד� ��ל למד�, הא �טהר��"; ה�ביעי, ���� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�גדיכ�

�בעה. טמאת �גדי� מט�א �בעה, טמאת ְְִַָ�ְְְְִִֵַַָָ�ֵַָה�מא

.„� אחר �אד� ואד� �מת, ��גע אד� א�מר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָנמצאת
�לי� ערב. טמאת וה�ני �בעה, טמאת טמא ְִֵֶֶַ�ְְְִִֵַַָ�ִֵָָהרא���
טמאת טמאי� �ניה� � �כלי� וכלי� �מת, ְַ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַה��געי�
ערב. טמאת טמא � �לי� �י� אד� �י� ה�לי�י, ְֶֶַ�ְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ�בעה;
�ל��� � �אד� וכלי� �כלי�, ואד� �מת, ה��געי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ�לי�
טמא � �לי� �י� אד� �י� הרביעי, �בעה; טמאת ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָ�ְִֵטמאי�

ערב. ְֶֶַ�טמאת

אבל‰. וקד�י�; �ר�מה לעני� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ��ה
אינ� � קד�י� אכילת על א� מק��, �יאת על �רת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלח�ב
��גע וה�ני ��ת ��גע הרא��� �לבד, ה�ני� א�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָח�ב
יטמא". ה�מא, �� י�ע א�ר "וכל ��אמר: ��רה, �די� ,��ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
��גע �אד� ה��גע א� �אד�, ��גע� �כלי� ה��גע ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
�יאת �הלכ�ת ��ארנ� �מ� �ט�ר, � �מת ��גע� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�כלי�
ק�לה �ברי �ה� �י על א� הא��, �ה�ברי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמק��;

רבינו], ���רה,[ממשה נת�ר�� לא �הרי � ��רה �י� ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹאינ�
�ה�א �� ה��גע וה�ני אב, �ה�א �מת ��טמא זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָא�א

�לי�. �י� אד�, �י� ִִֵֵֵָָרא���,

.Â;טמא � �אהל ע�� �היה א� �מת, ��גע חר� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�לי
� �לי� �אר ולא חר�, �לי ולא אד�, לא מט�א ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינ�

נע� חר� �לי ולא�אי� �מת לא לע�ל�, ה�מאה אב ה ְֲִֵֶֶֶֶַַַ�ְְְְֵָָֹֹ
ק�לה. �ה�א �י על א� ��רה, �י� ה�א וזה טמא�ת. ְְִִֶֶַַַָָָ�ְִָ��אר

.Ê�אד מט�א � טמאה אב �ל �טמא�ת: �ד�ל �לל ְְֵַָָָ�ְַָ�ְְֶָָזה
�לי �י� �ט� �לי �י� מ�כ�ת �לי �י� וכלי�, �גדי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�מט�א
טמאה. אב זה הרי �נגיעה, וכלי� אד� המט�א וכל ְָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחר�;
לא מט�א ואינ� �מ�קי�; אכלי� מט�א � ה�מא�ת ולד ְְְְְֳִִֵֵֵַַַָֹ�ְְַַָוכל

�בגדי�. �לי� �אר ולא חר�, �לי לא וכלי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹאד�

.Áוה��גע 'רא���'; ה�קרא ה�א �אב, ה��גע ְְְְִִֵֵַַַַַָָָוכל
'�לי�י'; נקרא ��ני, וה��גע '�ני'; נקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָ�רא���,
מ���, ו��מ�ה והרא��� 'רביעי'. נקרא ��לי�י, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָוה��גע

ה�מאה'. 'ולד נקראי� ����ְְִִַַָָ�ְָ

.Ë�י� אד� �י� �בעה, טמאת ה�ת מחמת ה�תט�א ְְִֵֵַָָָ�ְֲִֵֵֵַַַַָ�ל
ה�מא�ת, מאב�ת אב וה�א מת'. 'טמא ה�קרא ה�א � ְ�ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָ�לי�
�די ��ארנ�, �מ� קד�י� וטמאת �ר�מה טמאת ְְְְִֵֵֶַַָָ�ְְְַָ�ְְִַלעני�
�מ�ע וכלי� אד� לט�א �כדי ו�ני, רא��� מ��� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנ�ת

�מ�א. מט�א ואינ� ה�מא�ת; אב�ת ְְְְֵֵַַָ�ְֲִַָ��אר

.Èולד ה�א � ערב טמאת ה�ת מחמת ה�תט�א ְְֶֶַַ�ְֲִֵֵֵַַַַָ�ל
מ� הרביעי ��היה ואפ�ר לטמאה; הרא��� וה�א ְְְְְִִִִֶֶֶָָָ�ְְְִָָ�ַה�מאה,
וקד�י�. �ר�מה לעני� ��ארנ� �מ� לטמאה, רא��� ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ�ְִֵַה�ת,

.‡È,ה�רס �בית הע�י� אר� �מ�ע ��טמא� �לי� א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאד�
�ב�סה �� �מ�ע א� �מ�א�, ההריגה]א� בשעת היוצא �] ְְְַַַַָָָ

וד�פק הקבר],וג�לל כיסויי ��טמא[� אד� וכ� �אהל�, א� ְְְְְֳִֵֵֵֶָָָָָ
אב�ת �ה�, וכ��צא ��� א�� הרי � �ב�סה �� ְֲֵֶַָָ�ְְֲֵֵַַָָ�מ�א
מחמת ה�תט�אי� �גדי� וכ� ס�פרי�; �ברי �ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ�טמא�ת
ס�פרי�. �ברי �ל ה�מא�ת אב�ת ��� �בעה, טמאת ְְְִִֵֶ�ֲַָ�ְְִַָ�ֵא��

.·Èא�� �י על א� � ה�מאה על ה�אהיל עצמ� ְִֶַַָֹ�ְֲִֶַַַַַָֹהאהל
ה��רה, מ� �בעה טמאת טמא ה�א הרי � טמאה �� ְְִִַַָָ�ְֲֵֵָָ�ְָָנגעה
על "וה�ה ��אמר: �מת, ��גע� �בגדי� ה�א ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהרי
�ק א� �גד האהל ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל".
ה��רי� �י� וח�ה, �המה ע�ר אחד ע�ר, א� ע� �לי ִָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָָא�
את "ו�פר� ��אמר: � לאכילה האס�רי� �י� ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלאכילה
�מ���. וע�ר אריג א�א אהל קר�י אי� ה����", על ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהאהל
א� ה�קרה �ג�� ע�, �ל נסרי� האהל היה א� ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאבל
הרי � מ�כת �ל א� עצ�, �היה א� �ה�, וכ��צא ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָה�חצלת
טה�ר. �ה�א �ני�, היה �א� ל�מר, צרי� ואי� טה�ר; ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָזה
וכלי� אד� א�א אינ� טמא', 'ה�ית ��אמר מק�� ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל
טמאת מתט�א �ה�א הע� מ� י�צא ל� ואי� ה�ית. ְַ�ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ��כל

�לבד. ה���� א�א ְְִִִֶַַָָָֹאהלי�,

.‚Èלט�א �מת �ה� �י על א� � �מת ה��געי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ�גדי�
�אהל לט�א �מת אינ� �בעה, טמאת �ה� ��גע� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ�ְֲִֵֶֶָָאחרי�
��ארנ�, �מ� מפר� אינ� עצמ� ל�ת �ה��א ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�במ�א;
לפיכ�, �אהל". ימ�ת �י "אד� א�מר: ה�א אהל ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ�ְ�בטמאת
ה�אהיל וכל �ה�, נגע ולא �מת ��גע� �גדי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה���א
זה הרי � �אהל ע�� �הי� א� עליו, �האהיל� א� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליה�,
הרי � ה�לי� על והאהיל �מת, ��טמא אד� וכ� ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטה�ר.
�לבד. �מ�ע א�א מט�א מת טמא �אי� טה�רי�; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָה�

.„È��מ ולא מ�ח�יו, �מ��ב מ��ב מט�א אינ� ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹה�ת
��יו שמעליו]מעל בגדי� ��ת[� ���ע �לי אחד א�א ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

�גדי� ע�רה �יצד? ��יו. על א� �ח�יו, �היה א� ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמ���,

ycew zay Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

על אחרי� �גדי� וע�רה למעלה, וה�ת זה, ��י על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
��גד ��גע ה�ני וה�גד ,�� ה��גע �גד � מלמעלה ���ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
טמא � וה�לי�י �בעה; טמאת טמאי� �ניה� � �� ְְְְִִִֵַַָָ�ְְִֵֵֶֶַָ��גע
�מ� והרביעי, ��מ�ה; �י� ��מעלה �י� ערב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�טמאת
מה טה�רי�; ��� � �למעלה הרביעי �מ� �למ�ה, ְִַָ�ְְְְְִִִִִַַָָָָהרביעי
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �מ��ב, מ��ב �מט�אי �� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�אי�
��ח�יו ה�לי� א� ה�גדי� ��ל אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה
רצ�צה טמאה �� היתה ���א טה�רי�? מ��� ְְָָ�ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹו��מעלה

טפח] חלל מעליה שאי� �היה[� א� אהל, טמאת ְֶֶַָָֹ�ְֹולא
��ת�אר. �מ� אב�, ה�לי� �בי� �ינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמב�יל
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מק�לי�‡. אינ� �לי�, מה� הע��ה � וע�ר� ה�ג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמ�ת
וכ� ס�פרי�; מ�ברי ולא ��רה מ�ברי לא �לל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹ�טמאה
טה�ר, ���� מה ��ל ;�� וכ��צא ה�י�, �ני �על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיר�קה
מע�ר אהל הע��ה לפיכ�, �לי�. �הלכ�ת ��ת�אר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ�מ�
מק�ל זה אהל �ל עצמ� אי� � ��� ��דל מ�מר א� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ג,
יהיה א�ר לכל ה�מאה את ��ביא �י על א� ְְְֲִֶֶָָ�ְִִֵֶֶַַַָ�טמאה,

אהלי�. ��אר ְְִִַָָָֹ�ח�יו

מק�לי�·. אינ� � אדמה �כלי אבני�, �כלי �ללי�, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ�לי
�י� ס�פרי�, מ�ברי ולא ��רה מ�ברי לא �לל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹ�טמאה
לנחת הע��י ע� �לי וכ� ה�מא�ת. �אר �י� מת, ְְְְִֵֵֶַַָ�ְְֵֵַַָ�טמאת

אחד], במקו� לעמוד �ה�[� וה��רת וה�ג�ל ה�בה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ג��
��לי� לה� ויהיה �לח סאה אר�עי� תחתית]מחזיקי� �] ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מ�ברי ולא ��רה מ�ברי לא �לל, טמאה מק�לי� אינ� �ְְִֵַָ�ְְְְְִִִִֵֵָָָֹֹ
�מ�ה'. ה�א ע� '�לי ה�קראי� ה� וא�� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָס�פרי�;

�לי‚. טמאי�). מק�ליה� טה�רי�, ���טיה� � ע� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(�לי
���טיה� � קיבול]חר� בית ללא �מק�ליה�[� [�טה�רי�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ
קיבול] בית א�ע� מאויר�, א�א מ��אי� ואינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמאי�;

מ��� �מת חר� �לי נגע אפ�� ה�ב; כלי],�ה�ט אינ�[של ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על וא� � �אויר� ה�מא�ת מ� טמאה נכנסה וא� ְְֲִַַַ�ְִַָ�ְְְְִִִֵַָמתט�א.
�אהל ה�ת ע� חר� �לי היה נטמא. ,�� נגעה ��א ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ�י
מ�� היה וא� �אויר�. נכנסה ה�מאה �הרי נטמא, �ְֲִֵֶַָ�ְְְְֲִִִַָָָָ�ָ

�תיל[סגור] מהודק]צמיד כיסוי ��ת�כ�[� �מה ה�א � ְִִֶַָָ
א�א ל� נכנסת טמאה �אי� ���רה, ��ת�ר� �מ� ְְִֶֶֶָָ�ְְִֵֵֶֶַָָָטה�ר,

�]מ�תח�, �כ��.[או ��גע �מי ה�א �הרי � ה�ב �בה�ט ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ�

ה��לל„. לקבר]הע��ה כיסוי מק�ל[� �אינ� מ�בר ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
אדמה, �לי א� אב�, ה�בר ��י על �ה�יח �ג�� � ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�טמאה
�תיל, צמיד ה��� חר� �לי א� �מ�ה, ה�א ע� �לי ִִָָָ�ְְְִִִֵֶֶַַָָא�
טמא �ה� ה��גע � �א�� וכ��צא ועצמ�, ה�ג ע�ר ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָא�

נ�גע מ��� �בעה, מ�הי�תטמאת �ר�� וא� �ג�לל; �ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
וכ� טה�רי�. ה� הרי � מ�ח�יה� ה�ת �הסיר א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַ��לל,
טמאת טמא �� ה��גע � ��לל א�ת� וע�ה ��פת� ְַ�ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�המה
היא הרי ה�המה, ה�יר ��לל; �היא זמ� �ל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�בעה,
מ�קי� מלאה �היא חבית וכ� ה�המ�ת. ��אר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָטה�רה
�� ה��גע � למת ��לל א�ת� וע�ה �תיל, צמיד ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��מ�פת

טה�רי�. וה��קי� והחבית �בעה, טמאת ְְְְְְִִִִֶַַַָָ�ֵָטמא

על‰. מ�ה �י� ע�מדת �י� לקבר, ��לל �ע�י� ַָ�ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָָָק�רה
��צה וה��גע ה�בר; �תח �נגד א�א טמא אי� � ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצ��
והרי לקבר, ��לל רא�� ע�ה טה�ר. ל�בר, ח�� ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ַה��ח
�אר�עה מ��ה ה��גע � איל� �מ� ה�בר על ע�מדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
טפחי� �מאר�עה ��לל; מ��� טמא ל�בר, סמ�� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפחי�
עתיד �ה�א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�ר. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�למעלה,

��לל.[לחתו�]לק� ��� לק�, עתיד אינ� א� אבל א�ת�; ֲִִֵָָָָָֹֹ�ֵָ

.Â�ע�י� טפחי� אר�עה אר�עה �ל �ד�ל�ת אבני� ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ��י
� מה� אחת נ�לה טמא. ��יה�, ��י על ה�אהיל � ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ��לל
�ר� ל�מאה ��� מ�ני טה�ר, � �נ�ה ��י על ְֶֶָ�ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָה�אהיל

.�� ֵֵֶ��צא

.Êא�א טמא אי� � לקבר ��לל �ע�ה� צר�ר�ת �ל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ל
ה�נימי תחתונה],סדר שורה אבל[� קבר; �ל צר�� �ה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ

טה�ר. האבני�, ��אר ְֲִִֵַַָָָָה��גע

.Áחק�ק �ה�א ה�ת,[חצוב]אר�� �� וה�יח �סלע, ְְִִֵֶֶַַַָָ
וה��גע טה�ר; מק��, �כל ��לע ה��גע � �ג�לל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוכ�ה�
ואב� מתי�, מלא �ד�ל לב�ר ��מה? זה למה טמא. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���לל,
�נה וא� חלל�. �נגד א�א טמא �אי� � �יו על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ד�לה

חדרו�]נפ� מ�ל[� �מט�א סת��, �קבר ז� הרי � ��� על ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
וצרה מ�מ�� רחבה ��לע החק�קה האר�� היתה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָָסביביו.
טה�ר; מ�מ��, �� ה��גע � �ת�כ� וה�ת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָמ�מעל�,
��י על ס�כ� ��מעלה ה�דדי� �הרי טמא: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�מ�מעל�,
וצרה מ�מעל� רחבה האר�� היתה �ג�לל. ונע�� ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָה�ת,
ה��גע � �וה היתה טמא. מק��, מ�ל �� ה��גע � ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָמ�מ��
מ�פח טמא; �למעלה, לקרקעית� ה�מ�� מ�פח ��ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נ�ב טה�ר. חצב]�למ�ה, ה�ת[� והכניס �סלע, אר�� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
נגר �מ� יתד]�ת�כ� טה�ר;[� מק��, מ�ל �� ה��גע � ְְִֵֶֶַַָָָָָ

�תח�. מ�ק�� ְְִִָח��

.Ë�זמ� � ה�ערה לפני וחצר �ת�כ�, �ה�בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה
לאויר מקורה]�החצר אינה טה�ר,[� �ת�כ� הע�מד � ְֲִֵֵֶֶָָָָָ

����� י�ע ��א �החצר[משקו�]�בלבד �בזמ� ה�ערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
טפחי� אר�עה על טפחי� אר�עה �� היה א� � ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
� מאר�עה �ח�תה היתה טה�ר; ל�� ה�כנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָא�
ה�ערה. �פתח נגע ��א �י על וא� טמא, ל�� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה�כנס

�
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על אחרי� �גדי� וע�רה למעלה, וה�ת זה, ��י על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
��גד ��גע ה�ני וה�גד ,�� ה��גע �גד � מלמעלה ���ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
טמא � וה�לי�י �בעה; טמאת טמאי� �ניה� � �� ְְְְִִִֵַַָָ�ְְִֵֵֶֶַָ��גע
�מ� והרביעי, ��מ�ה; �י� ��מעלה �י� ערב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�טמאת
מה טה�רי�; ��� � �למעלה הרביעי �מ� �למ�ה, ְִַָ�ְְְְְִִִִִַַָָָָהרביעי
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �מ��ב, מ��ב �מט�אי �� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�אי�
��ח�יו ה�לי� א� ה�גדי� ��ל אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה
רצ�צה טמאה �� היתה ���א טה�רי�? מ��� ְְָָ�ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹו��מעלה

טפח] חלל מעליה שאי� �היה[� א� אהל, טמאת ְֶֶַָָֹ�ְֹולא
��ת�אר. �מ� אב�, ה�לי� �בי� �ינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמב�יל

קודש שבת
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מק�לי�‡. אינ� �לי�, מה� הע��ה � וע�ר� ה�ג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמ�ת
וכ� ס�פרי�; מ�ברי ולא ��רה מ�ברי לא �לל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹ�טמאה
טה�ר, ���� מה ��ל ;�� וכ��צא ה�י�, �ני �על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיר�קה
מע�ר אהל הע��ה לפיכ�, �לי�. �הלכ�ת ��ת�אר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ�מ�
מק�ל זה אהל �ל עצמ� אי� � ��� ��דל מ�מר א� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ג,
יהיה א�ר לכל ה�מאה את ��ביא �י על א� ְְְֲִֶֶָָ�ְִִֵֶֶַַַָ�טמאה,

אהלי�. ��אר ְְִִַָָָֹ�ח�יו

מק�לי�·. אינ� � אדמה �כלי אבני�, �כלי �ללי�, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ�לי
�י� ס�פרי�, מ�ברי ולא ��רה מ�ברי לא �לל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹ�טמאה
לנחת הע��י ע� �לי וכ� ה�מא�ת. �אר �י� מת, ְְְְִֵֵֶַַָ�ְְֵֵַַָ�טמאת

אחד], במקו� לעמוד �ה�[� וה��רת וה�ג�ל ה�בה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ג��
��לי� לה� ויהיה �לח סאה אר�עי� תחתית]מחזיקי� �] ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מ�ברי ולא ��רה מ�ברי לא �לל, טמאה מק�לי� אינ� �ְְִֵַָ�ְְְְְִִִִֵֵָָָֹֹ
�מ�ה'. ה�א ע� '�לי ה�קראי� ה� וא�� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָס�פרי�;

�לי‚. טמאי�). מק�ליה� טה�רי�, ���טיה� � ע� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(�לי
���טיה� � קיבול]חר� בית ללא �מק�ליה�[� [�טה�רי�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ
קיבול] בית א�ע� מאויר�, א�א מ��אי� ואינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמאי�;

מ��� �מת חר� �לי נגע אפ�� ה�ב; כלי],�ה�ט אינ�[של ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על וא� � �אויר� ה�מא�ת מ� טמאה נכנסה וא� ְְֲִַַַ�ְִַָ�ְְְְִִִֵַָמתט�א.
�אהל ה�ת ע� חר� �לי היה נטמא. ,�� נגעה ��א ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ�י
מ�� היה וא� �אויר�. נכנסה ה�מאה �הרי נטמא, �ְֲִֵֶַָ�ְְְְֲִִִַָָָָ�ָ

�תיל[סגור] מהודק]צמיד כיסוי ��ת�כ�[� �מה ה�א � ְִִֶַָָ
א�א ל� נכנסת טמאה �אי� ���רה, ��ת�ר� �מ� ְְִֶֶֶָָ�ְְִֵֵֶֶַָָָטה�ר,

�]מ�תח�, �כ��.[או ��גע �מי ה�א �הרי � ה�ב �בה�ט ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ�

ה��לל„. לקבר]הע��ה כיסוי מק�ל[� �אינ� מ�בר ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
אדמה, �לי א� אב�, ה�בר ��י על �ה�יח �ג�� � ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�טמאה
�תיל, צמיד ה��� חר� �לי א� �מ�ה, ה�א ע� �לי ִִָָָ�ְְְִִִֵֶֶַַָָא�
טמא �ה� ה��גע � �א�� וכ��צא ועצמ�, ה�ג ע�ר ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָא�

נ�גע מ��� �בעה, מ�הי�תטמאת �ר�� וא� �ג�לל; �ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
וכ� טה�רי�. ה� הרי � מ�ח�יה� ה�ת �הסיר א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַ��לל,
טמאת טמא �� ה��גע � ��לל א�ת� וע�ה ��פת� ְַ�ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�המה
היא הרי ה�המה, ה�יר ��לל; �היא זמ� �ל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�בעה,
מ�קי� מלאה �היא חבית וכ� ה�המ�ת. ��אר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָטה�רה
�� ה��גע � למת ��לל א�ת� וע�ה �תיל, צמיד ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��מ�פת

טה�רי�. וה��קי� והחבית �בעה, טמאת ְְְְְְִִִִֶַַַָָ�ֵָטמא

על‰. מ�ה �י� ע�מדת �י� לקבר, ��לל �ע�י� ַָ�ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָָָק�רה
��צה וה��גע ה�בר; �תח �נגד א�א טמא אי� � ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצ��
והרי לקבר, ��לל רא�� ע�ה טה�ר. ל�בר, ח�� ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ַה��ח
�אר�עה מ��ה ה��גע � איל� �מ� ה�בר על ע�מדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
טפחי� �מאר�עה ��לל; מ��� טמא ל�בר, סמ�� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפחי�
עתיד �ה�א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�ר. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�למעלה,

��לל.[לחתו�]לק� ��� לק�, עתיד אינ� א� אבל א�ת�; ֲִִֵָָָָָֹֹ�ֵָ

.Â�ע�י� טפחי� אר�עה אר�עה �ל �ד�ל�ת אבני� ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ��י
� מה� אחת נ�לה טמא. ��יה�, ��י על ה�אהיל � ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ��לל
�ר� ל�מאה ��� מ�ני טה�ר, � �נ�ה ��י על ְֶֶָ�ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָה�אהיל

.�� ֵֵֶ��צא

.Êא�א טמא אי� � לקבר ��לל �ע�ה� צר�ר�ת �ל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ל
ה�נימי תחתונה],סדר שורה אבל[� קבר; �ל צר�� �ה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ

טה�ר. האבני�, ��אר ְֲִִֵַַָָָָה��גע

.Áחק�ק �ה�א ה�ת,[חצוב]אר�� �� וה�יח �סלע, ְְִִֵֶֶַַַָָ
וה��גע טה�ר; מק��, �כל ��לע ה��גע � �ג�לל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוכ�ה�
ואב� מתי�, מלא �ד�ל לב�ר ��מה? זה למה טמא. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���לל,
�נה וא� חלל�. �נגד א�א טמא �אי� � �יו על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ד�לה

חדרו�]נפ� מ�ל[� �מט�א סת��, �קבר ז� הרי � ��� על ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
וצרה מ�מ�� רחבה ��לע החק�קה האר�� היתה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָָסביביו.
טה�ר; מ�מ��, �� ה��גע � �ת�כ� וה�ת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָמ�מעל�,
��י על ס�כ� ��מעלה ה�דדי� �הרי טמא: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�מ�מעל�,
וצרה מ�מעל� רחבה האר�� היתה �ג�לל. ונע�� ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָה�ת,
ה��גע � �וה היתה טמא. מק��, מ�ל �� ה��גע � ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָמ�מ��
מ�פח טמא; �למעלה, לקרקעית� ה�מ�� מ�פח ��ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נ�ב טה�ר. חצב]�למ�ה, ה�ת[� והכניס �סלע, אר�� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
נגר �מ� יתד]�ת�כ� טה�ר;[� מק��, מ�ל �� ה��גע � ְְִֵֶֶַַָָָָָ

�תח�. מ�ק�� ְְִִָח��

.Ë�זמ� � ה�ערה לפני וחצר �ת�כ�, �ה�בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה
לאויר מקורה]�החצר אינה טה�ר,[� �ת�כ� הע�מד � ְֲִֵֵֶֶָָָָָ

����� י�ע ��א �החצר[משקו�]�בלבד �בזמ� ה�ערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
טפחי� אר�עה על טפחי� אר�עה �� היה א� � ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
� מאר�עה �ח�תה היתה טה�ר; ל�� ה�כנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָא�
ה�ערה. �פתח נגע ��א �י על וא� טמא, ל�� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה�כנס

�
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ראשו� �יו�

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
הק"ט �מי�ה�צוה לט��ל ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ה�מאה מ�יני מ�לֿמי� נטהר ואז ְָ�ְְְִִִִִִֵַַָָָמקוה
��י� "ורח� יתע�ה: אמר� וה�א ,�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ��טמאנ�

fh)אתֿ�לֿ��ר�" ,eh `xwie)לה��� �בא ,`xtq) ְֶַַָָָָָ
(rxevn zyxtוה�א �ה� ע�לה ��לֿ��ר� "מי� :ְְִֶֶֶַָָָ

נ�בעי� מי� הי� א� א�א מקוה", ,(oirnn)�ע�ר ְְִִִִִֶַָָָ
מצוה �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ע�ר, אי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ��ה�

ze`eewn)ז� zekld)�יהי �לבד �ה�ב �מ�נאיה, .ְְְִִִֶֶַַָָָ
�� �אמר �מ� נ�בעי�, �ה� ��טהר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָה�י�

ח�י�" "�מי� bi)ה�ת�ב: ,my)ה��נה ואי� . ְְִִֵַַַַַָָָ
ח�ב ��לֿטמא ע�ה, מצות �ה�בילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�אמרנ�
ח�ב �ט�ית ��לֿה�תע�� �דר� �הכרח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלט��ל
ח�ב �ית ל� ��� ��לֿמי א� ציצית, ֲִִִִֵֶֶַַַָָלע��ת
טבילה לדי� �כ� ��נתי א�א � מעקה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָלע��ת
לא מ�מאת� לה�הר ��לֿהר�צה נצט�ינ� ְָֹ�ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�אנ�
יטהר. ואז ��י�, �טבילה א�א זה �בר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָי�כ�

ספרא zen)�ל��� ixg` zyxt),�י�� "ורח� : ְְְִִַַַָָ
מל� �זרת mrh)יכ�ל `ll ,`ed jexa yecwd) ְֵֶֶַָ

מ�ני � ה�חנה אל יבא ואחר ל�מר: ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָֹ�למ�ד
ל�: ��אר�י ה�ה ל�לל ר�מז הריה� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ�ַה�מאה".
��ע�הֿ�� לה�הר �ר�צה למי �לבד �י� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ��ה
��ח�בה� לא אבל ה�צוה; ה�א זה ודי� �ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ולא �טמאת� לה�אר הר�צה א�א �וקא, ְְָֹ�ְְְְִִֵֶֶַָָָָָטבילה

�כינה למחנה ziaayי�נס l`xyi zxfrn) ְְֲִִֵֵַָָ
(miptle ycwndאר� �כבר ר�אי. � זמ� ְְֵֵֵֶַַַָאיזה

האמת dxezd")ספר xtq")וטבל ��טמא ��לֿמי ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָ
עד �למה טהרת� �אי� א�א טה�ר, ְֳֵֵֶֶֶַָָָָָ�ה�א

�מ�� dliahd)��עריב meia ynyd rwyzy). ְֲִִֶַ
וג�פ� לט�ל ��רי� המק�ל, ��ר�� �� �א ְְִִֶָָֹ�ְְֵֵַַַָוכ�

אמר� ה�י�. ��טח נ�גע c:)ער�� oiaexir): ְְִֵֶַַַָָָ
�בי� �ינ� ח�צ� �בר יהא ��א � ְְֵֵֵֵֶָָָָֹ"�לֿ��ר�
והיא � ז� ��צוה ל�, נת�אר ה�ה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָה�י�".
ודיני ה�קוה �יני ��ללת � טבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמצות

י�� טב�ל ודיני l`החציצה oiicre lahy df) ְְֲִִֵַָ
(eyny Ð drwy Ð aixrdמבארת ז� �מצוה .ְְִֶֶָֹ

י��. טב�ל �במ�כת מקוא�ת ְְְְִֶֶֶֶַַָ�מ�כת

שני יו�

.ÊÏ¯ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

� הרל"ז �די�ה�צוה לד�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָָ
וג�'" ��ר "וכיֿי�ח יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִֶַַַָה��ר,

(gk ,`k zeny)אתֿ��ר ��רֿאי� "וכיֿי��� ,ְִִִֶ
dl)רעה�" ,my)זה �י� הלכ�ת נת�אר� �כבר . ְְְֲִִִֵֵֶָָ

מ הרא��ני� ה�רקי� ק�א.(aa`)���ת ְְִִִִֵֶַַָָָ

שלישי יו�

.Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� ואר�עי� מאתי� ה��לימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָה�צוה

ההבער �די� ��צט�ינ� eizenda,ה���י exriay) ְְְִִִִֵֶֶַַַ
(mixg` zecy ewifdeי�" יתע�ה: אמר� וה�א ,ְְְִִֶַָ

וג�'" א�ֿכר� �דה c)יבערֿאי� ,ak zeny)כבר� . ְְְִֶֶֶֶַָָ
ו' �פרק ב' �פרק �כלל�ת� זה �י� הלכ�ת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָנת�אר�

מ��י�.(aa`)מ ה' �פרק ק�א ִִִִֶֶַָ

רביעי יו�

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרל"ח �די�ה�צוה לד�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָָ

��ר" אי� "וכיֿיפ�ח יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִִֶַַַָה��ר,
(bl ,`k zeny)ז �י� הלכ�ת נת�אר� �כבר �פרק. ה ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ה' �פרק ק�א.(aa`)ג' ִֶֶַָ

חמישי, שישייו� יו�

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרמ"א �די�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ

א�(`y)ה�ערה "�יֿתצא יתע�ה: אמר� וה�א , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
ק�צי�" d)�מצאה ,ak zeny)�נת�אר �כבר . ְְְֲִִָָָָ

מ ו' �פרק ב' �פרק זה �י� ק�א.(aa`)הלכ�ת ְְִִִֶֶֶֶֶַָ

קודש שבת

.„Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרמ"ד מ�גנ�בה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
�גנב�" "לא אמר�: וה�א i`)ממ��, ,hi `xwie). ְְְִָָֹֹ

mihtyn)�ב�כל�א zyxt)הרי � �גנב� "לא : ְְְֲִִֵַָֹֹ
ח�ב � זה לאו על והע�בר ממ��". לג�נב ְְְֵֵֶַַַָָָָָָאזהרה

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

א� �פל, ��ל�מי א� ה�ת�ב: �הז�יר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ�ת�ל�מי�
�לבד ה�ר� החזרת א� וחמ�ה, אר�עה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ��ל�מי

(dcedyk)בספרא� .(miyecw zyxt)אמר�� "לפי : ְְְֱִִֶֶַָ
י���' '�ני� b)�גנבה: ,ak zeny),�ענ למדנ� ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

מנת על �גנב�' 'לא לומר: �למ�ד מ�י�? ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹאזהרה
�ל�מר: eapbz)למ�ט", l`)ֿאת להר�יז �די ְְְְְִִֵֶַַַ

ל�; �חזיר ואחרֿ�� �מב�כה, ולהביא� ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָה�גנב
אר�עה ��ל�מי ל� ל��� מנת על �גנב�' ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹֹ"'לא
ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָוחמ�ה".

ק�א. ִַָָָמ�בא

� הרל"ט ה��נבה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
אר�עה ��ל�מי א� �פל, ��ל�מי מ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ��ג�ה
נמ�ר��, א� ��ח�רת, �א א� נהרג�� א� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוחמ�ה,
�כבר ה�ת�ב. ��אר �מ� �כלל ה��ב ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכלֿענ�י

מ ז' �פרק זה �י� �לֿמ��טי ק�א(aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
מ ג' �פרק מ�נהדרי� ח' מציעא(aa`)�פרק ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָ

�כת��ת מע�י� (gp:)וק���י�(l:)�במק�מ�ת ְְְִִִַ�ְִִ
.(an:)��ב�ע�ת ְ

�
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א� �פל, ��ל�מי א� ה�ת�ב: �הז�יר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ�ת�ל�מי�
�לבד ה�ר� החזרת א� וחמ�ה, אר�עה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ��ל�מי

(dcedyk)בספרא� .(miyecw zyxt)אמר�� "לפי : ְְְֱִִֶֶַָ
י���' '�ני� b)�גנבה: ,ak zeny),�ענ למדנ� ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

מנת על �גנב�' 'לא לומר: �למ�ד מ�י�? ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹאזהרה
�ל�מר: eapbz)למ�ט", l`)ֿאת להר�יז �די ְְְְְִִֵֶַַַ

ל�; �חזיר ואחרֿ�� �מב�כה, ולהביא� ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָה�גנב
אר�עה ��ל�מי ל� ל��� מנת על �גנב�' ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹֹ"'לא
ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָוחמ�ה".

ק�א. ִַָָָמ�בא

� הרל"ט ה��נבה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
אר�עה ��ל�מי א� �פל, ��ל�מי מ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ��ג�ה
נמ�ר��, א� ��ח�רת, �א א� נהרג�� א� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוחמ�ה,
�כבר ה�ת�ב. ��אר �מ� �כלל ה��ב ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכלֿענ�י

מ ז' �פרק זה �י� �לֿמ��טי ק�א(aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
מ ג' �פרק מ�נהדרי� ח' מציעא(aa`)�פרק ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָ

�כת��ת מע�י� (gp:)וק���י�(l:)�במק�מ�ת ְְְִִִַ�ְִִ
.(an:)��ב�ע�ת ְ

�

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה אד"ר והקודמו, בם כותב אודות פעולות בכרם חב"ד ובמסגרת צעירי 

אגו"ח, ובודאי ימשיך במנהגו טוב זה להודיע על דא וכל המפרט ה"ז משובח, נוסף למ"ש כ"פ שכתיבה זו 

מוסיפה במרץ ע"ד מרז"ל בהנוגע לשבטי י"ה, אלמלא הי' ראובן ידוע וכו'...

במ"ש אודות ההצעה שקבל להכנס בהנהלת צעירי אגו"ח וכו' גם בזה כתבתי כ"פ שאודות ענינים 

כאלו צריכים לדון על אתר, כיון שההחלטה תלוי' בכמה פרטים ופרטי פרטים, והנקודה התיכונית היא 

ועאכו"כ  מאנ"ש  וכאו"א  חוצה,  המעינות  בהפצת  וגדולים  רחבים  היותר  בממדים  הפעולה  שמוכרחה 

הנהלה  או  פלוני  בועד  נכנס  ע"י שלא  תוגרע  לא  שלו  ופשיטא שההתחייבות  בזה,  מחוייבים  מהצעירים 

פלונית כי ההתחייבות באה לא ע"י בחירות או מינוי של בני אדם אלא שזהו תפקיד הנשמה להאיר חלקו 

בעולם ואלו שזכו למאורות החסידות באיזה אופן שיהי' אם רב או מעט פשוט שהפצת החסידות בכלל 

זה, ולא רק בכלל זה אלא בעיקר זה, ז. א. שכל הפצת עניני היהדות צ"ל חדורים רעיון זה של החסידות, 

וכמובן מתואר זהר הק' אשר פנימיות התורה היא נשמתא דעניני נגלה שבתורה, וק"ל, ובמילא מ"ש שאם 

לא יכנס בהנהלה לא יעמוד בנסיונות, אין לזה מקום וההחלטה בזה תלוי' כנ"ל בפרטי פרטים הנ"ל שבהם 

הנקודה ניצול כשרונות ויכולת להפצת המעינות באופן הכי פעיל.

במ"ש אודות שני אברכים שנתקרבו ואח"כ נתרחקו וכו' מובן איך הדבר מבהיל, וההבהלה לא 

ועיין ב"ב ח' ע"ב תליסר  ידעו שהנ"ל נתרחקו! היאומן כי יסופר?  פחותה היא גם מהפרט שכותב שלא 

שנין דלא חזיא לי והשתא נמי דעתאי עלויהו, שמשמע שאם לא הי' דעתי' עלויהי לאחר תליסר שנין, גם 

ע"ז קאי השאלה שלפני זה, שבקתיה להימנותך, עיי"ש ואם בזמן הש"ס דאכשור דרא ובחו"ל הדברים 

אמורים עאכו"כ בפלטרין של מלך ובימינו דעקבתא דמשיחא חשך כפול ומכופל, ומובן שדברי אלה מטרתם 

שיבואו לידי פועל ולא רק בהנוגע לאחרים שתושלל אפשרית דתופעות האמורות, אלא גם בהנוגע להנ"ל, 

שבטח ישנו מקום לתיקון, וכידוע הלימוד דפסח שני, הובא בהיום יום פסח שני, ויה"ר שיהי' התיקון ע"ד 

המבואר באגרת התשובה סוף פרק ט' הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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‚ÏÎa ˙aL ·¯Úa elÙ‡ Ì‰a ‚ÈÏÙ‰Ï ¯zÓ ,Ô‰a ÔÈ‚ÈÏÙn‰Ï *¯Úˆ ÌeL ÔÈ‡L ÔÂÈk ,˙B¯‰pa Ï·‡ .ÌÈnia ‰Ê ÏÎÂ§¨¤©©¦£¨©§¨¥¨¤¥©©§©©§¦¦¨¤ª¨§©§¦¨¤£¦§¤¤©¨§¨
ÌÈ¯Î� ÏÈ·La ˙ÎÏB‰ ‰�ÈÙq‰ Ì‡ ÔÈ�Ú15. ¦§¨¦©§¦¨¤¤¦§¦¨§¦

ÔÓ ‡e‰ ÏÈÓ ·"È ÌeÁ˙c ÌÈ¯ÓB‡‰Ï elÙ‡ ÔÈÓeÁz ¯eq‡ ÌeMÓ ‰Êa ÔÈ‡ ,*˙B‡Ò¯t ‰nk ˙aLa ÍÏB‰L Ù"Ú‡Â¤¥§§©¨©¨©§¨¥¨¤¦¦§¦£¦§¨§¦¦§¦¦
¯Ó‡pL ,*‰¯Bz‰17È�t ÏÚ Íl‰nLk ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÏÈÓ ·"È ‰˙È‰L Ï‡¯NÈ ‰�ÁnÓ e�È‰c ,"BÓB˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡" ©¨¤¤¡©©¥¥¦¦§§©§¦©£¥¦§¨¥¤¨§¨¦¦¨¨§¤§©¥§©§¥

¯eq‡ ‰Êa ÔÈ‡ ÌÈn‰18LÈ ÌÈ�t Ïk ÏÚL Ù"Ú‡Â .*‰Laia ‰˙È‰L Ï‡¯NÈ ‰�ÁÓÏ ‰ÓBc B�È‡L ÔÂÈk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ©©¦¥¨¤¦¦©¨¥¨¤¥¤§©£¥¦§¨¥¤¨§¨©©¨¨¤©¨¨¦¥
‰Êa ÔÈ‡ ¯‰p‰ Ú˜¯wÓ ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Îl‰Ó ‰�ÈÙq‰ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÈÓa ÔÈÓeÁz ¯eq‡¦§¦§©¦¦¦§¥§¦¦¨¨¦©§¦¨§©¤¤§©§¨¦§¨¦¦©§©©¨¨¥¨¤
˘"ÓÎ ‰Laia ÏÈÓ ·"È· elÙ‡ ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz ¯eq‡ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ LiL ÈÙÏ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡ ¯eq‡¦£¦¦¦§¥§¦§¦¤¥¨¥¦¥¦§¦§©§¨¦§¨¦£¦¦©©¨¨

„"˙ 'ÈÒa20È¯‰ Ôk Ì‡ ,Ïk‰ È¯·„Ï ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ÏÈÓ ·"È elÙ‡ ÔÈÓeÁz ¯eq‡ ÔÈ‡ ÌÈn‰ È�t ÏÚL ÔÂÈÎÂ , §¦§¥¨¤©§¥©©¦¥¦§¦£¦¦¤¨¦¦§¥§¦§¦§¥©Ÿ¦¥£¥
.ÌB˜Ó ÏÎa Ï˜‰Ï Ba ÔÈÎÏB‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ ‰Ê¤§¥¦§¥§¦¤§¦§¨¥§¨¨

,¯‰p‰ ˙ÈÚ˜¯˜ „Ú ‰�ÈÙq‰ ÈÏeL ˙ÁzÓ ÌÈÓ ÌÈÁÙË 'È ÔÈ‡L e�È‰c ,ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰hÓÏ ˙Îl‰Ó ‰�ÈÙq‰ Ì‡ Ï·‡£¨¦©§¦¨§©¤¤§©¨¦§¨¦§©§¤¥§¨¦©¦¦©©¥©§¦¨©©§¨¦©¨¨
ÏL ‰�ÈÙqÏ Ò�Î� elÙ‡ ÌeÁzÏ ıeÁ ˙aLa da ÍÏÈÏ ¯eÒ‡.ÍÏÈ‡Â ˙aLa ÈÚÈ·¯ ÏÈlÓ e�È‰c ,˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰L ¨¥¥§¨§©¨©§£¦¦§©©§¦¨§Ÿ¨¨¦Ÿ¤©©¨§©§¦¥§¦¦§©¨§¥¨§

'È ÌL ÔÈ‡ ‰ÈÏeL ˙Á˙Â ÌÈÁÙË 'È ˜ÓÚ ÌÈna LÈ ‰È�Ùc Ïˆ‡L ÔÈ�Úa *ÌÈna ‰a¯‰ ˙ÚwLÓ ‰�ÈÙq‰ Ì‡ elÙ‡Â©£¦¦©§¦¨§ª©©©§¥©©¦§¦§¨¤¥¤¨§¤¨¥©©¦Ÿ¤§¨¦§©©¤¨¥¨
‡e‰Lk ÔÈ¯ÈzÓ LÈÂ .ÌÈÁÙË 'ÈÓ ¯˙BÈ LÈ B˙·ÈLÈ ÌB˜nnL ÔÈ�Úa ‰ÏÚÓÏ ·LBÈ ‡e‰ Ì‡ elÙ‡ ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÁÙË§¨¦£¥¤¨£¦¦¥§©§¨§¦§¨¤¦§§¦¨¥¥¦§¨¦§¥©¦¦§¤

Îl‰Ó ‰�ÈÙq‰ Ì‡ ,ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰hÓ ÍB˙Ï ˙BÈeÏz ÂÈÏ‚¯ ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBÈ.*ÌÈÁÙË '‚Ó ‰ÏÚÓÏ ˙ ¥§©§¨¦§¨¦§¥©§¨§§§©¨¦§¨¦¦©§¦¨§©¤¤§©§¨¦§¨¦
ÔÈ‡Â ¯Á‡ ¯·c ÏÚ ·LBiL B‡ ,ÌÈÁÙË 'È Ú˜¯w‰ „Ú ‰ÈÏeL ÏÚÓ ÔÈ‡Â ‰�ÈÙq‰ ÈÏeL ÏÚ ·LBiLk ‡l‡ ¯eq‡ ÔÈ‡Â§¥¦¤¨§¤¥©¥©§¦¨§¥¥©¤¨©©©§©§¨¦¤¥©¨¨©¥§¥

:ÍÎÏ ÍÈ¯vLk Ì‰È¯·c ÏÚ ÍBÓÒÏ LÈÂ .ÌÈÁÙË 'È Ú˜¯w‰ „Ú *¯·c B˙B‡ ÏÚÓ¥©¨¨©©©§©§¨¦§¥¦§§©¦§¥¤§¤¨¦§§¨§

mixe`ia

øòö íåù ïéàù.�כ כל מתנענעת הספינה שאי� –

בנהרות, להפליג כ"כ מצוי שאי� העיר אתר על (ובקצוה"ש
נהרות ישנ� בה� במדינות בעיקר מצוי היה ולכאורה

ועצי�). סחורות בה� שמובילי� רחבי�
úåàñøô äîë.(מייל 2.39) ק"מ 3.84 = פרסה –

äøåúä ïî àåä ìéî á"é�מ להתרחק אסור התורה מ� –

7.16 = ק"מ 11.520) מיל מי"ב למעלה בשבת העיר
שה� אמה מאלפיי� יותר לצאת אסרו חכמי� אבל מייל),

רגל). 3,149.16 = מטר 960) אחד מיל
äùáéá äúéäù�ולהל הרבי�)19– רשות (לגבי מבואר

שאינו לפי רה"ר, אינו ריבוא ששי� בי� עוברי� שאפילו
מדבר. לדגלי דומה ואינו ביבשה כמו הליכת� תשמיש נוח

íéîá äáøä úò÷åùî äðéôñäאינה א� הדי� והוא –

מקרקעית טפחי� י' גבוהה אינה שקרקעיתה רק משוקעת,

יותר. המצוי בדבר שנקט אלא הי�,
íéçôè 'âî äìòîìאבל באויר, כעומד נחשב שאז –

הספינה נחשבת טפחי� מג' למטה הספינה כשקרקעית
אפילו הקרקע על שמונח וכל הקרקע, על מונחת כאילו
('ארעא עבה' 'כקרקע נחשב טפחי� מעשרה למעלה גובהו

להל� נאסר זה ומטע� או21סמיכתא'), הקרו� על לשבת
טפחי� מי' למעלה כשגבוהי� ג� הסוס .22על

øáã åúåà ìòî ïéàåנסיעה לאסור כתב החת��סופר –

תחומי� איסור משו� בשבת, .23ברכבת

øáã åúåà ìòî ïéàåהנוסעת ברכבת או בחשמלית נסיעה �
משו� התחו�) מ� יוצא שאינו (א� אסורה העיר בתו� רק
במנוע כח להוסי� צריכה ונוסעת עוצרת שהרכבת פע� שכל
משו� אסורה וכ� ירידה, או עליה בי� חילוק ואי� בשבילו,
בציבור מתפילה כ� ידי על יתבטל א� א� דחול, .24עובדי�

zexewn

ו.15) סעי� להל� כמבואר
ס"א.16) שצו סימ�
נת�17) ה�א �� על ה��ת לכ� נת� ה' �י "רא� כט: טז, ְִֵֵֶַַַַָָָֹשמות

אי� יצא אל �ח�יו אי� �ב� י�מי� לח� ה��י ���� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלכ�
ה�ביעי". ���� ְְִִִַַֹמ�קמ�

שהגיעה18) בספינה תחומי� לעני� ס"ג, תד סי' להל� ג� הובא
תחומי� לעני� ס"ז תה ובסי' לעיר. להכנס ורוצה בשבת, לנמל

בשבת. לספינה שעלה למי

סי"ט.19) שמה סימ�
טפחי�20) מי' למעלה תחומי� יש א� ספק זה הרי א: סעי�

הילו�. נקרא אינו טפחי� י' גבוה שהילו� שאפשר מפני לאו או
ס"ז.21) רסו סי'
ב.22) ס"ק קו"א
וראה23) 15 הערה 126 ע' חכ"ח בלקו"ש הובא חת"ס שו"ת

להתיר. שאי� במסקנא ונשאר זה, באיסור ספיקות כמה ש�
ח"ג24) יעקב חלקת שו"ת לא, סי' ח"ב יו"ד יצחק בית שו"ת

c"ag i`iyp epizeax zxezn

„˜ÙÒ LiL ÏkL .¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰hÓÏ B‡ ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Îl‰Ó ‡È‰ Ì‡ *˜tÒÓ ‡e‰ Ì‡Â§¦§ª¨¦¦§©¤¤§©§¨¦§¨¦§©¨¦§¨¦£¥¤ª¨¤¨¤¥¨¥
:ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eq‡ LiL ¯e¯·a Úe„iLk ‡l‡ *¯ÈÓÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï˜‰Ï ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„a§¦§¥§¦§¦§¨¥§¥¨¦§§©§¦¤¨§¤¨©§¥¤¥¦¦¦§¥§¦

mixe`ia

øáã åúåà ìòî ïéàå,דהשבת קוד� באוירו� לנסוע לעני� �
צאת אחר אלא ינחת לא שהמטוס בבירור שידוע באופ�
שאפשר הספינה כדי� דינו נכרי� הנוסעי� רוב וכ� השבת,
באיסורי� הנסיעה כרוכה בזמננו אמנ� מצוה, לדבר להתיר
דבר וכ� ספינה), לעני� לג אות (כדלהל� נוספי� רבי�
השבת. כל למש� באויר ישהה שהאוירו� הוא מצוי שאינו

רבי� שבת באיסורי כרוכה מהמטוס וירידה .25ועליה

øáã åúåà ìòî ïéàå,בשבת בתוכה שישהה בחללית נסיעה –
איסורי משאר להמנע יכול א� האר�, כדור סביב וסובבת

כלל תחומי� איסור בזה ואי� חשש, כא� אי� – .26שבת

÷ôåñî àåä íàåלשני מתייחסי� ה סעי� ותחלת ד סעי� –
הראשונה לדעה ג� שכ� הקוד�, בסעי� שהוזכרו הדיעות

התורה. מ� איסור כא� אי� – המחמירה
øéîçäì êéøö ïéàå.�לכ צרי� כשאינו א� –

zexewn

ועוד. נח, סי' יעלה יהודא שו"ת קלז, סי'
א�25) ולעני� סק"ג, ע"ד סי' בהלכה מצוייני� שערי� ע"פ

על בעז"ה להל� יתבאר בשבת ונחתו השבת קוד� שינחת חשב

ס"ג. תד סי'
על26) לעבור חייב שלא בתנאי ורק לעיל, המבואר ע"פ

ג. ס"ק קו"א וראה שבת, איסורי

בשבת בשיירא וההול� בספינה המפליג די� ב, חלק רמח, סימ�

•
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�ל‡ �תפ�י� לבית �ית ��י� ה�נימ��ת מח��ת נקרע� ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַא�
� חד�י� ה� א� ��למי�, ק�מי� ��� �מ�ח�� ְֲִִִִֵֵַָָָ�ִַֹרא�
זה), �עני� ��י� �ל�ה נקרע� �� א� (א�א עני� �כל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ��רי�
��י�, �ני א�א נקרע� לא אפ�� �ס�לי�, � י�ני� ה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹוא�
�ל מח�ה �זה ��קרע� א�א �יניה�, �לימה מח�ה י� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָואפ��

�מאל. צד �ל מח�ה �בזה ימי� ְְִִֶֶַַָָָֹצד

�למ�ת מח��ת ��י �הינ� �ל�, אחד �ית �יניה� י� א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאבל
��י�, �ל�ה נקרע� ��א �בלבד י�ני�, ה� אפ�� ��רי� �ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ
�חד�י� להפ�, א�מרי� וי� ה��אר�ת. מח��ת �ל� �ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�הינ�
�ו�אי � �לֿ�� נקרע� מ�עט ��זמ� ��יו� מי�ני�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ר�עי�

�ניה�: �דברי להחמיר וי� מע�ר�. ה�א מקלקל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ�ְע�ר

�פיר�ת· ��י נפסק� א� ��פיר�ת, ה�י� �ה�א �א�מר מי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַי�
�ס�לי�. � ז� �נגד ��א ז� אפ�� �ל� א� ז�, �צד ְְְֲִִֶֶֶַָֹֹז�

�ע�ר זמ� �ל �חד�י� אבל �י�ני�, אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ��ה
�א�חזי� �ל חד�י�: ה� וא�� ��רי�. � ק�� ה��י� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמ��ב
ואינ� חזק וה�א ה�פ�י� �� ות�לי� �פר� ��קרע הע�ר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמקצת
הרי � נפסק ה�א א�א �� לתל�ת רא�י אינ� א� אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָנפסק,

י�ני�. ְִֵָא��

ה��י� נקרע� לעני� מי�ני� �ר�עי� �חד�י� הא�מרי� ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָ�לדברי
לח�� וט�ב ה�פיר�ת. נפסק� לעני� �ר�עי� �ה� ה�י� ה�א �ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָ
�י�ני�, �מ� �חד�י� להחמיר ה�פיר�ת, �נפסק� �� ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָלדבריה�,
�זה מק�י� ��� �י על א� ז�, �צד ז� �ני� ��נפסק� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאפ��
ז� אפ�� �ל� ���פסק� אבל �י�ני�. �י� �חד�י� �י� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלגמרי

ה�ל. לדברי �ס�לי� ה� � ז� �צד ְְְְִִֵֵֶַַֹֹ��א

ולת�ר לחזר ולא אחרי� �פ�י� למצא אפ�ר �אי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹֹ�במק��
ז� �פיר�ת ��י �נפסק� ה�ק�י� על לסמ� י� � א�� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַֹ�פ�י�
�פ�י�: מ�צות להת��ל ��א �י�ני�, �י� �חד�י� �י� ז� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�צד

ה�ה�רי�,‚ ח�ה א� מ�המה להי�ת צרי� � הרצ�ע�ת ְְְְִִִִֵַַָָָָע�ר
��הא וצרי� �לבד. טה�רי� א�א �מי� למלאכת הכ�ר� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ֶֹ��א
לה�כ�ירי� ואפ�� ה�ל, לדברי �ס�ל � לאו וא� ל�מ�, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹ�ְמע�ד
לב: �סימ� ��ת�אר �מ� מ�ל�, אפ�� לע��ת� ויכ�ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ���י�.

אבל„ מ�ח��, �חר�ת הרצ�ע�ת ��הי� מ�יני למ�ה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֹהלכה
�נאי, �ה�א מאד� ח�� ��רצה, צבע מאיז� יע�ה �ני� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמ�ד
אי� ה��י� אבל והא�ימ�. נצ�ע� חטטיו ���� יאמר� ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
למ�ה מהלכה ולא מצוה נ�י מ��� א�א �חר�ת להי�ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֹצרי�

לב: �סימ� ��ת�אר �מ� ְְְִִִִֵֶַָָמ�יני,

���חיר�‰ �צרי� מ�יני למ�ה הלכה �חר�ת �רצ�ע�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכיו�
נכרי, ידי על �ס�ל�ת �דיעבד ואפ�� נכרי. ולא ל�מ�, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֹי�ראל
��� �א�מר מי וי� (א) �ע��ד. לב �סימ� ��ת�אר �ר� על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָא�א

להחמיר. וט�ב ל�מ�. י�ראל וי�חיר� ��חזר ��נה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלה�

��ר � ה��י� את ה�חיר ה�כרי א� לאאבל אפ�� �הרי י�, ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
���חיר� ט�ב לכ�ח�ה מק��, �מ�ל ��רי�. � �לל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָה�חיר�

הרצ�ע�ת: �מ� ל�מ�, ְְְְִִֵָָָי�ראל

Â,פירה�� ולא ���ירה לא ��נה ל� אי� � ��פסקה ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹרצ�עה
הרצ�עה �הינ� ,�� ק�ר רז"ל: ודר�� "�ק�ר��", ְְְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��אמר:
�פ�רה. א� ק��רה ולא ��למה, �מה ��היה ה�פ�י� �� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ����ר

רא� ��ל �הינ� �ע�ר�, ��� ���פסק� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹ��ה
�די עד יד �ב�ל �מאל, מ�ד החזה ועד ימי� מ�ד ה���ר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד
אצ�ע עד ���תח �כדי ה�ר�ע, ע� ה�פ�ה לק�ר ה�ר�ע ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ���י�
אבל ויק�ר, �ריכ�ת �ל� אצ�ע א�ת� על מ��ה ויכר� ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאמצעית
סביב �עמי� �מה הרצ�עה ���ר� ��ביל �היא האר� יתר�� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ל

.�� ��סלי� וה�פירה ה��ירה אי� � ְְְְִִִֵַַַָָָה�ד

���י� �מה א�א �� ��סלת �תפירה ק�ירה �אי� א�מרי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוי�
ה�ר�ע, ע� ה�פ�ה לק�ר ה�ר�ע ���י� �מה א� �לבד, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָֹֹהרא�
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�ל‡ �תפ�י� לבית �ית ��י� ה�נימ��ת מח��ת נקרע� ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַא�
� חד�י� ה� א� ��למי�, ק�מי� ��� �מ�ח�� ְֲִִִִֵֵַָָָ�ִַֹרא�
זה), �עני� ��י� �ל�ה נקרע� �� א� (א�א עני� �כל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ��רי�
��י�, �ני א�א נקרע� לא אפ�� �ס�לי�, � י�ני� ה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹוא�
�ל מח�ה �זה ��קרע� א�א �יניה�, �לימה מח�ה י� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָואפ��

�מאל. צד �ל מח�ה �בזה ימי� ְְִִֶֶַַָָָֹצד

�למ�ת מח��ת ��י �הינ� �ל�, אחד �ית �יניה� י� א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאבל
��י�, �ל�ה נקרע� ��א �בלבד י�ני�, ה� אפ�� ��רי� �ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ
�חד�י� להפ�, א�מרי� וי� ה��אר�ת. מח��ת �ל� �ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�הינ�
�ו�אי � �לֿ�� נקרע� מ�עט ��זמ� ��יו� מי�ני�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ר�עי�

�ניה�: �דברי להחמיר וי� מע�ר�. ה�א מקלקל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ�ְע�ר

�פיר�ת· ��י נפסק� א� ��פיר�ת, ה�י� �ה�א �א�מר מי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַי�
�ס�לי�. � ז� �נגד ��א ז� אפ�� �ל� א� ז�, �צד ְְְֲִִֶֶֶַָֹֹז�

�ע�ר זמ� �ל �חד�י� אבל �י�ני�, אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ��ה
�א�חזי� �ל חד�י�: ה� וא�� ��רי�. � ק�� ה��י� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמ��ב
ואינ� חזק וה�א ה�פ�י� �� ות�לי� �פר� ��קרע הע�ר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמקצת
הרי � נפסק ה�א א�א �� לתל�ת רא�י אינ� א� אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָנפסק,

י�ני�. ְִֵָא��

ה��י� נקרע� לעני� מי�ני� �ר�עי� �חד�י� הא�מרי� ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָ�לדברי
לח�� וט�ב ה�פיר�ת. נפסק� לעני� �ר�עי� �ה� ה�י� ה�א �ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָ
�י�ני�, �מ� �חד�י� להחמיר ה�פיר�ת, �נפסק� �� ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָלדבריה�,
�זה מק�י� ��� �י על א� ז�, �צד ז� �ני� ��נפסק� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאפ��
ז� אפ�� �ל� ���פסק� אבל �י�ני�. �י� �חד�י� �י� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלגמרי

ה�ל. לדברי �ס�לי� ה� � ז� �צד ְְְְִִֵֵֶַַֹֹ��א

ולת�ר לחזר ולא אחרי� �פ�י� למצא אפ�ר �אי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹֹ�במק��
ז� �פיר�ת ��י �נפסק� ה�ק�י� על לסמ� י� � א�� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַֹ�פ�י�
�פ�י�: מ�צות להת��ל ��א �י�ני�, �י� �חד�י� �י� ז� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�צד

ה�ה�רי�,‚ ח�ה א� מ�המה להי�ת צרי� � הרצ�ע�ת ְְְְִִִִֵַַָָָָע�ר
��הא וצרי� �לבד. טה�רי� א�א �מי� למלאכת הכ�ר� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ֶֹ��א
לה�כ�ירי� ואפ�� ה�ל, לדברי �ס�ל � לאו וא� ל�מ�, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹ�ְמע�ד
לב: �סימ� ��ת�אר �מ� מ�ל�, אפ�� לע��ת� ויכ�ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ���י�.

אבל„ מ�ח��, �חר�ת הרצ�ע�ת ��הי� מ�יני למ�ה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֹהלכה
�נאי, �ה�א מאד� ח�� ��רצה, צבע מאיז� יע�ה �ני� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמ�ד
אי� ה��י� אבל והא�ימ�. נצ�ע� חטטיו ���� יאמר� ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
למ�ה מהלכה ולא מצוה נ�י מ��� א�א �חר�ת להי�ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֹצרי�

לב: �סימ� ��ת�אר �מ� ְְְִִִִֵֶַָָמ�יני,

���חיר�‰ �צרי� מ�יני למ�ה הלכה �חר�ת �רצ�ע�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכיו�
נכרי, ידי על �ס�ל�ת �דיעבד ואפ�� נכרי. ולא ל�מ�, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֹי�ראל
��� �א�מר מי וי� (א) �ע��ד. לב �סימ� ��ת�אר �ר� על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָא�א

להחמיר. וט�ב ל�מ�. י�ראל וי�חיר� ��חזר ��נה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלה�

��ר � ה��י� את ה�חיר ה�כרי א� לאאבל אפ�� �הרי י�, ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
���חיר� ט�ב לכ�ח�ה מק��, �מ�ל ��רי�. � �לל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָה�חיר�

הרצ�ע�ת: �מ� ל�מ�, ְְְְִִֵָָָי�ראל

Â,פירה�� ולא ���ירה לא ��נה ל� אי� � ��פסקה ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹרצ�עה
הרצ�עה �הינ� ,�� ק�ר רז"ל: ודר�� "�ק�ר��", ְְְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��אמר:
�פ�רה. א� ק��רה ולא ��למה, �מה ��היה ה�פ�י� �� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ����ר

רא� ��ל �הינ� �ע�ר�, ��� ���פסק� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹ��ה
�די עד יד �ב�ל �מאל, מ�ד החזה ועד ימי� מ�ד ה���ר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד
אצ�ע עד ���תח �כדי ה�ר�ע, ע� ה�פ�ה לק�ר ה�ר�ע ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ���י�
אבל ויק�ר, �ריכ�ת �ל� אצ�ע א�ת� על מ��ה ויכר� ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאמצעית
סביב �עמי� �מה הרצ�עה ���ר� ��ביל �היא האר� יתר�� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ל

.�� ��סלי� וה�פירה ה��ירה אי� � ְְְְִִִֵַַַָָָה�ד

���י� �מה א�א �� ��סלת �תפירה ק�ירה �אי� א�מרי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוי�
ה�ר�ע, ע� ה�פ�ה לק�ר ה�ר�ע ���י� �מה א� �לבד, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָֹֹהרא�
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יד �ל א� רא� �ל ה��ר אי� � �פר א� ק�ר �� �����ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ
החזה עד הרא� מ� ��ל�י �מה אבל ��ה, ק�ירה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנקרא
� אמצעית אצ�ע עד מה�ר�ע ��מ�ח �מה וכ� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוה���ר,

�פירה. א� ק�ירה �� ְְִִֶֶָָָמ�עלת

מ�עלתוי� � וה�ר�ע הרא� ���י� �מה �אפ�� ע�ד מק�י� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
מ�ח�� נראה ה�פר יהיה ��א �ני�, מ�ד ����פר� ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ�פירה

��רי�. �גידי� ��ת�ר�ה וה�א ��למה, נראית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ�תהא

�ח�טי�. אפ�� מק�י� ְְְֲִִִִֵוי�

הרא��נה ��ברא ��רה) (��ל להחמיר י� � הלכה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ�לעני�
מ� ��ל�י �מה מ�פני� לת�ר להקל ��� וא� �אפ�ר. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מק��
מק�� מ�ל הרא�, ���י� �מה אפ�� מ�ירי� וי� ה�איל ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהרא�,

��עת אבל מ�ח��. �לל נראית ה�פירה �הא ��א ל�הר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹק�ה
ית��ל ��א �די י�תר, ה�ק�י� �ברי על לסמ� י� � ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹה�חק
מע�ב�ת: אינ� ��רכ�ת יבר�, לא � מק�� �מ�ל �פ�י�. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמ�צות

סעיפי� ו' ובו הרצועות ודיני התפילי� תיקוני די� לג סימ�

חכמי�:‡ ק�ל� � ���י� רא� �ל ה�ר���ת הנחת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹסדר
האי� �ה�א ה��רא, �ימי� � יבא�" �י "והיה ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ"ק��"
מ�מאל � �מע" א� "והיה �"�מע" ה�ניח, �נגד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהע�מד
אי� � א�ר ה�א ה�ניח א� ואפ�� ה�ניח. ימי� �ה�א ְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַה��רא,
�ל ��מאל ימי� אחר א�א ,��� ��מאל ימי� אחר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹה�לכי�

אד�: �ל �ל ��מאל ימי� �הינ� ְְְִֵֶַַָָָָֹה��רא,

בתפילי� הפרשיות הנחת די� לד סימ� א', חלק

•
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הפרק: פורי�תוכ� שמחת גדלה אמאי השאלה יישוב

ארור בי� ידע דלא "עד השיעור וביאור יו"ט, משמחת

מרדכי" וברו� המ�

ãò àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç ì"æøàî ïáåé æ"ôòå
äøéúéå äîåöò íéøåô úçîùù ,'åë òãé àìã

.è"åéáù äçîùäî

,ä"éåäá íé÷éãö åððø áéúë è"åéä ìë ìò äðä éë
äæ øåîæî íéøîåà êëìã äîåøú øäåæá øàåáîëå

.íéáåè íéîéå úåúáùá
לפי בהוי'", צדיקי� "רננו כתיב יו"ט כל על
יו"ט, של והרינה השמחה מדריגת נרמזת זה שבכתוב

בהוי'. בש� השמחה שהיא

ã"åé ,úåîìåòä úåìùìúùä úðéçá àåä ä"éåä äðäå
.'åë äðéá 'ä äîëç

בהעולמות, המאיר האלקי האור על רומז הוי' ש�
שהוא ספירות, העשר נרמזות הוי' ש� אותיות בד' כי

האלקי האור ירידת דסדר השתלשלות", "סדר בחינת
ע ה"עשרבכל עני� הוא למדריגה ממדריגה ול�

האלקי, שבאור ובחינות מדריגות עשר שה� ספירות",

יו"ד דאות הש�, אותיות בד' נרמזות הספירות עשר וכל
ספירת � ראשונה ה"א אות החכמה, ספירת על רומזת

נצח תפארת גבורה (חסד המדות ששת � ו' אות הבינה,
המלכות. ספירת � אחרונה ה"א ואות יסוד), הוד

éåìâå øåà úôñåú íéëéùîîù åðééä ä"éåäá åððøå
.úåìùìúùää øãñá úåìùìúùäî äìòîìî

מורה בהוי', השמחה שהיא בהוי'", "רננו ועני�
דש�תוספתעל באותיות הרגיל ע"ד שלא אור גילוי

ספירות). העשר (היינו הוי"

מתעוררת השמחה שמידת גשמית, שמחה דר� ועל
אד� למשל: חדש. דבר אצלו שנתוס� בעת רק באד�
גלוי' בשמחה מתעורר אינו קבועה פרנסה לו שיש
סכו� לידו בא א� ורק הרגילה, פרנסתו לו כשמגיעה

נפשו. ותגל ישמח הרגיל ע"ד שלא גדול

"בהוי'" והרינה השמחה שעני� למעלה, הוא וכ�
שהאור הרגיל. על יתירה אור גילוי תוספת על מורה
ומדוד, קצוב אור הוא השתלשלות" שב"סדר האלקי
לפי ונמדד האור מתצמצ� ומדריגה מדריגה שבכל
אמנ� ההיא, המדריגה של והגדרי� ההגבלות ער�
למעלה), רצו� ועת שמחה זמ� (שהוא טוב יו� בזמ�
וגילוי" אור "תוספת השתלשלות בסדר נמשכת
"סדר בתו� השתלשלות, מסדר מלמעלה
נמשכת למעלה, זו אור ומתוספת ההשתלשלות".

מועד. קדושת עני� שזהו יתירה, קדושה בעול�

øçàî ,äãîå øåòéùá ë"â àåä äæ øåà úôñåú äðäå
êåøò åðéàå äðéáå äîëç úåìùìúùäá êùîðù
,úåèéùôä úéìëúá èåùôä 'úé åúåîöòå åúåäîì
.'åë íéä ïî äôèë ÷ø àåä úåìùìúùää øãñå

ומידה, שיעור לה יש הזאת אור תוספות ג� אמנ�,
אותיות ד' דר� העולמות בתו� ומתלבש שנמש� מאחר
הספירות בתו� האור התלבשות ע"י היינו הוי', ש�
שה� כנ"ל), "השתלשלות" (הנקרא וכו' ובינה חכמה
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ואי� שלה, והגדרה בציור ספירה כל מוגבלי�, כוחות
שהוא יתבר� ועצמותו למהותו ודמיו� ער� שו� לה�
אינ� כול� העולמות וכל הפשיטות", בתכלית "פשוט

יתב אצלו הי� מ� כטפה אוראלא תוספת ג� וא"כ ר�.
אור אלא סו�" "אי� אינה השתלשלות בסדר המאירה

ומדוד. מוגבל

àéä êâçá úçîùå øîàðù è"åé úçîù úåöî ïëìå
,øùáá àìà äçîù ïéà äçîù éîìùá ,äãîå ìåáâá
,ïééá àìà äçîù ïéà ÷"îäá áøçùî åéùëòå
,è"åé úçîù úáåç éãé àöåé ïéé úéòéáøáå

.øåòéùå ìåáâá àéä äçîùäù
ומידה, שיעור לה יש אור" ה"תוספת שג� מאחר
זו גילוי תוספת מחמת המתעוררת השמחה ג� לכ�,
טוב יו� שמחת שמצות מה וזהו ומידה, בגבול היא
בכזית שמחה מצות י"ח שיוצאי� ומידה, בגבול היא

הזה). (בזמ� יי� רביעית או שלמי� מבשר

øúåé äìåãâ äçîùäù íéøåô úçîù ë"àùî
.'åë òãé àìã ãò ,úòãäî äìòîì

úøéñîä é"òù ,äìòîì øàåáîä ïéðò éðôî àåäå
äðéçá àåäù ,äðùä ìë æà íäá äéäù ùôð
àúúìã àúåøòúàá äðä ,úòãå íòèäî äìòîìù
óåñ ïéà úåîöòá äìòî äìòîì åòéâä äæ ìåèáå
åðéàù ,úåìùìúùää øãâî äìòî äìòîìù ,ä"á
úðéçá êùîð à÷åã äæîù ,'åë àìîîå ááåñ øãâá

.úåëéøàá ì"ðë ,ùôð úøéñîä

.úòãäî äìòîì àåä äæ éåìéâî äçîùä ïëìå

("עד הדעת מ� למעלה היא פורי� של השמחה
ענינו (שזהו נפש דמסירת האד�, מצד ה� ידע"), דלא
מצד וה� כנ"ל, ודעת מטע� למעלה היא פורי�) של
ועצמותו ממהותו בפורי�, שנמש� האור מדריגת
שהשמחה מה ג� וזהו הדעת. מ� למעלה שהוא יתבר�,
שהוא מה כי כלל, ומדה ושיעור מהגבלה "למעלה היא
בחינה משא"כ ושיעור, גבול בזה לומר יתכ� דעת עפ"י

ממש". סו� אי� בבחינת היא מהדעת שלמעלה

éë ,éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò åðééäå
,ùîî íéåù íìåë 'úé åúåîöò úøàä úåìâð úåìâäá
ù"îëå ,êéùçé àì êùç íâ ù"îë äøåàë äëùçëå
.åì äùòú äî êéòùô åáøå åì ïúú äî ú÷ãö íà
לבסומי אינש "חייב שאמרו מה ג� יוב� ובזה
מרדכי", לברו� המ� ארור בי� ידע דלא עד בפוריא
ארור בי� להבדיל צריכי� שאי� לומר אפשר כיצד דתמוה
שע"י אי� חז"ל רמזו שבזה אלא מרדכי, לברו� המ�
לעצמותו מגיעי� פורי� ושמחת דפורי� נפש המסירת
הרי יתבר�, עצמותו הארת נגלות בהגלות כי יתבר�,
ואור דחוש� כאורה, כחשכה וכמ"ש ממש, שוי� כול�
"א� ונאמר יחשי�, לא חש� ג� וכמ"ש לפניו, שווי�
וכמבוא לו", תעשה מה פשעי� ורבו לו תת� מה רצדקת
בגדר שאינו יתבר�, עצמותו שמצד מקומות בכמה
שעבודת לומר שיי� לא כלל, ונבראי� העולמות
יתבר� אצלו מקו� תתפוס עבודת� העדר או הנבראי�
לא כו' ששוחט בי� להקב"ה לו איכפת מה "וכי (וכמאמר
"עד וזהו הבריות"), את בה� לצר� אלא המצות ניתנו

מרדכי". לברו� המ� ארור בי� ידע דלא
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ÔÈ·‰ÏÂ�אלקי יראי אנשי� כמה שיש מה יותר
צריכי�] [ולמה ביהמ"ק חורב� על שמצטערי�
כל [בסוד כנ"ל) בריתי לא א� (משו� באחד די הלא
כמ"ש הוא העני� כו']. זה בשביל אלא נברא לא העול�
מס"ר א' חלק שיי� נשמה ולכל נשמות ס"ר שיש בלקו"א
ס"ר כנגד לס"ר חלק כל נחלק ובד"פ בד"כ, (וזהו בעול�
יש וא� באריכות), לעיל כמבואר נשמה שבכל ניצוצות

כל שיסתלק נשמה איזה על קטרוג מאתואיזה ית' רצונו
אזי יאבד, לה השיי� בעול� והחלק כנ"ל העונות מחמת

רעו"ד יש א� לראות ההיא מהנשמה א' ניצו� לוקחי�
העול� כל כי כו' ירא האלקי� את עליו לומר כנ"ל בחלקו
והיסורי� (והצער זה בשביל אלא נברא לא לנשמתו השיי�
יש א� העונות, לפ"ע והכל שעשה), עונותיו למרק הוא
שיבדק מלמע' עליו שגוזרי� ויש בביתו בנסיו� שנבדק
בעת ישראל ב� שיעבור שצריכי� (לפי דוקא בידיה�
במקומות או במדבריות אחרת סיבה שו� או מלחמה
אותו לטהר ש� אד� ישב ולא זרועה לא באר� אחרי�
ג"כ [הוא] הטע� וזה במ"א, כמבו' לאר� חו� האויר
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ואי� שלה, והגדרה בציור ספירה כל מוגבלי�, כוחות
שהוא יתבר� ועצמותו למהותו ודמיו� ער� שו� לה�
אינ� כול� העולמות וכל הפשיטות", בתכלית "פשוט

יתב אצלו הי� מ� כטפה אוראלא תוספת ג� וא"כ ר�.
אור אלא סו�" "אי� אינה השתלשלות בסדר המאירה

ומדוד. מוגבל

àéä êâçá úçîùå øîàðù è"åé úçîù úåöî ïëìå
,øùáá àìà äçîù ïéà äçîù éîìùá ,äãîå ìåáâá
,ïééá àìà äçîù ïéà ÷"îäá áøçùî åéùëòå
,è"åé úçîù úáåç éãé àöåé ïéé úéòéáøáå

.øåòéùå ìåáâá àéä äçîùäù
ומידה, שיעור לה יש אור" ה"תוספת שג� מאחר
זו גילוי תוספת מחמת המתעוררת השמחה ג� לכ�,
טוב יו� שמחת שמצות מה וזהו ומידה, בגבול היא
בכזית שמחה מצות י"ח שיוצאי� ומידה, בגבול היא

הזה). (בזמ� יי� רביעית או שלמי� מבשר

øúåé äìåãâ äçîùäù íéøåô úçîù ë"àùî
.'åë òãé àìã ãò ,úòãäî äìòîì

úøéñîä é"òù ,äìòîì øàåáîä ïéðò éðôî àåäå
äðéçá àåäù ,äðùä ìë æà íäá äéäù ùôð
àúúìã àúåøòúàá äðä ,úòãå íòèäî äìòîìù
óåñ ïéà úåîöòá äìòî äìòîì åòéâä äæ ìåèáå
åðéàù ,úåìùìúùää øãâî äìòî äìòîìù ,ä"á
úðéçá êùîð à÷åã äæîù ,'åë àìîîå ááåñ øãâá

.úåëéøàá ì"ðë ,ùôð úøéñîä

.úòãäî äìòîì àåä äæ éåìéâî äçîùä ïëìå

("עד הדעת מ� למעלה היא פורי� של השמחה
ענינו (שזהו נפש דמסירת האד�, מצד ה� ידע"), דלא
מצד וה� כנ"ל, ודעת מטע� למעלה היא פורי�) של
ועצמותו ממהותו בפורי�, שנמש� האור מדריגת
שהשמחה מה ג� וזהו הדעת. מ� למעלה שהוא יתבר�,
שהוא מה כי כלל, ומדה ושיעור מהגבלה "למעלה היא
בחינה משא"כ ושיעור, גבול בזה לומר יתכ� דעת עפ"י

ממש". סו� אי� בבחינת היא מהדעת שלמעלה

éë ,éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò åðééäå
,ùîî íéåù íìåë 'úé åúåîöò úøàä úåìâð úåìâäá
ù"îëå ,êéùçé àì êùç íâ ù"îë äøåàë äëùçëå
.åì äùòú äî êéòùô åáøå åì ïúú äî ú÷ãö íà
לבסומי אינש "חייב שאמרו מה ג� יוב� ובזה
מרדכי", לברו� המ� ארור בי� ידע דלא עד בפוריא
ארור בי� להבדיל צריכי� שאי� לומר אפשר כיצד דתמוה
שע"י אי� חז"ל רמזו שבזה אלא מרדכי, לברו� המ�
לעצמותו מגיעי� פורי� ושמחת דפורי� נפש המסירת
הרי יתבר�, עצמותו הארת נגלות בהגלות כי יתבר�,
ואור דחוש� כאורה, כחשכה וכמ"ש ממש, שוי� כול�
"א� ונאמר יחשי�, לא חש� ג� וכמ"ש לפניו, שווי�
וכמבוא לו", תעשה מה פשעי� ורבו לו תת� מה רצדקת
בגדר שאינו יתבר�, עצמותו שמצד מקומות בכמה
שעבודת לומר שיי� לא כלל, ונבראי� העולמות
יתבר� אצלו מקו� תתפוס עבודת� העדר או הנבראי�
לא כו' ששוחט בי� להקב"ה לו איכפת מה "וכי (וכמאמר
"עד וזהו הבריות"), את בה� לצר� אלא המצות ניתנו

מרדכי". לברו� המ� ארור בי� ידע דלא
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ÔÈ·‰ÏÂ�אלקי יראי אנשי� כמה שיש מה יותר
צריכי�] [ולמה ביהמ"ק חורב� על שמצטערי�
כל [בסוד כנ"ל) בריתי לא א� (משו� באחד די הלא
כמ"ש הוא העני� כו']. זה בשביל אלא נברא לא העול�
מס"ר א' חלק שיי� נשמה ולכל נשמות ס"ר שיש בלקו"א
ס"ר כנגד לס"ר חלק כל נחלק ובד"פ בד"כ, (וזהו בעול�
יש וא� באריכות), לעיל כמבואר נשמה שבכל ניצוצות

כל שיסתלק נשמה איזה על קטרוג מאתואיזה ית' רצונו
אזי יאבד, לה השיי� בעול� והחלק כנ"ל העונות מחמת

רעו"ד יש א� לראות ההיא מהנשמה א' ניצו� לוקחי�
העול� כל כי כו' ירא האלקי� את עליו לומר כנ"ל בחלקו
והיסורי� (והצער זה בשביל אלא נברא לא לנשמתו השיי�
יש א� העונות, לפ"ע והכל שעשה), עונותיו למרק הוא
שיבדק מלמע' עליו שגוזרי� ויש בביתו בנסיו� שנבדק
בעת ישראל ב� שיעבור שצריכי� (לפי דוקא בידיה�
במקומות או במדבריות אחרת סיבה שו� או מלחמה
אותו לטהר ש� אד� ישב ולא זרועה לא באר� אחרי�
ג"כ [הוא] הטע� וזה במ"א, כמבו' לאר� חו� האויר
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כמו ונשאר בידיה� [ג�] נתברר שלא לאיש שצריכי�
האויר את לטהר יכול דתו המיר שלא כיו� רק שהוא
נא' הדברי� אלה פרטיות פרטי ועל כידוע), ש� [שעובר]
הי' החורב� בעת דג� וא� ל�. למה דרחמנא כבשא בהדי
נשארו ולא מצות קס"א נסתלקו ומ"מ צדיקי� וכמה כמה
דכל מאמר [משו� בריתי לא א� דמשו� היינו בשביל�,
אבל [בשביל�] מצות פ"ז נשארו כו'] נברא לא העול�
מצות הפ"ז ג� שיבטלו גדול קטרוג שנעשה בעוה"ר עתה
זה הוא כדאי לכ� כו' בריתי לא א� משו� יחרב והעול�
[שעליו ידו על העול� יחרב שלא ברעוד"ל] [שמצטער
וד"ל. כנ"ל זה בשביל אלא נברא לא העול� כל נאמר]

ÔÈ·‰ÏÂ�א לעולמי� דתו ממיר הי' שלא שיש מה העני�
למה א"ע, ממיר הוא וביניה� ישראל, בי� הי'
הדבר הוברר לאמר הקטרוג יתגבר לא (ואעפ"כ כ� צ"ל
א' שיש כיו� שעשה, במצות [מקוד�] רעו"ד לו הי' שלא
יתבטלו לא מומרי� אל� שיהיו א� כנ"ל יר"ש מהנשמות
וד"ל), בשבילו העול� כל שיתקיי� שכדאי מצות הפ"ז
והרשיעו ויתלבנו ויצטרפו יתבררו [כ]דכתי' הוא והעני�
שלא בירור צ"ל צדק הגואל ביאת שקוד� היינו רשעי�,
ניכרי� שיהי' רשעי� שירשיעו כ"א כו' מעורבי� טו"ר יהי'
הלוחות שנשתברו העגל בחטא וכמו וד"ל, רשעי� שה�
לוחות נשתברו [לא] שאלמלא במדרש ואיתא הראשונות,
הי' לא וביהמ"ק יותר ית' מצותיו מתקיי� הי' הראשוני�
שני), מזיווג גדולה האה' ראשו� זיווג באד� (למשל נחרב
כחת� והוא וכמ"ש וכלה חת� בחי' ג"כ שהי' במ"ת וכמו"כ

בבחי' הי' כידוע א' וחכמתו שהוא שהתורה היינו כו' יוצא
ומובדל קדוש שהוא אתתא, ונסוב דרגא נחות לשו� חת�
היא וכנס"י ית', אצלו השפלה בחי' והוא עולמות, מגדר
כמ"ש] ג"כ הוא וכלה [להוי' נפשי כלתה לשו� כלה בחי'
המה העגל למעשה גרמו ומי וד"ל. כו' תשוקת� איש� ואל
כ"מ ופירש"י כו' משה בושש כי הע� וירא כמ"ש רב הערב
הנ"ל] רב [הערב היו א� והנה רב, ערב היינו הע� שכתב
לקלקל יכולי� הי' לא במצרי� ממש הרשעי� אות�
יכולי� ישראל בי� מעורבי� כשה� א� ישראל, לכללות
להיות יכול עונותיה� מחמת לכ� נתבררו, שלא כיו� לקלקל
ויוצא מישראל כשמתברר עתה וכ� לישראל, קלקול [איזה]
במעשיו לישראל עוד לקלקל יכול אינו ישראל כלל מגדר

וד"ל. מתברר הי' לא א� ולהיפ� הרעי�
˙Ó‡·Âכנ"ל יר"ש א' שנעשה שכיו� בזה זה תלוי הדבר

גמור פסולת שכנגד בירור נעשה בהכרח לכ�
ויתלבנו ויתבררו כמ"ש ומומרי� האפיקורסי� המה
ומבורר מנוקה הכס� שכשאי� הכס� צירו� למשל ויצטרפו
אבל כס�, מעט בו יש הפסולת ג� אזי ופסולת סיג מכל
כס� כ"א פסולת שו� בו שאי� עד כ"כ הכס� כשמתברר
בירור בעני� וכ"ה כס�, שו� בהפסולת אי� אזי מאד נקי
שו� בו שאי� עד א' צדיק שנתברר כיו� ורשעי� צדיקי�
הזהר וזהו"ע טוב שו� בהפסולת אי� אזי וכלל כלל פסולת
בעני� בארוכה במ"א וכמ"ש תכוה. שלא ת"ח של בגחלת�
ז"ל הקדוש הבעש"ט בימי שהיו המפורסמי� האפיקורסי�

וד"ל. מסיימי� ובטוב נ"ע.
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לחולÂ‰�‰ה) קדש בי� המבדיל אומרי� אנו בהבדלה
כ� כמ"ד הלכתא דלית לטמא טהור בי� נז' ולא
ההבדלה עני� כי להיות כידוע, א') ק"ד (ד� פסחי� בערבי
בשבת שנסתלקה הפרסא חזרת עני� הוא לחול שבת בי�
דמט"ט הנעל חלו� ע"ש והחליצנו רצה אומרי� שלכ�
וע' ובמ"ח בפע"ח וכמ"ש בחול השולטי� הנ"ל וסנדל
איש של� ע"פ הזהר מאמר בביאור חוקת פ' הרמ"ז מ"ש
הנ"ל הפרסא שחוזר ובמוצ"ש ע"ש, ז') ה' (רות כו' נעלו
טהור שבי� ההבדלה מזכירי� אי� ולכ� הבדלה אומרי�
יש שה� בלבד לאומות רק לישראל שיי� אינו שזו לטמא
בי� בפרכת כמ"ש ולא חול מ"ש להבי� א� כנ"ל, גמור
לישראל נמש� החיות דבאמת העני� א� לקדה"ק, קדש
גמור חול הוא שבאומות אלא כולל� חול וש� ולאומות
ובי� החול ובי� הקדש בי� ולהבדיל וכמ"ש טמא ונק'

נעשה הנה בישראל אבל י') י' (ויקרא הטהור ובי� הטמא
וג� עטה"ק שנעשו חולי� סוד והוא ממש קדש זה מחול
וחול שבת עני� בהקדי� יוב� זה וביאור מועד: של חולו נק'
תשבות השביעי וביו� מעשי� תעשה ימי� ששת דכתיב
תעשה הציווי עני� יפלא ולכאורה י"ב) כ"ג (שמות כו'
מ"ע לית� תשבות הז' וביו� על לומר שכוונתו הג� מעשי�
הוא, ציווי ל' זה שג� דקרא פשטי' מ"מ בשביעי לשביתה
ואי� חשיב כלא קמי' כולא שבאמת מאחר כי יפלא ויותר
שנת' וכפי שמע בפ' אלקות יחוד בעני� כנודע מלבדו עוד
שהוא לעבוד שמצוה יתכ� היא� א"כ פ"ב, למעלה קצת
העושה הוא כאילו לגמרי ונפרד יש שנראה פירוד בחי'
המל� לפני שהעומד יתכ� היא� באמת וג� ידו ועוצ� בכחו
יד ירי� מיני' פנוי אתר ולית מכה"כ אשר עול� של מלכו
במחוג דמחוי למא� אפי' ג� והלא עבודה מלאכת לעשות
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עלי' דמלכותא אימתא הוה דלא אמרו מלכא קמי' בלבד
כדא ב')וקטלוה ה' ובחגיגה ב'. נ"ז (ד� דפסחי� בפ"ד י'

השמי� את ה' עשה ימי� ששת כי כמ"ש הוא הטע� א�
שה' המעשה ימי ו' יש למעלה שג� י"א) כ' (שמות כו'
בבחי' להיות בה� אשר וכל והי� והאר� השמי� עושה ית'
אות� שמחי' ע"י והיינו ע� בלא מל� אי� כי ונפרדי� יש
הפרסא דר� אורו ומסתיר שמעלי� והסתר העל� ידי על
כי ועבודה עשי' נק' וזו הרגל רוב החופה הנ"ל והסנד"ל
לומר דהדיוטא במילי� לאשתעי' דמלכא אורחי' לאו באמת
בלבד לפנינו כ"כ צמצומי� ולעשות כו' רקיע יהי אור יהי
קוד� שהי' כמו וכאי� כלא הכל עכשיו ג� קמי' באמת כי
החיות אז כי ונח שובת הוא ובשבת כנ"ל העול� בריאת
ממש בראשית שבת הוא שבת כל ולכ� יותר בגילוי נמש�
דחול יומי' לכ� ונק' משי"ב יו� אותו ממש הוא יו� וכל
לעשות נצטווה האד� ג� ולכ� היש, התהוות שגורמי�
ויתראה כפו מיגיע שיהנה כדי החול ימות בו' מלאכתו
ברכת ובאמת פרנסתו הכי� ובחכמתו בפ"ע יש הוא כאילו
ונח שובת הוא ובשבת דחול ההעל� שזוהי רק תעשיר ה'
והנה אלקות הגילוי הוא אז כי בביטול המל� לפני כעומד
כי א') ג' (ע"ז בשבת יאכל בע"ש שטרח מי ארז"ל באמת
יש באמת וג� המלאכה בקדימת אלא שיי� לא המנוחה
נתאווה שלזה שיתבטל ונפרד היש להפ� טע� טוב בזה
למה"ש שהשיב וכמו דוקא בתחתוני� דירה להיות הקב"ה
ח"ב לקמ� שית' ע"ד א') פ"ט (שבת כו' ביניכ� יש יצה"ר
היא והנה בשבת, הארה מאיר בחול זה ביטול וע"י פ"א,
שבת מעי� הארה בה� שיש החול ימות בכל ג"כ מתפשטת
מקבלי� הראשוני� ימי� שג' בפע"ח וכמ"ש התפלה בתו�

מקבלי� האחרוני� ימי� וג' שבתא בתר ונק' העבר משבת
עטה"ק שנעשו חולי� וז"ס שבתא, קמי' ונק' הבא משבת
הוא כי ע� זו הבדלה כי כו' המבדיל ברו� אומרי� וע"כ
ההעל� דר� שהרי ממש והמשכה ברכה הוא מ"מ העל�
בחול היש ביטול שיהי' פעולה והוא דשבת הקדש מאיר
הבדלה אי� ולכ� שאח"כ, ימי� בז' שבת עוד יהי' ועי"ז
משבת ולא הבא משבת ההארה שאז מפני ג' יו� אחר
מי"ב) פ"כ רבה בראשית (ע' בא' אור כתנות וז"ס העבר:
דר� עלי' ולדרי� לאר� המאיר ר"מ של בתורתו כתוב שהי'
עור כתנות אמנ� מאיר, ר' נשמת שורש הי' שמש� הפרסא
שבי� ההבדלה והוא לגמרי המסתיר גס לבוש הוא בעיי"�
עצמ� העושי� הטמאי� ה� זו הבדלה שאחרי לטמא טהור
סט' בי� ההבדל שעיקר והוא גדול כלל וזהו גמור יש
שבקדושה הביטול, בחי' הוא שבקדושה לסט"א דקדושה
בסט"א משא"כ אי� קיי� ניטא גאר איז עש היש ביטול יש

קרו רק כי שינוי בגופ� פועל אינו ה' את שיודעי� לי'הג�
וזה מרחוק, ויעמדו רב הערב עני� הי' וזה דאלקייא אלקא
לאריסטו הרמב"� בי� הפלסופי' בעסק ההפרש ג� הי'
יותר שהשיג כל שהרמב"� לחול קדש בי� להבדיל הממרא
שהשיג כל ואריסטו בעיניו יותר ופחות נרתע הי' ה' אמתת
מציאת בהשגתי אני דבר הלא באמרו יותר יש נעשה יותר
האלקי איש אבל מכריחי�, במופתי� בשכלי ואחדותו ה'
הביטול לו יגיע זו השגה מצד אדרבה הרי הרמב"�
לנגד ה' כי בראותו וכל מכל מנגד נפשו להשלי� האמיתי
עני� והוא א', סי' לא"ח בד"מ משמו רמ"א וכמ"ש עיניו
שנעשו חולי� נק' החול שבישראל הבדלות ב' בי� ההפרש

וד"ל: טמא גמור חול נק' ובאומות עטה"ק

dlin zevn ± zeevnd xtq

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

לאית�88עני�Â‡È·Â¯[מז)] משכיל מ"ש צ"ל אית�, נחל
חוזק, מלשו� הוא אית� פי' הנה האזרחי,
האזרח כל מלשו� הוא האזרחי מושב�, אית� מלשו�
שהגר כאזרח, כגר מלשו� הוא האזרח פי' שעני� בישראל,
כביר שלא היינו גר, בכא� ה"ה לכא� אחר ממקו� הבא

ואבותיו עד"מ כא� נולד הוא אשר הוא ואזרח לכא�, בא
מאז פה להיותו אזרח יקרא לזה כא�, היו אבותיו ואבות
כא�, ה"ה לאיש היותו מאז או יסדה, מאז כמו ומעול�
מושב� אית� ל' חוזק מל' פירושו לפי אית� כי ונמצא
זה במקו� אזרח שהוא מי כי הדדי, לגבי קרובי' ואזרח

(88igxf`d ozi`l likyn . .oipr xe`iaeמאמר הוא זה מאמר :

ע' לקמ� המאמר לכללות וראה תרל"א". והחרי� שבהמש� השביעי
רישומי שהוא והאיתני� בעני� כו' ביאור בתוס' ולהבי� ד"ה שסז

זה. ממאמר דברי�
רנד ע' ויקרא באוה"ת חדא זימנא ד"ה ראה המאמר מעניני לכמה
וכי בד"ה בקיצור נמצא המאמר רצב. ע' תרכ"ז ובסה"מ ואיל�.
ע' ש� ג� [וראה קסו�ז. ע' ח"א תרל"ב בסה"מ נאכל מה תאמרו

מלוקט בסה"מ תשמ"ה רשב"י עני� להבי� בד"ה ובארוכה שטו�ז].
ואיל�. שא ע' ח"ב

ג� ראה האזרחי) לאית� משכיל (ע"פ המאמר וסיו� להתחלת
ואיל�. א שצב, ואיל�. א שפז, ויחי אוה"ת ואיל�. א יח, ראה לקו"ת
ואיל�. תרלח ע' ראה ואיל�. יד ע' שמות ואיל�. א תתרי, ה) (כר� ש�
ואיל�. תמד ע' ח"ב תרל"ג ואיל�. רח ע' תרכ"ו סה"מ ואיל�. תרסב

ואיל�. תנה וע'



פג c"ag i`iyp epizeax zxezn

עלי' דמלכותא אימתא הוה דלא אמרו מלכא קמי' בלבד
כדא ב')וקטלוה ה' ובחגיגה ב'. נ"ז (ד� דפסחי� בפ"ד י'

השמי� את ה' עשה ימי� ששת כי כמ"ש הוא הטע� א�
שה' המעשה ימי ו' יש למעלה שג� י"א) כ' (שמות כו'
בבחי' להיות בה� אשר וכל והי� והאר� השמי� עושה ית'
אות� שמחי' ע"י והיינו ע� בלא מל� אי� כי ונפרדי� יש
הפרסא דר� אורו ומסתיר שמעלי� והסתר העל� ידי על
כי ועבודה עשי' נק' וזו הרגל רוב החופה הנ"ל והסנד"ל
לומר דהדיוטא במילי� לאשתעי' דמלכא אורחי' לאו באמת
בלבד לפנינו כ"כ צמצומי� ולעשות כו' רקיע יהי אור יהי
קוד� שהי' כמו וכאי� כלא הכל עכשיו ג� קמי' באמת כי
החיות אז כי ונח שובת הוא ובשבת כנ"ל העול� בריאת
ממש בראשית שבת הוא שבת כל ולכ� יותר בגילוי נמש�
דחול יומי' לכ� ונק' משי"ב יו� אותו ממש הוא יו� וכל
לעשות נצטווה האד� ג� ולכ� היש, התהוות שגורמי�
ויתראה כפו מיגיע שיהנה כדי החול ימות בו' מלאכתו
ברכת ובאמת פרנסתו הכי� ובחכמתו בפ"ע יש הוא כאילו
ונח שובת הוא ובשבת דחול ההעל� שזוהי רק תעשיר ה'
והנה אלקות הגילוי הוא אז כי בביטול המל� לפני כעומד
כי א') ג' (ע"ז בשבת יאכל בע"ש שטרח מי ארז"ל באמת
יש באמת וג� המלאכה בקדימת אלא שיי� לא המנוחה
נתאווה שלזה שיתבטל ונפרד היש להפ� טע� טוב בזה
למה"ש שהשיב וכמו דוקא בתחתוני� דירה להיות הקב"ה
ח"ב לקמ� שית' ע"ד א') פ"ט (שבת כו' ביניכ� יש יצה"ר
היא והנה בשבת, הארה מאיר בחול זה ביטול וע"י פ"א,
שבת מעי� הארה בה� שיש החול ימות בכל ג"כ מתפשטת
מקבלי� הראשוני� ימי� שג' בפע"ח וכמ"ש התפלה בתו�

מקבלי� האחרוני� ימי� וג' שבתא בתר ונק' העבר משבת
עטה"ק שנעשו חולי� וז"ס שבתא, קמי' ונק' הבא משבת
הוא כי ע� זו הבדלה כי כו' המבדיל ברו� אומרי� וע"כ
ההעל� דר� שהרי ממש והמשכה ברכה הוא מ"מ העל�
בחול היש ביטול שיהי' פעולה והוא דשבת הקדש מאיר
הבדלה אי� ולכ� שאח"כ, ימי� בז' שבת עוד יהי' ועי"ז
משבת ולא הבא משבת ההארה שאז מפני ג' יו� אחר
מי"ב) פ"כ רבה בראשית (ע' בא' אור כתנות וז"ס העבר:
דר� עלי' ולדרי� לאר� המאיר ר"מ של בתורתו כתוב שהי'
עור כתנות אמנ� מאיר, ר' נשמת שורש הי' שמש� הפרסא
שבי� ההבדלה והוא לגמרי המסתיר גס לבוש הוא בעיי"�
עצמ� העושי� הטמאי� ה� זו הבדלה שאחרי לטמא טהור
סט' בי� ההבדל שעיקר והוא גדול כלל וזהו גמור יש
שבקדושה הביטול, בחי' הוא שבקדושה לסט"א דקדושה
בסט"א משא"כ אי� קיי� ניטא גאר איז עש היש ביטול יש

קרו רק כי שינוי בגופ� פועל אינו ה' את שיודעי� לי'הג�
וזה מרחוק, ויעמדו רב הערב עני� הי' וזה דאלקייא אלקא
לאריסטו הרמב"� בי� הפלסופי' בעסק ההפרש ג� הי'
יותר שהשיג כל שהרמב"� לחול קדש בי� להבדיל הממרא
שהשיג כל ואריסטו בעיניו יותר ופחות נרתע הי' ה' אמתת
מציאת בהשגתי אני דבר הלא באמרו יותר יש נעשה יותר
האלקי איש אבל מכריחי�, במופתי� בשכלי ואחדותו ה'
הביטול לו יגיע זו השגה מצד אדרבה הרי הרמב"�
לנגד ה' כי בראותו וכל מכל מנגד נפשו להשלי� האמיתי
עני� והוא א', סי' לא"ח בד"מ משמו רמ"א וכמ"ש עיניו
שנעשו חולי� נק' החול שבישראל הבדלות ב' בי� ההפרש

וד"ל: טמא גמור חול נק' ובאומות עטה"ק

dlin zevn ± zeevnd xtq

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

לאית�88עני�Â‡È·Â¯[מז)] משכיל מ"ש צ"ל אית�, נחל
חוזק, מלשו� הוא אית� פי' הנה האזרחי,
האזרח כל מלשו� הוא האזרחי מושב�, אית� מלשו�
שהגר כאזרח, כגר מלשו� הוא האזרח פי' שעני� בישראל,
כביר שלא היינו גר, בכא� ה"ה לכא� אחר ממקו� הבא

ואבותיו עד"מ כא� נולד הוא אשר הוא ואזרח לכא�, בא
מאז פה להיותו אזרח יקרא לזה כא�, היו אבותיו ואבות
כא�, ה"ה לאיש היותו מאז או יסדה, מאז כמו ומעול�
מושב� אית� ל' חוזק מל' פירושו לפי אית� כי ונמצא
זה במקו� אזרח שהוא מי כי הדדי, לגבי קרובי' ואזרח

(88igxf`d ozi`l likyn . .oipr xe`iaeמאמר הוא זה מאמר :

ע' לקמ� המאמר לכללות וראה תרל"א". והחרי� שבהמש� השביעי
רישומי שהוא והאיתני� בעני� כו' ביאור בתוס' ולהבי� ד"ה שסז

זה. ממאמר דברי�
רנד ע' ויקרא באוה"ת חדא זימנא ד"ה ראה המאמר מעניני לכמה
וכי בד"ה בקיצור נמצא המאמר רצב. ע' תרכ"ז ובסה"מ ואיל�.
ע' ש� ג� [וראה קסו�ז. ע' ח"א תרל"ב בסה"מ נאכל מה תאמרו

מלוקט בסה"מ תשמ"ה רשב"י עני� להבי� בד"ה ובארוכה שטו�ז].
ואיל�. שא ע' ח"ב

ג� ראה האזרחי) לאית� משכיל (ע"פ המאמר וסיו� להתחלת
ואיל�. א שצב, ואיל�. א שפז, ויחי אוה"ת ואיל�. א יח, ראה לקו"ת
ואיל�. תרלח ע' ראה ואיל�. יד ע' שמות ואיל�. א תתרי, ה) (כר� ש�
ואיל�. תמד ע' ח"ב תרל"ג ואיל�. רח ע' תרכ"ו סה"מ ואיל�. תרסב

ואיל�. תנה וע'



c"agפד i`iyp epizeax zxezn

מאר� הבא הגר משא"כ בחוזק, הוא בכא� ישיבתו הרי
דעתו אשר מפאת א� בחוזק, בכא� ישיבתו אי� רחוקה
לא עדיי� אשר מפאת או מש�, הל� אשר המקו� אל ולבו
ח� בעני� כה� להיות האר� כאזרחי להיות דעתו נתיישבה
להאזרחי' מקובלת אינו דעתו ולכ� יושביה, על מקו�
לגור בא האחד ללוט וכמ"ש ההיא, האר� הנהגת בעני�
נתיישב לא שעדיי� מאחר מהתימה שזהו שפוט, וישפוט
לשו� עליו אמרו שעש"ז לכא�, בא כביר לא רק הרבה בפה
אי� לכ� כביר, לא לכא� שבא מי על מורה שזה גרות
עדיי� בחוזק אינו ישיבתו שכל מאחר דעתו שנקבל ישפוט
וזרח כמו זריחה, לשו� אזרח בעני� פי' יש ועוד כו'.

האזרח פי' וא"כ להזריח89השמש, עתיד שאני מה הוא
אית� לבחי' משכיל הבחי' עוד מהו צ"ל ולפ"ז כו', בכ�
שאינו קשה פי' קשה, כמשמעו אית� עני� הנה האזרחי.

ר�. דבר כעני� השפעה בדר� כ"כ נמש�
ÔÈ�Ú‰Âאל הולכי� הנחלי� כל בעני� לעיל נת' דהנה הוא

אר� מוסדי והאיתני� התורה ע"י שזהו הי�
תושבע"פ אר� מוסדי ה� שה� תנאי�, אותיות איתני�
יסוד מלשו� הוא לכאורה מוסדי ועני� ופי' כנ"ל, אר� שנק'
היסוד א� בו, תלוי שהעיקר הבני�, עומד היסוד שעל כמו

אר� מוסדי פי' עני� י"ל כ� בחוזק, הבני� כל עומד חזק
דומה אינו שבזה נודע וזה דתושבע"פ, האר� יסוד שה�
והבני� למטה היסוד שלמטה שלמעלה, ליסוד שלמטה יסוד
למעלה הוא שהיסוד בהיפ� ולמעלה היסוד, על 90נבנה

כלל דומה אינו באמת אמנ� מהיסוד. למטה הוא והבני�
שע אר� מוסדי והאיתני� בעני� להנמשל היסודהמשל ני�

הבני� אבל סובלו, כ"א כלל, הבני� עושה היסוד אי� למטה
שה� התנאי� שה� והאיתני� עני� אבל כו', בפ"ע דבר הוא
הוא שהרי תושבע"פ, בחי' העושי� ה� ה� הנה אר� מוסדי
אי� ולכ� הפסוק, דברי שמפרשי� ממאמריה� דיני� קיבו�
כל המייסדי� שה� מעני� כ"א יסוד מלשו� מוסדי הפי'
משפיע ע"ד אלא ומחזיק, סובל כעני� יסוד ולא הבני�,
השפע עובר בו שדר� למעלה יסוד כמו וה"ז הכל. ועושה
בני� נבנה מ"מ למעלה שהרי ממש, דומה אינו ומ"מ למל',
של מל' מבחי' היינו היסוד השפעת קוד� ג� המל' פרצו�
לגמרי המייסדי� ה� ה"ה תושבע"פ ובעני� כנ"ל, ספי' כל
י"ל שבספי' מהמל' המל' בני� שעני� י"ל א� הכל, ועושי�
הנחל עני� וזהו וצ"ע. מדה, כל של יסוד בחי' ע"י ג"כ שזהו
ע"ש אית� ונק' לעיל, כמשנ"ת אר� מוסדי דתנאי� אית�

כו'. משה מפי איש מפי איש קבלת�

`''lxz mixgde jynd

igxf`d ozi`l likyn d''c

(89gxf`d lk 'ln . .igxf`d . .wfeg 'ln . .ozi` 'it�לקמ בהבא :

בתחילת שנסמנו לאית�) משכיל (ע"פ בדרושי� ראה זו בפיסקא
וש"נ. קנח. ע' לעיל המאמר.

(90dlrnl `ed ceqidy jtida dlrnle . .dhnl ceqid dhnly:

ער� שכ"ג הפרדס (בש� ב'תקלב ע' ז) (כר� שמות אוה"ת ג� ראה
תרל"ג סה"מ ספ"ט). גבאי] ב� [להר"מ אמונה דר� ס' ג� וראה יסוד.

סו. ע' ח"א מלוקט סה"מ ובארוכה שסד. ע' ח"ב

•
.d
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‰p‰Âל� �צרכיו מז�נ�תיו �עני� ה�אמרי� סתירת להבי� ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
�ל לברכה זכר�נ� ר��תינ� אמר� �פע� ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָהאד�,

ל קצ�בי� אד� �ל י��מז�נ�תיו עד ה�נה מרא� � ְְִֵֶַַָָָָָֹ
ני��� אד� לברכה זכר�נ� ר��תינ� אמר� �פע� ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָה���רי�,
מז�נ� ל� ���ת� י�� �כל מת��ל היה ייבא ורב י��, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�כל
הוה לא למיכלא לי� �הוי �ב על �א� �זהר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹוכדאיתא
��� היינ� �צל�תא, מל�א מ�י לי� ��איל עד לי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמת��
ל� קצ�בי� אד� �ל �צרכיו ��ז�נ�תיו מה הא' עניני� ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָג'
�� �א� והג' י��, �כל ני��� �אד� הב' ה�נה, ְְְְִֵַַַַַָָָָָֹמרא�
��איל עד �� מ���� אינ� ה�ה לפניו מ�כ� ה�ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ��בר
א�ר ח�י� ע� �פרי מב�אר �ה�ה �צל�תא, מל�א מ�י ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלי�
ה�לכ�ת �בני� ���� ה�א ה���רי� י�� עד ה�נה ְְִִִִֵַַַַַַָָֹמרא�
�ל העל�ה �כלית ה�א נעילה ��תפ�ת עד ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ�אציל�ת
���ת ��� אנ�י�, דארי� �יקנא עד ��תע�ית ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָה�לכ�ת

ז"א ורק א�א, �מק�� מתע�ית �ב��ת �ז�, על�ה ל� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאי�
ה���רי� די�� �בנעילה ה�יקנא, עד ע�לה אנ�י�] ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ[זעיר
�ע�יק גב�ר�ת ה' �� �מק�לת ה�יקנא עד ע�לה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָה�לכ�ת
עני� �ה�א ה���רי� די�� �נעילה הח�ת� עני� וזה� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָי�מי�,

י�מי�. �ע�יק גב�ר�ת ְְִִַַהה'
CÈ¯ˆÂק�לת�� י�מי� �ע�יק גב�ר�ת הה' עני� מה� להבי� ¿»ƒְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָ

עי�ר אז �נעילה והלא נעילה, �תפ�ת ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹה�לכ�ת
ר��תינ� �כמאמר מ��, ���טי� רחמי� �חינת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָהמ�כת
לכ�) �לקח�� �ר�ה �הנא דרב (�סיק�א לברכה ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָזכר�נ�
ה���רי�, י�� עד ה�נה מרא� אצל� מ�פקדת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹה�ליחה
�בפרט ���טי�, רחמי� �בחינת ה�א �כלל ה���רי� ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָ�י��
רצ�� ועת הרחמי� �כלית �חינת ה�א �אז ה�עילה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�עת
מה� וג� אז, ��ק�לת גב�ר�ת הה' עני� מה� �� וא� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ�יד�ע,

הח�ת�. ְִַַָעני�
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C‡היא �אציל�ת מלכ�ת �בחינת יד�ע �ה�ה ה�א העני� «ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ
��ת�ב �כמ� �בריאה�יצירה�ע��ה, הע�למ�ת ְְְְֲִִִִֶָָָָָָמק�ר
ע�למי� �כל ע�למי�, �ל מלכ�ת מלכ�ת� יג) קמה. ְְְְְִִִִַַָָָָ(�ה�י�
חי �ל א� ונקראת ה�לכ�ת, מ�חינת ה�א התה��ת� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ�ר�
�כל הה��ע�ת �ל �מק�ר הח�י� מק�ר �היא ְְְְְִִִֶַַַַָָָלפי
ח�ה ער� ה���יי� ערכי ��ער �פר�ס וכדאיתא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהע�למ�ת,

חי. �ל א� ��קראת ה�לכ�ת ספירת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ�היא
‰p‰Â��עלי והחסד הא�ר �פע מח��ת ז� מ�ה הרי י�� �כל ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ה�� ה�ז�� �בר�ת א�מרי� �אנ� וזה� הע�למ�ת, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ�כל
ר��תינ� �כמאמר כו' �חסד �ח� �ט�ב� ���� הע�ל� ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָאת
ה�א �ר�� ה�ד�� �לי���ת ב) ג. זרה (עב�דה לברכה ְְְֲִִִִַָָָָָָָָזכר�נ�
כ�י�, �יצי עד ראמי� מ�רני ���� הע�ל� �ל את וז� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָי��ב
ע�ל� �ח�ית עד העלי�� עד� �ג� ה�ריאה מע�ל� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�היינ�
זה, �כלל נכללי� ה�בראי� ��ל ה�פל, �ע�ל� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהע��ה
�ספירת �זה ה�פיר�ת מ�ל חל�קה ה�לכ�ת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָ�ספירת
�ס�ד �א�ת ��� ספיר�ת והט' �נק��ה נאצלה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָה�לכ�ת
ספירת להי�ת נמ�� ��חכמה ה�לכ�ת �מ�פירת ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ��ספ�ת,
להי�ת נמ�� ��בינה ה�לכ�ת �מ�פירת ��מלכ�ת ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהחכמה
והח��ת �הא�ר והיינ� ,���� וכ� ��מלכ�ת ה�ינה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָספירת
ו�ר� מ��ה, ��מעלה מה�פיר�ת ה�לכ�ת ספירת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמק�לת
�רא� ה�לכ�ת �ני� עני� וזה� עלי��, מ�תר ה�א ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹההמ�כה

מלכ�ת �תר �חינת נמ�� ה�נה ��רא� להי�ת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹה�נה,
�אריכ�ת, אחר �מק�� �מב�אר �יד�ע למל�כה, הרצ�� ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָ�היינ�
עני� (��ה� מלכ�ת �בחינת הא�ר המ�כת עי�ר ה�א אז ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָולכ�
ס�� מאי� חד� א�ר נמ�� ה�נה רא� �בכל למל�כה) ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָֹהרצ��
להחי�ת ���� ה�נה �ל על ית�ר� מלכ�ת� למ�ת ה�א ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ�ר��
וח��ת �א�ר �לפרנס�, לז�נ� �ריאה�יצירה�ע��ה ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָע�למ�ת
א�א ,���� ה�נה �ל �ל ע�ל���נה�נפ� ח��ת ��לל ה�א ֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָזה

��כ�� עדיי� ��סה ה�א ה�נה �בי���ברא� ונעל�, ה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ה�א �ב���ת למעלה, וגי��י המ�כה �בחינת נמ�� �ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָה���רי�
�ב�מיני מ�י�, �בחינת א� י�תר �גי��י ��מ�� ח�ינ� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָלי��
��מיני ה�ליטה עני� ��ה� �נימ��ת �בחינת נמ�� ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעצרת
וי�� י�� �כל מלכ�ת �חינת ידי על נמ�� �� ואחר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָעצרת,

�ריאה�יצירה�ע��ה. �ע�למ�ת למ�ה ְְְְֲִִִִַָָָָָָ�גי��י
e‰ÊÂה�תר מ�חינת ��מ�� עלי�� החסד המ�כת �חינת ¿∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ה�נה �רא� מלכ�ת �בחינת �ע�יק חסדי� ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹ�חינת
הע�למ�ת. �כל נמ�� מלכ�ת �מ�חינת ה���רי� ְְְְְִִִִִַַַָָָָוי��

.¯evÈ˜אחת �נק��ה �ר� �ס�ד ה�לכ�ת ספירת אציל�ת ƒְְְְֲִִֶַַַַַָֹ
מהט' ��ק�לת ה�לכ�ת �ני� ה�נה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ�ברא�
��רא� מלכ�ת, מ�תר ההמ�כה ו�ר� ��מעלה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹספיר�ת
�מ�י� �ב���ת מת��ה ה���רי� �בי�� מכ��ה עדיי� ְִַ�ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָה�נה
ה�לכ�ת. ספירת ידי על ונמ�� �קליטה עצרת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�ב�מיני
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‰�‰Â'שיהי שבכדי זאת לבד הנה למטה הנשמה בירידת
נש"י ע"י הוא התומ"צ ע"י העול� ועליית בירור
שפזורי� נש"י של הגדול הפיזור הוא זה דבשביל דוקא,

המדינות הנה40בכל כנ"ל. ומצוה תורה באור להאיר בכדי
בחירת אמיתת נבח� והשעבוד הגלות ע"י הרי זאת עוד
ע"י שנעשה העלי' תכלית שזהו האלקית בהעבודה האד�
וכמו ברזל כור בש� והשעבוד הגלות נקרא ולכ� זו. ירידה
חייה� את וימררו יד) א (שמות דכתיב מצרי� בגלות
וגו' בשדה עבודה ובכל ובלבני� בחמר קשה בעבודה
ותעל ויזעקו העבודה מ� בנ"י ויאנחו כג) ב (ש� וכתיב
קשה בעבודה דהשעבוד העבודה, מ� האלקי� אל שועת�
והיינו והפסולת, הסיגי� את ומכלה ושור� ומזכ� מצר�
אבק את שמנקה וכש"כ והנה"ב הגו� גסות את ששובר
וזהו הנה"ב. בכחות מהתלבשותו בהנה"א שנדבק הגסות

הגסות את שוברת קשה דעבודה העבודה מ� בנ"י ויאנחו
דס"ב (כתובות וכמארז"ל הרע שהוא אמר41והחומריות (

התגלות היינו ויזעקו אד�. של גופו חצי שוברת אנחה רב
ההתפעלות בתוק� הצעקה נעשה העבודה דע"י הפנימי',
יוצא שהוא ה' אל השב בעבודת המדה היא דכ� דוקא.
והיינו עוז. בתוק� והישר הטוב דר� אל הרעה מדרכו
הנה ובמעל, במרד הריחוק בתכלית הי' שבתחלה דכש�
הנה כ� ובהיות גדול. בתוק� הקירוב בתכלית הוא עתה
גלות דע"י דוקא. העבודה מ� האלקי� אל שועת� ותעל
כנ"ל. ב"ה העצמות התגלות שהו"ע למ"ת זכינו מצרי�
שהגלות מה דזהו ומזכ� שמצר� האחרו� בגלות הוא וכ�

עני כור הפרנסה42נק' ודוחק והלח� העוני גודל והוא .
ויומ� היו�, כל ומוטרד שטרוד והטרדא השעבוד וריבוי

דבנ ישקוט ולא ינוח לא לחמוולילה יביא ממש עד43פשו ,

רנו.40) ע' הקצרי� הזק� אדמו"ר מאמרי ג� ראה
א.41) עמוד

י.42) מח, ישעי' ע"פ
ויוהכ"פ43) דר"ה (דהש"�) מוס� בתפלת כשמ� כי פיוט ע"פ
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C‡היא �אציל�ת מלכ�ת �בחינת יד�ע �ה�ה ה�א העני� «ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ
��ת�ב �כמ� �בריאה�יצירה�ע��ה, הע�למ�ת ְְְְֲִִִִֶָָָָָָמק�ר
ע�למי� �כל ע�למי�, �ל מלכ�ת מלכ�ת� יג) קמה. ְְְְְִִִִַַָָָָ(�ה�י�
חי �ל א� ונקראת ה�לכ�ת, מ�חינת ה�א התה��ת� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ�ר�
�כל הה��ע�ת �ל �מק�ר הח�י� מק�ר �היא ְְְְְִִִֶַַַַָָָלפי
ח�ה ער� ה���יי� ערכי ��ער �פר�ס וכדאיתא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהע�למ�ת,

חי. �ל א� ��קראת ה�לכ�ת ספירת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ�היא
‰p‰Â��עלי והחסד הא�ר �פע מח��ת ז� מ�ה הרי י�� �כל ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ה�� ה�ז�� �בר�ת א�מרי� �אנ� וזה� הע�למ�ת, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ�כל
ר��תינ� �כמאמר כו' �חסד �ח� �ט�ב� ���� הע�ל� ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָאת
ה�א �ר�� ה�ד�� �לי���ת ב) ג. זרה (עב�דה לברכה ְְְֲִִִִַָָָָָָָָזכר�נ�
כ�י�, �יצי עד ראמי� מ�רני ���� הע�ל� �ל את וז� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָי��ב
ע�ל� �ח�ית עד העלי�� עד� �ג� ה�ריאה מע�ל� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�היינ�
זה, �כלל נכללי� ה�בראי� ��ל ה�פל, �ע�ל� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהע��ה
�ספירת �זה ה�פיר�ת מ�ל חל�קה ה�לכ�ת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָ�ספירת
�ס�ד �א�ת ��� ספיר�ת והט' �נק��ה נאצלה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָה�לכ�ת
ספירת להי�ת נמ�� ��חכמה ה�לכ�ת �מ�פירת ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ��ספ�ת,
להי�ת נמ�� ��בינה ה�לכ�ת �מ�פירת ��מלכ�ת ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהחכמה
והח��ת �הא�ר והיינ� ,���� וכ� ��מלכ�ת ה�ינה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָספירת
ו�ר� מ��ה, ��מעלה מה�פיר�ת ה�לכ�ת ספירת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמק�לת
�רא� ה�לכ�ת �ני� עני� וזה� עלי��, מ�תר ה�א ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹההמ�כה

מלכ�ת �תר �חינת נמ�� ה�נה ��רא� להי�ת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹה�נה,
�אריכ�ת, אחר �מק�� �מב�אר �יד�ע למל�כה, הרצ�� ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָ�היינ�
עני� (��ה� מלכ�ת �בחינת הא�ר המ�כת עי�ר ה�א אז ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָולכ�
ס�� מאי� חד� א�ר נמ�� ה�נה רא� �בכל למל�כה) ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָֹהרצ��
להחי�ת ���� ה�נה �ל על ית�ר� מלכ�ת� למ�ת ה�א ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ�ר��
וח��ת �א�ר �לפרנס�, לז�נ� �ריאה�יצירה�ע��ה ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָע�למ�ת
א�א ,���� ה�נה �ל �ל ע�ל���נה�נפ� ח��ת ��לל ה�א ֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָזה

��כ�� עדיי� ��סה ה�א ה�נה �בי���ברא� ונעל�, ה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ה�א �ב���ת למעלה, וגי��י המ�כה �בחינת נמ�� �ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָה���רי�
�ב�מיני מ�י�, �בחינת א� י�תר �גי��י ��מ�� ח�ינ� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָלי��
��מיני ה�ליטה עני� ��ה� �נימ��ת �בחינת נמ�� ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעצרת
וי�� י�� �כל מלכ�ת �חינת ידי על נמ�� �� ואחר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָעצרת,

�ריאה�יצירה�ע��ה. �ע�למ�ת למ�ה ְְְְֲִִִִַָָָָָָ�גי��י
e‰ÊÂה�תר מ�חינת ��מ�� עלי�� החסד המ�כת �חינת ¿∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ה�נה �רא� מלכ�ת �בחינת �ע�יק חסדי� ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹ�חינת
הע�למ�ת. �כל נמ�� מלכ�ת �מ�חינת ה���רי� ְְְְְִִִִִַַַָָָָוי��

.¯evÈ˜אחת �נק��ה �ר� �ס�ד ה�לכ�ת ספירת אציל�ת ƒְְְְֲִִֶַַַַַָֹ
מהט' ��ק�לת ה�לכ�ת �ני� ה�נה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ�ברא�
��רא� מלכ�ת, מ�תר ההמ�כה ו�ר� ��מעלה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹספיר�ת
�מ�י� �ב���ת מת��ה ה���רי� �בי�� מכ��ה עדיי� ְִַ�ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָה�נה
ה�לכ�ת. ספירת ידי על ונמ�� �קליטה עצרת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�ב�מיני
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‰�‰Â'שיהי שבכדי זאת לבד הנה למטה הנשמה בירידת
נש"י ע"י הוא התומ"צ ע"י העול� ועליית בירור
שפזורי� נש"י של הגדול הפיזור הוא זה דבשביל דוקא,

המדינות הנה40בכל כנ"ל. ומצוה תורה באור להאיר בכדי
בחירת אמיתת נבח� והשעבוד הגלות ע"י הרי זאת עוד
ע"י שנעשה העלי' תכלית שזהו האלקית בהעבודה האד�
וכמו ברזל כור בש� והשעבוד הגלות נקרא ולכ� זו. ירידה
חייה� את וימררו יד) א (שמות דכתיב מצרי� בגלות
וגו' בשדה עבודה ובכל ובלבני� בחמר קשה בעבודה
ותעל ויזעקו העבודה מ� בנ"י ויאנחו כג) ב (ש� וכתיב
קשה בעבודה דהשעבוד העבודה, מ� האלקי� אל שועת�
והיינו והפסולת, הסיגי� את ומכלה ושור� ומזכ� מצר�
אבק את שמנקה וכש"כ והנה"ב הגו� גסות את ששובר
וזהו הנה"ב. בכחות מהתלבשותו בהנה"א שנדבק הגסות

הגסות את שוברת קשה דעבודה העבודה מ� בנ"י ויאנחו
דס"ב (כתובות וכמארז"ל הרע שהוא אמר41והחומריות (

התגלות היינו ויזעקו אד�. של גופו חצי שוברת אנחה רב
ההתפעלות בתוק� הצעקה נעשה העבודה דע"י הפנימי',
יוצא שהוא ה' אל השב בעבודת המדה היא דכ� דוקא.
והיינו עוז. בתוק� והישר הטוב דר� אל הרעה מדרכו
הנה ובמעל, במרד הריחוק בתכלית הי' שבתחלה דכש�
הנה כ� ובהיות גדול. בתוק� הקירוב בתכלית הוא עתה
גלות דע"י דוקא. העבודה מ� האלקי� אל שועת� ותעל
כנ"ל. ב"ה העצמות התגלות שהו"ע למ"ת זכינו מצרי�
שהגלות מה דזהו ומזכ� שמצר� האחרו� בגלות הוא וכ�

עני כור הפרנסה42נק' ודוחק והלח� העוני גודל והוא .
ויומ� היו�, כל ומוטרד שטרוד והטרדא השעבוד וריבוי

דבנ ישקוט ולא ינוח לא לחמוולילה יביא ממש עד43פשו ,

רנו.40) ע' הקצרי� הזק� אדמו"ר מאמרי ג� ראה
א.41) עמוד

י.42) מח, ישעי' ע"פ
ויוהכ"פ43) דר"ה (דהש"�) מוס� בתפלת כשמ� כי פיוט ע"פ



c"agפו i`iyp epizeax zxezn

התורה מלימוד ומעכבי� מונעי� והטרדות הבלבולי� שרוב
תורה לומד הוא א� דג� והיינו העבודה. ושקידת וידיעתה
ישועות פועל להיות בפנימיותו ונרגש מאיר אינו ומתפלל
שמעו ולא ט') ו' (שמות כתיב מצרי� דבגלות וכש� בנפשו.
הי' קשה העבודה דע"י קשה ומעבודה רוח מקצר משה אל
הנה משה, מדריגת הערט דער ניט האט מי אז הרוח, ַָקצר
דער והדוחק, העוני ריבוי שמפני האחרו� בגלות הוא כמו"כ
פרנסה בעניני והדאגה הטרדא וריבוי וועלט, פו� גוט ניט
שיפעול והעבודה התורה לאור כלל כלי אינו ה"ה
את ששובר ומזכ� מצר� ה"ה הזה הדוחק אמנ� בפנימיותו.
א גדולה, והכנעה שפלות בו ופועל ונה"ב דגו� היש ַגסות
העפר את מסירה זו ושפלות דהכנעה ַַָארא�געפאלענקייט,
כאשר ובפרט דנה"א. הכחות על שמכסה הנה"ב של והאבק
ורעות הבל המה שכול� אי� עניניו בפרטי להתבונ� לבו ש�
שנתרחק הגדול והריחוק יל�, ובחש� בא שבהבל ואי� רוח,
ניט. אי� ארט עס או� ולבו מוחו שנתטמט� מאלקות ַכ"כ
וכללות הקרירות שג� ריחוק אזא אי� ר"ל איז מי אז ַַַוהיינו
ומה ובעומק, בקצרה היא שההתבוננות לו, נוגע אינו מצבו
פנימי' הצעקה נעשה זו התבוננות דע"י דבר, אחרית יהי'

וכמ"ש הלב צעקת מקרב44שהיא בבכי' ה' אל לב� צעק
ומתעורר הוא. ברע כי ומצבו מעמדו על עמוק ולב
בדר� מנגד חייו להשלי� ביותר גדולה בהתעוררות
הכוונה ואי� העניני�. מכל כלל יתפעל שלא ממש הפקירות
ולב לב בלא שיהי' כ"א פרנסה, בעניני כלל יעסוק ,45שלא

וואס אל� טוט ער כ"כ. פנימי והרגש בהתפעלות יהי' ַָשלא
ופרנסתו לעסקו נוגע איז ע"פ46עס ווי איז אל� אבער ,ַָ

ע"פ צ"ל העסק עניני פרטי דכל זאת דלבד והיינו תורה.
ועצ� גו� הנה אונאה, גזילה גניבה בזה יהי' שלא תורה
מתפלה אותו ומעכב מונע יהי' שלא תורה ע"פ צ"ל העסק
בנפשו והסכ� החלט שעושה לתורה, עתי� וקביעות בצבור
בצבור לתפלה מונע שאינו דבר הוא לפרנסה שהכלי
מאד. חזק בהסכ� אצלו ומוחלט לתורה. עתי� וקביעות
יותר בתוק� שהוא הריחוק שאחר מהקירוב זה דחיזוק
והדוחק דהעוני והיינו כלל, ומעונה מרוחק הי' שלא מכמו
היא הצעקה דאז לבו את ומרככי� הגסות את שוברי�
שבהחלט גמור, ובהסכ� גדול בתוק� לבו מקרב ביציאה
נסיו�, דע� צוברעכט ער הנסיו�, את מברר ה"ה זה והסכ�
בעניניו. לו ומצליח בעוזרו מהטבע שלמעלה הוי' הנה דאז
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לחמנו. נביא בנפשנו ט: ה, ובאיכה לחמו"). יבוא ("בנפשו
יח.44) ב, איכה
פכ"ה,45) ויק"ר וכפי' לג, יב, הימי�ֿא דברי הכתוב לשו� ע"פ

ד. מב, שלח לקו"ת ג� וראה ש�. ברש"י הובא ֿ ב
ח"ב46) � החדשה (בהוצאה ואיל� א תרכ, ויקהל חיי� תורת ראה

ובכ"מ. ואיל�). סע"ב תיד, ע'

•
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מתוועד‡. אבי היה בהם לזמנים שייכת תרנ"ו שנת

שמחת את ולחגוג המועד חול מערבי באחד הקהל עם

השואבה. בית

החיצונית בהנהגתו שינוי בכלל נתהווה תרנ"ד משנת

אנשים קבלת כמו שונים, נשיאות לעניני ביחס אבי של

שאלות על ותשובות בכתב המאמרים הוצאת ב"יחידות",

בכתב. שהגיעו אנ"ש

אז רב, קהל לליובאוויטש הגיע תרנ"ג השנה לראש

אבהו "א"ר והמאמר ר"ה" של "שופר המאמר אבי אמר

כו"'. לפני אמרו וכו'

האמורים. החסידות מאמרי על חזרו חסידים מאות

וששי חמישי בימי אז היתה השנה ראש של הקביעות

על לחזור זמן מספיק והיה תשובה, שבת לכך ובהמשך

חסידים מנינים כמה היו האורחים בין המאמרים.

המאמרים. את ובקלות היטב שקלטו

ולעתים בדירתו, חסידות אומר אבי היה שנים באותן

חסידות אומר היה גדול קהל כשהיה בחג בלבד רחוקות

המדרש. בבית

ותודות ב"מנין", צפוף מאד היה תרנ"ג השנה בראש

� בליובאוויטש נדיר דבר � אז ששרר הנוח האויר למזג

ה"מנין". שליד וברחבה ברחוב מהאורחים חלק התפללו

אמר � בערב ששי יום � השנה ראש של שני ביום

וכפי וחם, צפוף מאד היה אבהו", "א"ר המאמר אבי

בשבת הצטנן. לדירתו, מה"מנין" בהלכו הנה הנראה

נמנע הנוח, האויר מזג אף ועל חום קיבל בבוקר תשובה

ל"מנין". ללכת ממנו

שהוציאו שראיתי נעורי בחיי הראשונה בפעם זה היה

השולחן על כסא העלו לרחבה, מה"מנין" השולחנות אחד

החסידות. על וחזר ישב הופמן ליב ר' והחסיד

התפלה. לפני בבוקר תשובה בשבת זה היה

אדם, מלאה היתה הרחבה מנינים, בכמה התפללו

החסידות על חזרו שוב הצהרים אחרי שלש ובשעה

בלילה. מאוחר עד ובריקודים בניגונים וסיימו
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העשירי·. הזכרון יום היה תרנ"ג תשרי י"ג

מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד הסבא, להסתלקות

הראשונה השנה זו והיתה זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

בראותם מחודשת בחיות התעודדו ליובאוויטש שחסידי

ליובאוויטש. של הנשיאות כסא על מקום ממלא

אחרי ומיד תרמ"ב בשבועות הגדולה השמחה אחרי

אלפי אז שבאו מענדל, מנחם הר' דודי בחתונת שבועות

חלה שבועות כמה כעבור הנה לליובאוויטש, אנשים

רציני ונעשה מצבו הורע חדשים כמה ובמשך הסבא

ועכ"י. זי"ע נסתלק תרמ"ג תשרי י"ג וביום ביותר,

להם היו תרמ"ב שנת של הקיץ בחדשי האירועים

הסבא בה שעסק הציבורית העסקנות על גדולה השפעה

שלו הראשונה הציבורית העסקנות שנה. עשרים במשך

לפטרבורג השלישית בפעם כשנסע תרכ"א בשנת היתה

השונים. המלוכה שרי ועם הכלל עסקני עם ונפגש

ליובאוויטש בחסידי קשות פגע הסבא הסתלקות

� הסבא של הגדול בנו שכן, ותוהים, מיותמים שנשארו

עול את עצמו על לקבל מיאן � נ"ע הרז"א דודי

עצמו. על זאת לקבל מיאן אבי וגם הנשיאות,

אבי, של בריאותו על כך כל פעלה הסבא הסתלקות

בפטרבורג הפרופסורים של החמורות דרישותיהם שלפי

בהם שונים הבראה במקומות לשהות נאלץ ובמוסקבה,

שנים. כמה קצרות בהפסקות שהה

אצלי רשומים תרמ"ג�תרנ"ג השנים עשר אירועי

מאבי ששמעתי למה בהתאם "ליובאוויטש", ברשימה

החסידים כמו שונים וממקורבים הבית מבני ומהסבתא,

ר' מורי מרדכי, מאיר ר' הענדל, חנוך ר' הרשב"ץ, מורי

ועוד. ניסן

חסידי בין ששררו והאחוה האהבה גודל בידענו

בחסידים ששררה הגדולה הפנימית והאהבה ליובאוויטש

שמחתם מופלאת לא ביחוד, ולאבי בכלל הסבא לבית

השנה. ראש במאמרי ליובאוויטש חסידי של הגדולה

ושמש ומדריך, מנהיג רבי, להם שיש חשו החסידים

עשר של הפסקה לאחרי לזרוח. שוב החלה ליובאוויטש

של ההתעודדות שנת היא תרנ"ג שנת הנה שנים,

ליובאוויטש.

של הראשונה השנה תרנ"ג שנת מהווה הפרטיים בחיי

מצוה. לבר נעשיתי בתמוז, י"ב שנה, באותה חיי�מצוה.

השמיני‚. "ביום מאמר היה תרנ"ו עצרת שמיני

עצרת בשמיני האחד המשכים, בשני שנאמר עצרת",

בלילה. תורה בשמחת והשני הקידוש, בשעת ביום,

שבשמיני היה הענין ונושא במיוחד קשים היו המאמרים

השנה. כל על השמחה המשכת ישנה עצרת

הוא עצרת ששמיני אבי אמר ההתוועדויות באחת

אור נמשך עצרת בשמיני יכלכלך", "והוא ענין אמיתת

צד. מכל וסתומים חתומים שהכלים אלא בכלים, עצמי

והסבר. ביאור ודורשת ביותר עמוקה זו אימרה

בעצם הבנה הוא ביאור דברים. שני הם והסבר ביאור

האימרה של ולאחרהענין שאמרו, מה בבהירות לדעת ,

שנאמרו. הדברים הבנת שהוא ההסבר ענין שייך מכן

יכלכלך" והוא יהבך הוי' על רש"י1"השלך ופירש ,

למדי. כבד משא שלו, המשא אחד לכל משאך". � "יהבך

שנאמר כפי הוי"', על � המשא את � "השלך היא והעצה

האי2בזוהר וקארי יתיב דהוה אבא לרבי אשכחי' יוסי ר'

ואז דייקא, על � וכו' יהבך הוי' על השלך דכתיב קרא

לכלי האדם את יעשה שהשי"ת יכלכלך" "והוא יהיה

נעשה � כלים לאדם יש וכאשר שלו, המשא לנשיאת

קל. המשא

י"ה מלים משתי המורכבת "יהב"ך" נקרא המשא

שמבואר כפי י"ה, היא השנה ראש של ההמשכה 3ב"ך,

אותיות הם הכלים י"ה", קראתי המיצר "מן בענין

המשכת האותיות, כ"ב ב"ך, המלה מציינת וזה התורה,

תורה. ושמחת עצרת בשמיני היא האותיות

"והוא של הענין שאמיתת האימרה, את נבין כעת

נמשך עצרת בשמיני שכן עצרת, בשמיני היא יכלכלך"

י"ה". במרחב ה"ענני י"ה, של ההמשכה והוא עצמי, אור

אותיות כ"ב � "ב"ך" והם בכלים, בא זה עצמי אור

צד. מכל וסתומים חתומים הכלים ואילו התורה,

היא„. התהו מעלת בכלים, היא התיקון מעלת

וכלים מרובים אורות � בתהו הידוע: כמאמר באורות,

מרובים. וכלים מועטים אורות � ובתיקון מועטים,

דיבור של המשמעות כל התואר. שם היא תהו המלה

מדובר. שאודותו הדבר תיאור תואר. היא

והצגת תיאור הוא האדם של מדיבורו גדול חלק

הזולת מבין הדיבור ידי ועל מדבר, הוא שאודותו הדבר

בעצמו. אותו ראה כאילו לו שמספרים הדבר את

תוכן, ובעל קצר כלומר מדוייק, יהיה שהדיבור כדי

בתוכו הכולל לכל, הידוע מלים, של מסויים משפט ישנו

המשפט את המרכיבות והמלים הדבר, של מסויים מובן

התואר". "שם נקראת

"תהו" המלים שתי גם שייכות התואר לשמות

ענינים מציינת מהן אחת שכל מלים הן אלו ו"תיקון",

אלא אלקית, בחקירה עמוקות הבנות בעלי מסויימים

מרובים אורות � תהו הקצר: במשפט שובץ זה שכל

תיקו מועטים, מרובים.וכלים וכלים מועטים אורות � ן

תואר, של שמות כן גם הם ומיעוט, ריבוי וכלי, אור

כג.1) נה, תהלי�

ב.2) עט, ח"ג

כ"ח).3) קונטרס ח"ב, קונטרסי� (סה"מ ר"ה בדרושי עיי�
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העשירי·. הזכרון יום היה תרנ"ג תשרי י"ג

מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד הסבא, להסתלקות
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אחרי ומיד תרמ"ב בשבועות הגדולה השמחה אחרי

אלפי אז שבאו מענדל, מנחם הר' דודי בחתונת שבועות

חלה שבועות כמה כעבור הנה לליובאוויטש, אנשים

רציני ונעשה מצבו הורע חדשים כמה ובמשך הסבא

ועכ"י. זי"ע נסתלק תרמ"ג תשרי י"ג וביום ביותר,
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השונים. המלוכה שרי ועם הכלל עסקני עם ונפגש

ליובאוויטש בחסידי קשות פגע הסבא הסתלקות

� הסבא של הגדול בנו שכן, ותוהים, מיותמים שנשארו
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בפטרבורג הפרופסורים של החמורות דרישותיהם שלפי

בהם שונים הבראה במקומות לשהות נאלץ ובמוסקבה,

שנים. כמה קצרות בהפסקות שהה

אצלי רשומים תרמ"ג�תרנ"ג השנים עשר אירועי

מאבי ששמעתי למה בהתאם "ליובאוויטש", ברשימה

החסידים כמו שונים וממקורבים הבית מבני ומהסבתא,

ר' מורי מרדכי, מאיר ר' הענדל, חנוך ר' הרשב"ץ, מורי
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חסידי בין ששררו והאחוה האהבה גודל בידענו

בחסידים ששררה הגדולה הפנימית והאהבה ליובאוויטש

שמחתם מופלאת לא ביחוד, ולאבי בכלל הסבא לבית

השנה. ראש במאמרי ליובאוויטש חסידי של הגדולה

ושמש ומדריך, מנהיג רבי, להם שיש חשו החסידים

עשר של הפסקה לאחרי לזרוח. שוב החלה ליובאוויטש

של ההתעודדות שנת היא תרנ"ג שנת הנה שנים,

ליובאוויטש.

של הראשונה השנה תרנ"ג שנת מהווה הפרטיים בחיי

מצוה. לבר נעשיתי בתמוז, י"ב שנה, באותה חיי�מצוה.

השמיני‚. "ביום מאמר היה תרנ"ו עצרת שמיני

עצרת בשמיני האחד המשכים, בשני שנאמר עצרת",

בלילה. תורה בשמחת והשני הקידוש, בשעת ביום,

שבשמיני היה הענין ונושא במיוחד קשים היו המאמרים

השנה. כל על השמחה המשכת ישנה עצרת

הוא עצרת ששמיני אבי אמר ההתוועדויות באחת

אור נמשך עצרת בשמיני יכלכלך", "והוא ענין אמיתת

צד. מכל וסתומים חתומים שהכלים אלא בכלים, עצמי

והסבר. ביאור ודורשת ביותר עמוקה זו אימרה

בעצם הבנה הוא ביאור דברים. שני הם והסבר ביאור

האימרה של ולאחרהענין שאמרו, מה בבהירות לדעת ,

שנאמרו. הדברים הבנת שהוא ההסבר ענין שייך מכן

יכלכלך" והוא יהבך הוי' על רש"י1"השלך ופירש ,

למדי. כבד משא שלו, המשא אחד לכל משאך". � "יהבך

שנאמר כפי הוי"', על � המשא את � "השלך היא והעצה

האי2בזוהר וקארי יתיב דהוה אבא לרבי אשכחי' יוסי ר'

ואז דייקא, על � וכו' יהבך הוי' על השלך דכתיב קרא

לכלי האדם את יעשה שהשי"ת יכלכלך" "והוא יהיה

נעשה � כלים לאדם יש וכאשר שלו, המשא לנשיאת

קל. המשא

י"ה מלים משתי המורכבת "יהב"ך" נקרא המשא

שמבואר כפי י"ה, היא השנה ראש של ההמשכה 3ב"ך,

אותיות הם הכלים י"ה", קראתי המיצר "מן בענין

המשכת האותיות, כ"ב ב"ך, המלה מציינת וזה התורה,

תורה. ושמחת עצרת בשמיני היא האותיות

"והוא של הענין שאמיתת האימרה, את נבין כעת

נמשך עצרת בשמיני שכן עצרת, בשמיני היא יכלכלך"

י"ה". במרחב ה"ענני י"ה, של ההמשכה והוא עצמי, אור

אותיות כ"ב � "ב"ך" והם בכלים, בא זה עצמי אור

צד. מכל וסתומים חתומים הכלים ואילו התורה,

היא„. התהו מעלת בכלים, היא התיקון מעלת

וכלים מרובים אורות � בתהו הידוע: כמאמר באורות,

מרובים. וכלים מועטים אורות � ובתיקון מועטים,

דיבור של המשמעות כל התואר. שם היא תהו המלה

מדובר. שאודותו הדבר תיאור תואר. היא

והצגת תיאור הוא האדם של מדיבורו גדול חלק

הזולת מבין הדיבור ידי ועל מדבר, הוא שאודותו הדבר

בעצמו. אותו ראה כאילו לו שמספרים הדבר את

תוכן, ובעל קצר כלומר מדוייק, יהיה שהדיבור כדי

בתוכו הכולל לכל, הידוע מלים, של מסויים משפט ישנו

המשפט את המרכיבות והמלים הדבר, של מסויים מובן

התואר". "שם נקראת

"תהו" המלים שתי גם שייכות התואר לשמות

ענינים מציינת מהן אחת שכל מלים הן אלו ו"תיקון",

אלא אלקית, בחקירה עמוקות הבנות בעלי מסויימים

מרובים אורות � תהו הקצר: במשפט שובץ זה שכל

תיקו מועטים, מרובים.וכלים וכלים מועטים אורות � ן

תואר, של שמות כן גם הם ומיעוט, ריבוי וכלי, אור

כג.1) נה, תהלי�

ב.2) עט, ח"ג
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ענין כל שלם. ענין של משמעותו נושא מהם אחד שכל

מכוח הבאה שכלית בנקודה מסודר לעצמו שהוא כפי

בדוגמאות וההסברה ההשגה מכוח ובהתרחבות המשכיל

גדרי המהווים ושלילה חיוב של הקווים בשני רבות

במלה מתומצתת בצורה התואר בשם בא זה וכל השכל.

קצר. במשפט היותר לכל הרי אחת, במלה לא ואם אחת.

לכל יש הרי ומיעוט, ריבוי וכלי, אור השמות לדוגמא:

אור זה מה רחבה, הבנה עם יחד עמוקה השכלה תואר

גדר הוא האור שגדר גדריהם, הם ומה כלי, זה ומה

גדר הוא הכלי וגדר בנקודה, הוא הגילוי גדר הגילוי,

מה במילא הרי ומניעה, חושך הוא ההעלם גדר ההעלם,

ידי שעל ובהתרחבות, באריכות בא הוא גילוי לידי שבא

ככלל השכלית, הנקודה העלם נעשה עצמה ההתרחבות

העצם". מן בריחוק השגה "כל הידוע

אחד שכל התואר, שמות כן גם הם ומיעוט ריבוי

ריבוי היכן רחבה, והבנה עמוקה השכלה מכיל מהם

כמות, על תואר רק לא הם ומיעוט ריבוי מיעוט. והיכן

גם מציין אלא וכדומה, מספר של והמיעוט הריבוי כמו

איכות. של ומיעוט ריבוי

מתרכז‰. ומיעוט, ריבוי וכלי, אור אלה, שכל אלא

יודעים "אור" כשאומרים אחת. במלה שלהם התואר כל

יודעים "כלי" כשאומרים או הענין, כללות הוא מה כבר

שהידיעה למרות מסמלת. שהמלה הכללי הענין את כבר

כללית, ידיעה היא ומיעוט, ריבוי או וכלי אור התואר של

כלי ולאיזה מדובר אור באיזה מתארת איננה המלה שכן

ידיעה מסמלים ומיעוט ריבוי התוארים גם כך מתכוונים,

אפשר ואי ידיעה משום בכך יש זאת, בכל בלבד. כללית

טעות. כאן שתהיה

הספורות המלים הרי ותיקון, תהו של בתוארים ברם,

ידיעה לא אפילו בדבר, ידיעה שום נותנות אינן כשלעצמן

יכולים ותיקון, תהו הספורות, שבמלים עד במקצת,

באים אינם כאן התוארים במילא הענין. בעצם לטעות

ששומר בלבד זו שלא שלם, במשפט אלא אחת, במלה

הענין. בכל כללית ידיעה נותן גם אלא מטעות

איכותי, ריבוי שהוא ולמרות מרובים. אורות � בתהו

הם שהכלים מה הוא החסרון תהו. מקום מכל זה הרי

מועטים.

הם שהאורות ולמרות רחבים. כלים � בתיקון

שבתיקון האור ומיעוט רחבים. הם הכלים אך מועטים,

שבתהו. האור ריבוי מאשר יותר טוב

שרי היא העליונה יומשךהכוונה שבתהו האור בוי

העליונה הכוונה מתבצעת אז שבתיקון. הרחבים בכלים

שהכלים תתבצע, זו עליונה שכוונה כדי אלא, בשלימות.

המרובה האור את לקלוט יוכלו שבתיקון הרחבים

האורות את בתחילה לקלוט שבתיקון הכלים על שבתהו,

שבתיקון.

מעלת בכלים, � התיקון מעלת הוא: הענין נושא תוכן

שבתהו האורות כאשר היא והשלימות באורות, � התהו

שבתיקון. בכלים יתקבלו

.Â"'וגו בצלמנו אדם "נעשה המדריגות4הרי כל .

� "אדם" המלה פירוש שזה באדם, ישנן שלמעלה

לאורות בדוגמא הוא שלמטה האדם לעליון". "אדמה

באדם ישנן שלמעלה המדריגות וכל שלמעלה, ולכלים

השגה שלמטה באדם להיות יכולה כך ידי שעל שלמטה,

הענינים בתוכו מבצע שהאדם ידי ועל שלמעלה. בענינים

מתבצעים � העליונות והבחינות המדריגות על המרמזים

למעלה. הענינים כך ידי על

� תהו ועבודה. השכלה הם באדם ותיקון תהו

עבודה. � ותיקון השכלה,

מועטים. וכלים מרובים אורות תהו, היא השכלה

מועטים. ואורות רחבים כלים תיקון, היא עבודה

וענין ערך לפי בפועל עבודה בלי השכלה של חיים

ריקנות משמעה אין תהו ואמנם, תהו. הם ההשכלה,

תהו, המלה את מפרשים סתם שאנשים כפי ושממה

עם עמוקות השכלות מרובים, אורות אכן היא תהו אלא

תהו. זה � אך רחבה, הבנה

שאחד אנו, רואים המעשה חכמת של האנושי בשכל

מכשיר של או ריחיים בית של מכונה של שכל המציא

לבד הנה קמח, מוציאים אכן הריחיים אם הרי אחר,

אמיתי. הוא שהשכל ה"פועל" מאמת הפרטית, התועלת

אינו שהשכל הוראה זה הרי איננו, כשה"פועל" ואילו

אמת. אינו אבל יפה, שכל להיות יכול אמנם הוא אמיתי.

אך מועטים, אורות אמנם זה תיקון, היא עבודה

ממש" ה"פועל את מביא זה בכלי, אור הם האורות

ביראת תוקף לחברו, אדם בין טובה הנהגה מדה, בתיקון

שמים.

דתיקון. בכלים דתהו אורות � היא השלימות

הרחבים בכלים נמשכים השכלה של המרובים כשהאורות

בשלימות. העליונה הכוונה אז מתבצעת עבודה, של

זה עצמי אור אך עצמי, אור מעניקים עצרת בשמיני

וחתומים. סתומים בכלים בא

d"vxz dxez zgnye zxvr ipiny

•

כו.4) א, בראשית
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תרפ"א ראשו�, אדר ה' א', ב"ה,

רוסטוב�דו�

הוד ותלמידי מקושרי אוהבינו, ידידנו כבוד

תפארתו ישראל, גאו� הרה"ק אאמו"ר כ"ק

נבג"מ זצוקללה"ה ופרישא חסידא והדרו,

הנשגבות, פעולותיו מחבבי הכ"מ, זי"ע,

יראי הטוב, וזכרו קדשו הוד ש� מייקרי

יחיו, עליה� ד' ואתר, אתר בכל די אלקי�

ונצחי. בזמני הוי' טוב על ויתענגו

סו�. אי� ולברכה ק� אי� לשלו�

הח�, אב� ש� ליראיו, מחכמתו שחלק והבשר, הרוח אלקי

נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ראש, בעטרת

ממרו�, שהנחילוהו היתירה חיבה האהבה, אות הכ"מ, זי"ע,

רואיו כל בעיני ומופלא מכובד, יקר לבריות, נחמד להיות

רבי�. בת בשער לדבר והיכולת, הכח לי, שנות� הוא ומכיריו,

חיי� אלקיכ� בהוי' הדבקי� ואת� אומרת התורה

חיי� את� מתי� כולו העול� שכל ביו� היו�, כולכ�

פני שעל העמי� מכל סגולה ע� אנחנו ונפלינו ב') צ', (סנהדרי�

תודת לנו, הבאה וקניניו, הנפש רכושי הצלחת האדמה,

כבירי דור, בכל וריעיו, גאוניו ישראל, נשיאי פרנסינו, לדאגת

ומרעית�. קהל� טובת ושוקדי דורשי הדעה, ואדירי הרוח,

לאחת אחת אשר ירושתינו, רבה ומה גורלינו, נעי� מה

יקרי�, פניני� עליו�, בסתר היושבי� רבותינו ינחילנו,

בה� אשר צדיקי� וארחות ישרי�, מנהגי� ונפלאי�, במדעי�

אלקי, בזוהר יזהירו סבא ישראל פני אשר מלבד הנה יד� ועל

יסו� לא ואלופיו, חכמיו ישראל, נשיאי זכרו� כי זאת עוד הנה

עלות יו� ונקדש קדש�, רוח מהל� עקבי ונשמור לעד, מאתנו

פתילי ויקר, אהבה שרשרת המה ה� מרומי�, בגנזי נשמת�

ורועיו, לנשיאיו ונבו� חכ� ע� בלב הנטועי� תרומיות, מדות

וישלח הוי', עבדי האור, מלאכי מרו�, משיחי עליו�, קדושי

אלקי. והדר בכבוד ישראל, אלקי ע� חיי מרחבי בכל פארתיו

� ישיג� אלקי� ברכות שה�, מקו� בכל � ישורו� עדת קהל

ישראל כנסת אשר הכ"מ, מורינו הגדול, המאור את יזכור זכור

בבבת הנוגע כל על האלקי, אדרת כחו, בעזוז בהגיגו התהלל, בו

נהל� אשר ותלמידיו, מקושריו ג� ומה הקדוש, הלאו� חיי עי�,

להיטיב ומעינו שקידתו היתה אחת חי, אל ממתנת בעצותיו,

שדודי ולעזור לנח� רוח.לכל, עצבי ולחבש יו�,

ויחווה עבודתו ביד נר היו והעוז, האמת והתו�, האמונה

כל, לעי� גלוי קדושי�, דעת הציבוריי�, העניני� בכל דעתו

את שדיבר והנוע� העדינות באותו משמאיליו, את וידבר

תת מבלי משמרתו, על חזק עמד זה וע� ומעריציו, מאמיניו

אחור, סג לא אבות, במסורת הקדוש וכל תורתו ישראל, רמוס

הטהורה נפשו ויש� מכל. חת ולא ומבחו�, מבית מונע מכל

עליה� ה' � אחינו לטובת זמ�, אשר את לבצע תמיד, בכפו

הפרטי�, וחייו בריאותו, חלישות ע� התחשב מבלי � יחיו

� ישראל מצוקי האחרוני� בימיו ג� לטובה. אלקי' לו יזכור

נפשו ידעה לא ומנוחה צדיק, לב סבבו � די לצרותינו ד' יאמר

רוח, נאמ� וכרועה ותורתו, ד' ע� על יו� יו� ויבכה העדינה,

בכתובי�, יבוא אלקי�, ג� מפת� על בעמדו הנה לאדונו, השב

אבות, מסורת בקדושת ולהנחות� להזהיר� סגולה, לע�

סיו� מחדש הכללי, במכתבי המועתקה � צוואתו בכתב כאמור

מאליפות. בברכות ויברכ� � תר"�

האלקי עדי הלקח על למשפחותיו, יבכה ישראל ע�

אבינו אברה� שנפטר היו� אותו א') צ"א (ב"ב כאמור מאתנו

לו אוי ואמרו בשורה, הדור גדולי כל עמדו העול�, מ� ע"ה

גדולי קברניטה. שאבד לספינה לה ואוי מנהיגו, שאבד לעול�

כי הצדיק, בגניזת הבאה התורה חכמת העדר על יבכו הדור

יבכו הבינוני� סיני, מהר שקיבל חבירו, לחלק יורד צדיק אי�

ע� וכל דעה, מורה מאי� המתמעטי� הטובות מדות חסרו� על

נחמתינו נקח כי בחטאינו גרמנו אנחנו כי חטאתיו, על יבכה ד'

והוא בענינו יראה הוא הוי' האלקי' אל נפשינו ואושר

ב). ל"ג, (שבת בעדינו ויכפר ירחמינו,

אבי � אדוני נפש והיתה תסמכני, היא הטהורה האמונה

ת"ח כל אלקי�, הוי' את החיי� בצרור צרורה � ורבי מורי

מת, לא ובאמת מת, לא זקנותו, ועד מקטנותו בתורה שעוסק

שנאמר עולמי�, ולעולמי לעול� בחיי�, עדיי� הוא אלא

הכתוב מקיש אלקי�, הוי' את כו' צרורה אדוני נפש והיתה

הגדול שמו הוא אלקי�, מה האלקי�, אל הצדיק הת"ח את

בתורה ועוסק שיושב הת"ח כ� עולמי�, ולעולמי לעד מבור�

(תנד"א). חי והוא בחיי� הוא הרי ומת, ימיו כל

הכתוב מבאר שמות) פ' מישרי� (מגיד צבאות הוי' מלא�

וישרצו פרו ישראל ובני ההוא, הדור וכל אחיו וכל יוס� וימת

מולידי� במיתת� הצדיקי� כי מאד. במאד ויעצמו וירבו

צדיקי� של תולדותיה� ועיקר מבחייה�, יותר תולדות

ומזכי� שזוכי� לצדיקי� ואשריה� נח) (רש"י טובי� מעשי�

סו� פ"ז).עד (יומא הדורות כל

בנפשי, חוב מוצא הנני כהיו� האלה, הדברי� פי על

וירו� ירבו, כ� ישראל, עדת קהל ורבבי אלפי נפש, ענג להשביע

בענקי�, הגדול רבינו, מאורינו מהנהגת לדעת החפצי� � קרנינו,

נפשינו. ועילוי להטבת גרמא, שהזמ� בדבר בה�, ולזכות הכ"מ,

תורה, שמחת הפורי�, חג בסעודת בשנה, פרקי� בשלשה

על�דעתי, בש� ויכני' צדקה, של קערה מעמיד הי' כסלו, י"ט

מה הקדושה, דעתו על הוא זו, בקערה שמנדב מי כלומר
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תרפ"א ראשו�, אדר ה' א', ב"ה,

רוסטוב�דו�

הוד ותלמידי מקושרי אוהבינו, ידידנו כבוד

תפארתו ישראל, גאו� הרה"ק אאמו"ר כ"ק

נבג"מ זצוקללה"ה ופרישא חסידא והדרו,

הנשגבות, פעולותיו מחבבי הכ"מ, זי"ע,

יראי הטוב, וזכרו קדשו הוד ש� מייקרי

יחיו, עליה� ד' ואתר, אתר בכל די אלקי�

ונצחי. בזמני הוי' טוב על ויתענגו

סו�. אי� ולברכה ק� אי� לשלו�

הח�, אב� ש� ליראיו, מחכמתו שחלק והבשר, הרוח אלקי

נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ראש, בעטרת

ממרו�, שהנחילוהו היתירה חיבה האהבה, אות הכ"מ, זי"ע,

רואיו כל בעיני ומופלא מכובד, יקר לבריות, נחמד להיות

רבי�. בת בשער לדבר והיכולת, הכח לי, שנות� הוא ומכיריו,

חיי� אלקיכ� בהוי' הדבקי� ואת� אומרת התורה

חיי� את� מתי� כולו העול� שכל ביו� היו�, כולכ�

פני שעל העמי� מכל סגולה ע� אנחנו ונפלינו ב') צ', (סנהדרי�

תודת לנו, הבאה וקניניו, הנפש רכושי הצלחת האדמה,

כבירי דור, בכל וריעיו, גאוניו ישראל, נשיאי פרנסינו, לדאגת

ומרעית�. קהל� טובת ושוקדי דורשי הדעה, ואדירי הרוח,

לאחת אחת אשר ירושתינו, רבה ומה גורלינו, נעי� מה

יקרי�, פניני� עליו�, בסתר היושבי� רבותינו ינחילנו,

בה� אשר צדיקי� וארחות ישרי�, מנהגי� ונפלאי�, במדעי�

אלקי, בזוהר יזהירו סבא ישראל פני אשר מלבד הנה יד� ועל

יסו� לא ואלופיו, חכמיו ישראל, נשיאי זכרו� כי זאת עוד הנה

עלות יו� ונקדש קדש�, רוח מהל� עקבי ונשמור לעד, מאתנו

פתילי ויקר, אהבה שרשרת המה ה� מרומי�, בגנזי נשמת�

ורועיו, לנשיאיו ונבו� חכ� ע� בלב הנטועי� תרומיות, מדות

וישלח הוי', עבדי האור, מלאכי מרו�, משיחי עליו�, קדושי

אלקי. והדר בכבוד ישראל, אלקי ע� חיי מרחבי בכל פארתיו

� ישיג� אלקי� ברכות שה�, מקו� בכל � ישורו� עדת קהל

ישראל כנסת אשר הכ"מ, מורינו הגדול, המאור את יזכור זכור

בבבת הנוגע כל על האלקי, אדרת כחו, בעזוז בהגיגו התהלל, בו

נהל� אשר ותלמידיו, מקושריו ג� ומה הקדוש, הלאו� חיי עי�,

להיטיב ומעינו שקידתו היתה אחת חי, אל ממתנת בעצותיו,

שדודי ולעזור לנח� רוח.לכל, עצבי ולחבש יו�,

ויחווה עבודתו ביד נר היו והעוז, האמת והתו�, האמונה

כל, לעי� גלוי קדושי�, דעת הציבוריי�, העניני� בכל דעתו

את שדיבר והנוע� העדינות באותו משמאיליו, את וידבר

תת מבלי משמרתו, על חזק עמד זה וע� ומעריציו, מאמיניו

אחור, סג לא אבות, במסורת הקדוש וכל תורתו ישראל, רמוס

הטהורה נפשו ויש� מכל. חת ולא ומבחו�, מבית מונע מכל

עליה� ה' � אחינו לטובת זמ�, אשר את לבצע תמיד, בכפו

הפרטי�, וחייו בריאותו, חלישות ע� התחשב מבלי � יחיו

� ישראל מצוקי האחרוני� בימיו ג� לטובה. אלקי' לו יזכור

נפשו ידעה לא ומנוחה צדיק, לב סבבו � די לצרותינו ד' יאמר

רוח, נאמ� וכרועה ותורתו, ד' ע� על יו� יו� ויבכה העדינה,

בכתובי�, יבוא אלקי�, ג� מפת� על בעמדו הנה לאדונו, השב

אבות, מסורת בקדושת ולהנחות� להזהיר� סגולה, לע�

סיו� מחדש הכללי, במכתבי המועתקה � צוואתו בכתב כאמור

מאליפות. בברכות ויברכ� � תר"�

האלקי עדי הלקח על למשפחותיו, יבכה ישראל ע�

אבינו אברה� שנפטר היו� אותו א') צ"א (ב"ב כאמור מאתנו

לו אוי ואמרו בשורה, הדור גדולי כל עמדו העול�, מ� ע"ה

גדולי קברניטה. שאבד לספינה לה ואוי מנהיגו, שאבד לעול�

כי הצדיק, בגניזת הבאה התורה חכמת העדר על יבכו הדור

יבכו הבינוני� סיני, מהר שקיבל חבירו, לחלק יורד צדיק אי�

ע� וכל דעה, מורה מאי� המתמעטי� הטובות מדות חסרו� על

נחמתינו נקח כי בחטאינו גרמנו אנחנו כי חטאתיו, על יבכה ד'

והוא בענינו יראה הוא הוי' האלקי' אל נפשינו ואושר

ב). ל"ג, (שבת בעדינו ויכפר ירחמינו,

אבי � אדוני נפש והיתה תסמכני, היא הטהורה האמונה

ת"ח כל אלקי�, הוי' את החיי� בצרור צרורה � ורבי מורי

מת, לא ובאמת מת, לא זקנותו, ועד מקטנותו בתורה שעוסק

שנאמר עולמי�, ולעולמי לעול� בחיי�, עדיי� הוא אלא

הכתוב מקיש אלקי�, הוי' את כו' צרורה אדוני נפש והיתה

הגדול שמו הוא אלקי�, מה האלקי�, אל הצדיק הת"ח את

בתורה ועוסק שיושב הת"ח כ� עולמי�, ולעולמי לעד מבור�

(תנד"א). חי והוא בחיי� הוא הרי ומת, ימיו כל

הכתוב מבאר שמות) פ' מישרי� (מגיד צבאות הוי' מלא�

וישרצו פרו ישראל ובני ההוא, הדור וכל אחיו וכל יוס� וימת

מולידי� במיתת� הצדיקי� כי מאד. במאד ויעצמו וירבו

צדיקי� של תולדותיה� ועיקר מבחייה�, יותר תולדות

ומזכי� שזוכי� לצדיקי� ואשריה� נח) (רש"י טובי� מעשי�

סו� פ"ז).עד (יומא הדורות כל

בנפשי, חוב מוצא הנני כהיו� האלה, הדברי� פי על

וירו� ירבו, כ� ישראל, עדת קהל ורבבי אלפי נפש, ענג להשביע

בענקי�, הגדול רבינו, מאורינו מהנהגת לדעת החפצי� � קרנינו,

נפשינו. ועילוי להטבת גרמא, שהזמ� בדבר בה�, ולזכות הכ"מ,

תורה, שמחת הפורי�, חג בסעודת בשנה, פרקי� בשלשה

על�דעתי, בש� ויכני' צדקה, של קערה מעמיד הי' כסלו, י"ט

מה הקדושה, דעתו על הוא זו, בקערה שמנדב מי כלומר
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הלזו מהתרומה המתקב�. בסכו� לעשות ונחו� לנכו� שימצא

חדרי�, שוני�, במקומות הציבוריי�, מוסדות כמה החזיק

הי' לא תמימי� תומכי הישיבה (על ישיבות תורה, תלמוד

לעצמה) ברכה קבעה עת בכל היא כי זו, מהתרומה לוקח

אשר ועוד, ועוד כלה, הכנסת פרטי�, אנשי� תמיכת מקואות,

מצב כפי אלה, בכל תתעסק ובל"נ בעזה"י קופת�רבינו עתה,

הנה למו, זכר ולעשות רבינו, מאור להנות החפצי� היכולת.

הכ"מ, רבינו, צדקת לזכר תרומה ירימו הבע"ל, הפורי� בחג

לקופת למסור יואילו התרומה ואת רבינו, קערת בש� הכל

אמו, וש� שמו יכתוב איש, איש אשר להציע, והנני רבינו.

באהל יקראו הנה, המנדבי� רשימת ובבוא נדבתו, וסכו�

עליו�. אל וחסד, רחמי לעורר הקדוש,

פל"ה שמות (מד"ר ז"ל וכאמר� המשכ�, הורד בניס� בשני

ה� עתידי� והלא הקב"ה, לפני משה אמר כו' הושעי' א"ר ד')

אמר עליה�, תהא ומה מקדש, ולא משכ�, לא לה� יהי' שלא

יקר וכתי' בעד�, וממשכנו אחד צדיק מה� נוטל אני הקב"ה,

ד' בעיני הוא וכבד קשה דבר לחסידיו, המותה ה' בעיני

הארי� מפראג והמהר"ל וראב"ע (רש"י חסידיו, את להמית

ונגד ההפלגה, צד על ג� לצדיקי�, החיי� שראוי� בזה,

והוא הטבע) נגד שהוא במה הצדיקי� רצו� שאי� ורק הטבע,

כשריפת צדיקי� של מיתת� שקולה ב') י"ח (ר"ה מהגמרא

זק� מפי הקינה מרגליות שמענו, מזו וגדולה אלקינו, בית

יוחנ� ר' במעמד ממלחיא, יוסי ר' על ל"ז) פ"א איכה (במד"ר

צדיקי� של שסילוק� מצינו פסאקא, יצחק ור' לקיש וריש

ה� כי המקדש, בית ומחורב� כו' יותר הקב"ה לפני קשה

דעה, המלמדי� ישראל אלפי ראשי והמצוה, התורה עמוד

סגולה. לע� ואהבתו ה' ויראת

בעילוי ויתעלו יסעו, לאור� הקדש, ע� אלקי� מחנה

גלילי נעימי�, מעשי� בכשרו� המשובצת הנפשית, הצלחה

הזמני. החיי�

בה ג� אר�, מגיני ישראל, חיקגבורי אל נפש� שיב�

בראשית (מד"ר נפשות� משלימי� לו אשר שבשמי�, אביה�
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ויקר. כבוד ברגשי ומכבד�

ורב� מור� ב�

שניאורסאה� יצחק יוס�
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i"yx

(‡).‰˘Ó ˙ÂÓ È¯Á‡ È‰ÈÂסדר על מחובר
מחובר וזה משה, בפטירת המסיימת התורה

Ó˙.(·)לה: È„·Ú ‰˘Óבו קיי�, היה ואילו
דרשוהו ורבותינו חפ�, א)הייתי טז על(תמורה

אבלו בימי שנשתכחו הלכות אלפי� שלשת
הקב"ה: לו אמר ושאל, יהושע בא משה, של
לומר נקראת, שמו על והתורה מת, עבדי משה

במלחמה: וטורד� צא אפשר, אי ÏÎ(‚)ל�
.ÌÎÏ‚¯ ÛÎ Í¯„˙ ¯˘‡ ÌÂ˜Óנאמר בו כיוצא

בספרי ושנינו עקב)למשה על(פ' ללמד א�
מהמדבר אומר הוא הרי ישראל, אר� תחומי

נאמר למה כ� א� הזה, ˙„¯Íוהלבנו� ¯˘‡
ÛÎכל האר�, את משתכבשו לאר�, חוצה א� ,

ויהיה קדוש יהיה לאר� מחוצה שתכבשו מה

‰Ê‰.(„)שלכ�: ÔÂ�·Ï‰Â ¯·„Ó‰Óהוא
שהיה אדו�, ידי שעל צי� מדבר קדש, מדבר
נכנסו ש� ודר� מזרחית דרומית במקצוע

שנאמר טז)לאר�, כ בקדש(במדבר אנחנו והנה :
שנאמר מזרחית, בדרומית שהיא ומני� וגו',

ג) לד על(ש� צי� ממדבר נגב פאת לכ� והיה :
אדו�: Ù¯˙.ידי ¯‰� ÏÂ„‚‰ ¯‰�‰ „ÚÂזה

לצפו�: מדרו� ‰ÌÈ˙Á.רחבה ı¯‡ ÏÎבכלל
‰˘Ó˘.הזה: ‡·Ó ÏÂ„‚‰ ÌÈ‰ „ÚÂ,לארכה

למערב: המזרח ıÓ‡Â.(Â)מ� ˜ÊÁ�בדר
תנחיל: אתה כי אומר: שהוא כמה אר�,

(Ê).„‡Ó ıÓ‡Â ˜ÊÁ שהוא¯˜ כמו בתורה,
התורה: ככל ולעשות לשמור ˙˘ÏÈÎ.אומר:

‰Ê‰.(Á)תצליח: ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒמשנה ספר

cec zcevn
(‡).È‰ÈÂשהשלימה למה ולחבר להוסי� הוי"ו באה

אל ה' אמר זה שאחרי ואמר משה, מיתת בספור התורה
וכו': Ó˙.(·)יהושע È„·Ú ‰˘Óהיה אילו לומר, רצה

לבל נגזר עליו כי הירד� את לעבור יכולת� לא חי, עדיי�
וכו':ÚÂ˙‰.יעבור: עבור קו� מת, והוא ·Â.(‚)הואיל

מקו�: כל על המקרא, תחלת על Â·Ó‡(„)מוסב
.˘Ó˘‰:השמש מבוא ברוח È˙Èˆ·.(‰)שהוא ‡Ïרצה

הקומה: נצב להיות יתגבר לא ‡¯ÍÙ.לומר, ‡Ï�את לא
ממני: רפיו� ıÓ‡Â.(Â)ל� ˜ÊÁ:כראוי הע� בהנהגת

(Ê).'Â‚Â הע�¯˜ בהנהגת כלו� תועיל לא זאת, לולא כי
תשכיל:ÔÚÓÏ.כראוי: התורה שמירת ‰Ê‰.(Á)בעבור

oeiv zcevn
(‡)ÔÂ� Ô·מלות שה� ולפי בסגו"ל, ב� כמו בחיר"ק, .

מבסגו"ל: בחיר"ק הקריאה תקל ודבוקות, זעירות
(·)ÌÂ˜כמו זרוז, עני� הוא יא). י למסע:(דברי� ל� קו�
(‚)Í¯„˙:וצעידה הליכה וענינו דר�, מלשו� .

(„)ÔÂ�·Ï‰Â:לבנה אילני בו גדלו ואולי היער, ש� כ� .

.‡Â·Óכמו שקיעה, יא)עני� כח השמש:(בראשית בא כי
(Â)ıÓ‡Âכמו חוזק, עני� הוא א� ה). כד כח:(משלי מאמ�
(Ê)ÏÈÎ˘˙�וכ הצלחה, ענינו יד). יח א דוד(שמואל ויהי

שעשה להבריות נראה המצליח כי משכיל, דרכיו לכל
בהשכל: כמוÂÓÈ˘(Á)מעשיו יסור, כא). נט לא(ישעיהו
מפי�: כמוÈ‚‰Â˙ימושו לדבור, תשמש פע� לה. (תהלי�
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ÛÎכל האר�, את משתכבשו לאר�, חוצה א� ,

ויהיה קדוש יהיה לאר� מחוצה שתכבשו מה

‰Ê‰.(„)שלכ�: ÔÂ�·Ï‰Â ¯·„Ó‰Óהוא
שהיה אדו�, ידי שעל צי� מדבר קדש, מדבר
נכנסו ש� ודר� מזרחית דרומית במקצוע

שנאמר טז)לאר�, כ בקדש(במדבר אנחנו והנה :
שנאמר מזרחית, בדרומית שהיא ומני� וגו',

ג) לד על(ש� צי� ממדבר נגב פאת לכ� והיה :
אדו�: Ù¯˙.ידי ¯‰� ÏÂ„‚‰ ¯‰�‰ „ÚÂזה

לצפו�: מדרו� ‰ÌÈ˙Á.רחבה ı¯‡ ÏÎבכלל
‰˘Ó˘.הזה: ‡·Ó ÏÂ„‚‰ ÌÈ‰ „ÚÂ,לארכה

למערב: המזרח ıÓ‡Â.(Â)מ� ˜ÊÁ�בדר
תנחיל: אתה כי אומר: שהוא כמה אר�,

(Ê).„‡Ó ıÓ‡Â ˜ÊÁ שהוא¯˜ כמו בתורה,
התורה: ככל ולעשות לשמור ˙˘ÏÈÎ.אומר:

‰Ê‰.(Á)תצליח: ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒמשנה ספר

cec zcevn
(‡).È‰ÈÂשהשלימה למה ולחבר להוסי� הוי"ו באה

אל ה' אמר זה שאחרי ואמר משה, מיתת בספור התורה
וכו': Ó˙.(·)יהושע È„·Ú ‰˘Óהיה אילו לומר, רצה

לבל נגזר עליו כי הירד� את לעבור יכולת� לא חי, עדיי�
וכו':ÚÂ˙‰.יעבור: עבור קו� מת, והוא ·Â.(‚)הואיל

מקו�: כל על המקרא, תחלת על Â·Ó‡(„)מוסב
.˘Ó˘‰:השמש מבוא ברוח È˙Èˆ·.(‰)שהוא ‡Ïרצה

הקומה: נצב להיות יתגבר לא ‡¯ÍÙ.לומר, ‡Ï�את לא
ממני: רפיו� ıÓ‡Â.(Â)ל� ˜ÊÁ:כראוי הע� בהנהגת

(Ê).'Â‚Â הע�¯˜ בהנהגת כלו� תועיל לא זאת, לולא כי
תשכיל:ÔÚÓÏ.כראוי: התורה שמירת ‰Ê‰.(Á)בעבור

oeiv zcevn
(‡)ÔÂ� Ô·מלות שה� ולפי בסגו"ל, ב� כמו בחיר"ק, .

מבסגו"ל: בחיר"ק הקריאה תקל ודבוקות, זעירות
(·)ÌÂ˜כמו זרוז, עני� הוא יא). י למסע:(דברי� ל� קו�
(‚)Í¯„˙:וצעידה הליכה וענינו דר�, מלשו� .

(„)ÔÂ�·Ï‰Â:לבנה אילני בו גדלו ואולי היער, ש� כ� .

.‡Â·Óכמו שקיעה, יא)עני� כח השמש:(בראשית בא כי
(Â)ıÓ‡Âכמו חוזק, עני� הוא א� ה). כד כח:(משלי מאמ�
(Ê)ÏÈÎ˘˙�וכ הצלחה, ענינו יד). יח א דוד(שמואל ויהי

שעשה להבריות נראה המצליח כי משכיל, דרכיו לכל
בהשכל: כמוÂÓÈ˘(Á)מעשיו יסור, כא). נט לא(ישעיהו
מפי�: כמוÈ‚‰Â˙ימושו לדבור, תשמש פע� לה. (תהלי�
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לפניו: היה ·Â.תורה ˙È‚‰Âכל בו, והתבוננת
אמר דאת כמה בלב, שבתורה יטהגיו� (תהלי�

לפני�;טו) לבי והגיו� יח): לג לב�(ישעיהו :

אימה: ıÓ‡Â.(Ë)יהגה ˜ÊÁ ÍÈ˙ÈÂˆ ‡ÂÏ‰
תחת, ואל תערו� אל שנאמר: כמו במלחמה,

שנאמר משה בימי צוהו, כג)והיכ� לא :(דברי�

וגו': נו� ב� יהושע את Ú˘Â‰È.(È)ויצו ÂˆÈÂ
משה: אבל בכי ימי שתמו ‰Â�ÈÎ(È‡)ביו�

.‰„ˆ ÌÎÏ�זיינ וכלי לדר� הצרי� דבר כל
אומר אתה שא� לתק�, לה� אמר למלחמה
במ� מסתפקי� היו הרי ובמשתה, במאכל

אומר הוא וכ� בניס�, ט"ז עד (לקמ�שבכליה�

י"ב) ממחרתה' המ� וישבות רבי): ·ÂÚ„:(מפי
.ÌÈÓÈ ˙˘Ï˘שתהיו בעוד ימי�, שלשת בסו�

תעברו: ואחר ימי� שלשת ‚·È¯Â(È„)כא� ÏÎ
.ÏÈÁ‰:�חלוצי יעברו Á¯ÊÓ(ÂË)שבכ�
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שלפניו במקרא ז)האמור משה:(פסוק צו� ÔÚÓÏאשר

.¯ÂÓ˘˙:מה תשכח פ� מפי�, כשימוש ‡Ê.כי ÈÎ
תצליח: אז וגו', לעשות אניˆÍÈ˙ÈÂ.(Ë)כשתשמור

תירא:מצו ואל האויב מול במלחמה חזק ל� ÍÓÚה ÈÎ
.'Â‚Â המדבר,‰' היה שה' א� אני', עמ� 'כי אמר ולא
יא)ודוגמתו יב א והמדבר(שמואל שמואל, ואת כו' וישלח

שמואל: ÂÎÂ'.(È‡)היה ÂÂˆÂשילוח קוד� נאמר כי א�
כי זה, אחרי היה הצווי כרח� על מקו� מכל המרגלי�,
ימי� ג' התעכבו ובהר ביריחו, לנו המרגלי� שהלכו ביו�

הירד�: עברו וממחרת הירד�, אצל לנו שאחריו וביו� במקומ�, לנו המ�,‰Â�ÈÎ.ובחזירת� את אכלו עדיי� כי ע�
להכי�: צו� זה ואת הגוי�, תגרי לה� שהביאו ממה האדמה, מפרי ביד� היה מקו� לזכור:ÂÎÊ¯.(È‚)מכל עליכ�

.ÁÈ�Ó:הזה שבעבר הזאת האר� לכ� בתת מנוחה, מקו� לכ� ÁÈ�È.(ÂË)נות� ¯˘‡ „Úמנוחה מקו� ה' ית� אשר עד
לה�: התנאי:Ì˙˘¯ÈÂ.ג� ותקיימו הואיל מערער מבלי בה תאחזו אז לומר, ‰˘Ó˘.רצה Á¯ÊÓ:המזרחי בעבר

oeiv zcevn
כמוכח) למחשבה, תשמש ופע� תהגה, ד)ולשוני מט (ש�

לבי: לזרז‰ÂÏ‡(Ë)והגות תורה ההיא המלה ולחזק,.
יד)כמו ו שלחתי�:(שופטי� Á˙Â˙הלוא ıÂ¯Ú˙�שתיה .

כמו פחד, כא)עני� ז וכו';(דברי� מפניה� תערו� (ש�לא

כא) תחת:א להע�˘È¯ËÂ(È)ואל להשמיע הממוני� ה� .
כמו קיומ�, על ולהכריח המושל יח)דברי טז שופטי�(ש�

כמוˆ„‰(È‡)ושוטרי�: מזו�, ה). ט ציד�:(יהושע לח�
„ÂÚ·:�בסו תרגומו: .(„È)ÌÈ˘ÂÓÁכמו מזוייני�, (שמות.

` `-minid ixac - ` ryedi

:Cìð eðçìLz øLà-ìk-ìàå äùòð eðúéeö-øLàæé-ìà eðòîL-øLà ìëk £¤¦¦Æ̈Æ©«£¤½Ÿ§¤«¨£¤¬¦§¨¥−¥¥«§³Ÿ£¤¨©Æ§Æ¤
éìà òîLð ïk äLîéäìà äåäé äéäé ÷ø E:äLî-íò äéä øLàk Cnò E ¤½¥−¦§©´¥¤®Â©¦«§¤º§Ÿ̈¬¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬¨−̈¦¤«

çéét-úà äøîé-øLà Léà-ìkéøác-úà òîLé-àìå Eúîeé epeöz-øLà ìëì E ¨¦º£¤©§¤´¤¦À§«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ£¤§©¤−¨®
:õîàå ÷æç ÷ø©−£©¬¤¡¨«

i"yx

.˘Ó˘‰:�ירד של מזרחי דברי�:ÓÈ¯‰.(ÁÈ)עבר את יקניט

cec zcevn
(ÊÈ).'ÂÎÂ ה'¯˜ כשיהיה רק אלי� נשמע לא לומר, רצה

זה: בזולת לא אבל וכו', עמ�
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יח) עלו:יג כמוÓÈ¯‰(ÁÈ)וחמשי� ומרד, מרי מלשו� .

יח) כא ומורה:(דברי� סורר
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(‡).˘Â�‡ ˙˘ Ì„‡היחס ספר כתב עזרא
שנה י"ח בתו� ומלאכי זכריה חגי ידי על הזה
ויהושע זרובבל לירושלי� שבא זמ� שמאותו
ב� כורש שבא עד הראשו� כורש בימי הכה�
והלוי� המל�, דוד יחס משו� והכל אסתר
העמיד� היא� ולמשוררי� ולשומרי� לשוערי�
לפיכ� למשמרות�, והכהני� מעמד� על דוד
ליחס שהוצר� ולפי אברה� ועד מאד� יחס�
ובני בניו העכומ"ז שאר ג� הזכיר אברה� את
בני עכו"� שאר ליחס צרי� בניו ומשו� בניו
ארצ� את אברה� ירש היא� להודיע כנע�
כנע� תולדות וליחס להזכיר שהוצר� ומאחר

גב� על ומזכיר�(תולדות)הזכיר עכומ"ז שאר
לעיקר שהגיע עד ומשליכ� מעט מעט
שהיה לאד� משל רבה בבראשית כדמפרש
ועמד מרגליות לו ונפלה למקו� ממקו� עובר
מרגליות שמצא עד העפר בכברה וכבר האד�
וארפכשד ש� לייחס לי מה הקב"ה אמר כ�
את ומצאת לאברה� למצוא אלא ותרח וכו'

נאמ� יחס(לפני�)לבבו יצחק של כבודו ומפני
מעט ומשליכ� קטורה ובני וישמעאל עשו בני
בני כי על מזכיר החורי שעיר ובני ומניח� מעט

פילגש שנעשית תמנע לייחס וג� ירשו� עשו
שהיתה אברה� של שבחו להודיע אברה� לבני
פילגש להיות ורצתה ואלופי� נשיאי� בת
תמנע לוט� ואחות דכתיב אברה� לזרע

ל"ז) פילגש(בראשית היתה ותמנע (ש�)וכתיב

לו להנשא כדאי איני א� שאמרה לפי אלא
שעיר בני יחס לכ� ועוד פילגש לו אהיה לאשה
שעיר של שעיר והר ומלכי� אלופי� היו שה�
דכתיב לעשו הקב"ה נתנה יצחק ובאהבת היה

תחת� וישבו יירשו� עשו ב')ובני (דברי�

ליצחק שאמר הקב"ה דברי קיו� ולהודיע
כבודו ובשביל בכל ולהשליטו זרעו להרבות
מלכו אשר המלכי� אלה כ� כמו כתב יצחק של

וגומר אדו� א')באר� ‡�Â˘.:(לקמ� ˙˘ Ì„‡
ולפי אנוש שת ובני שת אד� בני כמו פתרונו
קי� הזכיר שלא ומה מקצר� היחס עיקר שאינו
משת אבל תולדות העמידו שלא לפי והבל
דוד: עד ומאברה� ואברה� נח תולדות יצאו

(„).ÌÁ Ì˘ Á�מיד ש� בני לחשוב לו והיה
ומשלי� דוד עד וכו' אברה� מרגלית למצוא
דר� וכ� העיקר ותופש שלו היחס ומקצר הטפל
בני בסמו� וכ� הימי� דדברי הזה היחס כל
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(‡).˘Â�‡ ˙˘ Ì„‡להזכיר ראה ולא נח עד וכ� אנוש את ושת שת את הוליד והוא יולד אד� הראשו� אמר כאלו

האדמה: ע"פ זרע מה� נשאר ולא המבול במי תמו ספו כול� כי על התולדות ˘Ì.(„)שאר Á�נח אמר כאלו
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.˘Ó˘‰:�ירד של מזרחי דברי�:ÓÈ¯‰.(ÁÈ)עבר את יקניט
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(ÊÈ).'ÂÎÂ ה'¯˜ כשיהיה רק אלי� נשמע לא לומר, רצה

זה: בזולת לא אבל וכו', עמ�
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יח) עלו:יג כמוÓÈ¯‰(ÁÈ)וחמשי� ומרד, מרי מלשו� .

יח) כא ומורה:(דברי� סורר
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(‡).˘Â�‡ ˙˘ Ì„‡היחס ספר כתב עזרא
שנה י"ח בתו� ומלאכי זכריה חגי ידי על הזה
ויהושע זרובבל לירושלי� שבא זמ� שמאותו
ב� כורש שבא עד הראשו� כורש בימי הכה�
והלוי� המל�, דוד יחס משו� והכל אסתר
העמיד� היא� ולמשוררי� ולשומרי� לשוערי�
לפיכ� למשמרות�, והכהני� מעמד� על דוד
ליחס שהוצר� ולפי אברה� ועד מאד� יחס�
ובני בניו העכומ"ז שאר ג� הזכיר אברה� את
בני עכו"� שאר ליחס צרי� בניו ומשו� בניו
ארצ� את אברה� ירש היא� להודיע כנע�
כנע� תולדות וליחס להזכיר שהוצר� ומאחר

גב� על ומזכיר�(תולדות)הזכיר עכומ"ז שאר
לעיקר שהגיע עד ומשליכ� מעט מעט
שהיה לאד� משל רבה בבראשית כדמפרש
ועמד מרגליות לו ונפלה למקו� ממקו� עובר
מרגליות שמצא עד העפר בכברה וכבר האד�
וארפכשד ש� לייחס לי מה הקב"ה אמר כ�
את ומצאת לאברה� למצוא אלא ותרח וכו'

נאמ� יחס(לפני�)לבבו יצחק של כבודו ומפני
מעט ומשליכ� קטורה ובני וישמעאל עשו בני
בני כי על מזכיר החורי שעיר ובני ומניח� מעט

פילגש שנעשית תמנע לייחס וג� ירשו� עשו
שהיתה אברה� של שבחו להודיע אברה� לבני
פילגש להיות ורצתה ואלופי� נשיאי� בת
תמנע לוט� ואחות דכתיב אברה� לזרע

ל"ז) פילגש(בראשית היתה ותמנע (ש�)וכתיב

לו להנשא כדאי איני א� שאמרה לפי אלא
שעיר בני יחס לכ� ועוד פילגש לו אהיה לאשה
שעיר של שעיר והר ומלכי� אלופי� היו שה�
דכתיב לעשו הקב"ה נתנה יצחק ובאהבת היה

תחת� וישבו יירשו� עשו ב')ובני (דברי�

ליצחק שאמר הקב"ה דברי קיו� ולהודיע
כבודו ובשביל בכל ולהשליטו זרעו להרבות
מלכו אשר המלכי� אלה כ� כמו כתב יצחק של

וגומר אדו� א')באר� ‡�Â˘.:(לקמ� ˙˘ Ì„‡
ולפי אנוש שת ובני שת אד� בני כמו פתרונו
קי� הזכיר שלא ומה מקצר� היחס עיקר שאינו
משת אבל תולדות העמידו שלא לפי והבל
דוד: עד ומאברה� ואברה� נח תולדות יצאו

(„).ÌÁ Ì˘ Á�מיד ש� בני לחשוב לו והיה
ומשלי� דוד עד וכו' אברה� מרגלית למצוא
דר� וכ� העיקר ותופש שלו היחס ומקצר הטפל
בני בסמו� וכ� הימי� דדברי הזה היחס כל

cec zcevn
(‡).˘Â�‡ ˙˘ Ì„‡להזכיר ראה ולא נח עד וכ� אנוש את ושת שת את הוליד והוא יולד אד� הראשו� אמר כאלו

האדמה: ע"פ זרע מה� נשאר ולא המבול במי תמו ספו כול� כי על התולדות ˘Ì.(„)שאר Á�נח אמר כאלו
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:úôéå íç íLä:ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éðaåéðáe ¥−¨¬¨¨«¤§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«§¥−
:äîøâBúå úôéãå æðkLà øîbæ:íéðãBøå íézk äLéLøúå äLéìà ïåé éðáe ®Ÿ¤©§£©¬§¦©−§©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¨¦¦−§¨¦«

ç:ïòðëe èet íéøöîe Lek íç éðaèàîòøå àzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe §¥−¨®¬¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ©£¦½̈§©§¨¬§©§−̈
:ïããe àáL àîòø éðáe àëzáñåéúBéäì ìçä àeä ãBøîð-úà ãìé Leëå §©§§¨®§¥¬©§−̈§¨¬§¨«§−¨©´¤¦§®´¥¥½¦«§¬

:õøàa øBabàé)-úà ãìé íéøöîeáéúëíééãeì(íéãeìíéáäì-úàå íéîðò-úàå ¦−¨¨«¤¦§©¿¦¨©º¤¦¯¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−
:íéçzôð-úàåáéìt íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàåíézL §¤©§ª¦«§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨§¬¦¨²§¦§¦−
:íéøzôk-úàåâé:úç-úàå Bøëa ïBãéö-úà ãìé ïòðëeãééñeáéä-úàå §¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²¤¦¬§Ÿ−§¤¥«§¤©§¦Æ

:éLbøbä úàå éøîàä-úàååè:éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàåæè-úàå §¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«§¤
:éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàäæéãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða ¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦«§¥´¥½¥¨´§©½§©§©§©−§´
:CLîå øúâå ìeçå õeòå íøàåçétøàåãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLë ©«£¨®§¬§−§¤¬¤¨¤«¤§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬

i"yx

בכור תולדות� אלה וישמעאל יצחק אברה�
בני יצחק את אברה� ויולד וכו' נביות ישמעאל
שמזכיר אליפז עשו בני וישראל עשו יצחק

העיקר: ואח"כ הטפל ליחס ‡˘Ê�Î(Â)תחלה
.˙ÙÈ„Â(בדלי"ת)כתיב יז)ובחומש (בראשית

על מתגברי� היו ולא רפי� היו שמתחלה וריפת
וריעוע: דופי נתמלאו ולסו� È�·Â(Ê)ישראל

.‰˘ÈÏ‡ ÔÂÈלפי ומדי מגוג הזכיר שלא ומה
מדי ובני מגוג בני אבל היחס אלא הזכיר שלא
עובדי ראשי מה� יצאו שלא לפי הזכיר לא
ש� על נקראו כוכבי� עובדי כל אלא כוכבי�

ודודני�: אומר(ש�)ולהל�ÌÈ�„Â¯Â.כתי� הוא
ורודי� באי� ה� חוטאי� כשישראל ודודני�
בני אומרי� ה� תקיפה ישראל וכשיד בה�
כאוהבי� נראי� היו בתחילה את� דודינו

בה�: רודי� לבסו� הנאת� ‰Â‡(È)בשעת
.ı¯‡· ¯Â·‚ ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ‰לעשות החל הוא
באר�: וגבורות ÏÈ„(È‡)מלחמות ÌÈ¯ˆÓÂ

.ÌÈ„ÂÏ כל‡˙ כהנא בר אבא א"ר בב"ר
יהושע א"ר בי� אלא אינה מצרי� של מוניגנא
יודי� בשני כתיב לודיי� לודי� בד"ה קרחה ב�
להבי� י� ענמי ענמי� י� לודי לודיי� ל� לומר

י�: נפתוחי נפתוחי� י� ÒÂ¯˙Ù.ÌÈ(È·)להבי
פלשתי� י� כסלוחי כסלוחי� י� פתרוסי
כתוב לפיכ� י� כפתורי כפתורי� י� פלשתי

כול�: וכ� לדרוש יודי"� ÏÈ„(È‚)בשני ÔÚ�ÎÂ
.'Â‚Âוהיינו י"ב הרי עמה� וכנע� ה� י"א

ישראל בני למספר עמי� גבולות יצב דכתיב
ל"ב) כנגד(דברי� העמיד עמי� גבולות כלומר

ישראל שבטי כנגד י"ב ה� שג� ישראל שבטי

cec zcevn
וכו': ואת ש� את ÙÈ˙.(‰)הוליד È�·שעיקר לפי

מש� הבאי� ישראל וזרע אברה� בעבור הוא הספור
עד ש� בני את מלהזכיר הניח לזה הספור בה� ויארי�
לזה מעט בה� הספור ח� ובני יפת בני אבל לאחרונה

מה�: ופסק בראשונה �Â¯Ó„.(È)הקדימ� ˙‡Âיתר ע� ולא לעצמו חשבו לזה כוש בני מכל החשוב שהיה לפי
Â‚Â'.בניו: ÏÁ‰ ‡Â‰התחיל ונמרוד חברו על למשול מה� מי התגבר ולא שוי� אד� בני כל היו ימיו עד כי

באר�: ולמשול ÌÈ˙˘ÏÙ.(È·)להתגבר Ì˘Ó Â‡ˆÈ פלשתי�:‡˘¯ של האומה באה כסלוחי� מבני Â‡˙ר"ל
.ÌÈ¯Â˙ÙÎ:�כפתורי את ילד שהוא מצרי� על הוא ÂÎÂ'.(ÊÈ)חוזר ÏÂÁÂ ıÂÚ�חשב ולקצר אר� בני היו הד' אלו

כבני�: ה� בני� בני כי ש� בבני

oeiv zcevn
(Â).˙ÙÈ„Âהשמות ובשתי ברי"ש וריפת כתיב ובתורה

הזכיר ולא השמות שינוי בכל גדול כלל והוא נקרא היה
מאד: רבו כי השמות חלו� כל
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:øáò-úàèéõøàä äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe ¤¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤
:ïè÷é åéçà íLåëúåîøöç-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå §¥¬¨¦−¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤£©§−̈¤

:çøé-úàåàë:äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàåáë-úàå ìáéò-úàå §¤¨«©§¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«§¤¥¨¬§¤
:àáL-úàå ìàîéáàâë:ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øéôBà-úàå £¦¨¥−§¤§¨«§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«

ãë:çìL ãLëtøà íLäë:eòø âìt øáòåë:çøz øBçð âeøNæëíøáà ¥¬©§©§©−¨«©¥¬¤¤−¤§«§¬¨−¨«©©§−̈
:íäøáà àeäçë:ìàòîLéå ÷çöé íäøáà éðaèëøBëa íúBãìz älà ¬©§¨¨«§¥Æ©§¨½̈¦§−̈§¦§¨¥«¥−¤Ÿ§¨®§³

:íùáîe ìàaãàå øã÷å úBéáð ìàòîLéì:àîéúå ããç àOî äîeãå òîLî ¦§¨¥Æ§¨½§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«Ÿ¦§¨´§½̈©−̈£©¬§¥¨«
àì:ìàòîLé éða íä älà äîã÷å Léôð øeèéáìLâìét äøeè÷ éðáe §¬¨¦−¨¥®§¨¥¬¤¥−§¥¬¦§¨¥«§¥̧§¹̈¦¤¤́

:ïããe àáL ïL÷é éðáe çeLå ÷aLéå ïéãîe ïãîe ïL÷éå ïøîæ-úà äãìé íäøáà©§¨À̈¨§º̈¤¦§¨¯§¨§¨²§¨¬¦§−̈§¦§¨´§®©§¥¬¨§−̈§¨¬§¨«
âì:äøeè÷ éða älà-ìk äòcìàå òãéáàå CBðçå øôòå äôéò ïéãî éðáe§¥´¦§À̈¥¨³¨¥Æ¤Æ©£½©£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«
ãì:ìàøNéå åùò ÷çöé éða ñ ÷çöé-úà íäøáà ãìBiåäìæôéìà åùò éða ©¬¤©§¨−̈¤¦§¨®§¥´¦§½̈¥−̈Ÿ§¦§¨¥«§¥−¥¨®Ÿ¡¦¨²

:çø÷å íìòéå Leòéå ìàeòøåìòðîúå æð÷ ízòâå éôö øîBàå ïîéz æôéìà éða §¥¬¦−§©§¨¬§«Ÿ©§¥−¡¦¨®¥¨³§¨Æ§¦´§©§½̈§©−§¦§©¬
:÷ìîòåæì:äfîe änL çøæ úçð ìàeòø éðaçìì øéòN éðáeìáBLå ïèB ©£¨¥«§¥−§¥®©¬©¤−©©¨¬¦¨«§¥´¥¦½¨¬§−̈

i"yx

לבדנה הצבת אשר דוגמת עמי� גבולות הציב
כ"א) ‰‡¯ı.(ËÈ):(בראשית ‰‚ÏÙ� ÂÈÓÈ· ÈÎ

שמתחלה בריות של ימיה� ונתמעטו נתחלקו
ונחצו ויותר שנה מאות ט' חיי� אד� בני היו
ומ� ויותר שנה מאות לד' ואיל� ארפכשד בימי
מאות: ד' מאות� למאתי� נחצו ואיל� פלג

(‚Î).ÔË˜È È�· ‰Ï‡ ÏÎ,עסקיו מקטי� שהיו
נתנו לא אחרי� שמות אבל עבר היה גדול נביא
שמות: לה� נת� נביא ע"פ לא כי לידרש

(„Î).ÁÏ˘ „˘ÎÙ¯‡ Ì˘בניו מנה למעלה
מפני אחרת פע� שוב התחיל ועתה ש� של
לו שנפלה לאד� משל אברה� של כבודו

כדלעיל: כו' ‰Â‡(ÊÎ)מרגלית Ì¯·‡

.Ì‰¯·‡הוא ומי אברה� עד מש� יחס עכשיו
אברה�: שנקרא אבר� ˜ÂË¯‰(Ï·)זה

.Ì‰¯·‡ ˘‚ÏÈÙ,�בה לספר שיכול גנאי כל
היו שכול� יצחק של כבודו משו� מספר הוא
הבית: ואדו� עיקר היה הוא אבל פלגש בני

(‚Ï).'Â‚Â ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È�·Âראשי ה'
לכל מלכי� חמשה העמידו כ� על עכומ"ז
צור ואת רק� ואת אוי את דכתיב מלכה אומה

מדי� מלכי חמשת וגו' חור ל"א)ואת :(מדבר

.‰¯ÂË˜ È�· ‰Ï‡ ÏÎשל כבודו בשביל
Ï‡¯˘ÈÂ.(Ï„)אברה�: Â˘Ú ˜ÁˆÈ È�·מפני

יעקב: ולא ישראל אמר דוד של כבודו
(‰Ï).ÊÙÈÏ‡ Â˘Ú È�·ולהשליכו לקצר כדי

cec zcevn
(ËÈ).ı¯‡‰ ‰‚ÏÙ�כל ע"פ מזה זה נפרדו האר� בני

ÂÎÂ'.(Î„)האדמה: „˘ÎÙ¯‡ Ì˘מזה העולה כאומר
שנולד עד וכו' שלח את ילד והוא ארפכשד את ילד שש�

‡·¯‰Ì.(ÊÎ)אברה�: ‡Â‰:בתורה כמ"ש גוי� המו� אב ע"ש אברה� בש� זה אחר הנקרא כמוÏÈ„‰.(Ï·)הוא
ילדה: ˜ÂË¯‰.(Ï‚)אשר È�· ‰Ï‡ ÏÎ:�כבני ה� בני� בני לפילגשÚ�Ó˙Â.(ÂÏ)כי לו היתה ותמנע אמר כאלו

עמלק את לאליפז ותלד עשו ב� לאליפז פילגש היתה ותמנע בתורה נאמר וכ� לו ילדה עמלק לו)ואת :(בראשית

(ÁÏ).¯ÈÚ˘ È�·Â:עשו ב� לאליפז פילגש שהיתה אשתו בת תמני בעבור והזכירו עשו מבני שעיר היה לא

oeiv zcevn
(ËÈ).‰‚ÏÙ��ראוב בפלגות וכ� והפרדה חלוקה עני�

ה) :(שופטי�
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לבדנה הצבת אשר דוגמת עמי� גבולות הציב
כ"א) ‰‡¯ı.(ËÈ):(בראשית ‰‚ÏÙ� ÂÈÓÈ· ÈÎ

שמתחלה בריות של ימיה� ונתמעטו נתחלקו
ונחצו ויותר שנה מאות ט' חיי� אד� בני היו
ומ� ויותר שנה מאות לד' ואיל� ארפכשד בימי
מאות: ד' מאות� למאתי� נחצו ואיל� פלג

(‚Î).ÔË˜È È�· ‰Ï‡ ÏÎ,עסקיו מקטי� שהיו
נתנו לא אחרי� שמות אבל עבר היה גדול נביא
שמות: לה� נת� נביא ע"פ לא כי לידרש

(„Î).ÁÏ˘ „˘ÎÙ¯‡ Ì˘בניו מנה למעלה
מפני אחרת פע� שוב התחיל ועתה ש� של
לו שנפלה לאד� משל אברה� של כבודו

כדלעיל: כו' ‰Â‡(ÊÎ)מרגלית Ì¯·‡

.Ì‰¯·‡הוא ומי אברה� עד מש� יחס עכשיו
אברה�: שנקרא אבר� ˜ÂË¯‰(Ï·)זה

.Ì‰¯·‡ ˘‚ÏÈÙ,�בה לספר שיכול גנאי כל
היו שכול� יצחק של כבודו משו� מספר הוא
הבית: ואדו� עיקר היה הוא אבל פלגש בני

(‚Ï).'Â‚Â ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È�·Âראשי ה'
לכל מלכי� חמשה העמידו כ� על עכומ"ז
צור ואת רק� ואת אוי את דכתיב מלכה אומה

מדי� מלכי חמשת וגו' חור ל"א)ואת :(מדבר

.‰¯ÂË˜ È�· ‰Ï‡ ÏÎשל כבודו בשביל
Ï‡¯˘ÈÂ.(Ï„)אברה�: Â˘Ú ˜ÁˆÈ È�·מפני

יעקב: ולא ישראל אמר דוד של כבודו
(‰Ï).ÊÙÈÏ‡ Â˘Ú È�·ולהשליכו לקצר כדי

cec zcevn
(ËÈ).ı¯‡‰ ‰‚ÏÙ�כל ע"פ מזה זה נפרדו האר� בני

ÂÎÂ'.(Î„)האדמה: „˘ÎÙ¯‡ Ì˘מזה העולה כאומר
שנולד עד וכו' שלח את ילד והוא ארפכשד את ילד שש�

‡·¯‰Ì.(ÊÎ)אברה�: ‡Â‰:בתורה כמ"ש גוי� המו� אב ע"ש אברה� בש� זה אחר הנקרא כמוÏÈ„‰.(Ï·)הוא
ילדה: ˜ÂË¯‰.(Ï‚)אשר È�· ‰Ï‡ ÏÎ:�כבני ה� בני� בני לפילגשÚ�Ó˙Â.(ÂÏ)כי לו היתה ותמנע אמר כאלו

עמלק את לאליפז ותלד עשו ב� לאליפז פילגש היתה ותמנע בתורה נאמר וכ� לו ילדה עמלק לו)ואת :(בראשית

(ÁÏ).¯ÈÚ˘ È�·Â:עשו ב� לאליפז פילגש שהיתה אשתו בת תמני בעבור והזכירו עשו מבני שעיר היה לא

oeiv zcevn
(ËÈ).‰‚ÏÙ��ראוב בפלגות וכ� והפרדה חלוקה עני�

ה) :(שופטי�
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:òðîzî:äðòå äià ïBòáö éðáe ñ íðBàå éôL ìáéòå úçðîe ïéìò ìáBL éða ¦§¨«§¥´½̈©§¨̄¨©²©§¥−̈§¦´§¨®§¥¬¦§−©¨¬©£¨«

àî:ïøëe ïøúéå ïaLàå ïøîç ïBLéã éðáe ñ ïBLéc äðò éðaáîïäìa øöà-éða §¥¬£¨−¦®§¥´¦½©§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«§¥¥½¤¦§¨¬
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:äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôìãîòìa úîiå ¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥´¦§¨¥®µ¤©¤§½§¥¬¦−¦§¨«¨©−̈¨¨®©
:äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz CìîiåäîíLeç åézçz Cìîiå ááBé úîiå ©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈−̈

:éðîézä õøàîåîïéãî-úà äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLeç úîiå ¥¤¬¤©¥¨¦«©−̈¨¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ
) Bøéò íLå áàBî äãNaáéúëúåéò:úéåò (æîäìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«£¦«©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈

:ä÷øNnîçî:øäpä úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiåèîúîiå ¦©§¥¨«©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨
:øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàLðåézçz Cìîiå ïðç ìòa úîiå ¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«©Æ̈¨Æ©´©¨½̈©¦§³Ÿ©§¨Æ

:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå éòt Bøéò íLå ããäàðúîiå £©½§¥¬¦−¨®¦§¥̧¦§³§¥©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«©−̈¨
) óelà òðîz óelà íBãà éôelà eéäiå ñ ããäáéúëäéìò:úúé óelà äåìò ( £¨®©«¦§Æ©¥´¡½©¬¦§¨²©¬©«§−̈©«§¨−©¬§¥«

áðîáéìäà óelà:ïðét óelà äìà óelà äâðóelà ïîéz óelà æð÷ óelà ©¯¨¢¦¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©´
:øöáîãð:íBãà éôelà älà íøéò óelà ìàécâî óelà ¦§¨«©¬©§¦¥−©´¦¨®¥−¤©¥¬¡«
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יצחק: לכבוד Ô·˘‡Â.(Ó‡)והזכירו Ô¯ÓÁ
ל"ו)ובחומש היו(בראשית בתחלה חמד� כתיב

מכוערי� ולבסו� כצדיקי� ונחמדי� חמודי�
ולבסו� חמוד בתחילה החמור דר� כ� כחמור
ולבסו� מכוער מתחלה והסוס מכוער נעשה

‰ÌÈÎÏÓ.(Ó‚)יפה: ‰Ï‡Âא"ר בב"ר מפרש
מישראל מל� עמד שלא קוד� (אבלאיבו

לישראל) מל� יוסימשמל� רבי באדו� מל� נצב
מלכי� מעמיד שזה בשעה אומר חנינא ב�

זה אלופי� מעמיד זה שופטי� מעמיד זה
זה לוי ב� יהושע רבי אמר נשיאי� מעמיד
לא וכי ושמעתי ח' העמיד וזה ח' העמיד
ח' ולישראל מלכי� ח' אלו אלא לאדו� היה
אלא וכו' יואש אחזיה יור� היו יותר והלא
שהמליכו מזמ� פירוש מלכי� ח' העמיד זה
את המליכו לא אדו� של מלכי� ח' אות�
בית וראשי היו דוד קוד� כי ישראל מלכי

אבותיו:

cec zcevn
(ËÏ).Ú�Ó˙ ÔËÂÏ ˙ÂÁ‡Âבת היתה ולא הא� מ� אחותו

את לו וילדה שעיר אשת על בא אליפז כי אביו שעיר
פילגשו: ונעשית ÂÎÂ'.(Ó‚)תמנע ÍÏÓ ÍÏÓ È�ÙÏ:בישראל מלכי� עמדו לא בלע:·ÚÏ.עד היה הראשו� המל� ר"ל

(ÂÓ).'ÂÎÂ ÔÈ„Ó ˙‡ ‰ÎÓ‰:�מדי את והכה מואב לעזרת הוא בא מואב על להלח� Ê‰·.(�)כשבאו ÈÓ מטרד·˙
אד�: ש� והוא זהב מי בת ‡„ÌÂ.(�‡)היתה ÈÙÂÏ‡ ÂÈ‰ÈÂע"פ עצמ� והנהיגו המלכות מה� פסקה הדד שמת אחר

אלופי�:

oeiv zcevn
(‡�).ÈÙÂÏ‡לראש אלופי� וכ� שררה י"ג)עני� :(ירמיה

`xwie`oey`x mei qelwpe`

ààø÷iåà
ïåùàø

åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈
øîàì ãrBî ìäàîi''yx:áìàøNé éða-ìà øac ¥¬Ÿ¤¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ

ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈
ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ

dnÚא ÈÈ ÏÈlÓe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆«≈¿»ƒ≈

:¯ÓÈÓÏ ‡�ÓÊ ÔkLnÓבÏÈlÓ ƒ«¿«ƒ¿»¿≈»«≈

L�‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«

ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»

‡�Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓ ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»

é"ùø

(‡)‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ.אמיר�ת �לכל ��ר�ת לכל «ƒ¿»∆…∆ְְְֲִִָָ

קריאה קדמה צ��י�, ל���.�לכל ח�ה, ל��� ְְְְִִִִָָָָָָ

זה "וקרא ��אמר: ,�� מ����י� ה�רת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��לאכי

עליה� נגלה הע�ל� א��ת לנביאי אבל ְֲִֵֶָָָ�ְֲִִֵֶֶָאלֿזה",

אלֿ אלהי� "ו��ר ��אמר: וטמאה, עראי ְֱֱִִֶֶֶַַָָֹ�ְְֲִַ�ל���

LÓ‰:�לע�" Ï‡ ‡¯˜iÂ.מ�יע� ה�ל� ה��ל ְִָ«ƒ¿»∆…∆ִֵַַַ

להפסק�ת א� יכ�ל ��מעי�. לא י�ראל וכל ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹלאזניו

לד��ר "ויד�ר", ל�מר: �למ�ד קריאה? ְְְְְִִֵַַַַָָָהיתה

הפסק�ת הי� �מה להפסק�ת. ולא קריאה ְְְְְְִֶַַָָָָָָֹהיתה

�ר�ה �י� להת��נ� למ�ה רוח ל�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמ����ת?

ה��מד להדי�ט וחמר קל לעני�, עני� �בי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפר�ה

ההדי�ט יה�דה.‡ÂÈÏ:מ� ר�י אהר�. את למעט ְִֶַ≈»ְְֲִֵֶַַַָֹ

� נאמר� ��ר�ת י"ג �לאהר�א�מר: למ�ה .��רה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָֹֹ

לאהר� ��א לל�ד�, מע�טי�, י"ג נאמר� ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ�כנג��

י"ג ה� וא�� לאהר�; ��אמר למ�ה א�א ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹנאמר�,

"ויד�ר אליו", "מ��ר א��", "לד�ר ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמע�טי�:

יכ�ל �הני�. �ת�רת ��� � ל�" "ונ�עד�י ְֲִַָָֹ�ְְְִֵַָאליו",

ל�", "ק�ל ל�מר: �למ�ד ה�ריאה? ק�ל את ְְְִֶַַַָָ�מע�

אליו" �מע�.."ק�ל לא י�ראל וכל �מע מ�ה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ

�ה�בה מ�ה �ר�"י ����ק� הר"� ��� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ(מ"כ

היה מא�� י�תר ��בטא מר��ת ה���ר ְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְִֶֶַַַהמיחדת

אבל ה���ר, יח�ד על ��רה ��ֿ��� 'ל�' ֲִִֵֶֶַַַָָ�ת�ב

�בה היא ��ֿ��� 'אליו' וכתב מר��ת. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ֵָאינ�

לה�ר�ת ��בטא, מר��ת ואמנ� ה���ר, ְְְִֶֶַָ�ְְְִֶֶַַַָָהמיחדת

לא י�ראל וכל �מע ���ה וה�א, י�תר, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹיח�ד

מצאתי) ודו"ק. ÚBÓ„:�מע�, Ï‰‡Ó.מל�ד ְְִָָָ≈…∆≈ְֵַ

יכ�ל לאהל. ח�� י�צא היה ולא נפסק ה��ל ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�היה

ה��ל". "את ל�מר: �למ�ד נמ��? �ה��ל ְְִֵֶֶַַַַָמ�ני

"ק�ל �תה�י�: ה�ת�ר� ה��ל ה�א ה"��ל"? ְְִִִִֵַַַַָמה�

ארזי�". �בר ה' ק�ל �הדר, ה' ק�ל ��ח, ֲִֵֶַַָָָֹֹה'

�היה מל�ד מ�עד"? "מאהל נאמר ל�ה ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹא�ֿ��,

נ�מע ה�ר�בי� �נפי "וק�ל :�� ���צא נפסק. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָה��ל

נמ��? �ה��ל מ�ני יכ�ל החיצנה". החצר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

א�ֿ��, �ד�ר�". אלֿ��י "�ק�ל ל�מר: ְְְְִֵֵַַַַַ�למ�ד

���יע ��יו� החיצנה"? "עדֿהחצר נאמר: ֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹל�ה

נפסק היה ,��:¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Ó.מ�ל יכ�ל ְִָָָָ≈…∆≈≈…ִָָ

מעל יכ�ל ה��רת". "מעל ל�מר: �למ�ד ְִֵֵֶַַַַַַַַָֹה�ית?

ה�רבי�": �ני "מ�י� ל�מר: �למ�ד ?��� ִ�ְְְִֵֵַַַָ�ֶַַֹה��רת

¯Ó‡Ï.�בילכ��' ����י�: �ברי לה� ואמר צא ≈…ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָֹ

�הי� �נה ל"ח ��ל מצינ�, ��� ע�י', נד�ר ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָה�א

לא ואיל�, המר�לי� מ� �מנ�י�, ��ד�ר ְְְִִִֵַַָֹ�ְְְִִִֵַָָי�ראל

כא�רֿ��� "ויהי ��אמר: מ�ה, ע� ה���ר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹנתיחד

לאמר" אלי ה' ויד�ר למ�ת... ה�לחמה ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ�לֿאנ�י

�ברי, לה� ואמר צא אחר: �בר ה���ר. היה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי

מ�ה "ו��ב ��אמר: �מ� יק�ל��, א� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹוה�יבני

וג�'": הע� ÌkÓ(·)אתֿ�ברי ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡. ְְִֵֶָָ»»ƒ«¿ƒƒ∆
העני� ��ר נדבה �קר�נ�ת ל�ה.‡„Ì:���קריב, ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ָָ

ה�זל, מ� הקריב לא הרא��� אד� מה ְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹנאמר?

ה�זל מ� �קריב� לא א�� א� ,��� היה :�ה�ל ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

‰Ó‰a‰.קר�" ל�מר: �למ�ד ��לל? ח�ה א� יכ�ל «¿≈»ְְַַַַַָָָָָ

‰Ó‰a‰:וצא�" ÔÓ.הר�בע את לה�ציא ,��� ולא ָֹƒ«¿≈»ְֹ�ְִֵֶַָָ

ה�ר�ע: ה�עבד.a‰ŒÔÓ˜¯ואת את :לה�ציא ְְִֶַָƒ«»»ְֱִֶֶַָ

Ô‡v‰ŒÔÓ.:ה�קצה את .Ô‡v‰ŒÔÓeלה�ציא ƒ«…ְִֶַ�ְֶƒ«…
למ�ה א�מר ��ה�א �המית. ה��גח את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָלה�ציא

לה�ציא ל�מר, �למ�ד �אי� "מ�ֿה�קר", העני� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָמ�

מתנ�בי�.e·È¯˜z:ה�רפהאת ��ני� מל�ד ְֵֶַָ«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַ

���פ�ת נדבת.˜¯ÌÎ�a:ע�לה �אה �היא מל�ד ְָ�ָ»¿«¿∆ְְִִֵֶַַָָ

ה��תר�ת: מ� ה�אה ה�ז�ח, קי� ע�לת היא ְִִִִִֵַַַַַָָָצ��ר,
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é"ùø

(‡)‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ.אמיר�ת �לכל ��ר�ת לכל «ƒ¿»∆…∆ְְְֲִִָָ

קריאה קדמה צ��י�, ל���.�לכל ח�ה, ל��� ְְְְִִִִָָָָָָ

זה "וקרא ��אמר: ,�� מ����י� ה�רת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��לאכי

עליה� נגלה הע�ל� א��ת לנביאי אבל ְֲִֵֶָָָ�ְֲִִֵֶֶָאלֿזה",

אלֿ אלהי� "ו��ר ��אמר: וטמאה, עראי ְֱֱִִֶֶֶַַָָֹ�ְְֲִַ�ל���

LÓ‰:�לע�" Ï‡ ‡¯˜iÂ.מ�יע� ה�ל� ה��ל ְִָ«ƒ¿»∆…∆ִֵַַַ

להפסק�ת א� יכ�ל ��מעי�. לא י�ראל וכל ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹלאזניו

לד��ר "ויד�ר", ל�מר: �למ�ד קריאה? ְְְְְִִֵַַַַָָָהיתה

הפסק�ת הי� �מה להפסק�ת. ולא קריאה ְְְְְְִֶַַָָָָָָֹהיתה

�ר�ה �י� להת��נ� למ�ה רוח ל�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמ����ת?

ה��מד להדי�ט וחמר קל לעני�, עני� �בי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפר�ה

ההדי�ט יה�דה.‡ÂÈÏ:מ� ר�י אהר�. את למעט ְִֶַ≈»ְְֲִֵֶַַַָֹ

� נאמר� ��ר�ת י"ג �לאהר�א�מר: למ�ה .��רה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָֹֹ

לאהר� ��א לל�ד�, מע�טי�, י"ג נאמר� ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ�כנג��

י"ג ה� וא�� לאהר�; ��אמר למ�ה א�א ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹנאמר�,

"ויד�ר אליו", "מ��ר א��", "לד�ר ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמע�טי�:

יכ�ל �הני�. �ת�רת ��� � ל�" "ונ�עד�י ְֲִַָָֹ�ְְְִֵַָאליו",

ל�", "ק�ל ל�מר: �למ�ד ה�ריאה? ק�ל את ְְְִֶַַַָָ�מע�

אליו" �מע�.."ק�ל לא י�ראל וכל �מע מ�ה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ

�ה�בה מ�ה �ר�"י ����ק� הר"� ��� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ(מ"כ

היה מא�� י�תר ��בטא מר��ת ה���ר ְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְִֶֶַַַהמיחדת

אבל ה���ר, יח�ד על ��רה ��ֿ��� 'ל�' ֲִִֵֶֶַַַָָ�ת�ב

�בה היא ��ֿ��� 'אליו' וכתב מר��ת. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ֵָאינ�

לה�ר�ת ��בטא, מר��ת ואמנ� ה���ר, ְְְִֶֶַָ�ְְְִֶֶַַַָָהמיחדת

לא י�ראל וכל �מע ���ה וה�א, י�תר, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹיח�ד

מצאתי) ודו"ק. ÚBÓ„:�מע�, Ï‰‡Ó.מל�ד ְְִָָָ≈…∆≈ְֵַ

יכ�ל לאהל. ח�� י�צא היה ולא נפסק ה��ל ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�היה

ה��ל". "את ל�מר: �למ�ד נמ��? �ה��ל ְְִֵֶֶַַַַָמ�ני

"ק�ל �תה�י�: ה�ת�ר� ה��ל ה�א ה"��ל"? ְְִִִִֵַַַַָמה�

ארזי�". �בר ה' ק�ל �הדר, ה' ק�ל ��ח, ֲִֵֶַַָָָֹֹה'

�היה מל�ד מ�עד"? "מאהל נאמר ל�ה ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹא�ֿ��,

נ�מע ה�ר�בי� �נפי "וק�ל :�� ���צא נפסק. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָה��ל

נמ��? �ה��ל מ�ני יכ�ל החיצנה". החצר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

א�ֿ��, �ד�ר�". אלֿ��י "�ק�ל ל�מר: ְְְְִֵֵַַַַַ�למ�ד

���יע ��יו� החיצנה"? "עדֿהחצר נאמר: ֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹל�ה

נפסק היה ,��:¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Ó.מ�ל יכ�ל ְִָָָָ≈…∆≈≈…ִָָ

מעל יכ�ל ה��רת". "מעל ל�מר: �למ�ד ְִֵֵֶַַַַַַַַָֹה�ית?

ה�רבי�": �ני "מ�י� ל�מר: �למ�ד ?��� ִ�ְְְִֵֵַַַָ�ֶַַֹה��רת

¯Ó‡Ï.�בילכ��' ����י�: �ברי לה� ואמר צא ≈…ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָֹ

�הי� �נה ל"ח ��ל מצינ�, ��� ע�י', נד�ר ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָה�א

לא ואיל�, המר�לי� מ� �מנ�י�, ��ד�ר ְְְִִִֵַַָֹ�ְְְִִִֵַָָי�ראל

כא�רֿ��� "ויהי ��אמר: מ�ה, ע� ה���ר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹנתיחד

לאמר" אלי ה' ויד�ר למ�ת... ה�לחמה ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ�לֿאנ�י

�ברי, לה� ואמר צא אחר: �בר ה���ר. היה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי

מ�ה "ו��ב ��אמר: �מ� יק�ל��, א� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹוה�יבני

וג�'": הע� ÌkÓ(·)אתֿ�ברי ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡. ְְִֵֶָָ»»ƒ«¿ƒƒ∆
העני� ��ר נדבה �קר�נ�ת ל�ה.‡„Ì:���קריב, ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ָָ

ה�זל, מ� הקריב לא הרא��� אד� מה ְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹנאמר?

ה�זל מ� �קריב� לא א�� א� ,��� היה :�ה�ל ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

‰Ó‰a‰.קר�" ל�מר: �למ�ד ��לל? ח�ה א� יכ�ל «¿≈»ְְַַַַַָָָָָ

‰Ó‰a‰:וצא�" ÔÓ.הר�בע את לה�ציא ,��� ולא ָֹƒ«¿≈»ְֹ�ְִֵֶַָָ

ה�ר�ע: ה�עבד.a‰ŒÔÓ˜¯ואת את :לה�ציא ְְִֶַָƒ«»»ְֱִֶֶַָ

Ô‡v‰ŒÔÓ.:ה�קצה את .Ô‡v‰ŒÔÓeלה�ציא ƒ«…ְִֶַ�ְֶƒ«…
למ�ה א�מר ��ה�א �המית. ה��גח את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָלה�ציא

לה�ציא ל�מר, �למ�ד �אי� "מ�ֿה�קר", העני� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָמ�

מתנ�בי�.e·È¯˜z:ה�רפהאת ��ני� מל�ד ְֵֶַָ«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַ

���פ�ת נדבת.˜¯ÌÎ�a:ע�לה �אה �היא מל�ד ְָ�ָ»¿«¿∆ְְִִֵֶַַָָ

ה��תר�ת: מ� ה�אה ה�ז�ח, קי� ע�לת היא ְִִִִִֵַַַַַָָָצ��ר,
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:‡‰¯·‡Ï d˙ÈזÈ�a Ôe�zÈÂ »«¿∆¿»»¿ƒ¿¿≈
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(‚)¯ÎÊ.,למ�ה "זכר" א�מר ��ה�א נקבה. ולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ

טמט�� ולא "זכר", ל�מר �למ�ד ְ�ְְֵֶַַָָֹ�אי�

מ��.ÌÈÓz:ואנ�ר�גינ�ס ‡‰Ï:�לא Á˙tŒÏ‡ ְְְִַ»ƒְֹ∆∆«…∆
„ÚBÓ.:א�מר מה� העזרה, עד �הבאת� מט�ל ≈ְֲֲֵֵַַַַָָָָָ

�ע�לת רא�ב� ע�לת נתערבה אפ�� יקריב? ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָיקריב

ע�לה וכ� �ה�א. מי ל�� אחד �ל יקריב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�מע��

��� ה� והרי ע�ל�ת לצרכי הח�י� י�כר� ָ�ְְֲִֵֵֵַָ�ְִִַָ�ְ�ח�י�

אפ�� יכ�ל �ה�א. מי ל�� אחת �ל ותקרב ְְְֲִִִֵֶַַַָָע�ל�ת

ל�מר: �למ�ד מינ�? ��אינ� א� �פס�לי� ְְְְְִִִִֵֶַַָָנתערבה

‡˙B:"יקריב��" ·È¯˜È.יכ�ל א�ת�. ���פי� מל�ד, ְִֶַ«¿ƒ…ְִֵֶַָ

�יצד? הא "לרצנ�". ל�מר: �למ�ד ְְְְִֵַַַַָָֹ�עלֿ�רח�?

אני' 'ר�צה ��אמר עד א�ת� CÓÒÂ:��פי� '‰ È�ÙÏ. ֲִִֶֶַַֹƒ¿≈¿»«
�במה: סמיכה ‰ÏÚ‰(„)אי� L‡¯ ÏÚ.להביא ְְִֵָָָ«…»…»ְִָ

ה�א� ע�לת �להביא לסמיכה, ח�בה .‰ÏÚ‰:ע�לת ְְִִִַַַָָָֹ»…»
הע�� לע�לת BÏ:�רט ‰ˆ¯�Â.מר�ה ה�א מה על ְְַָָ¿ƒ¿»ְֶַַַ

א� �יתֿ�י�, �מית�ת �רת�ת על �אמר א� ְִִִֵֵַַֹל�?

אמ�ר. ענ�� הרי – מלק�ת א� �מי�, �ידי ְְֲִִִֵֵַַָָָָָמיתה

���ק 'לאו ועל 'ע�ה' על א�א מר�ה אינ� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהא

‰ÌÈ�‰k(‰)לע�ה': e·È¯˜‰Â ËÁLÂ.מ��לה ֲֵַ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒִַָָ

���רה ה�חיטה, על ל�ד �ה�ה. מצות ְְִִֵֵֶַַָָָ�ְְְִֵַָואיל�

‰':�זר È�ÙÏ.עזרה�:e·È¯˜‰Â.היא� ק�לה ז� ְָƒ¿≈ֲָָָ¿ƒ¿ƒִֶַָָ

למדנ�, "ה�לכה". ל��� �מ�מע� ְְְִַַָָָָָָָהרא��נה,

אהר� �בני ���יה�] אחרי�: [ספרי� È�a:��יה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ¿≈
Ô¯‰‡."�ה�הני" ל�מר: �למ�ד חללי�? :יכ�ל «¬…ְֲֲִִַַַָָֹ

Ìc‰Œ˙‡ e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡.:ל�מר �למ�ד מה ∆«»¿»¿∆«»ְַַַ
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�ס�לה: עב�דת� הדי�ט, �ה� �בגדי È�a(Á)עבד ְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ¿≈
ÌÈ�‰k‰ Ô¯‰‡.ה� הא �כה�נ�. הדי�ט��ה� � «¬…«…¬ƒְְְִֵֵֶֶָָֹ

�ס�לה עב�דת� �גדי�, ��מ�נה ‡˙:�עבד ְְְֲִִֶַָָָָָ≈
L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰.כלל� הרא� �אי� לפי «¿»ƒ∆»…ְְִִֵֶַָֹ

למנ�ת� הצר� לפיכ� ��חיטה, ה�ז ��בר ְְִַ�ְְִִַַָָ�ְְֵֶֶָהפ�ט,

לל�ד�,.t‰Œ˙‡Â„¯:לעצמ� נאמר? ל�ה ְְַ¿∆«»∆ְְֱֶֶַַָָ

ה�חיטה. �ית את �� �מכ�ה הרא� ע� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��עלה�

מעלה �ל �ב�ד �ר� ÁaÊn‰ŒÏÚ:וזה� ¯L‡. ְְֶֶֶֶַָָ¬∆««ƒ¿≈«
ל�ערכה: ח�� י�צאי� ה�זירי� יהי� ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ��א

(Ë)‰ÏÚ.��יקטיר ע�לה .‡M‰:ל�� …»ְְִֵֶַָƒ≈
"א�ה", וכל הא�. ל�� ��חט� יהא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָ����חט��,

�לע"ז פושיי"ר א� לפני,.�ÁBÁÈ:ל��� ר�ח נחת ְְֵַַƒ«ְַַַַָ

רצ�ני: ונע�ה ‰Ô‡v(È)�אמר�י ÔÓ Ì‡Â.ו"ו ְְְֲִִֶַַָָ¿ƒƒ«…ָ

רוח ל�� הפסיק? ול�ה רא���. עני� על ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמ�סי�

לפר�ה �ר�ה �י� להת��נ� Ô‡v‰ŒÔÓ:למ�ה ְְְְִֵֵֶָָָָָָֹƒ«…
.ÌÈfÚ‰ŒÔÓ B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ,�מע�טי ג' א�� הרי ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒֲִִֵֵ

ולמזה�: לח�לה לזק�, C¯È(È‡)�רט ÏÚ ְְְְְִֵֶָָָֹ«∆∆
ÁaÊn‰.ה�ז�ח צד ‰':על È�ÙÏ ‰�Ùˆ.�ואי «ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְֵ

� לפי.ÛBÚ‰ŒÔÓ(È„)במה:צפ�� הע��, �ל ולא ְָָָƒ»ְְִָָֹ

�בע�י�", ���בי� ��קר זכר "�מי� ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָ��אמר:

�ע�פ�ת; וזכר�ת ���ת ואי� ��המה וזכר�ת ְְְְְְֵֵַַַַַָָ���ת

הע��" "מ� ל�מר: �למ�ד אבר? מח�ר א� :יכ�ל ְַָ�ְִֵַַָָָ

ÌÈ¯z.�קט�י ולא BÈ�‰.:�ד�לי� È�aולא קט�י� …ƒְְְִִַֹ¿≈»ְְִַֹ

‰Bi�‰:�ד�לי� È�aŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ.רט� ְִƒ«…ƒƒ¿≈«»ְָ

��ד�ל �ס�ל, �ה�א ו��זה, ��זה ה�ה�ב ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָלתח�ת

��רי�: אצל וקט� י�נה �ני אצל ְְִֵֵֵֶֶָָָה�א
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ÁaÊn‰.ה�ז�ח צד ‰':על È�ÙÏ ‰�Ùˆ.�ואי «ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְֵ

� לפי.ÛBÚ‰ŒÔÓ(È„)במה:צפ�� הע��, �ל ולא ְָָָƒ»ְְִָָֹ

�בע�י�", ���בי� ��קר זכר "�מי� ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָָ��אמר:

�ע�פ�ת; וזכר�ת ���ת ואי� ��המה וזכר�ת ְְְְְְֵֵַַַַַָָ���ת

הע��" "מ� ל�מר: �למ�ד אבר? מח�ר א� :יכ�ל ְַָ�ְִֵַַָָָ

ÌÈ¯z.�קט�י ולא BÈ�‰.:�ד�לי� È�aולא קט�י� …ƒְְְִִַֹ¿≈»ְְִַֹ

‰Bi�‰:�ד�לי� È�aŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ.רט� ְִƒ«…ƒƒ¿≈«»ְָ

��ד�ל �ס�ל, �ה�א ו��זה, ��זה ה�ה�ב ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָלתח�ת

��רי�: אצל וקט� י�נה �ני אצל ְְִֵֵֵֶֶָָָה�א
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Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïîi''yx: ¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«
åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½

øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬
çaænäi''yx:æèdúöða Búàøî-úà øéñäå ©¦§¥«©§¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®
éìLäåíB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöà dúà C §¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−
ïLcäi''yx:æéìécáé àì åéôðëá Búà òqLå ©¨«¤§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼

íéörä-ìr äçaænä ïäkä Búà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨©¨«¥¦−
ççéð çéø äMà àeä äìò Làä-ìr øLà£¤´©¨¥®Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ýåýéìi''yx:ñáà÷ áéø÷ú-ék Lôðåïaø ©«Ÿ̈«§¤À¤¦«©§¦º¨§©³

È�a ÔÓ B‡ ‡i�È�ÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈

:d�a¯˜ ˙È ‰�BÈטוd�·¯˜ÈÂ »»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈

dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»≈≈

ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«

:‡Áa„Ó Ï˙kטזd˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ …∆«¿¿»¿∆¿≈»¿»≈

‡Áa„Ó ¯ËÒÏ d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿««¿¿»

:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„ƒ̃»«¬«¿¿ƒƒ¿»

L¯ÙÈיז ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈

ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k d˙È ˜qÈÂ¿«≈»≈«¬»¿«¿¿»«

‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡»«»ƒ«∆»»¬»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

Á�Ó˙‡א Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L�‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»

˜È¯ÈÂ d�a¯˜ È‰È ‡zÏÒ ÈÈ Ì„√̃»¿»À¿»¿≈À¿»≈ƒƒ
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(ÂË)B·È¯˜‰Â.:יביא אחת �רידה ‰Ô‰kאפ�� ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈
˜ÏÓe.;�ה� �ל �עצמ� א�א �כלי, מליקה אי� »«ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

עד מפרקת וח�ת� הער� מ��ל �צ�רנ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹק�צ�

וק�צצ� ל�ימני� „BÓ:���יע ‰ˆÓ�Â.�מי" ל��� ְְִִִֶַַַָָ¿ƒ¿»»ְִ

ל)א�י�", ה��"(משלי טז)"�יֿאפס ��ב�(ישעיה . ִִֵֵֵַַַָ

וי�רד מתמ�ה וה�� ה�ז�ח קיר על ה�חיטה :�ית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

‰ˆÓ�Â ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe.מאחר ?�� ל�מר אפ�ר »«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֵֶַַַָ

הקטרה מה א�א, מ�צה?! ה�א מקטיר, ְְִֶֶֶַַַָָָ�ה�א

.�� מליקה א� וכ�', �עצמ� וה��� �עצמ� ְְְְְְְִֵַַַַָָֹהרא�

והקטיר, �מלק ה�א: מסרס מקרא �ל ְְְְְִִִֶַָָָֹ�פ��ט�

�בר: �מ�" "ונמצה הקטרה, .B˙‡¯Ó(ÊË)וקד� ְְְְְִֶַָָָָָֹÀ¿»
ה�פק וזה הרעי, מעיה..d˙ˆ�a:מק�� �ני ע� ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְִֵֵֶָ

��ֿנע�", נצ� "�י �מ�: ה�א�ס, �בר ל��� ְְְִַַָָָָָָו"נ�צה"

מדר�� וזה� "�א�כלי�", א�נקל�ס: ��ר�� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָוזה�

ה�רקב� את 'נ�טל �אמר: חנ�, �� י�סי א�א ְְָ�ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל

סביב ק�דר אמר�: לברכה זכר�נ� ור��תינ� ְְְְְִִִִֵֵַָָָָעמ�',

�על ה��צה ע� ונ�טל� אר�ה �מ� �ס�י� ְְִֶַַָָָ�ְְֲִֶֶַַה�פק

�אב�ס א�א א�כלת �אינ� �המה, �ע�לת ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהע�ר.

��י� ירח� וה�רעי� "וה�רב נאמר: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�עליה,

"וה�לי�" נאמר: ה�זל, מ� ����� �ע��, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָוהקטיר",

ה�זל מ� �אכל� ה�עי�, ˜„Ó‰:את ÁaÊn‰ Ïˆ‡. ְִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»
�ב� �ל ‰ÔLc:�מזרח� ÌB˜ÓŒÏ‡.��מק ְְִֶֶֶָ∆¿«»∆ָ

מז�ח וד��� �קר, �כל ה��� �ר�מת �� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ���תני�

�מק�מ�: �� נבלעי� וכ�� וה�נ�רה, ְְִִִָָָָ�ְְְְִִַַָה�נימי

(ÊÈ)ÚqLÂ.א�מר ה�א וכ� ��ד; א�א ���ע אי� ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

ה�די" ���ע "וי��עה� ע�.·ÂÈÙ�Î:��מ���: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ

נ�צת� �נפי למרט צרי� אינ� נ�צה.·ÂÈÙ�Î:�נפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי ל� אי� והלא �למ��. רע ריח ��ריח �ט ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

אמר ול�ה עליו. קצה נפ�� ואי� נ�רפי� ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ�נפי�

�בע ה�ז�ח ��הא �די "והקטיר"? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָה�ת�ב:

עני �ל �קר�נ� ÏÈc·È:�מה�ר ‡Ï.�מפרק אינ� ְ�ְְִֶָָָָ…«¿ƒְְֵָ

נאמר מ���. ק�רע� א�א חתיכ�ת, ל��י ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָלגמרי

ניח�ח". "ריח ��המה: ונאמר ניחח", "ריח ְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ�ע��:

�בלבד ה�מעיט, ואחד ה�ר�ה 'אחד ל�: ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָל�מר

ל�מי�': ל�� את ˙˜¯È·(‡)��כ�� Èk LÙ�Â. ְִִֵֶֶַַַָ¿∆∆ƒ«¿ƒ
�מנחה; א�א נדבה, קר�נ�ת �כל "נפ�" נאמר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא

ה�ד��ֿ�ר��ֿ אמר עני. מנחה? להתנ�ב �ר�� ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמי

נפ�� הקריב �א�� עליו אני מעלה ÏÒ˙:ה�א, ְְְֲֲִִִִֶַַָָ…∆
B�a¯˜ ‰È‰È.,�סת מנחה", עלי "הרי הא�מר: ƒ¿∆»¿»ְְֲִֵֵַָָָָ

���נח�ת הרא��נה �היא סלת, מנחת ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמביא

לפי �עני�. ��פר� �מ� סלת, ��היא ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹונקמצת

�א�ת וכ�� מנח�ת, מיני חמ�ה �א� ָָ�ְְְֲִִֵֶֶֶָָָ��אמר�

"מנחת קר�יה לכ� מ��, ח�� קמיצה קד� ְְְְֲִִִֶַָָָֹאפ�י�ת

��אמר:.ÏÒ˙:סלת" הח�י�, מ� א�א "סלת" אי� ֶֹ…∆ֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

��אמר: מע�ר��, �ח�תה מנחה ואי� ח�י�", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ"סלת

מנחה לכל ע�ר�� למנחה", . . סלת :"וע�ר�� ְְְְְִִִִֶָָָָָֹ
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äéìr ÷öéå Bðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ
äðáì äéìr ïúðå ïîLi''yx:áéða-ìà dàéáäå ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈¤§¥´

Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ýåýéìi''yx:âïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ
ýåýé éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìei''yx:ñãéëå §¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬

úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvîi''yx:ñääçðî-íàå ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦¦§¨¬

:‡z�·Ï dÏÚ ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»¿ƒ≈¬«¿À¿»

i�‰k‡ב Ô¯‰‡ È�a ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»

dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓ ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«

˜qÈÂ dz�·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«¿«≈

Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡�‰k«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

Ô¯‰‡Ïג ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…

‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„˜ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒƒÀ¿»«»

:ÈÈ„ד‡˙Á�Ó Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â «¿»«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»

Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒ ‡¯ep˙ ‰Ù‡Ó«¬≈«»À¿»¿ƒ»«ƒ»

ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓcה‡˙Á�Ó Ì‡Â ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»»
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ÔÓL ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ.��� Ï·�‰:על ‰ÈÏÚ Ô˙�Â.על ¿»«»∆»∆∆ַ�ָ¿»«»∆»¿…»ַ

אחד לצד עליה לב�נה קמ� מ�יח �מהמקצת�; . ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

א�א ���רה, ר��י אחר ר��י �אי� ?�� ל�מר ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָראית

נבלל �ה�א מ�ני ,��� על �מ� אחר: �בר ְְִִֵֶָָ�ְֵֵֶֶַַַָָלמעט.

"מ�ל�� ��אמר: �מ� ע��, ונקמ� ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָע��

ע�� נבללת �אינ� מקצת� על �לב�נה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מ�מנ�",

לבנת�", �ל "על ��אמר: ע��, נקמצת ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא

�מעליה ��� ה�ב�נה את מל�ט ��מ�, ֲֶַָָ�ְְְֵֶֶֶַַַַַָָ��אחר

d‡È·‰Â:�מקטיר� ...Ô˙�Â ...˜ˆÈÂ.מל�ד ְִַָ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְֵַ

�זר: ��רי� �בלילה ıÓ˜Â(·)��ציקה ÌÈ�‰k‰. ְְְְִִִֵֶָָָ«…¬ƒ¿»«
�ה�ה מצות ואיל� ÌMÓ:מ�מיצה ıÓ˜Â.��מ�ק ְְְְִִִֵַָָ�ָ¿»«ƒ»ִָ

��רה �ה�מיצה לל�ד�, ע�מד�ת, ה�ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�רגלי

�ל א�ה ע�רה �אחת א� �עזרה, מק�� ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ�כל

י�ראל רגלי �ריסת ˜BˆÓ:מק�� ‡ÏÓ.יכ�ל ְְְְִִֵֵַַָ¿…À¿ָ

ל�מר �למ�ד צד? לכל וי�צא �מבצ�� ְְְְְְֵֵַַַַָָֹמבר�,

��ר יהא לא �קמצ�", מ��� "והרי� אחר: ְְֵֵָֹ�ְְְִִֵֵֶַָ�מק��

חסר? יכ�ל "�קמצ�", אי ה�מ�. ��ת�� מה ְֵָָ�ְְִֶֶֶַַָֹא�א

�ל� ח�פה �יצד? הא "מלא". ל�מר: ְְֵֶַַַָָֹֹ�למ�ד

ל��� �מ�מע "קמ�" וזה� יד�, �ס על ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹאצ�ע�תיו

d˙�·ÏŒÏk:העברית ÏÚ.יהא ה�ב�נה �ל לבד ְִִָ«»¿…»»ְְְֵַַָָ

מלא ÈË˜‰Â¯:ה�מ� d˙�·Ï.ה�ב�נה א� ֵֶַָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ

d�ÓMÓe:�הקטרה dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ.�א הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ִָ

�ס�לה לב�נה, קרט א� מלח �ר�ר �יד� ועלה :קמ� ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ

d˙¯kÊ‡.הע�ל ה�נחה,ה�מ� זכר�� ה�א לגב� ה «¿»»»ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

ר�ח: �לנחת לט�בה �עליה נז�ר ���(‚)Ô¯‰‡Ï ְְְְִֶֶַַַָָָָ¿«¬…
ÂÈ�·Ïe.א�� �רא� חלק נ�טל �ד�ל �ה� ¿»»ְֵֵֵֶֶָֹֹֹ

�מחלקת וההדי�ט ˜„ÌÈL:�מחלקת, L„˜.היא ְְְְֲֲֶֶֶַַַֹֹ…∆»»ƒִ

‰':לה� ÈM‡Ó.לאחר א�א ,�� חלק לה� אי� ֶָ≈ƒ≈ְֵֵֶֶֶַַָָָ

הא�י�: B‚Â'(„)מ�נ�ת ·È¯˜˙ ÈÎÂ.:אמר� ְִִַָ¿ƒ«¿ƒ¿ֶַָ

ה�ת�ב, ול�ד ת��ר"; מאפה מנחת עלי ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָ"הרי

�ל�ל�ת הח��ת רקיקי�. א� ח��ת, א� ְְִִִֶַַַָ��ביא

י� �מ�יחת�: ר��תינ� ונחלק� מ��חי�. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָוהרקיקי�

�ל ��כלה עד �מ��ח� וח�זר 'מ��ח� ְְְְְִִֵֶֶַָָָא�מרי�:

וי� �מ�', לג טע�נ�ת ה�נח�ת ��ל ���ג, ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹה�מ�

ה�מ� ��אר יונית �"� �מי� 'מ��ח� ְְְְְִִִֶֶַַָָָא�מרי�:

ל�מר �למ�ד �מה ל�הני�'. עצמ� �פני ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָֹנאכל

�מ� להכ�יר �עמי�? ��י "��מ�", ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"��מ�",

�מ� צרי� ואי� ה�יתי�, מ� ה��צא ��לי�י ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ני

ו�נינ� "ז�". :�� ��אמר ל�נ�רה, א�א ְְֱִִֶֶֶַַָָָָרא���

קמיצת� לפני האפ�י�ת ה�נח�ת �ל ְְְְֲִִִֵַָָָָָָ�מנח�ת:

ע�ר ע�ר �א�ת ��� �תיתה, ידי על ֶֶֶֶָָ�ְְְְִִֵַָָונקמצ�ת

רקיקי�: ע�ר �אה "רקיקי�", :�� והאמ�ר ְְְִִִִֶֶַָָָָָח��ת,

(‰)˙·Án‰ŒÏÚ ‰Á�ÓŒÌ‡Â.עלי "הרי �אמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ֲֵֶַַָָ

�א�פי� ��ק�� �היה ה�א �כלי מחבת", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמנחת

א�א עמק אינ� וה�לי ��מ�, הא�ר על מנחה ��ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ק�י� ��ת�כ� ה�נחה �מע�ה �היאצ�, ����� , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ



קי `xwieaipy mei qelwpe`

äéìr ÷öéå Bðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ
äðáì äéìr ïúðå ïîLi''yx:áéða-ìà dàéáäå ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈¤§¥´

Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ýåýéìi''yx:âïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ
ýåýé éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìei''yx:ñãéëå §¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬

úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvîi''yx:ñääçðî-íàå ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦¦§¨¬

:‡z�·Ï dÏÚ ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»¿ƒ≈¬«¿À¿»

i�‰k‡ב Ô¯‰‡ È�a ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»

dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓ ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«

˜qÈÂ dz�·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«¿«≈

Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡�‰k«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

Ô¯‰‡Ïג ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…

‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„˜ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒƒÀ¿»«»

:ÈÈ„ד‡˙Á�Ó Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â «¿»«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»

Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒ ‡¯ep˙ ‰Ù‡Ó«¬≈«»À¿»¿ƒ»«ƒ»

ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓcה‡˙Á�Ó Ì‡Â ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»»

é"ùø

ÔÓL ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ.��� Ï·�‰:על ‰ÈÏÚ Ô˙�Â.על ¿»«»∆»∆∆ַ�ָ¿»«»∆»¿…»ַ

אחד לצד עליה לב�נה קמ� מ�יח �מהמקצת�; . ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

א�א ���רה, ר��י אחר ר��י �אי� ?�� ל�מר ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָראית

נבלל �ה�א מ�ני ,��� על �מ� אחר: �בר ְְִִֵֶָָ�ְֵֵֶֶַַַָָלמעט.

"מ�ל�� ��אמר: �מ� ע��, ונקמ� ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָע��

ע�� נבללת �אינ� מקצת� על �לב�נה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מ�מנ�",

לבנת�", �ל "על ��אמר: ע��, נקמצת ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא

�מעליה ��� ה�ב�נה את מל�ט ��מ�, ֲֶַָָ�ְְְֵֶֶֶַַַַַָָ��אחר

d‡È·‰Â:�מקטיר� ...Ô˙�Â ...˜ˆÈÂ.מל�ד ְִַָ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְֵַ

�זר: ��רי� �בלילה ıÓ˜Â(·)��ציקה ÌÈ�‰k‰. ְְְְִִִֵֶָָָ«…¬ƒ¿»«
�ה�ה מצות ואיל� ÌMÓ:מ�מיצה ıÓ˜Â.��מ�ק ְְְְִִִֵַָָ�ָ¿»«ƒ»ִָ

��רה �ה�מיצה לל�ד�, ע�מד�ת, ה�ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�רגלי

�ל א�ה ע�רה �אחת א� �עזרה, מק�� ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ�כל

י�ראל רגלי �ריסת ˜BˆÓ:מק�� ‡ÏÓ.יכ�ל ְְְְִִֵֵַַָ¿…À¿ָ

ל�מר �למ�ד צד? לכל וי�צא �מבצ�� ְְְְְְֵֵַַַַָָֹמבר�,

��ר יהא לא �קמצ�", מ��� "והרי� אחר: ְְֵֵָֹ�ְְְִִֵֵֶַָ�מק��

חסר? יכ�ל "�קמצ�", אי ה�מ�. ��ת�� מה ְֵָָ�ְְִֶֶֶַַָֹא�א

�ל� ח�פה �יצד? הא "מלא". ל�מר: ְְֵֶַַַָָֹֹ�למ�ד

ל��� �מ�מע "קמ�" וזה� יד�, �ס על ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹאצ�ע�תיו

d˙�·ÏŒÏk:העברית ÏÚ.יהא ה�ב�נה �ל לבד ְִִָ«»¿…»»ְְְֵַַָָ

מלא ÈË˜‰Â¯:ה�מ� d˙�·Ï.ה�ב�נה א� ֵֶַָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ

d�ÓMÓe:�הקטרה dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ.�א הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ִָ

�ס�לה לב�נה, קרט א� מלח �ר�ר �יד� ועלה :קמ� ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ

d˙¯kÊ‡.הע�ל ה�נחה,ה�מ� זכר�� ה�א לגב� ה «¿»»»ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

ר�ח: �לנחת לט�בה �עליה נז�ר ���(‚)Ô¯‰‡Ï ְְְְִֶֶַַַָָָָ¿«¬…
ÂÈ�·Ïe.א�� �רא� חלק נ�טל �ד�ל �ה� ¿»»ְֵֵֵֶֶָֹֹֹ

�מחלקת וההדי�ט ˜„ÌÈL:�מחלקת, L„˜.היא ְְְְֲֲֶֶֶַַַֹֹ…∆»»ƒִ

‰':לה� ÈM‡Ó.לאחר א�א ,�� חלק לה� אי� ֶָ≈ƒ≈ְֵֵֶֶֶַַָָָ

הא�י�: B‚Â'(„)מ�נ�ת ·È¯˜˙ ÈÎÂ.:אמר� ְִִַָ¿ƒ«¿ƒ¿ֶַָ

ה�ת�ב, ול�ד ת��ר"; מאפה מנחת עלי ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָ"הרי

�ל�ל�ת הח��ת רקיקי�. א� ח��ת, א� ְְִִִֶַַַָ��ביא

י� �מ�יחת�: ר��תינ� ונחלק� מ��חי�. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָוהרקיקי�

�ל ��כלה עד �מ��ח� וח�זר 'מ��ח� ְְְְְִִֵֶֶַָָָא�מרי�:

וי� �מ�', לג טע�נ�ת ה�נח�ת ��ל ���ג, ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹה�מ�

ה�מ� ��אר יונית �"� �מי� 'מ��ח� ְְְְְִִִֶֶַַָָָא�מרי�:

ל�מר �למ�ד �מה ל�הני�'. עצמ� �פני ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָֹנאכל

�מ� להכ�יר �עמי�? ��י "��מ�", ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"��מ�",

�מ� צרי� ואי� ה�יתי�, מ� ה��צא ��לי�י ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ני

ו�נינ� "ז�". :�� ��אמר ל�נ�רה, א�א ְְֱִִֶֶֶַַָָָָרא���

קמיצת� לפני האפ�י�ת ה�נח�ת �ל ְְְְֲִִִֵַָָָָָָ�מנח�ת:

ע�ר ע�ר �א�ת ��� �תיתה, ידי על ֶֶֶֶָָ�ְְְְִִֵַָָונקמצ�ת

רקיקי�: ע�ר �אה "רקיקי�", :�� והאמ�ר ְְְִִִִֶֶַָָָָָח��ת,

(‰)˙·Án‰ŒÏÚ ‰Á�ÓŒÌ‡Â.עלי "הרי �אמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ֲֵֶַַָָ

�א�פי� ��ק�� �היה ה�א �כלי מחבת", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמנחת

א�א עמק אינ� וה�לי ��מ�, הא�ר על מנחה ��ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ק�י� ��ת�כ� ה�נחה �מע�ה �היאצ�, ����� , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
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ðaø÷ úáçnä-ìrävî ïîMá äìeìa úìñ E ©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤©¨¬
äéäúi''yx:åäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

àåä äçðî ïîLi''yx:ñéùéìùæúçðî-íàå ¨®¤¦§−̈¦«§¦¦§©¬
ðaø÷ úLçøîäùrz ïîMa úìñ Ei''yx: ©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«Ÿ

çälàî äNré øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤
-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤

çaænäi''yx:è-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤
ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ýåýéìi''yx:éïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ
:ýåýé éMàî íéLã÷ Lã÷ åéðáìeàé-ìk §¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨

õîç äNrú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

ýåýéì äMài''yx:áéeáéø÷z úéLàø ïaø÷ ¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²©§¦¬
çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéì íúàŸ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©

ççéði''yx:âéçìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå ¦«Ÿ©§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼
éýìû úéøa çìî úéaLú àìåðaø÷-ìk ìr Eúçðî ìrî Eáéø÷z E §´Ÿ©§¦À¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−©§¦¬

‡ÏÈÙc ‡zÏÒ C�a¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»À¿»»À¿»¿ƒ»

:È‰z ¯Èht ÁLÓ·וd˙È Úˆa ƒ¿««ƒ¿≈¿«»«

‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆaƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»

:‡È‰ ‡˙Á�Óז‡z„¯ ˙Á�Ó Ì‡Â ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»

Ó· ‡zÏÒ C�a¯˜:„·Ú˙z ÁL À¿»»À¿»ƒ¿«ƒ¿¬≈

Ú˙È·„ח Èc ‡˙Á�Ó ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈

˙ÂÏ d�È·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈√»¿»ƒ»¿ƒ«¿»

:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

È˙ט ‡˙Á�Ó ÔÓ ‡�‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»

Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

Ô¯‰‡Ïי ‡˙Á�Ó ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…

‡i�a¯wÓ ÔÈL„e˜ L„˜ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒƒÀ¿»«»

:ÈÈ„יאÔe·¯˜˙ Èc ‡˙Á�Ó Ïk «¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿

ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ „·Ú˙˙ ‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»»ƒ¿¬≈¬ƒ«¬≈»

dpÓ Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ¬ƒ¿»¿«»«¿ƒ≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜יבÈÓ„˜ Ôa¯˜ À¿»»√»¿»À¿««¿«

‡Áa„ÓÏe ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z¿»¿»¿√»¿»¿«¿¿»

:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÁÏÓa‡יג C˙Á�Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»
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é"ùø

�ל� טע�נ�ת וכ�� ה�מ�. את ��ר� הא�ר ְָָֹ�ְֵֶֶֶַָָָצפה,

קד� ��לי �מ� �מ�� �בלילה יציקה �מ�: ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמ�נ�ת

·ÔÓM:לע��ת� ‰ÏeÏa ˙ÏÒ.�לל��� מל�ד ֲִַָָ…∆¿»«∆∆ְְֵֶַָ

סלת: ÌÈzt(Â)�ע�ד� d˙‡ ˙B˙t.ל� לר��ת ְֶָֹ»…»ƒƒְַָ

לפתיתה: קמיצה קד� ה�אפ�ת z˜ˆÈÂה�נח�ת ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹ¿»«¿»
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�למ�ד ?�� ���ר מאפה מנחת א� יכ�ל ְְֲִִִֵֵַַַַַָָליציקה.

את א�ציא ולא הח��ת את א�ציא "עליה". ְִִֶֶֶַַַָָֹל�מר:

הוא: ל�מר: �למ�ד �לי.LÁ¯Ó˙(Ê)הרקיקי�? ְְִִִַַָ«¿∆∆ְִ

עמ�ה, �היא �מ��� עמק, ��ק��, �היה ָ�ְֲִִִֶֶַָָָָֹה�א

מע�ה לפיכ� ��רפ�, הא�ר ואי� צב�ר ְְְְֲִֵֵַַָָָָ�מנ�

עלֿידי ר�, �בר �ל ר�ח�י�. לת�כ� הע��יי� ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָמנחה
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ה�ה� מ�י��.‡ÁaÊn‰ŒÏ:ה�ה�.dLÈb‰Â:אל ֵֶַֹ¿ƒƒ»ֵַֹ∆«ƒ¿≈«ִַָ
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ל�רב ה�ח��ני� ה�י� �הבטח� �רא�ית, ְְְִִִֵַַַַָ�ְְִֵֵֶימי
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�חג ה�י� ונ��� ��לח E�a¯˜ŒÏk:��ז�ח ÏÚ. ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ«»»¿»¿
:��� ה�ד�י� �ל ואמ�רי וע�� �המה ע�ל�ת ָ�ְְֳִֵֵֵַַָָָָעל

(„È)·È¯˜zŒÌ‡Â.,'י�' �ל��� מ��� "א�" הרי ¿ƒ«¿ƒְְֲִִִֵֵַ

ה�ת�ב העמר �מנחת �הרי ר��ת, זה אי� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�הרי

וג�'" ה��בל יהיה "וא� וכ� ח�בה. �היא :מד�ר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

ÌÈ¯eka ˙Á�Ó.,מד�ר ה�ת�ב העמר �מנחת ƒ¿«ƒƒְְְִֵֶַַַָָֹ

�מ� ה�ב�אה, ���ל ��עת אביב �אה ְְִִִִִֶַַָָָָ�היא

ונאמר "אביב" �א�: נאמר �אה. היא ְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָה�ע�רי�

אביב" ה�ערה "�י L‡a:לה��; ÈeÏ˜.�י��י�� ְְִִַַָָָֹ»»≈ְְִֶַ

ר�"י [�ר� קלי�ת. �ל �א��ב הא�ר על ְְִֵֵֶַַַָָא�ת�

�� �א��לי קלי�ת], מ�כרי �ל ה�לי �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�מנח�ת,

לחה �היא לפי �ריחי�, נטחנת N¯b:אינ� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ∆∆
ÏÓ¯k.לחה �ע�ד� �בירה.N¯b:�ר��ה ל��� «¿∆ְְַָָָ∆∆ְְִָ

"ו�גרס �מ�: �ר�ס�ת, �ל �ריחי� ��רס� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�טחינה,

נפ�י" "�רסה וכ�: ה�ר.ÏÓ¯k:�חצ�". �ע�ד ְְְִֵֶַָָָָ«¿∆ְַַ

ועלֿ�� ,��� �ק�י� �מלאה לחה �ה�ב�אה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמלא,

"וכרמל וכ�: "�רמל", ה�ליל�ת: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָנקראי�

�ע�ל�..ÌÈÓÏL(‡)�צקלנ�": �ל�� ���ילי� ְְִֹ¿»ƒִִֶַָָָ

ל�ז�ח, �ל�� �ה� ��� "�למי�", אחר: ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר

ול�עלי�: B‚Â'(‚)ול�הני� ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â. ְְְֲִִַַָֹ¿≈»«≈∆¿
ר�י י�מעאל. ר�י �ברי ה�בה', �על חלב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ'להביא

ה��י�': �על חלב 'להביא א�מר: ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָעקיבא

(„)ÌÈÏÒk‰.על� �החלב �לע"ז] [פלנקי"� «¿»ƒְֵֶֶֶַַַַ

וה� ה�סלי�, �גב� ה�א ח�ה, ��ה�המה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹה�לי�ת

���רי� ה�תני�, ��חת החלב וזה� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמ�מ�ה,

�גב� למעלה ה�ראה לב� לונבילו"ש, ְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹ�לע"ז

ח�פה� ה��ר �בתח�ית�, ה�א.‰i˙¯˙:ה�סלי�, ְְְִִֵַַַָָָ«…∆∆
אר�י: �בל��� איברי"�, ���רי� ה�ס�, ְֲִִֶֶַַָָָֹ�פ�
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ר�"י [�ר� קלי�ת. �ל �א��ב הא�ר על ְְִֵֵֶַַַָָא�ת�

�� �א��לי קלי�ת], מ�כרי �ל ה�לי �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�מנח�ת,

לחה �היא לפי �ריחי�, נטחנת N¯b:אינ� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ∆∆
ÏÓ¯k.לחה �ע�ד� �בירה.N¯b:�ר��ה ל��� «¿∆ְְַָָָ∆∆ְְִָ

"ו�גרס �מ�: �ר�ס�ת, �ל �ריחי� ��רס� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�טחינה,

נפ�י" "�רסה וכ�: ה�ר.ÏÓ¯k:�חצ�". �ע�ד ְְְִֵֶַָָָָ«¿∆ְַַ

ועלֿ�� ,��� �ק�י� �מלאה לחה �ה�ב�אה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמלא,

"וכרמל וכ�: "�רמל", ה�ליל�ת: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָנקראי�

�ע�ל�..ÌÈÓÏL(‡)�צקלנ�": �ל�� ���ילי� ְְִֹ¿»ƒִִֶַָָָ

ל�ז�ח, �ל�� �ה� ��� "�למי�", אחר: ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר

ול�עלי�: B‚Â'(‚)ול�הני� ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â. ְְְֲִִַַָֹ¿≈»«≈∆¿
ר�י י�מעאל. ר�י �ברי ה�בה', �על חלב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ'להביא

ה��י�': �על חלב 'להביא א�מר: ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָעקיבא

(„)ÌÈÏÒk‰.על� �החלב �לע"ז] [פלנקי"� «¿»ƒְֵֶֶֶַַַַ

וה� ה�סלי�, �גב� ה�א ח�ה, ��ה�המה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹה�לי�ת

���רי� ה�תני�, ��חת החלב וזה� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמ�מ�ה,

�גב� למעלה ה�ראה לב� לונבילו"ש, ְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹ�לע"ז

ח�פה� ה��ר �בתח�ית�, ה�א.‰i˙¯˙:ה�סלי�, ְְְִִֵַַַָָָ«…∆∆
אר�י: �בל��� איברי"�, ���רי� ה�ס�, ְֲִִֶֶַַָָָֹ�פ�



xwiebiriax`קד meiqelwpe`

äpøéñéi''yx:äïøäà-éðá Búà eøéè÷äå §¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìri''yx:ô ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
åýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®

:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà øëææáNk-íà ¨¨Æ´§¥½̈¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤
éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬

ýåýéi''yx:çBðaø÷ Làø-ìr Bãé-úà Cîñå §Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½
ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ

áéáñ çaænä-ìr Bîc-úài''yx:èáéø÷äå ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦¸
äéìàä Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ¨«©§¨´
áìçä-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

áøwä-ìri''yx:éáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìràéBøéè÷äå ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬
ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkäi''yx:ô ©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«

áé:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ ær-íàåâéCîñå §¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³
Búà èçLå BLàø-ìr Bãé-úàìäà éðôì ¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤

çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãrBî¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ Ècƒ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k«¿»«»¿≈»∆¿ƒ«

‡‰¯Ôה È�a d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…

‡iÚ‡ ÏÚ Èc ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»ƒ«»«»

Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Ècƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯aו‡�Ú ÔÓ Ì‡Â ¿«¬»√»¿»¿ƒƒ»»

ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»¿»

:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜� B‡ ¯Îc¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜¯d�aז ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ d˙È ·¯˜ÈÂח˙È CBÓÒÈÂ ƒ»≈»≈√»¿»¿ƒ¿»

d˙È ÒBkÈÂ d�a¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈

È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿≈««¿¿»¿

:¯BÁÒט‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂ ¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿«»

‡˙ÈÏ‡ da¯z ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯À̃¿»»√»¿»«¿≈¬ƒ»

˙ÈÂ dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«¿»

‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»

:‡eb ÏÚ ÈcיÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ƒ««»¿»«¿≈»¿»

‡iÒÒb ÏÚ Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«ƒ¿«»

‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈיא‡�‰k dp˜qÈÂ ∆¿ƒ«¿«¿ƒ≈«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿≈À¿»»√»¿»

˜¯d�aיב ‡ifÚ È�a ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂיג˙È CBÓÒÈÂ ƒ»¿ƒ≈√»¿»¿ƒ¿»

Ì„˜ d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»

˙È Ô¯‰‡ È�a Ôe˜¯ÊÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ dÓc¿≈««¿¿»¿¿

é"ùø

�כבדא" ‰k·„:"חצרא ÏÚ.��ע ה�בד מ� ���ל ְְְִַָָ««»≈ִִִֵֶַָָֹ

"ואתֿה�תרת א�מר: ה�א אחר �במק�� ְְְֵֵֶֶֶַַַָֹמעט,

BÈÏk‰ŒÏÚ˙.:מ�ֿה�בד" „·k‰ŒÏÚה�בד מ� לבד ִֵַָ««»≈««¿»ְִֵַַָ

לז�: יסיר�ה ה�לי�ת, מ� .ÏÚ‰ŒÏÚ‰(‰)�לבד ְְְְִִֶַַָָ«»…»
לכל �מיד ע�לת ��ק�י� למדנ�, הע�לה. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָמ�בד

ה�ערכה:קר�� ���.‡NkŒÌ·(Ê)על לפי ְֲַַַָָָָƒ∆∆ְִֵֶ

�ה��ב העז, �אמ�רי �אי� מה ה��ב ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�אמ�רי

�ר���ת: ל��י נחלק� לכ� קרבה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָאלית�

(Á)e˜¯ÊÂ.ועלֿידי אר�ע, �ה� מ�נ�ת ��י ¿»¿ְְְְֵֵֵֶַַַַָ

�ח�את: א�א �אצ�ע נ�ת� ואינ� ז�רק, ה�א ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָה�לי

(Ë)BaÏÁ.האליה זה �מה�? ,��� ה�בחר ∆¿ַ�ְְֶֶַַָָָ

‰Úˆ‰:�מימה ˙nÚÏ.ה�לי�ת מ� למעלה ְִָ¿À«∆»∆ְְְִַַָָ

Ï‰'(È‡)ה��עצ�ת: ‰M‡ ÌÁÏ.�א �ל לחמ� ֲַ∆∆ƒ∆«ְֵֶַ

�ב� ע�.ÌÁÏ:ל�� "נ�חיתה וכ�: מאכל, ל��� ְֵַָֹ∆∆ְְְֲִֵֵַַָָ

`xwieciying mei qelwpe`

:áéáñãéýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå ¨¦«§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®
-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-úà¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨

:áøwä-ìr øLà áìçäåèúéìkä ézL úàå ©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ
íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä-úàå§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®
:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

æèçéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©
:ýåýéì áìç-ìk ççéðæéíëéúøãì íìBò úwç ¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

àì íc-ìëå áìç-ìk íëéúáLBî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤§¨−̈¬Ÿ
eìëàúi''yx:ôéùéîçãà-ìà ýåýé øaãéå Ÿ¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîáøîàì ìàøNé éða-ìà øac ¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼
ýåýé úåöî ìkî äââLá àèçú-ék Lôð¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½

äpäî úçàî äùrå äðéNrú àì øLài''yx: £¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈Ÿ¥«©©−¥¥«¨
âírä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®

ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬
úàhçì ýåýéì íéîzi''yx:ãøtä-úà àéáäå ¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´¤©À̈

-úà Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³¤
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé̈Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤
ãrBîi''yx:åíéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå ¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ

˜„Ìיד Ôa¯˜ d�a¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»

Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙È ÈÈ¿»»«¿»¿»≈»«»¿»»

:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯zטוÔÈz¯z ˙ÈÂ «¿»ƒ««»¿»«¿≈

ÏÚ Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«

‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»

È ‡˙ÈÏk ÏÚ:dpcÚטזÔep˜qÈÂ «»¿≈»∆¿ƒ«¿«¿ƒ

‡�a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»

Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»

:ÈÈיזÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ¿»¿»»»¿»»≈¿…

‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z Ïk ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈»«¿»¿»¿»

:ÔeÏÎÈ˙ ‡ÏאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »≈¿«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ�a ÌÚ ÏlÓ …∆¿≈»«≈ƒ¿≈

·BÁÈ È¯‡ L�‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈≈

‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»

„Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«

:ÔB‰pÓג·BÁÈ ‡a¯ ‡�‰k Ì‡ ƒ¿ƒ«¬»«»≈

Èc d˙·BÁ ÏÚ ·¯˜ÈÂ ‡nÚ ˙·BÁÏ¿««»ƒ»≈«¿≈ƒ

ÈÈ Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á»«≈¿ƒ√»¿»

:‡˙‡hÁÏד‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ ¿«»»¿«¿ƒ»»

ÈÈ Ì„˜Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»»√»¿»

‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂה·qÈÂ ¿ƒ»»»√¿»¿ƒ«

ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡�‰k«¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈

:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ d˙ÈוÏBaËÈÂ »≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿

ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡�‰k«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ

é"ùø

לח�": ע�י� "ל�ח�ק רב", לח� "עבד ְְְְֲִִֶֶֶַַַֹ�לחמ�",

(ÊÈ)ÌÏBÚ ˙wÁ.ל� �הני� �ת�רת מפר� יפה À«»ְְֲִֶַָָָֹֹ

ה�ה: ‰'(·)ה�ס�ק ˙BˆÓ ÏkÓ.:�ר��תינ �ר�� ֶַַָƒ…ƒ¿ְֵֵַ

ח�א וכרתאי� לאו ��ד�נ� �בר על א�א �אה, ת ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ח�את p‰Ó‰:ו�גגת� ˙Á‡Ó.,�מה אחת מ�קצת ְְִַָָ≈««≈≈»ְִִֵֶַַָ

מ�ח�ר, "נח" מ�מע��, "��" ���ת ה��תב ְְְִִִֵֵַַַָָֹ�ג��:

מ�נ�אל: "��"(‚)‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ ִִֵָָƒ«…≈«»ƒ«∆¡»
ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï.�העל� א�א ח�ב אינ� מדר��: ¿«¿«»»ְְְִֵֵֶֶַָָָ

"לא�מת ��אמר: �מ� מע�ה, �גגת ע� ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָ�בר

�פ��ט� וע��". ה�הל מעיני �בר ונעל� ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָהע�...

ה�א הע� א�מת ח�טא, �ד�ל ��ה�ה� א�דה: ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹלפי

�עד� �להת��ל עליה� לכ�ר �� �ל�יי� �ה� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָזה,

מקלקל ל�מר:.t¯:ונע�ה �למ�ד זק�? יכ�ל ְְֲַָ�ְָ«ְֵַַָָ

"�ר". ל�מר: �למ�ד קט�? יכ�ל ,"��" אי ."��"ְִֶֶַַַָָָ

�ל�: �� �ר זה �יצד? ÚBÓ„(‰)הא Ï‰‡ŒÏ‡. ֵֶֶַַָָֹ∆…∆≈
להיכל: – ע�למי� �בבית ‡˙È�tŒ(Â)ל����, ְְִִֵֵַַָָָ∆¿≈



קה `xwieciying mei qelwpe`

:áéáñãéýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå ¨¦«§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®
-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-úà¤©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨

:áøwä-ìr øLà áìçäåèúéìkä ézL úàå ©¥½¤£¤−©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ
íéìñkä-ìr øLà ïäìr øLà áìçä-úàå§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®
:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

æèçéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©
:ýåýéì áìç-ìk ççéðæéíëéúøãì íìBò úwç ¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

àì íc-ìëå áìç-ìk íëéúáLBî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤§¨−̈¬Ÿ
eìëàúi''yx:ôéùéîçãà-ìà ýåýé øaãéå Ÿ¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîáøîàì ìàøNé éða-ìà øac ¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼
ýåýé úåöî ìkî äââLá àèçú-ék Lôð¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½

äpäî úçàî äùrå äðéNrú àì øLài''yx: £¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈Ÿ¥«©©−¥¥«¨
âírä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®

ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬
úàhçì ýåýéì íéîzi''yx:ãøtä-úà àéáäå ¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´¤©À̈

-úà Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³¤
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé̈Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäìäà-ìà Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−¤¬Ÿ¤
ãrBîi''yx:åíéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå ¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ

˜„Ìיד Ôa¯˜ d�a¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»

Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙È ÈÈ¿»»«¿»¿»≈»«»¿»»

:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯zטוÔÈz¯z ˙ÈÂ «¿»ƒ««»¿»«¿≈

ÏÚ Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«

‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»

È ‡˙ÈÏk ÏÚ:dpcÚטזÔep˜qÈÂ «»¿≈»∆¿ƒ«¿«¿ƒ

‡�a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»

Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»

:ÈÈיזÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ¿»¿»»»¿»»≈¿…

‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z Ïk ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈»«¿»¿»¿»

:ÔeÏÎÈ˙ ‡ÏאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »≈¿«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ�a ÌÚ ÏlÓ …∆¿≈»«≈ƒ¿≈

·BÁÈ È¯‡ L�‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈≈

‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»

„Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«

:ÔB‰pÓג·BÁÈ ‡a¯ ‡�‰k Ì‡ ƒ¿ƒ«¬»«»≈

Èc d˙·BÁ ÏÚ ·¯˜ÈÂ ‡nÚ ˙·BÁÏ¿««»ƒ»≈«¿≈ƒ

ÈÈ Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á»«≈¿ƒ√»¿»

:‡˙‡hÁÏד‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ ¿«»»¿«¿ƒ»»

ÈÈ Ì„˜Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»»√»¿»

‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂה·qÈÂ ¿ƒ»»»√¿»¿ƒ«

ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡�‰k«¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈

:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ d˙ÈוÏBaËÈÂ »≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿

ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡�‰k«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ

é"ùø

לח�": ע�י� "ל�ח�ק רב", לח� "עבד ְְְְֲִִֶֶֶַַַֹ�לחמ�",

(ÊÈ)ÌÏBÚ ˙wÁ.ל� �הני� �ת�רת מפר� יפה À«»ְְֲִֶַָָָֹֹ

ה�ה: ‰'(·)ה�ס�ק ˙BˆÓ ÏkÓ.:�ר��תינ �ר�� ֶַַָƒ…ƒ¿ְֵֵַ

ח�א וכרתאי� לאו ��ד�נ� �בר על א�א �אה, ת ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ח�את p‰Ó‰:ו�גגת� ˙Á‡Ó.,�מה אחת מ�קצת ְְִַָָ≈««≈≈»ְִִֵֶַַָ

מ�ח�ר, "נח" מ�מע��, "��" ���ת ה��תב ְְְִִִֵֵַַַָָֹ�ג��:

מ�נ�אל: "��"(‚)‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ ִִֵָָƒ«…≈«»ƒ«∆¡»
ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï.�העל� א�א ח�ב אינ� מדר��: ¿«¿«»»ְְְִֵֵֶֶַָָָ

"לא�מת ��אמר: �מ� מע�ה, �גגת ע� ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָ�בר

�פ��ט� וע��". ה�הל מעיני �בר ונעל� ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָהע�...

ה�א הע� א�מת ח�טא, �ד�ל ��ה�ה� א�דה: ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹלפי

�עד� �להת��ל עליה� לכ�ר �� �ל�יי� �ה� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָזה,

מקלקל ל�מר:.t¯:ונע�ה �למ�ד זק�? יכ�ל ְְֲַָ�ְָ«ְֵַַָָ

"�ר". ל�מר: �למ�ד קט�? יכ�ל ,"��" אי ."��"ְִֶֶַַַָָָ

�ל�: �� �ר זה �יצד? ÚBÓ„(‰)הא Ï‰‡ŒÏ‡. ֵֶֶַַָָֹ∆…∆≈
להיכל: – ע�למי� �בבית ‡˙È�tŒ(Â)ל����, ְְִִֵֵַַָָָ∆¿≈



xwieciying`קו meiqelwpe`

Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôìi''yx:æïúðå ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á
úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr ícä-ïî ïäkä©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
| úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä íc-ìk̈©´©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈

ãrBî ìäà çút-øLài''yx:çáìç-ìk-úàå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¤¨¥²¤
äqëîä áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

áøwäi''yx:èáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−

äìòä çaæîi''yx:àé-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¦§©¬¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàø-ìr BøNa§¨½©Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«

áé-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²

Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»

:‡L„e˜„ ‡zÎ¯tז‡�‰k ÔzÈÂ »À¿»¿¿»¿ƒ≈«¬»

‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓƒ¿»««¿««¿¿»

Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ

‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»¿»

‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ≈ƒ»¿«¿¿»«¬»»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· ÈcחÏk ˙ÈÂ ƒƒ¿««¿«ƒ¿»¿»»

dpÓ L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈

Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»

:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯zטÔÈz¯z ˙ÈÂ «¿»ƒ««»¿»«¿≈

ÏÚ Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«

ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏkיÈ„ ‡Ók »¿≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ¯BzÓ L¯ÙzÓƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»

‡Áa„Ó ÏÚ ‡�‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»

ÏÚ„:‡˙יא˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ «¬»»¿»¿«»¿»

È‰BÚ¯k ÏÚÂ dLÈ¯ ÏÚ d¯Òa Ïk»ƒ¿≈«≈≈¿«¿»ƒ

:dÏÎ‡Â de‚ÂיבÏk ˙È ˜tÈÂ ¿«≈¿»¿≈¿«≈»»

¯˙‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«

‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»

ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡ ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»≈«»«»¿∆»»«

:„˜BzÈ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡¬«≈≈«ƒ¿»ƒ»

é"ùø

L„w‰ ˙Î¯t.נגד� מכ�� � קד�ת� מק�� �נגד »…∆«…∆ְְְֶֶ�ְָָ�ְֶֶָ

וא� ��רכת, �מי� נ�געי� הי� ולא ה��י�, ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�י�

נגע�: ÌcŒÏk(Ê)נגע�, ˙‡Â.:��ה �ירי ְְָָ¿≈»«ְֵַָָ

(Á)¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â.מה ל�מר. ל� היה 'חל��' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ

י��ֿה���רי� �ל �ר לר��ת "�ר"? ל�מר ְְִִֶַַַַַָ�למ�ד

�ליתרת ולחלבי� �עירי.‰hÁ‡˙:לכלי�ת להביא ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ

�לי ולחלבי� לכלי�ת, זרה ÌÈ¯È:תרתעב�דה ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ
epnÓ.��חל הסרת קד� ינ�ח�� ��א המח�ר, מ� ƒ∆ְִַ�ְְְֲֶֶֶֶַַָָֹֹ

Ì¯eÈ(È):(ת"כ) ¯L‡k.�המפר�י אמ�רי� מא�ת� «¬∆»ְִִֵֵַָָֹ

ה�למי� �זבח �ר� מה וכי ה�למי�. זבח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ���ר

מה ל�למי�: לה�י�� א�א �א�? �ר� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��א

�ל�� �למי� �מה ל�מ�; זה א� ל�מ�, ְְְְִִִִֶַַָָָָ�למי�

קד�י� �ב�חיטת לע�ל�. �ל�� זה א� ְִִִֶַַָָָָָָָלע�ל�,

ה�מד מ� למד למדי� �אי� הימ��: ללמד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹמצריכ�

מק�מ�' 'איזה� �פרק ŒÏÚ:�קד�י�. „·k‰ŒÏÚ ְְְִֵֶֶֶָָָ««»≈«
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰.ספת�� ל��� ��� «¿»«…¿«¿»»�ְֶֶָ

'מ�בד': �מ� B‰Ë¯(È·)ה�, ÌB˜ÓŒÏ‡.לפי ְְִֵַ∆»»ְִ

לה�לי� לטמאה, מ�כ� מק�� לעיר מח�� ���ְִִֵֶָָָ�ְְְִַָ

ל�מר: הצר� ה�בר�ת, �לבית מנ�ע�ת ְַָ�ְְֵַָָ�ְֲִָאבני�

��הא לעיר, ח�� �ה�א זה ל�חנה", ְֲִִֵֶֶֶֶַַָ"מח��

טה�ר ÁnÏ�‰:ה�ק�� ıeÁÓ.;מחנ�ת ל�ל� ח�� ַָָƒ««¬∆ְֲַָֹ

ר��תינ� ��ר��ה� �מ� לעיר, ח�� ע�למי�, ְְְִִֵֵֵֶַָָ�בבית

�בסנהדרי� י�מא ‰ÔLc:�מ�כת CÙLŒÏ‡.��מק ְְְְִֶֶֶַַָ∆∆∆«∆∆ָ

�מ� ה�ז�ח, מ� המס�ק ה��� �� ְְִִֵַַָ�ְְִֶֶֶַַ���פכי�

ל�חנ אלֿמח�� אתֿה��� "וה�ציא :ה"��אמר: ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

Û¯OÈ ÔLc‰ CÙLŒÏÚ.א�א ל�מר, �למ�ד �אי� «∆∆«∆∆ƒ»≈ְֵֶֶַַָ

`xwieciying mei qelwpe`

óøOé ïLcä CôL-ìr Làa íéör-ìri''yx:ô ©¥¦−¨¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
âéøác íìrðå ebLé ìàøNé úãr-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈

ýåýé úåöî-ìkî úçà eùrå ìäwä éðérî¥«¥¥−©¨¨®Â§¨ÂŸ©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²
eîLàå äðéNrú-àì øLài''yx:ãéärãBðå £¤¬Ÿ¥«¨¤−¨§¨¥«§«§¨Æ

ìäwä eáéø÷äå äéìr eàèç øLà úàhçä©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸©¨¹̈
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãrBîåè-ìr íäéãé-úà äãrä éð÷æ eëîñå ¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©
èçLå ýåýé éðôì øtä Làøéðôì øtä-úà ¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéæèøtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå §Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®
:ãrBî ìäà-ìàæé-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå ¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦

éðt úà ýåýé éðôì íéîrt òáL äfäå ícä©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬
úëøtäi''yx:çéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ

ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk úàå§¥´¨©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈
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:��� �� אי� �אפ�� Ï‡¯NÈ(È‚)לל�ד ˙„Ú. ְֲִֵֵֶֶֶַָ¬«ƒ¿»≈
סנהדרי� c·¯:א�� ÌÏÚ�Â.אחת� לה�ר�ת טע� ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְַַָ

מ�ר �ה�א ����רה, �רת�ת eNÚÂ:מ�ל Ï‰w‰. ְִֵֶֶַָָ�ָ«»»¿»
�יה�: על צ��ר ‰Î¯t˙(ÊÈ)�ע�� È�t ˙‡. ִִֶֶַָ≈¿≈«»…∆

מ�ל ה�ד�". �רכת �ני "את א�מר: ה�א ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�למעלה

סרח�, מע�ט� א� מדינה. עליו ��רחה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָלמל�

�מליא אי� סרח�, ��� וא� מתק�מת, ��� ְְֵַָָָָ�ְְְִִֶֶֶַַָָ�מליא

עדי� מ�יח, �ה� ��חטא �א�, א� מתק�מת. ���ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חס ,��� מ�חטא� ה�ק��; על ה�ק�� קד�ת ��ְֵ�ְְִִֶַַַַָָָ�ַָ

ה�ד�ה: נס��קה ÁaÊÓ(ÁÈ)ו�ל��, „BÒÈ ְְְְִַַָָ�ָ¿ƒ¿«
„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰.,מערבי יס�ד זה »…»¬∆∆«…∆≈ְֲִֶַָ

ה�תח: �נגד ÌÈ¯È(ËÈ)�ה�א BaÏÁŒÏk ˙‡Â. ְֶֶֶֶַַ¿≈»∆¿»ƒ
�לי�ת, ���י י�תרת �א� �ר� ��א ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוא�ֿעלֿ�י

�מ�ניֿ וג�'". ע�ה �א�ר ל�ר מ"וע�ה ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמדי�

מ�ל י�מעאל: ר�י �בי �נא ?�� נת�ר�� לא ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹמה

מ�ני �סרח�נ� �מעט א�הב� על ��ע� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָלמל�

tÏ¯(Î)ח�ת�: ‰NÚÂ.זה:¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k ִָ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«
˙‡hÁ‰.להביא מ�יח, �ה� �פר ��פר� �מ� ««»ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

�א�, �ר� ��א מה �� ��ר� �לי�ת, ���י ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹי�תרת

אחת ח�ר �א� לל�ד העב�ד�ת, �מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹולכ�ל

על ���ני� ��צינ� לפי �ס�ל, � ה��נ�ת ְִִִִִֶַַַַָָָָָמ�ל

הצר� ��ר, � אחת �מ�נה ��תנ� החיצ�� ְַ�ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�ז�ח
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ל�ק��, י�נס א� קד�י� יאכל ה�� ה�מאה ְְִִִֵַַַָָָָָֹ�ְַַַ�לאחר

נדר� �ב�ע�ת �מ�כת �רת. ��ד�נ� �בר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ�ה�א



xwiediyy`קי meiqelwpe`

íLàå àîè àeäå epnîi''yx:âòbé éë Bà ¦¤½§¬¨¥−§¨¥«´¦³¦©Æ
da àîèé øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬¦§−̈¨®

íLàå òãé àeäå epnî íìrðåi''yx:ãLôð Bà §¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«´¤¿¤
Bà | òøäì íéúôNá àháì òáMú ék¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈
úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬

älàîi''yx:äälàî úçàì íLàé-éë äéäå ¥¥«¤§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤
:äéìr àèç øLà äcåúäåå-úà àéáäå §¦̧§©½̈£¤¬¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤

äá÷ð àèç øLà Búàhç ìr ýåýéì BîLà£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧
úàhçì íéfr úøérN-Bà äaNk ïàvä-ïî¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìr øtëåærébú àì-íàå §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©
ézL àèç øLà BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé̈»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬
úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøúŸ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈

:äìòì ãçàåçïäkä-ìà íúà àéáäå §¤¨¬§Ÿ¨«§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½
÷ìîe äðBLàø úàhçì øLà-úà áéø÷äå§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈¦«¨®¨©¯

ìécáé àìå Btør ìenî BLàø-úài''yx:èäfäå ¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«§¦º̈
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä øé÷-ìr úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁƒ̄¬»¿»»ƒ≈¿«»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰ÂגÈ¯‡ B‡ ¿¿»»¿»¬≈

d˙·BÒ ÏÎÏ ‡L�‡ ˙·‡BÒa ·¯˜Èƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈

dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈

:·ÁÂ Ú„È ‡e‰ÂדÈ¯‡ L�‡ B‡ ¿»«¿»¡«¬≈

B‡ ‡L‡·‡Ï ÔÂÙÒ· ‡L¯ÙÏ Ìi˜È¿««¿»»»¿ƒ¿»¿«¿»»

‡L�‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»

Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·ÁÂהÈ¯‡ È‰ÈÂ ¿»«¬»≈ƒ≈ƒ≈¬≈

·Á Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»

:dÏÚוÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ¬«¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»

ÔÓ ‡˙·e˜� ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»¿¿»ƒ

ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡�Ú»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ

‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»

:d˙·BÁÓזd„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â ≈¿≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈

Èc d˙·BÁ ˙È È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»¿≈ƒ

È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z ·Á»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈

„ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰�BÈ»√»¿»«¿«»»¿«

:‡˙ÏÚÏח˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ «¬»»¿«¿ƒ»¿¿»

‡˙‡hÁÏ Èc ˙È ·¯˜ÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ»≈»ƒ¿«»»

dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„«̃¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Ï˙kט ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆

é"ùø

��:epnÓ ÌÏÚ�Â.ה�מאה:ÌL‡Â.�קד �אכילת ֵ¿∆¿«ƒ∆ַ�ְָ¿»≈ֲִֶַַֹ

מק��: �ביאת ‡„Ì(‚)א� ˙‡ÓËa.טמאת ז� ְְִִַָ¿À¿«»»�ְַ

B˙‡ÓË:מת ÏÎÏ.וזב�תל זבי� מ�ע טמאת :ר��ת ֵ¿…À¿»ְַ�ְְִַַַָָ

‡ÓËÈ ¯L‡.:נ�ה �ב�על ה��גע .daלר��ת ¬∆ƒ¿»ְְִֵֵַַַָ»
טה�ר ע�� נבלת ��לע e‰Â‡:לר��ת ...ÌÏÚ�Â ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿

Ú„È.ה�מאה א�.ÌL‡Â:��כח קד� �אכילת »«ֶַַָ�ְָ¿»≈ֲִֶַַֹ

מק��: ��ב.ÌÈ˙ÙNa(„)�ביאת .Ú¯‰Ï:ולא ְְִִַָƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«
ÈËÈ‰Ï·:לעצמ� B‡.,אכל ולא אכל �ג��: לעצמ�, ְְַ¿≈ƒְְְְַַַֹֹֹ

אי�� ולא h·È‡:אי�� ¯L‡ ÏÎÏ.לר��ת ְִִַַֹ¿…¬∆¿«≈ְַ

epnÓ:ל�עבר ÌÏÚ�Â.א�ה �ל �ב�עת�, על ועבר ְֶַָ¿∆¿«ƒ∆ְְֵֶַַָָָ

��� �ב�עה אבל �א�, �מפר� וי�רד ע�לה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹ�קר��

�א��: א�א ז� �קר�� אינ� ממ��, �פירת ��ְְְְִֵֶַָָָָָָָָ

(Á)‰�BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â.ח�את ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ַָ

לע�לה. ז')ק�דמת ��מה?(זבחי� ה�בר למה ְְֶֶֶַָָָָ

��ר�� נכנס �רקליט, ר�ה לר��ת, ��כנס ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָלפרקליט

ÏÈc·È:אחריו ‡ÏÂ.אחד סימ� א�א מ�לק :אינ� ֲַָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ

Û¯Ú.מ�ל ה��אר. לצד המ��ע הרא� �ב� ה�א …∆ְַַָֹֹ�ְַַַָָ

אח�רי �ל אר� וה�א הער�, את הר�אה מ�ל ְֲֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹער�,

‰hÁ‡˙(Ë)ה��אר: ÌcÓ ‰f‰Â.לא �ע�לה, ַַָ¿ƒ»ƒ«««»ְָֹ

א�חז �מ��י: ה�אה �בח�את מ��י, א�א ְְִִִִֵֶַַָָָָהטעי�

`xwiediriay mei qelwpe`

àeä úàhçi''yx:éäìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈
-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå ètLnk©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤

Bì çìñðå àèçi''yx:ñéòéáùàéâéOú àì-íàå ¨−̈§¦§©¬«§¦ŸÁ©¦̧
ì Bãéì Bà íéøú ézLàéáäå äðBé-éðá éðL ¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´§¥«¨¼§¥¦̧

úìñ äôàä úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤
äéìr ïzé-àìå ïîL äéìr íéùé-àì úàhçì§©¨®«Ÿ¨¦̧Ÿ¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ

àåä úàhç ék äðáìi''yx:áé-ìà dàéáäå §Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»¤
Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹
ýåýé éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

àåä úàhçi''yx:âé-ìr ïäkä åéìr øtëå ©−̈¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©
Bì çìñðå älàî úçàî àèç-øLà Búàhç©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®

äçðnk ïäkì äúéäåi''yx:ñãéýåýé øaãéå §¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàåèìrî ìòîú-ék Lôð ¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½

ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈

:‡e‰ ‡˙‡hÁ ‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«»»

ÈÊÁ„kי ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡�È�z ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈

Èc d˙·BÁÓ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Áיא‡Ï Ì‡Â »¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»

B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„«̇¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ

d�a¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈

ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ·Á Ècƒ»«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ

dÏÚ ÈeLÈ ‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒÀ¿»¿«»»»¿«ƒ¬«

È¯‡ ‡z�·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁיב˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ «»»ƒ¿«¿ƒ«¿»

ÈÏÓ dpÓ ‡�‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈

˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈

‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿»«»«¿»«»»

:‡È‰יגÏÚ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ƒƒ«≈¬ƒ«¬»«

ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»≈¬»≈ƒ≈

‡�‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙Á�Ókיד‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏטו¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L�‡ ¿≈»¡«¬≈¿««¿«

é"ùø

ל�ז�ח וה�ל� נ�ז וה�� �מ�יז, hÁ‡˙:�ער� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ«»
‡e‰.:ס�לה� � ל�מ� ��א ��רה, � ְְְְִִֵֶָָָָֹל�מ�

(È)ËtLnk.נדבה �ל הע�� �ע�לת האמ�ר �דת «ƒ¿»ְְְֶַָָָָָָ

ה�ר�ה: ‰Â‡(È‡)�רא� ˙‡hÁ Èk.�י�� ואי� ְַָָָֹƒ«»ƒְִֵַ

מה�ר: קר�נ� ‰Â‡(È·)��הא ˙‡hÁ.נקמצת ְְְֵֶָָָ�ָ«»ƒְִֶֶ

�ס�לה: � ל�מ� ��א ��רה, � ל�מ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹונקטרת

(‚È)‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ.,ה�ת�ב ��ה �א� ««»¬∆»»ִַָָָ

וכא� "מח�את�", נאמר: �בד��ת �ע�יר�ת ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ�הרי

ר��תינ� �ק�ק� "עלֿח�את�", נאמר: ���ת, ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָ�ד�י

כז) ע�יר,(כריתות ��ה�א חטא �א� ְִִִֶֶָָָָמ�א�,

יביא והעני, �עירה, א� לכ��ה, מע�ת ְְְְְְֱִִִִִִֶָָָָוהפרי�

��רי� ל��י מע�ת הפרי� ��רי�. ��י ְְְְִִִִִִִֵֵָָָמ�קצת�

מ�קצ יביא נאמר:והעני, [לכ� האיפה ע�ירית ת� ְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

האיפה לע�ירית מע�ת הפרי� ְֲִִִִֵֵַַָָָָ"מח�את�"];

לכ� ע�יר, קר�� ויביא עליה� י�סי� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָוהע�יר,

"עלֿח�את�" �א�: l‡Ó‰:נאמר ˙Á‡Ó.מאחת ֱֶַַַָָ≈««≈≈∆ֵַַ

א� �ע�יר�ת, א� �עני�: האמ�ר�ת ��ר�ת ְֲֲִִִַַָָָָָֹמ�ל�

���ת �ד�י א� ל�מר?(ת"כ)�ד��ת, �למ�ד �מה ; ְְְֵַַַַַַ

�עירה, א� �כ��ה יהי� ��ה� החמ�רי� ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָ��כ�ל,

�ע�ירית יהי� ����י� וה��י� �ע��, יהי� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַוה��י�

לה�ו�ת מא�ה", "מאחת ל�מר: �למ�ד ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָהאיפה?

יד�, ה�יגה א� ��עירה, לכ��ה לחמ�רי� ְְְֲִִִִִִִַַָָָָק�י�

���ת �ד�י האיפה לע�ירית ל��י� החמ�רי� :ואת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

‰Á�nk Ô‰kÏ ‰˙È‰Â.ח�טא מנחת על לל�ד ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְִֵֵַַַ

ור��תינ� ���ט�. לפי זה� נאכלי�; �יריה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָ��הי�

�ה�(ת"כ)�ר�� זה ח�טא וא� ל�ה�", "והיתה : ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ

�היא �ה�, נדבת מנחת ��אר ל� �הא ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹה�א,

תאכל" לא �היה טז)�"�ליל ו ŒÈk(ÂË):(לקמ� ְְִִֵֵֶָָֹƒ
.ÏÚÓ ÏÚÓ˙(ת"כ)א�א מק�� �כל "מעילה" אי� ƒ¿…««ְְִֵֶָָָָ

א�מר ה�א וכ� כה)���י, ה א הימי� "ו�מעל�(דברי : ְְֲִִֵֵַ

וכ� ע�יֿהאר�"; אלהי אחרי ו�זנ� אבתיה� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ�אלהי

�ס�טה א�מר ה)ה�א מעל"(במדבר ב� "�מעלה :: ְֲֵַָָָָ



קיי `xwiediriay mei qelwpe`

àeä úàhçi''yx:éäìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈
-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå ètLnk©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤

Bì çìñðå àèçi''yx:ñéòéáùàéâéOú àì-íàå ¨−̈§¦§©¬«§¦ŸÁ©¦̧
ì Bãéì Bà íéøú ézLàéáäå äðBé-éðá éðL ¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´§¥«¨¼§¥¦̧

úìñ äôàä úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤
äéìr ïzé-àìå ïîL äéìr íéùé-àì úàhçì§©¨®«Ÿ¨¦̧Ÿ¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ

àåä úàhç ék äðáìi''yx:áé-ìà dàéáäå §Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»¤
Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹
ýåýé éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

àåä úàhçi''yx:âé-ìr ïäkä åéìr øtëå ©−̈¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©
Bì çìñðå älàî úçàî àèç-øLà Búàhç©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®

äçðnk ïäkì äúéäåi''yx:ñãéýåýé øaãéå §¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàåèìrî ìòîú-ék Lôð ¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½

ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈

:‡e‰ ‡˙‡hÁ ‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«»»

ÈÊÁ„kי ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡�È�z ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈

Èc d˙·BÁÓ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Áיא‡Ï Ì‡Â »¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»

B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„«̇¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ

d�a¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈

ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ·Á Ècƒ»«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ

dÏÚ ÈeLÈ ‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒÀ¿»¿«»»»¿«ƒ¬«

È¯‡ ‡z�·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁיב˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ «»»ƒ¿«¿ƒ«¿»

ÈÏÓ dpÓ ‡�‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈

˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈

‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿»«»«¿»«»»

:‡È‰יגÏÚ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ƒƒ«≈¬ƒ«¬»«

ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»≈¬»≈ƒ≈

‡�‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙Á�Ókיד‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏטו¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L�‡ ¿≈»¡«¬≈¿««¿«

é"ùø

ל�ז�ח וה�ל� נ�ז וה�� �מ�יז, hÁ‡˙:�ער� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ«»
‡e‰.:ס�לה� � ל�מ� ��א ��רה, � ְְְְִִֵֶָָָָֹל�מ�

(È)ËtLnk.נדבה �ל הע�� �ע�לת האמ�ר �דת «ƒ¿»ְְְֶַָָָָָָ

ה�ר�ה: ‰Â‡(È‡)�רא� ˙‡hÁ Èk.�י�� ואי� ְַָָָֹƒ«»ƒְִֵַ

מה�ר: קר�נ� ‰Â‡(È·)��הא ˙‡hÁ.נקמצת ְְְֵֶָָָ�ָ«»ƒְִֶֶ

�ס�לה: � ל�מ� ��א ��רה, � ל�מ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹונקטרת

(‚È)‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ.,ה�ת�ב ��ה �א� ««»¬∆»»ִַָָָ

וכא� "מח�את�", נאמר: �בד��ת �ע�יר�ת ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ�הרי

ר��תינ� �ק�ק� "עלֿח�את�", נאמר: ���ת, ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָ�ד�י

כז) ע�יר,(כריתות ��ה�א חטא �א� ְִִִֶֶָָָָמ�א�,

יביא והעני, �עירה, א� לכ��ה, מע�ת ְְְְְְֱִִִִִִֶָָָָוהפרי�

��רי� ל��י מע�ת הפרי� ��רי�. ��י ְְְְִִִִִִִֵֵָָָמ�קצת�

מ�קצ יביא נאמר:והעני, [לכ� האיפה ע�ירית ת� ְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

האיפה לע�ירית מע�ת הפרי� ְֲִִִִֵֵַַָָָָ"מח�את�"];

לכ� ע�יר, קר�� ויביא עליה� י�סי� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָוהע�יר,

"עלֿח�את�" �א�: l‡Ó‰:נאמר ˙Á‡Ó.מאחת ֱֶַַַָָ≈««≈≈∆ֵַַ

א� �ע�יר�ת, א� �עני�: האמ�ר�ת ��ר�ת ְֲֲִִִַַָָָָָֹמ�ל�

���ת �ד�י א� ל�מר?(ת"כ)�ד��ת, �למ�ד �מה ; ְְְֵַַַַַַ

�עירה, א� �כ��ה יהי� ��ה� החמ�רי� ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָ��כ�ל,

�ע�ירית יהי� ����י� וה��י� �ע��, יהי� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַוה��י�

לה�ו�ת מא�ה", "מאחת ל�מר: �למ�ד ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָהאיפה?

יד�, ה�יגה א� ��עירה, לכ��ה לחמ�רי� ְְְֲִִִִִִִַַָָָָק�י�

���ת �ד�י האיפה לע�ירית ל��י� החמ�רי� :ואת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

‰Á�nk Ô‰kÏ ‰˙È‰Â.ח�טא מנחת על לל�ד ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְִֵֵַַַ

ור��תינ� ���ט�. לפי זה� נאכלי�; �יריה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָ��הי�

�ה�(ת"כ)�ר�� זה ח�טא וא� ל�ה�", "והיתה : ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ

�היא �ה�, נדבת מנחת ��אר ל� �הא ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹה�א,

תאכל" לא �היה טז)�"�ליל ו ŒÈk(ÂË):(לקמ� ְְִִֵֵֶָָֹƒ
.ÏÚÓ ÏÚÓ˙(ת"כ)א�א מק�� �כל "מעילה" אי� ƒ¿…««ְְִֵֶָָָָ

א�מר ה�א וכ� כה)���י, ה א הימי� "ו�מעל�(דברי : ְְֲִִֵֵַ

וכ� ע�יֿהאר�"; אלהי אחרי ו�זנ� אבתיה� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ�אלהי

�ס�טה א�מר ה)ה�א מעל"(במדבר ב� "�מעלה :: ְֲֵַָָָָ
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-úà àéáäå ýåýé éLãwî äââLa äàèçå§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤
Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ§¤§§²

íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñki''yx:æèúàå ¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«§¥´
BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
åéìr øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìr óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²

ìñðå íLàä ìéàaBì çi''yx:ôæéék Lôð-íàå §¥¬¨«¨−̈§¦§©¬«§¦¤̧¤Æ¦´
øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà äúNrå àèçú¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−

Bðår àNðå íLàå òãé-àìå äðéNrú àìi''yx: ´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬£Ÿ«
çéíLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈

È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Ó eÏLa ·BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ

ÔÓ ÌÈÏL ¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È»«¿≈√»¿»¿«¿ƒƒ

ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk d�Ò¯Ùa ‡�Ú»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜טז·Á Èc ˙ÈÂ ¿»«¬»»¿»ƒ»

dLÓÁ ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓƒ¿»¿««¿»À¿≈

‡�‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»

‡¯Î„a È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡�‰ÎÂ¿«¬»¿««¬ƒ¿ƒ¿»

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„יזÌ‡Â «¬»»¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ

ÏkÓ ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»

ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È ‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿»»«¿≈ƒ«≈

:d·BÁיחÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ ≈¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

‡�‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï d�Ò¯Ùa ‡�Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

é"ùø

'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ..��ההק מ� ��הנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

לה��: ונאמר "חטא" �א�: נאמר הזהר? ְְְְֱֱֵֶֶַַַַָָ�ְֵָוהיכ�

�תר�מה כב)"חטא" עליו(לקמ� "ולאֿי�א� : ְְְְִִֵָָָֹ

מה אי, הזהיר. �א� א� הזהיר, �ה�� מה ְְְְִִִִִֵַַַַָָחטא".

הזהיר לא �א� א� הא�כל, על הזהיר לא ְְְִִִִֵַַַָָָֹֹ�ה��

מעל", "תמעל ל�מר: �למ�ד הא�כל? על ְְִֵֶַַַַַָָֹא�א

‰':ר�ה ÈL„wÓ.�קד�י יצא� ל��, המיחדי� ִָƒ»¿≈ְַ�ְִִֵַָָָָ

�מ�.‡ÏÈ:ק�י� ק�ה, יג)ל��� יז :(יחזקאל ִַ«ƒְְֶָ

��י �� ק�ה �א� א� לקח", האר� ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ואתֿאילי

ÌÈÏ˜LŒÛÒk:�ני� Ek¯Úa.י�� �וה ��הא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְֵֵֶֶָ

ÌlLÈ.(ÊË)סלעי�: L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â ְִָ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈
כו) להק��:(כריתות, וחמ� Ú„ÈŒ‡ÏÂ(ÊÈ)קר� ְֵֶֶֶֶַָֹ¿…»«

‡È·‰Â ...ÌL‡Â.ספק ��א �מי מד�ר ה�ה העני� ¿»≈¿≈ƒְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

�ג��: לאו, א� עליו עבר א� ידע ולא ליד� ְְְִִֵַַָָָָָָָֹ�רת

אתח ואכל ה�ר, ���יה� �כסב�ר לפניו, ו��� לב ְֵֶ�ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ידע ולא היתה, חלב �ל אחת ל�: אמר� ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאחת.

�מג� �ל�י א�� מביא זה הרי אכל, חלב �ל ז� ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא�

י�דע וא� חטא, ���אי ל� נ�דע ��א זמ� �ל ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו

ח�את יביא זמ�, לאחר N�Â‡:ל� ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ ְְִַַַַָָ¿…»«¿»≈¿»»
.B�BÚ(ת"כ)ה�ת�ב הרי א�מר: ה�לילי י�סי ר�י ¬ְֲִִִֵֵֵַַַָ

��עני� וכ�ה ��ה אחת על ידע, ��א מי את ְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹענ�

מ�� לידע נפ�� א� א�מר: י�סי ר�י ��דע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאת

��א הרא��� מאד� �למד צא צ�יקי�, �ל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�כר�

עליה, ועבר תע�ה" "לא מצות על א�א ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנצט�ה

איז� וכי �לד�ר�תיו! עליו נקנס� מית�ת ��ה ְְְְְִִִֵֵַָָָָראה

הוי �רענ�ת? �ל א� ט�בה, �ל מר�ה: ְֱֵָ�ֶֶָָ�ְִָמ�ה

המע�טה, �רענ�ת מ�ת א� ט�בה. מ�ה ְְַָָ�ִִִֵַָָא�מר:

ט�בה מ�ה ולד�ר�תיו, ל� נקנס� מית�ת ��ה ְְְְִִִֵַָָָָראה

וה�תע�ה וה��תר�ת ה���לי� מ� ל� ה���ב ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ�ְַהמר�ה,

ל� ��ז�ה וכ�ה ��ה אחת על ְְְִִִֶֶַַַַַַָָ�י��ֿה���רי�,

ה��ר�ת. �ל ס�� עד ��ר�תיו �לד�ר�ת ְְַַָָָ�לד�ר�תיו

א�מר ה�א הרי א�מר: עקיבא ו)ר�י יז :(דברי� ֲֲִִֵֵֵַָ

א� וג�'". עדי� �ל�ה א� עדי� �ני� ְְְִִִִִֵֵַַָֹ"עלֿ�י

ה�ת�ב ל� �רט ל�ה ��ני�, העד�ת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתק�מת

עליו, להחמיר �לי�י להביא א�א ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹ��ל�ה?

א� והז�ה. ענ� לעני� �א�� ���צא �ינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָֹולע��ת

�ע�ברי עברה לע�ברי ל�ט�ל ה�ת�ב ענ� ��ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ

ט�ב �כר ����� וכ�ה ��ה אחת על ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָעברה,

�� אלעזר ר�י מצוה. �ע��י מצוה לע��י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָל�ט�ל

א�מר: יט)עזריה כד ב�ד�(דברי� קציר� תקצר "�י ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ

א�מר ה�א הרי ��דה". עמר כד)ו�כח� :(ש� ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹ

למי �רכה ה�ת�ב קבע � וג�'" יברכ� ְְְְְְִֶַַַַָָָָָ"למע�

היתה מע�ה: אמר ידע. �לא מצוה עלֿיד� ְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ��את

העני �מצא� הימ��, ונפלה �כנפיו צר�רה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסלע

ל� ק�בע ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א הרי ,�� ְְְֲִֵֵֵַַַָָָונת�רנס

ÌL‡Ï(ÁÈ)�רכה: Ek¯Úa.האמ�ר �ער� ְָָ¿∆¿¿¿»»ֵֶָָָ

`xwiediriay mei qelwpe`

-øLà BúââL ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤
Bì çìñðå òãé-àì àeäå ââLi''yx:èéàeä íLà ¨¨²§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«¨−̈®

ýåýéì íLà íLài''yx:ôëýåýé øaãéå ¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìààëäìrîe àèçú ék Lôð ¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬

-Bà ïBãwôa Búéîra Lçëå ýåýéa ìrî©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À«
-úà ÷Lr Bà ìæâá Bà ãé úîeùúá¦§³Ÿ¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤

Búéîri''yx:áëda Lçëå äãáà àöî-Bà £¦««¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈
äNré-øLà ìkî úçà-ìr ø÷L-ìr òaLðå§¦§©´©¨®¤©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬

äpäá àèçì íãàäi''yx:âëàèçé-ék äéäå ¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´
-úà Bà ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈³¤
øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lr øLà ÷Lòä̈¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬

àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôäi''yx: ¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«
ãëílLå ø÷Mì åéìr òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³

íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìr óñé åéúLîçå BLàøa BúàŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬

d˙eÏL ÏÚ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»«»≈

˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏיטd˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡ ≈¬»»«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È ‡ÓL‡ ·Á ‡e‰c¿»¬»»¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

L˜¯כא ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈≈ƒ««¿«

‡�B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»

B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ ‡„È ˙eÙzL· B‡¿À»¿»ƒ¿≈»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡כבÁkL‡ B‡ «ƒ»«¿≈«¿«

ÏÚ Ú·zL‡Â da ·cÎÈÂ ‡z„·‡¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿««

„aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜Lƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ ‡L�‡כגÈ¯‡ È‰ÈÂ ¡»»¿≈«¿≈ƒ≈¬≈

ÏÊ‚ Èc ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ¿«

˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡»À¿»ƒ¬«»

˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Èc ‡�B„wtƒ¿»ƒƒ¿««¿»≈»

:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡כדÏkÓ B‡ ¬∆¿»ƒ«¿»ƒ…

ÌlLÈÂ ‡¯˜LÏ È‰BÏÚ Ú·zLÈ Ècƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«≈

È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ

‡ÓBÈa dp�zÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»

é"ùø

Ú„ÈŒ‡Ï,:למעלה ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡(ת"כ)�א הא ְְַָ¬∆»»¿…»«ִָ

��ביא עד זה, �א�� ל� נת��ר לא זמ�, לאחר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹידע

ער�פה לעגלה ��מה? �ה למה הא ְְְֲֶֶֶַַָָָָח�את.

יהרג: זה הרי הה�רג, נמצא ואחרֿ�� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ��תערפה

(ËÈ)ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡.,�קמ ��� הרא��� »»»…»«ִָ�ָָ

��ח, וחצי� קמ� חצי� והאחר�� �בר. �� ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָ�ה�א

לצר� ��א מקרא �אמר: וא� �על. ל��� ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹ�ה�א

�הני� �ת�רת ה�א נדר� �בר ‡ÌL:ה�א, ÌL‡. ְְְֲִִַַָֹ»…»«
איל. ��הא חר�פה, �פחה א�� שתילהביא (ב� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

מצרע?שני�) וא�� נזיר א�� מר�ה �אני ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָֹיכ�ל

"ה�א": ל�מר: ˙ËÁ‡,(Î‡)�למ�ד Èk LÙ� ְַַ∆∆ƒ∆¡»
פכ"ב) ל�מר:(ת"כ �למ�ד מה עקיבא: ר�י ְֲִִַַַַַָָאמר

וה��וה ה�לוה ��ל לפי �ה'"? מעל ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָ"�מעלה

�ב�טר. �עדי� א�א ע��ה אינ� וה��ת�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָוה���א

�עדי� מכח� � מכח� �ה�א �זמ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ�,

ר�צה ואינ� חבר�, אצל ה�פקיד אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָ�ב�טר,

��יניה�, �לי�י א�א נ�מה �� לפיכ�,��דע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

��יניה� ��לי�י מכח� מכח�, �ה�א :�זמ� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

„È ˙ÓeN˙a.�א להתע�ק, ממ�� �יד� ��� ƒ¿∆»ְְְִֵֶַָָָ

·‚ÏÊ:�מלוה B‡.��ל� מ�ד� LÚ˜:��זל B‡. ְְִָ¿»≈ְִֶַָָ»«
�כיר: �כר da(Î·)ה�א LÁÎÂ.אחת על ��פר ְִַָ¿ƒ∆»ֶַַַַָ

על �לה�בע לחטא האד� יע�ה א�ר א�ה ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�ל

ממ��: לכפירת ÌL‡Â(Î‚)�קר ‡ËÁÈŒÈk. ְִִֶֶַָƒ∆¡»¿»≈
כד) ולדעת(שבועות �ת��בה ל��ב �עצמ� ְְְְְִִֶַַַַָָָ����יר

אחרי�: ספרי� (�ירסת יחטא �י ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָ�להתו��ת

וא��: חטא) �י להתו��ת .BL‡¯a(Î„)�בדע�� ְְְְְִִֵַַָָָ¿…
ה�מ�� רא� ה�ר�, א).ÂÈ˙LÓÁÂ:ה�א קח (ב''ק ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»

�פר �א� אחת, לקר� הר�ה חמ���ת ��רה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָר�תה

א�ת� על חמ� �מביא ח�זר וה�דה, ונ��ע ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ�חמ�

ה�ר� ��תמעט עד וה�ל�, מ�סי� וכ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹחמ�.



קיג `xwiediriay mei qelwpe`

-øLà BúââL ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤
Bì çìñðå òãé-àì àeäå ââLi''yx:èéàeä íLà ¨¨²§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«¨−̈®

ýåýéì íLà íLài''yx:ôëýåýé øaãéå ¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìààëäìrîe àèçú ék Lôð ¤¤¬¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬

-Bà ïBãwôa Búéîra Lçëå ýåýéa ìrî©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À«
-úà ÷Lr Bà ìæâá Bà ãé úîeùúá¦§³Ÿ¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬¤

Búéîri''yx:áëda Lçëå äãáà àöî-Bà £¦««¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈
äNré-øLà ìkî úçà-ìr ø÷L-ìr òaLðå§¦§©´©¨®¤©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬

äpäá àèçì íãàäi''yx:âëàèçé-ék äéäå ¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´
-úà Bà ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈³¤
øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lr øLà ÷Lòä̈¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬

àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôäi''yx: ¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«
ãëílLå ø÷Mì åéìr òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³

íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìr óñé åéúLîçå BLàøa BúàŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬

d˙eÏL ÏÚ ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»«»≈

˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏיטd˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡ ≈¬»»«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È ‡ÓL‡ ·Á ‡e‰c¿»¬»»¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

L˜¯כא ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L�‡¡«¬≈≈ƒ««¿«

‡�B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»

B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ ‡„È ˙eÙzL· B‡¿À»¿»ƒ¿≈»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡כבÁkL‡ B‡ «ƒ»«¿≈«¿«

ÏÚ Ú·zL‡Â da ·cÎÈÂ ‡z„·‡¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿««

„aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜Lƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ ‡L�‡כגÈ¯‡ È‰ÈÂ ¡»»¿≈«¿≈ƒ≈¬≈

ÏÊ‚ Èc ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ¿«

˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡»À¿»ƒ¬«»

˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Èc ‡�B„wtƒ¿»ƒƒ¿««¿»≈»

:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡כדÏkÓ B‡ ¬∆¿»ƒ«¿»ƒ…

ÌlLÈÂ ‡¯˜LÏ È‰BÏÚ Ú·zLÈ Ècƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«≈

È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ

‡ÓBÈa dp�zÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»

é"ùø

Ú„ÈŒ‡Ï,:למעלה ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡(ת"כ)�א הא ְְַָ¬∆»»¿…»«ִָ

��ביא עד זה, �א�� ל� נת��ר לא זמ�, לאחר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹידע

ער�פה לעגלה ��מה? �ה למה הא ְְְֲֶֶֶַַָָָָח�את.

יהרג: זה הרי הה�רג, נמצא ואחרֿ�� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ��תערפה

(ËÈ)ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡.,�קמ ��� הרא��� »»»…»«ִָ�ָָ

��ח, וחצי� קמ� חצי� והאחר�� �בר. �� ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָ�ה�א

לצר� ��א מקרא �אמר: וא� �על. ל��� ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹ�ה�א

�הני� �ת�רת ה�א נדר� �בר ‡ÌL:ה�א, ÌL‡. ְְְֲִִַַָֹ»…»«
איל. ��הא חר�פה, �פחה א�� שתילהביא (ב� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

מצרע?שני�) וא�� נזיר א�� מר�ה �אני ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָֹיכ�ל

"ה�א": ל�מר: ˙ËÁ‡,(Î‡)�למ�ד Èk LÙ� ְַַ∆∆ƒ∆¡»
פכ"ב) ל�מר:(ת"כ �למ�ד מה עקיבא: ר�י ְֲִִַַַַַָָאמר

וה��וה ה�לוה ��ל לפי �ה'"? מעל ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָ"�מעלה

�ב�טר. �עדי� א�א ע��ה אינ� וה��ת�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָוה���א

�עדי� מכח� � מכח� �ה�א �זמ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ�,

ר�צה ואינ� חבר�, אצל ה�פקיד אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָ�ב�טר,

��יניה�, �לי�י א�א נ�מה �� לפיכ�,��דע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

��יניה� ��לי�י מכח� מכח�, �ה�א :�זמ� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

„È ˙ÓeN˙a.�א להתע�ק, ממ�� �יד� ��� ƒ¿∆»ְְְִֵֶַָָָ

·‚ÏÊ:�מלוה B‡.��ל� מ�ד� LÚ˜:��זל B‡. ְְִָ¿»≈ְִֶַָָ»«
�כיר: �כר da(Î·)ה�א LÁÎÂ.אחת על ��פר ְִַָ¿ƒ∆»ֶַַַַָ

על �לה�בע לחטא האד� יע�ה א�ר א�ה ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�ל

ממ��: לכפירת ÌL‡Â(Î‚)�קר ‡ËÁÈŒÈk. ְִִֶֶַָƒ∆¡»¿»≈
כד) ולדעת(שבועות �ת��בה ל��ב �עצמ� ְְְְְִִֶַַַַָָָ����יר

אחרי�: ספרי� (�ירסת יחטא �י ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָ�להתו��ת

וא��: חטא) �י להתו��ת .BL‡¯a(Î„)�בדע�� ְְְְְִִֵַַָָָ¿…
ה�מ�� רא� ה�ר�, א).ÂÈ˙LÓÁÂ:ה�א קח (ב''ק ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»

�פר �א� אחת, לקר� הר�ה חמ���ת ��רה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָר�תה

א�ת� על חמ� �מביא ח�זר וה�דה, ונ��ע ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ�חמ�

ה�ר� ��תמעט עד וה�ל�, מ�סי� וכ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹחמ�.
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BúîLài''yx:äëìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå ©§¨«§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦
:ïäkä-ìà íLàì Ekøra ïàvä-ïî íéîz̈¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

åëôì ïäkä åéìr øtëåBì çìñðå ýåýé éð §¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®
:dá äîLàì äNré-øLà ìkî úçà-ìr©©©²¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

ôôôïîéñ ä"åéö .ïîéñ ì"àéãò ,íé÷åñô à"é÷

(øéèôî) øåëæ úùøô éðù øôñá ïéàøå÷å

øéèôîæé:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦
çééøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàér äzàå Erâéå ó £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©

:íéýìû àøé àìåèééýìû ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éýìû-ýåýé øLà õøàa áéáqîäçîz dzLøì äìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ

-úà*øëæ:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîr øëæ ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

:d˙·BÁ„כהÈ˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ ¿¿≈¿»«¿≈«¿ƒ
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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��
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,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��



קיח

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:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד אד"ר:

א( כיון שלימוד התניא הוא אחד מהשיעורים ששמענו כמה פעמים אודותו מכ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהוא מסוגל לכמה ענינים, מהנכון שנוסף על לימודו תניא כפי שכותב, ילמוד גם 

כן כפי שנחלק התניא לימות השנה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכמובא במורה שיעור, והרי בודאי יכול להבין 

לימוד זה גם עתה אף שמובן שכשילמוד כל התניא איזה פעמים תהי' הבנתו יותר עמוקה, וכמו בכל חלקי 

תורתנו שבכל פעם שלומדים מחדש נתוסף גם בהבנה והשגה, וע"ד מאמר רז"ל אי אפשר לביהמ"ד בלא 

חידוש.

ב( בשאלתו לשיעור החומש, הוא: שביום ראשון בשבוע לומדים פרשה ראשונה של הסדרה של 

השבוע, וביום שני פרשת שני עד שלישי וכו' וכן בכל שבוע פרשה אחת ליום מהסדרה של השבוע.

ג( בשאלתו לשמות החלקים של ספר התניא וכו', - יעיין במ"ש בזה בתניא הוצאת קה"ת ברוקלין, 

בהערות שבאו לבסוף הספר ושם חלקיו, ונדפס ג"כ בחוברת בפ"ע: מפתחות ספר התניא וכו'.

- כמו בכל הענינים דרך התיקון בזה הוא צעד אחר צעד,  ד( במ"ש אודות מדת הכעס והגאוה, 

וכנראה  וההתחלה להתעכב שלא להביע הכעס או הגאוה בדבור, שעי"ז מתמעטת ההתפשטות שבמדה 

במוחש, וביחד עם זה גם להתבונן בעת התעוררות מדה מ"ש בתניא פרק מ"א בתחלתו, ומהנכון שיהיו 

שגורים דברים אלו בפיו ומה טוב שידע אותם גם בע"פ וכמבואר מהתחלת הפרק עד דף נ"ו ע"ב, ובפרט 

שידוע בכתבי האריז"ל אשר ע"י כעס נחלפת הנשמה, וראה בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע י"ט כסלו תרצ"ג ביאור מרז"ל כל הכועס כאילו כו'.

ה( בודאי למותר לעוררו ע"ד ההכרח והחובה שעל כל אחד היכול לעשות בזה - להתעסק בהפצת 

המעינות תורת החסידות עד שיגיעו גם חוצה. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קיט

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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